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 لص:   امل

بكميػة التربيػة جاهعػة  حػديي  الترػرج استيدؼ البحث الحػال  اكسػام هعمهػ  العمػـو  
دهج الهستحديات التكنولوجية ف  ترطػيط دروس العمػـو وفػؽ الهراحػؿ ايساسػية  طنطا أداءات

، وذلػػؾ هػػف رػػةؿ بييػػة تػػدريم هبترحػػة هػػف  بػػؿ 5E Model ةلنهػػوذج دورا الػػتعمـ الرهاسػػي
وجيػػا لوجػػوا، باة ػػافة رلػػع الكلػػؼ عػػف اتجاىػػات عينػػة  –الباحيتػػاف ذات لػػكميف ترلكترونػػ  

و ولتحبيػؽ ىػذا اليػدؼ اسػتردـ البحػث الحػال   ادهج التكنولوجينحو  البحث ف  تػدريس العمػـو
 تفاعػؿ لكيفيػة حيييػة ود يبػة هرا بػةهػف أجػؿ أف يكػوف ىنػاؾ رجػراءات تمػهيـ دراسػة الحالػة 
رةؿ بيية التدريم الهبترحة، وهػف يػـ  الدروس ترطيط ربرا هع الطةم الهعمهيف عينة البحث

يف عينػػة البحػػث دراسػػة هتعهبػػةو واعتهػػد البحػػث دراسػػة أداءات كػػؿ طالػػم هػػف الطػػةم الهعمهػػ
 ا هعمـ وهعمهةو 51الحال  عمع عينة  واهيات

باسػػترداـ  ايهػػة  5Eو ػػد تػػـ تبػػدير أداء كػػؿ هعمػػـ فػػ  ترطػػيط درس العمػػـو وفػػؽ نهػػوذج   
تبدير هعػدا ليػذا الضػرض، وتبػدير أدايػو أي ػا فػ  دهػج الهسػتحديات التكنولوجيػة رػةؿ رطػة الػدرس 

دهػػج اه عينػػة البحػػث نحػػو باسػػترداـ  ايهػػة تبػػدير هعػػدا ليػػذا الضػػرضو كهػػا تػػـ رعػػداد هبيػػاس اتجػػ
و االتكنولوجي  ف  تدريس العمـو
رحػػة كػػػاف ليػػػا أيػػر فػػػ  اكسػػػام الطػػػةم و ػػد كلػػػفت النتػػػايج عػػف أف بييػػػة التػػػدريم الهبت  

هػػػػع دهػػػػج الهسػػػػتحديات  5Eالهعمهػػػػيف عينػػػػة البحػػػػث أداءات ترطػػػػيط دروس العمػػػػـو وفػػػػؽ نهػػػػوذج 
ا باة ػػافة رلػػع الكلػػؼ عػػف بعػػض  التكنولوجيػػة بدرجػػة تكػػاد تبتػػرم هػػف الههتازتبهسػػتو  أداء عػػاؿ 

 الػدهج نحػو اةتجػاا توافر جةدر أٌ  جوانم البمور ف  بيية التدريم الهبترحةو كها كلفت النتايج عف
ا 0.و0ت ككػؿ لمهبيػاس الحسابع الهتوسط كاف حيث هوافؽ بدرجة كانت لد  عينة البحث التكنولوجع
 يـ الهوافبة عمع اةتجػاا نحػو الػدهج التكنولػوجع لػد  أفػراد العينػة واف %ا  7و.7ت نسبع وبهتوسط

%او ويومػػ  33و73 -% .0و7.ت ا وبنسػػم هيويػػة تراوحػػت بػػيف33و0  - 07و7تراوحػػت بػػيف ت
 دهػػج الهسػػتحديات هيػػارات تنهيػػة تت ػػهف الردهػػة أينػػاء العمػػـو لهعمهػػ  تدريبيػػة دورات البحػػث بعهػػؿ

عػاداو  والتػدريس التكنولوجية فػ  تطويرىػا  حيػث هػف التربيػة كميػات تبػدهيا التػ  الهبػررات فػ  النظػر ا 
 التدريسو ف  التكنولوجية لمهستحديات ودهجيا

 الكمهات الهفتاحية : 

 – 5E Model الرهاسػيةنهػوذج دورا الػتعمـ  –الر هػ   الػتعمـ –الهستحديات التكنولوجية  
 اةتجاا نحو الدهج التكنولوج و –ترطيط دروس العموـ 
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Training Newly Graduated Science Teachers to integrate Technological 

Innovations In planning lessons  

In light of digital learning requirements 
 

Abstract: 

  The current research aimed to gain newly graduated science teachers 

at the Faculty of Education, Tanta University, the performances of integrating 

technological innovations in the planning of science lessons according to the 

basic stages of the 5E model, through a training environment proposed by the 

two researchers in two forms (electronic - Face to face), in addition to detecting 

the trends of the research sample towards technological integration in the 

teaching of science. 

   To achieve this goal, the current research used case study design 

procedures in order to have rigorous and accurate monitoring of how students 

interactwith sample research with lesson planning experience during the 

proposed training environment, and then study the performances of each 

student teacher specimen in depth. The current research relied on a sample of 

15 teachers. Each teacher's performance in science lesson planning was 

assessed in model 5E using a grade list designed for this purpose, and also in 

integrating technological innovations during the lesson plan using a grade list 

designed for this purpose. The research sample trend gauge has also been 

developed towards technological integration in science teaching. 

 The results revealed that the proposed training environment had an 

impact on the performance of student teachers, the performances of science 

lesson planning in the 5E model, and the integration of technological 

innovations to a degree of near-excellent (high performance) as well as the 

detection of some shortcomings in the proposed training environment. . The 

results also revealed that the degree of availability of technological integration 

in the research sample was ok, with the average computational scale as a whole 

(3.93) and a relative average (78.6) and the values of approval for 

technological integration in the sample members ranged from (4.37 to 3.00) 

and percentages ranged from (4.37 to 3.00) and percentages ranged from (4.37 

to 3.00) Between (87.39 - 60.00). The research recommends in-service training 

courses for science teachers that include the development of skills to integrate 

technological innovations into teaching. The courses provided by the faculties 

of education are reviewed in terms of their development and integration of 

technological innovations in teaching. 

Keywords: 

 Technological Innovations - Digital Learning - 5E Model 5E Learning 

Cycle - Science Lesson Planning - Towards Technological Integration. 
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 مكدم٘ 

، وانرػػػػراط الهعموهػػػػاتالعػػػػالـ أوارػػػػر البػػػػرف العلػػػػريف تطػػػػورا  فػػػػ  تكنولوجيػػػػا  لػػػػيد  
التكنولوجيػػا فػػػ  جهيػػع هجػػػاةت الحيػػاا الهرتمفػػػة، ىػػذه التطػػػورات تحػػتـ  عمػػػع أجيػػزا التربيػػػة 
والتعمػػيـ مػػياية سياسػػات تربويػػة جديػػدا هعتهػػدا عمػػع جعػػؿ التكنولوجيػػا ركيػػزا أساسػػية فػػ  

حداث تضير  ات جذرية ف  البيية التعميهيػة، والتػ  هػف لػ نيا تحسػيف البييػة العهمية التعميهيةو وا 
 و(Peña-López, 2016) التعميهية، وزيادا دافعية التعمـ وتطوير أنهاط تفكير الطةم

ههػا  لبكية وسػيا ية أمبحت ولكف ،تمنيفية وىرهية لـ تعدطبيعة الهعرفة  حيث أفو   
 انتلػػػارلػػػكؿ و بنيػػاف اله سسػػػات الهعرفيػػة وههارسػػػاتيا، فنجػػد اليػػػـو أف  فػػ  يتطمػػم تضييػػػر

، بؿ تعددت الهسػارات هػف رػةؿ لػبكة اننترنػت وهػا تحتويػو ا  يرط ا  الهعرفة لـ يعد يسمؾ هسار 
، وأف الهعموهات يتـ تدفبيا بواسػطة الجهيػع ةنياية ليالمتوامؿ وهوا ع  هدونات وهنتدياتهف 
 ,Landyبالمػػػوت والمػػػورا والػػػنص الوسػػػايط هتعػػػددالتوامػػػؿ لػػػع الجهيػػػع وهػػػف رػػػةؿ وا  

 وا(2007
التضيػػر فػػ  طبيعػػة الهعرفػػة فػػ  التطػػور التكنولػػوج  اليايػػؿ و وهػػف يػػـ كػػاف ليػػذا       

الهمػػحوم  الػػتعمـتػػوافر تطمػػم ذلػؾ ي، حيػػث عمػع عهميتػػ  التعمػػيـ والػتعمـييػػر العمػر الر هػػ  ا
الػػتعمـ هيػػؿ هتهيمػػة فػػ  الػػتعمـ الر هػػ    بالههارسػػة التعميهيػػة التػػ  تسػػتردـ التكنولوجيػػا بفعاليػػة

الكتػػػػم ، تبنيػػػػات الفمػػػػوؿ الدراسػػػػية، ، الػػػػتعمـ الهرػػػػتمطgamification التمعيػػػػمالتكيفػػػػ ، 
هيػػؿ اليواتػػؼ وأجيػػزا الكهبيػػوتر  نبػػاؿالػػتعمـ ال، كاينػػات الػػتعمـ، تحمػػيةت الػػتعمـ، انلكترونيػػة

، الهػػوارد التعميهيػػة الهفتوحػػة، الػػتعمـ انلكترونػػ ، الػػتعمـ اللرمػػ ، IPADالهحهولػػة وأجيػػزا 
 و(Davis, 2019) الوا ع الهعززو ، الوا ع اةفترا  ، هحسنة لمتعميـ والتعمـالتكنولوجيا ال

يتهيػؿ الػتعمـ الر هػ  فػ  الػتعمـ الػذ  يحػػدث فػ  بييػة ر هيػة تعتهػد عمػع اسػػترداـ و     
التكنولوجيا الر هية بهرتمؼ أنواعيا ف  رحداث الػتعمـ الهطمػوم وتبػديـ الهحتػو  وهػا يت ػهنو 

، هػػع وجػػود اةتمػػاؿ الهريوبػػةهػػف أنلػػطة وهيػػارات وارتبػػارات، وتحبيػػؽ ايىػػداؼ التعميهيػػة 
، .335تههػػػدوح لػػػمب  و رػػػروف،الهتػػػزاهف وييػػػر الهتػػػزاهف بػػػيف عنامػػػر العهميػػػة التعميهيػػػة 

 او737
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 Siemens, 2004)  (Ross,2018; Roblyer, etكػػؿ هػػف ألػػار ػػد و   
al.,2009; تتهيػػؿ والتػ   وايىػداؼ ر هػ  يبػػـو عمػع هجهوعػة هػف الهبػػاد ءلرلػع أف الػتعمـ ا

   :ا يم هفي
  استرداـ التكنولوجيا وحده ة يكوف فعاة  ها لـ يتوسطو هدرس فعاؿو 
 مة تتهالػػػع هػػػع هعػػػايير يتسػػػاعد الهػػػوارد الر هيػػػة الهعمهػػػيف فػػػ  تطػػػوير فػػػرص تعمػػػـ أمػػػ

فيػػ  تسػػاعدىـ عمػػ  الهلػػاركة  اةسػػتعداد لموظيفيػػة وىػػ  هناسػػبة وذات هضػػز  لمطػػةم  
 الهعموهات أيناء عهمية التعمـوبلكؿ حبيب  ف  انتاج 

  تسػػها الهمػػادر الر هيػػة لمطػػةم والهعمهػػيف باةتمػػاؿ والتعػػاوف هػػع الطػػةم والهعمهػػيف
لهحتػو  اواهكانيػة تحػديث وتعػديؿ وييرىـ هف البػالضيف الهػ يريف اررػريف وهػع الهحتػو و 

 والهنيج التعميه و 
  اللػبكات  –رػةؿ هجتهعػات الههارسػة  فػ  ألػكاؿ هتعػددارسػه   التعمـ بلكؿ ييريحدث

 رنجاز الهياـ الهتعمبة بالعهؿو –اللرمية 
  التعمـ عهمية هستهرا هد  الحيااLife Long Learning فالتعمـ والهياـ الهرتبطػة بػو ،

 وا  دلـ يعدا هنفمميف، فف  عديد هف الهوا ؼ يكوناف واح
  هػاط جديػدا وهفيػدا يػـ تكػويف أنالترابطات بيف همادر الهعموهات، وهػف تكويف البدرا عمع

 أىـ هتطمبات التعمـ ف  ظؿ ا تماد الهعرفةو  ويعد ىذا هف، ليذه الهعموهات
  هوجػػػة ذاتي ػػػا الػػتعمـ يكػػػوفSelf-direction learning  ييػػػر هحػػػدد بو ػػػت أو هكػػػاف

الػذ  يتناسػم هػع  دراتػو بلػكؿ هريػ  أو  باةسػمومها يريػد ، والهتعمـ يتعمـ وبسرعة ذاتية
 وهسهوع أو هبروء

 هعرفػػػة نكيػػػؼنن وهعرفػػػة هعرفػػػة نأيػػػفنن تأيػػػف نجػػػد الهعرفػػػة الهطموبػػػةنا أمػػػبحت هكهمػػػة ل
 نهاذاننو

 لمهعموهػات والتعػرؼ  والهسػتهر فػور التبيػيـ هرا بة التبدـ نحػو أىػداؼ الػتعمـ هػف رػةؿ ال
 وة الراجعةوتبديـ التضذي عمع النتايج وتمحيا ايرطاء

  ا نيبات رتباف أىداؼ التعمـ بعدا طرؽو  توفر الهوارد الر هية لمطةم فرم 
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تكنولوجيػا  أف بييػة الػتعمـ الضنيػة بػ دوات عم ا (Webb,2005 كدأ وف  ىذا المدد 
تػػػ ييرات  ن بييػػػة الػػػتعمـ الر هػػػ  ن تػػػدعـ الػػػتعمـ هػػػف رػػػةؿ أربعػػػة ICT الهعموهػػػات واةتمػػػاةت

الذاتيػػة  اندارا دعػػـهػػد  واسػػع هػػف الربػػرا، لهػػاـ بان  ،الهعرفػػ  اةنفجػػارتعزيػػز ىػػ : أساسػػية 
 والبيانات وتبديهيا عهمية الحموؿ عمعتسييؿ و  ،لمهتعمـ

 عمػع يػ ير الر هػ  أف الػتعمـعمػ   (Hammond, et al., 2014, 8)كػد أو    
 جديػدا ألػكاؿ ظيػور رلػع أد الر هيػة  استرداـ الوسايط وكذلؾ لمهعمـ، التدريسية الههارسات

 يسػس النظػر رعػادا أوجػم ههػا والػتعمـ التعمػيـ دعػـ عهميػات فػ  تسػاعد التكنولوجيػا هػف
 الر هػ  الػتعمـ يسػتردـ كػ والتبيػيـ  التعميهيػة واييػراض ،التدريسية تمؾ الههارسات ونظريات

 التحمػيؿ لتعزيػز تفاعميػة  هتعػددا، وبطريبػة ب لػكاؿ الهحتػو  تبػديـ رػةؿ هػف التكنولوجيػا
 & Macleodالمػعبة الهفػاىيـ فػ  فيػـ تسػاعد وأسػاليم وسػايؿ م بتػوفيرلمطػة العمهػ 

Sinclair, 2015, 1)  او  
الحػاد   البػرف فػ  الر هػ  لمػتعمـ رطػار و ػع تػـ التكنولوجيػة لميػورا وهسػايرا    
ا تمػاد  هتطمبػات هػع لمتعاهػؿ الهنلػودا الػتعمـ هررجات نوعية تحدد ر ية رةؿ هف والعلريف
 لمتػدريم فػرص تػوفير رػةؿ هػف ،اوتنهيتػو هينيػ الر هػ  الهعمػـ رعػداد فػ  هتهيمػة  الهعرفػة، 
 واةسػػتعانة ،الر هيػػة التػػدريسوتمػػهيـ الهنػػاىج واسػػتراتيجيات ، الهسػػتهر الر هػػ  والػػتعمـ

 الرسػػـو ،تالفةلػػا ،وىاتالفيػػدي ،المػػورهيػػؿ   ICTبتكنولوجيػػا الهعموهػػات واةتمػػاةت
وتطبيبات الويم هيػؿ الهػدونات، وهوا ػع التوامػؿ عبػر ، التعميهية ايلعام ،الهحاكاا ،ةالهتحرك

لراؾو  واةستبماء، البحث راتاهي تنهيةل ر هية تعمـ بييات تمهيـل اننترنت وييرىا  الطػةم ا 
 اةلكترونيػة أدوات التبيػيـ رػةؿ هػف فيهيػـ هػد  و يػاس لتعمهيـ الهستهر التبييـ عهمية ف 

 او3357 تنبيؿ ف ؿ،
تلػير و  ،لمػتعمـ الر هػ هػف الهتطمبػات ايساسػية  الهسػتحديات التكنولوجيػة تعتبرو     

كػػػؿ هػػػاىو جديػػػد وهسػػػتحدث فػػػ  هجػػػاؿ اسػػػترداـ وتوظيػػػؼ الوسػػػايؿ ل رلػػػع هنظوهػػػة هتكاهمػػػة
جهػػع تو ، اهيػػة وحػػؿ هلػػكةتيميعتال تحبيػػؽ اةىػػداؼالتكنولوجيػػة فػػ  العهميػػة التعميهيػػة بيػػدؼ 

بػػيف أنهػػاط عديػػدا هػػف الهييػػرات التعميهيػػة الهكتوبػػة والهسػػهوعة والهمػػورا والهتحركػػة بلػػكؿ 
  وا.333،فاطهة ربراىيـ  .335تههدوح لمب  و رروف،كترون ال
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عػداد أنلػطة    فالهعمهوف بحاجػة رلػع التعػرؼ عمػع التكنولوجيػا التعميهيػة و  بوليػا وا 
هرتمفػػة هػػع التكنولوجيػػا وهػػع هػػرور الو ػػت، وتطبيػػؽ تجػػارم هرتمفػػة، وتحسػػيف اسػػترداهيـ 
لمتكنولوجيػػا، وتبيػػيـ نتػػايج  ػػرارىـ ودهجيػػا فػػ  النيايػػة بلػػكؿ فعػػاؿ فػػ  الفمػػوؿ الدراسػػيةو لػػذا 

يحتػاج الهعمهػوف رلػع و ػت لتضييػر وهػف يػـ تكنولوجيا ى  عهميػة هعبػداو فاعتهاد أو هباوهة ال
 (Sampaio, 2013).التدريسية   ههارساتيـ
 التعمػػيـ فػػ  رحػػداث لتطػػوير تبػػرز أىهيػػة دهػػج التكنولوجيػػا بػػالتعميـ كاسػػتراتيجيةو     

نبمة نوعية واةنتباؿ بالهعمـ هف دوره التبميد  كهمبف ال  دوره الجديد كبايػد وهرلػد وهوجػو، 
واةرتباء بالهتعمـ هف هتمؽ سمب  ال  باحث هبدع، وهفكر نا د، وىذا ها أكػده تبريػر يونسػكو 

هعظـ الهعمهػيف يرلػوف هػف اسػترداـ التكنولوجيػا فػ  التعمػيـ  ةنيػـ  نا نجدلكن .3331عاـ 
الهعمهػيف اتجاىػات  ونظػرا  يىهيػة، الضػرؼ المػفية فػ  حهميـ أعبػاء ر ػافيةانيا ست   تبدوفيع

 توداد وتحديػػػدىا عمييػػػايجػػػم التعػػػرؼ  لػػػذادهػػػج التكنولوجيػػػا فػػػ  العهميػػػة التعميهيػػػة نحػػػو 
 و ا3353سفر،

 رلػع ا503، .333عبػد المطيػؼ الجػزار،  3331تههػدوح الفبػ ، كؿ هػف لارأو     
ينػاء أ دهجيا ف  العهميػة التعميهيػة التكنولوجية وعدـ تدريم الهعمهيف عم أف نبص الهعارؼ 

د  يػ  ىهية توظيؼ التكنولوجيا ف  العهمية التعميهيػة ي دراكيـرعدـ و عدادىـ بكميات التربية، ر
ف أ باة ػافة الػػ توظيفيػا فػ  العهميػػة التعميهيػة، ـ لمهيػػارات التكنولوجيػة و اكتسػابيالػ  عػدـ 
تػ د   التدريبية الت  يتمباىا الهعمهوف هفرو ة عمػييـ هػف  بػؿ وزارا التربيػة والتعمػيـالبراهج 

   ال  تحسف طفيؼ ف  الههارسات التربويةو
دهػج الهسػتحديات التكنولوجيػة وفيها يتعمؽ بتدريس العمـو بمػفة رامػة نجػد أف    

تحتػاج هادا العمـو بمفة عاهة ت عد هف أكير الهػواد التػ  ف، و رورا حتهية يهيؿ رطوا هيهة
عتهادىا عمع أسموم حػؿ الهلػكةت وا   ،لتهيزىا بالتطبيؽ العهم  ايدوات التكنولوجية ال  دهج

بالنسػػبة  الػػذىن  تػػدريس العمػػـو يحتػػاج رلػع التريػػؿ والتمػػورف  وىػذا هػػا يحببػػو الػػتعمـ الر هػ 
 او 3337لكؿ هف الهعمـ والطالم تهيند عاهر، 

فػ  تبػديـ  ةيػالتعميهالعهمية ف   ICTدهج  أىهية عم العديد هف الدراسات ت كد و     
الػػدعـ البػػو  لمهنػػاىج الهعامػػرا البايهػػة عمػػع ت كيػػد الهيػػارات، ورامػػة هيػػارا توليػػد الهعرفػػة 
ولػػيس هجػػرد نبميػػا، واةىتهػػاـ ايكبػػر بالكيفيػػة التػػ  تسػػتردـ بيػػا الهعموهػػات ولػػيس بهحتواىػػا 
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مػػػبا يالمػػػعبة فػػػ  الهنػػػاىج، بحيػػػث لمهو ػػػوعات الهمػػػادر الهتنوعػػػة  وكػػػذلؾ تػػػوفيرفبػػػط  
 Bello, etا ولػػيس هجػػرد جيػػاز لمعػػرضتCognitive Toolالكوهبيػػوتر أداا هعرفيػػة ت

al.,2018; Oliver, 2008او 
 هػع الهنػاىج ICTوتساعد الهساحة الزهنية الهرنػة التػ  توفرىػا عهميػة دهػج الػػ      

يـ التوامؿ هػع اررػريف  ،فيهيا ذاتيا هها يساعد  عمع زيادا تفاعؿ الهتعمهيف هع الهعموهات
لمبػػرف سػػعيا وراء تبػػادؿ الربػػرات حوليػػا والػػذ  أد  فػػ  النيايػػة رلػػع ظيػػور طػػرؽ تػػدريس 

بػػيف ألػػكاؿ الػػتعمـ الػػذات  والتعػػاون  هيػػؿ الػػتعمـ البػػايـ عمػػع المعػػم الحػػاد  والعلػػريف تػػدهج 
 Inquiry basedا والػػػتعمـ البػػػايـ عمػػػع اةستبمػػػاء تPlay based learningت

learningا والػػتعمـ البػػايـ عمػػػع الهلػػروعات تProject based learning ا والمػػػؼ
بهيابػػة   ICTا وييرىػػا هػػف طػػرؽ الػػتعمـ التػػ  كػػاف الػػػ Flipped Classroomالهبمػػوم ت

 او.335ألرؼ عبدالبادر،  ت العاهؿ الهحفز ليا
ونتيجػػػة لهػػػا سػػػبؽ تػػػزداد دافعيػػػة واسػػػتهتاع الطػػػةم بعهميػػػة الػػػتعمـ البػػػايـ عمػػػع   

اةستبماء الذات  وحؿ الهلكةت وانبداع، هها ي د  تناه  اكتسابيـ لهيػارات البػرف الواحػد 
ا فػنف 3337والعلريف كػالتعمـ الػذات  والتبػويـ الػذات  والتوامػؿو وحسػم تومػيؼ اليونسػكوت

، والهنتػػػديات لمحمػػػوؿ عمػػػع Blogs، الهػػػدونات Skypeيػػػؿ ه Web 2.0اسػػترداـ أدوات
الهعموهػػات وا  اهػػة لػػبكة هػػف العة ػػات هػػع الهتعمهػػيف اررػػريف والهعمهػػيف والهػػدارس وربػػراء 

 الهادا والهجتهعات ايرر ، يعتبر وجيا هف أوجو التطوير الهين و
لبييػػات ر عنامػػر حيويػػة وفيػػتكنولوجيػػا الهعموهػػات واةتمػػاةت دهػػج  نجػػد أف حيػػث  

ا وأنظهػة الهحاكػاا التػ  دعهػت Virtual Environmentsالػتعمـ هيػؿ البييػات اةفترا ػية ت
ويو ية عهمية التعمـ ورامة أيناء التعاهؿ هع ايجزاء الهعبػدا والمػعبةو كهػا ههف همدا ية و 

عهمت تطبيبات التعمـ عػف بعػد عمػع تػوفير التوامػؿ الػدايـ بػيف الهػتعمـ والهعمػـ دارػؿ ورػارج 
، والذ  يتيا لمهعمـ البث الحػ  لمفيػديوىات عبػر اننترنػت ويهكػف Vialogمؼ هيؿ تطبيؽ ال

لمطػػةم الهتػػابعيف أف يبوهػػوا بػػالتعميؽ عمػػع د يبػػة هعينػػة أينػػاء البػػث، وكػػذلؾ يتػػيا ليػػـ نلػػر 
 ,.Voogt et alهلػاريعيـ ونبالػاتيـ عمػع ىييػة فيػديوىات وتمبػ  التضذيػة الراجعػة حوليػات

 او2017
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فػػ  عهميػػة الػػتعمـ فػػ  زيػػادا نسػػبة دهػػج الهتعمهػػيف هػػف  ICTدهػػج الػػػ  يسػػاىـكهػػا    
ا رلػع هنػاىج تبػـو عمػع Content-centeredرةؿ تحوؿ الهناىج هػف هحوريػة الهحتػو  ت

ا الهتعمبػة بهجتهػع الهعرفػةو وكػذلؾ تحػوؿ ربػرات الػتعمـ Competence-basedالكفايات ت
يػػػل الهػػػتعمـ لسػػػوؽ العهػػػؿو واسػػػتبداؿ نهػػػط ا تيScaffoldsرلػػع ههارسػػػات وا عيػػػة هتدرجػػػة ت

التػػدريس التبميػػد  بػػنهط  رػػر أكيػػر تفاعميػػة وتلػػويبا  يعتهػػد عمػػع الهػػتعمـ كلػػريؾ فػػ  تكػػويف 
همػػادر الهعرفػػة وأدوات الهعرفػػة والوسػػايط التػػ  يبػػدهيا نعددالهعرفػػة واستكلػػافيا هػػف رػػةؿ 

تاحػػة الفICTالػػػ رمػػة ليػػـ لتبػػديـ التضذيػػة ، تػػوفر هحتػػو  يبػػـو عمػػع تحػػد  فكػػر الهتعمهػػيف، وا 
-Noor-ulالراجعػة ينفسػيـ وىػذا يسػػاىـ فػ  هسػتو  الهسػػ ولية الفرديػة والجهاعيػة لػػدييـت

Amin, 2013; Hanafi et al., 2017او 
 ;Lassner&McNaught,2003) الدراسػػػػات هيػػػػؿبعػػػػض  نتػػػػايج وتلػػػػير   

Hong,2000; Levy, 2009; Chiu, 2009)  رلػع أف دهػج الػػICT   بلػكؿ مػحيا فػ
وتحسػػيف ، وحػػؿ الهلػػكةت وفيهيػػا فيهػػا عهيبػػا   العمهيػػة الظػػواىر التعمػػيـ يسػػاىـ فػػ  اكتلػػاؼ

 ػػد يحفػػز التحػػوؿ النػػوع  فػػ  كػػؿ هػػف الهحتػػو  وطػػرؽ التػػدريس والمػػذاف ههػػا  جػػودا التػػدريس
 يعتبراف بهيابة الجوىر لعهمية رمةح التعميـ ف  البرف الواحد والعلريفو 

، هسػػتعينيف Fuchs,2004)   &(Woessmanالدراسػة التػ  أجراىػاو ػد أيػدت   
أوعز بعض الباحييف ذلؾ رلػع أف اسػترداـ  كهاىذه النتايجو PISA بالنتايج الدولية ةرتبار الػ

يزيػػد هػػف دافعيػػة الػػتعمـ لػػدييـ ههػػا يزيػػد هػػف الػػزهف الػػذ  يب ػػيو الطالػػم فػػ   ICTيفالهتعمهػػ
رتفػػاع الهسػػتو  ايكػػاديه  لػػو فػػ  ظػػؿ نهػػو همحػػوظ ههارسػػة الػػتعمـ رػػارج الفمػػؿ وبالتػػال  ا
 اوBello, et al., 2018لهيارات التعمـ الذات  وهيارات التوامؿ ت

الػػػػتعمـ الر هػػػػ  البػػػػايـ عمػػػػع توظيػػػػؼ هػػػػف رػػػػةؿ العػػػػرض السػػػػابؽ يت ػػػػا أف و   
 فػػع ايدوار التػػع جذريػػةتضيػػرات  هػػف ال ػػرور  أف يحػػدثالهسػػتحديات التكنولوجيػػة التعميهيػػة 

هػتعمـ العمػر الر هػ  فػ  حاجػة رلػع هسػتو   أمػبا حيػث  تعمـهػواليبـو بيا كة هػف الهعمػـ 
هػف الوا ػا تضيػر هػا يتعمهػو و فا تمػاد الهعرفػةعمػر عال  هف التعميـ هػف أجػؿ النجػاح فػ  

، والتضيػػر ىػذا الػػتعمـ  فػ   ػػوء وا ػع العولهػػة، وعهػؿ الهعرفػػة، وكيػػؼن وهتػعن يحػػدث الطالػم
 و (Burkhardt, 2003) السريعاةجتهاع  
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الػتعمـ هػف ىػذا أف يستردـ أدوات ربداعيػة جديػدا لتعزيػز  عم  الهعمـ يجم يـ وهف  
العمػر الر هػ    حيػث أمػبا هتعمهػ (Kidd, 2010, 78).لمهػتعمـأجػؿ النجػاح الهسػتببم  

هلػاركة فػ  الػتعمـ كتف يؿ العهػؿ التعػاون ، الػتعمـ بالعهػؿ، ال هف الرمايص الجديد وفيهتمك
، الوموؿ رلع الهعرفة ب نفسيـ، الحاجة رلع الحوار والهنا لة والتوامؿ هػع رةؿ اةستبماء

 و(Rodgers, 2006) ايرريف، تف يؿ نهاذج انتماؿ الهريية والحركية
فػػ  هجػػاؿ التعمػػيـ تعتبػػر ايداا الهسػػتحديات التكنولوجيػػة الهتاحػػة ارف  عميػػو فػػنفو   

والػػػباع جهيػػػع  البيػػػاـ بػػػ دوارهعمػػػع العمػػػر الر هػػػ  هػػػتعمـ الفعالػػػة التػػػ  يهكػػػف أف تسػػػاعد 
و ولكػػف السػػ اؿ ىػػو كيػػؼ توظػػؼ ىػػذه التكنولوجيػػا فػػ  تعمػػـ الطالػػم السػػابؽ ذكرىػػا ورمايمػػ

رف  ،ا(Rodgers,2006 ن والػػباع رمايمػػو باللػػكؿ الػػذ  يسػػاعده عمػػع البيػػاـ بػػ دواره
هواكبػة تضيػرات العمػر يعتبر ىو الهس وؿ عف  الهعمـ ينو تكهف ف  اةجابة عف ىذا الس اؿ 

الر هػػ  وهعرفػػة كيفيػػة التعاهػػؿ هعيػػا بهػػا يػػنعكس عمػػع تيييػػة الطػػةم لفيػػـ العمػػر الر هػػ  
 وا3337 نديؿ ،أحهد ت التعاهؿ هعوواةنرراط فيو واكتسام هيارات 

و لػػػذلؾ ف دعػػػـ وافػػػر هػػػف البيػػػادات التربويػػػةولكػػػف الهعمػػػـ ة يسػػػتطيع النجػػػاح بػػػدو  
كؿ هسػتهر واهػداده بػالفرص بلػ تبـو باةعػداد والتػدريم لمهعمػـفاله سسات التعميهية ةبد أف 

ةبػػد أف يػػتـ رعػػدادىـ بحيػػث يبػػدهوف  الحػػاد  والعلػػريف فهعمهػػو البػػرف ولتحسػػيف هياراتػػو
ػػػا ، لػػػذلؾ فيػػػـ يحتػػػاجوف هػػػف هيػػػارات تكنولوجيػػػا تعميهيػػػة لػػػدعـ التكنولوجيػػػا لطةبيػػػـ فرم 

لػيس  و ههػا يجعػؿ دور الهعمػـاءا الر هيػة أنفسػيـ هػا يكفػ  لػذلؾوالكف تالهعموهات واةتماة
يبػـو الطػةم هلػاريع هيػاـ و بديـ تبؿ  هجرد تبديـ بسيط لمهحتو  كها ف  الفموؿ الهدرسية

 و(Cauthen, 2011) بتنفيذىا
العديد هف اله سسات والهنظهات والهلاريع العالهية  اىتهتف  ىذا المدد و   

ونلرت  نعداد الهعمـ بها يتناسم هع ىذا العمر وها يرتبط بو هف هباد ء تعمـ هناسبةوب
UNESCO, 2008)يكونوا لك  الهعمهيف تدريم يتـ أف يجم ا هلروعا  ينص عمع أنو 

وه ىميف  .التكنولوجيا أف تجمبيا يهكف الت  بالههيزات الهتعمهيف تهكيف عمع  ادريف
 الهادا هحتو  تدريس عمع  ادريف يكونوا وأف ،وهياراتيا وهمادرىا ةسترداـ التكنولوجيا

الهجتهع العاله  لمتكنولوجيا وأو ا  وهياراتيا التكنولوجيا هفاىيـ بنلراؾ ال رورية وذلؾ
أف  International Society ForTechnology in Education(ISTE)ف  التعميـ
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ىناؾ تنافسات عالهية ا تمادية هها يتعيف عمينا رنتاج هعمـ يهتمؾ هيارات وربرات نعداد 
د أف العمر الر ه  ةبلهعمـ  طةم ناجحيف ف  ىذه البيية، كها أف براهج انعداد الهين 

تبو  الهعمـ بالهعرفة والهيارات لضرس ايدوات والهمادر الر هية ف  بيية 
 و(ISTE,2008)التعمـ

: التمهيـ دوار الهعمـ فيها يتعمؽ بكؿ هفف  أ ات جذرية تضير حدث وهف يـ   
اندارا  -استرداـ التكنولوجيا  -التفاعؿ  و اةتماؿ –التعمـ و التدريس  -الترطيط و 

 وا3333تحساـ الديف هازف، والتنظيـ
 نالعمر الر ه ن ةبد أف يكوف  ادر ا عمع أف:21فهعمـ البرف 

   يمهـ ويبـو ويعيد مياية استراتيجيات التدريس والتعمـ بلكؿ فعاؿ، وذلؾ عف طريؽ
 الهراجعة الهستهرا لههارساتو التدريسيةو

 عادا تعمـ الهيارات  يكوف هعمـ ذاتع التوجيو، وهت هة ، و ادرا  عمع التعمـ الهستهر، وا 
الهينية هف رةؿ الهةحظة والتسجيؿ الهنتظـ يفعالو، وتبويـ  يار تدريسو عمع 

 لمهعارؼ الهترممةو الفعاؿ، واةسترداـ الهتعمهيف
 لدليؿ، والبدرا يمـ بالهعرفة اللاهمة عف استراتيجيات التدريس، والتعمـ الهستند رلع ا

 عمع  تحسينيا، أو تضييرىا، أو تطويرىا عند الحاجةو
 عرض الحالية بلكؿ نبد  فع هجالو ورموما لهعرفة بتطبيؽ ا اللرمية يترذ  راراتو

جراءات الهجاؿ الهعرفعمالد يؽ ل واةسترداـالهعرفة،  ، 3333تجواف،  هحتو  وا 
 او737

 الحاد  والعلريفهعمـ البرف رلع أف  (Cauthen, 2011)ف  حيف ألار   
 متدريس باسترداـ ايدوات الر هيةيكيؼ الهنيج وهتطمباتو لاف يكوف  ادرا  عم  أف يجم 

وبناء الروابط بيف الهجاةت الت  تعط   يهة  الهنتديات والويك  والهدونات هيؿالهرتمفة 
هستردها  لألدوات الر هية  فيـ وتطبيؽ أنهاط التعمـ الهرتمفةو  لتعزيز الهتعمـ،و لمتعمـ 

، كذلؾ ةبد أف يكوف الهعمـ هتعاوف وهلارؾ، وهساىـ، وهرترع، وهرا م الهرتمفةالتعاونية 
ينظر رلع وجيات   هتعدد الر  الهنا لات، وتطوير الهحاديات و  وهسيؿ لمتعمـ، يبـو بتركيز

لمسموكيات  ا  نهوذجو ة استرداهيـ ليذه الر   ف  الفمؿنظر اررريف وهدارميـ، ور ية كيفي
ويرمؽ نهوذجا لمتوظيؼ الهعرف  ف   ،، والبيـ الت  سيبوـ بتدريسياالهتعمـالت  يتو عيا هف 
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 هعاييرمل حمة  هو  هرلدا  وهوجيا  وهطورا  لذاتو باستهرارو  ،عهمية التعمـا  لهبيه ،هحتو  الهبرر
  وتضذية راجعة وا حة وفرديةل را  بتكهو 
نجد أف هعمه  العمر الر ه  ك  يبوهػوا بػ دوارىـ السػاببة فيػـ  باة افة الع هاسبؽ    

 ا(Osta,2018: يم  وعة هف الهيارات هتهيمة فيهاف  حاجة رلع اهتةؾ هجه
تبػويـ جوجػؿ ، هيػؿ تالر هيػة موموؿ رلع العديد هػف ايدوات لرنلاء حسام عمع جوجؿ  -

   واالرسايؿ، وارساؿ واستبباؿ ويايؽ جوجؿ ،  ار ء جوجؿ ، ررايط جوجؿ
والتعػػرؼ عمػػع  يػػاىوهػػف رػػةؿ هحركػػات البحػػث هيػػؿ الهعموهػػات  همػػادرالبحػػث عػػف  -

 لمبحث و  الهتبدهة الريارات
 و، الهنتديات ، الهدونات RSSهف  ار ء ايربار الهعموهات تجهيعتنظيـ و  -
، وهلػػاركة المػػور slideshare، الهػػدونات والػػويك عمػػ   لػػبكة اةنترنػػت عبػػرالنلػػر  -

 ، وررايط جوجؿ و والفيديوىات رةؿ اليوتيومميؾ، رةؿ ف
، رنلػاء ويكػ  هجػاؿ الترمػصتيػتـ بػنفس  ات الت هدونال هعالتوامؿ والعهؿ التعاون   -

، استرداـ الويك  والهدونة لبنػاء فمػؿ عبػر ةم والربرات الهرتمفة تلارؾ فيووجعؿ الط
لػػبكة تعمػػـ  ، رنلػػاءبكة هينيػػة اجتهاعيػػة هيػػؿ فيسػػبوؾ، الهلػػاركة فػػ  لػػلػػبك هو ػػع 
 ولرمية

فهعمهوا العمػر الر هػ  كػ  يبوهػوا بػ دوارىـ ويهتمكػوا الهيػارات السػابؽ ذكرىػا وبالتال    
فعالػػة تدريبيػػة بنهػػاذج الردهػػة  أينػػاءو  رػػةؿ هرحمػػة انعػػدادحاجػػة رلػػع أف يبػػادوا فيػػـ فػػ  
ستراتيجيات التعمـ هد  الحيػاا التدريسهحتو  التوظيؼ التكنولوج  ف  لهيارات  أف  حيػث، وا 

 يوسػع رةليػا هػف والتػ  الهتنوعػة، والههارسػات اينلػطة هػف التدريم يبدـ لمهعمـ هجهوعة
 والهين  أدايو ويطور هف هف هياراتو ويحسف نطاؽ هعرفتو، هف
 يوظػػؼ أف يػػر  هعمهػػوالطالػػم فػػ  حاجػػة رلػػع أف  (Hooker,2011)و ػػا أفبػػد    

 حبيبية وتكاهمية والت  تهكػف الطػةم هػف الهلػاركة فػ  حػؿ الهلػكمة، هوا ؼالتكنولوجيا ف  
 والتعاوف ف  هلروعات ، واةهتداد انبداع  لبدراتيـ ف  تعمـ وابتكار الهعرفةو

تكنولوجيػػا   دراسػػتو لكفايػػات فػػ (Monsakul,2007) الػػار ىػػذا المػػدد وفػػ   
الهسػػػتحديات لهعمهػػػ   بػػػؿ الردهػػػة فػػػ  تايةنػػػد رلػػػع أنػػػو هػػػع زيػػػادا  تالهعموهػػػات واةتمػػػاة

هكانيػة الومػػوؿ رلييػا هػف كافػػة ا التكنولوجيػة ، فهػػف يهػاكفالتػ  ظيػػرت فػ  ارونػة ايريػػرا وا 
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ال ػػػرور  لبػػػراهج رعػػػداد الهعمػػػـ أف ت كػػػد عمػػػع اكتسػػػام طةبيػػػا الهعرفػػػة والهيػػػارات التػػػ  
 وتعزيز التدريس والتعمـ لوجيات ف يحتاجونيا ف  تطبيؽ ىذه التكنو 

ب ف الطةم الهعمهيف يفتبدوف كفايات  (Yusuf, 2011)وهف يـ أومت دراسة    
لتدريم الهعمهيف هها يجعؿ ىناؾ حاجة  ،ف  الهنيج لمهستحديات التكنولوجيةالدهج الكم  
ف  براهج رعداد الهعمـ ف   وتطبيبات الويم تكنولوجيا الهعموهات واةتماؿ عم  استرداـ

 الجاهعاتو
رلػػػع أف الهعمػػػـ ة يحتػػػاج فبػػػط أف يػػػتعمـ كيػػػؼ  ا(Goktas,2009دراسػػػة ألػػػارت و    

ػػػا نالهسػػتحديات التكنولوجيػػػة  يسػػتردـ   كهػػا نػػػادو  فػػ  تدريسػػػونكيػػؼ يػػػدهجيا  ولكػػف أي  
يدوات الر هيػة الهتاحػة ب ىهية رعداد هعمه  الهستببؿ لفيـ واسػترداـ ا اGronset,2010ت

، وذلػؾ تكنولوجيا فػ  بػراهج رعػداد الهعمػـ، وةبد أف تمهـ الجاهعات هدرة  لدهج البلكؿ جيد
 و    الهعرفة والهيارات التكنولوجيةاستجابة لمزيادا اليايمة ف

أف يكػوف   ػرورا أنػو هػف أىػـ تػ ييرات العمػر الر هػ  الػع سػاتاالدر  بعػض وتلػير       
والتػ  تلػتهؿ عمػع  التكنولوجيػا عمػع هبنيػة أنلػطة فػ  الػراكيـ هػف رػةؿ الهعمهػيف تػدريم
 (Savittree, et al., 2009) التػدريس تكنولوجيػا اسػترداـ فػ  فيػةرااةحت الهعرفػة تطػوير
 لجعػؿ تطػوير الػتعمـ عمػع والتلػجيع التدريسػية، الهنػاىج ف  لدهجيا الهعمهيف  ابمية وتعزير
 و  (Ham, 2007) االتكنولوجي تتبع الفموؿ
 انلكترونػػ  التػػدريم  ىهيػػةب الهحميػػة والعالهيػػة العديػػد هػػف الدراسػػات أومػػتو    

 عبػػدحسػػيف   3355وىبػػة،عهػػاد   3331سػػمطاف،عػػادؿ هػػف ت كػػؿ دراسػػة هيػػؿ لمهعمهػػيف،
 ; Gebara,2006 .335دعػػػػػاء عبػػػػػد العزيػػػػػز، و  حنػػػػػاف ابوريػػػػػة   3353الهعطػػػػػ ،

Mantyla,2010;وذلػػؾ هػػف رػػةؿ تيييػػة بييػػة تفاعميػػة ينيػػة بالتطبيبػػات الهعتهػػدا عمػػع  ،ا
تػػدرم هػػف بمػػوغ أىػػداؼ دا والتػػ  تهكػػف الهتبنيػػة الحاسػػم ارلػػ  ولػػبكاتو ووسػػايطو الهتعػػد

وأ ؿ جيػد هبػذوؿ العهمية التدريبية هف رةؿ تفاعمو هع همادرىا وذلؾ ف  أ مر و ت ههكف 
 ا و  3353الكرد ،حهد  وب عمع هستويات الجودا دوف تبيد بحدود الهكاف والزهاف ت

حوؿ رعداد هعمـ العمـو لمتدريس باسترداـ  بنجراء دراسةDuran, 2009)  اـ تو      
 Networking Learningالتكنولوجيا ف   وء هدرؿ هجتهع التعمـ اللبك  
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Community Approachألارت رلع  رورا رعطاء الفرمة لمطالم الهعمـ أف ، والت  
 ويتعمـ ويدرس بالتكنولوجيا وليس هجرد التعمـ عنيا

ب ػرورا ت ػهيف الوسػايط التكنولوجيػػة  (Rocha asmita,2009)أومػت دراسػة و     
و وكػػػذلؾ أومػػػت  دراسػػػة عمػػػـو  بػػػؿ الردهػػػة داد وتػػػدريم هعمػػػـفػػػ  بػػػراهج رعػػػ ICTوأدوات

(Alev,2003)  بػػ ف هعمهػػ  الهسػػتببؿ يجػػم رتاحػػة ليػػـ الفرمػػة لمتػػدريم وارتبػػار هيػػاراتيـ
 وسػاتيـ ، وتػػدريس هػوادىـ التعميهيػػةوانعكاسػيا عمػػع ههار  تبتكنولوجيػا الهعموهػات واةتمػػاة

ػػا  اهػػت وزارا التعمػػيـ بػػايردف  وفػػ   The jordanian Ministry ofىػػذا المػػدد أي  
Education بدراسة أظيرت نتايجيا أف تعرض الهعمـ لهبررات  ايهة عمعICT  كاف ليػا أيػر

 فعاؿ ف  تنهية هياراتيـ ف  الدهج التكنولوج  رةؿ عهمية التدريس والتعمـو 
أف النهو الهين  الحبيب  ا 057، 3357ىيفمبور تروبرت هارزانو، تاه   وير      

التكنولوجيا ف  أف  ي كد عم ىو أهر جوىر  لمهعمهيف لك  يستردهوا التكنولوجيا بفاعمية، و 
ولكنيـ يحتاجوف رلع  ،فالهعمهوف ليسوا بحاجة لتدريس التكنولوجيا  نياية الهطاؼ هجرد أداا

عرفية وهيارات اندارا الت  يحتاجيا الطةم حتع استرداـ التكنولوجيا لك  يعمهوا الهيارات اله
 و    يحببوا النجاح ف  البرف الحاد  والعلريف 

ةسترداـ وتدريبو  رعداد الهعمـها نادت بو الدراسات الساببة هف  رورا ف  رطار و      
-Engida, 2014, 9)  اـ تف  التدريس والتعمـ،  الهستحديات التكنولوجيةودهج 

عمع الدهج التكنولوج  التدريم لهعمـ العمر الر ه  أساسية لعهمية  تحديد أربع هراحؿب19
 والت  تتهيؿ فيها يم :لو  انعدادرةؿ هرحمة 

اةىتهػاـ فػ  ىػذه الهرحمػة يبػدأ بتنهيػة الػوع   :Emerging Stage هرحمػة البدايػة و5
و حيػث التكنولوجيػة فػ  تػدريس العمػـويات لد  الطالم الهعمـ بطبيعة وأىهية الهسػتحد

يبػػدـ لػػو أنلػػطة تت ػػهف الهعرفػػة حػػوؿ الهسػػتحديات التكنولوجيػػة ، وأنلػػطة تت ػػهف 
هراجعػػػة لمهػػػدارؿ الهرتمفػػػة لمػػػدهج التكنولػػػوج  بان ػػػافة رلػػػع تكػػػويف لديػػػو اةىتهػػػاـ 

اـ أدوات باسػػترداـ ىػػذه اينلػػطة و ويهكػػف أف تطبػػؽ ىػػذه الهرحمػػة هػػف رػػةؿ اسػػترد
 والبوربوينتا –انكسؿ  –ت الوورد ة هرتمفة هيؿ:تكنولوجي

لمطالم الهعمـ لمبدء فػ  اسػترداـ  رتاحة الفرمة :Applying Stage هرحمة التطبيؽ و3
والهمههة هػف  بػؿ دهج التكنولوجيا ف  التدريسبراهج أو دروس ف  العمـو  ايهة عمع 
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أنلػػػطة دهػػػج فيجػػػم أف يتعرفػػػوا عمػػػع ويمػػػفوا الهػػػدارؿ الهناسػػػبة لتبػػػديـ اررػػػريفو 
الهسػػتحديات التكنولوجيػػػة فػػ  العمػػػـو ، واسػػترداـ ىػػػذه الهػػدارؿ فػػػ  هو ػػوع العمػػػـو 
الهحػػدد ، وتبيػػيـ هػػد  هناسػػبة أنلػػطة الػػدهج التكنولػػوج  فػػ  تحبيػػؽ ايىػػداؼ لػػد  
الهتعمهيف ، وتو يا اةتجاىات اةيجابية ف  استرداـ ىذه اينلطة الهطػورا هػف  بػؿ 

 داـ الهستحديات التكنولوجية ف  هو وع التدريس واررريف والت  تعزز هف استر
تهيػؿ هرحمػة التبػديـ لرطػط الػدروس الهطػورا هػف : infusing stage هرحمة الضػرس و0

 بػػؿ الطالػػم الهعمػػـ نفسػػو بلػػكؿ  ػػايـ عمػػع دهػػج الهسػػتحديات التكنولوجيػػةو ففػػ  ىػػذه 
عهػػا ىػػ  الهرحمػػة يهتمػػؾ الطالػػم الهعمػػـ البػػدرا عمػػع تبػػديـ الهلػػورا لهعمهػػيف  رػػريف 

وكيفية البيػاـ بيػا، دهػج التكنولوجيػا فػ  التدريسػالبراهج التعميهيػة لمعمػـو البايهػة عمػع 
كػػذلؾ يهكػػف أف يتكيػػؼ بسػػيولة هػػع ايو ػػاع الجديػػدا فػػ  ىػػذه البػػراهج و وهػػف يػػـ 
يسػػتطيع تمػػهيـ أنلػػطة اةستبمػػاء البايهػػة عمػػع الػػدهج التكنولػػوج  لحػػؿ الهلػػاكؿ 

ىػػذه الهرحمػػة يػػدهج الهسػػتحديات التكنولوجيػػة فػػ  جهيػػع  اللرمػػية واله سسػػيةو ففػػ 
دارا عهميات التعمـو  جوانم حياتو الهينية لتحسف تعمـ الطالم وا 

الطالػػم الهعمػػـ فػػ  ىػػذه الهرحمػػة يبػػدع   :Transforming Stage هرحمػػة اةنتبػػاؿ و7
ويبتكػػر لػػيس فبػػط فػػ  تطػػوير بػػراهج جديػػدا وهناسػػبة  ايهػػة عمػػع الػػدهج التكنولػػوج ، 
ا يبػدـ التفسػيرات حػوؿ طبيعػة هنيجيػات الػدهج التكنولػوج و فعميػو أف يػتبف  ولكف أي  
الهػػػدارؿ والطػػػرؽ التػػػ  تعػػػزز هػػػف هعيػػػار اسػػػترداـ الهسػػػتحديات التكنولوجيػػػة  دارػػػؿ 

لهراحؿ الدراسية لمعمـو وكػذلؾ عبػر الهنػاىجو وهػف يػـ يسػتطيع تمػهيـ وتنفيػذ وتبيػيـ ا
و   هد  هف ايدوات التكنولوجية ف  تدريس العمـو

دهج التكنولوجيا ف  عمع رعداد وتدريم هعمـ العمر الر ه   عهميةلك  تكوف و كذلؾ 
تحهد  عبد العزيز  يم  : ، ةبد أف تتسـ بهادرجة عالية هف الجودا والفاعمية ذات التدريس

 ا3357وفاتف وفودا،
العايػد التربػو  وايىهيػة التدريسػية لمهسػتحديات لمهعمهػيف  تو ػاتبديـ التطبيبات التػ   -

، فيػػذا الهسػػتحديات التكنولوجيػػةولػػيس هجػػرد التركيػػز عمػػع كيفيػػة اسػػترداـ التكنولوجيػػة 
 اىتهاه ا وحافز ا لمتعمـواتجاا ايجاب  و سوؼ يكوف 
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يس فبػط هحتػو  ولػالهف رةؿ التركيػز عمػع  تكنولوجيا الهعموهات واةتماؿتعزيز يبافة  -
 عمع التكنولوجياو

حػوؿ احتياجػاتيـ التدريبيػة لتوظيػؼ التكنولوجيػا  تراذ البػراراتمهعمهيف ة اتاحة الفرمة ل -
 وف  التدريس

اء أينػػػ ، وبنػػػاء هجهوعػػػة هتهاسػػػكة هػػػف ربػػػرات الػػػتعمـالفعػػػاؿر يػػػة وا ػػػحة لمتػػػدريس  -
، هع تنظيـ الهحتو  وفؽ ايسس العمهية وتوفير اةرلادات والتوجييات الةزهػة التدريم

 لكؿ جزء هف التدريم و 
 ك دوات لمتعمـ هد  الحياا لمهعمهيف كذلؾ لطةبيـو نلر فكرا الهستحديات التكنولوجية -
، تبييـ همؼ ايداء ، تبييهاتالحالة، بحوث الهعمـاةعتهاد عمع استرداـ أساليم دراسة  -

 اننجاز الذ  يطبؽ التعمـ ف  هوا ؼ وههارسات حبيبيةو 
 توسيع الوع  لمهد  الواسع هف الهستحديات التكنولوجية و -
،  ةجتهاعية واليبافيفيـ لمسيا ات اةههارسة وهرتكز عمع  و  ف  سياؽ ال تدريم -

 ، وهنيجية الهادا العمهية و التبييـو  والهنيج ،
وافترا اتو الهتجزرا استرداـ استراتيجيات تدريبية تساعد الهعمـ عمع هواجية هعتبداتو  -

 ، والتعمـ هف ربرات اررريف وعف التعمـ والطةم
 ةالتبييـ الهستهر لمهتدربيف وهتابعة هد  تبدهيـ ف  البرناهج التدريب  وتبديـ التضذي -

  الراجعة الهناسبةو
 ,Binggeli) عمـو العمر الر ه  وكها أو اوفيها يرص هعمه  وبالتال   

  عمع تحبيؽ ها يم   : ـأف تساعدى ليـ والتدريم عمع براهج انعدادف يتعي (2011
  الحيػاا الوا عيػة ، واتاحػة الفرمػة لمطػةم لتطبيػؽ ربػراتيـ فػ  العمػـو فػ  العمػـو بربط

 الحياا الوا عيةو
 هػػػات ، والهعمو سػػػترداـ هرتمػػػؼ هػػػف الهمػػػادر العمهيػػػة، والكتػػػم، تكنولوجيػػػا الوسػػػايطا

 الحدييةو
  و  تطوير الفيـالحوار والهنا لة والتوامؿ هف أجؿ تلجيع الطةم عمع 
 ولبناء الفيـ  التركيز عمع الكتم النمية وعدـتعاونية ف  هلاريع  الطةم الراؾ 
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 ،ىيـ ، وتحديػد الهفػامػع الفيػـ الببمػ أ  البناء ع ربط الهفيـو الجديد بها يعرفو الهتعمـ
 البديمة

 وف  العهميات العمهية واةستبماء هف رةؿ جهع البيانات وتحميميا لهتعمهيفا رلراؾ  
  ربط العمـو بالهجاةت ايرر  لتكاهؿ الهفاىيـ الهوحدا بيف هجاةت العمـو الهرتمفةو 
  ولهستو  أداء الطالم وذات هعن توظيؼ أساليم تبويـ هتنوعة 
أف عهمية الترطيط لمتدريس تعتبر هف أىػـ الكفايػات الةزهػة لهعمػـ  وحيث    

ف و  البرف الحاد  والعلريف هف أجؿ نجاح التعمـ الر ه  نجاح عهمية التدريس البايهػة عمػع ا 
دهج الهستحديات التكنولوجية وتحبيػؽ أىػدافيا عمػع نحػو فعػاؿ يعتهػد فػ  الهبػاـ ايوؿ عمػع 

يس عػػف طريػػؽ تحديػػد د الرطػػوط العري ػػة لػػدورا التػػدر يػػحدلت الترطػػيط الجيػػد والهحكػػـ ليػػا 
يػػة التػػدريس كيػػؼ سػػتكوف عهم، الهو ػػوعا و و ػػع تعمهػػو هػػف  بػػؿ الهػػتعمـ تأىػػداؼ الػػتعمـالهت

   والتكنولوجيا التعميهية، استراتيجية التدريسا والهواد تأنلطة التعمـ والتعمـ
 (Sadaf, 2012; VarveL, 2007; Hooker, 2011; Shaikh, 2010, 27-30) 

لترطػػيط هػػف أىػػـ ارلػػع أف ا 073، 3330ألػػارتكهاؿ زيتػػوف ،  وفػػ  ىػػذا المػػدد   
 بػؿ و الهعمـ بمياية رطة هرلدا وهوجيػة لتنفيػذ التػدريس فيوالذ  يبـو  ،عهميات التدريس

 الػدروسترطػيط ا أىهيػة 3353،اللػربين و و ػد حمػرت تأحػةـ طةم ف  الفمؿ الهواجية 
 فيها يم :

 علوايية دوف وتبويهو التدريس تنفيذ تنظيـ. 
 تحديدىا السابؽ ايىداؼ نحو وهوجو وهيهرا هنتجة تعمـ بيية تييية. 
 التعمػيـ ترطػيط أينػاء العبميػة تمػوراتو مػحة هػد  عػف لمهعمػـ راجعػة تضذيػة تبػديـ 

 .ايىداؼ تحبيؽ فع يسيـ بها التمورات ىذه هسار وتعديؿ
 وتبػديـ ،ةالدراسػ حجػرا دارػؿ وهلػكةت طاريػة عواهػؿ هػف يحدث لها الهعمـ استعداد 

 .والهلكةت العواهؿ ىذه رزاء الهناسم والتمرؼ الهةيهة الحموؿ
 بكفاءا التعمـ زهف ردارا فع يسيـ الترطيط، تنفيذ أيناء الزهف لتوزيع تمور رعداد. 
 الػتعمـ عهميات فع الطةم دهج فع يسيـ ،اهسبب   وانيرايية العةجية اينلطة ارتيار 

يارا محيا، نحو عمع النلط  يػنعكس الػذ  ايهػر الػدرس، هو ػوع نحػو اىتهاهيـ وا 
 .الطةم لد  البرارات واتراذ الهلكةت وحؿ التفكير عهميات عمع بدوره
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هف هعايير تكنولوجية هوجيػة جيود الهجتهع الدول  ف  التربية ها و عتو  ف  اطارو     
 National Educational Technology Standards and لمهعمهػػػيف

Performance Indicators for Teachers وهػػف أىهيػػا الهعيػػار الهتعمػػؽ ببػػدرا 
 عمػعا   ادر   الهعمـ الر ه  ليكوف لمعمر وتبييهات تعمـ ربرات وتطوير تمهيـ عمع الهعمهيف
 والهمػادر ايدوات هسػتردها وتبويهيا، يـ تطويرىا وهف وتبييهات وا عية تعمـ ربرات تمهيـ

 والهيػارات رؼاولتطػوير الهعػ هػد  أ مػع رلػع العمهػ  الهحتػو  تعمػـ لتومػيؿ الهتنوعػة
 كيفيػة عمػع  ػادريف ليكونػوا الهعمهػيف ىػ ةء رعػداد و يسػتمـزفننػ والهتعمهػيف لد  واةتجاىات

 نلػطيف هلػاركيف يكونػوا أف هػف الهتعمهػيف لػتهكف يريػة بالتكنولوجيػا  تعمػـ بييػات تطػوير
 وا(ISTE, 2008ـ ب نفسي وتبييهو تعمهيـ ردارا عمع  ادريف

 تهكيػنيـ يتطمػم بالتكنولوجيػا، يرية تعمـ بييات لتطوير الهعمهيف الطةم رعدادوهف يـ فاف    
 واسػتراتيجيات أسػاليم ت ػهف (Instructional plans) رطػط تعميهيػة وتمػهيـ بنػاء هػف
 اةىتهػاـ التعميهيػة الرطط تمؾ بناء ويتطمم، أىداؼ التعمـ لتحبيؽ التكنولوجيا استرداـ تدهج
 والهعرفػة والػتعمـ، ب سػاليم التعمػيـ والهعرفػة العمهيػة، بالهػادا الهعرفػة ىػ  أبعػاد، بيةيػة

 لبييػات تعمػـ النػاجا لمترطػيط الهجاؿ يفسا اليةية ايبعاد تمؾ بيف الدهج فأ رذ بالتكنولوجيا 
 رةليا هف يتـ الت  الهنظوهية العهمية تمؾ رلع ىنا الترطيط يليرهف يـ و . بالتكنولوجيا يرية

 ,Niess) التكنولوجيػا باسػترداـ لمهحتػو  الطػةم تعمـ وكيفية بهاىية الهتعمبة اتراذ البرارات
et al.,2008)  تبػدير هػف بػدءا   أحدايػو أو الػدرس رطػوات البػرارات تمػؾ تعكػس بحيػث 

 .التدريس عهمية انتياء عند التعميهية بتنبيا الرطة وانتياء الهتعمـ احتياجات
رلػع أف ىنػاؾ رهػس هراحػؿ ىرهيػة لكػ  يػدهج الهعمػـ  ا(Wright,2006ألػار و د  

 : ا5والت  يو حيا جدوؿتالهستحديات التكنولوجية ف  ترطيط التدريس 
(1جذٔل)  

 يج انًغزذذثبد انزكُٕنٕجٛخ فٙ رخطٛظ انزذسٚظيشادم د

 اعزخذايٓبٔفٕائذ ثبنًغزذذثبد انزكُٕنٕجٛخ عهٗ ٔعٙ  انًعهى ٚكٌٕ اإلنًبو .1

  انًغزذذثبد انزكُٕنٕجٛخ ى ٚغزخذوانًعه االعزخذاو  .2

ثشمكم يغمزًش  عبعٛخ نهعًهٛبد انزعهًٛٛخ ٔانًعهمى ٚككمشأصجذذ أانًغزذذثبد انزكُٕنٕجٛخ  انزكبيم  .3

 فٙ طشق ديجٓب 

إعبدح  .4

 انزٕجّٛ 

ثبعممزخذاو صممٛب خ كممم يكممٌٕ يممٍ يكَٕممبد  طممخ انممذسط ثإعممبدح انزككٛممش فممٙ  ٚقممٕو انًعهممى

 .انًغزذذثبد انزكُٕنٕجٛخ

يكمٌٕ يمٍ فمٙ كمم انًغمزذذثبد انزكُٕنٕجٛمخ أصجذذ يزكبيهًخ ثشكم كهٙ يع   طخ انذسط انزطٕٚش .5

 . يكَٕبرٓب
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ألػػارت هعظهيػػا فبػػد  هراجعػػة ايدبيػػات السػػاببة فػػ  هجػػاؿ تػػدريس العمػػـو رطػػاروفػػ     
أف رلػػع  (Binggeli,2011; Barak,2011; Aksela,2005,63) دراسػػة كػػؿ هػػف  وهنيػػا

يعتبر أحد أىـ النهػاذج العالهيػة لتػدريس العمػـو  5E MODEL الرهاسيةنهوذج دورا التعمـ 
ط التػدريس اهكانية دهج الهسػتحديات التكنولوجيػة فػ  ترطػي و هفيتيح لهاف  العمر الر ه ، 

 رةؿ كؿ هرحمة هف هراحموووذلؾ  البايـ عميو،
تنهيػػة جوانػػم فػػ   5Eالدراسػػات الػػدور الػػذ  يمعبػػو نهػػوذج  العديػػد هػػف بػػرزتكهػػا أ        

    .333  عبػػد الػػرازؽ ىهػػاـ، 3337ت هػػاؿ أحهػػد، كػػؿ هػػف هيػػؿ دراسػػة هرتمفػػة لػػتعمـ العمػػـو
طػػػو ،  ا ، تيسػػػر Kaynar,etal.,2009   .333  عبػػػد اا طالػػػم ،  .333، هػػػاؿ سػػػيد 

 ا  Catalina, 2005  3337  سالـ الروالدا، 3335
نهػػوذج  ب نػػو الرهاسػػيةنهػػوذج دورا الػػتعمـ  (Bybee&Others,2006) عرؼفبػػد        

، التبػػويـ وكػػؿ ، التوسػيع، التفسػػيراةستكلػاؼ ،اةنلػػضاؿتعميهػ  يتػػ لؼ هػف الهراحػػؿ التاليػة : 
هرحمة ليا وظيفة هحددا وتساىـ ف  عهمية تعميـ تتسـ بالتهاسؾ بالنسبة لمهعمهػيف، ومػياية 

دراؾ أف ؿ لمهعارؼ العمهية،  عدادىـ لفيـ وا   التكنولوجيا، والهوا ؼ، والهياراتوو الهتعمهيف وا 
 طريبػة لػيس الرهاسػيةالػتعمـ  دورا نهػوذج أف (Marek, et al.,2008) ذكػركهػا     

 ؿ: العهػهيػؿ عديػدا تػدريس طرايػؽ تسها باسترداـ ،تدريس) ترجراءات رطوات ولكنو تدريس،
 الحدييػة، وكػؿ والتكنولوجيػا ، الحبميػة (الهيدانية والرحةت والعروض، والهجهوعات، الهربر ،

يبػدـ ىػذا النهػوذج ومػفا  و .دورا الػتعمـ رػةؿ اسػترداهيا يهكػف العمػـو لتػدريس الطرايؽ ىذه
هػف كهػا ألػار كػؿ و  لها يجم أف يفعمو الهعمـ الفعاؿ رةؿ كؿ هرحمة هف هراحمو دارؿ الفمؿو

الهراحػؿ ايساسػية فػنف  (081، 8102،عمعبدح جمٕدد ;Elliott, 2018; Lorsbach, 2008ت
   يم :فيها تت ا ليذا النهوذج 

وتحفػز  ت ػهف هجهوعػة هػف اينلػطة التػ  تجػذم انتبػاه الطػةم: Engage مرحل٘ اإلىشغال
يهكػف لمهعمػـ أف يطػرح أسػيمة لتحديػد هػا ، و وتساعدىـ عمع استدعاء الهعرفػة السػاببة تفكيرىـ

يعرفػػو الطػػةم بالفعػػؿ عػػف الهو ػػوع والهفػػاىيـ التػػ  سػػيتـ تعمهيػػاو ايسػػيمة فػػ  ىػػذه الهرحمػػة 
و وهف أهيمة الهستحديات التكنولوجية الت  يهكػف دهجيػا فػ  تهاذانا ، وعادا تبدأ م تكيؼنا 

 – هوا ػع ويػم تفاعميػة -الفيػديو   المػوت   المػورا   -الهحاكاا عبر اللبكة ىذه الهرحمة ت
او وهػػف أهيمػػة ايسػػيمة التػػ  يهكػػف أف  رػػرايط هفػػاىيـ الكترونيػػة –هلػػاريع الػػويك  التعاونيػػة 
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عػػرؼ ت ن هػػاذاوووون كيػػؼ يهكػػف أفوووولهػػاذا حػػدث  يطرحيػػا الهعمػػـ رػػةؿ ىػػذه الهرحمػػة ىػػ :
 ن ووووووووووو حوؿ كتلؼتستطيع أف ت ن هاذاوووو بالفعؿ عف

: التعمـ ف  ىذه الهرحمة يكػوف هتهركػزا حػوؿ الطالػم ، حيػث يػتـ Explore مرحل٘ االستكشاف
هػػف  تهكػػيف الطػػةم هػػف اكتلػػاؼ أفكػػارىـ بلػػكؿ فػػرد  أو هجهوعػػات فػػ  الفمػػؿ أو عػػف بعػػد

و ػػػت لمتفكيػػػر، الترطػػػيط ،  ليػػػـرعطػػػاء  رػػػةؿ تػػػوفير ليػػػـ اينلػػػطة والتوجييػػػات والهػػػواد هػػػع
ولكػػ  نسػػاعد الطػػةم عمػػع اةكتلػػاؼ وبنػػاء و  اةستبمػػاء ، التنظػػيـ ، التجهيػػع لمهعموهػػات

الهفاىيـ ينبض  توفير ربرات وهواد هحسوسةو وهف أهيمة الهستحديات التكنولوجية التػ  يهكػف 
وايسػيمة ماوألعا – وسايط هتعددا -هوا ع جوجؿ  -هدونات  -فيديودهجيا ف  ىذه الهرحمة ت

 :لةستكلاؼ  بعهمية الترطيط التوجييية التالية تساعد الهعمـ عمع البدء
o   نالطةم باكتلافو سيبـوها الهفيـو الهحدد الذ 
o  ن الطةم ليتآلفوا هع  يبـو بياالت  يجم أف  اينلطةها  الهفيـو
o  نالهناسبة  التكنولوجياع اها أنو  لمطةم لتلجيعيـ عمع اكتلاؼ الهفيـو
o  نالطةم سيسجمياأنواع الهةحظات والتسجيةت الت  ها 
o  رعةهيػػػػـ ليػػػػـ دوف سػػػػ  دهيان وكيػػػػؼ الطػػػػةمالتػػػػ  يحتاجيػػػػا  التوجييػػػػاتهػػػػا أنػػػػواع 

ن  بالهفيـو
ــ٘  تػػـ التػػ  والربػػرات الهفػػاىيـ توسػػيع أو بتطبيػػؽ الطػػةم يبػػـو :Elaborate التْســٔ  مرحل
و الحبيبػػ  العػػالـ تطبيبػػات عمػػع هعػػرفتيـ الطػػةم يطبػػؽو الجديػػدا الهوا ػػؼ فػػ  هسػػبب ا تبػػديهيا
 وهػفو لػدييـ أرػر  استبمػاء هيػارات نيػارا ر ػافية بربػرات بتزويػدىـ أو ايهيمػة بػنيراء وذلؾ
 – الهنا لػػة هنتػػدياتت الهرحمػػة ىػػذه فػػ  دهجيػػا يهكػػف التػػ  التكنولوجيػػة الهسػػتحديات أهيمػػة

 عمػػع الهعمػػـ تسػػاعد التاليػػة وايسػػيمةاو  فيػػديو دردلػػة – افترا ػػية رحمػػة - ويكػػ  - هػػدونات
 :أفكارىـ توسيع نحو الطةم توجيو
o وكيػػػؼ  بػػػالهفيـو الحػػػال نوالهرتبطػػػة  الطػػػةملػػػد   الهوجػػػودا  هػػػا الربػػػرات السػػػاببة

 الساببةن بربراتيـأستطيع ربط ىذا الهفيـو 
o  العمـو بالنسبة ليـن عمع ر ية فوايدتساعد الطةم  يهكف أف ها ى  ايهيمة الت 
o  نالهناسبة  التكنولوجياع اها أنو  لمطةم لهساعدتيـ عمع تطبيؽ الهفيـو
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o والتكنولوجيػاعمع فيـ العة ػة بػيف العمػـو تساعد الطةم  يهكف أفايهيمة الت   ى ها 
 والهجتهعن

o ن  لدييـ هيارات اةستبماء تنهيةعمع تساعد الطةم  يهكف أفايهيمة الت   ى ها 
o الهفيػػػـوأو توسػػػيع  لتطبيػػػؽ الطػػػةمالجديػػػدا التػػػ  يحتاجيػػػا الػػػتعمـ  ربػػػراتا ىػػػ  هػػػ 

 نالجديد
o الطػػةم عمػػع تلػػجيع يهكػػفبػػالهفيـو الحػػال ن وكيػػؼ  الهػػرتبطالهفيػػـو التػػال   ىوهػػا 

 اكتلاؼ الهفيـو التال ن 
بػد وةالطةم هع هعمهييـ يراجعوا ويبيهوا ها تعمهوه وكيؼ تعمهػوه   Evaluateمرحل٘ التكٔٔه 

يهكػف رعطػاء الطػةم  وأف يكوف التبويـ هستهر يجر  رػةؿ كػؿ هرحمػة هػف الهراحػؿ السػاببة 
وهػف أهيمػة الهسػتحديات التكنولوجيػة  وها يعرفونو ويستطيعوف البياـ بو تبويـ تكوين  لتو يا

لمهعمػـ فػ  وهف ايسيمة الهساعدا   اوضذية راجعة بالفيديوالت  يهكف دهجيا ف  ىذه الهرحمةتت
 ها يم : ىذه الهرحمة

o  نهف  بؿ الطةم والهتو عة الهريوبةالتعمـ  نواتجى  ها 
o  لمهيػػارات ايساسػػية  الطػػةمهػػد  رتبػػاف  لمت كػػد هػػف ةالتبػػويـ الهناسػػب أسػػاليم وأنػػواعهػػا

 نوالبياس، والتنب ، واةستدةؿ هيؿ الهةحظة، والتمنيؼ،
o  ننواتج تعمهيـ وهف يـ تبييهيـلعرض وتو يا  لمطةمالهناسبة  التكنولوجياع اها أنو 
o   عمع استعادا ها تعمهوهن  عمع الطةم لهساعدتيـطرحيا  يهكفها أنواع ايسيمة الت 
 
يتسػػػػػـ بهجهوعػػػػػة هػػػػػف  5EMODELرلػػػػػع أف نهػػػػػوذج  (Marek,2008)ألػػػػػار   ػػػػػدو   

 :   أىهياوهف ف  تدريس العمـو الت  تهيزه وتبرز أىهيتو الرمايص 
o  يسيـ ف  تومػيؿ الهفػاىيـ الهجػردا لمطػةم حيػث يحوليػا هػف هجػردا رلػع هحسوسػة

 هف رةؿ تهرير الطةم بربرات حسية  و 
o  يحبػػػؽ التفاعػػػؿ اةجتهػػػاع  بػػػيف الطػػػةم بحيػػػث يػػػتعمـ الطػػػةم هػػػف ربػػػرات بع ػػػيـ

 البعضو 
o  كيػز يحبؽ التوازف بيف  ياـ الطةم باينلطة الكلفية وبيف تزويدىـ بالهعموهػات والتر

 عمع ايجابية الطالمو
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o  يساعد الطةم عمع رعادا تنظيـ لمهحتو  العمه  بها يتناسم هع هستواىـ العبم و 
o يحبؽ توازف ف  الدور الذ  يبـو بو كؿ هف الطالم والهعمـ ف  العهمية التعميهية و 
o  يراع  الفروؽ الفردية بيف الطةم ويساعدىـ عمع تحهؿ هسػ ولية تعمهيػـ وتبػويهيـ

 الذات و 
o ة ههػػا يسػػاعد عمػػع ببػػاء أيػػر يعهػػؿ عمػػع ربػػط الربػػرات الجديػػدا هػػع الربػػرات السػػابب

 والتعمـ
o  يراعػػػ  البػػػدرات العبميػػػة لمطػػػةم فػػػة يبػػػدـ لمهػػػتعمـ هػػػف هفػػػاىيـ رة هػػػا يسػػػتطيع أف

 يتعمهياو
o العمـ كطريبػة بحػث حيػث يبػـو فييػا الطػةم أنفسػيـ بعهميػة اةستبمػاء ويسػير  يبدـ

 التعمـ فييا هف الجزء رلع الكؿ 
العة ػػػة بػػػيف دهػػػج الهعمهػػػيف لمهسػػػتحديات التكنولوجيػػػة فػػػ  التػػػدريس ىهيػػػة يونظػػػرا     

السػاببة فػ   الدراسػات وتناولتػها  كاف هف ال رور  الو وؼ عم  واتجاىاتيـ نحو ىذا الدهج  
 نحػوالسػمبية  الهعمهيف أف اتجاىات (Hew &, Brush, 2007)دراسة  بينتبد ف ىذا المدد 
 & ,Yusuf) دساعمخ كلػفت نتػايجو  و التكنولوجيػا لػدهج رييسػا   عايبػا   تكػوف  ػد التكنولوجيػا

Balogun, 2011) ًٍٛلػدييـ هو ػؼ ريجػاب كػاف  عينة البحث بنيجيريا أٌ  بنجٛخ انطالة انًعه 
الكفػػػاءا الةزهػػة فػػػ   يفتبػػػروف رلػػعولكػػنيـ نحػػو اسػػترداـ تكنولوجيػػػا الهعموهػػات واةتمػػػاةت 

 عمػػػ  أف هعظػػػـ (Rana,2012)و واكػػػدت دراسػػػةفػػػ  الهنػػػاىج الدراسػػػية ليػػػااندهػػػاج الكاهػػػؿ 
 الهعموهػات تمعبػو تكنولوجيػا أف الػذ  يهكػف العػاـ الػدور تجػاه ريجابيػة اتجاىات لدييـ الهعمهيف

 التعميهية وف  العهمية التعميـ ف  واةتماةت
ف  كؿ هف الوةيات  الهعمهيف اتجاىات هبارنة( Alharbi,2013واستيدفت دراسة ت    

وفحص العواهؿ الت  تلجع أو   لتكنولوجياالهتحدا اةهريكية والههمكة العربية السعودية نحو ا
هد   بالتعرؼ عم  (Razzak, 2014) واىتهت دراسة تهنع الهعمهيف هف دهج التكنولوجياو

تبن  هو ؼ ريجاب  تجاه استرداـ تبن  الهعمهيف دارؿ الفموؿ ف  البحريف اتجاىات ايجابية 
دهاجيا ف  التدريس هف جانم الهعمهيف وكذلؾ تحديد أوجو  تكنولوجيا الهعموهات واةتماةت وا 

بنجاح ف  البمور الت  تحتاج رلع هعالجة هف أجؿ دهج تكنولوجيا الهعموهات واةتماةت 
 التعميـ والتعمـو
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لدييـ هوا ؼ ريجابية تجاه  هعمه  العمـو رلع أف  (Mai, 2015) دراسة تليرو       
وألارت دراسة تحسف  استرداـ تكنولوجيا الهعموهات واةتماةت والتعمـ الهحهوؿ ف  التعميـو

لوجيا ف  التكنو رلع وجود هوا ؼ ريجابية هرتفعة نسبي ا هف عهمية دهج  ا3351اللافع ،
بينت النتايج ب ف ىنالؾ ت يير ريجاب  لأل دهية الهينية لمهعمهيف عمع  كها، العهمية التعميهية

هوا فيـ، حيث تبيف أف الهعمهيف الجدد يتبنوف هوا ؼ أكير ريجابية هف الهعمهيف ايكير 
أ دهية، وتبيف أنو ة يوجد ت يير لمهتضيرات كالجنس، والجيؿ، والت ىيؿ ايكاديه  عمع هوا ؼ 

أف استرداـ التدريس الهحوسم ي ير ريجابي ا عمع هوا ؼ و ج، الهعمهيف هف عهمية الده
 .الهعمهيف هف دهج التكنولوجيا ف  العهمية التعميهة

هػات واةتمػاةت انيجػاب  تجػاه تكنولوجيػا الهعمو اةتجػاه  أف (Silva, 2018) يػر و    
وهعرفػػة  واةتمػػاةت، ة وهيػػارات تكنولوجيػػا الهعموهػػاتهيػػؿ الهعرفػػ والتوجيػػات يتػػ ير بػػالهتضيرات

ريجػاب  تجػاه تكنولوجيػا  اتجػاهبتػرح بعػض انجػراءات لتطػوير ، ويالهو وع، أو هعتبػدات الػتعمـ
هنػػاىج التعميهيػػة سػػتنتج أف تمػػهيـ الوا  الهعموهػػات واةتمػػاةت فػػ  بػػراهج تعمػػيـ الهعمهػػيف

واةتمػاةت  يلهؿ تطوير الهعرفة والهيارات فػ  هجػاؿ تكنولوجيػا الهعموهػات لمهعمهيف يجم أف
 والتكنولوجيػػا بان ػػافة رلػػع تػػوفيرالهرتبطػػة ارتباط ػػا وييب ػػا بالهعرفػػة التربويػػة وهعرفػػة الهحتػػو  
 سػػعت دراسػػةوفػػ  ىػػذا المػػدد  .نيػػج يتعمػػؽ بكيفيػػة اسػػترداـ التكنولوجيػػا لمهسػػاعدا فػػ  الػػتعمـ

((Djoub,2018  ها يجم عمع الهدرسيف هعرفتو وفيهو و درتيـ عمع البيػاـ  التعرؼ عم رلع
التػػدريم الهطمػػوم لهسػػاعدا الهعمهػػيف فػػ  تكاهػػؿ يػػـ تبػػديـ بػػو فيهػػا يتعمػػؽ بتكنولوجيػػا التعمػػيـو 

 التكنولوجياو 
   البخحمشكل٘ 

   العمـووهعمه عاـ بلكؿ الهعمهيف تواجو الت  والهياـ الهعبدا الكبيرا التحديات هف 
فػ  لبػرف الحػاد  والعلػريف ا لمػتعمـ فػ  ترطػيط الػدروس عهميػة  الرمػوص وجػو عمع الجدد
  التكنولوجيػػة الهسػػتحديات انتلػػار رطػػار وفػػ ، الهتسػػارعة التكنولوجيػػة التطػػوراتو  نػػةالر هظػػؿ 
 بفاعميػة التكنولوجيػا دهػج عمػع العهػؿ الهعمهػيف عمػع ال ػرور  هػف أمػبالػذا    الهجتهع ف 
    .الفاعؿ التعمـ ؼأىدا تحبيؽ أجؿ هف العمهية هوادىـ هحتو  ف 

 ;Brawner, & Allen, 2006) هيؿ دراسػات كػؿ هػف:ت بعض الدراسا تليرو     

Vasko, & Peterson, 2007; Donovan & Hansen, 2012; Graham & 
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Wentworth, 2009; Lee & Lee, 2014; Wang & Wedman, 2003) أف   رلػ
 دوات والوسػايؿ التكنولوجيػةاسػترداـ ايتبن   ف  الهعمهيفالطةم  تواجوكييرا  معوباتىناؾ 

 ترطػيط فػ  الهعمػـ عمػع الهعتهدا ايدوات استرداـ ف  بنجاحيـ هبارنة الهتعمـ عمع الهعتهدا
 أنلػطة فػ  لةنيهػاؾ والتوجيػو التلػجيع رلػع حاجػة فػ  فيـ لذا الهعموهات عرض وأ الدروس
هكانية كبيرا هرونة هف بو تتهيز لها ،الهستحديات التكنولوجية تدهج دروس ترطيط  وموؿ وا 
 لإلبداعو تدفع سيمة

اليػـو هػف  ػرورا هواكبػة  الهعمهػوف يواجييا الت  التحدياتىذه   وء ف وهف يـ و   
وذلػؾ  اد  والعلػريف،الحػهتطمبات التعمـ والتدريس الر ه  هػع هراعػاا رمػايص هػتعمـ البػرف 

 تمهيهيا ف  الحالية الدراسة أىهية برزت  ،هف رةؿ تمهيـ رطط دروس تعميهية تحبؽ ذلؾ
، ووجيػا لوجػو تفػ  أحػد تمػفحة عمػع الفيسػبوؾا رلكترونػ ذات لػكميف   هبترحة تدريم لبيية

حػديي  العمػـو   تػدريم هعمهػ رةليػا هػف يػتـ ابكميػة التربيػة جاهعػة طنطػا  هعاهػؿ الحاسػم
 يكػوف بحيػث  ةالهسػتحديات التكنولوجيػ تػدهج ،فػ  العمػـو تعميهية دروس ترطيط  عمالتررج 

 وباعتبػار نهػوذج  عوالعػال التعمػيـ فػ  حػدييا توجيػا ذلػؾ بومػؼىػذه البييػة  هحػورىػو  هعمػـال
تػػدريس العمػػـو وذكرنػػا أنػػو هػػف أنسػػم نهػػاذج كهػػا سػػبؽ  5E Model الرهاسػػيةدورا الػػتعمـ 

 تػدريم الهبترحػةال بييػة عهػؿ رطػار  ػهف ، فبد تـ اةعتهاد عميوعمع دهج التكنولوجيا ةالبايه
فػ   تعميهيػة لػدروس الترطيط ف حديي  التررج العمـو   هعمه لتوجيو كبالم تبديهو رةؿ هف
 وف   وء الهراحؿ ايساسية ليذا النهوذج ابالتكنولوجي ينية العمـو

 ف  وبمفة رامة التدريسية، الهعمـ تطوير هياراتف  يىهية التكنولوجيا نظرا و    
 تدريسدهج التكنولوجيا ف   نحوه  العموـ هعم جاىاتىهية هعرفة اتوي ، العموـ، هناىج
 ليذا اةىتهاـ الهتزايد عم  استرداهيا و مة عدد ايبحات الت  تطر ت ظؿ ف  رامةالعمـو 

 .،اللافع  حسف  3351وماؿ العهر ،  3353دوه ،  سيـ اللناؽ وحسفت الهو وع
(Silva, 2018; Djoub, 2018; Razzak, 2014; Alharbi, 2013;  

 البحث الحال  انجابة عف الس اؿ الرييس  التال  : حاوؿوهف يـ 
نعينػػة طنطابكميػػة التربيػػة جاهعػػة حػػديي  الترػػرج العمػػـو   هعمهػػاكتسػػام  درجػػةهػػا  
 5E MODEL جذنهػػو  ايهػػة عمػػع الػػدهج بػػيف  فػػ  العمػػـو يداءات ترطػػيط دروس البحػػثن

عة ػػة و  الهبترحػػة وجيػػا لوجػػوا – اةلكترونيػػةتبييػػة التػػدريم  ؿرػػة  والهسػػتحديات التكنولوجيػػة
 ن ف  تدريس العمـو ادهج التكنولوجياتجاىاتيـ نحو ب ذلؾ
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 ويتفرع هف ىذا الس اؿ الرييس  هجهوعة هف ايسيمة الفرعية الهتهيمة فيها يم  : 
 ن وجيا لوجوا – اةلكترونيةتالهبترحة ها هةها بيية التدريم  و5
دروس فػػ  العمػػـو وفبػػا لهراحػػؿ  ترطػػيطيداءات  البحػػثأفػػراد عينػػة اكتسػػام هػػا درجػػة  و3

 ن  5Eنهوذج 
هػػا درجػػة اكتسػػام أفػػراد عينػػة البحػػث يداءات دهػػج الهسػػتحديات التكنولوجيػػة فػػ  رطػػط  و0

 ن 5Eدروس العمـو الهمههة وفبا لهراحؿ نهوذج 
 لػيوعا   ايكيػر العمػـو دروس فػ  التكنولوجيػة الهستحديات دهج نحو عنامراةتجاه هاى  و7

 ن عينة البحث أفراد لد 
لػػد  أفػػراد  العمػػـو ةتجػػاه نحػػو دهػػج الهسػػتحديات التكنولوجيػػة فػػ  دروسا هسػػتو  ىوهػػا .5

   نالبحثعينة 
 ىدؼ البحث الحال  رلع:   ف البخحأٍدا

أداءات ترطػػيط دروس فػػ  العمػػـو  ايهػػة عمػػع الػػدهج بػػيف  عينػػة البحػػثأفػػراد  اكسػػام -
 ووالهستحديات التكنولوجية 5E MODELنهوذج  

 العمػػـو دروس فػػ  التكنولوجيػػة الهسػػتحديات دهػػج نحػػو عػػف عنامػػر اةتجػػاهالكلػػؼ  -
 عينة البحثو أفراد لد  ليوعا   ايكير

 العمػػـو ةتجػػاه نحػػو دهػػج الهسػػتحديات التكنولوجيػػة فػػ  دروسا الكلػػؼ عػػف هسػػتو  -
 والبحثلد  أفراد عينة 

 أىهية البحث الحال  هها يم  :  تنبع أٍنٔ٘ البخح  
 ايهػػة عمػػع ترطػػيط دروس فػػ  العمػػـو  ػػرورا رعػػداد جيػػؿ هػػف الهعمهػػيف  ػػادر عمػػع  -

كػػؿ هػػف  مبػػ والهسػػتحديات التكنولوجيػػة ههػػا ي  5E MODELالػػدهج  بػػيف نهػػوذج 
   والعمرىذا رمايص واحتياجات طةم ، و ف  العمر الر ه  هتطمبات التعمـ

كػوف تف أهركػز حػوؿ الطالػم و تتالحاجة رلع تدريم الهعمهيف عمع جعػؿ عهميػة الػتعمـ  -
رلػع اةتجاىػات العالهيػة التػ  تػدعو  بها يتهالع هػعكتلاؼ ستعمع البحث واة ة ايه
 و  ذلؾ

تدريبيػة لهعمهػ   تعمػـ بييػة لتمػهيـ تبنيػو يهكػف عهػؿ رطػار رلػع أنظار التربػوييف لفت -
الهسػػتحديات  بػيف الػػدهج  ايهػػة عمػػع تعميهيػػة دروس رطػط بنػػاء العمػـو عمػػع
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 أنظهػة هجاؿ ف  تضييرات رحداث رلع يبود هها   5E MODELالتكنولوجية ونهوذج 
 .فييا التكنولوجيا دهج وكيفية الدروس ترطيط

رلػع اةسػتفادا هػف ايدوات التكنولوجيػة العالهيػة  هعمهػ  العمػـو حػديي  الترػرجتوجيو  -
، فػ  ترطػيط الػدروس الهوجودا عمع لػبكة اةنترنػت والرامػة  والتػ  بتػدريس العمػـو

 تتهتع بجودا عالية هبارنة بتمهيـ وسايؿ وأدوات تعميهية تبميدية و 
ت اتجاىػػاالعة ػػة بػػيف رلػػع لفػػت أنظػػار البػػايهيف عمػػع رعػػداد الهعمػػـ بكميػػات التربيػػة  -

وتبنػ  وههارسػة ىػذا الػدهج، فػ  تػدريس العمػـو  ادهػج التكنولوجيػنحػو هعمه  العمـو 
 هها  د يسيـ ف  تحسيف عهمية انعداد ف  ىذا الهجاؿو 

تػػػوفر بييػػػة التػػػدريم الهبترحػػػة لهعمهػػػ  العمػػػـو بمػػػفة عاهػػػة هجهوعػػػة هػػػف ايدوات  -
عمػع الػدهج بػيف  والهمادر التعميهية الت  تهكنيـ هف ترطيط دروس ف  العمـو  ايهة

 و5E MODELالهستحديات التكنولوجية ونهوذج 
  االدرائٔ٘ البخحمصطلخات 

 توظيفػو يهكػف الػذ  التكنولوجع الهجاؿ فع جديد ىو ها كؿى    املشتخدثات التكيْلْدٔ٘* 
 عمػػع الهػػتعمـ ا ػػدر  وزيػػادا تحسػػيف يػػدؼب ،وس العمػػـوترطػػيط در  فػػع وايجػػابع فعػػاؿ بلػػكؿ

 وتحبيؽ نواتج تعمـ أكير فاعميةو التعميهية العهمية فع أف ؿ بلكؿ اةنرراط
لترطػيط أفراد عينة البحػث هجهوعة اةجراءات والتدابير الت  يترذىا  ى  درّض الختطٔط * 

 دهػػػػج، هػػػػع 5E الرهاسػػػػيةدروس العمػػػػـو وفػػػػؽ الهراحػػػػؿ ايساسػػػػية لنهػػػػوذج دورا الػػػػتعمـ 
   والنهوذج هراحؿكؿ هرحمة هف لهستحديات التكنولوجية الهناسبة رةؿ ا
 * ٕ أ  نػوع هػف الػتعمـ الهمػحوم بالههارسػة التعميهيػة  ىػو: Digit learningالتعله الرقنـ

الت  تستردـ التكنولوجيػا بفعاليػةو ويلػهؿ تطبيػؽ هجهوعػة واسػعة هػف الههارسػات بهػا فػ  
   blended & virtual learning ذلػػػػػػؾ الػػػػػػتعمـ الهرػػػػػػتمط والظػػػػػػاىر 

(Wikipedia,2019)و   
٘ منْذج دّرٗ الـتعله  *  فػ  ترطػيط دروس  أفػراد عينػة البحػثالنهػوذج الػذ  سػيعتهد عميػو   اخلناسـٔ

 –التفسػػير  –اةستكلػػاؼ  –العمػػـو وفػػؽ الهراحػػؿ ايساسػػية لػػو والهتهيمػػة فػػ  تاةنلػػضاؿ 
 التبويـاو  –ع يالتوس
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 أفػراد عينػة يبػديياالتػ   ةنفعاليػةهبػدار اللػدا ا  ا يف التـدرٓص دمج التكيْلْدٔاالجتاِ حنْ * 
أو الػرفض أو الو ػوؼ  بػالببوؿ دروس العمػـوف   دهج الهستحديات التكنولوجيةنحو  البحث

دهػػػػج التكنولوجيػػػػا فػػػػ  اةتجػػػػاه نحػػػػو ويبػػػػاس  اةتجاىػػػػاتهو ػػػػؼ الهحايػػػػد عمػػػػع هبيػػػػاس 
لفبػرات  رػةؿ اسػتجاباتوالتػ  يحمػؿ عمييػا الهعمػـ الهسػتجيم هػف  بالدرجػة نجراييا  التدريس

 والهبياس الهستردـ
 حدّد البخح 

 البحث الحال  عمع الحدود التالية:ا تمر 
البػايـ عمػع دهػج الهسػتحديات التكنولوجيػة   5E MODELالرهاسػيةنهوذج دورا الػتعمـ  -

 ولترطيط دروس العمـو 
-.335لمعػػػاـ الدراسػػػ  ت،  بكميػػػة التربيػػػة جاهعػػػة طنطػػػاهعمهػػػ  العمػػػـو حػػػديي  الترػػػرج  -

 وا.335
 ووجيا لوجوا – الكترونيةالهبترحة تتدريم البيية  -
الهسػتحديات التكنولوجيػػة الهرتمفػػة التػػ  يهكػػف توظيفيػػا فػػ  هجػػاؿ تػػدريس العمػػـو بمػػفة  -

رحػػةت  –هػػدونات  –هنتػػديات  –فيػػديوىات  –هحاكػػاا  –فةلػػات  -مػػور عاهػػة وهنيػػا :
 وا ع هعززو –هعاهؿ افترا ية  -عروض بروربوينت –ررايط هفاىيـ  –هعرفية 

 أدّات البخح  

 لةجابة عف تسا ةت البحث تـ رعداد ايدوات التالية : 
فػ  ترطػيط دروس العمػـو وفبػا هعمهػ  العمػـو نعينػة البحػثن أداء  Rubric ايهة تبػدير  -

 و 5E MODEL الرهاسيةدورا التعمـ  نهوذجللمهراحؿ ايساسية 
فػػػػ  دهػػػػج الهسػػػػتحديات  نالبحػػػػثعينػػػػة هعمهػػػػ  العمػػػػـو نأداء   Rubric  ايهػػػػة تبػػػػدير -

 5Eالرهاسػػيةالتكنولوجيػة فػػ  رطػػط دروس العمػػـو الهمػػههة وفػػؽ نهػػوذج دورا الػػتعمـ 
MODEL  و 

 .  ف  تدريس العمـو ادهج التكنولوجينحو هعمه  العمـو نعينة البحثن  اتجاه هبياس -
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 البخح   ميَج

 Case Study) الحالػػة دراسػػة هػػنيجالبحػػث الحػػال  عمػػع اسػػترداـ  اعتهػػد  

Method) أسيمة البحث الهت هنةوهعالجة عف  لإلجابة ةهناسب ايكير  حد هناىج البحثك  
عينػة البحػث لكػؿ هػف أداءات ترطػيط دروس العمػـو  أفراددرجة  رمد ايسيمة تمؾ تناولت حيث

دهػػج الهسػػتحديات التكنولوجيػػة رػػةؿ ىػػذه الرطػػط ، بان ػػافة رلػػع  أداءاتو ، 5Eوفػػؽ نهػػوذج
 هرا بػة رلع يحتاج ايهر الذ  وف  تدريس العمـو االكلؼ عف اتجاىاتيـ نحو دهج التكنولوجي

رػةؿ بييػة التػدريم  الػدروس ترطػيط ربػرا هػع عينػة البحػث أفػراد تفاعػؿ لكيفيػة ود يبة حييية
  . الهبترحة

 حػاةت، أوعػدا واحدا حالة رةؿ هف هعينة   ية دراسة رلع ىذا الهنيج يليرحيث 
 ايفراد، اعتبار ويهكف ا (Contextأوسياؽا  (Settingيذٛظ يحدىا هعيف نظاـ  هف تكوف

و تػتـ دراسػة الحالػة   دراسػتيا يهكػف حػاةت ايحػداث وأي ػا والبػراهج، والعهميػات، والهنظهات،
و هجهوعػة هػف فحص د يؽ وعهيؽ لو ع هعيف أو حالة فردية، أو حاديػة هعينػة، أ ؿهف رة 

 افيػـ عهيػؽ لحالػة هعينػةالوموؿ رلع جهع بيانات هتعهبة هف أجؿ  الضرض هنيا الويايؽ، و
(Yin, 2009); (Creswell, 2007)و 

 إدراءات البخح 

 أّال   إعداد أدّات البخح  

يف ختطـــٔط درّض العلـــْو ّ كـــا معلنـــٕ العلـــْو اعٔيـــ٘ البخـــحا أداء  Rubric قائنـــ٘ يكـــدٓر -5

 ا5:تهمحؽ5E MODEL اخلناسٔ٘دّرٗ التعله  ينْذجلللنراحل األساسٔ٘ 
عينػة البحػث يداءات  هعمهػ  العمػـووؼ عمػع درجػة اكتسػام الو ػتيدؼ ىذه ايداا رلع 

، وهػػػف يػػػـ وبهراجعػػػة ايدبيػػػات 5Eترطػػػيط دروس العمػػػـو وفػػػؽ الهراحػػػؿ ايساسػػػية لنهػػػوذج 
أداا همػػههة هػػف  بػػؿ  بتطػػويرالباحيتػػاف   اهػػتوالدراسػػات السػػاببة ذات العة ػػة بيػػذا اليػػدؼ 

تكونػت ىػذه ايداا كهػا ىػو هو ػا فػ  و ، ليػذا الضػرض )2010et al., Goldston,( دراسػة
ايدوات ، تايىػػػداؼ والهتهيمػػػة فػػ :لترطػػيط الػػدرس أساسػػػية سػػػبعة عنامػػر ا هػػف 5همحػػؽ ت

هجهوعػة هػف ، التبػويـ ا هػع وجػود ر، التوسع، التفسيلهواد التعميهية، اةنلضاؿ، اةستكلاؼوا
 تأداءاوأهػػاـ كػػؿ هعيػػار ،كػػؿ عنمػػر هػػف ىػػذه العنامػػرالهمػػنفة فػػ   ػػوء  تايداءاتاالهعػػايير
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ن 5 ػعيؼن –ن 3نجيػد –ن 0نجيػد جػدا –ن 7هتهيمة فػ : تههتػازنايداء لتبدير رهسة هستويات 
 ولفظ  لكؿ هستو  هف هستويات تبدير ايداء هع وجود ومؼ ن ا3يير هببوؿن –

بايهة التبػدير بعر ػيا عمػع هجهوعػة هػف الهحتو  الظاىر  ل و د تـ التحبؽ هف مدؽ
اةتسػػاؽ هػد  لهعرفػػة أراييػـ حوليػػا هػف حيػػث الهحكهػيف فػ  هجػػاؿ الهنػاىج وطػػرؽ التػدريس 

ليػدؼ الػذ  و ػعت هػف ابيػاس ولية ايداا لهلػ، وهػد  بيف ايداءات وعنامر ترطيط الػدرس
أجمػػػو، وهػػػد  و ػػػوح الومػػػؼ المفظػػػ  لهسػػػتويات التبػػػدير وهناسػػػبتو لػػػألداءات، وهػػػف يػػػـ 

وتو ػيا وتفسػير بعػض ، تعديؿ مياية لبعض العبػاراتاةستجابة يراييـ وها ألاروا رليو هف 
 و  نلطة الهتبعة دارؿ الدرساةجراءات واة 

 بيف  راء اةتفاؽ نسبة التبدير تـ اةعتهاد عمع طريبة حساميبات  ايهة هف ؽ متحبول
حػػوؿ تهييػػؿ هسػػتويات التبػػدير لهعػػايير تأداءات ا ترطػػيط الػػدروس وفػػؽ  الهحكهػػيف السػػادا
حيػػث يسػػتررج اليبػػات هػػف رػػةؿ اةتسػػاؽ بػػيف هحممػػيف الهبابمػػة ليػػا،  5E Modelنهػػوذج 

اتفػاؽ ، و ػد تراوحػت نسػبة (Cooper, 1974) كػوبر ةبتطبيػؽ هعادلػوذلػؾ هرتمفػيف فػ  النتػايج 
  يهػة كانػتكها هها يدؿ عمع يبات هرتفع لألدااو  ا%..-%5.بيفتها  بيف الهحكهيفكوبر 
 يدؿ هها ألفا كرونباخ بهعاهؿ ..و3 هساوية  (Goldston ,et al.,2010) دراسة ف  اليبات
 .لألداا الكم  اليبات عمع
معلنــٕ العلـْو اعٔيــ٘ البخــحا يف دمـج املشــتخدثات التكيْلْدٔــ٘ يف    أداء  Rubricقائنـ٘ يكــدٓر   -3

 ا3:تهمحؽ   5E MODELاخلناسٔ٘خطط درّض العلْو املصنن٘ ّ ل منْذج دّرٗ التعله 
 عينػة البحػث يداءات هعمهػ  العمػـوالو ػوؼ عمػع درجػة اكتسػام تيدؼ ىذه ايداا رلع 

 ، 5Eدهػػج الهسػػتحديات التكنولوجيػػة فػػ  رطػػط دروس العمػػـو الهمػػههة وفبػػا لهراحػػؿ نهػػوذج 
اف رلػع وهف يـ وبهراجعة ايدبيات والدراسات الساببة ذات العة ة بيػذا اليػدؼ تومػمت الباحيتػ

تكونػت ىػذه ايداا كهػا ىػو  و  ا(Harris et al.,2010 هف  بػؿ دراسػةوهبننة أداا همههة 
 -ا هػػف هجهوعػػة هػػف الهعػػايير الهتهيمػػة فػػ  :تالتكنولوجيػػا وايىػػداؼ 3هو ػػا فػػ  همحػػؽ ت

الهةيهػػةا، وأهػػاـ كػػؿ هعيػػار  - اةرتيػػارات التكنولوجيػػة  -التكنولوجيػػا واسػػتراتيجية التػػدريس 
ييػػػر  –ن 3ن ػػعيؼ –ن 0نهتوسػػط –ن 7هتهيمػػة فػػػ  : تههتػػازنايداء لتبػػدير هسػػتويات  أربعػػة
 وعند كؿ هعيار هع وجود ومؼ لفظ  لكؿ هستو  هف ىذه الهستويات نا5نهببوؿ
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بايهة التبػدير بعر ػيا عمػع هجهوعػة هػف الهحتو  الظاىر  لو د تـ التحبؽ هف مدؽ 
حوليػا  لهعرفػة أراييػـالهحكهيف فػ  هجػاؿ الهنػاىج وطػرؽ التػدريس وهجػاؿ تكنولوجيػا التعمػيـ 

لػػهولية هػػف حيػػث هػػد  اةتسػػاؽ بػػيف الهعػػايير وهسػػتويات تبػػدير ايداء الهبابمػػة ليػػا، وهػػد  
و ليدؼ الذ  و عت هف أجمو، وهد  و وح الومؼ المفظ  لهسػتويات التبػديرابياس ايداا ل

  راء بػػيف اةتفػػاؽ نسػػبة حسػػام طريبػػة عمػػع اةعتهػػاد تػػـ التبػػدير  ايهػػة يبػػات هػػف ولمتحبػػؽ
 الهبابمػة التكنولوجيػة الهستحديات دهج لهعايير التبدير هستويات تهييؿ حوؿ الهحكهيف السادا
 بتطبيػؽ وذلػؾ النتػايج فػ  هرتمفػيف هحممػيف بػيف اةتسػاؽ رةؿ هف اليبات يستررج حيث ليا،

 بػػيف هػػا الهحكهػػيف بػػيف كػػوبر اتفػػاؽ نسػػبة تراوحػػت و ػػد ،اCooper, 1974ت كػػوبر هعادلػػة
ا Harris, et al.,2010ت  اهػػت كهػػاو لػػألداا هرتفػػع يبػػات عمػػع يػػدؿ ههػػا%ا 3.-%1.ت

 رعػادا وبطريبػةو 5.و3 اليبػات  يهػة فكانػت كرونباخ ألفا هعاهؿ باسترداـ ايداا يبات بحسام
 ولألداا الكم  اليبات عمع يدؿ هها ،7.و3 اليبات  يهة فكانت اةرتبار

 (3)ملحق :يف يدرٓص العلْو االتكيْلْدٔدمج حنْ معلنٕ العلْو اعٔي٘ البخحا  اجتاِ مكٔاض  -3
 التكنولوجيػة الهسػتحديات دهج نحو تيدؼ ىذه ايداا رلع الكلؼ عف عنامر اةتجاه

 بعػدهعمهػ  العمػـو عينػة البحػث، و  وهسػتو  ىػذا اةتجػاه لػد  لػيوعا   ايكير العمـو دروس ف 
فػ  دروس تكنولوجيػا الوالهراجػع التػ  تناولػت اةتجػاه نحػو دهػج الدراسات  ةطةع عم  بعضا

 Osborne 3351   حسف اللػافع ،3351،ربيع أبً ابتسانت دراسات كؿ هف : العمـو هيؿ
& Hennessy, 2001; Bingimlas, 2009; Agbatogun, 2006 ;Teo, 

2008; Dixon, & Siragusa, 2008)    عمػ   التػ  الػتهمت الهبيػاس بنػودتػـ بنػاء
 باتجاىػات هتعمبػة هرتمفػة نبػاط رلػع العبارات تطر تالهبديية، و تعباراا ف  مورتو ا فبرا .7ت

كهػا احتػو  الهبيػاس عمػ  بعػض العبػارات  التعميهيػة العهمية ف  التكنولوجيا دهج هف الهعمهيف
 ذ  ليكػػرت سػػمـ عمػػع اةعتهػػاد رػػةؿ هػػف تػػـ الفبػػرات ىػػذه عمػػع انجابػػةو  ،الهوجبػػة والسػػالبة

 أبػدا أوافػؽ ة ، ا3أوافػؽت ة ، ا0ت هحايػد ،ا7ت هوافػؽا 1ت جػدا هوافػؽ: وى  اجابات رهسال
وبعػد عر ػة عمػ  الربػراء  ا ف  حالة العبارات الهوجبة والعكس ف  حالة العبػارات السػالبة،5ت

التعػػديةت الهطموبػػة وحػػذفت  والهترممػػيف فػػ  هجػػاؿ الهنػػاىج وتكنولوجيػػا التعمػػيـ تػػـ اجػػراء
 و ا فبرا77بعض الفبرات وامبحت عدد  الفبرات ت
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حػػديي   ا 51=  فت  ولحسػػام يباتػػو تػػـ تطبيبػػو عمػػ  هجهوعػػة هػػف هعمهػػ  العمػػـو
اليبػػات  هعاهػػؿ فكػػاف ككػػؿ  لمهبيػػاس كرونبػػاخ الفػػا ةطريبػػ باسػػترداـ اليبػػات حسػػام ـيػػالترػػرج 
 و الهبياس بنتايج الويوؽ رلع وىو هعاهؿ يلير5..و3 يساو 

 التحمػػيةت انحمػػايية،ا نجػػراء SPSS- V.21تػػـ اسػػترداـ البرنػػاهج انحمػػاي  ت 
، وىػع: و، وهنيجػالبحػثايية التع تتفؽ هع أىػداؼ وتـ استرداـ هجهوعة هف ايساليم انحم

ولضايػػػػات التحميػػػػؿ  و، والهتوسػػػػطات النسػػػػبيةالهعياريػػػػة ، واةنحرافػػػػاتالهتوسػػػػطات الحسػػػػابية
 فبد تـ اعتهاد الهعيار التال : لنتايج الهبياساةحمايع 

(2) جذٔل  

 ٔصاٌ انُغجٛخ نهعجبساد انًٕججخ ٔانغبنجخٔاأل يذ٘ انًزٕعطبد

 يذٖ االٔصاٌ انُغجٛخ يذٖ انًزٕعطبد انٕصف

 )انعجبساد انًٕججخ( يٕافق ثشذِ

 (انعجبساد انغبنجخ)               

4.21- 5.55 

1-1..5 

.4.2 %- 155% 

25 %- 36% 

 (انًٕججخ انعجبساد)  يٕافق

 (انغبنجخ انعجبساد)          

3.41-4.25 

1..1-2.65  

6..2 %- .4% 

36.2 %-5. % 

 %.6 -% 52.2 3.45-2.61 يذبٚذ

 (انًٕججخ انعجبساد)       يعبسض

 (انغبنجخ انعجبساد)                  

1..1-2.65 

3.41-4.25 

36.2 %-5.% 

6..2 %- .4% 

 (انًٕججخ انعجبساد) يعبسض ثشذ

 (انغبنجخ انعجبساد)                 

1-1..5 

4.21- 5.55 

25 %- 36% 

.4.2 %- 155% 

 ثاىٔا   حتدٓد عٔي٘ البخح 

 الػدبمـو الرػاص طػةمهػف  هعمه  العمػـو حػديي  الترػرج هفالبحث عينة  تـ تحديد  
عينػػة ال، حيػػث بمػػد عػػدد أفػػراد  ا.335-.335ت بكميػػة التربيػػة جاهعػػة طنطػػا لمعػػاـ الدراسػػ 

لػدييـ هيػارات التعاهػؿ  وا ههػفأف يكونػطالبة، و د روع  ف  ارتيار أفراد العينػة و  ا طالم51ت
 و   الهلاركة ف  التدريمريبة ف  واةنترنت وأف يكوف لدييـ  هع الحاسم ارل 
 ّدَا لْدُ(   )الكرتّىٔ٘ +املكرتح٘ التدرٓبثالجا   مالمح بٔئ٘ 

بالهسػػتحديات  عينػػة البحػػث أفػػرادرلػػع تكػػويف الػػوع  والفيػػـ لػػد   ىػػذه البييػػةتيػػدؼ  
فػ  رطػط  دهجيػاوكيفيػة التكنولوجية ف  هجاؿ تدريس العمـو وايىهية والبيهة التدريسػية ليػا 

، و ػد 5E MODELالرهاسػيةوفبػا لمهراحػؿ ايساسػية لنهػوذج دورا الػتعمـ العمـو وذلػؾ دروس 
كؿ هػف: عف  اعدا هعرفية  البييةو حيث تبدـ ىذه ا7تـ تحديد ايىداؼ العاهة لمتدريم تهمحؽ
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نهػاذج وتطبيبػات هع تبػديـ أهيمػة و  ،اوالهستحديات التكنولوجية ،الرهاسيةنهوذج دورا التعمـ ت
ة رتاحػ كػذلؾ، بمفة عاهػة وترطػيط دروس العمػـو بمػفة رامػة ف  هجاؿ تدريس العمـو هالي

عبػر لػبكة ذج والتطبيبات النهاايهيمة و عف الهزيد هف ىذه بالبحث  يفراد عينة البحثالفرمة 
 الرهاسػية، وهف يـ تمهيـ رطط دروس ف  العمـو  ايهة عمع الدهج بيف دورا الػتعمـ اةنترنت

 والهستحديات التكنولوجيةو
 وأفػرادبػيف الباحيتػاف وجيا لوجػو  رحداىهالكميف، و د تهيمت ىذه البيية التدريبية ف  

 الكترونػػ  واررػػربكميػػة التربيػػة جاهعػػة طنطػػا،  الحاسػػموذلػػؾ فػػ  أحػػد هعاهػػؿ عينػػة البحػػث 
 5E)البحػػث وتحهػػؿ عنػػواف  بعينػػةانلػػاء مػػفحة عمػػع هو ػػع الفػػيس بػػوؾ رامػػة  ويتهيػؿ فػػ 

MODEL lesson plan)  أفػراد الهواد التدريبية هف  بػؿ الباحيتػاف رلػع  رةليا تبديـحيث يتـ
ويتبػادلوف التعميبػات  أعهػاليـ الهكمفػيف بيػاأفراد عينػة البحػث كذلؾ يعرض عمييا عينة البحث 

ا لبطػػات 7ويو ػػا تهمحػػؽ والحػػوار والهنا لػػة بػػيف بع ػػيـ الػػبعض وبيػػنيـ وبػػيف الباحيتػػاف
، (5E MODEL lesson plan)تمويرية لبيية التدريم اةلكترونيػة عبػر مػفحة الفػيس بػوؾ 

تنفيػػذ و كهػػا تػػـ سػػاعة بوا ػػع سػػاعتيف اسػػبوعياا 57تلمتػػدريم فػػ  الفتػػرا الزهنيػػة تهيمػػت  و ػػد
ساسػػية لعهميػػة تػػدريم هعمػػـ العمػػر الر هػػ  اي هراحػػؿوالتػػ  تهيػػؿ الهراحػػؿ  التػػدريم عمػػع أربػػع

 ,Engida) رػةؿ هرحمػة انعػداد لػو والتػ  ألػار رلييػا ت دهػج التكنولوجيػا فػ  التػدريسعمػع 

فيهػا والتػ  تهيمػت واةجػراءات ت ػهنت كػؿ هرحمػة هجهوعػة هػف الرطػوات ، و د 9-19 ,2014
 يم  : 

 ن     Emerging املرحل٘ األّىل  امرحل٘ البدآ٘  
تت ػهف ىػذه الهرحمػة ا، حيث 7تحبيؽ هجهوعة هف ايىداؼ تهمحؽ تيدؼ ىذه الهرحمة رلع  

والهسػػػػتحديات  5Eنهػػػػوذج حػػػػوؿ أفػػػػراد عينػػػػة البحػػػػث لػػػػد   الػػػػوع  والفيػػػػـعهميػػػػة تكػػػػويف 
 وذلؾ هف رةؿ ها يم : وجية التكنول

وهمفػػات  PDFهجهوعػػة هػػف الفيػػديوىات وعػػروض البوربوينػػت وهمفػػات عمػػييـ  عػػرض .1
 5Eنهػػوذج الهسػػتحديات التكنولوجيػػة و  تبػػدـ  اعػػدا هعرفيػػة عػػفوالتػػ  الػػوورد والمػػور 

وايىهيػة والبيهػة التدريسػية لكػؿ هػنيـ فػ  هجػاؿ ، ورطوات ترطيط الػدروس فػ   ػويو
   ا1تهمحؽوتدريس العمـو
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تبػػديـ أهيمػػة عمػػع الهسػػتحديات التكنولوجيػػة الهرتمفػػة التػػ  يهكػػف توظيفيػػا فػػ  هجػػاؿ  .2
هنتػديات  –فيػديوىات  –هحاكػاا  –فةلػات  -مػور وهنيػا :بمفة عاهة تدريس العمـو 

 هعاهػؿ افترا ػية -بروربوينػتعػروض  –رػرايط هفػاىيـ  –رحةت هعرفيػة  –هدونات  –
 تهمحػؽ و 5Eلكؿ هرحمة هف هراحؿ نهػوذج  ، وتحديد هنيا ها ىو هناسم وا ع هعزز –
 وا1

الت  يهكػف أف يوجييػا دهػج التكنولوجيػا فػ  التدريسػاينواع الهرتمفة هف أنلطة  عرض .3
لمطةم هع تبديـ ومؼ لكؿ نلػاط وايدوات والنهػاذج التكنولوجيػة الهرتمفػة العمـو هعمـ 

 او1تهمحؽالت  يهكف أف يوظفيا الهعمـ ف  تبديـ ىذا النلاط لمهتعمـ 
 5Eنهػوذج  عػف عبد هنا لة وحوار هع الهتدربيف لمت كد هف تحبػؽ الفيػـ الكاهػؿ لػدييـ .4

 ووأهيمتيا ف  هجاؿ تدريس العمـو  والهستحديات التكنولوجية
ايىهيػػة  عمػػعفػػ  نيايػػة ىػػذه الهرحمػػة والت كيػػد عمػػييـ أفػػراد عينػػة البحػػث لفػػت انتبػػاا  .5

والهسػػتحديات التكنولوجيػػة فػػ  هجػػاؿ تػػدريس  5Eوالبيهػػة التدريسػػية لكػػؿ هػػف نهػػوذج 
هػف وذلػؾ ، التنهيػة الهينيػة واللرمػية ليػـ، وفػ  تحبيػؽ نػواتج تعمػـ فعالػةف  و العمـو 
 والنهوذج والدهج التكنولوج  رةلولدييـ انىتهاـ بيذا  رمؽأجؿ 

عمػع مػفحة الفػيس بػوؾ والسػابؽ ذكرىػا تحهيؿ الهواد التدريبيػة الرامػة بيػذه الهرحمػة  .6
اةستفسػػػارات هػػػف  بػػػؿ الطػػػةم الهعمهػػػيف واةجابػػػة و الهرممػػػة ، هػػػع تمبػػػ  التعميبػػػات 

 ورات والهنا لات الت  تتـ بينيـ رةؿ المفحة اعمييا، كذلؾ هرا بة الحو 
 ن    Applying  املرحل٘ الجاىٔ٘   امرحل٘ التطبٔل

تت ػهف ىػذه ا، حيػث 7تهمحػؽتيدؼ ىذه الهرحمة رلع تحبيؽ هجهوعة هػف ايىػداؼ 
ترطػيط ف   لدهج الهستحديات التكنولوجية  نهاذج تطبيبيةيفراد عينة البحث  الهرحمة تبديـ

 ، وذلؾ هف رةؿ ها يم :  5E MODELووفبا لهراحؿ نهوذج  العمـو دروس
 هػع العمػـو ترطػيط دروسوتوظيفيا ف   ا،التكنولوجي استرداـهجرد  بيف الفرؽ تو يا و5

 أهيمةو ذكر
فػ  الهرتمفػة الهسػتحديات التكنولوجيػة استرداـ وتوظيػؼ  لكيفية تو يحية أهيمةض عر  و3

تبػديـ أهيمػة ونهػاذج تطبيبيػة تبػـو عمػع توظيػؼ أدوات  ؿرة  ف، هترطيط دروس العمـو
 –هػػدونات  –هنتػػديات  –فيػػديوىات  –هحاكػػاا  –فةلػػات  -تكنولوجيػػة هرتمفػػة تمػػور
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ترطػيط دروس العمػـو وفبػا لنهػوذج بروربوينػتا فػ   –رػرايط هفػاىيـ  –رحةت هعرفيػة 
 ا1وتهمحؽ الرهاسيةدورا التعمـ 

لكؿ هرحمة هف هراحؿ كيفية اتراذ  رار مايم عند ارتيار التكنولوجيا اينسم  تو يا و0
وتحبيؽ  التعميهيةدهج الطةم ف  العهمية  وبها يحبؽ الرهاسيةنهوذج دورا التعمـ 

 وأىداؼ التعمـ
 حوؿ هػاتـ عر ػو هػف أهيمػة ونهػاذجأفراد عينة البحث هنا لة وحوار هع جمسات  عبد  و7

 الدهج التكنولوج  فػ  رطػط دروس العمػـو، لةستدةؿ عمع هد  فيهيـ لعهمية تطبيبية
، وكػػذلؾ و ػػدرتيـ عمػػع رترػػاذ البػػرارات التعميهيػػة بالتكنولوجيػػا الهناسػػبة لتحبيػػؽ ايىػػداؼ

 وارساتيـ التدريسية الهستببميةف  هه التكنولوجيا تطبيؽ يـو بول تنيـريب
تحهيؿ الهواد التدريبيػة الرامػة بيػذه الهرحمػة والسػابؽ ذكرىػا عمػع مػفحة الفػيس بػوؾ  و1

هرا بػػة ،و أفػػراد عينػػة البحػػث الهرممػػة، هػػع تمبػػ  التعميبػػات واةستفسػػارات هػػف  بػػؿ 
 الحوارات والهنا لات الت  تتـ بينيـ رةؿ المفحة و

 ن   Infusing  امرحل٘ الدمج/الغرض املرحل٘ الجالج٘  
تت ػهف ىػذه ا، حيػث 7تيدؼ ىذه الهرحمة رلع تحبيؽ هجهوعة هػف ايىػداؼ تهمحػؽ

 ايهة عمػع الػدهج ف  العمـو  رطط دروس لتمهيـيفراد عينة البحث الهرحمة اتاحة الفرمة 
 ، وذلؾ هف رةؿ ها يم  : كنولوجيةوالهستحديات الت 5Eبيف نهوذج 

فػػ  هجػػاؿ تػػدريس  الهو ػػوعاتبارتيػػار أحػػد  هعمػػـ هػػف أفػػراد عينػػة البحػػثتكميػػؼ كػػؿ  و5
 و  العمـو

بالبحػث عبػر لػبكة اةنترنػت عػف أدوات ووسػايؿ هف أفراد عينة البحث  هعمـتكميؼ كؿ   و3
والت  يهكف توظيفيا ف  تدريس هحتػو   -كالسابؽ عر يا عمييـ -تكنولوجية هتنوعة 

 و دهالعمـو السابؽ تحدي هو وع
رليو ف  الرطػوا السػاببة عمػع  بعرض ها تومؿهف أفراد عينة البحث هعمـ تكميؼ كؿ  و0

 و  حة الفيس بوؾ الرامة بعينة البحثمف
تكنولوجيػة  أدوات ووسػايؿهػف هعمػـ هػف أفػراد عينػة البحػث  رليػو كػؿ تومػؿهرا بة ها  و7

ووفبػػا  هو ػػوع العمػػـو الػػذ  حػػدده،س در  رػػةؿ رطػػةوهنا لػػتو فػػ  كيفيػػة دهجيػػا 
 والرهاسيةلمهراحؿ ايساسية لنهوذج دورا التعمـ 
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ايدوات والوسػػػػايؿ حػػػػوؿ أفػػػػراد عينػػػػة البحػػػػث رجػػػػراء هنا لػػػػة جهاعيػػػػة هػػػػع جهيػػػػع  و1
التػػ  تومػػمو رلييػػا لتحديػػد جوانػػم ال ػػعؼ فييػػا وتبػػديـ التضذيػػة الراجعػػة التكنولوجيػػة 

 الهناسبة لتعـ الفايدا و 
،  رطػة درس لهو ػوع العمػـو الهحػددتمػهيـ بهعمـ هف أفراد عينػة البحػث تكميؼ كؿ  و7

 الرهاسػػيةاسػػية لنهػػوذج دورا الػػتعمـ وذلػػؾ بلػػكؿ  ػػايـ عمػػع الػػدهج بػػيف الهراحػػؿ ايس
 التكنولوجية الهرتارا و والوسايؿ وايدوات 
 Transforming Stage مرحل٘ االىتكالاملرحل٘ الرابع٘   

ا، حيػث تت ػهف 7تيدؼ ىذه الهرحمة رلع تحبيػؽ هجهوعػة هػف ايىػداؼ تهمحػؽ
 :وذلؾ هف رةؿ ها يم ، أفراد عينة البحث  بؿ ابتكار هف ىذه الهرحمة عهمية 

ايدوات التكنولوجيػػة لترطػػيط درس العمػػـو هػػنيـ بارتيػػار أحػػد ايسػػاليم أو كػػؿ تكميػػؼ  و5
عػػػػػف طريػػػػػؽ برنػػػػػاهج العػػػػػروض التبديهيػػػػػة  بترطيطػػػػػورةليػػػػػا، فهػػػػػنيـ هػػػػػف  ػػػػػاـ 

، و ػاـ (word) بترطيطػو عػف طريػؽ برنػاهج الػووردا وهنيـ هف  ػاـ Powerpointت
بعػػػد ذلػػػؾ بنلػػػر الػػػدرس بعػػػد ترطيطػػػو عمػػػع مػػػفحة الفػػػيس بػػػوؾ الرامػػػة  هػػػنيـكػػػؿ 

 بالتدريمو  
بػػاةطةع عمػػع رطػػط دروس بع ػػيـ الػػبعض والهنا لػػة والحػػوار حوليػػا  كػػؿ هػػنيـ يػػاـ  و3

 و  لبع يـ البعض وتبديـ التضذية الراجعة
الهمػههة هػف  رطػط الػدروسحػوؿ  يفػراد عينػة البحػثتبديـ التوجيو والتضذيػة الراجعػة  و0

 النياييػػة الرامػػة بػػو وعر ػػيا عمػػعلرطػػة الػػدرس  هػػنيـ، وهػػف يػػـ تومػػؿ كػػؿ  ػػبميـ
 و الرامة بالتدريم مفحة الفيس بوؾ

وذلػػؾ فػػ  أفػػراد عينػػة البحػػث تبيػػيـ الباحيتػػاف لرطػػط دروس العمػػـو الهمػػههة هػػف  بػػؿ  و7
  وايـ التبدير الهعدا ليذ الضرضو وء 

الهراحؿ الساببة يكوف  د تهت اةجابة عف س اؿ البحث ايوؿ رجراءات وهف يـ وف   وء 
 نلكترونية ، وجيا لوجوناة والذ  ينص عمع : ها هةها بيية التدريم الهبترحة ن
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 ّيفشريٍا  ّمياقشتَا ىتائج البخح
يف ختطـٔط درّض العلـْو ّ كـا    معلنـٕ العلـْو اعٔيـ٘ البخـحا     أداء  Rubricقائن٘ يكدٓر ىتائج أّال   

  5E MODEL اخلناسٔ٘دّرٗ التعله  ينْذجلللنراحل األساسٔ٘ 

أفػراد هػا درجػة اكتسػام وذلؾ لةجابة عػف سػ اؿ البحػث اليػان  والػذ  يػنص عمػع : ن 
 ن  5E"يداءات ترطيط دروس ف  العمـو وفبا لهراحؿ نهوذج  البحثعينة 

عمػؽ بكػؿ عنمػر هػف هف عينػة البحػث فيهػا يت هعمـحيث تـ تحديد هستو  ايداء لكؿ 
، وهتوسػط ـ بالنسبة لجهيع عنامر رطة الدرس، وهتوسط ايداء لكؿ هعمعنامر رطة الدرس

، والهتوسػط العػػاـ يداء سػبة لكػػؿ عنمػر هػف عنامػر رطػػة الػدرسايداء لجهيػع الهعمهػيف بالن
 ا و0ت ع عنامر رطة الدرس، ويت ا ذلؾ ف  جدوؿجهيع الهعمهيف بالنسبة لجهي

 ( 3جذٔل )

 ٔفقب نًُٕرج دٔسحنعُبصش  طخ دسط  أفشاد عُٛخ انجذثيزٕعطبد أداء  

 5E Model انخًبعٛخانزعهى  

 انًعهًٍٛأفشاد 

 عُٛخ انجذث

 5E Model انخًبعٛخعُبصش  طخ دسط ٔفقب نًُٕرج انزعهى 

يزٕعظ 

 األْذاف األداء

انًٕاد 

ٔاألدٔاد 

 انزعهًٛٛخ

يشدهخ 

 االَشغبل

يشدهخ 

 االعزكشبف

يشدهخ 

 انزكغٛش

يشدهخ 

 انزٕعع

يشدهخ 

انزقٕ

 ٚى

 9.2 3 4 2 4 3 5 4 "أدًذ" 1و

 3.3 3 4 4 4 4 5 4 " أعًبء" 2و

 3.2 3 4 4 4 4 4 4 "أالء" 3و

 3.3 3 4 4 4 4 5 4 " اًٚبٌ" 4و

 3.3 3 4 2 4 4 4 4 "فبطًخ" 5و

 3.3 3 4 4 3 4 4 4 "يُٗ" 6و

 3.3 3 4 4 4 4 5 4 "َٓهخ" 7و

 3.3 3 4 2 4 4 5 4 "َٕسْبٌ".و

 3.2 3 4 4 4 4 5 4 خ "ُٛ" أي 9و

 9.2 3 4 1 4 1 5 4 "أٚخ " 15و

 3.3 3 4 4 4 4 5 4 " دُٚب" 11و

 3.2 3 4 4 4 4 4 4 ""يذًذ 12و

 3.2 3 4 4 4 4 4 4 "شًٛبء"13و

 3.2 3 4 4 4 4 4 4 "يُبس"14و

 3.3 3 4 2 4 4 4 4 "ْبجش"15و

 3.4 3 4 3.3 3.9 3.7 1.9 4 يزٕعظ األداء
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 :  ايت ا 0تيةحظ هف جدوؿ 
بالنسػػبة لجهيػػع عنامػػر  الهعمهػػيف عينػػة البحػػثأداء جهيػػع هسػػتو  الهتوسػػط العػػاـ ل -

بػيف يهيػؿ هسػتو  تبػدير يبػع ا والػذ  7و0ت بمد الرهاسيةترطيط دروس دورا التعمـ 
يسػفر عػف أف رطػط الػدروس الهمػههة ههػا ،  أ  هسػتو  أداء عػاؿ   اههتاز –جيد ت

بتمػهيـ دروس العمػـو فػ  جهيػع العنامػر الرامػة بمفة عاهة تتسـ بػ ف  يـهف  بم
  تفامػيؿالهزيػد هػف ال، هػع هوجودا وكاهمة وهةيهة ود يبة 5Eهراحؿ نهوذج   وء

تعػػػديةت الرطػػػط  كهػػػا ىػػػ  هكتوبػػػة هػػػع بعػػػض ال هويهكػػػف لهعمػػػـ  رػػػر اسػػػترداـ ىػػػذ
 أفػرادايهر الذ  يعكس الدور اةيجاب  لبيية التدريم الهبترحة ف  اكسػام  البسيطة و

بدرجػة جيػدا  5Eدروس فػ  العمػـو وفبػا لهراحػؿ نهػوذج  ترطػيطعينة البحث أداءات 
و   وتكاد تبترم هف الههتازا ، أ  بهستو  أداء عاؿ 

ا 7جهيػع الهعمهػيف تهيػؿ فػ  تفيها يتعمؽ تبايىداؼا : الهتوسط العػاـ لهسػتو  أداء  -
جهيػع عػف أف ، ههػا يسػفر  والذ  يعن  هستو  تبػدير نههتػازن أ  هسػتو  أداء عػاؿ  

ايىػػداؼ تتسػػـ بػػ ف جهيػػع هحكػػات بمػػفة عاهػػة يـ رطػػط الػػدروس الهمػػههة هػػف  ػػبم
يهكػػػف لهعمػػػـ  رػػػر و   تفامػػػيؿالهزيػػػد هػػػف الهوجػػػودا وكاهمػػػة وهةيهػػػة ود يبػػػة، هػػػع 

أىػداؼ وا ػحة وهناسػبة و حيػث ت ػهنت رطػط الػدروس كهػا ىػ  هكتوبػة يااسترداه
 والتبويـ  التبييـهع  وتتةءـو ابمة لمبياس، 

يتعمؽ نبالهواد وايدوات التعميهيةن: الهتوسط العػاـ لهسػتو  أداء جهيػع الهعمهػيف  فيها -
هتوسػػطن  ويكػػاد  -ا والػػذ  يهيػػؿ هسػػتو  تبػػدير يبػػع بػػيف ن ػػعيؼ .و5تهيػػؿ فػػ  ت

عػف أف رطػط الػدروس يبترم هف الهتوسط ، أ  هستو  أداء نهتوسػطن ، ههػا يسػفر 
الهرتبطػة  الهحكػاتهػف نمػؼ  هػا يبػرم تتسػـ بػ ف بمػفة عاهػةيـ ة هػف  ػبمالهمهه

 ،، هػػع بعػػض التفامػػيؿ هوجػػودا وكاهمػػة وهةيهػػة ود يبػػةبػػالهواد وايدوات التعميهيػػة 
فػػاض فػػ  و وهػػف الوا ػػا أف ىػػذا اةنرتهػػع التعػػديةيا يهكػػف لهعمػػـ ارػػر اسػػترداهو 

أفػراد عينػة يرجع رلع انرفاض هستو  أداء عدد كبير هف هتوسط هستو  ايداء ىنا، 
ا حيػػث حبػػؽ ىػػ ةء 55ـ، 53ـ، .ـ، .ـ، 7ـ، 7ـ، 3ـ، 5ـالهتهيمػػيف فػػ  تو  البحػػث

هستو  أداء تمفرا والذ  يعن  هستو  تبػدير نييػر هببػوؿن ، أ  هسػتو   الهعمهيف
 ايهػة الهػواد وايدوات أداء ن عيؼن ، حيث تبيف هف رطط الػدروس الرامػة بيػـ أف 
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، فيهػا يتعمػؽ ويير  ابمة لةسترداـلع اةتساؽ رالرطة تفتبر و  ،يير هحددا التعميهية
 بيػـبعنمر الهواد وايدوات التعميهية، بالريـ هف أنو هف الهةحظ ف  الرطط الرامة 

كػؿ ايدوات التعميهيػة الهسػتردهة  5Eأنيـ هحدديف ف  كؿ هرحمة هف هراحػؿ نهػوذج 
مػػة ت ػػـ جهيػػع ىػػذه تحديػػدا د يبػػا ، ولكػػنيـ لػػـ ي ػػعوا فػػ  بدايػػة الرطػػط   ايهػػة را

، وعند التحدث هعيـ عف سػبم ذلػؾ، أو ػحوا أنيػـ اعتبػدوا أف ذكػرىـ لهواد وايدواتا
ليا رةؿ هراحؿ ترطيط الدرس كاف  ولـ يكف يعتبدوا أنو هػف ال ػرور  و ػع  ايهػة 
رامػػػة بيػػػا، كهػػػا ألػػػاروا أي ػػػا رلػػػع أف اىتهػػػاهيـ وتركيػػػزىـ فػػػ  تمػػػهيهيـ لرطػػػط 

سػية لمنهػوذج أكيػر هػف ييرىػا ههػا الدروس كاف هنمم عمع ايىػداؼ والهراحػؿ ايسا
أد  رلع تجاىميـ ليذا ايداءو ايهر الذ  يسفر عف وجود بعػض البمػور فػ  عهميػة 

يىهيتػو  أفػراد عينػة البحػثالتدريم فيها يتعمؽ بيذا ايداء هف حيػث عػدـ لفػت انتبػاه 
، كػذلؾ بهراجعػة نهػاذج رطػط الػدروس الهمػههة التػ  تػـ و رورتو ف  رطػة الػدرس

، وجػد أف البميػؿ هنيػا لػـ يكػف بػو  ايهػة أيناء التدريمأفراد عينة البحث ع عمعر يا 
بػػالهواد وايدوات التعميهيػػة الهسػػتردهةو لػػذلؾ كػػاف هػػف ال ػػرور  التنبيػػة عمػػع أىهيػػة 

، 50ـ، 53ـ، 7ـ،  1ـ، 0ـتتحديدىا ف  رطة الػدرس، فػ  حػيف يةحػظ أف كػؿ هػف 
ا والػػذ  7تهسػػتو  أداءت التعميهيػػة الهػػواد وايدواا  ػػد حببػػوا فػػ  عنمػػر 51ـ، 57ـ

عػف أف رطػط الػدروس اء عاؿ، ههػا يسػفر يعن  هستو  تبدير نههتازن أ  هستو  أد
هوجػػودا وكاهمػػة وهةيهػػة  ايهػػة الهػػواد وايدوات التعميهيػػة الرامػػة بيػػـ تتسػػـ بػػ ف 

 و كها ى  هكتوبة يايهكف لهعمـ  رر استرداهو   تفاميؿالهزيد هف ال، هع ود يبة
فيها يتعمؽ ن بهرحمة اةنلػضاؿن : الهتوسػط العػاـ لهسػتو  أداء جهيػع الهعمهػيف تهيػؿ  -

ا ويكػػاد يبتػػرم هػػف ههتػػاز –جيػػد تبػػيف يهيػػؿ هسػػتو  تبػػدير يبػػع ا والػػذ  7و0تفػػ  
يـ لهمههة هف  ػبميسفر عف أف رطط الدروس اهها ،  الههتاز أ  هستو  أداء عاؿ  

هوجػودا وكاهمػة الهرتبطػة بهرحمػة اةنلػضاؿ  الهحكػات جهيػع  بمفة عاهػة تتسػـ بػ ف
يهكف لهعمػػـ  رػػر اسػػترداـ الرطػػة هػػع و ،التفامػػيؿ الهزيػػد هػػف ، هػػعوهةيهػػة ود يبػػة
فيهػا يتعمػؽ بيػذه الهرحمػة و حيػث يرجػع ىػذا اةنرفػاض البسػيط فػ   بعض التعديةت

ا 53ـ، 5ـهتوسط هستو  ايداء ليػذه الهرحمػة رلػع انرفػاض هسػتو  أداء كػؿ هػف ت
هعظػػـ ا والػػذ  يعنػػ  هسػػتو  تبػػدير نجيػػد ن أ  أف 0تن هسػػتو  أداء5ـحبػػؽ نحيػػث 



 ............................................ تدريب معلمي العلوم حديثي التخرج على دمج المستحدثات التكنولوجية

- 737 - 

، التفامػػيؿ الهزيػػد هػػف هوجػػودا وكاهمػػة وهةيهػػة ود يبػػة، هػػع هحكػػات ىػػذه الهرحمػػة
فيها يرص هرحمػة اةنلػضاؿ ،  يهكف لهعمـ  رر استرداـ الرطة هع بعض التعديةتو 

هرحمػة اةنلػضاؿ لػـ تحبػؽ ن أف 5ـحيث أنو هف الهةحظ ف  رطة الدرس الرامة من
هحؾن ايارا دافع الطالم لمتعمـن بينها حببت ايارا أسػيمة الطػةم ، واسػتدعاء هعػرفتيـ 

ا 5ن هسػتو  أداء ت53ـو فػ  حػيف حبػؽ نة ، واتاحة الفرمػة ليػـ لةستكلػاؼالسابب
 والػػذ  يعنػػ  هسػػتو  تبػػدير ن ػػعيؼن ، أ  أف البميػػؿ هػػف هحكػػات هرحمػػة اةنلػػضاؿ

هعمػـ أ  سػيتعيف عمػع و وهةيهػة ود يبػة، هػع البميػؿ هػف التفامػيؿ،  هوجودا وكاهمػة
، فهػف الهةحػظ هػف أجػؿ التنفيػذفيها يرص هرحمػة اةنلػضاؿ  رر رعادا كتابة الدرس 

ن أف هرحمػػة اةنلػػضاؿ لػػـ يتحبػػؽ بيػػا الهحكػػات 53ـفػػ  رطػػة الػػدرس الرامػػة م ن
تػ د  رلػع  –لسػاببة لمطالػم اسػتدعاء الهعرفػة ا –التالية: ن ايارا دافع الطالػم لمػتعمـ 

اةستكلػػاؼن  بينهػػا تحبػػؽ بيػػا ايػػارا أسػػيمة الطػػةمو فػػ  حػػيف حبػػؽ بػػا   الهعمهػػيف 
ا هسػػػػػػػػػػػتو  51ـ ،57ـ ،50ـ ،53ـ ،55ـ ،.ـ ،.ـ ،7ـ ،7ـ ،1ـ ،7ـ ،0ـ ،3ـت

ا والػػذ  يعنػػ  هسػػتو  تبػػدير نههتػػازن ايهػػر الػػذ  يعنػػ  أف رطػػط الػػدروس 7أداء ت
هوجػودا وكاهمػة بيـ ات ا بيا أف جهيع الهحكات الرامة بهرحمة اةنلػضاؿ الرامة 

ىػذه الهرحمػة  يهكػف لهعمػـ  رػر اسػترداـو ، تفامػيؿالهزيد هف الوهةيهة ود يبة، هع 
فػ  ىػذه الهرحمػة  ػد حببػت  الهعمهػيففهف الهةحظ أف رطػط ىػ ةء كها ى  هكتوبةو 

عاء لهعػرفتيـ السػاببة، واتاحػة الفرمػة ايارا يسػيمة الطػةم ودافعيػتيـ لمػتعمـ، واسػتد
 ليـ لةستكلاؼو

اةستكلػػاؼن:  الهتوسػػط العػػاـ لهسػػتو  أداء جهيػػع الهعمهػػيف بهرحمػػة  فيهػػا يتعمػػؽ ن -
ا ويكػاد يبتػرم هػف ههتاز –جيد تبيف يهيؿ هستو  تبدير يبع ا والذ  .و0تتهيؿ ف  

 يـالهمػههة هػف  ػبميسفر عف أف رطط الػدروس هها ، الههتاز أ  هستو  أداء عاؿ  
هوجػودا وكاهمػة الهرتبطة بهرحمة اةستكلاؼ  الهحكات جهيع  بمفة عاهة تتسـ ب ف
كهػا يهكػف لهعمػـ  رػر اسػترداـ الرطػة و  ،التفامػيؿ الهزيػد هػف وهةيهػة ود يبػة، هػع

و ف  حيف يرجػع ىػذا اةنرفػاض البسػيط فػ  هتوسػط هسػتو  ايداء ليػذه ى  هكتوبة
ا والػػذ  يعنػػ  0ا حيػػث حبػػؽ هسػػتو  أداء ت7ـهسػػتو  أداء تالهرحمػػة رلػػع انرفػػاض 

هوجػػودا وكاهمػػة وهةيهػػة  هحكػػات ىػػذه الهرحمػػةهعظػػـ هسػػتو  تبػػدير نجيػػد ن، أ  أف 
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يهكػف لهعمػـ  رػػر اسػترداـ الرطػػة هػع بعػػض و  ،التفامػػيؿ  الهزيػػد هػف ود يبػة ، هػع
لرامػة فيها يرص ىذه الهرحمة، حيث أنو هػف الهةحػظ فػ  رطػة الػدرس ا التعديةت

ن أف هرحمػػػة اةستكلػػػاؼ لػػػـ تحبػػػؽ هحػػػؾ ن يوجػػػد أسػػػيمة لمهعمػػػـ تييػػػر أفكػػػار 7ـم ن
الطةم أو تولد اسيمة جديدا هنيـن ف  حػيف ت ػهنت الهرحمػة نلػاط استبمػاي   ػايـ 

بهػا  عمهيػـعمػع تعمع ههارسة التفكير يعهؿ بػو الطػةم لتحبيػؽ الهيهػة ويبػدـ دلػية 
 ،7ـ ،0ـ ،3ـ ،5ـت الهعمهػيفنهػا يةحػظ أف بػا   و بييحبؽ التبويـ التكوين  الحبيب 

حببػػػو هسػػػتو  أداء  ا  ػػػد51ـ ،57ـ ،50ـ ،53ـ ،55ـ ،53ـ ،.ـ ،.ـ ،7ـ ، 1ـ
ا والػػذ  يعنػػ  هسػػتو  تبػػدير ههتػػاز ، ايهػػر الػػذ  يسػػفر عػػف أف رطػػط الػػدروس 7ت

هوجػػودا ات ػػا بيػػا أف جهيػػع الهحكػػات الرامػػة بهرحمػػة اةستكلػػاؼ الرامػػة بيػػـ 
ىػذه  يهكف لهعمػـ  رػر اسػترداـو   تفاميؿ الهزيد هف الوكاهمة وهةيهة ود يبة ، هع 

الهرحمػػة كهػػا ىػػ  هكتوبػػة ، حيػػث ظيػػر فػػ  رطػػط ىػػ ةء الطػػةم فيهػػا يرػػص ىػػذه 
أنلػػطة استبمػػايية  ايهػػة عمػػع ههارسػػة التفكيػػر يعهػػؿ بيػػا الطػػةم لتحبيػػؽ الهرحمػػة 

أسػيمة كهػا أف  ،بهػا يحبػؽ التبػويـ التكػوين  الحبيبػ  عمهيـعمع تالهيهة وتبدـ دلية 
 الهعمـ تيير أفكار الطةم و  أو تولد أسيمة جديدا هنيـ

التفسيرن : الهتوسط العاـ لهستو  أداء جهيع الهعمهػيف تهيػؿ فػ  بهرحمة فيها يتعمؽن  -
و ههتػػاز –جيػػد تبػػيف يهيػػؿ هسػػتو  تبػػدير يبػػع ا والػػذ  0و0ت ا أ  هسػػتو  أداء عػػاؿ 

 هعظػـ  بمػفة عاهػة تتسػـ بػ فيـ عف أف رطط الػدروس الهمػههة هػف  ػبميسفر هها 
 الهزيػد هػف هوجودا وكاهمة وهةيهػة ود يبػة ، هػعالهرتبطة بهرحمة التفسير  الهحكات
فيهػا يرػص ىػذه  يهكف لهعمـ  رر استرداـ الرطة هع بعض التعػديةتو  ،التفاميؿ 

سػػتو  ايداء فػػ  ىػػذه الهرحمػػة الهرحمػػة و وهػػف الهةحػػظ أف اةنرفػػاض فػػ  هتوسػػط ه
ن ، حيػث حبػػؽ 51ـ،  53ـ، .ـ، 1ـ، 5ـن كػؿ هػفيرجػع رلػع انرفػاض هسػػتو  أداء 

ا والػذ  يعنػ  هسػتو  تبػدير نهتوسػط ن، 3ن هسػتو  أداء ت.ـ،51ـ، 1ـ،5ـكؿ هػف ن
 الهحكػات الرامػة بيػذه الهرحمػةها يبرم هف نمؼ أ   أنو ف  الرطط الرامة بيـ 

يهكػف لهعمػـ ارػر اسػترداـ و  ،هوجودا وكاهمػة وهةيهػة ود يبػة ، هػع بعػض التفامػيؿ
فيهػػا يرػػص ىػػذه الهرحمػػة، حيػػث أنػػو هػػف الهةحػػظ فػػ  رطػػة  تالرطػػة هػػع التعػػدية
ىنػاؾ أسػيمة ن أف هرحمة التفسير لػـ تحبػؽ الهحكػات التاليػة: ن 5ـالدرس الرامة م ن
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تتػػيا  - ميػػة هػػف  بػػؿ الهعمػػـ أو الطػػةمتهتباينػػة وهتباربػػةا لبيػػادا الهنا لػػة التفاع
تبيػػيـ الفيػػـ الحػػال  لمطػػةم لمهفيػػـو أو الهيػػارا هػػف لاينلػػطة  لمهعمػػـ الهنا لػػات أو 

ن فبػػد ا تمػػر ىػػذا الطالػػم فػػ  ىػػذه الهرحمػػة الهناسػػم الحبيبػػ رػػةؿ التبيػػيـ التكػػوين  
 عمػػع هجػػرد تبػػديـ لػػرح وتو ػػيا لمهعموهػػات ب سػػاليم هتنوعػػة ولػػـ يتػػيا أ  هنا لػػة
بينو وبيف الطالم تسها لو بعرض ها تومؿ رليو هف هعموهات هػف أجػؿ تبيهػو تبيػيـ 

ن .ـ ،51ـ، 1ـتكوين  حبيب ، ف  حيف لوحظ ف  رطط الدروس الرامة بكػؿ هػف  ن
ىنػاؾ أسػيمة تهتباينػة وهتباربػةا لبيػادا أف هرحمة التفسير لـ تحبؽ الهحكات التالية: ن

تبػدـ هجهوعػة هتنوعػة هػف ايسػاليم  - أو الطةمالهنا لة التفاعمية هف  بؿ الهعمـ 
، حيػػث لػػـ يكػػف ىنػػاؾ تنػػوع فػػ  أسػػاليم تبػػديـ اللػػرح وتو ػػيا الهفيػػـو أو الهيػػارا

الهعموهػػات المػػحيحة فػػ  ىػػذه الهرحمػػة، وا تمػػروا عمػػع تكميػػؼ الطػػةم بعػػرض هػػا 
تومػػمو رليػػو فػػ  مػػورا عػػرض تبػػديه  أو لفظػػ  هػػف أجػػؿ التبيػػيـ، دوف وجػػود أ  

السبم ف  ذلؾ رلع أف كػؿ  ة فيها توممو رليوو وترجع الباحيتافاؿ لمهنا لأسيمة كهج
ا يعهمػوف فػ  هجػاؿ الػدروس الرمومػية والتػ  تبػـو عمػع هجػرد 51ـ، 1ـ، 5ـهفت

التمبيف لمهعموهات هف أجؿ الحفظ دوف رعطاء أ  رىتهاـ لجانم تبديـ أسيمة هنا لػة 
تبيػيـ تكػوين  حبيبػ  لمفيػـ،  لمطةم تتيا ليػـ عػرض الهعموهػات ب نفسػيـ، هػف أجػؿ

ولكف تركيػزىـ يكػوف عمػع التبػويـ الرتػاه  فبػط وأف الطالػم ة يكػوف لػو أ  دور فػ  
ا فبػػد 53ـتبػػديـ الهعموهػػات ولكػػف يكػػوف ىػػذا ىػػو دور الهعمػػـ فبػػط و أهػػا بالنسػػبة ؿ ت

ا والػذ  يعنػ  هسػتو  تبػدير ت ػعيؼا، أ  أنػو فػ  رططتيػا 5حببت هسػتو  أداء ت
هوجودا وكاهمة وهةيهػة ود يبػة ، هػع البميػؿ  ف هحكات هرحمة التفسيرىناؾ البميؿ ه

فيهػػا يتعمػػؽ بيػػذه  هعمػػـ  رػػر رعػػادا كتابػػة الػػدرسأ  سػػيتعيف عمػػع و هػػف التفامػػيؿ، 
ن  53ـو حيث أنو هف الهةحػظ فػ  رطػة الػدرس الرامػة م نهف أجؿ التنفيذ الهرحمة

يمة تهتباينػة وهتباربػةا لبيػادا ىنػاؾ أسػأف هرحمة التفسير لـ تحبؽ الهحكات التالية: ن
تبػدـ هجهوعػة هتنوعػة هػف ايسػاليم  - الهنا لة التفاعمية هف  بؿ الهعمـ أو الطةم

تبيػػيـ لتتػػيا الهنا لػػات أو اينلػػطة  لمهعمػػـ  - للػػرح وتو ػػيا الهفيػػـو أو الهيػػارا
 الحبيبػػػ الفيػػػـ الحػػػال  لمطػػػةم لمهفيػػػـو أو الهيػػػارا هػػػف رػػػةؿ التبيػػػيـ التكػػػوين  

عمػع هجػرد تبػديـ عػرض هػوجز لهعموهػات الػدرس فػ   ن53نـن فبػد ا تمػرت اسمالهن
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مورا هرطط فبط، ولػـ يكػف ىنػاؾ طػرح ي  أسػيمة تتػيا الهنا لػة والتبيػيـ التكػوين  
وترجػػع الباحيتػػاف السػػبم فػػ  ذلػػؾ رلػػع أنػػو هػػف الهةحػػظ هػػف بدايػػة  الحبيبػػ  لمهػػتعمـو

، وتػػػ د  ايداءات الهطموبػػػة كػػػاف أداييػػػا  ػػػعيؼ بمػػػفة عاهػػػة ن53نـالتػػػدريم أف 
بمعوبة و كها أنيا لػـ تهػارس عهميػة التػدريس نياييػا سػواء رمومػ  أو عػاـ وهػف 
يػػػـ لػػػـ يكػػػف لػػػدييا أ  ربػػػرا بطػػػرؽ عػػػرض الهحتػػػو  أو كيفيػػػة  يػػػادا الهنا لػػػات أو 

 اينلطة هع الطةمو
ا فبػػػػػػد حببػػػػػػوا 57ـ ،50ـ ،53ـ ،55ـ ، .ـ ،7ـ ،7ـ ،7ـ، 0ـ، 3ـت  عػػػػػػفأهػػػػػػا 

عػػف أف رطػػط فر ا والػػذ  يعنػػ  هسػػتو  تبػػدير تههتػػازا ، ههػػا يسػػ7أداء تهسػػتو  
هوجػودا جهيع الهحكات الرامة بهرحمة التفسػير الدروس الرامة بيـ ات ا بيا أف 

ىػذه  يهكػف لهعمػـ  رػر اسػترداـو   امػيؿتفالهزيد هػف الوكاهمة وهةيهة ود يبة ، هع 
الهرحمػػة كهػػا ىػػ  هكتوبػػة وفبػػد ظيػػر فػػ  رططيػػـ فيهػػا يرػػص ىػػذه الهرحمػػة أسػػيمة 
هتباينة لبيادا الهنا لػة التفاعميػة هػع الطػةم تسػيـ فػ  تبيػيـ الفيػـ الحػال  لمطػةم 
نتبيػػيـ تكػػوين  حبيبػػ ن ،هػػع اسػػترداـ أسػػاليم هتنوعػػة فػػ  لػػرح وتو ػػيا الهفػػاىيـ 

 والهيارات  و
الهتوسط العاـ لهستو  أداء جهيػع الهعمهػيف تهيػؿ فػ  سعن : التو بهرحمة  نفيها يتعمؽ -

عػػف أف ، ههػػا يسػػفر  ا والػػذ  يعنػػ  هسػػتو  تبػػدير نههتػػازن أ  هسػػتو  أداء عػػاؿ  7ت
تتسـ ب ف جهيع هحكات هرحمػة بمفة عاهة يـ رطط الدروس الهمههة هف  بمجهيع 
يهكػف لهعمػػـ و   تفامػػيؿ الهزيػد هػف الهوجػودا وكاهمػػة وهةيهػة ود يبػة ، هػػع  التوسػع

فيهػا  أفػراد عينػة البحػثو حيث ظير ف  رطػط جهيػع كها ى  هكتوبة يا رر استرداه
لتطبيػػؽ وتوسػػيع الهفػػاىيـ  لمطػػةم الفرمػػةتتػػيا تػػوفر أنلػػطة يرػػص ىػػذه الهرحمػػة 

ايجاد العة ػات بػيف ، هع التلجيع عمع والهيارات الهكتسبة حديي ا ف  هجاةت جديدا 
 وـ أو الهيارات الجديدا الهكتسبةالحياا الوا عية  والهفاىي

التبويـن : الهتوسط العاـ لهسػتو  أداء جهيػع الهعمهػيف تهيػؿ فػ  بهرحمة فيها يتعمؽن  -
عػػف أف ، ههػػا يسػػفر  ا والػػذ  يعنػػ  هسػػتو  تبػػدير نجيػػدن أ  هسػػتو  أداء عػػاؿ  0ت

تتسـ ب ف هعظـ هحكات هرحمػة بمفة عاهة يـ مرطط الدروس الهمههة هف  بجهيع 
يهكػػف لهعمػػـ و   تفامػػيؿالهزيػػد هػػف الهوجػػودا وكاهمػػة وهةيهػػة ود يبػػة ، هػػع  التبػػويـ
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هع بعض التعديةت ، فبد لوحظ ف  جهيػع الرطػط أف الهحػؾ الوحيػد  يا رر استرداه
فمػـ ييػتـ أ  هعمػـ  نهعايير التبييـ وا حة وهناسبة و ابمػة لمبيػاس الضير هتوافر ىو ن

ا عمػػع هجػػرد و ػػع تبيػػيـ رتػػاه  هتنػػوع بتحديػػد هعػػايير لمتبيػػيـ ولكػػف رعتهػػدوا جهيعػػ
الطرؽ وايدوات وهتناسم هع ايىداؼ و ويبدو السبم ف  ذلػؾ ىػو وجػود  مػور فػ  

، باة افة رلع رعتبػادىـ بػ ف هعػايير الهبترحة ف  دعـ ىذا ايداء لدييـ بيية التدريم
عنػو  ، ايهػر الػذ  كلػؼهعمػـ ة يجػم تحديػدىا أهػاـ الطالػمالتبييـ تكوف ف  ذىف ال

، لذلؾ كاف هف ال رور  ف  بييػة التػدريم الهبترحػة أف الحوار هعيـ حوؿ ىذا ايداء
 يتـ هعالجة ىذ انعتباد الراط ء بطرؽ وأساليم هتنوعو و 

ع عنامػػر بالنسػبة لجهيػ هعمػػـ هػف عينػة البحػثبػالنظر رلػع هتوسػط هسػتو  أداء كػؿ  -
هتوسطات ايداء ليـ بػيف نا تبع 53ـ، 5ـتفيها عدا نرطة الدرس ، نجد أف جهيعيـ 

ههتػػاز ا وتكػػاد تبتػػرم هػػف الههتػػاز، أ  هسػػتو  أداء عػػاؿ  ،  –هسػػتو  تبػػدير تجيػػد 
العنامػر هوجػودا  جهيػعايهر الذ  يعنػ  أف رطػط الػدروس الرامػة بيػـ تتسػـ بػ ف 

يهكػػف لهعمػػـ  رػػر اسػػترداـ و  ،التفامػػيؿ الهزيػػد هػػف وكاهمػػة وهةيهػػة ود يبػػة ، هػػع
، ويرجػػع السػػبم فػػ  ارتفػػاع هسػػتو  أداء ىػػ ةء  التعػػديةت طفيػػؼ هػػفالرطػػة هػػع 
رلػػع أف هعظهيػػـ  كػػانوا همتػػزهيف فػػ  ح ػػور جمسػػات التػػدريم وكػػاف يظيػػر  الهعمهػػيف

تفػػػاعميـ الػػػدايـ رػػػةؿ المبػػػاءات الحيػػػةنوجيا لوجػػػون أو رػػػةؿ مػػػفحة الفػػػيس بػػػوؾ 
ف البدايػة الرامة بالتػدريم عبػر اةنترنػت ، باة ػافة رلػع أنيػـ كػاف يظيػر عمػييـ هػ

الحهػػاس والريبػػة اللػػديدا فػػ  الهلػػاركة فػػ  التػػدريم وتعمػػـ هنػػو كػػؿ هػػا ىػػو جديػػدو 
عػػداد رطػػط دايهػػة لػػدروس  باة ػػافة رلػػع أف هعظهيػػـ كػػاف يهػػارس التػػدريس العػػاـ وا 

ا  ،ايهر الذ  جعميـ أكير ربرا بػالهحتو  وكيفيػة 50ـ، 53ـ،  .ـ، 1ـالعمـو وىـ ت
عمع نحو ههتاز، وهػف يػـ حببػوا أعمػع  5Eنهوذج  الترطيط لو وهف يـ التطبيؽ عمع

ا فبػد حببػوا هتوسػطات أداء تبػع بػيف 53ـ، 5ـتلكؿ هػفو أها بالنسبة هتوسطات أداء
، رم هػػف نجيػػدن أ  هسػػتو  أداء هتوسػػطجيػػدا  وتكػػاد تبتػػ –هسػػتو  تبديرتهتوسػػط 

هعظػـ العنامػر هوجػودا ايهر الذ  يعنػ  أف رطػط الػدروس الرامػة بيػـ تتسػـ بػ ف 
يهكػػف لهعمػػـ  رػػر اسػػترداـ و  ،التفامػػيؿ  الهزيػػد هػػف وكاهمػػة وهةيهػػة ود يبػػة ، هػػع

 –ن 53ـ، 5ـويرجػع السػبم فػ  انرفػاض هسػتو  أداء ن والرطة هع بعض التعػديةت



 ............................................ تدريب معلمي العلوم حديثي التخرج على دمج المستحدثات التكنولوجية

- 753 - 

ا يعهؿ ف  هجاؿ الدروس الرمومية فمـ يكف لديػو الو ػت 5ـأفت –كها سبؽ وذكرنا 
انعكػس ذلػؾ عمػع انرفػاض هسػتو  الكاف  لح ور لباءات التدريم بانتظػاـ وهػف يػـ 

أدايػػو، كػػذلؾ عهمػػو فػػ  الػػدروس الرمومػػية ينمػػم عمػػع التمبػػيف والحفػػظ وسػػمبية 
يعتهػػد عمػػع انيجابيػػة والفاعميػػة لمهػػتعمـ  الرهاسػػيةالهػػتعمـ، أهػػا نهػػوذج دورا الػػتعمـ 

و يػػادا فعالػػػة فظيػػر لديػػو  ػػعؼ لػػديد فػػ  البػػدرا عمػػػع ايػػارا دافػػع الطالػػم لمػػتعمـ 
ا فكانػػػت ههػػػف ة ينتظهػػػوف فػػػع ح ػػػور لبػػػاءات 53ـو أهػػػا تلطالػػػملمهنا لػػػة هػػػع ا

التدريم سواء الحية أو عبر اللبكة ولوحظ عمييا  مػة التفاعػؿ فػ  الهنا لػات  كػذلؾ 
لػػـ تعهػػؿ فػػ  هجػػاؿ التػػدريس سػػواء الرمومػػ  أو العػػاـ فمػػـ يكػػف لػػدييا أ  ربػػرا 

أ  دافػع دارمػ  بالهحتو  أو ترطيط الدروس، كػذلؾ لػـ يكػف لػدييا هػف بدايػة تػدريم 
لمعهػػؿ وانجػػاز الهيػػاـ فكانػػػت تنجزىػػا بمػػعوبة وفػػ  و ػػػت طويػػؿ، وهػػف ىنػػا ظيػػػرت 

فػػ  ترطػػيط دروس العمػػـو عمػػع  5Eا فػػ  تطبيػػؽ نهػػوذج 53ـ، 5ـالمػػعوبة لػػد  ت
 و   أفراد عينة البحثنحو ههتاز، وانرفض هستو  أداييـ عف با   

أداء معلنـــٕ العلـــْو اعٔيـــ٘ البخـــحا يف دمـــج املشـــتخدثات    Rubricقائنـــ٘ يكـــدٓر ثاىٔـــا   ىتـــائج 

     5E MODELاخلناسٔ٘التكيْلْدٔ٘ يف خطط درّض العلْو املصنن٘ ّ ل منْذج دّرٗ التعله 

هػػا درجػػة اكتسػػام أفػػراد عينػػة  "ٔرنممل ناجبثممخ عممٍ عممثال انجذممث ان بنممث ٔانممز٘ ٚممُ  عهممٗ
دهػػػج الهسػػػتحديات التكنولوجيػػػة فػػػ  رطػػػط دروس العمػػػـو الهمػػػههة وفبػػػا  البحػػػث يداءات
 نن 5Eلهراحؿ نهوذج 

حيث تـ تحديد هستو  ايداء لكؿ هعمـ هف عينة البحث فيهػا يتعمػؽ بكػؿ هعيػار هػف هعػايير 
دهج الهستحديات التكنولوجية، وهتوسط ايداء لكؿ هعمـ بالنسبة لجهيػع الهعػايير، وهتوسػط 

، والهتوسػػػط العػػػاـ يداء جهيػػػع بالنسػػػبة لكػػػؿ هعيػػػار هػػػف الهعػػػايير هعمهػػػيفايداء لجهيػػػع ال
 ا و7تالهعمهيف بالنسبة لجهيع الهعايير، ويت ا ذلؾ ف  جدوؿ 
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 ( 4جذٔل )

 نًعبٚٛش ديج انًغزذذثبد انزكُٕنٕجٛخ  أفشاد عُٛخ انجذثيزٕعطبد أداء 

 5Eفٙ  طظ انذسٔط انًصًًخ ٔفق ًَٕرج 

 أفشاد انًعهًٍٛ

 انجذث عُٛخ

 يعبٚٛش ديج انًغزذذثبد انزكُٕنٕجٛخ

يزٕعظ 

 األداء
انزكُٕنٕجٛب 

 ٔاألْذاف

انزكُٕنٕجٛب 

ٔاعزشارٛجٛخ 

 انزذسٚظ

اال زٛبساد 

 انزكُٕنٕجٛخ
 انًالئًخ

 3.5 4 3 3 4 "أدًذ" 1و

 3.5 4 3 3 4 " أعًبء" 2و

 3.5 4 3 3 4 "أالء" 3و

 4 4 4 4 4 " اًٚبٌ" 4و

 3.3 4 3 2 4 ًخ"ط"فب 5و

 ..3 4 3 4 4 "يُٗ" 6و

 4 4 4 4 4 "َٓهخ" 7و

 4 4 4 4 4 "َٕسْبٌ".و

 4 4 4 4 4 " أيُٛخ " 9و

 3 2 3 3 4 "أٚخ " 15و

 ..3 4 3 4 4 " دُٚب" 11و

 ..3 4 3 4 4 "يذًذ" 12و

 ..3 4 4 3 4 "شًٛبء"13و

 4 4 4 4 4 "يُبس"14و

 3.5 4 3 3 4 "ْبجش"15و

 3.7 3.9 3.4 3.5 4 األداء يزٕعظ

 :  ارت  ا7تجدوؿ  يت ا هف
بالنسػبة لجهيػع هعػايير دهػج  عينػة البحػث الهتوسط العاـ لهسػتو  أداء جهيػع الهعمهػيف -

 –ا والػػذ  يعنػػ  هسػػتو  تبػػدير يبػػع بػػيف تهتوسػػط 7و0الهسػػتحديات التكنولوجيػػة ىػػو ت
، هها يسفر عػف أف جهيػع هعػايير  ههتازا ويكاد يبترم هف نههتازن أ  هستو  أداء عاؿ 

يـ دهج الهستحديات التكنولوجية  د تحببت ف  هعظػـ رطػط الػدروس الهمػههة هػف  ػبم
و ايهػػر الػػذ  يعكػػس الػػدور اةيجػػاب  لبييػػة التػػدريم الهبترحػػة فػػ  اكسػػام بدرجػػة عاليػػة

الهسػػتحديات التكنولوجيػػة فػػ  رطػػط دروس العمػػـو  الهعمهػػيف عينػػة البحػػث أداءات دهػػج
 و  بدرجة تكاد تبترم هف الههتاز 5Eوفبا لهراحؿ نهوذج 

فيها يتعمؽ نبالتكنولوجيا وايىداؼن: الهتوسػط العػاـ لهسػتو  أداء جهيػع الهعمهػيف تهيػؿ  -
أف  و ههػا يسػفر عػف، أ  هسػتو  أداء عػاؿ   ا والذ  يعن  هستو  تبدير نههتػازن 7ف ت
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جهيػػع الرطػػط الهمػػههة هػػف  بػػؿ الهعمهػػيف اتسػػهت بػػ ف التكنولوجيػػا الهسػػتردهة تةيػػـ 
 بدرجة كبيرا واحد أو أكير هف ايىداؼو 

الهتوسط العاـ لهستو  أداء جهيػع الهعمهػيف تهيػؿ فيها يتعمؽ نبالتكنولوجيا والتدريسن :  -
و  أداء ههتػػازا ، أ  هسػػت –يبػػع بػػيف تهتوسػػط  ا والػػذ  يعنػػ  هسػػتو  تبػػدير1و0فػػ ت

و حيػػث يرجػػع ىػػذا اةنرفػػاض البسػػيط فػػ  هتوسػػط هسػػتو  ايداء ليػػذا الهعيػػار رلػػع  عػػاؿ 
ا فبػػد حبػػؽ كػػؿ 51ـ ،50ـ ،53ـ ،1ـ ،0ـ ،3ـ ،5ـانرفػػاض هسػػتو  أداء كػػؿ هػػف ت

ا والػػػػػػذ  يعنػػػػػػ  هسػػػػػػتو  0ا هسػػػػػػتو  أداء ت51ـ ،50ـ ،53ـ ، 0ـ ،3ـ ،5ـهػػػػػػف ت
الهسػػتردهة فػػ  رطػػط الػػدروس انزكُٕنٕجٛممب تبديرتهتوسػػطا ايهػػر الػػذ  يسػػفر عػػف أف 

الرامة بيـ تدعـ استراتيجية التدريس بدرجة هتوسطة ، حيث لوحظ ف  رطط الػدروس 
ن التكنولوجيػػػا ة تػػػدعـ اسػػػتراتيجية التػػػدريس فػػػ  5ـالرامػػػة بيػػػـ ارتػػػ  : بالنسػػػبة ؿ ن

التػدريس فػ  ن التكنولوجيا ة تػدعـ اسػتراتيجية 3ـهرحمة التبويـ والتوسع ، وبالنسبة ؿ ن
ن التكنولوجيػػا ة تػػدعـ اسػػتراتيجية التػػدريس 0ـهرحمػػة اةنلػػضاؿ والتوسػػع ، وبالنسػػبة ؿ ن
ن التكنولوجيػػا ة تػػدعـ اسػػتراتيجية التػػدريس 53ـفػػ  هرحمػػة اةستكلػػاؼ،  وبالنسػػبة ؿ ن

ن التكنولوجيػػػا ة تػػػدعـ اسػػػتراتيجية 50ـفػػػ  هرحمػػػة اةنلػػػضاؿ والتفسػػػير،  وبالنسػػػبة ؿ ن
ن التكنولوجيػػػا ة تػػػدعـ اسػػػتراتيجية 51ـهرحمػػػة اةنلػػػضاؿ، وبالنسػػػبة ؿ نالتػػػدريس فػػػ  

سػتو  ا والػذ  يعنػ  ه3ن هسػتو  أداء ت1ـالتدريس فػ  هرحمػة التفسػيرو  بينهػا حبػؽ ن
أ  أف التكنولوجيػػػا الهسػػػتردهة فػػػ  رطػػػة الػػػدرس الرامػػػة بػػػو تػػػدعـ تبػػػدير ت ػػػعيؼا 

ا ة تػدعـ اسػتراتيجية التػدريس حيػث أف التكنولوجيػ، استراتيجية التػدريس بدرجػة  ػعيفة
 ،.ـ ،7ـ ،7ـ ،7ـتالهعمهػيفو ف  حػيف حبػؽ بػا   هرحمة التفسير والتوسع والتبويـ ف 
ا والذ  يعن  هسػتو  تبػدير تههتػازا ، أ  أف 7ا هستو  أداء ت57ـ ،53ـ ،55ـ ،.ـ

التكنولوجيا الهسػتردهة فػ  رطػط دروسػيـ تػدعـ اسػتراتيجية التػدريس بدرجػة كبيػرا فػ  
 و5Eكافة هراحؿ نهوذج 

الهتوسط العاـ لهستو  أداء جهيع الهعمهػيف تهيػؿ فيها يتعمؽ نباةرتيارات التكنولوجيةن:  -
ههتػػازا ، أ  هسػػتو  أداء  –يبػػع بػػيف تهتوسػػط  هسػػتو  تبػػديرا والػػذ  يعنػػ  7و0فػػ ت

و فػػػ  حػػػيف يرجػػػع ىػػػذا اةنرفػػػاض فػػػ  هتوسػػػط هسػػػتو  ايداء ليػػػذا الهعيػػػار رلػػػع  عػػػاؿ 
ا حيػث 51ـ ،53ـ ،55ـ ،53ـ ،7ـ ،1ـ ،0ـ ،3ـ ،5ـانرفاض هستو  أداء كػؿ هػفت
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كنولوجيػا ا والذ  يعنػ  هسػتو  تبػدير نهتوسػطن أ  أف الت0حبؽ كؿ هنيـ هستو  أداءت
التػػ  تػػـ ارتيارىػػا فػػ  رطػػط دروسػػيـ هتنوعػػة وتػػدعـ ايىػػداؼ واسػػتراتيجيات التػػدريس 
بدرجة هتوسطة، وهف الهةحظ ارتباط ىذا الهعيار بالهعيار السابؽ حيث لػوحظ أف نفػس 

نا  ػػػد حببػػػوا هسػػػتو  تبػػػدير هتوسػػػط فػػػ  53ـ ،55ـ ،7ـتباسػػػتيناءن الهعمهػػػيفىػػػ ةء 
باسػتراتيجية التػدريس فبػد لػوحظ فػ  رطػط دروسػيـ عػدـ دعػـ الهعيار السػابؽ الرػاص 

،  ليػـ، وبهراجعػة اةرتيػارات التكنولوجيػة  5Eالتكنولوجيا لبعض هراحؿ نهوذج التػدريس
لػػوحظ فػػ  رطػػط دروسػػيـ أنيػػـ جهيعػػا ا تمػػروا عمػػع ارتيػػار نػػوعيف فبػػط هػػف ايدوات 

ىنػػاؾ العديػػد هػػف ايدوات التكنولوجيػػة وىهػػا الفيػػديوىات والمػػور اليابتػػة بػػالريـ هػػف أف 
التكنولوجية ايرر  كالفةلات والهحاكاا والهعهؿ اةفترا   والمور الهتحركػة وايلعػام 
التعميهيػػة والتػػ  كانػػت تحتاجيػػا ىػػذه الرطػػط لتحبيػػؽ أىػػداؼ الػػتعمـ رػػةؿ اسػػتراتيجية 

يعتهػد فػ  ايسػاس عمػع  الرهاسػيةالتدريس بلكؿ أف ؿ ، حيث أف نهوذج دورا الػتعمـ 
جابية وفاعمية الهتعمـ وتفاعمػو الهسػتهر وهػف يػـ كػؿ هػف المػور والفيػديوىات فبػط ة اي

، عمػػػع عكػػػس ايدوات ؿ يكػػػوف أهاهيػػػا الهػػػتعمـ هتمػػػؽ سػػػمب تػػػدعـ ىػػػذه الهبػػػاد ء بػػػ
التكنولوجيػػة ايرػػر  السػػابؽ ذكرىػػا تجعػػؿ الهػػتعمـ هتفاعػػؿ ونلػػط وايجػػاب  رػػةؿ عهميػػة 

يناسػبيا أنػواع هعينػة هػف ايدوات  5Eحؿ نهوذجالتعمـ، كها أف طبيعة كؿ هرحمة هف هرا
التكنولوجية فميس كؿ ايدوات التكنولوجية تناسم كؿ الهراحؿ، وهف يػـ لػـ يراعػ  ىػ ةء 
الهعمهيف ذلؾ ف  رططيـ حيػث اعتهػدوا فبػط عمػع المػور والفيػديوىات باعتبارىػا تةيػـ 

ـ بمػفة عاهػة وىػ  ، باة افة رلػع أف طبيعػة هػاا العمػو 5Eطبيعة جهيع هراحؿ نهوذج 
الطبيعػػة الضيػػر هرييػػة التػػ  تعتهػػد عمػػع التريػػؿ تجعػػؿ لكػػؿ ىػػدؼ تعميهػػ  أداا تكنولوجيػػة 
أكير هناسبة لو فبد يكوف ىناؾ ىدؼ يكػوف اينسػم لتحبيبػو مػورا وىػدؼ  رػر يكػوف 
اينسم لتحبيبو فةش وىدؼ  رر يكوف اينسم لتحبيبو فيديو وووووىكذا ، وهف يـ لػـ 

ولكػف تعػاهموا هػع المػور والفيػديوىات فبػط  الهعمهػيفط دروس ى ةء يظير ذلؾ ف  رط
عمػػػع أنيػػػا اينسػػػم لجهيػػػع ايىػػػداؼ والهراحػػػؿ و وىنػػػا تػػػر  الباحيتػػػاف أف السػػػبم فػػػ  
انرفاض ايداء ة يرجع لبيية التدريم الهبترحة حيث كػاف هتػاح بيػا العديػد هػف الهوا ػع 

وهػػا يناسػػم طبيعػػة كػػؿ هرحمػػة هػػف التػػ  تت ػػهف أدوات تكنولوجيػػة بهرتمػػؼ أنواعيػػا ، 
، ولكػػف ىنػػا أو ػػا الحػػوار هػػع الهعمهػػيف عينػػة البحػػث أنيػػـ ارتػػاروا  5Eهراحػػؿ نهػػوذج 
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نالمور والفيػديوىات ن فبػط كنػوع هػف التسػييؿ عمػع أنفسػيـ ينيػا الكيػر اتاحػة وايكيػر 
يػة سيولة ف  الوموؿ رلييا، وأنيـ يعتبػدوف أف الفيػديوىات ىػ  أكيػر ايدوات التكنولوج
 5Eهناسبة لتحبيؽ أ  ىدؼ هف ايىداؼ التعميهية وأنيا هةيهة لجهيػع هراحػؿ نهػوذج 

و وهػف ىنػا ظيػر جانػم  ػعؼ فػ  ا  د يكوف ىناؾ نمػوص ومػور وتجػارميف بدارمي
بيية التدريم وىو أنو كاف هػف ال ػرور  اكتلػاؼ ىػذا الهعتبػد الرػاط ء والتضمػم عميػو 

 الهعمهػػػػػػػيفاءو فػػػػػػػ  حػػػػػػػيف أف بػػػػػػػا   أينػػػػػػػاء التػػػػػػػدريم حتػػػػػػػع ة يػػػػػػػ ير عمػػػػػػػع ايد
ا والػػػذ  يعنػػػ  هسػػػتو  تبػػػدير 7ا  ػػػد حببػػػوا هسػػػتو  أداء ت57ـ،50ـ،.ـ،.ـ،7ـ،7ـت

و هها يسفر عف أف التكنولوجيا الت  تـ ارتيارىا ف  رطػط  ههتاز ، أ  هستو  أداء عاؿ 
جة كبيػرا  و حيػث دروسيـ هتنوعة ونهوذجية وتدعـ ايىداؼ واستراتيجيات التدريس بدر 

بان ػػافة رلػػع المػػور اليابتػػة والفيػػديوىات ، المػػور يناييػػة ظيػػر فػػ  رطػػط دروسػػيـ 
ن ، وايلعػػػام التعميهيػػػة ، فةلػػػات، 50ـ، .ـن كػػػؿ هػػػف ويةييػػػة ايبعػػػاد كهػػػا فػػػ  رطػػػة

ن و 7ـن ، وتسجيةت موتية كها فػ  رطػة ن7ـهنتديات وهدونات تعميهية كها ف  رطة ن
نو وعمػػع الػػريـ أف ىنػػاؾ هػػنيـ هػػف .ـ،7ـس بػػوؾ كهػػا فػػ  رطػػة نالفػػيبرنػػاهج الػػوورد و 

ن رة انيػػا كانػت فػػ  الحبيبػة ىػػ  57ـاسػتردـ المػػور والفيػديوىات فبػػط كهػا فػػ  رطػة ن
و كهػػا أنػػو هػػف الهةحػػظ أف اؼ والهراحػػؿ التػػ  اسػػتردهت رةليػػااينسػػم لتحبيػػؽ ايىػػد

و هػػد  دعػػـ كػػؿ أداا لهػػا اسػػترداهيـ ليػػذه ايدوات التكنولوجيػػة الهتنوعػػة كػػاف يظيػػر فيػػ
 يرتبط بيا هف ىدؼ أو هرحمة تدريسية و 

ا .و0الهتوسػط العػاـ لهسػتو  أداء جهيػع الهعمهػيف تهيػؿ فػ تفيها يتعمؽ نبالهةءهػةن :  -
ههتػػازا ويكػػاد يبتػرم هػػف الههتػػاز، أ   –يبػػع بػػيف تهتوسػط  والػذ  يعنػػ  هسػػتو  تبػدير

طفيػػؼ فػػ  هتوسػػط ايداء رلػػع هسػػتو  أداء عػػاؿ  ، فػػ  حػػيف يرجػػع ىػػذا اننرفػػاض ال
ا والػذ  يعنػ  هسػتو  تبػدير 3ا حيث حببت هستو  أداء ت53ـانرفاض هستو  أداء ت

 ػػعيؼ، أ  أف الهحتػػو  واسػػتراتيجية التػػدريس والتكنولوجيػػا هتةيهػػيف هعػػا فػػ  رطػػة 
الػػدرس الرامػػة بيػػا بدرجػػة  ػػعيفة، حيػػث لػػوحظ فػػ  رطػػة الػػدرس الرامػػة بيػػا أف 

هرحمة هف هراحؿ النهوذج ييػر يػر  وييػر كػاؼ لتحبيػؽ اليػدؼ الهحتو  الهبدـ ف  كؿ 
هػػػف الهرحمػػػة كهػػػا أف التكنولوجيػػػا الهسػػػتردهة فػػػ  كػػػؿ هرحمػػػة ة تػػػدعـ الهحتػػػو  وة 
اسػػتراتيجية التػػدريس بلػػكؿ كػػاؼ ولكػػف تدعهػػو بدرجػػة  ػػعيفة فبػػد اعتهػػدت فػػ  تبػػديـ 
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عميػػو أ   الهحتػػو  فػػ  كػػؿ الهراحػػؿ عمػػع هجػػرد تبػػديـ مػػور هعظهيػػا يػػاهض ة يظيػػر
نا  ػػد حببػػوا 53ـبيانػػات تو ػػحو و بينهػػا هػػف الهةحػػظ أف جهيػػع الهعمهػػيف تفيهػػا عػػدا ن

أ  أف الهحتػػػو  واسػػػتراتيجية  ،ا والػػػذ  يعنػػػ  هسػػػتو  تبػػػدير ههتػػػاز7هسػػػتو  أداء ت
التدريس والتكنولوجيا هتةيهيف هعا بدرجة كبيػرا فػ  رطػط دروسػيـو حيػث أف الهحتػو  

ليػػا ويػػر  وكػػاؼ لتحبيػػؽ اليػػدؼ هػػف الهرحمػػة ، كهػػا أف الهبػػدـ فػػ  كػػؿ هرحمػػة هناسػػم 
 التكنولوجيا الهستردهة ف  كؿ هرحمة تناسم وتةيـ الهحتو و

بالنسػػبة لجهيػػع الهعػػايير نةحػػظ  هعمػػـ هػػف عينػػة البحػػثبػػالنظر رلػػع هتوسػػطات أداء كػػؿ  -
ههتػازا ايهػر الػذ  يلػير  –ا أ  بيف هستويات التبدير تهتوسػط 7-0أنيا تتراوح بيف ت

، فبػػد ظيػػر أعةىػػـ فػػ   أفػػراد عينػػة البحػػثمػػفة عاهػػة رلػػع هسػػتو  أداء عػػاؿ  لجهيػػع ب
ا والػػذ  7ا حيػػث حببػػوا هتوسػػط أداء ت57ـ ،.ـ ،.ـ ،7ـ ،7ـهتوسػػط ايداء كػػؿ هػػف ت

يعنػػ  هسػػتو  تبػػدير ههتػػاز ، ويرجػػع السػػبم فػػ  تفػػو يـ رلػػع أنيػػـ جهيعػػا كػػاف لػػدييـ 
يػا ودافػع دارمػ  وريبػة لػديدا فػ  التعاهػؿ ربرات ساببة  وية ف  التعاهؿ هػع التكنولوج

فػ  هجػاؿ التػدريس  وفا يعهمػ.ـ ،7ـ ،7ـتهػنيـ هعيا وتوظيفيػا فػ  التػدريس ، كػذلؾ 
حرمػا  ىـولدييـ ربرات و اعدا هعرفية بهحتو  العمـو باة افة رلع أنيـ كانوا هػف أكيػر 
ةنترنػػت، عمػػع ح ػػور التػػدريم والتفاعػػؿ الهسػػتهر فػػ  المبػػاءات الحيػػة أو عبػػر لػػبكة ا

وهف يـ اجتهعت كؿ ىذه العواهؿ وساعدتيـ عمع ررتيػار ايدوات التكنولوجيػة  الهتنوعػة 
والهناسػػبة لكػػؿ هػػف الهحتػػو  واسػػتراتيجية التػػدريس والتػػ  تسػػيـ فػػ  تحبيػػؽ ايىػػداؼ 

 ،3ـ ،5ـبدرجػػة كبيػػرا و يمػػييـ فػػ  هتوسػػط هسػػتو  ايداء بفػػارؽ طفيػػؼ جػػدا كػػؿ هػػف ت
ا هتوسػػػػػػط أدء 51ـ ،0ـ ،3ـ ،5ـا حيػػػػػػث حبػػػػػػؽ ت51ـ ،50ـ ،53ـ ،55ـ ،7ـ ،0ـ
ا ، و د يرجع ىذا اةنرفػاض .و0ا هتوسط أدء ت50ـ ،53ـ ،55ـ ،7ـا وحبؽ ت1و0ت

البسػػيط فػػ  هسػػتو  أداييػػـ رلػػع أف هػػنيـ هػػف كػػاف يتضيػػم عػػف بعػػض لبػػاءات التػػدريم 
هػػػع  ا كػػػذلؾ هػػػنيـ هػػػف لػػػـ يكػػػف لديػػػو ربػػػرا  ويػػػة بالتعاهػػػؿ50ـ، 53ـ، 0ـ، 3ـ، 5ـت

عػف  ويػة ، كذلؾ هنيـ هف لـ يكػف لديػو  اعػدا هعرفيػة ا55ـ، 7ـ ،0ـ، 5ـنولوجياتالتك
ا لعدـ عهميػـ بالتػدريس، فػ  حػيف أف جهػيعيـ كػاف 3ـ ،0ـ، 7ـ، 55ـهحتو  العمـو ت

 لدييـ دافع دارم  وريبة لديدا ف  التعاهؿ هع التكنولوجيا وتوظيفيا ف  التدريسو 
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هتوسطات لهستو  ايداء حيػث حببػوا عمػع الترتيػم ا أ ؿ 53ـ، 1ـبينها حبؽ كؿ هف ت
ن ظيػػػر عمييػػػا هػػػف بدايػػػة التػػػدريم 1ـا ، ويرجػػػع السػػػبم فػػػ  ذلػػػؾ رلػػػع أف ن0-0و0ت

سػػػيواجو تطبيبيػػػا  اهيا فػػػ  التػػػدريس اعتبػػػادا هنيػػػا أفهباوهتيػػػا لمتكنولوجيػػػا واسػػػترد
بميديػة ىػ  هعو ات لديدا هف  بؿ الطالم والهعمـ واله سسة التعميهيػة، وأف الطريبػة الت

اينسػػم لمطالػػم هػػع النظػػاـ التعميهػػ  الحػػال  ، وبػػالريـ هػػف أنيػػا تعهػػؿ هعمهػػة ولػػدييا 
، رة أف ىػذا انتجػاا السػمب  التػ  كانػت ية  ويػة بػالهحتو  وربػرات تدريسػية اعدا هعرف

تو  أداييػػا بالنسػػبة تحهمػػو هػػف بدايػػة التػػدريم هػػف الوا ػػا أنػػو أيػػر عمػػع انرفػػاض هسػػ
ا فكهػػا سػػبؽ وذكرنػػا أف أداييػػػا  ػػعيؼ فػػ  كافػػػة 53ـبالنسػػػبة ؿتو أهػػا لبػػا   الطػػةم

ايداءات هػػف بدايػػة التػػدريم وكانػػت تػػ د  الهيػػاـ الهوكمػػة رلييػػا بمػػعوبة بان ػػافة رلػػع 
أنيػػا لػػـ يكػػف لػػدييا ربػػرا بالتػػدريس والتعاهػػؿ هػػع التكنولوجيػػا، ههػػا جعميػػا تحبػػؽ أ ػػؿ 

 هتوسط لهستو  ايداء و 
هعمهػػػيف ههػػػف حببػػػوا هتوسػػػطات أداء عاليػػػة فػػػ  دهػػػج وهػػػف الهةحػػػظ ههػػػا سػػػبؽ أف ال

الهسػػتحديات التكنولوجيػػة ، ىػػـ نفسػػيـ هػػف حببػػوا هتوسػػطات أداء عاليػػة فػػ  ترطػػيط 
ا  ػػد حببػػت هتوسػػط أداء 53ـت بينهػػا، ا5تفيهػػا عػػدا ـ5Eالػػدروس وفبػػا لهراحػػؿ نهػػوذج 

ىنػا تظيػر  هنرفض ف  كؿ هف ترطػيط الػدروس ودهػج الهسػتحديات التكنولوجيػةو وهػف
دروس العمػػـو وفػػؽ  ترطػػيطالعة ػػة بػػيف تارتفػػاع أو انرفػػاضا هسػػتو  أداء الهعمػػـ فػػ  

نهػػوذج التػػدريس الهحػػدد وتارتفػػاع أو انرفػػاضا هسػػتو  أدايػػو فػػ  دهػػج الهسػػتحديات 
 يدعـ العة ة البوية بيف التكنولوجيا والتدريسو    ايهر الذ التكنولوجية رةؿ النهوذج، 

  يف يدرٓص العلْو ادمج التكيْلْدٔحنْ معلنٕ العلْو اعٔي٘ البخحا  اجتاِ كٔاضمثالجا   ىتائج 

 التكنولوجيػة الهسػتحديات دهػج نحػو اةتجاه عنامر هاى :  الرابع عم الس اؿ ينص 
عف ىذا السػ اؿ تػـ حسػام  ولةجابةن  عينة البحث أفراد لد  ليوعا   ايكير العمـو دروس ف 

النتػايج  وتت ػا، لعبػارات الهبيػاسالهتوسطات الحسػابية والنسػبية والرتػم لتبػديرات الهعمهػيف 
 :ا1تكها ف  جدوؿ 
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 (5جذٔل )

 انًزٕعطبد انذغبثٛخ ٔانُغجٛخ ٔانشرت نزقذٚشاد عُٛخ انجذث نعجبساد انًقٛبط 

 انعجبساد و
انًزٕعظ 

 انذغبثٗ

االَذشاف 

 انًعٛبسٖ

انًزٕعظ 

 انُغجٗ
 انزشرٛت انًغزٕٖ

1 

ال ًٚكٍ انزٕقف عٍ اعزخذاو أدٔاد 

ICT  فٙ  0.2ٔركُٕنٕجٛب انٕٚت

 انًذسعخ

 23 يٕافق 2,6.% 5.91 4.13

2 

ٔركُٕنٕجٛب انٕٚت  ICTديج أدٔاد 

فٙ انكصٕل انذساعٛخ رشجع  0.2

 عهٗ رذغٍٛ عًهُٛٙ انزعهٛى ٔانزعهى

4.53 5.91 %95.6 
يٕافق 

 ثشذح
6 

3 

ٔركُٕنٕجٛب  ICTاعزخذاو أدٔاد 

ٚجعم رعهى انطبنت أك ش  0.2انٕٚت 

 عٕٓنخ.

4.45 5.73 %.. 
يٕافق 

 ثشذح
15 

4 

ككبٚبرٙ انزذسٚغٛخ عُذ  رزذغٍ

ٔركُٕنٕجٛب  ICTاعزخذاو أدٔاد 

 0.2انٕٚت 

 

 35 يٕافق 1,2.% 5.79 4.56

5 

ٔركُٕنٕجٛب  ICTاعزخذايٙ ألدٔاد 

ٚضٚذ انضيٍ انز٘ ٚقضّٛ  0.2 انٕٚت 

انطبنت فٙ يًبسعخ انزعهى  بسج 

 انكصم

 27 يٕافق 1,4.% 1.59 4.57

6 
يٍ انصعت عهٗ كًعهى اعزخذاو 

 0.2ٔركُٕنٕجٛب انٕٚت  ICTأدٔاد 
 34 يٕافق %74,6 1.13 3.73

7 

ٔركُٕنٕجٛب  ICTأدٔاد  رٕظٛف

فٙ انكصٕل انذساعٛخ ْٕ  0.2انٕٚت 

 شٙء ٚطغٗ عهٙ

 .3 يذبٚذ .%6 1.12 3.45

. 

أجٓضح انكًجٕٛرش ٔنٕدبد انًعهٕيبد 

انشقًٛخ انزكبعهٛخ ٔأجٓضح انعشض 

 ضشٔسٚخ جذا فٙ  شفخ انصف

4.45 5..2 %.. 
يٕافق 

 ثشذح
11 

9 

أَب عهٗ اعزعذاد نزهقٙ انزذسٚت عهٗ 

ٔركُٕنٕجٛب  ICTأدٔاد اعزخذاو 

نهعًم ثٓب فٙ  شفخ   0.2انٕٚت 

 انصف.

4..6 5.35 %97,2 
 يٕافق

 ثشذح
1 

15 

ٔركُٕنٕجٛب  ICTأدٔاد عأعزخذو 

فٙ فصٕنٙ نزعهٛى انعهٕو  0.2انٕٚت 

 ك ًٛشا

4.26 5.79 %.5,2 
يٕافق 

 ثشذح
19 

11 

ٔركُٕنٕجٛب انٕٚت  ICTأدٔاد رعًم 

عهٙ اعز بسِ عقهٙ عهٙ انزككٛش  0.2

 أثُبء انزذسٚظ

 32 يٕافق 6,.%7 1.53 3.93

12 

ٚغعذَٙ رٕفٛش ٔعبئم ثصشّٚ 

ٔركبعهٛخ فٙ دصّ انعهٕو ٔعًعٛخ 

 نطالثٙ

4.66 5.61 %93,2 
يٕافق 

 ثشذح
3 

13 
أشعش ثبنشضب انزارٙ عُذ اعزخذاو 

 0.2ٔركُٕنٕجٛب انٕٚت  ICTأدٔاد 
4.45 1.55 %.. 

يٕافق 

 ثشذح
12 
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14 

نذ٘ اعزعذاد نهزعبٌٔ يع انًٓزًٍٛ 

 0.2ٔركُٕنٕجٛب انٕٚت  ICTأدٔاد 

 فٙ ثشايج رعهٛى انعهٕو.

4.26 5.75 %.5,2 
يٕافق 

 ثشذح
1. 

15 
أجذ عبدح يصبدس رعهى انعهٕو  نطالثٙ 

 عهٗ االَزشَذ
 33 يٕافق %76 5.67 5..3

16 

ٚزى رعضٚض يُٓجٛخ انزذسٚظ يٍ  الل 

ٔركُٕنٕجٛب  ICTأدٔاد اعزخذاو 

 .0.2انٕٚت 

 29 يٕافق 1,2.% 1.53 4.56

17 

ٔركُٕنٕجٛب  ICTأدٔاد رغبعذَٙ 

فٙ انذصٕل عهٗ انًضٚذ  0.2انٕٚت 

 يٍ انًصبدس نزقٛٛى اداء انطالة

4.45 5.91 %.. 
يٕافق 

 ثشذح
13 

1. 

ٔركُٕنٕجٛب انٕٚت  ICTأدٔاد رزٛخ 

انٕصٕل إنٗ يصبدس يعهٕيبد  0.2

جذٚذح نًٕضٕعبد انعهٕو انزٙ أقٕو 

 ثزذسٚغٓب.

4..5 5.41 %96 
يٕافق 

 ثشذح
2 

19 

ٔركُٕنٕجٛب انٕٚت  ICTأدٔاد رٕجّ 

االَزجبِ إنٗ رُٕع طشق انزعهى فٙ  0.2

  شفخ انصف

4.45 5.63 %.. 
يٕافق 

 ثشذح
14 

25 

ٔركُٕنٕجٛب انٕٚت  ICTأدٔاد  ديج

ٚغبعذَٙ  فٙ يعبنجخ  0.2

االدزٛبجبد انزعهًٛٛخ  انًخزهكخ 

 نهطالة ) انكشٔق انكشدٚخ(

 .2 يٕافق 1,2.% 1.16 4.56

21 

ٔركُٕنٕجٛب انٕٚت  ICTأدٔاد ديج 

رغبعذَٙ عهٗ رذغٍٛ أداء  0.2

 طالثٙ األكبدًٚٙ

4.26 5... %.5,2 
يٕافق 

 ثشذح
17 

22 
ٔركُٕنٕجٛب  ICTأدٔاد رغبعذَٙ  

 رطٕٚش رارٙ 0.2انٕٚت 
4.53 5.63 %95.6 

يٕافق 

 ثشذح
7 

23 

ٚكٌٕ انطالة أك ش رذكًٛضا عُذ 

ٔركُٕنٕجٛب  ICTأدٔاد اعزخذاو 

 0.2انٕٚت 
4.33 5.61 %.6,6 

يٕافق 

 ثشذح
16 

24 

ٔركُٕنٕجٛب  ICTأدٔاد اعزخذاو 

فٙ انكصم انذساعٙ رضٚذ  0.2 انٕٚت 

 يٍ دافعٛخ انطالة نهزعهى

 24 يٕافق 2,6.% 5.63 4.13

25 

 ICTأدٔاد ٚضٚذ اعزخذاو 

يٍ دافعٛزٙ  0.2ٔركُٕنٕجٛب انٕٚت 

 كًعهى

4.46 5.51 %.9,2 
يٕافق 

 ثشذح
. 

26 

 ICTأدٔاد ٚضٚذ اعزخذاو 

يٍ اسرٛبدٙ  0.2ٔركُٕنٕجٛب انٕٚت 

 كًعهى.

4.46 5.74 %.9,2 
يٕافق 

 ثشذح
9 

27 

أدٔاد نذ٘ يٕقف اٚجبثٙ َذٕ ركبيم 

ICT  فٙ  0.2ٔركُٕنٕجٛب انٕٚت

عًهٛخ انزعهٛى ٔانزعهى عهٗ انش ى يٍ 

 انًعٕقبد انذبنٛخ.

 31 يٕافق 5.% 5.75 4.55

 45 يعبسض 6..3% 1.59 1.93ٔركُٕنٕجٛب  ICTأدٔاد اعزخذاو  .2
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فٙ انزذسٚظ يشرجظ  0.2انٕٚت 

 ثبنًٕاسد فٙ انكصٕل انذساعٛخ.

29 

ٔركُٕنٕجٛب  ICTأدٔاد رٕظٛف 

صبل يع فٙ االر 0.2     انٕٚت 

 انطهجخ  بسج  انًذسعخ صعت

 37 يٕافق %75,6 1.56 3.53

35 

ٔركُٕنٕجٛب  ICTأدٔاد رٕظٛف 

انزككٛش  فٙ رًُٛخ يٓباسد 0.2انٕٚت 

 انعهًٙ ٚكٕق قذسارٙ

 45 يذبٚذ %66,6 1.11 3.33

31 

ٔركُٕنٕجٛب  ICTأدٔاد أٔظف 

يع طالثٙ  نالرصبل  0.2   انٕٚت 

 يٍ أجم إثشاء يُٓج انعهٕو

 22 يٕافق 4.% .1.5 4.25

32 
أٔظف اإلَزشَذ فٙ انجذث عٍ 

 يصبدس يزُٕعخ  نهزعهى
4.65 5.51 %92 

يٕافق 

 ثشذِ
4 

33 
ٔركُٕنٕجٛب  ICTأدٔاد أٔظف 

 فٙ اال زجباسد انًذسعٛخ 0.2انٕٚت 
 42 يعبسض %53,2 1.44 2.66

34 

ٔركُٕنٕجٛب  ICTأدٔاد أٔظف 

فٙ إعذاد انخطظ  0.2انٕٚت 

 انذاسعٛخ فٙ يبدح انعهٕو

 41 يعبسض %54,6 1.33 2.73

35 

ٔركُٕنٕجٛب  ICTأدٔاد أعزخذو 

فٙ دم انًشكالد  0.2انٕٚت 

 األكبدًٚٛخ

 36 يٕافق %75,6 5.91 3.53

36 

أشجع انطهجخ عهٗ رُكٛز يششٔعبد 

 ICTأدٔاد صغٛشح ثبعزخذاو 

 0.2ٔركُٕنٕجٛب انٕٚت 
4.45 5.73 %.. 

يٕافق 

 ثشذح
15 

37 
أصًى ثشيجٛبد  رعهًٛٛخ  بصخ 

 نزذقٛق أْذاف رذسٚظ انعهٕو
 35 يٕافق %73,2 9..5 3.66

3. 

ٔركُٕنٕجٛب  ICTأدٔاد أٔظف 

فٙ رجغٛظ انًعهٕيبد  0.2انٕٚت 

 انًقذيخ

 

4.65 5.55 %92 
يٕافق 

 ثشذح
5 

39 

انًشبسكخ فٙ انذٔاسد انزذسٚجٛخ انزٙ 

رعقذ يٍ أجم يزبثعخ آ ش  انزطٕاسد 

 انزكُٕنٕجٛخ يضٛعخ نهٕقذ

 25 يعبسض 4.% .1.5 4.25

45 
انًشبسكخ فٙ إعذاد انذص  

 انًذٕعجخ يشْقخ 
 21 يعبسض 4.% 5.77 4.25

41 

ٔركُٕنٕجٛب  ICTأدٔاد أٔظف 

نعهًٛخ فٙ سثظ انًعشفخ ا 0.2انٕٚت 

 ثبنذٛبح انٕاقعٛخ نهطهجخ.

 25 يٕافق 2,6.% 5.99 4.13

42 

َق  انًعذاد ٔاألجٓضح رعٛق عًهٙ 

ٔركُٕنٕجٛب  ICTأدٔاد فٙ رٕظٛف 

 فٙ انكصٕل 0.2انٕٚت 

 

1..5 5.56 %36 
يعبسض 

 ثشذح
46 
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43 

َق  انذعى انزقُٙ نًٕاجٓخ أعطبل 

األجٓضح  رغجت نٙ انك ٛش يٍ 

 اإلدجبط

 44 يعبسض %45,2 5.79 2.26

44 

اسركبع عذد انطالة دا م انصف 

ٚغزُضف جٓذ٘ ٔٔقزٙ عُذ رٕظٛف 

 0.2ٔركُٕنٕجٛب انٕٚت  ICTأدٔاد 
 43 يعبسض %52 1.24 2.65

45 

ال ايزهل انًعبسف ٔانًٓبساد انخبصخ 

 ICTألدٔاد ثبنذيج انغهٛى 

 0.2ٔركُٕنٕجٛب انٕٚت 
 39 يذبٚذ .%6 1.12 3.45

46 

اس٘ اَُٙ  ٛش قبدس عهٗ 

ٔركُٕنٕجٛب  ICTأدٔاد   رٕظٛف

 انعهٕو ثُجبح فٙ رعهٛى 0.2انٕٚت 

 26 يعبسض 2,6.% 5.99 4.13

 يٕافق %6..7 1.52 3.93 ككمانًقٛبط 

 ارت : ا 7يةحظ هف جدوؿ ت
بدرجػة كانػت  عينػة البحػث الهعمهيف لد  درجة توافر اةتجاا نحو الدهج التكنولوجع  

% ا ،   7و.7 ا وبهتوسػط نسػبع ت0.و0ككػؿ تلمهبياس حيث كاف الهتوسط الحسابع  هوافؽ
 -%  07ا  وبهتوسػط نسػبع ت  7.و7 – 3.و5و د تراوحت الهتوسطات الحسابية ها بػيف ت 

 التػػدريم لتمبػػ  اسػػتعداد عمػػع أنػػان  ا والتػػ  تػػنص عمػػع.ر ػػـت العبػػاراو ػػد حمػػمت  % ا3و7.
ن بهتوسػػط المػػؼ يرفػػة بيػػا فػػ  لمعهػػؿ  0.2وتكنولوجيػػا الويػػم  ICTأدوات  اسػػترداـ عمػػع

أدوات  تتػيان  ا والت  تنص عمػع.5ت ر ـ العبارا% ا عمع الرتبة ايولع ، تمتيا 3و7.نسبع ت
ICT  العمػػـو التػػ   لهو ػػوعات جديػػدا هعموهػػات همػػادر رلػػع الومػػوؿ 0.2وتكنولوجيػػا الويػػم

 %ا  7.نسبع ت نبهتوسط وأ ـو بتدريسيا
 ; (Yusuf, & Balogun, 2011;كم يٍ:  دساعبدتتفؽ ىذه النتيجة هع نتايج و   

Rana,2012 Razzak,2014; ; ; Mai,2015  ، ذلػؾ و ػد يرجػع   ا3351حسػف اللػافع
أف الهعمهػػوف يهتمكػػوف اتجاىػات ايجابيػػة نحػػو اسػترداـ تكنولوجيػػا الهعموهػػات واةتمػػاةت  رلػع

 وتكنولوجيات الجيؿ اليان  ف  دروس العمـو واف اتجاىاتيـ ايجابية نحو التدريمو
بػػص الهعػػدات نن ا والتػػ  تػػنص عمػػع 73ر ػػـ ت العبػػاراوجػػاءت فػػ  الترتيػػم ايريػػر   
ن بهتوسػط  فػ  الفمػوؿ 0.2وتكنولوجيػا الويػم  ICTأدوات تعيؽ عهمػ  فػ  توظيػؼ وايجيزا 
 ICTأدوات  اسػػػػترداـا والتػػػػ  تػػػػنص عمػػػػع ن .3ر ػػػػـ ت العبػػػػارا% ا  ويسػػػػببيا 07نسػػػػبع ت 

بهتوسػػط نسػػبع  ونالدراسػػية الفمػػوؿ فػػ  بػػالهوارد هػػرتبط التػػدريس فػػ  0.2وتكنولوجيػػا الويػػم 
فحػص العواهػؿ التػ  (  انزمٙ اعمزٓذفذ Alharbi,2013دراسػة ت ، وىذا يتفؽ هع %ا 7و07ت

https://www.new-educ.com/comment-utiliser-la-technologie-dans-la-salle-de-classe
https://www.new-educ.com/comment-utiliser-la-technologie-dans-la-salle-de-classe
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التػ    (Silva, 2018) وكػذلؾ هػع دراسػة  وتلػجع أو تهنػع الهعمهػيف هػف دهػج التكنولوجيػا
 الهتضيػراتبض انيجػاب  تجػاه تكنولوجيػا الهعموهػات واةتمػاةت يتػ ير بػأكدت عم  أف اةتجاه 

رلػػع التعػػرؼ عمػػ  هػػا يجػػم عمػػع  Djoub,2018))سػػعت دراسػػة ىػػذا المػػدد وفػػ   والتوجيػػات
الهدرسػػيف هعرفتػػو وفيهػػو و ػػدرتيـ عمػػع البيػػاـ بػػو فيهػػا يتعمػػؽ بتكنولوجيػػا التعمػػيـو يػػـ تبػػديـ 

 التدريم الهطموم لهساعدا الهعمهيف ف  تكاهؿ التكنولوجياو
ةتجػػػػاه نحػػػػو دهػػػػج الهسػػػػتحديات ا هسػػػػتو  ىوهػػػػا :الرػػػػاهس عمػػػػ السػػػػ اؿ يػػػػنص 

ىػػذا السػػ اؿ تػػـ حسػػام  ولةجابػػة عػػف نالبحػػثلػػد  أفػػراد عينػػة  العمػػـو التكنولوجيػػة فػػ  دروس
، وكانػػػت لمهبيػػػاس عينػػػة البحػػػث الهتوسػػػطات الحسػػػابية والنسػػػبية والرتػػػم لتبػػػديرات الهعمهػػػيف

 :ا7تجدوؿ  النتايج كها ف 
(7جذٔل )  

 انًزٕعطبد انذغبثٛخ ٔانُغجٛخ نًقٛبط االرجبِ َذٕ ديج انًغزذذثبد

 .انجذثانزكُٕنٕجٛخ فٙ دسٔط انعهٕو  نكم فشد يٍ أفشاد عُٛخ ا

 و
 أفشاد

 عُٛخ انجذث

انًزٕعظ 

 انذغبثٗ

انُغجخ انًئٕٚخ 

 نهًزٕعظ
 انزشرٛت انًغزٕٖ

 13 يٕافق %73,54 3,65 ادًذ 1و

 6 يٕافق %2,61. 4,13 اعًبء 2و

 15 يذبٚذ %65 3 االء 3و

 12 يٕافق %75,22  3,76 اًٚبٌ 4و

 4 يٕافق %.3,4.  4,17 ًخطفب 5و

 9 يٕافق %7,.7 3,93 يُٙ 6و

 15 يٕافق %76,52 3.,3 َٓهخ 7و

 7 يٕافق %2,17. 4,11 َٕسْبٌ .و

 1 يٕافق ثشذح %7,39. 4,37 ايُٛخ 9و

 14 يٕافق %75 3,5 اٚخ 15و

 . يٕافق %79,57 .3,9 دُٚب 11و

 5 يٕافق %3,54. 4,15 يذًذ 12و

 2 يٕافق ثشذح % 6,52. 4,33 شًٛبء 13و

  11 يٕافق 76,595 .,3 يُبس 14و

 3 يٕافق %.4,7. 4,24 ْبجش 15و

االرجبِ َذٕ يغزٕٖ 

ديج انًغزذذثبد 

انزكُٕنٕجٛخ فٙ دسٔط 

 انعهٕو

 يٕافق % 6,.7 3,93
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لػد   يت ا هف الجدوؿ السابؽ أف  يـ الهوافبة عمع اةتجػاا نحػو الػدهج التكنولػوجع
 -% .0و7.ا وبنسػػػم هيويػػػة تراوحػػػت بػػػيف ت 33و0  - 07و7أفػػػراد العينػػػة تراوحػػػت بػػػيف ت

 % ا  33و73
 ; (Yusuf, & Balogun, 2011;كػػؿ هػػف:  دراسػػات وىػػذا يتفػػؽ هػػع   

Rana,2012 Razzak,2014; ; ; Mai,2015  ، التػ  أكػػدت  ا3351حسػف اللػافع
تمعبػػػو  أف الػػػذ  يهكػػػف العػػػاـ الػػػدور تجػػػاه ريجابيػػػة اتجاىػػػات لػػػدييـ الهعمهػػػيف عمػػػ  أف هعظػػػـ

 التعميهية وف  العهمية التعميـ ف  واةتماةت الهعموهات تكنولوجيا
 استيتادات عام٘ للبخح  

لوحظ وجود بعض جوانم ال عؼ ف  بيية التدريم الهبترحة والهتهيمة فػ :  ػعؼ الهػواد  -
تكنولوجيػػة الهتنوعػػة بهػػا التعميهيػػة الهبدهػػة حػػوؿ أسػػس وهعػػايير اةرتيػػار بػػيف ايدوات ال

عػػدـ ربػػراز يفػػراد عينػػة البحػػث أىهيػػة  -يتناسػػم هػػع أىػػداؼ الػػتعمـ واسػػتراتيجية التػػدريس 
و ع  ايهة بايدوات والهواد التعميهية ف  بداية رطة الدرس وتبػديـ نهػاذج لرطػط دروس 

 سوعدـ ربراز أىهية و ع هعايير لمتبويـ ف  رطة الدر  –بع يا ة يت هف ىذه البايهة 
توافر كػؿ هػف الباعػدا الهعرفيػة لمهحتػو ، وربػرات التػدريس، والريبػة والػدافع فػ  توظيػؼ  -

التكنولوجيا ف  التػدريس كػانوا هػف أىػـ أسػبام ارتفػاع هسػتو  أداء الهعمهػيف فػ  تمػهيـ 
بهػػا  والبايهػػة عمػػع دهػػج الهسػػتحديات التكنولوجيػػةو 5Eرطػػط دروس العمػػـو وفػػؽ نهػػوذج 

هػػف وجػػود  (Koehler&MIshra, 2006; Ritter,2012)يتفػػؽ هػػع هػػا ألػػار رليػػو 
 هعرفػة فػ  وجانػم التػدريس التكنولػوج  والجانم الهحتو  جانم هف كؿ وية بيف  عة ة
، ههػا يحبػؽ أف ػؿ الههارسػات بينيـ  التكاهؿ السع  نحو تحبيؽ و رورا الهينية الهعمـ

 لتطبيؽ التكنولوجيا ف  التعميـ و
السمب  نحو دهج الهستحديات التكنولوجية ف  بداية التدريم كاف هف أىـ العواهػؿ  اةتجاا -

فػػػ  دهػػػج التكنولوجيػػػا فػػػ  رطػػػط تػػػ ييرا عمػػػع انرفػػػاض هسػػػتو  ايداء لػػػبعض الهعمهػػػيف 
 أف هػف  (Alev, 2003) رليػو دراسػة ألػارت هػا هػع يتفػؽ بهػاا 1هيػؿ تـالػدروس 
 تػ ير التػ  العواهػؿ أىػـ هػف التػدريس فػ  ICT اسػترداـ نحػو الهعمػـ واتجاىات هعتبدات

فػ  حػيف تحػوؿ ىػذا اةتجػاه رلػع و التػدريس فػ  ايدوات ىػذه هيػؿ دهػج عمػع  درتػو عمػع
 ا هسػػتو  هوافػػؽ فػػ  هبيػػاس اةتجػػاه1اتجػاه ايجػػاب  بعػػد عهميػػة التػػدريم حيػػث حببػت تـ



 ............................................ تدريب معلمي العلوم حديثي التخرج على دمج المستحدثات التكنولوجية

- 731 - 

التكنولوجيػا ، هها يلػير رلػع أف الههارسػة العهميػة لربػرا دهػج وحممت عمع الترتيم الرابع
، بهػا ف  ترطيط دروس العمـو كاف ليا أير فعاؿ ف  تحويؿ اةتجاه هف سمب  رلػع ريجػاب 

مػة لمهعمػـ لههارسػة التوظيػؼ الفر تبػديـ  أف وىػوا Gill, 2008يتفؽ هػع هػا ألػار رليػوت 
 نيتػو عمػع يػـ وهػف نحػوه تجاىاتػوا عمػع ايجػاب  تػ يير لو يكوفالتكنولوج  ف  التدريس  

 لوو الهستببم  لةسترداـ واستعداده
وجػػود عة ػػة  ويػػة بػػيف تارتفػػاع أو انرفػػاضا هسػػتو  ايداء فػػ  ترطػػيط الػػدروس وفػػؽ  -

وتارتفػػػػاع أو انرفػػػػاض ا هسػػػػتو  ايداء فػػػػ  دهػػػػج الهسػػػػتحديات  5Eنهػػػػوذج التػػػػدريس 
و تبعػػد التػػدريسا التكنولوجيػػة، ايهػػر الػػذ  يعكػػس العة ػػة البويػػة بػػيف ترطػػيط التػػدريس 

، أ  أف هػف يهمػؾ هسػتو  أداء عػاؿ  فػ  تبعػد التكنولػوج ا الهستحديات التكنولوجيةدهج 
ترطػػػػيط دروس العمػػػػـو يكػػػػوف لديػػػػو هسػػػػتو  أداء عػػػػاؿ  أي ػػػػا فػػػػ  دهػػػػج الهسػػػػتحديات 

 ,Koehler&MIshra )هع ألار رليو أي ا ، بها يتفؽ  التكنولوجية رةؿ ىذه الرطط

2006; Ritter,2012)  ػػػة أف الهتوسػػػط العػػػاـ لهسػػػتو  أداء والػػػذ  ي كػػػد ىػػػذا العةو 
ا والػػػذ  يكػػػاد يكػػػوف هسػػػاو  7و0ىػػػو ت 5Eالطػػػةم فػػػ  ترطػػػيط الػػػدروس وفػػػؽ نهػػػوذج 

ا ، 7و0لمهتوسػػط العػػاـ لهسػػتو  أداء الطػػةم فػػ  دهػػج الهسػػتحديات التكنولوجيػػة وىػػو ت
فهف الهةحظ ىنا أنا كةىها يعكس هتوسط أداء عاـ يكاد يبتػرم هػف الههتػاز أ  هسػتو  

، هها يسفر عف نجاح بيية التدريم الهبترحة فػ  اكسػام الهعمهػيف أداء  عينػة البحػث عاؿ 
هػػع دهػػج الهسػػتحديات التكنولوجيػػة رػػةؿ  5Eأداءات ترطػػيط دروس العمػػـو وفػػؽ نهػػوذج 

و   هراحمو بدرجة تكاد تبترم هف الههتاز ، أ  بهستو  أداء عاؿ 
تعمـ وحمػر دوره فػ  أنػو هتمبػ  فبػط العهؿ بنظاـ التدريس التبميد  البايـ عمع سمبية اله -

ف  ترطيط دروس العمػـو والبػايـ عمػع   5Eأير بالسمم عمع تطبيؽ بعض جوانم نهوذج 
هيػؿ  أفراد عينػة البحػثريجابية وفاعمية الهتعمـ واستكلافو لمهعرفة،  كها ظير عند بعض 

 او  5ـت
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 التْصٔات 

 :يوم  بها يم   دهو هف استنتاجاتف   وء ها تومؿ رليو البحث الحال  هف نتايج، وها 
دهػج  هيػارات تنهيػة تت ػهف الردهػة أينػاء العمػـو لهعمهػ  تدريبية دورات عهؿ رورا  و5

 و  ترطيط الدروس التكنولوجية ف  الهستحديات
 بحيػث تػدهج نعػداد هعمػـ العمػـو  التربيػة كميػات تبػدهيا الت  الهبررات ف  النظر رعادا و3

الهعمـ ف  ههارسة ربرات تعميهية تبـو عمػع توظيػؼ الهسػتحديات التكنولوجيػة  الطالم
 و الهرتمفةطرؽ التدريس  رةؿ

فػ  التػدريس،  ادهػج التكنولوجيػه ايجاب  لد  هعمه  العمػـو نحػو اةىتهاـ بتكويف اتجا و0
 و  ك  يكوف توظيفيـ لمتكنولوجيا ف  التدريس توظيفا فعاة

مـو عمع تحبيؽ التكاهؿ بيف ايبعاد اليةث لهعرفػة الهعمػـ ت تركيز براهج رعداد هعمـ الع و7
 التكنولوجيااو –التدريس  –الهحتو  

ايهة الردهة حوؿ طرؽ التدريس الحديية البالعمـو أيناء عهؿ دورات تدريبية لهعمه   و1
 وفاعمية وايجابية الطالمو دهج التكنولوجيا ف  التدريسعمع 

 

 حبْخ مكرتح٘ 

الرييسية والعواهؿ الههكنة ندهاج تكنولوجيا الهعموهػات واةتمػاةت فػ  دراسة العوايؽ  و5
 براهج اعداد هعمه  العمـو  بؿ الردهةو

التػػدريس  فػػ  الهسػػتحديات التكنولوجيػػة اسػػترداـ وا ػػع تت ػػهف أرػػر  دراسػػات رجػػراء و3
 لمهعمهيف بمفة عاهة وهعمه  العمـو بمفة رامةو

 الردهػػةينػػاء وأ  بػػؿ العمػػـو هعمهػػ  لػػد  الذاتيػػة الكفػػاءا هعتبػػدات تعزيػػزاجػػراء دراسػػة ل و0
 والدروسوتنفيذ  ههارسة رةؿ التكنولوج  لمتكاهؿ

ودهػػػج الهسػػػتحديات  5Eترطػػػيط دروس فػػػ  العمػػػـو  ايهػػػة عمػػػع نهػػػوذج  أيػػػردراسػػػة  و7
التكنولوجية عمع بعض الهتضيرات لد  الطالم هيؿتالتحميؿ ، الدافعيػة، اةتجػاه، بنػاء 

 الهفاىيـ، هيارات اةستبماءاو
 .العمـو تدريس فع التكنولوجع الدهج هعو ات حوؿراء دراسات رج و1
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