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الثانوية فى ضوء مهارات القرن   منهج عمم االجتماع بالمرحمةمحتوى تطوير 
 الحادي والعشرين

 فيصلعبد المنعم عبير  /دأ.م.
 :ممخص البحث

الصو  الاواني الاوانوت لتنميوة  علوم االجتمواع لطوبل محتوو  مونيج ىدف البحث إلى تطووير 
 وعي الطبل  بميارات القرن الحادت والعشرين، إلعدادىم للحياة والعمل في ىذا العصر.

 اعتمد البحث على كبًل من المنيج:
 التجريبي. -   الوص  التحليلي.  - أ

 تم قياس فاعلية التصور المقترح بالتطبيق على مجموعتي البحث )الضابطة والتجريبية(.
توووااج البحووث فاعليوووة التصووور المقتووورح علوووى تنميووة وعوووي الطووبل  بوووبعض ميوووارات أظيوورت ن

القوورن الحووادت والعشوورين، وقوود ظيوور ذلووك موون تووبلل النتووااج التووي أسوو ر عنيووا اتتبووار ميووارات 
الت كير الناقد، واستبانة ميوارات التواصول والمرونوة، واسوتبانة ميوارات الوتعلم اإلل،ترونوي، ويرجو  

عات التصور المقترح علوى أنشوطة وميوارات جديودة وأساسوية للت،يو  مو  ذلك إلى احتواء موضو 
 أسالي  ومتطلبات الحياة المتغيرة.
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Developing the Content of  the Secondary Stage Sociology 
Curriculum in Light of  the Twenty First Century Skills 
 
Abstract 
     The research aimed at developing the content of Sociology 
for the second grade secondary stage students, and developing 
the awareness of the students of developing the twenty first 
century skills to prepare them for life and work in this era. The 
research depended on both curriculums: a) Analytical 
descriptive,  and b) Experimental. The effectiveness of the 
suggested perception was measured by the implementation on 
both the research groups ( control  and experimental). The 
results of the research revealed the effectiveness of the 
suggested perception on developing the awareness of the 
students on some of the twenty first century skills and this 
appeared through the results which resulted in the critical 
thinking skills test, and the flexibility and communication skills 
questionnaire , and the electronic learning  skills questionnaire , 
this is due to the content of the suggested perception which 
contained activities and new and essential skills to adapt with 
the requirements and methods of the changing life. 
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الثانوية فى ضوء مهارات القرن   منهج عمم االجتماع بالمرحمةمحتوى تطوير 
 الحادي والعشرين

 فيصلعبد المنعم عبير  /دأ.م.
 مقدمة:ال

ر السري  في كافة مجاالت المعرفة والعلوم يتص  القرن الحادت والعشرين بالتطو 
والت،نولوجية الياالة المتصلة بكافة مجاالت الحياة، وظيور العديد من واال،تشافات العلمية 

المتغيرات العلمية والمعلوماتية والاقافية والوظي ية، وتطور وساال اإلنتاج والتواصل، بل وفي 
لى متطلبات الحياة والعمل، مما أد  إلى تغير وساال الحياة ن سيا، وألقى كل ذلك بظبللو ع

في طبيعة الميارات البلزمة لؤلفراد للحياة في القرن الحادت والعشرين، وكان لذلك كبير 
األار على النظم التعليمية، حيث باتت غير قادرة بأدواتيا الحالية والتقليدية على إعداد 

 الطال  بما يمكنو من مواجية تحديات العصر الحالي.
وتعد ميارات القرن الحادت والعشرين من الميارات الضرورية والمتطلبة في الوقت الراىن 

 ألىميتيا في إعداد الطبل  للمستقبل.
 ,witteaا وأترين )تايو ويعتمد تنمية ميارات القرن الحادت والعشرين كما أوضحت دراسة 

et. Al: 2015لدراسي والمعلم ( على مجموعة من المستويات ترتبط بمحتو  المنيج ا
والبياة التعليمية والطبل ، حيث يج  مراجعة مد  تضمين المناىج الدراسية لتلك الميارات 
عبر المحتو  العلمي، م  تركيز المعلمين على الميارات األساسية المتطلبة، واالنتقال من 

ادت التمركز على التبرات التعليمية إلى الت،امل بين تلك التبرات وميارات القرن الح
والعشرين، باإلضافة إلى التدرج بين تلك الميارات، حيث يتم البدء بميارات الت كير وحل 

ت،نولوجيا المعلومات المشكبلت يلييا توظي  التطبيقات الت،نولوجية وا،تسا  ميارات 
واالتصال، م  التزامن بميارات التواصل والتعاون والتوجيو الذاتي والقيادة والمرونة والت،ي  

 ل المساولية.وتحم
ارتبطت ميارات القرن الحادت والعشرين بصورة مباشرة بطبيعة القرن الحادت والعشرين 
ومتطلباتو، لذا قامت مؤسسة الشرا،ة من أجل ميارات القرن الحادت والعشرين بالواليات 
المتحدة األمريكية بتحديد مجموعة من الميارات لضمان نجاح الطبل  في الحياة األ،اديمية 

ضمن ميارات الت كير )الناقد واإلبداعي وحل توالشتصية، وت لوظي ية واالجتماعيةوا
المشكبلت(، وميارات التعلم والبحث والتواصل، والميارات الت،نولوجية منيا االتصال 
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المعلومات والاقافة المعلوماتية، وميارات القيادة والمساولية االجتماعية  وت،نولوجيا
 (9109ذاتي. )فتحي البحراوت: واالستقبللية والتوجو ال

وت،من أىمية ميارات القرن الحادت والعشرين في كونيا أحد متطلبات القدرة على الحياة 
والنجاح في امتبلك مقومات االستمرارية، تاصة في ظل مشكبلت ذات مستويات معقدة، 

ناىج أن ت،امليا بشكل مقصود ومنيجي في موتشابك المعرفة وتطبيقاتيا، ىذا إلى جان  
التعليم عامة، وعلم االجتماع بص ة تاصة يمكن التربويين من إنجاز العديد من األىداف، 

مكن المتعلمين )الطبل ( من التعلم واإلنجاز لمستويات عليا، بما يضمن انتراطيم في وت  
عملية التعليم ويساعدىم على بناء الاقة، وىذا باإلضافة إلى أنيا تعدىم لبلبت،ار والقيادة 

 (9108مشاركة ب اعلية في الحياة المدنية. )يوس  اليويش: وال
كما أن تنمية ميارات القرن الحادت والعشرين يعزز لد  الطبل  المشاركة اإليجابية في 
المواق  وعمليات البحث واالستقصاء والعمل التعاوني والتواصل والدافعية والاقة، م  التركيز 

 (9106متنوعة تتسم بالمرونة. )نوال شلبي:  على تنمية ميارات الت كير وفق مسارات
كل ىذا يتطل  إعادة النظر في الميارات التي يحتاجيا المتعلمون )الطبل ( إلعدادىم 

 مناسبًا للحياة والعمل في ىذا العصر.إعدادًا 
وىناك ات اق على وجود فجوة عميقة بين الميارات التي يتعلميا الطبل  في المدرسة، 

نيا في حياتيم الواقعية والعمل في مجتم  المعرفة، وعلى أن المناىج وتلك التي يحتاجو 
الحالية لم تعد كافية إلعداد الطبل  للحياة والعمل في عالم اليوم المتغير الذت يقوده التطور 

 الت،نولوجي.
( التي أوضحت وجود فجوة كبيرة بين ما يتعلمو الطبل  9108ويؤكد ذلك )منى غندورة: 

الضرورية للحياة التي ت رضيا طبيعة العصر الذت يعيشو الطبل ، وتعد وبين الميارات 
ميارات القرن الحادت والعشرين من مترجات البحوث والشرا،ات التي عملت على ربط 

 .مترجات النظام التعليمي بمتطلبات القرن الحادت والعشرين
رن الحادت ( بضرورة تطوير المناىج وفق ميارات الق9108وأوصت )ريمين الغامدت: 

 والعشرين وموا،بة التغيرات العالمية.
اير ) ( أوصت بضرورة إعادة تقييم المناىج Patrick and Estherودراسة باتريك وا 

 وأنشطة واستراتيجيات التدريس وأسالي  التقويم في ضوء ميارات القرن الحادت والعشرين.
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ات البلزمة للنجاح في ونتيجة لذلك فمن الضرورت تزويد المتعلمين )الطبل ( بالميار 
 مجتمعاتيم وعمليم في القرن الحادت والعشرين، بل والعمل على تنميتيا.

 مشكمة البحث:
 ومن ام فإن البحث الحالي يسعى لئلجابة على السؤال الرايس التالي:

"ما فاعمية منهج مقترح لمحتوى منهج عمم االجتماع لمصف الثاني الثانوي في 
 والعشرين؟ ضوء مهارات القرن الحادي

 ويت رع من ىذا السؤال األسالة التالية:
 ما ميارات القرن الحادت والعشرين البلزمة لطبل  الص  الااني الاانوت؟.0
ما مد  توافر ميارات القرن الحادت والعشرين في محتو  منيج علم االجتماع لطبل  .9

 الص  الااني الاانوت؟
تماع لطبل  الص  الااني الاانوت في ما التصور المقترح لمحتو  منيج علم االج.3

 ضوء ميارات القرن الحادت والعشرين؟
ما فاعلية التصور المقترح لمحتو  منيج علم االجتماع على تنمية وعي الطبل  .4

 بميارات القرن الحادت والعشرين؟
  أهداف البحث:

 ىدف البحث الحالي إلى ما يلي:
 زمة لطبل  الص  الااني الاانوت.تحديد ميارات القرن الحادت والعشرين البل.0
تقديم تصور مقترح لمحتو  منيج علم االجتماع لتنمية بعض ميارات القرن الحادت .9

 والعشرين لطبل  الص  الااني الاانوت.
قياس فاعلية التصور المقترح لمحتو  منيج علم االجتماع على تنمية وعي الطبل  .3

 ببعض ميارات القرن الحادت والعشرين.
تأ،يد على أىمية تنمية بعض ميارات القرن الحادت والعشرين للت،ي ، والنجاح م  ال.4

 المجتم ، والعمل في القرن الحادت والعشرين.
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  حدود البحث:
 اقتصر البحث الحالي على الحدود التالية:

تطوير االىداف والمحتو  التاص بمنيج علم االجتماع لد  طبل  الص  الاانى  أ.
 الاانو .
وعة من طبل  الص  الااني الاانوت بمحافظة القاىرة، بيدف تنمية وعييم مجم . 

 بميارات القرن الحادت والعشرين.
قياس فاعلية التصور المقترح لتنمية ميارات القرن الحادت والعشرين لطبل  الص   .ج

 الااني الاانوت.
  منهج البحث:

 :ما يلياتب  البحث 
طار النظرت للبحث، وتحليل محتو  منيج المنيج الوص ي التحليلي: عند عرض اإل - أ

 علم االجتماع للعام الحالي.
المنيج التجريبي: في ال،ش  عن فاعلية وحدتين من التصور المقترح لمحتو  منيج  -  

 علم االجتماع على تنمية وعي الطبل  بميارات القرن الحادت والعشرين.
 إجراءات البحث:

 التالية: لئلجابة على تساؤالت البحث اتبعت التطوات
إعداد قاامة أولية بميارات القرن الحادت والعشرين لتنمية وعي طبل  المرحلة الاانوية  أواًل: 
 آلرااينوضبطيا من تبلل عرضيا على مجموعة من السادة المحكمين وتعديليا وفقًا  بيا،

 العلمية، إلعداد القاامة في صورتيا النيااية.
في ضوء  9108/9109م االجتماع بالعام الدراسي اانيًا: تحليل محتو  وأىداف منيج عل

 القاامة النيااية لميارات القرن الحادت والعشرين.
االاًا: تصميم تصور مقترح لمحتو  منيج علم االجتماع لتنمية وعي الطبل  بميارات 

 القرن الحادت والعشرين، من حيث:
 األسس التي يستند إلييا التصور المقترح. -0
 ور المقترح.األىداف العامة للتص -9
 محتو  التصور المقترح. -3
 ستراتيجيات التدريس.اطرق و  -4
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 أسالي  التقويم. -5
 دليل المعلم. -6

 رابعًا: إعداد أدوات البحث، وتتمال في:
 اتتبار ميارات الت كير الناقد. -
 استبانة ميارات التواصل والمرونة. -
 استبانة ميارات التعلم اإلل،تروني. -

 رح على تنمية الوعي بميارات الاقافة الرقمية من تبلل:تامسًا: قياس فاعلية التصور المقت
 اتتيار مجموعة البحث. -
 التطبيق القبلي ألدوات البحث. -
 تدريس وحدتين من التصور المقترح. -
 التطبيق البعدت ألدوات البحث. -
 رصد النتااج وتحليليا ومعالجتيا إحصاايًا وت سيرىا. -

 لبحث.سادسًا: التوصيات في ضوء ما تس ر عنو نتااج ا
 مصطمحات البحث:

ميارات القرن الحادت والعشرين: مجموعة من الميارات الضرورية لضمان استمرار 
المتعلمين )الطبل ( في التعليم والتعلم، ويحتاجونيا في حياتيم الشتصية ومساراتيم 

 الوظي ية، وتتمال في:
 ميارات الت كير الناقد وحل المشكبلت واإلبداع واإلنتاج. -
 علم اإلل،تروني واقافة ت،نولوجيا المعلومات واالتصال.ميارات الت -
ميارات التواصل والمرونة والت،ي  وقيادة الذات والت اعل االجتماعي  -

 والقيادة والمساولية.
 )اإلطار النظري(

تمال ميارات القرن الحادت والعشرين السلوكيات وعمليات الت كير التي يستتدميا 
ي العمل م  اآلترين لتعميق فيميم للمحتو ، وتوفير قدرة الطبل  في تعلم محتو  معين، وف

واسترجاعيا  كبيرة لدييم على التعلم ومساعدتيم على ت،وين بنى م اىيمية لتتزين المعلومات
 .واستتداميا بطرق جديدة غير متوقعة

ويتمال اليدف العام من تنمية وعي طبل  المرحلة الاانوية بميارات القرن الحادت 
ي مساعدة المتعلمين على أن يكونوا م كرين مبدعين، قادرين على حل والعشرين ف

 الية.عالمشكبلت، متمل،ين للميارات الضرورية للتعلم والحياة والعمل ب 
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وانطبلقًا من ذلك، تعاونت العديد من المؤسسات والمنظمات المعنية بالتعليم لتضمين 
ذه الميارات والمناىج الدراسية، ىذا ميارات القرن الحادت والعشرين وتحقيق الت،امل بين ى

وقد عنيت مشروعات أتر  بتدريس ىذه الميارات للطبل  وتقويميا، ومن ذلك مشروع 
 Assessment and Teaching ofالتقويم والتدريس لميارات القرن الحادت والعشرين 

21 Century skills رين، الذت اقترح طرقًا لتدريس وتقييم ميارات القرن الحادت والعش
وأيضًا الجمعية الوطنية لمعلمي العلوم التي وضعت ترااط توضح أما،ن االلتقاء أو التقاط  

Intersection maps  ،بين ميارات القرن الحادت والعشرين والمجاالت الدراسية المتتل ة
مال ىذه الترااط تمكن كل من المعلمين ومطورت المناىج وصناع القرار من الوقوف على 

 :Hiongوسة ل،ي ية ت،امل ميارات القرن الحادت والعشرين م  ىذه المجاالت. )أمالة ملم
2014) 

وكذلك قسم التربية العملية بالمعيد الوطني للصحة الذت قدم ورشة عمل لتضمين وتنمية 
 ميارات القرن الحادت والعشرين لد  المتعلمين من تبلل:

 محتو  المنيج. -
 طرق التدريس والتقويم. -
 نية للمعلمين.التنمية المي -
 بياات التعلم. -

وأن االىتمام بأحد ىذه العناصر فقط أو بعضيا لن يؤدت إلى تحقيق األىداف التي 
 نسعى إلى تحقيقيا.

ينطلق الميتمون بتنمية ميارات القرن الحادت والعشرين من عدد من االفتراضات ىي: 
 (9105)نوال شلبي: 

عما كان عليو من قبل، وعن  اتتبلفًا جذرياً  العالم الذت يعيش فيو المتعلمون اليوم يتتل  -0
 العالم الذت سيعيشون فيو غدًا، وىذا يقتضي اتتبلفًا فيما يمتل،ونو من ميارات.

التطور الياال في مجال ت،نولوجيا المعلومات واالتصاالت غير تمامًا من طبيعة عمليتي  -9
 التعليم والتعلم.

، تعتمد على ت،امل والتعلم ديدة للتعليمتؤسس ميارات القرن الحادت والعشرين معايير ج -3
المواد الدراسية األساسية م  عدد من األفكار البياية التي تشج  على استتدام ميارات 

 القرن الحادت والعشرين.
 يمكن تنمية ميارات القرن الحادت والعشرين، إذا توافر عدة عوامل وت،املت وىي: -4
 معلم ك ء. -
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اام على المشروعات، والتعلم القاام على حل طرق تدريس حدياة مال )التعلم الق -
 المشكبلت(.

ميارات القرن الحادت والعشرين مجموعة من الميارات الضرورية إلعداد المتعلمين وتمال 
 )الطبل ( للتعلم والحياة والعمل في القرن الحادت والعشرين.

 (Stevens: 2012تعددت تصني ات ىذه الميارات ومنيا: )
 دت والعشرين للمتتبر التربوت لئلقليم الشمالي المركزت ميارات القرن الحاNorth 

Central Regional Educational Laboratory 
 .Digital Age Literacyميارات العصر الرقمي  -
 .Inventive Thinkingميارات الت كير اإلبداعي  -
 .Effective Communication ميارات التواصل ال عال -
 .High Productivityميارات اإلنتاجية العالية  -

  .ميارات القرن الحادت والعشرين لمنظمة التعاون االقتصادت والتنميةThe 
Organization For Economic and Development. 

 استتدام األدوات ت اعليًا.  -
 الت اعل في مجموعات متباينة. -
 التصرف بشكل مستقل. -

 ات والمعاىد. ميارات القرن الحادت والعشرين للجمعية األمريكية لل،ليThe 
American Association of state colleges and universities 

 معرفة عن الاقافات البشرية وعن العالم الطبيعي وال يزيقي. -
 ميارات عملية وعقلية. -
 المساولية االجتماعية والشتصية. -
 التعلم الت،املي. -

 حادت والعشرين ميارات القرن الحادت والعشرين لشرا،ة من أجل ميارات القرن ال
Partnership For 21 Century Skills. 

 التعلم واالبت،ار. -
 اإلبداع واالبت،ار. -
 الت كير الناقد وحل المشكبلت. -
 التواصل والتعاون. -
 ت،نولوجيا المعلومات ووساال اإلعبلم. -
 ميارات الحياة المينية )المرونة والقدرة على الت،ي (. -
 القيادة والمساولية. -

لقرن الحادت والعشرين في ىذا البحث: "مجموعة من الميارات ويقصد بميارات ا
الضرورية لضمان استمرار المتعلمين )الطبل ( في التعليم والتعلم، ويحتاجونيا في 

 حياتيم الشتصية ومساراتيم الوظي ية، وتتمال في:
 ميارات الت كير الناقد وحل المشكبلت واإلبداع واإلنتاج. -
 واقافة ت،نولوجيا المعلومات واالتصال.ميارات التعلم اإلل،تروني  -
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ميارات التواصل والمرونة والت،ي  وقيادة الذات والت اعل االجتماعي  -
 والمساولية االجتماعية.
 أىمية ميارات القرن الحادت والعشرين:

ير  المتتصصون أن ت،امل ميارات القرن الحادت والعشرين بشكل مقصود ومنيجي في 
التربويين من إنجاز العديد من األىداف التربوية التي لم تتحقق  مناىج التعليم سوف ي مكن

 (Ken: 2014منذ سنوات عديدة، ويبررون ذلك لما يلي: )
 واإلنجاز في المواد الدراسية األساسية.ي مكن ميارات القرن الحادت والعشرين المتعلمين من تحقيق مستويات عليا من التعلم  -
العشرين إطارًا منظمًا يضمن انتراط المتعلمين في توفر ميارات القرن الحادت و  -

 عمليتي التعلم وبناء معرفتيم مما يساعدىم على بناء الاقة بأن سيم.
 تمال ميارات القرن الحادت والعشرين إطارًا للتنمية المينية للمعلمين. -
مشاركة ت عد ىذه الميارات المتعلمين لبلبت،ار والقيادة في القرن الحادت والعشرين وال -

 ب اعلية في الحياة المدنية.
وىناك ات اق على أن تنمية ميارات القرن الحادت والعشرين يتمال في ابلاة مبادئ 

 (The National Science: 2013أساسية ىي: )
 التأ،يد على التطبيق. -أ
 التوجيو نحو بناء الروابط. - 
 الحث على المشاركة. -ج

ج  مراعاة مجموعة من األسس لدمج وتنمية وحتى تتحقق ىذه المبادئ الابلاة ي
 ميارات القرن الحادت والعشرين وتتمال في:

ربط الجان  المعرفي للمحتو  بتطبيقات من العالم الواقعي، وذلك من تبلل مواق   -
تعرض مشكبلت حقيقية تمكن المتعلمين من رؤية كي ية ربط ما يتعلمونو بحياتيم الواقعية 

 بالعالم من حوليم.
لتأ،يد على ال يم العميق للمحتو ، وذلك بالتركيز على مشروعات ومشكبلت تتطل  ا -

من المتعلمين استتدام معلوماتيم بطرق جديدة ومبت،رة وتوسي  فيميم من تبلل التعاون 
 م  اآلترين.

مساعدة المتعلمين على فيم عمليات الت كير التي يستتدمونيا والسيطرة علييا  -
تعكس استراتيجيات الت كير، وتوضح مد  فاعليتيا في تحقيق  بتضمين أنشطة معرفية

 اليدف منيا.
استتدام الت،نولوجيا لمساعدة المتعلمين على الوصول للمعلومات، وتحليليا وتنظيميا  -

ومشاركتيا م  اآلترين، والسماح ليم بتحديد األدوات الت،نولوجية المناسبة للميام التي 
 يقومون بيا بشكل مستقل.

فير فرص للمتعلمين ليصبحوا منتجين للمعرفة، إلى جان  أنيم مستيل،ون تو  -
للمعرفة، وذلك بتوفير ال رص لبناء ونشر معرفتيم على مواق  تسمح لآلترين بتقييميا، 

 ىذا إلى جان  تقييم مساىمات اآلترين.
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 للت كير، يطبقون فييا اانتراط المتعلمين في حل مشكبلت معقدة تتطل  ميارات علي -
 ما تعلموه وصواًل إلى منظورات وحلول جديدة للمشكبلت.

توفير ال رص للمتعلمين للعمل معًا في جمي  المعلومات وحل المشكبلت وتبادل  -
 األفكار وتلق أفكار جديدة.

ميم ين يتحملون المساولية في تعلتوفير ال رص للمتعلمين ليصبحوا متعلمين ذاتي -
والتواصل م  اآلترين لتنمية ميارات الحياة الواقعية ويتعلمون كي ية العمل والتعاون 

 والعمل.
مساعدة المتعلمين على الربط بين المواد الدراسية المتتل ة، وبين أفكارىم ومعلوماتيم  -

 السابقة وتعلميم البلحق.
ميارات القرن  وتنميتوفير أنشطة إارااية وتبرات تعليمية تدعم محتو  المنيج  -

 ن تبلل االستقصاء والرحبلت الميدانية.الحادت والعشرين م
تعزيز ميارات التعلم التعاوني والتعلم الذاتي وتحمل المساولية في التعلم، م  ميارات  -

 التقييم الذاتي المستمر.
 ومن ميارات القرن الحادت والعشرين:

 [ الت كير الناقد:0
الذت تميز بالتقدم السري  يعد الت كير الناقد من األىداف التربوية اليامة في ىذا العصر 

في جمي  المجاالت، وظيور العديد من المشكبلت التي تواجو األفراد، مما يتطل  االتتيار 
بين أفضل الحلول، والقدرة على االتتبار الجيد واتتاذ القرار تتضمن القدرة على قياس 

 البداال، وتقويميا تقويمًا صحيحًا وىو جوىر الت كير الناقد.
بغي أن ينشأ المتعلم على أنو ذو عقل ناقد، وال يترك ت كيره للصدفة، بل وعلى ذلك ين

يتعلم كي  يسألن ومتى يسأل، وكي  يستدل ومتى يستتدم االستدالل، وأت طرق االستدالل 
 يستتدم، أت يتعلم كي  ي كر ت كيرًا ناقدًا.

نية، ويشج  ىذا باإلضافة إلى أن الت كير يتدم استقبللية المتعلم، ويدعو إلى العقبل
التبلميذ على ا،تشاف المعلومات، وعلى استتدام معارفيم ومياراتيم واستبصاراىم ل،ي 

إنو يساعد في استيعا  المعارف واآلراء المتعددة بعد  Travisي كروا بأن سيم، ويؤكد ترافيس 
دلة بنى اتجاىات وآراء يقبليا العقل، وتميز اآلراء التي تستند إلى أصدقيا، وت التأ،د من

 (Brem:2014منطقية من اآلراء الضعي ة. )
 ويستطي  المعلم تنمية ميارات الت كير الناقد لد  الطبل  من تبلل األساسيات التالية:

تضي  األفكار وتنظيميا واستتداميا في قضاياىم العلمية واالجتماعية  -0
 استتدامًا صحيحًا.

 ي.إدراك التتاب  والتسلسل في األفكار م  التسلسل المنطق -9
قدرة الطال  على تنبؤ أو وقوع األحداث، وىذا يعتمد على تبراتو السابقة  -3

 واستجابتو ليا.
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 استتدام القواعد السليمة في إصدار األحكام والقرارات. -4
قدرة الطال  على ت،وين نظريات أو فرضيات بعيدة عن الشك، وما  -5

 يساعد في ذلك التتمين الجيد.
في اآلترين وفيميم ومعرفة كي   قدرة الطال  على اإلحساس والت كير -6

 ي كر.
على فيم ذاتو، ومن ام التعرف على أسلوبو في الت كير،  الطال قدرة  -7

 ومد  قدرتو على االستيعا .
 [ التواصل والمرونة:٢

القدرة على تبادل التبرات واألفكار والمعارف بين األفراد والمرونة يقصد بالتواصل 
نقل اآلراء ووجيات النظر والمشاعر لآلترين، وكذلك  والجماعات بت اعل إيجابي يؤدت إلى

نقل وجيات نظرىم من تبلل وساال محددة ل ظية وغير ل ظية مال اإلشارات واإليحاءات 
 وتعبيرا الوجو وحركات اليدين والتعبيرات االن عالية، فضبًل عن اللغة.

ن، والقدرة على ويعتمد التواصل الجيد م  اآلترين على وجود االحترام ال،افي لآلتري
تواصل المعلومات بطريقة مؤارة، حتى نستطي  ت سير كل من المعلومات الل ظية وغير 

وينتج عن ذلك روح الصداقة، ومشاعر السعادة  ة وبالتالي نستجي  استجابة صحيحة،الل ظي
 ين.حوليا والشعور باالنتماء لآلتر  واالت اقوزيادة االتصال وتقسيم العمل وزيادة تقبل اآلراء 

يساعد على إنتاج المعرفة والحلول واالبت،ارات، والت،ي  م   والمرونة لوكل من التواص
 (٢1١0متتل  األدوار والمساوليات، والعمل بشكل مستمر م  اآلترين. )ماجد العبد: 

 ويتضمن التواصل والمرونة:
ل فعال التواصل بوضوح: أن يكون المتعلم قادرًا على أن يعبر األفكار واآلراء بشك -

باستتدام ميارات التواصل الل ظية وغير الل ظية في مجموعات متنوعة، ويستم  
ب اعلية إلى اآلترين للوصول إلى المعنى، ويستتدم التواصل للعديد من األغراض 

إاارة الدافعية(، ويست يد من الوسااط المتعددة والت،نولوجيا،  -التوجيو  -)اإلعبلم 
ليتيا ويقيم أاارىا، ويتواصل ب اعلية م  البياات ويعرف كي ية الحكم على فاع

 المتنوعة.
التعاون م  اآلترين: يكون المتعلم قادرًا على العمل ب اعلية واحترام م  مجموعات  -

متنوعة، ويبدت مرونة ورغبة في أن يكون متعاونًا ويقدم التنازالت الضرورية لتحقيق 
ية في العمل الجماعي والمساىمات ىدف نيااي ل ريق العمل، ويقدر تشارك المساول

 ال ردية التي يقوم بيا كل أفراد ال ريق.
 [ التعلم اإلل،تروني:٣

ىو نوع من التعليم يقدم المحتو  التعليمي عن طريق اإلنترنت في أت وقت وفقًا 
الحتياجات المتعلم، مال التعلم المعتمد على الوي ، والتعلم المعتمد على الحاس ، وال صول 

اضية، ويشتمل على توصيل المضمون عبر اإلنترنت أو المقاط  السمعية والبصرية، االفتر 
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والبث باألقمار الصناعية والتل زيون الت اعلي واالسطوانات المدمجة. )حمدت عبدالعزيز: 
9103) 

التعلم اإلل،تروني ال ييتم فقط بتقديم المحتو  التعليمي، بل ييتم أيضًا بكل عناصر 
التعليمي من أىداف ومحتو  وطرق تقديم المعلومات وأنشطة ومصادر  ومكونات البرنامج

 التعلم المتتل ة وأسالي  التقويم المناسبة.
فالتعلم اإلل،تروني يدعم مبدأ التعلم الذاتي المستمر مد  الحياة، وتعتمد بياة التعلم 

ث تتم عملية حي اإلل،تروني على ابلاة عناصر ىي )المعلم/ المتعلم/ الوسااط اإلل،تروني(،
التعليم والتعلم في بياة التعلم اإلل،تروني من تبلل ت اعل المتعلم م  وسااط التعلم 

 اإلل،ترونية.
 (9105)غادة عويس:  ويمكن إيجاز طبيعة التعلم اإلل،تروني في:

 .الت،امل التعلم المتقن -
 د.التركيز على موضوع محد -
 .مراعاة ال روق ال ردية  -
 .علمالمشاركة ال عالة للمت -

 .استمرار التغذية الراجعة -
 .تغير دور المعل -
 .ة التداولمرون -

 وتتلتص تصااص التعليم اإلل،تروني فيما يلي:
 الت اعل. -
 الت،ي . -
 المرونة. -
 التمركز حول المتعلم. -
 العدالة. -

 المبلامة. -
 الترابط. -
 التنوع. -
 تنوع الحواس المستتدمة. -
 تعدد وسيولة طرق التقويم. -

 )الدراسة الميدانية( 
 أواًل: تحديد ميارات القرن الحادت والعشرين:

تم دراسة األطر المقترحة لميارات القرن الحادت والعشرين العديد من المشروعات التي 
قدمت تصني ات متعددة لميارات القرن الحادت والعشين، وذلك إلعداد قاامة بميارات القرن 

يتيا لد  طبل  الص  الااني الاانوت، ولذلك تم دراسة الحادت والعشرين والتي يمكن تنم
 التصني ات التي قدميا كل من:

 المتتبر التربوت لئلقليم الشمالي المركزت. -
 منظمة التعاون والتنمية االقتصادية. -
 شرا،ة من أجل ميارات القرن الحادت والعشرين. -
 مؤسسة المواطن الرقمي العالمي. -
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 صورتيا األولية الميارات التالية: وقد تضمنت القاامة في
 ميارات الت كير الناقد.  -0
 ميارات اإلنتاجية والمحاسبة. -9
 ميارات التواصل والمرونة. -3
 ميارات الت كير اإلبداعي. -4
 ميارات التعلم اإلل،تروني. -5

وبعد عرض القاامة األولية على مجموعة من السادة المحكمين للتأ،د من صحتيا، ام 
ناس  طبل  الص  الااني الاانوت، وبناء على أراء ومقترحات حذف بعض الميارات لت

 (١ملحق رقم ) القاامة وأصبحت في صورتيا النيااية. تعديلالسادة المحكمين تم 
 اانيًا: تحليل محتو  منيج علم االجتماع للص  الااني الاانوت:

مايلو تم تحليل محتو  منيج علم االجتماع للص  الااني الاانوت للتعرف على مد  ت
مة ميارات القرن الحادت لميارات القرن الحادت والعشرين التي تم تحديدىا من تبلل قاا

والوصول إلى استنتاجات حول ىذا المحتو  ومد  إسيامو في تنمية ىذه والعشرين، 
 الميارات.

 وقد التزم التحليل بالحدود التالية:
 ال صل الدراسي األول وال صل الدراسي الااني. -0
 ال،تا ، وكذلك العناوين الرايسية وال رعية.كل وحدات  -9
 قراءة كل كلمات وردت في محتو  مقرر ىذا ال،تا . -3
 ال يشمل التحليل مقدمة ال،تا ، واألسالة الواردة في نياية كل وحدة. -4

 وقد تبين من تحليل المحتو :
ال،تا  على مجموعة من الم اىيم والمعلومات واألنشطة التدريبي التي  وحداتاحتواء  -

 تساعد في تنمية الحد األدنى من ميارات الت،نولوجيا الرقمية والتعلم اإلل،تروني.
معظم موضوعات ال،تا  تم عرضيا بطريقة تقليدية إتبارية تعتمد على التلقين والح ظ،  -

القرن الحادت والعشرين، كما أن بعض نقاط وال تساعد على تنمية الوعي بميارات 
 الموضوعات تتسم بالسطحية مما ال يساعد على المناقشة والحوار.

االاًا: تصميم التصور المقترح لمحتو  منيج االجتماع في ضوء ميارات القرن 
 الحادت والعشرين:

 [ األسس التي يستند إلييا التصور المقترح:١]
 والعشرين. قاامة ميارات القرن الحادت -أ
تعزيز ميارات التعلم الذاتي، وتحمل المساولية عن التعلم، م  ميارات  - 

 التقييم الذاتي المستمر.
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د على ال يم العميق للمحتو ، وربط الجان  المعرفي للمحتو  يالتأ، -ج
بتطبيقات العالم الواقعي من تبلل مشكبلت حقيقية تمكن الطبل  من ربط 

 اقعية.ما يتعلمونو بحياتيم الو 
المعلم موجو ومرشد وميسر للتعلم والتعليم، فيو ال يسيطر على الموق   -د

التعليمي، بل يديره إدارة ذكية من تبلل إاارة واقعية المتعلمين للتعلم 
 واالستمتاع بالعمل.

التعاون والمرونة يضمن العمل الجماعي الذت يعتمد على ال يم المتبادل،  -ىو
 رأت اآلتر وقبول اآلتر.وتبادل اآلراء، وتقبل ال

 [ األىداف العامة للتصور المقترح:٢]
يتمال اليدف العام للتصور  المقترح في تنمية بعض ميارات القرن الحادت 

ق  من الطال  بعد دراسة التصور و ، حيث يتالااني الاانوت والعشرين  لد  طبل  
 المقترح أن يكون قادرًا على أن:

 عي.يتعرف م يوم البناء االجتما -
 يستنتج تصااص البناء االجتماعي. -
 أمالة تطبيقية توضح أىمية البناء االجتماعي. يعطي -
 يستقصى الشروط البلزمة لقيام جماعة اجتماعية. -
 .الاانويةيستنبط العبلقة بين الجماعة األولية والجماعة  -
 يبرىن على أىمية دراسة النظم االجتماعية. -
 اعي والسياسي واالقتصادت.يقارن بين النظام االجتم -
 يميز بين كل من م يوم التغير االجتماعي والتطور والتنمية. -
 يقدم الحجج لتوضيح ظاىرة التغير االجتماعي. -
 يمتلك الحد األدنى من الميارات الت،نولوجية الرقمية البلزمة للتعلم الذاتي. -
 تقييم أسالي  التنشاة االجتماعية. -
 ة في التنشاة االجتماعية.يستنتج دور المدرس -
 أمالة تطبيقية توضح الوساال المتتل ة للضبط االجتماعي. يعطي -
 يطرح أسالة استقصااية لوص  بعض المشكبلت االجتماعية. -
 والتعاون والمرونة. قدر قيمة التواصل والعمل الجماعيي -
 استتدام وساال الت،نولوجيا الحدياة باعتدال ومساولية. -

 التصور المقترح:[ محتو  ٣]
 يشتمل المحتو  على جانبين ىما:

الجان  األول: الجان  التقليدت: ويتمال في وحدتين من وحدات محتو  منيج 
 علم االجتماع وىما:

 الوحدة الاالاة: المجتم  والوحدات المكونة للبناء االجتماعي. -
 الوحدة الرابعة: التنشاة االجتماعية والضبط االجتماعي. -
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الااني: الجان  التاص بميارات القرن الحادت والعشرين التي تم الجان  
 تحديدىا من تبلل القاامة ويتمال في:

 الت كير الناقد: ويتضمن: -
 * تصميم أنشطة تعليمية لتنمية وقياس ميارات الت كير الناقد.

 )االستنباط/ االستنتتاج/ تقويم الحجج/ الدق في فحص الوقاا (.
للطبل  ترتبط بجم  وتحليل ونقد البيانات والمعلومات  * تصميم أنشطة بحاية

 ميارات عقلية(. -)ميارات أدااية 
لتشجي  الطبل   ةوالوظي ي ة  الحياتيبل* ربط محتو  المنيج بمشكبلت الط

على التحليل والتنبؤ وطرح البداال واالستنباط واالستنتاج والدقة في فحص 
 .االجتماعية والمشكبلت القضايا

 صل والمرونة: وتتضمن:التوا -
، من * تصميم أنشطة تعليمية لتنمية وقياس ميارات التواصل والت كير بمرونة

تبلل ت،لي يم باألعمال الجماعية التي تعتمد على العمل الجماعي 
 واالعتماد المتبادل فيما بينيم.

* تصميم أنشطة بحاية جماعية للطبل  تساعد في تنمية ميارات التواصل 
 المرونة في الت كير بين الطبل .والتشارك و 

* تصميم المناقشات الص ية التقليدية لتنمية ميارات التواصل والحوار وتقبل 
 الرأت اآلتر وتقبل النقد.

 التعلم اإلل،تروني: ويتضمن: -
* تصميم أنشطة تعليمية لتنمية وقياس ميارات التعلم اإلل،تروني واستتدام 

 ت عيل التعلم الذاتي لد  الطبل . ت،نولوجيا المعلومات واالتصال في
* تصميم أنشطة بحاية لجم  وتنظيم البيانات والمعلومات من مصادر رقمية 

 .ةمتعدد
* ربط محتو  المنيج بأسالي  تدريس سمعية وبصرية وحركية رقمية لمراعاة 

 التباين وال روق ال ردية بين الطبل .
رات القرن الحادت والعشرين، لذا [ طرق واستراتيجيات التدريس: نظرًا لتعدد ميا٤]

فإن إ،سابيا للطبل   وتنميتيا لدييم، ال يقتصر على طريقة أو استراتيجية 
واحدة بعينيا، مما يحتم استتدام طرق واستراتيجيات متنوعة لتحقيق أىداف 

 البحث، منيا:
 * التعلم الذاتي.

 * العص  الذىني.
 * حل المشكبلت الجماعي.

 * الحوار والمناقشة.
 * التعلم التعاوني.
 * التدريس التبادلي.
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 [ أسالي  التقويم: تمالت أسالي  التقويم فيما يلي:٥]
 اتتبار ميارات الت كير الناقد. -أ
 التواصل والمرونة. استبانة - 
 استبانة التعلم اإلل،تروني. -ج

[ دليل المعلم: ليكون عونًا للمعلم في تدريس التصور المقترح، ويتمكن من ٦]
ويد الطبل  بالم اىيم واألنشطة والممارسات واإلجراءات التي يمكن تز 

ة بكل من لاستتداميا لتدريبييم على المعارف والميارات واالتجاىات المتص
ميارات الت كير الناقد، وميارات التواصل والمرونة، وميارات التعلم 

 اإلل،تروني، ويتضمن الدليل:
 مقدمة. -
 أسس التصور المقترح. -
 داف التصور المقترح.أى -
 محتو  التصور المقترح. -
 طرق واستراتيجيات التدريس. -
 أسالي  التقويم. -

 رابعًا: إعداد أدوات البحث:
 تمالت أدوات البحث فيما يلي:

 [ اتتبار ميارات الت كير الناقد:١]
استيدف االتتيار قياس بعض ميارات الت كير الناقد مال )االستنباط/  -

 قويم الحجج/ الدقة في فحص الوقاا (.االستنتاج/ ت
تم صياغة م ردات االتتيار بما يتناس  م  طبيعة كل ميارة على النحو  -

 التالي:
 * ميارة االستنباط.
 * ميارة االستنتاج.

 * ميارة تقويم الحجج.
 * ميارة الدقة في فحص الوقاا .

ار على مجموعة من المحكمين بصدق االتتيار: تم عرض االتت -
تتصصين في المناىج وطرق التدريس، للتحقق من مد  وضوح الم

التعليمات، وصدق المحتو ، ومد  مناسبتو لطبل  الص  الااني الاانوت، 
 وفق إجماع اآلراء. تعديلووتم 

ابات االتتيار: تم تطبيق االتتبار على مجموعة من طبل  الص  الااني  -
عامل ارتباط الاانوت من تارج مجموعة البحث األصلية، وحسا  م

 )سبيرمان(، وجاءت النتااج على النحو التالي:
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 (١جدول )
 ال رعية ومياراتومعامبلت الابات التتيار الت كير الناقد 

 الميارة 
تقويم  االستنتاج االستنباط المعامبلت

 الحجج
الدقة في 
 فحص الوقاا 

االتتيار 
 ككل

 1.76 1.78 1.74 1.75 1.77 معامل الابات
( أن معامبلت ابات اتتبار الت كير الناقد ١دول السابق رقم )يتضح من الج

 ( مما يدل على صبلحية االتتيار للتطبيق.1.76ككل بلغت )
 [ استبانة ميارات التواصل والمرونة:9]

استيدفت االستبانة تحديد مد  ا،تسا  طبل  الص  الااني لاانوت  -
تحمل المساولية ارىم و لميارات التواصل والمرونة، للتعبير عن أراايم وأفك
 في العمل الجماعي، واالعتماد المتبادل فيما بينيم.

تم صياغة م ردات االستبانة في ضوء الميارات ال رعية لميارات التواصل  -
 المرونة، وتتمال في:

 * تحمل المساولية.
 * التواصل م  اآلترين.
 * التعاون والمشاركة.
 * المرونة والت،ي .
 ( م ردة موزعة على الميارات ال رعية السابقة.41ن )وتت،ون االستبانة م

صدق االستبانة: تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين  -
على صبلحية  أجمعواالمتتصصين في المناىج وطرق التدريس الذين 

االستبانة لتحديد مد  ا،تسا  الطبل  لميارات التواصل والمرونة، وتم 
لعبارات لوض  االستبانة في صورتيا إجراء التعديبلت  وحذف بعض ا

 النيااية.
ابات االستبانة: تم حسا  ابات االستبانة بطريقة إعادة التطبيق ب اصل  -

( مما يدل على ابات االستبانة وصبلحيتيا 1.80( يومًا، وبلغ )90زمن )
 للتطبيق.

والجدول التالي يوضح عدد م ردات االستبانة موزعة على الميارات ال رعية 
 ارات التواصل والمرونة.لمي
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 (٢جدول رقم )
 عدد م ردات استبانة ميارات التواصل والمرونة موزعة على الميارات ال رعية

عدد  الميارات ال رعية م
 توزيعيا الم ردات

، 98، 94، 90، 91، 07، 09، 5، 4 01 تحمل المساولية 0
39 ،34. 

التواصل م   9
، 38، 37، 31، 96، 93، 00، 7، 9، 0 01 اآلترين

39. 
، 97، 95، 09، 08، 04، 03، 01، 9 01 التعاون والمشاركة 3

99 ،30. 
، 36، 35، 93، 99، 06، 05، 8، 6، 3 01 المرونة والت،ي  4

41. 
 [ استبانة ميارات التعلم اإلل،تروني:٣]

استيدفت االستبانة تحديد مد  ا،تسا  طبل  الص  الااني الاانوت  -
روني، وذلك لتوجيييم نحو مناف  التقنيات الحدياة لميارات التعلم اإلل،ت

 واالست ادة من إيجابياتيا.
تم صياغة م ردات االستبانة في ضوء الميارات ال رعية لميارات التعلم  -

 اإلل،تروني، وتتمال في:
 * الوصول الرقمي.

 * االتصاالت الرقمية.
 * التبادل اإلل،تروني للمعلومات.

 مية.* الحماية والوقاية الرق
 ( م ردة موزعة على الميارات ال رعية السابقة.41وتت،ون االستبانة من )

صدق االستبانة: تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين  -
المتتصصين في المناىج وطرق التدريس وت،نولوجيا التعليم الذين أجمعوا 
على صبلحية االستبانة لقياس ميارات التعلم اإلل،تروني لد  طبل  
الص  الااني الاانوت، وتم إضافة بعض الم ردات لتغطي جمي  الميارات 

 ال رعية التي تقوم علييا االستبانة لوضعيا في صورتو النيااية.
ابات االستبانة: تم حسا  ابات االستبانة بطريقة إعادة التطبيق ب اصل  -

ا ( مما يدل على ابات االستبانة وصبلحيتي1.79( يومًا، وبلغ )90زمني )
 للتطبيق.

والجدول التالي يوضح عدد م ردات االستبانة موزعة على الميارات ال رعية 
 لميارات التعلم اإلل،تروني
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 (٣جدول رقم )
 عدد م ردات استبانة ميارات التعلم اإلل،تروني موزعة على الميارات ال رعية

عدد  الميارات ال رعية م
 توزيعيا الم ردات

، 96، 93، 91، 06، 04، 5 ،4، 0 01 الوصول الرقمي. 0
97 ،39. 

، 94، 09، 08، 07، 00، 01، 7، 6 01 االتصاالت الرقمية. 9
30 ،37. 

التبادل اإلل،تروني  3
، 99، 98، 95، 99، 90، 8، 3، 9 01 للمعلومات.

38 ،39. 
، 35، 34، 33، 31، 05، 03، 09، 9 01 الحماية والوقاية الرقمية. 4

36 ،41. 
لية التصور المقترح على تنمية بعض ميارات القرن الحادت تامسًا: قياس فاع
 العشرين:

 تم ذلك من تبلل:
 اتتيار مجموعة البحث:  -أ

لتطبيق أدوات البحث تم اتتيار مجموعة من طبل  الص  الااني 
( طالبة من مدرسة المطرية الاانوية بنات التابعة إلدارة المطرية 66الاانوت، )

(، على أن يكون 9108/9109رة للعام الدراسي )التعليمية بمحافظة القاى
( طالبة تمال المجموعة ٣3( طالبة تمال المجموعة الضابطة، )33)

 التجريبية.
 التطبيق القبلي ألدوات البحث: - 

تم تطبيق أدوات البحث )اتتبار ميارات الت كير الناقد/ استبانة ميارات 
مجموعتي البحث،  علىتروني( التواصل والمرونة/ استبانة ميارات التعلم اإلل،

وذلك لتحديد مد  ا،تسابيم لبعض ميارات القرن الحادت والعشرين قبل 
 تدريس التصور المقترح لمادة منيج علم االجتماع.

 وتمت المعالجة اإلحصااية باستتدام:
" لل،ش  عن الداللة اإلحصااية بين متوسطي T. Testاتتبار )ت( " -

 دوات البحث.التطبيقين القبلي البعدت أل
 حسا  فاعلية التصور المقترح باستتدام نسبة ال،س  المعدل لببلك. -

 وقد جاءت نتااج التطبيق القبلي ألدوات البحث على النحو التالي:
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 (٤جدول رقم )
 قيمة )ت( للتطبيق القبلي ألدوات البحث

 نوع
بار
التت

ا
 

 عدد
رات
عبا
ال

 

 المجموعة
 الضابطة

 33 ن=

 المجموعة
 التجريبية

ات 33 =ن
درج

رية 
الح

 

يمة
ق

 
ت"
"

 

و  
مست

اللة 
الد

 

 ع م ع م
 ميارات
 الت كير
 الناقد

41 9.13 9.76 8.73 9.49 
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1.473 
 غير
 دالة
 عند

1.10 
 ميارات
 التواصل
 والتعاون 

41 37.08 5.75 37.05 5.99 1.199 
 غير
 دالة
 عند

1.10 
 ميارات
 المواطنة
 الرقمية

41 41.19 6.07 39.31 5.69 1.549 
 غير
 دالة
 عند

1.10 
" على T. Testأنو بتطبيق اتتبار )ت( " ،(٤يتضح من الجدول السابق رقم )

استبانة ميارات التواصل و بيانات التطبيق القبلي التتبار ميارات الت كير الناقد، 
والمرونة، استبانة ميارات التعلم اإلل،تروني، لمجموعتي البحث الضابطة والتجريبية 

فروق دالة إحصاايًا بين متوسطي درجات مجموعتي البحث الضابطة  عدم وجود
والتجريبية في التطبيق القبلي، وأن متوسط أداء الطبل  جاء متدنيًا بدرجة ملحوظة 

 في مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية بالتطبيق القبلي.
 تدريس التصور المقترح: -ج

، وباستتدام بعض تم تدريس التصور المقترح بالصورة المتطط ليا
اارة دافعيتيم للتعلم لطبل   استراتيجيات التدريس التي تعتمد على إيجابية الطبل  وا 
المجموعة التجريبية، كما تم تدريس محتو  المنيج التقليدت لطبل  المجموعة 

 ( حصص ل،ل مجموعة.٨الضابطة، بواق  )
 التطبيق البعدت ألدوات البحث: -د

تصور المقترح، تم تطبيق أدوات البحث بعديًا على بعد االنتياء من تدريس ال
 مجموعتي البحث ) الضابطة والتجريبية(.
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 وقد جاءت نتااج التطبيق البعدت ألدوات البحث على المجموعتين الضابطة والتجريبية على النحو التالي:
 (5) رقم جدول

 البحث لمجموعتي والقبلي البعدت التطبيقين بين لل رق  )ت( قيمة

 االتتبار نوع
درجا الضابطة المجموعة

 ت
الحر 
 ية

 قيمة
 "ت"

 مستوت 
 الداللة

 التجريبية المجموعة
 درجات
 الحرية

 قيمة
 "ت"

 مستو  
 الداللة

 بعد  قبلي بعد  قبلي
 ع م ع م ع م ع م

 ميارات
2.76 9.03 الناقد الت كير

7 10.82 3.80
3 32 9.17

3 
دالة 
عند 
1.15 

8.73 2.42
7 32.48 2.36

0 39 41.81
1 

 عند دالة
1.10 

 ميارات
 التواصل
 والمرونة

37.1
8 

5.75
8 41.88 7.46

1 32 3.99
9 

دالة 
عند 
1.10 

37.1
5 

5.29
2 

101.2
4 

4.65
0 39 48.98

9 
 عند دالة

1.10 

 التعلم ميارات
 اإلل،تروني

40.0
9 

6.17
6 46.36 7.38

6 32 3.41
4 

دالة 
عند 
1.10 

39.3
0 

5.62
1 

104.0
3 

4.64
7 39 55.38

1 
 عند دالة

1.10 
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" على T. Test(، أنو بتطبيق اتتبار )ت( "٥يتضح من الجدول السابق رقم )
بيانات التطبيق البعدت التتبار ميارات الت كير الناقد، واستبانة ميارات التواصل 
والمرونة، واستبانة ميارات التعلم اإلل،تروني، لمجموعتي البحث الضابطة والتجريبية، 

ة إحصاايًا بين متوسطي التطبيقين القبلي والبعدت لصالح التطبيق وجود فروق دال
 البعدت للمجموعة التجريبية. 

 (.41.811حيث بلغت قيمة )ت(: لميارات الت كير الناقد ) -
 (.48.989لميارات التواصل والت،ي  )
 (.55.381لميارات التعلم اإلل،تروني )
ة التجريبية في التطبيق مما يشير إلى ارت اع متوسط أداء طبل  المجموع

 دراسةالبعدت، ويدل ذلك على نمو ىذه الميارات لد  مجموعة البحث التجريبية بعد 
التدريس التي تعتمد على إيجابية استراتيجيات التصور المقترح باستتدام بعض 

 .الطبل 
 (6جدول رقم )

 قيمة )ت( لل رق بين متوسطي مجموعتي البحث
 بيق البعدت التتبار ميارات الت كير الناقدالضابطة والتجريبية في التط

 ميارات
 الت كير
 الناقد

 عدد
 العبارات

 المجموعة
 الضابطة

 33 ن=
 التجريبية المجموعة

 درجات 33 ن=
 مستو   "ت" قيمة الحرية

 الداللة
 ع م ع م

 6191. 8.48 1.663 3.27 01 االستنتاج
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 دالة 06.870
 1.10عند

 دالة 06.388 8161. 8.33 1.646 3.09 01 االستنباط
 1.10عند

 تقويم
 دالة 23.693 9921. 7.88 9181. 2.30 01 الحجج

 1.10عند
 في الدقة
 فحص
 الحقااق

 دالة 99.587 8931. 7.79 1.121 2.15 01
 1.10عند

 دالة 27.806 2.360 32.48 3.803 10.82 41 مجو
 1.10عند

على  "T-Test"طبيق اتتيار )ت( (، أنو بت٦يتضح من الجدول السابق رقم )
بيانات التطبيق البعدت التتبار ميارات الت كير الناقد لمجموعتي البحث الضابطة 
والتجريبية، وجود فروق دالة إحصاايًا بين مجموعتي البحث لصالح المجموعة 
التجريبية في التطبيق البعدت، حيث بلغت قيمة )ت( في مجموع ميارات الت كير 

(، مما يدل على فاعلية التصور المقترح 1.10( عند مستو  داللة )97.816الناقد )
 في تنمية ميارات الت كير الناقد لد  طبل  المجموعة التجريبية.
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 (7) رقم جدول
 والتجريبية الضابطة البحث مجموعتي متوسطي بين لل رق  )ت( قيمة

 والمرونة التواصل ميارات الستبانة البعدت التطبيق في

 ميارات
 جموعةالم

 33 ن= الضابطة
 التجريبية المجموعة

 درجات 33 ن=
 مستو   "ت" قيمة الحرية

 ع م ع م الداللة
 التواصل
 64 4.650 101.24 7.461 41.88 والمرونة

 دالة 38.787 
 1.10عند

على  "T-Test"(، أنو بتطبيق اتتبار )ت( ٧يتضح من الجدول السابق رقم )
نة ميارات التواصل المرونة لمجموعتي البحث الضابطة بيانات التطبيق البعدت الستبا

والتجريبية، وجود فروق دالة إحصاايًا بين مجموعتي البحث لصالح المجموعة 
التجريبية في التطبيق البعدت، حيث بلغت قيمة )ت( في مجموع ميارات التواصل 

 (، مما يدل على فاعلية التصور1.10( عند مستو  داللة )38.787والمرونة )
 المقترح في تنمية ميارات التواصل والمرونة لد  طبل  المجموعة التجريبية.

 (8) رقم جدول
 والتجريبية الضابطة البحث مجموعتي متوسطي بين لل رق  )ت( قيمة

 اإلل،تروني التعلم لميارات الستبانة البعدت التطبيق في

 ميارات
 المجموعة
 33 ن= الضابطة

 التجريبية المجموعة
 درجات 33 ن=

 مستو   "ت" قيمة الحرية
 ع م ع م الداللة

 التعلم
 64 4.647 104.03 7.386 46.36 اإلل،تروني

 دالة 37.963 
 1.10عند

على  "T-Test"(، أنو بتطبيق اتتار )ت( 8يتضح من الجدول السابق )
بيانات التطبيق البعدت الستبانة ميارات التعلم اإلل،تروني لمجموعتي البحث 

تجريبية وجود فروق دالة إحصاايًا بين مجموعتي البحث لصالح الضابطة وال
المجموعة التجريبية في التطبيق البعدت، حيث بلغت قيمة )ت( في مجموع ميارات 

( مما يدل على فاعلية 1.10( عند مستو  داللة )37.963التعلم اإلل،تروني )
 لمجموعة التجريبية.التصور المقترح في تنمية ميارات التعلم اإلل،تروني لد  طبل  ا

 
 :"لبالك" المعدل الكسب نسبة حساب تم المقترح التصور فاعمية ولبيان

 س - ص               س – ص     
 ____________ +   _________    = المعدل ال،س  نسبة

 د                      س – د                                 
  لبلتتبارات ديةالبع الدرجات متوسط = ص أن حيث

 لبلتتبارات القبلية الدرجات متوسط = س           
 لبلتتبارات للدرجات العظمى النياية = د            
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 (1جدول )

التصور المقترح لمنيج علم االجتماع في تنمية بعض ميارات القرن الحادت فاعلية 
 والعشرين لد  طبل  المجموعة التجريبية.

 الدرجة الميارات
 القبلي ةدرج

 للمجموعة
 التجريبية

 البعدت درجة
 للمجموعة
 الضابطة

 ال اعلية

 1.35 32.48 8.73 41 الناقد الت كير
 0.30 101.24 37.15 091 والمرونة التواصل
 1.34 104.03 39.30 091 اإلل،تروني التعلم

( 0.9( أن نسبة ال،س  المعدل أ،بر من )٩يتضح من الجدول السابق رقم )
الت كير الناقد وميارات التواصل والمرونة وميارات التعلم اإلل،تروني، مما لميارات 

يدل على فاعلية التصور المقترح لمنيج علم االجتماع في تنمية بعض ميارات القرن 
 الحادت والعشرين لد  طبل  المجموعة التجريبية.

 رصد النتااج وتحليليا وت سيرىا: -ىو
تصور المقترح لمنيج علم االجتماع في تنمية تؤكد النتااج السابقة فاعلية ال

 بعض ميارات القرن الحادت والعشرين وىي:
 ميارات الت كير الناقد. -
 ميارات التواصل والمرونة. -
 ميارات التعلم اإلل،تروني. -

 ويرج  ذلك إلى أن:
تنميتيا )ميارات الت كير إلى بعض ميارات القرن الحادت والعشرين التي ىدف البحث  -0
ميارات التعلم اإلل،تروني( تمال ميارات أساسية  -ميارات التواصل والمرونة  -اقد الن

وجديدة للت،ي  م  أسالي  ومتطلبات الحياة المتغيرة، حيث تزداد حاجة الطبل  إلى 
المشكبلت غير المألوفة، وكذلك تزداد الحاجة إلى المرونة والقدرة على  لحلميارات 

 داامة التغير، والتواصل والتعاون ال عا م  اآلترين الت،ي  لمواجية ظروف الحياة
وكذلك التعلم الذاتي عبر الوساال الت،نولوجية الحدياة التي  واالعتماد المتبادل فيما بينيم،

أصبحت تشغل حيزًا كبيرًا من اىتماماتيم، مما أاار دافعيتيم للتعلم والتحصيل وساعد 
 على اعمال العقل لدييم.

جابياتيم في ا،تسا  يراتيجيات تدريس تعتمد على نشاط الطبل  وا  استتدام طرق واست -9
المعارف والتبرات التعليمية، مما دفعيم إلى إشباع حاجاتيم إلى االندماج والتواصل م  

واتتيار الصيغ المناسبة للتعبير عن أفكارىم والت كير الجماعي، ىذا إلى جان   ،اآلترين
ة لدييم مال حسن اإلنصات والتواصل والت اىم م  د من السلوكيات اإليجابييتنمية العد

 اآلترين وتقبل النقد وقبول الرأت اآلتر.
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وجيو والتغذية الراجعة المستمرة والتعزيز اإليجابي والت اىم المتبادل توجود جو من ال -3
بين الطبل  والمعلمة، أسيم في استاارة الطبل  وتجنبيم الملل وشجعيم على االشتراك 

 م والتعلم.بح  في التعلي
 سادسًا: التوصيات:

 في ضوء نتااج البحث فإنو يوصي بما يلي:
إدراج ميارات القرن الحادت والعشرين ضمن مقررات إعداد الطال   -0

المعلم بكليات التربية، بحيث يتم إعداد الطال  المعلم، والباحث، 
 والمبت،ر، والمعلم الرقمي، والمعلم المتعدد الاقافات.

رن الحادت والعشرين ضمن برامج تدري  المعلم أاناء إدراج ميارات الق -9
 التدمة.

تمكين المعلم من الت اعل الجاد م  معطيات عصر تقنية المعلومات  -3
 والعمل على تطوير أدواره بما يؤدت إلى توظي  ىذه المعطيات.

االست ادة من التطبيقات والتجار  العالمية التربوية والتعليمية الناجحة  -4
 ات التعليم العالمي.على مستو  مؤسس
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