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تطوير املعرفة التقنية الرتبوية املرتبطة باحملتوى 
( لدى معلمات العلوم مبدينة TPACKالتعليمي )

 )تصور مقرتح( الرياض
 *خيرية بنت علي بن صالح العمري 

 

  

لدى معلمات العلوم بمدينة  TPACKسعت هذه الدراسة إلى بناء تصور مقترح لتطوير املعرفة التقنية التربوية املرتبطة باملحتوى التعليمي  _امللخص

نية الرياض، وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي من خالل بناء أداتين للدراسة، حيث سعت األداة األولى إلى تحديد مدى توافر املعرفة التق

( محاور تم تضمينها في استبانة إلكترونية وجهت 7( عبارة موزعة على )70التربوية املرتبطة باملحتوى التعليمي لدى معلمات العلوم، وتكونت من )

على جميع  ( معلمة قمن باإلجابة311( معلمة، واستجاب منهن )1375ملعلمات العلوم باملرحلتين املتوسطة والثانوية بمدينة الرياض البالغ عددهن )

ناء األداة فقرات االستبانة. وبعد جمع البيانات تم تحليلها باستخدام عدد من األساليب اإلحصائية للوصول إلى النتائج. وفي ضوء هذه النتائج تم ب

( عبارة بعد عرضها 71النهائية من )الثانية وهي "قائمة بمتطلبات تطوير املعرفة التقنية التربوية املرتبطة باملحتوى التعليمي"، والتي تكونت في صورتها 

ة محايدات حول على مجموعة من الخبراء واألخذ بآرائهم وإجراء التعديالت الالزمة عليها. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها أن أفراد عينة الدراس

 لتطوير هذه املعرفة لديهن مدى توافر املعرفة التقنية التربوية املرتبطة باملحتوى التعليمي لديهن بشكل عام كما قدم
ً
 مقترحا

ً
ت الدراسة تصورا

واملعرفة التقنية  TPK، مرحلة تطوير املعرفة التقنية التربوية TKيتضمن خمس مراحل للتطوير : )مرحلة اإلعداد، مرحلة تطوير املعرفة التقنية 

 ، مرحلة املتابعة والتقويم(.TPACKطة باملحتوى التعليمي، مرحلة تطوير املعرفة التقنية التربوية املرتبTCKاملرتبطة باملحتوى التعليمي

 .: إطار تيباك، املحتوى املعرفي التكنولوجي التربوي، التي باك، تطوير معلم العلومالكلمات املفتاحية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .باحثة دكتوراة في جامعة امللك سعود -وتكنولوجيا التعليمماجستير وسائل ، مشرفة تربوية في إدارة تقنية املعلومات بإدارة تعليم الرياض *
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( لدى TPACKتطوير املعرفة التقنية التربوية املرتبطة باملحتوى التعليمي )

 معلمات العلوم بمدينة الرياض )تصور مقترح(
 املقدمة. 1

يعيش العالم اليوم عصر التقنية املعلوماتية والتغيرات الرقمية       

املتسارعة في جميع مجاالت الحياة، حيث أصبح التأثر بالبيئة اإللكترونية 

الرقمية أمر ال بد منه لكافة أفراد املجتمع الذي أصبح يحكم على أي فرد أو 

 بيئة ال تواكب وتساير هذه التغيرات باالنعزال والتخلف.

هذه التغيرات املستمرة والتطورات املتالحقة أدت إلى تغير الكثير من    

املفاهيم ومنها مفهوم التربية الحديثة، وإلى تطوير التعليم باالعتماد على 

تقنيات التعليم بما تملكه من قدرة على توفير بيئة تعليمية قوية ومرنة وبما 

 1تقدمه من وسائل لتوصيل املعلومات ]
ً
من املعلمين تنقصهم  [، لكن كثيرا

الكفاءة في معرفة التقنية وأدواتها، وطرق استخدامها، وطرق التشغيل 

وصيانتها بشكل مبدئي على األقل، ولهذا فإنه من الطبيعي أن العديد من 

املعلمين يعتبرون أنفسهم غير مهيئين بما يكفي الستعمال التقنية في غرفة 

 [.2الصف ]

ي مأزق بعد أن قض ى سنوات عدة في الجامعة أو هذا األمر وضع املعلم ف     

 في مجال التخصص وفي املجال 
ً
كليات إعداد املعلمين والتي أعدته جيدا

 منها أغفل إعداد املعلم في التقنية والتعامل معها 
ً
التربوي،ولكن كثيرا

وتوظيفها بشكل فّعال في العملية التعليمية، مما جعل عملية إعداد املعلمين 

مستوى املطلوب. فإعداد املعلم للقيام باملمارسات التربوية ال ترقى لل

 يقتصر على 
ّ

الصحيحة والفّعالة في بيئة التعلم املدعمة بالتقنية يجب أال

محوري التخصص والجانب التربوي فقط؛ بل يتعداه إلعداده في محور ال 

 يقل عنهما أهمية وهو مجال التقنية وكيفية توظيفها. 

 TPACK Technological Pedagogical And Contentويعتبر إطار تيباك 

Knowledge  
ً
"املعرفة التقنية التربوية املرتبطة باملحتوى التعليمي" إطارا

 قام بتطويره كل من بونيا ميشرا وماثيو كوهلر]
ً
[ ويهتم هذا اإلطار 3حديثا

بالتكامل والتداخل بين محاور إعداد املعلم الثالثة. فهناك ثالثة عناصر 

سة ومهمة ملعرفة املعلمين وهي املعرفة باملحتوى التعليمي واملعرفة التربوية رئي

واملعرفة التقنية، وعلى نفس القدر من األهمية املعرفة بالتفاعالت بين هذه 

العناصر الثالثة والتي تولد عناصر جديدة هي املعرفة التربوية املرتبطة 

باملحتوى التعليمي، واملعرفة  باملحتوى التعليمي، واملعرفة التقنية املرتبطة

التقنية التربوية، باإلضافة إلى املعرفة التقنية التربوية املرتبطة باملحتوى 

( والتي تعتبر شكل من أشكال املعرفة تتجاوز كل املكونات TPACKالتعليمي )

 [. 3الثالثة وتعتبر أساس التدريس الفّعال مع التقنية ]

األولى كنتاج لتصميم تجريبي تم إجرائه من  ولقد ظهر هذا النموذج للمرة     

ولقد كان الهدف األساس من تلك التجربة  ،جانب بونيا ميشرا وماثيو كوهلر

هو تطوير مستويات الفهم الخاص باملعلمين إزاء االستخدام الفّعال للتقنية 

سواء أكانوا أولئك العاملين في املدارس الثانوية أم أعضاء -بقصد مساعدتهم 

على تعزيز ما يعرف باسم  -لتدريس العاملين في البيئات الجامعيةهيئة ا

 [. 4التدريس بواسطة التقنية ]

ويهدف هذا النموذج كذلك لوصف عمليات االتصال املتكامل ما بين    

املعرفة باملحتوى، واملعرفة التربوية، واملعرفة التقنية، حيث ساهم في توضيح 

لمين دمج األدوات التقنية في تدريس الكيفية التي يمكن من خاللها للمع

[. ويعتبر إطار تيباك 5املحتوى الدراس ي املقدم في بيئات التعلم الصفية ]

"املعرفة التقنية التربوية املرتبطة باملحتوى التعليمي" أحد اإلطارات 

الديناميكية املستخدمة في وصف املعرفة التي ينبغي على املعلمين االعتماد 

تطبيق املناهج واالستراتيجيات التعليمية بينما في الوقت عليها في تصميم و 

نفسه يقومون بإرشاد طالبهم إزاء طريقة التفكير من خالل االستعانة 

 في تدريس كافة املواد الدراسية ]
ً
 أساسيا

ً
 [. 6بالتقنية الرقمية باعتبارها عامال

 :[7( السياقات املكونة لنموذج تيباك ]1) ويوضح الشكل

 

 1شكل 

 السياقات املكونة لنموذج تيباك
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وينبغي التأكيد على أن نموذج تيباك لم يركز على الجمع بين املجاالت      

 فقد ركز على 
ً
الثالثة على أنها مجاالت مختلفة، ولكن على النقيض تماما

النظر إلى كل من املحتوى، واملعرفة التربوية، والتقنية على أنها مجاالت 

ن اختيار املحتوى مترابطة يؤثر كل منهم على اآلخر؛ وعليه فإنه يمكن القول أ

الدراس ي من شأنه أن يؤثر على االستراتيجيات التربوية التي يمكن االستعانة 

بها والطرق التقنية التي سيتم دمجها، كما أن التقنية من شأنها أن تؤثر على 

 [. 8الكيفية التي يتم من خاللها تدريس املحتوى الدراس ي ]

لتدريس الجيد باستخدام التقنية، ويعتبر إطار تيباك القاعدة األساسية ل     

 للكيفية التي يمكن من خاللها التعبير عن املصطلحات 
ً
كما أنه يتطلب فهما

 للتقنيات التربوية التي 
ً
املختلفة باستخدام األدوات التقنية، وكذلك إدراكا

يمكن من خاللها استخدام التقنية بطرق بنائية فّعالة لتقديم املحتوى 

 [. 9] الدراس ي

( في كثيٍر من الدراسات حول العالم منها TPACKوقد استخدم إطار تيباك )     

ما سعت لتطويره ومنها ما اعتمدته كإطار لقياس املعرفة التقنية التربوية 

املرتبطة باملحتوى التعليمي لدى املعلمين قبل وأثناء الخدمة ومنها دراسة 

دة إلعداد معلمي [ التي استقصت املمارسات الناجحة والواع5سريسوادس ي ]

العلوم في املرحلة الثانوية في تايالند وتوضيح مدى االستفادة من دورات 

إعداد معلمي العلوم ملا قبل الخدمة القائمة على أساس بيئة الحوسبة 

املعملية املستخدمة إلطار تيباك في تدريس العلوم، وقد أظهرت النتائج أن 

 إطار تيباك يمتلك الصفات األساسية للمعرف
ً
ة للمعلمين املؤهلين تأهيال

 في القرن الحادي والعشرون، كما أن إطار تيباك يعتبر مفيد في إعداد 
ً
عاليا

 الستخدام التقنية في 
ً
وتطوير معلمين ما قبل الخدمة وأثناء الخدمة مهنيا

[ 10املمارسات التدريسية داخل الفصول املدرسية. وقامت العيار وآخرون ]

هل املشاركة في فرق التصميم ببرنامج إعداد  بدراسة هدفت إلى توضيح

معلمي العلوم في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب قادر على تطوير 

مستوى التيباك، ومعرفة مهارات ومواقف معلمي ما قبل الخدمة لدمج تقنية 

املعلومات واالتصاالت، واختبار ما إذا كان الدعم املتمازج واملخلوط له تأثير 

ى مدى تطوير معلمي ما قبل الخدمة للتيباك ومواقف ومهارات املعلمين عل

تجاه استخدام تقنية املعلومات واالتصاالت. وقد أوضحت النتائج امتالك 

املعلمين املشاركين في مجموعة الدعم املتمازج ملستويات عالية من املعرفة 

، كما أنهم يمتلكون مواقف TPK، واملعرفة التقنية التربوية TKالتقنية 

ايجابية تجاه استخدام التقنية كأداة للتعليم واإلنتاجية، كما وقد اتضح أن 

استخدام الدعم املتمازج في فرق التصميم يعتبر من أكثر األساليب فاعلية في 

 تعزيز وتنمية مستوى التيباك لدى املعلمين.

[ بدراسة هدفت إلى التعرف على أثر املعرفة التقنية 11وقام الشهري ]    

على مستوى الفاعلية التدريسية  TPACKالتربوية املرتبطة باملحتوى التعليمي 

الخاصة بمعلمي الرياضيات في املدارس العامة السعودية. وقد اتضح من 

نتائج الدراسة أن املعلمين قد قاموا بتقييم مستوى املعرفة بالتيباك على 

حو مرتفع، كما أوضح املعلمون أن برامج اإلعداد املنهي الخاصة بهم قد ن

مكنتهم من االستعانة بالتقنية في بيئات التعلم الصفية على نحو أفضل 

مقارنة ببرامج التنمية املهنية وورش العمل التي حصلوا عليها أثناء الخدمة، 

اللة كما أوضحت النتائج الخاصة بالدراسة عدم وجود فروق ذات د

إحصائية ما بين مستوى معرفة املعلمين بالتيباك وبين تقديرات املدراء 

 ملستوى الفاعلية التدريسية الخاصة باملعلمين. 

[ في اإلقليم األطلس ي األوسط بالواليات 12وأجرى هوفر وقراندجينيت ]     

املتحدة األمريكية دراسة هدفت إلى تتبع مدى التطور في املعرفة التقنية 

" لدى معلمي ما قبل الخدمة. TPACKربوية املرتبطة باملحتوى التعليمي "الت

 في املعرفة التقنية 
ً
 ملحوظا

ً
واتضح من خالل نتائج تلك الدراسة وجود تحسنا

( وفي املعرفة التقنية التربوية املرتبطة باملحتوى التعليمي TPKالتربوية )

(TPACKالخاصة بأفراد العينة، إال أنه على الجانب )  اآلخر كان هناك تحسن

(. وهدفت دراسة TCKمحدود في املعرفة التقنية املرتبطة باملحتوى التعليمي )

[ إلى التعرف على دور التقنية في تحسين مستوى املعرفة باملحتوى 13أبيت ]

واملعرفة التربوية الخاصة بمعلمي ما قبل الخدمة في مادة العلوم، 

ضوء إطار تيباك. وذلك باستعراض  والرياضيات، والعلوم االجتماعية في

العديد من الدراسات التي تمت على مستوى أكثر من دولة، حيث أوضحت 

النتائج الخاصة بتلك الدراسة فاعلية ذلك اإلطار في تحسين مستوى املعارف 

 الخاصة باملعلمين.

[ الضوء في دراسته على تطوير إطار للتيباك 14ويسلط جيمويانس ]     

العلوم وتطوير دورات برنامج إعداد املعلمين املطبق في  لتدريس مناهج

اليونان لدمج تقنية املعلومات واالتصاالت في فصول العلوم، وتعزيز مهارات 

ومعرفة املعلمين لدمج التقنية في تعليم العلوم، وتحديد العوائق التي تواجه 

ائج أن برنامج إعداد املعلمين في تطبيق التيباك في ذلك. وقد أوضحت النت

تطوير مستوى التيباك يتطلب امتالك خبرات تعلم مستمرة وأصلية لتوفير 

فرص للتدريس في الفصول الدراسية ومتابعة التفكير وإبداء ردود األفعال، 

وساهمت املشاركة في برنامج إعداد املعلمين على تعزيز مستويات التيباك 

علمين في القيود لدي املعلمين، وقد تمثلت أهم العوائق التي تواجه امل

املفروضة على املمارسات التعليمية في النصوص العلمية، وعدم وجود وقت 

كافي إلعداد أنشطة التعلم التي تركز على احتياجات طالبهم. كما أشار نيس 

[في دراستهم إلى أهمية تحديد أثر إطار املعرفة التقنية التربوية 15وآخرون ]

القائم على االستعانة باإلنترنت في تدريس  TPACKاملرتبطة باملحتوى التعليمي 

كل من العلوم والرياضيات على خبرات النمو املنهي الخاصة باملعلمين، وقد 

اتضح من خالل نتائج الدراسة فاعلية االستعانة بإطار تيباك في تحسين 

مستويات النمو املنهي الخاص باملعلمين من خالل مساعدتهم على تصميم 

ية التعلم،ومن ثم فهي تساعد على االنتقال التدريجي من وتطبيق وتقييم عمل

إلى املعرفة التقنية التربوية  PCKاملعرفة التربوية املرتبطة باملحتوى التعليمي 

. وجرت دراسة من قبل غراهام وآخرون TPACKاملرتبطة باملحتوى التعليمي 

لق [ هدفت إلى املساهمة في فهم كيفية تحديد وقياس التيباك املتع16]

بتدريس العلوم، وتقييم مستوي تغيير ثقة املعلمين املشاركين في برنامج 

التطوير املنهي وتطوير العلوم حول التيباك، وقد أوضحت النتائج وجود زيادة 

 في مستوي ثقة املعلمين تجاه استخدام التيباك 
ً
ذات داللة ملحوظة إحصائيا

 عدم تزويد املعل
ً
مين باألدوات التكنولوجية في التدريس، كما وقد اتضح أيضا

املالئمة التي تساعد املعلمين على تطبيق التيباك في الفصول بشكل أكثر 

 فاعلية وذلك لكونهم معلمين مبتدئين.

[ إلى فحص مستوي تطوير التيباك 17وهدفت دراسة روهريج وقيوزي ]    

تمحور لدى معلمي املرحلة الثانوية املشاركين في برنامج التنمية املهنية امل

حول إدماج التقنية في الفصول الدراسية لدعم العلوم كأسلوب للتدريس 

الحقيقي، وقد أوضحت النتائج أن مشاركة املعلمين في البرنامج كان له تأثير 

هام وبارز على مستويات تنمية وتطوير التيباك لدي املعلمين، وأن املشاركة 
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ملعلمين حول كيفية في البرنامج قد ساهمت في تعزيز مستوى استيعاب ا

 إدماج التقنية في تدريس العلوم. 

إن قياس مدى املعرفة التقنية املرتبطة باملحتوى التعليمي لدى املعلمات       

من شأنه أن يسهم في معرفة مناطق الخلل والضعف في إعداد املعلمات، 

وملاذا ال يتمكّن من التكّيف مع التغيير وتوظيف التقنية بفاعلية في 

 للمعلمين واملعلمات في جميع تدري
ً
سهن، وإن كان قياس هذه املعرفة مهما

التخصصات، إال أنها مهمة بشكل خاص في مجال العلوم ملا قدمته التقنية 

من خدمات جليلة وفوائد جّمة لتحقيق أهداف هذه املادة ورفع مستوى 

ياس تحصيل الطالبات فيها. األمر الذي دفع الباحثة إلجراء هذه الدراسة لق

( لدى معلمات TPACK) املعرفة التقنية التربوية املرتبطة باملحتوى التعليمي

العلوم ثم تحديد املتطلبات الالزمة لتطويرها وبناء تصور مقترح لتحقيق هذا 

التطوير لديهن، فعملية تطوير معلمة العلوم تنطوي على قدر كبير من 

جوانب العملية التربوية األهمية، إذ أن أية جهود تبذل لتحسين أي جانب من 

 ألداء املعلم قبل 
ً
ال يمكن أن تؤدي إلى التقدم املنشود ما لم تتضمن تطويرا

وأثناء الخدمة، باإلضافة إلى أن الباحثة لم تجد أية دراسة علمية وظفت 

 ( في مجال تدريس العلوم في اململكة العربية السعودية.TPACKإطار تيباك )

ل اطالع الباحثة على نتائج االختبارات الدولية مشكلة الدراسة: من خال     

التي شاركت فيها اململكة لثالث دورات على التوالي  TIMSSللرياضيات والعلوم 

( وجدت أن طالب وطالبات اململكة حصلوا 2011، 2007، 2003في األعوام )

على نتائج متدنية دون املتوسطات العاملية، مما يوضح الضعف الكبير في 

 على الدراسات مستوى أ
ً
دائهم في مادتي العلوم والرياضيات، وباالطالع أيضا

 وجود خلل في 20العتيبي] [،19] الرويثي والروساء [،18] املالكي
ً
[ اتضح جليا

 لوجود ضعف في املعرفة 
ً
توظيف التقنية في تدريس العلوم مما يعد مؤشرا

العلوم أو في أحد التقنية التربوية املرتبطة باملحتوى التعليمي لدى معلمات 

 دون اإلفادة من التقنية في تطوير 
ً
العناصر املكونة لها، وبالتالي يقف عائقا

تدريس هذه املادة ورفع مستوى تحصيل الطالب فيها. فكانت الحاجة لهذه 

الدراسة لوضع تصور مقترح لتطوير هذه املعرفة املهمة التي تمنح معلمات 

ية في تحقيق األهداف والغايات التعليمية العلوم القدرة على اإلفادة من التقن

وتحقيق التدريس الفّعال الذي من شأنه أن يرفع مستوى التحصيل في هذه 

)املعرفة التقنية التربوية املرتبطة باملحتوى  TPACKاملادة، إن إطار تيباك 

التعليمي( هو إطار حديث ومهم لوصف مدى املعرفة املطلوبة من املعلمين في 

جميع التخصصات لدمج التقنية في التعليم بصورة فّعالة وقد أسُتخدم في 

الكثير من األبحاث والدراسات على مستوى العالم، وجاءت هذه الدراسة 

لتعرف على مدى توافر املعرفة التقنية التربوية املرتبطة بمادة لتوظيفه في ا

 العلوم لدى املعلمات في مدينة الرياض ووضع تصور مقترح لتطويرها.

 . مشكلة الدراسة2

 أسئلة الدراسةأ. 

 حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية:

التعليمي لدى  ما مدى توافر املعرفة التقنية التربوية املرتبطة باملحتوى  -1

 معلمات العلوم بمدينة الرياض.

ما متطلبات تطوير املعرفة التقنية التربوية املرتبطة باملحتوى التعليمي  -2

 لدى معلمات العلوم بمدينة الرياض. 

ما التصور املقترح لتطوير املعرفة التقنية التربوية املرتبطة باملحتوى  -3

 بمدينة الرياض.التعليمي لدى معلمات العلوم 

 أهمية الدراسةب. 

 :تكمن أهمية الدراسة الحالية فيما يلي 

تضع الدراسة تصور مقترح لتطوير املعرفة التقنية التربوية املرتبطة بمادة  -1

العلوم لدى املعلمات وذلك بتوفير معلومات يمكن ألصحاب القرار في كليات 

داث مقررات جديدة إعداد املعلمات والجامعات االستفادة منها الستح

 تساعد في إعداد املعلمات للعمل في بيئات تعليم معززة بالتقنية.

ستوفر الدراسة معلومات مفيدة ملراكز التدريب التربوي إلعداد الدورات  -2

التدريبية املبنية على الدراسات التي تحدد الحاجات التدريبية الفعلية 

وإبراز الجوانب التي ما زلن  ملعلمات العلوم العامالت في امليدان التربوي 

 بحاجة إلى تطويرها. 

اتجاه الدراسة يتوافق مع أولويات البحث في اململكة العربية السعودية  -3

[ أن مجالي إعداد وتأهيل معلمي العلوم 21حيث أظهرت دراسة الشمراني ]

.
ً
 وتقنيات التعليم يشكالن أولوية بحثية عالية جدا

تتوافق أهداف الدراسة مع أهداف مبادرة تطوير تعليم العلوم والتقنية  -4

 على برامج التطوير املنهي  STEMوالهندسة والرياضيات 
ً
ز حاليا

ّ
والتي ترك

 وتطوير قدرات املعلمين وتمكينهم من التدريس الفاعل.

 أهداف الدراسةج. 

 حاولت الدراسة تحقيق األهداف التالية: 

توافر املعرفة التقنية التربوية املرتبطة باملحتوى  التعرف على مدى -1

 التعليمي لدى معلمات العلوم بمدينة الرياض.

تحديد متطلبات تطوير املعرفة التقنية التربوية املرتبطة باملحتوى  -2

 التعليمي لدى معلمات العلوم بمدينة الرياض.

طة باملحتوى وضع تصور مقترح لتطوير املعرفة التقنية التربوية املرتب -3

 التعليمي لدى معلمات العلوم بمدينة الرياض.

 محددات الدراسةد. 

اقتصرت هذه الدراسة على وضع تصور مقترح لتطوير املعرفة التقنية  -1

 التربوية املرتبطة بمحتوى مادة العلوم لدى املعلمات في مدينة الرياض.

املدارس الحكومية طبقت هذه الدراسة على معلمات مادة العلوم في  -2

 بمدينة الرياض.

 /1435تم تنفيذ الدراسة خالل الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي  -3

 هـ.1436

 مصطلحات الدراسةه. 

التطوير: تخطيط الفرص التعليمية التي تستهدف إحراز تغييرات بعينها في 

[. 22] يمالش يء املستهدف، وتقدير املدى الذي حدثت به هذه التغييرات إبراه

: بأنه تحسين املعرفة التقنية التربوية 
ً
وتعّرِّف الباحثة التطوير إجرائيا

املرتبطة باملحتوى التعليمي لدى معلمات العلوم عن طريق تخطيط وتنفيذ 

برامج تطويرية تؤدي للتغير والتحول في هذه املعرفة وتغطي الجوانب 

 الضرورية الالزمة إلحداث هذا التغيير.

(: هو اإلطار TPACKقنية التربوية املرتبطة باملحتوى التعليمي )املعرفة الت

الذي يحدد املعرفة التي يحتاجها املعلمون لدمج التقنية بفاعلية في تدريس 

املواد الدراسية. وهو تفاعل معّقد بين )املعرفة التقنية( و)املعرفة التربوية( 

تج عن تقاطعها أنواع و)املعرفة باملحتوى(، حيث ينظر لها بأنها متداخلة وين

  .[23] أخرى من املعرفة يجب على املعلم اإلملام بها
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: بأنها املعرفة التي تحتاجها معلمات العلوم لدمج   
ً
وتعّرفها الباحثة إجرائيا

التقنية بفاعلية في تدريس هذه املادة، وهو تفاعل معقد بين املعرفة التقنية 

 واملعرفة التربوية واملعرفة بمحتوى مادة العلوم.

صور: هو الصورة العقلية عن األشياء الغائبة واألحداث املاضي ة إلى جانب التَّ

 [. 24األشياء التي لم تتحقق بعد في حيز الوجود ]

: بأنه رؤية مستقبلية لتصور مقترح   
ً
وتعّرف الباحثة التصور املقترح إجرائيا

لتطوير املعرفة التقنية التربوية املرتبطة باملحتوى التعليمي لدى معلمات 

ب العالجية العلوم بعد تحديد نواحي الضعف لديهن بحيث يتم وضع األسالي

التي تؤدي إلى تطور في هذه املعرفة لديهن بحيث يصبحن متمكنات من 

 التدريس الفّعال في بيئة مدعمة بالتقنية.

منهج الدراسة: اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على املنهج الوصفي 

التحليلي لوضع تصور مقترح لتطوير املعرفة التقنية التربوية املرتبطة 

 ( لدى معلمات العلوم بمدينة الرياض.TPACKمي تيباك )باملحتوى التعلي

مجتمع الدراسة: تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمات العلوم في املرحلة 

املتوسطة ومعلمات )الفيزياء والكيمياء واألحياء( في املرحلة الثانوية في جميع 

مدارس التعليم العام الحكومية النهارية بمدينة الرياض، ووفق آخر 

صائية رسمية صادرة عن اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض فإن عدد إح

 1436 – 1435( بالرياض لعام الكيمياء -الفيزياء  -األحياء  -معلمات )العلوم 

 ( معلمة.1375هـ بلغ )

عينة الدراسة: استخدمت عينة عشوائية تم اختيارها باستخدام املعادالت 

[ والتي 25التربية األمريكية لكيرجس ي ومورجان ]اإلحصائية وفق مدخل رابطة 

 ( معلمة.300حددت الحد األدنى لحجم العينة بعدد )

 1 جدول 

 توزيع عينة الدراسة بحسب التخصص وسنوات الخبرة بالتدريس ونوع املؤهل والتدريب في مجال الحاسب اآللي 1

 النسبة املئوية العدد الفئات املتغير

 % 16,4 51 علوم املرحلة املتوسطة التخصص

 % 27,33 85 فيزياء

 % 28,62 89 أحياء

 % 27,65 86 كيمياء

 %24.44 76 أقل من خمس سنوات سنوات الخبرة في التدريس

 %23.47 73 10سنوات إلى أقل من  5من 

 %26.05 81 15سنوات إلى أقل من  10من 

 %26.05 81 سنة فأكثر 15

 % 80,7 251 تربوي  نوع املؤهل

 % 19,3 60 غير تربوي 

 % 44,7 139 شاركت بالتدريب التدريب في مجال الحاسب اآللي

 % 55,3 172 لم تشارك بالتدريب

: أداتا الدراسة: استخدمت استبانتان في هذه الدراسة هما:
ً
 رابعا

( لقياس مدى املعرفة التقنية TPACKاالستبانة األولى: استبانة تيباك )

التربوية املرتبطة باملحتوى التعليمي لدى معلمات العلوم بمدينة الرياض وقد 

تم بناء هذه االستبانة بعد االطالع على األدبيات في مجال الدراسة الحالية 

ى املعلمين بشكل عام والدراسات الخاصة بتطوير استبانة قياس التيباك لد

ومعلمي العلوم بشكل خاص. وقد تمت االستفادة من االستبانات األكثر 

 في هذه الدراسات وهي: دراسة شاهين ]
ً
[، ودراسة آرشمبولت 26استخداما

[، 29[، ودراسة تشينق وآخرون ]28[، ودراسة هاندل وآخرون ]27وكرايبن ]

[، 30ق لين وآخرون ]ودراسة تزو شيان [،16ودراسة غراهام وآخرون ]

[، ومن ثم 31باإلضافة إلى االستبانة املطورة من قبل شميدت وآخرون ]

( عبارة موجهة إلى أفراد 86قامت الباحثة ببناء االستبانة والتي تتكون من )

محاور رئيسية. وأعطي لكل فقرة وزن مدرج وفق  7الدراسة وموزعة على 

( لـ " غير موافق بشدة "، 1رجة )سلم ليكرت الخماس ي على النحو التالي: الد

( 4( لـ " موافق إلى حد ما"، والدرجة )3( لـ " غير موافق"، والدرجة )2والدرجة )

 ( لـ " موافق بشدة ".5لـ " موافق "، والدرجة )

 صدق االستبانة األولى: 

: صدق املحكمين: حيث قامت الباحثة بعرض االستبانة بصورتها األولية 
ً
أوال

ن السادة املحكمين وطلبت منهم إبداء الرأي واملالحظات على مجموعة م

واملقترحات حولها وبناًء على آراء املحكمين تم تعديل االستبانة والتي أصبحت 

 ( محاور.7( عبارة موزعة على )70في صورتها النهائية تحتوي على )

: صدق البناء الداخلي: بعد أن قامت الباحثة بتطبيق االستبانة األول
ً
ى ثانيا

( معلمة، تم حساب معامل االرتباط 30على عينة استطالعية مكونة من )

بيرسون، وقد توصلت الباحثة إلى أن جميع معامالت ارتباط العبارات 

، وهذا يدل على تمتع 
ً
بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه دالة إحصائيا

 االستبانة بدرجة مرتفعة من الصدق.

 ثبات االستبانة األولى:

 
ً
: حيث تم تطبيق Test-Re Test Method: طريقة إعادة التطبيق أوال

( معلمة من خارج عينة 30االستبانة على عينة استطالعية تتكون من )

الدراسة، وقامت الباحثة بإيجاد معامل الثبات الكلي لالستبانة باستخدام 

%(، حيث تعتبر هذه 84( والذي بلغ )Test - Re Test) طريقة إعادة التطبيق

 القيمة جيدة ألغراض الدراسة والبحث العلمي. 

: طريقة ألفا كرونباخ: حيث قامت الباحثة باستخدام معادلة ألفا 
ً
ثانيا

كرونباخ، ووجدت أنها كانت مناسبة حيث بلغت معامالت الثبات على الدرجة 

( وهذه معامالت مقبولة ألغراض البحث العلمي، 0.79الكلية ألداة الدراسة )

 االستبانة جاهزة للتطبيق على عينة الدراسة. وبذلك أصبحت

االستبانة الثانية: قائمة متطلبات تطوير املعرفة التقنية التربوية املرتبطة 

 ( لدى معلمات العلوم بمدينة الرياض.TPACKباملحتوى التعليمي )
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قامت الباحثة ببناء هذه القائمة لإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة      

تم في ضوئها بناء التصور املقترح. واشتملت هذه القائمة على الدراسة ولي

( مراحل تمر بها عملية التطوير، وأعطي لكل عبارة 5( عبارة موزعة على )76)

( لـ "غير مهمة "، 1وزن مدرج وفق املقياس الثالثي على النحو التالي: الدرجة )

". ثم قامت الباحثة ( لـ " مهمة3( لـ " مهمة إلى حد ما"، والدرجة )2والدرجة )

 من أعضاء 17بعرض القائمة على مجموعة من الخبراء بلغ عددهم )
ً
( عضوا

هيئة التدريس في الجامعات العربية واملتخصصين في تقنيات التعليم وفي 

مناهج وطرق تدريس العلوم، حيث طلبت الباحثة من السادة املحكمين إبداء 

الخبراء تم تعديل االستبانة لتصبح  الرأي واملالحظات حولها، وبناًء على آراء

قائمة متطلبات تطوير املعرفة التقنية التربوية املرتبطة باملحتوى التعليمي 

(TPACK( لدى معلمات العلوم في صورتها النهائية مكونة من )عبارة  71 )

 ( مراحل تمر بها عملية التطوير.5موزعة على )

 إجراءات تطبيق أداتي الدراسة:

: بعد ا
ً
لتأكد من صدق وثبات االستبانة األولى تم تطبيقها في الفصل أوال

 للخطوات التالية: 1436 /1435الدراس ي الثاني من العام 
ً
 هـ وفقا

 .Qualtricsإعداد نسخة إلكترونية من االستبانة عبر موقع  -1

قامت الباحثة بتوزيع رابط االستبانة اإللكترونية وإيصالها إلى معلمات  -2

 عبر قنوات االتصال اإللكترونية املختلفة ومتابعة ذلك.العلوم 

قامت الباحثة بمتابعة استجابات أفراد العينة حتى تم الحصول على  -3

 ( استبانة صالحة للتحليل.311)

قامت الباحثة بتحليل االستبانات املرتجعة بهدف اإلجابة على سؤال  -4

 باستخدا
ً
م املعالجات اإلحصائية الدراسة األول، حيث تم تحليلها إحصائيا

املناسبة، وتفسير النتائج، والتعليق عليها ومقارنتها مع نتائج الدراسات 

 السابقة.

: في ضوء هذه النتائج وباالطالع على الدراسات السابقة قامت الباحثة 
ً
ثانيا

ببناء أداة الدراسة الثانية وهي "قائمة متطلبات تطوير التيباك لدى معلمات 

مدينة الرياض" ثم قامت الباحثة بعرضها على مجموعة من الخبراء العلوم في 

واملتخصصين في تقنيات التعليم وفي مناهج وطرق تدريس العلوم والتعديل 

 عليها في ضوء مقترحاتهم.

: في ضوء آراء املحكمين لقائمة "متطلبات تطوير التيباك لدى معلمات 
ً
ثالثا

عرضه في اإلطار النظري والدراسات  العلوم في مدينة الرياض" وفي ضوء ما تم

 السابقة، تم بناء التصور املقترح.

: في ضوء نتائج الدراسة تم وضع التوصيات واملقترحات.
ً
 رابعا

 األساليب اإلحصائية املستخدمة في هذه الدراسة: 

 تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية في الدراسة الحالية: 

طات الحسابية، واالنحرافات املعيارية استخدام التكرارات، واملتوس -

 لتحديد استجابة عينة الدراسة على أبعاد الدراسة.

استخدام معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ، وطريقة إعادة التطبيق  -

 للتأكد من ثبات االستبانة. 

 استخدام معامل ارتباط بيرسون للتأكد من صدق البناء ألداة الدراسة. -

 نتائجال. 3

 
ً
: النتائج املتعلقة بالسؤال األول: ما مدى توافر املعرفة التقنية التربوية أوال

 املرتبطة باملحتوى التعليمي لدى معلمات العلوم بمدينة الرياض؟

لتحديد مدى توافر املعرفة التقنية التربوية املرتبطة باملحتوى التعليمي لدى 

ة الدراسة على أداة معلمات العلوم بمدينة الرياض، تم تحليل استجابات عين

الدراسة األولى وترتيب النتائج التي توضح مدى توافر معرفة معلمات العلوم 

باملحاور السبعة املكونة إلطار املعرفة التقنية التربوية املرتبطة باملحتوى 

 للمتوسطات الحسابية من خالل الجدول رقم ) TPACKالتعليمي 
ً
 (:2وفقا

 2جدول 

 للمتوسط الحسابي
ً
 ترتيب مدى معرفة معلمات العلوم باملحاور السبعة املكونة إلطار تيباك وفقا

افقة املتوسط الحسابي املعرفة م  الترتيب درجة املو

 4 محايد TK 3.14املعرفة التقنية  1

 3 موافق CK 4.03املعرفة باملحتوى التعليمي  2

 2 موافق PK 4.11املعرفة التربوية  3

 1 موافق PCK 4.13املعرفة التربوية املرتبطة باملحتوى التعليمي  4

 5 محايد TCK 2.96املعرفة التقنية املرتبطة باملحتوى التعليمي  5

 7 غير موافق TPK 2.598املعرفة التقنية التربوية  6

 6 غير موافق TPACK 2.602املعرفة التقنية التربوية املرتبطة باملحتوى التعليمي  7

 محايد 3.37 املتوسط الحسابي العام

( أن معلمات العلوم في مدينة الرياض محايدات 2يتضح من الجدول )     

حول مدى معرفتهن باملحاور السبعة املكونة إلطار تيباك بمتوسط حسابي 

(، وهذا دون املستوى املطلوب. كما يتضح أن هناك تفاوت في موافقة 3.37)

نية أفراد عينة الدراسة حول املحاور السبعة املكونة إلطار املعرفة التق

(، وهي 4.13إلى  2.598ما بين ) TPACKالتربوية املرتبطة باملحتوى التعليمي 

متوسطات تتراوح بين الفئتين الثانية والثالثة والرابعة من فئات املقياس 

الخماس ي والتي تشير إلى )غير موافق، ومحايد، وموافق( مما يوضح وجود 

حيث جاء محور املعرفة التفاوت في موافقتهن على عبارات املحاور السبعة. 

في الترتيب األول بدرجة )أوافق(.  PCKالتربوية املرتبطة باملحتوى التعليمي 

، بينما  PKيليه محور املعرفة التربوية 
ً
في الترتيب الثاني بدرجة )أوافق( أيضا

الترتيب األخير بين هذه املحاور  TPKاحتل محور املعرفة التقنية التربوية 

 بدرجة )ال أوافق(.

( أن أفراد عينة الدراسة محايدات حول 2ويتضح كذلك من الجدول )      

( وهذا دون 3.14مدى توافر املعرفة التقنية لديهن بمتوسط حسابي )

املستوى املطلوب، ويمكن أن يرجع ذلك إلى ضعف برامج إعداد املعلمات في 

والتعامل معها والتي تقدمها الجامعات وكليات إعداد مجال التقنية 

املعلمات، باإلضافة إلى الضعف الواضح في تأهيل املعلمات بعد الخدمة، 

( من املعلمات لم يلتحقن بدورات تدريبية في مجال %55,4) حيث أن نسبة
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استخدام الحاسب اآللي واستخدام ملحقاته وبرامجه. وباستقراء نتائج 

 في هذه النتيجة مع الدراسات الدراسات السا
ً
بقة يتضح أن هناك توافقا

[ إلى عدم وجود برامج كافية في الكليات 32السابقة حيث أشار السليماني ]

تساعد على تعزيز املهارات الحاسوبية ومهارات التعامل مع االنترنت لدى 

معلمي ومعلمات العلوم، وعدم توافر فرص كافية للمعلمات للحصول على 

 إلى قلة 18خارجي في مجال التقنية، وأشارت دراسة املالكي ]تدريب 
ً
[ أيضا

إجادة معلم العلوم في املرحلة املتوسطة إلنتاج البرمجيات والعروض. 

 مع دراسة العتيبي ]
ً
[التي أظهرت أن استخدام 20واتفقت هذه النتائج أيضا

مدينة  تقنيات التعليم في تدريس مقررات العلوم من وجهة نظر املعلمات في

، وأن تمكنهن من انتاج وتطوير استخدامهن لتقنيات 
ً
حائل جاء بدرجة أحيانا

التعليم في التدريس جاء بدرجة متوسطة. واختلفت هذه النتيجة مع دراسة 

[ التي أشارت إلى أن معلم العلوم يجيد تشغيل الحاسب 33البلطان ]

[ والتي أوضحت 10والتعامل معه بدرجة كبيرة. ومع دراسة العيار وآخرون ]

نتائجها أن معلمي العلوم قبل الخدمة امللتحقون ببرنامج إعداد معلمي العلوم 

واملشاركين في مجموعة الدعم املتمازج يمتلكون مستويات عالية من املعرفة 

 .TKالتقنية 

( أن أفراد عينة الدراسة موافقات حول مدى توافر 2كما يتضح من الجدول )

(، وهذا يبين أن 4.03يمي لديهن بمتوسط حسابي )املعرفة باملحتوى التعل

معرفة املعلمات حول هذا البعد جيدة، ويمكن أن يرجع ذلك إلى أن اإلعداد 

العام ملعلمات العلوم في الكليات والجامعات يتضمن مقررات متنوعة تمكن 

املعلمة من اكتساب املعارف واملعلومات األساسية والخبرات الضرورية التي 

لى معرفة كافية بمحتوى العلوم بالرغم من التطور والتجدد تجعلها ع

املستمر في املناهج. باإلضافة إلى أن هذه البرامج الخاصة بإعداد املعلمات في 

مجال التخصص طرأ عليها تغيرات كثيرة من حيث محتوى املساقات وحداثتها 

الدراسات وربطها بالواقع بما يتناسب مع املناهج الجديدة. وباستقراء نتائج 

 في هذه النتيجة مع الدراسات 
ً
 وانسجاما

ً
السابقة يتضح أن هناك توافقا

[ والتي أشارت إلى أن معرفة 34السابقة كدراسة أمبو سعيدي والحجري ]

معلمي العلوم بمناهج العلوم حصلت على درجة أهمية كبيرة من وجهة نظر 

راسة منصور معلمي العلوم بسلطنة عمان. كذلك تتفق هذه النتيجة مع د

[ والتي أشارت إلى أن من أكثر أنشطة التطور املنهي ممارسة من 35وآخرون ]

قبل املعلمين واملعلمات هي املتابعة الهادفة للمستجدات ذات العالقة 

بالعلوم أو تعليمها عبر وسائل اإلعالم املختلفة، والقراءة املتخصصة في 

 م
ً
[ 36ع دراسة عيس ى ومحسن ]العلوم وتعليمها، وتأتي هذه النتيجة متفقة

والتي أشارت إلى أن املعيار الخاص بتمكن معلمي العلوم من بنية املادة 

العلمية وفهم طبيعتها ودورها في تحقيق جودة التعليم جاء بنسبة مرتفعة. 

[ والتي أشارت إلى أن حاجة 37واختلفت هذه النتيجة مع دراسة الشايع ]

طور منهي في املجاالت التخصصية والتربوية معلمي ومعلمات العلوم إلى برامج ت

جاء بدرجة عالية، وأن تقدير هذه الحاجة على مستوى املجاالت التخصصية 

 كان أعلى من املجاالت التربوية. 

 من الجدول )     
ً
( أن أفراد عينة الدراسة موافقات حول مدى 2ويتضح أيضا

وهذا يبين أن معرفة  (،4.11توافر املعرفة التربوية لديهن بمتوسط حسابي )

( معلمة 253املعلمات حول هذا البعد جيدة، ويمكن أن يرجع ذلك إلى أن )

 حيث تدرس 80,7علوم يشكلن نسبة )
ً
%( من عينة الدراسة مؤهالت تربويا

معلمة العلوم أثناء اعدادها الكثير من املقررات التربوية والنفسية والتي 

بوية الالزمة ملهنة التدريس. تجعلها على مستوى جيد من املعرفة التر 

 في هذه النتيجة 
ً
وباستقراء نتائج الدراسات السابقة يتضح أن هناك توافقا

[ والتي أشارت إلى أن 38مع نتائج الدراسات السابقة، كدراسة الشلوي ]

توافر مهارة صياغة األهداف اإلجرائية السليمة التي تعكس املفاهيم 

%( 100ءت بدرجة تمكن عالية وبنسبة )الفيزيائية لدى معلمات العلوم جا

 مع دراسة أمبو سعيدي 
ً
من عينة الدراسة، واتفقت هذه الدراسة أيضا

[ التي توصلت إلى أن درجة أهمية املعرفة بمتعلم العلوم 34والحجري ]

واملعرفة باستراتيجيات التدريس من وجهة نظر معلمي العلوم جاءت بدرجة 

[ التي أظهرت أن حاجة 37دراسة الشايع ]كبيرة. واختلفت هذه الدراسة مع 

معلمي ومعلمات العوم إلى برامج تطور منهي في املجاالت التخصصية والتربوية 

 جاء بدرجة عالية.

( أن أفراد عينة الدراسة موافقات حول مدى 2كما يتضح من الجدول )      

سابي توافر املعرفة التربوية املرتبطة باملحتوى التعليمي لديهن بمتوسط ح

(، وهذا يبين أن معرفة عينة الدراسة حول هذا املحور جيدة، ويمكن 4.13)

أن يكون سبب ذلك أن برامج تأهيل معلمات العلوم سواء قبل الخدمة أو 

بعد الخدمة في مجال تدريس مادة العلوم ارتكز على أهمية إكساب املعلمات 

هن تحقيق أهداف املعرفة التربوية املرتبطة بمحتوى العلوم، حتى يتسنى ل

املنهاج الدراس ي ملادة العلوم، وذلك ألن املعرفة التربوية املرتبطة بمحتوى 

تعليمي تساعد املعلمة على تحديد األهداف بدقة والتخطيط السليم 

لتحقيقها واختيار الطريقة املناسبة لتدريسها، لذلك جاء هذا البعد بدرجة 

ئج الدراسات السابقة يتضح أن موافق من قبل عينة الدراسة. وباستقراء نتا

 في هذه النتيجة مع الدراسات السابقة كدراسة أمبو 
ً
 وانسجاما

ً
هناك توافقا

[ والتي أشارت إلى أن درجة تقدير معلمي العلوم 34سعيدي والحجري ]

بسلطنة عمان ألهمية املعرفة التربوية املرتبطة باملحتوى التعليمي في مادة 

[ التي أظهرت نتائجها أن 36عيس ى ومحسن ] العلوم كانت كبيرة، ودراسة

درجة تمكن معلم العلوم من التخطيط لتدريس العلوم بطرق تساعد في 

تحقيق جودة التعليم كان بنسبة مرتفعة وكانت الفقرة الخاصة بتمكن املعلم 

من ترتيب موضوعات محتوى العلوم واختيار طرق التدريس املناسبة لها في 

 املرتبة األولى.

( أن أفراد عينة الدراسة محايدات حول 2ويتضح كذلك من الجدول )     

مدى توافر املعرفة التقنية املرتبطة باملحتوى التعليمي لديهن بمتوسط 

(، وهذا يبين أن معرفة املعلمات بالبعد الخاص باملعرفة 2.96حسابي )

ون التقنية املرتبطة باملحتوى التعليمي دون املستوى املطلوب، ويمكن أن يك

سبب ذلك أن تأهيل املعلمات سواء كان قبل الخدمة أو بعد الخدمة لم 

يتضمن اكسابهن املعرفة التقنية املرتبطة بمحتوى العلوم، فالتقنيات 

الرقمية تطورت بشكل كبير في السنوات األخيرة من هذا القرن، مما جعل 

لعملية املعلمات يواجهن الكثير من الصعوبات في استخدامها وتوظيفها في ا

التعليمية، حيث أن هذا األمر يتطلب تأهيل متخصص في مجال التقنية 

الرقمية بشكل خاص حتى تتطور املعرفة الالزمة للمعلمات لدمج التقنية في 

محتوى مادة العلوم. وباستقراء نتائج الدراسات السابقة يتضح أن هناك 

 في هذه النتيجة مع الدراسات السابقة ك
ً
 وانسجاما

ً
دراسة البلطان توافقا

[ التي توصلت إلى أن واقع استخدام معلم العلوم للمعامل االفتراضية 33]

وبرامجها القائمة على املحاكاة جاء بدرجة متوسطة،،وأن معلم العلوم يدرك 

ماهية املعمل االفتراض ي بدرجة متوسطة، كما يجيد استخدام املعامل 
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جة متوسطة، بينما يتيح لطالبه االفتراضية وبرامجها القائمة على املحاكاة بدر 

إجراء التجارب بأنفسهم من خالل املعمل االفتراض ي بدرجة قليلة. ودراسة 

 وبدرجة كبيرة ملعلمي 39الشهري ]
ً
 تدريبيا

ً
[ التي توصلت إلى أن هناك احتياجا

العلوم لتوظيف برامج الحاسب اآللي التطبيقية في تدريس العلوم، وكذلك 

كأحد برامج الوسائط املتعددة في تدريس  PowerPointاستخدام برنامج الـ 

العلوم، واالستفادة من شبكة االنترنت في نشر دروس العلوم عبر املواقع 

اإللكترونية الخاصة بالعلوم وبتدريس العلوم، وحاجة معلمي العلوم 

للحصول على معلومات كبيرة عن تقنية الواقع االفتراض ي ودوره في تدريس 

 العلوم.

( أن أفراد عينة الدراسة غير موافقات حول 2) ما ويتضح من الجدول ك      

(،وهذا 2.60مدى توافر املعرفة التقنية التربوية لديهن بمتوسط حسابي )

يبين أن معرفة عينة الدراسة حول هذا البعد متدنية، ويمكن أن يكون سبب 

من ذلك أن تأهيل املعلمات سواء كان قبل الخدمة أو بعد الخدمة لم يتض

اكسابهن القدرة على االستعانة بالتقنية لتغيير عمليتي التعليم والتعلم، 

فالتقنيات الرقمية تطورت بشكل كبير في السنوات األخيرة من هذا القرن، 

مما جعل املعلمات يواجهن الكثير من الصعوبات في استخدامها وتوظيفها 

راسات السابقة يتضح بشكل تربوي في العملية التعليمية. وباستقراء نتائج الد

 في هذه النتيجة مع الدراسات السابقة كدراسة 
ً
 وانسجاما

ً
أن هناك توافقا

[ التي توصلت إلى أن حاجة معلمي ومعلمات العلوم والرياضيات 37الشايع ]

إلى برامج للتطور املنهي في جميع املجاالت جاء بدرجة عالية وأحد املجاالت 

يس العلوم والرياضيات"، كما اتفقت هذه األكثر حاجة "دمج التقنية في تدر 

[ إلى عدم وجود برامج كافية 32النتيجة مع ما أشارت إليه دراسة السليماني ]

في الكليات تساعد على تعزيز املهارات الحاسوبية ومهارات التعامل مع 

االنترنت لدى معلمي ومعلمات العلوم في اململكة العربية السعودية. واختلفت 

[ والتي أشارت نتائجها إلى 10مع نتيجة دراسة العيار وآخرون ]هذه النتيجة 

أن معلمي العلوم قبل الخدمة امللتحقون ببرنامج إعداد معلمي العلوم 

، كما أنهم يمتلكون TPKيمتلكون مستويات عالية من املعرفة التقنية التربوية 

 مواقف ايجابية تجاه استخدام التقنية كأداة للتعليم واإلنتاجية.

( أن أفراد عينة الدراسة غير موافقات حول 2كما يتضح من الجدول )      

مدى توافر املعرفة التقنية التربوية املرتبطة باملحتوى التعليمي لديهن 

(، وهذه نتيجة متدنية تعزوها الباحثة إلى عدم 2.60بمتوسط حسابي )

لى الدمج إعداد وتأهيل معلمات العلوم سواء قبل الخدمة او أثناء الخدمة ع

الفّعال للتقنية في العملية التعليمية، باإلضافة إلى أن معرفة معلمات العلوم 

التقنية دون املستوى املطلوب األمر الذي سينعكس بطبيعة الحال على هذه 

املعرفة التي تتطلب الدمج بين )املعرفة التقنية، املعرفة التربوية، املعرفة 

لتي أدت إلى هذا التدني في هذه املعرفة باملحتوى التعليمي(. ومن األسباب ا

لدى معلمات العلوم عدم فهم املعلمات لطبيعة عملية التفاعل التي تتم بين 

املعرفة التقنية واملعرفة باملحتوى من جهة، وبين املعرفة التقنية واملعرفة 

 في أن مستوى )املعرفة التقنية 
ً
التربوية من جهة أخرى وهذا يتضح جليا

( TPKومستوى املعرفة التقنية التربوية  ،TCKملحتوى التعليمي املرتبطة با

لدى معلمات العلوم جاءت دون املستوى املطلوب كما أظهرت نتائج 

الدراسة، وبطبيعة الحال وبناء على ما سبق لن يكون لدى املعلمات الفهم 

بطبيعة التفاعل بين )املعرفة التقنية، املعرفة التربوية، املعرفة بمحتوى 

علوم(. وباستقراء نتائج الدراسات السابقة يتضح أن نتيجة هذا البعد ال

[ حيث كان تقييم معلمي الرياضيات ملستوى 11تختلف مع دراسة الشهري ]

 املعرفة بالتيباك على نحو مرتفع.

: النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني: ما متطلبات تطوير املعرفة التقنية 
ً
ثانيا

 حتوى التعليمي لدى معلمات العلوم بمدينة الرياض؟ التربوية املرتبطة بامل

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب التكرارات واملتوسطات الحسابية لكل 

عبارة من عبارات أداة الدراسة الثانية بعد استجابة الخبراء عليها كما يوضح 

 (.3الجدول )

 3جدول 

افات املعيارية ألداة الدراسة الثانيةالتكرارات   واملتوسطات الحسابية واالنحر

 درجة األهمية املتوسط الحسابي املرحلة

 مهمة 2.89 اإلعداد املرحلة األولى

 مهمة TK 2.78تطوير املعرفة التقنية  املرحلة الثانية

 مهمة TPK 2.91تطوير املعرفة التقنية التربوية  -أ املرحلة الثالثة

 مهمة TCK 2.88تطوير املعرفة التقنية املرتبطة باملحتوى التعليمي  -ب

 مهمة TPACK 2.85تطوير املعرفة التقنية التربوية املرتبطة باملحتوى التعليمي  املرحلة الرابعة

 مهمة 2.86 املتابعة والتقويم املرحلة الخامسة

 مهمة 2.86 املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري العام

( أن متطلبات جميع املراحل املقترحة لتطوير 3) يتضح من الجدول       

مهمة من وجهة  TPACKاملعرفة التقنية التربوية املرتبطة باملحتوى التعليمي 

نظر الخبراء، كما تشير لذلك قيم املتوسط الحسابي. حيث يتضح من النتائج 

أن متطلبات جميع املراحل حصلت على درجة )مهمة( وتراوحت املتوسطات 

(، وهذا يؤكد على أهمية هذه املتطلبات 2.91إلى  2.78الحسابية لها ما بين )

 باملحتوى التعليمي  لتطوير املعرفة التقنية التربوية املرتبطة

 لدى معلمات العلوم بمدينة الرياض من وجهة نظر الخبراء.

: النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث: ما التصور املقترح لتطوير املعرفة 
ً
ثالثا

التقنية التربوية املرتبطة باملحتوى التعليمي لدى معلمات العلوم بمدينة 

 الرياض؟

ل رؤية مستقبلية لتطوير املعرفة توصلت الباحثة إلى تصور مقترح يمث

التقنية التربوية املرتبطة باملحتوى التعليمي لدى معلمات العلوم بمدينة 

 الرياض.



TPACK 

111 

 
ً
الرؤية: أن تقدم وزارة التعليم في اململكة العربية السعودية تجربة رائدة  -أوال

في الرقي بأداء معلمات العلوم وتطوير معرفتهن بكيفية توظيف التقنية بشكل 

 ّعال في العملية التعليمية. ف

 
ً
في تطوير معرفة معلمة  TPACKالرسالة: السعي إلى توظيف إطار -ثانيا

العلوم ملساعدتها على القيام باملمارسات التربوية الصحيحة في بيئة التعلم 

املدعمة بالتقنية، وذلك استجابة للتغيرات الرقمية املتسارعة في جميع 

ظهور أدوار حديثة للمعلمة، وتمكينها من  مجاالت الحياة والتي أدت إلى

تصميم مواقف تعليمية باالستعانة بالتقنية، واختيار التقنيات املناسبة لها 

 واستخدامها داخل الفصل الدراس ي وخارجه.

: األهداف: الهدف األساس ي للتصور املقترح هو توفير معلمة علوم فّعالة 
ً
ثالثا

التقنية في العملية التدريسية ولديها  تمتلك السمات املعرفية الضرورية لدمج

القدرة على دمج التقنيات التعليمية في عمليتي التعليم والتعلم. وتطوير 

 على تجويد أدائها. 
ً
 معرفتها بما ينعكس إيجابا

محتويات التصور املقترح: يشتمل محتوى التصور املقترح على خمسة مراحل 

باملحتوى التعليمي لدى معلمات  لتطوير املعرفة التقنية التربوية املرتبطة

( يوضح املراحل الخمس ومتطلبات كل منها 4( والجدول )TPACKالعلوم )

 ألهميتها:
ً
 وفقا

ً
 مرتبة تنازليا

 4 جدول 

 وف
ً
 ألهميتهامراحل ومتطلبات تطوير املعرفة التقنية التربوية املرتبطة باملحتوى التعليمي مرتبة تنازليا

ً
 قا

 ألهميتها وصف املرحلة املرحلة
ً
 وفقا

ً
 متطلبات املرحلة مرتبة تنازليا

املرحلة 

 األولى

يتم في هذه املرحلة رسم خط السير إلى  مرحلة اإلعداد

األهداف التي تم وضعها، وتحديد 

وسائل هذا السير فالتخطيط الجيد 

يسهل عملية االنتقال من الحاضر إلى 

ويساعد على التخلص من املستقبل 

 أسباب املشاكل وتجنب األزمات.

توفير االمكانات املادية والبشرية الالزمة إلنجاح برامج تطوير التيباك لدى معلمات  .1

 العلوم.

 بالتدريس لتطوير املعرفة  .2
ً
تنفيذ دورات تدريبية تمهيدية للمعلمات امللتحقات حديثا

 بالتيباك لديهن.

االحتياجات التدريبية في مجال التيباك لدى معلمات العلوم والحاق املعلمة تحديد  .3

 بالبرامج املناسبة لها.

 ليشاركن في قيادة خطط تطوير  .4
ً
 وابداعا

ً
استقطاب معلمات العلوم األكثر كفاءة

 التيباك.

5.  
ً
 الحتياجاتهن.اشراك معلمات العلوم في التخطيط لبرامج تطوير التيباك وفقا

 وضع مشروعات تطوير التيباك لدى معلمات العلوم ضمن قائمة األولويات .6

 وضع خطة استراتيجية معلنة لتطوير التيباك لدى معلمات العلوم. .7

 االستفادة من نتائج الدراسات حول واقع توظيف معلمات العلوم للتقنية في التدريس .8

 برامج )التدريب والنمو املنهي( املقدمة ملعلمات العلومرصد جوانب القصور في  .9

اعداد البرامج التدريبية وبرامج النمو املنهي املتمحورة حول ادماج التقنية في تدريس  .10

 العلوم وفق اطار التيباك.

 التيباك.توفير الحوافز املادية واملعنوية ملعلمات العلوم الالتي يلتحقن ببرامج تطوير  .11

 زيادة املعرفة بمفهوم التيباك لدى املسؤولين عن برامج تطوير املعلمات. .12

تنفيذ البرامج التدريبية من خالل كفاءات تدريبية قادرة على احداث التطوير املطلوب في  .13

 التيباك.

 تخفيف العبء التدريس ي ملعلمات العلوم أثناء عملية تطوير التيباك لديهن .14

تعريف املعلمات بأسباب الدمج بين )املعرفة باملحتوى التعليمي واملعرفة التربوية  .15

 واملعرفة التقنية( أثناء عملية تقديم املحتوى الدراس ي وأثر ذلك على العملية التعليمية.

املرحلة 

 الثانية

مرحلة تطوير املعرفة 

 (TKالتقنية )

تستهدف هذه املرحلة تطوير قدرة 

معلمة العلوم على القيام بعدد مختلف 

من املهام باالستعانة بالتقنية. وأن تكون 

عملية اإلفادة من التقنية عملية 

مستمرة يتم تطويرها على مدار حياة 

ويتضمن تطوير املعرفة املعلمة املهنية، 

التقنية تطوير فهم املعلمة بالكيفية 

اللها االستعانة التي يمكن من خ

بالبرمجيات الحاسوبية وغيرها من 

األدوات التقنية املستخدمة في عرض 

املادة الدراسية في السياقات التعليمية 

املختلفة، كما تتضمن تطوير القدرة 

على التكيف وتعلم التقنيات املستحدثة 

 ة.اعداد برامج لتطوير معرفة معلمات العلوم بتقنيات األجهزة الذكي -1

تطوير أدوات للتقييم الذاتي للمعرفة التقنية لدى املعلمة بحيث تصبح معلمة العلوم  -2

 قادرة على تحديد احتياجاتها التدريبية في مجال التقنية.

تحديد مستويات متدرجة للمعرفة التقنية املطلوبة من معلمة العلوم بحيث تنتقل من  -3

 املطلوب.مستوى آلخر حتى تصل للمستوى 

االهتمام بإعداد كوادر مؤهلة على درجة عالية من الخبرة لتدريب املعلمات على جوانب  -4

 التيباك.

( أو ICDLتوجيه معلمات العلوم للحصول على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب ) -5

 أي برنامج تدريبي مكافئ تعتمده وزارة التعليم.

مستمرة الطالع معلمات العلوم على التطورات املستجدة في عقد ورش عمل بصفة  -6

 مجال التقنية.

مثل )املدونات، شبكات  0.2اعداد برامج لتطوير معرفة معلمات العلوم بتقنيات الويب  -7

 التواصل االجتماعي، الويكي..(.
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الفنية الشائعة اعداد برامج لتطوير معرفة معلمات العلوم بكيفية التغلب على املشاكل  -8 الجديدة.

 التي تواجههن أثناء استخدام التقنية.

اعداد برامج لتطوير معرفة معلمات العلوم بكيفية تصميم صفحات شخصية لهن على  -9

 االنترنت.

 اعداد برامج لتطوير معرفة معلمات العلوم بأنظمة إدارة التعلم. -10

التقاط )الصور ومقاطع الفيديو( اعداد برامج لتطوير معرفة معلمات العلوم بكيفية  -11

 ومعالجتها.

توفير نشرات إعالمية حول آخر املستجدات التقنية ملساعدة املعلمة على استخدامها  -12

 وزيادة معرفتها بها.

اعداد برامج تدريبية سنوية حول ما يستجد في التقنية تحدد وفق احتياجات معلمات  -13

 لديهن.العلوم ومستوى املعرفة التقنية 

املرحلة 

 الثالثة

تطوير املعرفة  -أ

التقنية التربوية 

TPK 

تطوير قدرة املعلمة على تطويع التقنية 

إحداث بما يخدم االستخدام التربوي و 

التغيير في عمليتي التعليم والتعلم 

باالستعانة بأنماط تقنية محددة، 

الوعي الخاص باملعلمات إزاء وتطوير 

لفة املتاحة طبيعة األدوات التقنية املخت

والتي يمكن االستعانة بها في توصيل 

مفهوم معين أو محتوى دراس ي معين إلى 

الطالبات، بحيث تصبح املعلمة قادرة 

على إعادة تشكيل األهداف التقنية بما 

 يخدم األهداف التربوية

 التدريساعداد برامج لتطوير معرفة معلمات العلوم بكيفية توظيف األجهزة الذكية في  -1

اعداد برامج لتطوير معرفة معلمات العلوم بالتقنيات الرقمية املفيدة في مهنة  -2

 التدريس.

اعداد برامج لتطوير معرفة معلمات العلوم بكيفية وضع وتنفيذ األهداف التعليمية  -3

 املرتبطة بالتقنية

 باستخدام السبورة التفاعلية.اعداد برامج ملساعدة معلمات العلوم على التدريس  -4

تدريب معلمات العلوم على اإلدارة الصفية الفّعالة للفصول املدعمة بالتقنية  -5

 )الفصول الذكية(.

اعداد برامج لتطوير معرفة معلمات العلوم بإنتاج واستخدام الوسائط التعليمية  -6

 الرقمية

بكيفية تصميم بيئات تعلم وأنشطة اعداد برامج لتطوير معرفة معلمات العلوم  -7

 تعليمية تعتمد على التقنية

تحفيز معلمات العلوم لتطوير استراتيجيات تدريسية مبتكرة باالعتماد على اطار  -8

 التيباك

 تدريب معلمات العلوم على استخدام وإدارة الفصول االفتراضية -9

باستراتيجيات التدريس اإللكترونية مثل اعداد برامج لتطوير معرفة معلمات العلوم  -10

)العصف الذهني االلكتروني، الخرائط الذهنية اإللكترونية، إدارة التعلم التعاوني عبر 

 اإلنترنت.....(

 اعداد برامج لتطوير معرفة معلمات العلوم باألساليب الرقمية لتقييم الطالبات -11

 اليب التحفيز الرقمية للطالباتاعداد برامج لتطوير معرفة معلمات العلوم بأس -12

تطوير املعرفة  -ب

التقنية املرتبطة 

باملحتوى التعليمي 

TCK 

بالكيفية تطوير معرفة معلمة العلوم 

التي يمكن للتقنية واملحتوى الدراس ي 

التأثير كل منهما على اآلخر، وأن تعي 

معلمة العلوم األسلوب الذي يمكن من 

العلوم خالله عرض وتقديم محتوى 

باالستعانة بالتقنية. بحيث تصبح 

املعلمة متمكنة من الوسائل التقنية 

التي يمكن االستعانة بها من أجل عرض 

 محتوى العلوم

اعداد برامج لتطوير معرفة معلمات العلوم بكيفية استخدام البرمجيات املصممة  -1

 لتدريس موضوعات العلوم كاملعامل االفتراضية
ً
 خصيصا

لتطوير معرفة معلمات العلوم بالتقنيات الرقمية التي يتم من خاللها جمع  اعداد برامج -2

وتحليل البيانات العلمية املختلفة مثل )امليكروسكوب وأجهزة االستشعار املرتبطة 

 بالحاسب(.

اعداد دليل املعلمة بطريقة يتم فيها تحديد أبرز النقاط التعليمية التي تحتاج إلى  -3

التقنية مثل) مقاطع الفيديو، املحاكاة الحاسوبية...الخ( للتغلب على استخدام 

 صعوبتها

تطوير وسائط تعليمية ملناهج العلوم ذات طبيعة رقمية مثل )برامج املحاكاة، مقاطع  -4

الفيديو( والتي تعالج املفاهيم املجردة والغامضة بطريقة تسهل على املعلمة عرض 

 املحتوى من خاللها

اعداد برامج لتطوير معرفة معلمات العلوم بأساليب عرض املحتوى باستخدام  -5

 التقنية.

اعداد برامج لتطوير معرفة معلمات العلوم بأساليب البحث التقنية حول موضوعات  -6

 مادة العلوم
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اعداد برامج لتطوير معرفة معلمات العلوم بكيفية تمثيل محتوى العلوم بطريقة  -7

 سائط املتعددة، املحاكاة، النمذجة...(.رقمية مثل )الو 

تحرير معلمة العلوم من القيود املتعلقة ببعض املمارسات التدريسية التقليدية  -8

 املتضمنة في كتب تدريس العلوم

اعداد برامج لتطوير معرفة معلمات العلوم بكيفية إعداد خطة درس في العلوم تتطلب  -9

 استخدام التقنيات الرقمية

انشاء مجتمعات ممارسة افتراضية ملعلمات العلوم تساعدهن على التواصل وتبادل  -10

 الخبرات مع معلمات العلوم األخريات

تطوير محتوى رقمي ملادة العلوم قابل للتحديث بصفة مستمرة وفق التطورات  -11

 املتسارعة في مجال التقنية

ة على فهم الكيفية التي يمكن من االستعانة بمحتوى إضافي ملنهج العلوم يساعد املعلم -12

 خاللها عرض موضوعات املنهج بطريقة تقنية

تشجيع معلمات العلوم على املشاركة في املؤتمرات التقنية التي تنظمها الجهات  -13

 التعليمية على املستوى اإلقليمي والعاملي

املرحلة 

 الرابعة

مرحلة تطوير املعرفة 

التقنية التربوية 

املرتبطة باملحتوى 

 TPACKالتعليمي 

تطوير معرفة معلمة العلوم بطبيعة 

عملية التفاعل التي تتم ما بين "املعرفة 

بمحتوى العلوم، واملعرفة التربوية، 

واملعرفة التقنية". وتطوير فهم معلمة 

العلوم لطبيعة العالقات املتبادلة 

 املكونات الثالثة. املوجودة بين

وضع إطار عام يمكن من خالله دمج املعارف الثالثة املقدمة من خالل إطار تيباك في  -1

 املمارسات التدريسية الخاصة بمادة العلوم

تدريب معلمات العلوم على تصميم دروس العلوم من خالل الدمج بين املكونات الثالثة  -2

 التربوية، املعرفة التقنية()املعرفة باملحتوى، املعرفة 

تطوير معرفة معلمات العلوم بكيفية اختيار التقنيات التي تساعد على تدريس محتوى  -3

 العلوم بفعالية

اكساب معلمات العلوم املهارات الالزمة لتطوير أساليب تدريس حديثة ومبتكرة تدمج  -4

 الحديثة، التقنية(.بشكل مناسب بين )محتوى العلوم، أساليب التدريس 

تطوير قدرة معلمات العلوم على التمييز بصورة دقيقة بين املكونات املختلفة الخاصة  -5

 بنموذج تيباك

عقد الندوات واللقاءات العلمية الدورية التي تسهم في تطوير معلمات العلوم في  -6

 مكونات اطار التيباك

عملية التفاعل التي تتم ما بين )املعرفة بمحتوى تطوير معرفة معلمة العلوم بطبيعة  -7

 العلوم، واملعرفة التربوية، واملعرفة التقنية

املرحلة 

 الخامسة

مرحلة املتابعة 

 والتقويم

املتابعة والتقويم تعتبر عملية مستمرة 

تستخدم الجمع املنظم للبيانات من 

امليدان التربوي لتزويد إدارة التعليم 

واملسؤولين بالتطور املستمر عن مدى 

اإلنجاز في األداء والتقدم في تحقيق 

 األهداف

لعلوم استثمار معلمات العلوم ذوات األداء املتميز في توظيف اطار التيباك في مجال ا -1

 بوصفهم مصادر للخبرة في املدارس

عقد دورات تدريبية للمشرفات القائمات على متابعة وتقييم أداء معلمات العلوم حتى  -2

ن من تقييم "مدى املعرفة التقنية التربوية املرتبطة باملحتوى التعليمي" لدى 
ّ
يتمك

 املعلمة بشكل صحيح

العلوم من خالل )الزيارات االشرافية، تقارير مديرات متابعة مدى تحسن أداء معلمات  -3

 املدارس، املقابالت، اختبارات الكفايات، ملفات االنجاز، مستويات أداء الطالبات(

إجراء تقويم مستمر لبرامج تطوير التيباك املقدمة ملعلمات العلوم للتعرف على مدى  -4

 تحقق أهدافها.

 بالتغذية الراجعة ألدائهن التدريس ي وفق إطار التيباك.تزويد معلمات العلوم  -5

تصميم بطاقات تقويمية مقننة للمعرفة التقنية التربوية املرتبطة باملحتوى التعليمي  -6

املطلوبة من معلمة العلوم بحيث يتوافر فيها شروط الصدق والثبات الستخدامها في 

 مالحظة سلوك املعلمة وكفاءاتها.

اإللكتروني ملعلمة العلوم لتثبيت مؤهالتها وخبراتها والدورات التي التحقت  تفعيل امللف -7

 بها ولرصد احتياجاتها التدريبية في مجاالت التيباك.

 رصد املعوقات التي تواجه عملية تطوير التيباك لدى معلمات العلوم. -8

وربط التقييم السنوي إنشاء نظام شامل لتقييم تقدم معلمة العلوم في مجال التيباك  -9

 للمعلمة بمكافآت األداء.
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 ألهميتها وصف املرحلة املرحلة
ً
 وفقا

ً
 متطلبات املرحلة مرتبة تنازليا

 باألفكار واملفاهيم  -10
ً
االهتمام بمعالجة معوقات تطوير التيباك في تعليم العلوم بدءا

 بكل املعوقات املادية والبشرية.
ً
 الخاطئة مرورا

قصورها، تحديد نقاط القوة والضعف في أداء معلمة العلوم وذلك ملتابعتها في جوانب  -11

 وتعزيز الجوانب اإليجابية التي أبدعت فيها، وتكريمها إن كانت متميزة في أداءها

 توصيات. ال4

أن تقوم وزارة التعليم بتطوير معرفة معلمات العلوم بإطار تيباك بوصفه  -1

التدريس من خالل تبني إطار حديث ينظم االستخدامات التربوية للتقنية في 

التصور الذي اقترحته الدراسة الحالية وإعادة النظر في برامج تدريب 

معلمات العلوم وإجراء اصالح شامل للمنظومة التدريبية ملعلمات العلوم في 

 مجال دمج التقنية في العملية التعليمية.

مة وذلك أن تتبنى كليات التربية إطار تيباك في إعداد املعلمات قبل الخد -2

 بتضمين مقررات تهتم بالتكامل بين محاور إعداد املعلمة الثالثة.

أن تتبنى وزارة التعليم بناء شراكات مع مؤسسات تدريبية محلية وعاملية  -3

من أجل تدريب معلمات العلوم على أحدث أساليب الدمج الفعال للتقنية في 

 التدريس في ضوء اطار التيباك.

نشرات اإلعالمية وعقد ورش العمل بصفة مستمرة االهتمام بتوفير ال -4

الطالع معلمات العلوم على التطورات املستجدة في مجال التقنية وكيفية 

 توظيفها في العملية التعليمية.

االستفادة من تجارب دول العالم املتطور وبعض دول العالم الثاني الرائدة  -5

 في دمج التقنية في التدريس وفق نموذج تيباك.
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ABSTRACT_ This study aimed to build and provide a Suggested Conception for the development of 

TPACK among female science teachers in Riyadh. The study used the descriptive method by building two 

tools for the study, the first tool endeavored to determine the TPACK extent of availability among female 

science teachers, it consisted of (70) statements distributed to (7) themes and sent to female teachers of 

science in middle and high schools in Riyadh, (311) teachers answered all the paragraphs of the 

questionnaire. After collecting the data, it has been analyzed using a number of statistical methods in 

order to gain access to the results. In the light of these results, the second study tool has been built, it was 

"a List of the requirements of TPACK development" ,which its final form consisted of (71) statement, after 

presenting to a group of experts to take their opinions and made the right adjustments to it. Results of the 

study showed that: The study sample were neutral in general about the availability of TPACK that they 

have. The study provided a Suggested Conception for the development of TPACK, included five stages of 

development: (Preparation, TK development, TPK & TCK development, TPACK development, follow-up 

and evaluation level  .(  
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