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Knowledge and Self-Efficacy Levels Regarding Technology
Integration in Teaching among Teacher Preparation Program
Students at Taibah University
Abstract
The purpose of this study was to examine levels of knowledge and
self-efficacy related to technology integration among students of a teacher
preparation program at Taibah University. Many studies have explored
factors of pre-service teachers that might affect the use of technology in
teaching, however, no study has been found to address the topic of the
current study. This study applies the Technological Pedagogical and Content
Knowledge (TPACK) as a theoretical framework. The sample was randomly
selected and consisted of 106 female students, who enrolled in a teacher
preparation program at Taibah University, Medina. Results of the study
showed that female pre-service teachers at Taibah University had medium
levels of TPACK and self-efficacy regarding technology integration in
teaching. In addition, a positive correlation has been found between the two
variables. Therefore, this study recommends taking into consideration the
TPACK model when measuring or developing knowledge of pre-service
teachers in order to improve their self-efficacy for a more effective use of
technology in education.

Keywords: knowledge, self-efficacy, technology integration, teacher
preparation
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مستويات المعرفة والكفاءة الذاتية يف استخدام التقنية يف التعليم لدى طالبات
الدبلوم ر
التبوي يف جامعة طيبة
مستخلص البحث
هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن مستويات المعرفة والكفاءة الذاتية يف استخدام
التقنية ف التعليم لدى طالبات الدبلوم ر
وتقص العالقة بينهما .فقد أجريت
التبوي يف جامعة طيبة
ي
ي
تأثتها عىل
العديد من الدراسات حول المعرفة والعوامل المتعلقة بمعلم ما قبل الخدمة ومدى ر
استخدام التقنية يف التعليم ،إال أن الباحثة لم تجد من ربي هذه الدراسات ما تطرق إىل موضوع
الدراسة الحالية ،حيث تم االعتماد عىل إطار المعرفة التقنية التدريسية التخصصية  -تيباك
) Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACKلدمج التقنية يف
التعليم .تكونت عينة الدراسة من ( )106طالبات تم اختيارهن بطريقة عشوائية من ربي جميع
الطالبات المسجالت ف برنامج الدبلوم ر
التبوي يف جامعة طيبة يف المدينة المنورة .وقد أظهرت
ي
نتائج الدراسة امتالك أفراد العينة لمستويات متوسطة من معرفة تيباك  TPACKوالكفاءة الذاتية
إيجاب ربي مستوى المعرفة
يف استخدام التقنية يف التعليم ،كما أظهرت النتائج وجود ارتباط
ي
ً
والكفاءة الذاتية لدى طالبات الدبلوم ر
توص الدراسة
التبوي يف جامعة طيبة .تأسيسا عىل ذلك،
ي
ر
ر
كت عليها عند
والت يجب الت ر
بزيادة االهتمام بتلك الجوانب المعرفية المتضمنة يف نموذج تيباك ي
قياس أو تطوير معرفة معلم ما قبل الخدمة من أجل رفع الكفاءة الذاتية لديه الستخدام فعال
للتقنية.

الكلمات المفتاحية :المعرفة ،الكفاءة الذاتية ،دمج التقنية ،إعداد المعلم
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Technology in Education (ISTE), 2016; Thannimalai & Raman, 2018; Thomas,
) 2016باستخدام ودمج التقنيات يف التعليم بشكل عام وداخل الفصول الدراسية بشكل خاص،
ً
التعليم وجزءا ال يتجزأ يف بنية منظومته .ومن هذا المنطلق
واعتباره ضورة لضمان نجاح النظام
ي
ر
كثت من الحكومات والمؤسسات التبوية نحو رفع الدعم وزيادة االستثمارات المتعلقة
اتجهت ر
توفت األجهزة والمواد التعليمية والتقنيات الحديثة وإتاحة الفرصة
بتهيئة البيئة التعليمية من خالل ر
للمعلمي وللطالب للوصول إليها بغية استخدامها وتوظيفها يف رفع كفاءة التعليم.
ر
ر
والت بحثت واقع دمج
عىل الرغم من ذلك ،فإن الدراسات التطبيقية والميدانية الحديثة ي
ً
تشت عموما إىل ضعف مستوى استخدام التقنية داخل الفصول الدراسية،
التقنيات يف التعليم ر
ً
ً
غت فعال .عىل
وعادة ما يصنف ذلك االستخدام بأنه ال يؤدي إىل نتائج إيجابية كونه استخداما ر
ً
قا للمركز الوطت لإلحصاء ر
التبوي The National
سبيل المثال ،يف الواليات المتحدة وطب
ي
) Center for Educational Statistics (NCESأظهرت البيانات اإلحصائية أن  %53من
حي أن  %40فقط من
المعلمي لم تكن لديهم الرغبة يف دمج التقنية يف ممارساتهم التدريسية ،يف ر
ر
آىل داخل الفصول الدراسية ضحوا بأنهم كانوا
ر
المعلمي ممن توافرت لديهم أجهزة حاسب ي
يستخدمونها يف العملية التعليمية (.)Prince, 2019
مالتيا ،أظهرت دراسة الزيدين وزمالؤه ( )Al-Zaidiyeen et al., 2010أن
وبالمثل ،يف ر
ُ
مستوى فاعلية استخدام التقنية داخل الفصول الدراسية منخفض؛ حيث وجد أنه من النادر أن
وف المملكة العربية السعودية،
يستخدم
ر
المعلمي التقنية بهدف دعم العمليات التعليمية للطالب .ي
المعلمي للتقنية يف
الحرب ( )2014دراسة هدفت لمعرفة نوعية ومستوى فاعلية دمج
أجرت
ر
ي
ر
الممارسات التعليمية داخل الفصول الدراسية ،فأظهرت النتائج أن استخدام التقنية ،لدى أكت من
حواىل  %57من العينة لم
ثالثة أرباع العينة ،يف المستويات المتدنية من الفاعلية والجودة ،وأن
ي
ً
تكن تستخدم التقنيات اطالقا يف التدريس .فما الذي يمنع المعلم من استخدام ودمج التقنيات يف
ممارساته التعليمية؟
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مقدمة
ً
ً
ً
ً
الحاىل تطورا متالحقا وانتشارا رسيعا للتقنية يف جميع مجاالت الحياة .ويعد
يشهد عرصنا
ي
ً
ر
الت تأثرت بشكل ملحوظ بتطور وانتشار التقنية .حيث
التعليم واحدا من أهم تلك المجاالت ي
ر
والت كان الستخدامها ودمجها يف التعليم
ظهرت العديد من األجهزة والتطبيقات واألنظمة التقنية ي
ً
ً
وتحسي وتجويد مخرجاتها .ومن هذا المنطلق أوصت
كبتا يف حل مشكالت العملية التعليمية
دورا ر
ر
العديد من المنظمات والجمعيات ر
التبوية العالمية (International Society for
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يف الواقع وبحسب الدراسات يف هذا المجال ،يواجه المعلمون بعض الصعوبات والعوامل
ر
الت تمنعهم وتحد من قدراتهم عىل استخدام التقنية يف التعليم ،تصنف إما كعوامل
المعيقة ي
خارجية ،مثل نقص المصادر التقنية ،وضيق الوقت ،ر
وكتة أعداد الطالب ،وقلة الدعم والصيانة،
أو عوامل داخلية (خاصة بالمعلم) ،مثل نقص مستويات المعرفة ،والثقة يف النفس ،والكفاءة
الذاتية ،واالتجاهات اإليجابية ( .)Hechter & Vermette, 2013; Liu, 2011من ربي هذه
ً
ر
ه تلك المتعلقة بالمعلم ،مثل االتجاهات والمعتقدات
الصعوبات ،فإن أكت العوامل ر
تأثتا ي
والمعارف والكفاءة الذاتية ( .)Howard et al., 2015; Liu et al., 2017فعىل سبيل المثال،
ر
والغت
الت يحملها الفرد – من األمور الشخصية الذاتية
ر
وه األفكار ي
تعتت المعتقدات الفردية – ي
فه تختلف يف معانيها من شخص آلخر ،ومن سياق آلخر ( Jääskelä et
موضوعية بشكل ك ربت ،ي
 .)al., 2017; Maasepp & Bobis, 2015; McCulloch et al., 2018فكل معلم قد يرى
الشخص وتجربته الشخصية .حيث يتم بناء المعتقدات
التقنية ويحدد أهميتها بحسب منظوره
ي
ر
الت يمر بها الفرد (Al-
وتشكيلها من خالل سلسلة من األحداث االجتماعية أو التجارب التكوينية ي
ً
 .)Waaili, 2018; Garcia et al., 2020يكتسب األفراد عادة معتقداتهم حول كل جانب من
جوانب حياتهم ،ويمكن للمعتقدات أن تشكل وترسم السلوك بشكل ر
مبارس ،فاألفراد ال يترصفون
ر
الت يحملها .ومن تلك الجوانب الحياتية
بطريقة واحدة ،وإنما يترصف كل فرد بحسب المعتقدات ي
ما هو متعلق بالتقنية واستخداماتها.
الت يحملها المعلمون حول التقنية لها ٌ
ر
دور
أثبتت العديد من الدراسات بأن المعتقدات ي
كبت يف التنبؤ بدوافعهم الشخصية نحو استخدامها يف الفصول الدراسية ( ;Bakar et al., 2018
ر
 .)Ertmer et al., 2012فقد أجرى إرتمر وزمالؤه ( )Ertmer et al., 2012دراسة شملت عدة
ً
مقابالت مع اثت ر
المتمتة للتقنية ،حيث ضح الباحثون بأن
عش معلما ممن ُعرفوا باستخداماتهم
ر
ي
المعلمي يف مدارسهم
المعلمي لديهم تصور بأن االعتقادات واالتجاهات الخاصة بزمالئهم
هؤالء
ر
ر
ً
ر
تأثتا عىل جودة وكيفية ومستوى استخدام طالبهم للتقنية لدعم عملياتهم
ه العامل المعيق األكت ر
ي
التعليمية .لذلك إذا لم يمتلك المعلم المعرفة الالزمة أو االتجاهات اإليجابية فإنه من المحتمل أن
ً
يكون استخدامه للتقنية محدودا ( .)Miranda & Russell, 2012فالمشكلة ليست متعلقة يف
المقام األول بمدى توفر التقنية وإتاحتها للمعلم ،وإنما بالمعرفة واإلتقان الذي يظهره المعلم عند
تشت
كثت من الدراسات الحالية ر
استخدام التقنية المتاحة لديه ( .)Cottle, 2010فبالرغم من أن ر
تأثت تلك العوائق يف الحد من جهود
إىل استمرار وجود العوائق الداخلية والخارجية واستمرار ر
تشت
المعلمي نحو االستخدام األمثل للتقنية ( ،)Howard et al., 2015إال أن دراسات عديدة ر
ر
إىل أنه ما إن توفرت العوامل الداخلية اإليجابية للمعلم فإن لها القدرة عىل أن تقوم بدور "العوامل
المسهلة" يف التغلب عىل أية صعوبات ومعيقات قد تواجه المعلم أثناء استخدامه للتقنية
المعلمي قد
فف دراسة إرتمر وزمالؤه السابقة الذكر ،أظهرت النتائج أن
ر
( .)Ertmer et al., 2012ي
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جميع هذه الدراسات تؤكد عىل أهمية العوامل الداخلية للمعلم من أجل استخدام التقنية
بشكل فعال ف التعليم ،ما يجعلنا ر
نفتض أن امتالك المعلم لعوامل إيجابية ،مثل المعرفة الكافية،
ي
ً
اإليجاب نحو التقنية ،يمكن أن يجعل من ذلك المعلم قادرا عىل التغلب عىل
والتوجه
والكفاءة
ي
ر
الت يمكن أن يواجهها أثناء ممارسته واستخدامه للتقنية يف التدريس .وبوضع
الصعوبات المحتملة ي
هذه العوامل ف الحسبان ،فإن عىل الكليات ر
التبوية  -كونها الجهة المسؤولة عن إعداد المعلم
ي
لحياته المهنية المستقبلية  -ر
كت يف برامج إعداد المعلم عىل العوامل الداخلية للمعلم وبناؤها
الت
ر
ً
ً
بشكل يجعل المعلم قادرا عىل إيجاد الحلول ،وتجاوز الصعوبات الخارجية ،ومن ثم تحقيق دمجا
ً
التعليم
اس ،تحصل من خالله نتائج إيجابية عىل المستوى
فعاال للتقنية داخل الصف الدر ي
ي
للطالب.
الكفاءة الذاتية يف استخدام التقنية يف التعليم
تأثتها عىل فاعلية دمج التقنية يف
تتفاوت العوامل الداخلية للمعلم فيما بينها يف درجة ر
ر
الت
التعليم؛ فتعتت الكفاءة الذاتية ( )Self-Efficacyللمعلم واحدة من أهم
ر
المتغتات األساسية ي
المعلمي .يصف باندورا ( Bandura,
يمكن أن تفش الفروق الفردية يف الممارسات التدريسية ربي
ر
 )1997يف نظريته للكفاءة الذاتية أنها معتقدات الفرد بقدراته عىل تنظيم وتنفيذ مسارات العمل
ر
الت تساعد المعلم عىل االنخراط يف
المطلوبة للوصول لألهداف المحددة .فمن األمور المهمة ي
واإلقبال عىل عملية الدمج هو مستوى الكفاءة الذاتية لديه ( .)Kent & Giles, 2017حيث يعتت
ر ً
مؤرسا عىل ثقة المعلم يف نفسه نحو االستخدام الفعال للتقنية،
العاىل
مستوى الكفاءة الذاتية
ي
ً
خاصة إذا ما ُقرنت بوجود مستوى عال من المعرفة .فالدراسات ر
التبوية يف هذا المجال تثبت أنه
ٍ
ً
عال من الكفاءة الذاتية ،كان من المحتمل أن يكون هذا المعلم ناجحا
كلما كان لدى المعلم مستوى ٍ
يف عملية دمج التقنية يف ممارساته التدريسية (.)Birisci & Kul, 2019; Kent & Giles, 2017
ً
أساس
توص العديد من الدراسات بأن عىل برامج إعداد المعلم أن تكون مبنية عىل
يف ضوء ذلك،
ٍ
ي
يستخدم طرق ووسائل من شأنها بناء الكفاءة الذاتية لدى طالبها نحو قدرتهم عىل االستخدام
المعلمي لالستخدام الفعال للتقنية يف حياتهم المهنية
الفعال للتقنية كدعم منها نحو تحقيق
ر
تأثت التامج
المستقبلية ( ،)Wang et al., 2018وهو ما يتطلب ضورة دراسة ومعرفة مدى ر
للمعلمي ما قبل الخدمة.
التدريبية الحالية عىل مستوى الكفاءة الذاتية نحو دمج التقنية
ر
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ً
كثتا من العوائق ،مثل قلة المصادر التقنية ،وزيادة األعباء التدريسية ،إال أنهم استطاعوا
واجهوا ر
المعلمي للقدرات واإلمكانات واالتجاهات اإليجابية نحو
تجاوزها؛ وذلك يعود إىل امتالك هؤالء
ر
ً
وف دراسة مماثلة ابتكر لو وزمالؤه ( )Liu et al., 2017نموذجا لتحليل المسار متعدد
التقنية .ي
ً
ً
المستويات تضمن تحليال لبيانات جمعت من  1235معلما ،حيث أثبتت النتائج وجود عالقة
مبارسة بي مستوى المعرفة والكفاءة الذاتية للمعلم عىل الممارسات ر
ر
التبوية لدمج التقنية.
ر
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المعرفة الخاصة باستخدام التقنية يف التعليم
فيما يختص بعملية دمج التقنية يف التعليم ،ال تكمن األهمية يف كمية ومدى كثافة
ر
والت تتمثل يف استخدام طريقة التدريس المناسبة مع
استخدام التقنية ،وإنما يف كيفية االستخدام ي
ر
كت عىل
التقنية المناسبة لتحقيق الهدف
التعليم المرغوب تحقيقه ،بمعت أنه يجب أن يكون الت ر
ي
أهداف التعلم وليس عىل استخدام التقنيات المتاحة لمجرد االستخدام ( .)Kolb, 2017يف ضوء
ر
الت يجب أن تتوفر عند
ذلك ،ظهرت العديد من النظريات والنماذج المختصة
ر
لتأطت المعارف ي
ً
ً
المعلم ر
فعاال للتقنية يف عمليات التدريس والتعلم (.)Herring et al., 2016
حت يحقق استخداما
من أشهر هذه النظريات هو نموذج المعرفة التقنية التدريسية التخصصية  -تيباك
) Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACKلدمج التقنية يف
ر
وميشا ( .)Koehler & Mishra, 2009فمع
كوهلت
التعليم والذي تم تطويره من قبل الباحثان
ر
بالتفكت يف عالقة المعرفة التقنية وتفاعلها ،مع معرفة محتوى
تطور وانتشار التقنية ،بدأ االهتمام
ر
التخصص ،ومعرفة طرق التدريس .نشأت هذه النظرية من منطلق أن استخدام التقنية يف التعليم
ً
التعليم واألهداف التعليمية يف االعتبار
أساس تربوي يتم فيه أخذ السياق
البد وأن يكون مبنيا عىل
ٍ
ي
يتمت نموذج تيباك ويختلف عن بعض
( .)Koehler & Mishra, 2009; Koehler et al., 2014ر
األطر والنماذج المستحدثة يف هذا المجال مثل نموذج تكامل التقنية يف التعليم Substitution
) ،Augmentation Modification Redefinition (SAMRونموذج مصفوفة دمج التقنية
جوهري
بشكل
نموذج َ SAMRو TIM
)Technology Integration Matrix (TIM؛ حيث يركز
ٍ
ٍ
ي
عىل مستويات استخدام التقنية ،ويدعمان عمليات التخطيط والتنفيذ والتقويم لدمج التقنية يف
ر
الت يجب توفرها لدى المعلم من أجل استخدام
التعليم ،يف ر
حي أن نموذج تيباك يهتم بالمعرفة ي
ً
ً
ر
فعال التقنية.
سواء تلك المتاحة لديه أو
فحت يصبح المعلم قادرا عىل التكيف مع التقنيات -
ر
المستحدثة عليه يف ممارساته التبوية  -فإنه يجب أن يفهم طبيعة التفاعل ربي المعارف الرئيسية
وه :المعرفة التقنية ( ،)Technological Knowledgeومعرفة محتوى
الثالث يف نظرية تيباك ي
التخصص ( ،)Content Knowledgeومعرفة طرق التدريس (،)Pedagogical Knowledge
التدريس الذي يوظف التقنيات لدعم األهداف
مما يؤدي إىل إنتاج تدريس فعال قائم عىل المنهج
ي
التعليمية (.)Herring et al., 2016
ُب َ
التخصص
ت إطار تيباك  TPACKعىل مفهوم معرفة طرق التدريس للمحتوى
ي
ي
 Pedagogical Content Knowledgeلشولمان ( ،)Shulman, 1986حيث ر
يفتض شولمان
منفصل عن معرفة طرق التدريس المختلفة
بشكل
التخصص
العلم
أن معرفة المعلم للمحتوى
ٍ
ٍ
ي
ي
فه ليست معرفة المحتوى Content
هو أمر ر
غت ٍ
كاف من أجل تحقيق تدريس فعال .ي
 Knowledgeفقط ،وليست معرفة طرق التدريس  Pedagogical Knowledgeفقط ،وإنما
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يعت عنها بمعرفة طرق تدريس التخصص ،تتمثل يف معرفة المعلم لطرق التدريس المالئمة لتدريس
معي .فعىل سبيل المثال ،تسليح معلم الرياضيات أثناء دراسته يف كلية العلوم بالمعارف
محتوى ر
الرياضية ،مثل المفاهيم واألفكار والنظريات وطرق اإلثبات الرياضية لعلوم الجت والمنطق
منفصل عن طرق التدريس العامة يف كلية
بشكل
وغتها من العلوم الرياضية ،ثم تدريسه
والهندسة ر
ٍ
ٍ
ً
ر
كاف؛ فهو يحتاج ألن يعرف ويفهم كيف له أن يقوم بتدريس
التبية ،كل هذا ضوريا ،ولكنه ر
غت ٍ
معي ،ما يعت عنه بطرق تدريس الرياضيات .وهذا ما أدى  -منذ ظهور نظرية شولمان
محتوى ر
( - )Shulman, 1986إىل اهتمام كليات وبرامج إعداد المعلم بإنشاء مقررات تربوية ر
أكت تخصصية
ً
ر
وه مقررات مناهج وطرق تدريس التخصص ،مثل مقرر مناهج
 إضافة للمواد التبوية العامة – ير
الت تخدم
وطرق تدريس الرياضيات ،ومقرر مناهج وطرق تدريس العلوم ،ر
وغتها من المقررات ي
التخصصات المختلفة.
ر
وميشا ( )Koehler & Mishra, 2009أن التطور واالنتشار
كوهلت
فف ضوء ذلك ،يرى
ر
ي
التقت يفرض وجود معرفة أساسية ثالثة تتمثل يف المعرفة التقنية Technological Knowledge
ي
ً
ر
(شكل  ،)1حيث يوضح الباحثان أن نظرية تيباك  TPACKتفتض بداية أن هناك ثالث معارف
ه:
رئيسية ي
.1

التخصص :Content Knowledge
وه المعرفة المرتبطة بعلم
معرفة المحتوى
ي
ي
التخصص ،وكل ما يتعلق به من مفاهيم وأفكار ونظريات وأطر تنظيمية وطرق اإلثبات
الفتياء ،وعلم التاري خ،
والممارسات المثبتة لتطوير هذا العلم ،مثل علم الرياضيات وعلم ر
ً
كثتا من تخصص آلخر
تتمت هذه المعرفة أنها تختلف ر
وغتها من العلوم المتخصصة .لذلك ر
ر
ً
ً
ويعتت وجودها لدى المعلم مهما جدا ،فمن المحتمل أن يؤدي عدم تمكن المعلم من
العلم إىل تكوين مفاهيم علمية خاطئة لدى الطالب.
تخصصه
ي

.2

ه المعرفة المتعمقة لطرق
معرفة طرق التدريس العامة  :Pedagogical Knowledgeي
التدريس وطرق التعلم واألهداف والقيم واألغراض ر
التبوية وطرق تعلم وفهم الطالب وبنائهم
التحضت والتخطيط
للمعرفة والفروق الفردية ربي الطالب وكيفية إدارة الصف وطرق
ر
للدروس وأساليب التقييم .تتطلب هذه المعرفة معرفة المعلم لنظريات التعلم المختلفة مثل
وغتها من النظريات ،ومعرفته
النظرية البنائية ،والنظرية السلوكية ،والذكاءات المتعددة ،ر
ر
المبارس ،وأسلوب التدريس المعتمد عىل
ألساليب التدريس المختلفة ،مثل أسلوب التدريس
وغتها.
الطالب ،وأسلوب حل المشكالت ،والتعلم القائم عىل االستقصاء والمشاري ع ،ر
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األساسيتي،
المعرفتي
هاتي
ر
ر
وه ناتجة عن التداخل والتفاعل الذي يتم ربي ر
هناك معرفة إضافية ،ي
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شكل 1
نموذج تيباك tpack.org ،TPACK

.3

وه فهم المعلم للتقنية وامكاناتها بأفق
المعرفة التقنية  :Technological Knowledgeي
ر
وف العمل ،والتكيف
أوسع ،ومعرفة مت تكون مفيدة ،وتطبيقها بشكل فعال يف الحياة اليومية ي
ً
باستمرار مع تغتها وتطورها .ما يعيب هذه المعرفة أنها ر
ابقتي؛
أكت تعقيدا من
ر
المعرفتي الس ر
ر
وتغتها وتطورها الشي ع ،بمعت أنه يمكن لتقنية ما
وهذا يعود للطبيعة الديناميكية للتقنية ر
أن تكون سائدة يف وقت ما من أن تصبح قديمة ومهجورة يف وقت الحق؛ بسبب ظهور ما هو
ً
أحدث منها ،مما يتطلب من المعلم مواكبة هذا التطور ،بأن يكون قادرا عىل التكيف مع
مستحدثات التقنية لالستفادة من امكانياتها يف التدريس.
ه المكونات واألبعاد األساسية يف نظرية تيباك .عندما تتقاطع هذه
المعارف الثالث السابقة ي
ه:
األبعاد (شكل  )1تظهر أربعة أبعاد أخرى مدمجة ،ي

وه ذات المعرفة
 .1معرفة طرق تدريس التخصص  :Pedagogical Content Knowledgeي
ر
ر
الت يتم فيها نقل علم التخصص
وه المعرفة ي
ي
الت ذكرها شولمان ) (1986يف نظريته ،ي
للتدريس ،حيث يحدث هذا النقل عندما يقوم المعلم ربتجمة األفكار والمفاهيم والنظريات
العلم لتخصصه وإيجاد طرق متعددة لعرضه ،وتكييف الوسائل
المرتبطة بالمحتوى
ي
المعرفتي
التدريسية للمفاهيم البديلة ومعرفة الطالب السابقة .تتطلب هذه المعرفة توافر
ر
التخصص  Content Knowledgeومعرفة طرق التدريس
األوىل والثانية (معرفة المحتوى
ي
العامة .)Pedagogical Knowledge
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وه معرفة
 .3المعرفة التقنية التدريسية  :Technological Pedagogical Knowledgeي
تغت عمليات التدريس والتعليم عندما يتم توظيف التقنية فيها .حيث ال ترتبط
المعلم بكيفية ر
ر
الت يمكن أن توفرها
هذه المعرفة بتخصص ر
معي ،وإنما ترتبط بفهم المعلم لإلمكانيات ي
التقنية عند توظيفها يف سياق طرق التدريس العامة .هذه المعرفة تتطلب من المعلم تطوير
ً
مهاراته وتوسيع األفق لديه لرؤية وإدراك ماذا يمكن أن تقدم له التقنية كمدرس ،خاصة وأن
التبوية ،إنما صممت ألغراض العمل أو ر
غالبية التقنيات المتاحة لم تصمم لألغراض ر
التفيه.
 .4المعرفة التقنية التدريسية التخصصية Technological Pedagogical and Content
وه
وه المعرفة الناتجة من اندماج األبعاد الرئيسية الثالث لنظرية تيباك ،ي
 :Knowledgeي
ر
معي.
تحدد المعت
الحقيف والعميق للتدريس الفعال باستخدام التقنية عند تدريس محتوى ر
ي
فه تذهب
تختلف هذه المعرفة عن معرفة الثالث معارف الرئيسية بشكل مفرد ومنفصل؛ ي
فه عىل سبيل المثال تتضمن فهم لكيفية عرض مفاهيم التخصص
إىل ما هو أعمق من ذلك ،ي
ر
الت تستخدم التقنية بطرق بنائية لتدريس المحتوى
باستخدام التقنية ،وفهم لطرق التدريس ي
العلم ،ومعرفة ما الذي يجعل المفاهيم صعبة أو سهلة للتعلم ،وكيف يمكن للتقنية من أن
ي
ر
الت يواجهونها أثناء عملية تعلمهم ،ومعرفة بمعرفة
تساعد الطالب يف تدارك بعض المشاكل ي
الطالب السابقة " ،"prior knowledgeو نظريات المعرفة "theories of
يبت فوق المعرفة الحالية للطالب عن
" ،epistemologyوكيف يمكن الستخدام التقنية أن ي
ر
الت يستحرصها
طريق تطوير معارف نظرية جديدة ،أو تقوية القديم منها .ي
فه نوع المعرفة ي
المعلم الخبت عند مواجهة تلك المشاكل ر
التبوية والتعليمية ،وألنها مزي ج متقدم ربي المعارف
ر
الثالث الرئيسية ،فالحلول الفعالة تكمن يف قدرة المعلم ومرونته عىل اإلبحار ربي هذه المعارف
الثالث الرئيسية والتفاعل المعقد الذي يكون بينها بحسب السياق ر
التبوي الذي تكون فيه.
منذ نشوء هذه النظرية ،توالت الدراسات واألبحاث النظرية والتطبيقية يف هذا المجال ،حيث
شملت بحث وقياس وتطوير معرفة تيباك إلرساء قواعد هذا المفهوم ،وتطوير برامج التنمية المهنية
للمعلمي وبرامج إعداد المعلم ف الكليات ر
التبوية ( Alexander & Kjellstrom, 2014; Chai
ر
ي
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ه المعرفة
 .2المعرفة التقنية التخصصية  :Technological Content Knowledgeي
تأثت كل منهما عىل اآلخر.
وبتعبت
ر
المتعلقة بفهم العالقة التبادلية ربي التقنية وعلم ما وكيفية ر
ر
العلم
الت يمكن أن يستخدمها الفرد لدراسة وتطوير المحتوى
ه معرفة التقنيات ي
ي
آخر ،ي
ً
ُ
وف المقابل كيف لهذا التطور يف هذا العلم من أن يحدث تطورا عىل التقنيات.
لتخصص ما ،ي
ر
علم ما وإنما بتعلمه .فحت يتمكن المعلم من
أي أن هذه المعرفة ال تتعلق بمحور تدريس ٍ
ً
معي ،فإن عليه أوال
اس لدعم عمليات تعلم طالبه لمحتوى ر
دمج التقنية داخل الصف الدر ي
ماه التقنيات الخاصة واألفضل لدراسة ذلك المحتوى.
أن يدرك ويفهم ي
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;et al., 2013; Gronseth et al., 2010; Tondeur et al., 2017; Tsai et al., 2016
ر
المعلمي لمعرفة
الت تناولت نظرية تيباك عىل أن إدراك
ر
 .)Willermark, 2018تتفق الدراسات ي
تيباك وتمكنهم منها هو أمر ضوري لتحقيق دمج فعال للتقنية يف التعليم ،مما يدل عىل أهمية
معلم ما قبل الخدمة ولتقييم مستوى
التأكد من حصول ذلك الهدف بقياس مستوى المعرفة لدى
ي
جودة التامج المقدمة إلعدادهم .عىل سبيل المثال ،ركزت دراسة تونديور وزمالؤه ( Tondeur et
مبتدئي لتقنيات التعليم يف ممارساتهم التدريسية،
معلمي
 )al., 2017عىل استخدامات ستة
ر
ر
المعلمي .أظهرت النتائج أنه كلما كان التنامج
حيث تم اختيارهم من ثالثة برامج مختلفة إلعداد
ر
التبوي يقدم مقررات ر
ر
أكت يف إعداد المعلم نحو استخدام تقنيات التعليم ،كلما كان المعلمون الذين
وف
تخرجوا من هذا التنامج عىل قدر أكت من الكفاءة والفعالية يف استخدام التقنيات يف التدريس .ي
توفت فرص تكوين ختات حقيقية وواقعية من خالل التدريب
الوقت ذاته ،تؤكد الدراسة عىل أهمية ر
فتة اإلعداد ف التامج ر
الميداب أثناء ر
إيجاب عىل استخدامات
للمعلمي؛ لما لها من أثر
التبوية
ر
ي
ي
ي
.
المعلمي للتقنية بمعت آخر ،أبلغ المعلمون الذين أتيحت لهم الفرصة لدمج التقنية يف الفصول
ر
ً
ر
ر
الدراسية الفعلية عن شعورهم بأنهم أكت استعدادا الستخدام التقنيات بشكل متكرر وبطرق أكت
ً
ً
ر
وكيلستوم ()Alexander & Kjellstrom, 2014
وف دراسة مماثلة ،بحث كال من ألكسندر
تنوعا .ي
المعلمي للتقنية
الميداب يف تقنيات التعليم عىل ممارسات
إضاف للتدريب
مدى فاعلية مقرر
ر
ي
ي
المعلمي
واتخاذ القرارات المتعلقة بكيفية استخدامها .أكدت نتائج هذه الدراسة بأن قرارات
ر
أكت واقعية وتعتمد بشكل أكت عىل األهداف ر
أصبحت ر
التبوية.
العالقة بي المعرفة والكفاءة الذاتية للمعلم
وتأثتها عىل الكفاءة الذاتية
كثت من الدراسات وتؤكد عىل أهمية المعرفة بشكل عام ر
تشت ر
ر
العاىل يمكن
للفرد .فتوضح نظرية الكفاءة الذاتية لباندورا ( ،)Bandura, 1997أن مستوى المعرفة
ي
ر
إيجاب .لقد تناول
والت من شأنها أن تدعم حدوث الفعل بشكل
ي
أن يؤدي إىل كفاءة ذاتية عالية؛ ي
تأثت مستويات الكفاءة الذاتية عىل استخدام المعلم للتقنية ( Joo et
عدد من الدراسات البحثية ر
 .)al., 2018; Lee et al., 2017; Lee & Lee, 2014; López-Vargas et al., 2017فعىل
ر
الت تؤثر يف رغبة
سبيل المثال ،أجرى جو وزمالؤه ( )Joo et al., 2018دراسة لبحث العوامل ي
ر
الت
كبت للمستوى
تأثت ر
المعلم يف استخدام التقنية ،وأظهرت النتائج وجود ر
ي
العاىل من المعرفة ي
يملكها معلم ما قبل الخدمة عىل كفاءته الذاتية المتعلقة بالتدريس ،حيث يمكن للمعرفة بإن تؤثر
ر
الت تحتوي عىل تقنيات ووسائل تعلم
بشكل ر
كبت عىل الكفاءة الذاتية للمعلم يف بيئات التعلم ي
اإليجاب للمعرفة عند المعلم عىل مستوى اإلدراك لديه والمتعلق
التأثت
حديثة .الحظ الباحثون
ر
ي
بسهولة االستخدام ومستوى تصوره للفائدة المرجوة من التقنية .من المحتمل أن يدرك المعلمون
الذين لديهم مستويات عالية من المعرفة ،سهولة استخدام التقنية مما يعزز من رؤيتهم وتصورهم
للتقنية عىل أنها أداة تدريس مفيدة.
توص الدراسة بأنه يمكن لمعلم ما قبل الخدمة أن يستفيد
ي
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مشكلة الدراسة
المعلمي
عنيت وزارة التعليم يف المملكة العربية السعودية بتطوير التامج المقدمة إلعداد
ر
لدورها المهم يف إعداد معلم ما قبل الخدمة لحياته المهنية المستقبلية .وقد ظهرت مشكلة الدراسة
من مالحظة الباحثة  -من خالل ختتها العملية يف تدريس مقرر تقنيات التعليم الذي يقدم ضمن
مقررات برنامج الدبلوم ر
بشكل
التبوي إلعداد المعلم يف جامعة طيبة  -بأن توصيف المقرر يركز
ٍ
ر
الت تتمثل يف معرفة طريقة تشغيل األجهزة والتعامل معها ومع
رٍ
كبت عىل المعرفة التقنية البحتة ي
ر
ر
كت عىل الجوانب التبوية والعلمية للتخصصات الدقيقة.
التامج والتطبيقات التقنية مع ضعف الت ر
وبي إدراك
حيث يبدو أن الواقع يظهر فجوة ربي
ر
التنظت المنادي بدور وأهمية معرفة تيباك للمعلم ر
ر
فف الوقت
وتطبيق هذه المعرفة يف التامج المقدمة من الكليات التبوية المعنية بإعداد المعلم .ي
وتأثت نظرية تيباك وأبعادها المعرفية عىل مستوى جودة وفعالية
الذي تدعم فيه الدراسات أهمية ر
وف المقابل نجد بعض القصور يف برامج اإلعداد فيما يخص استخدام
دمج التقنية يف التعليم ،إال أنه ي
التقنية يف التعليم واعتمادها عىل رفع مستوى المعرفة التقنية فقط للمعلم.
وبالرغم من قلة الدراسات السعودية واختالفها من حيث تناولها لموضوع نظرية تيباك،
فف دراسة أجراها الشهري
إال أن معظمها ركز يف عينته عىل
ي
معلم ومعلمات مدارس التعليم العام .ي
المرحلتي المتوسطة
( )Alshehri, 2012تم قياس معرفة تيباك لدى  347معلم رياضيات من
ر
المعلمي
والثانوية يف مدينة الرياض ،أظهرت النتائج أن مستوى معرفة طرق التدريس العامة لدى
ر
التخصص والمعرفة
هو األعىل مقارنة بالمعارف األخرى الخاصة بإطار تيباك (معرفة المحتوى
ي
ر
التقنية والمعارف المتفرعة منها).
توص دراسة الشهري ( )Alshehri, 2012برصورة إرساك
ي
لمعلم المدارس.
مهت عالية الفعالية
الجامعات يف عملية تطوير برامج تدريب ي
ي

299

المجلة الدولية لألبحاث التربوية  -جامعة اإلمارات العربية المتحدة
المجلد ( )45العدد ( )2يوليو 2021

ً
ً
توفت
كثتا من تنفيذ ورش العمل والتامج التدريبية
لتحسي مستوى المعرفة لديه .من المفيد جدا ر
ر
ر
ر
للمعلمي ما قبل الخدمة للتغلب عىل التدد يف تعلم التقنيات الحديثة
تقت واسع النطاق
ر
تدريب ي
وتمكينهم من إدراك فائدتها وسهولة استخدامها (.)Joo et al., 2018
ر ً
مؤرسا لجاهزية المعلم نحو استخدام التقنية يف
لذلك يمكن اعتبار الكفاءة الذاتية
ر ً
المتغتين  -معرفة تيباك
ومؤرسا لمدى توفر المعرفة الالزمة لذلك ،فمعرفة العالقة ربي
التدريس،
ر
والكفاءة الذاتية لمعلم ما قبل الخدمة  -يساعدنا عىل تقييم التامج المقدمة ومعرفة ماهية
ر
الت يمكن عملها لتطوير تلك التامج ،حيث أظهرت نتائج هذه الدراسات األجنبية يف
التعديالت ي
ً
هذا المجال وجود عالقة إيجابية دالة إحصائيا ربي المعرفة بشكل عام ،ومعرفة تيباك بشكل خاص،
وبي الكفاءة الذاتية يف استخدام التقنية.
ر

مستويات المعرفة والكفاءة الذاتية يف استخدام التقنية
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مشابهتي ( ،)Al Harbi, 2014; Bingimlas, 2018أظهرت النتائج أن
استي
ر
وف در ر
ي
متدب إىل متوسط من المعرفة
معلم ومعلمات التعليم العام بمختلف مراحله لديهم مستوى
ي
ي
ُ .
الحرب ( )Al Harbi, 2014يف المدينة المنورة ،بينما دراسة
اسة
ر
د
بقت
ط
تيباك
بإطار
المتعلقة
ي
الحباب (،)Alhababi, 2017
بن غمالس ( )Bingimlas, 2018تمت يف مدينة الخرج .أما دراسة
ي
انجلتية من المرحلة الثانوية يف مدينة األحساء
تأثت مشاركة  56معلم لغة
ر
فقد كشفت عن مدى ر
يف ورشة عمل عن دمج التقنية عىل مستوى معرفة تيباك لديهم باستخدام مقاييس قبلية وبعدية،
حيث بينت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستويات المعرفة قبل وبعد
َّ ِ
ُ
للمعلمي لمفهوم دمج
المهت
تبت برامج التطوير
وص
ر
ي
ي
الحباب بأن ي
المشاركة يف ورشة العمل .ي ي
ّ
التكنولوجيا ف الممارسات ر
المعلمي من تلبية
التبوية مع اعتبار الفلسفة البنائية من شأنه أن يمكن
ر
ي
ر
والعشين ،ودمج التقنية بشكل أفضل مما يؤدي لتعليم أفضل.
احتياجات طالب القرن الحادي
بمعلم ما قبل الخدمة ،فقد طبق البليهد ( )Alblaihed, 2016منهجية
أما فيما يختص
ي
دراسة الحالة بتوزي ع عدد من االستبانات وتطبيق مالحظات للفصول الدراسية وإجراء المقابالت
ً
المعلمي يف
لعينة تتكون من  15مشاركا ،حيث تضمنت العينة سبع طالب من طلبة برنامج إعداد
ر
كلية ر
التبية بجامعة حائل ف تخصص العلوم والرياضيات ،وأرب ع محاضين وأرب ع ر
تربويي.
في
ر
مش ر
ي
ي
كي يف الدراسة لديهم آراء بسيطة
أظهرت نتائج الدراسة أن غالبية
معلم ما قبل الخدمة المشار ر
ي
ً
وسطحية نوعا ما حول دور التقنية وامكاناتها يف التعليم ،حيث يركز معظمهم عىل وظائف التقنية
ً
بدال من تعلم الطالب ،وهذا ما دفع بهم إىل تبت ر
ر
استاتيجيات تدريسية
الت تخدم عملية التدريس
ي
ي
ُ
ر
وص البليهد برامج إعداد المعلم
أكت تقليدية،
ر
متجاهلي الدور الهام للطالب يف عملية التعلم .ي ي
معلم ما قبل الخدمة بمعرفة تربوية تتيح لهم التعرف عىل امكانات التقنية
باالنتباه إىل تزويد
ي
ر
إيجاب وفعال
التبوية واستخدام هذه المعرفة إلنشاء بيئة تعليمية تفاعلية حيث يكون للطالب دور
ي
يف عملية التعلم .أشار البليهد إىل محدودية دراسته يف تعميم هذه النتائج كونها انتهجت منهجية
دراسة الحالة وطبقت عىل عدد محدود من المشاركي ،ويوص برصورة إجراء دراسات ر
أكت يف هذا
ر
ي
المجال عىل عينات أكت ومن جامعات مختلفة (.)Alblaihed, 2016
اتفقت الدراسات السابقة جميعها عىل فعالية نظرية تيباك وأهميتها يف تنمية معرفة وقدرة
تشت فيه إىل الدور الهام للجامعات والتامج
المعلم يف استخدام التقنية يف التعليم ،يف الوقت الذي ر
ر
معلم ما قبل الخدمة من أجل
التبوية يف عملية تطوير برامج عالية الجودة والفاعلية إلعداد
ي
ً
استخدام فعال للتقنية يف التعليم .وتأسيسا عىل ما سبق ،فقد استشعرت الباحثة الحاجة إىل إجراء
دراسة ميدانية للكشف عن مستويات معرفة تيباك والكفاءة الذاتية يف استخدام التقنية يف التعليم
لدى طالبات الدبلوم ر
التبوي يف جامعة طيبة.
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 .1مستوى معرفة تيباك لدى طالبات الدبلوم ر
التبوي يف جامعة طيبة.
 .2مستوى الكفاءة الذاتية ف استخدام التقنية ف التعليم لدى طالبات الدبلوم ر
التبوي يف جامعة
ي
ي
طيبة.
 .3العالقة االرتباطية ربي مستويات معرفة تيباك والكفاءة الذاتية يف استخدام التقنية يف التعليم.
أسئلة الدراسة
تحاول الدراسة اإلجابة عىل األسئلة التالية:
 .1ما المستوى العام لمعرفة تيباك لدى طالبات الدبلوم ر
التبوي يف جامعة طيبة؟
 .2ما المستوى العام للكفاءة الذاتية ف استخدام التقنية ف التعليم لدى طالبات الدبلوم ر
التبوي
ي
ي
يف جامعة طيبة؟
 .3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05يف مستويات معرفة تيباك
ومستويات الكفاءة الذاتية يف استخدام التقنية يف التعليم لدى طالبات الدبلوم ا رلتبوي يف
لمتغت التخصص؟
جامعة طيبة تعزى
ر
 .4هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05ربي مستوى معرفة
تيباك لدى طالبات الدبلوم ر
التبوي يف جامعة طيبة ومستوى كفاءتهم الذاتية يف استخدام
التقنية يف التعليم؟
أهمية الدراسة
جانبي هما:
تكمن أهمية الدراسة يف
ر
األهمية النظرية.
ر
بويي يف
المتغتين  -معرفة تيباك والكفاءة الذاتية – يساعد
فهم العالقة ربي
ر
الباحثي والت ر
ر
ر
ر
الت من الممكن أن تؤثر عىل االستخدام الفعال للتقنية يف التعليم .فإذا ما
فهم أكت وأعمق للعوامل ي
بتبت نظرية تيباك ودعم
يعت أنه من الممكن التوصية
ُوجدت عالقة ربي
ر
ي
المتغتين ،فإن ذلك ي
الدراسات البحثية يف هذا المجال.
ً
إضافة إىل ذلك ،ومن خالل مراجعة الدراسات ر
التبوية ذات الصلة ،الحظت الباحثة قلة
ر
الت تناولت نموذج تيباك لقياس المعرفة وعالقتها بمستوى الكفاءة
الدراسات الميدانية واألبحاث ي
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وف المملكة العربية السعودية بشكل خاص ( ;Al Harbi, 2014
الذاتية يف العالم
ي
العرب بشكل عام ي
 .)Alblaihed, 2016; Alhababi, 2017; Alshehri, 2012; Bingimlas, 2018غالبية
ُ
ر
العرب ( ;Albion et al., 2010
الت تمت يف هذا المجال طبقت خارج حدود الوطن
ي
الدراسات ي
Altun & Akyildiz, 2017; Archambault & Crippen, 2009; Jang & Tsai, 2012; Lee
 ،)& Tsai, 2010; Nathan, 2009; Sahin et al., 2009; Shin et al., 2009حيث ال يمكن
استخدامها بطبيعة الحال يف تقييم التامج المحلية .يف حدود علم الباحثة تعد هذه الدراسة األوىل
ر
الت تحاول الكشف عن مستويات معرفة تيباك والكفاءة الذاتية يف دمج التقنية يف التعليم لدى
ي
طلبة الدبلوم ر
التبوي يف جامعة طيبة.
األهمية التطبيقية.
معلم ما قبل الخدمة ،ولكن
المتغتات ال يفيد فقط عىل صعيد تقييم قدرات
قياس هذه
ر
ي
يتعدى ذلك ليفيد يف تقييم التامج المقدمة ودرجة فاعليتها وجودتها يف إعداد المعلم .وبشكل
ً
ً
أخص يمكن أن يكون نموذج تيباك نموذجا نظريا تنطلق منه جهود برامج إعداد المعلم يف مجال
دمج التقنية يف التعليم.
مصطلحات الدراسة
معرفة تيباك .TPACK
ه المعرفة المرتبطة بنموذج المعرفة التقنية التدريسية التخصصية  -تيباك
ي
 Technological Pedagogical and Content Knowledge - TPACKلدمج التقنية يف
التعليم وتتكون من سبعة معارف مختلفة ر
ومتابطة ،حيث يتم تعريفها بأنها المعرفة الخاصة بثالثة
التخصص  ،Content Knowledgeومعرفة طرق
أشكال أساسية من المعرفة :معرفة المحتوى
ي
Technological

 ،Pedagogical Knowledgeوالمعرفة التقنية
التدريس العامة
ر
ر
الت تحدث ربي هذه األشكال األساسية من
الت تكمن يف التقاطعات ي
 ،Knowledgeوالمعارف ي
المعرفة وتتضمن :معرفة طرق تدريس التخصص ،Pedagogical Content Knowledge
والمعرفة التقنية التخصصية  ،Technological Content Knowledgeوالمعرفة التقنية
التدريسية  ،Technological Pedagogical Knowledgeو المعرفة التقنية التدريسية
التخصصية Technological Pedagogical and Content Knowledge – TPACK
ً
َّ
ر
الت يحصل
( .)Koehler & Mishra, 2009وتعرف إجرائيا يف الدراسة الحالية بالدرجة الكلية ي
ر
والت تم تصميمها من قبل الباحثة
عليها المشاركون من أفراد العينة عىل استبانة قياس المعرفة ،ي
( )Alharbi, 2019لقياس مستويات معرفة تيباك بأبعادها السبعة لدى معلم ما قبل الخدمة.
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ه معتقدات المعلم وثقته بقدراته عىل استخدام ودمج التقنيات المختلفة يف عمليات
ي
التدريس والتعليم للوصول لألهداف ر
َّ
التبوية والتعليمية المحددة (.)Hill et al., 2015
وتعرف
ً
ر
الت يحصل عليها المشاركون من أفراد العينة عىل استبانة قياس
إجرائيا يف الدراسة الحالية بالدرجة ي
ر
والت تحتوي عىل خمس فقرات تم تطويرها من قبل الباحثة لقياس مستوى الكفاءة
الكفاءة الذاتية ،ي
الذاتية لدى معلم ما قبل الخدمة يف استخدام ودمج التقنية يف التدريس.
حدود الدراسة
تقترص الدراسة الحالية عىل الحدود التالية:
ً
الحدود الموضوعية :يتحدد البحث موضوعيا باستخدام ودمج التقنية يف التعليم والعوامل
ً
المرتبطة به ر
بعامىل معرفة تيباك والكفاءة الذاتية استنادا عىل األسس النظرية
والت ُحددت
ي
ي
ر
الت طورت من خالل أدبيات تقنيات التعليم.
والدراسات الميدانية ي
الحدود المكانية  :كلية ر
التبية بجامعة طيبة بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.
الثاب للعام 2018م.
اس ي
الحدود الزمانية  :أجريت هذه الدراسة يف نهاية الفصل الدر ي
منهجية الدراسة واجراءاتها
منهج الدراسة
التحليىل ،والذي يعتمد عىل وصف الظاهرة
الوصف
استخدمت الباحثة المنهج
ي
ي
وتفست النتائج.
المدروسة وتحليل البيانات
ر
مجتمع الدراسة
ر
َّ
تكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات الدبلوم التبوي يف جامعة طيبة يف الفصل
الثاب للعام 2018م والبالغ عددهم ( )525طالبة.
اس ي
الدر ي
عينة الدراسة
ً
تكونت عينة الدراسة من ( )106طالبات تمثل تقريبا  %20من مجتمع الدراسة ،وقد تم
اختيارهن بالطريقة العشوائية ،حيث تم استخراج قائمة بجميع أسماء طالبات الدبلوم ر
التبوي يف
الثاب للعام 2018م والبالغ عددهن ( )525طالبة ،وتم تطبيق
اس
ي
جامعة طيبة يف الفصل الدر ي
الطريقة العشوائية الختيار العينة من جميع الشعب .بعد ذلك تم التواصل مع أساتذة الشعب
وطلب توزي ع االستبانات عىل الطالبات المختارات .استجاب لتعبئة االستبانة ( )106طالبات
ً
لمتغت التخصص.
وشكلن بذلك عينة الدراسة .جدول ( )1يوضح توزي ع العينة وفقا
ر
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جدول 1

ً
لمتغت التخصص
توزي ع عينة الدراسة وفقا
ر
التكرار
15
23
13
4
12
15
11
13
106

التخصص
الدراسات اإلسالمية
اللغة العربية
اإلنجلتية
اللغة
ر
العلوم االجتماعية
العلوم
الرياضيات
اآلىل
الحاسب ي
علوم األرسة
المجموع

النسبة
14.15
21.70
12.26
3.77
11.32
14.15
10.38
12.26
100

أدوات الدراسة
قسمي:
استخدمت يف الدراسة الحالية االستبانة المغلقة كأداة لجمع بيانات الدراسة وتكونت من
ر
القسم األول :يجمع معلومات عامة عن عينة الدراسة تتعلق بالتخصص.
الثاب :يتكون هذا القسم من ( )33عبارة موزعة عىل  8مجاالت .تم تخصيص سبع مجاالت
القسم
ي
للتعرف عىل مستوى معرفة تيباك لدى أفراد العينة ،حيث تمثل هذه المجاالت تلك المعارف السبع
حي أن المجال الثامن – والذي يتكون من
المرتبطة بإطار تيباك بواقع أرب ع فقرات لكل مجال ،يف ر
خمس عبارات – تم تخصيصه لقياس مستوى الكفاءة الذاتية يف استخدام التقنية يف التعليم لدى
الخماس 5-point
أفراد العينة .تم تصميم طريقة االستجابة عىل هذا القسم وفق تدرج ليكرت
ي
ً
ً
ً
ً
أحيانا وال ينطبق َ
غالبا  -ينطبق َ
تماما  -ينطبق َ
( Likert Scaleينطبق َ
عىل أحيانا
عىل
عىل
عىل
ي
ي
ي
ي
َ ً
أخرى  -ناد ًرا ما ينطبق َ
عىل أبدا).
ينطبق
ال
عىل
ي
ي
صدق أداة الدراسة وثباتها
تم التحقق من صدق وثبات األداة ،وذلك من خالل التأكد من الصدق الظاهري وصدق
المحتوى حيث تم تقييم عناض االستبانة من حيث الوضوح والدقة وأهمية المحتوى بواسطة
التبويي ممن لديهم الختة ف مجال القياس والتقويم ر
الباحثة ولجنة من المختصي ر
ً
التبوي.
وبناء
ر
ر
ي
ر
الت تم الحصول عليها ،تم تعديل بعض العناض .وللتحقق من ثبات االستبانة،
عىل التغذية الراجعة ي
تم استخراج معامل ألفا كرونباخ  Cronbach’s Alphaحيث بلغت قيمته لألداة بشكل عام
( )0.803كما هو موضح يف جدول (.)2
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معامل ألفا كرونباخ  Cronbach Alphaلقياس ثبات أداة الدراسة
عدد العبارات
33

الثبات العام

 Cronbach Alphaمعامل ألفا كرونباخ
0.80

إجراءات الدراسة
تم التنسيق مع أعضاء هيئة التدريس بقسم تقنيات التعليم والمعنيات بتدريس مقرر
التبوي بكلية ر
تقنيات التعليم لطالبات الدبلوم ر
التبية بجامعة طيبة وأخذ اإلذن والسماح بتوزي ع
الثاب للعام 2018م.
اس ي
أداة الدراسة عىل أفراد العينة يف نهاية الفصل الدر ي
المعالجة اإلحصائية
لإلجابة عىل أسئلة الدراسة تم تحليل البيانات بتطبيق التحليالت التالية:
ر
الت تتضمن التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية ألفراد
 .1التحليالت الوصفية ي
والثاب من خالل استخراج مستويات معرفة
السؤالي األول
عينة الدراسة ،وذلك لإلجابة عىل
ر
ي
تيباك والكفاءة الذاتية لدى أفراد العينة .تم تحديد فئات مفتاح التصحيح عىل النحو الموضح
يف جدول (.)3
 .2تحليل التباين األحادي  One-way ANOVAواختبار شيفيه  Scheffeيف حالة وجود فروق
ً
لمتغت التخصص ،وذلك لإلجابة عىل السؤال الثالث.
ربي استجابات العينة تبعا
ر
 .3معامل االرتباط ربتسون إليجاد العالقة االرتباطية ربي معرفة تيباك والكفاءة الذاتية لدى أفراد
عينة الدراسة ،وذلك لإلجابة عىل السؤال الرابع.
جدول 3

الحساب
المعايت الخاصة للحكم عىل قيم المتوسط
ر
ي
المستوى
منخفض
متوسط
مرتفع

مقياس معرفة تيباك
الدرجة الكلية
-0أقل من 37.3
–37.3أقل من 74.7
112-74.7

الحساب
درجة المتوسط
ي
لكل مجال من المجاالت
السبع لمقياس معرفة تيباك
-0أقل من 5.3
–5.3أقل من 10.7
16-10.7
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نتائج الدراسة ومناقشتها
ً
التاىل:
سيتم استعراض نتائج الدراسة ومناقشتها يف هذا الجزء وفقا ألسئلة الدراسة عىل النحو ي
السؤال األول :ما المستوى العام لمعرفة تيباك لدى طالبات الدبلوم ر
التبوي يف جامعة طيبة؟
لإلجابة عىل هذا السؤال ،تم استخراج التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية لدرجات
تقديرات أفراد عينة الدراسة عىل مقياس معرفة تيباك كما هو موضح يف الجدول (.)4
جدول 4

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية لدرجات تقديرات أفراد العينة عىل مقياس
معرفة تيباك
المجال
التخصص
معرفة المحتوى
ي
Content Knowledge
معرفة طرق التدريس العامة
Pedagogical Knowledge
المعرفة التقنية
Technological Knowledge
معرفة طرق تدريس التخصص
Pedagogical Content Knowledge
المعرفة التقنية التخصصية
Technological Content Knowledge
المعرفة التقنية التدريسية
Technological Pedagogical Knowledge
المعرفة التقنية التدريسية التخصصية
Technological Pedagogical and Content
Knowledge
معرفة تيباك TPACK

مستوى
المعرفة
منخفض
متوسط
مرتفع
منخفض
متوسط
مرتفع
منخفض
متوسط
مرتفع
منخفض
متوسط
مرتفع
منخفض
متوسط
مرتفع
منخفض
متوسط
مرتفع
منخفض
متوسط
مرتفع
منخفض
متوسط
مرتفع

التكرار
5
69
32
8
67
31
4
50
52
2
48
56
12
79
15
12
65
29
12
77
17
2
87
17

النسبة
المئوية
%4.7
%65.1
%30.2
%7.5
%63.2
%29.2
%3.8
%47.2
%49.1
%1.9
%45.3
%52.8
%11.3
%74.5
%14.2
%11.3
%61.3
%27.4
%11.3
%72.6
%16.0
%1.9
%82.1
%16.0

المتوسط
الحساب
ي
9.35

9.43

10.49

10.79

7.76

9.05

8.49

65.37

يبي جدول ( )4أن درجات أفراد عينة الدراسة عىل مقياس معرفة تيباك فئة (متوسط)
ر
الحساب ()65.37
حصلت عىل أعىل تكرار مقداره ( )87وبنسبة مئوية ( ،)%82.1وبلغ المتوسط
ي
مما يشت إىل أن المستوى العام لمعرفة تيباك لدى طالبات الدبلوم ر
التبوي بجامعة طيبة كان
ر
ً
متوسطا.
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الثاب والذي قد يفش المستوى العام المتوسط لمعرفة تيباك لدى
أما بالنسبة لألمر
ي
ر
ر
ر
كت عىل الجوانب التبوية والتخصصية لتقنيات
طالبات الدبلوم التبوي بجامعة طيبة ،فهو قلة الت ر
ً
التعليم ف برنامج الدبلوم ر
التبوي ،وهذا ما يظهر جليا من خالل النتائج الموضحة يف جدول (.)4
ي
حيث تظهر النتائج أن مستويات أفراد عينة الدراسة عىل تكرار فئة (متوسط  -مرتفع) للمجاالت
معرفة طرق تدريس التخصص والمعرفة التقنية ومعرفة طرق التدريس العامة حصلت عىل أعىل
التواىل،
تكرار مقداره ( )104و( )102و( )98بنسبة مئوية ( )%98.1و( )%96.3و( )%92.4عىل
ي
الحساب ( )10.79و( )9.43( )10.49لكل مجال .يف الوقت ذاته ،فإن
وقد بلغت قيمة المتوسط
ي
ر
ر
الت تتضمن المعرفة التقنية
الت حصلت عىل أقل متوسط
ي
ه المجاالت ي
المجاالت ي
حساب ي
حساب بلغ ( ،)7.76يليها
وه :المعرفة التقنية التخصصية بمتوسط
ي
المدمجة مع المعارف األخرى ي
المعرفة التقنية التدريسية التخصصية ( ،)8.49ثم المعرفة التقنية التدريسية ( .)9.05وبالنظر إىل
ر
ر
ه
مجمل المقررات ي
الت تقدم ضمن برنامج الدبلوم التبوي بجامعة طيبة ،فإننا نالحظ أن غالبيتها ي
المجالي معرفة طرق التدريس العامة ومعرفة طرق تدريس التخصص بواقع
مواد تستهدف تنمية
ر
ً
ر
العاىل للمعرفة التقنية يف
 12مقرر من أصل  14مقررا تقدم لطلبة الدبلوم التبوي .أما المستوى
ي
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تفست هذه النتيجة كما ترى الباحثة إىل أمرين ،األول هو أن المقررات الخاصة
يمكن
ر
ً
ً
ر
بتنامج الدبلوم التبوي بجامعة طيبة تتضمن مقررا واحدا فقط لتقنيات التعليم ،وهو األمر الذي
ر
المتخصصي يف مجال تقنيات التعليم وكما
والباحثي
بويي
كاف  -بحسب رأي ر
يعد ر
ر
ر
كثت من الت ر
غت ٍ
أظهرت الدراسات السابقة ( ;Alexander & Kjellstrom, 2014; Gronseth et al., 2010
 - )Tondeur et al., 2017لبناء العوامل الداخلية لدى طالب الدبلوم ر
التبوي (مثل المعرفة
والمعتقدات واالتجاهات) الالزمة لتمكينهم من التغلب عىل أية عوائق خارجية (عىل سبيل المثال،
ر
والت قد يواجهونها يف حياتهم المهنية المستقبلية .يؤكد تونديور
نقص الموارد والوقت وما إىل ذلك) ي
التبوي يقدم مقررات ر
وزمالؤه ( )Tondeur et al., 2017أنه كلما كان التنامج ر
أكت يف إعداد المعلم
نحو استخدام تقنيات التعليم ،كلما كان المعلمون الذين تخرجوا من هذا التنامج عىل قدر أكت من
وف الوقت ذاته ،تؤكد الدراسات السابقة عىل
الكفاءة والفاعلية يف استخدام التقنيات يف التدريس .ي
أهمية توفت فرص تكوين ختات حقيقية وواقعية من خالل التدريب الميداب أثناء ر
فتة اإلعداد يف
ر
ي
التامج ر
المعلمي للتقنية .فكلما أتيحت
ايجاب عىل استخدامات
للمعلمي لما لها من أثر
التبوية
ر
ر
ي
للمعلمي الفرصة لدمج التقنية ف الفصول الدراسية الفعلية ،عزز ذلك من شعورهم بأنهم ر
أكت
ر
ي
ً
ً
ر
استعدادا الستخدام التقنيات بشكل متكرر وبطرق أكت تنوعا .وقد أكد الباحثان ألكسندر
ً
ً
ر
توفت مقررا إضافيا للتدريب
وكيلستوم ( )Alexander & Kjellstrom, 2014عىل مدى أهمية ر
المعلمي للتقنية واتخاذ القرارات المتعلقة بكيفية
الميداب يركز عىل تقنيات التعليم وعىل ممارسات
ر
ي
ر
المعلمي وجعلها أكت واقعية لتعتمد بشكل أكت
ات
ر
ا
ر
ق
عىل
اإليجاب
التأثت
من
لها
لما
استخدامها،
ر
ر
ي
عىل األهداف ر
التبوية.
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ر
الت تتضمن المعرفة التقنية المدمجة مع المعارف األخرى فهو يدل
مقابل ي
تدب مستويات المعارف ي
ر
ر
والت تتضمن معرفة
عىل تر ر
كت مقرر تقنيات التعليم بشكل أكت عىل تنمية المعرفة التقنية البحتة ي
ر
كت عىل
طريقة تشغيل األجهزة والتعامل معها ومع التامج والتطبيقات التقنية مع ضعف الت ر
الجوانب ر
التبوية والعلمية للتخصصات الدقيقة ،وهو ما يؤدي بطبيعة الحال إىل قصور يف تنمية
معرفة تيباك لدى طالبات الدبلوم ر
التبوي.
الثاب :ما المستوى العام للكفاءة الذاتية يف استخدام التقنية يف التعليم لدى طالبات الدبلوم
السؤال ي
ر
التبوي يف جامعة طيبة؟
لإلجابة عىل هذا السؤال ،تم استخراج التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية لدرجات
تقديرات أفراد عينة الدراسة عىل مقياس الكفاءة الذاتية يف استخدام التقنيات يف التعليم كما هو
موضح يف الجدول (.)5
جدول 5

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية لدرجات تقديرات أفراد العينة عىل مقياس
الكفاءة الذاتية يف استخدام التقنيات يف التعليم
مستوى
المعرفة
منخفض
متوسط
مرتفع

المجال
الكفاءة الذاتية يف استخدام التقنيات يف التعليم

التكرار
2
53
51

النسبة
المئوية
%1.9
%50.0
%48.1

المتوسط
الحساب
ي
13.03

يبي جدول ( )5أن المستوى العام للكفاءة الذاتية يف استخدام تقنيات التعليم كان
ر
ً
ر
الحساب (،)13.03
متوسطا لدى طالبات الدبلوم التبوي بجامعة طيبة ،وقد بلغت قيمة المتوسط
ي
حيث حصلت فئة (متوسط) عىل أعىل تكرار مقداره ( )53وبنسبة مئوية ( )%50.0تلتها فئة
ً
وأختا فئة (منخفض) بتكرار مقداره ()2
(مرتفع) بتكرار مقداره ( )51وبنسبة مئوية ()%48.1
ر
وبنسبة مئوية (.)%1.9
تفست هذه النتيجة بنتيجة السؤال األول ،بمعت أنه من المحتمل أن يعزو سبب
يمكن
ر
ر
المستوى العام المتوسط للكفاءة الذاتية لدى طالبات الدبلوم التبوي للمستوى العام المتوسط
لمعرفة تيباك لديهن .ويمكن إرجاع ذلك إىل نقص يف حصول طالبات الدبلوم يف جامعة طيبة عىل
خدمات ارشادية وتوجيهية مخصصة ترفع من مستوى الكفاءة الذاتية لديهن يف استخدام تقنيات
ر
الت يمكن أن
التعليم ،أو نقص يف تزويدهن بالختة والمعرفة والمهارة الالزمة لحل المشكالت ي
يتعرضن لها أثناء ر
الميداب .فالطالبات عادة يتم تدريسهن مقرر تقنيات التعليم بشكل
فتة التدريب
ي
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الميداب ()1
باإلضافة إىل ذلك  -ومن خالل ختة الباحثة العملية  -فأن مقرري التدريب
ي
والتدريب الميداب ( )2يقدم لطالبات الدبلوم ر
التبوي ر
بإرساف كامل من قسم المناهج وطرق
ي
التدريس حيث يتم ر
اإلرساف عىل الطالبات أثناء تدريسهن لمواد التخصص يف مدارس التعليم العام
ر
ر
االستاتيجيات والطرق التدريسية المستخدمة من قبل الطالبة المتدربة
كت بطبيعة الحال عىل
والت ر
كثت من الدراسات السابقة
وال يتم إلزامها يف الغالب باستخدام التقنيات .تتفق هذه النتيجة مع ر
ر
الميداب
والت تذكر بأن  %25من التامج فقط تتطلب دمج التقنية يف التعليم يف التدريب
ي
ي
(.)Ottenbreit-Leftwich et al., 2012
توص الدراسات السابقة ( & Alexander
ي
 )Kjellstrom, 2014; Tondeur et al., 2017بأهمية دمج وإتاحة الفرصة للطالبات للحصول
الميداب لرفع
المعلمي وخاصة من خالل التدريب
عىل المزيد من الختات التقنية يف برامج تعليم
ر
ي
الكفاءة الذاتية وهو ما يتطلب أن ر
ر
يشتك يف اإلرساف عىل استخدام الطالبات للتقنية يف التعليم يف
متخصصي يف مجال تقنيات التعليم.
الميداب
التدريب
ر
ي
الثاب ،بعد إتمام الطالبات
اس ي
ويجدر الذكر هنا بأن الدراسة أجريت يف نهاية الفصل الدر ي
الميداب ( ،)2إضافة إىل مقرر تقنيات التعليم ،أي بعد
الميداب ( )1والتدريب
مقرري التدريب
ي
ي
ً
تأثتا ف تكوين مستوىً
ر
ر
معي من الختة المبارسة،
حصول الطالبات عىل قدر ر
والت يبدو أن لها ر ي
ي
ً
متوسطا من الكفاءة الذاتية لديهن نحو استخدام التقنيات يف التدريس .إال أنه وبحسب النتائج
ر
كت عىل تقديم الدعم والختة الكافية لرفع
والدراسات السابقة ،فإن الباحثة
توص بمزيد من الت ر
ي
ر
مستوى الكفاءة الذاتية لدى طالبات الدبلوم التبوي.
السؤال الثالث :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05يف مستويات معرفة
تيباك ومستويات الكفاءة الذاتية ف استخدام التقنية ف التعليم لدى طالبات الدبلوم ر
التبوي يف
ي
ي
لمتغت التخصص؟
جامعة طيبة تعزى
ر
لإلجابة عىل الشق األول من هذا السؤال ،تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات
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نظري إىل حد ما داخل قاعات دراسية مختلفة عما قد يتوفر لهن ف المدرسة أثناء ر
فتة التدريب
ي
ر
الت قد تؤثر عىل مستوى الكفاءة
ي
الميداب ،مما قد يعرضهن إىل خوض بعض التجارب المحبطة ،ي
ً
كثتا عىل
الذاتية يف استخدام تقنيات التعليم .الكفاءة الذاتية وكما تثبت الدراسات السابقة تعتمد ر
المعرفة والختة .عىل سبيل المثال ،أثبتت دراسة جو وزمالؤه ( )Joo et al., 2018أن المعرفة
ر
الت تحتوي عىل تقنيات
والختة تؤثر بشكل ر
كبت عىل الكفاءة الذاتية للمعلم يف بيئات التعلم ي
ً
لمعلمي
توفت خدمات تدريب وارشاد واسعة النطاق
ووسائل تعلم حديثة .لذلك من المفيد جدا ر
ر
ما قبل الخدمة للتغلب عىل ر
التدد يف تعلم التقنيات الحديثة وتمكينهم من إدراك فائدتها وسهولة
تحسي مستوى الكفاءة الذاتية لديهم.
استخدامها ،مما يؤدي إىل
ر

الحرب
هناء عيد
ي
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جدول 6

متغت التخصص
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس معرفة تيباك حسب ر
التخصص
الدراسات اإلسالمية
العلوم
إلنجلتية
اللغة
ر
الرياضيات
اللغة العربية
اآلىل
الحاسب ي
علوم األرسة
العلوم االجتماعية
التكرار ككل

االنحراف المعياري
9.941
5.543
6.610
9.512
10.503
9.904
8.751
7.703
9.206

الحساب
المتوسط
ي
65.60
66.00
66.77
68.79
60.57
63.93
68.08
68.00
65.37

يبي جدول ( )6أن هناك تباينات ربي المتوسطات الحسابية لتكرار مقياس معرفة تيباك،
ر
بسبب اختالف التخصص .ولبيان داللة الفروق اإلحصائية ربي المتوسطات الحسابية تم استخدام
تحليل التباين األحادي كما هو موضح يف جدول (.)7
جدول 7

اختبار تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق يف مستويات معرفة تيباك باختالف التخصص
مصدر التباين

مجموع
المربعات

درجة
الحرية

متوسط
المربعات

قيمة ف

مستوى
الداللة

مالحظات

ربي المجموعات

882.374

7

126.053

1.541

0.162

ال توجد داللة
احصائية

داخل المجموعات
المجموع

8017.157
8899.530

98
105

81.808

يبي جدول ( )7عدم وجود فروق يف مستويات معرفة تيباك ذات داللة إحصائية (≤ α
ر
 )0.05تعزى ألثر التخصص.
الثاب من السؤال الثالث فهو يتعلق بالفروق يف مستويات الكفاءة الذاتية يف
أما الشق
ي
ً
ر
لمتغت التخصص،
استخدام التقنية يف التعليم لدى طالبات الدبلوم التبوي يف جامعة طيبة تبعا
ر
وقد تمت اإلجابة عليه عن طريق استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتكرار
متغت التخصص كما هو موضح يف
مقياس الكفاءة الذاتية يف استخدام التقنية يف التعليم حسب
ر
الجدول (.)8
جدول 8

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس الكفاءة الذاتية يف استخدام التقنية يف
متغت التخصص
التعليم حسب ر
التخصص
الدراسات اإلسالمية
العلوم

الحساب
المتوسط
ي
13.20
13.25
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االنحراف المعياري
3.017
2.197
3.154
4.011
2.449
2.986
2.890

الحساب
المتوسط
ي
12.54
13.40
12.30
13.09
14.00
12.75
13.03

يبي جدول ( )8أن هناك تباينات ربي المتوسطات الحسابية لتكرار مقياس الكفاءة الذاتية
ر
يف استخدام التقنية يف التعليم ،بسبب اختالف التخصص .ولبيان داللة الفروق اإلحصائية ربي
المتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين األحادي كما هو موضح يف جدول (.)9
جدول 9

اختبار تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق يف مستويات الكفاءة الذاتية يف استخدام التقنية يف
التعليم باختالف التخصص
مصدر التباين

مجموع
المربعات

درجة
الحرية

متوسط
المربعات

قيمة ف

مستوى
الداللة

مالحظات

ربي المجموعات

30.906

7

4.415

0.511

0.824

ال توجد داللة
احصائية

داخل المجموعات
المجموع

846.009
876.915

98
105

8.633

يبي جدول ( )9عدم وجود فروق يف مستويات الكفاءة الذاتية يف استخدام التقنية يف
ر
التعليم ذات داللة إحصائية ( )α ≤ 0.05تعزى ألثر التخصص.
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستويات معرفة تيباك ومستويات الكفاءة
ً
الذاتية ف استخدام التقنية ف التعليم لدى طالبات الدبلوم ر
لمتغت
التبوي يف جامعة طيبة تبعا
ر
ي
ي
ُ
ر
التخصص يمكن أن يعزى إىل طبيعة مقرر تقنيات التعليم المقدم يف برنامج الدبلوم التبوي كونه
ر ً
ر
كت يف
موحد التوصيف رغم اختالف تخصص الطالبات ،ويمكن أن يعتت ذلك
مؤرسا عىل قلة الت ر
هذا المقرر عىل الجوانب التخصصية للمواد الدراسية عند إعداد المعلمات نحو دمج واستخدام
تفست هذه النتيجة يف ضوء أن طالبات
التقنية يف ممارساتهم المهنية المستقبلية .كذلك يمكن
ر
الدبلوم ر
التبوي يف جامعة طيبة يف تخصصاتهم المختلفة تتاح لهن الفرص المتساوية من خالل
الميداب ( )2والمقدمة ضمن برنامج الدبلوم
الميداب ( )1والتدريب
دراستهن لمقرري التدريب
ي
ي
ر
ر
التبوي ،وأن االختالفات قد تكون يف نطاق ضيق ومحصورة يف تخصص األستاذة المشفة عىل
طالبات كل شعبة.

311

المجلة الدولية لألبحاث التربوية  -جامعة اإلمارات العربية المتحدة
المجلد ( )45العدد ( )2يوليو 2021

التخصص
إلنجلتية
اللغة
ر
الرياضيات
اللغة العربية
اآلىل
الحاسب ي
علوم األرسة
العلوم االجتماعية
التكرار ككل
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السؤال الرابع :هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05ربي مستوى
معرفة تيباك لدى طالبات الدبلوم ر
التبوي يف جامعة طيبة ومستوى كفاءتهم الذاتية يف استخدام
التقنية يف التعليم؟
لإلجابة عىل هذا السؤال ،تم استخراج معامل ارتباط ربتسون للعالقة ربي مستوى معرفة
تيباك ومستوى الكفاءة الذاتية يف استخدام التقنية يف التعليم عند أفراد عينة الدراسة كما هو موضح
يف جدول (.)10
جدول 10

معامل ارتباط ربتسون ربي مستوى معرفة تيباك ومستوى الكفاءة الذاتية يف استخدام التقنية يف
التعليم عند أفراد عينة الدراسة
مستوى الكفاءة الذاتية يف استخدام التقنية يف التعليم
**0.474
معامل ارتباط ربتسون
0.000
مستوى الداللة
مستوى معرفة تيباك
106
العدد
** ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ()0.01 = α

ً
يبي جدول ( )10وجود عالقة إيجابية متوسطة دالة احصائيا عند مستوى ()α≤0.01
ر
ربي مستوى معرفة تيباك ومستوى الكفاءة الذاتية يف استخدام التقنية يف التعليم لدى أفراد عينة
يعت أن هناك عالقة طردية ربي معرفة
الدراسة ،حيث بلغ معامل ارتباط ر
(بتسون) ()0.474؛ وهذا ي
وبي الكفاءة الذاتية .مما يدل عىل أنه بزيادة مستوى معرفة تيباك لدى طالبات الدبلوم
تيباك ر
ر
التبوي بجامعة طيبة تزداد كفاءتهم الذاتية يف استخدام التقنية يف التعليم .وقد جاءت هذه النتيجة
متفقة مع العديد من الدراسات السابقة ( Bandura, 1997; Lee et al., 2017; Lee & Lee,
 .)2014; Liu et al., 2017; López-Vargas et al., 2017تدعم كذلك هذه النتيجة دراسة
ر
والت تؤكد عىل أن المعرفة والكفاءة الذاتية من العوامل
إرتمر وزمالؤه ( )Ertmer et al., 2012ي
ر
الت تؤثر عىل دمج التقنية يف التعليم.
ي
ً
ُ
معرف عند إعداد
تتز هذه النتيجة أيضا أهمية تطبيق واستخدام نموذج تيباك كأساس
ي
معلم ما قبل الخدمة من أجل رفع مستوى الكفاءة الذاتية الستخدام التقنية يف التدريس .من
الواضح وبحسب نتيجة السؤال األول أن مقرر تقنيات التعليم رفع من مستوى المعرفة التقنية
أثر ر ٌ
لمعلمات ما قبل الخدمة ،ولكنه لم يكن له ٌ
ر
الت تتضمن المعرفة التقنية
كبت عىل المجاالت ي
وه :المعرفة التقنية التخصصية ،والمعرفة التقنية التدريسية
المدمجة مع المعارف األخرى ي
وتدب مستويات المعارف
العاىل للمعرفة التقنية
التخصصية ،والمعرفة التقنية التدريسية .المستوى
ي
ي
ر
كت مقرر تقنيات التعليم
الت تتضمن المعرفة التقنية المدمجة مع المعارف األخرى ،يدل عىل تر ر
ي
312

المجلة الدولية لألبحاث التربوية
Vol.(45), issue (2) July 2021

جامعة اإلمارات العربية المتحدة
UAEU

المجلد ( )45العدد ( )2يوليو2021
International Journal for Research in Education

ً
تلقائيا لدى المعلم
عىل الرغم من أن المعرفة التقنية ال تضمن رفع مستوى الكفاءة الذاتية
ً
ً
تجاه دمج التقنية يف التعليم ( ،)Koehler et al., 2014إال أنها تعتت ررسطا أساسيا يف عملية الدمج.
لذلك ،سيكون من المفيد الحفاظ عىل تخصيص قدر من محتوى المناهج الذي يركز عىل تنمية
ر
الحقيف للممارسات التقنية،
المهارات التقنية يف برامج إعداد المعلم من أجل ضمان التكامل
ي
للمعلمي تجاه دمج التقنية ومستويات معرفة تيباك الخاصة
وتحسي مستويات الكفاءة الذاتية
ر
ر
الت ترتبط ر
ر
مبارسة بالتقنية يف مقرر تقنيات التعليم
بهم .من
الطبيع أن يكون عدد الموضوعات ي
ي
ً
مرتفعا ،لكن تعليم كيفية دمج تلك التقنيات يف البيئات الصفية سيجعل من برنامج إعداد المعلم
ر
أكت فائدة من حيث تنمية الكفاءة الذاتية تجاه دمج واستخدام التقنية يف التعليم .لذلك من المفيد
ً
ً
جدا توصيف مقررات فرعية لمقرر تقنيات التعليم تبعا للتخصص ر
يتبي للطالبات كيف يمكن
حت ر
لهن أن يستخدمن التقنية عند تدريس تخصص ما .وأثناء ذلك يمكن أن تتاح للطالبات الفرصة
الت يمكن أن يتعرضن لها أثناء ر
ر
فتة التطبيق ومناقشة
لكسب بعض الختات فيما يتعلق بالمشكالت ي
الحلول الممكنة وتقديم الدعم الالزم مما يؤدي لرفع مستوى الكفاءة الذاتية لديهن نحو استخدام
التقنية يف التعليم .وهذا ما تؤكده الدراسات السابقة بأن عىل برامج إعداد المعلم العمل عىل تزويد
معلم ما قبل الخدمة بمعرفة تربوية تتيح لهم التعرف عىل امكانات التقنية ر
التبوية واستخدام هذه
ي
إيجاب وفعال يف عملية التعلم
المعرفة إلنشاء بيئة تعليمية تفاعلية حيث يكون للطالب دور
ي
التبوي يقدم مقررات ر
( .)Alblaihed, 2016كلما كان التنامج ر
أكت يف إعداد المعلم نحو استخدام
تقنيات التعليم ،كلما كان المعلمون الذين تخرجوا من التنامج عىل قدر أكت من الكفاءة والفعالية
يف استخدام التقنيات يف التدريس ( Alexander & Kjellstrom, 2014; Tondeur et al.,
.)2017
التوصيات والخاتمة
ر
ر
الت استخدمت إطار تيباك كإطار نظري يف دراستها
لقد توالت األبحاث والدراسات التبوية ي
فانتش صداها ف جميع أنحاء العالم ،مما دفع الجامعات والمؤسسات ر
ر
التبوية
وأثبتت فعاليتها
ي
ممت ودمج فعال للتقنية يف التعليم.
لالستفادة من تلك الثورة رغبة منها يف الوصول إىل أداء
تعليم ر
ي
فف خضم ضاع البقاء لألفضل تسع الدول وتتنافس فيما بينها لتطوير برامج إعداد وتدريب
ي
ّ
وملم ري بجميع
مواكبي للتطور
المعلمي قب ل الخدمة ورفع كفاءتهم الذاتية لجعلهم
وتأهيل
ر
ر
ر
حي
الرقم ليكونوا
متطلبات العرص
فف ر
ر
ي
معلمي أكفاء قادرين عىل أداء دورهم يف التبية والتعليم .ي
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ر
والت تتضمن معرفة طريقة تشغيل األجهزة والتعامل
بشكل أكت عىل تنمية المعرفة التقنية البحتة ي
التكت عىل الجوانب ر
معها ومع التامج والتطبيقات التقنية ،وف المقابل هناك ضعف ف ر
التبوية
ر
ي
ي
والعلمية للتخصصات الدقيقة ،وهو ما يؤدي بطبيعة الحال إىل قصور يف تنمية معرفة تيباك لدى
طالبات الدبلوم ر
التبوي.
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ً
انشغال بعض الدول وخصوصا الدول العربية بتدريب معلميها إما عىل دمج أساليب وطرق التدريس
ر
كثت من مناهج طرق التدريس أو التدريب
التبوية بمحتوى ومجال تخصصهم كما هو الحاصل يف ر
عىل تشغيل التقنيات المختلفة كما يف مقررات تقنيات التعليم ،ذهبت الدول المتقدمة إىل ما هو
أبعد من ذلك وأدخلت معرفة تيباك عىل مزي ج المعارف الواجب توفرها لدى المعلم قبل الخدمة
عىل اختالف تخصصه .من هنا ال يخف عىل أحد أن برامج التأهيل ر
للمعلمي عىل استخدام
التبوية
ر
التقنية تستوجب التطوير المستمر ،ومن هذا أن تكون وفق إطار نظري مدروس ،يكون قد أثبت
فعاليته يف مساعدة المعلم لرفع كفاءته الذاتية عىل دمج التقنية يف ممارساته التدريسية بشكل
تربوي كإطار تيباك.
لذلك جاءت هذه الدراسة للكشف عن مستويات المعرفة والكفاءة الذاتية يف استخدام
التقنية ف التعليم لدى طالبات الدبلوم ر
التبوي يف جامعة طيبة .أظهرت النتائج أن المستوى العام
ي
ً
ً
ر
.
لمعرفة تيباك كان متوسطا لدى طالبات الدبلوم التبوي بجامعة طيبة كما أظهرت النتائج ضعفا
ً
عاما يف مستويات المعرفة التقنية التخصصية ،والمعرفة التقنية التدريسية التخصصية ،والمعرفة
التقنية التدريسية لدى أفراد العينة .فيما يتعلق بمستوى الكفاءة الذاتية ،أظهرت نتائج الدراسة
ً
ً
الحالية أن لدى طالبات الدبلوم ر
مستوى متوسطا من الكفاءة الذاتية يف
التبوي بجامعة طيبة
استخدام التقنية يف التدريس ،وأن هناك عالقة إيجابية متوسطة ربي مستوى معرفة تيباك ومستوى
ً
الكفاءة الذاتية لدى أفراد عينة الدراسة .تأسيسا عىل هذه النتائج ،تقدم الباحثة التوصيات
التطبيقية التالية:
ر
الت تتناول استخدام تقنيات التعليم يف إعداد المعلم ،وعدم االقتصار
 .1ضورة زيادة المقررات ي
عىل مقرر واحد ،وذلك من أجل بناء العوامل الداخلية لدى طالب الدبلوم ر
التبوي (مثل
المعرفة والكفاءة الذاتية) الالزمة لتمكينهم من التغلب عىل أية عوائق خارجية (عىل سبيل
ر
والت قد يواجهونها يف حياتهم المهنية المستقبلية.
المثال ،نقص الموارد والوقت وما إىل ذلك) ي
ر
ر
كت
والت يجب الت ر
 .2الدعوة لألخذ يف االعتبار تلك الجوانب المعرفية المتضمنة يف نموذج تيباك ي
عليها عند قياس أو تطوير معرفة معلم ما قبل الخدمة من أجل استخدام فعال للتقنية.
التكت عىل الجوانب ر
 .3زيادة ر
التبوية والتخصصية يف مقرر تقنيات التعليم يف برنامج الدبلوم
ر
ً
ر
بدال من االقتصار عىل تنمية المعرفة التقنية ر
والت تتضمن معرفة طريقة تشغيل
التبوي،
ي
األجهزة والتعامل معها ومع التامج والتطبيقات التقنية.
 .4دمج وإتاحة الفرصة للطالبات للحصول عىل المزيد من الختات التقنية يف برامج تعليم
المعلمي وخاصة من خالل التدريب الميداب لرفع الكفاءة الذاتية وهو ما يتطلب أن ر
يشتك
ر
ي
ف ر
متخصصي يف
الميداب
اإلرساف عىل استخدام الطالبات للتقنية يف التعليم أثناء التدريب
ر
ي
ي
مجال تقنيات التعليم.
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اقترصت الدراسة عىل طالبات كلية ر
التبية بجامعة طيبة بالمدينة المنورة بالمملكة العربية
توص بزيادة االهتمام بإطار تيباك وإجراء دراسات أخرى يف
 لذلك فإن الدراسة الحالية،السعودية
ي
 باإلضافة إىل إجراء دراسات مستقبلية تبحث.هذا الموضوع بحيث تشمل عينات أخرى من الطلبة
ر
بعي
يف كيفية استخدام إطار تيباك يف تطوير معارف
المعلمي يف برامج الدبلوم التبوي باألخذ ر
ر
. التقنية، طرق التدريس،التخصص
 المحتوى:االعتبار المعارف الرئيسية الثالث
ي
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