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 21في ضوء مهارات القرن  ساسيالسابع األتحليل كتاب اللغة االنجليزية للصف 
 إعداد: خولة صالح محمد الخصبة

 الشلبي  أحمد إشراف: أ. د. إلهام علي 
ية  صالملخ    باللغة العرب

التعرف الدراسة القرنإلىهدفت تضمينمهارات اإل21درجة اللغة كتاب نجليزيةفيمحتوى
تحليلالمحتوىفيضوءأداةوتّمبناء،المنهجالوصفيالتحليلياماستخدتمّ،ساسيللصفالسابعاأل

التفكيرالناقد:)ةهيمهاراترئيستوزعتعلىسبعمؤشراً(47،والتيبلغعددها)21مهاراتالقرن
المعلوماتثقافةالحوسبةوتقنية،التعاونوالعملفيفريقوالقيادة،اإلبداعواالبتكاروحلالمشكالت،

وتاالتصاالثقافة،واالتصال الثقافاتاإلعالموالمعلومات فهم الذات، على المعتمد والتعلم المهنة ،
رئيس(،المتعددة مجاالت ثالث في ومتضمنة )التعلم هي والعمل(.اإلبداعة الحياة الرقمية، الثقافة ،

الّدراسةو اللغةاإل21أندرجةتضمينمهاراتالقرنإلىتوصلت نجليزيةللصفالسابعفيكتاب
تكرارًا،1717بلغت)ساسياأل بنسبمتفاوتةعلى  ( بلغتفيتوزعت ثالثمجاالترئيسة؛حيث

الرقمية 52%اإلبداعالتعلمو الثقافة الحياةوالعمل24،وفي ة،رئيسمهاراتسبعو24%.%،وفي
مرتبة كاآلتيوجاءت المشكالت:تنازليًا وحل الناقد تاالتصاالثقافةو،%23بلغتحيثالتفكير
والقيادة%20اإلعالموالمعلوماتو الفريق والتعاونوالعملفي الذاتو،16%، المعتمدعلى التعلم

ا%13اإلبداعواالبتكارو،%14 الثقافات وفهم وتقنية%10لمتعددة، الحوسبة ثقافة وأخيرًا ،
واالتصال ضوء.%4المعلومات علىبإضافةالدراسةتوصينتائجالوفي المبني التعليم مدخل

.ساسيللصفالسابعاألجاللغةاالنجليزيةاهمحتوىمنفي21مهاراتالقرن

المفتاحية القرن  الكلمات  مهارات  االنجليزية،  اللغة  كتاب  المحتوى،  تحليل  السابع 21:  الصف   ، 
 .األساسي
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Content Analysis of Seventh-Grade English Textbook in Light 

of 21st Century Skills 

Prepared by: Khawla Saleh Mohammed 

Supervised by: Prof. Elham Ali Ahmed Al-Shalabi 

Abstract 
 باللغة اإلنجليزية  صالملخ  

This study aimed to identify the availability degree of 21st century skills in the seventh 

grade English textbook content. Analytical and descriptive methodology was used. A 

content analysis instrument has been built in the light of 21st century skills and consist of 

(47) indicators distributed to seven major skills as follows: (Critical thinking and problem 

solving, innovation and creativity, cooperation and teamwork and leadership, culture of 

information and communication and media, computing culture and information and 

communication technology, career and self-based learning, understanding multi-cultures), 

included in three main domains: (Learning and innovation,  Digital literacy,  Life and 

Career). 

The results showed that the degree of The 21st century skills included in the seventh 

grade English textbook, has been estimated as (1717), distributed disproportionately on 

three major domains, which can be arranged in descending order as follows: (Learning and 

Innovation 52%, Digital literacy 24%, Life and Career 24%), and seven main skills, which 

can be arranged in descending order as follows: critical thinking and solving problems 

(23%), communication, information and media (20%), cooperation and teamwork and 

leadership (16%), career and self- based learning (14%), creativity and innovation (13%), 

understanding multi-cultures (10%), finally, computing culture and information and 

communication technology (4%). 

In light of these findings, the study recommends adding the entrance to an education 

that is based on 21st century skills in the English textbook content for seventh grade.  

Keywords: Content Analysis, 21st Century Skills, English Textbook, Seventh Grade. 
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 : الفصل األول
 الدراسة وأهميتهاخلفية  

 المقدمة 

القرن جميعمتسارعةتطوراتب21يتسم في تحدياتالحياة،جوانبومتتابعة يضع مامأمما

،واالستجابةلمتطلباتهذهالتحدياتيللتعاملمعمعطياتاألردنالمجتمعاتالمختلفةومنهاالمجتمع

ومواكب العصر، منهاتههذا واالستفادة بناًءا يحقق الحياةبما مناحي شتى في لإلنسان متكاماًل

واالجتماعية.والثقافيةوالعلميةالوجدانيةاالقتصاديةو

ةللنجاحفيالحياةوالعملالمهموواسعًابالمهاراتالضروريةواهتمامًاواضحاًالقرنهذاشهدحيث

الحاجة أصبحت والتحديثإلىمّلحةلذا والتعليم،التغيير التربية القرنلتلبيةًلبرامج 21متطلبات

وتحدياته،التيتفرضعلىالنظمالتربويةوالتعليميةضرورةتنميةالمهاراتالالزمةللحياةوالنجاحفي

واستجابةً القرن، التربويةهذا والمنظمات المؤسسات كثيرمن المهاراتتحديدإلىلذلكسعت ،هذه

تعليمية،وتكاملهامعالنظمالتعليمية،وماتشملهمنمناهجالمهاراتهطروأفكارلدمجهذُُوصياغةأ

تُو التي المختلفة، العلمية المجاالت في التكيّدراسية على المتعلم المتغيّعين العالم مع وموف اكبةر،

المتالحقة الحتياجات،التغيرات وفقًا المنافسة على وتساعده القرن بنجاحفيهذا العمل وتمكنهمن

Salbaa, 2018).سوقالعمل)

التربويينلدعمالطالبفينالتمناالتجاهاتالتي21القرنمهاراتاتجاهوُيعد اهتمامًامن

تالمناداةبهذهالمهاراتأالجامعةوالحياةالوظيفيةمنحيثإتقانكاًلمنالمحتوىوالمهارات،وقدبد
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 Skills Partnership)21 بواسطةمنظمةالشراكةمنأجلمهاراتالقرنفيجميعالتخصصات

Century st21 for)لها ُيرمز والتي ،( انشاؤهاالتي(،P21بالرمز قسمتم بين شراكة خالل من

والرابطة ميكروسوفت، مثل التجارية، المؤسسات من ومجموعة األمريكية، المتحدة بالواليات التربية

،والتي21أهمقياداتالتنميةوتعليممهاراتالقرنالقوميةللتربية،وقدأصبحتهذهالشراكةاآلنمن

فمعالعالمالمتغيرمنحولهتساعدالطالبعلىالتكي21ّذكرتأنامتالكالطالبلمهاراتالقرن

(.2018،)الهويش

االهتمامبمنظومةالمناهجوتطويرهابمايخدماإلنسانوييسرإلىالعالمدفعبالعديدمندولمما

تطوراتها وفق الحاليّ،حياته المناهج كافيةًوألن تعد لم للحياةة الطلبة اليومإلعداد علم في والعمل

أشارالمتغيّ كما ور، للتعليم الجديدة الرؤيا المنتدىتقرير" عن الصادر التقنية" اإلمكانات إطالق

التحديدالكاملالعمل،وضرورةأهميةإعداداألجيالالقادمةلسوقإلى2015)يالعالمي)االقتصاد

.2014))شلبي،التييجبعلىالطالبامتالكها21لمهاراتالقرن

يةالهاشميةومنخاللاألردناهتمتالمملكةجزءمنهذاالعالم،األردن،وألنمنهذاالمنطلقو

التقّدمبعزمنحوتوظيفالتكنولوجيافيالتعليم،وتهيئةجيلمنإلىعبدهللاالثانيالملكرؤيةجاللة

مع التعامل على القادرين )تقنيةالمتعلمين واالتصاالت التنمية(ICTالمعلومات تحقيق وكذلك ،

ي،والعملالجماعي،والتواصل،واستخداماإلبداعالمستدامة،والتفكيرالناقدوحلالمشكالت،والتفكير

وتطبيقها،والتقويمالذاتيبوضعالطالبفيمحورالبياناتتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالت،وايجاد

التعليمية المهاالعملية من وتمكينهم وتزويدهم هذا، في وايجابية بصحة ليعيشوا بهم ترقى التي رات
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المتغيّالبالمجتمع،وأنتعدالط العلم روالمنافسةعلىالمستويين:المحليوالعالميفيللتكّيفمع

(. .edition nd2Ministry of Education,2013( سوقالعمل

تحتّ علىلهذا القائمين على القرنإعدادم مهارات تضمين مراعاة تكاملية21المناهج بصورة

لت قادريننومستمرة ليصبحوا وإعدادهم الطالب القراراتلمية واتخاذ الحياتية، المشكالت مواجهة

والقدرةعلى الناقد، التفكير هذهاإلبداعواالبتكارالمناسبة،وممارسة تكامل أن المتخصصون ويرى .

مناألهدافالتيكثيرومقصودفيمناهجالتعليميمّكنالتربويينمنانجازالمنهجيّالمهاراتبشكل

لسنوات  تحقيقها من يتمكنوا التعلمعديدةطويلةلم من الطالب تمّكن المهارات هذه ألن وذلك ،

عمليةتساعدالمتعلمينعلىاالنخراطفي،كمامتقدمةدراسيةالمحوريةلمستوياتالواالنجازفيالمواد

دعلىبنالتعلموكذلك الطالبلالبتكار،والتواصل،والتعاون،والعملفياءالثقة،وأنهذهالمهاراتتع 

.(Key, K. 2010)والمشاركةبفعاليةفيالمجتمع21فريق،والتعلمالذاتي،والقيادةفيالقرن

حتىتساعدهعلىاإلبداعالمجتمعملمًابكلجوانبالتطوروإلىوبهذهالمهاراتينطلقالفرد

التواصلالفاعلوكيفيةاالستخداماألمثلألدواتالتكنولوجيةوالقدرةعلىمواجهةالتحدياتالتينعيش

،21منأهميةتنميةمهاراتالقرنانطالقاًو،فيهابسببالتطوروالتقدمالذينشهدهفيهذاالعصر

منناحية،وإلحداث لمهاراتهذهاالوقوفعلىمدىتضمينالمناهجعلىمنالدراساتالعديدتقام

ى،وتعدّ(P21, 2009)منناحية أخرى21التكاملبينالمجاالتالدراسيةالمختلفةومهاراتالقرن

ألنتحليلمحتوى؛وذلكهذهالمهاراتعلىمدىتضمينلالمناهجللوقوفتحليإلىذلكاالهتمام

العلمييعتبرالمنهاج البحث أساليب أكثر لمعرفةاًستخدامامن المعلوماتية الثورة عصر درجةفي
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ُيبنىفيضوئ اةمراعا التي تحليلالمحتوىالركيزةوايضًايعد،ة عليهابطريقة علميللحكمهالمعايير

)زيتون،سسوضوابطمحددةوفقأُالتييضعالمعلمبناًءعليهاالمخرجاتالتعليميةالالزمةالرئيسية

(2010.

التربوي األدب في السابقة الدراسات على الباحثة اطالع ضوء هذه،وفي من العديد وجدت

مدى لمعرفة المناهج بتقييم قام القرنتوافرالدراسات على21مهارات الدراسات هذه أكدت حيث ،

الدراسيةالمتنوعةوالمواقفالمرتبطةوادمنخاللالم21لقرنضرورةإكسابالطلبةمهاراتالتعلمل

 )الغامدي،دراسة،وSukor, N, et al., 2010) )بحياةالطالبالواقعيةواقتراحالسبللذلك،ومنهادراسة

 ,Onggardwanich , Kanjanawasee & Tuipae)انجردوانجوكانجانوسوتويباي)ودراسة،2015)

تدنيواضحفيتضمينإلىالسابقةعلىالمستوىالعربيمنالدراساتالكثيركدتنتائجأكما2015

القرن منها:21مهارات ودراسة(2016سبحي،)دراسة؛ ودراسة 2019) العمري،)، الحربي،)،

أنمستوىتضمينمهاراتالقرنإلىشارتهذهالدراساتأكما(،2020ودراسة)دحالن،،(2019

المتعلمينإلىلميصل21 تعانيقصورًاواضحًافيإعداد الحالية المناهج المستوىالمطلوب،وأن

ضرورةاالهتمامإلىوصت،وكذلكفيتناولهالمهاراتهذاالقرن،كماأهذاالقرنفيوالعملللحياة

فيالمناهجالتعليمية،وتقديمتصوراتمقترحةلذلك.دمجهاواتمهارهذهالب

العالم في المتسارعة التطورات لمواكبة العالمية للتوجهات واستجابًة سبق، ما ضوء  التيوفي

اللغةمنتعتبر حيث بهاالمرتبطة هامهارات وجميع نجليزيةاللغةاإل كبيرممارسة بشكل لبتط أصبحت

االتصال وسائل همهاأوأكثر ترى، ماسّأالباحثةولذلك الحاجة اإلن اللغة مناهج لتطوير نجليزيةة
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للطالب التربوية المنظومة يتجزأمن القرنألنهاجزءال اإلنجليزية21ضمنمهارات اللغة وألهمية

ولمواجهة المستقبلالكلغةعالمية، تواصلحتىاتماشيهامعويةتحديات الحديثةفهيوسيلة لمعايير

،ويتغلبعلىمشكالتهاالبتكارواإلبداعفيمجتمعهقادرًاعلىينشأجيليمتلكمهاراتليكونفاعالً

فيضوءمهاراتالقرنساسيألاالنجليزيةللصفالسابعاقدتبنتالدراسةتحليلمحتوىكتاباللغةو

القوة21 نقاط أوبلولتقديمالدعملهاونقاطالضعفللعملعلىإزالتهابقاءعليهاإللللكشفعن

اللغةاالنجليزيةفيالمرحلةاألتعديلهاوبالتالي ةساسيفأنهاتعداألداةالتيتمكننامنتحقيقأهداف

ومتوازنةفيجميعأبعادهاالعقليةوالجسميةمتكاملةلبناءشخصيةالمتعلمبصورةشاملةووالتيتسعى

.والنفسيةواالجتماعية

 مشكلة الدراسة 

التغيراتلمواكبةمهماًفيالمقرراتالمدرسيةأمرًا21مهاراتالقرنتضمينإلىأصبحتالحاجة

ألهميتهافيتهيئةالطالب21يحرصالتربويونفيالعلمعلىإكسابالطلبةمهاراتالقرنالسريعة،و

والتكيّ التفكيروحلالمشكالت، فمعمستجداتللتعايشمعثورةالمعرفةالحديثة،منخاللتعليمه

التربيةوالتعليمتالحياةوالمجتمع،ول ة،ماالدراسي علىتطويرالمناهجيةاألردنحقيقذلكأكدتوزارة

المناهج؛ هذه دراساتعلى إجراء دمجمهاراتحيثاستدعى السابقةعلى التربوية الدراسات أكدت

دراسة21القرن مثل الدراسية المناهج من((Salameh, 2015في المزيد بإجراء أوصت التي

التحليلية اللغةوالتقويميةالدراسات منهاج في والضعف القوة نقاط على اإلنجليزيةللوقوف

Action Pack))كما21اإلنجليزيةوفًقالمهاراتالقرنماللغة منوراءتعل الغايةمنأجلتحقيق،
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فيكتبالعلوممعالتركيزعلى21ضرورةتضمينمهاراتالقرنإلى(2016)أشارتدراسةسبحي

إلى(2019)فيالكتاب،كماأشارتدراسةالحربياإلعالمالمعلوماتووسائلتقنيةتضمينمهارات

القرن مهارات تضمين العمري21 ضعف دراسة أما المشكالت، وحل الناقد التفكير مهارة باستثناء

أشارت2019) فقد القرنإلى( مهارات تضمين درجة  كبير21أن  عدد في متدنية جاءت الفرعية

باإلضافة بعضهاإلىمنها، توفر وجه،عدم على االنجليزية اللغة مناهج جميعها تتناول ولم

.الخصوص

عةعلىوانطالًقامنكونهامعلمةومطلّ وتدريسهالمادةاللغةاالنجليزية،ومنخاللمتابعةالباحثة

اـهـيـتاجالطلبةفـةيحأساسيحيثأنهذهالمرحلةهاّمةوساسيللصفالسابعاألمنهاجاللغةاإلنجليزية

التربويلوحظعدمدانـيـيالمـافـهـلـمـاللعــــنخـومة،ـيـلـمـاتهمالعـيـيحـاحفـجـنـلـنالمهاراتلـرمـيـثـالك

ل الطلبة الذييستدعيالمهاراتهذهامتالكبعض القرندمج،األمر فيكتابالصف21مهارات

األ عناصرهساسيالسابع العامّ،بجميع للرؤية اإلوتحقيقًا اللغة لمبحث لتوجهاتة واستجابًة نجليزية

 في والتعليم التربية األردنوزارة  القرن مهارات يمتلكون المتعلمين من جيل 21بتهيئة

)edition ndMinistry of Education,2013. 2)،جاءتالدراسةالحاليةاستكمااًللماسبقذكره

الصفاللغةاإلنجليزيةومدىتضمينهافيكتاب21منتوصياتتهدفللتعرفعلىمهاراتالقرن

.ساسيالسابعاأل

   الدراسة وأسئلتها  هدف

لصفاللغةاإلنجليزيةلكتابفيمحتوى21درجةتضمينمهاراتالىالتعرفالدراسةتهدف

:ةاآلتيسئلةاألاإلجابةعنسيتمالدراسةولتحقيقهدف،ساسيالسابعاأل
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األول  القرنالسؤال  مهارات هي ما اإل21: اللغة كتاب في تضمينها للصفالواجب نجليزية

؟ساسيالسابعاأل

الثاني القرن:السؤال  مهارات تضمين درجة السابع21ما للصف اإلنجليزية اللغة كتاب في

؟ساسياأل

كتاباللغةاإلنجليزيةللصفالسابعفياإلبداعومادرجةتضمينمهاراتالتعلم:الثالثالسؤال   

؟ساسياأل

:مادرجةتضمينمهاراتالثقافةالرقميةفيكتاباللغةاالنجليزيةللصفالسابعالرابعالسؤال   

؟ساسياأل

:مادرجةتضمينمهاراتالحياةوالعملفيكتاباللغةاالنجليزيةللصفالسابعالخامسالسؤال   

؟ساسياأل
 أهمية الدراسة 

مناالتجاهاتالحديثةفي21مهاراتالقرنُتعدإذموضوعها،تهامنحداثةراسةأهميالدتستمد

مهاراتمنخاللدرجةتضمينهافيمحتوىهذهاللقيهذهالدراسةالضوءعلىالمجالالتربويحيُثتُ

األكتاب السابع للصف اإلنجليزية ما،ساسياللغة وتطبيقيةمنخالل نظرية أهمية ذات لذلكفهي

يلي:

 األهمية النظرية 

بمهارات - قائمة بتقديم الحالية الدراسة تناديالحديثةللتوجهاتاستجابة21ًالقرنتهتم التي

فيالمناهجالدراسية.21تضمينمهاراتالقرنبضرورة
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اللغةاإلنجليزيةالجددمنخاللمعلمّعندإثراءالجانبالنظري - مهاراتمقترحةلقائمةتقديمي

بصورة لالرتقاء21القرن المتعلمين عند نوعية نقلة إحداث وفي التدريسي منّظمة بمستواهم

.وفهم عميق ومتقنة 

.21تزويدالدراسةالباحثينوطلبةالدراساتالعلياباستمارةتحليلفيصورمهاراتالقرن -

يمكنأنيعتمدعليهاوتعميمهاكأداةلتحليلكتبفيصفوفأخرىأومواضيعمختلفة. -

 األهمية التطبيقية 

فيمحتوىالكتبالدراسيةالقصوروجهأالقائمينعلىعمليةالتطويربالتعرفعلىقدتساعد -

والعملعلىتالفيهاوتدعيمنقاطالقوةعلىوجهالخصوص،نجليزيةبشكلعاموكتباللغةاإل

فيها.

قدتفيدالدراسةالحاليةفيتضمينهذهالمهاراتفيبرامجإعدادالمعلمينمنالناحيةالنظرية -

على ينعكس مما واألكاديمية، المهنية المعلمين وقدرات كفايات تنمية إلى يؤدي مما وتطويرها

تتمثلفيمايمكنالتوصلإليهمننتائجتربويةمنأجلالخروجبنواتجتعّلمجيدةاًالطلبةإيجابي

موضوعات باختيار والتعليم التربية وزارة في المناهج ومطّوري مصّممي نظر توجيه في تفيد

.لدىالطلبة21وأنشطةتعززوتثريمهاراتالقرن

فيمساعدةالمشرفينالتربويينفيعقدالدراسةهذهمالتوصياتالتيستقدمهايؤملفيأنتسه  -

القرن لمهارات معرفتهم ومدى المعلمين وامكانيات قدرات لمعرفة للمعلمين تدريبية 21ورش

.ايجابيبشكللهالطلبةاسابتكاتوظيفهافيالحياةالعملية،وبالتاليلوتنميتها
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ُتفيدفي - اللغة21مدىتضم نمهاراتالقرنالتعرفعلىُيمكنللدراسةأن فيمحتوىكتاب

السابعاإل للصف ونجليزية إثراء، في الدراسة ُتسهم تترجمأن تعليمية ومواد بأنشطة المناهج

سلوكللمتعلمينيحققاألهدافالمنشودة.إلى21مهاراتالقرن

معلمّ - تساعد ومطوّقد اي اللغة مناهج إعادةإلري في انجليزية اللغة محتوى نجليزيةإلتنظيم

.21وتضمينهمهاراتالقرن

 مصطلحات الدراسة  

علىاشتملت الدراسة تُعددهذه قد التي المصطلحات المطلّعد من لبعض بالنسبة عينمبهمة

دفيهذهالدراسة،جرائيلتلكالمصطلحاتالتيستور إبدمنتعريففمنهناالعلىهذهالدراسة،

:يأتيوهيكما

ساسينجليزية للصف السابع األكتاب اللغة اإل  •

منقبلوزارةالتربيةوالتعليمساسينجليزيةللصفالسابعاألرللغةاإلالكتابالدراسيالمقرّهو

،المحتوىووتتضمناألهداف،،2011-2012))يةالهاشميةاألردنوالمعمولبهفيمدارسالمملكة

التعّلم،التقويم،أسئلة واألنشطةالتعليمية،و وستستخدمهورسوماتوأشكال،ويعدمصدًرامنمصادر

.ةفيهنتضمّالم21الباحثةفيتحليلالمحتوىالستخراجمهاراتالقرن

  تحليل المحتوى  •

لتفسيرمتمّمجموعةاألساليبواإلجراءاتالفنيةالتيُص"بأنه(38ص،2009)عّرفهالعبري

المتضمنّ واألفكار والصور والرسومات المكتوبة النصوص فيها بما وتصنيفها الدراسية فيالمادة ة

".المنهجأوالكتاب



10 

      

 

الباحثةو اللغةاإلإلىاألسلوبالذييهدفعلىأنهإجرائياً تعّرفه نجليزيةبهدفتحليلمحتوى

للعامساسياألفيكتاباللغةاإلنجليزيةللصفالسابع21الكشفعنمدىتضمينمهاراتالقرن

.2022/2021يالدراس

   21 القرن مهارات  •

الالزمةللنجاحبأنها:"مجموعةمنالمهارات21القرنجلمهاراتأفهامنظمةالشراكةمنتعرّ 

والتعاونوالعملفي،اإلبداعوواالبتكارالت،ـكـلالمشـدوحـاقـرالنـيـكـفـالت):يـوه21رنــيالقـلفـمـوالع

والقيادة، واالتصالفريق المعلومات وتقنية الحوسبة ووثقاف،وثقافة والمعلومات االتصاالت ،اإلعالمة

المتعددة الثقافات وفهم الذات، على المعتمد والتعلم من(والمهنة المحددة ،P21))".ترلينج(

.19)ص 2013.وفادل،

العاملونفيمختلفبيئاتليهاإالمهاراتالتييحتاج"نها:أب2018)،)فهاخميسفيحينتعرّ 

ليكونوا ومنتجينأعضاءالعمل لتحقيقإلىومبدعينفاعلين الالزم المعرفي المحتوى إتقانهم جانب

.21"ًامعالمتطلباتالتنمويةواالقتصاديةللقرنتمشيّالنجاح،

التفكيرالناقد)وهي:21القرنمجموعةمهاراتالتعلمالناجحفي:ابأنهإجرائياً الباحثةهاوتعّرف

وثقافةفهمالثقافاتالمتعددة،والتعاونوالعملفيفريقوالقيادة،و،اإلبداعواالبتكاروحلالمشكالت،

نةوالتعلمالمعتمدهالمو،اإلعالمثقافةاالتصاالتوالمعلوماتووالحوسبةوتقنيةالمعلوماتواالتصال،

يحاجاتالمتعلمومتطلباته.تنميتهالدىالطلبةلُتلبّ يتوجبالتي((P21،المحددةمن(علىالذات
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 حدود الدراسة

طبعةعامساسينجليزيةللصفالسابعاألةاإلغتطبيقالدراسةعلىكتابالل:تمّالحدود الزمنية -

.2021/2022))منالعامالدراسيوتّمالتحليلالفصلالدراسياألول،2012/2011))

الموضوعية - ةنجليزيكتاباللغةاإلالدراسةعلىتحليلمحتوىهذه:اقتصرت)اإلجرائية(  الحدود 

((Action Packاأل السابع الصف لطلبة لكتابّيساسيالمقّرر والثاني األول بجزأيه

((Student’s Book(وActivity Bookمنمنهاجوزارةالتربيةوالتعليم)فيالعام،األردنفي

منم2022/2021الدراسي الكتاب محتوى يشمله تعليمية،أنشطةومحتوى،و،هدافأ)بما

.21فيضوءمهاراتالقرن،ساسيالواردةفيكتاباإلنجليزيةللصفالسابعاأل(تقويمأسئلةو

المكانية - (المقّررلطلبةالصفالسابعاألساسيAction Pack)كتاباللغةاالنجليزية:الحدود 

لكتابيّ والثاني األول و)Student Book)بجزأيه )Activity Bookالتربية وزارة منهاج من )

.2020/2021 العامالدراسياألردنيةوالتعليم

 محددات الدراسة 

21صدقوثباتاستمارةتحليلالمحتوىالتيأعدتهاالباحثةفيضوءمهاراتالقرنتدالال -

 .ساسينجليزيةللصفالسابعاألالُمتضمنةفيكتاباللغةاإل
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 : الفصل الثاني
 النظري والدراسات السابقة  اإلطار

    النظري  اإلطارأواًل: 

يتناولاإلطارالنظريالمحاوراآلتية:

.21مهاراتالقرنالمحوراألول:

تحليلالمحتوى.المحورالثاني:

ومقرراللغةاالنجليزية.التعليميةالمناهجالمحورالثالث:

 21ن مهارات القرالمحور األول: 
 دمجها في المناهج التعلمية، وأهمية إكسابها للمتعلمين(: )مفهومها، وأهمية 

،ومايستطيعونأنيعرفوهعادًةعلىمايفترضمنالطالب21ويطلقمصطلحمهاراتالقرن

فعله،بحيثيمكنهممناالنخراطفيسوقالعمل،ويرىأصحاباالتجاهاتالحديثةأنالمناهجيجب

معنيّ تكون بماأن أكبر بشكل أجلة من المعرفة اكتساب مجرد وليس بالمعرفة، الطالب يفعله

.(Trilling & Fadel, 2009)21نمتطلباتالقر

بعر تُ اصطالحًا، المهارة "اأف اإلداءألنها: من لمجموعة الدقيق والخطواتالسهل جراءات

يتعلمهالفرد لما القائمةعلىالفهموالتدريب معتوفيرالوقتوالجهدللوصولمنمهاراتوالعمليات

لألهدافالمنشودة".
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التربويينخاصًةفياآلونةاألخيرةمعظهورالعديدمنكثيرمن21تداولمفهوممهاراتالقرن

فعلىمفهومها،وهناكمجموعةمنالتعريفاتأشارتإليهاالتطوراتوالمستجدات،لذافالبدمنالتعرّ

بعضالمراجعالعربيةواألجنبية.

القرنأما الشراكةمنأجلمهارات المتحدةاألمريكية،21منظمة الواليات التييقعمقر هافي

،وهيتحالفمنقادةاالعمالوالمربيين،وإطارعملللتعلمP21))والُمشارإليهافيهذهالدراسةب

دكفاياتومهارات21فيالقرن المهارات"بأنهاالعملوالحياة،فتعرّ فهاةوحيويةللنجاحفيأساسي،حد 

(.P21, 2007)"الحياةالتييحتاجهاالطالبللنجاحفيلمدرسةوالعمل

"مجموعةمنالمهاراتالحياتيةوالتطبيقيةوالمهارات:بأنها( (2018آلكاسيوعزام،ويعّرفها

معرفتها للطالب ينّبغي التي اآلخرين، مع التعامل ومهارات العمل، السوق ومهارات معروفة، الغير

مع حياتهم في المناسبة القرارات واتخاذ العمل سوق في االنخراط من يمّكنهم بما منها، والتمكن

ي".متطلباتالعصرالحال

يحتاجها:بأّنها(2018)خميس،هافوتعرّ التي المهارات العملاألفراد"مجموعةمن بيئات في

جانباتقانهمالمحتوىالمعرفيالالزملتحقيقالنجاح،إلىفاعلينومنتجين،أعضاءليكونواالمختلفة

.21"تمشيًامعالمتطلباتالتنمويةواالقتصاديةللقرن

شائعاالستخدام،وهوالناتجالمباشربين21منخاللماسبق،نجدأنمصطلحمهاراتالقرن

ريللتعليمالقومييهدفقطاعاالقتصاد،وأصحابالقرارالسياسيوالتربويينمنأجلبناءإطارفك

تطويرنموذجالتعليمقبلالجامعي.إلى
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صلة ذات واألجنبية العربية والبحوث والكتب الدراسات في وردت التي التعريفات أن كما

مكونةمنمزيجمتنوعمنالمهاراتوالمعارفوالقيمواالتجاهاتوالالزمةللنجاح21بمهاراتالقرن

للتعلمهذاالقرنفيالعملوالحياةفي القابلةللتجديدبمايناسبالعصرلضماناستعدادالمتعلمين ،

علىالذات،والعملوالحياةفيهذاالقرن،وُتسهماكسابهمهاراتتحملالمسؤوليةواالعتماداالبتكارو

االجتماعية والمسؤولية الذاتي، والتوجيه التكيف على والقدرة وحلها، وصياغتها المشكالت وتحديد

و الناقد التفكير على والقدرة فريق في والعمل تحقيقاإلبداعوالتعاون على تساعد كما واالتصال،

علىمدارالسنواتالماضية.تتحققاألهدافالتيلم

حولموضوعالتركيزعليهاحيثارتبطباختالف21القرنالسابقةلمهاراتوتختلفالتعريفات

ووجهات مجتمعاتهم تواجهها التي المشكالت وطبيعة التربويون اليها ينتمي التي والبيئات الثقافات

هاراتفيالمناهجالتعليميةوتنميتهامهذهالتضمينعلىأننظرهم.وبالرغممنذلكيتفقجميعهم

حًة.لدىالطلبةأصبحضرورًةملّ 

مجموعةمنالمهاراتالتييحتاجهاالطالبللنجاحفي:بأنها21وُتعّرفالباحثةمهاراتالقرن

ومهارات المشكالت، وحل الناقد التفكير مهارات وهي: والعمل، ومهاراتاإلبداعواالبتكارالحياة ،

المتعددة، الثقافات فهم ومهارات والقيادة، فريق في والعمل وتقنيةالتعاون الحوسبة ثقافة ومهارات

مالمعتمدومهاراتالمهنةوالتعل،اإلعالمهاراتثقافةاالتصاالتوالمعلوماتووم،المعلوماتواالتصال

.P21))علىالذات،المحددةمن
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 21المجاالت الرئيسية لمهارات القرن 

مــظـعـقآراءمــ،وتتف21رنــاراتالقــتمهـاولـتيتنــرالـطناألُـدمـديـالعىـإلويـقاألدبالتربتطر 

نالقرشمواًللمهاراتاألكثرهو،1))كمايوضحالشكل(P21)عدتهالخبراءعلىأناإلطارالذيأ

21.مالئمةللقرنأكثر؛حيثيعمقالتعليمويجعلهطروالقابلةللتطبيقمنبينهذهاأل21ُ

في المهارات هذه دمج في التربوية والدراسات األنظمة من العديد أخذت الدراسيةوقد المناهج

المهارات لهذه تضمينها ضوء في الدراسية المناهج تقييم عند بها واألخذ للدراسية، المراحل لجميع

وإبراهيم، رئيسعلى21القرنمهاراتواشتملت(. 2012)الزهراني مجاالت التعلم):هيةثالثة

والرقميةالثقافة،االبتكارو الحياة مجال(العمل، وكل وكل، الرئيسة، المهارات من مجموعة يتضمن

.2013)وفادل،ترلينج).المؤشراتةتشملمجموعةمنمهارةرئيس

 

 

 

 

 (www.P21.org) ، المصدر:21(: إطار التعلم للقرن  1) الشكل

  

http://www.p21.org/
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 : 21لمنظمة الشراكة من اجل مهارات القرن  21مهارات القرن 

    Learning and Innovation Skillsاإلبداع: مهارات التعلم و المجموعة األولى

،وهيالمسؤولةعن21دونللحياةوالعملفيالقرنتلكالمهاراتالتيتميزالمتعلمينالذينُيع 

ومن والعمل، الحياة النجاحفي على قدراتهم علىثم تنمية الناقداإلبداعالتركيز والتواصلوالتفكير

والتعاون،ودمجهافيمناهجالتربيةوالتعليمألنهاضرورةحتمّيةإلعدادالطالبللمستقبل.وتتكونهذه

المجموعةمنالمهاراتالرئيسيةاآلتية:

  Critical thinking and Problem solvingوحل المشكالتالتفكير الناقد ( 1

كممكنمنخاللالتربيةلذوالتفكيرالناقدوحلالمشكالتإبداعيًاسماتمميزةللتفكيرالعلمي،

المتعلمين قدرات تطوير حولالعلمية التفكير ويطبقونهعلى يتعلمونه اليومية،ما حياتهم حيثفي

نق في الطالب القضايايستخدمها يواجهوند التي الطالبها.والمشكالت جوهرفيحّلل على ليتعرف

ومنخاللالمقارنةوالمغايرةيتمالتعرفعلىبدائلالحلولالممكنةوالحكمعلىمدىفاعلية،المشكلة

الحلولالمقترحةوالنقدللبدائلالمطروحةالختيارالحلألمثلوالتقييملمدىفاعليةالحلفيالتعامل

العلياعلىالعقليةمهاراتالالقدرةعلىتطبيق:(Beers,2006ةالمطروحة،وتعرفهبيرز)معالمشكل

فعاليةاألكثرفعالةلتحليلالمشكلةواتخاذالقرارحولالطرقالتفكيرالمشكالتجديدةباستخدامطرق

اآلتية:،ويتضمنالتفكيرالناقدوحلالمشكالتالمهاراتالفرعيةلحلالمشكلة

التفكير - من مختلفة أنواع المتعلم يستخدم أن فعال: بشكل واالستنباط،)االستقراءالتفكير ،

واالستنتاج(المناسبةللموقفالعلمي.
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يحلل - أن على قادرًا المتعلم يكون بأن المنظومي: التفكير لتنتجاستخدام األجزاء تتفاعل كيف

ةفيأنظمةمعقدة.نواتجكليّ

ةأساسيقادرًاعلىأنُيحّللوُيقدموجهاتنظرإصداراألحكاموالقرارات:وهوأنيكونالمتعلم -

.وبديلةوأنيكونارتباطاتبينالمعرفةوالحججوُيفّسرالبيانات

غير - المشكالت بها وُيقصد المشكالت: أنواعحل يحل أن على قادرًا المتعلم فيكون الروتينية؛

مختلفةمنالمسائلغيرالمألوفةبطرقتقليديةوغيرتقليدية.

 Creativity and Innovation اإلبداعو  االبتكار( 2

للتفكيرإليجاد:(Beers, 2006)وُتعّرفهبيرز بانهاستخدامالمعرفةوالفهملخلقطرقجديدة

المهاراتالفرعيةاالتية:اإلبداعواالبتكارحلولجديدةلمشكالتجديدةويتضمن

مافكارهلتحسينبأنيكونالمتعلمقادرًاعلىانويضيفويحللوينقحويقيّخاّلق:التفكيربشكل -

 .يةاالبتكارجهوده

يتواصلمعرافكارهوينفذهاومعآخرين:بحيثيكونالمتعلمقادرًاعلىأنيطوّ ياالبتكارالعمل -

األخرى، المنظورات مع ومتجاوبًا ومنفتحًا بفاعلية اآلخرين ووافكار أصالة فيُيظهر ابتكارية

العالمالحقيقيلتكييفافكاره،وُيضمّ  نمدخالتالعملالجماعيوالتغذيةالعملويفهممحددات

أن ويفهم للتعلم، الفشلفرصًة وأنيرى عمله، داخل يتناوباإلبداعواالبتكارالراجعة عمليات

 فيهاالنجاحمعحدوثاألخطاء.

إسهامإلى:وهوانيكونالمتعلمقادرًاعلىأنيعملاألفكارالمبتكرةللوصولاتاالبتكارتنفيذ -

 ( 2009)ترلينفوفادل،.االبتكارملموسمفيدفيالمجالالذييعملفيه
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 Communication and Collaboration  :التواصل والتعاون  (3

ليات،ووالتكيفمعمختلفاألدواروالمسؤالجماعيوالقيادة،بشكلإبرازروحالعملهوالتعاون

اآلخرين مع مثمروالعمل المختلفة.بشكل النظر وجهات واحترام القرن، في زاد على21وقد

فضاًلعنزيادةالتعاونبينالعلومالطبيعيةواالجتماعيةلحلالمشكالتالمعقدةالبينية،التخصصات

ينباحتراموفعاليةوتشاركالمعرفةلتقديمحلولابتكاريةالمجتمعات،وذلكبالعملمعآلخرالتيتواجه

بيرز والسياقاتBears, 2006)وعّرفت األشكال من واسعة طائفة استخدام بأنه الفّعال التواصل )

وتقنياتمتعددة،ويتضمنالتواصلوالتعاوناإلعالملمجموعةواسعةمناألغراضواستخداموسائل

اآلتي:

ان - على قادرًا المتعلم يكون أن وهو بوضوح: الشفهييستخدمالتواصل االتصال مهارات

،وانليعبرعنأفكارهبفعاليةوالمكتوبوغيراللفظيفيمجموعةمتنوعةمناألشكالوالسياقات

للوصول بفاعلية األغراضإلىُيصغي من لمدى التواصل يستخدم وان الغامض، المعنى

،ويستفيدمنالوسائطالمتعددةوالتكنولوجياويعرفكيفيحكميهللدافعيةللحث()لإلعالموالتوج

فاعليتها متنوعةعلى بيئات في بفاعلية يتواصل وأن النهاية(، )في أثرها وتقييم البداية(؟ )في

 )متعدداللغات(.

بفاعليةواحتراممعالتشاركوالتعاونمعآخرين:وهوأنيبرهنالمتعلمعلىمقدرتهعلىالعمل -

هدف لتحقيق الحلول الوصول على متعاون ليكون والرضا المرونة من ويمارس متنوعة، فرق

مشترك،ويتحملالمسؤوليةفيالعملالتعاوني،وُيعطيقيمةللمساهماتالفرديةلكلعضوفي

(.Bears, 2006)الفريق.
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 Digital Literacy Skills : مهارات الثقافة الرقميةالمجموعة الثانية

فعّ الفرد يكون القرنحتى في الوظيفية21ااًل التفكير مهارات من مجموعة يمتلك ان ينبغي ،

و بالمعلومات المتعلقة إنتاجاإلعالموالمهمة بسرعة يمتاز العصر هذا أن خاصًة والتكنولوجيا

الحياة.وتشملعددمنالمهاراتالتالية:مناحيشتىفيوالتكنولوجياواستخدامهاالمعلومات

 Information Literacy :الثقافة المعلوماتية 1)

تداول نتيجةتم الماضية السنوات خالل المصطلح المجتمعاتللتغيراتهذا تواجه التي

المعاصرة،والتيتتمثلفيكيفيةالتعاملمعهذاالفيضمنالمعلومات،ويعنيالقدرةعلىالحصول

 بطرق المشكالت لحل بدقة منها واإلفادة وتقييمها ومعالجتها المعلومات إبداعيةعلى

(Bears, (2006:وتتضمنثقافةالمعلوماتالمهاراتالفرعيةالتالية. 

المعلوماتبفاعلية،وأنإلىالمتعلمأنيصلبحيثيستطيعالمعلوماتوتقييمها:إلىوصولال -

 يقّومالمعلوماتتقويمًانقديًا.

علىاستخدامالمعلوماتبدقةوابداعلمعالجةقضيةاستخداموادارةالمعلومات:يكونالمتعلمقادراً -

 المعلومات.إلىعالقةبالوصولالتيلهاحلمشكلة،وأنيفهمالقضايااألخالقيةوالقانونيةأو

 Media Literacy  اإلعالمثقافة وسائل ( 2

وكيفيةالتعاملمعمايقدمه،والتمكنمناستخدامأدواتهولغتهفيبيئاتاإلعالمويعنيفهمبنية

وسائل تفسير ويختلف الثقافات، لنفساإلعالممتعددة العلمي المجتمع تفسير عن العلمية للمعلومة
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باستقبالونقدوتحليلالرسائلالموجهةوصواًلمنها المتعلقة تنميةالمهارات ينبغي إلىالمعلومة،لذا

الفهمالصحيح.وتتضمنالمهاراتالفرعيةاآلتية:

يةاإلعالم:بحيثيكونالمتعلمقادرًاعلىأنيفهمكيفولماذاُتبنىالرسالةاإلعالميحللوسائل -

 وماالهدفمنها؟

يبتكرمنتجاتإعالمية:ويقصدبهاأنيكونالمتعلمقادرًاعلىانيفهم،ويستخدمأدواتوسائل -

 إعالممناسبة.

  (ICT)ثقافة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت( 3

وتعنياستخدامالتقنيةللبحثوالتنظيموالتقييموالتواصل،وارتبطتبمهاراتمثلزيادةالقدرةفي -

والحصولعلىاالشكالالمختلفةمنوالنمذجةالعلميةالمتقدمة،،المعلوماتالحوسبةفيتحليل

يةاآلتية:تتضمنثقافةتكنولوجيالمعلوماتواالتصاالتالمهاراتالفرعلذا،الرقميةالمعرفة

تطبيقالتكنولوجيابفاعلية:ويقصدبهاانيكونالمتعلمقادرًاعلىأنيستخدمالتكنولوجياكأداة -

التواصلوالتقييم،بحث، الرقميةوأدوات التكنولوجيا المعلومات،وأنيستخدم والتنظيم،وتوصيل

.االجتماعيوشبكاتالتواصل

 Life and Career Skills: مهارات الحياة والعمل المجموعة الثالثة

،ومتعلمًامستقاًلوقادًرعلىالتكيفمعالتغيير،وهيتنميةمهاراتالشخصلُيصبحموجهًاذاتياً

النتائج،وتتضمنالمهاراتالفرعيةإلىوإدارةالمشروعاتوتحملالمسؤولية،وقيادةاآلخرينللوصول

اآلتية:
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 Flexibility and Adaptability( المرونة والتكيف 1

والمسئولياتالمختلفة،والعملبفاعليةفيمختلفالبيئاتواالستفادةمنالمهاموتعنيالتكيفمع

جلول،فيكونالمتعلمقادرًاوالموازنةبيممختلفالالتغذيةالراجعة،والتفاعلبإيجابيةبالحواروالمناقشة

ماالمرونةفهيأنيكونأوأنيتكيفمعالقوانين،والوظائفوالمسؤوليات،علىالتكيفمعالتغيير،

المتعلمقادرًاعلىأنيتعاملبإيجابيةمعالنجاحوالنقدواإلخفاق،وأنيفهمويوازنويتفاوض،للوصول

.Bears, 2006))حلولعلميةإلى

 Initiative and Self direction( المبادرة والتوجيه الذاتي 2

و منطقية أهداف وضع على القدرة علىوهي والعملي،العمل االستراتيجي بالتخطيط تحقيقها

الذاتي،وتشمل التعلم وامتالكمهارات باستقاللية والعمل تحقيقها، ومتابعة المنطقية ووضعاألهداف

مهاراتالمبادرةوالتوجهالذاتي،وتتضمنالمهاراتاآلتية:

على - المتعلم قدرة بها ويقصد واألهداف: الوقت يستفيدادارة العملان عبء ويدير الوقت من

 بكفاءةويصوغأهدافمعمعاييرنجاحملموسةوغيرملموسة.

وهيانيكونالمتعلمقادرعلىانيرصدويحددويرتباولوياتهوينجزمهماتهالعملمستقاًل: -

 دوناشرافمباشر

متعلمينذاتيين:انيكونالمتعلمقادرعلىالذهابأبعدمنالتمكنمنالمهاراتولديهدافعية -

مر جديدة ومعلومات مهارات اكتساب في والرغبة مستقاًل العمل على وقدرة ذاتية تبطةومراقبة

 بالعمل.
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 Social and across Cultures Skillsمهارات اجتماعية ومهارات عبر الثقافة ( 3

االجتماعية والخلفيات الثقافات اختالف واحترام المتبادل االحترام لتحقيق بفاعلية التفاعل وهي

الذكاءالجمعيللمجموعات،واالنفتاحوالتقبللالختالفوالعملبشكلمثّمرمعاالخرينواالستفادةمن

وتتضمن:

التفاعلبكفاءةمعاآلخرين:بأنيكونالمتعلميعرفمتىمنالمناسبأنيتكلمويستمعويقود -

 فرقالعملبطريقةمهنّية.

معها، - بكفاءة والعمل الثقافية، االختالفات المتعلم يحترم بأن متنوعة: فرق مع بفاعلية يعمل

 جديدةابتكاريةمعالمحافظةعلىجودةالعمل.ويستفيدمنهالخلقأفكاراً

 Productivity and Accountability :االنتاجية والمساءلة( 4

العمل التحدياتوالعقبات،مع لتحقيقهاومواجهة بإيجابيهالقدرةعلىتحديداألهدافوالتخطيط

وأخالقيةوادارةالوقتوالمشاركةبفعاليةوالمراجعةوالمحاسبةللنتائج،فإلنتاجيةفيجوهرهاتعنيالقدرة

مهمة أداء االولويات،أوعلى وترتيب األهداف وتحديد الوقت ادارة مهارات باستخدام منتج ابتكار

أووالعملأخالقيًاوالتعاون،بينماتتعلقالمساءلةبتحملالمسؤوليةعناالجراءاتالالزمةلخلقالمنتج

 اداءالمهمةوتتضمنمهاراتاالنتاجيةوالمساءلةالمهاراتالفرعيةاآلتية:

عات:وهوانيكونالمتعلمقادرًاعلىانيضعاألهدافويحققهالمواجهةالعوائقإدارةالمشرو -

 وضغطالمنافسة.

منتجاتإلىالوصول - بإنتاج مرتبطة إضافية سمات يعرض ان قادرًا المتعلم يكون أن نتائج:

عاليةالجودة.
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    Leadership and Responsibility القيادة والمسؤولية( 5

بلوغأقصىإلىوهيالقدرةعلىاحداثالتأثيروقيادةاآلخرين،والتأثيرااليجابيلدفعاآلخرين

االخرين اهتمامات في التنوع مراعاة مع األهداف لتحقيق بمسؤولية والتصرف إمكاناتهم،

((Bears,2006.كاآلتي:المهاراتمهاراتفرعيةوتتضمنهذه

يوجهويقوداآلخرين:بحيثيكونالمتعلمقادرًاعلىأنيستخدممهاراتشخصيةومهاراتحل -

المشكالتللتأثيرعلىتوجيهاآلخرينللوصوللتحقيقالهدف،وأنُيبديناهةوسلوكأخالقي

.والسلطةفياستخدامالنفوذ

وضع - مع بمسؤولية المتعلم يتصرف اآلخرين: عن فيالمسؤولية األكبر المجتمع مصالح

االعتبار.

 في المناهج التعليمية  21أهمية دمج مهارات القرن 

التتحققإالمنخاللنظمتعليميةمتطور،وُتعدالمناهجالتعليمية21إنتعزيزمهاراتالقرن

خصائصإلىواستنادًاأداةرئيسةفيتحقيقاألهدافالتعليمية،ومفيدللطلبةليكتسبواتلكالمهارات،

التعليمية قليالًالنظم عددًا االقتصادية الكيانات بعض أدخلت القرنالفردية، مهارات في21من

منهجمنقحيضمإلىمناهجهاالدراسيةالوطنية،وجرىتعليمالطالبوتطويرالمواردالتعليميةبالرجوع

(.46ص2015, ،)جيانوآخرونموضوعاتمتعددةالتخصصات

القرن مهارات محتوىاألداء21وتمثل تعلمهم في الطالب يستخدمها التي التفكير وعمليات

وتؤكدجميعاألطرالمقترحةلمهاراتالقرنوفيالعملمعاآلخرينلتعميقفهمهمللمحتوى،مامجال
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الحاجة21 التضمينإلىعلى الدراسية، المواد محتوى في المهارات متعدهذه المواد دةسّيما

االفكارالمحورية،حيثيؤكدعلىأوةساسيالتخصصات،والتيينظمفيهاالمحتوىحولالمفاهيماأل

فيهذهالمناهجيوفرللطالبقدرةكبيرةعلىالتعلم،ويساعدهمعلى21مهاراتالقرنتضمينأن

تكوينبنىمفاهيميةلتخزينواسترجاعالمعلوماتواستخدامهابشكلمستمر،بطرقجديدةغيرمتوقعة

(.15،ص2014،)شلبي

فيمحتوى21يجبمراعاةاألسساآلتيةعنددمجمهاراتوحتىتتحققمبادئدمجالمهارات

:(Trilling & Fadel, 2009)المناهج

ومواقفمشكالتعرض،وذلكمنخاللوبالعالمالحقيقيبالواقعربطالجانبالمعرفيللمحتوى -

تعلمهم يرتبط كيف رؤية من المتعلمين ُتمّكن الواقعيةحقيقية وأنبحياتهم حولهم من وبالعالم

 يكونالعملاصياًلومرتبطًابالحياةالواقعيةويعكسها.

التأكيدعلىالفهمالعميقللمحتوى،وذلكبالتركيزعلىمشروعاتومشكالتتتطلبمنالطالب -

والتعاونالتواصلجديدةومبتكرة،وتوسيعفهمهممنخاللبطرقمعلوماتهموتطبيقهااستخدام

 خرين.اآلمع

للوصول - المتعلمين لمساعدة التكنولوجيا وللبياناتاستخدام ومشتفسيرهاوتنظيمها معا، ركتها

 المناسبةللمهامالتييقومونبها.التقنيةاآلخرين،والسماحلهمبشكلمستقلبتحديداألدوات

محتوىمساعدةالمتعلمينعلىفهمعملياتالتفكيرالتييستخدمونها،والسيطرةعليهابتضمين -

 منها.الغايةعكساستراتيجياتالتفكيرالتييستخدمونها،ومدىفعاليتهافيتحقيقيمعرفي
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جانبانهممستهلكونلها،بتوفيرالفرصإلى،ونافعينتوفيرفرصللمتعلمينليصبحوامنتجين -

 نشرمعرفتهمعلىمواقعتسمحلآلخرينبتقييمها،وتسمحلهمبتقييممساهماتاالخرين.لإلسهامب

تعلموه - ما فيها يطبقون عليا، تفكير مهارات تتطلب معقدة مشكالت حل في المتعلمين انخراط

 حلولجديدةللمشكلة.إلىوصواًل

جمع - في متعاونين للعمل للمتعلمين الفرص االفكار،البياناتتوفير وتشارك المشكالت، وحل ،

 .مبتكرةوخلقأفكار

توفيرالفرصللمتعلمينليصبحوامتعلمينذاتيينيتحملونالمسؤوليةعنتعلمهم،ويتعلمونكيفية -

 معاآلخرينلتنميةمهاراتالحياةوالعمل.بفاعليةالعمل

عمل - على المتعلمين الموادالمساعدة بين وافكارالتعليميةربط افكارهم بين وروابط المختلفة،

 .االخرينداخلالفصلوخارجه

 وإكساُبها للمتعلمين  21أهمية تنمية مهارات القرن  

والتكنولوجي العلمي التطور المعلوماتيةُيعد العناصراألوالثورة القرنساسيواحدًامن لمهارات ة

فيعصرالمعلوماتلتطويرقدراتهمالشخصية،مواهبومهاراتجديدةإلىالماسةنظرًاللحاجة21

مبدعينومبتكرين،كمااشارتإلىواالرتقاءبهممنمجردطالبيمتلكونبعضالمعارفوالتقنيات

(،ودراسة2015ودراسةالغامدي)(،2014العديدمناألدبياتوالدراساتالتربوية؛ومنهادراسةشلبي)

أنامتالكاإلنسانبعضمنهذهالمهاراتيحققإلى،(2019عيد)شيخال(،ودراسة2019الحربي)

العديدمنالفوائد؛منها:
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 تزيدمنفاعليةالطالبللتعلم،وتمكنهممنالتصرفوقتاألزمات. -

تنميقدراتهمعلىمواجهةالمشكالتالحياتية،وايجادحلولابتكاريةلهاوتتيحلهمفرصًاللتفاعل -

 االتصالوالمعلومات.تقنيةبنجاحمع

والتعامل - التفاعل على اتخاذتساعدهم على وقدرة بالنفس، ثقة وتكسبهم المجتمع مع بإيجابية

 القراروتحملالمسؤولية.

تنميتهاأصبحيركفاءاتهمالتييحتاجونهاللنجاحفيالحياةوالعمل؛لذاتساعدالطالبعلىتطو -

 المراحل.شتىواكسابهاللطالبمناهماولوياتالتعليمفي

القرن بتعليم الطلبة وتزويد التعليم استثمار وتأمين21ويعتبر مشرق لمستقبل ضمان هو

والمساهمةفيخدمةمجتمعاتهم لذلك(.Trilling & Fadel, 2009)حصولهمعلىوظائفجيدة

والتجديداإلبداعدونحواجزليصبحواقادرينعلىحلالمشكالتواويتشاركوافمناألفضلانيتواصلو

عالم أفضل.فمنالضروريتحديدليتعلموبناءمنحناهمالفرصةإذاوبذلكيستفيدمنهمالعالمكمبدعين

نحومستقبلوتسهمفيتعريفاألهدافوتفسحالطرقنحوالتعليميةالرؤيةالعالميةالتيتقودالعملية

الطالبوجعلهامتّسقةمعمتطلباتالعصر(فتطويرمهاراتZanaratu, et. .al, 2015)تحقيقها

أصبحأمرًاعاجاًلفيعالمناالمعاصر.

اإل اللغة مناهج تصميم أن الباحثة ترى سبق، ما خالل لتحقيقومن مهمة وسيلة ُيعد نجليزية

القرن في التعليم رسميا21ًهدف المناهج إصالح خالل من القرن، مهارات دمج يتم في21وأن

ليةلتشكيلإطارعملكاملمناهدافالمنهج.وذلكألنالكتبالمدرسيةُتعدمنأهمالمناهجالحا
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مواردتعليمالمهارات،وكذلكانتكونمجموعةالمواردالمتنوعةالمتعلقةبتعليممهاراتالقرنالحادي

نُيراعىعنداختيارمحتوىأمتاحةأماممديريالتعليموالمعلمينوالطالبواولياءامورهم،ووالعشرين

تعلمإلىالمناهجالدراسيةوتصميمها،التركيزعلىالممارساتمتعددةالتخصصاتمنأجلالوصول

فاعل،وأنتكونالمناهجالدراسيةقادرةعلىربطمراحلالتعلمالمختلفةبسالسةبعضهاببعض،وأن

المشكالتمن لتمكينالطالبمنحل يكفي بما الفكر التياكتسبوها.وينبغيتشحذ المعرفة خالل

،وتقديماإلبداعأيضًاأنتكونُملهمةوابداعية،وأنتتيحالفرصةأمامالطالبلالستكشاف،والمناقشة،و

العروض.

 تحليل المحتوى المحور الثاني:  

المحتوى تحليل وبناءُيعد األهداف، تحديد عليه يعتمد حيث التدريس؛ عملية في مهمًا عنصرًا

بأنه: ويعرف المناسبة. الدراسية والمناهج الخطط وبناء المناسبة، التقويم فقرات واختيار االختبارات،

لمادةمنللمحتوىالوصفالموضوعيوالمنظموالكميإلىالتيتهدف،لبحثالعلميةلساليباألأحد

(.2004،)طعيمةمواداالتصال

بأنه:"تجزئةمادةاالتصالالمسموع2006،وعيدوعّرف)الخوالدة المقروءأو(تحليلالمحتوى

وبيانهاوفقمعاييرمحددة،يختارهاالباحثوفقخطةموضوعةوأهدافمخططلها".

: (2004) تستهدفعمليةتحليلالمحتوىعددًامنالمهامأوردهاطعيمةو

نتائجايجابيةُتسهمفيتطويرالكتاب.إيجاد-

 وضعتلها.الكشفعنمدىترجمتلألهدافوقدرتهعلىخدمةالمرحلةالتي-
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 الموجودةفيالكتاب.سئلةالكشفعنمدىفاعليةالطرقوالوسائلواألنشطةواأل-

 تجسيدجوانبالقوةوالضعففيالكتابووضعهابينيديصانعيالقرار.-

الحذف.أواالضافةأواإلسهامفيتطويرالكتابوتحسينهمنخاللالتعديل-

 خصائص تحليل المحتوى 

أهمخصائصتحليلالمحتوىفيمايلي:(2004)طعيمةأورد

الوصفالموضوعيلمادةاالتصال،ويعنيتفسيرإلى:يهدفاسلوبتحليلالمحتوىالوصف  1.

إلىبتحليلهاتصنيفالمادةالظاهرةكماتقعوفيضوءمايمكنالتنبؤبه.فيقتصرالباحثعلى

بتفسير ومنتهيًا بها، تتصف التي العامة السمات مستخرجًا خصائصا، فئة لكل مسجاًل فئات

موضوعيدقيقلمعناها.

التحليلالتنظيم  2. يتم أن ويعني الفئات،بناًءعلى: الفروضوتتحدد فيها تتضح خطةعملية

ةمنظمةتحكمهاخطةعلميةذاتخطواتمحددةواجراءاتواضحةتؤديعمليّفتحليلالمحتوى

النتائج.إلىللوصول

منإلىالنظرهيو:الموضوعية  3. الموضوعية وتتحقق المدركة، الذات تأثر دون الموضوع

ين:أساسيخاللتوفرشرطين

لقياسه.الصدق:وهوأنتكوناداةالتحليلمعّدةبحيثتقيسبدّقةماأعدت -

استخدمتفياعادةتحليلالمحتوىإذاائجفسهاتقريبًاالثبات:وهوأنتعطيأداةالتحليلالنت -

باحثينآخرين.أوذاته
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والمضمون:    يتناول4.  أفكارالشكل  من النص مضمون بين تحليله في يجمع أن فللباحث

حيثإخراجالمحتوىوغيرومعارفوحقائقومعلومات،وكذلكالشكلالذيوردفيهالنصمن

ذلك.

علمي:  5.  اسلوب  تتحققفيهاشتراطاتالبحثالعلمي،ويسهمفيتحقيقأهدافه،والعمليةأنه 

الحقائقيستقرئالدراسةالعلمية،وانماكلتفكيرمنظمأوليستمقصورةعلىالتجربةالميدانية،

ويفسّرهابشكلواضحومنطقي.

وللحكمعلىانتشارالظواهر،،التقديرالكميكأساسإلجراءالدراسةيعتمدعلىي:  كم    سلوبأ6. 

تقديراتكميةأوارقامإلىؤشرللدقةفيالبحث،حيثتترجممالحظاتالباحثعنالمحتوىموك

 نجليزية ر اللغة اإل المناهج التعليمية ومقر  المحور الثالث: 

المحتوى تعليم على يركز مضى فيما التعليم المعرفةكان تقييم ثم دراسي مقرر لكل المهم

التعليمليصبحأكثرعمقًامن بالمحتوىعنطريقاالمتحاناتواالختباراتالقصيرة،ثمتطورهيكل

ليتناسبمعمتطلباتالعصروازدادعددالمقرراتالدراسيّ ة،وعادًةيشتملالمنهجالمدرسيذيقبل

والل اللغة والكتابةوفنون القراءة العالميةوالرياضياتوالعلومعلى والدراساتاالجتماعيةواآلدابغات

بحلولاأللفيةالثالثةظهرتموضوعاتجديدةأخرىمثلدراسةووالتربيةالوطنية.والجغرافياوالتاريخ

المتعلمينبإلحاحةثمُطرحتالمجموعاتالثالثةالتييحتاجاليهايالمواردالماليةوالصحةوالثقافةالبيئ

(Trilling and Fadel, 2009)وهي:

.اإلبداعمهاراتالتعلمو1.
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 .اإلعالممهاراتالتكنولوجياوالمعلوماتو2.

مهاراتالحياةوالعمل.3.

التعليمية المناهج الثورةتغيراتوتواجه وثورةاالتصال،التكنولوجيةوالمعلوماتيةوتحوالتأهمها

انالتعايشويتكيفمعمتطلباتالقرنإلعدادانسانًايستطيعتحديًاأكثروأصبحاالهتمامبالمستقبل

واومتطلباته21 تعد وتقنياته ظليةالمستقبلتباألدواُهن في تجدي تعد لم التي الماضي أدوات ال

المستمرة العصر مستجدات الل من الصادر التقرير أوصى القوميوقد االستشارية ةجنة

(NACCCE, 1999باعتبارتعليماللغةاإل)تخيلإلىية،التيتحتاجاإلبداعنجليزيةواحدمنالفنون

وتجربة.

سوقإلىالحياةالعمليةإلىانتقالسلسةمنالمدرسةعمليةبانهانجليزيةاللغةاإلوتأتيأهمية

أن للمتعلم المهم لغةمن بهاالعمل،فهي أوالًيتسلح وتواصل اتصال أنكلغة يتمكنمنثميجب

تبنيالمنحىالتواصليكمنهجيةيةاألردنجميعالمهاراتالمرتبطةبها.حيثتناولتالسياسةالتعليمية

يهدفلتعلي الذي االنجليزية، اللغة )تنميةم االتصال على،Salameh, 2015)مهارات والحصول

الذيمنأهم العمل أكثرواالنخراطفيسوق اللغةاإلنجليزيةفرصعمل إتقان منخاللمتطلباته

عليقمتع أفضل نتائج وتحقيق للغة كماىفهمه األكاديمي، التيالمستوى المعرفية المهارات تطّور

(.Stewart, 2015)ياإلبداعناالنسانمنحلمشكالته،وامتالكمهارةالتفكيرتمكّ

مراجعةالنظامهميةأوراقالنقاشيةالسابعةلجاللةالملكعبدّللّاالثانيمؤكدةعلىاألتوقدجاء

بناءالقدرةالبشرية،كماأوضحجاللتهانعلىالمحوراألولاشتملالتربويوالمسيرةالتعليمية،حيث
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لتالفي التشخيص في يتمثل البشرية قدراتنا أصاب الذي بالخلل عليهوالخللاالعتراف القضاء

أن نستطيع ال وأننا السرعة عصر في نعيش اننا أدواتهتحديانجاريخصوصًا عن معزل في ته

(.2017المعرفية)الزيدانين،

لمهاراتالكافيةوالقدراتلالمناهجالحاليةتفتقروتستخلصالباحثةانمخرجاتالتعليمفيظل

المشكالت، وحل النقد التفكير على القادرة التياإلبداعواالبتكاروالعقلية العليا المهارات واستخدام ،

علىالحفظواالسترجاعللمعلوماتفقط.تتضمنيحتاجونهاللنجاحوالعمل،بلغالبًاما

 : الدراسات السابقة ذات الصلة ثانياً 

فيشتىالمناهجالدراسية،فقطحظيتمهارات21تعددتالدراساتالتيتناولتمهاراتالقرن

الباحثين،وأجرىالعديدمنهمدراسةحولهاللتعرف21القرن األسسوالمبادئإلىاهتمامًاكبيرًامن

فيمختلفمراحلالتعليمالمدرسي.وقدأجريتالعديدمنالدراسات21التيتقومعليهامهاراتالقرن

تضمينهالهذهالمهاراتواقتراحالسبللذلك،كماتناولتدرجةوفعلىوالبحوثبتحليلالمناهجللوق

دراساتاخرىأهميةتطويرالمناهجالدراسيةبشكلعامومناهجاللغةاإلنجليزيةعلىوجهالخصوص،

القرن مهارات تعلم ونواتج أهداف تنمي21لتواكب وأهمية التدريسيةتها، االستراتيجيات وتطبيق ،

.المناسبةلها

الحالية، الدراسة بموضوع المتعلقة واألجنبية العربية الدراسات من عددًا الباحثة وستستعرض

بهدفتحليلهاوتحديدأهدافهاواجراءاتهاوأهمنتائجها،ومنثممقارنتهابالدراسةالحالية،ومدىتوافقها

واختالفهامعها.
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فيالكيمياء21قياسمهاراتالقرن(Sukor, N, et al., 2010)سوكروآخروندراسةهدفت

يمياءفيالك21القرنومقارنةمستوىالطالبوفقاللحالةاالقتصاديةواالجتماعية،واختبارمهارات

مجاالت خمسة تضمن محوبماليزيا والتفكيرهي: الرقمية، واالاإلبداعاالمية الفعال،ي، تصال

طالبًابالمرحلةالثانوية،واظهرتالنتائج137) طبقاالختبارعلى)واالنتاجيةالعالية،والقيمالروحية،

أعلىمقارنةبزمالئهممنالمستوىمستوىًحققواأنالطالبمنالحالةاالقتصاديةواالجتماعيةالعالية

.المنخفض

مناقشةالتطويروالتحققمنإلى(Osman, K et at., 2010)وآخرونعثمانهدفتدراسة

القرن التيM-21 CSIداة)بماليزيامنخاللاستخداماأل21مهارات العلوم، تعلم (:فيعمليات

ي،واالتصالالفعال،واالنتاجيةاإلبداعميةالرقمية،والتفكيرتتكونمنخمسةعناصر،هي:محواأل

الروحية والقيم القرنالعالية، لمهارات التوصل تم  المجموعة األدبياتومناقشة ومنخاللمراجعة ،

الحكمعلىصالحيةوموثوقية21 دلفاي،ومنأجل اسلوب استخدام تم التأكد ولزياد األداةبماليزيا

(M-21 CSIوبالتالي؛فهيأداةمفيدةلتقييماتقانالطالبالماليزيينلمهاراتالقرن)21.

)دراسة وينفووك وسيدهو هدفتFong & Sidhu & Yuenfook, 2014فونك التي إلى(

بينطالبالدراساتالعليامنالجمهور،وجامعةخاصةفيماليزيا.تكونت21تحقيقمهاراتالقرن

( من الدراسة و)59عينة العليا الدراسات طالب من باستخدام4( البيانات جمع تم محاضرين )

والمقابلةشبهمنتظمة،منأبرزنتائجالدراسةانهالتزالهناكأوجهالقصورحتىبينطلبةاالستبيان

الدراساتالعليا.
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فيمناهجالعلومالتييمكندمجها21تحديدمهاراتالقرنإلى(2014)هدفتدراسةشلبي

األ التعليم هذهساسيبمرحلة توافر ضوء في المرحلة هذه في العلوم كتب محتوى وتقويم بمصر،

العلوم.والمهارات، مناهج في المهارات هذه دمج الدراسةكيفية استخدمت األهداف هذه ولتحقيق

للوصولمال التحليلي الوصفي القرنإلىنهج مهارات استخدمتساسياأل21قائمة ثم والفرعية، ة

دلفايكأحد المستقبليةمععدداسااسلوب الدراسات لتحليل15ليب المحتوى الخبراء،واستخدم من

إطارإلىاسية.وقدتوصلتالدراسةكتبدر6والتيبلغعددهاساسيمحتوىكتبالعلومبالتعليماأل

إلىمقترحيتكونمنثالثمجموعاتمنالمهارات،لكلمنهامهارةرئيسيةوفرعية،وتوصلتالدراسة

الدراسة أعدت ذلك على وبناًء العلوم، كتب في المهارات هذه تناول في واضحًا تدنيًا هناك ان

واوصت،ساسيماألمصفوفتينلمدىوتتابعهذهالمهاراتلكلمنالمرحلةاالبتدائيةواالعداديةبالتعلي

فيجميعمكوناتوعناصرالمنهج.21بدمجمهاراتالقرن

فيمحتوىكتب21التعرفعلىدرجةتوافرمهاراتالقرنإلى2015))هدفتدراسةالغامدي

ولتحقيق االبتدائية، للمرحلة العليا للصفوف الوصفيهدافهاأالرياضيات المنهج الباحث استخدم ،

للصفوفالعلياللمرحلةاالبتدائيةباستخدامأداةتحليلمحتوىكتبالرياضياتتحليلبالتحليلي،متمثاًل

بناهافيضوءمهاراتالقرن (مهارةتوزعتعلى53المحكمةوالتيبلغعددها)21المحتوىالي

الرياضيات المهاراتفيمحتوىكتب لتوافر المئوية النسبة بلغمتوسط سبعةمجاالترئيسة،حيث

وتوفرهابدرجةمتوسطة.%،41ئيةللصفوفالعلياالمرحلةاالبتدا
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تقديمتصورمقترحلتطويرمنهجالرياضياتبالمرحلةاالبتدائيةإلى(2015)دراسةحسنهدفت

،حيثاعتمدتالباحثةالمنهجالوصفيالتحليلي،والمنهجشبهالتجريبي،21فيضوءمهاراتالقرن

فيالمنهجالرياضياتللصفالسادساالبتدائيتضميهاوقامتالباحثةبإعدادقائمةبالمعاييرالواجب

الواجبتنميتهالدىتالميذالصف21راتالقرنكماأعدتقائمةبمها،21فيضوءمهاراتالقرن

االبتدائي القرنالسادس واختبارمهارات الرياضيات، منهج لمهارات21منخالل وبطاقةمالحظة

(تلميذًا80)وقدتكونتعينةالدراسةمنتالميذالصفالخامساالبتدائيوالبالغعددهم21القرن

ا تالميذ من مجموعة وعلى االبتدائي، السادس السادسللصف السادسلصف للصف )كنهاية

القرن مهارات بعض تنمية في المقترح التصور فاعلية النتائج وأثبتت تالميذ21االبتدائي(، لدى

المرحلةاالبتدائية.

 & Onggardwanich , Kanjanawasee)وتويبايسوكانجانوانجردوانجدراسةهدفت

Tuipae, 2015)الثانويةالتايلنديين21تطويروتقييممهاراتالقرنإلى ،كمايراهاطلبةالمدارس

التعلمومنها: واإلبتكارومهارات المعلومات تكنولوجيا والمهنةاإلعالمومهارات الحياة .ومهارات

القرن لمهارات مقياس إعداد تّم اتبعت الدراسة هدف من21ولتحقيق ضوء44تكون في سؤااًل

-(منطلبةالمدارسالثانويةتتراوحأعمارهممن)836،وتكونتعينةالدراسةمن)21مهاراتالقرن

الدراسة15) 13 نتائج تايالند.أظهرت في األكثرسنة تعتبر والمهنة الحياة مهارات منأن أهمية

التيتعملعلىإكسابالطلبةالمرونة،والقدرةعلىالتكيفوالمبادرةالحاديوالعشرينمهاراتالقرن

.والتوجيهالذاتيوالمهاراتاالجتماعيةوالقيادةوالمسؤوليةوغيرهامنمهاراتالحياة
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المهاراتإلىAhonen & Kinnunen, 2015))هدفتدراسةأهونينوكينوين التعرفعلى

،والتيتعتبرأكثرقيمة،حيثُطلبمنعينة21التييحتاجهاالطلبةفيالمستقبلمنمهاراتالقرن

( بين718مقدارها أعمارهم تتراوح الدراسة سن في تلميذًا التي15 إلى11( المهارات توقع سنة

ذلكيحتاجو على وبناًء المستقبل. في و،نها تقييم منهم القرنُطلب مهارات في21ترتيب المدرجة

ءفياألطرآوالتعاونفيالمرتبةاألعلى،سوالمهاراتاالجتماعيةأظهرتالنتائجأن،القائمةاألطر

الذكوريقدّأوالمدرجةفيالقائمة رونالمهاراتالتقنيةفياستجاباتالطالب.وكماكانمتوقعًا؛فإن 

نتائجالدراسةانأكثرشارتأكماأكثر،فيحينأناإلناثيصنفنالمهاراتاالجتماعيةبدرجةأعلى.

المعلوماتواالتصاالتوتأتيبالمرتبةالثانيةمهاراتتقنيةالمهاراتالتييحتاجهاالطلبةهيمهارات

الحياةوالعمل؛ومنها:المهاراتاالجتماعيةوالتعاون.

القرندرجةتعرف2017)دراسةسبحي)هدفت العلومللصف21تضمينمهارات فيمقرر

قائمةيليباستخداماألولالمتوسطبالمملكةالعربيةالسعودية،واستخدمتالباحثةالمنهجالوصفيالتحل

،وقداظهرتنتائجالدراسةةمجاالتسبع(مؤشرًاموزعةعلى52تحليلالمحتوىاشتملتاألداةعلى)

القرن لمهارات المتوسط األول للصف العلوم مقررات تضمين مستوى بلغت21انخفاض بنسبة

%22.86.

ساسيبدراسةهدفتمعرفةدرجةاحتواءكتابالعلومللصفالرابعاأل(2018)حجة،حكموقام

القرن المنهجالوصفيوتم،ومدىامتالكمعلم21ّلمهارات الباحثان المهارات،واتبع لتلك العلوم ي

البياناتالالزمةوقياسمهاراتالقرن أّماعينةالدراسةفهيطبقيةعشوائية21بناءاستبانةلجمع ،
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الدراساتومعلمةًمعلما103ًبلغعددها القرنإلى.وتوصلتهذه ةنتضمجاءتم21انمهارات

تضمين،حيثبلغتالنسبةالكليةلساسيباإلجمالفيكتابالعلومللصفالرابعاألبدرجةمتوسطة

%.30.90المهاراتفيالكتاب

فيمحتوىكتبالعلوم21لمعرفةدرجةتضمينمهاراتالقرن(2018)دراسةالمنصوروفي

.استخدمالباحثالمنهجالوصفيالمتمثلبأسلوبتحليلالمحتوىاألردنفيساسيلمرحلةالتعليماأل

لتحليلكتبالعلوم.وتكونتعينةالدراسةمنمجتمعهافاشتملتجميعالموضوعاتفيمحتوىكتب

21انتضمينمهاراتالقرنإلىالعلومالصفوف)الخامس،والسادس،والسابع(.وقدتوصلتالدراسة

التعليماأل العلوملمرحلة التعلمساسيفيكتب فياالبتكاروجاءبدرجةمتوسطة.وقدحلتمهارات

وجاءتمهاراتالمهنةوالحياةفيالمرتبةالثانيةبدرجةتضمينمرتفعة،المرتبةاالولىبدرجةتضمين

.ةمنخفضفيحينكانتمهاراتالثقافةفيالمرتبةاألخيرةبدرجةتضمينمتوسطة،

)و الحربي التعّرفدراسة(2019أجرى القرنإلىهدفت مهارات تضمين كتاب21مدى في

تحليل خالل من التحليلي، الوصفي المنهج الباحث واستخدم المتوسط، الثالث للصف الرياضيات

 محتوىكتابالرياضياتللصفالثالثالمتوسطباستخدامبطاقةالتحليلللمحتوى،وأظهرتالنتائج

القرن مهارات تضمين الثالثة،21ضعف للمجاالت المتوسط الثالث للصف الرياضيات كتاب في

تمتضمينها التي المشكالت الناقدوحل التفكير الرئيسيةعدامهارة المهارات وكذلكضعفتضمين

بنسبةعالية،وفيضوءنتائجالدراسةأوصىالباحثبوضعتصورموحدمنقبلوزارةالتربيةوالتعليم
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عامة،وفيكتبالمدرسيةفيالكتب 21لمناهجآلليةدمجمهاراتالقرنارومسؤوليإعدادوتطوي

الرياضياتعلىوجهالخصوص.

)وفي العمري مهارات(2019دراسة تضمين مدى لمعرفة هدفت كتاب21القرنالتي في

األ للمرحلة فيساسيالفيزياء العليا الفيزياءاألردنة كتب في الدراسة عينة تمثلت التاسع. للصف

األساسياأل للمرحلة الفيزياء كتب من والثاني األول الدراسيساسيبجزأيه العام في العليا ة

بطاقة2018/2019 على اعتمادًا المحتوى تحليل خالل من الوصفي المنهج الباحثة واستخدمت .

القرن مهارات تضمين درجة أن الدراسة نتائج وأظهرت تطويرها. تم كتا21 تحليل الفيزياءفي ب

التاسعاأل الرئيسية ساسيللصف المهارات متدنيةفيجميع بشكلعام الناقد جاءت التفكير ماعدا

فيعددكبيرمنها21وحلالمشكالتفنسبتهامرتفعة،وتدنيدرجةالمهاراتالفرعيةلمهاراتالقرن

عدمتوفرعددمنها.إلىإضافًة

ةفيضوءساسيتحليلمحتوىكتبالتكنولوجياللمرحلةاألإلى(2019)العيدشيخهدفتدراسة

الباحثةالمنهجواستخدمتلها.الصفالعاشرتسابالطالبك،والتعرفعلىمدىا21مهاراتالقرن

التحليلي، والعشرينالوصفي الحادي القرن مهارات لقياس واختبار تحليل استمارة في أداتها وتمثلت

منعينةعلى وطالبةطالب466))مكونة القرن،ًا مهارات توفر درجة أن النتائج في21وأظهرت

مئوية بنسبة قليلة جاءت التكنولوجيا كتب الطلبة20%)محتوى اكتساب مستوى ارتقاء وعدم ،)

والعشرين الحادي القرن بالدراسةإلىلمهارات المحدد داللة75%االتقان ذات فروق وجود وعدم ،

)طالب،طالبة(.(ُتعزىلمتغيرالجنسa=0.05)اللةاحصائيةعندمستوىالد
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فيمحتوىكتب21توافرمهاراتالقرنمدىالتعرفعلىإلى2020))هدفتدراسةلقمان

بالسودان،ولتحقيقهذاالهدفاستخدمالباحثالمنهجساسيالعلومللصفوفالعليابمرحلةالتعليماأل

باستخدام التحليلي فيبطاقةالوصفي األداة اشتملت حيث الباحث، قبل من معدلة المحتوى تحليل

( على النهائية )47صورتها على توزعت فرعية مهارة وهيمجاالت(7( وحل:: الناقد التفكير

،اإلعالمالتعاونوالعملفيفريقوالقيادة،ثقافةاالتصاالتوالمعلوماتو،اإلبداعواالبتكارالمشكالت،

ثقافةالحوسبةوتقنيةالمعلوماتواالتصال،المهنةوالتعلمالمعتمدعلىالذات،فهمالثقافاتالمتعددة.

األ التعليم بمرحلة العليا للصفوف العلوم مناهج تضمين مستوى انخفاض النتائج ساسيوأظهرت

%(.4سبة)ن%(وأدنى27.8راتالقرنالحاديوالعشرين،وبلغتأعلىسبة)لمها

)هدفت دحالن  العربية اللغةكتب في الُمضم نة 21 القرن مهارات معرفة إلى2020) دراسة

 استمارة في األداة وتمثلت التحليلي، الوصفيالمنهج واستخدمت فلسطين، في العليا ةساسياأل للمرحلة

 الدراسة عينة وتمثلترئيسة، مهارات(7) من انبثقت فرعية مهارة (13) على اشتملت إذ محتوى، تحليل

األ الصفين على المقررة العربية اللغة كتب في والعاشر )ساسيالتاسع  ولتحليل ،(2020/2019ين

 مهارات تضمندرجة انخفاض الدراسة نتائج وأظهرت المئوية، والنسب التكرارات اسُتخد مت  البيانات

 األول الترتيب على المشكالت وحلّ الناقد التفكير مهاراتحصلت إذ العربية؛ اللغة كتب في 21

(،16.1%)بنسبة الثاني الترتيب على والمساءلة اإلنتاجية مهارات حصلت بينما ، 22.2%بنسبة

 المهارات وحصلت،15.3%)) بنسبة الثالث الترتيب على والتعارف التواصل مهارات وحصلت

 الثقافة مهارات وحصلت،14.6%))بنسبة الرابع الترتيب على المتنوعة والثقافات االجتماعية
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 على واالبتكار اإلبداع مهارات وحصلت،(14%)بنسبة الخامس الترتيب على التقنيةو المعلوماتية

 واألخير السابع الترتيب على والمسؤولية القيادة مهارات وحصلت،(9.6%)بنسبة السادس الترتيب

.% (8.2%)بنسبة

 التعقيب على الدراسات السابقة : ثالثاً 

القرنالسابقةلدراساتاعرضخاللمن مهارات موضوع تناولت التي واألجنبية فيالعربية

نجليزيةومدىتضمينهالمهاراتالقرندراساتالتيتناولتكتباللغةاإلمباحثمختلفةوذلكلندرةال

يمكنمالحظةمايلي:،21

السابقةتفقتا - الدراسات هدفبعض في الحالية الدراسة حيثمع تحليلإلىهدفتالدراسة

(،2014)دراسةشلبي:مثل،21لتعرفعلىمدىتضمينالمحتوىلمهاراتالقرنالمناهجل

حسن سبحي2015))الغامديدراسة،2015))دراسة (،2018)المنصور(،2017)،

العمري2019)الحربي ولقمان(2019)العيدشيخ(،2019)(، دحالنو،2020))،

و2020)) وتُّتبنالتي، التحليلي، الوصفي لتحديدالمنهج المحتوى تحليل استمارة اعتمدت

.21القرنالمحتوىلمهاراتمدىتضمين

معوتتفق - السابقةبعضالدراسة المتمثلةبعينةالدراسات الدراسيةالدراسة دراسةبالكتب مثل

.2020)،دحالن)2019))،العيد2018))حكم،وحجة(،2017)وسبحي(،2014)شلبي
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وجودقصورفيتناولالمقرراتالدراسيةلمهاراتالقرنإلىعددمنالدراساتالسابقةتشارأ -

المختلفة21 التعليم مراحل وينفوكفي وسيدهو فونك دراسة كدراسة(،2014)مثل:

.2020))(،دحالن2019)العمريو،2019))عيدالشيخ(،2018)(،حجة(2016سبحي

والثانويةوالجامعية.ساسيمرحلةالتعليماألالمختلفةبينتنوعتالدراساتفيالمراحلالتعليمية -

.2019))،والعمري2018))دراسةالمنصورمعتتفقالدراسةالحاليةكونهامحلية -

الغامديأ - دراسة أظهرت فقد النتائج حيث من حسن2015)ما ودراسة ودراسة2015)(، ،)

المنصور2017)سبحي ودراسة العمريودراسة،2019))العيدشيخودراسة(،2018)(،

دحالن2019) ودراسة الحادي2020)(، القرن مهارات تناول في واضح تدني وجود ،)

مجتمعة وأشارت القرنإلىوالعشرين مهارات تضمين مستوى المستوىإلىلميصل21أن

المطلوب.

توبياي - دراسة أهميةمن2015واونجردوانج)وأشارت األكثر تعتبر والمهنة الحياة انمهارة )

مهاراتفيوجودقصورإلى(2014)وأشارتدراسةفونكوسيدهووينفوك.21مهاراتالقرن

وآخرون21القرن أوسمان دراسة أما العليا. الدراسات طلبة على2010)لدى أكدت فقد )

( األداة وموثوقية لمهاراتM-21 CSI)صحة الطالب اتقان لتقييم مفيدة أداة فهي وبالتالي

وآخرون21القرن سوكر دراسة وأشارت االقتصادي2010). المستويين: من الطالب ان )

واالجتماعيالعاليينحققوامستوىأعلىمقارنةبزمالئهممنالمستوىاالقتصاديواالجتماعي

 المنخفضينالعاليين.
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-  عينة حيث من السابقة الدراسات مع الحالية الدراسة مثلواختلفت الدراسة، دراسة

(Ahonen & Kinnunen, 2015) الدراسة عينة فكانت (718) ودراسةتلميذاً ،

(Onggardwanich , Kanjanawasee & Tuipae, 2015)(836منطلبةالمدارس)

.االبتدائي(تلميذًامنالصفالسادس80الدراسة)بلغتعينة(2015)الثانوية،ودراسةحسن

التي(Fong & Sidhu & Yuenfook, 2014األداةفقداختلفتمعدراسة)حيثومن -

( ودراسة المنتظمة، شبه والمقابلة االستبيان خالل(  Osman, et at., 2010استخدمت من

(.M-21 CSIاستخداماألداة)

ا - الدراسة فيوتميزت اإللحالية اللغة مبحث فيتناولها السابع للصف وقداألردننجليزية ،

التأصيلالنظريلمهاراتالقرن ،وبناء21استفادتالدراسةالحاليةمنالدراساتالسابقةفي

االحصائية.األساليبأداةالدراسة،واختيار
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 : الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات 

 الدراسة   يةمنهج

،المتمثلبأسلوبتحليلالمحتوى،القائمعلىياستخدامالمنهجالوصفيالتحليلالدراسةاعتمدت

المختارةسواءكانتكلمة التحليل المنظملوحدة التكراري للحكمعلىأيأومفردةأوالرصد جملة،

معيار ضوء في تعليمية )العساف،أومادة معايير مالئماً.2012)عدة المنهج هذا من يجعل ما

األ السابع للصف اإلنجليزية اللغة كتاب محتوى تحليل في الدراسة درجساسيلغرض الى ةللتعرف

.21مهاراتالقرنتضمين

 مجتمع الدراسة وعينتها 

الدراسة اللغةفيوعينتهاتمثلمجتمع الذيكتاب التربيةاالنجليزية والتعليمللصفأقرتهوزارة

فيالسابع الدراسياألردناألساسي العام من بجزأيه2011/2012بدءًا والثانيم، االول

Student’s) Book)وActivity book)أسئلةوأنشطةومحتوى(ومااشتملعليههذاالكتابمن

و والمقدمة الغالف استثناء التحليلالفهرسبعد عملية الجدولمن ويمثل الدراسة1)، عينة توزيع )

التقويم.أسئلةالدروسواألهدافوالفقراتواألنشطةووالوحداتووعددالصفحاتجزاءحسباال

تمالتحليلفيإطارالمحتوىالعلميللكتاب،معاستبعادالغالفومقدمةالكتابوالفهارس.*

،ومؤشراتهاالمحكمة.21تمالتحليلفيضوءقائمةمهاراتالقرن*
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على* التحليل والصورأسئلةاشتمل واألشكال الرسومات وجميع الكتاب، وحدات كل نهاية

واألنشطةالواردفيالمحتوى.

( بجزأيهما  Activity bookو) Student's book))وصف كتاب اللغة االنجليزية   : (1جدول )ال
 ساسيللصف السابع األاألول والثاني 

التقويم  أسئلة  األنشطة  الفقرات  األهداف  الدروس  الوحدات  الصفحات  الجزء  الكتاب   
كتاب  
 الطالب 

 54 6 39 100 26 3 37 األول
 45 6 40 75 27 3 50 الثاني

كتاب  
 التمارين 

 9 75 22 - - 3 35 األول
 9 70 29 - - 3 30 الثاني
 124 157 130 175 53 12 152 المجموع الكلي: 

     

وطبيعتها،وبحسب الدراسة األهدافااستخدتّمأهداف لتحليل كوحدة الهدف كوحدةم والفقرة ،

التقويم.أسئلةكوحدةلتحليلسئلةالمشروعكوحدةلتحليلاألنشطة،واألأولتحليلالمحتوى،والنشاط

 الدراسة اةأد

قامتهدفلتحقيقو بإعدادالدراسة والدراساتالباحثة التربوي لألدب الرجوع بعد الدراسة أداة

ومنها وفادلالسابقة تريلنج الغامدي،2013)): ودراسة2015))دراسة ودراسة،2017))الشلبي،

.2020))،ودراسةلقمان(2019)(،ودراسةالعمري2019)العيدالشيخ

)التعلمووتكوّ ثالثةمجاالترئيسة الدراسةمن اداة الحيااإلبداعنت الرقمية، الثقافة والعمل(،، ة

رئيسو مهارات المشكالت،ةسبعة وحل الناقد فريقاإلبداعواالبتكار)التفكير في والعمل التعاون ،

االتصاال ثقافة واالتصال، المعلومات وتقنية الحوسبة ثقافة وتوالقيادة، المهنةاإلعالموالمعلومات ،
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هوكماتدلعليهاالمؤشرات(،ولكلمنهاعددمنالمتعددةوالتعلمالمعتمدعلىالذات،فهمالثقافات

)مو جدول في بتمو(،2ضح مذلك العالمية والمشاريع التجارب على الدوليةاالطالع الجمعية نها

،والمختبرالتربويلإلقليم21ومنظماتشراكةلمهاراتالقرنISTL, 2013))التعليميفللتكنولوجيا

( المركزي القرنNCRE, 2003)الشمالي لمهارات التصنيفات من العديد على والحصول ،21،

عضاء،ومئاتاألتضممايقارباألربعينمنظمةكونهاشراكةواسعةل(،(P21مهاراتالدراسةتتبنّو

منمنظماتالتطويرالمهنيوالبحث،وتتميزبالشمولوالحداثةوالوضوح،حيثوضعتإطارللتعلم

"ويمثلخارطةلطريقالتعلممما21،ُأطلقعليه"إطارالتعلمللقرن21بمايناسبمتطلباتالقرن

يجعلالمخرجاتالمتوقعةمنتطبيقهذااإلطارأكثرفاعليةوارتباطًابالواقع.

 الالزم تضمينها في محتوى كتاب اللغة االنجليزية للصف السابع األساسي  21ن  مهارات القر (: 2جدول )ال

 

 المؤشرات  المهارة الرئيسة  المجال 

واًل:
أ

 
جال

م
 

داع 
واالب

لم 
لتع

ا
 

التفكير الناقد وحل   1.
 المشكالت 

 يوجهالمحتوىالمتعلملكتابةعباراتتبينرأيه.
المتعلملتفسيراألفكاروتوضيحها.يوجهالمحتوى

يتضمنالمحتوىمواقفلتنميةمهاراتاتخاذالقرار
يتضمنتحليلبدائلوجهاتالنظر

ينميمهاراتتفسيرالمعلوماتواآلراءواألحداث
يتضمنفرصًالحلالمسائلبشكلمستقل

يعطيفرصةللحكمعلىاالجاباتالمختلفة
انواعًامختلفةمنالمشكالتوالمواقفغيرالمألوفةيتضمن

يتضمنأسئلةتوضحوجهاتالنظرالمتنوعة
 

 واالبداع  االبتكارمهارات  2.

 يقدمالمحتوىطرقًامختلفةالبتكاراألفكار
يحثالمحتوىعلىبناءاألفكاروتوسيعها

لفكرةمايحثالمحتوىعلىاضافةتفاصيلجديدةومتنوعة
يطلبتفسيراتغيرمألوفةللبياناتواألشكال
يحثعلىتنظيمالمعلوماتوفقافكارجديدة
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 المؤشرات  المهارة الرئيسة  المجال 

التعاون والعمل في فريق   3. 
 والقيادة 

 يعززالمحتوىاالتجاهاتاإليجابيةللعملالتعاوني
اآلخرينيوجهالىاستثمارنقاطالقوةفي

يتضمنمواقفتعلميةبالمشروعاتالجماعية
يركزعلىقضاياالمجتمعومصالحه

يتضمنمواقفتحثعلىالمبادرةوالقيادة
يوجهالسلوكاإلنسانينحواالستقامة

ينميالمشاركةوالتعاونبفاعلية
يوجهالسلوكبأسلوبمهني

نيًا:
ثا

 
جال

م
 

مية 
لرق

ة ا
قاف

الث
 

ثقافة الحوسبة وتقنية   4.
المعلومات واالتصال 

يعززاالتجاهاتااليجابيةنحوالتقنية
يتضمنمواقفتتطلبتوظيفواستخدامالتقنياتالحديثة

يتضمنمواقفالستخدامالتقنياتالرقميةللوصولللمعلومات
مصادرالمعلوماتيحثالمحتوىعلىاصداراألحكامعلىنوعية

  تثقافة االتصاال 5.
والمعلومات واإلعالم

يتضمنمواقفلتنميةمهاراتاالتصالالشفهي
يتضمنمواقفلتنميةمهاراتاالتصالالمكتوب

يساعدالمحتوىعلىالوصولللمعلوماتبكفاءةالوقت
يتضمنمواقفترتبطبجمعالمعلوماتمنمصادرها

استخدامالمعلوماتبشكلدقيقيحثعلى
ينميتقويمالمعلماتتقويمًانقدياً

يوجهالمحتوىلماينشرفياالعالم
يحثعلىاستخداموسائلوتقنياتاعالميةمتعددة

يحثعلىاصداراالحكامعلىفاعليةالوسائل

جال
: م

الثًا
ث

 
ياة

الح
 

مل 
والع



المهنة والتعلم المعتمد على  6.
الذات 

ينميتكييفالمتعلمألدوارومسؤولياتمتنوعة
يوجهالىاستثمارالتغذيةالراجعةبفاعلية

يتضمنمواقفتعليميةبمشروعاتتزدادتعقيداً
يوضحاالهدافللمتعلمين

يوجهإلدارةالمشاريعبكفاءة
المتعلمينعلىالتساؤلالذاتييحفزالمحتوى

يعطيفرصةلتجاوزمتطلباتالمنهجالىاستكشافوتوسيعالتعلمالشخصي
ينميالشعوربالمسؤوليةوتحملالنتائج

فهم الثقافات المتعددة  7.

يعززاالتجاهاتااليجابيةنحوالثقافاتاألخرى
اآلخرين)كاإلصغاءوالتحدث(يتضمنمواقفلتنميةمهاراتالتفاعلمع
يشجعاالستجابةللقيماالجتماعيةالمختلفة
يشيرالىمايميزثقافاتالبلدانالمختلفة
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 صدق أداة الدراسة 

المهارات بتنمية والمهتمين الدراسية المواد لخبراء التقييمية األحكام على األداة صدق يعتمد

يذكر التعليمية،حيث أداةأ(210-2004،214)طعيمهوالكفايات الصدقنتؤدي الهدفمن ن

الكشفعنالظواهروالسماتالتييجريمنأجلهاالبحث،ويعتمدعلىالتحليلوفقراتهاإلىالدراسة

للبحثعنمدىقدرةاألداةعلىتمثيلالمحتوىالمرادتحليلهوقياسهبدقة،وعلىهذااألساسقامت

تحلي أداة بعرض )الباحثة ملحق في األولية صورتها في المحتوى المحكمين1ل من عدد على )

االختصاص التدريسالمجالفياصحاب وطرق )–مناهج معرفة-(2ملحق بغرض وذلك ،

الفقرات أهمية حيث من واقتراحاتهم للمجالمالحظاتهم منها كل للموانتماء مناسبتها ومدى ادة،

.وسالمةصياغتهااللغويةودقتها،ساسيالسابعاألالدراسيةالمقترحةولطلبةالصف

 الدراسة  ةاثبات أد

الوصول هو المتغيراتإلىالثبات عن النظر بصرف االجراءات نفس اتباع مع النتائج نفس

إذلقياسثباتاألداة،(األفرادالخارجي)عبرثباتال.واتبعتالباحثةطريقة 2004))طعيمة،األخرى

يتفردكلمنهماللقيامبتحليلالمادة،يلتقيباحثانفيبدايةالتحليللالتفاقعلىأسسهوإجراءاته،ثمّ

ثميلتقيانفينهايةالتحليللبيانالعالقةبينالنتائجالتيتوصلكممنهمااليها،وتطبقهذهالطريقة

البدءفيالتحليلالموسعلعينةالدراسة،وعلىهذااتفقتعلىعينةمنالمادةموضوعالدراسةقبل

للصفالسابعStudent's book)نجليزية)يلمحتوىكتاباللغةاإلالباحثةمعمحللآخرعلىتحل
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والتيتنصلحسابمعاملاالتفاقبينالتحليلين،كوبروبعدتطبيقمعادلة،الثالثوحداتاالولى__

%100Xعددمراتاالتفاق/)عددمراتاالتفاق+عددمراتاالختالف(معاملالثبات=علىأن:

%(وهومعاملثباتيسمحبالوثوقبنتائجالتحليل،كمايوضح88)بلغتقيمةمعاملالثباتو

(:3)جدولال

(: نتائج حساب ثبات التحليل محتوى بطريقة تحليل األفراد 3جدول )ال  

المحلل  مجال المهارة  م
 األول

المحلل 
 الثاني 

نقاط  
 االتفاق 

نقاط  
 االختالف

معامل  
 الثبات 

 89% 4 34 147 101التفكيرالناقدوحلالمشكالت 1
 74% 5 14 89 68واإلبداعاالبتكار 2
 93% 2 26 141 115التعاونوالعملفيفريقوالقيادة 3
 93% 2 26 147 128ثقافةاالتصاالتوالمعلوماتوالقيادة 4
 67% 1 2 43 44ثقافةالحوسبةوتقنيةالمعلوماتواالتصال 5
 86% 3 19 109 99المهنةوالتعلمالمعتمدعلىالذات 6
 88% 2 13 68 52فهمالثقافاتالمتعددة 7

 19 134 744 607 المجموع:
 88% الدرجةالكلية:

 

 

 راءات الدراسة إج

سارتالدراسةوفقاإلجراءاتالتالية:

الدراسةوهدفها.أسئلةتحديد •

مراجعةاألدبالتربويوالدراساتالسابقةذاتالصلةبالدراسة. •

.ساسيالمتأنيةلمحتوىكتاباللغةاالنجليزيةللصفالسابعاألاالطالعوالقراءة •
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للدراسة.كأداةومؤشراتها21تبنيقائمةمهاراتمؤسسةالشراكةللقرن •

بطاقةتحليل.إلىتحويلقائمةالمهارات •

االستعانةبمحللآخرذواختصاصللحصولعلىالثبات. •

رموضعالدراسةفيضوءالمقرّساسيالسابعاألنجليزيةللصفتحليلمحتوىكتاباللغةاإل •

أداةالدراسة.

ةلهذاالغرض.جمعالبياناتوتفريغهافيالجداولالمعدّ •

إجراءالمعالجاتاإلحصائيةالمناسبةعلىعملياتالتحليل. •

فها.الدراسة،وهدأسئلةتحليلالنتائجوتفسيرها،ومناقشتهافيضوء •

 والمقترحاتفيضوءنتائجالدراسة.تقديمالتوصيات •

 المعالجة االحصائية 

معددًامناألساليباإلحصائيةلمعالجةوتحليلالبيانات:ااستخدتمّ

.التكراراتوالنسبالمئوية •

ين.منخاللمعاملاالتفاقبينالمحلل ةالدراسةداألثباتاللحسابكوبرمعادلة •

،الثقافةالرقمية،الحياةاإلبداع)التعلمو21 القرنالمجاالتالثالثتضمينالحكمعلىدرجة •

إلىمنخاللاعتمادالمقياساالحصائيالذييقسمالنسبةالكليةفيعينةالدراسةوالعمل(

 :2004)،)طعيمة)مرتفعة،ومتوسطة،ومنخفضة(باعتمادالمعادلةاآلتيةمستوياتةثالث

%،وفقاآلتي:    (3/100) %100 = 33.3
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 النسبة المئوية 
تضمين درجة ال  

 إلى  من 
ةبدرجةمنخفضةضّمنتم 0%%33.3  

ةبدرجةمتوسطةنتضمّم%66.6 33.3%أكثرمن  
مرتفعةةبدرجةنتضمّم%100%66.7أكثرمن  

 

المعادلةتخدامطولالفئةوفقاستم21ّةللقرنالرئيسلحسابدرجةتضمينلنسبةالمهارات •

تي:،وفقاآل 3/أدنىنسبة(-)أعلىنسبة=مدىالفئة:2016)،تية)أبوغليوناآل

 النسبة المئوية 
 درجة التضمين 

 إلى  من 
 متضّمنةبدرجةمنخفضة 4%%10.3

 متضّمنةبدرجةمتوسطة%16.6 10.3%أكثرمن
 متضّمنةبدرجةمرتفعة%23%16.6أكثرمن

 

  



50 

      

 

 : الرابعالفصل 
 عرض النتائج 

،الدراسةأسئلةوتتمثلفياإلجابةعلىإليها،هذاالفصلعرضّاللنتائجالتيتمالتوصلتضّمني

لتحقيق المتمثلةهدفوذلك القرنفيالدراسة مهارات تضمين درجة الصف21معرفة كتاب في

علىالنحواآلتي:سئلةوجاءتالنتائجبحسباألساسيالسابعاأل
ؤ    ال األولالنتائج المتعلقة بالس

بالسؤ  المتعلقة  األول:  النتائج  القرن  " ال  مهارات  هي  اللغة   21ما  كتاب  في  تضمينها  الواجب 
 " ؟ساسياالنجليزية للصف السابع األ

السابقةواألبحاثوالكتباألدبالتربويوالدراساتإلىبالرجوعقامتلإلجابةعنهذاالسؤال

،معاالطالععلىالتجاربوالمشاريعالعالميةمنهاالجمعيةالدولية21ذاتالعالقةبمهاراتالقرن

،والمختبرالتربويلإلقليم21منظماتشراكةلمهاراتالقرن،وISTE, 2013))للتكنولوجيافيالتعليم

المركزي القرن(NCRE, 2003)الشمالي لمهارات التصنيفات من العديد على والحصول ،21،

عرفمهاراتالقرنتُتهاالباحثة،والتيتبنّ،والتيP21))21 اراتالقرنهومنظمةالشراكةمنأجلم

قدتبنتالباحثةبأنها"المهاراتالتييحتاجهاالطالبفيالنجاحفيالمدرسةوالعملوالحياة"و:21

منعضاء،ومئاتاألظمةمهاراتهذهالمنظمةكونهاشراكةواسعةوكبيرةتضمأكثرمنأربعينمن

منظماتالتطويرالمهنيوالبحث،وتتميزبالشمولوالحداثةوالوضوح،حيثوضعتإطارللتعلمبما

"ويمثلخارطةلطريقالتعلمممايجعل21،ُأطلقعليه"إطارالتعلمللقرن21يناسبمتطلباتالقرن

المخرجاتالمتوقعةمنتطبيقهذااإلطارأكثردقةوفاعلية.
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قامت ذلك ضوء القرنبتطويرالباحثةوفي بمهارات بتحديد21قائمة وذلك مجاالتةثالث،

وبلغتمؤشراتمنامايحتويهمهارةرئيسيةدرجتحتكلن،ي21مهاراتالقرنةلرئيسمهاراتسبعةو

،اإلبداعواالبتكاروالتفكيرالناقدوحلالمشكالت،)هيةمهاراترئيس،توزعتعلىسبعمؤشراً(47)

والقيادة، فريق في والعمل واالتصالوالتعاون المعلومات وتقنية الحوسبة االتصاالت،وثقافة وثقافة

و ال،اإلعالموالمعلومات والتعلم الثقافاتوالمهنة وفهم الذات، على منوتّم.(المتعددةمعتمد التحقق

3)ملحق)وثباتها.صدقاألداة

 ة التالية: ، ويندرج تحتها المهارات الرئيساإلبداعالمجموعة األولى: مجال التعلم و 

.9))التفكيرالناقدوحلالمشكالت،وعددمؤشراتها1. 

5).)مؤشراتهاوعدد،اإلبداعواالبتكار2. 

(.8)مؤشراتهاالتعاونوالعملفيفريقوالقيادة،وعدد3. 

 الثقافة الرقمية، ويندرج تحتها: جالالمجموعة الثانية: م

(.4)مؤشراتهاثقافةالحوسبةوتقنيةالمعلوماتواالتصاالت،وعدد4. 

(.(9،وعددمؤشراتهااإلعالمثقافةاالتصاالتوالمعلوماتو5. 

 الحياة والعمل، ويندرج تحتها:المجموعة الثالثة: مجال 

(.8نةوالتعلمالمعتمدعلىالذاتوعددمؤشراتها)هالم.6

(.4فهمالثقافاتالمتعددة،وعددمؤشراتها)7.
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ؤ    ال الثانيالنتائج المتعلقة بالس

الثاني بالسؤال  المتعلقة  القرن  "  :النتائج  مهارات  تضمين  درجة  اإلنجليزية    21ما  اللغة  كتاب  في 
 "؟ساسيللصف السابع األ

السؤال هذا عن األتمّلإلجابة السابع للصف االنجليزية اللغة كتاب محتوى بناًءساسيتحليل

األهداف،فقرات)كلمنالمتحققةفيسابعددالمؤشرات،وحعدادهاإتمّعلىاستمارةالتحليلالتي

األنشطة والمحتوى، تضمينها(التقويمأسئلة، حيث من الكتابين في القرنلالواردة في21مهارات

الرئيسا والمهارات الثالث لدرجةتموة.لمجاالت والرتب المئوية والنسب التكرارات تضمينحساب

والثانيبجزأيهمااألولساسينجليزيةللصفالسابعاألالتييتضمنهاكتاباللغةاإل21مهاراتالقرن

.(4)مجال،كماهوموضحفيالجدوللكل

  اللغة  كتابفي  21مهارات القرن  مجاالت تضمين: التكرارات والنسب المئوية والرتب لدرجة (4الجدول )
 ساسي األ السابع  للصف والثاني  األول بجزأيهما (  Activity Book) و( Student's Book) االنجليزية 

رقم
ال

 

اب  المجال 
لكت

ا
 

 التقويم  أسئلة األنشطة المحتوى  األهداف 

وع 
جم

الم
صل

للف
 1 

صل 
 للف

موع
مج

ال
ت   2

رارا
لتك

ع ا
مو

مج
ل

معاً 
ن 

تابي
 الك

في
ية   

مئو
ة ال

سب
الن

هارة 
ل م

ن ك
ضمي

لت
 

 
معا 

ن 
تابي

 الك
في

مين  
تض

ة ال
درج

 

 2جزء 1جزء 2جزء 1جزء 2جزء 1جزء 2جزء 1جزء

 التكرارات 

1 
التعلم

اإلبداعو
SB 37 32 149 117 75 40 116 78 377 267 

902 52% 

طة
وس

مت
 AB0044 13 69 82 25 25 136 122 

2 
الثقافة
الرقمية

SB 23 8 8649 3315 3825 180 97 
410 24% 

ضة
نخف

م
 AB0021 041 40 12 18 7558 

3 
الحياة
والعمل

SB 24 2780 57 4118 30 36 177 125 
405 24% 

ضة
نخف

م
 AB 0018043446 157034 

  مهارات تضمين إجمالي
كتاباللغةفي 21 القرن

االنجليزيةللصفالسابع
84 67 398236302239 2241971015 7021717 100% 

 %100 %41 %59 %11 %13 %14 %18 %14 %23 %4 %5النسبةالمئوية
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اللغةاإل21مهاراتالقرنمجاالتتضمين4))جدولالويتضحمن نجليزيةللصففيكتاب

األ بواقعساسيالسابع وذلك والثاني،1717)؛ األول الدراسين الفصلين بين توزعت تكرارًا، بواقع(

ةاألولىوبنسبةتكراربالمرتباإلبداعءمجالالتعلمووجاللفصلالثاني،41% للفصلاألولو%59

الثانيةوبنسبة%وبدرجةتضمين52 بالمرتبة الحياةوالعمل الرقميةومجال الثقافة متوسطة،ومجال

.وبدرجةتضمينمنخفضة%24بلغت

التييتضمنها21حسابالتكراراتوالنسبالمئويةوالرتبلدرجةتضمينمهاراتالقرنكماتمّ

األ السابع للصف االنجليزية اللغة لكلساسيكتاب والثاني األول رئيسةبجزأيهما هومهارة كما ،

.(5موضحفيالجدول)

االنجليزية    اللغةفي كتاب  21لقرن لة الرئيس مهارات  ال(: النسب المئوية لدرجة تضمين 5) جدولال
(Student's Book (و )Activity Book ) ساسي األ  السابع  للصف  والثاني األول بجزأيهما 

 درجة التضمين  النسبة المئوية  الرئيسية  المهارات  المجال  م
1 

 اإلبداع التعلم و 
مرتفع %23التفكيرالناقدوحلالمشكالت

متوسطة %13اإلبداعواالبتكار 2
متوسطة %16التعاونوالعملفيالفريقوالقيادة 3
4 

 الثقافة الرقمية
مرتفعة %20اإلعالمثقافةاالتصاالتوالمعلوماتو

منخفضة %4ثقافةالحوسبةوتقنيةالمعلوماتواالتصال 5
6 

 الحياة والعمل 
متوسطة %14المهنةوالتعلمالمعتمدعلىالذات

ةمنخفض %10المتعددةفهمالثقافات7
 % 100                      المجموع:                                        

فجاءفيالمرتبةاألولىنتبنسبمتفاوتةالمهاراتالرئيسيةالسبعوتضمّ(5)جدولاليوضحو

( بنسبة المشكالت" وحل الناقد "التفكير وتاالتصاال"اتومهار،23%)مهارات "اإلعالموالمعلومات
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الثانية المرتبة )في ومهارات%20بنسبة والقيادة"(، الفريق في والعمل الثالثة"التعاون المرتبة في

( بلغت ومهارات%16بنسبة الذات"(، على المعتمد والتعلم الرابعة"المهنة المرتبة بلغتفي بنسبة

و%14)) الخامسة، المرتبة )"اإلبداعواالبتكار"مهاراتفي بلغت ومهارات%13بنسبة فهم"(،

األخرى السادسةالثقافات المرتبة" بلغتفي مهارات%10)بنسبة وأخيرًا وتقنية"(، الحوسبة ثقافة

.(%4بلغت)حيث"المعلوماتواالتصال
ؤ    ال الثالثالنتائج المتعلقة بالس

ب المتعلقة  مهارات    :لثالثاالسؤال  النتائج  تضمين  درجة  اللغة    في  اإلبداعو التعلم  مجال  "ما  كتاب 
     "؟ساسياإلنجليزية للصف السابع األ

فيضوءساسيتحليلمحتوىكتاباللغةاالنجليزيةللصفالسابعاألتمهذاالسؤالعنلإلجابة

،المشكالت)التفكيرالناقدوحل:ةثالثمهاراترئيسالتعلمواالبداعنمجال،وتضم21ّقرنمهاراتال

والقيادة(اإلبداعواالبتكار فريق في والعمل التعاون لكلثمومن،، المئوية والنسب التكرارات حساب

:7)وجدول)6)جدول)ضحفيهوموكماةلمؤشراتالمتحققةلكلمهارةرئيسمؤشرمنا

 Student's Book)اإلنجليزية )نتائج تحليل محتوى كتاب اللغة  ملخص  (: 6) جدولال
 اإلبداع التعلم و  مجال في ضوء للصف السابع األساسي ( بجزأيهما األول والثاني Activity Bookو)

رقم 
ال

 
اب  المجال 

لكت
ا

 

 أسئلة التقويم  األنشطة المحتوى  األهداف 

وع  
جم

الم
صل 

للف
 1 

صل 
 للف

موع
مج

ال
رات  2

تكرا
ع ال

مو
مج

ل
 

 
معاً 

ن 
تابي

 الك
في

 

وية 
لمئ

ة ا
سب

الن
هارة  

ل م
ن ك

ضمي
لت

 
 

 في
معا 

ن 
تابي

الك
مين  

تض
ة ال

درج
 

 1جزء

 2جزء

 1جزء

 2جزء

 1جزء

 2جزء

 1جزء

 2جزء

 التكرارات 

التعلمواإلبداع 1
SB 37 32 149 117 75 40 116 78 377 267 

90252% 

طة
وس

مت
 

AB0 044136982 25 25 136 122 
اجماليتضمينمهارات

التعلمواإلبداع:
37 32193 130144122141 103 513389

%43 %57%11%16 %14 %16%14 %21 %3%4النسبة:
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التعلممجالمؤشراتمهاراتأننسبةتحقيقالثالثوبذلكتظهرالنتائجالمتعلقةبالسؤال
ممايدلعلىتضمين(،6)جدول(كمايتضحفي902)وبتكراركليبلغ(%52واإلبداعقدبلغت)

(بجزأيهماActivity Bookو)Student's Book)التعلمواإلبداعفيكتاباللغةاإلنجليزية)مجال
 .متوسطةاألولوالثانيبدرجة

 Activityو)  Student's Book)(: ملخص نتائج تحليل محتوى كتاب اللغة اإلنجليزية )7) جدولال
Bookاإلبداع ة لمجال التعلم و في ضوء المهارات الرئيسللصف السابع األساسي والثاني  ( بجزأيهما األول 

 



أعالهرقمجدوللل،فبالرجوعوأمابالنسبةللمهاراتالرئيسةالمتضمنةفيمجالالتعلمواالبداع

بنسبة7) متضمنة المشكالت وحل الناقد التفكير مهارات أن يتضح االبتكار%23(، ومهارات ،

%.16%،أمامهاراتالتعاونوالعملفيفريقوالقيادةفقدبلغت13واالبداعبنسبة

رقم 
ال

 

 المهارات  
اب  الرئيسة 

لكت
ا

 

 أسئلة التقويم  األنشطة المحتوى  األهداف 

وع 
جم

الم
صل

للف
 1 

صل 
 للف

موع
مج

ال
ي   2

ت ف
رارا

لتك
ع ا

مو
مج

ل
لين 

فص
ال

 
 معاً 

ن  
ضمي

ة لت
ئوي

الم
بة 

نس
ال

ي  
رة ف

مها
كل 

معا 
ن 

تابي
الك

 

مين 
تض

ة ال
درج

 

 1جزء

 2جزء

 1جزء

 2جزء

 1جزء

 2جزء

 1جزء

 2جزء

 التكرارات 

1 
التفكيرمهارات

الناقدوحل
المشكالت

SB 13 16 59 59 22 15 53 34 147 124 271 
فعة23%

مرت
 AB00 20 850 30 5 17 75 55 130 

االبتكارمهارات 2
واإلبداع

SB 10 5 30 19 20 829 16 89 48 137 
13% 

طة
وس

مت
 AB00 12 527 35 264146 87 

3 
التعاونمهارات

والعملفي
فريقوالقيادة

SB 16 11 59 39 26 17 36 28 137 95 232 
16% 

طة
وس

مت
 AB 00 200 17 18 6202545 

 21 مهارات تضمين إجمالي
فيكتاباللغةاالنجليزية

للصفالسابع
39 32 182 182 145 122 143 103 509 393 902 52% 

%52 %22 %30 %6%8%7%8 %11 %11 %2%2النسبةالمئوية
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للصف السابع   محتوى كتاب اللغة االنجليزيةفي    21القرن    نتائج تحليل تضمين مهارات:  1-3)) 
 (. 8ويتضح ذلك وفق الجدول )، التفكير الناقد وحل المشكالتفي ضوء مهارات 

  Activity Book)( و)Student's Book)  (: نتائج تحليل محتوى كتاب اللغة االنجليزية 8جدول )ال
 ات التفكير الناقد وحل المشكالت. في ضوء مهار  ساسيبجزأيهما األول والثاني للصف السابع األ

رقم
ل

اب  المؤشرات  
لكت

ا
 

 التقويم  أسئلة األنشطة المحتوى  األهداف 

صل 
 للف

موع
مج

ال
1 

وع 
جم

الم
صل

للف
ي   2 
ت ف

رارا
لتك

ع ا
مو

مج
ل

معاً 
ن 

صلي
الف

ية  
مئو

ة ال
سب

الن
ي  

رة ف
مها

كل 
ن 

ضمي
لت

لين 
فص

ال
 

 1جزء 

 2جزء

 1جزء

 2جزء

 1جزء

 2جزء

 1جزء

 2جزء

 التكرارات 

1 
يوجهالمحتوىالمتعلم

عباراتتبينرأيه
SB 3 4 13 10 4 1 7 3 27 1845 11% 
AB 0 0 0 11 0 5 1 62 82% 

2 
يوجهالمحتوىالمتعلم

لتفسيراألفكاروتوضيحها
SB 42 9 10 4 2 95 26 19 45 11% 
AB0 0 4 11 5 10 6 15 12 27 7% 

3 
يتضمنالمحتوىمواقف
لتنميةمهاراتاتخاذالقرار

SB4 2 7 3 2 1 4 3 17 9 26 7% 
AB 0 0 3 2 2 0 45 97 16 4% 

4
يتضمنتحليلبدائلوجهات

النظر
SB 1 1 7 7 2 2 12 422 14 36 9%
AB00 4 1 2 7 15 12 21 20 41 10% 

5 
ينميمهاراتتفسير

المعلوماتواآلراء
SB 0 2 4 9 2 1 4 110 15 25 6% 
AB 0 0 3 1 0 0 4 3 73 10 3%

6 
يتضمنفرصًالحلالمسائل

بشكلمستقل
SB 1 3 6 2 1 2 5 9 13 15 28 7% 
AB 0 0 2 1 1 1 1 1 43 72% 

7 
يعطيفرصةللحكمعلى

اإلجاباتالمختلفة
SB 0 1 4 7 22 5 0 11 1021 5%
AB 0 0 2 1 1 4 4 2 7 7 14 4% 

8 
يتضمنأنواعًامختلفةمن
المشكالتوالمواقفغير

المألوفة

SB 0 0 32 2 1 1 2 6 5 11 3%

AB 0 0 0 0 0 0 1 111 21% 

9 
توضحأسئلةيتضمن

وجهاتالنظرالمتنوعة
SB 0 16 6 62 6 4 15 12 27 7% 
AB00200 0305051% 

 401 170 222 62 100 733331 79 1315المجموع:
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للجدول.1 جميع(،8)رقمأعالهبالرجوع أن المشكالتمهاراتيتضح وحل الناقد التفكير

حيثنجد،23%)بلغت)إجماليةبنسبةساسيةفيكتاباللغةاالنجليزيةللصفالسابعاألنتضمّم

يوجهالمؤشر رأيه" تبين عبارات المتعلم األفكار"،المحتوى لتفسير المتعلم المحتوى يوجه والمؤشر"

فيكتابالطالب،بينماحصل((11%بلغت،وقدتضمينوتوضيحها"،قدحصالعلىأعلىنسبة

يتضمّ نسبةالمؤشر" أدنى المألوفة"،على المشكالتوالمواقفغير أنواعًامختلفةمن وقدتضمينن

فيكتابالتمارين.%((1بلغت

المشكالت2 وحل الناقد التفكير لمهارات متحققة مؤشرات نسبة أعلى حساب تم في. وكانت

بنسبةأسئلة بنسبة(6%)التقويم المحتوى بنسبة(،%4)وتليها العلمية األنشطة وأخيرًا%(2ثم ،)

(.%0.5)األهدافبنسبة

رقم
ل

اب  المؤشرات  
لكت

ا
 

 التقويم  أسئلة األنشطة المحتوى  األهداف 

صل 
 للف

موع
مج

ال
1 

وع 
جم

الم
صل

للف
ي   2 
ت ف

رارا
لتك

ع ا
مو

مج
ل

معاً 
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ية  
مئو
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سب

الن
ي  

رة ف
مها

كل 
ن 

ضمي
لت

لين 
فص

ال
 

 1جزء 

 2جزء

 1جزء

 2جزء

 1جزء

 2جزء

 1جزء

 2جزء

 التكرارات 

النسبةالمئوية:




0.5
% 

0.5
%

4% 4% 2%2% 6%4%13
%

10
% 

23% 

2+ف1تكراراتفتكراراتالفصلالثانيتكراراتالفصلاألول

23% 

 SB 147 124 271المجموع
SB 9% 7%16%النسبةالمئوية

 AB 7555 130المجموع
AB4% 3%7%النسبةالمئوية
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م3 المشكالت وحل الناقد التفكير مهارات أن النتائج تظهر وبذلك الطالبنتضمّ. كتاب في ة

في(%7بنسبة)(فيكتابالفصلاألول،و%9بنسبة)توافرتحيث%(،16بلغت)إجماليةبنسبة

الثاني فقدأ.الفصل التمارين النتائجأماكتاب المشكالتتضمينظهرت الناقدوحل التفكير مهارات

.(%7)إجماليةفيالفصلالثاني،وبنسبة(%3)(فيالفصلاألول،وبنسبة%4بنسبة)
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للصف السابع    محتوى كتاب اللغة االنجليزية  في  21القرن    تحليل تضمين مهاراتنتائج  (:  2-3)
 (. 9) ويتضح ذلك وفق الجدول، اإلبداعو  االبتكارمهارات في ضوء 

(  Activity Bookو)  Student's Book)(: نتائج تحليل محتوى كتاب اللغة اإلنجليزية ) 9جدول )ال
 اإلبداع و  االبتكارفي ضوء مهارات للصف السابع األساسي بجزأيهما األول والثاني 

رقم 
ال

 

اب  المؤشرات 
لكت

ا
 

 التقويم أسئلة األنشطة  المحتوى  األهداف 

صل 
 للف

موع
مج

ال
1 

صل 
 للف

موع
مج

ال
في  2

ت 
رارا

لتك
ع ا

مو
مج

ل
 

 
معاً 

ن 
صلي

الف
 

مين
تض

ة ل
ئوي

الم
بة 

نس
ال

 
 

لين 
فص

ي ال
رة ف

مها
كل 

 

 1جزء

 2جزء

 1جزء

 2جزء

 1جزء

 2جزء

 1جزء

 2جزء

 التكرارات 

يقدمالمحتوىطرقًامختلفة 10
البتكاراألفكار

SB 4 1 8 6 4 2 7 7 23 16 39 17% 
AB 0 03 0 0 0 7 6 10 616 7% 

يحثالمحتوىعلىبناء 11
األفكاروتوسيعها

SB 33 8 35 27 323 11 34 15% 
AB0032 0 2 611815 23 10% 

12 
يحثالمحتوىعلىاضافة

تفاصيلجديدةومتنوعةلفكرة
ما

SB2 1 11 5 62 10 3 19 11 40 18% 

AB 0 0 3 2 0 3 5 7 8 12 20 9% 

يطلبتفسيراتغيرمألوفة 13
للبياناتواألشكال

SB 0 0 1 1 1 0 0 0 2 1 3 1% 
AB 0 0 0 0 0 1 0 1 02 2 0% 

يحثعلىتنظيمالمعلومات 14
وفقافكارجديدة

SB 1 0 2 4 4 2 5 312 921 9% 
AB 00 31 30910 15 11 2612% 

  224 5113094 56 14 23 24 10542المجموع:

0.4
% 

0.2
%2% 1%1%0.5

%3% 3% 8% 5%13%  

 2+ف1تكراراتفتكراراتالفصلالثانيتكراراتالفصلاألول

13% 

 SB 89 48 137المجموع
SB 5%3%8%النسبةالمئوية

 AB 41 46 87المجموع
AB2%3%5%النسبةالمئوية
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ةفيكتاباللغةنتضمّماإلبداعواالبتكارمهارات(،يتضحأنجميع9)بالرجوعللجدولرقم.1

األ السابع للصف )إجماليةبنسبةساسياالنجليزية يحث13%)بلغت المؤشر" نجد حيث ،

،وقدتضمينالمحتوىعلىاضافةتفاصيلجديدةومتنوعةلفكرةما"،قدحصلعلىأعلىنسبة

للبيانات18%))بلغت مألوفة غير تفسيرات يطلب المؤشر" حصل بينما الطالب، كتاب في

فيكتابالتمارين.(0%)وقدبلغتتضمينواألشكال"،علىأدنىنسبة

التقويمأسئلةوقدكانتفياإلبداعواالبتكارتمحسابأعلىنسبةمؤشراتمتحققةلمهارات.2

المحتوى(%3)بنسبة بنسبة%2)بنسبةوتليها العلمية األنشطة ثم األهداف(%1(، وأخيرًا ،)

(.%0.4)بنسبة

مهارات.3 أن النتائج تظهر بنسبةنتضمّماإلبداعواالبتكاروبذلك الطالب كتاب في إجماليةة

( حيث%13بلغت )توافرت(، )%3بنسبة وبنسبة األول، الفصل كتاب في الفصل5%( في )

(في%3بنسبة)اإلبداعواالبتكارمهاراتتضمينظهرتالنتائجأالثاني.اماكتابالتمارينفقد

.(%5)إجمالية(فيالفصلالثاني،وبنسبة%3الفصلاألول،وبنسبة)
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للصف السابع    محتوى كتاب اللغة االنجليزية  في  21القرن    تحليل تضمين مهاراتنتائج    :3-3))
 (.10)  ويتضح ذلك وفق الجدول رقمالتعاون والعمل في فريق والقيادة،  في ضوء مهارات

(  Activity Bookو) Student's Book)(: نتائج تحليل محتوى كتاب اللغة اإلنجليزية ) 10جدول )ال
 في ضوء مهارات التعاون والعمل في فريق والقيادة. للصف السابع األساسي   األول والثاني  مابجزأيه

رقم 
ال

 

اب  المؤشرات 
لكت

ا
 

 التقويم أسئلة األنشطة  المحتوى  األهداف 

صل 
 للف

موع
مج

ال
1 

صل 
 للف

موع
مج

ال
2 

 
ت  

رارا
لتك

ع ا
مو

مج
ل

معاً 
ن 

صلي
 الف

في
 

ة ل
ئوي

الم
بة 

نس
ال

مين
تض

 
كل  

لين
فص

ي ال
رة ف

مها
 

 1جزء

 2جزء

 1جزء

 2جزء

 1جزء

 2جزء

 1جزء

 2جزء

 التكرارات 

15 
يعززالمحتوىاالتجاهات

االيجابيةللعملالتعاوني
SB 2 2 11 11 4 11 10 9 27 24 51 22%
AB 0 0 0 0 0 00 3 0 3 31% 

16 
استثمارنقاطإلىيوجه

القوةفياآلخرين
SB1 1 4 3 4 1 3 3 12 8 20 8%
AB0 0 0 0 0 2 2 3 25 73% 

17 
يتضمنمواقفتعليمية
بالمشروعاتالجماعية

SB 1 0 5 3 4 1 2 0 12 4 16 7% 
AB 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 10% 

18 
يركزعلىقضاياالمجتمع

ومصالحه
SB 1 0 7 1 4 0 2 0 14 2 16 7% 
AB 0 0 00 0 0 1 0 10 10%

19 
يتضمنمواقفتحثعلى

والقيادةلمبادرة
SB 3 3 10 6 4 5 2 2 19 16 35 15% 
AB 0 01 0 0 0 6 3 7 3 10 4% 

20 
يوجهالسلوكاالنساني

نحواالستقامة
SB 2 1 22 4 1 31 11 5 16 7% 
AB 0 0 0 00 0 0 01120%

21 
ينميالمشاركةوالتعاون

بفاعلية
SB 2 1 10 10 5 4 9 11 26 26 52 23%
AB 0 0 1 0 0 0 6 5 6612 5%

22 
يوجهالسلوكبأسلوب

مهني
SB 22 10 3 4 3 4 2 20 10 30 12% 
AB 00 00003 13141%

  277 43162115 53 3316 39 14961المجموع:

%0.5النسبة:
0.5
%

4% 3%2%%1 3%2%9%6% 16%  

2+ف1تكراراتفالثانيتكراراتالفصلتكراراتالفصلاألولالكتاب

16%
 SB 141 95 236المجموع

SB 8%6% 14%النسبةالمئوية
 AB 20 2141المجموع

AB1%1% 2%النسبةالمئوية
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ةنتضمّيتضحأنجميعمهاراتالتعاونوالعملفيفريقوالقيادةم(،10)بالرجوعللجدولرقم1.

األ السابع للصف االنجليزية اللغة كتاب )إجماليةبنسبةساسيفي نجد16%)بلغت حيث ،

نسبة أعلى على حصل قد ،" بفاعلية والتعاون المشاركة ينمي بلغتتضمينالمؤشر" وقد ،

يوج%23)) المؤشر" حصل بينما الطالب، كتاب االستقامةفي نحو االنساني السلوك علىه ،"

(فيكتابالتمارين.(0%وقدبلغتتضمينأدنىنسبة

وقدكانتفيوالقيادةتمحسابأعلىنسبةمؤشراتمتحققةلمهاراتالتعاونوالعملفيفريق2. 

(،وأخيرًا(2%(،ثماألنشطةالعلميةبنسبة%3)التقويمبنسبةأسئلةوتليها،((4%بنسبةالمحتوى

(.%0.5)األهدافبنسبة

التعاونوالعملفيفريق3. النتائجأنمهارات ةفيكتابالطالبنتضمّموالقيادةوبذلكتظهر

(%6(فيكتابالفصلاألول،وبنسبة)%8بنسبة)توافرت(،حيث%14بلغت)إجماليةبنسبة

فريقفيوالعملالتعاونمهاراتتضمينظهرتالنتائجأماكتابالتمارينفقدأفيالفصلالثاني.

(.%2)إجمالية(فيالفصلالثاني،وبنسبة1%)فيالفصلاألول،وبنسبة(1%بنسبة)والقيادة
ؤ    ال الرابعالنتائج المتعلقة بالس

المتعلقة مهارات    :الرابعالسؤال  ب  النتائج  تضمين  درجة  ما  اللغة مجال  "  كتاب  في  الرقمية  الثقافة 
   "؟ساسياإلنجليزية للصف السابع األ

السؤال هذا السابعتمّولإلجابةعلى للصف االنجليزية اللغة كتاب محتوى تحليل أداة استخدام

ثقافةالحوسبة)وتضمنتمهارتانالتيتمإعدادهالهذاالغرض21فيضوءمهاراتالقرنساسياأل

ابالكتمحتوىثمتّمتحليلومن،(اإلعالموالمعلوماتوتثقافةاالتصاالاالتصال،وتقنيةالمعلومات

:12))(وجدول11كمايوضحجدول)وحسابالتكراراتوالنسبالمئويةلكلمؤشرمنالمؤشرات
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   Student's Book)(: ملخص نتائج تحليل محتوى كتاب اللغة اإلنجليزية )11) جدولال
 الثقافة الرقمية. مهارات مجال في ضوء للصف السابع األساسي ( بجزأيهما األول والثاني Activity Bookو)

رقم 
ال

 

اب  المجال 
لكت

ا
 

 أسئلة التقويم األنشطة  المحتوى  األهداف 
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مها
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 1جزء

 2جزء

 1جزء

 2جزء

 1جزء

 2جزء

 1جزء

 2جزء

 التكرارات 

2 
مهاراتالثقافة

الرقمية
SB 23 8 86 49 33 15 38 25 59 39 

410 
24%

ضة
نخف

م
 

AB0 0 21036 40 12 11 180132
 171 239 43 5550 81074969 23المجموع
%24%8%16%3 %3 %3 %4 %3%6%1%1النسبة

 

الثقافةالرقميةقدمجالمهاراتمؤشراتأننسبةتحقيقالرابعوبذلكتظهرالنتائجالمتعلقةبالسؤال
ممايدلعلىتضمين،(11)جدولضحفيهومو(كما410(وبتكراركليبلغ)24%بلغت)
بجزأيهما(Activity Bookو)Student's Book)الثقافةالرقميةفيكتاباللغةاإلنجليزية)مجال

 .األولوالثانيبدرجةمنخفضة

 Activityو) Student's Book)(: ملخص نتائج تحليل محتوى كتاب اللغة اإلنجليزية ) 12) جدولال
Bookة لمجال الثقافة الرقمية في ضوء المهارات الرئيسللصف السابع األساسي والثاني  ( بجزأيهما األول 

رقم 
ال
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درج

 

 1جزء

 2جزء

 1جزء

 2جزء

 1جزء

 2جزء

 1جزء

 2جزء

 التكرارات 

1 
وتقنيةثقافةالحوسبة

المعلوماتواالتصال
SB 7 16 27 59 7 15 2 34 43 2063 

4% 

ضة
نخف

م
 AB 10 0 2 50 44 10 191935 

2 
تثقافةاالتصاال

والمعلوماتواإلعالم
SB 16 7 20 36 26 16 36 23 99 77 181 

20%

رتفع
م

 

AB 0 019 65436 8 13 8155136 
في 21  القرن مهارات تضمين إجمالي

كتاباللغةاالنجليزيةللصفالسابع
3323 107 106 87 66 50 80 239171 410 24% 

 %10 %14%5 %3%4%5%6 %6%1%2النسبةالمئوية
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(،12)رقمجدول،فبالرجوعللوأمابالنسبةللمهاراتالرئيسةالمتضمنةفيمجالالثقافةالرقمية

المعلومات وتقنية الحوسبة ثقافة أن بنسبةواالتصاليتضح االتصاالو،4%متضمنة تثقافة

%.20والمعلوماتواالعالمبنسبة

كتاب اللغة اإلنجليزية للصف السابع  في محتوى   21القرن نتائج تحليل تضمين مهارات  (1-4):
 (. 13)ذلك وفق الجدول  ، ويتضحاالتصالو   ثقافة الحوسبة وتقنية المعلوماتفي ضوء  ساسياأل

( بجزأيه  Activity Bookو) Student's Book)(: نتائج تحليل محتوى كتاب اللغة اإلنجليزية )13) جدول رقمال
 االتصال. و في ضوء مهارات ثقافة الحوسبة وتقنية المعلومات للصف السابع األساسي األول والثاني 
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 1جزء

 2جزء

 1جزء

 2جزء

 1جزء

 2جزء

 1جزء

 2جزء

 التكرارات 

23 
يعززاالتجاهاتااليجابيةنحو

التقنية
SB 2 1 10 1 10 1 2 1 21 7 29 40%

AB 0 0 2 0 0 0 2 1 51 68%

24
يتضمنمواقفتتطلبتوظيف

واستخدامالتقنياتالحديثة
SB 3 0 9 2 4 1 0 0 16 3 19 26% 

AB0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 45%

25 
الستخداميتضمنمواقف

التقنياتالرقميةللوصول
للمعلومات

SB2 0 6 2 0 1 0 1 8 4 12 16% 

AB 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0% 

26 
يحثالمحتوىعلىاصدار
االحكامعلىنوعيةمصادر

المعلومات

SB 0 0 2 1 0 0 1 0 2 2 4 5% 

AB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0% 

  75 21 54 5 61437 7129المجموع:
%1 %3 %0%0.4 %0 %1%0.2%2 %0%0.4النسبة:

4% 

 2+ف1تكراراتفتكراراتالفصلالثانيتكراراتالفصلاألول
 SB 43 20 63المجموع

SB3%1%4%النسبةالمئوية
 AB 7 3 10المجموع

AB0.4%0%0.4%النسبةالمئوية
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ابالرجوع1.  رقمالى المعلومات(،13)لجدول وتقنية الحوسبة ثقافة مهارات جميع أن يتضح

،4%)بلغت)إجماليةبنسبةساسيفيكتاباللغةاالنجليزيةللصفالسابعاألمتضمنةواالتصال

،تضمينحيثنجدالمؤشر"يعززاالتجاهاتااليجابيةنحوالتقنية"،قدحصلعلىأعلىنسبة

بينماحصلالمؤشر"يحثالمحتوىعلىاصداراالحكام4%))وقدبلغت فيكتابالطالب،

فيكتابالتمارين.0%))وقدبلغتتضمينعلىنوعيةمصادرالمعلومات"،علىأدنىنسبة

وقداالتصالووتمحسابأعلىنسبةمؤشراتمتحققةلمهاراتثقافةالحوسبةوتقنيةالمعلومات.2

(%(0.4التقويمبنسبةأسئلة(،ثم%1)االنشطةبنسبةوتليها،((2%المحتوىبنسبةفيكانت

(.%0.4)األهدافبنسبةو

فيكتابمتضمنةوبذلكتظهرالنتائجأنمهاراتثقافةالحوسبةوتقنيةالمعلوماتواالتصال3.

وبنسبةفيكتابالفصلاألول،(%3)تبنسبةنتضمّ،حيث(4%)بلغتإجماليةالطالببنسبة

الثاني(0%) الفصل النتائجأ.في فقداظهرت التمارين الحوسبةتضمينماكتاب ثقافة مهارات

فيالفصلالثاني،(0%)فيالفصلاألول،وبنسبة(0.4%)وتقنيةالمعلوماتواالتصالبنسبة

.(%0.4)إجماليةوبنسبة

مهارات  (2-4):  تضمين  تحليل  للصف    محتوى   في  21القرن  نتائج  اإلنجليزية  اللغة  كتاب 
األ مهارات    ساسيالسابع  ضوء  االتصاالفي  و   ت ثقافة  ويتضحاإلعالموالمعلومات  وفق    ،  ذلك 

 (.14)الجدول 
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(  Activity Bookو) Student's Book)(: نتائج تحليل محتوى كتاب اللغة اإلنجليزية ) 14جدول )ال
 . اإلعالم والمعلومات و  ت في ضوء مهارات ثقافة االتصاالللصف السابع األساسي بجزأيه األول والثاني 
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 1جزء

 2جزء

 1جزء

 2جزء

 1جزء

 2جزء

 1جزء

 2جزء
 ات التكرار 

27 
يتضمنمواقفلتنميةمهارات

االتصالالشفهي
SB 3 2 14 6 4 3 7 6 28 17 45 12%

AB 0 0 20 0 0 8 0 10 010 3%

28 
يتضمنمواقفلتنميةمهارات

االتصالالمكتوب
SB 3 3 8 5 4 3 8723 18 41 11% 

AB0 0 52 7 3 27 16 39 12 51 14% 

29 
المحتوىعلىالوصوليساعد

للمعلوماتبكفاءةالوقت
SB 0 0 2 1 2 2 2 0 6 3 9 2% 

AB 0 0 2 0 0 0 2 0 40 41% 

30 
يتضمنمواقفترتبطبجمع

المعلوماتمنمصادرها
SB 1 1 8 5 4 1 5 2 17 9 26 7% 

AB 0 0 2 2 0 2 9 4 11 8 19 5% 

31 
يحثعلىاستخدامالمعلومات

بشكلدقيق
SB 0 0 6 54 1 5216 8 24 6% 

AB 00 5 0 0 4 10 5 15 924 6% 

32 
ينميتقويمالمعلوماتتقويما

نقدياً
SB 0 0 5 8 3 0 7 6 15 14 299%

AB 0 0 2 0 1 1 2 1 53 82%

33 
يوجهالمحتوىلماينشرفي

اإلعالم
SB 3 0 8 4 2 0 0 1 13 5 18 5%

AB 0 01 2 0 0 0 3 15 62% 

34 
يحثعلىاستخداموسائل

وتقنياتاعالميةمتعددة
SB 3 1 7 2 3 0 0 0 13 3 16 4% 

AB 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0% 

35
يحثعلىاصداراالحكامعلى

فاعليةالوسائل
SB 2 02 0 1 0 1 0 6 0 6 2% 

AB 00 0 000000 000%

  335 216119 58 94 423520 15780المجموع:
%7%13%4%5 %1%2 %4%3%0 %1النسبةالمئوية:

20%  

 2+ف1تكراراتفتكراراتالفصلالثانيتكراراتالفصلاألول
 SB 137 77 214المجموع

SB 8%5%13%النسبةالمئوية
 AB 68 55 123المجموع

AB4%3%7%النسبةالمئوية
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ابالرجوع1.  )الى جميع14لجدول أن يتضح االتصاالمهارات(، وتثقافة اإلعالموالمعلومات

،حيثنجد20%)بلغت)إجماليةبنسبةساسيفيكتاباللغةاالنجليزيةللصفالسابعاألمتضمنة

،وقدتضمينالمؤشر"يتضمنمواقفلتنميةمهاراتاالتصالالمكتوب"،قدحصلعلىأعلىنسبة

فاعلية14%))بلغت على االحكام اصدار على يحث " المؤشر حصل بينما التمارين، كتاب في

فيكتابالتمارين.(%0)وقدبلغتتضمينالوسائل"،علىأدنىنسبة

االتصاال2. ثقافة لمهارات متحققة مؤشرات نسبة أعلى حساب وتوتم وقداإلعالموالمعلومات

بنسبةأسئلةفيكانت بنسبة(5%التقويم المحتوى وتليها بنسبة4%)(، االنشطة ثم ،)%2)،)

(.%1)وأخيرًااألهدافبنسبة

فيكتابالطالببنسبةمتضمنةاإلعالموالمعلوماتوتالنتائجأنمهاراتثقافةاالتصاالتشيرو3.

فيالفصل(%5)فيكتابالفصلاألول،وبنسبة(%8)بنسبةتوافرتحيث%(،13)بلغتإجمالية

النتائجأ.الثاني اظهرت فقد التمارين كتاب وتضّمنما والمعلومات االتصال ثقافة اإلعالممهارات

.%(7)إجماليةفيالفصلالثاني،وبنسبة(%3)فيالفصلاألول،وبنسبة(%4)بنسبة
ؤ    ال الخامسالنتائج المتعلقة بالس

كتاب اللغة    والعمل فيالحياة  مجال  : " ما درجة تضمين مهارات  الخامسالسؤال  النتائج المتعلقة ب
   "؟ساسياإلنجليزية للصف السابع األ

هذاالسؤالقامتالباحثةباستخدامأداةتحليلمحتوىكتاباللغةاالنجليزيةللصفنولإلجابةع

وتضمنتمهارتان)المهنةالتيتمإعدادهالهذاالغرض21فيضوءمهاراتالقرنساسيالسابعاأل

الثقافاتالذات،علىالمعتمدوالتعلم ومنالمتعددةوفهم تحليل(، تّم وحساباالكتمحتوىثم ب

:16))وجدول15)كمايوضحجدول)التكراراتوالنسبالمئويةلكلمؤشرمنالمؤشرات،
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 Activityو) Student's Book)نتائج تحليل محتوى كتاب اللغة اإلنجليزية ) ملخص  (: 15) دولجال
Book في ضوء مجال مهارات الحياة والعمل للصف السابع األساسي ( بجزأيهما األول والثاني 
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 2جزء 1جزء 2جزء 1جزء 2جزء 1جزء 2جزء 1جزء

 التكرارات 

3 
مهاراتالحياة

والعمل
SB 24 27 80 57 41 18 32 36 177 122 

405
24% 

ضة
نخف

م
 

AB 0 018 0 43 44 6 17 70 36
 158 3851247 8462 279857 24المجموع

 %24%10%14 %3%2%4%5%3 %6 %2%1النسبةالمئوية

الحياةوالعملمجالأننسبةتحقيقمؤشراتمهاراتالخامسوبذلكتظهرالنتائجالمتعلقةبالسؤال
ممايدلعلىتضمين،15)جدول)(كمايتضحفي405(وبتكراركليبلغ)%24قدبلغت)

هما(بجزأيActivity Bookو)Student's Book)مهاراتالحياةوالعملفيكتاباللغةاإلنجليزية)
 األولوالثانيبدرجةمنخفضة.

(  Activity Bookو) Student's Book)(: ملخص نتائج تحليل محتوى كتاب اللغة اإلنجليزية )16) جدولال
 ة لمجال الحياة والعمل.في ضوء المهارات الرئيسللصف السابع األساسي  والثاني  بجزأيهما األول
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 1جزء

 2جزء

 1جزء

 2جزء

 1جزء

 2جزء

 1جزء

 2جزء

 التكرارات 

1 
مهاراتالمهنةوالتعلم

المعتمدعلىالذات
SB 16 18 43 28 9 12 17 2685 84 169 

14%

طة
وس

مت
 AB 0 13 00 25 24 4 7 42 33 75 

2 
مهاراتفهمالثقافات

المتعددة
SB8 9 37 29 8 6 15 15 68 59 127 

%10

ضة
نخف

م
 AB00 55 18 02 425929

في 21 القرن مهارات تضمين إجمالي
كتاباللغةاالنجليزيةللصفالسابع

24 40 85 57 84 62 38 48 220 185 40524%

 %24 %11%13 %3%2 %3 5%%5%5 2%%1النسبةالمئوية
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(،16وأمابالنسبةللمهاراتالرئيسةالمتضمنةفيمجالالحياةوالعمل،فبالرجوعللجدولرقم)

الذات أنيتضح على  المعتمد  والتعلم  المهنة  الثقافات  و،14%متضمنةبنسبةمهارات  فهم  مهارات 

%.24بنسبةالمتعددة

كتاب اللغة اإلنجليزية للصف السابع   محتوى   في  21القرن  نتائج تحليل تضمين مهارات  :  (1-5)
 (. 17)ذلك وفق الجدول  ، ويتضحالمهنة والتعلم المعتمد على الذاتفي ضوء مهارات   ساسياأل

(  Activity Bookو) Student's Book)(: نتائج تحليل محتوى كتاب اللغة اإلنجليزية ) 17جدول )ال
 في ضوء مهارات المهنة والتعلم المعتمد على الذات. للصف السابع األساسي بجزأيهما األول والثاني 

رقم 
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 1جزء

 2جزء

 1جزء

 2جزء

 1جزء

 2جزء

 1جزء

 2جزء

 التكرارات 

36 
ينميتكييفالمتعلمألدوار

ومسؤولياتمتنوعة
SB 3 3 10 2 4 1 1 3 18 9 27 11% 
AB 0 1 2 0 1 1 4 3 7 512 5% 

37 
استثمارالتغذيةإلىيوجه

الراجعةبفاعلية
SB 2 157 3 1 8 8 18 17 35 13% 
AB0 1 4 0 2 3 4 9 1013 23 9% 

38 
يتضمنمواقفتعليمية
بمشروعاتتزدادتعقيداً

SB 1 0 1 0 2 0 0 0 4 0 4 2% 
AB 0 0 00 0 0 2 0 202 0% 

يوضحاألهدافللمتعلمين 39
SB 6 2 11 3 6 2 3 1 268 34 14%
AB 0 0 3 0 0 0 3 8 6 8 14 6% 

يوجهإلدارةالمشاريعبكفاءة 40
SB 2 02 0 2 1 2 0 9 110 4% 
AB 0 0 1 0 0 0 2 0 303 1% 

41 
يحفزالمحتوىالمتعلمينعلى

التساؤلالذاتي
SB 0 6 8 0 5 3 2 3 918 27 11% 
AB 0 0 0 0 1 3 5 1 6 4 10 4% 

42 
يعطيفرصةلتجاوزمتطلبات

استكشافوتوسيعإلىالمنهج
التعلمالشخصي

SB 1 2 3 2 5 2 0 0 9 6 15 6% 

AB 0 0 1 0 0 0 3 0 04 4 2% 

43 
ينميالشعوربالمسؤولية

وتحملالنتائج
SB 1 2 2 1 5 2 3 1 10 6 16 6%
AB 0 020 0 0 2 32352% 

 241 102 139 4440 19 36 165622 16المجموع:
  %14 %6%8 %2 %3 %1 %2%1 %3 %1%1النسبة:
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 2+ف1تكراراتفتكراراتالفصلالثانيتكراراتالفصلاألول

14% 



 SB 103 84 187المجموع
SB 6%5% 11%النسبةالمئوية

 AB 42 12 54المجموع
AB 2%1%3%النسبةالمئوية

(،يتضحأنجميعمهاراتالمهنةوالتعلمالمعتمدعلىالذات17)للجدولأعالهرقمبالرجوع1.

اللغةاالنجليزيةللصفالسابعاألنتضمّم ،حيث14%)بلغت)إجماليةبنسبةساسيةفيكتاب

،تضمين"ينميتكييفالمتعلمألدوارومسؤولياتمتنوعة"،قدحصلعلىأعلىنسبةنجدالمؤشر

بلغت المؤشر(19%) وقد بينماحصل الطالب، كتاب بمشروعاتفي تعليمية "يتضمنمواقف

.%((0وقدبلغتتضمينعلىأدنىنسبة"تزدادتعقيداً

وقدكانتوتمحسابأعلىنسبةمؤشراتمتحققةلمهاراتالمهنةوالتعلمالمعتمدعلىالذات.2

بنسبة المحتوى بنسبةأسئلة((3%في األنشطة(،%3)التقويم بنسبةثمّ(،2%)ثّم االهداف

1)%.)

ةفيكتابالطالبنتضمّوبذلكتظهرالنتائجأنمهاراتالمهنةوالتعلمالمعتمدعلىالذاتم.3

(%5(فيكتابالفصلاألول،وبنسبة)%6بنسبة)وافرتت(،حيث%11بلغت)إجماليةبنسبة

المهنةوالتعلمالمعتمدعلىالذاتتضمينماكتابالتمارينفقداظهرتالنتائجأفيالفصلالثاني،

.3%))إجمالية(فيالفصلالثاني،وبنسبة%1(فيالفصلاألول،وبنسبة)%2بنسبة)
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مهارات    (2-5): تضمين  تحليل  للصف   محتوى   في  21القرن  نتائج  اإلنجليزية  اللغة  كتاب 
 (. 18)ذلك وفق الجدول  ، ويتضحفي ضوء مهارات فهم الثقافات المتعددة ساسيالسابع األ

(  Activity Bookو) Student's Book)اإلنجليزية ) (: نتائج تحليل محتوى كتاب اللغة 18)جدول ال
 . المتعددة في ضوء مهارات فهم الثقافات للصف السابع األساسي بجزأيه األول والثاني 

 

ةفينتضمّمالمتعددة(،يتضحأنجميعمهاراتفهمالثقافات18رقم)بالرجوعللجدولأعاله1. 

،حيثنجدالمؤشر"10%)بلغت)إجماليةبنسبةساسيكتاباللغةاالنجليزيةللصفالسابعاأل

،تضمين)كاإلصغاءوالتحدث("،قدحصلعلىأعلىنسبةيتضمنمواقفلتنميةمهاراتالتفاعل
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44 
يعززاالتجاهاتااليجابية

نحوالثقافاتالمتعددة
SB 2 1 8 6 1 2 1 212 12 24 14% 
AB 0 0 3 0 0 2 3 12 611 17 9% 

45 
يتضمنمواقفلتنمية

مهاراتالتفاعل
)كاإلصغاءوالتحدث(

SB 3 7 5 14 5 1 7 8 20 30 43 36% 

AB0 00 0 0 1 6 566 12 7% 

46 
يشجعاالستجابةللقيم

االجتماعيةالمختلفة
SB 2 0 7 3 2 1 6 1 17 522 12% 
AB 0 0 00 217 3 9 413 7% 

47 
مايميزثقافاتإلىيشير

البلدانالمختلفة
SB 1 1 4 6 0 2 1 3 6 12 18 10% 
AB 0 0 0 0014 3 4 485% 

 8084164 3538 927291031 8:المجموع
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2+ف1تكراراتفتكراراتالفصلالثانيتكراراتالفصلاألول


10% 

 SB 68 59 127المجموع
SB%4 %37%النسبةالمئوية

 AB 282250المجموع
AB2%1% 3%النسبةالمئوية
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بلغت يشير(36%)النسبةوقد " المؤشر حصل بينما الطالب، كتاب ثقافاتإلىفي يميز ما

.فيكتابالتمارين(5%)وقدبلغتتضمينالبلدانالمختلفة"،علىأدنىنسبة

فيالمحتوىكانتالمتعددةوقدوتمحسابأعلىنسبةمؤشراتمتحققةلمهاراتفهمالثقافات2.

(.(%1،وأخيرًااالهدافبنسبة%2))ثماالنشطةبنسبة،((%3بنسبةالتقويمأسئلةو

إجماليةةفيكتابالطالببنسبةنتضمّوبذلكتظهرالنتائجأنمهاراتفهمالثقافاتالمتعددةم.3

( حيث%7بلغت )توافرت(، )%4بنسبة وبنسبة األول، الفصل كتاب في الفصل3%( في )

النتائج اظهرت فقد التمارين كتاب اما )تضمينالثاني، بنسبة المتعددة الثقافات في%2فهم )

%(.3)إجمالية(فيالفصلالثاني،وبنسبة%1الفصلاألول،وبنسبة)
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 : الفصل الخامس
  مناقشة النتائج

ظل في وتوصياتها اليها، التوصل تم التي الدراسة نتائج لمناقشة عرضًا الفصل هذا يتناول

عن اإلجابة خالل فمن التيأسئلةالنتائج، السابقة، للجداول التحليلية القراءة خالل ومن الدراسة،

 القرن مهارات تضمين واقع 21توضح اإل اللغة كتاب )في Student's Book)نجليزية

األActivity Bookو) السابع للصف والثاني األول بجزأيهما الدراسةساسي( توصلت النتائجإلى،

التالية:
ج المتعلقة بالسؤال األول   مناقشة النتائ

األول بالسؤال  المتعلقة  النتائج  ينص  مناقشة  والذي  القرن  على:  ،  مهارات  هي  الواجب    21ما 
 ؟ ساسيتضمينها في كتاب اللغة االنجليزية للصف السابع األ

بتحديدتعلّ األول السؤال القرنق بمهارات اإل21قائمة اللغة كتاب في تضمينها نجليزيةالالزم

 Ahonenكدراسةأهونينوكينوين)الىالدراساتالسابقةاالستعانةوالرجوعب،ساسياألللصفالسابع

& Kinnunen, 2015العمري الحربي2019)(، الشراكة2019)(، ومنظمة التربوي واالدب ،)

((P21من تكونت التي الدراسة أداة وتطوير بناء وتّم وةثالث، توزعتعلى،مؤشراً(47)مجاالت

والعملفيفريق،والتعاوناإلبداعواالبتكاروالتفكيرالناقدوحلالمشكالت،):يةوهمهاراترئيسسبع

والمهنة،اإلعالموالمعلوماتوتوثقافةاالتصاال،وثقافالحوسبةوتقنيةالمعلوماتواالتصالوالقيادة،

الثقافات وفهم الذات، على المعتمد )(المتعددةوالتعلم جدول في موضح هو كما عرضها(،2، بعد

.(3)ملحق،المختصينفيمناهجوطرقالتدريسالسادةالمحكميناالختصاصمنأصحابعلى
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النتيجة هذه الباحثة القرنإلىوتعزو مهارات لألفراد21اهمية الشخصية الجوانب تنمية في

في نجاحهم يحقق بما والتحول التغير على القرنوقدرتهم وممارستهمهذا التفكيرأ، ياإلبداعنماط

 في زمالئهم مع والتعاون العمل،المختلفة بيئة والوعي باإليجابية ويتميزون

(Trilling and Fadel, 2009/2013. PP, 3-16)،9).ص،2015،شواهين)و

القرن مهارات الدراسات من عديد تناولت المناهج21ولقد في تضميها ضرورة على وأكدت ،

واالستراتيجيات الطرق واستخدام المهارات، هذه تحقيق بمدى مرهونة التعليم جودة وأن التعليمّية،

نجليزيةتمكينالطلبةمنباحثةأنمنأهدافمقرراللغةاإلوترىالالتدريسيةوأساليبالّتعلمالحديثة

أمرضروري؛لتنميةمهاراتاالتصالوالتواصلمعزمالئهموالمجتمعوإكسابهملها21القرنمهارات

منحولهم،والتعلممنخاللاألهدافالتعليميةالتيتناسبميولواستعداداتالطلبةوتحفزهمللتفكير

المتنوعة،ممايساعدالطلبةفيالتقويمأسئلةرةوالمرئيةوالمتنوعة،وكذلك،واألنشطةالمصوّاإلبداعو

نخراطواالدهمبالقدرةعلىحلالمشكالتللموضوعاتالتييتعلمونهاويزوحصولعلىفهمأعمقال

المجتمع. في خالل المهاراتبالتزودومن يصبحهذه الدراسية بالمقررات ودمجها للنجاح الالزمة

(.Trilling and Fadel, 2009)الحياةمدىتدومالتعلمرحلة






ج   المتعلقة بالسؤال الثانيمناقشة النتائ
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في    21ما درجة تضمين مهارات القرن    :ينص علىالذي  و   ،مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
 ؟ ساسيكتاب اللغة اإلنجليزية للصف السابع األ

القرن مهارات تضمين درجة بتحديد الثاني السؤال للصف21تعّلق اإلنجليزية اللغة كتاب في

األ الجدولساسيالسابع في يظهر كما والجدول4)، القرنأن5))(، اللغة21مهارات كتاب في

)اإل السابعActivity Bookو)Student's Book)نجليزية للصف والثاني األول بجزأيهما جاءت(

التعلممجالفيومؤشراتهاةجاالت:حيثجاءتالمهاراتالرئيسبنسبمتفاوتةعلىثالثةممضّمنة

األولىاإلبداعو )بالمرتبة بلغ تكرارا902ًبتكرار )( بلغت مئوية تضمين%52وبنسبة وبدرجة )

المهاراتمتو جاءت بينما الرقميةومؤشراتهاةالرئيسسطة، الثقافة مجال الحياةوفي مهارات مجال

ةرئيسالمهاراتالأما(،وبدرجةتضمينمنخفضة،%24والعملبالمرتبةالثانيةوبنسبةمئويةبلغت)

ات(،ومهار%23ت)بلغ"التفكيرالناقدوحلالمشكالت"تنازليًاكاآلتي:مهاراتجاءتمرتبة،السبع

بلغت"التعاونوالعملفيالفريقوالقيادة"(،ومهارات%20بلغت)"اإلعالموالمعلوماتوتاالتصاال"

ومهارات16%) الذات"(، على المعتمد والتعلم )"المهنة ومهارات14%)بلغت "اإلبداعواالبتكار"،

ثقافةالحوسبةوتقنية"(،وأخيرًامهارات%10بلغت)"المتعددةفهمالثقافات"(،ومهارات%13بلغت)

(.%4بلغت)"المعلوماتواالتصال

الويتضحمن القرنهذه لتضمينمهارات مئوية نسبة أعلى أن )21نتائج وهي%(،23بلغت

المشكالت"مهارات وحل الناقد دراسةدراسةالنتائجواتفقت."التفكير نتائج ،(2015)الغامديمع

حجة، )ودراسة )،2018)حكم لقمان حلّ(2020ودراسة حيث مهار؛ وحلاتت الناقد التفكير
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عل مهاراتىالمشكالت أما األولى وبالمرتبة تكرار نسبة المعلوماتأعلى وتقنية الحوسبة ثقافة

فيجميعكتبالرياضياتللصفوف)الرابعوالخامسبأدنىنسبةفيالمرتبةاألخيرةفكانتواالتصال

.(4.3%بنسبةبلغت)ووالسادس(،
ج المتعلقة بالسؤال الثالث   مناقشة النتائ

المتعلقة بالسؤال   النتائج   التعلممجال    مهارات  تضمين  درجة  ما  :والذي ينص على  الثالث،مناقشة 
 ؟ ساسياأل السابع للصف اإلنجليزية اللغة كتاب في اإلبداعو 

مئويةوبنسبةاألولىبالمرتبةاإلبداعوالتعلممهاراتمجالفيمؤشراتهاوةالرئيسالمهاراتجاءت

جدولمتوسطة،تضمينوبدرجة%(52)بلغت يوضح في،6))كما نسبي تفاوت النتائج وبينت

كمايتضحةالتابعةلهذالمجالللمهاراتالرئيسساسيتضمينكتاباللغةاالنجليزيةللصفالسابعاأل

( جدول مرتبة،(7في المشكالت"مهاراتكاآلتي:تنازلياًوجاءت وحل الناقد بلغ"التفكير تبنسبة

بيعةمادةطوقدُتعزىهذهالنتيجةل(،401)ثرتكراراًكالتيجاءتبأعلىنسبةمئويةواأل(،23%)

المتعلمين ُتعنىبإكساب التي البدائلوالحلولأاللغةاالنجليزية توليد التفكيروتشجع وقدرتهاساليب ،

علىتفعيلالعملياتالعقليةوالتخيلوربطالمعلوماتوالبياناتبالحياة،وتفسيرهاوتحليلهالدعمالتفكير

وكذلكمنخاللالمحتوىالذييوجهالمتعلملتحليلوجهاتومسؤولياتمختلفةلمهامالناقدوالتكّيف

ات في المتعلم تساعد التي األنشطة وتنمية والتفسير القرارالنظر تضمينو.خاذ نسبة مهارات"بلغت

انالمحتوىبحاجةويتبّينمنذلك277)وعددتكراراتها)(%16)"تعاونوالعملفيالفريقوالقيادةال

لتوجيهإلى بفاعلية وتعزيزها الجماعية والمشروعات التعاوني للعمل االيجابية االتجاهات من المزيد

وعدد(%13)النسبةالمئويةبلغتفقد"اإلبداعواالبتكار"مهاراتأما.المتعلمينبأسلوبأكثرمهنية
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يركز224))هاتكرارات المحتوى بأن ذلك الباحثة وتعزو الغالب، مندنيامعرفيةأهدافعلىفي

ارتباطوكذلك،مستوياتالتذكروالفهمواالستيعابوالتطبيق،واحيانًاعلىأهدافمنمستوىالتحليل

إلىذلكوتعزوالباحثة.وليسالفهمالعميقللمحتوىالتقويمبمحتوىالدرسالمعرفيالسطحيأسئلة

معّدي من منهجي بشكل مدروس وغير عفوي بشكل جاء قليلة مهارات من المحتوى في توفر ما

المناهجخالفًالمادعتإليهوزارةالتربيةوالتعليمبمواكبةالثورةالمعرفيةوالمستجداتالعصريةوالعلمية

التعليمية،وتنميةهممرأوأنامتالكالمتعلمالمهاراتوالمعارفواالتجاهاتوالقيممن تكزاتالمناهج

.Ministry of Education,2013))اإلبداعواالبتكارميولهواستعداداتهنحو

مثلألفكارليةاالبتكارساليباألأنيستخدموامدىاوسعمنإلىبحاجةالطلبةوترىالباحثةأن

ويبتكروا) الذهني(، افكارهمويطوّالعصف ويحولوهاروا ويقوموها أخطاءهم ليكتشفوا إلىويحللوها

،2015))،ودراسةتوبيايواونجردوانج(2015وتتفقهذهالدراسةمعدراسةحسن)مساهماتمفيدة.

المنصور وحكم،2018))ودراسة حجة العيد،2018))ودراسة العمري2019))وشيخ ودراسة ،

عندالطلبة.21فيأهميةتنميةمهاراتالقرن(2019)
ج المتعلقة بالسؤال الرابع   مناقشة النتائ

الثقافة  مجال    مهارات  تضمين  درجة  ما  :، والذي ينص علىالرابعمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال  
 ؟ ساسياأل السابع للصف اإلنجليزية اللغة كتاب في الرقمية

بلغتفيومؤشراتهاةالرئيسالمهاراتجاءت مئوية وبنسبة الثانية بالمرتبة الرقمية الثقافة مجال

(،وبدرجةتضمينمنخفضة،وبّينتالنتائجتفاوتنسبيفي11)%(كمايتضحلنافيجدول24)

كمايتضحةالتابعةلهذالمجالللمهاراتالرئيسساسيتضمينكتاباللغةاالنجليزيةللصفالسابعاأل
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( جدول كاآلتي:12)في تنازليًا ترتيبها ويمكن وتاالتصاالثقافة، بلغتاإلعالموالمعلومات بنسبة

،وُيعزىذلكبأنمنأهمأهدافالتعليمبشكلعامواللغةاالنجليزيةبشكلخاصفهمالمتعلم(20%)

أما والتواصل. االتصال خالل من إال يتحقق ال والذي حوله الذي وتقنيةللمحيط الحوسبة ثقافة

واالتصال واالخيرةالمعلومات السابعة المرتبة في جاءت )فقد بلغت بنس(%4بنسبة وتوفرت بة،

منخفضةعلىالرغممنأهميةهذهالمهاراتفيالتعليمكمااثبتتهااألبحاثوالدراسات،فإنالمحتوى

القدرالكافيمنها حداثتهاكونهااتجاهاتجديدةإلىمهاراتهذهالوتعزوالباحثةتدني.لميتضمن

المناهج في تضمينها يتناول،يجب المهاراتولم هذه المناهج أنشطةبفاعليةمصّممي في وتفعيلها

 تقنية وتطبيقات القرن في للحياة المتعلم إعداد في البارز 21ودورها تحدياته لمواجهة

(Trilling and Fadel, 2009).سبحي دراسة مع النتيجة هذه ودراسة2016)وتتفق ،)

العيد(2019الحربي) شيخ ودراسة تضمين2019))، نسبة تدني وتقنيةفي الحوسبة ثقافة مهارات

.المعلوماتواالتصال
ج المتعلقة بالسؤال الخامس   مناقشة النتائ

العمل  مجال    مهارات  تضمين   درجة  ما  :، والذي ينص علىالخامسمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال  
 ؟ ساسياأل السابع للصف اإلنجليزية اللغة كتاب والحياة في

%(24لحياةوالعملبالمرتبةالثانيةوبنسبةمئوية)امجالفيومؤشراتهاةالرئيسالمهاراتجاءت

(نجدأنهناكتفاوتنسبيفيتضمينكتاب15)جدولالإلىنظرناوإذاوبدرجةتضمينمنخفضة،

اإل األاللغة السابع للصف المجالساسينجليزية لهذ التابعة الرئيسية فيللمهارات يتضح كما

كاآلتي:(16جدول) تنازليًا ترتيبها ويمكن بلغت، بنسبة الذات على المعتمد والتعلم المهنة مهارات

ويتضحلنامنالنتائجالسابقةوجود(،%10)بنسبةبلغتالمتعددةومهاراتفهمالثقافات،%14))
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العملنجليزيةبجزأيهللصفالسابعلمهاراتمجالكتاباللغةاإلانخفاضملحوظفيتناولمحتوى

السببوالحياة يعود وقد القرنإلى، لمهارات مصفوفة وجود وعدم21عدم المهارات هذه وإهمال ،

التيتشجععلى المناهجعلىاألنشطة الثقافاتتركيز التشاركيوتبادل النصوصالعمل وعدمفهم

أل والتحدث واالصغاء كالمناقشة المهارات هذه بمؤشرات المؤلفين اهتمام فقل عميق اللغةفهم ن

كلغةاإل تدرس االهتماماجنبيةنجليزية على المناهج مصمّمي اهتمام يوجب فيها الطلبة فضعف

اللغوي والمحتوى واألنشطة اإلخصبالتمارين اللغة منهاج في عالميةوصًا كلغة معاصرةنجليزية

الثقافات بين تواصل كوسيلة فهي الحديثة، العالمية للمعايير ومسايرتها المستقبل تحديات لمواجهة

والمعرفيةوالمهاريةلدىالطلبة،وتوظيفهافيحياتهميةنالمختلفةوهذايستوجبمراعاةالجوانبالوجدا

(.2017صبيعة،الحديدي،)أبوالعملية

و عام تناغمتبشكل وسيدهو فونك دراسة نتائج مع الدراسة هذه نتائج وينفوك

(Fong & Sidhu & Yuenfook, 2014)بأهميةمهاراتالحياةوالعملوالتيتعملعلىإكساب

حيثجاءت(2016)معنتائجدراسةسبحيوكذلكالطلبةالمرونةوالتكي فوالمبادرةوالتوجيهالذاتي.

واتفقتنتائجالدراسة(.%72.6مهاراتالتفكيرالناقدوحلالمشكالتفيالمرتبةاألولىبنسبةبلغت)

،(2019)الحربي،2018))حكم،جةحودراسة،2014))شلبيالحاليةمعنتائجالدراساتالسابقة

تعانيقصورًاواضحًافيباقيالمهاراتالتيتساهمساسيمناهجالتعليماألأنّفي2019) )العمري

القرن في للحياة المتعلم إعداد لهذه21في تناولها تم التي المهارات لهذه تناولها في وقصورًا ،

هذا القرن، هذا تحديات لمواجهة متميزًا إعدادًا المتعلم إعداد في البارز دورها وأغفلت المهارات،
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ةسليمةوبشكللتيتمتناولهابالمحتوىكانسطحيًاوغيرموظفبطريقةعلميّباإلضافةأّنالمهاراتا

 منهجيمقصودوبالتاليلمتنعكسفيالمحتوىبالقدرالمطلوبوعدمتفعيلهافيكتابالتمارينبشكل 

وتقويموتحقيقهالتيمنشأنهاتدعيمهذهالمهاراتبحيثيتضمنالمحتوىاألنشطةوالتدريباتاكاف 

األنشطة خالل من للطلبة تعليمه يتم لما التخطيط خالل من يكون وهذا الطلبة، قبل من امتالكها

األكثرفاعليةبعدتحديدكيفيةقياستحقيقالطلبةلمجموعةمنالنتاجاتثميختاروااألنشطةالمبنّية

.علىمعرفةاهتماماتالطلبةوالمصادرالمتوفرةلديهم

 ات الدراسة توصي

فيضوءالنتائجتوصيالدراسةبمايلي:

رمقترحإلعادةتضمينمهاراتالقرنوضعالقائمينعلىالمناهجفيوزارةالتربيةوالتعليمتصوّ •

.ساسينجليزيةللصفالسابعاألفيمنهاجاللغةاإل21

القرن • مهارات تضمين على اإل21العمل اللغة منهاج مكونات كل منفي أهداف،نجليزية

وتقويم.وانشطة،،ومحتوى

الحاليةبتقديممحتوىيسّهمفيتحقيقمننتائجالدراسةخبراءالتربيةومطوّريالمناهجاستفادة •

اللغةاإل21مهاراتالقرن بشكلخاصوبقيةالمناهجنجليزيةللصفالسابعفيتطويركتاب

.21الناجحفيالقرنبوصفهاإطارًاللتعلّ معامة،

القرن • بمهارات ثقافة معلم21ّنشر وخصوصًا التربوي، الميدان في العاملين اللغةلدى ي

االنجليزية.
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،ليستفيدوامنهافيتنفيذالدروس21نجليزيةبقائمةمهاراتالقرنيومشرفياللغةاإلتزويدمعلمّ •

واألنشطة.

أنشطة • القرنتضمين مهارات تنّمي اللغة 21إثرائية كتاب في منخفضة بنسبة المتضمنة

االنجليزيةللصفالسابعمثلثقافةالحوسبةوتقنيةالمعلوماتواالتصال.

تي:أنتتضمنموضوعاتالمحتوىواألنشطةالتعليميةاآل •

عالعملالتعاونيلمساعدةاآلخرينعلىاكتسابالمعرفة - وتوظيفها.مواقفتشجّ 

مهاراتالتعاونوالتواصلوالتفاعلبينالمتعلمينبعضهمببعض،وبينالمتعلمينوالمعلم. -

أخرى - أقطار في الطالبية كالمشاريع المتعددة للثقافات الطلبة فهم تنمي التي البرامج دعم

المهارات لتنمية نفسه. الوقت في ومتشابهون مختلفون جميعًا بأننا حسًا الطلبة عبرتعطي

الثقافاتالمختلفة،وتبادلوتقبلوجهاتالنظرالمختلفة.

 الدراسة مقترحات 

.21إجراءدراساتتقويميةلكتباللغةاالنجليزيةفيتضمينهالمهاراتالقرن -

إجراءدراساتتحليليةمماثلةلكتباللغةاالنجليزيةلبقيةالصفوف. -

القرنتفعيلبرامج - تنميةمهارات اللغةاالنجليزيةلدىمعلم21ّوورشاتتدريبيةفي علىي

الدراسيةاألخرىبشكلعام.ومعلّميالموادوجهالخصوص
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فيالخطط21خطيطالمناهجوإعدادهانحودمجمهاراتتعلىواهتمامالقائمينتوجيهعناية -

على تساعدهم مهارات وإكسابهم الطلبة بتجهيز واالهتمام التعليمية، المراحل لجميع الدراسية

.21االندماجفيالمجتمعالخارجيوالربطبينالمدرسةوالبيئةالمحليةكمهارات

للتعرّ - دراسة معلمّإجراء امتالك مدى على االنجليزيةف اللغة العاموالطلبةي التعليم في

.21لمهاراتالقرن
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 (1الملحق )
 بصورتها األولية  ألداةا

 ة/المحترم المحكم .....................................ة/الدكتور حضرة
وبركاتهالسالمعليكمورحمةهللا

في   ساسيتحليل محتوى كتاب اللغة االنجليزية للصف السابع األتقومالباحثةبإجراءدراسةبعنوان"
 ". 21ضوء مهارات القرن 

 st21Grade English Textbook in Light of -of Seventh Content Analysis

Century Skills 

درجةتضمين التعرفعلى إلى الدراسة القرنتهدف االنجليزية21مهارات اللغة كتاب فيمحتوى
:اآلتيةسئلةتسعىالدراسةلإلجابةعلىاألساسيللصفالسابعاأل

القرن هيمهارات ما األول: السابع21السؤال للصف االنجليزية اللغة كتاب الواجبتضمينهافي
األساسي؟

فيكتاباللغةاإلنجليزيةللصفالسابعاألساسي؟21مادرجةتضمينمهاراتالقرنالسؤالالثاني:
التعلمواإلبداعفيكتاباللغةاإلنجليزيةللصفالسابعمجال:مادرجةتضمينمهاراتالثالثالسؤال

األساسي؟
الثقافةالرقميةفيكتاباللغةاالنجليزيةللصفالسابعمجال:مادرجةتضمينمهاراتالرابعالسؤال

األساسي؟
مهاراتالخامسالسؤال تضمين درجة ما للصفمجال: االنجليزية اللغة كتاب في والعمل الحياة

السابعاألساسي؟
المناهجوطرقالتدريسمنكليةالعلومجستيرفيوذلكاستكمااللمتطلباتالحصولعلىدرجةالما

التربويةبجامعةالشرقاألوسط.
للقرن الشراكة مؤسسة مهارات الباحثة تبنت  Partnership for 21st ومؤشراتها21وقد

Century Skills )ّالمهاراتالتييحتاجهاالطالب"فهابأنهابالوالياتالمتحدةاالمريكية،والتيتعر
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بأنكممنأصحابالخبرةوالعلمفيهذاالمجالفإنهاتأمل الباحثة النظريوالدراساتالسابقة،ولعلم

قراءةالمهارات،وإبداءرأيكمفيهاوالحكمعليهامنناحية:
مدىارتباطالمهاراتبموضوعالدراسة"درجةاألهمية".-
وح".مالءمةالصياغةاللغويةووضوحها"درجةالوض-
مدىمناسبتهاللمرحلة"درجةالمناسبة".-
مدىانتماءالعبارةللمحورالذيتندرجتحته.-
مؤشراتأخرىترىمناألهميةتضمينهافياألداة.-
مالحظاتوتعديالتتسهمفيتطويرأداةالدراسة.-

معخالصالشكروالتقديرلجهودكمفيخدمةالبحثالعلمي


صالحالخصبةالباحثة:خولة




البياناتالشخصيةللمحكم
................................................االسم......................................

.............................................التخصص....................................
......................................................الجامعة.............................
.......................................................الرتبةاألكاديمبة....................
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رقم 
ال

 المؤشرات  
 االنتماء  الوضوح  االهمية 

غير   مهمة مالحظات 
غير   واضحة مهمة

غير   منتمية واضحة
 منتمية

 التفكير الناقد وحل المشكالت( 1مهارات التعلم واإلبداع : أوالً 
       يوجهالمحتوىالمتعلملكتابةعباراتتبينرأيه.1
       يوجهالمحتوىالمتعلملتفسيراألفكاروتوضيحها.2
       القراريتضمنالمحتوىمواقفلتنميةمهاراتاتخاذ3
       يتضمنتحليلبدائلوجهاتالنظر4
       ينميمهاراتتفسيرالمعلوماتواآلراءواألحداث5
       يتضمنفرصًالحلالمسائلبشكلمستقل6
       يعطيفرصةللحكمعلىاالجاباتالمختلفة7

8
يتضمنانواعًامختلفةمنالمشكالتوالمواقفغير

المألوفة
       

       توضحوجهاتالنظرالمتنوعةأسئلةيتضمن9
 واإلبداع  االبتكار( مهارات 2مهارات التعلم واإلبداع : أوالً 
       يقدمالمحتوىطرقًامختلفةالبتكاراألفكار10
       يحثالمحتوىعلىبناءاألفكاروتوسيعها11

12
تفاصيلجديدةومتنوعةيحثالمحتوىعلىاضافة

لفكرةما
       

       مألوفةللبياناتواألشكال يطلبتفسيراتغير13
       يحثعلىتنظيمالمعلوماتوفقافكارجديدة14
 ( التعاون والعمل في فريق والقيادة 3مهارات التعلم واإلبداع : أوالً 
       التعاونييعززالمحتوىاالتجاهاتاإليجابيةللعمل 15
       استثمارنقاطالقوةفياآلخرينإلىيوجه16
       يتضمنمواقفتعلميةبالمشروعاتالجماعية17
       يركزعلىقضاياالمجتمعومصالحه18
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رقم 
ال

 المؤشرات  
 االنتماء  الوضوح  االهمية 

 مهمة مالحظات 
غير  
 واضحة مهمة

غير  
 منتمية واضحة

غير  
 منتمية

       يتضمنمواقفتحثعلىالمبادرةوالقيادة 19
       يوجهالسلوكاإلنسانينحواالستقامة 20
       ينميالمشاركةوالتعاونبفاعلية 21
       يوجهالسلوكبأسلوبمهني22

 ( ثقافة الحوسبة وتقنية المعلومات واالتصال 4ثانيًا: مهارات الثقافة الرقمية  
       يعززاالتجاهاتااليجابيةنحوالتقنية23

24
يتضمنمواقفتتطلبتوظيفواستخدامالتقنيات

الحديثة
       

25
يتضمنمواقفالستخدامالتقنياتالرقميةللوصول

للمعلومات
       

26
يحثالمحتوىعلىاصداراألحكامعلىنوعية

مصادرالمعلومات
       

 والمعلومات واإلعالم  ت( ثقافة االتصاال5ثانيًا: مهارات الثقافة الرقمية  
       االتصالالشفهييتضمنمواقفلتنميةمهارات27
       يتضمنمواقفلتنميةمهاراتاالتصالالمكتوب28

يساعدالمحتوىعلىالوصولللمعلوماتبكفاءة29
الوقت

       

30
يتضمنمواقفترتبطبجمعالمعلوماتمن

مصادرها
       

       يحثعلىاستخدامالمعلوماتبشكلدقيق31
       ماتتقويمًانقدياًوالمعلينميتقويم32
       اإلعالميوجهالمحتوىلماينشرفي33
       يحثعلىاستخداموسائلوتقنياتاعالميةمتعددة34

35
يحثعلىاصداراالحكامعلىفاعليةالوسائل
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رقم 
ال

 المؤشرات  
 االنتماء  الوضوح  االهمية 

 مهمة مالحظات 
غير  
 واضحة مهمة

غير  
 منتمية واضحة

غير  
 منتمية

 ( المهنة والتعلم المعتمد على الذات 6مهارات الحياة والعمل : ثالثاً 
       ينميتكييفالمتعلمألدوارومسؤولياتمتنوعة36
       استثمارالتغذيةالراجعةبفاعليةإلىيوجه37
       يتضمنمواقفتعليميةبمشروعاتتزدادتعقيدا38ً
       يوضحاالهدافللمتعلمين39
       يوجهإلدارةالمشاريعبكفاءة40
       المتعلمينعلىالتساؤلالذاتييحفزالمحتوى41

42
إلىيعطيفرصةلتجاوزمتطلباتالمنهج

استكشافوتوسيعالتعلمالشخصي
       

       ينميالشعوربالمسؤوليةوتحملالنتائج43
 المتعددة ( فهم الثقافات  7مهارات الحياة والعمل : ثالثاً 
       الثقافاتاألخرىيعززاالتجاهاتااليجابيةنحو44

45
يتضمنمواقفلتنميةمهاراتالتفاعلمعاآلخرين

)كاإلصغاءوالتحدث(
       

       يشجعاالستجابةللقيماالجتماعيةالمختلفة46
       مايميزثقافاتالبلدانالمختلفةإلىيشير47
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 (2) الملحق
 ألداة الدراسةقائمة بأسماء السادة المحكمين 

 
 
 
 

  

 الرقم  االسم التخصص  الرتبة ومكان العمل
التقنيةالطفيلةجامعة/أستاذ مناهجوطرقتدريسالرياضيات تيسيرخليلالقيسي.د.أ 1 
آياتالمغربي.د مناهجوطرقالتدريس جامعةالشرقاألوسط/استاذ 2 
إدارةوتخطيطتربوي جامعةالشرقاألوسط/استاذ حسينحوريةعلي.د 3 

جامعةالبلقاءالتطبيقية/أستاذمشارك مناهجوطرقالتدريس رائدأحمدالكريمين.د 4 
جامعةالبلقاءالتطبيقية/أستاذمشارك مناهجوطرقالتدريس عمرمحمدمحاسنة.د 5 
جامعةالبلقاءالتطبيقية/أستاذمشارك مناهجوطرقالتدريس جمالالعساف.د 6 
جامعةالبلقاءالتطبيقية/أستاذمشارك مناهجوطرقالتدريس فاديسعودسماوي.أ 7 

جامعةالشرقاألوسط/مشاركاستاذ مناهجوطرقالتدريس  8 عثمانمنصور.د
لواءالقويسمة/مشرفتربوي اللغةاالنجليزية نمرالشواعرة.أ 9

لواءالقويسمة/لغةانجليزيةمدرس االنجليزيةاللغة عمادابراهيمالكريمين.أ 10 
لواءالقويسمة/مشرفتربوي اللغةاالنجليزية محمدعزالدينالفقها 11 
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  الملحق (3) 
 األداة بصورتها النهائية 

 الكتاب  المؤشرات  الرقم 
 التقويم  أسئلة األنشطة المحتوى  األهداف 

موع 
مج

 ال

 2جزء 1جزء 2جزء 1جزء 2جزء 1جزء 2جزء 1جزء

 ( التفكير الناقد وحل المشكالت 1التعلم واإلبداع   مجالأواًل: 

1
يوجهالمحتوىالمتعلملكتابةعباراتتبين

رأيه.
         الطالب
         التمارين

2 
يوجهالمحتوىالمتعلملتفسيراألفكار

وتوضيحها.
         الطالب
         التمارين

3
المحتوىمواقفلتنميةمهاراتاتخاذيتضمن

القرار
         الطالب
         التمارين

يتضمنتحليلبدائلوجهاتالنظر4
         الطالب
         التمارين

5
ينميمهاراتتفسيرالمعلوماتواآلراء

واألحداث
         الطالب
         التمارين

المسائلبشكلمستقليتضمنفرصًالحل6
         الطالب
         التمارين

يعطيفرصةللحكمعلىاالجاباتالمختلفة7
         الطالب
         التمارين

8
يتضمنانواعًامختلفةمنالمشكالت

والمواقفغيرالمألوفة
         الطالب
         التمارين

وجهاتالنظرالمتنوعةيتضمنأسئلةتوضح9
         الطالب
         التمارين

 واإلبداع  االبتكار( مهارات 2التعلم واإلبداع   مجالأواًل: 

يقدمالمحتوىطرقًامختلفةالبتكاراألفكار10
         الطالب
         التمارين

         الطالبيحثالمحتوىعلىبناءاألفكاروتوسيعها11
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 الكتاب  المؤشرات  الرقم 
 التقويم  أسئلة األنشطة المحتوى  األهداف 

موع 
مج

 ال

 2جزء 1جزء 2جزء 1جزء 2جزء 1جزء 2جزء 1جزء

         التمارين

12
يحثالمحتوىعلىاضافةتفاصيلجديدة

ومتنوعةلفكرةما
         الطالب
         التمارين

13
يطلبتفسيراتغيرمألوفةللبيانات

واألشكال
         الطالب
         التمارين

14
يحثعلىتنظيمالمعلوماتوفقافكار

جديدة
         الطالب
         التمارين

 التعاون والعمل في فريق والقيادة  3)التعلم واإلبداع  مجال أواًل:

15
يعززالمحتوىاالتجاهاتاإليجابيةللعمل

التعاوني
         الطالب
         التمارين

يوجهإلىاستثمارنقاطالقوةفياآلخرين16
         الطالب
         التمارين

يتضمنمواقفتعلميةبالمشروعاتالجماعية17
         الطالب
         التمارين

18
يركزعلىقضاياالمجتمع

ومصالحه
         الطالب
         التمارين

يتضمنمواقفتحثعلىالمبادرةوالقيادة19
         الطالب
         التمارين

اإلنسانينحواالستقامةيوجهالسلوك20
         الطالب
         التمارين

ينميالمشاركةوالتعاونبفاعلية21
         الطالب
         التمارين

يوجهالسلوكبأسلوبمهني22
         الطالب
         التمارين

 المعلومات واالتصال ( ثقافة الحوسبة وتقنية 4الثقافة الرقمية   مجالثانيًا: 
         الطالبيعززاالتجاهاتااليجابيةنحوالتقنية23
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 الكتاب  المؤشرات  الرقم 
 التقويم  أسئلة األنشطة المحتوى  األهداف 

موع 
مج

 ال

 2جزء 1جزء 2جزء 1جزء 2جزء 1جزء 2جزء 1جزء

         التمارين

24 
يتضمنمواقفتتطلبتوظيفواستخدام

التقنياتالحديثة
         الطالب
         التمارين

25
يتضمنمواقفالستخدامالتقنياتالرقمية

للوصولللمعلومات
         الطالب
         التمارين

26
يحثالمحتوىعلىاصداراألحكامعلى

نوعيةمصادرالمعلومات
         الطالب
         التمارين

 والمعلومات واإلعالم  ت( ثقافة االتصاال 5الثقافة الرقمية   مجالثانيًا: 

27
يتضمنمواقفلتنميةمهاراتاالتصال

الشفهي
         الطالب
         التمارين

28
يتضمنمواقفلتنميةمهاراتاالتصال

المكتوب
         الطالب
         التمارين

29
يساعدالمحتوىعلىالوصولللمعلومات

بكفاءةالوقت
         الطالب
         التمارين

30
يتضمنمواقفترتبطبجمعالمعلوماتمن

مصادرها
         الطالب
         التمارين

يحثعلىاستخدامالمعلوماتبشكلدقيق31
         الطالب
         التمارين

ماتتقويمًانقدياًوينميتقويمالمعل32
         الطالب
         التمارين

يوجهالمحتوىلماينشرفياإلعالم33
         الطالب
         التمارين

يحثعلىاستخداموسائلوتقنياتاعالميةمتعددة34
         الطالب
         التمارين

35
يحثعلىاصداراالحكامعلىفاعلية

الوسائل
         الطالب
         التمارين
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 الكتاب  المؤشرات  الرقم 
 التقويم  أسئلة األنشطة المحتوى  األهداف 

موع 
مج

 ال

 2جزء 1جزء 2جزء 1جزء 2جزء 1جزء 2جزء 1جزء

 المهنة والتعلم المعتمد على الذات ( 6  والعمل الحياة مجال: ثالثاً 

36
ينميتكييفالمتعلمألدوارومسؤوليات

متنوعة
         الطالب
         التمارين

يوجهإلىاستثمارالتغذيةالراجعةبفاعلية37
         الطالب
         التمارين

38 
يتضمنمواقفتعليميةبمشروعاتتزداد

تعقيداً
         الطالب
         التمارين

يوضحاالهدافللمتعلمين39
         الطالب
         التمارين

يوجهإلدارةالمشاريعبكفاءة40
         الطالب
         التمارين

يحفزالمحتوىالمتعلمينعلىالتساؤلالذاتي41
         الطالب
         التمارين

42
يعطيفرصةلتجاوزمتطلباتالمنهجإلى

استكشافوتوسيعالتعلمالشخصي
         الطالب
         التمارين

ينميالشعوربالمسؤوليةوتحملالنتائج43
         الطالب
         التمارين

 ( فهم الثقافات المتعددة 7الحياة والعمل   جالثالثًا: م

44
يعززاالتجاهاتااليجابيةنحوالثقافات

األخرى
         الطالب
         التمارين

45
لمعيتضمنمواقفلتنميةمهاراتالتفاع

اآلخرين)كاإلصغاءوالتحدث(
         الطالب
         التمارين

يشجعاالستجابةللقيماالجتماعيةالمختلفة46
         الطالب
         التمارين

ثقافاتالبلدانالمختلفةيشيرإلىمايميز47
         الطالب
         التمارين
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 (4ملحق )ال
 البراءة البحثية 

 


