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 قسم الدراسات العليا لطرائق التدريس ـ طرائق تدريس التربية الفنية

 كلية التربية االساسية

 العراق

 

 الملخص
ية  أثره في تنمالبيداغوجي , ثم التعرف على (  TPACKى )امج تدريبي قائم على منحالبحث الى بناء برنهدف  

برنةامج تةدريبي مة  ببنةاء  تةا ت الباحثرات التدريس لدى معلمي التربي  الفنية    للتحـةقيه هةدف البحةقث, قامةامه

, ل نمةوذج الييةال لالدنةد ,  يوذج العةا  للتصةميم التعليةقمتصميم التعليمقةقي , لهمةا ا النمةج نموذجيق  للخالل دم

ميم التجريبةي ذ  التصةي ,لهج التجريبةالمةن تةا , لقةد اعتمةدتاالباحث ج تةوليفي مة  تصةميموذلاليرلج منهمةا بةمنم

قت عينةةق  لتكونةة ي لبعةةد  , ع ت بيةةه اختبةةار  قبلةة  ( , مةةالضةةبا الجدئةةي , لالمجمةةوعتي  ) التجريبيةة  لالضةةاب 

  فةي للتربيةالمديرية  العامة    , فةي ي التربية  الفنيقةق  للمرحلة  ادبتدائية( معلماً , لمعلم  م  معلم63)قث م  البح

 ا ااداتي  للبحث , لهم تا عقدت الباحثا   الصدر , لقد  قق مدينداد / الرصاف  الثالث  بغقمحافظ

 ( فـققققرة  04ف م  )ق اختبققار معرفي لـياس مهارات التدريس , لالذ  تملق1

يم اداء معلمةي   لتـةوحظةلفقه سلم ستانفقورد اليماسي  (, لمال  على  اق  المالحظار  ) بق  اداة ادختبار المه2

ادتصةال التعليمةي ق الت ويةقر  م ق/ ات التربي  الفني  في مهارات التدريس ) التشييقص ق التي يا ق التنفيةذ ق التـةوي

( فـقةقرة 34  ( , مة  )المالحظة    لادخالقي  ( , لتملقفت اداة ادختبةار المهةار  ) ب اقةالمهني  الذاتي ق المسؤللي

مةة  صةةدا اداتةةي البحةةقث , لثباتهمةةا , مةة  خةةالل عر ةةها علةةى مجموعةة  مةة  اليبةةقراء ,  تةةا لتحــةةت الباحث

اسةتمر الت بيةه ادسةت العي تداتةي ث , ليه على عين  البحةقللت ب  لتصبح ادداتا  عندهققا صالح   ,لالمحكميق

      تدريبي( ايا5, ل كانت مقدة البرنامج التدريبي ) 12/2412/ 20, للغاي   2412/ 11/ 5البحقث م  

 ج التققي اسفققر عنهققا البحقققث الحالقققي الم  اهم النتائ  

ي / (  البيةداغوجي  لةدى معلمةTPACK ى ) قق ظهر ا  حجم ادثر الذ  تركه البرنامج التدريبي الـائم على منحة

اً , يةقدل علةى اثةقر جيةقد جةقدراً (  في ادختبار المعقرفي البعد  , لهو يمثل مؤش4824وع  التجريبي   )ات المجم

 س    البرنامج التدريبي في تنمي   معرف  معلمي / ات  فقي مهارات التدري

البيةداغوجي  لةدى معلمةي / ات  (TPACK ى ) دريبي الـةائم علةى منحةج التةقق بلغ حجم ادثر الذ  تركةه البرنةام

البعةةقد  , لهةةو يمثةةل مؤشةةراً جيةةد جةةداً , يقةةقدل علةةى اثةةقر  (  فةةي ادختبةةار المهةةار 4820المجموعةة  التجريبيةة   )

 م   البرنامج التدريبي في تنمي  مهارات التدريس لديه
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The Impact of A Program Based On - TPACK - Pedagogy in the 

Development of Teaching Skills of Teachers of Art Education 
 

 

Noor Safaa Hassan                      Assist. Prof. Dr. Zuhoor Jabar Al-atwaney 

 

ABSTRACT 
The aims of this research is to build training   program based on the model (TPACK) 

pedagogy which to make the teachers acquire enough necessary information that make them 

able to combine the technology with learning.                                               

The research problem is summarized in the following question:.           

Does the model (TPACK) pedagogical have impact in the improvement of studying skills 

of art education teachers?             

The researchers formed a training program by combination two patterns for didactic 

designing, they are : the general pattern for didactic designing and ALKAIAL and AL 

ZANDS pattern and creating a synthetic pattern is designed by researcher then , the 

investigation of authenticity of the training program is done by  showing it to group of expert 

and referees .To know the impact of the training program, the researchers depended on the 

experimental and the experimental designing of the partial controller, and these group 

(experimental and controller) with practice of test .The sample of researcher consist of (36) 

teachers, from the teachers of art education for the primary stage for the general of education 

in Baghdad government /the third Rusafa Al Sadr city .The researchers prepared two tools for 

the research, they are: 

1. Knowledge test to measure the studying skills, which consist of (40) items. 

2. The skilled test tool (observation card according to the fivefold Stanford) to observe 

and assess of the teachers performance of art education in studying skills. (Diagnosis, 

arrangement, fulfillment, assessment, didactic contact, self-improvement, 

professional and moral responsibility) the observation card consist of (60) items. 

The researchers investigated from the authenticity and stability of the research tools, by 

showing them to group of expert and referees, in order to become valid for practice on the 

research sample. 

The practice of the survey for the survey for research tools continues from 5\11\2018 to 

24\12\2018 , the training period was (5)training days . 

The most important result of current research:  

 The volume of the impact which was left by the training program which based on the 

model (TPACK) pedagogical of the experiment group teachers was (0.80) in the 

knowledge test and it represent Avery good pointer and it indicates on the training 

program impact in the enhance the knowledge of the teachers in studying skills. 

 The volume of the impact which was left by the training program which based on the 

model (TPACK) pedagogical of the experiment group teachers was (0.80) in the 

skilled test and it represent Avery good pointer and it indicates on the impact  training 

program  in the enhancement of  their studying skills  
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 (الفصل االول ) التعريف بالبحث 

حةول * ى العديةد مة  الدراسةاتعلةا اطالعهمةمة  خةالل  الباحثتةا  لدى مشكل  البحث تبلورت :ـ البحثمشكلة 

اعداد المعلمي  لتمهليهم مهنياً لتربوياً لتـنياً لعلمياً كونهم عصب العملية  التربوية  لمفتةاج نجاحهةا , لا  نوعية  

التعليم لمدى تحـيـةه لههةداف التربوية  لادرتـةاء بمسةتوى متعلمةي العصةر الرقمةي , رهة  بمسةتوى اداء المعلةم 

التي يتصف بها لترجم  المحتوى التعليمي في مادة التربي  الفنية  الةى  لالكفاءةلمهاراته التدريسي  لمـدار الفعالي  

إلجةةراء  الباحثتةةا حةةافداً لةةدى  ممةةا للةةد, دريس تةةدمج لغةة  عصةةر المتعلمةةي  التكنولوجيةة تةةاسةةاليب لاسةةتراتيجيات 

بعةة  التا **( فةةي المةةدارس ادبتدائيةة 15علةةى مجموعةة  مةة  معلمةةي التربيةة  الفنيةة  لعةةددهم ) دراسقةةق  اسةةت العي 

لمديري  تربي  بغداد/ الكرخ ادللى, لمعرف  مدى كفاياتهم المهني  التيصصي  لالتـنية  لالتربوية  فةي مةادة التربية  

الفني  , لكشفت م  خاللها ا  هناك  عفاً في ادداء المهني التيصصي للتربية  الفنية  لعةدلف الكثيةر مةنهم عة  

تربي  الفني  للمرحل  ادبتدائي  , لم  خةالل جمةع البيانةات لجةدت دمج التـني  الحديث  في تدريسهم لمحتوى دليل ال

لمة  خةالل تجربة  الباحثة  فةي مجةال , اننا اما  مشكل  قائم  لها مبرراتها لمواجهة  الثةورة المعرفية  التكنولوجية  

مةي اختصاصها كق )معلم  تربي  فني  ( توصةلت الةى ا  هنةاك  ةرلرة تسةتلد  تنمية  مهةارات التةدريس لةدى معل

ي لالتكنولةوجي , لد يتةمتى ذلةال اد لالتيصصةفةي المجةال التربةو   التربي  الفني  لتدليدهم بالمعارف المتجةددة

للمتعلمةي  تراعةي  المستدا  علةى كةل مةا مة  شةمنه ا  ييلةه بيعة  تفاعلية  جذابة  لمشةوق باإلعداد الجيد لالتدريب 

 TPACKلشامل  نظرياً لت بيـياً لتكنولوجياً   ليعتبر منحةى اختالف انماط التعلم لديهم , لادلتفات الى المعرف  ا

البيداغوجي هةو ادنمةوذج الوحيةد الةذ  يجمةع بةي  معةارف ثةالل هةي ) المعرفة  التيصصةي  , المعرفة  ب رائةه 

البيداغوجي في العراا علةى حةد  TPACKالتدريس لالمعرف  التـني  (   لنظرا لعد  لجود دراسات حول منحى 

ا عة  طريةه قيةاس اثةر برنةامج مةهيالتمسةيس لبحث اا  هناك مشكل  تستحه البحث ,لةذا ارتمتةا   لجدت الباحثتا علم 

البيداغوجي في تنمي  مهارات تدريس معلمي التربي  الفني  , مما حةدا بالبةاحثتي  الةى  ق TPACKقائم على منحى 

 صياغ  مشكل  بحثيهما في التساؤل ادتي ا

البيداغوجي اثراً في تنمية مهارات التددريس لددى معلمدي  TPACKريبي القائم على منحى ــ هل للبرنامج التد

 التربية الفنية ؟

 تتليص اهميققق  البحث في ادتقققي اق اهمية البحث:ـ

وجي يواكةب الت ةور التكنولةوجي لالثةورة لبحث في تـديم تو يح تنموذج معرفةي تربةو  تكنولةم هذا ايسه ق قد1

 المعلوماتي   

 TPACK)قةة قةةد يسةةهم هةةذا البحةةث فةةي تـةةديم برنةةامج تةةدريبي لتنميةة  مهةةارات التةةدريس علةةى لفةةه منحةةى )2

 البيداغوجي لمعلمي التربي  الفني  

( البيداغوجققةقي فةي TPACK)  رفد المكتبات العلمية  بجهةد علمةي يتةيح تعةرف اثةر برنةامج قةائم علةى منحةىق 6

 الفني  خاص  تنمي  مهارات التدريس عام  لالتربي  

قةةد تسةةهم النتةةائج التةةي سيتوصةةل ثليهةةا البحةةث الحةةالي مةة  ثفةةادة الـةةائمي  علةةى تعلةةيم المةةواد العلميةة  بشةةكل عةةا  قةة 0

لالتربي  الفني  بشكل خاص, لالمعلمي  الذي  يتدربو  على لفه هذا البرنامج التدريبي م  ت بيـه في تدريس هذه 

 المادة  

 

 

 
نةاجي       (, دراسة 2412( لدراسة  )عبةادة 2411( ل دراس  )امةي  2416دراس  )الغرال  ( 2*دراس  )دمحم سعد  لفت  

(2413) 

** مدرس  اليرموك الميتل   , ادصيل الميتل   , نور الشمس الميتل  , الديتو  الميتل   , ادزهةار الميتل ة  , الثنةاء 

للبنةي  , ابة  ادرقةم للبنةي  , المهلةب للبنةات , صةهيب بة  سةنا  للبنات , الـب  الدرقاء للبني  , اديثةار للبنةات , ادمةا  علةي 

 للبني  , الفيحاء للبني  , ذ  النوري  للبنات , كامل شبيب الميتل    
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 هـــــدف البحـــث:
 يهدف البحث الحالي , الى :ـ

دى معلمدي ( البيداغوجي في تنمية مهارات التددريس لد (TPACKتعرف اثر برنامج تدريبي قائم على منحى   

 التربية الفنية .

 البحث م  خالل اتهداف الفرعي  اآلتي  ا ليتحـه هدف

 ي  البيداغوجق (TPACK (ى ق بنقاء برنامج تدريبي لتنمي  مهارات تدريس معلمي التربي  الفني  على لفه منح1

مة   ي  البيةداغوج( TPACKى )ق قياس حجم اثةر البرنةامج التةدريبي لتنمية  مهةارات التةدريس علةى لفةه منحة2

  بغةداد / الرصةاف  الثالثة  ق مدينة  ي/ ات التربي  الفني   في المديري  العام  لتربية  معلمخالل ت بيـه  على عين  م

 2410-2412الدراسي  الصدر  للعا 

 فرضيات البحث:
 ات اآلتيــة :ـ ــق هدف البحث , وضعــت الباحثتان الفرضيللتثبــت من تحقي 

توسةا درجةات معلمةي /ات المجمةوعتي  ( بةي  م4845  )نقد مستوى ددلة  عفرلا ذات ددل  احصائيق د توجد 1

 اً  التجريبي  ل الضاب   في ادختبار المعرفي بعدي

( بةةي  متققةةقوسا درجةةات المجموعتيقةةق  4845)د فةةرلا ذات ددلةة  احصائيقةةق  عنةةد مستقةةقوى ددلقةةق  قةةق د توجةة2

 التجريبيقق  لالضاب قق  حول ادائهم المهققار  البعد  

( بةةي  متوسةةا درجةةات المجمةةوعتي  التجريبيةة  4845د توجةةد فةةرلا ذات ددلةة  احصةةائي  عنةةد مسةةتوى ددلةة  )-6

ً   في حجم اثر لالضاب     البرنامققج التدريبي في ادختبار المعرفي بعديققا

ق د توجد فرلا ذات ددل  احصائي  عند مستوى ددل  بي  متوسا درجات المجموع  التجريبقي  لالضاب   في ق0

حجةم أثةقر البرنةامج التةدريبي حةول ادائهةم المهةار  الكلةي لمهاراتةه ) التشةييص ق التي ةيا ق التنفيةذ ق التـةويم ق 

     ( بعديققاً دخالقيادتصال التعليمي ق الت وير الذاتي ق المسؤللي  المهني  لا

 حدود البحث :
 يتحدد البحث الحالي بـ :ـ  
  2410ق 2412العققا  الدراسققي  ـ الحـــدود الزمانية :1
   فققي محقققافظقق  بغققداد المققديققريقق  العامقققق  للققتربيقق   ـ الحــدود المكانيــة :4

  قق  العام  لتربي  بغققداد  معلمي لمعلمققات التربيقق  الفنيقق  في المديري ـ الحدود البشرية :3

 س تنمي  مهارات التدريل ي ( البيداغوجTPACKى) منح م علىالبرنامج التدريبي الـائ ـ الحدود الموضوعية :2

  مصطلحــات البحـــث :

مـةدار التغييةر الةذ  ي ةرأ علةى المتغيةر التةابع بعةد تعر ةه لتةمثير المتغيةر المسةتـل, ليظهةر ذلةال  هو ـر:ــاالث ـ1

لا حاً في التحكم بالمتغير التجريبي لزيادة قيمه أل خفضها لتحديد أثر هذه الديادة أل الةنـص فةي المتغيةر التةابع 

                                                 (             20,ص  2440أل الظاهرة مو ع الدراس    )الدليمققي ,

الفةرا الةدال احصةائياً بةي  متوسة ي حجةم أثةر درجةات المجموعة  التجريبية  لالمجموعة  ق التعريف ادجرائي اق 

الضاب    في ادختبار المعرفةي لالمهةار  ) البعةد (  بعةد تةدريب المجموعة  التجريبية  علةى  لفةه برنةامج قةائم 

 البيداغوجي لتنمي  مهارات التدريس لديهم (   TPACKعلى منحى 

  متكاملةة  مةة  المحتةةوى التعليمةةي تنةةتظم فيةةه المعةةارف لادنشةة   لادسةةتراتيجيات منظومةة هةةو البرنامج:ددــدد 4

التدريسي  , التي توجه نحو ت وير معارف لمهارات التفكير العلمي عند المتعلمي  بغي  تحسةي  مسةتوى انجةازهم 

 ( 65, ص 2410) زاير , لآخرل  ,      ول المناسب  لمشكل  موجه  لهم ايجاد الحللقدرتهم على 

هةي عملية  تي ةيا مجموعة  مة  ادنشة   , لاليبةرا ت , لادجةراءات تهةدف الةى تنمية   التعريف ادجرائي اةقق 

 البيداغوجي    TPACKمهارات التدريس لدى معلمي التربي  الفني  في  وء  منحى
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 البيداغوجي TPACKمنحى  ـ  3

 Technological Pedagogical Contentلهةو ثطةار المعرفة  اليةاص بةالمحتوى لالتربية  لالتكنولوجيةا )  

Knowledge Framework الذ  يهدف ثلى تو يح كفايات  رلري  للمعلمي  تمّكةنهم مة  دمةج التكنولوجيةا )

 ( Mishra & Koehler, 2006بالتعليم )

 البيداغوجي TPACKمنحى   ـ البرنامج القائم على2

مجموع  م  ادهداف لاليبةرات  -البيداغوجي اجرائيا بانها TPACKمنحى  تعرف الباحث  البرنامج الـائم على 

لالةذ   TPACKلادجراءات لادنشة   المي  ة  لالمنظمة  , لفةه انمةوذج المعرفة  البيداغوجية  التكنولوجية  

  التربي  الفني   يهدف الى تنمي  مهارات التدريس لدى معلمي 

التغيير الموجب الظاهر الذ  يتحـه نتيج  استعمال )العامل( , لالذ  سبه تحديده لالتي يا له  هي:ـ  التنمية ـ2

                                                   , ليمك  قياس هذا التغير بادختبارات التحصيلي  ال ادلات المالحظ  ال سواها م  اساليب التـويم "         

 ( 005ل ص 2440) احمد , 

التـةةد  الحاصةةل فةةي مسةةتوى مهةةارات التةةدريس لةةدى معلمةةي التربيةة  الفنيةة  الةةذي   هةةي  ق التعريف ادجرائي اق

   البيداغوجي  TPACKمنحى تدربوا لفه برنامج قائم على 

ا التدريس , لتنفيذه , لتـويمةه , لهةذا الـدرة على اداء عمل / نشاط ذ  عالق  بتي ي هوـ ـ مهارات التدريس :2

العمل قابل للتحليل الى مجموعقق  م  السلوكيققات ) ادداءات ( المعرفي  / الحركي  / ادجتماعي  , لمة  ثةم يمكة  

تـييمه في  وء معايير الدق  في الـيا  به , لسرع  انجازه , لالـدرة على التكيف مع المواقف التدريسي  المتغيةرة 

) رزلقةي , ل ةمياء ,     تعان  بالمالحظ  المنظم  , لم  ثم يمك  تحسةينه مة  خةالل البةرامج التدريبية   , بادس

 ( 10, ص 2412

سةلوك معلمةي التربية  الفنية  المتسةم بالدقة  لالسةهول  لالكفةاءة  فةي التفاعةل مةع البيعة   ق التعريف ادجرائي اةق هةو

  داغوجي البي TPACKالتعليمي  اثر تدريبهم لفه برنامج 

    

 الفصل الثاني ) اطار نظري ودراسات سابقة (

 

   :ـ البـرنـامـج التـدريبـي اوالً :ـ االطار النظري

تُعةةرف البةةرامج التدريبيةة  , بمنهةةا " ادداة التةةي تةةربا ادحتياجةةات باتهةةداف الم لةةوي تحـيـهةةا فةةي التةةدريب ,    

لالمادة العلمي  , بالوسائل لادساليب التدريبي  مع بعضها الةبع  ب ريـة  عالئـية  , بهةدف تنمية  الـةوى البشةري  

( ,  2416) العنةةةةد  ,                                         لتحـيةةةةه اهةةةةداف الفةةةةرد لالمنظمةةةة  "                       

( في جامع  حائل , بمنها ا" مجموع  النشاطات المؤسس  لالمي ا لها 2416لعرفته )عمادة الجودة لالت وير , 

,  , لالمستمرة , لالهادف  الى تدليد الـوى البشةري  فةي المؤسسة  , بمعةارف معينة  , لتحسةي  لت ةوير مهاراتهةا

    لتغيير سلوكياتها , لاتجاهاتها , بشكل ايجابي ل بناء "   

 مـراحـل تصميم البـرامـج التـدريبيـة :ـ 

يعةةد تصةةميم البةةرامج التدريبيةة  , خ ةةوة هامةة  فةةي بنةةاء البةةرامج التدريبيةة  , لتةةمتي مرحلةة  التصةةميم بعةةد تحديةةد   

ي ةةا , م( تصةةميم البةةرامج التدريبيةة  بمنهةةا " ذلةةال الجهةةد ال2414ادحتياجةةات التدريبيةة  , ليُعةةرف ) الكبيسةةي, 

يةات , لمحتةوى , لمضةمو  , يةراد منهةا تحسةي  لالهادف الى تحويل ادحتياجات التدريبية  , الةى انشة   , لفعال

ادداء, لتنمي  الـدرات , لت وير المهارات , لايصال المعلومات , لترشيد الميول لادتجاهات , م  اجل اهداف 

, لتصميم لبناء البرامج التدريبي  , اتجاهات لاساليب متنوعة  "  , ل لغايات فردي  , لجماعي  , لتنظيمي  محددة

 لتصميم التعليمي , المراحل ادتي  اق ل العا (  ADDIE modelنموذج ) تضم  ا لقد

لفيه يةتم تحليةل البيعة  التعليمية  المحي ة  بالبرنةامج المةراد تصةميمه , لتحديةد المشةكل  ,  :ـ Analsis التحليلق 1

لالحاجات لتحويلها الى معلومات , لتحديد خصائص المتدربي  , لحاجاتهم لاسةتعداداتهم  , لتحديةد الهةدف مة  

 زم   البرنامج , لتحليل المحتوى التعليمي , فضالً ع تحديد اليبرات لالمت لبات الال
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لفي هذه المرحل  يتم تحديد المي  ات التعليمي  لافضل طةرا معالجة  المشةكل  المحةددة  :ـDesignـ التصميم 4

سلفاً في مرحل  التحليل , لتنظيم اهداف المادة التعليمي  , لاعداد ادختبةارات , لتنظةيم محتةوى المةادة التعليمية  , 

  التعليميةة  التةةي سةةينفذ فيهةةا البرنةةامج , لمةةا تتضةةمنه مةة  مةةواد لتي ةةيا عمليةة  التـةةويم , فضةةالً عةة  تصةةميم البيعةة

 للسائل تعليمي  , اعداده لتنظيمها , بشكل يعي  المتدري على السير نحو تحـيه ادهداف المحددة  

لفيةه تةةتم ترجمة  تصةميم التعلةةيم لالتةدريب الةةى مةواد تعليميةة  حـيـية  , لتحديةةد  :ددـ Developmentـد التطدوير3

 عليمي  الالزم  , مع تنظيم ادنش   المرافـ  , لعملي  التـويم  الوسائل الت

 برنامج , لبدء التدريس لالتدريب ليتم فيه التنفيذ الفعلي لل :ـImplementationـ التنفيذ 2

لفيةةه يةةتم تـيةةيم المعلومةةات فةةي  ةةوء مةةا تةةم تحـيـةةه مةة  اهةةداف البرنةةامج , لفعاليةة   :ددـEvaluationـدد التقددويم 2

                                (23ق25, ص2412)اليفاف ,                                                                ي  التعليمي      عناصر العمل

 الى تضمي  نموذجهما المراحل ادتي  ا   وذهب )الخيال والزند ـ العراق (قق 

 ق اختيار الرؤيا لالرسال   1

  ق تحديد الحاجات 2

 ق ل ع ادهداف العام  للبرنامج  6

 ق تحديد المادة العلمي   0

 ق تصنيف المادة العلمي  بوتائر نسـي   5

 ق صياغ  ادهداف السلوكي   3

 ق تحويل المادة العلمي  تبعاً لههداف الى اساليب تدريس متنوع   2

 ق  با عامل توصيل المادة العلمي  مع عاملي النشاط لالدم   2

 دريس لفه نظا  م  التـويم التكويني لالتغذي  الراجع   ق الت0

 ق ل ع نظا  للتغيير بعد كل مستوى م  التـويم التكويني  14

 ق استيدا  المالحظ  المباشرة لالواجبات المندلي  لادمتحانات للسائل للتـويم التكويني 11

 ق استيدا  جدلل المواصفات بمسعل  امتحانيه متنوع   12

 (25, ص2412) الدند ق                                     التعديالت النهائي                           ق اجراء16

( المعةدل , لانمةوذج  ADDEIفي تصةميم برنامجهةا التةدريبي علةى الةدمج بةي  انمةوذج )  الباحثتانلقد اعتمدت 

)الييال لالدند ( , لتستيلص منهما نموذجةا توليفيةاً , يتناسةب لمت لبةات  برنامجهةا التةدريبي فةي بحثهةا, لرؤيتةه 

  المستـبلي   

, انقه ليقس هنقاك عقدد محقدد مق  الي قوات لتصميةقم البقرامةقج التدريبيةق  , بةقل  ( 4111و يـرى )السكارنـة ,  

ت حةةقول عةةقدد خ ةةقوات تصميةةقم ا  برنقامةةقج تدريبةةقي , بحسةةقب مت لبةةقات البرنقامةةقج لالهةةقدف هنةةقاك اجتهةةقادا

 المققرجو  تحـيـقه منه , اد انها تتضم  بصورة عام  , المراحل ادتي  اق 

  ت التقدريبيق    ق تحقديقد الحقاجقا1

 (160ق 162, ص  2411)السكارن  ,                                    ق تحقديقد اهقداف البقرنقامقج التقدريبقي2

                                                                          (216,ص  2445) ادحمد ,                      لاعقداد المواد التقدريبيتقوى البرنامج التقدريبي ,ل ع محق 6

 (140, ص 2411)السكارن  ,                                    التدريبي ق تحديد لاختيار ادساليب لال رائه 0

  (212,  2445)عميرة ,    ق  تحديد ادنش   التدريبي 5

   ق تحقديقد الفعق  المستهقدفق  في البقرنامقج التقدريبقي3

 ( 52, ص 2411)السكقارنق  ,                 .                                             ق اختيقار المدربيق 2 

 لتتكو  م  ااق  ق ادارة البرنامج التدريبي اق2

   مدير مركد ادعداد لالتدريب 

   مشرف تربو  ميتص 

     ( 60ق62, ص 2410) نبيقل ,                                احد المتيصصي  في مجال التدريب 

 التدريبي  د مكا  اقام  البرنامج ق تحدي0

  يد زما  تنفيذ البرامج التدريبي   ق تحد14

 



 
 

 

DOI: 10.33193/JALHSS.42.15 

 

 
421 

 
  

                         ق ميدانيق  البرنامقج التدريبقي11

 (162ق164, ص  2411)السكقارنق  ,                                           ق تـويقم البرنقامقج التدريبقي12

, ينبثةةقه مةة  الت بيةةقه المـصةةقود لنظريةةق  تعلةةقم معينةةق  , لمصةةممو  لتصميةةقم الفعةةقال للبقرامةةقج التقربقويةةق  ا  

البقرامقج التعليميق  بحاجق  الى الوعقي باعتـاداتهقم الشيصيق  حقول طبيعق  التعلقم في عصقرهقم , لا  ييتةقارلا 

ت التي فسرت التعليم , لم  ابرز النظريا مق  تقلال النظقريقات ما يتفقه لاعتـاداتهقم مق  مفاهيقم لاستقراتيقجيقات

 في ظل العصر التكنولوجي هي اق

تفترض النظري  ادتصالي  ا  عصرنا الحالي , هو عصر قائم اساساً علةى المعرفة  فةي  :ـ النظرية االتصالية 

كل مفاصل الحياة , لذا فاإلنسةا  بحاجة  للمعرفة  طيلة  حياتةه , فةالتعلم لةيس مـتصةراً علةى الةتعلم الرسةمي فـةا , 

لمعرف  مهمة  لةهداء المهنةي سلبي لها , لا  هذه ا متله  لعلى الفرد ا  يض لع بدلره في انتاج المعرف  لد يكو  

النةةةاجح فةةةي ميتلةةةف المجةةةادت , اذ تتسةةةم المعرفةةة  فةةةي عصةةةرنا الحةةةالي , بانهةةةا ذات كةةةم  ةةةيم جةةةداً , لبينيةةة  

التيصصةةات , بمعنةةى ا  الفةةرد ملةةد ت لكةةي يكتسةةب المعرفةة  فةةي تيصةةص معةةي  , ا  يكةةو  ملمةةاً بالمعةةارف فةةي 

ة المةتعلم علةى معالجة  المعةارف التةي يحتاجهةا كلهةا , مجادت اخرى غير اختصاصه , مما ترتب عليه عةد  قةدر

( للتعلم , م  اجةل Networks (لتكوي  معنى لها بمفرده , لذا صار لداماً عليه ادنيراط طيل  حياته في شبكات 

 ( , لتوصةةلت642قةة641, ص2412) الدنةةد ,    , لانتةةاج المعرفةة  تحـيةةه هةةدفي  فةةي آ  لاحةةد , لهمةةا ا الةةتعلم 

  , لهةقو فةي , الى ا  المةتعلم بحاجة  الةى معرفةق  حديثة ال ما تـقد  لفي  وء مت لبات بحثيهم  خقالم الباحثتان

ح اليةقو  قةقد د يصلةقح بعةقد حالي تتحقدل باستمرار, لمةا يصةلذلال مجبقر د مييقر , د  المعرفق  في عصقرنا ال

مستمةقر بشبكةقات المعلومةقات لادتصةقادت ,  فتقرة لجقيقدة, للق  يتحـقه هقذا اد اذا كةقا  المتعلةقم علةى اتصةال

نظراً للدلر الحيو  الذ  تلعبه التـني  في عصرنا الحالي , صار لدامةاً ل ةع  ثطةار عمةقل جديةقد يساعةقد علةى ل

 فهقم , لتـقويقم المعقارف , لالمهقارات التقي يحتقاجهقا المعلمقو  لتوظيقف التـنيق  بفاعليق  في تقدريقس المحتقوى

لا  التقدريةةقب علةةى استيةةقدا  التـنيةة   أصةةبح بمثابةة  مكةةقو  هةةقا  فةةي كةةقل بةةقرامج تةةقدريب المعلميةةق   الدراسةةقي ,

 سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقواًء قبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقل اليدمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق  أل ثثنقاءهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقا 

للكي يتقم استيقدا  التـنيق  على نحقو ناجقح في العمليةق  التعليمقيةق , دبةقد للمعلميةق  أ  يمتلكةوا المعرفةق  التـنيةق , 

فق  ثلى المعرفق  بمحتقوى التيصقص, لالمعرفق  ب رائقه التقدريقس , لالربةقا بيةق  هةذه المعةقارف عنةقد باإل ا

 .التي يقا للتقدريقس

اتت ادلفي  الثالث  لمعها العديد م  التحديات التةي تواجةه المجتمعةات  ـ: البيداغوجي TPACK)منحى )ــ 

ادجتماعي  , لالثـافي  المتعلـة  بالحفةاظ علةى الهوية  , لادقتصةادي  المتمثلة  جميعها بال استثناء , لمنها التحديات 

بادقتصاد المعرفي لالكةوني , لالتكنولوجية  لالمعلوماتية  المتمثلة  بادنفجةار المعرفةي لالتكنولةوجي الهائةل الةذ  

, هةةو الثةةورة التكنولوجيةة  نعيشةةه حاليةةاً , ل" ا  ابةةرز مةةا جلبةةه الـةةر  الحةةاد  لالعشةةري  مةة  تغيةةرات الةةى حياتنةةا 

 & Mishra ,Kohler) " المتسةةارع  , ادمةةر الةةذ  ت لةةب حلةةودً ابداعيةة  , فةةي عةةالم يتصةةف بالتعـيةةد

Henriksen, 2010,p5) ,   هذه التغيرات فر ت  شكالً جديداً م  اشكال التعليم لتنمي  مهارات الـر  الواحةد ,

لذا نجد ا  مهارات المعلمي  فةي توظيةف لتكامةل التكنولوجيةا فةي  لالعشري  لدى متعلمي اليو  , لبناة المستـبل ,

نهةا ابةرز خصةائص التةدريس لالمعلةم الفعةال , فكانةت الحاجة  الةى اطةار عمةل والتدريس تكتسب اهمي  كبيرة , ك

, منظومي جديد يساعد على فهم المعارف لالمهارات التي يحتاجها المعلمو  ع  كيفي  التكامل بي  ) التكنولوجيةا 

 TPACK (   "Mishra لمحتقوى مقادة التيصقص , لطرائه التدريس ( هذا ادمر كا  دافعاً لظهور منحةى "

& Koehler, 2006  ) 

  TPACK)االسهامات التي مهدت لظهور منحى )

 ( Pedagogical Content Knowledge ـ اطار المعرفة الخاص بالتربية والمحتوى )1

تةمطير مةا يحتاجةه المعلمةي  مة  معةارف لادلات , يةتمك  مة  خاللهةا  ( Shulman, 1986) حةالل شةولما   

تدريس محتوى تيصصه , لتمية  عة  محالدتةه مةا اصة لح علةى تسةميته , بمطةار المعرفة  اليةاص بالتربية  

(, لال ح شةولما  فيةه ا  التةدريس الجيةد , يت لةب فهةم  Pedagogical Content Knowledge) لالمحتوى

لمعلمي  ل را لاساليب التدريس المناسب  لمجةال تيصصةه, لالةذ  يعةد كاطةار موحةد يجمةع بةي  معرفة  المعلةم ا
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بةالمحتوى , لمعرفتةةه ب رائةةه التةدريس , لذكةةر فةةي ثنايةةا اطةاره  التكنولوجيةةا كةةمداة تسةاعد فةةي تدريسةةه , لكيةةف 

 شولما  م  معارف ثالل اقتتفاعل المعارف مع اددلات لينتج عنها تدريساً فعادً, يتكو  اطار 

(اق لهي شكل عةا  د يعتمةد علةى التيصةص العلمةي , بةل يتعلةه بةادارة لتنظةيم PKالمعرف  الياص  بالتربي  )# 

 الصف , لالمعرف  بنظريات التعلم لالتعليم , لطرائه التدريس العام   

غ  النظر عة  تةدريس ذلةال (اق لتشمل معرف  كل ما يتعله بتيصص معي  بCKالمعرف  الياص  بالمحتوى )# 

التيصص , اذ انةه يةرتبا بالحـةائه ,لالمفةاهيم , لالمبةادا , لالنظريةات , لكيةف يةتم تنظيمهةا  ةم  التيصةص 

 العلمي  

(اةق لهةي المعرفة  ادساسةي  التةي تسةعى بةرامج اعةداد لتمهيةل PCKربي  لالمحتوى معةاً )تالمعرف  الياص  بال# 

معرف  المحتوى , ل معرف  التربي  متوافـ  مةع خبةرة المعلةم الذاتية  , ليتكةو  المعلمي  لت ويرها , فهي مديج م  

 لديه فهم موسع لكيفي  تدريس موا يع تيصصه , ب ريـ  تتناسب مع حاجات المتعلمي  لقدراتهم   

 (Teacher Learning Technology by Designـ تعليـم المعلميـن التكنـولـوجيـا بواسطة التصـاميـم )4
 & ,Koehler, Mishraل بيرلسةةةكي ) بعةةةد ظهةةةور الةةةتعلم ادليكترلنةةةي ,ارتةةةمى كةةةوهلير ل ميشةةةرا  

Peruski,2004  رلرة توسيع ن اا المعرف  الالزم  للمعلمي  , فهم يرل  انه اذا مةا اتيحةت للمعلةم فرصة  , )

علةةى فهةةم السةةع لتةةمثير نيةةاً , فهةةذا تضةةمي  فعلةةي لت ةةوير معرفتةةه التكنولوجيةة  , لحصةةوله اليكترلتصةةميم درسةةه 

 . المحتوى , لالتربي  , لالتكنولوجيا في بعضها البع 

ما عاد معلم ادمس , فةي عصةر التكنولوجيةا المتسةارع  , بـةادر  علةى  ـ( البيداغوجي :TPACKمنحى ) 

 المعلةةم الفعةةال لالنةةاجح فةةي عصةةر الثةةورة التكنولوجيةة  ,مةةا يةةؤهلهم لمواكبةة  عصةةرهم ,ل ا  يـةةد  للمتعلمةةي  ,

لالمعرفيةة  , هةةو مةة  يكةةو  قةةادراً علةةى توظيةةف التكنولوجيةةا فةةي تدريسةةه لمحتةةوى تيصصةةه , ب ريـةة  تربويةة  

مدرلس  تستند الى نظريات التعلم لالتعليم , فصار م لباً اساسياً يتوجب على كل المعلم يود ادرتـةاء لالتميةد فةي 

لوجيا لمةا تةوفره مة  اختراعةات لمسةتحدثات  فةي اداءه المهني , لمستوى تفكير متعلميه  ا  يُحس  ت ويع التكنو

( تةةم تـةةديم معرفةة  المحتةةوى التعليمةةي التكنولةةوجي 2445لفةةي عةةا  )وى المعرفةةي لمتعلميةةه بشةةكل تربةةو  , المحتةة

(TPACK لمجتمع البحث التربو  , بوصفه منحى لاطار عمل للتكامل التكنولوجي , اذ كا  البحث حول دمةج )

ظريةاً فةي طبيعتةه , اد ا  هةذا ادسةاس النظةر  هيةم تكةامالً تكنولوجيةاً لت ةوير ممارسةات التكنولوجيا في التعليم ن

الةذ  يؤكةد  المرتكةد الةى التعديةد التكنلةوجي ل المعلم الصفي  تدريجياً حتى يُدرسوا بشكل ناجح لموفه في التعليم

ع الةةى قةةدرتهم علةةى علةةى ا  مو ةةوع محتةةوى التةةدريس يتضةةم  نـلةة  دراماتيكيةة  فةةي فهةةم المعلمةةي  للمو ةةو

 , Angeli &Valanides) لمتعلمي  ب رائه تدريسي  جديدةاستيالص المو وع ادهم  لايصاله الى مجموع ا

( بضةرلرة توسةيع ن ةاا منحةى Mishra & Koehler, 2006لةذا ارتةمى كةل مة  كةوهلر ل ميشةرا )   (2005

كنولوجية  , كمجةال معرفةي مسةتـل , للةيس شولما  , لذلال م  خالل ا اف  مجال ثالث , لهو مجال المعرف  الت

( لهةةةو " اطةةةار المعرفةةة  اليةةةاص TPACKتوصةةةل  الباحثةةةا  الةةةى مفهةةةو  منحةةةى )فكةةةمداة مسةةةاعدة للتةةةدريس, 

 Technological Pedagogical Content Knowledge)بةةةةالمحتوى, لالتربيةةةة  ,لالتكنولوجيةةةةا

Framework )     مي  تمكةنهم مة  دمةج التكنولوجيةا بةالتعليم , , الذ  يهدف الى تو يح كفايات  رلري  للمعل

مةة  خةةالل معةةرفتهم الجيةةدة بمحتةةوى التيصةةص , لمةةا يالئمةةه مةة  طرائةةه بيداغوجيةة  , فضةةال عةة  معةةرفتهم 

 بالمستحدثات التكنولوجي  التي تحـه الهدف"  

 , هو تفاعل معـد تشكال رئيس  ثالل , م  اشكال المعرف  , لهي اق (TPACK) ا  منحى  

  . ( Content Knowledge ) رف  المحتوى التيصصيمعقق 

  (  Pedagogical Knowledge ) المعرف  التربوي قق 

 (   Technological Knowledgeالمعرف  التكنولوجي  ) قق 

الثالثة  بشةكل ثنةائي , ال ثالثةي , ينةتج عنةه اربةع  TPACKلال حت الدراس  ا  دمج لتفاعل معةارف منحةى  

 ( , لهي اKoehler,2013معارف اخرى , تيتلف في مضمونها ع  المعارف التي تشكلت منها )

  Technological Content Knowledge TCK)معرف  التكنولوجيا لالمحتوى ) قق 

  Technological Pedagogical Knowledge TPK )معرف  التكنولوجيا لالتربي  )قق 

 (  Knowledge PCK Content Pedagogicalمعرف  المحتوى لالتربي  )قق 
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 TPCK (Content Knowledge  Pedagogicalمعرفةةةةة  المحتةةةةةوى لالتربيةةةةة  لالتكنولوجيةةةةةا قةةةةةق 

(Technological      كما في الشكل ادناه اق 

 

 

 

 

 

 

 

 معرفة المحتوى    

Content Knowledge CK        

                                                                                                           

 

 

 الرئيسية والفرعية :ـ TPACKوفيما يأتي عرض لمكونات 

لطبيعة  ,  ال تيصصةقهلتتضم  معرفة  المعلةم لمجةاق  ( (CK Content Knowledgeـ معرفة المحتوى  1

المحتوى , لهذه المعرف  تتغير تبعاً لتغير السياقات التعليمية  , ليضةري كةل مة  كةوهيلر لميشةرا ل رلزنبةرج ل 

مثةةادً , اذ ا  محتةةوى الريا ةةيات  & Rosenberg ,2013 ( Koehler ,Mishra ,Akaoglu اكةةاجلو )

   للمرحل  ادبتدائي  ييتلف بمعارفه لطبيعته عنه في المرحل  الثانوي 

اهةداف عماية   هةي تلةال المعرفة  التةي تصةف( :دـ   Pedagogical Knowledge)  PKـ المعرفة التربويدة 4

التدريس العام  , لتتضم  مجمةوع المهةارات التةي يجةب علةى المعلةم ادلمةا  بهةا لت ويرهةا , ليةتمك  مة  تنظةيم 

معرفةة  التربويةة  تهةةتم بمنشةة   ) تي ةةيا لادارة انشةة   الةةتعلم لالتعلةةيم , لتحـيةةه ميرجةةات الةةتعلم المنشةةودة , فال

لبنةاًء , Koehler ,Mishra)  2006, ) الدرلس , ادارة الصف , اثارة دافعية  ال لبة  , فضةالً عة  تـةويم الةتعلم

عليه يمكننةا ا  نـةول ا  المعرفة  التربوية  تصةف المعرفة  ب رائةه التةدريس الياصة  بةالمحتوى التعليمةي , لفـةاً 

 لادمكانات المتاح  في البيع  التعليمي  , لهذ هو ما اكدت عليه النظري  البنائي   ,  لمي للمراحل العمري  للمتع

لتتضةةم  فهةم المعلةةم لكيفية  استيةةقدا  ( :دـ  Technological Knowledge)  TKـد المعرفدة التكنولوجيددة 3

لغيرهةا مة   , شقاريقعالحاسوي , بشـيه ) الماد  , لالبرمجي( لادلات العقرض كقمدلات عقرض القوثائقه لالم

التكنولوجيات , لالتي يتم توظيفها في السياا التعليمي , لما يديد مة  اهمية  المعرفة  التكنولوجية  هةي انهةا تمكة  

التكنولوجيةةات المتداللةة  فةةي لقةةت مةةا , مةة  ميلفةةات ف  المعلةةم مةة  التكيةةف مةةع المسةةتحدثات التكنولوجيةة  لتعلمهةةا

 التكنولوجيا في لقت دحه , بسبب انتشار ما هو احدل منها   

تعكةس هةذه المعرفة  مةا ( :دـ Knowledge Content Pedagogical) PCKـد معرفدة المحتدوى والتربيدة 2

ثر م  الفهم المنفصل بي  معرفة  ( , في ا  التدريس الفعال يستلد  ما هو اكShulman,1986اكد عليه شولما  )

 المعرفة التكنولوجية

Technological Knowledge 

TK     

 
 

 المعرفة التربوية

Pedagogical Knowledge Pk        

                   

TPACK  

     

TCK   TPK 

PCK           

 من تصميم الباحثتان ( والفرعية ) الرئيسية TPACK منحى مكونات(1الشكل )

بطرائق  المعرفة التكنولوجية

 الدراسية تدريس محتوى المادة

المعرفة التكنولوجية 

 بطرائق التدريس
لتكنلوجية المعرفة ا

المرتبطة بمحتوى 

 المادة الدراسية

 المعرفة بطرائق تدريس محتوى المادة الدراسية
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المحتوى , لمعرف  التربي  , فكو  المحتوى ييتلف باختالف التيصصات العلمي  , فرض هذا ادمةر اختالفةاً فةي 

طرائه التدريس الياص  بكل تيصص لفي  وء هةذا السةياا فةم   معرفة  المحتةوى , لمعرفة  التربية  , تةذهب 

يصصه العلمي , للديه معرف  ب رائه التدريس العامة  , بةل يتوجةب علةى تبعد م  كو  المعلم متمكنا م  حـل ت

المعلم امتالك فهم موسع ل رائه التدريس المناسب  لحـل تيصصه تحديداً , لتيتلف ايضا تلال ال رائه بةاختالف 

 ,  (Koehler,  Mishra 2009)موا يع درسه  & 

قةة تصةةف هةةذه TCK (Technological Content Knowledge: )ـدد معرفددة التكنولوجيددا والمحتددوى 2

المعرف  , العالق  التبادلي  بي  معرف  التكنولوجيا , لمعرف  المحتوى , اذ تستيد  التكنلوجيا في عرض معلومةات 

المحتوى ب را عديدة , لم تك  م  قبل ممكنة  , فمةثالً فةي مةادة التربية  الفنية  , يمكة  للمةتعلم ادراك العالقة  بةي  

م م  خالل ادشكال سواء تلال التي يرسمها على الحاسب ا  ادشةكال الجةاهدة, مستيلصةاً اسس لعناصر التصمي

منها رسوماً  ذات معنى ,تمكنه م  فهم لاستنتاج العالق  بي  النـ   لاليا مثالً ,  لبممكانه ايضاً خدنها فيمةا بعةد 

  ى جديد    لتسهل التكنولوجيا ايضاً  طرا اكتشاف لاستـصاء المعرف  , لتكوي  محتو

تتنةقالل هةةذه (:دـ (TPK Technological Pedagogical Knowledgeـد معرفدة التكنولوجيدا والتربيددة 2

المعرفق  العالقق  التبادليق  بيق  التكنقولقوجيقا لالتقربيق  , فم  اليسيقر جقدا ادراك ا  التكنقولقوجيقا تُيسقر ت بيقةقه 

التكنقولوجيةقا ايضةاً ابتكةار طرائةه تدريةقس جديةقدة , لتسهيةقل تنفيةقذها لتنفيقذ طريـق  تقدريقس معينق  , لبممكةا  

, فمثقالً, صقار التعليقم p21  (Herring ,Koehler ,Mishra ,2016, مق  الممارسقات لادنش ق  الصفيق  )

م رغةقLearning           Management Systems)( , لانظم  ادارتةقه )E-Learningادليكترلنقي ممكنقاً )

 Google)  , ال مستنةةقدات الجوجةةقل ) Hangouts)تباعةةقد المسافةةقات  , باستيةةقدا  جلسةةقات الهقانةةقج الت )

documents ( لمؤخراً ظهرت المـررات العام  الجماعي  المباشرة ,MOOCs هذه الت ورات لالتحديثقات , )

تدريسةةةقه , لبكفةةةقاءة مةةة  توظيةةةقف كلهةةةا , تت لةةةب ا  ي ةةةور المعلةةةم لباسةةةتمرار اسةةةاليبه التربويةةة  , لطقرائةةةقه 

 مستحقدثقات التكنقولوجيقا لت ويعهقا في انش تقه التعليميق    

لالمفصل ادخير الناتج م  دمج المعارف الثالل , هو مفصل المعرف  السابع  الشامل  لكل المعارف التةي ذُكةرت 

 في اعاله , لهي اق

 TPCK (Content Knowledge  Pedagogicalـددد معرفدددة التكنلوجيدددا والتربيدددة والمحتدددوى 2

(Technological ـ:) تعرض هذه المعرف  لتصف طبيع  العالق  الناتج  م  دمج التكنلوجيا بالتربي  لالمحتةوى

, لتركد هذه المعرف  على كيفي  توظيف التكنولوجيا لتتالء  مع طرائه التدريس الالزم  لتةدريس محتةوى علمةي 

, لتيتلةف هةذه p33,  (Herring ,Koehler ,Mishra ,2016د سةلفاً ) معةي  ,  ةم  السةياا التعليمةي المحةد

المعرف  في مضمونها ع  مضامي  المعارف الرئيسي  المكون  لها ,فةي كونهةا تعكةس كيفية  تةمثير هةذه المعةار ف 

 بعضها ببع  عند دمجها في معرف  لاحدة  

لتي يحتاجها المعلمو  الذي  يسعو  الى , على انه اطار نظر  لـاعدة المعارف ا (TPACKلذا ُعرف منحى )  

للتدريس بفاعلي  مع التكنولوجيا , من لـاً م  فهم المعلمي  لمبدأ الدمج المناسب للتكنولوجيا  م  السياا التعليمي 

 , هقذا الفهقم المستنقد الى فهمهقم الموسقع للمعقارف الثالثق  ادساسيق    

خبرة المعلم هي معرف  ديناميكي  تتغيةر مةع الةدم  , فلةم يعةد ت ةوير ا   ()الباحثتان وتأسيساً على ما تقدم , ترى

نظا  اعداد المعلمي  هو م  تبنى عليه معرف  المعلم لتمكنه المهني م  تيصصه اثناء ممارسته للمهن  , بل صار 

دريس , ل تفةتح لهةم لداماً زج المعلمي  اثناء اليدم  في بةرامج تدريبية  تنموية  ,تعتمةد ادتجاهةات الحديثة  فةي التة

افةةاا الت ةةور لمهنةةي لتنميةة  مهةةارات التةةدريس التةةي دبةةد انهةةا قةةد تةةمثرت ايضةةاً بادنفجةةار المعرفةةي لالتعديةةد 

التكنولوجي , ل خله معلم قادر على ايصال معلومات المحتوى الى متعلميةه بميسةر ال رائةه , لاسةرعها , فضةال 

اديجةابي بةي  تيصصةه التةي مة  شةمنها احةدال التفاعةل الصةفي ع  استعماله لالستراتيجيات الحديث  في تةدريس 

 المعلم لالمتعلمي   

تُعرف مهةارات التةدريس علةى انهةا , اداء نشةاط معةي  ذ  عالقة  بتي ةيا التةدريس ,  :ـ  ـ مهارات التدريس

رفية  , ال لتنفيذه , لتـويمه , بصورة صحيح  لسةهل  , لهةذا العمةل قابةل للتحليةل لمجموعة  مة  السةلوكيات المع

الحركي  , ال ادجتماعي  , لالتي يمك  تـييمها في  وء معايير الدق  في الـيا  به , لسرع  انجازه , لقدرته على 

التكيف مع المواقف التدريسي  المغيرة , بادستعان  بمسلوي المالحظ  المنظم  , لم  ثم يمكة  تحسةينه مة  خةالل 
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, 2413)نصةر   ,    ور مة  خةالل التةدريب لاليبةرة ارات تنمةو لتت ةالبرامج التدريبي  , لعليةه فةا  هةذه المهة

ا  غاي  التربي  الفني  هي تربي  المتعلم ككل ليصبح قادراً على العيش جماليةاً لسةا ادطةار ادجتمةاعي    (24ص

المتغيةةر لالمت ةةور الةةذ  ينتمةةي اليةةه , فهةةد التربيةة  الفنيةة  لةةيس تكةةوي  المهةةارة فحسةةب بةةل ايجةةاد نةةوع مةة  اليبةةرة 

الفنية  فةي تهيعتةه بيعة  فنية  للمتعلمةي  تمكةنهم مة   المكتمل  في مراحل التعليم الميتلفة  , ليتمثةل دلر معلةم التربية 

التواصل مع عصرهم , بمدلاته لافكاره , لكي يفكر ليعمل ليعةي لينمةو عبةر نشةاطه المدرسةي لادجتمةاعي فةي 

لةم التربية  الفنية  مة  دلر للعل ذلال  يو ح ما يـع على عاته مع,( 136, ص2414ادتجاه الصحيح  )السعود , 

عةبء العملية  التعليمية  فةي التربية  الفنية  , فهةو المسةؤلل بشةكل مباشةر عة  تحـيةه نتاجاتهةا ,  فيكاد يحملكبير ,

لصياغاتها م  خالل البيع  المحي   به بمشارك  مع المتعلمي  على لفه امكاناتهم الذاتي  , لاسةتعداداتهم الف رية  

اذا كانةةت نتاجةةات التربيةة  الفنيةة  العامةة  , لالمعرفيةة  , لالجسةةمي  , لمـةةدار مةةا يهيعةةه لهةةم مةة  ادلات لخامةةات , ل

لالياص  لالي وط العريض  لدليل معلم التربي  الفني  , لاستراتيجيات التعليم لطرائـه , قد تُحددت اطرها العام  

, فم  المبادرات الياص  لمعلم التربية  الفنية  , لتفسةيره للمةنهج ,لاختيةاره تللويةات النتاجةات لاليبةرات التـنية  

رف العلمي  المرتب   بالمادة  لاسلوبه في تـديم ذلال لتـويمه , م  خالل خ ا للحدات دراسةي  لتواصةله لالمعا

لاهتمامةه بت ةوير ذاتةه  لشةعوره بالمسةؤللي  تجةاه مهنتةه , كةل هةذا اللفظةي الفعةال مةع المتعلمةي  , راللفظي لغية

                                   الفنية                      دالية  فةي مجةال تةدريس التربيةر اليندرج تحت مسمى مهارات تدريس التربي  الفنية  , لالةذ  يمثةل حجة

 (2442)اسماعيل, 

 دراسات السابقة على وفق محورين :ال ستعرض الباحثتان ثانياً :ـ  الدراسات السابقة :ـ

 البيداغوجي . TPACK)الـدراسات التي تنـاولت منحى )  المحور االول :ـ

( TPACKلي  برنقامج ققائقم علةى منحةى )هدفت دراس  انتصار الى التعرف على فاع م(4112انتصـار ) دراسة

, لاستيقدمققةقت الباحثةق  ي لتنميق  مهقارات التقفكيقر في التكقنولوجيا لةقدى طالبةات جقامعةق  ادقةقصى قداغقوجالبي

 ه هقققدف القدراسق  كقققالً مقق  اق لتحـيق

الوصفقي التحليلقي لبنقاء قائمققق  مهقارات التفكيقققر في التكقنولوجيقا , لالموجققودة في لحدة شبكققات قق المنهقققج 

  م  )مساا مـقدم  في عقلو  الحاسب ادلي (  

قةق المةةنهج البنقائةةقي , لبنةةقاء البقرنةةقامج التعةةقليمي المـتةةقرج , مةة  خةةالل ت بيةةه الباحثةةق  لهنمةةوذج العةةقا  للتصميةةقم 

 ( , لتصميقم الوحقدة  مق  منهقج التكقنولوجيا   ADDIEليمقي )التع

 قق المنهقج التجقريبي لـيقاس فاعليق  البرنامقج في مرحلق  التـويقم  

 قق التصميقم التجريبقي ذ  المجموعتيق  مع ت بيقه قبقلي لبعقد   

( فـةرة , لبعةقد ا  04جيقا لالذ  تكو  م  )لقامت الباحث  بمعداد اختبقار لـيقاس مهقارات التفكقيقر في التكقنولقو 

,  تةةقم عقر ةةقه علةةى اليبةةقراء المحكميةةق  , ققامةةقت الباحثةةق  بعةةقدها بت بيـةةقه عةةقلى عقينةةق  القدراسةةق  العشقوائيةةق 

( طالب  , م  طقالبقات كقلي  التقربيق  فةي جامعةق  ادقصةقى بغةدة , لالمسةجالت  ةم  مسةاا 22لالبالغ عددها  )

 و  الحاسب ادلي(  )مـدم  في عل

 المحور الثاني :ـ الـدراسات التي تنـاولت مهارات الـتدريس .

  م(4113دراسة االمام ) 

)فاعددـلية برنـامددـج تدريبدـي فددي تنميددـة مهدـارات التـدريددـس لدددى مـدرسددـي هةدفت دراسةة  ادمةةا  الموسةوم  بةةق    

ارات التقدريةقس لةدى مهة( , الى بنةقاء برنقامةقج تدريبةقي لتنميةق  بعةق   التـربيـة االسـالميـة في محافظـة نينـوى

وى , لقةد حةقدد الباحةقث   محقافظةق  نينة  العامة  لتربية  للمديريةابعة  , فةي المةقدارس التي التربي  ادسةالميمقدرس

ة , امةقا ادلات بحثةه ( مدرسقاً , معتمةقداً علةى التصميةقم التجريبةقي ذ  المجمقوعةق  الواحةقد64عينق  الدراسق  بق )

 فكانقت اق

 قق ادختبقار الـبقلي لالبعقد  لمهقارات التقدريقس  

ا , التنفيقذ , التـقويقم ( , لمةا يتفةقرع دريس الرئيسيق  الثقالل ) التي يقق استمقارة مالحظق  , لـيقاس مهقارات التق

 منهقا م  مهقارات فرعيق  بصقورة عمليق   
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امقج ثالثق  اشهر , لبعةد ادنتهةقاء مة  ت بيةقه البرنقامةقج التدريبةقي , تةقم قيةقاس مهةقارات استغقرققت مقدة البرنق  

 ً لتوصقل الباحةقث الةى ,  التقدريقس لغقرض التحـقه م  صحق  فر يقات البحقث , لعولجقت البيقانقات احصائيقا

 مجمقوعق  مق  التوصيقات في  قوء نتائقج بحثقه اق

تدريقب العمقلي , ل رلرتقه في المهقارات التقدريسيق  قبقل ادلتحقاا بالمقدارس لاققامق  قق التمكيقد على اهميق  ال

 دلرات تقدريبيق  , لتـقويق  اداء مقدرسقي التقربيق  ادسقالميق   

 اجقراء دراسق  مماثل  لهقذا البحقث للمهقارات تدريسيق  اخقرى   ق

 , مليص الدراسقق  (2416) ادمققا  , المعقلميق    اعقداد اجقراء دراسق  علقى طلبق  معقاهقد ق 

 

  الفصل الثالث :ـ منهج البحث واجراءاته  

ي الـائقم على التدريبج اثقر البرنامر مستـقل لاحقد , لهو متغيلما كقا  في البحث الحالي  ـالتصميم التجريبي :

  المجمةقوعرض تتعة  د حةيج فةي امالبرنة  التجريبي  لهةذا المجموعع اذ تيض( البيداغقوجقي ,TPACKمنحى )

للتعةةذر تبنةةي التصةةميم التجريبةةي ذل    مهةةارات التدريةةقس,تنميةةو فهةةع التةةابر المتغيةةقج , أمةةقا للبرنةةام  الضةةقاب 

تصةميم  ج البحث , لذا فـد اعتمدت الباحثتةا المجموع  الواحدة لما لهذا النوع م  عيوي م  شمنها ا  تضعف نتائ

اً م  تصميم المجموعة  الواحةدة , ليُعةد بةديالً عنةه , لهةو التصةميم التجريبةي ذل الضةبا تجريبي آخر اكثر  ب 

,  ي قادسةتاتيكت أل المـارنة  المثبةم ق تصةمي, لالمتكقو  مة  مجموعتيةق  ) المجموعة  الضةاب   للمـارنة  الجدئي

بةدل  تعةرض المجموعة  ( ,ل01, ص 1005ي, الشةربينار قبلةي قةق بعةقد   )ادختبة  ( ذات لالمجموع  التجريبية

                                                       حةث البه اهةداف لتحـيم المالئم التصميق  البحث الحالي , لهو لطبيعقه يتفققه تنقالضاب   ت  متغير ,  لذلال 

 (201ق204, ص2412)حسا  , 

    

 

يشةةةمل مجتمةةةع البحةةةث الحةةةالي معلمةةةي التربيةةة  الفنيةةة  , لمعلماتهةةةا , التةةةابعي    مجتمع البحث وعينته :ـ

( , 6ل 2ل1, لتربيةة  الرصةةاف   6ل 2ل 1 ( العامةة  للتربيةة  فةةي محافظةة  بغةةداد )تربيةة  الكةةرخ 3للمةةديريات الةةق )

 ل الباحثتةا قبة , للغرض ت بيه البرنامج التدريبي , تم تحديد العين  م  ( مدرس  ابتدائي 2501ليتوزعو  على )

 , لالتي تملفت م  اق 

 المجموعات

 

 االختبار المتغير المستقل االختبار

 

 التابــع المتغيــر

 قبلي المجموعة التجريبية

 

 

 بعدي البرنامج التدريبي

 مهــارات التدريــس

 

 المجموعة الضابطة

 
 بعدي -------- قبلي

 مهــارات التدريــس

 

 ( التصميـم التجريبــي المعتمــد فــي هــذا البحــث2الشكل )
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( معلمةاً لمعلمة  للتربية  الفنية  فةي المرحلة  ادبتدائية  , تةم اختيةارهم 54ق العين  ادست العي  التةي بلةغ حجمهةا )1

( التابعة  لمحافظة  بغةداد , لالموزعة  علةى جةانبي 3, م  مديريات التربية  الةق ) الباحثةبصورة عشوائي  م  قبل 

 ( مدرس  ابتدائي  م  جانب الرصاف    15( مدرس  ابتدائي  م  جانب الكرخ , ل)12الرصاف  لالكرخ , بواقع )

  الـرعةق  )العشوائيةق  ق العينق  ادساسيةق  اةق تةقم سحةقب العينةق  مةق  مديريةقات تربيةق  محافظةق  بغةقداد , ب ريـةق2

البسي ق  ( , فوقعقت الـرعق  على المديريق  العام  للتربي  في محافظ  بغقداد / الرصافةق  الثالثةق  , لتملفةت العينة  

( معلماً لمعلقققم  للتربققققي  الفنيقققق  للمرحلقق  ادبتدائيقق  , لالقذيق  تقم ترشيحهقم  م  قبقل قسقم ادعقداد 63م  )

يقب التابقع لمديريق  تربيق  محافظ  بغداد / الرصاف  الثالث  , لالتابعيق  لهةا مة  المةدارس الحكومية  , للعةا  لالتدر

 البرنامققج التدريبققي (, لعقدهقم مجمقوعق  تجريبيق  , تيضقع لتمثيقر المتغيقر المستـققل )2412/2410الدراسي 

 ؤ في المتغيرات ادتي  اقاجرت الباحث  التكافاق  تكافــؤ مجموعتـي البحـث

علةةى المعلومةةات الياصةة  بةةالعمر الدمنةةي مةة  افةةراد  حصةةلت الباحثتةةا ا  ـد العمددـر الزمنددـي محسوبددـاً با  هـددـر1

عينتي البحث بصورة مباشرة , اذ تم تضمي  ادختبار المعرفي معلومات ع  العمر تكونةت مة  )ادسةم الثالثةي , 

سن ( , لتم حساي الوسا الحسابي لادنحراف المعيار  لالتبةاي  لالـيمة  التائية  تاريخ الوددة ق اليو  / الشهر / ال

 (ادتي ا1كما في الجدلل ) تعمار كال المجموعتي   

على بيانات سنقققوات خدم  افقققراد مجموعتي البحث بصورة مباشةرة  حصلت الباحثتا  ا ـ تكافـؤ مـدة الخدمـة4

ةا   الباحثتدانمنهم , اذ تضم  ادختبار المعرفي سؤادً ع  سنوات اليدمة  لسةن  التعييقةق  لاستعملقققةقت  مربةع كا

 ( يو ح ذلال  2دستيقققققراج الـيم  )المحسوبقققق  لالجدللي ( , لالجدلل )

 مجموعتي البحث في مدة اليدم ( تكافؤ 2جدلل )

 

 المتغير

 

 

 المجموعة

 

 العدد

 مدة الخدمة

 

  قيمة مربع َكاي

 الداللة 

1012 
( 11ـدددددددددـ 2) ( سنــوات2ــ 1)

 سنــوات

 ( سنـــة12ـ 11)

 

 الجدولية المحسوبة

  

سنوات 

 الخدمة

 التجريبية

 

32 

 

2 12 14  

40234 

 

 

2022 

 

غير 

 دالة
 الضابطة

 

32 12 11 11 

الوسط  العدد المجموعة المتغير

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 التبايــن

 
درجــة 

 الحريــــة

  القيمة التائية       

 الداللة

1012 
 االجدولية المحسوبة

  

 

العمر 

الزمني 

 با  هر

 

 

 التجريبية

 

 

32 

 

 

32022 

 

20212 

 

21021 

 

 

 

21 

 

 

10422 

 

 

4 

 

 

غير 

  دالة

 الضابطة

 

 

32 

 

32012 

 

20112 

 

22024 
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معلومةات التحصةيل الدراسةي تفةراد مجمةوعتي البحةث بصةورة  لباحثتةا اق جمعةت ا ـ تكافؤ التحصيل الدراسي3

لاستعملةقت الباحثةق   مباشرة منهم , اذ تضم  ادختبار المعرفي سةؤاد عة  التحصةيل الدراسةي للمعلةم ال المعلمة 

كمةا فةي  إلجقراء التكافقؤ بيق  افقراد عينتي البحث )الضاب ةق  لالتجريبية ( فةي التحصيةقل الدراسةي   مربقع كاقا 

  ( ادتي ا6الجدلل)

 ( تكافؤ التحصيل الدراسي6جدلل )

 المتغير

 

 التحصيل الدراسي العدد المجموعة

 

  قيمة مربع َكاي

 1012الداللة 

 المحسوبة كلية دبلوم

 

 الجدولية

 التحصيل

 الدراسي

 التجريبية

 

 

32 

 

2 

 

42 

 ا

 

10222 

 

 

 

3022 

 

 

 

 غير دالة
 الضابطة

 

 

32 

 

2 

 

31 

  الخبرة السابقـــةـ تكافــــؤ 2

ادختبار المعرفي الذ  اعدته على افراد مجموعتي طبـت الباحثتا    أ ق تكافققققؤ ادختبقققار المعرفقققي الـبلقققي اق

البحث )الضاب   لالتجريبي ( , للتحـه م  تكافؤهما , لبعد تصحيح ادختبار , تةقم حسةاي متوسةقا درجةات كةقال 

المجموعةةقتي  لادنحةةراف المعيةةار  لالتبايقةةق  , للمعرفةةق  ددلةةق  الفةةرلا ادحصائيةةق  بةةي  درجةةات المجمةةوعتي  

الجةدلل كمةا فةي  لعقينتيةق  مستـقلتيةق    T-test)ادختبةار التةائي ) الباحثدـتانتجريبي ( , استعملقةقت )الضاب   لال

(0) 

 ( تكافؤ ادختبار المعرفي0جدلل )

سلقققةقم ستانفةقورد  ب اقة  المالحظة  علةى علةى لفققةقه الباحثتداني اةق طبـقةقت دختبةار المهةقار  الـبلةي ق تكةافؤ ا

ا متوسقةقاي حسةقا , لتةقم تكافؤهمقةقه مة  للتحـي على افراد مجموعتي البحث )الضاب ققق  لالتجريبي ( , اليماس

ل مهارة  , لادنحقةقراف المعيقةقار  , لالتبقققايققةق   لكةل منهةا  لك  (لالتجريبي  الضاب تي  )المجموعال كات درج

ققةقرلا ادحصائيقققةق  بيقققةق  درجقققةقات المجموعتيققققةق  ) الضاب قققةق  لالتجريبية  ( , للمعقققرفقققق  ددلققققق  الف

فققةةقي مهققةةقارات التدريققةةقس لكققققةةقل لاحققةةقدة منهققةةقا علةةى حقةةقدا مققةةقرة , لككققةةقل لاحقققةةقد مقةةقرة اخقةةقرى , 

( التةي يو ةح نتةائج 5لالجةدلل ) تـقلتيققةق   ( لعقينتيقققةق  مسT-testادختبققققار التائققةقي ) الباحثــتاناستعملقققت 

 التكافؤ  

 

 المتغير

 

 

 المجموعة

 

 العدد

 

الوسط 

 الحسابي

 

االنحراف 

 المعياري

 

 التبايـــن

 

 درجة

 الحريــة

الداللة  القيمة التائية

1012 
 

 المحسوبة

 

 الجدولية

 

   

االختبار 

 المعرفــي

 

 التجريبية

 

 

32 

 

12012 

 

2042 

 

12022 

 

 

21 

 

 

1012 

 

 

4 

 

 

 غير دالة

 

 الضابطة

 

 

32 

 

12021 

 

3022 

 

12022 
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 ( تكافؤ ادختبار المهار 5جدلل )

 

  مستلزمات البحث الحالي :
(  ADDEIاعتمدت الباحث  في تصميم برنامجها التدريبي على الدمج بي  انموذج ) :  ـ اعداد البرنامج التدريبي1

المعدل , لانموذج )الييال لالدند ( , لتستيلص منهما نموذجا توليفياً , يتناسب لمت لبات  برنامجها التدريبي في بحثها, 

 لرؤيته المستـبلي   

 

مهــارا ت 

 التدريــس

 

 المجموعة

 

 العدد

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 

 التبايـــن

 

درجة 

 الحريــة

  القيمة التائية

 الداللة

1012 
 

 المحسوبة

 

 الجدولية

 

 

 تشخيص قبلي

 التجريبية

 

32 2022 1022 3021  

21 

 

1022 

 

4 

 

 غير دالة

 الضابطة

 

32 2033 4012 2012 

 

 

 تخطيط قبلي

 التجريبية

 

32 12021 3044 11032  

21 

 

1022 

 

4 

 

 غير دالة

 الضابطة

 

32 12012 3012 2024 

 

 

 تنفيذ قبلي

 التجريبية

 

32 42012 2012 42024  

21 

 

1031 

 

4 

 

 غير دالة

 الضابطة

 

32 42022 2022 32022 

 

 

 تقويم قبلي

 التجريبية

 

32 12012 2012 12044  

21 

 

1022 

 

4 

 

 غير دالة

 الضابطة

 

32 12022 2013 12042 

 

 اتصال قبلي

 التجريبية

 

32 42012 2042 42022  

21 

 

1013 

 

4 

 

 غير دالة

 الضابطة

 

32 42022 2022 44022 

 

مسؤولية 

 مهنية قبلي

 التجريبية

 

32 12021 3014 2023  

21 

 

1022 

 

4 

 

 غير دالة

 الضابطة

 

32 12022 3013 2012 

 

تطوير ذاتي 

 قبلي

 التجريبية

 

32 11012 4012 2024  

21 

 

1013 

 

4 

 

 غير دالة

 الضابطة

 

32 2021 4014 2022 

 

مهاري قبلي 

 كلي

 التجريبية

 

32 142031 42022 111034  

21 

 

1032 

 

4 

 

 غير دالة
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 Analysisالتحليل                     • 1

  Designالتصميم              • 2

 Developmentالتطوير               • 3

 Implementationالتنفيذ      • 4

5 
 Evaluationالتقويم      •

                    للتصميم التعليمي ADDIEI( يمثل انموذج 3شكل )ال 

   

 

   

  

 

  

   المعققدل بالشكل ادتي ليمخققذ صف  ادستمراريققق  في التـويم ا ADDIEا  يكو  تصميم  الباحثتا لتـتققرج 

 )من تصميم الباحثتان( المعــدل ADDIE( يوضح نموذج 2 كل )  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 بينمـــــا تضمـــن انمـــوذج )الخيــــال والزنــــد ـ العـــراق ( للتصميـــم التعليمـــي , المراحــــل االتيـــة :ـ  # 

 الحاجقققات  ق تحديققققد 2                                                 ق اختيققققار الرؤيا , لالرسالققق    1

 ق تحديقققد المقققادة العلميققق    0                                           ق ل قققع ادهداف العامققق  للبرنامقققج 6

 ق صياغققق  ادهداف السلوكيققق   3                                 ق تصنيققققف المقققادة العلميققق  بوتائقققر نسـيققق  5
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 التصميم

تحديد اهداف المحتوى 

   CKالتعليمي 

 حويققققل المققادة العلميققق  تبعقققاً لههداف الى اساليققققب تدريس متنوعققق   ق ت2

 ق  بققققا عامقققل توصيققققل المققادة العلميققق  مع عاملقققي النشقققاط لالدمقق   2

 ق التدريققققس لفقققه نظقققا  م  التـويقققم التكوينققي , لالتغذيققق  الراجعقق   0

 ق ل قققع نظققا  للتغييققر بعققد كققل مستققوى م  التـويققم التكوينققي  14

 ق استيقققدا  المالحظققق  المباشرة , لالواجققبات المندلي  , لادمتحانات , للسائقققل للتـويم التكوينقققي 11

 ق استيقققدا  جقققدلل المواصفقققات بمسعلققق  امتحانيقققه متنوعققق   12

 (25,  ص2412) الدنقققد ق                                             راء التعديقققالت النهائيقق              ق اجققق16

مخطدددط تدريسدددي للبرندددامج التددددريبي لتنميددددة مهدددارات تددددريس معلمدددي التربيددددة الفنيدددة علدددى وفدددق منحددددى 

(TPACKالبيداغوجي) 

 

  

                                                                                         

  

 

  

 

 

 

 

 

 

     

                          

 الرؤيا

  TPACK التحليل

تحديد حاجات المتدرب في 

مهارات تدريس التربية 

 

 وضع االهداف العامة للبرنامج

تحليل محتوى 

كل مهارة 

 تدريسية

CK* 
تحديد المادة 

 للمهارات التدريسية

مقارنة الطرائق 

واالستراتيجيات 

 الختبار مناسبتها

PK* 

قائمة 

المستحدثات 

 التكنولوجية

TK* 

تحديد االستراتيجيات 

والطرائق  المناسبة 

PK 

تحديد المستحدثات 

  TKالتكنولوجية 

 كل مهارة التعليمية لهداف التحديد ا

TPACK 

 الرسالة
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 TPACK التنفيذ

تنفيذ الدروس التعليمية 

CK 

تطبيق الطرائق واالستراتيجيات 

 PKالمختارة 

استخدام المستحدثات التكنولوجية 

TK 

تنفيذ االهداف السلوكية المحددة في 

 الجلسات التدريبية

ضبط عامل عرض وتوصيل مهارة التدريس 

مع عاملي الزمن والنشاط في الجلسة 

 التدريبية 

 TPACK التقويم

تقويم المحتوى التعليمي 

CK 

تقويم نجاح الطرائق 

 PK البيداغوجية

تقويم جودة المستحدثات 

التكنولوجية ومناسبتها للتعليم  

TK 

 

  

الربط بين المهارات 

 التدريسية
صياغة االهداف السلوكية لكل مهارة 

 ستتناولها الجلسة التدريبية
ضبط عامل عرض وتوصيل مهارات التدريس مع 

 عاملي الزمن والنشاط في الجلسة التدريبية

تقديم المتدربين دروس 

 تطبيقية بالتعليم المصغر

TPACK 

TPACK 
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 المالحظة باستخدام للتدريس التقويم التكويني

 واالنشطة التدريبية المنزلية والمهام المباشرة

 التكويني التقويم ووسائل

تقويم ختامي للمتدربين باستخدام بطاقة المالحظة عن 

 تقديمهم دروس تطبيقية بالتعليم المصغر 

 TPACK التطوير

وفقا وضع نظام للتعديل المناسب للجلسة التدريبية 

 لمخرجات التعليم المصغر

تحديد بيداغوجيا مناسبة  CKمحتوى 

(PK ) 

تثبيت المستحدثات 

  TKالتكنولوجية 

  

 ال نعم

TPACK 

* 

 Content Knowledge -( :CKمعرفة المحتوى ) -

 Pedagogical Knowledge -( :PKالمعرفة التربوية ) -

 Technological Knowledge -( :TKالمعرفة التكنولوجية ) -

 

 التغذية الراجعة       

 البيداغوجي ) من تصميم الباحثتان( TPACK)منحى)( على وفق 1)مخطط تدريسي
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على التثققبت م  صققدا البرنامقققج  حرصققت الباحثتا  االتثبـت مـن صـدق البرنامـج التدريبـي  ــ4

, إلبداء آرائهم لمـترحاتهم (1)ملحه   اليبقققراء المحكميققق  الميتصيققعلى مجموع  م  التدريبي بعر ه 

لمو وعات مهققارات التدريس , حول مدى  صحقق  , لصالحي  محتويقققات البرنامقققج , لتغ يقق  مفرداته 

لاهدافه , لقد اتفـت لجه  نظرهم على صالحيققق  البرنامقققج التدريبققي , لصدققققه , عققدا عدداً م  

المالحظات لالمـترحات بشم  البرنامققج , لفـراته ال مفرداته , لقد اخذت الباحث  بتلال المالحظات , لاجرت 

 ققح البرنامقققج جاهداً للت بققيه , لالتنفيققققذ  في  وئهقققا التعديقققالت , لاصبق

 اق ـ ادوات البحـــث6

 اقاق اتبعقت الباحثق  في عمليق  اعقداد ادختبقار المعرفقي التحصيقلي, الي قوات ادتيقق  االختبــــار المعرفـــيأ ق  

 المادة العلميق    ق تحديقد2ق تحديد الهدف م  ادختبار                                  1

 ق صياغ  فـرات ادختبار  0ق صياغ  ادهداف السلوكي                                  6 

 ق تعليمات ادختبار  3ق ترتيققب فـرات ادختبار                                      5

 الحيق  فـقرات ادختبقار  ق ص2ق معاييقر تصحيقح ادختبقار                                    2

يُـصد بالصدا, هو ا  يـيس ادختبار فعالً ما ل ع لـياسه , سواء كا  سم  ال اتجاه ال  ــ صـدق االختبــار : 

 م  صدا ادختبار كادتي اق  , لقد تم التحـه( 06,ص2411قدرة ال استعداد  )عبد الحسي  , لعيال , 

( الى ا  افضققل لسيلقق  يمكق  اعتمادهققا للتحـققه م  الصقدا الظاهقر  Ebelيشير ايبل ) الصدق الظاهري :ــ 

, لتـديقةقر مةدى (1)ملحةه لالداة, هو م  خةالل عر هقةقا علةى مجموعقةق  مة  اليبةراء الميتصيةق  لالمحكميةق  

د قياسةةه, تمثيقةةقل الفـةةقرات للغةةقرض الةةذ  اعةةقدت مةة  اجلةةه ادداتيةةق  , لمةةقدى صلةةق  الفـةةقرات بالمتغيقةةقر المةةقرا

ليتمثةةقل الصةةقدا الظاهةةقر  بالمظهةةقر العةةا  لهداتةةي  مةة  حيةةث فـراتهمةةا , لكيفيةة  صةةياغتها , لمةةدى ل ةةوج 

 (            Ebel,1972,p.555)    التعليمات فيهما , لدقتها , لما تتصفقا  به م  مو وعي 

ه ادختبةةقار علقةةقى عينقةةق  التجربقةةق  بت بيةةق الباحثةةقتا قامةةقت  :التطبيـددـق االستطالعددـي  لالختبددار المعرفددي ـددـ 

( معلماً لمعلم ً للتربي  الفنية  ,لالةذي  تةم اختيةارهم ب ريـة  عشةوائي  , بهقةقدف 64ادست العققيقق  المكونقق  م  )

لقد تبةي  ا  متوسةا  التثبقققت م  ل قققققوج تعليمقات لفـرات ادختبقار , لحساي الوقت المستغرا في ادجاب ,

  ( دقيـ 04ادختبار بلغ )ادجاب  ع  

ادختبةار علةى عينة  التحليقةقل ادحصائقةقي  طبـةت الباحثتةا ا  ــ التحليـل االحصائدـي لفقدـرات االختبدـار المعرفدـي

( , لبعةةد تصةةحيح اجابةةات ادختبةةار , رتبةةت الباحثةة  درجةةات ادختبةةار تنازليةةاً , ثةةم قسةةمت 154البالقةةقغ حجمهةةا )

%( , مة  الةدرجات , بوصفهةقا افضةقل 22الراا ادجابات الى فعتي  ) عليقا ل دنيقا ( , لاختةارت اعلةى لالطةم )

يقق  مجمقوعتيقق  متبقاينتيقق  , م  المجموعق  الكليقق  , لدراسق  خصائقص فـةقرات ادختبةقار , نسبق  للموازنقق  ب

فضالً عق  ا  هقذه النسبق  بممكانها ا  تُـةد  لنةا مجموعتيةق  بمقصةقى مةقا يمكةق  مة  حجةقم , لتبايةق  لليصائةقص 

  مة  المجمةوعتي  )العليةا لالةدنيا ( ( , لبهذا اصةبح فةي كةل مجموعة112, ص2443السقايكقومتقريقق    )عال  , 

(  ةةم  المجمةةوعتي  )العليةةا لالةةدنيا( , 22( معلمةةاً لمعلمةة ً للتربيةة  الفنيةة  , اذ بلغةةت العينةة  الكليةة  للمعلمةةي  )01)

لسةةجلت الةةدرجات لعولجةةت إلجةةراء التحلةةيالت ادحصةةائي  ,  لتجةةل تحليةةل فـةةرات ادختبةةار احصةةائياً , تةةم  

 استيراج ما يمتقيا

ليُـصد بصعوب  الفـرة , نسب  المعلمي  م  عين  معين  الذي  يجيبةو  عنهةا عامـل صعوبـة فقـرات االختبـار : ـ م1

ليشيةةقر سةةمارة لآخةةرل  , ا  علمةةاء  (126, ص1025اجابةة  صةةحيح  قياسةةاً الةةى العةةدد الكلةةي للعينةة  )رلدنةةي , 
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) سةمارة (  4824 -قةق 4824رالج بةي  )الـيةاس يؤكةدل  ا  مةدى درجةات الصةعوب  المـبةول للفـةرات هةو الةذ  يتة

 الباحثتدانقدت د حساي معامل الصعوب  , لكل فـقرة م  فـةرات ادختبةار , لجة(  لبع143, ص1020لآخرل  , 

للت بيةه علةى لفةه معيةار   ا  فـةرات ادختبةار جيةدة لمـبولة  , لصةالح ( , ا 4830قةق 4862انهققا تترالج بةي  )

   الفققـرة  صعوب

لتمييد بيق  ادفةقراد الذيةق  حصةلوا علةى درجةات هقو ققدرة فـرات ادختبار على ا اـيز الفقراتـوة تميـ معامل ق4

, 2442ار  ) الظةاهر لآخةرل  ,   في السم  التي يـيسها ادختبةى درجقات منيفضمرتفع  , لبيق  مق  حصل عل

معامةل تمييةقدها مةق  ولة  , اذا كةا  ( الى ا  فـرات ادختبار تعد مميةدة لجيةدة لمـبEbelليشير ايبل ) (120ص

فةي ل فـةرة مة  فـةرات ادختبةار المعر( , لعنةقد حسةاي معامةل تمييةد كةEbel ,1972 , p 399ر  )( فاكث4864)

   للت بيقها  تلال الفـقرات مميقدة , لصالح ,( , ا 4قق 4860  انهقا كانقت تـقع بيق  )المو وعي, تبي

مةةع نفسةةه ,  ليُـصةةد بالثبةةات , دقةة  ادختبةةار فةةي المالحظةة  لالـيةةاس , لعةةد  تناقضةةه ا يـددـ ثبددات االختبددار المعرفدد

, 1022,  ه مق  معلومات ع  سلقوك المستجيبيقق    ) ابو ح ةب , لعثمةا لاتساقه لاطراده في كل ما يقدلدنقا ب

مو ةةوعي  لحسةةاي معامةةل ثبةةات ادسةةعل  ال 24معادلةة   كيةةودر ريتشارلسةةو   (  لاسةةتعملت الباحثتةةا 143ص

( , فبلةةغ مجمةةوع كليهمةةا معةةاً )الفـةةةرات 1لالختبةةار , لاتسةةعل  المـاليةة  , التةةي تمخةةذ درجةة  تصةةةحيح )صةةفر , 

( فـةةرة  , لبعةةد ت بيةةه المعادلةة  اعةةاله لاستيةةقالص النتائةةقج , تبيةةق  ا  20  ( , )ات المـاليةةالمو ةةوعي  , لالفـةةر

داً مةة  لجهةة  نظةةر الميتصةةي  , علمةةاً ا  حجةةم العينةة  ( , لهةةو معامةةل ثبةةات يُعةةد جيةة4822معامةةقل الثبةةات بلةةغ )

                             ( معلمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاً لمعلمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  للتربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الفنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة                                                     154ادسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت العي  )

 (226, ص2442) ابو لبدة , 

كةةو  البحةةث الحةةالي يهةةدف الةةى تنميةة     ة المالحظـددـة (االداة الثانيددة :ددـ  اختبـــددـار االداء المهـددـاري ) بطاقـددـ• 

البيةداغوجي , لةذا فةا  التـةويم TPACK) التدريس لدى معلمةي / ات التربية  الفنية  علةى لفةه منحةى )  مهارات 

المهار  يُعد المحال الحـيـي الذ  يـيس مهارات التةدريس لةدى المعلمةي  المتةدربي  , فهةذا التـةويم مصمةقم لـيةاس 

مقةةق  ادهةةقداف السلوكيقةةق  ) المهاريقةةق  ( المحققةةقددة , لالوا حقةةق  , فضةةالً عةة  تـةةويم اداء المتةةدري  مجموعقةةق 

احةةقد نمةةقاذج المـاييقةةقس  الباحثددـتانلمـةةدار مةةا حــقةةقه مقةةق  تنميقةةق  فقةةقي المهقةةقارة التدريسيقةةق   ,  لةةذا فـةةد تبنةةقت 

المعلمي  المتدربي  , لهو سةلم سةتانفورد لتـةويم المعلةم , المتدرجق  الرقميق  , لتسجيقل شدة السلوك المالحظ لدى 

( , يُمكة  للباحثة  مة  خاللةه تسةجيل جديعةات دقيـة  لالسةتجاب  , د  580868281لالذ  يتملف م  خمس درجات )

( 241, ص2446طول السلم ال قصره يرتبا اساساً بنوع ادستجاب  المراد تسجيلها عند المالحظ    )الدريققةقج , 

( فـةرة 34بتضمي  ب اق  المالحظ  على لفه ستانفورد لتـويم المعلةم فةي مهةارات التةدريس , ) الباحثتانمت ,لقا

  ات , لالدراسات السابـ  ذات الصل  بمهارات التدريسعدد م  المصادر لاددبياعتمدت في اعدادها على 

 )ب اققق  المالحظقق ( , لكققادتققي اق ات اداة التـويققم المهققار لتحــت الباحثتا  مق  صقدا لثب,

باستيراج الصدا الظاهر  لالختبةار  ت الباحثتا قام اري ) بطاقة المالحظة ( :ـاوالً :ـ صدق  اداة االختبار المه

ف معرفة  آرائهةم , بهقةقد(1)ملحةه   وعة  مة  اليبةراء لالميتصةيى مجمبعقرض فـقرات ب اقةق  المالحظةق , علة

بمجةقراء ستويقات المتدربيق  , لققد التدمت الباحثتا  س , لمقدى مالئمتهقا لمهارات التدريرات م  فـالحيفققي ص

  لبعةق  الفـةقرات فةقي ب اقةق  دة اليبةقراء حةقول تعديةقل الصيةقاغ  اللغةقوياالتعديقالت على لفقه مالحظقات السة

  علةةى مهةةارات ) ( موزعةة34)   مةة يةةقه , لتكونقةةقت ب اققةةق  المالحظةةالمالحظةةق  لتصبةةقح ادداة صالحةةق  للت ب

  ( , المسؤللي  المهنية  لادخالقية –ي الت وير الذات –ي ادتصال التعليم -التـويم -ذالتنفيقق –ا التشييص ق التي ي

اسةتيدمت الباحثتةا  مربةع كةقا  ات ,لالمكةو  مقةق  خمةقس درجة وردملت الباحثقق  سلققم المالحظة  لستانفةقلاستع

 ار     على فـرات ادختبار المهق, لغير الموافـي  دد الموافـيقراج عدستي

  لمهةارات التدريةقس باستعمةقال طريـةق  ج ثبات ب اقةق  المالحظةراتم استياري:ـ  ثانياً :ـ ثبات اداة االختبار المه

اخ علةقى مةقدى ادتسةقاا فةي ثبةات نتائةقج مالحظةق  سلةقوك قف حساي الثبات ب ريـ  الفاكرلنبالفاكرلنباخ , ليتو

ة , فـامةت ( فـقةقر 34تدربيق  لكقل فـقرة مةق  فـةقرات ادداة ) ب اقة  المالحظة  ( , لالتةي بلةقغ عةقدد فـراتهةقا )الم
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  , لعنةد ادست قالعيةق  ,  بصةقورة عشةوائي  لمعلمي /ات , مة  العينة  ( ب اققات للمالحظ14الباحثتا  بسحقب )

  ثبات جيد  ( , لهو معامل 4825حساي معامل الثبات , ُلجد أنه بلغ )

بعد التثبت م  صةدا ادداة , لثباتهةا اري ) بطاقة المالحظة ( :ـ  العية الختبار اداة االداء المهــ التجربة االستط

( معلماً لمعلمة  للتربية  الفنية  64, اصبحت ادداة صالح  لجاهدة للت بيه على العين  ادست العي  البلغ عددها )

المعرفي على هذه العين  , بغي  الكشف عة  الوقةت الةذ  يسةتغرقه المتةدري فةي  , لقد سبه ا  تم ت بيه ادختبار

تت لقب اعادة النظر فةي بمالحظ  اداء المعلمي  , لتدلي  ا  مالحظق  قد  لقامت الباحثتا  ادجاب  ع  ادختبار ,

 ارات التدريقس التي تضمنتهقا ادداة  فـرات مه

عينةة  البحةةث بتهيعةة  مت لبةةات التجربةة  ل احثتةةا قامةةت الب ـدد بددـة (:تطبيددـق البرنددامج التدريبددـي ) التجرـدد 2

لشةةرعت ادساسةةي  مةة  تةةوفير ادنترنةةت , لتهيعةة  قاعةة  التةةدريب , لشةةكل جلسةة  التةةدريب )مـاعةةد المتةةدربي ( 

فعليةاً  باشةقرت الباحثةقتا المتغيةرات التةي تةم ذكرهةا آنفةاً , ثةم  بمجراء التكافؤ بةي  مجمةوعتي البحةث فةي الباحثتا 

مج التدريبي الـائم ( على لفقه البرنا63بتدريقب معلمقي التربي  الفنيق  ق عين  البحقث ادساسي  ق  لالبالقغ عددهقا )

ث) ادختبةار , لقةقد طبـةقت البةقاحثتا  اداتةقي البحةق 21/2/2410ي , فةي يةو  البيداغوجTPACK) ى )على منح

الجلس  التدريبي  ادللى في اليو  التدريبي ادلل , للتعةرف علةى المعرفي , لب اق  المالحظ  ( , اذ تم تيصيص 

( , لالغةرض مة  التحةاقهم بالجلسةات التدريبية  , فضةالً عة  ت بيةه  بتا  ) الباحثتةا المتدربي  , لتعريفهم بالمدر

  الثالثة  ت بيةه ادختبار المعرفي الـبلي على المتدربي  ق عين  البحث ادساسي  ق  , بينما تضةمنت الجلسة  التدريبية

تةقم بعةقد ا  لاداة التـويم المهار  ) ب اق  المالحظة  ( مة  خةالل تـةديم المتةدربي  لةدرلس فةي التعلةيم المصةغر   

ي , لتدريقب معلمقي / ات التربيق  الفنيق  على مهارات التدريقس علةى لفةقه ادنتهقاء م  ت بيقه البرنامج التدريب

  ( لات بحثهةقا ) ادختبةار  المعةقرفي , ب اقةق  المالحظةاد طبـقت الباحثتةا ( البيقداغقوجقي , TPACKمنحقى ) 

بية  ادللةى علقى عينق  الدراس  ادساسيق  ت بيـاً بعديقاً , اذ ُخصصت الدقائقه ادربعو  ادللى مة  الجلسة  التدري

ً  22/2/2410لليو  ادخير الموافه خصص اليو  ادخير  , بينما تم ت بيةقه ب اقةق   لت بيه ادختبار المعرفي بعديا

م ب مةةق  المتةةدربي  تـةةقديم درلس فةةقي لتعلةةيالمالحظةة  فةةقي مةةا تبـةةقى مةةق  لقةةقت اليةةو  التةةدريبي ادخيةةر , اذ ُطلةةق

 م  المصغقر فقي التربيق  الفنيق  , لمالحظق  ادائهقق

 ( )عرض النتائج :ـ اوالً الفصل الرابع   

سةتنتاجات التةةي يتضةم  هةذا الفصةل عر ةاً شةامالً لنتةةائج البحةث التةي تةم التوصةل اليهةةا لتفسةيرها , ثةم بيةا  اد 

النتةةائج فةةي  ةةوء فر ةةيات  صةةيات لالمـترحةةات , لسةةتعرض الباحثتةةا , لعةةدد مةة  التو توصةةل اليهةةا الباحثتةةا 

 البحث , لكادتي اق

فةي متوسةا درجةات  (4845وى ددلةق  )  احصائي  عنةد مسةتد توجد فرلا ذات ددلنصت الفر ي  ادللى ) ق 1

ً بعةةدي  ( ادختبةةار المعرفةةي  بةةي  المجمةةوعتي  )التجريبيةة  لالضةةاب  ج علةةى لجةةود فةةقرا بيةةق  ت النتائةةقلقةةقد دلةة (ا

تقوسةقا درجةات ( , لم62800  الةذ  بلةغ )الفنية  فةي المجمقوعةق  التجريبية  متوسا درجةات معلمةقي / ات التربية

اكبةر مة  الـيمة  ( , فكانةت 12821(  , اذ بلغقت الـيمق  التائيق  المحسوبققةق  )16801  البالقغ )الضقاب المجمقوع  

( , ل يةدل هةةذا علةةى لجةةود 24  )( , لدرجةة  حةةقري4845قوى ددلةةق  )( , لعنققةةقد مستة2  البةةقالغ  )التائية  الجدلليةة

ً مجموعتقي البحقرا ذ  ددلق  احصقائيق  , بيق  متوسقا درجقات معلمقي / ات فق  ث فةي ادختبةار المعرفةي بعديةقا

  , للصةةالح المجمةةقوع  التجةةقريبي  , لهةةقذا يعنةةي ا  البةةقرنامج التةةقدريبي احةةقدل اثةةراً ايجابيةةاً لةةقدى المجموعةة

  التجريبي  

( 4845ق نصت الفر ي  الثاني  على انه ) د توجققد فرلا ذات ددلققق  احصائيقق  عنققد مستقققوى ددلققق   )2 

 بي  

متوس قققات المجموعتيققق  التجريبيقق  لالضاب قق  في حجققم أثقققر البرنامققج التدريبقققي في ادختبقققار 

معادلقق  حجققم ادثققققر , لققققد  الباحثــتانالمعرفققي بعديققاً ( , لللتثبقققت م  صحقق  الفر يققق  , استعملققققت 

 ( يو قققح ذلال  3( , لهو مستوى مرتفع , لالجدلل ) 12825ظهققر ا  حجققم ادثققر بلققغ )
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 ( نتائج حجم االثر في االختبار المعرفي2جدول )

ق نصققت الفر يقققق  الثالثقققققق  , على انه ) د توجقققد فرلا ذات ددلققق  احصائيققةق  عنقةقد مستققةقوى ددلقققةق  6

( في متققققوسا درجققققات اداء ادختبقققققار المهار   ) التشييص , التي يا , التنفيذ , التـويم , ادتصةال 4845)

ي  , الت وير الذاتي ( بي  المجموعتي  ) التجريبية  لالضةاب   (  بعديققةقاً( , التربو  , المسؤللي  المهني  لادخالق

لقققد دلقت النتقائقج علقى لجقود فةقرا بيةق  متقوسقةقا درجةقات معقلمةقي / ات التقربقيةق  الفقنقيةق  فةي المجمقوعةق  

قع التةي تضمقنتهةقا ب قاقةق  التجقريبقيق , لمتقوسقا درجةات المجقمققوعةق  الضقابق ةق  فةي مهةارات التدريةقس السبة

( , 2المقالحظةةق , لكانةةقت الـيقمةةق  التقائيةةق  المقحسققوبةةق   اكبةةقر مةةق  الـيقمقققةةق  التقائيةةق  الجققدلليقققةةق  البقالغققةةق  )

( , لهةةقذا يقةةقدل علةةقى لجةةقود فقةةقرا ذ  ددلةةق   24( , لدرجةةق  حققريقققةةق  ) 4845لعنقةةقد مستةةقوى ددلققةةق  )

  متققوسققا درجقات معققلمقي / ات مجمقوعتقي البحقث فقي ادختبقار المعرفقي البعد  للصقالقح احصقائيق  , بيق

المجمقوعةةق  التجقريبيةةق  , ممةةقا يققؤكقةةقد ا  البقرنقامةةقج التقدريبةةقي احةةقدل اثةةقراً ايجقابيةةقاً لقةةقدى المجقمققوعقةةق  

قققةةق  , حصقةةقول مهققةةقارة التنفيققققةةقذ علةةى اعلقققةةقى التجقريقبقيةةق    لاظهقققققةةقرت نتائقةةقج المجموعقققةةق  التجريبي

( , بينمققا حصلقققققققت مهققققارة التشييقققص علقققققى اقققل متوسققققا 54822متوسققققا حسابقققققي , اذ بلققققققغ ) 

لديهققةةقا علةةى  ( امققةةقا المجموعقققققةةق  الضاب ققةةق  , فحصلقةةقت مهةةارة التنفيققةةقذ12801حسابققةةقي , لالةةذ  بلققققةةقغ )

( , لبينمقققا حصلقققت مهقققةقارة التشييقققةقص لديهققةقا علةى اقةل 64822اعلقققققى متوسققققا حسابقققي , اذ بلقققغ ) 

 (  0864متوسققا حسابقققي , لالذ  بلقققققغ ) 

ق نصقققت الفر يقققق  الرابعقققققةق  , علققةقى انقةقه ) د توجققةقد فةرلا ذات ددلققققةق  احصائيقةق  عنققةقد مستقةقوى 0

( بيقةةةق  متوس ققةةةقات المجموعتيقةةةق  التجريبيققةةةق  لالضاب ققةةةق  فةةةي حجققةةةقم أثقققةةةقر البرنامقققةةةقج  4845ددلققةةةق  )

كلققةقي , ل لكةةل مهقققةقارة ) التشييقققةةقص ق التي يقققةةقا ق التنفيققةقذ ق التدريبققةقي , فةةي ادختبقققةقار المهقققةةقار  ال

 التـويققققم ق ادتصقققال التعليمقققي ق المسؤلليققق  المهنيققق  لادخالقيقققق  ق الت ويقققر الذاتقققي (  

 معادلقققق  حجققققم ادثققققر , لققققد ظهققققر ا اق الباحثــــة  لللتثبقققت مقققق  صحققققق  الفر يققققق  , استعملققققت 

 ( , لهو مستوى مرتفع58126ق حجققم اثققققر مهققققارة التشييققققص بلققغ )1

 ( , لهو مستوى مرتفع  58000ق  بلقققغ حجققم أثقققر مهققققارة التي يقققا ) 2

 ستوزى مرتفع  ( , لهو م08153ق بلقققغ حجقققم أثققر مهقققارة التنفيقققذ ) 6

 ( , لهو مستوى مرتفع   08423ق بلقققغ حجقققم أثققققر مهقققققارة التـويقققققم ) 0

 ( , لهو مستوزى مرتفع  28200ق بلققققغ حجقققم أثقققر مهققارة ادتصقققال التعليمقققي ) 5

 , لهو مستوى مرتفع  (68564ق بلققغ حجققم أثقققر مهقققارة المسؤلليققق  ادخالقيققق  لالمهنيقققق  )3

 ( , لهو مستوى مرتفع  28002ق بلقققغ حجققم مهققارة الت ويققر الذاتققققي )2

 ( , لهو مستوى مرتفع    58151ق بلققققغ حجقققم أثققققر المهققققارات الكلقققققي )2
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  ثانياً :ـ االستنتاجات : 

ات التربي  الفني  المتدربي  , في تحديققد ادهقداف  ا ق عمل البرنامج التدريبي على تحسي   مستققوى اداء معلمي /

التعليميقق  م  محتوى دليل معلم التربية  الفنية  للمرحلة  ادبتدائية  , لصيقاغقةق  ادهةقداف السلققوكيقةق  , لمعةقرف  

 مستقويقاتهققا , لكيفيق  قيققاسهققا  

الفنية  المتةدربي  فةي كيفية  اسةتعمال ال رائةه ي ق حس  البرنامج التدريبي مة  مسةتوى اداء معلمةي / ات التربية  

 لادستراتيجيات المناسب   لمو وع درسهم في التربي  الفني   

ج ق رفع البرنامج التدريبي م  مستوى اداء معلمي / ات التربي  الفني  المتدربي  في استعمال التكنولوجيا المناسةب  

التربي  الفني  , فضالً ع  استعمال ادنش   التعليمي  المناسةب  , , لالوسيل  التعليمي  المعين  على تدريس موا يع 

 م  خالل معرفتهم بمنواع كل منها , لمعايير اختيارها , لدلر كل م  المعلم لالمتعلم فيها  

 ثالثاً :ـ التوصيات :
اا , العمةل علةى التي ةيا ق على مقديقريققات ادعققداد لالتدريققب في المديقريققات العامقق  للتربيققق  فقةقي العةقر1

لتنفيذ برامج تدريبي  هادف  لمعلمي التربي  الفني  في مهارات التةدريس , لتضةمينها مجةادت معرفية  , لمهارية  , 

 للجداني  , بهدف تدليدهم بالمعلومات , لاليبرات الياص  بمهارات التدريس التي تناللها البحث الحالي  

البيققداغققوجةقي ,فةي تةدريب معلمةي التربية   TPACK )لـةائم علةى منحةى ) ق  رلرة ادستفادة م  البرنةامج ا2

 الفني  على مهارات التدريس ,في برامج مرحل  اعداد المعلمي  في المعاهد لالكليات 

( البيققداغققوجققي , في تدريب معلمةي التربية   TPACK رلرة ادستفادة م  البرنامج الـائم على منحقى  )  ق6

 هارات التدريس , في برامج تمهيل المعلمي  اثناء اليدم   الفني  على م

( البيققداغققوجقةقي , ل ةرلرة توظيفةه فةي TPACKق  رلرة توجيه معلمي التربي  الفني  الى اهمية  منحةقى )0

 درلس التربي  الفني   

فةي تةدريس المةواد ( البيقداغققوجقةقي , لمةا لةه مة  أثةر  TPACK ق الـيا  بالمديد م  الدراسات حةول منحقةقى )5

 الدراسي  الميتلف   

 رابعاً :ـ المقترحات :

ق بنققاء برامققج تدريبيقق  لتنميقق  مهققارات التدريقققققس لدى المعلميققةق  فةي ميتلةف ادختصاصةات العلميقققةق  , 1

 ققات العصقققققر  ( البيقداغقوجققي , لبمقا يتناسقققققب لتحديقققققات لمت لبق TPACKلعلى لفقققققققه منحققى )  

قةة اجقققةةقراء دراسقققةةق  حققةةقول بنقققةةقاء برنامققةةقج تدريبقققةةقي لمدرسةةي التربيةة  الفنيققةةق   للمراحققةةقل التعليميقققةةق  2

 البيقداغقوجققي , لتنميقققق  مهارات التدريقققققس لديهققققم  TPACK) الميتلفققق  على لفققققه منحقى ) 

   TPACK     قققد مققققققدى تمتققققع معلمققققي التربيقققق  الفنيققق  بمعرفققةق  منحققةقىق اجقققققراء دراسقققق  ترصق6

 البيقداغقوجقققي , ا  المعرفقققققق  بق ) المحتقققققوى , لطرائققققه التدريقققس , لالتكنولوجيققققا (  

 المصادر 
   2440مكتب  الدار العربي  للكتاي, الـاهرة, ,1الدليمي, علي, تدريس اللغ  العربي  بي  النظري  لالت بيه , ط  1

, مكتب نور الحس  لل باع  لالنشر , بغداد , 1قق زاير  سعد علي ,لآخرل  , الموسوع  التعليمي  المعاصرة , ج  2

2410    

    2411, دار المسيرة للنشر لالتوزيع , عما  , 1قق السكارن  , بالل خلف , تصميم البرامج التدريبي  , ط  6

لعند  , عويد , فاعلي  البرامج التدريبي  لمشرلع ام  الحدلد في من ـ  الحدلد الشمالي  م  لجه  نظر قق ا  0

المتدربي  , )رسال  ماجستير غير منشورة ( , قسم العلو  ادداري  , كلي  الدراسات العليا , جامع  نايف العربي  

    2416للعلو  ادمني   , الرياض , 

, دار المصادر  1تدريب المعلمي  في اثناء اليدم  , مركد البحول لالدراسات التربوي  , طقق نبيل رفيه دمحم ,   5

    2410للتحضير ال باعي , بغداد , 

قق الكبيسي , عامر , التدريب اددار  لادمني رؤي  معاصرة للـر  الحاد  لالعشري  , مكتب  الملال فهد   3

    2414الوطني  , 

التصاميم التعليمي  لتكنولوجيا التعليم بي  النظري  لالت بيه , دار الكتاي الجامعي (, لليد خضر , 1قق الدند )  2

    2412, العي  , 1,ط

     2412قق اليفاف , ايما  , التصميم التعليمي لالوسائا المتعددة , دار اسام  للنشر لالتوزيع , عما  ,  2
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    2445ريب, دار الكتاي الجامعي , العي  , قق ادحمد , خالد طه , تكوي  المعلمي  م  ادعداد الى التد  0

, دار الكتاي الجامعي  1(, لليد خضر , علم النفس التربو  نظرياته الحديث  لت بيـاتها ادكاديمي  , ط2قق الدند )  14

    2412, ادمارات , 

درد  ق عما  , , دار لائل للنشر  لالتوزيع , ا1قق  السعود , خالد دمحم , طرائه تدريس التربي  الفني  , ط  11

2414   

, عالم الكتب , مصرق الـاهرة , 1قق نصر   دمحم محمود معوض , المدخل الى استراتيجيات التدريس , ط  12

2413    

, دار الفكر للنشر لالتوزيع , 2قق الظاهر , زكريا محمود , لآخرل  , مبادا الـياس لالتـويم في التربي  , ط  16

    2442ادرد  ق عما  , 

مقا  , حسقا  خليقل اسمقاعيل , فاعلي  برنامج تدريبي في تنمي  بع  مهارات التدريس لدى مدرسي قق اد  10

( , المقديقريق  العامق  لتربيق  محافظق  20التربي  ادسالمي  في محافظ  نينوى , مجل  دراسقات تربويق  , عقدد )

   2416نينوى , 

التربو  لالنفسي لأساسياته لت بيـاته لتوجيهاته المعاصرة , قق عال  , صالج الدي  محمود , الـياس لالتـويم   15

    2443,   , دار الفكر العربي, الـاهرة1ط
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 اسماء السادة الخبراء الذين استعانت بهم الباحثتان (1)ملحق 

 2 3 4 1 االختصاص الشهادة اللقب العلمي السادة الخبراء ت

1 

 دكتوراه استاذ وليد خضر الزند

تصددميم وتقددويم البددرامج 

التعليمددددة وعلددددم الددددنفس 

 التربوي
    

4 
 دكتوراه أستاذ صالح احمد الفهداوي

طرائق تدريس تربية 

 فنية
√ √ √ √ 

3 
 √ √  √ طرائق تدريس الفنون دكتوراه أستاذ ماجد نافع الكناني

 ايمان عباس الخفاف 2
 √ √  √ علم النفس دكتوراه أستاذ

2 
 √ √  √ فلسفة تربية فنية دكتوراه أستاذ عامرة خليل ابراهيم

 زينب راجي 2
     طرائق تدريس دكتوراه استاذ

 نادية العفون 2
  √ √ √ طرائق تدريس دكتوراه أستاذ 

 نبيل عبد الغفور 2
     قياس وتقويم دكتوراه استاذ

دمحم عبد الكريم  2

 المحمداوي
 √ √   قياس وتقويم دكتوراه استاذ مساعد

11 
  √  √ فلسفة التربية فنية  دكتوراه أستاذ مساعد هيال عبد الشهيد مصطفى 

11 
 √   √ فلسفة التربية الفنية دكتوراه أستاذ مساعد دمحم صبيح محمود

14 
 √   √ التربية الفنية فلسفة دكتوراه أستاذ مساعد  عطيه وزة عبود

 √   √ مناهج البحث العلمي دكتوراه استاذ مساعد رغد زكي غياض 13

12 
 √   √ فلسفة التربية الفنية دكتوراه أستاذ مساعد فراس علي الكناني

  

 
 االدوات التي عرضت على الخبراء ت

    البرنامج التدريبي 1

 

 االهداف التعليمية والسلوكية   4

 

    االختبار المعرفي  3

 

 استمارة تقويم االداء المهاري 2

 


