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 : لص امل

بكلياة التربياة جامعاة  حاديي  الترار  استهدف البحث الحاال  اكساام معلما  العلاوم  
طنطا أداءات دمج المستحديات التكنولوجية ف  ترطايط دروس العلاوم وفاق المراحاس ايساساية 

، وذلاام ماال رااةس بييااة تاادريم مبترحااة ماال  بااس 5E Model ةلنمااوذ  دورا الااتعلم الرماسااي
 ، باالضااافة إلااك الكلااف عاال اتجاهااات عينااة(وجهااا لوجاا  –إلكتروناا  )الباحيتااال ذات لااكليل 

ولتحبياق هاذا الهادف اساتردم البحاث الحاال  . ف  تادريس العلاوم ادمج التكنولوجينحو  البحث
 تفاعاس لكيفياة حييياة ود يباة مرا باةمال أجاس أل يكاول هناام إجاراءات تماميم دراساة الحالاة 
رةس بيية التدريم المبترحة، ومال يام  الدروس ترطيط ربرا مع الطةم المعلميل عينة البحث

واعتمااد البحااث . دراسااة أداءات كااس طالاام ماال الطااةم المعلماايل عينااة البحااث دراسااة متعمبااة
 . ومعلمة امعلم( 51)الحال  علك عينة  وامها

باسااتردام  ايمااة  5Eو ااد تاام تباادير أداء كااس معلاام فاا  ترطاايط درس العلااوم وفااق نمااوذ    
تبادير أدايا  أيضاا فا  دماج المساتحديات التكنولوجياة راةس رطاة الادرس تبدير معادا لهاذا الضارو، و 

دمااج اه عينااة البحااث نحااو كمااا تاام إعااداد مبياااس اتجاا. باسااتردام  ايمااة تباادير معاادا لهااذا الضاارو
 .ف  تدريس العلوم االتكنولوجي
و ااد كلااافت النتاااايج عاال أل بيياااة التااادريم المبترحااة كاااال لهاااا أياار فااا  اكساااام الطاااةم   

مااااع دمااااج المسااااتحديات  5Eالمعلماااايل عينااااة البحااااث أداءات ترطاااايط دروس العلااااوم وفااااق نمااااوذ  
باالضااافة إلااك الكلااف عاال بعااو ( بمسااتوأ أداء عاااس  )التكنولوجيااة بدرجااة تكاااد تبتاارم ماال الممتااا 

 الادمج نحاو االتجااا توافر درجةأن  كما كلفت النتايج عل. تدريم المبترحةجوانم البمور ف  بيية ال
( 09.0) ككاس للمبيااس الحسابك المتوسط كال حيث موافق بدرجة كانت لدأ عينة البحث التكنولوجك
 يم الموافبة علك االتجااا نحاو الادمج التكنولاوجك لادأ أفاراد العيناة وال %(  7.97) نسبك وبمتوسط

ويوماا  %(. 73933 -% .790.)وبنساام ميويااة تراوحاات باايل ( 0933  - 4907)تراوحاات باايل 
 دمااج المسااتحديات مهااارات تنميااة تتضاامل الردمااة أيناااء العلااوم لمعلماا  تدريبيااة دورات البحااث بعمااس

عااداو  .التادريس التكنولوجية فا  تطويرهاا  حياث مال التربياة كلياات تبادمها التا  المباررات فا  النظار ا 
 .التدريس ف  التكنولوجية للمستحديات ودمجها

 : الكلمات المفتاحية 

 – 5E Model الرماسايةنماوذ  دورا الاتعلم  –الر ما   الاتعلم –المستحديات التكنولوجية  
 .االتجاا نحو الدمج التكنولوج  –ترطيط دروس العلوم 
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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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 :مقدمة

، وانرااااراط المعلوماااااتلااااهد العااااالم أواراااار الباااارل العلااااريل تطااااورا  فاااا  تكنولوجيااااا   
التكنولوجيااا فااا  جميااع مجااااالت الحياااا المرتلفاااة، هااذه التطاااورات تحاات م علاااك أجهاا ا التربياااة 

معتماادا علااك جعااس التكنولوجيااا ركياا ا أساسااية فاا  والتعلاايم مااياية سياسااات تربويااة جدياادا 
حداث تضيرات جذرية ف  البيية التعليمياة، والتا  مال لا نها تحسايل البيياة . العملية التعليمية وا 

 .(Peña-López, 2016) التعليمية، و يادا دافعية التعلم وتطوير أنماط تفكير الطةم
مماا  لبكية وسايا ية أمبحت ولكل ،تمنيفية وهرمية لم تعدطبيعة المعرفة  حيث ألو   

 انتلاااارلاااكس و بنيااال الم سساااات المعرفيااة وممارسااااتها، فنجااد الياااوم أل  فاا  يتطلاام تضييااار
، بس تعددت المساارات مال راةس لابكة اننترنات وماا تحتويا  ا  يرط ا  المعرفة لم يعد يسلم مسار 

تدفبها بواساطة الجمياع  ، وأل المعلومات يتمالنهاية لهاللتوامس وموا ع  مدونات ومنتدياتمل 
 ,Landyبالماااوت والماااورا والااان  الوساااايط متعاااددلاااك الجمياااع ومااال راااةس التواماااس وا  

2007)). 
التضياار فاا  طبيعااة المعرفااة فاا  التطااور التكنولااوج  الهايااس و وماال ياام كااال لهااذا       

الممااحوم  الااتعلمتااوافر تطلاام ذلام ي، حيااث علاك عمليتاا  التعلاايم والاتعلميياار العمار الر ماا  ا
الااتعلم ميااس متميلااة فاا  الااتعلم الر ماا    بالممارسااة التعليميااة التاا  تسااتردم التكنولوجيااا بفعاليااة

الكتاااام ، تبنيااااات الفمااااوس الدراسااااية، ، الااااتعلم المرااااتلطgamification التلعياااامالتكيفاااا ، 
ميااس الهواتااف وأجهاا ا الكمبيااوتر  نباااسالااتعلم ال، كاينااات الااتعلم، تحلاايةت الااتعلم، انلكترونيااة

، المااوارد التعليميااة المفتوحااة، الااتعلم انلكتروناا ، الااتعلم اللرماا ، IPADالمحمولااة وأجهاا ا 
 .(Davis, 2019) الوا ع المع  و ، الوا ع االفتراض ، محسنة للتعليم والتعلمالتكنولوجيا ال

يتمياس الاتعلم الر ما  فا  الاتعلم الاذ  يحاادث فا  بيياة ر مياة تعتماد علاك اسااتردام و     
التكنولوجيا الر مية بمرتلف أنواعها ف  إحداث الاتعلم المطلاوم وتباديم المحتاوأ وماا يتضامن  

، مااع وجااود االتماااس المريوبااةماال أنلااطة ومهااارات وارتبااارات، وتحبيااق ايهااداف التعليميااة 
، .335ممااادول لااالب  و رااارول،)مل بااايل عنامااار العملياااة التعليمياااة المتااا امل وييااار المتااا ا

734.) 
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 Siemens, 2004)  (Ross,2018; Roblyer, etكااس ماال ألااار ااد و   
al.,2009; تتميااس والتا   وايهاداف ر ما  يبااوم علاك مجموعاة مال المباااد ءلإلاك أل الاتعلم ا

   :ا يل مفي
 استردام التكنولوجيا وحده ال يكول فعاال  ما لم يتوسط  مدرس فعاس . 
 لة تتمالاااك ماااع معاااايير يتسااااعد الماااوارد الر مياااة المعلمااايل فااا  تطاااوير فااار  تعلااام أمااا

فهاا  تساااعدهم علاا  الملاااركة  االسااتعداد للوظيفيااة وهاا  مناساابة وذات مضاا أ للطااةم  
 .علمبلكس حبيب  ف  انتا  المعلومات أيناء عملية الت

  تسااما الممااادر الر ميااة للطااةم والمعلماايل باالتماااس والتعاااول مااع الطااةم والمعلماايل
لمحتاوأ اوامكانياة تحاديث وتعاديس . وييرهم مل الباالضيل الما يريل ارراريل وماع المحتاوأ

 . والمنهج التعليم 
  اللابكات  –راةس مجتمعاات الممارساة  فا  ألاكاس متعاددارسام   التعلم بلكس ييريحدث

 .إنجا  المهام المتعلبة بالعمس –اللرمية 
  التعلم عملية مستمرا مدأ الحيااLife Long Learning  فالتعلم والمهام المرتبطاة با ،

 .ا  دلم يعدا منفمليل، فف  عديد مل الموا ف يكونال واح
  مااط جديادا ومفيادا يام تكاويل أنالترابطات بيل ممادر المعلومات، ومال تكويل البدرا علك

 . أهم متطلبات التعلم ف  ظس ا تماد المعرفة ويعد هذا مل، لهذه المعلومات
  موجاااة ذاتي اااا الااتعلم يكاااولSelf-direction learning  ييااار محااادد بو ااات أو مكاااال

باالسالوم الاذ  يتناسام ماع  دراتا  بلاكس مريا  أو ما يرياد ، والمتعلم يتعلم وبسرعة ذاتية
 .و مبروءمسموع أ

  ومعرفاااة " كياااف "معرفاااة أمااابحت مكملاااة ل( أيااال نجاااد المعرفاااة المطلوباااة " )أيااال "معرفاااة
 ".ماذا "

 للمعلوماات والتعارف  والمساتمر فاور التبيايم مرا بة التبدم نحاو أهاداف الاتعلم مال راةس ال
 .وتبديم التضذية الراجعة علك النتايج وتمحيا ايرطاء

   ا نيبات إتبال أهداف التعلم بعدا طرقتوفر الموارد الر مية للطةم  .فرم 
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تكنولوجياا  أل بيياة الاتعلم الضنياة با دوات عل ( (Webb,2005 كدأ وف  هذا المدد 
تااا ييرات  تااادعم الاااتعلم مااال راااةس أربعاااة" بيياااة الاااتعلم الر مااا  "  ICT المعلوماااات واالتمااااالت

الذاتيااة  اندارا دعاامماادأ واسااع ماال الرباارا، لمااام بان  ،المعرفاا  االنفجااارتع ياا  : هاا أساسااية 
 .البيانات وتبديمها عملية الحموس علكتسهيس و  ،للمتعلم

 علاك يا ير الر ما  أل الاتعلمعلا   (Hammond, et al., 2014, 8)كاد أو    
 جديادا ألاكاس ظهاور إلاك أدأالر مياة  استردام الوسايط وكذلم للمعلم، التدريسية الممارسات

 يساس النظار إعاادا أوجام مماا والاتعلم التعلايم دعام عملياات فا  تسااعد التكنولوجياا مال
 الر ما  الاتعلم يساتردم كا والتبيايم  التعليمياة وايياراو ،التدريسية تلم الممارسات ونظريات

 التحمايس لتع يا  تفاعلياة  متعاددا، وبطريباة ب لاكاس المحتاوأ تباديم راةس مال التكنولوجياا
 & Macleodالماعبة المفااهيم فا  فهام تسااعد وأسااليم وساايس م بتاوفيرللطاة العلما 

Sinclair, 2015, 1)  .)  
الحااد   البارل فا  الر ما  للاتعلم إطاار وضاع تام التكنولوجياة للياورا ومساايرا    
ا تمااد  متطلباات ماع للتعاماس المنلاودا الاتعلم مررجات نوعية تحدد ر ية رةس مل والعلريل
 للتادريم فار  تاوفير راةس مال ،اوتنميتا  مهنيا الر ما  المعلام إعاداد فا  متميلاة  المعرفاة، 
 واالسااتعانة ،الر ميااة التاادريسوتمااميم المناااهج واسااتراتيجيات ، المسااتمر الر ماا  والااتعلم

 الرسااوم ،تالفةلااا ،وهاتالفياادي ،المااورميااس   ICTبتكنولوجيااا المعلومااات واالتماااالت
الويم مياس المادونات، وموا اع التواماس عبار وتطبيبات ، التعليمية ايلعام ،المحاكاا ،ةالمتحرك

لرامو  واالستبماء، البحث راتامه تنميةل ر مية تعلم بييات تمميمل اننترنت وييرها  الطاةم ا 
 االلكترونياة أدوات التبيايم راةس مال فهمهام مادأ و يااس لتعلمهم المستمر التبييم عملية ف 
 (.3357 نبيس فضس،)

تلاير و  ،للاتعلم الر ما مال المتطلباات ايساساية  المساتحديات التكنولوجياة تعتبرو     
كاااس مااااهو جدياااد ومساااتحدث فااا  مجااااس اساااتردام وتوظياااف الوساااايس ل إلاااك منظوماااة متكاملاااة

جمااع تو ، اميااة وحااس ملااكةتهليعتال تحبيااق االهاادافالتكنولوجيااة فاا  العمليااة التعليميااة بهاادف 
باايل أنماااط عدياادا ماال الميياارات التعليميااة المكتوبااة والمسااموعة والممااورا والمتحركااة بلااكس 

  .(.333،فاطمة إبراهيم  .335ممدول للب  و ررول،)كترون ال
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عاداد أنلاطة    فالمعلمول بحاجاة إلاك التعارف علاك التكنولوجياا التعليمياة و  بولهاا وا 
مرتلفااة مااع التكنولوجيااا ومااع ماارور الو اات، وتطبيااق تجااارم مرتلفااة، وتحساايل اسااتردامهم 

لااذا . للتكنولوجيااا، وتبياايم نتااايج  اارارهم ودمجهااا فاا  النهايااة بلااكس فعاااس فاا  الفمااوس الدراسااية
يحتاا  المعلماول إلاك و ات لتضييار ومال يام . تكنولوجيا ه  عملياة معبادافاعتماد أو مباومة ال

 (Sampaio, 2013).التدريسية   ممارساتهم
 التعلاايم فاا  إحااداث لتطااوير تباار  أهميااة دمااج التكنولوجيااا بااالتعليم كاسااتراتيجيةو     

نبلة نوعية واالنتباس بالمعلم مل دوره التبليد  كملبل ال  دوره الجديد كباياد ومرلاد وموجا ، 
واالرتباء بالمتعلم مل متلق سلب  ال  باحث مبدع، ومفكر نا د، وهذا ما أكاده تبريار يونساكو 

معظم المعلمايل يرلاول مال اساتردام التكنولوجياا فا  التعلايم  النهام  نا نجدلكن .3331عام 
المعلمايل اتجاهاات  ونظارا  يهمياة، الضارف المافية فا  حملهم أعبااء إضاافيةانها ست   تبدوليع

 وداد) وتحديااادها عليهاااايجااام التعااارف  لاااذادماااج التكنولوجياااا فااا  العملياااة التعليمياااة نحاااو 
 . (3353سفر،

 إلاك (503، .333عباد اللطياف الجا ار،  3331ممادول الفبا ،) كس مال لارأو     
ينااء أ دمجها ف  العملياة التعليمياة التكنولوجية وعدم تدريم المعلميل عل أل نب  المعارف 

د  يا  همية توظيف التكنولوجيا ف  العملية التعليمياة ي دراكهمإعدم و عدادهم بكليات التربية، إ
ل أ باالضاافة الاا توظيفهاا فا  العمليااة التعليمياة، م للمهااارات التكنولوجياة و اكتساابهالا  عادم 
تا د   التدريبية الت  يتلباها المعلمول مفروضة علايهم مال  باس و ارا التربياة والتعلايمالبرامج 

  .ال  تحسل طفيف ف  الممارسات التربوية
دماج المساتحديات التكنولوجياة وفيما يتعلق بتدريس العلوم بمافة راماة نجاد أل    

تحتاا  مادا العلوم بمفة عامة ت عد مل أكير الماواد التا  ف، وضرورا حتمية يميس رطوا مهمة
عتمادها علك أسلوم حاس الملاكةت وا   ،لتمي ها بالتطبيق العمل  ايدوات التكنولوجية ال  دمج

بالنساابة  الااذهن  تاادريس العلااوم يحتااا  إلاك التريااس والتمااورف  وهاذا مااا يحبباا  الااتعلم الر ما 
 (. 3334مهند عامر، )لكس مل المعلم والطالم 

فا  تباديم  ةياالتعليمالعملية ف   ICTدمج  أهمية عل العديد مل الدراسات ت كد و     
الاادعم البااو  للمناااهج المعاماارا البايمااة علااك ت كيااد المهااارات، ورامااة مهااارا توليااد المعرفااة 
ولاايس مجاارد نبلهااا، واالهتمااام ايكباار بالكيفيااة التاا  تسااتردم بهااا المعلومااات ولاايس بمحتواهااا 
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مااابا يالماااعبة فااا  المنااااهج، بحياااث للموضاااوعات المماااادر المتنوعاااة  وكاااذلم تاااوفيرفباااط  
 Bello, et)ولاايس مجاارد جهااا  للعاارو( Cognitive Tool)الكومبيااوتر أداا معرفيااة 

al.,2018; Oliver, 2008.) 
 ماع المنااهج ICTوتساعد المساحة ال منية المرناة التا  توفرهاا عملياة دماج الاا      

يم التوامس ماع ارراريل  ،فهمها ذاتيا مما يساعد  علك  يادا تفاعس المتعلميل مع المعلومات
للباارل سااعيا وراء تبااادس الرباارات حولهااا والااذ  أدأ فاا  النهايااة إلااك ظهااور طاارق تاادريس 

باايل ألااكاس الااتعلم الااذات  والتعاااون  ميااس الااتعلم البااايم علااك اللعاام الحاااد  والعلااريل تاادمج 
(Play based learning ) والاااتعلم الباااايم علاااك االستبمااااء(Inquiry based 

learning ) والااتعلم البااايم علاااك الملااروعات(Project based learning ) والماااف
بميابااة   ICTوييرهااا ماال طاارق الااتعلم التاا  كااال الااا ( Flipped Classroom)المبلااوم 

 (..335ألرف عبدالبادر،  ) العامس المحف  لها
سااابق تااا داد دافعياااة واساااتمتاع الطاااةم بعملياااة الاااتعلم الباااايم علاااك ونتيجاااة لماااا   

االستبماء الذات  وحس الملكةت وانبداع، مما ي د  تنام  اكتسابهم لمهاارات البارل الواحاد 
فانل ( 3337)وحسام تومايف اليونساكو. والعلريل كاالتعلم الاذات  والتباويم الاذات  والتواماس

، والمنتاااديات للحماااوس علاااك Blogsلمااادونات ، اSkypeمياااس  Web 2.0اسااتردام أدوات
المعلومااات وا  امااة لاابكة ماال العة ااات مااع المتعلماايل اررااريل والمعلماايل والماادارس وربااراء 

 .المادا والمجتمعات ايررأ، يعتبر وجها مل أوج  التطوير المهن 
ر عناماار حيويااة لبييااات وفيااتكنولوجيااا المعلومااات واالتماااالت دمااج  نجااد أل حيااث  

وأنظماة المحاكااا التا  دعمات ( Virtual Environments)الاتعلم مياس البيياات االفتراضاية 
كماا . ويو ية عملية التعلم ورامة أيناء التعامس مع ايج اء المعبادا والماعبةممل ممدا ية و 

عملت تطبيبات التعلم عال بعاد علاك تاوفير التواماس الادايم بايل الماتعلم والمعلام داراس وراار  
، والذ  يتيا للمعلم البث الحا  للفياديوهات عبار اننترنات ويمكال Vialogتطبيق المف ميس 

للطااةم المتااابعيل أل يبومااوا بااالتعليق علااك د يبااة معينااة أيناااء البااث، وكااذلم يتاايا لهاام نلاار 
 ,.Voogt et al)ملااريعهم ونبالااتهم علاك هيياة فياديوهات وتلبا  التضذياة الراجعاة حولهاا

2017.) 
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فاا  عمليااة الااتعلم فاا   يااادا نساابة دمااج المتعلماايل ماال  ICTدمااج الااا  يساااهمكمااا    
إلاك منااهج تباوم علاك ( Content-centered)رةس تحوس المناهج مال محورياة المحتاوأ 

وكاذلم تحاوس ربارات الاتعلم . المتعلباة بمجتماع المعرفاة( Competence-based)الكفايات 
واساااتبداس نماااط . تعلم لساااوق العماااستهيااال المااا( Scaffolds)إلااك ممارساااات وا عياااة متدرجاااة 

التاادريس التبليااد  باانمط  راار أكياار تفاعليااة وتلااويبا  يعتمااد علااك المااتعلم كلااريم فاا  تكااويل 
ممااادر المعرفااة وأدوات المعرفااة والوسااايط التاا  يباادمها نعددالمعرفااة واستكلااافها ماال رااةس 

تاحااة الفرمااة لهااICTالااا م لتبااديم التضذيااة ، تااوفر محتااوأ يبااوم علااك تحااد  فكاار المتعلماايل، وا 
-Noor-ul)الراجعاة ينفساهم وهاذا يساااهم فا  مساتوأ المساا ولية الفردياة والجماعياة لااديهم

Amin, 2013; Hanafi et al., 2017.) 
 ;Lassner&McNaught,2003) الدراسااااات ميااااسبعااااو  نتااااايج وتلااااير   

Hong,2000; Levy, 2009; Chiu, 2009)  إلاك أل دماج الااICT   بلاكس ماحيا فا
وتحساايل ، وحااس الملااكةت وفهمهااا فهمااا عميبااا   العلميااة الظااواهر التعلاايم يساااهم فاا  اكتلاااف

 ااد يحفاا  التحااوس النااوع  فاا  كااس ماال المحتااوأ وطاارق التاادريس واللااذال ممااا  جااودا التاادريس
 . يعتبرال بميابة الجوهر لعملية إمةل التعليم ف  البرل الواحد والعلريل

، مسااتعينيل Fuchs,2004)   &(Woessmanالدراساة التا  أجراهااو اد أيادت   
أوع  بعو الباحييل ذلم إلاك أل اساتردام  كما. هذه النتايجPISA بالنتايج الدولية الرتبار الا

ي يااد ماال دافعيااة الااتعلم لااديهم ممااا ي يااد ماال الاا مل الااذ  يبضااي  الطالاام فاا   ICTيلالمتعلماا
رتفاااع المسااتوأ ايكاااديم  لاا  فاا  ظااس نمااو ملحااوظ ممارسااة الااتعلم رااار  الفمااس وبالتااال  ا
 (.Bello, et al., 2018)لمهارات التعلم الذات  ومهارات التوامس 

الااااتعلم الر ماااا  البااااايم علااااك توظيااااف ماااال رااااةس العاااارو السااااابق يتضااااا أل و   
فااك ايدوار التااك  جذريااةتضياارات  ماال الضاارور  أل يحاادثالمسااتحديات التكنولوجيااة التعليميااة 

ماتعلم العمار الر ما  فا  حاجاة إلاك مساتوأ  أمابا حياث  تعلمماواليبوم بها كة مال المعلام 
مال الواضاا تضيار ماا يتعلما  ف. ا تمااد المعرفاةعمار عال  مل التعليم مال أجاس النجاال فا  

، والتضياار هاذا الااتعلم  فا  ضااوء وا اع العولمااة، وعماس المعرفااة، وكيااف  ومتاك  يحاادث الطالام
 . (Burkhardt, 2003) السريعاالجتماع  
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الاتعلم مال هاذا أل يستردم أدوات إبداعياة جديادا لتع يا   عل  المعلم يجم يم ومل  
العمار الر ما    حياث أمابا متعلما (Kidd, 2010, 78).للماتعلمأجاس النجاال المساتببل  

ملااركة فا  الاتعلم كتفضيس العماس التعااون ، الاتعلم بالعماس، ال مل الرماي  الجديد وليمتلك
، الوموس إلك المعرفة ب نفسهم، الحاجة إلك الحوار والمنا لة والتوامس ماع رةس االستبماء

 .(Rodgers, 2006) ايرريل، تفضيس نماذ  انتماس المريية والحركية
فاا  مجاااس التعلاايم تعتباار ايداا المسااتحديات التكنولوجيااة المتاحااة ارل  فاانلعلياا  و   

والاااباع جمياااع  البياااام بااا دوارهعلاااك العمااار الر مااا  ماااتعلم الفعالاااة التااا  يمكااال أل تسااااعد 
ولكاال الساا اس هااو كيااف توظااف هااذه التكنولوجيااا فاا  تعلاام الطالاام . السااابق ذكرهااا  رمايماا

إل  ،((Rodgers,2006   اره والااباع رمايماا باللااكس الااذ  يساااعده علااك البيااام باا دو 
مواكباة تضيارات العمار يعتبر هو المس وس عل  المعلم ين  تكمل ف  االجابة عل هذا الس اس 

الر ماا  ومعرفااة كيفيااة التعامااس معهااا بمااا ياانعكس علااك تهييااة الطااةم لفهاام العماار الر ماا  
 .(3337 نديس ،أحمد ) التعامس مع واالنرراط في  واكتسام مهارات 

لاااذلم . ل دعااام وافااار مااال البياااادات التربوياااةولكااال المعلااام ال يساااتطيع النجاااال بااادو  
كس مساتمر واماداده باالفر  بلا تبوم باالعاداد والتادريم للمعلامفالم سسات التعليمية البد أل 

البااد أل يااتم إعاادادهم بحيااث يباادمول  الحاااد  والعلااريل فمعلمااو الباارل .لتحساايل مهاراتاا 
اااا ، لاااذلم فهااام يحتااااجول مااال مهاااارات تكنولوجياااا تعليمياااة لااادعم التكنولوجياااا لطةبهااام فرم 

لايس  مماا يجعاس دور المعلام. اءا الر مياة أنفساهم ماا يكفا  لاذلموالكف تالمعلومات واالتماال
يباوم الطاةم لااريع ممهاام و بديم تبس  مجرد تبديم بسيط للمحتوأ كما ف  الفموس المدرسية

 .(Cauthen, 2011) بتنفيذها
العديد مل الم سسات والمنظمات والملاريع العالمية  اهتمتف  هذا المدد و   

ونلرت  .نعداد المعلم بما يتناسم مع هذا العمر وما يرتبط ب  مل مبادأء تعلم مناسبةب
UNESCO, 2008) )  يكونوا لك  المعلميل تدريم يتم أل يجمملروعا  ين  علك أن 

وم هليل  .التكنولوجيا أل تجلبها يمكل الت  بالممي ات المتعلميل تمكيل علك  ادريل
 المادا محتوأ تدريس علك  ادريل يكونوا وأل ،ومهاراتها وممادرها الستردام التكنولوجيا

المجتمع العالم  للتكنولوجيا وأوضا  ومهاراتها التكنولوجيا مفاهيم بنلرام الضرورية وذلم
أل  International Society ForTechnology in Education(ISTE)ف  التعليم
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هنام تنافسات عالمية ا تمادية مما يتعيل علينا إنتا  معلم يمتلم مهارات وربرات نعداد 
د أل العمر الر م  البلمعلم  طةم ناجحيل ف  هذه البيية، كما أل برامج انعداد المهن 

تبو  المعلم بالمعرفة والمهارات لضرس ايدوات والممادر الر مية ف  بيية 
 .(ISTE,2008)التعلم

التمميم : دوار المعلم فيما يتعلق بكس ملف  أ ات جذرية تضير حدث ومل يم   
اندارا  -استردام التكنولوجيا  -التفاعس  و االتماس –التعلم و التدريس  -الترطيط و 

 .(3333حسام الديل ما ل،) والتنظيم
 :البد أل يكول  ادر ا علك أل" العمر الر م "21فمعلم البرل 

   يممم ويبوم ويعيد مياية استراتيجيات التدريس والتعلم بلكس فعاس، وذلم عل طريق
 .المراجعة المستمرا لممارسات  التدريسية

  عادا تعلم المهارات يكول معلم ذاتك التوجي ، ومت مة ، و ادرا  علك التعلم المستمر، وا 
المهنية مل رةس المةحظة والتسجيس المنتظم يفعال ، وتبويم  يار تدريس  علك 

 .للمعارف المترممة الفعاس، واالستردام المتعلميل
 المستند إلك الدليس، والبدرا  يلم بالمعرفة اللاملة عل استراتيجيات التدريس، والتعلم

 .علك  تحسينها، أو تضييرها، أو تطويرها عند الحاجة
  عرو الحالية بلكس نبد  فك مجال  ورموما لمعرفة بتطبيق ا اللرمية يترذ  رارات

جراءات المجاس المعرفكلالد يق ل واالستردامالمعرفة،  ، 3333جوال، ) محتوأ وا 
434.) 

 الحاد  والعلريلمعلم البرل إلك أل  (Cauthen, 2011)ف  حيل ألار   
 لتدريس باستردام ايدوات الر ميةيكيف المنهج ومتطلبات  لال يكول  ادرا  عل  أل يجم 

وبناء الروابط بيل المجاالت الت  تعط   يمة  المنتديات والويك  والمدونات ميسالمرتلفة 
مستردما  لألدوات الر مية  المرتلفةفهم وتطبيق أنماط التعلم و  لتع ي  المتعلم،و للتعلم 

، كذلم البد أل يكول المعلم متعاول وملارم، ومساهم، ومرترع، ومرا م المرتلفةالتعاونية 
ينظر إلك وجهات   متعدد الر أالمنا لات، وتطوير المحاديات و  ومسهس للتعلم، يبوم بتركي 

للسلوكيات  ا  نموذج.   الفمسة استردامهم لهذه الر أ فنظر اررريل ومدارلهم، ور ية كيفي
ويرلق نموذجا للتوظيف المعرف  ف   ،، والبيم الت  سيبوم بتدريسهاالمتعلمالت  يتو عها مل 
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 معاييرلل حلة  مو  مرلدا  وموجها  ومطورا  لذات  باستمرارو  ،عملية التعلما  لمبيم ،محتوأ المبرر
  .تضذية راجعة واضحة وفرديةل را  بتكمو 
باالضافة الك ماسبق نجد أل معلم  العمر الر م  ك  يبوماوا با دوارهم السااببة فهام    

 ((Osta,2018: يل  وعة مل المهارات متميلة فيماف  حاجة إلك امتةم مجم
تباويم جوجاس ، )مياس الر مياة لوموس إلك العديد مال ايدوات لإنلاء حسام علك جوجس  -

  .(وارساس واستبباس الرسايس، ويايق جوجس ،  ارأء جوجس ، ررايط جوجس
والتعاارف علااك  ياااهوماال رااةس محركااات البحااث ميااس المعلومااات  ممااادرالبحااث عاال  -

 . للبحث  المتبدمة الريارات
 .، المنتديات ، المدونات RSSمل  ار ء ايربار المعلومات تجميعتنظيم و  -
المااور ، وملاااركة slideshare، الماادونات والااويك علاا   لاابكة االنترناات عباارالنلاار  -

 . ، وررايط جوجس ليم، والفيديوهات رةس اليوتيومرةس ف
، إنلااء ويكا  مجااس الترما تهاتم بانفس  ات الت مدونال معالتوامس والعمس التعاون   -

، استردام الويك  والمدونة لبنااء فماس عبار ةم والربرات المرتلفة تلارم في وجعس الط
، إنلاااء لاابكة تعلاام ميااس فيساابومبكة مهنيااة اجتماعيااة ، الملاااركة فاا  لاالاابك مو ااع 
 .لرمية

فمعلموا العمار الر ما  كا  يبوماوا با دوارهم ويمتلكاوا المهاارات الساابق ذكرهاا وبالتال    
فعالااة تدريبيااة بنماااذ  الردمااة  أيناااءو  رااةس مرحلااة انعاادادحاجااة إلااك أل يبااادوا فهاام فاا  
ستراتيجيات التعلم مدأ الحيااا التدريسمحتوأ التوظيف التكنولوج  ف  لمهارات  أل  ، حياثوا 

 يوساع رةلهاا مال والتا  المتنوعاة، والممارساات اينلاطة مال التدريم يبدم للمعلم مجموعة
 .المهن  أداي  ويطور مل مل مهارات  ويحسل نطاق معرفت ، مل
 يوظااف أل ياارأ معلماا الطالاام فاا  حاجااة إلااك أل  (Hooker,2011)وضااا أفبااد    

 حبيبية وتكاملية والت  تمكال الطاةم مال الملااركة فا  حاس الملاكلة، موا فالتكنولوجيا ف  
 .والتعاول ف  ملروعات ، واالمتداد انبداع  لبدراتهم ف  تعلم وابتكار المعرفة

تكنولوجيااا   دراساات  لكفايااات فاا (Monsakul,2007) الااار هااذا الماادد وفاا   
المساااتحديات لمعلمااا   باااس الردماااة فااا  تايةناااد إلاااك أنااا  ماااع  ياااادا  تالمعلوماااات واالتمااااال

مكانياة الومااوس إليهاا مال كافااة ا التكنولوجياة ، فماال يمااكلالتا  ظهاارت فا  اروناة ايرياارا وا 
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الضااارور  لبااارامج إعاااداد المعلااام أل ت كاااد علاااك اكتساااام طةبهاااا المعرفاااة والمهاااارات التااا  
 .لوجيات ف  تع ي  التدريس والتعلمهذه التكنو  يحتاجونها ف  تطبيق

ب ل الطةم المعلميل يفتبدول كفايات  (Yusuf, 2011)ومل يم أومت دراسة    
لتدريم المعلميل مما يجعس هنام حاجة  ،ف  المنهج للمستحديات التكنولوجيةالدمج الكل  
ف  برامج إعداد المعلم ف   وتطبيبات الويم تكنولوجيا المعلومات واالتماس عل  استردام

 .الجامعات
إلاااك أل المعلااام ال يحتاااا  فباااط أل ياااتعلم كياااف  ((Goktas,2009دراساااة ألاااارت و    

اااا  المسااتحديات التكنولوجياااة  يسااتردم   كمااا نااااد.  فاا  تدريسااا  كيااف يااادمجها  ولكاال أيض 
(Gronset,2010) يدوات الر مياة المتاحاة ب همية إعداد معلم  المستببس لفهم واساتردام ا

، وذلام تكنولوجيا فا  بارامج إعاداد المعلام، والبد أل تممم الجامعات مدرة  لدمج البلكس جيد
 .   المعرفة والمهارات التكنولوجيةاستجابة لل يادا الهايلة ف

أل يكاول  ضارورا أنا  مال أهام تا ييرات العمار الر ما  الاك سااتاالدر  بعاو وتلاير     
والتا  تلاتمس علاك  التكنولوجياا علاك مبنياة أنلاطة فا  الاراكهم مال راةس المعلمايل تادريم
 (Savittree, et al., 2009) التادريس تكنولوجياا اساتردام فا  فياةرااالحت المعرفاة تطاوير
 لجعاس تطاوير الاتعلم علاك والتلاجيع التدريساية، المنااهج ف  لدمجها المعلميل  ابلية وتع ير
 . (Ham, 2007) االتكنولوجي تتبع الفموس
 انلكتروناا  التاادريم  هميااةب المحليااة والعالميااة العديااد ماال الدراسااات أومااتو    

 عباادحساايل   3355وهبااة،عماااد   3331ساالطال،عااادس )ماال  كااس دراسااة ميااس للمعلماايل،
 ; Gebara,2006 .335دعااااااء عباااااد الع يااااا ، و  حناااااال ابورياااااة   3353المعطااااا ،

Mantyla,2010;)،  وذلاام ماال رااةس تهييااة بييااة تفاعليااة ينيااة بالتطبيبااات المعتماادا علااك
تاادرم ماال بلااوف أهااداف دا والتاا  تمكاال المتبنيااة الحاساام ارلاا  ولاابكات  ووسااايط  المتعااد

أ مر و ت ممكل وأ س جهاد مباذوس العملية التدريبية مل رةس تفاعل  مع ممادرها وذلم ف  
 ( . 3353الكرد ،حمد  )وب علك مستويات الجودا دول تبيد بحدود المكال وال مال 

حوس إعداد معلم العلوم للتدريس باستردام  بنجراء دراسةDuran, 2009) ) ام و      
 Networking Learningالتكنولوجيا ف  ضوء مدرس مجتمع التعلم اللبك  
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Community Approachألارت إلك ضرورا إعطاء الفرمة للطالم المعلم أل ، والت  
 .يتعلم ويدرس بالتكنولوجيا وليس مجرد التعلم عنها

بضارورا تضاميل الوساايط التكنولوجيااة  (Rocha asmita,2009)أومات دراساة و    
وكاااذلم أومااات  دراساااة . داد وتااادريم معلااام علاااوم  باااس الردماااةفااا  بااارامج إعااا ICTوأدوات

(Alev,2003)  باا ل معلماا  المسااتببس يجاام إتاحااة لهاام الفرمااة للتاادريم وارتبااار مهاااراتهم
 .سااتهم ، وتاادريس ماوادهم التعليميااةوانعكاساها علااك ممار  تبتكنولوجياا المعلوماات واالتماااال

ااا  اماات و ارا التعلاايم بااايردل   The jordanian Ministry ofوفاا  هااذا الماادد أيض 
Education بدراسة أظهرت نتايجها أل تعرو المعلم لمبررات  ايمة علكICT  كال لهاا أيار

 . فعاس ف  تنمية مهاراتهم ف  الدمج التكنولوج  رةس عملية التدريس والتعلم
أل النمو المهن  الحبيب  ( 057، 3357)روبرت مار انو، تام  هيفلبور  ويرأ     

التكنولوجيا ف  أل  ي كد عل هو أمر جوهر  للمعلميل لك  يستردموا التكنولوجيا بفاعلية، و 
ولكنهم يحتاجول إلك  ،فالمعلمول ليسوا بحاجة لتدريس التكنولوجيا  نهاية المطاف مجرد أداا
يعلموا المهارات المعرفية ومهارات اندارا الت  يحتاجها الطةم حتك  استردام التكنولوجيا لك 

 .    يحببوا النجال ف  البرل الحاد  والعلريل 
الستردام وتدريب   إعداد المعلمما نادت ب  الدراسات الساببة مل ضرورا ف  إطار و      

-Engida, 2014, 9) ) ام ف  التدريس والتعلم،  المستحديات التكنولوجيةودمج 
علك الدمج التكنولوج  التدريم لمعلم العمر الر م  أساسية لعملية  تحديد أربع مراحسب19

 :والت  تتميس فيما يل ل   انعدادرةس مرحلة 
االهتماام فا  هاذه المرحلاة يبادأ بتنمياة الاوع   :Emerging Stage مرحلاة البداياة .5

حياث . يات التكنولوجياة فا  تادريس العلاومالمعلم بطبيعة وأهمية المساتحدلدأ الطالم 
يباادم لاا  أنلااطة تتضاامل المعرفااة حااوس المسااتحديات التكنولوجيااة ، وأنلااطة تتضاامل 
مراجعاااة للمااادارس المرتلفاااة للااادمج التكنولاااوج  بانضاااافة إلاااك تكاااويل لديااا  االهتماااام 

ام أدوات المرحلااة ماال رااةس اسااتردويمكاال أل تطبااق هااذه . باسااتردام هااذه اينلااطة 
 .(البوربوينت –انكسس  –الوورد ) :تكنولوجية مرتلفة ميس

للطالم المعلم للبدء فا  اساتردام  إتاحة الفرمة :Applying Stage مرحلة التطبيق .3
والممممة مال  باس دمج التكنولوجيا ف  التدريسبرامج أو دروس ف  العلوم  ايمة علك 
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يتعرفاااوا علاااك ويمااافوا المااادارس المناسااابة لتباااديم أنلاااطة دماااج فيجااام أل . ارراااريل
المسااتحديات التكنولوجياااة فاا  العلاااوم ، واسااتردام هاااذه الماادارس فااا  موضااوع العلاااوم 
المحاادد ، وتبياايم ماادأ مناساابة أنلااطة الاادمج التكنولااوج  فاا  تحبيااق ايهااداف لاادأ 

ة المطاورا مال  باس المتعلميل ، وتوضيا االتجاهات االيجابية ف  استردام هذه اينلط
 .اررريل والت  تع   مل استردام المستحديات التكنولوجية ف  موضوع التدريس 

تمياس مرحلاة التباديم لرطاط الادروس المطاورا مال : infusing stage مرحلة الضارس .0
ففاا  هااذه .  بااس الطالاام المعلاام نفساا  بلااكس  ااايم علااك دمااج المسااتحديات التكنولوجيااة

علاام الباادرا علااك تبااديم الملااورا لمعلماايل  رااريل عمااا هاا  المرحلااة يمتلاام الطالاام الم
وكيفية البياام بهاا، دماج التكنولوجياا فا  التدريساالبرامج التعليمياة للعلاوم البايماة علاك 

وماال ياام . كااذلم يمكاال أل يتكيااف بسااهولة مااع ايوضاااع الجدياادا فاا  هااذه الباارامج 
التكنولااوج  لحااس الملاااكس يسااتطيع تمااميم أنلااطة االستبماااء البايمااة علااك الاادمج 

ففاا  هااذه المرحلااة ياادمج المسااتحديات التكنولوجيااة فاا  جميااع . اللرمااية والم سسااية
دارا عمليات التعلم  .جوانم حيات  المهنية لتحسل تعلم الطالم وا 

الطالاام المعلاام فاا  هااذه المرحلااة يباادع   :Transforming Stage مرحلااة االنتباااس .4
ياادا ومناساابة  ايمااة علااك الاادمج التكنولااوج ، ويبتكاار لاايس فبااط فاا  تطااوير باارامج جد

ا يبادم التفسايرات حاوس طبيعاة منهجياات الادمج التكنولاوج  فعليا  أل ياتبل . ولكل أيض 
المااادارس والطااارق التااا  تعااا   مااال معياااار اساااتردام المساااتحديات التكنولوجياااة  داراااس 

وتبيايم  ومال يام يساتطيع تماميم وتنفياذ. المراحس الدراسية للعلوم وكاذلم عبار المنااهج
 . مدأ مل ايدوات التكنولوجية ف  تدريس العلوم

دمج التكنولوجيا ف  علك إعداد وتدريم معلم العمر الر م   عمليةلك  تكول و كذلم 
حمد  عبد الع ي  ) :، البد أل تتسم بما يل  درجة عالية مل الجودا والفاعلية ذات التدريس

 (3354وفاتل وفودا،
العاياد الترباو  وايهمياة التدريساية للمساتحديات للمعلمايل  توضااتبديم التطبيبات التا   -

، فهااذا المسااتحديات التكنولوجيااةولاايس مجاارد التركياا  علااك كيفيااة اسااتردام التكنولوجيااة 
 .اهتمام ا وحاف  ا للتعلماتجاا ايجاب  و سوف يكول 
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فباط يس محتاوأ ولاالمل رةس التركيا  علاك  تكنولوجيا المعلومات واالتماستع ي  يبافة  -
 .علك التكنولوجيا

حاوس احتياجااتهم التدريبياة لتوظياف التكنولوجياا  تراذ الباراراتلمعلميل ال اتاحة الفرمة ل -
 .ف  التدريس

أينااااء  ، وبنااااء مجموعاااة متماساااكة مااال ربااارات الاااتعلمالفعااااسر ياااة واضاااحة للتااادريس  -
الة ماة  ، مع تنظيم المحتوأ وفق ايسس العلمية وتوفير االرلادات والتوجيهاتالتدريم

 . لكس ج ء مل التدريم 
 .ك دوات للتعلم مدأ الحياا للمعلميل كذلم لطةبهم نلر فكرا المستحديات التكنولوجية -
، تبييم ملف ايداء ، تبييماتالحالة، بحوث المعلماالعتماد علك استردام أساليم دراسة  -

 . اننجا  الذ  يطبق التعلم ف  موا ف وممارسات حبيبية
 .للمدأ الواسع مل المستحديات التكنولوجية توسيع الوع   -
،  ةجتماعية واليبافيفهم للسيا ات االممارسة ومرتك  علك  و  ف  سياق ال تدريم -

 . ، ومنهجية المادا العلمية التبييمو  والمنهج ،
وافتراضات  المتج را استردام استراتيجيات تدريبية تساعد المعلم علك مواجهة معتبدات   -

 .، والتعلم مل ربرات اررريل والطةمعل التعلم 
 ةالتبييم المستمر للمتدربيل ومتابعة مدأ تبدمهم ف  البرنامج التدريب  وتبديم التضذي -

  .الراجعة المناسبة
 ,Binggeli) وفيما ير  معلم  علوم العمر الر م  وكما أوضاوبالتال   

  :علك تحبيق ما يل    مأل تساعده لهم والتدريم انعدادعلك برامج ل يتعي (2011
  الحيااا الوا عياة ، واتاحاة الفرماة للطاةم لتطبياق رباراتهم فا  العلاوم فا  العلاوم بربط

 .الحياا الوا عية
 ماااات ، والمعلو ساااتردام مرتلاااف مااال المماااادر العلمياااة، والكتااام، تكنولوجياااا الوساااايطا

 .الحديية
  تطوير الفهمالحوار والمنا لة والتوامس مل أجس تلجيع الطةم علك . 
 لبناء الفهم  التركي  علك الكتم النمية وعدمتعاونية ف  ملاريع  الطةم الرام. 
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 هيم ، وتحدياد المفاالاك الفهام الببلا ربط المفهوم الجديد بما يعرف  المتعلم، أ  البناء ع
 البديلة

 ف  العمليات العلمية واالستبماء مل رةس جمع البيانات وتحليلها لمتعلميلا إلرام.  
 ربط العلوم بالمجاالت ايررأ لتكامس المفاهيم الموحدا بيل مجاالت العلوم المرتلفة . 
  لمستوأ أداء الطالم وذات معن توظيف أساليم تبويم متنوعة. 
الة ماة لمعلام أل عملية الترطيط للتدريس تعتبر مل أهام الكفاياات  وحيث   

ل و  البرل الحاد  والعلريل مل أجس نجال التعلم الر م  نجال عملية التدريس البايماة علاك ا 
دمج المستحديات التكنولوجية وتحبياق أهادافها علاك نحاو فعااس يعتماد فا  المباام ايوس علاك 

يس عاال طريااق تحديااد د الرطااوط العريضااة لاادورا التاادر يااحدلت الترطاايط الجيااد والمحكاام لهااا 
كيااف سااتكول عمليااة التاادريس و ( ، الموضااوعأهااداف الااتعلم)و ااع تعلماا  ماال  بااس المااتعلم لمتا

  والتكنولوجيا التعليميةوالمواد ( ، استراتيجية التدريسأنلطة التعلم) والتعلم
 (Sadaf, 2012; VarveL, 2007; Hooker, 2011; Shaikh, 2010, 27-30) 

لترطاايط ماال أهاام اإلااك أل ( 073، 3330كماااس  يتااول ، )ألااار وفاا  هااذا الماادد   
 باس   المعلم بمياية رطة مرلدا وموجهاة لتنفياذ التادريس فيوالذ  يبوم  ،عمليات التدريس

 الادروسترطايط أهمياة ( 3353،اللاربين أحاةم )و اد حمارت . طةم ف  الفمس المواجهة 
 :فيما يل 

 علوايية دول وتبويم  التدريس تنفيذ تنظيم. 
 تحديدها السابق ايهداف نحو وموج  وميمرا منتجة تعلم بيية تهيية. 
 التعلايم ترطايط أينااء العبلياة تماورات  ماحة مادأ عال للمعلام راجعاة تضذياة تباديم 

 .ايهداف تحبيق فك يسهم بما التمورات هذه مسار وتعديس
 وتباديم ،ةالدراسا حجارا داراس وملاكةت طارياة عواماس مال يحدث لما المعلم استعداد 

 .والملكةت العوامس هذه إ اء المناسم والتمرف المةيمة الحلوس
 بكفاءا التعلم  مل إدارا فك يسهم الترطيط، تنفيذ أيناء ال مل لتو يع تمور إعداد. 
 الاتعلم عمليات فك الطةم دمج فك يسهم ،امسبب   وانيرايية العةجية اينلطة ارتيار 

يارا محيا، نحو علك النلط  يانعكس الاذأ ايمار الادرس، موضاوع نحاو اهتمامهم وا 
 .الطةم لدأ البرارات واتراذ الملكةت وحس التفكير عمليات علك بدوره
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مل معايير تكنولوجية موجهاة جهود المجتمع الدول  ف  التربية ما وضعت   ف  اطارو    
 National Educational Technology Standards and للمعلمااايل

Performance Indicators for Teachers وماال أهمهااا المعيااار المتعلااق بباادرا 
 علاكا   ادر   المعلم الر م  ليكول للعمر وتبييمات تعلم ربرات وتطوير تمميم علك المعلميل
 والمماادر ايدوات مساتردما وتبويمها، يم تطويرها ومل وتبييمات وا عية تعلم ربرات تمميم

 والمهاارات رفاولتطاوير المعا مادأ أ ماك إلاك العلما  المحتاوأ تعلام لتومايس المتنوعاة
 كيفياة علاك  اادريل ليكوناوا المعلمايل ها الء إعاداد   يساتل مفننا .المتعلمايل لدأ واالتجاهات

 نلاطيل ملااركيل يكوناوا أل مال المتعلمايل لاتمكل يرياة بالتكنولوجياا  تعلام بيياات تطاوير
 .((ISTE, 2008م ب نفسه وتبييم  تعلمهم إدارا علك  ادريل

 تمكيانهم يتطلام بالتكنولوجياا، يرية تعلم بييات لتطوير المعلميل الطةم إعدادومل يم فال    
 واساتراتيجيات أسااليم تضامل (Instructional plans) رطاط تعليمياة وتماميم بنااء مال
 االهتماام التعليمياة الرطط تلم بناء ويتطلم، أهداف التعلم لتحبيق التكنولوجيا استردام تدمج
 والمعرفاة والاتعلم، ب سااليم التعلايم والمعرفاة العلمياة، بالماادا المعرفاة ها  أبعااد، بيةياة

 لبيياات تعلام النااجا للترطايط المجاس يفسا اليةية ايبعاد تلم بيل الدمج لأ إذ بالتكنولوجيا 
 رةلها مل يتم الت  المنظومية العملية تلم إلك هنا الترطيط يليرمل يم و . بالتكنولوجيا يرية

 ,Niess) التكنولوجياا باساتردام للمحتاوأ الطاةم تعلم وكيفية بماهية المتعلبة اتراذ البرارات
et al.,2008)  تبادير مال بادءا   أحدايا  أو الادرس رطاوات البارارات تلام تعكاس بحياث 

 .التدريس عملية انتهاء عند التعليمية الرطةبتنبيا  وانتهاء المتعلم احتياجات
إلاك أل هناام رماس مراحاس هرمياة لكا  يادمج المعلام  ((Wright,2006ألاار و د  

 : (5)والت  يوضحها جدوسالمستحديات التكنولوجية ف  ترطيط التدريس 
(1)جدول  

 مج المستحدثات التكنولوجية في تخطيط التدريسمراحل د

 استخدامهاوفوائد بالمستحدثات التكنولوجية على وعي  المعلم يكون اإللمام .1

  المستحدثات التكنولوجية م يستخدمالمعل االستخدام  .2

بشمكل مسمتمر  ساسية للعمليات التعليمية والمعلمم يككمرأصبحت أالمستحدثات التكنولوجية  التكامل  .3

 في طرق دمجها 

إعادة  .4

 التوجيه 

باسممتخدام صمميا ة كممل مكممون ممم  مكواممات  طممة الممدر  بإعممادة التككيممر فممي  يقمموم المعلممم

 .المستحدثات التكنولوجية

مكمون مم  فمي كمل المسمتحدثات التكنولوجيمة أصبحت متكاملًة بشكل كلي مع   طة الدر  التطوير .5

 . مكوااتها
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ألااارت معظمهااا فبااد  مراجعااة ايدبيااات الساااببة فاا  مجاااس تاادريس العلااوم إطاااروفاا     
أل إلااك  (Binggeli,2011; Barak,2011; Aksela,2005,63) دراسااة كااس ماال  ومنهااا

يعتبر أحد أهم النمااذ  العالمياة لتادريس العلاوم  5E MODEL الرماسيةنموذ  دورا التعلم 
ط التادريس امكانية دمج المساتحديات التكنولوجياة فا  ترطاي   مليتيح لماف  العمر الر م ، 

 .كس مرحلة مل مراحل رةس وذلم  البايم علي ،
تنميااة جواناام فاا   5Eالدراسااات الاادور الااذ  يلعباا  نمااوذ   العديااد ماال باار تكمااا أ      

    .333  عبااد الاارا ق همااام، 3337 ماااس أحمااد،) كااس ماال ميااس دراسااة مرتلفااة لااتعلم العلااوم
طااا  ،  يسااار )، ( Kaynar,etal.,2009   .333  عباااد اا طالااام ،  .333، مااااس سااايد 

 ( Catalina, 2005  3334  سالم الروالدا، 3335
نمااوذ   ب ناا  الرماساايةنمااوذ  دورا الااتعلم  (Bybee&Others,2006) عرففبااد      

، التبااويم وكااس ، التوسايع، التفساايراالستكلااف ،االنلااضاس: تعليما  يتاا لف مال المراحااس التالياة 
مرحلة لها وظيفة محددا وتساهم ف  عملية تعليم تتسم بالتماسم بالنسبة للمعلمايل، وماياية 

درام أفضس للمعارف العلمية،  عدادهم لفهم وا   .التكنولوجيا، والموا ف، والمهاراتو المتعلميل وا 
 طريباة لايس الرماسايةالاتعلم  دورا نماوذ  أل (Marek, et al.,2008) ذكاركماا     

 سالعما: مياس عديادا تادريس طراياق تسما باستردام ،تدريس) إجراءات) رطوات ولكن  تدريس،
 الحديياة، وكاس والتكنولوجياا ، الحبلياة (الميدانية والرحةت والعروو، والمجموعات، المربر ،

يبادم هاذا النماوذ  ومافا  و .دورا الاتعلم راةس اساتردامها يمكال العلاوم لتادريس الطرايق هذه
مال كماا ألاار كاس و  .لما يجم أل يفعل  المعلم الفعاس رةس كس مرحلة مل مراحل  دارس الفمس

(Elliott, 2018; Lorsbach, 2008; 081، 8102،سمعادة جمودت)  المراحاس ايساساية فانل
  :يل فيما تتضا لهذا النموذ  
وتحفا   تضامل مجموعاة مال اينلاطة التا  تجاذم انتبااه الطاةم: Engage مرحلة اإلنشغال

يمكال للمعلام أل يطارل أسايلة لتحدياد ماا ، و وتساعدهم علك استدعاء المعرفاة السااببة تفكيرهم
ايساايلة فاا  هااذه المرحلااة . يعرفاا  الطااةم بالفعااس عاال الموضااوع والمفاااهيم التاا  ساايتم تعلمهااا

ومل أميلة المستحديات التكنولوجية الت  يمكال دمجهاا فا  . ( ماذا )، و( كيف )عادا تبدأ م 
 – موا اع ويام تفاعلياة -الماورا  / الماوت / الفياديو  -المحاكاا عبر اللبكة )هذه المرحلة 

وماال أميلااة ايساايلة التاا  يمكاال أل (.  راارايط مفاااهيم الكترونيااة –ملاااريع الااويك  التعاونيااة 
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عاارف ت   ماااذا....  كيااف يمكاال أل....لماااذا حاادث  :يطرحهااا المعلاام رااةس هااذه المرحلااة هاا 
   ........... حوس كتلفتستطيع أل ت   ماذا.... بالفعس عل

التعلم ف  هذه المرحلة يكاول متمركا ا حاوس الطالام ، حياث ياتم : Explore مرحلة االستكشاف
ماال  تمكاايل الطااةم ماال اكتلاااف أفكااارهم بلااكس فاارد  أو مجموعااات فاا  الفمااس أو عاال بعااد

و ااات للتفكيااار، الترطااايط ،  لهااامإعطااااء  راااةس تاااوفير لهااام اينلاااطة والتوجيهاااات والماااواد ماااع
ولكاا  نساااعد الطااةم علااك االكتلاااف وبناااء .  االستبماااء ، التنظاايم ، التجميااع للمعلومااات
ومل أميلة المستحديات التكنولوجية التا  يمكال . المفاهيم ينبض  توفير ربرات ومواد محسوسة

وايسايلة (.مألعا – وسايط متعددا -موا ع جوجس  -مدونات  -فيديو)دمجها ف  هذه المرحلة 
 :لةستكلاف  بعملية الترطيط التوجيهية التالية تساعد المعلم علك البدء

o   الطةم باكتلاف  سيبومما المفهوم المحدد الذ  
o  المفهوم  الطةم ليتآلفوا مع  يبوم بهاالت  يجم أل  اينلطةما 
o  للطةم لتلجيعهم علك اكتلاف المفهوم المناسبة  التكنولوجياع اما أنو 
o   الطةم سيسجلهاما أنواع المةحظات والتسجيةت الت  
o  إعةمهاااام لهاااام دول ساااا  دمها  وكيااااف الطااااةمالتاااا  يحتاجهااااا  التوجيهاااااتمااااا أنااااواع 

 بالمفهوم 
ــة  تاام التاا  والرباارات المفاااهيم توساايع أو بتطبيااق الطااةم يبااوم :Elaborate التوســ   مرحل
. الحبيباا  العااالم تطبيبااات علااك معاارفتهم الطااةم يطبااق. الجدياادا الموا ااف فاا  مساابب ا تبااديمها
 ومال. لاديهم أرارأ استبمااء مهاارات نياارا إضاافية بربارات بت ويادهم أو ايميلاة بانيراء وذلم
 – المنا لااة منتااديات) المرحلااة هااذه فاا  دمجهااا يمكاال التاا  التكنولوجيااة المسااتحديات أميلااة

 علااك المعلاام تساااعد التاليااة وايساايلة(.  فيااديو دردلااة – افتراضااية رحلااة - ويكاا  - ماادونات
 :أفكارهم توسيع نحو الطةم توجي 
o وكياااف  باااالمفهوم الحاااال  والمرتبطاااة  الطاااةملااادأ  الموجاااودا  ماااا الربااارات السااااببة

 الساببة  بربراتهمأستطيع ربط هذا المفهوم 
o  العلوم بالنسبة لهم  علك ر ية فوايدتساعد الطةم  يمكل أل ما ه  ايميلة الت 
o  للطةم لمساعدتهم علك تطبيق المفهوم المناسبة  التكنولوجياع اما أنو 
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o والتكنولوجيااعلك فهم العة اة بايل العلاوم تساعد الطةم  يمكل ألايميلة الت   ه ما 
 والمجتمع 

o لديهم مهارات االستبماء تنميةعلك تساعد الطةم  يمكل ألايميلة الت   ه ما    
o المفهاااومأو توسااايع  لتطبياااق الطاااةمالجديااادا التااا  يحتاجهاااا الاااتعلم  رباااراتا هااا  مااا 

  الجديد
o الطااةم علااك تلااجيع يمكاالبااالمفهوم الحااال   وكيااف  الماارتبطالمفهااوم التااال   هومااا 

 اكتلاف المفهوم التال   
باد والالطةم مع معلميهم يراجعوا ويبيموا ما تعلموه وكيف تعلماوه  :Evaluateمرحلة التق  م 

يمكال إعطااء الطاةم  .أل يكول التبويم مستمر يجر  راةس كاس مرحلاة مال المراحاس السااببة 
ومال أميلاة المساتحديات التكنولوجياة  .ما يعرفون  ويستطيعول البيام ب  تبويم تكوين  لتوضيا

للمعلام فا  ومل ايسيلة المساعدا   (.ضذية راجعة بالفيديوت)الت  يمكل دمجها ف  هذه المرحلة
 :ما يل  هذه المرحلة

o  مل  بس الطةم والمتو عة المريوبةالتعلم  نواتجه  ما  
o  للمهااارات ايساسااية  الطااةمماادأ إتبااال  للت كااد ماال ةالتبااويم المناسااب أساااليم وأنااواعمااا

  والبياس، والتنب ، واالستدالس ميس المةحظة، والتمنيف،
o  نواتج تعلمهم ومل يم تبييمهملعرو وتوضيا  للطةمالمناسبة  التكنولوجياع اما أنو  
o   علك استعادا ما تعلموه   علك الطةم لمساعدتهمطرحها  يمكلما أنواع ايسيلة الت 
 
يتسااااام بمجموعاااااة مااااال  5EMODELإلاااااك أل نماااااوذ   (Marek,2008)ألاااااار   ااااادو   

 :  أهمهاومل ف  تدريس العلوم الت  تمي ه وتبر  أهميت  الرماي  
o  يسهم ف  تومايس المفااهيم المجاردا للطاةم حياث يحولهاا مال مجاردا إلاك محسوساة

 . مل رةس تمرير الطةم بربرات حسية  
o  يحباااق التفاعاااس االجتمااااع  بااايل الطاااةم بحياااث ياااتعلم الطاااةم مااال ربااارات بعضاااهم

 . البعو
o  كيا  يحبق التوا ل بيل  يام الطةم باينلطة الكلفية وبيل ت ويدهم بالمعلوماات والتر

 .علك ايجابية الطالم
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o  يساعد الطةم علك إعادا تنظيم للمحتوأ العلم  بما يتناسم مع مستواهم العبل . 
o  يحبق توا ل ف  الدور الذ  يبوم ب  كس مل الطالم والمعلم ف  العملية التعليمية. 
o  يراع  الفروق الفردية بيل الطةم ويساعدهم علك تحمس مسا ولية تعلمهام وتباويمهم

 . الذات 
o ة ممااا يساااعد علااك بباااء أياار يعمااس علااك ربااط الرباارات الجدياادا مااع الرباارات السااابب

 .التعلم
o  يراعااا  البااادرات العبلياااة للطاااةم فاااة يبااادم للماااتعلم مااال مفااااهيم إال ماااا يساااتطيع أل

 .يتعلمها
o  يبدم العلم كطريباة بحاث حياث يباوم فيهاا الطاةم أنفساهم بعملياة االستبمااء ويساير

 التعلم فيها مل الج ء إلك الكس 
العة اااة بااايل دماااج المعلمااايل للمساااتحديات التكنولوجياااة فااا  التااادريس همياااة يونظااارا    

السااببة فا   الدراساات  تناولتاما  كال مل الضرور  الو وف عل  واتجاهاتهم نحو هذا الدمج  
 نحاوالسالبية  المعلميل أل اتجاهات (Hew &, Brush, 2007)دراسة  بينتبد ف هذا المدد 
 & ,Yusuf) دراسمة كلافت نتاايجو  . التكنولوجياا لادمج رييساا   عايباا   تكاول  اد التكنولوجياا

Balogun, 2011)  لاديهم مو اف إيجااب كاال  عينة البحث بنيجيريا أن  البية الطالب المعلمي 
الكفااااءا الة مااة فااا   يفتبااارول إلااكولكاانهم نحااو اسااتردام تكنولوجياااا المعلومااات واالتمااااالت 

 علااا  أل معظااام (Rana,2012)واكااادت دراساااة. فااا  المنااااهج الدراساااية لهاااااندماااا  الكاماااس 
 المعلوماات تلعبا  تكنولوجياا أل الاذ  يمكال العاام الادور تجااه إيجابياة اتجاهات لديهم المعلميل

 التعليمية وف  العملية التعليم ف  واالتماالت
ف  كس مل الواليات  المعلميل اتجاهات مبارنة( Alharbi,2013)واستهدفت دراسة     

وفح  العوامس الت  تلجع أو   لتكنولوجياالمتحدا االمريكية والمملكة العربية السعودية نحو ا
مد   بالتعرف عل  (Razzak, 2014) واهتمت دراسة .تمنع المعلميل مل دمج التكنولوجيا

تبن  مو ف إيجاب  تجاه استردام تبن  المعلميل دارس الفموس ف  البحريل اتجاهات ايجابية 
دماجها ف  التدريس مل جانم المعلميل وكذلم تحديد أوج   تكنولوجيا المعلومات واالتماالت وا 

بنجال ف  البمور الت  تحتا  إلك معالجة مل أجس دمج تكنولوجيا المعلومات واالتماالت 
 .التعليم والتعلم
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لديهم موا ف إيجابية تجاه  معلم  العلوم إلك أل  (Mai, 2015) دراسة تليرو       
حسل )وألارت دراسة  .استردام تكنولوجيا المعلومات واالتماالت والتعلم المحموس ف  التعليم

لوجيا ف  التكنو إلك وجود موا ف إيجابية مرتفعة نسبي ا مل عملية دمج  (3351اللافع ،
بينت النتايج ب ل هنالم ت يير إيجاب  لأل دمية المهنية للمعلميل علك  كما، العملية التعليمية

موا فهم، حيث تبيل أل المعلميل الجدد يتبنول موا ف أكير إيجابية مل المعلميل ايكير 
أ دمية، وتبيل أن  ال يوجد ت يير للمتضيرات كالجنس، والجيس، والت هيس ايكاديم  علك موا ف 

أل استردام التدريس المحوسم ي ير إيجابي ا علك موا ف و ج، المعلميل مل عملية الدم
 .المعلميل مل دمج التكنولوجيا ف  العملية التعليمة

ماات واالتمااالت انيجااب  تجااه تكنولوجياا المعلو االتجااه  أل (Silva, 2018) يار و    
ومعرفااة  واالتماااالت، ة ومهااارات تكنولوجيااا المعلوماااتميااس المعرفاا والتوجهااات يتاا ير بااالمتضيرات

إيجااب  تجااه تكنولوجياا  اتجااهبتارل بعاو انجاراءات لتطاوير ، ويالموضوع، أو معتبادات الاتعلم
مناااهج التعليميااة سااتنتج أل تمااميم الوا  المعلومااات واالتماااالت فاا  باارامج تعلاايم المعلماايل

واالتمااالت  يلمس تطوير المعرفة والمهارات فا  مجااس تكنولوجياا المعلوماات للمعلميل يجم أل
 والتكنولوجيااا بانضااافة إلااك تااوفيرالمرتبطااة ارتباط ااا وييب ااا بالمعرفااة التربويااة ومعرفااة المحتااوأ 
 سااعت دراسااةوفاا  هااذا الماادد  .نهااج يتعلااق بكيفيااة اسااتردام التكنولوجيااا للمساااعدا فاا  الااتعلم

((Djoub,2018  ما يجم علك المدرسيل معرفت  وفهم  و درتهم علك البياام  التعرف عل إلك
التاادريم المطلااوم لمساااعدا المعلماايل فاا  تكامااس ياام تبااديم . باا  فيمااا يتعلااق بتكنولوجيااا التعلاايم

 . التكنولوجيا
 : البحثمشكلة 

   العلومومعلم عام بلكس المعلميل تواج  الت  والمهام المعبدا الكبيرا التحديات مل 
فا  لبارل الحااد  والعلاريل ا للاتعلم فا  ترطايط الادروس عملياة  الرماو  وجا  علك الجدد
  التكنولوجيااة المسااتحديات انتلااار إطااار وفاا ، المتسااارعة التكنولوجيااة التطااوراتو  نااةالر مظااس 
 بفاعلياة التكنولوجياا دماج علاك العماس المعلمايل علاك الضارور  مال أمابالاذا    المجتمع ف 
   .الفاعس التعلم فأهدا تحبيق أجس مل العلمية موادهم محتوأ ف 

 ;Brawner, & Allen, 2006) :ميس دراساات كاس مالت بعو الدراسا تليرو     

Vasko, & Peterson, 2007; Donovan & Hansen, 2012; Graham & 
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Wentworth, 2009; Lee & Lee, 2014; Wang & Wedman, 2003) أل   إلا
 دوات والوساايس التكنولوجياةاساتردام ايتبن   ف  المعلميلالطةم  تواج كييرا  معوباتهنام 

 ترطايط فا  المعلام علاك المعتمدا ايدوات استردام ف  بنجاحهم مبارنة المتعلم علك المعتمدا
 أنلاطة فا  لةنهماام والتوجيا  التلاجيع إلاك حاجاة فا  فهم لذا المعلومات عرو وأ الدروس
مكانية كبيرا مرونة مل ب  تتمي  لما ،المستحديات التكنولوجية تدمج دروس ترطيط  وموس وا 
 .لإلبداع تدفع سهلة

الياوم مال ضارورا مواكباة  المعلماول يواجهها الت  التحدياتهذه  ضوء ف ومل يم و   
وذلام  اد  والعلاريل،الحامتطلبات التعلم والتدريس الر م  ماع مراعااا رمااي  ماتعلم البارل 

 تمميمها ف  الحالية الدراسة أهمية بر ت  ،مل رةس تمميم رطط دروس تعليمية تحبق ذلم
فا  أحاد )، ووجهاا لوجا  (مافحة علاك الفيسابوم) إلكترونا ذات لاكليل   مبترحة تدريم لبيية

حاديي  العلاوم   تادريم معلما رةلهاا مال ياتم (بكلياة التربياة جامعاة طنطاا  معاماس الحاسام
 يكاول بحياث  ةالمساتحديات التكنولوجيا تادمج ،فا  العلاوم تعليمية دروس ترطيط  علالترر  

 وباعتباار نماوذ   .كالعاال التعلايم فا  حادييا توجهاا ذلام بومافهاذه البيياة  محاورهاو  معلامال
تاادريس العلااوم وذكرنااا أناا  ماال أنساام نماااذ  كمااا ساابق  5E Model الرماساايةدورا الااتعلم 

 تادريم المبترحاةال بيياة عماس إطاار ضامل ، فبد تم االعتماد علي علك دمج التكنولوجيا ةالبايم
فا   تعليمياة لادروس الترطيط ف حديي  الترر  العلوم   معلم لتوجي  كبالم تبديم  رةس مل

 .ف  ضوء المراحس ايساسية لهذا النموذ  ابالتكنولوجي ينية العلوم
 ف  وبمفة رامة التدريسية، المعلم تطوير مهاراتف  يهمية التكنولوجيا نظرا و    
 تدريسدمج التكنولوجيا ف   نحوم  العلوم معل جاهاتهمية معرفة اتوي ، العلوم، مناهج
 لهذا االهتمام المت ايد عل  استردامها و لة عدد ايبحات الت  تطر ت ظس ف  رامةالعلوم 

 .،اللافع  حسل  3351وماس العمر ،  3353دوم ،  سيم اللناق وحسل) الموضوع
(Silva, 2018; Djoub, 2018; Razzak, 2014; Alharbi, 2013;  

 :البحث الحال  انجابة عل الس اس الرييس  التال   حاوسومل يم 
عينااة "طنطااابكليااة التربيااة جامعااة حااديي  التراار  العلااوم   معلماااكتسااام  درجااةمااا  
 5E MODEL  ذنمااو  ايمااة علااك الاادمج باايل  فاا  العلااوم يداءات ترطاايط دروس "البحااث

عة ااة و  المبترحااة (وجهااا لوجاا  – االلكترونيااة)بييااة التاادريم  سرااة  والمسااتحديات التكنولوجيااة
   ف  تدريس العلوم ادمج التكنولوجياتجاهاتهم نحو ب ذلم
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 : ويتفرع مل هذا الس اس الرييس  مجموعة مل ايسيلة الفرعية المتميلة فيما يل  
   (وجها لوج  – االلكترونية)المبترحة ما مةما بيية التدريم  .5
دروس فاا  العلااوم وفبااا لمراحااس  ترطاايطيداءات  البحااثأفااراد عينااة اكتسااام مااا درجااة  .3

    5Eنموذ  
مااا درجااة اكتسااام أفااراد عينااة البحااث يداءات دمااج المسااتحديات التكنولوجيااة فاا  رطااط  .0

   5Eدروس العلوم الممممة وفبا لمراحس نموذ  
 لايوعا   ايكيار العلاوم دروس فا  التكنولوجياة المستحديات دمج نحو عنامراالتجاه ماه  .4

   عينة البحث أفراد لدأ
لاادأ أفااراد  العلااوم التجاااه نحااو دمااج المسااتحديات التكنولوجيااة فاا  دروسا مسااتوأ هومااا .5

   البحثعينة 
 : هدف البحث الحال  إلك :ف البحثأهدا

أداءات ترطاايط دروس فاا  العلااوم  ايمااة علااك الاادمج باايل  عينااة البحااثأفااراد  اكسااام -
 .والمستحديات التكنولوجية 5E MODELنموذ   

 العلااوم دروس فاا  التكنولوجيااة المسااتحديات دمااج نحااو عاال عناماار االتجاااهالكلااف  -
 .عينة البحث أفراد لدأ ليوعا   ايكير

 العلااوم التجاااه نحااو دمااج المسااتحديات التكنولوجيااة فاا  دروسا الكلااف عاال مسااتوأ -
 .البحثلدأ أفراد عينة 

 : أهمية البحث الحال  مما يل   تنبع :أهم ة البحث 
 ايمااة علااك ترطاايط دروس فاا  العلااوم ضاارورا إعااداد جيااس ماال المعلماايل  ااادر علااك  -

كااس ماال  لباا والمسااتحديات التكنولوجيااة ممااا ي  5E MODELالاادمج  باايل نمااوذ  
  .العمرهذا رماي  واحتياجات طةم ، و ف  العمر الر م  متطلبات التعلم

كاول تل أمركا  حاوس الطالام و تتالحاجة إلك تدريم المعلميل علك جعاس عملياة الاتعلم  -
إلاك االتجاهاات العالمياة التا  تادعو  بما يتمالك ماعكتلاف ستعلك البحث واال ة ايم
 . ذلم

تدريبياة لمعلما   تعلام بيياة لتماميم تبنيا  يمكال عماس إطاار إلاك أنظار الترباوييل لفت -
المسااتحديات  بايل الاادمج  ايمااة علااك تعليميااة دروس رطاط بناااء العلاوم علااك
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 أنظماة مجاس ف  تضييرات إحداث إلك يبود مما   5E MODELالتكنولوجية ونموذ  
 .فيها التكنولوجيا دمج وكيفية الدروس ترطيط

إلاك االساتفادا مال ايدوات التكنولوجياة العالمياة  معلما  العلاوم حاديي  الترار توجي   -
والتا  بتادريس العلاوم، فا  ترطايط الادروس الموجودا علك لابكة االنترنات والراماة 

 . تتمتع بجودا عالية مبارنة بتمميم وسايس وأدوات تعليمية تبليدية 
ت اتجاهاااالعة ااة باايل إلااك لفاات أنظااار البااايميل علااك إعااداد المعلاام بكليااات التربيااة  -

وتبنا  وممارساة هاذا الادمج، فا  تادريس العلاوم  ادماج التكنولوجيانحاو معلم  العلوم 
 . مما  د يسهم ف  تحسيل عملية انعداد ف  هذا المجاس

تاااوفر بيياااة التااادريم المبترحاااة لمعلمااا  العلاااوم بمااافة عاماااة مجموعاااة مااال ايدوات  -
علاك الادمج بايل  والممادر التعليمية الت  تمكنهم مل ترطيط دروس ف  العلوم  ايمة

 .5E MODELالمستحديات التكنولوجية ونموذ  
 :االجرائ ة البحثمصطلحات 

 توظيفا  يمكال الاذأ التكنولوجك المجاس فك جديد هو ما كسه   :املستحدثات التكنولوج ة* 
 علااك المااتعلم ا اادر  و يااادا تحساايل هاادفب ،وس العلااومترطاايط در  فااك وايجااابك فعاااس بلااكس

 .وتحبيق نواتج تعلم أكير فاعلية التعليمية العملية فك أفضس بلكس االنرراط
لترطايط أفراد عينة البحاث مجموعة االجراءات والتدابير الت  يترذها  ه  :دروسالختط ط * 

 دمااااج، مااااع 5E الرماساااايةدروس العلااااوم وفااااق المراحااااس ايساسااااية لنمااااوذ  دورا الااااتعلم 
  .النموذ  مراحسكس مرحلة مل لمستحديات التكنولوجية المناسبة رةس ا
أ  ناوع مال الاتعلم المماحوم بالممارساة التعليمياة  هاو: Digit learningالتعلم الرقمـ  * 

ويلامس تطبياق مجموعاة واساعة مال الممارساات بماا فا  . الت  تستردم التكنولوجياا بفعالياة
   blended & virtual learning ذلاااااام الااااااتعلم المرااااااتلط والظاااااااهر 

(Wikipedia,2019).  
فا  ترطايط دروس  أفاراد عيناة البحاثالنماوذ  الاذ  سايعتمد عليا   :اخلماسـ ة منوذج دورة الـتعلم  * 

 –التفسااير  –االستكلاااف  –االنلااضاس )العلااوم وفااق المراحااس ايساسااية لاا  والمتميلااة فاا  
 (. التبويم –ع يالتوس
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 أفاراد عيناة يباديهاالتا   النفعالياةمبادار اللادا ا :ا يف التـدري  دمج التكنولوج االجتاه حنو * 
أو الارفو أو الو اوف  باالببوس دروس العلاومف   دمج المستحديات التكنولوجيةنحو  البحث

دمااااج التكنولوجيااااا فاااا  االتجاااااه نحااااو ويباااااس  االتجاهاااااتمو ااااف المحايااااد علااااك مبياااااس 
لفبارات  راةس اساتجابات التا  يحماس عليهاا المعلام المساتجيم مال  بالدرجاة نجراييا  التدريس

 .المبياس المستردم
 :حدود البحث

 :البحث الحال  علك الحدود التاليةا تمر 
الباايم علاك دماج المساتحديات التكنولوجياة   5E MODELالرماسايةنموذ  دورا الاتعلم  -

 .لترطيط دروس العلوم 
-.335)للعاااام الدراسااا  ،  بكلياااة التربياااة جامعاااة طنطاااامعلمااا  العلاااوم حاااديي  الترااار   -

335.). 
 .(وجها لوج  – الكترونية)المبترحة تدريم البيية  -
المساتحديات التكنولوجيااة المرتلفااة التاا  يمكاال توظيفهااا فاا  مجاااس تاادريس العلااوم بماافة  -

رحااةت  –ماادونات  –منتااديات  –فيااديوهات  –محاكاااا  –فةلااات  -مااور :عامااة ومنهااا 
 .وا ع مع   –معامس افتراضية  -عروو بروربوينت –ررايط مفاهيم  –معرفية 
 : أدوات البحث

 : لةجابة عل تسا الت البحث تم إعداد ايدوات التالية 
فا  ترطايط دروس العلاوم وفباا " عيناة البحاث"معلما  العلاوم أداء  Rubric ايمة تبادير  -

 . 5E MODEL الرماسيةدورا التعلم  نموذ لللمراحس ايساسية 
فاااا  دمااااج المسااااتحديات  "البحااااثعينااااة "معلماااا  العلااااوم أداء   Rubric  ايمااااة تباااادير -

 5Eالرماساايةالتكنولوجياة فاا  رطااط دروس العلااوم الممااممة وفااق نمااوذ  دورا الااتعلم 
MODEL  . 

 . ف  تدريس العلوم ادمج التكنولوجينحو " عينة البحث"معلم  العلوم  اتجاه مبياس -
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 : البحث منهج

 Case Study) الحالااة دراسااة ماانهجالبحااث الحااال  علااك اسااتردام  اعتمااد  

Method) أسيلة البحث المتضمنةومعالجة عل  لإلجابة ةمناسب ايكير  حد مناهج البحثك  
عيناة البحاث لكاس مال أداءات ترطايط دروس العلاوم  أفراددرجة  رمد ايسيلة تلم تناولت حيث

أداءات دمااج المسااتحديات التكنولوجيااة رااةس هااذه الرطااط ، بانضااافة إلااك و ، 5Eوفااق نمااوذ 
 مرا باة إلك يحتا  ايمر الذ  .ف  تدريس العلوم ااتجاهاتهم نحو دمج التكنولوجيالكلف عل 

راةس بيياة التادريم  الادروس ترطايط ربارا ماع عيناة البحاث أفاراد تفاعاس لكيفياة ود يبة حييية
  . المبترحة

 حااالت، أوعادا واحدا حالة رةس مل معينة  ضية دراسة إلك هذا المنهج يليرحيث 
 ايفراد، اعتبار ويمكل ( (Contextأوسياق(  (Settingمحيط يحدها معيل نظام ضمل تكول

و تاتم دراساة الحالاة   دراساتها يمكال حااالت ايحاداث وأيضاا والبارامج، والعملياات، والمنظمات،
و مجموعاة مال فح  د يق وعميق لوضع معيل أو حالة فردية، أو حادياة معيناة، أ سمل رة 

 (فهام عمياق لحالاة معيناةالوموس إلك جمع بيانات متعمبة مل أجس  الضرو منها الويايق، و
(Yin, 2009); (Creswell, 2007). 

 :إجراءات البحث

 :إعداد أدوات البحث: أوال  

يف ختطـــ ط دروس العلـــوم و قـــا " ع نـــة البحـــث"معلمـــ  العلـــوم أداء  Rubric قائمـــة يقـــدير -5

 (5ملحق:)5E MODEL اخلماس ةدورة التعلم  نموذجلللمراحل األساس ة 
عيناة البحاث يداءات  معلما  العلاوموف علاك درجاة اكتساام الو اتهدف هذه ايداا إلك 

، ومااال يااام وبمراجعاااة ايدبياااات 5Eترطااايط دروس العلاااوم وفاااق المراحاااس ايساساااية لنماااوذ  
أداا ممااممة ماال  بااس  بتطااويرالباحيتااال   امااتوالدراسااات الساااببة ذات العة ااة بهااذا الهاادف 

تكونات هاذه ايداا كماا هاو موضاا فا  و ، لهاذا الضارو )2010et al., Goldston,( دراساة
، ايدوات ايهاااداف) :والمتميلاااة فاا لترطاايط الاادرس أساساااية سااابعة عناماار ماال ( 5)ملحااق 

مجموعاة مال ماع وجاود ( ، التباويم ر، التوسع، التفسيلمواد التعليمية، االنلضاس، االستكلافوا
 (أداء)وأمااام كااس معيااار ،كااس عنماار ماال هااذه العناماارالمماانفة فاا  ضااوء  (ايداءات)المعااايير
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" 5"ضاعيف –" 3"جياد –" 0"جياد جادا –" 4"ممتاا : )متميلة فا ايداء لتبدير رمسة مستويات 
 .لفظ  لكس مستوأ مل مستويات تبدير ايداء مع وجود ومف " (3"يير مببوس –

بايمة التبادير بعرضاها علاك مجموعاة مال المحتوأ الظاهر  ل و د تم التحبق مل مدق
االتساااق مادأ لمعرفااة أرايهام حولهااا مال حيااث المحكمايل فا  مجاااس المنااهج وطاارق التادريس 

لهادف الاذ  وضاعت مال ابيااس ولية ايداا لملا، ومادأ بيل ايداءات وعنامر ترطيط الادرس
ل يااام أجلااا ، ومااادأ وضاااول الوماااف اللفظااا  لمساااتويات التبااادير ومناسااابت  لاااألداءات، ومااا

وتوضايا وتفساير بعاو ، تعديس مياية لبعو العبااراتاالستجابة يرايهم وما ألاروا إلي  مل 
 . نلطة المتبعة دارس الدرساالجراءات واال 

 بيل  راء االتفاق نسبة يبات  ايمة التبدير تم االعتماد علك طريبة حساممل ق لتحبول
ترطاايط الاادروس وفااق ( أداءات )حااوس تمييااس مسااتويات التباادير لمعااايير  المحكماايل السااادا
حيااث يسااترر  اليبااات ماال رااةس االتساااق باايل محللاايل المبابلااة لهااا،  5E Modelنمااوذ  

اتفااق ، و اد تراوحات نسابة (Cooper, 1974) كاوبر ةبتطبياق معادلاوذلام مرتلفايل فا  النتاايج 
  يماة كاناتكما . مما يدس علك يبات مرتفع لألداا (%..-%5.)بيلما  بيل المحكميلكوبر 
 يدس مما ألفا كرونباخ بمعامس ..39 مساوية  (Goldston ,et al.,2010) دراسة ف  اليبات
 .لألداا الكل  اليبات علك
يف دمـج املســتحدثات التكنولوج ــة يف  " ع نــة البحــث"أداء معلمــ  العلـوم    Rubricقائمـة يقــدير   -3

 (3ملحق :)  5E MODELاخلماس ةخطط دروس العلوم املصممة و ق منوذج دورة التعلم 
عيناة البحاث يداءات  معلما  العلاومالو اوف علاك درجاة اكتساام تهدف هذه ايداا إلك 

 ، 5Eدمااج المسااتحديات التكنولوجيااة فاا  رطااط دروس العلااوم الممااممة وفبااا لمراحااس نمااوذ  
ال إلاك ومل يم وبمراجعة ايدبيات والدراسات الساببة ذات العة ة بهاذا الهادف تومالت الباحيتا

تكونات هاذه ايداا كماا هاو  و  ((Harris et al.,2010 مل  باس دراساةومبننة أداا ممممة 
 -التكنولوجيااا وايهااداف :)ماال مجموعااة ماال المعااايير المتميلااة فاا  ( 3)موضااا فاا  ملحااق 

، وأمااام كااس معيااار (المةيمااة - االرتيااارات التكنولوجيااة  -التكنولوجيااا واسااتراتيجية التاادريس 
ييااار  –" 3"ضااعيف –" 0"متوسااط –" 4"ممتااا : )متميلااة فااا  ايداء لتباادير مسااتويات  أربعااة
 .عند كس معيار مع وجود ومف لفظ  لكس مستوأ مل هذه المستويات "(5"مببوس
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بايمة التبادير بعرضاها علاك مجموعاة مال المحتوأ الظاهر  لو د تم التحبق مل مدق 
لمعرفاة أرايهام حولهاا المحكميل فا  مجااس المنااهج وطارق التادريس ومجااس تكنولوجياا التعلايم 

لاامولية ماال حيااث ماادأ االتساااق باايل المعااايير ومسااتويات تباادير ايداء المبابلااة لهااا، وماادأ 
. لهدف الذ  وضعت مل أجل ، ومدأ وضول الومف اللفظ  لمساتويات التباديرابياس ايداا ل

  راء باايل االتفاااق نساابة حسااام طريبااة علااك االعتماااد تاام التباادير  ايمااة يبااات ماال وللتحبااق
 المبابلاة التكنولوجياة المستحديات دمج لمعايير التبدير مستويات تمييس حوس المحكميل السادا
 بتطبياق وذلام النتاايج فا  مرتلفايل محللايل بايل االتسااق رةس مل اليبات يسترر  حيث لها،

 باايل مااا المحكماايل باايل كااوبر اتفاااق نساابة تراوحاات و ااد ،(Cooper, 1974) كااوبر معادلااة
( Harris, et al.,2010)  اماات كمااا. لااألداا مرتفااع يبااات علااك ياادس ممااا%( 3.-1%.)

 إعاادا وبطريباة. 39.5 اليباات  يماة فكانات كرونباخ ألفا معامس باستردام ايداا يبات بحسام
 .لألداا الكل  اليبات علك يدس مما ،39.7 اليبات  يمة فكانت االرتبار

 (3ملحق ):يف يدري  العلوم ادمج التكنولوج حنو " ع نة البحث"معلم  العلوم  اجتاه مق اس  -3
 التكنولوجياة المساتحديات دمج نحو تهدف هذه ايداا إلك الكلف عل عنامر االتجاه

 بعادمعلما  العلاوم عيناة البحاث، و  ومساتوأ هاذا االتجااه لادأ لايوعا   ايكير العلوم دروس ف 
فا  دروس تكنولوجياا الوالمراجاع التا  تناولات االتجااه نحاو دماج الدراسات  الطةع عل  بعوا

 Osborne 3351   حسل اللاافع ،3351،ربيع أبو ابتسام) :دراسات كس مل  العلوم ميس
& Hennessy, 2001; Bingimlas, 2009; Agbatogun, 2006 ;Teo, 

2008; Dixon, & Siragusa, 2008)    علا   التا  الاتملت المبيااس بناودتام بنااء
 باتجاهاات متعلباة مرتلفاة نبااط إلاك العبارات تطر تف  مورت  المبديية، و ( عبارا)فبرا ( .4)

كماا احتاو  المبيااس علا  بعاو العباارات  التعليمياة العملية ف  التكنولوجيا دمج مل المعلميل
 ذ  ليكاارت ساالم علااك االعتماااد رااةس ماال تاام الفباارات هااذه علااك انجابااةو  ،الموجبااة والسااالبة

 أبادا أوافاق ال ، (3)أوافاق ال ، (0) محاياد ،(4) موافاق( 1) جادا موافاق: وه  اجابات رمسال
وبعاد عرضاة علا  الرباراء  ف  حالة العبارات الموجبة والعكس ف  حالة العباارات الساالبة،( 5)

التعااديةت المطلوبااة وحااذفت  والمترمماايل فاا  مجاااس المناااهج وتكنولوجيااا التعلاايم تاام اجااراء
 .فبرا ( 47)وامبحت عدد  الفبرات  بعو الفبرات
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حااديي   ( 51=  ل)  ولحسااام يباتاا  تاام تطبيباا  علاا  مجموعااة ماال معلماا  العلااوم
اليبااات  معامااس فكااال ككااس  للمبياااس كرونباااخ الفااا ةطريباا باسااتردام اليبااات حسااام ميااالتراار  
 . المبياس بنتايج الويوق إلك وهو معامس يلير5..39 يساو 

 نجااراء التحلاايةت انحمااايية،( SPSS- V.21)تاام اسااتردام البرنااامج انحماااي   
: ، وهاك ، ومنهجاالبحاثايية التك تتفق مع أهاداف وتم استردام مجموعة مل ايساليم انحم

ولضايااااات التحليااااس  .، والمتوسااااطات النساااابيةالمعياريااااة ، واالنحرافاااااتالمتوسااااطات الحسااااابية
 :فبد تم اعتماد المعيار التال  لنتايج المبياساالحمايك 

(2) جدول  

 وزان النسبية للعبارات الموجبة والسالبةمدي المتوسطات واأل

 مدى االوزان النسبية مدى المتوسطات الوصف

 (العبارات الموجبة) موافق بشده

 (العبارات السالبة)               

4221- 5255 

1-12.5 

.422 %- 155% 

25 %- 33% 

 (الموجبة العبارات)  موافق

 (السالبة العبارات)          

3241-4225 

12.1-2235  

3.22 %- .4% 

3322 %-5. % 

 %.3 -% 5222 3245-2231 محايد

 (الموجبة العبارات)       معارض

 (السالبة العبارات)                  

12.1-2235 

3241-4225 

3322 %-5.% 

3.22 %- .4% 

 (الموجبة العبارات) معارض بشد

 (السالبة العبارات)                 

1-12.5 

4221- 5255 

25 %- 33% 

.422 %- 155% 

 :حتديد ع نة البحث: ثان ا 

 الادبلوم الراا  طاةممال  معلم  العلاوم حاديي  الترار  ملالبحث عينة  تم تحديد  
عينااة ال، حيااث بلااد عاادد أفااراد  (.335-.335) بكليااة التربيااة جامعااة طنطااا للعااام الدراساا 

لاديهم مهاارات التعاماس  وا ممالطالبة، و د روع  ف  ارتيار أفراد العيناة أل يكوناو  طالم( 51)
 .  الملاركة ف  التدريمريبة ف  واالنترنت وأل يكول لديهم  مع الحاسم ارل 

 (وجها لوجه +الكرتون ة : )املقرتحة التدريبمالمح ب ئة : ثالثا 

بالمسااتحديات  عينااة البحااث أفاارادإلااك تكااويل الااوع  والفهاام لاادأ  البييااةهااذه تهاادف  
فا  رطاط  دمجهااوكيفياة التكنولوجية ف  مجاس تدريس العلوم وايهمية والبيمة التدريساية لهاا 

، و اد 5E MODELالرماسايةوفباا للمراحاس ايساساية لنماوذ  دورا الاتعلم العلوم وذلام دروس 
: كس مالعل  اعدا معرفية  البييةحيث تبدم هذه . (4ملحق)للتدريم تم تحديد ايهداف العامة 
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نمااذ  وتطبيباات مع تباديم أميلاة و  ،(والمستحديات التكنولوجية ،الرماسيةنموذ  دورا التعلم )
ة إتاحا كاذلم، بمفة عاماة وترطايط دروس العلاوم بمافة راماة ف  مجاس تدريس العلوم ماله

عبار لابكة ذ  والتطبيبات النماايميلة و عل الم يد مل هذه بالبحث  يفراد عينة البحثالفرمة 
 الرماساية، ومل يم تمميم رطط دروس ف  العلوم  ايمة علك الدمج بيل دورا الاتعلم االنترنت

 .والمستحديات التكنولوجية
 وأفارادبايل الباحيتاال وجها لوجا   إحداهمالكليل، و د تميلت هذه البيية التدريبية ف  

 الكتروناا  واررااربكليااة التربيااة جامعااة طنطااا،  الحاساامم فاا  أحااد معامااس وذلااعينااة البحااث 
 5E)البحااث وتحمااس عنااوال  بعينااةانلاااء ماافحة علااك مو ااع الفاايس بااوم رامااة  ويتمياس فاا 

MODEL lesson plan)  أفاراد المواد التدريبية مل  باس الباحيتاال إلاك  رةلها تبديمحيث يتم
ويتباادلول التعليباات  أعماالهم المكلفايل بهااأفراد عيناة البحاث كذلم يعرو عليها عينة البحث 

لبطااات ( 7ملحااق)ويوضااا  والحااوار والمنا لااة باايل بعضااهم الاابعو وبياانهم وباايل الباحيتااال
، (5E MODEL lesson plan)تمويرية لبيية التدريم االلكترونياة عبار مافحة الفايس باوم 

تنفيااذ كمااا تاام . ( ساااعة بوا ااع ساااعتيل اساابوعيا57)للتاادريم فاا  الفتاارا ال منيااة تميلاات  و ااد
ساسااية لعمليااة تاادريم معلاام العماار الر ماا  اي مراحااسوالتاا  تميااس المراحااس  التاادريم علااك أربااع

 ,Engida) )راةس مرحلاة انعاداد لا  والتا  ألاار إليهاا  دماج التكنولوجياا فا  التادريسعلاك 

فيماا والتا  تميلات واالجاراءات تضامنت كاس مرحلاة مجموعاة مال الرطاوات ، و د 9-19 ,2014
 : يل  
 "     Emerging مرحلة البداية:"املرحلة األوىل   
تتضامل هاذه المرحلاة ، حيث (4ملحق)تحبيق مجموعة مل ايهداف  تهدف هذه المرحلة إلك  

والمسااااتحديات  5Eنمااااوذ  حااااوس أفااااراد عينااااة البحااااث لاااادأ  الااااوع  والفهاااامعمليااااة تكااااويل 
 : وذلم مل رةس ما يل وجية التكنول

وملفااات  PDFمجموعااة ماال الفيااديوهات وعااروو البوربويناات وملفااات علاايهم  عاارو .0
 5Eنمااوذ  المسااتحديات التكنولوجيااة و  تباادم  اعاادا معرفيااة عاالوالتاا  الااوورد والمااور 

مجااس وايهمياة والبيماة التدريساية لكاس مانهم فا  ، ورطوات ترطيط الادروس فا  ضاوي 
  (1ملحق).تدريس العلوم
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تبااديم أميلااة علااك المسااتحديات التكنولوجيااة المرتلفااة التاا  يمكاال توظيفهااا فاا  مجاااس  .8
منتاديات  –فياديوهات  –محاكااا  –فةلاات  -ماور :ومنهاا بمفة عامة تدريس العلوم 

 معاماس افتراضاية -بروربويناتعاروو  –رارايط مفااهيم  –رحةت معرفياة  –مدونات  –
 ملحاق) . 5E، وتحديد منها ما هو مناسم لكس مرحلة مل مراحس نماوذ   وا ع مع   –
1). 

الت  يمكال أل يوجههاا دماج التكنولوجياا فا  التدريسااينواع المرتلفة مل أنلطة  عرو .3
للطةم مع تبديم ومف لكس نلااط وايدوات والنمااذ  التكنولوجياة المرتلفاة العلوم معلم 

 (.1ملحق)المعلم ف  تبديم هذا النلاط للمتعلم الت  يمكل أل يوظفها 
 5Eنماوذ   عال عبد منا لة وحوار مع المتدربيل للت كد مل تحباق الفهام الكاماس لاديهم .4

 .وأميلتها ف  مجاس تدريس العلوم  والمستحديات التكنولوجية
ايهميااة  علااكفاا  نهايااة هااذه المرحلااة والت كيااد علاايهم أفااراد عينااة البحااث لفاات انتباااا  .5

والمسااتحديات التكنولوجيااة فاا  مجاااس تاادريس  5Eوالبيمااة التدريسااية لكااس ماال نمااوذ  
مال وذلام ، التنمياة المهنياة واللرماية لهام، وفا  تحبياق ناواتج تعلام فعالاةف  و العلوم 
 .النموذ  والدمج التكنولوج  رةل لديهم انهتمام بهذا  رلقأجس 

علاك مافحة الفايس باوم والساابق ذكرهاا تحميس المواد التدريبياة الراماة بهاذه المرحلاة  .0
االستفساااارات مااال  باااس الطاااةم المعلمااايل واالجاباااة و المرمماااة ، ماااع تلبااا  التعليباااات 

 .رات والمنا لات الت  تتم بينهم رةس المفحة اعليها، كذلم مرا بة الحو 
 "    Applying  مرحلة التطب ق: "املرحلة الثان ة 

تتضامل هاذه ، حياث (4ملحاق)تهدف هذه المرحلة إلك تحبيق مجموعة مال ايهاداف 
ترطايط ف   لدمج المستحديات التكنولوجية  نماذ  تطبيبيةيفراد عينة البحث  المرحلة تبديم

 :  ، وذلم مل رةس ما يل 5E MODELووفبا لمراحس نموذ   العلوم دروس
 ماع العلاوم ترطايط دروسوتوظيفها ف   ا،التكنولوجي استرداممجرد  بيل الفرق توضيا .5

 .أميلة ذكر
فا  المرتلفاة المساتحديات التكنولوجياة استردام وتوظياف  لكيفية توضيحية أميلةو عر  .3

تباديم أميلاة ونمااذ  تطبيبياة تباوم علاك توظياف أدوات  سرة  ل، مترطيط دروس العلوم
 –ماادونات  –منتااديات  –فيااديوهات  –محاكاااا  –فةلااات  -مااور)تكنولوجيااة مرتلفااة 
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ترطايط دروس العلاوم وفباا لنماوذ  فا  ( بروربوينات –رارايط مفااهيم  –رحةت معرفياة 
 (1ملحق .)الرماسيةدورا التعلم 

لكس مرحلة مل مراحس كيفية اتراذ  رار مايم عند ارتيار التكنولوجيا اينسم  توضيا .0
وتحبيق  التعليميةدمج الطةم ف  العملية  وبما يحبق الرماسيةنموذ  دورا التعلم 

 .أهداف التعلم
 حوس مااتم عرضا  مال أميلاة ونمااذ أفراد عينة البحث منا لة وحوار مع جلسات  عبد  .4

 الدمج التكنولوج  فا  رطاط دروس العلاوم، لةستدالس علك مدأ فهمهم لعملية تطبيبية
، وكااذلم و اادرتهم علااك إتراااذ الباارارات التعليميااة بالتكنولوجيااا المناساابة لتحبيااق ايهااداف

 .ارساتهم التدريسية المستببليةف  مم التكنولوجيا تطبيق همو بول تنهمريب
تحميس المواد التدريبياة الراماة بهاذه المرحلاة والساابق ذكرهاا علاك مافحة الفايس باوم  .1

مرا بااة ،و أفااراد عينااة البحااث المرممااة، مااع تلباا  التعليبااات واالستفسااارات ماال  بااس 
 .الحوارات والمنا لات الت  تتم بينهم رةس المفحة 

 "   Infusing  الغرس/مرحلة الدمج: "املرحلة الثالثة 
تتضامل هاذه ، حياث (4ملحاق)هذه المرحلة إلك تحبيق مجموعة مال ايهاداف تهدف 

 ايمة علاك الادمج ف  العلوم  رطط دروس لتمميميفراد عينة البحث المرحلة اتاحة الفرمة 
 : ، وذلم مل رةس ما يل  كنولوجيةوالمستحديات الت 5Eبيل نموذ  

ف  مجاس تادريس العلاوم  الموضوعاتبارتيار أحد  معلم مل أفراد عينة البحثتكليف كس  .5
 . 

بالبحاث عبار لابكة االنترنات عال أدوات ووساايس مل أفراد عينة البحث  معلمتكليف كس   .3
والت  يمكل توظيفها ف  تدريس محتاوأ  -كالسابق عرضها عليهم -تكنولوجية متنوعة 

 . دهالعلوم السابق تحدي موضوع
إلي  ف  الرطاوا السااببة علاك  تومسبعرو ما مل أفراد عينة البحث معلم تكليف كس  .0

 . حة الفيس بوم الرامة بعينة البحثمف
تكنولوجياة  أدوات ووساايسمال معلام مال أفاراد عيناة البحاث  إليا  كاس توماسمرا بة ما  .4

ووفبااا  موضااوع العلااوم الااذ  حاادده،س در  رااةس رطااةومنا لاات  فاا  كيفيااة دمجهااا 
 .الرماسيةللمراحس ايساسية لنموذ  دورا التعلم 
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ايدوات والوسااااايس حااااوس أفااااراد عينااااة البحااااث إجااااراء منا لااااة جماعيااااة مااااع جميااااع  .1
التاا  توماالو إليهااا لتحديااد جواناام الضااعف فيهااا وتبااديم التضذيااة الراجعااة التكنولوجيااة 

 . المناسبة لتعم الفايدا 
،  رطاة درس لموضاوع العلاوم المحاددتماميم بمعلم مل أفراد عيناة البحاث تكليف كس  .7

 الرماساايةاسااية لنمااوذ  دورا الااتعلم وذلاام بلااكس  ااايم علااك الاادمج باايل المراحااس ايس
 . التكنولوجية المرتارا والوسايس وايدوات 
 Transforming Stage مرحلة االنتقال: املرحلة الرابعة 

، حياث تتضامل (4ملحاق)تهدف هذه المرحلة إلك تحبياق مجموعاة مال ايهاداف 
 :وذلم مل رةس ما يل ، أفراد عينة البحث  بس ابتكار مل هذه المرحلة عملية 

ايدوات التكنولوجيااة لترطاايط درس العلااوم ماانهم بارتيااار أحااد ايساااليم أو كااس تكليااف  .5
عااااال طرياااااق برناااااامج العاااااروو التبديمياااااة  بترطيطااااا رةلهاااااا، فمااااانهم مااااال  اااااام 

(Powerpoint ) بترطيطا  عال طرياق برناامج الاووردومنهم مل  اام (word) و اام ،
بعاااد ذلااام بنلااار الااادرس بعاااد ترطيطااا  علاااك مااافحة الفااايس باااوم الراماااة  مااانهمكاااس 

 .  بالتدريم
باااالطةع علااك رطااط دروس بعضااهم الاابعو والمنا لااة والحااوار حولهااا  كااس ماانهم يااام  .3

 . لبعضهم البعو وتبديم التضذية الراجعة
المماممة مال  رطاط الادروسحاوس  يفاراد عيناة البحاثتبديم التوجي  والتضذياة الراجعاة  .0

 النهاييااة الرامااة باا  وعرضااها علااكلرطااة الاادرس  ماانهم، وماال ياام تومااس كااس  اابلهم
 . الرامة بالتدريم مفحة الفيس بوم

وذلاام فاا  أفااراد عينااة البحااث تبياايم الباحيتااال لرطااط دروس العلااوم الممااممة ماال  بااس  .4
 .ضوء  وايم التبدير المعدا لهذ الضرو

الساببة يكول  د تمت االجابة عل س اس البحث ايوس المراحس إجراءات ومل يم وف  ضوء 
  "لكترونية ، وجها لوج اال "ما مةما بيية التدريم المبترحة : والذ  ين  علك 
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 :ويفسريها ومناقشتها نتائج البحث
يف ختطـ ط دروس العلـوم و قـا    " ع نـة البحـث  "معلمـ  العلـوم   أداء  Rubricقائمة يقدير نتائج : أوال 

 :5E MODEL اخلماس ةدورة التعلم  نموذجلللمراحل األساس ة 

أفاراد ماا درجاة اكتساام : " وذلم لةجابة عال سا اس البحاث الياان  والاذ  يان  علاك 
    5E"يداءات ترطيط دروس ف  العلوم وفبا لمراحس نموذ   البحثعينة 

علاق بكاس عنمار مال مل عيناة البحاث فيماا يت معلمحيث تم تحديد مستوأ ايداء لكس 
، ومتوساط م بالنسبة لجميع عنامر رطة الدرس، ومتوسط ايداء لكس معلعنامر رطة الدرس

، والمتوساط العااام يداء سابة لكااس عنمار مال عنامار رطااة الادرسايداء لجمياع المعلمايل بالن
 ( .0) وسجميع المعلميل بالنسبة لجميع عنامر رطة الدرس، ويتضا ذلم ف  جد

 ( 3)جدول 

 وفقا لنموذج دورةلعناصر  طة در   أفراد عينة البحثمتوسطات أداء  

 5E Model الخماسيةالتعلم  

 المعلمي أفراد 

 عينة البحث

 5E Model الخماسيةعناصر  طة در  وفقا لنموذج التعلم 

متوسط 

 األهداف األداء

المواد 

واألدوات 

 التعليمية

مرحلة 

 االاشغال

مرحلة 

 االستكشاف

مرحلة 

 التكسير

مرحلة 

 التوسع

مرحلة 

التقو

 يم

 9.2 3 4 2 4 3 5 4 "أحمد" 1م

 3.3 3 4 4 4 4 5 4 "أسماء"  2م

 3.2 3 4 4 4 4 4 4 "أالء" 3م

 3.3 3 4 4 4 4 5 4 "ايمان"  4م

 3.3 3 4 2 4 4 4 4 "فاطمة" 5م

 3.3 3 4 4 3 4 4 4 "منى" 3م

 3.3 3 4 4 4 4 5 4 "اهلة" 7م

 3.3 3 4 2 4 4 5 4 "اورهان".م

 3.2 3 4 4 4 4 5 4 "ة ينأم"  9م

 9.2 3 4 1 4 1 5 4 "أية " 15م

 3.3 3 4 4 4 4 5 4 "دينا"  11م

 3.2 3 4 4 4 4 4 4 "محمد" 12م

 3.2 3 4 4 4 4 4 4 "شيماء"13م

 3.2 3 4 4 4 4 4 4 "منار"14م

 3.3 3 4 2 4 4 4 4 "هاجر"15م

 324 3 4 323 329 327 129 4 األداءمتوسط 
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 :  ايت ( 0)يةحظ مل جدوس 
بالنساابة لجميااع عناماار  المعلماايل عينااة البحااثأداء جميااع مسااتوأ المتوسااط العااام ل -

بايل يمياس مساتوأ تبادير يباع والاذ  ( 094) بلد الرماسيةترطيط دروس دورا التعلم 
أل رطاط الادروس المماممة يسافر عال مماا ،  أ  مساتوأ أداء عااس  ( ممتا  –جيد )

بتماميم دروس العلاوم فا  جمياع العنامار الراماة بمفة عامة تتسم با ل  هممل  بل
  تفامايسالم ياد مال ال، ماع موجودا وكاملة ومةيمة ود يبة 5Eمراحس نموذ   ضوء

الرطاااط  كماااا هااا  مكتوباااة ماااع بعاااو التعاااديةت  هويمكااال لمعلااام  رااار اساااتردام هاااذ
 أفارادالدور االيجاب  لبيية التدريم المبترحة ف  اكساام ايمر الذ  يعكس  .البسيطة 

بدرجاة جيادا  5Eدروس فا  العلاوم وفباا لمراحاس نماوذ   ترطايطعينة البحث أداءات 
 . وتكاد تبترم مل الممتا ا ، أ  بمستوأ أداء عاس  

( 4)المتوسط العاام لمساتوأ أداء جمياع المعلمايل تمياس فا  ( : بايهداف)فيما يتعلق  -
جمياع عال أل ، مماا يسافر  أ  مساتوأ أداء عااس  " ممتاا "يعن  مستوأ تبادير والذ  

ايهااداف تتساام باا ل جميااع محكااات بماافة عامااة هم رطااط الاادروس الممااممة ماال  اابل
يمكااال لمعلااام  رااار و   تفامااايسالم ياااد مااال الموجاااودا وكاملاااة ومةيماااة ود يباااة، ماااع 

أهاداف واضاحة ومناسابة حياث تضامنت رطاط الادروس . كماا ها  مكتوباة هااستردام
 .التبويم/ التبييممع  وتتةءمو ابلة للبياس، 

المتوسط العاام لمساتوأ أداء جمياع المعلمايل ": بالمواد وايدوات التعليمية"فيما يتعلق  -
ويكاااد "  متوسااط -ضااعيف "والااذ  يميااس مسااتوأ تباادير يبااع باايل ( .59)تميااس فاا  

عال أل رطاط الادروس ، مماا يسافر " متوساط"يبترم مل المتوسط ، أ  مستوأ أداء 
المرتبطاة  المحكااتيبارم مال نماف ماا  تتسام با ل بمافة عاماةهم ة مال  ابلالمممم

 ،، مااع بعااو التفاماايس موجااودا وكاملااة ومةيمااة ود يبااةبااالمواد وايدوات التعليميااة 
فاااو فاا  وماال الواضااا أل هااذا االنر. تمااع التعااديةها يمكاال لمعلاام اراار اسااتردامو 

أفاراد عيناة يرجع إلك انرفاو مستوأ أداء عدد كبير مل متوسط مستوأ ايداء هنا، 
حيااث حبااق هاا الء ( 55م، 53م، .م، .م، 7م، 4م، 3م، 5م)المتميلاايل فاا  و  البحااث

، أ  مساتوأ " ييار مبباوس"والذ  يعن  مستوأ تبادير ( مفر)مستوأ أداء  المعلميل
 ايماة الماواد وايدوات ، حيث تبيل مل رطط الادروس الراماة بهام أل " ضعيف"أداء 
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، فيماا يتعلاق ويير  ابلة لةسترداملك االتساق إالرطة تفتبر و  ،يير محددا التعليمية
 بهامبعنمر المواد وايدوات التعليمية، بالريم مل أن  مل المةحظ ف  الرطط الرامة 

كاس ايدوات التعليمياة المساتردمة  5Eأنهم محدديل ف  كس مرحلة مل مراحاس نماوذ  
مااة تضاام جميااع هااذه تحدياادا د يبااا ، ولكاانهم لاام يضااعوا فاا  بدايااة الرطااط   ايمااة را

، وعند التحدث معهم عل سابم ذلام، أوضاحوا أنهام اعتبادوا أل ذكارهم لمواد وايدواتا
لها رةس مراحس ترطيط الدرس كاف  ولم يكل يعتبدوا أن  مال الضارور  وضاع  ايماة 
راماااة بهاااا، كماااا ألااااروا أيضاااا إلاااك أل اهتماااامهم وتركيااا هم فااا  تماااميمهم لرطاااط 

ساية للنماوذ  أكيار مال ييرهاا مماا الدروس كال منمم علك ايهاداف والمراحاس ايسا
ايمر الذ  يسفر عل وجود بعاو البماور فا  عملياة . أد  إلك تجاهلهم لهذا ايداء

يهميتا   أفاراد عيناة البحاثالتدريم فيما يتعلق بهذا ايداء مل حياث عادم لفات انتبااه 
، كاذلم بمراجعاة نمااذ  رطاط الادروس المماممة التا  تام وضرورت  ف  رطاة الادرس

، وجاد أل البلياس منهاا لام يكال با   ايماة أيناء التدريمأفراد عينة البحث ك علعرضها 
لااذلم كااال ماال الضاارور  التنبيااة علااك أهميااة . بااالمواد وايدوات التعليميااة المسااتردمة

، 50م، 53م، 7م،  1م، 0م)تحديدها ف  رطة الادرس، فا  حايل يةحاظ أل كاس مال 
والااذ  ( 4)مسااتوأ أداءت التعليميااة المااواد وايدوا ااد حببااوا فاا  عنماار ( 51م، 54م

عال أل رطاط الادروس اء عاس، مماا يسافر أ  مستوأ أد" ممتا "يعن  مستوأ تبدير 
موجااودا وكاملااة ومةيمااة  ايمااة المااواد وايدوات التعليميااة الرامااة بهاام تتساام باا ل 

 . كما ه  مكتوبة هايمكل لمعلم  رر استردامو   تفاميسالم يد مل ال، مع ود يبة
المتوساط العاام لمساتوأ أداء جمياع المعلمايل تمياس " : بمرحلة االنلاضاس" فيما يتعلق  -

ويكاااد يبتاارم ماال ( ممتااا  –جيااد )باايل يميااس مسااتوأ تباادير يبااع والااذ  ( 097)فاا  
هم لممممة مل  ابليسفر عل أل رطط الدروس امما ،  الممتا  أ  مستوأ أداء عاس  

موجاودا وكاملاة المرتبطاة بمرحلاة االنلاضاس  المحكاات جمياع  بمفة عاماة تتسام با ل
يمكل لمعلاام  راار اسااتردام الرطااة مااع و ،التفاماايس الم يااد ماال ، مااعومةيمااة ود يبااة
حياث يرجاع هاذا االنرفااو البسايط فا  . فيماا يتعلاق بهاذه المرحلاة  بعو التعديةت

( 53م، 5م)متوسط مستوأ ايداء لهاذه المرحلاة إلاك انرفااو مساتوأ أداء كاس مال 
معظاام أ  أل " جيااد "والااذ  يعناا  مسااتوأ تباادير ( 0)مسااتوأ أداء" 5م"حبااق حيااث 
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، التفاماايس الم يااد ماال موجااودا وكاملااة ومةيمااة ود يبااة، مااع محكااات هااذه المرحلااة
فيما ير  مرحلاة االنلاضاس ،  يمكل لمعلم  رر استردام الرطة مع بعو التعديةتو 

مرحلاة االنلاضاس لام تحباق أل " 5م"حيث أن  مل المةحظ ف  رطة الدرس الرامة م
بينما حببت ايارا أسايلة الطاةم ، واساتدعاء معارفتهم " ايارا دافع الطالم للتعلم" محم
( 5)مساتوأ أداء " 53م"فا  حايل حباق . ة ، واتاحة الفرماة لهام لةستكلاافالسابب

 ، أ  أل البليااس ماال محكااات مرحلااة االنلااضاس" ضااعيف"والااذ  يعناا  مسااتوأ تباادير 
معلام أ  سايتعيل علاك و ومةيماة ود يباة، ماع البلياس مال التفامايس،  موجودا وكاملاة

، فمال المةحاظ مال أجاس التنفياذفيما ير  مرحلاة االنلاضاس  رر إعادا كتابة الدرس 
أل مرحلااة االنلااضاس لاام يتحبااق بهااا المحكااات " 53م"فاا  رطااة الاادرس الرامااة م 

تا د  إلاك  –لسااببة للطالام اساتدعاء المعرفاة ا –ايارا دافع الطالام للاتعلم : " التالية
فاا  حاايل حبااق بااا   المعلماايل . بينمااا تحبااق بهااا ايااارا أساايلة الطااةم"  االستكلاااف

مساااااااااااتوأ ( 51م ،54م ،50م ،53م ،55م ،.م ،.م ،7م ،7م ،1م ،4م ،0م ،3م)
ايماار الااذ  يعناا  أل رطااط الاادروس " ممتااا "والااذ  يعناا  مسااتوأ تباادير ( 4)أداء 

موجاودا وكاملاة بهم اتضا بها أل جميع المحكات الرامة بمرحلة االنلاضاس الرامة 
هاذه المرحلاة  يمكال لمعلام  رار اساتردامو ، تفامايسالم يد مل الومةيمة ود يبة، مع 

فا  هاذه المرحلاة  اد حببات  المعلمايلفمل المةحظ أل رطاط ها الء . كما ه  مكتوبة
عاء لمعارفتهم السااببة، واتاحاة الفرماة ايارا يسايلة الطاةم ودافعياتهم للاتعلم، واساتد

 .لهم لةستكلاف
المتوسااط العااام لمسااتوأ أداء جميااع المعلماايل ":  االستكلااافبمرحلااة  "فيمااا يتعلااق  -

ويكااد يبتارم مال ( ممتا  –جيد )بيل يميس مستوأ تبدير يبع والذ  ( .09)تميس ف  
 همالمماممة مال  ابليسفر عل أل رطط الادروس مما ، الممتا  أ  مستوأ أداء عاس  

موجاودا وكاملاة المرتبطة بمرحلة االستكلاف  المحكات جميع  بمفة عامة تتسم ب ل
كماا يمكال لمعلام  رار اساتردام الرطاة و  ،التفامايس الم ياد مال ومةيماة ود يباة، ماع

ف  حيل يرجاع هاذا االنرفااو البسايط فا  متوساط مساتوأ ايداء لهاذه . ه  مكتوبة
والااذ  يعناا  ( 0)حيااث حبااق مسااتوأ أداء ( 7م)مسااتوأ أداء المرحلااة إلااك انرفاااو 

موجااودا وكاملااة ومةيمااة  محكااات هااذه المرحلااةمعظاام ، أ  أل "جيااد "مسااتوأ تباادير 



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

- 43. - 

يمكال لمعلام  راار اساتردام الرطااة ماع بعااو و  ،التفاماايس  الم يااد مال ود يباة ، ماع
لراماة فيما ير  هذه المرحلة، حيث أن  مال المةحاظ فا  رطاة الادرس ا التعديةت

يوجاااد أسااايلة للمعلااام تييااار أفكاااار " أل مرحلاااة االستكلااااف لااام تحباااق محااام " 7م"م 
ف  حايل تضامنت المرحلاة نلااط استبمااي   اايم " الطةم أو تولد اسيلة جديدا منهم

بماا  علمهامعلاك تعلك ممارسة التفكير يعمس با  الطاةم لتحبياق المهماة ويبادم دلاية 
 ،4م ،0م ،3م ،5م) المعلمايلنماا يةحاظ أل باا   بي. يحبق التبويم التكوين  الحبيب 

حبباااو مساااتوأ أداء   اااد( 51م ،54م ،50م ،53م ،55م ،53م ،.م ،.م ،7م ، 1م
والااذ  يعناا  مسااتوأ تباادير ممتااا  ، ايماار الااذ  يساافر عاال أل رطااط الاادروس ( 4)

موجااودا اتضااا بهااا أل جميااع المحكااات الرامااة بمرحلااة االستكلاااف الرامااة بهاام 
هاذه  يمكل لمعلام  رار اساتردامو   تفاميس الم يد مل الوكاملة ومةيمة ود يبة ، مع 

المرحلااة كمااا هاا  مكتوبااة ، حيااث ظهاار فاا  رطااط هاا الء الطااةم فيمااا يراا  هااذه 
أنلااطة استبمااايية  ايمااة علااك ممارسااة التفكياار يعمااس بهااا الطااةم لتحبيااق المرحلااة 

أسايلة كماا أل  ،بماا يحباق التباويم التكاوين  الحبيبا  علمهمعلك تالمهمة وتبدم دلية 
 أو تولد أسيلة جديدا منهم/ المعلم تيير أفكار الطةم و

المتوسط العام لمستوأ أداء جميع المعلمايل تمياس فا  " : التفسيربمرحلة " فيما يتعلق -
. أ  مسااتوأ أداء عاااس  ( ممتااا  –جيااد )باايل يميااس مسااتوأ تباادير يبااع والااذ  ( 090)

 معظام  بمافة عاماة تتسام با لهم عل أل رطط الادروس المماممة مال  ابليسفر مما 
 الم ياد مال موجودا وكاملة ومةيماة ود يباة ، ماعالمرتبطة بمرحلة التفسير  المحكات
فيماا يرا  هاذه  يمكل لمعلم  رر استردام الرطة مع بعو التعاديةتو  ،التفاميس 
سااتوأ ايداء فاا  هااذه المرحلااة وماال المةحااظ أل االنرفاااو فاا  متوسااط م. المرحلااة 

، حياث حبااق " 51م،  53م، .م، 1م، 5م" كاس ماليرجاع إلاك انرفااو مسااتوأ أداء 
، "متوساط "والاذ  يعنا  مساتوأ تبادير ( 3)مساتوأ أداء " .م،51م، 1م،5م"كس مال 

 المحكاات الراماة بهاذه المرحلاةما يبرم مل نمف أ   أن  ف  الرطط الرامة بهم 
يمكال لمعلام ارار اساتردام و  ،موجودا وكاملاة ومةيماة ود يباة ، ماع بعاو التفامايس

فيمااا يراا  هااذه المرحلااة، حيااث أناا  ماال المةحااظ فاا  رطااة  تالرطااة مااع التعاادية
هناام أسايلة : "أل مرحلة التفسير لام تحباق المحكاات التالياة"  5م"الدرس الرامة م 
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تتاايا  - ليااة ماال  بااس المعلاام أو الطااةملبيااادا المنا لااة التفاع( متباينااة ومتباربااة)
تبياايم الفهاام الحااال  للطااةم للمفهااوم أو المهااارا ماال لاينلااطة  للمعلاام المنا لااات أو 

فبااد ا تماار هااذا الطالاام فاا  هااذه المرحلااة " المناساام الحبيباا رااةس التبياايم التكااوين  
 علااك مجاارد تبااديم لاارل وتوضاايا للمعلومااات ب ساااليم متنوعااة ولاام يتاايا أ  منا لااة
بين  وبيل الطالم تسما ل  بعرو ما تومس إلي  مل معلومات مال أجاس تبيما  تبيايم 

" .م ،51م، 1م"تكوين  حبيب ، ف  حيل لوحظ ف  رطط الدروس الرامة بكاس مال  
لبياادا ( متبايناة ومتبارباة)هناام أسايلة : "أل مرحلة التفسير لم تحبق المحكات التالية

تبادم مجموعاة متنوعاة مال ايسااليم  - أو الطةمالمنا لة التفاعلية مل  بس المعلم 
، حيااث لاام يكاال هنااام تنااوع فاا  أساااليم تبااديم (للاارل وتوضاايا المفهااوم أو المهااارا

المعلومااات المااحيحة فاا  هااذه المرحلااة، وا تمااروا علااك تكليااف الطااةم بعاارو مااا 
توماالو إلياا  فاا  مااورا عاارو تبااديم  أو لفظاا  ماال أجااس التبياايم، دول وجااود أ  

السبم ف  ذلم إلك أل كاس  وترجع الباحيتال. ة فيما توملو إلي اس للمنا لأسيلة كمج
يعملاول فا  مجااس الادروس الرموماية والتا  تباوم علاك مجارد ( 51م، 1م، 5م)مل

التلبيل للمعلومات مل أجس الحفظ دول إعطاء أ  إهتمام لجانم تبديم أسيلة منا لاة 
تبيايم تكاوين  حبيبا  للفهام،  للطةم تتيا لهام عارو المعلوماات ب نفساهم، مال أجاس

ولكل تركيا هم يكاول علاك التباويم الرتاام  فباط وأل الطالام ال يكاول لا  أ  دور فا  
فبااد ( 53م)أمااا بالنساابة س . تبااديم المعلومااات ولكاال يكااول هااذا هااو دور المعلاام فبااط 

، أ  أنا  فا  رططتهاا (ضاعيف)والاذ  يعنا  مساتوأ تبادير ( 5)حببت مساتوأ أداء 
موجودا وكاملة ومةيماة ود يباة ، ماع البلياس  ل محكات مرحلة التفسيرهنام البليس م

فيمااا يتعلااق بهااذه  معلاام  راار إعااادا كتابااة الاادرسأ  ساايتعيل علااك و ماال التفاماايس، 
"  53م"حيث أن  مل المةحاظ فا  رطاة الادرس الراماة م . مل أجس التنفيذ المرحلة

لبياادا ( متبايناة ومتبارباة)يلة هناام أسا: "أل مرحلة التفسير لم تحبق المحكات التالية
تبادم مجموعاة متنوعاة مال ايسااليم  - المنا لة التفاعلية مل  بس المعلم أو الطةم

تبياايم لتتاايا المنا لااات أو اينلااطة  للمعلاام  - للاارل وتوضاايا المفهااوم أو المهااارا
 الحبيبااا الفهااام الحاااال  للطاااةم للمفهاااوم أو المهاااارا مااال راااةس التبيااايم التكاااوين  

علاك مجارد تباديم عارو ماوج  لمعلوماات الادرس فا   "53م"فباد ا تمارت " اسمالمن
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مورا مرطط فبط، ولام يكال هناام طارل ي  أسايلة تتايا المنا لاة والتبيايم التكاوين  
وترجااع الباحيتااال الساابم فاا  ذلاام إلااك أناا  ماال المةحااظ ماال بدايااة  .الحبيباا  للمااتعلم
وتااا د  ايداءات المطلوباااة ، كاااال أدايهاااا ضاااعيف بمااافة عاماااة "53م"التااادريم أل 

كما أنها لام تماارس عملياة التادريس نهايياا ساواء رموما  أو عاام ومال . بمعوبة 
يااام لااام يكااال لاااديها أ  ربااارا بطااارق عااارو المحتاااوأ أو كيفياااة  ياااادا المنا لاااات أو 

 .اينلطة مع الطةم
فبااااااد حببااااااوا ( 54م ،50م ،53م ،55م ، .م ،7م ،7م ،4م، 0م، 3م)  عاااااالأمااااااا 

عاال أل رطااط فر ، ممااا يساا( ممتااا )والااذ  يعناا  مسااتوأ تباادير ( 4) مسااتوأ أداء
موجاودا جميع المحكات الرامة بمرحلة التفساير الدروس الرامة بهم اتضا بها أل 

هاذه  يمكال لمعلام  رار اساتردامو   امايستفالم يد مال الوكاملة ومةيمة ود يبة ، مع 
فبااد ظهاار فاا  رططهاام فيمااا يراا  هااذه المرحلااة أساايلة .المرحلااة كمااا هاا  مكتوبااة 

متباينة لبيادا المنا لاة التفاعلياة ماع الطاةم تساهم فا  تبيايم الفهام الحاال  للطاةم 
،مااع اسااتردام أساااليم متنوعااة فاا  لاارل وتوضاايا المفاااهيم " تبياايم تكااوين  حبيباا "

 .والمهارات  
المتوسط العام لمستوأ أداء جمياع المعلمايل تمياس فا  " : سعالتو بمرحلة  "فيما يتعلق -

عاال أل ، ممااا يساافر  أ  مسااتوأ أداء عاااس  " ممتااا "والااذ  يعناا  مسااتوأ تباادير ( 4)
تتسم ب ل جميع محكات مرحلاة بمفة عامة هم رطط الدروس الممممة مل  بلجميع 
يمكال لمعلاام و   تفاماايس الم ياد مال الموجاودا وكاملااة ومةيماة ود يباة ، مااع  التوساع

فيماا  أفاراد عيناة البحاثحيث ظهر ف  رطاط جمياع . كما ه  مكتوبة ها رر استردام
لتطبيااق وتوساايع المفاااهيم  للطااةم الفرمااةتتاايا تااوفر أنلااطة يراا  هااذه المرحلااة 

ايجاد العة اات بايل ، مع التلجيع علك والمهارات المكتسبة حديي ا ف  مجاالت جديدا 
 .م أو المهارات الجديدا المكتسبةالحياا الوا عية  والمفاهي

المتوسط العام لمساتوأ أداء جمياع المعلمايل تمياس فا  " : التبويمبمرحلة " فيما يتعلق -
عاال أل ، ممااا يساافر  أ  مسااتوأ أداء عاااس  " جيااد"والااذ  يعناا  مسااتوأ تباادير ( 0)

تتسم ب ل معظم محكات مرحلاة بمفة عامة هم لرطط الدروس الممممة مل  بجميع 
يمكاال لمعلاام و   تفاماايسالم يااد ماال الموجااودا وكاملااة ومةيمااة ود يبااة ، مااع  التبااويم
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مع بعو التعديةت ، فبد لوحظ ف  جمياع الرطاط أل المحام الوحياد  ها رر استردام
فلام يهاتم أ  معلام  "معايير التبييم واضحة ومناسبة و ابلاة للبيااس "الضير متوافر هو 

ا علااك مجاارد وضااع تبياايم رتااام  متنااوع بتحديااد معااايير للتبياايم ولكاال إعتماادوا جميعاا
ويبدو السبم ف  ذلام هاو وجاود  ماور فا  . الطرق وايدوات ومتناسم مع ايهداف 

، باالضافة إلك إعتباادهم با ل معاايير المبترحة ف  دعم هذا ايداء لديهم بيية التدريم
عنا   ، ايمار الاذ  كلافمعلام ال يجام تحديادها أماام الطالامالتبييم تكول ف  ذهل ال

، لذلم كال مل الضرور  ف  بيياة التادريم المبترحاة أل الحوار معهم حوس هذا ايداء
 . يتم معالجة هذ انعتباد الراط ء بطرق وأساليم متنوع  

ع عناماار بالنسابة لجميا معلاام مال عيناة البحاثباالنظر إلاك متوساط مساتوأ أداء كاس  -
متوسطات ايداء لهم بايل تبع "( 53م، 5م"فيما عدا )رطة الدرس ، نجد أل جميعهم 

وتكاااد تبتاارم ماال الممتااا ، أ  مسااتوأ أداء عاااس  ، ( ممتااا   –جيااد )مسااتوأ تباادير 
العنامار موجاودا  جمياعايمر الذ  يعنا  أل رطاط الادروس الراماة بهام تتسام با ل 

يمكاال لمعلاام  راار اسااتردام و  ،التفاماايس الم يااد ماال وكاملااة ومةيمااة ود يبااة ، مااع
، ويرجااع الساابم فاا  ارتفاااع مسااتوأ أداء هاا الء  التعااديةت طفيااف ماالالرطااة مااع 
إلااك أل معظمهاام  كااانوا ملتاا ميل فاا  حضااور جلسااات التاادريم وكااال يظهاار  المعلماايل

أو راااةس مااافحة الفااايس باااوم " وجهاااا لوجااا "تفااااعلهم الااادايم راااةس اللبااااءات الحياااة
ل البداياة الرامة بالتادريم عبار االنترنات ، باالضاافة إلاك أنهام كاال يظهار علايهم ما

. الحماااس والريبااة اللااديدا فاا  الملاااركة فاا  التاادريم وتعلاام مناا  كااس مااا هااو جديااد
عااداد رطااط دايمااة لاادروس  باالضااافة إلااك أل معظمهاام كااال يمااارس التاادريس العااام وا 

،ايمر الذ  جعلهم أكير ربرا باالمحتوأ وكيفياة (  50م، 53م،  .م، 1م)العلوم وهم 
علك نحو ممتا ، ومال يام حبباوا أعلاك  5Eنموذ   الترطيط ل  ومل يم التطبيق علك

فباد حبباوا متوساطات أداء تباع بايل ( 53م، 5م)لكس مالأما بالنسبة . متوسطات أداء
، أ  مسااتوأ أداء متوسااط" جيااد"رم ماال وتكاااد تبتاا(  جيااد –متوسااط )مسااتوأ تباادير

معظام العنامار موجاودا ايمر الذ  يعنا  أل رطاط الادروس الراماة بهام تتسام با ل 
يمكاال لمعلاام  راار اسااتردام و  ،التفاماايس  الم يااد ماال وكاملااة ومةيمااة ود يبااة ، مااع

 –" 53م، 5م"ويرجاع السابم فا  انرفااو مساتوأ أداء  .الرطة مع بعو التعاديةت
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يعمس ف  مجاس الدروس الرمومية فلم يكل لديا  الو ات ( 5م)أل –كما سبق وذكرنا 
انعكاس ذلام علاك انرفااو مساتوأ الكاف  لحضور لباءات التدريم بانتظاام ومال يام 

أداياا ، كااذلم عملاا  فاا  الاادروس الرمومااية ينماام علااك التلباايل والحفااظ وساالبية 
يعتمااد علااك انيجابيااة والفاعليااة للمااتعلم  الرماساايةالمااتعلم، أمااا نمااوذ  دورا الااتعلم 

و يااادا فعالاااة فظهاار لدياا  ضااعف لااديد فاا  الباادرا علاااك ايااارا دافااع الطالاام للااتعلم 
فكانااات ممااال ال ينتظماااول فاااك حضاااور لبااااءات ( 53م)أماااا . لطالااامللمنا لاااة ماااع ا

التدريم سواء الحية أو عبر اللبكة ولوحظ عليها  لاة التفاعاس فا  المنا لاات  كاذلم 
لاام تعمااس فاا  مجاااس التاادريس سااواء الرموماا  أو العااام فلاام يكاال لااديها أ  رباارا 

أ  دافاع دارلا  بالمحتوأ أو ترطيط الدروس، كاذلم لام يكال لاديها مال بداياة تادريم 
للعمااس وانجااا  المهااام فكانااات تنج هااا بمااعوبة وفاا  و ااات طويااس، وماال هنااا ظهااارت 

فاا  ترطاايط دروس العلااوم علااك  5Eفاا  تطبيااق نمااوذ  ( 53م، 5م)المااعوبة لاادأ 
 .  أفراد عينة البحثنحو ممتا ، وانرفو مستوأ أدايهم عل با   

يف دمـــج املســـتحدثات " ع نـــة البحـــث"أداء معلمـــ  العلـــوم   Rubricقائمـــة يقـــدير نتـــائج : ثان ـــا 

 :   5E MODELاخلماس ةالتكنولوج ة يف خطط دروس العلوم املصممة و ق منوذج دورة التعلم 

مااا درجااة اكتسااام أفااراد عينااة  "وذلممل لاجابممة عمم  سممثال البحممث ال الممث والمم ي يممن  علممى
البحاااث يداءات دماااج المساااتحديات التكنولوجياااة فااا  رطاااط دروس العلاااوم المماااممة وفباااا 

 "  5Eلمراحس نموذ  
حيث تم تحديد مستوأ ايداء لكس معلم مل عينة البحث فيماا يتعلاق بكاس معياار مال معاايير 

لجمياع المعاايير، ومتوساط  دمج المستحديات التكنولوجية، ومتوسط ايداء لكس معلم بالنسبة
، والمتوساااط العاااام يداء جمياااع بالنسااابة لكاااس معياااار مااال المعاااايير ايداء لجمياااع المعلمااايل

 ( .4)المعلميل بالنسبة لجميع المعايير، ويتضا ذلم ف  جدوس 
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 ( 4)جدول 

 لمعايير دمج المستحدثات التكنولوجية  أفراد عينة البحثمتوسطات أداء 

 5Eفي  طط الدرو  المصممة وفق اموذج 

 أفراد المعلمي 

 عينة البحث

 معايير دمج المستحدثات التكنولوجية

متوسط 

 األداء
التكنولوجيا 

 واألهداف

التكنولوجيا 

واستراتيجية 

 التدريس

اال تيارات 

 التكنولوجية
 المالئمة

 325 4 3 3 4 "أحمد" 1م

 325 4 3 3 4 "أسماء"  2م

 325 4 3 3 4 "أالء" 3م

 4 4 4 4 4 "ايمان"  4م

 323 4 3 2 4 "مةطفا" 5م

 .32 4 3 4 4 "منى" 3م

 4 4 4 4 4 "اهلة" 7م

 4 4 4 4 4 "اورهان".م

 4 4 4 4 4 "أمينة "  9م

 3 2 3 3 4 "أية " 15م

 .32 4 3 4 4 "دينا"  11م

 .32 4 3 4 4 "محمد" 12م

 .32 4 4 3 4 "شيماء"13م

 4 4 4 4 4 "منار"14م

 325 4 3 3 4 "هاجر"15م

 327 329 324 325 4 األداء متوسط

 :  ارت  (4)جدوس  يتضا مل
بالنسابة لجمياع معاايير دماج  عيناة البحاث المتوسط العام لمساتوأ أداء جمياع المعلمايل -

 –متوسااط )والااذ  يعناا  مسااتوأ تباادير يبااع باايل ( 097)المسااتحديات التكنولوجيااة هااو 
، مما يسفر عال أل جمياع معاايير " ممتا "ويكاد يبترم مل ( ممتا  أ  مستوأ أداء عاس 

هم دمج المستحديات التكنولوجية  د تحببت ف  معظام رطاط الادروس المماممة مال  ابل
ايماار الااذ  يعكااس الاادور االيجاااب  لبييااة التاادريم المبترحااة فاا  اكسااام . بدرجااة عاليااة

المسااتحديات التكنولوجيااة فاا  رطااط دروس العلااوم  المعلماايل عينااة البحااث أداءات دمااج
 .  بدرجة تكاد تبترم مل الممتا  5Eوفبا لمراحس نموذ  

المتوساط العاام لمساتوأ أداء جمياع المعلمايل تمياس ": بالتكنولوجيا وايهداف"فيما يتعلق  -
أل  مماا يسافر عال. ، أ  مساتوأ أداء عااس   " ممتاا "والذ  يعن  مستوأ تبدير ( 4)ف 
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جميااع الرطااط الممااممة ماال  بااس المعلماايل اتساامت باا ل التكنولوجيااا المسااتردمة تةياام 
 . بدرجة كبيرا واحد أو أكير مل ايهداف

المتوسط العام لمستوأ أداء جمياع المعلمايل تمياس " : بالتكنولوجيا والتدريس"فيما يتعلق  -
وأ أداء ، أ  مساات( ممتااا  –متوسااط )يبااع باايل  والااذ  يعناا  مسااتوأ تباادير( 091)فاا 
حيااث يرجااع هااذا االنرفاااو البساايط فاا  متوسااط مسااتوأ ايداء لهااذا المعيااار إلااك . عاااس  

فبااد حبااق كااس ( 51م ،50م ،53م ،1م ،0م ،3م ،5م)انرفاااو مسااتوأ أداء كااس ماال 
والااااااذ  يعناااااا  مسااااااتوأ ( 0)مسااااااتوأ أداء ( 51م ،50م ،53م ، 0م ،3م ،5م)ماااااال 
المسااتردمة فاا  رطااط الاادروس التكنولوجيمما ايماار الااذ  يساافر عاال أل ( متوسااط)تباادير

الرامة بهم تدعم استراتيجية التدريس بدرجة متوسطة ، حيث لوحظ ف  رطط الادروس 
التكنولوجياااا ال تااادعم اساااتراتيجية التااادريس فااا  " 5م"بالنسااابة س : الراماااة بهااام ارتااا  

التادريس فا  التكنولوجيا ال تادعم اساتراتيجية " 3م"مرحلة التبويم والتوسع ، وبالنسبة س 
التكنولوجيااا ال تاادعم اسااتراتيجية التاادريس " 0م"مرحلااة االنلااضاس والتوسااع ، وبالنساابة س 
التكنولوجيااا ال تاادعم اسااتراتيجية التاادريس " 53م"فاا  مرحلااة االستكلاااف،  وبالنساابة س 

التكنولوجياااا ال تااادعم اساااتراتيجية " 50م"فااا  مرحلاااة االنلاااضاس والتفساااير،  وبالنسااابة س 
التكنولوجياااا ال تااادعم اساااتراتيجية " 51م"مرحلاااة االنلاااضاس، وبالنسااابة س التااادريس فااا  

ساتوأ والاذ  يعنا  م( 3)مساتوأ أداء " 1م"بينماا حباق .  التدريس فا  مرحلاة التفساير
أ  أل التكنولوجياااا المساااتردمة فااا  رطاااة الااادرس الراماااة بااا  تااادعم ( ضاااعيف)تبااادير 

ا ال تادعم اساتراتيجية التادريس حياث أل التكنولوجيا، استراتيجية التادريس بدرجاة ضاعيفة
 ،.م ،7م ،7م ،4م)المعلمايلف  حايل حباق باا   . مرحلة التفسير والتوسع والتبويم ف 
، أ  أل ( ممتاا )والذ  يعن  مساتوأ تبادير ( 4)مستوأ أداء ( 54م ،53م ،55م ،.م

التكنولوجيا المساتردمة فا  رطاط دروساهم تادعم اساتراتيجية التادريس بدرجاة كبيارا فا  
 .5Eكافة مراحس نموذ  

المتوسط العام لمستوأ أداء جميع المعلمايل تمياس ": باالرتيارات التكنولوجية"فيما يتعلق  -
، أ  مسااتوأ أداء ( ممتااا  –متوسااط )يبااع باايل  مسااتوأ تبااديروالااذ  يعناا  ( 094)فاا 
فااا  حااايل يرجاااع هاااذا االنرفااااو فااا  متوساااط مساااتوأ ايداء لهاااذا المعياااار إلاااك . عااااس  

حياث ( 51م ،53م ،55م ،53م ،7م ،1م ،0م ،3م ،5م)انرفاو مستوأ أداء كاس مال
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كنولوجياا أ  أل الت" متوساط"والذ  يعنا  مساتوأ تبادير ( 0)حبق كس منهم مستوأ أداء
التاا  تاام ارتيارهااا فاا  رطااط دروسااهم متنوعااة وتاادعم ايهااداف واسااتراتيجيات التاادريس 
بدرجة متوسطة، ومل المةحظ ارتباط هذا المعيار بالمعيار السابق حيث لاوحظ أل نفاس 

 اااد حبباااوا مساااتوأ تبااادير متوساااط فااا  "( 53م ،55م ،7م"باساااتيناء) المعلمااايلهااا الء 
باساتراتيجية التادريس فباد لاوحظ فا  رطاط دروساهم عادم دعام المعيار الساابق الراا  

،  لهام، وبمراجعاة االرتياارات التكنولوجياة  5Eالتكنولوجيا لبعو مراحس نموذ  التادريس
لااوحظ فاا  رطااط دروسااهم أنهاام جميعااا ا تمااروا علااك ارتيااار نااوعيل فبااط ماال ايدوات 

هنااام العديااد ماال ايدوات التكنولوجيااة وهمااا الفيااديوهات والمااور اليابتااة بااالريم ماال أل 
التكنولوجية ايررأ كالفةلات والمحاكاا والمعمس االفتراض  والمور المتحركاة وايلعاام 
التعليميااة والتاا  كاناات تحتاجهااا هااذه الرطااط لتحبيااق أهااداف الااتعلم رااةس اسااتراتيجية 

يعتماد فا  ايسااس علاك  الرماسايةالتدريس بلكس أفضس ، حيث أل نموذ  دورا الاتعلم 
جابية وفاعلية المتعلم وتفاعلا  المساتمر ومال يام كاس مال الماور والفياديوهات فباط ال اي

، علاااك عكاااس ايدوات س يكاااول أمامهاااا الماااتعلم متلاااق سااالب تااادعم هاااذه المبااااد ء بااا
التكنولوجيااة ايراارأ السااابق ذكرهااا تجعااس المااتعلم متفاعااس ونلااط وايجاااب  رااةس عمليااة 

يناسابها أناواع معيناة مال ايدوات  5Eحس نموذ التعلم، كما أل طبيعة كس مرحلة مل مرا
التكنولوجية فليس كس ايدوات التكنولوجية تناسم كس المراحس، ومل يام لام يراعا  ها الء 
المعلميل ذلم ف  رططهم حياث اعتمادوا فباط علاك الماور والفياديوهات باعتبارهاا تةيام 

م بمافة عاماة وها  ، باالضافة إلاك أل طبيعاة مااا العلاو 5Eطبيعة جميع مراحس نموذ  
الطبيعااة الضياار مرييااة التاا  تعتمااد علااك التريااس تجعااس لكااس هاادف تعليماا  أداا تكنولوجيااة 
أكير مناسبة ل  فبد يكول هنام هدف يكاول اينسام لتحبيبا  ماورا وهادف  رار يكاول 

وهكذا ، ومل يم لام ....اينسم لتحبيب  فةش وهدف  رر يكول اينسم لتحبيب  فيديو 
ولكال تعااملوا ماع الماور والفياديوهات فباط  المعلمايلط دروس ه الء يظهر ذلم ف  رط

وهناااا تااارأ الباحيتاااال أل السااابم فااا  . علاااك أنهاااا اينسااام لجمياااع ايهاااداف والمراحاااس 
انرفاو ايداء ال يرجع لبيية التدريم المبترحة حيث كاال متاال بهاا العدياد مال الموا اع 

ومااا يناساام طبيعااة كااس مرحلااة ماال التاا  تتضاامل أدوات تكنولوجيااة بمرتلااف أنواعهااا ، 
، ولكاال هنااا أوضااا الحااوار مااع المعلماايل عينااة البحااث أنهاام ارتاااروا  5Eمراحااس نمااوذ  
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فباط كناوع مال التساهيس علاك أنفساهم ينهاا الكيار اتاحاة وايكيار " المور والفياديوهات "
ياة سهولة ف  الوموس إليها، وأنهم يعتبادول أل الفياديوهات ها  أكيار ايدوات التكنولوج
 5Eمناسبة لتحبيق أ  هدف مل ايهداف التعليمية وأنها مةيمة لجمياع مراحاس نماوذ  

ومال هناا ظهار جانام ضاعف فا  . ا  د يكول هنام نماو  وماور وتجاارميل بدارله
بيية التدريم وهو أن  كال مال الضارور  اكتلااف هاذا المعتباد الرااط ء والتضلام عليا  

 المعلمااااااايلفااااااا  حااااااايل أل باااااااا   . اءأينااااااااء التااااااادريم حتاااااااك ال يااااااا ير علاااااااك ايد
والاااذ  يعنااا  مساااتوأ تبااادير ( 4) اااد حبباااوا مساااتوأ أداء ( 54م،50م،.م،.م،7م،4م)

مما يسفر عل أل التكنولوجيا الت  تم ارتيارها ف  رطاط . ممتا  ، أ  مستوأ أداء عاس  
حياث . جة كبيارا  دروسهم متنوعة ونموذجية وتدعم ايهداف واستراتيجيات التدريس بدر 

بانضااافة إلااك المااور اليابتااة والفيااديوهات ، المااور يناييااة ظهاار فاا  رطااط دروسااهم 
، وايلعاااام التعليمياااة ، فةلاااات، " 50م، .م" كاااس مااال ويةيياااة ايبعااااد كماااا فااا  رطاااة

و " 4م"، وتسجيةت موتية كما فا  رطاة " 7م"منتديات ومدونات تعليمية كما ف  رطة 
وعلااك الااريم أل هنااام ماانهم ماال ". .م،4م"س بااوم كمااا فاا  رطااة الفاايبرنااامج الااوورد و 

إال انهااا كانات فاا  الحبيباة هاا  " 54م"اساتردم المااور والفياديوهات فبااط كماا فاا  رطاة 
كمااا أناا  ماال المةحااظ أل . اف والمراحااس التاا  اسااتردمت رةلهااااينساام لتحبيااق ايهااد

  ماادأ دعاام كااس أداا لمااا اسااتردامهم لهااذه ايدوات التكنولوجيااة المتنوعااة كااال يظهاار فياا
 . يرتبط بها مل هدف أو مرحلة تدريسية 

( .09)المتوساط العاام لمساتوأ أداء جمياع المعلمايل تمياس فا " : بالمةءماة"فيما يتعلق  -
ويكاااد يبتارم ماال الممتااا ، أ  ( ممتااا  –متوساط )يبااع باايل  والاذ  يعناا  مسااتوأ تبادير

مسااتوأ أداء عاااس  ، فاا  حاايل يرجااع هااذا اننرفاااو الطفيااف فاا  متوسااط ايداء إلااك 
والاذ  يعنا  مساتوأ تبادير ( 3)حيث حببت مستوأ أداء ( 53م)انرفاو مستوأ أداء 

ضااعيف، أ  أل المحتااوأ واسااتراتيجية التاادريس والتكنولوجيااا متةيماايل معااا فاا  رطااة 
لرامااة بهااا بدرجااة ضااعيفة، حيااث لااوحظ فاا  رطااة الاادرس الرامااة بهااا أل الاادرس ا

المحتوأ المبدم ف  كس مرحلة مل مراحس النموذ  ييار يار  وييار كااف لتحبياق الهادف 
مااال المرحلاااة كماااا أل التكنولوجياااا المساااتردمة فااا  كاااس مرحلاااة ال تااادعم المحتاااوأ وال 

فبااد اعتماادت فاا  تبااديم اسااتراتيجية التاادريس بلااكس كاااف ولكاال تدعماا  بدرجااة ضااعيفة 
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المحتااوأ فاا  كااس المراحااس علااك مجاارد تبااديم مااور معظمهااا يااامو ال يظهاار علياا  أ  
 ااد حببااوا "( 53م"فيمااا عاادا )بينمااا ماال المةحااظ أل جميااع المعلماايل . بيانااات توضااح  
أ  أل المحتاااوأ واساااتراتيجية  ،والاااذ  يعنااا  مساااتوأ تبااادير ممتاااا ( 4)مساااتوأ أداء 

حياث أل المحتاوأ . متةيميل معا بدرجة كبيارا فا  رطاط دروساهمالتدريس والتكنولوجيا 
المباادم فاا  كااس مرحلااة مناساام لهااا وياار  وكاااف لتحبيااق الهاادف ماال المرحلااة ، كمااا أل 

 .التكنولوجيا المستردمة ف  كس مرحلة تناسم وتةيم المحتوأ
ظ بالنساابة لجميااع المعااايير نةحاا معلاام ماال عينااة البحااثبااالنظر إلااك متوسااطات أداء كااس  -

ايمار الاذ  يلاير ( ممتاا  –متوساط )أ  بيل مستويات التبدير ( 4-0)أنها تتراول بيل 
، فبااد ظهاار أعةهاام فاا   أفااراد عينااة البحااثبماافة عامااة إلااك مسااتوأ أداء عاااس  لجميااع 

والااذ  ( 4)حيااث حببااوا متوسااط أداء ( 54م ،.م ،.م ،7م ،4م)متوسااط ايداء كااس ماال 
لساابم فاا  تفااو هم إلااك أنهاام جميعااا كااال لااديهم يعناا  مسااتوأ تباادير ممتااا  ، ويرجااع ا

ربرات ساببة  وية ف  التعامس ماع التكنولوجياا ودافاع دارلا  وريباة لاديدا فا  التعاماس 
فا  مجااس التادريس  وليعملا( .م ،7م ،4م)مانهم معها وتوظيفهاا فا  التادريس ، كاذلم 

حرماا  هممال أكيار ولديهم ربرات و اعدا معرفية بمحتوأ العلوم باالضافة إلك أنهم كانوا 
علااك حضااور التاادريم والتفاعااس المسااتمر فاا  اللباااءات الحيااة أو عباار لاابكة االنترناات، 
ومل يم اجتمعت كس هذه العوامس وساعدتهم علك إرتياار ايدوات التكنولوجياة  المتنوعاة 
والمناساابة لكااس ماال المحتااوأ واسااتراتيجية التاادريس والتاا  تسااهم فاا  تحبيااق ايهااداف 

 ،3م ،5م)لاايهم فاا  متوسااط مسااتو  ايداء بفااارق طفيااف جاادا كااس ماال ي. بدرجااة كبياارا 
متوسااااااط أدء ( 51م ،0م ،3م ،5م)حيااااااث حبااااااق ( 51م ،50م ،53م ،55م ،7م ،0م
، و د يرجع هذا االنرفااو ( .09)متوسط أدء ( 50م ،53م ،55م ،7م)وحبق ( 091)

التاادريم البساايط فاا  مسااتوأ أدايهاام إلااك أل ماانهم ماال كااال يتضياام عاال بعااو لباااءات 
ماااع  كاااذلم مااانهم مااال لااام يكااال لديااا  ربااارا  وياااة بالتعاماااس( 50م، 53م، 0م، 3م، 5م)

عال  وياة ، كذلم منهم مل لم يكال لديا   اعادا معرفياة (55م، 7م ،0م، 5م)التكنولوجيا
لعدم عملهام بالتادريس، فا  حايل أل جمايعهم كاال ( 3م ،0م، 7م، 55م)محتوأ العلوم 

 . لديهم دافع دارل  وريبة لديدا ف  التعامس مع التكنولوجيا وتوظيفها ف  التدريس
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أ س متوسطات لمستوأ ايداء حياث حبباوا علاك الترتيام ( 53م، 1م)بينما حبق كس مل 
التااادريم ظهااار عليهاااا مااال بداياااة " 1م"، ويرجاااع السااابم فااا  ذلااام إلاااك أل ( 090-0)

سااايواج  تطبيبهاااا  امها فااا  التااادريس اعتباااادا منهاااا ألمباومتهاااا للتكنولوجياااا واساااترد
معو ات لديدا مل  بس الطالم والمعلم والم سسة التعليمياة، وأل الطريباة التبليدياة ها  
اينساام للطالاام مااع النظااام التعليماا  الحااال  ، وبااالريم ماال أنهااا تعمااس معلمااة ولااديها 

، إال أل هاذا انتجااا السالب  التا  كانات باالمحتوأ وربارات تدريسايةية  وياة  اعدا معرف
توأ أدايهااا بالنساابة تحملاا  ماال بدايااة التاادريم ماال الواضااا أناا  أياار علااك انرفاااو مساا

فكمااا ساابق وذكرنااا أل أدايهاااا ضااعيف فاا  كافاااة ( 53م)أمااا بالنسااابة س. لبااا   الطااةم
ة إليهااا بمااعوبة بانضااافة إلااك ايداءات ماال بدايااة التاادريم وكاناات تاا د  المهااام الموكلاا

أنهااا لاام يكاال لااديها رباارا بالتاادريس والتعامااس مااع التكنولوجيااا، ممااا جعلهااا تحبااق أ ااس 
 . متوسط لمستوأ ايداء 

ومااال المةحاااظ مماااا سااابق أل المعلمااايل ممااال حبباااوا متوساااطات أداء عالياااة فااا  دماااج 
فاا  ترطاايط  المسااتحديات التكنولوجيااة ، هاام نفسااهم ماال حببااوا متوسااطات أداء عاليااة

 ااد حبباات متوسااط أداء ( 53م) بينمااا، (5فيمااا عاادا م)5Eالاادروس وفبااا لمراحااس نمااوذ  
ومال هناا تظهار . منرفو ف  كس مل ترطايط الادروس ودماج المساتحديات التكنولوجياة

دروس العلااوم وفااق  ترطاايطمسااتوأ أداء المعلاام فاا  ( ارتفاااع أو انرفاااو)العة ااة باايل 
مسااتوأ أداياا  فاا  دمااج المسااتحديات ( ارتفاااع أو انرفاااو)نمااوذ  التاادريس المحاادد و
 .   يدعم العة ة البوية بيل التكنولوجيا والتدريس ايمر الذ التكنولوجية رةس النموذ ، 

 :لعلوميف يدري  ا ادمج التكنولوج حنو " ع نة البحث"معلم  العلوم  اجتاه مق اسنتائج : ثالثا 

 التكنولوجياة المساتحديات دماج نحاو االتجاه عنامر ماه :  الرابع عل الس اس ين  
ولةجابة عل هذا السا اس تام حساام    عينة البحث أفراد لدأ ليوعا   ايكير العلوم دروس ف 

النتاايج  وتتضاا، لعباارات المبيااسالمتوسطات الحساابية والنسابية والرتام لتباديرات المعلمايل 
 :(1)كما ف  جدوس 

  



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

- 45. - 

 (5)جدول 

 المتوسطات الحسابية والنسبية والرتب لتقديرات عينة البحث لعبارات المقيا  

 العبارات م
المتوسط 

 الحسابى

االاحراف 

 المعيارى

المتوسط 

 النسبى
 الترتيب المستوى

1 

ال يمك  التوقف ع  استخدام أدوات 

ICT  في  0.2وتكنولوجيا الويب

 المدرسة

 23 موافق 2،3.% 5291 4213

2 

وتكنولوجيا الويب  ICTدمج أدوات 

في الكصول الدراسية تشجع  0.2

 على تحسي  عمليني التعليم والتعلم

4253 5291 %9523 
موافق 

 بشدة
3 

3 

وتكنولوجيا  ICTاستخدام أدوات 

يجعل تعلم الطالب أك ر  0.2الويب 

 .سهولة

4245 5273 %.. 
موافق 

 بشدة
15 

4 

ككاياتي التدريسية عند  تتحس 

وتكنولوجيا  ICTاستخدام أدوات 

 0.2الويب 

 

 35 موافق 1،2.% 5279 4253

5 

وتكنولوجيا  ICTاستخدامي ألدوات 

يزيد الزم  ال ي يقضيه  0.2 الويب 

الطالب في ممارسة التعلم  ارج 

 الكصل

 27 موافق 1،4.% 1259 4257

3 
م  الصعب على كمعلم استخدام 

 0.2وتكنولوجيا الويب  ICTأدوات 
 34 موافق %74،3 1213 3273

7 

وتكنولوجيا  ICTأدوات  توظيف

في الكصول الدراسية هو  0.2الويب 

 شيء يطغى علي

 .3 محايد .%3 1212 3245

. 

أجهزة الكمبيوتر ولوحات المعلومات 

الرقمية التكاعلية وأجهزة العرض 

 ضرورية جدا في  رفة الصف

4245 52.2 %.. 
موافق 

 بشدة
11 

9 

أاا على استعداد لتلقي التدريب على 

وتكنولوجيا  ICTأدوات استخدام 

للعمل بها في  رفة   0.2الويب 

 .الصف

42.3 5235 %97،2 
موافق 

 بشدة
1 

15 

وتكنولوجيا  ICTأدوات سأستخدم 

في فصولي لتعليم العلوم  0.2الويب 

 ك يًرا

4223 5279 %.5،2 
موافق 

 بشدة
19 

11 

وتكنولوجيا الويب  ICTأدوات تعمل 

علي است اره عقلي علي التككير  0.2

 أثناء التدريس

 32 موافق 3،.%7 1253 3293

12 

يسعداي توفير وسائل بصريه 

وسمعية وتكاعلية في حصه العلوم 

 لطالبي

4233 5231 %93،2 
موافق 

 بشدة
3 

13 
أشعر بالرضا ال اتي عند استخدام 

 0.2وتكنولوجيا الويب  ICTأدوات 
4245 1255 %.. 

موافق 

 بشدة
12 
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14 

لدي استعداد للتعاون مع المهتمي  

 0.2وتكنولوجيا الويب  ICTأدوات 

 .في برامج تعليم العلوم

4223 5275 %.5،2 
موافق 

 بشدة
1. 

15 
أجد عادة مصادر تعلم العلوم  لطالبي 

 على االاترات
 33 موافق %73 5237 32.5

13 

يتم تعزيز منهجية التدريس م   الل 

وتكنولوجيا  ICTأدوات استخدام 

 .0.2الويب 

 29 موافق 1،2.% 1253 4253

17 

وتكنولوجيا  ICTأدوات تساعداي 

في الحصول على المزيد  0.2الويب 

 م  المصادر لتقييم اداء الطالب

4245 5291 %.. 
موافق 

 بشدة
13 

1. 

وتكنولوجيا الويب  ICTأدوات تتيح 

الوصول إلى مصادر معلومات  0.2

جديدة لموضوعات العلوم التي أقوم 

 .بتدريسها

42.5 5241 %93 
موافق 

 بشدة
2 

19 

وتكنولوجيا الويب  ICTأدوات توجه 

االاتباه إلى تنوع طرق التعلم في  0.2

  رفة الصف

4245 5233 %.. 
موافق 

 بشدة
14 

25 

وتكنولوجيا الويب  ICTأدوات  دمج

يساعداي  في معالجة  0.2

االحتياجات التعليمية  المختلكة 

 (الكروق الكردية) للطالب 

 .2 موافق 1،2.% 1213 4253

21 

وتكنولوجيا الويب  ICTأدوات دمج 

تساعداي على تحسي  أداء  0.2

 طالبي األكاديمي

4223 52.. %.5،2 
موافق 

 بشدة
17 

22 
وتكنولوجيا  ICTأدوات تساعداي  

 تطوير ذاتي 0.2الويب 
4253 5233 %95.3 

موافق 

 بشدة
7 

23 

يكون الطالب أك ر تحكيًزا عند 

وتكنولوجيا  ICTأدوات استخدام 

 0.2الويب 
4233 5231 %.3،3 

موافق 

 بشدة
13 

24 

وتكنولوجيا  ICTأدوات استخدام 

في الكصل الدراسي تزيد  0.2 الويب 

 م  دافعية الطالب للتعلم

 24 موافق 2،3.% 5233 4213

25 

 ICTأدوات يزيد استخدام 

م  دافعيتي  0.2وتكنولوجيا الويب 

 كمعلم

4243 5251 %.9،2 
موافق 

 بشدة
. 

23 

 ICTأدوات يزيد استخدام 

م  ارتياحي  0.2وتكنولوجيا الويب 

 .كمعلم

4243 5274 %.9،2 
موافق 

 بشدة
9 

27 

أدوات لدي موقف ايجابي احو تكامل 

ICT  في  0.2وتكنولوجيا الويب

عملية التعليم والتعلم على الر م م  

 .المعوقات الحالية

 31 موافق 5.% 5275 4255

 45 معارض 3.23% 1259 1293وتكنولوجيا  ICTأدوات استخدام  .2
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في التدريس مرتبط  0.2الويب 

 .بالموارد في الكصول الدراسية

29 

وتكنولوجيا  ICTأدوات توظيف 

صال مع في االت 0.2     الويب 

 الطلبة  ارج  المدرسة صعب

 37 موافق %75،3 1253 3253

35 

وتكنولوجيا  ICTأدوات توظيف 

في تنمية مهاارت التككير  0.2الويب 

 العلمي يكوق قدراتي

 45 محايد %33،3 1211 3233

31 

وتكنولوجيا  ICTأدوات أوظف 

مع طالبي  لالتصال  0.2   الويب 

 م  أجل إثراء منهج العلوم

 22 موافق 4.% .125 4225

32 
أوظف اإلاترات في البحث ع  

 مصادر متنوعة  للتعلم
4235 5251 %92 

موافق 

 بشده
4 

33 
وتكنولوجيا  ICTأدوات أوظف 

 في اال تباارت المدرسية 0.2الويب 
 42 معارض %53،2 1244 2233

34 

وتكنولوجيا  ICTأدوات أوظف 

في إعداد الخطط  0.2الويب 

 الدارسية في مادة العلوم

 41 معارض %54،3 1233 2273

35 

وتكنولوجيا  ICTأدوات أستخدم 

في حل المشكالت  0.2الويب 

 األكاديمية

 33 موافق %75،3 5291 3253

33 

أشجع الطلبة على تنكي  مشروعات 

 ICTأدوات صغيرة باستخدام 

 0.2وتكنولوجيا الويب 
4245 5273 %.. 

موافق 

 بشدة
15 

37 
 اصة أصمم برمجيات  تعليمية 

 لتحقيق أهداف تدريس العلوم
 35 موافق %73،2 52.9 3233

3. 

وتكنولوجيا  ICTأدوات أوظف 

في تبسيط المعلومات  0.2الويب 

 المقدمة

 

4235 5255 %92 
موافق 

 بشدة
5 

39 

المشاركة في الدوارت التدريبية التي 

تعقد م  أجل متابعة آ ر  التطوارت 

 التكنولوجية مضيعة للوقت

 25 معارض 4.% .125 4225

45 
المشاركة في إعداد الحص  

 المحوسبة مرهقة 
 21 معارض 4.% 5277 4225

41 

وتكنولوجيا  ICTأدوات أوظف 

لعلمية في ربط المعرفة ا 0.2الويب 

 .بالحياة الواقعية للطلبة

 25 موافق 2،3.% 5299 4213

42 

اق  المعدات واألجهزة تعيق عملي 

وتكنولوجيا  ICTأدوات في توظيف 

 في الكصول 0.2الويب 

 

12.5 5253 %33 
معارض 

 بشدة
43 
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43 

اق  الدعم التقني لمواجهة أعطال 

األجهزة  تسبب لي الك ير م  

 اإلحباط

 44 معارض %45،2 5279 2223

44 

ارتكاع عدد الطالب دا ل الصف 

يستنزف جهدي ووقتي عند توظيف 

 0.2وتكنولوجيا الويب  ICTأدوات 
 43 معارض %52 1224 2235

45 

ال امتلل المعارف والمهارات الخاصة 

 ICTألدوات بالدمج السليم 

 0.2وتكنولوجيا الويب 
 39 محايد .%3 1212 3245

43 

اري ااني  ير قادر على 

وتكنولوجيا  ICTأدوات   توظيف

 العلوم بنجاح في تعليم 0.2الويب 

 23 معارض 2،3.% 5299 4213

 موافق %7.23 1252 3293 المقيا  ككل

 : ارت ( 7)يةحظ مل جدوس 
بدرجاة كانات  عيناة البحاث المعلميل لدأ درجة توافر االتجاا نحو الدمج التكنولوجك  

، % (   7.97 )وبمتوساط نسابك ( 09.0)ككاس للمبياس حيث كال المتوسط الحسابك  موافق
 -%  07) وبمتوساط نسابك (   49.7 – 59.3) و د تراوحت المتوسطات الحسابية ما بايل 

 التاادريم لتلباا  اسااتعداد علااك أنااا"  والتاا  تاان  علااك( .)ر اام العباااراو ااد حماالت  % (793.
بمتوسااط " المااف يرفااة بهااا فاا  للعمااس  0.2وتكنولوجيااا الوياام  ICTأدوات  اسااتردام علااك
أدوات  تتايا"  والت  تن  علاك( .5) ر م العباراعلك الرتبة ايولك ، تلتها % ( 793.)نسبك 
ICT  العلااوم التاا   لموضااوعات جدياادا معلومااات ممااادر إلااك الومااوس 0.2وتكنولوجيااا الوياام

 %( 7.)نسبك  بمتوسط" .أ وم بتدريسها
 ; (Yusuf, & Balogun, 2011;: كل م  دراساتتتفق هذه النتيجة مع نتايج و   

Rana,2012 Razzak,2014; ; ; Mai,2015  ، و اد يرجاع ذلام   (3351حسال اللاافع
أل المعلمااول يمتلكااول اتجاهاات ايجابيااة نحااو اساتردام تكنولوجيااا المعلومااات واالتماااالت  إلاك

 .وتكنولوجيات الجيس اليان  ف  دروس العلوم وال اتجاهاتهم ايجابية نحو التدريم
باا  المعاادات ن" والتاا  تاان  علااك ( 43)ر اام  العباااراوجاااءت فاا  الترتياام ايرياار   
بمتوساط "  فا  الفماوس 0.2وتكنولوجياا الويام  ICTأدوات تعيق عملا  فا  توظياف وايجه ا 
 ICTأدوات  اسااااتردام" والتاااا  تاااان  علااااك ( .3)ر اااام  العباااااراويسااااببها % (  07) نساااابك 

بمتوسااط نساابك  ."الدراسااية الفمااوس فاا  بااالموارد ماارتبط التاادريس فاا  0.2وتكنولوجيااا الوياام 
فحا  العواماس التا  التمي اسمتهدفت (  Alharbi,2013)دراساة  ، وهذا يتفق مع %( 0797)

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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التا    (Silva, 2018) وكاذلم ماع دراساة  .تلاجع أو تمناع المعلمايل مال دماج التكنولوجياا
 المتضياراتبو انيجااب  تجااه تكنولوجياا المعلوماات واالتمااالت يتا ير باأكدت عل  أل االتجاه 

علاا  مااا يجاام علااك إلااك التعاارف  Djoub,2018))سااعت دراسااة هااذا الماادد وفاا   والتوجهااات
ياام تبااديم . المدرساايل معرفتاا  وفهماا  و اادرتهم علااك البيااام باا  فيمااا يتعلااق بتكنولوجيااا التعلاايم

 .التدريم المطلوم لمساعدا المعلميل ف  تكامس التكنولوجيا
التجاااااه نحااااو دمااااج المسااااتحديات ا مسااااتوأ هومااااا :الرااااامس علاااا الساااا اس ياااان  

هااذا الساا اس تاام حسااام  ولةجابااة عاال  البحااثلاادأ أفااراد عينااة  العلااوم التكنولوجيااة فاا  دروس
، وكانااات للمبيااااس عيناااة البحاااث المتوساااطات الحساااابية والنسااابية والرتااام لتباااديرات المعلمااايل

 :(7)جدوس  النتايج كما ف 
(7)جدول   

 المتوسطات الحسابية والنسبية لمقيا  االتجاه احو دمج المستحدثات

 .البحثلكل فرد م  أفراد عينة االتكنولوجية في درو  العلوم  

 م
 أفراد

 عينة البحث

المتوسط 

 الحسابى

النسبة المئوية 

 للمتوسط
 الترتيب المستوى

 13 موافق %73،54 3،35 احمد 1م

 3 موافق %2،31. 4،13 اسماء 2م

 15 محايد %35 3 االء 3م

 12 موافق %75،22  3،73 ايمان 4م

 4 موافق %.3،4.  4،17 مةطفا 5م

 9 موافق %7،.7 3،93 مني 3م

 15 موافق %73،52 3.،3 اهلة 7م

 7 موافق %2،17. 4،11 اورهان .م

 1 موافق بشدة %7،39. 4،37 امينة 9م

 14 موافق %75 3،5 اية 15م

 . موافق %79،57 .3،9 دينا 11م

 5 موافق %3،54. 4،15 محمد 12م

 2 موافق بشدة % 3،52. 4،33 شيماء 13م

  11 موافق 73،595 .،3 منار 14م

 3 موافق %.4،7. 4،24 هاجر 15م

االتجاه احو مستوى 

دمج المستحدثات 

التكنولوجية في درو  

 العلوم

 موافق % 3،.7 3،93
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يتضا مل الجدوس السابق أل  يم الموافبة علك االتجااا نحاو الادمج التكنولاوجك لادأ 
 -% .790.)وبنسااام ميوياااة تراوحااات بااايل (  0933  - 4907)أفاااراد العيناااة تراوحااات بااايل 

73933 ) % 
 ; (Yusuf, & Balogun, 2011;: كااس ماال دراسااات وهااذا يتفااق مااع   

Rana,2012 Razzak,2014; ; ; Mai,2015  ، التا  أكاادت  (3351حسال اللاافع
تلعبااا   أل الاااذ  يمكااال العاااام الااادور تجااااه إيجابياااة اتجاهاااات لاااديهم المعلمااايل علااا  أل معظااام

 التعليمية وف  العملية التعليم ف  واالتماالت المعلومات تكنولوجيا
 : استنتاجات عامة للبحث

ضاعف الماواد : لوحظ وجود بعو جوانم الضعف ف  بيية التدريم المبترحة والمتميلة فا  -
التعليميااة المبدمااة حااوس أسااس ومعااايير االرتيااار باايل ايدوات التكنولوجيااة المتنوعااة بمااا 

عاادم إباارا  يفااراد عينااة البحااث أهميااة  -يتناساام مااع أهااداف الااتعلم واسااتراتيجية التاادريس 
لمواد التعليمية ف  بداية رطة الدرس وتباديم نمااذ  لرطاط دروس وضع  ايمة بايدوات وا

 .عدم إبرا  أهمية وضع معايير للتبويم ف  رطة الدرس –بعضها ال يتضمل هذه البايمة 
توافر كاس مال الباعادا المعرفياة للمحتاوأ، وربارات التادريس، والريباة والادافع فا  توظياف  -

ارتفااع مساتوأ أداء المعلمايل فا  تماميم  التكنولوجيا ف  التادريس كاانوا مال أهام أسابام
بمااا  .والبايمااة علااك دمااج المسااتحديات التكنولوجيااة 5Eرطااط دروس العلااوم وفااق نمااوذ  

ماال وجااود  (Koehler&MIshra, 2006; Ritter,2012)يتفااق مااع مااا ألااار إلياا  
 معرفاة فا  وجانام التادريس التكنولاوج  والجانم المحتوأ جانم مل كس وية بيل  عة ة
، مماا يحباق أفضاس الممارساات بينهم  التكامس السع  نحو تحبيق وضرورا المهنية المعلم

 .لتطبيق التكنولوجيا ف  التعليم 
االتجاا السلب  نحو دمج المستحديات التكنولوجية ف  بداية التدريم كال مل أهم العواماس  -

فااا  دماااج التكنولوجياااا فااا  رطاااط تااا ييرا علاااك انرفااااو مساااتوأ ايداء لااابعو المعلمااايل 
 أل مال  (Alev, 2003) إليا  دراساة ألاارت ماا ماع يتفاق بماا( 1م)مياس الادروس 
 تا ير التا  العواماس أهام مال التادريس فا  ICT اساتردام نحاو المعلام واتجاهات معتبدات

فا  حايل تحاوس هاذا االتجااه إلاك . التادريس فا  ايدوات هاذه مياس دماج علاك  درتا  علاك
 مسااتوأ موافااق فاا  مبياااس االتجاااه( 1م)بعااد عمليااة التاادريم حيااث حببات  اتجااه ايجاااب 
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، مما يلاير إلاك أل الممارساة العملياة لربارا دماج التكنولوجياا وحملت علك الترتيم الرابع
، بماا ف  ترطيط دروس العلوم كال لها أير فعاس ف  تحويس االتجاه مل سلب  إلاك إيجااب 

ماة للمعلام لممارساة التوظياف الفر تباديم  أل وهاو( Gill, 2008) يتفق ماع ماا ألاار إليا 
 نيتا  علاك يام ومال نحاوه تجاهاتا ا علاك ايجااب  تا يير ل  يكولالتكنولوج  ف  التدريس  

 .ل  المستببل  لةستردام واستعداده
مسااتوأ ايداء فاا  ترطاايط الاادروس وفااق ( ارتفاااع أو انرفاااو)وجااود عة ااة  ويااة باايل  -

مسااااتوأ ايداء فاااا  دمااااج المسااااتحديات ( ارتفاااااع أو انرفاااااو )و 5Eنمااااوذ  التاااادريس 
و ( بعااد التاادريس)التكنولوجيااة، ايماار الااذ  يعكااس العة ااة البويااة باايل ترطاايط التاادريس 

، أ  أل مال يملام مساتوأ أداء عااس  فا  ( بعاد التكنولاوج )دمج المستحديات التكنولوجية
ا فاااا  دمااااج المسااااتحديات ترطاااايط دروس العلااااوم يكااااول لدياااا  مسااااتوأ أداء عاااااس  أيضاااا

 ,Koehler&MIshra )مع ألار إلي  أيضا ، بما يتفق  التكنولوجية رةس هذه الرطط

2006; Ritter,2012)  . والاااذ  ي كاااد هاااذا العة اااة أل المتوساااط العاااام لمساااتوأ أداء
والاااذ  يكااااد يكاااول مسااااو  ( 094)هاااو  5Eالطاااةم فااا  ترطااايط الااادروس وفاااق نماااوذ  

، ( 097)داء الطااةم فاا  دمااج المسااتحديات التكنولوجيااة وهااو للمتوسااط العااام لمسااتوأ أ
فمل المةحظ هنا أنا كةهما يعكس متوسط أداء عام يكاد يبتارم مال الممتاا  أ  مساتوأ 

، مما يسفر عل نجال بيية التدريم المبترحة فا  اكساام المعلمايل  عيناة البحاث أداء عاس 
لمسااتحديات التكنولوجيااة رااةس مااع دمااج ا 5Eأداءات ترطاايط دروس العلااوم وفااق نمااوذ  

 . مراحل  بدرجة تكاد تبترم مل الممتا  ، أ  بمستوأ أداء عاس  
العمس بنظام التدريس التبليد  البايم علك سلبية المتعلم وحمار دوره فا  أنا  متلبا  فباط  -

ف  ترطيط دروس العلاوم والباايم علاك   5Eأير بالسلم علك تطبيق بعو جوانم نموذ  
مياس  أفراد عيناة البحاثالمتعلم واستكلاف  للمعرفة،  كما ظهر عند بعو  إيجابية وفاعلية

 (. 5م)
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 :التوص ات

 :يوم  بما يل   دم  مل استنتاجاتف  ضوء ما تومس إلي  البحث الحال  مل نتايج، وما 
دماج  مهاارات تنمياة تتضامل الردماة أينااء العلاوم لمعلما  تدريبية دورات عمسضرورا  .5

 . ترطيط الدروس التكنولوجية ف  المستحديات
 بحياث تادمج نعاداد معلام العلاوم  التربياة كلياات تبادمها الت  المبررات ف  النظر إعادا .3

الطالم المعلم ف  ممارسة ربرات تعليمية تبوم علاك توظياف المساتحديات التكنولوجياة 
 . المرتلفةطرق التدريس  رةس

فا  التادريس،  ادماج التكنولوجياه ايجاب  لدأ معلم  العلاوم نحاو االهتمام بتكويل اتجا .0
 . ك  يكول توظيفهم للتكنولوجيا ف  التدريس توظيفا فعاال

) تركي  برامج إعداد معلم العلوم علك تحبيق التكامس بيل ايبعاد اليةث لمعرفاة المعلام  .4
 (.التكنولوجيا –التدريس  –المحتوأ 

ايمة الردمة حوس طرق التدريس الحديية البالعلوم أيناء عمس دورات تدريبية لمعلم   .1
 . وفاعلية وايجابية الطالمدمج التكنولوجيا ف  التدريسعلك 

 

 :حبوث مقرتحة

دراسة العوايق الرييسية والعوامس الممكنة ندما  تكنولوجيا المعلوماات واالتمااالت فا   .5
 .برامج اعداد معلم  العلوم  بس الردمة

التاادريس  فاا  المسااتحديات التكنولوجيااة اسااتردام وا ااع تتضاامل أراارأ دراسااات إجااراء .3
 .للمعلميل بمفة عامة ومعلم  العلوم بمفة رامة

 الردمااةيناااء وأ  بااس العلااوم معلماا  لاادأ الذاتيااة الكفاااءا معتباادات تع ياا اجااراء دراسااة ل .0
 .الدروسوتنفيذ  ممارسة رةس التكنولوج  للتكامس

ودماااج المساااتحديات  5Eترطااايط دروس فااا  العلاااوم  ايماااة علاااك نماااوذ   أياااردراساااة  .4
التحميس ، الدافعياة، االتجااه، بنااء )التكنولوجية علك بعو المتضيرات لدأ الطالم ميس

 (.المفاهيم، مهارات االستبماء
 .العلوم تدريس فك التكنولوجك الدمج معو ات حوسراء دراسات إج .1
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 :مراج  البحث

 :املراج  العرب ة 

فاعلية استخدام دائرة التتللم الخماستية فتن تةميتة التف الم تاعيم الللميتة (. 9002.)آمال سيد أحمد  .1
وتةميتتة الت ريتتر االستتتداللن وارتتات أمتتر التتتللم لتتد  تلميتتبال اليتتا المتتامج اتتالتلليم ا ساستتن  م لتتة 

 (.4)19مير. التراية الللمية
اةائن فتن تتدريا الللتوم لتلتديل التيتورال أمر استخدام ةموبج اايان ال.(9002.)آمال محمد أحمد  .9

الاديلتتة حتتول الم تتاعيم الللميتتة وتةميتتة عمليتتال الللتتم ا ساستتية لتتد  تاميتتب اليتتا ا ول  عتتداد   
. تحتديال الحارتر ور   المستترال. ورقة عمتل مردمتة  لتل المت تمر الللمتن اللالتر  الترايتة الللميتة

  . ة الللمية   ال ملية الميرية للتراي(1)االسماعلية  مج 
التخطتتيط للتتتدريا ومروةاتتتر  المررتتش الرتتومن لامتحاةتتال والترتتويم (.9010) .أحتتام الاتتاش اللتترايةن .3

  .التراو 
  https:// www.slideshare.net/KamalNaser/ss-49354197: متوفر علن الموقع

 .الرتب عالم  الراعرة   الحديمة االترةولو يا التدريا(. 9002). قةديل  أحمد .4
استتتتتخدام ترةولو يتتتتا المللومتتتتال واالتيتتتتاالل فتتتتن تحستتتتيج التللتتتتيم  .(9012) .ألتتتترا عاتتتتد الرتتتتادر .5

  educ.com/%D8%AA-https://www.new :متوفر علن الموقع. والتللم
االةستتتتاة دعتتتتتداد المللمتتتتيج  م لتتتتتة التللتتتتتيم الرتتتتائم علتتتتتن الملتتتترال (. 9009). تتتتواج اي ليستتتتياا  .2

عتتتتدد ختتتتام عتتتتج مللمتتتتوج للرتتتترج الواحتتتتد )  (3)   ع( 39)متتتتج  مستتتتتراليال  اليوةستتتترو   ةيتتتتا 
 (.والللريج

 .  دار المسيرة للةلرعماج االردج .استراتي يال التدريا الملايرة(:9012). ودل سلادة .7
ا فتتتن اللمليتتتة التلليميتتتة  مواقتتتا المللمتتتيج اللتتترب متتتج دمتتتج الترةولو يتتت(. 9015) .حستتتج اللتتتافلن .2

 .92-1 (9)  اللدد(12) املة الم د الم لد 
ارةتتتتامج مرتتتتتر  لتتتتتدريب أعرتتتتات عيئتتتتة التتتتتدريا ا املتتتتة ا قيتتتتل علتتتتل (. 9002).حستتتتج الة تتتتار .2

سلستتتلة )م لتتتة ال املتتتة االستتتامية . مستتتتحدمال ترةولو يتتتا التللتتتيم فتتتن رتتتوت احتيا تتتات م التدريايتتتة
   751م - 702ااع علر  اللدد ا ول  مالم لد الس( الدراسال ادةساةية

 الم ةيتة التةمية تحريق فن ودوره ادلرتروةن التدريب ). 9019 .(الملطن  أحمد وشارع حسيج عاد .10
 ادمتارال  املتة التراويتة  لألاحتا  الدوليتة ترويميتة الم لتة دارستة" اال تماعيتة الدارستال لمللتم

 .المتحدة اللراية ادمارال  (31)اللراية  المتحدة اللدد

https://www.new-educ.com/%D8%AA
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تيتتور مرتتتر  دعتتداد مللتتم الليتتر (. 9014.)حمتتد  أحمتتد عاتتد اللشيتتش   فتتاتج عاتتد الم يتتد فتتودة .11
الرقمن ارليال التراية فن رتوت الملتايير واالطتر الدوليتة الحديمتة لتدمج ترةولو يتا التتللم ادلرتروةتن 

 :متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوفر علتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل الموقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع. فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترامج  عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداد المللتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم 
te.net/publication/304134448https://www.researchga 

  //:http:متتتتتوفر علتتتتل الموقتتتتع . التتتتتدريب ادلرتروةتتتتن(. 9010 ) .الرتتتترد  حمتتتتد  .19
kenanaonline.com 

أمر دورة التللم الملدلتة فتن تحيتيل طلاتة اليتا المتاةن المتاةو  الللمتن (. 9004.)سالم الخوالدة   .13
 (.13)3االردج   –فن ا حيات   م لة المةارة للاحو  والدراسال 

  .ال ا  مرتاة  الرويل   والتدريب التلليم ترةولو يا (.9005 .(سلطاج عادل .14
دورة التتتللم الخماستتية متتج ختتال الرمايتتوتر فتتن تحيتتيل  أمتتر استتتخدام(.9002. )عاتتد التتراشق عمتتام .15

التتف الم تتاعيم الللميتتة والت ريتتر الللمتتن واالت تتاة ةحتتتو الللتتوم لتتد  طتتاب اليتتا المالتت  متوستتتط 
 (.9)11االمملرة   م لة التراية الللمية امير  

اعدة فلاليتتتتة التتتتتتدريا ااستتتتتخدام استتتتتراتي ية ختتتتترائط الم تتتتاعيم وامستتتتت(. 9003.)عاتتتتد اللشيتتتتش طلاتتتتتة .12
الرمايتتتتوتر متلتتتتدد الوستتتتائط فتتتتن ارستتتتاب الطتتتتاب المللمتتتتيج التتتتف الم تتتتاعيم المرتاطتتتتة امستتتتتحدمال 

يوليتتو  رليتتة  99-91ترةولو يتتا التللتتيم وتةميتتة وعتتي م ا تتبه المستتتحدمال  المتت تمر الختتاما علتتر  
 . 322 -342التراية   املة المةيورة   

 المرتاتة :التللتيم  المةيتورة حدمال ترةولو يتاومستت ادلرتروةتن التللتيم(.3353 .(طلاتة اللشيش عاد .17
 .والتوشيع للةلر الميرية

 المستتدامة الم ةيتة للتةميتة رمتدخل ومتطلااتتر ادلرتروةتن التتدريب فلست ة) .9011 . (وعاتة عمتاد .12
 . أسيوط( 1)اللدد ( 97)أسيوط  الم لد   املة التراية  رلية م لة اللام  الماةو  التلليم لمللمن

دور دورة التتتتللم الملدلتتتة فتتتن التحيتتتيل واةتتتات أمتتتر التتتتللم (. 9004. )الملتتتاطن الدستتتوقنعيتتتد أاتتتو  .12
وتةميتتتة التتتف الم تتتارال اللمليتتتة لتتتد  تاميتتتب اليتتتا الختتتاما االاتتتتدائن فتتتن وحتتتدة الم ةاطيستتتية  

 (.23)مير . دراسال فن المةاعج وطرق التدريا 
ترةولو يتتتتا التللتتتيم فتتتن التتتتتدريا توظيتتتا ا ستتتتاليب الحديمتتتة فتتتن م تتتال . (9002).فاطمتتتة ال تتتدير  .90

 .دراسة ترويمية امدارا المملرة اللراية السلودية
ات اعات المللمين والطلاة ةحواستخدام التللم ادلكتروةن (. 9010.)قستتتيم اللتتتةاق  حستتتج دومتتتن  .91

 (.1) اللدد(92)م لة  املة دملق  الم لد. فن المدارس الماةوية ا ردةية
 . ةماب ر  م اراتر  الراعرة  عالم الرتبالتدريا  (. 9003).رمال شيتوج  .99
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دستوق  دار االيمتاج للةلتر  ترةولو يال تلليم الللوم فتن عيتر الرقمةتة (.9090)حسام الديج ماشج .93
 .والتوشيع

ارةتتتتامج مرتتتتتر  لتتتتتدريب اعرتتتتات عيئتتتتة التتتتتدريا ا املتتتتة ا قيتتتتل علتتتتل (. 9002).حستتتتج الة تتتتار .34
م لتتتتتتتتة ال املتتتتتتتة ادستتتتتتتتامية .التدريايتتتتتتتةمستتتتتتتتحدمال ترةولو يتتتتتتتتا التللتتتتتتتيم فتتتتتتتتن رتتتتتتتوت احتيا تتتتتتتتات م 

 . 751- 702 (1) اللدد  (17)الم لد ادةساةية  الدراسال سلسلة
ترةيتتال التللتتيم ودورعتتا (. .335).ممتتدو  لتتلان  ااتتراعيم الميتتر   حلتتمل استتلد  مةتتال الدستتوقن  .95

 .فن المةاعج دسوق  دار االيماج للةلر والتوشيع
  ورقتتة "استتتخدام الوستتائط المتلتتددة اتتالرمايوتر وادةترةتتلتتتدريا الريميتتات ا(. "9004).م ةتتد عتتامر  .92

. المتتدخل المةظتتومن فتتن التتتدريا والتتتللم: "عمتتل مردمتتة لمتت تمر  املتتة عتتيج لتتما الرااتتع الةتتواج
 keemiahttp://www.khayma.com-:متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوفر علتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن الموقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع

web/teaching%20chemistry.htm 
  .الواقتع والمتومول اتيج الرقمتل التتللم والممارستة الاحت  اتيج الرقمتل التتللم(. 9017 .(فرتل ةايتل .97

 .التدريا وطرق المةاعج قسم التراية رلية :طةطا
فاعليتتتة دورة التتتتللم الخماستتتية فتتتن تتتتدريا االحيتتتات علتتتل تةميتتتة (. 9002) .ة تتتا  الستتتلد  عرفتتتال .92

يل وتوليتتد المللومتتال وترييم تتا واالت تتاة ةحتتو ا حيتتات لتتد  طالاتتال المرحلتتة الماةويتتة  م لتتة التحيتت
 .922-124 (2)التراية الللمية امير  

تيورال مللمن الللوم للمرحلة ا ساسية للملية دمج الترةولو يا اتتدريا (. 9015).ويال اللمر  .92
( 37)الم توحتة لااحتا  والدراستال  اللتدد م لة  املة الردا . الللوم ووعاقت ا االف المت يرال

(9)  
فاعليتتتة استتتتخدام دورة التتتتللم الملدلتتتة فتتتن التحيتتتيل وتةميتتتة الت ريتتتر (. 9001).يستتتر  طتتتر دةيتتتور  .30

الللمتتن فتتن ال يشيتتات لتتد  طتتاب اليتتا ا ول المتتاةو  اللتتام مختل تتن الستتلة اللرليتتة  م لتتة الاحتتو  
 (.9) 12مير. مةوفية رلية التراية  املة ال. التراوية والة سية 

  

http://www.khayma.com/keemia-web/teaching%20chemistry.htm
http://www.khayma.com/keemia-web/teaching%20chemistry.htm
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