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مهارات المعرفة لتنمية تكامل في  TPACKقائم عمى نموذج تيباك  تدريبي برنامج
 األداء التدريسي لدى الطالب المعمم شعبة التاريخ بكمية التربية 

 /الخالق فتحي عبد الخالقعبد  د  
 :ممخص البحث

تكاجػ  فػي  TPACKقػامـ عمػى نجػكذي تكبػاؾ  تػدرببي برنػاج  هدؼ البحث الحالي إلى التعرؼ إلى فاعمية
الجعرفػػة لتنجيػػة جتػػاراء الدار التدرب ػػي لػػدل الطالػػة الجعمػػـ كػػعبة التػػاربت بنميػػة التر يػػة  كتككنػػء عكنػػة 

 جنتجػكف هجػا  الباحػث ة الرابعة كعبة التاربت نمية التر ية  كقد ا تخدـكطالبة بالفرق طالة 24 جفالبحث 
 فاعميػة لبيػاف التجرببػي؛ كػب  كالجػنت  الدار التدرب ػي  جتاراء تحدكد في كذلؾ التحمكمي؛ الكصفي الجنت 
 فػيث البحػ اتػيكتجثمػء دد  (الدار التدرب ػي جتػاراء) التابع الجتغكر عمى( نجكذي تكباؾ) الج تق  الجتغكر

 آرامتػػـ ضػػكر فػػي الجحنجػػكف كالتعػػدك  جا كعرضػػتجا عمػػىتػػـ إعػػداده المتػػاف بطاقػػة جظحظػػة كا ػػتجارل جقابمػػة
البحػث  ثػـ تطبكػق عمػى عكنػة قبميػا  البحػث دداتػي كتـ تطبكق لتجا  ثباء الصدؽ كالح اة كجقترحاتتـ  ثـ 

 بعديا . تطبيقا   دداتي البحثكبعد انتتار فترل الجعالجة تـ تطبكق البرناج   
بػػكف  إحصػػاميا   دالػػة فػػركؽ  دظتػػرء النتػػام  كجػػكد  الظزجػػة مجعالجػػاء اصحصػػاميةلكبعػػد إجػػرار الباحػػث 

البعػد    القيػاسلصػال  لداتػي البحػث البعػد   القيػاسالقبمى عنػ  فػي  القياسفى  الطظةجتك ط درجاء 
ت بنميػػة التر يػػة عمػػى كفػػي ضػػكر ذلػػؾ دكصػػى البحػػث الحػػالي بضػػركرل تػػدربة الطالػػة الجعمػػـ كػػعبة التػػارب

 .لتنجية جتاراء الدار التدرب ي لدكتـ نجكذي تكباؾ
 

بنميػة كػعبة التػاربت الطالػة الجعمػـ   جتاراء الدار التدرب ي  TPACK نجكذي تكباؾ الكممات المفتاحية:
 .التر ية

 
 
 
 
 
 

                                  
  مدرس بقسم املناهج وطرق التدريس كلية الرتبية جامعة عني مشس 
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A Training Program Based on the TPACK Model of 
Knowledge Integration to Develop Teaching Performance 

Skills of Teacher Students at History Department in Faculty 
of Education 

Research Summary 
This research aimed to identify the effectiveness of a training program based 
on TPACK model of knowledge integration in order to develop teaching 
performance skills of the teacher students at history department in the faculty 
of education. The sample of the research included 42 student teachers 
enrolled in grade 4 at History Department in Faculty of Education as an 
experimental group. The researcher used two methodologies: the descriptive 
approach and the semi-experimental approach. The analytical methodology 
was used in order to identify teaching performance skills, while the other 
method was used in order to test the effectiveness of TPACK model on 
developing the student teachers’ teaching performance skills. the researcher 
designed two tools which were a checklist & interview sheets. These tools 
were reviewed by expert reviewers and modified based on their feedback and 
comments, also the reliability and validity of the two tools were tested by the 
researcher. The researcher applied the tools on the research sample once in 
advance as a pre-test and implemented the training program developed by 
him and then applied the tools on the research sample once again as a post-
test. 
The results of this research showed that there are statistically significant 
differences between the mean scores of the pre-test and post-test of applying 
the two tools in favor of the post-test. Moreover, this research provided some 
recommendations related to train teacher students on TPACK model to 
develop their teaching performance skills  
Key words: TPACK model, teaching performance skills, teacher student, 
history department, faculty of education.  
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مهارات المعرفة لتنمية تكامل في  TPACKقائم عمى نموذج تيباك  تدريبي نامجبر 
 األداء التدريسي لدى الطالب المعمم شعبة التاريخ بكمية التربية 

  عبد الخالق فتحي عبد الخالقد/ 
 مقدمة:أواًل: ال

الجعمكجاتيػة كالتقنيػة  يكتد العصر الحالي تطكرا   ربعا  كجتظحقا  في كتى ججاالء الحيػال؛ نتكجػة لمثػكرل
كالجعرفيػػػة  ججػػػا ددل إلػػػى تطػػػكر الجكػػػداف التر ػػػك  تطػػػكرا  نجيػػػا  كنكعيػػػا  جت ػػػارعا  فػػػي ججػػػاؿ إعػػػداد كت هكػػػ  
الطالة الجعمػـ بنميػاء التر يػة  كتزكبػدج بجججكعػة جػف الجعػارؼ كالجتػاراء كالداراء التكنكلكجيػة الجختمفػة 

 العقكد ال ابقة. اختظفا  جذربا  عف تمؾ التي نانء  امدل في
كية؛ كالج تجداء التقنية ال ربعة؛ كالتحدياء كبالرغـ جف التطكراء الجتظحقة في الجعرفة العمجية كالتر 

التي تكاج  ج تقب  عالجنا العر ي؛ فإف البراج  الحالية صعداد جعمجي التاربت ال تجننتـ جف جكاجتة 
كلذلؾ ُيعد لتالي ضعف الدار التدرب ي لدكتـ  التحدياء التي فرضتا عصر العكلجة كالجعمكجاء  كبا

جتطمباء العصر الراهف  الرنكزل ال ا ية لتحقكق دفض  الججار اء ك ت هك  كتدربة الطالة الجعمـ  كفق 
كهك في د  نظاـ تعميجي  كالعج  الرمي ي لنجاح التر ية في بمكغ غاكتتا كدهدفتا. الجكد الدار التدرب ي 

 في التعميجية التقنياء كتكاج  تكظكف في كجتارات ار التدرب ي لمطالة الجعمـ الجر الذ  كجع  الد
 الحاد  القرف  في الفعاؿ كالتدربس الجعمـ خصامص دبرز دحد Technology Integration التدربس
 Saldana, 2015,24)) كالعكربف

لػػة الجعمػػـ دثنػػار فتػػرل نجػػا دف إعػػداد جكػػ  جػػف الجعمجػػكف يعتجػػد عمػػى نفػػارل كجتػػارل كقػػدراء ك ػػمكؾ الطا
جثػػػ  الدار التدرب ػػػي لمطالػػػة الجعمػػػـ دهػػػـ التحػػػدياء التػػػي تكاجػػػ  يُ لػػػذلؾ ك   إعػػػدادج كت هكمػػػ  بنميػػػاء التر يػػػة

جصػػر كالػػكطف العر ػػي كهػػذا جػػا دكدتػػ  العدكػػد جػػف الدر ػػاء كالبحػػكث التر كيػػة الحدكثػػة  النظػػاـ التعميجػػي فػػي
عػف جكارجػة  (American Federation of Teachers,2012)درا ة اتحاد الجعمجػكف الجػربنككف جث  

كارتقار إعداد الجعمـ لجنتة التػدربس كدكػارء النتػام  إلػى خػكؼ الجعمجػكف جػف بعػض جتػاراء ددار التػدربس 
 جثػػ  إدارل الصػػف  تحضػػكر الػػدركس  كتنظػػيـ الكقػػء  باصضػػافة إلػػى كػػعكر الجعمجػػكف بػػالفجكل الكبكػػرل بػػكف

)عبػػد درا ػػة   كنػػذلؾ ككاقػػع الدر التدرب ػػي داخػػ  الفصػػكؿ الدرا ػػية ك  الكػػاديجي كالتر ػػ إعػػدادهـ طربقػػة
إلػػى تقػكيـ الدار التدرب ػػي لمطػػظة الجعمجػػكف فػي برنػػاج  دبمػػـك التر يػػة العػػاـ هػػدفء كالتػػي ( 4292العزبػز 

جػف تخصصػاء )العمػـك ػ عمػى عكنػة كطبقػء الدرا ػة بجاجعػة نفػر الكػكت فػي ضػكر جعػاككر جػكدل الدار  
نتػام  ضػعف الدار التدرب ػي لػدكتـ  خاصػة فػي الجعػاككر الكدظتػرء   راعية ػ االقتصاد الجنزلػي(العمـك الز 

 الجتعمقة بالجانة التكنكلكجي في طرؽ تدربس جحتكل الجادل الدرا ية.

                                  
  مدرس بقسم املناهج وطرق التدريس كلية الرتبية جامعة عني مشس. 
  التوثيق وفقاً لنظام يسري(APA) (املؤلف)السنة، الصفحة ،. 
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لػػدل الطالػػة الجعمػػـ تخصػػص  إلػػى قصػػكر فػػي الدار التدرب ػػي (4292نجػػا دكػػارء درا ػػة ) دكيػػؾ  
ؿ عػػة الخمكػػ   كقػػد تكصػػمء الدرا ػػة إلػػى تنجيػػة الدار التدرب ػػي لػػدكتـ جػػف خػػظرباضػػياء بنميػػة التر يػػة جاج

الدار  إلػػػى كجػػػكد قصػػػكر فػػػي (4292) الجركػػػد   ػػػة ادر ج ػػػاؽ جقتػػػرح فػػػي التػػػدربس الجصػػػغر  كدكػػػدء 
كدكػػدء الدر ػػة فػي ضػػكر جعػػاككر الجػكدل  بالجرحمػة االبتداميػػة التدرب ػي لػػدل جعمجػي الدرا ػػاء االجتجاعيػػة 

 لدكتـ. الدار التدرب ي كتح كف لبراج  التدرببية في تمبية االحتياجاء التدرب ية لمجعمجكفدهجية ا عمى
الدار التدرب ػػػي لجعمجػػػي التػػػاربت فػػػي  ( كضػػػع جعػػػاككر لتقػػػكيـ جػػػكدل4292تناكلػػػء درا ػػػة )الفػػػتظك  ك 

قنيػة بطػػرؽ كدظتػرء النتػام  تػدني ج ػػتكل الجعمجػكف جججكعػة البحػث فػي الجعرفػة التالتعمػيـ قبػ  الجػاجعي  
( إلػػى ضػػعف الدار التدرب ػػي لجعمجػػي العمػػـك 4299كدكػػارء درا ػػة)    تػػدربس جحتػػكل جنػػاه  التػػاربت.

 .الجعاصرل الدكلية الجعاككر بعض ضكر فىبالجرحمة اصعدادية 
( بنػار برنػاج  تعميجػي فػي التر يػة العجميػة قػامـ عمػى جتػارل االقتصػاد 4292تناكلػء درا ػة )حجػادل نجا 
كقياس فاعمكت  في تقكيـ الدار التدرب ي كاالتجاج نحك جتنة التدربس لطػظة نميػة التر يػة جاجعػة  الجعرفي
( عمػى دثػر برنػاج  تػدرببي قػامـ عمػى تفعكػ  ا ػتراتكجياء جػا كرار 4292دكدء درا ػة ) عبػد    ك حمكاف  

 الجعرفة عمى الدار التدرب ي لطالباء الدبمـك الجتني.
لػػػدل جعمجػػػي التػػػاربت فػػػي الجرحمػػػة  ي( عػػػف ضػػػعف الدار التدرب ػػػ4291ة كقػػػد نكػػػفء درا ػػػة )عػػػذا

         اصعداديػػػػة  كحػػػػددء الدرا ػػػػة جججكعػػػػة جػػػػف الكفايػػػػاء التدرب ػػػػية الظزجػػػػة لتػػػػـ  كالتػػػػي تجثمػػػػء فػػػػي ججػػػػاؿ
العاجػػة  الهػػداؼ الخاصػػة بالجػػادل الدرا ػػية  التخطػػيط لمػػدرس  تنفكػػذ الػػدرس كطرامػػق  التر كيػػة) الهػػداؼ 

ء العمجيػػػػة  الك ػػػػام  التعميجيػػػػة  التقػػػػكيـ  العظقػػػػاء اصن ػػػػانية كاالجتجاعيػػػػة  كالتطػػػػكبر التػػػػدربس  الكفايػػػػا
ضػػعف ج ػػتكل الدار التدرب ػػي لجعمجػػي العمػػـك التجاربػػة  إلػػى(  4292نجا دكػػارء درا ػػة )فػػكدل  الػػذاتي(.

 تكبػػػػاؾ  متنجيػػػػة الجتنيػػػػة لجعمجػػػػي العمػػػػـك التجاربػػػػة فػػػػى ضػػػػكر دبعػػػػاد نجػػػػكذيل كقػػػػدجء الدرا ػػػػة برنػػػػاج 
TPACKتقػػػكيـ الدار التدرب ػػػى ( 4292نجػػػا تناكلػػػء درا ػػػة )إبػػػراهيـ   لػػػدكتـ. تح ػػػكف الدار التدرب ػػػىل

لمطػػػػظة الجعمجػػػػكف بكػػػػعبة االقتصػػػػاد الجنزلػػػػى بنميػػػػة التر يػػػػة النكعيػػػػة فػػػػى ضػػػػكر جتػػػػاراء القػػػػرف الحػػػػادل 
ية لتنجيػة الدار   كدكدء الدرا ة عمى ضػعف الدار التدرب ػي لػدكتـ كحػددء ثظثػة جتػاراء رمي ػكالعكربف

الجتػاراء  –جتاراء التعاج  جع الجعمكجاء كالك امط التكنكلكجية  –جتاراء التعمـ كالتفنكر  التدرب ي هي 
 .الجتنية
كجػة دف تمعػة التكنكلكجيػا دكرا  دن  "  *(Andreas Schleicer,2018) كرل دندرباس كظيكرلذلؾ ك 

الجعمجػػػكف ببكمػػػاء تعمػػـ تػػػدعـ طرامػػػق تػػػدربس  تزكبػػد ؿتح ػػكف الدار التدرب ػػػي جػػػف خػػػظهاجػػا  إذ ننػػػا نربػػػد 
 دحػدهػك   TPACK "تكبػاؾ" نجػكذي؛ لتحقكػق التػدربس الجتجكػز". كهػذا جػا كجعػ  الدرا ػيةجحتػكل الجػكاد 

 جػع جنػة إلػى جنبػا الدرا ػية  الجادل بجحتكل  كالجعرفةالتقنية  الجعرفة كتكاج  في تنكع  الجعاصرل النجاذي

                                  
هو مدير التعميم والمهارات في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية : Andreas Schleicerأندرياس شاليشر *
(OECD( وصاحب فكرة البرنامج الدولي لتقويم الطالب ،)PISA والعديد من األدوات الدولية األخرى لتقويم التعميم ،)

 وتحسين جودة األدء التدريسي.
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 ,Fontanilla) نجيػػة الدار التدرب ػػي لػػدل الجعمجػػكف.تل رمي ػػية جتطمبػػاءن التػػدربس بطػػرؽ  الجعرفػػة
2016,37). 

   (Mishra&Koehler,2006) درا ػة  كقػد دظتػرء العدكػد جػف الدرا ػاء كالبحػكث التر كيػة جثػ 
(Schmidt et al, 2009(  )American Federation of Teacher, 2012  ) دف ججػرد إجػتظؾ

ُيجثػػ  بالضػػركرل اص ػػتعجاؿ الفعػػاؿ لتػػا فػػي عجميػػة التػػدربس  كلكػػف البػػد جػػف اجتظكػػ  الجعمػػـ لمتكنكلكجيػػا ال 
الجػػر الػػذ  نػػاف دافعػػا   كطرامػػق تدرب ػػتا؛ لجتػػاراء التكاجػػ  جػػابكف التكنكلكجيػػا  كجحتػػكل جػػادل التخصػػص

  كجػف ثػـ تحػكؿ االهتجػاـ فػي بػراج  إعػداد الجعمػـ جػف الترنكػز عمػى جػاذا  TPACKلظتػكر نجػكذي تكبػاؾ 
كجػػػة دف كػػػتعمـ عػػػف التكنكلكجيػػػاف إلػػػى نكػػػف تتفاعػػػ  التكنكلكجيػػػا جػػػع جحتػػػكل جػػػادل التخصػػػص كطرامػػػق 

 تدرب تاف.
 كالتكنكلكجيػا كالتر يػة الخاصػة بػالجحتكل  الجعرفػة ب نػ  إطػار   (TPACKتكبػاؾ) نجػكذيال هػذاكُيعػرؼ 

Technological Pedagogical Content Knowledge Framework  إلػى كتػدؼ الػذ   ك 
ػتُ  لمجعمجػكف ضػركربة نفايػاء كت ػاةا  ,Mishra & Koehler) .بػالتعميـ التكنكلكجيػا دجػ  جػف نتـجن 

 دثنار الخدجة الجعمجكفالطالة الجعمـ دك  لدل كجتارل جعرفة تكافر ضركرل النجكذي كيفترض .(2006,68
 الجعرفػة " ج ػجى TPACK يػ  تكبػاؾعم مػقطدُ تنجػى لػدكتـ جتػاراء الدار التدرب ػي كخاصػة فيجػا  لكػي
 Technological Pedagogical Content التخصػص جػادل جحتػكل  تػدربس بطػرؽ  الجتعمقػة التقنيػة

Knowledge   "اختصارا   ُيعرؼ جا دك  TPACK 
ت هكػ  كتػدربة الجعمجػكف إعػداد ك هك دحد النجاذي الجعاصرل فػي ججػاؿ  TPACKنجكذي تكباؾ  عديُ نجا 

ججار ػاء  كيقػـك النجػكذي عمػى التنػكع كالتكاجػ  جػا بػكف الجعرفػة لرفع درجة ددامتػـ التدرب ػي كفػق دفضػ  ال
النظربػػة بالتقنيػػة كالجعرفػػة بجحتػػكل الجػػادل الدرا ػػية جنبػػا  إلػػى جنػػة جػػع الجعرفػػة بطػػرؽ التػػدربس نجتطمبػػاء 

كنػػذلؾ تػػـ ا ػػتخداج  لتقػػكيـ الكفايػػاء الظزجػػة لػػدل  رمي ػػية لمتػػدربس الفعػػاؿ با ػػتخداـ التقنيػػاء التعميجيػػة.
 ة الجعمـ لمقياـ بعجمية التدربس بفاعمية با تعجاؿ التكنكلكجيا.الطال

(Rosenberg, Greenhalgh & Koehler,2015, 1) 
 ( Bate, Macnish, & Day,2013) درا ػة  جثػ  الحدكثػةالدرا ػاء كالبحػكث التر كيػة قػد دكػدء ك 

 بتدرب ػ  التكنكلكجيػا دجػ  عمػى الجعمـ ج اعدل في فعالكت  دثبء قد ينكف  جدركس  إننا بحاجة إلى برناج 
( در عػة عناصػر Figg & Jaipal, 2012نجػا قػدجء درا ػة ) .TPACK التكبػاؾ ننجػكذي تر ػك   بكػن 

يجنف دف تعج  عمى تكفكر فرص تعمػـ لمتنجيػة الجتنيػة لمجعمجػكف TPACK رمي ية في تصجيـ نجكذي تكباؾ
يػػػا تقػػػدـ دجثمػػػة جختمفػػػة لمجعمجػػػكف  دثنػػػار الخدجػػػة  كهػػػي تتضػػػجف  ) نجذجػػػة دنكػػػطة تعمػػػـ جعػػػززل بالتكنكلكج

التكاج  بكف جعرفة الجحتكل كالتر ية كالتكنكلكجيا في نجكذي لدرس  تنجية بعػض الجتػاراء التكنكلكجيػة جػف 
 خظؿ دنكطة في  ياقاء جحددل   تطبكق نجكذي تكباؾ لتصجيـ جتاـ تدرب ية(.

الجحتػكل فػي البكػداغكجي جػادل  ( تقػدكر دهجيػة جعرفػة4292دجبك ػعكد   الحجػر  نجا تناكلء درا ػة )
العمػػػػـك جػػػػف كجتػػػػة نظػػػػر عكنػػػػة جػػػػف جعمجػػػػي الجػػػػادل ب ػػػػمطنة عجػػػػاف كذلػػػػؾ فػػػػي ضػػػػكر ج ػػػػتكياء الجػػػػنس 
كالتخصػػػص كالخبػػػرل التدرب ػػػية  كدكػػػدء الدرا ػػػة عمػػػى دهجيػػػة الجعرفػػػة التقنيػػػة بطػػػرؽ تػػػدربس جحتػػػكل جػػػادل 
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؛ كذلػػػؾ لتح ػػػكف الدار التدرب ػػػي لمجعمـ. تنجيػػػة ( Gomez, Miguel ,2016)كقػػػد ا ػػػتتدفء العمػػػـك
 جعمجي الدرا اء االجتجاعية في الصفكؼ ال ادس كال ابع كالثػاجف بجدر ػة ليػؾ  ػاكدالجتنية لججار اء ال

  كدكػػػدء عمػػػى ضػػػركرل كضػػػع بػػػراج  تدرببيػػػة  يػػػةالجربن الكاليػػػاء الجتحػػػدلفػػػي  بكاليػػػة ناركالكنػػػا الكػػػجالية
   الخاصة بتـ. TPACKتطكبر عجق كات اع ججار اء لمجعمجكف  ل

( عػف قصػكر فػي ددار الجعمجػكف حػكؿ Sahin ,Baturay, Semsettin,2017) نجػا نكػفء درا ػة
جنػػػاه  كدكػػػدء الدرا ػػػة عمػػػى دكر التكنكلكجيػػػا فػػػي تنػػػكع كتكاجػػػ  الجعرفػػػة جػػػف دجػػػ  تنفكػػػذ ال  نجػػػكذي تكبػػػاؾ

( تحمكػػ  جكاقػػف الجعمجػػكف جػػف تطبكػػق نجػػكذي تكبػػاؾ  كدكػػارء Akcay,2011) تناكلػػء درا ػػةك   التعميجيػػة
إلى قصكر ددامتـ حكؿ تطبكق النجكذي في بكمػاء الػتعمـ كاعتجػادهـ عمػى ال ػالكة التقمكديػة  كهػك جػا كػدؿ 

ة عمػى نجػكذي تكبػاؾ لتنجيػة عمى ضركرل كضع براج  تدرببية جف ال اس لمطالػة الجعمػـ فػي نميػاء التر يػ
 جكدل الدار التدرب ي لدكتـ.

ددار الجعمجػكف دثنػار الخدجػة فػي  لتقكػيـGokhan, & Cihad,2018) كفػي درا ػة قػاـ بتػا نػظ  جػف )
بػػػد جػػػف الجتػػػد لتطػػػكبر ددامتػػػـ فػػػي عجميػػػة عػػػف حاجػػػة الجعمجػػػكف لجز  تػػػانكػػػفء نتامجذي تكبػػػاؾ  ضػػػكر نجػػػك 

التػػالي فإنػػ  جػػف الكلكيػػة كضػػع بػػراج  تدرببيػػة لمطالػػة الجعمػػـ بنميػػاء التػػدربس با ػػتخداـ نجػػكذي تكبػػاؾ  كب
   .TPACK التر ية في ضكر نجكذي تكباؾ

( درجة ا تعداد جعمجي جاجعة النجاح الكطنية لتكظكف 4292نجا تناكلء درا ة )كقكر  ال عد   
رل الدرا ة عمى ضرك  نظاـ التعمـ اصلكتركني )جكدؿ( في العجمية التعميجية بح ة إطار تكباؾ  كدكدء

( نجكذي تكباؾ 4292كقدجء درا ة )الغاجد    تطبكق هذا النجكذي في برناج  تدربة كت هك  الجعمجكف.
  كدكارء الدرا ة إلى دهجية ا تخداـ دربس الفعاؿن حد النجاذي الجعاصرل لتحدكد كتقكيـ خصامص الت

 عاؿ في القرف الحاد  كالعكربف.التقنية في التدربس باعتبارها دحد خصامص ك جاء الجعمـ الف
جعػػػاككر إعػػػداد جعمجػػػي الدرا ػػػاء  (NCSS,2018نجػػػا حػػػدد الججمػػػس الػػػكطني لمدرا ػػػاء اصجتجاعيػػػة)

جعرفػػة الجحتػػكل كالتر يػػة كالتكنكلكجيػػا  تطبكػػق الجحتػػكل جػػف خػػظؿ  ”كالتػػي تجثمػػء فيجػػا يػػ تي   اصجتجاعيػػة
اء التعمػػػػيـ كالػػػػػتعمـ  طبيعػػػػة جػػػػػتعمـ الدرا ػػػػػاء التخطػػػػيط لعجميػػػػػاء التعمػػػػيـ كالػػػػػتعمـ  تصػػػػجيـ كتنفكػػػػػذ عجميػػػػػ

 & ,Thomas, Edson)درا ػةكتناكلػء  .”الدرا ػاء اصجتجاعيػة جعمػـاصجتجاعيػة  الج ػلكلية الجتنيػة ل
Abebe, 2018 تػػػ ثكر جقػػػرر تكاجػػػ  التكنكلكجيػػػا فػػػي تػػػدربس الرباضػػػياء لػػػدل طمبػػػة الدرا ػػػاء العميػػػا )

جرحمػػػػة الركضػػػػة حتػػػػى الصػػػػف  جػػػػفتػػػػدربس الرباضػػػػياء كقػػػػدجء العدكػػػػد جػػػػف ال ػػػػالكة التكنكلكجيػػػػة فػػػػي 
صعػػداد جعمجػػػي تكبػػاؾ  ( تصػػجيـ برنػػػاج  تػػدرببي كفػػق نجػػػكذيParra,2019) نجػػا قػػدجء درا ػػػة.الثػػاجف

   .الج تقب  كذلؾ ضجف برناج  إعداد الجعمجكف
قػػػدـ رليػػػة جتكاجمػػػة يُ دقػػػرة إلػػػى التطبكػػػق حكػػػث  جػػػف نكنتػػػا TPACK نجػػػكذي تكبػػػاؾهنػػػذا تبػػػرز دهجيػػػة 

الدار بتػػدؼ تنجيػػة جتػػاراء ا النجػػكذي ذلؾ  ػػيحاكؿ البحػػث الحػػالي تكظكػػف هػػذلػػ  الطالػػة الجعمػػـ صعػػداد
 بنمية التر ية.كعبة التاربت لدل الطالة الجعمـ التدرب ي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A_(%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A_(%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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   مشكمة البحث:ثانيًا: 
الدار التدرب ي لدل الطالة الجعمـ كعبة التاربت بنميػة التر يػة  جتاراء ضعف في تحدد جكنمة البحث

 تدرببي  برناج جا فاعمية جابة عف ال لاؿ الرميس التالي الحالي اصمتصد  لتذج الجكنمة يحاكؿ البحث كل
الدار التدرب ػي لػدل الطالػة الجعمػـ جتػاراء الجعرفػة لتنجيػة تكاجػ  فػي  TPACKقامـ عمى نجػكذي تكبػاؾ 

 كعبة التاربت بنمية التر يةف.
 ويتفرع عن هذا السؤال األسئمة التالية:

با ػتخداـ  كػعبة التػاربت بنميػة التر يػة لػدل الطالػة الجعمػــز تنجكتتػا ظالػ الدار التدرب ي جتاراء جا -9
 ف.TPACK نجكذي تكباؾ

الجعرفػػة لتنجيػػة تكاجػػ  فػػي  TPACKنجػػكذي تكبػػاؾ  لبرنػػاج  تػػدرببي قػػامـ عمػػى حالتصػػكر الجقتػػر جػػا  -4
 التر يةف. الدار التدرب ي لدل الطالة الجعمـ كعبة التاربت بنميةجتاراء 

 جتػػاراء الجعرفػة لتنجيػةتكاجػػ  فػي  TPACKنجػػكذي تكبػاؾ جػا فاعميػة البرنػاج  التػػدرببي القػامـ عمػى  -2
 الدار التدرب ي لدل الطالة الجعمـ كعبة التاربت بنمية التر يةف.

  ًا: حدود البحث:ثالث
 يقتصر البحث الحالي عمى ما يمي: 

 بنمية التر ية جاجعة عكف كجس التاربتبة عكنة جف الطظة الجعمجكف بالفرقة الرابعة كع. 
 4291/ 4292جف العاـ الدرا ي  الثاني تطبكق البحث في الفص  الدرا ي. 

 : أهداف البحث:رابعاً 
 نجػػػكذي تكبػػػاؾ درببي قػػػامـ عمػػى بنػػار برنػػػاج  تػػػTPACK  الدار جتػػػاراء الجعرفػػػة لتنجيػػػة تكاجػػ  فػػػي

 كعبة التاربت بنمية التر ية.التدرب ي لدل الطالة الجعمـ 
  لػدل الطالػة الجعمػـ كػعبة  الدار التدرب ػيجتاراء قياس فاعمية البرناج  التدرببي الجقترح في تنجية

 بنمية التر ية. التاربت
 المصطمحات:: تحديد خامساً 

 :يأتيكما  إجرائياً  يحدد الباحث المقصود بمصطمحات البحث الحالي تحديداً 
) الجتنكعػة كالجتػاراءجججكعػة الجعػارؼ إطػار عػاـ يكػج  "ُيعرؼ إجراميا  ب ن    : (TPACK)نموذج تيباك
فػػػػة كجػػػػا كنػػػػدري تحتتػػػػا جػػػػف جنكنػػػػاء فرعيػػػػة هػػػػي  جعرفػػػػة الجحتػػػػكل  جعرفػػػػة التر يػػػػة  كجعر   كالجتكاجمػػػػة (
 جعرفػةك  كالجحتػكل  التكنكلكجيػا جعرفػةك  كالجحتػكل  التر ية جعرفةك  كالتر ية  التكنكلكجيا جعرفةالتكنكلكجيا  
 جعمـ كعبة التاربت بنمية التر ية.لدل الطالة ال لتنجية الدار التدرب يل"  كالجحتك  كالتر ية التكنكلكجيا
التي كعة اصجراراء كالججار اء التدرب ية الصفية ججج"  اعرؼ إجراميا  ب نتتُ األداء التدريسي: مهارات 

  كالتي تظتر في جكاقف تعميجية تعمجية جتنكعة  ت تند إلى خمفية جعرفية كجتاربة لدل الطالة الجعمـ
 المتاف قيا تا لمحنـ عمى ددام  التدرب ي كفقا لبطاقة الجظحظة كا تجارل الجقابمةك  جظحظتتا كيجنف

 ."عدا لتذا الغرضدُ 
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جراءاته:سساد  ًا: خطوات البحث وا 
 ي كر البحث الحالي لإلجابة عف ت الالت  كفقا لمخطكاء كاصجراراء التالية 

 ذلك من خالل:تنميتها لدى الطالب المعمم، و ينبغي  التي ياألداء التدريس مهاراتتحديد  -2
 الدار التدرب ي.بدرا ة الدبياء كالدرا اء ال ابقة الجرتبطة  - د
 لخبرار كالجتخصصكف.ا تطظع رد  ا - ة

األداء مهـارات المعرفـة لتنميـة  تكامـلنمـوذج تيبـاك فـي تحديد أسس بناء برنـامج تـدريبي قـائم عمـى -3
 ذلك من خالل: ، و التدريسي لدى الطالب المعمم شعبة التاريخ بكمية التربية

 د. جا تـ التكص  إلي  في الخطكتكف ال ابقتكف.
 في تنكع الجعرفة. TPACKنجكذي تكباؾ ة التي تناكلء درا ة الدبياء كالدرا اء ال ابقة.
األداء مهـارات المعرفـة لتنميـة  تكامـلنمـوذج تيبـاك فـي بناء البرنامج التدريبي المقترح القـائم عمـى  -4

 ذلك من خالل: و  ،التدريسي لدى الطالب المعمم شعبة التاريخ بكمية التربية
 تحدكد دهداؼ البرناج . -د 
 برناج .طار العاـ لمبنار اص -ة 
 إعداد الجخطط الزجني لمبرناج  التدرببي. -ي 
 تدرببية.تصجيـ نتكة الجتدرة يكتج  عمى جادل عمجية كدكراؽ عج   -د 
جتػاراء لقيػاس  كا ػتجارل جقابمػة بطاقػة جظحظػة  كهػي تتجثػ  فػي إعداد ددكاء تقكيـ فاعميػة البرنػاج  -ق 

 .طالة الجعمـلدل الالدار التدرب ي 
 ذلك من خالل:، و التدريبي المقترحاعمية البرنامج قياس ف -5
بنميػػػة التر يػػػة جاجعػػػة عػػػكف  التػػػاربتجػػػف الطػػػظة الجعمجػػػكف بالفرقػػػة الرابعػػػة كػػػعبة  جججكعػػػةاختيػػػار  -د 

 كجس  نجججكعة تجرببية. 
 طظة الجججكعة التجرببية. عمى  (ا تجارل جقابمة  بطاقة جظحظة)البحث تقكيـ تطبكق ددكاء  -ة 
 عمى طظة الجججكعة التجرببية.تطبكق البرناج  التدرببي الجقترح  -ي 
الجججكعػة التجرببيػة بعػد عمػى طػظة )بطاقػة جظحظػة  ا ػتجارل جقابمػة( ددكاء تقػكيـ البحػث تطبكق  -د 

 تنفكذ البرناج .
 ا تخراي النتام  كتف كرها  كجناقكتتا.  -ق 
 كضع تكصياء كجقترحاء البحث.   -ك 

  : أهمية البحث:سابعاً 
 الي فيجا يقدج  لك  جف جف الجتكقع دف تتجث  دهجية البحث الح

ــم -9 ــرامج إعــداد الطالــب المعم   يقػػدـ البحػػث نجكذجػػا جقترحػػا لتطػػكبر بػػراج  إعػػداد الطالػػة مخططــي ب
 . TPACKنموذج تيباك الجعمـ في ضكر 
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ــم -4 كػػعبة لػػد  الطالػػة الجعمػػـ الدار التدرب ػػي جتػػاراء ي ػػتـ فػػي تنجيػػة يقػػدـ برنػػاج   :الطالــب المعم
 بنمية التر ية.التاربت 

الدار  جتػػػاراء ا فػػػي تقػػػكيـجيجنػػػف ا ػػػتخداجت)بطاقػػػة جظحظػػػة  ا ػػػتجارل جقابمػػػة( تقػػػديـ    ثينالبـــاح -2
ككجػػػ  نظػػػر البػػػاحثكف إلػػػى إجػػػرار بحػػػكث كدرا ػػػاء لػػػد  الطالػػػة الجعمػػػـ بنميػػػة التر يػػػة  نجػػػا التدرب ػػػي 

ر فػي بنػار بػراج  تدرببيػة ت ػتتدؼ تنجيػة الدا TPACKنموذج تيبـاك ج تقبمية تتعمق بجحاكلة تكظكف 
 لمجعمجكف دثنار الخدجة. التدرب ي

 اإلطار النظري لمبحثالمحور األول: 
 األداء التدريسي"مهارات وتنمية  TPACKنموذج تيباك  "

فػي ججػاؿ االتصػاؿ كتقنيػة الجعمكجػاء  بكػن  دصػب  جعػ  كتكنكلكجية  يعيش العالـ الكـك نتضة عمجية
كقػػػد كاكػػػة هػػػذج النتضػػػة ال ػػػربعة  التنجيػػػة الكػػػاجمة.التطػػػكر العمجػػػي كالتقنػػػي جقيا ػػػا  لمتنػػػافس الػػػدكلي نحػػػك 

ػػ  عػػالجيالتر ػػك  كالجتظحقػػة فػػي الججػػاؿ التقنػػي  ؛ إيجانػػا  ب هجكتػػ  TPACKتطػػكبر نجػػكذي تكبػػاؾ نحػػك  تكج 
لتحقكػػق  لؾكلظ ػػتفادل جػػف جزايػػاج كتطبيقاتػػ  التفاعميػػة الجتنكعػػة فػػي ججػػاؿ التعمػػيـ كصػػناعة الجعرفػػة؛ كنػػذ

لمتعاجػػػػ  جػػػػع جتغكػػػػراء الحيػػػػال  ـكتػػػػ هكمت الذاتيػػػػة  كفكتمبيػػػػة احتياجػػػػاء الجتعم جػػػػ  العجميػػػػة التعميجيػػػػةدهػػػػداؼ 
 .العصربة

 :TPACK أواًل: التطور التاريخي لنموذج تيباك 
كذي نانء هناؾ جحاكالء عدكدل قاـ بتا عمجار كباحثكف في التر ية د ػتجء بكػن  نبكػر فػي ظتػكر نجػ

ار جحػددل الجكانػة  ػتمة التطبكػق فػي تطػكبر إعػداد دكؿ جػف تقػدـ ب فنػShulman  نػاف كػكلجافتكبػاؾ  ك 
جػف جعػارؼ  فقػد قػاـ كػكلجاف  بتحدكػد جػا كتطمبػ  الجعمػـ    (Karaman, 2012,57)الجعمجػكف كتػ هكمتـ 

 Pedagogicalكخبراء لتدربس جحتكل جعكف  دطمػق عميػ  " إطػار الجعرفػة الخػاص بالتر يػة كالجحتػكل )
Content Knowledgeمػػة تجنػػف الجعمػػـ جػػف لدر التػػدربس جػػف كجتػػة نظػػرج تتط(   حكػػث دف جػػكدل ا

كا ػػتراتكجياء كجتػػارء ل الصػػف ر كتكػػج  جتػػارء إدا (PK)الجعرفػػة الخاصػػة بالتر يػػة  ثػػظث جعػػارؼ هػػي
كتكج  الحقامق كالجفاهيـ كالجبػاد  كالنظربػاء الخاصػة  (CK)التدربس العاجة  كالجعرفة الخاصة بالجحتكل 

كهػػي الجعرفػػة التػػي ت ػػعى بػػراج  إعػػداد  (PCK)تر يػػة كالجحتػػكل جعػػا  بالتخصػػص  كالجعرفػػة الخاصػػة بال
لكػػتجنف الجعمػػـ جػػف الجعمػػـ حاليػػا لتنفكػػذها  كالتػػي تجثػػ  جػػزب  جػػف جعرفػػة الجحتػػكل العمجػػي كجعرفػػة التر يػػة 

 ,Shulman)كتنا ػػة جػػع حاجػػاء كقػػدراء الطػػظة. تػػدربس جحتػػكل عمجػػي فػػي ججػػاؿ تخصصػػ  بجػػا
 ض  إطار نجكذي ككلجاف كالكن  التالي كك  (1986,145
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 )نموذج شولمان( 2شكل 

دنػػ  رنػػز عمػػى جانػػة الجحتػػكل كجانػػة التر يػػة كدغفػػ  الجانػػة  Shulmanكتضػػ  جػػف نجػػكذي كػػكلجاف 
التكنكلكجي في عجمية التعميـ  كر جا كرجع ذلػؾ إلػى دف التكنكلكجيػا لػـ تكػف كصػمء إلػى هػذا التطػكر الػذ  

 .  نكتدج الكـك
العػػالـ كظتػػكر الػػتعمـ لحػػاد  كالعكػػربف  كنتكجػػة لمتطػػكر التكنكلػػكجي الػػذ  كػػتدج كجػػع بػػداياء القػػرف ا

تك ػػيع نطػػاؽ الجعرفػػة التكنكلكجيػػة الظزجػػة صعػػداد " نػػكهمر كجيكػػرا ك كركن ػػي" اصلكتركنػػي  ردل نػػظ  جػػف 
 كت هكػػػ  الجعمجػػػكف  كتنجيػػػة جتػػػاراتتـ فػػػي تصػػػجيـ الػػػدركس إلكتركنيػػػا   ججػػػا كجعمتػػػـ عمػػػى جعرفػػػة بػػػالجحتكل 

 .كالتر ية كالتكنكلكجيا في العجمية التعميجية
(Koehler, Mishra, Peruski,2004,37)  

 في   االهتجاـتحكب كتدؼ إلى بحث بإجرار  (Koehler & Mishra, 2005)كجيكرا  نكهكمر قاـ ثـ  
 لػىإ التكنكلكجيػا عػف الخدجػة قبػ  جػا جعمػـ كػتعمـ دف كجػة جػاذا عمػى الترنكػز جػف الجعمجػكف إعػداد بػراج 
 التصاجيـ نجكذي كاقترحا التعميجي  ال ياؽ في الخرل  الجعارؼ جع التكنكلكجيا تتفاع  نكف عمى الترنكز
 تكػكف  ك تػذا الجعمػـ  لػدل التر كيػة كالجعرفػة الجحتػكل  جػع التكنكلػكجي التفاعػ  لطبيعػة الجعمػـ فتػـ لتطػكبر

 تظتػر  جدكػدل تكنكلكجيػا  د جػع التكك ػف عمػى قػادر جعمػـ تكػنك  الجعمجػكف إعػداد بػراج  ا ػتطاعء
 .التدرب ية الججار اء في كتطكيعتا

 Koehler, Mishraكنتكجة لمتطكراء الكبرل التي طردء عمى التعمـ اصلكتركني قػاـ نػكهمر كجكػكرا )
ضػػافة 2006, ( بإعػػادل النظػػر فػػي بػػراج  إعػػداد كت هكػػ  الجعمجػػكف  كذلػػؾ بتك ػػيع نطػػاؽ نجػػكذي كػػكلجاف كا 

  كهػػك جػػا دطمػػق كنكلكجيػػا نجنػػكف جعرفػػي ج ػػتق  كلػػيس نػػ دال ج ػػاعدل لمتػػدربسججػػاؿ ثالػػث هػػك ججػػاؿ الت
 Technologicalكهػػك إطػػار الجعرفػػة الخػػاص بػػالجحتكل كالتر يػػة كالتكنكلكجيػػا )TPACK عميػػ  تكبػػاؾ 

Pedagogical Content Knowledge Framework.) 
 :TPACKثانيًا: ماهية نموذج تيباك 

 Content)رمي ية لمجعرفة هي  جعرفة الجحتكل   لثظث دكناؿ  اج جتكتكباؾ هك تفاع   نجكذيُيعد 
Knowledge)كجعرفة التر ية  (Pedagogical Knowledge )  التقنية كجعرفة(Technological 
Knowledge التقنية   جعرفة در ع جعارؼ دخرل هي(  كعند دج  كتكاج  هذج الجعارؼ كنت  عنتا

 معرفة المحتوى  معرفة التربية

معرفة المحتوى 
 والتربية
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 Pedagogical(  جعرفة الجحتكل كالتر ية )Technological Content Knowledge)كالجحتكل 
Content Knowledge كالتر يةالتقنية (  جعرفة (Technological Pedagogical Knowledge)  

كالذ    (Technological Pedagogical Content Knowledge) كالتر ية كالجحتكل التقنية كجعرفة 
 Koehler & Mishra, 2009,69 ) )   ككضح  الكن  اآلتي

 
 (TPACK)نموذج تيباك  3شكل 

 يتضح من خالل الشكل السابق أن المكونات الرئيسية لنموذج تيباك تتمثل فيما يأتي:
 ( معرفة المحتوىCK):  كيكج    الجتراكجة كالجنظجة في ججاؿ تخصص الجعمـ الطالة هك جعرفة

 ينكف جبني بكن  جنطقية  كالذ  ذلؾ الجعرفة كالجتاراء كاالتجاهاء كالقيـ التي كتعمجتا الطال
ظتار دجزامتا بكف الر ط ل  عجمية كي ر ججا كجكلي؛ بالجادل بكن  كجترابط ي اعد الجعمـ اصلجاـ  جا كا 

. كقد جعكف ج تكل  في جعكف ججاؿ في جعكف لتعم ـ كبخصص الجحتكل عظقاء كتكاج    جف بتا
عجمية جعقدل تدكر  -جعرفة الجحتكل  -يا( إلى دف الجعرفة البكداغكجShulmank,1986دكارء درا ة)

حكؿ إلجاـ الجعمـ بجادل تخصص   كُتعد عجمي  هاجة لمتعميـ الفعاؿ  نجا دكدء درا ة ) صياـ  
تحدد قدرت  عمى التدربس  كدظترء  –جعرفة الجحكل –( دف تجنكف الجعمـ جف جادت  التعميجية 4292

 لمصف الكيجيامية الجرنباء داغكجية لجحتكل كحدل( عف تنجية الجعرفة البك4292نتام  درا ة )داكد  
 ال ابع بدكلة فم طكف جف خظؿ تصجيـ ددال جنتاي تعميجية.

 ( معرفة التربيةPK):  لتدربس" جدخظء  عجمياء  الجعمـ لهداؼ عجمية االطالة هي جعرفة
 اء التدرب ية   كتكج  ججيع الججار كددار الجعمـ ك مكنيات  في الجكقف التعميجي التعمجي جخرجاء"

التي يقـك بتا الجعمجكف في قاعة الصف جف تخطيط لمدركس كا تخداـ ا تراتكجياء تدرب ية جختمفة 
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دارل الصف كتنظيـ دنكطة التعميـ كالتعمـ بتدؼ كقد دكارء تحقكق جخرجاء التعمـ الجقصكدل   كا 
فاعمكت  في ددار جتاج  ( إلى دف رفع ج تكل ددار جعمـ التاربت كتطمة زبادل 4292درا ة ) العجرش 

دارل ال كنافة صف كالتقكيـ  ككضع جعاككر لججار ات  في ججاالء التخطيط كالتدربس كالتعمـ كا 
في عجمية التعميـ كالتعمـ  كبتطمة ذلؾ دف تعنس براج  إعداد الجعمـ كتككبن ؛  الجتنيةالجكانة 

  جعتقداء تر كية تضجف ج تكل رفيعا  جف الدار.
  التقنية معرفة(TK):  ك راج  الكتابة  نافة الجتزل التقنيةالجعمـ لكيفية ا تخداـ الطالة كهي جعرفة

في العصر التقنية جعرفة نظرا  لف كالعركض التقديجية  كتكج  الججاؿ النظر  كالججاؿ التطبيقي  ك 
 كلدي الجعمـ عمى دراية بتا الطالة كتطمة دف ينكف كتطكر ج تجر؛ فإف هذا دامجا  في تغكر الحدكث 

( عمى دهجية ا تخداـ 4292كقد دكدء درا ة )الكتر  القدرل عمى تعمجتا كالتككف جعتا. 
( دثر 4291في بكمة الصف لدل الطالة الجعمـ  نجا تناكلء درا ة )العمياف   الج تحدثاء التقنية

عجمية ا تخداـ التقنياء الحدكثة في الفصكؿ الدرا ية  كقدجء صكرا  لدج  التقنية الحدكثة في ال
 التعميجية.

  التقنية معرفة( والمحتوىTCK):  التقنية الجعمـ بطبيعة العظقة الجتبادلة بكف الطالة كهي جعرفة
ل بالك ام  كالدكاء التكنكلكجية  كقد قدجء كالجحتكل  كنيفية عرض الجعمكجاء الكاردل في الجحتك 

فتراضية في تنجية الجعرفة الفنية نجكذي جقترح ال تخداـ الجكالء الجتحفية اال( 4292درا ة )زكرؾ 
كالقيـ الججالية لدل الطظة/الجعمجكف بكعبة الصناعاء الخكبية بنمية التر ية كدثرها عمى الدافع 

   .الجعرفي كالكفارل التعميجية لدكتـ
  المحتوى معرفة ( والتربيةPCK):  الجعمـ بطبيعة العظقة الجتبادلة بكف الجحتكل الطالة كهي جعرفة

 ية  كنكف دف التدربس الفعاؿ كتطمة جف الجعمـ فتـ جحتكل الجادل الدرا ية كعرضتا كالتر 
( 4291   اليا ر  التجيجي) درا ة قدجءكقد   لججاؿ تخصص  ا تراتكجياء كطرامق تدربس جنا بةب

ة تعميجي قامـ عمى نظربة الجركنة الجعرفية في تنجية الكفارل الذاتية الكاديجية لدل طمبة نميبرناج  
  كدكدء الدرا ة عمى ضركرل إلجاـ الطالة الجعمـ لجحتكل جادل التخصص كالجانة التر ية ال ا ية

 التر ك  في عجمية التدربس.
  والتربية التقنيةمعرفة (TPK) : التقنية الجعمـ بطبيعة العظقة الجتبادلة بكف الطالة كهي جعرفة

بقة تدربس جعكنة دك يجنف لمتكنكلكجيا ابتكار كالتر ية  كنيفية ا تخداـ التكنكلكجيا في تطبكق طر 
إلى بقار دثر التعمـ لدل الطظة   التدربس كتلد تنفكذج لعجمية  طربقة تدربس جدكدل تجنف الجعمـ جف

كديضا كجكد العدكد جف الجنصاء كالبراج  التعميجية كالتي كتطمة عمى الجعمـ اصلجاـ بتا كتكظيفتا في 
( عمى ضركرل تدربة الطالة الجعمـ عمى تطبيقاء 4291)إبراهيـ  را ةكقد دكدء دعجمية التدربس  

 جكج  التعميجية  كالجتاراء الرقجية ججا يعزز جف رفع نفارل التدربس لدكتـ.
 والمحتوى  والتربيةالتقنية  معرفة (TPACK)   الجعمـ لمتفاعظء العدكدل بكف الطالة كهي جعرفة

لتطبكق دفض  الطرامق التدرب ية كتطكبرها لمجتاراء الرقجية  كا تخداج كالتر ية كالجحتكل  التقنية 
كقد دكارء   لتحقكق الهداؼ لتحقكق حاجاء الجتعمجكف  ككضع الجعرفة جكضع التطبكق كالججار ة
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( إلى دهجية الجعرفة التقنية التر كية الجرتبطة بالجحتكل التعميجي لدل جعمجاء 4291درا ة) العجر   
لجتك طة كالثانكية بجدكنة الرباض  كدكدء الدرا ة عمى دهجية ا تحداث براج  العمـك بالجرحمتكف ا

كبلند  كجقرراء بنمياء التر ية لتنجية الدار التدرب ي جف خظؿ خمق بكماء تعميـ جعززل بالتقنية.
عمى التنكع كالتكاج  بكف الجعرفة بالتكنكلكجيا كالجعرفة بجحتكل الجادل  TPACKنجكذي تكباؾ 

ة صعداد الطالة الجعمـ ية جنبا  إلى جنة جع الجعرفة بالتر ية كطرامق التدربس نجتطمباء رمي الدرا ي
كلكي كتـ    (Fontanilla,2016,33كتنجية الدار التدرب ي لدي  با تخداـ التقنياء التعميجية.)

رفة التقنية  ا تخداـ التقنية عمى نحك ناج  في العجمية التعميجية  البد لمجعمجكف دف يجتمككا الجع
تخطيط باصضافة إلى الجعرفة بجحتكل التخصص  كالجعرفة بطرؽ التدربس كالر ط بكف هذج الجعارؼ 

 .كتنفكذ كتقكيـ عجمية التدربس
 اإلطار الفمسفي القائم عميه نموذج تيباك:ثالثًا: 

  (Koehler, Mishra ,2006) ال ابقة الدرا اء الدبياء ك يقـك نجكذي تكباؾ  نجا دكارء 
(Koehler, Mishra, 2009)  (Harris & Hofer, 2009 ) (Saldana, 2015 )(Kose, 

2016)  (Sahin ,Baturay, Semsettin,2017)   عمى عدل جباد  فم فية تتجث  فيجا ي تي 
 ف التدربس في القرف الحاد  كالعكربف كتطمة جتاراء ددار تدرب ي لدل الطالة الجعمـ تقـك عمى د

 بكف الجعرفة التقنية كالجعرفة التر كية كالجعرفة بطرؽ تدربس جحتكل جادل التخصص. التنكع كالتكاج 
  كيقـك عمى التنكع تدرب ي ككض  كن  التفاعظء بكف جنكناء الجكقف التعميجيتكباؾ نجكذي  

ط الجعرفة التر كية كجعرفة الجحتكل في براج  إعداد الطالة الجعمـ  كر كالتكاج  بكف الجعرفة التقنية ك 
 النظربة بالتطبكق.

 لجحتكل فرها لدل الطالة الجعمـ في تدرب تكباؾ إطار تدرب ي كج د الجعارؼ كالجتاراء الكاجة تكا  
 الجقرراء التي ُكدر تا بفاعمية با تخداـ التكنكلكجيا. 

 تف كر ججار اء التدربس     دالصفلتكضي  جا كدكر داخ  حجرل  جنطقيا   د ا ا   ككفر النجكذي
 الصفي.

 الجحتك   طربقة التدربس  (عجمياء تفاع  بكف الجنت  الجدر ي بن  جنكنات  عمىالنجكذي لند ك
 الهداؼ  التقكيـ( كالجعمـ كالتكنكلكجيا.

 الجعرفة التقنية بطرؽ تدربس جحتكل الجادل الدرا ية جنكف هاـ في براج  إعداد كتدربة الجعمجكف  ُتعد
  كار  قب  دك دثنار الخدجة. 

 جاـ في براج  إعداد الجعمـ قب  الخدجة جف الترنكز عمى جاذا كجة دف كتعمـ عف تحكؿ االهت
 التكنكلكجيا إلى نكف تتفاع  التكنكلكجيا جع جحتكل جادل التخصص كطرؽ تدرب تا.

  ُتعد الجعرفة التقنية في حد ذاتتا غكر نافية لتنجية الدار التدرب ي لدل الجعمـ ب  البد دف تتكاج  جع
 التخصص كطرؽ التدربس.جحتكل جادل 

  التدربس في القرف الحاد  كالعكربف كجف ثـ فإف عجمية ال كتجزد جف كجزر التقنية جنكف رمي ي
  .تفاعظء التقنية جع نافة عناصر العجمية التدرب ية
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 األداء التدريسي:مهارات : رابعاً 
 لػػػى تغكػػػر غايػػػاء التر يػػػةفػػػي جختمػػػف الججػػػاالء االكػػػـك دء التغكػػػراء الجت ػػػارعة التػػػي يكػػػتدها العػػػالـ د

تحػكؿ جػف ججػرد نكنػ  جمقن ػا لمجعرفػة فػي دكر الجعمػـ الػذ  دخػرل الى تحكالء كدهدافتا  كهك جا ددل بدكرج 
  ـكجكػكلتالطػظة قػدراء ل جكجتػا  بػ  ك لعجميػاء الػتعمـ  ا  كجن ػق  إلػى جصػادر الجعرفػة ا  جركػدك  ليصب  قامػدا  

يظمػػػـ جتطمبػػػاء العصػػػر الػػػراهف  كتكقعػػػاء  لجعمػػػـ تككبنػػػا  الجػػػر الػػػذ  كتطمػػػة تكػػػكبف ا. كطاقػػػاتتـ الكاجنػػػة
 (4222 92الجفري   كآخركف الج تقب .)

ال ا ػػية فػػي عجميػػة التعمػػيـ  لػػذؾ البػػد جػػف دف يحظػػى إعػػدادج باالهتجػػاـ  الرنكػػزلنجػػا دف الجعمػػـ ُيجثػػ  
تر يػة  كعاجػ  كالدرا ة؛ لككن  عصة الجتنة كجحرنتا ال ا ي  فتك الج مكؿ الكؿ عف تحقكػق دهػداؼ ال

ؾ ُيعػد إعػداد الطالػة الجعمػـ كتدرببػ ؛ ليجتمػؾ الجتػاراء التدرب ػية لجف عكاج  تطكبر الججتجػع كتنجكتػ   كلػذ
الظزجة لدار دكرج عمى النحك الجنككد  جف دهـ الجكضكعاء التي نانػء كالزالػء جحػكر اهتجػاـ ديػة عجميػة 

صظح في جل  اء إعداد الجعمجكف كتدرببتـ في   الكمياء التر كية كالجاجعاء. تطكبر كا 
  جججكعة جػف ال ػمكنياء الج ػتندل إلػى خميفػة جعرفيػة دك جتاربػة االدار التدرب ي ب نتجتاراء عرؼ كتُ 

جعكنػػة كتعػػد ضػػركربة لمقيػػاـ بعجميػػاء التػػدربس  كالتػػي تظتػػر لػػدل الطالػػة الجعمػػـ عنػػد قياجػػ  بالنكػػاطاء 
ظتتا لمحصكؿ عمى جعمكجاء عف جكدل ددام  كجا يجتمكػ  كالتعاج  جع الطظة  كالتي يجنف قيا تا كجظح

تػػػا  كفقػػػا  لبطاقػػػة الجظحظػػػة قجػػػف جعرفػػػة كجتػػػاراء فػػػي جكاقػػػف تعميجيػػػة جتنكعػػػة  كجػػػدل قدرتػػػ  عمػػػى تطبي
صػدر عػف الفػرد جػف نػ  جػا ي   تػانجػا دن  (22 4292)دكيػؾ   كاالختبار التحصكمي الذ  دعد لتػا الغػرض.

خمفية جعرفية ككجدانيػة يجتمكتػا الفػرد  تظتػر خػظؿ قػدرل الفػرد دك  اس مكؾ لفظي دك جتار  يقـك عمى د 
 (49  4222 الجج   عدـ قدرت  عمى العج  بج تكل جعكف. )المقاني 

التر كيػة   كالجعرفػة العمجػي  بػالجحتكل  الجعرفػة جػف الػتجنف  :عػف التدرب ػي الدارجتػاراء  عبػرتُ ك 
دارل كضػبط التقػكيـ  الكةكد ػ الػتعمـ  نػكات  كتحدكػد كالجعرفػة التقنيػة   كالتكثكػق  كالت ػجك   الصػف كا 

 .الجكضكعية االختباراء ك نار التدربس  في الحدكثة التقنياء كا تخداـ
جثػػ  جتػػاراء الدار التدرب ػػي فرصػػة لت ػػكبق ثقافػػةى دجػػكد   كرلل  دبعػػد  لػػدل الطالػػة الجعمػػـ  حػػكؿ تُ نجػػا 

تقان   لمجحتكل  كالتكظكف الجثػ  لمتكنكلكجيػا فػي عجميػاء التعمػيـ جناه  التاربت  ك ب  تعمجتا كتعميجتا  كا 
لتحقكػػػق جػػػدكل الػػػتعمـ   كجعمػػػ  كرنػػػز عمػػػى دهػػػداؼ تعمجػػػ  كالػػػتعمـ  كقيػػػادل الصػػػف  كا ػػػتثارل انتبػػػاج الجػػػتعمـ

كجابية الجتعمـ.   كا 
 األداء التدريسي:مهارات في تنمية  TPACK: دور نموذج تيباك خامساً 

نيػػة الجعمكجاتيػػة كالتغكػػراء الرقجيػػة الجت ػػارعة فػػي ججيػػع ججػػاالء الحيػػال  يعػػيش العػػالـ الكػػـك عصػػر التق
كقػػد ددء هػػذج التغكػػراء إلػػى تحػػدكث العدكػػد جػػف الجفقػػاهيـ فػػي التر يػػة الحدكثػػة كجنتػػا تطػػكبر بػػراج  إعػػداد 
فػي الطالة الجعمـ بنمياء التر ية لتنجية الدار التدرب ػي لػدكتـ  كقػدرتتـ عمػى تكظكػف التقنيػة بكػن  فعػاؿ 

العجمية التعميجيػة  كهػذا جػا يقػـك عميػ  نجػكذي تكبػاؾ الػذ  كتػتـ بالتكاجػ  كالتنػكع بػكف جحػاكر إعػداد الطالػة 
 الجعمـ. 
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فتنػػػاؾ ثظثػػػة جحػػػاكر رمي ػػػية صعػػػداد الجعمجػػػكف هػػػي  الجعرفػػػة بػػػالجحتكل التعميجػػػي كالجعرفػػػة التر كيػػػة 
فػاعظء بػكف هػذج العناصػر الثظثػة كالتػي تكلػد كالجعرفة التقنيػة  كعمػى نفػس القػدر جػف الهجيػة الجعرفػة بالت

عرفػػة التر كيػػة الجرتبطػػة بػػالجحتكل التعميجػػي  كالجعرفػػة التقنيػػة الجرتبطػػة بػػالجحتكل عناصػػر جدكػػدل هػػي الج
التعميجػػي  كالجعرفػػة التقنيػػة التر كيػػة  باصضػػافة إلػػى الجعرفػػة التقنيػػة التر كيػػة الجرتبطػػة بػػالجحتكل التعميجػػي  

جػػف دكػػناؿ الجعرفػػة تتجػػاكز نػػ  الجنكنػػاء الثظثػػة كتعتبػػر د ػػاس التػػدربس الفعػػاؿ جػػع كالتػػي تعتبػػر كػػن  
 (  Koehler& Mishra,2009,63التقنية. )

ػا  نجػػكذي لكيفيػة ارتبػاا التكنكلكجيػػا بػالتعميـ كالجحتػػكل؛ فػإف عجيقػػا  كلجػا نػاف التػػدربس الجكػد كتطمػػة فتج 
جتطمبػاء القػرف الحػاد  كالعكػربف خاصػة كدف مػـ  جدخظ  جدكدا  صعداد الطالػة الجعيجث   TPACKتكباؾ 

جججكعة جف الجتاراء الجختمفػة اختظفػا  جػذربا  عػف تمػؾ التػي نانػء  ػامدل براج  إعداد الجعمـ تفرض عمى 
تكبػػػاؾ  الجعرفػػػة التكنكلكجيػػػة التر كيػػػة " حػػػكؿ كف الثظثػػػ الجػػػلتجر الػػػدكلي  كهػػػذا جػػػا دكػػػدج فػػػي العقػػػكد ال ػػػابقة

TPACK  " تعميـ الجعمجكف ك جيا الجعمكجاء تكنكلك لججعيةSociety for Information Technology 
and Teacher Education(SITE)   كتػدؼ إلػى تفعكػ  الججار ػة الجتنيػة لمجعمجػكف جػف خػظؿ  كالػذ

ا تخداـ التكنكلكجيا الرقجية في  ياؽ عالجي  كتدربة الجعمجكف عمى تصجيـ دنكطة تعميجيػة رقجيػة تتكافػق 
نكػػار بكمػػاء تعمػػـ افتراضػػية كدصػػكؿ التػػدربس لجحتػػكل جػػع جعػػاككر ا جػػف  داخػػ  الفصػػكؿ ف الجعمجػػكفكتجنػػلكا 

 (SITE,2019 ) كجع  تعمـ الطظة ججننا .  التدربس الفعاؿ با تخداـ التكنكلكجيا
                (  22  4299) الخػػػػػػػػػػػػػكلي   دكضػػػػػػػػػػػػػحء بعػػػػػػػػػػػػػض الدبيػػػػػػػػػػػػػاء كالدرا ػػػػػػػػػػػػػاء ال ػػػػػػػػػػػػػابقة جثػػػػػػػػػػػػػ كقػػػػػػػػػػػػد 
   (Kaplon-Schillis& Lyublinskaya,2018,5)  (Hicks,2018,3)(  29  4292)ال ػػعد   

 فيجا ي تي  الدار التدرب ي  كالتي تتجث جتاراء في تنجية  TPACKنجكذي تكباؾ  دكر
  اآلتية:وتشمل المهارات  :المعرفة األكاديمية -2

  في ججاؿ تخصص . الجعرفة الكاديجيةكتجنف جف 
  التعميـ كالتعمـفي عجمية الدرا ية بجادت   الكاديجية ت  جعرفككظف. 
  الجرتبطة بجكضكع الدرس.الكاديجية كتك ع في الجعارؼ كالجتاراء 
 كالجحتكل التعميجي الجراد تدرب  . العمجية الحدكثةبكف التقنياء  ككامـ 
  في جكاقف تعميجية.دكاديجية ُيطبق جا اكت ب  جف جعارؼ كجتاراء 
 ي تكضي  كتب يط الجحتكل التعميجي.الحدكثة فالعمجية القنياء  ي تخدـ 

 المهارات اآلتية:شمل : ويالتخطيط لعممية التدريس -3
  تـهتجاجاتتـ كا جككلك التعمـ  كدنجاا ج تكياء  كفق الحاجاء التعميجية لمجتعمجكفُيحدد." 
 التعميجية بكن  اجرامي قاب  لمقياس.الهداؼ  ُيحدد 
  درس.اال تراتكجياء التدرب ية الجنا بة لمُيحدد 
 النكطة التعميجية كجصادر التعمـ الجنا بة لمدرس. ُكنكع في 
 الدركس با تخداـ ك ام  التكنكلكجيا الحدكثة. ُيعد 
  ك ام  تكنكلكجية جنا بة لتحقكق نتاجاء التعمـ الجقصكدل.يحدد 
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 الكة تقكيـ كاجمة كجنا بة لج تكياء الطظة.د ي تخدـ  
 هارات اآلتية:الم: وتشمل عمميات التعميم والتعمم -4

 .ُكتكئ البكمة التعميجية لتحفكز الجتعمجكف عمى عجمية التعميـ كالتعمـ 
  كع الدرس كبثكر دافعية الجتعمجكف.الجكقف التعميجي بنكاا جرتبط بجكض ي تت 
 تجع  الجتعمـ جحكرا  لمعجمية التعميجية.ا تراتكجياء تدربس حدكثة  ُككظف 
  ج  تعمـ فعاؿ.جصادر تعمـ رقجية كجتنكعة جف دُككظف 
  بكماء التعمـ اصفتراضية صثرار جحتكل الدرس.ُككظف 
 .يطرح د ممة تثكر تفنكر الجتعمجكف دثنار عجمية التعميـ كالتعمـ 
 زجف الحصة الدرا ية بجا يحقق الهداؼ التعميجية كتجنة هدر الكقء. ي تثجر 
 ال مكؾ اصكجابي لدل الجتعمجكف دثنار عجمية التدربس. ُيعزز 
  تعزبز جكاطف القكل.جكاطف الضعف ك دكناؿ التغذية الراجعة لجعالجة  عُكنك 
  ككاجمة لهداؼ الدرس. كرقجية د الكة تقكيـ جتنكعةُككظف 

 المهارات اآلتية:: وتشمل في تدريس محتوى المادة التعميمية التقنيات الحديثةتوظيف  -5
 جصادر تعمـ رقجية في عجمية التدربس. ي تخدـ 
 ثارل دافعية الجتعمـ.التعميجية في الجكاقف التعميجية الجختمفة التقنياء ُككظف    كا 
 حاجاء الجتعمجكف كجككلتـ.ل جنا بة تكنكلكجيةا تخداـ جصادر  ُكراعي 
 .ي تخدـ جصادر تعمـ رقجية تثر  جحتكل الدرس 
 .ُككظف التقنياء التعميجية في عجمية التقكيـ 

ثارة دا -6  المهارات اآلتية:شمل : ويفعيتهمالتواصل والتفاعل مع المتعممين وا 
 بكمة تعمـ آجنة لمجتعمجكف. ُككفر 
 نتاي الجعرفة الرقجية كتطكبرها.إالجتعمجكف عمى  ُيكجع 
 جك جف الثقة كاالحتراـ بكف الجتعمجكف. كبعث 
  دكناؿ االنحراؼ في  مكؾ الجتعمجكف ب  الكة تر كية حدكثة. ككاج 
 القياديةالجتعمجكف لدار النكطة كالجتاـ  ُيحفز. 
  العج  الججاعي بكف الجتعمجكف.ُيكجع الجتعمجكف عمى 
 .يحتـر آرار الجتعمجكف كدفنارهـ البنارل 

 ()اإلطار العام لمبرنامج بناءالمحور الثاني: 
 أهداف البرنامج:أواًل:

لجػػا نػػػاف البحػػػث الحػػػالي كتػػدؼ إلػػػى تنجيػػػة الدار التدرب ػػػي لػػػدل الطالػػة الجعمػػػـ كػػػعبة التػػػاربت بنميػػػة 
الدار التدرب ػػي التػػي كنبغػػي تنجكتتػػا لػػدل  بجتػػاراءعمػػى ذلػػؾ بإعػػداد قامجػػة  اتر يػػة  فقػػد قػػاـ الباحػػث بنػػار  ال

                                  
  املقرتح.اإلطار العام للربانمج التدرييب  (7)ملحق رقم 
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" اصطػػار النظػػر       الطالػػة الجعمػػـ  كذلػػؾ جػػف خػػظؿ جصػػادر جتعػػددل عرضػػتا الباحػػث بػػالجحكر الكؿ
 لتذج القامجة كفيجا كمي كصف   لمبحث"

  األداء التدريسي مهاراتقائمة   : 
جػػا جتػػػاراء الدار التدرب ػػػي الػػظـز تنجكتتػػػا لػػػدل جابػػة عػػػف ال ػػلاؿ الكؿ جػػػف د ػػػممة البحػػث كهػػػك  لإل

 ف.TPACK با تخداـ نجكذي تكباؾ التر ية بنميةكعبة التاربت الطالة الجعمـ 
 تـ إعداد قامجة بتذج الجتاراء  كذلؾ كفق الخطكاء اآلتية 

الكاجػة الدار التدرب ػي جتػاراء لقامجػة فػي تحدكػد تحدكػد التػدؼ جػف إعػداد القامجػة  تحػدد التػدؼ جػف ا -9
 تنجكتتا لدل الطالة الجعمـ كعبة التاربت بنمية التر ية جف خظؿ البرناج  الجقترح.

 جصادر اكتقاؽ القامجة  اكتقء القامجة جف عدل جصادر  تجثمء فيجا ي تي  -4
  جتاراء الدار التدرب يبالدرا اء الجتعمقة درا ة الدبياء ك. 
 .درا ة االتجاهاء التر كيةالحدكثة في ججاؿ إعداد جعمـ جناه  التاربت 
  الطالة الجعمـ بنمية التر ية.خصامص درا ة 

  ()(9تػـ عرضػػتا عمػى ال ػػادل الجحنجػكف )جمحػػق   كقػد جتػاراء الدار التدرب ػػيإعػداد قامجػة جبدميػػة ب -2
 صبدار الرد  فكتا  كتـ ضبط القامجة في صكرتتا النتامية.

( 22ك) ة يرمي ػ جتػاراء( 2)القامجة كا عدادها في صكرتتا النتاميػة  حكػث اكػتجمء القامجػة عمػى ضبط  -2
 (   ()4جمحق   كهي ) داؿ عمكتاجلكر ددار 

 ددار . اء( جلكر 2ضـ )تك   الجعرفة الكاديجية   الجتارل الكلى 
 ددار . اء( جلكر 2)ضـ تك   التخطيط لعجمية التدربس  الجتارل الثانية 
 ددار . اء( جلكر 92)ضـ تك   عجمياء التعميـ كالتعمـ  الثالثة الجتارل 
 ( 2)ضػػػػـ تك   فػػػػي تػػػػدربس جحتػػػػكل الجػػػػادل التعميجيػػػػة التقنيػػػػاء الحدكثػػػػةتكظكػػػػف   الجتػػػػارل الرابعػػػػة

 ددار . اءجلكر 
 ثارل دافعكتتـ التكاص  كالتف  الجتارل الخاج ة  ددار . اء( جلكر 2)ضـ تك  اع  جع الجتعمجكف كا 

جػػا جتػػاراء الدار التدرب ػػي  جػػء اصجابػػة عػػف ال ػػلاؿ الكؿ جػػف د ػػممة البحػػث كهػػك ك تػػذا ينػػكف قػػد ت
 ف.TPACKبا تخداـ نجكذي تكباؾ كعبة التاربت بنمية التر يةالظـز تنجكتتا لدل الطالة الجعمـ 

 المحتوى العممي لمبرنامج: ثانيًا:
ح بالبحػػػث الحػػػالي إلػػػى الفنػػػار ا ػػػتند الباحػػػث فػػػي تحدكػػػدج لمجحتػػػكل العمجػػػي لمبرنػػػاج  التػػػدرببي الجقتػػػر 

  كالتػػي عرضػػتا الباحػث فػػي الجحػػكر TPACKنجػػكذي تكبػاؾ عمكتػا ارتكػػزالكبػرل  كالجبػػاد  الرمي ػية التػػي 
 حكػث تكػن  جثػ  هػذج الفنػار كالجبػاد  الجضػاجكف ال ا ػية الجرتبطػة  جف اصطار النظػر  لمبحػث الكؿ

 مية ت تـ في إكجاد رلية تر كية جعاصرل.بطربقة تكاجفي تنكع الجعرفة   TPACK بنجكذي تكباؾ

                                  
 قائمة أبمساء السادة احملكمني.(1)ملحق 
 ملهارات األداء التدريسي.( القائمة النهائية 2)ملحق 
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 المستخدمة واألنشطة ومصادر التعمم: استراتيجيات التدريسثالثًا: 
التػػػي ي ػػتخدجتا فػػي تنفكػػػذ البرنػػاج  التػػػدرببي الجقتػػرح بالبحػػػث  اال ػػتراتكجياءاختيػػػار  راع الباحػػث عنػػد
تقػػـك ا ػػتراتكجياء س  كا ػػتخداـ التػػدربعجميػػة فػػي ججار ػػاء  لمتقنيػػاء الحدكثػػةهنػػاؾ دجػػ  الحػػالي دف تكػػكف 

جزبػػػد جػػػف  دجتػػػزل التػػػاتف الجحجػػػكؿ كالكجبكػػػكتر جػػػف دجػػػ  إتاحػػػة ا ػػػتخداـك  بكمػػػاء الػػػتعمـ اصفتراضػػػية عمػػػى
الجتدر كف )الطػظة الجعمجػكف( لمتفاعػ  كالجناقكػة كالعػركض العجميػة كالعجػ  الججػاعي كالتقكػيـ  الفرص دجاـ

نجػػػػا راع الباحػػػػث نفػػػػس هػػػػذج  نػػػػار تنفكػػػػذ البرنػػػػاج  التػػػػدرببي دث الػػػػذاتي...كغكرها  ججػػػػا كزبػػػػد جػػػػف جكػػػػارنتتـ
ُينمػػػف بتػػػا الجتػػػدر كف )الطػػػظة الجعمجػػػكف( خػػػظؿ  االعتبػػػاراء عنػػػد تصػػػجيج  لرنكػػػطة كدكراؽ العجػػػ  التػػػي

 .التدرببي الجقترح البرناج  التدرببي  كعند اختيارج نذلؾ لبعض جصادر التعمـ التي تـ تكظيفتا بالبرناج 
 أدوات تقويم البرنامج:إعداد رابعًا: 

كػعبة التػاربت لػدل الطػظة الجعمجػكف الدار التدرب ػي لجا ناف البحث الحالي كتدؼ إلى تنجية جتاراء 
الدار التدرب ػػي لػػدل بطاقػػة جظحظػػة لقيػػاس جتػػاراء   هجػػابنميػػة التر يػػة  فػػإف الجػػر كتطمػػة إعػػداد دداتػػكف 

اجػػػراراء  . كفيجػػػا كمػػػي تكضػػػي الدار التدرب ػػػيجتػػػاراء كالثانيػػػة  ا ػػػتجارل جقابمػػػة لتقكػػػيـ الطالػػػة الجعمػػػـ  
 داتكف الباحث صعداد هاتكف ال

 :مالحظة مهارات األداء التدريسي إعداد بطاقة -2
  :جدل تتدؼ هذج البطاقة إلى قياس جتاراء الطالة الجعمـ في الهدف من إعداد بطاقة المالحظة

  كتنفكذ عجمياء التدربسية التخطيط لعجمية الجعرفة الكاديجية كالتجنف جف الجادل العمجية  كنيف
في تدربس جحتكل الجادل التعميجية   التقنياء الحدكثةالتعميـ كالتعمـ داخ  الفص   نيفية تكظكف 
ثارل دافعكتتـ . ك كتـ ا تخداـ هذج البطاقة لجظحظة ددار الطالة كالتكاص  كالتفاع  جع الجتعمجكف كا 

 ثنار تدرب   داخ  الفص  خظؿ فترل التدربة بالتر ية العجمية.الجعمـ التدرب ي في جكقف كاقعي د
  البطاقة بكن  د ا ي عمى قامجة  جفرداءتـ االعتجاد في صياغة  بطاقة المالحظة: مفرداتصياغة

دف تككف إجرامية  ك تمة تتا جحددل  مفا   كقد ُركعي عند صياغالدار التدرب ي الجتاراء 
  مكنا  كاحدا  فقط  إضافة إلى ت م متا الجنطقي. جفردلتضجف ن  تالجظحظة  كدف 

 جلكراء جفردل تغطي ججيع  (22)  اكتجمء بطاقة الجظحظة عمى مواصفات بطاقة المالحظة
  ضعكف( لتقكيـ جتك ط  قك  كاعتجد الباحث عمى جقياس ثظثي التقكيـ )  الدار التدرب يجتاراء 

 ناف التقكيـ ل لك  جفردل ثظث درجاء في حالة إذان  جفردل ببطاقة الجظحظة لتصب  الدرجة الكبر 
في حالة إذا ناف التقكيـ "ضعكف". ك ذلؾ يصب  العدد الكمي لجفرداء  "  كالصغرل درجة كاحدلقك  "

 ( درجة.12جفردل  كتعتبر الدرجة الكمية لتا ) (22)بطاقة الجظحظة 
 لح اة درجاء بطاقة الجظحظة اقترح الباحث جفتاحا بطاقة المالحظة:  وضع مفتاح حساب درجات

 ()(2جمحق) .ككض  الدرجة الجحددل لك  جفردل جف كاقع ثظث درجاء جتاحة

                                  
 ( 3ملحق رقم ) مهارات األداء التدريسي.بطاقة مالحظة مفتاح حساب 
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 :تـ عرض بطاقة الجظحظة بصكرتتا الجبدمية عمى جججكعة جف الجحنجكف  صدق بطاقة المالحظة
رامية لبنكد تكنكلكجيا التعميـ  كذلؾ لمت كد جف  ظجة الصياغة اصجك  د الكة التدربسصكف في تالجخ

جنانية جظحظة الجتارل  كت م   بنكدها ككضكحتا كترتكبتا  كجدل جظرجة البطاقة  البطاقة  كا 
ضافة دك تعدك  جا كركن   لمتدؼ الذ  صججء لجم   ك ظجة التقدكر الكجي لدار الطظة  كا 

اقة تتككف جف جنا با ؛ كقد تـ التعدك  في ضكر آرار ال ادل الجحنجكف كجقترحاتتـ  كدصبحء البط
جتاراء رمي ة  كدصبحء البطاقة في صكرتتا النتامية.  خج ة  جكزعة عمى جفردل( 22)

 ()(2)جمحق
  :في إجرار تجر ة ا تطظعية ال تخداـ بطاقة  ل  ا تعاف الباحث بزجك ثبات بطاقة المالحظة

مية التر ية جاجعة بن لتاربتالرابعة كعبة ا( طالة جعمـ بالفرقة 22)عمى عكنة جنكنة جف الجظحظة
اـ بطاقة با تخد لمطظة الجعمجكف الدار التدرب يقاـ الباحث بتقكيـ جتاراء  عكف كجس  حكث

بتقكيـ ددار نفس الطظة في نفس الحصص الدرا ية  الجظحظة في جكقف كاقعي  كقاجء الزجك 
ذلؾ ُح بء درجاء  نف تا في ا تقظلية تاجة لضجاف الجكضكعية  ثـ بعد با تخداـ بطاقة الجظحظة

الباحث( ك الجقدر ن  طالة جف الطظة كفق جا د فرء عن  نتام  جظحظة ن  جف الجقدر الكؿ )
بف درجة ثباء البطاقة جف خظؿ ح اة جعاج  االرتباا بكف الجقدر  (  كتـ ح اةالثاني )الزجك 

ك هك  2.19ت اكل  تباابكر كف  كنانء درجة االر  جعادلة ( با تخداـالكؿ كالثاني)الباحث كالزجك 
   ججا كدؿ عمى ثباء البطاقة.2.29جعاج  ارتباا داؿ احصاميا  عند ج تكل 

 إعداد استمارة مقابمة لمتقويم الذاتي: -3
  :الدار التدرب ػي لػدل تتػدؼ ا ػتجارل الجقابمػة إلػى قيػاس جتػاراء الهدف من إعداد اسـتمارة المقابمـة

كججػػع  رار جقػػابظء جباكػػرل جعػػ  لتقكػػيـ نػػ  جتػػارل لديػػ  جػػف خػػظؿ اجػػ الطالػػة الجعمػػـ  ك ػػكتـ تطبيقتػػا
جتػاراء العداد ا ػتجارل جقابمػة لقيػاس  لج  الباحث ام  في ن  جتارل  كقد الدلة كالكثامق التي تثبء دد

لف نثكػر جػف هػذج الجتػاراء قػد ال تػتـ داخػ  الحصػة الدرا ػية  بػ  فػي دكقػاء قبمتػا الدار التدرب ي؛ 
(  دك بعػػػدها )نتحمكػػػ  نقػػػاا القػػػكل كالضػػػعف  كتحدكػػػد جقترحػػػاء التح ػػػكف تػػػدربسلعجميػػػة ال)نػػػالتخطيط 

عمى  بك  الجثاؿ(  لذا تـ إعداد ا تجارل جقابمة حتى تككف كػاجمة لججيػع هػذج الجتػاراء )قبػ   كدثنػار  
كبعػػػد الحصػػػة الدرا ػػػية(  كلضػػػجاف دقػػػة اال ػػػتجارل فػػػي القيػػػاس  دضػػػاؼ الباحػػػث لتػػػا جعيػػػار الدلػػػة 

كػػػتـ تحدكػػػد الدلػػة كالكػػػكاهد التػػػي تلنػػد ج ػػػتكل الطالػػػة الجعمػػـ فػػػي نػػػ  بنػػد جػػػف البنػػػكد  كالكػػكاهد  د 
 .الجتضجنة باال تجارل

  قاـ الباحث بصياغة جججكعة جف الجج  القصكرل التػي تغطػي ججيػع جتػاراء  بنود االستمارة:صياغة
حة الجعنػػػػى  التػػػػي ُحػػػػددء بالبحػػػػث الحػػػػالي  كقػػػػد راع عنػػػػد صػػػػياغتتا دف تكػػػػف كاضػػػػ الدار التدرب ػػػػي

 كجصاغة بطربقة اجرامية جحددل.

                                  
 ( بطاقة مالحظة 4ملحق رقم ) يف صورهتا النهائية.  مهارات األداء التدريسي 
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  ججيػػػػع جتػػػػاراء الدار جفػػػػردل تغطػػػػي  (22  اكػػػػتجمء اال ػػػػتجارل عمػػػى )اســــتمارة المقابمــــةمواصــــفات
بدرجػػػػة   بدرجػػػػة جتك ػػػػطة  عاليػػػػةبدرجػػػػة   كاعتجػػػػد الباحػػػػث عمػػػػى جقيػػػػاس ثظثػػػػي التقكػػػػيـ )التدرب ػػػػي
رل لكػػ  جفػػردل ثػػظث درجػػاء فػػي حالػػة إذا لتقكػػيـ نػػ  جفػػردل باال ػػتجارل لتصػػب  الدرجػػة الكبػػ جنخفضػػة(

". بدرجػػة جنخفضػػة  "  كالصػػغرل درجػػة كاحػػدل فػػي حالػػة إذا نػػاف التقكػػيـ " عاليػػةبدرجػػة  نػػاف التقكػػيـ "
 ( درجة. 216ة، وتعتبر الدرجة الكمية لها )مفرد (22)وبذلك يصبح العدد الكمي لمفردات االستمارة 

 :قتػرح الباحػث جفتاحػا لح ػاة درجػاء اال ػتجارل ككضػ  ا وضع مفتاح حساب درجة استمارة المقابمة
 (.  )(2)جمحقالدرجة الجحددل لك  جفردل جف كاقع ثظث درجاء جتاحة

  صدؽ اال تجارل  قػاـ الباحػث بتػدؼ التحقػق جػف صػدؽ اال ػتجارل بعرضػتا عمػى جججكعػة جػف ال ػادل
ال ػػادل الخبػػرارالجحنجكف   كتعػػدك  اال ػػتجارل فػػي ضػػكر آرار درارهػػـ فكتػػا صبػػدار الخبػػرار الجتخصصػػكف

 (.)(2)جمحق كصيغء في صكرتتا النتامية
 الجقابمػة بتطبيقتػا عمػى نفػس  قػاـ الباحػث بػإجرار تجر ػة ا ػتطظعية ال ػتجارلاالسـتمارة:  حساب ثبـات

كقػػد ُح ػػة جعاجػػ  الثبػػاء لظ ػػتجارل كفػػق طربقػػة )دلفػػػا   العكنػػة التػػي طبقػػء عمكتػػا بطاقػػة الجظحظػػة
 (.2.22رجة الثباء= )نركنباخ(  كنانء د

 بناء البرنامج:خامسًا: 
الج ػتتدؼ بالبحػث الحػالي  قػاـ ببنػار البرنػاج   بعد انتتػار الباحػث جػف إعػداد اصطػار العػاـ لمبرنػاج 

جػػػف الجكضػػػكعاء التػػػي تغطػػػي ( 2عػػػدد)تضػػػجف ك مطالػػػة الجعمػػػـلالتػػػدرببي  كتجثػػػ  ذلػػػؾ فػػػي إعػػػداد نتكػػػة 
فػي ضػكر الهػداؼ العاجػة كاصجراميػة لمبرنػاج   باصضػافة  احػث عناصر الجحتكل العمجي التػي اقترحتػا الب

  إلػػػى إعػػػداد الباحػػػث جججكعػػػة جػػػف النكػػػطة التدرببيػػػة الجرتبطػػػة بنػػػ  جكضػػػكع جػػػف جكضػػػكعاء البرنػػػاج  
صكرل دكراؽ عج  ينمف الطظة الجعمجكف بالقياـ بتػا دثنػار تػدرببكتـ عمػى بتدؼ تطبكق جا تـ درا ت   في 

هػػذج النكػػطة جػػا بػػكف دنكػػطة تحمكميػػة )نعقػػد الجقارنػػاء  كالجناقكػػاء  كتحمكػػ  الػػرلل  البرنػػاج   قػػد تنكعػػء
ككجتػػاء النظػػر  كنتابػػة التقػػاربر... إلػػت(  كدنكػػطة تقكيجيػػة )ننقػػد كجتػػاء نظػػر  كالتقػػكيـ الػػذاتي  كتحدكػػد 

حػػث  نقػػاا الضػػعف كالقػػكل... إلػػت( دك دنكػػطة ابداعيػػة )نػػاقتراح حمػػكؿ لجكػػنظء داخػػ  الفصػػ   كا عػػداد ب
كبعػد     كاقتػراح دنكػطة تر كيػة لمطػظة لتنجيػة جكانػة جحػددل لػدكتـ...إلت(PowerPointكتقديـ عػركض 

االنتتػػػار جػػػف إعػػػداد البرنػػػاج  تػػػـ عرضػػػ  عمػػػى جججكعػػػة جػػػف الخبػػػرار كالجحنجػػػكف لجعرفػػػة جػػػدل جظمجتػػػ  
ت  كصػػػػػظحكت  لمتطبكػػػػػق   كتػػػػػـ إجػػػػػرار التعػػػػػديظء فػػػػػي ضػػػػػكر الجظحظػػػػػاء ككضػػػػػع البرنػػػػػاج  فػػػػػي صػػػػػكر 

  (2)جمحقالنتامية.

                                  
 ( مفتاح حساب درجا5ملحق رقم )مبهارات األداء التدريسي.استمارة املقابلة اخلاصة  ت 
 ( استمارة املقابلة اخلاصة 6ملحق رقم ) يف صورهتا النهائية.مبهارات األداء التدريسي   
  اإلطار العام للربانمج التدرييب املقرتح. (7)ملحق رقم 
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 اإلطار الزمني لتنفيذ البرنامج:سادسًا: 
كضػػع الباحػػث خطػػة زجنيػػة لتنفكػػذ البرنػػاج   تتضػػجف تكزبػػع ججيػػع جكضػػكعاء البرنػػاج  عمػػى ديػػاـ التػػدربة 

 ال ػػتةكجػػا تتضػػجن  جػػف كرش عجػػ  )جم ػػاء( تدرببيػػة جختمفػػة  حكػػث تػػـ تػػدربة الطػػظة الجعمجػػكف عمػػى 
كركػػػة عجػػػ  )جم ػػػة(  (42تػػػدرببيا  بكاقػػػع ) ككجػػػا   (42)كتضػػػجنتا البرنػػػاج  كفػػػقجكضػػػكعاء الرمي ػػػة التػػػي 

  (2)جمحقد بكعيا.  اء عج تدرببية جدل ن  كركة ثظث  اعاء  بكاقع ثظث كرك
لبرنػػاج   حالتصػػكر الجقتػػر جػػا وبــذلك يكــون قــد تمــت اإلجابــة عــن الســؤال الثــاني مــن أســئمة البحــث وهــو: 

الدار التدرب ػي لػدل الطالػة جتػاراء فػي تكاجػ  الجعرفػة لتنجيػة  TPACKنجكذي تكباؾ  تدرببي قامـ عمى
 الجعمـ كعبة التاربت بنمية التر يةف.

 تطبيق البرنامج وقياس فاعميته:المحور الثالث: 
في تكاج  الجعرفة  TPACKقامـ عمى نجكذي تكباؾ  تدرببيبرناج  فاعمية هدؼ البحث إلى الت كد جف 

 لتدرب ي لدل الطالة الجعمـ كعبة التاربت بنمية التر ية  كذلؾ جف خظؿ لتنجية جتاراء الدار ا
( طالبػا  كطالبػػة 24عػػددهـ ) كالبػال   الفرقػة الرابعػػة كػعبة التػػاربتاختيػار جججكعػة البحػػث جػف طػػظة  -9

 .  بنمية التر ية جاجعة عكف كجس
الػػػذ  يعتجػػػد عمػػػى تحدكػػػد التصػػػجيـ التجرببػػػي لمبحػػػث  حكػػػث اتبػػػع الباحػػػث الجػػػنت  كػػػب  التجرببػػػي  ك  -4

 جججكعة كاحدل تجرببية  كتطبكق ددكاء البحث قبميا  كبعديا   ثـ الجقارنة بكنتجا.
 ( قبميا  عمى جججكعة البحث.بطاقة الجظحظة كا تجارل الجقابمةتطبكق آداتي البحث ) -2
 عمى جججكعة البحث فػي فتػرل ا ػتغرقء كػتربف فػي الفصػ  الدرا ػي الثػاني تطبكق البرناج  التدرببي -2

  باصضافة إلى د ػبكع قبػ  كبعػد تطبكػق البرنػاج  الجقتػرح لتطبكػق ـ4291-4292جف العاـ الدرا ي 
 آداتي البحث قبميا  كبعديا .

 بعديا  عمى جججكعة البحث.)بطاقة الجظحظة كا تجارل الجقابمة( تطبكق آداتي البحث  -2
 اختبار صحة فركض البحث كتحمك  النتام  كتف كرها  -2

 :البحث ائجنتتفسير تحميل و 
" " ء" T-Testلجعالجػػة البيانػػاء اصحصػػامية كالت كػػد جػػف صػػحة فػػركض البحػػث  تػػـ ا ػػتخداـ اختبػػار "

لمحػػـز اصحصػػامية   Spss  كنػػذلؾ جعاجػػ  إكتػػا لح ػػاة حجػػـ التػػ ثكر  با ػػتخداـ برنػػاج  الجرتبطػػةلمعكنػػاء 
 كنانء النتام  عمى النحك اآلتي 

اميا  بػكف جتك ػطي درجػاء الطػظة الجججكعػة التجرببيػة فػي ككجد فػرؽ داؿ إحصػ" نتائج الفرض األول:
ننػػػ  لصػػػال  القيػػػاس البعػػػد ". ر التدرب ػػػي ادبطاقػػػة الجظحظػػػة بجتػػػاراء الالقيػػػاس القبمػػػي كالبعػػػد  فػػػي 
نتكجػة  اآلتػيكبكضػ  الجػدكؿ   تػـ ا ػتخداـ اختبػار "ء" لمعكنػاء الجترابطػة كلمتحقق جف صحة هذا الفرض

 الفرض.

                                  
 ( االطار الزمين لتنفيذ الربانمج التدرييب.8ملحق رقم ) 
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 ء التدريسي ككلادمهارات األ في بطاقة المالحظة قياس القبمي والبعدينتائج ال( 2)جدول
بطاقة 
 المالحظة

 
 التطبيق

المتوسط  عددال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الحرية

 (تقيمة )
 المحسوبة

 الداللة

الدرجة 
 الكمية

دالة عند  :34.8 24 24.: 35.:7 53 قبمي
 4.16 229.35 53 بعدي 1.12

ننػػ   الدار التدرب ػػيلبرنػػاج  التػػدرببي الجقتػػرح فػػي تنجيػػة جتػػاراء فاعميػػة اف الجػػدكؿ ال ػػابق كتضػػ  جػػ
فػػػػػػي القيػػػػػػاس القبمػػػػػػي لمجججكعػػػػػػة  بمػػػػػػ  الجتك ػػػػػػط الح ػػػػػػابيلػػػػػػدل طػػػػػػظة الجججكعػػػػػػة التجرببيػػػػػػة  حكػػػػػػث 

تكجػػد فػػركؽ ذاء    كبالتػػالي 992.42بكنجػػا بمػػ  الجتك ػػط الح ػػابي فػػي القيػػاس البعػػد  21.42التجرببيػػة
بػػكف جتك ػػطاء درجػػاء طػػظة الجججكعػػة التجرببيػػة فػػي القيػػاس  2.29لػػة إحصػػامية عنػػد ج ػػتكل داللػػة دال

ننػػػػ   إذ دف قيجػػػػة )ء(  جتػػػػاراء الدار التدرب ػػػػيالقبمػػػػي كالبعػػػػد  لصػػػػال  القيػػػػاس البعػػػػد  لجػػػػدل نجػػػػك 
 عنػػػد درجػػػة حربػػػة( 2.22)( دكبػػػر جػػػف )ء( الجدكليػػػة التػػػي تبمػػػ  قيجتتػػػا 42.21الجح ػػػكبة التػػػي بمغػػػء )

 الدبيػػاء كالبحػػكث التر كيػػةالنتكجػػة جػػع جػػا تكصػػمء إليػػ  بعػػض هػػذج كتتفػػق .2.29(  كج ػػتكل داللػػة 92)
( كالتػػي تكصػػمء إلػػى كجػػكد تػػ ثكر لتصػػجيـ برنػػاج  تػػدرببي كفػػق نجػػكذي تكبػػاؾ Parra,2019 ) جثػػ  درا ػػة

لتػي تكصػمء إلػى كا( 4291)إبػراهيـ   كدرا ػة صعداد جعمجي الج تقب  كذلؾ ضجف برناج  إعداد الجعمجػكف
برناج  تدرببي لمطالة الجعمـ عمى تطبيقاء جكج  التعميجية  كالجتاراء الرقجية ججػا عػزز جػف  كجكد ت ثكر

 رفع نفارل التدربس لدكتـ.
"ككجد فرؽ داؿ إحصاميا  بػكف جتك ػطي درجػاء الطػظة الجججكعػة التجرببيػة فػي  نتائج الفرض الثاني:
لصػػػال  القيػػػاس نػػػ  عمػػػى حػػػدل لجظحظػػػة بجتػػػاراء الدار التدرب ػػػي فػػػي بطاقػػػة االقيػػػاس القبمػػػي كالبعػػػد  

 البعد ".
 كل عمى حدةمهارات األداء التدريسي  في بطاقة المالحظة نتائج القياس القبمي والبعدي (3)جدول

مهارات 
األداء 
 التدريسي

 
 التطبيق

المتوسط  عددال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الحرية

 (تقيمة )
 المحسوبة

 لداللةا

المهارة 
 األولى

دالة عند  27.25 24 :2.9 25.22 53 قبمي
 2.14 32.94 53 بعدي 1.12

المهارة 
 الثانية

دالة عند  29.14 24 4.37 1:.27 53 قبمي
 2.37 7:.:3 53 بعدي 1.12

المهارة 
 الثالثة

دالة عند  28.14 24 3.67 24.63 53 قبمي
 :2.3 36.35 53 بعدي 1.12

المهارة 
 الرابعة

دالة عند  27.46 24 2.88 25.12 53 قبمي
 :2.1 31.94 53 بعدي 1.12

المهارة 
 الخامسة

دالة عند  24.76 24 4.15 26.71 53 قبمي
 2.45 :36.4 53 بعدي 1.12
عمػػى كتضػ  جػف الجػػدكؿ ال ػابق فاعميػة البرنػػاج  التػدرببي الجقتػرح فػػي تنجيػة جتػاراء الدار التدرب ػػي نػ  

 2.29  حكػػث تكجػػد فػػركؽ ذاء داللػػة إحصػػامية عنػػد ج ػػتكل داللػػة حػػدل لػػدل طػػظة الجججكعػػة التجرببيػػة
بػػػكف جتك ػػػطاء درجػػػاء طػػػظة الجججكعػػػة التجرببيػػػة فػػػي القيػػػاس القبمػػػي كالبعػػػد  لصػػػال  القيػػػاس البعػػػد  
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لثانيػة " التخطػيط   كنػاف دكثػر الجتػاراء تنجيػة  الجتػارل انػ  عمػى حػدلجتاراء الدار التدرب ػي لجدل نجك 
(  ثـ تمتتا الجتػارل الثالثػة " 41.12لعجمية التدربس " حكث بم  جتك ط درجاء الطظة في القياس البعد )

 (.  42.42عجمياء التعميـ كالتعمـ " حكث بم  جتك ط درجاء الطنظة في القياس البعد )
ة الجججكعػػة التجرببيػػة فػػي "ككجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػاميا  بػػكف جتك ػػطي درجػػاء الطػػظ نتــائج الفــرض الثالــث:

 لصال  القياس البعد ". نن القياس القبمي كالبعد  في ا تجارل الجقابمة بجتاراء الدار التدرب ي 
 مهارات األداء التدريسي ككل في استمارة المقابمة نتائج القياس القبمي والبعدي( 4)جدول
استمارة 
 المقابمة

 
 التطبيق

المتوسط  عددال
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

درجة 
 الحرية

 (تقيمة )
 المحسوبة

 الداللة

الدرجة 
 الكمية

دالة عند  38.18 24 7.65 59 53 قبمي
 6:.5 96 53 بعدي 1.12

كتضػػ  جػػف الجػػدكؿ ال ػػابق فاعميػػة البرنػػاج  التػػدرببي الجقتػػرح فػػي تنجيػػة جتػػاراء الدار التدرب ػػي ننػػ  
بػػكف  2.29ؽ ذاء داللػػة إحصػػامية عنػػد ج ػػتكل داللػػة   حكػػث تكجػػد فػػرك لػػدل طػػظة الجججكعػػة التجرببيػػة

جتك ػػطاء درجػػاء طػػظة الجججكعػػة التجرببيػػة فػػي القيػػاس القبمػػي كالبعػػد  لصػػال  القيػػاس البعػػد  لجػػدل 
( دكبػػػر جػػػف )ء( 38.18ننػػػ   إذ دف قيجػػػة )ء( الجح ػػػكبة التػػػي بمغػػػء ) الدار التدرب ػػػينجػػػك جتػػػاراء 

كتتفػػػق هػػذج النتكجػػػة جػػػع جػػػا  .2.29(  كج ػػتكل داللػػػة 92ة )(عنػػد درجػػػة حربػػػ2.29الجدكليػػة التػػػي تبمػػػ  )
( كالتػي تكصػمء Gomez, Miguel ,2016)تكصمء إلي  بعض الدبيػاء كالبحػكث التر كيػة جثػ  درا ػة 

لجعمجػػي الدرا ػػاء االجتجاعيػػة فػػي الصػػفكؼ  TPACKإلػػى كجػػكد تػػ ثكر لبرنػػاج  تػػدرببي قػػامـ عمػػى تكبػػاؾ 
لتنجيػة   الجربنيػة الكاليػاء الجتحػدلفػي  بكاليػة ناركالكنػا الكػجاليةؾ  ػاكد ال ادس كال ابع كالثاجف بجدر ة لي

 الخاصة بتـ.الججار اء الجتنية 
لجججكعػػة التجرببيػػة فػػي "ككجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػاميا  بػػكف جتك ػػطي درجػػاء الطػػظة ا نتــائج الفــرض الرابــع:

لصػػػال  القيػػػػاس نػػػ  عمػػػػى حػػػدل القيػػػاس القبمػػػي كالبعػػػد  فػػػػي ا ػػػتجارل الجقابمػػػة بجتػػػػاراء الدار التدرب ػػػي 
 البعد ".
 مهارات األداء التدريسي كل عمى حدة في استمارة المقابمة نتائج القياس القبمي والبعدي( 5)جدول

  المهارة
 التطبيق

المتوسط  عددال
 الحسابي

ف االنحرا
 المعياري 

درجة 
 الحرية

 (تقيمة )
 المحسوبة

 الداللة

دالة عند  32.82 24 2.87 21.89 53 قبمي األولى
 3:.2 32.:2 53 بعدي 1.12

دالة عند  34.45 24 3.24 24.68 53 قبمي الثانية
 2.35 36.45 53 بعدي 1.12

دالة عند  32.87 24 2.76 22.61 53 قبمي الثالثة
 2.23 32.:2 53 بعدي 1.12

دالة عند  27.94 24 3.41 23.18 53 قبمي الرابعة
 2.63 34.32 53 بعدي 1.12
نػ  عمػػى كتضػ  جػف الجػػدكؿ ال ػابق فاعميػة البرنػػاج  التػدرببي الجقتػرح فػػي تنجيػة جتػاراء الدار التدرب ػػي 

 2.29ج ػػتكل داللػػة  حكػػث تكجػد فػػركؽ ذاء داللػػة إحصػػامية عنػػد   لػػدل طػػظة الجججكعػػة التجرببيػػةحػدل 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A_(%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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بػػػكف جتك ػػػطاء درجػػػاء طػػػظة الجججكعػػػة التجرببيػػػة فػػػي القيػػػاس القبمػػػي كالبعػػػد  لصػػػال  القيػػػاس البعػػػد  
كنػاف دكثػر الجتػاراء تنجيػة  الجتػارل الثانيػة " التخطػيط  نػ  عمػى حػدل  الادر التدرب ػيجتاراء نجك لجدل 

(  ثـ تمتتا الجتػارل الثالثػة " 42.22لبعد )لعجمية التدربس " حكث بم  جتك ط درجاء الطظة في القياس ا
(. كتتفػػق هػػذج 91.49)عجميػػاء التعمػػيـ كالػػتعمـ " حكػػث بمػػ  جتك ػػط درجػػاء الطنػػظة فػػي القيػػاس البعػػد 

كالتػي Gokhan, & Cihad,2018) )النتكجة جع جا تكصمء إليػ  بعػض الدبيػاء كالبحػكث التر كيػة جثػ 
ثنػػػػػػار الخدجػػػػػػة فػػػػػػي ضػػػػػػكر نجػػػػػػكذي تكبػػػػػػاؾ  كدرا ػػػػػػة تكصػػػػػػمء إلػػػػػػى تػػػػػػ ثكر برنػػػػػػاج  لتػػػػػػدربة الجعمجػػػػػػكف د

(Saldana,2015 كالتػػػي تكصػػػمء إلػػػى تػػػ ثكر برنػػػاج  تطػػػكبر جتنػػػي لمجعمجػػػكف قػػػامـ عمػػػى تكبػػػاؾ لتنجيػػػة )
 الكفاراء التكنكلكجية لدكتـ.

جػا فاعميػػة البرنػػاج  التػػدرببي وبــذلك يكــون قــد تمــت اإلجابــة عــن الســؤال الثالــث مــن أســئمة البحــث وهــو: 
الدار التدرب ػي لػدل الطالػة الجعمػـ  جتػاراء في تكاج  الجعرفة لتنجية TPACKجكذي تكباؾ نالقامـ عمى 

 كعبة التاربت بنمية التر يةف.
 مناقشة نتائج البحث وتفسيرها:

 ننػ   كنػ  عمػى حػدل  الدار التدرب ػيدظترء النتام  فاعمية البرناج  التدرببي الجقترح في تنجية جتاراء 
لبطاقػػة القبمػػي كالبعػػد   القيا ػػكفتك ػػطي درجػػاء الطػػظة جججكعػػة البحػػث فػػي كبتضػػ  ذلػػؾ جػػف خػػظؿ ج
 % كترجع هذج النتام  إلى 2.29ث جارء داللة الفركؽ عند ج تكل   حكالجظحظة كا تجارل الجقابمة

  ا ػػتناد البرنػػاج  الجقتػػرح إلػػى جنطمقػػاء فنربػػة كاضػػحة كد ػػس جحػػدد ُبنػػي عمكتػػا؛ بتػػدؼ تنجيػػة جتػػاراء
 ي لد  الطالة الجعمـ كعبة التاربت نمية التر ية. الدار التدرب 

 تضػػجف البرنػػاج  جكضػػكعاء تتعمػػق بنجػػكذي تكبػػاؾ TPACK  كالتػػي تطػػرح رلل تر كيػػة جدكػػدل تتعمػػق
بجتاراء الدار التدرب ي   نجػا تقػدـ جنظػكر جدكػد لعجميػة التخطػيط كعجميػاء التعمػيـ كالػتعمـ ي ػتند إلػى 

جحػػكر حػػكؿ الجػػتعمـ فػػي الجقػػاـ الكؿ  كتتػػدؼ إلػػى تنجيػػة طاقػػاء نيفيػػة تصػػجيـ نجػػاذي تػػدربس فعالػػة تت
 الطظة الكاجنة  كقدراتتـ الكخصية كفق جا كتنا ة جعتا.

 تػػدربة الطػػظة جػػف خػػظؿ دكراؽ عجػػ  كدنكػػطة تدرببيػػة جتنكعػػة عمػػى نيفيػػة تطبكػػق بنجػػكذي تكبػػاؾ 
TPACK.في تكاج  الجعرفة كجحاكلة اال تفادل جن  في عجمية التدربس 

 الطػػػػظة الجعمجػػػػكف كفػػػػق جعػػػػاككر جحػػػػددل تػػػػرتبط  ددكاء لتقػػػػكيـ الدار التدرب ػػػػي لػػػػدلف البرنػػػػاج  تضػػػػج
بجكضػػػكعاء البرنػػػاج  الجختمفػػػة  كتحدكػػػد نقػػػاا القػػػكل كالضػػػعف لػػػدكتـ  إلػػػى جانػػػة تػػػدرببتـ عمػػػى تقػػػديـ 

 جقترحاء لتح كف الدار التدرب ي  كتقكيـ جدل فاعمية جث  هذج الجقترحاء.
 ى جججكعػػة جػػف ا ػػتراتكجياء التػػدربة التػػي تػػـ تكظيفتػػا خػػظؿ تنفكػػذ البرنػػاج   كالتػػي ا ػػتند البرنػػاج  إلػػ

كاتخػاذ قػراراء   نقػاا القػكل كالضػعف خبراتتـ  كتحدكػددف حء الججاؿ دجاـ الطظة الجعمجكف إلى تبادؿ 
 التدرب ي لدكتـ. لتح كف الدار

مػػى ضػػركرل تػػكافر دبعػػاد نجػػكذي ( كالتػػي دكػػدء عLux, 2010كتتفػػق نتػػام  البحػػث الحػػالي جػػع درا ػػة )
( كالتػػػي تكصػػػمء إلػػػى دف تػػػدربة 4299كدرا ػػػة )عبا ػػػي   تكبػػػاؾ فػػػي بػػػراج  إعػػػداد الجعمػػػـ قبػػػ  الخدجػػػة  

  كدرا ػػة جعمجػي الرباضػػياء بالجرحمػػة الثانكيػػة عمػػى الجعرفػػة البكػػداغكجيا ددل إلػػى تح ػػكف ددامتػػـ التدرب ػػي  
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اج  إعػػػداد الجعمػػػـ بنميػػػاء كنكلكجيػػػا الرقجيػػػة فػػػي بػػػر ( التػػػي دكػػػدء عمػػػى تبنػػػي الت4292) عبػػػدالعزبز فكدل  
( كالتػي تكصػمء إلػػى تصػكر جقتػرح إلػػى جعمجػي جاجعػة النجػػاح 4292التر يػة  كدرا ػة )كػقكر  كال ػػعد  

كدرا ػػػة  عجميػػػة التعميجيػػػة بح ػػػة إطػػػار تكبػػػاؾ الكطنيػػػة لتكظكػػػف نظػػػاـ الػػػتعمـ اصلكتركنػػػي )جػػػكدؿ( فػػػي ال
(Gomez, Miguel ,2016كالتي تكصمء )  إلى كجكد ت ثكر لبرنػاج  تػدرببي قػامـ عمػى تكبػاؾTPACK 

بكنجػػػا تنفػػػرد نتكجػػػة البحػػػث الحػػػالي بػػػ ف  لجعمجػػػي الدرا ػػػاء االجتجاعيػػػة لتنجيػػػة الججار ػػػاء الجتنيػػػة لػػػدكتـ 
التػػدربة عمػػى نجػػكذي تكبػػاؾ فػػي تنػػكع كتكاجػػ  الجعرفػػة لػػ  فاعميػػة فػػي تنجيػػة الدار التدرب ػػي لػػدل الطالػػة 

 بت بنمية التر ية.الجعمـ كعبة التار 
  :توصيات البحث

  تتجث  فيجا ي تيالتكصياء  عدد جف ا تخظصجف خظؿ النتام  التي تـ التكص  إلكتا  يجنف 
 .االهتجاـ بتضجكف نجكذي تكباؾ في براج  إعداد الجعمجكف بنمياء التر ية .9
لدار التدرب ػػي لػػدل تقػػكيـ جتػػاراء االجعػػدل فػػي كا ػػتجارل الجقابمػػة اال ػػتفادل جػػف بطاقػػاء الجظحظػػة  .4

 الجعمجكف في الجكداف التر ك .
عقػػد دكراء تدرببيػػة لمجعمجػػكف دثنػػار الخدجػػة فػػي ضػػكر نجػػكذي تكبػػاؾ لتنجيػػة جتػػاراء الدار التدرب ػػي  .2

 لدكتـ.
 الدار التدرب ي لدل الطالة الجعمـ بنمياء التر ية.جتاراء اقتراح براج  تر كية دخرل لتنجية  .2

   مقترحات البحث:
القضػايا التػي ال تػزاؿ فػي نتام  البحث التي تـ التكص  إلكتا  ككعكر الباحث ب ف هناؾ عػددا  جػف في ضكر 

 جا ي تي حاجة جا ة لمدرا ة كالبحث  كعمي  يجنف اقتراح 
 تطكبر براج  إعداد الطالة الجعمـ بنمياء التر ية في ضكر نجكذي تكباؾ. .9
 ي تكباؾ لتنجية جتاراء الدار التدرب ي لدكتـ. برناج  تدرببي لمجعمجكف دثنار الخدجة في ضكر نجكذ .4
فػػػي تخصصػػػاء  لػػػدل الطالػػػة الجعمػػػـ تصػػػجيـ بػػػراج  تدرببيػػػة دخػػػرل لتنجيػػػة جتػػػاراء الدار التدرب ػػػي .2

 جختمفة بجا كتكافق جع الج تحدثاء التكنكلكجية.
 تقكيـ جتاراء الدار التدرب ي لدل الجعمجكف دثنار الخدجة في ضكر نجكذي تكباؾ. .2
 الجعمجكف نحك نجكذي تكباؾ. اتجاهاء .2
 تطكبر دداكاء تقكيـ التدربة الجكداني لمطالة الجعمـ بنمياء التر ية في ضكر تكباؾ. .2
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 قائمة المراجع 
 المراجع العربية:

قكيـ الدار التدرب ى لمطظة الجعمجكف بكعبة االقتصاد (. ت4292) جاح حمجي يس  إبراهيـ .9
  الججمة العمجية لكمية التر ية الحادل كالعكربف الجنزلى بنمية التر ية النكعية فى ضكر جتاراء القرف 

 (.22 -2)  ص   ككلكك  ص9  الجزر 92النكعية  الجنكفية  العدد 
(. فاعمية تطبيقاء جكج  التعميجية عمى تنجية الجتاراء الرقجية 4291إبراهيـ  كام   جاح  ) .4

 -22)ص ص   2لنكعية  العددكالكفارل الذاتية لدل الطظة الجعمجكف  الججمة العر ية لمتر ية ا
992.) 

(. تقدكر دهجية جعرفة 4292)ف خجيس  الحجر   فاطجة بنء حجدافدجبك عكد   عبد  ب .2
الجحتكل في البكداغكجي جادل العمـك جف كجتة نظر عكنة جف جعمجي الجادل ب مطنة عجاف  درا اء 

 (.222 -242)ص ص الجاجعة الردنية  9  جمحق22العمـك التر كية  ججمد
فاعمية برناج  تعميجي قامـ عمى نظربة (. 4291)  اليا ر   ندار   باقر التجيجي  ك اـ نجـ   .2

ججمة نمية   الجركنة الجعرفية في تنجية الكفارل الذاتية الكاديجية لدل طمبة نمية التر ية ال ا ية
 (.9222-9229)ص ص   (22العدد)   جاجعة باب  التر ية ال ا ية لمعمـك التر كية كاصن انية

 (. تكاج  الجحتكل كالتر ية كالتكنكلكجيا  دار الفظح  الردف.4299) خكلي    عميال .2
 لمصف الكيجيامية الجرنباء لكحدل الكتركنية تعميجية جنتاي ددال (. تصجيـ4292داكد  رنا  ) .2

ا تخداجتا  ر الة  بعد الجعمجكف عند لمجحتكل  البكداغكجية الجعرفة في التغكر ال ابع  كا تككاؼ
 جاج تكر  نمية الدرا اء العميا  جاجعة بكرزبء  فم طكف.

(. فاعمية ج اؽ جقترح في التدربس الجصغر لتنجية الدار التدرب ي 4292دكيؾ  فدار   برناء) .2
لدل الطظة الجعمجكف تخصص د الكة تدربس الرباضياء بنمية التر ية جاجعة الخمك  في ضكر 

  نمية البناء جاجعة عكف 92كلية الجعاصرل  ججمة البحث العمجي في التر ية  العدد الخبراء الد
 كجس.

(. فاعمية برناج  قامـ ع  تفعك  جتاراء الكعي بجا كرار الجعرفة عمى 4292ركا عبد   ) .2
 -التحصك  الكاديجي كالدار التدرب ي لطالباء الدبمـك الجتني بجاجعة عججاف  ججمة نمية التر ية

 (.912 -922) ص ص (  9)21جاجعة عكف كجس العدد 
نجكذي جقترح ال تخداـ الجكالء الجتحفية االفتراضية في تنجية الجعرفة .  (2018) زركؾ   كد   .1

الفنية كالقيـ الججالية لدل الطظة/الجعمجكف بكعبة الصناعاء الخكبية بنمية التر ية كدثرها عمى 
 ددعال  9مدجج  الالججمة الدكلية لمبحكث في العمـك التر كية   ية لدكتـالدافع الجعرفي كالكفارل التعميج

 (.421-922 )ص ص   2
(. درجة ا تعداد جعمجي جاجعة النجاح الكطنية لتكظكف نظاـ التعمـ 4292ال عد   رنا هاكـ. ) .92

كنكلكجيا  اصلكتركني )جكدؿ( في العجمية التعميجية كفق إطار الجعرفة الخاص بالجحتكل كالتر ية كالت
 ر الة جاج تكر  نمية الدرا اء العميا  جاجعة النجاح الكطنية  نابمس  فم طكف.

http://library.aswan-svu.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85%d8%8c%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%ad+%d8%ad%d9%84%d9%85%d9%8a+%d9%8a%d8%b3.&criteria1=2.
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(. درجة ا تعداد جعمجي جاجعة النجاح الكطنية 4292كقكر  عمى الزهد    ال عد   رنا ) .99
 جاجعة لتكظكف نظاـ التعمـ اصلكتركني )جكدؿ( في العجمية التعميجية بح ة إطار تكباؾ  ججمة

 (  نابمس  فم طكف.2)29 الججمد االن انية(  لربحاث)العمكـ النجاح
(. برناج  تدرببي جقترح لتنجية جتاراء ا تخداـ الج تحدثاء 4292الكتر   عمى بف   الكمثجي) .94

التقنية في بكمة الصف لدل الطالة الجعمـ عمى ضكر احتياجات  التدرببية  نمية التر ية  جاجعة 
 (.429-442)ص ص   922مية التر ية ببنتا العددالجمؾ عبد العزبز  ججمة ن

(. الجعرفة البكداغكجية لمجحتكل الرباضي لدل جعمجي الصف 4292صياـ    جصباح  ظـ) .92
  .التر ية  الجاجعة اص ظجيةالثاجف ال ا ي بغزل  ر الة جاج تكر  نمية 

جرحمة التعميـ الثانك   (. ج تكل الجعرفة البكداغكجية لجعمجي الرباضياء ب4299عبا ي   عاد) .92
 (.242-222)ص ص   2ججمة العمـك اصن انية  العدد

(. تصكر جقترح صعداد جعمـ العصر 4292عبد العزبز  حجد  دحجد  فكدل  فاتف عبد الججكد) .92
الرقجي بنمياء التر ية في ضكر الجعاككر كالطر الدكلية الحدكثة لدج  تكنكلكجيا التعميـ اصلكتركني 

 (.222-222)ص ص   22داد الجعمـ  ججمة نمية التر كية  جاجعة الجنصكرل  العددفي براج  إع
(. تقكيـ الدار التدرب ي لمطظة الجعمجكف ببرناج  دبمـك 4292عبد العزبز  ط  جحجكد إبراهيـ) .92

التر ية العاـ بجاجعة نفر الككت في ضكر جعاككر جكدل الدار  ججمة درا اء عر ية في التر ية كعمـ 
 (.492-922)ص ص  2ي  22س  الججمد النف
تقكيـ برناج  إعداد جعمجي التاربت في نمياء التر ية ال ا ية  (. 4292)العجرش  حكدر حاتـ فال  .92

نمية التر ية   دنتكراج  ر الة في ضكر جعاككر هكماء االعتجاد الكاديجي العالجية كاقتراحاء لتطكبرج
 .العراؽ  جاجعة بغداد

(. الكفاياء التدرب ية الظزجة لجدر ي التاربت في الجرحمة اصعدادية  4291عذاة  عمي عطية ) .92
 (.242 -221)ص ص  92  الججمد29ججمة البحكث التر كية كالنف ية  العدد

نمية  ججمة   تخداـ التقنية الحدكثة في العجمية التعميجية(. ا4291) نرجس قا ـ جرزكؽ   العمياف .91
 (.422-429)ص ص   جاجعة باب   24  العددكاصن انيةالتر ية ال ا ية لمعمـك التر كية 

(. تطكبر الجعرفة التقنية التر كية الجرتبطة بالجحتكل 4291العجر   خكربة بنء عمى بف صال ) .42
لدل جعمجاء العمـك بجدكنة الرباض)تصكر جقترح(  الججمة الدكلية التر كية  TPACKالتعميجي 

 (.992-922)ص ص  9  العدد2الجتخصصة  الججمد 
(. نجكذي تكباؾ ن حد النجاذي الجعاصرل لتحدكد كتقكيـ 4292الغاجد   عزل عمي آؿ نباس ) .49

خصامص التدربس الفعاؿ في القرف الحاد  كالعكربف  الججمة اصلكتركنية الكاجمة جتعددل الجعرفة 
   نكفجبر  الردف.2(  العددMECSلنكر البحاث العمجية كالتر كية)

(. جعاككر تقكيـ جكدل الدار التدرب ي لجدر ي التاربت في 4292ناظـ ) الفتظك    تكمة جح ف .44
  22  العدد91التعميـ قب  الجاجعي  ججمة نمية التر ية ال ا ية  الجاجعة الج تنصربة  الججمد

 العراؽ.
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براج  التنجية الجتنية لجعمجي العمـك التجاربة في (. تطكبر 4292)فاتف عبد الججكد ال عكد فكدل   .42
  ججمة بحكث عر ية  TPACK دبعاد نجكذي الجعرفة بالجحتكل كالتكنكلكجيا كدصكؿ التدربس ضكر

 (.12-21)ص ص  2العدد في ججاالء التر ية النكعية 
ة في يجعجـ الجصطمحاء التر كية الجعرف (.4222دحجد) عمي  الجج   دحجد ح كف  المقاني .42

 .الجناه  كطرؽ التدربس  عالـ الكتة  القاهرل
(. برناج  تعميجي في التر ية العجمية قامـ عمى جتاراء االقتصاد الجعرفي كقياس 4292جادل )  ح .42

جاجعة حمكاف   –فاعمكت  في تقكيـ الدار التدرب ي كاالتجاج نحك جتنة التدربس لطظة نمية التر ية 
 .291-422(  ص ص 2)92ججمة تر كياء الرباضياء العدد

 فى اصعدادية بالجرحمة العمـك لجعمجى يالتدرب  الدار تقكيـ (.4299)الدكف زبف باهلل الجعتز    .42
  العمجية لمتر ية الجصربة الججعية  العمجية التر ية ججمة  الجعاصرل الدكلية الجعاككر بعض ضكر
 (.422 -492)ص ص   ككلكك   3 العدد   14 الججمد

التبادلي لتطكبر الدار (. تصكر جقترح قامـ عمى التدربس 4292الجركد  كك ف بف عقظ ) .42
التدرب ي لجعمجي الدرا اء اصجتجاعية في ضكر جعاككر الجكدل  الججمة الدكلية لإل تكاراء 

 (.411-422)ص ص  الجزر الثاني  2كالتدربة  الججمد
(. "االتجاهاء الجعاصرل في إعداد الجعمـ كتنجكت  جتنيا"  قطاع 4222الجفري  بدربة كآخركف ) .42
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