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 الملخص

التعرف على مدى تضمين مهارات القرن الحادي والعشرين في كتب  الدراسة إلى هدفت

قد أتبعت و، ُعمان بسلطنة األساسي بعد ما التعليم من عشر الحادي للصف االجتماعية الدراسات

ن كتب م تهاوقد تكونت عين، المحتوى تحليل أسلوب بأتباعالدراسة المنهج الوصفي التحليلي 

الب طال الدراسات االجتماعية للصف الحادي عشر من التعليم ما بعد األساسي، والمقررة على

ميع كتب م، والتي تم اختيارها من مجتمع الدراسة الذي يشمل ج2021/2022لعام الدراسي ا في

 العاشر، حتىو الثالث الصف من والثانيةبحلقتيه األولى  األساسي للتعليم االجتماعية الدراسات

 أسئلة على ولإلجابة عشر، الثاني الصف إلى عشر الحادي الصف من األساسي بعد ما والتعليم

 لتعلما مجال: هي رئيسة مجاالت ثالث من تكونت المحتوى لتحليل بطاقة الباحث أعد الدراسة

 منها قانبث وقد ة،والمهن الحياة ومجال والتقنية، واإلعالمية المعلوماتية الثقافة ومجال واإلبداع،

 أسلوب مباستخدا تحكيمها وتم داء،لأل امؤشر( 62)و فرعية، مهارة( 24)و رئيسة، مهارة( 11)

 مها:، وقد تمخض عن هذه الدراسة العديد من النتائج أهمتتابعة تجوال ثالث في" دلفاي"

 وجود تباين في توزيع مهارات القرن الحادي والعشرين في كتب عينة الدراسة. -

 تركز أكثر التكرارات في المجال األول الخاص بمهارات التعلم واإلبداع. -

 أنخفض التكرارات في المجالين الثاني والثالث. -

 التكرارات. عدد من أكثرعلى فيا االقتصادية حاز كتاب الجغرا -

مناهج جميع بضرورة إدراج مهارات القرن الحادي والعشرين في وقد أوصت الدراسة 

 .بشكل متوازن ، وتوزيعهااالجتماعية الدراسات
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ABSTRACT 

The study aimed to identify the extent to which twenty-first century skills 

are included in social studies books in the eleventh grade of post-basic 

education in the Sultanate of Oman. The study followed the analytical 

descriptive approach by following the content analysis method, and its 

sample consisted of social studies textbooks listed for the eleventh grade 

in the post-basic education stage for the academic year 2021/2022 AD 

which was selected from the study community, which includes all social 

studies books for basic education in its first and second cycles from the 

third to tenth grade, and post-basic education from the eleventh to the 

twelfth grade. In order to answer the questions of the study, the researcher 

prepared a card for content analysis that consisted of three main areas: the 

field of learning and creativity, the field of informational, media and 

technical culture, and the field of life and profession. From these areas 

emerged (11) main skills, (24) sub-skills, and (62)) as an indicator of 

performance, and it was judged using the "Delphi" method in three 

consecutive rounds, and this study resulted in many results, the most 

important of which are: 

- There is a discrepancy in the distribution of twenty-first century 

skills in the study sample books. 

- The most repetitions focus on the first area of learning skills and 

creativity. 

- Frequencies decreased in the second and third fields. 

- The Economic Geography book has received the most number of 

repetitions. 

The study recommended the necessity of including the skills of the 

twenty-first century in all social studies curricula and distributing them in 

a balanced manner. 
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 المقدمة

 ،ةيالبشرا به ترمحقب التاريخية التي من ال سبقها عماتشكل األلفية الثالثة مرحلة جديدة ومختلفة 

مختلف  وشملتحدثت فيها  التيالهائلة متالحقة واإلنجازات العلمية الالتطورات  بسببوذلك 

رها من أو غي ةأو ثقافيأو اجتماعية  اقتصاديةاسية أو يء أكانت سسوا دون استثناء الحياة مجاالت

صد أكبر حل العالم دولبين مختلف  التنافسروح  إذكاءإلى  وقد أدت هذه التطورات، المجاالت

دراكا إ، اةفي شتى مناحي الحي اإلنجازات واالبتكارات واالكتشافات العلمية المتنوعةقدر من 

معات ت وتجكما أدت إلى وجود تكتال ،ها بين مصاف الدول المتقدمةإيجاد مكانة ل منها بأهمية

تداخل ع من النو إيجادأسهم في  وهذا لنظم الحياة،الشاملة  المسيرة التنموية دعمتنوعة، بهدف م

دى هذا ، وقد أتحقيق المزيد من اإلنجازاتالنظم العالمية الساعية إلى تلك والتواصل بين مختلف 

تالفات االخ بغض النظر عن يتأثر كل نظام منها باألخربمثابة قرية صغيرة  إلى أن أصبح العالم

   إليها. تنتميواالجتماعية والثقافية التي الفكرية 

تلف بمخ وقد أدت هذه التطورات بطبيعة الحال إلى إحداث تغيرات نوعية في األنماط البشرية

ارات هور تيظمما مهد إلى ات عصره، إيجاد اتساق وانسجام بين األنسان ومتطلب، بغية مستوياتها

تعزز و، قبلنحو المست مهارات التي تسهم فتح آفاقهمجموعة من الالفرد  إكسابتدعوا إلى أهمية 

دفع  ما ذاوه .وتضمن له العمل والنجاح في القرن الحادي والعشرينمكانته المحلية العالمية، 

ن ة األنساوطبيع ر تلك المهارات بما يتناسبتأطي العالمية إلى السعي الحثيث نحوالتربوية ظم نالب

  .(2013عبدالشافي )ت إليه دراسة أشار وهذا ما في مختلف مراحل حياته،

ت مؤسسادفع بالحيز الوجود، وإلى ظهور مفهوم مهارات القرن الحادي والعشرين  ذلكوقد مهد 

من  إيجاد جيل متطلبات العصر، بغيةإلى وضع التصورات لبنائها وفق  الرائدةالتعليمية 

حياة، دى المبادئ التعلم بشكل إبداعي، وملتزم بمالعقلية  المتعلمين قادر على توظيف مهاراته

جهات من مختلف الفي هذا الجانب  واألفكارولذلك تنوعت اآلراء ، هومشارك فعال في مجتمع

عشرين الوالحادي مؤسسة الشراكة من أجل مهارات القرن  هاأبرز العالمية، وكانوالمنظمات 

نظمات عدد كبير من المووزارة التعليم األمريكية  بين بالتعاونم 2002عام أنشئت  والتي

 ةلتعليميامهارات القرن الحادي والعشرين في كافة األطر  إدراجأهمية  إلى دعتحيث ، األخرى

تية مامعلوافة التزويد المتعلم بمهارات التعلم واإلبداع، ومهارات الثق بما يضمن ،المختلفة

ها إدراجالل خمن  هذا بطبيعة الحال ال يتأتى إالو .واإلعالمية والتقنية، ومهارات الحياة والمهنة

ئة بما يضمن تهي ،األخيرة وفوحتى الصف ىاألول وفمنذ الصف المناهج الدراسيةكافة في 

عد تلم  حيث .(2018أبو جزر )وهذا ما أكدته دراسة  ،المتعلمين للعمل والنجاح في المستقبل

ل ب ،حسبف لقيمالمناهج بمثابة الوعاء الذي من خالله يتم تزويد المتعلم بالمعارف والمهارات وا

لعقل امال تخطت ذلك إلى مجموعة من الممارسات والمناشط التعليمية التي تحث المتعلم إلى إع

 داعإلباوفتح آفاقه الفكرية نحو فضاءات شاسعة من  ،وتطبيق كل ما يتعلمهفي كل ما يواجه 

 لقرن.اهذا  يالنظم التربوية ف إليها أحد المتطلبات األساسية التي تدعو يعد وهذاواالبتكار، 
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عكس د أن تفالب ،المنظومة التربوية تلك أحد عناصرتمثل وبما أن مناهج الدراسات االجتماعية 

ين طنكموابنائهم ، بما يساعد على متطلبات وطبيعة المتعلمين في القرن الحادي والعشرين

   صالحين من جهة، وتعزز لديهم مهارات القرن الحادي والعشرين من جهة أخرى. 

 :وتساؤالتها الدراسة مشكلة

عشرين، وال األهمية الكبرى التي تشكلها مهارات القرن الحادي ومن خالل ما تقدم يتضح للباحث

 مياتهحجوانب  جميعمستوى عال من التفكير واإلبداع في إلى في الوصول بمتعلمي هذا العصر 

 بكل كتدراسية أعدت لهذا الغرض، وتش مناهج اللمن خهذا ال يتأتى إال العامة والخاصة، و

كلة خالل ما تقدم فإن مشها، ومن في الصف الحادي عشر أحد عناصر الدراسات االجتماعية

لمية االع والمحلية أ ةة التربويميالرسوجود فجوة بين ما تدعوا إليه األطر في الدراسة تكمن 

كمن ما تكومناهج الدراسات االجتماعية في تزويد المتعلم بمهارات القرن الحادي والعشرين، 

اهج ي منففي قلة الدراسات التي تعنى بمهارات القرن الحادي والعشرين  أيضا مشكلة الدراسة

ما ة لتجابالدراسات االجتماعية بسلطنة ُعمان على حد علم الباحث، كما تشكل هذه الدراسة اس

ى إل ،شرينوالع في االهتمام بتزويد المتعلم بمهارات القرن الحاديتدعوا إليه الدراسات العلمية 

ي فجانب قيام الباحث بإجراء استطالع حول مدى تضمين مهارات القرن الحادي والعشرين 

ل خال بعض دروس كتب عينة الدراسة، مما شجعه على المضي قدما نحو معرفة المزيد عنها من

 ء هذه الدراسة.إجرا

دراسات هج الالقرن الحادي والعشرين الالزم توافرها في مناتحديد مهارات ولهذا جاءت الحاجة ل

ن وذلك م الدراسة،ها في كتب عينة مدى تضمن، والكشف عن رللصف الحادي عش ةاالجتماعي

 خالل طرح عدة أسئلة والسعي إلى اإلجابة عليها. 

 أسئلة الدراسة:

 لدراسة الحالية في اإلجابة على األسئلة اآلتية: وتتمثل أسئلة ا 

 عيةاالجتما الدراسات كتب في توافرها الواجب والعشرين الحادي القرن مهارات ما -

 ُعمان؟ بسلطنة األساسي بعد ما التعليم مرحلة من عشر الحادي للصف

 لصفل االجتماعية الدراسات كتب في والعشرين الحادي القرن مهارات توافر مدى ما -

 ُعمان؟ بسلطنة األساسي بعد ما التعليم مرحلة من عشر الحادي

 لصفل االجتماعية الدراسات كتب في والعشرين الحادي القرن مهارات تضمين مدى ما -

 ؟مدرسيكتاب  لكل وفقا األساسي بعد ما التعليم مرحلة من عشر الحادي
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 :أهداف الدراسة

 تهدف الدراسة إلى:

 الدراسات كتب في توافرها الحادي والعشرين الواجبوضع قائمة بمهارات القرن  -

 ن؟ُعما بسلطنة األساسي بعد ما التعليم مرحلة من عشر الحادي للصف االجتماعية

 اعيةاالجتم الدراسات كتب توافر مهارات القرن الحادي والعشرين فيالكشف عن مدى  -

  .ُعمان بسلطنة األساسي بعد ما التعليم مرحلة من عشر الحادي للصف

ن كثر مأالتي تركز على مهارات القرن الحادي والعشرين  الدراسية التعرف على الكتب -

 .غيرها

 الدراسة: أهمية

 :إنها وتتمثل أهمية الدراسة الحالية في

 راساتقترح قائمة بمهارات القرن الحادي والعشرين الواجب توافرها في مناهج الدت -

 .خاصعية للصف الحادي عشر بشكل االجتماعية بشكل عام، وكتب الدراسات االجتما

 بويالتر المجال فيوالعشرين مهارات القرن الحادي  بموضوع للمهتمين دعًما تشكل -

 .خاص بشكل االجتماعية والدراسات عام بشكل

ن ت القرمين مهاراتضوالتي أشارت إلى أهمية تعد استجابة لتوصيات الدراسات السابقة  -

  .الحادي والعشرين في المناهج الدراسة

تربية زارة الوفي  مناهج الدراسات االجتماعيةالتربويين القائمين على تأليف  انتباه تلفت -

 .لمناهجافي  مهارات القرن الحادي والعشرين إدراج أهميةإلى يم بسلطنة ُعمان والتعل

  ة.الحديث التطورات التربوية العالميةمع هدف إلى بناء مناهج دراسية تتماشي ت -

 

 :حدود الدراسة

 الدراسة الحالية في نوعين هما: تمثلت حدودو

 الحدود الموضوعية: -

 ديالحا القرن مهارات تضمينالحدود الموضوعية للدراسة الحالية في مدى وتتحدد 

 بعد ام التعليم مرحلة من للصف الحادي عشر االجتماعية الدراسات كتب في والعشرين

 .ُعمان األساسي بسلطنة
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 الحدود الزمانية: -

 م.2021/2022الدراسة في العام الدراسي الحالي  تطبيق

 

 مصطلحات الدراسة:

 كتب الدراسات االجتماعية في سلطنة ع مان: -

 لصالح،تتناول موضوعات متنوعة تهتم ببناء المواطن اهي مجموعة من الكتب الدراسة 

تى حمجموعة من األحداث والشخصيات التاريخية منذ العصور القديمة طرح  مع خالل

ما به، ب خالل توضيح العالقة بين األنسان والبيئة المحيطة وكذلك منت الحالي، الوق

فوس في ن ، باإلضافة إلى اهتمامها بغرس القيم والمبادئ الوطنيةيتخللها من تفاعالت

ة على المقرروالتي توفرها وزارة التربية والتعليم بسلطنة ُعمان  المتعلمين، وهي الكتب

والحلقة  رابع،منذ الصفوف الثالث إلى الصف ال ه األولىحلقتيطالب التعليم األساسي ب

منذ  الثانية من الصف الخامس إلى الصف العاشر، ومرحلة التعليم ما بعد األساسي

 م.2021/2022للعام الدراسي  الصف الثاني عشر،  وحتىالصف الحادي عشر 

 

 

 التعليم في سلطنة ع مان:مراحل  -

 نقسم إلى مرحلتين هما:وت

 األساسي:حلة األولى: التعليم المر -

 رسة،المد سن هم ممن السلطنة أطفال لجميع الدولة توفره موحد تعليم: " وهو

 من األساسية التعليمية االحتياجات توفير على يقوم سنوات عشر مدته

 لمتعلمينا تمكن التي والقيم االتجاهات وتنمية والمهارات، والمعارف المعلومات

ً  والتدريب ليمالتع في االستمرار من  التي موقدراته واستعدادهم لميولهم وفقا

 وتطلعات الحاضر وظروف تحديات لمواجهة تنميتها إلى التعليم هذا يهدف

 (2007 عليم،والت التربية وزارة) ".الشاملة المجتمعية التنمية إطار في المستقبل،

 المرحلة الثانية: التعليم ما بعد األساسي: -

 ساسي،األ التعليم لمرحلة المجتازين للطالب الدولة هتوفر موحد تعليم: "وهو

 بهدف ب،للطال والتقنية والمهنية والعلمية المعرفية المستويات رفع إلى ويسعى

 موهويته وعقيدتهم تراثهم على محافظين صالحين مواطنين ليكونوا إعدادهم

 عشر الحادي الصفين ويشمل. العصر متطلبات مواجهة على قادرين الوطنية

 (.2006 والتعليم، التربية وزارة". )عشر الثانيو
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 مهارات القرن الحادي والعشرين: -

 التيو الذي نعيش فيه،المتسقة مع متطلبات العصر  مجموعة من المخرجات ": هي

 ثقافةومهارات ال تتمثل في مهارات التعلم واإلبداع،و، إتقانهايتطلب من المتعلم 

 " ، ومهارات الحياة والمهنةالمعلوماتية واإلعالمية والتقنية

 (.48-47 ص ص ،2013 وفادل، ترلينج،: بتصرف)

 

 :التعريف اإلجرائي لمهارات القرن الحادي والعشرين -

 مياتهح مراحل خالل المتعلمين بها يمر أن يجب التي المهاراتو الكفاءات من مجموعة

تفتح  لتيا مرتكزاتال بمثابة فهي األخرى، التعليمية المؤسساتفي  أو المدرسة في سواء

 النجاحو للعمل وتهيئة عصره، مقتضيات مع التفاعل بهدف وذلك المستقبل، آفاق أمامهم

 .والعشرين الحادي القرن في

 اإلطار النظري للدراسة:

الخاصة  التربوية األدبياتفي األول يتمثل  مجالين رئيسيينمن الدراسة  القسم هذا سيتناول

سات الدراسيعرض مجموعة من  الثاني المجالأما  ،والعشرينبموضوع مهارات القرن الحادي 

 تي:وذلك على النحو اال من عدة جوانب السابقة التي تناولت الموضوع

 األول: أدبيات الدراسة: جالالم

 :يعدة أقسام فرعية خاصة بالموضوع نعرضها على النحو اآلت المجاليتناول هذا 

 مفهوم مهارات القرن الحادي والعشرين: -

 د تنوعت التعريف الخاصة بهذا الموضوع من قبل المختصين نسرد بعضا منها:وق

أنها: ( عرفتها ب2006مؤسسة الشراكة من أجل مهارات القرن الحادي والعشرين )   -

 ستخداما االبتكار، التعاون، الفردي، اإلبداع المشكالت، حل :تتضمن مهارات هي" 

 ".المشكالت حل على والقدرة للتكيف القابلية تكنولوجية، أدوات

وع ( عرفتها على أنها " إطار يقوم على قاعدة من المعرفة بالموض2014بيرز ) -

بادئ الرئيسية من خالل الم -على نحو مناسب –األكاديمي التي يطبقها الطالب 

 .لالبتكار والتجديد، والتفكير الناقد وحل المشكالت، والتواصل والتشارك"

-  Mattison (2018عرفها بأنه ) ا: "مجموعة من المواقف والمهارات والمعرفة

عة الشاملة التي يمكن أن تكون مترابطة ومتعددة التخصصات، ومستغلة في مجمو

 متنوعة من الحاالت على الصعيدين المحلي والعالمي". 
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 أطر مهارات القرن الحادي والعشرين:

قرن ارات المهبحثت في التي  األطراستعرضت العديد من المنظمات والهيئات التربوية العالمية 

 ومن عدة زوايا نذكر منها: الحادي والعشرين

 ماليالش لإلقليم التربوي للمختبر والعشرين الحادي القرن مهارات إطار أوالً:

 :المركزي

 تبعهايتقسيم مهارات القرن الحادي والعشرين إلى أربع مجموعات رئيسة بقام هذا المختبر 

 ية وذلك على النحو اآلتي:مجموعة من المهارات الفرع

 وتضم:: مهارات العصر الرقمياألولى: المجموعة  

لثقافات فهم ا ،ةعلوماتيالتقنية البصرية والم، الثقافة االقتصادية، الثقافة العلمية، الثقافة األساسية

 .الوعي الكوني ،المتعددة

  وتشمل: :مهارات التفكير اإلبداعي المجموعة الثانية:

، رالمخاط تحمل، حب االستطالع، التوجيه الذاتي، مهارات التفكير العلياي، داعالعمل بشكل إب

 .القدرة على التكيف وإدارة التعقيد

  وتتكون من: :االتصال الفعال المجموعة الثالثة: مهارات

صال ، المهارات الشخصية، المسؤولية االجتماعية والمدنية، االتمهارات العمل في فريق

 التفاعلي.

 :وتشمل: ة الرابعة: مهارات اإلنتاجية العاليةالمجموع

 . تحديد األولويات، التخطيط واإلدارة، االستخدام الفعال لألدوات التكنولوجية

 :قتصاديةاال والتنمية التعاون لمنظمة والعشرين الحادي القرن مهارات ثانيا: إطار

 التي:نستعرضها على النحو امجاالت رئيسة  ثالثمن  اإلطاروقد تكون هذا 

ً استخدام األدوات المجال األول:   ويتكون من:: تفاعليا

، اعلياستخدام اللغة والرموز والنص بشكل تفاعلي، استخدام المعارف والمعلومات بشكل تف

 استخدام التكنولوجيا بشكل تفاعلي.
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 ويضم:  :متباينةالتفاعل في مجموعات المجال الثاني: 

 .إدارة وحل الصراعات، والعمل في فريق التعاون، بشكل جيد باآلخريناالتصال 

 :ويشمل مستقل:التصرف بشكل المجال الثالث: 

اع الدف، تخطيط وتنفيذ خطط حياتية ومشروعات شخصية، التصرف داخل نطاق الصورة األكبر

 .والتأكيد على الحقوق واالهتمامات واالحتياجات

 :ينوالعشر الحادي القرن مهارات أجل من الشراكة ثالثًا: إطار

 عيةمهارات فرثم  رئيسةتفرع منها مهارات يمن ثالث مجاالت رئيسة،  هذا اإلطار ويتكون

 نستعرضها على النحو اآلتي: 

 هي: رئيسةمهارة  ثالثضم يو :واإلبداعالتعلم  مجالالمجال األول: 

 : وتتكون من أربع مهارات فرعية هي:المشكالتالتفكير الناقد وحل  -

 حل، اراتإصدار األحكام والقرالكلي، استخدام التفكير ، ةإستخالص األفكار بفاعلي

 .المشكالت

 ن هما:يوتنبثق منها مهارتين فرعيت :االتصال والتشارك -

 .اآلخرين معك التشار، بفاعليةالتواصل 

 وتتفرع منها ثالث مهارات فرعية هي: االبتكار واإلبداع: -

 .االبتكارات ذ، تنفيخريناآلمع  بإبداعالعمل ابتكاري، التفكير بشكل 

  :يسةهارات رئثالث مشمل يو :تقنيةوال يةواإلعالم يةالمعلوماتالثقافة المجال الثاني: 

  :ماهن يمهارتين فرعيتوتتكون من  :الثقافة المعلوماتية  -

 تها.استخدام المعلومات وإدار، الوصول إلى المعلومات وتقييمها

 هما: نيمهارتين فرعيتوتضم  :يةاإلعالم ثقافةال -

 .إعالمية ومواد منتجات ية، ابتكارسائل اإلعالمحليل الرت 

  تتكون من مهارة فرعية واحدة هي:: المعلومات واالتصال تقنيةثقافة  -

 .بفاعلية التقنيةتوظيف 

 تكون من خميس مهارات رئيسة هي:يو :المجال الثالث: الحياة والمهنة

 وتتكون من المهارات الفرعية اآلتية: :والمرونة التكيف -

 ، التميز بالمرونة.لتكييف على التغيرا

 وتشمل المهارات الفرعية اآلتية: :الذاتي والتوجيه المبادرة -

 لية.ستقالبا العمل، والوقت األهداف إدارة
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  ين هما:توتضم مهارتين فرعي :الثقافات المتعددة فهم ومهارات االجتماعية المهارات -

 .متنوعة رقف مع بفاعلية ، العملبكفاءة التفاعل مع اآلخرين

  مهارتين فرعيتين هما: هامن نبثقتو: اإلنتاجية والمساءلة -

 اريع، إبراز النتائج.إدارة المش

  تين هما:يويندرج تحتها مهارتين فرع :القيادة والمسئولية -

 .اآلخرين اتجاه اآلخرين وتوجيههم، تحمل المسئولية قيادة

 

 أهمية مهارات القرن الحادي والعشرين

 همية في النقاط اآلتية:هذا األ وتتشكل

 .مبادئ التعلم مدى الحياة والتعلم المستمرتعزز  -

 .واالبتكارمهارات اإلبداع  تكسب -

 سواء على النطاق المحلي أو العالمي. تدفع إلى المشاركة الفعالة -

 نحو المشاركة الفكرية والعلمية.تحث  -

 االهتمام بمهارات التفكير العليا. تشجع على -

 سؤولية االجتماعية.تساعد على تحمل الم -

 .تهتم بغرس القيم االجتماعية والثقافية -

  

 :مبررات إدماج مهارات القرن الحادي والعشرين في المناهج الدراسية

 اآلتية: نقاطلا تلك المبررات في ويمكن إيجاز

ي الحاد لنتائج الدراسات العلمية الداعية إلى أهمية إدماج مهارات القرناستجابة  -

 ناهج الدراسية.والعشرين في الم

 المتعلم للعمل والنجاح في القرن الحادي والعشرين. إعداد -

 .السعي إلى إصالح النظام التعليمي بما يتفق والتوجهات التربوية العالمية -

 تطلعات المستقبلية.المع  ينسجمبما  التعليمية تحسين المخرجات -

 متطلبات سوق العمل المحلية والعالمية.مراعاة  -

 بالمهارات الالزمة للعيش في القرن الحادي والعشرين.تزويد المتعلم  -
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 الدراسات السابقة:المجال الثاني: 

 وقد قسمت الدراسات السابقة إلى محورين أساسيين هما: 

ي المحور األول: الدراسات السابقة التي اهتمت بتضمين مهارات القرن الحاد

 :والعشرين في المناهج الدراسية

 (: Hiong & Osman 2013) دراسة هيونج وعثمان -

 في والعشرين الحادي القرن مهارات لدمج مفاهيمي إطار اقتراحإلى  الدراسة هدفت

هارات حديد الموأتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، لت، بماليزيا األحياء تعليم

وية انلة الثمنهج األحياء للمرحالعينة من  المطلوب إدماجها في مناهج األحياء، وتكونت

حليل اقة لتبطالدراسة فكانت عبارة عن  أداةأما  العليا في النظام التعليمي الماليزي،

حادي ، وقد أفضت نتائج الدراسة أهمية غرس مهارات القرن المحتوى مناهج األحياء

 ةالعالي جيةواإلنتا الفعال والتواصل الرقمية األميةكمجال والعشرين في مناهج األحياء 

ن مقترح االطار الم بتطوير مناهج األحياء وفقالدراسية، كما أوصت  من خالل المناهج

 .الشمالي المركزي ومجموعة ميريتي التربوي لإلقليم المختبرقبل 

 

 (:2021الصفار، وبالبل ) دراسة -

 االجتماعيةمدى تضمين مقرر الدراسات على تعرف هذه الدراسة إلى الهدفت 

، عشريندي واللمهارات القرن الحا االبتدائيةحلة ثة العليا للمرالوالمواطنة للصفوف الث

من  وتكون العينة، استخدمت المنهج الوصفي القائم على أسلوب تحليل المحتوىوقد 

 ،هـ1442 في المملكة العربية السعودية طبعة والمواطنةاالجتماعية  الدراسات مقررات

في  باينتتائجها وجود أما األداة فكانت عبارة عن بطاقة لتحليل المحتوى، ومن أبرز ن

في مناهج الدراسات االجتماعية درجة تضمين مهارات القرن الحادي والعشرين 

ي فنشطة تزويد المحتوى واألوقد أوصت بللصفوف الثالثة العليا للمرحلة االبتدائية، 

 .توازنممناهج الدراسات االجتماعية بما يعزز مهارات القرن الحادي والعشرين بشكل 

 

 (: Rogayan Jr, 2021ان جونيور وآخرون )دارسة روجي -

من خالل مادة الدراسات  مدخل لبرنامج تدريبي مقترحإعداد فت الدراسة إلى هد

المتعلمين في  لدى مهارات القرن الحادي والعشرين، لتعزيز االجتماعية للصف السابع

مستوى لتحديد المنهج الوصفي االستقصائي المقطعي  انتهجتوقد  ،المدارس اإلعدادية

وتكونت العينة من ، القرن الحادي والعشرين مهاراتل متعلمي الصف السابعاكتساب 

 وكانت، تم اختيارهم بطريقة عشوائية من متعلمين الصف السابعطالبا وطالبة ( 120)

جل مهارات أإطار مؤسسة الشراكة من  مطور وفق استبيان الدراسة عبارة عن أداة

فاعلية البرنامج التدريبي المقترح  الى سفرت النتائج، وقد أالقرن الحادي والعشرين
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للمعلمين واإلداريين في تحسين مهارات القرن الحادي والعشرين لدى طالب الصف 

المؤسسات التعليمية  اهتمام ضرورةب، كما أوصت السابع في مادة الدراسات االجتماعية

 .الخاصة بها يةدماجها في المناهج الدراسإو القرن الحادي والعشرين هاراتبم

 : ينوالعشر الحادي القرن مهارات موضوع تناولت التي الدراسات: الثاني المحور

 :(Boholano, 2017)دراسة بوهوالنو  -

داد هدفت هذا الدراسة إلى تحديد مدى امتالك معلمي ما قبل الخدمة في كليات إع

لتواصل وإمكانية توظيف شبكات ا المعلمين لمهارات القرن الحادي والعشرين،

ينتي عكونت ت، والدراسة المنهج الوصفي، وقد أتبعت االجتماعي الذكية في التعليم

طالب مجموعة من الو، معلمي ما قبل الخدمة في كليات إعداد المعلمينالدراسة من 

 تحقد أوضو، استبيانفكانت عبارة عن  األداة، أما المبتدئين في مؤسسات ما قبل الخدمة

 أوصتكما  ،في التعليم محو األمية الرقميةو التكنولوجيا مهارات توظيفأهمية النتائج 

 . ملديه نمهارات القرن الحادي والعشري يعززبما  بأهمية تدريب معلمي ما قبل الخدمة

 

 (:2021دراسة الجراح ) -

رية استقصاء تقديرات معلمي الدراسات االجتماعية في مدي هذه الدراسة إلىهدفت 

في  عشرينة الكرك لدرجة امتالكهم لمهارات القرن الحادي والالتربية والتعليم لمنطق

، وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي، ضوء متغيري التخصص وعدد سنوات الخدمة

م ( معلما ومعلمة ممن درسوا مقررا أو أكثر خالل العا153)وتكونت عينتها من 

وضحت أوقد ، أستبانه م، طبق عليهم في المدارس الحكومية2018/2019الدراسي 

 والمهنة الحياةو، واإلبداع التعلم مجاليل امتالكهم لدرجة عينةال تقديرات أن إلىالنتائج 

قد و، والتكنولوجيا واإلعالم المعلوماتمجال ت متوسطة لبينما جاء، ةمرتفع تكان

ي يعزز مهارات القرن الحاد متكامل تدريبي برنامج وإعداد تصميمأوصت بأهمية 

 .ع العملين في الميدان التربويوالعشرين لدى جمي

 

 (: 2021دراسة العلوي، والمعمري ) -

الكشف عن تصورات معلمي الدراسات االجتماعية حول توظيف  الدراسةهدفت 

في لوصالمنهج االدراسة  أتبعتوقد  مهارات القرن الحادي والعشرين في التدريس،

بطاقة م ، طبق عليهمعلمة( معلما و15) منتها عينوتكونت هج التحليلي، المنو النوعي،

 شرينلحادي والعمهارات القرن التأثير أن أكثر إلى النتائج  أشارتمقابلة شبة مقننة، وقد 

تنمية  ، وأقل تأثير جاء فيفي المادةللمتعلمين أدى إلى تحسين المستوى التحصيلي 

ات بأهمية االستفادة من تصور، وقد أوصت الدراسة بين األقران مهارات التواصل

 ال.مستقب ينعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين لدى المتعلمعلمي المادة في تم
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 منهج الدراسة:

 وصفي يكم أسلوب وهو تحليل المحتوى أسلوب بإتباع الوصفي، المنهجالحالية  الدراسة أتبعت

شرين القرن الحادي والع مهارات تضمين مدى عنوموضوعية  دقيقة أحكام بإصدار يقوم منظم

 ويفيد ى،المحتو تحليل بطاقة باستخدام وذلك ،ب الدراسات االجتماعية للصف الحادي عشرفي كت

ب بكت علقيت فيما والمقترحات التوصيات من مجموعة تقديم إلى الحالية الدراسة في استخدامـه

 .اتطويره بهدف عشر الحاديللصف مادة الدراسات االجتماعية 

 مجتمع الدراسة وعينتها:

األساسي  مع الدراسة من كتب الدراسات االجتماعية المقررة على صفوف التعليمتألف مجت     

ومن  اسي،والتعليم ما بعد األساسي، بدءاً من الصف الثالث وحتى الصف العاشر للتعليم األس

ب ن كتالصفين الحادي عشر والثاني عشر للتعليم ما بعد األساسي، وتكونت عينة الدراسة م

عد ما ب المقررة على الصف الحادي عشر والتي تدرس في مدارس التعليمالدراسات االجتماعية 

 اسة:م، والجدول اآلتي يوضح عينة الدر2021/2022األساسي بسلطنة ُعمان للعام الدراسي 

 

 )عينة الدراسة( للصف الحادي عشرتوزيع كتب الدراسات االجتماعية : (1جدول رقم )

الصف 

 الدراسي
 أسم الكتاب

الفصل 

 الدراسي

عدد 

 الوحدات

عدد 

 الدروس

الطبعة 

 والسنة

الحادي 

 عشر

هذا وطني في السيرة 

 الحضارية لعُمان

 7 2 الفصل األول
 األولى

 6 2 الفصل الثاني م2019

 الحضارة اإلسالمية

 7 2 الفصل األول
 الثانية

 8 2 الفصل الثاني م2017

 الجغرافيا االقتصادية
 8 2 الفصل األول

 األولى

 7 2 الفصل الثاني م2016

 - 43 12 - المجمــــــوع
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 : بنائهاأدوات الدراسة وإجراءات 

 لإلجابة على أسئلة الدراسة وبناء أداوتها قام الباحث باإلجراءات اآلتية:

 ن.الخاصة بموضوع مهارات القرن الحادي والعشري األدبياتاالطالع على عدد من  -

ي نها فهارات القرن الحادي والعشرين والتي يفترض تضمياستخالص القائمة الخاصة بم -

 كتب الدراسات االجتماعية للصف الحادي عشر.

 ي" في ثالث جوالت.فالد" أسلوبتحكيم القائمة المبدئية للمهارات باتباع  -

 تحويل القائمة النهائية إلى بطاقة لتحليل المحتوى. -

 :التحليلصدق بطاقة 

 اإلجراءات اآلتية: باحثللتأكد من صدق األداة أتبع ال

 ا.عرض األداة على عدد من المحكمين األكاديميين من داخل سلطنة ُعمان وخارجه -

 ، ثم إعادتها للمحكمين.األداة وفق ما جاء في عميلة التحليل األولى تنقيح -

 مين.وفق ما أسفرت عنه عملية التحليل الثانية، ثم إرجاعها للمحكتعديل األداة  -

 النهائي. ضبط األداة بشكلها -

 حليل:وحدة الت

رات مها الفكرة كوحدة لتحليل المحتوى الدراسي، بسبب مناسبته لموضوعاستخدمت الدراسة 

 :الفكرة إلى نوعين انقسمتوقد  بتها لعملية التحليلومناس ،القرن الحادي والعشرين

 ضح.ر ووابشكل مباش عليها يدلوالتي الظاهرة  التحليليةحة: وهي الوحدة الفكرة الصري -

 من خالل سياق النص. استخالصهاالتي يمكن  الوحدة الفكرة الضمنية: وهي -

 : إجراءات عملية التحليل

 آلتي:افي  هاءات نختصراالتأكد من صدق األداة ولبدء عملية التحليل قام الباحث بعدة إجربعد 

 مثل:لكل درس موضحا عليه جميع البيانات األساسية تصميم جدول لحصر التكرارات  -

باإلضافة ، والسنة، والطبعة ،الدرس وعنوانم الكتاب، والصف، والجزء، والوحدة، اس

 .سؤال( شاط،نصورة، شكل، جدول،  طة،يخر )نص، إلى عناصر التحليل

 م.2021/2022الحصول على أحدث نسخ لكتب عينة الدراسة للعام  -

 . الجدول المعد لهذا الغرض في ثم رصدها قراءة الدرس واستخالص التكرارات -
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 ثبات عملية التحليل:

 للتأكد من ثبات عملية التحليل قام الباحث باتباع خطوتين هما:

 اتها.حيث قام الباحث بتحليل كتب عينة الدراسة مرتين، لضمان ثب إعادة التحليل: -

ها إلي صلوالتي تواومقارنة النتائج  حيث تم االستعانة بثالثة محللين: االتفاق بين المحللين -

 .ة كوبرمعادلباستخدام  ساب نسبة االتفاق بينهم وبين الباحثتحالباحث، ومع نتائج ا

 : المعالجة اإلحصائية

ل ابعة لكلمؤشرات األداء الت التكراراتوجمع اإلحصائية للدراسة في حساب اعتمدت المعالجة 

 حتوىالم مجال من المجاالت الثالثة، وذلك من خالل عناصر التحليل الواردة في بطاقة تحليل

ات ، ثم حساب التكرار(النص، الخارطة، الصورة، الشكل، الجدول، النشاط، السؤال)وهي 

  الخاصة بكل كتاب مدرسي.
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 مناقشة النتائج:

 االتي: لنحواسيتم مناقشة النتائج حسب األسئلة التي سعت الدراسة إلى اإلجابة عنها وذلك على 

 دراساتال كتب في توافرها واجبال والعشرين الحادي القرن مهارات ماالسؤال األول:  -

 ن؟ع ما بسلطنة األساسي بعد ما التعليم مرحلة من عشر الحادي للصف االجتماعية

 قائمة مهارات القرن الحادي والعشرين : (2الجدول )

 المجال
 المهارات
 الرئيسة

المهارات 

 الفرعية
 مؤشرات األداء

 

 العدد

التعلم 

 واإلبداع

التفكير 
 الناقد 
وحل 
 تالمشكال

استخالص 

 األفكار بفاعلية

موقف ع الاستخدام أنواع مختلفة من االستدالل )كاالستنباط واالستقراء( بما يتناسب م

 التعليمي
1 

استخدام 

 التفكير الكلي

 1 تحليل كيفية تفاعل األجزاء مع بعضها إلنتاج مخرجات نهائية في نظم معقدة
 إصدار األحكام

 والقرارات

ر حليل وتقويم بدائل وجهات النظت -ئل واالدعاءات واالعتقادات تحليل وتقويم الدال

 -ات فسير المعلومات وبناء االستنتاجت -الجمع والربط بين المعلومات والحجج  -الرئيسة 
 التأمل النقدي للخبرات والعمليات

5 

هات النظر رح أسئلة توضح وجط -حل مشكالت غير مألوفة بطرق غير تقليدية ومبتكرة  حل المشكالت

 المختلفة بهدف الوصل إلى أفضل الحلول
2 

االتصال 
 والتشارك

التواصل 

 بفاعلية

لمتعلقة اكيز لفهم المعاني اإلنصات بتر -التعبير عن األفكار بفاعلية في سياقات متنوعة 

ئل وتقنيات استخدام وسا -صل لتحقيق أهداف متنوعة توظيف التوا -بالمعارف والقيم 

 أثرهامتعددة وتقييم 

4 

التشارك مع 

 اآلخرين

 لتحلي بالمرونة والرضاا -القدرة على العمل بفاعلية واحترام مع الفرق المتنوعة 

 تحمل مسؤولية العمل التعاوني -والتعاون 
3 

االبتكار 
 واإلبداع

التفكير بشكل 

 ابتكاري

يح األفكار تنق - بتكار أفكار جدية وقيّمةا -استخدام مدى واسع من أساليب ابتكار األفكار 

 وتحليلها وتقويمها
3 

العمل بإبداع 

 مع اآلخرين

لبرهنة على ا -قبل وجهات النظر الجديدة ت -تطوير أفكار جديدة وتنفيذها وتفسيرها 

 4 عتباره فرصة للتعلمالنظر للفشل با -األصالة واإلبداع في العمل 

تنفيذ 

 االبتكارات

 1 البتكاريه اهمات ملموسة ومفيدة للمجال الذي سيطبق فتحويل األفكار االبتكارية إلى مسا

الثقافة 

المعلوماتية 

واإلعالمية 

 والتقنية

الثقافة 
 المعلوماتية

الوصول إلى 
المعلومات 

 وتقييمها

كل قييم المعلومات بشت -الوصول إلى المعلومات بكفاءة )الوقت( وبفاعلية )المصادر( 
 نقدي ومتمكن

2 

استخدام 

المعلومات 

 وإدارتها

طبيق المبادئ ت -دارة تدفق المعلومات إ -استخدام المعلومات بشكل دقيق وإبداعي 

 األخالقية والقانونية المرتبطة بالوصول إلى المعلومات واستخدامها
3 

الثقافة 
 اإلعالمية

تحليل الرسائل 

 اإلعالمية

طبيق ت -قيام األفراد بتفسير الرسائل حص كيفية ف -فهم كيفية بناء الرسائل اإلعالمية 

 المبادئ األخالقية والقانونية المرتبطة بالوصول إلى الرسائل اإلعالمية
3 

ابتكار منتجات 

 إعالمية

 ستحداث التعبيرات والتفسيراتا -تصميم األدوات األكثر مالءمة لإلنتاج اإلعالمي 

 األكثر مالءمة في بيئات متنوعة ومتعددة الثقافات
2 

ثقافة تقنية 
المعلومات 
 واالتصال

توظيف التقنية 

 بفاعلية

تطبيق  -وظيف التقنية للوصول إلى المعلومات ت -استخدام التقنية كأداة للبحث والتنظيم 
 3 المبادئ األخالقية والقانونية المرتبطة بالوصول إلى تقنية المعلومات

الحياة 

 والمهنة

التكيف 

 والمرونة

التكييف على 

 التغير

م لعمل بفاعلية في جو يتسا -التكيف على األدوار والمسؤوليات والسياسات المتنوعة 

 بتغيير األولويات
2 

التميز 

 بالمرونة

هم ف -يجابي إالتعامل مع الثناء والمعوقات بشكل  - استثمار التغذية الراجعة بفاعلية

 وجهات النظر، والتفاوض بشأنها وتقييمها للوصول إلى حلول عملية
3 

المبادرة 
والتوجيه 
 الذاتي

إدارة األهداف 

 والوقت

 حقق التوازن بين األهداف قصيرة األمدي -وضع أهداف بمعايير ملموسة وغير ملموسة 

 استغالل الوقت وإدارة عبء العمل بفاعلية -وطويلة األمد 
3 

العمل 
 باستقاللية

 - ه الذاتيي نحو التعلم والتوجيلتميز بالسعا -متابعة المهام وتحديدها وترتيبها وإنجازها 
التأمل  -اللتزام بمبدأ التعلم مدى الحياة ا -القدرة على استكشاف وتوسيع أساليب التعلم 

 النقدي للخبرات الماضية

5 

المهارات 
االجتماعية 
ومهارات فهم 
الثقافات 
 المتعددة

التفاعل مع 

 اآلخرين بكفاءة

رم السلوك بأسلوب محت توجيه -الئم للتحدث تحديد الوقت المالئم لإلصغاء والوقت الم

 ومهني
2 

العمل بفاعلية 
مع فرق 
 متنوعة

وظيف ت -فة االستجابة بعقلية منفتحة ألفكار وقيم مختل - احترام الثقافات المختلفة
 3 االختالفات االجتماعية والثقافية البتكار أفكار جديدة

اإلنتاجية 

 والمساءلة

حديد ت -داف والسعي لتحقيقها حتى في ظل وجود العقبات وضغوط المنافسة وضع األه إدارة المشاريع

 أولويات العمل والتخطيط له وإدارته لتحقيق النتائج المرغوبة
2 

بية، إيجابالبرهنة على امتالك خصائص مرتبطة بإنتاج منتجات عالية الجودة مثل: العمل  إبراز النتائج
 1 ةؤوليلدقة، األخالق، التعاون االحترام، المسواإلدارة بفاعلية، تنفيذ المهام، ا

القيادة 

 والمسئولية

قيادة اآلخرين 

 وتوجيههم

 -هدف توظيف مهارات االتصال الشخصية للتأثير على اآلخرين وتوجيههم نحو تحقيق ال
القي ك المستقيم واألختوظيف السلو -استثمار نقاط قوة اآلخرين لتحقيق أهداف مشتركة 

 اآلخرينللتأثير على 

3 

تحمل 

المسئولية تجاه 

 اآلخرين

 1 التصرف بمسؤولية نحو اهتمامات المجتمع ومصالحة العامة

3 11 24 62 

 

حسب تصنيف مؤسسة الشراكة من  مهارات القرن الحادي والعشرين( إلى 2الجدول رقم ) يشير

إحدى فرع منها مجاالت كبرى، تثالث إلى  تتوزعأجل مهارات القرن الحادي والعشرين، حيث 

مؤشرا  اثنان وستونمهارة فرعية، أنطوى تحتها  أربعة وعشرون يتبعهامهارة رئيسة،  رةعش

 .أسلوب "دلفاي" في ثالث جوالت متتالية باتباعمراجعتها من قبل المختصين وقد تم ، لألداء
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 اتالدراس كتب في والعشرين الحادي القرن مهارات توافر مدى ماالسؤال الثاني:  -

 ن؟ع ما بسلطنة األساسي بعد ما التعليم مرحلة من عشر الحادي للصف تماعيةاالج

 نتائج تكرارات مهارات القرن الحادي والعشرين في المجال األول: (3الجدول )

 المجال
المهارات 

 الرئيسة

المهارات 

 الفرعية
 مؤشرات األداء م

 مجموع التكرارات
 الترتيب

 الكلي الضمني الصريح

 التعلم

 و

 إلبداعا

التفكير 

 الناقد

وحل 

 المشكالت

إستخالص 
األفكار 
 بفاعلية

1 
استخدام أنواع مختلفة من االستدالل 
)كاالستنباط واالستقراء( بما يتناسب 

 مع الموقف التعليمي
109 731 840 1 

استخدام 
التفكير 
 الكلي

2 
تحليل كيفية تفاعل األجزاء مع بعضها 

 9 1  1 معقدةإلنتاج مخرجات نهائية في نظم 

إصدار 

األحكام 

 والقرارات

3 
تحليل وتقويم الدالئل واالدعاءات 

 واالعتقادات
2 1 3 8 

4 
تحليل وتقويم بدائل وجهات النظر 

 الرئيسة
 3 3 8 

 4 75 23 52 الجمع والربط بين المعلومات والحجج 5

6 
تفسير المعلومات وبناء االستنتاجات 

 وفق أفضل تحليل
44 77 121 2 

7 
 التأمل النقدي للخبرات والعمليات التي

 تساعد على التعلم
   10 

حل 

 المشكالت

8 
حل مشكالت غير مألوفة بطرق غير 

 تقليدية ومبتكرة
15 1 16 7 

9 
طرح أسئلة توضح وجهات النظر 
المختلفة بهدف الوصل إلى أفضل 

 الحلول

   10 

 االتصال

 و

 التشارك

التواصل 

 ةبفاعلي

 التعبير عن األفكار بفاعلية في سياقات 10
متنوعة باستخدام مهارات االتصال 

 الشفهي والمكتوب

91  91 3 

 اإلنصات بتركيز لفهم المعاني المتعلقة 11
بالمعارف والقيم واالتجاهات 

 والمقاصد

   10 

توظيف التواصل لتحقيق أهداف  12
نشر األخبار ، أو ) متنوعة مثل

 (أو التحفيز ، أو اإلقناعاإلرشاد، 

3  3 8 

استخدام وسائل وتقنيات متعددة،  13
وإصدار الحكم على فاعليتها، ثم تقييم 

 أثرها

   10 

 التشارك

 مع

 اآلخرين

القدرة على العمل بفاعلية واحترام مع  14
 الفرق المتنوعة

   10 

التحلي بالمرونة والرضا والتعاون  15
ط لتحقيق للوصول إلى حلول وس

 أهداف مشتركة
   10 

تحمل مسؤولية العمل التعاوني،  16
وتقدير المساهمات الفردية لكل عضو 

 في الفريق

   10 

 االبتكار

 و

 اإلبداع

التفكير 

بشكل 

 ابتكاري

استخدام مدى واسع من أساليب ابتكار  17
 األفكار مثل العصف الذهني

26 6 32 5 

مة سواء على ابتكار أفكار جدية وقيّ  18
 نحو تدريجي أو جزئي

1  1 9 

 تنقيح األفكار وتحليلها وتقويمها بهدف 19
 تحسين ومضاعفة الجهود االبتكارية

   10 

 العمل

 بإبداع

 مع

 اآلخرين

تطوير أفكار جديدة وتنفيذها وتفسيرها  20
 لآلخرين بفاعلية

   10 

تقبل وجهات النظر الجديدة واالستفادة  21
مدخالت والتغذية الراجعة في من ال

 عمل المجموعة

 1 1 9 

البرهنة على األصالة واإلبداع في  22
العمل وفهم حدود العالم الواقعي عند 

 تبني أفكار جديدة

17  17 6 

النظر للفشل باعتباره فرصة للتعلم،  23
وإدراك أن االبتكار واإلبداع عملية 

طويلة األمد تتكون من نجاحات 
 اتوإخفاق

   10 

تنفيذ 
 االبتكارات

تحويل األفكار االبتكارية إلى  24
مساهمات ملموسة ومفيدة للمجال 

 الذي سيطبق فيه االبتكار

   10 

  1204 843 361 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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ل الاستخدام أنواع مختلفة من االستدتصدر المؤشر األول )إلى  (3) نتائج الجدول تشير

بلغ  ارات( باقي المؤشرات بعدد تكركاالستنباط واالستقراء بما يتناسب مع الموقف التعليمي

وربما ، ( مرة731( مرة بينما ورد بشكل ضمني )109وقد ورد بشكل صريح ) ،( مرة840)

مام أ تفسح المجالمادة الدراسات االجتماعية بالنصوص المتنوعة التي  غنىى ذلك إلى يعز

ما يتيح بواإلحاطة بالدرس من مختلف الجوانب،  أعمقالموضوعات الواردة بشكل  فهمللمتعلم ا

 له إستخالص األفكار واستنتاجها بتطبيق مختلف أنواع االستدالل.

 فضلأ وفق اتاالستنتاج وبناء المعلومات تفسيرالسادس )أما في المركز الثاني فقد جاء المؤشر  

( 44)غلبها في الجانب الصريح حيث بلغت أتركزت ( مرة، 121)بلغت عدد تكرارات ب (تحليل

طرح بواضعي المناهج ، وقد يسند ذلك إلى اهتمام ( مرة77مرة، في حين بلغت بشكل ضمني )

وطنية أو ال التاريخية أو الجغرافيةالمعلومات  حشرالعديد من األسئلة التي تحث المتعلم على 

 تاجاتاالستنوبالتالي القدرة على وضع  ،هاتحليل ثم من مختلف الجوانبوتبيان مكنوناتها 

 معلومات. المناسبة لها وفق ما توصل إليه من

 مهارات مباستخدا متنوعة سياقات في بفاعلية األفكار عن التعبيربينما جاء المؤشر العاشر )

لها في ( مرة، جاء جُ 91ث بعدد تكرارات بلغت )ركز الثالم( في الوالمكتوب الشفهي االتصال

 كتب جإدراولم يرد لها أي تكرار في الجانب الضمني، وربما يعود ذلك إلى صريح الجانب ال

 أفكارهن بير عمجموعة كبيرة من المناشط التعليمية التي تدعوا المتعلم إلى التعلعينة الدراسة 

من  نمع اآلخريالفعال مهارات التواصل  يهبما يعزز لد، خارجهاأو داخل غرفة الصف  سواء

  ي ثقته بنفسه ويعمل على تطويرها.أخرى يقوجهة، ومن جهة 

 جزاءاأل اعلتف كيفية تحليلثالثة مؤشرات هي المؤشر الثاني )بينما جاء في المركز قبل األخير 

 جدية رأفكا ابتكار(، والمؤشر الثامن عشر )معقدة نظم في نهائية مخرجات إلنتاج بعضها مع

 ظرالن وجهات تقبلالحادي والعشرين ) (، والمؤشرجزئي أو تدريجي نحو على سواء وقيّمة

التكرارات  حيث بلغ عدد( المجموعة عمل في الراجعة والتغذية المدخالت من واالستفادة الجديدة

لصف اطبيعة مادة الدراسات االجتماعية في في كل منها مرة واحدة فقط، وربما يعزى ذلك 

  ا، بسبب تركيزها علىلغبا االحادي عشر والتي ال تعير خصائص تلك المؤشرات اهتمام

 .والوطنيةالجوانب التاريخية والجغرافية  وخاصة ما يتعلق أكبرعناصر المادة بشكل 

، الثالث عشر، الحادي عشر، التاسع، )السابع تسعة مؤشرات هيفي حين جاء في المركز األخير 

الرابع ، الثالث والعشرون، العشرون، التاسع عشر، السادس عشر، الخامس عشر، الرابع عشر

الدراسات االجتماعية للصف الحادي عشر، لم يرد لها أي تكرار في كتب حيث والعشرون( 

ة الدراسات وجود تجانس بين هذه المؤشرات وخصائص ماد إلى عدموربما يعزى ذلك 

يست ضمن ل المؤشراتأن بعض ، كما (9، 7كمؤشرين ) االجتماعية في الصف الحادي عشر

لمادة اللغة العربية، في  قربأك هو لوالذي يعتمد على اإلنصات لذ( 11) المؤشركالمادة نطاق 

بالتقنية واستخدامها والحكم على  اهتمامهبسبب  يتبع لمادة تقنية المعلومات( 13حين أن المؤشر )

ة مع الجماعيوالمشاركة فإن بعض المؤشرات تعتمد على العمل باإلضافة إلى ذلك ، فعاليتها

 في كتب عينة الدراسة،األعمال تلك  هفي وقت تنخفضفي  (16، 15، 14كالمؤشرات ) اآلخرين

فقد يرجع  (23، 20، 19، أما المؤشرات )انعدمت التكرارات الخاصة بهذه المؤشراتولهذا 

األخرى ذات الصلة المباشرة بالموضوعات  يةالمادة بالجوانب االبتكار اهتمام سبب انعدامها إلى
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أما انعدام تنقيح األفكار وتطويرها وتفسيرها لألخرين، تعاد عن وبالتالي االب ،المدرجة فيها

إلى  المجردةالممارسات الخاصة بتحويل األفكار  ندرةإلى  ربما يرجعف( 24التكرارات للمؤشر )

   .تنفيذها وأ تطبيقها ، واعتمادها على تقديم األفكار فقط دونواقع ملموس

 لحادي والعشرين في المجال الثاني نتائج تكرارات مهارات القرن ا: (4الجدول )

 المجال
المهارات 

 الرئيسة

المهارات 

 الفرعية
 مؤشرات األداء م

 مجموع التكرارات
 الترتيب

 الكلي الضمني  الصريح

 الثقافة

 المعلوماتية

 و

 اإلعالمية

 و

 التقنية

الثقافة 

 المعلوماتية

الوصول 
إلى 

المعلومات 
 وتقييمها

1 
ت بكفاءة الوصول إلى المعلوما

 )الوقت( وبفاعلية )المصادر( 
113 24 137 1 

 4 4 1 3 تقييم المعلومات بشكل نقدي ومتمكن 2

استخدام 

المعلومات 

 وإدارتها

3 
استخدام المعلومات بشكل دقيق 
وإبداعي في التقنية أو المشكلة 

 المدروسة

9 3 12 3 

إدارة تدفق المعلومات من مصادر  4

 واسعة ومتنوعة
   6 

5 
تطبيق المبادئ األخالقية والقانونية 
المرتبطة بالوصول إلى المعلومات 

 واستخدامها

   6 

الثقافة 

 اإلعالمية

 تحليل

الرسائل 

 اإلعالمية

 

فهم كيفية بناء الرسائل اإلعالمية  6

 من حيث الطريقة والهدف
   6 

7 

فحص كيفية قيام األفراد بتفسير 
من حيث  الرسائل على نحو مختلف

تضمين القيم ووجهات النظر، 
ومدى تأثير اإلعالم على المعتقدات 

 والسلوكيات

   6 

8 
تطبيق المبادئ األخالقية والقانونية 
المرتبطة بالوصول إلى الرسائل 

 اإلعالمية واستخدامها

   6 

ابتكار 
منتجات 
 إعالمية

تصميم األدوات األكثر مالءمة   9

 لإلنتاج اإلعالمي
1  1 5 

10 
استحداث التعبيرات والتفسيرات 
األكثر مالءمة في بيئات متنوعة 

 ومتعددة الثقافات

   6 

ثقافة 
تقنية 

المعلومات 
 واالتصال

 توظيف

 التقنية 

 بفاعلية 

م استخدام التقنية كأداة للبحث والتنظي 11

 والتقويم
31 1 32 2 

12 

توظيف التقنية وأدوات االتصال 
كات التواصل للوصول واإلنترنت وشب

إلى المعلومات وإدارتها ودمجها 
وتقويمها وإنتاجها بهدف العمل 
 والمشاركة في اقتصاد المعرفة

 1 1 5 

13 
تطبيق المبادئ األخالقية والقانونية 

المرتبطة بالوصول إلى تقنية 
 المعلومات واستخدامها

1  1 5 

  188 30 158 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 

 وبفاعلية الوقت بكفاءة المعلومات إلى الوصولإلى أن المؤشر األول )( 4ظهر نتائج الجدول )ت

ي ف، تركزت معظمها ( مرة137بلغت ) تكراراتاألول بعدد ( قد حاز على المركز المصادر

 ،نيم( مرة في الجانب الض24( مرة بينما انخفضت إلى )113الجانب الصريح حيث بلغت )

إلى  لمتعلمالعديد من المناشط التعليمية التي تدعوا ل كتب العينة إدراجبما يعزى ذلك إلى ور

سرعة ك مراعيا في ذل ،مصادرال مختلف ة بالمادة منلالمعلومات ذات الصعن والتقصي  البحث

 .وفاعليتها أهمية المصادر التي يعتمد عليهاالوصول إلى المعلومات و

 والتنظيم للبحث كأداة التقنية استخدام) الحادي عشرمن نصيب المؤشر  أما المركز الثاني فقد جاء

( 31بلغت ) الصريح حيثلبها في الجانب غ( مرة تركزت أ32غ عددها )لبتكرارات ب( والتقويم
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تنمية المناهج ب معدياهتمام وقد يعود ذلك إلى ، ( مرة في الجانب الضمني1) مرة مقابل

هارات ماكتسابهم تلك ال ألهميةخالل هذه المرحلة الدرسية، نظرا  نيمالمهارات التقنية لدى المتعل

تهيئتهم  لىع دبما يساع ،القرن الحادي والعشرين من جهة أخرى لمهاراتيزا زمن جهة وتع

 للعمل والنجاح في هذا العصر.

 في بداعيوإ دقيق بشكل المعلومات استخدامالمؤشر الثالث )أما المركز الثالث فقد حاز عليه 

يح حيث ( مرة، جاء أغلبها بشكل صر12( وبلغ عدد تكراراته )المدروسة المشكلة أو لتقنيةا

ن تضمذلك إلى سبب وربما يرجع ، ات( مر3بشكل ضمني ) تكررتبينما  اتمر (9بلغت )

ومات من المتعلم توظيف المعلمجموعة من األنشطة واألسئلة الصفية التي تستدعي ل الكتب

بشكل و روسةوطبيعة المشكلة المديها من المصادر المختلفة بما يتناسب والبيانات التي حصل عل

  ، وتحويل المعلومات إلى رسوم بيانية.ذهنيةالخرائط ال، كتصميم وإبداعيدقيق 

دة ة واحوردت التكرارات فيها لمرفقد حازت عليه ثالثة مؤشرات  أما في المركز قبل األخير

 ع سبب ذلكوربما يرج( اإلعالمي لإلنتاج مالءمة األكثر األدوات تصميمالمؤشر التاسع )، كفقط

، وهذا اهجهفي كافة منا إلى عدم اهتمام مادة الدراسات االجتماعية بموضوع الثقافة اإلعالمية

أما  ،اطنةالتي تركز على موضوعات تتعلق بالتاريخ والجغرافيا والمو راجع إلى طبيعة المادة

 وشبكات واإلنترنت االتصال وأدوات التقنية يفتوظ) الثاني عشر ينالمؤشرسبب حصول 

 لمشاركةوا العمل بهدف وإنتاجها وتقويمها ودمجها وإدارتها المعلومات إلى للوصول التواصل

 لمرتبطةا والقانونية األخالقية المبادئ تطبيقوالمؤشر الثالث عشر ) ،(المعرفة اقتصاد في

 ادةمطبيعة هذا المركز فقد يرجع إلى على (، واستخدامها المعلومات تقنية إلى بالوصول

قتصاد با عات المتعلقةووالتي ال تشير إلى الموض ،الدراسات االجتماعية في الصف الحادي عشر

  مات.لمعلوافي التعامل مع تقنية  والقانونيةالمعرفة أو تلك التي تهتم بالمبادئ األخالقية 

امن، ، الثبع، الخامس، السادس، السابعهي )الرا فقد جاءت ستة مؤشراتأما في المركز األخير 

مام م اهتوربما يعزى ذلك إلى عدلم يرد لها أي تكرار في كتب عينة الدراسة،  العاشر(، حيث

ة لت الصة ذاتدفق المعلومات والمبادئ األخالقية والقانوني مادة الدراسات االجتماعية بموضوع

 ها أوأهداف فيسواء مادة لتلك الموضوعات الالوثائق الخاصة بباستخدام المعلومات، حيث لم تشر 

بة النسبفي كتب عينة الدراسة هذا  هذا الجانب ، لذلك لم يتم إدراج موضوعات تعززمحتواها

لمركز اعلى هذا  هاحصول ( فقد يرجع10، 8، 7، 6لمؤشرات )بالنسبة ل(، أما 5، 4للمؤشرين )

ي الصف عية فما مادة الدراسات االجتماكونها وثيقة الصلة بموضوع الثقافة اإلعالمية، بينإلى 

  .الحادي عشر ال تهتم بهذا الجوانب نهائيا
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 نتائج تكرارات مهارات القرن الحادي والعشرين في المجال الثالث: (5الجدول )

 المجال
المهارات 

 الرئيسة

المهارات 

 الفرعية
 مؤشرات األداء م

 مجموع التكرارات
 الترتيب

 الكلي الضمني  الصريح

 الحياة 

 و

 المهنة

التكيف 

 والمرونة

 التكييف 
 على التغير

التكيف على األدوار والمسؤوليات  1
 والسياسات المتنوعة

   7 

العمل بفاعلية في جو يتسم بتغيير  2
 األولويات

   7 

 التميز

 بالمرونة

 7    استثمار التغذية الراجعة بفاعلية 3

4 
 لمعوقات والنقد بشكلالتعامل مع الثناء وا

 إيجابي
   7 

5 
فهم وجهات النظر واالعتقادات، 

والتفاوض بشأنها وتقييمها للوصول إلى 
 حلول عملية في بيئات متعددة الثقافات

   7 

 المبادرة

والتوجيه 

 الذاتي

 إدارة 

 األهداف 

 والوقت

6 
وضع أهداف بمعايير ملموسة وغير 

 ملموسة
   7 

بين األهداف قصيرة األمد  يحقق التوازن 7
 وطويلة األمد

   7 

 7    استغالل الوقت وإدارة عبء العمل بفاعلية 8

 العمل

 باستقاللية 

9 
ا متابعة المهام وتحديدها وترتيبها وإنجازه

 وفق أولوياتها دون إشراف مباشر
   7 

 7    يالتميز بالسعي نحو التعلم والتوجيه الذات 10

11 
رة على استكشاف وتوسيع أساليب القد

التعلم الشخصي واستغالل الفرص 
 الكتساب الخبرة

20  20 3 

 6 1 1  االلتزام بمبدأ التعلم مدى الحياة 12

التأمل النقدي للخبرات الماضية لتوجيه  13
 التقدم نحو المستقبل

   7 

المهارات 
 االجتماعية 
ومهارات 
فهم 

الثقافات 
 المتعددة

عل مع التفا
 اآلخرين
 بكفاءة

تحديد الوقت المالئم لإلصغاء والوقت  14
 المالئم للتحدث

   7 

 7    توجيه السلوك بأسلوب محترم ومهني 15

العمل 

 بفاعلية 

مع فرق 

 متنوعة

16 
 احترام الثقافات المختلفة والعمل بفاعلية
مع أفراد من خليفات اجتماعية وثقافية 

 متنوعة

 9 9 4 

الستجابة بعقلية منفتحة ألفكار وقيم ا 17
 مختلفة

 4 4 5 

18 
توظيف االختالفات االجتماعية والثقافية 
البتكار أفكار جديدة بهدف زيادة اإلبداع 

 والجودة في العمل
 27 27 1 

اإلنتاجية 

 والمساءلة

إدارة 
 المشاريع

19 
وضع األهداف والسعي لتحقيقها حتى في 

 المنافسةظل وجود العقبات وضغوط 
   7 

20 
 تحديد أولويات العمل والتخطيط له وإدارته

 7    لتحقيق النتائج المرغوبة

 إبراز

 النتائج 
21 

البرهنة على امتالك خصائص إضافية 
مرتبطة بإنتاج منتجات عالية الجودة مثل: 

 العمل بإيجابية، واإلدارة بفاعلية، تنفيذ
 م،الحتراالمهام، الدقة، األخالق، التعاون، ا

 المسؤولية

   7 

القيادة 

 والمسئولية

 قيادة 

اآلخرين 

 وتوجيههم

22 
توظيف مهارات االتصال الشخصية 
ومهارات حل المشكالت للتأثير على 
 اآلخرين وتوجيههم نحو تحقيق الهدف

   7 

23 
استثمار نقاط قوة اآلخرين لتحقيق أهداف 

 مشتركة
   7 

 واألخالقي للتأثير توظيف السلوك المستقيم 24
 على اآلخرين

   7 
تحمل 

 المسئولية 
اتجاه 
 اآلخرين

25 
التصرف بمسؤولية نحو اهتمامات 

 2 26 9 17 المجتمع ومصالحة العامة

  87 50 37 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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 لثقافيةوا الجتماعيةا االختالفات توظيفالمؤشر الثامن عشر ) تصدر( 5تبين نتائج الجدول )

الي تكرارات جميع المؤشرات بإجم (العمل في والجودة اإلبداع زيادة بهدف جديدة أفكار البتكار

قد وصريح، ، تركزت كلها في الجانب الضمني ولم يرد لها أي تكرار في الجانب ال( مرة27بلغ )

على  حث المتعلمينبمناهج الدراسات االجتماعية في هذا الصف  معدي اهتمامإلى يعزى ذلك 

عية جتمااال خلفياتبعض النظر عن الوالجماعات العالقات اإلنسانية مع مختلف األفراد  تنمية

  .داعيةلتجويد العمل بصورة إباستغالل تلك االختالفات وينتمون إليها،  والثقافية التي 

ت امااهتم التصرف بمسؤولية نحوبينما حصل على المركز الثاني المؤشر الخامس والعشرون )

ث بلغت بشكل صريح حي ها( مرة جاء أكثر26تكراراته )وبلغت عدد  (المجتمع ومصالحة العامة

لدراسات اهتمام مادة ا، وقد يسند سبب ذلك إلى ( مرات9( مرة، بينما وردت بشكل ضمني )17)

فوس ن ة في، وبالتالي غرس القيم الوطنياالجتماعية ببناء المواطن الصالح من مختلف الجوانب

 المجاالت. ىالمتعلمين بما يخدم مصالحة الوطن في شت

 لمالتع يبأسال وتوسيع استكشاف على القدرةبينما جاء في المركز الثالث المؤشر الحادي عشر )

ت تركز ( مرة20( بإجمالي عدد تكرارات بلغت )الخبرة الكتساب الفرص واستغالل الشخصي

 ىك إلات في الجانب الضمني، وقد يرجع سبب ذلفي الجانب الصريح ولم ترد لها تكرار اكله

 لىهم عأهمية إكساب المتعلمين في هذه المرحلة العمرية لمجموعة من المهارات التي تساعد

امل مع التع القدرة علىالخبرات الشخصية وبالتالي تنويع األساليب التعليمية، بما يعزز لديهم 

  فيه. يعيشونمعطيات العصر الذي 

بعدد  (اةالحي ىمد التعلم بمبدأ االلتزامقبل األخير فقد جاء المؤشر الثاني عشر ) أما في المركز

دراسات أن مادة الإلى  ذلك عزىي، وربما في الجانب الضمني ورد( مرة فقط 1تكرارات بلغت )

تطرق تم الومبدأ التعلم مدى الحياة بشكل مباشر،  تندر بها الموضوعات التي تعززاالجتماعية 

 ث المتعلمالعديد من المناشط التي تحمن خالل  اتضحبشكل غير مباشر، هذا المبدأ  خصائصإلى 

 لمعارف، والبحث عن افي جميع مراحل حياتهوتلقى العلم من مختلف المصادر  استمراريةعلى 

 .التي تواجه لمشكالتاوحل  كتابة التقارير والبحوثك ،المتنوعة من مصادر مختلفة

 لدراسةاعينة كتب عشر مؤشرا لم يرد لها أي تكرار في  ثمانيةخير بينما جاء في المركز األ

التاسع،  ثامن،ال الرابع، الخامس، السادس، السابع، األول، الثاني، الثالث،وهذه المؤشرات هي: )

عشرون، التاسع عشر، العشرون، الحادي واللرابع عشر، الخامس عشر، االثالث عشر،  العاشر،

ة دماتب كيعزى ذلك إلى طبيعة د ، وقوالعشرون، الرابع والعشرون( الثاني والعشرون، الثالث

ادة وتركيزها على موضوعات محددة تخدم المالدراسات االجتماعية في الصف الحادي عشر، 

لك ائص تتعزز خصوبالتالي البعد عن ، بشكل مباشر كالجوانب التاريخية والجغرافية والوطنية

 ةنالعيب كتب اانعدامه، مما أسهم في ية الداخلية أو الخارجيةسواء في المناشط التعليمالمؤشرات 

 بشكل واضح.
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 اتالدراس كتب في والعشرين الحادي القرن مهارات تضمين مدى ماالسؤال الثالث:  -

اب كت لكل وفقا األساسي بعد ما التعليم مرحلة من عشر الحادي للصف االجتماعية

 مدرسي؟

 درسيةمال الكتبالقرن الحادي والعشرين حسب نتائج تكرارات مهارات : (6الجدول )

ل
جا
لم
ا

 

 مجموع التكرارات الكتب المدرسية للصف الحادي عشر

 هذا وطني في

السيرة الحضارية  

 لع مان 

 الجغرافيا االقتصادية الحضارة اإلسالمية
 1الفصل 

النسب 

 المئوية

الفصل 

2 

لنسب ا

 المئوية

المجموع 

 الكلي

النسب 

 المئوية

الفص

ل 

 ولاأل

الفص

ل 

 الثاني

ع
و
جم
لم
ا

 

الفص

ل 

 األول

الفص

ل 

 الثاني

ع
و
جم
لم
ا

 

الفص

ل 

 األول

الفص

ل 

 الثاني

ع
و
جم
لم
ا

 

1 194 115 
30

9 
193 154 

34

7 
300 248 

54

8 

687 517 1204 

٥٧.٠
٦ % 

٤٢.٩
٤ % 

100 
% 

2 31 22 53 34 29 63 30 42 72 

95 93 188 

٥٠.٥
٣ % 

٤٩.٤
7 % 

100 
% 

3 23 9 32 12 23 35 14 6 20 

49 38 87 

٥٦.٣
٢ % 

٤٣.٦
8 %  

100 
% 

مجمو

 ع

الكتا
 ب

394 445 640 831 648 
147
9 

% ٣٠.٠ ٢٦.٦٤9 ٤٣.٢٧ 
٥٦.١

9 % 
٤٣.٨

١ % 
100 

% 

الترتي

 ب
3 2 1 - 

 1479 الكلي

 

شرين إلى وجود تفاوت في توزع تكرارات مهارات القرن الحادي والع( 6تشير نتائج الجدول )

الدراسات االجتماعية للصف الحادي عشر، حيث جاء في المركز األول كتاب بين كتب 

، وقد تركزت (% ٤٣.٢٧( مرة مشكل ما نسبته )640وبلغت تكراراته ) (الجغرافيا االقتصادية)

، أغلب تكرارات هذا الكتاب في المجال األول ثم المجال الثاني وفي األخير جاء المجال الثالث
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العديد من الموضوعات التي تعزز مهارات القرن  ةطرحعزى تصدر هذا الكتاب إلى وربما ي

من خالل كالتفسير والتحليل والتعليل الحادي والعشرين سواء في المحتوى أو المناشط المختلفة، 

والصور، باإلضافة إلى حث المتعلمين على الجمع والربط بين المعلومات  الخرائط واألشكال

 ت بينها بما يتناسب مع الموقف التعليمي.وتكوين العالقا

 

( مرة 445( بإجمالي تكرارات بلغت )اإلسالمية الحضارةأما المركز الثاني فقد جاء كتاب )

 جاء ألخيرا%(، جاء أكثرها في المجال األول ثم المجال الثاني، وفي  ٣٠.٠9وبنسبة تصل إلى )

و أاألنشطة سواء في الكتاب  عاتموضوتركيز  وربما يرجع سبب ذلك إلى ،المجال الثالث

و من ألفة على ما يساعد المتعلم على استخراج األفكار واستنتاجها من النصوص المخت األسئلة

ن عبير ، كذلك إتاحة الفرصة للمتعلم للتعخالل البحث والتقصي عنها من المصادر المتنوعة

ي لمتعلم فلقلية مام المدركات العالمختلفة، وبالتالي يفسح المجال أاآلراء واألفكار في المواقف 

  تنمية مهارات التفكير العليا بما يتسق مع مهارات القرن الحادي والعشرين.

عدد ب واألخير بالمركز الثالث (لعُمان الحضارية السيرة في وطني هذافي حين جاء كتاب )

ول ل األعظمها في المجامتركزت  مرة %( ٢٦.٦٤شكلت ما نسبته ) مرة (394تكرارات بلغت )

الكتب ي فعرفي قلة الكم الموربما يعزى ذلك إلى يليه المجال الثاني وأخيرا جاء المجال الثالث، 

علمين، وس المتبغرس القيم الوطنية في نف تحديدا الكتابهذا كما قد يعزى إلى اهتمام بشكل عام، 

هارات م عززتالتي  ةالعلمي المحتوياتمما أسهم في قلة  ،ئهوهذا يعد ضمن األهداف الرئيسة لبنا

   في الكتاب. القرن الحادي والعشرين
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 التوصيات:

 يوصي الباحث بالنقاط اآلتية:

ة الدراسات االجتماعي مناهجضرورة تضمنين مهارات القرن الحادي والعشرين في  -

 ولجميع الصفوف الدراسية.

أهمية التوزان في توزيع مهارات القرن الحادي والعشرين في كتب الدراسات  -

 االجتماعية للصف الحادي عشر.

اني المجال الث كتب الدراسات االجتماعية للصف الحادي عشر بمهارات تدعيمضرورة  -

 .نة(ة والمه)الحياالمجال الثالث مهارات ( وواإلعالمية والتقنية المعلوماتيةالثقافة )

 المعلمين على توظيف مهارات القرن الحادي والعشرين في التدريس.تدريب  -

 حات:مقترال

 ما يأتي: إليها الدراسة توصلتفي ضوء النتائج التي  يقترح الباحث

القرن  هاراتم على ضوء مناهج الحلقة األولى والحلقة الثانية من التعليم األساسي تحليل -

 الحادي والعشرين.

 شرين.التعليم ما بعد األساسي لمهارات القرن الحادي والعقياس مدى امتالك طالب  -

ب لطالة دراسية مبنية على ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين قياس فاعلية وحد -

 التعليم ما بعد األساسي. 
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