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واقع ممارسة طالبات املرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية ملهارات القرن احلادي والعشرين من وجهة نظر 
  املعلمات 

 نورة بنت ناصر العويد  

 جامعة األمير سطام بن عبد العزيز كلية التربية القسم قسم العلوم التربوية 

 ( 24/03/2021قبل للنشر في   ،28/02/2021)قدم للنشر في  
 

 ملخص البحث: 
هدفت الدراسة إلى معرفة واقع ممارسة طالبات المرحلة الثانوية لمهارات القرن الحادي والعشرين، وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي  

 المرحلة الثانوية في مدينة الرياض. المسحّي في دراستها، وتّم تطبيق أداة )االستبيان( على عينة عشوائية من معلمات 
وكانتتت متتن أهتتم نتتتائج الدراستتة أن ممارستتة مهتتارات االتاتتاح متتن طالبتتات المرحلتتة الثانويتتة دتتاعت ةدردتتة عاليتتة متتن أفتتراد العينتتة، كتت ل  

ا ممارستتة مهتتارات إنتتتا  المعرفتتة دتتا عت ةدردتتة عاليتتة ممارستتة مهتتارات التفميتتر متتن طالبتتات المرحلتتة الثانويتتة دتتاعت ةدردتتة عاليتتة، وأنتتت 
ا ممارستتة المهتارات االدتماايتة متتن طالبتات المرحلتتة الثانويتة دتتاعت كت ل  ةدردتة عاليتتة،  يمتا كتتان هنتا  فتترو   باتفتا  أفتراد العينتتة، ورابعت 

ا  ةهتا  يمتا ذات داللة إحاائية في الدراسة لاالح المؤهالت العلمية األعلى، ولسنوات الخبترة األببتر، وللتدورات التدريبيتة التتي تتم االلتحت
 نخص مجاح مهارات القرن الحادي والعشري.

بمتتا أوصتتت الدراستتة بتهميتتة تشتتجيع طالبتتات المرحلتتة الثانويتتة، بممارستتة مهتتارات القتترن الحتتادي والعشتترين فتتي ستتلوكياتهن اليوميتتة، كتت ل  
 ع الخدمة.أوصت بتهمية دمج مهارات القرن الحادي والعشرين ضمن مقررات ولوائح إعداد المعلمات قبل وأثنا
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Abstract: 
The study aimed to know the reality of high school students ’practice of twenty-first century skills. The 

researcher used the descriptive survey method in her study, and the (questionnaire) tool was applied to a 

random sample of secondary school teachers in the city of Riyadh. 

One of the most important results of the study was that the practice of communication skills from high 

school students came to a high degree from the sample, as well as the practice of thinking skills from 

high school students came with a high degree, and also the practice of knowledge production skills came 

to a high degree according to the agreement of the sample members, and fourthly, the practice of social 

skills from students The secondary stage also came with a high degree, while there were statistically 

significant differences in the study in favor of higher educational qualifications, greater years of 

experience, and training courses that were enrolled in the field of skills of the twenty-first century. 

The study also recommended the importance of encouraging high school students to practice twenty-

first century skills in their daily behaviors, as well as the importance of integrating twenty-first century 

skills into the decisions and regulations for preparing female teachers before and during their service. 

 

 

 

 

 

 املقدمة: 
تشمل دميع دوانب الحياة اإلنسانية، بما فيها دوانب نمتاز القرن الحادي والعشري ةتطورات وتغييرات عديدة  

التعليم وأنظمته، باإلضافة إلى تطور مهارات الحياة المختلفة، وه ه التطورات تؤثر بشكٍل مباشر أو غير مباشر على  
ُنعتبر من األنظمة األساسية في المجتمع اإلنساني، ل ا أصبح هنا   التربوية ال ي  التعليمي واألنظمة  أهمية    النظام 

تؤهلهم   التي  للمهارات  وكسبهم  والمجتمعات،  األفراد  تنمية  في  ُتساهم  ومختلفة  متجددة  مهارات  وتتمين  لممارسة 
للوصوح إلى مجتمع المعرفة، وتطويرهم للحاوح على التعليم بتفتل أنواعه وأساليبه، وإتاحة الفرص لهم لالتااح 

 والتواصل بماادر التعُلم المختلفة. 
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ل ل ا  المهارات"، وتتبيد  إلى  المستنّد  "التعليم  تبّني  العالم  أنحاع  دميع  وفي  الحاضر،  الوقت  في  يتّم  فإنه    
ةوصفه وسيلة لتمكين المتعلمين من ابتساب المعارف وتطوير التوّدهات التي تدعم تبّني األنماط السلوكية الاحيحة  

 ليونيسيف للتعليم النوعّي.والسليمة، ويعتبر ه ا النوع من التعليم عنار ا مهم ا في تعريف ا
وقد ودهت اليونسكو واليونيسف أنظمة التعليم كافة إلى أن نجعل من الطلبة طالب ذوي توديه ذاتي، قادرين 

 على التعامل مع رغباتهم وميولهم وهمومهم الشخاية، قادرين على ةناع أهدافهم ومتابعة طموحاتهم. 
لتي نحتادها الطلبة للنجاح في حياهم المدرسية، وفي عملهم  ومهارات القرن الحادي والعشرين هي المهارات ا

المستقبلي ك ل  في حياتهم الخاصة، وتعدد تانيفات مهارات القرن الحادي والعشرين، ومن أهم التانيفات وأةرزها،  
يا، ومهارات تانيفها لثالثة مجاالت وهي: مهارات التعُلم واالةتمار، ومهارات المعلومات ووسائل اإلعالم، والتمنولود

 (. 195، 2013الحياة المهنية )الباز، 
إنجاز       اهتمام ا كبير ا كونه يؤدي الرتفاع  نالت  التي  الموضوعات  المهارات أحد  المبني على  التعلم  وُيعد 

القرار )حمودة،   اتخاذ  والقدرة على  االدتمااية  المهارات  وابتساةهم  التعليمية  العملية  واندمادهم في  م،  2017الطلبة 
(، فاالهتمام ةه ه المهارات نجعل الطالب مسؤوال  عن تعلمه، وقادر ا على تحديد أهدافه مستخدم ا االستراتيجيات  289

 (. 250م،  2011المناسبة التي تمكنه من موادهة التحدنات التي تتطلبها المهام التعليمية )عبدالحميد، 
الطلبة في   دراسات عديدة على ضرورة ممارسة وتطبيق  والعشرين،  وأبدت  الحادي  القرن  لمهارات  المدرسة 

والمعلومات  االتااح  ثقافة  المشكلة،  وحل  الناقد  التفمير  مهارات:  تطبيقها  ينبغي  التي  الممارسات  تل   ةين  ومن 
 (. 2013واإلعالم، ثقافة الحوسبة واالتااح، مهارات التعُلم ال اتي )ةترلينج ونادح، 

( تاور مقترح لمهارات المستقبل التي ُنفترض من الطالب في  2018دراستهما ) يما قّدمت دنى وحافظ في  
مدرسته تطبيقها، وهي المهارات األساسية التي تتّم على سبيل المثاح مهارة التعُلم، ومهارة تمكين ال ات، والمهارات 

( إلى أهمية إدخاح مهارات 2018التماملية، التي تتّم على سبيل المثاح مهارة المواطنة، وأوصت دراسة )غندورة،  
 القرن الحادي والعشرين في قوائم المعايير، ومؤشرات األداع المقننة لتقويم أداع عمليتّي التدريس، والتعلُّم.
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والتعليم    معلى أن التعل  دب ؤ نة االدتماانة تررسة المعد( إلى أن نظرية الم333م،  2010ويشير الجراح ) 
المعلومة والمهارة دنب ا إلى دنب، مما   ماملنة فاعلة يةني  يها المتعل   و، ةل همات واملنة ابتساب الطلبة للمعل  سلي

  نقف اوما يحتا ، والتدان  بالطة لل دالمساا  مي دتق  من دور المعلوفي تحسين مستوى اإلنتا  لدنه وعلنه، نك  مُيسه 
 راته ومهاراته ال اتية.  د ق وما تنمدان كذل

( تحت عنوان )نتعّلم لنعمل( على أهمية مواصلة االستثمار في  2030وأّبدت رؤية المملمة العربية السعودنة )
 التعليم والتدريس، وتزويد الطالب والطالبات بالمعارف والمهارات الالزمة، لما ُنسمى ةوظائف المستقبل.  

ان  (، ال ي ُأقيم تحت عنو 2018ولقد كان من أهداف مؤتمر هيئة تقويم التعليم في المملمة العربية السعودنة ) 
)مهارات المستقبل(، عرض التجارب النادحة في مجاح تعليم وابتساب المهارات، وك ل  طر  قياسها وآلية تطويرها 
لدى الطالب، كما أوصى ه ا المؤتمر على ضرورة تحفيز المعلمين على تنمية المهارات لدى المتعلمين،، وتتسيس  

 مؤتمر للممارسات النادحة. 
المرحلة ُتعد  آخر  دانٍب  تعده    ومن  والتي  دراسيا   الطالب  ةها  نمر  التي  التعليمية  المراحل  أهم  من  الثانوية 

للدراسة الجامعية ، وتحدد توده التخاص فيها أو االنخراط في ميادين الحياة العملية وتمثل عنق الزدادة لطالب 
  ( العمرية  الفئة  في  المراهقة  بمرحلة  نمّر  ، حيث  نفسيا   وأسرته  ويم  18-15الثانوي  انفعالية  (  ةتغييرات  الطالب  ّر 

 (  192-191، 2018وادتمااية وعقلية ودسمية وُتعد ه ه المرحلة ذات صلة قوية ةتنميته ) العتيبي والعوّيد، 
الطالب  سن  حيث  من  الخاصة  طبيعتها  لها  الثانوية  المرحلة  أن  على  للمملمة  التعليمية  السياسة  وتنص 

من التوديه واإلعداد وتتم فروعا  مختلفة، يلتحق ةها حاملو الشهادات وخاائص نموهم فيها، وهي تستدعي ألوانا   
المتوسطة وفق األنظمة التي تتعها الجهات المختاة، وه ه المرحلة تشار  غيرها من المراحل في تحقيق األهداف 

 العامة للتربية والتعليم باإلضافة إلى ما تحققه من أهداف خاصة. 

ُتمث الثانوية  المرحلة  أن  سياسة وبما  المرحلة ضمن  ه ه  أهداف  أهم  من  فإن  بالمملمة،  العام  التعليم  قمة  ل 
اليومية   الطالب  لتمون حياة  المناسبة  والمهارات  الالزمة  والخبرات  الاحيحة  االتجاهات  تموين  المملمة،  في  التعليم 

ال لدى  العلمي  التفمير  وتنمية  الحق،  المسلم  نعيشها  التي  الحياة  هي  والجمااية  البحث الفردنة  روح  وتحقيق  طالب 
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والتجريب، واستخدام المنهج العلمي والتعّود على طر  الدراسة السليمة، وتهيئة سائر الطالب للعمل في ميادين الحياة  
الجواد،   وعبد  ومتولي  والخطيب  )السنبل  التنمية  خطط  تطلبها  التي  المدربة  العاملة  القوى  من  البالد  حادات  وسد 

2008 ،77-78.) 

ا   على ذل  فإن مهارات القرن الحادي والعشرين توفر للطلبة بالمرحلة الثانوية خبرات حقيقية نمارسون  استناد 
والرقمية،  التمنولودية  األدوات  استخدام  آليات  خاللها  ويمتلمون  المشكالت،  وحل  التفمير  مهارات  خاللها  من 

ا على  مستمر  بشكٍل  ويعملون  ةينهم،  المعرفة  يما  ويتشاركون  يوادهونها، ويتواصلون  التي  للمشكالت  حلوح  ةتمار 
( إلى أن توديه الطلبة لممارسة ه ه المهارات ُنعدهم  Kay, 2009وإعدادهم للنجاح في حياتهم الجامعية، كما نشير )

في  دائم  بشكٍل  والمشاركة  واإلةداع  االةتمار  على  قدرتهم  تنمية  في  ذل   ويساعدهم  المستقبلية،  التحديدنات  لموادهة 
 مجتمعية، ومواببة التطورات التمنولودية، والتحدنات في ه ا العار. الحياة ال

زياراتها   ولتُعدد  العلمي،  تخااها  عليها  نفرضه  بما  التعليمية،  األنظمة  ةدراسة  الباحثة  الهتمام  ونظر ا 
القرن  مهارات  بُممارسة  تهتّم  التي  الدراسة  ه ه  تُقدم  أن  فإنها رأت  الثانوية،  المرحلة  مدارس  في  للمعلمات  التدريبية 

 الحادي والعشرين، للطالبات في ه ه المرحلة. 

 الدراسة: مشكلة 
هنا  اتفا  من التربويين على ودود فجوة عميقة ةين المهارات التي يتعلمها ويكتسبها الطلبة في المدرسة، 
وبين تل  المهارات المطلوبة في الحياة ومجتمع العمل، وأن المناهج لم تعد كا ية لتعليم وإبساب ه ه المهارات للطلبة  

مجتمع عار المعرفة الحالّي، ال ي نقوده عار التطور التمنولودي، ل ل   في مدرستهم، إلعدادهم للحياة والعمل في  
نادت كثير من اآلراع إلى أنه نجب على المدرسة تزويد المتعلمين بالمهارات الالزمة للنجاح في مجتمعاتهم، وإضافة  

ن الدراسات التربوية  إلى ذ  الوقوف على مدى ممارستها بشكٍل إنجاةي في واقعهم الافّي والمدرسّي، وأوصت عدد م
نابحوا  حتى  والعشرين،  الحادي  القرن  بمهارات  وتتهيلهم  الطلبة  إعداد  الدولي، ضرورة  المستوى  على  ُطبقت  التي 
قادرين على موادهة التحدنات المختلفة، في حاضرهم ومستقبلهم، ومن هنا تتتي الحادة لالنتقاح وتجاوز األساليب 
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تجاهات تربوية حديثة تساعد على تنمية المهارات العليا، ومهارات التفمير، والتفمير  التعليمية التقليدنة، إلى تطبيق ا
 اإلةداعي، وغيرها من المهارات الُملّحة.

( والعشرين، Abbot&Martha,2009وأّبدا  الحادي  القرن  بمهارات  االهتمام  أهمية  على  دراستهما  في   )
ن ل ل  دور في نمو شخايتهم، وزيادة تفاعلهم مع مجتمعهم،  وتنميتها لدى الطلبة، والعمل على إبساةهم إناها، أل 

( على أهمية ه ه المهارات Bell, 2010( ودراسة )Davidson& Stone, 2009والتمّيف معه، كما تؤكد دراسة )
 في ه ا القرن، وضرورة تتمينها في الممارسات العلمية، والمناهج الدراسية، وإنجاد أنشطة مدرسية تدعمها، وتطويرها

 وفق ا ل ل  وبشكٍل مستمر.
( لستيفن  دراسة  القرن Stevens,2012وأبدت  لمهارات  الجيل  ه ا  في  المتعلمين  نمتل   أن  أهمية  على   )

القدرة على  لديهم  نكون  الناقد واالةتمار، ومهارات االتااح، وذل  حتى  التفمير  بمهارات  الحادي والعشرين، متمثلة 
( أن تنمية ه ه  Solbrekke& Sugrue, 2014ة، في الحياة والعمل، كما يرى )الموادهة للتحدنات والتغيرات السريع

التمّيف،  لديهم، وينمي قدرتهم على  المسؤولية  تحّمل  لها، نساعد في إسهامهم في  الطلبة وممارستهم  المهارات عند 
تحديد  على  قدرتهم  وتنمية  لديهم،  االدتمااية  المسؤولية  وإحياع  ال اتي،  والتعُلم  وتفعيل   والتوديه  وحّلها،  المشكالت 

 التفمير الناقد واإلةداعي، ومهارات التواصل واالتااح.  
( على أنه من التروري تزويد  2014( ودراسة متولي ) 2015( ودراسة رز  )2018وتؤكد دراسة مهدي )

ن، وذل  من خالح المتعلمين بالمهارات الالزمة للتعانش مع التغيرات والتطورات بالمجتمع، في القرن الحادي والعشري
الثانوية   المرحلة  في  ذل   ويتتبد  الحديثة،  العار  تقنيات  قائمة على  وبرامج  ومتطورة،  مختلفة،  تدريس  إعداد طر  
ألنها مرحلة دراسية مهمة تنقل الطالبة من مرحلة الدراسة بالتعليم العام إلى المرحلة الجامعية، وما يتتمن ذل  من  

 على المعارف والمهارات الدقيقة.اختيار التخاص الجامعي القائم  
افتقارهم   الطلبة،  على  ُأدريت  التي  الدراسات  بعض  توصلت  فقد  السعودنة  العربية  المملمة  مستوى  وعلى 
)الربيع،   دراسة  مثل  الافّية،  المواقف  في  ممارستها  ضرورة  إلى  دعت  والتي  والعشرين،  الحادي  القرن  لمهارات 
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رحلة الثانوية نفتقرن لبعض مهارات القرن الواحد والعشرين، ةل أن البعض ( التي أشارت إلى أن طالبات الم2018
 منهن ال نعرفن ما هي ه ه المهارات. 

وب ل  تتحدّد مشكلة الدراسة بالسؤاح التالي: ما واقع ممارسة طالبات المرحلة الثانوية لمهارات القرن الحادي  
 والعشرين من ودهة نظر المعلمات؟ 

 أسئلة الدراسة: 
 واقع ممارسة طالبات المرحلة الثانوية لمهارات االتااح من ودهة نظر المعلمات؟  ما .1
 ما واقع ممارسة طالبات المرحلة الثانوية لمهارات التفمير من ودهة نظر المعلمات؟ .2
 ما واقع مهارات إنتا  المعرفة الممارسة من طالبات المرحلة الثانوية من ودهة نظر المعلمات؟  .3
 االدتمااية الممارسة من طالبات المرحلة الثانوية من ودهة نظر المعلمات؟ ما واقع المهارات  .4
باختالف  .5 الطالبات  لدى  والعشرين  الحادي  القرن  مهارات  مستوى  في  إحاائية  داللة  ذات  فرو   هنا   هل 

 متغيرات )المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، الدورات التدريبية في مجاح القرن الحادي والعشرين(؟  
 لدراسة: أهداف ا
 المشف واقع ممارسة طالبات المرحلة الثانوية لمهارات االتااح من ودهة نظر المعلمات. .1
 معرفة واقع ممارسة طالبات المرحلة الثانوية لمهارات التفمير من ودهة نظر المعلمات. .2
 المعلمات. التعُرف على مهارات إنتا  المعرفة الممارسة من طالبات المرحلة الثانوية من ودهة نظر  .3
 معرفة واقع المهارات االدتمااية الممارسة من طالبات المرحلة الثانوية من ودهة نظر المعلمات.  .4
الطالبات  .5 لدى  والعشرين  الحادي  القرن  مهارات  مستوى  في  اإلحاائية  الداللة  ذات  الفرو   عن  المشف 

 جاح القرن الحادي والعشرين(. باختالف متغيرات )المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، الدورات التدريبية في م
 أهمية الدراسة:  

طالبات  من  وممارستها  والعشرين،  الحادي  القرن  مهارات  لموضوع  تناولها  أهمية  من  الدراسة  أهمية  تتعلق 
التخاص  اختيار  إلى  تؤهله  بحيث  والعشرين،  الحادي  القرن  طالب  نمارسها  أن  نجب  والتي  الثانوية،  المرحلة 
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ا إلى  الثانوية  المرحلة  في  الدراسة  من  االنتقاح  على  والقدرة  التخاص المناسب،  اختيار  في  والمنافسة  لجامعية، 
المناسب، وقدرته على موادهة الظروف والمشكالت التي قد توادههم بطر  إةدااية، واالنتقاح للعمل وممارسة المهنة 

 ودخوح سو  العمل، سواع  خالح الدراسة الجامعية، أو بعد ذل . 
لعربية السعودنة، وذل  من خالح تركيزها على  ويؤمل أن نستفيد من ه ه الدراسة وزارة التعليم في المملمة ا

بعمل  والقيام  ممارستها،  أثناع  والخلل  التعف  ومواطن  الطلبة،  مهارات  على  ُتركز  التي  البرامج  وتنفي   التخطيط 
استراتيجيات للنهوض بمستوى مهارات طالب القرن الحادي والعشرين، ك ل  من المؤمل أن نستفيد من ه ه الدراسة، 

لى تنفي  االستراتيجيات التربوية في التعليم العام بالمملمة العربية السعودنة، لدفعهم لوضع سياسات تعليمية  القائمين ع
 ترفع من مستوى مهارات الطلبة، وُتعززها ةدع ا من مراحل التعليم األولى.

 حدود الدراسة: 
وو  والعشرين،  الحادي  القرن  مهارات  الدراسة  ه ه  تناولت  الموضواية:  المرحلة الحدود  طالبات  عند  ممارستها  اقع 

الثانوية، والمهارات التي تتناولها الدراسة هي: )مهارات االتااح، مهارات التفمير، مهارات إنتا  المعرفة، المهارات 
 االدتمااية(.

 الحدود البشرية: ُطبقت ه ه الدراسة على معلمات المرحلة الثانوية.  
ا منطقة الرياض.الحدود الجغرا ية: ُطبقت ه ه الدراسة ف  ي المملمة العربية السعودنة، تحديد 

 هت(.1441/1442الحدود الزمنية: تّم تطبيق ه ه الدراسة خالح الفال الدراسي األّوح، من العام الدراسي )
 مصطلحات الدراسة:  

 مهارات القرن الحادي والعشرين:  
لح   في الشيع، والماهر الحاذ  بكٍل _ إلى الفعل مهر، أي "اSkillفي اللغة يردع أصل ماطلح المهارة _

 (.13،   207هت، 1416عمل، وأبثر ما يوصف به السابح الجيد" )اةن منظور،  
( مهارات القرن الحادي والعشرين بتنها: "مجموعة من التطبيقات 2017التعريف االصطالحي: ُتعرف شرف )

األداع على  والعشرين  الحادي  القرن  متغيرات  تفرضها  التي  وحل   المهنية  العليا،  التفمير  كمهارات  للمعلم،  المهني 
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باورة   والعمل  الحياة،  مهارات  نمارس  تجعله  التي  التمنولودية  الوسائل  مع  والتعامل  اإلةدااية،  بالطر   المشكالت 
ةدورها تحمُّل  العالقات االدتمااية، والتي تفرض  المثير من  أقامت  التي  التطورات  والتميف مع تل   للمرونة  تؤهله 

سؤولية تجاه نفسه واآلخرين، بما نحقق نواتج التعُلم باورة أفتل لدى طالبه، لتتماشى قدراتهم مع متطلبات سو  الم
 العمل". 

وُتعرف مهارات القرن الحادي والعشرين بتنها تل  المهارات الترورية من أدل الوفاع بشكل ديد بمتطلبات  
اإلعال  ووسائل  المعلومات  وثقافة  واالةتمار،  الحادي التعليم  القرن  في  والمهنة  الخاصة،  والحياة  والتمنولوديا،  م 

 (. 2018والعشرين )عمر، 
( بتنها "هي مجموعة من المهارات التي نحتادها العاملون في مختلف ةيئات  152،  2018وعرفها خميس )

تحقيق النجاح، تمشيا   العمل ليكونوا أعتاع فاعلين ومنتجين، ةل مبدعين، إلى دانب إتقانهم المحتوى المعرفي الالزم ل
تفيدة غانم إلى أن مهارات القرن الحادي  ةينما أشارت  التنموية واالقتاادنة للقرن الواحد والعشرين".  مع المتطلبات 
والعشرين هي "المهارات الالزمة للنجاح في العمل، والدراسة، والحياة، وتشمل المحتوى المعرفي والمهارات الخاصة، 

مختلفة، أي مدى واسع من المعرفة والقدرات وعادات العمل، مثل: التفمير اإلةداعي، الناقد، وحل والخبرة، والثقافات ال
 (.2016،11المشكالت، ومهارات التجديد، واالةداع، والتواصل، والتعاون، ومهارات اإلنتادية، والقيادة والمسئولية" )

استعداد  لتمان  الترورية  المهارات  من  مجموعة  بتنها  ك ل   والحياة،    وُتعرف  واالةتمار،  للتعلم  المتعلمين 
والعشرين )شلبي،   الحادي  القرن  والتمنولوديا في  والوسائط  والمعارف  للمعلومات  الجيد  واالستخدام  ،  2014والعمل، 

6.) 
 التعريف اإلدرائي:   

وق استعداداتها  مع  يتفق  بما  دراستها،  خالح  وتطبيقها  ممارستها  الطالبة  تستطيع  التي  المهارات  دراتها  هي 
المعرفة،   إنتا   التفمير،   ، "االتااح  مهارات:  المهارات هي  وه ه  منه،  ويجّود  التعليم  متطلبات  مع  ويتفق  وميولها، 

 المهارات االدتمااية"، وُتعرف الباحثة ه ه المهارات إدرائي ا كالتالي:  
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والتوا )الحوار  وتتتّمن:  الطالبة  تمارسها  التي  المهارات  هي  االتااح:  مهارات  واألناقة، _  اللباقة  صل، 
 اإلقناع، العرض والتقدنم، التفاوض وحسم النزاع، التعانش واحترام ثقافة اآلخرين(.

التفمير   ومهارات  المقارنة...(،  التقويم_  )التفسير_  األساسية  التفمير  مهارات  تتتّمن  التفمير:  مهارات   _
 رار، والتفمير العلمي، وحل المشكالت المستقبلية. الناقد، ومهارات التفمير اإلةداعي، وحل المشكالت، واتخاذ الق

_ مهارات إنتا  المعرفة: هي المهارات التي تمارسها الطالبة وتتتّمن: )التجميع المعرفي، التنظيم الباري  
للمعلومات، البحث اإللمتروني، التانيف، التحليل، منهج وقواعد البحث العلمي، استخدام ماادر المعلومات، البحث 

 ، المتابة والتحرير(. العلمي
 المرحلة الثانوية:  

المرحلة  التعليم في  المتوسط، ويسبق  التعليم  ُنقدم بعد  ال ي  الثانوي  التعليم  تتتّمن  الثانوية هي التي  المرحلة  تعتبر 
 (. 2009الجامعية، ويمتد من الفترة الزمنية السادسة عشر وحتى الثامنة عشر من عمر الطالب )الرمثي، 

 رية والدراسات السابقة للدراسة: الخلفية النظ
 اإلطار النظري:  

عار المعرفة هو امتداد طبيعي للعار الزراعي ثم الاناعي، إذ تشكل في العالم بعد ذل  خمس متغيرات 
النظام   تمس مكونات وعناصر  متغيرات  والسياسة" هي  والثقا ية،  واالقتاادنة،  والتقنية،  "البحثية  أةرزها:  رئيسة من 

المهتمين في مجاح التعليمي،   ذل  تحركا  ددنا  من  ثقا يا  ومعر يا  ومهنيا ، فاستلزم  المعلم  وتؤثر على تموين وإعداد 
تطوير  وثانيها  والتمنولوديا  العلوم  في  التحوح  أهمها  والعشرين  الحادي  القرن  في  القوى  لمفاعة  بالرفع  للنظر  التعليم 

 التعليم وتجويد مخرداته. 
ف العوامل؛  لتل   وتوضيح  ونتيجة  لتحديد  أطر  صوغ  إلى  بالتعليم  المعنية  المؤسسات  من  العديد  سعت  قد 

على   قدنما   ركز  حيث  الماضي؛  عن  تغير  قد  اليوم  التعليم  أن  إلى  يؤكد  وذل   والعشرين،  الحادي  القرن  مهارات 
على يركز  إذ  مختلف  بشكل  يتعمق  ةدأ  اليوم  التعليم  أن  إال  فيها،  االختبار  ثم  مادة  لمل  الرقمي   المحتوى  المجاح 

 .واإلةداعي واالةتماري 
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( مستلتين مهمه في تعليم القرن الحادي والعشرين األولى 77  -  25م،  2014وفي ه ا اإلطار ذكر ةيرز )
تتعلق بعملية التدريس واإلةداع والمستلة الثانية تتعلق بإعداد المعلم حيث أن القرن الحادي والعشرين يتطلب من المعلِم 

ومبدعا  وإال كيف سيلتقي بطالبه دون ه ه المهارات التي أصبحت دزعا  مهما  في العملية التعليمية    أن نكون مثقفا  
اليومية، كل ذل  ألدل مساعدة الطالب على تطوير مهاراتهم مع االستمرار في توفير أساس معرفي قوي لهم نمكنهم  

، عالوة على ذل  ما نطلبه التعليم اليوم هو ما  للوصوح إلى عالم متطور ليتمكن المتعلمون  يه من اإلةداع بتنفسهم
 نتتي:

إن قدرة الطالب على اإلةداع والتجديد ال تتم إال إذا امتل  الطالب فهما  عميقا  للمحتوى    أواًل: تعليم اإلبداع والتجديد:
وللعمليات اإلةدااية التي تولد التجديدات، والتي ال تحدث إال من خالح ةيئة تعليمية آمنه نمكن للطالب من خاللها 

 .اإلةداع، وُتقبل األفمار
المشك وحل  الناقد  التفكير  تعليم  يتم    الت:ثانيًا:  ولن  الحلوح،  أفتل  ويختار  المشكلة  الطالب  نفهم  أن  إلى  يهدف 

اختيار أفتل الحلوح إال من طرح األسئلة العميقة وصياغة المشكالت ةدقة، واستمشاف الحلوح الممكنة من ودهات 
 .نظر متعددة

 .شكل فعاحوهو االطمئنان إلى أن الرسالة مفهومة من ِقبل الجمهور، وب ثالثًا: تعليم التواصل:
التشار   أن  التمنولوديا، حيث  اةتمار  إلى  نمتد  ةل  فقط،  المعلومات  التشار  حوح  يهدف  ال  التشار :  تعليم  رابعا : 
الطالب  نكون  حتى  واضحه  بطر   األفمار  إنااح  على  القدرة  مع  االدتمااية  المهارات  من  دملة  يتتمن  الفعاح 

 .حاذقين في فن التشار 
بتهمية اغتنام فرص الحادي    وبناع على المعطيات السابقة؛  يمكن القوح إلى أن وعي المعلمين والمعلمات 

والعشرين، وإبساةها للمتعلمين ودمجها في الخطط الدراسية ألدل تطويرها وتحسينها والرفع من نواتج التعليم لهو َأْنَجُع  
حل المشكالت، والتفمير الناقد،   طريقة للرفع من كفاعات النظام التعليمي، إذ أن الحادة إلى اإلةداع واالةتمار، ومهارة

القرار  باناع  دفع  مما  االهتمام  من  حيز ا  نشغل  أصبح  التمنولوديا  عبر  اآلخرين  مع  الفعاح  والتواصل  والتعاون 
 .بالمتي قدما  نحو التطوير التعليمي بما نعزز مهارات القرن الحادي والعشرين
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 ثانًيا: الدراسات السابقة: 
ي تناولت مهارات القرن الحادي والعشرين للمرحلة الثانوية، فقد تم تانيف الدراسات  نظر ا لقّلة الدراسات الت

عربية   ودراسات  عام،  بشكٍل  والعشرين  الحادي  القرن  مهارات  تناولت  محلّية  دراسات  إلى:  عليها  الحاوح  تم  التي 
 وأدنبية تناولت مهارات القرن الحادي والعشرين.

 ات القرن الحادي والعشرين:أواًل: دراسات محلّية تناولت مهار 
)الحربي،   القرن  2013دراسة  معلم  عند  تتوفر  أن  ينبغي  التي  بالمهارات  التنبؤ  محاولة  إلى  هدفت  التي   )

التحليلي، وُطبق أسلوب دلفي على  الباحث في دراسته أسلوب دلفي، والمنهج الوصفي  الحادي والعشرين، واستخدم 
بالج15) التدريس  هيئة  أعتاع  من  خبير   ) ( من  الميدانية  العينة  وتمونت  السعودنة،  ومشرف ا،  323امعات  معلم ا   )

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن مهارة إدارة التفمير العليا، وإدارة منظومة التقويم داعت في المرتبة األولى، ومهارة إدارة 
 قدرات الطالب داعت في المرتبة األخيرة.

" لنظام  1إلى معرفة المهارات التي يتتمنها محتوى مقرر الفقه "  ( هدفت ه ه الدراسة2013ودراسة )الملثم،  
التحليلي، من خالح  المنهج  الحادي والعشرين، من خالح استخدام  القرن  الثانوية من مهارات  المرحلة  المقررات في 

والعش الحادي  القرن  مهارات  تتتمن  التي  التحليل  وحدة  باستخدام  للمنهج،  المحتوى  تحليل  أداة  وذل   استخدام  رين، 
( التعليم الثانوي )نظام مقررات( البرنامج المشتر ، وكانت من أهم نتائج  1ةتحليل عينة التحليل المتمثلة بمقرر الفقه ) 
المتمثلة بالتفمير االةتماري، والقيادة والمسئولية، والتفمير الناقد وحل   21الدراسة أن المنهج لم يراعي مهارات القرن  

 مهارة المبادرة والتوديه ال اتي. المشكالت، واالتااح، و 
( التي هدفت إلى معرفة واقع دمج التعلم اإللمتروني في البيئة التعليمية من ودهة  2017دراسة )العطيوي،  

نظر خريجي الثانوية الطالب والطالبات، وال ين يدرسون في السنة التحتيرية بجامعة المجمعة، ذل  باعتبار التعلم  
التحليلي، ذل  ةتطبيق استبانة  اإللمتروني من أهم مهار  الباحث المنهج الممي  ات القرن الحادي والعشرين، واستخدم 

(، وكان من أهم نتائج الدراسة أن هنا  ضعف في دمج التعلم اإللمتروني 454على الطالب والطالبات ةلغ عددهم )
 يئات التعلم بالمرحلة الثانوية.في المقررات، أو استخدامها من المعلمين والمعلمات، والطالب والطالبات، في ة
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)غندورة،   الدراسة  2018دراسة  إلى  هدفت  التي  مهارات م(  لتنمية  الالزمة  التدريبية  االحتيادات  معرفة  إلى 
القرن الحادي والعشرين لدى معلمات الدراسات االدتمااية بالمرحلة الثانوية في المملمة العربية السعودنة، واستخدمت  

من مهارات في المسحي والوصفي التحليلي في دراستها، وذل  ةتطبيقها ألداة تحوّي على قائمة  الباحثة المنهج الوص 
( معلمة 35القرن الحادي والعشرين، واستبانة لتحديد أهم االحتيادات التدريبية للمعلمات، وُطبقت ه ه األدوات على )

ة مكة المكرمة، وقد كانت من أهم نتائج الدراسة  من معلمات الدراسات االدتمااية والوطنية للمرحلة الثانوية في مدين 
إلى أن االهتمام من المعلمات ةتطبيق مهارات القرن الحادي والعشرين مع الطالبات كانت كبيرة،  يما نخّص مهارات 
ا الوعي المعلوماتي والتمنولودي، ومتوسطة في دانب تنمية المهارات الحياتية، واالحتيادات التدريبية كانت مهمة دد  

 في دانب المهارات المهنية، ومن ثم المهارات األساسية للتعلم واإلةداع واالةتمار.
م( هدفت الباحثة من ه ه الدراسة إلى معرفة دور التقويم التمويني في تنمية مهارات  2018دراسة )الربيع،  

ا له ه  المعلمة  استخدام  وواقع  الثانوية،  المرحلة  طالبات  لدى  والعشرين  الواحد  ه ا القرن  استخدام  وفاعلية  ألساليب، 
من  لعدد  التحليلي  األسلوب  الباحثة  واستخدمت  للطالبات،  والعشرين  الحادي  القرن  مهارات  تفعيل  في  األسلوب 
األدةيات النظرية والدراسات العلمية، وكانت من أهم نتائج الدراسة أن أهم مهارات القرن الواحد والعشرين التي نحتادها  

 ت التجديد واإلةداع، ومهارات التواصل، والتشار ، ومهارات حل المشكالت والتفمير الناقد. الطالبات هي مهارا
( هدفت الدراسة إلى التعرف على دور المشرفات التربويات في تنمية مهارات التفمير  2019دراسة )العمري،  

التحليلي، بحيث شملت أداة  ، واستخدمت الباحثة في دراستها المنهج الوصفي  2030العليا في ضوع رؤية المملمة  
( وُطبقت على عينة من  االستبيان،  الدراسة 160الدراسة  نتائج  أسفرت  وقد  األولّية،  الافوف  ( معلمة من معلمات 

العليا، وداعت مهارات )إدارة المهارات الحياتية،   التربويات في تنمية مهارات التفمير  على أن هنا  دور للمشرفات 
 ردة انطبا  )متوسطة(، ومهارات إدارة فن التعليم، ةدردة انطبا  )ببيرة(. وإدارة قدرات الطالب(، ةد 
م( التي هدفت إلى وضع تاور مقترح لتطوير الممارسات التدريسية لمعلمي مقرر 2019ودراسة )الزهراني،  

االستبيان  الرياضيات، في ضوع مهارات القرن الحادي والعشرين، واستخدم الباحث المنهج الوصفي، ذل  ةتطبيق أداة  
في ضوع المهارات، لتشخيص واقع ممارسات المعلمين والمعلمات لها، على دميع مشرفي ومشرفات مادة الرياضيات  
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بمدينتي مكة المكرمة وددة، وقد كانت أهم النتائج أن الممارسات التدريسية في ضوع مهارات القرن  الحادي والعشرين  
 عيفة، وفي ضوع النتائج قدم الباحث تاور مقترح لتطوير ذل .متوسطة، وتميل بعتها إلى أن تمون دردتها ض

م( التي هدفت إلى معرفة مهارات القرن الحادي والعشرين المتتمنة  2020باإلضافة لدراسة )التركي والجبر،  
ج الوصفي  ( بالمرحلة الثانوية بالمملمة العربية السعودنة، وقد استخدم الباحثان في دراستهما المنه1في كتاب الفيزياع )

( مؤشر ا في ثالثة  22(، من خالح بطاقة )تحليل المحتوى(، التي تتمنت ) 1التحليلي، ذل  ةتحليل مقرر الفيزياع )
المهنة   ومهارة  الرقمية،  الثقافة  ومهارة  واالةتمار،  التعلم  مهارة:  وهي  والعشرين،  الحادي  القرن  مهارات  من  مهارات 

أ الدراسة  نتائج  أهم  من  وكانت  )والحياة،  الفيزياع  مقرر  في  والعشرين  الحادي  القرن  مهارات  تتمين  مستوى  ( 1ن 
 داعت متباينة ةين منخفض ومرتفع. 

 وبالمقابل فإن أهم الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت مهارات القرن الحادي والعشرين، فهي كالتالي: 
)إةراهيم،   مد 2014دراسة  استخدام  مدى  على  التعرف  إلى  هدفت  في  ( حيث  الفنية  التريبة  ومدرسات  رسي 

( معلم ا ومعلمة، وتوصلت الدراسة إلى 82المرحلة الثانوية لمهارات القرن الحادي والعشرين، وقد ةلغت عينة الدراسة )
العملي،  البيان  ومهارات  الفعاح،  االتااح  مهارات  مثل  كبيرة  ةدردة  المهارات  بعض  نستخدمون  المعلمين  أن 

 اقد، وحل المشكالت ةدردة متوسطة، ةينما المعلمات نستخدمونها ةدردة كبيرة. ويستخدمون التفمير الن 
( التي هدفت إلى معرفة واقع تدريس مهارات القرن الحادي والعشرين في مدارس Charland, 2014دراسة )

ا  على  مسح  وإدراع  المسحّي،  المنهج  استخدام  خالح  من  وذل   األمريكية،  المتحدة  بالوالنات  ماين  النترنت والنة 
( مدرسة في الوالنة، واستخدم المنهج النوعّي، ذل  ةتطبيق  23لمدارس المرحلة المتوسطة والثانوية، والتي ةلغ عددها ) 

المقاةالت الشخاية مع المسؤولين في الوالنة، وكانت من أهم نتائج الدراسة أن المعلمين في ه ه المدارس يوظفون  
 بشكٍل اختياري وليس إلزامي، وأهم ه ه المهارات مهارة االتااح والتمنولوديا. مهارات القرن الحادي والعشرين، ولمن  

( دراسة  في Uche, Kaegon, Okata, 2016أّما  المعلمين  عند  الوعي  مستوى  تحديد  إلى  هدفت  فقد   )
عينة وشملت  والعشرين،  الحادي  القرن  في ضوع  المهنية  بتدوارهم  ةنيجيريا  ريفرز  ةوالنة  الثانوية،  الدراسة    المدارس 
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( معلم ا ومعلمة، وقد توصلت الدراسة إلى أن مستوى الوعي من المعلمين والمعلمات لألدوار المهنية المتوافقة 860)
 مع مهارات القرن الحادي والعشرين، غير مشجعة، إضافة  إلى عدم استخدامهم للتمنولوديا الافية. 

خدام الاف المقلوب في تنمية بعض مهارات م( التي هدفت إلى التعرف على أثر است2019دراسة )خليل،  
القرن الواحد والعشرين في مادة األحياع، لدى طالب الاف األوح الثانوي، واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي في  

( على  طبقها  التي  بطاقة  77دراسته،  استخدام  خالح  ومن  الثانوية،  المرحلة  مدارس  إحدى  طالبات  من  طالبة   )
واختبار   ةين  المالحظة،  إحاائية  داللة  ذات  فرو   ودود  إلى  النتائج  أشارت  والعشرين،  الحادي  القرن  مهارات 

التابطة   والمجموعة  المقلوب،  الاف  باستخدام  األحياع  درست  التي  التجريبية  المجموعة  دردات طالب  متوسطي 
مالحظة لبعض مهارات القرن التي درست بالطريقة االعتيادنة، في اختبار مهارات القرن الحادي والعشرين، وبطاقة ال

 الحادي والعشرين لاالح المجموعة التجريبية ك ل .
)محمد،   بعض  2019دراسة  ضوع  في  الجغرا يا  منهج  تطوير  فاعلية  على  التعرف  إلى  هدفت  والتي  م( 

حثة بإعداد تحدنات القرن الحادي والعشرين، لتنمية مهارات التفمير المستقبلي لدى طالب المرحلة الثانوية، وقامت البا
قائمة للتفمير المستقبلي، وقائمة لتحدنات القرن الحادي والعشرين، واختبار التفمير المستقبلي، وذل  باستخدام المنهج  
الوصفّي التحليلي والمنهج شبه التجريبي، وتوّصلت الدراسة إلى أن لمنهج الجغرا يا المطّور، فاعلية في تنمية مهارات 

 ت القرن الحادي والعشرين لدى طالب الاف األوح الثانوي.التفمير المستقبلي ومهارا
م( التي هدفت إلى معرفة أثر استخدام التعلم الُمدمج في تنمية بعض مهارات القرن  2020دراسة )الاقرية،  

التربية اإلسالمية، واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي،   الحادي والعشرين لدى طالبات الاف الحادي عشر بمادة 
( طالبة، وتم تطبيق مقياس نتّم قائمة مهارات للقرن الحادي والعشرين، وقد أظهرت نتائج  60ينة تتمّون من )على ع 

 الدراسة إلى ودود فرو  دالة إحاائي ا في مقياس مهارات القرن الحادي والعشرين، لاالح المجموعة التجريبية. 
 تعليق على نتائج الدراسات السابقة: 

ا، تتّسق وطبيعة موضوع الدراسة الحالّية.نمكن مالحظة أن  .1  دميع الدراسات السابقة حديثة دد 
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تتفق ه ه الدراسة مع دميع الدراسات السابقة في االهتمام ةثقافة مهارات القرن الحادي والعشرين، وتفعيلها   .2
وإن كان دزع  في البيئة الافية والمدرسية، كما تتفق مع بعتها في المنهج المستخدم وهو المنهج الوصفّي،  

 ببير من الدراسات ركزت على الجانب التحليلي، والعينة الوثائقية. 
والتعليم،  .3 التدريس  في  والعشرين،  الحادي  القرن  لمهارات  التوده  أهمية  على  اتفقت  السابقة  الدراسات  دميع 

ُتطّور   أن  وك ل   التعليمية،  األنظمة  كل  وتعتمده  به  تتخ   أن  المهم  من  أمر ضروري  الممارسات واعتباره 
 الافّية للطلبة في ضوئه.

 استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة، في إثراع الجانب النظري، وبناع أداة الدراسة. .4
يالحظ أن الدراسات المحلية والعربية التي تطرقت لموضوع مهارات القرن الحادي اقتارت على تقويم المتب  .5

والنظر   المهارات،  ه ه  ضوع  في  بالمشرفين  الدراسية  المرتبطة  التدريسية  واالستراتيجيات  الممارسات  في 
والمعلمين، ك ل  تفعيل ه ه المهارات في البرامج الدراسية وغيرها، وربما تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات  
ه ه  في ضوع  الدراسي،  في صفهن  فعلي ا  المهارات  له ه  الثانوية  المرحلة  طالبات  ممارسة  ةواقع  باهتمامها 

 المهارات.
 اإلجراءات المنهجية للدراسة:

 منهج الدراسة: 
استخدمت الباحثتة المتنهج الوصتفي المستحّي، وهتو أحتد أنتواع المتنهج الوصتفي؛ لتحقيتق أهتداف البحتث، واألستلوب 

 م(.2007الوصفي هو ال ي يدرس الظاهرة ويافها وصفا  دقيقا  ويعبر عنها تعبيرا  كميا  وكيفيا ، )عبيدات وآخرون، 
 مجتمع الدراسة:

راسة الحالية من معلمات المرحلة الثانوية بمدينتة الريتاض، والبتالغ عتددهن ) ن مجتمتع الدِّ (، وفقتا  آلختر 6009يتموَّ
 (، والاادرة من اإلدارة العامة للتعليم بالرياض.2020/2021اإلحاائيات للعام )
 عينة الدراسة:
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(، حيتث قامتت الباحثتتة بإرستاح االستتتبانة اإللمترونيتة حتتتى 361ةلغتتت ) عينتة الدراستة الحاليتتة هتي عينتتة عشتوائية 
و يمتتتا يلتتتي خاتتتائص عينتتتة الدراستتتة وفقتتتا  ( متتتن التتتردود اإللمترونيتتتة الخاصتتتة بالمعلمتتتات، 377حاتتتلت علتتتى عتتتدد )
 لمتغيراتهن الوظيفية.

 ( توزيع أفراد الدراسة وفق متغيراتهن الوظيفية. 1جدول رقم )

البكتالوريوس، (، نحملن مؤهل %81.2( من عينة الدراسة نمثلن ما نسبته )306يتتح من الجدوح الساةق أن )
ستنوات فتتبثر،  10وهن الفئة األببر في عينة الدراسة، في حين أن الفئة األببر منهن سنوات خبترتهن فتي العمتل متن 

(، كما أن غالبية عينة الدراسة حالوا على دورة واحدة %45.6( نمثلون ما نسبته )172حيث ةلغ عددهن في العينة )
 (.%46.4( نمثلون ما نسبته )175إذ ةلغ عددهن ) في مجاح مهارات القرن الحادي والعشرين،

راسة:  أداة الدِّ

مجال  الدورات التدريبية في  
مهارات القرن الحادي  

 والعشرين

 النسبة  التكرار المؤهل العلمي  النسبة  التكرار

 81.2 306 بكالوريوس فتقل  10.6 40 لم أحال على دورات 
 18.8 71 دراسات عليا  46.4 175 حالت على دورة واحدة 
 % 100 377 المجموع 16.4 62 حالت على دورتان 

حالت على ثالث دورات 
 فتبثر 

 النسبة  التكرار سنوات الخبرة 26.5 100

 18.0 68 سنوات  5أقل من  % 100 377 المجموع
أقل من   -5من  

 سنوات  10
137 36.3 

سنوات   10من 
 فتبثر 

172 45.6 

 % 100 377 المجموع
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 تمونت االستبانة من دزأين على النحو التالي: لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام االستبانة لجمع البيانات، وقد 
الخبرة،   سنوات  العلمي،  المؤهل  في  ممثلة  األولية،  البيانات  نقيس  وهو  األوح:  مجاح الجزع  في  التدريبية  الدورات 

 مهارات القرن الحادي والعشرين. 
 ( فقرة تقيس متغيرات الدراسة، ومقسمة على أربعة محاور على النحو التالي: 26الجزع الثاني ويتمون من ) 

 ( ابارات.7محور مهارات االتااح، ويشتمل على ) أواًل:
 ( ابارات.7محور مهارات التفمير، ويشتمل على ) ثانيًا:
 ( ابارات.5محور مهارات إنتا  المعرفة، ويشتمل على )  ثالثًا:
 ( ابارات.7محور المهارات االدتمااية، ويشتمل على )  رابعًا:

ق وتمون االستجابة على فقرات االستبانة عن طريق اختيتار ةتديل متن خمستة وفقتا  لمقيتاس ليكترت الخماستي: موافت
 (.1(، غير موافق إطالقا  )2(، غير موافق )3(، محايد )4(، موافق )5بشدة )

 صدق أداة الدراسة:
 تم التتبد من صد  االستبانة بطريقتين:

 الصدق الظاهري )صدق المحكمين( -1
عتتددهم قامتتت الباحثتتة بعتترض أداة الدراستتة فتتي صتتورتها األوليتتة علتتى مجموعتتة متتن ذوي الخبتترة واالختاتتاص ةلتتغ 

علتى ن المحكمين من السادة أعتاع هيئة التدريس ةبعض دامعتات المملمتة العربيتة الستعودنة والعربيتة للحكتم ( م13)
متتدى صتتالحية وقيتتاس االستتتبانة لمتتا وضتتعت لقياستته فتتي مجتتاالت االستتتبانة، متتن حيتتث متتدى انتمتتاع العبتتارة للمحتتور، 

ظات يرون إنتاحها، وقامت الباحثة ةتعديل ومدى وضوح اللغة، مع التعديل المقترح في حاح ودود إضافات أو مالح
 االستبانة ةناع  عل مالحظاتهم.

 صدق البناء الداخلي: -2
تم التتبد من صد  االستبانة وذل  من خالح حساب الاد  بطريقة االتستا  التداخلي عتن طريتق حستاب معامتل 

 نة، وهو ما يوضحه الجدوح التالية:االرتباط ةيرسون ةين كل ابارة والمحور ال ي تنتمي إليه، وك ل  الدردة لالستبا
 ( 2جدول رقم )

 معامالت ارتباط بنود محور الدراسة بالمحور الذي تنتمي إليه وكذلك بالدرجة الكلية لالستبانة 
معامل  معامل   فقرات محاور االستبانة   م
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االرتباط  
 بالمحور

االرتباط  
 باالستبانة 

 المحور األوح

1 
* 0.733 والتعاطف الجيد مع اآلخرين االستماع والتحدث 

 * 
0.775 *

 * 

2 
اآلخرين   مع  التعامل  في  الدقيقة  األخالقية  والممارسات  األذوا   مراعاة 

 واألشياع 
0.901 *

 * 
0.790 *

 * 

3 
* 0.738 توضيح وبرهنة أفماره بطر  مختلفة للتتثير على مواقف اآلخرين منها 

 * 
0.735 *

 * 

4 
* 0.638 والجسدنة والتقنية في توضيح أفماره وشرحها استخدام المهارات اللفظية 

 * 
0.689 *

 * 

لجميع   5 المكاسب  تحقق  توافقية  لحلوح  والتوصل  النظر  ودهات  تقريب 
 األطراف 

0.813 *
 * 

0.703 *
 * 

االشترا    6 نقاط  واإلفادة من  واحترامها  المختلفين عنه  دوافع ومواقف  تفهم 
 والتعاون في إطارها 

0.741 *
 * 

0.688 *
 * 

* 0.797 تجنب ممارسات سوع التعامل والتواصل مع اآلخرين  7
 * 

0.746 *
 * 

 المحور الثاني 

1 
* 0.935 توظيف مهارات التفمير األساسية في المواقف والسياقات الحياتية 

 * 
0.774 *

 * 

2 
* 0.899 ممارسة أدوات ومهارات التفمير اإلةداعي وإنتا  أفمار إةدااية 

 * 
0.744 *

 * 
* 0.626* 0.748 وإصدار األحكام على األفمار والمواقف بطريقة موضواية تحليل وتقييم  3
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 *  * 

4 
* 0.755 تقدنم حلوح غير تقليدنة للمشكالت الحياتية والمجتمعية 

 * 
0.711 *

 * 

* 0.794 تنظيم طريقة تفميره بطريقه منهجية عند التعاطي مع القتانا واألفمار  5
 * 

0.601 *
 * 

* 0.793 للقرار وفحاها واختيار األنسب منهاتقدنم ةدائل وخيارات  6
 * 

0.675 *
 * 

* 0.597 تقدير أهمية إتباع الطر  الاحيحة والموضواية في التفمير  7
 * 

0.723 *
 * 

 المحور الثالث 

1 
* 0.765 تثمين دور المعرفة وحسن التعامل والتوظيف لها في النجاح وامتال  القوة

 * 
0.746 *

 * 

2 
* 0.897 للمعلومة المطلوبة والاحيحة الوصوح السريع 

 * 
0.851 *

 * 

3 
* 0.959 تحليل وتانيف وتلخيص المعلومات وإعادة تنظيمها وعرضها

 * 
0.942 *

 * 

4 
* 0.444 بتابة بحث واقعي وفق خطوات البحث العلمي

 * 
0.352 *

 * 

5 
* 0.937 تحرير المقاالت وإعداد التقارير وكتابة السيرة ال اتية 

 * 
0.838 *

 * 
 المحور الرابع 

* 0.892 معرفة قواعد وتطبيقات حسن التعامل مع اآلخرين في المواقف المختلفة 1
 * 

0.799 *
 * 
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 فأقل. 0.01عبارات دالة عند مستوى ** 
 ( مستوى  عند  دالة  العبارات  أن دميع  يتَّتح  اةق  السَّ الجدوح  الفقرات  0.01من  أن دميع  يوضح  ما  وهو   ،)

 المكونة لالستبانة تتمتع ةدردة صد  عالية، تجعلها صالحة للتطبيق الميداني.
 ثبات األداة:

 ثبات أداة الدراسة من خالح معامل ألفا كرونباخ.تم التتبد من ثبات األداة من خالح حساب 
 ( 3جدول )

 معامالت ثبات ألفا كرونباخ 
راسة  معامل الثبات   عدد البنود محاور الدِّ

 0.877 7 المحور األوح
 0.893 7 المحور الثاني

2 
* 0.831 ضبط وتوديه ماادر االنفعاح ومسبباته 

 * 
0.749 *

 * 

3 
* 0.710 التعبير عن المشاعر السلبية واإلنجاةية باتزان وموضواية

 * 
0.652 *

 * 

4 
* 0.888 مختلفة ومتنوعة العمل ضمن مجموعات 

 * 
0.839 *

 * 

5 
* 0.813 تخطيط وتنظيم عمل الفريق وتوزيع األدوار والمسؤوليات 

 * 
0.733 *

 * 

6 
* 0.640 تثمين أهمية خدمة المجتمع والوطن واإلسهام ة ل  قدر المستطاع 

 * 
0.708 *

 * 

7 
* 0.762 تخطيط وتنظيم وتنفي  مشاركات إنجاةية لخدمة المجتمع 

 * 
0.726 *

 * 
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 0.870 5 المحور الثالث 
 0.895 7 المحور الرابع

 0.963 26 معامل الثبات الكلي
 

معامل  من خالح   قيمة  تراوحت  مرتفع، حيث  راسة  الدِّ محاور  ثبات دميع  أن  يتَّتح  أعاله  الموضحة  النَّتائج 
(  0.895إلى    0.870) ةين   كرونباخ  ألفا  الثبات 

الثبات الملي لجميع محاور   معامل   قيمة  ةلغت  بما 
دميعها قيم معامالت ثبات   ( وهي  0.963الدراسة   ،)

ل راسة  الدِّ لتطبيق  أداة  صالحية   توضح  مرتفعة 
 الميداني.

راسة:  تصحيح أداة الدِّ
تم   حيث  األداة،  ةنود  على  اإلدابة  مستوى  لتحديد  التَّالي  اأُلسلوب  الباحثة  استخدمت  النَّتائج  تفسير  لتسهيل 

 إعطاع وزن للبدائل الموضحة في الجدوح التَّالي ليتم معالجتها إحاائيا  على النَّحو التَّالي: 
 ( 4جدول رقم )

 أداة الدراسة تصحيح 
 
 
 
 
 
 

 ثم تم تانيف تل  اإلدابات إلى خمسة مستويات متساوية المدى من خالح المعادلة التَّالية: 
 0.80= 5( ÷ 1 – 5أقل قيمة( ÷ عدد بدائل األداة = )  -طول الفئة = )أكبر قيمة

 لنحال على التانيف التَّالي:

موافق   االستجابة 
غير   محايد موافق  بشدة

 موافق 
غير  

موافق  
 1 2 3 4 5 الدرجة  إطالقاً 
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 ( 5جدول )
راسة  توزيع للفئات وفق التدرج المستخدم في أداة الدِّ

طات  الوصف   مدى المتوسِّّ
 5.00-4.21من  موافق بشدة

 4.20-3.41من  موافق 
 3.40-2.61من  محايد 

 2.60-1.81من  غير موافق 
 1.80-1.00من  غير موافق إطالقا  

 البيانات:أساليب تحليل 
استتتتخدمت الباحثتتتة األستتتاليب اإلحاتتتائية التاليتتتة للتعتتترف علتتتى خاتتتائص عينتتتة الدراستتتة وحستتتاب صتتتد  وثبتتتات  

 االدوات واإلدابة على تساؤالت الدراسة:
 التمرارات والنسبة المئوية، للتعرف على خاائص عيّنة البحث. ✓
✓ ( الحساةي  الدراسة  Meanالمتوسط  افراد  آراع  انخفاض  أو  ارتفاع  مدرى  لمعرفة  ابارات (  من  ابارة  كل  عن 

أعلى  االستجابة حسب  العبارات من حيث دردة  لترتيب  الرئيسية، وك ل   المحاور  إلى دانب  الدراسة  متغيرات 
 متوسط حساةي.  

( وذل  للتعرف على مدى انحراف آراع افراد الدراسة لمل ابارة من  Standard Deviationاالنحراف المعياري ) ✓
ولم الدراسة  متغيرات  االنحراف ابارات  يوضح  حيث  الحساةي،  متوسطها  عن  الرئيسية  المحاور  من  محور  ل 

الرئيسية،  المحاور  دانب  إلى  الدراسة  متغيرات  ابارات  ابارة من  لمل  الدراسة  أفراد  آراع  في  التشتت  المعياري 
ارات حسب فملما اقتربت قيمته من الافر كلما تركزت اآلراع وانخفض تشتتها ةين المقياس، وك ل  لترتيب العب

 المتوسط الحساةي لاالح أقل تشتت عند تساوي المتوسط الحساةي.  
 ( الستخرا  ثبات أدوات البحث.Cronbach Alphaمعامل ألفا كرونباخ )ِ  ✓
 ( لحساب صد  االتسا  الداخلي ألداة الدراسة.Pearsonحساب قيم معامل االرتباط ةيرسون ) ✓
✓ ( ت  اختبار  استخدام  في Independent Sample T-Testتم  اإلحاائية  الداللة  ذات  الفرو   لمعرفة   )

 استجابات أفراد الدراسة باختالف متغيراتهم التي تنقسم إلى فئتين. 



 2021(، لسنة 4، العدد )17جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(4), (2021) 

716 

 

( لتوضتيح داللتة الفترو  فتي استتجابات عينتة الدراستة One Way ANOVAتم استخدام تحليل التباين األحتادي ) ✓
 إلى أبثر من فئتين.نحو محاورها باختالف متغيراتهم الوظيفية التي تنقسم 

( لمعرفتتتتة صتتتتالح الفتتتترو  فتتتتي Least Significant difference( )LSDتتتتتم استتتتتخدام اختبتتتتار أقتتتتل فتتتتر  داح ) ✓
استجابات عينة الدراسة باختالف متغيراتهم الشخاية والوظيفية التي تنقسم إلى أبثتر متن فئتتين، فتي حالتة إذا متا 

 حادي.وضح ودود فرو  من خالح اختبار تحليل التباين األ
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 إجابة السؤال األول: ما واقع ُممارسة طالبات المرحلة الثانوية لمهارات االتصال من وجهة نظر المعلمات؟
، قامت الباحثة  واقع ُممارسة طالبات المرحلة الثانوية لمهارات االتااح من ودهة نظر المعلمات للتعرف على  

واالنحرا  والمتوسطات  المئوية  والنسب  التمرارات  لعبارات محور  بحساب  المعيارية  المرحلة فات  ُممارسة طالبات  واقع 
 ، وداعت النتائج كما يوضحها الجداوح التالية:الثانوية لمهارات االتااح من ودهة نظر المعلمات 

واقع ُممارسة طالبات المرحلة الثانوية لمهارات  (: استجابات أفراد الدراسة على عبارات محور6جدول رقم )
 مرتبة تنازليًا حسب المتوسط الحسابي  ة نظر المعلماتاالتصال من وجه

 العبارة  م

التكرا 
 درجة الموافقة  ر 

المتوس 
ط 

الحساب 
 ي*

االنحرا
ف  

 المعياري 

درجة 
الموافق 

 ة
 الرتبة 

 % 

غير  
مواف 
ق  

إطال
 قاً 

غير  
مواف 
 ق 

محاي
 د

مواف 
 ق 

مواف 
ق  

 بشدة

2 
مراعاة األذوا  والممارسات  
األخالقية الدقيقة في التعامل 

 مع اآلخرين واألشياع 

  23 81 33 96 144 
3.68 

1.33
 1 موافق  5

 % 6.1 
21.
5 8.8 

25.
5 

38.
2 

1 
االستماع والتحدث والتعاطف 

 الجيد مع اآلخرين 

  6 41 42 271 17 
3.67 

0.79
2 

 2 موافق 
 % 1.6 

10.
9 

11.
1 

71.
9 4.5 

3 
توضيح وبرهنة أفماره بطر   
مختلفة للتتثير على مواقف  

 اآلخرين منها 

  8 59 71 196 43 
3.55 

0.95
8 

 3 موافق 
 % 2.1 

15.
6 

18.
8 

52.
0 

11.
4 

 4 موافق 0.87 3.54 30 205 84 54 4  استخدام المهارات اللفظية   4
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 العبارة  م

التكرا 
 درجة الموافقة  ر 

المتوس 
ط 

الحساب 
 ي*

االنحرا
ف  

 المعياري 

درجة 
الموافق 

 ة
 الرتبة 

 % 

غير  
مواف 
ق  

إطال
 قاً 

غير  
مواف 
 ق 

محاي
 د

مواف 
 ق 

مواف 
ق  

 بشدة

والجسدنة والتقنية في توضيح  
 1.1 %  أفماره وشرحها

14.
3 

22.
3 

54.
4 8.0 

2 

7 
تجنب ممارسات سوع التعامل 

 والتواصل مع اآلخرين 

  0 56 99 222 0 
3.44 

0.73
8 

 5 موافق 
 % 0.0 

14.
9 

26.
3 

58.
9 0.0 

6 

تفهم دوافع ومواقف المختلفين  
عنه واحترامها واإلفادة من  
نقاط االشترا  والتعاون في  

 إطارها 

  0 50 141 186 0 

3.36 0.70
5 

 6 محايد 
 % 0.0 13.

3 
37.
4 

49.
3 

0.0 

5 
تقريب ودهات النظر  

والتوصل لحلوح توافقية تحقق 
 المكاسب لجميع األطراف 

  0 
13
5 

68 174 0 
3.10 

0.90
1 

 7 محايد 
 % 0.0 35.

8 
18.
0 

46.
2 

0.0 

 موافق  0.698 3.48 المتوسط العام
 (.5.00الحسابي من )*المتوسط 
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متتن الجتتدوح الستتاةق يتبتتين أن طالبتتات المرحلتتة الثانويتتة نمارستتن مهتتارات االتاتتاح كتحتتد مهتتارات القتترن الحتتادي 
والعشتتترين ةدردتتتة عاليتتتة، حيتتتث ةلتتتغ متوستتتط موافقتتتة أفتتتراد عينتتتة الدراستتتة متتتن المعلمتتتات علتتتى دردتتتة ممارستتتة الطالبتتتات 

المتوستتط التت ي نقتتع فتتي الفئتتة الرابعتتة متتن فئتتات المقيتتاس الخماستتي متتن (، وهتتو 5.00متتن  3.48لمهتتارات االتاتتاح )
(، والتتتي تبتتين أن خيتتار دردتتة موافقتتة المعلمتتات علتتى ممارستتة الطالبتتات لمهتتارات االتاتتاح تشتتير إلتتى 3.41-4.20)

 )موافق(.
االتاتاح،  وأوضحت نتائج الدراسة أن هنا  تباين في آراع عينة الدراسة نحتو دردتة ممارستة الطالبتات لمهتارات 

(، وهتي 3.68إلتى  3.10حيث تراوحت متوسطات الموافقتة علتى دردتة ممارستة الطالبتات لمهتارات االتاتاح متا ةتين )
مؤشرات تقع في الفئة الثالثة الرابعة التي تبين أن موافقة أفتراد عينتة الدراستة متن المعلمتات تشتير إلتى )محايتد/ موافتق( 

 ات االتااح تشير إلى )متوسطة/ عالية( على التوالي.مما يوضح أن دردة ممارسة الطالبات لمهار 
( وهتتي )مراعتتاة األذوا  2بمتتا تبتتين أن أبثتتر مهتتارات االتاتتاح التتتي تمارستتها الطالبتتات تمثلتتت فتتي العبتتارة رقتتم )

والممارستتات األخالقيتتة الدقيقتتة فتتي التعامتتل متتع اآلختترين واألشتتياع( حيتتث دتتاعت فتتي المرتبتتة األولتتى، بمتوستتط موافقتتة 
( وناتتتها )االستتتتماع والتحتتتدث والتعتتتاطف الجيتتتد متتتع 1(، يليهتتتا المهتتتارة التتتتي تمثلهتتتا العبتتتارة رقتتتم )5.00متتتن  3.68)

(، وهتتي متوستتطات توضتتح أن دردتتة 5.00متتن  3.67اآلختترين( حيتتث دتتاعت فتتي المرتبتتة الثانيتتة، وبمتوستتط موافقتتة )
 ممارسة الطالبات له ه المهارات داعت عالية.

( وهتي )تفهتم دوافتع ومواقتف 6ااح التي تمارسها الطالبات تمثلت في العبارة رقتم )في حين أن أقل مهارات االت
المختلفين عنه واحترامها واإلفادة من نقاط االشترا  والتعاون فتي إطارهتا( حيتث دتاعت فتي المرتبتة السادستة، بمتوستط 

ب ودهتات النظتر والتوصتل لحلتوح ( وناتها )تقريت5(، يليها المهارة التي تمثلهتا العبتارة رقتم )5.00من    3.36موافقة )
متتن  3.10توافقيتتة تحقتتق المكاستتب لجميتتع األطتتراف( حيتتث دتتاعت فتتي المرتبتتة الستتابعة واألخيتترة، وبمتوستتط موافقتتة )

(، وهتتتي متوستتتطات توضتتتح أن دردتتتة ممارستتتة الطالبتتتات لهتتت ه المهتتتارات دتتتاعت متوستتتطة، ممتتتا ستتتبق يتبتتتين أن 5.00
االتااح كتحد مهارات القرن الحادي والعشرين ةدردة عالية، وهو ما يوضتح طالبات المرحلة الثانوية نمارسن مهارات  

أن الطالبات لديهن مستوى عالي بتهمية مهارات االتااح ودورهتا فتي تنميتة مهتارات العمتل فتي فريتق والمهتارات البتين 
فتتي زيتتادة مستتتوى شخاتتية والمستتؤولية الشخاتتية واالدتماايتتة واالتاتتاح التفتتاعلي لتتدى الطالبتتات وكتت ل  فإنهتتا تستتهم 

 االتااح باآلخرين بشكل ديد، التعاون والعمل في فريق، إدارة وحل الاراعات.
 إجابة السؤال الثاني: ما واقع ُممارسة طالبات المرحلة الثانوية لمهارات التفكير من وجهة نظر المعلمات؟
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، قامت الباحثة نظر المعلمات   واقع ُممارسة طالبات المرحلة الثانوية لمهارات التفمير من ودهةللتعرف على  
لعبارات محور   المعيارية  واالنحرافات  والمتوسطات  المئوية  والنسب  التمرارات  المرحلة بحساب  ُممارسة طالبات  واقع 

 ، وداعت النتائج كما يوضحها الجداوح التالية:الثانوية لمهارات التفمير من ودهة نظر المعلمات 
واقع ُممارسة طالبات المرحلة الثانوية لمهارات التفكير   الدراسة على عبارات محور(: استجابات أفراد 7جدول رقم )

 مرتبة تنازليًا حسب المتوسط الحسابي من وجهة نظر المعلمات

 العبارة  م

التكرا 
 درجة الموافقة  ر 

المتوس 
ط 

الحساب 
 ي*

االنحرا
ف  

 المعياري 

درجة 
الموافق 

 ة
 الرتبة 

 % 

غير  
مواف 
ق  

إطال
 قاً 

غير  
مواف 
 ق 

محاي
 د

مواف 
 ق 

مواف 
ق  

 بشدة

1 
توظيف مهارات التفمير  
األساسية في المواقف 

 والسياقات الحياتية 

  18 31 28 210 90 
3.86 

1.02
 1 موافق  7

 % 4.8 8.2 7.4 
55.
7 

23.
9 

2 
ممارسة أدوات ومهارات  

التفمير اإلةداعي وإنتا  أفمار 
 إةدااية 

  6 43 28 283 17 
3.69 

0.79
2 

 2 موافق 
 % 1.6 

11.
4 

7.4 
75.
1 

4.5 

6 
تقدنم ةدائل وخيارات للقرار  
وفحاها واختيار األنسب  

 منها 

  6 67 42 245 17 
3.53 

0.89
0 

 3 موافق 
 % 1.6 

17.
8 

11.
1 

65.
0 

4.5 

تحليل وتقييم وإصدار األحكام   3
على األفمار والمواقف بطريقة 

  4 10
2 

0 241 30 3.51 1.00
8 

 4 موافق 
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 العبارة  م

التكرا 
 درجة الموافقة  ر 

المتوس 
ط 

الحساب 
 ي*

االنحرا
ف  

 المعياري 

درجة 
الموافق 

 ة
 الرتبة 

 % 

غير  
مواف 
ق  

إطال
 قاً 

غير  
مواف 
 ق 

محاي
 د

مواف 
 ق 

مواف 
ق  

 بشدة

 موضواية 
 % 1.1 

27.
1 0.0 

63.
9 8.0 

4 
تقدنم حلوح غير تقليدنة  

للمشكالت الحياتية  
 والمجتمعية 

  0 69 51 257 0 
3.50 

0.78
6 

 5 موافق 
 % 0.0 

18.
3 

13.
5 

68.
2 0.0 

5 
تنظيم طريقة تفميرها بطريقه 
منهجية عند التعاطي مع  

 القتانا واألفمار 

  56 29 28 204 60 
3.49 

1.27
2 

 6 موافق 
 % 

14.
9 

7.7 7.4 
54.
1 

15.
9 

7 
تقدير أهمية إتباع الطر   

الاحيحة والموضواية في  
 التفمير 

  23 33 104 217 0 
3.37 0.88

0 
 7 محايد 

 % 6.1 8.8 
27.
6 

57.
6 

0.0 

 موافق  0.752 3.56 المتوسط العام
 (.5.00*المتوسط الحسابي من )

متتن الجتتدوح الستتاةق يتبتتين أن طالبتتات المرحلتتة الثانويتتة نمارستتن مهتتارات التفميتتر كتحتتد مهتتارات القتترن الحتتادي 
والعشتتترين ةدردتتتة عاليتتتة، حيتتتث ةلتتتغ متوستتتط موافقتتتة أفتتتراد عينتتتة الدراستتتة متتتن المعلمتتتات علتتتى دردتتتة ممارستتتة الطالبتتتات 
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ة الرابعتتتة متتتن فئتتتات المقيتتتاس الخماستتتي متتتن (، وهتتتو المتوستتتط التتت ي نقتتتع فتتتي الفئتتت5.00متتتن  3.56لمهتتتارات التفميتتتر )
(، والتتتتي تبتتتين أن خيتتتار دردتتتة موافقتتتة المعلمتتتات علتتتى ممارستتتة الطالبتتتات لمهتتتارات التفميتتتر تشتتتير إلتتتى 3.41-4.20)

 )موافق(.
وأوضتحت نتتائج الدراستتة أن هنتا  تبتتاين فتي آراع عينتتة الدراستة نحتو دردتتة ممارستة الطالبتتات لمهتارات التفميتتر، 

(، وهتتي 3.86إلتتى  3.37تراوحتتت متوستتطات الموافقتتة علتتى دردتتة ممارستتة الطالبتتات لمهتتارات التفميتتر متتا ةتتين )حيتتث 
مؤشرات تقع في الفئة الثالثة الرابعة التي تبين أن موافقة أفتراد عينتة الدراستة متن المعلمتات تشتير إلتى )محايتد/ موافتق( 

 ر إلى )متوسطة/ عالية( على التوالي.مما يوضح أن دردة ممارسة الطالبات لمهارات التفمير تشي
( وهتتي )توظيتتف مهتتارات 1بمتتا تبتتين أن أبثتتر مهتتارات التفميتتر التتتي تمارستتها الطالبتتات تمثلتتت فتتي العبتتارة رقتتم )

متتتن  3.86التفميتتتر األساستتتية فتتتي المواقتتتف والستتتياقات الحياتيتتتة( حيتتتث دتتتاعت فتتتي المرتبتتتة األولتتتى، بمتوستتتط موافقتتتة )
( وناتتها )ممارستتة أدوات ومهتتارات التفميتتر اإلةتتداعي وإنتتتا  أفمتتار 2تمثلهتتا العبتتارة رقتتم ) (، يليهتتا المهتتارة التتتي5.00

(، وهتتي متوستتطات توضتتح أن دردتتة 5.00متتن  3.69إةداايتتة( حيتتث دتتاعت فتتي المرتبتتة الثانيتتة، وبمتوستتط موافقتتة )
 ممارسة الطالبات له ه المهارات داعت عالية.

( وناتها )تقتدير أهميتة إتبتاع 7سها الطالبات تمثلت فتي العبتارة رقتم )في حين أن أقل مهارات التفمير التي تمار 
متن  3.37الطر  الاتحيحة والموضتواية فتي التفميتر( حيتث دتاعت فتي المرتبتة الستابعة واألخيترة، وبمتوستط موافقتة )

 (، وهي متوسطات توضح أن دردة ممارسة الطالبات له ه المهارات داعت متوسطة.5.00
اةق أن طالبتتات المرحلتتة الثانويتتة نمارستتن مهتتارات التفميتتر كتحتتد مهتتارات القتترن الحتتادي يتبتتين متتن الجتتدوح الستت

والعشرين ةدردة عالية ويردع ذل  إلتى دور مهتارات التفميتر فتي صتقل قتدرات الطالبتات نحتو استتيعاب المتواد العلميتة، 
اال واستعا ألستاليب تمتوين االفمتار وزيادة مستتوى التفميتر الناقتد لتديهن، كمتا تجعتل الطالبتات قتادرات علتى استتخدام مجت

مثتتتل االستتتتنتا  والتحليتتتل والتركيتتتب ليكتتتون الطالبتتتات أبثتتتر قتتتدرة علتتتى تمتتتوين أفمتتتارا دديتتتدة، وتقيتتتيم أفمتتتارهن لتحستتتين 
 دهودهن االةتمارية.

العمتتتل االةتمتتتاري: ويقاتتتد بتتته أن نكتتتون المتتتتعلم قتتتادرا علتتتى تطتتتوير أفمتتتاره وتنفيتتت ها، والتواصتتتل متتتع أفمتتتار -ب 
 بفاعلية، ويكون منفتحا ومتجاوبا مع المنظورات األخرى  اآلخرين

إجابة السؤال الثالث: ما واقع مهارات إنتاج المعرفة الُممارسةة مةن طالبةات المرحلةة الثانويةة مةن وجهةة نظةر 
 المعلمات؟
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لتمرارات ، قامت الباحثة بحساب اواقع مهارات إنتا  المعرفة الُممارسة من طالبات المرحلة الثانويةللتعرف على 
واقع مهارات إنتا  المعرفة الُممارسة من طالبات والنسب المئوية والمتوسطات واالنحرافات المعيارية لعبارات محور  

 ، وداعت النتائج كما يوضحها الجداوح التالية: المرحلة الثانوية
لُممارسة من طالبات واقع مهارات إنتاج المعرفة ا (: استجابات أفراد الدراسة على عبارات محور8جدول رقم )

 مرتبة تنازليًا حسب المتوسط الحسابي  المرحلة الثانوية من وجهة نظر المعلمات

 العبارة  م

التكرا 
 درجة الموافقة  ر 

المتوس 
ط 

الحساب 
 ي*

االنحرا
ف  

 المعياري 

درجة 
الموافق 

 ة
 الرتبة 

 % 

غير  
مواف 
ق  

إطال
 قاً 

غير  
مواف 
 ق 

محاي
 د

مواف 
 ق 

مواف 
ق  

 بشدة

3 
تحليل وتانيف وتلخيص  
المعلومات وإعادة تنظيمها  

 وعرضها

  19 51 0 187 120 
3.90 

1.14
 1 موافق  3

 % 5.0 
13.
5 0.0 

49.
6 

31.
8 

5 
تحرير المقاالت وإعداد 

 التقارير وكتابة السيرة ال اتية 

  42 24 33 151 127 
3.79 

1.28
1 

 2 موافق 
 % 

11.
1 

6.4 8.8 
40.
1 

33.
7 

2 
الوصوح السريع للمعلومة 

 المطلوبة والاحيحة 

  38 29 22 185 103 
3.76 

1.22
2 

 3 موافق 
 % 

10.
1 

7.7 5.8 
49.
1 

27.
3 

تثمين دور المعرفة وحسن   1
التعامل والتوظيف لها في  

  0 87 68 222 0 
3.36 0.83

 4 محايد  3
 % 0.0 23.18.58.0.0 
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 العبارة  م

التكرا 
 درجة الموافقة  ر 

المتوس 
ط 

الحساب 
 ي*

االنحرا
ف  

 المعياري 

درجة 
الموافق 

 ة
 الرتبة 

 % 

غير  
مواف 
ق  

إطال
 قاً 

غير  
مواف 
 ق 

محاي
 د

مواف 
 ق 

مواف 
ق  

 بشدة

 9 0 1 النجاح وامتال  القوة

بتابة بحث واقعي وفق  4
 خطوات البحث العلمي

  33 54 145 145 0 
3.07 0.93

6 
 5 محايد 

 % 8.8 14.
3 

38.
5 

38.
5 

0.0 

 موافق  0.889 3.57 المتوسط العام
 (.5.00*المتوسط الحسابي من )

المعرفتتتة كتحتتتد مهتتتارات القتتترن متتتن الجتتتدوح الستتتاةق يتبتتتين أن طالبتتتات المرحلتتتة الثانويتتتة نمارستتتن مهتتتارات إنتتتتا  
الحتتتادي والعشتتترين ةدردتتتة عاليتتتة، حيتتتث ةلتتتغ متوستتتط موافقتتتة أفتتتراد عينتتتة الدراستتتة متتتن المعلمتتتات علتتتى دردتتتة ممارستتتة 

(، وهتتو المتوستتط التت ي نقتتع فتتي الفئتتة الرابعتتة متتن فئتتات المقيتتاس 5.00متتن  3.57الطالبتتات لمهتتارات إنتتتا  المعرفتتة )
ين أن خيتتار دردتتة موافقتتة المعلمتتات علتتى ممارستتة الطالبتتات لمهتتارات إنتتتا  (، والتتتي تبتت4.20-3.41الخماستتي متتن )

 المعرفة تشير إلى )موافق(.
وأوضتتحت نتتتائج الدراستتة أن هنتتا  تبتتاين فتتي آراع عينتتة الدراستتة نحتتو دردتتة ممارستتة الطالبتتات لمهتتارات إنتتتا  

إلتتى  3.07إنتتتا  المعرفتة متتا ةتين ) المعرفتة، حيتث تراوحتتت متوستطات الموافقتتة علتى دردتتة ممارستة الطالبتتات لمهتارات 
(، وهتي مؤشترات تقتع فتتي الفئتة الثالثتة الرابعتتة التتي تبتين أن موافقتة أفتتراد عينتة الدراستة متتن المعلمتات تشتير إلتتى 3.90

)محايتتد/ موافتتق( ممتتا يوضتتح أن دردتتة ممارستتة الطالبتتات لمهتتارات إنتتتا  المعرفتتة تشتتير إلتتى )متوستتطة/ عاليتتة( علتتى 
 التوالي.
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( وهتتتي )تحليتتتل 3أن أبثتتتر مهتتتارات إنتتتتا  المعرفتتتة التتتتي تمارستتتها الطالبتتتات تمثلتتتت فتتتي العبتتتارة رقتتتم )بمتتتا تبتتتين 
متن  3.90وتانيف وتلخيص المعلومات وإعادة تنظيمها وعرضها( حيث داعت في المرتبة األولى، بمتوسط موافقتة )

وإعداد التقارير وكتابة السيرة ال اتية( حيتث ( وناها )تحرير المقاالت 5(، يليها المهارة التي تمثلها العبارة رقم )5.00
(، وهتي متوستطات توضتح أن دردتة ممارستة الطالبتات 5.00متن    3.79داعت في المرتبة الثانية، وبمتوستط موافقتة )

 له ه المهارات داعت عالية.
ين دور ( وهتتي )تثمتت1فتتي حتتين أن أقتتل مهتتارات إنتتتا  المعرفتتة التتتي تمارستتها الطالبتتات تمثلتتت فتتي العبتتارة رقتتم )

المعرفتتة وحستتن التعامتتل والتوظيتتف لهتتا فتتي النجتتاح وامتتتال  القتتوة( حيتتث دتتاعت فتتي المرتبتتة الرابعتتة، بمتوستتط موافقتتة 
( وناتتتها )بتابتتتة بحتتتث واقعتتتي وفتتتق خطتتتوات البحتتتث 4(، يليهتتتا المهتتتارة التتتتي تمثلهتتتا العبتتتارة رقتتتم )5.00متتتن  3.36)

(، وهتي متوستطات توضتح أن 5.00من  3.07وسط موافقة )العلمي( حيث داعت في المرتبة الخامسة واألخيرة، وبمت
 دردة ممارسة الطالبات له ه المهارات داعت متوسطة.

تشتتير نتتتائج الجتتدوح الستتاةق إلتتى طالبتتات المرحلتتة الثانويتتة نمارستتن مهتتارات إنتتتا  المعرفتتة كتحتتد مهتتارات القتترن 
ب مهتتارات إنتتتا  المعرفتتة لمتتا تمثلتته متتن الحتتادي والعشتترين ةدردتتة عاليتتة وهتتو متتا يوضتتح حتترص الطالبتتات علتتى ابتستتا

أهمية كبيرة خاصة في الوقت الحالي ال ي يتطلب تطوير المناهج وفق اقتااد المعرفة بحيث تنطلق من رؤيتة تربويتة 
معاصترة تتوافتق متتع المستتجدات والتطتتورات العلميتة، والتركيتتز علتى تنميتة المهتتارات واالتجاهتات التتتي تستاعد الطالبتتات 

ع متطلبات العار من خالح استراتيجيات متنوعة للتعلم والتعليم، والتمكن من مهتارات البحتث العلمتي؛ على التميف م
 من أدل تعزيز قدرة الطالبات على متابعة التعلم وبما يتالئم مع متغيرات العار.

وجهةة نظةر إجابة السؤال الرابع: مةا واقةع المهةارات االجتماعيةة الُممارسةة مةن طالبةات المرحلةة الثانويةة مةن 
 المعلمات؟

، قامت الباحثة بحساب التمرارات  واقع المهارات االدتمااية الُممارسة من طالبات المرحلة الثانويةللتعرف على  
لعبارات محور   المعيارية  المئوية والمتوسطات واالنحرافات  الُممارسة من طالبات  والنسب  المهارات االدتمااية  واقع 

 النتائج كما يوضحها الجداوح التالية: ، وداعت المرحلة الثانوية
واقع المهارات االجتماعية الُممارسة من طالبات  (: استجابات أفراد الدراسة على عبارات محور9جدول رقم )

 مرتبة تنازليًا حسب المتوسط الحسابي  المرحلة الثانوية من وجهة نظر المعلمات
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 العبارة  م

التكرا 
 درجة الموافقة  ر 

المتوس 
ط 

الحساب 
 ي*

االنحرا
ف  

 المعياري 

درجة 
الموافق 

 ة
 الرتبة 

 % 

غير  
مواف 
ق  
إطال
 قاً 

غير  
مواف 
 ق 

محاي
 د

مواف 
 ق 

مواف 
ق  
 بشدة

5 
تخطيط وتنظيم عمل الفريق  
 وتوزيع األدوار والمسؤوليات 

  18 35 0 228 96 
3.93 

1.02
 1 موافق  6

 % 4.8 9.3 0.0 60.
5 

25.
5 

6 
تثمين أهمية خدمة المجتمع  
والوطن واإلسهام ة ل  قدر 

 المستطاع 

  18 61 0 209 89 
3.77 

1.12
 2 موافق  4

 % 4.8 
16.
2 0.0 

55.
4 

23.
6 

4 
العمل ضمن مجموعات  

 مختلفة ومتنوعة 

  4 66 0 281 26 
3.69 

0.87
7 

 3 موافق 
 % 1.1 

17.
5 

0.0 
74.
5 

6.9 

7 
تخطيط وتنظيم وتنفي   
مشاركات إنجاةية لخدمة  

 المجتمع 

  6 43 34 277 17 
3.68 

0.79
6 

 4 موافق 
 % 1.6 

11.
4 

9.0 
73.
5 

4.5 

1 
وتطبيقات حسن معرفة قواعد 

التعامل مع اآلخرين في  
 المواقف المختلفة

  27 62 0 264 24 
3.52 1.06

7 
 5 موافق 

 % 7.2 16.
4 

0.0 70.
0 

6.4 
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 العبارة  م

التكرا 
 درجة الموافقة  ر 

المتوس 
ط 

الحساب 
 ي*

االنحرا
ف  

 المعياري 

درجة 
الموافق 

 ة
 الرتبة 

 % 

غير  
مواف 
ق  
إطال
 قاً 

غير  
مواف 
 ق 

محاي
 د

مواف 
 ق 

مواف 
ق  
 بشدة

2 
ضبط وتوديه ماادر 
 االنفعاح ومسبباته 

  23 58 67 229 0 
3.33 

0.94
 6 محايد  7

 % 6.1 15.
4 

17.
8 

60.
7 

0.0 

3 
السلبية التعبير عن المشاعر 

 واإلنجاةية باتزان وموضواية 

  23 87 51 216 0 
3.22 

1.00
 7 محايد  1

 % 6.1 
23.
1 

13.
5 

57.
3 0.0 

 موافق  0.770 3.59 المتوسط العام
 (.5.00*المتوسط الحسابي من )

مهارات القرن الحتادي من الجدوح الساةق يتبين أن طالبات المرحلة الثانوية نمارسن المهارات االدتمااية كتحد 
والعشتتترين ةدردتتتة عاليتتتة، حيتتتث ةلتتتغ متوستتتط موافقتتتة أفتتتراد عينتتتة الدراستتتة متتتن المعلمتتتات علتتتى دردتتتة ممارستتتة الطالبتتتات 

(، وهو المتوسط الت ي نقتع فتي الفئتة الرابعتة متن فئتات المقيتاس الخماستي متن 5.00من    3.59للمهارات االدتمااية )
موافقة المعلمات على ممارستة الطالبتات للمهتارات االدتماايتة تشتير إلتى   (، والتي تبين أن خيار دردة3.41-4.20)

 )موافق(.
وأوضتتتتحت نتتتتتائج الدراستتتتة أن هنتتتتا  تبتتتتاين فتتتتي آراع عينتتتتة الدراستتتتة نحتتتتو دردتتتتة ممارستتتتة الطالبتتتتات للمهتتتتارات 

إلتى  3.22) االدتمااية، حيث تراوحت متوسطات الموافقة على دردة ممارسة الطالبات للمهارات االدتماايتة متا ةتين
(، وهتي مؤشترات تقتع فتتي الفئتة الثالثتة الرابعتتة التتي تبتين أن موافقتة أفتتراد عينتة الدراستة متتن المعلمتات تشتير إلتتى 3.93
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)محايتتتد/ موافتتتق( ممتتتا يوضتتتح أن دردتتتة ممارستتتة الطالبتتتات للمهتتتارات االدتماايتتتة تشتتتير إلتتتى )متوستتتطة/ عاليتتتة( علتتتى 
 التوالي.

( وهتتتي )تخطتتتيط 5اايتتتة التتتتي تمارستتتها الطالبتتتات تمثلتتتت فتتتي العبتتتارة رقتتتم )بمتتتا تبتتتين أن أبثتتتر المهتتتارات االدتم
متتتن  3.93وتنظتتتيم عمتتتل الفريتتتق وتوزيتتتع األدوار والمستتتؤوليات( حيتتتث دتتتاعت فتتتي المرتبتتتة األولتتتى، بمتوستتتط موافقتتتة )

ةتت ل  قتتدر  ( وناتتها )تثمتتين أهميتتة خدمتتة المجتمتتع والتتوطن واإلستتهام6(، يليهتتا المهتتارة التتتي تمثلهتتا العبتتارة رقتتم )5.00
(، وهتي متوستطات توضتح أن دردتة 5.00متن  3.77المستطاع( حيث دتاعت فتي المرتبتة الثانيتة، وبمتوستط موافقتة )

 ممارسة الطالبات له ه المهارات داعت عالية.
( وهتي )ضتبط وتوديته 2في حين أن أقل المهتارات االدتماايتة التتي تمارستها الطالبتات تمثلتت فتي العبتارة رقتم )

(، يليهتا المهتارة التتي 5.00من  3.33اح ومسبباته( حيث داعت في المرتبة السادسة، بمتوسط موافقة )ماادر االنفع
( وناتها )التعبيتر عتن المشتاعر الستلبية واإلنجاةيتة بتاتزان وموضتواية( حيتث دتاعت فتي المرتبتة 3تمثلها العبارة رقم )

توضتتتح أن دردتتتة ممارستتتة الطالبتتتات لهتتت ه  (، وهتتتي متوستتتطات 5.00متتتن  3.22الستتتابعة واألخيتتترة، وبمتوستتتط موافقتتتة )
 المهارات داعت متوسطة.

تشير نتائج الجدوح الساةق إلى أن طالبتات المرحلتة الثانويتة نمارستن المهتارات االدتماايتة كتحتد مهتارات القترن 
باتورة الحادي والعشرين ةدردة عالية، األمر ال ي يوضح أهمية المهارات االدتماايتة فتي قتدرة الطالبتات علتى العمتل 

مناستتبة ومثمتترة متتع اآلختترين، وتوظيتتف التت كاع الجمعتتي للمجموعتتات المهتتارات االدتماايتتة تستتاعد الطالبتتات فتتي عمليتتة 
التعلم، نظرا  ألن ممارسة عملية التعلم تتتمن االنخراط في العمل مع أفراد من مختلتف األعمتار والخلفيتات والقتدرات، 

وودهتات النظتر والمعتقتدات والتفستيرات لعديتد متن األفتراد، كمتا أنهتا تزيتد والعلم يتقدم بالبناع علتى مختلتف المالحظتات 
متتن مستتتوى التفاعتتل بكفتتاعة متتع اآلختترين والعمتتل بفاعليتتة فتتي فتتر  متنوعتتة كمتتا تجعتتل الطالبتتات نحتتترمن االختالفتتات 

فمتار والقتتيم، وأن الثقا يتة وتعملتن بكفتاعة متع النتاس متن مختلتف الخلفيتتات الثقا يتة، وتستتجيب بعقتل متفتتح لمختلتف األ
 تستفيد الطالبات من االختالفات االدتمااية والثقا ية لخلق أفمار دديدة وزيادة االةتمار واإلةداع. 

وبشكل عام تبين أن الطالبات نمارسن المهارات الواردة بتتداة الدراستة وهتي )مهتارات االتاتاح، والتفميتر، وإنتتا  
( التتتتي 2018دردتتتة كبيتتترة، واتفقتتتت هتتت ه النتيجتتتة متتتع دراستتتة )غنتتتدورة، المعرفتتتة، والمهتتتارات االدتماايتتتة( بشتتتكل عتتتام ة

توصلت إلى أن االهتمام من المعلمات ةتطبيق مهارات القرن الحادي والعشرين مع الطالبات كانت كبيرة،  يما نختّص 
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تدريبيتتة كانتتت مهتتارات التتوعي المعلومتتاتي والتمنولتتودي، ومتوستتطة فتتي دانتتب تنميتتة المهتتارات الحياتيتتة، واالحتيادتتات ال
ا في دانب المهارات المهنية، ومن ثم المهارات األساسية للتعلم واإلةداع واالةتمار.  مهمة دد 

( التي توصلت إلى أن المعلمين نستخدمون بعتض المهتارات ةدردتة كبيترة 2014بما اتفقت مع دراسة )إةراهيم، 
التفميتر الناقتد، وحتل المشتكالت ةدردتة متوستطة،  مثل مهتارات االتاتاح الفعتاح، ومهتارات البيتان العملتي، ويستتخدمون 

 ةينما المعلمات نستخدمونها ةدردة كبيرة.
( التتي توصتلت إلتى أن مستتوى التوعي متن المعلمتين Uche, Kaegon, Okata, 2016واختلفت مع دراستة )

إلتى عتدم استتخدامهم  والمعلمات لتألدوار المهنيتة المتوافقتة متع مهتارات القترن الحتادي والعشترين، غيتر مشتجعة، إضتافة  
 للتمنولوديا الافية.

( التتي توصتلت إلتى أن هنتا  ضتعف فتي دمتج التتعلم اإللمترونتي فتي 2017بما اختلفت مع دراستة )العطيتوي، 
 المقررات، أو استخدامها من المعلمين والمعلمات، والطالب والطالبات، في ةيئات التعلم بالمرحلة الثانوية.

اك فةروق اات داللةة إحصةائية فةي مسةةتوى مهةارات القةرن الحةادي والعشةرين لةةدى إجابةة السةؤال الخةامه: هةل هنةة
 ؟الطالبات باختالف متغيرات )المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، الدورات التدريبية في مجال القرن الحادي والعشرون(

 أواًل: الفروق باختالف متغير المؤهل العلمي:
ية في مستوى مهتارات القترن الحتادي والعشترين تبعتا  الختتالف للتعرف على مدى ودود فرو  ذات داللة إحاائ

-Independent Sample Tمتغيتتر المؤهتتل العلمتتي، قامتتت الباحثتتة باستتتخدام اختبتتار )ت(، للعينتتات المستتتقلة )
Test:وداعت النتائج كما يوضحها الجدوح التالي ) 

ي آراء عينة الدراسة  ( للفروق ف Independent Sample T-Test( اختبار )ت( )10جدول رقم )
 باختالف متغير المؤهل العلمي 

المؤهل   محاور الدراسة
المتوسط   العدد  العلمي

 الحسابي
االنحراف  
 المعياري 

قيمة  
 )ت(

درجة 
 الحرية

مستوى  
 الداللة

بكالوريوس   مهارات االتصال 
 فتقل

306 3.4169 0.69448 -
2.611 

  

375 
  

0.021 * 
  دالة

 0.71793 3.5931 71 دراسات عليا 
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بكالوريوس   مهارات التفكير 
 فتقل

306 3.5135 0.70442 -
2.658 

  

375 
  

0.008 * 
 دالة 

 0.90340 3.7746 71 دراسات عليا 
مهارات إنتاج  

 المعرفة 
بكالوريوس  

 فتقل
306 3.5149 0.88880 -

1.842 
  

375 
  

0.090 * 
  دالة

 0.89120 3.6935 71 دراسات عليا 
بكالوريوس   المهارات االجتماعية 

 فتقل
306 3.5275 0.76510 -

2.374 
375 0.011 * 

 دالة
 0.79277 3.6959 71 دراسات عليا 

 (.∝≤0.05* فروق دالة عند مستوى )
( فتي مستتوى مهتارات ∝≤0.05يتتح من الجدوح الساةق ودود فرو  ذات داللة إحاائية عند مستتوى داللتة )

والعشتترين تبعتتا  الختتتالف متغيتتر المؤهتتل العلمتتي، لاتتالح أفتتراد عينتتة الدراستتة متتن حملتتة مؤهتتل الدراستتات القتترن الحتتادي 
العليا، ويردع ذل  إلى أن المعلمات من حملة مؤهل الدراسات عليا عادة ما نكونتوا أبثتر معرفتة وإدرابتا  لمتدى ممارستة 

 ن حملة المؤهالت العلمية األقل.الطالبات لمهارات القرن الحادي والعشرين مقارنة ةزميالتهن م
 ثانيًا: الفروق باختالف متغير سنوات الخبرة:

للتعرف على مدى ودود فرو  ذات داللة إحاائية في مستوى مهتارات القترن الحتادي والعشترين تبعتا  الختتالف 
(، ودتاعت One Way ANOVAقامتت الباحثتة باستتخدام اختبتار "تحليتل التبتاين األحتادي" )، متغيتر ستنوات الخبترة

 النتائج كما يوضحها الجدوح التالي:
( للفروق في استجابات عينة  One Way ANOVA( يوضح نتائج " تحليل التباين األحادي " ) 11جدول )

 الدراسة وفقًا لمتغير سنوات الخبرة 

مجموع   مصدر التباين  محاور الدراسة
 مربعات 

درجات  
 الحرية

متوسط 
الداللة  قيمة ف  المربعات

 اإلحصائية 
 * 0.000 40.044 16.170 2 32.340 ةين المجموعات  مهارات االتصال 
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مجموع   مصدر التباين  محاور الدراسة
 مربعات 

درجات  
 الحرية

متوسط 
الداللة  قيمة ف  المربعات

 اإلحصائية 
   0.404 374 151.024 داخل المجموعات 

  
 دالة

   376 183.364 المجموع
 14.222 7.506 2 15.012 ةين المجموعات  مهارات التفكير 

  
  

0.000 * 
 0.528 374 197.388 داخل المجموعات  دالة

   376 212.400 المجموع
مهارات إنتاج  

 المعرفة 
 28.615 19.714 2 39.429 ةين المجموعات 

  
  

0.000 * 
 0.689 374 257.666 داخل المجموعات  دالة

   376 297.095 المجموع
 13.268 7.381 2 14.762 ةين المجموعات  المهارات االجتماعية 

  
  

0.000 * 
 0.556 374 208.042 المجموعات داخل  دالة

   376 222.803 المجموع
 (.0.05* فروق دالة عند مستوى داللة )

يتتتتتتح متتتتن الجتتتتدوح الستتتتاةق ودتتتتود فتتتترو  ذات داللتتتتة إحاتتتتائية فتتتتي آراع عينتتتتة الدراستتتتة عنتتتتد مستتتتتوى داللتتتتة 
ستنوات الخبترة، ولتحديتد صتالح الفترو  ( في مستوى مهارات القرن الحتادي والعشترين تبعتا  الختتالف متغيتر ∝≤0.05)

 " وداعت النتائج كالتالي:LSDةين كل فئة من فئات سنوات الخبرة، استخدمت الباحثة اختبار "
 " للفروق بين فئات سنوات الخبرة  LSD( نتائج اختبار " 12الجدول رقم )

محاور 
أقل من  المتوسط  ن سنوات الخبرة الدراسة

 سنوات  5

  -5من 
أقل من 

10  
 سنوات 

  10من 
سنوات 
 فتبثر 

 *   - 3.1555 68 سنوات  5أقل من مهارات  
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فةةةةةةروق   *
عنةةةةةةةةةةةةد  دالةةةةةةةةةةةة 

مسةةتوى  0.05
 فأقل

( ةتتتين أفتتتراد عينتتتة ∝≤0.05يتبتتتين متتتن الجتتتدوح الستتتاةق ودتتتود فتتترو  ذات داللتتتة إحاتتتائية عنتتتد مستتتتوى داللتتتة )
ستتنوات متتن  10إلتتى أقتتل متتن  5ستتنوات، وأفتتراد عينتتة الدراستتة متتن ذوي الخبتترة متتن  5الدراستتة متتن ذوي الخبتترة أقتتل متتن 

ستنوات فتتبثر متن دهتة أخترى لاتالح أفتراد عينتة الدراستة متن ذوي  10وأفراد عينة الدراستة متن ذوي الخبترة متن دهة،  
ستتنوات فتتتبثر، ويردتتع ذلتت  إلتتى أن المعلمتتات متتن ذوي الخبتترة األببتتر عتتادة متتا نكتتون لتتديهم خبتترة وفهتتم  10الخبتترة متتن 

 بالمعلمات من ذوي الخبرة األقل.لمدى ممارسة الطالبات لمهارات القرن الحادي والعشرين مقارنة 
 ثالثًا: الفروق باختالف متغير الدورات التدريبية في مجال مهارات القرن الحادي والعشرين:

  10أقل من   -5من  االتصال
 سنوات 

137 3.2377  -  * 

 -   3.7957 172 سنوات فتبثر  10من 

مهارات  
 التفكير 

 *   - 3.3471 68 سنوات  5أقل من 
  10أقل من   -5من 

 سنوات 
137 3.4017  -  * 

 -   3.6960 172 سنوات فتبثر  10من 

مهارات إنتاج  
 المعرفة 

 *   - 3.2324 68 سنوات  5أقل من 
  10أقل من   -5من 

 سنوات 
137 3.3007  -  * 

 -   3.9256 172 سنوات فتبثر  10من 

المهارات 
 االجتماعية 

 *   - 3.3214 68 سنوات  5أقل من 
  10أقل من   -5من 

 سنوات 
137 3.4609  -  * 

 -   3.7998 172 فتبثر سنوات  10من 



 2021(، لسنة 4، العدد )17جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(4), (2021) 

733 

 

للتعرف على مدى ودود فرو  ذات داللة إحاائية في مستوى مهتارات القترن الحتادي والعشترين تبعتا  الختتالف 
قامتتت الباحثتتة باستتتخدام اختبتتار "تحليتتل التبتتاين ، الحتتادي والعشتترينمتغيتتر التتدورات التدريبيتتة فتتي مجتتاح مهتتارات القتترن 

 (، وداعت النتائج كما يوضحها الجدوح التالي:One Way ANOVAاألحادي" )
( للفروق في استجابات عينة  One Way ANOVA( يوضح نتائج " تحليل التباين األحادي " ) 13جدول )

 الدراسة وفقًا لمتغير الدورات التدريبية 

مجموع   مصدر التباين  محاور الدراسة
 مربعات 

درجات  
 الحرية

متوسط 
الداللة  قيمة ف  المربعات

 اإلحصائية 
 70.901 22.197 3 66.591 ةين المجموعات  مهارات االتصال 

  
  

0.000 * 
 0.313 373 116.774 داخل المجموعات  دالة

   376 183.364 المجموع
 42.630 18.077 3 54.231 المجموعات ةين  مهارات التفكير 

  
  

0.000 * 
 0.424 373 158.169 داخل المجموعات  دالة

   376 212.400 المجموع
مهارات إنتاج  

 المعرفة 
 49.029 28.007 3 84.022 ةين المجموعات 

  
  

0.000 * 
 0.571 373 213.072 داخل المجموعات  دالة

   376 297.095 المجموع
 35.567 16.519 3 49.558 ةين المجموعات  المهارات االجتماعية 

  
  

0.000 * 
 0.464 373 173.245 داخل المجموعات  دالة

   376 222.803 المجموع
 (.0.05* فروق دالة عند مستوى داللة )

مستتتتتوى داللتتتتة يتتتتتتح متتتتن الجتتتتدوح الستتتتاةق ودتتتتود فتتتترو  ذات داللتتتتة إحاتتتتائية فتتتتي آراع عينتتتتة الدراستتتتة عنتتتتد 
( فتتي مستتتوى مهتتارات القتترن الحتتادي والعشتترين تبعتتا  الختتتالف متغيتتر التتدورات التدريبيتتة فتتي مجتتاح مهتتارات ∝≤0.05)
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القتترن الحتتادي والعشتترين، ولتحديتتد صتتالح الفتترو  ةتتين كتتل فئتتة متتن فئتتات التتدورات التدريبيتتة فتتي مجتتاح مهتتارات القتترن 
 " وداعت النتائج كالتالي:LSDالحادي والعشرين، استخدمت الباحثة اختبار "

 " للفروق بين فئات الدورات التدريبية  LSD( نتائج اختبار " 14الجدول رقم )

محاور 
 الدراسة

الدورات التدريبية في  
مجال مهارات القرن  

 الحادي والعشرين
 المتوسط  ن

لم 
أحال 
على  
 دورات 

حالت 
على  
دورة  
 واحدة 

حالت 
على  
 دورتان 

حالت 
على  
ثالث 
دورات 
 فتبثر 

مهارات  
 االتصال

 *  *  *  - 2.8286 40 لم أحال على دورات 
 *   -  3.2367 175 حالت على دورة واحدة 
 *  -   3.5668 62 حالت على دورتان 

حالت على ثالث دورات 
 فتبثر 

100 4.1029 
 

 
 - 

مهارات  
 التفكير 

 *  *  *  - 2.8071 40 لم أحال على دورات 
 *  *  -  3.1935 175 حالت على دورة واحدة 
 *  -   3.5935 62 حالت على دورتان 

حالت على ثالث دورات 
 فتبثر 

100 4.0400 
 

 
 - 

مهارات  
إنتاج  

 المعرفة 

 *  *  *  - 2.7750 40 لم أحال على دورات 
 *   -  3.3063 175 حالت على دورة واحدة 
 *  -   3.7806 62 حالت على دورتان 

حالت على ثالث دورات 
 فتبثر 

100 4.2320    - 
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 فأقل 0.05* فروق دالة عند مستوى 
( ةتتتين أفتتتراد عينتتتة ∝≤0.05فتتترو  ذات داللتتتة إحاتتتائية عنتتتد مستتتتوى داللتتتة )يتبتتتين متتتن الجتتتدوح الستتتاةق ودتتتود 

الدراسة من ال ين لم نحالوا على دورات تدريبية في مجاح مهتارات القترن الحتادي والعشترين، وأفتراد عينتة الدراستة متن 
ورات تدريبية فتبثر ال ين حالوا على دورة واحدة أو دورتان من دهة، وأفراد عينة الدراسة من الحاصلين على ثالث د 

في مجاح مهارات القرن الحادي والعشرين لاتالح أفتراد عينتة الدراستة متن الحاصتلين علتى ثتالث دورات تدريبيتة فتتبثر 
 في مجاح مهارات القرن الحادي والعشرين.

ويردتتع ذلتت  إلتتى أن التتدورات التدريبيتتة فتتي مجتتاح مهتتارات القتترن الحتتادي والعشتترين عتتادة متتا تتتؤدي إلتتى صتتقل 
 ات وقدرات المتدربات نحو معرفة كيفية ممارسة مهارات القرن الحادي والعشرين وأهميتها.خبر 

 استنتاجات الدراسة:
ةينت النتائج أن طالبات المرحلة الثانويتة نمارستن مهتارات االتاتاح كتحتد مهتارات القترن الحتادي والعشترين ةدردتة  -

 عالية.
الثانويتتة نمارستتن مهتتارات التفميتتر كتحتتد مهتتارات القتترن الحتتادي والعشتترين ةدردتتة ةينتتت النتتتائج أن طالبتتات المرحلتتة  -

 عالية.
ةينتتت النتتتائج أن طالبتتات المرحلتتة الثانويتتة نمارستتن مهتتارات إنتتتا  المعرفتتة كتحتتد مهتتارات القتترن الحتتادي والعشتترين  -

 ةدردة عالية.
االدتماايتتة كتحتتد مهتتارات القتترن الحتتادي والعشتترين ةينتتت النتتتائج أن طالبتتات المرحلتتة الثانويتتة نمارستتن المهتتارات  -

 ةدردة عالية.

المهارات 
 االجتماعية 

 *  *  *  - 2.7714 40 لم أحال على دورات 
 *   -  3.4563 175 حالت على دورة واحدة 
 *  -   3.8654 62 حالت على دورتان 

حالت على ثالث دورات 
 فتبثر 

100 4.0200 
 

 
 - 
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ستنوات  10ودود فرو  ذات داللة إحاائية لعينة الدراسة من حملة مؤهل الدراستات العليتا، ومتن ذوي الخبترة متن  -
فتتتبثر، وألفتتراد عينتتة الدراستتة متتن الحاصتتلين علتتى ثتتالث دورات تدريبيتتة فتتتبثر فتتي مجتتاح مهتتارات القتترن الحتتادي 

 لعشرينوا
 توصيات الدراسة: 

أن تقتتوم المتتدارس الثانويتتة بعقتتد المستتابقات ةتتين الطالبتتات ومكافتتتة الطالبتتات المتميتتزات فتتي مجتتاح مهتتارات القتترن  -
 الحادي والعشرين.

التوديه ةتبني األساليب الحديثة من قادة المدارس والمسؤولين فتي التتدريب نظترا  لمتا ثبتت متن فاعليتهتا فتي العمليتة  -
 ، واالةتعاد عن أساليب التعليم التقليدنة.التعليمية

أن ُتنستتتق مكاتتتتب التعلتتتيم لعقتتتد دورات فتتتي مهتتتارات القتتترن الحتتتادي والعشتتترين للمعلمتتتات بمتتتا نستتتاهم فتتتي زيتتتادة هتتت ه  -
 المهارات لديهن مما ينعكس إنجابا  على مستوى تحايل الطالبات وتتهيلهم.

ة البرامج المناستبة لتدمج مهتارات القترن الواحتد والعشترين ضتمن أن ُتخطط وزارة التعليم في المملمة العربية السعودن -
 مقررات لوائح إعداد المعلمات قبل وأثناع الخدمة.

 مقترحات الدراسة:
 إدراع مزيد من األبحاث حوح مهارات القرن الواحد والعشرين المرتبطة بالتعليم العام في المملمة العربية السعودنة._ 

 ش االستراتيجيات التدريسية التي ُتسهم في تنمية ه ه المهارات._ إدراع األبحاث التي تناق
_ إدراع األبحاث التي تناقش مسائل القاور في العوامل المدرسية المؤثرة على عدم ممارسة مهارات القرن الواحد  

 والعشرين.
والعشر  الواحد  القرن  تنمية مهارات  ُبعد ودوره في  بالتعليم عن  المرتبطة  األبحاث  إدراع  ين، عند طالب وطالبات  _ 

 مرحلة التعليم العام.
 
 

 المراجع:
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 هت(. معجم لسان العرب في اللغة. 1416اةن منظور )
ليلى حسني )  الفنية من  2014إةراهيم،  التربية  تدريس  الحادي والعشرين في  (. واقع استخدام مهارات القرن 

 م. 2014، يوليو 23دراسات وبحوث مار، ع  ية:مجلة تمنولوديا الترب ودهة نظر مدرسي المرحلة الثانوية بالعرا ، 
( محمد  مروة  الواحد 2013الباز،  القرن  مهارات  ضوع  في  اإلعداد  الثالث  للاف  العلوم  منهج  تطوير   .)

 . 6، ع 16_ مار، مج  مجلة التربية العلميةوالعشرين، 
لجيوسي. الرياض:  (. تدريس القرن الحادي والعشرين: أدوات عمل، تردمة: محمد ةالح ا2014ةيرز، سيو )

 .مكتب التربية العربي لدوح الخليج
للحياة في زمننا، تردمة: 2009ةترلينج، ةرني، ونادح تشارلز ) التعليم  الحادي والعشرين:  القرن  (. مهارات 

 أ.د: ةدر الاالح، دامعة المل  سعود: النشر العلمي والمطابع. 
(. مهارات القرن الحادي والعشرين المتتمنة في  2020التركي والجبر، خلود ةنت إةراهيم، دبر ةن محمد )

عمادة البحث العلمي، دامعة   مجلة العلوم التربوية،( بالمرحلة الثانوية في المملمة العربية السعودنة،  1بتاب الفيزياع ) 
 . 3،    24اإلمام محمد ةن سعود اإلسالمية، ع  

م(. أثر تاميم استراتيجية للتعلم االلمتروني قائمة على التوليف ةين أساليب 2011يد، عبدالعزيز ) عبدالحم
التعلم النشط عبر الويب ومهارات التنظيم ال اتي للتعلم على كل من التحايل واستراتيجيات التعلم االلمتروني المنظم  

 . 2،   75ع   مجلة كلية التربية،ذاتي ا وتنمية مهارات التفمير التتملي، 
(. واقع دمج التعلم اإللمتروني في البيئة التعليمية من ودهة نظر  2017العطيوي، صالح ةن محمد عبد هللا )

دامعة اإلمام محمد ةن   مجلة العلوم التربوية،خريجي المرحلة الثانوية باعتباره أحد مهارات القرن الحادي والعشرين،  
 م. 2017، أةريل 10سعود اإلسالمية، ع  

(. الشامل في نظم التعليم، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع،  2018عتيبي، ةدر ةن دويعد، والعوّيد، نورة ناصر )ال
 الرياض.
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( إةراهيم  الدرس 2018عمر، عاصم محمد  دراسة  استراتيجية  قائم على  البيئية  التربية  في  مقترح  ةرنامج   .)
التربية،   كلية  طالب  لدى  والعشرين  الحادي  القرن  ومهارات  البيئية  الثقافة  تنمية  في  للتربية  وأثره  المارية  المجلة 

 م. 2018، يوليو 6، ع 21مار، مج  العلمية،
تفيده سيد  (. ةرنامج تدريبي مقترح في كفانات معلم القرن الحادي والعشرين قائم على  2016أحمد )  غانم، 

لديهم.   المعر ية  المفانات  بعض  تنمية  في  وأثره  االةتدائية  بالمرحلة  العلوم  لمعلمي  المعاصرة  التدريبية  االحتيادات 
 2كلية التربية، مج -: دامعة عين شمس  تحدنات المستقبل -المؤتمر الدولي األوح: تودهات استراتيجية في التعليم  

( حسن  اباس  ةنت  ريمين  الحادي 2018غندورة،  القرن  مهارات  لتنمية  الالزمة  التدريبية  االحتيادات   .)
مجلة والعشرين لدى معلمات الدراسات االدتمااية من ودهة نظرهن بالمرحلة الثانوية في المملمة العربية السعودنة،  

 م. 2018، نوفمبر 31، كلية اإلمارات للعلوم التربوية، ع  نسانيات واالدتماعالفنون واألدب وعلوم اإل 
( عبدالناصر  عينة من طلبة  2010الجراح،  لدى  األبادنمي  والتحايل  ذاتي ا  المنظم  التعلم  ةين  العالقة  م(. 

 . 4، ع 6م   المجلة األردنية في العلوم التربوية.دامعة اليرمو ، 
، 2030(. تعليم مهارات المستقبل في ضوع رؤية المملمة  2018محمد )  دنى، بارعة ةهجت، وحافظ، أفنان

 بحث منشور في المؤتمر الدولي لتقويم التعليم، مهارات المستقبل تنميتها وتقويمها. 
(. آليات تتمين مهارات القرن الحادي والعشرين في ةرامج اإلعداد 2020الحارثي، عبد الرحمن ةن محمد )

للمعلم من ودهة التدريس،    التربوي  التربوية،  نظر أعتاع هيئة  التربية،    المجلة  أةريل 72دامعة سوها ، كلية   ،
 م. 2020

( حمودة  التعلم  2017حمودة،  استراتيجيات  وبعض  البديل  التقييم  أساليب  لتفتيالت  البنائي  النموذ   م(. 
 . 7ع  ، 33م    المجلة العلمية،المنظم ذاتي ا لدى طالب كلية التربية بالوادي الجديد، 

( اباس  فؤاد  ساما  الت  2018خميس،  القرن  مهارات  المستقبل.  21(.  أدل  من  للتعليم  عمل  إطار  مجلة  : 
  31، ع9المجلس العربي للطفولة والتنمية، مج  الطفولة والتنمية:
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( محمود  صاد   هبة  الواحد 2019خليل،  القرن  مهارات  بعض  تنمية  في  المقلوب  الاف  استخدام   .)
الثانوي،  والعشرين في مادة األ التربية،حياع لدى طالب الاف األّوح  التربية، ع   مجلة كلية  دامعة ةورسعيد، كلية 

 م. 2019، أبتوبر 28
 ( ونيس  ةنت  حنان  لدى 2018الربيع،  والعشرين  الواحد  القرن  مهارات  تنمية  في  التمويني  التقويم  دور   .)

ة عين شمس، كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية، ع  دامع  مجلة البحث العلمي في التربية،طالبات المرحلة الثانوية،  
19    ،12. 

( محمد  مبار   سعد  بالمملمة  2009الرمثي،  الثانوية  بالمدارس  اإللمتروني  التعليم  لتفعيل  مقترح  تاور   .)
الثانو  التعليم  مستقبل  "استشراف  المستقبل  وآماح  الواقع  الثانوي:  للتعليم  األوح  الملتقى  السعودنة،  اإلدارة  العربية  ي"، 

 م. 2009يناير 21_ 19العامة للتربية والتعليم، 
العزيز ةن عثمان ) الرياضيات  2019الزهراني، عبد  التدريسية لمعلمي  الممارسات  لتطوير  (. تاور مقترح 
،  11دامعة أم القرى، مج    مجلة دامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية،في ضوع مهارات القرن الحادي والعشرين،  

 م.2019، سبتمبر 1ع 
(.نظام  2008السنبل، عبد العزيز ةن عبد هللا، والخطيب، محمد ومتولي، ماطفى وعبد الجواد، نور الدين ) 

 التعليم في المملمة العربية السعودنة، دار الخريجي للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الثالثة. 
نواح محمد ) الح2014شلبي،  القرن  لدمج مهارات  بالتعليم  (. إطار مقترح  العلوم  ادي والعشرين في مناهج 

 . 10، ع 3الجمعية األردنية لعلم النفس، األردن، مج المجلة التربوية الدولية المتخااة_ األساسي في مار، 
(. تاور مقترح لتطوير ةرامج إعداد معلم التربية الفنية بكليات التربية النواية في ضوع 2017شرف، نواح )
أبتوبر بالتعاون مع رابطة التربويين    6العشرين، المؤتمر الدولي الثالث لملية التربية، دامعة  مهارات القرن الواحد و 

مج   مار،  العربي_  الوطن  في  وتنميته  المعلم  إعداد  مستقبل  بعنوان:  دامعة  6العرب،  الجيزة،  كلية    6،  أبتوبر، 
 التربية. 
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بالمرحلة المتوسطة في ضوع مهارات   (. تقويم محتوى مناهج العلوم 2020آح شهراني، ةدرية محمد سعد )
 م. 2020، أةريل 72دامعة سوها ، كلية التربية،    المجلة التربوية،القرن الحادي والعشرين، 

 ( مانع  ةن  ةنت محمد  رابعة  القرن  2020الافرية،  مهارات  بعض  تنمية  في  المدمج  التعلم  استخدام  أثر   .)
بم عشر  الحادي  الاف  طالبات  لدى  والعشرين  اإلسالمية،  الحادي  التربية  التربويةادة  العلوم  الجامعة  دراسات   ،

 م.2020، آذار 1، ع  47األردنية، عمادة البحث العلمي، مج 
إةراهيم ) الفقه "2013الملثم، حمد ةن مرضي ةن  تحليل محتوى  العربية  1(.  المملمة  الثانوية في  للمرحلة   "

، يوليو  1،   154دامعة األزهر، كلية التربية، ع   التربية،  مجلةالسعودنة في ضوع مهارات القرن الحادي والعشرين،  
 م. 2013

( إنمان  مهارات  2014متولي،  تنمية  في  وأثرها  المقلوبة  الفاوح  نموذ   على  قائمة  مقترحة  استراتيجية   .)
 ، مار.دراسات وبحوث تمنولوديا التربية، 

ات القرن الحادي والعشرين لتنمية  (. تطوير منهج الجغرا يا في ضوع تحدن2019محمد، إنمان دماح سيد )
الثانوية،   المرحلة  لدى طالب  المستقبلي  التفمير  التربية،مهارات  كلية  التربية، مج    مجلة  كلية  ةنها،  ، ع  30دامعة 

 م. 2019، يوليو  119
 ( تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب. 2018المؤتمر الدولي لتقوم التعليم )
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 G, Latham, &J,Fauilkner, (2016). (150_137) 4(41, Education Teacher of Journal 
Australian. Learning Century 21st for Qualities Teacher: Lives Adventurous. 2016.   

 
 



 2021(، لسنة 4، العدد )17جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(4), (2021) 

741 

 

 
 


