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المحتوى  بمعرفة  النية في تنمية  فاعلية استراتيجية دراسة الدرس اإللكترو 

الطالب  واالتجاه نحو مهنة التدريس لدى  TPACKالتربوي التكنولوجي 

   التربية اتبكلي  شعبة الكيمياءالمعلمين 

   اللطيف  أسامة جبريل أحمد عبدد. 
  

 المستخلص:
الدرس اإللكترونية   فاعلية استراتيجية دراسة  التعرف على  إلى  الحالي  البحث  هدف 

واالتجاه نحو مهنة التدريس   TPACKالمحتوى التربوي التكنولوجي  بمعرفة  التنمية  في  

استراتيجية  بإعدادقام الباحث  ولتحقيق هذا الهدف،    .التربية  اتبكليلدى الطالب المعلمين  

ا الدردراسة  مقياس  .  إللكترونيةس  عن  عبارة  وهي  البحث،  أدوات  بناء  تم  معرفة  الكما 

وللتحقق .  التجاه نحو مهنة التدريسامقياس  و  ،TPACKكنولوجي  المحتوى التربوي التب

طالب معلم من طالب    62من  تجريبية مكونة   ، تم اختيار مجموعةتراتيجيةساالمن فاعلية  

 باستخداممقرر استراتيجيات التعلم النشط رست د لتربيةاية بكل  الفرقة األولى شعبة الكيمياء

اإللكترونية الدرس  دراسة  وبعد  .استراتيجية  قبل  البحث  أدوات  تطبيق  دراسة  kوتم 

متوسطي.  المقرر بين  إحصائيا  دال  فرق  وجود  البحث  نتائج  الطالب درجات   وأظهرت 

الكيمياء  شعبة  التطبيق   المعلمين  القبليفي  ألدوو  ين  لصالح   ات البعدي  اليطبيق البحث 

فاعلية    البعدي. على  يدل  توهذا  في  اإللكترونية  الدرس  دراسة  معرفة  النمية  استراتيجية 

التكنولوجي  ب التربوي  الطالب   TPACKالمحتوى  لدى  التدريس  مهنة  نحو  واالتجاه 

 .بكلية التربيةالمعلمين 

 

المفتاحية: اإللكترونية    الكلمات  الدرس  دراسة  نحو    -  TPACK  -استراتيجية  االتجاه 

   الطالب المعلمين –مهنة التدريس 
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The Effectiveness of Electronic Lesson Study Strategy 

in Developing Technological Pedagogical Content 

Knowledge TPACK and Attitude Towards Teaching 

Profession among The Chemistry Student-teachers at 

the Faculties of Educaion 

Dr. Osama Gebril Ahmed Abdellatief * 

 

Abstract 

The current research aimed to identify the effectiveness of 

Electronic Lesson Study Strategy in developing Technological 

Pedagogical Content Knowledge  TPACK and Attitude Towards 

Teaching Profession among The Chemistry Student-teachers. To 

achieve this goal, the researcher prepared an Electronic Lesson 

Study Strategy, Research tools have also been built, which are a 

scale of TPACK and a scale of Attitude Towards Teaching 

Profession. To verify the effectiveness of suggested Strategy, a 

group of 62 Chemistry Student-teachers from the first year whose 

studt A course of Active learning Strategies by using the Electronic 

Lesson Study Strategy. Research tools were applied before and after 

studying the course. The results of the research showed that there is 

a statistically significant difference between the mean scores of the 

students of the experimental group in the pre and post applications 

of the research tools in favor of the post application. This indicates 

the effectiveness of the Electronic Lesson Study Strategy in 

developing TPACK and Attitude Towards Teaching Profession 

among The Chemistry Student-teachers. 
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 المقدمة: 
ونظًرا   التعليمية،  العملية  عليها  تقوم  التي  الرئيسية  الركائز  أحد  المعلم  يُعد 

للتغيرات المتسارعة والتطورات الهائلة التي تحدث في عالمنا في مختلف المجاالت  

أن   يجب  المعلم  إعداد  برامج  فإن  والتكنولوجيا؛  العلوم  في مجال  وبصورة خاصة 

 ي تحدث في العصر الحالي.ات التالتطورتواكب هذه التغيرات و

ومن  المعاصرة  االتجاهات  أهم  من  المعلم  إعداد  برامج  بتطوير  فاالهتمام 

التعليمية تقوم بشكل كبير على   النظم  الدول. فجودة  األولويات األساسية في معظم 

جودة معلميها. لذا، فالمجتمعات باختالف أنواعها تولي أهمية خاصة لبرامج إعداد  

فنالمع الم،  الجوانب  وعية  في  وتنميتهم  وتدريبهم  تأهيلهم  ومستويات  لمعلمين 

)اليونسكو،   اإلعداد  برامج  على  كبير  حد  إلى  تعتمد  والثقافية  والمهنية  األكاديمية 

2017.) 

وأساليب   نماذج  تبني  ضرورة  المعلم  إعداد  برامج  على  يفرض  مما 

وتعمل   العالمية  التطورات  تواكب  تدريس  تحواستراتيجيات  العلي  ممارسات  سين 

الدرس   دراسة  استراتيجية  استخدام  تم  ولطالما  المعلمين.  للطالب  التدريسية 

Lesson Study (LS)    في تساهم  التي  المهنية  التنمية  أشكال  من  فعال  كشكل 

 تغيير ممارسات الفصل الدراسي. 

لتخطيط   تعاونية  كعملية  اليابانيين  المعلمين  بين  الدرس  دراسة  فكرة  ونشأت 

درإتقان  و تعاوني خطط  بشكل  معًا  المعلمين  من  مجموعة  فيها  تعمل  وسهم؛ حيث 

المناقشة   باستخدام  الدروس،  من  لسلسلة  والمراقبة  والتدريس  والتخطيط  بالبحث 

لتتبع وصقل   الخبراء  ومدخالت  والتفكير   ,.Godfrey et al)  خبراتهمالمستمرة 

2019)  . 

جمي في  كبيًرا  زخًما  الدرس  دراسة  أنحاواكتسبت  العاع  تعليم  ء  مجتمع  في  لم 

الدرس دراسة  تقديم  وتم  األمريكية    ةالرياضيات  المتحدة  الواليات  في  الياباني 

للرياضيات   الثالثة  الدولية  الدراسة  نتائج  باستخدام  المدارس  في  الممارسة  لتحسين 

( استراتيجية  TIMSSوالعلوم  على  الرسمي  الطابع  إضفاء  تم  الحين  ذلك  ومنذ   .)

ال ويدراسة  تنفدرس  للمعلمين  تم  مهني  تطوير  كأداة  السياقات  من  العديد  في  يذه 

المتعلم  أداء  دراسة  (Takahashi, 2014)  ولتحسين  استراتيجية  تتحدى  حيث  ؛ 

الدرس   أنشطة دراسة  للمعلم؛ حيث تسمح  المهني  للتطوير  التقليدية  الطرق  الدرس 

ليل الدرس  طرق تحني في  للمعلمين بتعلم كيفية التدريس من خالل االستفسار التعاو

 .وتصميمه وتطويره وتنفيذه وتقييمه مع التركيز على تعلم الطالب

حيث   والتأمل؛  والتدريس  التخطيط  من  عادةً  الدرس  دراسة  دورة  وتتكون 

الطالب،   فهم  تحسين  شأنه  من  درس  وتصميم  موضوع  لتحديد  المعلمون  يجتمع 

اآلخرون،   يالحظ  بينما  الدرس  المعلمين  أحد  يتب ويقدم  ذلك  ثم  العميق  ع  التفكير 

وتحسين الدرس للعرض المستقبلي من خالل مناقشات عميقة مع زمالئهم، ويوفر 
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 ,.Xiaofeng et al) هذا تطويًرا مهنيًا ثريًا يركز على ممارسة الفصول الدراسية

2015) . 

دراسة الدرس اهتمت بالمعلمين اثناء الخدمة، إال    استراتيجيةوعلى الرغم من  

ات قد أشارت إلى فعالية استراتيجية دراسة الدرس في تحقيق  الدراسيد من  ان العد

سالم   طاهربعض مخرجات التعلم لدى الطالب المعلمين قبل الخدمة ومنها، دراسة  

الدرس لتنمية  2020) ( والتي أشارت إلى فاعلية برنامج تدريبي قائم على دارسة 

لديهم. ودراسة    لذاتيةءة اافمهارات التدريس اإلبداعي للطالب المعلمين وتحسين الك

استراتيجية  2019)  رقسم  شيرين على  قائم  برنامج  فاعلية  إلى  أشارت  والتي   )

الخدمة،  قبل  العلوم  التأملي لدى معلمي  التدريس  تنمية مهارات  الدرس في  دراسة 

( والتي أشارت إلى فاعلية برنامج مقترح في التربية 2018)  محمد  عاصمودراسة  

رس في تنمية الثقافة البيئية ومهارات القرن  الد  راسةية د ستراتيجالبيئية قائم على ا 

ودراسة   التربية،  كلية  طالب  لدى  والعشرين   إلى(  2016)  سليمان  خلودالحادي 

فاعلية استراتيجية دراسة الدرس على المعتقدات المرتبطة بكفاءة التدريس لطالبات  

   .األقسام العلمية المعلمات فى كلية التربية

أهم  وبالرغم  فرضت رد  اتيجيةاستر ية  من  كورونا  جائحة  أن  إال  الدرس  اسة 

المباشر   التواصل  على  القدرة  نتيجة عدم  التعليمية  نظمنا  في  تغيرات جذرية  علينا 

والمدمج.   اإللكتروني  التعلم  على  واالعتماد  المعلمين  الطالب  مع  لوجه  وجها 

الرقمي؛  امل مع العالم  وظهرت تقنيات تعتمد على تطبيقات جديدة، تنظم طريقة التع

أ والتواصل  بواسطة  التفاعل  للمشاركين  تيسر  وخدمات  جديدة،  تصميم  نماط 

والتعاون فيما بينهم. وأدى االستخدام المتزايد للتقنيات الحديثة إلى ضرورة وحتمية 

بيئات   على  التقليدية  التعلم  بيئات  تحولت  حيث  التعليمية؛  واألساليب  النظم  تحديث 

 ونية.  التعلم اإللكتر

يمك تحقيق  وال  باستخدام  اإلصالحان  التدريس  تعزيز  في  الناجحة  التعليمية  ت 

المعلمين   بدون  توقع(Hsu, 2015)التكنولوجيا  وقد   .  Herselman et al. 

ممارساتهم (2019) من  كجزء  للتكنولوجيا  للمعلمين  الستخدام  متزايدًا  نمواً   ،

عن  ض النظر  بعضهم البعض بغالتعليمية، والعثور على المصادر ومشاركتها مع  

إلى    .تواجدهم مكان   ينظرون  القرار  وصناع  التربويين  من  الكثير  أصبح  ولذلك 

للمتعلمين   المعلومات  تقديم  في  فاعلية  واألكثر  األمثل  الحل  بأنه  االلكتروني  التعلم 

 في قالب جديد قائم على سهولة التواصل بين المعلم وطالبه.  

المتوقع النمو  من  الرغم  ال  وعلى  استخدام  الت تكنولوجيفي  في  أن  ا  إال  دريس، 

ال   (Zhang, &Wang, 2016)دراسة   الخدمة  قبل  المعلمين  أن  إلى  تشير 

من   جعل  مما  التدريس  أثناء  بالتكنولوجيا  معززة  فعالة  مواد  تطوير  يستطيعون 

مدعوم   فعال  تعليم  وإنشاء  برامجهم  في  التكنولوجيا  دمج  عليهم  الصعب 

ما ن عادة  يالمعلم  إلى أن  Munyengabe et al (2017)  أشاركما    ،بالتكنولوجيا 

التكنولوجيا كأدوات إلعداد الدروس، أو توصيل المعرفة، أو لجذب الطالب،  يروا  
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البناء   وتنفيذ االستخدام  الكافية في تصميم  والكفاءات  المهارات  إلى  يفتقرون  لكنهم 

  ة وأهمية راسات إلى ضرورلذلك أشارت الد للتكنولوجيا في عملية التدريس والتعلم. 

و استخدام  تطوير  على  المعلمين  الطالب  تساعد  تكنولوجيًا  مدعمة  أساليب  تقديم 

 . Delice & Karaaslan, 2015)التكنولوجيا بشكل أكثر كفاءة في التدريس )

التقنيات    فقد دمج  كيفية  إلى  التكنولوجيا  باستخدام  التدريس  مفهوم  تحول 

ا  أثناء  وتوظيفها  التدرالتكنولوجية  مع  لممارسات  التدريس  المحتوى  يسية  وطرق 

من  2020،  محمد  بدرية) كال  أشار  وقد   ،)Jang and Tsai (2013)    أن إلى 

الحاسوب،   المتعلقة بأجهزة  التعلم  الطالب يبدون اهتمامات أعلى في استراتيجيات 

ومهاراتهم   وثقتهم  المعلمين  اتجاهات  تحسين  في  التكنولوجيا  دمج  تساعد  كما 

فة حول استخدام التكنولوجيا يمكن  نقص المعرذلك، فإن سية. على العكس من  التدري 

المعلمين  معرفة  أصبحت  لذلك،  التدريس.  في  التكنولوجيا  دمج  فعالية  من  يحد  أن 

 لدمج المحتوى وطرق التدريس والتكنولوجيا مهمة. 

  لذا نجد ان مهارات الطالب المعلم في توظيف وتكامل التكنولوجيا في التدريس 

الحاجة   رزب أ، كونها  تكتسب اهمية كبيرة للمعلم الفعال، فكانت  خصائص التدريس 

المعارف والمهارات التي يحتاجها    إطارالى   عمل منظومي جديد يساعد على فهم 

التكنولوجيا بين  التكامل  كيفية  عن  وطرائق   المعلم  التخصص  مادة  ومحتوى 

وعلم  المحتوى  بين  التكامل  إطار  ظهر  ولذلك  التدريس    التدريس  أصول 

 Technological Pedagogical Content Knowledgeكنولوجيا  والت

(TPACK) . 

)بمعرفة  الوتُعد   التكنولوجي  التربوي  المفاهيم  TPACKالمحتوى  أحد   )

وتطوير   فحص  أجل  من  الباحثين  قبل  من  واسع  نطاق  على  المستخدمة  النظرية 

التدريس   في  التكنولوجيا  لدمج  المعلمين  يث  ؛ ح(Jang & Tsai, 2013)معرفة 

د التكنويسهم  للطالب  مج  التربوية  الممارسات  مستوى  رفع  في  كبير  بشكل  لوجيا 

المعلمين. فنجاح التعلم في القرن الحادي والعشرين يتضمن فهم المادة أو المحتوى،  

 .وطرق التدريس، واستخدام تكنولوجيا المعلومات بشكل متكامل

التربوي  بمعرفة  الوتعتبر   إ  (TPACK) التكنولوجي  المحتوى  طاًرا  حاليًا 

أصبحت بيئات  وسيًا لتعزيز الكفاءة التعليمية لمعلمي القرن الحادي والعشرين.  أسا

التعلم القائمة على الكمبيوتر شائعة في ممارسة التدريس نحو بناء نهج أكثر فعالية  

الطالب تعلم  كما  (Srisawasdi, 2012)  لعملية  فكرة  .  أيًضا    TPACKترتبط 

 ,.Agustini et al)  والمساءلة في التعلموالتعاون  اإلبداع    مع زيادة قة وثيقة  بعال

والطرق    ؛(2019 األكاديمى  التخصص  مادة  بمحتوى  المعلمين  معرفة  إن  حيث 

تقنية  واستخدام  التقنية،  المعرفة  تشمل  أن  فيجب  كافية،  غير  لتدريسها  الالزمة 

إطار   جاء  لذلك  ونتيجة  لمحتوى  ابمعرفة  ال  كفاءات  لتنمية  TPACKالمعلومات، 

التال لتدريس  كنولوجي  تربوي  للمعرفة  الثالثة  المكونات  تكامل  يمكن  كيف  لوصف 

 موضوع دراسى معين مع التقنية الرقمية بفعالية. 
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إطار   بين    TPACKويضمن  للعالقات  المعقدة  للشبكة  أعمق  فهم  تطوير 

لة مل من الفكرة القائ والتكنولوجيا. وينبثق إطار الع  أصول التدريسالمحتوى وعلم  

ولوجيا في سياق تعليمي معين يستفيد من المواءمة الدقيقة للمحتوى،  امل التكنبأن تك

إشراك   في  يرغبون  الذين  المعلمين  وأن  التكنولوجيا،  قوة  مع  التربية  وعلم 

المجاالت   جميع  في  أكفاء  يكونوا  أن  يجب  التعليمية  ممارساتهم  في  التكنولوجيا 

 . (Asamoah, 2019)الثالثة 

المعرفةجمم  TPACKر  إطا  ويتضمن من  متكاملة  إطار    ،وعة  ونواة 

TPACK  ( هي التفاعل المتعدد لثالثة أشكال أساسية من المعرفة: المحتوىCK  ،)

أيًضا على    TPACK(. ويشدد إطار عمل  TK(، والتكنولوجيا ) PKوعلم التربية )

أشكال ثالثة  بين  التقاطعات  تقع عند  التي  المعرفة  الم  أنواع  حتوى  رئيسية: معرفة 

)التر  )PCKبوي  التكنولوجي  المحتوى  ومعرفة   ،)TCK  التربوية والمعرفة   ،)

 (. TPACK(، ومعرفة المحتوى التربوي التكنولوجي )TPKالتكنولوجية )

بشكل  تركز  اإلعداد  برامج  في  الخدمة  قبل  المعلمين  اهتمامات  ألن  ونظًرا 

المحتوى   معرفة  على  إطار  CKمتكرر  فإن   ،TPACK  ا لمعلمي  لمعلمين  يوفر 

لذلك،    ظرة شاملةن داخلها.  والنمو  للتطور  إلى وقت  لعملية عضوية تحتاج  موحدة 

، خاصة  TPACKمن المهم لمعلمي العلوم قبل الخدمة تطوير معارف ومهارات  

المعلومات   تكنولوجيا  واالتصاالت ألن  المعلومات  تكنولوجيا  باستخدام  يتعلق  فيما 

أ تنوع  التواالتصاالت  التمثيالت  يمكنهم  نواع  قنوات    استخدامهاي  وتقديم  لعرض 

 . (Hsu, 2015)اتصال قد تستوعب احتياجات التعلم المختلفة 

بضرورة توافر برامج ومقررات لإلعداد المهني للمعلم    الدراسات  وقد أوصت

بحيث تدعم البرامج والمقررات التكامل بين الجوانب الثالثة للمعرفة المهنية للمعلم  

المح في  تتمثل  والتدالتي  والتك توى  )ريس  الرحمننولوجيا  عبد  .  )2015،  دعاء 

أشار   برامج    Canbazoglu and Yamak (2016)ولذلك  توفر  أن  بضرورة 

لتطوير   الخدمة  قبل  للمعلمين  فرًصا  المعلمين  بهم حتى    TPACKإعداد  الخاصة 

ديد من الباحثين أن  يتمكنوا من دمج التكنولوجيا بشكل فعال في تعليمهم. وادعى الع

يجب  المع للمين  يكون  التربوية  أن  المعرفة  تطوير  من  تمكنهم  غنية  خبرات  ديهم 

 . Agyei & Voogt, 2012)في برامج إعداد المعلمين ) TPACKالتكنولوجية 

بصفة عامة والطالب المعلمين    على الرغم من أهمية امتالك الطالب المعلمين 

العلمية بصفة خاصة ،  TPACKولوجي  المحتوى التربوي التكنب  معرفةلل  بالشعب 

  فقد أشارت لدى الطالب المعلمين،    المعرفةتلك    انخفاضإال أن الدراسات تشير إلى  

 ,Baran, et al. 2019; Yeh et al. 2017; Agustin & Lilisari)دراسات

2016; Canbazoglu & Yamak, 2016)    المعرفة بالمحتوى التربوي  أن  إلى

ة وغير كافية زال منخفضخدمة ال تلدى معلمي العلوم قبل ال   TPACK  التكنولوجي

اإلعدادية،   المدرسة  في  العلوم  معلمي   إعداد  برامج  أن إلى  أشارت    كمالتدريس 

هناك حاجة إلى العديد  ، وTPACKالعلوم قبل الخدمة عموًما ال تساعد في تطوير  
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في الخدمة  قبل  العلوم  معلمي  كفاءات  إلعداد  الداعمة  البرامج  العلوم    من  تدريس 

 جيا.  بالتكنولو

أن هناك  ضح  ويت الدراسات على    اتفاقمما سبق  مستوى الطالب    ضعف بين 

في   إلى  TPACKإطار    معارفالمعلمين  حاجة  في  المعلم  إعداد  برامج  وأن   ،

ويشير   التدريس،  في  التكنولوجيا  لدمج  المقررات   Açıkgül andتحديث 

Aslaner (2020)  أك ستكون  التدريس  طرق  تطويأن  توفير  في  فاعلية  ر  ثر 

التكنولوجي  بالمحتوي    المعرفة تم توفير    TPACKالتربوي  إذا  المعلمين  للطالب 

 الدعم التكنولوجي للطالب المعلمين أثناء التدريس.  

كما أن ضعف برامج إعداد المعلم قد ساهم بشكل ملحوظ في تكوين اتجاهات 

ح  المعلمين،  الطالب  لدى  التدريس  مهنة  نحو  إلى سلبية  دراسات  عدة  أشارت    يث 

اتج سلبيوجود  لدى  اهات  التدريس  مهنة  نحو  التربية    الطالبة  بكليات  المعلمين 

الحميد،  عماد) ؛  Ikitede & Ado, 2016؛  2019،  عيسي   الواحد  وعبد  عبد 

Egwu, 2015إلى امتالك معلمي    (2016)  عبد الوكيل  إنعام   ة(. كما أشارت دراس

تنة التدريس، ومن ثم يؤثر سلالعلوم التجاهات سلبية نحو مه الجبا على  ودة  حقيق 

مهن  نحو  االتجاهات  تنمية  أهمية  أن  يتضح  هنا  ومن  المؤسسات  في  التعليمية 

( أن االتجاه نحو التدريس  2019،  محمد  شيماءوترى )  التدريس للطالب المعلمين.

المدمج والتي   التعلم  يمكن أن يتكون عن طريق استخدام طرق تدريس حديثة مثل 

   التكنولوجيا في تدريسه للمادة.  من تفعيل يس ويمكنهتزيد من ثقة المعلم أثناء التدر

الدراسي   الفصل  في  تحول  الجامعى  التدريس  أن  إلى    2020/2021وحيث 

اتخذتها  التي  االحترازية  واإلجراءات  كورونا،  جائحة  نتيجة  الكترونى  تعليم 

بف الباحث  اهتمام  إلى  ذلك  أدى  المصرية.  الدعم  الجامعات  توفير  يمكن  كيف  هم 

ين شعبة الكيمياء أثناء تطبيق مقرر استراتيجيات التعلم  ب المعلملوجي للطالالتكنو 

النشط من خالل مشاركة وتعاون الطالب المعلمين عبر اإلنترنت. لذلك يحاول هذا  

تقديم البحث   الكتروني   ةاستراتيجي  اقتراح  الدرس  بمادراسة  الطالب  ي  ا،  مكن 

بتطو  بالتكنولوالمعلمين  مدعومة  مواد  الير  تعاليمستخدامها  جيا  وتجربة في  هم، 

المادة   محتوى  بدمج  يقومون  حيث  والتأمل،  والتطبيق  التدريس  تصميم  مراحل 

وبما   تدريسهم.  في  التكامل  هذا  وعكس  والتكنولوجيا  التدريس  وطرق  الدراسية 

 ينعكس إيجابيا على اتجاهاتهم نحو مهنة التدريس. 
 

 مشكلة البحث
ل الخدمة يكتسبون،  لمي ما قبلوم أن معض معظم برامج إعداد معلمي العترتف

العلوم   قسم  في  الدراسية  المقررات  من  العلوم  بمحتوى  معرفتهم  ناحية،  من 

من واألكاديمية.   العامة  التربوية  المعرفة  يطورون  فإنهم  أخرى،  ناحية  من 

ا أن  هذه  المعلمين  تعليم  نماذج  وتفترض  التربوية.  ستساعد  المقررات  لمقررات 

ال قبل  على  المعلمين  علومهخدمة  التكنولوجيادمج  مع  والتربوية  األكاديمية  التي    م 

تُعد  .  TPACK  معرفة تسمى كفاءة والتي  من  مهًما  في    الطالب  جزًءا  المعلمين 
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في   قبل الخدمة  تم التشكيك في مدى نجاح معلمي العلوم ولكن  تدريس العلوم بنجاح.  

ستمرار  بسبب ا   TPACK  ضوء إطار  اتهم التعليمية فيدمج محتوى العلوم وخبر

 . (Hsu, 2015)وجود فجوة بين النظرية والممارسة 

كما أن نظام القبول في كليات التربية يعتمد على مستوى الطالب في المرحلة  

الثانوية وتحصيله ومجموع درجاته، دون النظر الى اتجاهه نحو مهنة التدريس مما  

الع  قبول  الى  ذلك  الرغبةيؤدي  لديهم  ليس  الطالب  من  التدر   ديد  وهؤالفي  ء يس، 

ضعف   على  ينعكس  مما  التدريس  مهنة  نحو  اإليجابي  االتجاه  ينقصهم  الطالب 

 كفاءتهم وأدائهم التدريسي  

"ضعف   في  البحث  مشكلة  تحددت  التربوي  بمعرفة  الولذلك  المحتوى 

تجاهاتهم  ضافة ال، باإل بكليات التربية   المعلمين لدى الطالب    TPACKالتكنولوجي  

مه نحو  التدريالسلبية  مراعاتها  " سنة  وعدم  المعلم،  إعداد  برامج  لقصور  نتيجة  ؛ 

 لالتجاهات الحديثة في التربية. 

 أسئلة البحث:
وللتغلب على هذه المشكلة يحاول البحث اإلجابة عن السؤال التالي: "ما فاعلية 

اال الدرس  دراسة  تنمية  لاستراتيجية  في  التربوي    يالمحتوبة  معرفالكترونية 

المعلمين  الت وا  TPACK  التكنولوجي الطالب  لدى  التدريس  مهنة  نحو  شعبة  جاه 

 ؟" ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية: بكلية التربية الكيمياء

الدرس   .1 دراسة  استراتيجية  الكيمياءلكترونية  لاالما  شعبة  المعلمين   لطالب 

 ؟التربية   اتبكلي

  ي المحتوبمعرفة  الة  تنميفي  ة  كترونيللدرس االاتيجية دراسة اما فاعلية استر .2

  ات بكلي  لدى الطالب المعلمين شعبة الكيمياء  TPACKالتربوي التكنولوجي  

 ؟التربية

اال .3 الدرس  دراسة  استراتيجية  فاعلية  الطالب  لما  اتجاه  تنمية  في  كترونية 

 المعلمين شعبة الكيمياء نحو مهنة التدريس؟

 أهداف البحث: 
 البحث الحالي إلى: ف هد

التكنولوجي    يتومح البمعرفة  التنمية   - الطالب    TPACKالتربوي  لدى 

 كترونية. لالمعلمين شعبة الكيمياء باستخدام استراتيجية دراسة الدرس اال

الكيمياء   - شعبة  المعلمين  الطالب  لدى  التدريس  مهنة  نحو  االتجاه  تنمية 

 كترونية.لباستخدام استراتيجية دراسة الدرس اال

 فروض البحث: 
إ .1 دال  فرق  عيوجد  مستوى  حصائيًا  درجات  0.05≥  ∝)ند  متوسطي  بين   )

الكيمياء إنجليزي في كل من التطبيق القبلي والتطبيق   الطالب المعلمين شعبة 

لمقياس   التكنولوجى    يالمحتوبمعرفة  الالبعدي  لصالح    TPACKالتربوي 

 التطبيق البعدي. 



 م 2021 أكتوبر     الرابعالعدد     والعشرون  الرابعالمجلد     المجلة المصرية للتربية العلمية
 

 
 

    ISSN: 2536 – 914                E. ISSN: 2735-4245                  24313رقم اإليداع: 

 دار المنظومة  Edu Searchصرى، و المجلة معرفة علي دوريات بنك المعرفة الم

 213 

 

2. ( مستوى  عند  إحصائيًا  دال  فرق  درجات  0.05≥  ∝يوجد  متوسطي  بين   )

الكيمياء إنجليزي في كل من التطبيق القبلي والتطبيق  مين شعبة  الب المعلالط

 البعدي لمقياس االتجاه نحو مهنة التدريس لصالح التطبيق البعدي.

 حدود البحث:
 اقتصر البحث الحالي على: 

 محل عمل الباحث.  ؛الطالب المعلمين بكلية التربية جامعة عين شمس −

لباحث يقوم بالتدريس لهم  زي؛ ألن ا ياء إنجليلفرقة األولى شعبة الكيمب اطال −

 مقرر استراتيجيات التعلم النشط. 

 التصميم التجريبي للبحث: 
ذات   الواحدة  المجموعة  تصميم  استخدام  تم  البحث  هذا  طبيعة  ضوء  في 

والبعدي   القبلي  يتضمن One group Pre-test, Post-testاالختبار  والذي   ،

 ميم التجريبي للبحث: تالي التصالجدول ال ، ويوضح وعة تجريبية واحدة مجم
 1جدول

 التصميم التجريبي للبحث
 التطبيق البعدي المعالجة  التطبيق القبلي المجموعة 

 التجريبية

المحتوى  ب معرفة المقياس  •

  التربوي التكنولوجى

TPACK 

مقياس االتجاه نحو مهنة   •

 التدريس

استراتيجية 

دراسة  

الدرس  

 لكترونيةاال

لمحتوى  اب معرفة المقياس  •

  كنولوجىتربوي الت ال

TPACK 

مقياس االتجاه نحو مهنة   •

 التدريس
 

 مصطلحات البحث:
االلكترونية   الدرس  دراسة   Electronic Lesson Studyاستراتيجية 

Strategy : 

بأنها:   إجرائيا  الطالب  تٌعرف  ينفذها  التي  اإللكترونية  اإلجراءات  مجموعة 

شعبة معا  المعلمين  يكونون  حيث  تجتمعمجموعات    الكيمياء،  الكترونيا    عمل 

للدرس   اإللكتروني  التدريس  ثم  للدرس،  اإللكتروني  مع للتخطيط  ومشاركته 

ثم المالحظة االلكترونيةأحد أعضاء  من خالل  جميع الطالب   غير    المجموعة، 

مناقشة  التحليل وال، ثم من طالب الشعبة وتسجيل تعليقاتهم ومالحظاتهم  المتزامنة

المتزااالل امنةكترونية  ثم  جماعية  اإللكتروني  لتأمل،  جلسات  الكترونية    بعقد 

بهدف   وذلك  القادم؛  الدرس  في  عملهم  لتحسين  والمالحظات  التعليقات  لمناقشة 

التكنولوجي  بمعرفة  التنمية   التربوي  مهنة و  ،TPACKالمحتوى  نحو  االتجاه 

 . التدريس

التكنولبمعرفة  ال التربوى   Technological Pedagogicalوجي  المحتوى 

Content Knowledge  (TPACK :) 
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إطار منهجي شامل لوصف المعرفة التي يحتاجها الطالب    تٌعرف إجرائيا بأنها:

الكيمياء  المعلم والمحتوى    شعبة  التعليمية  االستراتيجيات  مع  التكنولوجيا  لدمج 

الفعال. ويتضمن  التخصصى في بيئة تعلم الكترونية كمتطلبات أساسية للتدريس  

(، وعلم التربية  CKأساسية من المعرفة: المحتوى ) ثة أشكال لمتعدد لثال التفاعل ا

(PK( والتكنولوجيا   ،)TK  بين التقاطعات  عند  تقع  التي  المعرفة  وأنواع   ،)

(، ومعرفة المحتوى  PCK: معرفة المحتوى التربوي )ثالثةال  رئيسيةالشكال  األ

( الTCKالتكنولوجي  والمعرفة  التكنول(،  )تربوية  ومعرفة ( TPKوجية   ،

 (. TPACKربوي التكنولوجي )لمحتوى التا

 Attitude Towards Teachingاالتجااااه نحاااو مهناااة التااادريس 

Profession:   

بأنه: إجرائيا  المعلم    يٌعرف  الطالب  رغبة  درجة  تحدد  التي  المشاعر  محصلة 

العلوم، والتي تظهر في ت للعمل بمهنة تدريس  الكيمياء  قدير مهنة تدريس  شعبة 

ع بمهنة تدريس العلوم، واإلحساس بالكفاءة الذاتية واالستمتا   ي المجتمع،العلوم ف

في التدريس، والنظرة المستقبلية لتدريس العلوم. وتقاس من خالل الدرجة التي  

يحصل عليها الطالب المعلم في مقياس االتجاه نحو مهنة التدريس المستخدم في  

 هذا البحث. 

 ث: أهمية البح
 :  الحاليالبحث  يفيد البحثقد 

التربيةطم − بكليات  المعلمين  إعداد  برامج  يقدم  :ورى  مقياس  البحث    حيث 

مستوى بمعرفة  ال تعرف  في  استخدامه  يمكن  التكنولوجى  التربوي  المحتوى 

   .TPACKالطالب المعلمين بمعرفة إطار 

ية دراسة  البحث استراتيج   : حيث يقدم القائمون على التدريس بكليات التربية −

يمة  الكترونيالدرس   تطبيقوالتي  المقررات  كن  في  المعلمين  الطالب  مع  ها 

 . المختلفة

التربية  مقومى − بكليات  المعلمين  إعداد  يقدم برامج  حيث  مقياسا    :  البحث 

اتجاهات الطالب    لالتجاهات التدريس يمكن استخدامه في تعرف  نحو مهنة 

 المعلمين نحو المهنة.  

 سات السابقة النظري والدرااإلطار 

اإلطا المعرفي  يعرض  لخلفر  استراتيجية  للبحث  موضوعات  حول  نظرية  ية 

الدرس و اإللكترونية  دراسة  التكنولوجى  بمعرفة  ال،  التربوى  ،  TPACKالمحتوى 

 واالتجاه نحو مهنة التدريس. 

 استراتيجية دراسة الدرس اإللكترونية:  -أوال

الت أشكال  من  شكل  الدرس  دراسة  استراتيجية  القتُعد  للمعلم  المهني  ائم  طوير 

اليابان؛ تم اعتماده على نطاق واسع  لممارسة وعلى ا  الذي نشأ من شرق آسيا في 

تكييف   تم  للمعلمين.  المهني  التعلم  لمواصلة  لفوائده  نظًرا  العالم  أنحاء  جميع  في 
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والسويد   كونغ  وهونغ  المتحدة  والمملكة  الصين  في  رئيسي  بشكل  الدرس  دراسة 

(Huang & Shimizu, 2016استرا وتقوم  درا(.  الدرس  تيجية  عقد  سة  على 

بتحديدهم   تبدأ  بينهم،  فيما  معا  للعمل  المعلمين  من  لفريق صغير  دورية  اجتماعات 

 هدفا عاما ألحد الدروس يعمل على إحداث تعديل حقيقي في سلوك التالميذ. 

التي يقوم   وتعرف استراتيجية دراسة الدرس بأنها: "مجموعة من اإلجراءات 

المعلمين من  مجموعة  تم  بها  من:  والتي  أثناء  كنهم  تواجههم  التي  التحديات  تحديد 

مناسبة  اقتراح حلول  في  الشخصية  تجاربهم  واستخدام  والبحث  التشاور  التدريس، 

الذي   الدرس  مراقبة  الدرس،  لتخطيط  كفريق  معًا  العمل  التحديات،  هذه  لمواجهة 

وم الدرس،  تلخيص  التالميذ،  تعلم  لرصد  تدريسه، يدرس  وإعادة  وتبادل    راجعته، 

 ( 2014، عبد هللا عالءواإلجراءات اليومية لتدريس الدرس فيما بينهم". ) لمستندات ا

ن    Cajkler and Wood (2016)وعرفها   تمك ِّ تشاركية،  عملية  بأنها 

مجموعات المعلمين من تحديد عناصر التعلم التي يواجه فيها المتعلمون مشكالت  

قبل   التعلم(  للتعامل  )تحدى  الدرس جماعي ِّا؛  التتخطيط  هذا  تمع  الحظ  حدى؛ حيث 

البحثى   الدرس  س  يدر ِّ وهو  أعضائها؛  من  واحدا  المعلمين   Researchمجموعة 

Lesson  بعد ذلك    -؛ مركزا على تعلم الطالب. ويناقش أثر هذا الدرس في التعلم-  

الدورة؛ بإعادة تدريس   الدرس المعدَّل  في اجتماع التقويم البعدى لمدرس. وتستمر 

   .المتعلمينة أخرى من ييم لمجموعبعد اجتماع التق 

بأنها عملية حل مشكلة؛ حيث تعمل مجموعة   Shimizu (2020)كما عرفها  

متعلقًا   الموضوع  تتعلق بموضوع معين. يمكن أن يكون  المعلمين على مشكلة  من 

بتقييم تعلم  بفحص طرق تدريس محتوى جديد، أو استخدام مواد تعليمية جديدة، أو  

 معين.الطالب لموضوع صعب 

ا وأشا الدراساترت  من   ;Thompson,2015; Sirotic,2015)  لعديد 

Harsono,2016)    التطوير في  الدرس  دراسة  استراتيجية  استخدام  أهمية  على 

المهني للمعلمين؛ حيث تُعد استراتيجية دراسة الدرس طريقة ناجحة للغاية للتطوير  

للمعلمي المستمر  العال المهني  بناء  من خالل  المشاركين،  الشخصن  وتعزيز  قات  ية 

كما  التعليمي،  بالنظام  االرتقاء  في  يساهم  بما  باستمرار  التدريس  لتحسين  الدافع 

تنمى  أنها  كما  المهني،  تطويرهم  في  كبير  بشكل  التخرج   المعلمين حديثى  تساعد 

الن التعليمية  للتطبيقات  الكامل  االستيعاب  إلى  وتهدف  والعملية الجماعية  ظرية 

أن كما  تواالستقالل   المبتكرة.  التي  الوقت وطريقة ية  إلى  باإلضافة  للمعلمين،  فرها 

لتصميم درس   معًا  المشاركون  المعلمون  يعمل  فعاالً؛ حيث  تدريبًا  تجعلها  تنفيذها، 

البيانات   هذه  وتساهم  الطالب،  تعلم  البيانات حول  لجمع  ومراقبته  وتدريسه  بحث، 

 لتدريس بشكل أفضل. في إعادة تصميم ا

الخصا األساسي وتشتمل  لدراسة  ئص  معرفة  ة  على  التركيز  على  الدرس 

  مستمرة، قائمة على االستفسار، ومدمجة   كونهاالموضوع والمنهج وتعلم الطالب؛  

التحليل   في  بنشاط  للمشاركة  للمعلمين  الفرص  وتوفر  للمعلمين؛  اليومية  المهام  في 
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ا وتعزيز  والتعلم؛  للتعليم  للمعالهادف  المهني  التطوير  بين  والخبلترابط  رات  لمين 

 (. Lewis, 2016ة األخرى )المهني

وعلى الرغم من أن تكييف استراتيجية دراسة الدرس عبر البلدان المختلفة قد  

المتغيرات   من  العديد  االستراتيجية؛ول د  الدرس    استراتيجيةإن  حيث    لهذه  دراسة 

رئيسية:ت   ةاألساسي عناصر  ثالثة  على  المعلمي1)  حتوي  من  مجموعة صغيرة  ن  ( 

وس البحث حول مشكلة يواجهونها في الفصول الدراسية  تعاوني لدرتخطط بشكل  

( عنها؛  المزيد  معرفة  في  ويرغبون  بهم  بتدريس  2الخاصة  الفصل  مدرس  يقوم   )

التركيز   من خالل  المجموعة  في  اآلخرون  المعلمون  يالحظ  بينما  البحث،  دروس 

( الطالب؛  يقوم  3على  عل (  بناًء  الدرس  بتقييم  مالحظاتهالمعلمون  وإجراء  ى  م 

 . (Vrikki, 2019)لتغييرات الالزمة في خطط الدرس ا

أنواع   ثالثة  تمييز  تم  فقد  الدروس،  لدراسة  الصينية  بالنماذج  يتعلق  وفيما 

( وهي:  في 1مميزة،  المعلمون  يجريها  التي  المختلفة  بأنواعها  العامة،  الدروس   )

الدرعمدة لتدري( الممارسة المت2ورهم المهني؛ )مراحل مختلفة من تط س  س نفس 

( و  تنفيذه؛  تحسين  أجل  من  متكرر  يتعلم  3بشكل  التي  المؤسسية  المهنية  التلمذة   )

( الخبراء  للمعلمين  "الممتازة"  النماذج  من  المبتدئون  المعلمون   ,Chenخاللها 

2017 .) 

ب  Fujii (2019)ويذكر   وليس  بسؤال  تبدأ  الدرس  دراسة  أعدها  أن  إجابة 

وضوع البحث لدراسة الدرس، هو  لذي أصبح مالسؤال، ا   شخص آخر. تحديد هذا 

تطوير   في  الدرس  دراسة  من  الثانية  الخطوة  وتتمثل  العملية.  في  األولى  الخطوة 

خطة لمعالجة موضوع البحث من خالل الدروس. وهذا يعني وضع خطة تعليمية 

ت  في  الدروس  ألحد  مفصلة  وخطة  مختارة  فريق  لوحدة  يطرح  حيث  الوحدة  لك 

معالجة موضوع البحث أثناء تدريس محتوى أكاديمي حول كيفية  ط أفكارهم  التخطي

درس   إجراء  والرابعة،  الثالثة  الخطوتان  البحث.  درس  يسمى  الدرس  هذا  محدد. 

البحث وإجراء مناقشة مفصلة حول الدرس، تحدث في يوم واحد عادة؛ حيث يبقى  

لحضو الطالب  من  واحد  الفصفصل  فصل  يتم  بينما  البحث  درس  األخرى  ر  ول 

يمكن   بعد بحيث  ما  مناقشة  نهاية  في  البحث.  درس  لمشاهدة  الحضور  معلم  لكل 

دقيقة أو أكثر من قبل "شخص    30الدرس، عادة ما تكون هناك تعليقات نهائية لمدة  

آخر ذو خبرة" من خارج المدرسة، تمت دعوته لهذا الغرض. الخطوة الخامسة هي 

 قدماً فيها.  نها والمضيلمستفادة مكير في العملية وتوحيد الدروس االتف

وهي:    Shimizu (2020)وحدد   خطوات  أربع  في  الدرس  دراسة  خطوات 

أنفسهم مشكلة لحلها، مثل كيفية   المعلمون على  المشكلة؛ حيث يطرح  أوال، تحديد 

علم. ثانيًا، تخطيط  تقديم مفهوم ما، أو ما هي الطريقة الفعالة لتحفيز الطالب على الت

بشكل تعاوني بتطوير خطة الدرس. تتضمن    ة المعلمينتقوم مجموعالدرس؛ حيث  

بين الموضوع   تقديمها واالرتباطات  للمهمة التي سيتم  تحليالت  خطة الدرس عادةً 

الحاالت(،   بعض  في  القادمة  )والموضوعات  السابقة  والموضوعات  الحالي 
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ه المعلم  يث يقوم فيعليها. ثالثاُ، الدرس البحثي؛ ح وتخطيط األنشطة التعليمية القائمة 

أخذ سجل  ب يتم  الحاالت،  في معظم  الزمالء.  بمالحظة  له  المخطط  الدرس  تدريس 

بعد  ما  مناقشة  في  للمناقشة  المراقبين  قبل  من  والطالب  المعلم  ألقوال  مفصل 

ثل دور  الدرس. رابعاً، تقييم الدرس، تتم مناقشة ما بعد الدرس تركز على قضايا م

واستجاب المنفذة،  لالمهام  الطالب  بناًء على لمهام، ومدة  المعلمين.  أسئلة  ى مالءمة 

تقييم الدرس، يتم تطوير خطة درس منقحة لتجربة الدرس مرة أخرى. تشكل هذه  

 العملية برمتها دورة من دراسة الدرس. 

الدرس في،    Coenders and Verhoef (2019)كما حدد   خطوات دراسة 

تحدي  التصمي )أ(  )ب(  والغايات.  األهداف  التعاونيد  األ  م  ذلك  للدرس  في  بما  ول، 

الفصل   تفعيل  )ج(  للطالب.  الالزمة  المواد  وجميع  المستخدمة  التدريس  أصول 

للدرس البحثي األول الذي الحظ فيه المعلمون ما كان يفعله الطالب، وكيف حلوا  

المناقشات في  استخدموها  التي  الحجج  هي  وما  ومعلم    المشكالت،  أقرانهم  مع 

)د(  مع  المناقشة    التدريس.  هذه  الصفية  على  وبناًء  مالحظته،  تم  ما  على  التركيز 

إعادة   تم  وأخيًرا  الطالب،  تعلم  لتحسين  الدرس  تعديالت  مناقشة  تتم  المالحظات، 

تصميمه   المعاد  الثاني  البحث  لدرس  الفصل  إصدار  )هـ(  الدرس.  تصميم 

األهداف    لتركيز علىة الصفية والتقييم النهائي مع اوالمالحظات الحية، )و( المناقش

 الغايات األولية. و

وبالرغم من أن استراتيجية دراسة الدرس طبقت في األساس لتدريب المعلمين  

أثناء الخدمة؛ إال أنه ظهرت مؤخرا دراسات طبقتها بفاعلية لتدريب المعلمين قبل  

 .Cajkler et alوصلت دراسة  ستراتيجية. فقد تالخدمة، مما يدلل على مرونة اال

فاع  (2015) للمعلمين  لية استر إلى  المهنية  التنمية  الدرس في تحقيق  اتيجية دراسة 

في  التعاون  من  استفادوا  المعلمين  أن  إلى  الدراسة  وأشارت  بإنجلترا،  الخدمة  قبل 

دراسة الدرس، وخفض مشاعر العزلة المهنية، وزيادة التركيز على تعلم الطالب،  

في األنشطة    ص المشاركةوزيادة فر  درتهم على تحمل صعوبات التدريس،وزيادة ق 

 التفاعلية التي تتعلق بحل المشكالت.

قبل   Lewis (2019)ويشير   ما  معلمي  مع  الدرس  دراسة  استراتيجية  أن 

دراسة   تجربة  أن  من  الرغم  على  وأنه  النطاق،  واسعة  تعديالت  تتطلب  الخدمة 

نتائج  ية، فإن ال وتين المعتاد والمتطلبات المنهج الدرس تتطلب ساعات ثمينة من الر

 حالة مقنعة لتضمين استراتيجية دراسة الدرس في تجارب ما قبل الخدمة.   تقدم 

كما أشارت العديد من الدراسات إلى فعالية استخدام استراتيجية دراسة الدرس  

دراسة   مثل:  الخدمة  قبل  المعلمين  الطالب  لدى  التعلم  مخرجات  بعض  تحقيق  في 

فا2020)  سالم   طاهر إلى  أشارت  والتي  البرن(  التدري علية  القائم  امج  المقترح  بي 

وتحسين   المعلمين  للطالب  اإلبداعي  التدريس  مهارات  لتنمية  الدرس  دارسة  على 

ودراسة   لديهم.  الرياضيات  تدريس  في  الذاتية   Chen and Zhangالكفاءة 

ال   (2019) دراسة  استراتيجية  فعالية  إلى  أشارت  اإلدراك  والتي  تعزيز  في  درس 
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ى معلمي الرياضيات قبل الخدمة. ودراسة  للدروس لد  ات التخطيطالتدريسي ومهار

استراتيجية  2019)  مالقس  شيرين على  قائم  برنامج  فاعلية  إلى  أشارت  والتي   )

الخدمة.  قبل  العلوم  معلمي  لدى  التأملي  التدريس  مهارات  تنمية  في  الدرس  دراسة 

لدرس  أشارت إلى فعالية استخدام استراتيجية دارسة ا   (2019)  ماهر  سحرودراسة  

فى تنمية المعرفة التربوية    Microteaching Lesson Study (MLS)المصغر

الطالب   لدى  التدريس  ومهارات  الذاتية،  بالكفاءة  والشعور  التخصص،  لمحتوى 

ودراسة   الرياضيات.  شعبة  الثانية  بالفرقة  التي  2019)  السيد  ء الشيماالمعلمين   )

فع إلى  الدرستوصلت  دراسة  على  قائم  برنامج  يب  لتدر  Study Lesson الية 

عاصم الب الدبلوم العامة شعبة اللغة العربية على استراتيجيات تدريسها. ودراسة  ط

( والتي أشارت إلى فاعلية برنامج مقترح في التربية البيئية قائم على  2018)  محمد

الثقافة تنمية  في  الدرس  دراسة  الحاد  استراتيجية  القرن  ومهارات  ي  البيئية 

كلية   لدى طالب  إلى 2017)  محمد  هبةة  التربية. ودراسوالعشرين  أشارت  التي   )

فاعلية برنامج قائم على دراسة الدرس لتنمية مهارات التفكير التأملي وفاعلية الذات  

 لدى الطالب المعلمين شعبة رياضيات بكلية التربية.  

قبل الخدمة ألنها  وعدًا خاًصا لتعليم المعلمين  وتحمل استراتيجية دراسة الدرس

فإن دراسة الدرس، بإدراجها في ن النظرية والتطبيق  تكون بمثابة جسر بي  يمكن أن

(. ألنها  Lewis, 2016درس البحث، تقدم نموذًجا واعدًا لتعلم المعلم قبل الخدمة ) 

يتم مالحظته في تربط الدراسة بالدرس الفعلي الذي يتم تدريسه في الوقت الفعلي و

ما قبل الخدمة  دراسة الدرس لمعلمي  صحبة الزمالء. وعلى الرغم من عدم تطوير  

ذ التي  بحد  الدائمة  التحديات  بعض  يعالج  المهني  التطوير  من  الشكل  هذا  فإن  اته، 

 تواجه تعليم المعلمين قبل الخدمة.  

األشكا عن  الدرس  دراسة  استراتيجية  يميز  ما  هو  البحثي  الدرس  ل ويُعد 

ا الدرس  يوفر  حيث  الخدمة؛  قبل  المعلمين  لتعليم  بالوقاألخرى  إحساًسا  ت  لبحثي 

ي اللذين  الخدمة.واإللحاح  قبل  التعليم  في  ذلك  بخالف  دراسة    غيبان  وأشارت 

Coenders and Verhoef (2019)    الدرس ساهمت في تطوير إلى أن دراسة 

 . PCKوى التربوي  كل من المعلمين المبتدئين وذوي الخبرة معرفتهم بالمحت

مو المهني للطالب  رس التقليدية في النوبالرغم من أهمية استراتيجية دراسة الد

معلمين قبل الخدمة إال أن التغيرات الجذرية التي حدثت في نظمنا التعليمية نتيجة  ال

عدم القدرة على التواصل المباشر وجها لوجه مع الطالب المعلمين واالعتماد على  

ظم طريقة وني والمدمج. وظهور تقنيات تعتمد على تطبيقات جديدة، تنالتعلم اإللكتر

المعلمين في  التعامل مع بيئات التعلم التقليدية على    الطالب  العالم الرقمي. وتحول 

بصورتها   االستراتيجية  هذه  استخدام  صعوبة  إلى  أدى  اإللكترونية.  التعلم  بيئات 

ا  بين  المباشر  التفاعل  تتطلب  والتي  التدريس.  التقليدية  قاعات  في  المعلمين  لطالب 

استراتيجية دراسة  ية دراسة الدرس إلى  النتقال من استراتيج ولذلك يحاول الباحث ا

دراسة   أشارت  وقد  اإللكترونية.  فعالية   Joubert et al. (2020)الدرس  إلى 
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ودمج   استخدام  في  ومهاراتهم  المعلمين  معرفة  تطوير  في  المدمج  الدرس  دراسة 

 لهاتف المحمول في التدريس. تكنولوجيا ا

اإللكتروني التدريس  االتجا E-Teaching فاتجاه  التي  من  تنال  هات  بدأت 

التدريس في   المعلم يتحول من  هناك تغير كبير جعل  التربويين، حيث  من  اهتماماً 

واألنشطة   االفتراضية،  الفصول  إلى  الصفية  واألنشطة  التقليدية،  الفصول 

التر فاألنظمة  في اإللكترونية؛  المعلومات  تكنولوجيا  تستخدم  العالم  حول  بوية 

ك  التدريس المعلمين،  المعلمللطالب  الطالب  أن  اتجاهات  ما  لديهم  والمعلمين  ين 

 .إيجابية نحو استخدام الحاسب وتقنياته في عمليتي التعلم والتدريس

النشط   التفاعلي  التعلم  يوفر  أهمها  من  ميزات  بعدة  االلكترونى  التعليم  ويتميز 

المصادر حي عن  البحث  خالل  من  إيجابيا  المعلم  الطالب  يكون  مواده  ث  وجمع   ،

يجمعالتعلي كما  بنفسه،  والتي   مية  المتعددة،  التعليم  أنماط  بين  اإللكتروني  التعليم 

تشمل التعليم الفردي والجمعي التشاركي، كما يحسن التعليم اإللكتروني من عملية  

التفكر، خاصة مهارات التفكر الناقد، وحل    التعلم؛ حيث ينمي المستويات العليا من

لمستقل والجماعي، كما رات التعلم الفردي ا حث واالستقصاء، ومهاالمشكالت والب 

 (.2016، أحمد وائلينمي الميول واالتجاهات اإليجابية نحو التعلم ) 

في األساسية  العناصر  أحد  اإللكتروني  التعليم  على  االعتماد    تقديم  ويعد 

ا درا   استراتيجية أن  سة  يمكنها  تكنولوجية  أدوات  باستمرار  تظهر  حيث  لدرس 

من ممارسات نمطية ال تتوافق مع  قليدية وما يصاحبها  فكرة المحاضرات الت  تتحدى

المستحدثات   وفق  إعداده  ينبغي  المعلم  فالطالب  الحالي،  العصر  متطلبات 

توظيفها في مجال تخصصه، و القدرة على  المعاصرة، وإكسابه  تنمية التكنولوجية 

يمكن   بما  الرقمية،  المصادر  عبر  التشاركي  العمل  من مهارات  المعلمين  الطالب 

 تقبلية في العالم الرقمى. القيام بدوارهم المس 

وتٌعد مقررات طرق التدريس واستراتيجيات التعلم النشط من المقررات المهمة  

، وما يقدمه  في إعداد معلم العلوم بكليات التربية، لما يتناوله من موضوعات مهمة

ومهام بأدواره  االرتباط  شديدة  ومهارات  مفاهيم  إمن  المستقبل،  كمعلم  إن  ه  ال 

الم هذه  على تدريس  واالعتماد  تدريسها  في  التقليدية  الطرق  من  تعاني  قررات 

استخدام   عن  العزوف  ومن  الفردية،  العملية  والتطبيقات  النظرية  المحاضرات 

 ر بشكل كبير على جودة األداء التدريسي. األساليب التكنولوجية الحديثة بما يؤث

 

 : TPACKولوجي محتوى التربوي التكنالب معرفة ال  -ثانيا

تزايد االهتمام بدمج التكنولوجيا في التعليم كأحد الكفاءات التي يجب أن يتمكن 

استخدام   لمهارات  المعلم  امتالك  مجرد  إن  حيث  الحالي؛  القرن  معلم  منها 

في    ا التكنولوجيا ال يضمن توظيفه الناجح  الفعال  فالمعلم  التدريس.  في  فعال  بشكل 

توظيف التكنولوجيا في تدريسه رفية هو القادر على  رة التكنولوجية المععصر الثو

 لمحتوى تخصصه بطريقة تربوية تستند الى نظريات التعلم والتعليم.  
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تحديث   الخدمة  قبل  المعلمين  والطالب  الخدمة  اثناء  المعلمين  من  يتطلب  مما 

ستخدامها كوسائط اتهم باستمرار في إتقان تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الرقد

التعلم؛داع أنشطة  في  التعلم    مة  في  التكنولوجيا  إتقان  المعلمين  من  يُتوقع  حيث 

التعلم.   عملية  في  المعلومات  تكنولوجيا  وتطبيق  استخدام  على  قادرين  ويكونون 

المعا يحدد  نموذج  إلى  الحاجة  ظهرت  المعلم  رلذلك،  تساعد  التي  والمهارات  ف 

 عليمي.علية مع المحتوى التلتحقيق دمج التكنولوجيا بفا

التربوية   المعرفة  بعدين  بين  التكامل  على  قائما  نموذجا  شولمان   PKفقدم 

(Pedagogical Knowledge)    ومعرفة المحتوى التخصصىCK (Content 

Knowledge)    المعلمين وتدريب  إلعداد  أساسي   PCKاسماه  وكمتطلب 

(Pedagogical Content Knowledge)التكنول وكانت  لتسهيل  .  أدوات  وجيا 

 لتدريس فقط.  ا

معايير   وصدور  المدارس،  في  الظهور  في  التكنولوجيا  فكرة  بدأت  وعندما 

تكنولوجيا التعليم الوطنية للمعلمين والطالب. التي قدمت وصفًا واضًحا لكيفية دمج 

 Koehler andلتقديم نتائج تعليمية مرضية. أضاف    أفضل التقنيات في التدريس

Mishra    2006)عام ُ ثالثا بُعداُ  ال(  بالمعرفة  متعلق  معرفى    TKتكنولوجية    كبعد 

نموذج   إلى  الباحثان  وتوصل  بذاته  معرفة   TPACKقائم  تفاعل  طبيعة  لتحديد 

 . (Kafyulilo, 2012) مع معرفة المحتوى والمعرفة التربويةالتكنولوجىا 

 TPACK) (Koehler & Mishra, 2009  )إلى نموذج  PCKل االنتقال من نموذج مراح 1شكل 

نموذج    1الشكل  ضح  ويو من  نموذج    PCKاالنتقال  حيث  TPACKإلى  ؛ 

باعتباره تقاطع المعرفة التربوية    PCKيبرز على الجانب األيسر من الشكل نموذج  

ف  تبدأ  بالتكنولوجيا  المعرفة  توسع  ومع  المحتوى.  المعرفة   يومعرفة  مع  التقاطع 

 .TPACK التربوية ومعرفة المحتوى، لتظهر معرفة
( المعرفة التربوية  1ثالث أبعاد أساسية من المعرفة )  TPACKط  ويتضمن مخط 

(PK( ،المعرفة حول طرق التدريس والتعلم )( معرفة المحتوى )2CK المعرفة )

( األكاديمي،  التخصص  موضوع  )3حول  التكنولوجية  المعرفة   )TK المعرفة  )
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ساسية الثالثة  بين هذه األبعاد األ   حول التقنيات والمهارات المطلوبة لها. أن الجمع

( معرفة المحتوى  4لمعرفة ينتج عنه أربعة أبعاد إضافية من المعرفة وهى: )من ا

( مع PCKالتربوي  مناسب  بشكل  تتناسب  معينة  تعليمية  ممارسة  المعرفة حول   )

( المعرفة TPK( المعرفة التربوية التكنولوجية )5)طبيعة محتوى موضوع معين،  

مكونات ال  حول  التقنيات  ب وقدرات  استخدامها  يمكن  طرق  تي  لدعم  مناسب  شكل 

( المعرفة حول الطريقة  TCK( معرفة المحتوى التكنولوجي )6التدريس والتعلم، )

التقنيات،) تطبيق  خالل  من  الفعلي  الموضوع  معرفة  بها  يتم  معرفة 7التي   )

ناميكية التي  المعرفة حول الطريقة الدي  *(TPACK)  توى التربوي التكنولوجيحالم

( من أجل  T(، والتكنولوجيا )P(، والتربية )Cمحتوى )بها المعرفة حول ال  تتفاعل 

 . (Srisawasdi, 2012)تعلم أفضل لمعرفة المحتوى.

إطار   ألبعاد  توضيح  يلي  عبد    مشاعل؛  2020،  علي  مها)  TPACKوفيما 

،  محمد   أمل؛  Agustini, et al. 2019؛  Asamoah, 2019؛  2020،الرحمن

 ( 2018، عبد هللا وهدى ال محمدمن؛ 2019

هو معرفة المعلم بالمحتوى    Content Knowledge  (CK:)معرفة المحتوى   .1

والمفاهيم   الحقائق  معرفة  المعرفة  هذه  وتشمل  التخصص،  لمادة  األكاديمي 

ومعرفة األدلة واإلثباتات، باإلضافة إلى    والنظريات والقوانين واألطر التنظيمية

في كل   CKوتختلف معرفة المحتوى    األساليب المتضمنة في بناء هذه المعرفة.

 ارس االبتدائية والثانوية(.  توى )المدمس

التربوية   .2 يجب    Pedagogical Knowledge   (PK:)المعرفة  التي  المعرفة 

أ وتنظيم  إدارة  من  يتمكن  حتى  تطويرها  المعلم  والتعلم  ن على  التدريس  شطة 

ال معرفة  وتتضمن  المتوقعة.  التعلم  أهداف  العميقةلتحقيق  ألصول    معلم  وفهمه 

ال  غرفة  داخل  إد التدريس  ومهارات  الطالب،  تعلم  وكيفية  الفصل صف  ارة 

النظريات   واستخدام  الطالب،  وتقييم  الدروس،  وتخطيط  العامة،  الدراسي 

حاجات   ومعرفة  الوقت،  وإدارة  والجسمية  االتعليمية،  النفسي ة  لمتعلمين 

 واالجتماعية. 

التكنولوجية .3 المعلم    Technological Knowledge (TK:) المعرفة  معرفة 

ت واألجهزة والتطبيقات والمصادر التي تساعده  ج التكنولوجيا واألدوابطرق دم

في تقديم المادة العلمية داخل الصف الدراسي وكيفية التعامل مع المشكالت التي  

أثناء استخدامها، ويشمل فهم تكنولوجيا المعلومات على نطاق واسع بما   قد تطرأ

فة الوقت الذي يمكن أن تساعد  ا بفعالية وكفاءة، والقدرة على معريكفي لتطبيقه

كنولوجيا المعلومات أو تمنع تحقيق الهدف، والقدرة على التكيف باستمرار  فيه ت

 مع التغييرات في تكنولوجيا المعلومات.

نات ( من أجل إنشاء اختصار ال يُنسى، والتأكيد على المكوTPCK( وليس )TPACK" )pack-teeه باسم "ير إليُشا  * 
المتم "الثالثة  الثالثة  الجوانب  هذه  بين  التكامل  وإلظهار  والمحتوى،  التدريس  وطرق  للتكنولوجيا   Totalيزة 
PACKage" 
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  Pedagogical Content Knowledge  (PCK :)تربوي  محتوى اللمعرفة ا .4

ال التي تساعد  المعرفة  الطرق في تدريتعني  أنسب  س موضوع معلم في اختيار 

التعليمية،  المادة  في  المواد    معين  دمج  وكيفية  لتمثيلها،  مختلفة  طرقًا  واكتشاف 

للطالب. ويغطي   السابقة  والمعرفة  البديلة  المفاهيم  مع  األعمال   PCKالتعليمية 

 . األساسية للتدريس والتعلم والمناهج الدراسية والتقييم وإعداد التقارير

التكنولوجي   .5 المحتوى    Technological Content Knowledgeمعرفة 

(TCK  :)  لفهم التكنولوجيا  تدعيم  خاللها  من  يتم  التي  بالكيفي ة  المعلم  معرفة 

ومعرفة التكنولوجيا؛ حيث    ىالمحتوى، وفهم التأثير المتبادل بين معرفة المحتو

المعلم   ب  -يحتاج  المادة التي يقوم  إتقان  إلي فهم متعمق   -تدريسها  باإلضافة إلى 

ا خالللطريقة  من  المحتوى  تقديم  بها  يمكن  محددة  لتي  تعليمية  تقنيات  تطبيق  ل 

 لمعالجة المحتوى. 

التكنولوجية   .6 التربوية   Technological Pedagogicalالمعرفة 

Knowledge  (TPK  :)  المتبادلة العالقة  التكنولوجية  التربوية  المعرفة  تحدد 

وعلم  التكنولوجيا  م  بين  المعرفة  هذه  تجعل  التدريس.  فهم  أصول  الممكن  ن 

المناسبة باختيار    التكنولوجيا  للمعلمين  وتسمح  التربوية،  األهداف  لتحقيق 

منا  ومدى  معين  تربوي  لنهج  جدواها  على  بناًء  مالءمة  األكثر  بتها سالمعدات 

تعديل   وكيفية  التعليمية.  والنماذج  االستراتيجيات  مع  دمجها  على  وقدرتها 

م  ينة بطرق محددة. وهذا ينطوي على فهريس والتعلم عند استخدام تقنيات معالتد

التربوية لمجموعة من األدوات التكنولوجية من حيث صلتها  المعطيات والقيود 

 باالستراتيجيات التربوية المناسبة.  

التكنولوجي  المحتو  معرفة .7 التربوي   Technological Pedagogicalى 

Content Knowledge   (TPACK  :)  كل من  تجميعها  تم  التي  المعرفة 

تم  التي  المعرفة  مجاالت  من  التكنولوجية،    مجال  )المعرفة  مسبقًا  وصفها 

ومعرفة  التربوي،  المحتوى  ومعرفة  التربوية،  والمعرفة  بالمحتوى،  والمعرفة 

ال كيف  تالمحتوى  على  التركيز  مع  التكنولوجية(،  التربوية  والمعرفة  كنولوجي، 

للتكنولوجيا   واليمكن  الدمج  بها  ويُقصد  ذلك.  تفعل  المعلم  أن  معرفة  بين  تفاعل 

عرفته بالتكنولوجيا ومعرفته بأصول التدريس ليساعده ذلك على اتخاذ  المهنية وم

التكنولوجيا في دعم    مالقرار المناسب من خالل اإلجابة على متى وكيف تستخد 

 عمليتي التعليم والتعلم في مجال المحتوى وبشكل فعال؟. 

الم  TPACKن  ويتضم للشبكة  المحتوى  تطوير فهم أعمق  للعالقات بين  عقدة 

الفكرة  من  العمل  إطار  ينبثق  فيها.  تعمل  التي  والبيئة  والتكنولوجيا  التربية  وعلم 

تعلي سياق  في  التكنولوجيا  تكامل  بأن  الدقيقة  مالقائلة  المواءمة  من  يستفيد  معين  ي 

  أن المعلمين الذين يرغبون في إشراك للمحتوى، وعلم التربية مع قوة التكنولوجيا، و

التعليم ممارساتهم  في  المجاالت  التكنولوجيا  جميع  في  أكفاء  يكونوا  أن  يجب  ية 

  (Asamoah, 2019)الثالثة. 
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شرح   يتم  فيه  TPACKكما  يتم  التي  القنوات  أنه  المعرفة   اعلى  مزامنة 

في فهم كيفية    نياتها وطرق التدريس والمحتوى والمتعلمين والسياقباألدوات وإمكا

الم الموضوعات  أوتحويل  للمتعلمين  مرهقة  تكون  التي  تمثيلها    حددة  يصعب 

بواسطة المعلمين وتعليمها بشكل أكثر فعالية مع التكنولوجيا بطرق تدل على قيمتها 

 (Asamoah, 2019)المضافة. 

إطار   معارف  إلى ضعف  الدراسات  من  العديد  أشارت  لدى    TPACKوقد 

المعلمين   دراسة  الطالب  مثل:  التربية  التي    (Baran et al., 2019)بكليات 

إطار   كفايات  تدنى  إلى  المعلمين تخصص علوم.    TPACKأشارت  الطالب  لدى 

( دراسة  اشارت  عليكما  قب2019،  خيرية  العلوم  معلمات  معرفة  مستوى    ل ( 

لمعارف   )علياء  TPACKالخدمة  دراسة  أشارت  كما  المستوى.  ،  علي   دون 

ا2018 امتالك  إلى ضعف  للمعار(  علوم  المعلمات تخصص  الخاصة  لطالبات  ف 

إطار   في    TPACKبمكونات  المكونات  تلك  ودمج  تطبيق  على  قدرتهن  وضعف 

( دراسة  وأشارت  تعليمية.  حمديمواقف  ال،  حنان  عبد  أن  2018،  حمنرودعاء   )

العلوم يعتقدون أن لديهم كفاءة ذاتية منخفضة فيما يتعلق بالمحتوى  لطالب معلمى  ا

التكنولوج عل التربوى  القدرة  وعدم  العلوم.  لموضوعات  بين ى  التكامل  إحداث  ى 

المعر إلطار  األبعاد  األساسية  الثالثة  الدراسات  TPACKفية  هذه  أوصت  لذلك   .

ببرامج إعداد المعلم بكليات    TPACKبأهمية توفير الفرص لتطوير كفايات إطار  

يا التعليم  إلى أن خريجي تكنولوج   (Agustini, 2019)التربية. كما أشارت دراسة  

تح  إلى  بحاجة  يزالون  كفاءة  ال  خريجو    TPACKسين  يتمتع  حيث  بهم؛  الخاصة 

تكنولوجيا التعليم بإتقان جيد للمحتوى والمعرفة التربوية. ومع ذلك، كانت كفاءتهم  

 نخفضة في تطبيق التكنولوجيا.  مال تزال 

بكليات  ولذلك أكدت العديد من الدراسات على أهمية امتالك الطالب المعلمين  

  TPACKوسعت تلك الدراسات لتنمية معارف    TPACKالتربية لمعارف إطار  

لدى الطالب المعلمين بكليات التربية وذلك باستخدام أساليب واستراتيجيات وبرامج  

برنا مثل:  نموذجممتنوعة،  على  قائم  مقترح  منصة     " TPACK"ج  باستخدام 

( التعليمية  ا2020،  هاشم  رشاجوجل  المقلوب  التعليم  نموذج  (؛  إلى  لمستند 

TPACK    ( ؛ بر2020،أحمد  مفرح)نامج تدريبي في ضوء إطارTPACK     عبر

نموذجا االفتراضية  محمد )  المعامل  الصف  2020،  مصطفى  على  قائم  برنامج  (؛ 

ليمى باستخدام  (؛ نموذج تصميم تع2019م التعلم الذكي )الحنفى،  االمقلوب باستخد 

؛ أنشطة  Facebook   (Durusoy & Karamete, 2018)مجموعة مغلقة على  

 (Alev et al. 2012) 2.0ات الويب التدريس باستخدام أدو

إطار على  القائمة  البرامج  فعالية  على  الدراسات  من  عديد  أشارت   كما 

TPACK    مخر تنمية  للطال جفي  متعددة  مثل:  ات  التربية،  بكليات  المعلمين  ب 

مها  والتفكير التأملي )(، والكفاءة الذاتية  2020،  أحمد  مفرح مهارات التعلم الذاتي )

الت 2020،  على التفكير  األشي(،  إنترنت  نحو  التكنولوجي  والتقبل  اء  صميمي 
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(،  2018،  الحميد   عبد  هناء(، مهارات التدريس اإلبداعى )2020،  محمد  مصطفي)

 (. 2018، علي علياءكفايات القرن الحادى العشرين )

 االتجاه نحو مهنة التدريس:   -ثالثا

بالتنمية التعليمية التي يكون المعلم فيها يرتبط تطور أي مجتمع ارتباًطا وثيقًا  

ال عم هو  في  ونجاحه  وكفاءته  المعلم  فجودة  الحاسم.  االتجاه  عنصر  على  تعتمد  له 

الم تجاه  ينتهجه  ا هالذي  مهنة  تجاه  اإليجابي  االتجاه  يعتبر  حيث  جانبًا  نة؛  لتدريس 

تجاهات هي مهًما إلضفاء الطابع المهني على المعلمين في مجال تعليم العلوم. واال

يؤث حيث  التعليم؛  جودة  لتحسين  كبير  المفتاح  تأثيًرا  مهنتهم  تجاه  المعلمين  اتجاه  ر 

هم، وبالتالي من المهم معرفة لتعلم الطالب، كما أنه يحدد مدى رضاهم عن عمعلى 

 المعلمين مواقف إيجابية أو سلبية تجاه مهنة التدريس  ما إذا كان لدى

اال  الدراسات  من  عديد  عرفت  محصلة ولقد  بأنه  التدريس  مهنة  نحو  تجاه 

واأل حالمشاعر  من  موقفه  تحديد  في  المعلم  سلوك  توجه  التي  أو  فكار  الموافقة  يث 

ع الموافقة  عدم  أو  )مثل:  لالمحايدة  التدريس  مهنة  طبيعة  تصف  عبارات    تهاني ى 

(.  2017،  عبد ربه  جمال؛  2019،  فراج  ظافر؛  2019،سيد  ياسر؛  2020،ليمانس

بأن أخرى  دراسات  عرفته  يستجيب  بينما  المعلم  يجعل  مكتسب  عقلي  استعداد  ه 

  أو موضوعات مرتبطة بمهنة التدريس بالقبول أو الرفض )مثل:   لمواقف أو خبرات

،  محمد عوض؛  2019، جالل  إلهام؛  2019،محمد  شيماء؛  2019،  أحمد  يندعالء ال

 (.  2018، مصطفي منى؛  2018إبراهيم أحمد، 

المعلمين،   بإعداد  المنوطة  التعليمية  المؤسسة  هي  التربية  كليات  كانت  ولما 

يس؛ حيث يُعتبر  جة إلى دراسة اتجاهات الطالب المعلمين نحو مهنة التدرتبرز الحا

اتجاها كلية    تتكوين  طلبة  لدى  لديهم  إيجابية  وتنميتها  التدريس  مهنة  نحو  التربية 

من   االتجاهات  لهذه  امتالكهم  اعتبار  ويمكن  كبيرة،  أهمية  ذا  إعدادهم  فترة  أثناء 

المهنة   لهذه  مزاولتهم  ليست  (Abdelmotaleb, 2012)شروط  التربية  فكليات   .

مع   للتكيف  المعلم  الطالب  بتهيئة  أيضا  وإنما  وحسب،  التخصصي  باإلعداد  معنية 

 مهنته من خالل تزويده باالتجاهات اإليجابية نحو المهنة. 

المعلمين    Morozikova and Filippova (2019)ويشير   الطالب  إن 

فية، مرتبطة بمستوى منخفض من الوعي كا  ةن بأنهم يواجهون مشاكل نفسييعترفو

باهتماماتهم وقدراتهم وضعف فهمهم لألشياء التي تتطلبها المهنة التربوية. ويخشى  

التي ال يتم  عدد كبير منهم التدريس بسبب المسؤولية التي يجب أن يتحملها المعلم و

وا  حمن الطالب بخوفهم من أن يصب   دفع ثمنها بشكل الئق. كما يعترف عدد كبير

في   العمل،  دائًما  عاطلين عن  يوفر  قد  التدريس  في  الحصول على شهادة  أن  حين 

 وظيفة، وهو نوع من الضمان في مجتمعنا.

أهمية االتجاهات نحو    (2019)  عيسي  الواحد  وعبد  عبد الحميد،  عمادولخص  

طالب لدى  التدريس  ف  التربيةكلية    مهنة  للدراسة  ايجابي  دافع  توفر  أنها  ي في 

ذلك إلى رفع مستوى التحصيل، والتكيف مع   لطالب، ويؤديتربوي لدى ا ل المجال ا

https://www.researchgate.net/profile/Abdelmotaleb-Abdelkader-Abdelmotaleb
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بالتطبيق   وااللتزام  مستقبالً،  التدريسية  المهارات  إلظهار  والسعي  التعليمة  العملية 

ورفع التدريس،  مجال  في  الجديد  عن  والبحث  المدارس  في  الكفاءة    العملي 

الجوانب   في  المستقبل  لمعلمين  عن  فضالً   شخصيةلاالتدريسية  مما    االكاديمية، 

 .ينعكس على تالميذ المدارس بأداء إيجابي

الطالب   لدى  التدريس  مهنة  نحو  االتجاه  لتنمية  عديدة  دراسات  سعت  وقد 

أساليب واستراتيجيات وبرامج   باستخدام  التربية وذلك   ى علقائمة  المعلمين بكليات 

في مقترح  مقرر  مثل:  المدمج  أو  اإللكتروني  التدر  التعلم  على  يطرق  قائم  س 

الذهني الخرائط  )إستراتيجية  اإللكترونية  الدينة  واستراتيجية  2019،  أحمد  عالء   ،)

( المقلوب  الويب    ، (2017،  محمد   سماحالصف  على  قائمة  مقترحة  واستراتيجية 

( ) 2017،  رجاء  حنانكويست  المداخل  متعدد  التعليم  استراتيجية  ،  أحمد   وائل(، 

2016 .) 

هم  لية التربية أن كثير من الطالب لديعمله في ك  وقد الحظ الباحث من خالل

التدريس مهنة  نحو  سلبي  الطالب  ،  اتجاه  اتجاهات  فهم  الضروري  من  ولذلك 

للسلوكيا الفرص  توفير  أجل  من  عليهم  تؤثر  التي  والعوامل  المرغوبة المعلمين  ت 

دراسة   أشارت  وقد  الدراسي.  الفصل  الحميد،  عمادفي    عيسي   الواحد  وعبد   عبد 

كلية    (2019) طالب  اتجاهات  أن  الدراسيةإلى  السنوات  جميع  من  نحو    التربية 

أن    Lkitede and Ado (2015)مهنة التدريس كانت سلبية، كما أشارت دراسة  

التقليدية   الطرق  نتيجة  التدريس  مهنة  نحو  سلبية  اتجاهات  لديهم  المعلمين  الطالب 

در أشارت  كما  الطالب.  هؤالء  بها  يدرس  إن    Efe et al. (2012) اسةالتي 

المعلمين شعب  اتجاهات الطال  إيجابية من ب  أقل  كانت  التدريس  العلوم تجاه مهنة 

 الطالب المعلمين شعب العلوم االجتماعية 

التعليمية   Bhargava (2014)ويشير   والمواد  التعليمية  البيئة  أن  إلى 

ي اتجاه  فاالختالف    واالستراتيجيات المعتمدة في برنامج إعداد المعلم مسؤولة عن

تجالط المعلمين  التدريسالب  مهنة  حيث  اه  إعداد  ؛  ببرنامج  الجديد  المعلم  يلتحق 

المعلم ولديه معتقدات راسخة بالفعل، لكن ٌمعدى برنامج إعداد المعلمين قبل الخدمة  

يساعدون في تشكيل اتجاه المعلمين المتدربين من خالل توفير سلسلة من الخبرات  

  Parylo et al. (2015)ن بحثت دراسة  اسية. في حيررراتهم الدالمضمنة في مق

مدى تأثير مقررات اإلعداد التربوي التى تعد جزًءا من إعداد المعلم على اتجاهات  

الطالب المعلمين. وأشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات  

 التربوي.   ات اإلعدادالطالب المعلمين نحو مهنة التدريس قبل وبعد تدريس مقرر

أن مقررات تدريس العلوم يمكن أن يكون   uz (2015)Bulunوتشير دراسة  

لها تأثير كبير في تطوير اتجاهات إيجابية نحو تدريس العلوم، كما أشارت دراسة  

Murphy and Smith (2012)    الى أن مقرر تدريس العلوم لمدة عام كان له أثر

لخدمة في معلمي ما قبل ا  العلوم لدى  سة نحو تدريإيجابي في تنمية اتجاهات إيجابي

عد  حاولت  لذلك  الثانية.  مقرر  السنة  تدريس  في  أساليب جديدة  استخدام  دراسات  ة 
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مثل: مقرر مقترح   لتنمية االتجاه نحو مهنة التدريس  طرق تدريس للطالب المعلمين 

( اإللكترونية  الذهنية  الخرائط  إستراتيجية  على  قائم  التدريس  الدينفي طرق   عالء 

ا 2019،  أحمد  الصف  واستراتيجية  تد(،  طرق  مقرر  تدريس  في  ريس  لمقلوب 

 حنان( واستراتيجية مقترحة قائمة على الويب كويست )2017،  محمد  سماحالعلوم )

 (.  2017، رجاء

على   تأثير  لها  التدريس  مهنة  نحو  المعلمين  الطالب  اتجاهات  أن  إدراك  مع 

ا هذه  اهتمت  فقد  الدراسي،  الفصل  في  بتنميةل أدائهم  الطالب    دراسة  اتجاهات 

استراتيجية الكترونية مقترحة قائمة  مهنة التدريس من خالل استخدام  المعلمين نحو  

 على دراسة الدرس خالل تدريس مقرر استراتيجيات التعلم النشط. 

  اإلجراءات المنهجية للبحث

 إعداد استراتيجية دراسة الدرس اإللكترونية:  -أوال

 راتيجية: تتحديد الهدف من االس -أ

اإله الدرس  دراسة  استراتيجية  تنمية  دفت  إلى  المحتوى  بمعرفة  اللكترونية 

واالتجاه نحو مهنة التدريس لدى الطالب المعلمين    TPACKالتربوي التكنولوجي  

 شعبة الكيمياء.

 تحديد الفلسفة القائمة عليها استراتيجية دراسة الدرس اإللكترونية:  -ب

ا من  االستراتيجية  فلسفة  بين  ل تنبع  والتعلم    راتيجيةاستدمج  الدرس  دراسة 

إلكترونياً    الدروسالمعلم إذا أتيحت له فرصه تصميم    الطالب  إنحيث    ؛إللكترونيا

ن فهما أوسع حول كيفية تأثير كل  سيكون ضمنياً قد طور معرفته التكنولوجية، وكوَّ

 . من المحتوى والتربية والتكنولوجيا بعضها في بعض

اللتزام بوقت  علم اإللكتروني من أدوات دون اره بيئة التفمن خالل ما تووذلك  

محد مكان  أو  معارفهم  معين  المعلمين  الطالب  يبني  أن  طريقها  عن  يمكن  د، 

المعارف،   هذه  اآلخرين  ويشاركون  بأنفسهم،  والتكنولوجية  والتربوية  التخصصية 

التع عملية  يعزز  مما  االجتماعي،  والحوار  والخبرات  المعارف  على  ل ويتبادلون  م 

بما  المست واالجتماعية،  الشخصي  اكتويين  على  المعلمين  الطالب  ساب  يساعد 

التعلم   استراتيجيات  مقرر  سياق  في  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  مهارات 

النشط. واستخدام مصادر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدعم اكتسابهم للمعرفة 

 .التخصصية والمعرفة التربوية 

 يجية ل االسترات حتحديد مرا -ج

ستراتيجية دراسة الدرس  ن الدراسات التي تناولت ا تم االضطالع على العديد م

دراسة   مثل:  ومراحلها  خمس   Joubert et al. (2020)التقليدية  حددت  والتي 

ودراسة   التحسين(،  التأمل،  المالحظة،  التدريس،  )التخطيط،  وهي   طاهرمراحل، 

س، تخطيط الدرس،  هي )اختيار الدرو( والتي حددت ست خطوات،  2020)  سالم

مراجعة وإعادة التدريس(، ودراسة الدرس، التحليل والمناقشة، ال  تدريس ومالحظة

( والتي حددت ست مراحل، وهي )تخطيط الدرس البحثي، تنفيذ  2019)ماهر  سحر
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تدريس  ال إعادة  البحثي،  الدرس  مراجعة  الراجعة،  والتغذية  الـتأمل  البحثي،  درس 

البح والتغذيثالدرس  التأمل  ودراسة  ي،  البحثي(،  للدرس  الراجعة  السيد  ء  الشيماة 

( والتي حددت خمس مراحل، وهي )تكوين فريق دراسة الدرس، تخطيط  2019)

ودراسة    ، التدريس(  إعادة  التأمل،  والمالحظة،  التنفيذ  تشاركيا،   شيرينالدرس 

ودراسة  2019)  مرقس  ، الوكيل  (  عبد  اتف 2020)إنعام  واللتين  ثمان  ق(  على  ا 

الدرس، تنقيح  ، تخطيط الدرس، تنفيذ الدرس، تقويم  هي )تحديد المشكلة خطوات، و

ال الدرس  تدريس  النتائج(،  الدرس،  مشاركة  المعدل،  الدرس  وتنقيح  تقويم  معدل، 

)التخطيط،  2017)محمد    هبةودراسة   وهي  خطوات،  ثالث  حددت  والتي   )

 .  قرير النهائي للدرس البحثي(تالتدريس والتحليل وإعادة التدريس، كتابة ال 

اضط تناولت  كما  التي  الدراسات  بعض  على  الباحث  اإللكتروني  لع  التعليم 

اإللكتروني المعلمين مثل: دراسة  والمقررات  ( والتي 2019)  محمد  إيمانة للطالب 

منصة إلكتروني    Classroom Google  استخدمت  مقرر  لتدريس  التعليمية 

ودراسة   التعليمية،  2019) وائل سماح  مقترح،  تطبيقات جوجل  استخدمت  والتي   )

تطبيقات جوجل التعليمية   ( والتي استخدمت التكامل بين2018)  سيد  محمداسة  ودر

 في تحقيق نواتج تعلم مقرر طرق تدريس الرياضيات.   2لويب وأدوات ا

استراتيجية  مراحل  تمثل  خطوات  خمس  تحديد  تم  الدراسات  تلك  وفى ضوء 

 :وهيونية، ردراسة الدرس االلكت

للدرس  -1 اإللكتروني  اجالتخطيط  تعقد  أفراد  :  بين  دورية  الكترونية  تماعات 

الو برنامج  المجموعة  طريق  عن  أو    Microsoft Teamsأو    Zoomاحدة 

Google Doc   في المجموعة  أفراد  كل  )اشتراك  تعاونية  بصورة  للتخطيط 

باستخدا  الكيمياء  أو  العلوم  مادة  دروس  ألحد  للدروس(  أحد    م التخطيط 

طالب. وإعداد خطة الدرس، وإعداد  استراتيجيات التعلم النشط المقررة على ال

PowerPoint  تضمنا صور وفيديوهات مرتبط بمحتوى الدرس عن  رس مللد

 طريق البحث على شبكة االنترنت. 

: يقوم أحد الطالب المعلمين من المجموعة بشرح التدريس والنشر اإللكتروني -2

المجموعة   لباقى  النشط من خالل جلسة عل مالدرس  التعلم  استراتيجية  ى  طبقا 

برنامج   انتهاء    اللقاء.  ، وتسجيل Microsoft Teamsأو    Zoomطريق  بعد 

بتحميل   المجموعة  أفراد  أحد  يقوم  وتسجيله،  الدرس  عرض  من  المجموعة 

على   الدرس  أفراد    Google Driveفيديو  باقى  مع  الفيديو  لينك  مشاركة  ثم 

ال صفحة  على  منصة  مالشعبة  على  خطة  Moodleقرر  مشاركة  وكذلك   ،

 على صفحة المقرر. الدرس 

االلكترونية -3 الم  المالحظة  فيديو  تزامنةغير  بمشاهدة  الشعبة  طالب  يقوم   :

في أي وقت خالل    Moodleالدرس المسجل على صفحة المقرر على منصة  

، فيما يخص  Commentاألسبوع الدراسي، وكتابة تعليقاتهم ومالحظاتهم في  

مهارات إعداد العروض تيجية التعلم النشط بشكل صحيح، وى تطبيق استرادم
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ومستPowePointالتقديمية   اتق،  واألدوات  وى  البرامج  استخدام  ان 

المجموعة  أفراد  ويقوم  بالتعليق،  المقرر  أستاذ  يقوم  وكذلك  التكنولوجية. 

 بالتعليق على المالحظات على صفحة المقرر. 

المتزامنة -4 االلكترونية  والمناقشة  بعالتحليل  باختيار  المقرر  أستاذ  يقوم  ض  : 

المحاضرة   في  أخرى  مرة  وعرضها  المجموعات  بها  قامت  التي  العروض 

 ومناقشة العرض مرة أخرى مع كل المجموعات. Onlineاألساسية 

اإللكترونى -5 لمناقشة  التأمل  الكترونيا  اجتماًعا  مجموعة  كل  أفراد  يعقد  ثم   :

 التعليقات والمالحظات لتحسين عملهم في الدرس القادم. 

الباحث يكون  السؤال    وبذلك  عن  أجاب  "األولقد  على:  ينص  والذي  ما   ، 

لتنمية   االلكترونية  الدرس  دراسة  التربوي    يالمحتوبمعرفة  الاستراتيجية 

شعبة   TPACKالتكنولوجي   المعلمين  الطالب  لدى  التدريس  مهنة  نحو  واالتجاه 

 اء؟" الكيمي

 

 

 TPACKالتكنولوجي  التربوي  بالمحتوي  إعداد مقياس المعرفة  -ثانيا

مقياس   إعداد  التكنولوجي  بالمحتوي  المعرفةتم  بهدف    TPACK  التربوي 

بالمعرفة المرتبطة  الكيمياء  شعبة  المعلمين  الطالب  معارف    بالمحتوي   قياس 

قاييس واالستبيانات  لمالتربوي التكنولوجي. ولتحقيق هذا الهدف تم دراسة عدد من ا

)مثل السابقة  الدراسات  أعدتها  ؛  2020،  رشا؛  Schmid et al 2020:  التي 

 ,Alrwaished؛  Lavadia, 2017؛  2018،  ودعاء  حنان؛  2019الحنفي،  

 مراحل استراتيجية دراسة الدرس االلكترونية )إعداد الباحث( 2شكل 
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المقياس  Ozden, 2015؛  Alhababi, 2017؛  Mai,2016؛  2017 (. وتضمن 

إطار   )   TPACKأبعاد  التربوية  المعرفة  وهي:  المحتوى  م  (،PKالسبعة  عرفة 

(CK( المعرفة التكنولوجية ،)TK( معرفة المحتوى التربوي ،)PCK المعرفة ،)

( التكنولوجية  )TPKالتربوية  التكنولوجي  المحتوى  معرفة   ،)TCK معرفة  ،)

( التكنولوجي  التربوي  جدول  TPACKالمحتوى  ويوضح  األولية    2(،  الصورة 

 TPACKلمقياس المعرفة التربوية التكنولوجية 
 2 ولجد

  في صورته األولية TPACKولوجي التكن  يالتربو بالمحتوي مقياس المعرفة

 البعد م
عدد 

 المؤشرات 

الوزن 

 النسبي

أرقام  

 العبارات

 10 14.9 % 1-10 (TKالمعرفة التكنولوجية ) 1

 8 12 % 11-18 (CKمعرفة المحتوى ) 2

 10 14.9 % 19-28 (PKالمعرفة التربوية ) 3

 10 14.9 % 29-38 (PCKربوي )لت معرفة المحتوى ا 4

 10 14.9 % 39-48 (TCKى التكنولوجي )معرفة المحتو 5

 9 13.5 % 49-57 (TPKالمعرفة التربوية التكنولوجية ) 6

7 
معرفــة المحتــوى التربــوي التكنولــوجي 

(TPACK) 
10 14.9 % 58-67 

  %100 67 المجموع 

الخ من  مجموعة  على  عرضه  تم  المقياس  صدق  من  ميدان  بر وللتأكد  في  اء 

العلمية ال   التربية  والتقويموتكنولوجيا  والقياس  استطالع  بهدف    (؛1)ملحق    تعليم 

إطار   أبعاد  العبارات وانتمائها لكل بعد من  ، والصحة  TPACKآرائهم حول دقة 

إجراء  بعد  المقياس  صالحية  على  المحكمون  السادة  اتفق  وقد  للعبارات.  اللغوية 

عدد   صياغة  في  التعديالت  العبابعض  التعديالت  من  الباحث  أجرى  وقد  رات. 

 السادة المحكمين. المقترحة من 

استخدام بشدة   وتم  )اوافق  الخماسي  ليكرت  أوافقدرجات  5=    مقياس   ،  =4  

أرفضدرجات   3=  ، محايددرجات  بشدة درجة  2=  ،  لتحديد  درجة  1=  ، أرفض   )

المعلمين   الطالب  معرفة  ا TPACKإطار    بمعارفدرجة  الطالب  ويختار  لمعلم  ، 

 جابة التي تتفق مع معرفته.اإل

تطبيقو الفرقة    سالمقيا  تم  طالب  من  مجموعة  الكيمياء على  شعبة  الثالثة 

وللتأكد من صدق االتساق الداخلي المقياس    ،طالب وطالبة  (54)بلغ عددهم  عربى  

باستخدام   الفرعية  األبعاد  بين  اإلحصائية  الداللة  ذات  االرتباطات  حساب  تم 

ا يعني أن  . كانت هذه االرتباطات ذات داللة إحصائية، ممط بيرسونمعامالت ارتبا

التكنولوجي مرتبطة  المعرفة  وتقاطعاتهم  المحتوى،  ومعرفة  التربوية،  والمعرفة  ة، 

 .3ببعضها البعض. انظر الجدول 
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 3جدول 

   TPACKمصفوفة معامالت ارتباط بيرسون ألبعاد مقياس  

 ( TPACK) (TPK) (TCK) ( PCK) (PK) (CK) (TK) األبعاد 
الدرجة  

 الكلية 

(TK) - 0.497** 0.567** 0.678** 0.588** 0.712** 9870.6** 0.823** 

(CK)  - 0.645** 0.578** 0.455** 0.697** 0.536** 0.774** 

 (PK)   - 0.638** 0.554** 0.488** 0.622** 0.689** 

 (PCK)    - 0.654** 0.549** 0.573** 0.725** 

 (TCK)     - 10.61** 0.532** 0.665** 

 (TPK)      - 0.546** 0.723** 

(TPACK )       - 780.6** 

الدرجة  

 الكلية 
       - 

 0.01** دالة عند مستوى 

تم حساب ثبات المقياس بطريقة ألفا كرونباخ، حيث    وللتأكد من ثبات المقياس 

قيم الثبات    أن  4  لجدولتم حساب ثبات المقياس ككل وأبعاده الفرعية، ويتضح من ا 

 جيدة. 
 4 جدول

 ةوأبعاده الفرعي TPACKلمقياس    معامل ألفا كرونباخ

 (TPACK) ( TPK) ( TCK) ( PCK) ( PK) ( CK) ( TK) األبعاد
المقياس 

 ككل

معامل 

 الثبات
0.831 0.764 0.772 0.742 0.812 0.782 0.765 0.811 

فـي   TPACK  وجيالمحتوى التربـوي التكنولـبـمعرفـة  الوبذلك يكون مقيـاس  

ــح جــدول  (2لحــق م) صــورته النهائيــة ــفات  5، ويوض يــاس المعرفــة مقمواص

 .TPACKالتكنولوجي    التربويبالمحتوي  
  5 جدول
  TPACKالتكنولوجي   يالتربو بالمحتوي المعرفةمقياس  

 البعد م
عدد 

 المؤشرات 

الوزن 

 النسبي

أرقام  

 العبارات

 الدرجة 

 األقصى  االدنى

 10 14.9 % 1-10 10 50 ( TKكنولوجية )المعرفة الت  1

 8 12 % 11-18 8 40 ( CKمعرفة المحتوى ) 2

 10 14.9 % 19-28 10 50 ( PKية )المعرفة التربو 3

 10 14.9 % 29-38 10 50 ( PCKمعرفة المحتوى التربوي ) 4

 10 14.9 % 39-48 10 50 (TCKمعرفة المحتوى التكنولوجي ) 5

 9 13.5 % 49-57 9 45 (TPKة )المعرفة التربوية التكنولوجي  6

7 
 معرفة المحتوى التربوي التكنولوجي

(TPACK) 
10 14.9 % 58-67 10 50 

 335 67  % 100 67 المجموع  
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 إعداد مقياس االتجاه نحو مهنة التدريس  -ثالثا

قياس   بهدف  التدريس  مهنة  نحو  االتجاه  مقياس  المعلمين    اتجاه أُعد  الطالب 

تم دراسة عدد من مقاييس    ديد أبعاد المقياسولتح.  التدريسنحو مهنة  شعبة الكيمياء  

التربيةالطاتجاه   بكلية  المعلمين  الدراسات  ن   الب  أعدتها  التي  التدريس  مهنة  حو 

؛  2019  ،احمد  عالء الدين؛  2019،  جالل  إلهام؛  2020،سليمان  تهانيالسابقة )مثل:  

(.  2017،  حمدم  سماح؛  2017،  رجاء  حنان؛  2018  ، أحمد   وإبراهيم ،  عوضمحمد  

تم  و كل  للمقياس،  أبعاد    أربعة  تحديدفي ضوء ذلك،  مكونات    بعديعبر  عن إحدى 

وهذه   التدريس،  مهنة  نحو  تقداالتجاه  هي:  في  األبعاد  العلوم  تدريس  مهنة  ير 

المجتمع، واالستمتاع بمهنة تدريس العلوم، واإلحساس بالكفاءة الذاتية في التدريس،  

 لعلوم. النظرة المستقبلية لتدريس ا 

من    وتكونت للمقياس  األولية  المقياس   40الصورة  أبعاد  على  موزعة  مفردة 

بالتساوي، و لماألربعة  منها وصفًا  معاتعطي كل  أو  مؤيد  بمهنة  وقف  للعمل  رض 

العلوم؛   االستجابة  تدريس  نقاط وتتم  من خمس  متدرج  مقياس  غالبا،    على  )دائما، 

إطالقا( نادرا،  بشكأحيانا،  الدرجات  وتحسب  من  .  تصاعدي  نوع    5-1ل  حسب 

العبارات   مع  اإليجابية  العبارات  تساوي  مراعاة  وتم  سلبية(.  أو  )إيجابية  العبارة 

لمقياس. وبذلك يكون المقياس قد أصبح في صورته صياغة تعليمات ا السلبية. وتم  

 األولية. 

من  مجموعة  على  األولية  صورته  ُعرضت  المقياس  صدق  من  وللتحقق 

ال مجال  في  العلميةالخبراء  البتربية  قام  وقد  أقرها ا.  التي  التعديالت  بإجراء  حث 

التي رأى   العبارات  ُعدلت صياغة بعض  المحكمون؛ حيث  المحكمون عدم  السادة 

 .  مفردة  40اسبة صياغتها. وبعد إجراء التعديالت أصبح المقياس مكونا من من

باستخدام   الكترونيا  المقياس  و Google Formوصمم  المقي،  تطبيق  اس  تم 

وتم  (،  54)  عربيعلى مجموعة من طالب الفرقة الثالثة شعبة الكيمياء  استطالعيا  

بين درجة  اط بيرسون  معامالت ارتباب  تحديد صدق االتساق الداخلي للمقياس بحس

بعد )  كل  االرتباط  معامالت  قيم  وجاءت  للمقياس،  الكلية  ،  0,659والدرجة 

وهي0,842،  0,758،  0,716،  0,687 التوالي  على  إحص  (  دالة  مما قيم  ائيا، 

 يدل على صدق المقياس. 

وتم حساب ثبات المقياس بطريقة ألفا كرونباخ، حيث تم حساب ثبات المقياس 

الفرك وأبعاده  معاملعية،  كل  قيم  ،  0,728،  0.811)  الثبات   وجاءت 

أن  ( على التوالي وهي قيم دالة إحصائيا، مما يدل على  0,817،  0,746،0,770

 الثبات.  رجة عالية من المقياس يتمتع بد

صالًحا لالستخدام كأداة    *(3)ملحق    وبذلك أصبح المقياس في صورته النهائية

. وتكون أقل  الطالب المعلميندى  مهنة التدريس ل  صادقة وثابتة لقياس االتجاه نحو

 
 ( مقياس االتجاه نحو مهنة التدريس 3)   قملح  *
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درجة، وتعبر عن اتجاه سالب نحو مهنة    40المعلم هي الطالب درجة يحصل عليها  

الدرج أما  فهي  التدريس،  العليا  مهنة   درجة،  200ة  نحو  إيجابي  اتجاه  وتعبر عن 

 التدريس. 
 6جدول

 يةفي صورته النهائ مكونات مقياس االتجاه نحو مهنة التدريس

 س االتجاهأبعاد مقيا م
عدد 

 المفردات 

ارقام  

 العبارات

الدرجة  

 الدنيا 

الدرجة  

 العليا

1 
ــي  ــوم ف ــدريس العل ــة ت ــدير مهن تق

 المجتمع
10 1-10 10 50 

 50 10 20-11 10 العلوم االستمتاع مهنة تدريس 2

3 
ــي  ــة فـ ــاءة الذاتيـ ــاس بالكفـ اإلحسـ

 التدريس
10 21-30 10 

50 

 50 10 40-31 10 دريس العلومالنظرة المستقبلية لت  4

 200 40 40 المجموع 
 

 التجريب الميداني للبحث: -خامسا
فاعلية   تنلتحديد  في  االلكترونية  الدرس  دراسة  معرفة ال  ميةاستراتيجية 

التكنولوجي  ا  يالمحتوب لدى    TPACKلتربوي  التدريس  مهنة  نحو  واالتجاه 

الكيمياء شعبة  المعلمين  اختيار    ،الطالب  شطالب  تم  األولى  الكيمياء الفرقة  عبة 

 ؛ لقيام الباحث بالتدريس لهذه الشعبة.انجليزى )ساعات معتمدة(

 سباب التالية:وذلك لأل  استراتيجيات التعلم النشطتم اختيار مقرر 

المحتوى  معلمالجاح  ن − فهم  يتضمن  والعشرين  الحادي  القرن  ،  العلمي  في 

ب المعلومات  تكنولوجيا  واستخدام  التدريس،  متكاملوطرق  وهذشكل  ما ،  ا 

 . استراتيجيات التعلم النشطيمكن تنفيذه مع مقرر 

المعرفة   − تطوير  توفير  في  فاعلية  أكثر  التدريس ستكون  بالمحتوي  أن طرق 

التكنولوجي  الت الدعم    TPACKربوي  توفير  تم  إذا  المعلمين  للطالب 

التدريس  أثناء  المعلمين  للطالب   Açıkgül & Aslaner)  التكنولوجي 

2020) . 

تد  − مقررات  تطوير  أن  في  كبير  تأثير  لها  يكون  أن  يمكن  العلوم  ريس 

 . (Bulunuz, 2015)اتجاهات إيجابية نحو تدريس 

جدول   ل  7ويوضح  الزمنية  است  ستدريالخطة  مقرر  راتيجيات  موضوعات 

النشط االقتصا  ؛التعلم  تم  أزمة   رحيث  إجراءات  نتيجة  الموضوعات  تلك  على 

 شكل مبكر.الفصل الدراسي ب كورونا التي تطلبت إنهاء 
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 7جدول

 استراتيجيات التعلم النشط لتدريس المقررالخطة الزمنية 

دليل إعداد  تم  اس   (4  )ملحق  كما  تطبيق  دراسة  يوضح  الدرس  تراتيجية 

االستراتيجية،   مراحل  يضمن  النشط،  التعلم  استراتيجيات  مقرر  على  اإللكترونية 

 تكليفات االلكترونية.وموضوعات المقرر، واألنشطة وال

مقياس  و  TPACKالمحتوى التربوي التكنولوجي  بمعرفة  ال  اسمقي  وتم تطبيق

يوم   في  قبليا  التدريس  مهنة  نحو  مجمو  2021  سمار  27،  26االتجاه  عة على 

وطالبة  79)الكترونيا    البحث المقياسين  طالب  على  االستجابة  عن طريق  (،  انهوا 

على   للطالب  المقياسين  رابط  موودل،ارسال  نظام  على  المقرر  ال  صفحة  بدء وتم 

المقرر في   األحد    تدريس  يوم  في  االلكترونية  الدرس  دراسة  استراتيجية  باستخدام 

مدة  ، وبذلك تكون  2021  مايو  23  جداالمنه في يوم    ، واالنتهاء2021  مارس  28

استغرقت  التدريس   السادس  أسبوعيا.    ساعات  4  بواقعأسابيع    7قد  )األسبوع 

 الثامن أجازة رسمية( واألسبوع

الباحث المقرر()أ  قام  االستراتيجية   ستاذ  بتوضيح  األولى  المحاضرة  في 

والتكليفات، وطلاوإجراءاته األنشطة  تقديم  الط، وطريقة  من  الباحث  تقسيم  ب  الب 

( من  تتراوح  مجموعات  إلى  وباستخدام  6-4أنفسهم  مجموعة،  كل  في  طالب   )

Google Doc  الم تشكيل  ملف  ارسال  الطالب  تم  وقام  الطالب  إلى  جموعات 

 مجموعة. 18يم أنفسهم إلى بتقس

  -5قام الطالب المعلمين بتقسيم أنفسهم إلى مجموعات صغيرة تتراوح ما بين )

طال6 ارسا(  خالل  من  ملف  ب  طالب    Google docل  كل  ليسجل  للطالب 

  18مجموعته في الملف المرسل من قبل أستاذ المقرر. وفد تم تقسيم الطالب إلى  

ياء انجليزى وتراوح عدد كل مجموعة من مجموعة تضمنت كل طالب شعبة الكيم

 ( أفراد. 4-6)

 المحاضرة عنوان  المحاضرة  المرحلة 
الزمن 

 )ساعة( 

مقرر 

استراتيجيات 

 نشطالتعلم ال

1 
التعلم النشط وتدريس العلوم  

 وطبيعة العلم وخصائصه 
4 

 4 عمليات العلم األساسية  2

 4 التكاملية عمليات العلم 3

4 
العصف  ، المناقشةالمحاضرة، و

 الذهني
4 

5 
االستنباطية  و الطريقة االستقرائية

 دورة التعلم و
4 

6 
 المتشابهاتاستراتيجية 

 المتناقضات واستراتيجية 
4 

7 
العروض العملية والتدريس  

 المعملي والمحطات العلمية 
4 

 28 المجموع 
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المعلم الطالب  اندماج  الباحث  البحث الحظ  تطبيق  ين بصورة واضحة  وأثناء 

تسجيل   في  الموبايل  استخدام  كيفية  المستمر عن  وسؤالهم  التدريسية،  األنشطة  في 

ول التقديمية.  العروض  وإعداد  الخبرة  الدروس  ذات  الطالبات  إحدى  قامت  في ذلك 

استخدام الموبايل في التسجيل بإعداد فيديو توضيحى لباقى زمالئها وتم ارساله لهم  

الواتس   جروب  طريق  مراجعته  عن  بعد  الحظ  أب  كما  المقرر.  أستاذ  قبل  من 

التخطيط   من  والخوف  التردد  من  بحالة  المعلمين  الطالب  بعض  شعور  الباحث 

االل بتكوالعرض  تماما  تغير  الوضع  أن  إال  تلك  كترونى  تحضير  تجربة  رار 

أكثر   المعلمين  الطالب  وأصبح  األخرى  المجموعات  عمل  ومشاهدة  الدروس، 

ي يقدمها زمالئهم بهدف تبادل الخبرات، وتحسين  على الدروس الت  اهتماما بالتعليق

 مهاراتهم في استخدام التكنولوجيا.  

كيف مشكلة  الطالب  بعض  واجه  المقرر  كما  على صفحة  العروض  تحميل  ية 

درايف  وخ جوجل  استخدام  كيفية  بتوضيح  الباحث  وقام  الكبير  الحجم  ذات  اصة 

د تباري الطالب المعلمين  فحة المقرر. ولق لتحميل الملفات ومشاركة الرابط على ص

استراتيجية   ضوء  في  ضوء  في  الكيمياء  لدروس  عملية  نماذج  تقديم  دراسة  في 

   وتطبيق استراتيجيات التعلم النشط. ةالدرس اإللكتروني

مقياس تطبيق  أٌعيد  البرنامج،  من  االنتهاء  التربوي  بمعرفة  ال  وبعد  المحتوى 

  تدريس على الطالب المعلمين جاه نحو مهنة ال ومقياس االت   TPACK  التكنولوجي

المقياسين(  62) على  االستجابة  انهوا  وطالبة  البعدي  طالب  التطبيق  انتهى  وقد   ،

ون العدد الفعلي لمجموعة البحث  وبذلك يك،  2021مايو    26/    25ن يومى  للمقياسي

برنامج    .62 باستخدام  إحصائيا  ومعالجتها  البيانات  برصد  الباحث    SPSSوقام 

 ائج ومناقشتها، وتفسيرها، وتقديم التوصيات، والمقترحات. التوصل الى النتو
 

 نتائج البحث:
مقياس   في  المعلمين  الطالب  درجات  رصد  التربوي  ب معرفة  لا تم  المحتوى 

استراتيجية   TPACKجي  التكنولو تطبيق  وبعد  قبل  التدريس  مهنة  نحو  واالتجاه 

تم التوصل   (SPSS) جباستخدام برنام  دراسة الدرس االلكترونية، وبتحليل البيانات

 :إلى النتائج التالية

 :  TPACK  المحتوى التربوي التكنولوجيبمعرفة  الا نتائج تطبيق مقياس  1

لى " يوجد فرق دال إحصائيًا عند  ختبار صحة الفرض األول الذي ينص عال

( الكيمياء  0.05≥  ∝مستوى  شعبة  المعلمين  الطالب  درجات  متوسطي  بين   )

التط إنجليز من  كل  في  لمقياس  ي  البعدي  والتطبيق  القبلي  المحتوى  بمعرفة  البيق 

التكنولوجى   الم  TPACKالتربوي  حساب  تم  البعدي"  التطبيق  توسطات،  لصالح 

وقيم المعياري،  التطبيقين  واالنحراف  درجات  متوسطي  بين  الفرق  لداللة  "ت"  ة 

المعرفة   لمقياس  التربوي  بالقبلي والبعدي    ة ولكاف  TPACK  وجىالتكنولالمحتوى 

   :التالي 8أبعاده، كما يتضح من جدول 
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 8جدول 
 (62)ن= TPACK تكنولوجيالمحتوى التربوي الب معرفة النتائج التطبيق القبلي والبعدي لمقياس 

 الدرجة  اسالمقي أبعاد 
 التطبيق البعدى التطبيق القبلي

 قيمة ت 
 ع م ع م

 50 31.23 1.24 40.66 2.36 27.6 ( TKالمعرفة التكنولوجية )
 40 21.53 4.24 31.12 4.96 11.5 ( CKمعرفة المحتوى )
 50 26.12 4.54 39.21 1.82 20.9 ( PKالمعرفة التربوية )

ة المحتوى التربوي  معرف

(PCK ) 50 27.66 4.49 39.66 1.24 20.1 

معرفة المحتوى التكنولوجي  

(TCK ) 50 22.13 2.82 39.33 3.13 31.9 

  المعرفة التربوية

 45 20.33 1.25 36.67 3.09 38.3 ( TPKالتكنولوجية )

معرفة المحتوى التربوي  

 50 21.33 2.86 40.67 5.43 24.6 ( TPACKالتكنولوجي )

 31.6 15.74 267.25 17.68 171.35 335 لمجموع ا
الجدول   من  مستوى    8يتضح  عند  إحصائيا  دالة  )ت(  قيم  لمقياس   0.01أن 

ككل ولكافة أبعادها، وهذا يعني    TPACK  تكنولوجىال المحتوى التربوي  بالمعرفة  

التطبيق   في  المعلمين  الطالب  درجات  متوسطي  بين  إحصائيا  دالة  فروق  وجود 

لمقياس  القبلي والب لصالح    TPACK  التكنولوجىوي  المحتوى الترببالمعرفة  عدي 

  ت االلكترونية قد أد دراسة الدرس  التطبيق البعدي. ويشير ذلك إلى أن استراتيجية  

لدى الطالب المعلمين    TPACK  التكنولوجىالمحتوى التربوي  برفة  المعإلى تنمية  

 البحث. . وبذلك يتم قبول الفرض األول من فروض شعبة الكيمياء

تأثير حجم  "   Effect Sizeولحساب  االستراتيجية  على  dتدريس  معرفة ال" 

  9ل  " كما هو مبين بجدو2تم حساب "  TPACKالمحتوى التربوي التكنولوجي  ب

 التالي:
 9جدول 

" المقابلة لهــا ومقــدار حجــم التــأثير لنتــائج التطبيــق القبلــي والبعــدي d" وقيمة "2قيمة " 
 TPACK  بوي التكنولوجيالمحتوى التربمعرفة ال

 قيمة ت  سأبعاد المقيا
قيمة  

2 
 dقيمة 

مقدار حجم  

 التأثير 

 كبير  27.6 0.92 7.1 ( TKالمعرفة التكنولوجية )

 كبير  11.5 0.68 2.9 ( CKحتوى )معرفة الم

 كبير  20.9 0.87 5.3 ( PKالمعرفة التربوية )

 كبير  20.1 0.86 5.2 ( PCKمعرفة المحتوى التربوي )

 كبير  31.9 0.94 8.2 (TCKالمحتوى التكنولوجي )معرفة 

 كبير  38.3 0.96 9.8 (TPKالمعرفة التربوية التكنولوجية )

 كبير  24.6 0.91 6.3 ( TPACKجي )معرفة المحتوى التربوي التكنولو

 كبير  8.1 0.94 31.6 المجموع 
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الجدول   من  تأثير    9يتبين  حجم  المحتوى  بمعرفة  ال على  االستراتيجية  أن 

التكنولوجي  ال إطار  تربوي  فاعلية  ،  TPACKوفق  على  يدل  استراتيجية وهذا 

الدرس   تنمية  االلكترونية  دراسة  التكنولو بمعرفة  الفي  التربوي   جي المحتوى 

TPACK  بكلية التربية. شعبة الكيمياء انجليزي طالب المعلمين لدى ال 

 

 نتائج تطبيق مقياس االتجاه نحو مهنة التدريس:   -ثانيا

لقبلي والبعدي لمقياس االتجاه  المعلمين في التطبيق االطالب  رجات  تم رصد د

التدريس،   مهنة  المعياريةونحو  واالنحرافات  المتوسطات  )ت(   حساب  كموقيم  ا ، 

 ل التالي:يتضح من الجدو
 10 جدول

المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة وقــيم ت لــدرجات الطــالب المعلمــين فــي 
 (62)ن= يسعدي لمقياس االتجاه نحو مهنة التدرالتطبيق القبلي والب

 الدرجة  المقياسأبعاد 
 التطبيق البعدى التطبيق القبلي

 قيمة ت 
 ع م ع م

العلوم في   تقدير مهنة تدريس

 1.63 42.23 2.83 25.88 50 تمعالمج
39.1 ** 

 ** 49.11 1.77 41.14 2.11 23.82 50 االستمتاع مهنة تدريس العلوم 
فاءة الذاتية في  اإلحساس بالك

 1.45 39.89 1.92 18.67 50 التدريس
8868. ** 

النظرة المستقبلية لتدريس  

 1.19 41.82 1.79 17.86 50 العلوم
87.01 ** 

 ** 54.82 5.34 156.6 6.35 98.36 200 ع المجمو
 0.01دالة عند مستوى  **

لمقياس    0.01دالة إحصائيا عند مستوى    تيتضح من الجدول السابق أن قيم  

ألبعاد المكونة له، وهذا يعني وجود فروق دالة  االتجاه نحو مهنة التدريس ولكافة ا

درجات   متوسطات  بين  التطبيق  الطالب  إحصائيا  في  والبعدي  المعلمين  القبلي 

أن   إلى  ذلك  ويشير  البعدي.  التطبيق  لصالح  التدريس  مهنة  نحو  االتجاه  لمقياس 

الدرس  استراتيجية أد   دراسة  قد  اتجاه    تااللكترونية  تنمية  المعلمين إلى    الطالب 

الكيمياء فروض    شعبة  من  الثاني  الفرض  قبول  يتم  وبذلك  التدريس.  مهنة  نحو 

 البحث. 

تأثير حجم  الدرس   تراتيجية اس تدريس    Effect Sizeولحساب    دراسة 

على  d"االلكترونية   التدريس"  مهنة  نحو  "  االتجاه  حساب  مبين 2تم  هو  كما   "

 التالي:   11بجدول 
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 11جدول 

لــة لهــا ومقــدار حجــم التــأثير لنتــائج التطبيــق القبلــي " المقابd" وقيمــة "2قيمــة " 

 االتجاه نحو مهنة التدريسوالبعدي لمقياس  

 dقيمة  2ة قيم قيمة ت  قياسأبعاد الم
مقدار حجم  

 التأثير 

 كبير  10 0.96 39.1 تقدير مهنة تدريس العلوم في المجتمع

 كبير  12.6 0.97 49.11 علوم االستمتاع مهنة تدريس ال

 كبير  17.6 0.98 68.88 الكفاءة الذاتية في التدريس اإلحساس ب 

 كبير  22.3 0.99 87.01 النظرة المستقبلية لتدريس العلوم 

 كبير  14 0.98 54.82 المجموع 

الجدول   من  تأثير    11يتبين  حجم  االستراتيجية  أن  مهنة  أن  نحو  االتجاه 

فا على  يدل  وهذا  الدرس استراتيجية  علية  التدريس،  تنمية نية  االلكترو  دراسة  في 

التدريس مهنة  نحو  المعلمين  االتجاه  الطالب  انجليزي  لدى  الكيمياء  بكلية    شعبة 

 التربية. 
 

 وتفسيرها: ناقشة النتائج، م

استراتيجية   فاعلية  البحث  نتائج  الدرسأظهرت  تنمية  االلكترونية    دراسة  في 

التكنولوجية التربوية  إطار    المعرفة  ب  TPACKوفق  المعلمين  الطالب  كلية  لدى 

الشكلالتربية من  ويتضح  وفق   3  .  التكنولوجية  التربوية  المعرفة  مستوى  ارتفاع 

لتطبيق البعدي عنه في التطبيق القبلي،  في اب المعلمين  الطاللدى    TPACKإطار  

 . المعارفمما يدل على حدوث تحسن في تلك  

 

 .TPACKاس علمين في التطبيق القبلي والبعدي لمقي متوسطات درجات الطالب الم .3 شكل
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الشكل من  إطار    3  ويتضح  وفق  التكنولوجية  التربوية  المعرفة  ضعف 

TPACK  المعلمين شع الطالب  قبللدى  الكيمياء  ويمكن   بة  االستراتيجية.  تطبيق 

  TPACKالتربوي التكنولوجي  بالمحتوي  إرجاع التحسن الذي حدث في المعرفة  

الب التطبيق  أن  في  إلى  التالية:  قد ساهم في  يجية االلكترونية  االسترات عدي لألسباب 

معارف   التعاونى   TPACKرفع  العمل  من  ومكنهم  المعلمين،  الطالب  لدى 

ب واستخدا التكنولوجيا  تركيز  م  أن  كما  الدروس.  وتنفيذ  تخطيط  في  وظيفى  شكل 

الدرساستراتيجية   المعلمين  االلكترونية    دراسة  على تخطيط  على تدريب الطالب 

ضوء   في  العلوم  دروس  التعاونى  وتنفيذ  العمل  من  مكنهم  الدرس  دراسة  مدخل 

انخراط   حدوث  إلى  أدى  مما  وظيفى  بشكل  التكنولوجيا  للطالب  واستخدام  تام 

التكنولوجى  المع الجانب  نمو  في  ساهم  مما  تقليدية  غير  دروس  تقديم  في  لمين 

 والتربوى والتخصصى.  

مكن  ، ويTPACKمو في كل بعد من أبعاد إطار  ومن المالحظ أيضا حدوث ن

 : TPACKأبعاد إطار في  النموذلك  تفسير 

استراتيجية   • الدرس  اعتمدت  استرات دراسة  ربط  على  التعلم  االلكترونية  يجيات 

في ال تدريسها  يتم  الذى  الكيمياء  العلوم وخاصة موضوعات  مادة  بمحتوى  نشط 

من   زاد  مما  اإلعدادية،  أو  الثانوية  مادة  المرحلة  لمحتوى  المعلم  الطالب  فهم 

 . CKاء، ويمكن أن يفسر ذلك النمو الحادث في معرفة المحتوى الكيمي

ا • التعلم  استراتيجيات  مقرر  خالل  من  استخداالتدريب  على  من  لنشط  العديد  م 

تطبيقات    :التطبيقات التكنولوجية التي لم يمارسها الطالب المعلمين من قبل مثل

تفسير   ،Walletوتطبيق    (Google Drive, Google Doc)جوجل     ويمكن 

 . (TKذلك النمو الحادث في معرفة المحتوى التربوي ) 

استراتيجية   • الدرس  اتاحت  الفرصة  دراسة  المعلمينااللكترونية  تأمل    للطالب 

الدروس التي تم تنفيذها وتحديد نقاط القوة والضعف سواء كانت خاصة بالتمكن 

التدريس   طرق  أو  المادة  محتوى  التطبيقات  من  استخدام  أو  المستخدمة 

التدريالتكن فى  المعرفة   س،ولوجية  في  الحادث  النمو  ذلك  يفسر  أن  ويمكن 

 . TKة عرفة التكنولوجيوالم ،CKومعرفة المحتوى ، PKالتربوية 

االلكترونية الفرصة للطالب المعلمين تخطيط  دراسة الدرس  أتاحت استراتيجية   •

التعلم  رة تعاونية باستخدام أحد استراتيجيات  دروس مادة العلوم أو الكيمياء بصو

التعلم   استراتيجيات  من  العديد  على  والتدريب  الطالب،  على  المقررة  النشط 

وجية، ويمكن أن يفسر ذلك النمو الحادث  م تطبيقات تكنولالنشط وتقديمها باستخدا 

 . TPK، والمعرفة التربوية التكنولوجية PK  في المعرفة التربوي

فادة من أجهزة الموبايل  االلكترونية من االست دراسة الدرس  جية  ساعدت استراتي •

التي    ةالمتوفر الموبايل  تطبيقات  من  العديد  تعليمهم  خالل  من  الطالب  مع 

اللقا  تساعدهم  ءات وإعداد العروض التقديمية، ومساعدة الطالب في في تسجيل 

االن  شبكة  خالل  من  الكيميائية  التجارب  لبعض  فيديوهات  على  ترنت  الحصول 
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ويم الكيمياء،  تدريس  تخدم  المعرفة بطريقة  في  الحادث  النمو  ذلك  يفسر  أن  كن 

 . TCK، ومعرفة المحتوى التكنولوجى TPKالتربوية التكنولوجية 

استراتيجيةس • الدرس    اهمت  مهارات  دراسة  تنمية  في  مباشر  بشكل  االلكترونية 

ا  عبر  وتقويمها  وتنفيذها  الدروس  تخطيط  على  المعلمين  لتطبيقات  الطالب 

التكنولوجية المعرفة وي  .والمستحدثات  في  الحادث  النمو  ذلك  يفسر  أن  مكن 

 . TPKالتربوية التكنولوجية 

تنوعة تدعم تفعيل التكنولوجيا  يجيات تعليمية ماستخدام الطالب المعلمين السترات •

أن يفسر ذلك  ، ويمكن  Walletمثل العصف الذهنى االلكترونى باستخدام تطبيق  

 . (TCKدث في معرفة المحتوى التكنولوجي )النمو الحا 

استراتيجية   • الدرس  اهتمت  الجوانب  دراسة  بين  المتبادلة  بالعالقة  االلكترونية 

،  لوجية بما يتفق مع طبيعة مادة الكيمياءوالمعرفة التكنو التربوية ومحتوى المادة  

راجعة  و تغذية  تقديم  في  تمت  التي  واألنشطة  االلكترونية  المناقشات  ساعدت 

المعرفية كوينية لكل مجموعة مما ساعد على تحسن  ت أداء الطالب، ومهاراتهم 

ويمكن   والتربوية،  ذلك  والتكنولوجية  يفسر  في  أن  الحادث    معرفةالالنمو 

 (. TPACKوي التكنولوجي )المحتوى التربب

استراتيجية   • الدرس  اتاحت  بيئة  دراسة  موودل  منصة  خالل  من  االلكترونية 

تتيح  تفاعلية  المعلمين    تعليمية  المواد    االطالعللطالب  المرتبطة  على  التعليمية 

االستراتيجيات   على  نظرية  ملفات  من  النشط  التعلم  استراتيجيات  بمقرر 

التقدي المحوالعروض  وتسجيل  والدروس  مية  الدروس  خطط  وكل  اضرات، 

 المسجلة من قبل مجموعات طالب الشعبة في أي وقت ومن أي مكان.

بادل الخبرات  في تكوين مجتمعات تعلم تت  االلكترونية  ساهمت مجموعات العمل •

الجوانب   في  والضعف  القوة  نقاط  في  وتتناقش  الواحدة  المجموعة  أفراد  بين 

داد خطة الدرس الكترونيا ثم تنفيذها الكترونيا  بوية بدءا من إعالتكنولوجية والتر 

اجتماعات   وعقد  المالحظات  ومتابعة  الشعبة  طالب  باقى  مع  ومشاركتها 

 ت لتحسين عملهم في الدروس القادمة.لكترونية لمناقشة التعليقات والمالحظاا

مع  • المعلمين  الطالب  تواصل  من  موودل  نظام  على  المقرر  صفحة  عززت 

اتاحت  كما  ،  التكليفات والفيديوهات ومشاهدتها ال تزامنيا هم البعض، ورفع  بعض

استفس على  والرد  التكليفات  على  للطالب  فورية  راجعة  قبل  تغذية  من  اراتهم 

المقرر  و أستاذ  ع ،  توضح  تقديم  التي  المقرر  صفحة  على  الفيديوهات  من  ديد 

 . ة على الطالب للطالب كيفية استخدام بعض التطبيقات التكنولوجية الجديد 

مل الطالب في فريق واحد وتحليلهم لموضـوعات المحتـوى وتحديـد األهـداف ع •

لتعليميـة الالزمـة لتحقيـق هـذه اإلجرائية، وتجهيزهم لكافـة المصـادر واألدوات ا

ــداف ــتخدام و ،األهـ ــدروس باسـ ــدريس الـ ــاء تـ ــزمالئهم أثنـ ــالب لـ ــة الطـ مراقبـ

زمالئهــم،  والضــعف فــي أداء اســتراتيجيات الــتعلم النشــط، ومناقشــة نقــاط القــوة 

وتقديم التغذية الراجعة من قبل جميع أعضاء الفريق الخاص بدراسة الدرس فور 
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يات تحسـين تعلـم المحتـوى وتطبيـق االسـتراتيجاالنتهاء من التـدريس مـن أجـل  

 .TPACKوتوظيف التكنولوجيا، كل هذا كان له دور مهم في تنمية معارف 

للطالب فرص   • االستراتيجية  م أتاح  للتعامل  التعليمية وتوظيفها  كافية  التقنيات  ع 

وتصميم   الذكية،  والهواتف  اإلنترنت،  استخدام  مثل:  المحتوى،  وتعلم  تعليم  في 

اليوتيالعروض   عبر  الفيديو  ومقاطع  التعلم  التقديمية،  مصادر  ومشاركة  وب، 

والمناقشات اإللكترونية عبر صفحة المقرر، كل هذا كان له دور كبير في تنمية  

 ( TCKالمحتوى والتكنولوجيا ) فهم العالقة بين

تنفيذ   • الدرساستراتيجية  نظراً ألن عملية  ثناياها   االلكترونية  دراسة  تنطوي في 

عن تنفيذ الدروس، ومناقشات  ذ مالحظات دقيقة، وتسجيل لقطات فيديو  على أخ

بعد  تُعقد  المقرر   الدرس   تحميل  قوية  صفحة  تدريبعلى  فإن  لذا    الطالب   ، 

هذه  المعلم خالل  من  تدريبية  ين  استراتيجية  أي  من  بكثير  أفضل  االستراتيجية 

جميع    ؛ أخرى يستطيع  منالمعلمين  الطالب  حيث  ال  االستفادة  معدلة  الخطط 

 . الخاصة بهم داية قوية لهم في تنفيذ الدروس الناتجة عن دراسة الدرس كنقطة ب

مع الدراسة  هذه  نتائج  إلى  وتتفق  تشير  التي  الدراسات  فعالية   نتائج 

  TPACKتيجيات واألساليب المدعومة بالتكنوجيا في تنمية معارف إطار  األسترا

  استخدمت التي    Bonafini and Lee (2021) دراسة  مثل:  للمعلمين قبل الخدمة

 Açıkgül andدراسة  ى االيباد باستخدام برنامج سكرينكاست، ودروس فيديو عل

Aslaner (2020)    المصغ  استخدمت التي بتطبيالتدريس  المدعوم  ق  ر 

Geogebra  .دراسة  وBüsra & Cengiz (2018)    مقرر الطرق    استخدمتالتي

على   بالتكنولوجيا  المدعوم  الميدانى  المعلمين  والتدريب  الطالب  معتقدات  تحسين 

ودراسة  TPACKحول    ،Piotrowski and Witte (2016)    استخدمت التي  

لذكى، ودراسة  ستخدمت التعلم ا التي ا   Edwards (2019)ودراسة التعلم المقلوب،  

Bhagat et al. (2017)  تطبيق استخدمت  التيGeogebra. 

بالنسبة   التدريس أما  مهنة  نحو  االتجاه  البحث  ،  لمقياس  نتائج  أظهرت  فقد 

برنامج   تنمية  فاعلية  في  والهندسية  العلمية  الممارسات  على  القائم  المهنية  التنمية 

م ويتضح  التدريس.  مهنة  نحو  الشكلاالتجاه  االتجاهات    ارتفاع  4ن  مستوى 

التطبيق   في  الكيمياء  شعبة  المعلمين  الطالب  لدى  التدريس  مهنة  نحو  اإليجابية 

التطب  القبلي، مما يدل على حدوث تحسن في  البعدي عنه في  اتجاهات الطالب  يق 

 المعلمين نحو مهنة التدريس. 
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القبلي   . 4  شكل التطبيق  في  المعلمين  الطالب  درجات  لمقياس  متوسطات  نحو    والبعدي  االتجاه 

 مهنة التدريس.

المعلمين   الطالب  لدى  التدريس  مهنة  نحو  السلبي  االتجاه  الشكل  من  ويتضح 

التحسن الذي حدقبل تطبيق االس ث في االتجاه نحو مهنة  تراتيجية، ويمكن إرجاع 

استراتيجي أن  إلى  البعدي  التطبيق  في  قد    ةالتدريس  االلكترونية  الدرس  دراسة 

الطالساهم شعور  في  مهنة  ت  عن  والرضا  بالنفس  الثقة  من  بمزيد  المعلمين  ب 

قد والمحتوى  بالتكنولوجيا  االستراتيجية  ارتباط  أن  كما  دوافع    التدريس.  لديهم  ول د 

األنش ألداء  انفعالية  داخلية  مكونات  الدوافع  تلك  وتعتبر  وممارستها،  التدريسية  طة 

 التدريس.  اهاتهم نحو مهنةإيجابية ساهمت في حدوث تطور إيجابي التج

مهنة   نحو  االتجاه  أبعاد  من  بعد  كل  في  نمو  حدوث  أيضا  المالحظ  ومن 

وم  اإليجابية نحو تقدير مهنة تدريس العل  التدريس. ويمكن إرجاع زيادة االتجاهات

الكترونيا   الدروس  وتنفيذ  لتخطيط  المعلمين  الطالب  ممارسة  أن  إلى  المجتمع  في 

االلكترونى أثناء أزمة كورونا قد ساهم    اعتماد التعليم  وبشكل تعاونى، وخاصة مع

على  والتغلب  اإلنسان  في خدمة  العلوم  تدريس  بدور  المعلمين  الطالب  تعرف  في 

ع زيادة االستمتاع بمهنة تدريس العلوم إلى  التحديات التي تواجهه.  كما يمكن إرجا

نشطة اركة الزمالء لألالمعلمين في أداء التكليفات االلكترونية ومشالطالب  انغماس  

لكترونية التي انعقدت بينهم قد ساهمت بشكل كبير  داخل المجموعات والمناقشات اإل

تعة على  مما اضفى شعور بالم  من عملية التدريس  في التقليل من الخوف والتوتر 

 . الطالب المعلمين

تركيز   إلى  الذاتية  بالكفاءة  المعلمين  الطالب  إحساس  في  التحسن  ويعود 

الممااالسترا على  الدروس    رساتتيجية  وعرض  للدروس  التخطيط  في  الفعلية 
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الزمالء مع  الخبرات  وتبادل  المناقشات  مع  المشاركة تخط  بأنفسهم  وتنفيذ  أثناء  يط 

. عالوة  ام برامج تكنولوجيا لم يسبق لهم أن تعلموها، واستخدالدروس بشكل تعاونى

مقرر وتقديم  ين خالل صفحة العلى ذلك، فقد أدت المتابعة المستمرة للطالب المعلم

والكفاءة   بالقدرة  المعلمين  الطالب  إحساس  إلى  المناسبة  الفورية  الراجعة  التغذية 

 الذاتية.

ا اكتسب  الوقد  النظرة  نحو  إيجابيا  اتجاها  العلوم  لمعلمون  لتدريس  مستقبلية 

االلكترونىهتمام  االبسبب   كيفية  بالجانب  على  بتدريبهم  واالهتمام  استخدام  ، 

من خالل العمل داخل فريق. عالوة على حثهم على  جية المختلفة  طبيقات التكنولوالت

استخدام مسا  وتدريبهم على  األداء بصورة مستمرة،  متعددة ومصادر  تطوير  رات 

لها تحسين مستوى نموهم المهني وتطبيق مستحدثات التربية متنوعة يمكن من خال

 العلمية داخل الفصول. 

الدراسة هذه  نتائج  الدرا   مع  وتتفق  فعالية نتائج  إلى  تشير  التي  سات 

االستراتيجيات واألساليب المدعومة بالتكنوجيا في تنمية االتجاه نحو مهنة التدريس  

)د  مثل مقترح  ،  (2019،  محمد  شيماءراسة  طرق  مقرر  على  الفي  قائم  تدريس 

الذهنية  ستراتيجيةا الدين)  الخرائط  الصف  2019،  أحمد  عالء  واستراتيجية   ،)

( كويست  واسترات  ،(2017،  محمد  سماحالمقلوب  الويب  على  قائمة  مقترحة  يجية 

  (.2016، حمدأ وائل) (، استراتيجية التعليم متعدد المداخل2017، رجاء حنان)

توجيه نظر    في  نتائج هذه الدراسة الميدان التربويقد تفيد  وفى ضوء ما سبق  

  TPACKمطورى برامج إعداد المعلمين بكليات التربية إلى أهمية تضمين إطار  

برامج إعداد المعلمين بكليات التربية بما يُمكن الطالب    ويرتطو  .دادفي برامج اإلع

تطوير من  التكامل  هم معارف  المعلمين  وبين    المطلوب  إلحداث  التربية  المحتوى 

وبالتالي تعزيز قدرة الطالب المعلمين على تطبيق تكنولوجيا التعليم  ،  والتكنولوجيا 

التكنولوجيا دمج  خالل  من  التدريس  جودة  استر   وزيادة  التدريس مع    اتيجيات 

التخصصي هؤالءوالمحتوى  لدى  التدريس  مهارات  تحسين  وكذلك    الطالب   ، 

 . مينالمعل

 البحث   توصيات

 .مينلمج إعداد المعابرب  TPACK ف إطارمعار بدمجاالهتمام  .1

تدريب الطالب المعلمين قبل الخدمة على استراتيجيات التدريس المدعومة  .2

 م. اد المعلبالتكنولوجيا خالل برامج إعد 

دور .3 متخصصة  ا تقديم  تدريبية  الت  التطبيقات  لمعللطالب  حول  مين 

 .توظيفها فى التدريس بشكل فعالمكانية  وإالتكنولوجية الحديثة، 

التدريس   .4 معامل  في  واعتمادها  الدرس  دراسة  استراتيجية  على  التدريب 

 المصغر والتربية العملية بالمدارس.

 رات طرق تدريس العلوم. ة في مقرتوظيف األدوات التكنولوجية الرقمي .5

لتدريس  .6 الكترونية  تعلم  كأدوات  المختلفة  التعليمية  المنصات    توظيف 



 م 2021 أكتوبر     الرابعالعدد     والعشرون  الرابعالمجلد     المجلة المصرية للتربية العلمية
 

 
 

    ISSN: 2536 – 914                E. ISSN: 2735-4245                  24313رقم اإليداع: 

 دار المنظومة  Edu Searchصرى، و المجلة معرفة علي دوريات بنك المعرفة الم

 243 

 

 المقررات التربوية.

هيئة .7 أعضاء  الدرس    تدريب  دراسة  استراتيجية  استخدام  على  التدريس 

 االلكترونية في تدريس المقررات العملية.  

والتكنولوجيا    س المصغرتوفير بنية تحتية بقاعات التدريس ومعامل التدري .8

باإلنترنت لتوظيفها ودمجها في تدريس العلوم   مزودة باألجهزة واالتصال 

 اء المحاضرات. أثن

 مقترحات البحث 

مس  .1 إطار تقييم  معارف  في  العلمية  بالشعب  المعلمين  الطالب  توى 

TPACK . 

إطار  .2 ضوء  في  الكيمياء  لمعلمي  التربوي  اإلعداد  برنامج  تطوير 

TPACK . 

اس  .3 المهارات    تراتيجيةفاعلية  تنمية  في  االلكترونية  الدرس  دراسة 

 التكنولوجية لدى الطالب المعلمين.

ا .4 ة تجاه استراتيجية دراسة  تجاهات الطالب المعلمين بالشعب العلميدراسة 

 الدرس االلكترونية. 

 المراجع 
ابراه جالل  استراتيجية2019)يم  إلهام  فاعلية   .) K.W.L.H  التفكير مهارات  تنمية  في 

المجلة  اقد واالتجاه نحو مهنة التدريس لدى طالب دبلوم العام الواحد في التربية.  الن
  .181-135، 64معة سوهاج، التربوية: جا

م مخأمل  الذكي 2019)تار  حمد  التعلم  باستخدام  المقلوب  الصف  على  قائم  برنامج   .)

تيباك معرفة  تنمية  في  الري TPACK وفاعليته  تدريس  قلق  لدى اضيات  وخفض 

 . 540-479(، 120)30: جامعة بنها، مجلة كلية التربيةطالب كلية التربية. 

علوم باألكاديمية المهنية دريب معلمي التطوير برنامج ت(. 2016) زيد أبوإنعام عبد الوكيل 
بمصر في ضوء االتجاهات العالمية المعاصرة وفاعليته في تنمية أدائهم التدريسي  

طالبه.   تحصيل  في  العليا  ا رسوأثره  الدراسات  كلية  منشورة،  غير  دكتوراه  لة 

 للتربية: جامعة القاهرة. 

يمية لتدريس  التعل Classroom Google استخدام منصة  (.2019)إيمان محمد عبدالعال  

التحصيل  تنمية  في  وفاعليته  للمعاقين  الصحية  التغذية  في  مقترح  إلكتروني  مقرر 

المعلم الطالب  النفسين.  المعرفي واالتجاه لدى  التربية وعلم  ، دراسات عربية في 

115  ،165-202 . 

العلوم في  (. تطوير برنامج إعداد مع2020)  سانينحبدرية محمد   العصر الرقمي وفقا لم 

التربية.  TPACK Frameworkتيباك    إلطار كلية  ،  70: جامعة سوهاج،  مجلة 

1-58 . 

محمد   على2020)  سليمانتهاني  قائم  برنامج  فعالية   .)  ( كعالم  المعلم  فى TASمدخل   )

لدى   التدريس  مهنة  نحو  واالتجاه  والعشرين  الحادى  القرن  مهارات  بعض  تنمية 

العلمية بكلطالب الشع التربية.ب  العلمية  ريةالمص  مجلةال  ية  -1(،  5)23،  التربية 

49 . 
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ئم على نموذج ديك وكاري في (. فعالية برنامج تدريبي قا2017)  الزعانينجمال عبدربه  

واتجاهاتهم  فه تدريسه  ومهارات  النشط  للتعلم  األقصى  بجامعة  المعلمين  الطلبة  م 

  .289-253 (،4)68 طنطا، جامعة :التربية كلية جلةمنحو تدريس العلوم. 

(. واقع معتقدات الكفاءة الذاتية 2018)  العزيز،  عبدالرحمن    دعاء عبد،    حمدي أحمدحنان  

التربو المحتوى  بين  التكامل  والتكنولوجينحو  معلمي  TPACK ي  الطالب  لدى 

بك طنطاالعلوم  جامعة  التربية  التربية.  لية  كلية  طنطا،  مجلة  جامعة   :29(116  ،)

84-136 . 

عح رجاء  السالم  نان  اس2017)بد  لتنمية  (.  كويست  الويب  على  قائمة  مقترحة  تراتيجية 

اتجاهاتهم نحو    مهارات التدريس االستقصائي لدى طالب كلية التربية وأثرها على

  .118-69 (،1)32 المنوفية، جامعة التربية: كلية مجلةتدريس العلوم. 

عبد سليمان  المعتقدا   فاعلية   (.2016)  الرحمن  خلود  على  الدرس  دراسة  ت  استراتيجية 

المرتبطة بكفاءة التدريس لطالبات األقسام العلمية المعلمات في كلية التربية بجامعة  

 . 112-85(، 2)19، التربية العلمية المصرية مجلةالجدة. 

صالح بن  علي  بنت  المرتبطة  ت(.  2019)  العمري  خيرية  التربوية  التقنية  المعرفة  طوير 

ب   معلمات  لدى    TPACK  التعليميلمحتوى  با تصور العلوم  الرياض:  مدينة 

 . 117-103(، 1) 8، المجلة التربوية الدولية المتخصصة. مقترح

الرحمدعاء   الرقمي   (.2015)  العزيز  عبد  نعبد  التدريس  لكفايات  اثنوجرافية  دراسة 
 .جامعة طنطا :كلية التربية ،رسالة دكتوراه. للطالب معلمي الكيمياء

باستخدام  " TPACK " قائم على نموذج (. برنامج مقترح  2020)الحميد    اشم عبدرشا ه

التكنولوجيا في   التيباك والتصور حول دمج  لتنمية كفاءات  التعليمية  منصة جوجل 

الرياضيات.   معلمات  الطالبات  لدى  التربيةالتدريس  كلية  جامعة مجلة   :  

 . 178-125(، 121)31بنها،

خميس   ماهر  أثر  2019)سحر  الدرس (.  دراسة  استراتيجية  استخدام 

التربوية   Microteaching Lesson Study (MLS)رالمصغ المعرفة  في 

الطالب  لدى  التدريس  ومهارات  الذاتية  بالكفاءة  والشعور  التخصص  لمحتوى 

جلة  مجليزية لدى طالب المرحلة الثانوية.  إلنالمعلمين في شعبة الرياضيات باللغة ا
 . 73-30، 27سعيد، : جامعة بوركلية التربية

أحمد   محمد  مقرر طرق 2017)سماح  تدريس  في  المقلوب  الصف  استراتيجية  فاعلية   .)

تدريس العلوم لتنمية التحصيل الدراسي واالتجاه نحو تدريس العلوم لدى الطالبات 

  .334-267(، 8)33ط، جامعة أسيو: ة التربيةمجلة كليالمعلمات. 

فاعلية بر2019)شيرين مرقس مصري   الدرس(.  دراسة  استراتيجية  قائم على  في   نامج 

الخدمة.   قبل  العلوم  معلمي  لدى  التأملي  التدريس  مهارات  التربويةتنمية   ،المجلة 

 . 986-943، 67اج، جكلية التربية: جامعة سوه

لتدريب   Study Lesson (. برنامج قائم على دراسة الدرس 2019)ء السيد محمد  الشيما

العامة شعبة   الدبلوم  تدريسهطالب  استراتيجيات  على  العربية  مع  اللغة  المتوافقة  ا 

لديهم.   الجمعية  الفاعلية  وتنمية  التربيةالدماغ  كلية  بورسعيد،  مجلة  جامعة   :26 ،

397-456 . 
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علم المدمج  امج مقترح للتنمية المهنية قائم على الت(. فاعلية برن2019)  المقدمشيماء محمد  

التدري مهنة  نحو  االتجاه  لدىلتنمية  الكيمياء.  س  بية  التر  المصرية   مجلةال  معلمي 
  .163-125(، 5)22، العلمية

الحميد   سالم عبد  الدرس  2020)طاهر  دراسة  على  قائم  مقترح  تدريبي  برنامج  فاعلية   .)

م اإللتنمية  التدريس  الكفاءة  هارات  وتحسين  المعلمين  للطالب  في بداعي  الذاتية 

لديهم.   الرياضيات  التربويةتدريس  التربية:،  المجلة  سوهاج،    كلية  ، 77جامعة 

1203-1256 . 

(. اتجاهات معلمي الرياضيات والحاسوب غير المؤهلين  2019)  الشهريظافر بن فراج  

 جامعة  التربوية:  العلوم  مجلة  نحو مهنة التدريس.  تربويا الملتحقين بالدبلوم التربوي 
 . 76-16، 19 اإلسالمية،  سعود بن مدمح اإلمام

إبراهيم   محمد  البي2018)عاصم  التربية  في  مقترح  برنامج  استراتيجية (.  على  قائم  ئية 

فة البيئية ومهارات القرن الحادي والعشرين لدى  دراسة الدرس وأثره في تنمية الثقا

 . 165-83(،  7)21، التربية العلمية المصرية مجلةالطالب كلية التربية. 

الدراسات االجتماعية قائم  (. مقرر مقترح في طرق تدريس  2019)  أحمدعالء الدين أحمد  

إستراتي مهنة  على  نحو  واالتجاه  التحصيل  لتنمية  اإللكترونية  الذهنية  الخرائط  جية 

التربي كلية  طالب  لدى  أسيوطة.  التدريس  جامعة  التربية:  كلية  (، 6)35  ،مجلة 

352-393 . 

لية في  (. أثر التدريب باستخدام استراتيجية دراسة الدرس التأم2014)عالء عبد هللا أحمد  

التخصصيةتنم  التدريس  كفايات  الثانوية.   ية  بالمرحلة  التاريخ  لمعلمي  الالزمة 

 132 -91، 2(، الجزء 54)1، السعودية – دراسات عربية في التربية وعلم النفس

ى معرفياً تربوياً تكنولوجياً لتنمية كفايات القرن (. نمذجة المحتو2018)لى عيسى  علياء ع

مجلة  م قبل الخدمة.  علو  -إلعداد معلمي التعليم األساسي    ةالحادي والعشرين الالزم
التربية في  العلمي  شمس  البحث  عين  جامعة  والعلوم    -:  لآلداب  البنات  كلية 

 . 571-531(، 6)19والتربية، 

(. االتجاه نحو مهنة التدريس  2019)  وامراجعى  ، عبد الواحد عيسالرزعماد عبد الحميد  

وعالقت التربية  كلية  المتغيرات.  لدى طالب  ببعض    ، سرت  جامعة  أبحاث:  مجلةه 

13، 427-454 . 
عبده   أحمد  سيد  وأدوات 2018)محمد  التعليمية  جوجل  تطبيقات  بين  التكامل  فاعلية   .)

ياضيات وتنمية االتجاه نحو  في تحقيق نواتج تعلم مقرر طرق تدريس الر  2الويب  

التربية.   بكلية  المعلمين  الطالب  لدى  التشاركي  العلوم مجلالتعلم  في  التربية  كلية  ة 
 . 337-260(، 1)22امعة عين شمس، : جربويةالت

أحمد  و،  السحاري محمد عوض   فرحانإبراهيم  قائ2018)  آل  تدريبي مقترح  م (. برنامج 

تطوير الممارسات التدريسية وتنمية المفاهيم  ى  على التعلم المستند للدماغ وأثره عل

لدي   التدريس  مهنة  نحو  واالتجاه  التربيةالعلمية  بكلية  الميدانية  التربية   طالب 

خالد.   الملك  التربوية،  بجامعة  التربية:المجلة  سوهاج،    كلية  -644،  56جامعة 

690 . 
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لتحوالت دمج مفاهيم  2020)  الشويعرالرحمن    مشاعل عبد إطار معرفة  (. تحليل نظري 

-197، 118،  دراسات عربية في التربية وعلم النفسالمحتوى البيداغوجي التقني.  

212 

محمد   برنا2020)الشيخ  مصطفى  تيباك(.  إطار  في ضوء  تدريبي   " TPACK " مج 

إنترنت   نحو  التكنولوجي  والتقبل  التصميمي  التفكير  الطالب  لتنمية  لدى  األشياء 

الكي المعامل المعلمين شعبة  التدريسية عبر  التربية وأثره في ممارساتهم  مياء بكلية 

 1850-1717، 75، تربية: جامعة سوهاجمجلة كلية الاالفتراضية نموذجا. 

على  مف أحمد  بن  نموذج2020)  عسيرىرح  إلى  المستند  المقلوب  التعليم  أثر   .) " 

TPACK " مهارا تنمية  وتصورعلى  الناقد  والتفكير  الذاتي  التعلم  طالب  ت  ات 

نحوه.   رياضيات  تخصص  التربية  التربيةكلية  كلية  سوهاج،  مجلة  جامعة   :77  ،

2703-2741 . 

محمد  منال عبدهللا  العنزى  بنت  بنت  هدى  على  2018)  شدادىال،  قائم  نموذج  تصميم   .)

ج التكنولوجيا لدم  "ونموذج التصميم التعليمي "جيرالك وإيلي " TPACK " إطار

 . 108-96(، 10)7، ة التربوية الدولية المنخصصةالمجل ليم العام. في التع

كمال  منى مص مقت2018)طفى  تدريبي  برنامج  فاعلية  تنمية (.  في  التأملي  للتدريس  رح 

قبل  الكفاءة   العلوم  معلمي  لدى  المهنة  نحو  واالتجاهات  التأملي  والتفكير  الذاتية 

التربي المنيا.  الخدمة بكلية  العلميةالتربي  المصرية  مجلةالة جامعة  -75(،  9)21،  ة 

107 . 

محمد   على  تيباك2020)مها  نموذج  على  قائم  برنامج   .) " TPACK " الكف اءة  وتنمية 

التأمل والتفكير  الطالذاتية  لدى  التربية ي  بكلية  الرياضيات  شعبة  المعلمين  الب 
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