وعي معلمي العلىم باملرحلة االبتدائية يف حمافظة الرس
مبهارات املتعلمني للقرن احلادي والعشريه
جبر بن محمد الجبر**

عبداهلل بن عبدالكريم الحربي*

* محاضر _ قسم المناهج وطرق التدريس _ كمية التربية _ جامعة القصيم
** أستاذ تعميم العموم _ قسم المناهج وطرق التدريس _ كمية التربية _ جامعة الممك سعود
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وعي معلمي العلىم باملرحلة االبتدائية يف حمافظة الرس
مبهارات املتعلمني للقرن احلادي والعشريه
الممخص_ ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مستوى وعي معممي

( ،)Learning to knowالتعمم لمعمل (،)Learning to do

العموم بالمرحمة االبتدائية بميارات المتعممين لمقرن الحادي والعشرين.

التعمم لمعيش مع اآلخرين (،)Learning to live together

وتكونت عينة الدراسة من ( )54معمماً لمعموم يمثمون مجتمع الدراسة،

التعمم إلثبات الذات ( .)Learning to beوأكد التقرير عمى

حيث تم استخدام المنيج الوصفي التحميمي ،كما استخدمت األساليب

الدور الميم والفاعل لممعممين في العممية التعميمية ،لذا يجب

اإلحصائية التالية :المتوسط الحسابي ،والنسب المئوية ،واختبار تحميل

تحسين تدريبيم ،وظروف عمميم في ىذا العصر التقني [.]1

التباين األحادي ( .)One-Way ANOVAولإلجابة عن أسئمة

وفي السياق ذاتو ،أشار تقرير "الرؤيا الجديدة لمتعميم

الدراسة تم إعداد استبانة تتكون من ( )34عبارة ،وبعد التحقق من

واطالق اإلمكانات التقنية" ( New Vision for Education

صدقيا وثباتيا تم توزيعيا عمى العينة .وتوصمت الدراسة إلى أن

 )Unlocking the Potential of Technologyالصادر

مستوى وعي معممي العموم بالمرحمة االبتدائية بميارات القرن الحادي

عن منتدى االقتصاد العالمي [ ]2إلى أىمية إعداد األجيال

والعشرين عالي ،كما أظيرت النتائج انخفاض في مستوى وعي معممي

القادمة لسوق العمل ،وضرورة التحديد الكامل لميارات القرن

العموم بميارات التفكير عن المتوسط العام لميارات القرن الحادي
والعشرين ،كما أظيرت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة

الحادي والعشرين التي يجب عمى الطالب امتالكيا ،كما أشار

إحصائية عند مستوى داللة ( )α = 0.05في مستوى وعي معممي

التقرير الذي بني عمى نتائج تحميل شمل مائة دولة إلى وجود

العموم بالمرحمة االبتدائية يعزى لمخبرة في مجال التدريس .وفي ضوء

تباين في بعض مؤشرات العديد من الميارات بين الدول

تمك النتائج قدمت الدراسة عدداً من التوصيات.

المتطورة والدول النامية لصالح الدول المتطورة ،وقد اعتبر

الكممات المفتاحية :ميارات القرن الحادي والعشرين ،معمم العموم.

التقرير أن ىذه النتيجة عالمة واضحة بأن الطمبة ال يحصمون

 .1المقدمة

عمى التعميم المطموب من أجل النجاح في القرن الحادي

في ظل تطورات العصر الحديث وما نشاىده من تقدم تقني

والعشرين.

ومعرفي متسارع ،أصبح اإلنسان يواجو تغيرات وتحديات في

ويعد تزويد الطالب بميارات القرن الحادي والعشرين أمر

شتى المجاالت المحيطة بحياتو اليومية ،مما حتم عمى دول

ميم إلعداد أفراد يمتمكون ميارات متنوعة في اكتشاف واستخدام

العالم المسارعة في مواجية التحديات والتطورات ،ولذلك عقدت

المعرفة ،ولممنافسة عمى سوق العمل ،حيث تؤكد سوتو [ ]3في

العديد من المؤتمرات ،والندوات ،والمشاريع العالمية التي اىتمت

دراسة استيدفت إعداد واستكشاف ميارات القرن الحادي

بميارات القرن الحادي والعشرين.

والعشرين أن الحياة أصبحت متداخمة ومتشعبة ،وبالتالي فإننا

وقد أكد تقرير "التعميم ذلك الكنز المكنون" ( Learning

بحاجة إلى ميارات في العمل والتعميم والتعامل مع اآلخرين.

 –)the Treasure Withinوالذي قدمتو المجنة الدولية المعنية

وتؤكد وولف في تريمنج وفادل [ ]4عمى أن الحياة والعمل في

بالتربية لمقرن الحادي والعشرين لمنظمة األمم المتحدة لمتربية

القرن الحادي والعشرين يتطمبان ميارات وكفايات واسعة .لذا؛

والعمم والثقافة  -عمى أىمية تشكيل التعميم كأحد مفاتيح القرن

يجب أن نعيد صياغة لمميارات في حياتنا ،وأن نتييأ لعممية تعمم

الحادي والعشرين ليرتكز عمى أربع دعائم رئيسة :التعمم لممعرفة

مستمر .ويشير بيرز [ ]5إلى أن ميارات القرن الحادي
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والعشرين تتطمب إعداد جيل يتشارك مع اآلخرين في بيتو،
وعممو ،قاد اًر عمى التعمم واإلبداع ،وواعياً بالتداخل بين األفكار

زالت معيا الحواجز الثقافية ،والجغرافية ،فأصبح الفرد جزًء من
النظام العالمي المفتوح مما يحتم عميو امتالك المزيد من ميارات

والترابط بين المقررات الدراسية.

التفكير ،والوعي ،واإليجابية في التعامل مع اآلخرين [ .]7وتشير

وتعد التربية العممية أحد المجاالت التربوية الميمة في بناء

عبدالشافي [ ]8إلى أن التغيرات المتسارعة في المجال المعرفي،

ميارات القرن الحادي والعشرين ،وفي إعداد األجيال القادمة في

والتقني تؤثر بشكل مباشر عمى حياة اإلنسان ،وىذا يتطمب من

ظل التقدم التقني ،واإلنجازات العممية ،والتغيرات المتسارعة،

التربويين تزويد األفراد بالمعارف والميارات لمواجية المتغيرات.

حيث تؤكد الجمعية الوطنية لمعممي العموم [ ]6عمى أن العالقة

ومما سبق تتضح أىمية ميارات القرن الحادي والعشرين

بين التربية العممية وميارات القرن الحادي والعشرين عالقة قوية

في إعداد األفراد لمواجية التغيرات المتسارعة ،وتييئتيم إلى

ومتأصمة ،فكل منيما يدعم اآلخر في إعداد الفرد لمحياة ،كما

مستقبل مميء باالختراعات ،واالكتشافات ،والتقنيات غير

نادت الجمعية بتضمين ميارات القرن الحادي والعشرين في

المألوفة ،وتمكينيم من مواصمة التعمم ،واإلبداع ،والوصول إلى

مناىج العموم بمراحل التعميم األساسية ،وطرق التدريس ،وفي

المعرفة واستخداميا بشكل أمثل ،وحل المشكالت والقضايا التي

برامج إعداد معمم العموم ،والتنمية المينية لممعمم.

تواجييم في حياتيم ،والتعامل مع اآلخرين بشكل فعال وايجابي.
ميارات القرن الحادي والعشرين:

وامتداداً لجيود التربية العممية في إعداد الفرد لمقرن
الحادي والعشرين ،برزت عمى الساحة التربوية العديد من

اختمف الخبراء في تحديد ميارات القرن الحادي والعشرين ،نظ اًر

مشاريع اإلصالح في مجال التربية العممية التي أكدت عمى

الختالف المجتمعات ،ومستوى تطورىا التقني ،واالقتصادي،

أىمية ميارات القرن الحادي والعشرين في إعداد األجيال

واختالف الثقافات بين شعوب العالم ،إال أن الجميع يتفق عمى

القادمة ،مثل :توجو العموم ،والتقنية ،واليندسة والرياضيات

أىمية تزويد األفراد بيذه الميارات ،واإلعداد ليا في وقت مبكر

،Engineering

من عمر الفرد .وفيما يمي استعراض لميارات القرن الحادي

 ،)STEM ،Mathematicsوكذلك مشروع معايير العموم

والعشرين التي تناولتيا المؤتمرات ،والمشاريع ،والدراسات

لمجيل القادم ( NGSS Next Generation Science

التربوية:

.)Standards

أوالً :دعائم التعمم األربع لمنظمة األمم المتحدة لمتربية والعمم

أىمية ميارات القرن الحادي والعشرين

والثقافة (اليونسكو):

(،Science

،Technology

تشير اليونسكو [ ]1إلى أن التعميم في القرن الحادي والعشرين

يؤدي التكامل بين ميارات القرن الحادي والعشرين إلى
إنجاز العديد من األىداف الميمة التي يطمح الخبراء في

يجب أن يرتكز عمى أربع دعائم رئيسة ،وىي:

تحقيقيا لدى الطالب ،حيث إنيا تٌمكنيم من المساىمة في عالم

 .1التعمم لممعرفة ( :)Learning to knowويقصد بذلك توفير

العمل ،والحياة المدنية ،والمشاركة الفاعمة في المجتمع ،وحل

األدوات المعرفية الالزمة لفيم العالم ،والجمع بين الثقافة العامة،

مشكالتو بأسموب عممي ،كما تساعد الطالب عمى فيم المواد

وبين إمكانية البحث المتعمق في عدد من المواد ،واإلفادة من

الدراسية وربطيا معاً من أجل تنمية التفكير وبناء أفكار جديدة،

الفرص التي تتيحيا التربية مدى الحياة.

واستخدام أدوات المعرفة والتقنية لمواصمة التعمم مدى الحياة

 .2التعمم لمعمل ( :)Learning to doويشير إلى توفير

[.]4

الميارات التي من شأنيا تمكين األفراد من المشاركة عمى نحو

لقد أصبح الفرد يعيش في بيئة تقنية ،واعالمية ،وثورة معموماتية

فع ـال ف ـي االقتص ـاد ،والمجتم ـع العالمييـن ،والكتساب كفاءة تؤىل
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لمواجية مواقف عديدة ،ولمعمل الجماعي.

االستفادة من الميارات ،حيث أشارت إلى دمجيا في النظم

 .3التعمم لمعيش مع اآلخرين

التعميمية ،وقد قسم مشروع الش اركة ميارات القرن الحادي

ويعنى بتوجيو األفراد نحو
(ُ :)Learning to live together

والعشرين إلى ثالثة مجاالت رئيسة ،وىي كما يمي:
المجال األول :ميارات التعمم واإلبداع :ويضم ثالث ميارات

القيم التي تنطوي عمييا حقوق اإلنسان ،والمبادئ الديموقراطية،
والتفاىم ،واالحترام بين الثقافات ،والسالم بين جميع مستويات
المجتمع،

والعالقات

اإلنسانية،

وذلك

لتمكين

رئيسة ،وىي :التفكير الناقد وحل المشكالت ،واالتصاالت
والتعاون ،واالبتكار واإلبداع.

األفراد،

والمجتمعات من العيش في سالم ووئام.

المجال الثاني :ميارات الثقافة الرقمية :ويضم ثالثة ميارات

 .4التعمم إلثبات الذات ( :)Learning to beويعني إتاحة

رئيسة ،وىي :الثقافة المعموماتية ،والثقافة اإلعالمية ،وثقافة تقنية

القدرة عمى التحميل الذاتي ،وتوفير الميارات االجتماعية لتمكين

المعمومات واالتصال.

األفراد من تنمية أقصى إمكاناتيم من النواحي النفسية،

المجال الثالث :ميارات الحياة والمينة :ويضم خمس ميارات

واالجتماعية ،والعاطفية ،والمادية بحيث يصبح الفرد متكامالً،

رئيسة ،وىي :المرونة والتكيف ،والمبادرة والتوجيو الذاتي،

ومتوازناً من جميع النواحي.

والتفاعل االجتماعي والتفاعل عبر الثقافات ،واإلنتاجية
والمساءلة ،والقيادة والمسؤولية.

وقد تم تناول تصنيف اليونسكو في العديد من الدراسات،
ومنيا :دراسة التميمي ومصطفى [ ]9التي ىدفت لمكشف عن

ويعد مشروع الشراكة من أجل ميارات القرن الحادي

أثر التغيير الحادث في مدارس "تطوير" في اكتساب الطالبات

والعشرين من أكثر المشاريع انتشا اًر ،واستخدم عمى نطاق واسع

لمميارات الحياتية في القرن الحادي والعشرين ،وتحديد أىم

في العديد من الدراسات ،مثل :دراسة شمبي [ ]10التي ىدفت

العوامل التي ساىمت في اكتسابين ليذه الميارات ،حيث

إلى تحديد ميارات القرن الحادي والعشرين التي يمكن دمجيا في

استخدمت الباحثتان المنيج النوعي لمدراسة عن طريق استخدام

مناىج العموم بمرحمة التعميم األساسي بمصر ،وتقويم محتوى

بطاقتي المالحظة والمقابمة .وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من

كتب العموم في ضوء توافر ىذه الميارات ،ووصف لكيفية دمج

النتائج كان أىميا :فاعمية مدارس "تطوير" في إكساب الطالبات

ىذه الميارات في مناىج العموم .واستخدمت الدراسة المنيج

لمميارات الحياتية والذي يعزى إلى أسباب عديدة منيا :تطوير

الوصفي التحميمي ،حيث توصمت إلى إطار مقترح يتكون من

البيئة التعميمية ،واستخدام طرائق تدريس حديثة ،وتدريب

ثالثة مجاالت ،لكل منيا مجموعة من الميارات األساسية

المعممات وتأىيمين الذي رفع مستوى الوعي بأىمية تنمية

والفرعية ،كما توصمت الدراسة إلى وجود ٍ
تدن واضح في تناول

الميارات الحياتية لمطالبات.

الكتب لميارات القرن الحادي العشرين .واستخدم الغامدي []7

ثانياً :مشروع الشراكة من أجل ميارات القرن الحادي والعشرين

ميارات الشراكة من أجل القرن الحادي والعشرين في دراستو

(:)P21 ،Partnership for 21st Century

التي ىدفت إلى التعرف عمى درجة توافر ميارات القرن الحادي

يشير ترلينج وفادل [ ]4إلى أن مشروع الشراكة من أجل ميارات

والعشرين في كتب الرياضيات لممرحمة االبتدائية ،وقد استخدم

القرن الحادي والعشرين أُسس بناء عمى شراكة تعاونية بين

المنيج الوصفي التحميمي ،حيث توصمت الدراسة إلى وجود

التربويون ،وقادة قطاع األعمال ،والمجتمع ،والحكومة األمريكية.

تفاوت في تناول كتب الرياضيات لتمك الميارات.

وىذه الشراكة تقوم بدراسة ما ينبغي أن يكون عميو التعميم في

ثالثاً :مشروع تقويم وتدريس ميارات القرن الحادي والعشرين

القرن الحادي والعشرين ،وقد دعت المجتمع التربوي إلي

(The Assessment and Teaching of 21st Century
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المجال الرابع :ميارات العيش في العالم (Living in the
 ،)worldويضم ثالث ميارات وىي :المواطنة المحمية

تشير سوتو [ ]3إلى أن مشروع تقويم وتدريس ميارات القرن
الحادي والعشرين من أىم المشاريع التي حددت ميارات القرن

والعالمية ،والحياة والمينة ،والمسئولية الفردية والجماعية.

الحادي والعشرين .وىو يدعو إلى شراكة وتعاون دولييِّن بين

رابعاً :المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم "ألكسو" (Arab

األكاديميين ،والحكومات ،وثالث شركات تقنية كبرى بيدف

League Educational Cultural and Scientific
:)ALECSO ،Organization

تمكين الطالب من تحقيق النجاح في القرن الحادي والعشرين.

تقسم المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم ميارات القرن

وقد بدأ الباحثون في المشروع باستعراض وتحميل لمميارات

الحادي والعشرين إلى ثالثة مجاالت رئيسة كما يمي [:]11

األكثر شموالً وحداثةً لدى أحد عشر منظمة دولية رئيسة مثل:

المجال األول :ميارات التفكير المتقدمة ،ويضم أربع ميارات،

مشروع ( ،)P21ومجمس لشبونة (،)Lisbon Council

وىي :التفكري النقدي والتحميمي ،وحل المشكالت ،والتفكري

والجمعية الدولية لتقنيات التعميم (International Society for

اإلبداعي والمبتكر ،والذكاء المفظي.

 ،)ISTE ،Technology in Educationوجمعية خدمات
االختبارات التربوية

المجال الثاني :الميارات الشخصية ،ويضم اثنا عشرة ميارة،

(Educational Testing Services

وىي :ميارات التواصل ،العمل الجماعي والتعاون ،القيادة وميارة

 ،)ETS iSKills ،iSkillsواتحاد الصناعة البريطانية

اتخاذ القرار ،التكيف مع التغيير ،اإلدارة الذاتية ،الثقة بالنفس،

( .)CBI ،Confederation of British Industryوقد

الذكاء العاطفي ،إدارة الوقت ،المظير الخارجي والميني،

خمص الباحثون إلى تقسيم ميارات القرن الحادي والعشرين إلى

أخالقيات العمل ،الدافعية نحو العمل والروح اإليجابية ،تقدير

أربعة مجاالت تضم عشر ميارات رئيسة كما يمي [:]3

التنوع في بيئة العمل.

المجال األول :طرق التفكير ( ،)Ways of thinkingويضم

المجال الثالث :ميارات تكنولوجيا المعمومات ،ويضم ست

ثالث ميارات ،وىي :اإلبداع والتجديد ،والتفكير الناقد وحل

ميارات ،وىي :محو األمية الحاسوبية ،الطباعة ،ميارات

المشكالت وصنع القرار ،وتعمم كيفية التعمم وما وراء المعرفة.

استخدام اإلنترنت ،ميارات استخدام مايكروسفت أوفيس ،محو

المجال الثاني :طرق العمل ) ،)Ways of workingويضم

األمية المعموماتية ،محو أمية وسائل اإلعالم.

ميارتين ،وىما :االتصال ،والمشاركة (فرق العمل).

ويوضح جدول ( )1ممخصاً لممجاالت الرئيسة والفرعية لميارات

المجال الثالث :أدوات العمل ( ،)Tools for workingويضم

القرن الحادي والعشرين والتي استعرضتيا الدراسة في بعض

ميارتين ،وىما :الثقافة المعموماتية ،وتقنية االتصال والمعمومات.

المنظمات والمشاريع ،والمقارنة بينيا.
جدول 1

مهارات القرن الحادي والعشرين في بعض المشاريع ،والمنظمات
المشاريع والمنظمات

المجال األول

المجال الثاني

المجال الثالث

المجال الرابع

اليونسكو
P21

التعمم لممعرفة

التعمم لمعمل

التعمم واإلبداع:

الثقافة الرقمية:

التعمم لمعيش سوياً

التعمم إلثبات الذات

الحياة والمينة:

 -الثقافة المعموماتية.

 -المرونة والتكيف.

المشكالت.

 -الثقافة اإلعالمية.

 -المبادرة والتوجيو الذاتي.

 -االتصال والتعاون.

 -ثقافة تقنية االتصال

 -ا لتفاعل االجتماعي والتفاعل

 -االبتكار واإلبداع.

والمعمومات.

عبر الثقافات.

 -التفكير الناقد وحل

 -اإلنتاجية والمساءلة.
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 القيادة والمسؤوليةATC21S

طرق التفكير:

طرق العمل:

أدوات العمل:

العيش في العالم:

 -اإلبداع والتجديد.

 -االتصال.

 -الثقافة المعموماتية - .تقنية

 -المواطنة المحمية والعالمية.

 -التفكير الناقد وحل

 -المشاركة.

االتصال والمعمومات

 الحياة والمينة. -المسئولية الفردية والجماعية

المشكالت.
 تعمم كيفية التعمموما وراء المعرفة.
ALECSO

التفكير المتقدم:

الميارات الشخصية:

تكنولوجيا المعمومات:

 -التفكري النقدي

 -ميارات التواصل.

 -الثقافة الحاسوبية.

والتحميمي.

 -العمل الجماعي.

 -الطباعة.

 -حل المشكالت.

 -القيادة واتخاذ القرار.

 -استخدام اإلنترنت.

 -التفكير اإلبداعي

 -التكيف مع التغيير.

 -ميارات استخدام مايكروسفت

والمبتكر.

 -اإلدارة الذاتية.

أوفيس.

 -الذكاء المفظي

 -الثقة بالنفس.

 -محو األمية المعموماتية.

 -الذكاء العاطفي.

 -محو أمية وسائل اإلعالم.

() 2

 إدارة الوقت. المظير الخارجي. أخالقيات العمل. الدافعية نحو العمل. تقدير التنوع بالعمل.( )1و ( :)2تعني أنو ال يوجد مجال رابع.

من الجدول ( )1نستطيع أن نحدد ما يمي:

ميارة فرعية.

 .1تباين واختالف في تحديد المشاريع ،والمنظمات لممجاالت

 .3يوجد تشابو في المجاالت الرئيسة بين مجاالت مشروع

الرئيسة لميارات القرن الحادي والعشرين ،حيث نجد أن بعضيا

) (ATC21Sودعائم التعمم التي حددتيا منظمة اليونسكو،

قسم ميارات القرن الحادي والعشرين إلى أربعة مجاالت رئيسة

حيث تشير سوتو [ ]3إلى أنو يوجد اتفاق بشكل كبير بين

مثل :منظمة اليونسكو ،ومشروع تدريس وتقييم ميارات القرن

) (ATC21Sودعائم التعمم لمقرن القادم والذي تتبناه منظمة

الحادي والعشرين ) ،(ATC21Sفي حين أن البعض اآلخر

اليونسكو ،حيث يتفق مجال طرق التفكير مع التعمم لممعرفة،

قسم الميارات إلى ثالثة مجاالت رئيسة مثل :مشروع الشراكة

ومجال طرق العمل يتفق مع التعمم لمعمل ،ومجال أدوات العمل

من أجل ميارات القرن الحادي والعشرين ) ،(P21ومشروع

يتفق مع التعمم إلثبات الذات ،وأخي ار مجال ميارات العيش في

المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم )(ALECSO

العالم يتفق مع تعمم لتعيش.

 .2تباين واختالف في تحديد المشاريع والمنظمات لممجاالت

 .4المجال الرئيس الذي اتفقت عميو المشاريع والمنظمات ىو

الفرعية لميارات القرن الحادي والعشرين ،حيث نجدىا أكثر

المجال األول والخاص بالتفكير وأنواعو .وىذا يرجع إلى أىمية

تفصيال في مشروع ) ،(ALECSOحيث بمغت الميارات

التفكير في جميع المشاريع والمنظمات ،وبالتالي ال بد من

الفرعية اثنتي وعشرون ميارة ،في حين حددت منظمة اليونسكو

االىتمام بيذا الجانب في بناء وتصميم مناىج العموم ،وتدريسيا،

تفصل في المجاالت الفرعية ،أما
المجاالت الرئيسة فقط ،ولم
ِّ

وتأىيل وتدريب معممي العموم تبعاً لذلك.

في مشروع ) (ATC21Sفقد بمغت الميارات الفرعية عشر

من خالل استعراض ومقارنة ميارات القرن الحادي والعشرين في

ميارات ،في حين حدد ) (P21الميارات الفرعية في أحد عشرة

المنظمات والمشاريع التي تم تناوليا ،نجد أنيا صنفت ميارات
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أن خصائص الطالب تغيرت في الوقت الحالي .فطمبة اليوم ليم
اىتمامات وميول واتجاىات تختمف عن طمبة األمس ،وأن

الرئيسة أو الفرعية ،إال أن الباحثان يميالن إلى مشروع تدريس

وتقييم ميارات القرن الحادي والعشرين ) (ATC21Sلعدة

الخصائص التي يجب أن يتميز بيا معمم العموم اليوم ليست كما

أسباب ،ومنيا:

كانت منذ عشر سنوات .ويؤكد آل رفعة [ ]14في دراستو -

 .1من أحدث المشاريع التي حددت ميارات القرن الحادي

التي استيدفت إبراز خصاص مجتمع المعرفة ،ورصد أىم

والعشرين ،حيث تم االنتياء من المشروع في عام (،)2012

المقومات العممية ،والمينية ،والتقنية الواجب توفرىا في المعمم

وىذا ساعد في تالفي المشاكل واألخطاء التي وقعت فييا

السعودي -عمى أىمية تضمين الميارات التي يحتاجيا مجتمع

المشاريع األخرى ،كما أن حداثة المشروع تساعد في تحديد

المعرفة في برامج إعداد وتأىيل المعمم ،مثل :ميارة العمل

الميارات التي يحتاجيا األفراد بشكل أدق ،وخاصة في الوقت

الجماعي ،وميارة االتصال ،وحل المشكالت ،واالبتكار ،والتفكير

الحالي الذي يتميز بالتقدم العممي والتقني المتسارع.

المستقل حتى يستطيعوا أن ينقموا ىذه الميارات إلى طالبيم.

 .2التحديد الواضح لممجاالت الرئيسة لممشروع والمتمثمة في

وىذا ما توصمت إليو دراسة التميمي ومصطفى [ ]9بأن وعي

طرق التفكير ،وطرق العمل ،وأدوات العمل ،والعيش في العالم.

المعممات بأىمية تنمية الميارات الحياتية لمطالبات في مدارس

وىذا التحديد يساعد في تكثيف الجيود في كل مجال من

"تطوير" ساعد في إكساب المتعممين ليذه الميارات.
وفي ىذا الصدد ،سارعت المممكة العربية السعودية إلى

المجاالت ،وابرازىا ،وىذا ما تفتقده المشاريع األخرى ،حيث يوجد
تداخل بين بعض مجاالتيا.

مواكبة التوجيات العالمية ،وعزمت عمى إعداد أفراد يمتمكون

 .3إبراز المشروع لجانب تقويم ميارات القرن الحادي والعشرين.

ميارات المجتمع المعرفي ،والتقني .ومن أجل ذلك أطمق مشروع

وىذا الجانب ميم ويساعد في تحديد جوانب القوة والضعف في

الممك عبداهلل لتطوير التعميم العام حيث أكدت استراتيجيتو عمى

الميارات لدى المتعممين ،كما يساعد المختصين والمعممين في

أىمية تحقيق التكامل بين المناىج الدراسية وميارات القرن

اختيار وتحديد طرق تقويم الميارات.

الحادي والعشرين [ ]15وبالرغم من جودة المناىج الدراسية في

المعمم وميارات القرن الحادي والعشرين

إعدادىا وتطويرىا ،إال أنيا تحتاج إلى تطبيق جيد من قبل

لممعمم دور وميم وفاعل في العمل التربوي ،فيو حجر

المعمم حتى تحقق أىدافيا .فالمعمم لو دور ميم وفاعل في

الزاوية في العممية التعميمية ،والعمود الفقري في النظام التربوي.

تحقيق أىداف وتطمعات األنظمة التربوية .فيو أحد المعنيين

ومع التقدم والتطور التقني والمعرفي ،حدث تغيير في عناصر

بتطبيق الخطط والمشاريع التطويرية داخل الصف الدراسي.

العممية التعميمية .فالبيئة التعميمية في القرن الحادي والعشرين

ونجاحو في إدارة العممية التعميمية بما يمتمكو من خبرات

اختمفت عن ذي قبل ،وتغيرت اىتمامات المتعمم ،وميولو

وميارات سيحقق بكل تأكيد النجاح الذي يتطمع لو النظام

وحاجاتو ،مما يتطمب من المعمم معرفة التغيرات والتطورات

التربوي .وفي ىذا السياق ،يؤكد عيسى وعبدالجبار [ ]16بأن

وتوجيو العممية التعميمية إلى الطريق السميم .ويؤكد الخميمي

المعمم ىو أداة النظام التعميمي التي يمكن أن تحدد مصير ما

[ ]12عمى أن التغيرات والمستجدات في العصر الحديث تتطمب

يبذل من جيود الكتشاف وتنمية مواىب وابداعات الطالب ،كما

من التربويين معايشة كل ذلك ،واعادة النظر في المناىج،

يرى الزىراني وابراىيم [ ]17أن معمم المستقبل ىو العنصر

والتجييزات المدرسية ،والبرامج التربوية وبشكل خاص مناىج

األقوى والفعال في العممية التربوية ألنو ىو من يحدد أجيال

إعداد المعمم قبل الخدمة وفي أثناءىا .ويؤكد أمبوسعيدي []13

المستقبل .وىذا ما تؤكده عبدالشافي [ ]8من أىمية األداء
30

اإليجابي لممعمم لتنفيذ متطمبات التحول إلى مفيوم التعميم في

أ .أسئمة الدراسة

القرن الحالي.

 .1ما مدى وعي معممي العموم بميارات المتعممين لمقرن الحادي
والعشرين؟

 .2مشكمة الدراسة
سعت المممكة إلى تطوير مناىجيا من أجل إعداد األفراد

 .2ما مدى اختالف استجابات معممي العموم تجاه وعييم

لمواجية التحديات المعرفية واالقتصادية لمقرن الحادي والعشرين،

بميارات المتعممين لمقرن الحادي والعشرين ،والذي يعزى إلى

وذلك بتطبيق عدد من المشاريع التربوية ،مثل مشروع الممك

متغير الخبرة في مجال التدريس؟

عبداهلل لتطوير التعميم العام .وبالرغم من السعي الحثيث

ب .أهمية الدراسة

لمتطوير ،ال تزال نتائج الطالب متدنية في التحصيل العممي،

يعد مجال ميارات القرن الحادي والعشرين من المجاالت الحديثة

حيث يشير الجبر [ ]18في دراستو  -التي استيدفت التعرف

في الساحة التربوية في المممكة العربية السعودية ،كما أن

عمى مستوى تضمين كتاب العموم لمتطمبات مشروع التوجيات

الدراسات قميمة في ىذا المجال ،وبالتحديد التي تناولت وعي

الدولية لدراسة الرياضيات والعموم (Trends of the

معممي العموم بميارات القرن الحادي والعشرين .وتتضح أىمية

،International Mathematics and Science Studies

الدراسة في كونيا قد:

 (TIMSS-إلى أن تقارير ) (TIMMSتشير إلى تدني في

 .1تقدم أداة تقويم محكمة لمباحثين في مجال التربية العممية

نتائج الطالب ،ويؤكد بأن ىذا ال يتوافق مع المستوى العممي

إلجراء دراسات مشابية تقيس مستوى وعي معممي العموم

والريادي في العالم ،وقد توصمت الدراسة إلى وجود خمل في

بميارات المتعممين لمقرن الحادي والعشرين في مراحل تدريسية

بعض أبعاد مناىج العموم ،مما يعطي أىمية إلى تطويرىا وفق

أخرى.

التوجيات العالمية.

 .2توجو القائمين عمى تخطيط وتصميم البرامج التدريبية
لمعممي العموم إلى ضرورة تضمين ىذه الميارات في حقائبيم

إن المعمم لو دور ميم في تقويم الضعف والخمل في
المناىج الدراسية ،وفي إكساب الطالب المعارف ،والقيم،

التدريبية وفق متطمبات القرن الحادي والعشرين.

والميارات ،فيو حجر الزاوية في العممية التعميمية ،ونجاحو

 .3تفيد خبراء التربية العممية بالميارات الميمة والتي ينبغي

سيؤدي إلى نجاحيا وتحقيق أىدافيا ،وىذا ما أشارت لو

تضمينيا في برامج إعداد معممي العموم لتتماشى مع متطمبات

عبدالشافي [ ،]8وسوتو [ ،]3والزىراني وابراىيم [ ،]17وعيسى

القرن الحادي والعشرين.

وعبدالجبار [ ،]16وآل رافعة [ .]14ونظ اًر ألن المرحمة االبتدائية

 .4تساىم في حث مشرفي ومعممي العموم عمى االىتمام

من أىم الم ارحل الدراسية في إعداد الطالب لممستقبل ،ولما

بميارات القرن الحادي والعشرين في الغرفة الصفية من حيث

الحظو الباحثان من خالل عمميما كمشرفين لطالب التربية

تخطيط الدروس ،وتنفيذىا ،وتقويميا.

الميدانية في مجال تعميم العموم ،ومن خالل تعامميم مع

ج .أهداف الدراسة

المعممين المتعاونين من وجود تفاوت في مستوى وعي المعممين

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مستوى وعي معممي العموم

بميارات القرن الحادي والعشرين ،مما دعاىما إلى تقصي

بالمرحمة االبتدائية بميارات المتعممين لمقرن الحادي والعشرين

جوانب القصور في ميارات القرن الحادي والعشرين لدى

والتي أكدت عمى أىميتيا العديد من الدراسات ،والمنظمات،

المعممين لمعرفة مدى وعييم بيا .نتيجة لذلك؛ فإن الدراسة

والمؤتمرات العالمية والعربية ،وكذلك المشاريع الوطنية.

الحالية تسعى لإلجابة عن السؤالين التاليين:
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العام الدراسي 1437/1436ه ،والبالغ عددىم ( )58معمماً،

د .حدود الدراسة
اقتصرت عمى معممي العموم في المرحمة االبتدائية بمحافظة

حسب إحصائية إدارة التربية والتعميم بمحافظة الرس ،وبذلك فإن

الرس خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي -1436

مجتمع الدراسة ىو عينتيا .وقد تم توزيع أداة الدراسة عمى جميع

1437ه ،حول مدى وعييم بميارات المتعممين لمقرن الحادي

أفراد العينة .وقد عاد منيا ( )56استبانة تمثل نسبتيا ،%96.5

والعشرين في المرحمة االبتدائية في المممكة العربية السعودية.

واستبعد منيا اثنتان لعدم صالحيتيا .وعميو فإن عينة الدراسة

ه .مصطمحات الدراسة

بمغت ( )54معمماً لمعموم في المرحمة االبتدائية.
د .أداة الدراسة

ميارات القرن الحادي والعشرين :عرفتيا الشراكة من أجل
ميارات القرن الحادي والعشرين (Partnership for 21st

بعد استقراء األدبيات التربوية ،والدراسات السابقة ذات

 P21) Centuryبأنيا ميارات تتضمن :التعاون ،حل

العالقة بموضوع الدراسة الحالية ،استطاع الباحثان جمع أىم

المشكالت ،اإلبداع الفردي ،استخدام أدوات التكنولوجيا،

ميارات القرن الحادي والعشرين لممتعممين ،حيث قاما ببناء أداة

االبتكار ،القابمية لمتكيف ،والقدرة عمى حل المشكالت [.[10

بيدف التعرف عمى وعي معممي العموم بتمك الميارات .وقد

ويعرف الباحثان ميارات القرن الحادي والعشرين إجرائياً بأنيا

اعتمد الباحثان في بناء األداة عمى مشروع تدريس وتقييم

ميارات المتعممين والتي تتمثل في أربعة مجاالت عمى النحو

ميارات القرن الحادي والعشرين ) (ATC21Sنظ اًر ألنو يتسم

اآلتي:

بالشمولية ،والتقسيم الواضح بين مجاالتو ،واب ارزه لجانب التقويم،

أ .طرق التفكير :وتشمل ميارات التفكير اإلبداعي ،والتفكير

كما أنو من أحدث المشاريع التي تناولت ميارات القرن الحادي

الناقد وحل المشكالت ،والتفكير فوق المعرفي.

والعشرين.

ب .طرق العمل :وتشمل ميارات التواصل ،والمشاركة.

صدق أداة الدراسة وثباتها:
تكونت أداة الدراسة في صورتيا األولية من ( )34عبارة،

ج .أدوات العمل :وتتضمن ميارات الثقافة المعموماتية ،وثقافة
تقنية المعمومات واالتصاالت.

حيث تحقق الباحثان من صدقيا الظاىري من خالل عرضيا

د .التعايش مع العالم :وتتضمن ميارات الحياة والمينة،

عمى مجموعة من المحكمين المتخصصين بمجال تدريس

والمسئولية الفردية واالجتماعية ،والمواطنة المحمية والعالمية.

العموم ،وذلك لمتأكد من مدى ارتباط عبارات األداة بمجاالتيا،
ووضوح الصياغة المغوية ،وتقديم أية مقترحات يرونيا مناسبة

 .4الطريقة واالجراءات

لتطوير األداة ،حيث تم تعديل عبارات األداة وفق اقتراحات

أ .منهج الدراسة

ومرئيات المحكمين.

تم استخدام المنيج الوصفي من أجل الحصول عمى
البيانات الخاصة بوعي معممي العموم بميارات المتعممين لمقرن

وفيما يتعمق بثبات األداة ،فقد تم التحقق من ذلك باستخدام

الحادي والعشرين ،حيث يتالءم مع ىدف الدراسة التي تبحث

معامل ألفا كرونباخ ) ،(Cronbach's Alphaحيث كان

في استقصاء وعي معممي العموم بميارات القرن الحادي

معامل الثبات ( )0.88وذلك يعد معامالً مرتفعاً وداالً عمى ثبات

والعشرين.

أداة الدراسة.
األساليب اإلحصائية:

ب .مجتمع الدراسة وعينتها

لتحقيق ىدف الدراسة ،تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية:

تكون مجتمع الدراسة وعينتيا من جميع معممي العموم
بالمرحمة االبتدائية بمحافظة الرس في الفصل الدراسي األول من
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 .1التك اررات ،والنسب المئوية ،والمتوسطات الحسابية لمتعرف

معامل الثبات.

عمى البيانات األولية لعينة الدراسة ،ولتحديد استجاباتيم تجاه

 .3تحميل التباين األحادي )(One–Way ANOVA

عبارات أداة الدراسة.

 .4حساب طول الفئة الستجابات أفراد العينة ،كما ىو موضح

 .2م ـع ـامـ ـل ألـ ـف ـ ـا كـ ـرون ـبـ ـاخ ) (Cronbach's Alphaلـحـس ـ ـاب

بالجدول (.)2

جدول 2

حساب طول الفئة
التدرج

الدرجة المقابمة

الفئة المقابمة

منخفض

1

من  1إلى أقل من 1.67

متوسط

2

من  1.67إلى أقل من 2.34

عالي

3

من  2.34إلى أقل من 3

ولإلجابة عن ىذا السؤال ،تم حساب المتوسطات الحسابية،

 .5النتائج ومناقشتها

والنسب المئوية الستجابات أفراد العينة نحو عبارات أداة الدراسة

نتائج السؤال األول:

كما ىو موضح بالجدول (.)3

نص السؤال األول عمى ما مدى وعي معممي العموم في
المرحمة االبتدائية بميارات المتعممين لمقرن الحادي والعشرين؟

جدول 3

المتوسطات الحسابية ،والنسب المئوية ،والترتيب لمجاالت مهارات القرن الحادي والعشرين
م

المجاالت

المتوسط الحسابي

النسبة المئوية

الترتيب

1

طرق التفكير

2.33

% 77.66

4

2

طرق العمل

2.41

% 80.33

3

3

أدوات العمل

2.42

% 80.66

2

4

العيش في العالم

2.47

% 82.33

1

المتوسط العام

% 80

2.40

يبين جدول ( )3نتائج استجابات أفراد العينة ،ومتوسطاتيا

حيث بمغ متوسطو الحسابي ( ،)2.41في حين احتل مجال

الحسابية ،والنسب المئوية ،حيث يتضح من الجدول أن المستوى

"طرق التفكير" الترتيب الرابع بمستوى وعي متوسط (.)2.33

العام لوعي معممي العموم بميارات المتعممين لمقرن الحادي

وفيما يمي عرض تفصيمي لنتائج كل مجال من مجاالت ميارات

والعشرين جاء بدرجة (عالي) ،حيث بمغ المتوسط العام

القرن الحادي والعشرين:

( .)2.40فقد حصل مجال "العيش في العالم" عمى أعمى ترتيب

أوال :ميارات مجال طرق التفكير:
ويوضح الجدول ( )4نتائج ميارات مجال طرق التفكير ،حيث

بمتوسط حسابي ( ،)2.47يميو مجال "أدوات العمل" بمتوسط

انحصرت تمك الميارات بين المتوسطات الحسابية (- 2.22

حسابي ( ،)2.42وجاء في الترتيب الثالث مجال "طرق العمل"،

.)2.49
جدول 4
المتوسطات الحسابية ،والنسب المئوية ،والترتيب لمهارات مجال طرق التفكير
م

المهارة

المتوسط الحسابي

النسبة المئوية

الترتيب

1

اإلبداع واالبتكار

2.41

%80.33

2

2

التفكير الناقد وحل المشكالت

2.22

%74

3

3

التفكير فوق المعرفي

2.49

%83

1
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في الترتيب الثالث ،حيث حصمت عمى متوسط حسابي

يوضح الجدول ( )4أن نتائج ميارات مجال طرق التفكير
تشير إلى أن وعي معممي العموم بتمك الميارات انحصر بين

(.)2.22

المدى المتوسط والعالي ،حيث حصمت ميارة التفكير فوق

ثانياً :ميارات مجال طرق العمل:

المعرفي عمى أعمى ترتيب بمتوسط حسابي ( ،)2.49بينما

ويوضح الجدول ( )5نتائج ميارات مجال طرق العمل ،حيث

احتمت ميارة اإلبداع واالبتكار الترتيب الثاني بمتوسط حسابي

انحصرت تمك الميارات بين (.)2.56 - 2.21

( ،)2.41في حين جاءت ميارة التفكير الناقد وحل المشكالت
جدول 5
المتوسطات الحسابية ،والنسب المئوية ،والترتيب لمهارات مجال طرق العمل
م

المهارة

المتوسط الحسابي

النسبة المئوية

الترتيب

1

التواصل

2.21

%73.66

2

2

المشاركة (فرق العمل)

2.56

%85.33

1

التواصل في الترتيب الثاني بمتوسط حسابي (.)2.21

يوضح الجدول ( )5أن نتائج ميارات مجال طرق العمل

ثالثاً :ميارات مجال أدوات العمل:

تشير إلى أن وعي معممي العموم انحصر بين المدى المتوسط

ويوضح الجدول ( )6نتائج ميارات مجال أدوات العمل ،حيث

والعالي ،حيث حصمت ميارة المشاركة (فرق العمل) عمى

انحصرت تمك الميارات بين (.)2.57 - 2.26

الترتيب األعمى بمتوسط حسابي ( ،)2.56في حين جاءت ميارة

جدول 6

المتوسطات الحسابية ،والنسب المئوية ،والترتيب لمهارات مجال أدوات العمل
م

المهارة

المتوسط الحسابي

النسبة المئوية

الترتيب

1

الثقافة المعموماتية

2.26

%75.33

2

2

ثقافة تقنية المعمومات واالتصاالت

2.57

%85.66

1

حين حصمت ميارة الثقافة المعموماتية عمى الترتيب األدنى

يوضح الجدول ( )6أن نتائج ميارات أدوات العمل تشير

بمتوسط حسابي (.)2.26

إلى أن وعي معممي العموم انحصر بين المدى المتوسط
والعالي ،حيث حصمت ميارة ثقافة تقنية المعمومات واالتصاالت

رابعاً :ميارات مجال العيش في العالم:

عمى الترتيب األعمى في المجال بمتوسط حسابي ( ،)2.57في

ويوضح الجدول ( )7نتائج ميارات مجال العيش في العالم،
حيث انحصرت ميارات المجال بين (.)2.69 - 2.27

جدول 7

المتوسطات الحسابية ،والنسب المئوية ،والترتيب لمهارات مجال العيش في العالم
م

المهارة

المتوسط الحسابي

النسبة المئوية

الترتيب

1

الحياة والمينة

2.27

%75.66

3

2

المسئولية الفردية واالجتماعية

2.69

%89.66

1

3

المواطنة المحمية والعالمية

2.55

%85

2

احتمت ميارة الحياة والمينة عمى الترتيب الثالث بمتوسط حسابي

ويوضح الجدول ( )7أن نتائج ميارات العيش في العالم

(.)2.27

تشير إلى أن وعي معممي العموم انحصر بين المدى العالي

نتائج السؤال الثاني:

والمتوسط ،حيث حصمت ميارة المسئولية الفردية واالجتماعية
عمى الترتيب األعمى بمتوسط حسابي ( ،)2.69يميو ميارة

نص السؤال الثاني عمى ما مدى اختالف استجابات

المواطنة المحمية والعالمية بمتوسط حسابي ( ،)2.55في حين

معممي العموم تجاه وعييم بميارات المتعممين لمقرن الحادي
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والعشرين ،والذي يعزى إلى متغير الخبرة في مجال التدريس؟

المتوسطات الحسابية بين استجابات أفراد العينة كما ىو موضح

ولإلجابة عن السؤال ،تم استخدام تحميل التباين األحادي

في الجدول (.)8

(،)One-Way ANOVA

لمعرفة

داللة

الفروق

في
جدول 8

داللة الفروق في مدى وعي معممي العموم بمهارات المتعممين لمقرن الحادي والعشرين باختالف متغير الخبرة في مجال التدريس
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجة

بين المجموعات

0.146

2

0.073

داخل المجموعات

3.099

51

0.061

المجموع

3.245

53

الحرية

التباين

قيمة ف

مستوى الداللة*

1.198

0.310

* مستوى الداللة عند ( )...5فأقل.

ويتضح من نتائج الجدول ( )8عدم وجود فروق دالة

مع أىمية التفكير كميارة من ميارات القرن الحادي والعشرين،

إحصائياً في مستوى وعي معممي العموم في محافظة الرس

حيث أخذت ميارات التفكير مجاالً رئيساً في المشاريع

بميارات المتعممين لمقرن الحادي والعشرين يعزى إلى الخبرة

والمنظمات العالمية التي تناولتيا الدراسة الحالية مثل :منظمة

التدريسية.

اليونسكو ،ومنظمة األلكسو ،ومشروع الشراكة من أجل ميارات

تؤكد نتائج الدراسة الحالية أن معممي العموم في المرحمة

القرن الحادي والعشرين ،ومشروع تدريس وتقويم ميارات القرن

االبتدائية تتحقق فييم خصائص مجتمع المعرفة والتي أوصت

الحادي والعشرين ،وكذلك العديد من الدراسات الحديثة ،مثل:

بيا دراسة آل رفعة [ ،]14كما تتفق نتائج الدراسة الحالية مع

دراسة شمبي [ ،]10ودراسة الغامدي [ ]7لذا؛ يجب االىتمام

نتائج دراسة أمبوسعيدي [ ]13التي توصمت إلى أن معممي

بمجال طرق التفكير ،وزيادة وعي معممي العموم بأىمية ىذا

العموم يمتمكون خصائص المعمم الفعال من وجية نظر الطمبة.

المجال .ويعزو الباحثان تدني نتائج مجال طرق التفكير بالنسبة

إال أنو مع امتالك معممي العموم خصائص مجتمع المعرفة،

لبقية المجاالت ،بسبب عدم تضمين كتب العموم لميارات مجال

والمعمم الفعال ،وميارات القرن الحادي والعشرين لم ينعكس ذلك

طرق التفكير ،مما أدى إلى عدم وجود دليل لممعمم لتوعية

بشكل إيجابي عمى أداء الطمبة ،حيث تشير نتائج االختبارات

المعممين بتمك الميارات.

الدولية لمعموم والرياضيات ) (TIMSSإلى تدني في تحصيل

تشير نتائج الدراسة الحالية إلى أن مستوى وعي معممي

الطمبة ،مما يدعوا إلى تقصي أسباب الخمل في ذلك اإلخفاق

العموم بالميارات الفرعية جاء بدرجة متوسطة مثل :ميارات

وتقويميا .ويعزو الباحثان ارتفاع وعي معممي العموم بميارات

التواصل ،والثقافة المعموماتية ،والحياة والمينة ،ويمكن تفسير

المتعممين لمقرن الحادي والعشرين ،قد يكون بسبب برنامج

ذلك بأن المعممين اعتادوا في دراستيم الجامعية عمى أسموب

"تعزيز ميارات القرن الحادي والعشرين وميارات الحياة وسوق

التمقين الذي ييمل دور المتعمم في العممية التعميمية ،مما انعكس

العمل" ،وىو أحد برامج مشروع الممك عبداهلل لتطوير التعميم

سمباً عمى وعييم بتمك الميارات ،كما يعزو الباحثان عدم وعي

العام والتي بدأت و ازرة التعميم بتنفيذىا بالتعاون مع شركة تطوير

المعممين بتمك الميارات إلى عدم تضمينيا في كتب العموم.

في منتصف العام (.)2015

 .6التوصيات

تشير نتائج الدراسة الحالية إلى أن مستوى وعي معممي

بناء عمى ما توصمت إليو الدراسة من نتائج فإنو يمكن
تقديم التوصيات اآلتية:

العموم بمجال طرق التفكير جاء بمدى متوسط ،وىذا ال يتماشى
35

5

 .1توعية المعممين بميارات مجال طرق التفكير ،وذلك بإقامة

5

2016

] [10شمبي ،نوال ( .)2014إطار مقترح لدمج ميارات القرن

دورات تدريبية لزيادة وعييم بأىميتيا ،وكيفية تطبيقيا.

الحادي والعشرين في مناىج العموم بالتعميم األساسي في

 .2توعية المعممين بميارات القرن الحادي والعشرين الفرعية

مصر .المجمة الدولية التربوية المتخصصة ،)10(3 ،ص

وىي :ميارة التواصل ،وميارة الثقافة المعموماتية ،وميارة الحياة

ص .33-1

والمينة ،وذلك بإقامة دورات تدريبية لزيادة وعييم بأىميتيا،

] [11ألكسو ( .)2014إعداد الشباب العربي لسوق العمل:

وكيفية تطبيقيا.

استراتيجية إلدراج ريادة األعمال وميارات القرن الحادي

المراجع

والعشرين في قطاع التعميم العربي .تونس :مطابع .PWC

أ .المراجع العربية

] [12الخميمي ،خميل ( .)2009الدور المتغير لممعمم في ضوء

] [1اليونسكو ( .)1996التعميم ذلك الكنز المكنون ،تقرير المجنة

مستجدات القرن الحادي والعشرين .مجمة التربية ،قطر،

الدولية المعنية بالتربية لمقرن الحادي والعشرين .فرنسا:

( ،)171ص ص .119-102

مطابع اليونسكو.

] [13أمبوسعيدي ،عبداهلل ( .)2013تقدير طمبة الصف الثاني

] [4ترلينج ،ب .وفادل ،ت .)2013( .ميارات القرن الحادي

عشر بسمطنة عمان لدرجة امتالك معممي العموم

والعشرين التعمم لمحياة في زمننا (بدر الصالح ،مترجم).

لخصائص المعمم الفعال وعالقتو ببعض المتغيرات .مؤتة

الرياض :جامعة الممك سعود.

لمبحوث والدراسات – العموم االنسانية واالجتماعية28 ،

] [5بيرز ،س .)2014( .تدريس ميارات القرن الحادي

( ،)2ص ص .342-313

والعشرين (محمد الجيوسي ،مترجم) .الرياض :مكتب

] [14آل رفعو ،مسفر ( .)2014تجديد دور المعمم السعودي

التربية العربي.

لمتوائم مع مجتمع المعرفة .العموم التربوية ،)2( ،ص ص
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ABSTRACT_ This study aimed to explore the level of awareness of elementary science teachers
about the learners' skills of twenty-century. The population and sample of the study consisted of
(54) elementary science teachers. A descriptive analytical approach using statistical procedures
such as, means, percentages, and One-Way ANOVA test. To answer questions of the study, the
researchers designed a questionnaire consisting of (34) items, where the validity and reliability
were assured. The study results showed that there was high level of awareness among elementary
science teachers about skills of twentieth century. Also, results revealed low level of awareness
among elementary science teachers about thinking skills, where the mean was below the overall
average. Additionally, it was no statistically significant differences at (α = 0.05) in the awareness
level of elementary science teachers caused by teaching experiences. Finally, in the light of the
study results, recommendations were posted.
KEYWORDS: Skills of Twentieth Century, Science Teacher.
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