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 امللدص

هدف إلى تقويم محتوى مناهج العموم بالمرحمة المتوسطة في ضوء مهارات القرن 
المنهج الوصفي, وقد تم تطبيق عممية  الدراسةشرين, واستخدم لتحقيق أهداف الحادي والع

التقويم عمى عدد من الوحدات في مناهج العموم بالمرحمة المتوسطة, باختيار من كل فصل 
( وحدات متضمنة في كتب العموم 6تمثمت ) وحدات وبالتالي فإن عينة الدراسةإحدى ال يدراس

القرن الحادي والعشرين كأداة  تإعداد قائمة تحميل وفق مهاراتم لممرحمة المتوسطة, وقد 
 التعمم إلى نتائج من أهمها: أن مهارات ستخدمت لغرض التحميل, وتوصمت الدراسةا لمدراسة

 الثقافة واإلبداع متوفرة في مناهج العموم لممرحمة المتوسطة بدرجة ضعيفة, وأن مهارات

منهج الصف الثالث الرقمية في منهج العموم لمصف األول المتوسط غير متوفرة, أيًضا في 
 المتوسط, بينما هي متوفرة في مناهج الصف الثاني المتوسط بدرجة ضعيفة, وأن مهارات

ت إليه والمهنة غير متوفرة بمناهج العموم لممرحمة المتوسطة, وفي ضوء ما توصم الحياة
 من نتائج تم وضع العديد من التوصيات والمقترحات. الدراسة
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  :كدةةامل

العشرررين إلررى إعررادة و شرررعت العديررد مررن المؤسسررات التربويررة فرري بدايررة القرررن الحررادي 
النظرررر فررري توجيهاتهرررا إلصرررتح النظرررام التربررروي وجميرررع عناصرررر  لكررري يتوافرررق مرررع متغيررررات 

وتحقيق تناغم إيجابي معه من ختل التركيز عمرى المهرارات التري ترقرى  ,ومتطمبات هذا العصر
بناء مجتمع متطور قادر عمى مواجهرة تحرديات هرذا العصرر المتسررع بالمتعممين لممشاركة في 
 بالعمم والمعرفة واالبتكار.

 تكنولوجيرا مجرال فري كفراءة المعممرين بمعرايير المعنرون اليونسركو تقريرر ونظرًا لما أشرار
االهتمرام  إلرى م 2008 عرام بمنردن الرنشء  عقرول تفعيرل"مرؤتمر  فري واالتصرال المعمومرات
 التربيرة ميرادين بكثيرر شرامًت يتجراوز تفكيرراً  بهرا والتفكيرر والعشررين الحرادي القررن بمهرارات
الحيراة  مردى يكرون وأن وتعميمره التعمريم إثرراء التربويرة وضررورة السياسرة بتنويرع والتعمريم

 مرع لمعريش والرتعمم ,والرتعمم لمعمرل ,لممعرفرة الرتعمم أساسرية: دعرائم أربعرة عمرى باالسرتناد
 إنتراج المعرفرة وهري ,والعشررين الحرادي القررن مهرارات أهرم ليشرمل المررء وتعمرم ,اآلخررين
)الخررزيم  وغيرهرا ,الناقررد والتفكيرر ,واالبتكررار ,واإلبرداع ,واالتصرال ,التعرراون وقابميرة ,الجديردة
   .(2016 ,والغامدي
 فري لمرتعمم مهرارات سربع والعشررين القررن الحرادي لمهرارات شرراكة منظمرات حرددت وقرد

 والتعراون ,واالبتكرار واإلبرداع ,المشركمة وحرل الناقرد التفكيرر وهري: والعشررينالحرادي  القررن
 ,واإلعرتم والمعمومرات االتصراالت وثقافرة ,الثقافرات المتعرددة وفهرم ,والقيرادة فريرق فري والعمرل

الرذات )تررلينج  المعتمرد عمرى والرتعمم والمهنرة ,واالتصرال المعمومرات وتقنيرة وثقافرة الحوسربة
  ,لررررذلك كرررران مررررن ضرررررورة االهتمررررام بمهررررارات القرررررن الحررررادي والعشرررررون(. 2013 ,وفررررادل

وتضرمينها فرري محتروى التعميمرري لترتقراء مسررتوى المتعممرين لرفررع إنتراجيتهم وتوسرريع خبررراتهم 
 في اكتساب المعارف والمهارات المتنوعة.

( حيرث أشرار إلرى أنره 2014وأكد ذلك المنتدى األكراديمي فري القررن الحرادي والعشررين )
م يعد باإلمكان تعميم الطمبة من ختل نهج تعميمي أحرادي البعرد يعتمرد عمرى منحرى تخصصري ل

حيررث أن التعمرريم فرري مثررل عصررر العولمررة يتطمررب مهررارات متعررددة تتناسررب مررع مميررزات  ,واحررد
ولررذلك فمررن الضررروري إعررادة النظررر فرري صررمب المنرراهج  ,وتغيرررات القرررن الحررادي والعشرررين



 ....................................................................تقويم محتوى مناهج العلوم بالمرحلة المتوسطة 

- 420 - 

تربية إلكساب الطتب مهارات التعاون والتواصل وحل المشركتت ونشرر التعميمية والممارسات ال
 ي الجديد.ات بما يتناسب وهذا التحول العالمالمعموم

 بجممرة مرن وترأثيرًا ترأثررًا, التعميميرة العمميرة أكثرر عناصرر مرن فرالمنهج التعميمري هري
 فري عميهرا ًة يعتمرديرئيسر ركيزةً  المناهج هذ  غدت حيث ,بالعالم المحيطة واّلتغيرات التحديات,

 اّلتحرديات مواجهرة هرذ  سربيل فري الشراممة اّلتنميرة لتحقيرق التزمرة البشررية القروى تنميرة
 فري األكبرر الدور التي تمعب العممية التربية ناهجهي من مالعموم  واّلتغيرات. وحيث أن مناهج

لمحيرراة والعمررل فرري عررالم شخصررية المررتعمم وتنميررة قدراترره ومهاراترره المتنوعررة. إلعررداد   تشرركيل
 مهرارات ضروء فري المنراهج هرذ  إعرداد برات ضررورًيا لرذا ,(2014 ,اليروم المتغيرر )شرمبي

تأخررذ بعررين االعتبررار تغيررر دور كررل مررن الطالررب والمعمررم فرري العمميررة  ,معنررى ذات ومضررامين
 التعميمية.

يم العرام ومنهرا وبالنظر إلى مناهج العموم الحالية فري المممكرة العربيرة السرعودية فري التعمر
يتضررم مرردى  ,المرحمررة المتوسررطة الترري خضررعت إلررى العديررد مررن عمميررات التطرروير المتتابعررة

ودافعيررة لهررم لمررتعمم الررذاتي والقررراءة  ,االهتمررام بتطويرهررا لتصرربم أكثررر جاذبيررة وتشررويًقا لمررنشء
سرطة مرن بهردف تنميرة قردرات الطرتب ومهراراتهم المختمفرة ليتمكنروا بعرد المرحمرة المتو  ,الناقدة

عردادهم لمحيراة العمميرة فري  ,اإلسهام بنصريب أوفرر فري تخصصرهم العممري المتئرم لمهراراتهم وا 
مررن العمرروم يجعمهررم مممررين بأصررول العمرروم  يررةوالكتسررابهم قرردرات كاف ,البيئررة الترري يعيشررون بهررا

زارة وقواعدها حتى يستطيعوا البناء عميها أو االكتفاء بالنجراح فري الحيراة عنرد االكتفراء بهرا )و 
وكون المرحمة المتوسطة تتسم عن غيرهرا مرن المراحرل العمريرة  ,(2015 ,االقتصاد والتخطيط

 ,بظهور عدد مرن المشركتت الناتجرة عرن انتقرال الطرتب مرن مرحمرة الطفولرة إلرى عرالم الكبرار
ولذلك يجب أن يخضرعوا إلرى توجيره مرن خرتل المنراهج التربويرة ومنهرا العمروم التري يدرسرونها 

وتوجيههم في حياتهم الوجهة الصحيحة النافعرة لهرم ولمجرتمعهم  ,وسموكهم ,لترتقاء بأفكارهم
 في شؤون الدين والدنيا بما يتوافق مع متطمبات القرن الحادي والعشرين.

راسات التي تناولت تضرمين مهرارات القررن الحرادي والعشررين فري وقد أكدت العديد من الد
( التي أكدت أن جرودة التربيرة 2014المناهج التعميمية ومنها مناهج العموم مثل دراسة شبمي )

وأن ذلررك يمكررن ان يحرردث  ,العمميررة ومهررارات القرررن الحررادي والعشرررين يرردعم كررل منهمررا اآلخررر
 ,لتربيرة العمميرة منراهج جيردة قائمرة عمرى االستقصراءعندما يتوفر عردة شرروط منهرا أن تقردم ا
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وأيًضرا  ,تسمم بتعمم مهارات القرن الحادي والعشرين المتئمة وتوفر مواد تعميميرة مدعمرة لهرا
( التي تناولت تحميل محتوى كتب الرياضريات لمصرفوف 2016أشارت دراسة الخزيم والغامدي )

رن الحادي والعشررين بالمممكرة العربيرة السرعودية العميا لممرحمة االبتدائية في ضوء مهارات الق
إلى أن هذ  المهارات تمكن المتعمم من التعامل والتفاعل مع تطورات الحياة فري القررن الحرادي 

مثرررل مهرررارات التفكيرررر بأنماطهرررا المتعرررددة وتحمرررل المسرررؤولية والقررردرة عمرررى حرررل  ,والعشررررين
يم واالتجاهررات وأوجرره التقرردير لررذا مررن المشرركتت والتكيررف مررع المتغيرررات ومهررارات تنميررة القرر

الضررروري تضررمينها بالمنرراهج لمواجهررة التحررديات فرري الرروطن العربرري ومنهررا: ثررورة التكنولوجيررا 
وكرررذلك التغيررررات االجتماعيرررة  ,والمعمومررات واالتصررراالت والعولمرررة بانفتررراح الثقافررات واالقتصررراد

 النفجار السكاني وغيرها.وزيادة حدة بعض المشكتت العالمية كالتموث وا ,المتسارعة
ومما سبق ونظرًا لمرا تبرين لمباحثرة مرن أهميرة تضرمين مهرارات القررن الحرادي والعشررين 

إلررى تقررويم محترروى منرراهج  ةالحاليرر لررذلك سررعت الدراسررة ,فرري منرراهج العمرروم فرري التعمرريم العررام
فرري  العمرروم بالمرحمررة المتوسررطة لمتعرررف عمررى مرردى تضررمين مهررارات القرررن الحررادي والعشرررين

 هذ  المناهج.
 :ةشهلة الدراصة

تهدف عمميات إصرتح منراهج العمروم التري بردأت منرذ منتصرف القررن العشررين المريتدي 
وبمرا يحقرق  ,والتقنري الهائرل الرذي يشرهد  العرالم ,بمرا يتناسرب مرع التقردم العممري ,إلى تطروير 

 ,ويعدهم لمتعامل مرع متطمبرات الحيراة المعاصررة )الغامردي ,ورغبات الطتب ,حاجات المتعممين
مررن خررتل تنميررة مهرراراتهم المناسرربة لمتغيرررات هررذا القرررن وبمررا يسرراعدهم فرري حررل  ,(2012

 مشكتتهم الحياتية والعممية.
وقد أجريت لذلك عمى مناهج العموم في المممكة العربيرة السرعودية تعرديتت جذريرة لمررات 

واالرتقرراء بالمنرراهج لمراعرراة الفررروق  ة التطررور العممرري والتقنرري العررالميعديرردة مررن أجررل مواكبرر
ومراعراة الجوانرب  ,والتركيرز عمرى ربرط العمرم بالحيراة ,وتنمية التفكير بأشكاله المتنوعة ,الفردية

وذلك من ختل تطبيق سمسمة مقررات العموم الجديردة فري المرحمرة  ,الوظيفية التطبيقية لممنهج
بعرد أن ترم تعريبهرا   McGrow- Hillالمترجمة عن شرركة ماجروهيرل  ,توسطةاالبتدائية والم

 (.  2011 ,وموائمتها لمبيئة المحمية )عسيتن
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( التري 2011وأكد عمى أهميرة هرذا التطروير العديرد مرن الدراسرات منهرا دراسرة عسريتن )
 هررردفت إلرررى تقرررويم كتررراب العمررروم المطرررور لمصرررف األول المتوسرررط فررري ضررروء معرررايير الجرررودة

وقد أوصت بمراجعة بعض الجوانب في المحتوى العممي لكتاب العموم المطرور لمصرف  ,الشاممة
والتنروع  ,مثرل: االهتمرام بتعريرف المصرطمحات بشركل أكثرر واختصرارًا ووضروًحا ,األول المتوسط

( التري كران 2012ودراسرة السرعدي ) ,في عرض المواقع اإللكترونية التري تردعم عمميرة الرتعمم
ئجها وجود أثر كبير لربط محتوى العموم بالحيراة عمرى أنمراط التفراعتت االجتماعيرة من أهم نتا

داخرررل المجموعرررات التعاونيرررة وعمرررى فهرررم الطالبرررات لممفررراهيم العمميرررة واتجاهررراتهن نحرررو مرررادة 
( الترري هرردفت إلررى تعرررف مرردى ترروفر الثقافررة العمميررة بالمممكررة 2012ودراسررة الفيفرري ) ,العمروم

وتوصمت إلرى وجرود قصرور  ,ي كتاب العموم المطور لمصف الثالث المتوسطالعربية السعودية ف
فررري المحتررروى العممررري لمنررراهج العمررروم المطرررورة لممرحمرررة المتوسرررطة وعررردم متئمتهرررا لحاجرررات 

( عمررى 2015وأكرردت دراسررة العنررزي ) ,المررتعمم والمجتمررع والترري أهمهررا مطالررب الثقافررة العمميررة
كان والزمان والقياس بالنسربة لمعمميرات األساسرية وعمميرة ضرورة االهتمام بعمميتي عتقات الم

وزيادة التركيز عمى األنشطة االستقصرائية بطريقرة  ,فرض الفروض بالنسبة لمعمميات التكاممية
 تكفل لمطتب ممارسة عمميات العمم بشكل أفضل.

فري ضررورة تطروير منراهج العمروم لممرحمرة  ةالحالي نظرًا لذلك فقد تحددت مشكمة الدراسةو 
مررن خررتل تقررويم هررذ  المنرراهج  ,المتوسررطة بمررا يتوافررق مررع متطمبررات ومهررارات القرررن الحررالي

ولررذلك سررعى البحررث إلررى تقررويم منرراهج العمرروم  ,ووضرع تصررور مقترررح فرري ضرروء هررذ  المهررارات
قتررح لمحتروى لممرحمة المتوسطة في ضروء مهرارات القررن الحرادي والعشررين ووضرع تصرور م

 وحدة دراسية من مناهج العموم لممرحمة المتوسطة.
 :أصئلة الدراصة

 األسئمة اآلتية: استنادًا إلى ما سبق في تحديد مشكمة الدراسة تسعى لإلجابة عمى   
ما مهارات القرن الحادي والعشرين التزم توافرها في محتوى منهج العموم لممرحمة  -1

 عودية؟المتوسطة بالمممكة العربية الس
توافر مهارات القرن الحادي والعشرين في محتوى منهج العموم لممرحمة  ما درجة -2

 المتوسطة بالمممكة العربية السعودية؟
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ما التصور المقترح لمحتوى منهج العموم في المرحمة المتوسطة بالمممكة العربية  -3
 السعودية في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين؟ 

 :أيداف الدراصة

 :الدراسة الحالية إلى تحقيق ما يميهدفت 
تحديد مهارات القرن الحادي والعشرين التزم توافرها في محتوى منهج العموم لممرحمة  -1

 المتوسطة بالمممكة العربية السعودية.
توافر مهارات القرن الحادي والعشرين في محتوى منهج العموم لممرحمة  تعرف درجة -2

 ة.المتوسطة بالمممكة العربية السعودي
وضع التصور المقترح لمحتوى منهج العموم في المرحمة المتوسطة بالمممكة العربية  -3

 السعودية في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين.
 :أيمية الدراصة

 من أنه يفيد فيما يمي: تنبع أهمية الدراسة
فتنميرة هرذ   ,تناول مهارات القرن الحادي العشررين فري منراهج العمروم لممرحمرة المتوسرطة -1

 المهارات لدى الطالبات تؤهمهن لمواكبة المستحدثات المعاصرة.
تقررديم قائمررة بمهررارات القرررن الحررادي والعشرررين الررتزم توافرهررا فرري منرراهج العمرروم لممرحمررة  -2

والترري يمكررن االسررتفادة منهررا لمواجهررة المتطمبررات الجديرردة لمنجرراح فرري مجتمررع  ,المتوسررطة
 القرن الحادي والعشرين.

فرري لفررت أنظررار المسررؤولين عررن تصررميم منرراهج العمرروم لممرحمررة المتوسررطة إلررى  تسررهم -3
 ضرورة إعادة النظر في تصميم هذ  المناهج بما يوافق مهارات القرن الحادي والعشرين

توافر مهارات القرن الحرادي والعشررين  أمام أبحاث ودراسات جديدة حول درجةتفتم مجال  -4
 ية التعميمية.ها من أهمية في تحقيق أهداف العممفي مناهج العموم لمتعميم العام لما ل

 : حدود الدراصة

 عمى الحدود اآلتية: اقتصرت الدراسة
تقرررويم محتررروى منررراهج العمررروم بالمرحمرررة المتوسرررطة فررري ضررروء مهرررارات القررررن الحرررادي  -1

 والعشرين.
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مقتررررح لمنررراهج العمررروم بالمرحمرررة المتوسرررطة فررري ضررروء مهرررارات القررررن الحرررادي  تصرررور -2
ومهرارات البحروث  ,ومهرارات التواصرل والتعراون ,والعشرين وهي )مهرارات اإلبرداع واالبتكرار

 ,ومهررارات المواطنررة الرقميررة ,ومهررارات التفكيررر الناقررد وحررل المشرركتت ,وترردفق المعمومررات
 ومهارات عمميات ومفاهيم التكنولوجيا(.

وحدة دراسية في كل فصل دراسية وهذ  الوحدات هي وحردة  طبيعرة المرادة  المتضرمنة فري  -3
ووحرردة  مررا وراء األرض  المتضررمنة  ,كترراب الصررف األول المتوسررط الفصررل الدراسرري األول

مررادة والطاقررة  ووحرردة  ال ,فري كترراب العمرروم لمصررف األول المتوسررط الفصررل الدراسرري الثرراني
ووحررردة  النباترررات  ,المتضررمنة فررري كتررراب الصرررف الثررراني المتوسررط الفصرررل الدراسررري األول

 ,وموارد البيئة  المتضمنة في كتاب العموم لمصرف الثراني المتوسرط الفصرل الدراسري الثراني
 ,ووحدة  تركيب الذرة  المتضرمنة فري كتراب الصرف الثالرث المتوسرط الفصرل الدراسري األول

كهرومغناطيسررية  المتضررمنة فرري كترراب العمرروم لمصررف الثالررث المتوسررط الفصررل ووحرردة  ال
الدراسي الثاني وذلك لغرض التنروع فري موضروعات الوحردات الدراسرية إضرافة إلرى الحترواء 

عمميررات عمميررة تتطمررب  ,والمصررطمحات والحقررائق ,هررذ  الوحرردات عمررى كثيررر مررن المفرراهيم
 ا والستيعابها وتطبيقها في الحياة الواقعية.تنمية مهارات القرن الواحد والعشرين فهمه

 :ةصطلحات الدراصة

   أوًلا: ةًارات الكزى احلادي والعشزيو:

( بأنهرا:  مجموعرة مهرارات الرتعمم النراجم فري 2016عرفها كل من كرل مرن الخرزيم والغامردي )
والتعرراون  ,واالبتكررار واإلبررداع ,القرررن الحررادي والعشرررين وهرري: التفكيررر الناقررد وحررل المشرركتت

 ,وفهررم الثقافررات المتعررددة وثقافررة االتصرراالت والمعمومررات واإلعررتم ,والعمررل فرري فريررق والقيررادة
المحررددة  ,والمهنررة والررتعمم المعتمررد عمررى الررذات ,وثقافررة الحوسرربة وتقنيررة المعمومررات واالتصررال

 (.65من منظمات شراكة لمهارات القرن الحادي والعشرين  )ص. 
( بأنهرا:  المهرارات األساسرية التري يحتاجهرا الطرتب لمنجراح فري 2016وعرفها عبرد ا  )

 ,وتتضرررمن ثرررتث مهرررارات رئيسرررية وهررري حرررل المشررركتت التكفيفيرررة ,القررررن الواحرررد والعشررررين
ولكرري يررتمكن الطررتب مررن اسررتعمال هررذ  المهررارات فرري  ,الطتقررة الرقميررة ,االتصررال التعرراوني

كل ما يمكن أن يمر به المرتعمم مرن تفاعرل دراسري  المستقبل ينبغي التركيز عميها وتطويرها في
 (.184وخبرات في التعمم  )ص. 
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( بأنهررا:  تشررير وفًقررا لمنظمررة الشررراكة مررن أجررل مهررارات القرررن 2016وعرفهررا يررونس )
 ,الحادي والعشرين إلى مجموعة المهارات التزمة لمنجاح والعمل فري القررن الحرادي والعشررين

ومهرارات الحيراة  ,والثقافرة المعموماتيرة واإلعتميرة والتكنولوجيرة ,ارواالبتكر ,مقل مهرارات الرتعمم
 (.72والعمل  )ص. 

وتعرررف إجرائًيررا بأنهررا: المهررارات الترري تحتاجهررا طالبررات المرحمررة المتوسررطة فرري العمرروم 
ويجررب تضررمينها فرري منرراهج العمرروم  ,لمنجرراح فرري الحيرراة والعمررل فرري القرررن الحررادي والعشرررين

والتعرراون  ,واالبتكررار واإلبررداع ,وتشررمل: التفكيررر الناقررد وحررل المشرركتت ,بالمرحمررة المتوسررطة
 ,وفهررم الثقافررات المتعررددة وثقافررة االتصرراالت والمعمومررات واإلعررتم ,والعمررل فرري فريررق والقيررادة

 والمهنة والتعمم المعتمد عمى الذات. ,وثقافة الحوسبة وتقنية المعمومات واالتصال
 ثانًيا: تكويم ةهًج:

( بأنرره:  عمميررة مقصررودة ومنظمررة تهرردف إلررى 2009ل مررن السررايم وهرراني )عرفرره كرر
جمع المعمومرات والبيانرات عرن جوانرب العمميرة التعميميرة بهردف تحديرد جوانرب القروة لتردعيمها 

فررري هرررذا المعنرررى فرررإن تقرررويم المرررنهج يقررروم عمرررى جمرررع البيانرررات  ,وجوانرررب الضرررعف لعتجهرررا
 (.212في مجممها عن مدى فاعمية المنهج  )ص.  والمعمومات واألدلة والشواهد التي تكشف

( بأنرره:   عمميرررة منهجيرررة منظمررة تهررردف إلررى جمرررع وتحميرررل 2015وعرفرره القرنررري )
البيانات بغرض تحديد درجة تحقيق األهرداف التربويرة واتخراذ القررارات المناسربة بشرأنها  )ص. 

469.) 
وهرررو  ,ول محرردود( بأنررره:  عمميررة تقرررويم ذو بعرردين: البعرررد األ 2016وعرفرره يررونس )

وتحديرد مردى جرودة  ,إصدار الحكم عمى بنية المنهج ممثمة في محتروا  العممري والتعميمري فقرط
ومررن ثررم تعررديل جوانررب  ,ومرردى قدرترره عمررى تحقيررق أهررداف المررنهج ,واتسرراق هررذا المحترروى
أما البعد الثاني فهو األكثر شمواًل حيث يهدف تشخيص وعرتج جوانرب  ,القصور والضعف فيه

 (.72عناصر المنهج  )ص. 
ويعرررف إجرائًيررا بأنرره: عمميررة إصرردار حكررم عمررى مرردى تضررمين مهررارات القرررن الحررادي 
والعشرين في مناهج العموم لممرحمة المتوسطة من ختل االطرتع عمرى هرذ  المنراهج وتحميمهرا 

 رات بما يتضمن األهداف والمحتوى واألنشطة والتدريبات.في ضوء هذ  المها
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 :دراصةطار الهظزي للاإل

 احملور األول: ةًارات الكزى احلادي والعشزيو وتدريط العلوم للمزحلة املتوصطة:

 ةًارات الكزى الواحد والعشزوى :

( مهرررارات القررررن الحرررادي والعشررررين وأشرررارت إليهرررا العديرررد مرررن 2013ذكرررر صرررالم )        
 ( وهي:2016, يونس, 2016, الخزيم والغامدي, 2014الدراسات منها )الشبمي, 

مهررارات  -مهررارات الررتعمم واإلبررداع: وتشررتمل : )مهررارات التفكيررر الناقررد وحررل المشرركتت  -1
 ر واإلبداع (.مهارات االبتكا -االتصال والتشارك 

مهررررارات الثقافررررة  -مهررررارات الثقافررررة الرقميررررة: وتشررررمل : )مهررررارات الثقافررررة المعموماتيررررة  -2
 مهارات ثقافة تقنيات المعمومات واالتصال (. -اإلعتمية 

مهرارات المبرادرة والتوجيره  -)مهرارات المرونرة والتكيرف  مهارات الحياة والمهنة: وتشرمل : -3
مهرررارات اإلنتاجيرررة  -مررراعي والتفاعرررل متعررردد الثقافرررات مهرررارات التفاعرررل االجت -الرررذاتي 

 مهارات القيادة والمسؤولية ( . -والمساءلة 
 ةتطلبات تهمية ةًارات الكزى احلادي والعشزيو:

يتضمن إطار التعمم لمقرن الحادي والعشرين المكونات التي أشارت إليها حنفي 
 ( وهي:2015)
ءة والكتابة والحساب في قمبها, وسوف تبقى المحتوى: ويتضمن المناهج التي تقع القرا-

كذلك في هذا القرن الجديد, فميس المقصود إذن هو التخمي عن هذ  المهارات, 
نما باألحرى دمجها مع ضروب محتويات جديدة تتألف من نوعين: قاعدة )  وا 

 (موضوعات متداخمة المجتت  -مجاالت معرفية واسعة في 
ات تكون مهمة لمتعمم والعمل والحياة في القرن الحادي المهارات: وهي فئات من المهار -

, مهارات المعمومات واإلعتم -التجدد مهارات التعمم و )  والعشرين وهي: 
 ارات الحياة والعمل (مه -والتكنولوجيا 

 األدوات: وهي أداوت يمكن استخدامها لتنمية المهارات المذكورة.-
ة/ تربوية/ تكنولوجية مهمة يجدر االهتمام بها اعتبارات المهنة: مجموعة اعتبارات نفسي-

 عند تصميم التدريس .
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 دور ةعلم العلوم يف تهمية ةًارات الكزى احلادي والعشزيو للمزحلة املتوصطة:

دور المعمم من أهم األمور التي تساعد في تنمية مهارات القرن الحادي  يعد
 ( وهو:2015والعشرين لمطتب من ختل ما أشارت إليه حنفي )

تعميق شعور الطالب بمجتمعه: بتوضيم القيم من الرخيص له مما يبث عبر وسائل  -1
 إلى يصل لمعمم  أنالتكنولوجية المختمفة, وهو األمر الذي يفرض عمى ا اإلعتم واألدوات

 الهوية دعم هما: طتبه مع أساسيين هدفين تحقيق ليستطيع العالية الثقافة استيعاب

 والقيم األفكار وتعزيز والقومية الوطنية الخطط شرح, و واإلستمي العربي لممجتمع الثقافية

 . المجتمع في السائدة اإليجابية
 :المستدامة التربية لتحقيق جوانب ثتثة عاةامر  -2

 التعمم كيفية وتعمم المعمومات مصادر عن البحث كيفية يتضمن والذي :لممعرفة التعمم -

 .الحياة مدى التعمم فرص من لإلفادة
 لمواجهة عام بشكل همهتؤ   التي الكفايات المتعمم اكتساب يتضمن والذي :لمعمل التعمم -

 .العمل تامهار  وانتقاء المختمفة, الحياتية المواقف
 الذات فهم ترامهال المتعمم اكتساب يتضمن والذي :اآلخرين مع لمتعايش التعمم -

دراك زالة  ع,االنز  لحل واالستعداد بينهم, فيما التكافل أوجه واآلخرين, وا   ع,االصر وا 

 . الختفات وتسوية
 . المستقبل آفاق  رافاستش عمى يساعد  :منظم عقتني تفكير وأسموب واضم نموذج اتباع -3
 االستثمار وكذلك المختمفة, مصادرها من :لممعرفة الوصول عمى المتعممين تاقدر  تنمية -4

 .لممعمومات األمثل
 في والحرية ر,االقر  اتخاذ في كاالستقتلية : المعمم لدى متميزة تاوقدر  واسعة ثقافة توافر -5

 ..االختيار
 لممعممين يقدم ما نمط تغيير :التكنولوجية المستحدثات مع التعامل تالمهار  المعممين إكساب  -6

 .جديدة حياتية تامهار  اكتساب إلى اهدفً  باعتبارها المعمومات من
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 :ةًارات الكزى احلادي والعشزيو تطويز ةهايج العلوم للمزحلة املتوصطة وفل

( أن عممية التطوير مناهج العموم في ضوء مهارات القرن الحرادي 2016يذكر تمام )
 والعشرين تتم عمى أربعة أجزاء وفق ما يمي:

أواًل: المردختت: وتشرمل كرل المصرادر والعناصرر الداخمرة فري نظرام المرنهج والتري تتفاعرل فيمررا 
 بينها من أجل تحقيق األهداف المرغوبة وتشمل اآلتي:

 متطمبات ثورة المعمومات.األهداف العامة لمتربية في ضوء  -1
 أهداف المنهج العامة واإلجرائية. -2
 المعمومات والثورة المعرفية. محتوى المنهج في ضوء عالم تكنولوجيا -3
عررن عمميررات البحررث االسررتراتيجيات واألسرراليب والمررداخل التدريسررية الحديثررة الناتجررة  -4

 العممي.
 -اإلمكانررات البشرررية والماديررة مثررل: تكنولوجيررا التعمرريم والررتعمم المعاصرررة والمسررتقبمية -5

 األنشطة التعميمية..
 نظام اإلدارة السائد في العممية التعميمية. -6
 ائج البحث العممي والتربوي.نت -7

وقرد تمثرل بعررض المردختت عوائررق أمرام بنراء وتطرروير الرنهج وحيررث أن بينيرة المررنهج 
... إلخ( يجب أن يتم اشتقاقها في ضوء مجموعة مرن األسرس أو -طرق -محتوى -)األهداف

المصررادر )النظررام األكبررر( مثررل:  )األسررس الفمسررفي والثقررافي واالجتمرراعي فرري إطررار المحمرري 
اإلقميمي والعالمي, و األساس السيكولوجي أو طبيعة وخصائص المتعممين , وطبيعرة المعرفرة و 

في ظل ثورة المعمومرات وعصرر المعرفرة, و االتجاهرات الحديثرة والمسرتقبمية فري بنراء وتطروير 
 المنهج في المنظومة التعميمية(.

 ثانًيا: املدزجات: وتشمل:

السرررموكية واإلجرائيرررة المترتبرررة عمرررى ذلرررك لتمبيرررة مسرررتوى أداء التتميرررذ البعررردي والنترررائج  -
 متطمبات وحاجات الفرد والمجتمع.

المؤشرات التي يرصدها المتخصصون والمعنيين وكل من له صمة بعمميات المنهج  -
أو وتطوير , وكفاءة النتائج في تمبية متطمبات المجتمع وحل مشاله في ضوء العالمية 

 الكونية .



 ....................................................................تقويم محتوى مناهج العلوم بالمرحلة المتوسطة 

- 429 - 

تحررول مرردختت المررنهج المصررنوعة بواسررطة المرردختت الصررانعة إلررى ثالثًررا: العمميررات: حيررث ت
مخرجات وذلك عن طريق سمسمة مرن العمميرات الديناميكيرة النشرطة والتفراعتت العضروية برين 
هذ  المدختت ومن أساليب تكنولوجية حديثة من أجل اإللمام بطريقرة التفكيرر المنهجري القرائم 

 البدائل واالحتماالت.عمى 
ر هررو الررذي يوضررم لنررا اتسرراق مرردختت المررنهج متغذيررة الراجعررة: نظررام التقررويم المسررترابًعررا: ال

ومخرجاته, ومن ثم كانت الحاجة ماسة إلى بنراء بررامج تغذيرة راجعرة مسرتمرة فري ضروء نترائج 
 ر البنائي والنهائي.مالتقويم المست

وسرريتم االعتمرراد عمررى هررذ  األسررس فرري عمميررة تطرروير منرراهج العمرروم لممرحمررة المتوسررطة 
وفق مهارات القرن الحادي والعشرين من ختل وضع تصور مقتررح إلحردى الوحردات الدراسرية 
التي سوف يتم تقويمها وفق هذ  المهارات لتعرف مدى قصور توفر هذ  المهارات فيهرا, وذلرك 

 ممكونات األربعة لممنهج التي تم تناولها سابًقا. من ختل تغطية شاممة ل
 احملور الجاني: تكويم ةهايج العلوم للمزحلة املتوصطة:

 هايج:املةفًوم تكويم حمتوى 

( بأنرره عمميررة جمررع معمومررات أو بيانررات عررن بعررض جوانررب 2009عرفرره الكسررباني )
البيانررات ومعالجتهررا  المررنهج أو بعررض نتاجاترره التعميميررة )محصررمته النهائيررة( ثررم تبويررب هررذ 

بأسرراليب وصررفية أو احصررائية التخرراذ قرررار بشررأن المررنهج ومحصررمته, وفرري ضرروء ذلررك يكررون 
تقرويم المررنهج هررو عمميرة تحديررد صررتحيته وقيمتره التربويررة: صررتحيته كوثيقرة لمررتعمم, وقيمترره 

م أو التربوية في إحداث المواصفات السرموكية المرغروب فيهرا لردى المتعممرين, بغيرة إصردار حكر
 قرار بشأن استمرار المنهج أو تطوير  أو إلغائه في التربية المدرسية.

العمل الذي يقوم فرد أو جماعة لمعرفة مردى النجراح أو  ( بأنه2012عرفه الطرفي )و 
الفشررل فرري تحقيررق األهررداف الترري يتضررمنها المررنهج وكررذلك معرفررة نقرراط القرروة والضررعف حتررى 

ل, وال تنحصر عممية التقويم بتشرخيص الواقرع برل هري يمكن تحقيق هذ  األهداف بطريقة أفض
نمررا يجرب العمررل عمرى تتقيهررا  أيًضرا عرتج لمررا مرن عيرروب إذا ال يكفري تحديررد أوجره القصرور وا 

 والتغمب عميها.
وبالتالي يمكن تعريف عممية تقويم مناهج العموم بأنهرا عمميرة يرتم فيهرا االطرتع عمرى 

نقرراط القرروة والضررعف فيهررا وفررق شررروط محررددة مضررمون ومحترروى مررنهج العمرروم ألجررل تعرررف 
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مسبًقا وتحديد مدى تحقق هرذ  الشرروط فري هرذا المحتروى, وذلرك لوضرع تصرور مقتررح لعرتج 
 الخمل الذي فيها وجعمها أكثر متءمة لما تتطمبه هذ  الشروط.

 : هايجاملةعايري تكويم حمتوى 

عيرراري المتءمررة ( إلررى أنرره يررتم تقررويم المررنهج فرري ضرروء م2009يشررير الكسررباني )
والكفايررة بالنسرربة لوثيقررة المررنهج, والمعيرراريين: السرريكومتري, واألديررومتري بالنسرربة لمنتاجررات 

 التعميمية, وهي:
أواًل: معايير تقويم وثيقة المنهج: وهي المستويات والمحكمات التي نقارن في ضوئها صتحية 

 لكفاية.المنهج كوثيقة لمتعميم والتعمم وتشمل معياري المتءمة وا
ثانًيا: معايير تقويم نراتج المرنهج: وهري المسرتويات التري تقرارن فري ضروئها إنجراز المتعممرين, 

 وتشمل: القياس معياري المرجع, والقياس محكي المرجع
سريتم تقرويم المرنهج وفرق معرايير تقرويم وثيقرة المرنهج, وذلرك ألنره  وفي هرذ  الدراسرة

سرروف يررتم التعرررف عمررى مرردى متءمررة هررذا المررنهج لمهررارات القرررن الحررادي والعشرررين ومرردى 
ترروفر هررذ  المعررايير فرري مررنهج العمرروم, ومرردى فعاليررة هررذ  المنهرراج فرري تنميررة مهررارات القرررن 

يعتمد في هذ  المرحمة تنميتها لدى المتعمم عمرى الحادي والعشرين, فعند توفرها بشكل مناسب 
 المعمم من ختل التزامه لما ورد في المنهج من مؤشرات تؤدي إلى تنمية هذ  المهارات.

 أشهال تكويم املهًج:

( عدة خطوات يجرب اتباعهرا عنردما تقرويم محتروى مرنهج بشركل 2015وذكر البياتي )
 عام وهي:

 عدة جوانب فرعية وهي:تقويم الكتاب: ويشمل هذا الجانب  -1
تقررويم طباعررة الكترراب  -تقررويم الشرركل العررام لمكترراب المدرسرري  -) تقررويم اهررداف الكترراب 

خراجررره  تقررويم المضرررمون العممرري لمكتررراب  -تقررويم لغرررة الكترراب وأسرررموبه   -المدرسرري وا 
 المدرسي ( 

دى تقويم الكتاب المدرسي في ضوء عتقته بالمتعمم: يخرتص هرذا الجانرب برالحكم عمرى مر -2
اسرررهام الكتررراب المدرسررري فررري تزويرررد المرررتعمم بخبررررات متنوعرررة تنمررري ميولررره ورغباتررره 

 واتجاهاته..
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تقررويم الكترراب المدرسرري عمررى ضرروء عتقترره بررالمعمم: تقررويم هررذا الجانررب يعطينررا بعررض  -3
المؤشرات حول مدى رغبة المعمم في تدريس المقرر, بأهمية الكتراب المدرسري واتجاهاتره 

 شويق الطمبة الستخدام الكتاب.نحو , ومهاراته في ت
تقويم الخدمات المسراندة لمكتراب المدرسري: هنراك العديرد مرن الخردمات التري تسراعد عمرى  -4

تسهيل عممية تطبيرق مرا جراء فري الكتراب المدرسري, وهرذ  الخردمات: الخردمات البشررية: 
ات كعمرررال المكتبرررة وفنيررري التجهيرررزات وتكنولوجيرررا التعمررريم, والخررردمات التربويرررة, والخررردم

 المادية.
 :هايجاملخطوات تكويم حمتوى 

 ( إلى أن خطوات تقويم المنهج تتم وفق ما يمي:2009يشير الكسباني )
 تحديد الهدف من التقويم. -1
 تقرير المواقف التي نجمع من ختلها المعمومات أو البيانات المتصمة بالهدف. -2
 تحديد كمية المعمومات أو البيانات التي نحتاج إليها. -3
عداد أدوات التقويم.تصميم  -4  وا 
 جمع المعمومات والبيانات من المواقف باستخدام أدوات التقويم. -5
تحميل البيانات وتسجيمها في صور يتضم بها المتغيرات والبدائل المتاحرة تمهيرًدا لموصرول  -6

 منها إلى حكم أو قرار.
 إصررردار الحكرررم أو القررررار ومتابعرررة تنفيرررذ , حترررى يمكرررن معرفرررة مررردى جررردوى المعمومرررات -7

 التقويمية في تحسين الموقف أو الظاهرة أو السموك المقوم.
 إجزاءات تطويز ةهايج العلوم للمزحلة املتوصطة ةو خالل تكوميٌ:

( 2009يمررر تقررويم المررنهج المسررتهدف لمتطرروير برراإلجراءات الترري ذكرهررا الكسررباني )
 وهي:

 التقويمية من ختل الخطوات التالية: إعداد األدوات )االستمارات( التزمة لجمع البيانات -1
 -) إعداد أولي لعبارات أدوات التقويم المستخدمة وذلك من خرتل مصرادر البيانرات. التقويميرة 

تعررديل  -تقنيررين أدوات التقررويم مررن خررتل حسرراب الثبررات والصرردق والمعررايير اإلحصررائية
قرار صتحيتها لمتطبيق(.  وتنقيم التقويم وا 

 م وجمع البيانات التقويمية.تطبيق أدوات التقوي -2
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 تحميل البيانات التقويمية. -3
 إصدار حكم بشأن استمرار المنهج الحالي أو تطوير  أو إلغائه. -4
 اتخاذ قرار بشأن تطوير المنهج الحالي في ضوء تفسير البيانات التقويمية. -5
 تعميررد رسررمي مررن الجهررات المعنيررة بضرررورة البرردء بتطرروير المررنهج الحررالي مرفًقررا بتوجيرره -6

 خطى لمباشرة عممية اإلعداد والتنظيم التزمة لذلك.
وفرري ضرروء مررا سرربق فإنرره سرريتم  تقررويم منرراهج العمرروم لممرحمررة المتوسررطة فرري ضرروء 
مهررارات القرررن الحررادي والعشرررين, حيررث تررم تحديررد الهرردف وهررو تقررويم منرراهج العمرروم لممرحمررة 

إقرررار الموافقررة عمررى ذلررك المتوسررطة فرري ضرروء مهررارات القرررن الحررادي والعشرررين, وبعررد أن تررم 
وتحديد المناهج الذي سوف يتم تقويمها, سيتم إعرداد أدوات التقرويم والمتمثمرة ببطاقرة التحميرل 
وفررق مهررارات القرررن الحررادي والعشرررين ومررن ثررم تحميررل المنرراهج وفقهررا وتسررجيل البيانررات فرري 

لحكرم ولموصرول صور يتضم بها مدى توفر هرذ  المعرايير فري هرذ  المنراهج, تمهيرًدا إلصردار ا
 إلى قرار بشأن عممية التطوير الذي يجب أن يتم وفقها تصميم محتوى هذ  المناهج.

 الدراصات الضابكة

 أوًلا: عزض الدراصات الضابكة

 الدراصات الضابكة اليت تهاولت تكويم املهايج يف ضوء ةًارات الكزى احلادي والعشزيو:

مهررارات القرررن الحررادي والعشرررين الترري ( الترري هرردفت إلررى تحديررد 2014دراسررة الشررمبي )
وتقرويم محتروى كترب العمروم  ,يمكن دمجهرا فري منراهج العمروم بمرحمرة التعمريم األساسري بمصرر

ووصف لكيفية دمج هرذ  المهرارات فري  ,الحالية في هذ  المرحمة في ضوء توافر هذ  المهارات
صرفي لموصرول إلرى قائمرة ولتحقيق هذ  األهداف استخدمت الدراسرة المرنهج الو  ,مناهج العموم

كأحررد  ,ثررم اسررتخدمت أسررموب دلفرراى ,مهررارات القرررن الحررادي والعشرررين األساسررية والفرعيررة
واسررتخدم تحميررل  ,( مررن الخبررراء15أسرراليب الدراسررات المسررتقبمية مررن خررتل جرروالت مررع عرردد )

وقرررد  ,( كترررب دراسرررية6المحتررروى لتحميرررل كترررب العمررروم برررالتعميم األساسررري والتررري بمررر  عرررددها )
توصمت الدراسة إلى إطار مقترح يتكرون مرن ثتثرة مجموعرات مرن المهرارات لكرل منهرا مهرارات 
أساسية وفرعيرة فضرًت عرن العبرارات اإلجرائيرة التري تعبرر عرن أداءات المتعممرين المتوقعرة كمرا 

 توصمت الدراسة أيًضا إلى ان هناك تدني واضم في تناول هذ  المهارات في كتب العموم.
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( التررري هررردفت إلرررى دراسرررة فاعميرررة برنرررامج مقتررررح لتطررروير مرررنهج 2016دراسرررة حسرررن )
الرياضيات بالمرحمة االبتدائية لتنمية مهارات الرياضيات المجتمعيرة فري ضروء متطمبرات القررن 

عررداد البرنررامج  ,الحررادي والعشرررين واسررتخدم المررنهج الوصررفي لتحميررل األدبيررات ذات الصررمة وا 
عررداد أداوت البحررث  ,والمررنهج شرربه التجريبرري فرري تطبيررق البرنررامج المقترررح ,المقترررح لممررنهج وا 

واسررررتخدم الباحررررث اختبررررار مهررررارات الرياضرررريات  ,والمقارنررررة بررررين درجررررات مجمرررروعتي البحررررث
وتوصرمت الدراسرة إلرى فاعميرة البرنرامج  ,المجتمعية المعرفية لتتميذ الصف الخرامس االبتردائي

ية لتنمية مهرارات الرياضريات المجتمعيرة فري المقترح لتطوير منهج الرياضيات بالمرحمة االبتدائ
 ضوء متطمبات القرن الحادي والعشرين. 

( التررري هررردفت إلرررى تحميرررل محتررروى كترررب الرياضررريات 2016دراسرررة الخرررزيم والغامررردي )
لمصفوف العميا لممرحمة االبتدائية بالمممكة العربية السرعودية فري ضروء مهرارات القررن الحرادي 

 ترم إذ ,المحتروى تحميرل بأسرموب متمرثتً  ,التحميمري الوصرفي المرنهج الباحرث واسرتخدم ,والعشرين

 أداة الغررض لهرذا الباحرث وأعرد ,االبتدائية العميا لممرحمة لمصفوف الرياضيات كتب محتوى تحميل

 إلرى البحث توصل وقد ,الحادي والعشرين القرن مهارات ضوء في بناؤها تم التي ,المحتوى تحميل

 لممرحمرة العميرا الصرفوف كترب برين عامرة بصرورة المحتروى تحميرل نترائج اآلتيرة: اتسرقت النترائج

 فري المحتروى ,الحادي والعشررين القرن مهارات لتوافر المئوية النسب تقارب حيث من ,االبتدائية

 عمرى متفاوترة بنسرب وتروزع ,متوسرطة بدرجرة وتروفر ,الرئيسرة المهرارات مجراالت مرن مجرال لكل

والرتعمم الرذاتي  المهنرة المشركتت ومهرارات وحل الناقد التفكير مهارات هي: ,رئيسة مجاالت سبعة
 التعراون ومهرارات واإلعرتم والمعمومرات االتصراالت ثقافرة واإلبرداع ومهرارات االبتكرار ومهرارات

 وتقنيرة الحوسربة المتعرددة ومهرارات ثقافرة الثقافرات فهرم ومهرارات والقيرادة فريرق فري والعمرل

 واالتصال. المعمومات
 الدراصات الضابكة اليت تهاولت تكويم ةهايج العلوم

( الترري هرردفت إلررى تقررويم مررنهج مررادة عمررم األحيرراء لمصررف الثرراني 2012دراسررة الطرفرري )
وتكونت عينة البحرث  ,واستخدم المنهج الوصفي ,متوسط من وجهة نظر المدرسين في البصرة

وترم تطبيرق  ,( مردرس ومدرسرة200والبال  عرددهم ) ,من مدرسي ومدرسات مادة عمم األحياء
وتوصل البحث إلرى نترائج مرن أهمهرا: أن جوانرب القروة  ,مقياس كأداة لمدراسة عمى هذ  العينة

كانررت هرري البررارزة والغالبررة فرري كررل عنصررر مررن عناصررر المررنهج األربعررة )األهررداف والمحترروى 
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واحررد مررنهم كرران فرراعًت وكفرروًءا فرري والوسررائل التعميميررة والتقررويم( األمررر الررذي يعنرري أن كررل 
مرة ومتسرقة ومنسرجمة موكرذلك أن عناصرر المرنهج كانرت مرتبطرة ومتكا ,منظومة المرنهج هرذ 

 فيما بينها وأن كل منها قد أدى دور  في منظومة المنهج بشكل سميم.
( التري هردفت إلرى تقرويم مرنهج الكيميراء المقررر لمصرف األول 2013دراسة أبو القاسرم )

واتبعررت الدراسررة المرنهج الوصررفي التحميمرري وتكونررت مررن عينتررين  ,بالمرردارس السررعوديةالثرانوي 
( 100همررا: طررتب الصررف األول الثررانوي الررذين أنهرروا دراسررة الصررف االول الثررانوي وعررددهم )

وتم تصرميم ثرتث اسرتبانات  ,( معمًما ومعممة75ومن معممي الكيمياء وعددهم ) ,طالب وطالبة
والثانيررة لقيرراس سررمات  ,األولررى لقيرراس تحقيررق أهررداف كترراب الكيميرراء ,كررأداة لهررذ  الدراسررة

 إن ,والثالثرة لمعرفرة الصرعوبات التري تواجره معممري الكيميراء أثنراء تدريسرهم ,الكتاب المدرسي

 نظرر جهرة مرن التتميرذ حاجرات يمبري ال المدرسري الكتراب أن عمري كبيررة بدرجرة اتفراق هنالرك

 مرن العممية المادة متطمبات يمبي المدرسي الكتاب أن عمي كبيرة بدرجة اتفاق هنالك إن ,المعممين

 شرروط يمبري ال المدرسري الكتراب أن عمري متوسرطة بدرجرة اتفراق هنراك أن ,نظر المعممرين وجهة

 أن عمري متوسرطة بدرجرة اتفاق هناك أن ,المعممين نظر من وجهة التعميمي الموقف في الفاعمية

 أن ,بره المسرتهدفين نظرر التتميرذ وجهرة مرن العمميرة المرادة متطمبرات يمبري ال المدرسري الكتراب

 التعميمري الموقرف فري الفاعميرة شرروط يمبري ال المدرسري الكتاب أن عمي كبيرة بدرجة اتفاق هنالك

 .به المستهدفين التتميذ نظر من وجهة
( هردفت إلررى تقررويم محتروى مررنهج العمرروم بالمرحمرة المتوسررطة فرري 2015دراسرة القرنرري )

واسرتخدم المرنهج الوصرفي لتعررف مردى تروافر المعرايير  ,(4matضوء معايير نموذج الفورنرات )
 ,وذلررك وفررق قائمررة معررايير نمرروذج الفورمررات لتعمرريم العمرروم ,فرري كترراب الصررف الثالررث المتوسررط

وقد توصمت الدراسة إلى نتائج من أهمها: تفاوت اهتمام محتروى مرنهج  ,التي تم إعدادها لذلك
إثرارة اهتمرام  ,العموم بالصف الثالث المتوسط عمى المحتروى المررتبط بمعرايير نمروذج الفورمرات

مساعدة المتعمم عمرى توظيرف مرا ترم  ,إدراك الحقائق وتكوين المفاهيم ,المتعمم بموضوع الدرس
حيررث ترروافر المحترروى  ,مررى اإلبررداع واالستكشرراف وتحميررل المعمومرراتمسرراعدة المررتعمم ع ,تعممرره

المرتبط بهذ  المعايير األربعرة بدرجرة مرتفعرة ومتوسرطة ومنخفضرة عمرى مسرتوى الموضروعات 
 في حين بم  نسبة التوافر ككل عمى مستوى الوحدات في المحتوى بدرجة متوسطة.
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 ثانًيا: التعليل على الدراصات الضابكة:

 والدراصات الضابكة: ةاحلالي التشابٌ بني الدراصةأوجٌ  -
تناولررت بعررض الدراسررات مهررارات القرررن الحررادي والعشرررين فرري تقررويم منرراهج العمرروم مثررل  -1

, الخرزيم 2016 ,وفي مناهج أخرى مثل دراسرات كرل مرن: )حسرن ,(2014دراسة شمبي )
 (.2016 ,والغامدي

, أبررو 2012 ,ات كررل مررن )الطرفرريتناولرت بعررض الدراسررات تقررويم مررنهج العمرروم مثررل دراسرر -2
 (.2015 ,, القرني2013 ,القاسم

 استخدمت جميع الدراسات السابقة المنهج الوصفي. -3
 تكونت أدوات الدراسة في جميع الدراسات السابقة من بطاقة تحميل محتوى. -4
, 2012 ,تناولت بعض الدراسات السابقة المرحمة المتوسطة مثل دراسرة كرل مرن )الطرفري -5

 (2015 ,القرني
 والدراصات الضابكة: ةاحلالي أوجٌ االختالف بني الدراصة -
التحميمي مثرل دراسرة حسرن إضافة إلى المنهج الوصفي المنهج  بعض الدراسات استخدمت -1

(2016.) 
 ,مثرررل دراسرررات كرررل مرررن: )حسرررن ,تناولرررت بعرررض الدراسرررات السرررابقة منررراهج الرياضررريات -2

 (.2016 ,, الخزيم والغامدي2016
بأنره قرد تنراول تقرويم محتروى  ةالحالير السابقة اختمفت عن هدف الدراسرةاسات أهداف الدر  -3

 مناهج العموم لممرحمة المتوسطة في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين.
 : وإجزاءات الدراصةةهًج 

, رائيررة المتبعررة لتحقيررق أهررداف الدراسررة يتضررمن هررذا الفصررل وصررًفا دقيًقررا لمخطرروات اإلج     
مررن حيررث تحديررد المررنهج المسررتخدم فرري البحررث, واألدوات المسررتخدمة,  واإلجابررة عررن أسررئمته

 وطرق التحقيق من صدق من صدق األدوات وثباتها, وفيما يمي يأتي عرض لإلجراءات:
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 :دراصةةهًج ال

انرات وتحميمهرا , الرذي يمكرن مرن خرتل جمرع البيهج الوصرفي عمرى المرن ت الدراسرةاعتمد
حررول تقررويم محترروى منرراهج العمرروم بالمرحمررة المتوسررطة فرري ضرروء  لتحقيررق أهررداف الدراسررة

 مهارات القرن الحادي والعشرين.
 :دراصةالجمتمع 

مرررن جميرررع كترررب العمررروم لممرحمرررة المتوسرررطة بالمممكرررة العربيرررة  يتكرررون مجتمرررع الدراسرررة
( كترب 6( كترب لمطالرب, و)6( كترب, تتضرمن )12السعودية, لجميرع الصرفوف البرال  عرددها )

لمنشاط, بمعردل أربعرة كترب لمصرف الدراسري الواحرد )كتابران لمفصرل الدراسري األول(, و)كتابران 
 لمفصل الدراسي الثاني(.

 :دراصةعيهة ال

من وحدة دراسية في كل فصل دراسرية وهرذ  الوحردات هري وحردة  عينة الدراسة تكونت
ووحردة  مرا  , طبيعة المادة  المتضمنة في كتراب الصرف األول المتوسرط الفصرل الدراسري األول

ووحردة  ,وراء األرض  المتضمنة في كتاب العموم لمصف األول المتوسط الفصل الدراسي الثاني
ووحرردة  ,ة فرري كترراب الصررف الثرراني المتوسررط الفصررل الدراسرري األول المررادة والطاقررة  المتضررمن

 النباتررات ومرروارد البيئررة  المتضررمنة فرري كترراب العمرروم لمصررف الثرراني المتوسررط الفصررل الدراسرري 
ووحرردة  تركيررب الررذرة  المتضررمنة فرري كترراب الصررف الثالررث المتوسررط الفصررل الدراسرري  ,الثرراني
نة فري كتراب العمروم لمصرف الثالرث المتوسرط الفصرل ووحدة  الكهرومغناطيسية  المتضرم ,األول

الدراسي الثاني وذلك لغرض التنوع في موضروعات الوحردات الدراسرية إضرافة إلرى الحترواء هرذ  
عمميرررات عمميررة تتطمرررب تنميرررة  ,والمصرررطمحات والحقررائق ,الوحرردات عمرررى كثيررر مرررن المفرراهيم

 ا في الحياة الواقعية.مهارات القرن الواحد والعشرين فهمها والستيعابها وتطبيقه
 :دراصةأدوات ال

ترم إعرداد قائمرة لمهرارات القررن الحرادي  ,واإلجابة عن أسئمته أهداف الدراسة لتحقيق
وقرد ترم إعرداد هرذ   ,والعشرين ثم تم تحميل كترب العمروم لممرحمرة المتوسرطة وفًقرا لهرذ  القائمرة

 القائمة والتحميل باتباع الخطوات التالية:
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 أوًلا: إعداد قائمة ةًارات الكزى احلادي والعشزيو:

   حتديد اهلدف ةو الكائمة: -
الهردف مررن إعررداد القائمررة هررو تقررويم محترروى منرراهج العمرروم بالمرحمررة المتوسررطة فرري      

 ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين.
   حمتوى قائمة ةًارات الكزى احلادي والعشزيو: -

مهررارات القرررن الحررادي والعشرررين مررن خررتل االطررتع عمررى  تررم تحديررد محترروى قائمررة      
ومراجعررة بعررض الدراسررات السررابقة الترري تناولررت مهررارات القرررن  ,اإلطررار النظررري لمبحررث

وقررد تررم التوصررل إلررى محترروى قائمررة المهررارات والترري تضررم المهررارات  ,الحررادي والعشرررين
 التالية:

 ,مهررارات التفكيررر الناقررد وحررل المشرركتتوالترري ينرردرج تحتهررا:  ,واإلبررداع الررتعمم مهررارات -1
 .المهارات ابتكار واإلبداعو 

 الثقافرة مهراراتو  ,والتشرارك االتصرال مهراراتوالتري ينردرج تحتهرا:  ,الرقميرة الثقافة مهارات -2

 .واالتصال المعمومات تقنيات ثقافة مهاراتو  ,المعموماتية
 التفاعرل مهراراتو  ,والمسرؤولية ةالقيراد مهاراتوالتي يندرج تحتها:  ,والمهنة الحياة مهارات -3

المهنرة والرتعمم المعتمرد و  ,والمسراءلة اإلنتاجيرة الثقافرات مهرارات متعدد والتفاعل االجتماعي
 .والتكيف المرونة مهاراتو  ,عمى الذات

 الصورة األولية لكائمة ةًارات الكزى احلادي والعشزيو: -
 الررتعمم مهررارات( مهررارة فرعيررة تابعررة ل8بالصررورة األوليررة وتضررم ) تررم إعررداد القائمررة

 الحيراة مهرارات( مهرارة تابعرة ل29) ,الرقميرة الثقافرة مهرارات( مهرارة تابعرة ل18و) ,واإلبرداع

 ( مهارة.53وبذلك فإن القائمة تضم ) ,والمهنة
 صدم الكائمة:  -

عرررض القائمررة عمررى مجموعررة مررن المتخصصررين فرري المنرراهج وطرررق ترردريس العمرروم  تررم
ولررم يررتم أي  ,وانتمائهررا لممجررال ,وسررتمة صررياغتها ,لتسترشرراد بررهرائهم حررول وضرروح العبررارات

 تعديل عمى القائمة نظرًا لكون المهارات عالمية وثابتة ولذلك تم اعتماد نفس القائمة.
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 رات الكزى احلادي والعشزيو: الصورة الهًائية لكائمة ةًا -
تررم اعتمرراد نفررس القائمررة الترري تررم إعرردادها بالصررورة األوليررة إذ أنهررا مهررارات معتمرردة 

 وأصبحت بصورتها النهائية تضم: ,عالمًيا
 والتي يندرج تحتها:  ,(8تشمل ) ,واإلبداع التعمم مهارات -1
 ,وهررري: )االسرررتنباط( مهرررارات 5( مهرررارات التفكيرررر الناقرررد وحرررل المشررركتت ويشرررمل عمرررى )1)

 طرح االسئمة(. ,الربط وجمع البيانات ,التفسير ,التحميل
 األصالة(.  ,المرونة ,( مهارات هي: )الطتقة3( المهارات ابتكار واإلبداع وتشمل عمى )2)

 والتي يندرج تحتها: ,( مهارة16تشمل ) ,الرقمية الثقافة مهارات -2
 ات وهي: ( مهار 7والتشارك وتشمل ) االتصال ( مهارات1)
 والمكتوب. الشفهي مهارات االتصال باستخدام بفاعمية واألفكار التفكير عن التعبير 
 والمقاصد. واالتجاهات المعرفة والقيم ذلك في بما الغامض لممعنى بفاعمية اإلصغاء 
 متنوعة. أهداف لتحقيق االتصال وسائل استخدام 
 متعددة. إعتمية وتقنيات وسائل استخدام 
 بفاعمية. العمل عمى القدرة إثبات 
 هردف لتحقيرق حمرول ضررورية إلرى الوصرول فري التعراون ألجرل والمرونرة الرضرا ممارسة 

 مشترك.
 فري عضرو لكل الفردية قيمة لممساهمات إعطاء مع ,التعاوني العمل في المسؤولية تحمل 

 الفريق.
 ( مهارتين هما: 2اإلعتمية وتشمل ) الثقافة ( مهارات2)
 المختمفة. التعمم ووسائل بمصادر التطبيقات المرتبطة مع التعامل لكيفية كاف فهم 
 الفيرديوهات :مثرل وفعالرة مقنعرة اتصرال منتجرات البتكرار والمصرادر اسرتخدام الوسرائل 

 الشبكة العنكبوت. ومواقع الصوتية والممفات
 ( مهارات وهي: 5المعموماتية وتشمل ) الثقافة ( مهارات3)
 المصادر. وفاعمية الوقت بكفاءة لممعمومات الوصول 
 ومتمكنًا. نقدياً  تقويماً  المعمومات تقويم 
 بداع بدقة المعمومات استخدام  المشكمة المطروحة. أو التقنية في وا 



 ....................................................................تقويم محتوى مناهج العلوم بالمرحلة المتوسطة 

- 439 - 

 المتنوعة. الواسعة المصادر من المعمومات تدفق إدارة 
 لممعمومرات القانونيرة المرتبطرة بالوصرول األختقيرة لمقضرايا الجروهري الفهرم تطبيرق 

 واستخدامها.
 ( مهارتين هما: 2واالتصال وتشمل  ) المعمومات تقنيات ثقافة ( مهارات4)
 والتقويم. والتنظيم لمبحث أداة التقنية استخدام 
 أس بري والجري ,والمساعدات الرقمية ,اآللي حاسب" الرقمية التقنيات استخدام GPS ... 

 متئرم لموصرول بشركل االجتمراعي التواصرل وشربكات االتصرال واإلنترنرت وأدوات "إلرخ
داراتها لممعمومات نتاجها. وتقويمها ودمجها وا   وا 

 والتي يندرج تحتها:  ,( مهارة29تضم ) ,والمهنة الحياة مهارات -3
 ( مهارات هي: 4والمسؤولية وتشمل ) القيادة ( مهارات1)
 دف.لمه وتوجيههم بالغير المشكتت لمتأثير وحل الشخصية االتصال مهارات استخدام 
 مشتركة. أهداف لتحقيق اآلخرين في القوة نقاط استثمار 
 قوة التأثير. استخدام في واألختقي المستقيم السموك عمى البرهنة 
 األكبر ومصالحه. المجتمع اهتمامات نحو بمسؤولية التصرف 
والمسراءلة وتشرمل  اإلنتاجيرة الثقافرات مهرارات والتفاعل متعدد االجتماعي التفاعل ( مهارات2)
 (  مهارة وهي: 14)
 اإلصغاء. أو لمتحدث المتئم الوقت معرفة 
 ومحترم. مهني بأسموب اآلخرين سموك مواجهة 
 واسعة. وثقافية اجتماعية من خمفيات آخرين مع بفاعمية والعمل المختمفة الثقافات احترام 
 مختمفة. وقيم ألفكار متفتحة بعقمية االستجابة 
 والعمل. اإلبداع أفكار جديدة ولزيادة البتكار والثقافية االجتماعية االختتفات تفعيل 
 العقبات والضغوط. حالة في ويحققونها ,األهداف المتعممون يصنع 
 دارته وتخطيطه والتعمم العمل أولويات تحديد  المرجوة. لتحقيق النتائج وا 
 وأختق. بإيجابية العمل 
 بفاعمية. والمشاريع الوقت إدارة 
 المتعددة. المهام تنفيذ 
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 التعمم. في وثقة ودقة بنشاط المشاركة 
 الفريق. أعضاء مع بفاعمية والتعاون المشاركة 
 الفريق. تنوع وتقدير احترام 
 النتائج. مسؤولية تحمل 
 ( مهارات وهي: 10( المهنة والتعمم المعتمد عمى الذات وتشمل )3)
 ممموسة. وغير ممموسة بمعايير أهداًفا المتعممون يضع 
 المدى. طويمة المدى واألهداف قصيرة األهداف بين التوازن المتعممون يحقق 
 دارة الوقت استخدام  بفاعمية. العمل عبء وا 
 مباشر. دون إشراف إنجازها مع األولويات ووضع وتحديد ,المهام مراقبة 
 اإلمكان. قدر الذاتي التوجيه ممارسة 
 الرتعمم وتوسريع استكشراف إلرى المرنهج متطمبرات أو األساسرية المهرارات إتقران مجراوزة 

 الخبرة. الفرص الكتساب الشخصي واستغتل
 الرتعمم وتوسريع إلرى استكشراف المرنهج متطمبرات أو األساسرية المهرارات إتقران مجراوزة 

 الخبرة. الفرص الكتساب الشخصي واستغتل
 الحياة. مدى مستمرة كعممية بالتعمم االلتزام 
 لممستقبل. في التوجيه منها لتستفادة الماضية لمخبرات ناقدة بطريقة التأمل 
 .فهم الثقافات المتعددة 
 هرذ  بسررعة والمرونرة التكيرف ( مهارة وهي: مهرارات1والتكيف وتشمل ) المرونة ( مهارات4)

 والحياة. والعمل والتعمم لتتصال الجديدة المتطمبات التغيرات لمواجهة
 ثانًيا: حتليل حمتوى نتب العلوم للمزحلة املتوصطة:

 حتديد اهلدف ةو التحليل: -

يهدف التحميل إلى تعرف مدى تضمين محتوى مناهج العمروم بالمرحمرة المتوسرطة فري 
 الرتعمم مهراراتوالتري تتمثرل فري:  ,المممكة العربية السعودية لمهارات القرن الحادي والعشررين

 .والمهنة الحياة مهارات ,الرقمية الثقافة مهارات ,واإلبداع
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 وحدة التحليل:  -

 ,أو الفكرررة ,أو الكممرة ,هري:  وحرردة الموضروع وحردة التحميرل المسرتخدمة فرري الدراسرة
سرواء أكانرت  ,بمرا يشرممه مرن معمومرات وأفكرار ومعران ,التي تم تحميل المحتروى عمرى اساسرها

 مباشرة أم غير مباشرة.
 ة:يحتديد فئات التحليل الزئيض -

المتعمقررة بررالعموم بالمرحمررة  تتمثررل فئررات التحميررل فرري مهررارات القرررن الحررادي والعشرررين
تشرمل مجرالين  واإلبرداع الرتعمم مهرارات( مهارات رئيسرية وهري: 3التي بم  عددها ) ,المتوسطة
 الثقافرة مهراراتو  ,(المهرارات ابتكرار واإلبرداعو  ,مهرارات التفكيرر الناقرد وحرل المشركتتهمرا: )
 ,اإلعتميرة الثقافرة مهراراتو  ,والتشرارك االتصرال مهراراتتشرمل أربرع مجراالت وهري: ) الرقميرة

 الحيراة مهرارات و ,(واالتصرال المعمومرات تقنيرات ثقافرة مهاراتو  ,المعموماتية الثقافة مهاراتو 
 االجتمراعي التفاعرل مهراراتو  ,والمسرؤولية القيادة مهاراتتشمل أربع مجاالت وهي: )والمهنة 
 ,والرتعمم المعتمرد عمرى الرذات المهنرةو  ,والمسراءلة اإلنتاجيرة الثقافرات مهرارات متعردد والتفاعرل

 (.والتكيف المرونة مهاراتو 
 تتحدد فئات التحميل الفرعية في مقياس متدرج يتضمن:   حتديد فئات التحليل الفزعية: -
كما يصنف التوفر  ,بعد متوفر: ويصف مدى توفر المهارات القرن الحادي والعشرين -1

متوفر بدرجة  ,درجة متوسطةمتوفر ب ,ضمن ثتث مستويات هي )متوفر بدرجة كبيرة
 ضعيفة(.

 بعد غير متوفر: ويصف حالة عدم توفر المهارة في المحتوى. -2
 صدم التحليل:  -

تررم التأكررد مررن صرردق التحميررل مررن خررتل عرررض األداة عمررى مجموعررة مررن المحكمررين 
متضررمًنا قائمررة مهررارات القرررن الحررادي  ,المختصررين فرري مجررال المنرراهج وطرررق ترردريس العمرروم

وذلك لتسرتفادة مرن أرائهرم ومرئيراتهم ومتحظراتهم حرول متئمتهرا شركًت ومضرموًنا  ,والعشرين
وتم تعديمها في ضوء أرائهم ومتحظاتهم وتوجيهراتهم لتظهرر  ,لتحقيق أهداف البحث ,وصياغة

 بالصورة النهائية .
 ثبات الكائمة: -

وهي وحدة  طبيعرة المرادة  مرن  كتب العموم لممرحمة المتوسطةتم تحميل إحدى وحدات 
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وبعد اسبوع تم إعادة عممية تحميل هذ  الوحدة لمتأكرد مرن  ,كتاب العموم لمصف األول المتوسط
ه ال يوجرد اخرتتف كبيرر برين التحميرل األول ثبات عممية التحميل وفًقا لهذ  القائمة وقد تبرين أنر

 ( يبين نتائج حساب معامل الثبات.1والجدول ) ,والتحميل الثاني
(: حسبة ِؼبًِ اٌضجبد ٌزح١ًٍ ِحزٜٛ ٚحذح "طج١ؼخ اٌّبدح" فٟ وزبة اٌؼٍَٛ ٌٍصف األٚي 1عذٚي )

 اٌّزٛسظ

 اٌّٙبسح َ
اٌزح١ًٍ 

 األٚي

اٌزح١ًٍ 

 اٌضبٟٔ
 االخزالف االرفبق

ِؼبًِ 

 اٌضجبد

 9900 5 55 55 09 ٚاإلثذاع اٌزؼٍُ ِٙبساد 1

 199 9 1 1 1 اٌشل١ّخ اٌضمبفخ ِٙبساد 2

 199 9 6 6 6 ٚإٌّٙخ اٌح١بح ِٙبساد 3

 9900 5 02 02 00 اٌّغّٛع

( وهو معامل ثبات 0.97)بم  معامل ثبات تحميل المحتوى ( أن 1يتضم من الجدول )     
 وفق القائمة المعدة لمهارات القرن الحادي والعشرين. يدل عمى ثبات عممية التحميل ,عال  

 إجزاء عملية التحليل:  -

تمت عممية تحميل محتوى مناهج العموم لممرحمة المتوسطة في ضوء مهارات القرن 
 الحادي والعشرين وفق الخطوات التالية:

اءة قراءة قائمة مهارات القرن الحادي والعشرين الواردة في بطاقة تحميل المحتوى قر  -1
 لتكوين صورة واضحة عنها في ذهن المحمل. ,فاحصة ومتأنية

لتكوين صورة واضحة في  ,قراءة متأنية فاحصة ,قراءة الوحدات المختارة كعينة لمبحث -2
 ذهن المحمل عن الموضوعات واألفكار التي يتناولها.

رقم -رقم الفصل-رقم الوحدة -كمفتاح لعممية التحميل النموذج التالي: )الصف استخدم -3
 مثال: ,رقم الفقرة/ النشاط/ التجربة( -الدرس
الفقرة  -الفصل الثالث -الوحدة الثانية -(: )الصف األول المتوسط1ف-1-2-3)

 األولى(
 لمحكم عمى متوسط درجة توفر المهارة تم استخدام المعيار التالي: -4
 ( تكون المهارة غير متوفرة.1( إلى )0إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي من ) -
 تكون المهارة متوفرة بدرجة ضعيفة. 2( إلى 1.01إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي من ) -
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تكون المهارة متوفرة بدرجة  3( إلى 2.01إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي من ) -
 متوسطة.

 تكون المهارة متوفرة بدرجة كبيرة. 4( إلى 3.01الحسابي من ) إذا كانت قيمة المتوسط -
 : هفيذ الدراصةت

 وفق الخطوات التالية: تنفيذ الدراسة تم
االطتع عمى األدبيات والدراسات السابقة التي تناولت مهارات القرن الحادي والعشرين  -1

ومن ثم تم تأكد  ,التحميلوالتي تناولت عممية تقويم كتب العموم لإلرشاد بها لوضع قائمة 
 ومتءمتها كبطاقة لمتحميل. ,من صدقها

وذلك بشرط أن تكون في مجاالت  ,ات التي سيتم تحميمها كعينة لمدراسةتحديد الوحد -2
 وأيًضا تتناسب مع مهارات القرن الحادي والعشرين. ,متنوعة

الحادي  لمتعرف عمى مدى توفر مهارات القرن ,تحميل محتوى الوحدات عينة الدراسة -3
 والعشرين بها.

 إجراء المعالجات االحصائية لمبيانات المستخمصة من عممية التحميل. -4
 .ة الدراسةومناقشتها في ضوء أسئم ,وتفسيرها ,تحميل نتائج الدراسة -5
إعداد تصور مقترح لتضمين مهارات القرن الحادي والعشرين في محتوى مناهج العموم  -6

 وصل إليه من نتائج.لممرحمة المتوسطة في ضوء ما تم الت
 تقديم توصيات ومقترحات في ضوء نتائج البحث. -7

 :اإلحصائية دراصةأصاليب ال

تم تحميل النتائج عن طريق استخدام لمجموعة من األساليب  لإلجابة عن أسئمة الدراسة
 االحصائية التالية:

 ( لحساب معامل ثبات تحميل المحتوى.Holstiمعادلة هولستي ) -1
 والمتوسطات الحسابية والنسبة المئوية.التكرارات  -2
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 وةهاقشتًا وتفضرييا دراصةنتائج ال

تناول عرض نتائج الدراسة وفًقا لمتحميل الذي تم إجراء  في ضوء مهارات القرن 
 الحادي والعشرين وفيما يمي تفصيل لذلك:

 أوًلا: عزض نتائج الدراصة:

ما مهارات القرن الحادي والعشرين ": نتائج إجابة الضؤال األول للدراصة الذي يهص على
التزم توافرها في محتوى منهج العموم لممرحمة المتوسطة بالمممكة العربية السعودية؟  تم 
االطتع والرجوع األدبيات والدراسات والبحوث ذات العتقة بالدراسة, والتي تناولت تقويم 

حيث تم تحديد قائمة  محتوى مناهج العموم في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين,
 بمهارات القرن الحادي والعشرين والمتعمقة بالعموم 

(, يوضم قائمة مهارات القرن الحادي والعشرين 2لممرحمة المتوسطة, والجدول )
 الخاصة بمجال الموضوعات لممرحمة المتوسطة.

(: قائمة مهارات القرن الحادي والعشرين المتعمقة بموضوعات العموم 2جدول ) 
 حمة المتوسطةلممر 
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رص١ٕف 

 اٌّٙبساد
 اٌّٙبسح ِغبي اٌّٙبساد

 اٌزؼٍُ ِٙبساد

 ٚاإلثذاع

ِٙبساد اٌزفى١ش 

إٌبلذ ٚحً 

 اٌّشىالد

 االسزٕجبط

 اٌزح١ًٍ

 اٌزفس١ش

 اٌشثظ ٚعّغ اٌج١بٔبد

 طشػ االسئٍخ

اٌّٙبساد اثزىبس 

 ٚاإلثذاع

 اٌّشٚٔخ

 اٌطاللخ

 األصبٌخ

 ِٙبساد 5 اٌّغّٛع

 اٌضمبفخ ِٙبساد

 اٌشل١ّخ

 

 االرصبي ِٙبساد

 ٚاٌزشبسن

ِٙبساد  ثبسزخذاَ ثفبػ١ٍخ ٚاألفىبس اٌزفى١ش ػٓ اٌزؼج١ش

 ٚاٌّىزٛة9 اٌشفٟٙ االرصبي

 اٌّؼشفخ ٚاٌم١ُ رٌه فٟ ثّب اٌغبِض ٌٍّؼٕٝ ثفبػ١ٍخ اإلصغبء

 ٚاٌّمبصذ9 ٚاالرغب٘بد

 ِزٕٛػخ9 أ٘ذاف ٌزحم١ك االرصبي ٚسبئً اسزخذاَ

 االرصبي ِٙبساد

 ٚاٌزشبسن

 ِزؼذدح9 إػال١ِخ ٚرم١ٕبد ٚسبئً اسزخذاَ

 ثفبػ١ٍخ9 اٌؼًّ ػٍٝ اٌمذسح إصجبد

 إٌٝ اٌٛصٛي فٟ اٌزؼبْٚ ألعً ٚاٌّشٚٔخ اٌشضب ِّبسسخ

 ِشزشن9 ٘ذف ٌزحم١ك حٍٛي ضشٚس٠خ

ل١ّخ  إػطبء ِغ اٌزؼبٟٚٔ, اٌؼًّ فٟ اٌّسؤ١ٌٚخ رحًّ

 اٌفش٠ك9 فٟ ػضٛ ٌىً اٌفشد٠خ ٌٍّسبّ٘بد

 اٌضمبفخ ِٙبساد

 اإلػال١ِخ

 ثّصبدس اٌزطج١مبد اٌّشرجطخ ِغ اٌزؼبًِ ٌى١ف١خ وبف فُٙ

 اٌّخزٍفخ9 اٌزؼٍُ ٚٚسبئً

 ِمٕؼخ ارصبي ِٕزغبد الثزىبس ٚاٌّصبدس اسزخذاَ اٌٛسبئً

اٌشجىخ  ِٚٛالغ اٌصٛر١خ ٚاٌٍّفبد اٌف١ذ٠ٛ٘بد :ِضً ٚفؼبٌخ

 اٌؼٕىجٛد9

 اٌضمبفخ ِٙبساد

 اٌّؼٍِٛبر١خ

 اٌّصبدس9 ٚفبػ١ٍخ اٌٛلذ ثىفبءح ٌٍّؼٍِٛبد اٌٛصٛي

 ِٚزّىٕب 9 ٔمذ٠ب   رم٠ّٛب   اٌّؼٍِٛبد رم٠ُٛ

اٌّشىٍخ  أٚ اٌزم١ٕخ فٟ ٚإثذاع ثذلخ اٌّؼٍِٛبد اسزخذاَ

 اٌّطشٚحخ9

 اٌّزٕٛػخ9 اٌٛاسؼخ اٌّصبدس ِٓ اٌّؼٍِٛبد رذفك إداسح

اٌمب١ٔٛٔخ اٌّشرجطخ  األخالل١خ ٌٍمضب٠ب اٌغٛ٘شٞ اٌفُٙ رطج١ك

 ٚاسزخذاِٙب9 ٌٍّؼٍِٛبد ثبٌٛصٛي

 صمبفخ ِٙبساد

 اٌّؼٍِٛبد رم١ٕبد

 ٚاالرصبي

ا٢ٌٟ, ٚاٌّسبػذاد  حبست" اٌشل١ّخ اٌزم١ٕبد اسزخذاَ

االرصبي  ٚأدٚاد "إٌخ ... GPS أط ثٟ ٚاٌغٟ ,اٌشل١ّخ

 ِالئُ ٌٍٛصٛي ثشىً االعزّبػٟ اٌزٛاصً ٚشجىبد ٚاإلٔزشٔذ

 ٚإٔزبعٙب9 ٚرم٠ّٛٙب ٚدِغٙب ٚإداسارٙب ٌٍّؼٍِٛبد
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 صمبفخ ِٙبساد

 اٌّؼٍِٛبد رم١ٕبد

 ٚاالرصبي

 ٚاٌزم9ُ٠ٛ ٚاٌزٕظ١ُ ٌٍجحش أداح اٌزم١ٕخ اسزخذاَ

 ِٙبسح 16 اٌّغّٛع

رص١ٕف 

 اٌّٙبساد
 اٌّٙبسح ِغبي اٌّٙبساد

 

 اٌح١بح ِٙبساد

 ٚإٌّٙخ

 

 

 اٌم١بدح ِٙبساد

 ٚاٌّسؤ١ٌٚخ

 ثبٌغ١ش اٌّشىالد ٌٍزأص١ش ٚحً اٌشخص١خ االرصبي ِٙبساد اسزخذاَ

 ٌٍٙذف9 ٚرٛع١ُٙٙ

 ِشزشوخ9 أ٘ذاف ٌزحم١ك ا٢خش٠ٓ فٟ اٌمٛح ٔمبط اسزضّبس

لٛح  اسزخذاَ فٟ ٚاألخاللٟ اٌّسزم١ُ اٌسٍٛن ػٍٝ اٌجشٕ٘خ

 اٌزأص١ش9

 األوجش ِٚصبٌح9ٗ اٌّغزّغ ا٘زّبِبد ٔحٛ ثّسؤ١ٌٚخ اٌزصشف

 اٌزفبػً ِٙبساد

 ٚاٌزفبػً االعزّبػٟ

 اٌضمبفبد ِٙبساد ِزؼذد

 ٚاٌّسبءٌخ اإلٔزبع١خ

 اإلصغبء9 أٚ ٌٍزحذس اٌّالئُ اٌٛلذ ِؼشفخ

 ِٚحزش9َ ِٕٟٙ ثأسٍٛة ا٢خش٠ٓ سٍٛن ِٛاعٙخ

 ِٓ خٍف١بد آخش٠ٓ ِغ ثفبػ١ٍخ ٚاٌؼًّ اٌّخزٍفخ اٌضمبفبد احزشاَ

 ٚاسؼخ9 ٚصمبف١خ اعزّبػ١خ

 ِخزٍفخ9 ٚل١ُ ألفىبس ِزفزحخ ثؼم١ٍخ االسزغبثخ

أفىبس عذ٠ذح  الثزىبس ٚاٌضمبف١خ االعزّبػ١خ االخزالفبد رفؼ١ً

 ٚاٌؼ9ًّ اإلثذاع ٌٚض٠بدح

اٌؼمجبد  حبٌخ فٟ األ٘ذاف, ٠ٚحممٛٔٙب اٌّزؼٍّْٛ ٠صٕغ

 ٚاٌضغٛط9

 اٌزفبػً ِٙبساد

 ٚاٌزفبػً االعزّبػٟ

 اٌضمبفبد ِٙبساد ِزؼذد

 ٚاٌّسبءٌخ اإلٔزبع١خ

 ٌزحم١ك إٌزبئظ ٚإداسرٗ ٚرخط١طٗ ٚاٌزؼٍُ اٌؼًّ أ٠ٌٛٚبد رحذ٠ذ

 اٌّشعٛح9

 ٚأخالق9 ثئ٠غبث١خ اٌؼًّ

 ثفبػ١ٍخ9 ٚاٌّشبس٠غ اٌٛلذ إداسح

 اٌّزؼذدح9 اٌّٙبَ رٕف١ز

 اٌزؼ9ٍُ فٟ ٚصمخ ٚدلخ ثٕشبط اٌّشبسوخ

 اٌفش٠ك9 أػضبء ِغ ثفبػ١ٍخ ٚاٌزؼبْٚ اٌّشبسوخ

 اٌفش٠ك9 رٕٛع ٚرمذ٠ش احزشاَ

 إٌزبئظ9 ِسؤ١ٌٚخ رحًّ

إٌّٙخ ٚاٌزؼٍُ اٌّؼزّذ 

 ػٍٝ اٌزاد

 ٍِّٛسخ9 ٚغ١ش ٍِّٛسخ ثّؼب١٠ش أ٘ذاف ب اٌّزؼٍّْٛ ٠ضغ

 اٌّذٜ ٚاأل٘ذاف لص١شح األ٘ذاف ث١ٓ اٌزٛاصْ اٌّزؼٍّْٛ ٠حمك

 اٌّذ9ٜ ط٠ٍٛخ

 ثفبػ١ٍخ9 اٌؼًّ ػتء ٚإداسح اٌٛلذ اسزخذاَ

دْٚ  إٔغبص٘ب ِغ األ٠ٌٛٚبد ٚٚضغ ٚرحذ٠ذ اٌّٙبَ, ِشالجخ

 ِجبشش9 إششاف

 اإلِىب9ْ لذس اٌزارٟ اٌزٛع١ٗ ِّبسسخ

إٌٝ  إٌّٙظ ِزطٍجبد أٚ األسبس١خ اٌّٙبساد إرمبْ ِغبٚصح

 اٌفشص الوزسبة اٌشخصٟ ٚاسزغالي اٌزؼٍُ ٚرٛس١غ اسزىشبف

 اٌخجشح9
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( أن قائمرررة مهرررارات القرررن الحرررادي والعشررررين تحترروي ثرررتث مهرررارات 2يتضررم مرررن الجرردول )
تشرمل  الرقميرة الثقافرة مهراراتو  ,( مهارة فرعية8تشمل ) واإلبداع التعمم مهاراتأساسية وهي: 

( مهررارة فرعيرة وبررذلك أصرربم عرردد 29تشررمل ) والمهنررة الحيراة مهرراراتو  ,( مهرارة فرعيررة16)
 ( مهارة.53المهارات الكمي )

:  ما مدى توافر مهارات القررن والذي يهص على ج اإلجابة عو الضؤال الجاني للدراصةنتائ
 ,محتروى مرنهج العمروم لممرحمرة المتوسرطة بالمممكرة العربيرة السرعودية؟  الحادي والعشرين فري

 ,(6( والجردول )5( والجردول )4( والجردول )3والجردول ) ,تم حساب التكرارات والنسبة المئوية
 ( توضم نتائج التحميل.4والشكل ) ,(3والشكل ) ,(2والشكل ) ,(1والشكل )

  

إٌٝ  إٌّٙظ ِزطٍجبد أٚ األسبس١خ اٌّٙبساد إرمبْ ِغبٚصح

 اٌفشص الوزسبة اٌشخصٟ ٚاسزغالي اٌزؼٍُ ٚرٛس١غ اسزىشبف

 اٌخجشح9

 اٌح١بح9 ِذٜ ِسزّشح وؼ١ٍّخ ثبٌزؼٍُ االٌزضاَ

 فٟ اٌزٛع١ٗ ِٕٙب ٌالسزفبدح اٌّبض١خ ٌٍخجشاد ٔبلذح ثطش٠مخ اٌزأًِ

 ٌٍّسزمج9ً

 فُٙ اٌضمبفبد اٌّزؼذدح9

 اٌّشٚٔخ ِٙبساد

 ٚاٌزى١ف

 اٌزغ١شاد ٌّٛاعٙخ ٘زٖ ثسشػخ ٚاٌّشٚٔخ اٌزى١ف ِٙبساد

 ٚاٌح١بح9 ٚاٌؼًّ ٚاٌزؼٍُ ٌالرصبي اٌغذ٠ذح اٌّزطٍجبد

 ِٙبسح 20 اٌّغّٛع

 ِٙبسح 53 اٌّغّٛع اٌىٍٟ
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 (: ٔزبئظ رح١ًٍ ِحزٜٛ اٌؼٍَٛ ٌٍّشحٍخ اٌّزٛسطخ فٟ ضٛء ِٙبساد اٌمشْ اٌحبدٞ ٚاٌؼشش٠ٓ ٌّٙبساد اٌزؼٍُ ٚاإلثذاع3عذٚي )

ف 
ص١ٕ

ر

ٙبسح
اٌّ

 

ي 
غب
ِ

ٙبسح
اٌّ

 

ٙبسح
اٌّ

 اٌصف اٌضبٌش اٌصف اٌضبٟٔ األٚياٌصف  

 اٌزىشاساد
اٌّزٛسظ 

 اٌحسبثٟ

إٌسجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

دسعخ 

 اٌزٛفش
 اٌزىشاساد اٌشرجخ

اٌّزٛسظ 

 اٌحسبثٟ

إٌسجخ 

 اٌّئ٠ٛخ
 اٌزىشاساد اٌشرجخ دسعخ اٌزٛفش

اٌّزٛسظ 

 اٌحسبثٟ

إٌسجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

دسعخ 

 اٌزٛفش
 اٌشرجخ

د
ٙبسا

ِ
 

اٌزؼٍُ
 

ع
إلثذا

ٚا
 

 

د
ال
شى

ً اٌّ
ح
ٚ
د اٌزفى١ش إٌبلذ 

ٙبسا
ِ

 

ط
ستنبا

ا
 

 9 9 9 2 ضؼ١فخ 4190 1960 5 2 ضؼ١فخ 59 2 6
غ١ش 

 ِزٛفش
6 

حليل
الت

 

 15 996 6 6 غ١ش ِزٛفش 2295 990 0 1 ِزٛسطخ 6295 295 25
غ١ش 

 ِزٛفش
4 

سير
التف

 

 1194 9946 4 1 ِزٛسطخ 6590 296 23 6 غ١ش ِزٛفش 2290 9901 5
غ١ش 

 ِزٛفش
5 

جمع 
ط و

الرب

ت
البيانا

 

 2 ضؼ١فخ 2095 1910 192 3 ضؼ١فخ 4996 196 130 4 ضؼ١فخ 2095 1915 191

الل
ستد

ال
ا

 

 1 ضؼ١فخ 9 193 65 5 ضؼ١فخ 9 195 04 5 ضؼ١فخ 2590 1915 56

ح 
طر

سئلة
أل
ا

 

 3 ضؼ١فخ 2196 990 20 4 ضؼ١فخ 49 196 59 3 ضؼ١فخ 35 195 45
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تقويم
 

 9 9 9 0 غ١ش ِزٛفش 9 9 9 0 غ١ش ِزٛفش 9 9 9
غ١ش 

 ِزٛفش
6 

ع
جمو

الم
 

 1 ضؼ١فخ 2092 191 294 1 ضؼ١فخ 49 196 399 1 ضؼ١فخ 3296 193 244

ع
إلثذا

ٚا
د اثزىبس 

ٙبسا
اٌّ

 

القة
ط
ال

 

 1 ضؼ١فخ 3393 193 3 1 ِزٛسطخ 5596 292 5 1 غ١ش ِزٛفش 1191 994 1

المرونة
 

 9 9 9 2 غ١ش ِزٛفش 9 9 9 2 غ١ش ِزٛفش 9 9 9
غ١ش 

 ِزٛفش
2 

صالة
أل
ا

 

 9 9 9 2 غ١ش ِزٛفش 9 9 9 2 غ١ش ِزٛفش 9 9 9
غ١ش 

 ِزٛفش
2 

اٌّغّٛ

 ع
 2292 9950 6 2 ضؼ١فخ 3393 193 0 2 غ١ش ِزٛفش 15952 9904 5

غ١ش 

 ِزٛفش
2 

 2190 9956 33 1 ضؼ١فخ 3595 1955 50 1 ضؼ١فخ 34950 1936 53 اٌّغّٛع
غ١ش 

 ِزٛفش
2 
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واإلبررداع فرري كتررب العمرروم لممرحمررة  الررتعمم (  أن ترروفر مهررارات3يتضررم مررن الجرردول )        
وبدرجررة ضررعيفة فرري كترراب  ,المتوسررطة هررو بدرجررة ضررعيفة فرري كترراب الصررف األول المتوسررط

 وغير متوفر في كتاب الصف الثالث المتوسط. ,الصف الثاني المتوسط
واإلبرداع  الرتعمم أيًضرا أن مهرارات التفكيرر الناقرد وحرل المشركتت التابعرة مهرارات ويتضرم

متوفرة بدرجة ضعيف في منهج الصف األول المتوسط واألكثر توفرًا مرن مهاراتهرا الفرعيرة هري 
بينمرا  ,عمى الترتيب: التحميل ثم استنباط ثم طرح األسئمة ثم الربط وجمع البيانات ثم االسرتدالل

أمرا بالنسربة مرنهج الصرف الثراني المتوسرط  ,ر مهارة التفسير والتقرويم فري هرذا المرنهجلم تتوف
فتبررين أنهررا مترروفرة بدرجررة ضررعيفة أيًضررا واألكثررر ترروفرًا مررن مهاراتهررا الفرعيررة عمررى الترتيررب: 
التفسير ثم  استنباط ثم الربط وجمع البيانات ثم طرح األسئمة ثم االسرتدالل ولرم يتروفر كرل مرن 

أمررا فرري مررنهج الصررف الثالررث المتوسررط فهرري مترروفرة  ,تحميررل والتقررويم فرري هررذا الكتررابمهررارة ال
بشركل ضررعيف أيًضررا ولكررن المهررارات الفرعيررة األكثررر ترروفرًا فرري هررذا المررنهج هرري عمررى الترتيررب: 

بينما لم يتوفر كل مرن التفسرير واالسرتنباط  ,االستدالل ثم الربط وجمع البيانات ثم طرح األسئمة
والتفسررير هرري مترروفرة  ,ا سرربق يتبررين أن مهررارة االسررتدالل والررربط وجمررع البيانرراتوالتقررويم. ممرر

 بجميع مناهج المرحمة المتوسطة ولكن بدرجة ضعيفة عموًما. 
واإلبداع متوفرة بدرجة ضعيفة  التعمم ويتضم أيًضا أن المهارات ابتكار واإلبداع مهارات

لم تتوفر إلى مهارة الطتقة وبدرجة حيث  ,في مناهج العموم بشكل عام لممرحمة المتوسطة
والثالث( المتوسط بينما لم تتوفر كل من مهارة  ,والثاني ,ضعيفة في المناهج الثتثة )األول

 الطتقة أو األصمة في هذ  المناهج.
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اٌؼٍَٛ ٌٍّشحٍخ اٌّزٛسطخ فٟ ضٛء ِٙبساد اٌمشْ اٌحبدٞ ٚاٌؼشش٠ٓ  (: ٔزبئظ رح١ًٍ ِحز4ٜٛعذٚي )

 اٌشل١ّخ اٌضمبفخ ٌّٙبساد

ٙبسح
ف اٌّ

ص١ٕ
ر

 

ٙبسح
ي اٌّ

غب
ِ

 

ٙبسح
اٌّ

 
 اٌصف اٌضبٌش اٌصف اٌضبٟٔ اٌصف األٚي

د
اٌزىشاسا

ظ  
س
ٛ
اٌّز

ٟ
سبث

ح
اٌ

٠ٛخ 
سجخ اٌّئ

إٌ
 

ٛفش
عخ اٌز

دس
 

اٌشرجخ
د 
اٌزىشاسا

ظ  
س
ٛ
اٌّز

ٟ
سبث

ح
اٌ

 

سجخ 
إٌ

٠ٛخ
اٌّئ

 

ٛفش
عخ اٌز

دس
 

اٌشرجخ
د 
اٌزىشاسا

ظ  
س
ٛ
اٌّز

ٟ
سبث

ح
اٌ

٠ٛخ 
سجخ اٌّئ

إٌ
 

ٛفش
عخ اٌز

دس
 

اٌشرجخ
 

د
ٙبسا

ِ
 

اٌضمبفخ
 

اٌشل١ّخ
 

د
ٙبسا

ِ
 

صبي
الر
ا

 
ن
شبس

ٚاٌز
 

 اٌزفى١رش ػرٓ اٌزؼج١رش

 ثفبػ١ٍررخ ٚاألفىرربس

ِٙرربساد  ثبسررزخذاَ

 اٌشررفٟٙ االرصرربي

 ٚاٌّىزٛة9

0 193 
31

95 

ضؼ١

 فخ
1 5 

1

9

5 

36

94 

ضؼ١

 فخ
1 5 

99

0 

2

29

0 

ضؼ١

 فخ
1 

 ثفبػ١ٍررخ اإلصررغبء

 ثّرب اٌغبِض ٌٍّؼٕٝ

اٌّؼشفررخ  رٌرره فررٟ

 ٚاالرغب٘ربد ٚاٌمر١ُ

 ٚاٌّمبصذ9

9 9 9 
غ١ش 

 ِزٛفش
3 9 9 9 

غ١ش 

ِزٛ

 فش

2 9 9 9 

غ١ش 

ِزٛ

 فش

2 

 ٚسرربئً اسررزخذاَ

 ٌزحم١ررك االرصرربي

 ِزٕٛػخ أ٘ذاف

1 990 
16

90 

غ١ش 

 ِزٛفش
2 9 9 9 

غ١ش 

ِزٛ

 فش

2 9 9 9 

غ١ش 

ِزٛ

 فش

2 

 ٚسرربئً ذاَاسررزخ

 إػال١ِررخ ٚرم١ٕرربد

 ِزؼذدح9

9 9 9 
غ١ش 

 ِزٛفش
3 9 9 9 

غ١ش 

ِزٛ

 فش

2 9 9 9 

غ١ش 

ِزٛ

 فش

2 

 ػٍرٝ اٌمرذسح إصجربد

 9 9 9 ثفبػ١ٍخ9 اٌؼًّ
غ١ش 

 ِزٛفش
3 9 9 9 

غ١ش 

ِزٛ

 فش

2 9 9 9 

غ١ش 

ِزٛ

 فش

2 

 اٌشضررب ّبسسررخِ

 ألعرررً ٚاٌّشٚٔرررخ

 اٌٛصٛي فٟ اٌزؼبْٚ

 حٍرٛي ضرشٚس٠خ إٌٝ

 ٘رررذف ٌزحم١رررك

 ِشزشن9

9 9 9 
غ١ش 

 ِزٛفش
3 9 9 9 

غ١ش 

ِزٛ

 فش

2 9 9 9 

غ١ش 

ِزٛ

 فش

2 

 فٟ اٌّسؤ١ٌٚخ رحًّ

 ِرغ اٌزؼبٟٚٔ, اٌؼًّ

ل١ّررررررخ  إػطرررررربء

 اٌفشد٠رخ ٌٍّسبّ٘بد

 فررٟ ػضررٛ ٌىررً

 اٌفش٠ك9

9 9 9 
غ١ش 

 ِزٛفش
3 9 9 9 

غ١ش 

ِزٛ

 فش

2 9 9 9 

غ١ش 

ِزٛ

 فش

2 

 5 ّٛعاٌّغ
191

4 

25

96 

ضؼ١

 فخ
1 5 

1

9

1

4 

25

96 

ضؼ١

 فخ
2 5 

99

0 

1

09

0 

غ١ش 

ِزٛ

 فشح

2 

ٙبسا
ِ

 د
اٌضمبفخ
ال١ِخ 

ػ
إل
ا

 ٌى١ف١خ وبف فُٙ 

 ِغ اٌزؼبًِ

 اٌزطج١مبد اٌّشرجطخ

 ٚٚسبئً ثّصبدس

 اٌّخزٍفخ9 اٌزؼٍُ

غ١ش  9 9 9

 ِزٛفش

غ١ش  9 9 9 1

ِزٛ

 فش

غ١ش  9 9 9 1

ِزٛ

 فش

1 
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 ٌٛسبئًاسزخذاَ ا

 الثزىبس ٚاٌّصبدس

 ارصبي ِٕزغبد

 :ِضً ٚفؼبٌخ ِمٕؼخ

 اٌف١ذ٠ٛ٘بد

 اٌصٛر١خ ٚاٌٍّفبد

اٌشجىخ  ِٚٛالغ

 اٌؼٕىجٛد9

غ١ش  9 9 9

 ِزٛفش

غ١ش  9 9 9 1

ِزٛ

 فش

غ١ش  9 9 9 1

ِزٛ

 فش

1 

غ١ش  9 9 9 اٌّغّٛع

 ِزٛفش

غ١ش  9 9 9 3

ِزٛ

 فش

غ١ش  9 9 9 3

ِزٛ

 فش

3 
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ٛفش
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اٌشرجخ
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ِ
 

اٌضمبفخ
 

اٌشل١ّخ
 

د
ٙبسا

ِ
 

اٌضمبفخ
 

ِٛبر١خ
اٌّؼٍ

 

 
 

 ثىفبءح ٌٍّؼٍِٛبد اٌٛصٛي

 اٌّصبدس9 ٚفبػ١ٍخ اٌٛلذ
9 9 9 

غ١ش 

ِزٛ

 فش

1 9 9 9 

غ١ش 

ِزٛ

 فش

1 9 9 9 

غ١ش 

ِزٛ

 فش

1 

 رم٠ّٛب   اٌّؼٍِٛبد رم٠ُٛ

 ِٚزّىٕب 9 ٔمذ٠ب  
9 9 9 

غ١ش 

ِزٛ

 فش

1 9 9 9 

غ١ش 

ِزٛ

 فش

1 9 9 9 

غ١ش 

ِزٛ

 فش

1 

 ثذلخ اٌّؼٍِٛبد اسزخذاَ

 أٚ اٌزم١ٕخ فٟ ٚإثذاع

 اٌّشىٍخ اٌّطشٚحخ9

9 9 9 

غ١ش 

ِزٛ

 فش

1 9 9 9 

غ١ش 

ِزٛ

 فش

1 9 9 9 

غ١ش 

ِزٛ

 فش

1 

 اٌغٛ٘شٞ اٌفُٙ رطج١ك

اٌمب١ٔٛٔخ  األخالل١خ ٌٍمضب٠ب

 اٌّشرجطخ ثبٌٛصٛي

 ٚاسزخذاِٙب9 ٌٍّؼٍِٛبد

9 9 9 

غ١ش 

ِزٛ

 فش

1 9 9 9 

غ١ش 

ِزٛ

 فش

1 9 9 9 

غ١ش 

ِزٛ

 فش

1 

 ِٓ اٌّؼٍِٛبد رذفك إداسح

 اٌّزٕٛػخ9 اٌٛاسؼخ اٌّصبدس
9 9 9 

غ١ش 

ِزٛ

 فش

1 9 9 9 

غ١ش 

ِزٛ

 فش

1 9 9 9 

غ١ش 

ِزٛ

 فش

1 

 9 9 9 اٌّغّٛع 

غ١ش 

ِزٛ

 فش

3 9 9 9 

غ١ش 

ِزٛ

 فش

3 9 9 9 

غ١ش 

ِزٛ

 فش

3 

د
ٙبسا

ِ
 

صمبفخ
 

د
رم١ٕب

 
د
ِٛب

اٌّؼٍ
 

صبي
الر
ٚا

 

 اٌشل١ّخ اٌزم١ٕبد اسزخذاَ
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الرقميررة فرري مررنهج العمرروم لمصررف األول  ( أن مهررارات الثقافررة4يتضررم مررن الجرردول )
بينمرا هري متروفرة فري منراهج  ,أيًضرا فري مرنهج الصرف الثالرث المتوسرط ,المتوسط غير متوفرة

 الصف الثاني المتوسط بدرجة ضعيفة.
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 مهرارات االتصرال باسرتخدام بفاعميرة واألفكرار التفكيرر عرن ويتضرم أيًضرا أن التعبيرر
والتشرارك متروفرة بشركل ضرعيف فري منراهج العمروم  االتصرال والمكتوب التابعة لمهارات الشفهي

والتشررارك فهرري غيررر  االتصررال وبينمررا المهررارات األخرررى التابعررة لمهررارات ,لممرحمرة المتوسررطة
 واالتجاهات المعرفة والقيم ذلك في بما الغامض لممعنى بفاعمية متوفرة وهي مهارات: اإلصغاء

 وتقنيرات وسرائل واسرتخدام ,متنوعرة أهرداف لتحقيرق االتصرال وسرائل واسرتخدام ,والمقاصرد
ثبات ,متعددة إعتمية  التعراون ألجرل والمرونرة الرضرا وممارسرة ,بفاعميرة العمرل عمى ةالقدر  وا 

 ,التعاوني العمل في المسؤولية وتحمل ,مشترك هدف لتحقيق حمول ضرورية إلى الوصول في
 الفريرق. وتبرين أيًضرا أن تروفر مهرارات فري عضرو لكرل الفرديرة قيمرة لممسراهمات إعطراء مرع

مررنهج الصررف األول المتوسررط والثرراني والتشررارك هررو بدرجررة ضررعيفة فرري كررل مررن  االتصررال
   ,المتوسط بشكل عام بينما لم يتوفر في منهج الصف الثالث المتوسط

واالتصرال متروفرة فري منراهج الصرف  المعمومرات تقنيرات ثقافرة ويتضرم أيًضرا أن مهرارات
 ,الثاني والثالث المتوسط برجة ضعيفة بينما لم تتوفر فري مرنهج العمروم لمصرف األول المتوسرط

 أس بري والجري ,والمساعدات الرقمية ,اآللي حاسب" الرقمية التقنيات أن مهارة استخدام حيث
GPS ... متئرم لموصرول بشكل االجتماعي التواصل وشبكات االتصال واإلنترنت وأدوات "إلخ 
داراتها لممعمومات نتاجها متوفرة في مناهج العمروم لمصرف الثراني والثالرث  وتقويمها ودمجها وا  وا 
بينمرا لررم  ,ولرم تترروفر فري منراهج الصرف األول المتوسرط ,هري متروفرة بدرجرة ضرعيفة المتوسرط

والتقررويم فرري منرراهج العمرروم لممرحمررة  والتنظرريم لمبحررث أداة التقنيررة تترروفر مهررارة اسررتخدام
 المتوسطة.

اإلعتمية جميعها غير متوفرة في مناهج العمروم لممرحمرة  الثقافة ويتضم أيًضا أن مهارات
 الرتعمم ووسرائل بمصرادر التطبيقرات المرتبطرة مرع التعامرل لكيفيرة كراف ي: فهرمالمتوسرطة وهر

 الفيرديوهات :مثل وفعالة مقنعة اتصال منتجات البتكار والمصادر واستخدام الوسائل ,المختمفة
المعموماتيرة غيرر  الثقافرة الشربكة العنكبروت. وأيًضرا تبرين أن مهرارات ومواقع الصوتية والممفات

 وفاعميرة الوقرت بكفراءة لممعمومات مناهج العموم لممرحمة المتوسطة وهي: الوصولمتوفرة في 
برداع بدقرة المعمومرات واسرتخدام ,ومتمكنراً  نقردياً  تقويمراً  المعمومرات وتقرويم ,المصرادر  فري وا 
القانونيرة المرتبطرة  األختقيرة لمقضرايا الجروهري الفهرم وتطبيرق ,المشركمة المطروحرة أو التقنية
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دارة ,المعموماتيرة الثقافرة ومهرارات ,واسرتخدامها لممعمومرات بالوصرول  مرن المعمومرات تردفق وا 
 المتنوعة. الواسعة المصادر

(: ٔزبئظ رح١ًٍ ِحزٜٛ اٌؼٍَٛ ٌٍّشحٍخ اٌّزٛسطخ فٟ ضٛء ِٙبساد اٌمشْ اٌحبدٞ ٚاٌؼشش٠ٓ 5عذٚي )
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والمهنررة غيررر مترروفرة فرري منرراهج العمرروم  الحيرراة ( أن مهررارات5تضررم مررن الجرردول )ي       
 حيث تبين ما يمي: ,لممرحمة المتوسطة

والمسررؤولية غيررر مترروفرة فرري منرراهج العمرروم  القيررادة أن المهررارات التابعررة لمهررارات 
 الغيربر المشركتت لمترأثير وحل الشخصية االتصال مهارات وهي: استخدام ,لممرحمة المتوسطة

 عمرى والبرهنرة ,مشرتركة أهرداف لتحقيرق اآلخررين فري القروة نقاط واستثمار ,لمهدف وتوجيههم
 اهتمامرات نحرو بمسرؤولية والتصررف ,قروة الترأثير اسرتخدام فري واألختقري المسرتقيم السرموك
 األكبر ومصالحه. المجتمع

والمسراءلة  اإلنتاجيرة الثقافات مهرارات متعدد والتفاعل االجتماعي التفاعل وأن مهارات
 لمتحردث المتئرم الوقرت وهي: ومعرفرة ,أيًضا غير متوفرة في مناهج العموم لممرحمة المتوسطة

 والعمل المختمفة الثقافات واحترام ,ومحترم مهني بأسموب اآلخرين سموك مواجهة ,اإلصغاء أو
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 ألفكرار متفتحرة بعقميرة واالسرتجابة ,واسرعة وثقافيرة اجتماعيرة من خمفيات آخرين مع بفاعمية
 ,عمرل  أفكار جديدة ولزيادة إبرداع البتكار والثقافية وتفعيل االختتف االجتماعية ,مختمفة وقيم

 ,وأخرتق بإيجابيرة والعمرل ,العقبات والضرغوط حالة في ويحققونها ,األهداف المتعممون ويصنع
 وتخطيطره والرتعمم العمرل أولويرات وتحديرد ,النترائج مسرؤولية وتحمرل ,المتعرددة المهرام وتنفيرذ
دارتره دارة ,المرجروة لتحقيرق النترائج وا   ودقرة بنشراط والمشراركة ,بفاعميرة والمشراريع الوقرت وا 
 الفريق. تنوع وتقدير واحترام ,الفريق أعضاء مع بفاعمية والتعاون والمشاركة ,التعمم في وثقة

لمصرف األول والثالرث وأن المهنة والتعمم المعتمد عمى الذات متروفرة فري مرنهج العمروم 
حيرث  ,المتوسط بدرجة ضعيفة بينما هي غير متوفرة في منهج العمروم لمصرف الثراني المتوسرط

 الرتعمم وتوسريع إلى استكشراف المنهج متطمبات أو األساسية المهارات إتقان أن مهارة مجاوزة
لمصرف  الخبرة هي متوفرة بدرجة ضعيفة في منهج العموم الفرص الكتساب الشخصي واستغتل

أمرا المهررارات  ,األول والثالرث بينمرا هري غيرر متروفرة فري مرنهج العمروم لمصرف الثراني المتوسرط
 األخرررى التابعررة لمهررارات المهنررة والررتعمم المعتمررد عمررى الررذات فهرري غيررر مترروفرة وهرري: يضررع

 األهرداف برين التروازن المتعممرون ويحقرق ,ممموسرة وغيرر ممموسرة بمعرايير أهداًفا المتعممون
دارة الوقرت واسرتخدام ,المردى طويمة المدى واألهداف قصيرة  ومراقبرة ,بفاعميرة العمرل عربء وا 
 الرذاتي التوجيره وممارسرة ,مباشرر دون إشرراف إنجازهرا مرع األولويرات ووضع وتحديد ,المهام
 لمخبررات ناقردة بطريقرة والتأمرل ,الحيراة مردى مسرتمرة كعمميرة برالتعمم وااللترزام ,اإلمكران قردر

 وفهم الثقافات المتعددة. ,لممستقبل في التوجيه منها لتستفادة الماضية
والتكيف غيرر متروفرة فري منراهج العمروم لممرحمرة  وأن المهارة التابعة المهارات المرونة

 الجديردة المتطمبرات التغيررات لمواجهرة هرذ  بسررعة والمرونرة التكيرف المتوسطة وهي: مهارات
 والحياة. والعمل والتعمم لتتصال

والرررذي يرررنص عمرررى:   التصرررور المقتررررح  ج اإلجابرررة عرررن السرررؤال الثالرررث لمدراسرررةنتررائ
لمحترروى مررنهج العمرروم فرري المرحمررة المتوسررطة بالمممكررة العربيررة السررعودية فرري ضرروء مهررارات 

تررم وضررع تصررور المقترررح لمنرراهج العمرروم لمصررفوف الثالررث فرري  ,القرررن الحررادي والعشرررين؟ 
 وهو عمى الشكل التالي: ,القرن الحادي والعشرين المرحمة المتوسطة في ضوء مهارات
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 ةكدةة:

يشهد العصر الحالي كثير من التطورات العمميرة والتقنيرة والتري تتطمرب أن يرتم تردريب 
عمرررى مهررارات القررررن الحرررادي وتعمرريم الطالرررب فرري جميرررع المراحررل ومنهرررا المرحمرررة المتوسررطة 

 منراهجوالناظر إلى  ,ومنها العموم وذلك من ختل تصميم مناهج تحاكي هذا الهدف ,والعشرين
العموم الحالية في جميع المراحل ومنها المرحمة المتوسطة يتحظ أن هذ  المناهج الزالرت تتبرع 
طرق تقميدية بعرض المنهج التعميمي حيث أنها تتصف بكثافة المرادة العمميرة واتبراع األسرموب 

بررين مررا يتطمبرره القرررن وهنرراك ارتبرراط ضررعيف  ,رضررها أكثررر مررن األسررموب العممرريالنظررري فرري ع
الحررادي والعشرررين مررن مهررارات وبررين منرراهج العمرروم لممرحمررة المتوسررطة وهررذا مررا تررم اثباترره 

مما جعرل كثيرر مرن الطرتب برالواقع لرديهم اتجاهرات سرمبية  ,باإلجابة عن السؤال الثاني لمبحث
وضررع تصررور مقترررح لمنرراهج  مررن هنررا تبينررت ضرررورة ,ادة صررماءويعتبرونهررا مرر ,اتجررا  العمرروم

 ,لتضررمينه مهررارات القرررن الحررادي والعشرررين المتئمررة لمعمررومالعمرروم فرري لممرحمررة المتوسررطة 
 ,لموصول بالطمبة إلى المستوى الذي يسراعدهم فري مواكبرة التطرورات العمميرة والتقنيرة الحديثرة

مهررارات العمرروم بالمرحمررة المتوسررطة فرري  نرراهجلموفيمررا يمرري عرررض لتفاصرريل التصررور المقترررح 
 القرن الحادي والعشرين.

 اهلدف العام ةو التصور املكرتح:

 مهارات القرن الحادي والعشرين.تطوير مناهج العموم لممرحمة المتوسطة وفق 
 ةهونات التصور املكرتح:

 يتكون التصور المقترح من العناصر التالية: 
 : أوًلا: أيداف التصور املكرتح

 تم وضع األهداف العامة التالية لمتصور المقترح: 
اإلسرهام فرري تطرروير منرراهج العمروم بالصررفوف الثالررث لممرحمررة المتوسرطة بمررا يسرراعد عمررى  -1

 تحقيق أهدافها.
 عتج قصور مناهج العموم في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين. -2
طتبهرن فري ضروء المتنوعة  مهارات العموملتنمية مساعدة معممي العموم في أداء مهمتهم  -3

 مهارات القرن الحادي والعشرين بشكل متكامل وشامل.
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 ثانًيا: املبادئ اليت يزتهش عليًا التصور املكرتح:

 برين تكامميرة عتقرة وجرود هنرا المقتررح فري التصرور التكامرل مبردأ التكامرل: يقصرد بمبردأ -1
 مرنهج يتنراول أن ينبغري إذ ,ضوئها في التحميل تم التي مهارات القرن الحادي والعشرين

يطغرى  ال حيرث كبيرر, حرد إلرى متروازن بشركل مهرارات القررن الحرادي والعشررين العمروم
 وتتروافر منهرا كرل مهرارات مرع الموضروعاتتتكامرل جميرع  بحيرث ,آخرر عمرى موضروع

 .بعًضا بعضها جميعها مكممة
 القرن الحادي والعشرينمهارات  بين الرأسية العتقة يتناول المبدأ االستمرار: هذا مبدأ -2

 واتساع المتعمم, مهارات رقي يكفل االستمرار إن يميه, حيث الصف الذي إلى صف من
حيث تم متحظة أن  ,المطموبة والقيم االتجاهات عمقها, ويكسبه وزيادة معموماته, دائرة

بعض المجاالت التي تناولتها مهارات القرن الحادي والعشرين تم تناولها بأحد المناهج 
 الثقافة مهارات ,والمهنة الحياة مهاراتمثل  ,ولم تأتي عمى ذكرها المناهج األخرى

 التي لم تتوفر في بعض المناهج وتوفرت بدرجة ضعيفة في مناهج أخرى. الرقمية
وذلرك  ,السرابقة الخبررة عمرى مبنيرة التاليرة خبررة كرل تكرون أن بره يقصرد : التترابع مبردأ -4

فررري هرررذ   الموضررروعاتمرررن  موضررروعفررري كرررل  مهرررارات القررررن الحرررادي والعشررررينبرررالربط 
 ,بحيررث تترردرج مررن األسررهل إلررى األصررعب ومررن األقررل تعقيررًدا إلررى األكثررر تعقيررًدا ,المنرراهج

 وبذلك يتم تطوير هذ  المهارات بشكل متدرج لدى الطمبة في العموم.
 ثالًجا: ةهطلكات التصور املكرتح:  

 التصرور هرذا منطمقرات إلرى التوصرل ترم المقتررح لمتصرور العامرة األهرداف ضروء فري
 : يمي كما المقترح,

 المتوسرطة, بالمرحمرة العمروم مهرارات القررن الحرادي والعشررين بمرنهج العمرل عمرى تروفير -1
 . المهارات وفق هذ  لمتدريس والمناسب الكافي, بالقدر

جعررل التصررور المقترررح مرررن وقابررل لمتعررديل باسررتمرار لتوافررق مررع التطررورات الترري تحرراكي  -2
 لممرحمة المتوسطة عند العموم الواقع وفي ضوء المهارات القرن الحادي والعشرين بمنهج

 دورية. وبصفة الحاجة
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 تهفيذ التصور املكرتح: آليةرابًعا: 

 الثتثرة, بالصرفوف المنراهج تكامل من واالنطتق عن اآلخر, منهج أي فصل يفضل عدم -1
 المرراد الخبررات مهرارات القررن الحرادي والعشررين تغطري بحيرث المنراهج معالجرة ثرم ومرن

 .العموم منهج في صف كل لطتب إكسابها
الثتثرة لممرحمرة  بالصرفوف العمروم بكتر فري مهارات القرن الحرادي والعشررين بين التنسيق -2

 تنراول يرتم أن مراعراة مرع األخررى, العميرا بالمراحرل منراهج العمروم مرن وغيرهرا المتوسرطة
 شامل. بشكل المهارات هذ  جميع

 فري مهرارات القررن الحرادي والعشررين ضروء فري تطويرها يتم التي العموم موضوعات جعل -3
وتبردأ بالتردرج فتكرون  .المتوسرطة المرحمرة طرتب مرع طبيعرة بصرورة تناسرب العمروم مرنهج

مبسطة في منهج العموم لمصف األول متوسط ثم تكرون أرقرى فري الصرف الثراني المتوسرط 
 ثم تكون أكثر عمًقا في الصف الثالث المتوسط.

 :املكرتح التصور ةتطلباتخاةًضا: 

 وجرود عردم عمميرة تحميرل منراهج العمروم لممرحمرة المتوسرطة ب القيرام خرتل من لوحظ
 تردريس مهرارات عمى لمتدرب استخدامها من الطالب يتمكن المقررة  الكتب في كافية مساحات
 هرذا فري المقتررح التصرور متطمبرات فرإن لرذا .لمهرارات القررن الحرادي والعشررينا وفًقر العمروم
 فيره يراعى والعممية, العممية أداء المهارات فيه يمارس لمطالب تدريبات دفتر في تتمثل البحث
 مرن ليسرتفيد األمرر, لرزم مررة إذا مرن أكثرر المهراري التردريب الطالب ليحل كافية مساحة وضع

 .الطالب تقويم في ويستخدم والخطأ, المحاولة
 املكرتح: للتصور الفعال للتوظيف ةكرتحاتصادًصا:  

 مهارات القرن الحادي والعشرين, وفق العموم بتدريس تعنى التي العممية المؤتمرات عقد -1
ثرائها ومنتظم, وبشكل دوري  إصتح في تطبيقها عمى توصياتها, والعمل ونشر بالبحوث وا 

 في جميع المراحل. العموم تعميم واقع
مهارات القرن  وفق العموم بتدريس الخاصة التربوية البحوث ترجمة ونشر عمميات متابعة -2

 الجامعية المكتبات دعم من ختل الحادي والعشرين في مراحل متنوعة من التعميم,
 . المتخصصة البحثية المراكز في والمكتبات
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بمهارات  المهتمة المتقدمة العالم دول في العممي البحث مراكز مع اتصال قنوات عمل -3
 القرن الحادي والعشرين.

 تدريس دعم عمى الخاص, والقطاع والهيئات, العموم, في البحثي التميز مراكز تشجيع -4
 . بها الخاصة العموم, والبحوث

 مع ومتوافقة ومستمرة, دورية بصفة العموم, بمعممي خاصة تدريبية برامج إقامة -5
 العموم, تدريس في مهارات القرن الحادي والعشرين مجال العالمية في المستجدات
 .تدريسه في وتوظيفها

وفيما يمي عرض لمقترحات تطوير مناهج العموم في المرحمة المتوسطة في ضوء 
 حادي والعشرين والتي تم تحميمها في ضوء هذ  المهارات:مهارات القرن ال

هناك بعض األمور التي تم متحظتها عند تحميل مناهج العموم لممرحمة المتوسطة 
وفق مهارات القرن الحادي والعشرين منها أن جميعها ال تحقق مبادئ هذا المقترح التكاممية 

همال المادة العممية  ,إضافة إلى تكثيف المادة العممية النظرية ,والتتابع واالستمرارية وا 
ولذلك تم وضع بعض المقترحات لكي يتم تطوير هذ  المناهج في ضوئها ولكي  ,التطبيقية

 تتناسب مع مهارات القرن الحادي والعشرين وهي عمى الشكل التالي:
 اٌّمزشحبد ٔزبئظ اٌزح١ًٍ ِغبي اٌّٙبسح رص١ٕف اٌّٙبسح

 اٌزؼٍُ ِٙبساد

 ٚاإلثذاع

ِٙبساد اٌزفى١ش إٌبلذ 

 ٚحً اٌّشىالد

ث١ٕذ إٌزبئظ أْ ِٙبساد 

اٌزفى١ش إٌبلذ ٚحً 

 اٌّشىالد اٌزبثؼخ ِٙبساد

ٚاإلثذاع ِزٛفشح  اٌزؼٍُ

ثذسعخ ضؼ١ف فٟ ِٕب٘ظ 

 اٌؼٍَٛ ٌٍّشحٍخ اٌّزٛسطخ

٠غت رض١ّٓ ِٕب٘ظ اٌؼٍَٛ ٌٍّشحٍخ 

ٚحً اٌّزٛسطخ, ِٙبساد اٌزفى١ش إٌبلذ 

اٌّشىالد ثشىً ػٍّٟ ٚرٌه ِٓ خالي رض١ّٓ 

إٌّب٘ظ رذس٠جبد رغؼً اٌطالة ٠مِْٛٛ 

ثزفس١ش ٚرح١ًٍ اٌج١بٔبد, ٚحً اٌّشىالد ِٓ 

خالي اٌزذسط ثبسزخذاَ اٌطش٠مخ اٌؼ١ٍّخ ِٓ 

طشػ األسئٍخ ٚاٌزح١ًٍ ٚسثظ ٚعّغ اٌج١بٔبد, 

ب عؼً اٌطبٌجخ رسزٕجظ  ٌٍٛصٛي إٌٝ اٌحً, ٚأ٠ض 

شػ١خ اٌخبصخ ثبٌؼٍَٛ ِٓ ثؼض األحىبَ اٌش

خالي ا٠٢بد اٌمشآ١ٔخ ٚرٌه سثظ اٌؼٍَٛ 

 ثبإلسال9َ

 

اٌّٙبساد اثزىبس 

 ٚاإلثذاع

ث١ٕذ إٌزبئظ أْ ِٙبساد  

اٌّٙبساد اثزىبس ٚاإلثذاع 

 اٌزؼٍُ اٌزبثؼخ ِٙبساد

ٚاإلثذاع ِزٛفشح ثذسعخ 

ضؼ١ف فٟ ِٕب٘ظ اٌؼٍَٛ 

 ٌٍّشحٍخ اٌّزٛسطخ

٠غت رض١ّٓ ِٕب٘ظ اٌؼٍَٛ ٌٍّشحٍخ اٌّزٛسطخ 

أسئٍخ رغؼً اٌطٍجخ أوضش لذسح ػٍٝ اٌزفى١ش 

االثزىبسٞ ثطاللخ ٚأصبٌخ ِٚشٚٔخ, ِٓ خالي 

عؼٍُٙ ٠فىشْٚ ثأوجش لذس ِّىٓ ِٓ األفىبس 

 اٌغ١ش اٌّأٌٛفخ, اٌزٟ رزسُ ثبإلثذاع ٚاالثزىبس 
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د
ٙبسا

ِ
 

اٌضمبفخ
 

اٌشل١ّخ
 

 االرصبي ِٙبساد

 ٚاٌزشبسن

ث١ٕذ إٌزبئظ أْ رٛفش 

 االرصبي ِٙبساد

ٚاٌزشبسن ٘ٛ ثذسعخ 

ضؼ١فخ فٟ وً ِٓ ِٕٙظ 

اٌصف األٚي اٌّزٛسظ 

ٚاٌضبٟٔ اٌّزٛسظ ثشىً 

ػبَ ث١ّٕب ٌُ ٠زٛفش فٟ 

ِٕٙظ اٌصف اٌضبٌش 

 اٌّزٛسظ

 

٠غرررررت رضررررر١ّٓ ِٛضرررررٛػبد اٌؼٍرررررَٛ ثؼرررررض 

اٌزررذس٠جبد اٌزررٟ رسرربػذ اٌطٍجررخ ػٍررٝ اسررزخذاَ 

 ثبسرزخذاَ ثفبػ١ٍخ ٚاألفىبس اٌزفى١ش ػٓ اٌزؼج١ش

ٚاٌّىزررررٛة,  اٌشررررفٟٙ ِٙرررربساد االرصرررربي

 رٌه فٟ ثّب اٌغبِض ٌٍّؼٕٝ ثفبػ١ٍخ ٚاإلصغبء

ٚاٌّمبصرررذ,  ٚاالرغب٘ررربد اٌّؼشفرررخ ٚاٌمررر١ُ

 أ٘رذاف ٌزحم١رك االرصربي ٚسربئً ٚاسرزخذاَ

 إػال١ِرخ ٚرم١ٕربد ٚسربئً ِزٕٛػرخ, ٚاسرزخذاَ

ثفبػ١ٍرخ,  اٌؼّرً ػٍرٝ اٌمرذسح ِزؼرذدح, ٚإصجربد

 فرٟ اٌزؼربْٚ ألعرً ٚاٌّشٚٔرخ اٌشضرب ِّٚبسسخ

 ٘رذف ٌزحم١رك حٍرٛي ضرشٚس٠خ إٌرٝ اٌٛصرٛي

 اٌؼّررً فررٟ اٌّسررؤ١ٌٚخ ِشررزشن, ٚرحّررً

 اٌفشد٠رخ ل١ّخ ٌٍّسبّ٘بد إػطبء ِغ اٌزؼبٟٚٔ,

 اٌفش٠ك9 فٟ ػضٛ ٌىً

 اٌضمبفخ ِٙبساد

 اإلػال١ِخ

 ث١ٕذ إٌزبئظ أْ ِٙبساد

اإلػال١ِخ ع١ّؼٙب  اٌضمبفخ

ِزٛفشح فٟ ِٕب٘ظ  غ١ش

 اٌؼٍَٛ ٌٍّشحٍخ اٌّزٛسطخ

٠غت رض١ّٓ ِٕب٘ظ اٌؼٍَٛ ٌٍّشحٍخ اٌّزٛسرطخ 

 ٌى١ف١رخ وربف ررذس٠جبد ٚأٔشرطخ رسرُٙ فرٟ فٙرُ

 ثّصرربدس اٌزطج١مرربد اٌّشرجطررخ ِررغ اٌزؼبِررً

 اٌّخزٍفرخ, ٚاسرزخذاَ اٌٛسربئً اٌرزؼٍُ ٚٚسربئً

 ٚفؼبٌخ ِمٕؼخ ارصبي ِٕزغبد الثزىبس ٚاٌّصبدس

 ِٚٛالرغ اٌصرٛر١خ ٚاٌٍّفربد اٌف١رذ٠ٛ٘بد :ِضرً

 اٌشجىخ اٌؼٕىجٛد9

 اٌضمبفخ ِٙبساد

 اٌّؼٍِٛبر١خ

 ث١ٕذ إٌزبئظ أْ ِٙبساد

اٌّؼٍِٛبر١خ  اٌضمبفخ

ع١ّؼٙب غ١ش ِزٛفشح فٟ 

ِٕب٘ظ اٌؼٍَٛ ٌٍّشحٍخ 

 اٌّزٛسطخ

٠غت رض١ّٓ ِٕب٘ظ اٌؼٍَٛ ٌٍّشحٍخ اٌّزٛسرطخ 

رذس٠جبد ٚأٔشرطخ رشرغغ اٌطٍجرخ ػٍرٝ اسرزخذاَ 

صرررربء ثطش٠مررررخ رسرررربػذ ػٍررررٝ ِٙرررربساد االسزم

 ٚفبػ١ٍرخ اٌٛلرذ ثىفربءح ٌٍّؼٍِٛربد اٌٛصرٛي

 ٔمرذ٠ب   رم٠ّٛرب   اٌّؼٍِٛربد اٌّصربدس, ٚرمر٠ُٛ

 فٟ ٚإثذاع ثذلخ اٌّؼٍِٛبد ِٚزّىٕب , ٚاسزخذاَ

 اٌفٙرُ اٌّشىٍخ اٌّطشٚحرخ, ٚرطج١رك أٚ اٌزم١ٕخ

اٌمب١ٔٛٔخ اٌّشرجطخ  األخالل١خ ٌٍمضب٠ب اٌغٛ٘شٞ

 ٚاسرزخذاِٙب, ِٚٙربساد ٌٍّؼٍِٛربد ثبٌٛصرٛي

 اٌّؼٍِٛربد ررذفك اٌّؼٍِٛبر١رخ, ٚإداسح اٌضمبفرخ

 اٌّزٕٛػخ9 اٌٛاسؼخ اٌّصبدس ِٓ

 رم١ٕبد صمبفخ ِٙبساد

 ٚاالرصبي اٌّؼٍِٛبد

 ث١ٕذ إٌزبئظ أْ ِٙبساد

 اٌّؼٍِٛبد رم١ٕبد صمبفخ

ٚاالرصبي ِزٛفشح فٟ 

ِٕب٘ظ اٌصف اٌضبٟٔ 

ٚاٌضبٌش اٌّزٛسظ ثشعخ 

رزٛفش فٟ ضؼ١فخ ث١ّٕب ٌُ 

ِٕٙظ اٌؼٍَٛ ٌٍصف األٚي 

 اٌّزٛسظ

٠غت رض١ّٓ ِٕب٘ظ اٌؼٍَٛ ٌٍّشحٍخ اٌّزٛسرطخ 

 اٌزم١ٕرخ ررذس٠جبد ٚأٔشرطخ رسرُٙ فرٟ اسرزخذاَ

 ٚاٌزمرر٠ُٛ, ٚاسررزخذاَ ٚاٌزٕظرر١ُ ٌٍجحررش أداح

ا٢ٌرٟ, ٚاٌّسربػذاد  حبسرت" اٌشل١ّخ اٌزم١ٕبد

 "إٌررخ ... GPS أط ثررٟ ٚاٌغررٟ اٌشل١ّررخ,

 اٌزٛاصرً ٚشرجىبد ٚاإلٔزشٔذاالرصبي  ٚأدٚاد

 ٌٍّؼٍِٛربد ِالئرُ ٌٍٛصرٛي ثشرىً االعزّربػٟ

 ٚإٔزبعٙب9 ٚرم٠ّٛٙب ٚدِغٙب ٚإداسارٙب

 اٌّشٚٔخ ِٙبساد

 ٚاٌزى١ف

 ث١ٕذ إٌزبئظ أْ  ِٙبساد

ٚاٌزى١ف غ١ش  اٌّشٚٔخ

رزٛفش فٟ ِٕب٘ظ اٌؼٍَٛ 

 ٌٍّشحٍخ اٌّزٛسطخ

٠غت رض١ّٓ ِٕب٘ظ اٌؼٍَٛ ٌٍّشحٍخ اٌّزٛسرطخ 

 ٚأٔشررطخ رسررُٙ فررٟ ر١ّٕررخ ِٙرربسادرررذس٠جبد 

اٌزغ١ررشاد  ٘ررزٖ ثسررشػخ ٚاٌّشٚٔررخ اٌزى١ررف

 ٚاٌرزؼٍُ ٌالرصربي اٌغذ٠رذح اٌّزطٍجربد ٌّٛاعٙرخ

 ٚاٌح١بح9 ٚاٌؼًّ

 اٌح١بح ِٙبساد

 ٚإٌّٙخ

 اٌم١بدح ِٙبساد

 ٚاٌّسؤ١ٌٚخ

 ث١ٕذ إٌزبئظ أْ  ِٙبساد

ٚاٌّسؤ١ٌٚخ غ١ش  اٌم١بدح

٠غت رض١ّٓ ِٕب٘ظ اٌؼٍَٛ ٌٍّشحٍخ اٌّزٛسرطخ 

 ِٙربساد رذس٠جبد ٚأٔشطخ رسرُٙ فرٟ اسرزخذاَ
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رزٛفش فٟ ِٕب٘ظ اٌؼٍَٛ 

 ٌٍّشحٍخ اٌّزٛسطخ

 اٌّشرىالد ٌٍزرأص١ش ٚحرً اٌشخصر١خ االرصربي

 اٌمٛح ٔمبط ٚاسزضّبس ,ٌٍٙذف ٚرٛع١ُٙٙ ثبٌغ١ش

 ٚاٌجشٕ٘خ ,ِشزشوخ أ٘ذاف ٌزحم١ك ا٢خش٠ٓ فٟ

 اسرزخذاَ فٟ ٚاألخاللٟ اٌّسزم١ُ اٌسٍٛن ػٍٝ

 لٛح اٌزأص١ش9

 اٌّغزّرغ ا٘زّبِربد ٔحرٛ ثّسرؤ١ٌٚخ اٌزصرشف

 األوجش ِٚصبٌح9ٗ

 اٌزفبػً ِٙبساد

 ٚاٌزفبػً االعزّبػٟ

اٌضمبفبد  ِزؼذد

 اإلٔزبع١خ ِٙبساد

 ٚاٌّسبءٌخ

 ث١ٕذ إٌزبئظ أْ   ِٙبساد

 االعزّبػٟ اٌزفبػً

اٌضمبفبد  ِزؼذد ٚاٌزفبػً

 اإلٔزبع١خ ِٙبساد

ٚاٌّسبءٌخ غ١ش رزٛفش فٟ 

ٌٍّشحٍخ ِٕب٘ظ اٌؼٍَٛ 

 اٌّزٛسطخ

٠غت رض١ّٓ ِٕب٘ظ اٌؼٍَٛ ٌٍّشحٍخ اٌّزٛسرطخ 

رررذس٠جبد ٚأٔشررطخ رّٕررٟ ٌررذٜ اٌطٍجررخ ِٙرربساد 

 ,اإلصرغبء أٚ ٌٍزحرذس اٌّالئرُ اٌٛلرذ ٌّؼشفرخ

 ِٕٙرٟ ثأسرٍٛة ا٢خرش٠ٓ سرٍٛن ِٚٛاعٙرخ

 ٚاٌؼّرً اٌّخزٍفرخ اٌضمبفربد ٚاحزرشاَ ,ِٚحزرشَ

 اعزّبػ١رخ ِرٓ خٍف١ربد آخرش٠ٓ ِرغ ثفبػ١ٍرخ

 ِزفزحرخ ثؼم١ٍرخ ٚاالسرزغبثخ ,ؼخٚاسر ٚصمبف١رخ

 االخزالفرربد ٚرفؼ١ررً ,ِخزٍفررخ ٚلرر١ُ ألفىرربس

أفىرربس عذ٠ررذح  الثزىرربس ٚاٌضمبف١ررخ االعزّبػ١ررخ

 اٌّزؼٍّرْٛ ٠ٚصرٕغ ,ٚاٌؼّرً اإلثرذاع ٌٚض٠ربدح

اٌؼمجررربد  حبٌرررخ فرررٟ ٠ٚحممٛٔٙرررب ,األ٘رررذاف

 ٚاٌرزؼٍُ اٌؼّرً أ٠ٌٛٚربد ٚرحذ٠رذ ,ٚاٌضرغٛط

 ,اٌّشعرٛح ٌزحم١رك إٌزربئظ ٚإداسررٗ ٚرخط١طرٗ

 اٌٛلررذ ٚإداسح ,ٚأخررالق ثئ٠غبث١ررخ ٚاٌؼّررً

 ,اٌّزؼرذدح اٌّٙربَ ٚرٕف١رز ,ثفبػ١ٍرخ ٚاٌّشربس٠غ

 ,اٌررزؼٍُ فررٟ ٚصمررخ ٚدلررخ ثٕشرربط ٚاٌّشرربسوخ

 أػضربء ِرغ ثفبػ١ٍرخ ٚاٌزؼربْٚ ٚاٌّشربسوخ

 ٚرحًّ ,اٌفش٠ك رٕٛع ٚرمذ٠ش ٚاحزشاَ ,اٌفش٠ك

 إٌزبئظ9 ِسؤ١ٌٚخ

 اٌزح١ًٍ ٔزبئظ ِغبي اٌّٙبسح رص١ٕف اٌّٙبسح
 

 اٌّمزشحبد

 اٌح١بح ِٙبساد

 ٚإٌّٙخ

إٌّٙخ ٚاٌزؼٍُ 

 اٌّؼزّذ ػٍٝ اٌزاد

ث١ٕذ إٌزبئظ أْ    إٌّٙخ 

ٚاٌزؼٍُ اٌّؼزّذ ػٍٝ اٌزاد 

غ١ش رزٛفش فٟ ِٕٙظ 

اٌؼٍَٛ ٌٍصف األٚي 

ٚاٌضبٟٔ ث١ّٕب ٟ٘ ِزٛفشح 

ثذسعخ ضؼ١فخ فٟ ِٕٙظ 

اٌؼٍَٛ ٌٍصف اٌضبٌش 

 اٌّزٛسظ

 أ٘رذاف ب اٌّزؼٍّرْٛ ١ٌضرغ٠غرت ررٛف١ش إِىب١ٔرخ 

 ٠ٚحمررك ,ٍِّٛسررخ ٚغ١ررش ٍِّٛسررخ ثّؼررب١٠ش

اٌّرذٜ  لصر١شح األ٘ذاف ث١ٓ اٌزٛاصْ اٌّزؼٍّْٛ

٠ٚسرزط١غ ِرٓ خرالي  ,اٌّرذٜ ط٠ٍٛرخ ٚاأل٘رذاف

 ٚإداسح اٌٛلرذ األٔشرطخ ٚاٌزرذس٠جبد اسرزخذاَ

 ٚرحذ٠رذ ,اٌّٙبَ ِٚشالجخ ,ثفبػ١ٍخ اٌؼًّ ػتء

 دْٚ إشرشاف إٔغبص٘رب ِرغ األ٠ٌٛٚربد ٚٚضرغ

 ,اإلِىربْ لذس اٌزارٟ اٌزٛع١ٗ ِّٚبسسخ ,جبششِ

 أٚ األسبسرر١خ اٌّٙرربساد إرمرربْ ِٚغرربٚصح

 اٌزؼٍُ ٚرٛس١غ إٌٝ اسزىشبف إٌّٙظ ِزطٍجبد

 ,اٌخجرشح اٌفرشص الوزسربة اٌشخصٟ ٚاسرزغالي

 ,اٌح١ربح ِرذٜ ِسرزّشح وؼ١ٍّرخ ثربٌزؼٍُ ٚاالٌزضاَ

 اٌّبضرر١خ ٌٍخجررشاد ٔبلررذح ثطش٠مررخ ٚاٌزأِررً

ٚفٙرُ  ,ٌٍّسرزمجً اٌزٛع١رٗفرٟ  ِٕٙرب ٌالسرزفبدح

 اٌضمبفبد اٌّزؼذدح9
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 دراصةخامتة ال

 :دراصةأوًلا: ةلدص نتائج ال

 إلى عدة نتائج من أهمها: توصمت الدراسة
واإلبداع متوفرة في مناهج العموم لممرحمة المتوسطة بدرجة ضعيفة  التعمم أن مهارات -1

 حيث بينت النتائج:
واإلبداع متوفرة  التعمم مهارات التفكير الناقد وحل المشكتت التابعة مهارات أن -

 بدرجة ضعيف في مناهج العموم لممرحمة المتوسط.
واإلبداع متوفرة بدرجة  التعمم أن مهارات  المهارات ابتكار واإلبداع التابعة مهارات -

 ضعيف في مناهج العموم لممرحمة المتوسطة.
أيًضا في  ,لرقمية في منهج العموم لمصف األول المتوسط غير متوفرةا الثقافة أن مهارات -2

بينما هي متوفرة في مناهج الصف الثاني المتوسط بدرجة  ,منهج الصف الثالث المتوسط
 حيث بينت النتائج: ,ضعيفة

والتشارك هو بدرجة ضعيفة في كل من منهج الصف  االتصال مهاراتأن توفر  -
وسط بشكل عام بينما لم يتوفر في منهج الصف الثالث األول المتوسط والثاني المت

 .المتوسط
اإلعتمية جميعها غير متوفرة في مناهج العموم لممرحمة  الثقافة مهاراتأن  -

 .المتوسطة
المعموماتية جميعها غير متوفرة في مناهج العموم لممرحمة  الثقافة مهاراتأن  -

 .المتوسطة
متوفرة في مناهج الصف الثاني  واالتصال المعمومات تقنيات ثقافة أن مهارات -

والثالث المتوسط برجة ضعيفة بينما لم تتوفر في منهج العموم لمصف األول 
 المتوسط.

حيث بينت  ,والمهنة غير متوفرة بمناهج العموم لممرحمة المتوسطة الحياة أن مهارات -3
 النتائج:

 حمة المتوسطة.غير تتوفر في مناهج العموم لممر  والتكيف المرونة أن مهارات -
 غير تتوفر في مناهج العموم لممرحمة المتوسطة. والمسؤولية القيادة أن مهارات -
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 والمساءلة اإلنتاجية الثقافات مهارات متعدد والتفاعل االجتماعي التفاعل أن مهارات -
 غير تتوفر في مناهج العموم لممرحمة المتوسطة.

غير تتوفر في منهج العموم لمصف األول  أن المهنة والتعمم المعتمد عمى الذات -
 والثاني بينما هي متوفرة بدرجة ضعيفة في منهج العموم لمصف الثالث المتوسط.

 :دراصةثالًجا: ةكرتحات ال

إليه من نتائج يمكن اقترراح بعرض األبحراث المسرتقبمية  ت الدراسةومن ختل ما توصم
 كما يمي:

 دراسة أساليب تطوير مناهج العموم لكي تتوافق مع مهارات القرن الحادي والعشرين.  -1
 دراسة أثر تدريس الطتب باستراتيجية قامة عمى مهارات الفرن الحادي والعشرين.  -2
 دراسة واقع امتتك الطالب لمهارات القرن الحادي والعشرين من ختل دراسة العموم.  -3
فررق مهررارات القرررن الحررادي والعشرررين فرري مراحررل تعميميررة دراسررة تقررويم منرراهج العمرروم و   -4

 متنوعة.
دراسررة فعاليررة برنررامج ترردريب قررائم عمررى تنميررة مهررارات القرررن الحررادي والعشرررين لرردى   -5

 المعممين وأثر ذلك عمى أحد مخرجات التعمم.
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 املزاجـــــــعقائمة 

 لمصف األول الثانوي بالمدارس السعودية.(. تقويم منيج الكيمياء المقرر 3102أبو القاسم, محمد )
 .42-31(, 0)01مجمة العموم اإلنسانية واالقتصادية, 

تقويم كتاب قواعد المغة العربية لمصف السادس اإلعدادي في ضوء (. 3102البياتي, سعد صالح )
رسالة  معايير الجودة الشاممة من وجية نظر المدرسين والمشرفين االختصاصيين في العراق.

 ماجستير غير منشورة, كمية العموم التربوية, جامعة آل البيت, األردن.
ترجمة: ميارات القرن الحادي والعشرين: التعمم لمحياة في زمننا. (. 3102ترلينج, بيرني؛ فادل, تشارلز )

 عبد اهلل الصالح. الرياض: النشر العممي والمطابع.
في تطوير مناىج التعميم في ضوء تحديات القرن الحادي أفاق جديدة (. 3103تمام. إسماعيل تمام )

 الدمام: مكتبة المتنبي. والعشرين.
(. فاعمية برنامج مقترح لتطوير منيج الرياضيات بالمرحمة االبتدائية لتنمية 3103حسن, شيماء محمد )

مجمة تربويات ميارات الرياضيات المجتمعية في ضوء متطمبات القرن الحادي والعشرين. 
 .035-001(, 00)06رياضيات, ال

المؤتمر العممي الرابع والعشرون لمجمعية . 30(. ميارات معمم القرن ال3102حنفي, ميا كمال )
المصرية لممناىج وطرق التدريس بعنوان: برامج إعداد المعممين في الجامعات من أجل 

 .355 -200أغسطس,  التميز,
محتوى كتب الرياضيات لمصفوف العميا لممرحمة (. تحميل 3103الخزيم, خالد؛ الغامدي, محمد )

رسالة التربية االبتدائية بالمممكة العربية السعودية في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين. 
 .55-30(, 22)وعمم النفس, 

(. أثر ربط محتوى العموم بالحياة عمى أنماط التفاعالت االجتماعية 3103السعدي, انتصار زكي )
التعاونية وعمى فيم الطالبات لممفاىيم العممية واتجاىاتيم نحو مادة العموم.  داخل المجموعات

 .011-42(, 0)31مجمة جامعة الممك سعود, 
(. إطار مقترح لدمج ميارات القرن الحادي والعشرين في مناىج العموم 3101شمبي, نوال محمد )

 .22-0(, 01)2المجمة الدولية التربوية المتخصصة, بالتعميم األساسي في مصر. 
(. تقويم منيج مادة عمم األحياء لمصف الثاني المتوسط من وجية 3103الطرفي, عمي شنان عمي )
 .113-221(, 63) العموم التربوية والنفسية, نظر المدرسين. 
ية في ضوء يعض (. تقويم منيج الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائ3103عبد اهلل, شيرين حسن )
 .053-043(, 51ي والعشرين. )الحاد ميارات القرن
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تقييويم كتييياب العميييوم المطييور لمصيييف األول المتوسيييط فييي ضيييوء معيييايير (. 3100عسيييالن, بنيييدر خاليييد )
رسيالة ماجسيتير غيير منشيورة, كميية التربيية, جامعية أم القيرى, المممكية العربيية  الجودة الشياممة.

 السعودية.
 مييدى تييوافر عمميييات العمييم فييي كتييب العمييوم المطييورة بالمرحميية المتوسييطة.(. 3102العنييزي, نافييل ممييوح )

 رسالة ماجستير غير منشورة, كمية التربية, جامعة أم القرى, المممكة العربية السعودية.
برنامج تدريبي مقترح لمنمو الميني لمعممي العموم بالمرحمة المتوسطة (. 3103الغامدي, حامد جماح )

رسالة دكتوراه غير منشورة, كمية  تطمبات مناىج العموم المطورة.معالمية و في ضوء المعايير ال
 التربية, جامعة أم القرى, مكة المكرمة.

مدى توفر مطالب الثقافة العممية بالمممكة العربية السعودية في كتاب (. 3103الفيفي, نجاح سمميان )
ورة, كمية الدراسات العميا, رسالة ماجستير غير منش العموم المطور لمصف الثالث المتوسط.

 مك سعود, المممكة العربية السعودية.ة المجامع
(. تقويم محتوى منيج العموم بالمرحمة المتوسطة في ضوء معايير 3102القرني, مسفر خفير سني )
 .231-131(, 31)مجمة كمية التربية, (. 4matنموذج الفورمات )

 الفكر دار: القاىرة. المنيج ىندسة منظور من الدراسية المناىج تطوير( 3116) السيد عمي, الكسباني
 العربي.

(. المنعقد عمى ىامش مؤتمر التحديات والفرص في تعمم 3101) 30المنتدى األكاديمي في القرن 
نوفمبر, تم استرجاعو  02-02المغات في القرن الحادي والعشرين في مركز المعرفة بدبي في 

 .http://www.21caf.orgالموقع: ه, متوفر عمى 04/4/0125بتاريخ: 
(. تقويم منيج الجغرافيا بالمرحمة الثانوية العامة في ضوء ميارات القرن 3103يونس, إدريس سمطان )

 .63-32(, 43)مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية, الحادي والعشرين. 
-23/0124ة العاشرة األىداف والسياسات لخطة التنمي (.3102وزارة االقتصاد والتخطيط )

 المممكة العربية السعودية. (.3106-3102ىي )11/0110
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