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امللخص
هدفت الدرا�سة �إىل معرفة مهارات القرن احلادي والع�رشين
ُ�ضمنة يف كتب اللغة العربية للمرحلة الأ�سا�سية العليا يف فل�سطني،
امل َّ
وا�ستخدمت املنهج الو�صفي التحليلي ،ومتثلت الأداة يف ا�ستمارة
حتليل حمتوى من �إعداد الباحث� ،إذ ا�شتملت على ( )31مهارة
فرعية انبثقت من ( )7مهارات رئي�سة ،ومتثلت عينة الدرا�سة يف
كتب اللغة العربية املقررة على ال�صفني التا�سع والعا�رش الأ�سا�سيني
ِمت
للعام الدرا�سي 2020/ 2019م ،ولتحليل البيانات ا�س ُتخد ْ
التكرارات والن�سب املئوية ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة انخفا�ض درجة
ت�ضمن مهارات القرن احلادي والع�رشين يف كتب اللغة العربية؛ �إذ
ح�صلت مهارات التفكري الناقد وح ّل امل�شكالت على الرتتيب الأول
بن�سبة  ،% 22.2بينما ح�صلت مهارات الإنتاجية وامل�ساءلة
على الرتتيب الثاين بن�سبة  ،% 16.1وح�صلت مهارات التوا�صل
والتعارف على الرتتيب الثالث بن�سبة  ،% 15.3وح�صلت املهارات
االجتماعية والثقافات املتنوعة على الرتتيب الرابع بن�سبة (14.6
 ،)%وح�صلت مهارات الثقافة املعلوماتية والتكنولوجية على
الرتتيب اخلام�س بن�سبة  ،% 14وح�صلت مهارات الإبداع واالبتكار
على الرتتيب ال�ساد�س بن�سبة  ،% 9.6وح�صلت مهارات القيادة
وامل�س�ؤولية على الرتتيب ال�سابع والأخري بن�سبة  ،% 8.2و�أو�صت
الدرا�سة وزارة الرتبية والتعليم بالعمل على ت�ضمني مهارات القرن
احلادي والع�رشين يف كل مكونات منهاج اللغة العربية للمرحلة
الأ�سا�سية العليا.
الكلمات املفتاحية :مهارات القرن احلادي والع�رشين ،كتب
اللغة العربية ،املرحلة الأ�سا�سية العليا.

Abstract
The study aimed at identifying the skills of the
twenty-first century included in the Arabic language
textbooks for the upper basic stage in Palestine. The
researcher used the descriptive analytical method.
The study also used only one tool which took the form
of content analysis questionnaire, developed by the
researcher. It included 31 subskills that belong to
seven basic skills. The Sample of the study consisted
of the Arabic language textbooks of the ninth and
tenth basic grades for the school year 20192020/.
The researcher used frequencies and percentages to
analyze the data. The results of the study showed a
low degree of inclusion of the 21st century skills in
Arabic language textbooks. The findings of study
demonstrated that skills of critical thinking and
solving problems came at the top with a percentage
of 22.2%, while productivity and accountability skills
occupied the second place with the percentage 16.1%.
Communication and interpersonal skills obtained
the third place with 15.3%. Social skills and diverse

cultures occupied the fourth place with 14.6%. The
skills of information and technology obtained the
fifth place with the percentage 14%. Moreover, the
creativity and innovation skills received the sixth place
with 9.6%. Finally, leadership and responsibility skills
came the last with a percentage of 8.2%. The study
recommended that the ministry of education should
include 21st century skills in all the components of
Arabic language textbooks for the upper basic stage.
Keywords: 21st Century Skills, Arabic Language
Textbooks, Upper Basic Stage.

مقدمة:
تفر�ض حتديات القرن احلادي والع�رشين على النظام الرتبوي
تطويرا يف اخلطط
العاملي ب�شكل عام ،والفل�سطيني ب�شكل خا�ص
ً
بناء متكام ًال للإن�سان يف �شتى النواحي
وال�سيا�سات مبا يحقق ً
العلمية والثقافية واالجتماعية والوجدانية وفق ما يتطلبه ذلك من
تطوير يف املناهج الدرا�سية ،وطرائق التدري�س ،وتقنيات التدري�س،
وو�سائل التقومي ،وتنويع اخلربات واملعارف التي حتقق الأهداف
املطلوبة.
ويتطلب التعاي�ش مع التغريات الكبرية واملت�سارعة يف
جماالت املعرفة ،والتكنولوجيا ،وال�سيا�سة ،والثقافة التي يفر�ضها
الع�رص وجود �أدوات و�آليات لت�رسيع عملية التكيف مع هذا التطور يف
جميع املجاالت (حجة)163 :2018 ،؛ ولقد �أو�صت اليون�سكو ب�أن
التعليم ال بد و�أن ُيبنى على �أربعة �أركان رئي�سة هي :تعلَّم لتعرف ،و
تعلَّم لتعمل ،و تعلَّم لتكون ،و تعلَّم لتعي�ش مع الآخرين ،وت�سهم هذه
الأركان الأربعة يف تطوير التعلم مدى احلياة ،وبهذا ت�شكلت وظيفة
التعليم يف الع�رص احلديث لتتكيف مع متطلبات القرن احلادي
والع�رشين يف �ضوء الثورة التكنولوجية �رسيعة اخلطى يف اقت�صاد
قائم على املعرفة ()Reynolds, Notari, Taveres & Lee, 2016؛
وهذا ي�ستدعي وجود �أفراد ميتلكون مهارات متكنهم من العمل يف
جمتمع متجدد ،ويتمتعون بقدرات �إبداعية يف حل امل�شكالت غري
النمطية يف ع�رص حل فيه التعاون حمل التناف�س ،واعتمد التوا�صل
الفعال فيه على �أدوات التكنولوجيا ،وال ميكن لذلك �أن يتحقق �إال
ب�إعادة النظر يف �إعداد الفرد للعمل واحلياة يف هذا الع�رص (�شلبي،
 ،)2 :2014وا�ستنها�ض همم الرتبويني لال�ستفادة من هذه التغريات
يف تطوير م�ضامني العملية التعليمية املتمثلة يف املناهج التعليمية
والنهو�ض بها؛ لتواكب مهارات القرن احلادي والع�رشين (حجة،
.)163 :2018
و�أكد فا�ضل (� )Fadel, 2015أنه بالرغم من التح�سن الكبري
للمناهج الدرا�سية يف جميع �أنحاء العامل �إ َّال �أن هناك حاجة ملحة
لتطويرها و�إعادة ت�صميمها؛ لت�ؤكد التنوع والتطور والعمق الذي
ي�شمل �شتى �أبعاد التعليم من معارف تتنا�سب مع االنفجار الع�رصي
املعريف الهائل ،وقدرات فوق معرفية تنمي الإبداع والتفكري النقدي،
ومهارات �شخ�صية� ،إ�ضافة �إىل الرتكيز على البعد التطبيقي �إىل
جانب البعد النظري للمنهاج من �أجل التكيف مع متطلبات القرن
احلادي والع�رشين.
ويعك�س دمج مهارات القرن احلادي والع�رشين يف التعليم
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فهما �أعمق جلذور العملية التعليمية الرتبوية من خالل خلق ر�ؤية
ً
منهجية بديلة لإحداث ثورة يف قوانني التدري�س التي ترتبط بقيم
املجتمع ،و�أبعاده املختلفة الثقافية ،واالقت�صادية ،والبيئية،
والتكنولوجية ،وال�شخ�صية ( ،)Howard, 2018كما يرى
بارا (� )paraa, 2013: 191أن من متطلبات القرن احلادي
والع�رشين �إحداث التكامل بني ا�سرتاتيجيات التدري�س واملهارات
الرقمية واملهنية؛ مما ي�ساعد يف امتالك الطالب مهارات التعلم،
واالبتكار والإبداع ،والتفكري النقدي ،والتعاون ،والتوجيه الذاتي،
كما �أو�ضح الدليمي والهوميل (� )549 :2018أن منهاج اللغة
العربية لي�س مبعزل عن هذه التحديات الكبرية باعتباره �أحد �أهم
�أركان العملية التعليمية التعلمية ،فمن ال�رضوري �أن يتالءم مع
متطلبات الع�رص املعرفية والتكنولوجية ،ويتميز بجودة �أهدافه،
وت�آلف كل مكوناته من حمتوى درا�سي ،وطرائق و�أن�شطة ،وو�سائل
تقومي يف حتقيقها ب�أي�رس الطرق و�أق�رصها.
ومع مطلع عام 2003م اهتم الرتبويون بدمج مهارات
القرن احلادي والع�رشين يف املناهج الدرا�سية من خالل ما قامت
به م�ؤ�س�سة ال�رشاكة بني ق�سم الرتبية الأمريكية والرابطة القومية
للرتبية وجمموعة من امل�ؤ�س�سات وال�رشكات التجارية الأمريكية؛
بهدف حتديد مهارات القرن املنا�سبة ودجمها يف املناهج الدرا�سية
( ،)Alismail & McGuire, 2015: 150وقد حدد براون (Brown,
 )2015هذه املهارات بثالثة جماالت الأول :مهارات التعلم
واالبتكار الذي ي�شمل مهارات الإبداع واالبتكار ،والتفكري الناقد
وحل امل�شكالت ،والتوا�صل التعاون ،والثاين الثقافة املعلوماتية
والإعالمية والتكنولوجية وت�شمل مهارات املعرفة املعلوماتية،
ومهارات تكنولوجيا االت�صال واملعلومات ،واملعرفة الإعالمية،
والثالث مهارات املهنة وت�شتمل :على مهارات القيادة وامل�س�ؤولية،
والإنتاجية وامل�ساءلة ،واملهارات االجتماعية والثقافات املتنوعة.
● ●�أولاً  :مهارات التعلم واالبتكار وت�شتمل على :مهارات
الإبداع واالبتكار :وهي حلول امل�شكالت بطرائق جديدة ومبتكرة
وبناء �أفكار جديدة من خالل تطبيق النظريات على الواقع
احلياتي امللمو�س ويت�ضمن قدرة الطالب على التفكري اخلالق،
والعمل االبتكاري مع الآخرين وتنفيذ االبتكارات (ملحم،)2017 ،
ومهارات التفكري الناقد وحل امل�شكالت التي يعدها كثريون من
الأ�س�س اجلديدة يف التعليم للقرن احلادي والع�رشين ،وهي قدرة
الطالب على اال�ستنباط بفاعلية ،والتعامل مع امل�شكالت والق�ضايا
املعقدة بتوظيف �أ�ساليب تفكري فعالة ومبتكرة تدعم اتخاذ القرار يف
احلل و�إ�صدار الأحكام (تريلنج وفادل ،)2013 :ومهارات التوا�صل
والتعاون :وهي قدرة الطالب على التوا�صل ب�شكل وا�ضح م�ستخدمني
لغتهم اللفظية الكتابية وال�شفوية ،والت�شارك بفاعلية وم�س�ؤولية
مع املجتمعات املتنوعة ،وميكن تعليمها من خالل ا�سرتاتيجيات
متنوعة مثل التعلم القائم على امل�رشوع ،والتعلم القائم على
امل�شكلة ،والتعلم القائم على الت�صميم (Pacific Policy Research
 ،)Center, 2010ويرى (� )Trilling & Fadel 2009أن الطالب ي�ستطيع
�أن يو�صل الأفكار واملعتقدات ب�سياقات خمتلفة ،وي�ستمع بفاعلية،
ويوظف التكنولوجيا وو�سائل الإعالم املتنوعة ،ويعرف كيف ي�صدر
حكما على فاعليتها ،ويظهر القدرة على التوا�صل مع جمموعات
خمتلفة يف بيئات متعددة اللغات ،كما يتعاون مع الآخرين،
123
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وميار�س املرونة من �أجل حتقيق الأهداف.
● ●ثانيًا :الثقافة املعلوماتية والتكنولوجية والإعالمية
وت�شمل :املعرفة املعلوماتية ( )ILالتي تعني قدرة الفرد على اختيار
املعلومات بفاعلية و�أخالقية وتقييمها وتوظيفها ب�أف�ضل ال�سبل
خ�صو�صا عندما يزود الطالب بفر�ص التعلم واال�ستف�سار من املهم
ً
لهم �أن ميتلكوا كفاءة املعرفة املعلوماتية التي يحتاجونها جلمع
املعلومات لأغرا�ض بحثية متنوعة ت�ساعدهم يف بناء املعرفة
ب�إتقان ،كما ت�شمل مهارات تكنولوجيا االت�صال واملعلومات
( ،)ICTالتي تعني قدرة الفرد على ا�ستخدام التكنولوجيا الرقمية
و�أدوات االت�صال وال�شبكات للو�صول والإدارة والدمج والتقييم
و�إن�شاء �أج�سام من املعرفة ،كما �أنها متكن املتعلمني من توظيف
الأدوات والربامج التكنولوجية يف عملياتهم التعلمية فعلى �سبيل
املثال يحتاج �صغار ال�سن من الطالب �إىل مهارة ا�ستخدام برامج
(البوربوينت) و(�إك�سل) لتقدمي نتاجات م�رشوعاتهم التعليمية،
وت�شمل املعرفة الإعالمية ( )MLالتي تعني قدرة الفرد على الو�صول
�إىل الر�سائل ،وحتليلها وتقييمها ،و�إي�صالها مبختلف الأ�شكال ،ويف
نف�س ال�سياق فهي ت�سمح للمتعلمني باكت�ساب املعرفة وم�شاركتها
بطرق �إعالمية متنوعة مثل :الفيديوهات ،واملو�سيقى ،والتدوين
ال�صوتي ( ،)Reynolds, et. Al. 2016و�أ�صبحت املعرفة االفرتا�ضية
يف القرن احلادي والع�رشين متاحة وجاهزة ،و�أ�صبحت احلياة
الإن�سانية �أكرث ات�صا ًال من خالل الإنرتنت ،وقائمة على التكنولوجيا
الرقمية ،كما �أن معظم الأن�شطة ال�صفية التعليمية قائمة على
احلا�سوب وال�شبكة العنكبوتية؛ لذلك �أ�صبح من املهم للمعلمني
اكت�ساب املعرفة ،واملهارات التي متكنهم من توظيف التكنولوجيا
الرقمية التي بدورها تو�سع فر�ص تعلمهم ،وتوا�صلهم ،وتعاونهم،
و�إبداع املعرفة ()Trilling & Fadel, 2009
● ●ثالثًا :مهارات املهنة واحلياة :ويعرفها مركز بحث
ال�سيا�سات ملنطقة املحيط الهادي ب�أنها قدرة الأفراد على العمل
بفاعلية وم�س�ؤولية مع جمموعات متنوعة بعقليات متفتحة للعديد
من الأفكار؛ لإجناز �أهداف وم�شاريع ب�شكل فاعل ولها ثالث مهارات
فرعية تتمثل الأوىل يف القيادة وامل�س�ؤولية وت�شمل قدرة الأفراد
على العمل مل�صلحة املجتمع الأكرب ،و�إلهام الآخرين ،والت�شارك
معهم لإجناز هدف م�شرتك وحتقيقه ،وتتمثل الثانية يف الإنتاجية
وامل�ساءلة ،وت�شمل و�ضع الأهداف وحتقيقها ،وحتديد احلاجات،
و�إدارة الوقت ،والعمل وفق القيم ،والت�شارك والتعاون مع الزمالء،
وت�شمل الثالثة املهارات االجتماعية والثقافات املتنوعة والتي
متثل قدرة الفرد على العمل ب�شكل مثمر مع زمالئه ،وتقدمي نف�سه
بحرفية واحرتام ،واحت�ضان االختالفات الثقافية واالجتماعية
للآخرين (.)Pacific Policy Research Center, 2010
ومن �أهداف دمج مهارات القرن احلادي والع�رشين يف املنهاج
املدر�سي كما يراها �شلبي ( :)14 ،2014تعليم الطلبة التفكري
والإبداع ،وتنمية قدراتهم على حل امل�شكالت ،و�إك�سابهم مهارات
التعلم ال�رضورية ،واملهارات احلياتية؛ لتطبيقها وممار�ستها يف
املجتمع ب�شكل فاعل ،وتوفري مناخ خ�صب لتطبيق مهارات القرن
احلادي والع�رشين بفهم عميق ملحتوى املناهج الدرا�سية ،وتوفري
فر�ص حيوية ليتعامل الطالب مع �أدوات وخربات العامل احلقيقي.
وي�ؤكد كن كي (� )kin kay, 2010أن دمج مهارات القرن احلادي
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فر�صا للتنمية
والع�رشين يف املناهج التعليمية �سيعطي املعلمني ً
املهنية ،وحتقيق الأهداف املر�صودة التي مل يتمكنوا من حتقيقها
�ساب ًقا؛ لأن هذه املهارات ت�ساعد الطالب يف االبتكار والقيادة،
وتي�رس اندماجهم ب�شكل فاعل يف عملية تعلم املواد الدرا�سية
و�إجنازها مب�ستوى عالٍ من الإتقان؛ مما ينمي قدراتهم ويزيد من
ثقتهم ب�أنف�سهم؛ الذي ينعك�س �إيجا ًبا يف تفاعالتهم احلياتية.
ولقد �سعت وزارة الرتبية والتعليم العايل يف فل�سطني
يف وثيقتها املرجعية للمناهج الفل�سطينية املطورة �أن تواكب
الثورة املعرفية الع�رصية؛ فجعلت من �أهم مرتكزات املناهج
التعليمية تقدمي متعلم ميتلك املعارف ،واملهارات ،واالجتاهات،
والقيم ب�شكل ميكنه من مواكبة امل�ستجدات الع�رصية والعاملية
يف خمتلف املجاالت ،وتنمية ميوله وا�ستعداداته نحو االبتكار
والإبداع ،واالنفتاح على الثقافة العاملية بعيدا عن االنطواء
واالنغالق مع اعتزازه بهويته الوطنية وثقافته العربية الإ�سالمية،
واحرتامه ل�سائر الأديان والثقافات (وزارة الرتبية والتعليم العايل،
ونظرا لأهمية دمج مهارات القرن احلادي والع�رشين
.)3 :2016
ً
يف املناهج التعليمية فقد �أجريت الكثري من الدرا�سات العربية
والأجنبية التي تناولتها منها درا�سة كل من (�شيخ العيد،)2019 ،
و(حجة ،)2018 ،و(ملحم ،)2017 ،و(موبا�سو ،)2017 ،و(�سبحي،
 ،)2016و(اخلزمي والغامدي ،)2016 ،و (التوبي والفواعري،
 ،)2016و(�شلبي ،)2014 ،وهيلي و�ستيلي و�صالح�شور (& Halley
 ،)Steely & Salahshoor, 2013وبو ( ،)Boe, 2013وفوت وروبني
(.)Vogt & Robin, 2012
من خالل م�سح الأدب الرتبوي املتعلق بالدرا�سة ،تبني
�أن مهارات القرن احلادي والع�رشين ا�ستحوذت اهتمام كثري من
الباحثني الرتبويني �سواء العرب �أم الأجانب ،وقد جرى عر�ض
الدرا�سات وترتيبها من احلديث �إىل القدمي.
قامت �شيخ العيد ( )2019بدرا�سة هدفت �إىل حتليل حمتوى
كتب التكنولوجيا للمرحلة الأ�سا�سية يف �ضوء مهارات القرن
احلادي والع�رشين ،وتعرف مدى اكت�ساب طلبة ال�صف العا�رش لها،
وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي ،ومتثلت �أداتها يف
ا�ستمارة حتليل املحتوى واختبار لقيا�س مهارات القرن احلادي
والع�رشين طبق على عينة مكونة من ( )466طالب ًا وطالبة ،وزعت
على ( )234طالباً و( )232طالبة ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن درجة
توفر مهارات القرن احلادي والع�رشين يف حمتوى كتب التكنولوجيا
جاءت قليلة بن�سبة مئوية  ،% 20كما �أظهرت عدم ارتقاء م�ستوى
اكت�ساب الطلبة ملهارات القرن احلادي والع�رشين �إىل م�ستوى االتقان
املحدد بالدرا�سة  ،% 75ومل تظهر النتائج فرو ًقا دالة �إح�صائيا يف
مدى اكت�ساب طلبة ال�صف العا�رش ملهارات القرن احلادي والع�رشين
تعزى ملتغري اجلن�س.
و�أجرى حجة ( )2018درا�سة هدفت �إىل ا�ستق�صاء ت�ضمني كتب
العلوم للمرحلة الأ�سا�سية لل�صفوف ( )9 - 7يف فل�سطني ملهارات
القرن احلادي والع�رشين ،وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي
التحليلي ،ومتثلت �أداتها ا�ستمارة حتليل املحتوى ت�ضمنت ()12
ؤ�رشا على املهارات
مهارة رئي�سة و( )26مهارة فرعية ،و( )96م� ً
تدن وا�ضح يف ت�ضمني
الفرعية ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود ٍ
كتب العلوم لل�صفوف ( )9 - 7ملهارات القرن احلادي والع�رشين

الرئي�سة والفرعية ،وعدم ت�ضمينها ملهارات ا�ستخدام التكنولوجيا،
واملبادرة والتوجه الذاتي ،والقيادة وامل�س�ؤولية.
و�أجرت ملحم ( )2017درا�سة هدفت �إىل تعرف درجة توافر
مهارات القرن احلادي والع�رشين يف مقرر التكنولوجيا للمرحلة
الأ�سا�سية العليا ،ودرجة امتالك الطلبة لتلك املهارات من وجهة
نظرهم ،وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي ،ومتثلت �أداة
الدرا�سة يف ا�ستبانة طبقت على عينة مكونة من ( )328وزعت على
( )168طال ًبا ،و( )160طالبةً ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن درجة
توفر مهارات القرن احلادي والع�رشين يف حمتوى كتب الريا�ضيات
جاءت كبرية بن�سبة مئوية  % 79.8توزعت بن�سب متباينة على
خمتلف املجاالت ؛ �إذ جرى ترتيبها تنازليا كما يلي :مهارات احلياة
والعمل تلتها مهارات التعلم واالبتكار ،ثم مهارات تكنولوجيا
املعلومات وو�سائل الإعالم ،كما �أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق
دالة �إح�صائيا يف درجة امتالك الطلبة ملهارات القرن احلادي
والع�رشين وفق متغري اجلن�س ل�صالح الذكور ،ووفق متغري مكان
الدرا�سة ل�صالح القرى ،بينما ال توجد فروق دالة �إح�صائ ًيا ح�سب
متغري املعدل الدرا�سي.
وقام موبا�سو ( )Mobaso, 2017بدرا�سة هدفت �إىل الك�شف
عن العالقة بني بيئات �إدخال التكنولوجيا وامتالك مهارات القرن
احلادي الع�رشين ملتعلمي املناطق الريفية وا�ستخدمت الدرا�سة
املنهج الو�صفي التحليلي ،ومتثلت �أدواتها يف املقابلة عرب الإنرتنت،
واختبار ملهارات القرن طبق على عينة مكونة من ( )36طال ًبا
وزعت على ( )9طالب للمقابلة ،و( )27طالبا اختبار قبلي بعدي
ملجموعة واحدة ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود عالقة �إيجابية بني
�إدخال التكنولوجيا يف املناطق الريفية وامتالك الطالب ملهارات
القرن احلادي والع�رشين.
وقامت �سبحي ( )2016بدرا�سة هدفت �إىل معرفة مدى
ت�ضمني مهارات القرن احلادي والع�رشين يف مقرر العلوم املطور
لل�صف الأول املتو�سط باململكة العربية ال�سعودية ،وا�ستخدمت
الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي ،ومتثلت �أداتها يف ا�ستمارة
ؤ�رشا موزعة على ()7
حتليل املحتوى التي ا�شتملت على ( )52م� ً
جماالت هي :االبتكار والإبداع ،والتفكري الناقد وحل امل�شكالت،
والتعاون والعمل �ضمن فريق والقيادة ،وفهم الثقافات املتعددة،
وثقافة االت�صاالت واملعلومات والإعالم ،وثقافة احلو�سبة وتقنية
املعلومات واالت�صال ،واملهنة والتعلم املعتمد على الذات ،ومتثلت
العينة يف ( )6مقررات للعلوم لل�صف الأول املتو�سط للف�صلني للعام
الدرا�سي 1437 - 1436هـ ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة انخفا�ض
م�ستوى ت�ضمني مقررات العلوم املطورة ملهارات القرن احلادي
والع�رشين بن�سبة � 22.86%إذ بلغت ن�سبة تناول املقررات لبع�ض
املهارات �صفر.
وهدفت درا�سة اخلزمي والغامدي (� )2016إىل معرفة درجة
توافر مهارات القرن احلادي والع�رشين يف حمتوى كتب الريا�ضيات
لل�صفوف العليا للمرحلة االبتدائية ،وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج
الو�صفي التحليلي متمث ًال ب�أ�سلوب حتليل املحتوى ،كما ا�ستخدمت
�أداة حتليل املحتوى التي ا�شتملت على ( )53مهارة فرعية موزعة
على ( )7جماالت رئي�سة ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن درجة توفر
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مهارات القرن احلادي والعشرين املضمنة في كتب اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا في فلسطني

د .عمر علي دحالن

مهارات القرن احلادي والع�رشين يف حمتوى كتب الريا�ضيات
جاءت متو�سطة بن�سبة مئوية  0.41توزعت بن�سب متباينة على
خمتلف املجاالت ،وجرى ترتيبها تنازليا كما يلي( :التفكري
الناقد وحل امل�شكالت ،املهنة والتعلم املعتمد على الذات ،االبتكار
والإبداع ،ثقافة االت�صاالت واملعلومات والإعالم ،التعاون والعمل
�ضمن فريق ،فهم الثقافات املتعددة ،احلو�سبة وتقنية املعلومات
واالت�صال).

و�أجرى كل من فوت وروبين ( )Vogt & Robin, 2012درا�سة
قامت على مقارنة بني �أطر املناهج الدولية من حيث ت�ضمينها
ملهارات القرن احلادي والع�رشين يف �ضوء التعريف مبهارات القرن،
والفل�سفة والأهداف ،واال�سرتاتيجيات املقرتحة لتنفيذ وتقومي
مهارات القرن يف ممار�سات املعلمني الرتبوية ،و�أظهرت النتائج
وجود تنا�سق كبري بني �أطر املناهج الدولية مو�ضوع املقارنة ،كما
�أظهرت �أن املمار�سات املتعلقة بتنفيذها وتقوميها �ضعيفة.

وهدفت درا�سة التوبي والفواعري (� )2016إىل الك�شف عن دور
م�ؤ�س�سات التعليم العايل ب�سلطنة ُعمان يف �إك�ساب خريجيها مهارات
ومعارف القرن الواحد والع�رشين ،وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج
الو�صفي التحليلي ،ومتثلت �أداتها يف ا�ستبانة تت�ضمن مهارات القرن
احلادي والع�رشين طبقت على عينة مكونة من ( )70طالب ًا وطالبة
من طلبة الت�أهيل الرتبوي يف جامعة نزوى ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة
دورا متو�سطً ا مل�ؤ�س�سات التعليم العايل يف �سلطنة ُعمان يف �إك�ساب
ً
خريجيها مهارات ومعارف القرن الواحد والع�رشين ،كما مل تظهر
الدرا�سة فرو ًقا دالة �إح�صائ ًيا يف ا�ستجابات عينة الدرا�سة تعزى
ملتغري اجلامعة �أو الكلية التي تخرج فيها الطالب.

يتبني لنا مما �سبق �أن الدرا�سات ال�سابقة تنوعت بني العربية
والأجنبية وا�ستخدمت يف جمموعها املنهج الو�صفي ،وتناولت
مهارات القرن احلادي والع�رشين ،وتنوعت عيناتها بني املناهج
الدرا�سية ،وطلبة اجلامعات ،واملعلمني ،وتنوعت �أدواتها بني
بطاقة حتليل املحتوى ،واال�ستبانة ،واملقابلة ،ومتيزت الدرا�سة
احلالية ب�إجرائها على كتب اللغة العربية للمرحلة الأ�سا�سية العليا
يف فل�سطني ،وقد ا�ستفادت الدرا�سة احلالية من الدرا�سات ال�سابقة
يف الت�أ�صيل النظري ملهارات القرن احلادي والع�رشين ،وبناء �أداة
الدرا�سة ،واختيار املعاجلات الإح�صائية.

و�أجرت �شلبي ( )2014درا�سة هدفت �إىل تقومي حمتوى
مناهج العلوم للمرحلة الأ�سا�سية يف �ضوء مهارات القرن احلادي
والع�رشين ،وو�صف لكيفية دجمها يف املناهج ،وا�ستخدمت الدرا�سة
املنهج الو�صفي التحليلي ،و�أ�سلوب حتليل املحتوى ،و�أظهرت
وا�ضحا يف تناول مناهج العلوم يف املرحلة الأ�سا�سية
النتائج تدن ًيا
ً
لهذه املهارات ،كما تو�صلت الدرا�سة �إىل و�ضع �إطار مقرتح يتكون
من ثالث جمموعات من املهارات وهي مهارات التعلم واالبتكار،
ومهارات املعلومات الو�سائط والتكنولوجيا ،ومهارات احلياة
واملهنة ولكل منها مهارات �أ�سا�سية وفرعية.
(& Halley

هدفت درا�سة كل من هيلي و�ستيلي و�صالح�شور
 )Steely & Salahshoor, 2013معرفة مدى ربط مهارات القرن
احلادي والع�رشين باملمار�سات اللغوية لدى عينة من معلمي
اللغات ،وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي ،ومتثلت
�أدواتها يف مقابلة �شخ�صية ،وا�ستبانة عرب الإنرتنت ،وبطاقة حتليل
معلما
معلما وزعت على (ً )12
جرى تطبيقها على عينة مكونة (ً )25
من �أ�صول عربية ،و( )13معلمًا من �أ�صول �صينية ،و�أظهرت نتائج
بع�ضا من ال�صعوبات التي يواجهها معلمو اللغة
الدرا�سة �أن هناك ً
يف امتالكه ملهارات القرن احلادي والع�رشين.
و�أجرى بو ( )Boe, 2013درا�سة هدفت �إىل معرفة مدى
امتالك طالب جامعة غاردنر ويب ()Gardner-Webb University
ملهارات القرن احلادي والع�رشين ،وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج
الو�صفي التحليلي ،ومتثلت �أداتها يف ا�ستبانة عرب الإنرتنت طبقت
على عينة مكونة من ( )682طال ًبا جامع ًيا ،و( )76حما�رضا من
كليات اجلامعة ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة امتالك عينة الدرا�سة من
طالب وحما�رضين ملهارات الت�شارك والتوا�صل والتفكري النقدي،
بينما �أظهرت �ضعفًا يف ا�ستخدام التكنولوجيا واملهارات احلياتية
والتوا�صل العاملي.
125

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
يحر�ص الرتبويون يف العلم على �إك�ساب الطلبة مهارات القرن
احلادي والع�رشين لأهميتها الكبرية يف تهيئة الطالب للتعاي�ش مع
ثورة املعرفة احلديثة ،من خالل تعليمه التفكري وح ّل امل�شكالت،
ومتكينه من التكيف مع م�ستجدات احلياة واملجتمع ،ولتحقيق ذلك
�سعت وزارة الرتبية والتعليم العايل يف فل�سطني �إىل تطوير املناهج
الدرا�سية عامة ليبد�أ تطبيقها يف �سائر املحافظات مطلع العام
الدرا�سي (2017/ 2016م)؛ ما ا�ستدعى �إجراء تقييم ودرا�سات
على هذه املناهج؛ لذلك جاءت هذه الدرا�سة لتلقي ال�ضوء على مدى
ت�ضمني كتب اللغة العربية ملهارات القرن احلادي والع�رشين من
خالل �إجابتها عن الأ�سئلة البحثية التالية:
1 .1ما مهارات القرن احلادي والع�رشين الواجب توافرها يف
كتب اللغة العربية للمرحلة الأ�سا�سية العليا يف فل�سطني؟
2 .2ما درجة ت�ضمن مهارات القرن احلادي والع�رشين
الرئي�سة والفرعية يف كتب اللغة العربية للمرحلة الأ�سا�سية العليا
يف فل�سطني؟

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدرا�سة �إىل:
 حتديد مهارات القرن احلادي والع�رشين الواجب توافرها
يف كتب اللغة العربية للمرحلة الأ�سا�سية العليا يف فل�سطني.
 الك�شف عن مدى ت�ضمني مهارات القرن احلادي والع�رشين
الرئي�سة والفرعية يف كتب اللغة العربية للمرحلة الأ�سا�سية العليا يف
فل�سطني.
أهمية الدراسة:
 ت�ستمد الدرا�سة �أهميتها من حداثة مو�ضوعها الذي جاء
ا�ستجابة للتوجهات العاملية الع�رصية التي تدعو �إىل ت�ضمني
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مهارات القرن احلادي والع�رشين يف املناهج التعليمية.
 قد ت�ساعد قائمة مهارات القرن احلادي والع�رشين التي
توفرها الدرا�سة معلم اللغة العربية للمرحلة الأ�سا�سية العليا يف
حت�سني �أدائه وتطوير قدراته.
 قد تفيد نتائج الدرا�سة القائمني على املناهج و�أ�صحاب
القرار يف �إثراء حمتوى كتب اللغة العربية للمرحلة الأ�سا�سية العليا
بالأن�شطة املنا�سبة؛ لتحقيق الأهداف املتعلقة مبهارات القرن
احلادي والع�رشين.
 قد تفتح هذه الدرا�سة �آفاق ًا بحثية جديدة �أمام الباحثني
يف جمال مهارات القرن احلادي والع�رشين يف مباحث ومراحل
درا�سية خمتلفة.
حدود الدراسة:
اقت�رصت حدود الدرا�سة على كتب اللغة العربية للمرحلة
الأ�سا�سية العليا (التا�سع والعا�رش الأ�سا�سيان) املقررة من وزارة
الرتبية والتعليم والعايل يف فل�سطني للف�صلني الدرا�سيني للعام
الدرا�سي 2020/ 2019م ،با�ستخدام بطاقة حتليل املحتوى التي
ت�شتمل على مهارات القرن احلادي والع�رشين الرئي�سة والفرعية،
واقت�رص حتليل املحتوى على الأهداف التعليمية ،واملحتوى
الدرا�سي ،و�أ�سئلة التقومي.
التعريفات االصطالحية واإلجرائية:
مهارات القرن احلادي والع�رشين :هي جمموع املهارات التي
ددت من م�ؤ�س�سة ال�رشاكة بني ق�سم الرتبية الأمريكية والرابطة
ُح ْ
القومية للرتبية وجمموعة من امل�ؤ�س�سات وال�رشكات التجارية
الأمريكية والتي تتمثل يف مهارات :الإبداع واالبتكار ،والتفكري
الناقد وح ّل امل�شكالت ،التوا�صل والتعاون ،والثقافة املعلوماتية
والتكنولوجية والإعالمية ،والقيادة وامل�س�ؤولية ،والإنتاجية
وامل�ساءلة ،واملهارات االجتماعية والثقافات املتنوعة.
كتب اللغة العربية :هي كتب اللغة العربية املطورة املقررة
على طلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا من قبل وزارة الرتبية والتعليم
العايل الفل�سطينية للعام الدرا�سي 2020 - 2019م

الطريقة واإلجراءات:
منهج الدراسة:
لكي حتقق الدرا�سة �أهدافها ا�ستخدمت �أ�سلوب حتليل املحتوى
الذي عرفه الها�شمي وعطية (« :)175 :2009ب�أنه من �أ�ساليب
البحث العلمي التي تندرج حتت منهج البحث الو�صفي» ،وذلك
ملنا�سبته للدرا�سة للك�شف عن مدى ت�ضمني كتب اللغة العربية
للمرحلة الأ�سا�سية العليا ملهارات القرن احلادي والع�رشين.
جمتمع الدراسة وعينتها:
تكونت عينة الدرا�سة من املجتمع الأ�صلي املكون من جميع
كتب اللغة العربية املقررة على ال�صفني التا�سع والعا�رش الأ�سا�سيني
يف فل�سطني للف�صلني الدرا�سيني للعام الدرا�سي 20120 - 2019م

واجلدول رقم ( )1موا�صفات هذه الكتب.
جدول رقم ()1
مواصفات كتب اللغة العربية للصفين التاسع والعاشر األساسيين

�أ�سئلة

الأهداف

الدرو�س

الوحدات

ال�صفحات

اجلزء

الكتاب

283

20

49

10

135

الأول

ال�صف

269

20

49

10

131

الثاين

التا�سع

298

21

39

9

142

الأول

ال�صف

285

22

34

9

143

الثاين

العا�رش

التقومي

أداة الدراسة:
متثلت الأداة با�ستمارة حتليل حمتوى كتب اللغة العربية
لل�صفني التا�سع والعا�رش الأ�سا�سيني من �إعداد الباحث باال�ستعانة
بالدرا�سات ال�سابقة التالية� :شيخ العيد ( ،)2019وحجة (،)2018
وملحم ( ،)2017و�سبحي ( ،)2016واخلزمي والغامدي (،)2016
والتوبي والفواعري ( ،)2016و�شلبي ( ،)2014وتريلنج وفادل
( .)2013وقد مر بنا�ؤها باخلطوات التالية:
1 .1جرى حتديد مهارات القرن احلادي والع�رشين التي يجب
�أن يت�ضمنها حمتوى كتب اللغة العربية للمرحلة الأ�سا�سية العليا يف
فل�سطني ومتثلت يف ( )7مهارات رئي�سة انبثق عنها ( )41مهارة
فرعية.
2 .2عر�ض اال�ستمارة على جمموعة من املخت�صني يف
املناهج وطرق التدري�س وعلى علم مبهارات القرن احلادي والع�رشين
وعددهم ( )8بغر�ض �إبداء ملحوظاتهم واقرتاحاتهم حولها من حيث
مالءمتها و�سالمة ال�صياغة اللغوية ،وو�ضوح العبارات ومدى
ارتباط املهارات الفرعية باملهارات الرئي�سة ومدى ارتباطها بالفئة
أجريت التعديالت الالزمة من
العمرية ،ويف �ضوء تلك امللحوظات �
ْ
خالل حذف بع�ض املهارات الفرعية ودمج �أخرى لت�صبح املهارات
الفرعية ( )31مهارة موزعة على ( )7مهارات رئي�سة.
3 .3جرى الت�أكد من �صدق ا�ستمارة حتليل املحتوى من خالل
�إقرار املحكمني املخت�صني جلميع املهارات الرئي�سة والفرعية يف
ا�ستمارة التحليل.
ثبات استمارة التحليل:
لقيا�س ثبات ا�ستمارة التحليل ا�ستخدمت الدرا�سة ثبات
حتليل الأفراد حيث اتفق الباحث مع حملل �آخر خمت�ص يف املناهج
وطرائق التدري�س على �أ�س�س التحليل و�إجراءاته ،وقاما باختيار
وحدة درا�سية ب�شكل ع�شوائي وحتليلها ،ومن ثم تطبيق معادلة
هول�ستي وقد بلغ معامل الثبات  % 91وهو معامل ثبات مرتفع
ُيطَ مئِن الباحث �إىل دقة ا�ستمارة التحليل ويزيد من ثقة الباحث يف
تطبيقها ،واجلدول رقم ( )2يو�ضح مهارات القرن احلادي والع�رشين
الكلية والفرعية يف ا�ستمارة التحليل.
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جدول رقم ()2
مهارات القرن الحادي والعشرين الرئيسة والفرعية في استمارة التحليل

م

املهارات الفرعية

املهارات الرئي�سة

ي�شتمل املحتوى على �أفكار ت�سمح بالع�صف الذهني
1

مهارات
الإبداع واالبتكار

يدفع املحتوى الطالب البتكار �أفكار جديدة
يح�ض املحتوى على �إ�ضافة �أفكار وتفا�صيل جديدة لفكرة ما
يحبب املحتوى الطالب يف �إبداء ر�أيه

2

مهارات التفكري الناقد
وحل امل�شكالت

ي�شجع املحتوى على تو�ضيح الأفكار وتف�سريها
ي�شتمل على مواقف وا�ضحة تنمي مهارات اتخاذ القرار
يحتوي �أ�سئلة تف�رس وجهات النظر املتباينة
يت�ضمن مواقف خمتلفة وم�شكالت متنوعة
يت�ضمن املحتوى �أن�شطة للتعلم الزمري

3

مهارات التوا�صل
والتعارف

ينمي املحتوى االجتاهات الإيجابية نحو العمل يف فريق
ي�شتمل املحتوى على مواقف تنمي مهارات االت�صال
ي�شتمل املحتوى على مواقف تنمي القيادة واملبادرة
يح�ض املحتوى على التوا�صل البناء مع الآخرين
ي�ساعد املحتوى على الو�صول �إىل م�صادر املعلومات ب�أقل جهد ووقت
ي�شجع املحتوى على تقومي املعلومات نقد ًيا

4

الثقافة املعلوماتية
والتكنولوجيا والإعالمية

يح�ض املحتوى على توظيف و�سائل وتقنيات تكنولوجية متعددة
يت�ضمن املحتوى مو�ضوعات ت�ستدعي توظيف التقنيات احلديثة
يوفر املحتوى مواقف لتوظيف البيئة الرقمية
ي�شري املحتوى �إىل حماكمة م�صادر املعلومات
ينمي املحتوى االجتاهات الإيجابية نحو توظيف التكنولوجيا
ينمي املحتوى مهارات القيادة وتوجيه الآخرين

5

مهارات القيادة
وامل�س�ؤويلة

ينمي املحتوى ال�شعور بامل�س�ؤولية وحتمل النتائج
يح�ض املحتوى على العمل امل�شرتك لتحقيق الأهداف
يعزز املحتوى قيم االنتماء والعمل مل�صلحة املجتمع
ي�شجع املحتوى على �إدارة الوقت ب�شكل فاعل

6

مهارات الإنتاجية وامل�ساءلة

7

املهارات االجتماعية والثقافات املتنوعة

يعزز املحتوى العمل وفق القيم الإ�سالمية
ينمي ال�شعور بامل�س�ؤولية وحتمل النتائج
يت�ضمن املحتوى خربات تعزز مهارات التفاعل مع الآخرين (كالتحدث والإ�صغاء)
تنمي املحتوى قيم احرتام الثقافات الأخرى
يدعم املحتوى االلتزام بالقيم االجتماعية املختلفة
يت�ضمن املحتوى ثقافات خمتلفة لبلدان متعددة
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املئوية ،ومعادلة هول�ستي عرب الأفراد كما جرى حتديد معيار
احلكم على مدى ت�ضمني كتب اللغة العربية ملهارات القرن احلادي
والع�رشين الذي ا�س ُت ِن َد عليه يف �ضوء الدرا�سات ال�سابقة وحتكيمه من
ال�سادة املحكمني وظهر وفق جدول رقم (.)3

ضوابط التحليل:
اتبع الباحث يف عملية التحليل القواعد الآتية:
1 .1هدفت عملية التحليل حتديد مدى ت�ضمني كتب اللغة
العربية للمرحلة الأ�سا�سية العليا ملهارات القرن احلادي والع�رشين.
 2 .2جرت عملية التحليل جلميع مو�ضوعات كتب اللغة
العربية املقررة على ال�صفني التا�سع والعا�رش الأ�سا�سيني للف�صلني
الدرا�سيني املقرة من وزارة الرتبية والتعليم للعام الدرا�سي 2019
  2020با�ستثناء مقدمة الكتاب وغالفه وفهار�سه.3 .3جرت عملية التحليل يف �ضوء فئات التحليل وهي مهارات
القرن احلادي والع�رشين الكلية والفرعية الواردة يف ا�ستمارة
التحليل.
4 .4اعتمدت الدرا�سة وحدة اجلملة �أو الفكرة كوحدة للتحليل
ملالءمتها لطبيعة الدرا�سة.

جدول ()3
معيار الحكم على مدى تضمين كتب اللغة العربية لمهارات القرن الحادي والعشرين

الن�سبة املئوية

مدى الت�ضمني

�إىل

من

مت�ضمنة بدرجة قليلة

%30

%0

مت�ضمنة بدرجة متو�سطة

%70

�أكرب من30%

مت�ضمنة بدرجة كبرية

%100

�أكرب من 70%

نتائج الدراسة:
الإجابة عن ال�س�ؤال الأول والذي ين�ص على :ما مهارات
القرن احلادي والع�رشين الواجب توافرها يف كتب اللغة العربية
للمرحلة الأ�سا�سية العليا يف فل�سطني؟ ومتثلت الإجابة يف حتديد
�سبع مهارات رئي�سة هي :الإبداع واالبتكار ،التفكري الناقد وحل
امل�شكالت ،التوا�صل والتعارف ،الثقافة املعلوماتية والتكنولوجيا
والإعالمية ،القيادة وامل�س�ؤولية ،الإنتاجية وامل�ساءلة ،االجتماعية
والثقافات املتنوعة والفرعية انبثق عنها  31مهارة فرعية احتوتها
ا�ستمارة حتليل املحتوى بعد �إجماع املحكمني عليها.
الإجابة عن ال�س�ؤال الثاين والذي ن�ص على :ما درجة ت�ضمن
مهارات القرن احلادي والع�رشين الرئي�سة والفرعية يف كتب اللغة
العربية للمرحلة الأ�سا�سية العليا يف فل�سطني؟ وللإجابة عن هذا
ال�س�ؤال جرى حتليل حمتوى كتب اللغة العربية لل�صفني التا�سع
والعا�رش الأ�سا�سيني ومت ح�ساب التكرارات والن�سب املئوية ملدى
توافر املهارات الرئي�سة واجلدول رقم ( )4يو�ضح ذلك.

خطوات عملية التحليل:
1 .1قام الباحث بقراءة مو�ضوعات كتب اللغة العربية عينة
الدرا�سة ب�شكل دقيق ومتعمق.
تكرار
2 .2ر�صد مهارات القرن احلادي والع�رشين ب�إعطاء
ٍ
واح ٍد لكل قيمة ظهرت يف املحتوى ب�صورة �رصيحة.
3 .3جمع التكرارات لكل مهارة وتفريغها يف جداول.
�4 .4إيجاد الن�سب املئوية والرتب لتكرارات للمهارات.
5 .5تتحدد الن�سبة املئوية للمهارة الكلية مبجموع التكرارات
التي حت�صل عليها مهاراتها الفرعية.
املعامالت اإلحصائية
لتحليل البيانات والإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة ا�ستخدمت
الدرا�سة عد ًدا من الأ�ساليب الإح�صائية متثلت بالتكرارات والن�سب

جدول ()4
التكرارات والنسب المئوية لمهارات القرن الحادي والعشرين المضمنة في كتب اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا

جمموع العا�رش

اجلزء الثاين

اجلزء الأول

جمموع النا�سع

اجلزء الثاين

اجلزء الأول

6

9.6%

89

51

25

26

38

18

20

3

الإبداع واالبتكار

1

1

22.2%

207

98

46

52

109

56

53

5

التفكري الناقد وحل امل�شكالت

2

3

15.3%

143

76

42

34

67

38

29

5

التوا�صل والتعارف

3

5

14%

130

66

43

23

64

52

12

7

الثقافة املعلوماتية والتكنولوجية

4

7

8.2%

76

43

22

21

33

19

14

4

القيادة وامل�س�ؤولية

5

2

16.1%

150

80

42

38

70

37

33

3

الإنتاجية وامل�ساءلة

6

4

14.6%

136

74

39

35

62

28

34

4

املهارات االجتماعية والثقافات املتنوعة

7

100%

931

488

259

229

443

248

195

31

الرتتيب

للمهارات

املهارات الفرعية

ال�صف العا�رش

ال�صف التا�سع

الن�سبة
املئوية

املجموع
الكلي

52.4 %

47.6 %
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املعلوماتية والتكنولوجية على الرتتيب اخلام�س بن�سبة ،% 14
وح�صلت مهارات الإبداع واالبتكار على الرتتيب ال�ساد�س بن�سبة
 ،% 9.6وح�صلت مهارات القيادة وامل�س�ؤولية على الرتتيب ال�سابع
والأخري بن�سبة .% 8.2
وفيما ي�أتي تعر�ض نتائج درجة ت�ضمن مهارات القرن احلادي
والع�رشين الفرعية يف كتب اللغة العربية للمرحلة الأ�سا�سية العليا
يف فل�سطني مبحاورها ال�سبعة:
● ●�أوالً :املهارات الفرعية للإبداع واالبتكار ويو�ضحها
جدول ()5

يتبني من جدول (� )4أن جمموع تكرارات مهارات القرن
احلادي والع�رشين التي ت�ضمنتها كتب اللغة العربية لل�صفني التا�سع
والعا�رش الأ�سا�سيني ( )931حيث توافرت بن�سبة  % 47.6يف كتاب
ال�صف التا�سع بعدد تكرارات  443وبن�سبة  % 52.4يف كتاب
ال�صف العا�رش بعدد تكرارات  488وح�صلت مهارات التفكري الناقد
وحل امل�شكالت على الرتتيب الأول بن�سبة  22.2%بينما ح�صلت
مهارات الإنتاجية وامل�ساءلة على الرتتيب الثاين بن�سبة ،% 16.1
وح�صلت مهارات التوا�صل والتعارف على الرتتيب الثالث بن�سبة
 ،% 15.3وح�صلت املهارات االجتماعية والثقافات املتنوعة
على الرتتيب الرابع بن�سبة ( ،)% 14.6وح�صلت مهارات الثقافة

جدول ()5
التكرارات والنسب المئوية للمهارات الفرعية لإلبداع واالبتكار

ال�صف العا�رش

للتكرارات

جمموع العا�رش

اجلزء الثاين

اجلزء الأول

جمموع التا�سع

اجلزء الثاين

اجلزء الأول

الن�سبة املئوية

املجموع

ال�صف التا�سع
املهارات الفرعية ملجال الإبداع واالبتكار

م

1.7%

16

7

3

4

9

5

4

ي�شتمل على �أفكار ت�سمح بالع�صف الذهني

1

2.8%

26

16

7

9

10

4

6

يدفع املحتوى الطالب البتكار �أفكار جديدة

2

5%

47

28

15

13

19

9

10

يح�ض على �إ�ضافة �أفكار جديدة لفكرة ما

3

9.6%

89

51

25

26

38

18

20

الكلي

5.5%

املجموع الكلي
9.6%

4.1%

وتفا�صيل جديدة لفكرة ما» على ن�سبة على �أعلى التكرارات بعدد 47
بينما ح�صلت مهارة «ي�شتمل املحتوى على �أفكار ت�سمح بالع�صف
الذهني» على �أقل التكرارات بعدد .16
● ●ثان ًيا :املهارات الفرعية للتفكري الناقد وحل امل�شكالت
ويو�ضحها جدول رقم ()6

يت�ضح من جدول ( )5ال�سابق �أن املهارات الفرعية ملجال
الإبداع واالبتكار متوفرة يف حمتوى كتب اللغة العربية لل�صفني
التا�سع والعا�رش الأ�سا�سيني بدرجة قليلة ،فقد ح�صلت على 89
تكرارا بن�سبة مئوية  % 9.6من جمموع التكرارات ،فقد جاءت
ً
بن�سبة  % 4.1يف كتاب ال�صف التا�سع وبن�سبة  % 5.5يف كتاب
ال�صف العا�رش ،وح�صلت مهارة «يح�ض املحتوى على �إ�ضافة �أفكار

جدول ()6
التكرارات والنسب المئوية للمهارات الفرعية للتفكير الناقد وحل المشكالت

2.1%

20

7

3

4

13

6

7

ي�شتمل على مواقف تنمي مهارات اتخاذ القرار

6

1%

9

4

2

2

5

3

2

يحتوي �أ�سئلة تف�رس وجهات النظر املتباينة

7

3.9%

36

20

9

11

16

7

9

يت�ضمن مواقف خمتلفة وم�شكالت متنوعة

8

22.2%

207

98

46

52

109

56

53

العا�رش

14.6%

136

62

30

32

74

39

35

ي�شجع املحتوى على تو�ضيح الأفكار وتف�سريها

5

جمموع

اجلزء الثاين

اجلزء الأول

0.6%

6

5

2

3

1

1

0

يحبب املحتوى الطالب يف �إبداء ر�أيه

4

10.5%

التا�سع

امل�شكالت

جمموع

اجلزء الثاين

املئوية

التكرارات

ال�صف العا�رش

اجلزء الأول

الن�سبة

جمموع

ال�صف التا�سع

املهارات الفرعية ملجال التفكري الناقد وحل

11.7%

129

املجموع
22.2%

م
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تو�ضيح الأفكار وتف�سريها» على �أعلى التكرارات بعدد  136بينما
ح�صلت مهارة «يحبب املحتوى الطالب يف �إبداء ر�أيه» على �أقل
التكرارات بعدد .6
● ●ثالثًا :املهارات الفرعية للتوا�صل والتعارف ويو�ضحها
جدول رقم ()7

يت�ضح من جدول ( )6ال�سابق �أن املهارات الفرعية ملجال
التفكري الناقد وحل امل�شكالت متوفرة يف حمتوى كتب اللغة العربية
لل�صفني التا�سع والعا�رش الأ�سا�سيني بدرجة قليلة؛ �إذ ح�صلت على
 207تكرارات بن�سبة مئوية  % 22.2من جمموع التكرارات حيث
جاءت بن�سبة  % 11.7يف كتاب ال�صف التا�سع وبن�سبة % 10.5
يف كتاب ال�صف العا�رش ،وح�صلت مهارة «ي�شجع املحتوى على

جدول ()7
التكرارات والنسب المئوية للمهارات الفرعية للتواصل والتعارف

الن�سبة املئوية

جمموع التكرارات

جمموع العا�رش

اجلزء الثاين

اجلزء الأول

جمموع التا�سع

اجلزء الثاين

ال�صف العا�رش

اجلزء الأول

ال�صف التا�سع

%3.8

35

21

13

8

14

8

6

يت�ضمن �أن�شطة للتعلم الزمري

9

%4.2

39

19

9

10

20

12

8

ينمي االجتاهات الإيجابية نحو العمل يف فريق

10

%1.2

12

7

7

0

5

5

0

ي�شتمل على مواقف تنمي مهارات االت�صال

11

%1.3

12

5

2

3

7

3

4

ي�شتمل على مواقف تنمي القيادة واملبادرة

12

%4.8

45

24

11

13

21

10

11

يح�ض على التوا�صل البناء مع الآخرين

13

%15.3

143

76

42

34

67

38

29

8.1 %

املهارات الفرعية ملجال التوا�صل والتعارف

املجموع
% 15.3

%7.2

يت�ضح من جدول ( )7ال�سابق �أن املهارات الفرعية ملجال
التوا�صل والتعارف متوفرة يف حمتوى كتب اللغة العربية لل�صفني
التا�سع والعا�رش الأ�سا�سيني بدرجة قليلة حيث ح�صلت على 143
تكرارًا بن�سبة مئوية % 15.3من جمموع التكرارات ،فقد جاءت
بن�سبة  % 7.2يف كتاب ال�صف التا�سع وبن�سبة  % 8.1يف كتاب
ال�صف العا�رش ،وح�صلت مهارة ينمي املحتوى االجتاهات الإيجابية

م

نحو العمل يف فريق» على �أعلى التكرارات بعدد  39بينما ح�صلت
مهارة « ي�شتمل املحتوى على مواقف تنمي مهارات االت�صال» على
�أقل التكرارات بعدد .12
● ●راب ًعا :املهارات الفرعية للثقافة املعلوماتية
والتكنولوجية ويو�ضحها جدول رقم ()8

جدول ()8
التكرارات والنسب المئوية للمهارات الفرعية للثقافة المعلوماتية والتكنولوجية

الن�سبة املئوية
%4.7

44

21

9

12

23

11

12

يت�ضمن مو�ضوعات ت�ستدعي توظيف التقنيات احلديثة

17

%1.5

14

12

9

3

2

2

0

يوفر مواقف لتوظيف البيئة الرقمية

18

%0.2

2

0

0

0

2

2

0

ي�شري �إىل حماكمة م�صادر املعلومات

19

%2.4

22

12

6

6

10

10

0

ينمي االجتاهات الإيجابية نحو توظيف التكنولوجيا

20

%14

130

66

43

23

64

52

12

العا�رش

%3

28

8

8

0

20

20

0

يح�ض على توظيف و�سائل وتقنيات تكنولوجية متعددة

16

جمموع

اجلزء الثاين

اجلزء الأول

%1.7

16

11

11

0

5

5

0

ي�شجع املحتوى على تقومي املعلومات نقد ًيا

15

% 7.1

التا�سع

%0.5

4

2

0

2

2

2

0

ي�ساعد يف الو�صول �إىل م�صادر املعلومات ب�أقل جهد ووقت

14

جمموع

اجلزء الثاين

التكرارات

ال�صف العا�رش

اجلزء الأول

جمموع

ال�صف التا�سع

% 6.9

املهارات الفرعية ملجال الثقافة املعلوماتية والتكنولوجية

املجموع
% 14

130

م

مهارات القرن احلادي والعشرين املضمنة في كتب اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا في فلسطني

يت�ضح من جدول ( )8ال�سابق �أن املهارات الفرعية ملجال
الثقافة املعلوماتية والتكنولوجية متوفرة يف حمتوى كتب اللغة
العربية لل�صفني التا�سع والعا�رش الأ�سا�سيني بدرجة قليلة حيث
تكرارا بن�سبة مئوية % 14من جمموع التكرارات،
ح�صلت على 130
ً
وقد جاءت بن�سبة  % 6.9يف كتاب ال�صف التا�سع وبن�سبة 7.1
 %يف كتاب ال�صف العا�رش ،وح�صلت مهارة « يت�ضمن املحتوى

د .عمر علي دحالن

مو�ضوعات ت�ستدعي توظيف التقنيات احلديثة» على �أعلى التكرارات
بعدد  ،44بينما ح�صلت مهارة « ي�شري املحتوى �إىل حماكمة م�صادر
املعلومات» على �أقل التكرارات بعدد (.)2
● ●خام�سً ا :املهارات الفرعية للقيادة وامل�س�ؤولية ويو�ضحها
جدول رقم ()9

جدول ()9
التكرارات والنسب المئوية للمهارات الفرعية للقيادة والمسؤولية

ال�صف التا�سع

ال�صف العا�رش
جمموع العا�رش

اجلزء الثاين

%2.9

25

17

9

8

%2.5

24

13

6

7

11

%8.2

76

43

22

21

33

اجلزء الأول

%1.6

15

7

4

جمموع التا�سع

%1.2

12

6

3

اجلزء الثاين

املئوية

التكرارات

اجلزء الأول

الن�سبة

جمموع

املهارات الفرعية ملجال القيادة وامل�س�ؤولية

م

3

6

4

2

ينمي املحتوى مهارات القيادة وتوجيه الآخرين

21

3

8

5

3

ينمي املحتوى ال�شعور بامل�س�ؤولية وحتمل النتائج

22

8

3

5

يح�ض املحتوى على العمل امل�شرتك لتحقيق الأهداف

23

7

4

يعزز املحتوى قيم االنتماء والعمل مل�صلحة املجتمع

24

19

14

%4.6

املجموع

%3.6

يت�ضح من جدول ( )9ال�سابق �أن املهارات الفرعية ملجال
القيادة وامل�س�ؤولية متوفرة يف حمتوى كتب اللغة العربية لل�صفني
التا�سع والعا�رش الأ�سا�سيني بدرجة قليلة ؛ فقد ح�صلت على 76
تكرارا بن�سبة مئوية % 8.2من جمموع الت كرارات ،حيث جاءت
ً
بن�سبة  % 3.6يف كتاب ال�صف التا�سع وبن�سبة  % 4.6يف كتاب
ال�صف العا�رش ،وح�صلت مهارة « يعزز املحتوى قيم االنتماء والعمل

%8.2

مل�صلحة املجتمع» على �أعلى التكرارات بعدد  ،24بينما ح�صلت
مهارة « ينمي املحتوى مهارات القيادة وتوجيه الآخرين» على �أقل
التكرارات بعدد .12
● ●�ساد�سً ا :املهارات الفرعية للإنتاجية وامل�ساءلة ويو�ضحها
جدول رقم ()10

جدول ()10
التكرارات والنسب المئوية للمهارات الفرعية لل

ال�صف التا�سع

ال�صف العا�رش
التكرارات

جمموع العا�رش

اجلزء الثاين

اجلزء الأول

جمموع التا�سع

اجلزء الثاين

اجلزء الأول

%0

0

0

0

0

0

0

0

ي�شجع املحتوى على �إدارة الوقت ب�شكل فاعل

25

% 12

112

58

32

26

54

25

29

يعزز املحتوى العمل وفق القيم الإ�سالمية

26

% 4.1

38

22

10

12

16

12

4

ي�شجع على الت�شارك مع الآخرين لإجناز الأهداف

27

% 16.1

150

80

42

38

70

37

33

الن�سبة

جمموع

املئوية

% 8.6

% 7.5

يت�ضح من جدول ( )10ال�سابق �أن املهارات الفرعية ملجال
الإنتاجية وامل�ساءلة متوفرة يف حمتوى كتب اللغة العربية لل�صفني
التا�سع والعا�رش الأ�سا�سيني بدرجة قليلة؛ فقد ح�صلت على 150
تكرارا بن�سبة مئوية % 16.1من جمموع التكرارات ،حيث جاءت
ً
131

املهارات الفرعية ملجال الإنتاجية وامل�ساءلة

م

املجموع
% 16.1

بن�سبة  % 7.5يف كتاب ال�صف التا�سع وبن�سبة  % 8.6يف كتاب
ال�صف العا�رش ،وح�صلت مهارة « يعزز املحتوى العمل وفق القيم
الإ�سالمية» على �أعلى التكرارات بعدد  ،112بينما مل حت�صل مهارة
« ي�شجع املحتوى على �إدارة الوقت ب�شكل فاعل» على �أي تكرار.
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�ساب ًعا :املهارات الفرعية للمهارات االجتماعية والثقافات املتنوعة ويو�ضحها جدول رقم ()11
جدول ()11
التكرارات والنسب المئوية للمهارات الفرعية للمهارات االجتماعية والثقافات المتنوعة

ال�صف التا�سع

ال�صف العا�رش
التكرارات

جمموع العا�رش

اجلزء الثاين

اجلزء الأول

جمموع التا�سع

اجلزء الثاين

اجلزء الأول

%1

10

7

4

3

3

3

0

%0.9

8

6

2

4

2

0

2

الن�سبة

جمموع

املئوية

املهارات الفرعية ملجال املهارات االجتماعية والثقافات
املتنوعة
يت�ضمن املحتوى خربات تعزز مهارات التفاعل مع الآخرين

م

28

(كالتحدث والإ�صغاء)
تنمي املحتوى قيم احرتام الثقافات الأخرى

29

%12.1

113

59

33

26

54

25

29

يدعم املحتوى االلتزام بالقيم االجتماعية املختلفة

30

%0.6

5

2

0

2

3

0

3

يت�ضمن املحتوى ثقافات خمتلفة لبلدان متعددة

31

%14.6

136

74

39

35

62

28

34

%8

املجموع

%6.6

يت�ضح من جدول ( )11ال�سابق �أن املهارات الفرعية ملجال
املهارات االجتماعية والثقافات املتنوعة متوفرة يف حمتوى كتب
اللغة العربية لل�صفني التا�سع والعا�رش الأ�سا�سيني بدرجة قليلة؛
تكرارا بن�سبة مئوية % 14.6من جمموع
�إذ ح�صلت على 136
ً
التكرارات ،حيث جاءت بن�سبة  % 6.6يف كتاب ال�صف التا�سع
وبن�سبة  % 8يف كتاب ال�صف العا�رش ،وح�صلت مهارة «يدعم
املحتوى االلتزام بالقيم االجتماعية املختلفة» على �أعلى التكرارات
بعدد  ،113بينما ح�صلت مهارة « يت�ضمن املحتوى ثقافات خمتلفة
لبلدان متعددة» على �أقل التكرارات بعدد .5
مناقشة نتائج الدراسة:
من خالل قراءة اجلداول التحليلية والإجابة عن �أ�سئلة
الدرا�سة التي تو�ضح مدى ت�ضمني كتب اللغة العربية للمرحلة
الأ�سا�سية العليا (ال�صفان التا�سع والعا�رش الأ�سا�سيني) ملهارات
القرن احلادي والع�رشين ،يت�ضح �أن �أعلى ن�سبة مئوية لت�ضمني
هذه املهارات  ،% 22.2وهي �أقل من  % 30املعيار الذي حددته
بناء على الدرا�سات ال�سابقة و�آراء املحكمني واخلرباء؛ ما
الدرا�سة ً
يدل على �ضعف االهتمام بهذه املهارات ،وقلة انتباه معدي املناهج
لأهمية ت�ضمينها يف كتب اللغة العربية حيث جاءت جميعها بن�سب
قليلة ،وقد احتلت مهارات التفكري الناقد وحل امل�شكالت الرتتيب
الأول بن�سبة  ،% 22.2وح�صلت مهارات الإنتاجية وامل�ساءلة على
الرتتيب الثاين  ،% 16.1بينما ح�صلت مهارات التوا�صل والتعارف
على الرتتيب الثالث بن�سبة  ،15.3%وح�صلت املهارات االجتماعية
والثقافات املتنوعة على الرتتيب الرابع بن�سبة  ،% 14.6وح�صلت
مهارات الثقافة املعلوماتية والتكنولوجية على الرتتيب اخلام�س
بن�سبة  ،% 14بينما مهارات الإبداع واالبتكار على الرتتيب
ال�ساد�س بن�سبة  ،% 9.6وح�صلت مهارات القيادة وامل�س�ؤولية على
الرتتيب ال�سابع والأخري بن�سبة .% 8.2
ويت�ضح لنا من النتائج ال�سابقة وجود انخفا�ض وا�ضح
وملحوظ يف تناول حمتوى كتب اللغة العربية لل�صفني التا�سع

%14.6

والعا�رش الأ�سا�سيني ملهارات احلادي والع�رشين وقد يعود ال�سبب يف
ذلك �إىل عدم وجود م�صفوفة ملهارات القرن احلادي والع�رشين �أثناء
�إعداد منهاج اللغة العربية ،وال�رسعة الكبرية يف �إجناز املناهج التي
�أدت بال�رضورة �إىل �إهمال مثل هذه املهارات ،وذلك يتناق�ض مع
الوثيقة املرجعية للمناهج الفل�سطينية التي دعت �إىل مواكبة الثورة
املعرفية وامل�ستجدات الع�رصية والعاملية يف خمتلف املجاالت،
وجعلت املتعلم الذي ميتلك املعارف واملهارات واالجتاهات
والقيم من �أهم مرتكزات املناهج التعليمية ،ودعت �إىل تنمية ميوله
وا�ستعداداته نحو االبتكار والإبداع ،واالنفتاح على الثقافة العاملية
بعيدا عن االنطواء واالنغالق مع اعتزازه بهويته الوطنية وثقافته
العربية الإ�سالمية ،واحرتامه ل�سائر الأديان والثقافات.
و�إن تركيز كتب اللغة العربية على الأهداف املعرفية التي ال
ت�سمح للطلبة مبمار�سة مهارات القرن احلادي والع�رشين املتنوعة،
واهتمامها بالأهداف املعرفية التي تعتمد على احلفظ والتف�سري
والتطبيق وبع�ض التحليل وارتباط �أ�سئلة التقومي مبحتوى الدر�س
املعريف ال�سطحي ،والأن�شطة املنهجية يف الكتب مل ت�شجع على
العمل الت�شاركي وتبادل الثقافات؛ ما �أ�ضعف ت�ضمني مهارات
القرن احلادي والع�رشين يف حمتوى املنهاج ،وما توفر يف املحتوى
الدرا�سي من مهارات قليلة �إمنا جاء ب�شكل عفوي و�سطحي باجتهاد
من مع ّدي هذه املناهج.
وقد اتفقت نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج العديد من الدرا�سات
العربية والأجنبية مثل :درا�سة �شيخ العيد ( )2019ونتائج درا�سة
حجة ( ،)2018ونتائج درا�سة �سبحي ( ،)2016ودرا�سة �شلبي
( ،)2014ودرا�سة بو ( ،)Boe,2013التي �أقرت بوجود انخفا�ض
يف م�ستوى ت�ضمني مناهج التكنولوجيا والعلوم ملهارات القرن
احلادي والع�رشين ،كما �أنها تعاين من ق�صور وا�ضح يف �إعداد
الطلبة للعمل واحلياة يف القرن احلادي والع�رشين ،و�أغفلت
دورها يف تهيئة املتعلم و�إعداده ملواجهة حتديات القرن ،عالوة
عن الت�ضمني ال�سطحي للمهارات دون عمق �أو تخطيط ،وقليل يف
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الأن�شطة والتدريبات التي من �ش�أنها تدعيم هذه املهارات وتقومي
مدى امتالكها من قبل الطلبة ،كما اتفقت نتائج هذه الدرا�سة مع
درا�سة هيلي و�ستيلي و�صالح�شور(  (�Halley & Steely & Salah
 ،)shoor, 2013التي �أظهرت �صعوبات يواجهها معلمو اللغات يف
أي�ضا مع
امتالكهم ملهارات القرن احلادي والع�رشين ،واتفقت � ً
نتائج درا�سة الثوبي والفواعري ( )2016التي ك�شفت عن �ضعف دور
م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف �إك�ساب خريجيها مهارات القرن احلادي
والع�رشين ،كما ميكن �أن تف�رس هذه النتائج ب�ضعف ت�ضمني مهارات
القرن احلادي والع�رشين ب�شكل دقيق وعميق يف الإطار املرجعي
لبناء مناهج اللغة العربية يف املرحلة الأ�سا�سية العليا ،وبالتايل مل
تتوفر يف املحتوى الدرا�سي ب�شكل ملحوظ وما جاء من مهارات �إمنا
جاء ب�شكل عفوي و�سطحي باجتهاد من مع ّدي هذه املناهج.

التوصيات
يف �ضوء النتائج ال�سابقة تو�صي الدرا�سة مبا يلي:
 �رضورة و�ضع القائمني على املناهج يف وزارة الرتبية
والتعليم العايل ت�صور مقرتح لإعادة ت�ضمني مهارات القرن احلادي
والع�رشين يف مناهج اللغة العربية للمرحلة الأ�سا�سية العليا.
 ت�صميم دائرة املناهج يف وزارة الرتبية والتعليم العايل
�أن�شطة تعليمية �إثرائية تت�ضمن مهارات القرن احلادي والع�رشين يف
كتب اللغة العربية للمرحلة الأ�سا�سية العليا.
 العمل على ت�ضمني مهارات القرن احلادي والع�رشين
يف كل مكونات منهاج اللغة العربية للمرحلة الأ�سا�سية العليا من
�أهداف وحمتوى وتقومي و�أن�شطة خمتلفة.
 �إجراء درا�سات متنوعة لتعرف مدى ت�ضمني مهارات القرن
احلادي والع�رشين يف كتب اللغة العربية يف مراحل درا�سية �أخرى.
 �إجراء درا�سة للتعرف �إىل مدى امتالك معلمي اللغة العربية
يف التعليم العام ملهارات القرن احلادي والع�رشين.
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