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امللص:

هيفت الييراسة إىل القعرف على ميى تضمني مهايرات الدرن احلادي والعشرخن يف مدريرات
الكيمياء ابملرحلة الثانوخة يف السودان ،ولقحديق هذا اهليف اسقخيم الباحثان املنهج الوصفي
القحليلي ابسقخيام اسقمايرة حتليل احملقوى معيلة من قبل الباحث ،حيث اشقملت األداة يف
صويرهتا النهائية على ( )46مهايرة فرعية موزعة على ( )7جماالت ،وهي (القفكري الناقي وحل
املشكالت -االبقكاير واإلبياع -القعاون والعمل يف فرخق والديادة -ثدافة االتصاالت واملعلومات
واإلعالم -ثدافة احلوسبة وتدنية املعلومات واالتصال -املهنة والقعلم املعقمي على الذات -فهم
الثدافات املقعيدة) ،كما متثلت عينة الييراسة يف كقب الكيمياء ابملرحلة الثانوخة وعيدها ()3
كقب .ولقحليل البياانت مت اسقخيام (القكرايرات -النسب املئوخة) ،وأظهرت النقائج اخنفاض
مسقوى تضمني مدريرات الكيمياء ابملرحلة الثانوخة ملهايرات الدرن احلادي والعشرخن بلغت أعلى
نسبة ( )%44,2وأدىن نسبة تضمني بلغت ( ،)%1,5ويف ضوء النقائج أوصى الباحث ضرويرة
توجيه عناخة واهقمام الدائمني على ختطيط املناهج وإعيادها يف دمج مهايرات الدرن احلادي
والعشرخن يف املدريرات الييراسية جلميع املراحل القعليمية ،وأخضاً وضع معاخري لبناء مناهج الكيمياء
ابملرحلة الثانوخة حبيث تقضمن مهايرات الدرن احلادي والعشرخن بشكل منهيي مدصود قحدق مبيأ
القكامل واالسقمرايرخة.

الكلمات املفتاحية مهايرات الدرن احلادي والعشرخن ،حتليل احملقوى ،مدريرات الكيمياء ،املرحلة
الثانوخة.
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Abstract:
The study aimed to identify the extent to which 21st century skills are
included in chemistry courses at the secondary level in Sudan, to
achieve this goal the researcher used the descriptive analytical method
using the content analysis from modified by the researcher as the tool
included in its final form 46 sub- skills on 7 areas which are(critical
thinking and problem solving, innovative and creativity, cooperation
and team work and leadership communication technology information
and media computing technology, profession self – reliant learning,
understanding multiple culture). The study was also represented in the
chemistry courses to first, second, and third grades. To analyze the
data frequencies and percentages were used. The results showed a low
level of inclusion chemistry courses at the secondary stage for the
twenty first century skills reached 44,2% and the lowest inclusion rate
reached 1,5%. The researchers recommended the need to direct the
care and attention of those involved in curriculum planning and
preparation in the approach to 21st century skills in study designs for
all educational levels, also setting standards for building high school
chemistry curricula to include 21st century skills as a systematic
manner that achieves the principal of complementarity continuity.

Keywords: 21st Century Skills, Content Analysis, Chemistry
Courses, Secondary Stag

 مقدمة.1
خشهي العامل تطويرات علمية يف خمقلف اجملاالت وقي تركت هذه القطويرات بصماهتا
 فنادى الرتبوخني بضرويرة اإلفادة من مسقييات، ومنها القعليم،على خمقلف مناحي احلياة
 وكانت وسيلة الرتبوخني إلجراء القغيري املنشود هي،العلم يف النهوض ابلعمل الرتبوي وتطوخره
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املنهج املييرسي مبا خقضمنه من معايرف ومهايرات واجتاهات وقيم تقفق وخصائص املقعلم،
ومن هنا كانت عملية تطوخر املنهج حاجة ملحة (الباز.)2 2013 ،
حيث شهيت الفرتة األخرية من الدرن احلادي والعشرخن اهقماماً واسعاً ابملهايرات
الضرويرخة والكافية للنياح يف احلياة والعمل ،لذا أصبحت احلاجة إىل القغيري والقحيخث يف
برامج الرتبية العلمية ملحة وحقمية لقلبية مقطلبات الدرن احلادي والعشرخن ،واسقيابة لذلك
سعت كثري من املؤسسات واملنظمات الرتبوخة إىل حتيخي مهايرات الدرن احلادي والعشرخن،
وصياغة أطر وأفكاير ليمج هذه املهايرات وتكاملها مع النظم القعليمية ،اليت تعني املقعلم
على القكيف مع العامل املقغري ،ومواكبة القغيريات املقالحدة اليت خقسم هبا ،كما تساعيه على
املنافسة وفداً الحقياجات سوق العمل(عيي.)2 2019 ،
وخرى الباحثان مبا أننا يف السودان جزء من هذا العامل كان البي أن نقمكن من
مواكبة هذه القغيريات وحتديق تناغم إجيايب معها خسقيعي مزخياً من اجلهود املنظمة ،واملركزة
من املؤسسات الرتبوخة اليت تقطلع إىل مواكبة القغيري وقيادته أن تسعى لقزوخي املقعلمني
عي الطال للقكيف
ابملهايرات اليت ترقى هبم ليعيشوا بصحة وإجيابية يف هذا اجملقمع ،وأن تع ع
مع العامل املقغري وللمنافسة على املسقوخني احمللي والعاملي يف سوق العمل.
هلذا حتقم على الدائمني على تطوخر املناهج مراعاة تضمني مهايرات الدرن احلادي
والعشرخن ضمن عناصرها بصويرة تكاملية ومسقمرة ،حيث خرى املقخصصون أن تكامل هذه
املهايرات بشكل مدصود ومنهيي يف مناهج القعليم سوف ميكن الرتبوخني من إجناز العيخي
من األهياف اليت مل خقمكنوا من حتديدها لسنوات طوخلة مضت ،وخربيرون ذلك أبن هذه
عي
املهايرات متكن الطال من القعلم واإلجناز يف املواد الييراسية احملويرخة ملسقوايت عليا ،وتع ع
الطال لالبقكاير ،واملشايركة بفاعلية يف احلياة (.)kay, 2010
وأكيت بعض الييراسات مثل (Arsada et al, ( ،)Sukor et al, 2010
 ،)2011الباز ( ،)2013سبحي ( ،)2016وديراسة عيي ( )2019ضرويرة بناء وتطوخر
مناهج العلوم يف ضوء مهايرات الدرن ،21وهذا خيعو إىل ضرويرة النظر لألوضاع احلالية
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ملناهج العلوم لقعرف ميى توافر مهايرات الدرن 21هبا وحتيخي ميى مسامهقها يف تنمية
تلك املهايرات ليى املقعلمني.

 1 .1مشكلة الدراسة

إن حتليل حمقوى مدريرات الكيمياء مبا تقضمنه من معايرف ومهايرات واجتاهات خععي
مطلباً ضرويرايً ملواكبة االجتاهات احليخثة يف الرتبية العلمية ومنها مهايرات الدرن احلادي
والعشرخن ،لذا خنبغي بناء مدريرات الكيمياء يف ضوء تلك املهايرات ،لذلك حتيدت مشكلة
الييراسة احلالية يف اإلجابة عن السؤال الرئيس القايل
ما ميى تضمني مهايرات الدرن احلادي والعشرخن يف مدريرات الكيمياء ابملرحلة
الثانوخة يف السودان؟
وخقفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية
 .1ما مهايرات الدرن احلادي والعشرخن الالزم توافرها يف حمقوى مدريرات الكيمياء ابملرحلة
الثانوخة يف السودان؟
 .2ما ميى تضمني مهايرات الدرن احلادي والعشرخنفي حمقوى مدريرات الكيمياء للصفوف
األول والثاين والثالث الثانوي يف السودان؟

 2 .1أهداف الدراسة

هتيف هذه الييراسة إىل
 .1حتيخي أهم مهايرات الدرن احلادي والعشرخن الالزم توافرها يف حمقوى مدريرات الكيمياء
ابملرحلة الثانوخة يف السودان.
 .2معرفة ميى تضمني كقب الكيمياء ابملرحلة الثانوخة للصفوف(األول ،الثاين ،الثالث)
ابلسودان ملهايرات الدرن الواحي والعشرخن.

 3 .1أمهية الدراسة

تقمثل أمهية الييراسة احلالية يف
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.1
.2
.3
.4

أتيت هذه الييراسة اسقيابة للقوجهات العاملية اليت تنادي أبمهية تضمني مهايرات الدرن
احلادي والعشرخن يف مدريرات القعليم عامة ،ومدريرات العلوم على وجه اخلصوص.
قي تفيي خمططي ومطويري مناهج الكيمياء من حيث تزوخيهم بدائمة مهايرات الدرن
احلادي والعشرخن الالزم تضمينها يف حمقوى مدريرات الكيمياء ابملرحلة الثانوخة.
نييرة الييراسات اليت تناولت ميى تضمني مدريرات الكيمياء ابملرحلة الثانوخة ملهايرات
الدرن احلادي والعشرخن -على حي علم الباحث -مما تفقح اجملال لييراسات أخرى.
إن املشايركة يف حتليل أي مدرير من مدريرات القعليم العام خعي أحي املشايركات الفعالة
يف عملية القطوخر؛ لذا فإن أمهية الييراسة تربز يف االسقفادة من نقائيها ومن
القوصيات واملدرتحات اليت تسهم إبذن هللا يف القحسني والقطوخر.

 4 .1حدود الدراسة
احلدود املوضوعية تدقصر الييراسة احلالية على

 حتليل حمقوى كقب الكيمياء ابملرحلة الثانوخة للصفوف(األول ،والثاين ،والثالث)ابلسودان للعام الييراسي 2021-2020م.
 -قائمة مبهايرات الدرن 21الالزم توافرها يف كقب الكيمياء ابملرحلة الثانوخة يف السودان.

احلدود الزمانية مت تطبيق الييراسة على كقب الكيمياء ابملرحلة الثانوخة اليت تييرس يف العام
2021-2020م.

 5 .1مصطلحات الدراسة

خعرف الباحثان مصطلحات الييراسة إجرائياً كاآليت

مهارات القرن احلادي والعشرين 21st century skills
هي املهايرات اليت قحقاجها طال املرحلة الثانوخة ،وهي مهايرات القفكري الناقي وحل
املشكلة -مهايرات االبقكاير واإلبياع -مهايرات القعاون والعمل يف فرخق والديادة -مهايرات
ثدافة االتصاالت واملعلومات واإلعالم -مهايرات ثدافة احلوسبة وتدنية املعلومات
واالتصال -مهايرات املهنة والقعلم املعقمي على الذات -مهايرات فهم الثدافات املقعيدة.
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حتليل احملتوى Content analysis
هو القحليل الوصفي الكمي حملقوايت كقب الكيمياء للمرحلة الثانوخة املدريرة على طال
املرحلة الثانوخة للصفوف( األول ،الثاين ،الثالث) يف السودان للعام 2021/2020م يف
ضوء مهايرات الدرن احلادي والعشرخن الالزمة ،ابسقخيام وحية املوضوع كوحية للقحليل.
مقررات الكيمياء Chemistry courses
هي املدريرات اليت أقرهتا وزايرة الرتبية والقعليم واملركز الدومي للمناهج يف السودان ،وفداً خلطة
املناهج السودانية ،واليت تييرس من الصف األول حىت الصف الثالث الثانوي.

 6 .1اإلطار النظري
مهارات القرن احلادي والعشرين
كانت املهايرات األساسية املطلوبة للدرن املاضي اليت خنبغي لألفراد اكقساهبا هي
مهايرات الدراءة والكقابة واحلسا  ،ولكن يف ظل معطيات الدرن احلادي والعشرخن فدي
لوحظ تنوع وتطوير وسائل املعرفة واملعلومات الذي جعلها مقاحة لليميع يف أي زمان
ومكان(الصاحل.)72 2013 ،
وخرى الباحثان أن املهايرات املطلوبة إبحلاح يف الدرن احلادي والعشرخن ،وهي
 مهايرات القعلم واإلبياع وتشمل اآليت مهايرات القفكري وحل املشكالت ،ومهايراتاالبقكاير واإلبياع ،ومهايرات االتصال والقشايرك ،ومهايرات الثدافة الرقمية.
 مهايرات احلياة واملهنة وتشمل اآليت مهايرات املرونة والقكيف ،ومهايرات املباديرةوالقوجيه الذايت ،ومهايرات القفاعل االجقماعي والقفاعل مقعيد الثدافات ،ومهايرات
اإلنقاجية واملساءلة ،ومهايرات الديادة واملسؤولية.
أمهية اكتساب مهارات القرن احلادي والعشرين
تكمن أمهية مهايرات الدرن احلادي والعشرخن يف أهنا متكن املقعلم من القعلم واإلجناز يف املواد
الييراسية ملسقوايت عليا ،كما توفر إطايراً منظماً خضمن اخنراط املقعلمني يف عملية القعلم،
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وخساعيهم على بناء الثدة ،وخعيهم لالبقكاير والديادة يف الدرن احلادي والعشرخن واملشايركة
بفعالية يف احلياة املينية(شليب.)4 2014 ،

 7 .1الدراسات السابقة

هنالك العيخي من الييراسات اليت تناولت مهايرات الدرن احلادي والعشرخن ،وهي مرتبة من
األحيث إىل األقيم
هيفت ديراسة عيي ( )2019إىل حتليل حمقوى كقب القكنولوجيا للمرحلة األساسية
يف ضوء مهايرات الدرن احلادي والعشرخن ،اسقخيمت الييراسة املنهج الوصفي القحليلي،
وأظهرت نقائج الييراسة اتساق نقائج القحليل بني كقب القكنولوجيا للمرحلة األساسية من
حيث تداير النسب املئوخة ،كما أظهرت نقائج الييراسة عيم وجود فروق ذات داللة
إحصائية عني مسقوى الياللة ( )0,05تعزى ملقغري اجلنس (طالب ،طالبة).
وهيفت ديراسة املنصوير ( )2018إىل معرفة ديرجة تضمني مهايرات الدرن  21يف
حمقوى كقب العلوم ملرحلة القعليم األساسي يف األيردن ،ولقحديق هيف الييراسة اسقخيم
املنهج الوصفي ،وقي توصلت الييراسة إىل أن تضمني مهايرات الدرن احلادي والعشرخن جاء
بييرجة مقوسطة.
أما ديراسة حية ( )2018فهيفت إىل اسقدصاء ميى تضمني كقب العلوم
للمرحلة األساسية العليا للصفوف (السابع ،والثامن ،والقاسع) يف فلسطني ملهايرات الدرن
احلادي والعشرخن الرئيسية والفرعية ،وقي أشايرت النقائج إىل تيين تضمني كقب العلوم
ملهايرات الدرن احلادي والعشرخن األساسية والفرعية ،وعيم تضمينها ملهايرات أخرى؛ منها
اسقخيام القكنولوجيا ،واملباديرة والقوجيه الذايت ،والديادة واملسؤولية.
وهيفت ديراسة سبحي ( )2016إىل القعرف على ميى تضمني مهايرات الدرن21
يف مدرير العلوم املطوير للصف األول املقوسط ابململكة العربية السعودخة ،وقي أظهرت نقائج
الييراسة اخنفاض مسقوى تضمني مدريرات العلوم املطويرة ملهايرات الدرن احلادي والعشرخن
بنسبة بلغت (.)%22,86
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وهيفت ديراسة شليب ( )2014إىل حتيخي مهايرات الدرن احلادي والعشرخن اليت
ميكن دجمها يف مناهج العلوم مبرحلة القعليم األساسي مبصر ،وقي توصلت الييراسة إىل إطاير
مدرتح خقكون من ثالث جمموعات من املهايرات ،ولكل منها مهايرات أساسية وفرعية فضالً
عن العبايرات اإلجرائية اليت تعرب عن أداءات املقعلمني املقوقعة .كما توصلت الييراسة أخضاً
إىل أن هناك تينياً واضحاً يف تناول هذه املهايرات يف كقب العلوم.
وجاءت ديراسة الباز ( )2013إىل تطوخر منهج العلوم للصف الثالث اإلعيادي يف
ضوء مهايرات الدرن احلادي والعشرخن ،وأشايرت نقائج الييراسة إىل عيم وصول مسقوى أي
من تالميذ الصف الثاين والثالث اإلعيادي ملهايرات الدرن احلادي والعشرخن إىل مسقوى
الكفاخة احمليد من قبل وهو( )%80فأكثر للنقيية الكلية.
وديراسة فوجت ويروبيلني ( )Vooget & Roblin, 2012إىل مدايرنة أطر املناهج
اليولية يف ميى تطبيدها ملهايرات الدرن احلادي والعشرخن ،وأشايرت النقائج إىل وجود اتساق
بني أطر املناهج اليولية حول ما هية مهايرات الدرن احلادي والعشرخن ،ولكن املمايرسات
والقطبيق الفعلي ما زالت بعيية كل البعي عن القنفيذ.
واهقمت ديراسة دخويران ( )Duran, et al, 2011بقوضيح كيف ميكن دمج مهايرات
الدرن احلادي والعشرخن يف تييرخس العلوم ،وأشايرت نقائج الييراسة إىل حتسن مشايركة وتعاون
الطال بشكل إجيايب مماجعل بيئة القعلم أفضل ،وأخضاً أن هذه األنشطة حتدق نقائج قوخة
عنيما تديم خالل اليوم أو األسبوع األول من الفصل الييراسي.
وأخرياً ديراسة سوكر وآخرون ( )Sukor, N, et al, 2010اليت هيفت إىل قياس
مهايرات الدرن احلادي والعشرخن يف الكيمياء ومدايرنة مسقوى الطال وفداً للحالة
االققصادخة واالجقماعية ،وأظهرت النقائج أن الطال من احلالة االققصادخة واالجقماعية
العالية حددوا مسقوى أعلى مدايرنة بزمالئهم من املسقوى املنخفض.
تعديب على الييراسات السابدة
من العرض السابق ميكن توضيح أوجه اسقفادة الييراسة احلالية من الييراسات السابدة كما
خلي
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.1
.2
.3
.4

.5

االسقفادة من األدبيات الرتبوخة واملنهيية العلمية هلذه الييراسات مبا خييم الييراسة
احلالية.
االطالع على األساليب اإلحصائية املسقخيمة ،ومعرفة املناسب منها للييراسة.
مجيع الييراسات السابدة أهقمت بشكل مباشر مبهايرات الدرن احلادي والعشرخن،
وأكيت على أمهية تناوهلا يف مدريرات القعليم العام.
أشايرت عيد من الييراسات السابدة إىل وجود قصوير يف تناول مدريرات العلوم
ملهايرات الدرن  21يف مراحل القعليم املخقلفة كييراسة شليب(2014م)،
سبحي(2016م) ،و عيي(2019م) مما شيع الباحثان إلجراء الييراسة احلالية.
تنوعت الييراسات يف املراحل القعليمية املخقلفة اليت متت هبا من بني مرحلة القعليم
األساسي واملرحلة املقوسطة والثانوخة واجلامعية.

منهج الدراسة وإجراءاهتا

 1 .2منهج الدراسة

اتبع الباحثان املنهج الوصفي القحليلي ،أبسلو حتليل احملقوى ،وهو عبايرة عن أسلو
حبثي خقم تطبيده من أجل الوصول إىل وصف كمي هادف ومنظم حملقوى االتصال
(العساف .)2012 ،وخعرف الباحثان حتليل احملقوى إجرائياً أبنه وصف ملضمون حمقوى
كقب الكيمياء ابملرحلة الثانوخة يف السودان الطبعة  2018-2017يف ضوء مهايرات
الدرن احلادي والعشرخن.

 2 .2جمتمع الدراسة

خقكون جمقمع الييراسة من كقب الكيمياء املدريرة على طال املرحلة الثانوخة من الصف
األول حىت الصف الثالث وفداً آلخر طبعة أقرها املركز الدومي للمناهج السودانية.
 3 .2عينة الدراسة

تكونت عينة الييراسة من كقا الكيمياء للصف األول والثاين والثالث للعام (-2020
 ،)2021وفيما خلي وصفاً للمدرير يف اجليول (.)1
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جيول()1خوضح وصف مدريرات الكيمياء املدريرة على طال الصف األول والثاين والثالث
الثانوي
الكقا املدرير

جهة القكليف

الكيمياء

وزايرة الرتبية
والقعليم

الطبعة
2017
2018/م

الصف عيد الوحيات

عيد الصفحات

األول

6

158

الثاين

6

114

الثالث

9

400

 3 .2أداة الدراسة
اعقميت الييراسة لقحليل حمقوى كقب الكيمياء املدريرة على طال الصف األول
والثاين والثالث الثانوي على أداة حتليل حمقوى ،واليت تضمنت قائمة مهايرات الدرن احلادي
والعشرخن اليت أعيها الباحثان بعي االطالع على األد الرتبوي والييراسات السابدة يف
هذا اجملال قي بينت هذه األداة ابتباع اخلطوات اآلتية
 )1الصويرة األولية للدائمة مت بناء قائمة مبهايرات الدرن احلادي والعشرخن بعي االطالع
على األد الرتبوي والييراسات السابدة ذات العالقة ابلييراسة ،وقي تكونت الدائمة
بصويرهتا األولية من ( )50مؤشر موزعني على سبعة حماوير يرئيسية.
 )2ضبط الدائمة مت إعياد الدائمة يف صويرهتا األولية ومن مث عرضها على جمموعة من
احملكمني املخقصني يف جمال املناهج وطرق تييرخس العلوم وبعض موجهي ومعلمي
الكيمياء .ولقحيخي ميى أمهية تضمني احملاوير الرئيسية والفرعية يف كقب الكيمياء
وكذلك حذف ما هو غري مناسب وإضافة ما هو مناسب وإعادة صياغة لبعض
املؤشرات ،وقي أدت عملية القحكيم إىل إجراء بعض القعيخالت وذلك من خالل
حذف بعض املؤشرات وإضافة مؤشرات أخرى وإعادة صياغة بعض املؤشرات.
 )3الصويرة النهائية للدائمة بعي إجراء القعيخالت اليت أشاير إليها احملكمون مت وضع
الدائمة يف صويرهتا النهائية وتكونت الدائمة يف صويرهتا النهائية من ( )46مهايرة فرعية
موزعني على سبعة جماالت يرئيسة ،وهي (القفكري الناقي وحل املشكالت -االبقكاير
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واإلبياع -القعاون والعمل يف فرخق والديادة -ثدافة االتصاالت واملعلومات واإلعالم-
ثدافة احلوسبة وتدنية املعلومات واالتصال -املهنة والقعلم املعقمي على الذات -فهم
الثدافات املقعيدة).
 )4إجراءات القحليل متت عملية حتليل احملقوى يف ضوء مهايرات الدرن  21كالقايل

أ .اهليف من القحليل حتيخي ميى تناول كقب الكيمياء ابملرحلة الثانوخة يف السودان
مهايرات الدرن احلادي والعشرخن الرئيسية والفرعية اليت مت تضمينها يف الدائمة اليت مت
إعيادها سابداً يف هذه الييراسة.
ب .فئة القحليل مت حتليل حمقوى كقب الكيمياء ابملرحلة الثانوخة يف ضوء مهايرات الدرن
احلادي والعشرخن اليت مت حتيخيها سابداً.

ج .وحية القحليل اعقمي الباحثان املوضوع كوحية حتليل حيث قام الباحث بقحليل
احملقوى بناء على توافر مهايرات الدرن احلادي والعشرخن يف كل موضوع.
د .عينة القحليل متثلت عينة القحليل يف كقب الكيمياء املدريرة على طال الصف األول
والثاين والثالث الثانوي للعام(.)2021-2020
ضوابط عملية التحليل
ألجل ضبط عملية القحليل مت مراعاة الضوابط املدرتحة من قبل السادة احملكمني ،وهي كما
خلي
 مت القحليل يف إطاير احملقوى العلمي للكقب ،مع اسقبعاد الغالف ومديمة الكقاوالفهايرس.
 اشقمل القحليل على أسئلة اخقباير الوحية وهناخة كل وحية واألنشطة الوايردة يفاحملقوى.
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جدول( )2توصيف كقب الكيمياء املدريرة على طال الصف األول والثاين والثالث الثانوي
الصف

األول

الثاين

الثالث

الوحدة

عنوان الوحدة

عدد الصفحات

األوىل
الثانية
الثالثة
الرابعة
اخلامسة
السادسة

الرتكيب الذيري للمادة
الروابط الكيميائية
املعادالت الكيميائية
القفاعالت الكيميائية
احلسا الكيميائي
قوانني اإلحتاد الكيميائي

35
38
14
17
36
15

األوىل
الثانية
الثالثة
الرابعة
اخلامسة
السادسة

الرتتيب اليويري للعناصر
فلزات اجملموعة األوىل
الكيمياء العضوخة
النرتوجني
اهلالوجينات
العناصر االنقدالية

22
13
26
18
19
11

األوىل

الكيمياء العضوخة واملشقدات اهليييروكربونية
وتطبيداهتا
األمحاض والدواعي
القحليل الكيميائي الكيفي
القحليل الكيميائي احليمي
الطاقة يف القفاعالت الكيميائية
سرعة وآلية القفاعالت الكيميائية
مبادئ االتزان الكيميائي
الكيمياء الكهربية
الكيمياء النووخة

85

الثانية
الثالثة
الرابعة
اخلامسة
السادسة
السابعة
الثامنة
القاسعة
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صدق أداة التحليل
ملعرفة صيق أداة القحليل الذي خدصي هبا "ميى حتديق األداة للغرض الذي أعيت
من أجله ،فقديس ما وضعت لدياسه وخعقمي ميى متثيل بنود املدياس متثيالً سليماً للميال
الذي خراد قياسه(األغا.)1997 ،
ولدي مت االسقيال على صيق أداة القحليل من خالل صيق الدائمة اليت اسقيل
على صيقها من خالل صيق احملكمني ،فدي عرضت الدائمة على جمموعة من احملكمني
املخقصني يف املناهج وطرق تييرخس العلوم وبعض موجهي ومعلمي مادة الكيمياء ،وذلك
إلبياء آيرائهم يف إمكانية حتليل حمقوى الكيمياء ملعرفة ميى توافر مهايرات الدرن احلادي
والعشرخن ،ابسقخيام هذه األداة ولدي أشاير احملكمون إىل صالحية األداة لالسقخيام يف
عملية القحليل من حيث البنود واملدياس مع إضافة بعض القعيخالت على الدائمة.
ثبات أداة التحليل
بعي أن مت القأكي من صيق الدائمة مت معرفة ثبات القحليل وخدصي ابلثبات
"اسقدراير نقائج الدياس إذا ما أعيي تطبيده على نفس العينة" (عيس .)2013 ،ومت القأكي
من ثبات األداة من خالل ثبات القحليل عرب الزمن فدي قام الباحثان بقحيخي كقا
الكيمياء للصف الثاين الثانوي وحتليل وحياته ،ومن مث قام إبعادة القحليل بعي شهر من
القحليل األول ،ومن مث حسب نسبة االتفاق بني القحليلني األول والثاين ابسقخيام معادلة
هولسيت للثبات ،اجليول القايل خوضح نداط االتفاق واالخقالف يف القحليلني.
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جدول( )3نداط االتفاق واالخقالف يف نقائج حتليل وحيات كقا

الكيمياء للصف الثاين

الثانوي
جمال املهارة

القفكري الناقي وحل املشكالت
االبقكاير واإلبياع
القعاون والعمل يف فرخق والديادة
ثدافة االتصاالت واملعلومات
واإلعالم
ثدافة احلوسبة وتدنية املعلومات
واالتصال
املهنة والقعلم املعقمي على الذات
فهم الثدافات املقعيدة
اجملموع

التحليل التحليل
األول

الثاين

عدد

عدد

مرات

مرات

االتفاق األختالف

معامل

الثبات

165
27
41
101

176
24
53
117

165
24
41
101

11
3
12
16

%93,7
%88,8
%77,4
%86,3

40

31

31

9

%77,5

126
20
520

124
13
538

124
13
499

2
7
60

%98,4
%65
%96,6

وللقأكي من ثبات أداة القحليل مت اسقخيام معادلة هولسيت واليت أظهرت أن معامل
الثبات بلغت قيمقه( )%96,6وهي نسبة عالية ومطمئنة السقخيام أداة حتليل احملقوى.
 .3عرض ومناقشة النتائج
 1 .3النتائج املتعلقة ابلسؤال األول ومناقشتها
خنص السؤال األول على ما خلي ما مهايرات الدرن احلادي والعشرخن الواجب
توافرها يف حمقوى كقب الكيمياء ابملرحلة الثانوخة؟ لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحثان
ابالطالع والبحث يف األد الرتبوي ،والييراسات السابدة واألحباث ،والكقب ذات العالقة
مبهايرات الدرن احلادي والعشرخن ،مع االطالع على بعض القياير واملشايرخع العاملية
والعربية ذات العالقة؛ ومنها عاملياً منظمة القعلم والدياس للدرن الدرن احلادي والعشرخن
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( ،)ATC 21STومنظمة الشراكة من أجل مهايرات الدرن احلادي والعشرخن ابلوالايت
املقحية ( ،)Partnership 21st century Skills of USواملخقرب الرتبوي لإلقليم الشمايل
املركزي ( ،)NCREL,2003ومهايرات اجلمعية اليولية للقكنولوجيا يف القعليم
( )ISTE, 2013واالحتاد األيرويب ،أما عربياً فدي قام الباحثان ابالطالع على إطاير
املنظمة العربية للرتبية والثدافة والعلوم "ألكسو" ،ومن الييراسات السابدة ذات العالقة
مبوضوع الييراسة ،ديراسة عيي ( ،)2019املنصوير (2018م) ،حية (2018م) ،سبحي
( ،)2016حسن (2015م) ،الباز (2013م) ،فوجت ويروبيلني ( & Vooget
 ،)Roblin, 2012وديراسة دخويران ()Duran, et al, 2011؛ لبناء قائمة حتقوى على
مهايرات الدرن احلادي والعشرخن الواجب توافرها فيكقب الكيمياء ابملرحلة الثانوخة،
واشقملت الدائمة على ( )46مهايرة فرعية موزعني على سبعة جماالت يرئيسة كما خلي
جدول ( )4قائمة مبهايرات الدرن احلادي والعشرخن الواجب توافرها يف حمقوى مدريرات الكيمياء
ابملرحلة الثانوخة ابلسودان
م جمال املهارة
1

القفكري الناقي وحل
املشكالت

املهارات الفرعية
 خوجه حمقوى مدريرات الكيمياء املقعلم لكقابة عبايرات تبني يرأخه. خوجه حمقوى مدريرات الكيمياء املقعلم لقفسري األفكاير وتوضيحها. خقضمن حمقوى الكيمياء مواقف لقنمية مهايرات اختاذ الدراير. خقضمن حمقوى الكيمياء حتليل بيائل وجهات النظر. خنمي مهايرات تفسري املعلومات واآليراء واألحياث. خقضمن فرضاً حلل املسائل بشكل مسقدل. خعطي فرصة للحكم على اإلجاابت املخقلفة. خقضمن أنواعاً خمقلفة من املشكالت واملواقف غري املألوفة. -خقضمن أسئلة توضح وجهات النظر املقنوعة.

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
ISSN 2664-1682

170

جملة كلية اآلداب -العدد  ،17يونيو 2021

تضمني مهارات القرن  21يف مقررات الكيمياء

________________________________________________________

2
االبقكاير واإلبياع

 خديم احملقوى طرقاً خمقلفة البقكاير األفكاير (كالعصف الذهين). قحث احملقوى على بناء األفكاير وتوسيعها. قحث احملقوى على إضافة تفاصيل جيخية ومقنوعة لفكرة ما. خطلب تفسريات غري مألوفة للبياانت واألشكال. -قحث على تنظيم املعلومات وفق أفكاير جيخية.

القعاون والعمل يف
3
فرخق والديادة

 خعزز مدريرات الكيمياء االجتاهات اإلجيابية حنو العمل اجلماعي. خوجه إىل اسقثماير نداط الدوة يف اآلخرخن. خقضمن مواقف تعليمية ابملشروعات اجلماعية. خركز على قضااي اجملقمع ومصاحله. خقضمن مواقف حتث على املباديرة والديادة. خوجه السلوك اإلنساين حنو االسقدامة. خنمي املشايركة والقعاون بفاعلية. -خوجه السلوك أبسلو مهين.

ثدافة االتصاالت
4
واملعلومات واإلعالم

 تقضمن مدريرات الكيمياء مواقف لقنمية مهايرات االتصال الشفهي. خقضمن حمقوى مدريرات الكيمياء مواقف لقنمية مهايرات االتصالاملكقو .
 خساعي احملقوى على الوصول للمعلومات بكفاءة الوقت وفاعليةاملصادير.
 قحث على اسقخيام املعلومات بشكل دقيق. خنمي تدو:م املعلومات تدومياً نديايً. -خوجه احملقوى ملا خنشر يف اإلعالم واالسقفادة منه.

ثدافة احلوسبة وتدنية  -قحث على اسقخيام وسائل وتدنيات إعالمية مقعيدة.
5
املعلومات واالتصال  -قحث على إصياير األحكام على فاعلية الوسائل والقدنيات
اإلعالمية املقعيدة.
 خعزز حمقوى مدريرات الكيمياء االجتاهات اإلجيابية حنو القدنية.https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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 خقضمن مواقف تقطلب توظيف اسقخيام القدنيات احليخثة. خقضمن مواقف السقخيام القدنيات الرقمية للوصول للمعلوماتوإدايرهتا ودجمها وتدوميها.
 قحث حمقوى الكيمياء على إصياير األحكام على نوعية مصاديراملعلومات.
 خنمي تكييف املقعلم ألدواير ومسؤوليات مقنوعة.6
 خوجه اسقثماير القغذخة الراجعة بفاعلية.املهنة والقعلم املعقمي  -خقضمن مواقف تعليمية مبشروعات تزداد تعديياً ابلقييرخج.
 خوضح مدريرات الكيمياء األهياف للمقعلمني.على الذات
 خوجه حمقوى مدريرات الكيمياء إلدايرة املشايرخع بكفاءة. قحفز احملقوى املقعلمني على القساؤل الذايت. خعطي فرصة لقياوز مقطلبات املنهج إىل اسقكشاف وتوسيع القعلمالشخصي.
 خنمي الشعوير ابملسؤولية وحتمل النقائج.7
فهم الثدافات
اّألخرى

 خعزز االجتاهات اإلجيابية حنو الثدافات األخرى. خقضمن مواقف لقنمية مهايرات القفاعل مع اآلخرخن(كاإلصغاءوالقحيث).
 خشيع االسقيابة للديم االجقماعية املخقلفة. -خشري إىل ما مييز ثدافات البليان املخقلفة.

 2 .3النتائج املتعلقة ابلسؤال الثاين ومناقشتها
لإلجابة عن السؤال الثاين الذي نصه "ما ميى تضمني مهايرات الدرن احلادي
والعشرخن يف حمقوى مدرير الكيمياء للصف األول الثانوي ابلسودان؟ مت حتليل كقا
الكيمياء للصف األول الثانوي يف ضوء مهايرات الدرن احلادي والعشرخن ،ويرصي تكرايرها،
وكانت النقائج كما خظهر يف جيول (.)5
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جيول( )5نقائج حتليل كقا
والعشرخن

الكيمياء للصف األول الثانوي يف ضوء مهايرات الدرن احلادي
نتائج حتليل كتاب الكيمياء للصف األول الثانوي

م
مهارات القرن احلادي
والعشرين

الفصل الدراسي
األول

ك
1القفكري الناقي وحل
املشكالت
 2االبقكاير واإلبياع
القعاون والعمل يف فرخق
3
والديادة
 4ثدافة االتصاالت
واملعلومات واإلعالم
5ثدافة احلوسبة وتدنية
املعلومات واالتصال
6املهنة والقعلم املعقمي
على الذات
7فهم الثدافات املقعيدة
اجملموع

%

الفصل الدراسي

اجملموع

الثاين

ك

%

ك

%

%34,2 278 %32,7 133 %35,8 145
16
14

%4
%3,5

99

%24,8 201 %25,1 102 %24,4

17

%4,4

%4,2

17
14

19

%4,2
%3,4

%4,7

33
28

36

%4,1
%3,4

%27,6 224 %28,2 115 %26,9 109
5
405

%1,2
%100

7

%1,5 12 %1,7
%100 812 %100

خقضح من جيول ( )5تضمني مجيع مهايرات الدرن احلادي والعشرخن يف كقا
الكيمياء للصف األول الثانوي ،وذلك بواقع ( )812تكرايراً ،توزعت بني الفصلني
الييراسني األول والثاين ،وأن املهايرات الرئيسة السبع قي تضمنها حمقوى كقا الكيمياء
للصف األول الثانوي بنسب مقفاوتة ،وقي جاء يف املرتبة األوىل مهايرات "القفكري الناقي
وحل املشكالت" بنسبة ( ،)%34,2وحلّت مهايرات "املهنة والقعلم املعقمي على الذات"
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بنسبة توافر بلغت ( )%27,6يف املرتبة الثانية ،بينما جاءت مهايرات " ثدافة االتصاالت
واملعلومات واإلعالم" بنسبة توافر بلغت ( )%24,8يف املرتبة الثالثة ،وجاءت ابقي
املهايرات الرئيسة بنسب مقينية فدي جاء يف املرتبة الرابعة مهايرات "ثدافة احلوسبة وتدنية
املعلومات واالتصال" بنسبة بلغت ( ،)%4,4أما مهايرات "االبقكاير واإلبياع" فدي جاءت
بنسبة بلغت ( ،)%4,1بينما حلّت مهايريت "القعاون والعمل يف فرخق والديادة" و"فهم
الثدافات املقعيدة" يف املرتبقني األخريتني بنسب بلعت ( )%3,4و( )%1,5على القوايل.
خقضح مما سبق وجود تيين ملحوظ يف تناول مدرير الكيمياء للصف األول الثانوي
ملهايرات الدرن احلادي والعشرخن ،حيث اتفدت نقائج الييراسة احلالية مع نقائج الييراسات
السابدة يف مناهج العلوم على املسقوخني العريب والعاملي كييراسة حية (2018م) ،سبحي
(2016م) ،حسن (2015م) ،شليب (2014م) ،)2010( Osman ،وديراسة
 ،)2010( Sukorتعاين قصويراً واضحاً يف إعياد املقعلمني للحياة والعمل يف الدرن
احلادي والعشرخن ،وقصويراً يف تناوهلا ملهايرات هذا الدرن ،مما أغفلت دويرها البايرز يف إعياد
املقعلم علمياً مقميزاً ملواجهة حتيايت هذا الدرن .فضالً عن أن املهايرات اليت مت تناوهلا
ابحملقوى تقسم ابملعاجلة السطيية حيث جاء معظمها عرضياً وغري موظف بطرخدة علمية
سليمة.
 3 .3النتائج املتعلقة ابلسؤال الثالث ومناقشتها
لإلجابة عن السؤال الثالث الذي نصه "ما ميى تضمني مهايرات الدرن احلادي
والعشرخن يف حمقوى مدرير الكيمياء للصف الثاين الثانوي ابلسودان؟ مت حتليل كقا
الكيمياء للصف الثاين الثانوي يف ضوء مهايرات الدرن احلادي والعشرخن ،ويرصي تكرايرها،
وكانت النقائج كما خظهر يف جيول (.)6

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
ISSN 2664-1682

174

تضمني مهارات القرن  21يف مقررات الكيمياء

جملة كلية اآلداب -العدد  ،17يونيو 2021

________________________________________________________

جدول ( )6نقائج حتليل كقا

الكيمياء للصف الثاين الثانوي يف ضوء مهايرات الدرن احلادي

والعشرخن
م
مهايرات الدرن احلادي
والعشرخن
1القفكري الناقي وحل
املشكالت
 2االبقكاير واإلبياع
3القعاون والعمل يف
فرخق والديادة
 4ثدافة االتصاالت
واملعلومات واإلعالم
5ثدافة احلوسبة وتدنية
املعلومات واالتصال
6املهنة والقعلم املعقمي
على الذات
7فهم الثدافات املقعيدة
اجملموع

نقائج حتليل كقا الكيمياء للصف الثاين الثانوي
اجملموع
الفصل الييراسي
الفصل الييراسي
الثاين
األول
ك

%

ك

%

ك

%

165

31,7

176

32,7

341

32,2

27

%5,2

24

%4,5

51

%4,8

41

%8

53

%9,9

94

%9

101

19,4

117

21,7

218

20,6

40

%7,7

31

%5,8

71

%6,7

126

%24,2

124

%23

250

%23,6

20

%3,8

13

%2,4

33

%3,1

520

%100

538

%100

1058

%100

خقضح من جيول ( )6تضمني مجيع مهايرات الدرن احلادي والعشرخن يف كقا
الكيمياء للصف الثاين الثانوي ،وذلك بواقع ( )1058تكرايراً ،توزعت بني الفصلني
الييراسني األول والثاين ،وأن املهايرات الرئيسة السبع قي تضمنها حمقوى كقا الكيمياء
للصف الثاين الثانوي بنسب مقفاوتة ،وقي جاء يف املرتبة األوىل مهايرات "القفكري الناقي
وحل املشكالت" بنسبة ( ،)%32,2وحلّت مهايرات "املهنة والقعلم املعقمي على الذات"
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بنسبة توافر بلغت ( )%23,6يف املرتبة الثانية ،بينما جاءت مهايرات " ثدافة االتصاالت
واملعلومات واإلعالم" بنسبة توافر بلغت ( )%20,6يف املرتبة الثالثة ،وجاءت ابقي
املهايرات الرئيسة بنسب مقينية فدي جاء يف املرتبة الرابعة مهايرات "القعاون والعمل يف فرخق
والديادة" بنسبة بلغت ( ،)%9أما مهايرات "ثدافة احلوسبة وتدنية املعلومات واالتصال"
فدي جاءت بنسبة بلغت ( ،)%6,7بينما حلّت مهايريت "االبقكاير واإلبياع" و"فهم
الثدافات املقعيدة" يف املرتبقني األخريتني بنسب بلعت ( )%4,8و( )%3,1على القوايل.
خعزو الباحثان حصول جمال مهايرات القفكري الناقي وحل املشكالت على أعلى
نسبة تضمني خرجع إىل طبيعة مادة الكيمياء واليوير الذي تدوم به يف تنمية مهايرات القفكري
الناقي وحل املشكالت اليت تواجه طال املرحلة الثانوخة.
تقفق نقيية الييراسة احلالية مع نقائج ديراسة عيي (2019م) ،سبحي (2016م)،
وديراسة شليب (2014م) ،وديراسة الباز (2013م) ،وديراسة (،)Osman,2010
وديراسة ( ،)Sukor, 2010وميكن تفسري هذه نقائج الييراسة أبن معاخري بناء مناهج
الكيمياء ابملرحلة الثانوخة مل تقضمن مهايرات الدرن احلادي والعشرخن بشكل منهيي
مدصود ،وابلقايل مل تنعكس يف احملقوى ابلديير املطلو  ،وأن ما جاء يف حمقوى بعض
الييروس مت تناوله بشكل عرضي غري مدصود مت طرحه نقيية الجقهاد مؤلفي هذه الكقب
يف حتديق بعض املهايرات ،وأن كان يف جممله ضعيف.
 4 .3النتائج املتعلقة ابلسؤال الرابع ومناقشتها
لإلجابة عن السؤال الثاين الذي نصه "ما ميى تضمني مهايرات الدرن احلادي
والعشرخن يف حمقوى مدرير الكيمياء للصف الثال الثانوي ابلسودان؟ مت حتليل كقا الكيمياء
للصف الثالث الثانوي يف ضوء مهايرات الدرن احلادي والعشرخن ،ويرصي تكرايرها ،وكانت
النقائج كما خظهر يف جيول (.)7
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جدول( )7نقائج حتليل كقا
احلادي والعشرخن

الكيمياء للصف الثالث الثانوي يف ضوء مهايرات الدرن

م مهارات القرن

نتائج حتليل كتاب الكيمياء للصف الثالث الثانوي

احلادي والعشرين

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

األول

الثاين

ك
1القفكري الناقي وحل
املشكالت
 2االبقكاير واإلبياع
3القعاون والعمل يف
فرخق والديادة
 4ثدافة االتصاالت
واملعلومات واإلعالم
5ثدافة احلوسبة وتدنية
املعلومات واالتصال
6املهنة والقعلم املعقمي
على الذات
7فهم الثدافات املقعيدة
اجملموع

%

ك

ك

اجملموع
%

ك

275 %32,4 132 %35,5 143

%34

9

%2,2

7

%1,8

16

%2

21

%5,2

19

%4,7

40

%4,9

32

%8

36

%8,8

68

%8,4

16

%3,9

18

%4,4

34

%4,2

%44,2 358 %45,7 186 %42,7 172
9

%2,2

19

%2,3

10

%2,5

403

%100 810 %100 407 %100

خقضح من جيول ( )7تضمني مجيع مهايرات الدرن احلادي والعشرخن يف كقا
الكيمياء للصف الثالث الثانوي ،وذلك بواقع ( )810تكرايراً ،توزعت بني الفصلني
الييراسني األول والثاين ،وأن املهايرات الرئيسة السبع قي تضمنها حمقوى كقا الكيمياء
للصف الثالث الثانوي بنسب مقفاوتة ،وقي جاء يف املرتبة األوىل مهايرات "املهنة والقعلم
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املعقمي على الذات" بنسبة ( ،)%44,2وحلّت مهايرات "القفكري الناقي وحل املشكالت"
بنسبة تضمني بلغت ( )%34يف املرتبة الثانية ،وجاءت ابقي املهايرات الرئيسة بنسب
مقينية فدي جاء يف املرتبة الثالثة مهايرات " ثدافة االتصاالت واملعلومات واإلعالم" بنسبة
توافر بلغت ( ، )%8,4بينما جاءت مهايرات "القعاون والعمل يف فرخق والديادة" بنسبة
بلغت ( )%4,9يف املرتبة الرابعة ،أما مهايرات "ثدافة احلوسبة وتدنية املعلومات واالتصال"
فدي جاءت بنسبة بلغت ( ،)%4,2بينما حلّت مهايريت "فهم الثدافات املقعيدة" و
"االبقكاير واإلبياع" يف املرتبقني األخريتني بنسب بلعت ( )%2,3و( )%2على القوايل.
وخعزو الباحثان تيين مسقوى تضمني مهايرات الدرن احلادي والعشرخن يف حمقوى
مدريرات الكيمياء ابملرحلة الثانوخة إىل أهنا مل تقضمن بشكل منهيي ،وهو ما اتفدت عليه
نقائج الييراسات السابدة ،منها ديراسة العيي (2019م) ،املنصوير (2018م) ،وديراسة
حية (2018م) ،سبحي (2017م) ،شليب (2014م) ،وديراسة الباز (2013م)،
حيث أشايرت جمقمعه إىل وجود تيين واضح يف تناول مهايرات الدرن احلادي والعشرخن ،وأن
مسقوى تضمني مهايرات الدرن احلادي والعشرخن مل خصل إىل املسقوى املطلو .
 .4اخلالصة
ميكن تلخيص أهم النقائج فيما خلي
 .1إعياد قائمة مبهايرات الدرن احلادي والعشرخن اليت خنبغي أن تقوافر يف حمقوى مدريرات
الكيمياء ابملرحلة الثانوخة مكونة من سبعة مهايرات يرئيسية ،متثلت يف(القفكري الناقي
وحل املشكالت -االبقكاير واإلبياع -القعاون والعمل يف فرخق والديادة -ثدافة
االتصاالت واملعلومات واإلعالم -ثدافة احلوسبة وتدنية املعلومات واالتصال -املهنة
والقعلم املعقمي على الذات -فهم الثدافات املقعيدة).
 .2اخنفاض مسقوى تضمني مدريرات الكيمياء ابملرحلة الثانوخة ملهايرات الدرن احلادي
والعشرخن بلغت أعلى نسبة ( )%44,2وأدىن نسبة تضمني بلغت (.)%1,5
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 .5التوصيات
بناءً على النقائج اليت مت القوصل إليها ميكن اخلروج ابلقوصيات القالية
 .1ضرويرة توجيه عناخة واهقمام الدائمني على ختطيط املناهج وإعيادها حنو دمج مهايرات
الدرن احلادي والعشرخن يف اخلطط الييراسية جلميع املراحل القعليمية.
 .2وضع معاخري لبناء مناهج الكيمياء ابملرحلة الثانوخة حبيث تقضمن مهايرات الدرن احلادي
والعشرخن بشكل منهيي مدصود قحدق مبيأ القكامل واالسقمرايرخة.
 .3ضرويرة تييرخب معلمي الكيمياء على مهايرات الدرن احلادي والعشرخن.
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.101
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