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..................................  وتنمية الكفاءة الذاتية والتفكير التأملىTPACK برنامج قائم على نموذج تيباك

: املمخص
 عمى تنمية الكفاءة الذاتيةTPACK هدف البحث إلى التعرف عمى فاعمية نموذج تيباك
 وتكونت، والتفكير التأممى لدى الطالب المعممين شعبة الرياضيات بكمية التربية بالغردقة
طالبا بالفرقة الرابعة – شعبة
)17( مجموعة البحث من مجموعة واحدة تجريبية وعددها
ً
) اختبار التفكير التأممى-قبميا (مقياس الكفاءة الذاتية
ً  وتم تطبيق أدوات البحث، الرياضيات
 ثم تطبيق،  لمطالب مجموعة البحثTPACK  ثم تدريس البرنامج القائم عمى نموذج تيباك،

إحصائيا بين متوسطى
 وجود فروق دالة:  وتوصمت نتائج البحث إلى، بعديا
ً
ً أدوات البحث
رتب درجات مجموعة البحث فى التطبيقين القبمى والبعدى عمى كل من مقياس الكفاءة الذاتية
: عددا من التوصيات منها
ً  وقدم البحث،واختبار التفكير التأممى لصالح التطبيق البعدى
االهتمام بتطوير برامج إعداد المعممين واعادة تنظيمها بما يتماشى مع كفاءات نموذج تيباك
 وتقديم دورات تدريبية لممعممين حول التطبيقات التكنولوجية الحديثة وتوظيفها، TPACK
.فى التدريس بشكل فعال

.  التفكير التأممى، الكفاءة الذاتية، TPACK نموذج تيباك: الكممات المفتاحية
Program Based on TPACK Model and Developing Self – Efficacy and
Reflective Thinking for Students- Teachers Mathematics Section of
the Faculty of Education in Hurghada
Abstract:
The purpose of this research is to investigate the effectiveness of TPACK
model on developing self – efficacy and reflective thinking for students
teachers mathematics section of the Faculty of Education in Hurghada.
Research group consisted of one experimental group . The research tools have
been pre administrated (self – efficacy scale and reflective thinking test), then
teaching the program based on the TPACK model for students research group.
Finally,the research tools have been post administrated. Result of the research
revealed a statistically significant difference between the mean scores of the
research group in the pre and post test of the self – efficacy scale and reflective
thinking test in favor of the post test . The research presented a number of
recommendations such as: Interest in developing teacher training programs in
line with the competencies of the TPACK model and Providing training
courses for teachers on modern technological applications and employing them
in teaching.
Key Words: TPACK Model , Self – Efficacy , Reflective Thinking
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وقدوـة :
تحتل عممية إعداد المعمم أهمية كبيرة فى البرامج التعميمية  ،فالمعمم هو رائد التطوير
واإلبداع فى المنظومة التعميمية  ،وتحتاج برامج إعداد المعمم بصفة عامة ومعمم الرياضيات
بصفة خاصة إلى إعادة النظر فى جوانبها المختمفة  ،فينبغى أن تواكب التطورات السريعة
ممما
والمتالحقة فى جميع المجاالت  ،مما يستمزم أن يكون المعمم متمك ًنا من مادة تخصصه ً
بمهارات التفكير التى تؤهمه لتعمم وتعميم الرياضيات .

وتعد تنمية مهارات التفكير المختمفة لدى الطالب المعمم مس ئولية المؤسس ات التربوي ة
والتعميمية  ،وذلك من خالل المناهج الدراسية والبرامج التعميمية أو الب رامج التدريبي ة المس تقمة
ع ن المن اهج  ،والتفكي ر الت أممى أح د أن واع التفكي ر الت ى ينبغ ى تنميته ا لدي ه  ،حي ث يجعم ه
يتفحص ويتمعن فى كل ما يعرض عميه من معمومات .
فالتفكير الت أممى استقص اء ذهن ى نش ط ومت أن لمف رد ح ول معتقدات ه وخبرات ه ومعرفت ه
المفاهيمية واإلجرائية فى ضوء الواق ع ال ذى يعم ل في ه  ،وذل ك يمكن ه م ن ح ل المش كالت الت ى
تواجهه ( أحمد القواسمة  ،محمد أبو غزاله .)151 ،6116 ،
ويتطمب التفكير التأممى تحميل المواقف إلى عناصرها والبحث عن العالق ات الداخمي ة
المكونة لها  ،حيث يمجأ المعم م إل ى ه ذا اوس موب عن دما يش عر باالرتب اك اتج اف أى موق ف أو
مشكمة  ،فيحمل المش كمة أو الموق ف إل ى عناص رف  ،ويض ع الف روض لمح ل ويختبره ا ( مج دى
إبراهيم . )446،6115 ،
ويوضح بورسال ) (Bursal,M,2010 , 652أن الفرد لديه القدرة عمى ضبط
سموكه نتيجة ما لديه من معتقدات ذاتية تمكنه من التحكم فى مشاعرف وأفكارف  ،وبالتالى
يعمل عمى تفسير إنجازاته باالعتماد عمى القدرات التى يعتقد أنه يمتمكها .
ولكى يؤدى الفرد أى عمل عميه القيام به أو لكى يحقق هدف ما  ،ينبغى عميه أن
يثق فى قدراته لمقيام بعممه وتحقيق أهدافه  ،وبالتالى فإن المعمم الذى يثق فى قدراته الذاتية
شامال .
نموا
ً
ومهاراته التدريسية يحقق أهدافه المتمثمة فى تنمية المتعممين ً
فالكف اءة الذاتي ة لممعم م بمثاب ة معتقدات ه وأحكام ه ح ول قدرت ه عم ى أداء مهام ه
التدريسية  ،مما ينعكس عمى اونشطة والممارسات التى يقوم به ا  ،والكيفي ة الت ى يتعام ل به ا
فى المواقف المختمفة التى تواجهه ( إبراهيم عبد اهلل . )6117 ، 166 ،
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ويتمي ز المعمم ون ذو الكف اءة الذاتي ة العالي ة ب أن ل ديهم ق درة عالي ة عم ى االس تخدام
نجاحا فى التعامل م ع المتعمم ين ،
الفعال الستراتيجيات التدريس وخاصة الحديث منها  ،وأكثر
ً
واجههم
ىت
كالت الت
ى المش
ب عم
ى التغم
درة عم
ديهم الق
ول
). (Skaalvik,E&Sidsel,M,2010,1060
وم ن النم اذج التدريس ية الت ى يمك ن أن تس هم ف ى تنمي ة الكف اءة الذاتي ة والتفكي ر
الت أممى ل دى الط الب المعمم ين نم وذج تيب اك  ،TPACKحي ث يش مل مجموع ة المع ارف
المتعمق ة بالكف اءات الت ى يج ب توافره ا ل دى المعمم ين  ،والت ى تن تج م ن دم ج معرف ة المحت وى
والتربية والتكنولوجيا .
ويتك ون نم وذج تيب اك  TPACKم ن س بعة مج االت ت رتبط ب التطور التكنول وجى
المستمر واالتساع الهائل فى كم المعمومات ونوعها  ،وكذلك التطور فى الممارسات والنظري ات
النفس ية والتربوي ة  ،والت ى تتطم ب م ن المعم م ض رورة ال وعى بك ل منه ا وكيفي ة توظيفه ا ف ى
المواقف التدريسية ( حنان عمر . )661 ،6118 ،
ويوض ح دوردو و داج ) (Durdu,L&Dag,F,2016,150أن نم وذج تيب اك
 TPACKيس تمد أهميت ه م ن مجاالت ه الرئيس ة والفرعي ة المكون ة ل ه والمتمثم ة ف ى تق اطع
اوش كال اوولي ة لك ل م ن  :معرف ة المحت وى  ، CKوعم م أص ول التربي ة  ، PKوالتكنولوجي ا
 ، TKلين تج م ن ه ذا التق اطع مع ارف جدي دة وه ى معرف ة المحت وى الترب وى  ، PCKمعرف ة
المحت وى التكنول وجى  ، TCKالمعرف ة التربوي ة TPK

 ،ومعرف ة المحت وى والتربي ة

والتكنولوجيا . TPACK
وم ن منطم ق م ا س بق ذك رف يح اول البح ث التع رف عم ى فاعمي ة نم وذج تيب اك
TPACKعم ى تنمي ة الكف اءة الذاتي ة والتفكي ر الت أممى ل دى الط الب المعمم ين بالفرق ة الرابع ة
أساسى شعبة الرياضيات بكمية التربية بالغردقة .
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وشكمة البشح :
يعد التأمل أحد العمميات الضرورية التى يقوم بها المعم م  ،حي ث تس اعدف عم ى تحمي ل
الموقف التعميمى إلى عناصرف  ،ووض ع حم ول لممش كالت الت ى ق د تواجه ه أثن اء قيام ه بعممي ة
التدريس  ،وذلك من أجل تحقيق اوهداف المرغوبة  ،والوصول إل ى تعم يم طالب ه بش كل أفض ل
 ،وب الرغم م ن اوهمي ة الت ى يحظ ى به ا التفكي ر الت أممى  ،إال أن الكثي ر م ن الط الب المعمم ين
يع انون م ن ض عف ف ى مهارات ه  ،وه ذا م ا أش ارت إلي ه العدي د م ن الدراس ات  ،وم ن ه ذف
الدراسات:
دراس ة مرف ت ه انى ( )6116الت ى أش ارت إل ى ض عف مه ارات التفكي ر الت أممى ل دى
ط الب الفرق ة الثالث ة ش عبة البيول وجى  ،ويرج ع ه ذا الض عف إل ى اعتم اد الط الب ف ى تعممه م
عم ى كتاب ة المحاض رات وت دوين المالحظ ات دون االهتم ام بإعط اء تفس يرات معين ة لح دوث
ظاهرة تربوية ما،
كم ا أظه رت دراس ة هب ه عب د الع ال (  )6117ض عف مه ارات التفكي ر الت أممى ل دى
الطالب المعممين بالفرقة الثالثة شعبة الرياض يات  ،ودراس ة من ى كم ال ( )6118الت ى أش ارت
إلى تدنى مهارات التفكير الت أممى ل دى ط الب الفرق ة الرابع ة ش عبة الكيمي اء  ،حي ث أن ب رامج
إع داد معم م العم وم (الكيمي اء) ال تتض من أى اهتم ام بموض وعات الت دريس الت أممى الت ى تعم ل
عمى تنمية التفكير التأممى لدى الطالب المعمم ين  ،ب الرغم م ن وجوده ا كأح د مؤش رات مع ايير
إعداد المعمم ومواصفاته والتى أصدرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعميم .
ور يتعم ق ب أداء الط الب المعمم ين
يتض ح م ن خ الل الدراس ات الس ابقة أن هن اك قص ًا

لمهارات التفكير التأممى  ،بالرغم من أن الممارسات التأممي ة تع زز معتق دات الف رد ح ول قدرات ه
الذاتي ة  ،حي ث أش ار ه وانج ووخ رون )

etal,2007,711

Huang,X

( ) إل ى أن

إيجابي ا عم ى إحساس هم بق درتهم عم ى تحقي ق اوه داف
الممارس ات التأممي ة لممعمم ين ت نعكس
ً
التعميمي ة المنش ودة  ،وتنم ة ثق تهم بأس اليبهم المس تخدمة ف ى الت دريس  ،وب الرغم م ن أهمي ة
الكفاءة الذاتية لدى الطالب المعممين إال أنها التحظى باالهتمام الكافى فى ب رامج إع داد المعم م
 ،حي ث أظه رت دراس ة ش يماء عم ى ( )6114ض عف مس توى الكف اءة الذاتي ة ل دى الط الب
المعممين بالفرقة الثالثة شعبة الرياضيات  ،وأوضحت أن تنمية الكفاءة الذاتي ة أم ر ل ه أهميت ه
ف ى ب رامج إع داد المعمم ين م ن خ الل تنظ يم أنش طة وخب رات تعميمي ة مختمف ة  ،كم ا أظه رت
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دراسة زينب إبراهيم ( )6115وجود قصور فى مستوى الكفاءة الذاتية ل دى الط الب المعمم ين
ناتج ا ع ن القص ور ف ى التعام ل م ع
بش عبة التعم يم التج ارى بكمي ة التربي ة  ،وال ذى ق د يك ون ً
المش كالت التعميمي ة الت ى تواج ه الط الب بم ا يتواف ق م ع المع ايير المهني ة  ،وأش ارت دراس ة
عمى غريب ( )6119إلى ضعف الكفاءة الذاتية لدى طالب الفرقة الرابعة شعبة الرياضيات .
كم ا الحظ ت الباحث ة م ن خ الل اإلش راف عم ى بع ض مجموع ات التربي ة العممي ة
تخصص الرياضيات أن هناك ضعف فى مستوى الكفاءة الذاتية والتفكي ر الت أممى ل دى ط الب
ار
الفرقة الرابعة أساس ى ش عبة الرياض يات  .ل ذلك ت م إج راء دراس ة اس تطالعية طب ق في ه اختب ًا
مبدئيا لمتفكير التأممى لمعرفة مستوى الطالب المعممين فى بعض مهارات التفكير الت أممى عم ى
ً
طالب ا  ،وأش ارت نت ائج الدراس ة إل ى ض عف المه ارات حي ث ل م يتج اوز
عينة بمغ قوامه ا (ً )61
متوسط درجات الطالب فى االختبار  8درجات من  ( 61الدرج ة النهائي ة)  ،كم ا طب ق مقي اس

الكف اءة الذاتي ة عم ى الط الب المعمم ين  ،وبم غ متوس ط درج ات الط الب  6درج ات م ن 65
الدرجة النهائية  ،وهذف النتيجة تشير إلى ضعف مستوى أغمب الطالب فى الكفاءة الذاتية .
وم ن ث م تح ددت مش كمة البح ث ف ى ض عف مس توى أغم ب الط الب المعمم ين ش عبة
الرياضيات بكمية التربية فى الكفاءة الذاتية ومهارات التفكير التأممى .

أضئمة البشح:
 -1م ا فاعمي ة نم وذج تيب اك TPACKف ى تنمي ة الكف اءة الذاتي ة ل دى ط الب الفرق ة الرابع ة
أساسى شعبة الرياضيات ؟
 -6م ا فاعمي ة نم وذج تيب اك TPACKف ى تنمي ة التفكي ر الت أممى ل دى ط الب الفرق ة الرابع ة
أساسى شعبة الرياضيات ؟

فسوض البشح:
 -1ال توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية ب ين متوس ط رت ب درج ات الط الب المعمم ين
(مجموعة البحث ) ف التطبيقين القبم والبعدي عمى مقياس الكفاءة الذاتية .
 -6ال توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية ب ين متوس ط رت ب درج ات الط الب المعمم ين
(مجموعة البحث ) ف التطبيقين القبم والبعدي عمى اختبار التفكير التأممى.
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ِدف البشح :
التعرف عمى فاعمية نموذج تيباك TPACKفى تنمية الكفاءة الذاتي ة والتفكي ر الت أممى ل دى
الطالب المعممين بالفرقة الرابعة أساسى شعبة الرياضيات بكمية التربية بالغردقة .

أِىية البشح:
تكمن أهمية البحث ف أنها تفيد :
 -1الق ائمين عم ى ب رامج إع داد الط الب المعمم ين  :حي ث يق دم ه ذا البح ث برن امج ق ائم عم ى
نموذج تيباك  TPACKالذى ربما يس هم ف ى تنمي ة الكف اءة الذاتي ة والتفكي ر الت أممى ل دى
الطالب المعممين .
تعميميا ؛ لتنمية الكف اءة الذاتي ة والتفكي ر
نموذجا
 -2الطالب المعممون  :حيث يقدم هذا البحث
ً
ً
التأممى لديهم .
بحثي ا ف ى مج ال المن اهج وط رق ت دريس الرياض يات إلج راء مزي ًدا م ن
 -3يف تح البح ث مج ًاال ً
الدراس ات ؛ لتنمي ة الكف اءة الذاتي ة والتفكي ر الت أممى باس تخدام اس تراتيجيات ونم اذج تعم يم
حديثة.

سدود البشح:
تقتصر البحث الحالى عمى :
 -1مجموع ة م ن الط الب المعمم ين بالفرق ة الرابع ة أساس ى ش عبة الرياض يات بكمي ة التربي ة
بالغردقة – جامعة جنوب الوادى لمعام الجامعى  6161 / 6119م .
 -6أبع اد الكف اءة الذاتي ة ( البع د االنفع الى – البع د االجتم اعى – البع د المهن ى -البع د
التكنول وجى )  ،بع ض مه ارات التفكي ر الت أممى ( المالحظ ة التأممي ة – النق د الت أممى –
التنبؤ التأممى ) .

وواد البشح :
أ -البرنامج القائم عمى نموذج . TPACK

أدوات البشح :
أ -مقياس الكفاءة الذاتية .
ب -اختبار التفكير التأممى .
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وصطمشات البشح :
 -1منوذز تيباكTPACK Model :
ائي ا بأن ه :إط ار منهج ى ش امل يق وم عم ى ال دمج والتكام ل ب ين معرف ة المحت وى
يع رف إجر ً
والتربية والتكنولوجيا إل كس اب الط الب المعمم ين مجموع ة م ن المع ارف والمه ارات والممارس ات
التربوية كمتطمبات أساسية لمتدريس الفعال .

 -6الكفاءة الراتية Self – Efficacy :
ائي ا بأنه ا  :معتق دات الطال ب المعم م ح ول قدرت ه عم ى القي ام بالمه ام
وتع رف إجر ً
التدريس ية  ،واس تخدام التكنولوجي ا عن د القي ام به ذف المه ام  ،والتغم ب عم ى المش كالت الت ى
تواجه ه ،وتحقي ق ن واتج ال تعمم المرغ وب فيه ا  ،وتق اس بالدرج ة الت ى يحص ل عميه ا الطال ب
المعمم فى مقياس الكفاءة الذاتية المعد لذلك .

 -6التفكري التأومى Reflective Thinking:
ائي ا بأن ه  :العممي ة العقمي ة الت ى يتأم ل فيه ا الطال ب المعم م الموق ف
ويع رف إجر ً
التدريسى ويحممه إلى عناصرف  ،ويحدد العالقات غير الص حيحة ب ين العناص ر  ،ويقت رح حم ول
لممشكمة القائمة من خالل عناصر الموق ف  ،ث م يخت ار أفض ل الحم ول ويب رر س بب االختي ار ،
ويق اس بالدرج ة الت ى يحص ل عميه ا الطال ب المعم م ف ى اختب ار التفكي ر الت أممى المع د له ذا
الغرض .
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اإلطاز الٍظسي والدزاضات الطابقة:
أوالُ  :منوذز تيباك :TPACK
 -1وفّوً منوذز تيباك : TPACK
دادا جي ًدا م ن جمي ع الجوان ب اوكاديمي ة
يرتبط تطوير مهن ة التعم يم بإع داد المعم م إع ً
والمهنية  ،وذلك من خ الل الب رامج التعميمي ة الت ى تق دم م ن خ الل كمي ات التربي ة  ،وينبغ ى أن
تواكب هذف البرامج التطورات السريعة والمتالحقة وخاصة فى مجال التكنولوجي ا  ،حي ث ظه رت
الحاجة إلى دمج التكنولوجيا فى التعميم ؛ لتسهيل عمميتى التعميم والتعمم ،
ويع د نم وذج تيب اك  TPACKأح د النم اذج التدريس ية ال ذى يؤك د عم ى التكام ل ب ين
المعرف ة بمحت وى الم ادة والمعرف ة بط رق الت دريس المناس بة لم ادة التخص ص والمعرف ة
بالتكنولوجيا لتحقيق التدريس الفعال .
وكان ت بداي ة ظه ور مفه وم تيب اك  TPACKعن دما ق دم ش ولمان

Shulman

نموذجه الخاص بإعداد المعمم وقسمه إلى معرفة المعمم بمحتوى مادة التخصص (Content
) Knowledgeويرم ز ل ه ب ) ، (CKومعرفت ه بط رق الت دريس

(Pedagogical

) Knowledgeويرم ز ل ه ب ) ، (PKوالتفاع ل بينهم ا وه و معرفت ه بط رق الت دريس الخاص ة
بمحتوى التخصص )ContentKnowledge)Pedagogicalويرمز ل ه ب ) ، (PCKث م ق ام
كوهمر وميش ار  Koehler& Mishraبتطوير نموذج شولمان من خالل إضافة مجال التقني ات
التعميمي ة  ،وذل ك بم ا ي تالءم م ع متطمب ات الق رن الح ادى والعش رين  ،وأطم ق عم ى النم وذج
المع دل ) (TPACKوه و اختص ار

Content

Pedagogical

(Technological

) Knowledgeالمعرفة بالمحتوى والتربية والتكنولوجيا ). (Bull,G&Bell,L,2009,1

 -6وكوٌات منوذز تيباك : TPACK
يتك ون نم وذج تيب اك  TPACKم ن س بع مع ارف  ،ت م تحدي دها ف ى ث الث مع ارف رئيس ة
وينتج من التفاعل بين هذف المعارف أربع معارف فرعية  ،وفيما يمى توض يح المع ارف الرئيس ة
والفرعي ة كم ا ذكره ا ك ل م ن  :ش ولمان)(Shulman,L,1986,4-14و ك وهمر وميش ار
) (Koehler,M&Mishra,P,2009,62-67و ك

وهمر وميش

وكاين) )Koehler,M&Mishra,Cain,W,2013,14-16وهى كالتالى:
- 619 -

ار

برنامج قائم على نموذج تيباك  TPACKوتنمية الكفاءة الذاتية والتفكير التأملى ..................................

 -1معرفة المحتوى ) : (CKتتمثل فى معرفة المعمم لمحتوى الم ادة الت ى يدرس ها لطالب ه
 ،وتختم ف معرف ة المحت وى بتغي ر الس ياقات التعميمي ة والمرحم ة الدراس ية  ،فمعرف ة
المعم م لمحت وى عم م ال نفس تختم ف ع ن معرفت ه لمحت وى الرياض يات  ،ومحت وى
الرياضيات بالمرحمة االبتدائية يختمف عنه فى المرحمة الثانوية .
 -2معرفة التربي ة ) : (PKتتمث ل ف ى المعرف ة الواس عة والعميق ة لممعم م ح ول الممارس ات
التعميمي ة واالس تراتيجيات واوس اليب ؛ لتعزي ز تعم يم الط الب  ،حي ث تتطم ب المعرف ة
التربوي ة فه م النظري ات المعرفي ة واإلجتماعي ة لم تعمم  ،وكيفي ة تطبيقه ا ف ى الفص ول
الدراسية .
 -3معرفة التكنولوجيا ) : (TKتتمثل فى عمق واتس اع فه م المعم م لمتكنولوجي ا ( القديم ة
والحديث ة) الس تخدامها ف ى الس ياقات التعميمي ة وتطبيقه ا ف ى حي اة الط الب اليومي ة ،
وينبغى عمى المعمم متابعة التغيرات التكنولوجية وتعممها والتكيف معها.
 -4معرفة التربية والمحتوى ) : (PCKتتمث ل ف ى معرف ة المعم م أس اليب وط رق الت دريس
أيض ا ب اختالف موض وع ال درس ،
المناس بة لمحت وى م ادة التخص ص  ،والت ى تختم ف ً
وته تم المعرف ة بالتربي ة والمحت وى بمعرف ة المعموم ات الس ابقة لمط الب وربطه ا
بالمعمومات الجديدة  ،واستراتيجيات التدريس التى تناسب معالجة صعوبات التعمم.
 -5معرف ة التكنولوجي ا والمحت وى ) : (TCKتتمث ل ف ى فه م المعم م لمعالق ة التبادلي ة ب ين
أيض ا التطبيق ات
التكنولوجيا والمحت وى  ،ويحت اج المعم م إل ى معرف ة موض وع ال درس و ً
التكنولوجية المناسبة لتدريسه .
 -6معرف ة التكنولوجي ا والتربي ة ) : (TPKتتمث ل ف ى معرف ة المعم م لالس تراتيجيات
التدريس ية وامكاني ة تطبيقه ا باس تخدام التكنولوجي ا  ،وتش مل فه م التكنولوجي ا
والممارسات التربوية والعالقة بينهما .
 -7معرف ة المحت وى والتربي ة والتكنولوجي ا ) : (TPACKتتمث ل ف ى فه م العالق ة ب ين
المحت وى والتربي ة والتكنولوجي ا  ،حي ث ترك ز ه ذف المعرف ة عم ى كيفي ة توظي ف
التكنولوجي ا لت تالءم م ع طريق ة الت دريس المناس بة لمحت وى مع ين ف ى س ياق تعميم ى
محدد .
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ويتضح مما سبق أن اإلعداد الجيد لممعمم ال يقتصر فقط عمى معرفته بمحتوى المادة
التى يدرسها لمطالب وطرق واستراتيجيات التدريس المناسبة لممحتوى  ،بل يشمل معرفته
بالتكنولوجيا وأدواتها وتوظيفها فى عمميتى التعميم والتعمم بما يتناسب مع المحتوى وطرق
واستراتيجيات التدريس  ،وفهم أدوارف الجديدة فى ظل التطور السريع فى المعرفة والتكنولوجيا،
ويمكن تحقيق ذلك من خالل نموذج تيباك .TPACK
وفى إطار االهتمام بتطبيق نموذج تيباك TPACKقد أجريت العديد من الدراسات
التى اهتمت بدراسة فاعميته فى إعداد الطالب المعممين والتنمية المهنية لممعممين لمواكبة
التطورات التكنولوجية واالستفادة منها لتحسين العممية التعميمية  ،ومن هذف الدراسات :
دراسة مميكى ) (Melike,Y ,2014والتى هدفت إلى تحميل الدراسات التى تناولت
تنمية كفاءات تيباك لدى معممى الرياضيات فى الفترة من  6115إلى  ، 6116والتى بحثت
فى كيفية تطور كفاءات تيباك لدى معممى الرياضيات قبل الخدمة ومدى تأثيرها عمى
تدريسهم لمرياضيات فى المستقبل .وكما هدفت دراسة هناء عبد الحميد ( )6118إلى التعرف
عمى مستويات تمكن طالب الفرقة الثالثة شعبة عم م النفس التربوى من كفاءات نموذج تيباك
ومهارات التدريس اإلبداعى  ،وتوصمت نتائج الدراسة إلى تدنى مستوى تمكن الطالب من
كفاءات تيباك دون مستوى  ، %81وتم تقديم تصور مقترح لبرنامج تدريبى لتنمية كفاءات
تيباك ومهارات التدريس اإلبداعى ،وهدفت دراسة زودجرو
)( Ozudogru,M&Ozudogru,F,2019
إلى التعرف عمى مستويات المعرفة بالمحتوى والتربية والتكنولوجيا لدى معممى
الرياضيات بالمرحمة اإلبتدائية والثانوية  ،واختالفها من حيث الجنس والخبرة التدريسية
والمرحمة التعميمية  ،وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود اختالف بين الجنسين فى المعرفة
التكنولوجية لصالح الذكور  ،وأن الخبرة التدريسية والمرحمة التعميمية ليس لها تأثير كبير
عمى مستويات المعرفة بالمحتوى والتربية والتكنولوجيا  ،أما دراسة رشا صبرى ()6119
هدفت إلى التعرف عمى أثر برنامج قائم عمى نموذج تيباك  TPACKباستخدام تقنية
االنفوجرافيك لتنمية مهارة إنتاجه والتحصيل المعرفى لدى معممات رياضيات المرحمة
المتوسطة ومهارات التفكير التوليدى البصرى والتواصل الرياضى لدى طالباتهم  ،وتوصمت
نتائج الدراسة إلى أن البرنامج المقترح القائم عمى نموذج تيباك له أثر عمى تنمية مهارة
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إنتاج االنفوجرافيك والتحصيل المعرفى لدى المعممات  ،وأوصت الدراسة بضرورة توجيه
المعممين إلى أهمية نموذج تيباك وتوظيفه  ،وكذلك ضرورة نشر الثقافة اإللكترونية بين
جميع عناصر العممية التعميمية .

ثانيا  :الكفاءة الذاتية :
ً
- 1وفّوً الكفاءة الراتية :

تس تند الكف اءة الذاتي ة إل ى النظري ة المعرفي ة اإلجتماعي ة لبان دو ار ، Banduraوال ذى ي رى
أن الكف اءة الذاتي ة تتمث ل ف ى اعتق ادات الف رد ح ول قدرت ه عم ى تنظ يم المخطط ات العممي ة
وتنفيذها إلنجاز اوهداف المطموبة ).(Bandura,A ,1997,6
وتعرفه ا ياس مينا محم د ( )568،6118بأنه ا ق درة الف رد عم ى أداء المه ام والتغم ب عم ى
المشكالت التى تواجهه  ،وضبط سموكه عند التعامل مع المشكالت .
وتتضمن الكفاءة الذاتية فى التدريس بعدين،اوول:كفاءة التدريس الشخصية ،والتى تش ير
إل ى معتق دات المعم م ح ول قدرت ه عم ى التعام ل م ع المتعمم ين بش كل م ؤثر ،الث انى  :كف اءة
الت دريس ،وتش ير إل ى معتقدات ه ح ول إمكانيات ه ف ى تحقي ق مخرج ات التعم يم
) .(Quaglia,R&et.al,2001,211
وم ن خ الل م ا س بق يتض ح أن  :الكف اءة الذاتي ة تتمث ل ف ى معتق دات المعم م وثقت ه ح ول
قدرته عمى القيام بالمهام التدريسية  ،واستخدام التكنولوجيا عند القي ام به ذف المه ام  ،والتغم ب
عمى المشكالت التى تواجهه؛ وذلك لتحقيق نواتج التعمم المرغوب فيها.

- 0

عواون الكفاءة الراتية :
يتأثر مستوى الكفاءة الذاتية لدى المعممين بعدد م ن العوام ل  ،والت ى ذكره ا ج وفيتش
و ميتزلر )  (Guvitch,R&Metzler,M ,2009,439كالتالى :

الخبرات اال نتقائية  :إى الخبرات السابقة الناجحة التى مر بها الفرد .
الخبرات التمثيمية  :أى الخبرات التى يكتسبها الفرد من خالل المالحظة .
ج  -االقتناع االجتماعى أو المفظ ى :ويك ون ف ى ض وء مناقش ات موض وعية وتغذي ة راجع ة م ن
أشخاص موثوق بقدراتهم ولديهم خبرة وفاعمية عالية .
د -الحوافز العاطفية  :أى تصور الفرد لالستثارة العاطفية من خوف وقمق وتردد .
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- 3

أِىية الكفاءة الراتية :

قادر عمى أداء مهامه التدريسية التى يكمف
ًا
الشعور القوى بالكفاءة الذاتية يجعل المعمم
بها بشكل أفضل  ،حيث يثق فى قدراته وامكانياته فى أداء هذف المهام والتغمب عمى ما
يواجهه من مشكالت  ،فيتميز المعممون ذو الكفاءة الذاتية العالية بأن لديهم قدرة عالية عمى
االستخدام الفعال الستراتيجيات التدريس المختمفة  ،وأكثر قدرة عمى التعامل مع طالبهم
ومشاركتهم فى أنشطتهم التعميمية  ،وبالتالى يتحسن أداء طالبهم وتزداد دافعيتهم لمتعمم.
والكفاءة الذاتية ال تهتم بالجوانب اوكاديمية والمهنية فقط لممعمم  ،وانما تهتم بمعتقدات
المعمم وثقته فى قدرته عمى إنجاز المهام التى يكمف بها من خالل ما يمتمكه من معارف
ومهارات وبما يواكب التغيرات التكنولوجية السريعة والمتالحقة .
وفى إطار االهتمام بالكفاءة الذاتية  ،أشارت العديد من الدراسات إلى أهمية التعرف عمى
مستوى الكفاءة الذاتية لدى الطالب المعممين والمعممين أثناء الخدمة وتنميتها لديهم  ،وذلك
من خالل بعض البرامج التى تقدم لهم ومنها  :دراسة إبراهيم عبد اهلل ( )6117والتى هدفت
إلى التعرف عمى فاعمية برنامج تدريبى لمعممى الرياضيات قائم عمى معايير معمم الموهوبين
العالمية فى تنمية الكفاءة الذاتية لممعممين والحل اإلبداعى لممشكالت الرياضية لتالميذهم
الموهوبين بالصف السادس اإلبتدائى  ،وتوصمت نتائج الدراسة إلى فاعمية البرنامج فى تنمية
الكفاءة الذاتية لممعممين والحل اإلبداعى لممشكالت الرياضية لتالميذهم  ،ودراسة نوال الراجح
( )6117والتى هدفت إلى التعرف عمى مستوى الكفاءة الذاتية لدى معممات الرياضيات
بالمرحمتين المتوسطة والثانوية فى مدينة الرياض  ،وتوصمت نتائج الدراسة إلى ارتفاع
مستوى الكفاءة الذاتية لدى المعممات  ،وأوصت الدراسة بضرورة بذل مزيد من الجهد لمتغمب
عمى الصعوبات التى تواجه المعممات فى أدائهن التعميمى وتعيق فاعميتهن فى برامج تطوير
التنمية المهنية .
بينما هدفت دراسة بيريسى و كول ) (Birisci,S&Kul,U,2019إلى التعرف عمى
مستوى الكفاءة التعميمية التكنولوجية لدى المعممين قبل الخدمة  ،وامكانية دمج التكنولوجيا
فى المعتقدات المتعمقة بالكفاءة الذاتية لممعممين  ،وتوصمت نتائج الدراسة إلى أن المعممين
قبل الخدمة لديهم مستويات عالية من الكفاءة التكنولوجية  ،مع وجود عالقة إيجابية بين
الكفاءة الذاتية والتكنولوجيا .
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ثالجاً  :التفكري التأومى :
 - 1وفّوً التفكري التأومى :
ميز اهلل سبحانه وتعالى اإلنسان عن الكائنات الحية اآلخرى بالتفكير  ،الذى حظى
باهتمام العديد من الفالسفة والباحثين  ،كما اهتمت جميع المدارس الفمسفية والتربوية
والنفسية بتنمية التفكير لدى المتعمم فى جميع المراحل التعميمية المختمفة ؛ ليكون المتعمم
قادر عمى حل المشكالت التى تواجهه سواء فى حياته اوكاديمية أو اإلجتماعية .
ًا
ويعد التفكير التأممى نمط من أنماط التفكير الذى يجعل الطالب المعمم يخطط ويالحظ
ويراقب ويقييم أدائه التدريسى  ،وذلك من أجل اتخاذ ق ار ارت سميمة تساعدف فى تعميم تالميذف.
ويعرف محسن عطية ( )166 ،6115التفكير التأممى بأنه " تفكير مقصود وموجه نحو
أهداف محددة  ،وهو ما يستخدم عندما يتصدى التفكير لحل مشكمة تواجه الفرد أو تشكل
تحديا له  ، " .كما تشير سحر عبد الفتاح ( )661 ،6116إلى أنه " العممية التى يتأمل
ً
تدريسيا ويفحصه ويحممه مع الرجوع لمعارفه وتجاربه السابقة ،
فيها الطالب المعمم موقفًا
ً
ويقوم بتحديد المشكمة ويضع حموًال لها  ،ثم يتخير أفضل الحمول ويبرر سبب االختيار " .

من خالل ما سبق يتضح أن التفكير التأممى هو العممية العقمية التى يتأمل فيها الطالب

المعمم الموقف التدريسى ويحممه إلى عناصرف  ،ويحدد العالقات غير الصحيحة بين العناصر ،
ويقترح حمول لممشكمة القائمة من خالل عناصر الموقف  ،ثم يختار أفضل الحمول ويبرر
سبب االختيار .

 - 0وّازات التفكري التأومى :
تعد مهارات التفكي ر الت أممى م ن المه ارات الت ى ينبغ ى تنميته ا ل دى المتعمم ين ف ى المراح ل
التعميمي ة المختمف ة وخاص ة ف ى ب رامج إع داد الط الب المعمم ين ف ى كمي ات التربي ة  ،حي ث
تس اعد الطال ب المعم م عم ى مراقب ة وتأم ل الموق ف التدريس ى واتخ اذ الق اررات المناس بة لح ل
المشكالت التى تواجهه أثناء ممارسته لمتدريس فى التربية العممية .
وحددت فاطم ة عب د الوه اب ( )181 ،6115مه ارات التفكي ر الت أممى ف ى  :تبص ر وادراك
العالق ات  ،االس تفادة م ن المعطي ات  ،مراجع ة الب دائل  ،اتخ اذ اإلج راءات المناس بة لمموق ف ،
كما ت رى ص فاء أحم د ( )186 ،6118أن التفكي ر الت أممى يتض من المه ارات التالي ة :الوص ف
التأممى  ،التحميل التأممى  ،النقد التأممى  ،البناء أو التركيب التأممى  ،التخطيط التأممى .
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ويتفق ك ل م ن عم اد س يفين ( ، )96 ،6115نهم ة ج اد الح ق ( ، )158 ،6116إب راهيم
التونس ى ( )68 ،6118أن مه ارات التفكي ر الت أممى تتمث ل ف ى  :التأم ل والمالحظ ة  ،الكش ف
عن المغالطات  ،الوصول إلى استنتاجات  ،إعطاء تفسيرات مقنعة  ،وضع حمول مقترحة ) .
من خالل ما سبق يمكن تحديد مه ارات التفكي ر الت أممى وه ى  :المالحظ ة التأممي ة  ،والنق د
التأممى  ،والتنبؤ التأممى  ،وفيما يمى تعريف لكل مهارة كما يمى :
-

المالحظة التأممية  :قدرة الفرد عمى التأمل والتفحص والتحميل بدقة لجوانب المشكمة.

-

النق د الت أممى  :ق درة الف رد عم ى تحدي د العالق ات والخط وات غي ر الص حيحة الت ى ت م
تنفيذها لحل المشكمة .

-

التنبؤ التأممى  :قدرة الفرد عمى اقت راح الحم ول لممش كمة وامع ان النظ ر فيه ا  ،والتنب ؤ
بالنتائج المتوقعة .

- 3

أِىية التفكري التأومى :

يعد التفكير التأممى من العمميات العقمية العميا التى يمجأ إليها الطالب المعمم أثناء
ممارسته التدريس فى التربية العممية عندما يتعرض لمشكمة ما يهتم إليجاد حمول لها
.ويمكن تحديد أهمية التفكير التأممى لمطالب المعمم فيما يمى :
-

يساعد الطالب المعمم عمى مراجعة معتقداته وأدائه التدريسى وحل المشكالت التى
تواجهه  ،و يساعدف عمى اتخاذ الق اررات المناسبة لمموقف التدريسى .

-

قادر عمى الوصول إلى التكامل بين تخطيط الدروس وتنفيذها
يجعل الطالب المعمم ًا
من خالل إمعان النظر فى أدائه التدريسى .

-

يساعد عمى الربط بين المعارف السابقة والمعارف الجديدة .

قادر عمى التقييم الذاتى ودائه التدريسى .
 يجعل الطالب المعمم ًاوفى إطار االهتمام بالتفكير التأممى  ،أشارت العديد من الدراسات إلى أهمية تنمية
مهارات التفكير التأممى لدى المعممين أثناء الخدمة و الطالب المعممين  ،ومنها دراسة هبه
عبد العال ( )6117والتى هدفت إلى بناء برنامج قائم عمى دراسة الدرس  ،وقياس فاعميته
فى تنمية مهارات التفكير التأممى لدى الطالب المعممين شعبة الرياضيات بكمية التربية ،
وتوصمت النتائج إلى فاعمية البرنامج فى تنمية مهارات التفكير التأممى  ،حيث اتاح نموذج
دراسة الدرس فرص م تنوعة لمطالب التقان تخطيط وتنفيذ الدروس  ،كما ساهم فى زيادة
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إدراك الطالب لممارساتهم التدريسية  ،وشجع الطالب عمى الدخول فى مواقف التحميل والتأمل
 ،كما هدفت دراسة منى محمد ( )6118إلى التعرف عمى فاعمية البرنامج التدريبى المقترح
فى التدريس التأممى ؛ لتنمية التفكير التأممى لدى معممى العموم ( الكيمياء) قبل الخدمة بكمية
إحصائيا عند مستوى(، (1.15
التربية جامعة المنيا  ،وتوصمت النتائج إلى وجود فروق دالة
ً
وترجع هذف النتيجة إلى تدريب المعممين قبل الخدمة عمى برنامج التدريس التأممى.

إدساءات البشح :
أولًا  :وتػريات البشح :
اشتمل البحث عمى المتغيرات اآلتية :
تقال واح ًدا  ،وه و برن امج ق ائم عم ى
 -1املتػريات املطتقمة  :تضمن البحث التجريببى متغي ًار مس ً
نموذج تيباك . TPACK
 -2املتػريات التابعة  :تضمن البحث متغيرين تابعين وهما :
 الكف اءة الذاتي ة وتش مل  :البع د االنفع الى  ،البع د االجتم اعى  ،البع د المهن ى  ،البع د
التكنولوجى .



التفكي ر الت أممى ويش مل المه ارات اوتي ة  :المالحظ ة التأممي ة  ،النق د الت أممى  ،التنب ؤ
التأممى

ثاٌيًا  :وٍّر البشح وتصىيىْ :
 -1وٍّر البشح  :استخدم البحث المنهج شبه التجريبى .
 -2التصىيي التذسيبى  :اس تخدم البح ث التص ميم التجريب ى ( ذو المجموع ة الواح دة) حي ث ت م
تطبيق اودوات قبمي اً  ،ث م ت دريس البرن امج والتطبي ق البع دي ودوات البح ث به دف التع رف

عمى فاعمية المتغير المستقل وهو  :البرنامج القائم عمى نموذج تيب اكTPACKعم تنمي ة
المتغي رات التابع ة وه

 :الكف اءة الذاتي ة ومه ارات التفكي ر الت أممى ل دي الط الب المعمم ين

شعبة الرياضيات بكمية التربية ( مجموعة البحث ).
معمما بالفرقة
ثالجًا :جمىوعة البشح :تم اختيار مجموعة البحث وعددهم ( ً )17
طالبا ً
الرابعة شعبة الرياضيات من طالب كمية التربية بالغردقة .
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زابعًا  :تصىيي وواد وأدوات البشح :
أ -وواد البشح  :الربٌاور القائي عمى منوذز تيباك : TPACKويتضمن البرنامج ما يلى :
 فمطفة الربٌاور القائي عمى منـوذز تيبـاك : TPACKت م إع داد البرن امج ف ى ض وء فمس فة
تشير إلى أن :
 -1التدريس الذى يهدف إلى تربية عقول قادرة عمى مواجهة التحديات المختمفة فى شتى
المجاالت يتطمب المعرفة والكفاءات كما يتطمب الكفاءة الذاتية لدى المعممين.
-6يهدف اإلعداد الجيد لممعمم إلى مواكبة الثورة الرقمية التكنولوجية لالستفادة منها فى
تحسين العممية التعميمية واالرتقاء بها .

األضظ العاوة التى يطتٍد إليّا الربٌاور:
 -1نم وذج تيب اك  TPACKوكفاءات ه ال ذى يحق ق تكام ل التكنولوجي ا ف ى الت دريس نتيج ة
التفاعل بين المحتوى والتربية والتكنولوجيا .
 -6مراعاة تقديم الخبرات التعميمية المتضمنة فى البرنامج بالتدريج وتجنب تكرار المعمومات.
 -6التفاعل بين المعمم والطالب والطالب بعضهم البعض .
 -4ربط الخبرات السابقة لممتدربين بالخبرات الحالية المتضمنة فى محتوى البرنامج.
 -5تنوع اوساليب واالستراتيجيات واونشطة التعميمية بما يتناسب مع أهداف البرنامج .
 -6التأكي د عم ى اكتس اب المه ارات واإل تجاه ات اإليجابي ة نح و الم ادة وم ا ي رتبط به ا م ن
ممارسات تدريسية .
 -7مراعاة تقديم التغذية الراجعة بصفة مستمرة أثناء البرنامج .
 اهلــدف العــاً لمربٌــاور  :يه دف البرن امج الق ائم عم ى نم وذج تيب اك  TPACKإل ى تنمي ة
الكف اءة الذاتي ة والتفكي ر الت أممى ل دى الط الب المعمم ين بالفرق ة الرابع ة ش عبة الرياض يات
فى ضوء مقرر طرق تدريس الرياضيات .
 طسق واضرتاتيذيات التدزيظ املطتخدوة فى الربٌاور  :تنوعت طرق واستراتيجيات الت دريس
وفقًا لمتطمبات الموقف التعميم ى  ،وق د ت م ت دريس البرن امج باس تخدام المحاض رة و ال تعمم

ال ذاتى و العص ف ال ذهنى و الت دريس المص غر و النمذج ة و ت دريس اوق ران والمناقش ة
والحوار .
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الوضــائن واألٌشــطة املطــتخدوة فــى الربٌــاور :تع ددت الوس ائل المس تخدمة ف ى البرن امج
ومنه ا :ع روض تقديمي ة متنوع ة – اس تخدام االنترن ت – أوراق العم ل – الفي ديوهات
التعميمية – ممصقات والفتات  ،أما اونشطة المستخدمة فى البرنامج كانت تكميف الط الب
بتحدي د المف اهيم والتعميم ات والمه ارات المتض منة ف ى أح دى دروس الرياض يات  ،إع داد
خطة وحدى دروس الرياضيات وفق نظري ة تربوي ة م ا  ،تص ميم نم وذج هول وجرام وح دى
المفاهيم الرياضياتية  ،رسم خطة ذهنية رقمية وحدى دروس الرياضيات  ،توض يح كيفي ة
شرح درس" حس اب مس احة المرب ع " باس تخدام أح دى المس تحدثات التكنولوجي ة المناس بة
لممرحمة اإلبتدائية .



اخلطة الصوٍية لتٍفيـر حمتـو الربٌـاور :يس تغرق تطبي ق البرن امج أربع ة أس ابيع  ،بواق ع
أسبوعيا  ،لتبمغ مدة البرنامج ( )16ساعة :
أربع ساعات
ً

خذوه ()1
ٍحتىي اىثشّاٍح اىقائٌ عيً َّىرج تيثاك TPACK

ً

اىَىضىع

1
َّىرج تيثاك
 TPACKواىنفاءاخ
اىشئيسح واىفشعيح
2

مفاءاخ ( ٍعشفح
اىَحتىي )- (CK
اىَعشفح اىتشتىيح -
)(PKاىَعشفح
اىتنْىىىخيح )) (TK

 3مفاءج ٍعشفح اىتشتيح
واىَحتىي )(PCK
 4مفاءج ٍعشفح اىَحتىي
واىتنْىىىخيا واىتشتيح
)(TPACK

اىَحتىي
 اىتعررررشى عيررررً أرررررذاى اىثشّرررراٍح و ىاعررررذ اىعَررررووتىصيع اىَهاً.
 اىتعشى عيً ٍفهىً َّىرج تيثاك .TPACK اىتعررشى عيررً اىنفرراءاخ اىشئيسررح واىفشعيررح ىَْررىرجتيثاك وإٍناّيح تىظيفها فً ٍادج اىشياضياخ .
 اىَعشفررح ترراىَحتىي ) (CKوتعررا ار ررش اىْ شيررحىيَىضىعاخ اىتذسيسيح فً ٍادج اىشياضياخ .
 اىَعشفح تاىتشتيح ) (PKو تعرا اىْ شيراخ اىتشتىيرحواىتخطيط ىثعا دسوس اىشياضرياخ وٍهراساخ ااداسج
اىصفيح اىعاٍح.
 اىَعشفررح تاىتنْىىىخيررا ) (TKوتطثيقرراخ اىشياضررياخفً اىحياج اىيىٍيح .
 اىتعررررشى عيررررً مفرررراءج ٍعشفررررح اىتشتيررررح واىَحتررررىي). (PCK
 ٍَاسساخ تشتىيح ىتذسيس اىشياضياخ تفاعييح اىتعرشى عيرً مفرراءج ٍعشفرح اىَحترىي واىتنْىىىخيرراواىتشتيح ). (TPACK
 ٍَاسسررراخ تشتىيرررح وتطثيقررراخ تنْىىىخيرررح ىترررذسيسٍحترررىي اىشياضرررياخ وعرررمج تعرررا اىَ رررنمخ اىترررً
يىاخهها اىطمب أثْاء اىتذسيس .
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 أضاليب التقويي املطتخدوة فى الربٌاور :
 -1التقويم التكوين  :تقديم بعض اوس ئمة الش فوية والمناقش ات والتغذي ة الراجع ة لمط الب ،
كذلك المالحظة المستمرة ودائهم ف مواقف التعمم المختمفة
 -6التقويم النهائ  :يتمثل ف اوسئمة الت تقدم لمطالب ف نهاية كل موضوع .
 الصوزة األولية لكتيب الطالب  :وقد تضمن الكتيب ما يم :
 -1مقدمة  :تتضمن التعريف بالكتيب  ،والهدف من استخدامه  ،وتعري ف الط الب ب النموذج
التدريسى تيباك. TPACK
 -6االطار العام لمحتوى الكتيب  :وقد تضمن كل موضوع ما يم :
 اوهداف اإلجرائية :روع فيها أن تكون واضحة وقابمة لمقياس. عرض محتوى الموضوع " الموضوعات المتضمنة فى البرنامج " .

دلين املعمي ( عضو ِيئة التدزيظ)  :وقد تضمن الدليل ما يم :
 -1مقدم ة  :وت م م ن خالله ا التعري ف باله دف الع ام م ن ال دليل  ،وه و االسترش اد ب ه ف
تدريس موضوعات البرنامج القائم عم نموذج تيباك  TPACKفى ت دريس مق رر ط رق
تدريس الرياضيات  ،والمتضمنة ف كتيب الطالب .
 -6اوهداف العامة لمبرنامج .
 -6موضوعات البرنامج والخطة الزمنية لتدريسها .

 -4ت دريس محت وي البرن امج ( اوه داف اإلجرائي ة الخاص ة بالموض وع  ،اودوات الوس ائل
التعميمية المستخدمة  ،خطوات السير فى الموضوع  ،تقويم الموضوع ) .

 ضبط الربٌاور والتوصـن إلـص صـوزتْ الٍّائيـة  :بع د االنته اء م ن الص ورة اوولي ة لمبرن امج  ،ت م
عرض ه عم ى مجموع ة م ن الس ادة المحكم ين (ممح ق  ، )1وبن اء عم ى ورائه م ت م إج راء
التعديالت المطموبة  ،والوصول إلى الصورة النهائية لمبرنامج ممحق (. )6
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ب -أدوات البشح :
 -1وقياع الكفاءة الراتية :
أ -اإلط ـ ع عمــص بعــي األدبيــات والدزاضــات الطــابقة ذات الع ــة قيــاع الكفــاءة الراتيــة :
دراسة شيماء عمى ( ، )6114ودراسة زينب إبراهيم ( ، )6115ودراس ة إب راهيم عب د اهلل
( ، )6117ودراسة مرفت كمال  ،رباب المرسى (. )6118
ب -حتديد اهلدف وَ املقياع :يهدف هذا المقياس إل

قياس الكفاءة الذاتية لدى الطالب

المعممين شعبة الرياضيات بكمية التربية بالغردقة .
ج  -حتديد أبعاد املقياع :تم تحديد أبعاد المقياس ف ضوء اإلطالع عم اودبيات
والدراسات السابقة الت تناولت مقياس الكفاءة الذاتية  ،وأبعاد المقياس هى :
ً
1
2
3
4

خذوه ()2
أتعاد اىنفاءج اىزاتيح
أتعاد اىنفاءج اىزاتيح
اىثعذ االّفعاىً .
اىثعذ االختَاعً .
اىثعذ اىَهًْ .
اىثعذ اىتنْىىىخً .

د -صياغة وفسدات املقياع  :تم صياغة (  51عبارة ) بصورة مبدئية ف ضوء أربعة أبعاد
وه ( البعد االنفعالى – البعد االجتماعى – البعد المهنى– البعد التكنولوجى )  ،وتم وضع
ثالث استجابات أمام كل عبارة ( دائماً – أحياناً – أبداً ) وعمى الطالب أن يقوم باختيار

اإل ستجابة التى يراها سميمة من وجهة نظرف  ،وتمت صياغة تعميمات لممقياس لكى يسترشد
بها الطالب عند اإلجابة عن عبارات المقياس .
ه  -سطاب صدق املقياع :تم حساب صدق المقياس بالطرق اوتية :
 صدق احملكىني :لمتحقق من صدق المقياس تم عرضه عمى مجموعة من السادة المحكمين ،
وذلك لتحديد ما يرونه من تعديالت أو مقترحات  ،وقد تم إجراء التعديالت الالزمة فى ضوء
وراء السادة المحكمين  ،وتم استبعاد المفردات غير المناسبة وعددها ( )4مفردات .
 الصدق التكويٍى  :صدق االتطاق الداخمى  :وتم حساب الصدق التكوينى لممقياس من خالل
حساب قيمة معامل اال تساق الداخمى بين درجة كل بعد والدرجة الكمية لممقياس .
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خذوه()3
ٍعاٍو االستثا تيِ دسخح اىثعذ واىذسخح اىنييح ىيَقياس
ٍعاٍو االستثا تاىذسخح اىنييح
أتعاد اىنفاءج اىزاتيح
**0.66
اىثعذ االّفعاىً .
**0.63
اىثعذ االختَاعً.
**0.00
اىثعذ اىَهًْ .
**0.76
اىثعذ اىتنْىىىخً .

ً
1
2
3
4

العالقة (**) تدل عمى أن البعد دال عند مستوى  1.11ويتضح من الجدول السابق
أنه قد تراوحت معامالت إتساق أبعاد الكفاءة الذاتية مع الدرجة الكمية لمقياس الكفاءة الذاتية
احصائيا عند مستوى ( ) 1.11وهى
ما بين ( )1.91 ، 1.76وجميعها معامالت ارتباط دالة
ً
معامالت مرتفعة  ،أى أن المقياس يتصف بإتساق داخمى جيد  ،وهذا يدل عمى صدق
المقياس.
و -سطاب ثبات املقياع  :تم حساب ثبات المقياس باستخدام طريقة التجزئة النصفية
باستخدام برنامج ) ،SPSS(V. 18وكانت قيم معامالت الثبات كما فى جدول (: )4
اىَدَىعح
17

خذوه ()4
ّتائح ثثاخ ٍقياس اىنفاءج اىزاتيح
ٍعاٍو االستثا
065

ٍعاٍو اىثثاخ
0.76

يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات لمقياس الكفاءة الذاتية =  ،1.78وذلك يدل
عمى أن المقياس له درجة ثبات مناسبة .
ز -شوَ املقياع  :تم حساب زمن المقياس من خالل حساب المتوسط الحسابى لمزمن الذى
استغرقه كل طالب عمى حدف فى اإلجابة عمى مفردات المقياس ككل  ،ولهذا كان زمن
المقياس (  ) 71دقيقة .
ح  -تصشيح املقياع  :تم تصميم المقياس وفق أسموب التصميم الثالثى  ،حيث تضمن
أبدا)  ،وعمى
دائما – أحيا ًناً -
المقياس ً
عددا من العبارات أمام كل عبارة ثالث استجابات ( ً
الطالب أن يختار استجابة واحدة فقط لكل عبارة  ،وتم تحديد الدرجات (  )1 ،6 ،6فى حالة
العبارات الموجبة  ،والدرجات (  )6 ،6 ،1فى حالة العبارات السالبة  ،وذلك وفق االستجابات
الثالثة عمى الترتيب .
ط – الصوزة الٍّائية لمىقياع  :تكون المقياس فى صورته النهائية بعد حذف المفردات
اوربعة وفق وراء السادة المحكمين من ( )46مفردة  ،ممحق ()6
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ً
1
2
3
4

خذوه ( ) 5
أتعاد ٍقياس اىنفاءج اىزاتيح  ،واىعثاساخ اىَتضَْح في مو ٍْها
أس اً اىعثاساخ
أتعاد ٍقياس
اىثقح اىشياضياتيح
اىثعذ االّفعاىً 10 ، 0 ،6 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 .
اىثعذ االختَاعً ،10، 16 ، 17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 .
20،21،22،23،24
اىثعذ اىَهًْ 32،33،34،35،36‘25،26،27،26،20،30،31 .
37،36،
اىثعذ اىتنْىىىخً 30،40،41،42،43،44،45،46
.
ٍدَىع عذد عثاساخ اىَقياس

عذد
اىعثاساخ
10
14
14
6
46

 -2اختباز التفكري التأومى :
تم إعداد اختبار التفكير التأممى وفقًا لمخطوات التالية :

أ -حتديد اهلدف وَ االختباز :هدف االختبار إل

قياس مستوي الطالب المعممين شعبة

الرياضيات ف مهارات التفكير التأممى.
ب -حتديد وّازات التفكري التأومى  :تم تحديد مهارات التفكير التأممى التى يقيسها االختبار م ن
خ الل االط الع عم ى الدراس ات الس ابقة الت ى تناول ت التفكي ر الت أممى ومهارات ه  ،ومنه ا
دراسة سارة الصاوى ( ، )6116ودراس ة س حر عب د الفت اح ( ، )6116ودراس ة هب ه عب د
الع ال ( ، )6117ودراس ة من ى محم د ( ، )6118وت م إع داد قائم ة لمه ارات التفكي ر
التأممى الالزمة لمطالب المعمم ين الفرق ة الرابع ة ش عبة الرياض يات بكمي ة التربي ة بالغردق ة
فى ضوء مقرر طرق تدريس الرياضيات  ،وقد اشتممت القائمة عمى ثالث مهارات رئيس ة
يندرج تحت كل منها مهارتها الفرعية ممحق (  ، )4وذلك كما فى الجدول التالى:
خذوه ( )6
اىَهاساخ اىشئيسح وعذد اىَهاساخ اىفشعيح اىتً تضَْتها ائَح ٍهاساخ اىتفنيش اىتأٍيً اىمصٍح
ىيطمب اىَعيَيِ اىفش ح اىشاتعح شعثح اىشياضياخ
عذد ٍهاساخ اىتفنيش اىتأٍيً
ٍهاساخ اىتفنيش اىتأٍيً اىشئيسح
ً
اىفشعيح
4
اىَمح ح اىتأٍييح .
1
4
اىْقذ اىتأٍيً .
2
3
اىتْثؤ اىتأٍيً .
3
11
اىَدَىع
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ج  -صياغة وفسدات االختباز  :تم صياغة مفردات االختبار فى ضوء المهارات السابقة
ومقرر طرق تدريس الرياضيات كأساس لبناء االختبار .
د -سطاب صدق االختباز  :تم حساب صدق االختبار بالطرق اآلتية :
 صدق احملكىني :لمتحقق من صدق االختبار تم عرضه عمى مجموعة من السادة المحكمين
 ،وذلك لتحديد ما يرونه من تعديالت أو مقترحات  ،وقد تم إجراء التعديالت الالزمة فى
ضوء وراء السادة المحكمين  ،وتم استبعاد ثالث مفردات غير المناسبة .
 الصـــدق التكـــويٍى  :صـــدق االتطـــاق الـــداخمى  :وت م حس اب الص دق التك وينى لالختب ار
م ن خ الل حس اب قيم ة :معام ل االرتب اط ب ين درج ة ك ل مه ارة والدرج ة الكمي ة
لالختبار ،معامل االرتباط بين درجة كل مهارة فرعية ودرجة المهارة الرئيسة.
خذوه ()7
ٍعاٍو االستثا تيِ دسخح اىَهاسج واىذسخح اىنييح الختثاس اىتفنيش اىتأٍيً
ٍعاٍو االستثا تاىذسخح
ٍهاساخ اىتفنيش اىتأٍيً
ً
اىنييح
**0.75
اىَمح ح اىتأٍييح .
1
**0.67
اىْقذ اىتأٍيً .
2
**0.66
اىتْثؤ اىتأٍيً .
3

العالقة (**) تدل عمى أن المهارة دال عند مستوى  1.11ويتضح من الجدول السابق أنه قد
تراوحت معامالت االرتباط بين مهارات التفكير المتشعب و الدرجة الكمية لالختبار ما بين
احصائيا عند مستوى ( ) 1.11وهى معامالت
( ، )1.86 ، 1.75وهى معامالت ارتباط دالة
ً
مرتفعة  ،أى أن االختبار يتصف بإتساق داخمى جيد  ،وهذا يدل عمى صدق االختبار .
خذوه ()6
ٍعاٍو االستثا تيِ دسخح اىَهاسج اىفشعيح ودسخح اىَهاسج اىشئيسح
ٍعاٍو
اىتْثؤ
ٍعاٍو
اىْقذ
ٍعاٍو
اىَمح ح
االستثا
اىتأٍيً
اىتأٍيً االستثا
االستثا
اىتأٍييح
**0.70
1
**0.62
1
**0.65
1
**0.61
2
**0.76
2
**0.77
2
**0.64
3
**0.71
3
**0.66
3
**0.64
4
**0.65
4
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العالقة (**) تدل عمى أن المهارة الفرعية دال عند مستوى  1.11ويتضح من
الجدول السابق أنه قد تراوحت معامالت االرتباط بين المهارات الفرعية ودرجة المهارة الرئيسة
احصائيا عند مستوى ( ) 1.11وهى
ما بين ( ، )1.86 ، 1.64وهى معامالت ارتباط دالة
ً
معامالت مرتفعة  ،أى أن االختبار يتصف باتساق داخمى جيد  ،وهذا يدل عمى صدق
االختبار.
و -سطاب ثبات االختباز  :تم حساب ثبات االختبار باستخدام طريقة التجزئة النصفية
باستخدام برنامج ) ،SPSS(V. 18وكانت قيم معامالت الثبات كما يمى :
اىَدَىعح
17

خذوه()0
ّتائح ثثاخ اختثاس اىتفنيش اىتأٍيً
ٍعاٍو االستثا
0.74

ٍعاٍو اىثثاخ
0.65

يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الختبار التفكير التأممى=  ، 1.85وذلك
يدل عمى أن االختبار له درجة ثبات مناسبة .
ز -سطاب وعاو ت الطّولة والصعوبة ملفسدات االختباز  :تراوحت معامالت السهولة والصعوبة
لمفردات االختبار ما بين (. )1.81 -1.61

ح

 -سطاب شوَ االختباز :تم حساب زمن االختبار من خالل حساب المتوسط الحسابى لمزمن

الذى استغرقه كل طالب عمى حدف فى اإلجابة عمى أسئمة االختبار ككل ،ثم حساب المتوسط
لهذف اوزمنة  ،وتحدد زمن االختبار فى (  ) 165دقيقة ،
ط -تصشيح االختباز :تم تقدير ثالث درجات لكل سؤال  ،بحيث تصبح الدرجة الكمي ة لالختب ار
ست وثالثين درجة (  ) 66درجة .
ي -الصوزة الٍّائية ل ختباز  :تكون االختبار فى صورته النهائية من ( )11مفردة ،
ممحق(. )5
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ضادضًا  :تطبيق أدوات البشح :
 -1التطبيق القبمص ألدوات البشح :تم تطبيق أدوات البحث (مقياس الكفاءة الذاتية–
قبميا ؛ وتم ذلك يومى
اختبار التفكير التأممى ) عمى الطالب( مجموعة البحث)تطبيقًا ً
السبت واوحد الموافقين.6161/9/69 ،68
 -6تطبيق الربٌاور القائي عمى منوذز تيباك  TPACKعمى جمىوعة البشح  :لتدريس
محتوى البرنامج تم االجتماع بالطالب ( مجموعة البحث ) قبل البدء ف التدريس ،
وقد قامت الباحثة بالتدريس لمجموعة البحث  ،وتم توضيح أهمية نموذج
تيباك (TPACKبعيد عن ساعات التدريس)  ،وقد استغرق تدريس محتوى البرنامج
تقريبا بواقع أربع محاضرات  ،مدة كل محاضرة أربع ساعات .
فترة زمنية قدرها شهر
ً
 -6التطبيــق البعــدي ألدوات البشــح  :ت م تطبي ق أدوات البح ث(مقي اس الكف اءة الذاتي ة–
اختب ار التفكي ر الت أممى ) عم ى مجموع ة البح ث  ،وذل ك ي ومى اوح د واوثن ين
الم وافقين 6161/11/68، 67م  ،وف

ظ روف مش ابهة لمظ روف الت

ت م فيه ا

تطبيق اودوات قبمياً .

ضابعاً  :عسض الٍتائر وحتميمّا وتفطريِا :
 اختبــاز صــشة الفــسض األوه  :وال ذى ي نص عم ى "ال توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية ب ينمتوسط رتب درجات الطالب المعممين (مجموعة البحث ) ف التطبيق ين القبم

والبع دي

عم ى مقي اس الكف اءة الذاتي ة  ، ".ت م اس تخدام البرن امج اإلحص ائى (، Spss (v.18
وذل ك لحس اب قيم ة " "Zلمف رق ب ين متوس ط رت ب درج ات المجموع ة التجريبي ة ف
التطبيق القبمى والبعدى لمقياس الكفاءة الذاتية لمتوصل إل الداللة اإلحصائية .
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خذوه ()10
ّتائح اختثاس ويينىمسىُ ىيفشق تيِ اىقياسيِ اىقثيً واىثعذي ىَدَىعح اىثحث فً ٍقياس اىنفاءج
اىزاتيح ومزىل حدٌ اىتأثيش
اىَستىي

اىشتة

اىعذد

ٍتىسط
اىشتة

ٍدَىع
اىشتة

اىثعذ
االّفعاىً
اىثعذ
االختَاعً

ساىثح
ٍىخثح
ساىثح
ٍىخثح
ساىثح
ٍىخثح
ساىثح
ٍىخثح
ساىثح
ٍىخثح

صفش
17
صفش
17
صفش
17
صفش
17
صفش
17

صفش
0
صفش
0
صفش
0
صفش
00
صفش
0

صفش
153
صفش
153
صفش
153
صفش
153
صفش
153

اىثعذ اىَهًْ
اىثعذ
اىتنْىىىخً
اىَقياس
منو

يَح " "Z

3.636
3.635
3.627
3.662
3.620

اىذاىح ااحصائيح

داىح عْذ ٍستىي
0.01
داىح عْذ ٍستىي
0.01
داىح عْذ ٍستىي
0.01
داىح عْذ ٍستىي
0.01
داىح عْذ ٍستىي
0.01

حدٌ
اىتأثيش
R prb
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25

 يتضح من الجدول السابق وجود فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى  1.11بينمتوسطى رتب درجات الطالب المعممين فى التطبيقين القبمى والبعدى لمقياس الكفاءة
الذاتية ككل وفى أبعادف الفرعية لصالح التطبيق البعدى  ،حيث بمغت قيمة "" Zلممقياس
ككل .6.669
 وبذلك تم رفض الفرض الصفرى وقبول الفرض البديل الموجه وهو توجد فروق دالةإحصائيا عند مستوى ( )1.11بين متوسطى رتب درجات مجموعة البحث ( الطالب
ً
المعممين) فى التطبيقين القبمى و البعدى لمقياس الكفاءة الذاتية لصالح المجموعة
التجريبية  ،كما يتضح أن حجم تأثير المعالجة اإلحصائية عمى الكفاءة الذاتية تساوى (
جدا حيث أنها أكبر من  ( 1.9عزت حسن ، )681 ،6111 ،
 ) 1.65وهى قيمة كبيرة ً
وتدل عمى أن نسبة كبيرة من الفروق تعزى إلى المعالجة التجريبية  ،مما يدل عمى فاعمية
البرنامج القائم عمى نموذج تيباك  TPACKفى تنمية الكفاءة الذاتية.

 اختبار صحة الفرض الثانى  :والذى ينص عمى " ال توجد فروق ذات داللة إحصائيةبين متوسط

رتب درجات الطالب المعممين (مجموعة البحث ) ف

التطبيقين القبم

والبعدي عمى اختبار التفكير التأممى ، ".تم استخدام البرنامج اإلحصائى )Spss (v.18
 ،وذلك لحساب قيمة " "Zلمفرق بين متوسط

رتب درجات المجموعة التجريبيةف

التطبيق القبمى والبعدى الختبار التفكير التأممى لمتوصل إل الداللة اإلحصائية .
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خذوه ()11
ّتائح اختثاس ويينىمسىُ ىيفشق تيِ اىقياسيِ اىقثيً واىثعذي ىيَدَىعح اىتدشيثيح فً اختثاس اىتفنيش
اىتأٍيً ومزىل حدٌ اىتأثيش
حدٌ اىتأثيش
اىذاىح
اىعذد ٍتىسط ٍدَىع يَح "
اىَهاساخ اىشتة
R prb
ااحصائيح
اىشتة "Z
اىشتة
1.23
داىح عْذ
1
1
1
ساىثح
اىَمح ح
3.567
ٍستىي 0.01
152
0.5
16
ٍىخثح
اىتأٍييح
1.25
داىح عْذ
صفش
صفش
صفش
ساىثح
اىْقذ
3.635
ٍستىي 0.01
153
0
17
ٍىخثح
اىتأٍيً
1.53
داىح عْذ
صفش
1.5
3
ساىثح
اىتْثؤ
3.372
ٍستىي 0.01
133
0.5
14
ٍىخثح
اىتأٍيً
1.25
داىح عْذ
صفش
صفش
صفش
ساىثح
االختثاس
3.625
ٍستىي 0.01
153
0
17
ٍىخثح
منو

 يتضح من الجدول السابق وجود فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى  1.11بينمتوسطى رتب درجات الطالب المعممين فى التطبيقين القبمى والبعدى الختبار التفكير
التأممى ككل وفى مهاراته الفرعية لصالح التطبيق البعدى  ،حيث بمغت قيمة "" Zلممقياس
ككل .6.664
 وبذلك تم رفض الفرض الصفرى وقبول الفرض البديل الموجه وهو توجد فروق دالةإحصائيا عند مستوى ( )1.11بين متوسطى رتب درجات مجموعة البحث ( الطالب
ً
المعممين) فى التطبيقين القبمى و البعدى الختبار التفكير التأممى لصالح المجموعة
التجريبية .
 كما يتضح أن حجم تأثير المعالجة اإلحصائية عمى مهارات التفكير التأممى قد تراوحت بينجدا  ،وتدل عمى أن نسبة كبيرة من الفروق تعزى
(  ) 1.65 -1.66وهى قيمة كبيرة َ
إلى المعالجة التجريبية  ،مما يدل عمى فاعمية البرنامج القائم عمى نموذج تيباك
 TPACKفى تنمية مهارات التفكير التأممى.
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تفطري الٍتائر :
 بالٍطبة لمفسض األوه  :أوضحت نتائج الفرض اوول فاعمية البرنامج القائم عمى نموذج
تيباك  TPACKفى تنمية الكفاءة الذاتية لدى الطالب المعممين شعبة الرياضيات بكمية
التربية بالغردقة  ،ويمكن إرجاع ذلك إلى :
 تقديم البرنامج القائم عمى نموذج تيباك  TPACKالفرصة لمطالب المعمم فى اختيارطرق التدريس المناسبة  ،ومساعدته عمى حل المشكالت التى تواجهه أثناء إدارة الصف
 ،مما يعطى الثقة لمطالب المعمم فى قدراته عمى استخدام استراتيجيات تدريسية متنوعة ،
وكذلك ثقته فى قدراته عمى التعامل مع تالميذف وذلك من خالل التفكير فى أساليب
متنوعة ومبتكرة إلدارة الصف .
 يقوم البرنامج القائم عمى نموذج تيباك  TPACKعمى ربط الجوانب التربوية ( طرقالتدريس) بمحتوى مادة الرياضيات الذى يتم تدريسه  ،مما يزيد من فهم الطالب المعمم
لممادة  ،وتحسين معتقداته عن تدريس الرياضيات .
 اهتمام نموذج تيباك  TPACKبالعالقة المتبادلة بين الجوانب التربوية ومحتوى المادةوالمعرفة التكنولوجية بما يتفق مع طبيعة مادة الرياضيات  ،أثر بشكل واضح عمى
معتقدات الطالب المعمم حول التدريس واستخدام التكنولوجيا بشكل فعال فى التدريس
وتطبيق مهاراته بشكل عممى .
 يساعد البرنامج الطالب المعمم فى فهم أدوار المعمم الجديدة داخل حجرة الدراسة  ،حيثلم يعد دور المعمم يقتصر عمى تقديم المفاهيم الرياضياتية ومساعدة التالميذ عمى حل
وموجها لتعميم تالميذف  ،وذلك من
مرشدا
التمارين والمشكالت الرياضياتية  ،ولكن أصبح
ً
ً
خالل توظيف التطبيقات التكنولوجية بشكل متكامل مع طرق التدريس  ،باإلضافة إلى
التمكن من المحتوى الخاصة بمادة الرياضيات .
وتتفق النتيجة السابقة مع نتيجة دراسة ( فاتن عبد المجيد  )6117 ،والتى أشارت
إلى أن نموذج تيباك TPACKساعد فى تكوين رؤية متكاممة لدى الطالب المعمم من خالل
حثه عمى التعرف عمى محتوى المواد الدراسية وأصول وطرق التدريس والتكنولوجيا
وتطبيقاتها الراهنة والتوسع فى هذف التطبيقات فى المستقبل  ،مما يحسن من معتقدات
الطالب

المعمم

التربوية

نحو

التعميم

اإللكترونى
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) (Agustin,R&Lillisari,L,2016فاعمية كفاءات نموذج تيباك  TPACKفى تنمية
مهارات التدريس ودمج التكنولوجيا فى التدريس بشكل فعال لدى المعممين قبل الخدمة  ،كما
تتفق نتيجة البحث مع نتائج بعض الدراسات السابقة مثل دراسة ( حنان أحمد  ،دعاء عبد
العزيز  ، )6118 ،و دراسة ( هناء عبد الحميد  ، )6118 ،ودراسة ( kaplon,A
 )&Lyublinskaya,I,2019فى إشارتهم إلى فاعمية نموذج تيباك  TPACKلدى الطالب
المعممين فى مواد التخصص المختمفة .
 بالٍطبة لمفسض الجاٌى :أوضحت نتائج الفرض الثانى فاعمية البرنامج القائم عمى نموذج
تيباك  TPACKفى تنمية التفكير التأممى لدى الطالب المعممين شعبة الرياضيات بكمية
التربية بالغردقة  ،ويمكن إرجاع ذلك إلى :
 اتاح نموذج تيباك TPACKالفرصة لمطالب المعمم تأمل المواقف التدريسية لتحديد نقاطالقوة والضعف سواء كانت خاصة بالتمكن من محتوى المادة أو طرق التدريس
المستخدمة أو استخدام التطبيقات التكنولوجية فى التدريس.
 -ساعد البرنامج الطالب المعمم عمى مراجعة

معتقداته حول أدائه التدريسى وحل

المشكال ت التى تواجهه فى التربية العممية  ،وذلك من خالل تطبيقه لكفاءات نموذج
تيباك  TPACKأثناء التدريس .
 ساعد البرنامج القائم عمى نموذج تيباك  TPACKالطالب المعمم فى إعادة النظر فىمعتقداته حول صعوبة استخدام التكنولوجيا فى التدريس .
 إدراك الطالب المعمم لكفاءات نموذج تيباك والعالقة المتبادلة بين المحتوى والتربيةوالتكنولوجيا جعمه يتأمل ويحمل و يخطط لدروسه من أجل تحقيق التكامل بين المحتوى
والتربية والتكنولوجيا .
وتتفق هذف النتيجة مع الدراسات التى أظهرت اوثر اإليجابى نموذج تيباك TPACK
فى تنمية مهارات التفكير العميا بشكل عام مثل دراسة  ،ودراسة (انتصار محمد )6116 ،
والتى توصمت إلى وجود أثر كبير لمبرنامج القائم عمى منحنى  TPACKفى تنمية مهارات
التفكير فى التكنولوجيا لدى طالبات جامعة اوقصى بغزة  ،ودراسة ( رشا صبرى )6119 ،
والتى توصمت إلى أن مقدار حجم تأثير البرنامج القائم عمى نموذج تيباك  TPACKباستخدام
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تقنية االنفوجرافيك لمعممات المرحمة المتوسطة عمى تنمية مهارات التفكير البصرى لدى
طالباتهم كبير.

ثاوٍاً  :التوصيات والبشوخ املقرتسة :
 توصيات البشح :
فى ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث  ،يوصى بما يمى :
 -1االهتمام بتطوير برامج إعداد المعمم ين  ،واع ادة تنظ يم محتواه ا بم ا يتماش ى م ع كف اءات
نموذج تيباك . TPACK
 -6تقديم دورات تدريبية متخصصة لممعممين حول التطبيقات التكنولوجية الحديثة  ،وامكانية
توظيفها فى التدريس بشكل فعال .
 -6تض مين ب رامج إع داد المعمم ين ب البرامج المهني ة لتحس ين مس توى الكف اءة الذاتي ة ل دى
الطالب المعممين .
 -4التركيز عمى قياس قدرة الطالب المعممين عمى التفكير بأنواعه المختمفة وخاصة التفكير
التأممى ومستوى الكفاءة الذاتية لديهم .

 حبوخ وقرتسة :
فى ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج تبدو الحاجة إلى إجراء مزيد من البحوث
التربوية فى هذا المجال مما يزيدف عمقًا وث ارًء  ،ومن هذف البحوث :

 -1فاعمية برنامج قائم عمى نموذج تيباك TPACKلتنمية مهارات التدريس والقدرة عمى
اتخاذ القرار لدى الطالب المعممين .
 -2فاعمية برنامج تدريبى مقترح لتنمية الكفاءة الذاتية والتفكير التأممى لدى المعممين.
 -3مستوى تمكن معممى الرياضيات من كفاءات تيباك . TPACK
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املسادع
أولًا  :املسادع العسبية :
إب راهيم التونس ى الس يد (. )6118فاعمي ة اس تراتيجية الكتاب ة م ن أج ل ال تعمم ف ى ت دريس الرياضيييات
لتنميييب ب ييا متييارات التلتييير التيياملى والميييا ر ا تاميميييب لييما تدمي ي المر لييب ا

ماميييب

مجمة تربويات الرياضيات – الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات 111-65 )11(11

إبيراييم م ميم بيم ا ( )1111فا لييب برنيامج تييمريبى ياىم ليى الم يايير ال المييب لم لميى المويييوبين
في ييى تنميي ييب التلي ييالة ال اتيي ييب للم لمي ييين وال ي يية ا بي ييما ى للميي ييتدت الرياضي يييب لي ييما تدمي ي ي يم
المويوبين مجمة كمية تربية – جامعة بنها 164 -111 )111(12
أ مييم

يين الموا ييمب م مييم أ مييم أبييو

مان  :مار صلال للنير والتو يع

الييب ( )1111تنمي ة مه ارات ال تعمم والتفكي ر والبح ث

انتصار م مم م موم ( )1115فا ليب برنامج اىم لى من نى  TPACKالبييما وىى لتنمييب متيارات
التلتييير فييى التتنولوىيييا لييما مالبييات ىام ييب ا صييى ب ي ة رس الة ماجس تير تليييب التربيييب
الىام ب ا

دميب ب ة

نييان م ييما أ م ييم م يال ب ييم اليير من ب ييم ال يي ي ( )1112وا ييع م تم ييمات التل ييالة ال اتيييب ن ييو
التتامة بين الم توا التربيوا والتتنوليوىى  TPACKليما الميدب م لميى ال ليوم بتلييب التربييب
ىام ب منما مجمة كمية التربية  .جامعة بنها 115 -24 )115(13

نييان بييم ال ييدم ميير ( )1112تييارير برنييامج تييمريبى يياىم لييى نمييو ج تيبييا  TPACKفييى تنميييب
ا مال التمري ى لما م لمى الم ار ات ا ىتما ييب مجمة كمية التربي ة  .جامع ة ع ين ش مس
161-111 111

ريا ال يم صبرا ( )1113أرر برنامج اىم لى نمو ج تيبيا  TPACKبا يتدمام تمنييب افنلوىرافيي
ل ييى تنمي ييب متيييارة انتاىي ي والت ص ييية الم رفي ييى لي ييما م لم ييات رياضييييات المر ل ييب المتو ي ييمب
ومتيييارات التلتيي يير التوليي ييما البصي ييرا والتواص يية الرياضي ييى لي ييما مالبييياتتن مجم ة تربوي ات

الرياضيات  -الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات

154 -112 )5(11

ينب ال يم إبيراييم ( )1116فا لييب ب يوث الل ية فيى تنمييب ا مال التمري يى وت

يين التليالة ال اتييب

لييما المالييب الم لييم ي ي بب الت ليييم التىييارا بتليييب التربيييب – ىام ييب ل يوان فييى ضييول الم ييايير
المتنييب للم ليم مجم ة دراس ات تربوي ة واجتماعي ة – كمي ة التربي ة – جامع ة حم وان )1(1

654-433
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يارة بييم ال يتار الصيياوا ( )1111فا ليييب ا يتراتيىيب الت ييا ة الي اتى فييى تييمريي التياريم لييى تنميييب
ب ا متارات التلتير التاملى والت صية لما مدب الصف ا وة الرانوا رسالة ماجستير

تليب التربيب ىام ب ىنوب الواما

ي ر م مييوم بييم اللتيياح ( )1115برنييامج يياىم لييى ا ييتدمام المنخمييات التدميميييب لتنميييب التلتييير
التاملى لما المالب الم ليم بيي بب الم ار يات افىتما ييب

مجم ة الجمعي ة التربوي ة لمدراس ات

االجتماعية  .الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية 142 -111 11

ييييمال م مييم لييى ( )1114برنييامج يياىم لييى نخريييب مييا ورال الم رفييب فييى تنميييب متييارات التييمريي
التاملى والتلالة ال اتيب لما الملبب م لمى الرياضيات بتليب التربيب مجمة دراسات عربي ة ف ى
التربية وعمم النفس –رابطة التربويين العرب 111 -111 )1(41

صييلال م مييم أ مييم ( )1112فا ليييب أنمييو ج تيياملى ممتييرح فييى تييمريي التيياريم لتنميييب اللتييم الم ارىييى
ومتارات التلتير والو ى بما ورال الم رفيب ليما ميدب الصيف ا وة الريانوا

مجم ة دراس ات

فى المناهج وطرق التدريس – الجمعية المص رية لممن اهج وط رق الت دريس – كمي ة التربي ة
– جامعة عين شمس 114-154 141

ي ي ت ب ييم ال مي ييم

يين ( )1111اإلحص اء النفس ى والترب وى  :تطبيق ات باس تخدام برن امج

 SPSSالمايرة  :مار اللترا ال ربى

مام ييو ى ييلين ( )1116ا يتدمام ا يتراتيىيب ويتليى لليت لم المتمرتي

يوة المييتلب لتنمييب التلتيير

التيياملى والمييمرة لييى يية الم ييامفت والمتباينييات الىبريييب وافتىيياذ ن ويييا لييما تدمي ي المر لييب
ا

ماميب
111 -24

مجمة تربويات الرياضيات – الجمعي ة المص رية لتربوي ات الرياض يات )1(12

لى م مم رييب( )1113ا يتدمام اليت لم التييارتى المياىم ليى ال و يبب ال ي ابيب لتنمييب متيارة تمبيي
الب يرامج التلا ليييب والتلييالة ال اتيييب لييما مييدب ي ي بب الرياضيييات المجم ة التربوي ة  .جامع ة
سوهاج .كمية التربية 111-151 52

فاتن بيم المىييم ال ي وما ( )1111تميوير بيرامج التنمييب المتنييب لم لميى ال ليوم التىارييب فيى ضيول
أب ام نمو ج الم رفب بالم توا والتتنولوىيا وأصوة التيمريي TPACK
فى مجاالت التربية النوعية – رابطة التربويين العرب 31 -43 6

مجمة بح وث عربي ة

فاممب م مم بم الوياب ( )1116ف الييب ا يتدمام ب يا ا يتراتيىيات ميا ورال الم رفيب فيى ت صيية
اللي يييال وتنميييب التلتييير التيياملى وافتىيياذ ن ييو ا ييتدمامتا لييما مييدب الصييف الرييانى الرييانوا
ا يرا مجمة التربية العممية – الجمعية المصرية لمتربية العممية
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مىييما
م

ي ي إب يراييم ( )1116التفكي ر م ن منظ ور ترب وى ( تعريف ه –طبيعت ه-مهارات ه-تنميت ه-
أنماطه)

المايرة  :الم التتب

ن لى ميب ( )1116التفكير –أنواعه ومهاراته واستراتيجيات تعميمه
للنير والتو يع

مان  :مار صلال

مرفت امم يانى ( )1115فا ليب ممرر ممترح فى بيولوىيا اللضال لتنميب متارات التلتير الم تمبلى
ومتارات التلتير التاملى لما مدب ي بب البيولوىى بتليات التربيب المجمة المصرية لمتربية

العممية  -الجمعية المصرية لمتربية العممية 111-56 )6(13

مرفت م مم تماة رباب م مم المر ى ( )1112ف اليب ا تدمام ا تراتيىيب ممتر يب فيى ضيول نخرييب
الييت لم الم ييتنم إلييى ىييانبى الييمماص لييى الت صييية ومتييارات التلتييير البصييرا والتلييالة ال اتيييب
الممرتييب لييما مالبييات المر لييب ا

ماميييب

مجم ة تربوي ات الرياض يات – الجمعي ة المص رية

لتربويات الرياضيات 121 -111 )1(11

منى مصملى تماة ( )1112فا ليب برنامج تمريبى ممتيرح للتيمريي التياملى فيى تنمييب التليالة ال اتييب
والتلتير التياملى وافتىاييات ن يو المتنيب ليما م لميى ال ليوم بية الدمميب بتلييب التربييب بىام يب
المنيييا المجم ة المص رية لمتربي ة العممي ة  -الجمعي ة المص رية لمتربي ة العممي ة )3(11

111-16

نتلب بم الم مى ىام ال

( )1115ا تراتيىيب ممتر ب اىمب لى الت لم الم تنم إلى المماص لتنميب

متييارات التلتييير التيياملى و ييامات اف ييت تار فييى التيميييال لييما مييدب الصييف ا وة الرييانوا
مجمة التربية العممية – الجمعية المصرية لمتربية العممية 123-111 )1(3

ن يواة م مييم الييراى
اآلدييرا

( )1111التلييالة ال اتيييب ل ييما م لمييات الرياضيييات و د تتييا بييب ا المت يي يرات

مجم ة العم وم التربوي ة والنفس ية – جامع ة البح رين – مرك ز النش ر العمم ى

616 -423 )1(12

يب م مم بم ال اة ( )1111برنامج اىم لى م ار ب المري لتنميب متارات التلتير التاملى وفا لييب
ال ات لما المدب الم لمين ي بب الرياضييات بتلييب التربييب
الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات

مجم ة تربوي ات الرياض يات -

123-165 )11(11

ينال بم ال ميم م مم ( )1112تصور ممترح لبرنامج تمريبى فيى ضيول نميو ج تيبيا  TPACKلتنمييب
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