إطار مقرتح لدمج مهارات القرن احلادي والعشرين يف
مناهج العلوم بالتعليم األساسي يف مصر
نوال محمد شلبي*
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إطار مقرتح لدمج مهارات القرن احلادي والعشرين يف
مناهج العلوم بالتعليم األساسي يف مصر
الملخص_ هدفت الدراسة الحالية إلى تحديد مهارات القرن الحادي

المشكالت ،كل هذا يتطلب من التربية إعادة النظر في المهارات

والعشرين التي يمكن دمجها في مناهج العلوم بمرحلة التعليم األساسي

التي يحتاجها المتعلمون إلعدادهم إعدادا مناسبا للحياة والعمل

بمصر ،وتقويم محتوى كتب العلوم الحالية في هذه المرحلة في ضوء

في هذا العصر.

توافر هذه المهارات  ،ووصف لكيفية دمج هذه المهارات في مناهج

وعلي الرغم من ذلك هناك اتفاق على وجود فجوة عميقة

العلوم .ولتحقيق هذه األهداف استخدمت الدراسة المنهج الوصفي

بين المهارات التي يتعلمها الطالب في المدرسة وتلك التي

التحليلي للوصول إلى قائمة مهارات القرن الحادي والعشرين األساسية

يحتاجونها في الحياة والعمل في مجتمع عصر المعرفة ،وعلى

والفرعية ،ثم استخدمت أسلوب دلفاى  -كأحد أساليب الدراسات

أن المناهج الحالية لم تعد كافية إلعداد الطالب للحياة والعمل

المستقبلية  -من خالل ثالثة جوالت مع عدد ( )01من الخبراء،

في عالم اليوم المتغير ،الذى يقوده التطور التكنولوجي .ويؤكد

واستخدم تحليل المحتوى لتحليل محتوى كتب العلوم بالتعليم األساسي

ذلك  Bybeeفي كتابه تدريس العلوم من منظور مهارات القرن

والتي بلغ عددها ( )6كتب دراسية.
وقد توصلت الدراسة إلى إطار مقترح يتكون من ثالثة مجموعات من

الحادي والعشرين ،حيث يذكر أنه نتيجة لمراجعه الدراسات التي

المهارات ،لكل منها مهارات أساسية وفرعية ،فضال عن العبارات

اهتمت بتحليل األعمال التي يتطلبها سوق العمل في القرن

اإلجرائية التي تعبر عن آداءات المتعلمين المتوقعة .كما توصلت

الحادي والعشرين لتحديد المهارات التي تتطلبها وعالقة ذلك

الدراسة أيضا إلى أن هناك تدنى واضح في تناول هذه المهارات في

بمناهج العلوم توصل إلي أن نواتج التعلم في برامج العلوم

كتب العلوم ،وبناء على ذلك أعدت الدراسة مصفوفتين لمدى وتتابع

الحالية لم تعد كافية إلعداد الطالب للحياة والعمل في القرن

هذه المهارات لكل من المرحلة االبتدائية واإلعدادية بالتعليم األساسي.

الحادي والعشرين ،وأن الطالب يواجهون خطورة أنهم يعدون

الكلمات المفتاحية :مهارات القرن الحادي والعشرين ،التعليم األساسي،

ألعمال اختفت أو مرشحة لالختفاء في هذا القرن ].[1

مناهج العلوم.

ونتيجة لذلك نادت اآلراء بأنه يجب علي التربية تزويد

 .1المقدمة

المتعلمين بالمهارات الالزمة للنجاح في مجتمعاتهم وعملهم في

ال شك أن العصر الذى نعيشه األن هو عصر االقتصاد

القرن الحادي والعشرين ،وفي هذا السياق سعى عديد من

القائم علي المعرفة ،وأن المنافسة االقتصادية بين الدول تتوقف

المؤسسات المعنية بالتعليم إلي صوغ أطر لتحديد وتعريف

على ما تمتلكه القوى العاملة من مهارات تتفق وخصائص هذا

مهارات القرن الحادي والعشرين ،واقتراح

العصر ،مما أدى بالضرورة إلي اختالف متطلبات القوى العاملة

لكيفية

تكاملهما

ضمن النظام التعليمي بصفة عامة ،والمجاالت الدراسية

التي تضطلع بهذا االقتصاد ،والي ضرورة أن يمتلك األفراد

األساسية بصفة خاصة.

مهارات تمكنهم من الحياة والعمل في مجتمع عصر المعرفة؛

ومن المؤسسات التي عنيت بذلك المختبر التربوي لإلقليم

حيث يحل التعاون محل التنافس ،ويعتمد التواصل الفعال مع

الشمالي المركزي (The North Central Regional

األخرين علي التكنولوجيا ،كما زادت الحاجة إلى امتالك مهارات

 [14] Educational Laboratory, NCREL,الذى توصل

حل المشكالت غير النمطية والوصول إلي حلول ابداعية لهذه

إلي مهارات القرن الحادي والعشرين من خالل مجموعة من
2

العمليات تضمنت مراجعة األدبيات السابقة في هذا المجال،

العلوم (THE NATIONAL SCIENCE TEACHERS

واألبحاث التي تناولت بالتحليل خصائص جيل شبكة

) ASSOCIATION -NSTAعن دعمها لمهارات القرن

المعلومات ) (Net generationومراجعة للتقارير التي تناولت

الحادي والعشرين ،وعن الحاجة إلى تضمينها في سياق التربية

خصائص القوى العاملة المتطلبة في القرن الحادي والعشرين،

العلمية في التعليم قبل الجامعي .ودعت أيضا إلي دعم هذه

واستطالع آراء التربويين ،ونتيجة لذلك تم تقسيم مهارات القرن

المهارات بما يتفق مع أفضل الممارسات عبر نظام التعليم ،بما

الحادي والعشرين إلى أربع مجموعات رئيسية هي مهارات

في ذلك المناهج الدراسية ،وطرق التدريس ،واعداد معلم العلوم،

العصر الرقمي ،مهارات التفكير اإلبداعي ،مهارات االتصال

والتنمية المهنية للمعلم .ومن وجهة نظرهم فإن جودة التربية

الفعال ،ومهارات اإلنتاجية العالية.
ّ

العلمية ومهارات القرن الحادي والعشرين يدعم كل منهما اآلخر،

وفي عام  5111وضعت منظمة التعاون والتنمية

االقتصادية

وأن ذلك يمكن أن يحدث عندما تتوفر الشروط التالية:

(The

 .1تقدم التربية العلمية مناهج جيدة قائمة علي االستقصاء،

) Cooperation and Development- OECDإطارها

تسمح بتعلم مهارات القرن الحادي والعشرين المالئمة وتوفر مواد

لمهارات القرن الحادي والعشرين من خالل مبادرتين ،األولى

تعليمية مدعمة لها.

برنامج تحديد وتعريف المهارات ،والثانية البرنامج الدولي لتقييم

 .2يمارس الطالب مهارات االستقصاء العلمي والتصميم

الطالب لتقييم الطالب ) ،(PISAحيث شكلت المبادرة األولى

التكنولوجي ،ويتاح لهم مدى واسع من التكنولوجيا تخدم كأدوات

االطار النظري للثانية ،وفي هذا االطار تم تقسيم مهارات القرن

النخراط الطالب في حل مشكالت العالم الحقيقي ،والنمو

الحادي والعشرين إلي ثالثة مجاالت رئيسية هي استخدام

المفاهيمى ،والتفكير الناقد.

Economic

األدوات تفاعليا،

for

Organization

 .3يتيح التدريس للطالب الفرص للبحث عن المعرفة وبناءها.

التفاعل في مجموعات متباينة ،والتصرف

 .4يركز التقويم علي تقدم الطالب في اكتساب مهارات القرن

بشكل مستقل ].[2

الحادي والعشرين ،فضال عن التمكن من محتوى المواد

هذا وقد كان اإلطار المقترح من الشراكة من أجل مهارات
القرن الحادي والعشرين Partnership for 21st Century

األساسية.

 Skills- P21وهي منظمة تأسست في عام  5115في إطار

 .5توفير فرص تنمية مهنية مستمرة لمعلمي العلوم تدعم تكامل

شراكة مع و ازرة التعليم األمريكية وشركات أخرى مختلفة) هو

مهارات القرن الحادي والعشرين.

األكثر توسعا وتنظيما وقابلية للتطبيق بين هذه األطر [،]3

 .6توفير البيئة المدرسية الداعمة لتنمية مهارات القرن الحادي

ووفقا لهذا اإلطار فان هناك ثالثة مجموعات من المهارات

والعشرين ].[4

يتكون كل منها من عدد من المهارات الفرعية ،هذه المجموعات

وعن أهمية مهارات القرن الحادي والعشرين يرى

الثالثة هي مهارات التعلم واالبتكار ،مهارات المعلومات،

المتخصصون أن تكامل هذه المهارات بشكل مقصود ومنهجي

الوسائط والتكنولوجيا ،مهارات الحياة والعمل.

في مناهج التعليم سوف يمكن التربويين من إنجاز العديد من

وقد دعت الشراكة من أجل مهارات القرن الحادي والعشرين

األهداف التي لم يتمكنوا من تحقيقها لسنوات طويلة مضت،

المهارات التي اقترحتها

ويبررون ذلك بأن هذه المهارات تٌمكن الطالب من التعلم

ودمجها في النظم التعليمية عامة وفي المناهج بوجه خاص.

واإلنجاز في المواد الدراسية المحورية لمستويات عليا ،كما أنها

وفي استجابة لهذه الدعوة ،عبرت الجمعية الوطنية لمعلمي

توفر إطا ار منظما يضمن إنخراط المتعلمين في عملية التعلم

المجتمع التربوي إلي االستفادة من
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ويساعدهم على بناء الثقة ،وهو أيضا يمثل إطار للتنمية المهنية

ذلك يرى المتخصصون أن معياري العلم كعملية لالستقصاء،

للمعلمين ،وأن هذه المهارات تعد الطالب لالبتكار ،والقيادة في

والعلم والتكنولوجيا أكثر مناسبة لتنمية لمهارات القرن الحادي

القرن الحادي والعشرين والمشاركة بفاعلية في الحياة المدنية ].[5

والعشرين؛ فمعيار العلم كاستقصاء يشير إلي مهارات التواصل

وانطالقا من أهمية تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين قام

وتصميم واختيار األدلة المناسبة ،ومعيار العلم والتكنولوجيا
يتضمن التفكير المنظومي وحل المشكالت غير التقليدية ].[8

عديد من الدراسات والمشروعات وورش العمل بهدف الوقوف
علي مدى تضمين المناهج لمهارات القرن الحادي والعشرين من

هذا ولم يتوقف االهتمام بمهارات القرن الحادي والعشرين

ناحية ،وإلحداث التكامل بين المجاالت الدراسية المختلفة

عند حد التعرف علي هذه المهارات وتحديدها ،بل تعدى ذلك

ومهارات القرن الحادي والعشرين من ناحية أخرى .ومن أمثلة

إلي تحليل المناهج للوقوف علي مدى تضمينها لهذه المهارات

ذلك التعاون بين الشراكة من أجل مهارات القرن الحادي

وفي هذا السياق قام عديد من الدراسات بتقييم المناهج لمعرفة

والعشرين والعديد من المنظمات الوطنية المعنية بتعليم المواد

مدى تضمينها لمهارات القرن الحادي والعشرين واقتراح السبل

األكاديمية األساسية ،بما في ذلك الدراسات االجتماعية

لذلك ومنها دراسة  [9] Danielle et al.,والتي استخدمت

واإلنجليزية والرياضيات والعلوم والجغرافيا ،والذى نتج عنه وضع

األطر المفاهيمية التي قدمتها الشراكة للقرن الحادي والعشرين

بين مهارات القرن الحادي

إلعداد أداة لتحليل معايير العلوم والمناهج الدراسية لتحديد مدى

والعشرين والمجاالت الدراسية المختلفة .هذه الخرائط تمكن

مالئمتها مع المهارات األساسية للقرن الحادي والعشرين .وقد تم

المربين واإلداريين و صناع القرار من الحصول على أمثلة

تجريب هذه األداة علي معايير العلوم في واليتين من الواليات

ملموسة عن كيفية تكامل مهارات القرن الحادي والعشرين مع

المتحدة (أوهايو ونيويورك) واثنين من البلدان العربية (لبنان

هذه المجاالت ) ([6] P21&NSTAومن أمثلة ذلك أيضا

وقطر) .وكذلك دراسة  [10] Rolf et.al,والتي قامت بتحليل

ورشة العمل التي دعا إليها كل من مكتب معهد الصحة الوطني

المعايير الوطنية للعلوم ومعايير بعض الواليات لتحديد مدى

للتربية العلمية (the National Institutes of Health

تضمينها لهذه المهارات .فضال عن ذلك فقد عنيت بعض

) Office of Science Educationوالشراكة لمهارات القرن

المشروعات والدراسات بدمج مهارات القرن الحادي والعشرين في

الحادي والعشرين  P21والتي هدفت إلي تطوير التربية العلمية

مناهج العلوم ومنها دراسة ([11] Lee Chuo and

كسياق لتطوير مهارات القرن الحادي والعشرين ،ومن أهم

) Kamisahوالتي اقترحت إطا ار مفاهيميا لدمج مهارات القرن

التوصيات التي توصلت إليها الورشة اعتبار مناهج العلوم سياقا

الحادي والعشرين في تعليم البيولوجيا في ماليزيا ،واقترحت

واعدا لتضمين وتنمية مهارات القرن العشرين ،ليس فقط ألنها

الدراسة أنه باتباع نهج متعدد التخصصات يتضمن كل من علم

بناء منظم من المعرفة ،ولكن ألنها تتضمن أيضا العمليات التي

األحياء ،التكنولوجيا ،الهندسة والرياضيات  BTEMيمكن

تؤدى إلي هذه المعرفة؛ فانخراط الطالب في عمليات العلم

تضمين مهارات القرن  50في مناهج علم األحياء القائمة .كما

يمكن أن يطور مهارات القرن الحادي العشرين .فعلي سبيل

عنيت مشروعات أخرى بتدريس هذه المهارات للطالب وتقويمها

المثال بناء الحجج القائم علي األدلة التجريبية وتوضيحها،

ومن ذلك مشروع التقويم والتدريس لمهارات القرن الحادي

وتقديم تساؤالت مناسبة حول حجج األخرين ،يمكن أن ينمي

والعشرين  ATC21Sالذى يقترح طرق لتقييم مهارات القرن

مهارات التواصل المعقد ومهارات حل المشكالت غير الروتينية

الحادي والعشرين ويشجع طرق للتدريس لتنمية هذه المهارات

وهى من مهارات القرن الحادي والعشرين ) ([7] P21واتفاقا مع

داخل الفصل .[12] ATCS

الخرائط التي توضح التداخل

4

وللتصدي لهذه المشكلة تحاول الدراسة اإلجابة عن التساؤل

وعلي الرغم من هذا االهتمام ،فقد اتفقت نتائج هذه الدراسات
على أن تضمين مهارات القرن العشرين في المناهج ضعيف

الرئيس التالي:

وليس علي المستوى المطلوب ][10] Blank et.al & [11

كيف يمكن وضع إطار مقترح لدمج مهارات القرن الحادي
والعشرين في مناهج العلوم بالتعليم األساسي؟

 Hiong and Osmanكما يوضح تقرير معهد اليونسكو
لإلحصاء أن تطبيق واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

أ .أسئلة الدراسة

– وهى إحدى مهارات القرن الحادي والعشرين -في التعليم في

 .1ما مهارات القرن الحادي والعشرين التي ينبغي دمجها في

الدول العربية غالبا ما يأتي متأخ ار ،بل إن الشباب واألطفال في

مناهج العلوم بالتعليم األساسي؟

العديد من الدول في العالم العربي يتعلمون كيفية استخدام أدوات

 .2ما مدى تضمين

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المختلفة بشكل غير رسمي

المهارات؟

خارج النظام المدرسي ،وفي دراسة مقارنة لليونسكو لمقارنة دمج

 .3ما التصور المقترح لدمج مهارات القرن الحادي والعشرين في

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المناهج الدراسية في عدة

معايير مناهج العلوم في التعليم األساسي؟

دول عربية بينها مصر وجد أن مناهج التعليم األساسي في

ب .أهمية الدراسة

مصر تفتقر إلى أهداف أو مقررات محددة تغطي المهارات

من الناحية النظرية :توفر الدراسة الحالية نموذجا لدمج مهارات

األساسية للكمبيوتر ،هذا علي الرغم من الكثير من األطفال في

القرن الحادي والعشرين في معايير مناهج العلوم في مرحلة

مصر يتعلمون بصورة غير رسمية كيفية استخدام تكنولوجيا

التعليم األساسي.

المعلومات واالتصاالت (معهد اليونسكو لإلحصاء.([13] ،

كتب العلوم في التعليم األساسي لهذه

ومن الناحية التطبيقية:
 -ينعكس دمج هذه المهارات في معايير المناهج على إعداد

 .2مشكلة الدراسة

أدلة تأليف الكتب الدراسية ،بحيث يضمن توافر هذه المهارات

تتفق الدراسات على أن مناهج العلوم على المستويين
العالمي [10] Blank et.al & [11] Hiong and Osman

في محتواها.

والعربي (معهد اليونسكو لإلحصاء )]03[ ،تعانى قصو ار واضحا

 -يمكن استخدام هذا النموذج في بناء نماذج اخرى في مجاالت

في إعداد المتعلمين للحياة والعمل في القرن الحادي والعشرين،

دراسية مختلفة.

وقصو ار في تناولها لمهارات هذا القرن .وعلى ذلك فإننا في

 -توجيه نظر كل من مخططي المناهج والمسؤولين عن التربية

حاجة إلي تحديد مهارات القرن الحادي والعشرين التي يمكن

العلمية والمعلمين إلى أهمية هذه المهارات.

تضمينها في مناهج العلوم ،والوقوف على مدى تضمين مناهج

ب .أهداف الدراسة

العلوم في مصر لهذه المهارات ،ومن ثم تقديم تصور مقترح

تهدف الدراسة الحالية إلي:

لتضمينها في مناهج العلوم بحيث تقوم هذه المناهج بدورها في

 -تحديد مهارات القرن الحادي والعشرين التي يمكن دمجها في

إعداد المتعلمين إعدادا علميا متمي از لمواجهة تحديات القرن

مناهج العلوم بالتعليم األساسي.

الحادي والعشرين .وألن تعليم العلوم في التعليم األساسي يمثل

 -تقويم محتوى كتب العلوم الحالية في ضوء توافر مهارات

اللبنات األولي لتنمية المهارات العلمية لدى المتعلمين ،فإن البدء

القرن الحادي والعشرين.

بهذه المرحلة قد يكون السبيل األمثل لبدء العمل علي هذه

 -وصف لكيفية دمج هذه المهارات في مناهج العلوم من خالل

المهارات.

معايير هذه المناهج.
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ج .حدود الدراسة

[ ،]04ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية [ ،]5والشراكة من

تلتزم الدراسة بالحدود التالية

أجل مهارات القرن الحادي والعشرين  ،[15] P21والجمعية

 -مهارات القرن الحادي والعشرين المناسبة لمرحلة التعليم

األمريكية للكليات والجامعات ].[16

األساسي ،وذلك نظ ار لكونها المرحلة األولى من التعليم العام

أوال :إطار مهارات القرن الحادي والعشرين للمختبر التربوي

التي ينبغي من خاللها بناء هذه المهارات لدى المتعلمين.

لإلقليم الشمالي المركزي North Central Regional

 -الصفوف ( )6-1-4فقط من المرحلة االبتدائية ،نظ ار ألنها

Educational Laboratory
توصل المختبر التربوي لإلقليم الشمالي المركزى إلي

الصفوف التي يدرس فيها التالميذ مادة العلوم.

مهارات القرن الحادي والعشرين من خالل مجموعة من العمليات

 -وصف اإلطار المقترح لدمج المهارات من خالل معايير

تضمنت مراجعة األدبيات السابقة في هذا المجال ،و مراجعة

محتوى منهج العلوم في المرحلة االبتدائية ،وذلك نظ ار ألن هذه

نتائج األبحاث التي تناولت بالتحليل خصائص جيل شبكة

المعايير يتم على أساسها تأليف الكتب الدراسية.

المعلومات Net generationومراجعة التقارير التي تناولت

د .مصطلحات الدراسة

خصائص القوى العاملة المتطلبة في القرن الحادي والعشرين،

مهارات القرن الحادي والعشرين :كما عرفتها الشراكة من

وكذلك استطالع آراء التربويين ،ووفقا لما توصل إليه تُقسم

أجل مهارات القرن الحادي والعشرين  P21هي مهارات

مهارات القرن الحادي والعشرين إلى أربع مجموعات رئيسية هي:

تتضمن :حل المشكالت ،االبداع الفردى ،التعاون ،االبتكار،

 .1مهارات العصر الرقمي  :Digital Age Literacyوهي

استخدام أدوات التكنولوجيا ،القابلية للتكيف والقدرة علي حل

مهارات ضرورية للحياة والعمل في مجتمع المعرفة وتتمثل القدرة

المشكالت ).)P21,2006

على استخدام التكنولوجيا الرقمية وأدوات االتصال ،والشبكات

واجرائيا يمكن القول بأنها مجموعات من المهارات الضرورية

وصوال إلى المعلومات وادارتها وتقويمها وانتاجها .وتشمل:

لضمان استعداد المتعلمين للتعلم واالبتكار والحياة والعمل

الثقافة األساسية  -الثقافة العلمية -الثقافة االقتصادية  -التقنية

واالستخدام األمثل للمعلومات والوسائط والتكنولوجيا في القرن

البصرية والمعلوماتية  -فهم الثقافات المتعددة  -الوعي الكوني.

الحادي والعشرين.

 .2مهارات التفكير اإلبداعي  Inventive Thinkingوتشمل:

التعليم األساسي في مصر :هي المرحلة التي تضم كل من

القدرة علي التكيف وادارة

المرحلتين االبتدائية واالعدادية ،أي أنها تستغرق السنوات التسعة

التعقيد -

التوجيه الذاتي -حب

االستطالع  -االبداع  -تحمل المخاطر -مهارات التفكير العليا

األولى من التعليم العام.

والتفكير السليم.

معايير محتوى منهج العلوم :عبارات عامة تصف ما يجب أن

الفعال Effective Communication
 .3مهارات االتصال ّ

يصل إليه المتعلم من معارف ومهارات وقيم نتيجة دراسته

وتشمل :مهارات العمل في فريق  -المهارات الشخصية -

محتوى معين.

المسؤولية الشخصية واالجتماعية والمدنية  -االتصال التفاعلي.

 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة

 .4مهارات اإلنتاجية العالية  High Productivityوتشمل:

مهارات القرن الحادي والعشرين:

مهارات تحديد األولوليات -التخطيط واإلدارة وصوال إلي تحقيق

يحفل مجال التربية بعدد من األطر المفاهيمية المتنوعة

النتائج  -االستخدام الفعال لألدوات التكنولوجية في العالم

لمهارات القرن الحادي والعشرين ،والتي تم إعدادها من قبل

الواقعي للتواصل والتعاون وحل المشكالت وانجاز المهام ].[14

جهات متنوعة ومنها المختبر التربوي لإلقليم الشمالي المركزي
6

ثانيا :إطار مهارات القرن الحادي والعشرين لمنظمة التعاون

الحادي والعشرين .ووفقا للشراكة من أجل مهارات القرن الحادي

والتنمية االقتصادية

والعشرين هناك ثالثة مجموعات من المهارات الضرورية لضمان

The Organization for Economic Cooperation and
Development

استعداد الطالب للتعلم والحياة والعمل في القرن الحادي
والعشرين ،وهذه المهارات هي:

في عام  5111وضعت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

 .1مهارات التعلم واالبتكار وتتكون هذه المجموعة من المهارات

إطارها لمهارات القرن الحادي والعشرين من خالل مبادرتين،

التالية :اإلبداع واالبتكار -التفكير الناقد وحل المشكالت -

األولى برنامج تحديد وتعريف المهارات ،والثانية البرنامج الدولي

التعاون والتواصل.

لتقييم الطالب لتقييم الطالب ،PISAحيث شكلت المبادرة

 .2مهارات المعلومات ،الوسائط والتكنولوجيا وتتكون هذه

األولى االطار النظرى للثانية ،وفي هذا االطار تقسم مهارات

المجموعة من المهارات التالية :الثقافة المعلوماتية -الثقافة

القرن الحادي والعشرين إلي ثالثة مجاالت رئيسية هي:

اإلعالمية (وسائط االعالم) -ثقافة (المعرفة ،التواصل،

 .1استخدام األدوات تفاعليا وتتضمن :استخدام اللغة ،الرموز،

التكنولوجيا .(ICT

والنص بشكل تفاعلي -استخدام المعارف والمعلومات بشكل

 .3مهارات الحياة والعمل وتتكون هذه المجموعة من المهارات

تفاعلي -استخدام التكنولوجيا بشكل تفاعلي.

التالية :المرونة والقدرة علي التكيف  -المبادرة والتوجيه الذاتي -

 .2التفاعل في مجموعات متباينة وتتضمن :االتصال بشكل
جيد باآلخرين-

مها ارت اجتماعية ومهارات عبر الثفافات  -اإلنتاجية والمساءلة

التعاون والعمل في فريق -إدارة وحل

 -القيادة والمسئولية ).(P21,2006

الص ارعات.

رابعا :مهارات القرن الحادي والعشرين للجمعية األمريكية للكليات

 .3التصرف بشكل مستقل وتتضمن :التصرف داخل نطاق

والجامعات

الصورة األكبر  -تخطيط وتنفيذ خطط حياتية ومشروعات

The American Association of Colleges and
Universities

شخصية  -الدفاع عن  /والتأكيد علي الحقوق ،االهتمامات،
الحدود واالحتياجات ].[2

في عام  5112ومن خالل المناقشات مع المئات من الكليات

ثالثا :إطار مهارات القرن الحادي والعشرين للشراكة من أجل

والجامعات حول أهداف تعلم الطالب الذى يبدأ في المدارس

Partnership for 21

وينتهى في الكليات والجامعات ،ومن خالل تحليل توصيات

مهارات القرن الحادي والعشرين

وتقارير مجتمع رجال األعمال ،وضعت الجمعية األمريكية

century skills
الشراكة من أجل مهارات القرن الحادي والعشرين ) (P21هي

للكليات والجامعات إطا ار لمواصفات الخريج في القرن الحادي

مؤسسة تعمل بالتعاون مع منظمات عديدة معنية بالتعليم ،وقادة

والعشرين في صورة نواتج التعلم التالية:

األعمال وصانعي السياسات التعليمية وقد تم التوصل إلي هذه

يجب أن يعد الطالب للقرن الحادي والعشرين باكتساب كل ما

المهارات نتيجة لعمل جماعي استمر لمدة ست سنوات .وفي

يلي:

عام  5116أطلقت الشراكة من أجل مهارات القرن الحادي

 .1معرفة عن الثقافات البشرية وعن العالم الطبيعي والفيزيقى

والعشرين تقري ار يوضح تلك المهارات ،ويؤكد علي ضرورة

وذلك من خالل دراسة العلوم والرياضيات والعلوم االجتماعية

االتساق بين هذه المهارات ،والمناهج الدراسية ،وطرق التدريس،

واالنسانيات ،التاريخ ،اللغات والفنون.

وأساليب التقويم ،والتنمية المهنية للمعلمين ،وبيئات التعلم لخلق

 .2مهارات عملية وعقلية تتضمن :االستقصاء والتحليل -

نظم الدعم الضرورية إلكساب طالب اليوم مهارات القرن

التفكير الناقد واالبتكاري  -التواصل الشفهي والتحرير – الثقافة
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الكمية  -ثقافة المعلومات -العمل في فريق وحل المشكالت.

تتطلب مداخل علمية وتكنولوجية جديدة مبدعة كما تتطلب أيضا

 .3المسئولية االجتماعية والشخصية وتتضمن :المعرفة المدنية

مهارات التفكير والعمل عبر التخصصات ،فإن دمج مهارات

واالنخراط المحلى والعالمي.

التعلم واالبتكار في مناهج التربية العلمية يصبح ضرورة حتمية

 -المعرفة متنوعة الثقافات  -التفكير والعمل األخالقي -

إلعداد الطالب للمستقبل .وتعرف  [18] Beersاالبداع

مهارات واسس التعلم مدى الحياة.

واالبتكار بأنه استخدام المعرفة والفهم لخلق طرق جديدة للتفكير

 .4التعلم التكاملي ويتضمن :االبداع واإلنجاز المتقدم عبر

إليجاد حلول جديدة لمشكالت جديدة ولخلق منتجات وخدمات

دراسات عامة ومتخصصة.

جديدة.
ويتضمن االبداع واالبتكار المهارات الفرعية التالية:

وتتفق اآلراء على أن االطار الذى أعدته الشراكة من أجل
مهارات القرن الحادي والعشرين ،هو األكثر توسعا وتفصيال

أ .التفكير بشكل خالق ويقصد به أن يكون المتعلم قاد ار على أن

وقابلية للتطبيق بين هذه األطر ،وقد استخدمه العديد من

يستخدم مدى واسع من أساليب تكوين األفكار (مثل عصف

المنظمات والمشروعات والدراسات في تحديد خرائط لهذه

الذهن) ليكون أفكار جديدة جديرة باالهتمام ،وأن يضيف ،ينقح،

المهارات في المجاالت الدراسية المختلفة ،وفي تقييم المناهج

يحلل ويقيم أفكاره لتحسين جهوده االبتكارية إلي أقصى درجة.

الدراسية علي ضوء تضمينها لهذه المهارات ،وكذلك في اقتراح

ب .العمل االبتكاري مع آخرين :ويقصد به أن يكون المتعلم

وتنفيذ لمعايير مناهج تبنى علي أساس مهارات القرن الحادي

قاد ار على أن يطور أفكاره وينفذها،

ويتواصل مع أفكار

والعشرين .وفيما يلي عرض مفصل لهذا اإلطار [15] P21,

اآلخرين بفاعلية ،وأن يكون منفتحا ومتجاوبا مع المنظورات

[17] P21 P21 & [6] NSTA, [4] NSTA

األخرىُ ،يضمن مدخالت العمل الجماعي والتغذية الراجعة
داخل عملهُ ،يظهر أصالة وابتكاريه في العمل ويفهم محددات

أوال :مهارات التعلم واالبتكار Learning and innovation

العالم الحقيقي لتكييف أفكاره ،وأن يرى الفشل كفرصة للتعلم،

skills
وفقا للشراكة من أجل مهارات القرن الحادي والعشرين فإن

ويفهم أن االبتكار واإلبداع عمليات يتناوب فيها النجاح مع

مهارات التعلم واالبتكار هي مهارات تميز بين الطالب الذين

حدوث األخطاء.

يعدون للحياة والعمل في القرن الحادي والعشرين عن غيرهم؛ إذ

ج .تنفيذ االبتكارات :ويقصد به أن يكون المتعلم قاد ار على أن

تعتبر المهارات التي تشملها هذه المجموعة هى المسئولة عن

يعمل علي األفكار المبتكرة للوصول إلي إسهام ملموس مفيد

تنمية قدرات الطالب علي النجاح المهني والشخصي في القرن

للمجال الذي يعمل فيه االبتكار.

الحالي ،ومن ثم فإن التركيز على االبتكار ،التفكير الناقد،

 .1التفكير الناقد وحل المشكالت :التفكير الناقد وحل المشكالت

التواصل والتعاون ضروري إلعداد الطالب .وتتكون هذه

ابداعيا سمات مميزة للتفكير العلمي ،والمشكالت المعقدة هي في

المجموعة من المهارات الرئيسية التالية ،التي تتكون بدورها من

الغالب األساس الذى تقوم من أجله البحوث العلمية .ولذلك من

مهارات فرعية أخري كما يلي:

خالل التربية العلمية يمكن تطوير قدرات المتعلمين علي التفكير

 .0اإلبداع واالبتكار  Creativity and Innovationألن

حول المفاهيم التي يتعلمونها ويطبقونها في حياتهم اليومية؛

العلم بطبيعته مسعى بشرى خالق ينتج عنه االبتكارات العلمية

حيث يستخدم الطالب مهاراتهم في نقد القضايا والمشكالت التي

والتكنولوجية من خالل عمليات علمية قائمة على معرفة علمية

يواجهونها .فمن خالل التحليل الذى يؤدي إلي التعرف علي

مسبقة ،ومن خالل تطبيق النظريات في مواقف العالم الحقيقي،

جوهر المشكلة ،ومن خالل المقارنة والمغايرة يتم التعرف علي

وألن المشكالت والتحديات التي تواجهها المجتمعات الحديثة
8

بدائل الحلول الممكنة والحكم علي مدى فاعلية الحلول المقترحة،

 -تكامل المعرفة التي تبدو غير مترابطة.

والنقد للبدائل المطروحة في سبيل اختيار الحل األمثل والتقييم

 -إدراك األنماط التي ال يالحظها المبتدئون.

لمدى فاعلية الحل في التعامل مع المشكلة المطروحة وتعرفه

 -المعرفة بكيفية ربط المعرفة مفاهيميا.

[18] Beers,بأنه تطبيق مهارات التفكير العليا علي مشكالت

 .3التواصل والتعاون :العلم بطبيعته عملية تعاونية ،ويقصد

وقضايا جديدة باستخدام طرق تفكير مناسبة فعالة لتحليل

بالتعاون إبراز روح العمل الجماعي والقيادة ،والتكيف مع مختلف

المشكلة واتخاذ الق اررات حول اكثر الطرق فعالية لحل المشكلة.

األدوار والمسئوليات ،والعمل بشكل مثمر مع اآلخرين ،واحترام

ويتضمن التفكير الناقد وحل المشكالت

وجهات النظر المختلفة .وقد زاد التركيز في القرن الحادي

المهارات الفرعية

التالية:

والعشرين على التخصصات البينية ،فضال عن زيادة التعاون

أ .التفكير بشكل فعال :ويقصد بها أن يكون المتعلم قاد ار على

بين العلوم الطبيعية واالجتماعية لحل المشكالت المعقدة التي

أن يستخدم أنواع مختلفة من التفكير (االستقراء ،االستنباط)...

تواجهها المجتمعات .وترى  [18] Beers,أن التعاون هو العمل

المناسبة للموقف.

مع آخرين باحترام وفعالية لخلق ،استخدام وتشارك المعرفة،

ب .استخدام التفكير المنظومي ويقصد بها أن يكون المتعلم

الحلول واالبتكارات كما أن التواصل الفعال ضروري لممارسة

قاد ار على أن يحلل كيف تتفاعل األجزاء لتنتج نواتج كلية في

البحث العلمي ،وعادة ما يصف العلماء عملهم حتى يمكن اعادة

أنظمة معقدة.

البحث مرة أخرى ،والتأكد من نتائجهم من قبل آخرين ،وأيضا

ارت :ويقصد بها أن يكون المتعلم
ج .اصدار األحكام والقر ا

فهمها بواسطة العامة .هذا التواصل يتم بطرق مختلفة منها

قاد ار على أن يحلل ويقوم األدلة ،الحجج ،الفروض ،والمعتقدات

الشفهي ،المكتوب ،الرياضي ،والتمثيالت البيانية للبيانات

بفاعلية وأن يحلل ويقوم وجهات نظر أساسية وبديلة ،وأن ٌيكون

والمالحظات ..ومهارات التواصل هى مهارات معالجة وتفسير

ارتباطات بين المعرفة والحجج ،وأن يفسر البيانات ويتوصل

كل من المعلومات اللفظية وغير اللفظية التي نستقبلها من

الستنتاجات قائمة علي التحليل ،وأن يفكر تفكي ار ناقدا في

األخرين لكى نستجيب استجابة صحيحة .المتواصل الماهر هو

خبرات وعمليات التعلم.

القادر علي تحديد النقاط األساسية أو البارزة في فكرة ما ليعبر

د .حل المشكالت :ويقصد بها في هذا المجال مهارات حل

عنها سواء بصورة لفظية أو غير لفظيه .وتعرف [18] Beers,

المشكالت غير الروتينية ومنها أن يكون المتعلم قاد ار على أن

التواصل الفعال بأنه استخدام طائفة واسعة من األشكال

يحل أنواع مختلفة من المشكالت غير المألوفة بطرق تقليدية

والسياقات لمجموعة واسعة من األغراض واستخدام وسائل

وطرق إبداعية ،وأن يسأل أسئلة مهمة توضح وجهات نظر

اإلعالم وتقنيات متعددة.

متعددة لحلول أفضل.

ويتضمن التواصل والتعاون المهارات الفرعية التالية:

ويقسم  [8] Schunnمهارات حل المشكالت غير الروتينية إلي

أ .التواصل بوضوح :يقصد به أن يكون المتعلم قاد ار على أن

ست عناصر هي:

يعبر عن األفكار واآلراء بشكل فعال باستخدام مهارات التواصل

 -حصر المعلومات للوصول إلي تشخيص.

الشفهية ،المكتوبة وغير اللفظي في مجموعة متنوعة من

 -القدرة علي معرفة إذا كانت استرتيجية حل المشكالت مناسبة

األشكال والسياقات ،وأن يستمع بفاعلية للوصول إلي المعنى،

للحل ،واالنتقال إلي استراتيجية أخرى إذا كانت الحالية ال تعمل.

وأن يستخدم التواصل لمدى من األغراض (لإلعالم ،للتوجيه،

 -توليد حلول جديدة ابداعية.

للدافعية ،الحث) ،ويستفيد من الوسائط المتعددة والتكنولوجيا،
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ويعرف كيف يحكم علي فاعليتها (في البداية) وتقييم تأثيرها (في

هذا الفيض من المعلومات في كافة أشكالها وصورها .ونتيجة

النهاية) ،وأن يتواصل بفاعلية في بيئات متنوعة (متعدد

لتعقد البيئة المعلوماتية الناتج عن التنوع الكبير في أشكال

اللغات).

مصادر المعلومات وتوافر معلومات تفتقر إلي الدقة

ب .التعاون مع آخرين :يقصد به أن يكون الطالب قاد ار على

والمصداقية ،يواجه األفراد ببدائل وخيارات متعددة تتعلق

أن ُيظهر قدرة علي العمل بفاعلية واحترام مع مجموعات

بحصولهم علي المعلومات سواء في الدراسة أو العمل او في
حياتهم الشخصية ،وقد فرض ذلك تحديات جديدة تمثلت في

متنوعة ،وأن يبدى مرونة ورغبة في أن يكون متعاونا ،ويقدم

التنازالت الضرورية لتحقيق هدف نهائي ،وأن يقدر تشارك

ضرورة إلمام األفراد بمهارات تساعدهم علي تحديد اختياراتهم

المسئولية في العمل الجماعي ،والمساهمات الفردية التي يقوم

المناسبة من المعلومات .وقد تبلورت عدة تعريفات للثقافة

بها كل من أفراد الفريق.

المعلوماتية ومنها مجموعة من القدرات المطلوبة التي تمكن

ويقسم  [8] Schunnمهارات التواصل المعقد  /المهارات

األفراد من تحديد احتياجاتهم من المعلومات والوصول إليها

االجتماعية إلي خمس مكونات

وتقييمها ومن ثم استخدامها بالكفاءة المطلوبة .ووفقا لليونسكو

 -تحديد النقاط األساسية أو البارزة في فكرة ما معقدة ليعبر

فإن ثقافة المعلومات تهتم بتعليم وتعلم كافة أشكال ومصادر

عنها سواء بصورة لفظية أو غير لفظية لكي يبني فهما مشتركا

المعلومات ،ولكي يكون الفرد ملما بثقافة المعلومات يلزمه أن

مع األخرين

يحدد لماذا ومتى وكيف يستخدم هذه األدوات ويفكر بطريقة

 -مراعاة المنظور االجتماعي

ناقدة في المعلومات التي توافرت له .وتمثل الثقافة المعلوماتية

 -القدرة االقناع والتفاوض

أساسا ال غنى عنه للتعلم مدى الحياة فهي ضرورية لكل

ثانيا :مهارات تكنولوجيا المعلومات ووسائل اإلعالم

التخصصات في كل بيئات التعلم وكافة مستويات التعليم
وقد أشارت جمعية المكتبات الجامعية والوطني

Information, Media and Technology Skills
يعيش األفراد في القرن الحادي والعشرين في بيئة تصطبغ

) (SCONULوهي جمعية تعنى بتنمية ونشر ثقافة المعلومات

بالتكنولوجيا ،ويزداد فيها الدور الذى تلعبه وسائل اإلعالم ،تلك

في بريطانيا وايرلند ،أن مهارات المعلومات ترتبط بتحديد

التي تتصف بخصائص مختلفة عن ذي قبل ومنها وفرة

مصادر المعلومات ومعايير تقييمها وتحليلها وأسلوب تقديمها

المعلومات ،التغيرات السريعة في أدوات تكنولوجيا ،والقدرة على

بغض النظر عن شكل المصدر الذي تتاح من خالله

التعاون وتقديم المساهمات الفردية على نطاق غير مسبوق.

المعلومات .وفي سياق التربية العلمية ،لكى يكون الفرد مثقف

وحتى يكون الفرد فعاال في القرن الحادي والعشرين ،يجب أن

معلوماتيا فإن ذلك يتضمن تقدير مصداقية ،وصحة ،وموثوقية

يمتلك مجموعة من مهارات التفكير الوظيفية والمهمة المتعلقة

المعلومات التي يحصل عليها ،بما في ذلك مصدرها والطرق

بالمعلومات واإلعالم والتكنولوجيا .وتتكون هذه المجموعة من

التي اشتقت بها المعلومات والبيانات لكى تفسر الحجج العلمية

المهارات الرئيسية التالية ،التي تتكون بدورها من مهارات فرعية

تفسي ار نقديا وتطبق في مفاهيم العلوم.

أخري كما يلي:

وتتضمن ثقافة المعلومات المهارات الفرعية التالية:

 .1الثقافة المعلوماتية Information Literacy

أ .الوصول إلي المعلومات وتقييمها :ويقصد بها أن يكون

بروز مصطلح ثقافة المعلومات كواحد من المصطلحات التي تم

المتعلم قاد ار على يصل إلي المعلومات بفاعلية (الزمن) وكفاءة

تداولها خالل السنوات الماضية ،وذلك نتيجة للتحديات التي

(المصدر) ،وأن ٌيقوم المعلومات تقويما ناقدا كامال.

تواجه المجتمعات المعاصرة والتي تتمثل في كيفية التعامل مع
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ب .استخدام وادارة المعلومات :ويقصد بها أن يكون المتعلم

العلمية المتقدمة .وغير ذلك من ابتكارات تكنولوجيا المعلومات

قاد ار على أن :يستخدم المعلومات بدقة وابداع لمعالجة قضية أو

واالتصاالت التي قدمت أدوات جديدة للعلم لجمع وتحليل

حل مشكلة ،وأن يدير تدفق المعلومات من مجموعة متنوعة

البيانات وتوصيل النتائج مما يقتضى ضرورة إعادة تشكيل

واسعة من المصادر ،وأن يفهم القضايا األخالقية  /القانونية

الكثير من افتراضاتنا واعتقاداتنا عن المهارات الالزمة الكتساب

المتعلقة بالوصول إلي المعلومات واستخدامها ويطبق القوانين

وبناء المعرفة بوجه خاص وعن المهارات الالزمة للحياة والعمل

المتعلقة بها.

بوجه عام.
ومع زيادة دمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم

 .2ثقافة وسائل االعالم Media Literacy
يمكن أن يختلف تفسير وسائل االعالم للمعلومة العلمية عن

وزيادة معدالت المشاركة واالنتقال إلى المستويات العليا من

تفسير المجتمع العلمي لنفس المعلومة؛ فالتعقيدات الموجودة في

التعليم ،تزداد حاجة المتعلمين

إلى الحصول على األشكال

العلم علي سبيل المثال ال تظهر بشكل جيد في الرسائل

المختلفة من المعرفة الرقمية التي تتجاوز مهارات الحاسوب

اإلعالمية القصيرة .ومن ثم وفي ضوء التأثير الكبير لوسائل

األساسية للمشاركة في العديد من مجاالت الحياة .وسيكون على

اإلعالم بأشكالها المتنوعة ،فإنه ينبغي تنمية المهارات المتعلقة

المتعلمين أن يطوروا معرفتهم الرقمية ،ليس من أجل المعرفة

باستقبال وتحليل ونقد وتفنيد الرسائل الموجهه منها وصوال إلي

فقط بل ولدعم تعليمهم خالل مستويات التعليم األعلى .ومن

الفهم الصحيح.

هنا ،فإن الدمج المبكر لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في

وتتضمن ثقافة وسائل اإلعالم المهارات الفرعية التالية:

المناهج الدراسية أمر ضروري وداعم مهم لضمان استخدام

أ .يحلل وسائل االعالم :ويقصد به أن يكون المتعلم قاد ار على

وتطبيق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المؤسسات

أن يفهم كيف ولماذا تبني الرسالة اإلعالمية وما الهدف منها،

التعليمية والصفوف الدراسية في القرن الحادي والعشرين.

وأن يفهم كيف يمكن لألفراد تفسير الرسائل بطرق مختلفة،

وباإلضافة إلى التعليم الموجه لمهارات الحاسوب األساسية أو

وكيف يتم تضمين القيم ووجهات النظر أو استبعادها ،وكيف

الحوسبة ،يمكن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

يمكن أن تؤثر وسائل اإلعالم علي المعتقدات والسلوكيات .وأن

لتعليم مواد أخرى لتعزيز تعلم الطالب مع توفير فرص إضافية

يفهم القضايا األخالقية  /القانونية المتعلقة بالوصول إلي وسائل

لتعلم استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ذاتها.

اإلعالم واستخدامها ويطبق القوانين المتعلقة بها.

وتعرف  [18] Beers,التعامل الفعال مع التكنولوجيا علي أنه

ب .يبتكر منتجات إعالميه ويقصد به أن يكون المتعلم قاد ار

خلق القدرة علي تحديد واستخدام التكنولوجيا بفعالية وكفاءة

على أن يفهم ويستخدم أكثر أدوات ابتكار وسائل اإلعالم

واخالقية كأداة للوصول إلي المعرفة وتنظيمها وتقييمها وتشاركها

مناسبة ،وأن يفهم ويستخدم بفاعلية التعبيرات والتفسيرات األكثر

وتتضمن ثقافة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المهارات

مالءمة في بيئات متنوعة ومتعددة الثقافات.

الفرعية التالية:

 .3ثقافة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت Information and

أ .تطبيق التكنولوجيا بفاعلية ويقصد بها أن يكون المتعلم قاد ار

Communications Technology (ICT) Literacy

على أن يستخدم التكنولوجيا كاداه للبحث ،التنظيم ،التقييم،

ارتبط استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بمجموعة من

وتوصيل المعلومات ،وأن يستخدم التكنولوجيا الرقمية وأدوات

المهارات األساسية الضرورية للنجاح في القرن الحادي

التواصل وشبكات التواصل االجتماعي بنجاح للوصول إلي

والعشرين ،علي سبيل المثال زيادة قدرة الحوسبة في تحليل
البيانات على نطاق واسع،

بناء ،وادارة ،وتكامل ،وتقييم المعلومات للعمل بنجاح في اقتصاد

واالستشعار عن بعد ،والنمذجة
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المعرفة ،وأن يطبق فهما أساسيا للقضايا األخالقية  /القانونية

ويقسم  [8] Schunn,القابلية للتكيف إلي أربع عناصر هي:

المتعلقة بالوصول إلي واستخدام هذه المعرفة التكنولوجية.

 -القدرة علي والرغبة في التكيف  /التأقلم مع الظروف الجديدة

ثالثا :مهارات الحياة والمهنة Life and career skills

سريعة التغير ومع الشك أو عدم اليقين.

تتطلب حياتنا اليوم وبيئات العمل أكثر من مجرد المعرفة

 -التعامل مع ضغوط العمل.

ومهارات التفكير ،إنها تتطلب القدرة علي النجاح في الحياة

 -التكيف مع مختلف الشخصيات ،وأنماط التواصل ،والثقافات .

المعقدة وبيئات العمل ذات المنافسة العالمية في عصر المعرفة

 -التكيف الجسدي مع مختلف بيئات العمل.

تتطلب من الطالب االنتباه إلي تطوير مهارات حياة وعمل

ب .المرونة ويقصد بها أن يكون المتعلم قاد ار على االستجابة

مناسبة وتعرف [18] Beers,مهارات الحياة والمهنة بأنها تنمية

لردود األفعال علي نحو فعال ،وأن يتعامل بإيجابية مع النجاح

مهارات الشخص ليصبح موجه ذاتيا ،متعلم مستقل وقوى عاملة

واإلخفاق والنقد ،وأن يفهم ،يتفاوض ،ويوازن مختلف وجهات

قادرة علي التكيف مع التغير ،وادارة المشروعات ،وتحمل

النظر والمعتقدات للوصول إلي حلول عملية ،خاصة في البيئات

المسئولية ،وقيادة األخرين والوصول إلي نتائج .وتتكون هذه

متعددة الثقافات.

المجموعة من المهارات الرئيسية التالية ،التي تتكون بدورها من

 .2المبادرة والتوجيه الذاتي Initiative & Self-Direction
تعتمد طبيعة العلم على طرح التساؤالت حول الظواهر

مهارات فرعية أخري كما يلي:
 .1المرونة والتكيف

الطبيعية المحيطة بنا في محاولة لفهمها وتفسيرها ،تلك

ويتمثل ذلك في القدرة علي  /والرغبة في التعامل مع كل ما هو

التساؤالت التي توجه الفرد وتحثه نحو إجراء مالحظات دقيقة

جديد ومتغير بما في ذلك سرعة التغير ،ومن ذلك التكيف مع

ومحاولة البحث اإلجابة عن هذه التساؤالت .هذه العمليات تنمي

الظروف سريعة التغير في الحياة والعمل ،واالستجابة بفاعلية

لدى المتعلمين المبادرة والتوجيه الذاتي ،وتشجع التعلم مدى

للطوارئ أو المواقف الحرجة ،.القابلية للتكيف تتضمن أيضا

الحياة .والتوجيه الذاتي هو القدرة على وضع أهداف تتعلق

التعامل مع الضغوط ،التكيف مع مختلف الشخصيات ،وأنماط

بعملية التعلم ،والتخطيط لتحقيق تلك األهداف،

إدارة الوقت

التواصل والثقافات ،والتكيف الفيزيقى لمختلف بيئات العمل .كل

والجهد وتقييم جودة التعلم بشكل مستقل وأي نواتج تنتج من

هذا يقتضى من األفراد مهام واجراءات جديدة تتطلب اكتساب

تجربة التعلم.

مهارات خاصة.

وتشمل المبادرة والتوجيه الذاتي العناصر التالية:

المرونة والتكيف لهما قيمه في التربية العلمية ألن التفكير القائم

 -رصد فهم المرء واحتياجات التعلم

على األدلة  evidence –based thinkingيمكن أن يغير

 -تجاوز إتقان المهارات األساسية الستكشاف وتوسيع تعلم

األفكار المسبقة أو الفروض ،وعبر الزمن يؤدى التوسع في

المرء والفرص الكتساب الخبرة

الفهم العلمي والتغير في التكنولوجيا إلي خلق مجاالت جديدة

 -إظهار المبادرة لتعزيز مستويات المهارة نحو المستوى المهني

للدراسة وطرق جديدة لعمل األشياء وتتضمن المرونة والتكيف

 -تعريف وتحديد األولويات وانجاز المهام دون إشراف المباشر

المهارات الفرعية التالية:

 -استخدام الوقت بكفاءة وادارة عبء العمل

أ .التكيف مع التغيير ويقصد به أن يكون المتعلم قاد ار على أن

 -إظهار االلتزام بالتعلم باعتباره عملية مدى الحياة

يتكيف مع قوانين ،وظائف ،أدوار ،مسئوليات ،وسياقات مختلفة،

وتتضمن المبادرة والتوجيه الذاتي المهارات الفرعية التالية:

وأن يعمل بفاعلية في مناخ يتسم بالغموض وتغير األولويات.
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أ .إدارة الوقت واألهداف ويقصد بها أن يكون المتعلم قاد ار على

أ .التفاعل بكفاءة مع األخرين ويقصد به يكون المتعلم قاد ار على

أن يصوغ أهداف مع معايير نجاح ملموسة وغير ملموسة ،وأن

أن يعرف متى من المناسب أن يتكلم ومتى يستمع ،وأن يقود

يوازن بين األهداف الوسيلية (قصيرة المدى) واالسترتيجية

فرق العمل بطريقة مهنية.

(طويلة المدى) ،وأن يستفيد من

ب .يعمل بفاعلية في فرق متنوعة ويقصد به أن يحترم

الوقت ويدير عبء العمل

بكفاءة.

االختالفات الثقافية ويعمل بكفاءة مع الناس من مختلف

ب .العمل مستقال ويقصد بها أن يكون المتعلم قاد ار على أن

الخلفيات الثقافية ،ويستجيب بعقل متفتح لمختلف األفكار والقيم،

يرصد ويحدد ويرتب أولوياته وينجز المهام دون إشراف مباشر.

وأن يستفيد االختالفات االجتماعية والثقافية لخلق أفكار جديدة

ج .متعلمين ذاتيين ويقصد بها أن يكون المتعلم قاد ار على

وزيادة كل من االبتكار وجودة العمل.

الذهاب أبعد من التمكن من المهارات و /أو المنهج وتوسيع تعلم

 .4اإلنتاجية والمساءلة Productivity & Accountability

الفرد والفرصة الكتساب الخبرات ،وأن يبادر الكتساب مستويات

اإلنتاجية في جوهرها القدرة علي تحديد األولويات،

أعلي من المهارات ،وأن يبدى بالتزامه بعملية التعلم باعتبارها

والتخطيط ،وتطبيق المعرفة والمهارات الالزمة التخاذ الق اررات

عملية مستمرة مدى الحياة ،وأن ينقد الخبرات الماضية للتقدم في

التي تؤدي إلي نتائج جيدة في بيئة دائمة التغير .وأن يكون لدى

المستقبل.

األفراد والمجموعات القدرة علي المبادرة والتوجيه الذاتي،

ويقسم  [8] Schunn,مهارة االدارة والتنمية الذاتية

والمسؤولية الشخصية إلضافة قيمة إلى العالم من حولهم.

إلي 6

مكونات هي:

اإلنتاجية هي القدرة على أداء مهمة أو ابتكار منتج باستخدام

 -القدرة علي العمل عن بعد في فرق افتراضية

المهارات التالية :تحديد األهداف وتحقيقها ،تحديد االحتياجات

 -القدرة على العمل بشكل مستقل

وترتيب األولويات ،إدارة الوقت ،العمل أخالقيا ،التعاون وترجع

 -الدافعية الذاتية

أهمية االنتاجية بأنها الطريقة التي يتحدد بها النجاح والفشل في

 -المراقبة الذاتية

عالم العمل؛ حيث تقاس اإلنتاجية بإنتاج منتج من نوعية معينة

 -الرغبة والقدرة علي اكتساب معلومات جديدة مرتبطة بالعمل

مع إطار زمني محدد.

 -الرغبة والقدرة علي اكتساب مهارات جديدة مرتبطة بالعمل

أما بخصوص المساءلة ،فهي تتعلق بتحمل المسؤولية عن

 .3مهارات اجتماعية ومهارات عبر الثقافات & Social

اإلجراءات الالزمة لخلق المنتج أو أداء المهمة .ويظهر األفراد

Cross-Cultural Skills

القدرة علي المساءلة من خالل إدارة فعالة للوقت ،وتخصيص

المهارات االجتماعية وعبر الثقافات مهمة للعلوم ألن ممارسة

الموارد المناسبة ،والسالمة الشخصية ،والمراقبة الذاتية لتلبية

العلوم تتضمن االنخراط في العمل مع أفراد من مختلف

مطالب اإلنتاج .وادراك األفراد والفرق الترابط بين أفعالهم على

األعمار ،الخلفيات ،والقدرات الفيزيائية .فالعلم يتقدم بالبناء القائم

جميع المستويات.

علي مختلف المالحظات ،وجهات النظر ،معتقدات ،وتفسيرات

ومما يعكس اإلنتاجية والمساءلة لدى األفراد والمجموعات القدرة

لعديد من األفراد .ويقصد بالمهارات االجتماعية العمل بشكل

على اكتساب التعلم الجديد ،تطبيق عمليات وأدوات مناسبة

مناسب ومثمر مع اآلخرين ،واالستفادة من الذكاء الجمعي

لتسهيل اكتمال المهمة أو الوصول إلي المنتج ،االكتفاء الذاتي

للمجموعات.

على النحو المطلوب في بيئة معقدة ،تحديد الفرص المتاحة،

وتتضمن المهارات االجتماعية المهارات الفرعية التالية:

الدافعية وااللتزام باالنجاز ،تولي األدوار القيادية ،البناء على
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التعلم والخبرات السابقة لتطبيق المعارف والمهارات في مجموعة

ب .المسئولية عن األخرين ويقصد به أن يتصرف المتعلم

متنوعة من السياقات ،والثقة بالنفس واحترام الذات وعلى مستوى

بمسؤولية مع وضع مصالح المجتمع األكبر في االعتبار

التربية العلمية ،تعزز المعايير األخالقية والطبيعة التعاونية للعلم

األنظمة الداعمة لمهارات القرن الحادي والعشرين:

التوقعات للمساءلة واإلنتاجية؛ حيث يستخدم العلماء مجموعة

إن الهدف من دمج مهارات القرن الحادي والعشرين يتمثل

متنوعة من األدوات والوسائل لتعزيز قدرتهم على إنتاج وتكرار

في تعليم الطالب أن يكونوا مفكرين مبدعين وأن يكونوا قادرين

بيانات دقيقة ،وتلبية التوقعات ،وتشارك النتائج التي توصلوا

علي حل المشكالت ،ممتلكين للمهارات الضرورية للتعلم،

إليها مع المجتمع العلمي والجمهور العام

والحياه بفعالية في المجتمع وفي العمل .والعناصر التالية هي

وتتضمن االنتاجية والمساءلة المهارات الفرعية التالية:

أنظمة ضرورية لتأكيد تمكن الطالب من مهارات القرن الحادي

أ .ادارة المشروعات ويقصد به أن يكون المتعلم قاد ار على أن

والعشري نوهى :معايير القرن الحادي والعشرين ،محتوى

يضع األهداف ويحققها ،حتى في مواجهة العوائق وضغط

المناهج ،طرق التدريس التقويم ،التنمية المهنية للمعلم ،وبيئات

المنافسة ،يضع أولويات ،يخطط ويدير العمل لتحقيق النتائج

التعلم ،كل هذا يجب أن يتسق معا إلنتاج نظام تدعيم للوصول

المرجوة.

إلي نواتج تعلم القرن الحادي والعشرين لطالب اليوم .ويقتصر

ب .الوصول إلي نتائج ويقصد به أن يكون المتعلم قاد ار على

العرض في هذا المجال على العناصر التالية الرتباطها بموضوع

أن يعرض سمات إضافية مرتبطة بإنتاج منتجات عالية الجودة

الدراسة:

بما في ذلك القدرة علي العمل اإليجابي الخالق ،إدارة الوقت

 .1معايير القرن الحادي والعشرين Twenty-First Century

والمشروعات بفاعلية ،القيام بمهام متعددة ،اإلسهام بفاعلية،

Standards
المعايير هي الموجه األساسي لعملية التعليم والتعلم ،وفي

وواقعية ،ودقة ،التعاون والتآزر بفاعلية مع الفرق ،تقدير التنوع

هذا السياق فإن معايير القرن الحادي والعشرين في مجال العلوم

بين أفراد الفريق ،تحمل المسئولية عن النتائج.

لكى تؤكد على مهارات القرن الحادي والعشرين يجب أن تختلف

 .5القيادة والمسئولية

عما سبقها من معايير؛ وبوجه عام يجب أن يقل فيها التأكيد

وتشمل مهارات القيادة والمسؤولية قدرة األفراد على العمل مع

علي المناهج الصارمة ،تقديم المعرفة من خالل المحاضرة التي

وضع مصلحة المجتمع األكبر في االعتبار ،والقدرة على إلهام

تغطى مدى واسع من الحقائق غير المترابطة ،والتقييم القائم

اآلخرين بالقدوة ،واالستفادة من نقاط القوة في اآلخرين لتحقيق

علي إظهار المعرفة المكتسبة ،ويجب أن يقل فيها التأكيد علي

هدف مشترك

توفير المناهج الدراسية التي يقودها الكتب المدرسية ،وعلي

وتتضمن القيادة والمسئولية المهارات الفرعية التالية:

العكس يجب أن يزداد التأكيد علي فهم المتعلمين المفاهيم

أ .يوجه ويقود األخرين ويقصد به أن يكون المتعلم قاد ار على

العلمية ،تطوير قدرات االستقصاء لديهم ،تعلم المواد الدراسية في

أن يستخدم مهارات شخصية ومهارات حل المشكالت للتأثير

اطار استقصائي ،تكنولوجي ،اجتماعي وشخصي ،مع التأكيد

علي وتوجيه األخرين تجاه تحقيق األهداف ،وأن يستفيد من

علي تاريخ وطبيعة العلم.

أوجه القوه لدى األخرين في تحقيق األهداف ،وأن يلهمهم

وفيما يلي األسس التي يجب أن تبنى عليها هذه المعايير:

للوصول إلي أفضل ما يستطيعون من خالل القدوة وانكار

 -التأكيد علي دمج مهارات القرن الحادي والعشرين في سياق

الذات ،وأن يبدى نزاهة وسلوك األخالقي في استخدام النفوذ

المواد الدراسية األساسية وموضوعات القرن الحادي والعشرين

والسلطة.

البينية.
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 -توفير فرص لتطبيق مهارات القرن الحادي والعشرين عبر

 .3مبادئ دمج مهارات القرن الحادي والعشرين في محتوى

مجاالت المحتوى.

مناهج العلوم:

 -التأكيد علي المدخل القائم على الكفايات.

هناك اتفاق علي أن تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين يتمثل

 -توفير طرق تعلم ابتكاريه لتكامل استخدام كل من التكنولوجيا

في ثالثة مبادئ أساسية هى :التأكيد علي التطبيق ،التوجيه نحو

المدعمة ،االستقصاء والمداخل القائمة على المشكالت ومهارات

بناء الروابط ،والحث علي المشاركة .وحتى تتحقق هذه المبادئ

التفكير العليا.

الثالثة يجب مراعاة األسس التالية عند دمج مهارات القرن

 -تركز على كل من المحتوى ،المهارات وخبرات القرن الحادي

الحادي والعشرين في محتوى المناهج:

والعشرين والتي تتضمن ظواهر طبيعية وموضوعات اجتماعية

 -ربط الجانب المعرفي للمحتوى بتطبيقات من العالم الحقيقي

مرتبطة بالعلوم تلك التي يواجهها الطالب في حياتهم اليومية.

وذلك من خالل مواقف تعرض مشكالت حقيقة تمكن المتعلمين

 -توجه نحو بناء فهما عبر وبين المواد األساسية وتؤكد علي

من رؤية كيف يرتبط تعلمهم بحياتهم وبالعالم من حولهم؛ فالعمل

موضوعات القرن  50متعددة التخصصات.

الذي يطلب منهم القيام به يجب أن يكون أصيل ومرتبط بالحياة

 -تؤكد على الفهم العميق بدال من المعرفة الضحلة.

الواقعية ويعكسها.

 -تسمح الطالب باالنخراط مع بيانات العالم الحقيقي ،أدواته،

 -التأكيد علي الفهم العميق للمحتوى ،وذلك بالتركيز علي

والخبرات التي سيقابلونها في الدراسة الجامعية ،العمل ،والحياة؛

مشروعات ومشكالت تتطلب من الطالب استخدام معلوماتهم

فالطالب يتعلمون أفضل عندما ينخرطون في حل مشكالت ذات

بطرق جديدة ومبتكرة وتوسيع فهمهم من خالل التعاون مع

مغزى

آخرين.

 -توفير خبرات

 -مساعدة المتعلمين علي فهم عمليات التفكير التي يستخدمونها

تدعم المعايير مثل :المعامل ،والرحالت

الميدانية.

والسيطرة عليها بتضمين أنشطة معرفية تعكس استراتيجيات

 .2دمج مهارات القرن الحادي والعشرين في المحتوى:

التفكير التي يستخدمونها ،وتوضح مدى فاعليتها في تحقيق
الهدف منها.

في مجال المناهج تمثل مهارات القرن الحادي والعشرين
السلوكيات وعمليات التفكير التي يستخدمها الطالب في تعلمهم

 -استخدام التكنولوجيا لمساعدة المتعلمين على الوصول

محتوى مجال معين وفي العمل مع اآلخرين لتعميق فهمهم

للمعلومات ،وتحليلها وتنظيمها ومشاركتها مع اآلخرين ،والسماح

للمحتوى .وتؤكد جميع األطر المقترحة لمهارات القرن الحادي

لهم بشكل مستقل بتحديد األدوات التكنولوجية المناسبة للمهام

والعشرين على الحاجة إلى دمج هذه المهارات

التي يقومون بها.

في محتوى

المواد الدراسية األساسية ،وال سيما المواد متعددة التخصصات

 -توفير فرص للمتعلمين ليصبحوا منتجين للمعرفة ،إلي جانب

 ،multidisciplinaryوالتي ينظم فيها المحتوى حول المفاهيم

أنهم مستهلكين لها ،وذلك بتوفير الفرص لبناء ونشر معرفتهم

األساسية أو األفكار المحورية ،حيث التأكيد علي أن دمج

على مواقع تسمح لألخرين بتقييمها وتسمح لهم بتقييم مساهمات

مهارات القرن الحادي والعشرين في هذه المناهج يوفر للطالب

األخرين.

قدرة كبيرة علي التعلم؛ حيث يساعدهم على تكوين بنى مفاهيمية

 -انخراط المتعلمين في حل مشكالت معقدة تتطلب مهارات

لتخزين واسترجاع المعلومات واستخدامها بشكل مستمر ،بطرق

تفكير عليا ،يطبقون فيها ما تعلموه وصوال إلي من منظورات

جديدة وغير متوقعة.

وحلول جديدة للمشكالت.
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 -توفير الفرص للمتعلمين للعمل متعاونين في جمع المعلومات،

القرن الحادي والعشرين لكل من المختبر التربوي لإلقليم الشمالي

حل المشكالت ،تشارك األفكار ،وخلق افكار جديدة.

المركزي (The North Central Regional Educational

 -توفير الفرص للمتعلمين ليصبحوا متعلمين ذاتيين يتحملون

 Laboratory-[14] [14] NCRELواطار منظمة التعاون

المسئولية عن تعلمهم ويتعلمون كيفية العمل الفعال مع األخرين

والتنمية االقتصادية (The Organization for Economic

لتنمية مهارات الحياة والعمل.

) Cooperation and [2] Development- OECDواطار
بين المواد الدراسية

الشراكة من أجل مهارات القرن الحادي والعشرين (Partnership

 -مساعدة المتعلمين علي عمل روابط

المختلفة ،وروابط بين أفكارهم وأفكار األخرين داخل الفصل

) for 21st Century Skills- P21,2006وكذلك إطار

وخارجه.

الجمعية األمريكية للكليات والجامعات (The American

الدراسات السابقة:

)Association of Colleges and Universities,2007

 .1في دراسة مؤسسة الشراكة من أجل مهارات القرن الحادي

وتوصلت الدراسة إلي أنه على الرغم من أن معظم المحاور التي

والعشرين  [7] P21,والتي انطلقت من افتراض مؤداه أن النجاح

تقوم عليها هذه األطر مشتركة ،إال أن اإلطار الذى أعدته

في الدراسة والحياه والعمل في القرن الحادي والعشرين يتطلب

الشراكة من أجل مهارات القرن الحادي والعشرين هو األكثر

امتالك الطالب لمهارات القرن الحادي والعشرين ،ومن خالل

تنظيما وتفصيال ،وهو اإلطار الذى اهتم بكيفية دمج هذه األطر

ورشة عمل أصدرت الشراكة من أجل مهارات القرن الحادي

في المناهج.

والعشرين دليال تنفيذيا يساعد المربين وصانعي القرار على تنمية

 .3ومن خالل ورشة عمل هدفت دراسة  [19] Hilton,إلي

هذه المهارات .تضمن الدليل خمسة عناصر هي المعايير،

اكتشاف التقاطع بين التربية العلمية ممثلة في معايير العلوم

التقييم ،التنمية المهنية ،المناهج وطرق التدريس ،وبيئات التعلم.

ومهارات القرن الحادي والعشرين ،وركزت ورشة العمل في هذا

وقدم الدليل خمس خطوات لمساعدة المرببين على تنمية مهارات

الصدد على تساؤلين :ما هي مناطق التداخل بين مهارات القرن

القرن الحادي والعشرين هى :دمج مهارات القرن الحادي

الحادي والعشرين والمهارات والمعارف التي يهدف إليها التربية

والعشرين في معايير المواد الدراسية األساسية ،دمج موضوعات

العلمية؟ وما هي السمات الخاصة بالمجال التي يمكن من

القرن الحادي والعشرين في معايير المواد الدراسية األساسية في

خاللها تطوير مهارات القرن الحادي والعشرين؟

األماكن التي تتناسب معها ،بناء معايير تؤكد على العمق داخل

ولإلجابة عن هذين السؤالين تم تقييم مدى تضمين األهداف

كل مجال دراسي ،دمج تكنولوجيا وثقافة وأدوات القرن الحادي

التربوية كما هي موجوده فيمثلة معايير العلوم الحالية لمهارات

والعشرين حيثما يكون ذلك مناسبا في المعايير ،جعل المعايير

القرن الحادي والعشرين وفقا إلطار  ،P21واستخدم في ذلك

مفيدة ويمكن الوصول إليها .هذا وأكدت الدراسة علي أنه لكى

معايير تسع واليات .وقد تم تقسيم تعريفات المهارات إلي

تكون معايير القرن الحادي والعشرين فعالة يجب أن تعكس

عناصر الستخدامها في التقييم من خالل مقياس خماسي .وقد

ممارسات واقعية من عالم اليوم.

توصلت الدراسة إلي أن هناك تداخل متوسط بين المهارات،

 .2أما دراسة  [3] Dede,والتي هدفت إلى مقارنة أطر مهارات

وبين معايير الواليات التسعة ،مع االختالف في التركيز على

القرن الحادي والعشرين وذلك من خالل تساؤل مؤداه :كيف

المهارات بين معايير كل والية .هذا وقد حذرت الدراسة من أن

تختلف هذه األطر عن بعضها البعض وما المشترك بينهم؟ وما

وجود المهارات في المعايير ال يضمن تحققها في الواقع ولذلك

المتفرد في كل اطار؟ وقد قامت الدراسة بتحليل إطار مهارات

انتهت إلي مجموعة من التوصيات للدراسة منها دراسة العالقة
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بين المعايير وممارسات التدريس الواقعية.

 .7أما دراسة [21] Darleen Rosefsky; ،قامت هذه الدراسة

 .4وفي محاولة للوصول إلي إجماع الخبراء على ما ينبغي أن

علي افتراض مؤداه أنه حتى يتعلم الطالب مهارات القرن

تكون عليه مجاالت أهداف تعليم وتعلم العلوم المناسبة للقرن

الحادي والعشرين يجب أن ندرس لهم بشكل مختلف عما كنا

][11

نفعله من قبل ،وأن المحاضرات التقليدية التي تركز علي نقل

 Marimuthuaإلي الوصول إلى مهارات التفكير األساسية

المعرفة للطالب ال يمكنها تحقيق ذلك ويجب أن نتوقف أيضا

األساسية في القرن  50التي ينبغي دمجها في مناهج العلوم

عن طرق التقويم التي تركز علي قياس تذكر الحقائق ،وفي هذه

الثانوية الماليزية الحالية؟ ولإلجابة عن ذلك استخدمت الدراسة

الدراسة اعد الباحثون تسعة دروس علوم عن مهارات القرن

المنهج الوصفي بهدف تحديد العناصر من هذه المهارات التي

الحادي والعشرين وكيف يمكن للتربية تناول هذه المهارات .وقد

تحتاج إلى أن تكون متكاملة في المناهج وتعليم العلوم ،ثم

أثبتت الدراسة فاعلية هذه الدروس في تزويد الطالب بالمهارات

استخدم أسلوب دلفاى من خالل دورتين للوصول إلي إجماع

التي هدفت الى تنميتها.

اآلراء ،وأسفرت النتائج عن إطار مناهج العلوم الماليزية للقرن

 .8والى نفس النتائج توصلت دراسة ;[22] Grueber

الحادي

; Dereski Alozieوالتي تناولت كيفية تنمية مهارات القرن

 .5وفي سياق متصل هدفت دراسة  [20] Robert,إلي وصف

الحادي والعشرين من خالل انخراط الطالب في أنشطة قائمة

القدرات الضرورية لقدرات القرن الحادي والعشرين وعالقتها

على االستقصاء في معمل البيولوجي .وقد تم اعداد كتاب

بتحديات القرن ،وتوصلت الدراسة إلى أنه إذا أردنا مواجهة

أنشطة معملية غير تقليدية وذلك من خالل مجموعات التعلم

تحديات القرن الحادي والعشرين بفاعلية فان الجيل القادم يجب

التعاونية والرسوم التخطيطية والمناقشة عن استخالص DNA

أن يمتلك مهارات التفكير الناقد ،التفكير الكلي ،االستدالل

من جنين القمح ،ومن خالل ورش عمل تم تدريب المعلمين علي

العملي ،االبتكار والتخيل.

تنفيذ األنشطة .وقد وجد المعلمون أن هذه االستراتيجيات تساعد

 .6ولمزيد من الفهم حول كيفية دمج مهارات القرن الحادي

علي تزويد الطالب بالمعرفة والمهارات الضرورية للنجاح في

والعشرين في المناهج هدفت دراسة  P21, 2011إلي إعداد

الحياه والعمل في القرن الحادي والعشرين.

خرائط مهارات القرن الحادي والعشرين التي توضح التقاطعات

 .9وللوقوف على مدى تضمين أطر المناهج لمهارات القرن

بين المواد األساسية وتضمنت الدراسات االجتماعية ،اللغة

الحادي والعشرين هدفت دراسة  [23] Vogt; Robin,إلى

االنجليزية ،الرياضيات ،العلوم ،الجغرافيا ،اللغات العالمية

مقارنة أطر المناهج الدولية من ناحية تضمينها لكفايات القرن

والفنون ومهارات القرن الحادي والعشرين في مراحل التعليم من

الحادي والعشرين .وقد تم مقارنة األطر في ضوء كل من :

الحضانة حتى الصف الثاني عشر ،ولتحقيق ذلك دعت الشراكة

الفلسفة واألهداف ،تعريفها لمهارات القرن الحادي والعشرين،

من أجل مهارات القرن الحادي والعشرين المنظمات المهتمة

واالستراتيجيات المقترحة لتنفيذ وتقييم هذه المهارات في

بالتعليم والتي تمثل المواد الدراسية األساسية لإلشتراك في ورش

الممارسات التربوية .وقد أوضحت النتائج أن هناك اتساق كبير

عمل للوقوف علي ذلك .ومن خالل إجتماعات استغرقت أكثر

بين أطر المناهج موضوع المقارنة ومهارات القرن الحادي

من عام نتجت هذه الخرائط التي زودت المعلمين والمدراء

والعشرين ،ولكن الممارسات ألى منها ال زالت بعيدة عن التنفيذ.

الحادي

والعشرين

هدفت

دراسة

;Osman

وصانعي القرار بأمثلة محسة لكيفية دمج هذه المهارات في
المواد الدراسية المختلفة
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وتوزيعهم كاآلتي )1( :متخصصين في مناهج وطرق دريس

 .4الطريقة واالجراءات

العلوم الحاصلين على الدكتوراه في التخصص كحد أدنى)1( ،

أ .منهج الدراسة
أوال :المنهج الوصفي :وذلك

مهارات

من التخصصات األكاديمية (كيمياء -فيزياء -بيولوجي)

مع مناهج

الحاصلين علي الدكتوراه في التخصص كحد أدنى )1( ،من

لتحديد العناصر من

القرن الحادي والعشرين والتي يجب أن تتكامل

معلمي وموجهي العلوم في التعليم األساسي.

العلوم.
ثانيا :أسلوب دلفاى :بمراجعة الدراسات السابقة التي اهتمت

 .2الجولة األولى لدلفاى :وتهدف إلى الوصول إلي إجماع

بتكامل المهارات مع معايير المنهج عموما ،ومهارات القرن

المشاركين حول العناصر من مهارات القرن الحادي والعشرين

الحادي والعشرين بصفة خاصة ،وجد أنها تتفق علي أن أسلوب

التي يمكن دمجها في مناهج العلوم بالتعليم األساسي .وقد

دلفاي هو أحد األساليب الرئيسية التي تكرر استخدامها

اتبعت الخطوات التالية:

للوصول إلي إجماع األراء حول عناصر مهارات القرن الحادي

أ .بناء االستبيان :تم بناء االستبيان الذى استخدم في جوالت

والعشرين التي يجب أن تتكامل مع مناهج العلوم.

دلفاى الثالثة بناء على الدراسة التحليلية لمهارات القرن الحادي

وأسلوب دلفاي من أساليب الدراسات المستقبلية ،يعتمد في توقعه

والعشرين التي وضعتها الشراكة من أجل مهارات القرن الحادي

للمستقبل على ما يتنبأ به مجموعة من األشخاص المشتغلين

والعشرين  P21على أساس أنها أكثر األطر لهذه المهارات

بالمجال موضوع البحث (الخبراء) ،ويتم العمل معهم في جوالت

تنظيما وتوسعا ،وذلك من خالل الخطوات التالية:

متعددة ،توجه لهم فيها – منفردين -مجموعة من األسئلة من

 -دراسة األطر المقترحة لمهارات القرن الحادي والعشرين :تم

مصحوبة بلقاءات شخصية .ويقوم أسلوب

دراسة األطر المقترحة لمهارات القرن الحادي والعشرين لكل من

دلفاى عدة افتراضات منها أن من يتم استشارتهم هم خبراء

المختبر التربوي لإلقليم الشمالي المركزي ،منظمة التعاون

بالفعل ،وأن الرأي الجماعي أفضل من محصلة اآلراء الفردية،

والتنمية االقتصادية ،الشراكة من أجل مهارات القرن الحادي

كما أنه يقوم على استراتيجية استقاللية آراء الخبراء واخفاء

والعشرين ،والجمعية األمريكية للكليات والجامعات .تبنت الدراسة

هوياتهم عن بعضهم البعض.

اإلطار العام لمهارات القرن الحادي والعشرين الذى أعدته

خطوات الدراسة واجراءاتها:

الشراكة من أجل مهارات القرن الحادي والعشرين  P21 -وذلك

أوال :تحديد مهارات القرن الحادي والعشرين التي يمكن دمجها

اتفاقا مع الدراسات التي قامت بتحليل هذه األطر على أنه أكثر

في مناهج العلوم بالتعليم األساسي ،وقد تم ذلك من خالل:

األطر توسعا وتفصيال  -إلعداد قائمة بمهارات القرن الحادي

 .1اختيار الخبراء المشاركين في إجراءات تطبيق " أسلوب

والعشرين التي يمكن دمجها في مناج العلوم بالتعليم األساسي.

دلفاي"

 -إعداد الصورة األولية لالستبيان :بتحليل التقارير التي

خالل استبيانات

تم اختيار عدد من المتخصصين إلجراء التجربة الميدانية

أصدرتها الشراكة من أجل مهارات القرن الحادي والعشرين،

للبحث وفق عدد من المعايير منها أن يكون متخصصا في

والدراسات التي قامت بها وكذلك العديد من الكتابات التي

التربية العلمية عموما ،ولديه اهتمامات بمهارات القرن الحادي

تناولتها بالوصف والتحليل والتعريف ،تم بناء االستبيان الذى

والعشرين ،وأن يكون له خبرة في مجال بناء وتطوير المناهج

تضمن ثالثة مجاالت ،يتبع كل مجال عدداً من المهارات

الدراسية .ومن خالل المقابلة الشخصية تم اختيار ()01

األساسية ،وتعريف إجرائي لكل منها ،ويتبع كل مهارة أساسية

للمشاركة في الدراسة ممن انطبقت عليهم الشروط السابقة

مهارات فرعية.
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 -صدق االستبيان :عرض االستبيان على مجموعة من

على هذا تم عمل بعض التعديالت في االستبيان وفق آراء

المحكمين للتعرف على آرائهم من حيث مدى تمثيل المهارات

المشاركين.

األساسية للمجال الذى تنتمى إليه ،ومدى تمثيل المهارات

 .3الجولة الثانية لدلفاى :وتهدف إلى الوصول إلي إجماع

الفرعية للمهارات األساسية التي تعبر عنها ،وذلك من خالل

المشاركين حول العناصر من مهارات القرن الحادي والعشرين

مقياس ثالثى ،وقد اعتبر المتوسط ( )5يدل على اتفاق

التي يمكن دمجها في مناهج العلوم بالتعليم األساسي .وذلك

المحكمين .وقد اتفق المحكمون على جميع مهارات االستبيان

على الصورة الثانية من االستبيان.

الرئيسة والفرعية.

أ .الصورة الثانية لالستبيان :أجريت التعديالت المتفق عليها في

 -ثبات االستبيان :لحساب ثبات االستبيان تم تطبيقه على عينه

الجولة األولى ليصبح االستبيان في صورته الثانية يتكون من

من خبراء المناهج بلغ عددهم ( ،)51تم حساب الثبات باستخدام

ثالثة مجموعات من المهارات )01( ،مهارات أساسية)50( ،

معادلة ألفا كرونباخ ،وكان معامل الثبات  ،1..0وهى قيمة

مهارة فرعية .ملحق (.)5

تدل على ثبات االستبيان وصالحيته للتطبيق.

ب .تطبيق الصورة الثانية لالستبيان :بعد مرور شهر على

 -الصورة النهائية لالستبيان :تمثلت الصورة النهائية لالستبيان

تطبيق الصورة األولى لالستبيان تم تطبيق الصورة الثانية على

في ثالتة مجاالت رئيسية هي مهارات التعلم واالبتكار ،ومهارات

المشاركين في مقابلة شخصية مع كل منهم على حدة ،شخصية

المعلومات والوسائط والتكنولوجيا ،ومهارات الحياة والمهنة ،يتبع

لإلتفاق علي العناصر من مهارات القرن الواحد والعشرين التي

كل مجال عدداً من المهارات األساسية بلغ عددها ( )00مهارة

يمكن دمجها في مناهج العلوم بالتعليم األساسي وذلك في

مع التعريف اإلجرائي للمهارة ،ويتبع كل مهارة أساسية مهارات

االستبيان الثانى.

فرعية بلغ عدده ( )54مهارة ،مع مقياس ثالثي يعبر عن رأى

ج .تحليل نتائج االستبيان :تم تحليل استجابات المشاركين في

المشارك ،وأضيفت صفحة تعليمات للمشاركين وبذلك اعتبرت

الجولة الثانية من دلفاى احصائيا للحصول على قيمة المتوسط،

الصورة األولى لالستبيان في جوالت دلفاى (ملحق.)0

وقد أخذت الدراسة بنفس قيمة المتوسط السابقة ،والتي تتراوح

ب .تطبيق الصورة األولى لالستبيان :عرض االستبيان علي

بين ( )3 – 5.1لتمثل اإلجماع.

الخبراء المشاركين وذلك في مقابلة شخصية لإلتفاق علي

 .4الجولة الثالثة لدلفاى :وتهدف إلى الوصول إلي إتفاق

العناصر من مهارات القرن الواحد والعشرين التي يمكن دمجها

المشاركين على

عبارات إجرائية تعبر عن كل مهارة من

في مناهج العلوم بالتعليم األساسي.

المهارات الفرعية ،ويمكن من خاللها دمج مهارات القرن الحادي

ج .تحليل نتائج االستبيان :تم تحليل استجابات المشاركين في

والعشرين في مناهج العلوم ،وقد تمت من خالل الخطوات

الجولة األولي من دلفاى احصائيا للحصول على قيمة المتوسط،

التالية:

ونظ ار ألن متوسط الحد األدنى للدرجات الذى يمكن أن تحصل

أ .صوغ العبارات اإلجرائية للمهارات الفرعية :بناء علي ما اتفق

عليه كل مهارة فرعية درجة واحدة ،والحد األقصى ثالثة درجات،

عليه في االستبيان األول والثاني ،تم صوغ عدا من العبارات

واتفاقا مع الدراسات السابقة [24] Kamisah; Neelavany,

تعبر عن أداء المتعلم في كل مهارة فرعية ملحق (.)3

أخذت الدراسة بالقيمة التي تتراوح بين ( )3 – 5.1لتمثل إجماع

ب .تطبيق االستبيان :بعد مرور شهر على الجولة األولى ،تم

الخبراء على أهمية مهارة معينه؛ أى أنها تشير إلى أن

عرض االستبيان متضمنا العبارات اإلج ارئية علي الخبراء

المشاركين متفقون علي هذه المهارة ،وحذف ما دون ذلك .وبناء

المشاركين في مقابلة إلبداء الرأي حول إمكانية دمج مهارات
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القرن الواحد والعشرين بعد التعبير عنها إجرائيا في مناهج العلوم

وتقويمية متكررة ويعطى أربع درجات.

بالتعليم األساسي.

وبذلك تتحدد الدرجات التي تحصل عليها كل مهارة وفقا لعدد

ج .تحليل نتائج االستبيان :تم تحليل استجابات المشاركين في

المؤشرات والحد األدنى واألقصى لوجود المؤشرات التي تعبر

الجولة الثالثة من دلفاى احصائيا للحصول على قيمة المتوسط،

عن المهارات الفرعية للمهارات الرئيسية ،فمثال :مهارة االبداع

وقد أخذت الدراسة بنفس القيمة السابقة ،والتي تتراوح بين (5.1

واالبتكار تتضمن ( )00مؤشر ،تتراوح الدرجات التي تحصل

–  )3لتمثل اإلجماع.

عليها بين ( )44 -00درجة.

ثانيا :تحديد األوزان النسبية لمهارات القرن الحادي والعشرين في

ج .صدق استمارة التحليل :اعتبر اتفاق المشاركون في جوالت

كتب العلوم للتعليم األساسي وتم ذلك من خالل:

دلفي على المهارات الرئيسية والفرعية ،والعبارات االجرائية لها

 .1إعداد استمارة تحليل المحتوى :حتى يمكن تحليل محتوى

تحقيقا لصدق استمارة التحليل.

كتب العلوم للوقوف علي مدى توافر مهارات القرن الحادي

د .ثبات استمارة التحليل :طبقت االستمارة بواسطة اثنين من

والعشرين ،تم إعداد استمارة تحليل المحتوى كما يلي:

الفاحصين ،على إحدى وحدات الكتب عينة البحث وحدد معامل

أ .تحديد الهدف من التحليل :تهدف عملية تحليل المحتوى إلى

االتفاق بينهما باستخدام معامل هولستى ،حيث وصل معامل

الوقوف علي وجود مهارات القرن الحادي والعشرين في محتوى

االتفاق إلى  ،%.1وهى نسبة ثبات عالية.

كتب العلوم بالتعليم األساسي ورصد األوزان النسبية لها.

ه .الصورة النهائية الستمارة التحليل :تضمنت استمارة التحليل

ب .إعداد الصورة المبدئية الستمارة التحليل :أعدت استمارة

ثالثة مجموعات من المهارات وهى مهارات التعلم واالبتكار،

تحليل محتوى ،والتي تتضمن مهارات القرن الحادي والعشرين

مهارات المعلومات ،الوسائط والتكنولوجيا ومهارات الحياة

األساسية والفرعية ،التي اتفق عليها المشاركون في جوالت

والمهنة ،يندرج تحت كل منها عدد من المهارات الرئيسية ليصل

دلفاى ،واشتملت االستمارة علي التعريف اإلجرائي للمهارة،

مجموع هذه المهارات إلي ( )01مهارة رئيسية ،ويندرج تحت كل

والمؤشرات (العبارات اإلجرائية) التي يمكن استخدامها للداللة

مهارة رئيسية عددا من المهارات الفرعية ليصل إجمالي المهارات

على وجود المهارات الفرعية التابعة لها في محتوى المنهج ،مع

الفرعية إلي ( )50مهارة ،يعبر عن كل منها عددا من المؤشرات

وجود خانات توضح وجوده المهارة  /عدم وجودها ،وفي حالة

التي يبحث عنها الفاحص في محتوى كل كتاب ،وقد تضمنت

وجودها يحدد الفاحص األوزان النسبية لذلك من خالل استخدام

الصورة النهائية لالستمارة عدد ( )001مؤشر ملحق (.)4

مقياس من أربع رتب وفقا لدرجة معالجة المؤشر في المحتوى

 .2تحليل محتوى كتب العلوم التعليم األساسي :كلف ثالثة من

كما يلي:

الحاصلين على الدكتوراه في مناهج وطرق تدريس العلوم بتحليل

ضعيف :يقصد بها ورود المؤشر في السياق وبشكل عرضي،

محتوى كتب العلوم للصفوف ( )6-1-4بالمرحلة االبتدائية،

دون نشاط يحققه أو يقيسه ويعطى درجة واحدة.

الصفوف ( )3-5-0بالمرحلة االعدادية.

جزيئ :ويقصد بها وجود المؤشر في شكل أنشطة تدريسية قليلة

 .3التحليل االحصائي :حسب متوسط وروود المهارات في

( )3-0دون أنشطة تقويمية ويعطى درجتان.

المحتوى ونسبها المئوية في كل كتاب كما ورد باستمارات

غالبا :ويقصد بها وجود المؤشر في شكل أنشطة تدريسية

التحليل من المحللين الثالثة.

متكررة وتقويمية قليلة ( )3-0ويعطى ثالثة درجات.

ثالثا :وضع تصور مستقبلي لدمج مهارات القرن الحادي

كثي ار  :ويقصد بها وجود المؤشر في شكل أنشطة تدريسية

والعشرين في مناهج العلوم في المرحلة االبتدائية
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 .1بناء الصورة المبدئية لمصفوفة المدى والتتابع :وفقا لما

إليها المشاركون  -مناسبة المؤشرات لكل مرحلة _ تحقيق

أسفرت عنه جوالت دلفاى الثالثة ،تم الوصول إلى المهارات

التتابع عبر الصفوف.

األساسية والفرعية ،والعبارات اإلجرائية (المؤشرات) التي اتفق

 .3الصورة النهائية لمصفوفة المدى والتتابع :بعد إجراء

المشاركون على ضرورة أن تتكامل مع مناهج العلوم في التعليم

التعديالت التي أقرها المتخصصون أصبحت المصفوفة في

األساسي .وقد استخدمت هذه النتائج لبناء مصفوفة المدى

صورتها النهائية قابلة للتطبيق وذلك من خالل تكاملها مع

والتتابع لمهارات القرن الحادي والعشرين للصفوف ()6 -1 -4

معايير ومؤشرات مناهج العلوم في هذه المراحل.

من المرحلة االبتدائية ،والصفوف (  )3-5-0من المرحلة

 .5النتائج ومناقشتها

اإلعدادية

 .0اإلجابة عن السؤال األول :ما مهارات القرن الحادي

 .2استطالع آراء الخبراء :تم عرض المصفوفة على ( )3من

والعشرين التي يمكن دمجها في مناهج العلوم بالتعليم األساسي؟

المتخصصين في مناهج العلوم للحكم علي بناء المصفوفة من

حسب متوسط استجابات المشاركين في جوالت دلفاى الثالثة

حيث :تضمين جميع المهارات األساسية والفرعية التي توصل

وكانت النتائج كما توضحها الجداول من (:)00-0

جدول 1

نتائج الجولة األولى والثانية لدلفاى
المجال

المهارات األساسية

المهارات الفرعية

مهارات التعلم

 .1اإلبداع واالبتكار

التفكير بشكل خالق

3

العمل االبتكاري مع آخرين

2.5

3

تنفيذ االبتكارات

2.7

2.5

التفكير بشكل فعال

3

3

استخدام التفكير المنظومي

2.5

2.5

ارت
إصدار األحكام والقر ا

2.5

2.5

حل المشكالت

2.5

2.5

التواصل بوضوح ألغراض متعددة

2.7

3

استخدام وسائل متنوعة للتواصل

ـــــــ

3

التعاون مع اآلخرين

3

3

مراعاة الجوانب األخالقية في التعاون

ـــــــ

3

الوصول إلي المعلومات وتقييمها

2.7

3

استخدام وادارة المعلومات

2.5

2.5

مراعاة الجوانب األخالقية في الحصول علي المعلومات

ـــــــــ

3

واالبتكار
 .2التفكير الناقد وحل
المشكالت

 .3التعاون والتواصل

مهارات

 .1الثقافة المعلوماتية

المعلومات،
الوسائط

والتكنولوجيا

 .2الثقافة اإلعالمية
 .3ثقافة ICT

والمهنة

(م)

(م)
3

واستخدامها
(وسائط االعالم

مهارات الحياة

األولى

الثانية

 .1المرونة والتكيف
 .2المبادرة والتوجيه الذاتي

تحليل وسائل االعالم

1.4

-

ابتكار منتجات إعالميه

1.6

-

تطبيق التكنولوجيا بفاعلية

2.5

2.5

مراعاة الجوانب األخالقية عند استخدام التكنولوجيا

___

3

التكيف مع التغيير

3

3

المرونة

3

3

إدارة الوقت واألهداف

2.7

2.5

العمل مستقال

3

3

التعلم الذاتي

3

3
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 .3مهارات اجتماعية

تقييم جودة التعلم بشكل مستقل

ـــــــــ

2.8

التفاعل بكفاءة مع األخرين

3

3

العمل بفاعلية في فرق متنوعة

3

3

ادارة المشروعات

2.5

2.5

الوصول إلي نتائج

2.7

2.8

تحمل المسئولية عن االجراءات والنتائج

ـــــــــ

3

قيادة وتوجيه األخرين

3

3

تحمل المسئولية عن األخرين

3

3

 .4اإلنتاجية والمساءلة

 .5القيادة والمسئولية

01
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المعلوماتية واالعالمية وثقافة المعرفة والتواصل والتكنولوجيا.

من الجدول السابق يتضح ما يلى:

 .3مهارات المبادرة والتوجيه الذاتي :اضافة تقييم جودة التعلم

بالنسبة للجولة األولى وباعتبار أن القيمة التي تقع بين (5.1
 )3 -تعتبر اتفاقا على المهارة ،فقد أجمع المشاركون على:

بشكل مستقل.

 -أهمية جميع المهارات الرئيسية التي تعبر عن المجاالت

 .4مهارات االنتاجية والمساءلة :تمت إضافة تحمل المسئولية

األربعة ماعدا (مهارة الثقافة اإلعالمية) والتي تم استبعادها من

عن االجراءات والنتائج.
بالنسبة للجولة الثانية كما يتضح من الجدول السابق ،فقد

استبيان الجولة الثانية.
 -إضافة مهارات فرعية أخرى لبعض المهارات الرئيسية وهى:

أجمع المشاركون على أهمية جميع المهارات الفرعية وتلك التي

 .1مهارات التعاون والتواصل :اضافة مهارة استخدام وسائل

أضيفت في الجولة األولى ،والتي تعبر عن المهارات األساسية

متنوعة للتواصل /مراعاة الجوانب األخالقية في التعاون  /كما

وتمثل المجاالت األربعة كما تبنتها الدراسة الحالية .ويتفق ذلك

تم تعديل صياغة مهارة التواصل بوضوح إلى التواصل بوضوح

مع نتيجة دراسة  [24] Kamisah & Marimuthua,حيث

ألغراض متعددة.

أجمع المشاركون في جولتي دلفاي علي أهمية دمج مهارات

 .2مهارات المعلومات والوسائط والتكنولوجيا :اضافة مراعاة

القرن الحادي والعشرين في مناهج العلوم بماليزيا وفقا لإلطار

الجوانب األخالقية في استخدام التكنولوجيا في كل من الثقافة

المقترح من المختبر التربوي لإلقليم الشمالي المركزي [.[04
جدول 2

نتائج الجولة الثالثة لدلفاى (اإلبداع واالبتكار)
المهارات الفرعية

أداءات المتعلم

المتوسط

 .0التفكير بشكل خالق

يستخدم مدى واسع من أساليب تكوين األفكار (مثل

2.6

عصف الذهن) ليكون أفكار جديدة جديرة
باالهتمام.
يحلل ويقيم وينقح ويطور أفكاره لتحسين جهوده

1.4

االبتكارية إلي أقصى درجة

 .5العمل االبتكاري مع آخرين

يراجع أفكاره ويطورها.

2.3

يقدم حلول وأفكار تتميز باألصالة واالبتكارية.

2.5

يتواصل بفاعلية مع أفكار اآلخرين.

3

يتقبل األراء ووجهات النظر األخرى

3

ُيضمن مدخالت العمل الجماعي والتغذية الراجعة
داخل عمله.

1.3

يتعرف محددات العالم الحقيقي الذى تعمل فيه

1.6

األفكار المبتكرة.
يتقبل الفشل كفرصة للتعلم

22

2.8

يعرض مواقف من تاريخ العلم توضح أن االبتكار

3

واإلبداع عمليات يتناوب فيها النجاح مع حدوث
األخطاء.
 .3تنفيذ االبتكارات

ينفذ أفكار مبتكرة تسهم في المجال الذى يعمل فيه

2.8

االبتكار
يستخدم خامات من البيئة لتنفيذ االبتكارات

3

جدول 3

نتائج الجولة الثالثة لدلفاى التفكير الناقد وحل المشكالت
أداءات المتعلم

المهارات الفرعية
 .1التفكير بشكل فعال

يستخدم أنواع مختلفة من التفكير مناسبة للموقف

المتوسط
2.4

يعبر عن فهمه العلمي الخاص.

3

يطور مهارات البحث العلمي

3

يوجه أسئلة علمية

3

يقارن تفسيراته بتلك التي قدمها العلماء
يخطط وينفذ بحوث علمية مبسطة ،ويقدم تفسيرات

2.8
3

قائمة علي أدلة
يوضح أن البحث العلمي والتجريب يتم ألسباب

3

مختلفة
 .2استخدام التفكير المنظومي

يوضح كيف تتفاعل األجزاء لتنتج نواتج كلية في

1.8

أنظمة معقدة
يرى ويستنتج األنماط أكثر من رؤية األحداث

2.2

الجزئية
يوضح أن الكل أكبر من مجموع األجزاء

1.5

يحدد كيفية تأثير العناصر المختلفة في موقف أو

2.5

ظاهرة كل منها علي اآلخر
ارت
 .3إصدار األحكام والقر ا

يحلل ويقوم األدلة ،الحجج ،الفروض ،والمعتقدات

2.6

بفاعلية
يكون ارتباطات بين المعرفة والحجج
يفسر البيانات ويتوصل الستنتاجات قائمة علي

2
2.8

التحليل
 .4حل المشكالت

يفكر تفكي ار ناقدا في خبرات وعمليات التعلم

2.8

يحل أنواع مختلفة من المشكالت غير المألوفة

2.9

بطرق تقليدية وطرق إبداعية
يوضح ما إذا كانت استرتيجية حل المشكالت
مناسبة للحل ،وينتقل إلي استراتيجية أخرى إذا كانت
الحالية ال تعمل
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جدول 4

نتائج الجولة الثالثة (التواصل والتعاون)
المهارات الفرعية

أداءات المتعلم

المتوسط

 .1التواصل

يعبر عن أفكاره وأراءه بشكل فعال باستخدام مهارات التواصل الشفهية ،المكتوبة وغير اللفظي في مجموعة متنوعة من األشكال

3

بوضوح

والسياقات
يستمع بفاعلية للوصول إلي المعنى

3

يستخدم التواصل لمدى من األغراض (لإلعالم ،للتوجيه ،للدافعية ،الحث)

3

يستخدم الوسائط المتعددة والتكنولوجيا للتعبير عن أفكاره أو نتائجه

3

يحكم علي فاعلية الوسيلة التي يستخدمها في التواصل (في البداية) وتقييم تأثيرها (في النهاية)

3
1.5

يتواصل بفاعلية في بيئات متنوعة (متعدد اللغات أو الثقافات)

3

يحدد النقاط األساسية أو البارزة في فكرة ما معقدة ليعبر عنها سواء بصورة لفظية أو غير لفظية لكي يبني فهما مشتركا مع
األخرين
 .2التعاون مع
آخرين

3

يعمل بفاعلية واحترام مع مجموعات متنوعة

2.6

يوضح أهمية المرونة وتقديم التنازالت لتحقيق هدف نهائي في مجموعات العمل

3

يتحمل المسئولية في العمل الجماعي ،ويقدر المساهمات الفردية التي يقوم بها كل من أفراد الفريق.

جدول 5
نتائج الجولة الثالثة (الثقافة المعلوماتية)
أداءات المتعلم

المهارات الفرعية
 .0الوصول إلي المعلومات

المتوسط
3

يصل إلي المعلومات بفاعلية (الزمن) وكفاءة (المصدر).

وتقييمها

 .5استخدام وادارة المعلومات

يقوم المعلومات تقويما ناقدا كامال.

3

يحكم علي دقة المعلومات العلمية من المصادر المطبوعة وااللكترونية.

3

يستخدم مجموعة متنوعة واسعة من المصادر

3

يصل إلي المعلومات من مصادر متعددة ،تحليلها ،تكوينها ،وتشاركها.

2.5

يوضح القضايا األخالقية  /القانونية المتعلقة بالوصول إلي المعلومات ويستخدمها ويطبق القوانين المتعلقة

2.5

بها
3

يستخدم المعلومات بدقة وابداع لمعالجة قضية أو حل مشكلة

جدول 6

نتائج الجولة الثالثة (ثقافة المعرفة والتواصل والتكنولوجيا )ICT
المهارات الفرعية

أداءات المتعلم

المتوسط

 .0تطبيق التكنولوجيا بفاعلية

يستخدم التكنولوجيا كاداه للبحث ،التنظيم ،التقييم ،وتوصيل المعلومات

3

يستخدم التكنولوجيا الرقمية وأدوات التواصل بنجاح للوصول إلي إدارة ،وتكامل ،وتقييم وتخليق المعلومات

2.5

يطبق فهما أساسيا للقضايا األخالقية  /القانونية المتعلقة بالوصول إلي واستخدام هذه المعرفة التكنولوجية

2.5

جدول 7

نتائج الجولة الثالثة (المرونة والتكيف)
المهارات الفرعية
 .0التكيف مع التغيير

أداءات المتعلم

المتوسط

يتكيف مع قوانين ،وظائف ،أدوار ،مسئوليات ،وسياقات مختلفة

2.5

يعمل بفاعلية في مناخ يتسم بتغير األولويات

2.5

يتأقلم مع الظروف الجديدة سريعة التغير ومع الشك أو عدم اليقين.

2.6

يتعامل بفاعلية مع ضغوط الحياة العمل

1.9

يتكيف مع مختلف الشخصيات ،وأنماط التواصل ،والثقافات.

2.1
3

يتعامل بإيجابية مع النجاح واإلخفاق والنقد
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 .0المرونة

3

يستجيب لردود األفعال علي نحو فعال

جدول 8

نتائج الجولة الثالثة (المبادرة والتوجيه الذاتي)
المهارات الفرعية
 .1إدارة الوقت
واألهداف

 .2العمل مستقال

أداءات المتعلم

المتوسط

يصوغ أهداف مع معايير نجاح ملموسة

2.7

يوازن بين األهداف الوسيلية (قصيرة المدى) واالسترتيجية (طويلة المدى)

1.3

يستفيد من الوقت ويدير عبء العمل الموكل إليه بكفاءة

2.6

يحدد وترتيب أولوياته

3

يبادر الكتساب مستويات أعلي من المهارات

3

ينجز المهام دون إشراف مباشر
 .3متعلمين ذاتيين

2.8

يسعى الكتساب مزيد من الخبرات حول ما يتعلمه ذاتيا.

3

يسعى الكتساب مستويات أعلي من المهارات

3

يقوم تعلمه ذاتيا

3

جدول 9

نتائج الجولة الثالثة (مهارات اجتماعية)
المهارات الفرعية

أداءات المتعلم

المتوسط

 .0التفاعل بكفاءة

يقود فرق العمل بطريقة صحيحة.

3

ينظم المناقشات العلمية ويشارك فيها.

3

يستمع باهتمام لمختلف اآلراء والمالحظات والخبرات ووجهات النظر

3

يعرض المنظورات شخصية  ،المجتمعية  ،الثقافية التي تؤثر علي متابعة المشكالت العلمية.

2.9

يفسر المعرفة العلمية في ضوء منظورات شخصية مختلفة.

2.8

يحترم االختالفات الثقافية

3

يعمل بكفاءة مع مختلف الخلفيات الثقافية

2

يستجيب بعقل متفتح لمختلف األفكار والقيم

3

يستفيد من االختالفات االجتماعية والثقافية البتكار أفكار جديدة

2.1

مع األخرين

يعمل بفاعلية في فرق
متنوعة

جدول 11

نتائج الجولة الثالثة (اإلنتاجية والمساءلة)
المهارات الفرعية

أداءات المتعلم

المتوسط

 .1ادارة

يصوغ األهداف ويخطط ويدير العمل لتحقيقها

2.9

يحدد االحتياجات وترتيب األولويات

3

يدير الوقت والمشروعات بفاعلية

3

يوضح أهمية أخالقيات العمل ويمارسها

3

يتعاون بفاعلية مع الفرق التعاونية.

3

يعمل في مواجهة العوائق وضغط المنافسة

2

يقدر التنوع بين أفراد الفريق

2.5

يمارس العمل اإليجابى الخالق المرتبط بانتاج منتجات عالية الجودة

2.7

يحدد الموارد المناسبة لمشروع أو عمل

3

يطبق عمليات ويستخدم أدوات مناسبة إلتمام مهمة أو الوصول إلي منتج

3

يهتم بالسالمة الشخصية

3

يمارس المراقبة الذاتية لتلبية مطالب اإلنتاج.

2.5

يتحمل المسئولية عن النتائج

3

المشروعات

 .2الوصول إلي
نتائج
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جدول 11

نتائج الجولة الثالثة (القيادة والمسئولية)
المهارات الفرعية

أداءات المتعلم

المتوسط

 .0يوجه ويقود

يستخدم المهارات شخصية ومهارات حل المشكالت للتأثير علي /وتوجيه األخرين تجاه تحقيق األهداف

3

يستفيد من أوجه القوه لدى األخرين في تحقيق األهداف

3

يلهم األخرين للوصول إلي أفضل ما يستطيعون من خالل القدوة وانكار الذات

3

يتصرف بمسؤولية عند قيادة مجموعة أو فريق

3

يضع مصالح المجتمع األكبر في االعتبار

2.5

يراعي النزاهة والسلوك األخالقي في استخدام النفوذ والسلطة

2.5

األخرين
 .5المسئولية عن
األخرين

(يضمن مدخالت
 -عدم وضوح صياغة بعض العبارات مثل ُ

من الجداول السابقة يتضح أن هناك بعض األداءات التي
لم يتم االجماع عليها (حصلت على متوسط أقل من  ،)5.1ولذا

العمل الجماعي والتغذية الراجعة داخل عمله  /يتعرف محددات

يجب استبعادها عند بناء مصفوفة المدى والتتابع لمهارات القرن

العالم الحقيقي الذى تعمل فيه األفكار المبتكرة /يستفيد من

الحادي والعشرين ،والتي يتم علي أساساها دمج هذه المهارات

االختالفات االجتماعية والثقافية البتكار أفكار جديدة  /يعمل في

في معايير مناهج العلوم ،وقد قدم المشاركون عدة تفسيرات لذلك

مواجهة العوائق وضغط المنافسة).

منها:

وبعد استبعاد هذه المهارات أصبح لدينا قائمة من مهارات القرن

 -عدم ارتباط بعض هذه األداءات بتدريس العلوم بشكل مباشر

الحادي والعشرين األساسية ،والمهارات الفرعية لها ،والمؤشرات

مثل( :يتواصل بفاعلية في بيئات متنوعة (متعدد اللغات أو

التي تعبر عن أداء المتعلم ليتمكن في هذه المهارة .والتي يمكن

الثقافات) /يتعامل بفاعلية مع ضغوط الحياة العمل /يتكيف مع

استخدامها في كل من :تحليل كتب العلوم الحالية  ،ووضع

مختلف الشخصيات ،وأنماط التواصل ،والثقافات).

تصور لدمج هذه المهارات في محتوى هذه الكتب.

 -ارتفاع مستوى بعض المهارات عن مرحلة التعليم األساسي

 .1اإلجابة عن السؤال الثاني :ما مدى تضمين كتب العلوم في

مثل (يحلل ويقيم وينقح ويطور أفكاره لتحسين جهوده االبتكارية

التعليم األساسي لهذه المهارات؟ باستخدام المتوسطات والنسب

إلي أقصى درجة  /يكون ارتباطات بين المعرفة والحجج  /يوازن

المئوية لنتائج تحليل مهارات القرن الحادي والعشرين في كل

بين األهداف الوسيلية (قصيرة المدى) واالسترتيجية (طويلة

كتاب من الكتب السته المتضمنة في عينة التحليل ،حيث جاءت

المدى) /يوضح كيف تتفاعل األجزاء لتنتج نواتج كلية في أنظمة

النتائج كما يوضحها الجدول رقم (:)05

معقدة  /يوضح أن الكل أكبر من مجموع األجزاء).
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جدول 12
المتوسطات والنسب المئوية لمهارات القرن الحادي والعشرين األساسية في كتب العلوم بالتعليم األساسي
المهارات

األساسية
اإلبداع

5

4

1

6

م

%

م

%

م

%

م

5

11.3

11

25

7

15

10

الصفوف
%

2
م

12 15.9

المجموع

3
%

م

%

م

%

الكلية

52

9

20

9

20.5

44

واالبتكار
التفكير الناقد

2

3

9

9 14.5

9 14.5

14.5

9

14.5

6

9.7

7.3

11.8

62

وحل المشكالت
التعاون

6

15

8

20

6

15

6

15

8

20

10

25

7.3

18.3

40

والتواصل
الثقافة

0

0

0

0

0

0

2

7.14

0

0

0

0

0

28

0

المعلوماتية
ثقافة (المعرفة،

2

16.6

1

8.3

2

16.6

2

16.6

2

16.6

2

16.6

1.8

15

12

التواصل،
التكنولوجيا)
ICT
المرونة والتكيف

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

المبادرة

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

والتوجيه الذاتي
مهارات

2

8.3

4

16.6

5

20.8

6

25

3

12.5

4

16.6

4

16.7

24

اجتماعية
اإلنتاجية

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

0

والمساءلة
القيادة

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

والمسئولية
مج

17

13

33

25

29

22.1

35

26.7

34

26

21

16

42.3

32.3

131

يتضح من القراءة التحليلية للجداول السابقة التي توضح

االعدادي)( %50 ،العمل االبتكاري مع األخرين :الصف الثاني

واقع مهارات القرن الحادي والعشرين في كتب العلوم في التعليم

االعدادي) ،إال أن تدنى نسب باقي المهارات الفرعية التي توجد

األساسي أن هذه النسبة في المهارات األساسية ال تزيد في

معها في نفس المحور أدى إلى انخفاض النسب الكلية للمحاور

أعلى معدل لها عن ( %51االبداع واالبتكار :الصف الخامس

األساسية ،مما يدل على أن واقع مهارات القرن الحادي

االبتدائي) وهى نسبة منخفضة ،كما أن عديد من المهارات

والعشرين في كتب العلوم في التعليم األساسي

الستة يتسم

األساسية تحددت نسبتها في ( %1الثقافة المعلوماتية  -المرونة

بالقصور الشديد ،هذا فضال عن أن المهارات التي توجد

والتكيف  -المبادرة والتوجيه الذاتي – اإلنتاجية والمساءلة -

بالمحتوى تتسم بالمعالجة السطحية؛ حيث جاء معظمها عرضيا

القيادة والمسئولية) مما يدل علي عدم تناولها من خالل محتوى

وغير موظف ،مع ندرة األنشطة التدريسية التدريبية تهدف إلي

أي من الكتب .وعلي الرغم من أن بعض المهارات الفرعية

تحقيق هذه المهارات أو األنشطة التقويمية لقياسها .ويتفق هذا

وصلت إلي نسبة ( %45التعاون مع األخرين :الصف الثاني

مع دراسة  [10] Blank et.alوالتي أثبتت نتائجها أن تناول

االعدادي)( %33 ،التعاون مع األخرين :الصف األول

المعايير الوطنية للعلوم بالواليات المتحدة األمريكية  ،وكذلك

االعدادي)( %30 ،التفكير بشكل خالق :الصف الثاني

معايير بعض الواليات لمهارات القرن الحادي والعشرين ضعيف
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األساسي؟

 ،al,والتي أعدت أداة لتحليل معايير العلوم والمناهج الدراسية

باستخدام قائمة مهارات القرن الحادي والعشرين األساسية،

وأثبتت ايضا القصور في تناول مناهج ومعايير العلوم لمهارات

والمهارات الفرعية لها ،والمؤشرات التي تعبر عن أداء المتعلم

القرن الحادي والعشرين ،وتوصلت إلي نفس النتائج دراسة

للتمكن في هذه المهارة والتي نتجت عن جوالت دلفاى الثالثة
السابقة ،تم إعداد تصور لمصفوفة المعايير والمؤشرات لمهارات

.[11] Hiong and Osman
ويمكن تفسير ذلك بأن معايير مناهج العلوم في هذه

القرن الحادي والعشرين والتي يمكن دمجها في محتوى كتب

الصفوف لم تتضمن مهارات القرن الحادي والعشرين بشكل

العلوم السته للتعليم األساسي ،وبعد إجراء تعديالت المحكمين

منهجي ومقصود ،وبالتالي لم تنعكس في المحتوى ،وان ما جاء

أصبحت المصفوفة في صورتها النهائية تتناول المجموعات

في محتوى بعض الكتب بشكل عرضي غير مقصود جاء نتيجة

الثالثة األساسية من المهارات وهى مهارات التعلم واالبتكار،

الجتهاد مؤلفي هذه الكتب في تحقيق بعض المهارات التي

مهارات المعلومات ،الوسائط والتكنولوجيا ،وكذلك مهارات الحياة

وردت بهذه المعايير ،ونظ ار الختالف وتباين المؤلفين جاء هذا

والمهنة ،مع توزيع المهارات الفرعية لكل من هذه المجموعات

التباين في تناول هذه المهارات وان كان في مجمله ضعيف.

بشكل متتابع بين المرحلتين ،وبين الصفوف المختلفة لكل مرحلة

اإلجابة عن السؤال الثالث :ما التصور المقترح لدمج مهارات

كما يتضح من الجدولين (03و)04

القرن الحادي والعشرين في معايير مناهج العلوم في التعليم
جدول 13

مصفوفة المعايير والمؤشرات لمهارات القرن الحادي والعشرين للصفوف ()6-4
الصف

الخامس

الرابع

السادس

المهارات

التعلم واالبتكار

 -يستخدم مدى واسع من أساليب تكوين األفكار

 -يراجع أفكاره ويطورها.

 -يقدم حلول وأفكار تتميز باألصالة

(مثل عصف الذهن) ليكون أفكار جديدة جديرة

 -يتقبل اآلراء ووجهات النظر

واالبتكارية.

باالهتمام.

األخرى

 -يخطط وينفذ بحوث علمية مبسطة

 -يتواصل بفاعلية مع أفكار اآلخرين.

 -يوجه أسئلة علمية

 -يحدد النقاط األساسية أو البارزة في فكرة

 -يستخدم أنواعا مختلفة من التفكير مناسبة

 -يعمل بفاعلية واحترام مع

ما معقدة ليعبر عنها سواء بصورة لفظية أو

للموقف

مجموعات متنوعة

غير لفظية لكي يبني فهما مشتركا مع
األخرين

 يعبر عن فهمه العلمي الخاص. يعبر عن أفكاره وأراءه بشكل فعال باستخداممهارات التواصل الشفهية ،المكتوبة وغير اللفظي
في مجموعة متنوعة من األشكال والسياقات
 يستمع بفاعلية للوصول إلي المعنىمهارات المعلومات،

 -يصل إلي المعلومات بفاعلية

 -يتأقلم مع الظروف الجديدة سريعة

 -يستخدم مجموعة متنوعة واسعة من المصادر

(الزمن) وكفاءة (المصدر).

التغير ومع الشك أو عدم اليقين.

 -يستمع باهتمام لمختلف اآلراء والمالحظات

 -يستجيب لردود األفعال علي

 -ينجز المهام دون إشراف مباشر

والخبرات ووجهات النظر

نحو فعال

 -يقود فرق العمل بطريقة صحيحة.

 -يتعاون بفاعلية مع الفرق التعاونية.

 -يحدد ويرتب أولوياته

 -يحدد الموارد المناسبة لمشروع أو عمل

 -يتصرف بمسؤولية عند قيادة مجموعة أو فريق

 -يتحمل المسئولية عن

 يطبق عمليات ويستخدم أدوات مناسبة

النتائج

إلتمام مهمة أو الوصول إلي منتج

الوسائط والتكنولوجيا
مهارات الحياة
والمهنة

28

جدول 14
مصفوفة المعايير والمؤشرات لمهارات القرن الحادي والعشرين ()3-1
الصف

المهارات

التعلم
واالبتكار

األول

الثاني

الثالث

 -يعرض مواقف من تاريخ العلم توضح أن

 -يتقبل الفشل كفرصة للتعلم

 -ينفذ أفكار مبتكرة تسهم في المجال الذى يعمل فيه

االبتكار واإلبداع عمليات يتناوب فيها النجاح

 -يرى ويستنتج األنماط أكثر من

االبتكار

مع حدوث األخطاء.

رؤية األحداث الجزئية

 -يستخدم خامات من البيئة لتنفيذ االبتكارات

 -يقدم تفسيرات قائمة علي أدلة.

 -يطور مهارات البحث العلمي

 -يحلل ويقوم األدلة ،الحجج،

 -يقارن تفسيراته بتلك التي قدمها العلماء

 -يوضح أن البحث العلمي

الفروض ،والمعتقدات بفاعلية.

 -يستخدم التواصل لمدى من األغراض

والتجريب يتم ألسباب مختلفة

 -يفسر البيانات ويتوصل الستنتاجات

(لإلعالم ،للتوجيه ،للدافعية ،الحث)

 -يحدد كيفية تأثير العناصر المختلفة

قائمة علي التحليل.

في موقف أو ظاهرة كل منها علي

 -يوضح ما إذا كانت استرتيجية حل المشكالت

اآلخر

مناسبة للحل ،وينتقل إلي استراتيجية أخرى إذا كانت

 -يستخدم الوسائط المتعددة

الحالية ال تعمل.

والتكنولوجيا للتعبير عن أفكاره أو

 -يوضح أهمية المرونة وتقديم

نتائجه

التنازالت لتحقيق هدف نهائي في مجموعات العمل

 -يحكم علي فاعلية الوسيلة التي

 -يتحمل المسئولية في العمل الجماعي ،ويقدر

يستخدمها في التواصل (في البداية)

المساهمات الفردية التي يقوم بها كل من أفراد الفريق.

وتقييم تأثيرها (في النهاية)

مهارات

 -يصل إلي المعلومات من مصادر متعددة،

 -يحكم علي دقة المعلومات العلمية

 -يقوم المعلومات تقويما ناقدا كامال.

تحليلها ،تكوينها ،وتشاركها.

من المصادر المطبوعة وااللكترونية.

 -يطبق فهما أساسيا للقضايا األخالقية  /القانونية

 -يستخدم التكنولوجيا الرقمية وأدوات

المتعلقة بالوصول إلي واستخدام هذه المعرفة

التواصل بنجاح للوصول إلي إدارة،

التكنولوجية

وتكامل ،وتقييم وتخليق المعلومات

 -يستخدم التكنولوجيا كاداه للبحث ،التنظيم ،التقييم،

المعلومات،
الوسائط
والتكنولوجيا

وتوصيل المعلومات
 يطبق فهما أساسيا للقضايا األخالقية  /القانونيةالمتعلقة بالوصول إلي واستخدام هذه المعرفة
التكنولوجية

مهارات

 -يصوغ أهداف مع معايير نجاح ملموسة

 -يعمل بفاعلية في مناخ يتسم بتغير

 -يتكيف مع قوانين ،وظائف ،أدوار ،مسئوليات،

الحياة

 -ينظم المناقشات العلمية ويشارك فيها

األولويات

وسياقات مختلفة

 -يصوغ األهداف ويخطط ويدير العمل

 -يستفيد من الوقت ويدير عبء

 -يبادر الكتساب مستويات أعلي من المهارات

لتحقيقها

العمل الموكل إليه بكفاءة

 -يقوم تعلمه ذاتيا

 -يحدد االحتياجات وترتيب األولويات

 -يسعى الكتساب مزيد من الخبرات

 -يعرض المنظورات شخصية ،المجتمعية الثقافية

حول ما يتعلمه ذاتيا.

التي تؤثر علي متابعة المشكالت العلمية.

 -يحترم االختالفات الثقافية

 -يفسر المعرفة العلمية في ضوء منظورات شخصية

 -يدير الوقت والمشروعات بفاعلية

مختلفة.

 -يقدر التنوع بين أفراد الفريق

 -يستجيب بعقل متفتح لمختلف األفكار والقيم

 -يهتم بالسالمة الشخصية

 -يوضح أهمية أخالقيات العمل ويمارسها

والمهنة

 يمارس العمل اإليجابي الخالق المرتبط بانتاجمنتجات عالية الجودة
 يمارس المراقبة الذاتية لتلبية مطالب اإلنتاج. -يستخدم المهارات شخصية ومهارات حل المشكالت
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للتأثير علي /وتوجيه األخرين تجاه تحقيق األهداف
 يستفيد من أوجه القوه لدى األخرين في تحقيقاألهداف
 يلهم األخرين للوصول إلي أفضل ما يستطيعونمن خالل القدوة وانكار الذات
 يضع مصالح المجتمع األكبر في االعتبار يراعي النزاهة والسلوك األخالقي في استخدام النفوذوالسلطة

 -أنشطة علمية لتنمية بعض مهارات القرن الحادي والعشرين

الخالصة:

لدى تالميذ المرحلة االبتدائية.

باتباع كل من المنهج الوصفي ،وجوالت دلفاى الثالثة
توصلت الدراسة الحالية إلى إطار مقترح لدمج المجموعات

 -إطار مقترح لتكامل مهارات القرن الحادي والعشرين مع منهج

الثالثة من مهارات القرن الحادي والعشرين :مهارات التعلم

البيولوجى في المرحلة الثانوية.

واالبتكار ،مهارات المعلومات ،الوسائط والتكنولوجيا ،ومهارات

 -قياس مهارات القرن الحادي والعشرين لدى طالب المرحلة

الحياة والمهنة في مناهج العلوم بالتعليم األساسي ،ومن خالل

الثانوية.

تحليل محتوى كتب العلوم في هذه المرحلة بشقيها (االبتدائي

المراجع

واالعدادي) ،توصلت الدراسة إلى تدنى ملحوظ في تناول هذه

أ .المراجع العربية

المهارات في جميع كتب العلوم بهذه المرحلة ،لذا وباستخدام

] [13معهد اليونسكو لإلحصاء ( ،)5105تكنولوجيا المعلومات

اإلطار المقترح أعدت الدراسة مصفوفتين للمدى والتتابع تم من

واالتصاالت في التعليم في خمس دول عربية :تحليل

خاللها توزيع المهارات الفرعية على صفوف كل من المرحلتين،

مقارن لدمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والجاهزية

كخطوة نهائية في سبيل تضمينها في محتوى كتب العلوم.

اإللكترونية في المدارس في مصر واألردن وعمان
وفلسطين وقطر.

 .6التوصيات
أ .التوصيات :في ضوء نتائج الدراسة الحالية توصى الباحثة بما

unesdoc.unesco.org/images/0022/002206/2
20681a.pdf

يلي:
 -دمج مهارات القرن الحادي والعشرين في معايير مناهج العلوم

ب .المراجع االجنبية

بالتعليم العام ،وذلك تمهيدا لورودها في الكتب المطورة.
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PROPOSED FRAMEWORK FOR THE
INTEGRATION OF THE 21ST CENTURY
SKILLS IN EGYPTIAN SCIENCE
CURRICULUM IN BASIC EDUCATION
Nawal Mohammed Shalaby
National Center for Educational Research and Development
Abstract_ study aimed to determine the twenty-first century skills, which can be integrated into the science
curriculum in basic education in Egypt, and evaluate the content of current science textbooks at this stage
in light of the availability of these skills, and a description of how to integrate these skills in the science
curriculum. To achieve these objectives, the study used the descriptive analytical method to gain access to
the list of skills of twenty-first century; the basic and subsidiary, and then used The Delphi method - as one
of the methods of future studies - through three rounds with 15 experts, and used the content analysis to
analyze the science textbooks’ content in basic education, which amounted to 6 textbooks.
The study reached a proposed framework which consists of three skill sets, each with basic skills and
subsidiaries, as well as the procedural objectives, which reflect the expected performances of learners. The
study also found that these skills were very poorly represented in science textbooks, so two scope and
sequence matrices of these skills for each of the elementary and preparatory education were prepared.
Keywords: 21st century - Science curriculum - Basic education

33

