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  الملخص:الملخص:

كأحد النماذج المعاصرة في تقنيات التعليم  TPACKهدفت هذه الورقة البحثية إلى  استكشاف سبل توظيف نموذج "تيباك" 

لتحديد وتقويم خصائص التدريس الفعال في القرن الحادي والعشرين. وذلك من خالل توضيح أهم مهارات القرن الحادي 

والعشرين التي يتعين على طالب هذا العصر اتقانها, وإبراز دور نموذج "تيباك" في تحديد سمات المعلم الفعال في القرن 

لحادي والعشرين فيما يتعلق باستخدام وتكامل التقنية, وإبراز سمات المعلم الفعال في القرن الحادي والعشرين فيما يتعلق ا

باستخدام التقنية في العملية التعليمية وفقاً لنموذج "تيباك", وتوضيح كيف يمكن االستفادة من نموذج "تيباك" في تقويم األداء 

في استخدام التقنية في العملية التعليمية. ونظراً للطبيعة االستكشافية للورقة البحثية, فقد تم االعتماد  المهني للمعلم فيما يتعلق

على منهجية تحليلية نظرية لألدبيات المتاحة في الموضوع الستخالص المعلومات الالزمة لإلجابة عن التساؤالت الرئيسية 

 ثي يتم تصنيف المحاور الرئيسية للورقة البحثية كما يلي:للورقة البحثية. واستناداً إلى هذا المنهج البح

 ( ومضامينها بالنسبة لخصائص المعلم الفعال في القرن الحادي والعشرين.21: مهارات القرن )المحور األول -1

 (.21استخدام التقنية في التدريس باعتبارها احد خصائص وسمات المعلم الفعال في القرن ) المحور الثاني: -2

 (.21: نموذج "تيباك" كأحد التوجهات المعاصرة لتقويم أداء وخصائص المعلم الفعال في القرن )الثالثالمحور  -3

( أن كفايات استخدام التقنية ال تعد جزءاً إضافياً يتم إضافته إلى مهارات 1وقد أسفرت الورقة البحثية عن النتائج التالية: )

( ومن ثم فإن تفاعالت التقنية مع كافة 21تجزأ من التدريس في القرن )التدريس العامة بل تعد التقنية مكون رئيسي ال ي

( توجد حاجة ماسة التكامل ما بين عدة 2عناصر العملية التدريسية يجب أخذها بعين االعتبار استناداً إلى نموذج "تيباك". )

( إن التدريس في 3بتوظيف التقنية. )( وبخاصة فيما يتعلق 21مداخل وطرق لقياس وتقويم األداء المهني للمعلم في القرن )

( يتطلب من المعلم استخدام التقنية ليس كأداة مكملة فحسب، وليس مجرد توظيف بعض المهارات التقنية األولية 21القرن )

ي، بل إن األمر يتطلب إتباع استراتيجيات تدريس مستندا إلى أسس علمية وتربوية رصينة مثل التعلم البنائي، والتعلم التشارك

والتعلم المستند إلى المشاريع، والتعلم االستقصائي، والتعلم المستند إلى المشكالت، والتي فيها يتم توظيف التقنية كأساس لكافة 

( يعد تقويم األداء المهني للمعلم بمثابة نقطة انطالق لتطوير األداء المهني له في مجال استخدام 4أنشطة التعليم والتعلم. )

لية التعليمية، واألفكار التي يقدمها نموذج "تيباك" تقدم مداخل فعالة لتنمية قدرة المعلمين على استخدام التقنية التقنية في العم

من خالل إتباع بعض اإلجراءات التي تتضمن بشكل رئيسي التعلم بالعمل، والتعلم بالتصميم بما يتيح، التعلم المستند إلى 

لوظيفة وغيرها من المداخل التي يمكن أن تساهم في صقل  وتنمية مهارات التدريس السياق، والتعلم والتدريب أثناء أداء ا

 .باستخدام التقنية لدى المعلمين في القرن الحادي والعشرين 

 

 الكلمات المفتاحية : خصائص التدريس ، نموج تيباك ، استراتيجيات التدريس .
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Abstract : 

 

This study aims at discovering methods to invest Tpack model, as one of the contemporary 

methods in teaching techniques  to determine and assist effective teaching properties in the 21st 

century, that comes through clarifying 21st century skills that students should master and 

demonstrate the role of TPACK model in determining the effective teacher qualities in using 

the model through teaching process in the 21st century, also to clarify the role of TPACK 

model in assisting teachers efforts to use this model through the educational process, a 

theoretical analytical method was used to gather information helps in answering the main 

questions of the study thats for the exploratory nature of the study, according to this 

methodology this study has three main aspects:  

1. Effective 21st teachers properties and their skills.  

2. The use of Tepack method in teaching as one of the main property of effective teachers 

in the 21st century.  

3. Tpack model  as one of the contemporary methods to assist the performance and 

abilities of teachers in the 21st century.  

 

The study results showed that 1) this model is a crucial part in teaching process and its 

competencies are not an extra part to be added to general teaching skills, the interaction of 

teaching techniques and Tpack model should be taken in consideration.  

2. There is a crucial need to find cooperation in the methods and ways to assist 21st 

teachers performance specially when using this techniques.  

3. Teachers should use this model not only as a tool or not to employ some technical skills 

but also as teaching strategies were found on educational and scientific basis as 

constructive learning, participatory learning, inquiry learning and problem based 

learning where technology is used as basis of teaching and learning activities.  

4. Teachers professional assessment is a starting point to develop his performance in using 

this techniques in teaching process, Tpack ideas are considered effective models to 

develop teachers’ abilities to use the techniques by following some measures to learn 

by work, learn by design, learn by context and learn through complying the job and 

many other ways that could participate in setting and developing the skills and teaching 

techniques of the 21st teachers.  

 

 

 

Keywords: Teaching characteristics,  Tpack model, Teaching strategies. 
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المقدمة    

أتي القرن الحادي والعشرين ومعه العديد من التحديات المعاصرة التي تواجه جميع مجتمعات العالم بال استثناء  

القتصاد لمعرفي وااقتصاد ومن بينها تحديات اجتماعية وثقافية متعلقة بالهوية والحفاظ عليها, وتحديات اقتصادية ممثلة في اال

لتقنية فقط متسارعة لثورة الوتحديات تقنية ومعلوماتية متعلقة باالنفجار المعرفي والتقني الهائل الذي نعيشه. "وتعد الالكوني, 

ى بعضه تمادية علية واعمن التغيرات العديدة التي جلبها القرن الحادي والعشرين إلى حياتنا. فنحن نعيش في عالم أكثر تنافس

 ية، تتطلب، وبيئتحديات متعددة تجارية، وسياسية، واجتماعية، وعلمية، وصحية، وتقنية البعض. ونواجه في الوقت الحالي

 (.Mishra, Koehler & Henriksen, 2010, p. 5حلوالً إبداعية في عالم معقد"  )

إن هذه التغيرات الكبيرة قد فرضت شكل جديد من أشكال التعلم ومهارات جديدة يتعين على الطالب في القرن   

وهي منظمة –دي والعشرين إتقانها. وفي هذا الصدد حددت منظمة الشراكة من أجل مهارات القرن الحادي والعشرين الحا

إرشادات للمهارات ضرورية للمتعلمين المستقبلين. وقد تضمنت هذه  -مؤلفة من شركاء وتجاريين وصناع سياسة ومعلمين

د، والتعاون، وإصدار األحكام، والتنور المعلوماتي، والتنور اإلرشادات مجموعة من المهارات  اشتملت التفكير الناق

الوسائطي، والتطبيقات التقنية، والمهارات االجتماعية والعبر ثقافية، والقيادة والمسئولية، والتنور االقتصادي والتجاري، 

 Partnership for 21stالكونية ) والكفايات الرقمية، والمرونة والقابلية للتكيف، والمبادأة والتوجه الذاتي، وفهم القضايا

Century Skills, 2009.) 

لى افتراض رئيسي مفاده أن هارات في القرن الحادي والعشرين إوقد استندت المطالبة بأطر عمل للمعرفة والم 

سات قد فشل في إعداد الطالب لمتطلبات القرن الحادي والعشرين. وقد استجابت العديد من المؤسبوضعه الراهن التعليم 

خالل تحديد المعارف من والمنظمات واألفراد إلى المطالبة بأطر عمل خاصة بالمعرفة الالزمة بالقرن الحادي والعشرين 

" جوجل "والمهارات الضرورية للطالب للعيش والتعلم في هذا القرن، ويكفى أن نجرى بحثاً بسيطة على محرك بحث 

 ,Kereluik, Mishraب والصفحات المخصصة لدراسة هذا المصطلح )والذي سوف يؤدي بنا إلى ماليين من مواقع الوي

Fahnoe & Terry, 2013, p. 128.)  ومن بين مهارات القرن الحادي والعشرين بناء فه واستيعاب مفاهيمي للمحتوى

اض ذات المحوري، وتطبيق المعرفة والمهارات في المشكالت والتحديات بينية التخصصات، وتأليف وتحويل المعرفة إلغر

معنى والتعاون مع اآلخرين، وهنا ينظر إلى التربية باعتبارها األداة الرئيسية إلعداد الطالب وتنمية هذه المهارات لديهم 

(Byer et al. 2007)  . 

 مبشكل عاذلك. وولكي يمكن تنمية هذه المهارات فإن األمر يتطلب معلمين يتسمون بالفاعلية والكفاءة الالزمة ل

ية ء على أهمقي الضوكبير من البحوث األهمية الكبيرة لفاعلية المعلم في تنمية تحصيل الطالب، ومن ثم فإنها تلتظهر عدد 

ألمر على هذه وإذا كان ا(. Rockoff & Speroni, 2010تقويم المعلم والتأكد من تمتعه بتوافر خصائص المعلم الفعال )

تي تفرض الرات والعشرين, فإنه يصبح أكثر أهمية في ظل هذه المها الدرجة من األهمية قبل ظهور مهارات القرن الحادي

ي فرق فمة للعمل مهارات يتوجب على المعلمين أن ينموا لدى الطالب المهارات الالزال هذهففي ظل متطلبات أكثر عمقاً. 

تصاالت. واال لمعلوماتمتعددة التخصصات تتعامل مع مشكالت سيئة التحديد من خالل االستخدام الفعال لبيئات تقنيات ا

يم ديدة وتقدعرفة جمويتعين على الطالب المعرفة بكيفية البحث عن المعلومات وتحليلها وذلك إنتاج منتجات جديدة وابتكار 

 . (Griffin, Care, & McGaw, 2012خدمات أفضل )

همية أكبر من ذي قبل؛ وهو ريس تكتسب أوبالتالي, نجد أن مهارات المعلمين في توظيف التقنيات التعليمية في التد

 Technologyاألمر الذي يجعل من األداء المهني للمعلم ومهاراته في توظيف وتكامل التقنيات التعليمية في التدريس 

Integration  خصائص المعلم والتدريس الفعال في القران الحادي والعشرين أحد أبرزSaldana, 2015).) 

كأحد الخصائص التي يجب أن تتوافر لدى المعلم  التقنية في العملية التعليميةومع تزايد االعتراف بأهمية تكامل 

والمهارات المعارف وتقويم ، كانت هناك حاجة إلى إطار عمل جديد للمساعدة على فهم  الفعال في القرن الحادي والعشرين
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 ;Mishra & Koehler, 2006; Schmidt et al., 2009التي يحتاجها معلمون لتكامل التقنية بفاعلية في المنهج )

Koehler et al., 2013)السابقة أن مجرد امتالك المعلم لبعض المهارات التقنية ال  والدراسات ؛ فلقد أظهرت البحوث

ولكن بدالً من ذلك فإن األمر يتطلب فهماً  في القرن الحادي والعشرين يضمن االستخدام الفعال للتقنية في التدريس والتعلم

األمر الذي كان دافعاً لظهور نموذج "  منظومياً لكيفية التكامل ما بين التقنية، ومحتوى مادة التخصص، وطرق التدريس

 TPACK Model (Mishra & Koehler, 2006.)تيباك" 

باً إلى لدراسية، جن، والمعرفة بمحتوى المادة اعلى التكامل ما بين المعرفة بالتقنية TPACK ويؤكد نموذج "تيباك"

 ,((Fontanilla, 2016 كمتطلبات رئيسية للتدريس الفعال باستخدام التقنيات التعليمية جنب مع المعرفة بطرق التدريس

التقنية  لمعرفةاويفترض هذا النموذج ضرورة توافر معرفة معقدة لدى المعلمين لكي ينجحوا في ذلك أُطلق عليها مسمى " 

ف أو ما يُعر Technological Pedagogical Content  Knowledge" المتعلقة بطرق تدريس محتوى مادة التخصص

 الكفاياتوويشيع استخدام نموذج "تيباك" في كل من البيئات األكاديمية والتطبيقية لوصف معارف . TPCKاختصاراً 

ومنذ . (Rosenberg, Greenhalgh & Koehler, 2015, p.1) الالزمة للمعلمين التدريس بفاعلية باستخدام التقنية

ادة س محتوى مرق تدريالمعرفة التقنية المتعلقة بطظهور هذا النموذج فقد ركز الباحثين على استخدامهم للتقويم مدى توافر 

 (.Saldana, 2015, p. 27لدى المعلمين  ) TPCK التخصص

الب زود الطتوالعشرين تفرض على النظم التعليمية المختلفة أن مما سبق نخلص إلى أن متطلبات القرن الحادي 

داً فإن ديحوبشكل أكثر ت تي كانت سائدة في العقود السابقة.بمجموعة متنوعة من المهارات المختلفة اختالفاً جذرياً عن تلك ال

ذه نمية هولكي يمكن ت هذه المتطلبات تفرض على المدارس أن تركز على ما يعرف بمهارات القرن الحادي والعشرين.

دي لقرن الحاال في ايتوافر لدينا معلمين يتسمون بخصائص وسمات المعلم الفععلية لدى الطالب فإنه يتعين أن المهارات بفا

لذي الحيوي ا للدور والعشرين. ومن بين أكبر خصائص وسمات المعلم الفعال تلك القدرة على توظيف التقنية بفاعلية. ونظراً 

لتأكد المكان ا أهمية ية في عصرنا الحالي والدور الحيوي لها في إطار مهارات القرن الحادي والعشرين، فإنه منتلعبه التقن

ام. وفي لمجال الههذا ا من امتالك المعلمين للمهارات الكافية في هذا الصدد والعمل بشكل مستمر على تقويم أدائهم المهني في

الفعال  لمعلمئص وسمات االنماذج التي تعمل في آن واحد على تحديد بعض خصا هذا السياق فقد برز نموذج "تيباك" كأحد

سمات صائص وخنه من الضروري استعراض هذا النموذج وتحديد مضامينه بالنسبة لتقويم مدى توافر وتقويمها؛ ومن ثم فإ

  المعلم الفعال القرن الحادي والعشرين وهو ما سيتم تناوله في الورقة البحثية الحالية.

 مشكلة  البحث وتساؤالته:  

تلفة نيات المخت والتقفي األدوازيادة االستثمارات و، بالرغم من إدارك األهمية البالغة الستخدام تكنولوجيا التعليم

شل هر في الفج البحث تظالتقنية في حجرات الدراسة، فإن نتائالستخدام واالنتباه إلى إعداد المعلمين السعودية, في المدارس 

لكثير قنية في ار التتواف ألقصى إمكانياتها في إحداث تحوالت جذرية في العملية التعليمية. ومعالتقنيات التعليمية تصل أن في 

 ت الدراسةي حجرافاألكثر أهمية في استخدام التقنية  ون العاملتضح على نحٍو أكثر جالًء أن المعلمين يظلمن المدارس ا

(Petko, 2012.) 

من برامج تدريب المعلمين سواًء قبل أو أثناء قد أصبح بمثابة مكون هام في كل إن التدريب على استخدام التقنية  

الخدمة. ومع ذلك فإنه في أغلب األحيان يركز التدريب على التقنية في حد ذاتها بدالً من التركيز على توظيف التقنية في مادة 

وبدالً من ذلك فإنه لكي يمكن استخدام التقنية على نحو ناجح في العملية التعليمية  التخصص التي يقوم المعلمون بتدريسها.

توضح البحوث أنه يتعين على المعلمين أن يمتلكوا المعرفة التقنية، والمعرفة بمحتوى التخصص، والمعرفة بطرق التدريس 

 Mishra, & Koehler, 2009; Mishra) صالمعرفة التقنية المتعلقة بطرق تدريس محتوى مادة التخصأو ما يطلق عليه 

& Koehler, 2006 وباإلضافة إلى ذلك فإنه يجب التكامل بين هذه المعارف الثالثة بما يعني أن يكون المعلم قادراً على )

  (.Mishra & Koehler, 2006الربط بين جميع أنواع هذه المعارف حينما يقوم بتخطيط الدروس وتنفيذها )

لتقويم األداء المهني للمعلمين بشكل عام, ولمدى توافر خصائص وسمات المعلم الفعال في لكبيرة ونظراً لألهمية ا

القرن الحادي والعشرين وبخاصة مهارات ومعارف استخدام التقنيات التعليمية في التدريس؛ فإنه تبرز أهمية دراسة وتناول 

م التقنية وتقويمها لدى المعلمين ولعل من أبرزها على النماذج المعاصرة التي تعمل على تحديد مهارات ومعارف استخدا

مما سبق يمكن صياغة مشكلة الورقة و لما اكتسبه من شهرة كبيرة خالل العشرة أعوام الماضية.  اإلطالق نموذج "تيباك" 

ة عاصرأحد النماذج المالحاجة إلى دراسة وتناول نموذج "تيباك" باعتباره التالية: " ةيقريرالبحثية الحالية في العبارة الت
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". ويمكن التعبير عن خصائص المعلم الفعال في القرن الحادي والعشرينو سمات مها في تقويم بعضيمكن استخدا التي

 هذه المشكلة في صورة التساؤالت التالية:

 على تنميتها لدى الطالب؟العمل التي يجب  والعشرينالقرن الحادي  ما مهارات -1

 نية؟ تكامل التقوتخدام ما دور نموذج "تيباك" في تحديد سمات المعلم الفعال في القرن الحادي والعشرين فيما يتعلق باس -2

ج فقاً لنموذو تعليميةالقرن الحادي والعشرين فيما يتعلق باستخدام التقنية في العملية الفي ما سمات المعلم الفعال  -3

 ؟"تيباك"

ة في العملي لتقنيةا"تيباك" في تقويم األداء المهني للمعلم فيما يتعلق في استخدام  كيف يمكن االستفادة من نموذج -4

 التعليمية؟

 

  أهمية البحث:

ن لتالي: فملنحو اايمكن القول أن لهذه الورقة البحثية أهمية كبيرة من الناحيتين النظرية والتطبيقية وذلك على 

ً راً أوعاصر يركز على أحد النماذج الحديثة التي تقدم منظوالناحية النظرية فإن هذه الورقة تستعرض مفهوم م في  سع نطاقا

ويمكن  عشرين،استخدام التقنية لدى المعمين بما يتجاوب مع متطلبات القرن الحادي وال تحديد وتقويم معارف ومهارات

حادي القرن ال هاراتمذج، وتحديد للباحثين اآلخرين االستفادة من هذه الورقة البحثية في إلقاء الضوء على أهمية هذا النمو

إن عنى أخر فلم. بموالعشرين، والخصائص التي يجب أن تتوافر لدى المعلم في هذا السياق، وسبل تقييم األداء المهني للمع

ئه يم أدامعلم وتقوداد الهذه الورقة البحثية تفتح آفاق جديدة للبحث أمام الباحثين المهتمين بمجاالت تكنولوجيا التعليم وإع

لخصائص كة بشأن االممل المسئولين وصناع القرار في ملمهني. ومن الناحية التطبيقية فإن هذه الورقة البحثية تلقي الضوء أما

 المعلمين تدريباستخدامها ل بج، والنماذج التي يفي القرن الحادي والعشرين والسمات التي يجب أن تتوافر في المعلمين

عداد ة في نظم إتحوالت جذريعن تعبر نموذج "تيباك" وما يحمله من مضامين  التركيز بالتحديدمع وتقويم أدائهم المهني 

 المعلم وتقويم أدائه المهني في ظل متطلبات القرن الحادي والعشرين.

 تلتزم الورقة البحثية بمجموعة من الحدود وهي:حدود البحث: 

 تقويمها.نموذج "تيباك" كأحد نماذج تجديد كفايات المعلمين و -1

 االقتصار على تناول الموضوع بمنهجية نظرية تحليلية وصفية دون تطبيق ميداني. -2

 .التركيز على كفايات استخدام التقنية كأحد سمات وخصائص المعلم الفعال في القرن الحادي والعشرين -3

 منهج البحث: 

يثة في جهات الحدحد التويم جديدة وإلقاء الضوء على أ، والحاجة إلى تقديم مفاهنظراً للطبيعة االستكشافية للبحث الحالي 

د على الية تعتمية الحمجال تحديد خصائص المعلم الفعال وتقويم أدائه المهني في القرن الحادي والعشرين، فإن الورقة البحث

ثية ورقة البحت الؤالمنهجية تحليلية نظرية لألدبيات المتاحة في الموضوع الستخالص المعلومات الالزمة لإلجابة عن التسا

لى المحاور إالحالية  لبحثيةاالرئيسية. واستناداً إلى هذا المنهج البحثي يتم تصنيف المحاور الرئيسية التي تشتمل عليها الورقة 

 التالية:

لحادي افي القرن  مهارات القرن الحادي والعشرين ومضامينها بالنسبة لخصائص المعلم الفعال: المحور األول -4

 .والعشرين

 العشرين.والحادي  باعتبارها احد خصائص وسمات المعلم الفعال في القرن التدريساستخدام التقنية في  :المحور الثاني -5

ادي قرن الحأحد التوجهات المعاصرة لتقويم أداء وخصائص المعلم الفعال في النموذج "تيباك" ك: المحور الثالث -6

 .والعشرين

 

 والعشرين ومضامينها بالنسبة لخصائص المعلم الفعالالمحور األول: مهارات القرن الحادي 

 ُ  بى الطالعرف مهارات القرن الحادي والعشرين بأنها "تلك المهارات والمعارف والخبرات والتي يتعين علت

ن عي، فضالً التعليم من المعرفة بالمحتوىمتكامل ؛ وهي مزيج المهنية والعملية النجاح في عملهم وحياتهم اكتسابها من أجل

  (.Manik, Qasim & Shareef, 2014مهارات وخبرات وثقافات محددة" )
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تقييم  منظمة ولقد قدمت العديد من المنظمات المختلفة تعريفات متباينة لمهارات القرن الحادي والعشرين مثل

راكة ، ومنظمة الشAssessment and Teaching of 21st Century Skillsوتدريس مهارات القرن الحادي والعشرين 

ي أصدرها حياة التفي مجال التعلم مدى الالكفايات المحورية الرئيسية مبادرة من أجل مهارات القرن الحادي والعشرين، و

 (.(Valtonen,  Sointu, Mäkitalo-Siegl & Kukkonen, 2015إلتحاد األوروبي ا

 Partnership for 21st Centuryن الحادي والعشرين )وقد تضمنت مبادرة الشراكة من أجل مهارات القر 

Skills, 2009لمهارات التي يجب توافرها لدى الطالب في القرن الحادي والعشرين. وفي ظل هذا عمل لتحديد ا ( إطار

بداع، النموذج فإن هناك مجموعة من المهارات الرئيسية والتي تتضمن المهارات الحياتية والوظيفية، ومهارات التعلم واإل

,  وباإلضافة لذلك تعد القدرة 4Cومهارات  وهي التفكير الناقد، واالتصال، والتعاون، واإلبداع التي يُرمز إليها اختصاراً 

 على التعامل مع تقنيات المعلومات واالتصاالت بمثابة عنصر محوري في التعلم في القرن الحادي والعشرين. 

 

 ((Kereluik, et. al, 2013, p. 132من نماذج مهارات القرن الحادي والعشرين  15(: تجميع 1شكل )

ومن بين العناصر المشتركة في كل هذه التعريفات التأكيد على مهارات التعاون، واالتصال، والتنور في تقنيات 

 & Voogtت االجتماعية أو الثقافية، والتفكير اإلبداعي، والتفكير الناقد، وحل المشكالت )المعلومات واالتصاالت، والكفايا

Roblin, 2012 وما هو مشترك أيضاً ما بين هذه التعريفات هو الدور المحوري لتقنيات المعلومات واالتصاالت والذي  .)

االستفادة من مميزات مختلف األدوات التقنية وتطبيقاتها  يتعين على األفراد في الوقت الحالي ومستقبالً أن يكونوا قادرين على

 في عملهم. 

 كأحد سمات المعلم الفعال في القرن الحادي والعشرين في التدريس المحور الثاني: استخدام التقنية

على يمكن تصنيف المعلمين إما فعالين أو غير فعالين. ويوجد تنوع كبير للغاية في تعريف ماهية التدريس الفعال  

الم التقنيات ع(. إن لمفهوم فاعلية التدريس في عصر يعيش فيه الطالب في Ansari & Malik, 2013, p.61وجه التحديد )

التقنية  ستخدامالمعلومات يحمل مضامين هامة للتدريس الفعال ولعل من أبرزها أن يكون المعلمون قادرون على توظيف وا

نمية مهارات لكي يكون المعلمون قادرون على تف(. Ansari & Malik, 2013) بفاعلية لتهيئة بيئات اجتماعية لطالبهم

ام ضمن استخدلتي تتاالقرن الحادي والعشرين لدى طالبهم يجب أن يكونوا قادرين على استخدام المداخل التدريسية المتنوعة 

 (.Voogt,  Erstad, Dede & Mishra, 2013تطبيقات المعلومات واالتصاالت المناسبة )

التتتعلم فتتي القتترن 

حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادي ال

 والعشرين

 

المعرفة التأسيسية 

 )الجوانب المعرفية(

ور الرقمي/تقنيتتات التنتت

 المعلومات واالتصاالت

المعرفة بالمحتوى  

 المحوري
 -المعرفتتتتتتتتتة عبتتتتتتتتتر

 التخصصية

المعرفة اإلنسانية 

المهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارات  )القيمية(

 وظيفيةالحياتية/ال

الوعي 

 األخالقي/الوجداني

متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ورا  

المعرفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

)المعرفتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 اإلجرائية(
 التفكير اإلبداعي

 حل المشكالت والتفكير الناقد

 التواصل والتعاون
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إن تزايد التركيز على تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين قد زاد الضغط على المدارس لتوظيف التقنية على  

الزمة مهارات الواع النحو أكثر نجاحاً في حجرات الدراسة . ومع دخولنا القرن الحادي والعشرين، بدأ الباحثون في دراسة أن

 الستخدام التقنية في م قام "باير" وآخرون لصالح الجمعية الدولية2007وفي عام للطالب للنجاح في مجتمعنا السريع التغير. 

عداد تقنية في إ(، ومؤسسة الشراكة من أجل مهارات القرن الحادي والعشرين بتقديم تقرير يتناول دور الISTEالتعليم )

طلب لعشرين يتادي والتعليم في القرن الحالطالب للقرن الحادي والعشرين. وفي هذا التقرير ذكر "باير وزمالءه" أن نظام ا

ام العشرين، فإن استخد(. فإلعداد الطالب للمنافسة الدولية في القرن الحادي وp. 3"استخدام مكثف وواسع النطاق للتقنية" )

 التقنية يعد أمراً إلزامياً.

الناقد، وحل المشكالت وبشكل  وتؤكد مهارات القرن الحادي والعشرين على التعاون، والتفكير اإلبداعي، والتفكير 

( ويتعانى على المتعلمين أن يكونوا Voogt & Roblin, 2012خاص مهارات استخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت )

قادرين على استخدام المداخل الرئيسية والمتنوعة لتقنيات االتصاالت لدعم نمو مهارات القرن الحادي والعشرين لطالبهم 

(Voogt & Roblin, 2012 وتطرح هذه المهارات وبخاصة مهارات تقنيات المعلومات واالتصاالت تحديات بنسبة )

لقد أصبح ف (.Valtonen, Sointu, Mäkitalo-Siegl, & Kukkonen, 2015, p. 87للمعلمين وعملية إعداد المعلمين )

المهارات الكافية في استخدام التقنيات تكون لديهم متوقعاً من المعلمين سواء مرحلة ما قبل الخدمة أو أثناء الخدمة 

 ,Jamieson-Proctorوالمعلومات واالتصاالت وذلك الوفاء بتحديات التعلم والتدريس في القرن الحادي والعشرين  )

Finger  & Albion, 2010 ) ومن ثم فإنه في الوقت الحالي تركز برامج التنمية المهنية للمعلمين عبر العالم وعلى نحو

ى إيجاد طرق فعالة على إدماج هذه المهارات في البرامج بحيث يمكن أن يتم نقل هذه المهارات إلى الطالب مستمر عل

 (. Voogt & Roblin, 2012بالتبعية )

 المحور الثالث: نموذج "تيباك" باعتباره أحد التوجهات المعاصرة لتقويم

 في القرن الحادي والعشرين أدا  وخصائص المعلم الفعال 

 تقويم المعلم  3-1

املة حكام شأيُعرف تقويم المعلم على أنه وظيفة تنظيمية متضمنة في اإلشراف على المعلمين تهدف إلى إصدار 

د تؤدي مستمر. وقظيف الالقرارات المتعلقة بالتوظيف مثل العائد والتو دعم اتخاذ وفيما يتعلق بأداء المعلم وكفاءته ألغراض

على  المعلمين ى قدرةسين في أداء المعلمين لكن هدفها الرئيس هو عمل استنتاجات تجميعية حول مدهذه العملية ككل إلى التح

واًء في ا كبيرة سق مزايإن تقويم األداء المهني للمعلمين يمكن يحق ة والمسئوليات األخرى المناطة به.أداء المهام التعليمي

مهني للمعلم في ويحتل تقويم األداء ال (.Nolan & Hoover, 2008, p. 12المعلمين أو تعلم الطالب ) التأثير على أداء

اً وفرة حاليالمت تنجد أن الغالبية العظمى من الدراساالقرن الحادي والعشرين لمكانة هامة في جهود التطوير المدرسي. و

 (. Becchio, 2016, p. 32حول تقويم المعلم تركز على المنهجيات المقترحة لتنفيذ عمليات تقويم المعلم الفعالة )

ومن المتفق عليه على نطاق واسع أن نظام تقويم المعلم وحينما يتم استخدامه على نحو مناسب فإنه يجب أن يحدد  

 ,Huويقيس االستراتيجيات التعليمية المتبعة، والسلوكيات المهنية، وتقديم المعرفة للمحتوى والذي تؤثر على تعلم الطالب 

2015, p. 25)داء المهني للمعلم عملية معقدة نظراً ألنه يركز على مجموعة متنوعة من األهداف وهو ما م األ( ويعد تقوي

يبرز صعوبة إنشاء نظام متكامل للتقويم. وخالل العقود األخيرة جذبت العديد من الجهود لتطوير نظما المعلمين إلى التوصل 

 (. (Hu, 2015, p. 33لنتائج أفضل 

 ً لغرض  الهذا  كما يُعرف تقويم المعلم على انه عملية تقويم مدى كفاءة المعلم باستخدام أدوات مصممة مسبقا

(Abdalregal, 2015, p. 9)ن خصائص ه المعلم م. ويُعرف تقويم المعلم في الدراسة الحالية على أنه الحكم على ما يتمتع ب

ساس على ز باألة من المؤشرات والمعايير المحددة سابقاً والتي تركوكفايات وقدرات ومعارف وذلك استناداً إلى مجموع

 مويتم التقوي بعض خصائص وسمات معلم الفعال القرن الحادي والعشرين وهي متعلقة باستخدام التكنولوجيا في التدريس.

ة ب المالحظأساليداء، وباستخدام مجموعة متنوعة من األدوات مثل االستبيانات، والمقابالت الشخصية، ومقاييس تقدير األ

صائص قويم خوفي الفقرات التالية سوف يتم شرح نموذج " تيباك" كنموذج يشكل أساس لتحديد وت وغيرها من األساليب.

 تكنولوجيا للمعلمين.االستخدام الفعال لل

 نموذج " تيباك"   3-2
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 المعرفة بطرق التدريس           

 

 

 

 

 

 
 المعرفة بمحتوى المادة 

 الدراسية

 المعرفة التقنية            

التقنية المرتبطة المعرفة 

بطرق تدريس محتوى 

 المادة

 

المعرفة التقنية 

المرتبطة محتوى 

 المادة

 
المعرفة بطرق 

تدريس محتوى 

 المادة الدراسية 

 

المعرفة التقنية 

 التدريسية 

 

 السياق 

ركز إعداد المعلم على تنمية المعرفة بمحتوى مادة التخصص لدى المعلمين، جنباً إلى جنب من الناحية التاريخية  

 ,Shulman)مع المعرفة بطرق تدريس هذا المحتوى وهو ما استند باألساس إلى نموذج "شولمان".وقد أقترح "شولمان" 

 subject matterمحتوى المادة الدراسية تصنيف المعرفة الالزمة للمعلمين إلى مجالين متمايزين وهما المعرفة ب (1986

content knowledge  والمعرفة بطرق تدريس هذا المحتوىpedagogical content knowledge . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (. Fontanilla, 2016(: شكل توضيحي لنموذج "تيباك" )نقالً عن: 2شكل )

بعد من ا هو اوقد عرف "شولمان" المعرفة بطرق تدريس المحتوى على أنها المعرفة التدريسية والتي تذهب إلى م

ة، ج الدراسيالمناهفهم موضوع معين. وتشتمل هذه المعرفة على عدة أبعاد منها المعرفة بطرق التدريس العامة، والمعرفة ب

لقيم داف واة بخصائص المتعلمين، والسياق التعليمي، والمعرفة باألهوالمعرفة بطرق تدريس محتوى التخصص، والمعرف

 والفلسفات والخلفيات التاريخية التربوية المتنوعة. 

ميشراً ويلة قام "ط لفترة الذي وجه عمليات إعداد المعلمين بكليات التربيةواستناداً إلى هذا النموذج التاريخي الرائد 

بطرق  ( بإضافة ضلع ثالث لثنائية المعرفة بمحتوى مادة التخصص, والمعرفةMishra & Koehler, 2006وكوهلر" )

ت ئص ومهارايم خصاالتدريس, وهي المعرفة باستخدام تقنيات التعليم األمر الذي أثمر عن نموذج أكثر شموالً لتحديد وتقو

دل مسمى ذج المعق على هذا النموأكثر مع متطلبات القرن الحادي والعشرين, وقد أطل يتالءمومعارف المعلم الفعال بما 

 نموذج "تيباك". 

 Koehler and Mishra, 2007; Koehler and Mishra, 2009; Koehlerوقد أوضح "كوهلر وميشرا )

et al., 2013 المعرفة الالزمة لتطبيق التقنيات التعليمية أو المعرفة التقنية المتعلقة بطرق تدريس محتوى مادة   (  أن

( المعرفة التقنية: إذ يتعين على 1) :لف من سبع مجاالت رئيسية ونذكرها بشكل موجز فيما يليتتأTPCKالتخصص 

المعلمين فهم تقنيات المعلومات واالتصاالت بشكل كاِف لكي يمكنهم تطبيقها بشكل منتج في حجرات الدراسة وأن تكون لديهم 

وتنطوي هذه المعرفة على اإللمام  خدامها على نحو أفضل.أيضاً المعرفة بكيفية تعديل الغرض من التقنيات بحيث يمكن است
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بمختلف التقنيات المتنوعة التي قد يستخدمها المعلم في حجرة الدراسة سواء التقنيات الرقمية الحديثة مثل الهواتف النقالة 

المتعلمين واستراتجيات تقويم فهم المعرفة التربوية كما تتضمن المعرفة بطبيعة ( 2)والوسائط المتعددة أو التقنيات التقليدية. 

ومن بين األمثلة على المعرفة التربوية: المعرفة بطرق وعمليات التدريس مثل إدارة الصف، والتقييم، والتدريس  الطالب

: وتتضمن المعرفة بالمفاهيم، والنظريات، والنماذج بمحتوى مادة التخصص( المعرفة 3) (. Kose, 2016, p. 14للطالب )

( المعرفة التقنية المتعلقة بمحتوى 4) المفاهيمية ، جنباً إلى مع جنب مع معرفة الطرق المقبولة لتطوير المعرفة. ملأطر العو

مادة التخصص: حيث يجب أن يكون لدى المعلمين فهم عميق للطريقة التي يمكن من خاللها أن تتغير المادة الدراسية من 

مون أيضاً إلى فهم كيف يمكن أن تكون بعض التقنيات المعينة مالئمة لتعلم المادة خالل تطبيق تقنيات معينة. كما يحتاج المعل

( وتتضمن المعرفة التقنية التربوية المعرفة بإمكانيات والقيود المتعلقة بمدى واسع من أدوات 5) الدراسية في تخصصاتهم 

( 6سب للتخصصات التي يقومون بالتدريس فيها. )التقنية في ارتباطها بطرق واستراتيجيات التدريس المناسب نمائياً والمنا

: حيث يحتاج المعلمون إلى المعرفة بطرق تدريس محتوى معين وتتضمن هذه مادة التخصص المعرفة بطرق تدريس محتوى

ريس ومن األمثلة عليها المعرفة بأساليب دمج والتكامل بين المحتوى وطرق التدالمعرفة التدريس، والتعلم، المنهج، والتقويم 

المعرفة التقنية المتعلقة بطرق تدريس محتوى مادة ( 7) (.Kose, 2016, p. 14لتحقيق ممارسات أفضل للتدريس )

في معرفة المعلمين بالتفاعل المتبادل بين  المحتوى وطرق التدريس والتقنية جنباً إلى جنب مع التخصص: وهي تتجسد 

وهي تلك المعرفة التي (. Kose, 2016, p. 14التدريسية اليومية ) المعرفة اإلجرائية بتوظيف التقنيات في الممارسات

يحتاجها المعلم لكي يوظف التقنية بفاعلية في المنهج الدراسي الذي يقوم بتدريسه. وهي تلك المعرفة التي عندها تتقاطع أنواع 

ة بمحتوى مادة التخصص.ويمكن الرئيسية الثالث من المعرفة وهي المعرفة التقنية، والمعرفة بطرق التدريس، والمعرف

تعريفها على أنها التدريس الماهر باستخدام التقنية والذي يتضمن التكامل بين المعرفة باألساليب التدريسية، والمعرفة 

 (.Koehler & Mishra, 2009التقنية )وبمحتوى التخصص، 

ي أو تحليل المعلومات، ومن األمثلة على من بين األمثلة على المعرفة بطرق التدريس استخدام إستراتيجية التبادلو 

العلوم. ومن  ة في مادةيميائيالمعرفة بالمحتوى، المعرفة بالمادة العلمية التي يدرسها المعلم مثل المعرفة بمفهوم التفاعالت الك

ية المتعلقة التقن رفةمعى الاألمثلة على المعرفة التقنية المعرفة بكيفية رفع وتنزيل مقاطع الفيديو من يوتيوب، ومن األمثلة عل

 (.Saldana, 2015, p. 27مقاطع يوتيوب لعرض فيديو حول بنية الخلية في مادة العلوم )استخدام  بمحتوى مادة التخصص

. وبدالً لتحقيق النواتج التعليمية موضع االهتمام أن التقنية في حد ذاتها غير كافيةإلى فكرة رئيسية نموذج الويستند 

خالل عملية إعداد المعلمين في تكامل التقنية، فإن قرار تكامل التقنية يحتاج ألن يتم تناوله بنفس الطريقة من ذلك فإنه من 

(. ومن ثم؛ يعمل نموذج Harris & Hofer, 2009التي يتم بها تناول كالً من محتوى مادة التخصص، وطرق التدريس )

 & ,Harris, Mishraدة التخصص، وطرق التدريس، والتقنية )"تيباك" كإطار فهم للعالقة المتبادلة ما بين المحتوى ما

Koehler, 2009 .) 

 Mishraإلعداد المعلمين على استخدام التقنية ال تعد فعالة ) التقليدية واستناداً إلى هذا النموذج فإن طرق التدريب 

& Koehler, 2006على التقنية بحد ذاتها التدريب دي يركز ( ففي اغلب الجلسات التدريبية التي تنتمي إلى هذا المدخل التقلي

وال يركز على تفاعلها مع طرق التدريس أو محتوى مادة التخصص. فالمعلمون بحاجة إلى أن يتعاملوا مع التقنية وأن يأخذوا 

 & Harrisبعين االعتبار كيف يمكنهم استخدام هذه التقنية في سياق مادة تخصصهم وفي سياق معتقداتهم التدريسية السائدة )

Hofer, 2011 ومن ثم فإنه عندما يتم إعداد المعلمين للتقنية في حجرات الدراسة فإنه ال يمكن إتباع مدخل "حجم واحد )

 (.Harris & Hofer, 2009يالءم الجميع" فالسياق الذي فيه يقوم المعلمون بالتدريس يجب أن يتم أخذه بعين االعتبار )

 وفقاً لنموذج "تيباك":  أدا  المعلم في القرن الحادي والعشرين  مداخل تقويم 3-3

لقد مثل قياس وتقويم البنية المعقدة للمعارف والمهارات واألدءات المتعلقة باستخدام التقنيات التعليمية في التدريس 

(. وقد Lyublinskaya & Tournaki, 2015وفقاً لنموذج " تيباك" محل اهتمام للمجتمع التربوي في السنوات األخيرة )

وظف الباحثين العديد من الطرق المختلفة لقياس مدى قدرة المعلمين على استخدام التقنية وفقاً لنموذج "تيباك" 

(Rosenberg, et all, 2015و )المعرفة التقنية المرتبطة بطرق تدريس  في دراسة حديثة حول مداخل متنوعة لقياس

تقويم مدى قدرة أداة ل 141دراسة ميدانية استخدمت  141و نموذج "تيباك" حدد معد TPACK محتوى مادة التخصص

ى القياس، ( واستناداً إلى تحليل مستوKoehler, Shin, & Mishra, 2012) على استخدام التقنية في التدريس المعلمين
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المقابالت وبيانات المفتوحة، وقياسات األداء, لى خمس أنواع وهي: قياسات التقرير الذاتي، واالستقاموا بتصنيف األدوات إ

 الشخصية، والمالحظات. وفيما يلي شرح لكل منها: 

عادة ما تركز على التقارير ؛ فأكثر القياسات الحالية على نطاق واسع في األدبيات استخدام أدوات التقييم الذاتي تم

 ,Rosenberg)اخل التي تقيس أداء المعلمين على نحو مباشرالذاتية للمعلمين بشأن مدى معرفتهم، وهناك قلة نسبية في المد

et all, 2015.)  وتعد قياسات التقرير الذاتي طريقة شائعة بشكل خاص في تقييم المعلمين نظراً لسهولة تطبيقها، وسهولة

تبار القبلي والبعدي. تحليل البيانات المستمدة منها وبخاصة حينما يتم استخدامها في تصميمات الدراسات المعتمدة على االخ

( ولعل هذا ما يدفع بعض الباحثين إلى Creswell, 2013ومع ذلك فإنها تعاني من ضعف مستوى صدق البنية الخاص بها )

القول بأن هذه المقاييس تقيس شيئاً أخر غير القدرة على استخدام التقنية في التدريس لدى المعلمين. بمعنى أخر فإنها تقيس 

 & ,Harris, Grandgenettالتدريس باستخدام التقنية بدالً من أن تقيس معرفتهم الفعلية أو سلوكهم )مدى ثقتهم بشان 

Hofer, 2010 .) 

ل قياس كفاءة تعد بمثابة محاوالت تجنب هذه المشكالت من خال TPACKـوبالمقابل فإن تقييمات األداء الخاصة ب

نة بهذه الستعااالمعلمين استناداً إلى مهام حقيقية تتضمن توظيف تقنية لدعم طريقة تدريس محتوى معرفي معين. ويمكن 

اليب اد على أسالعتمل اى للحصول على منظور أكثر تكامالً. وفي ظالمقاييس جنباً إلى جنب مع مقاييس التقرير الذاتي األخر

لتي يتم تقييم لمنتجات اهام واتقييم األداء فإنه يتم توظيف مهام فعلية في التقييم أو تصميم المعلمين منتجات وعادة ما تتمثل الم

(، Akcaoglu, Kereluik, & Casperson, 2011المعلمين على أساسها في تحضير الدروس والقيام بالتدريس فعلياً )

 ( بتحليل خططHarris, Grandgenett, & Hofer, 2010سبيل المثال قام "هارس وزمالءه" )س.  وخطط التدري

" "روزنبرج وزمالءهكما قدمت دراسة  .Rubricالدروس خاصة بالمعلمين باستخدام مقياس تقييم أداء متدرج 

(Rosenberg, et all, 2015 ) نموذج لتقييم األداء المهني فيTPACK مية وعينات من استناداً إلى ملفات األعمال الرق

خرى استخدام (. وفي دراسة أRosenberg, et all, 2015األعمال التي صممها المعلمون والمتضمنة في ملفات أعمالهم )

يم ورج وذلك لتقاستخدام مقياس تقدير أداء متد مستنداً الخدمة  قبل لدى عينة من المعلمين TPACKمقياس مقترح لتقويم 

نمو  ك" لتقييمج "تيباالطالب المعلمون وقد استندت بنية هذا المقياس إلى نموذ وعمليات التدريس  التي قام بهاخطط الدروس 

، االستكشافئمة، ووتطور استخدام التقنية لدى المعلمين وذلك وفقاً لخمس مستويات متدرجة وهي التعرف، والتقبل، والموا

هيا" "كوهلر وميشرا ويا استخدمكما  (.Lyublinskaya & Tournaki, 2015, p. 30فضالً عن المستوى المتقدم )

(Koehler, Mishra, and Yahya, 2007أساليب تحليل المحتوى لدراسة منتجات التدريس لتقييم مدى قدرة )  المعلمين

ة في ة المتضمنلمعرفيالمجاالت اعلى استخدام التقنيات التعليمية في عمليات التدريس. وقاموا بإعداد بروتوكول تشفير يحدد 

تحيز في ذاتية والثير النموذج "تيباك". وكان من بين العيوب التي أوضحتها تجربة تطبيق  هذا األسلوب للتقويم هو إمكانية تأ

 التشفير

ين. وكبديل لهذه لدى المعلم TPACKكما ركز عدد من الباحثين على إمكانية توظيف المقابالت شبه المقننة لتقويم  

 فعلى  So and Kim (2009)المقابالت يتم استخدام االستبيانات المفتوحة وهي تلك الطريقة التي وظفها "سو وكين" 

قد قدم الباحثون إضافة إلى إستخدام نموذج "تيباك" كأساس لتحديد خصائص وأداءات المعلم الفعال, وتقويمه فقد و 

 & Figg)نماذج لتنمية األداء المهني. فعلى سبيل المثال أبرزت دراسة " فيج" و"جايبال"  يباك"استناداً إلى نموذج "ت

Jaipal, 2012)  أن هناك أربعة عناصر رئيسية في تصميم نموذج "تيباك" يمكن أن تعمل على توفير فرص تعلم للتنمية

( نمذجة أنشطة تعلم معززة بالتقنية تقدم 1تضمن: )المهنية للمعلمين في ما يتعلق بمهارات القرن الحادي والعشرين وهي ت

( تنمية مهارات تقنية محددة 3( تكامل الحوار التربوي في درس منمذج، )2أمثلة باستخدام أدوات التقنية المختلفة للمعلمين، )

ميم مهام خاصة. ( تطبيق نموذج "تيباك" لتص4بنشاط معين في سياق محدد من خالل البيانات العملية القصيرة لألدوات، )

وباإلضافة لذلك فإن إعداد الطالب القرن الحادي والعشرين يتطلب من المعلمين أن تكون لديهم اتجاهات معتقدات إيجابية 

 TPACK (Saldana, 2015, p. 4 .)نحو 

 ملخص نتائج البحث:  

الرئيسة التي يحملها نموذج من خالل ما سبق عرضه في هذه الورقة البحثية فإننا نستخلص مجموعة من المضامين  

ي لعشرين وهادي وا"تيباك" لتقويم األداء المهني للمعلم وتقويم مدى امتالكه خصائص وسمات المعلم الفعال في القرن الح

 على النحو التالي:
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نية مكون التقتعد  عامة بلإلى مهارات التدريس ال إضافتهتدريس ال تعد جزءاً إضافياً يتم أن كفايات استخدام التقنية في ال -1

يسية لية التدرر العمرئيسي ال يتجزأ من التدريس في القرن الحادي والعشرين ومن ثم فإن تفاعالت التقنية مع كافة عناص

 لى نموذج "تيباك".ب أخذها بعين االعتبار استناداً إيج

لتخصصية اعرفة هما الم ينأن النظم التقليدية إلعداد المعلمين في كليات التربية والتي تفترض وجود مجالين رئيسي -2

 ادين إلعدن مضامطرق التدريس تعد أنظمة بالية ال تستجيب لمتطلبات القرن الحادي والعشرين وما تحمله موالمعرفة ب

اً ال عداً ثالثببارها تغيير جذري في هذه النظم بحيث تتضمن إضافة التقنية باعت كون هناالمعلم. ومن ثم فإنه يجب أن يك

 .المهنيةواتجاهاتهم مهاراتهم معارفهم ووتنمية إعداد المعلم  يتجزأ من أبعاد

العشرين حادي وتوجد حاجة ماسة التكامل ما بين عدة مداخل وطرق لقياس وتقويم األداء المهني للمعلم في القرن ال -3

ى معتمدة علال اتيوبخاصة فيما يتعلق بتوظيف التقنية. في هذا الصدد يكون المفيد الجمع ما بين أساليب التقويم الذ

 ن األدواتيرها مالمتدرجة، وغالمالحظة، ومقاييس تقدير األداء  االستبيانات، وأساليب المقابالت الشخصية، وأساليب

ي فم الفعال ئص المعلداء المهني للمعلم ومدى امتالكه لخصامنظوراً شامالً يصف بدقة األتقدم التي عندما تتكامل معاً 

 القرن الحادي والعشرين.

ية في العمل لتقنيةايعد تقويم األداء المهني للمعلم بمثابة نقطة انطالق لتطوير األداء المهني له في مجال استخدام  -4

نمية قدرة فعالة لت مداخل التعليمية، وفي هذا الصدد فإن ألفكار التي يقدمها نموذج "تيباك" تعد ذات أهمية كبيرة في تقديم

م ل، والتعلبالعم ك من خالل إتباع بعض اإلجراءات التي تتضمن بشكل رئيسي التعلمالمعلمين على استخدام التقنية وذل

مكن أن ياخل التي المد نبالتصميم بما يتيح، التعلم المستند إلى السياق، والتعلم والتدريب أثناء أداء الوظيفة وغيرها م

 .القرن الحادي والعشرين في باستخدام التقنية لدى المعلمينالتدريس مهارات وتنمية  قل تساهم في ص

رد توظيف ليس مجوإن التدريس في القرن الحادي والعشرين يتطلب من المعلم استخدام التقنية ليس كأداة مكملة فحسب،  -5

وتربوية  علمية ر يتطلب إتباع طرق واستراتيجيات تدريس مستندا إلى أسسمهارات التقنية األولية بل إن األمبعض ال

ستند إلى لتعلم المئي، واائي، والتعلم التشاركي، والتعلم المستند إلى المشاريع، والتعلم االستقصارصينة مثل التعلم البن

 المشكالت، والتي فيها يتم توظيف التقنية كأساس لكافة أنشطة التعليم والتعلم.

ب من لكنه يتطلنية وتقإن استخدام التقنية بفاعلية في حجرة الدراسة ال تطلب مجرد بعض المعارف واإللمام باألدوات وال -6

 ي اآللياتفذرياً المعلمين فهم أدوارهم الجديدة التي يجب أن يطالعوا بها في حجرة الدراسة والتي تتضمن تغييراً ج

ذلك دالً بلكن و ,ينن سلبيالمتبعة في حجرات الدراسة التقليدية، فلن يعد المعلم مجرد الخبير الذي يقدم المعلومات لمتقدمي

 ى استخدامالب علر لتعلم الطالب الذي يعتمد باألساس على توظيف التقنية وفق مبادئ تربوية تشجع الطهو بمثابة ميس

ن م، وغيرها بداعيةالتقنية للتعاون، والتشارك ومشاركة المعرفة، والتأمل، وتيسير عمليات التفكير، وتقديم منتجات إ

 المهارات الالزمة لهذا العصر.

 البحوث المقترحة:  

 ما تم تقديمه في الورقة البحثية الحالية تقترح الباحثة الدراسات والبحوث الحالية:في ضوء 

لى أدوات إاستناداً  لتدريسادراسة مقارنة لتقويم األداء المهني للمعلم في مجال استخدام التكنولوجيا واستخدام التقنيات في  -1

 متنوعة: التقرير الذاتي في مقابل مقاييس تقدير األداء.

 تيباك"."نموذج  مقترحة لتقييم األداء المهني للمعلم في مجال استخدام التقنيات في التدريس استناداً إلىمعايير  -2

 ن.لمعلميإعداد وتقنين مقياس تقدير أداء متدرج لتقويم كفايات التقنية في التدريس لدى عينات متنوعة من ا -3

في ية لتقنليمي لم التعفي االستخدا داء المهنيتنمية األ فاعلية برنامج تدريبي مقترح مستند إلى الشبكات االجتماعية في -4

 التدريس.

 .تيباك""تقديم تصورات معلمين عن كفاءة أدائهم المهني في توظيف التقنية في التدريس استناداً إلى نموذج  -5
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