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 في التعليم لمهارات نموذج تيباك مديرية تربية البادية الجنوبيةامتالك معلمي  درجة
 وعالقتها ببعض المتغيرات

 
 ملخص

لمهارات نموذج  الردنفي ا هدفت هذه الدراسة التعرف إلى درجة امتالك معلمي مديرية تربية البادية الجنوبية
( معلمًا ومعلمة تم اختيارهم عشوائيًا، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم  113عينة الدراسة من )في التعليم، وتكونت  تيباك

درجة امتالك متوسطة لمهارات التعليم وجود ، وأظهرت النتائج  من إعداد الباحث مقياس مهارات التعليم وفق نموذج تيباك
درجة في فروق دالة إحصائيا  عدم وجودأظهرت أيضًا كما البادية الجنوبية،  لدى معلمي مديرية تربية اكوفق نموذج تيب
لمهارات نموذج تيباك وفقا لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي والمؤهل المسلكي  مديرية تربية البادية الجنوبيةامتالك معلمي 

في مجال المعرفة بالتكنولوجيا  يسلكالمفروق التي ظهرت للمؤهل باسثناء ال على مختلف المجاالت وعدد سنوات الخبرة
(TK .لصالح الحاصلين على الدبلوم العام بالتربية على حساب من ال يحمل مؤهاًل مسلكيًا ) 

 .نموذج تيباك، درجة امتالك: الكلمات الدالة

TPACK FRAMEWORK SKILLS DEGREE AMONG TEACHERS IN SOUTHERN BADIA 

DIRECTORAT OF EDUCATION AND ITS RELATION TO SOME VARIABLES 

ABSTRACT 

The aim of the study was to investigate TPACK Framework skills degree 

among teachers in Southern Badia Directorate of education and its relation to some 

variables, the study sample consisted of (113) randomly selected teachers, The 

participant completed a questionnaire that consisted of Teaching Skills according to 

TEPAC Framework Scale which was prepared particularly for this study To achieve 

the objectives of the study. The results showed that there was a middle degree of 

teaching skills according to the TPACK Framework among the teachers of the 

Southern Badia Directorate of Education. In addition, the results indicated that there 

were no statistically significant differences in the degree of teachers in the skills of the 

TPACK Framework degree according to the variables of gender, academic degree, 

education certificate and the number of years of experience in different fields, except 

the differences that appeared in the education certificate of the knowledge of 

technology (TK) in favor of the obtaining the General Diploma in Education at the 

expense of those who do not have an  education certificate.  
 

Key Words: Availability Degree, TPACK Framework. 
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 راسة وخلفيتها النظريةمقدمة الد
بظهور العولمة وتزايد استخدام التكنولوجيا بما عشرين تحديات كبيرة تمثلت مع بداية القرن الحادي والواجه التعليم 

صاحب ذلك من تحديات اعداد الفرد لمواكبة هذه التغيرات، وامتالك المهارات الالزمة للتعامل مع المرحلة الجديدة، وإعادة 
وقد أشارت العديد  يا.متالك مهارات التفكير العلتلقي السلبي للمعرفة إلى االسائدة لالنتقال بالفرد من ال بنظم التعليمالنظر 

التي قام تلك أبرز هذه المهارات  ومنمن الدراسات إلى المهارات العامة التي ينبغي تطويرها في القرن الواحد والعشرين، 
ي والعشرين مح التطور في القرن الحادمهارات التعلم واالبتكار كأحد مالبجمعها ومن أبرزها  (2016التوبي والفواعير )

من أهمها مهارات التفكير الناقد وحل المشكالت، ومهارات التواصل اللفظي والكتابي،  والقدرة على العمل التعاوني ضمن و 
 كالقدرة مهارات تكنولوجيا المعلومات واإلعالم، باإلضافة إلى ديرة باالهتمامفريق، واإلبداع واالبتكار لخلق أفكار جديدة وج

، وكيفية االستفادة من وسائل اإلعالم، وغايتهادرة على فهم الرسائل االعالمية مات وتقييمها، والقعلى الوصول للمعلو 
المهارات الحياتية  ، وأخيراً استخدام التكنولوجيا كأداة بحثية و أداة للوصول للمعلومات وتنظيم تلك المعلومات وتقييمهاو 

لذاتي، والمهارات االجتماعية والثقافية، كيف، والمبادرة والتوجيه ا: المرونة والقدرة على التوالوظيفية والتي من أبرزها
 واإلنتاجية والمساءلة، باالضافة إلى القيادة والمسؤولية في التعامل مع اآلخرين ومساعدتهم على حل مشكالتهم.

والعشرين أربعة في القرن الحادي  للتعليم ( المعد من قبل اللجنة الدوليةDelors,1996وقد اقترح تقرير ديلورز )
 ادئ اعتبرت بمثابة ركائز للتعليم وهي: مب

 : فامتالك الفرد للكفايات والمهارات يتطلب المعرفة السليمة المتكاملة وااللتزام بالتعلم مدى الحياةمن أجل المعرفةالتعلم  -
 لتهيئة الفرد لمتطلبات الحياة.

 إقامة الروابط بين المعرفة والمهارات وهذاة االكاديمية والتطبيقية و د يحتاج إلى امتالك المعرففالفر والتعلم للقيام بالعمل:   -
 .واالتصاالتا المعلومات يتطلب توفر مهارات التفكير الناقد وحل المشكالت والمعرفة بتكنولوجي

ذلك، تماعية مختلفة والتكيف مع التعلم لكي نكون: ينبغي أن يتمن الفرد من العمل ضمن مجموعات متنوعة في سياقات اج -
 مهارات االجتماعية الجيدة العابرة للثقافات، ومهارات ما وراء المعرفة.وهذا يتطلب امتالك ال

التعلم للعيش معًا: يساعد البحث عن القيمة وتقديرها المتعلم في تحقيق الكفاية العالمية وفهم اآلخر المختلف ثقافيًا بصورة  -
   تفكير أكثر رقيًا. مناسبة بما يحقق مستوى 

إلى مناقشة الدور الجديد للمعلم ومدى قدرته  تطور مهارات الفرد في القرن الحادي والعشريناالهتمام بقاد وقد 
على المساهمة في تقديم الدعم للمتعلمين إلكسابهم مهارات القرن الجديد من خالل استخدام استراتيجيات تعلم مناسبة تركز 

 .( Leadbeater &Wong,2010لتعلم )د ايعلى تعاونية وتفر 
يشكل تحديًا هذا ضرورة ملحة، و يعد  امتالك المعلمين لمهارات القرن الحادي والعشرين ومن البديهي القول أن

لهذا العصر، فقد  ومناسبتها بارزًا حيث أن العديد منهم الزال يستخدم األساليب والطرق التقليدية مع علمهم بعدم فاعليتها
( دولة اوروبية ال يؤكدون على 23أن المعلمين المشاركين من ) (OECD)يم والتعلم ج االستبيان العالمي للتعلأظهرت نتائ

 ,Saavedra & Opfer)مهارات القرن الحادي والعشرين بشكل واضح حتى وإن استخدموا استراتيجيات التعلم النشط 
2012). 

بالضرورة باستقاللية وفاعلية يحتم  ناء قدرة الفرد على التعلمومن هنا فإن انتقال هدف التعليم في هذا العصر إلى ب
للثقة أن ينتقل دور المعلم من الدور التقليدي إلى الدور المرتبط بالتدريب والمراقبة واالنفتاح على العالم باعتباره نموذجًا 

معرفة رفة بطرق الوصول للمعارف و المع يستلزممطالب بتقديم االستشارات وتصميم المشاريع وهذا  كما أنهأمام تالميذه، 
، كما يستلزم بناء أسلوب تشاركي مع المتعلمين واالطالع على تصاميم واستراتيجيات جديدة كنولوجيةخاصة بالتطبيقات الت

 & Hampson, Patton) تحفز الطلبة على المشاركة المتعمقة وتقديم خبرات عالية الجودة بداًل من مجرد نقل المحتوى 
Shanks, 2011.) 

اولت توظيف التطورات التكنولوجية في عملية التعلم بصورة عملية لنماذج واألطر التي حوقد ظهرت العديد من ا
(، وهو TPACKتحقق األهداف المتطورة للتعلم وفق مهارات القرن الحادي والعشرين ومن أبرز هذه النماذج نموذج تيباك )
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باالعتماد على وصف   (PCK) بتطويره عن نموذج Mishra &Koehler (2006)نموذج مطّور قام ميشرا وكوهلر 
العالقة بين المحتوى التعليمي وعلم التربية وعلم التكنولوجيا ضمن سياقاتها وبالتركيز على التفاعل بين هذه الجوانب الثالثة 

Graham,2011).) 
حب ذلك في تطوير التعلم ما لم يصاومتعلقاتها ال يجدي نفعَا  األجهزة إن انفاق الدول لمبالغ كبيرة على توفير 

جيا بشقيها توظيفها والعوامل المرتبطة بذلك، فالتعليم القائم على التكنولوجيا ال يعني توفير التكنولو  معرفة واضحة لكيفية
لمين األجهزة والبرامج فقط، وانما يتعدى ذلك الستخدام أساليب تربوية ومعارف البد من توفرها، كما يرتبط بمدى رغبة المع

كفاءتهم في ذلك؛ ومن هنا ينبغي أن ترتبط المعرفة بالتكنولوجيا مع المعرفة نولوجيا في عملية التعلم و في االستفادة من التك
 (.(Mishra & Koehler, 2006( TPACKبالمحتوى والمعرفة التربوية وهذا ما يتحقق من خالل نموذج تيباك )

( Fontanilla,2016ناتجة عن دمجها )لنموذج الثالث والمعارف ال( التفاعل بين مكونات ا1ويوضح الشكل رقم )
  (.2017المشار إليه في )آل كباس، 

 

 الناتجة عن دمجها( مكونات نموذج تيباك والمعارف 1شكل رقم )      
 

من السياق ( أشكال المعرفة الناتجة عن تقاطع المكونات الرئيسة الثالثة لنموذج تيباك ض1ويظهر الشكل )
 لمكونات فيما يأتي:تم فيه، ويمكن تحديد هذه االتعليمي الذي ت

ويقصد بها معرفة نظم الحاسوب والبرامج الحاسوبية كبرامج معالجة النصوص وجداول (: TKالمعرفة بالتكنولوجيا )اواًل: 
شكل منتج ن يعرف المعلم استخدامها بالبيانات والبريد االلكتروني، ومواكبة التطور المتسارع للتكنولوجيا، وهذا يتطلب أ

 (.(Rosenberg & Koehler, 2015يمي ضمن السياق التعل
(: ويقصد بها المعرفة بعملية التعلم وطرق التدريس واألنشطة التعليمية واالهداف العامة، PKثانيًا: المعرفة التربوية )

 (Mishra & Koehler, 2006). والتخطيط للتدريس
وتختلف باختالف الموضوع والسياق التعليمي وع معين العلمية حول موض(: وهي المعرفة CKلمحتوى )ثالثًا: المعرفة با

  (. (Graham,2011الذي تتم فيه
وترتبط بامتالك فهم موسع لطرق التدريس المناسبة لمجال معرفي محدد واختالف  (: PCKمعرفة المحتوى والتربية )رابعًا: 

 Mishra & Koehler, 2006).ذلك باختالف الموضوع )

 السياق
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(: تتعلق بمعرفة كيف يمكن أن يتغير التدريس باستخدام وتوظيف التكنولوجيا TCKمعرفة التكنولوجيا والمحتوى )خامسًا: 
Rosenberg & Koehler, 2015).) 

كن ، كما يمجديدةتدريس  في ابتكار واستخدام طرق التكنولوجيا  تسهم(: TPKمعرفة التكنولوجيا والتربية )سادسًا: 
 Mishra & Koehler, 2006).كالتعلم الجماعي باستخدام االنترنت)تدريس جديدة  للتكنولوجيا ابتكار طرق 

فينتج  التكنولوجيا بالمحتوى والتربية،وهي المعرفة الناتجة عن دمج (: TPCKمعرفة التكنولوجيا والتربية والمحتوى ) سابعًا:
المناسبة توظيف التكنولوجيا  ويبرز  ل،ما يقدم كل منها بشكل منفصمعرفة شاملة تختلف عن المضامين التي تظهر عند

  Mishra & Koehler, 2006).واضح ومحدد )محتوى معين ضمن سياق تعليمي  في تدريسطريقة التدريس والمالئمة ل
دراسة تبرز الحاجة الماسة إلى نموذج يدمج استخدام التكنولوجيا بالمحتوى الدراسي وطرق التدريس ففي و 

 (842) وشملت Voithofer, Nelson, Han & Caines (2019) هان وكاينزونيلسون و فويثوفر  استقصائية أجراها
( مؤسسة مختلفة في الواليات المتحدة االمريكية للتعرف على توجهاتهم المتعلقة بتكامل التكنولوجيا في 541معلمًا من )

د على هذا ء المعلمين وتاثر االعتمانات نموذج التيباك لدى هؤالبرامج اعداد المعلمين، أظهرت النتائج تدني تطبيق مكو 
 من المعرفة بالتكنولوجيا. النموذج بالعديد من العوامل الشخصيىة والمؤسسية، في حين أظهرت النتائج وجود مستوى عال  

ج الدراسات التي تناولت نموذ Moreno, Montoro & Colón( 2019وقد تتبع مورينو ومنتورو وكولون )
وقد أظهرت النتائج وجود فجوة في الدراسات التي تتناول تطبيق المعلمين لالنشطة ( 2017 – 2014تيباك بين عامي )

 اليومية المرتبطة بالنموذج.
 Baran, Bilici, Sari (2019تونديور)ساري و باران وبيليكي و  وأشارت العديد من الدراسات كدراسة

&Tondeur معلمًا  215أظهرت نتائج الدراسة التي أجريت على  مكونات نموذج التيباك حيثإلى أهمية معرفة المعلمين ب
متدربًا في مرحلة التأهيل قبل الخدمة في ثالث جامعات تركية وجود عالقة بين معرفة المعلم باستراتيجيات التعليم ومعرفته 

 لمين.بمكونات النموذج مما يظهر أهمية االعتماد على نموذج التيباك في تدريب المع
 ,Muhaimin, Habibi, Mukminin (2019براتاما وواهيني وآخرون )مكمن وسودقر و مهيمن وحبيب و  وأجرى 

Saudagar, Pratama, Wahyuni, et al.  دراسة هدفت التعرف على تصورات معلمي العلوم حول معرفتهم بمكونات
أظهرت النتائج ان معرفة والمعرفة بطرق التدريس، و  نموذج التيباك: المعرفة التقنية، المعرفة بمحتوى المادة الدراسية،

 معلمين التقنية أدنى من معرفتهم بالمحتوى وطرق التدريس خصوصًا فيما يتعلق بدمج التكنولوجيا بالتعليم.ال
تحديد آراء المعلمين حول فاعليتهم   Kazu & Erten( 2014طار حاولت دراسة كازو وارتين )وفي نفس اإل

وسنوات الخدمة والتدريب، وقد أظهرت النتائج تفوق ثرها بعوامل الجنس والعمر ارف التيباك لديهم ومدى تأالذاتية بحسب مع
اإلناث في مجالي المعرفة الخاصة بالتربية والمعرفة الخاصة بالتربية والتكنولوجيا في حين لم تتأثر بقية المجاالت بعامل 

 .متعلقة بالتربية والمحتوى يب على مستويات المعرفة الكما أظهرت النتائج وجود اثر لعامل التدر  الجنس،
دراسة هدفت إلى قياس مستوى المعرفة   Jang, Tsai, & Chen (2013) جانغ وتساي وتشين كما أجرى 

بالتيباك لدى معلمي العلوم وعالقتها بعاملي الجنس والخبرة، وقد أظهرت النتائج تفوق الذكور في مجال المعرفة 
رفة الخاصة بالتربية والمحتوى، أما المعلمين ذوي مجالي معرفة المحتوى والمعفوق ذوي الخبرة األطول في بالتكنولوجيا وت

 الخبرة األقل فقد ظهر لديهم تفوق في معرفة التكنولوجيا والمعرفة الخاصة بالمحتوى والتكنولوجيا.
حسيني  ى ر جات الجنس والعمر والخبرة وعالقتها بمتغيراثنائها أما قبل الخدمة و  المعلمينولغايات قياس معارف 

ظهرت النتائج أفقرة، و  50ن كونة مممسحية استبانة  اعتمدت على اعداددراسة Hosseini & Kamal (2013) وكمال
( في حين كان مجال معرفة PCK( ومعرفة البيداغوجيا والمحتوى )PKًا ملحوظًا في مجال المعرفة البيداغوجية )تفوق

لم يظهر أثر يعزى للجنس او في حين  للخبرة،رت وجود أثر إيجابي ( هو األقل، كما أظهTPKة )التكنولوجيا والتربي
 .العمر
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 مشكلة الدراسة

التي برزت بصورة أوضح في القرن الحادي والعشرين في ظل  الرئيسةيعّد االهتمام بمهارات التعليم من القضايا 
لكم الكبير من مقدرة المتعلم على تخزين اكبير وما رافقه من ضعف في التقدم العلمي والتكنولوجي والزخم المعرفي ال

وهذا  لتواكب هذا التطور، ،أساليب تفكيرهالمعارف والمعلومات وحفظها في ذاكرته، مما تطلب تطوير مهارات المتعلم و 
 والموجه وما يصاحب ذلك من االهتمام بتنمية مهارات المعلمين واالنتقال بهم من الدور التقليدي إلى  دور الميسر يتطلب

 للتعلم والتعليم.تكنولوجية والتي تعد أداة هامة للتعامل مع متطلبات العصر ووسيلة ناجحة معرفة خاصة بالتطبيقات ال
نموذج تيباك كأحد النماذج الهامة التي تحاول لى مدى امتالك المعلمين لمهارات بالتعرف عجاء االهتمام قد و 

وتتحدد مشكلة الدراسة بالتساؤل لمكونات، راسي في إطار يراعي جميع اارات التدريس والمحتوى الدتوظيف التكنولوجيا ومه
 في التعليم؟ نموذج تيباكلمهارات  مديرية تربية البادية الجنوبيةدرجة امتالك معلمي ما  :الرئيس

 أسئلة الدراسة 
         تسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية:  

 ؟في التعليم لمهارات نموذج تيباكربية البادية الجنوبية ية تمدير ما درجة امتالك معلمي  1-
 مديرية تربية البادية الجنوبيةامتالك معلمي  درجةفي  (α≤0.05)عند مستوى الداللة  إحصائياهناك فروق دالة هل 2-

  ؟لخبرةسنوات اعدد مؤهل المسلكي و الجنس والمؤهل العلمي وال: اآلتيةوفقا للمتغيرات لمهارات نموذج تيباك 
 أهمية الدراسة

 مديرية تربية البادية الجنوبيةالتعرف على درجة امتالك معلمي أهمية هذه الدراسة فيما تسعى لتحقيقه وهو  تكمن     
تالفها اخلما لهذه المهارات من أهمية كبيرة في تطوير عملية التعليم ومعرقة مدى  لمهارات نموذج تيباك في التعليم

 .المسلكي وعدد سنوات الخبرةس والمؤهل العلمي والمؤهل باختالف متغير الجن
، كما أن لهذه الدراسة أهمية عملية نموذج تيباكحول  معرفةولهذه الدراسة أهمية نظرية فيما يمكن أن تضيفه من      

 ارات نموذج تيباكل مدى امتالك المعلمين لمهحو والتربوية بالمعلومات الالزمة  التعليميةتتعلق بتزويد المختصين بالشؤون 
 . لبيان درجة توفر هذه المهاراتوتوفير مقياس 

 محددات الدراسة
العاملين في التعليم ، مديرية تربية البادية الجنوبية معلمي ومعلمات تتحدد هذه الدراسة باقتصارها على مجموعة من       

تتحدد نتائجها باألداة المستخدمة (، كما 2019/2020للعام الدراسي ) لاألو في الفصل الدراسي في المدارس الحكومية 
 ا السيكومترية.فيها، وخصائصه

  الدراسةمصطلحات تعريف 
 :اآلتيعلى النحو يمكن تعريف مصطلحات الدراسة      

ل نموذج يهدف إلى وصف أنواع المعرفة التي يحتاجها المعلم من أج :(TPACK Framework) نموذج تيباك -
 (2013لتكنولوجيا ) شقور، في بيئة التعلم المعززة باممارسات تدريسية فّعالة 

ف إجرائيًا بأنها: الدرجة التي يحصل عليها المفحوص على مقياس مهارات تيباك مهارات تيباك: درجة امتالك  - الذي تعرَّ
 .تم إعداده لهذه الغاية
 الطريقة واإلجراءات

ة فيها، وكيفية تقييم وعينتها، واألداة المستخدممنهج الدراسة، ومجتمعها ، يتضمن هذا الفصل: وصفًا ل     
صدقها وثباتها، وإجراءات التطبيق والتصحيح وتفسير النتائج، كما يتضمن وصفًا للمعالجات اإلحصائية التي تم 

 باعها لإلجابة عن أسئلة الدراسة.إت
 منهج الدراسة
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فسيره، ومعرفة العالقة بين الواقع ومحاولة توالذي يعنى بوصف ، الوصفي على المنهجاعتمدت الدراسة الحالية     
 المتغيرات.

  مجتمع الدراسة وعينتها
عملهم للعام الدراسي  المنتظمين فيمديرية تربية البادية الجنوبية ن مجتمع الدراسة من معلمي ومعلمات تكوّ         

 .معلمة (797) ( معلم و328بواقع )( 1125، والذين يبلغ عددهم )م2019/2020
% من 10، بعد أن تم تحديد حجم العينة بواقع البسيطةوقد تم اختيار عينة الدراسة بطريقة العينة العشوائية        

( توزيع 1( معلمًا ومعلمة، ويوضح الجدول)113، وقد بلغ عدد أفراد عينة الدراسة ككل )لمجموع الكلي للمعلمين والمعلماتا
  .ةلمتغيرات الدراستبًعا اسة أفراد عينة الدر 

 (1جدول )
 لمتغيرات الدراسةتبًعا توزيع أفراد عينة الدراسة                            

 النسبة % العدد     فئات المتغير    المتغير
 

 الجنس
 33.6 38 ذكور
 66.4 75 إناث

 
 المؤهل العلمي

 2.7 3 دبلوم متوسط
 88.5 100 بكالوريوس
 8.8 10 ماجستير

 المؤهل
 المسلكي

 25.7 29 حاصلين على الدبلوم العام  في التربيةلا
 8.8 10 الحاصلين على الدبلوم العام في تكنولوجيا المعلومات

 65.5 74 غير الحاصلين على المؤهل المسلكي

 سنوات الخبرة

 28.3 32 سنوات 5 – 1
 15.9 18 سنوات 10 -6

 31.9 36 سنة 15 – 11
 23.9 27 نة فأكثرس 16

 
 
 الدراسة ةأدا  

ن بصورته وتكوّ لغايات الدراسة الحالية  وهو من اعداد الباحثمقياس مهارات التعليم وفق نموذج تيباك  تم استخدام      
تتعلق بمكونات النموذج يمثل كل منها عدد من الفقرات وفق  مجاالتسبعة  علىالمقياس  ويشتمل، ( فقرة35النهائية من )

 :توزيع اآلتيال
 ( 5 - 1(: وتمثله الفقرات )CK) التعليمي بالمحتوى  مجال المعرفة -
 (10 – 6(: وتمثله الفقرات )PKمجال المعرفة بالتربية ) -
 (15 – 11(: وتمثله الفقرات )TKمجال المعرفة بالتكنولوجيا ) -
 (20 – 16(: وتمثله الفقرات )PCKمجال المعرفة بالمحتوى والتربية ) -
 (25 – 21(: وتمثله الفقرات )TCK)فة بالتكنولوجيا والمحتوى مجال المعر  -
 (30 -  26(: وتمثله الفقرات )TPKمجال المعرفة بالتكنولوجيا والتربية ) -
 (35 -30(: وتمثله الفقرات )TPCKمجال المعرفة بالتكنولوجيا والتربية والمحتوى ) -
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( فقرة  39ولية والمكونة من ) ة من خالل عرضه بصورته األوقد تم التحقق من صدق المقياس لعينة الدراسة الحالي     
( فقرات بناًء 4( لقبول الفقرة او تعديلها، حيث تم حذف )80.0محكمين من أساتذة الجامعات، واعتماد معيار ) سبعةعلى 

 على رأي المحكمين.
معلمة ( معلمًا و 40ية مكونة من )تم استخراج صدق البناء للمقياس، بعد تطبيق المقياس على عينة استطالعكما       

مع الدرجة الكلية للمقياس، وقد تراوحت معامالت  فقره من فقراتهة وذلك بحساب معامل ارتباط كل من خارج عينة الدراس
 α(  وهي قيم ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )5610.(، بمتوسط حسابي ) 7140. -0.266االرتباط  بين )

 .قياس في الدرجة الكلية بشكل مناسبات المإلى إسهام كل فقرة من فقر  (، مما يشير 0.01≥
للمقياس ككل ولمجاالته الفرعية  تم التحقق من ثبات المقياس لعينة الدراسة الحالية بحساب معامل "كرونباخ ألفا" وقد      

امل حيث بلغت قيمة معالدراسة  ( معلمًا ومعلمة من خارج عينة40بعد تطبيقه على العينة االستطالعية المكونة من )
( مما يشير 900. -0.76  ت الفرعية بين )  (، بينما تراوحت قيم معامالت الثبات للمجاال930.اس ككل )الثبات للمقي

 .لمقياس مهارات التعليم وفق نموذج تيباك ( يبين قيم معامل "كرونباخ ألفا"2إلى توفر اتساق داخلي مناسب، والجدول )
 (2جدول )

 وذج تيباكياس مهارات التعليم وفق نممعامل "كرونباخ ألفا" لمق قيم
 كرونباخ ألفاقيمة        عدد الفقرات    المجال
 5 .780           (CKالمعرفة الخاصة بالمحتوى )

 5 .760           (PKالمعرفة بالتربية )
 5   .900           (TKالمعرفة بالتكنولوجيا )

 5 .790           (PCKوالتربية ) المعرفة بالمحتوى 
 5 .850            (TCKالمعرفة بالتكنولوجيا والمحتوى )

 5 .800            (TPKالمعرفة بالتكنولوجيا والتربية )
 5 .850            (TPCKالمعرفة بالتكنولوجيا والتربية والمحتوى )

 930. 35           المقياس ككل             

 
لمهارات نموذج تربية البادية الجنوبية مدى امتالك معلمي تعبير عن عطاء وزن لكل عبارة للويتم تصحيح المقياس بإ      

؛ بحيث يشير ارتفاع (3) بدرجة مرتفعة(، 2) بدرجة متوسطة(، 1) بدرجة منخفضةوفقًا للتدرج التالي: تيباك في التعليم 
 وذج تيباك.الدرجة إلى درجة امتالك أعلى لمهارات نم

 ةمتغيرات الدراس
دبلوم متوسط، مستويات ) ثالثةوله  والمؤهل العلميأواًل: المتغيرات المستقلة وتتضمن: الجنس وله مستويان )ذكر، أنثى(، 

ن على و في التربية، الحاصلن على الدبلوم العام و ات )الحاصلبكالوريوس، ماجستير(، المؤهل المسلكي وله ثالثة مستوي
 ل المسلكي(ت، غير الحاصلين على المؤهعام في تكنولوجيا المعلوماالدبلوم ال

 .درجة امتالك مهارات نموذج تيباك في التعليمثانيًا: المتغير التابع: 
 إجراءات التطبيق

اشتملت االستبانة التي تم توزيعها على عينة الدراسة على ثالث صفحات، احتوت الصفحة االولى على المعلومات      
، وتعليمات اإلجابة، بينما احتوت الصفحات ي، وعدد سنوات الخبرةوالمؤهل المسلك والمؤهل العلمي، ،ة بالجنسالمتعلق

 سة، ثم القيام بإجراءات التصحيح.المستخدم في الدرا قياساألخرى على الم
 المعالجة االحصائية 

واالنحرافات  ول على المتوسطات الحسابيةالختبار أسئلة الدراسة تم استخدام اساليب االحصاء الوصفي في الحص      
  (T-test for independent sample)، واستخدام اختبار ت للتعرف على درجة امتالك نموذج تيباك المعيارية

، للكشف على داللة الفروق في درجة امتالك معلمي مديرية تربية البادية الجنوبية لمهارات نموذج تيباك وفقا لمتغير الجنس
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للكشف عن داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة  (One way ANOVA)ي جراء تحليل التباين األحادكما تم إ
لمعرفة ما إذا كانت  امتالك لمهارات التعليم وفق نموذج تيباك تبعًا للمؤهل العلمي والمؤهل المسلكي والخبرة بالسنوات

 ذات داللة إحصائية. الحسابيةمتوسطات الالفروق بين 
 ائج الدراسة ومناقشتهانت
لمهارات نموذج  ما درجة امتالك معلمي مديرية تربية البادية الجنوبيةج المتعلقة بالسؤال األول الذي ينص على: تائالن

 ؟تيباك في التعليم
 لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقد تم التعامل مع المتوسطات     

فقد تم توزيع معيار الحكم ، وبناء على ذلك 0 66.  1/3-3تية: )طول الفئة( المدى  عادلة اآلعلى الم اعتماداالحسابية 
، والمتوسط درجة امتالك منخفضة إلى( 1.66-1)على ثالثة مستويات: منخفض يشير المتوسط الحسابي الذي يقع بين 

 2.34بين ) المتوسط الحسابي الذي يقع امتالك متوسطة، بينما يشيردرجة  إلى (2.33 – 1.67الحسابي الذي يقع بين )
 ن النتائج: ييب( 3جدول )ال، و درجة امتالك مرتفعةإلى  (3 –

 (3)جدول
لمهارات  مديرية تربية البادية الجنوبيةلمدى امتالك المعلمين في  الدرجةوالترتيب و المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 تيباك

 الدرجة الرتبة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المجال  الرقم
 ةمرتفع 2.59 .3900 3 (CKالمعرفة الخاصة بالمحتوى ) 1
 ةمرتفع 2.74 .3220 1 (PKالمعرفة بالتربية ) 2
 ةمتوسط 2.29 .6110 4 (TKالمعرفة بالتكنولوجيا ) 3
 ةمرتفع 2.62 .3780 2 (PCKالمعرفة بالمحتوى والتربية ) 4
 ةمتوسط 2.05 .5300 5 (TCKوالمحتوى ) المعرفة بالتكنولوجيا 5
 ةمتوسط 1.88 .4960 6 (TPKالمعرفة بالتكنولوجيا والتربية ) 6
 ةمتوسط 2.05 .5300 5 (TPCKالمعرفة بالتكنولوجيا والتربية والمحتوى ) 7

 ةمتوسط -- 3340. 2.32 المقياس ككل 

 
مهارات التعليم وفق نموذج  ة الدراسة على فقرات مقياسالحسابي العام إلجابات عين( أن المتوسط 3 يبين جدول )    

 لمهارات التعليم وفق نموذج تيباك، وقد احتل ( وهذا يمثل درجة امتالك متوسطة0.334( بانحراف معياري )2.32تيباك )
وفي  ،(0.322( وانحراف معياري )2.74بمتوسط حسابي )و  بدرجة مرتفعة المرتبة األولى (PKمجال المعرفة بالتربية )

( وانحراف معياري 2.62بمتوسط حسابي )بدرجة مرتفعة و  (PCKالمعرفة بالمحتوى والتربية )مجال  المرتبة الثانية جاء
( 2.59( بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي )CK(، وفي المرتبة الثالثة جاء مجال المعرفة الخاصة بالمحتوى )3780.)

وانحراف  (2.29)بمتوسط حسابي  (TK)التكنولوحيا جاء مجال المعرفة ب وفي المرتبة الرابعة، (3900.وانحراف معياري )
والمعرفة بالتكنولوجيا  (TCK)وفي المرتبة الخامسة جاء كل من المجالين المعرفة بالتكنولوجيا والمحتوى  (0.611)معياري 

ا جاء مجال المعرفة خير وا لكل منهما، (0.530)ياري وانحراف مع  (2.05)يمتوسط حسابي  (TPCK)والتربية والمحتوى 
 .(0.496)وانحراف معياري  (0.188)بمتوسط حسابي  (TPK)بالتكنولوجيا والتربية 

(، والمعرفة PKامتالك أفراد عينة الدراسة لمجاالت: المعرفة بالتربية )ويظهر استعراض المتوسطات الحسابية         
( بدرجة مرتفعة وقد يعود ذلك إلى اهتمام وزارة التربية والتعليم CKمعرفة الخاصة بالمحتوى )(، والPCKبالمحتوى والتربية )

بالجانب التربوي التعليمي وعقد الدورات التدريبية التي تؤهل المعلمين في هذا الجانب، باإلضافة إلى اهتمام الجامعات 
، وقد خصصهوى المتعلق بتلجوانب المحت ه كمعلم مدركبالمحتوى التعليمي الذي يتلقاه الطالب مما ينعكس ايجابًا علي
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أهمية عامل التدريب على مستويات المعرفة   Kazu & Erten( 2014أظهرت العديد من الدراسات كدراسة كازو وارتين )
 المتعلقة بنموذج تيباك.    مستويات المعرفة بالتربية والمحتوى 

ى من المتوسطات الحسابية لبقية المجاالت وهذا دنأ بدرجةكنولوجيا والتربية بالمعرفة بالت المجال المتعلقوقد جاء        
للمهارات المتعلقة بالجوانب المتعلقة امتالكهم درجة يظهر أن درجة امتالك المعلمين للمهارات المتعلقة بهذا المجال أقل من 

 بالتربية أو المتعلقة بالمحتوى بمعزل عن المعرفة بالتكنولوجيا.
توظيف التكنولوجيا في الجوانب التربوية والتعليمية سواًء هتمام بالتدريب على كيفية ن أن يعود ذلك إلى عدم االويمك    

كان ذلك في مرحلة اعداد المعلمين خالل الدراسة الجامعية أو في الدورات التي تعقدها وزارة التربية والتعليم، حيث أن 
ليمية، ومن أبرز هذه ة توظيفها في العملية التعمج الحاسوبية بمعزل عن آليالتركيز يتم على التعريف بالتقنيات والبرا

( والتي تركز على ICDLيخضع لها معظم المعلمين في وزارة التربية والتعليم دورة رخصة قيادة الحاسوب )الدورات التي 
ورة في التدريس، في حين تهتم داكساب المعلمين المهارات الحاسوبية والتقنية دون التركيز على توظيف هذه المهارات 

  .من المعلمين بتوظيف هذه المهارات( والتي يخضع لها عدد قليل Intelالتعليم للمستقبل )
كما يمكن أن يعزى ذلك للعديد من العوامل المتعلقة بعدم توفر األجهزة الحاسوبية في جميع الغرف الصفية مما يّسهل      

م االعداد المسبق ائقًا أمايسي للمعلم والذي قد يقف عباإلضافة إلى العبء التدر  إمكانية توظيفها في الحصص الصفية،
للحصص المحوسبة، اضافًة الى أن المنهاج المقرر تدريسه للطلبة ال زال يعتمد بدرجة كبيرة على أسلوب التلقين وإعطاء 

مما يجعل الجزء  - األخيرةسية في السنوات بالرغم من التطورات التي طرأت على المناهج المدر  -المعلومات جاهزة للطلبة 
األكبر من جهد المعلم ينصرف باتجاه انهاء المقرر الدراسي في الوقت المحدد دون االهتمام بمهارات الحصول على 

( 2019مهيمن وحبيب ومكمن وسودقر وبراتاما وواهيني وآخرون )وتنسجم هذه النتيجة من نتيجة دراسة المعرفة.
Muhaimin, Habibi, Mukminin, Saudagar, Pratama, Wahyuni, et al.  التي أظهرت أن معرفة المعلمين

 .التقنية أدنى من معرفتهم بالمحتوى وطرق التدريس خصوصًا فيما يتعلق بدمج التكنولوجيا بالتعليم
لمعلمين لمهارات نموذج وقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب والمستوى لمدى امتالك ا    

 ( تبين ذلك. 10)( 9( )8( )7( )6( )5( )4اك لكل فقرة من الفقرات حسب المجال الذي تنتمي اليه والجداول )تيب
 (4جدول)

 مديرية تربيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب والمستوى لمدى امتالك المعلمين في 
 (CKمعرفة الخاصة بالمحتوى )اللمهارات  البادية الجنوبية 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة الرتبة

 ةمرتفع 2 0.471 2.71 لدي المعرفة الكافية في مجال تخصصي الدراسي. 1
 ةمرتفع 3 0.523 2.62 أتابع ما يستجد في مجال تخصصي. 2
 ةمرتفع 1 0.422 2.77 أعرف الموضوعات التي أقوم بتدريسها بشكل مناسب. 3
 ةمرتفع 5 0.602 2.38 رف جميع ما يتعلق بمجال تخصصي من نظريات ومفاهيم.أع 4
 ةمرتفع 4 0.598 2.47 أستطيع تقديم البراهين العلمية الكافية عن موضوع الدرس. 5

 ةمرتفع - 0.389 2.59 المجال ككل  

    
في محافظة معان لمهارات المعرفة  كلي لدرجة امتالك المعلمين( ان المتوسط الحسابي ال4تظهر نتائج الجدول )    

وهذا يشير الى درجة تقدير مرتفعة، واحتلت الفقرة رقم  (0.389)راف معياري ( بانح2.59بلغ ) (CK)الخاصة بالمحتوى 
بمتوسط  (1)رقم تلتها في المرتبة الثانية الفقرة  (0.422)وانحراف معياري  (2.77)المرتبة األولى بمتوسط حسابي ( 3)

وانحراف  (2.38)بمتوسط حسابي  (4) جاءت الفقرة رقم  األخيرةوفي المرتبة  (0.471)وانحراف معياري  (2.71)حسابي 
    . (0.602 )معياري 
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 (5جدول)
 لجنوبيةمديرية تربية البادية االمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب والمستوى لمدى امتالك المعلمين في 

 (PK) التربيةبلمهارات المعرفة 

المتوسط  المجال الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري 

 مرتفعة 1 0.420 2.83 أقوم بتحديد أهداف الدرس بشكل واضح. 6
 مرتفعة 3 0.428 2.76 لدي القدرة الكافية إلدارة عملية التعلم بشكل يحقق األهداف. 7
 مرتفعة 4 0.453 2.75 لمناسب لحصتي الدراسية.أقوم بالتخطيط ا 8
 مرتفعة 5 0.531 2.57 أنوع باستمرار في طرق التدريس التي استخدمها. 9

 مرتفعة 2 0.423 2.77 أراعي الفروق الفردية بين الطلبة خالل عملية التعلم. 10
 مرتفعة - 0.322 2.74 المجال ككل  

       
في محافظة معان لمهارات المعرفة  لدرجة امتالك المعلمين ان المتوسط الحسابي الكلي (5تظهر نتائج الجدول )        
( المرتبة 1وهذا يشير الى درجة تقدير مرتفعة، واحتلت الفقرة رقم ) (0.322)معياري  بانحراف( 2.74بلغ ) (PK)بالتربية 

بمتوسط حسابي  (10)الثانية الفقرة رقم  تلتها في المرتبة (0.420)وانحراف معياري  (2.82)األولى بمتوسط حسابي 
وانحراف  (2.57)بمتوسط حسابي  (9جاءت الفقرة رقم  ) األخيرةوفي المرتبة   (0.423)وانحراف معياري  (2.77)
 .   (0.531)معياري 

 (6جدول)
 مديرية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب والمستوى لمدى امتالك المعلمين في 

 (TK)هارات المعرفة بالتكنولوجيا لم تربية البادية الجنوبية

المتوسط  المجال الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري 

 ةمرتفع 1 0.654 2.45 أمتلك المهارة في استخدام تطبيقات الحاسوب. 11
 ةمرتفع 2 0.735 2.38 لدي المعرفة ببرمجة الحاسوب المطلوبة للقيام بعملي. 12
 ةمتوسط 3 0.653 2.30 ببرامج الحاسوب المتعلقة بالتعليم. لدي المعرفة الكافية 14
 ةمتوسط 4 0.704 2.26 اتابع التطورات التي تحدث في مجال التكنولوجيا. 13
 ةمتوسط 5 0.821 2.07 شاركت في دورات تدريبية في مجال الحاسوب. 15

 ةمتوسط  0.611 2.29 المجال ككل  

        
المتوسط الحسابي الكلي لدرجة امتالك المعلمين في محافظة معان لمهارات المعرفة  أن (6تظهر نتائج الجدول )    

( 11وهذا يشير الى درجة تقدير متوسطه، واحتلت الفقرة رقم ) (0.611)معياري  بانحراف( 2.29بلغ ) (TK)بالتكنولوجيا 
بمتوسط  (12)مرتبة الثانية الفقرة رقم تلتها في ال (0.654)عياري وانحراف م (2.45)المرتبة األولى بمتوسط حسابي 

 (2.07)( بمتوسط حسابي 15جاءت الفقرة رقم  ) األخيرةوفي المرتبة  , (0.735)وانحراف معياري  (2.38)حسابي 
 .   (0.821)وانحراف معياري 

 (7جدول)
 ديرية ملمدى امتالك المعلمين في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب والمستوى 

 (PCKلمهارات المعرف بالمحتوى والتربية ) تربية البادية الجنوبية
 الدرجة الرتبةاالنحراف المتوسط  المجال الرقم
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 المعياري  الحسابي
 مرتفعة 5 0.559 2.40 لمجال تخصصي طرق تدريس تناسبه أكثر من غيرها. 16
 مرتفعة 4 0.529 2.58 يناسب تعلم الطلبة.أقوم بترتيب عناصر المادة بما  17
 مرتفعة 1 0.448 2.76 اقدم المادة الدراسية بطريقة تسهل تعلم الطلبة. 18
 مرتفعة 2 0.515 2.70 اوظف المعرفة السابقة لدى الطلبة في تطوير معرفة جديدة. 19
 مرتفعة 3 0.516 2.65 اوظف إمكانيات البيئة المحلية في تعليم المفاهيم للطلبة. 20

 مرتفعة - 0.378 2.62 المجال ككل  

     
( أن المتوسط الحسابي الكلي لدرجة امتالك المعلمين في محافظة معان لمهارات المعرفة 7تظهر نتائج الجدول )    

رة ، واحتلت الفقمرتفعةوهذا يشير الى درجة تقدير  (0.378)معياري  بانحراف( 2.62بلغ )( PCKبالمحتوى والتربية )
 (19)تلتها في المرتبة الثانية الفقرة رقم  (0.448)وانحراف معياري  (2.76)ى بمتوسط حسابي ( المرتبة األول18رقم )

( بمتوسط حسابي 16جاءت الفقرة رقم  ) األخيرةوفي المرتبة  , (0.515)وانحراف معياري  (2.70)بمتوسط حسابي 
 .   (0.559)وانحراف معياري  (2.40)

 
 (8جدول)

 مديرية فات المعيارية والترتيب والمستوى لمدى امتالك المعلمين في متوسطات الحسابية واالنحراال
 (TCK)بالتكنولوجيا والمحتوى  لمهارات المعرفة تربية البادية الجنوبية

المتوسط  المجال الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري 

 ةطمتوس 2 0.691 2.26 دراسية.تساعدني التكنولوجيا في عرض مادتي ال 21
 ةمرتفع 1 0.655 2.36 يتعلم الطلبة بصورة أفضل باستخدام التكنولوجيا. 22
 ةمتوسط 5 0.705 1.86 التربية في عرض الحصص المحوسبةة من منظومة التعلم االلكتروني التابعة لوزار استفيد  23
 ةمتوسط 4 0.656 1.88 ة.اوظف منصات التعلم االلكتروني في عرض مادتي التعليمي 24
 ةمتوسط 3 0.719 1.90 أقدم للطلبة أنشطة يتطلب حلها استخدام التكنولوجيا. 25

 ةمتوسط - 0.530 2.05 المجال ككل  

     
 ( أن المتوسط الحسابي الكلي لدرجة امتالك المعلمين في محافظة معان لمهارات المعرفة8تظهر نتائج الجدول )       

، واحتلت متوسطهوهذا يشير الى درجة تقدير  (0.530)معياري  بانحراف( 2.05بلغ ) (TCK)والمحتوى  بالتكنولوجيا
تلتها في المرتبة الثانية الفقرة رقم  (0.655)وانحراف معياري  (2.36)( المرتبة األولى بمتوسط حسابي 22الفقرة رقم )

( بمتوسط 23رقم  ) جاءت الفقرة األخيرةمرتبة وفي ال , (0.691)وانحراف معياري  (2.26)بمتوسط حسابي  (21)
 .  (0.708)وانحراف معياري  (1.86)حسابي 

 (9جدول)
 مديرية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب والمستوى لمدى امتالك المعلمين في 

 (TPKبالتكنولوجيا والتربية ) لمهارات المعرفة تربية البادية الجنوبية

المتوسط  مجالال الرقم
 الحسابي

حراف االن
 المعياري 

 الدرجة الرتبة

 ةمتوسط 1 711. 2.06 استخدم طرق تدريس حديثة توظف التكنولوجيا باستمرار. 26
 ةمتوسط 2 621. 2.05 اتواصل مع الطلبة بخصوص تعلمهم باستخدام التقنيات المتاحة. 27
 ةمتوسط 5 638. 1.42 يشكل طلبتي مجموعات عمل تتواصل بواسطة االنترنت. 28
 ةمتوسط 4 718. 1.86 طلب من الطلبة الرجوع لمواقع الكترونية في موضوع الدرس.ا 29
 ةمتوسط 3 720. 2.00 أقوم باعداد حصص دراسية محوسبة. 30
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 ةمتوسط - 0.496 1.88 المجال ككل  

 
 رات المعرفةعلمين في محافظة معان لمها( أن المتوسط الحسابي الكلي لدرجة امتالك الم9تظهر نتائج الجدول )     

، واحتلت الفقرة ةوهذا يشير الى درجة تقدير متوسط (0.496)معياري  بانحراف( 1.88بلغ ) (TPKبالتكنولوجيا والتربية )
 (27)تلتها في المرتبة الثانية الفقرة رقم  (0.711)وانحراف معياري  (2.06)( المرتبة األولى بمتوسط حسابي 26رقم )

( بمتوسط حسابي 28جاءت الفقرة رقم  ) األخيرةوفي المرتبة  , (0.621)معياري  وانحراف (2.05)توسط حسابي بم
 .  (0.638)وانحراف معياري  (1.42)

 (10جدول)
تعليم التربية و الالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب والمستوى لمدى امتالك المعلمين في مديرية 

 (TPCKمجال المعرفة بالتكنولوجيا والتربية والمحتوى ) معرفةبادية الجنوبية لمهارات الال لمنطقة

 المجال الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري 

 ةمتوسط 2 0.709 2.08 اعلم طالبي طرق الوصول للمعلومة باستخدام التكنولوجيا. 31
 ةمتوسط 3 0.675 2.01 نية تحقق التعلم الذاتي.اوجه الطلبة للرجوع لمصادر الكترو  32
 ةمتوسط 1 0.627 2.27 استخدم التقنيات المتاحة بأسلوب شيق في التدريس. 33
 ةمتوسط 4 0.724 1.96 اعد مادتي الدراسية باستخدام الحاسوب بطريقة متسلسلة. 34
 ةمتوسط 5 0.639 1.95 يتقدم طلبتي في تعلمهم باستخدام التكنولوجيا بشكل متفاوت. 35

 ةمتوسط - 0.530 2.05 ككلالمجال   

         
بالتكنولوجيا  ( أن المتوسط الحسابي الكلي لدرجة امتالك المعلمين في محافظة معان10تظهر نتائج الجدول )     

حتلت الفقرة وهذا يشير الى درجة تقدير متوسطه، وا (0.530)معياري  بانحراف( 2.05بلغ ) (TPCKوالتربية والمحتوى )
 (31)تلتها في المرتبة الثانية الفقرة رقم  (0.627)وانحراف معياري  (2.27)تبة األولى بمتوسط حسابي ( المر 33رقم )

( بمتوسط حسابي 35جاءت الفقرة رقم  ) األخيرةوفي المرتبة  , (0.709)وانحراف معياري  (2.08)بمتوسط حسابي 
 .  (0.639)وانحراف معياري  (1.95)

 
 في  (α≤0.05)هل هناك فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  الثاني الذي ينص على: النتائج المتعلقة بالسؤال   

لمهارات نموذج تيباك وفقا للمتغيرات اآلتية:  الجنس والمؤهل العلمي  مديرية تربية البادية الجنوبيةدرجة امتالك معلمي 
    والمؤهل المسلكي وعدد سنوات الخبرة؟ 

إليجاد الفروق لمتغير   (T-test for independent sample)استخدام اختبار )ت(تم لإلجابة عن هذا السؤال    
والمؤهل المسلكي  اليجاد الفروق لمتغيرات: المؤهل العلمي (one way-ANOVA)الجنس وتحليل التباين األحادي 

 ( تعرض النتائج: 13( )12( )11والجداول ) ،والخبرة
 (11جدول )

 درجة امتالك لداللة الفروق في   (T-test for independent sample))ت(نتائج اختبار        
 لجنسا لمتغيرلمهارات نموذج تيباك وفقا  مديرية تربية البادية الجنوبيةمعلمي 

المتوسط  العدد الجنس المجال
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

درجات 
 الحرية

 قيمة
 )ت(

 مستوى 
 الداللة

فة الخاصة بالمحتوى المعر 
(CK) 

 384920. 2.63 38 كورذ
111 .7840 .850 

 392760. 2.57 75 إناث
 110. -8940. 111 347190. 2.70 38 ذكور (PKالمعرفة بالتربية )
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  308950. 2.76 75 إناث

 (TKالمعرفة بالتكنولوجيا )
 579890. 2.43 38 ذكور

111 1.745 .480 
 617380. 2.22 75 إناث

التربية المعرفة بالمحتوى و 
(PCK) 

 394990. 2.56 38 ذكور
111 -1.201 .150 

 367370. 2.65 75 إناث
المعرفة بالتكنولوجيا 

 (TCKوالمحتوى )
 0.51418 2.07 38 ذكور

111 .2430 .910 
 541560. 2.04 75 إناث

المعرفة بالتكنولوجيا 
 (TPKوالتربية )

 523260. 1.92 38 ذكور
111 .5500 .660 

 484320. 1.86 75 إناث
المعرفة بالتكنولوجيا 
والتربية والمحتوى 

(TPCK) 

 561370. 2.10 38 ذكور
 516050. 2.03 75 إناث 560. 6930. 111

 المقياس ككل
 335280. 2.34 38 ذكور

111 .5490 .950 
 334870. 2.30 75 إناث

 .(α≤0.05)*دالة عند مستوى الداللة 
درجة امتالك في  (α≤0.05)( عدم وجود فروق دالة احصائيا عند مستوى الداللة 11) تظهر نتائج الجدول 

اعتمادا على قيم )ت( المحسوبة الظاهرة  لجنسالمهارات نموذج تيباك وفقا لمتغيرات  مديرية تربية البادية الجنوبيةمعلمي 
وقد يعزى ذلك إلى تلقي المعلمين ، (α≤0.05)ر دالة عند مستوى الداللة في الجدول ومستوى الداللة المرافق لها وهي غي

 من الجنسين التعليم في الجامعات ذاتها باإلضافة إلى تلقيهم الدورات التدريبية نفسها، ومن هنا فان امتالكهم لمهارات
 ال يختلف باختالف الجنس.  التعليم وفق نموذج تيباك

بعدم  Hosseini &   Kamal (2013يني وكمال )حسة التي توصلت لها دراسة وتنسجم هذه النتيجة مع النتيج  
وجود أثر يعزى للجنس او العمر في معارف المعلمين المتعلقة بنموذج تيباك ما قبل الخدمة وأثنائها، بينما تعارضت هذه 

 أظهرت النتائج تفوق اإلناثوالتي   Kazu & Erten( 2014كازو وارتين ) دراستيالنتيجة التي توصلت لها  النتيجة مع
في مجالي المعرفة الخاصة بالتربية والمعرفة الخاصة بالتربية والتكنولوجيا في حين لم تتأثر بقية المجاالت بعامل الجنس، 

والتي أظهرت تفوق الذكور في مجال المعرفة   Jang, Tsai, & Chen( 2013ودراسة جانغ وتساي وتشين )
   بالتكنولوجيا.

 (12جدول)
لمهارات نموذج تيباك  مديرية تربية البادية الجنوبيةلدرجة امتالك معلمي  رافات المعياريةالمتوسطات الحسابية واالنح

 : المؤهل العلمي والمؤهل المسلكي والخبرة بالسنواتوفقا للمتغيرات

  المجال
 الخبرة المؤهل المسلكي المؤهل العلمي

 ماجستير بكالوريوس دبلوم
 دبلوم

 تربية 
 دبلوم 

 وأكثر 16 15-11 10-6 5-1 لغير حاص تكنولوجيا

المعرفة الخاصة 
 (CKبالمحتوى )

 2.72 2.60 2.45 2.54 2.57 2.70 2.59 2.60 2.58 2.80 المتوسط الحسابي
 3040. 3640. 4590. 4190. 0.401 0.368 3720. 0.377 0.395 0.200 االنحراف المعياري 

المعرفة بالتربية 
(PK) 

 2.79 2.76 2.64 2.71 2.71 2.82 2.77 2.70 2.37 2.93 ط الحسابيالمتوس
 0.268 316 .0 0.353 3510. 3390. 2890. 2860. 0.316 0.326 0.115 االنحراف المعياري 

المعرفة بالتكنولوجيا 
(TK) 

 2.30 2.27 2.31 2.28 2.18 2.58 2.47 2.29 2.67 2.20 المتوسط الحسابي
 6180. 6470. 6580. 5600. 5970. 5920. 5910. 0.611 0.596 0.721 االنحراف المعياري 

المعرفة بالمحتوى 
 (PCKوالتربية )

 2.68 2.60 2.56 2.61 2.59 2.64 2.66 2.56 2.62 2.60 المتوسط الحسابي
 3510. 4140. 4290. 3320. 3910. 4190. 3300. 0.386 0.376 0.529 االنحراف المعياري 

يا المعرفة بالتكنولوج
 (TCKوالمحتوى )

 2.03 2.08 2.05 2.01 2.02 2.04 2.11 2.10 2.05 1.86 الحسابي المتوسط
 5290. 5410. 5390. 5360. 0.530 5940. 5220. 0.575 0.525 0.757 االنحراف المعياري 

 1.83 1.93 1.90 1.83 1.86 1.84 1.92 1.90 1.87 2.00 المتوسط الحسابيالمعرفة بالتكنولوجيا 
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 0.543 0.503 0.481 0.469 4810. 7290. 4540. 0.380 0.507 0.600 عياري االنحراف الم (TPKوالتربية )
المعرفة بالتكنولوجيا 
والتربية والمحتوى 

(TPCK) 

 1.98 2.09 1.95 2.11 2.04 2.10 2.04 1.98 2.05 3.13 المتوسط الحسابي

 0.520 0.554 0.457 0.558 5050. 7950. 0.503 0.520 0.537 0.416 االنحراف المعياري 

 المقياس ككل
 2.33 2.33 2.26 2.30 2.28 2.38 2.37 2.33 2.31 2.36 المتوسط الحسابي
 0.340 0.354 0.360 0.301 3240. 4130. 3310. 0.308 0.338 0.412 االنحراف المعياري 

البادية  مديرية تربيةامتالك معلمي لدرجة ة بين المتوسطات الحسابية يروق ظاهر ف( وجود 12جدول )هر نتائج تظ 
، وللتاكد فيما اذا كانت لمهارات نموذج تيباك وفقا للمتغيرات: المؤهل العلمي والمؤهل المسلكي والخبرة بالسنوات الجنوبية

 جدول )( يبين النتائج: و الفروق حقيقية تم تطبيق اختبار تحليل التباين األحادي 
 (13جدول )

 امتالك لمهاراتة الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة الللد (One way ANOVA)ألحادي نتائج تحليل التباين ا
 لكي والخبرةوالمؤهل المس تبعًا للمؤهل العلمي التعليم وفق نموذج تيباك

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المتغير المجال
 الحرية

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات

 المعرفة الخاصة
 (CKبالمحتوى )

 لميالمؤهل الع
 0.068 2 0.137 بين المجموعات

 110 16.854 الخطأ 0.64 0.446
0.153 

 112 16.991 الكلي

 المؤهل المسلكي
 0.068 2 0.136 بين المجموعات

0.445 
 

0.64 
 0.153 110 16.855 الخطأ 

 112 16.991 الكلي 

 الخبرة بالسنوات
 0.299 3 0.896 وعاتبين المجم

2.023 
 

0.12 
 148. 109 16.095 الخطأ 

 112 16.991 الكلي 

 (PKالمعرفة بالتربية )

 المؤهل العلمي
 0.065 2 0.129 بين المجموعات

 110 11.477 الخطأ 0.54 0.620
0.104 

 112 11.606 الكلي

 المؤهل المسلكي
 0.073 2 0.146 بين المجموعات

0.700 
 

0.50 
 0.104 110 11.460 الخطأ 

 112 11.606 الكلي 

 الخبرة بالسنوات
 0.090 3 0.269 بين المجموعات

0.862 
 

0.46 
 0.104 109 11.337 الخطأ 

 112 11.606 الكلي 

لمعرفة بالتكنولوجيا ا
(TK) 

 المؤهل العلمي
 0.461 2 0.922 بين المجموعات

 110 40.840 الخطأ 0.29 1.242
0.371 

 112 41.763 الكلي

 المؤهل المسلكي
 1.360 2 2.720 بين المجموعات

3.832* 
 

0.03 
 355. 110 39.043 الخطأ 

 112 41.763 الكلي 

 الخبرة بالسنوات
 0.006 3 0.018 بين المجموعات

0.016 
 

0.10 
 0.383 109 41.745 الخطأ 

 112 41.763 الكلي 

المحتوى المعرفة ب
 (PCKوالتربية )

 المؤهل العلمي
 0.019 2 0.038 بين المجموعات

 110 15.926 الخطأ 0.88 0.132
0.145 

 112 15.965 الكلي

 المؤهل المسلكي
 0.060 2 0.121 بين المجموعات

0.419 
 

0.66 
 0.144 110 15.844 الخطأ 

 112 15.965 الكلي 
 0.76 0.388 0.056 3 0.169 ين المجموعاتب الخبرة بالسنوات
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 0.145 109 15.796 الخطأ
 

  
 112 15.965 الكلي

المعرفة بالتكنولوجيا 
 (TCKوالمحتوى )

 المؤهل العلمي
 0.063 2 0.126 بين المجموعات

0.221 
 

0.80 
 0.285 110 31.376 الخطأ 

 112 31.502 الكلي 

 المؤهل المسلكي
 0.085 2 0.171 المجموعات بين

0.300 
 

0.74 
 285. 110 31.331 الخطأ 

 112 31.502 الكلي 

 الخبرة بالسنوات
 0.030 3 0.091 بين المجموعات

0.105 
 

0.96 
 0.288 109 31.412 الخطأ 

 112 31.502 الكلي 

المعرفة بالتكنولوجيا 
 (TPK)والتربية 

 المؤهل العلمي
 0.025 2 0.051 لمجموعاتبين ا

0.102 
 

0.90 
 0.250 110 27.512 الخطأ 

 112 27.563 الكلي 

 المؤهل المسلكي
 0.042 2 0.084 بين المجموعات

0.168 
 

0.85 
 250. 110 27.479 الخطأ 

 112 27.563 الكلي 

 الخبرة بالسنوات
 0.080 3 0.240 بين المجموعات

0.319 
 

0.81 
 0.251 109 27.324 الخطأ 

 112 27.563 الكلي 

 
المعرفة بالتكنولوجيا 
والتربية والمحتوى 

(TPCK) 

 المؤهل العلمي
 0.037 2 0.073 بين المجموعات

0.128 
 

0.88 
 0.286 110 31.429 الخطأ 

 112 31.502 الكلي 

 المؤهل المسلكي
 0.013 2 0.026 جموعاتبين الم

0.046 
 

0.96 
 0.286 110 31.476 الخطأ 

 112 31.502 الكلي 

 الخبرة بالسنوات
 0.157 3 0.470 بين المجموعات

0.550 
 

0.65 
 0.285 109 31.032 الخطأ 

 112 31.502 الكلي 

 المقياس ككل

 المؤهل العلمي
 0.008 2 0.016 بين المجموعات

0.069 
 

0.93 
 113. 110 12.481 الخطأ 

 112 12.497 الكلي 

 المؤهل المسلكي
 0.103 2 0.206 بين المجموعات

0.922 
 

0.40 
 0.112 110 12.291 الخطأ 

 112 12.497 الكلي 

 الخبرة بالسنوات
 0.024 3 0.071 بين المجموعات

0.209 
 

0.89 
 0.114 109 12.426 الخطأ 

 112 12.497 الكلي 

 .(α≤0.05)*دالة احصائيا عند مستوى الداللة 
التعليم وفق نموذج  درجة امتالك لمهاراتفي ( عدم وجود فروق ذات داللة احصائية 13لجدول )نتائج اويالحظ من       
على سلكي المؤهل الملكلية باستثناء تبعًا للمؤهل العلمي والمؤهل المسلكي والخبرة بالسنوات على المجاالت والدرجة ا تيباك

المحسوبة الظاهرة في الجدول اعاله والدرجة االحتمالية المرافقة  (F)، اعتمادا على قيمة  (TK)مجال المعرفة بالتكنولوجيا
مجال عند المؤهل المسلكي ، واظهرت النتائج وجود فروق في (α≤0.05)لها وهي غير دالة احصائيا عند مستوى الداللة 

  داللةالدالة عند مستوى قيمة وهي  (α=0.025)عند  =F) (3.832ث بلغت قيمة حي (TKعرفة بالتكنولوجيا )لما
(α≤0.05)  ، ولبيان اتجاه الفروق فقد تم تطبيق اختبار المقارنات المتعددة(Schefe) ( يبين نتائج 14والجدول )

 :(Schefe)المقارنات المتعدده 
 (14جدول )
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 (TKجال المعرفة بالتكنولوجيا )لم  (Schefe)نات المتعددة نتائج اختبار المقار 

 المتوسط  المتغير المجال
 الحسابي

 الدبلوم العام  فئات المتغير
 بالتربية

 دبلوم 
 تكنولوجيا

 غير حاصل

لمعرفة بالتكنولوجيا ا
(TK) 

المؤهل 
 المسلكي

 0.29478 0.10414- - الدبلوم العام بالتربية 2.47
 0.39892 - 0.10414 ولوجيادبلوم تكن 2.58
  0.39892-  0.29478- غير حاصل 2.29

غير ان الفروق كانت لصالح الدبلوم العام بالتربية على حساب   (Schefe)اختبار المقارنات المتعددة  نتائجتظهر      
 .الحاصلين على مؤهل مسلكي

باك تبعًا لمؤهالتهم العلمية ارات التعليم وفق نموذج تيويمكن أن يفسر عدم وجود فروق في درجة امتالك المعلمين لمه    
أو الخبرة التعليمية  بأن من يتولى مهنة التعليم يقوم بواجبات محددة ال تختلف باختالف مؤهله العلمي، كما أنهم يتلقون 

لمين لمهارات التعليم وفق نفس البرامج التدريبية في وزارة التربية والتعليم ومن هنا ال تظهر الفروق في درجة امتالك المع
الدبلوم العام بالتربية أو خبرتهم التعليمية، في حين يمكن القول أن الحصول على  نموذج تيباك تبعًا لمؤهالتهم العلمية

كمؤهل مسلكي يمكن أن يكون محفزًا ايجابيًا للمعلم لإلهتمام بمجال المعرفة بالتكنولوجيا حيث أن تعليمات ترقية المعلمين 
في التربية باإلضافة للحصول على الدورات الحاسوبية، مما قد يدفع المعلمين الحاصلين  الحصول على الدبلوم العام تشترط

 على الدبلوم العام بالتربية الحصول على هذه الدورات وبالتالي تعزيز معرفتهم بهذا المجال.
 

  التوصيات
 تقديم التوصيات اآلتية:بناء على النتائج التي توصلت لها الدراسة فانه يمكن    

رورة تركيز الدورات التدريبية المتعلقة بالتكنولوجيا في وزارة التربية والتعليم على مهارات توظيف التكنولوجيا في التعليم ض  -1
 بصورة فاعلة .

جيا واالستفادة ضرورة قيام الجامعات المتواجدة في المنطقة باستحداث دبلوم تكنولوجيا التعليم بحيث يتناول توظيف التكنولو  -2
 اعلة في التعليم. ف منها بصورة

 .عقد ورش تدريبية للمعلمين للتعريف بنموذج تيباك وتوظيفه في التعليم -3
 

 واألجنبية المراجع العربية
 (. دور مؤسسات التعليم العالي في سلطنة ُعمان في إكساب خريجيها مهارات ومعارف2016التوبي، عبدهللا والفواعير، أحمد )       

 .33-1، )2)2. جلة المعهد الدولي للدراسة والبحثمالقرن الواحد والعشرين. 
كأحد النماذج المعاصرة لتحديد وتقويم خصائص المعلم  TPACK (. ورقة علمية بعنوان نموذج تيباك2017آل كباس، عزة )   

، شماليةالسعودية: منطقة الحدود ال؛ لتقى اإلشراف التربوي الثامن عشرالفعال في القرن الحادي والعشرين. مقدمة في م
  https://www. Educ. com. tpack االلكتروني: على الموقع 17/6/2018تمت مراجعتها بتاريخ 

، ورقة عمل مقدمة في المؤتمر (. اتجاهات حديثة في اعداد وتطوير معلم المستقبل، إطار تيباك نموذجاً 2013شقور، علي )   
 .تونس، TICETريب التصاالت في التعليم والتدالدولي لتقنيات المعلومات وا
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