دورﻳﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﻘﺮاء

اﻟﻤﺠﻠﺪ ) (9اﻟﻌﺪد )(1

رﺟﺐ 1443ﻫـ /ﻳﻨﺎﻳﺮ 2022م

2

أ

ب

مجلة جامعة شقراء
للعلوم اإلنسانية واإلدارية
دورية علمية محكمة نصف سنوية تصدر عن جامعة شقراء

المجلد ( )9العدد ()1
رجب 1443هـ /يناير 2022م

www.su.edu.sa/ar/
Jha@su.edu.sa

حقوق الطبع محفوظة

جامعة شقراء ،المملكة العربية السعودية

عنوان المراسلة
مجلة جامعة شقراء للعلوم اإلنسانية واإلدارية ،وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ،جامعة شقراء ،شقراء،
المملكة العربية السعودية

Jha@su.edu.sa

الهاتف 0116475081 :

هيئة تحرير مجلة جامعة شقراء للعلوم اإلنسانية واإلدارية
المشرف العام
أ.د .محمد بن إبراهيم الدغيري
وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

رئيس هيئة التحرير
أ.د .نايف بن عبدالعزيز المطوع

مدير التحرير
أ.د .مطلق بن مقعد الروقي

أعضاء هيئة التحرير
أ.د .أحمـــد بن محــمد اليحــيى
أ.د.عبداإلله بن مزروع المزروع
أ.د.أحمد بن محمد بن عبود
أ.د .طالل بن عبداهلل الشريف
د.مساعد بن حمد الشريدي
د .نجالء بنت حسني محمد
د .مريم بنت عبدالعزيز العيد

سكرتارية التحرير
أ .عبد اهلل بن عائض المطيري

رقم اإليداع 1443 /3336 :هـ بتاريخ1443 /4 /3 :هـ
الرقم الدولي المعياري (ردمد)1658 /9092 :

ه

تعريف بالمجلة

مجلة دورية علمية محكمة نصف سنوية ،تصدر عن جامعة شقراء ،وتعنى بنشر الدارسات
واألبحاث التي لم يسبق نشرها والمتوافر فيها مقومات البحث العلمي من حيث أصالة الفكرة،
ووضوح المنهجية ،ودقة التوثيق في التخصصات اإلنسانية واإلدارية المكتوبة باللغة العربية أو اللغة
اإلنجليزية.
الرؤية :
التميز في نشر األبحاث المتخصصة في مجال العلوم اإلنسانية واإلدارية.
الرسالة:
نشر األبحاث العلمية المتميزة وفق معايير البحث العلمي في مجال العلوم اإلنسانية واإلدارية.
األهداف:
تسعى مجلة جامعة شقراء للعلوم اإلنسانية واإلدارية لتحقيق األهداف التالية :
1.اإلسهام في نشر العلوم اإلنسانية واإلدارية وتطبيقاتها .
2.تشجيع المهتمين في مجال العلوم اإلنسانية واإلدارية لنشر إنتاجهم العلمي والبحثي المبتكر.
3.إتاحة الفرصة لتبادل اإلنتاج العلمي والبحثي على المستويين؛ المحلي ،والعالمي.

و

قواعد النشر في مجلة جامعة شقراء للعلوم اإلنسانية واإلدارية
المقدمة للنشر بالمجلة عن آراء ونتائج واستنتاجات مؤلفيها.
تعبر المواد
• ّ
َّ
• يتحمل الباحث /الباحثون المسؤولية الكاملة عن صحة الموضوع والمراجع المستعملة.
المقدمة ،حســب مقتضيات النشــر.
• تحتفــظ المجلــة بحــق إجراء تعديالت للتنســيقات التحريرية للمادة
ّ
• يجب أال يزيد عدد صفحات البحث عن ( )30صفحة مقاس (.)A4
• تكتــب البحــوث باللغــة العربيــة أو اإلنجليزيــة ،ويرفــق عنــوان البحث وملخصــه باللغة العربيــة للبحوث
المكتوبــة باللغــة اإلنجليزيــة ،وعنــوان البحــث وملخصــه باللغــة اإلنجليزيــة للبحــوث المكتوبــة باللغــة
العربيــة ،علــى أن تكــون ترجمــة الملخــص إلــى اللغــة اإلنجليزيــة صحيحــة ومتخصصــة ،ولــن تُ قبــل
الترجمــة الحرفيــة للنصــوص عــن طريــق مواقــع الترجمــة علــى اإلنترنــت .ويتضمــن الملخــص فكــرة
مختصــرة عــن موضــوع الدراســة ومنهجهــا وأهــم نتائجهــا بصــورة مجملــة ،وال يزيــد عــن  250كلمــة.
• يرفــق بالملخــص العربــي واإلنجليــزي الكلمــات المفتاحيــة ( )Kay Wordsمــن أســفل ،وال تزيــد عــن
خمــس كلمــات.
• تُ ســتخدم األرقــام العربيــة ( ) Arabic 1,2,3,4بنــط  11ســواء فــي متــن البحــث أو ترقيــم الصفحــات أو
الجــداول أو األشــكال أو المراجــع.
ً
متسلســا
ترقيمــا
خر ًجــا فــي صورتــه النهائيــة ،وتكــون صفحاتــه مرقمــة
• ُي َّ
ً
قــدم أصــل البحــث ُم َ
باســتخدام برنامــج  ،Ms Wordوخــط  ،Traditional Arabicمــع مراعــاة أن تكــون الكتابــة ببنــط  14للمتن،
و  12فــي الحاشــية ،و 10للجــداول واألشــكال ،وبالنســبة للغــة اإلنجليزيــة فتكتــب بخــط Times-
 Romanببنــط  ،12و( )10فــي الحاشــية ،و( )8فــي الجــداول واألشــكال ،مــع مراعــاة أن تكــون الجــداول
واألشــكال مدرجــة فــي أماكنهــا الصحيحــة ،وأن تشــمل العناويــن والبيانــات اإليضاحيــة الضروريــة،
ويراعــى أال تتجــاوز أبعــاد األشــكال والجــداول مســاحة الصفحــة علــى أن تكــون هوامــش الصفحــة
( )3مــن كل االتجاهــات ،والتباعــد بيــن الســطور مســافة مفــردة ،وبيــن الفقــرات ( ،)10ويكــون ترقيــم
الصفحــات فــي منتصــف أســفل الصفحــة.
• ترسل األبحاث إلى المجلة على البريد اإللكتروني Jha@su.edu.sa
• ترسل نسخة من البحث بصيغة  Wordونسخة .PDF
• ُيعرض البحث على هيئة التحرير قبل إرساله للتحكيم ،وللهيئة الحق في قبوله أو رفضه.
• يكتــب عنــوان البحــث ،واســم المؤلــف (المؤلفيــن) ،والرتبــة العلميــة ،والتخصــص ،وجهــة العمــل،
وعنــوان المؤلــف (المؤلفيــن) باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة.
• يجــب أن تكــون الجــداول واألشــكال –إن وجــدت– واضحــة ومنســقة ،وتُ َّ
رقــم حســب تسلســل ذكرهــا
فــي المتــن ،ويكتــب عنــوان الجــدول فــي األعلــى .أمــا عنــوان الشــكل فيكتــب العنــوان فــي األســفل؛
ملخصــا لمحتــواه.
بحيــث يكــون
ً

ز

دوليــا بـ ً
ـدل مــن كتابــة الكلمة كاملة مثل ســم ،ملــم ،كلم ،و %
• يجــب اســتعمال االختصــارات المقننــة
ً
(لــكل مــن ســنتيمتر ،ومليمتر ،كيلومتر ،والنســبة المئوية ،علــى التوالي)ُ .يفضل اســتعمال المقاييس

المتريــة ،وفــي حالــة اســتعمال وحــدات أخــرىُ ،يكتــب المعــادل المتــري لهــا بيــن أقــواس مربعــة.

• تســتعمل الحواشــي لتزويــد القــارئ بمعلومــات توضيحيــة ،ويشــار إلــى التعليــق فــي المتــن بأرقــام
مرتفعــة عــن الســطر بــدون أقــواس ،وترقــم الحواشــي مسلســلة داخــل المتــن ،وتكتــب فــي الصفحــة
نفســها مفصولــة عــن المتــن بخــط مســتقيم.
• ال تُ عاد البحوث إلى أصحابها سواء نُ شرت أو لم تنشر.
• ُيتبــع أحــدث إصــدار مــن جمعيــة علــم النفــس األمريكيــة  APAلكتابــة المراجــع وتوثيــق االقتباســات

(اإلصــدار الســادس).

• وعلــى الباحــث االلتــزام بعمليــة الرومنــة للمراجــع ،وهــي :إعــادة ترجمــة قائمــة المراجــع العربيــة
إلــى اإلنجليزيــة وإضافتهــا فــي قائمــة المراجــع.
• تُ عــد نســبة التشــابه  similarityالمقبولــة هــي  ،30%وإذا زاد البحــث عــن هــذه النســبة ُيعــرض علــى

هيئــة تحريــر المجلــة للبــت فيــه ،والتأكــد مــن تجنــب الســرقة األكاديميــة  ،plagiarismوالمحافظــة
علــى األصالــة البحثيــة.
ًّ
مستل من رسالة الماجستير أو الدكتوراه.
• أال يكون البحث

ح

أبحاث العدد

ط
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واقع امتالك طالبات املرحلة الثانوية مبدينة الرايض ملهارات القرن احلادي والعشرين
من وجهة نظر معلماهتن
د .جواهر بنت سعد بن عبدهللا اخللف

أستاذ مساعد يف املناهج وطرق التدريس ،قسم املناهج وطرق التدريس ،كلية الرتبية ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

املستخلص:

هدفــت هــذه الدراســة إىل التعــرف علــى واقــع امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة ملهــارات القــرن احلــادي والعشـرين مبنطقــة الـرايض مــن وجهــة نظــر معلماهتــن
يف ضــوء متغــر املؤهــل واخلــرة؛ ولتحقيــق أهــداف الدراســة اســتخدمت الباحثــة املنهــج الوصفــي ،وأعـ ّدت قائمــة مبهــارات القــرن احلــادي والعشـرين تكونــت
مــن ( )30مهــارة موزعــة علــى  5حمــاور (مهــارات التعلــم واالبتــكار ،مهــارات التكنولوجيــا واملعلومــات ووســائل االتصــال ،مهــارات التفكــر والبحــث ،مهــارات
احليــاة والعمــل ،مهــارات احليــاة الروحيــة) طبقــت علــى عينــة الدراســة البالــغ عددهــا ( )153معلمــة مــن معلمــات املرحلــة الثانويــة ،وأظهــرت النتائــج أن
الطالبــات ميتلكــن مهــارات احليــاة الروحيــة بدرجــة متوســطة ومبتوســط حســايب بلــغ ( ،)21,2يليهــا مهــارات احليــاة والعمــل مبتوســط حســايب بلــغ ( ،)1,95مث
مهــارات التكنولوجيــا واملعلومــات ووســائل االتصــال ،ومهــارات التعلــم واالبتــكار يف املرتبــة الثانيــة مبتوســط حســايب بلــغ ( ،)1.85ويف املرتبــة األخــرة مهــارات
أيضــا إىل عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة تُعــزى ملتغــر املؤهــل ،بينمــا أشــارت
التفكــر والبحــث بدرجــة متدنيــة بلغــت ( ،)1,69وقــد أشــارت النتائــج ً
إىل وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة تعــزى ملتغــر اخلــرة يف تقديرهــن لدرجــة امتــاك الطالبــات ملهــارات القــرن احلــادي والعشـرين.
الكلمات املفتاحية :مهارات القرن احلادي والعشرين ،طالبات املرحلة الثانوية.
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The Reality of Female Secondary School Students Possessing Twenty-First
Century Skills in Riyadh; from the Point of View of Their Female Teachers.
Dr. Jawaher bint Saad bin Abdullah Al Khalaf

Faculty of Education, Department of Curricula and Teaching Methods
Imam Muhammad Bin Saud Islamic University

Abstract:
This study is aimed at identifying the degree of high school female students ’acquisition of
twenty-first century skills in the Riyadh region, from the viewpoint of their female teachers in
the light of ‘competence’ and ‘experience’ variables.
In achieving the objectives of the study, the researcher used the descriptive approach, and
prepared a list of 21st century skills which consist of (30) skills distributed in 5 core areas (learning
and innovation skills, technology and information skills, and medium of communication.
Again, thinking and research skills, livelihood and occupational skills, spiritual life skills)
were applied to the study sample of (153) female secondary school teachers.
The results showed that students practicing spiritual life skills are sometimes record a mean
average of (2.21), followed by livelihood and occupational skills with a mean average of (1.95),
followed by information technology, and communication skills.
The skills of learning and innovation are ranked second, with a mean average of (1.85), and
last but not least is thinking and research skills with a low degree of (1,69).
The results also indicated that there were no statistically significant differences attributed to
the ‘competence’ variable, while the results indicated that there were statistically significant
differences due to the ‘experience’ variable in their estimation of the degree of female students’
acquisition of the 21st century skills.
Key Words : 21st Century Skills, High School Female Students.
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املقدمة
تشــهد اجملتمعــات اليــوم تطــورات متالحقــة ،وحتــدايت متتاليــة يف مجيــع اجملــاالت ،االقتصاديــة والتقنيــة والعلميــة وغريهــا ،ممــا محّــل
املؤسسات الرتبوية والتعليمية املسؤولية الكربى يف إعداد جيل قادر على مواجهتها والتفاعل معها إبجيابية وإبداع ،وهذا لن يتأتى إال
عــن طريــق امتــاك أفـراد هــذا اجليــل املهــارات الالزمــة لتحقيقــه ،وقــد حظيــت مهــارات القــرن احلــادي والعشـرين ابهتمــام الرتبويــن؛ ألهنــا
تســاعد الطــاب علــى الفهــم اجليــد للمعلومــات ،وتنمــي لديهــم التفكــر ،وتعينهــم علــى املشــاركة الفاعلــة يف اجملتمــع ومواجهــة مشــكالته.
ويشــهد نظــام التعليــم يف اململكــة العربيــة الســعودية مراجعــة مســتمرة ،والســيما بعــد رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية 2030؛ وذلــك
مــن أجــل تطويــر التعليــم ومواكبــة املســتجدات ،واســتثمار العقــل البشــري .وقــد اهتمــت الرؤيــة بتطويــر املنظومــة الرتبويــة والتعليميــة جبميــع
مكوانهتــا ،وإكســاب الطلبــة املعــارف ،وتنميــة املهــارات ،والســلوكيات الالزمــة للنجــاح يف املســتقبل وااللتحــاق بســوق العمــل (رؤيــة
اململكــة العربيــة الســعودية .)2016 ،2030
وقــد قامــت شــركة تطويــر التعليميــة( )1بعــدد مــن املشــاريع لتطويــر التعليــم العــام ( ،)2015ومنهــا :مشــروع تعزيــز مهــارات القــرن
احلــادي والعشـرين ومهــارات احليــاة وســوق العمــل الــذي يهــدف إىل حتســن اســتعدادات الطــاب والطالبــات لتهيئتهــم للتعليــم العــايل
واالنتقــال مــن التعليــم املدرســي إىل احليــاة املهنيــة ،ويؤكــد بــكار ( )2015علــى أن اإلبــداع لــدى كل األمــم يعــد واحـ ًـدا مــن أهــم رهــاانت
التقــدم يف القــرن احلــادي والعشـرين وجيــب علينــا كســب الرهــان.
ويف السياق ذاته نظمت هيئة تقومي التعليم والتدريب املؤمتر الدويل لتقومي التعليم بعنوان« :مهارات املستقبل تنميتها وتقوميها»
يف الفرتة من ( / 6-4ديسمرب )2018 /وأ ّكد املؤمتر على أمهية دمج مهارات املستقبل يف املناهج الدراسية للتعليم العام واجلامعي
من أجل تعليم يهيئ اجليل اجلديد لوظائف املستقبل ،واالستفادة من التجارب الناجحة يف جمال تعليم وامتالك املهارات وقياسها،
والتوعية ابملهارات املطلوبة للنجاح يف احلياة وسوق العمل من أجل تقليل الفجوة بني مهارات القرن احلادي والعشرين اليت تتطلبها
مهن املستقبل ومهارات طاليب العمل من اجليل اجلديد (املؤمتر الدويل لتقومي التعليم.)2018 ،
كمــا أوصــت بعــض الدراســات واألحبــاث الرتبويــة ،بضــرورة تنميــة مهــارات القــرن احلــادي والعشـرين وقياســها ،وتضمينهــا يف مناهــج
التعليــم العــام ،منهــا دراســة جــرة ( )2018الــي أكــدت علــى أمهيــة تنميــة مهــارات القــرن احلــادي والعشـرين لتحقيــق رؤيــة اململكــة العربيــة
الســعودية  ،2030وكذلــك دراســة العمــري ( )2020الــي رّكــزت علــى تقصــي دور األســتاذ اجلامعــي يف تعزيــز مهــارات القــرن احلــادي
والعش ـرين ،يف حــن اقرتحــت أبــو ســتة ومحيــدة ( )2020برانجم ـاً قائم ـاً علــى املعايــر املهنيــة لتنميــة مهــارات القــرن احلــادي والعش ـرين
لــدى طــاب الرايضيــات يف كليــة الرتبيــة ،وأوصــت دراســة خضــر وجاســم ( )2020بضــرورة الرتكيــز علــى امتــاك الطالبــات مهــارات
القــرن احلــادي والعشـرين ابســتخدام إسـراتيجيات وأســاليب تدريســية حديثــة ،بينمــا اعتنــت دراســة حجــة ( )2018بتقــومي كتــب العلــوم
للمرحلة األساســية يف ضوء مهارات القرن احلادي والعشـرين ،وأوصت بضرورة تضمينها يف الكتب بشــكل جيد ،كما هدفت دراســة
زيــد ( ،)2020وامللحــم ( ،)2017وبعطــوط ( )2017إىل معرفــة درجــة اكتســاب الطالبــات ملهــارات القــرن احلــادي والعشـرين ،وأ ّكــدت
علــى ضــرورة امتالكهــن مهــارات القــرن احلــادي والعشـرين الــي تســاعدهن علــى مواجهــة حتــدايت هــذا القــرن ،وأوصــت بضــرورة التنميــة
املهنيــة للمعلمــن مــن أجــل إتقــان هــذه املهــارات ،ومــن مث تنميتهــا لــدى املتعلمــن.
ويشــر اســتيتيه وســرحان ( )2008إىل عــدد مــن الكفــاايت واملهــارات الــي جيــب أن ميتلكهــا طالــب املســتقبل ،ومنهــا :أن تكــون
لديــه املقــدرة علــى احلفــاظ علــى اهلويــة الوطنيــة والقوميــة والدينيــة والثقافيــة ،وأن يتمكــن مــن التعلــم الــذايت وميتلــك مهــارات التواصــل
الثقــايف واحلضــاري يف عــامل متغــر ،إضافــة إىل ذلــك أن يكــون لديــه املقــدرة علــى العمــل مــع الفريــق يف إطــار مــن روح التعــاون واملشــاركة،
((( شركة حكومية مملوكة لصندوق االستثمارات العامة ،أتسست ابملرسوم امللكي رقم  75 /2بتاريخ  6من ذي القعدة 1429هـ.
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وأن يكــون متمكنًــا مــن اللغــة العربيــة ،ولديــه املقــدرة علــى اســتخدام أكثــر مــن لغــة.
كمــا حـ ّددت منظمــة شـراكة مهــارات القــرن احلــادي والعشـرين تلــك املهــارات يف ثــاث مهــارات أساســية ،هــي :مهــارات التعلــم
واالبتــكار واإلبــداع ،ومهــارة الثقافــة الرقميــة والوســائط املعلوماتيــة ،ومهــارة املهنــة واحليــاة (ترلينــج وفــادل ،)2013 ،وحــى ينجــح الطلبــة
يف القــرن احلــادي والعشـرين فإهنــم حباجــة إىل هــذه املهــارات؛ ألن الطلبــة يتعلمــون مــن خــال االخنـراط واملشــاركة والتفاعــل والتواصــل
مــع اآلخريــن أثنــاء التعلــم (مخيــس.)2018 ،
وحيتــاج الطالــب إىل مهــارات القــرن احلــادي والعش ـرين يف املرحلــة الثانويــة؛ ألهنــا مرحلــة مهمــة وحامســة للمتعلمــن ،وتعدهــم
ـزودا ابملعلومــات األساســية ،واملهــارات واالجتاهــات الــي تنمــي شــخصيتهم مــن جوانبهــا املعرفيــة والنفســية
ـدادا شــامالً متكام ـاً ومـ ً
إعـ ً
ـتثمارا يف رأس املــال
واالجتماعيــة والعقليــة والبدنيــة ،ويُنظــر للتعليــم يف هــذه املرحلــة بوصفــه قاعــدة للدراســة يف اجلامعــة ،وأتهي ـاً واسـ ً
البشــري للحيــاة العمليــة (فــرج.)2009 ،
مشكلة الدراسة:
اختلفــت أهــداف التعليــم يف عصـران احلــايل ،فلــم يعــد إكســاب املتعلــم املعرفــة هــو األســاس فقــط بــل البــد مــن اجلمــع بــن املعرفــة
والقيــم واملهــارات؛ مــن أجــل تنميــة شــخصية الطالــب ومســاعدته علــى النجــاح املهــي والشــخصي يف القــرن احلــادي والعشـرين ،وقــد أ ّكــد
املؤمتــر الــدويل لتقــومي التعليــم  2018علــى أمهيــة مهــارات القــرن احلــادي والعشـرين ،وضــرورة امتــاك املتعلمــن هلــا؛ وذلــك لتمكــن التعليــم
العــام واجلامعــي واملهــي مــن أخــذ أدواره الصحيحــة يف مواكبــة املســتجدات واملتطلبــات التنمويــة (املؤمتــر الــدويل لتقــومي التعليــم،)2018 ،
كما اهتمت رؤية اململكة العربية الســعودية بتطوير املنظومة الرتبوية والتعليمية جبميع مكوانهتا ،وإكســاب الطلبة املعارف ،واملهارات،
والســلوكيات الالزمــة للنجــاح يف املســتقبل وااللتحــاق بســوق العمل(رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية  ،)2030وأوصــت دراســة (علــي،
 )2020ودراســة (الكلثــم )2013 ،ودراســة (الناجــم )2012 ،بضــرورة تضمــن مهــارات القــرن احلــادي والعشـرين يف املناهــج الدراســية.
وعلــى الرغــم مــن أمهيــة مهــارات القــرن احلــادي والعشـرين ،إال أن املطلــع علــى واقعنــا اليــوم جيــد أن هنــاك فجــوة عميقــة بــن املهــارات
الــي يتعلمهــا الطــاب يف املدرســة ،وتلــك الــي حيتاجوهنــا يف احليــاة والعمــل يف جمتمــع عصــر املعرفــة (حفــى ،)2015،ويذكــر الكلثــم
( ،2013ص )231أن اهليئــات واملؤسســات الثقافيــة والصناعيــة تشــكو أبن خريــج املرحلــة الثانويــة واجلامعيــة غــر ُمعـ ٍّد لواقــع ومتطلبــات
ميدان العمل اليوم ،كما أشارت دراسة (بعطوط ،)2017 ،ودراسة (امللحم )2017 ،إىل تدين مستوى بعض املهارات لدى املتعلمني.
أتسيســا على ما ســبق ،واســتجابة لتوجهات رؤية اململكة العربية الســعودية  ،2030ووزارة التعليم من خالل مشــاريعها التطويرية،
ً
رأت الباحثــة ضــرورة التعـّـرف علــى واقــع امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة ابململكــة العربيــة الســعودية ملهــارات القــرن احلــادي والعشـرين مــن
وجهــة نظــر معلماهتــن؛ ألن هــذه املرحلــة هــي الــي تؤهلهــن للمرحلــة اجلامعيــة ،وفيهــا تتشــكل شــخصياهتن ،وتنمــو مهاراهتــن ،ويصبحــن
أكثــر حتمـاً للمســؤولية ،وأكثــر قــدرة علــى التعلــم والتواصــل مــع اآلخريــن ومواجهــة حتــدايت املســتقبل.
أسئلة الدراسة:
جتيب الدراسة عن األسئلة التالية:
ما واقع امتالك طالبات املرحلة الثانوية مبدينة الرايض ملهارات القرن احلادي والعشرين من وجهة نظر معلماهتن؟هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى ( a < (0.05بــن متوســط اســتجاابت املعلمــات فيمــا خيــص امتــاكالطالبــات ملهــارات القــرن احلــادي والعش ـرين تُعــزى ملتغــر اخلــرة؟
هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى ( a < (0.05بــن متوســط اســتجاابت املعلمــات فيمــا خيــص امتــاكالطالبــات ملهــارات القــرن احلــادي والعش ـرين تُعــزى ملتغــر املؤهــل؟
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أهداف الدراسة:
هتدف الدراسة إىل:
 حتديد مهارات القرن احلادي والعشرين الالزم توافرها لدى طالبات املرحلة الثانوية مبدينة الرايض.التعرف على مدى امتالك طالبات املرحلة الثانوية مبدينة الرايض ملهارات القرن احلادي والعشرين.
 ّ التعـ ّـرف علــى الفــروق بــن متوســطات اســتجابة املعلمــات فيمــا خيــص امتــاك الطالبــات ملهــارات القــرن احلــادي والعش ـرين يفضــوء متغــر اخلــرة واملؤهــل.
أمهية الدراسة:
تكمن أمهية الدراسة فيما يلي:
ضــرورة امتــاك الطالبــات ملهــارات القــرن احلــادي والعش ـرين؛ حيــث تســاعدهن علــى مواجهــة احليــاة وحــل مشــكالهتا أبيســرالطــرق.
حتديد مهارات القرن احلادي والعشرين الالزم توافرها لدى الطالبات ،واليت ميكن أن تفيد القائمني على العملية التعليمية.الوقــوف علــى واقــع امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة ملهــارات القــرن احلــادي والعشـرين بوصفــه جــزءًا مــن عمليــة التقــومي الــي تســاعدعلــى تطويــر منظومــة العمليــة التعليميــة ومنهــا الطالــب.
أمهيــة املرحلــة الثانويــة؛ حيــث حتــرص الطالبــة فيهــا علــى االعتمــاد علــى نفســها ،وتســتعد للدراســة اجلامعيــة وحتقيــق متطلباهتــا،وهــذه املهــارات تســاعدها يف ذلــك.
حدود الدراسة:
احلــدود املوضوعيــة :اقتصــرت الدراســة احلاليــة علــى معرفــة مــدى امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة ملهــارات القــرن احلــادي والعشـرين،
وهــي( :مهــارات التعلــم واالبتــكار ،مهــارات التكنولوجيــا واملعلومــات ووســائل االتصــال ،مهــارات التفكــر ،مهــارات احليــاة واملهنــة،
مهــارات القيــم الروحيــة).
احلدود املكانية :طبقت هذه الدراسة مبدينة الرايض.
احلدود البشرية :طبقت هذه الدراسة على معلمات املرحلة الثانوية ابلرايض.
احلدود الزمانية :طبقت هذه الدراسة يف الفصل الدراسي اول من العام

1442ه

كمــا اقتصــرت علــى املرحلــة الثانويــة جبميــع صفوفهــا (الصــف األول ،والثــاين ،والثالــث) يف الفصــل الدراســي األول 1442ه ـ مبدينــة
ال ـرايض.
مصطلحات الدراسة:
مهارات القرن احلادي والعشرين:
عرفتهــا شــليب ( )2014أبهنــا « :جمموعــات مــن املهــارات الضروريــة لضمــان اســتعداد الطــاب للتعلــم واالبتــكار واحليــاة والعمــل
واالســتخدام األمثــل للمعلومــات والوســائط والتقنيــة يف القــرن احلــادي والعش ـرين» (ص.)6
ويعرفهــا روفائيــل ويوســف ( )2001أبهنــا« :املهــارات الــي متكــن املتعلــم مــن التعامــل والتفاعــل نــع تطــورات احليــاة يف القــرن
احلــادي والعشـرين مثــل مهــارات التفكــر أبمناطهــا املتعــددة ،وحتمــل املســؤولية ،والقــدرة علــى حــل املشــكالت ،والتكيــف مــع املتغـرات،
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د .جواهر بنت سعد بن عبدهللا اخللف :واقع امتالك طالبات املرحلة الثانوية مبدينة الرايض ملهارات القرن احلادي والعشرين...

ومهــارات تنميــة القيــم واالجتاهــات وأوجــه التقديــر ،وحنــو ذلــك» (ص.)25
وتعرفها الباحثة إجرائيا أبهنا :أدوات التعلم الناجح اليت ينبغي أن متتلكها الطالبة يف القرن احلادي والعشرين واملتمثلة يف اآليت :مهارات
التعلم واالبتكار ،مهارات التكنولوجيا واملعلومات ووسائل االتصال ،مهارات التفكري ،مهارات احلياة واملهنة ،مهارات القيم الروحية.
املرحلة الثانوية:
هي املرحلة اليت تلي املرحلة املتوسطة وتسبق املرحلة اجلامعية ،ومتتد من السادسة عشرة إىل الثامنة عشرة من العمر.
اإلطار النظري:
نتيجــة للتحــوالت والتطــورات الــي شــهدها القــرن احلــادي والعشـرين؛ أصبــح مــن الضــرورة مبــكان علــى النظــام الرتبــوي والتعليمــي
ـادرا
مراجعــة سياســاته وخططــه وتطويرهــا وفــق متطلباتــه ،واالهتمــام ابملتعلــم ومتكينــه مــن مهــارات القــرن احلــادي والعشـرين؛ ليصبــح قـ ً
علــى التعلــم والعمــل واســتخدام التقنيــة ومهــارات االتصــال ،ومواجهــة املشــكالت والتفاعــل معهــا.
مهارات القرن احلادي والعشرين:

وميكن تعريف مهارات القرن احلادي والعشرين على النحو اآليت:
«جمموعــة مهــارات التعلــم الناجــح يف القــرن احلــادي والعشـرين ،وهــي :التفكــر الناقــد وحــل املشــكلة ،واالبتــكار واإلبــداع ،والتعــاون
والعمل يف فريق والقيادة ،وفهم الثقافات املتعددة ،وثقافة االتصاالت واملعلومات واإلعالم ،وثقافة احلوسبة وتقنية املعلومات واالتصال،
واملهنــة والتعلــم املعتمــد علــى الــذات احملــددة مــن منظمــات ش ـراكة مهــارات القــرن احلــادي والعش ـرين» (الغامــدي ،2015 ،ص.)9
وذكــرت مخيــس ( )2018أبهنــا« :جمموعــة مــن املهــارات الــي حيتاجهــا العاملــون يف خمتلــف بيئــات العمــل ليكونـوا أعضــاء فاعلــن
ومنتجــن ،بــل مبدعــن ،إىل جانــب إتقاهنــم احملتــوى املعــريف الــازم لتحقيــق النجــاح؛ متشــيًا مــع املتطلبــات التنمويــة واالقتصاديــة للقــرن
احلــادي والعشـرين» (ص.)152
يف حــن عرفهــا روفائيــل ويوســف ( )2001أبهنــا « :املهــارات الــي متكــن املتعلــم مــن التعامــل والتفاعــل نــع تطــورات احليــاة يف القــرن
احلــادي والعش ـرين مثــل مهــارات التفكــر أبمناطهــا املتعــددة وحتمــل املســؤولية والقــدرة علــى حــل املشــكالت والتكيــف مــع املتغ ـرات،
ومهــارات تنميــة القيــم واالجتاهــات وأوجــه التقديــر وحنــو ذلــك» (ص.)25
وعرفتهــا شــليب ( )2014أبهنــا « :جمموعــات مــن املهــارات الضروريــة لضمــان اســتعداد الطــاب للتعلــم واالبتــكار واحليــاة والعمــل
واالســتخدام األمثــل للمعلومــات والوســائط والتقنيــة يف القــرن احلــادي والعشـرين» (ص.)6
ممــا ســبق يتضــح أن تعريــف مهــارات القــرن احلــادي والعشـرين خيتلــف ابختــاف الثقافــة ،والبيئــة االجتماعيــة ،وطبيعــة املشــكالت
الــي تواجــه هــذه اجملتمعــات ،ولكنهــا تتفــق علــى أهنــا جمموعــة مــن املهــارات واالجتاهــات والقيــم والســلوكيات الــي تُســهم يف رفــع مســتوى
األفـراد وأتهيلهــم للتعلــم والعمــل والعيــش يف احليــاة ،مبــا يتفــق مــع متطلبــات القــرن احلــادي والعشـرين.
أمهية مهارات القرن احلادي والعشرين:
إن التحــول مــن االقتصــاد الصناعــي إىل االقتصــاد املعــريف املعلومــايت يتطلــب جمموعــة مــن املتطلبــات واملهــارات الــي جيــب علــى األفـراد
امتالكهــا مــن خــال نظــم التعليــم ،والــي البــد أن تواكــب هــذه التطــورات والتحــدايت؛ لــذا جيــب علــى املســؤولني عــن الرتبيــة صياغــة
نظــم التعليــم ضمــن هــذا الوضــع؛ لتتمكــن مــن تزويــد الطــاب مبهــارات القــرن احلــادي والعشـرين ،والــي ال متكنهــم مــن اكتســاب املعرفــة
فقــط ،بــل متنحهــم القــدرة علــى إنتــاج املعرفــة وتطبيقهــا يف نواحــي احليــاة املختلفــة (الســعيد واملاضــي.)2013 ،
كمــا أن مهــارات القــرن احلــادي والعشـرين تســاعد علــى بنــاء الــذات ،وإبـراز شــخصية الطالــب وصقــل مهاراتــه وتطويرهــا وإعــداده
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للحيــاة املنتجــة ،ابإلضافــة إىل أهنــا تســهم بشــكل كبــر يف حتقيــق أهــداف املرحلــة الثانويــة ،واملتمثلــة يف تعهــد قــدرات الطالــب
واســتعداداته املختلفــة وتوجيههــا مبــا حيقــق األهــداف ويســاعده علــى مواجهــة مشــكالت احليــاة ،وتنميــة تفكــره العلمــي ،وتعميــق روح
البحــث والتجريــب لديــه ،وهتيئتــه للعمــل يف مياديــن احليــاة املختلفــة ،وإعدادهــم ملواصلــة التعليــم العــايل( .احلقيــل)2011 ،
واملطّلــع علــى مهــارات القــرن احلــادي والعشـرين جيــد أهنــا تســاعد علــى حتقيــق أهــداف العمليــة التعليميــة؛ حيــث يعتمــد الطــاب علــى
معــا ،وخيططــون لعملهــم إببــداع وابتــكار ،ويقومــون إبجـراء البحــوث ،واســتخراج النتائــج
أنفســهم ،ويتحملــون مســؤولية التعلــم والعمــل ً
وحتليلهــا وتفســرها مــع فريــق العمــل ،واحلصــول علــى التغذيــة الراجعــة ،كمــا يســتخدمون التقنيــة والتواصــل مــع اآلخريــن ،ومتثــل هــذه
عناصــر مهمــة مــن التعلــم اجليــد الــذي يُســهم يف تنميــة مهــارات القــرن احلــادي والعشـرين ،ويــؤدي إىل فهــم أعمــق حملتــوى التعلــم ،ويؤهلهــم
لالنطــاق يف ســوق العمــل.
دور أهداف التعليم يف مواجهة حتدايت القرن احلادي والعشرين:
مل يقتصــر دور األهــداف التعليميــة علــى اجلانــب العملــي فقــط ،بــل مشــل مجيــع جوانــب شــخصية املتعلــم الروحيــة والعقليــة والنفســية
واالجتماعيــة والصحيــة واالقتصاديــة ملختلــف مراحــل النمــو؛ ممــا يســاعد يف حتقيــق الغــاايت الرتبويــة الكــرى (املعرفيــة ،واملهاريــة،
والوجدانيــة) .ومــن أهــم أهــداف التعليــم الــي تســاعد يف مواجهــة حتــدايت القــرن احلــادي والعش ـرين مــا أشــار إليــه احلقيــل (:)2011
متابعة حتقيق الوالء هلل وحده ،وجعل األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة على شرعه يف كافة جوانبها.دعــم العقيــدة اإلســامية الــي تســتقيم هبــا نظــرة الطالــب إىل الكــون واإلنســان واحليــاة يف الدنيــا واآلخــرة ،وتزويــده ابملفاهيــماألساســية والثقافــة اإلســامية الــي جتعلــه معت ـزاً ابإلســام قــادراً علــى الدعــوة إليــه والدفــاع عنــه.
حتقيــق الوفــاء للوطــن اإلســامي العــام وللوطــن اخلــاص (اململكــة العربيــة الســعودية) ،مبــا يوافــق هــذه الســن مــن تســام يف األفــق،وتطلــع إىل العليــاء ،وقــوة يف اجلســم.
تعهــد قــدرات الطالــب ،واســتعداداته املختلفــة الــي تظهــر يف هــذه الفــرة ،وتوجيههــا وفــق مــا يناســبه ومــا حيقــق أهــداف الرتبيــةاإلســامية يف مفهومهــا العــام.
تنميــة التفكــر العلمــي لــدى الطالــب واإلبــداع واالبتــكار ،وتعميــق روح البحــث والتجريــب والتتبــع املنهجــي ،واســتخدام املراجــع،والتعــود علــى طــرق الدراســة الســليمة.
إاتحــة الفرصــة أمــام الطــاب القادريــن ،وإعدادهــم ملواصلــة الدراســة مبســتوايهتا املختلفــة يف املعاهــد العليــا والكليــات اجلامعيــة ،يفخمتلــف التخصصــات.
هتيئة سائر الطالب للعمل يف ميادين احلياة وسد حاجات البالد من القوى العاملة املدربة اليت تتطلبها خطط التنمية.حتقيق الوعي األسري لبناء أسرة إسالمية سليمة.تكوين الوعي اإلجيايب الذي يواجه به الطالب األفكار اهلدامة واالجتاهات املضللة.الدراسات السابقة:
تناولت هذه الدراسة عددا من الدراسات السابقة وقد رتبتها الباحثة من األثدم إىل األحدث.
ويف الســياق نفســه ،قــام الناجــم ( )2012بدراســة هدفــت إىل معرفــة واقــع مناهــج العلــوم الشــرعية ابملرحلــة الثانويــة ابململكــة العربيــة
الســعودية مــن وجهــة نظــر املعلمــن يف ضــوء مهــارات القــرن احلــادي والعش ـرين ،ابإلضافــة إىل حتديــد متطلبــات تنميــة املهــارات فيمــا
يتعلــق جبميــع عناصــر منظومــة املنهــج ،ولتحقيــق هــذا اهلــدف؛ أعــد الباحــث قائمــة مبهــارات القــرن احلــادي والعشـرين الواجــب تضمينهــا،
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د .جواهر بنت سعد بن عبدهللا اخللف :واقع امتالك طالبات املرحلة الثانوية مبدينة الرايض ملهارات القرن احلادي والعشرين...

واســتخدم املنهــج الوصفــي التحليلــي ،وأوضحــت النتائــج تــدين مســتوى توافــر املهــارات يف عنصــر احملتــوى وعمليــي التعلــم والتعليــم
وأدوات القــرن احلــادي والعش ـرين وحمــور التقــومي.
واهتمــت دراســة الغامــدي ( )2015ابلتعـ ّـرف علــى درجــة توافــر مهــارات القــرن احلــادي والعش ـرين يف حمتــوى كتــب الرايضيــات
للصفــوف العليــا ابملرحلــة االبتدائيــة ،واســتخدم الباحــث املنهــج التحليلــي ،وأعــد أداة حتليــل للمحتــوى ،وأســفرت النتائــج عــن توافــر
مهــارات القــرن احلــادي والعش ـرين بدرجــة متوســطة ،كمــا تفــاوت توافرهــا يف الكتــب الثالثــة بنســب متقاربــة.
يف حــن هدفــت دراســة بعطــوط ( )2017إىل تعــرف مــدى اكتســاب اخلرجيــن واخلرجيــات مــن جامعــة طيبــة بكليــة الرتبيــة يف قســم
الرتبيــة الفنيــة ملهــارات القــرن احلــادي والعشـرين ،ولتحقيــق هــذا اهلــدف؛ أعــدت الباحثــة قائمــة مبهــارات القــرن احلــادي والعشـرين الواجــب
مراعاهتــا ،واســتخدمت املنهــج الوصفــي التحليلــي ،وأظهــرت النتائــج أن درجــة اكتســاب الطــاب والطالبــات للمهــارات علــى النحــو
التــايل( :االتصــال والتواصــل ،اإلدارة الذاتيــة والتفكــر واملهــارات األكادمييــة التخصصيــة) بدرجــة غالب ـاً( ،التكنولوجيــا) بدرجــة أحيــاانً
وأظهــرت النتائــج وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة تعــزى ملتغــر اجلنــس ،وعــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة تعــزى ملتغــر املؤهــل
الدراســي ،أمــا امللحــم ( )2017فقــد هدفــت دراســته إىل معرفــة درجــة توافــر مهــارات القــرن احلــادي والعش ـرين يف مقــرر التكنولوجيــا
للمرحلــة األساســية العليــا ودرجــة امتــاك الطلبــة لتلــك املهــارات مــن وجهــة نظرهــم ،واســتخدم البحــث املنهــج الوصفــي واعتمــد االســتبانة
جلمــع البيــاانت ،وأوضحــت الدراســة أن أكثــر املهــارات توافـراً يف الكتــاب هــي مهــارات احليــاة والعمــل مث مهــارات التعلــم واالبتــكار،
ـرا مهــارات تكنولوجيــا املعلومــات .أمــا ترتيــب اجملــاالت عنــد الطــاب فقــد حصــل جمــال مهــارات تكنولوجيــا املعلومــات ووســائل
وأخـ ً
االتصــال علــى الرتتيــب األول ،ويليــه جمــال املهنــة واحليــاة وأخـراً مهــارات التعلــم واالبتــكار.
وركــزت دراســة الربيــع ( )2018تعـ ّـرف مــدى اســتخدام املعلمــة ألســاليب التقــومي التكويــي وفاعليتهــا يف تنميــة مهــارات القــرن

وصممــت أداة االســتبانة لتحقيــق أهــداف
احلــادي والعش ـرين لــدى طالبــات املرحلــة الثانويــة ،واســتخدمت الباحثــة املنهــج الوصفــيّ ،
البحــث ،وأوضحــت الدراســة أن الطالبــات يفتقــرن لبعــض مهــارات القــرن احلــادي والعشـرين ،كمــا أن أســاليب التقــومي التكويــي املتعــددة
تســاعد علــى تنميــة مهــارات القــرن احلــادي والعش ـرين .بينمــا ركــزت العمــري ( )2020علــى تقصــي دور األســتاذ اجلامعــي يف تعزيــز
مهــارات القــرن احلــادي والعشـرين يف جامعــة طيبــة يف ضــوء رؤيــة اململكــة  ،2030وصممــت الباحثــة اســتبانة لتحقيــق أهــداف البحــث
دورا فاعالً يف تعزيز مهارات القرن احلادي والعشـرين .كما اعتىن
واســتخدمت املنهج الوصفي ،وكشــفت النتائج أن لألســتاذ اجلامعي ً
وصمــم
حجــة ( )2018ابلتعــرف علــى مــدى تضمــن كتــب العلــوم للمرحلــة األساســية يف فلســطني ملهــارات القــرن احلــادي والعشـرينّ ،
اســتمارة حتليــل للمحتــوى ،واســتخدم املنهــج الوصفــي التحليلــي ،وأشــارت النتائــج إىل تــدين تضمــن كتــب العلــوم ملهــارات القــرن احلــادي
والعشـرين ،وعــدم تضمينهــا ملهــارات أخــرى منهــا اســتخدام التكنولوجيــا والتوجــه الــذايت ،والقيــادة واملســؤولية.
أجــرت زيــد ( )2021دراســة هدفــت إىل التعــرف علــى درجــة امتــاك طالبــات قســم علــم النفــس بكليــة الرتبيــة جبامعــة األمــرة نــورة
ملهــارات القــرن احلــادي عشــر ،واتبعــت الباحثــة املنهــج الوصفــي التحليلــي ،وأعــدت مقياسـاً لقيــاس هــذه املهــارات ،وأظهــرت النتائــج
أن الدرجــة اإلمجاليــة المتــاك الطالبــات مهــارات القــرن احلــادي والعشـرين جــاءت مرتفعــة .يف حــن أجــرى خضــر وجاســم ()2020
دراســة هدفــت إىل التعــرف علــى مــدى امتــاك طلبــة قســم الرايضيــات يف كليــات الرتبيــة ملهــارات القــرن احلــادي والعشـرين ،واســتخدمت
الدراســة املنهــج الوصفــي التشــخيصي ،وأع ـ ّدت الدراســة اختبـ ًـارا لقيــاس مهــارات القــرن احلــادي والعش ـرين ،وأظهــرت النتائــج امتــاك
الطلبــة للحــد املقبــول ملهــارات القــرن احلــادي والعشـرين دون بلوغهــم ملســتوى اإلتقــان املتمثــل ب (.)80%
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ويتضح من العرض السابق ما أييت:
االهتمــام الكبــر مبهــارات القــرن احلــادي والعش ـرين ،وامتــاك الطــاب هلــا يف خمتلــف املراحــل الدراســية ،والبلــدان العربيــة ،مثــلدراســة زيــد ( ،)2021ودراســة خضــر وجاســم ( ،)2020ودراســة بعطــوط (.)2017
التأكيد على أمهية دور املعلم يف تعزيز مهارات القرن احلادي والعشرين ،مثل دراسة العمري (.)2020حتديــد قائمــة ابملهــارات ابالســتفادة مــن تصنيــف منظمــة الشـراكة مــن أجــل مهــارات القــرن احلــادي والعشـرين ،مثــل دراســة خضــروجاســم ( ،)2020ودراســة امللحم ( ،)2017ودراســة بعطوط ( ،)2017ودراســة حجة (.)2018
التأكيد على دور التقومي التكويين يف تنمية مهارات القرن احلادي والعشرين ،مثل دراسة الربيع (.)2018ضرورة تضمني مهارات القرن احلادي والعشـرين املناهج الدراســية على اختالف مراحلها التعليمية ،مثل دراســة حجة (،)2018ودراسة امللحم ( ،)2017ودراسة الناجم (.)2012
أمهيــة اســتخدام إسـراتيجيات وأســاليب تدريــس حديثــة ،وأنشــطة تعليميــة متنوعــة؛ لتنميــة مهــارات القــرن احلــادي والعشـرين كمــاأوصــت بذلــك دراســة خضــر وجاســم (.)2020
ختتلــف الدراســة احلاليــة عــن الدراســات الســابقة؛ كوهنــا ركــزت علــى واقــع امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة ملهــارات القــرن احلــاديوالعش ـرين مبدينــة ال ـرايض مــن وجهــة نظــر معلماهتــن ،وأعــدت قائمــة مبهــارات القــرن احلــادي والعش ـرين الــي ينبغــي أن متتلكهــا
الطالبــة يف املرحلــة الثانويــة مــن أجــل هتيئتهــا للمرحلــة اجلامعيــة.
إجراءات الدراسة
منهــج الدراســة :اســتخدمت الباحثــة املنهــج الوصفــي؛ نظـرا ملناســبته موضــوع الدراســة؛ حيــث يســاعد يف اإلجابــة عــن أســئلة الدراســة،
وحيقــق اهلــدف الرئيــس هلــا ،وهــو التعــرف علــى مــدى امتــاك الطالبــة يف املرحلــة الثانويــة ملهــارات القــرن احلــادي والعشـرين مــن وجهــة
نظــر معلماهتــن.
جمتمــع الدراســة وعينتهــا :تكــون جمتمــع الدراســة مــن مجيــع معلمــات املرحلــة الثانويــة ابملــدارس احلكوميــة مبدينــة الـرايض ،ومشلــت عينــة
الدراســة احلاليــة ( )153معلمــة مــن معلمــات املرحلــة الثانويــة مبدينــة ال ـرايض ،اختــرت ابلطريقــة العش ـوائية البســيطة ،وقــد روعــي يف
اختيارهــن متثيلهــن للمجتمــع األصلــي للدراســة ،واجلــدول اآليت ( )1يبــن توزيــع أفـراد العينــة حســب متغـرات الدراســة.
جدول ( )1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املؤهل
املؤهل

التكرار

النسبة ()%

جامعي

135

88.2

ماجستري أو دكتوراه

18

11.8

اجملموع

153

100

يتضح من اجلدول ( )1أن  88.2%من أفراد العينة مؤهلهم جامعي ،وأن  11.8%منهم مؤهلهم ماجستري أو دكتوراه.
جدول ( )2توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات اخلربة
سنوات اخلربة

التكرار

النسبة ()%

 3سنوات فأقل

18

11.8

 10 – 4سنوات

56

36.6
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سنوات اخلربة

التكرار

النسبة ()%

 11سنة فما فوق

79

51.6

اجملموع

153

100

يتضــح مــن اجلــدول ( )2أن  51.6%مــن أفـراد العينــة ســنوات خربهتــم مــن  11ســنة فمــا فــوق ،وأن  36.6%منهــم ســنوات خربهتــم
مــن  10 – 4ســنوات ،وأن  11.8%منهــم ســنوات خربهتــم مــن  3ســنوات فأقــل.
أداة الدراسة:
اســتخدمت الباحثــة االســتبانة أداة للدراســة ابعتبارهــا مالئمــة لتحقيــق أهــداف الدراســة للحصــول علــى معلومــات وبيــاانت ذات
العالقــة مبــدى امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة ملهــارات القــرن احلــادي والعش ـرين مبدينــة ال ـرايض.
أع ـ ّدت الباحثــة قائمــة مبهــارات القــرن احلــادي والعش ـرين للتعـ ّـرف علــى مــدى امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة ملهــارات القــرن
احلــادي والعش ـرين مــن وجهــة نظــر معلماهتــن ،وجلمــع البيــاانت الالزمــة لبنــاء القائمــة؛ اطلعــت الباحثــة علــى جمموعــة مــن الدراســات
واملراجــع ذات العالقــة مثــل دراســة (زيــد  ،2021خضــر وجاســم ،2020 ،امللحــم ،2017 ،بعطــوط .)2017 ،وقــد تكونــت مــن ()30
فقــرة موزعــة علــى  5حمــاور ،هــي( :مهــارات التعلــم واالبتــكار ،مهــارات التكنولوجيــا واملعلومــات ووســائل االتصــال ،مهــارات التفكــر
ويــاب عنهــا وفقــا ملقيــاس ليكــرت الثالثــي (مرتفعــة ،متوســطة ،منخفضــة).
والبحــث ،مهــارات احليــاة والعمــل ،مهــارات احليــاة الروحيــة) ُ
املتوسط

درجة املوافقة

3 – 2.34

مرتفعة

2.33 – 1.67

متوسطة

1.66 – 1

منخفضة

صدق أداة الدراسة:
للتحقــق مــن صــدق األداة عُرضــت علــى جمموعــة مــن احملكمــن مــن ذوي اخلــرة واالختصــاص؛ ملعرفــة رأيهــم حــول مالءمــة فق ـرات
االســتبانة للهــدف مــن الدراســة مــن حيــث :ســامة الصياغــة اللغويــة لــكل فقــرة ،صالحيــة الفق ـرات ووضوحهــا للعينــة ،وإبــداء
امللحوظــات مــن إضافــة وحــذف ،وبنــاء علــى آراء احملكمــن وملحوظاهتــم ومقرتحاهتــم عُ ّدلــت بعــض الفقـرات وأضيفــت وحذفــت فقـرات
أخــرى ،وأصبحــت االســتبانة بصورهتــا النهائيــة تتكــون مــن ( )30فقــرة.
ثبات أداة الدارسة:
ُح ِسب ثبات األداة ابستخدام معادلة ألفا كرونباخ ويوضح اجلدول رقم ( )3قيمة معامل الثبات لكل جزء من أجزاء االستبانة.
اجلدول ( )3قيم معامالت الثبات لكل حمور من حماور االستبانة
احملور

معامل الثبات

مهارات التعلم واالبتكار

0.857

مهارات التكنولوجيا واملعلومات ووسائل االتصال

0.934

مهارات التفكري والبحث

0.963

مهارات احلياة والعمل

0.893

مهارات احلياة الروحية

0.916

الثبات الكلي

0.979
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ويتضح من اجلدول رقم ( )3أن قيم معامالت الثبات مرتفعة مما يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات.
صدق االتساق الداخلي:
للتأكــد مــن ارتبــاط العبــارات ابحملــور الــذي تنتمــي إليــه؛ نقــوم بقيــاس صــدق االتســاق الداخلــي لــأداة مــن خــال بياانت اســتجاابت
أفراد الدراســة حبســاب معامالت ارتباط بريســون بني كل عبارة من عبارات احملور والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه.
جدول ( )4معامالت االرتباط لكل عبارة من عبارات احملور ابلدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه
معامل االرتباط
م

مهارات التعلم واالبتكار

مهارات التكنولوجيا
واملعلومات ووسائل
االتصال

مهارات التفكري والبحث

مهارات احلياة
والعمل

مهارات احلياة
الروحية

1

**0.813

**0.884

**0.899

**0.816

**0.913

2

0.7احلادي والعشرين **

**0.949

**0.928

**0.756

**0.924

3

**0.864

**0.848

**0.907

**0.768

**0.924

4

**0.745

**0.893

**0.897

**0.834

**0.922

5

**0.730

**0.878

**0.857

**0.712

6

**0.75

**0.898

**0.787

7

**0.964

**0.795

8

**0.887

(**) دالة عند 0.01

يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )4أن مجيــع معامــات االرتبــاط دالــة إحصائيـاً عنــد مســتوى ()0.01؛ ممــا يشــر إىل االتســاق الداخلــي
بــن فقـرات احملــور والدرجــة الكليــة للمحــور.
األساليب اإلحصائية املستخدمة:
معامل ألفا كرونباخ حلساب ثبات األداة.معامل ارتباط بريسون لتحديد مدى االتساق الداخلي ألداة الدراسة.التكرارات والنسبة املئوية لوصف أفراد الدراسة.املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ملعرفة استجاابت أفراد العينة.اختبار كروسكال  -والس ( )Kruskal – Wallisملعرفة الفروق اإلحصائية.اختبار مان  -ويتين ( )Mann-Whitneyملعرفة مصدر الفروق اإلحصائية.نتائج الدراسة ومناقشتها:
السؤال األول :ما واقع امتالك طالبات املرحلة الثانوية مبدينة الرايض ملهارات القرن احلادي والعشرين من وجهة نظر معلماهتن؟
لإلجابــة عــن هــذا الس ـؤال؛ اُســتخرجت املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة ملــدى امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة مهــارات
القــرن احلــادي والعش ـرين مــن وجهــة نظــر معلماهتــن ،واجلــداول رقــم ( )5و ( )6و ( )7و( )8و( )9توضــح ذلــك.
 -احملور األول :مهارات التعلم واالبتكار.
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جدول ( )5يبني رأي أفراد العينة حول مهارات التعلم واالبتكار
م

درجة املوافقة

العبارة
مرتفعة

1

حتدد أهدافها املستقبلية بوضوح.

2

تتعلم ذاتياً لتكتسب مهارات جديدة تؤهلها لسوق
العمل.

3

تنجز التكليفات املدرسية دون إشراف مباشر من
املعلمة.

4

تلتزم ابلوقت احملدد إلجناز التكليفات املدرسية.

5

تعمل يف جمموعات ضمن فريق وتشاركهن األفكار
إلجناز التكليفات املدرسية.

6

تنظر لإلخفاق على أنه فرصة مثينة للتعلم.

متوسطة

منخفضة

مرتفعة

ك

17

86

50

%

11.1

56.2

32.7

ك

12

100

41

%

7.8

65.4

26.8

ك

36

95

22

%

23.5

62.1

14.4

ك

26

107

20

%

17

69.9

13.1

ك

22

87

44

%

14.4

56.9

28.8

ك

6

68

79

%

3.9

44.4

51.6

املتوسط

االحنراف
املعياري

الرتتيب

1.78

0.627

5

1.81

0.559

4

2.09

0.610

1

2.03

0.548

2

1.85

0.643

3

1.52

0.574

6

املتوسط احلسايب العام =  ، 1.85االحنراف املعياري العام = 0.454

يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )5واخلــاص مبهــارات التعلــم واالبتــكار أن املهــارات ذات األرقــام ( ،)5 ،4 ،3 ،2 ،1والــي تنــص علــى
(حتــدد أهدافهــا املســتقبلية بوضــوح ،تتعلــم ذاتي ـاً لتكتســب مهــارات جديــدة تؤهلهــا لســوق العمــل ،تنجــز التكليفــات املدرســية دون
إش ـراف مباشــر مــن املعلمــة ،تلتــزم ابلوقــت احملــدد إلجنــاز التكليفــات املدرســية ،تعمــل يف جمموعــات ضمــن فريــق وتشــاركهن األفــكار
إلجنــاز التكليفــات املدرســية) متتلكهــا الطالبــة بدرجــة متوســطة؛ حيــث تـراوح املتوســط احلســايب هلــذه املهــارات بــن(  1,78إىل ،)2,09
وتعزو الباحثة ذلك إىل أن بعض الطالبات يرغنب يف احلصول على املعلومة أبيســر الطرق وأقلها جهداً ،ابإلضافة إىل تدين اســتخدام
إسـراتيجيات جديــدة تســهم يف تنميــة اإلبــداع واالبتــكار لــدى الطالبــات ،وتفتــح هلــن اجملــال الكتشــاف املفاهيــم واملعــارف بعيــداً عــن
التلقــن ،ويؤكــد ذلــك دراســة (الناجــم ،)2012 ،وختتلــف هــذه النتيجــة عــن دراســة (زيــد ،)2021 ،ودراســة (بعطــوط )2017 ،الــي
أشــارت إىل أن الطالبــات يف املرحلــة اجلامعيــة يكتســن هــذه املهــارات بدرجــة مرتفعــة.
يف حني جاءت املهارة رقم  6وهي( :تنظر لإلخفاق على أنه فرصة مثينة للتعلم) بدرجة منخفضة؛ حيث بلغ املتوســط احلســايب
( ،)1.52وتعــزو الباحثــة هــذه النتيجــة إىل أن الطالبــة يف هــذه املرحلــة قــد تشــعر ابلفشــل مــن أول حماولــة ،وقــد يكــون لديهــا بعــض
وتجــم عــن التغيــر لألفضــل؛ ولــذا
املشــكالت مثــل اخلجــل وضعــف الثقــة ابلنفــس واالرتبــاك؛ ممــا جيعلهــا تتأثــر ابإلخفــاق ،وختشــى منــهُ ،
جيــب علــى املهتمــن ابلعمليــة التعليميــة ،وعلــى رأســهم املعلمــة أن تذكــر جمموعــة مــن القصــص احملفــزة ،والــي تــدل علــى أن اإلنســان
يتعلــم مــن أخطائــه ويصــل للنجــاح؛ لتزيــد مــن وعــي الطالبــات ،ويتجهــن حنــو الطريــق الصحيــح.
ويتضح من املتوسط احلسايب العام والبالغ ( )1.85أن أفراد العينة يوافقن على عبارات هذا احملور بدرجة متوسطة.
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 احملور الثاين :مهارات التكنولوجيا واملعلومات ووسائل االتصالجدول ( )6يبني رأي أفراد العينة حول مهارات التكنولوجيا واملعلومات ووسائل االتصال
م

درجة املوافقة

العبارة
مرتفعة

1

تُعد العروض التعليمية وتق ّدمها.

2

تبحث يف املواقع اإللكرتونية املوثوقة اآلمنة عن
املعلومات العلمية املؤكدة.

3

تلتزم بقوانني وأخالقيات استخدام التقنية.

4

تُعرب عن رأيها يف القضااي التعليمية اليت درستها عن
طريق شبكات التواصل االجتماعي وفق قيم املواطنة
الرقمية.

5

تتابع كل جديد يف عامل التكنولوجيا لتحسني مهاراهتا
التقنية واالستفادة منها يف تقدمي التكاليف املدرسية.

متوسطة

منخفضة

مرتفعة

ك

26

74

53

%

17

48.4

34.6

ك

46

49

58

%

30.1

32

37.9

ك

40

81

32

%

26.1

52.9

20.9

ك

25

72

56

%

16.3

47.1

36.6

ك

18

71

64

%

11.8

46.4

41.8

املتوسط

االحنراف
املعياري

الرتتيب

1.82

0.698

3

1.92

0.823

2

2.05

0.686

1

1.79

0.701

4

1.69

0.669

5

املتوسط احلسايب العام =  ، 1.85االحنراف املعياري العام = 0.639

يتضــح مــن اجلــدول ( )6أن عبــارات مهــارات التكنولوجيــا واملعلومــات ووســائل االتصــال متتلكهــا الطالبــات بدرجــة متوســطة؛ حيــث
تراوحــت متوســط النســبة مــا بــن ( ،)2,05 - 1,69وقــد يرجــع ذلــك إىل ضعــف اســتخدام وتطبيــق بعــض املعلمــات للتكنولوجيــا،
وابلتــايل ضعــف توجيــه الطالبــات إىل االســتفادة منهــا وتفعيلهــا يف العمليــة التعليميــة ،وممــا ينبغــي علــى املعلمــة مــع هــذه التغ ـرات
املتســارعة يف اجملــال التكنولوجــي واالتصــال ،والــي أثـّـرت بشــكل كبــر علــى حيــاة الطالبــة ،أن تــزود الطالبــات ابملعــارف واملهــارات
لالســتفادة منهــا ومواجهــة هــذه التغـرات ،وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة كل مــن (امللحــم ،2017 ،بعطــوط ،)2017 ،وختتلــف مــع
دراســة (زيــد )2021 ،الــي أظهــرت توافرهــا بدرجــة مرتفعــة.
ويتضح من املتوسط احلسايب العام والبالغ ( )1.85أن أفراد العينة يوافقون على عبارات هذا احملور بدرجة متوسطة.
 احملور الثالث :مهارات التفكري والبحثجدول ( )7يبني رأي أفراد العينة حول مهارات التفكري والبحث
م

درجة املوافقة

العبارة
مرتفعة

1

تشارك يف حتليل املوقف التعليمي أبسلوب االستقراء
واالستنباط.

2

تشارك بتقومي املوقف التعليمي بطرح أسئلة تثري مهارات
التفكري لدى زميالهتا.

3

تطرح أفكاراً مبتكرة للمشروعات البحثية العلمية.

4

تُطبق خطوات حل املشكالت ابستخدام املنهج العلمي.

متوسطة

منخفضة

مرتفعة

ك

20

52

81

%

13.1

34

52.9

ك

24

56

73

%

15.7

36.6

47.7

ك

8

69

76

%

5.2

45.1

49.7

ك

17

59

77

%

11.1

38.6

50.3

املتوسط

االحنراف
املعياري

الرتتيب

1.60

0.710

7

1.68

0.731

4

1.55

0.594

8

1.60

0.680

6
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م

درجة املوافقة

العبارة
مرتفعة

5

تتقبل بصدر رحب النقد البناء لألفكار والبدائل املتنوعة
لتنفيذ األنشطة التعليمية.

6

متتلك مهارات التمييز بني احلقيقة واخليال والرأي.

7

توظف املعلومات السابقة للتنبؤ مبعلومات جديدة.

8

تسأل عن الدليل عن مناقشة اآلراء والوقائع.

متوسطة

منخفضة

مرتفعة

ك

22

78

53

%

14.4

51

34.6

ك

26

53

74

%

17

34.6

48.4

ك

21

78

54

%

13.7

51

35.3

ك

30

69

54

%

19.6

45.1

35.3

املتوسط

االحنراف
املعياري

الرتتيب

1.79

0.672

2

1.68

0.747

5

1.78

0.668

3

1.84

0.726

1

املتوسط احلسايب العام =  ، 1.69االحنراف املعياري العام = 0.617

يتضح من اجلدول رقم ( )7اخلاص مبهارات التفكري والبحث أن املهارات ذات األرقام ( ،)8 ،7 ،6 ،5 ،2واليت تنص على (تشارك
بتقومي املوقف التعليمي بطرح أسئلة تثري مهارات التفكري لدى زميالهتا ،تتقبل بصدر رحب النقد البناء لألفكار والبدائل املتنوعة لتنفيذ
األنشطة التعليمية ،متتلك مهارات التمييز بني احلقيقة واخليال والرأي ،توظف املعلومات السابقة للتنبؤ مبعلومات جديدة ،تسأل عن
الدليل عن مناقشة اآلراء والوقائع) ،متتلكها الطالبة بدرجة متوسطة؛ حيث تراوح املتوسط احلسايب هلذه املهارات بني (،)1,84– 1,68
وتعزو الباحثة ذلك إىل أن املناهج الدراسية بعد التطوير اهتمت مبهارات التفكري والبحث ،وهذا ما تؤكده دراسة الغامدي (.)2015
بينمــا جــاءت املهــارات ذات األرقــام ( ،)4 ،3 ،1والــي تنــص علــى (تشــارك يف حتليــل املوقــف التعليمــي أبســلوب االســتقراء
واالســتنباط ،تطــرح أفــكاراً مبتكــرة للمشــروعات البحثيــة العلميــة ،تُطبــق خطـوات حــل املشــكالت ابســتخدام املنهــج العلمــي) بدرجــة
متدنيــة ،ومبتوســط حســايب يـراوح مــا بــن ( ،)1,60 – 1,55وتــدين مســتوى الطالبــات يف بعــض مهــارات التفكــر والبحــث يرجــع إىل
تــدين مســتوى اهتمــام بعــض املعلمــات ابملمارســات التطبيقيــة ملهــارات التفكــر والبحــث واالقتصــار علــى اجلوانــب النظريــة ،ابإلضافــة
إىل االهتمــام يف عمليــة التقــومي ابجلانــب النظــري دون االهتمــام بتقــومي املهــارات العقليــة والقــدرات البحثيــة؛ ممــا يقلــل اهتمــام الطالبــات
هبــذه املهــارات ،وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة الربيــع (.)2018
ويتضح من املتوسط احلسايب العام ،والبالغ ( )1.69أن أفراد العينة يوافقون على عبارات هذا احملور بدرجة متوسطة ،وتتفق هذه النتيجة
مع دراسة زيد ( ،)2021بينما ختتلف عن دراسة بعطوط ( )2017اليت توصلت إىل أن اخلرجيني واخلرجيات ميارسن مهارات التفكري غالبا.
احملور الرابع :مهارات احلياة والعمل
جدول ( )8يبني رأي أفراد العينة حول مهارات احلياة والعمل
م

درجة املوافقة

العبارة
مرتفعة

1

حتدد أولوايهتا وتبدأ هبا لتحقيق النتائج املرغوبة.

2

تتحمل مسؤولية أعماهلا والنتائج املرتتبة عليها.

متوسطة

منخفضة

مرتفعة

ك

21

93

39

%

13.7

60.8

25.5

ك

42

98

13

%

27.5

64.1

8.5

املتوسط

االحنراف
املعياري

الرتتيب

1.88

0.617

4

2.19

0.570

2
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م

درجة املوافقة

العبارة
مرتفعة

3

تتواصل مع زميالهتا ومعلماهتا وتكون عالقة طيبة
معهن.

4

متتلك مسات شخصية ومهارات عملية لقيادة جمموعات
التعلم حنو حتقيق األهداف.

5

متتلك مهارة التحدث والتفاعل االجتماعي.

6

متتلك مهارات اجتماعية متكنها من التعامل والتفاوض
مع اآلخرين (التدخل لإلصالح).

7

متتلك القدرة على املسامهة يف حل مشكالت جمتمعها.

متوسطة

منخفضة

مرتفعة

ك

46

101

6

%

30.1

66

3.9

ك

21

90

42

%

13.7

58.8

27.5

ك

22

115

16

%

14.4

75.2

10.5

ك

13

88

52

%

8.5

57.5

34

ك

16

76

61

%

10.5

49.7

39.9

املتوسط

االحنراف
املعياري

الرتتيب

2.26

0.522

1

1.86

0.628

5

2.03

0.498

3

1.74

0.601

6

1.70

0.647

7

املتوسط احلسايب العام =  ، 1.95االحنراف املعياري العام = 0.457

يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )8أن مهــارات احليــاة والعمــل متتلكهــا الطالبــة بدرجــة متوســطة وي ـراوح املتوســط احلســايب هلــا مــا بــن
( ،)2,26 – 1,70وهــذا يرجــع إىل تطبيــق العمــل اجلماعــي أثنــاء األنشــطة واملمارســات الصفيــة واملشــاريع واملتطلبــات للمقــررات
الدراســية ،وختتلــف هــذه النتيجــة عــن دراســة زيــد ( ،)2021ودراســة خضــر وجاســم ( ،)2020ودراســة بعطــوط ( )2017الــي توصلــت
إىل أن ممارســة الطــاب يف املرحلــة اجلامعيــة ملهــارات االتصــال والتواصــل غالب ـاً.
ويتضح من املتوسط احلسايب العام والبالغ ( )1.95أن أفراد العينة يوافقون على عبارات هذا احملور بدرجة متوسطة.
 احملور اخلامس :مهارات احلياة الروحيةجدول ( )9يبني رأي أفراد العينة حول مهارات احلياة الروحية
م

درجة املوافقة

العبارة
مرتفعة

1

ُتافظ على عقيدهتا وأخالقها ومبادئها.

2

تؤدي العبادات؛ ألهنا تساعدها على مواجهة
مشكالت احلياة.

3

حتب لآلخرين ما حتب لنفسها وتقدم العون هلم.

4

تقوم ابألعمال واألنشطة املدرسية من غري اشرتاط
املكافآت املادية.

متوسطة

منخفضة

مرتفعة

ك

57

96

0

%

37.3

62.7

0

ك

53

100

0

%

34.6

65.4

0

ك

42

107

4

%

27.5

69.9

2.6

ك

42

52

59

%

27.5

34

38.6

املتوسط

االحنراف
املعياري

الرتتيب

2.37

0.485

1

2.34

0.477

2

2.24

0.490

3

1.88

0.807

4

املتوسط احلسايب العام =  ،2.21االحنراف املعياري العام = 0.520

يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )9اخلــاص مبهــارات احليــاة الروحيــة أن املهارتــن رقــم ( )2 ،1متتلكهــا الطالبــة بدرجــة مرتفعــة ومبتوســط
حســايب يـراوح بــن ( ،)2,37 - 2,34وتُرجــع الباحثــة ذلــك إىل اهتمــام املناهــج الدراســية ابلعقيــدة اإلســامية الصحيحــة ،وتوضيحهــا
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ملفاهيــم اإلســام ومبادئــه ،وتزويــد الطالبــات ابلعلــم النافــع الــذي يوجــه ســلوكهن يف احليــاة ،بينمــا جــاءت املهارتــن رقــم ( )4 ،3مبتوســط
حســايب ي ـراوح مــا بــن ()2,24 – 1,88؛ ممــا يــدل علــى أن أف ـراد العينــة موافقــن علــى ذلــك بدرجــة متوســطة ،وتعــزو الباحثــة هــذه
النتيجــة إىل اختــاف دوافــع وحاجــات واهتمامــات الطالبــات يف هــذه املرحلــة ،والقيــم املتوافــرة لديهــن.
ويتضح من املتوسط احلسايب العام ،والبالغ ( )2.21أن أفراد العينة يوافقون على عبارات هذا احملور بدرجة متوسطة.
 -احملور السادس :ترتيب املهارات:

جدول ( )10يبني ترتيب املهارات

م

احملور

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

الرتتيب

1

مهارات التعلم واالبتكار

1.85

0.454

3

2

مهارات التكنولوجيا واملعلومات ووسائل االتصال

1.85

0.639

4

3

مهارات التفكري والبحث

1.69

0.617

5

4

مهارات احلياة والعمل

1.95

0.457

2

5

مهارات احلياة الروحية

2.21

0.520

1

املتوسط احلسايب العام =  ،1.88االحنراف املعياري العام = 0.505

يتضح من اجلدول ( )10أن املهارات جاءت وفق الرتتيب التايل:
مهارات احلياة الروحية أوال مث مهارات احلياة والعمل مث مهارات التعلم واالبتكار ،يليه مهارات التكنولوجيا واملعلومات ووســائلاالتصــال وأخـرا مهــارات التفكــر والبحــث ،وختتلــف هــذه الدراســة مــع دراســة (زيــد ،2021 ،وخضــر وجاســم  ،2020بعطــوط،
 2017وامللحــم )2017 ،يف ترتيــب املهــارات.
ويتضــح مــن املتوســط احلســايب العــام والبالــغ ( )1.88أن أفـراد العينــة يوافقــون علــى امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة ملهــارات القــرن
احلــادي والعش ـرين بدرجــة متوســطة ،وتتفــق نتيجــة الدراســة مــع دراســة كل مــن (خضــر وجاســم ،2020 ،بعطــوط ،2017 ،امللحــم،
 ،)2017وختتلــف مــع دراســة (زيــد.)2020 ،
الســؤال الثــاين :هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى ( 0.05( < aبــن متوســط اســتجاابت املعلمــات فيمــا
خيــص اكتســاب الطالبــات ملهــارات القــرن احلــادي والعش ـرين تُعــزى ملتغــر املؤهــل؟
لإلجابــة عــن هــذا السـؤال اســتخدمت الباحثــة اختبــار مــان  -ويتــي ( )Whitney-Mannملعرفــة الفــروق اإلحصائيــة للمحــاور
تبعـاً ملتغــر املؤهــل:
جدول ( )11يوضح اختبار مان وتين ( )Whitney-Mannلبيان الفروق بني إجاابت أفراد العينة حبسب متغري املؤهل
احملور

املؤهل

متوسط الرتب

جمموع الرتب

مهارات التعلم واالبتكار
مهارات التكنولوجيا واملعلومات ووسائل
االتصال
مهارات التفكري والبحث
مهارات احلياة والعمل
مهارات احلياة الروحية

(*) دالة عند 0.05

قيمة معامل مان وتين الداللة اإلحصائية

جامعي

77.17

10417

1192

0.896

ماجستري أو دكتوراه

75.72

1363

جامعي

76.96

10389

1209

0.973

ماجستري أو دكتوراه

77.33

1392

جامعي

75.93

10250

1070

0.405

ماجستري أو دكتوراه

85.06

1531

جامعي

76.18

10284

ماجستري أو دكتوراه

83.17

1497

جامعي

76.71

10356

ماجستري أو دكتوراه

79.17

1425

1104
1176

0.527
0.818

429

جملة جامعة شقراء للعلوم اإلنسانية واإلدارية ،مج ،9ع  ،1ص ص  ،436-413جامعة شقراء (1443هـ2022/م)

يتبــن مــن اجلــدول رقــم ( )11أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف اســتجاابت أفـراد العينــة حــول مجيــع حمــاور مهــارات القــرن
احلــادي والعشـرين تعــزى ملتغــر املؤهــل.
الســؤال الثالــث :هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى ( a < (0.05بــن متوســط اســتجاابت املعلمــات فيمــا
خيــص اكتســاب الطالبــات ملهــارات القــرن احلــادي والعشـرين تُعــزى ملتغــر اخلــرة؟
لإلجابــة عــن هــذا السـؤال اســتخدمت الباحثــة اختبــار كروســكال  -والــس ( )Wallis – Kruskalملعرفــة الفــروق اإلحصائيــة
للمجــاالت تبعــا ملتغــر ســنوات اخلــرة:
جدول ( )12يوضح اختبار كروسكال والس لبيان الفروق اإلحصائية بني إجاابت أفراد العينة حبسب متغري سنوات اخلربة
احملور
مهارات التعلم واالبتكار

مهارات التكنولوجيا واملعلومات ووسائل االتصال

مهارات التفكري والبحث

مهارات احلياة والعمل

مهارات احلياة الروحية

سنوات اخلربة

العدد

متوسط الرتب

 3سنوات فأقل

18

115.44

 10 – 4سنوات

56

45.50

 11سنة فأكثر

79

90.57

 3سنوات فأقل

18

122.33

 10 – 4سنوات

56

38.99

 11سنة فأكثر

79

93.61

 3سنوات فأقل

18

119.72

 10 – 4سنوات

56

40.05

 11سنة فأكثر

79

93.46

 3سنوات فأقل

18

118.56

 10 – 4سنوات

56

48.88

 11سنة فأكثر

79

87.47

 3سنوات فأقل

18

108.39

 10 – 4سنوات

56

49.71

مربع كاي

50.02

72.65

68.55

43.41

39.24

درجات احلرية

2

2

2

2

2

مستوى الداللة
*0.00

*0.00

*0.00

*0.00

*0.00

89.19
79
 11سنة فأكثر
(*) دالة عند مستوى 0.05

يتبني من اجلدول رقم ( )12ما يلي:
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف اســتجاابت أفـراد العينــة حــول مهــارات التعلــم واالبتــكار؛ حيــث بلــغ معامــل مربــع كاي( )50.02عنــد درجــة حريــة ( )2ومســتوى داللــة ( )0.00وهــو أصغــر مــن ( ،)0.05وملعرفــة مصــدر الفــروق؛ أجرينــا اختبــار مــان -
ويتــي ( ،)Whitney-Mannواتضــح وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن مــن ســنوات خربهتــن مــن  3ســنوات فأقــل ومــن ســنوات
خربهتــن مــن  10 – 4ســنوات لصــاحل مــن ســنوات خربهتــن مــن  3ســنوات فأقــل ،واتضــح وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن مــن
ســنوات خربهتــن مــن  3ســنوات ومــن ســنوات خربهتــن مــن  11ســنة ،فأكثــر لصــاحل مــن ســنوات خربهتــن مــن  3ســنوات فأقــل ،واتضــح
وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن مــن ســنوات خربهتــن مــن  10 – 4ســنوات ،ومــن ســنوات خربهتــن مــن  11ســنة فأكثــر لصــاحل
مــن ســنوات خربهتــن مــن  11ســنة فأكثــر .واجلــدول رقــم ( )13يبــن ذلــك:

د .جواهر بنت سعد بن عبدهللا اخللف :واقع امتالك طالبات املرحلة الثانوية مبدينة الرايض ملهارات القرن احلادي والعشرين...
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جدول ( )13يوضح اختبار مان وتين ( )Whitney-Mannلبيان الفروق بني إجاابت أفراد العينة حبسب متغري سنوات اخلربة
احملور

مهارات التعلم واالبتكار

سنوات اخلربة

متوسط الرتب

جمموع الرتب

 3سنوات فأقل

60.17

1083

 10 – 4سنوات

30.21

1692

 3سنوات فأقل

64.78

1166

 11سنة فأكثر

45.41

 10 – 4سنوات

43.79

 11سنة فأكثر

85.16
(*) دالة عند 0.05

3587
2452
6728

قيمة معامل مان وتين الداللة اإلحصائية

96

*0.00

427

*0.008

856

*0.00

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف اســتجاابت أفـراد العينــة حــول مهــارات التكنولوجيــا واملعلومــات ووســائل االتصــال؛ حيــثبلــغ معامــل مربــع كاي ( )72.65عنــد درجــة حريــة ( )2ومســتوى داللــة ( ،)0.00وهــو أصغــر مــن ( ،)0.05وملعرفــة مصــدر تلــك
الفــروق أجرينــا اختبــار مــان  -ويتــي ( ،)Whitney-Mannواتضــح وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن مــن ســنوات
خربهتن من  3ســنوات فأقل ومن ســنوات خربهتن من  10 – 4ســنوات لصاحل من ســنوات خربهتن من  3ســنوات فأقل ،واتضح
وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن مــن ســنوات خربهتــن مــن  3ســنوات ومــن ســنوات خربهتــن مــن  11ســنة فأكثــر لصــاحل مــن
ســنوات خربهتــن مــن  3ســنوات فأقــل ،واتضــح وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن مــن ســنوات خربهتــن مــن  10 – 4ســنوات،
ومــن ســنوات خربهتــن مــن  11ســنة فأكثــر لصــاحل مــن ســنوات خربهتــن مــن  11ســنة فأكثــر .واجلــدول رقــم ( )14يبــن ذلــك:
جدول ( )14يوضح اختبار مان وتين ( )Whitney-Mannلبيان الفروق بني إجاابت أفراد العينة حبسب متغري سنوات اخلربة
احملور

مهارات التكنولوجيا واملعلومات
ووسائل االتصال

سنوات اخلربة

متوسط الرتب

جمموع الرتب

 3سنوات فأقل

62.83

1131

 10 – 4سنوات

29.36

1644

 3سنوات فأقل

69

1242

 11سنة فأكثر

44.44

3511

 10 – 4سنوات

38.13

35.50 21

 11سنة فأكثر

89.17

7044.50

(*) دالة عند 0.05

قيمة معامل مان وتين

الداللة اإلحصائية

48

*0.00

351

*0.001

539

*0.00

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف اســتجاابت أف ـراد العينــة حــول مهــارات التفكــر والبحــث؛ حيــث بلــغ معامــل مربــع كاي( )68.55عنــد درجــة حريــة ( )2ومســتوى داللــة ( )0.00وهــو أصغــر مــن ( ،)0.05وملعرفــة مصــدر تلــك الفــروق أجرينــا اختبــار
مــان  -ويتــي ( ،)Whitney-Mannواتضــح وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن مــن ســنوات خربهتــن مــن  3ســنوات فأقــل
ومــن ســنوات خربهتــن مــن  10 – 4ســنوات لصــاحل مــن ســنوات خربهتــن مــن  3ســنوات فأقــل ،واتضــح وجــود فــروق ذات داللــة
إحصائيــة بــن مــن ســنوات خربهتــن مــن  3ســنوات ،ومــن ســنوات خرباهتــن مــن  11ســنة فأكثــر لصــاحل مــن ســنوات خربهتــن مــن 3
ســنوات فأقــل ،واتضــح وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن مــن ســنوات خربهتــن مــن  10 – 4ســنوات ومــن ســنوات خربهتــن
مــن  11ســنة فأكثــر لصــاحل مــن ســنوات خربهتــن مــن  11ســنة فأكثــر ،واجلــدول رقــم ( )15يبــن ذلــك:
جدول ( )15يوضح اختبار مان وتين ( )Whitney-Mannلبيان الفروق بني إجاابت أفراد العينة حبسب متغري سنوات اخلربة
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احملور

مهارات التفكري والبحث

سنوات اخلربة

متوسط الرتب

جمموع الرتب

 3سنوات فأقل

93.95

9601

 01 – 4سنوات

64.03

6071

 3سنوات فأقل

38.96

7521

 11سنة فأكثر

52.44

6943

 01 – 4سنوات

90.83

33 12

 11سنة فأكثر

02.98
(*) دالة عند 0.05

7407

قيمة معامل مان وتين

الداللة اإلحصائية

011

*00.0

633

*00.0

735

*00.0

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف اســتجاابت أف ـراد العينــة حــول مهــارات احليــاة والعمــل؛ حيــث بلــغ معامــل مربــع كاي( )43.41عند درجة حرية ( ،)2ومستوى داللة ( ،)0.00وهو أصغر من ( ،)0.05وملعرفة مصدر تلك الفروق؛ أجرينا اختبار
مــان  -ويتــي ( ،)Whitney-Mannواتضــح أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن مــن ســنوات خربهتــم مــن  3ســنوات
فأقــل ،ومــن ســنوات خربهتــم مــن  10 – 4ســنوات لصــاحل مــن ســنوات خربهتــم مــن  3ســنوات فأقــل ،واتضــح أنــه توجــد فــروق ذات
داللــة إحصائيــة بــن مــن ســنوات خربهتــم مــن  3ســنوات ومــن ســنوات خربهتــم مــن  11ســنة فأكثــر لصــاحل مــن ســنوات خربهتــم مــن
 3ســنوات فأقــل ،واتضــح أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن مــن ســنوات خربهتــم مــن  10 – 4ســنوات ،ومــن ســنوات
خربهتــم مــن  11ســنة فأكثــر لصــاحل مــن ســنوات خربهتــم مــن  11ســنة فأكثــر .واجلــدول رقــم ( )16يبــن ذلــك:
جدول ( )16يوضح اختبار مان وتين ( )Whitney-Mannلبيان الفروق بني إجاابت أفراد العينة حبسب متغري سنوات اخلربة
0
احملور

مهارات احلياة والعمل

سنوات اخلربة

متوسط الرتب

جمموع الرتب

 3سنوات فأقل

58.61

1055

 10 – 4سنوات

30.71

1720

 3سنوات فأقل

69.44

1250

 11سنة فأكثر

44.34

3503

 10 – 4سنوات

46.66

2613

 11سنة فأكثر

83.13

6567

(*) دالة عند 0.05

قيمة معامل مان وتين

الداللة اإلحصائية

124

*0.00

343

*0.001

1017

*0.00

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف اســتجاابت أف ـراد العينــة حــول مهــارات احليــاة الروحيــة؛ حيــث بلــغ معامــل مربــع كاي( )39.24عنــد درجــة حريــة ( ،)2ومســتوى داللــة ( ،)0.00وهــو أصغــر مــن ( ،)0.05وملعرفــة مصــدر تلــك الفــروق أجرينــا
اختبــار مــان  -ويتــي ( ،)Whitney-Mannواتضــح وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن مــن ســنوات خربهتــن مــن 3
ســنوات فأقــل ومــن ســنوات خربهتــن مــن  10 – 4ســنوات لصــاحل مــن ســنوات خربهتــن مــن  3ســنوات فأقــل ،واتضــح وجــود
فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن مــن ســنوات خربهتــن مــن  3ســنوات فأقــل ،ومــن ســنوات خربهتــن مــن  11ســنة فأكثــر لصــاحل
مــن ســنوات خربهتــن مــن  3ســنوات فأقــل ،واتضــح وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن مــن ســنوات خربهتــن مــن 10 – 4
ســنوات ،ومــن ســنوات خربهتــن مــن  11ســنة فأكثــر لصــاحل مــن ســنوات خربهتــن  11ســنة فأكثــر .واجلــدول رقــم ( )17يبــن ذلــك:
جدول ( )17يوضح اختبار مان وتين ( )Whitney-Mannلبيان الفروق بني إجاابت أفراد العينة حبسب متغري سنوات اخلربة
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احملور

مهارات احلياة الروحية

(*) دالة عند 0.05

سنوات اخلربة

متوسط الرتب

جمموع الرتب

 3سنوات فأقل

57.17

1029

 10 – 4سنوات

31.18

 3سنوات فأقل

60.72

 11سنة فأكثر

46.33
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1746
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3660
2634
6546

قيمة معامل مان وتين الداللة اإلحصائية
150

*0.00

500

*0.041

1038

*0.00

يتبــن مــن اجلــداول الســابقة أن هنــاك فروقــا ذات داللــة إحصائيــة أصغــر مــن ( )0.05جلميــع احملــاور تُعــزى ملتغــر اخلــرة ،لصــاحل مــن
خربهتن  3ســنوات فأقل ،وتعزو الباحثة ذلك إىل أن املعلمات خترجن حديثاً ،ولديهن اطالع واســع مبا يســتجد يف العملية التعليمية،
ابإلضافــة إىل أهنــن يبحثــن عــن تطويــر أدائهــن املهــي حبضــور الــدورات التدريبيــة ،وهــذا ســاعدهن علــى معرفــة مهــارات القــرن احلــادي
والعش ـرين ،كمــا ال يلــزم أن تتوافــر لــدى املعلمــة اخلــرة اجليــدة مبجــرد خدمتهــا لفــرة طويلــة ،وختتلــف هــذه النتيجــة عــن نتيجــة دراســة
امللحــم ()2017؛ حيــث أظهــرت عــدم وجــود فــروق تُعــزى للخــرة ،وأظهــرت دراســة بعطــوط ( )2017عــدم وجــود فــروق تُعــزى للمؤهــل.

التوصيات:

يف ضوء النتائج اليت أسفرت عنها الدراسة ،توصي الباحثة مبا أييت:
االهتمام بتضمني مهارات القرن احلادي والعشرين يف مجيع مقررات التعليم العام.زايدة وعي الطالبات مبهارات القرن احلادي والعشرين وكيفية االستفادة منها.الرتكيز على متكني الطالبات من مهارات القرن احلادي والعشرين ابستخدام إسرتاتيجيات وأساليب تدريسية حديثة.تقــدمي أنشــطة إثرائيــة ،واســتخدام وســائل وأســاليب تقــومي متنوعــة؛ لقيــاس وتنميــة مهــارات القــرن احلــادي والعش ـرين مــع الرتكيــزعلــى كفــاءة التعلــم.
عقــد اللقــاءات العلميــة والــدورات املتنوعــة للمعلمــن يف خمتلــف التخصصــات العلميــة ،للتعريــف مبهــارات القــرن احلــادي والعشـرينودور كل مــن املعلــم واملتعلــم لتنميــة هــذه املهــارات.
املقرتحات:
يف ضوء النتائج اليت أسفرت عنها الدراسة ،والتوصيات اليت قُ ّدمت تقرتح الباحثة ما أييت:
إجـراء املزيــد مــن األحبــاث والدراســات الرتبويــة الــي تتنــاول مهــارات القــرن احلــادي والعشـرين لــدى املعلمــات والطالبــات وعالقتهــامبتغـرات أخــرى.
بناء برانمج تدرييب ملعلمات املرحلة الثانوية وفق مهارات القرن احلادي والعشرين ،ودراسة أثره على بعض املتغريات ذات العالقة.-تصميم وحدات تعليمية تتضمن مهارات القرن احلادي والعشرين وأثرها يف امتالك الطالبات هلذه املهارات.
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