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Abstract 

The study aimed to know the effect of using smart screens in developing the skills of the twenty-

first century among the ninth grade students in the subject of social studies. The study sample 

consisted of (91) students, and the semi-experimental curriculum was used as a group system. 

The results showed that the level of twenty-first century skills among the sample members in 

the post test was at the high level, and that there are statistically significant differences between 

the averages of the pre and post exams in the use of smart screens in developing the skills of 

the twenty-first century among the sample individuals in favor of the post test, as well as the 

presence of Statistically significant differences between the averages of the axes of the pre- and 

post-tests in the use of smart screens in developing the skills of the twenty-first century in favor 

of the post-test, and the presence of statistically significant differences for the level of the post-

test according to the variable of academic achievement between the level of who needs help on 

the one hand and between the higher levels and in favor of higher levels, as well It was found 
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that there was a direct and statistically significant correlation between the 21st century level of 

skills and academic achievement in the pre and post exams. 

 ملخص
هدفت الدراسةةة رعرأ ر ر اسةةت داش التةةاذةةا  النكية م رنمية مقارا  اليرن اعاري والعتةةري  لدف طلبة ال ةة  

طالباًك ومت اسةةت داش املنقش ذةةبت الت ري   (91)التاسةةيف م مارة الدراسةةا  ااجتماعيةك ور ويت عينة الدراسةةة م  
موعة الواددة. وقد رهقر  النتاجش رن مسةةةةةةةةةةةةةتوف مقارا  اليرن اعاري والعتةةةةةةةةةةةةةري  لدف رفرار العينة م يظاش اجمل

ااختبار البعدي كان م املسةةةتوف العاوك وع  وجور فروا  ا  رالة اد ةةةاجية بط متوسةةةطا  ااختباري  اليبل  
ااختبار  العتري  لدف رفرار العينة ول احلوالبعدي م است داش التاذا  النكية م رنمية مقارا  اليرن اعاري و 

البعديك وكنلك وجور فروا رالة اد اجياً بط متوسطا  حماور ااختباري  اليبل  والبعدي م است داش التاذا  
النكية م رنمية مقارا  اليرن اعاري والعتةةةةةةةري  ل ةةةةةةةاحل ااختبار البعديك ووجور فروا رالة اد ةةةةةةةاجياً ملسةةةةةةةتوف 

ي ربعاً ملتغري التح يل الدراس  بط مستوف م  حيتاج اىل مساعدة م  جقة وبط املستواي  األعلى ااختبار البعد
ول ةةةةةةةةاحل املسةةةةةةةةتواي  األعلىك كما ربط وجور ارربائ طرري ورات اد ةةةةةةةةاجياً بط مسةةةةةةةةتوف مقارا  اليرن اعاري 

 والعتري  وبط التح يل الدراس  م ااختباري  اليبل  والبعدي.

 

Keywords: smart screens, 21st century skills, ninth grade students, social studies, Oman. 

التةةةةةةةةةاذةةةةةةةةةا  النكيةك مقارا  اليرن اعاري والعتةةةةةةةةةري ك طلبة ال ةةةةةةةةة  التاسةةةةةةةةةيفك الدراسةةةةةةةةةا   كلمات مفتاحية:
 ااجتماعيةك عمان.

 مقدمة
رولت السةةلطنة اهتماماً ملموسةةاً م قطات التعليمت ليتماذةةى ميف التطورا  الراهنةك فيد مت اوةةدار روت و يية لفلسةةفة 

خالت اخلطة اخلمسةةةةةية األوىلك واسةةةةةت ابة للتطورا  واملسةةةةةت دا  م قطات التعليم  1978التعليم م السةةةةةلطنة عاش 
خالت خطيت التنمية السةةةةارسةةةةة والسةةةةابعةك وايب يت  2009و 2003قامت وزارة الرتبية والتعليم بتطوير الو يية عام  

م  هنه الفلسةةفة وموعة م  املبارو واألهداأ م  نةةمنقام رنمية املقارا  األسةةاسةةية للعملك ورعرير اليدرة على 
ك االتعامل ميف معطيا  الع ةةةةةةةةةةةةةر والت نولوجيا اعدي ةك وروطط املعرفة والت نولوجياك ورنمية مقارا  التف ري العلي

ورنمية مقارا  البحث العلم  وااسةةتنتاج وااسةةتي ةةاجك ورتةة ييف  يافة البحث العلم  واابت ارك ورنمية مقارا  
 .(General Secretariat of the Education Council. Oman, 2017) اعياة اإلجيابية
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ايً لبناج وروةةةةةةةب  رمراً نةةةةةةةرور  ويُعد رطوير التعليم م  رهم املرر را  األسةةةةةةةاسةةةةةةةية الني رعوت عليت األمم والتةةةةةةةعوأك
كأدد رهم األهداأ ااسةةةةةرتاري ية   2040اإليسةةةةةان ورعرير  يتت بنفسةةةةةت وضويتتك ورراةةةةة   لك جلياً م ر ية عمان 

لتطوير النظاش التعليم  جبمييف مسةتوايرت وسسةط جرجارتك ووفت رلك الر ية جاج  مقارا  اليرن اعاري والعتةري  
قم م سييت رهداأ وطنية يتسةةةةم نلدينامي ية والتفاعل ميف متطلبا  سةةةةوا العمل م  رجل بناج يظاش رعليم  يسةةةة

واجملتميف متماذةةةةياً ميف متطلبا  ال ورة ال ةةةةناعية الرابعة كأدد العناوةةةةر األسةةةةاسةةةةية واليت م  خال ا ايطليت فلسةةةفة 
 .(Oman Vision 2040, 2019) التعليم

اجلوايب رمهقا املعارأ األسةةةةةاسةةةةةية كاليراجة وال تابةك وكيفية ورتةةةةةمل مقارا  اليرن اعاري والعتةةةةةري  وموعة م  
رطبيت الطالب ملقاراهتم األساسية خالت مقامقم اليومية واملقارا  الراينيةك واملعرفة العلميةك ور نولوجيا املعلوما  

عيدة م ل التف ري واار اا ك واملعرفة ال يافية واملدييةك ورتمل ال فاجا  وكي  يتعامل الطالب ميف التحداي  امل
النيديك ودل املتةةةةةة ال ك واإلبداتك والتعاونك وستوي كنلك على شا  التةةةةةة  ةةةةةةية وكيفية رعامل الطالب ميف 
البيئة املتغرية دو م م ل دب ااسةةةةةتطالتك وامتالا املباررةك وامل ابرة وااوةةةةةرارك واليدرة على الت ي ك وال ةةةةةفا  

   (World Economic Forum, 2015). اليياريةك والوع  ااجتماع  وال يام
ويتسم سياا اليرن اعاري والعتري  مبحتواي  رعليمية رع س رمهية الياااي اليت رواجت ااقت ار العامل  م 

املستيبلك وم  رهم هنه احملتواي ك اابت ارك ورايرة األعماتك والبيئةك وال حةك والوع  العامل ك والوع  املدينك 
وروفر هنه احملتواي  السياا العاش ل الث ركاجر رساسية رلعب روراً هاماً م العمل والتنظيم والسالش وال راعا ك 

 Futureوارساج التراكا  الارورية لتحييت الر يةك ورتمل رلك الركاجر على التدريبك والتراكا ك والبيئة 

Schools, 2016))  

 مشكلة الدراسة
ال يافة )اليويسةةةةةةةةةةة و( على رن رفاةةةةةةةةةةةل السةةةةةةةةةةةبل ملواجقة سداي  اليرن ركد  منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم و 

اعاري والعتري  ي م  م أتسيس التعلم الياجم على رعاجم اثبتة ووانحة رمهقا ما يل م رعلم لت  ك رعلم لتعرأك 
 ورذار  الرذيدي. .(Tuaima, and Al-Bandari, 2004) رعلم لتعيش ميف اآلخري 

(Al-Rashidi,2020)  رن اجملتمعا  رتعرض لتطورا  سةةةةةةةةريعة وهاجلةك وروةةةةةةةةب  اجملات الرتبوي عط اهتماش م  قبل
اجلمييفك لنا روبحت اعاجة ملحة م ارخات الت نولوجيا وربعاهتا م اجملات التعليم ك وروب  است داش الت نولوجيا 

ئة وةةةةةةفية رك ر فاعلية السةةةةةةي ية اىل بيمبا فيقا التةةةةةةاذةةةةةةا  النكية م يفوس الطلبة وسويل البيئة ال ةةةةةةفية م  بيئة ك
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ورك رها ايتاجية. ويعد ارخات التةةةاذةةةا  النكية م العملية التعليمية رمراً ديوايً فعااً وخاوةةةة م الوقت الراه ك ملا 
 . ((Amer, 2007 ا م  رمهية كربف م التفاعل الف ري والتطبيي  بط املتعلمط 

ا  يناري رسةارت ري  ور نولوج  م يييف اجملاا  ومنقا الرتبويةك جعل العوم هل الظروأ اليت يعيتةقا العا  م  
مبا يسةةةةةةمى نقت ةةةةةةار املعرفة الني يسةةةةةةعى او اخلروج م  اجلمور الف ري الياجم على اعفم والتليط ورن املعلم هو 

عليميةك لنا فأن ية التحمور العملية التعليمية اىل البحث وااكتتةةةةةةاأ ودل املتةةةةةة ال  وجعل املتعلم هو حمور العمل
التعلم عملية مت درة نسةةةتمرار ورتماذةةةى ميف الونةةةيف الراه  م  ريدش ري  نرز وكبري ويت لى  لك بظقور وسةةةاجل 

   (.Al-Hiela, 2001رقمية ددي ة م ل التاذا  النكية اليت رعد م  رهم مظاهر ر نولوجيا التعليم )
ط دارسةةةةةةةناك لد رن الطريية التيليدية ما زالت رتةةةةةةةغل ديراً كبرياً بولعل م  املناسةةةةةةةب النظر اىل واقيف التدريس م م

الطرا واألسةةاليب اليت يسةةت دمقا املعلم م الغرأ ال ةةفيةك وبنلك روةةب  التعلم يظرايًك يعتمد على التليط ب ةةورة  
-Al)ة لديقم اليكبريةك مما ر ر  لك على رافعية الطلبة للتعلم واعتمارهم على مسةةةةةةةةاعدة األخري  مما عرز م  اار 

far, 2000) وم  هةةنا املنطلت فيةةد وجةةدال م  خالت خربارنةةا املرتاكمةةة م الرتبيةةة والتعليم بسةةةةةةةةةةةةةلطنةةة عمةةانك رن .
اسةت داش للتةاذةا  النكية م التعليم ي ار ي ون الرراًك وهنا ما يناقل السةياسةا  التعليمية عامة وفلسةفة التعليم 

ة التيدش مية دالياً رت ت او اسةةةةةةةةةةةةةت داش التينيا  اعدي ة م التعليم ملواكبخاوةةةةةةةةةةةةةةك كون اا اها  الرتبوية والتعلي
الت نولوج  السةةةرييفك م  هنا مت العمل على هنا البحثك فتم اجراج رراسةةةة اسةةةتطالعية طبيت على عينة م لفة م  

اسةةةت داش املعلم م  الطلبة ركدوا عدش  (%82.5)طالباً م  ال ةةة  التاسةةةيفك وكايت رهم النتاجش رن ما يسةةةبتت  (40)
يسةةت دمون التةةاذةةا  ( %17.5)التةةاذةةا  النكية م ردريس مارة الدراسةةا  ااجتماعية سةةابياًك ورن ما يسةةبتت 

 النكية م ردريس مارة الدراسا  ااجتماعية سابياً بدرجة قليلة جداً.
م  الطلبة رن التعلم نسةةةةةت داش التةةةةةاذةةةةةا  النكية سةةةةةوأ ي ون مناسةةةةةباً  م  (%45)م امليابل ركد ما يسةةةةةبتقم  

م  الطلبة سةةةةةةةةةوأ ي ون مناسةةةةةةةةةباً  م بدرجة متوسةةةةةةةةةطةك ورن ما يسةةةةةةةةةبتقم  (%15)بدرجة كبريةك ورن ما يسةةةةةةةةةبتقم 
م  الطلبة ركدوا بعدش مناسةةةةةةبة  (%7.5)م  الطلبة سةةةةةةي ون مناسةةةةةةباً  م بدرجة قليلةك ورن ما يسةةةةةةبتقم  (32.5%)

م  الطلبة امتالكقم اخلربة املسةةةبية م  (%42.5)التةةةاذةةةا  النكية م التعلم نلنسةةةبة  م. كما ركد رن ما يسةةةبتقم 
م  الطلبة  (%57.5)بدرجة كبريةك ورن ما يسةةةةةةةةبتقم  IOSاسةةةةةةةةت داش التينيا  اعدي ة اليت رعمل بنظاش األيدرويد و

بدرجة متوسةةةطة. كما ركد  IOSاليت رعمل بنظاش األيدرويد وميتل ون اخلربة املسةةةبية م اسةةةت داش التينيا  اعدي ة 
م  الطلبة يعتيدون رن التدريس نسةةةةت داش التةةةةاذةةةةا  النكية يطور م  مقاراهتم م اعياة  (%65)رن ما يسةةةةبتقم 
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م  الطلبة يعتيدون رن التدريس نست داش التاذا  النكية يطور م  مقاراهتم  (%35)بدرجة كبريةك ورن ما يسبتت 
 اعياة بدرجة متوسطة. م

وبناج على املعطيا  السةةابية فيد ركد  الدراسةةة ااسةةتطالعية ع  وجور خلل ما م عملية اسةةت داش التةةاذةةا  
النكية م رنمية مقارا  اليرن اعاري والعتةةةةري ك وهنا ما رعا للتوكل رك ر م املتةةةة لة ديث رن املونةةةةوت جدير 

ماش بياةةةااي اجملتميف بتةةة ل عاشك وقاةةةااي التعليم بتةةة ل خا  م هل نلدراسةةةة والبحث والتي ةةة ك كما رن ااهت
ال ورة املعلومارية واسةت داش التةاذةا  النكية والرتكير على رمهيتقا م رنمية مقارا  اليرن اعاري والعتةري   و رمر 

اذا  النكية دديث تم كاية األمهيةت ملا يعوره م  سييت ييلة يوعية م مردلة التعليم األساس ك ورن است داش ال
العقد م الوسةةا التعليم  وخاوةةة مردلة التعليم األسةةاسةة ك مما يتةة ل هاجسةةاً معرفياً يتعلت نلركبة م معرفة ر رها 
م رنمية املقارا  املعاوةةةةةةةةةةرةك وعلى افرتاض رن الطالب م مردلة التعليم األسةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةة  ليس مبعرت ع  اسةةةةةةةةةةت داش 

اوت ر ر اسةةت داما  التةةاذةةا  النكية م رنمية مقارا  اليرن اعاري التةةاذةةا  النكية جاج  هنه الدراسةةة لتتن
 والعتري  لدف طلبة ال   التاسيف م مارة الدراسا  ااجتماعية.

 أمهية الدراسة
رعترب هنه الدراسةةةةة اسةةةةت ابة ل ةةةةدف ما رناري بت العديد م  امل  را  العاملية واإلقليمية واحمللية م  نةةةةرورة امتالا 

ملقارا  اليرن اعاري والعتةري . ولعل اطالت املسة ولط وامل ت ةط ووةنات اليرار م وزارة الرتبية والتعليم م الطلبة 
سةةةةةلطنة عمان على يتاجش الدراسةةةةةةك قد يسةةةةةاعدهم على ر وي  اجراجا  رربوية رريد م  ادتمالية لا  رنفين  ربة 

والعتةةةري  لدف الطالبك وا سةةةيما راا ا زالت  ربة اسةةةت داش التةةةاذةةةا  النكية م رنمية مقارا  اليرن اعاري 
جديدة وم داجة ماسة للتطوير لتحيت رهدافقا املنتورةك وحماولة بنت اجلقور لتوفري ذاذا   كية جلمييف املدارس 

 م السلطنةك األمر الني قد ينع س على رراج الطلبة ومستوايهتم التح يلية.
مي م وات الرتبية والتعليم م  وانع  املناهش واخلطا واألهداأ ووساجل التيو  ومي   رن ررور هنه الدراسة املقتمط

واملتةةةةةرفط الرتبويط م لفت ايتباهقم دوت ر ر التةةةةةاذةةةةةا  النكية م رنمية مقارا  اليرن اعاري والعتةةةةةري  ور رها 
يا  الوقت الراه  اةةعلى التح ةةيل الدراسةة  للطلبةك ورتةة ييف املعلمط على اربات طرا ووسةةاجل رتناسةةب ميف ميت

وسةةةةبل سسةةةةط قدرا  املعلم م اريان هنه املقارا  واكسةةةةاضا للطلبة م املواق  ال ةةةةفية امل تلفة. وقد رفيد يتاجش 
الدراسةةةةةةةةةةة الباد ط واملقتمط مب اا  الدراسةةةةةةةةةةا  ااجتماعيةت كواا م  احملاوا  األوىل م ددور علم الياجمط 

 را  اليرن اعاري والعتري  م وات الدراسا  ااجتماعية مما يفت  آفاقاً لدراسا على هنه الدراسة اليت هتتم مبقا
 مستيبلية.
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 أسئلة الدراسة
ما مسةةةةةتوف مقارا  اليرن اعاري والعتةةةةةري  لدف طلبة ال ةةةةة  التاسةةةةةيف م مارة الدراسةةةةةا  ااجتماعية م  .1

 ااختباري  اليبل  والبعدي نلنسبة للم موت ال ل  وللمحاور؟
روجد فروا رالة اد ةةاجياً بط متوسةةطا  ااختباري  اليبل  والبعدي م اسةةت داش التةةاذةةا  النكية م هل  .2

رنمية مقارا  اليرن اعاري والعتةةةةةري  لدف طلبة ال ةةةةة  التاسةةةةةيف م مارة الدراسةةةةةا  ااجتماعية نلنسةةةةةبة 
 للم موت ال ل  وللمحاور؟

ية م اليبل  والبعدي م اسةةت داش التةةاذةةا  النك هل روجد فروا رالة اد ةةاجياً بط متوسةةطا  ااختباري  .3
رنمية مقارا  اليرن اعاري والعتةةةري  لدف طلبة ال ةةة  التاسةةةيف م مارة الدراسةةةا  ااجتماعية رعرف ملتغري 

 التح يل الدراس ؟
هل روجد عالقة اررباطية رالة اد ةاجياً بط مسةتوف مقارا  اليرن اعاري والعتةري  وبط مسةتوف التح ةيل  .4

 ؟راس  م ااختباري  اليبل  والبعدي لدف طلبة ال   التاسيف م مارة الدراسا  ااجتماعيةالد
 أهداف الدراسة

مسةةةةةةةتوف مقارا  اليرن اعاري والعتةةةةةةةري  لدف طلبة ال ةةةةةةة  التاسةةةةةةةيف م مارة الدراسةةةةةةةا  ااجتماعية م  .1
 ااختباري  اليبل  والبعدي نلنسبة للم موت ال ل  وللمحاور.

وسةةةةةطا  ااختباري  اليبل  والبعدي م اسةةةةةت داش التةةةةةاذةةةةةا  النكية م رنمية مقارا  اليرن الفروا بط مت .2
اعاري والعتري  لدف طلبة ال   التاسيف م مارة الدراسا  ااجتماعية نلنسبة للم موت ال ل  ونلنسبة 

 للمحاور.
مقارا  اليرن  م رنميةالفروا بط متوسةةةةةطا  ااختباري  اليبل  والبعدي م اسةةةةةت داش التةةةةةاذةةةةةا  النكية  .3

 اعاري والعتري  لدف طلبة ال   التاسيف م مارة الدراسا  ااجتماعية رعرف ملتغري التح يل الدراس .
العالقة بط مسةةتوف مقارا  اليرن اعاري والعتةةري  وبط مسةةتوف التح ةةيل الدراسةة  م ااختباري  اليبل   .4

 .ااجتماعية والبعدي لدف طلبة ال   التاسيف م مارة الدراسا 
 حدود الدراسة

اقت ةةةةةةر  الدراسةةةةةةة م ددوره املونةةةةةةوعية على ر ر اسةةةةةةت داش التةةةةةةاذةةةةةةا  النكية م رنمية مقارا  اليرن اعاري 
والعتةري  لدف طلبة ال ة  التاسةيف م مارة الدراسةا  ااجتماعيةك ونلنسةبة للحدور امل ايية فيد طبيت الدراسةة 

ا اعدور التابعة للمديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة جنوب الباطنةك ورمم مدرسةةة التةةيي سةةعيد ب  حمرز النروي 
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ك واقت ةةةةر  الدراسةةةةة م 2019/2020الرمايية فيد رجريت الدراسةةةةة م الف ةةةةل الدراسةةةة  األوت م  العاش الدراسةةةة  
 (.9-5)لبنط ل ددورها البترية على طلبة ال   التاسيف مبدرسة التيي سعيد ب  حمرز النروي للتعليم األساس 

 التعريف مبفاهيم الدراسة
   التةةةاذةةةا  النكية رو التلفاز النك(Smart TV)  ه  ذةةةاذةةةا  رلفاز ددي ةك وه  اددف التينيا  اجلديدة

اليت رتي  متةةةةةاهدة التلفاز ور ةةةةةف  اإليرتيت م آن واددك هقر  م اليرن اعاري والعتةةةةةري  ورعمل  يظمة 
رتةةغيل ع ةةرية رتةةبت ريظمة ا وار  احملمولةك وستوي على ك ري م  املميرا  املتةةرتكةك ايث     املسةةت دش 

لتةةةةةةةب ة العن بوريةك و  نت م  اسةةةةةةةت داش معظم وسةةةةةةةاجل ومميرا  اإليرتيت ع  طريت رطبييا  م  اارربائ ن
 (.FaghLoumi, 2020؛  Cowhey, Peter; Gregory & Gene, 1988م ممة لتاذا  السمار  

 كورعرأ التاذا  النكية اجراجياً  اا رلك التاذا  اليت رتي  مست دميقا ر ف  اإليرتيتك ومتاهدة اليوريوب
والنتفل سك واألفالشك واملسةةةةةةةلسةةةةةةةال ك والينوا ك عرب اإليرتيتك والتواوةةةةةةةل واحملاراث  عرب السةةةةةةة ايب ورطبييا  
التواوةةةةةةةةةةل ااجتماع  م ل الفيسةةةةةةةةةةبواك ورعمل على رعم األوامر ال ةةةةةةةةةةوريةك والتح م نجلقاز اركة اليدك وسميل 

 رطبييا  ريدرويدك والتمتيف نأللعاب اعدي ة.
 اري والعتةةةةري م وموعة م  اليدرا  وااسةةةةتعدارا  وامليوت واا اها  واخلربا  اليت رعت  مقارا  اليرن اع

ببناج ذةةةةةة  ةةةةةةية الفرر وفياً ملتطلبا  اليرن اعاري والعتةةةةةةري ك ورتةةةةةةمل على مقارا  رعلم اإلبدات واابت ارك 
 .Trilling,& Fadel, (2013)ومقارا  املعلوما  واإلعالش واار اتك ومقارا  ديارية ومقنية 

ورعرأ مقارا  اليرن اعاري والعتةةةةةةةري  اجراجياً نلدرجة اليت حي ةةةةةةةل عليقا رفرار العينة على ميياس مقارا  اليرن 
 اعاري والعتري  مونيف الدراسة.

  ال ةةةة  التاسةةةةيفم مردلة رعليمية م  نةةةةم  مرادل التعليم األسةةةةاسةةةة  اعلية ال اييةك ورعترب هنه اعلية م ملة
 ديث ربدر م  ال   اخلامس ودىت ال   العاذر األساس  للتعليم األساس 

School Education  Statistics in the Sultanate of Oman, 2019)) 
   مارة الدراسةةا  ااجتماعيةم ه  وموعة املوار اليت رن ةةب اهتمامقا على رراسةةة اإليسةةان م وتمعت ورونةةي

 (Radwan, 1987)العالقا  املرتربة على اجتماعت ميف كريه 
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 اإلطار النظري -أولا 

 الشاشات الذكية ومهارات القرن احلادي والعشرين
يعيش العا  م الوقت الراه   ورة علمية ور نولوجية كبريةك كان  ا أت ري كبري على يييف جوايب اعياةك وروةةةةةةةةةةةةةب  

ة على جديدة م  رجل مواجقة التحداي  اليت  ر ضا البتةةةةةةةةري التعليم مطالباً نلبحث ع  اسةةةةةةةةاليب ويا ج رعليمية
مسةةةةةتوف العا  م ل زايرة الطلب على التعليمك ميف يي  عدر امل سةةةةةسةةةةةا  التعليمية وزايرة ال م املعلوما  م يييف 

وقةةةةةةد ررف التطور ال بري م رينيةةةةةةا   (.( (Zainuddin, 2006, Estetia, and Sarhan, 2007 فروت املعرفةةةةةةة
اا  واملعلوما  وايتتةةةةةةار املعرفة اال رتويية بط طالب املدارس واجلامعا  اىل هقور رذةةةةةة ات جديدة م  اار ةةةةةة

يظم التعليم ديث يتم اسةةةةةةت مار رينيا  اار ةةةةةةاا  الالسةةةةةةل ية وربطقا  جقرة رك ر رقة ورياية م ل التةةةةةةاذةةةةةا  
 .((Al-Hamami, 2006النكية 

ت م  رددث الوسةةةةةاجل التعليمية املسةةةةةت دمة م ر نولوجيا التعليم وه  يو ورعترب اللودة النكية رو التةةةةةاذةةةةةة النكية 
خةةةا  م  اللودةةةا  التفةةةاعليةةةة اليت يتم التعةةةامةةةل معقةةةا نللمسك ويتم اسةةةةةةةةةةةةةت ةةةدامقةةةا لعرض وموعةةةة م  الربامش 

عمل لوالتطبييا  املتنوعة على ذاذة ال مبيوررك ويتم است دامقا كنلك م اع را  ال فية وم امل  را  وورش ا
والنةةدوا ك ويتم اسةةةةةةةةةةةةةت ةةدامقةةا م العرض ااخبةةاريك م  طرأ الينوا  ااخبةةاريةةة لتيةةدمي اخبةةار متنوعةةةك فييوش 
ال ةةةةةةةحف  بعرض جتل  م  امل ططا  وال ةةةةةةةور والفيديوها  ومي نت التفاعل معقا م  خالت انةةةةةةةافة وةةةةةةةور رو 

التعلم نسةةةةت داش التةةةةاذةةةةا  النكية  . ويرف ال  ري م  الرتبويط رن((Shaboub, 2017  ي ةةةةو  عليقا وسري قا
يعد م  رهم رسةةاليب التعليم اعدي ةك واليت رتمير بعدة خ ةةاج  رتم ل م اخت ةةار الوقت واجلقد والت لفة انةةافة 
اىل سسةةةةةةط مسةةةةةةتوف األراج وسسةةةةةةط املسةةةةةةتوف التح ةةةةةةيل  لدف الطلبةك الهيك كويت  لت يوت م  البيئة التفاعلية 

  (Salama, 2006) .م  الراتبة م رلي  املعلوما  اىل جو املتاركة الفاعلة واجلا ب للتعلمك واخلروج
وم  املميرا  اليت رت ةةةة  ضا التةةةةاذةةةةا  النكية م البيئة التعليمية التعلميةك ه  حماكاة اعياة الواقعيةك وروفري بيئة 

املتعلم واليت ينتةدها  التعلم النا  لدف ار ةات  ناجية اا اه رربا قاعة الدراسةة ببيئة املتعلمك كما راا رنم  مقارا 
هنا اليرنك مما جيعل البيئة التعليمية رك ر فاعليةك كما راا رعمل على جاطبة رك ر م  داسة لدف املتعلمك مما ي ري 
اىل جنب ايتباهت ورنتةةيا مقاش التعلم لديتك ورعمل على رنمية املقارا  التعاويية والتتةةاركية وخاوةةة م هل وجور 

 ة ار ات جيدةك ورعمل التاذا  النكية كواا م  رهم املستحداث  الت نولوجية م التعليم اىل زايرة التفاعل ذب
الفرري والتيليل م  عامل الرهبة م  الت ريب ورنمية دب ااسةةةةةةةةةةةةةتطالت واابت ار والعمل اجلماع  وزايرة وع  
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ون ة رلعب روراً كبرياً م مساعدة الطالب على رن ي الفرر دوت النيد واايتياج وااختيارك كما رن التاذا  النكي
 م وجقة يظر م رعلمقم وبيئتقم ومق  املسةةةةتيبل وزايرة متةةةةاركتقم التعليمية ورن يسةةةةايروا اعياة ااجتماعية راخل 

 (.(Ismail, 2004, Hassan. 2006 وخارج املدرسة
 املونةةةةةةةةةةةةةوعةةا  التنمويةةة اليت يُعو ت عليقةةا ريةةدشيُعةةد رنميةةة مقةةارا  الطالب م اليرن اعةةاري والعتةةةةةةةةةةةةةري  م  رهم 

اجملتمعا  ورقيقا وقدرهتا على مواجقة التحداي  ورداعيا  هنا اليرن م هل رداعيا  ال ورة ال ةةةةةةةةةةةةةناعية الرابعةك 
ورن   ط الطالب مبقارا  اليرن اعاري والعتةةةةةةةةري  جيعلقم رك ر قدرة على التأقلم ميف جتل  ال يافا  والظروأ 

كما راا رام  اخنرائ املتعلمط م عملية التعلمك ويساعدهم على رعرير  يتقم  يفسقمك كما راا رعمل   املست دةك
 (.Hafni, 2015)على اعدار الطالب لالبت ارك والييارة واملتاركة بفاعلية م اعياة املديية 

عتةةةةةري  لفعات م اليرن اعاري والورعرأ مقارا  اليرن اعاري والعتةةةةةري   اا درمة م  مقارا  التعلم الناج  وا
ورتةةةةمل على التف ري الناقد ودل املتةةةة ال ك واابت ار واإلبدات واملرويةك والتعاون والعمل م فريت والييارةك وفقم 
ال يافا  املتعدرةك و يافة اار ةةةةةةةاا  واملعلوما  واإلعالشك و يافة اعوسةةةةةةةبة ورينية املعلوما  واار ةةةةةةةاتك واملقنة 

  (.Al-Omari, 2019. Al-Ghamdi and Al-Qahtani, 2016. AL-Najem, 2012) عتمد على النا والتعلم امل
ورنيسم مقارا  اليرن اعاري والعتري  م نوج الدراسة اىل رربيف مقارا  وه م مقارة اإلبدات واابت ارم ورتمل 

تواوةةةلم . مقارة اعوار واار ةةةات والعلى اإلبدات واابت ارك والتف ري الناقدك ودل املتةةة ال ك والتعاون والتواوةةةل
ورتةةةةمل العمل م فريتك واملقارا  التةةةة  ةةةةيةك واملسةةةة ولية التةةةة  ةةةةية وااجتماعية واملدييةك واار ةةةةات التفاعل . 
مقارة املقنة واعياةم ورتةةةةمل املروية واليدرة على الت ي ك املباررة والتوجيت النا ك مقارا  اجتماعية ومقارا  عرب 

يتاجية واملسةةةةةةةةاجلةك الييارة واملسةةةةةةةة ولية. مقارة ال يافة م الع ةةةةةةةةر الرقم م ويي ةةةةةةةةد ضا بتلك املقارا  ال يافا ك اإل
الاةةةةةرورية للحياة والعمل م وتميف املعرفةك ورتم ل م اليدرة على اسةةةةةت داش الت نولوجيا الرقمية ورروا  اار ةةةةةاتك 

ل يافة اك ورتةةةملم ال يافة األسةةةاسةةةيةك ال يافة العلميةك اوالتةةةب ا ك ووةةةواً اىل املعلوما  وارارهتا وريوميقا وايتاجق
 .(Shalaby,2014) ااقت اريةك التينية الب رية واملعلوماريةك فقم ال يافا  املتعدرةك الوع  ال وين

ورعمةل مقةارا  اليرن اعةاري والعتةةةةةةةةةةةةةري  على   ط الفرر  ن ي ةةةةةةةةةةةةةب  قةارراً على العيش والتةأقلم م بيئةة رينيةة 
و ورة معلومارية اي ةةةةةةةةةةةةةقر  فيقا اعواجر ال يافية واجلغرافيةك وم  اجيابيا  رلك املقارا  رعويد الطالب واعالمية 

على رن ي ب   و وع  اجيايب م رعاملت ميف يفست وميف اجملتميف احمليا بتك ورووت العديد م  الدراسا  اىل نرورة 
 الب ورعمل على ريسري ديارترمش مقارا  اليرن اعاري والعتري  م التعليم كواا ختدش الط

((Al-Harbi, and Al-Jabr, 2016. Al-Khuzaim, and Al-Ghamdi, 2016. 
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 دراسات السابقة                 
التعرأ على ر ر وددة رراسةية مطورة قاجمة على مقارا  اليرن  (Khalil and Al-Omari, 2019)هدفت رراسةة  

اعاري والعتةةةةري  م رنمية التح ةةةةيل الدراسةةةة  وريدير النا  الراينةةةة  لدف طالب ال ةةةة  السةةةةارس اابتداج ك 
واسةةت دمت الدراسةةة املنقش ذةةبت الت ري  ر ةةميم اجملموعة الاةةابطة كري املت افئة  ا  اليياسةةط اليبل  والبعديك 

طالباًك واألخر  (15)طالباًك اختري رددمها عتةةةةةةةةةةةةةواجياً لي ون اجملموعة الت ريبية  (32)ويت عينة الدراسةةةةةةةةةةةةةة م  ور 
طالباًك واسةةةت دش الباد ان ااختبار التح ةةةيل  وميياس ريدير النا  الراينةةة ك ورووةةةلت الدراسةةةة  (17)الاةةةابطة 

اىل وجور فروا  ا  رالة اد ةةةةةةةاجية بط ررجا  طالب اجملموعتط الت ريبية والاةةةةةةةابطة م التطبيت البعدي ل ل 
ة اررباطية بط بيةك وعدش وجور عالقم  ااختبار التح ةةيل  وميياس ريدير النا  الراينةة ك ل ةةاحل اجملموعة الت ري

 ررجا  الطالب عينة الدراسة م التطبيت البعدي ل ل م  ااختبار التح يل  وميياس ريدير النا  الراين .
التعرأ اىل ررجة روافر مقارا  اليرن اعاري (Al-Khuzaim, and Al-Ghamdi, 2016). وهدفت رراسة         

ا  لل ةةةةةةةةفوأ العليا للمردلة اابتداجيةك واسةةةةةةةةت دش الباد ان املنقش الووةةةةةةةةف  والعتةةةةةةةةري  م حمتوف كتب الرانةةةةةةةةي
التحليل ك ومت اسةةةةةةةةت داش بطاقة سليل حمتوف بنيت على رسةةةةةةةةاس مقارا  اليرن اعاري والعتةةةةةةةةري ك ور ويت عينة 

نسب املئوية لالدراسة م  كتب الراينيا  لل فوأ العليا للمردلة اابتداجيةك ورسفر  يتاجش الدراسية اىل ريارب ا
لتوافر مقارا  اليرن اعاري والعتةةةري  م احملتوف ل ل وات م  اجملاا ك كما ورووةةةت الدراسةةةة باةةةرورة راةةةمط 

 مقارا  اليرن اعاري والعتري  م كتب الراينيا  لل فوأ اابتداجية للمردلة العليا.
ريسةةةةةةةة  ملعلم  الراينةةةةةةةةيا  نملردلة مي األراج التدريو  (Al-Ghamdi and Al-Qahtani, 2016).رراسةةةةةةةةة وهدفت 

اابتداجية م نةةةةةةةوج اطار التعلم الناج  لليرن اعاري والعتةةةةةةةري ك واسةةةةةةةت دش الباد ان املنقش الووةةةةةةةف  التحليل ك 
معلماً مبدينة الرايضك ورسةةةفر  الدراسةةةة اىل رن متوسةةةا مسةةةتوف رراج  (131)وبطاقة مالدظةك ور ويت العينة م  

وسيت بدرجة ( 4)م   (244)  اطار التعلم الناج  لليرن اعاري والعتةةةةةةةةةةري  بل  عينة الدراسةةةةةةةةةةة م نةةةةةةةةةةوج مقارا
 نعيفة.

اعدار قاجمة مبقارا  اليرن اعاري والعتةةةةةةةةةةةةري  الالزش روافرها م حمتوف  (Abu Hasan, 2015). وهدفت رراسةةةةةةةةةةةةة
لدراسةةةةةةةا  عليمية ملنقش اوريتةةةةةةةطة مناهش الدراسةةةةةةةا  ااجتماعية نملردلة اإلعداريةك وريومي احملتوف واأليتةةةةةةةطة الت

ااجتماعية نل ةةة  األوت اإلعداري م نةةةوج مقارا  اليرن اعاري والعتةةةري ك ورسةةةفر  يتاجش الدراسةةةة اىل عدش 
روفر مقارا  اليرن اعاري والعتةةةري  املوجورة نلياجمة م احملتوف واأليتةةةطة التعليمية ملنقش الدراسةةةا  ااجتماعية 
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جة نةةةةةةئيلةك وخرجت الدراسةةةةةةة مب موعة م  التووةةةةةةيا  ربرزها نةةةةةةرورة راةةةةةةمط نل ةةةةةة  األوت اإلعداري اا بدر 
 مقارا  اليرن اعاري والعتري  م ال تب املدرسية خاوة كتب الدراسا  ااجتماعية.

سديد مقارا  اليرن اعاري والعتةةةةري  اليت مي   روقا م مناهش العلوش م . (Shalaby, 2014)وهدفت رراسةةةةة  
سةةةةاسةةةة  مب ةةةةرك واربيف البادث املنقش الووةةةةف  للووةةةةوت لياجمة مقارا  اليرن اعاري والعتةةةةري ك مردلة التعليم األ

م  اخلرباجك ورراة سليل ( 15)جوا  ميف ع    الثوكايت رراة الدراسةةةةةةةةةةةةةة عبارة ع  رسةةةةةةةةةةةةةلوب رلفاي م  خالت 
ورووةةلت يتاجش الدراسةةة اىل كتب مدرسةةيةك ( 6)حمتوف كتب العلوش نلتعليم األسةةاسةة ك ور ويت عينة الدراسةةة م  

وجور ردين وانةةةةةةة  م رناوت كتب العلوش ملقارا  اليرن اعاري والعتةةةةةةةري ك وقد رووةةةةةةةت الدراسةةةةةةةة باةةةةةةةرورة رمش 
 مقارا  اليرن اعاري والعتري  م معايري بناج مناهش العلوش نلتعليم العاش.

دار املعلمط ورمناج امل تبا  وا اهقم التعرأ على كيفية اع ( (Latham et al,2013وهدفت رراسةةة ا اش وآخرون
او التعاون لتعليم مقارا  اليرن اعاري والعتةةةري  م الوااي  املتحدةك ورهقر  يتاجش الدراسةةةة ميل رعاةةةاج هيئة 
التدريس واملعلمط اىل ممارسةةةة مقارا  اليرن اعاري والعتةةةري  م التعليم والتعلم نلتعاون رك ر م  رمناج امل تبا ك 

ليرن ارن املعلمط لديقم ر ية روسةةةةةةيف للتعليم م  رمناج امل تبا  الني  رهقروا جاوأ كبرية ملمارسةةةةةةة مقارا   ديث
التعليم والتعلم نلتعاونك وركد  النتاجش على رن هيئة التدريس م كل م  الت   ا  كايت  اعاري والعتري  م

 ل عب سيييت م املمارسة العملية.مارست التعلم نلتعاون مركون بتك وكالباً ما ي ون م  ا

 النريقة وإجراءات الدراسة
 منهج الدراسة

لتحييت رهداأ الدراسةةةةةةةة واإلجابة على رسةةةةةةةئلتقا مت اسةةةةةةةت داش املنقش الووةةةةةةةف  م اعدار اإلطار النظري ورروا  
لت ري  يظاش اجملموعة االدراسةةةة وسليل النتاجش ورفسةةةريها وريدمي التووةةةيا  امليرتدةك كما مت اسةةةت داش املنقش ذةةةبت 

 الواددةك ملناسةةةةةبتت لطبيعة البحث اعاو والني يعتمد على اليياس اليبل  والبعدي عند رنفين  ربة البحثك ويعرفت
.(Al-Khalili, 2012)  بنلك الت ميم الني يتم فيت اجراج اليياس على اجملموعة قبل اخااعقا للمعاجلة الت ريبيةك

عةةارة يفس الييةةاس بنفس األراةك وم  هنةةا يعتمةةد على هةةنا املنقش م التعرأ على ر ر وبعةةد هةةنه املعةةاجلةةة رتم ا
)املتغري املستيل( التاذا  النكية على )املتغري التابيف( واملتم لة م رنمية مقارا  اليرن اعاري والعتري  لدف طلبة 

 ال   التاسيف م مارة الدراسا  ااجتماعيةك 
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 جمتمع وعينة الدراسة
تميف الدراسةةة م  يييف طلبة ال ةة  التاسةةيف مبدرسةةة التةةيي سةةعيد ب  حمرز النروي للتعليم األسةةاسةة  للبنط يت ون و

طالب موزعط على  ال ة  (91)التابعة للمديرية العامة للرتبية والتعليم حملافظة جنوب الباطنة والبال  عدرهم  (5-9)
 لون عينة الدراسةةةةةة الني  مت اختيارهم نلطريية طالب م كل ف ةةةةةل رراسةةةةة  وه اج مي (30)ف ةةةةةوت رراسةةةةةية بواقيف 

العمدية. ويربر اقت ار هنه الدراسة على طلبة ال   التاسيف رون كريه م  ال فوأ ومارة الدراسا  ااجتماعية 
رون كريها م  املوارك فنلك كون ال ةةةةةةة  التاسةةةةةةةيف يعد مردلة ايتيالية هامة لل ةةةةةةة  العاذةةةةةةةر الني يندرج نةةةةةةةم  

مارة الدراسةةا  ااجتماعية رعد م  املوار األسةةاسةةية ورندرج نةةم  العلوش اإليسةةايية اليت ا  وةةفوأ ال ايويك وكون
 ي ار  لو ررس م  مقارة م  مقارا  اليرن اعاري والعتري . 

 املعاجلات اإلحصائية
واسةةةةةت دمت  (،(SPSSليد اعتمد  الدراسةةةةةة م سييت رهدافقا على برالمش الرزش اإلد ةةةةةاجية للعلوش ااجتماعية 

ك والنسةةةةب املئويةك ومعامل كرويبا  (Standard Deviation)وااارافا  املعيارية  (،(Meanاملتوسةةةةطا  اعسةةةةابية 
واختبار سليل التباي  األداري  (،Pearson)بريسون  ك ومعامل ارربائ(T-Test) ك واختبار(Alpha Cronbach)رلفا

(ONE WAY ANOV) ك واختبار ذيفيت(Scheffe’ Test.) 

 أداة الدراسة 
مت رطوير ميياس مقارا  اليرن اعاري والعتةةةةةةري  م  رجل رعم الدراسةةةةةةة النظرية نجلايب التطبيي  ول جابة على 
رسةةةةةةا اهتا وسييت رهدافقا م سةةةةةةبيل اع ةةةةةةوت على املعلوما  الالزمة م  مفررا  العينة ل جابة على رسةةةةةةا ا  

ا  ذاملة للعديد م  الدراسا  واملياييس م هنا اجملات سواج رلك اليت الدراسةك كان  لك بعد استعراض ومراجع
 .Khalil and Al-Omari, 2019. Abu Jazar, 2018))ا  طبيت على بيئا  عربية رو بيئا  رجنبية م ل رراسةة

Al-Khuzaim and Al-Ghamdi, 2016. Yunus, 2016. Al-Harbi and Al-Jabr, 2016. Hasan, 2015. 

Abu Hasan, 2015. Shalaby, 2014. Al-Baz, 2013. Al-Kulthuma, 2013. Al-Najem, 2012. 

Ghoneim, 2000. And Osman, Arsad, & Soh, 2010)  
اخلماسةةة  ليياس اسةةةت ان  املفحووةةةطك ويت ون م  البداجل  (Likert)كما سةةةيتم ااعتمار على ميياس لي ر  

عطيت  نا السةةةةةةةةةةلم ا رنطبت اطالقاً(  وقد ر -رنطبت الرراً  –رنطبت ردياالً  –رنطبت كالباً  –التالية )رنطبت راجماً 
ةك ا  السةةةةالبم دات العبارا  املوجبةك والع س م دات العبار  (1 - 2 – 3 – 4 – 5)الدرجا  التالية على الرتريب 

ويرجيف رمهية اسةةةةةةةةةةت داش هنا امليياس اىل ما يتيحت م  ام ايية منق ية لليراجة التةةةةةةةةةةمولية للمعطيا  اإلد ةةةةةةةةةةاجية 
(Ibrahim, 2013.) 
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 .اخلصائص السيكومرتية ألداة الدراسة
 صدق أداة الدراسة

ويط   م  رسةةةةةةارنة رربمت عرض رراة الدراسةةةةةةة م وةةةةةةورهتا األولية على ذسةةةةةةة حم مط م   وي اخلربة وااخت ةةةةةةا
ورسارنة اليياس والتيومي ورسارنة علم النفس وال حة النفسية واإلرذار النفس  م جامعة السلطان قابوس واجلامعة 
العربية املفتودة وجامعة يروفك و لك ضدأ الوقوأ على راا  ال دا الظاهري ومدف مالجمة األراة ألهداأ 

ناسةةبا على بنور امليياس اما نعنأ رو اإلنةةافة رو التعديلك وقد مت التح يم الدراسةةةك م  خالت رعديل ما يرويت م
وفت املعايري اآلريةم )مدف مالجمة الفيرا  للميياس الني ونةةةعت م اطاره م نةةةوج التعري  اإلجراج  للمياييسك 

 املعىن م مدف مالجمة الفيرا  للمحاور الني ونةةةةةعت م اطارهك مدف سةةةةةالمة وةةةةةياكة العبارا ك مدف ونةةةةةو  
 النادية اللغوية(.

وبنةةةاج على اقرتادةةةا  احمل مط مت رخةةةن يييف مالدظةةةاهتم بعط ااعتبةةةار واجراج التعةةةديال  الالزمةةةة م  رعةةةديةةةلك 
فأك ر على كل فيرةت رلياًل على وةةدققاك  (%80)ودنأك واسةةتبدات بعل الفيرا ك كما مت اعتمار يسةةبة املوافية 

ية م وية م  رربعة حماور ديث   ل املقارا  اليت ميتل قا الطالب وه م )مقارة فأوةةةبحت األراة م وةةةورهتا النقاج
اإلبدات واابت ارك مقارة اعوار واار ةةةةةةةةات والتواوةةةةةةةةلك مقارة املقنة واعياةك مقارة ال يافة م الع ةةةةةةةةر الرقم (ك ومت 

-20)اجية للميياس ررتاو  بط فيرا  ل ل حمورك وبنلك ر ون الدرجة النق (5)فيرة بواقيف ( 20)قياسةةةةقا م  خالت 

100.) 
 ثبات أداة الدراسة

 Pilot)م  رجل التحيت م  وةةةةالدية رراة الدراسةةةةة للتطبيت على رفرار العينة ال ليةك مت اجراج رراسةةةةة ا سةةةةتطالعية 

Test ) طالباً م  وتميف الدراسةةةة األوةةةل ك ومت التحيت م  اخل ةةةاج   (40)و لك بتطبيت امليياس على عينة قوامقا
نست داش طريية كرويبا   ((Reliabilityالسي ومرتية للميياس نست داش بعل األساليب اإلد اجية رمهقا ال با  

ت و لك ملعرفة مدف اايسةةةةة اش بط عناوةةةةةر فيرا  امليياس وارسةةةةةاققا الداخل ك لنا ف ن  (Alpha Cronbach) رلفا
 ال با  يعتمد على اارساا الداخل  والني يع  رن األسئلة ر ب ييعقا م كرض عاش يرار قياست. 

ك رما نلنسةةةةةةةةةةبة (0.88)ورهقر  النتاجش رن قيمة معامل كرويبا  رلفا نلنسةةةةةةةةةةبة للم موت ال ل  للميياس قد بلغت 
اابت ار قيم رلفا حملور مقارة اإلبدات و  لييم اارسةةةةةةةةةةةةةاا الداخل  ملعامال  كرويبا  رلفا حملاور امليياس فيد بلغت

وبلغت قيم رلفا حملور مقارة املقنة واعياة  (،0.84)وبلغت قيم رلفا حملور مقارة اعوار واار ةةةةةات والتواوةةةةةل  (،0.82)
. وبناج على رلك املعطيا  يتاةةةةةة  رن يييف (0.86)وبلغت قيم رلفا حملور مقارة ال يافة م الع ةةةةةةر الرقم   (،0.88)
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 ,Hair)وجاج  موافية ملا يرف ( 0.70)معامال  ال با  نلنسةةبة للم موت ال ل  ونلنسةةبة للمحاور رريد ع   قيم

et, Al,. 2006،)  مما يعط  م ذةةراً على  تيف امليياس بدرجة عالية م  ال با ك وبنلك ي ون امليياس وةةاعاً لليياس
 وااست داش م اجراج الدراسة اعالية.

 إجراءات الدراسة
 لبناج ورنفين الربالمش املرار رطبييت على عينة الدراسة مت اليياش نإلجراجا  التاليةم

  سديد رهداأ الربالمشم م  رجل سديد ا دأ العاش للربالمش املرار رطبييت لعينة الدراسةةةةةةةةةةة ورهدافت الفرعيةك مت
لوما  املرجيا  واملع عيد عدة جلسةةةةا  ميف مدير مدرسةةةةة التةةةةيي سةةةةعيد ب  حمرز النرويك للوقوأ على بعل

 دوت املتروت.
  ونيف ر ور عاش للربالمش يتام  )فلسفة الربالمشك وعناورهك ومعايريهك ورهدافتك وااسرتاري يا  املست دمةك

واملنقش املدرسةةةةةةة  املرربا بتك واع ةةةةةةة  التدريسةةةةةةةية املرربطةك وزم  التدريس املتوقيفك واسةةةةةةةاليب التيومي املتبعةك 
 وامليرايية املعتمدة للمتروت(.واإلم اييا  املتادةك 

  د ةةة م األسةةبوت  (3)التوزييف الرم  لتطبيت املتةةروت مبا ا يتعارض ميف امليرر الدراسةة ك ديث مت التوزييف بواقيف
( 40)د ةةةة ملارة الدراسةةةا  ااجتماعية خالت الف ةةةل الدراسةةة  األوتك ومدة كل د ةةةة كاملة ( 46)إبياو 

 .اذية ميف مقارا  اليرن اعاري والعتري  اليت ينبغ  رن ي تسبقا الطالبرقيية يت للقا ممارسا  فعلية متم
   سديد املونةةةةوعا  اليت يغطيقا املتةةةةروت واحملتوف املناسةةةةب م نةةةةوج رهداأ امليرر الدراسةةةة  والرم  املتوقيف م

تعلم لاايتقاج منتك ووةةةةةياكة ريتةةةةةطة رتناسةةةةةب وميف مقارا  اليرن اعاري والعتةةةةةري  م ل النما ج ال ةةةةةفية م ا
 التعاوين.

  يتاةةةةةم  الربالمش عدراً م  مقارا  اليرن اعاري والعتةةةةةري  مت رطبييقا ر ناج اسةةةةةت داش التةةةةةاذةةةةةا  النكية م
ردريس عينة الدراسةةةةةةةةةةةك وهناا وموعة م  املمارسةةةةةةةةةةا  اليت  ت م لم احملانةةةةةةةةةةرا ك وورش العملك والتطبيت 

النه ك والعروض التونةةةةةةةيحيةك والعمل اجلماع   العمل ك واعاا  الدراسةةةةةةةيةك واملناقتةةةةةةةة واعوارك والع ةةةةةةة 
والفرريك و  يل األروارك واأليتةةةطة املنرلية وال ةةةفيةك والنمنجةك واسةةةت داش رجقرة اار ةةةات املرجية والسةةةمعيةك 

 واأللعاب التعليمية. 
  عرض املتروت على عدر م  احمل مط واملت   ط م اجملات الرتبوي وم وات علم النفس واإلرذار النفس ك

وقياس وريييم العاجد م  هنا الربالمشك ديث مت ابداج رريقم دوت مدف مناسبة اع   التدريسية لتطبيت هنا 
ربالمش لألهداأ املنتةةةةةةةةةةورةك ومناسةةةةةةةةةةبة املتةةةةةةةةةةروتك ومناسةةةةةةةةةةبة الوقت واملدة الرمنية لتطبييتك ومدف مناسةةةةةةةةةةبة ال
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ااسةةةةرتاري يا  واملقارا  واأليتةةةةطة والواجبا  املنرلية املسةةةةت دمة م رطبيت التةةةةاذةةةةا  النكية ومدف أت ريها 
على رنمية مقارا  اليرن اعاري والعتةةري  على عينة الدراسةةةك ومدف مناسةةبة هنه التةةاذةةا  النكية للتطبيت 

 الدراسا  ااجتماعيةك والتحيت م  رساليب التيييم املتبعة.    على طلبة ال   التاسيف م مارة
  رركيب التةةاذةةا  النكية م الف ةةوت الدراسةةية املرار قياس ر رها م رنمية مقارا  اليرن اعاري والعتةةري  على

 عينة الدراسة.
  التةةةةةاذةةةةةا   تعمل اختبار قبل  ليياس مقارا  اليرن اعاري والعتةةةةةري  لدف عينة الدراسةةةةةة قبل رنفين متةةةةةرو

النكيةك وبعد ااية الف ةةةةةةةل الدراسةةةةةةة  األوت مت عمل ااختبار البعدي ليياس ر ر التةةةةةةةاذةةةةةةةا  النكية م رنمية 
 مقارا  اليرن اعاري والعتري  لدف يفس العينة.

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها 
رنمية مقارا  اليرن  لنكية مسيتم عرض النتاجش اليت روولت اليقا الدراسة واليت هدفت اىل معرفة ر ر التاذا  ا

اعاري والعتةةري  لدف طلبة ال ةة  التاسةةيف م مارة الدراسةةا  ااجتماعيةك ويتم دسةةاب املتوسةةطا  نسةةت داش 
ناعتمار على املعيار املسةةتمد م  قاعدة التيريب اعسةةايب   (Weighted Mean)طريية املتوسةةا املوزون رو املرج 

 (.1)اليت   ل ردرجا  امليياس املست دش واملتار اليقا م جدوت  (1،2،3،4،5)لألعدار ال حيحة 
 املعيار املعتمد ملقياس مستوى مهارات القرن احلادي والعشرين. 1جدول

 مستوى مهارات القرن احلادي والعشرين املتوسط احلسايب

 عاو جداً  4.20 – 5.00

 عاو 3.40 – 4.19

 متوسا 2.60  -  3.39

 من فل 1.80  - 2.59

 من فل جداً  1  -  1.79

والني ين  ما مسةةةةةتوف مقارا  اليرن اعاري والعتةةةةةري  لدف طلبة ال ةةةةة   :نتائج السؤؤؤؤاال األول ومناقشؤؤؤؤتها
التاسةةةةةةةةةةيف م مارة الدراسةةةةةةةةةةا  ااجتماعية م ااختباري  اليبل  والبعدي نلنسةةةةةةةةةةبة للم موت ال ل  وللمحاور؟ مت 

املتوسةةةطا  اعسةةةابية وااارافا  املعيارية ومسةةةتوف مقارا  اليرن اعاري والعتةةةري  نلنسةةةبة للم موت اسةةةت داش 
 (.2)ال ل  وللمحاور م ااختباري  اليبل  والبعدي كما يونحقا جدوت 
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املتوسنات احلسابية والحنرافات املعيارية ومستوى مهارات القرن احلادي والعشرين للمجموع  2جدول 
 الكلي وللمحاور يف الختبارين القبلي والبعدي مرتبة تنازليا حسب املتوسط احلسايب.

 احملاور الختبار
املتوسط  ن )املهارة(

 احلسايب
الحنراف 
 املعياري

مستوى مهارات القرن احلادي 
لعشرينوا  

 القبلي

مقارة اعوار واار ات 
 متوسا 1.16087 2.75 91 والتواول

 متوسا 78053. 2.69 91 مقارة اإلبدات واابت ار
مقارة ال يافة م الع ر 

 متوسا 92083. 2.63 91 الرقم 

 من فل 75519. 2.56 91 مقارة املقنة واعياة
 متوسط 69602. 2.66 91 اجملموع

 البعدي

ال يافة م الع ر مقارة 
 عاو جداً  68019. 4.20 91 الرقم 

 عاو 70062. 4.18 91 مقارة اإلبدات واابت ار
مقارة اعوار واار ات 

 عاو 62054. 4.17 91 والتواول

 عاو 81354. 3.97 91 مقارة املقنة واعياة
 عايل 58048. 4.13 91 اجملموع

مسةةةةةةةتوف مقارا  اليرن اعاري والعتةةةةةةةري  لدف طلبة ال ةةةةةةة  التاسةةةةةةةيف م مارة رن  (2) جدوتيتاةةةةةةة  م  خالت 
سةةاك ديث بل  كان م املسةةتوف املتو الدراسةةا  ااجتماعية م ااختبار اليبل  نلنسةةبة للم موت ال ل  للميياس  

 كايت نم  املستويط املن فل واملتوسا.  امليياسرما نلنسبة حملاور  (.2.66)املتوسا اعسايب 
سةةةر  لك رن مسةةةتوف مقارا  اليرن اعاري والعتةةةري  قبل رطبيت التةةةاذةةةا  النكية  يت وقيف نةةةم  املسةةةتوف ويف

املتوسا بت ل عاش وبط املن فل واملتوسا م احملاور كون الطريية التيليدية م التدريس ا ختدش الطالب وخاوة 
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ت يوعاً م  ره نسةةةت داش التينية اعدي ة مما  لم هنا الوقت وا رنم  م  مقارارتك ديث ريت رعور منن يعومة رنةةةاف
 التناقل عندما يتم ردريست نلنما التيليدي رون است داش رينيا  ساك  يا ديارت.

. Al-Ghamdi and Al-Qahtani, .  (2016) وارفيت هنه النتي ة ميف ما جاج  بت رراسةةةةةةة الغامدي واليحطاين
 (244)اىل رن متوسا مستوف رراج عينة الدراسة م نوج مقارا  اطار التعلم الناج  لليرن اعاري والعتري  بل  

  ,Abu Hasan) وسيت بدرجة نعيفة. ورمبا رتوافت هنه النتي ة ميف رراسة ربو دس   (4)م  
تطة التعليمية ياجمة م احملتوف واألياليت روولت اىل عدش روفر مقارا  اليرن اعاري والعتري  املوجورة نل(. 2015

 ملنقش الدراسا  ااجتماعية نل   األوت اإلعداري اا بدرجة نئيلة.
واليت رهقر  رن رمناج (  (Latham et al,2013ورتفت هنه النتي ة كنلك ميف ما جاج  بت رراسةةةةةةةةةة ا اش وآخرون

ركد  النتاجش التعليم والتعلم نلتعاونك و  تةةةةري  ماليرن اعاري والعامل تبا  لديقم جاوأ كبرية ملمارسةةةةة مقارا  
على رن هيئة التدريس م كل م  الت   ا  كايت مارست التعلم نلتعاون مركون بت. وقد رتفت هنه النتي ة ميف 

م النظر اىل واقيف التدريس م مدارسةناك لد رن الطريية التيليدية ما زالت رتةغل (. AL-Far, 2000)ما  كره الفار 
ديراً كبرياً بط الطرا واألسةةاليب اليت يسةةت دمقا املعلم م الغرأ ال ةةفيةك وبنلك روةةب  التعلم يظرايًك يعتمد على 

 التليط ب ورة كبرية.
مسةتوف مقارا  اليرن اعاري والعتةري  لدف طلبة ال ة  التاسةيف م مارة رن  (2) جدوتكما ويتاة  م  خالت 

ك ديث بل  كان م املسةةةةتوف العاوبعدي نلنسةةةةبة للم موت ال ل  للميياس  الدراسةةةةا  ااجتماعية م ااختبار ال
 كايت نم  املستويط العاو والعاو جداً.  امليياس. رما نلنسبة حملاور (4.13)املتوسا اعسايب 

وةةل و ويعور السةةبب م رلك النتي ةك اىل طبيعة التعلم نلتةةاذةةا  النكية ديث رراع  الفروا الفررية بط الطلبة ور
املعلومة بطريية سةةةةةةةةةقلة وميسةةةةةةةةةرة وااثرة الدافعية لديقم مما ستويت رلك التةةةةةةةةةاذةةةةةةةةةا  م  رينيا  رعتمد على ريظمة 

 األيدرويد معرزة بربامش ددي ة مما يتي  متاهدة الفيديوها  وال ور وعرنقا بطرا رك ر سالسة ومتعة.
اىل رن مسةةةةةةةةةتوف  (Al-Harbi, and Al-Jabr, 2016)وارفيت هنه النتي ة ميف ما جاج  بت رراسةةةةةةةةةة اعريب واجلرب

 ية ر وع  معلم  العلوش نملردلة اابتداجية مبقارا  اليرن اعاري والعتةةةةري  عاو. وجاج  هنه النتي ة متوافية ميف 
م رن اسةةةةةةةت داش التينيا  اعدي ة م التعليم م ل التةةةةةةةاذةةةةةةةا  (. (Oman Vision 2040, 2019  2040عمان 

اش نةةةرورايً لبناج اإليسةةةان ورعرير  يتت بنفسةةةت وضويتت. وروافيت هنه النتي ة ميف يتي ة رراسةةةة ا النكية روةةةب  رمراً 
واليت رهقر  ميل رعاةةةةةةةةةةةةاج هيئة التدريس واملعلمط اىل ممارسةةةةةةةةةةةةة مقارا  اليرن  ( (Latham et al,2013وآخرون
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ما جاج  بت  ختلفت هنه النتي ة ميفاعاري والعتةةةةةةةةةةةةةري  م التعليم والتعلم نلتعاون رك ر م  رمناج امل تبا . وا
اىل رن متوسةةا مسةةتوف رراج عينة الدراسةةة  Al-Ghamdi and Al-Qahtani, 2016)رراسةةة الغامدي واليحطاين )

 وسيت بدرجة نعيفة. (4)م   (244)م نوج مقارا  اطار التعلم الناج  لليرن اعاري والعتري  بل  

    هل روجد فروا رالة اد ةةةةةاجياً بط متوسةةةةةطا  ااختباري  اليبلوالني ين نتائج السؤؤؤؤاال الوان ومناقشؤؤؤؤتها:
والبعدي م است داش التاذا  النكية م رنمية مقارا  اليرن اعاري والعتري  لدف طلبة ال   التاسيف م مارة 

افا  ر الدراسةةا  ااجتماعية نلنسةةبة للم موت ال ل  ونلنسةةبة للمحاور؟ مت اسةةت داش املتوسةةطا  اعسةةابية وااا
 (.3)كما يبينقا جدوت   T-testاملعيارية واختبار 

ملتوسنات الختبارين القبلي والبعدي  T-TESTاملتوسنات احلسابية والحنرافات املعيارية واختبار  3جدول 
 ابلنسبة للمجموع الكلي وللمحاور ملقياس مهارات القرن احلادي والعشرين

 احملور
املتوسط  ن الختبار )املهارة(

 احلسايب
الحنراف 
 املعياري

درجات 
 احلرية

قيمة )ت( 
 احملسوبة

مستوى 
 الدللة

 مهارة اإلبداع والبتكار
 7805. 2.69 91 اليبل 

90 -16.143- .000 

 7006. 4.18 91 البعدي

مهارة احلوار والتصال 
 والتواصل

 1.1608 2.75 91 اليبل 

90 -11.625- .000 

 6205. 4.17 91 البعدي

 مهارة املهنة واحلياة
 7551. 2.56 91 اليبل 

90 -13.986- .000 

 8135. 3.97 91 البعدي

مهارة الوقافة يف العصر 
 الرقمي

 9208. 2.63 91 اليبل 

90 -14.977- .000 

 6801. 4.20 91 البعدي

 جمموع املتوسنات
 اليبل 

91 

2.66 .6960 

90 -18.249- .000 

 5804. 4.13 البعدي
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بط متوسةةةةةةةةةةةطا   0.05 وجور فروا  ا  رالة اد ةةةةةةةةةةةاجية عند مسةةةةةةةةةةةتوف الدالة (3)يتاةةةةةةةةةةة  م  خالت جدوت 
ااختباري  اليبل  والبعدي م اسةةةةةةت داش التةةةةةةاذةةةةةةا  النكية م رنمية مقارا  اليرن اعاري والعتةةةةةةري  لدف طلبة 
ال ةة  التاسةةيف م مارة الدراسةةا  ااجتماعية نلنسةةبة للم موت ال ل  ول ةةاحل ااختبار البعدي. ويتاةة  كنلك 

بط متوسطا  حماور ااختباري   0.05 مستوف الدالة وجور فروا  ا  رالة اد اجية عند (3)م  خالت جدوت 
اليبل  والبعدي م اسةةت داش التةةاذةةا  النكية م رنمية مقارا  اليرن اعاري والعتةةري  لدف طلبة ال ةة  التاسةةيف 

 م مارة الدراسا  ااجتماعية ول احل ااختبار البعدي وم كل املقارا .
وبناج على رلك النتي ة فقنا يع  رن لتةةاذةةا  النكية  ا ر ر م رنمية مقارا  اليرن اعاري والعتةةري  لدف طلبة 
ال ة  التاسةيف م مارة الدراسةا  ااجتماعيةك وم  زاوية رخرف فأن اسةت داش التةاذةا  النكية م رنمية مقارا  

ا  ااجتماعية ملا ستويت رلك التةةةةةاذةةةةةا  م  برامش اليرن اعاري والعتةةةةةري  لدف عينة الدراسةةةةةة م مارة الدراسةةةةة
رتناسةةةةةةةةةب ميف ادتياجا  وروجقا  الطالب م  م ريا  ودركا  ووةةةةةةةةةور وفيديوها  وايرتيت جيعل الطالب رك ر 
اجيابياً م العملية التعليمية التعلمية مما يتي  لت اكتساب ركرب قدر م  املقارا ك كما رن است داش التاذا  النكية 

بة يتحررون م  رذةةة ات اخلوأ وال بت مما ي ري اىل ال تةةة  ع  متةةةاعرهم الداخلية اإلجيابية م رعلم  عل الطل
املارةك كما رن اسةةةت داش التةةةاذةةةا  النكية ومبا فيقا م  قدرة عالية م رونةةةي  املفاهيم واملعلوما  ورنمية املقارا  

 لدف الطلبة  عل البيئة ال فية جا بة كري منفرة. 
واليت ركد  على وجور فروا بط  ((Al-Mutairi, 2013النتي ة ميف ما جاج  بت رراسةةةةةةةةةةةةةة املطريي  ورتوافت هنه

املتوسةةةةةةطط اعسةةةةةةابيط املعدلط على اختبار التح ةةةةةةيل البعدي م مارة الرتبية اإلسةةةةةةالميةك يعرف لطريية التدريسك 
ب الطريية ميف رقراام الني  ررسةةوا دسةةول ةةاحل الطلبة الني  ررسةةوا دسةةب طريية التعلم اإلل رتوينك عند مياريتقم 

ااعتياريةك ورسةةةفر  الدراسةةةة كنلك وجور فروا بط املتوسةةةطط اعسةةةابيط املعدلط على اختبار التف ري اإلبداع  
البعدي يعرف لطريية التدريسك ول ةةةاحل الطلبة الني  ررسةةةوا دسةةةب طريية التعلم اإلل رتوينك عند مياريتقم  قراام 

سةةةةةةةةب الطريية ااعتيارية. وما يعرز م  رلك النتي ة ما جاج بت ريرير املنتدف ااقت ةةةةةةةةاري العامل  الني  ررسةةةةةةةةوا د
World Economic Forum, 2015))  ديث  كر رن مقارا  اليرن اعاري والعتةةةةةةةةةري  رُةعبو ر الطلبة على التعامل

ا  نك وستوي كنلك على شميف التحداي  املعيدة م ل التف ري النيديك ودل املتةةةةةةةةةةةةة ال ك واإلبداتك والتعاو 
الت  ية وكيفية رعامل الطالب ميف البيئة املتغرية دو م م ل دب ااستطالتك وامتالا املباررةك وامل ابرة وااورارك 

 واليدرة على الت ي ك وال فا  اليياريةك والوع  ااجتماع  وال يام. 
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اليبل   ة اد ةةةةاجياً بط متوسةةةةطا  ااختباري والني ين  هل روجد فروا رال نتائج السؤؤؤاال الوالم ومناقشؤؤؤتها:
والبعدي م است داش التاذا  النكية م رنمية مقارا  اليرن اعاري والعتري  لدف طلبة ال   التاسيف م مارة 
الدراسةةةةةا  ااجتماعية رعرف ملتغري التح ةةةةةيل الدراسةةةةة ؟ مت اسةةةةةت داش املتوسةةةةةطا  اعسةةةةةابية وااارافا  املعيارية 

ك ومت اسةةةةةةةت داش اختبار سليل التباي  األداري (4)لالختباري  اليبل  والبعدي كما يونةةةةةةةحت جدوت  للدرجة ال لية
ONE WAY ANOVA   ك واختبار ذيفيت (5)كما يونحت جدوتScheffe's Test  (.6)كما يونحت جدوت  

املتوسنات احلسابية والحنرافات املعيارية ملستوايت الختبارين القبلي والبعدي ملتغري التحصيل  4جدول 
 الدراسي

 ةالنسبة املئوي الحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد التحصيل الدراسي الختبار

 القبلي

 %2 24749. 1.87 2 حيتاج اىل مساعدة

 %29 71891. 2.47 26 ميبوت

 %31 73737. 2.60 28 جيد

 %21 58202. 2.79 19 جيد جداً 

 %17 60415. 3.00 16 ممتاز

 البعدي

 %2 14142. 1.80 2 حيتاج اىل مساعدة

 %9 87790. 3.87 8 ميبوت

 %17 29952. 3.89 15 جيد

 %24 27877. 4.26 22 جيد جداً 

 %48 43321. 4.30 44 ممتاز

وجور فروا هاهرية م متوسةةةةةةةةةةةةةطا  ااختباري  اليبل  والبعدي ملتغري التح ةةةةةةةةةةةةةيل  (4)يالدم م  خالت جدوت 
فيد مت اجراج سليل التباي   0.05 الدراسةةةةةةةة ك وملعرفة ما ا ا كايت هنه الفروا رالة اد ةةةةةةةةاجياً عند مسةةةةةةةةتوف الدالة

 (.5)كما يونحت جدوت   ONE WAY ANOVAاألداري 
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ملستواي  ااختباري  اليبل  والبعدي ملتغري  ONE WAY ANOVAسليل التباي  األداري  (5)جدول 
 التح يل الدراس .

مصدر        الختبار
 التباين

جمموع      
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

قيمة  
 ف

مستوى 
 الدللة

 القبلي
 1.091 4 4.366 بط اجملموعا 

 456. 86 39.235 راخل اجملموعا  057. 2.392

  90 43.600 ال ليةالدرجة 

 البعدي
 3.488 4 13.953 بط اجملموعا 

 190. 86 16.373 راخل اجملموعا  000. 18.323

  90 30.326 الدرجة ال لية

 
 ملسةةتوف ااختبار اليبل   0.05  عدش وجور فروا رالة اد ةةاجياً عند مسةةتوف الدالة (5)م  خالت جدوت يتاةة  

ربعاً ملتغري التح ةةةةةةةةةيل الدراسةةةةةةةةة ك وهنا معناه ر اف  املسةةةةةةةةةتوف التح ةةةةةةةةةيل  للطلبة على ااختبار اليبل  عند عينة 
اليت رهقر  ريارب النسب املئوية  (2016)الدراسة. وروافيت هنه النتي ة ميف ما جاج  بت رراسة اخلرمي والغامدي 

 (5)دوت م  خالت جات م  اجملاا . ويتاةةةةةةة  كنلك لتوافر مقارا  اليرن اعاري والعتةةةةةةةري  م احملتوف ل ل و
ربعاً ملتغري التح ةةةةةةةةةةيل  ملسةةةةةةةةةةتوف ااختبار البعدي 0.05وجور فروا  ا  رالة اد ةةةةةةةةةةاجية عند مسةةةةةةةةةةتوف الدالة 

الدراس ك مما يع  عدش ر اف  املستوف التح يل  للطلبة على ااختبار البعدي عند عينة الدراسة. ولبيان م لحة 
 (.6)دسب جدوت  Scheffe's Testاختبار ذيفيت ا مت است داش م  ر ون الفرو 

لدالة الفروا م مستوف ااختبار البعدي دسب متغري التح يل  Scheffe's Testيتاجش اختبار ذيفيت  6جدول 
 الدراس 

 القيمة الحتمالية اخلنأ املعياري الفروق بني املتوسنات التحصيل الدراسي

 حيتاج إىل مساعدة
 000. 34495. *-2.07500- ميبوت

 000. 32845. *-2.09000- جيد



Journal of Human Development and Education for specialized Research  )JHDESR( 

Page from 27 to 52 
 

48 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  0.05دالة عند مستوى *

 ملستوف ااختبار البعدي 0.05وجور فروا  ا  رالة اد اجية عند مستوف الدالة  (6)يتا  م  خالت جدوت 
واجليد جداً  كبط مسةةتوف حيتاج اىل مسةةاعدة م  جقة وبط املسةةتوف امليبوت واجليدربعاً ملتغري التح ةةيل الدراسةة ك 

 000. 32225. *-2.46591- جداً  جيد

 000. 31546. *-2.50227- ممتاز

 مقبول

 000. 34495. *2.07500 حيتاج اىل مساعدة

 1.000 19102. -01500.- جيد

 327. 18014. -39091.- جداً  جيد

 176. 16770. -42727.- ممتاز

 جيد

 000. 32845. *2.09000 حيتاج اىل مساعدة

 1.000 19102. 01500. ميبوت

 168. 14610. -37591.- جداً  جيد

 049. 13046. *-41227.- ممتاز

 جداا  جيد

 000. 32225. *2.46591 حيتاج اىل مساعدة

 327. 18014. 39091. ميبوت

 168. 14610. 37591. جيد

 999. 11393. -03636.- ممتاز

 ممتاز

 000. 31546. *2.50227 حيتاج اىل مساعدة

 176. 16770. 42727. ميبوت

 049. 13046. *41227. جيد

 999. 11393. 03636. جداً  جيد
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 واجليد جداً واملمتازك ويتاةة  كنلك وجور فروا رالة اد ةةاجياً بطك واملمتاز م  جقة رخرف ول ةةاحل امليبوت واجليد
 املمتاز م  جقة رخرف ول احل املمتاز.اجليد م  جقةك وبط 

وم  خالت رلك النتي ة فأن هنا يع  وجور ر ر لطريية التعلم نسةت داش التةاذةا  النكية م رنمية مقارا  اليرن 
اعاري والعتةةةري  لدف عينة الدراسةةةةك ورن يييف الطلبة   يواجقوا ري وةةةعوبة م عملية التعلمك وقد يعور رياةةةاً اىل  

دراسةةةةةةا  ااجتماعية مارة ديوية مرربطة نلبيئة الطبيعية والبتةةةةةةرية بتةةةةةة ل كبري مما يتي  عرض عوامل كون مارة ال
 الطبيعة م التاذا  النكية مما جينب املتعلم او التعلم وسببت نملارة.   

وا اىل وجور فر  ((Khalil and Al-Omari, 2019وروافيت هنه النتي ة ميف ما جاج  بت رراسةةةةةةةة خليل والعمري 
 ا  رالة اد ةةاجية بط ررجا  طالب اجملموعتط الت ريبية والاةةابطة م التطبيت البعدي م ااختبار التح ةةيل  

م ما  كره ع  بعل  (Salama, 2006)ل ةةةةةةةاحل اجملموعة الت ريبية. و  رتوافت هنه النتي ة ميف ما جاج بت سةةةةةةةالمة 
لعملية ا كياب اار ات ااجتماع  املباذر بط عناور اال عون  اليت قد سوت رون رطبيت التاذا  النكية منق

التعليمية التعلميةك كما رن رطبيت م ل هنه التةةاذةةا  حيتاج اىل بنية ستية م  رجقرة ومعدا  رتطلب ر لفة عالية 
 قد ا رتوفر م ك ري م  األديان لدف امل سسا  التعليمية امل تلفة.

ن هل روجد عالقة اررباطية رالة اد ةةاجياً بط مسةةتوف مقارا  الير  ين والني نتائج السؤؤاال الرابع ومناقشؤؤتها: 
اعاري والعتري  وبط مستوف التح يل الدراس  م ااختباري  اليبل  والبعدي لدف طلبة ال   التاسيف م مارة 

اليبل   بط ررجا  رفرار العينة م ااختباري  ((Pearson؟ مت اسةةةةةةةةةةةةةت داش معامل ارربائ الدراسةةةةةةةةةةةةةا  ااجتماعية
 (.7)والبعدي وهنا ما يونحت جدوت 

معامل ارربائ بريسون لالختباري  اليبل  والبعدي وللتح يل الدراس  7جدول   

 ن مستوى الدللة معامل الرتباط الختبار

 0.003 **304. القبلي

91 

 0.000 **509. البعدي

  0.01** دالة عند مستوى    

وجور اررباطاً طررايً ورات اد اجياً بط مستوف مقارا  اليرن اعاري والعتري  وبط  (7)يتا  م  خالت جدوت 
التح ةيل الدراسة  م ااختبار اليبل  لدف طلبة ال ة  التاسةيف م مارة الدراسةا  ااجتماعيةك ديث بل  معامل 
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وجور اررباطاً ( 7)دوت كما ويتاةةة  م  خالت ج  .0.01 وهو رات اد ةةةاجياً عند مسةةةتوف الدالة (0.304)اارربائ 
طررايً ورات اد ةةةةاجياً بط مسةةةةتوف مقارا  اليرن اعاري والعتةةةةري  وبط التح ةةةةيل الدراسةةةة  م ااختبار البعدي 

وهو رات اد ةةةاجياً ( 0.509)لدف طلبة ال ةةة  التاسةةةيف م مارة الدراسةةةا  ااجتماعيةك ديث بل  معامل اارربائ 
 .0.01عند مستوف الدالة 

ت كلما اررفيف التح يل كلما رسقم م اررفات مستوف املقارا ك مبعىن رن التح يل األفال يسقم م وهنا يفسر ري
  ط الطالب م  اكتسةةةاب مقرا  اليرن اعاري والعتةةةري  بتةةة ل رسةةةرت ورفاةةةل م   وي التح ةةةيل املن فل. 

اليت رهقر   (,Arsad, 2010 Soh & ،Osman)وارفيت هنه النتي ة ميف ما جاج  بت رراسة ع مان وسوه وررسد 
ع  وجور عالقة اجيابية كبرية وقوية بط مقارا  اليرن اعاري والعتةةةةري  وا اها  الطالب او الفيرايج. واختلفت 

عدش وجور عالقة اررباطية  (Khalil and Al-Omari, 2019)هنه النتي ة ميف ما جاج  بت رراسةةةة خليل والعمري 
تطبيت البعدي م ااختبار التح ةةةةةةيل . ورذةةةةةةار  العديد م  الدراسةةةةةةا  بط ررجا  الطالب عينة الدراسةةةةةةة م ال

 , Stewart, Cartier & Passmore)ورراسةةةةةةةة سةةةةةةةتيوار  وكاررر ونشور  (،(Haney, 2003ربرزها رراسةةةةةةةة هاين 

اىل نةةةةةرورة روفر بيئة وةةةةةفية يتةةةةةطة رنب ت مبارجقا م  مقارا  اليرن اعاري والعتةةةةةري ك ييوش فيقا الطالب  (2004
بدور اجيايب ر ناج التعلم. ووفت  لك فيد بينت رلك الدراسةةا  رن مقارا  اليرن اعاري والعتةةري  رسةةاعد م رفيف 

 مستوف التح يل وزايرة فاعلية الطالب للتعلم.

 حاتالتوصيات واملقرت 
  اعدار برامش ردريبية للمعلمط لتدريبقم على اسةةةةةةةةت داش التةةةةةةةةاذةةةةةةةةا  النكية وعيد رورا  رنم  م  معرفتقم

مبقارا  اليرن اعاري والعتةةةري  وكيفية رنفينها م امليدان التعليم  وسديد ر رها على مسةةةتوف روافيقم املق  
 ومستوف اادرتاا الوهيف  واا اه او مقنة التدريس.

  على روفري ذاذا   كية بعدر كاأ  م املدارس التعليمية وجلمييف الف وت الدراسية مب تل  مستوايهتا العمل
 والعمل على سسط وسديث ذب ة اايرتيت م املدارس.

   ردريب الطلبة على است داش التاذا  النكية ومساعدهتم م رنمية مقاراهتم النارية مبا يتناسب وميف مقارا
 عتري .اليرن اعاري وال

  ا راج برامش اعدار املعلمط م اجلامعا  وال ليا  م السلطنة مبساقا  رتعلت نست داش التاذا  النكية م
 رنمية مقارا  اليرن اعاري والعتري  م التعليم.
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  اجراج املريد م  البحوث دوت ر ر اسةت داش التةاذةا  النكية م رنمية مقارا  اليرن اعاري والعتةري  لدف
 م  اجلنسط وم مرادل رعليمية جتلفة. الطالب

  عيد ورش عمل هتدأ اىل أتهيل املعلمط للتعرأ اىل وسةةةةةةةةاجل رنمية مقارا  اليرن اعاري والعتةةةةةةةةري  لدف
 الطلبة نست داش التاذا  النكية.
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