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 شكر وعرفان

 
الحمتتد ر رب العتتالمين.. خلتتح اللتتو. والقلتتم.. وخلتتح الخلتتح متتن عتتدم.. ودبتتر ا رزا  وا جتتا  بالمقتتادير 

جهتك يارب لك الحمد كما ينغي لجتل  و  الُظَلم . الحمد ر رب العالمينل الليل بالنجوم في وحكم.. وجم  
. والصتتلة ك بتتأن وفقتنتتي متمتتام هتتذا العمتتلأحمتتدك علتتي جزيتتل ف تتلك وتتبتتابع عطائتت ،وعظتتيم ستتلطانك

 والسلم علي اف ل الخلح سيدنا محمد وعلي آله وسلم.
 

أتوجتتته بختتتالر الشتتتكر وعظتتتيم االمتنتتتان للتتتدكتور الرا تتتل واالب د.غستتتان ستتترحان علتتتي اشتتترافه علتتتي 
كتان يحث نتي علتي البحت ، حيت  أنته  والتوجيته النصح واالرشتاد متمامها من خل  وم ازرته لي رسالتي

بنتتتي فيتتته، ويقتتتو ي عزيمتتتتي عليتتته فلتتته متتتن ح ا جتتتر ومنتتتي كتتتل تقتتتدير حرظتتته ح ومت عتتته بالصتتتحة  ويرغ ِّ
 اجياال عديدة. والعافية ونرع بعلومه

 
فتتي جامعتتة  لعليتتائتتة التدريستتية فتتي الدارستتات ا ع تتاء الهي لجامعتتة القتتدس وتحديتتدا كمتتا أتوجتته بالشتتكر

رشاد, وما  القدس كلية العلوم التربوية وأقدم لهم جزيل الثناء ,عرفانا ووفاء لهم لما قدموا لي من نصح وا 
 قدموا لي من علم وخبرة 

 
 اعلتتتي تر تتتلهمد. إينتتاس ناصتتتر و د. محمتتتود الشتتمالي اع تتاء لجنتتتة المناقشتتتة ولزامتتا علتتتي أن أشتتتكر 

 .بمناقشة رسالتي
واالستتاتذة  ،د. محستتن عتتدس، د. اينتتاس ناصتتر، ء لجنتتة التحكتتيم  دوات الدراستتةاوأديتتن بالشتتكر الع تت
وكتل متن قتدم لتي  ،ستامي متروة ومديرية التربية والتعليم/ بيت لحم وعلتي رأستها أ. ،في جامعة بيت لحم

 .المدراس التي تم تطبيح الدراسة فيها ةبومدراء ومعلمي وطل ،المساعدة من مكتب التربية
 

 تمام الدراسة ميمان لكل ما قدمته لي من مساعدة ودعم وصديقتي إ ختيأقلبي الي  وشكر من اعما 
 

متنتتاني لكتتل شتتخر ستتاعدني وستتاندني التمتتام هتتذا العمتتل  ،التتزملء والتتزميلت ،وأقتتدم جزيتتل شتتكري وا 
 وجزى ح الجميع خير الجزاء في الدنيا واالخرة. ،واالخوة واالخوات

 
 الباحثة 

 خميس ابراهيم فاطمة خليل 



 ج
 

 
 الملخص

 
ن نمية مهارات القترن الحتادي والعشتريفي ت SAMR الدراسة الي تقصي أثر استخدام نموذجهذا هدفت 

بيتت لحتم للعتام التربيتة والتعلتيم / الصف العاشتر فتي مديريتة الكيمياء لدى طلبة  لتحصيل الدراسي فيوا
ح الدراستة علتي عينتة قصتدية وتتم تطبيت ،طالبا وطالبتة (3571والبالغ عددهم ) 2016/2017الدراسي 

وتكونتت  ،من طلبة الصف العاشر في مدرسة بنات الشواورة الثانوية ومدرسة ذكور سالم ذويب الثانويتة
نتتا ( ومجمتتوعتين متتوزعين فتتي ( طالبتتا وطالبتتة 94)عينتتة الدراستتة متتن  مجمتتوعتين تجتتريبيتين )ذكتتور وا 

تقتتدير لرظتتي( لمهتتارات القتترن الحتتادي بطاقتتة ملحظتتة )ستتلم الباحثتتة  وأعتتدت . تتابطتين )ذكتتور وانتتا (
وحتتتتدة الكيميتتتتاء والعشتتتترين )والتعتتتتاون، والتواصتتتتل، واالبتتتتداا التكنولتتتتوجي(، واختبتتتتارا  للتركيتتتتر الناقتتتتد فتتتتي 

وتتتم التأكتتد متتن  ،متتن كتتتاب الكيميتتاء الصتتف العاشتتر فتتي الكيميتتاء الع تتويةاختبتتارا تحصتتيليا و الع تتوية 
ومجموعتتة كاملتتة متتتن أورا   SAMR نمتتوذج معلتتم وفتتحوأعتتدت الباحثتتة دليتتل  ،صتتد  ا دوات وثباتهتتا

 .في تطبيح النموذج المقتر. استخدمت ،العمل
 

التبتاين تحليتل وتم تحليتل البيانتات باستتخدام  ،اعتمدت الدراسة المنهج التجريبي بالتصميم شبه التجريبي
ت طلبة سطات علمافي متو دالة إحصائيا وجود فرو  وقد أظهرت النتائج  ،(ANCOVAالمصاحب )

ولصتتالح المجموعتتة  عشتترين تعتتزى لمتغيتتر طريقتتة التتتدريسمهتتارات القتترن الحتتادي وال الصتتف العاشتتر فتتي
للتراعتتتل بتتتين الطريقتتتة ال توجتتتد فتتترو  و  التجريبيتتتة ويوجتتتد فتتترو  تبعتتتا لمتغيتتتر الجتتتنس ولصتتتالح االنتتتا ،

ولصتتالح الطريقتتة  تبعتتا لمتغيتتر طريقتتة التتتدريسفكانتتت الرتترو  لناقتتد فتتي اختبتتار التركيتتر ا. أمتتا والجتتنس
تبعتتتا  فتتتي اختبتتتار التحصتتتيلدالتتتة إحصتتتائيا وجتتتود فتتترو  وبالنستتتبة للتحصتتتيل فكانتتتت النتتتتائج  التجريبيتتتة،

ولصتتالح ,.للتراعتتل بتتين طريقتتة التتتدريس والجتتنسو  ،ولصتتالح الطريقتتة التجريبيتتة لمتغيتتر طريقتتة التتتدريس
ب تترورة اجتتراء المزيتتد متتن  الباحثتتةأوصتتت  ذلتتكوفتتي  تتوء  االنتتا  اللتتواتي درستتن بالطريقتتة التجريبيتتة

 أخرى.في متغيرات  SAMRالدراسات لتناو  أثر نموذج 
 



 د
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Abstract: 
 

This study aimed to investigate the impact of applying SAMR model in developing 21st 

century skills of the 10th graders in Bethlehem directorate of Education in the school year 

2016/2017 and their academic achievement in chemistry. The number of female and male 

students is (3571). The study had been applied to a purposive sample who were selected 

from Al-Shawawreh secondary girls school and Thweb Secondary boys school. The 

sample of the study consists of 94 students divided into experimental and control groups in 

both schools. The researcher prepared an observation card Rubric to measure the 

development of their 21st century skills (cooperation, communication, and technological 

creativity) and a critical thinking tests in chemistry based on the organic chemistry unit and 

an achievement test in their chemistry textbook, and. The reliability and the validity of the 

research tools were verified. The researcher prepared a teacher manual based on SAMR 

model and a complete group of worksheets wich used in implementing the suggested 

model . 

 

The study adopted the experimental approach research with semi-experimental design.. 

The data had been analyzed by using Analysis of covariance (ANCOVA) test. The results 

showed that there are effect of using the model in the twenty-first century skills due to 

teaching method in favor of the experimental group and gender in favor of female, and 

there were no statical significant differences in the interaction between teaching method 

and gender and on the critical thinking skills according to teaching method in favor of the 

experimental group The results olso showed the effect on their academic achievement in 

chemistry according to teaching method in favor of the experimental group, and the 

interaction between teaching method and gender in favor of female who have studied with 

the suggested model. According to the results the researcher recommends that it will be 

necessary to conduct further studies to measure the impact of SAMR model on different 

variables. 
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 األولالفصل 
 مشكلة الدراسة واهميتها 

 
 المقدمة  1.1

 
 انتتتتت تحتتتتوالت معرفيتتتتة أو اقتصتتتتادية أون العديتتتتد متتتتن التحتتتتوالت ستتتتواء أكيشتتتهد القتتتترن الحتتتتادي والعشتتتتري

طالتب الف. نسان، متن حيت  قدراتته وكراياتته ومهاراتتهتحوالت أثرت تأثيرا بالغا علي امهذا ال ،تكنولوجية
ي ته فحتياجاتلبي إن يتقنها لمهارت ينبغي أ هناك حور العملية التعليمية فحسب بلن يكون مأ ال يكري

 ومن هنا كان البد ،ن هذا العصر هو عصر االقتصاد القائم علي المعرفةهذا القرن، ومما الشك فيه أ
ن متتن أ ن يمتللتتك الطالتتب مهتتارات تمكنتته متتن الحيتتاة والعمتتل فتتي عصتتر المعأ رات التتتي هتتم المهتتارفتتة، وا 
مهتتتارات مثتتتل ن للولتتتوج فتتتي عصتتتر اقتصتتتاد المعرفتتتة، لحتتتادي والعشتتترين يمتلكهتتتا طالتتتب القتتترن انبغتتتي أي

 .المهارات التكنولوجيةو دارة المهارات الحياتية، ا  و التركير العليا، 
 

 التكنولوجيتتة الحديثتتة، وهتتذا بتتدورا المقومتتات متتتلكإن ومتتن مقومتتات البقتتاء فتتي القتترن الحتتادي والعشتتري
فهتتي علتتم الرتتن  ،دون تكنولوجيتتاإلتتي عقتتل مركتتر مبتتدا قتتادر علتتي حتتل المشتتكلت، فتتل إبتتداا بتت يحتتتاج

يميتتة فتي العمليتة التعل هااستتتخدامو  .( ,2012Savedra؛ 2013عمتتر، ) حتل المشتكلتوالصتناعة، و 
 .(2016 )االمير، و ترفا رورة عصرية وليست امتيازا أ

 
 رةتصاالت، تررض  رو نولوجيا المعلومات وامجا  تكفإن المتغيرات الحاصلة في م ،وفي اتجاا مكمل

استب ، إلتي أن يصتلوا إلتي المستتوى المنالمهتارات التكنولوجيتةعلي توظيف  الطلبةوحاجة ملحة لتدريب 
 تحديتتتدا فتتتي هتتتذا، التتتتي تمكتتتنهم متتتن توظيرهتتتا فتتتي ستتتياقات تعلميتتتة جديتتتدة المعرفتتتة والقتتتدرة المنطقيتتتة متتتن
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ان نتذكر دوما عما  متقدمة جدا، ولكن علينا امنترنت في أ اسوب و الح يستخدمون  الطلبةفإن  ،العصر
حتتتي  ،كوستتيلة ولتتيس كغايتتةللتكنولوجيتتا  رعتتا المتتن و ستتتخدام ا توجيتته دائتتم لإ لتتيإبحاجتتة نهتتم متتازالو أ

 .(2015 )م تمر وايز، ستخداميحسنوا ام
 

 هداف وفح هترم بلتوم،ا  علم فيأن يدمجوا التكنولوجيا  من أهدافهم، ومثلما يتدرج الم نعلميالموعلي 
يهتتم علتي التذي  الرقمتيوهتو بلتوم بلتوم آختر لتصتنيف  ليتة ولكتن وفتحدختا  التكنولوجيتا بتنرس ا إعليه 

، والشتتتتبكات Blogging، والتتتتتدوينات Podcastingوجتتتته الخصتتتتور بالمهتتتتام الرقميتتتتة، كالبودكاستتتتت 
Networking وامشارات المرجعية ،Bookmarkingجتماعية لم امل امع، ومشاركة وسائSocial 

Media Sharingوغيرها ، (Starr, et al., 2008).  تدرج بالمهارات التكنولوجيتة مثتل يمكن ال حي
بالتزامن مع بلوم للوصتو  التي و دا نبدأ بالمهارات والبرامج االساسية صعو ف لتدرج في االهداف المعرفيةا
 بتكار.مة الهرم وهو امبداا وامقعلي أ 
 
 ية،بحاجتتة إلتتي مجموعتتة متتن المهتتارات ا ساستت همفتتإن والعشتترين، لحتتاديفتتي القتترن ا الطلبتتة نجحيتتحتتتي و 

نختتراو والمشتتاركة وكميتتة الطاقتتة فقتتم متتن ختتل  ام ةبتتالطليتتتعلم (  ,2010Eison)إيستتون  وكمتتا قتتا 
ا هتتذ ال متتن ختتل ، وال يكتتون امنختتراو إجتماعيتتة التتتي يستتتخدمونها أثنتتاء التتتعلممالجستتدية والنرستتية وا

 وتطويرهتتا فتتي كتتل متتا يمكتتن أن يمتتر بتته المتتتعل م متتن المستتتقبلالتتتي ينبغتتي التركيتتز عليهتتا فتتي المهتتارات 
 صترالبتد متن التركيتر فتي عنا الطلبة للتعلم فتي هتذا القترن  لتح ير. و تراعٍل دراسي وخبراٍت في التعليم

، ، وحتتتتل المشتتتتكلتات التركيتتتترستتتتتراتيجيات تتتتتدريس مهتتتتار إالمتتتتدارس الراعلتتتتة فتتتتي مجتتتتا  مثتتتتل  أساستتتتية
مصممون مختصون في تصتميم النشتاطات اللزمتة لتنميتة تلتك ة، و ، والطلقة الرقميوالتعاون  تصا موا

 المهتتارات، وتطتتوير قتتدرات الطلبتتة علتتي التتتحكم فتتي تركيتترهم، حتتتي يكونتتوا أكثتتر وعيتتا  بعمليتتات متتا وراء
دارة الصروفو  ،المعرفة  .(2013 فاد ،و ج )ترلين مدرسون م هلون لتنريذ النشاطات وا 

 
لتتي إن، ستقصتتائييوتبتتدأ متتن مسكتشترين إ ،وا تحةصتتبحت أن وطتر  النجتتا. فتي القتترن الحتتادي والعشتري

قتهم فتتي ي، طتتر عتتن طريتتح التعتتاون وطتتر  التواصتتل ،بداعيتتةبطتتر  إلتقنيتتة لحتتل المشتتكلت مستتتخدمين ل
 .(Geer,et al., 2015) محللين بارعينكراء التركير ناقدة ويستمعون لآل

 
دمج التقنية في التعليم، حيت  تستاهم فتي  تاج له في القرن الحادي والعشرينما نح ن كلأ ى آخرون ير و 

حيت  أن  .(Kaen, et al. 2013)ة بتالصرية، ورفع المستوى التحصتيلي والمهتاري للطلتحسين البيئة 
حتدها كافيتة ، فهتي و هتو دمتج التقنيتة فتي التعلتيم 21رن تقيتيم أنشتطة التتعلم فتي القتمعايير تصتميم و  أهم
يم، وفتي و فتي علميتة الترستير والتحليتل والتركيتب والتقت ه وتستاعدمكمتا  نشتاو التتعلم أو جتزء منت ةبتللطل
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هتم أ فهتي بتذلك  ،منتتج يتدعم حتل المشتكلت فتي العتالم التواقعي ولعمتل لبنتاء المعرفتةة توليد أفكتار جديتد
 (.(Hanover, 2011; Taddi,2015 مهارة في القرن الحادي والعشرين

 
مهتتارة متتن مهتتارات عديتتدة مهمتتة للقتترن الحتتادي  فتتي التعلتتيم هتتين دمتتج التقنيتتة أعديتتدة دراستتات أكتتدت و 

المعلتم للمهتارات المطلتوب  فمعرفتة ،خترى متن خللهتامهارات أبدورها  تنميوفي نرس الوقت  ،والعشرين
كنته متن نقتل التتي تم ستتراتيجياتي ع امنشطة و لألسوف تجعله يخطم  يها من خل  التكنولوجياتحقق

ستتخدام التقنيتة إأجتل  ولكن كيف يستطيع المعلم أن يخطتم متن. (2015 ،حرني) هذا المهارات للطلبة
 ؟دمجها في أهداف التعلم بطريقه تنمي تلك المهاراتالمناسبة و 

 
 علي مجموعة من ا طر عتمادا  إ أن ذلك ممكن  ،في هذا الصدد، وجد مجموعة من المهتمين والباحثين

 لتكنولوجيتاهو نموذج لتكامتل او  SAMRه نموذج ومن ،مالتي تهدف إلي دمج التقنية في التعليالنماذج و 
دمتج  ختصتار  ربتع مستتويات متنإوهتو   (Puentedura, 2006)ادور يتتنو يبروبتن  فتي التعلتيم صتممه
ستبدا ، )ام،(Substitution ,Augmentation, Modification, Redefinition) التقنية في التعليم

ويات ستوقد قرر الباحثون أن دمج التكنولوجيا ينتقل عادة من خل  م عادة التعريف(تعديل، إ زيادة، الال
 .(Lubega, et al., 2014) سترادة التعليميةرتراا مستوى النشاو وزيادة امإيتم فيها  ،محددة

 
دنتتي إلتتي المستتتوى نتقتتا  متتن المستتتوى ا قتتائم علتتي أربتتع مستتتويات، يتتتم ام نتتهبأ يتميتتز هتتذا النمتتوذجو 

فتي  نتقا  متن مرحلتة منخر تةيمكن ام همن خللو  ا علي، وهذا شبيه بتصميم بلوم لألهداف المعرفية
 .(Buckenmeyer, 2008) متقدمة ةإلي مرحل تعلمال أثناء  دمج التقنية

 
دوات الطالتب فتي البدايتة باستتخدام التكنولوجيتا كبتديل عتن ا  قيامبكونه يراعي  SAMRنموذج  يتميزو 
ستتتخدام القلتتم إتابتتة أو حتتل ورقتتة العمتتل كبتتديل عتتن ستتتخدام بتترامج معالجتتة النصتتور فتتي كإقليديتتة، )الت

معلتم ويمكتن لل (،ليتابتكترة لتحقيتح أهتداف ومهتارات عنتقتا  إلتي استتخدام التقنيتة بطريقتة موالورقة قبل ام
نيتة وجود معلمين يستتخدمون التقستخدام التقنية، رغم إلكي يبدعوا ويكونوا مبتكرين في  أن يوجه طلبه

 SAMRنمتتوذج  وقتتد ربتتم .(Lubega, et al., 2014) فقتتم كبتتديل لتتألدوات التقليديتتة فتتي التتتعلم
ينتهي و    ومن ثم الزيادة ثم التعديلستبدايبدأ بامف ،في هرم بلوم المعرفية مستوياته بمستويات االهداف

نتقتتا  بتتين مستتتوياته فتتي تطبيتتح ماثنتتاء اوفتتي  ،(Buckenmeyer, 2008)بداا ام/بإعتتادة التصتتميم
ر العمتتل التعتتاوني والمشتتاركة عبتتمتتن ختتل   يستتتخدم الطالتتب التركيتتر الناقتتد ومهتتارات عديتتدة التكنولوجيتتا

 .القرن الحادي والعشرين يمتلك الطلب مهارات ، وبالتالينترنتام
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 :مشكلة الدراسة 2.1
 

ولمتتدة  ،صتتروف متتن الختتامس التتي الثتتاني عشتترمتتن ختتل  خبتترة الباحثتتة فتتي تتتدريس متتادة التكنولجيتتا لل
نجتاز يتا، ومجيا فقم فتي حصتة التكنولوجو وجدت أن الطالبات يستخدمن التكنول ،تجاوزت العشر سنوات
 ،ختترى تخدمن التكنولوجيتتا فتتي المباحتت  ا وال يمكتتن بتتأي شتتكل أن يستت ،للمقتترر المهتتام المطلوبتتة متتنهن

ر وبعتد تغييت ،ونتة االخيترةوفتي ا  .متحتانم امسة وتقديالبرمجيات كمحتوى للدرا ستخدامهنإ افة الي إ
أن هنتاك ر يتة جديتدة لتتدمج الباحثتة الحظتت  ،منهتاج التكنولوجيتا علتي وجته الخصتتور المنتاهج ومنهتا

ويلحتتأ أن المعلمتتين متتازالوا يستتتخدمون  ،هتتا غيتتر وا تتحة وغيتتر منظمتتةولكن ،التكنولوجيتتا فتتي التعلتتيم
ع فتي جميت ا  ومهمت أساستيا   طيم، بالرغم من إعتبار التكنولوجيا جزءا  التكنولوجيا بشكل عر ي وبدون تخ

 .جميع الصروفلالمباح  و 
 

ب والقليل منهم يطلبوا من الطل ، افية في الحصرون التكنولوجيا فقم كأداة تعزيز إالمعلمويستخدم 
نتتا همتن  ،المختلرتتة نشتتطة للمباحت يتات الحديثتتة فتي تنريتتذ المهتام وا ستتخدام البرمجيتات المختلرتتة والتقنإ

وبصتتورة  ،ة الحديثتتة بطريقتتة تكامليتتة متتع المباحتت جهتتز كيتتف نوظتتف التقنيتتات وا  ،جتتاءت فكتترة البحتت 
حولتتتت  ،نترنتتتتكيتتتف ال وأن تطبيقتتتات الحاستتتوب وام ممتعتتة ومشتتتوقة للمعلتتتم والطالتتتب علتتتي حتتتد ستتواء،

 ال نقدم لطلبنا نوعية لماذا ،ويناسب عصر المعرفة ،لي محتوى رقمي مميز ومشو  المحتوى التربوي إ
ومن هنا  ؟والعشرون  ، وتجهزهم للخوض بقوة في القرن الحاديتعليم تناسب وعيهم التكنولوجي والرقمي

لتم يستبح أن حي  انه حسب علتم الباحثتة  ،  نموذج جديد في التعليم في الوطن العربيادخا جاءة فكرة
تكمتن مشتكلة الدراستة ذلك بت. و SAMRجي و تم عمل دراسات تجريبية عربية عن نموذج التكامل التكنول

 :يتي االجابة عن الس ا  الرئيس ا ف
 

والعشترين والتحصتيل الدراستي لتدى  يتنميتة مهتارات القترن الحتاد فتي SAMR متا أثتر استتخدام نمتوذج
 ؟طلبة الصف العاشر

 
 أهداف الدراسة 3.1
 

 :ينتيا  يندراسة الي تحقيح الهدفال سعت هذا
 نموذجم ستخداإثر ألكشف عن ا SAMR  في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لدى طلبتة

 .الصف العاشر في الكيمياء
  ثر استخدام نموذج أالكشف عنSAMR .في تحصيل طلبة الصف العاشر في الكيمياء 
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 :أسئلة الدراسة 4.1
 

 انبثح من س ا  الدراسة الرئيس ما يأتي:
والعشترين لتدى طلبتة هتارات القترن الحتادي فتي تنميتة م SAMR ستتخدام نمتوذجإثتر أهتل يختلتف  -1

 ؟ختلف طريقة التدريس والجنس والتراعل بينهماإالصف العاشر ب
ختلف إطلبة الصف العاشتر فتي الكيميتاء بت تحصيلفي  SAMRستخدام نموذج إثر أهل يختلف  -2

 ؟طريقة التدريس والجنس والتراعل بينهما
 

 :فرضيات الدراسة 5.1
 

 يتين:تالرر يتين الصرريتين ا  ةاالو  تم صياغ س ا  الدراسةللجابة عن 
 توجد فرو  ذات داللة احصائية عند مستتوى الداللتة ال (α= 0.05)  بتين متوستطات علمتات

طلبتتتة الصتتتف العاشتتتر فتتتي اختبتتتار مهتتتارات القتتترن الحتتتادي والعشتتترين تعتتتزى لطريقتتتة التتتتدريس والجتتتنس 
  والتراعل بينهما

 نتد مستتوى الداللتةال توجد فرو  ذات داللة احصائية ع (α= 0.05) طات علمتات بتين متوست
التتتدريس والجتتنس والتراعتتل  ةالكيميتتاء تعتتزى لطريقتتالتركيتتر الناقتتد فتتي ختبتتار إطلبتتة الصتتف العاشتتر فتتي 

 بينهما.
استها حي  أن التركير الناقد من مهارات القرن الحادي والعشرين وبما انه من المهارات التي ال يمكتن قي

ملحظتتة ولتته اداة خاصتتة بتته وهتتي اختبتتار تركيتتر ناقتتد ، قامتتت الباحثتتة بعمتتل فر تتية باستتتخدام بطاقتتة ال
 خاصة به 

 ية:ي تم صياغة الرر ية الصررية ا توللجابة عن س ا  الدراسة الثان
 ال توجد فرو  ذات داللة احصائية عند مستتوى الداللتة (α =0.05)  بتين متوستطات علمتات

 .التدريس والجنس والتراعل بينهما ةيل في الكيمياء تعزى لطريقالتحص طلبة الصف العاشر في اختبار
 

 اهمية الدراسة 6.1
 

يثتة ويترتح متع االتجاهتات التربويتة الحد ،يحاكي هترم بلتوم اجديد اتدريس انموذج قدمتالدراسة يعتقد أن 
 شتترينجتتل تنميتة مهتتارات القتترن الحتتادي والعأمتتن  ،فتي التتتدريس فتتي ظتتل الثتورة التكنولوجيتتة والمعلوماتيتتة

علتي  ويمية التقليدية ويعتمتدساليب التقساليب التقويم يختلف عن ا أمن  نمم جديدم يوتقد ،لدى الطلبة
  يم.تخدام التقنية الحديثة في التعلسإبداا الطلبة في إمدى 
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متتج عم وجهتتة نظتتر وزارة التربيتتة والتعلتتيم فتتي ديتتد نمتتوذج تعلتتم جديتتدتقتتدم أن هتتذا الدراستتة وتتترى الباحثتتة 
عتادة إ  فتي ا خترى،والمنتاهج الدراستية  ،وا تعوا منهتاج الكيميتاءقد يستتريد وأنه بذلك  .ة في التعليمالتقني

 ،والتواصتل  تصاحتوائها علي بعض مهارات امإتنظيم الم امين العلمية للمقررات الدراسية في  وء 
 ادةلدراستة معلمتو متقد يستريد متن هتذا او  .والعديد من مهارات القرن الحادي والعشرين ،وحل المشكلت

 .رعتتادة تح تتير دروستتهم اليوميتتة وفقتتا للنمتتوذج المتتذكو إ ساستتية العليتتا فتتي العلتتوم العامتتة فتتي المراحتتل ا 
ي فتتالدراستتات العليتتا بمتتا تقدمتته متتن تحليتتل محتتتوى ودليتتل للمعلتتم  ةبتتتريتتد هتتذا الدراستتة البتتاحثين وطلوقتتد 

للصتتف العاشتتر، وتحتتتوي يميتتاء الع تتوية ورا  عمتتل لوحتتدة الككامتتل   وحتتدة الكيميتتاء الع تتوية وملتتف
تصتتتا  للمهتتتارات التكنولوجيتتتة ومهتتتارات امختبتتتار تركيتتتر ناقتتتد فتتتي الكيميتتتاء وستتتلم تقتتتدير لرظتتتي علتتتي إ

 .يستراد منهما في دراسات مشابهةأن والتعاون يمكن 
 

 :حدود الدراسة 7.1
 
 :تيةالحدود ا  قتصرت هذا الدراسة عليإ
 .2016/2017سة في الرصل الدراسي الثاني من العام الدراسي اجراء الدراتم  :الحد الزماني  (1
يتدا تحد ،جراء الدراسة في المدارس الحكوميتة التابعتة لمديريتة تربيتة بيتت لحتمتم إ :الحد المكاني (2

 في مدرسة بنات الشواورة الثانوية ومدرسة ذكور سالم ذويب بسبب قربها من مكان عمل الباحثة.
لدراسة علي وحدة "الكيمياء الع وية" من كتتاب الكيميتاء الرصتل جراء اتم إ :الحد المو وعي  (3

 .الثاني للصف العاشر
طلبة الصف العاشر في مديرية بيت لحم / فلسطين والمنتظمين فتي الدراستة فتي  :البشري  الحد (4

حصتتتائيات ( حستتتب إ3571والبتتتالغ عتتتددهم ) 2016/2017الرصتتتل الدراستتتي الثتتتاني للعتتتام الدراستتتي 
 لتعليم مديرية التربية وا

وبتعريراتهتتتا تحتتتددت المرتتتاهيم بداللتتتة المصتتتطلحات المستتتتخدمة فتتتي البحتتت   :الحتتتد المرتتتاهيمي (5
 .جرائيةام
 

 :مصطلحات الدراسة 8.1
 

للمستتاعدة فتتي  Ruben Puenteduraدورا يتتتنو روبتتن بيذج التتذي طتتورا النمتتو  هتتو: SAMRنمتتوذج 
ويتكتون  ،من خل  دمتج التكنولوجيتاالدراسية  الصروفتحسين نوعية التدريس في ن في يمالمعلتشجيع 

 ، والزيتتادة Substitution)االستتتبدا  النمتتوذج متتن أربعتتة مستتتويات مختلرتتة متتن التكامتتل التكنولتتوجي
Augmentationوالتعديل ، Modificationوا عادة التعريتف ، Redefinition)،  والتتي تمثتل الحتروف
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ج لتكامتل التكنولوجيتتا فتي التعلتيم متتن هتتو نمتوذ. و (Romrell, et al., 2014) ا ولتي متن الكلمتات
ربعة أسترادة التعليمية. وهو عبارة عن رتراا مستوى النشاو وزيادة االإيتم فيها  خل  مستويات محددة،

 (:Puentedora, 2010) مراحل
  :Substitutionيدة همة وتقنية جدنرس الم 
  :Augmentationتحسين العمل بإ افة ميزة جديدة  
 Modification: تغيير في العملو  لتعديلا 
  :Redefinition مهمة جديدة كليا :عادة التعريفا. 

 
 فتي التعلتيم بطريقتة متسلستلةنه عبارة عن نمتوذج لتدمج التقنيتة أSAMR  نموذج إجرائياوتعرف الباحثة 

ن بحيتتت  أ ،هتتتداف المعرفيتتتةبتتتذلك متتتع هتتترم بلتتتوم لأل ومتماشتتتيا ،كثتتتر تعقيتتتدا  التتتي ا  كثتتتر بستتتاطةمتتتن ا 
قتل بحيت  فتي النمتوذج اال إذا كتان متقننتا للمستتويات ا  آختر ينتقل متن مستتوى التي مستتوى  الالطالب 

اا في صل الي مرحلة االبدن يالي أ ،العادية ةللوظير (يبدأ المهمة بإحل  التكنولوجيا )برامج الحاسوب
 نمتوذج عتن طريتحستتخدام هتذا الوقتد تتم إ ،بتدااحي  يقوم بعمل مختلف تماما وفيه إب ،و العملالمنتج أ

ركيتتز علتتي وتتتم الت ،ستتتخدامهابإمكتتانهم إ مو تتحا لهتتم البتترامج التتتي ،تكليتتف الطتتلب بمهتتام فتتي كتتل متترة
ستتتتخدام بتتترامج الوستتتائم المتعتتتددة وتتتتم إ ،لمهتتتام التبتتتديل واال تتتافة (وفتتتيسبتتترامج الحاستتتوب )حزمتتتة ا 

وا عطتتتاء  ،نتجتتتات جديتتتدةعتتتادة التعريتتتف لعمتتتل مللمهتتتام فتتتي مرحلتتتة التعتتتديل وا   (متتتوفي ميكتتتر ،)ستتتكرات 
 ،هتامنجتاز الممتع إمكانيتة إستتخدام بترامج الهواتتف الذكيتة م ،ختيتار البرنتامجالطالب المساحة الكافيتة م

عمتالهم ومنتجتاتهم أ  يطلتب متنهم نشترو ، وكان تطبيح هذا المستتويات علتي مهتام فتي الكيميتاء الع توية
وتبتتاد   ،المجموعتتة الواحتتدة ةبتتن قبتتل طلوالتعليتتح عليهتتا متت ،درايتتف عبتتر الرتتيس بتتوك وجوجتتل وملرتتاتهم
  .من المجموعات ا خرى التعديل عليها من ثم و  أعمالهم،

 
 :والعشرين الحاديمهارات القرن 

 ،نهي المهارات التي تمكن المتعلم من التعامل والتراعل مع تطتورات الحيتاة فتي القترن الحتادي والعشتري
المستت ولية والقتتدرة علتتي حتتل المشتتكلت والتكيتتف متتع وتحمتتل  ،مثتتل مهتتارات التركيتتر بانماطهتتا المتعتتددة

 .(43ر ،2013 فاد ،و  نجي)ترلحو ذلك التقدير ون تجاهات وأوجهقيم وامالمتغيرات ومهارات تنمية ال
 

 ن وهتتيم النتتاجح فتتي القتترن الحتتادي والعشتتريبأنهتتا مجموعتتة متتن مهتتارات التتتعل :جرائيتتاوتعرفهتتا الباحثتتة إ
والتي يمكن تنميتها عن طريتح  ،التعاون و  ،االتصا  والتواصلو ر الناقد، التركيو  ،مهارات العصر الرقمي

يات التبتديل والزيتادة والتعتديل نجاز مهام في الكيمياء الع وية وفح مستو في إ SAMRنموذج توظيف 
، التركيتتتر النقتتتدي: 4C’sمهتتتارات التتتتعلم فتتتي القتتترن الحتتتادي والعشتتترين  بتتتالتركيز علتتتي، عتتتادة التعريتتتفوا  



8 
 

حيويتة هذا المهارات تساعد الطلب علتي التتعلم، وبالتتالي فهتي و . والطلقة الرقمية التعاون والتواصل، و 
داة التتي أعتدتها الباحثتة مة التي حصتل عليهتا الطالتب فتي ا تمثل العل، و للنجا. في المدرسة وخارجها

بتتتتداا ، والتواصتتتتل، االستتتتلم تقتتتتدير لرظتتتتي لمهتتتتارات )التعتتتتاون وهتتتتي عبتتتتارة عتتتتن   غتتتتراض هتتتتذا الدراستتتتة.
 التكنولوجي(.

 
 ) أحد مهارات القرن الحادي والعشرين(الناقدالتفكير 

اقتد يعتبر التركير الناقد من احد مهتارات القترن الحتادي والعشترون وقامتت الباحثتة بعمتل اختبتار تركيتر ن
، حيتتت  اليمكتتتن قياستتته باستتتتخدام بطاقتتتة   SAMRلقيتتتاس متتتدى نمتتتو المهتتتارة متتتع استتتتخدام نمتتتوذج 

 خدمة لقياس مهارات القرن الحادي والعشرين. الملحظة المست
 

علتتي يتتات المعرفيتتة المعقتتدة، و لالعم عناصتتر تتمثتتل فتتي لثتتةمعقتتد يتتتألف متتن ث هتتوم" مرهأنتت يعرفتته ستتعادة
ة، أو المو تتوا متتع المتتاد ى خاصتتة بمحتتتو  معرفتتةم والتطبيتتح إلتتي جانتتب هتت، ثتتم الرلتحتتل المشتتك رأستتها

 (.40ر ،2003 سعادة،) "التجاهاتا سيما الرة، و لختوالعوامل الشخصية الم الستعداداتوفر ات
 

ن شتتريد متتن مهتتارات القتترن الحتتادي والع: أنتته متتن مهتتارات التركيتتر العليتتا والتتتي تعتتوتعرفتته الباحثتتة اجرائيتتا
 فتتيو  ستتنباو.وام ،وتقيتيم المناقشتات ،االستتنتاجو  واشتتملت علتي مهتارات الترستير والتنبت  باالفترا تات،

فتي  حصل عليها الطالب من خل  تقديمه الختبار التركيتر الناقتد المعتدعلمة التي هذا الدراسة يمثل ال
 وحدة الكيمياء الع وية من قبل الباحثة.

 
 التحصيل

وهتتو إدراكتتي فتتي معظمتته يتركتتز علتتي المعتتارف والخبتترات  ،التحصتتيل هتتو نتتتاج عمليتتة التتتعلم فتتي المتتادة
 .(1996 ،تعليمية تعلمية )حمدانالتي يكتسبها المتعلم نتيجة مرورا بخبرات ومواقف 

 
حصتتل عليهتتا الطالتتب متتن ختتل  تقديمتته الختبتتار التحصتتيل إجرائيتتا بأنتته العلمتتة التتتي  وتعرفتته الباحثتتة

 .المعد في وحدة الكيمياء الع وية من قبل الباحثة
 

 الطريقة امعتيادية
المعلتم مست ولية كبيتترة  حيت  يتحمتل فيهتتا ،هتي الطريقتة التتتي يتبعهتا معظتم المدرستتين فتي أثنتاء تدريستتهم

ليكون تطبيقا مباشرا لما  ،وعرض االنشطة ،والشر. ،ركز علي التمهيدإذ ي ،ميصا  المعرفة الي الطلبة
باالستتعانة بتالعرض  ،وتقتديم تغذيتة راجعتة لهتم ،تعلمه متن مرتاهيم ومهتارات وتت تمن تقتويم أداء الطلبتة
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المشتتتتاهدة وأحيانتتتتا المستتتتاهمة فتتتتي الحتتتتوار ستتتتتماا، و والتلختتتتير، وينحصتتتتر دور الطالتتتتب بامالشتتتتروي، 
  .(2003 لوي،توالمناقشة )الر

 
ة ة التعليميتتتة غيتتتر الطريقتتتهتتتي أي طريقتتتة تستتتتخدمها المعلمتتتة فتتتي تقتتتديم المتتتاد :جرائيتتتاوتعرفهتتتا الباحثتتتة إ

 .SAMRفي نموذج  المتبعة
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 الفصل الثاني
 طار النظري والدراسات السابقةاإل
 

 :مقدمة
ومهتتتارات القتتترن الحتتتادي  SAMRدب النظتتتري المتعلتتتح بكتتتل متتتن نمتتتوذج ل عتتتن ا يتحتتتد  هتتتذا الرصتتت

 .متغيرات الدراسة التي تناولت ن والدراسات السابقةوالعشري
 

 طار النظري اإل 1.2
 

والعشترين )التعتتاون،  ومهتارات القترن الحتادي SAMR دب النظتري المتعلتح بنمتتوذجا  يتنتاو  هتذا البنتد
 .بداا التكنولوجي ممثل بالمهارات التكنولوجية(موا ،التركير الناقدو التواصل، و 
 

 SAMR نموذج :المحور امول 1.1.2
 

 SAMR نموذج مفهوم 1.1.1.2
 

ختصتار إ هتوو  ،Ruben Puentedura دورايتتنو يبروبتن  نموذج لتكامل التكنولوجيا في التعليم صتممه
 Substitution Augmentation ربتتتتتتتتتع مستتتتتتتتتتويات متتتتتتتتتن مستتتتتتتتتتويات دمتتتتتتتتتج التقنيتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتي التعلتتتتتتتتتيم 

Modification Redefinitionنتقتتتل عتتتادة متتتن ختتتل  ، وقتتتد قتتترر البتتتاحثون أن دمتتتج التكنولوجيتتتا ي
 ,.Lubega, et al) رترتتاا مستتتوى النشتتاو وزيتتادة االستتترادة التعليميتتةإيتتتم فيهتتا  ،مستتتويات محتتددة

2014). 
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دوات والبترامج التتي تستاعد ستتخدام متا هتو مناستب متن ا إدمج التقنية بقوة فتي التعلتيم هتو ن المرتا. لإ
 دورايتتتنو يبطتتورا  التتذي SAMRنمتتوذج  وهنتتاك طريقتتة واحتتدة لقيتتاس ذلتتك باستتتخدام ،فتتي القيتتام بالمهمتتة

(Puentedora, 2006)، يزود المعلمين باطار عام لدمج التكنولوجيا في التعليم إذ (Hamilton, et 
al., 2016،)  يستمح بتقيتيم و  (عتادة التعريتفوا   ،تعتديلوال ،التوستعو  ،التبتديل)هتذا النمتوذج علتي ويعتمد

الطلب في تجتارب تعلميتة  شركتو ، تنمي مهارات التركير العليا ويتيح تصميم مهام ،التقنية المستخدمة
 . غنية

 
 ،هاستتخدام، وا عتبترا كإطتار مجهزة الذكية والمحمولة في تطوير نموذجتهمن وجود ا  دورايتنو يبواستراد 

ستتتخدامها لتتدعم إكيتتف يمكتتن  وافمتتن الطبيعتتي للمعلمتتين أن يستتأل ،حياتنتتامتتا فتتي مه ا  التتتي تعتبتتر جتتزءو 
ستكشتتاف إالتتتعلم  فتتيتتت ثر  أن هنتتاك العديتتد متتن العوامتتل التتتيحيتت  و  .(Nicky, 2012) مكانياتهتتا، وا 

المواقتتف التعليميتتة  ، فمتتن المهتتم للمعلمتتين ومصصتتمميا جهتتزة النقالتتة  تتمن الستتيا  التعليمتتيستتتخدام إ
نته فتي   ،تحسين عمليتة التعلتيممولة ودمج التقنية في التعليم لجهزة المحي كيرية إستخدام ا عللتركيز ا

 ون دائهتتا بتتدالتتي يمكتتن أ حمولتتة والبترامج  داء نرتتس المهتتام،جهتتزة المكثيتر متتن ا حيتتان يتتم إستتتخدام ا 
التعليميتة مواقف لا مصمميلمعلمين و ادعم ل ويوفر إطارا  ، SAMR دني مستوى منوهذا يمثل أ ،التقنية

 .Romrell, et al., 2014)) التعليمفي خلح تجارب التعلم ا مثل باستخدام ا جهزة النقالة في و 
 

 :SAMRمستويات 2.1.1.2 
 

 مثلة التطبيقية اآلتية:سيتم إستعراض األ SAMRكل مستوى من مستويات نموذج وتوضيح 

 يدةنفس المهمة وتقنية جد (Substitution) 
ن تحمتل الكتتتاب أو التتلب تتوب بتتد  أو الهتاتف أيبتتاد ن تقترأ الكتتتاب علتي ا أتوى يمكنتتك فتي هتتذا المست

ستتتتخدام إاو ، ستتتتبدا وهتتتذا المقصتتتود بام ،هتتتو ولكتتتن اختلرتتتت الطريقتتتة الكتتتتاب كمتتتايبقتتتي وهنتتتا  ،وتقتتتر ا
كامتل التفتي هتذا مستتوى و  .ستخدام الرسام بد  الرسم اليدوي ، أو إتربرنامج الوورد بد  الكتابة علي الدف

 المعلمتتتون يستتتتخدم و ، (Chell,2014)يتتتتم فيتتته تحريتتتز الطتتتلب علتتتي المشتتتاركة ،التكنولتتتوجي متتتنخرض
لطتلب ولكتي يشتحنوا ا، التي يمكن القيام بها بدون التكنولوجيتاستبدا  المهام فقم من أجل إ التكنولوجيا

لكتتتن متتتا يميتتتز هتتتذا و ، الطتتتلب فعليتتتا فتتتي عمليتتتة التتتتعلم ، وحتتتتي يتتتدمجعلتتتي متتتن التطبيتتتحللمستتتتويات ا 
المستتتوى ان جميتتع الطتتلب بامكتتانهم تنريتتذ هتتذا المهتتام ويشتتعروا باالنجتتاز وال يقتصتتر علتتي المبتتدعين، 

 .(Puentedura, 2014) نسبة كبيرة من الطلب يتقنوافمثل مستوى التذكر  نه 

  ةتحسين العمل بإضافة ميزة جديد (Augmentation)  
ولكتن عنتد يبتاد و ا أالكتتاب علتي التلب تتوب الطالتب قترأ ي ن أنيمكت التوسعمستوى  ،في هذا المستوى 

 .وسع في ذلك المصتطلحالتيمكن عند النقر عليها  ،Link و وصلةأي كلمة يظهر مرادفها أالنقر علي 
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تو تيحية والعديتد  تافة صتور إلتنر ل الوورد يمكن عمتل تظليتل تنستيحالكتابة علي  عند خر،ومثا  آ
والعديتد  ،Publisher وبرنتامج الببلشترت البوربوينت برنتامج إ تافية،ام بترامج ستخديمكن إو  .مثلةمن ا 

، وعمل يةعلي النر والصور وعمل روابم تشعب  افي والمميزام التنسيح التي تمكن من من البرامج
 عات فتي الكيميتاء الع تويةو تو العثتور علتي العديتد متن الملطتلب كذلك يمكن ل بطاقات وبروشورات،

عمتا  متن شتأنها أن هتذا ا ، يو بتستجيل صتوتهمر وتسجيل الريديوهات والتعبير عن الريتدوالتقاو الصو 
ولكتن تعتزز التتعلم فتي نه لم تتغير المهمة ألحأ وهنا ي .بداا والطلقة التكنولوجيةام تنمي لدى الطلبة

 .هذا المستوى 
  تغيير في العمل ،التعديل ((Modification 

، التعتتتاون الحقيقتتتي، ويظهتتتر عتتتادة تصتتتميم ملحتتتوه علتتتي المهتتتامإبجيتتتا التكنولو تستتتمح فتتتي هتتتذا المستتتتوى 
والصتتورة  الصتتوت ، تتافة الوستتائم المتعتتددةإ للطتتلب حيتت  يمكتتن ،ستتتخدم التكنولوجيتتا لتعتتديل التتتعلموتُ 

ويمكتتن فتتي هتتذا  ،خلتتح الموستتيقي التصتتويرية بأنرستتهم فتتي عتترض الوستتائم المتعتتددة هممكتتانإوب ،والريتتديو
 لتغيير الكتاب ،ا فلمي برنامج لصناعة أو أ ،Moviemaker امج الموفي ميكرستخدام برنإ المستوى 

ينطتوي علتي ن ، أو أي برنتامج يمكتن أالقصر الرقمية نامجو بر أ ،كتاب الكتروني متعدد الوسائم يإل
 .(Puentedura, 2014(  افة الطابع الشخصي علي العملا  و  ،تغيير المهمة

 Redefinition) )امهمة جديدة كلي ،عادة التعريفإ •
مهتارات  يتدخل فيهتا عتادة التعريتف هنتاا  و  ،كمتا  المهمتةم طلب منتج جديديتم  ،هذا المستوى  واخيرا في

ويبحتت   ،بتكتتاروام، يمو التقتتو  ،علتتي المستتتويات متتن التحليتتلأ والتتتي تمثتتل  ،التركيتتر العليتتا فتتي هتترم بلتتوم
 بكتتل متتا هتتو جديتتد، وا متتع زملئهتتمويتشتتارك ، تتافية جديتتدةعتتن معلومتتات إالطتتلب فتتي هتتذا المستتتوى 

م، حتتاء العتتالأنانهم فتتي جميتتع قتتر أحستتب بتتل يتواصتتلو متتع فولتتيس هتتذا  ،يتواصتتلوا فيمتتا بيتتنهما و ويتعتتاونو 
ا والبرمجيات المتاحة التكنولوجي المحتوى باستخدامويغيروا في  بوستر،ستبيان، و صمموا إيأن نهم بإمكاو 
تصتا  متع علمتاء امو  ،من خل  الكتتب االلكترونيتةلصف داخل اعمل نقاشات بن و المعلمويقوم م. هلدي

الطتتلب رستتم بإمكتتان و  .والحتتدي  معهتتم متتن ختتل  لقتتاءات مرئيتتة داختتل الصتتروف ،الكيميتتاء فتتي العتتالم
 المشتتتتتتكلتالتركيتتتتتتر الناقتتتتتتد وحتتتتتتل م مراهيميتتتتتتة باستتتتتتتخدام الحاستتتتتتوب، وهنتتتتتتا يصتتتتتتلو التتتتتتي مهتتتتتتارة ختتتتتترائ

(Puentedura, 2014).  متا إ ،هتذا المستتوى العديتد متن البرمجيتات المتطتورة ن يستخدموا فييمكن أو
عليتا متن التعتاون والتواصتل متع  لتي مرحلتةوهنتا يصتلوا إ ،و تطبيقتات الهتاتف النقتا مجيات حاسوب أبر 
 نستتتاجرامامو ، Facebook والرتتيس بتتوك Twitterتر يالتتتو  Social Media (ختتل  ختترين متتنا 

(Instagram ، لعمتتتتل منتجتتتتات وتصتتتتاميم جديتتتتدة مختلرتتتتة عتتتتن المهتتتتام واستتتتتخدام البرمجيتتتتات المختلرتتتتة
 ,.Romrell, et al) بتداا التكنولتوجيامالتي مستتوى  ،علتي قمتة الهترمديتة تصتل بتالطلب التي أ التقلي

 :SAMRيو حان مستويات نموذج  (2.2و 1.2)والشكلين  .(2014
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 SAMR                                    (Hamilton, et al., 2016): نموذج 1.2الشكل 
 
 

 

 SAMR: مخطم يبين مستويات نموذج 2.2الشكل 
 

 ؟في الصف (SAMR) وظف نموذجأكيف  3.1.1.2
 

، الهتتدف ولكتتن لتتيس، ربعتتة مستتتويات للحصتتو  علتتي التكامتتل التكنولتتوجيأن نمتتر فتتي أعلينتتا أن  يتبتتين
صتتيل لتتيس بتتنرس ا  التعلمفتت ،عتتادة التعريتتف فتتي كتتل درسإ مستتتوى  ال تتروري الوصتتو  التتيمتتن  لتتيسو 

دور المعلتتم هتتو التغييتتر فتتي الحصتتر الدراستتية للحصتتو  علتتي و ، ويختلتتف حستتب بيئتتة التتتعلم، الحجتتم
نتتتاج المحتتتوى الطتتلب  ودور ،جكنولتتوجي حستتب النمتتوذتكامتتل ت  .(Patton, 2015)أي تتا التقتتويم وا 

ميتتاء ينولوجيتتا فتتي الكالتكتكامتتل ليتتة فيتته آ بينتتت( 1ملحتتح )عتتدت الباحثتتة دليتتل المعلتتم وبنتتاء علتتي ذلتتك أ 
 الوستتتتائل التكنولوجيتتتتة العديتتتتد متتتتنو  دور المعلتتتتم ودور الطالتتتتب ، ويو تتتتح التتتتدليلSAMRوفتتتتح نمتتتتوذج 

ستتتتيتم التتتتتي  و البرمجيتتتتاتأ وعنتتتتد التركيتتتتر فتتتتي التكنولوجيتتتتا رمجيتتتتات التتتتتي يمكتتتتن للطالتتتتب توظيرهتتتتا.والب
 همتا SAMR متن نمتوذجمستتوى ي فتي أ اعرفتن يمو وا معين، علي الطالب والمعلم أستخدامها في إ
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 ليتة دمتج التكنولوجيتاحيت  يتتم االترتا  بينهمتا عتن آ .مستوى الطلب فتي البرمجيتاتحسب و  ،انموجود
 .ن تنمي في هذا المستوياتاال افة الي المهارات التي يمكن أب ،والبرمجيات اللزمة

 
ام بالمهتتام البتتد ولكتتن عنتتد القيتت فقتتم، ليتتة دمتتج التكنولوجيتتاال يقتصتتر علتتي آ SAMRن نمتتوذج حيتت  أو 

ة المنتتج صتالكتون علتي أتوالعلمتة التتي يحصتل عليهتا الطالتب  ن التقييمللمعلم ان يوجه الطلب الي أ
موعة لية التواصل بين أفراد المجفراد المجموعة، وآر التعاون بين أ، وكيف يظهبتكار فيهوعلي درجة ام

قتتد تبتتدو هتتذا المهتتارات صتتعبة التتتعلم، و  ستتتخدامها.عيتتة البرمجيتتات التتتي تتتم إونو  لتتي المنتتتج،للوصتتو  إ
 واستتتخدام .عمتتا بتته المعلتتم والطتتلب متتن أ  رستتة والتأكيتتد عليهتتا فتتي كتتل متتا يقتتومولكنهتتا تحتتتاج التتي المما

لتنريتتذ المهتتام التتتي يطلبهتتا المعلتتم تنمتتي بال تترورة مهتتارات القتترن الحتتادي والعشتتترين،  SAMRنمتتوذج 
ويظهتتر فيهتتا آليتتة  ،شتتترو فيهتتا العمتتل  تتمن مجموعتتةي ،حيتت  يطلتتب المعلتتم فتتي كتتل متترة مهتتام مختلرتتة

 ستتخدامهاالمطلوبتة والبرمجيتات التتي يمكتن إ وفي الدليل و حت المهتام ،التواصل واالبداا التكنولوجي
كتم و علي المنتج، ويكون التقييم  اتجمن الطالب من رات التي البد من توظيرها، وهنا يطلب المعلموالمها

 .(Hamilton, et al., 2016)الب اثناء العمل الط امتلكهاالمهارات التي 
 

  SAMR نموذج وفق مستويات لدما التقنية في التعليم البرمجياتستخدام بعض إفية كي4.1.1.2 
 

كتتاب ومنتتاج ستتبدا  الببستاطة م جهتزة المحمولتةوا  ستخدام أجهزة الكمبيتوترإستبدا  يتم بعد امتحت 
 Microsoftستخدام بترامج تحريتر النصتورإيتم  ي وظيرتهم كأني تغيير كبير فأالوثائح ولكن بدون 

Word لطباعة التقارير التي يمكن كتابتها يدويا Puentedura, 2013)). 
 
زة الكمبيتتوتر لتحتتل محتتل الكتتتاب تستتتخدم علتتي ستتبيل المثتتا  أجهتت (Substitution) زيتتادةالبعتتد تحتتت و 

 التدقيح امملئي وما إلي ذلك(. و ر ولصح، وظائف )علي سبيل المثا  قالولكن مع زيادة كبيرة في 
لتتيم فتتي عمليتتة التع معتتززا   ستتتبدا  والزيتتادة( يلعبتتان دورا  ، فتتإن هتتذين البعتتدين )امSAMRووفقتتا لنمتتوذج 

ات تصاالت لتحويل )تعديل وا عادة تعريف( عمليتتستخدم تكنولوجيا المعلومات وام والتعلم. ولكن عندما
 علتتتتتي ستتتتتبيل المثتتتتا ، فتتتتتي البعتتتتتد التعتتتتتديليتتتتتر إعتتتتتادة تصتتتتتميم المهتتتتام. ك بشتتتتكل كبالتعلتتتتيم والتتتتتتعلم نتتتتتدر 

(Modificationالتكنولوجيتتتتتتا تستتتتتتمح ) ة متتتتتتع البريتتتتتتد إعتتتتتتادة تصتتتتتتميم مهمتتتتتتة كبيتتتتتترة )عمليتتتتتتات متكاملتتتتتتب
( التكنولوجيتتا Redefinition) ( بينمتتا فتتي البعتتد إعتتادة التعريتتفاملكترونتتي، نشتتر بحتت  وعمتتل بروشتتور

ذا يصف ه (،، انتاج فيلمكن تصورها سابقا )المحاكاة, الوسائم المتعددةتسمح بإنشاء مهام جديدة ال يم
تخطتي أي مرحلتة متن مراحتل  النموذج بو تو. كيتف يمكتن دمتج التكنولوجيتا بالتسلستل فتي التعلتيم دون 

 (. Lubega, et al., 2014; Puentedura,2006) التطوير
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 :21st century skills والعشرون  حاديلمحور الثاني: مهارات القرن الا 2.1.2
 

 جتمتتتاعيالوالنوعيتتتة لتتوافتتتح متتتع الواقتتتع ا بنتتتاء التتتنظم التعليميتتتة علتتتي مستتتتوى عتتتا  متتتن الجتتتودة حأصتتتب
مدركتتة فتتي ذلتتك  ،متتملويتتة عليتتا لتتدى معظتتم الحكومتتات وا الحتتادي والعشتترون أو  فتتي القتترن  واالقتصتتادي

الستتتتريع والقتتتتوي لتكنولوجيتتتتا نتشتتتتار تواجتتتته التتتتنظم التعليميتتتتة، وخاصتتتتة امحجتتتتم التحتتتتديات الحاليتتتتة التتتتتي 
وشيوا الطابع التسويقي علي التعليم وتقديمه كسلعة  ،(Rotherham, 2010) المعلومات واالتصاالت

ا عتتدادهم لكتتل متتمهتتارات التتتي يحتاجهتا المتعلمتتون معتادة النظتتر فتتي الهتتذا يتطلتتب متتن التربيتتة إ  ،تجاريتة
ي يكونتتتوا قتتتادرين علتتتي مواكبتتتة مستتتتجدات وحتتتت ،قتصتتتاد المعرفتتتةتطلبتته عصتتتر تكنولوجيتتتا المعلومتتتات وا  ي

 (.2015 )حرني، العصر
 

ولم تكن النظم التربوية، بصرة عامة، بمنأى عن تتأثيرات عصتر اقتصتاد المعرفتة، بتل ربمتا كتان ميتدان 
التربيتتتة متتتن أكثتتتر الميتتتادين تتتتأثر ا بعصتتتر اقتصتتتاد المعرفتتتة؛ إذ إن التربيتتتة بم سستتتاتها هتتتي مستتتر. تلقتتتي 

يتتة أن ومتن هنتتا كتتان علتي التتنظم التربو ، لهتا والتتربم بينهتتا وبتين تطبيقاتهتتا المختلرتتةالمعرفتة ونموهتتا وتحلي
 .(2012 )الزهراني، تديم النظر في مجا  إعداد ا فراد وبناء مهاراتهم لمواكبة التغيرات بل ومبادأتها

 
 ن والعشري المتعلم المطلوبة في القرن الحاديمهارات  1.2.1.2

 
ا لمتتا قدمتتته منظمتتة  Partnership for Century 21الشتتراكة متتن أجتتل مهتتارات القتترن  استتتناد 

21Skills (Dede, 2009)،  فتتي إطتتار شتتراكة متتع وزارة التربيتتة  2002وهتتي منظمتتة تأسستتت عتتام
من توقعات مستتقبلية للمهتارات التتي يرتترض أن يمتلكهتا الطالتب كتي والتعليم االمريكية وشركات أخرى 
وردتهتا وزارة وكمتا أعقتدة وسترعة التغيتر فتي القترن الحتادي والعشترين، يتمكن من التكيف مع الطبيعتة الم

توظيف تكنولوجيتتتا المعلومتتتات ،التربيتتتة والتعلتتتيم فتتتي التتتدليل المرجعتتتي فتتتي تصتتتميم التعلتتتيم والتتتتعلم الرعتتتا 
ُيمكتتتتتتتن ( 2014 ،( و)الزهرانتتتتتتي2013 فتتتتتتتاد ،شتتتتتتتار اليهتتتتتتا )تتتتتتترلينج و (، وكمتتتتتتا أ2015)واالتصتتتتتتاالت 

 :طلوبة لمتعلم القرن الحادي والعشرين فيستخلر المهارات المإ
 : وتشتتتير إلتتتي قتتتدرة الرتتترد علتتتي تطتتتوير ذاتتتته بمتتتا يتوافتتتح متتتع بيئتتتة العمتتتل والبيئتتتةالمسذذذيولية والتوافذذذق

االجتماعيتتة المحيطتتة، وو تتع معتتايير متميتتزة لتتألداء ومتتن ثتتم العمتتل علتتي تحقيقهتتا، وتحديتتد ا هتتتداف 
 .الشخصية وكذلك ا هداف المتوقعة لآلخرين

: ويشير إلي قدرة الررد علي التعامتل غيتر التقليتدي متع المعرفتة المتاحتة، ومتن إلبداع والفضول الفكري ا
 .أو أعمتا  تتستم بالجتدة والتميتز عمتا يقدمته ا خترون  روابتم منطقيتة منتتاج أفكتارثم تكتوين علقتات و 

، ومتن ثتم التواصتل متع : وتشير إلي قدرة الررد علي التواصل الرعا  مع ذاتته وا خترينمهارات التواصل
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مكنتتة اللرظيتتة وغيتتر اللرظيتتة، متتع استتتخدام كافتتة الوستتائل والتقنيتتات واصتتل المالمجتمتتع بكافتتة أنمتتاو الت
 .الحديثة لتحقيح التواصل المتميز

، ومتن : ويشير إلي قدرة الررد علي تقدير الحقيقة من خل  مقدمات منطقيةالتفكير النقدي وفكر النظم
ن القرارات السليمة فتي  توء تقيتيم المعلومتات وفحتر ا راء المتاحتة وا ختذ بعتي ثم الوصو  إلي اتخاذ

 .االعتبار وجهات النظر المختلرة
لرتتة وتشتير إلتي قتدرة الرتترد علتي الوصتو  للمعلومتات المخت مهذارات ثقافذة المعلومذذات ووسذائل اإلعذذ م:

ام بتتذلك قتتدرة الرتترد علتتي االستتتخد متتن كافتتة المصتتادر الموثوقتتة التتتي تتيحهتتا التقنيتتات المختلرتتة، ويتترتبم
 .ا مثل للمعلومات في عصر االقتصاد المعرفي

التذكاء : وتشير إلتي قتدرة الرترد علتي التواصتل النتاجح فتي فتر  العمتل، و المهارات امجتماعية والتعاونية
دارة الصراعات، والذكاء الوجداني، والتكيف مع ا دوار   .تياوالمس ولاالجتماعي، وتقبل االختلف، وا 

مي ا، : وتشير إلي قدرة الررد علي التحديد الدقيح للمشكلت وصياغتها علتحديد المشكلة وصياغة الحل
 .وتحديد بدائل الحل الممكنة، وتجريبها وانتقاء ا نسب منها، وتحديد الحلو  المتميزة

يتتد الخاصتتة، وتحد: وتشتتير إلتتي قتتدرة الرتترد علتتي تقيتتيم متتدى فهمتته الحتياجاتتته التعليميتتة التوجيذذا الذذذاتي
 .ممصادر التعلم التي يحتاجها، وتحويل أسلوب التعلم وأدواته بما يتناسب مع ا هداف الخاصة للمتعل

تجتتاا مجموعتتات ا: وتشتتير إلتتي قتتدرة الرتترد علتتي تحمتتل مستت ولية العمتتل الرتتردي المسذذيولية امجتماعيذذة
ظهار مكون ُخلقي متميز ببيئة العمل والت  .واصل مع ا خرينالعمل، والمجتمع ككل، وا 

 
 (.MCEETYA, 2008) 21القرن المهارات  MCEETYA تعريف

كونتوا ن يوأ ة في القراءة والكتابة والحستابالمهارات ا ساسيالمهارات المطلوبة للمتعلمين الناجحين هي 
علتتي  يكونتتوا قتادرينأن و ، جميتتع التتعلم ، كأستاس للنجتتا. فتيلتكنولوجيتتالل نومستتخدميين ومنتجتت خلقتين

علتتي تخطتتيم ا نشتتطة بشتتكل  يكونتتوا قتتادرينأن و علتتي حتتل المشتتاكل  وقتتادرين، تركيتتر بعمتتح ومنطقيتتةال
 .والتواصل وتباد  االفكار مستقل، والتعاون، والعمل في فر  و

 21مهارات القرن  AMAتعريف 
راد ( حتتتتددت فيتتتته المهتتتتارات التتتتتي أ2010قامتتتتت بعمتتتتل مستتتتح فتتتتي ) (AMAجمعيتتتتة امدارة ا مريكيتتتتة )

فتي لمواصتلة االمتوظرين  ستطلا أن أرباب العمل أرادواماأكد ن يتقنوها العمل من موظريهم أاصحاب 
التركيتر النقتدي  :وكانتت المجموعتات ا ربعتة المحتددة هتي 21للعمتل فتي القترن  S4Cتطتوير المهتارات 
 (Keane, et al. 2013).رامبداا واالبتكا، التعاون وبناء الرريح، التواصل الرعا ، وحل المشكلت

متع ا خترين  التعتاونيعلتي استاس التتعلم  21للقترن  المهتارات ا ساستية AT21CS (2012) عرفتت
امبتداا،  كيترطتر  التر:وقتد صتنرت هتذا المهتارات ا ساستية علتي النحتو التتالي ،وربطها متع التكنولوجيتا

وجيتتتا المعلومتتتات تكنولستتتتخدام إ، التواصتتتل والتعتتتاون طتتتر  لم و والتركيتتتر النقتتتدي، وحتتتل المشتتتاكل، والتتتتع
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، ةالمواطنتتتتة، والحيتتتتاة والوظيريتتتت ،مهتتتتارات العتتتتي  فتتتتي العتتتتالمو ، معرفتتتتة القتتتتراءة والكتابتتتتةو تصتتتتاالت وام
 ,.Keane, et al) (Henriksen, Mishra, Fisser. 2016) .المستئوليةو  جتماعيةوالشخصية وام

2013)  

 
 ,S+ 4CS3R،Reading, writing≅مهتتارات القتترن الحتتادي والعشتترين وبنتتاء علتتي متتا ستتبح فتتإن 

+Arithmetic Collaboration, critical thinking, creativity, and communication 
 .Keane, et al)التركيتتر الناقتتد واالبتتداا والتعتتاون والتواصتتل +أساستتيات القتتراءة والكتابتتة والحستتاب

 .(P21, 2009تها )دكما اور  21يو ح مهارات القرن  (3.2) والشكل .(2013

 
 
 (Fadel,2008)           21مخرجات التعلم والمهارات المطلوبة في القرن  :3.2كل الش
 

ات القتتراءة ن مخرجتتات التتتعلم والمهتتارات للقتترن الحتتادي والعشتترين هتتي مهتتار متتن ختتل  الشتتكل يت تتح أ
 بداا والتعاون والتواصلوالكتابة والحساب بام افة إلي مهارات التركير الناقد وام

 
 التعليم  في هارات القرن الحادي والعشرون دما م 2.2.1.2

 

 المهتتارات ستتترادة متتنامي إلتت بتوي رن الحتتادي والعشتترين المجتمتتع التر ت القتتاراكة متتن أجتتل مهترادعتت الشتت
 م فتتإنومتتن وجهتتة نظتتره ،وفتتي المنتتاهج بوجتته ختتار قترحتهتتا ودمجهتتا فتتي التتنظم التعليميتتة عامتتةإالتتتي 

ولكتتتي يكتتتون الطلبتتتة  ي والعشتتترين يتتتدعم كتتتل منهمتتتا ا ختتتردت القتتترن الحتتتاار جتتتودة التربيتتتة العلميتتتة ومهتتتا
ومتتتن االعتقتتتاد  ،ربعتتتة فتتتي عتتتالمهمالمهتتتارات االمتعلمتتتين فعتتتالين، يجتتتب أن يكونتتتوا قتتتادرين علتتتي دمتتتج 

ولتتتو كتتتان  ،جهزة الحديثتتتةبتتتا   تزويتتتد الطتتتلب متتتن ختتتل 21تنميتتتة مهتتتارات القتتترن ه يمكتتتن أنتتتالختتتاط  
الوصو  إلي التكنولوجيا  صحيح أن ،ل ذلك بكل سهولةبعملقامت جميع الحكومات في العالم  صحيحا

جهتتزة هتتذا ا  المعلتتملتتم يستتتخدم ويتتدمج متتا  جهتتزة وحتتدها التكرتتيلكتتن ا  ،. لتحقيتتح النجتتا.هتتو المرتتتا
التكنولوجيتتتا جتتتزء متتتن البنيتتتة حتتتتي تصتتتبح فتتتي أنشتتتطة التتتتعلم الحقيقيتتتة،  صتتتروفوالتقنيتتتات فتتتي داختتتل ال
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 (Puenatedura, 2011)دورا التذي طتورا بينتتو   SAMRنمتوذج هتذا ببستاطة دور المعرفيتة للطالتب
 .(2.2)إلي أربعة مستويات متميزة كما هو مبين في الشكل  التكنولوجياستخدام إ يقسمحي  

يواجهتتتون  لكتتتنهم، ،التتتتعل مستتتتعما  التكنولوجيتتتا لتعزيتتتز وتعميتتتح شتتتغف ملتتتديهم المعاصتتترين والمعلمتتتين 
يات في تطبيح هذا ال ربيتة وفي هذا المجا  قتام البتاحثون والمهتمتون فتي مجتا  الت، لجديدةمراهيم االتحد 

( التتذي يجمتتع 4.2فتتي الشتتكل )كمتتا هتتداف متتع التقنيتتات الحديثتتة متتل دوالب للمعلمتتين يمكتتنهم ربتتم ا بع
 SAMRهداف والبرمجيات ومستويات بين ا 

 
 SAMRدوالب البيداغوجيا مع نموذج  :4.2الشكل 

 

دة مرتبطتتتتتة بتتتتتدورهربطتتتتتا لمعل متتتتتين لل التتتتتدوالبيقتتتتتدم نمتتتتتوذج  ا لبتتتتترامج التطبيقيتتتتتة بأهتتتتتداف تعل ميتتتتتة محتتتتتد 
لتتي التتدوالب لتخطتتيم التدرس ميجتتاد الوستتائل الر تتلي إيمكتتنهم العتودة  ببيتداغوجيات ونظريتتات معاصتترة.
ة لتعزيز وتعميح التعل  اللمساعدة المتعل مين أو استعما   لقترن م تجتاا احتدى مهتارات ادوالب خل  الحص 

ة ال جيا مرجعي تتداغو بَيتتدوالب ال يجعتل هتتذا الترابم بتتين النظري تتة فتي الممارستتة والتطبيتتحوالعشتترين  يحتادال
والمهتارات باالهتداف المعرفيتة  SAMRفهو يربم كل متن  كون علي جدار كل صفيتثم ن وينبغي أن 

 .SAMRيبين دوالب و  بالبرمجيات المقترحة
 

 نمهارات القرن الحادي والعشري أهمية 3.2.1.2
 

سوف يمكن التربويين من إنجاز  المناهجمنهجي في  بشكل المهاراتتكامل هذا  يرى المتخصصون أن
 (،Guo& Woulfin, 2016) ا متن تحقيقهتا لستنوات طويلتة م تتالعديد من ا هداف التتي لتم يتمكنتو 
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المتعلمين  راوي من إنخ منظما   ا  طار توفر إ اتن الطلب من التعلمٌ  ويبررون ذلك بأن هذا المهار مك  يو 
للتنميتة المهنيتة للمعلمتين، وأن هتذا  ا  ويساعدهم علي بنتاء الثقتة، وهتو أي تا يمثتل إطتار  في عملية التعلم

اركة براعليتتتة فتتتي الحيتتتاة القتتترن الحتتتادي والعشتتترين والمشتتت بتكتتتار، والقيتتتادة فتتتيتعتتتد الطتتتلب لإ المهتتتارات
 القتترن العشتترين، مهتتاراتلت تتمين وتنميتتة  منتتاهج العلتتوم ستتياقا واعتتدا   وتعتبتتر ،(Key, 2010)المدنيتتة 

الطتلب  راوفتانخ، هتذا المعرفتة يي تت دى إلتتت تمن أي تا العمليتات التتنها بنتاء متنظم متن المعرفتة،  
ستتبيل المثتتا  بنتتاء الحجتتج  يالعشتترين. فعلتتو  القتترن الحتتادي مهتتاراتفتتي عمليتتات العلتتم يمكتتن أن يطتتور 

م تستا الت مناستبة حتو  حجتج ا خترين، يمكتن أن ينمتي القائم علي ا دلتة التجريبيتة وتو تيحها، وتقتدي
القتتترن الحتتتادي  مهتتتاراتحتتتل المشتتتكلت غيتتتر الروتينيتتتة وهتتتي متتتن  مهتتتاراتالتواصتتتل المعقتتتد و  مهتتتارات

التكنولوجيتا ستقصتاء، والعلتم و خصصتون أن معيتاري العلتم كعمليتة لإذلتك يترى المت تراقا متعا  والعشرين و 
 مهتتتارات يقصتتتاء يشتتتير إلتتتستإحتتتادي والعشتتترين؛ فمعيتتتار العلتتتم كالالقتتترن  مهتتتاراتأكثتتتر مناستتتبة لتنميتتتة 

 .(2014 )الشلبي، لمشكلتوحل ا الناقديت من التركير  ،االتواصل ومعيار العلم والتكنولوجي
 

 وهرم بلوم الحادي والعشرينبمهارات القرن  SAMR نموذج ع قة :المحور الثالث 3.1.2
 
 علتتيمهتتو دمتتج التقنيتتة فتتي التالحتتادي والعشتترين ي القتترن تقيتتيم أنشتتطة التتتعلم فتتو عتتايير تصتتميم مهتتم أ 

(Keane, et al., 2013). علته يخطتم وهكتذا فمعرفتة المعلتم للمهتارات المطلتوب تحققهتا، ستوف تج
ف يستتطيع المعلتم أن يخطتم ولكتن كيت كتستاب هتذا المهتاراتإستتراتيجيات متن أجتل ي ع اما نشطة و 
، لتستتاعد تلتتك المهتتارات تنمتتي ةا فتتي أهتتداف التتتعلم بطريقتتة و دمجهتتستتتخدام التقنيتتة المناستتبإمتتن أجتتل 

في هذا . (Mishra and Koechler, 2006) تدعم الطالب حتي يصل إلي تلك المهارات المطلوبةو 
 SAMRنشتتطة التتتي ستتوف يستتتخدمها المعلمتتون وفتتح ( ا 1ملحتتح ة و تتحت فتتي دليتتل المعلتتم )الدراستت

، بتداا التكنولتوجياممهارات التعاون والتواصل والتركيتر و نشطة بحي  تنمي لية تصميم وتنريذ تلك ا وآ
نشتتتطة بحيتتت  يطلتتتب متتتن الطتتتلب مهتتتام معينتتتة تنرتتتذ بطريقتتتة مجموعتتتات تلتتتك ا الباحتتتة حيتتت  صتتتممت 

نشتتطة طلتتب متتنهم تنريتتذ هتتذا ا نتته يُ هم مهتتارات التعتتاون والتواصتتل، بام تتافة أممتتا ينمتتي لتتدي ،تعاونيتتة
بتتداا التكنولتتوجي والطلقتتة ديهم مهتتارات امالمناستتبة وهتتذا ينمتتي لتت والمهتتام باستتتخدام برمجيتتات الحاستتوب

 ،عطاء النقد البناء الذي يحستن العمتلويطلب من الطلب الحكم علي أعمالهم وأعما  أقرانهم وا   الرقمية
حتتد النمتتاذج المهمتتة التتتي وا عتمتتدت الباحثتتة فتتي عملهتتا علتتي أدورا ينمتتي مهتتارات التكريتتر الناقتتد، وهتتذا بتت

هتو نمتوذج لتكامتل و  SAMRوتنمية مهارات القترن الواحتد والعشترون دمج التقنية في التعليم تهدف الي 
 Substitution ختصتتار  ربتتع مستتتويات متتن مستتتويات دمتتج التقنيتتة فتتي التعلتتيمإوهتتو وجيتتا التكنول

Augmentation Modification Redefinition  (Lubega,et al., 2014). 
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بمعني أنه كلما تحركت المهمة من  بهرم بلوم المعد يقترن أن  وهوم بسي SAMRمن نموذج  هدفال
، SAMR، فإنها تتحرك أي ا من المستويات الدنيا إلي العليا من الهرمالمستويات الدنيا إلي العليا من 

 ( مع ثلثة مستويات أدني من بلومزيادةال، ستبدا )ام SAMRوترتبم مستويات تعزيز اثنين من 
)التعديل، إعادة تعريف( ترتبم مع  SAMR(، في حين أن مستويات التحو  من )تذكر، فهم، تطبيح

 داخل كل مجموعة يحد  ترتيب مماثلفي المقابل،  ،(تقييم، إنشاء ،ا من بلوم )تحليلالمستويات العلي
لوجيا، وترتبم من التكنو  S علي سبيل المثا ، ترتبم المهام من نوا تذكر في المقام ا و  مع مستوى 

الشكل هكذا. يو ح الرسم البياني التالي التكنولوجيا، و  من A أو Sمع المستويات ام من نوا فهمالمه
 Puentedura, 2014).) هذا االرتباو( 5.2)

 
 (Puentedura, 2014)            وهرم بلوم SAMRاالرتباو بين نموذج  :5.2الشكل 

 

 :من النتائا المرغوبةوتصنيف بلوم لديا العديد  SAMRهذا امقتران من نموذج 
 

يحدد هذا النهج مجموعة وا حة من الخطوات التي تساعد علي توجيه إدخا  التكنولوجيا في الرصو  
ممتا يجعلهتا مناستبة  دخالهتا بشتكل مرتاج ، بطريقة متدرجة من أدني مستوى إلي ا علي دون إالدراسية

 تصتتتنيف بلتتتوم لتتتيس متتتن ال تتتروري و  SAMRمتتتن المهتتتم أن نتتتدرك أن هتتتذا التتتترابم بتتتين  للتتتتعلم الجيتتتد،
ي عمتتتتل منتتتتتج فتتتتي أ(، Redefinition)ستتتتتخدام نهتتتتج إعتتتتادة تعريتتتتف إفمتتتتن الممكتتتتن  قتتتتتران بالتتتتتالي،اال

علتي العكتس متن  دنتي مستتويات هترم بلتوم الحرتأ والتتذكر،تكنولوجي جديد كليتا فتي أهتداف تعتبتر فتي أ
و ار ونحتن فتي مستتوى امستتبدا  أمتن الممكتن الوصتو  إلتي أعلتي مستتويات بلتوم امبتداا وامبتكتذلك، 

بام تتافة إلتتي ذلتتك، فتتإن التتروابم ا كثتتر تعقيتتدا بكثيتتر  SAMRجيتتا  تتمن و ستتتخدام التكنولي إالزيتتادة فتت
و بلتتوم ممكنتتة، والتتتي تت تتمن تقاربتتات متقاربتتة / متباعتتدة، والتذبتتذبات بتتين المستتتويات،  SAMRبتتين 

ك، فتإن البنيتة البستيطة الموصتوفة ومع ذل.SAMR ،(Puentedur, 2010)وتخطي بعض مستويات 
  .حتياجات الممارسين المبتدئينا مأعلا مناسبة تمام
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 بشكل أفضل كاآلتي: مع هرم بلوم في الكيمياء العضوية SAMRقتران مستويات إويمكن توضيح 
 
الكتتتب وغيرهتتا متتن المتتوارد التعليميتتة المرتوحتتة للحصتتو   ستتتخدام المتعلمتتينإستتتبدا  / تتتذكر: إ .1

 الكيمياء الع وية عرفة ا ساسية حو  علي الم
ج واستخدام برامنترنت جمع المعلومات علي ام تبديل / فهم: في نرس الوقت، فإنها تبدأ عملية .2

الكيميتتتاء  حاستتتوبية بستتتيطة للطباعتتتة والتنستتتيح وعمتتتل روابتتتم تشتتتعبية للوصتتتو  التتتي مو تتتوعات حتتتو 
 الع وية

دوات الويتتتب يمكتتتن للمتعلمتتتين تطبيتتتح متتتن أ زيتتتادة / تطبيتتتح: باستتتتخدام أداة بستتتيطة لكنهتتتا قويتتتة .3
ددة يبتتين فيتته و عمتتل تطبيتتح وستتائم متعتتكانتتات فتتي عمتتل عتترض فيتتديو أللمعرفتتة التتتي تعلموهتتا فتتي ا ا

 .لكانات والصناعات التي تستخدم فيهاالصيغة البنائية لأل
فتي ن فتي هتذا المستتوى تطبيقتات حاستوب أكثتر حرفيتة يستخدم المتعلمتي :بدااإعادة تعريف/ ام .4

بداعتته فتتي المنتجتتات بحيتت  يظهتتر فهتتم الطالتتب للمحتتتوى وا   بعتتادعمتتل فيتتديو أو عمتتل تصتتميم ثلثتتي ا 
 .التكنولوجية

 
 في التدريس )الطريقة المتبعة(:  SAMRطبيق نموذجخطوات توفي ما يلي تفصي  ل

 
 التخطيط -1

ستتتخدامها للطتتلب إوالبتترامج التتتي يمكتتن  ،ساستتية متتن التتتعلم وخطتتة التتدرستحديتتد المعلتتم للمخرجتتات ا 
  :ينشطة المطلوبة, وكان ذلك كما يأت ثناء تنريذ اأ
ترونيتتة والتقتتارير لكبتتوك متتثل( ليتتتم متتن خللتته نشتتر ا عمتتا  ام )صتترحة فتتيس ملتقذذت تعليمذذيإنشذذاء  

عمتتتا  المطلتتتوب متتتن الطتتتلب تنريتتتذها ليتتتتم تبادلهتتتا والتعليتتتح عليهتتتا متتتن قبتتتل المعلتتتم والعتتتروض وكتتتل ا 
 م التغذية الراجعة حو  المنتج وامكانية التحسين.والطلب وتقدي

ب، يعملتوا طتوا  الرصتل متع بع تهم ( طتل4-3كل مجموعتة ) توزيع الط   في مجموعات تعاونية 
وتقتتوم كتتل مجموعتتة بعمتتل منتتتدى ختتار بهتتا او مجموعتتة فيستتبوك يتتتم متتن خللهتتا التواصتتل والنقتتا  

 .وتباد  االراء
ديد تي تحوي االنشطة المطلوب من المجموعات القيام بها , ويتم تحال( 2ملحق )وراق العمل تجهيز أ 

ا العمتل لبترامج التتي يتقنتو ختيتار اسبة  داء المهام المطلوبة , متع إعطتاء الحريتة للطتلب مالبرامج المنا
ستتتخدام الهواتتتف بتترامج حاستتوبية بحيتت  يمكتتن للطتتلب إن تكتتون عليهتتا او المتتتوفرة لتتديهم وال يشتتترو أ

 نشطة المطلوبة.وتطبيقاتها لتنريذ المهام وا  لةالمحمو 
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  :التنفيذ -2
هميتتة متنهم فتتي كتتل مستتتوى متتن المستتتويات وأ ونبتتين للطتتلب متتا هتتو مطلتتوب  :SAMR نمذذوذج عذذرض

 ة.وبرامج الهواتف المحمولة الذكي تطبيح مثل هذا المهام باستخدام التكنولوجيا والبرامج الحاسوبية
د متع  ترورة تتوفر حستاب بريت ،التتي يمكتن ان تريتدهم فتي تنريتذ المهتامعلي البترامج  :تدري  المتعلمين

ستتتعانة صتتل متع بع تهم ومتتع المعلتم ويمكتن امالكترونتي وفتيس بتتوك لكتل متتعلم حتتتي يتمكنتوا متن التوا
 تقرير أو عرض أو فيديو والمخرج عبارة عن تقوم كل مجموعة بتنريذ المهامو  .بمعلم الحاسوب في ذلك

 .(2 الملحح)ورا  العمل ( وأ1الملحح )موجود في دليل المعلم و لعبة حسب ماهو أ
 
ن مجموعتتتة الخاصتتتتة بالمبحتتت  متتتتع  تتتترورة أعمتتتالهم علتتتتي المشتتتتاركة الطتتتلب لكتتتتل أ  :النشذذذر -3

 .يشاهدها الجميع والتعليح عليها ومناقشتها
 
رن سلم تقدير لرظي لمهتارات القت ()بطاقة ملحظة (3ملحح ) ستخدام التقويم الواقعيإ :التقويم -4

وفي هذا االداة رصدت مهارات التعاون والتواصل التكنولوجي وتوظيف مواقع البحت   الحادي والعشرين
يتتتم  باال تافة التتي مهتارات استتتخدام برمجيتات الحاستتوب مثتل بتترامج االوفتيس وبتترامج الوستائم المتعتتددة

التغذيتتة الراجعتتة  عطتتاءالرصتتل وبنتتاء عليتته يتتتم التقيتتيم وا   فيتته ملحظتتة ستتلوك الطتتلب ومنتجتتاتهم طتتوا 
يتتتة فلم والعتتتروض التقديمالعديتتتد متتتن الوستتتائم المتعتتتددة كتتتا  نتتتتاج، بام تتتافة ملترستتي  المرتتتاهيم لتتتديهم

ت ج النهتائي كمشتروا للمتادة، وف تلوالتي يقدمها الطالب كواجبات للمادة ويسلم فتي نهايتة الرصتل المنتت
 عما  المطلوبة.نه مناسب لتقييم المهارات واالإستخدام التقويم الواقعي  

 
 ) مهارة من مهارات القرن الحادي والعشرين(:التفكير الناقدمهارات  :المحور الرابع 4.1.2

 
 تعريف التفكير الناقد ومهاراتا  1.4.1.2

 
جه واعلي ك  ما يز لتحيوا ،بلتعصن الخالي ماعي و ولمم الحكوا ، قيدلر التركيواا انن أموا نو ه
 ابتتتتتتتتو مهتتتتتتتتادي،)ال  دالست  اين طتتتتتتتترعم لحكذا الي هإص  ويتو ،فقوامت ومشكلوق ايا ن مرد لرا

2011.) 
رات لمهان اعة مومجمم ي ذي لر التركيو انمان أمو نم :بأنهد لناقر التركيرف ايعك لوء ذفي  

ت محكاس وسأقائمة علي م حكارارات وألي عملية عقلية تنتج عنها تبني قج إيحتاو ،لمختصة بها
راء  ز والتحين اعدا  بعيت عملي بحوب مناقشتها بأسلم فيت ،ةهلملحاقائع ول  افو ،عيةو وم
ر لتركيرات امهاك بامتلد لناقر التركيون ايك  حي ،خليةدالواجية رلخارات اث لموا ،يةدلتقليا
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 في ممنه ك  دجتهوا ،مهومره  وح واختلرا كما دلناقا رلتركيا راتمها  وح ون برلما فختلا.دلناقا
 درست لتيا سيةدرالا لمناهجا خل  نم تنميتها نيمك لتيا تهرابمها مئواق  عوو ،تهرامها ديدتح

 ضبع في ءتجا كما دلناقا رلتركيا راتمها تعتتتتتتترض الباحثتتتتتتتة يأتي فيماو ،ملعاا ملتعليا ح رام فبمختل
 :تسادرالوا بلكتا
 
 تار لمها( اWatson & Glaser, 1991) رجلسو ون سواو ( عن2007 ،وآخرون , )العتوم فيصو
 :ا تي ولنحا علي دلناقا رلتركيل ئيسةرلا
 
  .والستنباا •
  .جالستنتاا •
  .رلترسيا •
  .ت اراالفتوا تلمسلماا فةرمع •
  .تلمناقشاأو ا لحججا ميوتق •
 
 لهاو ،نلباحثيا بغلأ عليها  ترا لتيا دلناقا رلتركيا راتمها فبتصني ةثتتتلباحا تمتتتقا  سب ما وء  في

 ا تي: ولنحا علي فلتصنيا نفكا ور،لخصا جهو علي الكيمياءو  ومبالعل رةمباش علقة
 
 راتمهاو رفمعا نم نملكه ما فيها دمنستخ لتيا لعقليةا درةلقا كتل هيو :جستنتاما رةمها -1

أو  مشكلة كح  تصلح لتيا ت اراالفتا جةدرل تبعا ،ما نتيجة أوخأو  صحة تجادر نبي زللتميي
  .حةطرولما لق يةا فيرأي 
 فيأو رأي  مشكلة كح  تصلح لتيا ت ارافتما ديدتح علي درةلقا هيو :ت ارافتما فةرمع رةمها-2
  .حةطرولما لق يةا
 جةدرب  ةرمرت  حقائ نم معينة نتيجة رستخلا علي ردلرا درةق في تتمث : رلترسيا رةمها-3
 . نليقيا نم لةومعق
 ،راتيرتب ءاوعم كك  فل عوا وةلقا واطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنم نبي زلتمييا علي درةلقا هيو :تلمناقشاا ميوتق-4
  لعق ا يقبلها لتيا ودةجولما قائعولا وء  في ما نتيجة رستخلوا
 نيمك  بحي ،له يوتع معينة قائعو نبي لعلقةا فةرمع علي ردلرا درةق في تتمث : وستنباما رةمها-5
 .الأم  قائعولا اذه نم تماما مشتقة ما نتيجة تكانإذا  ما فةرلمعا اذه وء  في ميحكأن 
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 :دلناقا رللتفكي يةوبرلتا ألهميةا 2.4.1.2
 

 ا تية: ولنقاا في رللتركي يةوبرلتا  هميةا تت ح
 رنرجاما نع لناتجةا تماولمعلا دنق علي ردلرا دتساع لتيا رلتركيا ونماأ مهأ نم رلتركيإن ا

  لتحقي يرهاوهتو ،لصحيحةا تماولمعلا ليإ ص ولتا ثمة نمو ،لهائ ا لعلميا دملتقوا ،فيرلمعا
 دنق يعل درةلقا ميهدل نيذلا راد فا دادمع يةوبرت رورة  دلناقا رلتركيا تنمية، لمجتمعا دافهوأ فهداهأ
 نكا كلذل؛ طتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحللمن  ولحلوا ر فكاا اذه اخ اوا، تللمشكل حةرلمقتا  ولحلوا ،لناتجةا ر فكاا
 دةاقلنا لعقليةا ةظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر لنا لمجتمعا رادفأ بيكس  نه ،يةوبرت رورة و.فلسريا  ساسا أ دلناقا رلتركيا سساأ
 .(2011 ،ابو مهادي) اقتصاد المعرفة رعص في ةللحيا مةزللا تلباولمتا نم رتعتب لتيا
 
 ؟SAMRوفق نموذج  رون يفك لبةطلا يجعل ذيلا ما
 
 ليإ  ديي مما ،لبةولا علي الكيميتتتتتتتتتتتتتتتتتاء دةما في مناسبة سئلةطتتتتتتتتتتتتتتتتتر. أ خل  نم رلتركيا عملية دلوتت
 د يح لكي رى خأ سئلةأ ون يسألو طتتتورون ي لبةولا تجع أن  نيمك ملمعلا فأسئلة ،را  تركي د تح ستجابةإ
، ، وعندما يطلب المعلم من الطلب مهمة معينة دون تحديد شكل المنتتج او البرنتامج المستتخدمرلتركيا

متتتع .بجن ليإ جنبا طتتتوريتو يمكتتتن ان ينمتتتي  دلناقا رلتركيا لتتتذلك فتتتإن، يولتتتد لتتتديهم صتتتراعا فتتتي التركيتتتر
وترى الباحثة من خل  ما سبح ان استخدام استراتجيات تدريس تعتمتد بشتكل كبيتر علتي ، عملية التعلم

متن شتأنها أن تعمتل علتي تنميتة مهتارات التركيتر  SAMR نمتوذج المتعلم ودمتج التقنيتة فتي التعلتيم مثتل
 .الناقد التي تعتبر من مهارات القرن الحادي والعشرون 

 
ج ( لقيتتاس متتدى فاعليتتة نمتتوذ4الملحتتح ) ر الناقتتد فتتي الكيميتتاءختبتتار مهتتارات التركيتتإ وقتتد أعتتدت الباحثتتة

SAMR ،كمهتتارة متتن مهتتارات القتترن  ن مهتتارات التركيتتر الناقتتدكتتون أ فتتي تنميتتة مهتتارات التركيتتر الناقتتد
الحتتادي والعشتترون ال يمكتتن قياستتها  تتمن روبتترك، ولهتتا المقيتتاس الختتار فيهتتا، ولكتتن طتتورت الباحثتتة 

 اء الع وية.المقياس وجعلت محتواا الكيمي
 

 التحصيل الدراسي: :المحور الخامس 5.1.2
 

يعرف التحصتيل الدراستي بأنته مستتوى محتدد متن االنجتاز أو براعتة فتي العمتل المدرستي يقتاس متن قبتل 
متن  المعلمين باالختبارات المقررة، ويعرف أي ا بأنه انجاز أو براعة في اداء مهارة ما أو فتي مجموعتة

 (.1999 س الشاملة،المعارف )موسوعة علم النر
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 نه هو ما يتعلمه الررد من المدرسة من معلومات خل  دراسته متادة معينتة ومتا( أ1996) عرفه الحامد
م يستتنبطه منهتا متن حقتائح تتنعكس فتي أداء المتتعلومتا يدركه المتعلم من العلقات بين هذا المعلومات 

ه ب المتواد الدراستية المقتررة ومتدى قدرتتستتيعاإل الدراسي قياس قتدرة الطالتب علتي ويمثل مرهوم التحصي
علي تطبيقها من ختل  وستائل قيتاس تجريهتا المدرستة عتن طريتح االمتحانتات الشتروية والتحريريتة التتي 

لتتي وجتتود إ (1996)الحامتتد، ويشتتير  .متحانتتات اليوميتتة والرصتتليةتتتتم فتتي أوقتتات مختلرتتة ف تتل  عتتن ام
، مين: العوامل الخارجية وهي البيئة المحيطة بالطالبلي قستقسم إ ،عوامل ت ثر في التحصيل الدراسي

وتعتد هتذا  ،والعوامل الداخلية وهي الخصائر المعرفية والنرسية للطالب التي تميز شخصيته عتن غيترا
العوامتتل مهمتتة فتتي زيتتادة مستتتوى التحصتتيل الدراستتي لديتته ال أحتتد ينكتتر أهميتتة التحصتتيل الدراستتي علتتي 

 .مجتمعسرة وبالتالي علي الوا  الررد
 

عتتالي بالتحصتتيل الدراستتتي متتن قبتتل المدرستتتة والمجتمتتع حيتت  أنتتته يعتبتتر مقيتتتاس هتمتتتام ن هنتتاك ا كمتتا أ
دوات القيتتتتتاس ومهمتتتتتا تقتتتتتدم بنتتتتتا الوقتتتتتت وتغيتتتتترت ألمتتتتتي والثقتتتتتافي التتتتتذي يمتلكتتتتته الطلبتتتتتة، للمستتتتتتوى الع

يتة من مرحلتة علمي علي كراءة الررد وقدرته علي امنتقا  ساساتيجياته يبقي التحصيل الم شر ا واستر 
 .خرى الي أ
 

 ختيتار متن متعتددعبتارة عتن إختبتار إ ( وهو5 الملحح) داة لقياس التحصيل الدراسيوقد أعدت الباحثة أ
رة الرعليتتتة للطالتتتب علتتتي الرهتتتم ولكنتتته مختلتتتف وغيتتتر نمطتتتي ويبعتتتد الطالتتتب عتتتن التخمتتتين ويقتتتيس القتتتد

 44واالختيتارات  ،ويات حسب هرم بلتومفقرة متدرجة في المست 25ختبار من وامستنتاج حي  تكون ام
ن متع إمكانيتة أ ،حتمتا إ 44جابة الصحيحة يختارها الطالب متن بتين حي  أن ام ،لكل الرقرات ا  اختيار 

 .ن ي عها جميعهاتكون امجابة  كثر من س ا  والس ا  له أكثر من إجابة صحيحة وعلي الطالب أ
 

 الدراسات السابقة  2.2
 

ة الدراستجنبيتة ذات العلقتة بمتغيترات متن الدراستات العربيتة وا طتلا علتي كثيتر في هذا المجتا  تتم ام
فإنته  SAMR لنمتوذجبالنستبة  ،بحثتت فتي متغيترات الدراستة عربيتة ي دراستةولكن لم يتتم العثتور علتي أ

ي كانت الدرسات المعرو ة وبالتال ،دراسات عربية علي هذا النموذجأي حثة لم تجرى حسب علم الباو 
وتوظيتف برمجيتات  ،التقنيتة فتي التعلتيم وتكامتل جنبية فقم وعر ت درستات قريبتة حتو  دمتجت ألدرسا

تتتتتم تقستتتتتيم هنتتتتا و  SAMR لنمتتتتتوذج حيتتتتت  أن مو تتتتوعها مقتتتتارب،تطبيقتتتتات الهتتتتاتف النقا و الحاستتتتوب 
ودراستات تبحت  فتي مهتارات  SAMRونمتوذج  دمج التقنية في التعليم الدراسات الي دراسات تبح  في

 .21القرن 
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 : الحادي والعشرينومهارات القرن  SAMR نموذجب الدراسات المتعلقة 1.2.2
 
 حيتتتتتتتت  فتتتتتتتتي 21التتتتتتتتتعلم فتتتتتتتتي القتتتتتتتترن  (Ondrashekh,2017) وندراشذذذذذذذذي أ دراستتتتتتتتةستعر تتتتتتتتت إ

Northwestern College الدراسات الحديثة التي تناولت طتر  التتعلم في الواليات المتحدة االمريكية 
أن الطتتتتلب التتتتذين يتتتتتم تدريستتتتهم ت نتتتتتائج الدراستتتتات المستعر تتتتة فتتتتي القتتتترن الحتتتتادي والعشتتتترون وكانتتتت

دب وتعتترض الدراستتة ا أكثتتر نجاحتتا فتتي جميتتع أنحتتاء تعلتتيمهم.  مهتت21القتترن  ستتاليب تتتدريسأ باستتتخدام
تعلم دور المعلتم فتي بيئتة الت ساليب التعلم في القترن الواحتد والعشترين متن ختل  مناقشتةأ همية التربوي 
هميتة استعرا تا  الدراستة  وبينتت، مختلرتة لتذلكلطالتب ووفترت هتذا الدراستة طرقتا ن يكون دلتيل لوهو أ

 SAMRنمتوذج  أثتردمج التكنولوجيا وتحدثت عن الكثير من الطر  والنماذج لدمج التكنولوجيا وبينتت 
جديتتتدة  دوارا  وي تتتيف أ والعشتتترين نتتته ينمتتتي مهتتتارات القتتترن الحتتتاديوأفتتتي دمتتتج التكنولوجيتتتا فتتتي التعلتتتيم 

 .مينللمتعل
 
للتركير في تكامل التكنولوجيا SAMR ,TPACK  حالة لتطبيح دراسة (Hilton, 2016) هيلتون  وقدم

فتتي الرصتتو  الدراستتية للدراستتات  الدراستتات االجتماعيتتة، بينتتت أن التكنولوجيتتا تتتدخل فتتي فتتي فصتتلين
جيتة ا بطريقتة منهتماعية بشكل بدائي، وأن المعلمون يحتاجوا إلي االقتراب من دمج هذا التكنولوجيجام

علتيم لتي تكامتل التكنولوجيتا فتي التإعلتم طلبهتم، حاليتا يتدعو العلمتاء ل مان أن هذا التكنولوجيا تعتزز ت
ة بينتت دراستة حالت، هتذا المقالتة TPACKأو SAMRثنين من نمتاذج مختلرتة، إمتا إواحد من  باستخدام

لمتحدة افي الواليات  ةللعلوم االجتماعي لرصو  الدراسيةنين من اإثيباد في ستخدام ا إ حلمدة سنة لتوثي
النتتائج ر ى لمعلمتي  وقتدمت TPACKو  SAMRطتار كتل متن إكما تم فحصها متن ختل   مريكيةا 

جتماعيتتتتة المستتتتتقبلية وامدارات الراغبتتتتة فتتتتي دمتتتتج التكنولوجيتتتتا بشتتتتكل فعتتتتا  فتتتتي الرصتتتتو  الدراستتتتات ام
 .الحادي والعشرينتطوير مهارات القرن  يجابية عليلما لهذا التكنولوجيا من آثار إالدراسية.

 
ستكشاف الممارستات التعليميتة للمعلتيمن لتدعم مهتارات ( الي إSwallow, 2015) ساولودراسة هدفت 

فتتي  ستقصتتائية علتتي ثمتتان معلمتتين فتتي المتتدراس الكاثوليكيتتةالدراستتة ام تالقتترن الواحتتد والعشتترين، وتمتت
يميتتة وذلتك بتدعم ممارستتات التتدريس بتكامتل التكنولوجيتتا لممارستات التعلستقصتاء املمتدة ستتنتين  مريكتاأ
 دلتتة الميدانيتتة لجمتتع البيانتتات، وبينتتت النتتتائجبطاقتتات الملحظتتة والمقتتابلت وا  ستتتخدام، وتتتم إتعليميتتةال

، لعشتترن ومستتتوى التكامتتل التكنولتتوجيرات القتترن الواحتتد واامتتين لمهتتوجتتود تبتتاين كبيتتر فتتي ترستتير المعل
بتداا والتركيتر الناقتد والتواصتل والتعتاون متن ختل  التكامتل املمتين علتي تشتجيع جمع جميع المعولكن أ

ستتتخدامهم وذلتتك بإ، ستتتخدام التكنولوجيتتا للتحتتو  فتتي التعلتتيم ولتتيس فقتتم للتعزيتتز والزيتتادةوا   ،التكنولتتوجي
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م واكد المعلمتين ان استتخدام هتذا النمتوذج يتدع SAMRنماذج لدمج التكنولوجيا في التعليم مثل نموذج 
 .واحد والعشرينمهارات القرن ال

 
 :ودما التقنيات في التعليم SAMR نموذجالدراسات المتعلقة    2.2.2

 
( لتكامتل تكنولوجيتا المعلومتات واالتصتاالت Kihoza, et al., 2016) كذوهيزا واخذرون دراستة  ينتت
لدراستة ، وشتملت اSAMRو TBACK نمتاذججهتات نظتر الرترر والتحتديات متن و  ،ية في تنزانياالصر

تتتتم جمتتتع البيانتتتات متتتن فتتتي تانزانيتتتا  مشتتتاركين متتتن كليتتتة تتتتدريب المعلمتتتين موروغتتتورو ومزومبتتتي (206)
ادهتا وجتاءت الدراستة بنتتائج مر يانات، والملحظتات، و المقتابلت،المعلمين والمتدربين باستخدام االستتب

ن أدوات تكنولوجيتتا علتتي المعلتتم وفهمتته للعديتتد متت تعتمتتد كثيتترا   SAMRو TPACK ن استتتخدام النمتتاذجأ
 ال ذلتتك زيتتادة فعاليتتة الممارستتات التعليميتتة. ومتتعو االت ومتتا يمكتتن القيتتام بتته لتحستتين المعلومتتات واالتصتت

بالتكنولوجيتتتتا، والمعلمتتتتين يحتتتتتاجوا إلتتتتي قبتتتتو  حقيقتتتتة أن التتتتتدريس متتتتع التقنيتتتتات  ستتتتتبدا  المعلتتتتمإيمكتتتتن 
التتتزمن، فتتتي حتتتين أن بعتتتض المدرستتتين المعاصتتترة هتتتو أكثتتتر فعاليتتتة وطتتتر  التعلتتتيم القديمتتتة عرتتتا عليهتتتا 

  تصتتتاالت بأنرستتتهم متتتن ختتتلستتتتخدام تكنولوجيتتتا المعلومتتتات وامإمعلمتتتين المتتتتدربين قتتتد تعلتتتم كيريتتتة وال
التتتي  SAMRو TPACKن التعلتتيم رأى النتتور متتن ختتل  نمتتاذج أجهتتودهم الشخصتتية، وتتترى الكليتتات 

كثتتر أن تقتدم تعلتتم أيمكتتن  SAMRو TPACK أكثتتر إثتارة، ونمتتاذجو ستتهل أستتتخدام التكنولوجيتا إجعلتت 
 .و  الي الثانوي من ا  والتحصيل عمح للتعليم

 
تتم فتي الجامعتات االمريكيتة ( (Hamilton, et al. 2016 هذاميلتون واخذرون  وفتي دراستة نقديتة  

زديتتتتاد شتتتتعبيته بتتتتين إعلي التتتترغم متتتتن ايتتتتلوجالتکنو  ميتتتتيستتتتتخدام وتقا  و  اريتتتتختم SAMR فحتتتتر نمتتتتوذج
 ليتةآ غير وا ح حاليا فتي ا دبيتات الموجتودة. ولكتن و تح فتي البحت نه ما زا  أإال  ،المستخدمين له

ستتتتخدام النمتتتوذج متتتن الرو تتتة وحتتتتي الصتتتف الثتتتاني عشتتتر متتتن قبتتتل المعلمتتتين لكتتتي يستتتتطيعوا فهتتتم إ
ستتتتتخدام النظريتتتتة والبحتتتتو  إب SAMRمراجعتتتتة نقديتتتتة لنمتتتتوذج  راستتتتةوقتتتتدمت الد ،التكنولوجيتتتتا وتطبيقهتتتتا

 عتبتتارإ توظيتتف التكنولوجيتتا فتتي التعلتتيم،  جيتته جهتتود المعلمتتين نحتتوو قتراحتتات لتإب وختتتم البحتت  لستتابقة.ا
قتترا. تعتديل علتتي وا   ستتخدامها فتي الصتروفلتكنولوجيتا مدمتج اأداة يمكتن متن خللهتا  SAMRنمتوذج 
 . ليشمل المحتوى وليس المنتج فقم SAMRنموذج 

 
حتوى الرقمي المطور لمقرر دراسي بجامعة ستخدام المإ( فاعلية التدريس ب2016) البدوردراسة بينت  

هتدف البحت  التعترف علتي فاعليتة التتدريس باستتخدام المحتتوى حيت   الملك سعود علي تحصيل الطلبة
ولتحقيتتح  الملتتك ستتعود الرقمتتي المطتتور لمقتترر مقدمتتة فتتي التتتعلم والتعلتتيم علتتي تحصتتيل الطلبتتة بجامعتتة
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)اختبار تحصتيلي، واستتبانة اتجاهتات(  ،واتهبناء أدامحتوى الرقمي للمقرر، و أهداف البح  تم تطوير ال
طالبتتتا توزعتتتوا علتتتي  (64وتكونتتتت عينتتتة البحتتت  متتتن ) .وتطبيقهتتتا بعتتتد التحقتتتح متتتن صتتتدقهما وثباتهمتتتا

عتمتتتتاد علتتتتي لتجريبيتتتتة باممجمتتتتوعتين إحتتتتداهما  تتتتابطة وا ختتتترى تجريبيتتتتة، إذ تتتتتم تتتتتدريس المجموعتتتتة ا
عة ال ابطة بالطريقة االعتيادية، أظهرت نتائج البحت  المحتوى الرقمي للمقرر في حين درست المجمو 
( بتين متوستطي درجتات طتلب المجمتوعتين α= 0.05فروقا ذات داللة إحصتائيةعند مستتوى الداللتة )

كما أظهرت النتائج أن اتجاهات .ولصالح المجموعة التجريبية، البعدي للختبار التحصيلي حفي التطبي
يجابيتتتة نحتتتو توظيتتتف المحتتتتوى الرقمتتتي المطتتتور فتتتي تتتتدريس مقتتترر طتتتلب المجموعتتتة التجريبيتتتة كانتتتت إ

 مقدمة في التعلم والتعليم. 
 

جتمتاعي فتي دعتم التعلتيم عتن بعتد لتدى ( دور مواقتع التواصتل ام2016) عذواج وسذاميةوبينتت دراستة 
يس رتوقتع القبا  المتزايد لمستخدمي مواقع التواصل االجتماعي وفي مقدمتها ممع ام ،الطلبة الجامعيين

 ،يموما يمكتن أن تقدمته هتذا المواقتع متن لتحستن التعلت ،طراف العملية التعليميةأبوك واليوتيوب من قبل 
غ فتتتراد العينتتتة والبتتتالأداة االستتتتمارة تتتتم جمتتتع معلومتتتات أوباستتتتخدام  ،واعتمتتتدت الباحثتتتة المتتتنهج الوصتتتري

لتي حقيقتة مرادهتا إة وتوصتلت الدراست ،ستاذ تتم اختيتارهم بشتكل قصتديأ( 35( طالب و )197دهم )عد
 وزيتادة جتماعي خاصة الريس بتوك واليوتيتوب تلعتب دورا فعتاال فتي عمليتة التعلتيمن مواقع التواصل امأ

 .وتساهم بشكل كبير في تذليل عيوب التعليم التقليدي ،التحصيل
 

 ،عتتن التتتدريب والتعلتتيم االلكترونتتي ودروا فتتي تنميتتة مهتتارات طلبتتة الجامعتتات( 2016) سذذليمة تحتتد 
ومحاولتتة فهتتم التتدور التتذي يمكتتن أن  ،حيتت  طتتر. المرتتاهيم المختلرتتة حتتو  التتتدريب والتعلتتيم االلكترونتتي

واتبتتع الباحتت  المتتنهج شتتبه التجريبتتي متتن ختتل  تطبيتتح  ،فتتي تنميتتة معتتارفهم ومهتتاراتهم ،يقدمتته للطلبتتة
وتتبتتع  ،رفتتي الجزائتت فتتردا متتن جامعتتة تبستتة 60برنتتامج تعليمتتي علتتي عينتتة مقصتتودة متتن الطلبتتة عتتددهم 

يم ومحاولتة فهتم العلقتة بتين التعلت ،من خل  قياس وتقتويم قبلتي وبعتدي ،نسبة المعارف المكتسبة لديهم
ارات واعتمدت الدراسة الملحظتة واالختبت ،والتدريب االلكتروني وارتراا نسبة المكتسبات لدى المبحوثين

ا متن االساليب الحديثة للتعلم انطلق كأدوات لجمع البيانات , وتشير الدراسة الي اهمية و رورة تطبيح
 .الحاجات الرعلية للطلبة

 
ستخدام بعتض تقنيتات الهتاتف النقتا  فتي تحصتيل متادة إثر أ التعرف الي( 2016) الراوي هدفت دراسة 

لبتة الصتف االو  فتي قستم الكيميتاء وقد طبقت الباحثة الدراستة علتي ط، الكيمياء واستبقائهم للمعلومات 
علتتوم الصترفة ابتن الهيتتثم جامعتة بغتتداد فتي خمستة موا تتيع متتاليتة فتي متتادة الكيميتاء فتتي كليتة التربيتة لل

طالبتتا  21(، واستتتخدمت التصتتميم التجريبتتي للبحتت  بمجموعتتة تجريبيتتة 2015-2014الرصتتل الثتتاني )
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طالبتا وطالبتة, وكانتت نتتائج  21طالبتا وطالبتة ومجموعتة  تابطة  21وطالبة ومجموعة تجريبيتة ثانيتة 
% بتتين متوستتم درجتتات الطلبتتة فتتي 5نتته يوجتتد فتترو  ذات داللتتة احصتتائية عنتتد مستتتوى داللتتة البحتت  ا

االولتي الثانيتة , وانته  لصتالح المجموعتة التجريبيتة اختبار التحصيل فتي المجمتوعتين ال تابة والتجريبيتة
لتة يوجد استبقاء الطلبة للمجموعات حي  قالت انته يوجتد فتر  ذات داللتة احصتائية عنتدى مستتوى الدال

% بتتتين متوستتتم درجتتتات الطلبتتتة فتتتي اختبتتتار استتتتيراء الطلبتتتة للمعلومتتتات فتتتي المجمتتتوعتين ال تتتابطة 5
والثانيتتتتة لصتتتتالح المجمتتتتوعتين التجتتتتريبيتين، واستتتتتنتجت الباحثتتتتة ان استتتتتخدام شتتتتبكة  والتجريبيتتتتة االولتتتتي

ثترا ايجابيتا فتي االنترنت من خل  الهاتف النقا  متمتثلة في برنامجي الرايبر والتواتس اب كمستاعد لته ا
 .تحصيل الطلبة واستبقاء الطلبة للمعلومات ويعد اسلوبا مريدا في العملية التعليمية 

 
 SAMRستتتنادا إلتتي نمتتوذج إعتتن تكامتتل التكنولوجيتتا ( Patton, 2015) بذذاتون جراهتتا أدراستتة وفتتي 

ادا ستتنإالدراستية التكنولتوجي فتي الرصتو   ستكشرت هذا الدراسة الوصرية كيرية تنريذ المعلمين التكامتلإ
يدرستتتوا فتتتي علمتتتي الريا تتتيات والعلتتتوم التتتذين مظتتتري. وكتتتان المشتتتاركون كإطتتتار ن SAMRإلتتتي نمتتتوذج 

راسة تم جمع البيانات لهذا الد في مقاطعة ماكلينان في تكساسالمدرسة الثانوية لمدة سنتين علي ا قل.
وتصتتتتنيرها  مقتتتتابلتحليتتتتل الرصتتتتو  الدراستتتتية. تتتتتم تستتتتتنادا إلتتتتي المقتتتتابلت وجهتتتتا لوجتتتته وملحظتتتتات الإ

 وترميزهتتا. ويمكتتن أن تتتوفر النتتتائج التتتي توصتتلت إليهتتا هتتذا الدراستتة نظتترة ثاقبتتة علتتي مستتتوى المعلمتتين
التتذين يستتتخدمون ا نشتتطة التعليميتتتة التتتي تعتمتتد علتتتي التكنولوجيتتا، ومتتا هتتتي التحتتديات التتتي واجهتهتتتا 

التطتوير المهنتي المطلتوب متن أجتل التنريتتذ  ختل  دمتج التكنولوجيتا فتي الرصتو  الدراستية، ومتا هتتو نتوا
ثبتتات إراستتة وحاولتتت الد SAMRالنتتاجح للتكنولوجيتتا ا نشتتطة التعليميتتة علتتي مختلتتف مستتتويات نمتتوذج 

 نخراطتا فتيإأكثتر نه عنتدما تتدمج التكنولوجيتا فتي الرصتو  الدراستية ستيكون الطتلب أالرر يات التالية 
 صيل.لي تحسين التح، وهذا ي دي إعملية التعلم

 
للكشتتف عتتن أثتتر تطبيقتتات الهتتاتف النقتتا  فتتي مواقتتع  (2015) واخذذرون العمذذري هتتدفت دراستتة فتي حتتين 

التواصتتتتل االجتمتتتاعي علتتتي تعلتتتم وتعلتتتيم القتتترآن الكتتتريم لطالبتتتتات جامعتتتتة طيبتتتتة واتجتتتتاههن نحوهتا.وتتتتتتم 
لبتتتتة متتتتن طالبتتتات كليتتتة التربيتتتة طا 34استتتتتخدام المتتتتنهج شتتتتبه التجريبتتتتي. وتمثلتتتتت عينتتتتة الدراستتتتة فتتتتي 

بجامعتة طيبتة بالمدينتة المنتورة. وتتم إعتداد واستتخدام أدوات هتتي: بطاقتتة ملحظتتة، ومقيتتتاس اتجاهتتتات، 
وبعتتض تطبيقتتات الهتتاتف النقتتا . وقتتد توصتتتلت الدراستتتة إلتتتي وجتتتود فتتترو  ذات داللتتتة إحصتتتائية عنتتتتد 

( بتين متوستتطي درجتات المجموعتتة التجريبيتة ودرجتتات المجموعتة ال تتابطة α= 0.05مستتتتتوى داللتتتتة)
لتتتتتي  فتتتي التطبيتتتح البعتتتدي لبطاقتتتة الملحظتتتة علتتتي تعلتتتم القتتترآن الكتتتريم لصتتتالح المجموعتتتة التجريبيتتتتتة، وا 

( بتتتين متوستتتطي درجتتتات α= 0.05) اللتتتتتةعتتتتتدم وجتتتتتود فتتتتترو  ذات داللتتتتتة إحصتتتتتائية عنتتتتتد مستتتتتتوى د
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التطبيقتين القْبلتي والبْعتدي لطالبتات المجموعتتة التجريبيتتة فتتي اتجتتاههن نحتتو استتتخدام تطبيقتتات الهتتاتف 
 النقتا  فتي مواقتع التواصتل االجتمتاعي علتي تعلتم وتعلتيم القترآن الكتريم.

 
لتقيتيم  SAMRعتمتاد نمتوذج إ ( علتي Lubega, et al. 2014) خذرون وا لوبيجذا جراهتاأوفتي دراستة 

راستتتتة ،استتتتتخدمت الدفتتتتي جامعتتتتة ماكيريري  ICTستتتتتخدام تكنولوجيتتتتا المعلومتتتتات واالتصتتتتاالت التربويتتتتة إ
ربتتع جامعتات متتاكيريري،وتم جمتتع البيانتتات بواستتطة المتنهج الكمتتي والنتتوعي، حيتت  أجريتت الدراستتة فتتي أ

 دوات جمتع البيانتات وفتح نمتوذجوتتم تصتميم جميتع أ، ناقشتاتاالستبيانات والمقابلت والملحظتات والم
SAMR طالتب وتتم  100متن هيئتة أكاديميتة و 50يئتات ا كاديميتة والطتلب وكان المشتاركون متن اله

وكانتتت النتيجيتتة أن معظتتم الجامعتتات  ختبتتار مربتتع شتتيوستتطات الحستتابية والنستتب المئويتتة وا  يجتتاد المتإ
ئا صاالت كأداة تعزيز في عمليات التعليم وكان مستوى التحسين بطيتتستخدم تكنولوجيا المعلومات وام

قتتتد أظهتتترت النتتتتائج عتتتدم استتتتخدام عتتتدد متتتن تكنولوجيتتتات المعلومتتتات واالتصتتتاالت فتتتي . ولتتتيس مر تتتيا
ع عدم وجود وحدة قوية وحيوية التي يمكن أن تدفجية في الم سسات يرجع أساسا إلي:العمليات البيداغو 

ت عتتتدم وجتتتود المعتتتارف المتعلقتتتة بكيريتتتة استتتتخدام تكنولوجيتتتا المعلومتتتا ،التعليميتتتةلتنريتتتذ التكنولوجيتتتات 
 .واالتصاالت المعنية

 
 خاصتةستخدام تطبيقتات الهتاتف النقتا  و إثر أ( دراسة يستقصوا فيها 2013) صالحالحسناوي و واجرى 

( 34بحتت  متتن )ونتتت عينتتة الكت ،فتي تحصتتيل الطلبتتة واستتتبقائهم للمعلومتاتتقنيتة البلوتتتو  فتتي الهتتاتف 
و  فتتتي قستتم التقنيتتتات الكهربائيتتة بالمعهتتد التقنتتتي فتتي الناصتتترية فتتي هيئتتتة وطالبتتة فتتتي الصتتف ا  طالبتتا  

تم تقسيمهم الي مجموعتين تجريبية و ابطة وتتم اختيتار  ،2011-2010التعليم التقني للعام الدراسي 
استتي الثتتاني , وتتتم استتتخدام ستتبعة موا تتيع فتتي المقتترر لمتتادة التأسيستتات الكهربائيتتة ختتل  الرصتتل الدر 

( فقترة , يقتوم متدرس المتادة بإرستا  28وتطبيح اداة البح  وهي اختبتار اختيتار متن متعتدد يتكتون متن )
 معلومات ا افية تعزيزية علي البلوتو  للمجموعة التجريبية وال يرسل شيء لل ابطة , وبعد تطبيقتات

توصتتتل الباحتتت  التتتي ترتتتو  المجموعتتتتة  ،حصتتتائيةاالختبتتتارات القبليتتتة والبعديتتتة واستتتتخدام التحلتتتيلت اال
التجريبيتتتة التتتتي استتتتخدمت تقنيتتتة البلوتتتتو  فتتتي التحصتتتيل واستتتتبقاء المعلومتتتات علتتتي طلبتتتة المجموعتتتة 

 وفي  وء ذلك استتنتج الباحت  فاعليتة استتخدام تقنيتة البلوتتو  فتي الهتاتف النقتا  فتي زيتادة ،ال ابطة
 . تحصيل الطلبة واستبقاء المعلومات لمدى اطو 

 
ستخدام بعض تطبيقتات جوجتل التربويتة فتي تتدريس إء أثر ستقصاإلي إ (2013)الرحيلي هدفت دراسة 

تجتتاا نحوهتتا لتتدى طالبتتات جامعتتة ل الدراستتي والتتذكاء االجتمتتاعي واممقتترر تقنيتتات التعلتتيم فتتي التحصتتي
ة متتن جميتتع ستتتتخدمت المنتتتهج التجريبتتي ذي التصتتميم شتتبه التجريبتتي، وتكتتون مجتمتتع الدراستتإوقتتد  طيبتتة
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، أما عينة الدراسة فتمثلتت فتي ه1434 -ه1433طالبات كلية التربية في جامعة طيبة للعام الجامعي
طالبة من طالبات كلية التربية في جامعة طيبة بالمدينة المنورة، بحي  وزعتت علتي مجمتوعتين،  (55)

يتتدي المباشتتر، وا ختترى ستتتتخدام طريقتتة التتتعلم التقلإ( طالبتتة درستتتت ب25طة وتكونتتت متتن )أحتتدهما  تتاب
( طالبة درستت باستتخدام تطبيقتات جوجتل التربويتة متن ختل  التتعلم المتدمج. 30تجريبية وتكونت من )

ومقيتتتاس التتتذكاء  ،موقتتتتع ويتتتتب، واختبتتتتار تحصتتتيلي :وتتتتم إعتتتداد مجموعتتتة متتتن ا دوات والمتتتواد ت تتتمنت
واستخدمت الباحثتة .التربويتتة االجتماعي، ومقياس اتجاا الطالبات نحو استتخدام بعتض تطبيقتات جوجتل

مجموعتتتتة متتتتن ا ستتتتاليب امحصتتتتائية، منهتتتتا: المتوستتتتطات الحستتتتتابية، واالنحرافتتتتتات المعياريتتتتتة،ومعامل 
ت( للعينتتتتتات )واختبتتتتتار  ،ت( للعينتتتات المستتتتتتقلة)واختبتتتتار  ،كرونبتتتال ألرتتتتا، وتحليتتتتل التبتتتاين المصتتتتاحب
توجتتد فتترو  ذات  :الدراستتة إلتتي النتتتائج ا تيتتةقتتد توصتتلت و  .المترابطتتة، ومربتتع إيتتتا لحستتاب حجتتم ا ثتتر

بتتتين متوستتتطي درجتتتتات طالبتتتتات المجموعتتتة التجريبيتتتة ودرجتتتات طالبتتتات المجموعتتتة  داللتتتة إحصتتتائية
)عنتتد مستتتوى التحليتتل، والتركيتتب، والتقتتويم،  ال تتابطة فتتي التطبيتتح البعتتدي الختبتتار التحصتتيل الدراستتتي

فرو  ذات داللة إحصائية بتين متوستطي درجتات طالبتتات ال توجد لصالح المجموعة التجريبية. (والكلي
المجموعتتتتتة التجريبيتتتتتة ودرجتتتتتات طالبتتتتتات المجموعتتتتتة ال تتتتتابطة فتتتتتي التطبيتتتتتح البعتتتتتدي لمقيتتتتتاس التتتتتذكاء 

 فاالجتمتاعي في محور التوافح االجتماعي، والكراءة االجتماعية، والتراعل االجتماعي، ومحور التصر 
 .االجتماعية في المواقف

 
( فتي جامعتة شتما  كولتورادو فتي Alyahya & Gall, 2012) لاليحيذت وجذا متن دراستة كتان الغترض

اد متن أجهتزة آي بت فتي الجامعتة ستتخدام طتلب الدراستات العليتاإ مدى دراسة الواليات المتحدة االمريكية
ستتتتخدمت المقتتتابلت شتتتتبه إمشتتتاركا. وقتتتد  12دراستتتة الحالتتتة متتتع الشخصتتتية. وتتتتم إجتتتراء نهتتتج نتتتوعي ل

 ملحظات الرصو  الدراسية، في جمع البيانات. وقد تم وصف البيانات بالترصيل لكل حالةالمنظمة، ال
وو عت سبعة موا يع هي: الحصو  علي المواد المكتوبتة، والوصتو  إلتي متوارد وختدمات امنترنتت، 
ا ذوأداة لتتتتدوين الملحظتتتتات، وأداة للتنظتتتيم، وأداة لتقتتتتديم العتتتتروض، وأداة للعمتتتل فتتتتي المهتتتام. يمكتتتتن لهتتتت

 الدراسة مساعدة المعلمين علي فهتم أف تل للطريقتة التتي يستتخدم بهتا الطتلب حاليتا أجهتزة إيبتاد وشتكل
 االستخدام المستقبلي.

 
ثتتر التعلتتيم االلكترونتتي علتتي تحصتتيل طلبتتة دبلتتوم ( إلتتي التعتترف علتتي أ2010) ابذذراهيمهتتدفت دراستتة و 

لطريقتتة التقليديتة، وقتتد طبقتت الدراستتة علتتي حيتتاء مقارنتة بالتربتتوي لمقترر طرائتتح تتدريس علتتم ا التأهيتل ا
( طالبا وطالبة متن طلبتة دبلتوم التأهيتل التربتوي فتي الجامعتة االفترا تية الستورية 26مجموعة تجريبية )

( طالبتتا وطالبتتة متتن طلبتتة دبلتتوم التأهيتتل 26ومجموعتتة  تتابطة ) ،تعلمتتوا متتن ختتل  التتتعلم االلكترونتتي
تعلمتتتتوا متتتتن ختتتتل  الصتتتتروف التقليديتتتتة وباستتتتتخدام الطرائتتتتح  ،التربتتتتوي فتتتتي كليتتتتة التربية/جامعتتتتة دمشتتتتح
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التقليديتتة، وجتتاءت نتتتائج الدراستتة بتتأن حجتتم االثتتر االلكترونتتي علتتي تحصتتيل التتذكور واالنتتا  فعتتاال متتع 
%( بتين تحصتيل طلبتة المجموعتة التجريبيتة التتي 5وجود فر  ذي داللة احصائية )عند مستوى الداللة 

%( تعتود التي 5وعدم وجود فر  ذي داللة احصائية )عند مستتوى داللتة  ،استخدمت التعليم االلكتروني
وترو  طلبة المجموعة ال ابطة علتي طلبتة المجموعتة التجريبيتة فتي مهتارة اعتداد خطتة  ،متغير الجنس

 .يومية لدرس علم االحياء
 

ستقصتائية علتي متديرو ومعلمتو المتدراس فتي دراستة إ( Buckenmeyer, 2008) بذوكنميرجترى وقتد أ
ي جيتات فتنته متا زا  معظتم المعلمتين يرشتلون فتي التدمج الكامتل للتكنولو أي الواليتات المتحتدة بتين فيهتا ف

معينتة، فإنهتا أكثتر عر تة  نجاز طالب. ومتع ذلتك، إذا كانتت هنتاك ظتروفإفصولهم الدراسية لتحسين 
م المهنتتي للمعلتتهميتتة التطتتور أ كتتد علتتي أو ، يتتات المناستتبة بطتتر  تعليميتتة هامتتةستتتخدام التكنولوجا  لقبتتو  و 

جتب همية الدمج للتكنولوجيا لتحسين مخرجات التعليم، إذا كان التغيير يحد  في الرصو  الدراستية، يأ و 
عتمتتتاد لدراستتتة وعر تتتت العوامتتتل ال تتترورية مأن تبتتتدأ متتتع المعلتتتم، ولتتتيس التكنولوجيتتتا، وبحثتتتت هتتتذا ا

 .المعلمين للتكامل التكنولوجي الكامل لتحسين م هلت الطالب
 

 الدراسات المتعلقة بمهارات القرن الحادي والعشرون : 3.2.2
 

ستتتتخدام الحاستتتب الشخصتتتي المدرستتتي إستقصتتتاء أثتتتر إلتتتي إ( 2017) دراسذذذة حسذذذين والحيلذذذة هتتتدفت
والستتبورة التراعليتتة فتتي التركيتتر االبتتداعي لتلميتتذ الصتتف الثتتاني االساستتي فتتي المتتدراس الخاصتتة مقارنتتة 

قتصتترت علتتي إقصتتدية ختيتتار عينتتة إ ليتته الدراستتة تتتمإمتتا هتتدفت ولتحقيتتح  ،باستتتخدام الطريقتتة المعتتتادة
تعلمتتتت الشتتتعبة  ،ساستتتي متتتوزعين علتتتي ثتتتل  شتتتعب صتتتريةطالبتتتا وطالبتتتة متتتن الصتتتف الثتتتاني ا  (56)
في  ،ولي باستخدام )الحاسب الشخصي المدرسي(، وتعلمت الشعبة الثانية باستخدام السبورة التراعليةا 

خدام الطريقتتة المعتتتادة، وشتتكل اختبتتار تتتورانس الصتتورة الشتتكلية )ب( حتتين تعلمتتت الشتتعبة الثالثتتة باستتت
وجود فترو  دالتة احصتائيا علتي بعتد قد كشرت نتائج الدراسة عن االتي:للتركير االبداعي أداة الدراسة. و 

 ،والدرجتتة الكليتة بتين المجمتتوعتين اللتتين درستتا باستتتخدام الستبورة التراعليتتة،والمرونة ،االصتالة والطلقتة
فتي حتين تبتين عتدم وجتود فترو  دالتة احصتائيا علتي بعتد  ،طريقة المعتادة، ولصالح الطريقتة المعتتادةوال

والدرجتتتة الكليتتتة بتتتين  ،والمرونتتتة ،وجتتتود فتتترو  دالتتتة احصتتتائيا علتتتي بعتتتد االصتتتالة والطلقتتتةو  .التراصتتتيل
سب الشخصتي ولصالح الحا ،والحاسب الشخصي ،المجموعتين اللتين درستا باستخدام السبورة التراعلية

عدم وجتتود فتترو  دالتتة .فتتي حتتين تبتتين عتتدم وجتتود فتترو  دالتتة احصتتائيا علتتي بعتتد التراصتتيل ،المدرستتي
والدرجتتة الكليتتة بتتين المجمتتوعتين اللتتتين  ،والتراصتتيل ،والمرونتتة ،احصتتائيا علتتي بعتتد االصتتالة والطلقتتة

احصتتائيا علتتي بعتتد  وجود فتترو  دالتتة.والطريقتتة المعتتتادة ،درستتتا باستتتخدام الحاستتب الشخصتتي المدرستتي
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 ،والدرجتتة الكليتة بتين المجمتتوعتين اللتتين درستتا باستتتخدام الستبورة التراعليتتة،والمرونة ،االصتالة والطلقتة
 ،وجتود فترو  دالتة احصتائيا علتي بعتد االصتالة والطلقتة .والطريقة المعتتادة، ولصتالح الطريقتة المعتتادة

 والحاستب الشخصتي ،ستتا باستتخدام الستبورة التراعليتةوالدرجة الكلية بين المجموعتين اللتين در ،والمرونة
 ،والمرونتتة ،عدم وجتتود فتترو  دالتتة احصتتائيا علتتي بعتتد االصتتالة والطلقتتة.ولصتتالح الحاستتب الشخصتتي

والدرجة الكليتتتتة علتتتتي اختبتتتتار التركيتتتتر االبتتتتداعي بتتتتين المجمتتتتوعتين اللتتتتتين درستتتتتا باستتتتتخدام ،والتراصتتتتيل
عدم وجود فرو  دالة احصائيا بتين اي متن المجموعتات .تادةالحاسب الشخصي المدرسي والطريقة المع

 .علي بعد التراصيل (الطريقة المعتادة ،الثلثة )الحاسب الشخصي المدرسي، السبورة التراعلية
 

والعشترين ستكشتاف تتأثير مهتارات القترن الحتادي إ لتيإ (Heinrichs, 2016) هذاينري دراستة هتدفت 
ستكشاف ا نظمتة والممارستات داختل إة الغرض من هذا الدراسة هو ة حالدراس، في برنامج ثنائي اللغة

فتتي منطقتتة جنتتوب كاليرورنيتتا مدرستتة ابتدائيتتة، ومدرستتة  21فتتي دعتتم وتنميتتة مهتتارات القتترن  DLبرنتتامج 
ستتتعراض ا  المقتتابلت، ومجموعتتات التركيتتز، و  متوستتطة، ومدرستتة ثانويتتة. تتتم جمتتع البيانتتات متتن ختتل 

دعم ستة موا يع. الموا يع المتعلقة بالبحو  الس ا  ا و : النظم التتي تت الوثائح وتم ترميزها للكشف
 مهتتتارات القتتترن الحتتتتادي والعشتتترين المتقدمتتتتة، وهياكتتتل للتعتتتتاون والقيتتتادة، وتنميتتتتة المجتمتتتع، والمعتقتتتتدات
المشتتتركة هتتي المو تتوعات التتتي كانتتت مرتبطتتة ستت ا  البحتت  الثتتاني, وبتتين الدراستتة ان البرنتتامج ثنتتائي 

 .21ان ذو جدوى كبيرة عند ت مينه لمهارات القرن ا اللغة ك
 

عليميتتة فتتي ن فتتي العصتتر الحتتالي أصتتبحت التكنولوجيتتا  تترورة تأ( Farisi, 2016) فاريسذذيوأكتتد 
بتكتتتارات المتعلقتتتة و تتترورية لمواجهتتتة هتتتذا الظتتتواهر، و يجتتتب أن تجعتتتل ام ،العصتتتر الرقمتتتي العتتتالمي
ج التتتعلم، التتذي يتميتتز بمبتتادع الكشتتف عتتن المعلومتتات، والمهتتارات، ونمتتوذ 21بتتالتغيرات فتتي القتترن ا  

هتتتم أ فتتتي الدراستتتات االجتماعيتتتة واحتتتد متتتن والحوستتتبة، والتشتتتغيل ا لتتتي، واالتصتتتاالت. دمتتتج التكنولوجيتتتا 
تكتتارات التتتعلم فتتي العصتتر الرقمتتي العتتالمي، وتحتتدثت الدراستتة عتتن ثتتل  مهتتارات أساستتية فتتي القتترن إب

ومهتتتتارات امعتتتتلم  ومعالجتتتتة المعلومتتتتات، بتكتتتتارات التتتتتعلم وامن، بمتتتتا فتتتتي ذلتتتتك مهتتتتار الحتتتتادي والعشتتتتري
والتكنولوجيتتا؛ والحيتتتاة والمهتتارات المهنيتتتة التتتتي و تتعت فتتتي شتتراكة متتتع منتتتتدى الشتتراكة لمهتتتارات القتتترن 

(. تبح  هذا الورقة وتصف تطور ا كاديميين نحو االلتزام بالتطورات P21,2009الحادي والعشرين )
 ، وا ثار المترتبة علي تطوير كراءات المعلمين ومناهج تعليم21رات القرن في مجا  البحو  حو  مها

 .المعلمين
 

( عن تعزيز مهارات القترن الحتادي والعشترين للطتلب متن Husin, 2016) هوسينجراها أوفي دراسة 
وم ( في برنامج التعليم المتكامتل للعلتBOPBLخل  التعلم القائم علي المشاريع الموجه نحو المشاريع )
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الطلب فتي الوقتت الحا تر تحتتاج إلتي أن تكتون  نأا يات وبينت الدراسة دسة والريوالتكنولوجيا والهن
مجهزة بمهارات القرن الحادي والعشرين من أجل  تمان قتدرتها التنافستية فتي هتذا الحقبتة متن العولمتة، 

ي التغيرات التي طترأت وخاصة في قطاا العلوم والتكنولوجيا. لذلك، هدفت هذا الدراسة إلي التعرف عل
علتتي مهتتارات القتترن الحتتادي والعشتترين لتتدى الطتتلب بعتتد المشتتاركة فتتي برنتتامج تعليمتتي متكامتتل للعلتتوم 
والتكنولوجيا والهندسة والريا يات. تتم تطبيتح نهتج التتعلم القتائم علتي المشتاريع الموجهتة نحتو المشتاريع 

(BOPBLفي أنشتطة التتعلم متن هتذا البرنتامج باعتبارهتا ال )125وشتارك فتي الدراستة  ،تربيتة ا ساستية 
سنة، من المناطح الريرية، استخدمت هذا  14-13طالبا من طلب المدارس الثانوية من الرئة العمرية 

الدراستة مجموعتة شتبه تجريبيتة لتحديتد مهتارات الطتتلب فتي القترن الواحتد والعشترين قبتل وبعتد المشتتاركة 
( بتين t-testصتري، يليهتا تحليتل استتنتاجي لمقارنتة الوستائل )في البرنتامج، تتم تحليتل البيانتات بشتكل و 

االختبار القبلي والبعدي. وكشرت نتائج هذا الدراسة أن مستوى مهتارات القترن الحتادي والعشترين )محتو 
ا ميتتة الرقميتتة، والتركيتتر االبتكتتاري، والتواصتتل الرعتتا  والقتتيم الروحيتتة( بتتين الطتتلب قتتد ازداد، وكانتتتت 

لتتة إحصتتائية، ومتتن المثيتتر للهتمتتام أن أحتتد مكونتتات مهتتارات القتترن الحتتادي والعشتترين، الزيتتادة ذات دال
وهي "المهارات امنتاجية العالية"، أظهرت تغييرات إيجابية، من مهارات متوسطة إلي عالية، تقدم نتائج 

زيتز يمكتن أن تستاعد الطتلب علتي تع ( فتي بترامج التعلتيمPOPBLهذا الدراسة دليل علي أن تطبيح )
مهتتاراتهم فتتي القتترن الحتتادي والعشتترين متتن ختتل  تعلتتم كيريتتة حتتل مشتتاكل العتتالم الحقيقتتي علتتي أستتاس 

 ة الحقيقية من خل  عمل المشروا.تجارب الحيا
 

فتي تنميتة  BIOMINDفتي استتخدام بوابتة  (Vebrianto, et al. 2016) فبريذانتو واخذرون دراستة 
 علم االحياء، وقتد أجتري هتذا البحت  للتحقيتح فتي فعاليتةوالتغلب علي سوء الرهم في  21مهارات القرن 

فتتتي تعزيتتتز مهتتتتارات الطتتتلب فتتتي القتتترن الواحتتتتد والعشتتترين والتغلتتتب علتتتي المرتتتتاهيم  BIOMINDبوابتتتة 
طالبتتتا متتتن المتتتدارس الثانويتتتة امندونيستتتية فتتتي هتتتذا  118الخاطئتتتة فتتتي مو تتتوا علتتتم ا حيتتتاء. وشتتتارك 
 BIOMINDلتجريبية لخبرات التعلم باستخدام بوابة بيوميند الدراسة شبه التجريبية. خ عت المجموعة ا

 BIOMINDفي حين شهدت مجموعة ال ابطة منتاهج التتعلم التقليديتة. تتم قيتاس فعاليتة بوابتة بيومينتد 
ك استنادا إلي تنمية مهارات الطلب في القرن الحادي والعشرين ومستتوى المرتاهيم الخاطئتة. كانتت هنتا

فتتتي تنميتتتة المهتتتارات فتتتي القتتترن الواحتتتد والعشتتترين وجتتتدت بتتتين المجموعتتتة  فتتترو  ذات داللتتتة إحصتتتائية
 BIOMINDإلتي ذلتك، وجتد هتذا البحت  أن بوابتة بيومينتد  ةالتجريبية والمجموعتة ال تابطة. وبام تافة

يمكن التغلب علي المراهيم الخاطئة بتين الطتلب بستبب التتدريبات المقدمتة ختل  التتدخلت. وخلصتت 
 جلبتت آثتارا إيجابيتة وخاصتة BIOMINDالتتدريس والتتعلم باستتخدام بوابتة بيومينتد  هذا الدراستة إلتي أن

في تطوير مهتارات القترن الحتادي والعشترين والتغلتب علتي المرتاهيم الخاطئتة لتدى الطتلب فتي مو توا 
  علم ا حياء.
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ا الدراستة هتو النظتر فتي الغترض متن هتذ كتان (Guo & Woulfin, 2016) جذو وولفذيندراستة فتي  
 إطتتار التتتعلم فتتي القتترن الحتتادي والعشتترين مبتتادع امبتتداا. تقتتدم هتتذا المقالتتة تحلتتيل نوعيتتا يعكتتس كيتتف

متع التركيتتز بشتتكل ختتار  ،(P21, 2009لوثتائح سياستتة الشتتراكة متن أجتتل القتترن الحتتادي والعشترين )
تعلم االبتتداا والتركيتتر النقتتدي والتعتتاون والتواصتتل فتتي إطتتار التت 4Csمبتتادع االبتتداا، وهتتي واحتتدة  علتتي

(P21, 2009)، يتا وتكشف هذا المادة االختلفات المو وعية بين اللغة امنجليزية والعلتوم والتكنولوج
 والهندسة والريا يات، وتستكشف الدراسة أي ا دور التكنولوجيا في تدريس امبداا متع تنتاو  مجموعتة

ن صتتلحيين والممارستتين التتذيلهتتا آثتتار علتتي ام المعتتايير الجديتتدة، النتتتائج التتتي توصتتلت اليهتتا الدراستتة
 يسعون جاهدين لمعالجة ق ايا امبداا واالبتكار في السياسة والتعليم.

 
فتتي أستتتراليا للتحقيتتح فتتي فعاليتتة  أجريتتت فتتي جامعتتة هتتذا الدراستتة (Kivunja, 2015) كيفونجذذادراستتة 

ير المنتتتاهج تستتتهيل التتتتدريس والتتتتعلم والتقيتتتيم وتطتتتو  فتتتي جتمتتتاعيستتتتخدام تقنيتتتات وستتتائل التواصتتتل امإ
 فتتتي التربيتتتة فتتتي تتتتدريب المعلمتتتين قبتتتل الخدمتتتة، تتتتم إنشتتتاء الهياكتتتل الرقميتتتة ةالدراستتية لطتتتلب ستتتنة ثانيتتت

ثتتم استتتخدمت هتتذا  ،طالبتتا فقتتم 35متتع مجموعتتة صتتغيرة متتن  2015للدراستتة فتتي الربتتع ا و  متتن عتتام 
 106بتر بكثيتر متن الهياكل في الرصتل الثتاني متن العتام مجتراء دراستة بحثيتة رستمية ت تم مجموعتة أك

 لواردة هنااطالبا. وبما أن البح  ال يزا  جاريا، فإن النتائج النهائية لم يتم الحصو  عليها بعد. النتائج 
ي مستمدة من النتائج في البيانات التي تم جمعها علي مدى ا سابيع الخمسة ا ولي من الرصل الدراس

متع  علي التعامل العلم االجتماعية لمساعدة الطلبالثاني المتعلقة باستخدام أحد  التقنيات وسائل ا
تتائج والتعتاون، وامبتداا واالتصتا . وتشتير الن ،، وهتي التركيتر الناقتد21في القترن ا   وتطوير المهارات

إلي أنه في حين أن هناك بعض القلتح بتين الطتلب حتو  استتخدام تقنيتات وستائل االعتلم االجتماعيتة 
متن القترن 4Cs البيانات أدلة علي أن الطلب حريصتون علتي التعامتل متع كما توفر للعمل ا كاديمي،

 الحادي والعشترين، وأن استتخدام تقنيتات وستائل االعتلم االجتماعيتة يعطتيهم فرصتة للقيتام بتذلك, وعلتي
وجتته الخصتتور، تتتوفر البيانتتات دلتتيل علتتي أن استتتخدام هتتذا التكنولوجيتتات ينطتتوي علتتي إمكانيتتة ستتد 

 ب الداخليين والخارجيين.ين الطلالرجوات ب
 

فتي منطقتة مدرستة ال تواحي فتي وستم واليتة  للمدارس االبتدائية( Louis, 2012)للويس  دراسة حالة
وكانتتت عينتتة  2012 -2011الستتنة الدراستتية ا كاديميتتة ، ختتل  ستتنة واحتتدةفتتي امريكتتا ماساتشوستتتس 

دمتتاج مهتتارات ستكشتتاف تكامتتل اإهتتدفت التتي معلمتتين بشتتكل قصتتدي  6الدراستتة مكونتتة متتن  لتكنولوجيتتا وا 
وركزت هذا الدراستة علتي استكشتاف طتر  مختلرتة لتدمج  ،القرن الحادي والعشرين في الرصو  الدراسية

التكنولوجيتتا ومعالجتتة مهتتارات القتترن الحتتادي والعشتترين فتتي الرصتتو  الدراستتية االبتدائيتتة. قتتدمت نظريتتة 
 التكنولوجيتا فتي العصتر الرقمتي توظيتف ل ن ختالتعلم عبر امنترنت والنظريتة االجتماعيتة والثقافيتة ومت



36 
 

تم جمع البيانتات بالملحظتة والمقتابلت  منطقة واحدة ست فصو  دراسية ابتدائية في تمت الدارسة في
، وكانتتت النتتتائج ان المتعلمتتين كتتانوا التتدافع وراء استتتخدام ، وتتتم استتتخدام االحصتتاء الوصتتريالشخصتتية

استتتتخدام التكنولوجيتتتا مكتتتنهم متتتن الوصتتتو  التتتي عتتتدد اكبتتتر متتتن  التكنولوجيتتتا، وان المعلمتتتين وجتتتدوا ان
وال بتد متن دمتج  ورفتع مستتوى تحصتيل الطلبتة، الطلب مهارات التعاون والتواصتل، الطلب ونمي لدى

 والتكنولوجيا والتخطيم الجيد لدمجها. 21مهارات القرن 
 

ت تكنولوجيتتا امهتتار  التتتي هتتدفت إلتتي تقيتتيم( Claro, et al, 2012)وآختترون  كذذ رو وفتتي دارستتة
في تشيلي حي   رعمر الخامسة عشفي لدى التلميذ  21 ت القرن اكأحد مهار  تصاالتومات وامالمعل

أظهتترت ،  تتيةار يتتيم علتتي أستتاس ا داء فتتي بيئتتة افتوتتتم تصتتميم التق ،تاراهتتذا المهتت قتتدمت أداة لقيتتاس
ن, المعلومتات كمستتهلكي باستتخدام%من التلميذ كانوا قادرين علي حتل المهتام المتعلقتة 75النتائج أن: 
دارة % من التلميتذ كتانوا 50 ،علي البح  عن المعلومات أي قادرين المعلومتات قتادرين علتي تنظتيم وا 
باستتتتخدام المعلومتتتات  متتتن التلميتتتذ كتتتانوا قتتتادرين علتتتي النجتتتا. فتتتي المهتتتام المتعلقتتتة %30. الرقميتتتة

 كتانوا قتادرين % متن التلميتذ20بيئتة الرقميتة. قادرين علي تطوير أفكارهم الخاصة في ال كمنتجين, أي
متن  ،ت لمواجهتة هتذا الترتاوتتراتيجياتنريتذ است أوصتت الدراستة ب ترورةعلي صقل المعلومات الرقميتة و 

 بشكل وا ح في المناهج الدارسية.  21 ت القرن راخل  تحديد مها
 

ت ار وثوقتتة لقيتتاس مهتتابتصتتميم أداة م Arsada,et al, 2011))وآخذذرون  رسذذاداأهتمتتت دراستتة كمتتا إ 
، ( طالبا433) ، وطبقت االداة عليب المدارس الثانوية الماليزية دارسي البيولوجيطللدى   21 القرن 

 ،التواصتتتل الرعتتتا  ،والتركيتتتر االبتكتتتاري  ،ت هتتتي: الثقافتتتة الرقميتتتةار تتتتم تطتتتوير ا داة لتحديتتتد خمتتتس مهتتتا
دة نهتتتتا مريتتتتوأا داة ذات موثوقيتتتتة عاليتتتتة جتتتتدا أشتتتتارت النتتتتتائج أن . و والقتتتتيم الروحيتتتتة ،امنتاجيتتتتة العاليتتتتة

لتحستتين استتتعدادات الطتتلب لمواجهتتة التحتتديات  21مهتتارات القتترن للمعلمتتين التتذين يرغبتتون فتتي تقيتتيم 
 .العالمية

 
( للتعرف إلي وجهة نظتر خريجتي الجامعتة الهاشتمية فتي ا ردن اتجتاا 2010) الخصاونةهدفت دراسة 

لبتا  طا 140للتوظيف واللزمة لمهنتة المعلتم، تكونتت عينتة الدراستة متن  مستوى كرايتهم للمهارات القابلة
وطالبتتتة مشتتتاركين فتتتي برنتتتامج التتتتدريب الميتتتداني متتتن قستتتم المنتتتاهج والتتتتدريس فتتتي الجامعتتتة الهاشتتتمية، 

مهتتارة توظيريتتة موزعتتة علتتي أحتتد  67تتتم التحقتتح متتن صتتدقها حيتت  تكونتتت متتن  أداةالدراستتة واستتتخدمت 
أن ئج الدراسة أن المشاركين يتوافر لديهم مستوى عتا  متن المهتارات التوظيريتة، و عشر مجاال. بينت نتا

أف ل ثلثة مجاالت منها كانت مهارات االتصا ، ومهارات حل الصراا، ومهارات التعلم مدى الحياة، 
 وخلصت الدراسة إلي تقديم عدد من التوصيات البحثية والعملية ذات الصلة.
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إلتتي تحديتتد الرتترو  فتتي عمليتتة التتدمج التكنولتتوجي فتتي  (2010) ون خصذذاونة و وآخذذر هتتدفت دراستتة 
 تاء مراحلهتا ا ربتع )االستعداد، التجريب، الدمج، امبداا( مجتمعة  وعلي كل مرحلة علي حتدة لتدى أع

ت هيئة التدريس في الجامعة الهاشمية وجامعة الزرقاء ا هلية. وكذلك تعرف الرترو  فتي درجتة المعوقتا
معتة م عملية الدمج التكنولتوجي لتدى أعت اء هيئتة التدريس بتين الجامعتة الهاشتمية وجامن جراء استخدا

ع تتو هيئتتة تتتدريس فتتي ا قستتام المختلرتتة متتن  (98الزرقتتاء ا هليتتة وقتتد تكونتتت عينتتة الدراستتة متتتن )
لمتتنهج الجامعتتة الهاشتتمية وجامعتتة الزرقتتتاء ا هليتتة، تتتم اختيتتارهم بالطريقتتة العشتتوائية، وقتتد تتتم استتتخدام ا

الوصتتتتري لملءمتتتتته لطبيعتتتة الدراستتتة. حيتتت  أظهتتترت النتتتتائج أن أع تتتاء الهيئتتتة التدريستتتية فتتتي هتتتاتين 
الجتتتامعتين أظهتتتروا فعاليتتتة فتتتي مرحلتتتتي االستتتتعداد والتجريتتتب بشتتتكل عتتتام والتتتي ترتتتو  أع تتتاء الهيئتتتتة 

مج فتتي عمليتتة التتد التدريستتية بالجامعتتة الهاشتتمية علتتي أع تتاء الهيئتتة التدريستتية بجامعتتة الزرقتتاء ا هليتتة
 التكنولوجي وكذلك في المعوقات القليلة من جراء استخدام عملية التدمج التكنولوجي. 

 
( بتطوير نموذج للتصميم التدريسي يستخدمه معلمي المدارس Olsen, 2010) أولسينواهتمت دراسة 

ن ( معلمتا مت14استة )الثانوية لتعزيز كراءة الطلب في مهارات القرن الحادي والعشرين، شتارك فتي الدر 
 جراء مقابلتاسة علي أربعة مراحل اعتمدت علي إمدرستين ثانويتين في والية كونيتيكت، وأجريت الدر 

متتتع المعلمتتتين، وخلصتتتت الدراستتتة بنمتتتوذج تدريستتتي لمهتتتارات القتتترن الحتتتادي والعشتتترين متتتن تحليتتتل آراء 
فتتتتي مهتتتتارات القتتتترن الحتتتتادي  المعلمتتتتين يت تتتتمن: البيئتتتتة، التخطتتتتيم، التتتتتدريس، وتقيتتتتيم كرتتتتاءة الطتتتتلب

 والعشرين.
 

جتاز طتلب الكيميتاء ( إلتي بحت  مستتوى إنSukor, et al, 2010) سذوكور واخذرون وهتدفت دراستة 
قتصتتتادي لهتتتم فتتتي ماليزيتتتا، حيتتت  أعتتتدوا اختبتتتار ادي والعشتتترين مقارنتتتة بالمستتتتوى املمهتتتارات القتتترن الحتتت

 ستة مجتاالت هتي: الثقافتة الرقميتة، التركيترمهارات القرن الحادي والعشرون في الكيميتاء التذي ي تم خم
( 317االبتكاري، االتصا  الرعا  واالنتاجية العاليتة، والتدين والصتحة والمدنيتة. وطبتح االختبتار علتي )
علتي طالبا بالمرحلة الثانوية، أظهرت النتائج أن الطلب ذوي الو ع االقتصادي العتالي ستجلوا انجتازا أ 

االجتمتاعي واالقتصتادي المتنخرض، وقتدمت الدراستة بعتض المقترحتتات بالمقارنتة بنظترائهم ذزي الو تع 
 في سيا  تعليم وتعلم الكيمياء. 21العملية لتنمية مهارات القرن 

 
واتجاهات  21( هدفت الي تعرف العلقة بين مهارات القرن Tuan, et al., 2010) توانوفي دراسة 

( طالبتتتتتا فتتتتتي المرحلتتتتتة الثانويتتتتتة بواليتتتتتة 760وتصتتتتورات الطتتتتتلب نحتتتتتو الريزيتتتتتاء، وطبقتتتتتت االداة علتتتتي )
ت واتجاهتا 21سيلنجور، وأظهرت النتائج أن ان هناك علقة ايجابية كبيرة  وقوية بتين مهتارات القترن 

 الطلب نحو الريزياء.
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( بدراستتة متتدى نمتتو مهتتارات االتصتتاالت والتعتتاون والثقافتتة Miller, 2009) ميلذذروقتتد اهتمتتت دراستتة 
ات االنترنتتتتت لقتتتترن الحتتتتادي والعشتتتترين لتتتتدى طتتتتلب متتتتن ختتتتل  استتتتتخدام أدو الرقميتتتتة كأحتتتتد مهتتتتارات ا

، ومحتتترر مستتتتندات جوجتتتل والعديتتتد متتتن البرمجيتتتات Googleكالشتتتبكات االجتماعيتتتة، وموقتتتع البحتتت  
 21وأكتتدت الدراستتة أهميتتة مهتتارات القتترن  وادوات االنترنتتت وتتتوتر ومواقتتع التواصتتل االجتمتتاعي االختترى 

رج، حيتت  تتتتم دمتتج أدوات الشتتبكة االجتماعيتتة فتتي بيئتتات التتتعلم التقليديتتتة، للنجتتا. فتتي العمتتل بعتتد التختت
( طالبتتتتتا فتتتتتي المدرستتتتة الثانويتتتتتة بواليتتتتتة 11، طبقتتتتتت الدراستتتتتة علتتتتي )21لتعزيتتتتز تنميتتتتتة مهتتتتتارات القتتتترن 

كونيتيكيتتتتت، وتتتتتم التتتتتعلم متتتتن ختتتتل  استتتتتخدام أدوات الشتتتتبكات االجتماعيتتتتة وهتتتتي : الريستتتتبوك، ومواقتتتتع 
Googleات ، ومحتترر مستتتندGoogle وتتتويتر ختتل  فصتتل دراستتي واحتتد، وقتتد أظهتترت النتتتائج زيتتادة ،

إشتتتراك الطتتتلب فتتتي التتتتعلم، وتنميتتتة مهتتتارات التتتتعلم التعتتتاوني والبحتتت  واالتصتتتا  الرعتتتا ، وأن استتتتخدام 
أدوات الشتتتتتبكات االجتماعيتتتتتة تجربتتتتتة إيجابيتتتتتة أدت التتتتتي زيتتتتتادة وعتتتتتي الطتتتتتلب برتتتتتوائج أدوات الشتتتتتبكة 

 ليمية وطورت مهارات القرن الحادي والعشرين لديهم.االجتماعية كأداة تع
 

لتتتي تقصتتتي أثتتتر تتتتدريس وحتتتدة الكهربتتتاء المتحركتتتة باستتتتخدام بتتترامج إ( 2009) لزعذذذانينهتتتدفت دراستتتة ا
تعليميتتة بأستتطوانات مدمجتتة علتتي التحصتتيل ومهتتارات التركيتتر الناقتتد، والدافعيتتة للنجتتاز لطلبتتة الصتتف 

والتصتتتميم شتتتبه يتتتح ذلتتتك استتتتخدم الباحتتت  المتتتنهج التجريبتتتي التاستتتع االساستتتي بمحافظتتتات غتتتزة، ولتحق
 ذا المجموعتين ال ابطة والتجريبية، حي  درستت المجموعتة التجريبيتة باستتخدام االستطواناتالتجريبي 

 وأشتتتارت النتتتتائج التتتي فاعليتتتة تتتتدريس وحتتتدة الكهربتتتاء المتحركتتتة المدمجتتتة وال تتتابطة بالطريقتتتة المعتتتتادة،
من تحصتيل طلبتة المجموعتة التجريبيتة للمرتاهيم العلميتة وتحستين مهتارات باستخدام الحاسوب علي كل 

 .التركير الناقد لديهم
 

 تعقي  علت الدراسات السابقة 3.2
 

ات تتتح للباحثتتتة متتتن ختتتل  ترحتتتر وتحليتتتل الدراستتتات الستتتابقة أن هنتتتاك أثتتتر فعتتتا  الستتتتخدام نمتتتوذج 
SAMR ستتتة الحاليتتتة فتتتي دراستتتة نمتتتوذج وقتتتد اترقتتتت معظتتتم الدراستتتات متتتع الدرا، فتتتي بعتتتض المتغيتتترات
SAMR  تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين، واختلرت بعض الدراسات في المتغيرات في التحصيل و

وبعتض الدراستات تحتدثت عتن دمتج ، التابعة أو المتنهج المستتخدم أو حتتي الرئتة المستتهدفة متن الدراستة
ك شح كبير فتي الدراستات العربيتة التتي تناولتت وكان هنا، التقنية في التعليم او تقنيات حديثة في التعلم

توظيتف  وتوظيره في التعليم، وعو ا عن ذلك عر ت الدراسات العربية التتي تناولتت SAMRنموذج 
واجتمعتتتت معظتتتم الدراستتتات علتتتي اهميتتتة توظيتتتف ، الحاستتتوب والهتتتاتف النقتتتا  والبرمجيتتتات فتتتي التعلتتتيم
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لتك متتن نتتائج ايجابيتتة علتي التحصتتيل وتنميتة مهتتارات التكنولوجيتا الحديثتة ودمجهتتا فتي التعلتتيم لمتا فتتي ذ
 .الحادي والعشرينالقرن 

 
واهمية دمج التقنية في التعليم علي  SAMRفقد ركزت دراسات عديدة علي تقصي أثر توظيف نموذج 

، وكيتتف أن الممارستتات التعليميتتة للمعلمتتين التتتي تتتدعم مهتتارات القتترن الحتتادي والعشتترينمهتتارات القتترن 
وغيترا  SAMRعشرين هي الممارسات التي توظف وتدمج التكنولوجيا في التعليم مثل نمتوذج الواحد وال

، (Swallow, 2015( ودراستة )Ondrashek, 2017متن النمتاذج التكنولوجيتة مثتل دراستة كتل متن )
وكانت النتائج مشابهة لنتائج الدراسة الحالية متن حيت  وجتود فترو  وا تحة فتي امتتلك مهتارات القترن 

 SAMRواكتد المعلمتين علتي ان استتخدام نمتوذج  بعتد دمتج التكنولوجيتا فتي المنتاهج، والعشرين الحادي
وأن الطتتلب التتذين يتتتم تدريستتهم باستتتخدام هتتذا االستتتراتيجيات هتتم االكثتتر  21يتتدعم مهتتارات القتترن ا 

 .نجاحا علي االستمرار في القرن الواحد والعشرين
 

نتتتتي تعلتتتيم دمتتتتج التقنيتتتة فتتتتي التعلتتتتيم واهميتتتة التعلتتتتيم االلكترو ان يتبنتتتتي ال وتناولتتتت بعتتتتذ الدراستتتات اهميتتتتة
 SAMRواهميتتتة استتتتخدام نمتتتاذج تقنيتتتة مثتتتل نمتتتوذج باستتتتخدام الوستتتائل التعليميتتتة والبرمجيتتتات الحديثتتتة 

ودراستة هتاميتلون  (Kihoza, et al. 2016, ودراستة )حصتيل وزيتادة عمتح التتعلم مثتلوأثرهتا علتي الت
(Hamilton, 2016 ،)ودراسة (2016 البدور،) ودراسة (Hilton, 2016)، ،ودراسة )عواج وسامية 

 SAMRوالدراستتتات التتتتي تناولتتتت اهميتتتة دمتتتج التكنولوجيتتتا استتتتنادا التتتي نمتتتوذج مثتتتل نمتتتوذج  (2016
ك علتي بالنسبة للمعلمين الذين يستخدمون التكنولوجيا في التعليم كنوا من انواا التطور المهني واثر ذلت

وكشترت بعتض الدراستات عتن أثتر تطبيقتات  (Patton, 2015؛ 2016 ليمة،دراستة )ستالطتلب مثتل 
الهتتاتف النقتتا  فتتي التحصتتيل واستتتبقائهم للمعلومتتات ودورهتتا فتتي التكامتتل التكنولتتوجي وهتتي تجمتتع بتتين 

 واثرهتتا علتتي التحصتتيل مثتتل دراستتة )الرحيلتتي والجريستتي، SAMRتطبيقتتات الهتتاتف المحمتتو  ونمتتوذج 
واكدت دراسات علي اهمية التكامل  .(2013و)الحسناوي وصالح، ، (2016 ( ودراسة )الراوي،2015

، ودراستتتتتتة (2010دراستتتتتتة )ابتتتتتتراهيم، مثتتتتتتل ، كترونتتتتتتي علتتتتتتي التحصتتتتتتيلالتكنولتتتتتتوجي واثتتتتتتر التعلتتتتتتيم االل
(Buckenmeyer, 2008). 
 

 وبينت العديد من الدراسات اهمية دمج مهتارات القترن الحتادي والعشترين فتي البترامج التعليميتة وعتن اهتم
المهتتارات الواجتتب ت تتمينها فتتي المنتتاهج ليجهتتزوا الطتتلب للنختتراو فتتي القتترن الواحتتد والعشتت ون وهتتي 

( Heinrichs, 2016دراستتة )التركيتتر الناقتتد واالبتتداعي والتعتتاون والتواصتتل والطلقتتة الرقميتتة ومنهتتا 
تنميتتة تحتتدثت عتتن التتتعلم بالمشتتروا ودورا فتتي  (Husin, 2016ودراستتة )( Farisi, 2016ودراستتة )

بينتتت اهميتتة برنتتامج قتتائم علتتي دمتتج  (Vebrianto, et al. 2016ودراستتة ) ،21مهتتارات القتترن 
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 ,Guo & Woulfin( ودراستة )Kivunja, 2015ودراستة ) ،21التكنوولجيتا فتي تنميتة مهتارات القترن 
، اكتدت علتي التكامتل التكنولتوجي (Louis, 2012( ودراستة )2017ودراسة الحستن والحيلتة ) (2016
 يته في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين.واهم

 
ت واهمية الدمج التكنولوجي لطلب الجامعا الحادي والعشرينوهناك دراسات بينت اهمية مهارات القرن 

أولستتتين  (،2010، )الخصتتتاونة واختتترون و ((Louis, 2012( و2010 مثتتتل دراستتتة )الخصتتتاونة،
(Olsen, 2010،) (Sukor, et al, 2010)( ودراستتة ،Tuan, et al, 2010،)  دراستتة

( علتتتتي ان استتتتتخدام ادوات االنترنتتتتت تنمتتتتي 2010) (، حيتتتت  أكتتتتدت دراستتتتة تتتتتوانMiller,2009ميلتتتتر)
فتتي حتتين بينتتت العديتتد متتن الدراستتات اهميتتة استتتخدام الحاستتوب وتطبيقاتتته فتتي زيتتادة .21مهتتارات القتترن 

 (2008ن، التحصيل وتنمية مهارات القرن الحادي العشرين مثل دراسة )الزعاني
 

بتين  تتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة فتي أن بعتض الدراستات الستابقة بينتت االرتبتاو الوثيتح
والتبعض االختر بتين  ية مهارات القرن الواحد والعشرين،وتنم SAMRدمج التكنولوجيا باستخدام نموذج 

 .التكنولوجية الحديثة علي التحصيلاثر استخدام التقنيات 
 عتتن بتتاقي الدراستتات بأنهتتا حستتب علتتم الباحثتتة الدراستتة التجريبيتتة الوحيتتدة التتتي تتتم ذا الدراستتةهتت تميتتزت

القتتترن الواحتتتد  علتتتي تنميتتتة مهتتتارات SAMRاستتتتخدام نمتتتوذج  ملهتتتا فتتتي الجامعتتتات العربيتتتة عتتتن اثتتترع
 .21والعشرين والتحصيل، وبينت الدراسة اهمية التكامل التكنولوجي ودورا في تنمية مهارات القرن 

 
تتتتتم تطبيقهتتتتا علتتتتي طلبتتتتة الجامعتتتتات أو دراستتتتات  SAMRا تتتتافة أن الدراستتتتات التتتتتي تناولتتتتت نمتتتتوذج 

وتتميتتز هتتذا الدراستتة ، SAMRعتتن دمتتج التكنولوجيتتا فتتي التعلتيم باستتتخدام نمتتوذج او نقديتتة استتطلعية 
، انها دراسة تجريبية علي طلب الصف العاشر في مبح  الكيمياء وخصوصا وحدة الكيمياء الع وية

كمتتتا ان هتتتذا الدراستتتة بينتتتت كيتتتف يمكتتتن التكامتتتل التكنولتتتوجي ودمجتتته فتتتي  ،SAMRلتوظيتتتف نمتتتوذج ,
 مهارات القرن الواحد والعشرين ومستويات هرم بلوم .
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 الفصل الثالث 
 جراءات الطريقة واإل

 
 مقدمة 

 
لمجتمتتع الدراستتة وأي تتا وصتترا  ،جرتهتتا الباحثتتة لمتتنهج الدراستتة الحاليتتة التتتي أت تتمن هتتذا الرصتتل وصتترا  

صائية راءات والمعالجة االحجكما تناو  ام ،دوات الدراسة وكيرية التحقح من صحتها وثباتهاوأ ،والعينة
 .ستخلر نتائج الدراسة وتحليلهاالتي إستخدمتها الباحثة في إ

 
 .منها الدراسة 1.3

 

 ،فقتد  تم البحت  مجمتوعتينولهتذا  ،تجريبتيالتصتميم شتبه الالمتنهج التجريبتي و  الباحثتة باستتخدامقامت 
احتتداهما تجريبيتتة تكونتتت متتن شتتعبتين )ذكتتور وانتتا ( والثانيتتة  تتابطة متتن شتتعبتين )ذكتتور وانتتا (، إذ 

والمجموعتتتة ال تتتابطة  ،SAMR نمتتتوذجمتتتة علتتتي ئدرستتتت المجموعتتتة التجريبيتتتة بالطريقتتتة المقترحتتتة القا
اختبتار التحصتيل و اختبتار لكل متن  لبعديوتم اعتماد االختبارين القبلي وا ،بالطريقة التعليمية االعتيادية

 .وتم تعيين المجموعات التجريبية وال ابطة عشوائيا ، ،المهاراتاختبار التركير الناقد و 
 صميم البح  ت

/
 3O   /2O  

/
1X    O    3O 2O  1E:      O 

/
3O    /2O  

/
1O          3O 2O  1C:      O 

E.المجموعة التجريبية : 
Cبطة: المجموعة ال ا. 
Xالمعالجة :. 
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1Oللمهارات.  : االختبار القبلي 
2O :.االختبار القبلي للتركير الناقد 
3O :.االختبار القبلي للتحصيل 
/

1O.االختبار البعدي للمهارات : 
/

2O: .الختبار البعدي للتركير الناقد 
/

3O .االختبار البعدي للتحصيل : 
 

 مجتمع الدراسة  2.3
 

ميع طلبة الصف العاشر االساسي في مديرية بيت لحم للعام للعام الدراستي تكون مجتمع الدراسة من ج
حصتتائيات مديريتتة التربيتتة والتعلتتيم ( طالبتتا وطالبتتة وذلتتك حستتب إ3571م )والبتالغ عتتدده 2016/2017

 .في بيت لحم
 

 عينة الدراسة  3.3
 

الم انوية ومدرسة ذكور ستختيار عينة الدراسة من مدرستين )ذكور وانا (، مدرسة بنات الشواورة الثتم إ
 مكتتتان عمتتل الباحثتتتة متتنبستتبب قتتترب المدرستتتين  ذويتتب الثانويتتة وذلتتتك بشتتكل قصتتدي لتطبيتتتح الدراستتة

تهم العاليتتتة فتتتي تتتتدريس نترنتتتت فتتتي المدرستتتتين وتعتتتاون المدرستتتين ومتتت هلوتتتتوفر مختبتتترات حاستتتوب وا  
متلكهما لمهارات عالية في إستخدام برمجيات الحاسوب وام لي عوتم تطبيح الدراسة ، ترنتنالكيمياء وا 

فتتتي كتتتل مدرستتتة إحتتتداهما بشتتتكل عشتتتوائي ختيتتتار شتتتعبتان وتتتتم إ ،طلبتتتة الصتتتف العاشتتتر فتتتي المدرستتتتين
 ،( طالبة18( طالبة وال ابطة عددها )19مدرسة البنات التجريبية عددها ) ،خرى تجريبية ابطة وا 

 ( طالبا.30 ابطة )و ( طالبا 27تجريبية ) ،وفي مدرسة الذكور علي شعبتين
 

 توزيع عينة الدراسة علي المجموعات التجريبية وال ابطة ذكور وانا  :1.3جدو  
 

 حجم العينة المجموعة الجنس الصف / الشعبة 
 19 تجريبية  انا  1عاشر 
 18  ابطة انا  2عاشر 
 27 تجريبية  ذكور 1عاشر 
 30  ابطة ذكور 2عاشر 
 94 المجموا
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 العمل  دليل المعلم واوراق 4.3

 
وطريقتتة  SAMRنمتتوذج وهتتو عبتتارة عتتن دليتتل يحتتوي تعريتتف ب 1)ملحتتح )معلتتم لل أعتتدت الباحثتتة دلتتيل

ن وفح النموذج المقتتر. ومتا هتي البترامج التتي يمكت ،استخدامه في تنريذ مهام خاصة بالكيمياء الع وية
مكتتن ان تظهتتر اثنتتاء ن التتتي ي، ومهتتارات القتترن الحتتادي والعشتتريان يستتتخدمها الطالتتب فتتي تنريتتذ المهتتام

 ،يمبنتاء التدليل بعتد تحليتل محتتوى وحتدة الكيميتاء الع توية وفتح الحقتائح والمرتاه متتتنريذ المهام، حي  
ن باال تتتافة إلتتتي تحليتتتل المحتتتتوى وفتتتح ا هتتتداف ومجتتتاالت ا هتتتداف حيتتت  أ .والتعميمتتتات والنظريتتتات

لهتدف (، واPuentadora, 2010تناغم مع هرم بلوم من حي  التدرج في مستويات المهتام )النموذج ي
في تطبيح   SAMRنموذج را  العمل هو تدريب المعلم علي كيرية تطبيح خطواتو من إعداد الدليل وأ

 .المهام التعلمية وفح البرامج الحاسوبية
 
 دليل المعلم  4.3.
 

 صدق الدليل 
 ين، ومدرستييستاتذة جتامعصتين ومدرستين وأتخعلي مجموعتة متن الم( 1 )ملححض دليل المعلم تم عر 

نستخة وتح تير ال ،مة علي الدليل وفقا  رائهماللز وتم اجراء التعديلت ، كيمياء وتكنولوجيا المعلومات
 (.1.3)الشكل تالي وفقا للنموذج ال ،النهائية من دليل المعلم

 ومهارات القرن الحادي والعشرون؟ SAMRما الهدف من الربط بين سلم بلوم ونموذج 
ومهتتتارات القتتترن الحتتتادي   SAMRمستتتتويات تصتتتنيف بلتتتوم ومستتتتويات نمتتتوذج حيتتت  تتتتم التتتربم بتتتين 

 SAMR، حيتتت  أن نمتتتوذج وهتتتذا الشتتتكل والتتتربم متتتن عمتتتل الباحثتتتة .(1.3 الشتتتكل)ن االربعتتتة والعشتتتري
، فيطلتتب المعلتتم متتن  وهتتذا ينستتجم متتع ا هتتداف فتتي هتترم بلتتوميعتمتتد علتتي النمتتو فتتي المهتتارات تتتدريجيا  

لتب المعلتم متن الطالتب فتي البدايتة لبرمجيات الحاسوب، كتأن يط مبسطا   ا  الطالب مهمة تتطلب استخدام
أو أن يقتوم بعمتل عترض تقتديمي بستيم،  هتداف متن مستتوى ،  باستخدام برنامج التووردن يطبع تقريرا  أ

، وبشرو أن تكون يقوم الطلب بهذا المهمات علي شكل مجموعات تعاونية فينمتي لتديهم الرهم والتذكر
بسيطة  من مستوى امستتبدا  ويحقتح بعتض أهتداف التتذكر والرهتم ن ومهارات تكنولوجية مهارة التعاو 

نتقا  في مستويات نموذج تويات هرم بلوم وفي نرس الوقت ام، ويستمر االنتقا  في مسفي نرس الوقت
SAMR  استتخدام بترامج الوستائم المتعتددة، فتي أهتداف ، بحي  يتمكن الطالب في مهمات اكثتر نشتاطا 

اون والتواصل ، وبذلك تنمي لديه مهارة التعشر أعماله عبر الريسبوك أو اليوتيوببيح والتحليل، وينطالت
فتتي نهايتتة الوحتتدة يطلتتب المعلتتم متتن الطالتتب عمتتل منتتتج تكنولتتوجي ختتار بتته  خيتترا  والتركيتتر الناقتتد، وأ
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عتادة التصتميم فتي نمتوذج ويشاركه مع زملئه في أهداف  من مستوى التقتويم واالبتداا، وفتي مستتوى إ 
SAMRفيهتتا مهتتارات التعتتتاون  لتتي مرحلتتة متتتن االبتتداا التكنولتتوجي، مستتتتخدما  ، وبتتذلك يصتتل الطالتتتب إ

 والتواصل والتركير الناقد، وهذا بال بم كان الهدف من عملية الربم في الشكل التالي:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ومستويات هرم بلومن ي والعشريداحبمهارات القرن ال SAMRارتباو نموذج  :1.3شكل 
 

  SAMR نموذج اعداد دليل المعلم واوراق العمل وفق

 
 ية:توفح الخطوات ا  (2 ملحح) ورا  العملوأ (1ملحح ) عداد دليل المعلمتم إ 

كتتون  ،ساستتييميتتاء الصتتف العاشتتر ا " متتن كتتتاب الكالباحثتتة وحتتدة "الكيميتتاء الع تتوية ختتتارتإ -
 SAMRباستخدام برمجيات حاسوب ووفح النموذج المقتر.. ذجكانية لتصميم النمامهذا الوحدة فيها إ

 .(6 )ملححاهداف بلوم  وتحليل الوحدة وفح المراهيم والمبادع والنظريات  -

 .(1.3)الدليل واورا  العمل للوحدة وفح النموذج المقتر. في الشكل  إعداد -
 (.1)ملحح من خل  الدليل المعد SAMRنموذج لية اعطاء المهام للطلبة وفح تو يح آ  -
 

فتتتي الكيميتتتاء  SAMRتتتتم البتتتدء بتنريتتتذ دروس التتتدليل والبتتتدء بتطبيتتتح نمتتتوذج  :تطبيذذذق وتنفيذذذذ الذذذدليل
بواقتتع  حتد( يتوم ا 16/4/2017يتح بتتاري  )نتهتي التطبيتوم ا حتد وا   (12/2/2017الع توية بتتاري  )

 ( حصة 24)
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 أدوات الدراسة  5.3
 
علتتتي  SAMRنمتتتوذج  أثتتتر توظيتتتفر تتتياتها حتتتو  فصتتتحة جابتتتة عتتتن استتتئلة الدراستتتة والتحقتتتح متتتن لإ

ناقتد ن التركيتر الوبمتا أدوات الدراستة ن والتحصتيل قامتت الباحثتة بإعتداد أالحادي والعشتريمهارات القرن 
من  من مهتارات القترن الحتادي والعشترين ولكتن اليمكتن قياسته باستتخدام بطاقتة الملحظتة فكتان البتد 

برصتتله عتتن روبتترك مهتتارات القتترن الحتتادي والعشتترين وبتتذلك متتن اعتتداد أداة خاصتته بتته فقامتتت الباحثتتة 
 اصبح في الدراسة ثل  ادوات للقياس كالتالي:

 االبداا التكنولوجي(و  ،والتواصل ،للمهارت الثل  )التعاون  (RUBRIC)بطاقة ملحظة  -1
 )أحد مهارات القرن الحادي والعشرين(اختبار تركير ناقد -2
 اختبار للتحصيل -3
 

  الحادي والعشرينة لقياس مهارات القرن بطاقة م حظ 1.5.3
)التعتاون، التواصتل،  الحتادي والعشترين( لقيتاس مهتارات القترن 3 ملحتح)اعدت الباحثتة بطاقتة ملحظتة 

 اشتر، وقتد قامتت الباحثتة بإعتدادبداا التكنولوجي( فتي وحتدة الكيميتاء الع توية لتدى طلبتة الصتف العام
تها ي شتتملساستتية التتا ستات الستتابقة، بحيت  تتتم تحديتد المهتارات دب التربتوي والدراا داة بعتد الرجتوا لتتأل

 تي:جاد الصد  والثبات الخار بهذا ا داة كا ي، ثم تحكيمها وا  داة وصياغة فقراتهاا 
 

 :صدق بطاقة الم حظة
ستتتاتذة الجامعتتتتات أتتتتم عتتترض البطاقتتتة علتتتتي عتتتدد متتتن المحكمتتتتين متتتن ذوي الخبتتترة واالختصتتتتار متتتن 

ا، عة الرقرات والحكتم عليهتلمراج ( وذلك7ملحح الكيمياء )لمي تكنولوجيا ومعلمي ومشرفين تربويين ومع
  (3الملحح ) عداد البطاقة بصورتها النهائيةوا  خذ باقتراحاتهم وتعديلتهم وتم ا 

 ثبات بطاقة الم حظة 
 شخاص:الثبات عبر األ

ورصتتد النتتتائج علتتي  اتطالبتت 4عينتتة مكونتتة متتن  ن طريتتح ملحظتتةداة عتتتحققتتت الباحثتتة متتن ثبتتات ا 
الكيميتاء بواستطة  نشتطة فتيحصتر اثنتاء تطبيتح الطالبتات   4ور بطاقة الملحظة، عن طريتح ح ت

تت تتمن كتتل حصتتة  فتتي كتتل مهتتارة متتن المهتتارات التتواردة فتتي البطاقتتة علتتي حتتدة بحيتت  بتترامج حاستتوبية،
وتتم  ي نرتس الوقتت،لتي بطاقتة الملحظتة فتوقامتت معلمتة المتادة برصتد المهتارات ععتدد متن المهتارات، 

 (Cooper( باستتتتتخدام معادلتتتتة كتتتتوبر )%81مقارنتتتتة النتتتتتائج وايجتتتتاد نستتتتبة االترتتتتا  بينهمتتتتا والبالغتتتتة )
 وهي تعتبر نسبة مر ية. (2000)خطاب،
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 )احد مهارات القرن الحادي والعشرين( التفكير الناقد اختبار مهارات 2.5.3
 

 ختبتتار منرصتتل لمهتتارة التركيتتر الناقتتد علتتي التترغم انهتتا متتن مهتتارات القتترن الحتتاديثتتة بعمتتل إقامتتت الباح
ر والعشرون وذلك النها مهارة التقاس بالملحظة، وتحتاج  داة خاصة بهتا وهتي اختبتار مهتارات التركيت

 الناقد
 

 ناقد خطوات بناء اختبار التفكير ال
 :ختبار التركير الناقد وفح الخطوات التاليةتحديد أهم المهارات المت منه في إ

 .االطلا علي االدب التربوي والدراسات السابقة في مهارة التركير الناقد 

  استطلا اراء العاملين والمختصتين فتي مجتا  التتدريس حتو  مهتارات التركيتر الناقتد ال ترورية
مقترحتة بمهتارات التركيتر الناقتتدعلي مجموعتة متن المحكمتين المختصتتين  حيت  تتم عترض قائمتتة، للطلبتة

ها، وقتتد استتررت فتي المنتتاهج وطتتر  التتتدريس، وذلتتك مبتتداء الملحظتتات حتتو  مرتتردات القائمتتة، وشتتموليت
 جراء بعض التعديلت واعادة الصياغة لبعض الجمل.عملية التحكيم عن إ

  هم مهارات التركير الناقد قائمة   عدادإ 

 
 (2007)العتوم وآخرون، ائمة مهارات التفكير الناقد المعتمدة في امختبار ق

 التعريف  المهارة الرقم 
تشير الي القدرة علي التمييز بين درجة صد  معلومات محددة وعدم صدقها، والتمييز  التنب  باالفترا ات  1

 بين الحقيقة والرأي والغرض من المعلومات المعطاة. 
ا نتتي القتتدرة علتتي تحديتتد المشتتكلة، والتعتترف علتتي الترستتيرات المنطقيتتة، وتقريتتر فيمتتا اذيع الترسير  2

 كانت التعميمات والننائج المبنية علي معلومات معينة مقبولة ام ال. 
يشتتير التتي قتتدرة الرتترد علتتي تحديتتد بعتتض النتتتائج المترتبتتة علتتي مقتتدمات، أو معلومتتات  االستنباو 3

 سابقة لها. 
يشتتتير التتتي قتتتدرة الرتتترد علتتتي استتتتخلر نتيجتتتة حقتتتائح معينتتتة ملحظتتتة أو مرتر تتتة، و  االستنتاج  4

 .ويكون لديه القدرة علي ادراك صحة النتيجة أو خطئها في  وء الحقائح
ستية يعني قدرة الررد علي تقويم الركرة، قبولهتا او رف تها، والتمييتز بتين المصتادر االسا تقييم المناقشات  5

 . ية وال عيرة، واصدار الحكم علي مدى كراية المعلوماتوالثانوية، والحجج القو 
 

 عدد مرات االترا  = الثبات البين شخصي
 عدد مرات االترا  + عدد مرات االختلف 
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 هارات التركير الناقد لدى طالباتلي قياس ميهدف امختبار إختبار: تحديد الهدف من ام 
 عاشر في وحدة الكيمياء الع وية .الصف ال

 المكون  بارختاعداد البنود االختيارية:استعانت الباحثة بقائمة مهارات التركير الناقد في بناء اال
ر في ( فقرة وكانت العبارات تمثل مهارات التركير الناقد الخمسة. كما يظه80( عبارة تمثل )20من )

 ( . 5.3الجدو  )

 
 توزيع اسئلة االختبار حسب الوزن النسبي 2.3 جدو 

 
 الوزن النسبي ارقام فقرات امختبار ارقام عبارات امختبار المهارة 

 %15 (12-1) (3-1) التنب  باالفترا ات
 %30 (36-13) (9-4) الترسير

 %15 (48-37) (12-10) الترسير االستنتاج
 %15 (60-49) (15-13) تقييم المناقشات

 %25 (80-61) (20-16) االستنباو
 

 :رة عبا (20حي  اشتمل علي ) تم اعداد االختبار في صورته النهائية، صياغة فقرات االختبار
 تمالها علي مهارات التركير الناقد.( فقرة روعي فيها اش80و)

  و ع تعليمات االختبار:بعد تحديد عدد فقرات االختبار وصياغتها قامت الباحثة بو ع
 تعليمات االختبار التي تهدف الي شر. فكرة االجابة علي بنود االختبار في ابسم صورة ممكنة 

 تكون اعلي درجة تحصل لكل فقرة درجة بحي   وقد اعطت ،تصحيح االختبار من قبل الباحثة
 .وادني درجة )صرر( ،(80الطالبة ) عليها

 زمن امختبار:
 

 (50( دقيقة واخر طالبة )30) و  طالبةأاستغرقته  يتم حساب زمن االختبار بإيجاد متوسم الزمن الذ
 ( دقيقة، وذلك من خل  اتباا المعادلة التالية:40حي  كان زمن االختبار حوا  ) دقيقة،

 
 

 
 دقيقة 40= 50/2+30زمن االختبار= 

 

 زمن الطالب االو  + زمن الطالب الثاني ار =زمن االختب
2 
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 صدق امختبار:
 ختبار عن طريح:حي  تم التأكد من صد  ام

 :صد  المحكمين 
الباحثتة متن صتد  امختبتار  تختبتار التذي يقتيس متا و تع لقياسته. وقتد تحققتامختبار الصاد  هتو ام

ستاتذة جتامعيين متن المتخصصتين فتي المنتاهج وطتر  علتي مجموعتة متن أر ختبتاعن طريح عترض ام
 حيتتتت  قتتتتاموا بإبتتتتداء آرائهتتتتم متتتتون فتتتتي المتتتتدارس ومشتتتترفون تربتتتتويين،التتتتتدريس ومتخصصتتتتين ممتتتتن يعل

وو تتح  قتترات التتي مهتتارات التركيتتر الناقتتد،ختبتتار، ومتتدى انتمتتاء الروملحظتتاتهم حتتو  مناستتبة فقتترات ام
( فقترة موزعتة علتي 80ثتل )( عبتارة تم20ك االراء اصبح عدد العبارات )صياغتها اللغوية وفي  وء تل

 .(4 ملحح) ( مهارات5)
 

 :ثبات امختبار
لرقترات ختبار الرقترات الررديتة مقابتل االتجزئة النصرية لرقرات املتأكد من ثبات االختبار عن طريح تم ا

لقتا حيت  لثبتات بواستطة كرونبتال أوتتم حستاب ا. (0.86) الثبتاتمعادلة بيرسون وبلغت فيمتة  ،الزوجية
درجتة ختبتار يتمتتع ببناء علي النتائج السابقة فإن امو ، (0.79كانت قيمة كرونبال الرا للختبار ككل )

  .ستخدامذا ي كد وحدة م مونه وصلحيته لإوه ،ثبات عالية
 

 اختبار التحصيل  3.5.3
 

 :وات االتيةوفح الخط (5 ملحح) ختبار التحصيلاد إعدقامت الباحثة بإ
  تحليتتل المحتتتوى العلمتتي لوحتتدة " الكيميتتاء الع تتوية " متتن الكتتتاب المقتترر للكيميتتاء فتتي الرصتتل

 الثاني للصف العاشر االساسي وحصر المراهيم والتعميمات والمباديء العلمية التتي يت تمنها المحتتوى 
 .( 6ملحح)

ات او العناصتر االساستية للمتواد " أسلوب بحثي يهدف الي التعرف الي المكون:ويقصد بتحليل المحتوى 
 ،طعيمتتتة( التعليميتتتة فتتتي العلتتتوم الطبيعيتتتة بطريقتتتة كميتتتة مو تتتوعية منظمتتتة وفقتتتا لمعتتتايير محتتتددة مستتتبقا

2004). 
 :يةتحليل المحتوى وفقا للخطوات ا توقامت الباحثة ب

 :الهدف من التحليل
المت تتمنة فتتي وحتتدة الكيميتتاء تهتتدف عمليتتة تحليتتل المحتتتوى التتي تحديتتد المرتتاهيم والمبتتادع والنظريتتات 

 الع وية الصف العاشر
 :عينة التحليل

 تم تحديد الوحدة الثانية في الرصل الثاني " الكيمياء الع وية " 
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 :وحدة التحليل
حيتت  يعتبتتر  ،يقصتتد بوحتتدة التحليتتل " أصتتغر جتتزء فتتي المحتتتوى ويختتتارا الباحتت  ويخ تتعه للعتتد القيتتاس

و معينتتة فتتي رستتم نتتتائج التحليتتل وقتتد تكتتون وحتتدة التحليتتل كلمتتة أ أو غيابتته أو تكتترارا ذا داللتتة ،ظهتتورا
 .(2004 ،مو وا او شخصية او المرردة او مقاييس المسافة والزمن )طعيمة

 :فئة التحليل
 .العناصر الرئيسية التي يتم و ع وحدات التحليل فيها :يقصد برئة التحليل

 لكيمياء الع وية وحددت الباحثة فئات التحليل في هذا الدراسة مراهيم ا
 :وحدة التسجيل
و غيابتته خ تتعه للعتتد والقيتتاس ويعتبتتر ظهتتورا أصتتغر جتتزء فتتي المحتتتوى يختتتارا الباحتت  ويويقصتتد بهتتا أ

 .(2004 ،داللة معينة في رصد النتائج )طعيمة
 وحددت الباحثة الرقرة التي تظهر فيها فئات التحليل كوحدة للتسجيل 

 
 :ثبات التحليل

 :نوعين من الثبات وهما لتحليل قامت الباحثة باستخداملتحديد ثبات أداة ا
 :الثبات عبر الزمن -1

 
ر في بداية شته (حي  قامت الباحثة بتحليل محتوى الوحدة الثانية من الرصل الثاني )الكيمياء الع وية

ثتم قامتت الباحثتة  ،11/2016خرى من قبتل الباحثتة فتي شتهر , ثم تم إعادة التحليل مرة أ 2016/ 10
 .(2004 ،معامل الثبات باستخدام معادلة هولستي التالية )طعيمةبحساب 
 
 

 
  

 .( وهذا يد  علي ثبات التحليل%85وكان معامل الثبات بلغ )
 
 :حليل عبر امفرادتثبات ال -2
 

تحليتتل الباحثتتة وبتتين نتتتائج تحليتتل التتتي توصتتل اليهتتا مختصتتون فتتي  ويقصتد بتته متتدى االترتتا  بتتين نتتتائج
واختارت الباحثة معلم كيمياء للصف العاشر وطلبت منها القيام بعملية التحليتل  ،مجا  تدريس الكيمياء

 %100× عدد مرات االترا  معامل الثبات =
  عدد مرات االترا  + عدد مرات االختلف
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( وهتتذا يتتد  %81( = )2004 ،بشتتكل مستتتقل وكتتان معامتتل الثبتتات باستتتخدام معادلتتة هولستتتي )طعيمتتة
 .ثبات عا  للتحليل علي
 

ة هم المرتتتاهيم والمبتتتادع والنظريتتتات والتعميمتتتات فتتتي وحتتتدئج التحليتتتل تتتتم إعتتتداد قائمتتتة بتتتأوبنتتتاء علتتتي ننتتتا
 .(5الملحح ) العتمادها في بناء االختبار التحصيلي( 6 الملحح)الكيمياء الع وية الصف العاشر 

 
  اد جتدو  عتمت، وتتم إ عتمتاد مستتويات تصتنيف بلتومإعداد امختبار في صورته ا ولية حي  تتم إ

 (6 ملحتتتح)هتتتداف وتصتتتنيراتها قائمتتتة ا حستتتب  ختبتتتار التحصتتتيلي وفقتتتا لمستتتتويات بلتتتومات لإالمواصتتتر
ختيتار ( فقترة متن نتوا ام25وتتم صتياغة ) ،هتدافنسبي لكل متن المحتتوى ومستتويات ا يراعي الوزن ال

متن اختبتارات  حيت  تميتز هتذا االختبتار عتن غيترا( لجميتع الرقترات، 44من متعدد حي  كانت البدائل )
إحتمتتا   44جابتتات الصتتحيحة لكتتل فقتترة متتن بتتين الختيتتار متتن متعتتدد أن الطالتتب يختتتار امجابتتة / اما

ممتا أخترج  ،جابتةوالست ا  الواحتد لته أكثتر متن إ ،كثتر متن ست ا حيت  أن الخيتارات قتد تكتون ال جابة،لإ
 .(5الملحح )التخمين سلوب جديد للتركير ويبتعد عن امختبار عن الرتابة وينمي عند الطالب أ

 
 ختبار التحصيلي جدول المواصفات لإل

 
الكيميتاء الع توية لمستاعدتها  وزان النستبية لكتل مو توا متن مو توعات وحتدةيهدف التي استتخراج ا 

ك هتداف علتي تصتنيف بلتوم وذلتفي إعداد البنتود امختباريتة لإختبتار المتراد إعتدادا، بحيت  تتم قيتاس ا 
يو تتتح التتتوزن النستتتبي وعتتتدد االستتتئلة لكتتتل مو تتتوا متتتن  ( 3.3)والجتتتدو   لمناستتتبتها لغتتترض الدراستتتة

 .مو وعات الوحدة
 

 ول المواصفات ل ختبار التحصيلي في الكيمياء العضويةجد :3.3الجدو  
 

 

 الدرس
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذكر 

(0.30) 
فهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم 

(0.28) 
 تطبيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح

(0.15) 
مهارات عليتا 

(0.27) 
 عدد االسئلة

 14 4 2 4 4 (0.54االلكانات )
 11 3 2 3 3 (0.46)االلكينات 

 25 7 4 7 7 عدد االسئلة لكل مستوى 
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 صدق امختبار
 

ختصتتار متتن د متتن المحكمتتين متتن ذوي الخبتترة وامختبتتار بعر تته علتتي عتتدتتتم التحقتتح متتن صتتد  ام
م وذلتك لمراجعتة فقترات االختبتار والحكت (7 الملحح) ساتذة الجامعات ومشرفين تربويين ومعلمي كيمياءأ

 .باقتراحاتهم وتعديلتهمخذ وتم ا  ،عليها
 

 ثبات امختبار 
 

 ،( طالبتتا متن مجتمتتع الدراستتة وختتارج العينتتة20تتم تطبيتتح االختبتتار علتتي عينتة استتتطلعية مكونتتة متتن )
( وبعد استخدام 0.87يساوي ) لنصرية وكان معامل الثبات بيرسون وتم حساب الثبات بواسطة التجزئة ا

ختبتتار يتمتتتع ا دليتتل كتتافي علتتي ان ام( وهتتذ0.92ات يستتاوي )معادلتتة ستتبيرمان بتتراون المعدلتتة كتتان الثبتت
 .بثبات

 
 زمن امختبار 
بحستتاب المتوستتم الحستتابي للتتزمن  ،( دقيقتتة40ختبتتار والبتتالغ )االجابتتة علتتي أستتئلة ام تتتم حستتاب زمتتن

  :الذي استغرقه طلب العينة االستطلعية حسب المعادلة التالية
 
  
 

دقيقتة وحستب المعادلتة  45دقيقتة والطالتب الثتاني انهتي فتي متدة  35حي  أنهي الطالب االو  في متدة 
 دقيقة  40السابقة يكون الزمن = 

 

 السهولة والصعوبة والتمييز  معام ت
 اوم معامل السهولة 

نتة ر بعتد تطبيقته علتي عيختبتايتز لرقترات املصعوبة ومعامل التميالسهولة وا قامت الباحثة بتحديد درجة
جابتتتة عامتتتل الستتتهولة بعتتتدد الطتتتلب التتتذين أجتتتابوا إ( طالبتتتة، حيتتت  يحتتتدد م20ستتتتطلعية مكونتتتة متتتن )إ

 صحيحة مقسوما علي عدد الطلبة الكلي حسب المعادلة التالية 
 

 معامل السهولة = 
 

 زمن الطالب الثانيزمن الطالب االو  +  زمن االختبار =
2 

 عدد الطلب الذين اجابوا اجابة صحيحة
 عدد الطلب الكلي
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 :امل التمييزمع
 40ختبار التحصيل =حي  أن مجموا العلمات متم حسابه كما يلي 

 حسب الدرجات  ختبار تصاعديا  تم ترتيب أورا  ام -1
 (20قل من ( ودنيا )أ20تم تقسيم أورا  الطلبة إلي مجموعتين عليا )أعلي أو تساوي  -2
ن التتذين حصتتلوا جابتتة صتتحيحة علتتي كتتل ستت ا ، متتن بتتيجتتابوا إتتتم حصتتر عتتدد الطتتلب التتذين أ -3

 علي درجات عليا
تم حصر عدد الطلب الذين أجابوا اجابة خاطئة علي كل س ا ، من بتين التذين خصتلوا علتي  -4

 درجات دنيا.
 تم تطبيح المعادلة التالية: -5

 )ا د( –)ا ا(  معامل التمييز =
 ن

ات الصتحيحة ، )ا د( = عتدد امجابتجابات الصحيحة فتي المجموعتة العليتاحي  أن )ا ا( = عدد ام
 حدى المجموعتين.عدد الطلب في إ )ن( =في المجموعة الدنيا، 

راوحتت ن الرقترة تعتد جيتدة اذا تعلي قيم معاملت الستهولة والتمييتز تتم إعتمتاد فقترات االختبتار،  وبناء 
 (.2000 ( )عودة،0.30كبر من )أها ذا كانت قيم تمييز ( , وا  0.80-0.20معاملت السهولة بين )

 عاملت السهولة والتمييز كما في الجدو  التالي :وكانت م
 

 ومعاملت التمييز لرقرات االختبار  درجة السهولة :4.3جدو  
 

 التمييز  معامل السهولة  رقم الرقرة  التمييز معامل السهولة  رقم الرقرة
1.  0.66 0.30 14. 0.61 0.40 
2.  0.37 0.30 15. 0.77 0.81 
3.  0.48 0.20 16. 0.30 0.50 
4.  0.76 0.68 17. 0.77 0.20 
5.  0.76 0.81 18. 0.80   0.50 
6.  0.97 0.79 19. 0.20 0.61 
7.  0.47 0.50 20. 0.77 0.34 
8.  0.46 0.54 21. 0.58 0.65 
9.  0.78 0.81 22. 0.44 0.74 

10.  0.79 0.50 23. 0.54 0.50 
11.  0.63 0.71 24. 0.46 0.40 
12.  0.36 0.38 25. 0.69 0.30 
13.  0.58 0.59    
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 :راءات الدراسةجإ 6.3
 

 تلخصت خطوات الدراسة في المراحل امتية:
 وم الجان  النظري:أ
 

 تحديد مشكلة الدراسة وكتابة مخطم البح  وفح عناصر الخطة.

 عرض الدراسات والبحو  السابقة ذات العلقة بمشكلة الدراسة.

 طار النظري الخار بمو وا الدراسة.كتابة ام

 
 الجان  امجرائي  :ثانيا
 

 :تيةوتمثل في الخطوات ا 
 :قبل تطبيق الدراسة 
 

ة التربيتة والتعلتيم فتي محافظتة يلتقديمه لمدير  (8ملحح )الحصو  علي كتاب تسهيل مهمة من الجامعة 
 بيت لحم.

 الحصتتو  علتتي موافقتتة متتن مديريتتة التربيتتة والتعلتتيم فتتي محافظتتة بيتتت لحتتم لتطبيتتح الدراستتة فتتي مدارستتها
 .(9 )ملحح

 وحتتدة " الكيميتاء الع توية " مو تتوا البحت  لتحديتد قائمتتة باالهتداف والمرتاهيم والمبتتادعتحليتل محتتوى 
  (6ملحح )المت منة في الوحدة 

جتتتتراء دقه متتتتن ختتتتل  عر تتتته علتتتتي المحكمتتتتين وا  والتأكتتتتد متتتتن صتتتت (5ملحتتتتح) ختبتتتتار التحصتتتتيلإعتتتتداد إ
 .ة )سبيرمان براون(يستخدام التجزئة النصرفي  وء آرائهم مع حساب الثبات لإختبار بإالتعديلت 

 .عداد قائمة بمهارات التركير الناقدإ 

عتداد الباحثتتة والتأكتد متتن صتدقه متتن ختل  عر تته متتن إ  (4ملحتح) ختبتار مهتتارات التركيتر الناقتتدإعتداد إ
جتتراء التعتتديل  ختبتتار معادلتتة ستتبيرمان بتتراون ت فتتي  تتوء آرائهتتم متتع حستتاب ثبتتات امعلتتي المحكمتتين وا 

 وكرونبال الرا.

جراء التعديلت في  وء آراء المحكمين  لمعلم وعر ه علي المحكمينل اعداد دليإ   (1ملحح )وا 
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 التعتاون والتواصتل واالبتداا)لقياس مهتارات القترن الحتادي والعشترون  (Rubricعداد بطاقة ملحظة )إ  
 ،( وعر تتها علتتي المحكمتتين واجتتراء التعتتديلت المناستتبة عليهتتا لغتترض الصتتد 3ملحتتح ) (التكنولتتوجي

 .ثبات الملحظين بواسطة معادلة كوبروعمل 
 

 :أثناء تطبيق الدراسة
 

 .تحديد عينة الدراسة والمتمثلة المجموعة ال ابطة والمجموعة التجريبية 

 علتتتتتي المجمتتتتتوعتين قبليتتتتتا للتأكتتتتتد متتتتتن تكتتتتتاف  المجموعتتتتتات بتتتتتتاري   ختبتتتتتار التحصتتتتتيلتطبيتتتتتح إ
 .م(5/2/2017)

 (م6/2/2017ري  )تطبيح اختبار التركير الناقد في الكيمياء بتا. 

  فتتتي الرتتتترة الواقعتتتة بتتتين  (تطبيتتتح بطاقتتتة الملحظتتتة الروبتتترك )مهتتتارات القتتترن الحتتتادي والعشتتترون
 .(28/2/2017( الي )5/2/2017)

  نموذجتدريس المجموعة التجريبية باستخدام SAMR  والمجموعة ال ابطة بالطريقة االعتياديتة
 .(16/4/2017الي  12/2/2017بدءا  من تاري  ).للمعلم

 (17/4/2017علي المجموعتين بعديا بتاري  ) (ختبار التحصيلتطبيح االختبار )إ. 

 ختبتتتتتتتتار مهتتتتتتتتارات التركيتتتتتتتتر الناقتتتتتتتتد( علتتتتتتتتي المجمتتتتتتتتوعتين بعتتتتتتتتديا بتتتتتتتتتاري  تطبيتتتتتتتتح االختبتتتتتتتتار )إ
(18/4/2017). 

  فتتتي الرتتتترة الواقعتتتة بتتتين  (تطبيتتتح بطاقتتتة الملحظتتتة الروبتتترك )مهتتتارات القتتترن الحتتتادي والعشتتترون
 .(30/4/2017الي ( 2/4/2017)

 
 :بعد تطبيق الدراسة

 

ا وتنظيمهتتتتا وتحليلهتتتتا حصتتتتائية لبيانتتتتات الدراستتتتة وذلتتتتك متتتتن ختتتتل  جمتتتتع البيانتتتتات وتبويبهتتتتالمعالجتتتتة ام
 حصائية المناسبة باستخدام ا ساليب ام

 
 متغيرات الدراسة: 7.3

 

 أوم: المتغيرات المستقلة :
  SAMRوهي نموذج الطريقة  .1

 الجنس  .2
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 غيرات التابعة:ثانيا : المت
 : تتتم قياستته باستتتخدام اداتتتين تتتم بنتتائهن متتن قبتتل الباحثتتة )ستتلمالحتتادي والعشتترينمهتتارات القتترن  -1

قلة ال وذلتك  ن التركيتر الناقتد كمهتارة مستت ( 4ملحح)اختبار التركير الناقد ، (3 ملحح)التقدير اللرظي 
أداا خاصتتة تحتتتوي علتتي مهتتارات  يمكتتن قياستتها باستتتخدام روبتترك مهتتارات القتترن الحتتادي والعشتترين ولتته

 لهذا الغرض. التركير الناقد وقامت الباحثة بإعداد اختبار تركير ناقد في الكيمياء الع وية

 ( الذي اعدته الباحثة لهذا الغرض.5 ملحح) لتحصيل: تم قياسه باستخدام اختبار التحصيلا -2

 
 :سالي  امحصائية المستخدمة في الدراسةاأل 8.3
 
حيتتت  تتتتم  ،(SPSSجتماعيتتتة )الدراستتتة تتتتم إستتتتخدام الرزمتتتة امحصتتتائية للعلتتتوم امعتتتن أستتتئلة  جابتتتةلإ

 Cooper رتبتتتتاو بيرستتتتون ومعادلتتتتة كتتتتوبرإستتتتخدام ا ستتتتاليب التاليتتتتة: معامتتتتل كرونبتتتتال الرتتتتا ومعامتتتتل إ
)القبلي  ختبار المهاراتر الناقد وا  والتركي التحصيلختبار م نحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية وامو 
لعلمتتتات و  .البعتتتدي التحصتتتيلختبتتتار إ( لعلمتتتات ANCOVAتحليتتتل التبتتتاين المصتتتاحب )و  لبعتتتدي(وا
 لعتتدم.البعدي مهتتارات القتترن الحتتادي والعشتترون ختبتتار إلعلمتتات  ختبتتار مهتتارات التركيتتر الناقتتد البعتتديإ

التي لذي يعزى التمكن من ال بم التجريبي لبعض متغيرات الدراسة، وتخريض التباين في المشاهدات ا
زالتتة أ ذ ا، رجاعتته للمتغيتتر المستتتقلا كانتتت داللتتته علتتي نتتتائج البحتت  وا  ي تتتأثير مهمتتالخطتتأ التجريبتتي، وا 

يصتتعب الحصتتو  علتتي مجموعتتات متكافئتتة حستتب متغيتتر معتتين، وهتتذا يتت ثر علتتي نتتتائج التجربتتة التتي 
ت القتتترن ستتلم تقتتتدير مهتتتاراتتتم إستتتتخدام االحصتتتاء الوصتتري مختبتتتار مهتتتارات لجانتتب تتتتأثير المعالجتتتة. و 

لتتي ع، وقامتتت الباحثتتة بتحليتتل البيانتتات وترستتيرها, ومقارنتتة نتتتائج التطبيتتح، ومناقشتتتها الحتتادي والعشتترين
 .راسات السابقة المرتبطة بالمو وا وء االطار النظري والد
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 الفصل الرابع 
 نتائا الدراسة 

 
 :مقدمة

 
والتتتي هتتدفت التتتي الكشتتف عتتن فاعليتتتة  تنتتاو  هتتذا الرصتتل عر تتتا للنتتتائج التتتي توصتتلت اليهتتتا الدراستتة

والتحصتتتيل لتتتدى طلبتتتة الصتتتف  الحتتتادي والعشتتترينفتتتي تنميتتتة مهتتتارات القتتترن  SAMR نمتتتوذج استتتتخدام
وعمتتتتتل التحلتتتتتيلت الوصتتتتترية  ،بعتتتتتد تطبيتتتتتح إجتتتتتراءات الدراستتتتتة وجمتتتتتع بياناتهتتتتتا ،العاشتتتتتر فتتتتتي الكيميتتتتتاء
 .سئلة وفيما يأتي عرض النتائج بالتسلسل حسب اال ،واالستداللية اللزمة

 
 النتائا المتعلقة بالسيال امول للدراسة  1.4
 

فذذي تنميذذة مهذذارات القذذرن الحذذادي والعشذذرين لذذدى طلبذذة  SAMR هذذل يختلذذف اثذذر اسذذتخدام نمذذوذج
 ؟الصف العاشر باخت ف طريقة التدريس والجنس والتفاعل بينهما

 
 :ا تيتينن عن الس ا  الرر يتيوانبثح 

 
 بذين( α= 0.05وق ذات دملذة احصذائية عنذد مسذتوى الدملذة )الفرضية األولت: م توجد فر  -1

 متوسطات ع مات طلبة الصذف العاشذر فذي اختبذار مهذارات القذرن الحذادي والعشذرين تعذزى لطريقذة
 التدريس والجنس والتفاعل بينهما.

 

متتات لعلالختبتتار الرر تتية ا ولتتي قامتتت الباحثتتة بحستتاب المتوستتطات الحستتابية واالنحرافتتات المعياريتتة 
للجتتتنس وطريقتتتة  مهتتتارات القتترن الحتتتادي والعشتترين )القبلتتتي والبعتتدي( طلبتتة الصتتتف العاشتتر فتتتي روبتترك
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعلمتات الطلبتة فتي ( يو ح ذلك.1.4، والجدو  )التدريس
 روبرك مهارات القرن الحادي والعشرين )القبلي والبعدي( تبعا لطريقة التدريس .

 
القتترن  مهتتارات روبتتركلعلمتتات الطلبتتة فتتي المتوستتطات الحستتابية واالنحرافتتات المعياريتتة  :1.4دو  جتت

 الحادي والعشرين )القبلي والبعدي( تبعا لطريقة التدريس
 

الطريقة               
 االختبار

 البعدي القبلي االحصاءات الوصرية

 االعتيادية
 )ال ابطة(

 48 48 العدد
 30.50 30.19 الوسم الحسابي
 12.94 12.61 االنحراف المعياري 

SAMR 
 )التجريبية(

 46 46 العدد
 46.11 30.89 الوسم الحسابي
 13.41 11.02 االنحراف المعياري 

 الكلي
 94 94 العدد

 38.14 30.53 الوسم الحسابي
 15.27 11.80 االنحراف المعياري 

 
فتتي المتوستتطات الحستتابية لعلمتتات طلبتتة الصتتف ن هنتتاك فروقتتا ظاهريتتة ( أ1.4يلحتتأ متتن الجتتدو  )

حيتتت  أن المتوستتتطات الحستتتابية للطريقتتتة ، المهتتتارات البعتتتدي روبتتتركالعاشتتتر تبعتتتا لطريقتتتة التتتتدريس فتتتي 
حيتت  بلتتغ المتوستتم الحستتابي للمجموعتتة  التجريبيتتة أعلتتي متتن المتوستتطات الحستتابية للطريقتتة االعتياديتتة،

( بتتتتتانحراف 30.50وللمجموعتتتتتة ال تتتتتابطة ) (13.41)( بتتتتتانحراف معيتتتتتاري قيمتتتتتته 46.11التجريبيتتتتة )
  (.12.94معياري قيمته )

 
بعتا توقد قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحستابية واالنحرافتات المعياريتة للختبتارين القبلتي والبعتدي 

 ( يو ح ذلك.2.4لمتغير الجنس. والجدو  )
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 بتتتار مهتتتارات القتتترن الحتتتادي والعشتتترينالختالمتوستتتطات الحستتتابية واالنحرافتتتات المعياريتتتة  :2.4جتتتدو  
 )القبلي والبعدي( تبعا الجنس

 

 البعدي القبلي امحصاءات الوصفية امختبار         الجنس

 ورذك
 57 57 العدد

 30.72 24.26 الوسم الحسابي
 14.52 9.67 االنحراف المعياري 

 ا نإ
 37 37 العدد

 49.57 40.19 الوسم الحسابي
 7.29 7.50 اري االنحراف المعي

 الكلي
 94 94 العدد

 38.14 30.53 الوسط الحسابي
 15.27 11.80 امنحراف المعياري 

 

( ان هنتتاك فروقتتا ظاهريتتة فتتي المتوستتطات الحستتابية لعلمتتات طلبتتة الصتتف 2.4يلحتتأ متتن الجتتدو  )
 اعلتي االنا المتوسطات الحسابية لعلمات  حي  أنالعاشر تبعا للجنس في روبرك المهارات البعدي، 

( بتتانحراف 49.57)للنتتا ، حيتت  بلتتغ المتوستتم الحستتابي التتذكورمتتن المتوستتطات الحستتابية لعلمتتات 
 (. 14.52( بانحراف معياري قيمته )30.72) والمتوسم الحسابي للذكور(، 7.29معياري قيمته )

ختبتتتار ( لعلمتتات االANCOVAوللتحقتتح متتن داللتتتة هتتذا الرتترو  استتتتخدم تحليتتل التبتتاين المصتتتاحب )
 ( يو ح ذلك.5.4، والجدو  )لمهارات القرن الحادي والعشرين البعدي

 

الختبتار مهتارات  ( لعلمات االختبار البعديANCOVAنتائج تحليل التباين المصاحب ) :3.4جدو  
 القرن الحادي والعشرين

 

 مجموا المربعات مصدر التباين
درجات 
 الحرية

متوسم 
 المربعات

قيمة )ف( 
 المحسوبة

وى مست
 الداللة

 *0.00 189.78 5562.50 1 5562.502 القبلي
 *0.00 172.47 5055.04 1 5055.04 طريقة التدريس

 0.020* 5.57 163.41 1 163.41 الجنس
 0.379 0.78 22.89 1 22.89 الجنس *طريقة التدريس

   29.30 89 2608.51 الخطأ داخل المجموعات
    94 158409.00 الكلي
 (α= 0.05توى الداللة )*دالة عند مس
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 النتائا المتعلقة بطريقة التدريس
 

( فتي متوستطات α= 0.05وجتود فترو  ذات داللتة إحصتائية علتي مستتوى )( 3.4يت ح من الجتدو  )
طريقتتتتة علمتتتتات طلبتتتتة الصتتتتف العاشتتتتر فتتتتي اختبتتتتار مهتتتتارات القتتتترن الحتتتتادي والعشتتتترين تعتتتتزى لمتغيتتتتر 

ر حستتابية المعدلتتة واالخطتتاء المعياريتتة البعديتتة فتتي اختبتتا( يبتتين المتوستتطات ال4.4، والجتتدو  )التتتدريس
 روبرك مهارات القرن الحادي والعشرون 

الختبار القترن الحتادي والعشترين المتوسطات الحسابية الموزونة لقياس التحصيل البعدي :  4.4جدو  
 تبعا لطريقة التدريس

 
 الخطأ المعياري  الوسم الحسابي الطريقة

 0.82 31.14 )ال ابطة( االعتيادية
SAMR )0.81 46.19 )التجريبية 

 
في متوسطات علمات طلبة الصف العاشر فتي اختبتار مهتارات ( وجود فر  4.4نلحأ من الجدو  )

 SAMR الطريقة التجريبية نموذج  القرن الحادي والعشرين تعزى لطريقة التدريس، ولصالح
 

 النتائا المتعلقة بالجنس:
 

( في متوسطات علمات طلبة الصتف α= 0.05لة إحصائية علي مستوى )وجود فرو  ذات دالتبين  
 العاشر في اختبار مهارات القرن الحادي والعشرين تعزى لمتغير الجنس.

فتتتي اختبتتتار مهتتتارات القتتترن ( يو تتتح المتوستتتطات الحستتتابية الموزونتتتة لقيتتتاس التحصتتتيل 5.4والجتتتدو  )
 البعدي تبعا لمتغير الجنسالحادي والعشرين 

 

الختبتار مهتارات القترن الحتادي والعشترين المتوسطات الحسابية الموزونة لقياس التحصتيل  :5 4.جدو 
 البعدي تبعا لمتغير الجنس

 الخطأ المعياري  الوسم الحسابي الجنس
 0.83 36.83 ذكر
 1.10 40.51 أنثي

 

فتتتي متوستتتطات علمتتتات طلبتتتة الصتتتف العاشتتتر فتتتي اختبتتتار  ( وجتتتود فتتترو  5.4نلحتتتأ متتتن الجتتتدو  )
 ، وقد كانت الررو  لصالح امنا .هارات القرن الحادي والعشرين تعزى لمتغير الجنسم
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 النتائا المتعلقة بالتفاعل بين طريقة التدريس والجنس
 

( يتبين أن قيمة )ف( للتراعل ANCOVA( نتائج تحليل اختبارات تحليل التغاير)3.4بالرجوا للجدو  )
 أعلي( وهي 0.379( ومستوى الداللة المحسوبة يساوي )0.781ما بين طريقة التدريس والجنس هي )

وعليته يتتم قبتو  الرر تية الصتررية بعتدم وجتود فترو  ذات  (α= 0.05متن مستتوى الداللتة االحصتائية )
فتتي متوستتطات علمتتات طلبتتة الصتتف العاشتتر فتتي  (α= 0.05داللتتة احصتتائية عنتتد مستتتوى الداللتتة )

 الجنس.و طريقة التدريس ا للتراعل بين اختبار مهارات القرن الحادي والعشرين تبع
 

ن بذي (α= 0.05الفرضية الثانية: م توجد فروق ذات دملذة احصذائية عنذد مسذتوى الدملذة ) -2
س متوسذذطات ع مذذات طلبذذة الصذذف العاشذذر فذذي اختبذذار مهذذارات التفكيذذر الناقذذد تعذذزى لطريقذذة التذذدري

 والجنس والتفاعل بينهما.
 

يتتتتتتة الباحثتتتتتتة بحستتتتتتاب المتوستتتتتتطات الحستتتتتتابية واالنحرافتتتتتتات المعيار الختبتتتتتتار الرر تتتتتتية الثانيتتتتتتة قامتتتتتتت و 
ويو تتتتتح اقتتتتتد )القبلتتتتتي والبعتتتتتدي(، مهتتتتتارات التركيتتتتتر الن اختبتتتتتارلعلمتتتتتات طلبتتتتتة الصتتتتتف العاشتتتتتر فتتتتتي 

 االنحرافات المعيارية. و المتوسطات الحسابية ( 6.4الجدو  )
 

تبعتا  ركيتر الناقتد )القبلتي والبعتدي(المتوسطات الحستابية واالنحرافتات المعياريتة الختبتار الت :6.4جدو  
 لطريقة التدريس

 

 البعدي القبلي امحصاءات الوصفية الطريقة         امختبار

 االعتيادية
 48 48 العدد

 55.73 34.23 الوسم الحسابي
 13.94 11.40 االنحراف المعياري 

SAMR 
 46 46 العدد

 63.15 34.76 الوسم الحسابي
 13.58 8.41 االنحراف المعياري 

 الكلي
 94 94 العدد

 59.36 34.49 الوسم الحسابي
 14.19 10.00 االنحراف المعياري 

 
( ان هنتتاك فروقتتا ظاهريتتة فتتي المتوستتطات الحستتابية لعلمتتات طلبتتة الصتتف 6.4يلحتتأ متتن الجتتدو  )

( أن 1.4دو  )العاشر تبعا لطريقة التدريس اختبتار التركيتر الناقتد ، كمتا أظهترت النتتائج متن ختل  الجت
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المتوسطات الحسابية لعلمات المجموعتة ال تابطة اقتل متن المتوستطات الحستابية لعلمتات المجموعتة 
( بتتتتتانحراف معيتتتتتاري قيمتتتتتته 63.15التجريبيتتتتتة، حيتتتتت  بلتتتتتغ المتوستتتتتم الحستتتتتابي للمجموعتتتتتة التجريبيتتتتتة )

 (. 13.94( بانحراف معياري قيمته )55.73(، وللمجموعة ال ابطة )13.58)
 

( متتت الباحثتتة بحستتاب المتوستتطات الحستتابية واالنحرافتتات المعياريتتة للختبتتارين )القبلتتي والبعتتديوقتتد قا
 ( يو ح ذلك.47.تبعا لمتغير الجنس. والجدو  )

 
تبعتا  المتوسطات الحستابية واالنحرافتات المعياريتة الختبتار التركيتر الناقتد )القبلتي والبعتدي( :7.4جدو  
 الجنس

 
 البعدي القبلي حصاءات الوصفيةام الجنس      امختبار

 ذكور`
 57 57 العدد

 58.77 35.96 الوسم الحسابي
 15.06 10.39 االنحراف المعياري 

 ا أن
 37 37 العدد

 60.27 32.22 الوسم الحسابي
 12.88 9.03 االنحراف المعياري 

 الكلي
 94 94 العدد

 59.36 34.49 الوسم الحسابي
 14.19 10.00 االنحراف المعياري 

 
( ان هنتتاك فروقتتا ظاهريتتة فتتي المتوستتطات الحستتابية لعلمتتات طلبتتة الصتتف 7.4يلحتتأ متتن الجتتدو  )

 (7.4العاشر تبعا لطريقتة التتدريس فتي اختبتار التركيتر الناقتد، كمتا أظهترت النتتائج متن ختل  الجتدو  )
االنتتا ، حيتت  بلتتغ أن المتوستتطات الحستتابية لعلمتتات التتذكور اقتتل متتن المتوستتطات الحستتابية لعلمتتات 

( بتانحراف 58.77(، وللتذكور )12.88( بتانحراف معيتاري قيمتته )60.27المتوستم الحستابي للنتا  )
 (. 15.06معياري قيمته )

 
( لعلمتتتات اختبتتتار ANCOVAوللتحقتتتح متتتن داللتتتة هتتتذا الرتتترو  استتتتخدم تحليتتتل التبتتتاين المصتتتاحب )

 لك.( يو ح ذ8.4تركير الناقد البعدي، والجدو  )مهارات ال
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ت طلبتة الصتف العاشتر علمتالمتوستطات ( ANCOVAنتائج تحليل التباين المصتاحب ) :8.4جدو  
 وفقا لطريقة التدريس والجنس والتراعل بينهما. اختبار مهارات التركير الناقد البعدي االساسي

 

 مجموا المربعات مصدر التباين
درجات 
 الحرية

متوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم 
 المربعات

قيمتتتتتتتتتتتة )ف( 
 المحسوبة

مستتتتتتتتتتتتتتوى 
 اللةالد

 0940. 2.868 536.751 1 536.751 القبلي
 *0100. 6.955 1301.787 1 1301.787 طريقة التدريس

 4660. 5360. 100.294 1 100.294 الجنس
 4860. 4880. 91.420 1 91.420 الجنس * طريقة التدريس
   187.165 89 16657.667 الخطأ داخل المجموعات

    94 349962.000 الكلي
 (α= 0.05)حصائيا *دالة ا

 
 المتعلقة بطريقة التدريس النتائا 

 
( فتتتي α= 0.05( إلتتتي وجتتتود فتتترو  ذات داللتتتة إحصتتتائية علتتتي مستتتتوى )8.4يت تتتح متتتن الجتتتدو  )

  .طريقة التدريسمتوسطات علمات طلبة الصف العاشر في اختبار التركير الناقد تبعا لمتغير 
 

 زونة لقياس التحصيل البعدي تبعا لطريقة التدريس( يو ح المتوسطات الحسابية المو 9.4والجدو  )
 

 المتوسطات الحسابية الموزونة لقياس التحصيل البعدي تبعا لطريقة التدريس :9.4جدو  
 

 الخطأ المعياري  الوسم الحسابي الطريقة
 2.05 55.81 االعتيادية
SAMR 63.45 2.05 

 
علمتتتات طلبتتتة الصتتتف العاشتتتر فتتتي ( وجتتتود فتتترو  ظاهريتتتة فتتتي متوستتتطات 9.4نلحتتتأ متتتن الجتتتدو  )

 SAMRالطريقة التجريبية نموذج اختبار التركير الناقد تعزى لطريقة التدريس، ولصالح 
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  بالجنسالنتائا المتعلقة 
 

يتبتتين أن قيمتتة ف المحستتوبة  (ANCOVA(  نتتتائج التحليتتل المصتتاحب )8.4يلحتتأ متتن الجتتدو  )
 =α) (  اعلي من مستوى الداللة االحصتائية 0.46)( وأن مستوى الداللة0.53لمتغير الجنس بلغت )

 =αوجتود فترو  ذات داللتة إحصتائية علتتي مستتوى ) وعليته يتتم قبتو  الرر تية الصتررية بعتتدم (0.05

( فتتي متوستتطات علمتتات طلبتتة الصتتف العاشتتر فتتي اختبتتار مهتتارات التركيتتر الناقتتد تبعتتا لمتغيتتر 0.05
  الجنس.

 
 التدريس والجنس : النتائا المتعلقة بالتفاعل بين طريقة

 
( يتبتين أن قيمتة ف المحستوبة للتراعتل بتتين ANCOVA( نتتائج تحليتل التغتتاير )8.4بتالرجوا للجتدو  )

( وهتتتي قيمتتتة اكبتتتر متتتن مستتتتوى 0.48( وقيمتتتة مستتتتوى الداللتتتة )0.48طريقتتتة التتتتدريس والجتتتنس هتتتي )
 =α)مستتوى الداللتة أي أنته التوجتد فترو  ذات داللتة احصتائية عنتد  (α= 0.05)الداللتة االحصتائية 

للتراعل بين طريقة التدريس والجنس في اختبار التركير الناقد وعليه يتم قبو  الرر ية الصررية  (0.05
لطلبتة الصتف العاشتر االساستتي  فتي اختبتار التركيتر الناقتدبعتدم وجتود فترو  بتين المتوستطات الحستابية 
 تعزى للتراعل بين طريقة التدريس والجنس 

 
 متعلقة بالسيال الثاني للدراسة النتائا ال 2.4
 

فذذي التحصذذيل لذذدى طلبذذة الصذذف العاشذذر فذذي الكيميذذاء  SAMRهذذل يختلذذف اثذذر اسذذتخدام نمذذوذج 
 ؟باخت ف طريقة التدريس والجنس والتفاعل بينهما

 
 :انبثح عن الس ا  الرر ية الصررية االتية

 
 ين متوسذطات ع مذات طلبذة( بذα= 0.05م توجد فروق ذات دملة احصائية عنذد مسذتوى الدملذة )

 ما.التدريس والجنس والتفاعل بينه ةالتحصيل في الكيمياء تعزى لطريق الصف العاشر في اختبار
 

ر ة قامتتت الباحثتتة بحستتاب المتوستتطات الحستتابية واالنحرافتتات المعياريتتة الختبتتالثتتالثاالختبتتار الرر تتية 
 ( يو ح ذلك.10.4)القبلي والبعدي(، والجدو  ) التحصيل
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)القبلتتتتي  التحصتتتيل فتتتي الكيميتتتاءالمتوستتتطات الحستتتابية واالنحرافتتتات المعياريتتتتة الختبتتتار :10.4و  جتتتد
 والبعدي( تبعا لطريقة التدريس

 
 البعدي القبلي امحصاءات الوصفية امختبارالطريقة    

 االعتيادية
 48 48 العدد

 23.71 5.02 الوسم الحسابي
 5.48 1.98 االنحراف المعياري 

SAMR 
 46 46 عددال

 29.74 6.78 الوسم الحسابي
 6.17 3.62 االنحراف المعياري 

 الكلي
 94 94 العدد

 26.66 5.88 الوسم الحسابي
 6.54 3.02 االنحراف المعياري 

 

( أن المتوسطات الحسابية للطريقة التجريبية أعلي من المتوسطات الحسابية 10.4نلحأ من الجدو  )
 (29.74)اختبتتارات التحصتتيل حيتت  أن بلتتغ الوستتم الحستتابي للطريقتتة التجريبيتتة  للطريقتتة االعتياديتتة فتتي

بتإنحراف معيتاري  (23.71)فتي حتين أن الوستم الحستابي للطريقتة االعتياديتة  (،6.17) بانحراف معيتاري 
(5.48.) 

الختبتتتتارات التحصتتتتيل فتتتتي وقتتتتد قامتتتتت الباحثتتتتة بحستتتتاب المتوستتتتطات الحستتتتابية واالنحرافتتتتات المعياريتتتتة 
 ( يو ح ذلك.11.4)القبلي والبعدي( تبعا لمتغير الجنس. والجدو  ) ياءالكيم

 

)القبلتتتي  التحصتتتيل فتتتي الكيميتتتاءالمتوستتتطات الحستتتابية واالنحرافتتتات المعياريتتتة الختبتتتار  : 11.4جتتتدو 
 والبعدي( تبعا الجنس

 

 البعدي القبلي امحصاءات الوصفية الجنس        امختبار

 ذكر
 57 57 العدد
 26.12 5.07 حسابيالوسم ال

 7.33 1.81 االنحراف المعياري 

 أنثي
 37 37 العدد

 27.49 7.14 الوسم الحسابي
 5.08 3.97 االنحراف المعياري 

 الكلي
 94 94 العدد

 26.66 5.88 الوسم الحسابي
 6.54 3.02 االنحراف المعياري 
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ن المتوستتطات الحستتابية للتتذكور أن المتوستتطات الحستتابية للنتتا  أعلتتي متت (11.4)يت تتح متتن الجتتدو  
 في اختبار التحصيل في الكيمياء، حي  أن الوسم الحسابي الختبار التحصيل في الكيمياء للنا  بلغ

(، فتتي حتتين أن الوستتم الحستتابي الختبتتار التحصتتيل فتتي الكيميتتاء 5.08( بتتإنحراف معيتتاري )27.49)
 (.7.33( بإنحراف معياري )26.12للذكور بلغ )

 
( لعلمتتتات اختبتتتار ANCOVAداللتتتة هتتتذا الرتتترو  استتتتخدم تحليتتتل التبتتتاين المصتتتاحب )وللتحقتتتح متتتن 

 ( يو ح ذلك.12.4البعدي، والجدو  )التحصيل في الكيمياء 
 

 التحصتيل فتي الكيميتتاء( لعلمتات اختبتتار ANCOVAنتتائج تحليتل التبتتاين المصتاحب ) :12.4جتدو  
 ا.تبعا لطريقة التدريس والجنس والتراعل بينهم  البعدي

 

 مجموا المربعات مصدر التباين
درجات 
 الحرية

متوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم 
 المربعات

قيمتتتتتتتتتتتة )ف( 
 المحسوبة

مستتتتتتتتتتتتتتوى 
 الداللة

 0.003* 9.086 284.417 1 284.417 القبلي
 *0.002 10.581 331.212 1 331.212 طريقة التدريس

 0.805 0.061 1.911 1 1.911 الجنس
 *0.039 4.390 137.432 1 137.432 * الجنسطريقة التدريس

   31.304 89 2786.015 الخطأ داخل المجموعات
    94 70786.000 الكلي

 (α= 0.05)*دالة احصائيا عند
 

 النتائا المتعلقة بطريقة التدريس 
 

لعلمتتتتات اختبتتتتار التحصتتتتيل فتتتتي الكيميتتتتاء  (ANCOVA( تحليتتتتل التبتتتتاين )12.4يت تتتتح متتتتن جتتتتدو  )
ل بينهمتا أن قيمتة ف المحستوبة للرتر  بتين علمتات طلبتة البعدي تبعا لطريقة التتدريس والجتنس والتراعت

( وأن مستتوى الداللتة المحستوبة 10.58المجموعتين ال ابطة والتجريبيتة فتي اختبتار التحصتيل تستاوي)
( وعليتته يتتتم رفتتض الرر تتية الصتتررية  بعتتدم وجتتود فتترو  دالتتة احصتتائيا عنتتد مستتتوى 0.002قتتد بلتتغ )
صتتتف العاشتتتر االساستتي تعتتتزى الستتتتخدام طريقتتتة التتتتدريس، فتتتي تحصتتيل طلبتتتة ال (α= 0.05)الداللتتة 
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البعتتدي تبعتتا  فتتي الكيميتتاء ( يو تتح المتوستتطات الحستتابية الموزونتتة لقيتتاس التحصتتيل13.4والجتتدو  )
 لطريقة التدريس

 
تبعتتتتا لطريقتتتتة  فتتتتي الكيميتتتتاء المتوستتتتطات الحستتتتابية الموزونتتتتة لقيتتتتاس التحصتتتتيل البعتتتتدي :13.4جتتتتدو  
 التدريس

 
 الخطأ المعياري  الحسابيالوسم  الطريقة

 0.89 0.86 االعتيادية
SAMR 24.63 28.83 

 
فتتي متوستتطات علمتتات طلبتتة الصتتف العاشتتر فتتي اختبتتتار  ( وجتتود فتترو  13.4نلحتتأ متتن الجتتدو  )

 . SAMRالطريقة التجريبيةطريقة التدريس، ولصالح التحصيل في الكيمياء البعدي تبعا لمتغير 
 

 النتائا المتعلقة بالجنس 
( 0.061( أن قيمتة ف لمتغيتر الجتنس تستاوي)ANCOVA( تحليتل التبتاين )12.4 ح متن جتدو  )يت

وعليته (α= 0.05)(  وهتي قيمتة أعلتي متن مستتوى الداللتة0.80وأن مستتوى الداللتة المحستوبة قتد بلتغ )
يتتتم قبتتو  الرر تتية الصتتررية بعتتدم وجتتود فتترو  دالتتة احصتتائيا عنتتد مستتتوى الداللتتة  فتتي تحصتتيل طلبتتة 

 لعاشر االساسي تعزى لمتغير الجنس الصف ا
 

 النتائا المتعلقة بالتفاعل بين طريقة التدريس والجنس :
 

يتبتتين أن قيمتتة )ف( للتراعتتل متتا بتتين  (ANCOVAالتغتتاير )( نتتتائج تحليتتل 12.4بتتالرجوا للجتتدو  )
( وهتتي قيمتتة أقتتل متتن 0.039( ومستتتوى الداللتتة االحصتتائية هتتو )4.39طريقتتة التتتدريس والجتتنس هتتي )

، وعليتته فإنتته يتتتم رفتتض الرر تتية الصتتررية بعتتدم وجتتود فتترو  ذات داللتتة (α= 0.05)ستتتوى الداللتتة م
بتتين متوستتطات علمتتات طلبتتة الصتتف العاشتتر فتتي اختبتتار  (α= 0.05)احصتائية عنتتد مستتتوى الداللتتة 

 التحصيل في الكيمياء تعزى للتراعل بين طريقة التدريس والجنس 
 

( يبتتتتين المتوستتتتطات الحستتتتابية واالنحرافتتتتات المعياريتتتتة 14.4) ولمعرفتتتتة مصتتتتدر الرتتتترو  فتتتتإن الجتتتتدو 
 لعلمات الطلبة في اختبار التحصيل تبعا للتراعل بين الجنس وطريقة التدريس .
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لتتدرجات الطلبتتة فتتي اختبتتار المتوستتطات الحستتابية المعدلتتة وا خطتتاء المعياريتتة البعديتتة  14.4الجتتدو  
 التدريس .التحصيل تبعا للتراعل بين الجنس وطريقة 

 
المتوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتطات  العدد طريقة التديس الجنس

 الحسابية المعدلة
 الخطأ المعياري 

 0.68 36.03 30 الطريقة االعتيادية ذكور
 SAMR 27 42.81 0.67نموذج  ذكور
 0.86 32.18 19 الطريقة االعتيادية انا 
 SAMR 18 45.25 0.88نموذج  انا 

 
اءت لصتتتالح االنتتتا  اللتتتواتي درستتتن باستتتتخدام الطريقتتتة ( أن الرتتترو  جتتت14.4ويلحتتتأ متتتن الجتتتدو  ) 

 . SAMRالتجريبية نموذج 
 

 لمهارت القرن الحادي والعشرينتحليل نتائا سلم التقدير اللفظي  3.4
 

ي مهتارات القترن الحتادلمعرفة المهارات التي حد  عليها التغيير فتي المجموعتات التجريبيتة فتي اختبتار 
بلتتي ت الباحثتتة بعمتتل مقارنتتة بتتين نتتتائج التتذكور واالنتتا  فتتي االختبتتار القالقبلتتي والبعتتدي، قامتت والعشتترين

 (، حي  يو ح الشكل العلقة بتين1.4) والبعدي ونتج عن تلك المقارنة المخطم البياني التالي الشكل
 االختبار القبلي للذكور واالنا  واالختبار البعدي ذكور وانا  

 

 مهارات الذكور واالنا  قبلي وبعديمقارنة نتائج سلم التقدير لل 1.4الشكل 
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( ان مهارة مشاركة االعما  عبر االنترنت كانت اقل نسبة استخدام في اختبار 1.4يلحأ من الشكل )
توظيتتتف التكنولوجيتتتا الحديثتتتة بالنستتتبة للنتتتا  اقتتتل المهتتتارات القبلتتتي بالنستتتبة للتتتذكور، فتتتي حتتتين مهتتتارة 
خدام االنترنتتتت ومواقتتتع التواصتتتل علتتتي اعلتتتي نستتتبة استتتتخدام فتتتي االختبتتتار القبلتتتي، وحصتتتلت مهتتتارة استتتت

استتتخدام بالنستتبة للنتتا ، ومهتتارة العمتتل التعتتاوني حصتتلت علتتي اعلتتي نستتبة استتتخدام بالنستتبة للختبتتار 
 القبلي للذكور.

 
حصتتتلت علتتتي اعلتتتي نستتتبة  Googleأن مهتتتارة استتتتخدام ُوجتتتد  للمهتتتارات امتتتا بالنستتتبة للختبتتتار البعتتتدي

مواقتتتتع التواصتتتتل م لبعتتتتدي، فتتتتي حتتتتين حصتتتتلت مهتتتتارة استتتتتخدافتتتتي االختبتتتتار ا استتتتتخدام بالنستتتتبة للنتتتتا 
االجتمتتاعي علتتي اعلتتي نستتبة بالنستتبة للتتذكور فتتي االختبتتار البعتتدي، وهتتذا يتتد  علتتي استتتخدام الطتتلب 

، بالمقابتتل فقتتد حصتتل SAMRللنترنتتت وشتتبكات التواصتتل بشتتكل اكبتتر فتتي التعلتتيم بعتتد تطبيتتح نمتتوذج 
ستلم التقتدير فتي االختبتار البعتدي، وهتذا يتد  علتي ان  جميتع المهتارات فتي تحسن كبير وتزايد كبيتر فتي

فتتتي تتتتدريس الكيميتتتاء كتتتان لتتته اثتتتر كبيتتتر علتتتي تنميتتتة مهتتتارات القتتترن الحتتتادي  SAMRتطبيتتتح نمتتتوذج 
 والعشرين جميعا.

 
 ملخص نتائا الدراسة: 4.4

ة لمتتات طلبتتت( فتتي متوستتطات عα= 0.05  ذات داللتتة إحصتتائية علتتي مستتتوى )وجتتود فتتر  .1
لصتتالح نمتتوذج  عشتترين تعتتزى لمتغيتتر طريقتتة التتتدريسمهتتارات القتترن الحتتادي وال الصتتف العاشتتر فتتي

SAMR 
لمتتتات طلبتتتة فتتتي متوستتتطات ع( 0.05α =  ذات داللتتتة إحصتتتائية علتتتي مستتتتوى )وجتتتود فتتتر  .2

 لصالح االنا  حادي والعشرين تعزى لمتغير الجنسمهارات القرن ال الصف العاشر في
 
فتي متوستطات علمتات طلبتة  (0.05α =ة إحصتائية علتي مستتوى )فترو  ذات داللت ال توجتد .3

 طريقة التدريس والجنسالصف العاشر في مهارات القرن الحادي والعشرين تبعا للتراعل بين 
فتتتي متوستتتطات علمتتتات طلبتتتة  (0.05α =ذات داللتتتة إحصتتتائية علتتتي مستتتتوى )   يوجتتتد فتتتر  .4

 SAMRلصالح نموذج  يقة التدريسلناقد تبعا لمتغير طر الصف العاشر في اختبار التركير ا
فتتي متوستتطات علمتتات طلبتتة ( 0.05α =  ذات داللتتة إحصتتائية علتتي مستتتوى )فتتر  وجتتدال ي .5

 الصف العاشر في مهارات التركير الناقد تبعا لمتغير الجنس.
فتي متوستطات علمتات طلبتة  (0.05α =فترو  ذات داللتة إحصتائية علتي مستتوى ) ال توجتد .6

 .طريقة التدريس والجنسارات التركير الناقد تبعا للتراعل بين الصف العاشر في اختبار مه
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فتتتي متوستتتطات علمتتتات طلبتتتة  (0.05α =  ذات داللتتتة إحصتتتائية علتتتي مستتتتوى )وجتتتود فتتتر  .7
 .SAMRلصالح نموذج  الصف العاشر في اختبار التحصيل في الكيمياء تبعا لمتغير طريقة التدريس

فتتي متوستتطات علمتتات طلبتتة  (0.05α =  ذات داللتتة إحصتتائية علتتي مستتتوى )فتتر وجتتد ال ي .8
 الجنس.الصف العاشر في اختبار التحصيل في الكيمياء تبعا لمتغير 

فتتي متوستتطات علمتتات طلبتتة ( 0.05α =وجتتود فتترو  ذات داللتتة إحصتتائية علتتي مستتتوى ) .9
ولصتتالح  طريقتتة التتتدريس والجتتنستبعتتا للتراعتتل بتتين  التحصتتيل فتتي الكيميتتاءالصتتف العاشتتر فتتي اختبتتار 

 .SAMR  اللواتي درسن باستخدام نموذج االنا
 

فإنه كتان يلحتأ ان جميتع المهتارات نمتت بشتكل   Rubricبالنسبة للنتائج وفح ترتيب المهارات حسب 
حيتت  أن النمتتوذج يعتمتتد بشتتكل كلتتي علتتي توظيتتف التكنولوجيتتا   SAMRملحتتوه بعتتد تطبيتتح نمتتوذج 

مجموعتتات تعاونيتتة ممتتا ادى التتي وجتتود فتتر  والبرمجيتتات التمتتام المهتتام المطلوبتتة، وذلتتك بالعمتتل  تتمن 
 وا ح في مهارات القرن الحادي والعشرين التي امتلكها الطلبة بعد تطبيح النموذج.
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 الفصل الخامس 
 مناقشة النتائا والتوصيات

 
 :مقدمة

 الحتتتادي والعشتتترينفتتتي تنميتتتة مهتتتارات القتتترن  SAMRثتتتر نمتتتوذج هتتتدفت هتتتذا الدراستتتة إلتتتي إستقصتتتاء أ
، وفتي هتذا الرصتل ستوف يتتم مناقشتة النتتائج المتعلقتة يل لدى طلبة الصف العاشر في الكيمياءوالتحص

 بأسئلة وفر يات الدراسة.
 

 :ول للدراسةقشة النتائا المتعلقة بالسيال األ منا 1.5
 

فذذي تنميذذة مهذذارات القذذرن الحذذادي والعشذذرين لذذدى طلبذذة  SAMR هذذل يختلذذف اثذذر اسذذتخدام نمذذوذج
 ؟ف طريقة التدريس والجنس والتفاعل بينهماالصف العاشر باخت 

 
الحتتتادي أظهتتترت النتتتتائج لهتتتذا الدراستتتة وجتتتود فتتتر  جتتتوهري فتتتي متتتدى امتتتتلك الطتتتلب لمهتتتارات القتتترن 

 مقابتل ،ولصالح الطلبة الذين درستوا وفتح الطريقتة المقترحتة ،SAMRتعزى لطريقة التدريس  ،والعشرين
أثتتر لتته  SAMRممتتا يتتد  علتتي أن التعلتتيم باستتتخدام نمتتوذج  .عتياديتتةالطلبتتة التتذين درستتوا بالطريقتتة ام

تواصل التعاون والساسية التركير الناقد، لمهارات ا ا الحادي والعشرينيجابي علي تنمية مهارات القرن إ
 .بداا التكنولوجيوالمهارات التكنولوجية وام

 
ا ح وملموس علي سلوك دى الي تغيير و قد أ SAMRويمكن رد هذا النتيجة الي أن استخدام نموذج 

ستتتتخدام فتتتي إ ،عتتتادة التعريتتتفوفتتتح مستتتتوياته متتتن امستتتتبدا  إلتتتي إ  SAMRستتتتخدام إذ أن إ ،المتعلمتتتين
حيتتت  كتتتان الطتتتلب  ،ريحيتتتة والستتتهولة فتتتي التتتتعلمأعطتتتي للطتتتلب ا  ،التكنولوجيتتتا والبتتترامج الحاستتتوبية
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عتات تعاونيتتة ونشتر اعمتتالهم علتتي وبشتتكل مجمو  ،يختتاروا متتا يناستبهم متتن بترامج لتنريتتذ المهتتام المطلوبتة
بتتداا فتتي المنتتتج متتنهم أن يصتتلوا فجتتأة التتي مرحلتتة امولتتم يكتتن مطلتتوب  ،مجموعتتاتهم عبتتر الرتتيس بتتوك

علتي التركيتر الناقتد والتركيتر  جبترهموكان ي عهم المعلم فتي و تع حترج  داء المهتام ممتا أ ،التكنولجي
ن يكتون ولكتن بشترو أ ،يتاء بواستطة التكنولوجيتانشتطة فتي الكيمداعي وحل المشكلت لتنريتذ مهتام وأبام

وتحولتت متادة الكيميتاء الع توية  ،مما خلح لتديهم فرصتة للتواصتل والتعتاون فيمتا بيتنهم ،العمل جماعي
وكتتل  ،لتتي عتتروض ممتعتتة ووستتائم متعتتددة مشتتوقةز ومعتتادالت وصتتيغ بنائيتتة وجزيئيتتة إمتتن مجتترد رمتتو 

وأي تتتتا الطتتتتلب كتتتتانوا بحاجتتتتة لتتتتدمج  ،المناستتتتبة ختيتتتتار البرنتتتتامج وطريقتتتتة العتتتترضمجموعتتتتة حتتتترة فتتتتي إ
نهتم جيتل رقمتي بامتيتاز يستتخدم الهواتتف المحمولتة والتلب حي  أ ،التكنولوجيا بهذا الشكل في الكيمياء

المتتلك  ،ل لتديهم الحتافز االكبترهتذا شتك   ،وير تلوا ق تاء الوقتت برفقتهتا ،توب بكل راحة وبكل سهولة
 .نترنت وبرامجهام امستخدومهارات إن المهارات التكنولوجية لعديد ما
 

وذج وهتذا يتد  ان النمت ،وقد تبين من الدراسة أنته ال توجتد فترو  فتي مهتارات التركيتر الناقتد تبعتا للجتنس
 خترى تعتزى للجتنس لصتالحولكن يوجتد فترو  فتي المهتارات ا ل الجنسين، ينمي مهارة التركير الناقد لك

ات وتكتستب المهتار في التعلم لكل ما هو جديد، الرغبة أكثر  هنوقد يعزى السبب أن االنا  لدي ،االنا 
خاصتتة وأن ستتلم تقتتدير المهتتارات كتتان  ،كبتتر، وعنتتدها جديتتة فتتي تنريتتذ النشتتاطات المطلوبتتة منهتتابشتتكل أ

 في تنريذ المهام المطلوبة.لقياس المهارة 
وصتتلت اليهتتا الدراستتة نتته ال يوجتتد دراستتات بحثتتت فتتي نرتتس متغيتترات الدراستتة، فتتأن النتتتائج التتتي توبمتتا أ

ي مهتتارات القتترن الحتتادي والعشتترين متتع ، والتتدمج التكنولتتوجي ينمتت SAMRتتشتتابه فتتي كتتون نمتتوذج 
ودراستتتة  (Hilton, 2016( ودراستتتة )Ondrashek, 2017دراستتتة كتتتل متتتن ) الدراستتتات التاليتتتة:

(Swallow, 2015،ودراستة ،) Heinrichs, 2016) ودراستة )(Farisi, 2016 )( ودراستةHusin, 
 & Guo( ودراستة )Kivunja, 2015( ودراستة )Vebrianto, et al. 2016ودراستة ) (2016

Woulfin, 2015) الحستن والحيلتة( ( ودراستة )2017 ،ودراستةLouis, 2012)( ،Claro, et al., 
2012). 

 
فتي  الحتادي والعشترينوقد تبين من الدراسة بعد التحليل الوصري لنتائج سلم التقدير عتن مهتارات القترن 

علتتتي نستتتبة كانتتتت لمهتتتارة العمتتتل التعتتتاوني يليهتتتا استتتتخدام موقتتتع جوجتتتل ومتتتن ثتتتم أ االختبتتتار القبلتتتي، أن 
استتتخدام مواقتتع التواصتتل االجتمتتاعي، امتتا فتتي االختبتتار البعتتدي وبعتتد تطبيتتح الوحتتدة باستتتخدام نمتتوذج 

SAMR ، فقتتتد حصتتتلت مهتتتارة استتتتخدام موقتتتعGoogle  نشتتتر علتتتي نستتتبة، يليهتتتا مهتتتارة، مهتتتارة علتتتي أ
ستتخدام التكنولوجيتا والبرمجيتات ويليهتا إ، المعلومات والتواصل االلكترونتي ويليهتا مهتارة العمتل التعتاوني

هتم أ و  الحتادي والعشترينينمتي بالرعتل مهتارات القترن  SAMRن نمتوذج أبنسب متراوتة، وهذا يد  علتي 
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بشتكل ملحتوه فتي التقيتيم ن جميتع المهتارات قتد نمتت أ، باال تافة التي تعتاون والتواصتلهذا المهتارات ال
نموذج مهم جدا في التعلتيم والتتعلم بام تافة ال، وهذا يد  علي ان SAMRالبعدي، بعد تطبيح نموذج 

 لي تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين.ي دي إ باستخدام هذا النموذج ن التكامل التكنولوجيالي أ
مجموعتة ختبار القبلي والبعتدي للامفي ر الناقد ختبار مهارات التركيباال افة إلي ذلك فإنه بعد تحليل إ

كيتر متتلك الطتلب لمهتارة الترية فقد تبين وجود فر  كبير في امختبار البعدي وهتذا يتد  علتي إالتجريب
 .الحادي والعشرينهم مهارات القرن والتي تعتبر من أ ، الناقد
 

ودراستة   (Sukor, et al., 2010( ودراستة )Claro, et al., 2012وهتذا ينستجم متع دراستة )
Arsada, et al., 2011) ودراسة )(Tuan, et al., 2010) ن دمتج التقنيتة فتي حيت  أكتدت علتي أ
 .21التعليم ينمي مهارات القرن 

 
 :مناقشة النتائا المتعلقة بالسيال الثاني 2.5
 

فذذي التحصذذيل لذذدى طلبذذة الصذذف العاشذذر فذذي الكيميذذاء  SAMRسذذتخدام نمذذوذج إثذذر أهذذل يختلذذف 
 ؟خت ف طريقة التدريس والجنس والتفاعل بينهمابا
 

قيقية في علمات طلبة الصف العاشر ا ساستي فتي فرو  ح ات ح من خل  نتائج الدراسة بأن هناك
مقابتل  ،SAMR نمتوذج ولصالح الطلبة الذي درسوا باستخدام ،تعزى لطريقة التدريسإختبار التحصيل 

 لته أثتر ايجتابي فتي SAMRستخدام نموذج علي أن إمما يد   ،ةالطلبة الذين درسوا بالطريقة االعتيادي
 .التحصيل

 
ن حديثتة فتي التعلتيم متن شتأنه أن يحست ي تقنيتات وبرمجيتاتهتذا النتيجتة التي أن استتخدام أ وربمتا تعتود

فإنتتتته لتتتتم يتتتتتم دمتتتتج التقنيتتتتة بشتتتتكل عر تتتتي  SAMRوخاصتتتتة فتتتتي نمتتتتوذج مثتتتتل نمتتتتوذج  ،عمليتتتة التتتتتعلم
وهذا بتدورا ستوف يرفتع  ،ل منظم ومخطم ومتدرج ومتسلسل وفح هرم بلومبل تم دمجها بشك ،وعشوائي
ربعتة ودمتج التكنولوجيتا بمستتوياتها االيجابي عليه، وله أثر إ ،من مستوى التحصيل لدى الطلبة بالتأكيد

وهتتذا ي كتتد علتتي  ،نخراطتتا فتتي عمليتتة التتتعلممتتن شتتأنه أن يجعتتل الطلبتتة أكثتتر إ SAMRكمتتا فتتي نمتتوذج 
 .لديهمزيادة التحصيل 

 
نترنتت بتل التي أن جيتل اليتوم هتو جيتل رقمتي ير تل إستتخدام ا جهتزة وامقتد تعتزى الرترو   فإنوكذلك 

يحت   SAMRنمتوذج  ونمتوذج مثتل ،وهذا سوف يت ثر علتي رغبتته فتي التتعلم ،ويستمتع في استخدامها
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ن فتي تنريتذ ممتا جعتل الطلبتة منهمكتي ،علي توظيف كل ما هو جديتد فتي التقنيتة والبحت  عبتر االنترنتت
ي وأدى إل ، اف علي حصيلتهم المعرفيةمما أ ،بحا  عن الكيمياء الع ويةلمهام وعمل التقارير وا ا

 .رفع مستوى التحصيل لديهمهذا بدورا  ،زيادة في عمح التعلم وبقاء أثرا
 

 ومتن ختل  هتذا النتتائج يظهتر فاعليتة ،توجتد فترو  فتي التحصتيل تعتزى للجتنس وقد تبتين أي تا أنته ال
أي ان النمتوذج يلئتم للتتدريس فتي  ،في تحستين التحصتيل لكتل الجنستين ذكتورا واناثتا SAMRالنموذج 

ودراستتة  (Kihoza, et al., 2016وهذا يترتتح متتع دراستتة ).متتدراس التتذكور واالنتتا  عتتل حتتد ستتواء
 (،Hilton, 2016) ( ودراستة2016 (، ودراستة )البتدور،Hamilton, et al., 2016هتاميتلون )

ثل همية دمج التكنولوجيا استنادا الي نموذج موالدراسات التي تناولت أ  (2016 )عواج وسامية، ودراسة
التكنولوجيتتتا فتتتي التعلتتتيم كنتتتوا متتتن أنتتتواا التطتتتور بالنستتتبة للمعلمتتتين التتتذين يستتتتخدمون  SAMRنمتتتوذج 

وكشتترت بعتتض  (Patton, 2015(، )2016 ثتتر ذلتتك علتتي الطتتلب مثتتل دراستتة )ستتليمة،المهنتتي وأ
ستتات عتتتن أثتتر تطبيقتتتات الهتتتاتف النقتتا  فتتتي التحصتتيل واستتتتبقائهم للمعلومتتتات ودورهتتا فتتتي التكامتتتل الدرا

واثرهتتا علتتي التحصتتيل مثتتل  SAMRالتكنولتتوجي وهتتي تجمتتع بتتين تطبيقتتات الهتتاتف المحمتتو  ونمتتوذج 
(.وأكتتدت 2013( و)الحستتناوي وصتتالح، 2015 ( ودراستتة )التتراوي،2015 دراستتة )الرحيلتتي والجريستتي،

م، مثتل دراستة )ابتراهي، ثتر التعلتيم االلكترونتي علتي التحصتيللي أهميتة التكامتل التكنولتوجي وأدراسات ع
 (.Buckenmeyer, 2008(، ودراسة )2010

 
د ن نتتتائج الدراستتات بالمجمتتل ت كتتقة ال تتنتتاو  نرتتس المتغيتترات اال أن الدراستتات الستتابعلتتي التترغم متتن أ

واستتتتخدام التكنولوجيتتتا يتتت ثر ايجابتتتا علتتتي زيتتتادة ودمجتتته فتتتي التعلتتتيم  SAMRعلتتتي ان استتتتخدام نمتتتوذج 
  الحادي والعشرينالتحصيل وينمي مهارات القرن 

 
 ومقترحاتهاتوصيات الدراسة  3.5
 

 :تيةوالمقترحات ا يمكن تقديم التوصيات  ،في  وء ما توصلت اليه الدراسة من نتائج
 
واستتتتخدام نمتتتوذج  ،مخطتتم لهتتتاتبنتتي التكامتتتل التكنولتتتوجي فتتتي التعلتتيم بطريقتتتة منظمتتتة ومتسلستتتلة و  .1

SAMR إطار للتكامل التكنولوجيك. 

  21عادة صياغة المناهج الدراسية وفح مهارات القرن  رورة إ  .2

  من المحتوى التدريسي الذي يقدم للطلبة في جميع المباح  21دمج مهارات القرن  .3
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 يقاتهتا وتوظيرهتاطبجهتزة ذكيتة وتحاسوب وتطبيقاته وهواتتف محمولتة وأترعيل التقنيات الحديثة من  .4
 .نشطة التعلمية والتربويةبشكل فعا  في ا 

معرفيتة  باستتخدام قاعتدة ،لمواجهتة الحيتاة ،ترعيل الدور الرعا  للطلبة في العملية التعليمية التعلميتة .5
 .قتصاد المعرفة والتقدم التكنولوجي الحاصلالحديثة لمواكبة عصر إ باستخدام التقنيات ،ةعلمي

 .ساس من العملية التعليمية وليست فقم للتعزيزخطم لجعل التقنية الرقمية جزء أالتصميم وتنريذ  .6

 لمية.جهزتها وتطبيقاتها في العلمية التعليمة التعتدريب المعلمين علي آلية تكامل التكنولوجيا وأ  .7

 .لكل من المدراء والمشرفين والمعليمن والطلب SAMRنموذج عداد برامج تدريبية وفح إ  .8

علتتتي متغيتتترات عديتتتدة  SAMRبحتتتا  والدراستتتات التجريبيتتتة لنمتتوذج ام بالمزيتتتد متتن ا القيتتت  تترورة .9
 .وذلك لندرة الدرسات العربية او حتي انعدامها حسب علم الباحثة

اذا متتتا تتتتم دعمهتتتا بتتتالبحو   ،فتتتادة متتتن نتتتتائج الدراستتتة الحاليتتتة علتتتي المستتتتوى التطبيقتتتي خاصتتتةام .10
ي فتتالجنبيتة التتتي اكتدت علتتي اهميتتة التكامتل التكنولتتوجي واالفتتادة متن نتتتائج الدراستتات ا ،المستتقبلية

  21التعليم ودورا في مهارات القرن 

ت هميتة هتذا المهتاراال 21القترن جراء المزيد من الدراسات والبحو  التجريبية علي تنميتة مهتارات إ .11
 دافي زيادة وعي الطلب وخلح جيل متعلم واا ومب



75 
 

 قائمة المصادر والمراجع 

 ية المراجع العرب

 

 (. اثر التعلتيم االلكترونتي علتي تحصتيل طلبتة دبلتوم التأهيتل التربتوي فتي مقترر2010) ابراهيم، جمعة.
شتح. )دراسة تجريبية علي طلبة الجامعة االفترا ية الستورية(. كليتة التربيتة، دم .طرائح تدريس االحياء
 (.2، 1) 26، مجلة جامعة دمشق

انويذة ر الناقد المتضمنة في منهاج الفيزياء للمرحلذة الثمهارات التفكي(. 2011ابو مهادي، صتابر. )
 . رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة امسلمية، غزة، فلسطين.ومدى اكتسا  الطلبة لها

نذة أثر استراتيجية الصف المقلو  عبر الوي  في تنمية مهذارات تصذميم مدو (. 2016االمير، هالتة )
, لرقمذيامذيتمر معلذم العصذر . المرحلة المتوسطة بمكة المكرمةإلكترونية لدى الطالبات الموهوبات ب
 أكتوبر، مكة المكرمة: السعودية. 26 – 24جامعة ا ميرة نورة بنت عبد الرحمن, 

(. فاعليتتة التتتدريس باستتتخدام المحتتتوى الرقمتتي المطتتور لمقتترر دراستتي بجامعتتة 2016البتتدور، أحمتتد. )
. 55، العتتدد مجلذذة رسذذالة التربيذذة وعلذذم الذذنفسنحتتوا، الملتتك ستتعود علتتي تحصتتيل الطلبتتة واتجاهتتاتهم 

 الرياض، السعودية.

. اننذامهارات القرن الحادي والعشذرين الذتعلم للحيذاة فذي زم(. 2013ترلينج، بيرني، وفاد ، تشارلز. )
ترجمتتتتة بتتتتدر بتتتتن عبتتتتد ح الصتتتتالح. جامعتتتتة الملتتتتك ستتتتعود، مركتتتتز النشتتتتر العلمتتتتي والمطتتتتابع، الريتتتتاض، 

 السعودية.

دار  .التحصذذيل الدراسذذي، دراسذذتا، نظرياتذذا، واقعذذا، والعوامذذل المذذيثرة فيذذا(. 1996د، محمتتد. )الحامتت
 .لنشر والتوزيع، الرياض: السعوديةالصوليته للتربية وا

(. اثر استخدام تقنية البلوتو  في الهاتف النقا  في تحصيل 2013الحسناوي، موفح، وصالح، مني. )
 (، الناصرية، العرا .4) 24 لة كلية التربية للبنات،مجالطلبة واستقبائهم للمعلومات، 

(. اثر استخدام الحاسب الشخصي المدرسي والستبورة التراعليتة 2017حسين، سهير. والحيلة، محمد. )
لتتتدريس العلتتوم فتتي التركيتتر االبتتداعي لتلميتتذ الصتتف الثتتاني االساستتي فتتي المتتدارس الخاصتتة االردنيتتة، 

 (، صنعاء، اليمن.14) 8 ،المجلة الدولية لتطوير التفوق 
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لمذذذيتمر العلمذذذي الرابذذذع والعشذذذرين للجمعيذذذة ا، 21مهذذذارات معلذذذم القذذذرن الذذذذ (. 2015حرنتتتي، مهتتتا. )
، ميتزبترامج اعتداد المعلمتين فتي الجامعتات متن أجتل الت الذدولي الثالذث: –المصرية للمناها والتذدريس 

 وو، مصر.. قسم المناهج وطر  التدريس، كلية التربية، جامعة أسي24مجلد 

 . دار التربية الحديثة، عمان، االردن.تقييم التحصيل(. 1996حمدان، محمد. )
 

ف ( المهارات المهنية المتطلبة للمعلمين فتي الجامعتة الهاشتمية والقابلتة للتوظيت2010خصاونة، سامر.)
( 3. )6المجلذذة امردنيذذة فذذي العلذذوم التربويذذة،ختتل  القتترن الواحتتد والعشتترون وذلتتك متتن وجهتتة نظتترهم .

 عمان، االردن.

(. دراستتتتة مقارنتتتتة للتتتتدمج 2010خصتتتتاونة، أمتتتتان. وخصتتتتاونة، ستتتتامر، وعبتتتتد الحتتتتافأ، عبتتتتد الباستتتتم. )
 مجلة جامعة دمشذق،التكنولوجي في العملية التعليمية بين جامعتين أحدهما حكومية وا خرى خاصة. 

 .(، دمشح، سوريا4) 26

. مكتبتتة 2، ولنفسذذية والتربويذذة وامجتماعيذذةالقيذذاس والتقذذويم فذذي العلذذوم ا(. 2000خطتتاب،علي. )
 االنجلو المصرية، القاهرة، مصر.

دى اثر استخدام بعض تقنيات الهاتف النقال في تحصيل مذادة الكيميذاء لذ (.2016الراوي،  يماء. )
حذادي عشذر: المذيتمر الذدولي ال، طلبة كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم واسذتبقائهم للمعلومذات

 ابريل، طرابلس، لبنان. 24-22 م في عصر التكنولوجيا الرقمية،التعلي

أثذذر اسذذتخدام بعذذض تطبيقذذات جوجذذل التربويذذة فذذي تذذدريس مقذذرر تقنيذذات (. 2013الرحيلتي، تغريتتد. )
رستالة  ،التعليم في التحصيل الدراسذي والذذكاء امجتمذاعي وامتجذا  نحوهذا لذدى طالبذات جامعذة طيبذة

 السعودية. ،أم القرى. مكة المكرمةدكتوراة غير منشورة، جامعة 

ات (. فاعلية تدريس وحدة الكهرباء المتحركة باستخدام برامج تعليمية باسطوان2009الزعانين، جما . )
مدمجتتتة علتتتي التحصتتتيل، ومهتتتارات التركيتتتر الناقتتتد، والتتتدافع للنجتتتاز لتلميتتتذ الصتتتف التاستتتع االساستتتي 

 .94-41( ، ر A-1) 11العلوم االنسانية،  ، سلسلةمجلة جامعة امزهر بغزةبمحافظات غزة. 

 .معلذذم القذذرن الحذذادي والعشذذرين (.2012) الزهرانتتي، احمتتد عو تته، وابتتراهيم، يحيتتي عبتتد الحميتتد
?CUV=400&SubModel=138http://www.almarefh.net/show_content_sub.php(

ID=1682&) 

 . دار الشرو  للنشر والتوزيع، عمان، االردن.تدريس مهارات التفكير(. 2003سعادة، جودة أحمد. )

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=400&SubModel=138&ID=1682
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=400&SubModel=138&ID=1682
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ت (. التذذدري  والتعلذذيم املكترونذذي ودور  فذذي تنميذذة مهذذارات طلبذذة الجامعذذا2016ستتليمة، شتتعل . )
 24-22 ،تعليم في عصر التكنولوجيا الرقمية، الميتمر الدولي الحادي عشر: ال دراسة شبا تجريبية

 ابريل، طرابلس، لبنان.

(. إطتار مقتتر. لتدمج مهتارات القترن الحتادي والعشترين فتي منتاهج العلتوم بتتالتعليم 2014شتلبي، نتوا . )
 (.10)3. ، المجلة الدولية التربوية المتخصصةاألساسي في مصر

 . دارنسذانية، مفهومذا اسسذا، اسذتخداماتاتحليل المحتوى فذي العلذوم ام (. 2004طعيمة، رشدي. )
 ، القاهرة، مصر.يعوزلتر وابي للنشرلعتر الركا

ة (. تنميذة مهذارات التفكيذر نمذاذج نظريذ2007العتوم،عدنان. والجرا.،عبتد الناصتر. وموفتح، بشتارة. )
 دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، ا ردن. وتطبيقات عامة.

ة بداع التكنولوجي في تحقيق المسيولية امجتماعية في الميسسدور اإل(. 2013عمر، بوسلمي. )
زائتر . رستالة ماجستتير غيتر منشتورة. الجامقتصادية. دراسة حالة مجمع صيدال، وحدة الذدار البيضذاء

 العاصمة، الجزائر.

(. أثتتر تطبيقتتات الهتتاتف النقتتا  فتتي مواقتتع 2015العمتتري، عائشتتة. والرحيلتتي، تغريتتد. والجريستتي آالء. )
المجلذذة لتواصتتل االجتمتتاعي علتتي تعلتتم وتعلتتيم القتترآن الكتتريم لطالبتتات جامعتتة طيبتتة واتجتتاههن نحوهتتا. ا

 .15-1(، 1)11األردنية في العلوم التربوية، 

(. دور مواقذع التواصذل امجتمذاعي فذي دعذم التعلذيم عذن بعذد 2016عواج، ستامية، وستامية، تبتري. )
-22، ةادي عشر: التعلذيم فذي عصذر التكنولوجيذا الرقميذالميتمر الدولي الحلدى الطلبة الجامعيين. 

 ابريل، طرابلس، لبنان. 24

ان، . دار االمتل للنشتر والتوزيتع، عمتالقيذاس والتقذويم فذي العمليذة التدريسذية(. 2000عودة، احمتد. )
 االردن.

 ، دار الشرو  للنشر والتوزيع، عمان، االردن.(. المدخل الت التدريس2003الرتلوي، سهيلة. )

قترن التجربتة العالميتة لتطتوير مهتارات وكرتاءات ال التعلذيم مذن أجذل المسذتقبل:(. 2015. )ميتمر وايز
 تشرين الثاني، م سسة قطر، الدوحة، قطر. 5-3، الحادي والعشرين

 (، بيروت.Creps international. الجزء الثامن، كريبس)1999موسوعة علم النرس الشاملة 
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الصذف  تراتيجية التعليم التعاوني في تنمية التفكير الناقذد لذدى طلبذةاثر اس(. 2013يوسف، أحمتد. )
 . رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة االزهر، غزة، فلسطين.العاشر في غزة
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 ( دليل المعلم 1ملحح )
 

 جامعة القدس
 عمادة الدراسات العليا
 كلية العلوم التربوية 

  
 تحكيم دليل المعلم الموضوع :

 امستاذ/ة:.................................... المحترم
 السلم عليكم ورحمة ح وبركاته وبعد:

 
 بإجراء دراسة لنيل درجة الماجستير في اساليب التدريس من جامعة القدس بعنوان : ةالباحث قومت

فذذي تنميذذة مهذذارات القذذرن الحذذادي والعشذذرون والتحصذذيل لذذدى طلبذذة الصذذف العاشذذر فذذي  SAMR"أثذذر نمذذوذج 
 الكيمياء"

دب المقتتر. بعتد االطتلا علتي االدليتل المعلتم لوحتدة الكيميتاء الع توية وفتح النمتوذج  ةالباحث تاعد ولهذا الغرض
 التربوي والدراسات السابقة 

للبنود  علي دليل المعلم وتحكيمه بالنسبةونظرا لخبرتكم الواسعة في هذا المجا  ارجو من سيادتكم التكرم باالطلا 
 التالية :
  مدى ملءمة االهداف للهداف الواردة في الوحدة 
 علميا ولغويا سلمة الصياغة 
 دليل لكل الوحدة شمولية ال 
 . حذف او ا افة اي ملحظة علي فقرات اخرى 

                       شكرا لكم لحسن تعاونكم
 الباحثة: فاطمة خليل خميس  

 -----------------------------اسم المحكم :
 -----------------------الم هل العلمي والصرة :

 ------------------------------التخصر :
 -----------------------------مكان العمل : 
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 21سلم التقدير اللفظي لمهارات القرن ( 3ملحق )
 جامعة القدس

 عمادة الدراسات العليا
 كلية العلوم التربوية 

  
 21:سلم التقدير اللفظي لمهارات القرن الموضوع

 ............................ المحترمامستاذ/ة:........
 السلم عليكم ورحمة ح وبركاته وبعد:

 
 :بإجراء دراسة لنيل درجة الماجستير في اساليب التدريس من جامعة القدس بعنوان ةالباحث تقوم

فذذي تنميذذة مهذذارات القذذرن الحذذادي والعشذذرون والتحصذذيل لذذدى طلبذذة الصذذف العاشذذر فذذي  SAMR"أثذذر نمذذوذج 
 اء"الكيمي

طلبة الصتف لدى  21مهارات القرن مدى تاثير النموذج علي سلم تقدير لرظي لقياس  ةالباحث تاعد ولهذا الغرض
 21اسات السابقة المتعلقة بمهارات القرن العاشر في الكيمياء وذلك بعد االطلا علي االدب التربوي والدر 

 
أيكتم ر كرم بتاالطلا علتي بنتود االختبتار ومتن ثتم ابتداء ونظرا لخبرتكم الواسعة في هذا المجا  ارجو من سيادتكم الت

 :فيها من حي 
 مدى ملءمة بنود االختبار والبدائل لمو وا البح  -1
 سلمة صياغة االسئلة علميا ولغويا -2
 عدد االسئلة وملئمتها للظلبة  كراية -3
 حذف او ا افة اي ملحظة علي فقرات اخرى. -4

   شكرا لكم لحسن تعاونكم
                     

 الباحثة: فاطمة خليل خميس  
 -----------------------------:اسم المحكم

 -----------------------:الم هل العلمي والصرة
 ------------------------------:التخصر

 -----------------------------:مكان العمل 
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  الحادي والعشرينأداة م حظة لقياس مهارات القرن 
 عاون، التواصل، امبداع التكنولوجي،استخدام امنترنت()الت

 عزيزي/تي المعلم/ة
ي تحتوي هذا االداة علي اربعة عشرة فقرة تهدف الي قياس امتلك الطلب للمهارات المطلوبة والتت

ارجو تقييم اعما  طلبكم  ،لدى طلبة الصف العاشر في الكيمياء ،الي تنميتها SAMRيسعي نموذج 
بحيتت  يمتلتتك الطالتتب  ،واالنشتتطة التتتي يقومتتوا بهتتا ختتل  تطبيتتح وحتتدة الكيميتتاء الع تتويةومنتجتتاتهم 

 علمة واحدة نهائية في كل المهارات.
 أنثت  ذكر  الجنس  ------------------------اسم الطال :

 مهارات القرن احلادي والعشرونيف هناية الوحدة لقياس  روبرك لتقييم االعمال املطلوب
 املهارات املطلوبة (1ضعيف ) (2متوسط ) (3ابرع ) (5متميز )

تصففففالن نت و فففف   ي  فففف  ي
عفففففففففت نيوضفففففففففوع    ي فففففففففت    

 ينشففففففف   Google تط يقففففففف  
 نعم له  يش ركه  مع نتص ق ء

تصفففففففالن نت و ففففففف  ي
 ي  فففففففففففففففففففففففففففف  عففففففففففففففففففففففففففففت 
نيوضففففوع    ي ففففت    

 Googleتط يقفففففففف   
 لنش  نعم له 

يتصففففففففالن نت و ففففففففف  
 ي فففففتطيع نل  ففففف  عفففففت 

 ة موضوع   خمتلال

يتصفففففففففففففففففففففففالن 
  نت و   فقط

اســـــــــــــــــــــــــــــــــــت دام  .1
 بفعالية  االنرتنت

يط فففع نلفففن  نشففف   من ففف  
 يضففيف نليففه نت فف  و  نلصففور 

 يشففففففففففف ركه مفففففففففففع  pdf خيز فففففففففففه 
  نتص ق ء

يط ع نلن  نشف   
 يضفففففففيف نليفففففففه من ففففففف  

 نت   و  نلصور
يط فففففع  ففففف   يط      من   

  غري من  

معاجلــــة النصــــو   .2
-MS ابسـت دام بـرانم 

word 
 

 ميي من ففففف  ينشفففففت عففففف  تقففففف
 فيه  س ئط متع دة  خيز ه على 
 فففففففف   فيففففففففف يو  ينشففففففففف   علفففففففففى 
  يوتيوب  يش ركه مع نتص ق ء

ينشفففففففففففففففففت عففففففففففففففففف   
تقفففففففف ميي من فففففففف   فيففففففففه 
 سففف ئط متعففف دة  خيز فففه 

 على     في يو

ينشفففففففففففففففففففت عففففففففففففففففففف   
تقففففففففف ميي من ففففففففف   فيفففففففففه 

   س ئط متع دة

ينشفففففففففففففففففففففففففففففففت 
عفففففف   تقفففففف ميي 

  غري من  

انشـــــــــاء عـــــــــروض  .3
 -MS تقدمييـة بواسـطة

PowerPoint 
 

ينشففت فففيلا  سفف ئط متعفف دة 
 حيالظفففه نصفففيسة من سففف ة  ينشففف   
علفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففى يوتيفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففوب ن  

facebook. ... 

ينشفففففففففت ففففففففففيلا فيفففففففففه 
 س ئط متع دة  حيالظه 

 نصيسة من س ة 

ينشففففففففففت فففففففففففيلا فيففففففففففه 
   س ئط متع دة

ينشففففت فففففيلا 
  ن يط

عمــــــــــــــــل فــــــــــــــــيلم  .4
 Movie بواسطة برانم 

Maker 

ي ففففففففففففت    نلالففففففففففففي  نففففففففففففو  
 ين نت  ت غ ن    نلربي  نتل و  

 ن شفف ء   ... , للتصففالن  نلنشفف 
 جمموع   تعليمية 

ي فففففففففت    نلالفففففففففي  
نففففففففففو   نت  ففففففففففت غ ن    
نلربيفففف  نتل ففففو ين  ... 

  , للتصالن  نلنش 

ي ففففففففففت    نلالففففففففففي  
 للنش   للتصالن نو 

ي ففففففففففففففففت    
فففففففففففففففففي  نففففففففففففففففو  

 للتصالن

اجـــــادة اســـــت دام  .5
مواقــــــــــــــــــــــع التواصــــــــــــــــــــــل 
االجتمــــــــــــــــاعي والربيــــــــــــــــد 

 بفاعلية االلكرتوين
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لففه يوظففف كفف  مفف  حففو متفف   
مففت  سفف ئ  نلتقنيففة  نلت نولو يفف  
خل مفففة مففف  يقفففو  نفففه مفففت نعمففف و 
 حل  ني مش له تون هه حي  
  ي ت   يف نحللوو نلت نولو ية مب

 ين سب نيوقف نلتعليمي 

ي فففت    منت ففف   
ت نولو يففففففففففففففة ع يفففففففففففففف ة 
 للقيفففففف   ابعم لفففففففه  حففففففف 
نيش ال  نليت تون هفه 
 ي ففففففففففف ع يف نينت فففففففففففف   

 نحي ان 

ي فففففت    منت ففففف   
ية ع ي ة للقي   ت نولو 
  ابعم له

ي ففففففففففففففففت    
نعفففن منت ففف   

  نلت نولو ي 

يوظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   .6
التكنولوجيـــا احلديحلــــة حلــــل 

 املشكالت

ي فففففت     و ففففف  لل  ففففف  
 نلومجففففففففففة   شفففففففففف  نيوضففففففففففوع   
 عمففففففففففف  نسفففففففففففت ي    ي فففففففففففت    

  و   درنيف للت زيت 

ي ففففففففت     و فففففففف  
  شففف   لل  ففف   نلومجفففة

  نيوضوع  

ي فففففففففت     و ففففففففف  
لل    عت نيوضوع   

  فقط ور نلص

ي ففففففففففففففففت    
 و فف  لل  فف  

 نلع دي

ـــــــع  يســـــــت دم .7 موق
Google بطالقة 

يعفف   ابسففتم نر نتسففتع ند 
لت  نفففففة حلفففففوو متعففففف دة   ي فففففري 
أسفففففلة ف  يففففة تقففففود      تفففف ئ  
أعم   أك   متيزن  يقو  نلط لب 
نال فففف  حلففففوو خمتلالففففة نشفففف    

 ك م   يع هل   يعي  ف صه 

جيففففففففففففف ب نلط لففففففففففففففب 
حلفففوو متعففف دة  ميففف ر  

نففففففففففففف نعي  نلتال فففففففففففففري نإ
يطفففففففففففففففففور  يتوسفففففففففففففففففع يف 
 أف  ر  خالو نيش  ع

ي ت شففف نلط لففب 
حلفففففوو  تملفففففة  تال فففففري 
ننت فففف ري  ميتلفففف  أك فففف  
مفففففففففففت ف ففففففففففف ة ل نفففففففففففه ت 

 يت نعها مجيع 

حيفففففففففففففففففففففففففففففف  و 
نلط لففففففففب ن فففففففف ء 
نيهمفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة 
)نلففففففت ل  مففففففت 
ع فهففف ( ن فففل ية  
نففف    تعمففف  يف 
نلتال ففففففففففففففففففففففففففففري أ  
ف فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف  
نتم ففففففففففففففففففففففففف ان  
نحملتملفففة  يففف فن 
نلط لفففففففففففففففففففففففففب أ  
يال ففففففف  أك ففففففف  

  ة  نح ةمت ف 

ميتلــك مهــارات يف  .8
 التفكري

ي فففففففففففففت    ك ففففففففففففففة مونقفففففففففففففع 
نلتونصفففففففف  نت تمفففففففف عي نلالففففففففي  

  و    ن في  نو   نليوتيوب 
ت شفف ء نحملتففوش  مشفف ركته 365

مففففع معلمففففه  عمالئففففه  مففففع نلعفففف   
 نخل ر ي 

ي ففففففففففففففت    ك فففففففففففففففة 
مونقفففففففففففففففففففففففع نلتونصففففففففففففففففففففففف  
نت تم عي نلالي  نفو  

  و ففففففففففففف   نليوتيففففففففففففوب 
يشفففففففف ركة نحملتففففففففوش مففففففففع 

مالئفففففففه  مففففففففع معلمفففففففه  ع 
 نلع   نخل ر ي

 ي ففففففففففففت    مونقفففففففففففففع
نلتونصفففففففففف  نت تمفففففففففف عي 
نلالففففي  نففففو   نليوتيففففوب 
يشففففففففف ركة نحملتفففففففففوش مفففففففففع 
معلمففففففففه  عمالئففففففففه  مففففففففع 

 نلع   نخل ر ي 

يشفففففففففففففففففففففففففف ر  
نعم لفففففففه ضففففففففمت 
جمموعففففة نلالففففي  

 نو 

ـــــــه  .9 مشـــــــاركة اعمال
 عرب املواقع امل تلفة
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يشففففففف ر  عمالئفففففففه يف نحلفففففففونر 
  نلنقففف ي  يطففف   نف ففف ر   يففف ة

  يط قه  

يشففففففف ر  عمالئفففففففه يف 
نحلفففونر  نلنقففف ي  يطففف   

 حيفففف  و  نف فففف ر   يفففف ة
 جت ي ه 

يشفففففففف ر  عمالئففففففففه يف 
نحلففففونر  نلنقفففف ي  يطفففف   

  نف  ر   ي ة

يشفففففففففففففففففففففففففف ر  
عمالئة يف نحلونر 
 نلنقففففففففففففففف ي د   

  ط   نف  ر

يعـــــــــرض  .10
افكار جديدة علـى زمالئـه 

 ويطبقها

ابرع يف نلعمففففففففففففف  نلتعففففففففففففف  ين 
حيففففففو  عمفففففففالؤ   يتق ففففففف   رنؤحفففففففا 

نحلفففففففونر مفففففففع نفففففففف ند   يفففففففتقت ففففففففت
نجملموعفففففة  ابم   فففففه نلقيففففف   ابي 
د ر يتطلب منه نلقي   نه دنخ  

 نجملموعة 

يظهفففففففففففففف  رغ ففففففففففففففة يف 
نلعمفففف  نلتعفففف  ين  حيفففففو  
عمالئفففففه  يتق ففففف   رنؤحفففففا 

يفففففتقت ففففففت نحلفففففونر مفففففع   
 ت    نفففففففففففففف ند نجملموعففففففففففففففة

مي نففففففه نلقيفففففف   ابي د ر 
 يطلب منه

يظهففففففففففففففف  رغ فففففففففففففففة يف 
نلعمففففف  نلتعففففف  ين  حيفففففو  

     رنؤحا عمالئه  يتق

ت يظهفففففففففففففففففف  
  مفففففففففففرغ فففففففففففة للع

ضففففمت نجملموعففففة 
يتق ففففففففففف   رنء   ت

 عمالئه 

يـــــــــــــــتقن  .11
 العمل التعاوين

يوظفف مجيفع طف ل نلتونصف  
مففففففع نلففففففزمالء نلق ميففففففة  نحل ي ففففففة 
 لنشفففف  نحملتففففوش نلتعليمففففي  ن  نئففففه
 ي  فففف  عففففت مصفففف در خ ر يففففة 

 د م   يش ركه  مع عمالئه

يتونصفف  مففع عمالئففه 
دنخفف  نلصفففف  خ ر فففة 

لت نولو يفففف   ي ففففت    ن
 يف  ش  نحملتوش

يتونصففف  مفففع عمالئفففه 
 دنخ  نلصف  خ ر ه 

يتونصفف  مففع 
عمالئففففففففه دنخفففففففف  

 نلصف فقط 

يســــت د .12
م طرق التواصـل التقليديـة 
 واحلديحلة لنشر احملتوى

يع فف  نلعمفف  فهمفف  عميقفف  
للم تفففففففففففوش  نتعمففففففففففف و كلهففففففففففف  

 ي ت فففف  د مفففف   م ر سففففة  ح دفففففة
 يف نينت    

يظه  نلط لب  عيه 
يقو  نفه  كمف  نلذنيت مب  

يظهففففففففف  نلعمففففففففف  فهمفففففففففه 
للم تففففففففففففففففوش  معظففففففففففففففففا 
نعمففففف و نلط لفففففب  نعيفففففة 

  مربرة

يظهف  نلط لفب  عيفه 
نلفففففذنيت نشففففف    زئفففففي   
كم  يظه  نلعم  نعفن 
نلالهفففا للم تفففوش  ل فففت 
نلط لب م عنو غفري قف در 
 على تربي  ك  م  ق   نه 

يظهفففففففففففففففففففففففففففففففف  
نلط لففففب نلقليفففف  
مفففففففففففففففت نلفففففففففففففففوعي 
ابت  نءن  نليت 

ت   يقففففففففو   فففففففف   
يظهفففففففففففف  عملففففففففففففه 

 فهم  ابحملتوش

ربـــــــــــــــــ   .13
 احملتوى ابلتقنية

نينففت  ت يشففونه  فف ئ ة  يففنا 
عففت مهفف رة قصففوش يف نسففت  ن  
نلت نولو يففففففف   ح فيفففففففة ع ليفففففففة يف 
نسففففففففففت  ن  نفففففففففف نم  نحل سففففففففففوب 

  نلوس ئط نيتع دة 

نينففففففففففففففففففففففت   يفففففففففففففففففففففف  
 متن س   ينا عت ن نعة 
 يظه  ق رة  ي ة على 
نسففففففففففففففففففففت  ن  نفففففففففففففففففففف نم  

 نحل سوب 

مفففف عنو نينففففت  حيتفففف   
يفففففففففف  مففففففففففت نلنظفففففففففف    للمز 

 مزيفففففففففففف  مففففففففففففت نلعن يففففففففففففة 
ابجل  فففففب نلالففففف   يظهففففف  
ضففففففففففففففعف نلط لففففففففففففففب يف 
نلتع مففففففففففف  مفففففففففففع نففففففففففف نم  

 نحل سوب 

نينفففففففففففففففففففففففففففففففففت  
فوضففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففوي 
 نجل  ففففففب نلالفففففف  
يففففففففففففففنق  مففففففففففففففت 
نلعمفففففففففف  ك فففففففففف  
 ي و على ع   
نلفففففففففففتم ت مفففففففففففت 
نسففت  ن  نفف نم  

 نحل سوب 

جـــــــــــودة  .14
ــــــــــوجي او  املنــــــــــت  التكنول
 العمل واملهمة اليت قام هبا
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 (4ملحق رقم )
 
 معة القدسجا 

 عمادة الدراسات العليا
 كلية العلوم التربوية 

  
 :تحكيم اختبار مهارات التفكير الناقدالموضوع

 امستاذ/ة:.................................... المحترم
 السلم عليكم ورحمة ح وبركاته وبعد:

 
 :تدريس من جامعة القدس بعنوانبإجراء دراسة لنيل درجة الماجستير في اساليب ال ةالباحث تقوم     

فذذي تنميذذة مهذذارات القذذرن الحذذادي والعشذذرون والتحصذذيل لذذدى طلبذذة الصذذف العاشذذر فذذي  SAMR"أثذذر نمذذوذج 
 الكيمياء"

طلبتتة الصتتف مهتتارات التركيتتر الناقتتد لتتدى اختبتتار لقيتتاس متتدى تتتاثير النمتتوذج علتتي  ةالباحثتت تاعتتد ولهتتذا الغتترض
ا علتتتي االدب التربتتتوي والدراستتتات الستتتابقة وتحليتتتل محتتتتوى وحتتتدة متتتدخل التتتي العاشتتتر فتتتي الكيميتتتاء وذلتتتك بعتتتد االطتتتل

 .الواردة فيها مهارات التركير الناقدالكيمياء الع وية في  وء 
أيكتم ر ونظرا لخبرتكم الواسعة في هذا المجا  ارجو من سيادتكم التكرم بتاالطلا علتي بنتود االختبتار ومتن ثتم ابتداء 

 :فيها من حي 
 ود االختبار والبدائل لمو وا البح مدى ملءمة بن 
 سلمة صياغة االسئلة علميا ولغويا 
 عدد االسئلة وملئمتها للظلبة  كراية 
 .حذف او ا افة اي ملحظة علي فقرات اخرى 

   شكرا لكم لحسن تعاونكم
                     

 الباحثة: فاطمة خليل خميس  
 -----------------------------:اسم المحكم

 -----------------------:لم هل العلمي والصرةا
 ------------------------------:التخصر

 -----------------------------:مكان العمل 



126 
 

 
 

 اختبار مهارات التفكري الناقد
 :التنبؤ باالفتراضات مهارة أوال:

  

نفيفف   كال فف  ع فف رة عففت مففوند ق نلففة لال صففه ر عنفف  در فف   حفف نرة يف نلط يعففة يو فف  نل  نففو  علففى  فف   مفف        (1)
نقي كم  حو  خمتلالة  عن  تع يضهم  لل  نرة     نجل نفي  مصهورن يف حني ن  ني  

 :فإ  مت نيتوقع
 نتفونض   نيقوحة:

    نعلى مت در ة ن صه ر نجل نفي  ر نيهدر ة ن ص -أ
  ر ني  در ة ن صه ر نجل نفي  نعلى مت در ة ن صه -ب
 ميتل  ني    نجل نفي   ال  در ة نت صه ر  - 
 ني   ت يت وو ابحل نرة  -د

 
 
 

تن   ظ ية نل م  ي   على ن  ني نر نتخري للفذرن  تنف  ن  ي فو  مشف ع  ن م  يفة نل فو ان  ابسفت ن ء نيف نر نت و  (2)
نلفذرة يف نسفتق نرح  ن  أقف ب غف ع  نلذي ت يت ع نت تل و  ني فقفط  للف  حفص تصف 

 :خ م 
 نتفونض   نيقوحة:

 نل  نو  حيت   ن  أرنع لرن  مت عن ص  نخ ش للوصوو ن  نتستق نر -أ
 نل  نو  عنص  خ م  ت مي نه نترت  ط نعن ص  نخ ش  -ب
 ي ت ط نل  نو  مع أرنع لرن  حي ر  ني ن  ننط ت   ية نح دية  - 
 نيي    غ ع خ م   -د

 
 
 

ني ك    نلعضوية حتتوي  زيف هت  على نل  نو    ت مى ني ك    نليت حتتوي فقط على عنص ي نل  نو   نهلي ر  ني  (3)
 :نسا ني ك    نهلي ر ك نو ية
 نتفونض   نيقوحة:

 مجيع ني ك    نهلي ر ك نو ية م ك    عضوية  -أ
  نو ية مجيع ني ك    نلعضوية م ك    حي ر ك -ب
 نعن ني ك    نلعضوية حي ر ك نو ية  - 
 تع  ني ك    نهلي ر ك نو ية نتس   نلذي يشت  منه مجيع ني ك    نلعضوية -د
 

غفففففففففففففففففففففففري   نرد
  نرد

  
  
  
  

غفففففففففففففففففففففففري   نرد
  نرد

  
  
  
  

غفففففففففففففففففففففففري   نرد
  نرد
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 مهارة التفسير: :ثانيا
 
 

 :  بمجيع نيوند يف  ط   نلوقود تعترب نل  ان   حي م ك    حي ر ك نو ية مش عة  لل  ن (4)
  رين  نيقوحة:نلتال

تفف ت ط فيهفف  لرن  نل  نففو  نعضففه  نفف عن نفف  ننط ت فف  ية نح ديففة م و ففة سل ففلة  -أ
 مالتوحة
 ك  لرة ك نو    طة ابرنع ر ننط ت   ية نح دية  -ب
 ت  نلنالط نيص ر نل ئي  لالل  ان    - 
ت ت ط فيهف  لرن  نل  نفو  ن عضفه  نف  ننط ت ف  ية نح ديفة  كف  لرة ك نفو    طفة  -د

 ننط ابرنع ر  
 ت   ية نح دية 

 
 : لن أردان رسا نلصيسة نل ن ئية لله  ني جن  ع ة صيغ ك لت يل  لل  ن  ب (5)

 نلتال رين  نيقوحة:
 تسيري موقع نل ننطة نلت   ية نل ن ئية يف ني كب يعطي  الث م ك    خمتلالة -أ
 ي كب يعطي متش ال  ي كب نهل  نيتسيري موقع نل ننطة نلت   ية نل ن ئية يف ن -ب
 تسيري موقع نل ننطة نلت   ية نل ن ئية يف ني كب يسري يف ت مية نتل ني - 
 تشو  متش ال  ني كب نلونح  يف نلصيسة نجلزئية  ق  ختتلف يف نلصيسة نل ن ئية  -د

 
 

نضفف فة مفف دة نليففه ينففت  م كففب   عنفف  (π) نألل ففني  شففيط كيمي ئيفف  لو ففود نل ننطففة (6)
   ي  مش ع ن  ب

 نلتال رين  نيقوحة:
 (δمجيع نل  ننط يف لرن  نل  نو  نص    مت  وع ) -أ
 نض فة نهلي ر  ني ن  نتل لني يه  ا نل ننطة نل ن ئية  ي   ح  -ب
تت   لرات  زيء نهلي ر  ني مع لريت نل  نو  نيشف ركتني يف نل ننطفة نل ن ئيفة  - 

  يت وو عن ح 
   حي ر ك نو  مش عن
 ني ك    نيش عة تعترب موند خ ملة -د

 
 
 

 

غفففففففففففففففففففففففري  م ت ة 
 م ت ة

  
  
  
  

غفففففففففففففففففففففففري  م ت ة 
 م ت ة 

  
  
  
  

غفففففففففففففففففففففففري  م ت ة 
 م ت ة 
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و  عنف  ني ت خيتالفي نللفحفيفوتني يف يتميز تال ع  نض فة نلفرب   ابختالف ء لفو   لفوو نلفرب   نلربتقف يل عنف  نضف فته ن  نل  (7)
 :نض فته ن  نل يوات  ن  ب

 نلتال ري نيقو :
 نل يوتني يف ح و تحي ث نلتال ع  يف نل يوات حي ث نلتال ع  يف  -أ
 حي ث نلتال ع  يف نل يوات  يف حني ت حي ث يف نل يوتني -ب
 نل يوتني غ ع خ م  تمي نه نلتال ع  ت ه حي ر ك نو  مش ع   - 
 للتمييز نني نتل     نتل ني   4CClي ت     لوو نلرب   ني الف يف  -د

 
 
 

ب حي متش ال  ي كب نل نت    خيتلال   يف در ة نلسلي    ضن       و أنت (8)
  نل  ب:

 نلتال رين  نيقوحة:
 
 كلم  عند  ع د نلتال ع   يف نتل    قل  در ة غلي  ه -أ
 كلم  عند  نلتال ع   يف نتل    عند  در ة غلي  ه -ب
 نلتال ع   تضعف نلوننط نني  زيف   ني كب  - 
  نط نني  زيف   ني كبنلتال ع   تزي  قوش نلون -د

 
 
 
 

  ظف    معينفة حتف  تتال عف   ش ط نألل  ان  نل يمي ئي    د  أطل  عليه  نلعلم ء ابرفين    تع  نخلموو  ل نهف (9)
ر نلففف ئي  يصففف نرب نلفففنالط مفففع عن صففف  نجملموعفففة نل ففف نعة  مفففع نتك ففف ني  نلنيو  فففني  مفففت أ فففه  تال عالهتففف  نتحفففونل  يعتففف
  نلفنالط يف نف   ي   م فوانلالل  ان  حي  يتا فص  م وانته نعملية نلتقطري نجلزئي  نليت تعتم  على نختال  در    غل

 نلت  ي  حي  ن  ن و م  يصع  نلس عن   ي قى نلزف  يف ق ع ن   نلت  ي   ضن نل  ب:
 نلتال رين  نيقوحة:

 نلس عن  لن  نق  در ة غلي   -أ
 طري نجلزئي على نتختال  يف در    نلسلي   ي وان  نلنالط تعتم  عملية نلتق -ب
كلم  عند  در ة غلي   ني كب كلم  نحت   ن   ق  نق  حص ينالص  عفت ابقفي  - 

 ني وان  
 نلزف  م دة صلية  ت قى رنس ة يف ق ع ن   نلتقطري  -د

 
 
 

غفففففففففففففففففففففففري  م ت ة 
 م ت ة

  
  
  
  

غفففففففففففففففففففففففري  م ت ة 
 م ت ة 

  
  
  
  

غفففففففففففففففففففففففري  م ت ة 
 م ت ة 
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 :لحلا: مهارة االستنتاجاث
رافيت ويكون الكربون صلبا يف درجات احلرارة ا يف الطبيعة على شكل ماس وجتبلور يوجد الكربون م (10)

ـــ  ت ـــة حي ويســـت دم  س3800صـــل درجـــة انصـــهار املـــاس اىل العادي
 :املاس يف قطع الزجاج

 نستنت     مقوحة:.
 ت ت ط لرن  نل  نو  يف ني   ن  ننط ت   ية قوية   ن -أ
 ني   صلب -ب
   ني   يف نل  نو  يزي  مت صالنتهنلوكيب نل لوري ترت  ط لرن - 
 نلز    ت يتا قطعه نت نونسطة ني    -د

 
 
 

 ب:يف املرك انصهار األلكاانت بشكل عام إبزدايد عدد ذرات الكربونزداد درجة غليان و ت (11)
 :نتستنت     نيقوحة

ة عفففففف د لرن  تفففففزدند نل تلففففففة نيوليفففففة للم كففففففب نهليففففف ر ك نوين نففففففز د -أ
 نل  نو 
ع دة نل تلفففففة نيوليفففففة للم كفففففب حفففففي نلفففففيت تعمففففف  علفففففى ع دة قفففففوش  -ب

 نلت  لب نني  زيف ته
كلمفففف  عند  عفففف د لرن  نل  نففففو  تففففزدند قففففوش نلت فففف لب  تففففزدند  - 

 نل تلة نيولية 
 لم كب لنيولية  نل تلة ق  نز دةتعتم  عملية نلتقطري نجلزئي للنالط على نتختال  يف در ة نلسلي   للم ك     نليت ت -د

 
 

ومبلمارات  تصنف المبلمرات الى صناعية مثل البالستيك والتي تعد االلكينات حجر االساا  فاي صاناعتها (12)

 تست دم األلكاانت يف تصنيع املبلمراتطبيعية مثل النشا والبروتينات وال 
 نلتال رين  نيقوحة:

نلفف  ننط نففني لرن  نل  نففو  مففت  ففوع نتل فف ان  م ك فف   مشفف عة    -أ
 سي م .

ني لم ن  مت نلصن ع   نليت تعتم  على مشتق   نلنالط خ صفة  -ب
 نتل ين   

نل لم ة تال ع  كيمي ئي يت   فيه نع ند ك رية مفت  زيفف   صفسرية  - 
 نيومن ن  

 نتل  ان  خ ملة  ت حي ث عليه  ني  وع مت نلتال عال   -د

 خطأ  تم   ص ين
   
   
   
   

 خطأ  تم  ص ين 
   
   
   
   

 خطأ  تم  ص ين 
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 ت تقييم املناقشا: مهارة رابعا
املـــواد و هـــل وجـــود املركبـــات العســـوية يعـــد ســـببا يف تقـــدم صـــناعات البالســـتيك والـــدهان وااللبســـة  (13)
 ؟الغذائية

 ن  اب  مقوحة:
  عا  أل   تعترب ني و  نتس   ل   مت نلصن ع   نل  ن  لك ح  -أ
ذل  مسيفففف  ت  ني ك فففف   نلعضففففوية ت ففففت ل  مففففت نحليففففونان   نلن فففف ات  فقففففط  لفففف -ب

 عضوية
  عا  ني ك    نلعضوية مي ت حتضريح  يف ني ترب  صن عة نلع ي  مت نينت     - 
   عا  ت ت    ني ك    نلعضوية يف صن عة نلي   نل   د  نيوكي  -د

 
 

 هل ميكن ان ختتل  درجة الغليان لاللكان نفسه؟ (14)
 :نيقوحة نت  اب 

   ان  تشو  يف نلصيسة نجلزيفية  ختتلف يف نلصيسة نل ن ئية عا  ت  حن   نل -أ
 ت  در ة نلسلي   فقط ختتلف ابختال  ع د لرن  نل  نو   -ب
  عا  ن  ب ظ ح ة نلتش    حي  ن ه كلم  عند ع د نلتال ع   قل  در ة نلسلي    - 
 عففا  ن فف ب ظفف ح ة نلتشفف    نل السفف  نيالتوحففة نقفف  در ففة غليفف   مففت غريحفف  مففت  -د

 ال نيتش 
 
 

 لتشحيم؟هل عدد ذرات الكربون في مركب وقود السيارات اكبر من عدد ذرات الكربون في مركب زيوت ا (15)
 

 نيقوحة: نت  اب  نيقوحة
 . ي ر  يصع  ن  نعلى ن   نلتقطريحي  ن   قود نل  عا  -أ
 سال  ن   نلتقطري ت  حي  ن  عي  نلتش يا يو   أ -ب
 غلي   عي  نلتش يا نعلى ن  ري مت در ة غلي    قود نل ي رن   در ة ت  - 
 در ة غلي    قود نل ي رن  نق  ن  ري مت در ة غلي   عي  نلتش يا  ت  -د

 
 
 
 
 

 ضعيالة    قوية
  
  
  
  

 ضعيالة   قوية
  
  
  
  

 ضعيالة   قوية
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 االستنباط : مهارةخامسا
المركباات  ركيبها على الكربون والهيدروجين،جميع المركبات العضوية تحتوي في ت (16)

 :تشتق منه المركبات العضوية الهيدروكربونية تعد االساس الذي
  ل :

 نتل  ان  م ك    عضوية  -أ
 نلنالط م ك    حي ر ك نو ية  -ب
 - O2CH  م كب حي ر ك نوين 
 نلرب تين   م ك    حي ر ك نو ية  -د

 
 

ربوتـني شا والعتها، النتوجد املبلمرات صناعيا محلل البالستيك وتعد االلكينات حجر االساس يف صنا (17)
 :مبلمرات طبيعية

 نل :

 ني لم ن  حي نل ين    -أ
 نل ويل ني يلني ينت  عت ط ي  ت  ني غ ع نتي يلني فهو م لم  صن عي  -ب
 فقط ت خ  يف ت كيب نلرب تين    نتمح   نتمينية - 
 نتل ين   حي م لم ن  صن عية  -د

 
 
 

أحاديـة،  ب  تسـاييةتب  فيهـا ذرات الكربـون بعسـها بـبعو بـرواخاملـة، تـر مجيع االلكاانت مركبات  (18)
 امليحلان غاز خامل

 
 نل : 

 نتل  ان  لي  هل  ني  ش ط كيمي ئي. -أ
 يتق ع  غ ع نيي    مع نتك  ني  ينت  اثين نك ي  نل  نو   خب ر ني ء  نلط قة  -ب
  ء نتل  ان  م ك    غري لنئ ة يف ني - 
 نلرب اب   نل يوات  غ عن  خ ملة ت تتال ع  مع نتك  ني  -د

 
 
 

 

غفففففففففففففففففففففففري    ص ي ة
 ص ي ة 

  
  
  
  

غفففففففففففففففففففففففري   ص ي ة
  ص ي ة

  
  
  
  

غفففففففففففففففففففففففري    ص ي ة
 ص ي ة 
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املركبـات اييدروكربونيــة املشـبعة هــي الـيت تــرتب  ذرات الكربــون مـع بعســها بـرواب  تســايية احاديــة   (19)
ات هي الكاانت، االلكينـات تتميـز بوجـود رابطـة تسـايية ةنائيـة واحـدة علـى االقـل ربـني ذريت كربـون، االلكينـات مركبـ

 :غري مشبعة
 نل :

 نلرب نني م كب غري مش ع  -أ
 ع د لرن  نل  نو  مت   ي يف نتل  ان   نتل ين    -ب
 نلرب اب  م كب مش ع  - 
 مي ت ن  حنوو نتل ني ن  نل     -د

 
 

الغليـــان  تزيـــد درجـــةكلمـــا زاد عـــدد ذرات الكربـــون يف املركـــب تـــزداد قـــوى الـــرتاب  بـــني اجلزيئـــات و  (20)
 واالنصهار،

 درجة غليان البنتان اعلى من درجة غليان امليحلان:
 نل :

 هل   ال  در ة نلسلي  متش ال  نل نت    -أ
 كلم  عند  نلتال ع   يف نتل    قل  در ة غلي  ه -ب
 ع دة نلتال ع   تزي  قوش نلوننط نني نجلزيف    - 
 ننت  -لى مت در ة غلي   نتيز ننت   نع-در ة غلي   نلنيو -د

 
 

غفففففففففففففففففففففففري    ص ي ة
 ص ي ة 

  
  
  
  

غفففففففففففففففففففففففري   ص ي ة
  ص ي ة
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 اختبار الكيمياء العضوية (5ملحق رقم )
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 ( 6ملحق رقم )
 محتوى منهاج الكيمياء الصف العاشر الوحدة الرابعة بعنوان تحليل

 مدخل الي الكيمياء الع وية 
 الفصل امول األلكانات 

 :ا هداف العامة
 ية والكيميائية تتعرف بعض خصائر عنصر الكربون الريزيائ .1
 تو ح المقصود بكل من المركبات الهيدروكربونية , وااللكانات , وظاهرة التشكل  .2
 تكتب صيغيا جزيئية وبنائية لبعض مركبات االلكانات  .3
 تتعرف بعض الخصائر الريزيائية والكيميائية لأللكانات  .4
 تكتب معادالت كيميائية موزونة لبعض تراعلت االلكانات  .5
 .فصل االلكانات عن النرم , وبعض استخداماتهاتتعرف طريقة  .6
 

 :الحقائق
 العالم الفوزيه او  من اثبت احتواء المواد الع وية علي عنصري الكربون والهيدروجين.  .1
 .فوهلر االلماني هو او  من ح ر اليوريا في المختبر .2
 .الكربون اكثر العناصر الطبيعية انتشارا في الطبيعة .3
 ع ها البعض في الماس والجرافيت بروابم تساهمية قوية ترتبم ذرات الكربون مع ب .4
 يصل عدد ذرات الكربون في السلسل المرتوحة االلكانات  .5
 االلكانات مركبات ع وية خاملة كيميائيا   .6
 تبدأ متشكلت االلكانات من البيوتان  .7
 اكتشف النرم أوائل القرن الما ي  .8
 

 :المراهيم
ة الصتتتيغة البنائيتتتة , الهيتتتدروكربونات , االلكانتتتات , ظتتتاهر  المركبتتتات الع تتتوية, الصتتتيغة الجزيئيتتتة ,

 .التشكل , تراعل االحترا , النرم , التقطير التجزيئي , برج التقطير
 التعميمات والمبادئ

 يعتبر عنصر الكربون الحجر االساس في تركيب المركبات الع وية  .1
 تت من الصيغة الجزيئية عدد ذرات كل عنصر من عناصر الجزيء .2
 ن الصيغة البنائية كيرية ارتباو ذرات الجزيء فيما بينها تت م .3
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 .الهيدروكربونات هي سلسل كربونية ترتبم فقم بذرات الهيدروجين .4
 االلكانات هي هيدروكربونات مشبعة كل روابم سلسلها احادية  .5
 .تشترك االلكانات في التسمية في كونها تنتهي جيمعا بالمقطع آن .6
 .لتشابه في الصيغة الجزيئية واالختلف في الصيغة البنائيةتعتمد ظاهرة التشكل علي ا .7
 تزداد درجتي الغليان واالنصهار لللكانات كلما ازداد عدد ذرات الكربون لها. .8
 تقل درجة غليان االلكانات بازدياد عدد التررعات فيها. .9

 .تزداد الطاقة المنطلقة عن احترا  االلكانات بازدياد عدد ذرات الكربون فيها .10
 تمد فصل النرم علي درجة غليان االلكان.يع .11
 

 .القوانين والنظريات
 2n+2H nCالصيغة العامة لللكانات هي  -1
 زاد عدد تررعات االلكان قلت درجة غليانه كلما  -2
 .كلما زادت الكتلة المولية لأللكان زادت كمية الطاقة الناتجة عن احتراقه -3
 

 المهارات 
 مهارات عقلية 

 .ذرات الكربون وعدد ذرات الهيدروجين في االلكاناتيبين العلقة بين عدد  .1
 .يميز بين الصيغة الجزيئية والصيغة البنائية .2
 .يبين العلقة بين عدد ذرات االلكان ومتشكلته .3
 العلقة بين درجة غليان االلكان ودرجة التررا. يو ح .4
 .يبين العلقة بين عدد ذرات االلكان ودرجتي غيانه وانصهارا .5
 .بين عدد ذرات الكربون لأللكان وكمية الطاقة الناتجة من احتراقهيبين العلقة  .6
 

 :مهارات ادائية
  10 -1يكتب الصيغة الجزيئية لللكانات من  .1
 10 -1يرسم الصيغة البنائية لللكانات من  .2
 10-4يرسم متشكلت االلكانات من  .3
 .يكتب معادالت تراعل االحترا  لللكانات ويزنها .4
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 :القيم وامتجاهات
 قدر جهود العلماء في مجا  اكتشاف المركبات الع وية في المختبرات العلمية ي .1
 .يدرك اهمية المركبات الع وية في حياتنا العملية .2
 

  :الفصل الثاني املكينات
 :امهداف العامة

 تو ح المقصود بااللكينات  -1
 تتعرف طريقة تسمية االلكينات  -2
 تكتب صيغا جريئية وبنائية لبعض االلكينات  -3
 بين بعض الخصائر الكيميائية لللكينات ت -4
 تميز مخبريا بين االلكينات وااللكانات  -5
 تكتب معادالت كيميائية موزونة لتراعلت االلكينات  -6
 تتعرف علي عملية البلمرة وتطبيقاتها  -7
 .تعطي مثلة علي بعض المبلمرات الصناعية والطبيعية -8
 

 :الحقائق
 االلكينات مركبات نشطة كيميائيا  -1
 االلكينات علي رابطة زوجية واحدة علي االقل بين ذرات الكربون  تحتوي  -2
 اليوجد الكين يحمل ذرة كربون واحدة  -3
 يحتوي المبلمر علي اعداد كبيرة من الجزيئات الصغيرة من االلكينات بينها روابم تساهمية  -4
 يعتمد نجا. تراعل البلمرة علي وجود عوامل حرازة  -5
 

 المفاهيم: 
 .يةكلت , تراعل اال افة , البلمرة , المبلمرات الطبيعية , المبلمرات الصناعااللكينات , المتش

 
 

 التعميمات والمبادئ
 .تعتمد االلكينات في نشاطها الكيميائي علي وجود الرابطة الزوجية -1
 .تعتبر االلكينات هيدروكربونات غير مشبعة -2
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 .ين –تشترك االلكينات في التسمية كونها تنتهي جميعا بالمقطع  -3
 يعتمد التشكل في االلكينات علي مو ع الرابطة الزوجية. -4
 .تعتمد كمية الطاقة المنطلقة من احترا  االلكين علي عدد ذرات الكربون فيه -5
 .تتميز االلكينات بتراعلها النشم مع كل من الهيدروجين , الهالوجين , تراعل اال افة -6
روابم تستاهمية فتي وجتود عوامتل يعتمد تراعتل البلمترة علتي ارتبتاو مجموعتات متن المتونمرات بت -7

 .مساعدة
 القوانين والنظريات 

 n2HnCالصيغة العامة لللكينات هي  -
 .كلما زادت الكتلة المولية لللكين زادت كمية الطاقة الناتجة عن احتراقه -

 :المهارات
 مهارات عقلية 

 يبين العلقة بين عدد ذرات الكربون وعدد ذرات الهيدروجين في االلكينات  -1
 .العلقة بين نشاو االلكين ومو ع الرابطة الزوجية يبين -2
 يو ح الرر  في كمية الطاقة الناتجة عن تراعل االحترا  تبعا لعدد ذرات كربون االلكين  -3
 .يبين اثر ماء البروم علي كل من االلكان وااللكين علي حد سواء -4
 .يو ح الرر  بين المبلمرات الطبيعية والمبلمرات الصناعية -5

 :ئيةمهارات أدا
 10-2يكتب الصيغة الجزيئية لللكينات من  -1
 10-2يرسم الصيغة البنائية لللكينات من  -2
 10-4يرسم متشكلت االلكينات من  -3
 يكتب بعض معادالت احترا  االلكينات موزونة  -4
 .يرر  بين بلمرة االيثين وبلمرة البروبين بالمعادالت الكيميائية -5

 .القيم وامتجاهات
 مجا  تطوير الصناعات البتروكيماوية  يقدر جهود العلماء في -1
 .يدرك اهمية الصناعات البتروكيماوية في حياتنا العملية -2
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 تحليل محتوى وحدة الكيمياء العضوية وجدول المواصفات

 
 

 

 تحليل تطبيق فهم تذكر مستويات األهداف

    X تتع   نعن خص ئ  عنص  نل  نو  نلاليز ئية

    X   نل يمي ئيةتتع   نعن خص ئ  عنص  نل  نو 

    X توضن نيقصود ني ك    نهلي ر ك نو ية

    X ل  ان ابتتوضن نيقصود 

    X ظ ح ة نلتش  نتوضن نيقصود 

  X X  ت تب صيسي   زيفية ل عن م ك    نتل  ان 

 X X X  ت تب صيسي  نن ئية ل عن م ك    نتل  ان 
 X X  X  تتع   نعن نخلص ئ  نلاليز ئية لألل  ان

 X   X تتع   نعن نخلص ئ  نل يمي ئية لألل  ان 
ت تفففففففب معففففففف دت  كيمي ئيفففففففة موع  فففففففة لففففففف عن تالفففففففف عال  

 نتل  ان 
 X X  

 X X  X تتع   ط يقة فص  نتل  ان  عت نلنالط ,
    X ن  تتع   نست  نم   نتل  ان 

 X     ن  ي تب مع دت  تال ع  نتحونل لل  ان   يز  
     ية نكتش   ني ك    نلعضوية يف حي تن ي ر  ن 

 X X   ي سا متش ال  نتل  ان  
ط قة ية نلي ني نلعالقة نني ع د لرن  نل  نو  لالل     كم

 نلن جتة مت نتحونل 
   X 
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 تصنيف بلوم فقرة مقسمة حسب  25يتكون االختبار من 
 والجدو  التالي يبين عدد االسئلة في كل وحدة وفي كل مستوى 

 اهداف معرفية االهداف
 تركيب تحليل تطبيح فهم تذكر مستويات األهداف

     X توضن نيقصود ابتل ين  

    X X تتع   ط يقة ت مية نتل ين  

   X X X ت تب صيس    يفية ل عن نتل ين  

   X X X ل عن نتل ين   نن ئيةت تب صيس  

    X X ت ني نعن نخلص ئ  نل يمي ئية لالل ين  

  X X X  متيز خمرب  نني نتل ين    نتل  ان 

ت تفففففففففب معففففففففف دت  كيمي ئيفففففففففة موع  فففففففففة لتالففففففففف عال  
  نتل ين 

 X X X  

    X  تتع   على عملية نل لم ة  تط يق هت 

    X  .يعيةتعطي م لة على نعن ني لم ن  نلصن عية  نلط 

  X    ي ني ن   نلرب   على ك  مت نتل     نتل ني

ت  عففف ديالففف ل نفففني نلمففف ة نتي فففني  نلمففف ة نلرب نفففني ابي
 نل يمي ئية 

   X  

      موع  ة  ي تب مع دت  نحونل نتل ين  

  X    نتل ين    ي سا متش ال  نعن

تذكر  الدر  

(0.30) 

فهم 

(0.28) 

 تطبيق

(0.15) 

مهارات 

 (0.27عليا )

عدد 
 االسئلة 

 14 4 2 4 4 (0.54االلكانات )

 11 3 2 3 3 (0.46االلكينات )

 25 7 4 7 7 عدد االسئلة لكل مستوى 
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 ( 7ملحق رقم )
 أسماء المختصين من أعضاء لجنة التحكيم:

 الوظيرة /مكان العمل التخصر االسم رقم 
 د. محسن عدس  .1

مناهج وطر  تدريس 
 العلوم

 جامعة القدس–عميد كلية التربية 

 جامعة القدس تدريس علوممناهج وطر   د. اناس ناصر . .2
 عميد كلية العلوم جامعة بيت لحم كيمياء د. ميشيل حنانية  .3
 عميد كلية التربية جامعة بيت لحم مناهج وطر  تدريس د. هالة اليمني  .4
 مشرف تربوي  ماجستير اساليب تدريس حسن حمامرة   .5
6.  

 خلفح ابتسام عبد 
ما جستير أساليب تدريس 

 علوم
 جنوب الخليل –مشرفة تربوية 

 معلمة ماجستير اساليب تدريس ناهد ابو عامرية  .7
 معلمة تكنولوجيا ماجستير اساليب تدريس االء محمد  .8
 معلم كيمياء/ محلل احصائي تدريس كيماء رائد ابو طه  .9

 معلم كيمياء تدريس كيمياء زايد حمامرة  .10
 مديرة مدرسة تدريس كيمياء شرين عبيد ح  .11
 هيام االطر   .12

تير اساليب تدريس ماجس
 علوم

 معلمة

 معلمة تدريس كيمياء لبني البطمة  .13
 مشرفة تربوية تدريس تكنولوجيا روال ذويب  .14
  معلم تدريس فيزياء أحمد نجاجرة  .15
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 (8الملحق )
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 (9ملحق )
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 فهرس الجداول 
 

رقم  اسم الجدو  رقم الجدو 
 الصرحة

 43 توزيع عينة الدراسة علي المجموعات (1.3جدو )
 48 توزيع اسئلة التركير الناقد علي المهارات (2.3جدو )
 52 جدو  المواصرات (3.3جدو  )
 54 درجة السهولة والتمييز لرقرات االختبار التحصيلي (4.3جدو )
المتوستتتطات الحستتتابية واالنحرافتتتات المعياريتتتة لعلمتتتات الطلبتتتة  (:1.4جدو  )

القبلتي والبعتدي( تبعتا في اختبار مهارات القرن الحادي والعشترين )
 لطريقة التدريس

59 

الختبتتار المتوستتطات الحستتابية واالنحرافتتات المعياريتتة  :2.4جتتدو   (:2.4جدو  )
 )القبلي والبعدي( تبعا الجنس مهارات القرن الحادي والعشرين

60 

( لعلمتتات االختبتتار ANCOVAنتتائج تحليتتل التبتتاين المصتتاحب )  (:3.4جدو  )
 ارات القرن الحادي والعشرينالختبار مه البعدي

60 

الختبتتتار المتوستتتطات الحستتتابية الموزونتتتة لقيتتتاس التحصتتتيل البعتتتدي  (:4.4جدو  )
 تبعا لطريقة التدريسالقرن الحادي والعشرين 

61 

الختبتتار مهتتارات المتوستتطات الحستتابية الموزونتتة لقيتتاس التحصتتيل  (:5.4جدو  )
 الجنسالبعدي تبعا لمتغير القرن الحادي والعشرين 

61 

 المتوستتطات الحستتابية واالنحرافتتات المعياريتتة الختبتتار التركيتتر الناقتتد (:6.4جدو  )
 )القبلي والبعدي( تبعا لطريقة التدريس

62 

 المتوستتطات الحستتابية واالنحرافتتات المعياريتتة الختبتتار التركيتتر الناقتتد (:7.4جدو  )
 )القبلي والبعدي( تبعا الجنس

63 

ت علمالمتوسطات ( ANCOVAيل التباين المصاحب )نتائج تحل (:8.4جدو  )
 اختبار مهارات التركير الناقد البعدي طلبة الصف العاشر االساسي

 وفقا لطريقة التدريس والجنس والتراعل بينهما.

64 

المتوستتتتطات الحستتتتابية الموزونتتتتة لقيتتتتاس التحصتتتتيل البعتتتتدي تبعتتتتا  (:9.4جدو  )
 لطريقة التدريس

64 

 66التحصتيل فتي سطات الحستابية واالنحرافتات المعياريتة الختبتار المتو  (:10.4جدو  )
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 )القبلي والبعدي( تبعا لطريقة التدريس الكيمياء
التحصتيل فتي المتوسطات الحستابية واالنحرافتات المعياريتة الختبتار  (:11.4جدو  )

 )القبلي والبعدي( تبعا الجنس الكيمياء
66 

( لعلمتتتتات اختبتتتتار ANCOVAاحب )نتتتتتائج تحليتتتتل التبتتتتاين المصتتتت (:12.4جدو  )
التتتتدريس والجتتتنس تبعتتتا لطريقتتتة   البعتتتدي التحصتتتيل فتتتي الكيميتتتاء

 والتراعل بينهما.

67 

فتتتتتتي  المتوستتتتتتطات الحستتتتتتابية الموزونتتتتتتة لقيتتتتتتاس التحصتتتتتتيل البعتتتتتتدي (:13.4جدو  )
 تبعا لطريقة التدريس الكيمياء

68 

اريتتة البعديتتة لتتدرجات المتوستتطات الحستتابية المعدلتتة وا خطتتاء المعي (:14.4جدو  )
الطلبتتتتة فتتتتي اختبتتتتار التحصتتتتيل تبعتتتتا للتراعتتتتل بتتتتين الجتتتتنس وطريقتتتتة 

 التدريس .

69 
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 فهرس الم حق
 

 الصرحة اسم الملحح رقم الملحح
(:1ملحح رقم )  85 دليل المعلم 
(:2ملحح رقم )  107 أورا  العمل 
(:3ملحح رقم )  121 سلم التقدير اللرظي 
(:4ملحح رقم ) لتركير الناقداختبار ا   123 
(:5ملحح رقم )  133 اختبار التحصيل 
(:6ملحح رقم )  138 تحليل المحتوى  
(:7ملحح رقم )  144 قائمة المحكمين 
(:8ملحح رقم )  145 تسهيل مهمة من الجامعة 
(:9ملحح رقم )  146 موافقة من التربية  
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 فهرس امشكال
 

 رقم الصرحة اسم الشكل رقن الشكل
 SAMR 13مستويات نموذج  (1.2شكل )
 SAMR 13تو يح لمستويات نموذج  (2.2شكل)
 17 مهارات القرن الحادي والعشرون  (3.2شكل )
 SAMR Weel 18 (4.2شكل )
 SAMR & Bloom 20ارتباو  (5.2شكل )
 century skills st21SAMR & Bloom &  45دليل ارتباو  (1.3شكل )
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 فهرس المحتويات 
 

رقم  ذذذذذحذذذذذتوى المذذذ الرقم
 الصفحة

 أ االقرار  .1
 ب الشكر والعرفان  .2
 ج الملخر باللغة العربية  .3
 د الملخر باللغة االنجليزية   .4
 1 الرصل االو : مشكلة الدراسة وأهميتها  .5
 1 المقدمة 1.1  .6
 4 مشكلة الدراسة 2.1  .7
 4 اهداف الدارسة 3.1  .8
 5 أسئلة الدراسة 4.1  .9
 5 فر يات الدراسة  5.1  .10
 5 أهمية الدراسة 6.1  .11
 6 حدود الدراسة  7.1  .12
 6 مصطلحات الدراسة 8.1  .13
 10 الرصل الثاني: االطار النظري والدراسات السابقة  .14
 10 االطار النظري  1.2  .15
 SAMR 10المحور االو : نموذج  1.1.2  .16
 SAMR 11مستويات نموذج  2.1.1.2  .17
 13 في الصف SAMRكيف نوظف نموذج  3.1.1.2  .18
 14 كيرية استخدام بعض البرمجيات لدمج التقنية في التعليم  4.1.1.2  .19
 15 المحور الثاني : مهارات القرن الحادي والعشرين 2.1.2  .20
 16 مهارات المتعلم المطلوبة في القرن الحادي والعشرين 1.2.1.2  .21
 17 دمج مهارات القرن الحادي والعشرين في التعليم 2.2.1.2  .22
 18 هارات القرن الحادي والعشرين أهمية م 3.2.1.2  .23
 19 وبلوم 21بمهارات  SAMRالمحور الثال : علقة  3.1.2  .24
 22 المحور الرابع مهارات التركير الناقد 4.1.2  .25
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 22 تعريف مهارات التركير الناقد 1.4.1.2  .26
 24 االهمية التربوية للتركير الناقد 2.4.1.2  .27
 24 المحور الخامس التحصيل 5.1.2  .28
 25 دراسات السابقةال 2.2  .29
 26 21ومهارات القرن  SAMR. الدراسات المتعلقة بنموذج 1.2.2  .30
 27 ودمج التقنية في التعليم SAMRالدراسات المتعلقة بنموذج  2.2.2  .31
 32 الدراسات المتعلقة بمهارات القرن الحادي والعشرون  3.2.2  .32
 38 تعقيب علي الدراسات السابقة  3.2  .33
 41 لطريقة واالجراءات الرصل الثال : ا   .34
 41 منهج الدراسة  1.3  .35
 42 مجتمع الدراسة  2.3  .36
 42 عينة الدراسة 3.3  .37
 43 دليل المعلم  4.3  .38
 44 دليل المعلم 1.4.3  .39
 45 أدوات الدراسة 5.3  .40
 45 بطاقة الملحظة 1.5.3  .41
 46 اختبار مهارات التركير الناقد 2.5.3  .42
 48 اختبار التحصيل 3.5.3  .43
 53 اجراءات الدراسة 6.3  .44
 54       متغيرات الدراسة 7.3  .45
 55 المعالجة االحصائية  8.3  .46
 56 الرصل الرابع   .47
 56 النتائج المتعلقة بالس ا  االو  1.4  .48
 63 النتائج المتعلقة بالس ا  الثاني  2.4  .49
 67 تحليل نتائج سلم التقدير لمهارات القرن الحادي والعشرين 3.4  .50
 68 تائج الدراسة ملخر ن 4.4  .51
 70 الرصل الخامس   .52
 70 مناقشة النتائج المتعلقة بالس ا  االو  1.5  .53
 72 مناقشة النتائج المتعلقة بالس ا  الثاني 2.5   .54
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 73 توصيات الدراسة ومقترحاتها 3.5  .55
 75 قائمة المصادر والمراجع  .56
 83 ملحح  .57
 147 فهرس الجداو   .58
 149 فهرس الملحح  .59
 150 ا فهرس االشك  .60
 151 فهرس المحتويات   .61

 


