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وقياس أثره في تنمية  TPACK برنامج تدريبى مدمج في ضوء إطار تــــــــــــــــيباك 
جدارات تصميم الدروس التفاعمية وميارات التفكير التصميمى لمطالبات  مكونات

 معممات االقتصاد المنزلى

 

 مستخمص البحث :
لتنمية  TPACKىدف البحث إلى بناء برنامج تدريبى مدمج في ضوء إطار تيباك    

جدارات تصميم الدروس التفاعمية والتفكير التصميمى لدى الطالبات المعممات بكمية 
االقتصاد المنزلى وفى سبيل ذلك تم اشتقاق قائمة بجدارات تصميم الدروس التفاعمية 
المستيدف تنميتيا لدى الطالبات المعممات عينة البحث في ضوء إطار تيباك وتم في 

التدريبى ومواد المعالجة التجريبية واألدوات البحثية والتي اشتممت ضوئيا بناء البرنامج 
مقياس االتجاه نحو تصميم الدروس  –مقياس تقدير متدرج  –عمى ) اختبار معرفى 

التفاعمية في ضوء إطار تيباك ( لقياس مكونات جدارات تصميم الدروس التفاعمية عمى 
( واختبار لمتفكير  المكون الوجدانى –المكون األدائى  –الترتيب ) المكون المعرفى 

اتبع البحث فى جانبو التطبيقى المنيج شبو التجريبى ذي المجموعتين التصميمى ؛ و 
( طالبة معممة تم تقسيمين عمى 85الضابطة والتجريبية ، وتكونت عينة البحث من )

( طالبة بينما 45) حيث بمغ عددىن في المجموعة التجريبيةوحساب التكافؤ مجموعتين 
وذلك تطبيق اختبار ت لحساب دالو ( طالبة 40بمغ عددىن في المجموعة الضابطة )

 الفروق بين المجموعتين في التطبيق القبمى ألدوات البحث وقد كان غير دال. 
وتطبيق األدوات البحثية عمى المجموعتين قبميًا / بعديًا مع تطبيق البرنامج المقترح 

موعة التجريبية بشكل مدمج يجمع بين التدريب المباشر والتدريب عمى طالبات المج
اإللكترونى وقد دلت النتائج عمى وجود أثر كبير لمبرنامج عمى كل مكون من مكونات 
الجدارة وعمى التفكير التصميمى يتضح من األداء البعدى لطالبات المجموعة التجريبية 

؛ كما تبين وجود فروق دالة إحصائيا عمى األدوات البحثية مقارنة بالقياس القبمى 
لصالح طالبات المجموعة التجريبية فى األداء البعدى عمى األدوات البحثية في كل 
مكون من مكونات الجدارة وفى التفكير التصميمى مقارنة باألداء البعدى لطالبات 
 المجموعة الضابطة ؛ وأوصى البحث بضرورة العمل عمى تطوير المعايير األكاديمية
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لبرامج إعداد معممة االقتصاد المنزلى في ضوء المناحى التربوية التكاممية والتي من 
 .TPACKأبرزىا إطار تيباك

 -الجدارات   -  TPACKإطار تــــــــــــــــيباك -الكممات المفتاحية : برنامج تدريبى 
 . التفكير التصميمى -تصميم الدروس التفاعمية 
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Blended Training Program in Light of the 
TPACK Framework and Measuring its Impact 
on developing the competencies of Interactive 

Lesson Design Components and Design 
Thinking Skills for Teachers of Home 

Economics 
Abstract: 
   The research has been aimed to build a Blended training 
program in the light of the TPACK framework to develop the 
competencies of interactive lesson designing and design thinking 
among female students at the Faculty of Home Economics. The 
training program, experimental processing materials, and research 
tools, which included (a cognitive test - a graded assessment scale 
- a measure of the tendency towards interactive lesson designing 
in the light of the TEPAC framework) to measure the components 
of the competencies of interactive lesson design, respectively (the 
cognitive component - the performance component - the 
emotional component) and a test for design thinking ; In its 
applied part, the research followed the quasi-experimental 
approach with two groups, the control and the experimental, and 
the research sample consisted of (85) teachers who were divided 
into two groups, where the number of them in the experimental 
group was (45), while their number in the control group was (40). 
The equivalence of the two groups and the application of research 
tools to the two groups, before / after, with the application of the 
proposed program to the students of the experimental group in an 
integrated manner that combines direct training and electronic 
training. The research tools compared to tribal measurement; It 
was also found that there are statistically significant differences in 
favor of the experimental group students in the post performance 
on the research tools in each component of competency and in 
design thinking compared to the post performance of the control 
group students. The research recommended that we will needing 
to work on developing academic standards for home economics 
teacher preparation programs in the light of integrative 
educational approaches, the most prominent of which is the 
TEPAC framework. 
Key Words:Training program - TPACK framework - 
competencies - designing interactive lessons - design thinking. 
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 مقدمة :
التغييرات التي شيدىا العالم، ألنيا ترتبط  واحدة من أكبر الرقميةالثورة  عدت   
وقد  ؛ تمثل العصب األساسي في جميع أوجو الحياة والتي باتتلمعمومات تكنولوجيا اب

المعمم أن  وحيثالتقدم والرقي ألي مجتمع،  قاطرةانعكس تأثيرىا عمى التعميم الذي ىو 
التطور الحادث  اكبالعممية التعميمية، فإن إعداد المعمم ال بد وأن يو  كانيمثل أحد أر 
ُيعد التعميم أحد أعمدة التميز، وفى خضم صراع الدول عمى تحقيق التقدم و في التعميم، 

النظر في  إعادةاالرتكاز لتحقيق تمك الرؤية والبد لممؤسسات التربوية بأن تشارك ب
ضافة الجديد إلييا  برامج إعداد المعمم، والمداخل التربوية التي يقوم عمييا إعداده وا 

ات األدوار في سبيل تمكينو من الوفاء بمتطمب والعمل عمى تحسين وتطوير القائم منيا
مم يعد لممعمم النمطي الذي ف ؛ الجديدة التي فرضتيا عميو متطمبات العصر الرقمى

ذكر في النظم التعميمية الحديثة التي تركز يركز فقط عمى حفظ المعمومات، مكاًنا يُ 
، وأصبح الواقع يفرض عمى األساليب التكنولوجية في تصميم وتنفيذ البرامج التعميمية 

معمم يمتمك القدرة عمى التعامل مع متغيرات المستقبل بجدارة تمكنو من ضرورة إعداد 
أداء وظيفتو داخل المؤسسة التعميمية وتحفزه لموصول لممينية المتميزة ؛ إضافة إلى 
امتداد دوره نحو اعتباره مشاركًا رئيسًا في محو األمية التكنولوجية لممتعممين وىو ما 

والحمول التكنولوجية المناسبة لمتغيرات الموقف  يستوجب الجاىزية النتاج األفكار
 ( .2012التعميمى ) اليونسكو ، 

وىذا يتطمب من معمم العصر الرقمي أن يكون قادرًا عمى استخدام التكنولوجيا    
دارتيا وتوظيفيا في عممية التعميم، بل إنو مطالب بأن ُيحدث معارفو ومياراتو التي  وا 

وتوظيفيا في  ب التكنولوجيا الحديثة والمتطورة باستمرار،تمكنو من القدرة عمى استيعا
لمعممية التعميمية وتصميم بيئات التعمم النشط، إضافة لكونو باحثًا ومديرًا التخطيط 

 .وموجيًا وميسرًا وتكنولوجياً 
اكتسبت ميارات المعممين في توظيف التقنيات التعميمية في التدريس لذلك فإن    

الميني في المعمم وأداؤه  الذي جعل من ميارات األمرل؛ وىو أىمية أكبر من ذي قب
أبرز خصائص  أحد Technology Integration  في التدريس تقنيات التعميمتوظيف 

 (  2، 2018ن  )عزة الغامدى ، المعمم الفعال في القرن الحادي والعشري
مية التعميمية كأحد العمو التقنية  التفاعل والتكامل بينعتراف بأىمية إلومع تزايد ا   

حاجة إلى إطار عمل جديد ال فقد برزتالخصائص التي يجب أن تتوافر لدى المعمم ، 
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التقنية  لتوظيف معممونالالتي يحتاجيا  لممساعدة عمى فيم وتقويم المعارف والميارات
ووفق ما أشار اليو كل من كوىمر و  ؛( Koehler et.al, 2013) بفاعمية في المنيج

متالك أن مجرد ا (2018، ) عزة الغامدى ،( Koehler& Mishra, 2009ميشرا )
لمتقنية في وتوظيفو  لفاعمية استخدامو يعد ضماناً  الالمعمم لبعض الميارات التقنية 

حتى أن استخدام التقنية ظل رىن القيود في الوصول بالعممية التعميمية  التدريس
في أكثر األنظمة التعميمية تقدمًا ألقصى إمكانيات إحداث التحوالت الجذرية حتى 

السعي نحو اكساب المعمم  الذى تطمب األمر واعتمادا عمى التقنية وامتالكًا ألدواتيا
التدريس  أصوللكيفية التكامل ما بين التقنية، ومحتوى مادة التخصص، و فيمًا منظوميًا 

 .  TPACK Model لمتعمم تيباك  إطار لظيور دافعاً  وىو ما شًكل "
 ,Shulman )شولمان قدمو النموذج الذى إلى  وترجع بدايات ظيور إطار تيباك   

لوصف أنواع المعرفة الالزمة إلعداد المعمم لمتدريس بكفاءة وأشار إلى أنيا   (1986
 ) من الضرورى ان تتضمن بعدين ميمين وىما : المعرفة بمحتوى مادة التخصص 

Content Knowledge) ورمز ليا(CK)  والمعرفة بطرق التدريس المناسبة ليذا ،
اطمق عميو إطار المعرفة بالتربية  (Pidagogical Content Knowledge)المحتوى

( Koehler& Mishra, 2006كوىمر و ميشرا )؛ إلى أن أضاف  (PCK)والمحتوى 
 Technological)إلى ىذا النموذج بعدًا ثالثًا يتناول المعرفة المتعمقة بالتكنولوجيا 

Knowledge)  ومن ىنا تشكمت رؤية متكاممة إلكساب المعمم المعرفة التقنية ذات
وجاء  (TPACK)العالقة بطرق تدريس محتوى مادة التخصص وسمى بإطار تيباك 

 اختصارًا لممعرفة المرتبطة بالمحتوى والتربية والتكنولوجيا.
 (Technological Pedagogical and Content Knowledge 

Framework- TPACK)   والذى يعبر عن العالقات المتبادلة والتقاطع بين مجاالت
(، المعرفة باصول CK")Content Knowledgeالمعرفة الثالثة " المعرفة بالمحتوى" 

 Technological  ، المعرفة بالتكنولوجيا Pidagogical Knowledge(PK)التدريس
Knowledge TK) " ) 

لذلك يعد إطار تيباك نموذج ) معرفى تربوى تقنى ( مواكب لمتطور التكنولوجى    
ومساير لمتوجيات العالمية نحو إعداد المعمم اعدادًا يستند إلى مبدأ دمج التكنولوجيا 
ضمن سياق تعميمى ينطمق من الفيم العميق لممعارف الثالث ) المحتوى ، التربية ، 

فيما بينيا إلنتاج معرفة جديدة  ) منال العنزى ، ىدى  التكنولوجيا ( والتي تتكامل
 ( . 97،   2018الشدادى ،
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أن إطار تيباك لم يجمع بين ىذه  (Tokmak, H,2013 )ويشير توكماك    
المجاالت الثالثة باعتبارىا مجاالت مختمفة ولكن ركز عمى النظر إلييا عمى أنيا 

اختيار المحتوى الدراسى يؤثر عمى مجاالت مترابطة يؤثر كال منيم في اآلخر ، ف
اختيار االستراتيجيات التربوية التي يمكن االستعانة بيا واألساليب التكنولوجية التي 
سيتم دمجيا ، كذلك فأساليب التكنولوجيا تؤثر في الكيفية التي يتم من خالليا تدريس 

 المحتوى . 
ممين ىي حركة التربية ولعل من أحدث اإلتجاىات التربوية في مجال إعداد المع   

القائمة عمى الجدارات والتي تسعى إلى إكساب المعممين قدرات شاممة معرفية وميارية 
وانفعالية ؛ وتشير الجدارة إلى مجموعة متكاممة من المعارف والميارات والسموكيات 
واإلتجاىات المطموبة ألداء وظيفة معينة حسب معايير محددة لجودة األداء في ىذه 

 (4،  2018فة ) أشرف عبد القوى ،الوظي
وقد تأثرت ىذه الحركة بطبيعة الحال بظيور ثورة تكنولوجيا المعمومات مما فتح    

المجال واسعًا لمبحث في مجال الجدارات التعميمية وتأثرىا بالتكنولوجيا في تدريس 
      (145، 2019مناىج التعميم المختمفة ) عمر خميل ، 

( أن الحديث عن الجدارة التدريسية لممعمم يتطمب 2020العزيز وأورد) محمود عبد    
إلى جانب تمكنو من محتوى تخصصو ان يكون متمكنًا أيضًا ومممًا بطرق التدريس 
وميارات التخطيط والتقييم واستخدام التقنيات الحديثة في التعميم .) محمود عبد العزيز 

ومن ىذا المنطمق فإن امتالك  ( وىو ما يتفق مع أبعاد إطار تيباك ؛2020،249 ،
أمر بالغ األىمية يشمل قدرة  TPACKالمعمم لجدارات التدريس في ضوء إطار تيباك

المعمم عمى تطوير أداؤه التدريسى وفق إطار تيباك بتوظيف تكنولوجيا التعميم في 
تدريس محتوى تخصصو بجداره ومستوى عال من اإلتقان انطالقًا من معارفو التربوية 

 اتو وجوانبو الوجدانية التي توجو سموكو في التدريس .وميار 
أن برامج التنمية  (Baciagalupo et,al ,2016 )حيث أوضح باكيجموبو    

الوظيفية المستندة إلى منحى الجدارات تسيم في تطوير مسارات التفكير المينى ونشر 
اع في األداء روح الطموح لتطبيقيا في مجال العمل والتوجو نحو اإلنتاجية واإلبد

 المينى 
حين أوضح ان الجدارة عممية منطقية  (Raymond 2012)وأتفق معو رايموند    

منظمة لنقل المعارف والميارات والقيم واالتجاىات وفقًا لمبادئ مينية محددة وىى 
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ضرورة مينية لممعمم لموفاء بمتطمبات مينتو وتتطمب التنمية المستمرة وفقًا لممتغيرات 
 القومية والعالمية . التعميمية

ولعل من أىم المتغيرات العالمية التي تصدرت المشيد التربوى في اآلونة األخيرة ىو    
االلتجاء إلى التعميم اإللكترونى وتحويل المقررات التقميدية إلى مقررات إلكترونية األمر 

اعل باالعتماد الذى استمزم اإلستجابة بتقديم المحتوى التعميمى بطرق اكثر ديناميكية وتف
عمى البرامج التي توظف الوسائط المتعددة في الدروس وعمى ذلك فقد أصبحت الحاجة 

نتاج الدروس التفاعمية ) أحمد محمد ، ، 2017ممحة إلتقان المعممين لبرامج تصميم وا 
489 . ) 
وحيث يعد إطار تيباك إطار عمل يسعى لتمكين المعمم من تصميم التدريس وتحقيق    

ية التعميمية التطبيقية بجدارة فى ظل الترابط بين مجاالت المعرفة المتمثمة في اإلنتاج
المحتوى العممى وطرق التدريس والمستحدثات التكنولوجية فإن عممية تصميم التدريس 
وفق إطار تيباك تتطمب إلى جانب االستناد إلى األسس الفنية لدمج التكنولوجيا 

بداعية مع والمعرفة العممية بالمحتوى وطرق ا لتدريس أن يتم يتم ذلك بطرق متنوعة وا 
شحذ القدرات الذىنية لتوليد األفكار الخالقة لحل المشكالت التعميمية وىو ما يستمزم 
ممارسة المعمم لمتفكير التصميمى والذى يشير كما أورد كل من ) فون ثينين وآخرون ، 

لعمميات العقمية (  إلى مجموعة من ا8، 2018( و) مروة الباز ، 307، 2017
يمارسيا الفرد لتمكنو من تحديد المشكالت الواقعية ومحاولة إيجاد الحمول المالئمة من 
خالل تحديد القضايا المتعمقة بيا والذى يتطمب ممارسة التخيل والتحميل لتوليد األفكار 
 الخالقة  بطالقة ثم بمورة األفكار في صورة نماذج أولية وتجريبيا وتقييميا في ضوء

 معايير محددة .
فالتفكير التصميمى ىو موقف ذىنى يتم ترجمتو إلى سمسمة صحيحة من اإلجراءات    

بيدف حل مشكمة ما من خالل خطة عمل وبالتالي فخطة عمل التصميم ىي سمسمة 
 ( .33، 2019من مراحل العمل التي تنفذ عممية التفكير .) رشا بدوى ، ىبة فؤاد ، 

  ( 174، و تسنج ( Koh et al,2015,538 )كل من كوه  وفيما ورد في دراسات   
( Tseng et al,2019,  ما يدعم العالقة بين التمكن من جدارات تصميم التدريس

وفق إطار تيباك وبين ممارسة التفكير التصميمى حيث أكدت عمى الحاجة إلى دعم 
ل الخدمة أثناء ميارات التفكير التصميمى لدى الطالب المعمم أثناء برامج اإلعداد قب

لحل المشكالت التعميمية بطرق إبداعية ومتنوعة عبر    TPACKتناول منحى تيباك 
 دمج تكنولوجيا التعميم اإللكترونى لتنمية الميارات المتعمقة بتصميم وتخطيط الدروس .
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االىتمام بشكل كبير في العقدين المنصرمين إلى استخدام التفكير  ىنمولقد    
، ورغم ىذا المرحمة الثانوية التصميمي في البيئات التعميمية من مرحمة الروضة إلى 

في حزمة األدوات االحترافية  اً ًنا أساسيو التصميمي باعتباره مك التفكيرعَط يالنمو، لم 
سوى الحد األدنى من التوجيو حول كيفية دعم  يقدملممعممين االىتمام الكافي. كذلك لم 

التفكير التصميمي في مجال التعميم، والتطوير الميني والمبادئ التوجييية وأفضل 
 )5، 2017الممارسات الالزمة لتطبيق ىذا النيج بنجاح )ديفينتاال وآخرون، 

ة التي من العموم اإلنساني االقتصاد المنزلىعمم يعد وفى ضوء ما سبق وحيث    
تسعى إلى االرتقاء باألسرة والمجتمع من أجل حياة أفضل، فإن رسالتو تتوج فى الدور 
الذى تأخده المعممة عمى عاتقيا فيما يتعمق بتدريس مجاالتو المتعددة بالمدارس لجميع 
المراحل الدراسية والتي يتجدد محتواىا عمى الساحة العالمية وفق مقتضيات العصر 

رتباطو الشديد بالحياة األسرية وتأثير ىذه المتغيرات عمييا ويظل والتطور التقنى ال
صدى ىذا التجدد خافت عمى المستوى المحمى مع المحاوالت المستميتة من قبل 
المتخصصين إلحياء ىذا العمم في نظامنا التعميمى واالستفادة من قدرتو عمى استيعاب 

يوفرىا تنوع وثراء محتواه لتنمية التطورات العممية في مختمف مجاالتو والفرص التي 
العديد من مخرجات التعمم لدى التالميذ وحيث تتوالى ىذه المحاوالت فمن األحرى ان 

كسابيا المعارف اإلعداد األ توجو بعض ىذه المحاوالت نحو كاديمى لممعممة وا 
دمة والممارسات وميارات التفكير التي تمكنيا من أداء دورىا بجدارة حين االلتحاق بالخ

ال سيما التفكير التصميمى الذى يؤىميا لحل المشكالت المتعمقة بتصميم التدريس وىو 
 ما يسعى البحث الحالي جاىدًا نحو تحقيقو . 

 اإلحساس بالمشكمة:
 من خالل ما يمى: نشأت الحاجة إلى تناول المشكمة البحثية الحالية بالدراسة

من خالل ما يوفره عمل الباحثتان في اإلشراف عمى الطالبات المعممات بكمية  -
االقتصاد المنزلى في مقررات التدريب الميدانى من رؤية ومالحظات متكررة لما 
تواجيو الطالبات من صعوبات في تخطيط الدروس ؛ وما تنم عنو نتائج التقييم من 

بإطار تيباك والتي تمثمت في قصور في ممارستين لمجدارات المينية الخاصة 
سطحية المحتوى العممى المتضمن دون المجوء إلى مصادر عممية موثوقة إلثراؤه 
وتعميقو مع ندرة تضمين ودمج أدوات وبرامج التكنولوجيا المالئمة لممحتوى في 
الدروس واالكتفاء عوضًا عن ذلك بوسائل ومعينات تعميمية ورقية تقميدية وغير فعالة 

عف التمكن من المعرفة التربوية الالزمة لمموائمة بين ىذه األدوات وبين إضافة لض
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طرق التدريس المالئمة لنمط المحتوى العممى والتي تتطمب ممارسة التفكير 
التصميمى لحل المشكالت المختمفة ببيئة الصف الدراسى وفق االحتياجات التعميمية 

 نة .لممتعممين والتي تطورت واختمفت بظيور عصر الرقم
بفحص وتحميل الالئحة الخاصة ببرنامج البكالوريوس لقسم االقتصاد المنزلى التربوى  -

و توصيف البرنامج وتوصيفات المقررات المدرجة تبين عدم وجود مقررات تستيدف 
تنمية القدرات التكنولوجية لدى الطالبات المعممات سوى مقرر تكنولوجيا التعميم 

يتم التركيز فيو عمى تدريس الجانب النظرى بشكل كبير  لطالبات الفرقة الرابعة والذى
إلى جانب بعض الميارات التطبيقية البسيطة تقتصر عمى استخدام عروض 
البوربوينت التي تحمل  نصوص منسوخة من محتوى المنيج المدرسى حيث يتم 
التركيز فيو عمى اكتساب بعض المعارف والميارات التكنولوجية بشكل عام ومباشر 

التوجو إلحداث التكامل بين ىذه الميارات التكنولوجية وبين طرق التدريس  دون
لتصميم دروس تتيح لممتعمم التفاعل الفعال مع المحتوى العممى ، إضافة إلى أن 
أساليب التقييم في مقررات البرنامج ال تستيدف التشخيص المبدئى أو التقييم النيائي 

 ق إطار تيباك .لجدارات تصميم الدروس بشكل تفاعمى وف
ولمتحقق من صدق وموضوعية المالحظات السابقة قامت الباحثتان بإجراء دراسة 

 -استكشافية تضمنت مرحمتان:
 المرحمة األولى تطبيق :

( طالبة 33( الستطالع رأى عينة من الطالبات المعممات بمغ عددىا ) 1استبانو ) -
في كل  TPACKتيباك بيدف التعرف عمى واقع ممارسات التدريس في ضوء إطار 

- TPACK- TCK- TPK- PCK TK )بعد من األبعاد السبعة المكونة لو 
CK- PK )  ( 1ممحق رقم) 

( الستطالع رأى مجموعة من أعضاء ىيئة التدريس القائمين باإلشراف 2استبانو) -
( 8عمى الطالبات المعممات بكمية االقتصاد المنزلى بالتربية الميدانية بمغ عددىم )

بيدف استطالع منظورىن حول الممارسات التدريسية لمطالبات المعممات في ضوء 
كما يتضح من تخطيطين لمدروس وأدائين الفعمى في التدريس  TPACKإطار تيباك 

 TPACK- TCK- TPK- PCK) .في كل بعد من األبعاد السبعة المكونة لو 
TK -CK- PK)   ( 2ممحق رقم)  

( إلستكشاف الواقع تم التأكد من اإلتساق الداخمى 2و 1وقبل تطبيق االستبانو )   
وقد كان  α، ثم الثبات بحساب معامل ألفا 0.01لألداتين وقد كان عند مستوى داللو 
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( لمتطبيق تم 2و 1، وبعد التأكد من صالحية استبانو ) 0.01عند مستوى داللو 
 .توزيعيما عمى الطالبات وأعضاء ىيئة التدريس

 :تطبيق أدوات البحث استكشافياً  المرحمة الثانية
اختبار لمتفكير التصميمى يستيدف التعرف عمى قدرة الطالبات المعممات عمى   -

 استخدام ميارات التفكير التصميمى لحل مشكالت الصف الدراسى .
فحص عينة من خطط الدروس المعدة من قبل الطالبات المعممات وتقييميا باستخدام  -

 مقياس تقدير متدرج لقياس جدارات تصميم الدروس التفاعمية. 
 عن النتائج التالية :( 2و 1لمرحمة )وأسفرت الدراسة االستكشافية 

اقع ( الموجيو لمطالبات والتي تستيدف التعرف عمى و 1يتضح من استبانو )   
( دلت نسبة التكرارات TKأن بعد ) TPACKممارسات التدريس في ضوء إطار تيباك 

بنسبة  (CK( و)PKعمى ضعف تناول المعرفة التكنولوجية، وتمتع الطالبات في بعد )
 (TPK)جيدة لممعرفة التربوية بأصول التدريس، وقد كانت نسب التكرارات في ُبعد 

، وقد كان ىناك  (PCK)انت متوسطة في ُبعد ضعيفة، في حين أن نسبة التكرارات ك
( فقد تركزت النسب TPACK، أما عن ُبعد )  (TCK)إنخفاض بنسبة التكرارات لبعد 
%، وتوضح تمك النتائج قصور في 100% و 90.9المئوية عن بديل ال يتوافر من 

 يا.تبنى الممارسة العممية وفق إطار تيباك خاصة في األبعاد التي ترتبط بالتكنولوج
( الموجة ألعضاء ىيئة التدريس الستطالع منظورىن حول 2وبتطبيق استبانو )   

وقد أتضح  TPACKالممارسات التدريسية لمطالبات المعممات في ضوء إطار تيباك 
( ضعف نسبة التكرارات ، وقد كانت نسبة التكرارات في كل من بعد TKفى بعد )

(PK(و )CK مقبولة ، أما عن ُبعد )(TPK)  كانت نسبتو التكرارية منخفضة، وكانت
 (TCK)متوسطة،و كانت نسبة التكرارات فى ُبعد  (PCK)نسبة التكرارات في ُبعد 
( فقد تركزت النسب المئوية عن بديل ال يتوافر من TPACKمنخفضة، أما عن ُبعد ) 

%، وتوضح تمك النتائج قصور في تبنى الممارسة العممية وفق إطار 100% و87.5
ق محوالنتائج التفصيمية بم ك خاصة في األبعاد التي ترتبط بالمحتوى والتكنولوجيا،تيبا
 (.2( و)1)

واتضح من تطبيق مقياس تقدير متدرج لقياس جدارات تصميم درس تفاعمى    
إستطالعيًا عمى عينة من دروس الطالبات أن ىناك قصور شديد في عناصر بناء 

ة إلى عدم التمكن كميًا من توظيف برامج إضاف TPACKخطة الدرس وفق إطار تيباك
 وتطبيقات التكنولوجيا لتصميم الدرس واخراجو في صورة تفاعمية .



 

 1343 

2022 مايوـ  األربعونـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

كما تبين من التجربة االستطالعية بتطبيق اختبار التفكير التصميمى وجود قصور    
% من الطالبات في العينة  بينما النسبة المتبقية منين 92تام في ممارسة مياراتو لدى 

 تصل احداىن الى مستوى التمكن المطموب. لم
وقد توافقت المالحظات السابقة ونتائج الدراسة االستكشافية فيما يخص بممارسات    

والتي  ىدفت إلى  (Voogt et al,2013 )التدريس وفق إطار تيباك مع دراسة فوجت 
نتائج أن الثالثة لدى الطالب المعممين ودلت الTPACKتحديد مدى توافر أبعاد تيباك 

المعرفة بالمحتوى والمعرفة بأصول التدريس كانت تحقق أعمى المؤشرات كما يظير من 
نتائج التقارير الذاتية ليم ، بينما المعرفة التكنولوجية فقط ىي ما حققت أدنى الدرجات 
بينما يتضح عمى مستوى الممارسة الفعمية لمتدريس أن تقارير المشرفين التربويين ليم 

دنى مستوى األبعاد الثالثة مقارنة بما ورد في التقارير الذاتية مما يدعم نتائج تدل عمى ت
 ى الدراسة االستكشافية وفى دراسة الحقة ل فوجت ومكان

Voogtj&Mckenney,2016)  ) دلت النتائج عمى معاناه الطالب المعممين من
، التكنولوجية الجوانب لممعارف الثالث " التربوية  رابطةنقص واضح في الخبرة المت

والمعرفة بالمحتوى " وأوصت بضرورة البحث عن أطر جديدة لدمج التقنية مع التعميم 
وىو ما يتفق أيضا مع ما أكدت عميو بعض الدراسات السابقة منيا دراسة ) ىناء عبد 

( ، )  2019( ، ) خيرية بن صالح ،2019( ، ) بدرية حسانين ، 2018الحميد ، 
( والتي أكدت 2021يمان الدوغان و أحالم عبد المطيف ، ( ، ) إ2020ميا حسن ،

 لمواكبومون مالمع وب يتسمحم ما يجب أن ىأ جميعيا عمى أنو عمى الرغم من أن
د ثبت أن معظم إال أنو ق، بفاعمية ى توظيف التكنولوجيا مو القدرة عىالعصر الرقمى 

التكنولوجيا في  توظيفليس لدييم من المعارف والميارات ما يمكنيم من ون ممالمع
التدريس وأن البرامج التي تيدف إلى تدريبيم سواء أكان ذلك أثناء برامج اإلعداد أو 
أثناء الخدمة تركز فقط عمى التكنولوجيا بشكل مباشر ومنفصل دون النظر إلى ميارات 
توظيفيا في المحتوى العممى ومراعاة اتساقيا مع طرق التدريس ومعظم ىذه الدراسات 

 عت ىذا القصور إلى قصور برامج اإلعداد .ارج
وعمى الرغم من تعدد األبحاث التي اتخذت من أفكار شولمان، وكوىمر ، وميشرا    

خمفية نظرية ليا والتي جاب صداىا األنحاء التربوية نداء بضرورة األخذ بأيدى 
متميز،  المعممين نحو التمكن من إطار تيباك سعيًا نحو الوصول بيم إلى أداء تعميمى

والتي تنوعت لتشمل معممى مختمف الفروع العممية لممعرفة إال أنو في حدود عمم 
الباحثتان لم يتم التوصل إال إلى دراسة واحدة فقط في مجال االقتصاد المنزلى، دراسة 
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( وىدفت إلى تقويم كفاءات األداء المينى لمعممات االقتصاد  2021) أحالم مبروك ، 
مة في ضوء نموذج تيباك ومتطمبات مجتمع التعمم المينى وأوصت المنزلى أثناء الخد

بضرورة تضمين كفاءات التيباك ضمن برامج اإلعداد لمعممات االقتصاد المنزلى 
وتأسيسًا عمى ذلك فمم تستيدف أية دراسة سابقة تنمية جدارات تصميم الدروس 

معممات قبل الخدمة وىو التفاعمية وفق إطار تيباك والتفكير التصميمى لدى الطالبات ال
 ما أستيدفو البحث الحالي .

 البــــحث: ةمشـــكم
بين جوانب المعرفة  الترابطتمثمت مشكمة البحث في وجود قصور في تحقيق 

التخصصية،  التربوية ، والتكنولوجية ، من خالل التدريس سواء اكان ذلك عمى مستوى 
التخطيط أو التنفيذ لدى لطالبات المعممات بالفرقة الرابعة بالشعبة التربوية بكمية 

 االقتصاد المنزلى جامعة حموان.
التركيز عمى تطبيق  ويرجع ىذا القصور إلى ضعف استيداف برنامج اإلعداد    

بالمحتوى والمعرفة التربوية والتكنولوجيا والتي ُتشكل إطار  المعرفةالتكامل بين 
TPACK ، التمكن من ممارسة ميارات التفكير التصميمى ضعف  والذى تزامن معو

لحل المشكالت التي تواجيين في تصميم التدريس مما استمزم ضروره التصدي لمعالجة 
في ضوء إطار تيباك مدمج ثية ببناء برنامج تدريبى ىذه المشكمة البح

TPACK إلكسابين جدارات تصميم الدروس التفاعمية وفق إطار تيباك وميارات
 التفكير التصميمى .

في ضوء ما تقدم يمكن معالجة مشكمة البحث الحالي من خالل اإلجابة عمى السؤال 
 : الرئيس التالى 

لتنمية جدارات  TPACKما أثر برنامج تدريبى مدمج في ضوء إطار تيباك  - أ
تصميم الدروس التفاعمية وميارات التفكير التصميمى لدى الطالبات المعممات 

 بكمية االقتصاد المنزلى ؟
 وينبثق عن السؤال السابق األسئمة الفرعية التالية :

ما جدارات تصميم الدروس التفاعمية المطموب تنميتيا لدى الطالبات المعممات  -1
 بكمية االقتصاد المنزلى وفق إطار تيباك ؟    

ما الصورة التي يكون عمييا برنامج تدريبى مدمج في ضوء إطار تيباك  -2
TPACK  لمطمبات المعممات بكمية االقتصاد المنزلى لتنمية جدارات تصميم

 عمية وميارات التفكير التصميمى ؟الدروس التفا
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في تنمية  TPACKما أثر البرنامج التدريبى المدمج في ضوء إطار تيباك  -3
جدارات تصميم الدروس التفاعمية وفق إطار تيباك ) المكون المعرفى مكونات 

 المكون الوجدانى ( ؟ –المكون األدائى  –
في تنمية  TPACKما أثر البرنامج التدريبى المدمج في ضوء إطار تيباك  -4

 ميارات التفكير التصميمى ؟
ما صورة العالقة االرتباطية بين جدارات تصميم الدروس التفاعمية والتفكير  -5

 التصميمى؟
 أىــــــــداف الــــــبحــــــث: 

   يمكن بمورة أىداف البحث الحالي في النقاط التالية : 
معممات االقتصاد تنمية جدارات تصميم الدروس التفاعمية لدى الطالبات  -1

 TPACKالمنزلى من خالل بناء برنامج تدريبى مدمج في ضوء إطار تيباك
 -وتحديد أثره عمى مكوناتيا التالية:

يتضح من استجابات الطالبات المعممات عمى اختبار المكون المعرفى كما   - أ
 المكون المعرفى لجدارات تصميم الدروس التفاعمية وفق إطار تيباك .

المكون األدائى كما يتضح من نتائج تقييم المنتج النيائي ) دروس تفاعمية   - ب
 . Rupricمن انتاج الطالبات المعممات ( باستخدام مقياس األداء المتدرج 

المكون الوجدانى كما يتضح من استجابات الطالبات المعممات عمى مقياس   - ج
 االتجاه نحو تصميم الدروس التفاعمية وفق اطار تيباك .

في تنمية  TPACKتحديد أثر البرنامج التدريبى المدمج في ضوء إطار تيباك  -2
 ميارات التفكير التصميمى .

الكشف عن العالقة االرتباطية بين جدارات تصميم الدروس التفاعمية والتفكير  -3
 .التصميمى 

 أىــــــــمية الــــــبحــــــث:
قد يمثمة من إضافة لمفئات  يستمد البحث أىميتو بجانبيو النظرى والتطبيقى مما

 - المستفيدة التالية :
يشكل إطارًا مرجعيًا يمكن أن يستند إليو أعضاء ىيئة التدريس من أجل  -1

االرتقاء بالجدارات التدريسية لمعممات االقتصاد المنزلى المستقبميات أثناء 
 برامج إعدادىن األكاديمى والمينى في ضوء إطار تيباك لمتعمم.
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يوجو نظر المشرفين التربويين صوب تبنى الفكر التربوى القائم عمى تحميل  -2
من خالل لدى المعممات التدريس إلى جدارات فرعية والتأكيد عمى دعميا 

 عمميم في التوجيو واإلشراف التربوى.
متطمبات األدوار بعض يمكن الطالبات معممات االقتصاد المنزلى من تمبية  -3

ر متمثمة في تصميم الدروس التفاعمية وفق رؤية تربوية الجديدة لممعمم المعاص
تحقق التكامل بين المعارف األساسية الالزمة وىى المعرفة بمحتوى التخصص 
والمعرفة بأصول التربية والمعرفة التكنولوجية والوصول بين لمستوى الجدارة 

 والتمكن .
ثية المقننة يوفر لمباحثين التربويين في التخصص مجموعة من األدوات البح -4

المضبوطة عمميًا والتي يمكن االستعانة بيا في تطوير برامج إعداد وتأىيل 
وتدريب المعممين لتنمية جداراتيم في التدريس وفق اطار تيباك وتنمية التفكير 

 التصميمى.
يطمق العنان لفكر مخططى ومطورى المناىج التعميمية لوضع تصميمات  -5

قبمية لمفكر التربوى وتتميز بالمرونة والثراء منيجية تتماشى مع التطورات المست
و العمق و التنوع العممى الذى يعين المعمم عمى تصميم الموقف التعميمى في 
إطار تفاعمى وحل ما قد يواجيو من مشكالت باالستعانة باألساليب 

 التكنولوجية .  
 

 :المصــــطــــــمحــــــات اإلجرائية لمبحث
 مدمج:برنامج تدريبى   
مجموعة من األنشطة واإلجراءات التدريبية ) نظرية / تطبيقية ( المخططة مسبقًا    

بحيث تدمج بين أساليب التدريب التقميدي و االلكترونى ) متزامن /غير متزامن ( بشكل 
يحقق التكامل بين المعرفة التخصصية والمعرفة التربوية والمعرفة التكنولوجية فيما 

تيباك ( إلكساب الطالبات معممات االقتصاد المنزلى عينة البحث اصطمح بـ ) إطار 
جدارات تصميم الدروس التفاعمية بشكل متكامل وفق ىذا اإلطار وتنمية ميارات 

 التفكير التصميمى لديين .
 الطالبات معممات االقتصاد المنزلى:  

المنزلى التربوى يقصد بين الطالبات الممتحقات ببرنامج البكالوريوس بقسم االقتصاد    
 والالتى يمارسن تدريس االقتصاد المنزلى من خالل مقررات التربية العممية .
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 :TPACKإطار تيباك
إطار منيجى يجسد مجمل المعارف المتكاممة الواجب توافرىا لدى المعمم يقوم عمى    

التكامل بين المعرفة بالمحتوى العممى التخصصى والمعرفة التربوية والمعرفة 
نولوجية يتم ترجمتو في شكل برنامج تدريبى مدمج إلكساب الطالبات معممات التك

االقتصاد المنزلى عينة البحث جدارات تصميم الدروس التفاعمية بشكل متكامل وفق 
 ىذا اإلطار وتنمية ميارات التفكير التصميمى لديين . 

 جدارات تصميم الدروس التفاعمية: 
قدرة الطالبة المعممة عمى إمتالك ذلك المكون المركب من الميارات األدائية    

والمواصفات العقمية والمعرفية والتكنولوجية والسموكيات التي تمثل قيم وعالقات وجدانية 
ترتبط بنجاحيا في تصميم دروس تفاعمية، ويعبر عنيا من خالل الدرجات الالتى 

 –مقياس األداء المتدرج  –ية ) اختبار المكون المعرفى يحصمن عمييا في األدوات التال
  مقياس االتجاىات ( والمعدة من قبل الباحثتان لقياس كل مكون من مكونات الجدارة . 

 تصميم الدروس التفاعمية: 
تعبر عن قدرة الطالبة معممة االقتصاد المنزلى في توظيف معارفيا المتعمقة بكل من    

" محتوى مادة االقتصاد المنزلى ، أصول التدريس ، المعرفة التكنولوجية ببعض برامج 
  "  Power Point – Microsoft sway – Nearpodتأليف الوسائط المتعددة 

نتاج خطة متسمسمة متكامم ة العناصر لمدرس في شكل مجموعة من الشرائح لتصميم وا 
التي تتضمن النصوص والرسوم والصور ومقاطع الفيديو مدعومة بالمؤثرات الصوتية 

 والحركية والتي يمكن لممتعمم التفاعل معيا لتحقيق أىداف العممية التعميمية .
   :ميارات التفكير التصميمى

مجموعة العمميات العقمية التي تمارسيا الطالبات المعممات عينة البحث في حل    
المشكالت الواقعية التي تواجيين في تصميم الدروس التفاعمية وتتضمن " القدرة عمى 
التقمص والتخيل ، تحديد المشكمة ، توليد األفكار الخالقة ، انتاج النماذج األولية 

درجات الالتى يحصمن عمييا في اختبار التفكير التصميمى واختبارىا" ويعبر عنيا بال
 المعد لذلك .

 :فروض البحث
" لمبرنامج المقترح أثر في تنمية جدارات تصميم الدروس  الفرض الرئيس األول

الوجدانى ( لدى الطالبات  -االدائى  –التفاعمية بمكوناتيا الثالثة ) المعرفى 
  المعممات عينة البحث"
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 :فروض البحث
" لمبرنامج المقترح أثر في تنمية جدارات تصميم الدروس  الفرض الرئيس األول

الوجدانى ( لدى الطالبات  -االدائى  –التفاعمية بمكوناتيا الثالثة ) المعرفى 
  المعممات عينة البحث"

 -ويتفرع منو الفروض الفرعية التالية :
المعممات بالمجموعة الطالبات فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات  يوجد -1

 .لصالح التطبيق البعدي المعرفيختبار لال التطبيق القبمي والبعديفي  التجريبية
بالمجموعة  الطالبات المعمماتفرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات  يوجد -2

المعرفي البعدي ختبار االفي الضابطة والطالبات المعممات بالمجموعة التجريبية 
 بية.لصالح المجموعة التجري

الطالبات المعممات بالمجموعة إحصائيًا بين متوسطي درجات  يوجد فرق دال -3
لممكون األدائى لجدارات تصميم  لمقياس التقدير التطبيق القبمي والبعديفي  التجريبية

 .الدروس التفاعمية وفق إطار تيباك لصالح التطبيق البعدي
بالمجموعة  المعمماتالطالبات إحصائيًا بين متوسطي درجات  يوجد فرق دال -4

لممكون األدائى  مقياس التقديرفي الضابطة والطالبات المعممات بالمجموعة التجريبية 
البعدي لصالح المجموعة لجدارات تصميم الدروس التفاعمية وفق إطار تيباك 

 التجريبية. 
الطالبات المعممات بالمجموعة إحصائيًا بين متوسطي درجات  يوجد فرق دال -5

لمقياس االتجاه نحو تصميم الدروس التفاعمية  التطبيق القبمي والبعديي ف التجريبية
 .لصالح التطبيق البعدي في ضوء اطار تيباك

بالمجموعة  الطالبات المعمماتحصائيًا بين متوسطي درجات إ يوجد فرق دال -6
مقياس االتجاه نحو تصميم في الضابطة والطالبات المعممات بالمجموعة التجريبية 

 البعدي لصالح المجموعة التجريبية. لتفاعمية في ضوء اطار تيباكالدروس ا
" لمبرنامج المقترح أثر في تنمية التفكير التصميمى لدى :  الثانى  الرئيسالفـرض 

 -. ويتفرع منو الفروض الفرعية التالية :الطالبات المعممات عينة البحث"
المعممات بالمجموعة الطالبات إحصائيًا بين متوسطي درجات  يوجد فرق دال -7

لصالح التطبيق التصميمى  التفكير ختبارال التطبيق القبمي والبعديفي  التجريبية
 .البعدي
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بالمجموعة  الطالبات المعمماتإحصائيًا بين متوسطي درجات  يوجد فرق دال -8
التصميمى  التفكير في اختبارالضابطة والطالبات المعممات بالمجموعة التجريبية 

 المجموعة التجريبية.البعدي لصالح 
 :  الثالث الرئيسالفـرض 

جدارات تصميم التصميمى ومقياس تقدير  التفكيرتوجد عالقة ارتباطية بين اختبار  -
 . TPACKتيباك   الدروس التفاعمية وفق إطار

 حــــــدود البحــــــث : 
 :يقتصر البحث الحالي عمى الحدود التالية 

 2021/ 2020الدراسى األول من العام الجامعى بداية الفصل الحد الزمني :  
 الحدود البشرية : 

الطالبات المعممات بالفرقة الرابعة ببرنامج البكالوريوس لقسم االقتصاد المنزلى   -
 التربوى بكمية االقتصاد المنزلى جامعة حموان) في العينة االستكشافية واألساسية (.

االقتصاد المنزلى التربوى ، كمية االقتصاد مجموعة من أعضاء ىيئة التدريس بقسم  -
المنزلى جامعة حموان والقائمين باإلشراف عمى الطالبات المعممات في التربية 

 الميدانية ) عينة الدراسة االستكشافية ( .
  الحدود الموضوعية :

المعرفة  PK –المعرفة بمحتوى التخصص  TPACK( CKأبعاد إطار تيباك  -
المعرفة بأصول التدريس  PCK–لمعرفة التكنولوجية ا TK –بأصول التدريس 

المعرفة  TCK –ة بأصول التدريس والتكنولوجيا المعرفTPK–ومحتوى التخصص 
المعرفة بمحتوى التخصص وأصول TPACK –بالتكنولوجيا ومحتوى التخصص

 التدريس والتكنولوجيا(.
جدارات تصميم الدروس التفاعمية وفق إطار تيباك من خالل استخدام مكونات  -

 (.  Power Point – Microsoft sway – Nearpod)  برامج 
 –توليد األفكار  -تعريف المشكمة  –التقمص ميارات التفكير التصميمى التالية )  -

 التجربة واالختبار( . -انتاج النموذج المبدئى 
 : حــــــدود البحــــــث 

 :يقتصر البحث الحالي عمى الحدود التالية 
 2021/ 2020بداية الفصل الدراسى األول من العام الجامعى الحد الزمني :  
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 الحدود البشرية : 
الطالبات المعممات بالفرقة الرابعة ببرنامج البكالوريوس لقسم االقتصاد المنزلى   -

 التربوى بكمية االقتصاد المنزلى جامعة حموان) في العينة االستكشافية واألساسية (.
مجموعة من أعضاء ىيئة التدريس بقسم االقتصاد المنزلى التربوى ، كمية االقتصاد  -

ئمين باإلشراف عمى الطالبات المعممات في التربية المنزلى جامعة حموان والقا
 الميدانية ) عينة الدراسة االستكشافية ( .

  الحدود الموضوعية :
المعرفة  PK –المعرفة بمحتوى التخصص  TPACK( CKأبعاد إطار تيباك  -

المعرفة بأصول التدريس  PCK–المعرفة التكنولوجية  TK –بأصول التدريس 
المعرفة  TCK –ة بأصول التدريس والتكنولوجيا معرفالTPK–ومحتوى التخصص 

المعرفة بمحتوى التخصص وأصول TPACK –بالتكنولوجيا ومحتوى التخصص
 التدريس والتكنولوجيا(.

جدارات تصميم الدروس التفاعمية وفق إطار تيباك من خالل استخدام مكونات  -
 (.  Power Point – Microsoft sway – Nearpod)برامج 

 –توليد األفكار  -تعريف المشكمة  –التقمص ميارات التفكير التصميمى التالية )  -
 التجربة واالختبار( . -انتاج النموذج المبدئى 

  االطـــــار النــــــظـــــرى لمبحث:
  TPACKالمحور األول : إطار تيباك 

يعرف إطار تيباك بأنو " الفيم المتكامل لمعالقة بين المعارف الثالثة األساسية    
التالية : معرفة أصول التربية ، المعرفة بالمحتوى العممى ، المعرفة التكنولوجية ( 
نتاج مفاىيم جديدة كنتيجة لمعالقة التبادلية بين ىذه المعارف "  وا 

(jimoyiannis,A,2010,255)    
مع (Rosenberg,m& Kohler.J,2015,186 ) ويتفق روسنبرج وكوىمر    

التعريف السابق حيث أوردا أن إطار تيباك عبارة عن مجموعة من المعارف التي تتولد 
من تفاعل المعرفة بكل من المحتوى وأصول التربية والتكنولوجيا أثناء التدريس لبناء 

 ومواقف التدريس المختمفة .إطار معرفى جديد يتناسب مع محتوى السياق 
فقد أوضح تعريفيما المجاالت   (Durdu,L& Dag,F,2017 )أما دوردو ، وداج    

الرئيسية إلطار تيباك وما ينتج عن تداخميا من مجاالت فرعية وعرفاه بأنو تقاطع 
، والمعرفة  PK، المعرفة بأصول التربية  CKاألشكال األولية لممعرفة بالمحتوى 
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، لتنتج أربعة معارف جديدة وىى المعرفة بأصول التربية والمحتوى  TKة التكنولوجي
PCK  المعرفة بالتكنولوجيا والمحتوى ،TCK والمعرفة التربوية التكنولوجية ،TPK ،

، وفيما TPACKوينتج من تقاطع جميع المعارف معرفة المحتوى والتربية والتكنولوجيا 
 -يمى تناول ىذه المجاالت بالشرح :

 : CKالمعرفة بالمحتوى 
ُيقصد بيا المعرفة األكاديمية بمحتوى التخصص الذى يدرسو المعمم وباألطر    

التفسيرية المساعدة عمى تنظيم األفكار وربطيا ببعضيا البعض والتحقق من طرق طرح 
ثبات األدلة العممية األسئمة   ( إلىMishra & Kohler,2009ويشير ميشرا وكوىمر )وا 

من المعمم امتالك الفيم الموسع لطرق التدريس المناسبة بالمحتوى تتطمب  أن المعرفة
 تحديدًا لمجال تخصصو وتنويعيا لتالئم االختالف في موضوعات الدروس .

 :   PKالمعرفة التربوية ) البيداجوجية ( 
وىى تشير إلى المعارف المتعمقة بأصول التدريس والتي يتوجب عمى المعمم امتالكيا 
وىى تضم المعرفة بنظريات التعميم والتعمم وتطبيقاتيا ، األنشطة التربوية ، أساليب 
التدريس ، تصميم التدريس ، صياغة وتحقيق األىداف التعميمية ، اختيار وبناء أساليب 

ة لممقرر الدراسى والتمكن من توظيف كل ما سبق من المعارف وأدوات التقويم المناسب
التربوية حسب سن المتعممين والفروق الفردية بينيم في جميع مراحميم العمرية ) ىزاع 

 ( . 239، 2020الشمرى ، 
( أن المعرفة التربوية ) البيداجوجية ( 2013وقد أشارت دراسة ) مخموف بمحسين ،    

والمعرفة والمتعمم ليا ثالثة أنماط : أوليا ىو النمط التقميدي التي تنشأ بين المعمم 
المعتاد والذى تتشكل فيو العالقة األساسية بين المعمم والمعرفة حيث المعمم ىو 
المصدر الرئيس لممعرفة وىو الممقن ليا والممم بجوانبيا أما المتعمم فيو متمق سمبى 

ى ىو النمط الحديث وىو نمط يركز عمى عميو االستماع والحفظ ثم االستظيار ؛ والثان
األىداف التعميمية ويعتبر المعمم مصدرًا من بين مصادر عدة لمحصول عمى المعرفة 
ويتوجب عمى المتعمم بذل الجيد لمحصول عمى المعرفة وتحقيق األىداف ؛ أما الثالث 

ور حول وىو النمط المستقبمي فيمنح االىتمام البالغ لنشاط وتفاعمية المتعمم ويتمح
قدرات المتعممين وكفائتيم في التعمم وىو التعمم القائم عمى الكفايات وما يرتبط بيا من 

 ية تدل عمى درجات التمكن كالكفايات والجدارات .و مصطمحات ترب
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 : PCKالمعرفة بأصول التربية والمحتوى 
لتي ُتعين وىى نقطة االلتقاء بين العنصرين السابقين وىى تشير إلى نوعية المعرفة ا   

المعمم عمى اتخاذ القرارات بخصوص اختيار أنسب طرق التدريس الموائمة لمحتوى 
موضوع معين في المادة التعميمية ، وكذلك المعرفة المتخصصة الناتجة عن خبرة 

، 2018المعمم التي اكتسبيا عبر ممارستو لمتدريس ) منال العنزى ، ىدى الشدادى ، 
98. ) 

 : TKالمعرفة التكنولوجية 
وتشمل المعرفة المتعمقة بكيفية استخدام الحاسب اآللى بشقيو المادى والبرمجى    

وأدوات العرض وغيرىا من المستحدثات التكنولوجية التي يمكن توظيفيا واستخداميا في 
السياق التعميمى مع االلتفات إلى طبيعة المعرفة التكنولوجية والتي تتسم بمعدل تطور 

بتيا وتحديث المعارف المتعمقة بيا ويشير كوسن وىالبن سريع ومحاولة مواك
(Cauthen&Halpin,2011)  أن اعداد المعممين في القرن الحادى والعشرين ال بد

أن يؤىميم بحيث يقدمون لطالبيم فرصًا تعميمية لدعم التكنولوجيا ولذلك ال بد من 
 رقمية لتحقيق ذلك.تمكينيم من ميارات االتصال وتكنولوجيا المعمومات والكفاءة ال

 : TPKمعرفة التكنولوجيا والتربية 
وىى المعرفة التي تعرض العالقة التبادلية بين التربية والتكنولوجيا فالتطور الحادث    

في أساليب التكنولوجيا والذى سيل تطبيق طرق التدريس واألنشطة الصفية يتطمب من 
التدريس ليحسن دمج وتوظيف ىذه المعمم التطوير في أساليبو التربوية وفى طرق 
 ( 46، 2016 التكنولوجيا في نشاطاتو التعميمية ) انتصار ناجى ،

 المعرفة بالمحتوى والتكنولوجيا :
( بأنيا تعبر عن فيم التأثير المتبادل 2015عرفيا ) زىدى شقور ، ورنا السعدى ،    

ض المحتوى لكل من التكنولوجيا والمحتوى كل منيما في اآلخر حيث يمكن عر 
 باستخدام التكنولوجيا بطرق عديدة لم تكن ممكنة من قبل .

حيث أن االختيار المناسب ألساليب التكنولوجيا التعميمية يمكن المعمم من تحديد    
ماىية األفكار األساسية من المحتوى التي يمكنو تقديميا بشكل فاعل يحقق األغرض 

 (205، 2020التربوية من المحتوى ) مشاعل الشويعر ، 
 المعرفة بالمحتوى وأصول التدريس والتكنولوجيا :

وىى المعرفة التي تتضمن الفيم الناشْي عن تفاعل كل من مجاالت المعرفة الثالثة    
) المعرفة بالمحتوى ، المعرفة بأصول التدريس ، والمعرفة بالتكنولوجيا ( والفيم لكيفية 
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م أنسب الطرق البيداجوجية المعتمدة عمى تمثيل المفاىيم والحقائق العممية باستخدا
األساليب التكنولوجية وكيفية حل المشكالت التعميمية المختمفة التي تواجو المتعمم 

 ( 65، 2017باالستناد عمى الخمفيات المعرفية الثالثة السابقة ) فاتن فودة ، 
أوصت وقد أجريت العديد من الدراسات المتنوعة إلرساء قواعد ىذا المفيوم و    

بضرورة تعزيز ىذه المعارف لدى المتعممـين في كافة مراحل التعميم فقد رأى كل من 
 &Banerjeeبانرجى ونيوكومب و ( Shin,et al,2009 )شاين وآخرون 

Newcombe 2010)   أن توضيح العالقات بين المحتوى وأصول التدريس
والتكنولوجيا يجعل المعممين أكثر استعدادا لتفعيل استخدامات التكنولوجيا في فصوليم 

 الدراسية .
وعمى ذلك فقد سعت الكثير من ىذه الدراسات إلى االستفادة من فكر إطار تيباك     

عمى المستوى التطبيقى في تقصى فاعميتو في مختمف جوانب التنمية المينية لممعممين 
قبل وأثناء الخدمة وتطوير وبناء برامج التنمية المينية لمعممى المواد الدراسية المختمفة 

 (Bate,F.et,al ,2013)لتعميمية منيا دراسة بات وآخرون في مختمف المراحل ا
( والتي سعت إلى تقديم وبناء نمـوذج لتطوير 2015دراسة ) عمى شقور، رنا السعدى ،

، التربية والتكنولوجيا والمحتوى  (TPK)المعرفة في مجالى ) التكنولوجيا والتربية 
(TPCK)  نجفاك لدى معممى جامعة النجاح الوطنية ؛ ودراسة ندو( 

Ndongfack,M.2015)  التي دلت عمى أثر استخدام إطار تيباك في التطوير المينى
لمعممى المرحمة االبتدائية عمى تحسن معارفيم في مجاالت إطار تيباك المعرفية 

والتي  (Baran,E& Uygun,E,2016 )وتطبيقاتيا المتعددة ، ودراسة باران ويوجين 
مج تدريبى في ضوء إطار تيباك في تنمية مفاىيم أظيرت نتائجيا فاعمية بناء برنا

 التيباك والكفاءة التكنولوجية في تدريس مادة التخصص لدى معممى العموم.
برصد فروق  (Jang,S&Chang,Y,2016)في حين قامت دراسة جانج وتشانج     

،  في المعرفة ألبعاد إطار تيباك تبعًا لمتغير الدرجة العممية األعمى ، ودراسة دوردو
والتي ىدفت إلى تقصى أثر برنامج حاسوبى   (Durdu,L& Dag,F,2017 )وداج 

في الرياضيات قائم عمى إطار تيباك في تطوير المعرفة التربوية والتكنولوجية في 
التدريس لدى معممى الرياضيات ودلت نتائج الدراسة عمى فاعمية البرنامج في تحقيق 

عممين قبل وأثناء الخدمة عمى مجاالت إطار اليدف منو كما اوصت بضرورة تدريب الم
( 2018تيباك من خالل التدريس المصغر في كميات التربية ، ودراسة ) ىناء محمد ، 

لتنمية  TPACKوالتي دلت نتائجيا عمى فاعمية برنامج تدريبى في ضوء نموذج تيباك 
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ودراسة )ميا كفاءاتو وميارات التدريس اإلبداعى لدى معممى عمم النفس قبل الخدمة ، 
( والتي اثبتت نتائجيا فاعمية برنامج قائم عمى نموذج تيباك في تنمية 2020حسن 

 الكفاءة الذاتية والتفكير التأممى لدى معممى الدراسات االجتماعية . 
ومن خالل تحميل مادلت عميو الدراسات السابقة من نتائج يمكن التوصل إلى عدة    

اطار تيباك لدى المعممين وتتفق فييا الباحثتان مع ما نقاط تشكل أىمية تنمية مجاالت 
 -( والتي يمكن إيجازىا فيما يمى:2018ورد في ) حنان حسن ، 

 يسيم في دعم وتعزيز مفاىيم التنمية المينية المستدامة لممعممين . -
يحسن من تقدير المعممين لكفاءتيم الذاتية وفاعمية الذات المينية ويرسخ لدييم  -

 .بية نحو استخدام التكنولوجيا في التدريس ونحو مجاالت إطار تيباكاتجاىات إيجا
دارة الصف من  - يعين المعممين عمى حل المشكالت التقنية المتعمقة بالتدريس وا 

خالل تدريبيم عمى ممارسة ميارات تفكير متنوعة كالتفكير التأممى والتفكير 
 التصميمى .

ل تعمم مختمف المواد الدراسية يساعد المعممين في اختيار أفضل الطرق لتسيي -
 لممتعممين بشكل إبداعى .

تحسين مستوى معرفة المعممين بمجاالت إطار تيباك والذى ينعكس اثره إيجابيًا  -
 عمى مخرجات العممية التعميمية وعمى تحقيق األىداف المنشودة .

التأكيد عمى الوقوف عمى كل ما ىو جديد ومساير لممستحدث من المعرفة في  -
 ت التكنولوجيا والتربية والمحتوى إلثراء العممية التعميمية في جميع عناصرىا .مجاال

تحسين ميارات المعممين في استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة فيما يعرف  -
 بالكفاءة التكنولوجية .

تحويل األفكار النظرية المتعمقة بالتربية والتكنولوجيا إلى تطبيقات عممية تخدم مادة  -
 صص.التخ

 جدارات تصميم الدروس التفاعميةمكونات المحور الثانى : 
 نشأة مفيوم الجدارة :
وتم اشتقاقيا لغويًا من الكممة الالتينية  (Competence)نشأت كممة الجدارة 

(Competere)  "والتي تعنى " ليصبح مناسبًا(Bhute,2005,3)  ؛ وظير مفيوميا
في البداية كمدخل في إدارة الموارد البشرية لحل مشكمة وضع معايير الختبار القبول 

 (McClleland,1973,5)لشغل إحدى الوظائف الحساسة بوزارة الخارجية االمريكية 
وعمى الرغم من توسع المفيوم وانتشاره وتطبيقاتو المتعددة في مجال إدارة االعمال إال 
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عض الباحثين قدموا رؤية مختمفة حول نشأتو تشير إلى ان السبق األول في ان ىناك ب
ظيور ىذا المفيوم كان لمباحثين التربويين حيث استخدموه لوصف سموكيات المتدربين 

  (Boden & Maters,1993,113)في مجال التربية والتعميم 
ئص الضمنية واختمفت أيضًا النظرة لممفيوم حيث اعتبره البعض مجموعة من الخصا

المشتركة التي تميز األشخاص المتفوقين عن العاديين في أداء ميمة او وظيفة ما 
بشكل متفوق واعتبروىا مرادفًا لمصفات ، المتميزة ، المتفردة ، صعبة المنافسة والتقميد 

 ( .2020،717( ، و) فاطمة الربابعة ،16، 2009وذلك كما ورد في ) طو رياض ،
اآلخر لمجدارة كمفيوم مكافْى لمكفاءة  وعمى ذلك عرفت بانيا " في حين نظر البعض  

مجموعة من المعارف والميارات واإلتجاىات التي يمتمكيا الفرد وتمكنو من أداء 
مسئولياتو بمستوى من التمكن يمكن مالحظتو وتقييمو وفق مواصفات محددة لجودة 

تيا عمى انيا " مركب مكون العمل كما ورد في تعريف منظمة األمم المتحدة والتي عرف
أي الميارات ) االدائية (، والمواصفات  (Skills,Attributes,and behaviour)من 

) القدرات العقمية والمعرفية والتكنولوجية ( ، والسموكيات) المبادئ والقيم والعالقات( 
داء التي ترتبط بنجاح الفرد في أداء ميام وظيفية معينة وتتضمن توفير أعمى فرصة لال

 .(United Nations,2009,3)المتميز
وتعريف االتحاد االوروبى " الجدارة ىي خميط من المعارف والميارات واالتجاىات 
تمتزج في مكون واحد مرتبط بمدى النجاح في أداء االعمال والميام الوظيفية وىى 

؛ وقد  (European Communities,2007,3)متطمب أساسى لنمو الفرد مينيًا"
العديد من التعريفات التي تناولت مفيوم الجدارة من نفس المنظور منيا ما أورده وردت 
( ، 18، 2008،  واتفق معو كل من )ىدى صق (Katane,2006,43)كاتان 

(Ateebi,2009,17) ، ( وىو المفيوم الذى تبناه ىذا 207، 2013، ) نيرمين عثمان
 البحث في معالجتو لموضوع الجدارة .

 تصميم الدروس التفاعمية وفق إطار تيباك : جداراتمكونات 
 وفقا لما ورد في التعريفات التي تناولت مفيوم الجدارة تم تصنيف الجدارات كالتالى : 

  (Cognitive Competences)جدارات معرفية  -1
  (Performance Competences)جدارات أدائية  -2
، 2019) ىانى محمد ،  (Affective Competences)جدارات وجدانية  -3

1086) 
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ووفقًا ليذا التصنيف امكن تصنيف جدارات تصميم الدروس التفاعمية وفق إطار تيباك 
 -إلى المكونات التالية :

ويتضمن مجموعة المعارف المندمجة المتعمقة بكيفية توظيف  المكون المعرفى :-
 Power Point –Microsoftالمعرفة التكنولوجية متمثمة في استخدامات برامج )

sway –Nearpod ) محتوى مادة االقتصاد المنزلى مع أصول التدريس متمثمة في مع
" أسس إعداد خطة الدرس واختيار جميع عناصرىا من تحديد األىداف التعميمية 
واختيار مصادر التعمم وطرق التدريس وأنشطة التعمم وأساليب التقويم " في تصميم 

 منزلى .دروس تفاعمية في االقتصاد ال
ويتضمن مجموعة الميارات االدائية في إعداد خطة الدرس واختيار  :المكون األدائى -

عناصرىا بدقة بحيث تتناسب مع المحتوى العممى لمادة االقتصاد المنزلى مع إضفاء 
 Power Pointالتفاعمية بما يتناسب معيا من األساليب التكنولوجية باستخدام برامج)

–Microsoft sway –Nearpod ويستدل عمي ىذا المكون من خالل فحص )
مواصفات المنتج ) خطط الدروس التفاعمية ( المعدة من قبل الطالبات المعممات عينة 

 البحث التجريبية .
ويتضمن درجة قبول الطالبات المعممات عينة البحث المتالك  المكون الوجدانى :-

إعداد خطة الدرس والممارسة  مجموعة المعارف المتعمقة بإطار تيباك وتوظيفيا في
الفعمية لو من خالل تخطيط الدروس التفاعمية في ضوءه ؛ والشكل التالى يوضح 
التداخل بين ىذه المكونات لتكوين رؤية الباحثتان لجدارات تصميم الدروس التفاعمية 

 (:1وفق إطار تيباك، يوضحيا شكل رقم)
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 (ثانالباح) اعداد  التفاعمية وفق إطار تيباكجدارات تصميم الدروس مكونات ( 1شكل )
 : التفكير التصميمى الثالثالمحور 

( التفكير التصميمى أنو آليو إبداعية لحل 2017عرف) ديفنتاال وآخرون ،   
المشكالت يتبعيا المصممون وفق مراحل تبدأ من تحديد المشكمة مرورًا بتفيم الرؤى 

نتاج منتجات إبداعية .  لتنتيى بالتنفيذ وا 
أنو مزيج (Goldman& kabaydondo,2017) وعرفو جولدمان وكابايدوندو "    
 من الميارات والعمميات يتم توظيفو اليجاد وابتكار الحمول اإلبداعية لممشكالت "  معقد
بأنو نمط من أنماط التفكير  (Dam.R,Siang.T,2018 )وعرفو دام وسيانج    

تستند منيجيتو عمى حل قضايا ومشكالت من واقع الحياة من خالل فيم االحتياجات 
 فكار مبدعة .البشرية عن طريق ابتداع بدائل خالقة وأ

بأنو اإليمان بالقدرة  (IDEO,2019 )كما عرفو كتاب التفكير التصميمى لمتربويين    
 عمى إحداث فرق والقيام بعمميات إرادية لمحصول عمى حمول جديدة لممشكالت .

ومن المالحظ اشتراك معظم التعريفات حول عنصر ابتكار الحمول اإلبداعية لممشكالت 
 المتصمة بالواقع . 

 
 مراحل التفكير التصميمى :

( في جامعة ستانفورد خمسة  Design School,2016حددت مؤسسة التصميم )    
 -عمميات أساسية لمتفكير التصميمى يمكن وصفيا فيما يمى :
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تتضمن ىذه المرحمة محاولة المصمم الن  : Empathizeالتعاطف  -التقمص  -
يتقمص دور المستخدم ويتخيل انطباعاتو وتتحدد درجة جودة النتائج بقدرة المصمم 

 عمى التخيل في ىذه المرحمة لمتعرف عمى مشكالت الواقع .
في ىذه المرحمة يتم فمترة المعمومات التي تم جمعيا في  : Define التعريف  -

فيا في مجموعات وأقسام حتى يمكن تحديد نوعية المرحمة األولى ثم تصني
 المشكالت الواقعية الموجودة واختيار احدى المشكالت لمحاولة حميا .

: بعد تحديد المشكمة يتم استخدام العصف الذىنى لتطوير Ideate توليد األفكار -
األفكار في سبيل حل المشكمة ويتم تسجيل جميع األفكار دون التحيز ألى منيا 

االستعانة في ذلك بالتمثيالت البصرية لتسييل استيعاب األفكار ثم بعد ويمكن 
 وضع الكثير من األفكار يتم تصنيفيا حسب قابميتيا لمتنفيذ .

بعد التوصل إلى افضل الحمول لممشكمة تأتى  : Prototypeالنموذج المبدئى  -
 مرحمة ترجمة ىا الحل لمنتج أو خدمة قادرة عمى جذب انتباه المستخدم .

وفييا يتم اختبار المنتج الذى تم التوصل اليو والتعرف  :Testاالختبار  –التجربة  -
 عمى ما إذا كان يحتاج إلى تعديل .

والجدير بالذكر أن خطوات التفكير التصميمى ليست مراحل خطية ولكنيا قد تحدث    
وانيا قد تتداخل معًا  (Ambrose&Harris,2009,13 )أحيانا في نفس الوقت 

ونة وتكرارية فيصعب تحديد بداية ونياية كل مرحمة بدقة ألنيا تتم بشكل متداخل بمر 
 داخل ذىن الفرد .

 خصائص التفكير التصميمى : 
من خالل االطالع والفحص لعدد من المراجع واالدبيات والدراسات السابقة التي    

، )  Ambrose&Harris,2009 ) ، ) (Visser,2006)تناولت التفكير التصميمى 
( ) سالم العنزى ، وعبد العزيز العمرى ، 2015المنظمة العالمية لمممكية الفكرية ، 

( ، ) شيرى نصحى 2019( ) رشا بدوى ، ىبة فؤاد ، 2018( ) حنان رزق ، 2017
( أمكن استخالص ابرز المالمح والخصائص التي يتميز بيا التفكير 2019،

ام بو في السياق التربوى والتي يمكن التصميمى و التي شكمت أوجو الفائدة لالىتم
 ايجازىا فيما يمى  :

 ىو تفكير يبنى عمى الحل ويعتمد عمى التفكير التباعدى والتقاربى . -
 يعتمد عمى تجميع العناصر والمكونات األولية لتكوين كل متماسك . -
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بعتمد عمى قبول جميع األفكار األولية ميما بدت غريبة أو غير منطقية مما يحفز  -
 غمب عمى الخوف من اإلخفاق ويزيد ثقة المتعمم بنفسو .لمت
يستند عمى التفكير التجريبى الذى يتضمن المحاولة أكثر من مرة حتى يتم التوصل  -

 إلى الحل النيائي لممشكمة .
يحفز القدرات اإلبداعية من خالل التفكير في الحمول خارج الصندوق ويزيد من  -

 متعة التعمم .
 ميارات العمل الجماعى التشاركى .يكسب المتعممين  -
 ينمى الميول المينية . -
يقدم مخرجات جديدة مبتكرة ومتنوعة في مختمف مجاالت العمل وال يقتصر عمى  -

تقديم منتجات ممموسة فقط بل يتعدى ذلك إلى تقديم خدمات مبدعة وأساليب عمل 
 متطورة .

 منيجية التفكير التصميمى :
أن التفكير التصميمى منيجية لمتمكن واالبتكار تستند  (Brown,2008 )يرى براون    

 إلى نيجين رئيسين لمتفكير ىما :
ويعبر عن القدرة عمى عرض اكبر قدر من األفكار  التفكير التفريقى ) التشعبى ( : -

 الفريدة والمختمفة حول موضوع واحد .
تي تم : ويعبر عن القدرة عمى فحص الحمول ال التفكير التجميعى ) التقاربى ( -

 .طرحيا النتقاء الحل الصحيح من بينيا لممشكمة المطروحة 
( إلى أن منيجية التفكير التصميمى قابمة لمتطبيق 2014وتشير ) عبير محمود،    

في كافة المجاالت حتى غير التصميمية ) اليندسية ( منيا وذلك لقدرتيا عمى الدمج 
 مستخدم بتصميم أو تحقيق نجاح .بين الشعور والواقع بطريقة مبتكرة تمبى حاجات ال

لذلك فقد سعت كثير من الدراسات إلى االستفادة من منيجية االتفكير التصميمى في 
( والتي دلت 2017مجاالت متعددة منيا دراسة ) سالم العنزى ، عبد العزيز العمرى ،

راسة عمى فاعمية برنامج في التفكير التصميمى عمى تنمية ميارات التفكير اإلبداعى ، د
( والتي دلت عمى أثر استراتيجية قائمة عمى التفكير التصميمى في 2018) حنان رزق

( والتي دلت عمى فاعمية 2019تنمية الكفاءة الذاتية ، دراسة ) رشا بدوى ، ىبة فؤاد 
منيج مقترح في العموم قائم عمى التفكير التصميمى في تنمية الوعى الصحى والميارات 

 الحياتية .
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 البحث:اجراءات 
الحالية والتحقق من صحة الفروض تم اتباع األسئمة البحثية جابة عن لإل

 االجراءات التالية:
 تحديد منيج البحث : -1

 المناىج البحثية التالية :يتبع البحث الحالى 
وذلك عند إعداد أدوات القياس ووضع اإلطار  المنيج الوصفى التحميمى : - أ

العام لمبرنامج المقترح ، وعند استخدام أسموب التحميل اإلحصائى في معالجة 
 البيانات وتحميميا ومناقشتيا ثم إعطاء التفسيرات المنطقية ليا .

: في اإلجراءات الخاصة بالجانب التطبيقى لمبحث المنيج شبو التجريبى  - ب
    وقد استخدم في ذلك التصميم التجريبى ذي المجموعتين لمتحقق من فاعميتو

 ذلك التصميم: ( التالى2)طة / تجريبية (، ويوضح شكل ) ضاب
 

 
 
 
 
 
 

 التجريبى لتجربة البحث و( التصميم شب2شكل )
 :البحثاختيار عينة -2
: العينة االستكشافية : ويقصد بيا العينة التي تمت االستعانة بيا لتطبيق أدوات أواًل 

( طالبة من الطالبات المعممات 33الدراسة االستكشافية وتقنين األدوات البحثية قواميا) 
 التربوى بكمية االقتصاد المنزلى .بالفرقة الرابعة بقسم االقتصاد المنزلى 

ة : ويقصد بيا العينة التي تم االستعانة بيا لتطبيق : عينة البحث األساسيثانيًا 
(  طالبة من 85البرنامج المقترح وتطبيق األدوات البحثية ) قبميًا / بعديًا ( وقواميا)

الطالبات المعممات بالفرقة الرابعة بقسم االقتصاد المنزلى التربوى بكمية االقتصاد 
  -المنزلى تم تقسيمين إلى مجموعتين:

 التطبيق البعدى المعالجة التجريبية عينة الدراسة التطبيق القبلى

 االختبار المعرفى.(1
(مقياااااااااااااااااااس ا دا  2

المتاااااااااادر  للم اااااااااا   
 المهارى للجدارات.

االتجااااااااا   (مقياااااااااس3
ال جاااااااااااادانى ن اااااااااااا  

 الجدارات.
( اختبااااااااار التف ياااااااار 4

 التصميى. 
 

 التجريبية

 الضابطة

تطبيق البرنامج 

 التدريبى

ممارسة د   

 تطبيق البرنامج

التطبيق 

البعدى 

 د ات 

 الب ث



 

 1361 

2022 مايوـ  األربعونـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

( طالبة وىى المجموعة التي تم تطبيق األدوات البحثية 40: قواميا ) عينة ضابطة - أ
عمييا قبميًا / بعديا وتقوم بتخطيط الدروس بالتدريب الميدانى بالطريقة المعتادة ولم 

 تتمق البرنامج المقترح .
( طالبة وىى المجموعة التي تمت االستعانة بيا 45عينة تجريبية : قواميا ) - ب

 يًا ثم تنفيذ البرنامج التدريبى المقترح ثم تطبيق األدوات بعديًا .لتطبيق األدوات قبم
 البحثتحديد متغيرات  -1

البرنامج التدريبى المقترح في ضوء إطار تيباك يتمثل فى  : المتغير المستقل
TPACK . 

 المتغيرات التابعة :     
 وتتفرع إلى : TPACKجدارات تصميم الدروس التفاعمية وفق إطار تيباك  -1

كما يتضح من استجابات الطالبات المعممات عمى اختبار  المكون المعرفى -
 المكون المعرفى إلطار تيباك

كما يتضح من نتائج تقييم المنتج النيائي ) دروس تفاعمية  المكون األدائى  -
  Rupricمن انتاج الطالبات المعممات ( باستخدام مقياس األداء المتدرج 

استجابات الطالبات المعممات عمى مقياس  كما يتضح من المكون الوجدانى -
 االتجاه نحو تصميم الدروس التفاعمية .

 ميارات التفكير التصميمى .  -2
 -واشتممت عمى: :ومواده المعالجةأدوات البحث  بناء -3

 أواًل: أدوات الدراسة االستكشافية. 
 :ثانيًا: األدوات البحثية لتجربة البحث

اختبار لقياس المكون المعرفى لجدارات تصميم الدروس التفاعمية وفق إطار  -1
 ) إعداد الباحثتان (. TPACKتيباك 

ييدف إلى قياس المكون الميارى لجدارات   Rubricمقياس تقدير متدرج -2
من خالل تقييم المنتج  TPACKتصميم الدروس التفاعمية وفق إطار تيباك 

مية لمطالبات المعممات عينة البحث (  ) إعداد النيائي )  خطط الدروس التفاع
 الباحثتان (.

مقياس االتجاه نحو تصميم الدروس التفاعمية لقياس المكون الوجدانى لجدارات  -3
 ) إعداد الباحثتان (. TPACKتصميم الدروس التفاعمية وفق إطار تيباك 
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اختبار لمتفكير التصميمى يستيدف التعرف عمى قدرة الطالبات المعممات عمى  -4
توليد األفكار  -تعريف المشكمة  –التقمص ) استخدام ميارات التفكير التصميمى 

التجربة واالختبار( لحل مشكالت دمج التكنولوجيا في  -انتاج النموذج المبدئى  –
 .تصميم وتخطيط الدرس ) إعداد الباحثتان ( 

 ثالثًا : مواد المعالجة التجريبية :
 قائمة جدارات تصميم الدروس التفاعمية وفق إطار تيباك .  -1
 .TPACKخطة التدريب لمبرنامج المقترح في ضوء إطار تيباك  -2
دليل المدرب لتدريب الطالبات معممات االقتصاد المنزلى عمى جدارات تصميم  -3

 .  TPACKالدروس التفاعمية وفق إطار تيباك 
  الخطوات التجريبية لمبحث :– 4
التناول باالطالع والفحص والدراسة لألدبيات التربوية والدراسات السابقة التي  -1

اتخذت من متغيرات البحث موضوعًا ليا بيدف االستفادة منيا في بناء أدوات 
 الدراسة االستكشافية واألدوات البحثية ومواد المعالجة التجريبية .

 تصميم الدروس التفاعمية وفق إطار تيباك . قائمة جداراتاشتقاق  -2
 بناء البرنامج التدريبى المقترح في ضوء إطار تيباك وضبطو عمميًا. -3
 بناء األدوات البحثية وضبطيا عمميأ و تشمل : -4

االختبار المعرفى لقياس المكون المعرفى لجدارات تصميم الدروس   - أ
 . TPACKالتفاعمية وفق إطار تيباك 

لممكون االدائى لجدارات تصميم الدروس التفاعمية  Rubricالمتدرج ب_ مقياس األداء 
 . TPACKوفق إطار تيباك 

 .TPACKمقياس االتجاه لقياس المكون الوجدانى لجدارات تيباك  - ج
 اختبار التفكير التصميمى . - د

تنفيذ تجربة البحث بتطبيق األدوات البحثية قبميًا ثم تنفيذ البرنامج المقترح ثم  -5
 دى ألدوات البحث .التطبيق البع

 تحميل البيانات ومعالجتيا احصائيًا الستخالص النتائج ومناقشتيا وتفسيرىا. -6
تقديم أىم التوصيات المستخمصة والمقترحات البحثية فى ضوء ما تم التوصل  -7

 إليو من نتائج .
 أواًل : اشتقاق قائمة جدارات تصميم الدروس التفاعمية وفق إطار تيباك.

  : اليدف من القائمة 
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ىدفت القائمة إلى تحديد الميارات األدائية لتصميم الدروس التفاعمية المطموب تنميتيا 
 لدى الطالبات المعممات بكمية االقتصاد المنزلى إلى مستوى الجدارة وفق إطار تيباك .     

 : مصادر اشتقاق القائمة 
 تناد إلى المصادر التالية :تم اشتقاق األبعاد األساسية لمقائمة من خالل االس

األدبيات التربوية والدراسات السابقة التي اتخذت من كل من ) الجدارات  -1
 إطار تيباك ( موضوعًا ليا. –التدريسية 

المعرفة التربوية بأصول التدريس والمتعمقة بميارات تخطيط الدروس في جميع  -2
 العناصر المكونة لخطة الدرس .

مقة باستخدامات ووظائف قوائم البرامج التكنولوجية المعارف التكنولوجية المتع -3
 التالية : 

 (Power Point – Microsoft sway – Nearpod   ) 
 تحديد أبعاد قائمة الجدارات: 

باالستناد لممعارف المستمدة من المصادر سابقة الذكر تم إعداد القائمة في صورتيا    
دروس التفاعمية وفق إطار تيباك األولية حيث تضمنت جدارتان رئيستان لتصميم ال

يتفرع من كل منيما مجموعة من الجدارات الفرعية لكل منيا مؤشر أدائى رئيس عام 
ويتفرع من كل مؤشر مجموعة من المؤشرات الفرعية والتي تمت صياغتيا في صورة 

( جدارة 2أدائية لتدل عمى تحقق الجدارة ، وقد تكونت القائمة في صورتيا األولية من ) 
 مؤشر فرعى (. 53مؤشر رئيس ( ، ) 16جدارة فرعية ( ، )  16رئيسة ،) 

 ضبط قائمة الجدارات:
تم عرض القائمة عمى مجموعة من األساتذة الخبراء في مجالى المناىج وطرق    

 ( إلبداء آرائيم في أبعاد القائمة من حيث :8التدريس ، وتكنولوجيا التعميم عددىم )
مناسبة كل من الجدارات الرئيسة والفرعية وشموليتيا لجميع ميارات تصميم الدروس  -

  Power Point – Microsoft sway – Nearpodالتفاعمية باستخدام برامج  ) 
 ( ) مناسبة / غير مناسبة (

مناسبة المؤشرات الرئيسة والفرعية لمداللة عمى تحقق الجدارات في صورة أدائية  -
 مناسبة /غيرمناسبة(.يمكن قياسيا) 

مدى أىمية الجدارات ومراعاتيا لجميع المعارف الالزمة لتخطيط الدروس التفاعمية  -
وفقًا إلطار تيباك من خالل اختيار استجابة واحدة لكل جدارة فرعية عمى مقياس 

غير ميمة ( وتم  –ميمة نوعًا ما -ميمة  –ليكرت الرباعى التالى ) ميمة جدَا 
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بين المحكمين واجراء التعديالت في ضوء آرائيم باالبقاء عمى  حساب نسب االتفاق
% وتعديل باقى االبعاد بحذف بعضيا 80األبعاد التي تعدت نسب االتفاق فييا 

( جدارة 2ودمج بعضيا حتى تم التوصل لمقائمة في صورتيا النيائية وقد تضمنت )
ممحق شر فرعى( مؤ  44مؤشر رئيس ( ، و)  13جدارة فرعية ( ، و)13رئيسة ، و) 

 ويذلك تكون قد تمت اإلجابة عن السؤال األول من أسئمة البحث .(  3رقم )
 . ثانيًا : بناء البرنامج التدريبى المدمج في ضوء إطار تيباك

 خطوات بناء البرنامج التدريبى : -أوالً 
 -تم بناء البرنامج التدريبى وفق الخطوات التالية :

 تحديد فمسفة البرنامج :
تأطير المعارف من االتجاىات التربوية الحديثة نحو  بىتنبع فمسفة البرنامج التدري   

التي يجب توافرىا في المعمم حتى يكون معممًا ناجحًا، ويحقق مخرجات العممية 
بإطار المعرفة والتي حددىا كوىمر وميشرا  التعميمية، بيدف تسييل فيميا والربط بينيا

 (.(TPACK والمحتوى الخاص بالتكنولوجيا والتربية
 األىداف العامة لمبرنامج :

إطار تيباك  لمفيوم اإلجرائي الفيم لمتعريف إكتساب الطالبة المعممة المتدربة -
 .إلطار تيباك في عممية التدريس الحيوي والدور والجدارات،

تدريب الطالبة المعممة عمى الربط بين إتقان المعمم لثالثة عناصر ميمة )  -
 . TPACK+ المحتوى العممى + تطبيقات تكنولوجية ( = طرائق التدريس 

بأىمية تدريس محتوى دروس االقتصاد المنزلى بصورة تفاعمية تنمية الوعى  -
 تُثير اىتمام التمميذات نحو المادة والذى يتأتى من خالل ثرائو.

توجيو النظر إلى دور تطبيقات التكنولوجيا في خدمة العممية التعميمية في أي  -
ان وفاعميتيا في مواجيو أزمة التعميم المباشر في ظل األوضاع وقت وزم
 الراىنة.

تدريب الطالبات عمى ممارسة عمميات التفكير التصميمى في ضوء التطبيقات  -
 التكنولوجية الميسرة لتصميم محتوى الدرس وتطبيقاتو.

 أسس تصميم البرنامج التدريبى :
في ثالثية  TPACKتبنى البرنامج التدريبى فمسفة إطار تيباك نظرية : الاألسس  -

التفاعل بين المعرفة التربوية والمحتوى والتكنولوجيا كركائز أساسية في تحضير 
 الدرس.



 

 1365 

2022 مايوـ  األربعونـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

مادة االقتصاد المنزلى تجمع بين التربية والحياة، وأىميتيا تتطمب تربوية : الاألسس  -
يثة ومواكبة التغيرات المجتمعية في تدريسيا أن تتبع المعممة اإلتجاىات التربوية الحد

 لتحقق أىدافيا فى حياة المتعممات بالمدارس.
تنبع من حاجو الطالبات المعممات إلى تحقيق مستوى يشعرىن  األسس النفسية : -

بتحسن في اكتساب الجدارات التي تمكنين من تفعيل التكنولوجيا في تدريس المادة 
لتي تنعكس عمى تدريس االقتصاد المنزلى خاصة وأنو لمواجيو التغيرات المجتمعية ا

 يندرج تحت مواد األنشطة االختيارية.
تتمثل في  مراعاه حاجة المعممات إلى االستمرار في تأديو رسالو األسس الثقافية :  -

تاحو  مداد التمميذات بالخبرات الحياتية التي تحتوييا المادة وا  مادة االقتصاد المنزلى وا 
قديم الدروس عمى المنصة المدرسية تتيح التفاعمية كباقى المقررات ذلك من خالل ت

الدراسية التي يتم رفعيا، ويستيدف البرنامج التدريبى إعداد الطالبات لمواكبو ذلك 
 التحدى الثقافي.

 محتوى البرنامج التدريبى :
 تم اختيار وتنظيم محتوى البرنامج التدريبى في ضوء األىداف العامة لمبرنامج   

ومراعاة ألسس تصميمو مع التركيز عمى التطبيقات التدريبية العممية في ضوء فمسفة 
عداد الدرس التي تدعم الجدرات  TPACKإطار  المستخدمة في مراحل تخطيط وا 

التدريسية لدى الطالبات المعممات،  وتم وضع خطة التدريب لمبرنامج المقترح باالعتماد 
 .TPACKالتدريب االلكترونى في ضوء إطار تيباك عمى الدمج بين التدريب المباشر و 

وتم بناء خطة تدريب عامة لمبرنامج تتضمن)  اليدف العام والجدارات الفرعية لتصميم  
الدروس التفاعمية  ومراحل التفكير التصميمى المنماه واستراتيجيات ومصادر التعمم 

وذلك لكل جمسة ، بعد (دريب مباشر / الكترونى عن المستخدمة وزمن وطريقة التنفيذ ت
 -التالى: (1يوضحيا الجدول رقم ) تدريبية من جمسات البرنامج
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 جمسات البرنامج التدريبىالزمنية  ممخص الخطة( يوضح 1جدول )
 

الجدارات الفرعية  اليدف العام لمجمسة التدريبية عنوان الجمسة م
لتصميم الدروس 

 التفاعمية
ل مراح

التفكير 
 التصميمى 

استراتيجيات 
 ومصادر التعمم 

 زمن الجمسة

 )جلسة تمهيدية(  1
معلمةةةةةةة د  ت ةةةةةة د 
دلمنزلةةةةةر ادا  ةةةةة  

 في دلمستقبل.

 

تثقيــــــف الطالبـــــــة المعممـــــــة وتكـــــــوين -
اتجـــــاه ايجـــــابى نحـــــو تكامـــــل األبعـــــاد 
الثالثــــــــة لممعرفــــــــة التربويــــــــة ومعرفــــــــة 
المحتـــــوى والمعرفـــــة التكنولوجيـــــة فـــــي 
 ضــوء امثمــة عمميــة مــن واقــع ممارســة

 الطالبات المعممات.
 تطبيق أدوات البحث قبميًا.-

بناء إطار ضمنى 
حول مفيوم 

 الجدارة.
 التعمم االكتشافى.- -

 الشرح.-
 المناقشة. -
 البوربوينت.-

 ساعتان
 لقاء مباشر

م  ية دلمع فة  2
دلت باية امع فة 
دلمحتاى امع فة 

 دلتكنالاجي .
تعزيز فيم فمسفة اطار تيباك في -

تدريسية تبرز أوجو ضوء مواقف 
االستفادة التي سوف تحققيا الطالبة 

 المعممة.

بناء إطار عام 
حول الجدارات 

 التدريسية.
 العصف الذىنى.- -

 الشرح.-
 فكر زاوج شارك.-
 المناقشة.-
 البوربوينت. -

 ساعتان
 لقاء مباشر

)إط   تيب ك دلفلسفة  3
 ادل ؤية(

طبيعة عملية 
تحضي  دلد س 
افق ثالثية 

TPACK 

تعريــف الطالبـــات بمفيـــوم التخطـــيط -
وعمميـــــــــة التخطـــــــــيط طويـــــــــل المـــــــــدى 

 وقصير المدى.
تصحيح المفاىيم التطبيقية لدى -

 الطالبات المعممات.

بناء إطار عام 
حول الجدارات 

 التدريسية.
 المناقشة.- -

 العصف الذىنى.-
 المعرفية. الرحمة-
محرك البحث  -

Google   
 داتا شو. -

 ساعتان
 لقاء مباشر

عملي ت دلتخطيط  4
دلتي تسبق تحضي  

 دلد س.
تعريف الطالبـات بمفيـوم التخطـيط  -

وعمميـــــــــة التخطـــــــــيط طويـــــــــل المـــــــــدى 
 وقصير المدى.

تصحيح المفاىيم التطبيقية لدى  -
 الطالبات المعممات.

صياغة األىداف 
 القبعات الستة.-  السموكية.

 الرؤوس المرقمة.-
 المناقشة.-
 الشرح.-

 ساعتان
 لقاء مباشر

دلمد ك ت  5
ادلتعميم ت 

ادأل ددف كأحد 
ة عن    دلمع ف

 لت باية.د

تصحيح التطبيقات الذىنية حول -
صياغة المدركات والتعميمات 

 واألىداف.
تحديد المدركات -

 الشرح.-  األساسية والفرعية.
 المناقشة.-
 العصف الذىنى.-

 ساعتان
 لقاء مباشر

م  د  إعددد   6
دلمحتاى دلعلمر 

 للد س.
 بتنــــوع المعممــــات الطالبــــات تبصــــير-

 وكيفيــــــــة الــــــــدرس تحضــــــــير مصـــــــادر
 .محتواه ضبط

 الدرس تحضير بين الفرق تحديد-
 .برامج باستخدام والكترونيا ورقياً 

اإللمام بمكونات -
المحتوى وتنظيمو 

 وتثريو عمميًا.
اإلطار العام 

لمفيوم 
التفكير 

 التصميمى.

 الشرح.-
 العصف الذىنى.-
 الرؤس المرقمة.-
البطاقات التفاعمية -

برنامج  عمى
 .بوربوينت

 ساعتان
 لقاء مباشر

 –د ست دتيجي ت  7
ادألنشطة دلتعليمية 
 -م  د  دلتعلم 

 دلتقايم(.
توعية الطالبات المعممات بضرورة -

 تأمل فمسفة عممية التدريس.
اختيــــار وتوظيــــف -

طــــــــــــرق التــــــــــــدريس  
الـــــــــــتعمم المناســـــــــــبة 

مقارنو بين 
حل 

المشكالت 
والتفكير 

 الشرح.-
 المناقشة.-
 التعمم النشط-

ثالثة ساعات 
بواقع ساعتان 

وساعة 
 منفصمة.
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 لممحتوى.
التخطيط ألنشطة -

 مناسبة. تعميمية
التصميمى 
  كمفيوم.

ت ميم دلد اس  8
تبصير الطالبات المعممـات بمراحـل - دلتف علية.

التفكيـــــر التصــــــميمى ودوره فـــــي حــــــل 
 المشكالت التقنية والعممية. 

الجدرات التدريسية التي استكشاف 
 يجب ان تكتسبيا المعممة

توظيف -
التكنولوجيا في 
مراحل إعداد 

 الدرس.

مرحمــــــــــــــــــــــة -
 التقمص.

مرحمة -
 التعريف.

 األسئمة-
 .المناقشة-
 .الذىنى العصف-
 .الحالة دراسة-

 ساعتان

دلب دمج دلتي يمكن  9
دستخددمه  لتحضي  

 د س إلكت انر.
التعرف عمى برامج ُتستخدم فى 

 إعداد الدرس إلكترونيًا.
توظيف -

التكنولوجيا في 
 مراحل الدرس.

مرحمــــــــــــــــــــــة -
توليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

 األفكار.

 

 العصف الذىنى.-
 المناقشة.-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق  - تطبي

 ميكروسوفت تيمز.
 بوربوينت.-

 ساعتان

دلتع ف علر  ادئم  10
تشغيل ب ن مج 

ميك اسافت 
 با باينت 

تدريب الطالبات عمى ممارسة 
األساسية استخدام تطبيقات القوائم 

  Power point لبرنامج بوربيونت
تصميم شرائح -

Power point  
تتضمن العنوان 
 ونصوص الدرس.

مرحمــــــــــــــــــــــة -
النمـــــــــــــــــــــــوذج 

 المبدئى.
مرحمة -

التجربة 
 واالختبار.

 الشرح.-
 تحميل الميمة.-
 النمذجة.-
تطبيق ميكروسوفت -

 تيمز.

 ثالثة ساعات
 بواقع ساعتان
 شرح 
وساعة 
 لمتطبيق 

تطبيق ت عملية  11
إلعددد محتاى 
دلد س تف علر 
 اأنشطتة دألس سية. 

تطبيق عممى لعناصر تحضير 
 الدرس باستخدام تفاعمية بوربوينت.

 استخدام -
تصميم أنشطة 

 رقمية تفاعمية.
مراحل -

التفكير 
التصميمى 

 متتالية.

 تحميل الميمة. -
 مواقف تعميمية.-
 فكر زواج شارك.-
 بوربوينت.-
 تيمز.ميكروسوفت -

 ساعتان

ت ميم لعبة تعليمية  12
 بمراحـل المعممـات الطالبات تبصير- ا  ة تف علية.

 حــــــل فـــــي ودوره التصــــــميمى التفكيـــــر
 . والعممية التقنية المشكالت

 التي التدريسية الجدرات استكشاف-
 .المعممة تكتسبيا ان يجب

اســـــتخدام برنـــــامج -
sway  إلضـــــــــــــــــفاء

 تفاعمية لقصة.

 

 مراحل-
 التفكير

 التصميمى
 .متتالية

 الشرح. -
 تحميل الميمة.-
 النمذجة.-
 التغذية الراجعة.-
 برنامج بوربوينت.-
برنامج ميكروسوفت -

 تيمز.

 ثالثة ساعات
بواقع ساعتان 

 شرح 
وساعة 
 لمتطبيق 

ت ميم نماذج  13
لع ض د س بدمج 
دلبا اينت اني باد 
د س تف علر 

 متك مل

اسـتخدام مراحــل التفكيــر التصــميمى -
فــــــــى دمــــــــج درس البوروبوينــــــــت مــــــــع 

 نيربود.
 إنتاج درس تفاعمى متكامل.-

استخدام برنامج -
Neropod 

 إلضفاء تفاعمية.
مراحل -

التفكير 
التصميمى 

 متتالية.

 المناقشة.-
مجموعــــــــات الــــــــتعمم -

 النشط.
محرك البحث -

 جوجل.
 ميكروسوفت تيمز.-

 ساعتان

ية  مجلسة خت 14
لتطبيق أدادت 

 دلبحث بعدي   
تقديم تغذية راجعة لمجمسات السابقة -

 والتركيز عمى منتج الدرس التفاعمى.
 تقويم أعمال الطالبات. -

 التغذية الراجعة- - -
 ميكروسوفت تيمز.-

 ساعتان
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 االستراتيجيات التدريسية المستخدمة:
استخدمت عدة استراتيجيات تدريسية في الجمسات التدريبية وانقسمت إلى    

العصف  –المناقشة  –الشرح  -) التعمم باالكتشاف منياوأنشطتو استراتيجيات لعرض 
 –الرحالت المعرفية  – دراسة الحالة –الرؤوس المرقمة  –فكر زاوج شارك  –الذىنى 

 –النمذجة  –) تحميل الميمة منيا لعممية ( وبعضيا في التطبيقات االعرض التقديمى
 التغذية الراجعة (. -التدريب والممارسة 

 مصادر التعميم والتعمم :
تركزت مصادر التعمم بالبرنامج عمى برامج أساسية لمتواصل مع الطالبات المعممات    

في الجمسات المباشرة والجمسات عبر التواصل االلكترونى عن بعد وقد تركزت عمى ما 
 -يمى:

 برنامج بوربوينت لعرض محتوى الجمسات التدريبى. -
يبية التي تتطمب برنامج ميكروسوفت تيمز لمتواصل عن بعد بالجمسات التدر  -

 ميارات عممية.
 . One note – Wordالتعرف عمى بعض البرامج بشكل عام مثل  -
استخدام بعض البرامج التي تم تدريب الطالبات المعممات لتوظيف تقنياتيا في  -

 - Nearpod –تحضير الدرس التفاعمى ) ميكروسوفت بور بوينت 
Sway.) 

 .Google - Email – Whats appبرامج إضافية لممراسالت والبحث مثل -
 أساليب تقويم البرنامج التدريبى :

 -تقييم وتقويم أداء الطالبات المعممات من خالل ثالثة مراحل:   
 : يستخدم لتطبيق أدوات البحث قبل البدء في تدريب البرامج.التقويم المبدئى -
قصور : يتم خالل تقديم الجمسات ويستخدم لتحديد جوانب الالتقويم المرحمى -

 والضعف وتقديم التغذية الراجعة المناسبة خاصة في التطبيقات العممية.
: يتم فيو تطبيق أدوات البحث بعد اإلنتياء جمسات البرنامج التقويم الختامي -

 التدريبى.
 عرض البرنامج التدريبى في صورتو األولية:

لمحكمين تم عرض البرنامج التدريبى في صورتو األولية عمى عدد من السادة ا   
بمجال المناىج وطرق التدريس لمتحقق من أىداف البرنامج ومحتواه العممى وتطبيقاتو، 
لمتحقق من ترابط عناصر البرنامج وجمساتو التدربية وتحقيقيا لجميع األىداف ومالئمتيا 
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من ناحية الصياغة المغوية ووضوح األنشطة وواقعية التطبيق، وقد تم إجراء كافة 
 جييات المقترحة من قبل السادة المحكمينالتعديالت والتو 

تصميم دليل المحاضر لتطبيق جمسات البرنامج التدريبى القائم عمى  -ثانياً 
لتنمية جدارات إعداد درس تفاعمى وميارات التفكير  TPACKإطار تيباك 
 التصميمى:

قامت الباحثتان بإعداد دليل المحاضر ليكون نموذجًا ُمعينًا في تطبيق البرنامج     
 –التدريبى ويحتوى الدليل عرض موجز لما يمى ) األىداف العامة لمبرنامج التدريبى 

 –محتوى نظرى لفكرة وعناصر بناء البرنامج التدريبى المنماة  -فمسفة البرنامج التدريبى
جمسات البرنامج التفصيمية وتتضمن كل جمسة)  –يق الجمسات" الجدول الزمنى لتطب

 –الجداراه المنماة  –مصادر التعمم  –االستراتيجيات التدريسية  –أىداف الجمسة 
إرشادات توجيييو يراعييا  –أنشطة الجمسة  –مراحمة التفكير التصميمى المنماه 

 التقويم( . –تكميفات  –المحاضر أثناء التطبيق مع الطالبة المعممة 
 التحقق من صالحية الدليل التدريبى لمتطبيق:

تم عرض الدليل التدريبى عمى عدد من األساتذة المتخصصين في مجال مناىج     
 وطرق تدريس االقتصاد المنزلى لمتأكد من صالحيتو لتحقيق أىداف البحث .

 -التجربة االستطالعية لبعض جمسات البرنامج التدريبى بالدليل:
جمسات تدريبية في بداية أول أسبوعين من الدراسة بالعام الجامعى  4تم تطبيق عدد    

بالفصل الدراسى األول بشرط أن تتوافر في الجمسة تطبيقات عممية وذلك بواقع  2020
جمستان بتدريب مباشر وأخرتان عمى ميكروسوفت تيمز عمى عينة استطالعية من 

 –( طالبة، وذلك لمتحقق من وضوح األىداف 15) الطالبات بالتربية العممية قواميا
واقع التواصل باستخدام ميكروسوفت تيمز عمى  –ترابط المحتوى النظرى والعممى 

عممية التدريب من حيث سيولة التواصل مع الطالبات تطبيق االستراتيجيات التدريسية 
وعات أو إمكانية متابعة الطالبات ونشاطين في مجم –في التدريب بصورة مالئمة 

 ارسال التكميفات.   –بصورة فردية 
وبناًء عمى المالحظات أثناء التدريب تم إجراء بعض التعديالت المالئمة وتمثمت     

فنيات متابعة تطبيقات  –تكوين المجموعات  –في تحديد زمن األنشطة والمناقشات 
وبذلك   Wordالطالبات العممية الستخدام البرامج وكان نموذج التطبيق عمى برنامج 
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ممحق رقم أصبح الدليل صالح لتطبيق تجربة البحث، الصورة النيائية لتطبيقات الدليل 
 وبذلك تكون قد تمت اإلجابة عن السؤال الثانى من أسئمة البحث.( 4)

 ثالثًا : بناء األدوات البحثية :
االختبار المعرفى لقياس المكون المعرفى لجدارات تصميم الدروس التفاعمية وفق  -1

 : TPACKإطار تيباك 
 تحديد اليدف من االختبار :

المكون المعرفى لجدارات تصميم الدروس التفاعمية بشكل  قياسييدف االختبار إلى    
 . تكاممى في ضوء إطار تيباك

 :مفردات االختبار ووصف تحديد 
صيغت مفردات االختبار باستخدام األسئمة الموضوعية وأسئمة المقال القصير    

( مفردة تتطمب اإلجابة 24واحتوى االختبار عمى خمسة أسئمة تكون السؤال األول من )
أمام العبارات أما السؤال الثانى فيتكون من )×( ( أو عالمة عمييا وضع عالمة )

( مفردات 10( مفردة تتطمب اإلجابة عمييا االختيار من متعدد ،والسؤال الثالث )26)
( مفردات 5مقال قصير تتطمب تعريف بعض المصطمحات العممية والسؤال الرابع )

( 10ل الخامس فيتضمن) مقال قصير تتطمب تحديد العالقة بين المفاىيم أما السؤا
مفردات إكمال وقد تم إعداد جدول مواصفات لالختبار يوضح االوزان النسبية لألسئمة 

 .نسبة إلى المستويات المعرفية ويوضح توزيعيا تبعا لجمسات البرنامج 
 :التقدير الكمى لدرجات االختبار ومفتاح التصحيح

درجة  24المجموع الكمى لدرجات السؤال )فى السؤال األول من أسئمة االختبار كان    
السؤال الثانى كان  وفى، بواقع درجة واحدة لكل مفردة تتم اجابتيا بشكل صحيح ( 

وفى السؤال الثالث مجموع درجات السؤال  (درجة 26المجموع الكمى لدرجات السؤال )
( 10( درجة بواقع درجتان لكل مفردة، والسؤال الرابع كان مجموع الدرجات )20)

( درجة 20درجات بواقع درجتان لكل مفردة، والسؤال الخامس واألخير مجموع درجاتو )
وتم عمل ( درجة  100ك تكون الدرجة الكمية لالختبار) لوبذ بواقع درجتان لكل مفردة

 لالجابات النموذجية موضحا بو الدرجات لكل مفردة .مفتاح 
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 :ضبط االختبار
 الصدق :  -1

رض االختبار عمى لجنة تحكيم من األساتذة المتخصصين تم عالصدق المنطقي : 
وارتباط األىداف بأسئمة االختبار، وقد ، بغرض التأكد من مدى وضوح عبارات االختبار

 أجمع المحكمين عمى صالحية االختبار لمتطبيق مع إبداء بعض المقترحات 
ئج ، وقد تم أن يكون االختبار منسقًا فيما يعطي من النتا ويقصد بالثبـات :  -2

 بالطرق اآلتية : المعرفي ختبار االحساب معامل ثبات 
 الثبات باستخدام التجزئة النصفية :  -أ

 ةباستخدام طريقة التجزئة النصفية ، وكانت قيمالمعرفي ختبار االتم التأكد من ثبات 
وىي قيم دالة عند  ، 0.886 – 0.791المعرفي ككل  ختبار لالمعامل االرتباط 

 .المعرفي ختبار االمن الواحد الصحيح ، مما يدل عمى ثبات  ياالقتراب 0.01مستوى 
 ثبات معامل ألفا :  -ب

مرتفعة وىذا دليل  ةوىي قيمالمعرفي ككل  ، ختبار لال 0.843وجد أن معامل ألفا = 
والجدول من الواحد الصحيح  ياالقتراب 0.01عند مستوى  المعرفيختبار االعمى ثبات 

 -التالى يوضح ذلك:( 2رقم )
 المعرفيختبار اال( ثبات 2جدول )

 التجزئة النصفية معامل ألفا المعرفيختبار االثبات 
 الداللة قيم االرتباط الداللة قيم االرتباط

0.843 0.01 0.791 – 0.886 0.01 

  :المعرفىالتجربة االستطالعية لالختبار 
البحث وذلك بيدف التعرف عمى مدى تم اجراء التجربة عمى عينة مغايرة لعينة    

مناسبة االختبار لممستوى المعرفى لمخريجات ومدى وضوح تعميماتو وتحديد الزمن 
 المناسب الجراؤه .

وفى ضوء آراء المحكمين ونتائج التجربة االستطالعية تم اجراء التعديالت عمى 
 .(5ممحق رقم )االختبار إلى أن تم التوصل إلى الصورة النيائية لو 

لممكون االدائى لجدارات تصميم  Rubricمقياس التقدير المتدرج -2
 : TPACKالدروس التفاعمية وفق إطار تيباك 

 اليدف من المقياس:
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تم بناء المقياس بيدف التقييم الدقيق لممكون االدائى لجدارات تصميم الدروس    
التفاعمية وفق إطار تيباك لدى الطالبات المعممات من خالل استخدامو كأداة تقييم 

 لمدروس المنتجة من قبل الطالبات .
 وصف المقياس وخطوات بناءه:

لدروس التفاعمية وفق إطار تيباك تم بناء المقياس في ضوء قائمة جدارات تصميم ا   
من خالل اإلستناد إلى المؤشرات الرئيسة والمؤشرات الفرعية الدالة عمى تحقق 
الجدارات ؛ وخالفًا لألنماط التقميدية لمتقويم تم بناء أداة قياس المكون األدائى لمجدارات 

ير محكات ( وىى تعتمد عمى توفRupricباستخدام أسموب من أساليب التقويم البديل )
متدرجة لنوعية األداء في الميمات الالزمة لتحقيق المؤشرات الرئيسة لمجدارات ، فقد تم 
تصميم آلية لتدريج االستجابات في أربعة مستويات لنوعية األداء باالعتماد عمى 
المؤشرات الفرعية في قائمة الجدارات والتي تم تحميميا ووصفيا وصياغتيا في شكل 

جة يمكن مالحظتيا خالل فحص مكونات خطط الدروس خصائص نوعية منتَ 
المصممة من قبل الطالبات والحكم عمى األداء فيما يخص كل مؤشر بواحد من بين 

أداء  –أداء جيد  –أداء متوسط  –التقييمات المتدرجة األربعة التالية ) أداء ضعيف 
 مميز (.

 : التقدير الكمى لممقياس
( بعد تمثل المؤشرات الرئيسة لمجدارات ويتم رصد  13تكونت أبعاد المقياس من )    

( في كل مؤشر باختيار المستوى المناسب لألداء 8 - 6 -4- 2الدرجات كالتالى )
أداء  –أداء جيد  –أداء متوسط  –من المستويات التالية عمى الترتيب ) أداء ضعيف 

( درجة ويتم الحكم 104 – 26ية لممقياس ما بين ) مميز ( وبذلك تتراوح الدرجة الكم
% فأكثر من 75بوصول الطالبة لمستوى التمكن و الجدارة في األداء بالحصول عمى 

 درجة . 78الدرجة الكمية لممقياس أي ما يزيد عن 
 ضبط المقياس:

 الصدق :  -1
ء عمى مجموعة من المحكمين الخبرا مقياس التقديرتم عرض  الصدق المنطقي :   

 في مجالى المناىج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعميم إلبداء اآلراء في :
 ارتباط المحك المحدد بكل مستوى بالمؤشر الرئيس لمجدارة . -
 وضوح صياغة المحكات في كل مستوى. -
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الدقة في تحديد الخصائص النوعية بكل مستوى بحيث يمكن مالحظتيا  -
 وتقييميا.

 المحكات .وضوح الحدود الفارقة بين  -
 الثبات :  -2
: يمكن الحصول عمى معامل ثبات المصححين بحساب معامل  ثبات المصححين   

االرتباط بين الدرجات التي يعطييا مصححان أو أكثر لنفس األفراد أو لنفس 
وبعبارة أخرى فإن كل مفحوص يحصل عمى درجتين أو أكثر من تصحيح ، االختبارات

) الباحثتان مع   بواسطة ثالثة من األساتذة المحكمينوتم التصحيح ؛ اختبار واحد 
االستعانة بأحد األساتذة مشرفين التربية العممية بالقسم العممى ( لعدد من خطط 

في عممية التقويم وقام كل مصحح بعممية مقياس التقدير  وذلك باستخدامالدروس 
الث التي وضعيا رتباط بين الدرجات الثاالالتقويم بمفرده . وقد تم حساب معامل 

المصححين )س ، ص ، ع( لالختبار التطبيقي البعدي باستخدام معامل ارتباط الرتب 
 -يوضح ذلك :( 3التالى رقم )والجدول 

 "لمؤشرات مقياس التقدير"( معامل االرتباط بين المصححين 3جدول )
  

مقياس التقدير  المفردات المص  ي 
   ل

 528,0 11م – 1م س،ص
 50750 11م – 1م س،ع
 50815 11م – 1م ص،ع

 

 ، وجميعيتضح من الجدول السابق ارتفاع قيم معامالت االرتباط بين المصححين    
مقياس القترابيا من الواحد الصحيح ، مما يدل عمى ثبات  0.01قيم دالة عند مستوى ال

 التقدير .

وفى ضوء أراء المحكمين وما دلت عميو التجربة االستطالعية من شواىد تم اجراء  
 .(6ممحق رقم )التعديالت وبذلك تم التوصل إلى الصورة النيائية لممقياس 

مقياس االتجاه نحو تصميم الدروس التفاعمية وفق إطار تيباك -3
TPACK: 

 اليدف من المقياس:
قياس المكون الوجدانى لمجدارة من خالل الكشف عن اتجاىات الطالبات المعممات    

 عينة البحث األساسية نحو تبنى واتباع إطار تيباك في تصميم الدروس التفاعمية.
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 :  تحديد أبعاد ومفردات المقياس
تكون المقياس من بعدين رئيسين ىما ) اإلتجاه نحو توظيف إطار تيباك في    

الممارسة الفعمية لتخطيط الدروس التفاعمية في ضوء إطار تيباك ( وقد  -س التدري
تضمن كل منيما عدد من عبارات التقرير الذاتي والتي يتم االستجابة لكل منيا من 

 –أحيانا  –خالل اختيار استجابة واحدة فقط عمى مقياس ليكرت الثالثى التالى ) دائما 
 أبدا ( .

 التقدير الكمى لممقياس:
يتم احتساب درجات المقياس من خالل رصد درجات االستجابات في العبارات    

أبدا ( عمى  –أحيانا  –( لالستجابات ) دائما 1 -2 -3اإليجابية عمى النحو التالى ) 
مواصفات المقياس من الترتيب والعكس بالنسبة لمعبارات السمبية والجدول التالى يوضح 

البة ومجموع الدرجات فى كل محور والمجموع الكمى حيث عدد العبارات الموجبة والس
 -كما يوضح الجدول التالى:لدرجات المقياس 

مقياس االتجاه نحو تصميم الدروس التفاعمية وفق إطار تيباك ( مواصفات 4جدول )
TPACK 

عدد  األبعاد
 المفردات

العبارات  
 الموجبة

العبارات 
 السالبة

الدرجات 
 الكمية لمبعد

 76 4 15 19 نحو توظيف إطار تيباك في التدريساإلتجاه  -1
الممارسة الفعمية لتخطيط الدروس التفاعمية في ضوء  -2

 إطار تيباك
14 14 - 42 

 99 4 29 33 المجموع
 ضبط المقياس 

  : المقياسصدق  -1
باستخدام االتساق الداخمي بين الدرجة الكمية لكل محور والدرجة الكمية  تم حسابو   

وذلك بحساب معامل االرتباط ) معامل ارتباط  بيرسون ( بين الدرجة الكمية لممقياس 
االتجاه نحو توظيف إطار تيباك في التدريس ، الممارسة الفعمية لتخطيط ) لكل محور

)االتجاه نحو تصميم  لممقياس( والدرجة الكمية الدروس التفاعمية في ضوء إطار تيباك
 -:  ذلك ( يوضح5والجدول التالي رقم )،  ك(الدروس التفاعمية في ضوء اطار تيبا
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 لممحور األول والثانى( قيم معامالت االرتباط بين الدرجة الكمية 5جدول )
 لممقياسوالدرجة الكمية 

  

القترابيا من  ( 0.01)  يتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كميا دالة عند مستوى
          المقياس . محاورالواحد الصحيح مما يدل عمى صدق وتجانس 

 المقياس : ثبات-2
 : تم حساب الثبات عن طريق 
 Alpha Cronbach     الفا كرونباخ معامل -
    Split-half  طريقة التجزئة النصفية -

االتجاه نحو تصميم الدروس التفاعمية  مقياس( قيم معامل الثبات لمحاور 6جدول )
 في ضوءاطار تيباك

 التجزئة النصفية معامل الفا المحاور    
 0.831 – 0.744 0.794 االتجاه نحو توظيف إطار تيباك في التدريس:  المحور األول

المحور الثاني: الممارسة الفعمية لتخطيط الدروس التفاعمية في ضوء 
 إطار تيباك

0.916 0.861 - 0.950 

 0.898 – 0.802 0.852 ككلمقياس ثبات 

معامل الفا ، التجزئة  : جميع قيم معامالت الثبات أنيتضح من الجدول السابق     
 المقياس .مما يدل عمى ثبات   0.01النصفية ، دالة عند مستوى 

وفى ضوء التجربة االستطالعية وآراء المحكمين تم التعديل وبذلك تم التوصل إلى    
 .(7ممحق رقم )الصورة النيائية لممقياس 

 : اختبار التفكير التصميمى-4
 اليدف من االختبار :

تم اعداد االختبار بيدف قياس قدرة الطالبات المعممات عمى تطبيق مراحل التفكير   
 التصميمى فى المواقف والمشكالت التى تتعمق بمواقف تدريس االقتصاد المنزلى.

 إعداد االختبار :
قامت الباحثتان بمراجعة البحوث والدراسات السابقة التى اىتمت بتصميم اختبارات     

وكارول  صميمى، وقد تم التوصل إلى عدد من الدراسات منيا جولمانلمتفكير الت
( و مروة الباز Goldman & Carol & Kabayadondo, 2012وكابيدوند) 

 الداللة االرتباط المحاور
 0.01 0.779 االتجاه نحو توظيف إطار تيباك في التدريس:  المحور األول

 0.01 0.831 الفعمية لتخطيط الدروس التفاعمية في ضوء إطار تيباكالمحور الثاني : الممارسة 
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( وذلك بيدف 2020( وعبد السالم الناجى )2019( وشيرى نصحى ) 2018)
 االطالع عمى األساليب التى تم اتباعيا فى صياغة المشكالت وطريقة التصحيح. 

 حديد أبعاد االختبار :ت
مشكالت تتعمق بميدان تدريس االقتصاد المنزلى، وقد صيغت  5يتكون االختبار من  

خمسة مراحل غير بطريقة تمكن الطالبة من المرور بمراحل التفكير التصميمى وىى 
، التجربة ( –إعداد نموذج أولي  –يد األفكار لتو  –تعريف المشكمة  –خطية )التعاطف 

تحديد خطة لمعمل تبدأ بطرح تفصيمى لممشكمة، ثم تحديد المراد منيا بحيث يتم 
 لمتوصل إلى الحل بالمرور بالخمس مراحل لمتفكير التصميمى.

 طريقة تصحيح االختبار:
تم تحديد جدول لإلجراءات العامة الواجب تنفيذىا فى مرحمو من مراحل التفكير   

م استياقيا من مدرسة دى سكول التصميمى، بحيث تمثل ىذه االجراءات معايير ت
( وشركة إديو)  De school, Stanford University, 2016بجامعة ستانفورد ) 

IDEO ،2019 ،15 وتعين الباحثات بدقة فى تحديد استجابات الطالبات فى كل )
درجات  4إلى  1مؤشرات متدرجة من  4مرحمة، كما تم تحديد معايير الحكم فى ضوء 

 20ل التفكير التصميمى وبذلك فإن درجة كل مشكمة يتم حميا لكل مرحمة من مراح
درجة(، ويوضح الجدول  100درجة وبالتالى فإن مجموع الدرجات الكمى لالختبار ) 

 -التالى تمك المعايير لمتصحيح:
 معايير تصحيح االختبار  (7جدول)

 المرحمة اإلجراءات الدرجة
 ضع نفسك شعوريًا مكان اآلخرين. - 4

 لمعمومات فى ضوء تخصصك.ارجع  -
 انظر ليا بتسمسل وترابط. -
 ابحث عن احتياجات غير ممباه. -

.مرحمة 1
 التعاطف

 

 فمتر المعمومات. - 4
 حدد نوع المشاكل الموجودة المسببة لممشكمة ذاتيا. -
 ة ستتولى .مقرر أى مشك -
 بمور سبب المشكمة األساسية. -

 .مرحمة التعريف2
 

 توليد األفكار فى مجموعات. - 4
 شجع األفكار غير التقميدية. -
 استمع لألفكار وطورىا. -
 صنف األفكار. -

 . توليد األفكار3
 

تتوفر  –قابمة لمتطبيق  –ترجم الحل لخدمة ) نافعة  - 4
 تُناسب الفئة المستيدفة( –امكاناتيا 

.النموذج 4
 المبدئى
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يحقق  –توقعاتك عن استخدام اآلخرين لحمك ) عممى  - 4
يمكن االستفاده منو بطرق  –يقمل األضرار  –اليدف 
 مختمفة(

.التجربة 5
 االختبار

 
الدرجة الكمية 

100 
 المجموع  مؤشرات لكل مرحمة 4 -

 صياغة تعميمات االختبار: 
تم إعداد ورقة خاصة بتعميمات االختبار وقد تضمنت كيفيو قراءة المشكمة وخطوات     

مراحل التفكير التصميمى وتسجيل االستجابات والتأكيد عمى ضروره المرور بكل 
 مرحمة.

 ضبط االختبار: 
 الصدق المنطقي :  -1
ين عمى لجنة تحكيم من األساتذة المتخصصالتصميمى  التفكيرتم عرض اختبار    

بغرض التأكد من مدى سيولة ووضوح عبارات االختبار ، وارتباط األىداف بأسئمة 
لمتطبيق مع التصميمى  التفكيراالختبار ، وقد أجمع المحكمين عمى صالحية اختبار 

 .  عمى مقترحاتيم تعديل بناءً الإبداء بعض المقترحات ، وقد تم 
 -وقد تم حسابو عن طريق:: المقياسثبـات  -2
 ثبات باستخدام التجزئة النصفية : ال -أ

باستخدام طريقة التجزئة النصفية ، التصميمى  التفكيرتم التأكد من ثبات اختبار    
التعريف  لمرحمة ، 0.798 – 0.707التعاطف  لمرحمةمعامل االرتباط  ةوكانت قيم
 – 0.855المبدئى  لمنموذج ، 0.907 – 0.812األفكار  لتوليد ، 0.961 – 0.873
التصميمى ككل   التفكيرختبار ال ، 0.819 – 0.721االختبار  لمتجربة ، 0.947
من الواحد الصحيح ،  ياالقتراب 0.01وىي قيم دالة عند مستوى  ، 0.840 – 0.756

 التصميمى  التفكيرمما يدل عمى ثبات اختبار 
  ثبات معامل ألفا : -ب
التعريف ،  لمرحمة 0.927التعاطف ،  لمرحمة 0.751وجد أن معامل ألفا =    

االختبار ،  لمتجربة 0.774المبدئى ،  لمنموذج 0.902األفكار ،  لتوليد 0.864
وىي قيم مرتفعة وىذا دليل عمى ثبات التصميمى ككل  ،  التفكيرختبار ال 0.806
، يوضحيا من الواحد الصحيح ياالقتراب 0.01عند مستوى التصميمى  التفكيراختبار 

  -التالى:( 8الجدول رقم )
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 التصميمى التفكير( ثبات اختبار 8جدول )
 التجزئة النصفية معامل ألفا التصميمى التفكيرثبات اختبار 

 الداللة قيم االرتباط الداللة قيم االرتباط
 0.01 0.798 – 0.707 0.01 0.751 التعاطف مرحمة
 0.01 0.961 – 0.873 0.01 0.927 التعريف مرحمة
 0.01 0.907 – 0.812 0.01 0.864 األفكار توليد

 0.01 0.947 – 0.855 0.01 0.902 المبدئى النموذج
 0.01 0.819 – 0.721 0.01 0.774 االختبار التجربة
 0.01 0.840 – 0.756 0.01 0.806 التصميمى ككل التفكير اختبار
وفى ضوء التجربة االستطالعية وآراء المحكمين تم التعديل وبذلك تم التوصل إلى    

 .(8ممحق رقم )الصورة النيائية لممقياس 
 خامسًا : تنفيذ تجربة البحث :

 لتنفيذ تجربة البحث تم المرور بالخطوات التالية :
والتحقق من تكافؤ المجموعتين الضابطة  التطبيق القبمى ألدوات البحث -1

والجدول رقم تطبيق اختبار "ت"  والتجريبية في متغيرات البحث وذلك عن طرق
  وضح ذلك :ي ( التالي9)

عة بالمجمو  الطالبات المعممات( داللة الفروق بين متوسطي درجات 9جدول )
 في التطبيق القبمى ألدوات البحثالضابطة والمجموعة التجريبية 

اختبار 
 التكافؤ

المتوسط 
 "م" الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 "ع"

عـدد أفراد 
 "ن" العينـة

درجـات 
 الحريـة
 "د.ح"

 مستوى قيمـة ت
الداللة 

 واتجاىيا

 المعرفيختبار اال
 0.220 0.539 83 40 1.034 9.135 ضابطة قبمــي

 45 4.996 9.276 تجريبية قبمــي غير دال
 التصميمى التفكير اختبار

 0.582 0.761 83 40 2.523 17.096 ضابطة قبمــي
 45 2.381 16.824 تجريبية قبمــي غير دال

 التفاعمية وفق إطار تيباك لممكون األدائى لجدارات تصميم الدروس مقياس التقدير
 0.613 0.825 83 40 3.036 27.855 ضابطة قبمــي

 45 3.310 28.182 تجريبية قبمــي غير دال
 مقياس االتجاه نحو تصميم الدروس التفاعمية في ضوء اطار تيباك

 0.314 0.642 83 40 3.315 37.505 ضابطة قبمــي
 45 3.206 37.474 تجريبية قبمــي غير دال

 ما يمى: السابق يتضح من الجدول
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حيث كان متوسط  ، اإحصائي دالة غير" وىي قيمة 0.539أن قيمة "ت" تساوي "  -
المعرفي ختبار القبمي لالالتطبيق  فيبالمجموعة الضابطة  الطالبات المعمماتدرجات 

بالمجموعة التجريبية في  الطالبات المعممات" ، بينما كان متوسط درجات 9.135"
 ." 9.276"التطبيق القبمى لو

حيث كان متوسط  ، اإحصائي دالة غير" وىي قيمة 0.761أن قيمة "ت" تساوي " -
 التفكير ختبارالقبمي الالتطبيق  فيبالمجموعة الضابطة  الطالبات المعمماتدرجات 

بالمجموعة  الطالبات المعممات" ، بينما كان متوسط درجات 17.096" التصميمى
 "16.824" لو في التطبيق القبميالتجريبية 

يث كان متوسط ح ، اإحصائي دالة غير" وىي قيمة 0.825أن قيمة "ت" تساوي " -
 القبمي لمقياس التقديرالتطبيق  فيبالمجموعة الضابطة  الطالبات المعمماتدرجات 

" ، بينما 27.855لممكون األدائى لجدارات تصميم الدروس التفاعمية وفق إطار تيباك "
 لو في التطبيق القبميبالمجموعة التجريبية  الطالبات المعمماتكان متوسط درجات 

"28.182 ". 
حيث كان متوسط  ، اإحصائي دالة غير" وىي قيمة 0.642يمة "ت" تساوي "أن ق -

القبمي لمقياس االتجاه في التطبيق بالمجموعة الضابطة  الطالبات المعمماتدرجات 
" ، بينما كان متوسط 37.505"نحو تصميم الدروس التفاعمية في ضوء اطار تيباك 

، " 37.474" لو في التطبيق القبميبالمجموعة التجريبية  الطالبات المعمماتدرجات 
بين المجموعتين الضابطة والتجريبية ، مما يدل عمي وجود فروق عدم مما يشير إلى 

 تكافؤ المجموعتين في جميع متغيرات البحث .
تنفيذ تجربة البحث بتدريس البرنامج المدمج المقترح لطالبات  -2

 :  المجموعة التجريبية
( ساعة تدريب بواقع جمسة إسبوعيًا، 31( جمسة تتضمن )14تكون البرنامج من )   

جمسات بمعمل كمية االقتصاد  6في أول  وقد تم تدريب الطالبات بالتفاعل المباشر
المنزلى باستخدام الداتا شو، ثم تنفيذ باقى جمسات التدريب عن بعد باستخدام برنامج 

 بيقات العممية  لعدم توافر أجيزة الحاسب بالمعملميكروسوفت تيمز لتيسير عرض التط
 سير البرنامج التدريبى :

تم تنظيم سير جمسات البرنامج التدريبية بشكل مدمج وفق الخطة المعده والتي    
انقسمت إلى تفاعل مباشر في عرض الجمسات التي تتضمن شرح نظرى يدعم 
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الميارات الذىنية وتكوين المكون المعرفى لمجدارة ثم التطبيق العممى باستخدام 
 -الخطوات التالية: ميكروسوفت تيمز لمميارات العممية، ويتضح ذلك في

 بداية البرنامج بالتعرف عمى الطالبات وتعزيز الثقة وتطبيق أدوات البحث قبميًا. -
 عرض أىداف البرنامج التدريبى والقيمة المستفاده من دراستو وتطبيقة. -
عرض خريطة البرنامج وما تتضمنو من جمسات وأىداف وشروط متطمبات  -

ات توافر كتاب مادة االقتصاد التدريب بكل جمسة حيث تتطمب بعض الجمس
 إنترنت. –الب توب  –توافر برامج عمى اليواتف المحمولة  –المنزلى 

عرض ىدف كل جمسة وتطبيق محتوى عناصر الجمسة التدريبية وفق األنشطة  -
 جمسات. 6والتكميفات النظرية في أول 

تطبيق الجمسات العممية باستخدام ميكروسوفت تيمز في عرض محتوى الجمسة  -
واألنشطة التدريبية حيث يتم شرح العناصر األساسية ومتابعة تدريب الطالبات 

 المعممات عمميًا.
 تقديم التغذية الراجعة بصفة دائمة أثناء التطبيقات العممية. -
عرض تسجيمى لتطبيقات الجمسات النظرية والعممية عمى منصة  توفير -

لبات المعممات من ميكروسوفت تيمز يتم إرفاقيا بعد كل جمسة لتتمكن الطا
الرجوع إلييا كدليل ارشادى لين فى حالو الرغبة فى إعادة مشاىدة التطبيقات 

 العممية أو الشرح بشكل غير متزامن.
  :تم التطبيق البعدى ألدوات البحث كالتالى -3

مقياس التفكير  –مقياس االتجاىات  –تم تطبيق كل من ) االختبار المعرفى -
 googleإعداد األدوات البحثية الكترونيًا باستخدام  التصميمى (عن بعد عن طريق

forms تيمز وارسال الروابط لمطالبات المعممات عن طريق برنامجTeams و  
whatsApp.وذلك لتيسير اتاحتيا لالستخدام ، 

تم تمقى التكميفات الخاصة بالطالبات ) خطط الدروس التفاعمية ( باستخدام -
 لتقييميا باستخدام مقياس التقدير المتدرج . Microsoft Teamsبرنامج 
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 سادسًا : نتائج البحث ومناقشتيا وتفسيرىا:
 األول : الرئيس الفـرض 

" لمبرنامج المقترح أثر في تنمية جدارات تصميم  : ينص الفرض األول عمى ما يمي
 .  الوجدانى (" -االدائى  –الدروس التفاعمية بمكوناتيا الثالثة ) المعرفى 

 تفرع من ىذا المكون الفروض الفرعية التالية : :  اواًل : في المكون المعرفى
الطالبات المعممات بالمجموعة فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات  يوجد" -1

 لصالح التطبيق البعدي" المعرفيختبار لال التطبيق القبمي والبعديفي  التجريبية
بالمجموعة  الطالبات المعمماتفرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات  يوجد" -2

المعرفي البعدي ختبار االفي الضابطة والطالبات المعممات بالمجموعة التجريبية 
 لصالح المجموعة التجريبية.

  :وضح ذلك ي والجدول التاليتم تطبيق اختبار "ت"  ىذه الفروضولمتحقق من صحة 
مات في كل من المجموعة الطالبات المعمدرجات  ات( داللة الفروق بين متوسط10جدول )

 المعرفيختبار لال القياسين القبمي والبعديفي  الضابطة والمجموعة التجريبية
االختبار 
 المعرفى

المتوسط 
 الحسابي

 "م"

 االنحراف
 المعياري

 "ع"

عـدد أفراد 
 العينـة

 "ن"

درجـات 
 الحريـة
 "د.ح"

مستوى الداللة  قيمة ت
 واتجاىيا

 ككل  المعرفيختبار مجموع اال
قبمى 

 4.996 9.276 تجريبية
45 44 47.338 0.01 

بعدى  لصالح البعدي
 7.654 93.241 تجريبية

بعدي 
 40 4.908 52.288 ضابطة

83 31.552 
0.01 

لصالح 
بعدي  التجريبية

 45 7.654 93.241 تجريبية

 السابق ما يمى : يتضح من الجدول
المعرفي ككل ، ختبار لمجموع اال" 47.338تساوي "لممجموعة التجريبية أن قيمة "ت"  -

لصالح االختبار البعدى ، حيث كان  0.01وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى 
" ، بينما 93.241في التطبيق البعدي " الطالبات عينة البحث التجريبيةمتوسط درجات 

 (1الفرض الفرعى )وبذلك يتحقق " 9.276في التطبيق القبمي "ين كان متوسط درجات
لمقياسين البعديين لكل من المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية أن قيمة "ت"   -

وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند المعرفي ككل ، ختبار لمجموع اال" 31.552تساوي "
الطالبات ، حيث كان متوسط درجات المجموعة التجريبية لصالح  0.01مستوى 
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" ، بينما كان متوسط 93.241ق البعدي "في التطبي بالمجموعة التجريبية المعممات
وبذلك  ،" 52.288" البعديفي التطبيق  بالمجموعة الضابطة الطالبات المعمماتدرجات 

 ( .2الفرعى ) يتحقق الفرض
 : في المكون األدائى : ثانياً 

 تفرع من ىذا المكون الفروض الفرعية التالية : 
الطالبات المعممات بالمجموعة إحصائيًا بين متوسطي درجات  يوجد فرق دال " -3

لممكون األدائى لجدارات تصميم  لمقياس التقدير التطبيق القبمي والبعديفي  التجريبية
 الدروس التفاعمية وفق إطار تيباك لصالح التطبيق البعدي"

بالمجموعة  الطالبات المعمماتإحصائيًا بين متوسطي درجات  يوجد فرق دال " -4
لممكون األدائى  مقياس التقديرفي الضابطة والطالبات المعممات بالمجموعة التجريبية 

البعدي لصالح المجموعة لجدارات تصميم الدروس التفاعمية وفق إطار تيباك 
  "التجريبية

 :ض تم تطبيق اختبار "ت"والجدول التالي يوضح ذلكو الفر  هولمتحقق من صحة ىذ
 الطالبات المعممات بكل من المجموعة الضابطةدرجات  اتالفروق بين متوسط( داللة 11جدول )

لمكون األدائى لجدارات تصميم ا لمقياس تقدير القياسين القبمي والبعديفي والمجموعة التجريبية 
 الدروس التفاعمية وفق إطار تيباك

مقياس تقدير 
المكون 
 األدائى 

المتوسط 
 الحسابي

 "م"

 االنحراف
 المعياري

 "ع"

عـدد أفراد 
 العينـة

 "ن"

درجـات 
 الحريـة
 "د.ح"

مستوى الداللة  قيمة ت
 واتجاىيا

 ككل األدائى لجدارات تصميم الدروس التفاعمية وفق إطار تيباك  لمؤشرات المكون مجموع مقياس التقدير
 60.371 44 45 3.310 28.182 قبمى تجريبية 

0.01 
 8.823 96.514 بعدى تجريبية  لصالح البعدي

 44 5.189 53.116 بعدي ضابطة
83 34.974 

4.41 
 45 8.823 96.514 بعدي تجريبية التجريبيةلصالح 

 ما يمى  : يتضح من الجدول السابق
لممكون  لمجموع مقياس التقدير" 60.371تساوي " لممجموعة التجريبيةأن قيمة "ت"  -

وىي قيمة ذات ككل ، األدائى لجدارات تصميم الدروس التفاعمية وفق إطار تيباك 
لصالح االختبار البعدى ، حيث كان متوسط  0.01داللة إحصائية عند مستوى 

" ، بينما كان 96.514في التطبيق البعدي " الطالبات عينة البحث التجريبيةدرجات 
  (3الفرعى )وبذلك يتحقق الفرض  ، "28.182في التطبيق القبمي " ينمتوسط درجات

لمقياسين البعديين لكل من المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية أن قيمة "ت"  -
لممكون األدائى لجدارات تصميم  لمجموع محاور مقياس التقدير" 34.970تساوي "
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توى وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند مس،  وفق إطار تيباك ككلالدروس التفاعمية 
 الطالبات المعممات، حيث كان متوسط درجات المجموعة التجريبية لصالح  0.01

" ، بينما كان متوسط درجات 96.514في التطبيق البعدي " بالمجموعة التجريبية
وبذلك  ،" 53.116" البعديفي التطبيق  بالمجموعة الضابطة الطالبات المعممات

 . (4الفرعى )يتحقق الفرض 
 ثالثا: في المكون الوجدانى : 

  -تفرع من ىذا المكون الفروض الفرعية التالية :
الطالبات المعممات بالمجموعة إحصائيًا بين متوسطي درجات  يوجد فرق دال -5

لمقياس االتجاه نحو تصميم الدروس التفاعمية  التطبيق القبمي والبعديفي  التجريبية
  دي"لصالح التطبيق البع في ضوء اطار تيباك

بالمجموعة  الطالبات المعمماتحصائيًا بين متوسطي درجات إ يوجد فرق دال -6
مقياس االتجاه نحو تصميم في الضابطة والطالبات المعممات بالمجموعة التجريبية 

 "البعدي لصالح المجموعة التجريبية الدروس التفاعمية في ضوء اطار تيباك
 :اختبار "ت" والجدول التالي يوضح ذلكض تم تطبيق و الفر  هولمتحقق من صحة ىذ   

 الطالبات المعممات بكل من المجموعة الضابطةدرجات  ات( داللة الفروق بين متوسط12جدول )
لمقياس االتجاه نحو تصميم الدروس التفاعمية  القياسين القبمي والبعديفي والمجموعة التجريبية 

 في ضوء اطار تيباك
المجموعة 

 الضابطة

المتوسط 
 الحسابي

 "م"

 االنحراف
 المعياري

 "ع"

عـدد أفراد 
 العينـة

 "ن"

درجـات 
 الحريـة
 "د.ح"

مستوى الداللة  قيمة ت
 واتجاىيا

 مجموع محاور مقياس االتجاه ككل نحو تصميم الدروس التفاعمية في ضوء اطار تيباك
 3.206 37.474 قبمى تجريبية 

45 44 52.371 0.01 
بعدى  لصالح البعدي

 8.351 94.103 تجريبية

 40 5.692 65.113 بعدي ضابطة
83 23.032 

0.01 
لصالح 

 التجريبية
بعدي 

 45 8.351 94.103 تجريبية

 : يتضح من الجدول السابق ما يمى
لمجموع محاور مقياس االتجاه ككل " 52.371تساوي "لممجموعة التجريبية أن قيمة "ت"  -

وىي قيمة ذات داللة إحصائية نحو تصميم الدروس التفاعمية في ضوء اطار تيباك ، 
                                                

   ( 9النتائج التفصيمية لمحاور المقياس ممحق رقم) 
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الطالبات عينة لصالح االختبار البعدى ، حيث كان متوسط درجات  0.01عند مستوى 
في  ين" ، بينما كان متوسط درجات94.103في التطبيق البعدي " البحث التجريبية

 ( .5وبذلك يتحقق الفرض الفرعى ) "37.474ق القبمي "التطبي
لمقياسين البعديين لكل من المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية أن قيمة "ت"  -

مقياس االتجاه نحو تصميم الدروس التفاعمية ككل  لمجموع محاور" 23.032تساوي "
لصالح  0.01وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى في ضوء اطار تيباك ، 

بالمجموعة  الطالبات المعممات، حيث كان متوسط درجات المجموعة التجريبية 
الطالبات " ، بينما كان متوسط درجات 94.103في التطبيق البعدي " التجريبية
لفرض وبذلك يتحقق ا ،" 65.113" البعديفي التطبيق  بالمجموعة الضابطة المعممات
 . (6الفرعى )

ولمتعرف عمى أثر البرنامج التدريبى عمى تنمية جدارات تصميم الدروس التفاعمية 
الوجدانى ( لدى الطالبات المعممات تم  –األدائى  –بمكوناتيا الثالثة ) المعرفى 

 -حساب قيمة حجم التأثير في كل مكون و الجدول التالى يوضح ذلك :
 التأثير في كل مكون من مكونات الجدارة( يوضح قيم حجم 13جدول )

المكون 
 الوجدانى

المكونات جدارات تصميم الدروس  المكون المعرفى المكون االدائى
 التفاعمية

 حجم التأثير 0.98 0.988 0.984

يتضح من الجدول السابق وجود حجم تأثير كبير لمبرنامج في كل من المكون المعرفى  -
  0.983والمكون الوجدانى وكانت  0.988االدائى وكانت والمكون  0.98وقد كانت 

لجدارات تصميم الدروس التفاعمية وبذلك يتحقق الفرض الرئيس األول من فروض 
 -( التالى:14البحث، وىى قيم ذات حجم تأثير كبير كما يوضح الجدول رقم )

 ( داللو معامل تأثير مربع إيتا14جدول)
 كبير متوسط صغير حجم التأثير

 n2 0.2 0.5 0.8قيمة 

حجم تأثير البرنامج التدريبى كبير فى تنمية  أنويتضح من قيم الجدول السابق   -
 -ويمكن إرجاع ىذه النتائج إلى األسباب التالية: جدارات تصميم الدروس التفاعمية .

 في المكون المعرفى:   -أوالً 

                                                

    (10التفصيمية لمحاور المقياس ممحق رقم )النتائج 



 

 1385 

2022 مايوـ  األربعونـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

إجراء تطبيقات تحميمية عممية لنماذج من دروس الطالبات سابقة اإلعداد وتحميل مراحل  -
إعداد وتخطيط الدرس مع تقديم نموذج تصحيحى لكل مرحمة ومناقشة الطالبات حول 
أفكارىن أثناء التحضير ساعد في تشكيل مفيوم جديد لممعرفة لديين نبع من التفكير 

 .TPACKاك في إطار المعارف الثالثية لتيب
استخدام التدريب المدمج عن الطريق الدمج بين التدريب المباشر في الجمسات النظرية   -

أتاح مناخًا تطبيقيًا وعمميًا  Microsoft teamsثم اإلنتقال لمتدريس عبر منصو 
الكتساب الجدارات حيث حقق ذلك تفاعل وتواصل وشرح وتطبيق وتنفيذ التكميفات 

إضافة إلى  Microsoft teams  ،E-mail  ،whatsAppة باستخدام تطبيقات متعدد
 البرامج التي تم التدرب عمييا، وقد كان لذلك دور في خمق بيئة تعمم إلكترونية جيدة.

تعدد مصادر التعمم وتكرار وصول وتوفير المحتوى التعميمى لمجمسات بأكثر من صورة  -
و كونفرانس متزامنة/ تسجيالت ) أوراق عمل / رسائل بالبريد االلكترونى / لقاءات فيدي

 WhatsAppلمقاءات سابقة / تكميفات وميام / اختبارات / تبادل مستندات عن طريق 
( أدى إلى التمكن من المحتوى المعرفى لمجمسات وىو ما اثرى المعارف المتعمقة 

 بجميع جوانب إطار تيباك .
زامن في البرنامج أدى إلى الدمج بين األنشطة الفردية والتعاونية بشكل متزامن وغير مت -

خمق بيئة تعمم نشطة شجعت الطالبات المعممات عينة البحث عمى التشارك المعرفى 
 فيما بينين مما عزز من فيمين لمجوانب المعرفية المتضمنة بالبرنامج .  

وتتفق النتائج السابقة لمبحث مع ما دلت عمية دراسات كل من جانج وتشانج  -
(Jang,S&Chang,Y,2016)،  ودراسة ندونجفاك(Ndongfack,M.2015)  ،

( والتي 2019، ) رشا صبرى ،  (Durdu,L& Dag,F,2017 )دراسة دوردو ، وداج 
دلت جميعيا عمى فاعمية برامج التطوير المينى عمى تنمية المعارف في مجاالت تيباك 

TPACK. 
  المكون األدائى: -ثانياً 

وتقديم تصورات حول ما تتمتع بو من قدرة شكل النقاش حول فكرة "المعممة النموذجية"  -
تطبيقات التكنولوجيا ( كمدخل  –طرائق التدريس  –عمى إتقان دمج )معرفة المحتوى 

لشرح فمسفة إطار تيباك وتطبيقيا في مراحل التخطيط لمدرس دورًا ميمًا في تمكن 
 الطالبات من تطبيق تصميم الدروس التفاعمية بدقة وتخطيط جيد.
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عداد  - تبمورت رؤية البرنامج في إعادة ضبط وتشكيل أسس وعناصر بناء تخطيط وا 
الدرس عمميًا خطوة بخطوة بداية من صياغة المدركات إلى التقويم واإلنياء مع دمج 
وطرح أفكار حول استخدامات التكنولوجيا في الجزء النظرى من البرنامج وكان لذلك 

تعمم التطبيقات التكنولوجية التي تخدم فكرة دور حيوى في تمكن الطالبات وحماسين ل
ثم دمج بعض البرامج األخرى كــــــ  Power pointإعداد درس تفاعمى باستخدام برنامج 

Microsoft sway  ، Nearpod  . 
أتاح التصميم المدمج لمبرنامج التدريبى من خالل الجمع بين التدريب المباشر والتدريب  -

ر المتزامن( فرص لمعمل والتدريب التطبيقى والتواصل مع االلكترونى )المتزامن / غي
المدرب لساعات عمل طويمة تضمنت محاوالت وتصحيح أخطاء ال يمكن تحقيقيما من 
خالل التدريب التقميدي فقط مما أسيم في نمو الجوانب االدائية في كل عنصر فرعى 

 من عناصر الجدارات .   
تو نتائج بعض الدراسات السابقة ومنيا دراسة وتتفق النتائج السابقة لمبحث مع اظير  -

(Bate,F.et,al ,2013)   والتي دلت عمى فاعمية التدريب عمى دمج التقنية في
التدريس في تنمية قدرة المعممين عمى تحويل األفكار النظرية إلى ممارسات فعمية في 

 ،(Baran,E& Uygun,E,2016 )التدريس، وكذلك دراسات كل من باران ويوجين 
( ، ) 2019( ، ) رشا صبرى ، 2018(، ) حنان حسن ،2018دراسة ) ىناء محمد ، 
( والتي أظيرت نتائجيم جميعا 2020( ،) رشا محمد ، 2019أحمد عبد الخالق 

حدوث تحسن في مستوى جوانب مختمفة من ميارات األداء التدريسى عمى أثر التحاقيم 
 .ببرامج تدريبية في ضوء إطار تيباك

 المكون الوجدانى: -ثالثاً 
توجية وعى الطالبات في الجمسات التمييدية وتنشيط أذىانين نحو واقع تدريس  -

االقتصاد المنزلى والتطبيقات التي تمقينيا أثناء فتره إعدادىن قبل مرحمة التربية العممية 
"اإليجابيات والسمبيات" في ضوء طرح عدد من المشكالت الميدانية في التدريس العممى 

م مقترحات وحمول أدى إلى رفع دافعيتين نحو تعمم المزيد عن أفضل الممارسات وتقدي
 التي تعينين لتجنب ىذه المشكالت وجذب تمميذاتين نحو دراستيا .

في تبادل عرض ما أنجزتو الطالبات المعممات  Microsoft Teamsاستخدام منصة  -
مناسبة ليا من قبل من خطط لمدروس وتصميمات تفاعمية وتمقى التغذية الراجعة ال

المدرب بشكل متزامن وغير متزامن والتي يمكن لمجميع معاينتيا واالطالع عمييا قد 
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يكون أحد أسباب رفع روح التنافس لديين لمحاولة تقديم التصميم األفضل وىو ما زاد 
 من شعورىن اإليجابى نحو ما يقومون بو من ميام .    

 Bate,F.et,al)دراسات كل من بات وآخرون   نتائجوتتفق النتائج السابقة لمبحث مع  -
والتي أظيرت فاعمية التدريب عمى دمج التقنية في التدريس فى تنمية االتجاه  (2013,

والتي  (Baturay,et al, 2017)اإليجابى نحو إطار تيباك ، و دراسة باتوراى وآخرين 
إطار تيباك  ىدفت إلى التعرف عمى الروابط بين كفايات معرفة المعممين عن

واتجاىاتيم نحو استخدام التكنولوجيا والحواسب التعميمية وأشارت إلى أن إطار تيباك 
يفيدىم في النظرة اإليجابية عند وصف اتجاىاتيم وتقييميم لكفايات التطوير والتطبيق 

 الناجح لتكامل التكنولوجيا مع التدريس .
 :  الثانى الفـرض الرئيس 
" لمبرنامج المقترح أثر في تنمية التفكير  : ا يميعمى مالثانى ينص الفرض 

 .  التصميمى لدى الطالبات المعممات عينة البحث"
 ويتفرع منو الفروض الفرعية التالية : 

الطالبات المعممات بالمجموعة إحصائيًا بين متوسطي درجات  "يوجد فرق دال -7
  لصالح التطبيق البعدي"التصميمى  التفكير ختبارال التطبيق القبمي والبعديفي  التجريبية

بالمجموعة  الطالبات المعمماتإحصائيًا بين متوسطي درجات  "يوجد فرق دال -8
التصميمى البعدي  التفكير في اختبارالضابطة والطالبات المعممات بالمجموعة التجريبية 

 لصالح المجموعة التجريبية.
يوضح ( 15رقم )لجدول ض تم تطبيق اختبار "ت" واو الفر  هولمتحقق من صحة ىذ 

  -:ذلك
 الطالبات المعمماتدرجات  ات( داللة الفروق بين متوسط15جدول )

 التفكير ختبارال القياسين القبمي والبعديفي والمجموعة التجريبية  بكل من المجموعة الضابطة
 التصميمى

مقياس التفكير 
 التصميمى

المتوسط 
 الحسابي

 "م"

 االنحراف
 المعياري

 "ع"

أفراد عـدد 
 العينـة

 "ن"

درجـات 
 الحريـة
 "د.ح"

مستوى الداللة  قيمة ت
 واتجاىيا

 مجموع محاور مقياس التفكير التصميمى ككل
 0.01 55.915 44 45 2.381 16.824 قبمى تجريبية 

 9.304 91.263 بعدى تجريبية لصالح البعدي
 40 5.278 59.246 بعدي ضابطة

83 25.619 
0.01 

لصالح 
 45 9.304 91.263 بعدي تجريبية التجريبية



 

 1388 

2022 مايوـ  األربعونـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 السابق ما يمى :يتضح من الجدول 
 التفكير اختبارلمجموع أبعاد " 55.915تساوي " لممجموعة التجريبيةأن قيمة "ت"  -

لصالح االختبار  0.01وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى التصميمى ككل ، 
" 91.263في التطبيق البعدي " الطالبات المعمماتالبعدى ، حيث كان متوسط درجات 

وبذلك " 16.824في التطبيق القبمي " الطالبات المعممات، بينما كان متوسط درجات 
 (.7الفرعى )يتحقق الفرض 

وىي قيمة التصميمى ككل ،  التفكير اختبارلمجموع " 25.619ن قيمة "ت" تساوي "أ -
، حيث كان المجموعة التجريبية لصالح  0.01ذات داللة إحصائية عند مستوى 

في التطبيق البعدي  بالمجموعة التجريبية الطالبات المعمماتمتوسط درجات 
في  بالمجموعة الضابطة الطالبات المعممات" ، بينما كان متوسط درجات 91.263"

 . (8الفرعى )وبذلك يتحقق الفرض  ،" 59.246" البعديالتطبيق 
ولمتحقق من أثر البرنامج عمى تنمية التفكير التصميمى لدى الطالبات المعممات عينة   

وىذا يعنى أن  n2 =  0.986البحث التجريبية تم حساب حجم التأثير وجد إن مربع إيتا 
  .وبذلك يتحقق الفرض الرئيس الثانى( 14كما يوضح جدول )حجم التأثير كبير 

 -ما يمى :ويمكن ارجاع ىذه النتائج إلى 
طرح عدد من القضايا والمشكالت الواقعية التي تواجو تدريس االقتصاد المنزلى خاصة 
في تداعيات جائحة كورونا والتي تطمبت التركيز عمى التدريس عبر المنصات التعميمية 
ومحاولو إبراز دور االقتصاد المنزلى وتدريسو كعمم ميارات حياتية في دعم حياة 

س، واستخدام مراحل التفكير التصميمى في حل تمك المشكالت كمدخل التمميذات بالمدار 
لتصميم الدروس التفاعمية العممية كان لو دور كبير في تنظيم أفكار الطالبات وتركيزىن 
أثناء تعمم جدارات تصميم الدرس التفاعمى مع طرح عدد من األفكار لحل المشكالت 

 بصور مختمفة ومتنوعة.
رات التفكير التصميمى ومحكات الحكم عمى جودة األفكار وفق التوضيح النظرى  لميا

كل مرحمة ساعد الطالبات المعممات عمى التركيز عمى تحقيق كل محك عند المرور بكل 
مرحمة من المراحل أثناء تصميمين لمدروس التفاعمية وفق تكاممية إطار تيباك ؛ فالوعى 

 مى تثبيتيا وتقويتيا .   بمراحل وميارات التفكير أثناء ممارستيا يساعد ع

                                                

   ( 11النتائج التفصيمية في كل مرحمة من مراحل المقياس ممحق رقم) 
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وتتفق النتائج السابقة لمبحث مع ما توصمت اليو بعض الدراسات من فاعمية البرامج 
المعتمدة عمى إطار تيباك في تنمية ميارات التفكير المختمفة لدى المعممين كدراسة ) 

( بينما لم يتم التوصل إلى دراسة سابقة 2020( ، ) ميا حسن ،2016انتصار ناجى ، 
يدف إلى تنمية التفكير التصميمى باستخدام إطار تيباك سوى دراسة ) مصطفى عبد ت

 ( والتي دعمت نتائجيا نتائج البحث فيما يخص التفكير التصميمى .2020الرؤوف ،
 :   لثالثاالفـرض الرئيس 
 التفكيرتوجد عالقة ارتباطية بين اختبار "  : عمى ما يمي لثالثاينص الفرض 

 جدارات تصميم الدروس التفاعمية وفق إطار تيباكالتصميمى ومقياس تقدير 
TPACK "  . 

عمل مصفوفة معامل االرتباط بيرسون و حساب تم  ا الفرضولمتحقق من صحة ىذ  
جدارات تصميم الدروس التفاعمية التصميمى ومقياس تقدير  التفكيراختبار ارتباط بين 

  يوضح قيم معامالت االرتباط :( 16رقم )التالي  ، والجدول وفق إطار تيباك
اختبار التفكير التصميمى ومقياس تقدير جدارات تصميم ( مصفوفة االرتباط بين 16جدول )

 TPACK الدروس التفاعمية وفق إطار تيباك

 
التصميمى  التفكير( وجود عالقة ارتباط طردي بين اختبار 16يتضح من الجدول )    

عند مستوى داللة  جدارات تصميم الدروس التفاعمية وفق إطار تيباكومقياس تقدير 
 مرحمة التعاطف ، بمحاوره "مرحمة زاد التفكير التصميمي ، فكمما  0.05،  0.01

جدارات زادت كمما االختبار"  المبدئى ، التجربة األفكار ، النموذج توليد التعريف ،
تحدد وتصيغ األىداف السموكية بمحاوره " تصميم الدروس التفاعمية وفق إطار تيباك

تمم بمكونات المحتوى وتنظمو وتثريو عمميًا  تحدد المدركات األساسية والفرعية ، ، بدقة
، تحدد وتنوع مصادر المعرفة العممية المرتبطة بالمحتوى ، تختار وتوظف طرق 
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ناسبة  ، توظف التدريس المناسبة لممحتوى ، تخطط ألنشطة تعميمية )تقميدية/ رقمية( م
 تختار أساليب تقويم مناسبةالتكنولوجيا بفاعمية في مراحل إعداد الدرس وتنفيذه ، 

تتضمن العنوان   power pointتصمم نموذج شرائح ،  نيائي( –مرحمى  –)بنائى 
،  تفاعميةرقمية تصمم أنشطة تقويم ،  تفاعميةرقمية  تصمم أنشطة،  ونصوص الدرس

تصمم درس تفاعمى باستخدام برنامج ،   swayدام برنامج تصمم درس تفاعمى باستخ
Nerpod. " 

جدارات تصميم الدروس التفاعمية التفكير التصميمى  دعمت استخدام مراحلحيث    
قدرة الطالبات المعممات عمى احداث الترابط بين والذى كان لو دور فى تحسين 

لممشكالت الصفية اليجاد حمول عن المحتوى والتكنولوجيا وطرق التدريس معارفين 
 .دروس تفاعمية مبتكرة وتصميم في استخدام التكنولوجيا التي تواجيين 

 :ثحتوصيات الب
نيوض الباحثين التربويين بالمزيد من الدراسات التي تؤصل إلطار تيباك وتعمق  -1

 المعرفة بطبيعة ممارساتو وكفاياتو .
التطوير في بناء وصياغة المعايير تبنى القائمين عمى مجال االقتصاد المنزلى  -2

 القومية لالقتصاد المنزلى بحيث يتم تناوليا بشكل تكاممى وفق منحى تيباك .
الكميات التابعة لقطاع االقتصاد المنزلى والتربية النوعية المنوطة بإعداد  حفيزت -3

معممات االقتصاد المنزلى إلى العمل عمى تطوير المعايير األكاديمية لبرامج 
 اد في ضوء المناحى التربوية التكاممية والتي من أبرزىا إطار تيباك .اإلعد

تطوير قائمة مواصفات خريجى قسم االقتصاد المنزلى التربوى وفق الرؤية  -4
 التكاممية لممعرفة  التخصصية والتكنولوجية والبيداجوجية .

ولية إضطالع الجيات التدريبية المسئولة عن تدريب المعممين أثناء الخدمة بمسئ -5
 تدريب المعممين عمى ممارسة التدريس وفق إطار تيباك .

تطوير المحتوى التعميمى بالمقررات الدراسية المتضمنة ببرنامج البكالوريوس لقسم  -6
االقتصاد المنزلى التربوى بما يتالئم ويضمن تنمية الجدارات التدريسية الالزمة 

 لممارسة المينة لدى الطالبات المعممات .
 :ةث المقـــــــترحالبحـــــو 

العوامل المؤثرة عمى الكفاءة الذاتية لمعممة االقتصاد المنزلى في دمج التكنولوجيا  -1
 ودورىا في تحسين الممارسات التدريسية . TPACK وفقًا إلطار تيباك
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باستخدام شبكات  TPACKبرنامج تنموى مينى قائم عمى أبعاد إطار تيباك  -2
مشاركة المحتوى لتعزيز التمكين التكنولوجى واليناء المينى لمعممات االقتصاد 

 المنزلى .
لتنمية ميارات  TPACKتطوير مقرر طرق التدريس في ضوء أبعاد إطار تيباك  -3

 التدريس عبر الشبكات لدى الطالبات معممات االقتصاد المنزلى .
لتنمية  TPACKالمصغر قائم عمى فمسفة إطار تيباكدليل إرشادى بمقرر التعميم  -4

كفاءات القرن الحادى والعشرين وتوظيفيا في تحضير الدرس لمطالبات المعممات 
 بكمية االقتصاد المنزلى.

 :الـــــمراجـــــــعقائمة 
 : المراجع بالمغة العربية -أوالً 
نى في ضوء (: " تقويم كفاءات األداء المي2021أحالم عبد العظيم مبروك ) -1

واالتجاه نحو متطمبات مجتمع التعمم المينى لمعممات  TPACKنموذج تيباك 
االقتصاد المنزلى" ، مجمة البحوث في مجاالت التربية النوعية ، كمية التربية النوعية ، 

 ( مارس.33( ، عدد )7جامعة المنيا ، مجمد )
قائم عمى نموذج (:" برنامج تدريبى 2019أحمد عبد الخالق فتحى عبد الخالق ) -2

تيباك في تكامل المعرفة لتنمية ميارات األداء التدريسى لدى الطالب المعمم شعبة 
( ، 19التاريخ بكمية التربية" ، مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية ، عدد)

 .49-18ديسمبر ، 
نية ( : " الميارات الالزمة إلنتاج الدروس اإللكترو 2017أحمد محمد أحمد محمد ) -3

التفاعمية متعددة الوسائط لدى طالب تكنولوجيا التعميم " ، بحث مستخمص من رسالة 
 ص( ،يوليو.2( ، جزء)174ماجستير ، مجمة كمية التربية ، جامعة األزىر ، عدد)

( : "التفكير التصميمى لمتربوين "حزمو األدوات"، ترجمة: 2019) IDEOإديو  -4
 غياث اليوارى وكمدة العمارى، شركة سبر لتصميم األعمال.

( : " المنيج القائم عمى الجدارة كمدخل لتطوير 2018أشرف بيجات عبد القوى ) -5
ممؤتمر التعميم الفني والتدريب المينى في مصر " ، مجمة العموم التربوية ،عدد خاص ل

الدولى األول لقسم المناىج وطرق التدريس : " المتغيرات العالمية ودورىا في تشكيل 
 صديسمبر .  6-5المناىج وطرائق التعميم والتعمم " 
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( : " فاعمية برنامج قائم عمى منحى 2016انتصار محمود محمد ناجى ) -6
TPACK بات جامعة البيداجوجى لتنمية ميارات التفكير في التكنولوجيا لدى طال

 متاح عمى:األقصى بغزة " كمية التربية ، الجامعة اإلسالمية بغزة .
http://search.mandumah.com/Record/918505/Details 

(:" كفاية دمج 2021إيمان عبد العزيز ألدوغان ، أحالم محمد عبد المطيف ) -7
تقنيات المعمومات واالتصاالت في التدريس لدى معممى المغة العربية بمحافظة 

( ، 22اإلحساء واتجاىاتيم نحوىا ، المجمة العممية لجامعة الممك فيصل ، مجمد)
 ( .1عدد)
( : " تطوير برنامج إعداد معمم العموم في 2019بدرية محمد محمد حسانين ) -8

"، المجمة التربوية لكمية   (TPACK Framework)العصر الرقمى وفقًا إلطار تيباك 
 .3143 -3085( 68التربية جامعة سوىاج ، عدد )

( : " تاثير برنامج تدريبى قائم عمى نموذج 2018حنان عبد السالم عمر حسن ) -9
في تنمية األداء التدريسى لدى معممى الدراسات االجتماعية بمرحمة  TPACKتيباك 

التعميم االساسى " مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية ، كمية التربية ، جامعة 
 ، أغسطس .253 -221( ، 103عين شمس ، عدد )

( : "تطوير المعرفة التقنية التربوية 2019خيرية بنت عمى بن صالح ) -10
" لدى معممات العموم بمدينة الرياض : تصور TPACK ة بالمحتوى التعميمى "المرتبط

مقترح " المجمة التربوية الدولية المتخصصة ، دار سمات لمدراسات واألبحاث ، مجمد 
 ( .1( ، عدد)8)
 TPACK( :" أثر برنامج قائم عمى نموذج تيباك 2019رشا السيد صبرى) -11

مية ميارة انتاجو والتحصيل المعرفى لدى باستخدام تقنية االنفاجرافيك عمى تن
معممات رياضيات المرحمة المتوسطة وميارات التفكير التوليدى البصرى والتواصل 
الرياضى لدى طالباتين "، مجمة تربويات الرياضيات ، الجمعية المصرية لتربويات 

 .264-178(، أبريل ، 6(،عدد)22الرياضيات ، مجمد)
(: "برنامج مقترح قائم عمى نموذج تيباك 2020)رشا ىاشم عبد الحميد محمد  -12

TPACK  باستخدام منصة جوجل التعميمية لتنمية كفاءات التيباك والتصور حول
دمج التكنولوجيا في التدريس لدى الطالبات معممات الرياضيات "،مجمة كمية التربية 

     .     178-125(، يناير ، 121(، عدد)31جامعة بنيا ، مجمد)

http://search.mandumah.com/Record/918505/Details
http://search.mandumah.com/Record/918505/Details
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(: " تنمية جدارات سوق العمل لدى المتعممين في 2013د شحاتة )صفاء أحم -13
مؤسسات التعميم العالى من خالل سياسات وبرامج ريادة األعمال : رؤية استراتيجية " 

( ، 4( ، عدد)19، دراسات تربوية واجتماعية ، كمية التربية ، جامعة حموان ، مجمد)
 .208-33أكتوبر، 

ذج الجدارة الوظيفية وضع القياسات ( : " نمو 2009طو كامل رياض ) -14
 وتخطيط السياسات واستخدام األدوات ، رسالة دكتوراة ، جامعة قناة السويس .

(: أنموذج تطوير المنيج باستخدام التفكير 2020عبد السالم بن عمر الناجى ) -15
 ، جامعة كفر الشيخ.97، العدد الثانى رقم 1التصميمى، مجمة كمية التربية، المجمد 

نموذج "تيباك" كأحد النماذج ( : " 2018مى آل كباس الغامدى )عزة ع -16
 المعاصرة لتحديد وتقويم خصائص التدريس الفعال في القرن الحادي والعشرين
المجمة االلكترونية الشاممة متعددة المعرفة لنشر األبحاث العممية والتربوية ، العدد 

 السابع ) تشرين الثانى ( . 
جدارات معممى العموم قبل الخدمة في مجال  ( :2019عمر سيد خميل )  -17

تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وعالقتيا ببعض المتغيرات من وجيو نظرىم ، 
المؤتمر العممى الحادى والعشرون " التربية العممية وجودة الحياة " ، الجمعية العممية 

 163 -145لمتربية العممية ، كمية التربية جامعة عين شمس 
( : " تطوير برامج التنمية المينية 2017المجيد سعودى فودة )فاتن عبد  -18

لمعممى العموم التجارية في ضوء أبعاد نموذج المعرفة بالمحتوى والتكنولوجيا وأصول 
" مجمة بحوث عربية في مجاالت التربية النوعية ، رابطة التربويين  TPACKالتدريس 

 .( يناير5العرب ، العدد ) 
(:" اطار مقترح لقياس وتطوير جدارات أعضاء 2020)فاطمة عمى الربابعة  -19

ىيئة التدريس في الجامعات :دراسة ميدانية في الجامعات األردنية الرسمية في 
محافظات الجنوب " ، المجمة األردنية في إدارة االعمال ، الجامعة األردنية ، عمادة 

 .737-711البحث العممى ، 
برنامج تدريبى مقترح لتنمية بعض  ( : "2020محمود إبراىيم عبد العزيز ) -20

الجدارات التدريسية لمعممى التربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة بالكويت " مجمة كمية 
  249-272،  3، عدد 20التربية ، جامعة كفر الشيخ ، مجمد 

( : " الببيداجوغيا بين الممارسات التقميدية والحديثة 2012مخموف بمحسين ) -21
 . 278 -265( ص ص 44( ، عدد )14التربية مجمد ) والمستقبمية " عالم
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  STEM( : " فعالية برنامج تدريبى في تعميم 2018مروة محمد الباز )  -22
لتنمية عمق المعرفة والممارسات التدريسية والتفكير التصميمى لدى معممى العموم أثناء 

 .54-1( ، 12) 34الخدمة ، مجمة كمية التربية ، جامعة أسيوط ، ديسمبر 
( : " تحميل نظرى لتحوالت دمج مفاىيم 2020مشاعل عبد الرحمن الشويعر )  -23

إطار معرفة المحتوى البيداجوجى التقنى " دراسات عربية في التربية وعمم النفس ، 
 .197 -212( ، 118رابطة التربويين العرب ، عدد)

(: "برنامج تدريبى في ضوء إطار 2020مصطفى محمد الشيخ عبد الرؤوف ) -24
لتنمية التفكير التصميمى والتقبل التكنولوجى نحو انترنت األشياء لدى TPACK تيباك

الطالب المعممين شعبة الكيمياء بكمية التربية وأثره في ممارساتيم التدريسية عبر 
( يوليو ، 75المعامل اإلفتراضية نموذجًا " المجمة التربوية جامعة سوىاج ، جزء )

1717-1850. 
( : " تصميم نموذج قائم 2018دى عبد اهلل الشدادى )منال محمد العنزى ، ى -25

يمى ( لدمج   ( TPACK )عمى إطار ونموذج التصميم التعميمى ) جيرالك وا 
 -96( ، 10)7التكنولوجيا في التعميم العام . المجمة الدولية التربوية المتخصصة ، 

108  . 
  ”TPACK“( : برنامج قائم عمى نموذج تيباك 2020ميا عمى محمد حسن ) -26

وتنمية الكفاءة الذاتية والتفكير التأممى لدى الطالب المعممين شعبة الرياضيات بكمية 
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