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تحليل محتوى مقررات الدراسات االجتماعية والمواطنة للصفوف الثالثة العليا للمرحلة 

 االبتدائية في المملكة العربية السعودية في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين

 المستخلص:

الدراسات االجتماعية والمواطنة هدفت الدراسة إلى تعرف مدى تضمين مقررات 

للصفوف الثالثة العليا للمرحلة االبتدائية لمهارات القرن الحادي والعشرين المناسب توافرها، 

وهي: )التفكير اإلبداعي، والتفكير الناقد وحل المشكالت، والتواصل والتعاون، والمرونة 

صفي القائم على أسلوب تحليل واتبعت الدراسة المنهج الو والتكيف، والقيادة والمسؤولية(،

محتوى، باستخدام بطاقة تحليل المحتوى أداةً للدراسة، ويتكون مجتمع الدراسة من مقررات 

للفصل الدراسي -الدراسات االجتماعية والمواطنة للصفوف الثالثة العليا للمرحلة االبتدائية 

ت العينة في األنشطة، هـ، وتحدد1442في المملكة العربية السعودية طبعة  -األول والثاني

واالطالع، والصور، واألشكال، وأسئلة التقويم؛ وقد حللت البيانات في ضوء التكرارات 

 جاءت مهارات )التفكير والنسب المئوية، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، ومن أهمها:

مواطنة اإلبداعي، والمرونة والتكيف( في فقرات محتوى مقررات الدراسات االجتماعية وال

للصفوف الثالثة العليا للمرحلة االبتدائية بدرجة تضمين متوسطة، وجاءت مهارات )التفكير 

الناقد وحل المشكالت، والتواصل والتعاون، والقيادة والمسؤولية( بدرجة تضمين ضعيفة، 

 وبناء على نتائج الدراسة قُدمت عدد من التوصيات والمقترحات.

حتوى، التفكير اإلبداعي، التفكير الناقد وحل المشكالت، تحليل المالكلمات المفتاحية: 

 التواصل والتعاون، المرونة والتكيف، القيادة والمسؤولية.

 Abstract: 

This research aims to identify the degree of concluding the 

courses of social studies and and citizenship for the three higher 

grades of primary schools regarding the skills of the twenty-first 

century that should be available for female students, namely: (creative 

thinking, critical thinking and problem solving, communication and 

cooperation, flexibility and adaptation, leadership and responsibility). 

The research applied the descriptive approach relied on the method of 

content analysis using the content analysis card as a study tool. The 

research community consisted of the courses of social studies and 

citizenship for the first three grades - first and second semester in the 

Kingdom of Saudi Arabia –- version 1441H, and its sample was 

determined from all the content of the course of social studies and 

citizenship, such as activities, reading, images, shapes and evaluation 
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questions; data was analyzed in the light of repetitions and 

percentages, and the research concluded a number of results, the most 

important of which are: The skills of (innovative thinking, flexibility 

and adoption) mentioned in the paragraphs of the content of courses of 

Social Studies and Citizenship for the three higher grades of primary 

schools, came with average rate, also the skills of (critical thinking 

and problem solving, communication and cooperation, , leadership 

and responsibility) mentioned in the paragraphs of the content of 

courses of Social Studies and Citizenship for the three higher grades 

of primary schools, came with weak rate, and according to the results 

of study, I submitted numbers of recommendations and suggestions. 

Key words: content analysis, creative thinking, critical thinking and 

problem solving, communication and cooperation, flexibility and 

adaptation, leadership and responsibility 

 :المقدمة

مزوٍد بالمعرفة يتطلب القرن الحادي والعشرين إعدادَ جيٍل مفكٍر وصانعٍ للقرار، 

والمهارات الضرورية؛ لمواجهِة متطلباِت هذا القرن وتحدياتِه، ومسايرِة التطورات الثقافية 

والمعرفية في مجاالت الحياة المختلفة، ولضمان اكتساب الطالبات المهارات وإتقانها؛ فمن 

 لتعليمية.الضروري مواكبة األنظمة التعليمية التغيير والتطوير، في المنظومات والخطط ا

وأصبح من الضروري أيًضا أن تتغير أهداف التعليم في هذا القرن، فبعد أن كانت تركز على 

تحصيل المعارف والمعلومات، ينبغي أن تنتقل إلى التركيز على مهارات الحياة والمهنة، 

ومهارات المعلومات واالتصال، ومهارات التعلم المستمر؛ التي تعين الطالبات على التكيف 

متغير، وتعمل على زيادة قدرتهن على التعايش مع المجتمع، وزيادة مرونتهن مع العالم ال

(؛ لذا اهتمت 2014الفكرية للتعامل مع اإلنتاج الفكري، والكم الهائل من المعلومات)إبراهيم، 

وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بما تضمنته رؤية المملكة العربية السعودية 

رة تزويد الطالبات بالمهارات والمعارف التي تمكنهن من تنمية ( بضرو2016)  2030

االقتصاد الوطني، وسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وذلك من خالل 

 تطوير المناهج الدراسية، والكادر التعليمي، وتجويد البيئة التعليمية بما يخدمهن.  

مناهج التعليم سيمكن التربويين من إنجاز إن تكامل المهارات بشكل هادف ومقصود في 

العديد من األهداف التي لم يتمكنوا من تحقيقها لسنوات طويلة مضت، ومن أهم المهارات ما 

(، وهي مجموعة المهارات التي 2014تسمى بمهارات القرن الحادي والعشرين )شلبي،
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الوفاء بمتطلبات هذا  ينبغي أن يكتسبها الطالبات؛ إلعدادهن ليكنَّ مواطنات قادرات على

 (. 2013القرن )السعودي، 

وقد سعت العديد من المؤسسات والمنظمات التربوية العالمية كالمختبر الدولي 

، ومؤسسة الشراكة من الجمعية الدولية للتكنولوجيا في التعليملإلقليم الشمالي المركزي، و

 بة للقرن الحادي والعشرين.أجل مهارات القرن الحادي والعشرين؛ لتحديد المهارات المناس

( إلى ضرورة االهتمام بمهارات القرن 1996وأشار أيًضا التقرير الصادر عن اليونسكو )

الحادي والعشرين؛ وذلك من أجل إثراء التعليم بإضافتها في المناهج التعليمية؛ بما يساعد في 

(. ويعد المحتوى 2005تطوير المناهج، وتحقيق النمو الشامل والمتكامل للطالبات )العجمي،

الدراسي أحد عناصر المنهج الذي يسعى لتحقيق أهداف، وخطط، وإستراتيجيات التعليم في 

 (.2011المملكة العربية السعودية، فهو الترجمة الفعلية والعملية ألهداف التربية)علي،

وتعد مقررات الدراسات االجتماعية والمواطنة من المناهج الضرورية وخاصة للمرحلة 

بتدائية؛ إذ يهدف إلى بناء سلوكيات الطالبات وقيمهن؛ من خالل اكتساب كثير من اال

المعارف، والمهارات التي تشكل شخصياتهن في المستقبل، ويعرفهن بجميع األساسيات التي 

تقوم عليها الدولة، ورفع مستواهن المعرفي والوجداني لمجتمعهن ووطنهن )عبدالباسط، 

االبتدائية، وتضمينها للمهارات التي تنمي الطالبات التنمية (، وألهمية المرحلة 2008

كما -ه تتضمن 1389الشاملة؛ فإنَّ وثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية عام 

أهدافًا للمرحلة االبتدائية تؤكد على تنمية مهارات الطالبات المختلفة،  -(2011أشار الحقيل )

 وتعهد نشاطهن االبتكاري.

 لة الدراسة:مشك

لقد بذلت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية جهودًا في التطوير المستمر 

للمناهج، غير أن نتائج األدبيات والدراسات السابقة تؤكد وجود قصور في تضمين مهارات 

القرن الحادي والعشرين، وأن المناهج الحالية لم تعد كافية إلعداد الطالبات لمواجهة تحديات 

؛ 2016وسبحي، ؛ 2015؛ وحسن، 2014وشلبي،؛ 2013لكلثم، القرن الحالي؛ كدراسة )ا

(، وقد أكدت العديد من الدراسات ضرورة االهتمام بمهارات القرن الحادي 2018وحجة، 

؛ 2015؛ والزايدي،2012والعشرين، وتضمينها في المناهج؛ كدراسة )الناجم 

 (. 2016؛ ويونس،2015والغامدي،

الباحثتان دراسة استطالعية تهدف إلى معرفة رأي معلمات الدراسات وقد أجرِت 

االجتماعية والمواطنة للمرحلة االبتدائية حول مدى تمكن الطالبات من مهارات القرن 

 ( معلمة، وشِملت أحد عشر سؤااًل.38الحادي والعشرين، وُعرضت االستبانة على )

العية أن نسبةَ المعلمات الالتي يرين أن وبعد جمع اآلراء تبين من نتائج الدراسة االستط

%(، ودرجة 8.3مستوى امتالك الطالبات مهاراِت القرن الحادي والعشرين عاٍل جدًّا بلغت )

%(، وبدرجة منخفضة 39.3%(، وبدرجة متوسطة بلغت )35.8عاٍل بنسبة )
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 %(، وربما يكون أحد أسباب ذلك ضعف تضمين مهارات القرن الحادي والعشرين10.52)

في مقررات الدراسات االجتماعية والمواطنة؛ ونتيجة لذلك ظهرت الحاجة إلى إجراء هذه 

 الدراسة.

 أسئلة الدراسة:

  تضمنت الدراسة األسئلة التالية: 

ما مهارات القرن الحادي والعشرين المناسب توافرها في مقررات الدراسات االجتماعية  .1

 االبتدائية؟والمواطنة للصفوف الثالثة العليا للمرحلة 

مقرر الدراسات االجتماعية والمواطنة للصف الرابع االبتدائي لمهارات  ما مدى تضمين .2

المناسبة للطالبات، وهي: )التفكير اإلبداعي، والتفكير الناقد وحل  القرن الحادي والعشرين

 المشكالت، والتواصل والتعاون، والمرونة والتكيف، والمهارات االجتماعية وفهم الثقافات

 (؟المتعددة، والقيادة والمسؤولية

مقرر الدراسات االجتماعية والمواطنة للصف الخامس االبتدائي  ما مدى تضمين .3

المناسبة للطالبات، وهي: )التفكير اإلبداعي، والتفكير  لمهارات القرن الحادي والعشرين

جتماعية وفهم الناقد وحل المشكالت، والتواصل والتعاون، والمرونة والتكيف، والمهارات اال

 (؟الثقافات المتعددة، والقيادة والمسؤولية

مقرر الدراسات االجتماعية والمواطنة للصف السادس االبتدائي  ما مدى تضمين .4

المناسبة للطالبات، وهي: )التفكير اإلبداعي، والتفكير  لمهارات القرن الحادي والعشرين

التكيف، والمهارات االجتماعية وفهم الناقد وحل المشكالت، والتواصل والتعاون، والمرونة و

 (؟الثقافات المتعددة، والقيادة والمسؤولية

 أهداف الدراسة:

 تهدف الدراسة الحالية إلى:

تحديد مهارات القرن الحادي والعشرين المناسب توافرها في مقررات الدراسات  .1

 االجتماعية والمواطنة للصفوف الثالثة العليا للمرحلة االبتدائية. 

مدى تضمين مقرر الدراسات االجتماعية والمواطنة للصفوف الثالثة العليا تعرف  .2

 للمرحلة االبتدائية لمهارات القرن الحادي والعشرين.

 أهمية الدراسة: 

 تكمن أهمية الدراسة فيما يلي:

أن تسهم الدراسة في إثراء البحوث التربوية المتخصصة بالدراسات االجتماعية  .1

التطورات في مجال مهارات القرن الحادي والعشرين، وأيًضا  والمواطنة؛ وذلك بمواكبة

 يمكن أن تشجع نتائجها ومقترحاتها على إجراء دراسات مستقبلية. 
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أن تساعد نتائج الدراسة في الكشف عن مدى تضمين مقررات الدراسات االجتماعية  .2

دي والعشرين والمواطنة للصفوف الثالثة العليا للمرحلة االبتدائية لمهارات القرن الحا

 لواضعي المناهج؛ بتطويرها المستمر بما يتوافق مع النتائج. 

 حدود الدراسة:

 تتحدد الدراسة بما يلي:

اقتصرت الدراسة على مهارات القرن الحادي والعشرين، وهي:  الحدود الموضوعية: 

والتكيف، )التفكير اإلبداعي، والتفكير الناقد وحل المشكالت، والتواصل والتعاون، والمرونة 

والمهارات االجتماعية وفهم الثقافات المتعددة، والقيادة والمسؤولية( المناسب توافرها في 

مقررات الدراسات االجتماعية والمواطنة للصفوف الثالثة العليا للمرحلة االبتدائية؛ وذلك 

 بعد إجماع المحكمين عليها. 

هـ؛ وذلك بعد 1442ُطبقت الدراسة في الفصل األول من العام الدراسي الحدود الزمانية:  

 اكتمال أداة الدراسة في صورتها النهائية.  

 مصطلحات الدراسة:

 :Content Analysis تحليل محتوى

( تحليل المحتوى بأنه: عبارة عن طريقة بحث تُطبَّق Berblson, 1952عرف بيرسلون )

هادف ومنظم لمحتوى أسلوب االتصال )في: من أجل الوصول إلى وصف كمي 

 (.2016العساف،

بأنه: أسلوب يستخدم بجانب أساليب أخرى لتقويم المناهج  (2003عرفه اللقاني والجمل )و

من أجل تطويرها، ويعتمد على تحديد أهداف التحليل ووحدة التحليل للتوصل إلى مدى شيوع 

العملية إلى جانب ما يُحصل عليه من نتائج ظاهرة أو فكرة أو أكثر، وبذلك تكون نتائج هذه 

 خالل أساليب أخرى تحدد اتجاه التطوير مستقباًل.

ويعرف تحليل المحتوى إجرائيًّا في هذه الدراسة بأنه: طريقة للبحث تُطبَّق ألجل الوصول 

إلى وصف كمي لمهارات القرن الحادي والعشرين المناسبة لطالبات الصف السادس 

االبتدائي، وهي: )التفكير اإلبداعي، والتفكير الناقد وحل المشكالت، والتواصل والتعاون، 

والمهارات االجتماعية وفهم الثقافات المتعددة، والقيادة والمسؤولية(؛ من والمرونة والتكيف، 

 خالل الرصد التكراري، والنسب المئوية لمقرر الدراسات االجتماعية والمواطنة. 

21مهارات القرن الحادي والعشرين 
set
 century Skills: 

the partnership for 21تعرف الشراكة لمهارات القرن الحادي والعشرين 
st
 century 

Skills  ،بأنها: المهارات التي يحتاج إليها الطلبة؛ للنجاح في المدرسة والعمل والحياة

وتتضمن مهارات: التفكير الناقد وحل المشكالت، واالبتكار واإلبداع، والتواصل والتعاون، 

والمهارات االجتماعية وفهم الثقافات المتعددة، والثقافة المعلوماتية، وثقافة وسائل اإلعالم، 
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التقنية، والمرونة والتكيف، والمبادرة والتوجيه الذاتي، واإلنتاجية والمساءلة،  والثقافة

  (P 21, 2009, p1) والقيادة والمسؤولية

وتعرف مهارات القرن الحادي والعشرين إجرائيًّا في هذه الدراسة بأنها: مجموعة المهارات 

الحياة، وفهم عمليات التفكير المناسبة التي تساعد طالبات الصف السادس االبتدائي؛ لمواجهة 

للنجاح والعمل؛ مثل: مهارات التفكير اإلبداعي، والتفكير الناقد وحل المشكالت، والتواصل 

والتعاون، والمرونة والتكيف، والمهارات االجتماعية وفهم الثقافات المتعددة، والقيادة 

طنة في ضوء أداة مقرر الدراسات االجتماعية والموا والمسؤولية؛ المناسب توافرها في

 تحليل المحتوى.

 اإلطار النظري:

 . مهارات القرن الحادي والعشرين:1.8

 1.1.8:مفهوم مهارات القرن الحادي والعشرين . 

 فيما يلي عرض لبعض تعريفات مهارات القرن الحادي والعشرين:

الطالبة ( مهارات القرن الحادي والعشرين بأنها: المهارات التي تُعد 2010عرف حسن )

للمستقبل؛ نظًرا لتزايد الحياة وآليات العمل المختلفة وتعقدها، وتتحدد في مهارات التعلم 

( 2014واإلبداع، ومهارات المعلومات والتقنية، ومهارات الحياة والعمل. وعرفها غانم )

ة بأنها مجموعة من المهارات الضرورية؛ لضمان استعداد الطالبات للتعلم، واالبتكار، والحيا

والعمل، واالستخدام األمثل للمعلومات والوسائط والتكنولوجيا في القرن الحادي والعشرين، 

وهي أيًضا المهارات الالزمة للنجاح في العمل، والدراسة، والحياة، وتشمل المحتوى 

المعرفي، والمهارات الخاصة، والخبرة والثقافات المختلفة، ومدى واسع من المعرفة 

لعقل؛ مثل: التفكير اإلبداعي والناقد، وحل المشكالت، ومهارات التجديد والقدرات وعادات ا

واإلبداع، والتواصل والتعاون، ومهارات اإلنتاجية، والقيادة والمسؤولية. وتعرفها منظمة 

the partnership for 21الشراكة من أجل مهارات القرن الحادي والعشرين )
st
 century 

Skills, 2015,2ة المهارات الالزمة للنجاح في العمل والحياة، وتتضمن: ( بأنها: مجموع

التفكير الناقد وحل المشكالت، واالبتكار واإلبداع، والتعاون والعمل في فريق والقيادة، وفهم 

الثقافات المتعددة، وثقافة االتصاالت والمعلومات واإلعالم وثقافة الحوسبة وتقنية المعلومات 

( بأنها: تلك 2015معتمد على الذات. وعرفها معوض )واالتصال، والمهنة والتعلم ال

المهارات التي تحتاج الطالبات إلى إتقانها وتنميتها لتحقيق أهدافهن، وتشمل مهارات: التفكير 

اإلبداعي، والتفكير الناقد، وحل المشكالت، ومهارات التواصل والتعاون، والوعي العالمي، 

ت ما وراء المعرفة؛ وتعني مقدرة الطالبات على والتوجه الذاتي، والعمل الجماعي، ومهارا

أداء المهام، وحل المشكالت التي تواجههن من أجل تحقيق التنمية البشرية؛ مثل: القدرة على 

التواصل بشكل فاعل، والكفاءة في التعامل مع المعارف، ومهارات التقنية، والمعلوماتية، 

 .واالتصاالت
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 2.1.8 . والعشرين:أهمية مهارات القرن الحادي 

إن أهمية مهارات القرن الحادي والعشرين تكمن في أنها تُِعدُّ الطالبات للتعلم واإلنجاز في 

المواد الدراسية، وتمنحهّن حق اإلسهام في العمل، والمشاركة الفاعلة في المجتمع، والقدرة 

لمواد على التواصل الفعال مع أفراده، وحل مشكالته بأسلوب علمي، وتساعدهّن على فهم ا

الدراسية، وربطها معًا؛ لتنمية التفكير، واستخدام أدوات المعرفة والتقنية؛ لمواصلة التعلم 

(. وأيًضا تصبح الطالبات قادرات على العيش في بيئة 2013مدى الحياة )تريلنج، وفادل، 

، تقنية وإعالمية، وثورة معلوماتية، زالت فيها الحواجز الثقافية والجغرافية )الحربي وجبر

2016 .) 

 3.1.8:أهمية تضمين مقرر الدراسات االجتماعية والمواطنة لمهارات القرن . 

تستند فكرة تعلم مهارات القرن الحادي والعشرين وتعليمها من النظرية البنائية؛ أي أن 

الطالبة تبني معرفتها من خالل التجارب الخاصة بها، وتتعلم بشكل أفضل عندما تشارك في 

(، ويدل على ذلك ما أشار 2013داًل من تلقي المعلومة بطريقة سلبية )عمر، أنشطة تعليمية ب

( عن ضرورة االهتمام بتنمية المهارات بداًل من تكديس 2004إليه )سليمان، والجمل، 

 المعلومات، والتعامل مع التقنيات الحديثة للحصول على المعرفة في عصر التقدم التقني.

ية والمواطنة في المرحلة االبتدائية تهدف إلى التربية وألن مقررات الدراسات االجتماع

الهادفة للطالبات في مراحل عمرية مبكرة؛ انطالقًا من الماضي إلى الحاضر، واالستعداد 

للمستقبل، مع تصور للظروف العالمية والمشكالت السياسية واالجتماعية المحيطة بهن؛ 

ن أجل مهارات القرن الحادي والعشرين كما تشير منظمة الشراكة م-ولنجاح ذلك يتطلب    

(partnership for 21st century Skills,2009,2)-  االهتمام بدمج مهارات القرن

الحادي والعشرين مع المعرفة في المقررات؛ إذ ال يمكن أن تنجح اكتساب المعرفة وتطبيقها، 

 دون تطوير لمقرر يتضمن مهارات تلبي حاجات القرن الحالي وتحدياته. 

 4.1.8:تصنيفات مهارات القرن الحادي والعشرين . 

من خالل مراجعة األدبيات التربوية ذات العالقة، ُوجد أن المجال التربوي يضم   

العديد من التصنيفات المتنوعة، والمهتمة بمهارات القرن الحادي والعشرين، وفيما يلي 

 عرض لبعض التصنيفات:

the partnership for 21الشراكة لمهارات القرن الحادي والعشرين  -
st
 century 

Skills: 

 وتشمل ما يلي: المهارات، عددًا من ( (P 21, 2009أوردت المنظمة

 مهارات التعلم واإلبداع: -

وتتضمن مهارات التفكير الناقد وحل المشكالت، في تفعيل مهارات التفكير العليا لحل 

ديدة ومتنوعة للمعلومات، والوصول إليها بتحليلها وتخزينها وإنتاجها مشكالت وقضايا ج

 والتواصل بشأنها، وتحتوي على عدد من المؤشرات، ومنها:
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استخدام أنواع مختلفة من االستنباط )االستقراء، واالستدالل... إلخ( بما يناسب  .1

 الموقف التعليمي.

 نهائية في نظم معقدة. تحليل تفاعالت أجزاء الكل مع بعضها إلنتاج مخرجات .2

 .واالعتقادات واالدعاءات والحجم الدليل بفاعلية والتقييم التحليل .3

 .المختلفة وتقييمها النظر ووجهات البدائل تحليل .4

 مهارات التواصل والتعاون:   -

يحتاج األفراد إلى مخزون من مهارات االتصال والتعاون أكثر عمقًا واتساًعا من الطرق 

التعلم وتسهيله، من خالل االتصال والتعاون المباشر مع اآلخرين بشكل التقليدية؛ لتشجيع 

 ملموس أو افتراضيًّا من خالل التقنية، ويتضمن ذلك عددًا من المؤشرات، ومنها:

التعبير عن تفكيرهم واألفكار بفاعلية باستخدام مهارات االتصال الشفهي والمكتوب،  (1

 وغير اللفظي في صيغ سياقات متنوعة.

 .والمقاصد واالتجاهات والقيم المعرفة ذلك في بما الغامض للمعنى بفاعلية ءاإلصغا (2

 .متنوعة أهداف لتحقيق االتصال وسائل استخدام (3

 .وتقويمها متعددة، إعالمية وتقنيات وسائل استخدام (4

   :واإلبداع االبتكار مهارات -

 لألفكار الجديدة، واالنفتاح التساؤالت، إثارة تشجع بيئات خالل من المهارات ويمكن تطوير

عددًا من المؤشرات،  ذلك والفشل، ويتضمن األخطاء من والتعلم الثقة، من عالية ومستويات

 ومنها:

 .األفكار ابتكار أساليب من متعددة أنواع استخدام (1

 .جزئي أو تدريجي نحو على وقيمة جدية أفكار ابتكار (2

 .وتحليلها وتقويمها الخاصة وتنقيحها األفكار توسيع (3

 .بفاعلية وتفسيرها وتنفيذها جديدة أفكار تطوير (4

 مهارات الثقافة الرقمية:  -

 والتحليل والمقارنة تتطلب المراجعة المعلومات من هائل بكم والعشرين الحادي يتسم القرن

 عددًا من المؤشرات، ومنها: ذلك ذلك، ويتضمن ونحو والتلخيص

 .المصادر وفاعلية الوقت بكفاءة إلى المعلومات الوصول (1

 نقديًّا ومتمكنًا. تقويًما المعلومات تقويم (2

 .المطروحة المشكلة أو التقنية في وإبداع بدقة المعلومات استخدام (3

 .المتنوعة الواسعة المصادر من المعلومات تدفق إدارة (4
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  :اإلعالمية الثقافة مهارات -

لقد تعددت الوسائل والمصادر اإلعالمية، وتسارعت في النمو، وأصبحت موارد ال 

غنى عنها، وال حد لالستفادة منها، سواء في التعلم، أو نقل األخبار المحلية والعالمية، 

 عددًا من المؤشرات، ومنها: ذلك وغير ذلك، ويتضمن

 .وأهدافها بنائها وأسباب اإلعالمية، الرسائل بناء كيفية فهم (1

 .مختلفة نظر بوجهات اإلعالمية الرسائل تفسير كيفية فحص (2

وتأثيرها  اإلعالمية وتفسيرها، الرسائل في النظر ووجهات القيم تضمين كيفية فهم (3

 .والسلوكيات في المعتقدات

 إلى الرسائل بالوصول المرتبطة القانونية األخالقية للقضايا الجوهري الفهم تطبيق (4

 .واستخدامها اإلعالمية

فالتعامل الفعال معها يمنح الوعي  :واالتصال المعلومات تقنيات ثقافة مهارات-

عددًا من  ذلك الكافي لتحديد التكنولوجيا واستخدامها بفاعلية وكفاءة، ويتضمن

 المؤشرات، ومنها:

 .والتقويم للبحث، والتنظيم، أداة التقنية استخدام (1

وإدارتها،  إلى المعلومات، للوصول مالئم؛ بشكل الرقمية التقنيات استخدام (2

 وإنتاجها. وتقويمها، ودمجها،

 إلى تقنيات بالوصول المرتبطة القانونية األخالقية للقضايا الجوهري الفهم تطبيق (3

 .واستخدامها المعلومات

ال بد  الجديدة، المتطلبات لمواجهة في ظل التغيرات :والتكيف المرونة مهارات-

للمواقف والتعامل مع واالستجابة بفاعلية  والحياة، والعمل والتعلم للطلبة من االتصال

 عددًا من المؤشرات، ومنها: ذلك الضغوطات، ويتضمن

 .متنوعة وسياسات وجداول ومسؤوليات أدوار مع التكيف (1

 .األولويات وتغيير الغموض من جو في بفاعلية العمل (2

 .بفاعلية الراجعة التغذية استثمار (3

 .والنقد والمعوقات الثناء مع بإيجابية التعامل (4

  :الذاتي والتوجيه المبادرة مهارات -

على طرح التساؤالت  للتعلم من خالل قدرته الذاتي الطالب هنا إلى الحافز يصل أن يجب

حول الظواهر العلمية المحيطة بنا؛ لفهمها وتفسيرها، وبناء المالحظات الدقيقة والبحث، 

الوقت والجهد،  ووضع األهداف المتعلقة بعملية التعلم، والتخطيط لتحقيق األهداف، وإدارة

 عددًا من المؤشرات، ومنها: ذلك وتقييم جودة التعلم، ويتضمن

 .ملموسة وغير ملموسة بمعايير أهدافًا المتعلمون يضع (1

 .المدى طويلة واألهداف المدى قصيرة األهداف بين التوازن المتعلمون يحقق (2
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 .بفاعلية العمل عبء وإدارة الوقت استخدام (3

 .مباشر إشراف دون إنجازها مع ووضعها األولويات وتحديد المهام، مراقبة (4

 مهارات التفاعل االجتماعي وفهم الثقافات المتعددة: -

وذلك من خالل العمل بشكل مناسب ومثمر مع اآلخرين، واستغالل المهارات االجتماعية 

للتعلم، وبناء وجهات النظر، والتفسيرات مثل: مواد التعلم الهادفة التي تصمم بيئات تعلم 

 مترابطة، كالمجموعات على اإلنترنت؛ إذ يمكن تنمية العديد من المهارات؛ مثل:

 معرفة الوقت المالئم للتحدث أو اإلصغاء. (1

 مواجهة سلوك اآلخرين بأسلوب مهني ومحترم. (2

 احترام الثقافات المختلفة والعمل بفاعلية مع آخرين من خلفيات اجتماعية وثقافية واسعة. (3

 متفتحة ألفكار وقيم مختلفة.االستجابة بعقلية  (4

  :والمساءلة اإلنتاجية مهارات -

القدرة على أداء مهمة، اإلنتاجية، و لتعزيز الالزمة األدوات أهمية زادت المعرفة اتساع مع

أو ابتكار منتج؛ بتحديد األهداف وتحقيقها، وتحديد االحتياجات، وترتيب األولويات، وإدارة 

لق بتحمل المسؤوليات عن اإلجراءات الالزمة لخلق المنتج، الوقت، والتعاون، والمساءلة تتع

 :اآلتي في ذلك االزدياد ويمكن في التعلم وفاعليته أخذت كفاءة إن ؛ إذأو أداء المهمة

 .والضغوط العقبات حالة في ويحققونها األهداف، المتعلمون يصنع (1

 .المرجوة النتائج لتحقيق وإدارته وتخطيطه والتعلم العمل أولويات تحديد (2

 .وأخالق بإيجابية العمل (3

 .بفاعلية والمشاريع الوقت إدارة (4

 مهارات القيادة والمسؤولية: -

هي مهارات مهمة لكل فرد في المجتمع، ليكون مسؤواًل عن الجزء الذي ينبغي له إنجازه؛ 

كالعمل لمصلحة المجتمع، والقدرة على إلهام اآلخرين، واالستفادة من نقاط القوة في اآلخرين 

فهذه المهارات تتكامل مع مهارات التعاون واالتصاالت وفهم الثقافات لتحقيق هدف مشترك، 

  المتعددة، ومنها:

 .للهدف مفي اآلخرين وتوجيهه للتأثير المشكالت وحل الشخصية االتصال مهارات استخدام - أ

 .مشتركة أهداف لتحقيق اآلخرين في القوة نقاط استثمار - ب

 .التأثير قوة استخدام في واألخالقي المستقيم السلوك على البرهنة - ت

 التصرف بمسؤولية نحو اهتمامات المجتمع األكبر ومصالحه. - ث

 ( تصنيفين من تصنيفات مهارات القرن الحادي والعشرين، وهما: 2015وأورد الزايدي ) 

 الشمالي لإلقليم التربوي أواًل: المختبر ( المركزيNCREL, 2003:) 

 القرن ( مهاراتNCREL, 2003المركزي ) الشمالي لإلقليم التربوي قد صنف المختبر

 :رئيسة، وهي فئات والعشرين إلى أربع الحادي
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 الرقمي العصر مهارات ((Digital Age Literacyاستخدام على المقدرة بها : يقصد 

 وتقويمها وإدارتها المعلومات إلى والشبكات؛ للوصول االتصال، وأدوات الرقمية التقنية

 واالقتصادية والعلمية األساسية الثقافة مهارات وتشمل المعرفة، مجتمع في للعمل وإنتاجها

 .الكوني والوعي المتعددة الثقافات وفهم والمعلوماتية والتقنية والبصرية

  مهارات التفكير( اإلبداعيInventive Thinkingيقصد :) والتوجيه التكيُّف مهارات بها 

 .العليا التفكير ومهارات واالبتكار الذاتي

 الفعّال  االتصال مهاراتEffective Communication)في العمل مهارات (: تشمل 

 .واالتصال التفاعلي واالجتماعية الشخصية والمهارات فريق،

 مهارات اإلنتاجية العالية (High Productivity تشمل مهارات التخطيط واإلدارة :)

 والتنظيم واالستخدام الفعّال لألدوات التقنية في العالم الواقعي.

 ( ثانيًا: منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةOECD.2005:) 

أن تكون تصنيفها من خالل مبادرتين: األولى: عبارة عن برنامج لتعريف مهارات القرن 

(، PISAلعشرين وتحديدها، أما الثانية: فكانت لبرنامج دولي لتقييم الطالبات )الحادي وا

مت مهارات القرن الحادي والعشرين  فكونت المبادرة األولى اإلطار للمبادرة الثانية؛ لذلك قُّسِ

 إلى ثالثة مجاالت رئيسة، وهي:

 استخدام اللغة والرموز والمعارف والمعلومات بشكل استخدام األدوات تفاعليًّا، وتشمل :

 تفاعلي. 

 االتصال بشكل جيد مع اآلخرين، والتعاون والعمل التفاعل في مجموعات متباينة، وتشمل :

 في فريق إدارة الصراعات وحلها.

 :التصرف بناء على رؤية واسعة وشاملة لتخطيط خطط  التصرف بشكل مستقل، وتشمل

 خصية وتنفيذها، والتأكيد على الحقوق واالهتمامات واالحتياجات.حياتية ومشروعات ش

 ( تصنيفًا من تصنيفات مهارات القرن الحادي والعشرين، وهو:33، 2014وأورد العنزي )

 (:ISTE,2013الجمعية الدولية للتكنولوجيا في التعليم ) -

المهارات ترى  ( مجموعة منISTE,2013حددت الجمعية الدولية للتكنولوجيا في التعليم ) 

ضرورة تضمينها في المناهج التعليمية؛ لبناء الطالب فكريًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا مع االستفادة 

 الكاملة من األدوات الرقمية المتاحة، وهذه المهارات هي:

 وذلك لتنمية مهارات التفكير اإلبداعي بما يضمن بناء المعرفة مهارات اإلبداع واالبتكار ،

 طوير المنتجات والعمليات باستخدام وسائل التكنولوجيا.وإنتاجها، وت

 وذلك باستخدام مختلف وسائل االتصاالت واإلعالم الرقمية مهارات التواصل والتعاون ،

 للتواصل والعمل والتعلم التعاوني.

 وذلك بتطبيق أدوات التكنولوجيا واستخدامها لجمع مهارات البحوث وتدفق المعلومات ،

 وتقييمها واستخدامها.المعلومات 
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 وذلك باستخدام مهارات التفكير مهارات التفكير الناقد وحل المشكالت واتخاذ القرارات ،

الناقد لتخطيط البحوث وإجرائها، وإدارة المشاريع، وحل المشكالت، واتخاذ قرارات ناجحة 

 باستخدام األدوات والموارد الرقمية المناسبة.

 ،ك بفهم القضايا اإلنسانية والثقافية والمجتمعية المتعلقة وذل مهارات المواطنة الرقمية

 بالتكنولوجيا، وممارسة السلوك القانوني واألخالقي المتعلق بها.

 ،وذلك بالفهم السليم للتكنولوجيا، ونظمها، وعملياتها مهارات عمليات ومفاهيم التكنولوجيا 

 الحادي والعشرين، وهو:( تصنيفًا من تصنيفات مهارات القرن Suto, 2013وذكر سوتو )

ATC21منظمة التعلم والقياس ) -
st

:) 

إن منظمة التعاون والقياس صنفت مهارات القرن الحادي والعشرين إلى أربعة مجاالت 

 رئيسة، وهي: 

 :وتضم اإلبداع واالبتكار، والتفكير الناقد وحل المشكالت وصنع القرار،  طرق التفكير

 وتعلم كيف تتعلم، وما وراء المعرفة.

 :االتصال والتعاون والمشاركة. طرق العمل 

 :وتضم محو األمية المعلوماتية، محو أمية تكنولوجيا االتصاالت  أدوات العمل

 والمعلومات. 

 :وتضم الحياة والمهنة، والمواطنة المحلية والعالمية، والمسؤولية  مهارات العيش في العالم

 والكفايات.الفردية واالجتماعية التي تكون في الوعي الثقافي 

والتصنيف الذي اعتمد في هذه الدراسة هو الذي أعدته الشراكة من أجل مهارات القرن 

الحادي والعشرين؛ إذ إنه األكثر شمواًل، وانتشاًرا، وتنظيًما، وتفصياًل، واعتمادًا على معايير 

هو رئيسة؛ لضمان تحقق مهارات القرن الحادي والعشرين في مخرجات البرامج التعليمية، و

التصنيف الذي اهتم بكيفية تضمين هذه المهارات في المناهج، وقد استخدمته العديد من 

المنظمات والمشروعات والدراسات في المجاالت الدراسية المختلفة؛ كدراسة )شلبي، 

 (.2017؛ الملحم، 2015؛ الغامدي،2014

 2.8تحليل المحتوى . 

 1.2.8:مفهوم تحليل المحتوى . 

( تحليل المحتوى بأنه: عبارة عن طريقة بحث تُطبَّق Berblson,1952عرف بيرسلون ) 

من أجل الوصول إلى وصف كمي هادف، ومنظم لمحتوى بأسلوب االتصال )في: 

 (.2016العساف،

( بأنه أحد أساليب البحث العلمي التي تهدف إلى الوصف الموضوعي 2004ويُعرفه طعيمة )

 ن مواد االتصال.والمنظم والكمي لمضمون الظاهر لمادة م

 2,2,8:خصائص تحليل المحتوى . 

 ( أن تحليل المحتوى ال بد أن يشتمل على خصائص، وهي:2004أورد طعيمة )
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 الوصف لمادة االتصال، وتفسير الظاهرة كما تقع، والتنبؤ بالقوانين. .1

التنظيم: التحليل في ضوء خطة علمية محددة، وإجراءات واضحة؛ للوصول إلى  .2

 النتائج.

 وعية: وتعني النظر إلى الموضوع نفسه، دون تأثير كبير في الذات المدركة.الموض .3

أنه يتناول الشكل والمضمون: فللباحث أن يجمع في تحليله بين مضمون النص والشكل  .4

 الذي ورد فيه النص من حيث إخراج المحتوى وغير ذلك.

 أهدافه. أنه أسلوب علمي: تتحقق فيه اشتراطات البحث العلمي، ويسهم في تحقيق .5

أنه أسلوب كمي: فمما يميزه أنه يعتمد على التقدير الكمي، ومنطلق للحكم على انتشار  .6

الظواهر، ومؤشر للدقة في البحث؛ إذ تترجم مالحظات الباحث وانطباعاته عن المحتوى إلى 

أرقام، أو تقديرات كمية )تكرارات أو نسب مئوية......إلخ(، وذلك يجعل التأكد من صحة 

البيانات وصدقها وثباتها أمًرا ممكنًا، إما بإعادة التحليل، أو إعادة حساب التقديرات الكمية 

 التي رصدها الباحث.

 3,2,8:وحدات تحليل المحتوى . 

( أن من أبرز وحدات التحليل، وأكثرها 2004(، وطعيمة )1996أورد سعيد، وعمار ) 

 استخداًما في الدراسات التربوية، هي:

 ي أصغر وحدات التحليل، وقد تكون رمًزا، أو مصطلًحا.الكلمة: وه .1

الفكرة: وهي إما جملة، أو أكثر تدور حول مفهوم معين، أو فكرة تدول حول قضية  .2

 معينة.

الشخصية: ويقصد بها الحصر الكمي لخصائص محددة حول شخصية معينة قد تكون  .3

 عالًما، أو منظًرا، أو تربويًّا بارًزا.

صد بالمساحة التقدير الكمي للمدى الذي يشغله موضوع ما ضمن المساحة والزمن: ويق .4

المقرر، أو المحتوى المحدد، ويتمثل ذلك في عدد الصفحات، والسطور، أو األعمدة في 

صحيفة. ويقصد بالزمن الوقت الذي ُخصص لدراسة موضوع ما، مثل عدد الحصص، أو 

 السنوات الدراسية.

ويقصد بها الوحدة التي يقوم الباحث بتحليلها؛ مثل وحدة المادة اإلعالمية أو المفردة:  .5

 الكتاب، أو الفيلم، أو القصة، وغير ذلك.

 4,2,8:خطوات تحليل المحتوى . 

 ( فيما يلي:2006ليتم تحليل المحتوى؛ ال بد من اتباع عدد من الخطوات ذكرها فتح هللا )

من أجله بعدة عوامل، أهمها: تحديد الهدف من أداة التحليل: يرتبط الهدف الذي تبنى األداة  - أ

 مشكلة الدراسة، وتساؤالتها، ونوع المحتوى الذي يُحلَّل.

 تحديد فئات التحليل: وهي مجموعة التصنيفات الُمعدَّة في ضوء طبيعة المحتوى. - ب
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تحديد وحدات تحليل المحتوى التي يمكن إخضاعها للعد والقياس بسهولة، ويعطي  - ت

 دالالت تفيد في تفسير النتائج الكمية.وجودها، أو غيابها، أو تكرارها، 

 إعداد دليل التحليل: ويتضمن الضوابط التي يجب مراعاتها عند استخدام أداة التحليل. - ث

ضبط أداة التحليل: بالتحقق من صدقها وثباتها، ويقصد بصدق األداة مدى مناسبتها لقياس  - ج

إذا تكرر استخدامها من  ما وضعت لقياسه، أما الثبات فيعني إعطاء األداة النتائج نفسها

 الباحث أو باحثين آخرين.

وضع الصورة النهائية ألداة التحليل: بعد التأكد من صدق األداة وثباتها؛ تصبح األداة  - ح

 صالحة للتطبيق.

غ النتائج في جداول إحصائية؛  - خ تفريغ النتائج ومعالجتها إحصائيًّا: بعد إجراء التحليل، تُفرَّ

 حاسوبية الستخالص النتائج، ثم عرضها وتفسيرها.لمعالجتها باستخدام برامج 

 3,8 :الدراسات السابقة . 

يتناول هذا الجزء عرض الدراسات العربية واألجنبية المتصلة بموضوع الدراسة، والتي 

أتيح للباحثتين االطالع عليها، بعد تحديد أهدافها، ومناهجها، وأدواتها، وعينتها، والتعرف 

من نتائج، وما يمكن االستفادة منها في إعداد الدراسة الحالية، إلى أهم ما توصلت إليه 

وتحديد موقع الدراسة الحالية بالنسبة للدراسات السابقة، وستعرض الدراسات السابقة من 

خالل مجالين: األول: الدراسات التي تناولت تحليل محتوى الدراسات االجتماعية، والمجال 

 ل محتوى المواد األخرى.الثاني: الدراسات التي تناولت تحلي

  :المجال األول: الدراسات التي تناولت تحليل محتوى الدراسات االجتماعية 

 :(2015. دراسة أبو حسن، وعالم، وحال)1

هدفت الدراسة إلى تقويم المحتوى واألنشطة التعليمية لمنهج الدراسات االجتماعية بالصف 

األول اإلعدادي بمصر في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين، واستُخدم المنهج 

الوصفي القائم على أسلوب تحليل المحتوى، وتمثلت عينة الدراسة في مقررات الدراسات 

وتوصلت الدراسة إلعدادي، باستخدام استمارة تحليل المحتوى، االجتماعية للصف األول ا

أن درجة توافر مهارات القرن الحادي والعشرين )مهارة التفكير  إلى عدد من النتائج، ومنها:

الناقد، ومهارة حل المشكالت، والمسؤولية االجتماعية( في محتوى منهج الدراسات 

 .انت بدرجة ضعيفةاالجتماعية وأنشطته بالصف األول اإلعدادي ك

 (: 2016. دراسة يونس )2

هدفت الدراسة إلى تعرف مستوى تضمين مهارات القرن الحادي والعشرين في منهج 

الجغرافيا بالمرحلة الثانوية العامة بمصر، وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي القائم على 

، وتمثلت عينة أسلوب تحليل المحتوى، باستخدام بطاقة تحليل محتوى لمنهج الجغرافيا

وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، الدراسة في منهج الجغرافيا بالمرحلة الثانوية العامة، 
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أن مستوى تضمين مهارات القرن الحادي والعشرين في منهج الجغرافيا بالمرحلة  ومنها:

 .الثانوية لم يصل إلى المستوى المطلوب بأي صف من الصفوف الثالثة

  :الدراسات التي تناولت تحليل محتوى المواد األخرى: المجال الثاني 

 (:2018دراسة المنصور ) .1

هدفت الدراسة إلى تعرف درجة تضمين مهارات القرن الحادي والعشرين في محتوى كتب 

العلوم لمرحلة التعليم األساسي في األردن، ولتحقيق هدف الدراسة استُخدم المنهج الوصفي 

القائم على أسلوب تحليل المحتوى، باستخدام أداة تحليل المحتوى، واشتملت عينة الدراسة 

ات في محتوى كتب العلوم للصفوف )الخامس، والسادس، والسابع( من على جميع الموضوع

أن تضمين مهارات  وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، ومنها:مرحلة التعليم األساسي، 

القرن الحادي والعشرين في كتب العلوم لمرحلة التعليم األساسي جاء بدرجة متوسطة، وقد 

رتبة األولى بدرجة تضمين مرتفعة، وجاءت مهارات حلت مهارات التعلم واالبتكار في الم

المهنة والحياة في المرتبة الثانية بدرجة تضمين متوسطة، في حين كانت مهارات الثقافة 

 الرقمية في المرتبة األخيرة بدرجة تضمين منخفضة. 

 (: 2018دراسة حجة ) .2

يا للصفوف هدفت الدراسة إلى تعرف مدى تضمن كتب العلوم للمرحلة األساسية العل

)السابع، والثامن، والتاسع( في فلسطين لمهارات القرن الحادي والعشرين، واستخدم الباحث 

المنهج الوصفي القائم على أسلوب تحليل المحتوى، باستخدام بطاقة تحليل المحتوى، 

وتكونت عينة الدراسة من األهداف وفقرات المحتوى، واألنشطة العلمية، وأسئلة التقويم، 

تدني تضمين كتب العلوم لمهارات القرن  الدراسة إلى عدد من النتائج، ومنها: وتوصلت

الحادي والعشرين، وهي )التفكير الناقد وحل المشكالت، وثقافة المعرفة والتواصل 

 والتكنولوجيا، والمبادرة والتوجيه الذاتي والقيادة والمسؤولية(.

 (: 2019دراسة العيد ) .3

وى كتب التكنولوجيا للمرحلة األساسية بفلسطين في ضوء هدفت الدراسة إلى تحليل محت

مهارات القرن الحادي والعشرين، والتعرف إلى مدى اكتساب طلبة الصف العاشر لها، 

واتبعت الدراسة المنهج الوصفي القائم على أسلوب تحليل المحتوى، والمنهج التجريبي ذي 

واختبار لقياس اكتساب طلبة الصف  التصميم شبه التجريبي، باستخدام بطاقة تحليل محتوى،

العاشر مهارات القرن الحادي والعشرين، وتمثلت عينة الدراسة في كتب التكنولوجيا 

( طالبًا وطالبة، وتوصلت 466( في فلسطين، وعدد )9-5للمرحلة األساسية من الصف )

المهارات بين  تقارب النسب المئوية لنتائج تحليل توافر الدراسة إلى عدد من النتائج، ومنها:

 كتب التكنولوجيا للمرحلة األساسية بدرجة تضمين ضعيفة.  
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 (:2020دراسة السيبية ) .4
هدفت الدراسة إلى تعرف مدى تضمين مهارات القرن الحادي والعشرين في كتاب اللغة 

العربية للصف السادس األساسي في األردن، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي القائم على 

تحليل المحتوى، باستخدام استمارة تحليل المحتوى، وتمثلت عينة الدراسة في كتاب أسلوب 

اللغة العربية للصف السادس األساسي للفصلين األول والثاني، وتوصلت الدراسة إلى عدد 

من النتائج، ومنها: وجود ضعف في تضمين مهارات القرن الحادي والعشرين في كتب اللغة 

 ساسي.العربية للصف السادس األ

 :التعليق على الدراسات السابقة 

بعد عرض الدراسات السابقة، سيُتناول ما اتفقت واختلفت فيه الدراسات السابقة مع الدراسة 

 الحالية من حيث:

تشابهت أهداف الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية، وتمثلت في التعرف إلى مدى الهدف: 

 وافرها في المناهج الدراسية ودرجته.تضمين مهارات القرن الحادي والعشرين وت

 المجتمع والعينة:

اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تناولها مقررات الدراسات االجتماعية؛ 

( واختلفت الدراسة عن بقية 2016؛ يونس،2015كدراسة )أبو حسن، وعالم، وحال، 

؛ 2018؛ حجة، 2018المنصور، الدراسات في تناولها مقررات أخرى؛ كدراسة )

 (. 2020؛ السيبية،2019العيد،

 المرحلة المستهدفة: 

 اتفقت الدراسة الحالية باستهداف المرحلة االبتدائية مع بعض الدراسات السابقة؛ كدراسة

في حين اختلفت ( 2020؛ والسيبية،2018والمنصور،  ؛2015أبوحسن، وعالم، وحال،)

( باستهدافهما للمرحلة المتوسطة، ودراسة )يونس، 2019لعيد،؛ وا2018حجة، )دراسة عن 

 .( باستهدافها للمرحلة الثانوية2016

دراسات لتعرف مدى تضمين مهارات القرن الحادي  –حسب علم الباحثتين–أيًضا لم توجد 

 والعشرين في مقررات الدراسات االجتماعية في المملكة العربية السعودية.

 السابقة: أوجه االستفادة من الدراسات

  ،صياغة مشكلة الدراسة، وأسئلتها، واختيار المنهج المناسب ومجتمع الدراسة وعينتها

 وأدوات الدراسة، واألساليب اإلحصائية لتفسير البيانات.

  للدراسات السابقة دور مهم في تحقيق أهداف الدراسة الحالية من حيث تالفي ما وقع فيه

 الباحثون من أخطاء.
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 ة ومنهجيتها: .إجراءات الدراس9

 1.9:منهجية الدراسة . 

استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي القائم على أسلوب تحليل المحتوى؛ لمناسبته 

 ألسئلة الدراسة وأهدافها.

 2.9:مجتمع الدراسة . 

مجتمع الدراسة هو مقررات الدراسات االجتماعية والمواطنة للصفوف الثالثة العليا للمرحلة 

 هـ، دار الملك عبد العزيز.1442المملكة العربية السعودية طبعة  االبتدائية في

 3.9:عينة الدراسة . 

مقررات الدراسات االجتماعية والمواطنة للفصل الدراسي األول والثاني في المملكة العربية 

 هـ، بما تتضمنه من دروس، وأنشطة، واطالع، وصور، وأشكال.  1442السعودية طبعة 

 أداة الدراسة:  .4.9

شيًا مع طبيعة الدراسة، وتحقيقًا ألهدافها وأسئلتها؛ أُعدَّت بطاقة تحليل المحتوى لتعرف تما

مدى تضمين مهارات القرن الحادي والعشرين المناسب توافرها في مقرر الدراسات 

االجتماعية والمواطنة للصفوف الثالثة العليا للمرحلة االبتدائية؛ في ضوء القائمة المحكمة 

 الحادي والعشرين، والتي اختير منها ما يتناسب مع الطالبات.  لمهارات القرن

 1.4.9:إجراءات بناء أداة الدراسة . 

 لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها؛ اُتُّبعت الخطوات التالية:

إعداد قائمة لمهارات القرن الحادي والعشرين؛ في ضوء الرجوع إلى تصنيف الشراكة من 

 The Partnership for 21st Centuryالحادي والعشرين )أجل مهارات القرن 

Skills :وقد اعتُمد على تصنيفها في بناء القائمة، وتشمل ما يلي ،) 
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 ( 1الجدول )

مهارات القرن الحادي والعشرين بحسب تصنيف منظمة الشراكة من أجل مهارات القرن 

 الحادي والعشرين

 المهارات  م

 التفكير اإلبداعي 1

 التفكير الناقد وحل المشكالت 2

 التواصل والتعاون 3

 الثقافة المعلوماتية 4

 الثقافة اإلعالمية 5

 الثقافة التكنولوجية 6

 المرونة والتكيف 7

 المبادرة والتوجيه الذاتي 8

 المهارات االجتماعية وفهم الثقافات المتعددة 9

 اإلنتاجية والمساءلة 10

 القيادة والمسؤولية 11

وبعد االنتهاء من إعداد القائمة في صورتها األولية، ُعرضت على مجموعة من المحكمين 

المتخصصين من أساتذة المناهج وطرق التدريس، ومشرفي الدراسات االجتماعية، ومعلمات 

(؛ الختيار ما يرونه من مهارات القرن 15مقرر الدراسات االجتماعية، البالغ عددهم )

سبة للصفوف الثالثة العليا للمرحلة االبتدائية، والمالئم تضمينها في الحادي والعشرين المنا

وبعد االطالع على مالحظات المحكمين واقتراحاتهم مقرر الدراسات االجتماعية والمواطنة، 

% فأكثر، 50مهارات القرن الحادي والعشرين بإجماع آراء المحكمين عليها بنسبة  اختيرت

 وهي:

  .مهارة التفكير اإلبداعي 

  التفكير الناقد وحل المشكالت.مهارة 

  التواصل والتعاون. مهارة 

  .مهارة المرونة والتكيف 

  فهم الثقافات المتعددة.مهارة 

واستبعدت باقي المهارات بناء على آراء السادة المحكمين باتفاقهم على عدم مالءمتها 

 ة.للصفوف الثالثة العليا للمرحلة االبتدائي

وبعد ذلك أُعدت بطاقة تحليل المحتوى للتعرف إلى مدى تضمين مهارات القرن 

الحادي والعشرين المناسب توافرها في موضوعات محتوى مقرر الدراسات االجتماعية 
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والمواطنة للصفوف الثالثة العليا للمرحلة االبتدائية للفصلين األول والثاني، وذلك باتباع 

 الخطوات التالية: 

إلى أدبيات الدراسات السابقة والبحوث ذات العالقة باألدب التربوي؛  الرجوع -

؛ 2015؛ وأبو حسن وآخرون، 2019؛ والعيد،2015والغامدي، ؛ 2012كدراسة )الناجم،

 (.2016ويونس،

( مهارات من مهارات القرن الحادي 6بناء الصورة األولية للبطاقة، والتي يندرج تحتها )-

 ( مؤشًرا.51والعشرين، و)

 . التحقق من صدق أداة الدراسة وثباتها:2.4.9

 . التأكد من الصدق الظاهري لألداة: 1.2.4.9

لتعرف الصدق الظاهري لألداة لقياس ما وضعت لقياسه؛ ُعرضت على مجموعة من  

المحكمين من أساتذة المناهج وطرق التدريس، وأساتذة علم النفس، وأصول التربية، والقياس 

في ضوء آرائهم ( محكًما، و12والتقويم، ومشرفي الدراسات االجتماعية، والبالغ عددهم )

لنهائية؛ إذ أخذت مقترحاتهم وتعديالتهم في كل المؤشرات من أعدت األداة في صورتها ا

 حيث ما يلي: 

 .)مالءمة الصياغة اللغوية، ووضوحها )درجة الوضوح 

 .)مدى مناسبتها للمحور )درجة المناسبة 

  .مالحظات وتعديالت تسهم في تطوير األداة 

 .مؤشرات أخرى من األهمية تضمينها في األداة 

المحكمون باالطالع عليها وإبداء المالحظات، وتعديل بعض المؤشرات، واستبعاد  وقد قام

 مؤشرات أخرى، حتى ظهرت األداة بصورتها النهائية. 

 . ثبات األداة: 2.2.4.9

األداة؛ إذ اتُّفق مع محلل  ثبات لقياس األفراد تحليل ثبات لحساب معامل الثبات؛ اتبعت طريقة

آخر لتحليل محتوى وحدة دراسية عشوائية من مقرر الدراسات االجتماعية للصف السادس 

االبتدائي عينة الدراسة ، والتقى الباحث والمحلل في بداية التحليل لالتفاق على أسسه 

التقيا في نهاية وإجراءاته، ثم انفرد كل منهما للقيام بتحليل الوحدة بعد االتفاق عليها، ثم 

 التحليل لبيان العالقة بين النتائج التي توصل كل منهما إليها. 

 CR=2M/ N1+N2وبعدها استخدمت معادلة )هولستي( وهي: 

M  .عدد الفئات المتفق عليها = 

N1  ،N2،(.2004= مجموع الفئات التي حللت في المرتين )طعيمة 

 وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:
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 ( 2لجدول )ا

 نتائج معادلة هولستي

 معادلة هولستي عدد مرات االختالف عدد مرات االتفاق الوحدة

 0.9 15 135 األولى

%( وهذا يبين أن درجة ثبات 90من خالل قراءة الجدول يتضح أن معامل ثبات التحليل بلغ )

 األداة عالية يسمح بالوثوق في نتائج التحليل.

 األداة:. خطوات تطبيق 3.2.4.9

بعد التأكد من صدق أداة التحليل وثباتها، حددت فئة التحليل، وهي: وحدة الفقرة وحدةً 

 للتحليل؛ لمالءمتها لطبيعة مهارات القرن الحادي والعشرين، واتُّبعت الخطوات التالية:

القيام بإحصاء فقرات محتوى مقرر الدراسات االجتماعية والمواطنة، وهي على  -

 النحو التالي:

 ( 3لجدول )ا

 عدد فقرات محتوى مقرر الدراسات االجتماعية والمواطنة

 

 

 

 

 البدء بعملية التحليل في ضوء مؤشرات مهارات القرن الحادي والعشرين. -

 التحليل ُحسبت التكرارات، ثم النسب المئوية؛ الستخراج النتائج.بعد  -

 ( 4الجدول )

 ضوابط الحكم على مدى تضمين مهارات القرن الحادي والعشرين 

 

 

 

 

 

 

 

( بُنَِي محك لضبط الحكم على مدى تضمين مهارات القرن الحادي والعشرين، 4في الجدول )

ومن خالل الرجوع للدراسات السابقة ذات العالقة لم تجد الباحثتان جدواًل لضبط محكات 

 مجموع الفقرات مقرر الدراسات االجتماعية عينة التحليل

 454 الصف الرابع

 498 الصف الخامس

 840 الصف السادس

 1792 المجموع

 النسبة المئوية
 درجة التضمين

 إلى من

 ضعيف 30% 1%

 متوسط 60% 31%

 مرتفع 80% 61%

 مرتفع جدًّا 100% 81%
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الحكم؛ لذا سعتا إلى بناء محك وفق أهمية تعلم مهارات القرن الحادي والعشرين؛ إذ وجد أن 

القرن في المقررات الدراسية مفيد لألجيال ليكتسبوا هذه المهارات، ويعد تضمن مهارات 

محتوى المقررات أحد عناصر المنهج التي تحقق األهداف التعليمية، وهو الواسطة بين 

 الطالبات ومعلماتهن. 

 5.9:أساليب المعالجة اإلحصائية . 

  ( معادلة هولستيHolsti (.؛ لحساب ثبات أداة الدراسة 

 تكرارات والنسب المئوية؛ لمؤشرات أداة الدراسة في مهارات القرن حساب ال

الحادي والعشرين؛ لمعرفة مدى تضمينها في كتب الدراسات االجتماعية للصفوف الثالثة 

 العليا للمرحلة االبتدائية.

 10:نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها. 

 . نتائج الدراسة ومناقشتها:1.10

  الذي ينص على:أواًل: النتائج المتعلقة بالسؤال األول 

/ ما مهارات القرن الحادي والعشرين المناسب توافرها في مقرر الدراسات االجتماعية 1س

 والمواطنة للصفوف العليا للمرحلة االبتدائية؟

تتمثل اإلجابة في مجاالت ومؤشرات أداة التحليل بعد عرضها على المحكمين كما ورد في 

 جراءات الدراسة ومنهجيتها. إ

  الذي ينص على:ثانيًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 

مقرر الدراسات االجتماعية والمواطنة للصف الرابع االبتدائي  / ما مدى تضمين2س

المناسبة للطالبات، وهي: )التفكير اإلبداعي، والتفكير  لمهارات القرن الحادي والعشرين

الناقد وحل المشكالت، والتواصل والتعاون، والمرونة والتكيف، والمهارات االجتماعية وفهم 

 (؟الثقافات المتعددة، والقيادة والمسؤولية

ع لقد أُجريت عملية تحليل المحتوى لمقرر الدراسات االجتماعية والمواطنة للصف الراب 

االبتدائي؛ لمعرفة مدى تضمين مهارات القرن الحادي والعشرين المناسب توافرها فيها، ثم 

ُحسب التكرار والنسب المئوية لعدد المؤشرات في كل مهارة، وأخيًرا في كل مهارة على 

 حدة على النحو اآلتي:
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 ( 5الجدول ) 

االبتدائي لمهارات القرن مدى تضمين مقرر الدراسات االجتماعية والمواطنة للصف الرابع 

 الحادي والعشرين

( أن التكرارات لمؤشرات مهارات القرن 5يتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول ) 

الحادي والعشرين التي وردت في فقرات محتوى مقرر الدراسات االجتماعية للصف الرابع 

( تكرارات، بنسبة 204- 573االبتدائي للفصل الدراسي األول والثاني امتدت ما بين )

 ( وفيما يلي تفصيل لذلك: 26.60-44.59تراوحت ما بين )

( تكراًرا، بنسبة بلغت 374حققت مهارة المرونة والتكيف المرتبة األولى بمجموع ) .1

( 2016( بدرجة تضمين متوسطة، وهذه النتيجة تختلف عن دراسة )يونس،48.76)%

الذي كان مستوى تضمين مهارات القرن الحادي والعشرين فيه ضعيفًا، وتتفق هذه 

 (.2018؛ حجة، 2018تائج دراسة )المنصور، النتيجة مع ن

( تكراًرا، بنسبة بلغت 573حققت مهارة التفكير اإلبداعي المرتبة الثانية بمجموع ) .2

(، بدرجة تضمين متوسطة، وهذه النتيجة تختلف عن دراسة 44.59)%

( التي كان مستوى تضمين مهارة التفكير اإلبداعي فيها بدرجة ضعيفة، 2020)السيبية،

 (.2018؛ حجة، 2018هذه النتيجة مع نتائج دراسة )المنصور،  وتتفق

( تكراًرا، 370حققت المرتبة الثالثة مهارة التفكير الناقد وحل المشكالت بمجموع ) .3

وهذه النتيجة تختلف عن دراسة بدرجة تضمين ضعيفة،  (28.79وبنسبة بلغت )%

( التي كان مستوى تضمين مهارة التفكير الناقد وحل 2020، ؛ السيبية2019)العيد، 

( التي كانت مهارة التفكير الناقد 2018المشكالت فيها مرتفعًا، ودراسة )المنصور، 

 (. 2018وحل المشكالت فيها بدرجة متوسطة. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )حجة،

تواصل والتعاون( وجاءت بقية المهارات بدرجات تضمين ضعيفة، وهي مهارة )ال .4

(، ومهارة )القيادة 26.61( تكراًرا، وبنسبة بلغت )%342بالمرتبة الرابعة بمجموع )

(، 26.60( تكرارات، وبنسبة بلغت )%204والمسؤولية( بالمرتبة الخامسة بمجموع )

(  189والمهارات االجتماعية وفهم الثقافات المتعددة  بالمرتبة السادسة بمجموع )

 الترتيب النسبة التكرارات المهارات

 2 44.59 573 التفكير اإلبداعي

 3 28.79 370 التفكير الناقد وحل المشكالت

 4 26.61 342 التواصل والتعاون

 1 48.76 374 المرونة والتكيف

 6 24.64 189 المهارات االجتماعية وفهم الثقافات المتعددة

 5 26.60 204 القيادة والمسؤولية
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(، وهذه النتيجة تختلف عن دراسة )المنصور، 24.64ة بلغت )%تكراًرا، وبنسب

(، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة؛ كدراسة )أبو 2018؛ وحجة، 2018

؛ 2019؛ والعيد، 2018وحجة، ؛ 2016؛ ويونس، 2015حسن وآخرون، 

 على ضعف تضمين هذه المهارات في المحتوى.( 2020والسيبية،

 ج المتعلقة بالسؤال الثالث الذي ينص على: ثالثًا: النتائ 

مقرر الدراسات االجتماعية والمواطنة للصف الخامس االبتدائي  / ما مدى تضمين3س

المناسبة للطالبات، وهي: )التفكير اإلبداعي، والتفكير  لمهارات القرن الحادي والعشرين

المهارات االجتماعية وفهم الناقد وحل المشكالت، والتواصل والتعاون، والمرونة والتكيف، و

 (؟الثقافات المتعددة، والقيادة والمسؤولية

أُجريت عملية تحليل المحتوى لمقرر الدراسات االجتماعية والمواطنة للصف الخامس 

االبتدائي؛ لمعرفة مدى تضمين مهارات القرن الحادي والعشرين المناسب توافرها فيها، ثم 

المؤشرات في كل مهارة، وأخيًرا في كل مهارة على ُحسب التكرار والنسب المئوية لعدد 

 حدة:

 ( 6الجدول )

مدى تضمين مقرر الدراسات االجتماعية والمواطنة للصف الخامس االبتدائي لمهارات 

 القرن الحادي والعشرين

 الترتيب النسبة التكرارات المهارات

 1 54.44 558 التفكير اإلبداعي

 3 27.90 286 التفكير الناقد وحل المشكالت

 6 17.66 181 التواصل والتعاون

 2 52.79 274 المرونة والتكيف

المهارات االجتماعية وفهم الثقافات 

 المتعددة
127 24.47 4 

 5 22.74 118 القيادة والمسؤولية

( أن التكرارات لمؤشرات مهارات القرن 6يتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول )

الحادي والعشرين التي وردت في فقرات محتوى مقرر الدراسات االجتماعية للصف 

( بنسبة تراوحت 118-558الخامس االبتدائي للفصل الدراسي األول والثاني امتدت ما بين )

 يلي تفصيل لذلك: ( وفيما 22.74-54.44ما بين )

( تكراًرا، بنسبة بلغت 558حققت مهارة التفكير اإلبداعي المرتبة األولى بمجموع ) .1

( التي جاءت نتيجتها بأن 2020(، وهذه النتيجة تختلف عن دراسة )السيبية،54.44)%

مستوى تضمين مهارة التفكير اإلبداعي كان بدرجة ضعيفة، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج 

 (.2018؛ وحجة، 2018)المنصور، دراسة 
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( تكراًرا، بنسبة 274وحققت مهارة المرونة والتكيف المرتبة الثانية بمجموع ) .2

؛ وحجة، 2018(، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة )المنصور، 52.79بلغت )%

2018.) 

وجاءت بقية المهارات بنسب ضعيفة، وهي مهارة )التفكير الناقد وحل المشكالت(؛  .3

(، 27.90( تكراًرا، وبنسبة بلغت )%286إذ جاءت في المرتبة الثالثة بمجموع )

( 127والمهارات االجتماعية وفهم الثقافات المتعددة في المرتبة الرابعة بمجموع )

ة )القيادة والمسؤولية( بالمرتبة الخامسة (، ومهار24.47تكراًرا، وبنسبة بلغت )%

(، ومهارة )التواصل والتعاون ( 22.47( تكراًرا، وبنسبة بلغت )%118بمجموع )

( وهي نسبة 17.66( تكراًرا، وبنسبة بلغت )%181بالمرتبة السادسة بمجموع )

( التي كان مستوى تضمين 2020ضعيفة، وهذه النتيجة تختلف عن دراسة )السيبية،

؛ 2018التفكير الناقد وحل المشكالت فيها بدرجة مرتفعة، ودراسة )المنصور، مهارة

( التي كان مستوى تضمين مهارات التعلم واالبتكار ومهارات الحياة 2018وحجة، 

والمهنة فيها بدرجة متوسطة. وتتفق هذه الدراسة مع نتائج دراسة )أبو حسن وآخرون، 

في ضعف ( 2020؛ والسيبية،2019، ؛ والعيد2018وحجة، ؛ 2016؛ ويونس، 2015

 تضمين هذه المهارات في المحتوى.

  :رابعًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع الذي ينص على 

مقرر الدراسات االجتماعية والمواطنة للصف السادس االبتدائي  / ما مدى تضمين4س

بداعي، والتفكير المناسبة للطالبات، وهي: )التفكير اإل لمهارات القرن الحادي والعشرين

الناقد وحل المشكالت، والتواصل والتعاون، والمرونة والتكيف، والمهارات االجتماعية وفهم 

 (؟الثقافات المتعددة، والقيادة والمسؤولية

لقد أُجريت عملية تحليل المحتوى لمقرر الدراسات االجتماعية والمواطنة للصف السادس 

لقرن الحادي والعشرين المناسب توافرها فيها، ثم االبتدائي؛ لمعرفة مدى تضمين مهارات ا

ُحسب التكرار والنسب المئوية لعدد المؤشرات في كل مهارة، وأخيًرا في كل مهارة على 

 حدة على النحو اآلتي:
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 ( 7الجدول )

مدى تضمين مقرر الدراسات االجتماعية والمواطنة للصف السادس االبتدائي لمهارات 

 القرن الحادي والعشرين

 الترتيب النسبة التكرارات المهارات

 1 61.86 425 التفكير اإلبداعي

 3 27.07 186 التفكير الناقد وحل المشكالت

 6 11.06 76 التواصل والتعاون

 2 49.40 248 المرونة والتكيف

 5 24.90 125 المهارات االجتماعية وفهم الثقافات المتعددة

 4 25.70 129 القيادة والمسؤولية

( أن التكرارات لمؤشرات مهارات القرن 7يتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول )

الحادي والعشرين التي وردت في فقرات محتوى مقرر الدراسات االجتماعية للصف 

( بنسبة تراوحت 129-425السادس االبتدائي للفصل الدراسي األول والثاني امتدت ما بين )

 ا يلي تفصيل لذلك: (، وفيم25.70- 61.86ما بين )

( تكراًرا، بنسبة بلغت 425حققت مهارة التفكير اإلبداعي المرتبة األولى بمجموع ) .1

( التي كان مستوى 2020(، وهذه النتيجة تختلف عن دراسة )السيبية،61.86)%

تضمين مهارة التفكير اإلبداعي فيها بدرجة ضعيفة، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

 (.2018؛ وحجة، 2018)المنصور، 

( تكراًرا، بنسبة بلغت 248يأتي في المرتبة الثانية مهارة المرونة والتكيف بمجموع ) .2

 (.2018؛ وحجة، 2018(، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة )المنصور، 49.40)%

وجاءت بقية المهارات بمستوى تضمين ضعيف، وهي )مهارة التفكير الناقد وحل  .3

(، 27.07( تكراًرا، وبنسبة بلغت )%186لثالثة بمجموع )المشكالت( بالمرتبة ا

( تكراًرا، وبنسبة بلغت 129و)مهارة القيادة والمسؤولية( بالمرتبة الرابعة بمجموع )

(، و)المهارات االجتماعية وفهم الثقافات المتعددة( بالمرتبة الخامسة 25.70)%

لتواصل والتعاون( (، ومهارة )ا24.90( تكراًرا، وبنسبة بلغت )%125بمجموع )

(، وهذه النتيجة 11.06( تكراًرا، وبنسبة بلغت )%76بالمرتبة السادسة بمجموع )

( التي كان مستوى تضمين مهارة التفكير الناقد وحل 2020تختلف عن دراسة )السيبية،

( التي كان مستوى 2018؛ وحجة، 2018المشكالت فيها مرتفعًا، ودراسة )المنصور، 

لم واالبتكار ومهارات الحياة والمهنة فيها متوسًطا، وتتفق هذه تضمين مهارات التع

؛ 2016؛ ويونس، 2015الدراسة مع نتائج دراسة كّلٍ من: )أبو حسن وآخرون، 
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في ضعف تضمين هذه المهارات في ( 2020؛ والسيبية،2019؛ والعيد، 2018وحجة، 

 المحتوى.

 . تفسير النتائج:2.10

اإلبداعي في فقرات محتوى مقررات الدراسات  التفكيرجاءت درجة تضمين مهارة  .1

االجتماعية والمواطنة للصف الرابع والخامس بدرجة تضمين متوسطة، وفي الصف 

السادس بدرجة تضمين مرتفعة، وربما يعزى ذلك إلى تنوع استعراض المفاهيم العلمية 

وب يساعد في والمبادئ التي يمكن بها بناء أفكار الطالبات، وتوضيح الدروس بأسل

تحليل الفكرة وخلق طرق جديدة للتفكير بصور مختلفة؛ كخرائط المفاهيم، والرسوم 

 التحليلية، والصور، وجاءت بصورة أوسع في الصف السادس.

الناقد وحل المشكالت في فقرات محتوى مقررات  جاءت درجة تضمين مهارة التفكير .2

لعليا للمرحلة االبتدائية بدرجة تضمين الدراسات االجتماعية والمواطنة للصفوف الثالثة ا

ضعيفة، وربما يعزى ذلك إلى اعتماد المنهج على طرح المعلومات بطريقة مباشرة؛ إذ 

لم تواجه الطالبات طرق تفكير مناسبة في األنشطة وأسئلة التقويم والصور واالطالع 

 اسب لحلها.بشكل كاٍف تقودهن للتفكير الناقد؛ لتحليل المشكلة واتخاذ القرار المن

جاءت درجة تضمين مهارة التواصل والتعاون في فقرات محتوى مقررات الدراسات  .3

االجتماعية والمواطنة للصفوف الثالثة العليا للمرحلة االبتدائية بدرجة تضمين ضعيفة، 

وربما يعزى ذلك إلى تركيز المنهج على فردية الطالبات باإلجابة، وقلة األنشطة التي 

 تعاونية. تدعم األعمال ال

جاءت درجة تضمين مهارة المرونة والتكيف في فقرات محتوى مقررات الدراسات  .4

االجتماعية والمواطنة للصفوف الثالثة العليا للمرحلة االبتدائية بدرجة تضمين متوسطة، 

وقد يعزى ذلك إلى تنوع استعراض المعلومات بمواقف يمكن بها توجيه الطالبات 

، والتكيف مع الظروف سريعة التغير، بأسلوب قصصي للتعامل مع كل ما هو جديد

 شائق يساعد على مواجهة الضغوطات واالستجابة بفاعلية للمواقف الجديدة. 

جاءت درجة تضمين المهارات االجتماعية وفهم الثقافات المتعددة في فقرات محتوى  .5

البتدائية مقررات الدراسات االجتماعية والمواطنة للصفوف العليا الثالثة للمرحلة ا

بدرجة تضمين ضعيفة، وربما يعزى ذلك إلى أن عرض الدروس ركزت على الحقائق 

والمعارف التي من خاللها ال تستطيع الطالبة القيام بالعمل الجماعي، واالنخراط في 

 األنشطة الجماعية التي تفيد داخل غرفة الصف وخارجها.  

رات محتوى مقررات الدراسات جاءت درجة تضمين مهارة القيادة والمسؤولية في فق .6

االجتماعية والمواطنة للصفوف العليا الثالثة للمرحلة االبتدائية بدرجة تضمين ضعيفة، 

وربما يعزى ذلك إلى تركيز المنهج على سرد الموضوعات بطريقة نظرية، وعدم 

 تفعيلها باألنشطة واألسئلة التي تستدعي قيامهن بمسؤولية مجتمعية أو شخصية.
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  لدراسة:توصيات ا
م عددًا من التوصيات، وهي  في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج؛ فإنها تُقدِّ

 على النحو التالي:

 :يتضمن المحتوى واألنشطة التعليمية اآلتي أن .1

مواقف تشجع العمل التعاوني الكتساب المعرفة وتوظيفها، وتنمية التواصل والتفاعل بين  .1

 مات.الطالبات، وبين الطالبات والمعل

مواقف لتنمية المهارات االجتماعية عبر الثقافات، وتبادل وجهات النظر المختلفة   .2

 وتقبلها.

 وتحمل القيادة والمسؤولية.  التفكير، على الطالب تحث وتعلم تعليم أنشطة تطوير .3

 :مقترحات الدراسة

 :تُقدم الدراسة عددًا من المقترحات، وهي ما يلي

االجتماعية والمواطنة لباقي مراحل التعليم العام في ضوء مهارات تقويم مناهج الدراسات  .1

 .القرن الحادي والعشرين

تصور مقترح لتطوير مقرر الدراسات االجتماعية والمواطنة للصفوف العليا للمرحلة  .2

 االبتدائية. 

فاعلية استخدام استراتيجية التعلم التعاوني لتنمية مهارات التواصل والتعاون في مقرر  .3

 الدراسات االجتماعية والمواطنة للصفوف العليا للمرحلة االبتدائية.
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  المراجع:

 المراجع العربية:

(. تطوير مقرر الدراسات االجتماعية بالصف الثالث 2014إبراهيم، هناء بنت حسني. )

مجلة القراءة والمعرفة، اإلعدادي على ضوء متطلبات مواجهة التحديات المعاصرة. 
، 154، كلية التربية، الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة، عشمسجامعة عين 

 .282-233ص

(. تقويم محتوى وأنشطة مناهج 2015أبو حسن، ياسمين، وعالم، عباس، وحال، محمد. )

الدراسات االجتماعية بالمرحلة اإلعدادية في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين. 

 .1147-1123، ص 18، عجامعة بورسعيد مصرمجلة كلية التربية، 

مهارات القرن الحادي والعشرين: التعلم للحياة (. 2013تريلنج، بيرني ،وفادل، تشارلز. ) 
)ترجمة بدر عبدهللا صالح(. الرياض: جامعة الملك سعود، النشر العلمي  في زمننا

 (2011والمطابع.)العمل األصلي نشر في عام 

لمرحلة األساسية العليا لمهارات القرن (. مدى تضمن كتب العلوم ل2018حجة، حكم. )

 .178-163(، 3ع ) 45مج مجلة دراسات العلوم التربوية، الحادي والعشرين. 

وعي معلمي العلوم بالمرحلة االبتدائية في (. 2016الحربي، عبد هللا وجبر بن محمد. )
)رسالة ماجستير غير  محافظة الرس بمهارات المتعلمين للقرن الحادي والعشرين

 منشورة(. كلية التربية، جامعة الملك سعود.

، (. فنون الكتابة العربية لتشكيل العقل المبدع، دار العمل العربي2010حسن شحاتة.)

 القاهرة.

(. تقويم محتوى وأنشطة مناهج الدراسات االجتماعية بالمرحلة 2015حسن، ياسمين. )

، بجامعة لية التربية. مجلة كاإلعدادية في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين

 .147-123(، 18بورسعيد )

نظام وسياسة التعليم في المملكة العربية (. 2011الحقيل، سليمان بن عبد الرحمن. )
السعودية الجذور التاريخية لنظام التعليم، األسس األهداف وبعض وسائل تحقيقها، 

  (. الرياض: مطابع الحميضي.16)ط. االتجاهات، نماذج من المنجزات

تحليل محتوى كتب الرياضيات للمرحلة الثانوية في ضوء (. 2015الزايدي، وايل حسين. )
. رسالة ماجستير )غير منشورة( ، كلية التربية مهارات القرن الحادي والعشرين

 ،جامعة اإلمام محمد بن سعود، الرياض.

( مدى تضمين مهارات القرن الحادي والعشرين في 2016سبحي، نسرين بنت حسن. )

مجلة العلوم مقرر العلوم المطور للصف األول المتوسط بالمملكة العربية السعودية. 
  .39-30، 1،ع1العزيز، مج جامعة األمير سطام بن عبدالتربوية، 
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(. منهج قائم على مهارات القرن الحادي والعشرين لتنمية 2013سعودي، عالء الدين. )

ميذ المرحلة اإلعدادية باستخدام إستراتيجية القراءة االبتكارية واستقاللية التعلم لدى تال

 ،(193كلية التربية. )-جامعة عين شمسمجلة المناهج وطرق التدريس، إعادة النص. 
 .104-75ص 

معايير تحليل الكتب المدرسية، (. 1996سعيد، محمود شاكل؛ عمار، محمود إسماعيل. )
 دار المعراج. الرياض،

تضمين مهارات القرن الحادي والعشرين في كتاب اللغة مدى (. 2020السيبية، سعد لوين.)
. مجلة العلوم التربوية والنفسية، األردن، العربية للصف السادس األساسي في األردن

 .61-57، 5. ع4مج

(. إطار مقترح لدمج مهارات القرن الحادي والعشرين في مناهج 2014شلبي، نوال محمد. )

(، 10)3مجلة الدولية التربوية المتخصصة، الالعلوم بالتعليم األساسي في مصر. 

 .33-1ص

 . القاهرة: دار الفكر العربي.تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية(. 2004طعيمة، رشدي. )

تقويم أهداف ومحتوى مناهج الدراسات االجتماعية  (.2008عبد الباسط، حسين محمد. )

الجمعية التربوية للدراسات مجلة بالمرحلة اإلعدادية في ضوء قيم المواطنة. 
 .67-19، 28بكلية التربية، جامعة جنوب الوادي،  االجتماعية،

المناهج الدراسية، أسسها، مكوناتها، تنظيماتها، وتطبيقاتها (. 2005العجمي، مها محمد. )
 (.االحساء: العبيكان للتعليم 2)طالتربوية

(.الرياض: دار 3وم السلوكية )ط.(. المدخل إلى البحث في العل2016العساف، صالح حمد. )

 الزهراء.

. عمان: اتجاهات وتطبيقات حديثة في المناهج وطرق التدريس(. 2011علي، محمد سيد. )

 دار المسيرة للنشر والتوزيع.

تصور مقترح لتوظيف شبكات التواصل االجتماعي في التعلم القائم (. 2013عمر، أمل. )
. اإلنجاز واالتجاه نحو التعلم عبر الويب على المشروعات وأثره في زيادة دافعية

 .لرياضا المؤتمر الدولي الثالث للتعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد،

مهارات القرن الحادي والعشرين في محتوى كتب (. 2014العنزي، سعود بن عبدالرحمن. )
رسالة ماجستير) غير العلوم المطورة للمرحلة المتوسطة ومدى إلمام الطالب بها 

 منشورة (. جامعة حائل. 

تحليل محتوى كتب التكنولوجيا للمرحلة األساسية (. 2019العيد، سمية إبراهيم سالم شيخ. )
 في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين، ومدى اكتساب طلبة الصف العاشر لها

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. كلية التربية في الجامعة اإلسالمية بغزة، فلسطين.
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تحليل محتوى كتب الرياضيات للصفوف العليا للمرحلة (. 2015الغامدي، محمد بن فهم. )
)رسالة ماجستير غير منشورة(.  االبتدائية في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين

 كلية العلوم االجتماعية، الرياض، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

يجية مقترحة في تدريس العلوم قائمة على نظرية فعالية إسترات(. 2014غانم، تفيدة. )
)رسالة ماجستير  الذكاءات المتعددة في تنمية بعض مهارات القرن الواحد والعشرين

 غير منشورة(، القاهرة، جامعة بني سويف.

(. تقويم منهج التكنولوجيا وتنمية التفكير في ضوء 2006فتح هللا، مندور عبد السالم. )
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