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مستخمص الدراسة:
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن درجة امتالك معممي ومعممات الدراسات االجتماعية
بمحافظة رفحاء لممعرفة التكاممية بكفايات منحى( )TPACKمن وجية نظرىم ,وقد تكون أفرد
الد ارسة من جميع معممي ومعممات الدراسات االجتماعية بمحافظة رفحاء والبالغ عددىم
()16معمما ومعممة ,موزعين إلى ( )23معمما ,و ( )34معممة ,واستخدمت الدراسة المنيج
الوصفي التحميمي وتمثمت أداة الدراسة في استبانة مشتممة عمى الكفايات المعرفية لمنحى
( )TPACKوتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية :بمغت درجة امتالك معممي ومعممات الدراسات
االجتماعية بمحافظة رفحاء لممعرفة التكاممية بكفايات منحى( )TPACKمن وجية نظرىم درجة
(متوسطة) ,كما أنو لم تظير نتائج الدراسة فروقا ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة( )α ≥.0.0تعزى الختالف جنس أفراد الدراسة أو تخصصاتيم العممية أو خبراتيم
العممية أو المرحمة التعميمية ,كما توصمت الدراسة إلى جممة من التوصيات ومنيا :بناء المناىج
في ضوء التنظيم التكاممي الذي يراعي اتحاد البعد المعرفي والبيداغوجي والتكنولوجي ,وتدريب
معممي ومعممات الدراسات االجتماعية عمى توظيف المناحي التي تتبنى المعرفة التكاممية في
الممارسة التدريسية ومن أبرز ىذه المناحي منحى ( ,)TPACKإضافة إلى بعض المقترحات
ومنيا :إجراء دراسات تحميمية متعمقة في محتوى الدراسات االجتماعية في ضوء أبعاد منحى
( ,)TPACKوبناء برامج تدريبية في ضوء منحى( )TPACKوقياس اُثره و وفعاليتو في
الممارسات التدريسية وجودتيا0
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Abstrac
This study aimed at revealing the degree of ownership of the
teachers of social studies in Rafah governorate for integrative
knowledge of the TPACK from their point of view, and may be the
singlest study of all teachers and teachers of social studies in Rafah
governorate and the sample of the study consisted of (61) teachers

distributed to (32) A teacher, and (29) teachers, the study used the
descriptive analytical method and the study tool consisted of a
questionnaire containing all the cognitive competences of a trend
(TPACK)The study reached the following results: the degree of
ownership of teachers and teachers of social studies in The
Governorate of Rafah a degree of complementary knowledge with the
degree of competence (TPACK) from their point of view a degree
(medium), and the results of the study did not show differences of

statistical significance at the level of indication (0.05≥α) due to the
difference of sex The study also reached a number of
recommendations, including: building the curriculum in the light of the
integrative organization that takes into account the union of cognitive,
pedagogical and technological dimension, and the training of teachers
and teachers of social studies on Employing aspects that adopt

integrative knowledge in teaching practice, the most prominent of which
is TPACK, in addition to some proposals, including: conducting in-depth
analytical studies in the content of social studies in the light of tPACK
dimensions, building training programs in the light of TPACK and
measuring the most affected This is in the effectiveness and quality of
teaching practices0
. الدراسات االجتماعية,)TPACK(  منحى, الكفايات المعرفية التكاممية:الكممات المفتاحية
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المدخل العام لمدراسة:

يعتبر المعمم الركن األساس في العممية التعميمية ومن خالل ممارساتو التدريسية تتم ترجمة
األىداف التعميمية إلى نواتج تعممية يكتسبيا المتعممون في كافة مجاالت الخبرة التربوية ,فمذا
شيدت عممية إعداد المعمم اىتماما موسعا سواء قبل الخدمة او أثنائيا ,من قبل كافة المعنيين
بالعممية من عمماء وباحثين ومؤسسات ذات صمة ,فظيرت تبعا لذلك العديد من األساليب
واالتجاىات واألفكار التي تسعى إلى تعزيز امتالك المعممين لمميارات التدريسية وممارستيم ليا
أثناء تدريسيم مقرراتيم الدراسية ,ىذا إضافة إلى ما شيدتو عممية التربية والتعميم من ظيور
العديد من التطورات في الفمسفات واالتجاىات والنظريات والمداخل التربوية التي تستيدف تحسين
نوعية التعميم والتي يعتبر المعمم أساس في تحقيق مضامينيا وغاياتيا من خالل ما يمتمكو من
كفايات وقدرات تعميمية تساىم بشكل كبير في جودة تدريسو وىذا يحتم عمى المعمم الجيد أن
يواكب تمك التطورات بدراية وكفاية لالرتقاء بممارساتو التدريسية بشكل فاعل والذي ينعكس عمى
جودة أداء العممية التعميمية في المدرسة ,ومن ضمن ىذه التطورات التي تشيدىا العممية التربوية
توظيف التقنية في التعميم أو ما يعرف بالتعميم اإللكتروني والذي يشير إلى توظيف التعميم بيئة
تفاعمية معتمدة عمى التطبيقات والبرمجيات التعميمية من خالل الحواسيب اآللية وشبكات
المعمومات العالمية التي تتيح لممتعممين الوصول بسيولة ويسر إلى مصادر المعمومات والبيانات
كمما أرادوا ذلك(0العايزة,وخميستي ,)3.64,والذي يصفو الموسى:)3..2(,عمى أنو تمك الطريقة
لمتعميم التي تعنى باستخدام وسائل االتصال الحديثة من حواسيب وشبكات ووسائط متعددة
وبرمجيات ورسومات ومكتبات الكترونية ومواقع إنترنت سواء داخل الفصل الدراسي أو خارجو0
وىذا يحتم عمى معممي ومعممات الدراسات االجتماعية توظيف معطيات التعمم
اإللكتروني من خالل جممة من الكفايات التكنولوجية التي تعرف عمى أنيا :مجموعة من القدرات
التي يتعين عمى المعممين امتالكيا معرفيا ومياريا ووجدانيا في مجال تكنولوجيا التعميم والتي
تمكنيم من التعامل مع التقنيات التعميمية من أجيزة وآالت وبرمجيات ووسائط عرض متعددة
ومتنوعة واستخداميا وانتاجيا بشكل جيد وذلك لتوفير تفاعل جيد في المواقف التعميمية لتحقيق
أىداف المادة الدراسية (عبدالخالق ,)3.62,وقد ذكر المرشد ( )3..1أن استخدام التكنولوجيا
بصفة عامة والحواسيب بصفة خاصة يؤدي إلى نتائج إيجابية في التحصيل الدراسي وفعالية في
القدرات العقمية وتنمية لالتجاىات بشكل إيجابي لدى المتعممين عند استخدامو في تدريس
الدراسات االجتماعية وذلك من خالل جعمو الموقف التعميمي نابضا بالحياة يمكن المتعممين من
إدراك حقيقي لمعنى المصطمحات والمفاىيم ذات الصمة بالدراسات االجتماعية مما يساىم في
تعمميا بشكل كبير ,وقد اشار خميس (  )3.62إلى جممة من الكفايات التكنولوجية التي يتعين
عمى المعمم امتالكيا وىي كالتالي:
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 -كفايات الوصول إلى المعمومات من خالل األجيزة والبرامج وشبكات األنترنت 0

 كفايات معالجة البيانات و المعمومات وتنظيميا وتخزينيا واسترجاعيا ونشرىا ومشاركتيا0 -كفايات إنتاج المعرفة والمواد والوسائط والبرامج وتنظيميا وتوظيفيا وتخزينيا0

 كفايت تشارك المعرفة باستخدام األجيزة وشبكات ومواقع األنترنت والتطبيقات التكنولوجية كفايات نشر المعرفة وتبادليا عبر البرامج والوسائل االجتماعية0 -كفايات إدارة المعرفة من خالل العديد من الوسائط المتعددة 0

 كفايات استخدام المعرفة وظيفيا في المجاالت العممية المختمفة0ويمكن كذلك تصنيف الكفايات التكنولوجية الالزمة لممعممين وفق ما ذكره عبدالخالق

( )3.62نقال عن (زين الدين )3..0,عمى النحو التالي:

أوال :الكفايات التكنولوجية العامة وتشتمل عمى:
-

كفايات ثقافة الحاسوبية

كفايات استخدام الحاسوب

ثانيا :كفايات التعامل مع البرمجيات وخدمات شبكات األنترنت0
وتتضمن :ميارات استخدام التقنيات التي توفرىا الشبكات المعموماتية0

ثالثا :كفايات إعداد المقررات الكترونيا.
وتتضمن تصميم المحتويات الرقمية المستندة عمى مبادئ التصميم التعميمي المتمثمة في

كفايات التخطيط ,وكفايات التصميم ,وكفايات التطوير ,وكفايات التنفيذ ,وكفايات إدارة

المحتويات التعميمية ,وكفايات التقويم ,وقد ذكر المسروري ( )3.62أن الكفايات التكنولوجية

الالزمة لمعمم الدراسات االجتماعية ىي كما يمي:

 الكفايات األساسية لتشغيل أجيزة الحاسوب وتتضمن معرفة الحاسوب وبرامجو واألجيزةالممحقة بو والقدرة عمى استخداميا والتعامل معيا0

 كفايات استخدام مصادر الشبكات العالمية األنترنت 0وتتضمن استخدام محركات البحثالمختمفة والبحث في فيارس المكتبات الرقمية ,وانشاء البريد االلكتروني واستخدامو,

والتسجيل في المواقع االلكترونية0

 -كفايات توظيف تطبيقات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في تدريس الدراسات االجتماعية0

132

اجمللد  - 63العدد الثالث  -هارس 0202م

درجة امتالك معممي ومعممات الدراسات االجتماعية

د /ىزاع عامر أباقرين الشمري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويرى الباحث أن الكفايات التكنولوجية الالزمة لمعمم الدراسات االجتماعية تشتمل
عمى التالي:
كفايات استخدام األجيزة وألدوات الالزمة لتدريس لمدراسات االجتماعية
كفايات استخدام البرامج والتطبيقات التعميمية إلدارة الصف الدراسي والمتعممين
كفايات تصميم وبناء وانتاج البرمجيات التعميمية ذات الصمة بالدراسات االجتماعية0
كفات استخدام البرمجيات والتطبيقات التكنولوجية ذات الصمة بالدراسات االجتماعية0
كفايات الوصول إلى المعمومات والبيانات الرقمية وتحميميا وتبادليا ونشرىا0
وىذا يجعل من معممي ومعممات الدراسات االجتماعية ممزمون بامتالك المعرفة
التكنولوجية التي تمكنيم من تحقيق مضامين وغايات البعد المعرفي لمتخصص,في
ضوء الممارسات التدريسية المناسبة ليما معا ,لذا فأنو من الضروريات المناطة بمعممي
ومعممات الدراسات االجتماعية إضافة لممعرفة بالتكنولوجيا؛ اإللمام العميق بالبعد البيداغوجي
( )Pedagogyالمالئم لمدراسات االجتماعية ,والذي يعتبر من المرتكزات الميمة في منظومة
العمل التربوي بشقيو التعميمي والتعممي وقد اشتقت مفردة البيداغوجيا من كممة يونانية مكونة من
مقطعين ( )Paidosوتعني الطفل و ( )Logiaوالتي تعني القيادة (يحياوي ,وطويل,)3..1 ,
وىي تعنى بشكل عام ذلك المسار التربوي الذي ُيستخدم فيو جممة من الوسائل واألساليب
التعممية التعميمية التي تٌعين المتعممين بمختمف أعمارىم وقدراتيم عمى تحقيق أىداف محددة
(فارح ,)3.63,ويمكن تعريفيا عمى أنيا مجموعة من الطرائق والتقنيات والخطوات التي تميز
تعمم مادة تعميمية أو نشاط ينبغي ترسيخو واكسابو لممتعممين ,ويرى الباحث أن البيداغوجيا ذلك
العمم والفن النظري واألدائي والقيمي الذي يعنى بعمم التدريس وفنونو وطرائقو واجراءاتو والمستمدة
من العديد من نظريات عمم النفس في مجالي التعمم والتعميم والقياس والتقويم وعمم االجتماع
وعمم نفس االجتماع ,واجتماعيات التربية ,والتي ترتكز عمى المعرفة التامة بطرائق التدريس
المناسبة لمموضوعات الدراسية في المقرر من جانب منطقي من حيث ارتباطيا بالمعرفة
التخصصية ومن جانب نفسي الرتباطيا بالمتعممين ,وقد أشار (يحياوي ,وطويل :)3..1 ,أن
لمبيداغوجيا ثالثة أبعاد ىي:
 البيداغوجيا النظرية :وىي عبارة عن حقل من حقول التفكير والمعرفة النظرية لفيم الظواىرالمرتبطة بالتعمم والتعميم ووصف اإلجراءات التربوية0
 البيداغوجيا التطبيقية :وتشير إلى جممة عمميات تتضمن تحميل وتفسير الممارسات التربويةفي مختمف المواقف التعميمية وفق مرتكزات نظرية معينة0
 البيداغوجيا التوجييية :وتيتم بتوجو المعممين نحو اختيار الطرائق التدريسية الفعالة وفقمداخل متنوعة 0
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وقد ذكر (بمحسين )3.62,أن البيداغوجيا وفق وجية نظر ( )Emile Durkheimمزيج

من األفكار التي تأخذ شكل النظرية وموضوعيا توجيو المتعمم نحو ما يتوجب أن يكون عميو,

وىي التفكير المطبق لألشياء في التربية بيدف نموىا باعتبار أن البيداغوجيا وسيمة تمكن من
إحداث التالؤم بين النظام التربوي واألفكار وبين النظام التربوي واالحتياجات االجتماعية ,لذا

يرى الباحث أن البيداغوجيا ىي المرتكز األساس في بعد الممارسات التدريسية والتي تولييا

أغمب المعايير التربوية اىتماما بالغا عند إعداد المعممين سواء في المقررات الدراسية أو في

التربية العممية ,وينساق تبعا لذلك عممية تقويم أدائيم الوظيفي اثناء الخدمة إضافة إلى كونيا

منطمقا لممتابعات اإلشرافية من قبل المشرفين التربويين وذلك لضمان جودة الممارسات التدريسية

لذا فمن الضرورة امتالك معممي ومعممات الدراسات االجتماعية

جممة من الكفايات

البيداغوجية المستندة إلى معايير حقيقية وفق مؤشرات واضحة بحيث تمكنيم من انتقاء أحسن

الطرائق التدريسية التي تحقق أىداف مناىج الدراسات االجتماعية لدى المتعممين 0وقد صدر

عن ىيئة تقويم التعميم والتدريب جممة من

المعايير المينية العامة لممعممين في المممكة

العربية السعودية والتي تم االعتماد عمييا في صياغة الرخص المينية لممعممين المتمثمة في :

(ىيئة تقويم التعميم والتدريب)6226,

 -المعيار األول :المعرفة بالطالب وكيفية تعممو

 -المعيار الثاني :اإللمام بالميارات المغوية والكمية

 المعيار الثالث :المعرفة بالتخصص وطرق تدريسو -المعيار الرابع :المعرفة بطرق وأساليب التدريس

 المعيار الخامس :معرفة كيفية إعداد برامج تعمم متكاممةويرى الباحث أنو يمكن اعتبار ىذه المعايير كفايات بيداغوجية إذا من خالليا يتمكن

المعممون والمعممات من توجيو ممارساتيم التدريسية وفق أسس نظرية وعممية تطبيقية ,وربطيا
بالمعرفة التخصصية باستخدام الوسائل والتقنيات المالئمة ليا بشكل يحقق تعمم أفضل لدى
المتعممين وذلك لتحقيق الغايات المنشودة ,ومن الضروريات الالزمة لمعممي ومعممات الدراسات

االجتماعية امتالك المعرفة التخصصية بطبيعة محتوى الدراسات االجتماعية والذي يرتبط

بمحتوى العموم االجتماعية ولكنو بصورة ميسرة لتسييل عممية تعميمو وتعممو في مدارس التعميم
العام ,وبعبارة أخرى يمكن اعتبار العموم االجتماعية األصل والمرجع المعرفي والنظري لمدراسات

االجتماعية حيث يتقاسمان االىتمام بكل مالو عالقة باإلنسان وبيئتو وتأثره وتأثيره فييا  ,وكيف
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يمكنو تمبية احتياجاتو مع المحافظة عمييا ,حيث يشتمل محتوى الدراسات االجتماعية عمى

العديد من المعارف والمفاىيم والقيم واالتجاىات التي يمكنيا المساىمة في تحقيق النمو المتكامل

في شخصية المتعمم وبالتالي بناء إنسان صالح لوطنو ولمعالم أجمع (الزيادات ,)3.6.,وتعتبر
الدراسات االجتماعية المنجم األساسي لمخبرات التعميمية التي يحتاجيا المتعممون لتحديد مواقفيم

واتجاىاتيم وق ارراتيم وقيميم بشكل فاعل(مرعي,والحيمة ,)3..2,وىذا يحتم

عمى معممي

ومعممات الدراسات االجتماعية أن يكونوا مممين بوعي تخصصي عميق بالكفايات المعرفية أو

التخصصية التي تمكنيم من تحقيق أىداف الدراسات االجتماعية وفق نواتج تعمم فاعمة يمكن

تحقيقيا لدى المتعممين ,وىذا ما يعبر عنو في العديد من المعايير التخصصية لمعممي

االجتماعيات والتي تتناول الكفايات المعرفية الالزمة لتدريس الدراسات االجتماعية  ,وبطبيعة
الحال في ظل عدم وجود متخصص حقيقي في الدراسات االجتماعية بشكل شامل متكامل فأنو

تدرس ىذه المادة الدراسية من قبل متخصصين في أحد فروع العموم االجتماعية المتمثمة في

الجغرافيا والتاريخ وعمم االجتماع وعمم النفس والخدمة االجتماعية واالقتصاد 000الخ ,وىذا أمر قد
يصعب مسألة اإللمام الشامل بطبيعة المحتوى المعرفي في مجال الدراسات االجتماعية0

(خميل ,)3...,وقد أشار قطاوي ( )3..2أنو ينبغي عمى معمم الدراسات االجتماعية أن

يتعرف عمى خصائص المتعممين وحاجاتيم وميوليم واىتماماتيم التي قد تثيرىا الموضوعات
الدراسية وىذا يستوجب التعرف عمى المصادر المتاحة التي تمكن المتعممين من استخداميا عند

دراستيم إضافة إلى االطالع عمى العديد من الموضوعات التي تحتوي عمييا مادة الدراسات

االجتماعية ليتمكن من استخداميا عند تدريسو لممحتوى الدراسي بشكل يحقق التكامل بين
الخبرات المعرفية المتضمنو في المحتوى المعرفي لممادة ,وقد صدر عن الييئة الوطنية لتقويم

التعميم والتدريب العديد من المعايير الوطنية لمناىج التعميم العام في المممكة العربية السعودية

ومن بينيا معايير الدراسات االجتماعية وتعد تمك المعايير بمثابة اإلطار المرجعي لبرامج

ومشاريع مستقبمية لتطوير عمميات التعميم والتعمم ,لكون ىذه المناىج تمثل جوىر العممية
التعميمية؛ ويتضمن ىذا البرنامج وضع معايير متقدمة ,تصف ما يجب أن يتعممو كل

طالب ويفيمو ويكون قاد اًر عمى أدائو بعد دراسة المجال المعرفي المستيدف ,لتوجو عمميات
تطوير المواد التعميمية ,ومصادر التعمم وبناء أدوات التقويم لمكشف عن مدى وصول الطالب
ليذه المعايير؛ لتطبيق قد اًر من المساءلة التربوية البناءة لتعزيز جودة التعميم ,وتوجيو
عمميات التطوير المستقبمية في ضوء نتائج التقويم؛ لتحقيق التنمية الشاممة المستديمة.

(ىيئة تقويم التعميم والتدريب0)6226,
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منحى ( )TPACKفي تدريس الدراسات االجتماعية:

تأسيسا عمى ما ُذ ِك َر سابقا ظيرت العديد من االتجاىات والنظريات والنماذج والمناحي
التي تحاول أن تدمج كل من البعد التكنولوجي في التعميم ,والبعد البيداغوجي الذي يشير إلى
الطرق واألساليب التدريسية ,والبعد المعرفي المستند عمى المحتوى العممي لممواد الدراسية في
مختمف تخصصاتيا ,ومن ىذه المناحي منحى ( )TPACKوالذي يعود إلى المربيين
( )Koehler & Mishra,2006والذي ىو عبارة عن تطوير لمنحى ()Shulman,1986
والذي يتكون من ثالثة أبعاد؛ بعدين أساسيين ىما أوال :المعرفة البيداغوجية( )PKالتي تتناول
التربية ومضامينيا وأىدافيا وطرق التدريس ونظريات التعمم والتعميم ,وادارة الصف وخصائص
المتعممين  ,ثانيا المعرفة بالمحتوى( )CKوالتي تتضمن الكفايات التخصصية والمعرفة العممية
في مجال التخصص ,وبعد ثالث ىو ناتج عن تفاعل كل من ()PKو( ,)CKوىو المعرفة
بالبداغوجيا (التربية) و المحتوى( )PCKوىي مرتكز عممية إعداد المعممين في البرامج
األكاديمية والتدريبية أثناء الخدمة التي تكسب الطالب المعممين كيفية تدريس المحتويات
التعميمية لممتعممين في مختمف المراحل تعمميم(ناجي ,)3.61,وكنتيجة ليذا المنحى ظير ما
يعرف بمنحى ( )TPACKوالذي ىو كذلك محصمة لعمل بحثي مشترك عمى مدى خمس سنوات
من قبل كل من ( )Koehler & Mishra,2006والذي يكامل بين التكنولوجيا والبيداغوجيا
والمحتوى الدراسي ,وىو بمثابة إطار لوصف أنواع المعرفة التي يتعين عمم المعمم امتالكيا
لتجويد ممارساتو التدريسية ضمن بيئة تعمم وتعميم فعالة معززة بالتكنولوجيا ,ويتكون منحى
( )TPACKأساسا من ثالثة معارف أساسية ىي :المعرفة بالتكنولوجيا( ,)TKوالمعرفة
بالبيداغوجيا (التربية)( ,)PKوالمعرفة بالمحتوى( ,)CKونتيجة لتفاعل ىذه المعارف األساسية
ظيرت أربعة معارف فرعية مرتبطة بالمعارف األساسية وىي وفق الشكل التالي:
)0(Koehler,2013

شكل )2(.مكونات منحي ( )TPACKالمعرفة بالتكنولوجيا والبيداغوجيا
والمحتوى
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يتضح من الشكل ( )6أن منحى ( )TPACKيتضمن دمج لممعارف الضرورية الالزمة
لممعممين في تدريسيم المواد الدراسية لممتعممين في مختمف المراحل التعميمية وىذه المعارف ىي:
)( , (Moreno, Montoro, Colon,2019محمد( ,)3.63,أبو رية ,وعبدالعزيز,)3.63,
)((Koehler,Mishra,Akaoglu & Rosenberg,2013ناجي( ,)3.61 ,حسن,)3.63,
(السيد0)3.63,
أوال :المعرفة بالتكنولوجيا( )TKوتتضمن المعرفة بتشغيل واستخدام األجيزة التقنية من حواسيب
وأجيزة عرض ,وبرمجيات وتطبيقات تعميمية ,وانترنت ومكتبات رقمية ومصادر معمومات ,وقد
أشارت دراسة (المسردي )3.62 ,أن تكنولوجيا من أىم الوسائل واألساليب الحديثة التي تمكن
معمم الدراسات من استخداميا في إعداد ,وتقديم وعرض الدروس نتيجة لما تمتمكو من خصائص
ومميزات تجعميا قادرة عمى تحقيق العديد من األىداف كتفريد التعميم ورفع المستوى التحصيمي
لمطمبة إضافة إلى تعزيز قدراتيم عمى اكتساب ميارات التفكير ,وقد توصمت دراسة
(الطاىر )3.62,أن درجة امتالك معممي العموم االجتماعية لمكفايات التكنولوجية تراوحت بين
ضعيفة ومتوسطة نتيجة لعدم إدراك المعممين ألىميتيا في القيام بأدوارىم بكفاءة وفاعمية إضافة
إلى ضعف تأىيميم قبل الخدمة أو أثنائيا ,وكذلك أشارت نتائج دراسة (شاىين )3.62,أن
ىنالك ضعفا في امتالك الكفايات التكنولوجية لدى المعممين كنتيجة لعدم إلماميم ببعض
مزايا التكنولوجيا وسبل استخداميا في التدريس بالشكل األمثل 0وقد ذكرت دراسة
(أبو رية ,وعبدالعزيز )3.63,أنو يندرج تحت المعرفة التكنولوجية استخدام بعض األدوات غير
الرقمية في التدريس مثل الكتب المدرسية والوسائل التعميمية ومن ضمنيا الخرائط الجغرافية
والمجسمات والعينات والصور الفوتوغرافية والجوية,إضافة إلى فيم التكنولوجيا عمى نطاقيا
الواسع بما تشتمل عميو من كفايات لتطبيقيا بطريقة مثمرة في عممية تعمم وتعميم المتعممين
لموادىم الدراسية ومن ضمنيا الدراسات االجتماعية0
ثانيا :المعرفة بالبيداغوجيا ( :)PKأو المعرفة التربوية أو المعرفة بالتدريس وىذا يشير إلى
المعارف التي ينبغي لممعمم أن يمتمكيا وتتضمن األنشطة التربوية والعمميات والممارسات
واألساليب التدريسية ونظريات التعمم والتعميم وتصميم التدريس وكيفيو تحقيق األىداف التعميمية,
وأساليب وأدوات التقويم المناسبة لممادة الدراسية ولممتعممين وذلك في مختمف مراحل تعمميم ,فقد
أشارت دراسة (بمحسن )3.62,أن ىنالك ثالثة أنماط بيداغوجية تنشأ بين المعمم والمعرفة
والمتعمم وىي النمط التقميدي وىو النمط القائم عمى عالقة المعمم بالمعرفة ويتمثل في سمطة
المعمم المعرفية الذي يمقن المعرفة باعتباره مصد ار أساس ليا والممقن ليا والمتعمم عبارة عن متمق
يتوجب عميو السمع والحفظ واعادة ما حفظ ,النمط الحديث وىو الذي يعطي األولوية لنوع من
العالقة التي ترفض االنصيار ليدف معين وىذا النمط يعتبر من األنماط المرتكزة عمى األىداف
والتي تعتبر المعمم مصد ار من بين مصادر متعددة لمحصول عمى المعرفة ,النمط المستقبمي وىو
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النمط الذي يمنح لنشاط المتعمم أىمية بالغة ويتمحور حول قدرات المتعممين وتعمميم الذاتي
وىو التعمم المرتكز عمى الكفايات ,وفي ىذا الصدد أشارت دراسة (مريزيق )3.62,إلى جممة
من العالقات التي تتكون نتيجة وضعيات بيداغوجية تسود في النظام التربوي وما يشتمل عميو
من معممين ومتعممين ومواد تعميمية واجراءات وممارسات تدريسية ,وباعتبار المعمم أحد
العناصر الفاعمة في العممية التعميمية ينبغي عميو في عالقة المتعمم بالمعرفة أن يتعرف كيف
يمكن لممتعمم أن يمتمك المعرفة ,وما العوائق التي تحول دون ذلك ,وما التصورات التي تصعب
من امتالك المعرفة  ,وكيف يعالج المعمم المعرفة وكيف ينقميا من مصادرىا إلى نطاق التدريس
وما العالقات الوضعية التي تنجم بين المعمم والنظام التعميمي ىل ىي عالقة بنائية كنتيجة
لمعالقة بين المعمم والمادة الدراسية ,أم عالقة تعاون ومساعدة وتيسير نتيجة لعالقة المعمم
بالمتعمم ,وقد توصمت دراسة (فارح )3.63,إلى أنو لدى المعممين اتجاىات إيجابية نحو المعرفة
البيداغوجية خاصة فيما يتعمق ببيداغوجيا الكفايات كنتيجة لمواكبة التطورات العممية والتكنولوجية
ومحورية المتعممين في العممية التعممية التعميمية0
ثالثا :المعرفة بالمحتوى ( )CKوتتمثل في المعرفة التخصصية المرتبطة بالموضوعات الدراسية
التي يتم تدريسيا لممتعممين في مختمف مواد الدراسات االجتماعية لمختمف المراحل التعميمية وما
تشتمل عميو من أفكار ومفاىيم وحقائق وتعميمات ونظريات ,ومعرفة األطر التفسيرية التي
تترابط فيو مكونات المحتوى التعميمي وكيفية تنظيم المحتوى التعميمي وأساليب تكامميا ودمجيا
والربط فيما بينيا ,وكيفية توسيع المعرفة المرتبطة بيا ومناىج البحث واالستقصاء فييا0وقد
أشارت الكثير من الدراسات إلى المعرفة المرتبطة بالتخصص باعتبارىا مرتبطة بعممية إعداد
المعمم قبل الخدمة حيث أشارت دراسة (الشبمي ) 3..2,أن من أبرز جوانب إعداد معمم
الدراسات االجتماعية إعداده ثقافيا بحيث يكون المعمم مزود بالمعارف والخبرات المرتبطة
بالمجتمع واتجاىاتو وىذا يحتم عمى المعمم أن يكون ذو اطالع واسع عمى العديد من المعارف
مزود بالعديد من الميارات العممية ذات الصمة ,إضافة إلى إتقان معمم االجتماعيات لمحتوى
المادة الدراسية التي يقوم بتدريسيا في مختمف المجاالت التاريخية والجغرافية واالجتماعية ,سواء
في الجغرافيا أو التاريخ أو عمم االجتماع أو عمم النفس أو عمم االقتصاد000الخ ,وقد توصمت
دراسة (أبو سنينة )3.62,أن درجة إمتالك معممي الدراسات االجتماعية لممعرفة األكاديمية
(التخصصية) كانت بدرجة كبيرة ,وقد عزت الدراسة ذلك إلى طبيعة إعداد المعممين أكاديميا قبل
التحاقيم في الخدمة فيما ذكرت دراسة (عبد )3.61,أن المحتوى التخصصي من أبرز جوانب
إعداد المعمم لما لو من تأثير مباشر في العممية التعميمية والتعممية ,وينبغي تحديث المحتوى
التخصصي ليواكب التطورات العممية والتكنولوجية والتربوية ,وقد توصمت الدراسة أن ىنالك
ضعف في مواكبة المحتوى العممي لممستجدات المعاصرة وتدني في مستوى الثقافة لدى معممي
الجغرافيا  ,أما دراسة (بشناق )3.62,فقد توصمت إلى أن معممي الدراسات االجتماعية
يمتمكون كفايات معرفية في مجال التخصص بدرجة عالية
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رابعا المعرفة بالتكنولوجيا والبيداغوجيا ( )TPKوتتضمن استخدام التقنية أثناء العممية التدريسية
وتوظيفيا لتحقيق األىداف الدراسية واحداث عممية تعمم أكثر فاعمية باالستفادة من خصائص
وسمات ومميزات التكنولوجيا في عمميتي التعمم والتعميم إضافة إلى تمك الكفايات التي تمكن
المتعمم من التعامل مع البرامج التعميمية والمصادر التكنولوجية الرقمية والعادية في تدريس
المتعممين  ,واختيار أفضل الخيارات التكنولوجية المالئمة لالستراتيجيات والطرائق التدريسية التي
يستخدميا المعممين ,وقد أشارت دراسة (المسروري )3.62,أن من أبرز الكفايات التكنولوجية
المرتبطة بالممارسة التدريسية الالزمة لمعممي االجتماعيات الكفايات ذات العالقة بالثقافة
الحاسوبية من حيث معرفة المكونات المادية والبرامجية ,الكفايات االستخدامية والتي تشتمل عمى
كيفية التعامل مع الحاسوب من حيث اإلدخال والمعالجة واإلخراج ,الكفايات المعموماتية
والمرتبطة باستخدام شبكات االنترنت ,ومختمف االمصادر المعموماتية ,وقد أشارت الكثير من
ال دراسات إلى أىمية التكنولوجيا ومستحدثاتيا في العممية البيداغوجية التدريسية من خالل ما
توفره من مزايا من أبرزىا التفاعمية :والتي تعني بأنماط التواصل بين المتعممين ضمن مواقف
تعمميم وردود فعميم عند استخداميم ألساليب تعمميم باستخدام التكنولوجيا ,الفردية :حيث تتيح
التكنولوجيا تفريد المواقف التعميمية لتالئم خصائص المتعممين وقدراتيم واستعداداتيم وخبراتيم,
التنوع , :من خالل ما توفره التكنولوجيا من خيارات متعددة ليتمكن المتعمم والمعمم من اختيار ما
يناسب الموقف التعميمي بشكل فاعل ,الكونية :وذلك من خالل إمكانياتيا لالنفتاح عمى مصادر
المعمومات في مختمف أرجاء العالم ,التكاممية :والتي تتيحيا التكنولوجيا لتكامل كافة مكونات
الموقف التعميمي من أىداف وخبرات ومحتويات تعميمية ووسائل تعميمية وأنشطة يمكن أن تقدم
بشكل متكامل ,اإلنتاجية :من خالل ما توفره تكنولوجيا التعميم لممتعممين والمعممين من خيارات
متعددة ومتنوعة تساىم في رفع إنتاجية التعمم والتعميم في المنظومة التعممية التعميمية ,الجودة
الشاممة :وذلك وفق ما تشتمل عميو برمجيات تعميمية تمكن من تصميميا بشكل أفضل وتقديميا
بشكل أكثر نجاحا ,ومتابعة فورية وتعديل وتطوير يتماشى مع طبيعة الموقف التعممي التعميمي

(ىنداوي ,)3..2,وقد أشارت نتائج دراسة (نصار )3.64,إلى أن اتجاىات المعممين نحو
استخدام التكنولوجيا في الممارسات التدريسية كانت بدرجة مرتفعة0

خامسا :المعرفة بالبيداغوجيا والمحتوى ( :)PCKوالتي تتضمن امتالك معممي الدراسات
االجتماعية الميارات التدريسية الفعالة واختيار أفضل المداخل التدريسية لممحتويات التعميمية من
جانب ولممتعممين من جانب آخر وفق خصائصيم النمائية ,فقد أشارت دراسة (بمحسن)3.62,
أن البيداغوجيا ىي مزيج بين النظرية والتطبيق والتي تنعكس عمى الممارسات التربوية التي يقوم
فييا المعممين لتقديم الدروس داخل غرفة الدراسة بشكل يالئم وضعية طمبتيم والمادة الدراسية
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التي يقومون بتدريسيا ,وقد أشارت دراسة (يحياوي )3.61,أن البيداغوجيا تعنى بكل ما يدخل
ضمن العالقة بين المتعمم والمعمم وطريقة التعمم حسب المحتوى العممي لممادة الدراسية  ,وىي
عبارة بعد تطبيقي لمتربية التي تستمد مفاىيميا من عمم النفس وعمم االجتماع واالنثربولوجيا,
والثقافة والتي تيتم باختيار طرق التدريس والوسائل والتقنيات التعميمية والتقويم ومختمف مكونات
العممية التعممية التعميمية المتداخمة بشكل مباشر أو غير مباشر في مختمف المواقف التعممية
التعميمية 0وقد أشارت دراسة (السيد ,)3.63,أن البيداغوجيا تيتم بكيفية التخطيط لتدريس
المتعممين لممحتوى التعميمي ومعرفة أسباب صعوبة أو سيولة تعمم وتعميم مكونات المحتوى

التعميمي ,إضافة إلى المعرفة بنظريات التعمم والتعميم وأبرز النماذج التدريسية المرتبطة فييا
وكيفية استخداميا عند تخطيط الدروس وتنفيذىا وتقويميا0

سادسا :المعرفة بالتكنولوجيا والمحتوى( )TCKوتتضمن المعرفة بالتقنيات التعميمية والبرامج
التعميمية المالئمة لممحتويات التعميمية ,إضافة إلى مصادر اإلنترنت والتطبيقات التعميمية التي
تتضمن محتويات تعميمية يمكنيا أن تعزز فيم وادراك المتعممين لما يدرسونو من موضوعات
دراسية  ,إضافة إلى امتالك كفايات بناء برامج تعميمية باستخدام البرمجيات المالئمة
لممحتويات ,إضافة إلى توظيف التطبيقات في التكنولوجية في صناعة المحتوى التعميمي ,وقد

ذكر ) (Chrestofher,2003أن التكنولوجيا يمكنيا أن تساعد المعممين من تييئة فرص تعمم
لممحتوى التعميمي بشكل أكثر فاعمية إضافة إلى أنيا تكسبيم أنماط سموكية جديدة وأدوار مختمفة
لمتدريس وادارة صف بشكل أكثر تنظيما مما يساىم في تحقيق أىداف المحتوى التعميمي لممادة
الدراسية 0وقد أشارت دراسة (الرفاعي ,وطوالبة )3.60,إلى أن الدراسات االجتماعية من أكثر
المواد الدراسية التي تحتوي عمى مواضيع يمكن تعمميا بشكل أفضل من خالل تفاعل المتعممين
مع التكنولوجيا الحديثة وبرمجياتيا المختمفة كالواقع االفتراضي والمحاكات والتي يمكنيا أن تمكن
المتعمم من معايشة الواقع افتراضيا 0وقد أشارت دراسة (الدوسري )3.63,أن استخدام تكنولوجيا
التعميم في األنشطة التعميمية يتيح لممعمم والمتعمم ممارسة العمميات التعميمية والتعممية بشكل

ميسر وذلك من خالل التكاليف الطالبية وحل التمارين المتعمقة بالمحتوى وأىداف الدراسات
االجتماعية وعمل الممخصات وتوظيف المكتبة االلكترونية ,ودراسة القضايا الجغرافية والتاريخية
محميا وعالميات ,وقد أشارت نتائج الدراسة أن درجة توظيف معممات الدراسات االجتماعية
لمتكنولوجيا في تدريس المحتوى كانت بدرجة متوسطة 0بينما توصمت دراسة (الزىراني)3.63,
أن درجة استخدام معممات الدراسات االجتماعية لتكنولوجيا التعميمية كانت بدرجة كبيرة ,بينما
توصمت دراسة (العنزي )3..3,أن درجة استخدام معممي الجغرافيا لمتكنولوجيا في تدريس
المحتوى العممي لممادة الدراسية كانت بدرجة متوسطة0
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سابعا :المعرفة بالتكنولوجيا والبيداغوجيا والمحتوى ( )TPACKوىي المعرفة الكمية التي تنتج
عن تداخل المعرفة في التربية والتكنولوجيا وما ينجم عنيا من عالقات كما تم توضيحو مسبقا,
وىي تعبر عن كفايات معمم الدراسات االجتماعية أثناء تخطيطو وتنفيذه لمدروس وتقويميا بحيث
ينطمق من ما يتضمنو المحتوى التعميمي وما يحتاجو من معارف وميارات وقيم وىذا يجعل من
المعمم يتأمل في ما يمتمكو من معارف تخصصية وما تحتاج إليو تمك الموضوعات من محتويات
تعميمية تمكن من تكوين فيم أفضل ليا من قبل المتعممين ثم التفكير في ما يالئميا من طرق
وأساليب ونماذج تدريس ,إضافة إلى إدراك مضامين وغايات النظريات التعممية التعميمية التي
ترتكز عمييا كل طريقة من الطرق التدريسية وكيفية تصميم الدروس من خالليا وكيفية تحقيق
ما تتضمنو من أىداف وأساليب تقويميا حسب الموضوعات الدراسية والخصائص النفسية
لممتعممين ,كل ذلك باإلفادة من اإلمكانات التكنولوجية وما تتضمنو من تقنيات وأجيزة وبرمجيات
وأدوات يمكن توظيفيا في الموقف التعميمي ,والذي ينعكس ضمنا عمى عممية التعمم لدى
المتعممين حيث توصمت نتائج دراسة(ناجي )3.61,أن التدريس باستخدام منحى ()TPACK
حقق فاعمية مرتفعة في تنمية ميارات التفكير لدى المتعممين ,وقد توصمت كذلك نتائج دراسة
(صبري )3.64,أن ( )TPACKأثر إيجابا و بدرجة كبيرة في التحصيل الدراسي والتواصل
والتفكير التوليدي لدى المتعممين ,وكنتيجة ألىمية ىذا المنحى في العممية التعميمية تطرقت
بعض الدراسات إلى واقع معرفة المعممين ليذا المنحى فقد أشارت نتائج دراسة
(العنزي ,والشدادي )3.63,أن درجة معرفة المعممات بيذا المنحى كانت مرتفعة ,وقد توصمت
نتائج دراسة (عمر )3.63 ,أن مستوى األداء التدريسي لمعممي االجتماعيات تحسن بعد
مرورىم بدورة تدريبية في منحى ( )TPACKمقارنة بزمالئيم الذين لم يمروا بيا ,كما أكدت
دراسة ( )Michalsky,2010أن منحى ( )TPACKيعتبر أساسا في تقدم المعممين مينيا ,وأن
لذلك أثر في ممارساتو التدريسية بدرجة كبيرة بشكل ينعكس إيجابا عمى تحصيل المتعممين ,وفي
نفس السياق توصمت دراسة ( & Harris , Phillips, Koehler , Rosenberg,
 )Phillips,2009أن توظيف ىذا المنحى في العممية التعميمية يوفر نوعية ممارسات تعمم
وتعميم ذات جودة عالية مقارنة بالمناحي أو األنماط التقميدية 0كما توصمت نتائج
دراسة(حسن )3.63,أن تكامل مكونات منحى ( )TPACKأثر بفعالية عالية في تنمية األداء
التدريسي لدى معممي الدراسات االجتماعية  ,وقد توصمت دراسة ( )Jang,Chang,2016أنو
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس في معرفة منحى( )TPACKفي
الممارسات التدريسية ,بينما توصمت نتائج دراسة ( )Altun,2013أن ىنالك فروق ذات داللة
إحصائية في معرفة ( )TPACKيعزى لمتغير الجنس لصالح المعممات ,وقد توصمت دراسة
( )Baran,Uygun,2016أن البرنامج التدريبي المستند عمى منحى ( )TPACKعزز لدى
المعممين ميارات االتصال العممي ,واالستعداد لمممارسة  ,والكفاءة التكنولوجية والتعمم المستدام0
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أىمية منحى ( )TPACKلمعممي الدراسات االجتماعية:
تبرز أىمية ىذا المنحى بالتصاقو الوثيق بالممارسة التدريسية وذلك من خالل إدماج المعارف
التربوية والتكنولوجية والتخصصية في مجال الدراسات االجتماعية عند المعممين ,إضافة
إلى إدخال التكنولوجيا في سياقات المواقف التعميمية في الفصول الدراسية ,عالوة عمى أن
امتالك معممي الدراسات االجتماعية في مجال تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت يرسم خارطة
الطريق لمممارسة التدريسية لتحقيق الغايات واألىداف التعميمية المرتبطة بالمادة الدراسية وفق

أنجح األساليب واألسس النظرية التي توجو تطبيقيا واستخداميا داخل الفصول الدراسية
) (Moreno, Montoro, Colon,2019فقد توصمت دراسة ( )Abbitt,2011أن ىنالك
أثار إيجابية الستخدام منحى ( )TPACKفي تحسين الممارسة التدريسية لدى المعممين إضافة
إلى تجويد الكفاءة الذاتية ودمج التكنولوجيا بشكل إيجابي أثناء تدريسيم لممواد الدراسية ,وفي
ىذا الصدد أيضا أظيرت دراسة) (Chai, Koh , Tsai 2013أن استخدام المنحى حسن من
مستوى اتجاىات المعممين نحو استخدام التكنولوجيا في الممارسة التدريسية ,كما توصمت دراسة
( )Oskay,2017أن استخدام منحى ( )TPACKأثر في المستويات المعرفية لممحتوى
التعميمي بشكل إيجابي لدى المعممين أثناء ممارستيم التدريسية وساىم في رفع مستوى كفاءتيم
المينية في استخدام تكنولوجيا التعميم ,كما أشارت دراسة ((Miguel-Revilla, Martínez-
 )Ferreira, Sánchez-Agustí (2020إلى أن استخدام ( )TPACKلدى معممي
الدراسات االجتماعية أدى إلى تحسين تدريسيم لممحتوى العممي في الدراسات االجتماعية
وعزز كفاياتيم التكنولوجية وأثر في تحسين حموليم لممشكالت التي تواجييا عممية تدريس
الدراسات االجتماعية0

مشكمة الدراسة:
برز الشعور بمشكمة الدراسة الحالية بعد إقرار و ازرة التعميم في المممكة العربية السعودية

لممنيج الجديد لمدراسات االجتماعية في كافة المراحل التعميمية وىو منيج قائم عمى التنظيم
التكاممي بين ميادين ومجاالت الدراسات االجتماعية والذي يختمف في عممية بناءه وتنفيذه عن
المناىج المنفصمة وحيث أنو ليس ىناك متخصصون في الدراسات االجتماعية بشكل شامل وانما
متخصصين في أحد فروعيا بشكل مستقل عن بقية المجاالت الفرعية فييا ,فيناك معممون
لمجغ ارفيا ومعممون لمتاريخ ومعممون لعمم االجتماع ومعممون لعمم النفس وغيرىم في الحقول
ذات الصمة بالدراسات االجتماعية ولكون الدراسات االجتماعية وفق التنظيم التكاممي بحاجة
إلى معرفة تكاممية وكفايات تدريسية مالئمة لكي تتحقق الغايات التربوية منيا ,ظيرت الحاجة
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إلى ىذه الدراسة والمتمثمة في الكشف عن درجة امتالك معممي الدراسات االجتماعية لمكفايات
المعرفية التكاممية في تدريس الدراسات االجتماعية والتي يراىا الباحث منسجمة تماما مع منحى
( )TPACKحيث أكدت بعض الدراسات إلى جدوى ىذا المنحى في تجويد الممارسة التدريسية
وتح قيق التنمية المينية لممعممين واتخاذ الق اررات المناسبة لممواقف التعميمية ومن بين ىذه
الدراسات دراسة (Temecheg, 2014). :ودراسة ) ,(Gur ,& Karamete, 2015ودراسة
(العنزي ,والشدادي )3.63,ودراسة (حسن0)3.63,

أسئمة الدراسة :تمخضت مشكمة الدراسة عن السؤال الرئيس التالي :
ما درجة امتالك معممي ومعممات الدراسات االجتماعية بمحافظة رفحاء لممعرفة التكاممية
بكفايات( )TPACKمن وجية نظرىم؟ وقد تفرع عن ىذا السؤال األسئمة الفرعية التالية:
ىل تختمف درجة امتالك معممي ومعممات الدراسات االجتماعية بمحافظة رفحاء لممعرفة
التكاممية بكفايات( )TPACKمن وجية نظرىم تبعا الختالف جنسيم؟
ىل تختمف درجة امتالك معممي ومعممات الدراسات االجتماعية بمحافظة رفحاء لممعرفة
التكاممية بكفايات( )TPACKمن وجية نظرىم تبعا الختالف تخصصاتيم الدقيقة؟
ىل تختمف درجة امتالك معممي ومعممات الدراسات االجتماعية بمحافظة رفحاء لممعرفة
التكاممية بكفايات( )TPACKمن وجية نظرىم تبعا الختالف خبراتيم العممية؟
ىل تختمف درجة امتالك معممي ومعممات الدراسات االجتماعية بمحافظة رفحاء لممعرفة
التكاممية بكفايات( )TPACKمن وجية نظرىم تبعا الختالف المرحمة التعميمية؟
أىمية الدراسة :تتمثل أىمية الدراسة في بعدين بعد عممي وبعد عممي ,فبالنسبة لمبعد العممي
يعتبر منحى ( )TPACKمن المناحي الحديثة التي تعنى بالجوانب المينية لممعممين ,وال زال
بحاجة لمعديد من الدراسات التي تأصل لو وتكشف عن طبيعة ممارسة كفاياتو وقد تكون ىذه

الدراسة رافدا عمميا في ىذا المنحي خاصة في مجال الدراسات االجتماعية ,قد تساىم الدراسة
الحالية من خالل منيجيتيا ونتائجيا إلى تكوين عمق معرفي بطبيعة الممارسة التدريسية في
ضوء المنحى ويكون مجاال لمعديد من الدراسات ذات الصمة ,أما بالنسبة لمبعد العممي قد تعين
ىذه الدراسة من خالل أداتيا المعممين إلى تطوير مياراتيم المينية ,وقد ترسم ليم مالمح
التدريس وفق مرتكزات المنحى وبالتالي اإلبداع في ممارساتيم التدريسية في مختمف المواقف,
كذلك قد تمفت ىذه الدراسة عناية المسؤولين عن مناىج الدراسات االجتماعية في بناء مناىج
تراعي في أدلتيا وبرامجيا ىذا المنحى0
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أىداف الدراسة :يعتبر اليدف الرئيس في ىذه الدراسة ىو :الكشف عن درجة امتالك معممي
الدراسات االجتماعية بمحافظة رفحاء لممعرفة التكاممية بكفايات( ,)TPACKوالذي يشخص
طبيعة الممارسة خاصة بعد تطور مناىج االجتماعية وفق التنظيم التكاممي لحقول وميادين
الدراسات االجتماعية ,ويترتب عمى ىذا اليدف أىداف فرعية متمثمة في:
 بناء أداة لقياس الكفايات المعرفية التكاممية في الدراسات االجتماعية في ضوء منحى()TPACK
 الكشف عن وجود اختالفات في الكفايات المعرفية التكاممية في ضوء منحى ()TPACKتعزى لبعض المتغيرات مثل :الجنس ,التخصص ,الخبرة العممية ,المرحمة التعميمية.

مصطمحات الدراسة:
الكفايات المعرفة التكاممية :يعرفيا الباحث بالمقدرات المعرفية واألدائية لمعممي ومعممات
الدراسات االجتماعية المعرفية في الجوانب التكنولوجية ,والبيداغوجية ,والتخصصية في مجال
الدراسات االجتماعية وىي المضمنة في أداة الدراسة0
منحى ( :)TPACKيعرفو الباحث إجرائيا بذلك المنحى الذي يشتمل عمى كفايات معرفية
متعمقة في التكنولوجيا والبيداغوجيا والمحتوى ينتج عن تداخميا عالقات فيما بينيا كفايات تتعمق
بالمعرفة بالتكنولوجيا والبيداغوجيا ,والمعرفة بالتكنولوجيا والمحتوى والمعرفة بالبيداغوجيا
والمحتوى والذي يمكن مالحظتيا وقياسيا من خالل استجابات معممي ومعممات الدراسات
االجتماعية إلداة الدراسة 0
الدراسات االجتماعية :ىي مواد ومقررات الدراسات االجتماعية والتي تشتمل عمى موضوعات
تاريخية وجغرافية ,واقتصادية وفي مجال عمم االجتماع وعمم النفس والتي تدرس لممتعممين في
مختمف المراحل التعميمية0
معممي ومعممات الدراسات االجتماعية :ىم المعممون والمعممات المتخصصون في أحد حقول
الد ارسات االجتماعية والذين يقومون بتدريسيا في مختمف المراحل التعميمية بمحافظة رفحاء في
الممممكة العربية السعودية

حدود الدراسة :تقتصر الدراسة الحالية عمى الحدود التالية:
الحدود البشرية :ىم جميع معممي ومعممات الدراسات االجتماعية بمحافظة رفحاء0
الحدود المكانية :المدارس الحكومية التابعة لمكتب التعميم بمحافظة رفحاء
الحدود الزمانية :الفصل الدراسي األول من العام  6226/622.ىـ الموافق 3.3./3.64م
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الحدود الموضوعية :الكفايات المعرفية التكاممية في منحى ( )TPACKوالمتضمنة في أداة
الدراسة وىي( :كفايات معرفية متعمقة في التكنولوجيا والبيداغوجيا والمحتوى ينتج عن تداخميا
عالقات فيما بينيا كفايات تتعمق بالمعرفة بالتكنولوجيا والبيداغوجيا ,والمعرفة بالتكنولوجيا
والمحتوى والمعرفة بالبيداغوجيا والمحتوى في الدراسات االجتماعية)

منيج الدراسة واجراءاتيا:
لتحقيق أىداف الدراسة واإلجابة عن أسئمتيا وتحديد أداة جمع بياناتيا اتبعت الدراسة الحالية
المنيج الوصفي التحميمي وذلك لوصف درجة امتالك معممي ومعممات الدراسات االجتماعية
بمحافظة رفحاء لمكفايات المعرفية التكاممية في ضوء منحى ( )TPACKوذلك من خالل استبانة
لجمع وجيات نظرىم وبالتالي تبويبيا وتحميميا لموصول إلى فيم أعمق حول ذلك ,وىو المنيج
المالئم لمدراسة الحالية0

مجتمع الدراسة وأفرادىا:
تكون مجتمع الدراسة من جميع معممي الدراسات االجتماعية في مختمف المراحل التعميمية
والبالغ عددىم حسب إحصائية مكتب التعميم بمحافظة رفحاء لمعام الدراسي  6226/622.ىـ
( )23معمما ومعممة تم اعتبار( )3عينة استطالعية ,ولم يتجاوب منيم ألداة الدراسة ()4
معممين ومعممات ,ليكون أفراد الدراسة ( )16معمما ومعممة موزعين عمى النحو التالي ()23
معمما ,و( )34معممة ,ونظ ار لقمة عدد مجتمع الدراسة نسبيا تم اعتبارىم جميعا أفرادا لمدراسة

أداة الدراسة:
تمثمت أداة الدراسة من استبانة لقياس وجيات نظر معممي ومعممات الدراسات االجتماعية
حول درجة امتالكيم لمكفايات المعرفية التكاممية في ضوء منحى ( ,)TPACKوقد تم بناء
االستبانة بعد االطالع عمى األدب التربوي والدراسات ذات الصمة ومنيا (Baran, , Uygun,.
( ,2016).( Koehler, 2013).محمد( ,)3.63,حسن( )3.63,العنزي,الشدادي,)3.63,
(صبري ,)3.64,كما تم الرجوع إلى المعايير المينية لمعممي االجتماعيات (الجغرافيا,
والتاريخ) ,ومصفوفة المدى والتتابع لمدراسات االجتماعية الصادرة عن الييئة الوطنية لتقويم
التعميم والتدريب  )6226(,والمتاحة عبر موقعيا االلكتروني0
وقد تكونت األداة بصورتيا النيائية بعد التأكد من صدقيا وثباتيا في الكفايات التالي:
 -6الكفايات المعرفية بالتكنولوجي( )TKوتشتمل عمى ( )4كفايات
 -3الكفايات المعرفية بالبيداغوجيا( )PKوتشتمل عمى ( )66كفاية
 -2الكفايات المعرفية بالمحتوى ( )CKوتشتمل عمى( )30كفاية
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 -2الكفايات المعرفية بالتكنولوجيا والبيداغوجيا( )TPKوتشتمل عمى ( )66كفاية
 -0الكفايات المعرفية بالتكنولوجيا والمحتوى( )TCKوتشتمل عمى ( )62كفاية
 -1الكفايات المعرفية بالبيداغوجيا والمحتوى( )PCKوتشتمل عمى ( )63كفاية
 -2الكفايات المعرفية التكاممية بالتكنولوجيا والبيداغوجيا والمحتوى( )TPACKوتشتمل عمى
( )32كفاية
وقد استخدمت االستبانة مقياس ليكرت الخماسي لتحديد درجة امتالكيم الكفايات المعرفية
التكاممية في ضوء منحى ( )TPACKمن وجية نظرىم وىو عمى التالي:
جدول( .)1توزيع الدرجات عمى االستجابات المتضمنة في األستبانة
االستجابات

قميمة جدا

قميمة

متوسطة

كبيرة

كبيرة جدا

الدرجات

6

3

2

2

0

وقد روعيت أوزان فئات االستجابة لفقرات االستبانة باستخدام المعادلة التالية:
المدى , 2 6 0 :طول الفئة  .03. 0 2:وبالتالي يمكن توزيع فئات االستجابة لفقرات
االستبانة كما يمي:
قميمة جدا ( )603.-6قميمة ( )301.-6036متوسطة ( )202.-3016كبيرة()203.-2026
كبيرة جدا(0)0-2036
صدق األداة :تم التأكد من صدق االستبانة وذلك عبر الصدق الظاىري :حيث عرضت
االستبانة في صورتيا األولية عمى مجموعة من المحكمين المختصين في مناىج وطرق تدريس
الدراسات االجتماعية والمتخصصين بتكنولوجيا التعميم ,وتم األخذ بجميع ما اقترحوه من تعديالت
 ,ثم تم حساب االتساق الداخمي لالستبانة وذلك بعد تطبيقيا عمى عينة استطالعية من مجتمع
الدراسة وعددىم ( )3معممين ومعممات وتم التنبيو عمييم بعدم المشاركة في االستبانة في نسختيا
النيائية وذلك لمزيد من تحري الصدق ,وقد استخدم معامل االرتباط بيرسون لحساب االتساق
الداخمي بين كل عبارة والمحور التي تنتمي إليو وقد تراوحت جميعيا بين ( ,).832-,.003وىذا
يدل عمى ارتباط عال يمنح الثقة بصدق االستبانة في قياس ما وضعت ألجمو0

ثبات األداة :تم استخدام معامل كرونباخ ألفا ( )Cronbach Alphaلحساب ثبات االستبانة
وقد التوصل إلى أن قيم الثبات كانت عالية حيث بمغت ( ).0436في االستبانة بشكل عام وىذا
يشير إلى تمتع األداة بثبات عال يطمئن بصالحيتيا لالستخدام في الدراسة الحالية0
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األساليب اإلحصائية:
-

معامل ارتباط بيرسون ومعامل كرونباخ الفا
التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
اختبار (ت) ()T-test
تحميل التباين األحادي

نتائج الدراسة ومناقشتيا وتفسيرىا:

تم الكشف عن نتائج الدراسة الحالية من خالل استعراض وتحميل ومناقشة وتفسير
وجيات نظر أفراد الدراسة حول درجة امتالكيم لممعرفة التكاممية في ضوء منحى ()TPACK
وىي عمى النحو التالي:

أوال :اإلجابة عن السؤال األول :وىو السؤال الرئيس في ىذه الدراسة والذي ينص عمى
(ما درجة امتالك معممي الدراسات االجتماعية بمحافظة رفحاء لممعرفة التكاممية بكفايات
( )TPACKمن وجية نظرىم؟)0وقد تم ذلك من خالل استعراض المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى االستبانة وىي ما يتضح في
الجدول0)3(0
جدول )0(.المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة امتالك معممي ومعممات
الدراسات االجتماعية بمحافظة رفحاء لممعرفة التكاممية بكفايات( )TPACKمن وجية نظرىم
الكفايات المعرفية التكاممية لمنحى
()TPACK
الكفايات المعرفية
6
بالتكنولوجي()TK
الكفايات المعرفية
3
بالبيداغوجيا()PK
الكفايات المعرفية بالمحتوى
2
()CK
الكفايات المعرفية بالتكنولوجيا
2
والبيداغوجيا()TPK
الكفايات المعرفية بالتكنولوجيا
0
والمحتوى()TCK
الكفايات المعرفية بالبيداغوجيا
1
والمحتوى()PCK
الكفايات المعرفية التكاممية بالتكنولوجيا
والبيداغوجيا والمحتوى ()TPACK

أفراد
الدراسة

المتوسطات

االنحرافات
المعيارية

الدرجة

الترتيب

16

2.5246

.58904

قميمة

0

16

3.6438

.68520

كبيرة

6

16

3.4852

.65939

كبيرة

3

16

3.4249

.86344

كبيرة

2

16

2.9079

.81211

متوسطة

2

16

2.4473

.75287

قميمة

1

16

3.0723

59104
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يتضح من الجدول )3(0أن الدرجة الكمية المتالك معممي ومعممات الدراسات االجتماعية
بمحافظة رفحاء لممعرفة التكاممية بكفايات( )TPACKمن وجية نظرىم كانت بدرجة متوسطة
حيث بمغ المتوسط الحسابي( )3.0723بانحراف معياري ( )59104وعند ترتيب الكفايات حسب
استجابة أفراد الدراسة يظير أن درجة امتالك المعممين والمعممات الكفايات المعرفية
بالبيداغوجيا( )PKجاءت في المرتبة األولى ومن ثم الكفايات المعرفية بالمحتوى ( )CKفي
المرتبة الثانية تالىا الكفايات المعرفية بالتكنولوجيا والبيداغوجيا( )TPKفي المرتبة الثالثة
وجميعيا بدرجة كبيرة تراوحت متوسطاتيا بين ( ,)2023 -3.64وانحرافات معيارية بين
( ).0312 -.0130وقد يفسر ذلك بأن معممي ومعممات الدراسات االجتماعية يدركون الطرق
التدريسية كبعد معرفي بيداغوجي كما أن لدييم امتالك لمبعد المعرفي بالمحتوى الذي ينتمي إليو
تخصصيم نتيجة لتأىيميم وخبراتيم التدريسية واحتكاكيم بالمحتوى المعرفي أثناء ممارساتيم
التدريسية إضافة إلى وعييم الكبير بما يمزم الممارسات التدريسية من تقنية مالئمة وقد تكون ىذه
المعرفة من باب اإلدراك المعرفي الذي ال يرتقي إلى المعرفة التكاممية بكفايات ()TPACK
والذي يظير في قمة امتالكيم لمكفايات المعرفية بالتكنولوجي( )TKالتي جاءت بالمرتبة الخامسة
وبدرجة (قميمة) والكفايات المعرفية بالبيداغوجيا والمحتوى( )PCKوالتي جاءت بالمرتبة السادسة
وبدرجة قميمة رغم أن امتالكيم لمكفايات المعرفية بالتكنولوجيا والمحتوى( )TCKجاءت بدرجة
متوسطة و في المرتبة الرابعة ,فقد يعود ذلك إلى طبيعة المنحى الذي يحتاج ليتكامل إلى امتالك
المعممين األسس النظرية التي توجو تطبيق تمك الكفايات واستخداميا في الفصول الدراسية سواء
عمى المستوى األدائي أو المستوى التربوي وقد يعود ذلك إلىعدم الممارسة الفعمية لالستخدامات
التكنولوجية وتوظيفيا بشكل حقيقي في ممارساتيم التدريسية وقد يعود ذلك إلى طبيعة المحتوى
التعميمي في المقررات الدراسية الذي ال يمكن المتعممين من التوظيف الفاعل لمتكنولوجيا األمر
الذي انعكس عمى معرفتيم وربما يرجع ذلك إلى ضيق الوقت الزمني لمحصص الدراسية وزيادة
عدد الطالب في الغرف الدراسية الذي يجبر المعممين عمى إتباع طرق تدريس محددة لتقديم
المحتوى ,وقد اتفقت ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو نتائج دراسة (الظاىري ,)3.62,ودراسة
(شاىين ,)3.62,ودراسة (العنزي ,)3..3,و دراسة (عبد ,)3.61,وقد اختمفت نتيجة الدراسة
الحالية عن النتيجة التي توصمت إلييا دراسة (العنزي,والشدادي )3.63,التي اعتبرت أن درجة
امتالك المعممات لكفايات ( )TPACKكانت مرتفعة0
ثانيا :اإلجابة عن السؤال الثاني :والذي ينص عمى (ىل تختمف درجة امتالك معممي
الدراسات االجتماعية بمحافظة رفحاء لممعرفة التكاممية بكفايات( )TPACKمن وجية نظرىم
تبعا الختالف جنسيم؟)0وقد تم ذلك من خالل استخدام اختبار (ت) وىو مايظير في
الجدول0)2(0
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درجة امتالك معممي ومعممات الدراسات االجتماعية

د /ىزاع عامر أباقرين الشمري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول ) 02(.المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة ت وداللتيا في امتالك معممي الدراسات
االجتماعية بمحافظة رفحاء لممعرفة التكاممية بكفايات( )TPACKمن وجية نظرىم تبعا
الختالف جنسيم
الكفايات المعرفية التكاممية لمنحى
()TPACK
الكفايات المعرفية بالتكنولوجي()TK
الكفايات المعرفية بالبيداغوجيا()PK
الكفايات المعرفية بالمحتوى ()CK
الكفايات المعرفية
بالتكنولوجياوالبيداغوجيا()TPK
الكفايات المعرفية بالتكنولوجيا
والمحتوى()TCK

الكفايات المعرفية بالبيداغوجيا
والمحتوى()PCK
الكفايات المعرفية التكاممية
بالتكنولوجيا والبيداغوجيا والمحتوى
()TPACK

الجنس

العدد

المتوسطات

االنحرافات

معمم
معممة
معمم
معممة
معمم
معممة
معمم
معممة
معمم
معممة
معمم
معممة
معمم

32
29
32
29
32
29
32
29
32
29
32
29
32

2.6285
2.4100
3.6903
3.5925
3.5575
3.4055
3.4766
3.3678
3.0216
2.7825
2.4308
2.4655
3.1342

.54697
.62156
.66398
.71607
.70170
.61158
.84673
.89296
.78282
.83890
.70489
.81477
.58325

معممة

29

3.0040

.60226

درجة
الحرية

قيمة ت

الداللة

59

1.460

.465

59

.554

.949

59

.898

.494

59

.488

.957

59

1.152

.871

59

178

.400

59

.858

.992

يتضح من الجدول )2(0أنو ليس ىنالك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )α ≥.0.0بين معممي ومعممات الدراسات االجتماعية في امتالكيم لممعرفة التكاممية
بكفايات( )TPACKتبعا لجنسيم في المحاور الفرعية وعمى المستوى الكمي التكاممي في
الكفايات وىذا يعود إلى أن المعممين والمعممات يقومون بعمل متماثل ويتعاممون مع منيج واحد
ويستخدمون نفس الطرق التدريسية كما أنيم متشابيون في تأىيميم ودرجاتيم العممية وخبراتيم
التدريسية كما أنو يبدو ان كال من المعممين والمعممات ليس لدييم الخبرات الكافية في مجال
التكنولوجيا وأساليب إدماجيا في األبعاد البيداغوجية والمحتويات المعرفية التخصصية ,وىو
المالحظ في تقارب المتوسطات الحسابية الستجاباتيم ألداة الدراسة ,وتتفق ىذه النتيجة مع ما
توصمت لو دراسة ( )Jang,Chang,2016فيما اختمفت مع ما توصمت لو داسة
( )Altun,2013التي وجدت أن ىناك فروقا في المعرفة بالمنحى يعزى الختالف الجنس وىو
لصالح المعممات0
ثالثا :اإلجابة عن السؤال الثالث :والذي ينص عمى (ىل نختمف درجة امتالك معممي
الدراسات االجتماعية بمحافظة رفحاء لممعرفة التكاممية بكفايات( )TPACKمن وجية نظرىم
تبعا الختالف تخصصاتيم الدقيقة ؟)0وقد تم ذلك من خالل استخدام اختبار (ت) وىو ما يظير
في الجدول0)2(0
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ـ المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول ) 4(.المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) وداللتيا في امتالك معممي الدراسات
االجتماعية بمحافظة رفحاء لممعرفة التكاممية بكفايات( )TPACKمن وجية نظرىم تبعا
الختالف تخصصاتيم
الكفايات المعرفية التكاممية
لمنحى ()TPACK

الكفايات المعرفية
بالتكنولوجي()TK
الكفايات المعرفية
بالبيداغوجيا()PK
الكفايات المعرفية بالمحتوى
()CK
الكفايات المعرفية
بالتكنولوجياوالبيداغوجيا()TPK
الكفايات المعرفية بالتكنولوجيا
والمحتوى()TCK
الكفايات المعرفية بالبيداغوجيا
والمحتوى()PCK
الكفايات المعرفية التكاممية
بالتكنولوجيا والبيداغوجيا
والمحتوى ()TPACK

الجنس

العدد

المتوسطات

االنحرافات

جغرافيا
تاريخ
جغرافيا
تاريخ
جغرافيا
تاريخ
جغرافيا
تاريخ
جغرافيا
تاريخ
جغرافيا
تاريخ
جغرافيا

32
29
32
29
32
29
32
29
32
29
32
29
32

2.5219
2.5278
3.6529
3.6331
3.5079
3.4586
3.3258
3.5417
2.7949
3.0412
2.3377
2.5765
3.0235

.59543
.59230
.78941
.55186
.79915
.45600
.94036
.76326
.77585
.84744
.63242
.86808
.64897

تاريخ

29

3.1298

.52037

درجة
الحرية

قيمة ت

الداللة

59

-.039

.526

59

.111

.068

59

.289

.022

59

-.973

.137

59

1.185

.999

59

1.240

.065

59

-.697

.212

يتضح من الجدول )2(0أنو ليس ىنالك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة( )α ≥.0.0بين معممي ومعممات الدراسات االجتماعية في امتالكيم لممعرفة التكاممية
بكفايات( )TPACKتبعا الختالف تخصصاتيم سواء في من يحممون تخصصا جغرافيا أو
تاريخيا في المحاور الفرعية وعمى المستوى الكمي التكاممي في الكفايات وىذا يعود إلى أن
المعممين والمعممات يقومون بتدريس منيج واحد تم بنائو بشكل تكاممي وىو ممثل في مواد
الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية في مختمف المراحل التعميمية األمر الذي ذوب الفروق
المعرفية التخصصية ,كما يبدو أن أغمب معممي ومعممات الدراسات االجتماعية يمجئون إلى
الممارسات التدريسية التقميدية مع تيميش دور التكنولوجيا األمر الذي أفقد المعرفة وفق المنحى
نسيجيا التكاممي ,وىو المالحظ في تقارب المتوسطات الحسابية الستجاباتيم ألداة الدراسة ,وقد
تفردت ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة في إظيار داللة الفروق تبعا لمتخصص بحكم طبيعة
تدريس اإلجتماعات في تنظيميا الجديد والذي يقوم بتدريسيا معممين ومعممات في تخصصات
أظيرت بيانات عينة الدراسة أنيم في تخصصي الجغرافيا والتاريخ ولم تظير فروق دالة بينيما0
رابعا :اإلجابة عن السؤال الرابع :والذي ينص عمى (ىل نختمف درجة امتالك معممي
الدراسات االجتماعية بمحافظة رفحاء لممعرفة التكاممية بكفايات( )TPACKمن وجية نظرىم
تبعا الختالف خبراتيم العممية ؟)0
ولإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
الستجابة افراد عينة الدراسة عمى االستبانة وىو ما يظير في الجدول0)0(0
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درجة امتالك معممي ومعممات الدراسات االجتماعية

د /ىزاع عامر أباقرين الشمري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول )5(.المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة امتالك معممي الدراسات

االجتماعية بمحافظة رفحاء لممعرفة التكاممية بكفايات( )TPACKمن وجية نظرىم تبعا
الختالف خبراتيم العممية
الكفايات المعرفية التكاممية لمنحى
()TPACK

مستويات الخبرة

الكفايات المعرفية بالتكنولوجي
()TK

من

الكفايات المعرفية بالبيداغوجيا
()PK

من

الكفايات المعرفية بالمحتوى
()CK

من

الكفايات المعرفية بالتكنولوجيا
والبيداغوجيا ()TPK

من

الكفايات المعرفية بالتكنولوجيا
والمحتوى ()TCK

من

الكفايات المعرفية بالبيداغوجيا
والمحتوى ()PCK

من

الكفايات المعرفية التكاممية
بالتكنولوجيا والبيداغوجيا والمحتوى
()TPACK

أقل من خمس سنوات
خمس سنوات ألقل من عشرة
أكثر من عشر سنوات
الكمي
أقل من خمس سنوات
خمس سنوات ألقل من عشرة
أكثر من عشر سنوات
الكمي
أقل من خمس سنوات
خمس سنوات ألقل من عشرة
أكثر من عشر سنوات
الكمي
أقل من خمس سنوات
خمس سنوات ألقل من عشرة
أكثر من عشر سنوات
الكمي
أقل من خمس سنوات
خمس سنوات ألقل من عشرة
أكثر من عشر سنوات
الكمي
أقل من خمس سنوات
خمس سنوات ألقل من عشرة
أكثر من عشر سنوات
الكمي
أقل من خمس سنوات

من خمس سنوات ألقل من عشرة
أكثر من عشر سنوات
الكمي

أفراد
الدراسة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

18
21
22
61
18
21
22
61
18
21
22
61
18
21
22
61
18
21
22
61
18
21
22
61
18

2.4074
2.4868
2.6566
2.5246
3.4697
3.5931
3.8347
3.6438
3.2356
3.4171
3.7545
3.4852
3.1157
3.3254
3.7727
3.4249
2.4573
2.9524
3.2343
2.9079
2.0040
2.5714
2.6916
2.4473
2.7816

.56011
.60805
.59481
.58904
.75370
.64000
.65172
.68520
.66153
.60999
.63213
.65939
1.02387
.82744
.64096
.86344
.75113
.88928
.62198
.81211
.72945
.67006
.71747
.75287
.61129

22
61

3.3241
3.0723

.48199
.59104

21

3.0577

.58347

ولمعرفة ما إذا كانت الفروق بين المتوسطات الحسابية ذات داللة إحصائية استخدم تحميل
التباين األحادي كما يظير في الجدول التالي :
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ـ المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول ) 6(.داللة الفروق لدرجة امتالك معممي الدراسات االجتماعية بمحافظة رفحاء لممعرفة
التكاممية بكفايات( )TPACKمن وجية نظرىم تبعا الختالف خبراتيم العممية باستخدام تحميل
التباين األحادي
الكفايات المعرفية التكاممية لمنحى
()TPACK

مصدر التباين
بين المجموعات

مجموع
المربعات
.660

متوسط مجموع
المربعات
2

الكفايات المعرفية بالتكنولوجي
()TK

داخل المجموعات

20.158

58

الكفايات المعرفية بالبيداغوجيا
()PK

داخل المجموعات

26.769

58

بين المجموعات

2.815

الكفايات المعرفية بالمحتوى
()CK
الكفايات المعرفية بالتكنولوجيا
والبيداغوجيا ()TPK
الكفايات المعرفية بالتكنولوجيا
والمحتوى ()TCK
الكفايات المعرفية بالبيداغوجيا
والمحتوى ()PCK
الكفايات المعرفية التكاممية
بالتكنولوجيا والبيداغوجيا والمحتوى
()TPACK

الكمي
بين المجموعات
الكمي

20.818
1.401
28.170

60
2
60
2

داخل المجموعات

23.273

58

داخل المجموعات
الكمي

40.142
44.732

58
60

داخل المجموعات

33.532

58

بين المجموعات

5.174

2

الكمي
بين المجموعات

بين المجموعات
الكمي

26.088
4.590

6.040

39.572

60
2

2

60

درجة
الحرية

قيمة ف

مستوى
الداللة

.330

.950

.393

.701

1.518

.228

1.408

3.508

.036

2.295

3.316

.043

3.020
.578

5.224

.008

2.587

5.203

.008

.348

.462

.401

.692

داخل المجموعات

28.835

58

.497

بين المجموعات

2.920

2

1.460

داخل المجموعات

18.040

58

الكمي

20.960

60

الكمي

34.009

60

.311

4.694

.013

يظير الجدول ( )0أن المتوسطات الحسابية لدرجة امتالك معممي ومعممات الدراسات
االجتماعية لمكفايات المعرفية التكاممية وفق منحى ( )TPACKحسب الخبرة العممية جاءت عمى
النحو التالي :من خبرتيم أقل من خمس سنوات بمغ المتوسط الحسابي( )2.7816واالنحراف
المعياري ( ,)0.611ومن خبرتيم من خمس سنوات ألقل من عشرة سنوات بمغ المتوسط
الحسابي( )3.0577واالنحراف المعياري(,)0.583ومن خبرتيم أكثر من عشرة سنوات بمغ
المتوسط الحسابي( )3.3241واالنحراف المعياري( )0.481ورغم وجود فروق ظاىرية في
المتوسطات الحسابية إال أنيا لم تتجاوز جميعيا الدرجة المتوسطة كما لم يظير اختبار تحميل
التباين األحادي وفق ما يظير في الجدول )1(0أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ( )α ≥.0.0يعزى الختالف المرحمة التعميمية سواء عمى مستوى الكفايات المعرفية وفق
منحى ( ) TPACKبشكل منفرد ,أو عمى المستوى المعرفي التكاممي بكفايات المنحى بشكل
كمي ,وىذا قد يعود إلى تراتبية الممارسة التدريسية وعدم توظيف التكنولوجيا التعميمية وعدم
استخدام البرامج والمواقع االلكترونية التعميمية بشكل تكاممي من قبل المعممين والمعممات في
مختمف مستويات خبراتيم العممية كما لم تظير الفروق حسب الخبرة ألنيم يقومون بتدريس
مقررات متشابية تستيدف نواتج محددة ,وقد تفردت ىذه الدراسة بيذه النتيجة عن كافة الدراسات
السابقة التي لم تستقصي الفروق التي تعزى الختالف الخبرة العممية0
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درجة امتالك معممي ومعممات الدراسات االجتماعية

د /ىزاع عامر أباقرين الشمري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خامسا :اإلجابة عن السؤال الخامس :والذي ينص عمى (ىل نختمف درجة امتالك معممي
الدراسات االجتماعية بمحافظة رفحاء لممعرفة التكاممية بكفايات ( )TPACKمن وجية نظرىم
تبعا الختالف المرحمة التعميمية؟)0
ولإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى االستبانة وىو ما يظير في الجدول0)2(0
جدول ) 7(.المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة امتالك معممي الدراسات
االجتماعية بمحافظة رفحاء لممعرفة التكاممية بكفايات( )TPACKمن وجية نظرىم تبعا
الختالف المرحمة التعميمية
الكفايات المعرفية التكاممية لمنحى ()TPACK

الكفايات المعرفية بالتكنولوجي ()TK

الكفايات المعرفية بالبيداغوجيا ()PK

الكفايات المعرفية بالمحتوى ()CK

الكفايات المعرفية بالتكنولوجيا والبيداغوجيا ()TPK

الكفايات المعرفية بالتكنولوجيا والمحتوى ()TCK

الكفايات المعرفية بالبيداغوجيا والمحتوى ()PCK

الكفايات المعرفية التكاممية بالتكنولوجيا والبيداغوجيا
والمحتوى ()TPACK
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المرحمة
التعميمية

أفراد الدراسة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

االبتدائية
المتوسطة
الثانوية
الكمي
االبتدائية
المتوسطة
الثانوية
الكمي
االبتدائية
المتوسطة
الثانوية
الكمي
االبتدائية
المتوسطة
الثانوية
الكمي
االبتدائية
المتوسطة
الثانوية
الكمي
االبتدائية
المتوسطة
الثانوية
الكمي
االبتدائية

20
20
21
61
20
20
21
61
20
20
21
61
20
20
21
61
20
20
21
61
20
20
21
61
20

2.4444
2.4833
2.6402
2.5246
3.7818
3.6500
3.5065
3.6438
3.5220
3.5980
3.3429
3.4852
3.6750
3.4875
3.1270
3.4249
2.9962
2.9808
2.7546
2.9079
2.4036
2.5929
2.3503
2.4473
3.1372

.61812
.58825
.57188
.58904
.54974
.59451
.86415
.68520
.53516
.52915
.85497
.65939
.69821
.68360
1.08161
.86344
.70655
.82354
.90679
.81211
.69573
.84804
.72418
.75287
.49230

الثانوية
الكمي

21
61

2.9536
3.0723

.71903
.59104

المتوسطة

20

3.1321
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ـ المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولمعرفة ما إذا كانت الفروق بين المتوسطات الحسابية ذات داللة إحصائية استخدم
تحميل التباين األحادي كما يظير في الجدول التالي :
جدول ) 8(.داللة الفروق لدرجة امتالك معممي الدراسات االجتماعية بمحافظة رفحاء لممعرفة
التكاممية بكفايات( )TPACKمن وجية نظرىم تبعا الختالف المرحمة التعميمية باستخدام
تحميل التباين األحادي
الكفايات المعرفية التكاممية
لمنحى ()TPACK
الكفايات المعرفية
بالتكنولوجي ()TK
الكفايات المعرفية
بالبيداغوجيا ()PK
الكفايات المعرفية بالمحتوى
()CK
الكفايات المعرفية
بالتكنولوجيا والبيداغوجيا
()TPK
الكفايات المعرفية
بالتكنولوجيا والمحتوى
()TCK
الكفايات المعرفية
بالبيداغوجيا والمحتوى
()PCK
الكفايات المعرفية التكاممية
بالتكنولوجيا والبيداغوجيا
والمحتوى ()TPACK

مصدر التباين
بين المجموعات
داخل المجموعات
الكمي
بين المجموعات
داخل المجموعات
الكمي
بين المجموعات
داخل المجموعات
الكمي
بين المجموعات
داخل المجموعات
الكمي
بين المجموعات
داخل المجموعات
الكمي
بين المجموعات
داخل المجموعات
الكمي
بين المجموعات
داخل المجموعات
الكمي

مجموع
المربعات
.443
20.375
20.818
.778
27.393
28.170
.707
25.381
26.088
3.193
41.539
44.732
.756
38.816
39.572
.659
33.350
34.009
.452
20.508
20.960

متوسط
مجموع
المربعات
2
58
60
2
58
60
2
58
60
2
58
60
2
58
60
2
58
60
2
58
60

قيمة ف

مستوى
الداللة

درجة
الحرية
.222
.351

.631

.536

.389
.472

.823

.444

.354
.438

.808

.451

1.597
.716

2.229

.117

.378
.669

.565

.572

.330
.575

.573

.567

.226
.354

.639

.532

يتضح من الجدول( )3أنو ليس ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( ) α ≥.0.0يعزى الختالف المرحمة التعميمية سواء عمى مستوى الكفايات المعرفية وفق منحى
( ) TPACKمنفردة ,أو عمى المستوى المعرفي التكاممي بكفايات المنحى بشكل كمي كما يظير
الجدول ( )2أن المتوسطات الحسابية لدرجة امتالك معممي ومعممات الدراسات االجتماعية
لمكفايات المعرفية التكاممية وفق منحى ( )TPACKحسب المرحمة التعميمية جاءت عمى النحو
التالي :في المرحمة االبتدائية بمغ المتوسط الحسابي ( )3.1372وبانحراف معياري()0.492
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درجة امتالك معممي ومعممات الدراسات االجتماعية

د /ىزاع عامر أباقرين الشمري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في المرحمة المتوسطة فقد بمغ المتوسط الحسابي ( )3.1321وبانحراف معياري( )0.541أما
المرحمة الثانوية فقد بمغ المتوسط الحسابي ( )2.9536وبانحراف معياري ( )0 .7190وىي
رغم الفرق الظاىري البسيط في المتوسطات إال أنيا لم تتجاوز الدرجة المتوسطة وقد يعزى ذلك
إلى أن طبيعة الخبرات المعرفية التخصصية والممارسات التدريسية السائدة لدى معممي ومعممات
الدراسية رغم اختالف المراحل التعميمية التي يدرسونيا ىي متشابية ,وأنيم ال يوظفون التقنية
بالشكل المطموب أثناء تنفيذىم لمدروس ,األمر الذي جعل من معرفتيم التكاممية بمنحى
( )TPACKترتقي إلى المستوى المأمول ,وقد تفردت ىذه الدراسة بيذه النتيجة عن كافة
الدراسات السابقة التي لم تستقصي الفروق التي تعزى الختالف المرحمة التعميمية التي يقوم
المعممين والمعممات في العمل فييا0

االستنتاجات:
باالستناد عمى ما توصمت إليو الدراسة الحالية من نتائج فأنو يمكن لمدراسة استنتاج التالي:
-

-

أن ىناك قصو ار في المعرفة التكاممية لدى معممي الدراسات االجتماعية في امتالك كفايات
منحى ( )TPACKوىذا يكون مصدره عدم وجود تخصص شامل يعد لتدريس الدراسات
االجتماعية0
أن الممارسات التدريسية الزالت تسير وفق النمط التقميدي0
أن ىناك قصو ار في المعايير التكاممية في الدراسات االجتماعية0
أن ىناك فجوة في مواكبة التطورات الحديثة في مناىج الدراسات االجتماعية لدى معممي
ومعممات الدراسات االجتماعية والتي يحتاجون لردم ىوتيا إلى تدريب مكثف أثناء الخدمة0

122

اجمللد  - 63العدد الثالث  -هارس 0202م

ـ المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التوصيات:
تأسيسا عمى ما توصمت إليو الدراسة الحالية من نتائج فأنيا توصي ببعض التوصيات:
-

بناء المناىج في ضوء التنظيم التكاممي الذي يراعي اتحاد البعد المعرفي والبيداغوجي
والتكنولوجي0
تدريب معممي ومعممات الدراسات االجتماعية عمى توظيف المناحي التي تتبنى المعرفة
التكاممية في الممارسة التدريسية ومن أبرز ىذه المناحي منحى (0)TPACK
توجيو تخطيط التدريس في ضوء التكامل المعرفي واكساب المعممين والمتعممين لكفاياتو
ومياراتو0
توجيو الجامعات إلى بناء برامج أكاديمية تعد معممين ومعممات في تخصص الدراسات
االجتماعية بشكل تكاممي0
بناء معايير في الدراسات االجتماعية تتبنى البعد التكاممي التخصصي والبيداغوجي
والتكنولوجي0

المقترحات:
إشارة إلى محددات الدراسة فأن ىذا المنحى بحاجة إلى المزيد من البحث والدراسة
والتطوير ,واستقصاء كافة األبعاد والمتغيرات المتضمنة واألثمار والفعاليات المرجوة ولعل من

أبرز ما تقترحو ىذه الدراسة0

 إجراء دراسات تحميمية متعمقة في محتوى الدراسات االجتماعية في ضوء أبعاد منحى(0)TPACK
 بناء برامج تدريبية في ضوء منحى( )TPACKوقياس اُثر ذلك في فعالية الممارساتالتدريسية وجودتيا0
 -إعداد اختبارات لرخص معممي ومعممات الدراسات االجتماعية في ضوء المناحي التكاممية
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المراجع العربية:
-

أبو رية ,حنان,وعبدالعزيزودعاء 0)3.63(0واقع معتقدات الكفاءة الذاتية نحو التكامل بين
المحتوى التربوى والتكنولوجى  TPACKلدى الطالب معممى العموم بكمية
التربية جامعة طنطا0مجمة كمية التربية0621 -661832,)34(,

-

أبو سنينة ,عودة 0)3.62(0درجة التزام معممي الدراسات االجتماعية ومعمماتيا في المرحمة
األساسية العميا بالمعايير الوطمية لتنمية المعممين مينيا من وجية
نظرمديرييم في مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن 0مجمة النجاح
لألبحاث24.-226 ,1,)33(,

-

بشناق ,مرام 0)3.62(0أىمية الكفايات الالزمة لمعممي ومعممات الدراسات االجتماعية
والوطنية بإدارة التعميم بمحافظة النماص من وجية نظرىم ومدى توافرىا
لدييم 0المجمة الدولية التربوية المتخصصة2.0 -332 ,2,)1(,

-

بمحسين ,مخموف0)3.62(0البيداغوجيا بين الممارسات التقميدية والحديثة والمستقبمية,عالم
التربية0323-310 ,22,)62(,

-

حسن ,حنان 0)3.63(0تأثير برنامج تدريبي قائم عمى نموذج تيباك في تنمية األداء
التدريسي لدى معممي الدراسات االجتماعية بمرحمة التعميم األساسي0
مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية0302-360,)6.2(0

-

خميس,محمد0)3.62(0الكفايات التكنولوجية الالزمة لممتعممين في مجتمع المعرفة0
تكنولوجيا التعميم3-6 ,2,)32(,

-

الدوسري,فوزية 0)3.63(0مدى توظيف معممات الدراسات االجتماعية لألنشطة اإللكترونية
بالمرحمتين المتوسطة والثانوية بالمممكة العربية السعودية ورضاىن
عنيا0المجمة التربوية0231 -334,)02(,

-

الرفاعي ,عبير ,وطوالبة ,ىادي 0)3.60(0درجة توظيف معممي الدراسات االجتماعية في
المرحمة األساسية في محافظة إربد لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
ومعيقات ذلك التوظيف من وجية نظرىم 0مجمة جامعة القدس المفتوحة
لالبحاث والدراسات2.2 -212,)3(,

-

الزىراني ,عيدة 0)3.63(0واقع استخدام التقنية الحديثة في تدريس االجتماعيات بمحافظة
الميث ومعوقات استخداميا من وجية نظر المعممات والمشرفات
التربويات 0مجمة العموم التربوية والنفسية0633-3386.6,)3(,
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-

الزيادات ,ماىر ,وقطاوي,محمد0)3.6.(0الدراسات االجتماعية طبيعتيا وطرائق تعميميا
وتعمميا,عمان:دار الثقافة لمنشر والتوزيع

-

زين الدين الدين,الحبيب0)3.61(0المدرسة المغربية في ظل التحوالت التكنولوجية والقيمية0
مجمة تبيين لمدراسات الفكرية والثقافية0642 -620 ,61,)2(,

-

السيد,عمياء0)3.63(0نمذجة المحتوى معرفيا تربويا تكنولوجيا لتنمية كفايات القرن الحادي
والعشرين الالزمة إلعداد معممب التعميم األساسي عموم ماقبل الخدمة0
مجمة البحث العممي في التربية0026-026 ,1,)64(,

-

شاىين,سييمة0)3.62(0درجة امتالك معممي الصف لمكفايات التكنولوجية ومعوقات
توظيفيا في التدريس 0المؤتمر الدولي الثالث :مستفبل إعداد المعمم
وتنميتو بالوطن العربي,كمية التربية جامعة  1اكتوبر(0126 -162,)2

-

الشبمي ,أحمد 0)3..2(0إعداد معمم الدراسات االجتماعية في ضوء معايير جودة التعميم0
المؤتمر العممي الثامن لمتربية-جودة واعتماد مؤسسات التعميم العام في
الوطن العربي جامعة الفيوم مايو03.. -620 ,)6(,

-

صبري,رشا 0)3.64(0أثر برنامج قائم عمى نموذج تيباك باستخدام تقنية االنفوجرافيك عمى
تنمية ميارة إنتاجية والتحصيل المعرفي لدى معممات رياضيات المرحمة
المتوسطة وميارات التفكير التوليدي البصري والتواصل الرياضي لدى
طالبتين 0محمة تربويات الرياضيات0312 -623 ,1,)33(,

-

الطاىر ,مجاىدي 0)3.62(0درجة امتالك اساتذة العموم االجتماعية بجامعة المسيمة
لمكفايات التكنولوجية كمتطمب لمجودة الشاممة 0المجمة العربية لضمان
جودة التعميم الجامعي22-64 ,62,)1(,

-

العايزة ,كروم ,وخميستي ,كروم0)3.64(0آليات تطوير كفايات المعمم في ضوء التعميم
اإللكتروني0دراسات ,جامعة عمار ثميجي األغوط06.3-4.,)(,

-

عبد ,جنان 0)3.61(0تصور مقترح لبرنامج إعداد الطالب المعمم تخصص جغرافيا في
كمية التربية األساسية جامعة بابل العراق 0مجمة القراءة المعرفية,)612(0
0310 -322

-

عبدالخالق,عبدالرحمن0)3.62(0الكفايات التكنولوجية الالزمة الستخدام الحاسوب وبرامجو
األساسية لدى معممي ومعممات العموم الشرعية بكميتي التربية والدراسات
اإلنسانية بجامعة األزىر 0مستقبل التربية العربية-322 ,31,)3.(,
0223
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-

العنزي ,عبيد 0)3..3(0درجة استخدام معممي الجغرافيا في المرحمة المتوسطة لمتقنيات
التعميمية في مدينة الرياض بالمممكة العربية السعودية من وجية نظر
المعممين والمشرفين التربويين  .رسالة ماجستير(غيرمنشورة) ,جامعة
مؤتة0

-

العنزي ,منال ,والشدادي ,ىدى 0)3.63(0تصميم نموذج قائم عمى إطار()TPACK
ونموذج التصميم التعميمي(جيرالك وايمي) لدمج التكنولوجيا في التعميم
العام0المجمة الدولية التربوية المتخصصة6.3 -41 ,6.,)2(,

-

فارح,بوزيد0)3.63(0اتجاىات معممي المدرسة االبتدائية نحو بيداغوجيا المقاربة
بالكفايات0مجمة جبل العموم اإلنسانية واالجتماعية6.. -46,)23(,

-

المرشد,يوسف0)3..1(0تكنولوجيا الحاسوب واإلنترنت وتدريس الجغرافيا 0مجمةالتربية,
المجنة الوطنية القطرية لمتربية والثقافة والعموم020)604(,

-

مريزقي ,مسعودة 0)3.62(0الوضعية اإلدماجية وفق بيداغوجيا الكفايات 0مجمة العموم
اإلنسانية واالجتماعية641 -632,)2.(,

-

محمد,ىناء0)3.63(0تصور مقترح لبرنامج تدريبي في ضوء نموذج تيباك TPACKلتنمية
كفاءاتو وميارات التدريس االبداعي لدى معممي عمم النفس قبل
الخدمة0مجمة كمية التربية بجامعة اسيوط003. -230 ,2,)22(,

-

المسروري ,فيد0)3.62(0درجة توافر كفايات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لدى
معممي االجتماعية بمرحمة التعميم ما بعد األساسي بسمطنة عمان 0رسالة
ماجستير(منشورة) دار المنظومة (0)41.022

-

الموسى ,عبداهلل 0)3..2(0استخدام الحاسب اآللي في التعميم ,الرياض:مكتبة الشقري0

-

ناجي ,انتصار0)3.61(0فاعمية برنامج قائم عمى منحى  TPACKالبيداغوجي لتنمية
ميارات التفكير في التكنولوجيا لدى طالبات جامعة األقصى 0رسالة
ماجستير(غيرمنشورة) كمية التربية و جامعة األقصى ,فمسطين0

-

نصار,أحمد0)3.64(0واقع كفايات المعمم في ظل مستحدثات تكنولوجيا التعميم من وجية
نظر المعممين في المدارس الحكومية في محافظة رام اهلل والبيرة 0المجمة
العربية لمعموم التربوية والنفسية0340 -314 ,)66(,
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عالم: القاىرة0تكنولوجيا التعميم والمستحدثات التكنولوجية0)3..2(0 وآخرون,اسامة,ىنداوي
0الكتب

-

 متاح عمى,المركز الوطني لمتقويم والتميز المدرسي0)6226(0ىيئة تقويم التعميم والتدريب
https://www.eec.gov.sa :الرابط

-

 دفاتر0دراسة نقدية لرؤية دور كايم:التربية والبيداغوجيا0)3.61(0 نجاة,يحياوي
06.. -46,)62(,المخبر

-
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