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 :الممخص
ميارات القرن الحادي والعشرين في كتاب التعرف عمى ىدف البحث 

ومدى امتالك مدرسي  الكيمياء لمصف السادس العممي / االحيائي 
الكيمياء لمصف السادس العممي / االحيائي في المدراس االعدادية التابعة 

المنيج الوصفي لممديرية العامة بغداد / الرصافة الثالثة اعتمد الباحث 
بناء أداة التحميل في ضوء ميارات مؤسسة  وتمثمت اداة الدراسة في 

 3فقرة ( موزعة عمى  47من )الّشراكة لمقرن الحادي والعشرين المتكونة 
ميارات التعمم واالبتكار وميارات تكنولوجيا المعمومات مجاالت وىي 

واإلعالم وميارات الحياة والمينة تم التحقق صدقيا وثباتيا توصل البحث 
الى مجموعة من النتائج اىميا أن ميارات القرن الحادي والعشرين جاءت 

واالبتكار وميارات الحياة والمينة ،  لميارات التعمممتوافرة بدرجة متوسطة 
وفيما يتعمق بينما لميارات تكنولوجيا المعمومات ووسائل اإلعالم منخفضة، 

بمدى امتالك مدرسي ومدرسات مادة الكيمياء لميارات القرن الحادي 
والعشرين، فقد كانت كبيرة جدًا فقد حصل مجال ميارات الحياة والمينة 

صل مجال ميارات التعمم واالبتكار عمى عمى الترتيب األول بينما ح
الترتيب الثاني،وحصل مجال تكنولوجيا المعمومات ووسائل اإلعالم عمى 

  الترتيب الثالث.
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Abstract: 

The aim of the research is to identify the skills of the 

twenty-first century in the chemistry book for the sixth 

scientific/biological grade and the extent to which 

teachers of chemistry for the sixth grade 

scientific/biological possess in the preparatory schools 

affiliated to the General Directorate Baghdad/Rusafa 

Third. Partnership for the twenty-first century, consisting 

of (47 items) distributed over 3 areas, namely, learning 

skills, innovation, information technology skills, media, 

life skills and the profession. Its validity and reliability 

have been verified. The research reached a set of results, 

the most important of which is that the skills of the 

twenty-first century They came to a medium degree for 

learning and innovation skills, life skills and profession, 

while for information technology and media skills are 

low, and with regard to the extent to which teachers of 

chemistry possess the skills of the twenty-first century, it 

was very large, as the field of life and profession skills 

ranked first, while the field of learning skills got 

Innovation ranked second, and information technology 

and media ranked third. In light of the research results, 

the researcher recommended a set of recommendations 

and suggestions. 
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 مشكمة البحث
فضاًل عن التحديات والتطورات العديدة نظرًا ألىمية ميارات القرن العشرين وتأثيراتيا 

التي تواجو المدرسي في ىذا القرن فالبد من مساعدتو عمى امتالك العديد من ىذه الميارات 
وعمى الرغم من الجيود الكبيرة التي تبذليا وزارة التي تمكنيم من العمم والحياة والعمل أذ 

ة في تطوير نظاميا التربوي بصفة عامة لمواكبة المتغيرات المعاصرة فإن المؤشرات التربي
ومن اجل مواجية العامة تشير إلى وجود فجوة حقيقية بين ما ىو موجود وما ىو مرغوب 

سنة (  75تحديات ومتطمبات مينة التعميم  وخالل خبرة الباحث في التدريس ما ال يزيد عن ) 
كمة قائمة من خالل مناقشة الباحث مع عدد من مدرسي و مدرسات ولمتأكد من كون المش

( مدرس 22عددىم )العممية التعميمية مادة الكيمياء لمصف اسادس العممي / االحيائي  والبالغ 
%( من المدرسين 97و مدرسة ، حيث قام بتوزيع استبيان مفتوح ليم اسفرت النتائج عن ان ) 

%( ال يمتمكونيا مبينين السبب بعدم 95و)كتاب الكيمياء عدم وجود تمك الميارات في أكدوا 
 اطالعيم عمييا وعدم التطرق الييا في الدورات التدريبية التي تقيم في قسم االعداد والتدريب 
ومن خالل اطالع الباحث لم يجد دراسة تناولتيا في العراق في اي تخصص عممي او 

ىتمام في مجال التربية العممية اصب  انساني ) عمى حد عمم الباحث ( لذلك ان مدى اال
ضروري جدًا ألثراء المدرسين بيا لتؤىل الى حل مشكالتيم خالل التعمم نتيجة الوضع الراىن 
ونحن نعيش بظروف استثنائية بسبب جائحة  كورونا نجد من الضروري معرفة  مدى توافر 

قد تعزى ىذه األمور في و ىذه الميارات لدى مدرسي الكيمياء وضرورة امتالك المدرسي ليا 
حاول البحث من وبناء عمى ذلك  العديد من المدخالت وأىميا الكتاب المدرسي والمدرس

 خالل األسئمة التالية:
ما ميارات القرن الحادي والعشرين في كتاب الكيمياء لمصف السادس العممي /  -7
 االحيائي ؟
س العممي / االحيائي ما درجة امتالك مدرسي ومدرسات الكيمياء لمصف الساد -2

 لميارات القرن الحادي والعشرين ؟
 اهمية البحث  -

خالل العقود  االقتصاد والتكنموجيامجال  شيد العالم  تغيرات وتطورات في     
األخيرة حيث فرض عصر الّثورة الّتكنولوجّية بمختمفة مجاالتيا عمى إنسان المستقبل مجموعة  
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والّتصدي ليا، وذلك عن طريق امتالكو مجموعة من من التحديات التي ينبغي مواجيتيا 
الكفايات والميارات التي تؤىمو لمتعامل مع ىذه التحديات لمواجية الحياة العصرية مما أّثر 
عمى طبيعة أماكن العمل ومتطمباتيا بشكل كبير  ومن أىم التحديات التي يوجييا تطوير 

دارتو  لذا نجد ان عصر اليوم الّتعميم من حيث فمسفتو وأىدافو، ومناىجو وطرائق و وتنظيمو وا 
عصر انفجار المعارف والمعمومات والتي ينبغي التركيز عمى المنيجّية العممّية واألساليب 
المستندة إلى العمم والبحث العممي ومن ىنا وجب عمى كل مجتمع أن يسعى بكل الّسبل 

ميًا                                                  لالعتناء بموارده البشرّية، ويعمل عمى تنمية ىذه الثروة عم
 (          73: 2339)بدران وسميمان، 

وىنا يبرز دور النظام التربوي بصوره عامة والنظام التعميمي الذي من شانو يساعد  
اكساب الطمبة ميارات التفكير العميا التي تمكنيم بدورىا من استيعاب المعمومات وتحميميا و 

وتُنمى القدرات والميارات واالتجاىات اإليجابّية لذلك يعد المنيج ىو المحور دة ترتيبيا إعا
الحيوي في العممّية الّتربوّية، فقد اىتمت الدول بتطوير مناىجيا باستمرار بحيث يتضمن ىذا 
التطوير التخطيط، والتنفيذ، والتقويم، ويضمن ىذا التطوير لألمم المحاق بركب المستجدات 

(   ويرى الباحث يجب ان يتسم 74-77: 2373تجاىات التربوّية الحديثة. ) السرحان ،واال
المنيج بمراعاتو لواقع المجتمع، وفمسفتو، وطبيعة المتعممين، وخصائص نموىم، وأن يساعدىم 
عمى تقبل التطورات التي تحدث في المجتمع والّتكيف معيا. واعتبار المتعمم محورا لمعممية 

 ويشجع عمى لمبحث واالطالع وجمع المعمومات من مصادرىا المختمفة الّتعميمّية
من األولويات الوطنية في كثير من الدول إصالح الّتعميم وتطويره بصورة عامة    

والّتربية العممّية ومناىج العموم وتدريسيا بصورة خاصة ، ومن مجاالت ىذا التطوير المناىج، 
ذلك ظيرت العديد من الحركات اإلصالحية العالمّية في واستراتيجيات التدريس. وبناًء عمى 

من التربية العممّية ومناىج العموم وتدريسيا وعميو أصبحت المادة الّدراسّية في مناىج العموم 
المواد الدراسية الميمة في اي نظام تربوي عمى المستوى العالمي ، وتنبع اىميتيا من كونيا 

طورىا وعمم الكيمياء من العموم التي ليا عالقة بحياة تسيم وبنحو كبير في تقدم االمم وت
االنسان والمجتمع  وبالنظر ألىمية عمم الكيمياء فقد جعل االىتمام بتدريسيا من اولويات 
اىداف التربية في دول العالم كافة لما ليا من تأثير كبير في تقدم البمد وازدىار اقتصاده ،واذا 
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تيا وكوادرىا في اكساب مفاىيم عمم الكيمياء وميارتو ما استطاعت التربية ،تييئة نشاطا
 (.4: 2372المختبرية والصناعية في نفوس الطمبة )الحيدري، 

ليذا كمو يرى الباحث عمى مدرس الكيمياء في المرحمة االعدادية  التماشي مع     
التطور الحاصل في كافة المجاالت التربوية ، ومعرفة اسيل السبل لموصول الى عقول وقموب 
الطمبة ، حيث تطمبت الحاجة الى توظيف العديد من الطرائق التربوية الحديثة ، لمسعي حول  

 طمبة عمى التفكير والبحث.      تطوير ميارات ال
ن المنياج عامة، والكتاب المدرسي عمى وجو الخصوص، من أىم مكونات       وا 

العممّية التربوية كونو يضم الميارات التي تساعد وتييء الطالب مستقبال في الحياة العممية 
ميارات القرن  استنادُا  لتوظيف ميارات القرن الحادي والعشرين فييا من خالل وجوب إكسابو

الحادي والعشرين، كاالتصال والتواصل الفعال، وميارات التفكير المختمفة، وخاصة التفكير 
االيجابي واإلبداعي، وحل المشكالت، واستخدام الّتكنولوجيا الحديثة بما يساىم في بناء مجتمع 

 (.25-23: 2376واعي مؤمن برسالتو التربوية   )الفتالوي ، 
ناىج العموم بصورة عامة والكيمياء بصورة خاصة مستويات عالية لذاك تتطمب م    

من واالبتكار، واإلبداع  والموضوعية من أجل الحصول عمى منتجات جديدة أفضل  تخدم 
بصورة مستمرة  فضالً  عن الحاجة الى ميارات الثقافة التقنية التي ستمكن الطمبة امتالك قوة 

ممية واكسابيم عمميات العمم  واالبتكار والبحث عن كل تعالج قدراتيم عمى التّفكير بصورة ع
ما ىو متطور لمعالجة الكم اليائل من الحقائق والمعمومات اعتمادًا عمى اساليب تتميز 

: 2374بالمرونة والّتكيف والّتوجو الّذاتي والتّفاعل االجتماعي والقيادة والمسؤولية   )العادل، 
78 .) 

ىكذا ميارات في مناىج الّتعميم سيمكن الّتربويين  و يرى المختصون أن تضمين مثل
من تحقق الكثير من األىداف كونيا تمكن الّطمبة من الّتعمم والتعميم واإلنجاز في المواد 
الّدراسية لتوفر إطارًا منظمًا منطقيًا يضمن دمجيم ومساعدتيم عمى بناء الثقة كونيا ميارات 

 (.92-93:  2374ي الحياة العامة  )شمبي، لالبتكار والقيادة والمشاركة بفاعمية ف
إّن المعمم ىو الركيزة األساسية في المنظومة التعميمية، والذي يسعى لموصول بالعممية 
التعميمية إلى مستويات متميزة من الجودة، وىذا لن يتأتى إال من خالل تنمية قدرات المعمم 

مبات القرن الحادي والعشرين. إن ومياراتو إلى مستوى يمكنو من التعامل مع متغيرات ومتط
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أدوار المعمم في ىذا القرن قد تزايدت، وأصبحت ىذه األدوار ميمة صعبة تحتاج إلى تفكير 
إبداعي لمتغمب عمى المشكالت المتنوعة، وقدرة عمى إدارة الحوار اإللكتروني الفعال مع 

واصل وغيرىا والمعمم ىو الطالب، واتخاذ القرارات، والتعامل مع تقنيات العصر الرقمي، والت
عادة  األمين عمى تنفيذ المنياج؛ لذلك كانت السياسات التربوية تتجو دائما لتطوير المعمم وا 
تأىيمو باعتباره حجر الزاوية في التطوير التربوي. وغالبا ما تفرض النظم التربوية الحديثة مياّم 

األساسيات؛ فمعمم القرن الحادي وأدوارا مستحدثة لممعمم اتخذت أبعادا إضافية تجاوزت حدود 
والعشرين يتوجب عميو امتالك قاعدة معرفية واسعة في مجاالت المغات، والفنون، واالقتصاد، 
والعموم أضف إلى ذلك قدرتو عمى مواجية تحديات ميمة لمتعمم والعمل والحياة في القرن 

الدعم الكافي لمواجية الحالي وامتالك المعممين ليذه الميارات يضمن حصول المتعممين عمى 
:  2377تحديات ىذا العصر، وتحقيق طموحاتيم في المديين القريب والبعيد .  )المساعيد، 

793-795  .) 
بناء عمى ما تقدم، يسعى ىذا البحث  إلى تحميل كتاب الكيمياء لمصف السادس 

والفرعية  العممي / االحيائي لمعرفة درجة تضمين واحتواء الكتاب عمى الميارات األساسية
التي تم اإلشارة ليا كأىم سمات ومالم  ىذا القرن كما ويسعى البحث لمعرفة مدى امتالك 

                                 -المدرسين ليا وبناء عمى ما تقدم تتمخص أىمية البحث باالتي:
ة أىمية عمم الكيمياء الذي أصب  يشكل محورًا ميمًا في الكثير من المجاالت لألنشط -7

 العممية.
تنبع أىمّية الّدراسة من النتائج التي يمكن الوصول إلييا والتي قد تفيد نظريًا من خالل  -2

إعداد إطار نظري خاص ليذا البحث باإلضافة إلجابتيا عن أسئمة او تحميل محتوى 
عداد إطار التحميل المناسب، وما تضيفو نظريا لمدراسات التربوية.  الكتاب وا 

تناولت ميارات القرن الحادي والعشرين )عمى حد عمم الباحث( في ندرة البحوث التي  -3
 مجال الكيمياء.

إثراء المكتبة بالمزيد من البحوث بيكذا مواضيع ميمة في العممية التعميمية والتعميمة  -4
 والنتائج التي سيتوصل إلييا الباحث.

لميارات القرن قد تسيم في معرفة مدى امتالك مدرسي الكيمياء لممرحمة االعدادية  -5
 الحادي والعشرين .
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وقد تفيد عمميًا مصممي وواضعي مناىج الكيمياء لمّتعرف عمى جوانب القصور في  -6
المناىج الحالية والعمل عمى تالفييا وتدعيم نقاط القوة كما تساعد عمى تطوير مناىج 

ادي الكيمياء والعمل عمى إعادة تنظيم محتوى ىذه الكتب وتضمينيا ميارات القرن الح
 والعشرين.

 : ييدف البحث الى التعرف عمى : اهدف البحث -
تحديد ميارات القرن الحادي والعشرين في كتاب الكيمياء لمصف السادس العممي /  -7

 االحيائي 
معرفة درجة امتالك مدرسي ومدرسات الكيمياء لمصف السادس العممي / االحيائي  -2

 لميارات القرن الحادي والعشرين.
 ر البحث عمى:ـ يقتص حدود البحث: -

الحد البشري :مدرسي ومدرسات الكيمياء لمصف السادس العممي / االحيائي في المدراس  -1
 التابعة لممديرية العامة بغداد / الرصافة الثالثة . 

 ( م .2327-2323الحد الزماني :الفصل الدراسي االول لمعام الدراسي ) -2
 العامة بغداد / الرصافة الثالثة . الحد المكاني :المدارس االعدادية التابعة لممديرية  -3
الحد المعرفي : كتاب الكيمياء المقرر تدريسو لطمبة الصف السادس العممي / االحيائي   -4

 وتتمثل بالفصول الثمانية .
 تحديد المصطمحات:  -

 : عرفيا كل من  مهارات القرن الحادي والعشرين -7
خالليا  التعامل بجدية والتفاعل ( : بانيا الميارات التي يتم من 274:  2372) الناجم ،  -

المستمر واالستعدادات والميول واالتجاىات لتطورات الحياة في مجاالتيا كافة مثل ميارة 
تحمل المسؤولية والتكيف مع التغيرات والتطورات مرونة عالية فضاًل عن االبداع وميارة 

 (274: 2372التقنيات المتطورة وميارات حياتية ومينية اخرى )الناجم ، 
( : مجموعة الكفاءات والميارات األساسية لمنجاح في العمل والحياة  2376) النوري ،  -

وتشمل المحتوى المعرفي والخبرة  والثقافات المختمفة اي مدى واسع من المعرفة والقدرات 
وعادات العمل حيث إن تحدياتيا تتطمب مجموعة واسعة  من الميارات األساسية 

 ( 77: 2376ة و الحياتية والمينية .  ) النوري ،واالجتماعية ، الثقافي
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( بأنيا: ميارات موضوعية منطقية تتميز باألبداع المتجدد من اجل  2378)خميس ،  -
أعضاء فاعمين ومنتجين مبدعين  نشطين فضاًل عن إتقانيم المحتوى المعرفي المنظم 

متطمبات التنموية بطريقة مالئمة لمستواىم لتحقيق النجاح بشرط ان يكون مستمر مع ال
واالقتصادية ألعداد الطالب  الفعال وفقًا الحتياجاتو ومتطمباتو عن طريق تطوير ذاتو 

 (752: 2378وشخصيتو   )خميس ، 
 : مجموعة من الميارات  يعرف الباحث مهارات القرن الحادي والعشرين اجرائيًا بانها

استخدام العديد من الميارات المتضمنة تطبيق المعرفة في مواقف حياتية واقعية تستمزم 
واالستخدام االفضل لممعمومات والحقائق اعتمادًا عمى الجانب مثل التعمم  الجماعي 

والتي يمكن التعرف عمييا في كتاب الكيمياء لمصف السادس العممي / االحيائي المتطور 
 في مقياس ميارات القرن الحادي والعشرين المعد لألغراض ىذا البحث. 

 
 
 
 

 طار النظري والدراسات السابقة  ) اال 
 المحور االول : االطار النظري

 مهارات القرن الحادي والعشرين -
ُتعّد التطورات الحديثة الحاصمة في كافة مجاالت الحياة وأبرزىا في : اواًل: مفهومها 

مجال التقنية والمعمومات حيث أن ذلك فرض عمى الميتمين بشان التربوي  التفكير بالقضايا 
معاصرة من ناحية تربوية وتعميمية ومنيا المدرس لما لو من دور ميم ضروري في ترسيخ ال

وتثبيت ثقافات القرن الحالي، وتوظيفيا في عمميات التعميم والتعمم ويعد عصرنا الحالي من 
العصور التي تميزت بعصر المعرفة واالبتكارات المتالحقة والمنافسة الغير محدودة وىذا بدوره 

راد يمتمكون ميارات متنوعة وعديدة لمتماشي مع حياتيم العممية والتواصل مع اآلخرين تطمب اف
فضاًل عن امتالكيم ميارات لحل المشكالت التي يتعرضون الييا بطرق ابتكارية تتميز 
باألبداع  لذلك نرى ان من اىم الميارات األساسية المطموبة ىي ميارات االولية التي تعتمد 

كتابة والحساب وما زالت ىذه  الميارات تشكل ضرورة  اساسية لمنجاح في عمى القراءة وال
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الوقت الحالي وىي بدورىا تعد االساس في ميارات القرن الحادي والعشرين والتي يمكن ان 
 (.Binkley et al, 2011 :21تعد من الميارات الالزمة لمنجاح والعمل. )

تزامًنا مع التطورات  التي شيدتيا بدايات :  اهمية مهارات القرن الحادي والعشرين
القرن الحادي والعشرين والتي تميزت عن سابقتيا بتطور تقنية وتكنموجيا المعمومات واالتصال 
وىذا بدوره ادى الى إلغاء الحدود المكانية والزمانية وجعل الجميع في تواصل دائم ليعيشوا 

الل البرامج والتطبيقات التقنية في مفيوم العالمية من خالل واقع ممموس وحقيقي من خ
اىمية كبيرة يمكن مجاالت الحياة اليومية لذا نجد ان ميارات القرن الحادي والعشرين تتمتع  ب

 توضيحيا من خالل مجـــموعة من النــقاط االتية:
يمكن من خالليا تحقيق األىداف الميمة التي يطم  المختصين في المجال التربوي  -7

بة لتمكنيم من المشاركة الفاعمة النشطة في المجتمع، وحل مشكالتيم تحقيقيا لدى الطم
 بأسموب منطقي دقيق .

تساعد الطمبة عمى استيعاب المواد الدراسية وربطيا من أجل تنمية التفكير بكافة انواعو  -2
 ( 2376:28واستخدام أدوات المعرفة والتقنية لمواصمة التعمم مدى الحياة.  )التوبي واحمد،

خالليا يصب  الطالب قادرة عمى العمل في بيئة تقنية وتكنموجية متطورة زالت فييا يمكن  -3
 الحواجز الجغرافية.

يمكن من خالليا ان يكون الطالب جزءًا من ميارات التفكير والتفاعل المستمر االيجابي  -4
 ( Guo &woulfin، 60-56 :2016 في التعامل مع اآلخرين.  )

ما سبق أن لميارات القرن الحادي والعشرين دورًا لذلك يرى الباحث في ضوء     
كبيرًا وميمًا في إعداد الطمبة لمواجية التغيرات المتسارعة، وتييئتيم إلى مستقبل اساسو مبدأ 
االختراعات، واالكتشافات، والتقنيات غير المألوفة، وتمكنيم من مواصمة التعمم واإلبداع بشكل 

 واجييم مع اآلخرين بشكل فعال وايجابي.أمثل وحل المشكالت والقضايا التي ت
بسبب ما تحقق ميارات القرن الحادي تصنيف مهارات القرن الحادي والعشرين : 

والعشرين من ايجابية في العمل والتعمم وفق معايير تتمتع بالموضوعية يمكن استعراض 
 تصنيفاتيا 
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الحادي والعشرين حيث تشير الى ان التعميم في القرن   تصنيف منظمة )اليونسكو :   -7
يصنف الميارات الى: ) ميارة التعمم لممعرفة وميارة التعمم لمعمل و ميارة التعمم لمعيش 

 (88: 7996مع االخرين وميارة التعمم ألثبات الذات ( )اليونسكو ،
ميارات القرن الحادي والعشرين الى صنف تصنيف المختبر التربوي لإلقميم الشمالي :  -2

ـميارة االنتاجية وميارة التفكير االبداعي و ميارة العصر التقني ) ىي أربع ميارات رئيسة و 
 ميارات االتصال الفعال (                                  و العالية 

 وقد قسمت الميارات إلى أربعة مجاالت وىي:  :  Suto, 2013تصنيف مشروع )  -3
طرائق التفكير: ويضم ثالث ميارات وىي اإلبداع، والتفكير الناقد وحل المشكالت، وصنع  -7

 القرار،  وتعمم كيفية التعمم. 
 طرائق العمل: ويضم االتصال والمشاركة.  -2
 أدوات العمل: ويضم الثقافة التكنموجية ، وتقنية االتصال والمعمومات. -3
مية والعالمية، والحياة والمينة، والمسؤولية ميارات العيش في العالم: ويضم المواطنة المح -4

 ( 43-33: 2378)  الغزي ، الفردية والجماعية.  
ويمكن تصنيف ميارات القرن الحادي والعشرين إلى ثالثة مجاالت منظمة "ألكسو":   -4

 رئيسة وفقًا لما جاء في المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم :
ضم تفكير النقد والتحميل، وحل المشكالت، والتفكير ميارات التفكير المتقدمة:  وت -7

 اإلبداعي، والذكاء المفظي.
دارة الوقت، وأخالقيات العمل،  -2 الميارات الشخصية:  وتضم ميارات اإلدارة الذاتية، وا 

 والروح اإليجابية، وتقدير التنوع في بيئة العمل. 
وميارات استخدام  ميارات تكنولوجيا المعمومات:  وتضم محو األمية الحاسوبية، -3

 ( 777:  2374، اإلنترنت، ومحو األمية المعموماتية، ومحو أمية وسائل اإلعالم. )ألكسو
بالواليات  مؤسسة الّشراكة ومؤشراتهاتصنيف مهارات القرن الحادي والعشرين حسب   -5

 وقد قسمت ىذه الميارات إلى ثالثة مجاالت: المتحدة األمريكية
 تعمل عمى تنمية قدرات الطمبة لمنجاح الميني والشخصي وىي:       مهارات التعمم واالبتكار: -7
 ميارات اإلبداع : استخدام المعرفة والفيم لتنمية التفكير وإليجاد حمول جديدة لممشكالت. - أ
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ميارات التفكير الناقد: تطبيق ميارات التفكير العميا عمى مشكالت وقضايا جديدة  - ب
 باستخدام طرق تفكير مناسبة فّعالة. 

ميارات التواصل والتعاون: تنمية روح العمل بشكل مثمر مع اآلخرين والقيادة واحترام  - ج
 وجيات النظر. 

 وتضم  مهارات تكنولوجيا المعمومات:  -2
ميارات الثقافة المعموماتية: مجموعة قدرات تمكن الطمبة من تحديد احتياجاتيم استخداميا  - أ

 بالكفاءة المطموبة. 
: مجموعة قدرات تمكن المتعممين المتعمقة باستقبال المعمومات ميارة ثقافة وسائل اإلعالم - ب

 لموصول إلى الفيم الصحي .
ميارات ثقافة تكنولوجيا المعمومات: المعرفة الرقمية التي تتجاوز ميارات الحاسوب  - ج

 األساسية 
 وتتكون ىذه الميارات من : مهارات الحياة والمهنة  -3
درة والرغبة في التعامل مع كل ما ىو جديد ميارات المرونة والقدرة عمى التكيف: الق - أ

 ومتغير مع الظروف .
دارة الوقت وتقييم  - ب ميارات المبادرة والتوجو الذاتي: وتعني وضع أىداف تتعمق بالتخطيط وا 

 الجودة بشكل مستقل. 
 ميارات اجتماعية: وتعني العمل بشكل مناسب ومثمر مع اآلخرين.  - ج

إطار ميارات القرن الحادي عمى أن تصنيف  لذلك يرى الباحث ان جميع اآلراء تتفق
أعدتو الشراكة من اجل القرن الحادي والعشرين ىو االكثر اتساعًا و تفصياًل والعشرين الذي 

وقابمية لمتطبيق من بين التصنيفات السابقة وذلك لسيولة مالئمتو مع المجاالت الدراسية 
 ( 48-33: 2376اني ويحيى ، المختمفة وخصوصًا في التقييم ليذه الميارات  ) الزىر 

لعدم وجود دراسة مماثمة لمدراسة الحالية فقد المحور الثاني : الدراسات السابقة : 
 -ومنيا:ارتى الباحث عرض الدراسات القريبة لالستفادة منيا 

: ىدفت الدراسة مدى تضمين ميارات القرن الحادي    2016دراسة )سبحي ،  -7
والعشرين في مقرر العموم المطور لمصف األول المتوسط في الممكة العربية السعودية 
استخدمت الباحثة المنيج الوصفي وذلك باستخدام استمارة تحميل المحتوى حيث اشتممت 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )3العدد )

 2222 ايلول

 

)3333 ) 
 

اسة في مقررات العموم ( مؤشرًا موزعًا عمى سبعة مجاالت وتمثمت عينة الدر 52عمى )
وعددىا ستة مقررات، ولتحميل البيانات تم استخدام )التكرارات ، النسب المئوية، 
المتوسطات الحسابية(، وقد أظيرت النتائج انخفاض مستوى تضمين مقررات العموم 

%، حيث بمغت نسبة تناول 22.86المطورة لميارات القرن الحادي والعشرين بنسبة بمغت 
 عض الميارات الحياتية صفر%. المقررات لب

: ىدفت الدراسة تحديد ميارات القرن الحادي والعشرين   2018دراسة )الهويش ،   -2
الالزم توافرىا في أداء المعممين، باإلضافة إلى تحديد االحتياجات التدريبية اتبعت الدراسة 

من وجية نظر  المنيج الوصفي وتم استخدام استبانة لرصد االحتياجات التدريبية لممعممين
(  275المعممين والمشرفين التربويين اختار الباحث عينة طبقية عشوائية بمغ عدد أفرادىا )

( مشرفًا تربويًا ظيرت 239معمما ومعممة من تخصصات مختمفة بمراحل التعميم العام و )
لتي النتائج إلى أن عمميتي التعميم والتعمم يجب أن تتم في بيئة القرن الحادي والعشرين ا

تحتم تعميم المواد الدراسية من خالل أمثمة من العالم الواقعي، وليس من بيئة مجردة كما 
ىو حاصل في معظم المدارس والجامعات، إضافة إلى أىمية استخدام وسائل دقيقة 

 وموثقة لتقييم إتقان المعممين ليذه الميارات.
 
 

جراءاته  : منهجية البحث وا 
الباحث منيج البحث الوصفي لمالئمة ىدف بحثو اعتمد : أوال : منهجية البحث

ومشكمتو، إذ إن ومن وظائف ىذا النوع من المناىج وصف النتائج وتحميميا وتفسيرىا في 
عبارات واضحة محددة، وذلك عن طريق تبويب البيانات وتمخيصيا بعناية، ثم تحميميا في 

:  2377)محمود ، محاولة الستخالص تعميمات ذات مغزى تؤدي الحكم عمى النتائج.
747 .) 

 ثانيًا: إجراءات البحث:
 تكون مجتمع البحث من تحديد مجتمع البحث:   -1
 كتب الكيمياء التي تدرس في المرحمة االعدادية الفرع العممي ) االحيائي والتطبيقي ( .  -
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المؤىمين تربويًا من خريجي كميات التربية المذين ال تقل مدة جميع المدرسين والمدرسات   -
في المدارس االعدادية التابعة لممديرية العامة خدمتيم عن خمس سنوات ممن يدرسون 

 لتربية بغداد / الرصافة الثالثة  .
قام الباحث باختيار عينة ممثمة لمجتمع البحث بأسموب العشوائية  :تحديد عينة البحث  -2

( ذكور و 25بواقع )( من المجتمع 733ن المدارس االعدادية  و تم اختيار )الطبقية م
%( من المجتمع الكمي لعدد مدرسي ومدرسات الكيمياء 53( إناث أي ما يعادل )78)

 . لمصف السادس العممي / االحيائي
لتحقيق أىداف البحث تطمب األمر توفر مقياس معين ذات ثالثًا : أدوات البحث : 

ميارات  تغيرات البحث، ونظرًا لعدم توافر أداة محمية بحسب عمم الباحث لقياسالعالقة بم
من أجل إجراء األمر الذي دفعٌو إلى  بناء اداة  القرن الحادي والعشرين لدى مدرسي الكيمياء

 تحميل كتاب الكيمياء لمصف السادس العممي / االحيائي. 
تم بناء أداة تحميل محتوى كتاب الكيمياء لمصف السادس العممي / االحيائي: أواًل : 

بالواليات المتحدة  التحميل في ضوء ميارات مؤسسة الّشراكة لمقرن الحادي والعشرين ومؤشراتيا
 -لغرض ضبط عممية تحميل محتوى الكتاب اتبع الباحث الخطوات اآلتية:األمريكية  و 

كتاب الكيمياء لمصف السادس يد مدى تضمين محتوى ىو تحدالهدف من التحميل:  -1
 لميارات القرن الحادي والعشرين عمى وفق األداة المعدة مسبقًا. العممي / االحيائي

كتاب الكيمياء اعتمد الباحث الفكرة الصريحة كوحدة لمتحميل، ألن وحدة التحميل:  -2
وواض  ال يحتاج   يأتي أغمب عباراتو بنحٍو صري  لمصف السادس العممي / االحيائي

إلى الكثير من التفسير والتأويل مقارنة بكتب االختصاصات األخرى، واعتمد الباحثة 
 التكرار كوحدة لمتعداد.

ال يشمل التحميل مقدمة الكتاب والصور واالشكال ،واسئمة التقويم الواردة في نياية اي  -3
 من وحدات الكتاب او فصولو

 لخطوات االتية في عممية التحميل وىي : اتبع الباحث اخطوات تحميل المحتوى  -4
 قراءة الموضوع ككل قراءة جيدة، لتتض  الصورة في ذىن المحمل. - أ

قراءة الموضوع نفسو مرة ثانية بصورة متأنية لتحديد الفكرة التي تتضمن لميارات  - ب
 القرن الحادي والعشرين
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لتحديد انتماء الفكرة مقارنة الفكرة بفقرات األداة )ميارات القرن الحادي والعشرين(  - ت
لمقضايا الرئيسة والقضايا الفرعية وفقًا لمتطابق بين مضمون الفكرة مع مضمون 

 القضية في األداة
بعدىا يتم تحديد نوع الفكرة في العبارات في ضوء األداة وتحديد نوع القضية وتحديد  - ث

 رقميا الذي يحدد نوع العبارة.
بإعطاء تكرار واحد لكل عبارة، لرصد تفريغ نتائج التحميل في جداول التحميل،  - ج

 تكرارات كل وحدة تحميل  ثم تحويميا إلى نسب مئوية ليتم تفسيرىا الحقًا 
ومالئمة تمك الميارات من خالل  تم بناء أداة تحميل المحتوىوعمى ىذا االساس 

عرضيا عمى مجموعة من المحكمين المتخصصين في مجال طرائق تدريس الكيمياء حيث 
 (7( فقرة وحسب جدول )45ثالثة مجاالت رئيسة واشتممت األداة عمى )تكونت من 
 
 
 
 
 
 
    توزيع مجاالت أداة تحميل كتاب الكيمياء لمصف السادس العممي / االحيائي1جدول )

عدد  المهارات الفرعية مجال المهارة
المهارات 
 الفرعية

 اإلبداع واالبتكار - - التعمم واالبتكار
 المشكالتالتفكير الناقد وحل  - -
 التواصل والتعاون - -

5 
5 
5 

 الثقافة المعموماتية - - تكنولوجيا المعمومات 
 الثقافة اإلعالمية - -
 ثقافة تكنولوجيا المعمومات  - -

5 
5 
5 
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 المرونة والقدرة عمى التكيف - - الحياة والمهنة
 المبادرة والتوجه الذاتي - -
مهارات اجتماعية ومهارات  - -

 عبر الثقافات
 القيادة -

5 
5 
5 
 

  45 المجموع
 لمتأكد من ذلك تم عرضيا عمى مجموعة من المحكمين صدق أداة تحميل المحتوى :

والمختصين في طرائق تدريس الكيمياء لمعرفة مالحظاتيم واقتراحاتيم وفي ضوء ذلك تم 
 إجراء التعديالت الالزمة.

 لعممي / : تم تحميل محتوى كتاب الكيمياء لمصف السادس اثبات أداة تحميل المحتوى
يوم ( وبعد ذلك تم حساب  33االحيائي ثم إعادة التحميل مرة أخرى بفارق زمني بمغ) 
وقد كانت قيمة معامل الثبات معامل االتفاق بين التحميمين باستخدام معادلة ىولستي 

 (66:  2374)دىمان،  ( وىي مرتفعة وتعني أن األداة مناسبة ألغراض البحث .3.97)
من أجل جمع البيانات الالزمة مهارات القرن الحادي والعشرين : ثانيًا: أداة قياس 

( 45من مدرسي مادة الكيمياء عينة البحث تم إعداد استبانة خاصة حيث بمغ عدد فقراتيا )
 فقرة وزعت عمى ثالثة مجاالت، وقد تكونت االستبانة في صورتيا النيائية من قسمين: 

 ة لعينة البحث .القسم األول يحتوي عمى المعمومات الشخصي -
 . ( فقرة موزعة عمى ثالثة مجاالت كالتالي45القسم الثاني من ) -
 ( فقرة .75ميارات التعمم واالبتكار، ويتكون من ) -7
 ( فقرة .75ميارات تكنولوجيا المعمومات ووسائل اإلعالم، ويتكون من )  -2
 ( فقرة. 75ميارات الحياة والمينة، ويتكون من ) -3
 :عرضت عمى مجموعة من المحكمين المتخصصين في  لتحقق من ذلك  صدق االستبانة

مجال طرائق تدريس الكيمياء فضاًل عمى مشرفين اختصاصين ومدرسين ذات خبرة في 
التدريس وذلك لمتأكد من مناسبة األداة من حيث المغة والصياغة ومدى مالءمتيا وذلك 

تيا، وقد أبدى مالحظاتيم وتم العمل إما بالموافقة أو تعديل صياغتيا، أو حذفيا لعدم أىمي
 بيا ، وأصبحت االستبانة بصورتيا النيائية.
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  :تم حساب ثبات أداة البحث الخاصة بمدرسي الكيمياء باستخدام معادلة ثبات االستبانة
( وىي قيمة 3.95ألفا( لالتساق الداخمي، وقد بمغت قيمة معامل الثبات الكمي )-)كرونباخ

 .البحث مرتفعة ومناسبة ألغراض
معادلة كرونباخ ألفا لحساب ثبات األداة، استخدم الباحث رابعًا : الوسائل اإلحصائية: 

والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، والّنسب المئوية لإلجابة عن أسئمة البحث  كما 
لممجموعات ( لفحص الفرضية األولى T- testتم استخدام االختبار التائي لعينة واحدة )

( لحساب معامل ثبات تحميل Holstiمعادلة )( لفحص الفرضيات الثانية و T-Testلمستقمة )ا
 .المحتوى والتكرارات والمتوسطات الحسابية والنسبة المئوية

 (النتائج وتفسيرها  )عرض 
 يهدف البحث اإلجابة عن التساؤالت اآلتية :وتفسيرها :  عرض النتائج -أواًل :

مهارات القرن الحادي والعشرين الواردة في كتاب الكيمياء لمصف السادس العممي /  -
لتحقق من ىذا اليدف  تم تحميل محتوى الكتاب باستخدام أداة تحميل االحيائي ؟ 

المحتوى، وتم حساب التكرارات والنسب المئوية لمميارات الموجودة في الكتاب وتظير 
 (.2داول )نتائج التحميل وتمك النسب في الج

 
 

   تكرارات مهارات القرن الحادي والعشرين المختمفة ونسبها المئوية.2جدول )
مجموع  مهارات القرن الحادي والعشرين مجال المهارة

 التكرارات
النسب 
 المئوية

 %9.67 240 مهارات اإلبداع واالبتكار - التعمم واالبتكار
مهارات التفكير الناقد وحل  -

 المشكالت
659 26.55% 

 %13.46 334 مهارات التواصل والتعاون -
 %4.55 113 مهارات الثقافة المعموماتية - تكنولوجيا المعمومات 

 %1.46 36 مهارات الثقافة اإلعالمية -
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مجموع  مهارات القرن الحادي والعشرين مجال المهارة
 التكرارات

النسب 
 المئوية

مهارات ثقافة تكنولوجيا  -
 المعمومات 

68 2.74% 
 

مهارات المرونة والقدرة عمى  - الحياة والمهنة
 التكيف

329 13.26% 

 %17.96 446 والتوجه الذاتي مهارات المبادرة -
 %6 149 المهارات االجتماعية  -

( أن ميارات التفكير الناقد وحل المشكالت ىي أكثر الميارات 2يتبين من جدول )
( بنسبة مئوية 659تكرارًا من بين ميارات القرن الحادي والعشرين حيث بمغ عددىا )

( 36%(. بينما كانت ميارات الثقافة االعالمية ىي األقل تكرارا حيث بمغ عددىا )26.5)
ن ذلك بسبب تركيز القائمين عمى المناىج عمى المحتوى وقد يكو %(. 7.5بنسبة مئوية )

العممي لممادة الدراسية أكثر من إدراجيا وقد يرجع السبب إلى عدم وجود خطة واضحة إلدراج 
ىذه الميارات في الكتاب وان  تم إدراجيا ولكن بطريقة عشوائية غير منيجية، أو أنيا كانت 

الميارات حديثة العيد في الكتب المدرسية غائبة عن واضعي المناىج باعتبار أن ىذه 
(  3أما ترتيب الميارات من حيث التكرارات والنسب المئوية جدول ) وخصوصًا العممية منيا 

 يوض  ذلك
  النسب المئوية لمجاالت مهارات القرن الحادي والعشرين ومدى 3جدول )

 تضمينها في كتاب الكيمياء لمصف السادس العممي / االحيائي.
 مدى التضمين النسبة المئوية مجال المهارة 
 متوسطة %49.68 التعمم واالبتكار

 منخفضة %8.75 تكنولوجيا المعمومات 
 متوسطة %41.57 الحياة والمهنة

(  أن نسبة احتواء كتاب الكيمياء لمصف السادس العممي / 3يتبين من جدول )
% ( أي تم تضمينيا بدرجة متوسطة، 49.68)االحيائي لميارات التعمم واالبتكار قد بمغت 
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%(، أي تم تضمينيا في الكتاب 8.75بينما كانت نسبة احتواء ميارات تكنولوجيا المعمومات )
%(، أي تم 47.57بدرجة منخفضة، أما ميارات الحياة والمينة فبمغت نسبة احتوائيا )

 تضمينيا بدرجة متوسطة.
س العممي / االحيائي لمهارات القرن درجة امتالك مدرسي الكيمياء لمصف الساد -

 الحادي والعشرين من وجهة نظرهم ؟
لتحقق من ىذا اليدف تم استخدام المتوسطات الحسابية والنسب المئوية اعتمادًا عمى 

 ( ترتيب المجاالت تبعًا لدرجة األثر5ويبين الجدول )( 4معايير الحكم حسب جدول )
 مدرسي الكيمياء لمصف السادس    معايير الحكم عمى درجة امتالك4جدول )

 العممي / االحيائي لمهارات القرن الحادي والعشرين
 درجة االمتالك النسب المئوية

 قميمة جداً  %50أقل من 
 قميمة %59.9 – 50من 
 متوسطة %69.9 – 60من 
 كبيرة %79.9 – 70من 
 كبيرة جداً   % فأكثر 80

 
مدرسي الكيمياء   ترتيب المجاالت والدرجة الكمية حسب درجة امتالك 5جدول )

 لمصف السادس العممي / االحيائي لمهارات القرن الحادي والعشرين
رقم المجال  الترتيب

في 
 االستبانة

المتوسط  المجاالت
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

درجة 
 االمتالك

 جداً كبيرة  86.04 4.30 الحياة والمهنة 3 1
 كبيرة جداً  83.19 4.15 التعمم واالبتكار 1 2
 كبيرة 76.14 3.80 تكنولوجيا المعمومات ووسائل اإلعالم 2 3

 كبيرة جداً  81.79 9.25 الدرجة الكمية لممجاالت
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مدرسي الكيمياء لمصف ( أن الدرجة الكمية المتالك 6يتض  من خالل الجدول )
لميارات القرن الحادي والعشرين كانت كبيرة جدًا، حيث بمغت  السادس العممي / االحيائي

النسبة المئوية الكمية لمتوسط استجابات المدرسين عمى جميع الفقرات لجميع المجاالت 
(، وفيما يتعمق بترتيب المجاالت فقد حصل مجال 9.25%(، وبمتوسط حسابي بمغ )87.79)

%(، 86.34(، ونسبة مئوية )4.33ابي )الحياة والمينة عمى الترتيب األول وبمتوسط حس
(، ونسبة 4.75بينما حصل مجال التعمم واالبتكار عمى الترتيب الثاني وبمتوسط حسابي )

%(، بينما حصل مجال تكنولوجيا المعمومات ووسائل اإلعالم عمى الترتيب 83.79مئوية )
ى أن مدرسي %( وقد يعزى ذلك إل76.74(، ونسبة مئوية )3.83الثالث وبمتوسط حسابي )

يمتمكون ميارات الحياة والمينة بشكل  الكيمياء لمصف السادس العممي / االحيائيومدرسات 
كبير حيث أنيم يتعرضون إلى ضغوطات الحياة المختمفة ويعيشون حياة اقتصادية صعبة 
تجعميم يجيدون في مواجية تمك الصعوبات. كما قد يعزى ذلك إلى اىتمام وزارة التربية عمى 

ة قدرة المدرسين عمى توظيف التفكير بكافة اشكالو واالتجاىات االيجابية في التدريس وما تنمي
يشمميا من طرائق ونماذج تدريس من خالل عقد الدورات التدريبية وورش العمل والندوات 
فضاًل عن  ميل الكثير من المدرسين إلى استخدام ىذه الميارات في مواقع التواصل 

 الحواسيب لألغراض الشخصية والمينية. االجتماعي، واستخدام
في ضوء نتائج البحث التي عرضيا الباحث توصمت الى  ثانيًا : االستنتاجات :
 العديد من االستنتاجات وىي:

احتواء كتاب الكيمياء لمصف السادس العممي / االحيائي ميارات التعمم واالبتكار بدرجة  -7
المعمومات ووسائل اإلعالم بنسب منخفضة، أما متوسطة، بينما كانت ميارات تكنولوجيا 

 ميارات الحياة والمينة تم تضمينيا بدرجة متوسطة.
أن درجة امتالك مدرسي ومدرسات الكيمياء لمصف السادس العممي / االحيائي لميارات  -2

القرن الحادي والعشرين كانت كبيرة جدًا فقد حصل مجال الحياة والمينة عمى الترتيب 
صل مجال التعمم واالبتكار عمى الترتيب بينما حصل مجال تكنولوجيا األول بينما ح

 .المعمومات ووسائل اإلعالم عمى الترتيب الثالث 
 : في ضوء نتائج البحث يوصي الباحث عدد من التوصيات منيا:  ثالثًا : التوصيات
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إعادة النظر في محتوى كتاب الكيمياء لمصف السادس العممي / االحيائي من حيث  -7
اولو ميارات القرن الحادي والعشرين ألىميتيا في أعداد الطالب لمواجية تحديات الحياة تن

 و مشكالتيا.
في ضوء ميارات محتوى كتاب الكيمياء االستفادة من نتائج البحث  في تطوير مناىج   -2

 .القرن الحادي والعشرين
القرن الحادي والعشرين عقد المؤتمرات العممية التي تعنى بتدريس الكيمياء  وفق ميارات  -3

وبشكل دوري ومنتظم ، واثرائيا بالبحوث ونشر توصياتيا ، والعمل عمى تطبيقيا في 
 إصالح واقع التدريس في جميع المراحل .

عمل قنوات اتصال مع مراكز البحث العممي في دول العالم المتقدمة الميتمة بميارات  -4
 المناىج الدراسية . ومدى تضمنينيا في محتوى  القرن الحادي والعشرين

إقامة برامج تدريبية خاصة بمدرسي الكيمياء منسجمة مع المستجدات العالمية في مجال  -5
 ميارات القرن الحادي والعشرين وتوظيفيا في التدريس.

 في ضوء نتائج البحث يقترح الباحث عدد من المقترحات : رابعًا : المقترحات 
 كـ الفيزياء وعمم االحياء .  خصصات أخرىلمراحل الدراسية األخرى وتاجراء دراسة  -7
اجراء دراسة  تبحث في أثر تدني نسبة ميارات القرن الحادي والعشرين في الكتاب عمى  -2

 أداء المدرس داخل غرفة الصف.
تبين الفرق بمستوى  ميارات القرن الحادي والعشرين حسب متغيرات اجراء دراسة    -3

 ولممواد العممية األخرى كـ الفيزياء و عموم الحياة  . الجنس وسنوات الخدمة
اجراء دراسة  تقويم مناىج الكيمياء وفق ميارات القرن الحادي والعشرين في مراحل  -4

 تعميمية متنوعة . 
 المصادرقائمة 

( : استراتيجية إلدراج ريادة األعمال وميارات القرن الحادي والعشرين في 2374ألكسو) -7
 .، العدد الثالث ، تونس مجمة رسالة المعمم ربي ، قطاع التعميم الع

معمم األلفية الثالثة في إطار معايير جودة  (:2339بدران، شبل و سميمان سعيد ) -2
 ، ، دار الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية. الممارسة المهنية
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(: دور مؤسسات التعميم العالي في إكساب 2376التوبي، عبداهلل و أحمد الفواعير ) -3
مجمة المعهد الدولي لمبحث والدراسة، ات ومعارف القرن الحادي والعشرين. ميار 

 . االسكندرية 
( : بناء مقياس اتجاىات نحو الكيمياء لطمبة الصفين 2374الحيدري ، ىدى بياء )  -4

 ( ،عمان.7، العدد) مجمة العموم التربوية والنفسيةالحادي عشر والثاني عشر"، 
في تنمية ميارات  SAMR (::أثر استخدام نموذج2377خميس، فاطمة خميل ابراىيم ) -5

رسالة القرن الحادي والعشرين والتحصيل الدراسي في الكيمياء لدى طمبة الصف العاشر، 
 . القاىرةماجستير منشورة، 

، مكتب الفالح ،  7" ، ط تطبيقات في التقويم والقياس التربوي( : 2374دىمان، مي ) -6
 الكويت.

،  معمم القرن الحادي والعشرين: ( 2376يحيى عبد الحميد )الزىراني، أحمد عوضو و  -7
 ، دار المسيرة  ، عمان .  7ط

(:مدى تضمين ميارات القرن الحادي والعشرين في 2376سبحي، نسرين بنت حسن ) -8
مجمة العموم التربوية ، مقرر العموم المطور لمصف األول المتوسط بالمممكة السعودية، 

 .السعودية 
، دار الفكر  7ط ، مفاهيم التربية والتعميم  ( :2373عبد الكاظم ) السرحان ، منعم -9

 العربي ، عمان .
(: إطار مقترح لدمج ميارات القرن الحادي والعشرين في 2374شمبي، نوال محمد ) -10

 . القاىرة المجمة التربوية المتخصصة ، مناىج العموم بالتعميم األساسي في مصر، 
 ، دار الفكر ، عمان. 7ط،  التربية والتعميم( : 2375الصباح ، ندى معونة ) -77
، مؤسستو 7ط ، معمم القرن الحادي والعشرين( : 2374العادل ، عمران محمد) -72

 الكويت لمتقدم العممي، الكويت. 
مهارات القرن الحادي والعشرين ) المفاهيم ( : 2378الغزي ، يسرى زاىر ) -73

 ، دار المسيرة ، عمان. 7، ط واالسس 
مهارات القرن الحادي العشرين بين النظرية ( : 2376الفتالوي ، محمد عمي )  -74

 ، مطبعة الكتاب المدرسي ، صنعاء. 7، ط  والتطبيق
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تحديات إعداد المعممين وتأىيميم في ضوء ميارات  (.2377المساعيد، تركي فيد ) -75
 العموم األساسيةورقة مقدمة في المؤتمر الرابع لكمية التربية و القرن الحادي والعشرين، 

 ، اإلمارات العربية المتحدة.
، دار  7، ط البحث العممي بين النظرية والتطبيق(: 2377محمود ، عمي محمد ) -16

 المسيرة ، عمان  .
،  7طالتدريس في القرن الحادي والعشرين ،  ( :2375الناجم ، ىناء عبد اهلل )  -77

 دار الشروق ، عمان.
راتيجيات التدريس في ضوء مهارات القرن است ( :2376النوري ، فؤاد مرزان)  -18

 .، دار الكتب ، بغداد الحادي والعشرين
(. التنمية المينية لمعممي المممكة 2378اليويش، يوسف بن محمد بن إبراىيم ) -19

مجمة كمية التربية في العموم العربية السعودية في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين. 
 .282-246 ، 1) 42التربوية، 

(. التعميم ذلك الكنز المكنون، تقرير المجنة الدولية المعنية بالتربية 7996اليونسكو) -20
  باريس.، مجمة اتحاد الجامعات العربيةلمقرن الحادي والعشرين، 
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