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 ملخص الدراسة: 

ىدفت ىذه الدراسة إلى: تحديد أىم ميارات القرن الحادي والعشرين التي يمكن 
تضمينيا في برامج اإلعداد التربوي لممعمم، والكشف عن واقع تضمين تمك الميارات في ىذه 
البرامج، باإلضافة إلى وضع آليات مقترحة لتضمين ميارات القرن الحادي والعشرين في 

عمم. ومن خالل المنيج الوصفي، قام الباحث بتصميم استبانة مكونة برامج اإلعداد التربوي لمم
ميارة فرعية بيدف تحديد درجة أىمية ىذه الميارات ودرجة  24ميارات رئيسة و 7من 

عضو ىيئة تدريس في كمية  77توفرىا في برامج إعداد المعمم. وبعد تطبيق االستبانة عمى 
النتائج أن جميع الميارات ميمة بدرجة كبيرة جدًا، التربية بجامعة الممك خالد بأبيا، أوضحت 

ومتوفرة في برامج إعداد المعمم التربوي بدرجة متوسطة. وكان أكثر ىذه الميارات أىمية ىي: 
ميارات التمكن من الثقافة المعموماتية، وميارات فيم الثقافات المتعددة. أما أكثر الميارات 

ركية، وميارات فيم الثقافات المتعددة. أما أقل الميارات توفرًا، فكانت: ميارات االتصال والتشا
توفرًا، فكانت: ميارات االبتكار واإلبداع، وميارات التمكن من الثقافة اإلعالمية. وعمى ضوء 
ىذه النتائج، اقترحت الدراسة العديد من اآلليات لتضمين الميارات األكثر أىمية في برامج 

 اإلعداد التربوي لممعمم.

جامعة  –برامج اإلعداد التربوي لممعمم  -المفتاحية: ميارات القرن الحادي والعشرين  الكممات
 الممك خالد.
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Mechanisms of including the skills of the twenty-first century in 

the teacher educational preparation programs from the faculty 

perspectives 

Abstract: 

This study aimed to: determine the most important skills of the 

twenty-first century that can be included in the teacher educational 

preparation programs, and to reveal the reality of including these skills in 

these programs, in addition to proposing mechanisms to include those 

skills in the teacher educational preparation programs. Through the 

descriptive method, the researcher designed a questionnaire consisting of 

7 main skills and 42 sub-skills in order to determine the degrees of 

importance and availability of these skills in the teacher preparation 

programs. After applying the questionnaire on 73 faculty members in the 

College of Education at King Khalid University in Abha, the results 

showed that all skills were very important, but their availability in 

teacher educational preparation programs was fair. The most important 

skills were: skills for mastering the information culture, and skills of 

understanding multiple cultures. The most available skills were: 

communication and participatory skills, and those of understanding 

multiple cultures. The least available skills were: innovation and 

creativity skills, and mastery of media culture. In light of these results, 

the study proposed several mechanisms to include the most important 

skills in teacher education preparation programs. 

Key words: 21st Century Skills - Teacher Preparation Programs - 

King Khalid University. 
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 :مدخل ملشللة الدراسة

أمة، وتربية وتعميم البشر ىما أفضل نتاج يمكن أن  ةالتعميم ىو أىم مدخرات أي
أمة من األمم ألبنائيا، كما أن االىتمام بتربية وتعميم النشء يعد من أولويات العمل  ةتقدمو أي

انطالقًا من األىمية القصوى لكون المعمم ىو أساس االرتقاء لدى المسئولين في أي دولة. و 
تحظى قضية إعداد المعمم باىتمام المسئولين عن النظام التعميمي، بأي نظام مجتمعي، 

والباحثين والمشتغمين بالعموم التربوية، وىى بالفعل قضية تحتاج إلى مزيد من العناية 
والرعاية؛ ألن المعمم أحد أىم وسائل التطوير واإلصالح في المجتمع، فيو محور العممية 

ف عميو نجاح التربية في تحقيق أىدافيا. وعمى ىذا التعميمية وعصبيا الرئيس الذى يتوق
الخالق بين العقول  يفالمعمم أىم عنصر في منظومة التعميم، إذ أنو أداة التفاعل الح

ومعنى ىذا أنو لن يحقق ، المتعممة، وأداة العممية التعميمية ميما تطورت تكنولوجيا التعميم
 (.Pearson, 1989, p.129) عدادهالمنشودة إال بمعمم جيد أحسن إ التعميم غاياتو

وألىمية المعمم ودوره الكبير في العممية التعميمية، تعددت جوانب إعداده إلى: جانب 
اإلعداد العممي األكاديمي أو التخصصي، ويقصد بو دراسة الطالب/المعمم مجموعة المواد التي 

ربوي، ويقصد بو دراسة سيقوم بتدريسيا لتالميذه بعد تخرجو، وجانب اإلعداد الميني أو الت
الطالب/المعمم مجموعة المواد التربوية والنفسية التي تمكنو من معرفة حقيقة العممية التربوية 
وتحويل تمك المعرفة إلى ميارات تعميمية يستخدميا المعمم في المواقف التعميمية المختمفة، 

ي تقدم لمطالب/المعمم خارج وجانب اإلعداد الثقافي العام، ويقصد بو كل البرامج الدراسية الت
 (.71، ص0891نطاق كل من التخصص األكاديمي والتربوي )بشارة، 

وبيذا، ُيعد اإلعداد الميني لممعمم الممارس لمينة التدريس ركيزة أساسية من ركائز 
إنجاح عممية إعداده وتكوينو، حيث أنو يسعى من خالل محتوى برنامجو المنظم إلى تنمية 

الميني في مرحمة تكوينو األولي، من خالل برمجة مواد تعميمية ذات صمة الجانب الوظيفي 
بعموم التربية المختمفة، وكذا تركيزه عمى التدريب العممي الميداني الذي يسمح بتطبيق 
المعارف النظرية ميدانيا، ويدرك الوسائل المناسبة إليصال ىذه المعرفة لطالبو، وعمى غرار 

عداد المعمم، ذلك، اىتمت منظومة التكوي ن التربوية بيذا الجانب الميم من عممية تكوين وا 
حيث أخذ حيزًا كبيرًا من االىتمام في البرامج المعتمدة من قبل وزارة التعميم والتي تدرس في 

 (.4111كميات التربية )األغا، 
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وألن برامج اإلعداد التربوي أحد أىم الركائز التعميمية والتربوية في تكوين المعمم 
يكون فاعاًل في بيئتو المدرسية بكل ما تحويو من تفاصيل؛ كان من األولى المساىمة في ل

تضمينيا ميارات القرن الحادي والعشرين لترتقي ىذه البرامج ومن ثم يكون نفعيا لممعمم 
 متواكبًا لمتطمبات العصر.
اإلعداد عممية في  اوتضميني قرنالىذا ألبناء  ةالمالئم المياراتإن التجديد في 

من الميام التي تقع عمى عاتق القائمين عمى إعداد برامج اإلعداد لممعمم، ليو ميمة  التربوي
اإلعداد التربوي يكون الحديث عن التجديد في برامج ىمية حينما وتزداد ىذه األ، التربوي

العربية التي تبنتيا المممكة و  (4171) المممكة متوافقًا مع متطمبات العصر وفي إطار رؤية
  السعودية لمرقي بيذا البمد في مصاف الدول المتقدمة.

وألن ىناك شبو اتفاق عمى  ،وألن التطور والحداثة أمر حتمي في البرامج التعميمية
أن ىناك فجوة بين الميارات التي يتعمميا الطالب وبين تمك التي يحتاجونيا في الحياة والعمل 

ية لم تعد كافية إلعداد الطالب لمحياة في عصر وألن المناىج الحال ،في عصر المعرفة
؛ فإن األمر يقتضي تضمين ميارات القرن الحادي والعشرين متسارع متغير تقوده التكنولوجيا
في كتابو تدريس العموم من  Bybee (2010) يؤكد ذلكو  في برامج اإلعداد التربوي لممعمم،

نتيجة لمراجعة الدراسات التي اىتمت منظور ميارات القرن الحادي والعشرين، حيث ذكر أنو 
ميارات التي سوق العمل في القرن الحادي والعشرين لتحديد ال يحتاجيابتحميل األعمال التي 

الحالية لم تعد كافية إلعداد  أن نواتج التعمم في برامج العموم تبين ؛مناىج العمومتتطمبيا 
في الطالب لمحياة والعمل في القرن الحادي والعشرين، وأن الطالب يعدون ألعمال اختفت أو 

 القرن. االختفاء في ىذطور ا
إعداد الطالب المعممين وفقًا لميارات القرن عمى ضرورة  عديدة دراسات أكدتلذا، 

ينبغي مراعاتيا في برامج إعداد المعمم بين تمك الميارات التي الحادي والعشرين، ومن 
القيادة، التعاون والعمل في فريق، ميارات: التفكير الناقد وحل المشكمة، االبتكار واإلبداع، 

حوسبة وتقنية ثقافة الة االتصاالت والمعمومات واإلعالم، ثقاففيم الثقافات المتعددة، 
 .(4107)ترلينج وفادل،  ذاتالمينة والتعمم المعتمد عمى الالمعمومات واالتصال، و 

وفي تصنيف المختبر التربوي لإلقميم الشمالي المركزي لميارات القرن الحادي 
 (:NCREL, 2003والعشرين، حدد أربع فئات رئيسة، ىي )
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العصر الرقمي: وتشمل ميارات الثقافة األساسية والعممية واالقتصادية والتقنية  ميارات .0
 والبصرية والمعموماتية، وفيم الثقافات المتعددة والوعي الكوني.

ميارات التفكير اإلبداعي: وتشمل ميارات التكيف والتوجيو الذاتي واالبتكار وميارات  .4
 التفكير العميا.

شمل ميارات العمل في فريق والميارات البين شخصية ميارات االتصال الفعال: وت .7
 والمسؤولية الشخصية واالجتماعية واالتصال التفاعمي.

نتاجية العالية: وتشمل ميارات التخطيط واإلدارة والتنظيم واالستخدام الفعال ميارات اإل  .2
 لألدوات والتقنية في العالم الواقعي.

براىيم ) وتوصل الميارات التي ينبغي أن يمتمكيا ن إلى عدد م( 4104الزىراني وا 
 ، وخاصةن أجل بناء مجتمع المعرفة، وممعممو القرن الحادي والعشرين لولوج عصر المعرفة

في: تنمية أىم ىذه الميارات تتمثل و واجو النظم التربوية، تفي ضوء العديد من التحديات التي 
قدرات الطالب، دعم االقتصاد المعرفي،  الميارات العميا لمتفكير، إدارة الميارات الحياتية، إدارة

دارة منظومة التقويم.و إدارة تكنولوجيا التعميم، إدارة فن التعميم،   ا 
( تصورًا لميارات المستقبل، ولمسياقات التي يمكن 4109وقدمت دراسة خجا وحافظ )

من خالليا تطبيق ىذه الميارات، حيث حدد التصور محورين لمميارات، وىما: الميارات 
ساسية: وتضم: الميارات العامة في القراءة والعموم والرياضيات، ميارات التعمم، ميارات األ

تمكين الذات، والميارات التقنية واالتصاالت، والميارات التكاممية: وتضم: ميارات تمكين 
 التوظيف، وميارات المواطنة المرتبطة بسوق العمل.

سنواصل ( عمى ما يأتي: "4171) نصت رؤية المممكة "،نتعمم لنعملوتحت عنوان: "
 "االستثمار في التعميم والتدريب وتزويد أبنائنا بالمعارف والميارات الالزمة لوظائف المستقبل

ميتيا نت :ميارات المستقبل" :مؤتمرًا بعنوان (4109) لذا أقامت ىيئة تقويم التعميم. (71ص)
ذات القيمة المضافة العالية التي إبراز ميارات المستقبل  :وكان من أىم أىدافو "،وتقويميا

المصاحبة  تساىم في زيادة الفرص التنافسية في التوظيف وتحقيق النجاح الميني، والتحديات
لذلك، وعرض التجارب الناجحة في مجال تعميم واكتساب الميارات وقياسيا، ومناقشة 

وىو تحفيز  ؛خيرالتوجيات المستقبمية في مجال تطوير الميارات وقياسيا، ولعل اليدف األ
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مؤسسات التعميم والتدريب والتوظيف عمى تبني البرامج واآلليات التي تنمي رأس المال 
 ، ىو الركيزة األساسية في ىذه الدراسة.(4171) المممكة البشري ويحقق رؤية

ؤتمر عمى أن ىناك حاجة ماسة لتمكين األيدي العاممة مىذا الأكدت نتائج كما 
مع متطمبات القرن الحادي والعشرين، بميارات القرن الحادي والعشرين، لتتوافق المخرجات 

ربط مخرجات التعميم العام والجامعي بالميارات ضرورة المؤتمر:  ىذا في توصيات جاءكما 
يير االعتماد مين المستقبل وربطيا بمعا الالزمة لمنجاح في الحياة واالستجابة لمتطمبات

تنمية الميارات لدى المتعممين وتأسيس  عمىأيضًا: تحفيز المعممين و  لممؤسسات التعميمية،
ين ميارات بحاجة إلى تضم برامج اإلعداد التربوي حوافز لمممارسات الناجحة. وعمى ذلك فإن

في إعداد المعممين مما ينعكس عمى ، بحيث تقوم ىذه البرامج بدورىا القرن الحادي والعشرين
عدادىم إعدادًا متميزًا لمواجية تحديات القرن الحادي  والعشرين. المتعممين وا 

وباستقراء أدبيات البحث التربوي ذات االرتباط بموضوع الدراسة، اتضح أيضًا تأكيدىا 
دراسة تضمين ميارات القرن الحادي والعشرين في برامج إعداد لممعمم؛ ففي عمى أىمية 

فرىا وى الميارات التدريسية الالزم تو تحديد مست استيدفت( والتي 4108خواجي والعمري )
وعالقتيا بمستوى ميارات القرن الحادي  4171لدى المعممين في ضوء رؤية المممكة 

عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بين وجود  نتائجيا، أوضحت والعشرين لدى طالبيم
كان من ، كما ميارات القرن الحادي والعشرين لدى طالبيموبين ممعممين األداء التدريسي ل

توصيات الدراسة وضع تصور مقترح لألداء التدريسي الفعال لممعممين في ضوء رؤية المممكة 
4171. 

ميارات القرن الحادي والعشرين  تحديدىدفت إلى التي  (4109الرفاعي )ة راسوفي د
مكانية االستفادة منو في  في برنامج التربية الميدانية في كميات إعداد المعممين في فنمندا وا 

أن اليدف الذي تقوم عميو عممية التربية يا إلى نتائج، توصمت المممكة العربية السعودية
ممارسة العممية الموجية لمطالب الميدانية ىو إعداد معمم يتمتع بالتفكير الناقد من خالل ال

المعمم في كميات إعداد المعممين، كما توصمت إلى أن عممية التدريب في مدارس مخصصة 
ومجيزة ليذه العممية يدعم ميارة التفكير الناقد من خالل توجييات المشرفين عمى عممية 

ان عن قرب واالحتكاك التدريب والذي بدوره يدفع الطالب إلى التفكير اإلبداعي بمالحظتو الميد
فإن عممية التدريب الميداني التي تبدأ منذ السنة األولى في كميات  كذلكمباشرة،  فبالمواق
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عد من أىم العوامل التي تاإلعداد والتي يكتفي فييا بمالحظة الطالب لواقع التدريس ومعايشتو 
الميدانية ال تعتمد عمى  تدعم ميارة التواصل وتقويو، كما أن آلية تقويم الطالب خالل التربية

ج عنيا الدرجات بل عمى التوجيو واإلرشاد، إضافة إلى أن مشاركة األقران في التقويم ينت
األمر الذي يكسب الطالب ثقة قوية ويزيده خبرة ممن ىم في مثل  تبادل الخبرات فيما بينيم؛

 .فريقفي العمل التواصل و من خالل  40وىذا مما يدعم ميارات القرن  ،سنو
االحتياجات التدريبية والتحديات التي سعت إلى تحديد  (4109دراسة الغامدي ) أما

أظيرت ؛ فقد التي تواجو معممات الرياضيات في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين
أثناء في ميارات القرن الحادي والعشرين التي تحتاجيا معممات الرياضيات أن معظم  يانتائج

توى االحتياج بدرجة مرتفعة ومتوسطة، كما أثبتت النتائج أن جميع ّنفت ضمن مسصُ  التدريب
 القرن الحادي والعشرين توافرت بدرجة متوسطة.معممات الرياضيات في التحديات التي تواجو 
يدفت تحديد قائمة بميارات القرن الحادي التي است (4101خميل ) وفي دراسة

و. وبعد تحديد قائمة بميارات القرن الحادي وميام والعشرين تتالءم مع أدوار المعمم الراعي
ميام معممي التربية الفنية في مديرية بغداد و  دوارأل ًا مقترحاً تصور  والعشرين، قدمت الدراسة

التركيز عمى الجانب التدريبي بضرورة  الدراسةالكرخ األولى بالعراق وفق ىذه القائمة، أوصت 
لممعمم قبل وأثناء حياتو العممية، وتوفير البرامج التربوية والتثقيفية الجيدة في مؤسسات 
عادة النظر  اإلعداد التربوي من خالل تحسين مستوى البحث والتجريب والتطبيق التربوي، وا 

يل المعمم بحيث يتمكن من دلفي في المناىج التي يقوم بتدريسيا معمم التربية الفنية وأيضا 
 .تعميم في القرن الحادي والعشرينالميارات التي ينبغي أن ينمييا التطوير أدائو بما يتفق و 

إلى تحديد ميارات القرن الحادي والعشرين التي  (4102) شمبي كما ىدفت دراسة
عموم يمكن دمجيا في مناىج العموم بمرحمة التعميم األساسي بمصر، وتقويم محتوي كتب ال

الحالية في ىذه المرحمة في ضوء توافر ىذه الميارات، ووصف لكيفية دمج ىذه الميارات في 
مجموعات من الميارات،  سة إلى إطار مقترح يتكون من ثالثوقد توصمت الدرا مناىج العموم.

داءات آلكل منيا ميارات أساسية وفرعية، فضال عن العبارات اإلجرائية التي تعبر عن 
في تناول ىذه  اً واضح اً المتوقعة. كما توصمت الدراسة أيضا إلى أن ىناك تدني المتعممين

الميارات في كتب العموم، وبناء عمى ذلك أعدت الدراسة مصفوفتين لمدى تتابع ىذه الميارات 
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أىمية تضمين ؛ األمر الذي يؤكد عدادية بالتعميم األساسيلكل من المرحمة االبتدائية واإل
 الحادي والعشرين في المناىج بشكل عام.ميارات القرن 

يدفت إلى تقويم مدى إدراك معممي التعميم األساسي (، ف4111) سميمأما دراسة 
التعرف عمى مالمح التعميم وذلك من خالل  ألدوارىم التربوية في القرن الحادي والعشرين،

ن في تحقيق ىذه األساسي وأىدافو في القرن الحادي والعشرين واألدوار التربوية لممعممي
األىداف، وكذلك التعرف عمى مدى إدراك عينة من معممي التعميم األساسي ألىم أدوارىم 

أكدت نتائج الدراسة وجود قصور في مدى إدراك معممي التعميم وقد التربوية المعاصرة. 
العمل عمى جعل البيئة . لذا أوصت الدراسة بضرورة األساسي ألىم أدوارىم التربوية المعاصرة

ميذ جو من الثقة واالحترام المتبادل، وأن تحترم حرية التم ىاأن يسودو المدرسية سمحة ومرنة، 
جوانب اإلدراك التي ُتنمي  تربويةالنشطة األ بتكر أن تفي التفكير والتعبير عن ىذا التفكير، و 

تدريب معممي التعميم إعداد و تركز أساليب . كما ينبغي أن تالميذالالمغامرة لدى و واالنتباه 
اتيم تنمي قدر التي  الميارات تطويرو االتجاىات تعزيز األساسي عمى كيفية تحسين المعارف و 

 .لدى تالميذىم والتفكير العممي اإلبداعينمية ميارات التفكير تعمى 
وعمى الرغم من تركيز ىذه الدراسات السابقة عمى بحث عالقة ميارات القرن الحادي 
والعشرين بمحددات معينة في العممية التعميمية، كمقرر أو برنامج معين، أو تخصص محدد 

أو تدريب خاص، سواء أكان ذلك في المممكة العربية لممعمم، أو مرحمة تعميمية معينة، 
السعودية أو في دولة غيرىا؛ إال أن الدراسة الحالية تتفق مع تمك الدراسات السابقة في 
ضرورة االىتمام بميارات القرن الحادي والعشرين، وأىمية تنميتيا أو إدراجيا لدى مختمف 

رجات مع المتغيرات المتسارعة في ىذا مدخالت العممية التعميمية حتى تتواكب كافة المخ
 العصر.

  

https://staffsites.sohag-univ.edu.eg/stuff/posts/ملخص%20الدراسة%20إدراك%20معلمى%20التعليم%20الأساسىلأدوارهم%20التربوية%20%20فى%20القرن%20الحادى%20والعشرين
https://staffsites.sohag-univ.edu.eg/stuff/posts/ملخص%20الدراسة%20إدراك%20معلمى%20التعليم%20الأساسىلأدوارهم%20التربوية%20%20فى%20القرن%20الحادى%20والعشرين
https://staffsites.sohag-univ.edu.eg/stuff/posts/ملخص%20الدراسة%20إدراك%20معلمى%20التعليم%20الأساسىلأدوارهم%20التربوية%20%20فى%20القرن%20الحادى%20والعشرين
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 أسئلة الدراسة:

 :اآلتي الرئيس في السؤالمشكمة الدراسة يمكن تحديد 
 اإلعداد التربويتضمين ميارات القرن الحادي والعشرين في برامج كيف يمكن 

 ؟لممعمم
 منو األسئمة اآلتية: ويتفرع

التي يمكن تضمينيا في برامج اإلعداد التربوي  ميارات القرن الحادي والعشرينأىم ما  .0
 ؟نظر أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية بجامعة الممك خالد من وجية لممعمم

لممعمم من  اإلعداد التربويبرامج ميارات القرن الحادي والعشرين في تضمين  واقعما  .4
 ؟وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية بجامعة الممك خالد

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أعضاء ىيئة التدريس حول  ىل .7
ُتعزى لمتغيري في برامج اإلعداد التربوي لممعمم  ميارات القرن الحادي والعشرينتضمين 

 الدراسة: القسم، الدرجة العممية؟
 اد التربوياإلعدتضمين ميارات القرن الحادي والعشرين في برامج المقترحة ل لياتاآلما  .2

 ؟لممعمم
 أٍداف الدراسة:

 تية:اآل النقاطتتبمور أىداف البحث في 
ميارات القرن الحادي والعشرين التي يمكن تضمينيا في برامج اإلعداد التربوي  تحديد .0

 لممعمم.
واقع تضمين ميارات القرن الحادي والعشرين في برامج اإلعداد التربوي  الكشف عن .4

 لممعمم.
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أعضاء  كانتالكشف عما إذا  .7

في برامج اإلعداد التربوي  ىيئة التدريس حول تضمين ميارات القرن الحادي والعشرين
 الدراسة: القسم، الدرجة العممية. متغيري بناًء عمى لممعمم

إلعداد التربوي آليات مقترحة لتضمين ميارات القرن الحادي والعشرين في برامج ا وضع .2
 لممعمم.
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 أٍنية الدراسة:

إذا كان المطموب من مؤسسات المجتمع المتعددة مواكبة المتغيرات المتسارعة في 
فإن المؤسسات التربوية من أولى تمك المؤسسات التي ُتطالب باالستجابة لتمك  ؛الواقع

كسابيم آليات  المتغيرات ألنيا مسؤولة عن بناء أفراد المجتمع بما يتوافق مع تمك المتغيرات وا 
إجرائية يمكن من خالليا اإلسيام في آليات اقتراح الدراسة  يؤمل من ىذهلذا  التعامل معيا.
المممكة العربية لممعمم باإلعداد التربوي ت القرن الحادي والعشرين في برامج تضمين ميارا

 -، كما يمكن استخدام ىذه اآلليات كنموذج لتحقيق مواكبة مخرجات التعميم األخرى السعودية
 لميارات القرن الحادي والعشرين. –كالتدريب الميني عمى سبيل المثال ال الحصر 

كافة المعنيين الدراسة لتوجيو نظر ىذه تزداد أىمية ف ؛أما من الناحية التطبيقية
، أو في وزارة التعميم، أو أعضاء ىيئة الييئة العامة لتطوير التعميمفي  –ببرامج إعداد المعمم 

القرن الحادي ميارات إلى أىم  – التدريس والمدربين والباحثين األكاديميين بكميات التربية
 .كميات التربيةباإلعداد التربوي في برامج والعشرين واألولويات التي ينبغي البدء بيا 

 مصطلحات الدراسة:

 مَارات الكرٌ احلادي والعشريً:  -

الميارات التي تساعد عمى تييئة الطالب "( بأنيا: 4118وفادل )عرفيا ترلينج 
القرن الحادي والعشرين وىي: التفكير الناقد لممساىمة في عالم العمل والحياة المدنية في 

وحل المشكمة، واالبتكار واإلبداع، والتعاون، والعمل في فريق، والقيادة، وفيم الثقافات 
المتعددة، وثقافة االتصاالت والمعمومات واإلعالم، وثقافة الحوسبة وتقنية المعمومات اإلعالم، 

 .(24)ص" وثقافة الحوسبة وتقنية المعمومات واالتصال
التعامل  الميارات التي تمكن المتعمم من"( بأنيا: 4110وعرفيا روفائيل ويوسف )

والتفاعل مع تطورات الحياة في القرن الحادي والعشرين، مثل ميارات التفكير بأنماطيا 
المتعددة، وتحمل المسؤولية، والقدرة عمى حل المشكالت، والتكيف مع المتغيرات، وميارات 

 .(77" )صالتجاىات وأوجو التقديرتنمي القيم وا
ن وليك الطالب المعممالميارات التي تساىم في تكوين  :أنيابًا إجرائيالباحث عرفيا يو 

 قادرًا عمى التكيف ومواكبة متغيرات العصر في القرن الحادي والعشرين.
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 :اإلعداد الرتبويبرامج  -

( 0878تطوير التربية والتعميم )ية في تقرير استراتيجبرامج اإلعداد التربوي ُعرِّفت 
"عممية منيجية منظمة في تصميم عممية التعميم وتنفيذىا وتقويميا في ضوء أىداف  :بأنيا

محددة تقوم أساسيًا عمى نتائج البحوث في مجاالت المعرفة المختمفة، وتستخدم جميع الموارد 
 . (497)صثر كفاية"المتاحة البشرية وغير البشرية لموصول إلى تعمم أعمى فاعمية وأك

: بأنواإلعداد التربوي برنامج  (4107) موقع الييئة العامة لتقويم التعميم وعرَّف
برنامج يركز عمى دعم وتطوير المعممين والعاممين في التعميم إلحداث البصمات التي يتركيا "

واستدالليم، المعمم في معارف وسموكيات وميارات طالبو وِقَيميم واتجاىاتيم وطرائق تفكيرىم 
 ."وبناء أحكاميم

أىدافيا بمختمف  -العممية التعميمية كل مكونات : بأنيا اً إجرائيالباحث  ويعرفيا
المعمم من الطالب تمكين تسيم في التي  -ووسائميا وأدواتيا ومعممييا وأنشطتيا برامجيا و 

 .في القرن الحادي والعشرينميارات التعميم  تميين
 حدود الدراسة:

 :اآلتية المكانية والزمانيةالبشرية و  الدراسة بالحدودتمتزم 
 أبيا.بكمية التربية بجامعة الممك خالد في الحدود البشرية: أعضاء ىيئة التدريس 

 .ه0220من العام  في الفصل الدراسي األولتم تطبيق أداة الدراسة الحدود الزمانية: 
 أبيا.بجامعة الممك خالد في مية التربية كجميع أقسام  الحدود المكانية:

 لدراسة امليداىية:امليَجية لرجرااات اإل

، وىو "المنيج الذي يعتمد عمى التحميمي بأسموبو م الباحث المنيج الوصفياستخد
دراسة الواقع أو الظاىرة كما توجد في الواقع، وييتم بوصفيا وصفًا دقيقًا ويعبر عنيا تعبيرًا 

فالتعبير الكيفي يصف لنا الظاىرة ويوضح خصائصيا، أما التعبير الكمي كيفيًا أو تعبيرًا كميًا، 
فيعطينا وصفًا رقميًا يوضح مقدار ىذه الظاىرة أو حجميا ودرجات ارتباطيا مع الظواىر 

في جمع البيانات ذات وقد أفاد ىذا المنيج  (.009ص، ىـ0278درويش، ) المختمفة األخرى"
العشرين وبرامج اإلعداد التربوي لممعمم، وتحديد درجة االرتباط بميارات القرن الحادي و 

أىم تمك وضع آليات لتضمين أىميتيا، وتحميل واقع تضمينيا بتمك البرامج، وصواًل إلى 
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كمية التربية في من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ، وذلك برامجىذه الميارات في ال
 بجامعة الممك خالد بأبيا.

بعد مسح  –قام الباحث  من ثم اإلجابة عن أسئمتيا؛و ولتحقيق أىداف الدراسة، 
التي ينبغي تضمينيا في برامج إعداد المعمم وذلك من خالل أدبيات  40وتحميل ميارات القرن 

لمكشف عن أىم  سعتبتصميم استبانة  -البحث السابقة ذات االرتباط بموضوع الدراسة 
المعمم، ومدى توفر تمك الميارات في  التي ينبغي تضمينيا في برامج إعداد 40ميارات القرن 

ميارة فرعية تندرج تحت سبع ميارات أو  24ىذه البرامج. وقد اشتممت ىذه االستبانة عمى 
 محاور رئيسة، ىي:

 المحور األول: ميارات التفكير الناقد وحل المشكمة )ويندرج تحتو خمس عبارات(. -
 درج تحتو أربع عبارات(.المحور الثاني: ميارات االتصال والتشاركية )وتن -
 المحور الثالث: ميارات االبتكار واإلبداع )ويندرج تحتو أربع عبارات(. -
 المحور الرابع: ميارات التمكن من الثقافة المعموماتية )ويندرج تحتو أربع عبارات(. -
 المحور الخامس: ميارات التمكن من الثقافة اإلعالمية )ويندرج تحتو خمس عبارات(. -
 المحور السادس: ميارات المينة والحياة )ويندرج تحتو اثنتا عشرة عبارة(. -
 المحور السابع: ميارات فيم الثقافات المتعددة )ويندرج تحتو سبع عبارات(. -

وقد تضمن كل محور من ىذه المحاور سؤالين ألعضاء ىيئة التدريس في كمية 
التي ينبغي تضمينيا  40ميارات القرن  درجة أىميةالتربية بجامعة الممك خالد؛ أوليما عن 

في برامج إعداد المعمم، واآلخر عن مدى توفر تمك الميارات في ىذه البرامج. وقد تراوحت 
بين خمسة اختيارات تتدرج الدرجة فييا  -عن كل سؤال  –استجابات أعضاء ىيئة التدريس 

لمقياس ليكرت خماسي  بين كبيرة جدًا وكبيرة ومتوسطة وضعيفة وضعيفة جدًا، وذلك وفقاً 
 األبعاد.

محكمين لمتحقق من صدقيا ثالثة ، تم عرضيا أواًل عمى صدق االستبانةولحساب 
الظاىري. وبعد الحكم عمى صدق فقرات األداة في الكشف عما وضعت من أجمو، وعمى 
ترابطيا بالمحاور التي تندرج تحتيا، وعمى وضوحيا وسالمة صياغتيا، تم أيضًا حساب 

حتوى أو ما يعرف بصدق االتساق الداخمي من خالل حساب معامالت ارتباط درجات صدق الم
كل محور بالدرجة الكمية لالستبانة التي تنتمي إلييا المحاور. وقد أوضح حساب معامل 
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( سواء بين درجة كل 1.10ارتباط بيرسون داللة جميع معامالت االرتباط عند مستوى داللة )
ور والدرجة الكمية لالستبانة. وكانت أقل قيمة معامل ارتباط ىي محور ومحور، أم بين كل مح

( بين كل من المحورين الثاني والخامس، بينما سجمت قيمة االرتباط بين المحورين 1.947)
(. كذلك كانت قيمة االرتباط بين كل محور 1.841السادس والسابع أعمى معامل ارتباط )

( 1.842دًا؛ حيث تراوحت ىذه القيم بين )وبين الدرجة الكمية لالستبانة مرتفعة ج
(. وتشير تمك النتائج لصدق درجات االستبانة بشكل كاٍف الستخداميا. والجدول 1.890و)

 اآلتي يوضح ذلك:
 ِؼبِالد اسرجبؽ ث١شعْٛ ث١ٓ دسعبد وً ِؾٛس ٚاٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌالعزجبٔخ(: 1عذٚي )

 االعزجبٔخ اٌغبثغ اٌغبدط اٌخبِظ اٌشاثغ اٌضبٌش اٌضبٟٔ األٚي اٌّؾٛس

 **947. **881. **907. **832. **900. **916. **883. 1 األٚي

 **924. **867. **874. **823. **885. **875. 1 **883. اٌضبٟٔ

 **945. **855. **905. **858. **928. 1 **875. **916. اٌضبٌش

 **948. **871. **905. **866. 1 **928. **885. **900. اٌشاثغ

 **930. **860. **920. 1 **866. **858. **823. **832. اٌخبِظ

 **981. **926. 1 **920. **905. **905. **874. **907. اٌغبدط

 **953. 1 **926. **860. **871. **855. **867. **881. اٌغبثغ

 1 **953. **981. **930. **948. **945. **924. **947. االعزجبٔخ

 (0...عند مستوى داللة )** دال إحصائياً 

ولمتأكد من ثبات االستبانة، تم استخدام معادلة ألفا كرونباخ لمتحقق من االتساق 
( فردا من مجتمع الدراسة األصمي. وقد 41الداخمي، وذلك عمى عينة مكونة من عشرين )

 ( لممحور السادس،1.741أوضح حساب معامل ثبات االستبانة تراوح قيم ألفا كرونباخ بين )
(، األمر الذي 1.917( لممحور الثاني. كذلك بمغت درجة ثبات االستبانة مجممة )1.798و)

يدل عمى صالحية االستبانة فيما وضعت لقياسو، مع إمكانية ثبات النتائج التي يمكن أن 
 تسفر عنيا الدراسة الحالية، ويكون مؤشرًا جيدًا لتعميم نتائجيا. ويوضح الجدول اآلتي ذلك: 
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 (: صجبد ِؾبٚس أداح اٌذساعخ ثطش٠مـخ االرغبق اٌذاخـٍٟ )أٌفــب وشٚٔجبؿ(2)عذٚي 

 أٌفب وشٚٔجبؿ ػذد اٌؼجبساد اٌّؾٛس

 780. 5 األٚي: ِٙبساد اٌزفى١ش إٌبلذ ٚؽً اٌّشىٍخ

 789. 4 اٌضبٟٔ: ِٙبساد االرظبي ٚاٌزشبسو١خ

 787. 4 اٌضبٌش: ِٙبساد االثزىبس ٚاإلثذاع

 785. 4 اٌزّىٓ ِٓ اٌضمبفخ اٌّؼٍِٛبر١خاٌشاثغ: ِٙبساد 

 782. 5 اٌخبِظ: ِٙبساد اٌزّىٓ ِٓ اٌضمبفخ اإلػال١ِخ

 726. 12 اٌغبدط: ِٙبساد إٌّٙخ ٚاٌؾ١بح

 760. 7 اٌغبثغ: ِٙبساد فُٙ اٌضمبفبد اٌّزؼذدح

 803. 41 االعزجبٔخ

وبعد تقنين استبانة الدراسة، تم توزيعيا في صورتيا النيائية عمى جميع أعضاء ىيئة 
، وذلك في الفصل عضوًا وعضوة 010التدريس في كمية التربية بجامعة الممك خالد وعددىم 

بعد فترة تطبيق  –ىـ. وعاد من ىذه االستبانات 0221/0220الدراسي األول من العام 
%( 29.72( استبانة صالحة لمتحميل اإلحصائي؛ أي بنسبة )77) -استغرقت شيرين تقريبًا 

(. ويبين الجدول اآلتي توزيع أفراد العينة بحسب متغيرات 010من المجتمع األصمي لمدراسة )
 الدراسة بعد تفريغ العائد من االستبانات:

 (: رٛص٠غ أفشاد اٌؼ١ٕخ ثؾغت ِزغ١شاد اٌذساعخ3عذٚي )

 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ذداٌؼ اٌفئخ ِزغ١شاد اٌذساعخ

 اٌمغُ

 45.2 33 اإلعال١ِخ ٚاٌزشث١خ اٌزشث١خ أطٛي

 13.7 10 اٌزشثٛٞ ٚاٌزخط١ؾ اإلداسح

 11.0 8 اٌزذس٠ظ ٚؽشق إٌّب٘ظ

 13.7 10 إٌفظ ػٍُ

 8.2 6 اٌخبطخ اٌزشث١خ

 8.2 6 اٌزؼ١ٍُ رم١ٕبد

 اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ

 57.5 42 ِغبػذ أعزبر

 27.4 20 ِشبسن أعزبر

 15.1 11 أعزبر

وبعد تطبيق االستبانة، اعتمد الباحث في تحميمو لمبيانات عمى المتوسط الحسابي، 
، واإلرباعيات، وذلك Kruskal-Wallis( Xواالنحراف المعياري، واختبار كروسكال والس )

(. وقد لجأ الباحث الختبارات 41إصدار  SPSSمن خالل برنامج التحميل اإلحصائي )
 بسبب: بارامتريالالاإلحصاء 
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مثل البيانات المرتبطة بمتغير  Ordinalذات طبيعة رتبية إما كون بيانات الدراسة  -
ماالدرجة العممية،  مثل البيانات المرتبطة بمتغير القسم  Nominalذات طبيعة اسمية  وا 

 التربوي.
 عدم اعتدالية توزيع البيانات والتي تختمف اختالفًا ذا داللة إحصائية عن التوزيع -

( بكثير. ويوضح الشكل 1.11الطبيعي، وذلك حيث قمت درجة الداللة اإلحصائية عن مستوى )
 اآلتي ذلك:

 (: اخزجبساد اػزذا١ٌخ اٌزٛص٠غ اإلؽظبئٟ ٌٍج١بٔبد اٌّشرجطخ ثّزغ١شاد اٌذساعخ4عذٚي )

  

 (: ث١بْ ػذَ اػزذا١ٌخ اٌزٛص٠غ اإلؽظبئٟ ٌٍج١بٔبد اٌّشرجطخ ثّزغ١شاد اٌذساعخ1شىً )

كما تم حساب مستوى ومدى درجات كل من األىمية والتوفر عمى كل استجابة من 
استجابات االستبانة عن طريق إعطاء درجة لكل استجابة من االستجابات الخمسة وفقًا 

(، واالستجابة 1. فاالستجابة )كبيرة جدًا( تعطى الدرجة )Likert Methodلطريقة ليكرت 
(، واالستجابة )ضعيفة( 7تجابة )متوسطة( تعطى الدرجة )(، واالس2)كبيرة( تعطى الدرجة )

(، والجدول اآلتي يوضح 0(، واالستجابة )ضعيفة جدًا( تعطى الدرجة )4تعطى الدرجة )
مكانية التطبيق لكل استجابة في االستبانة.  مستوى ومدى األىمية وا 

  

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk االخزجبس 

 اٌذساعخِزغ١شاد  اٌم١ّخ اٌذالٌخ اٌم١ّخ اٌذالٌخ

 اٌمغُ 808. 000. 262. 000.

 اٌؼ١ٍّخ اٌذسعخ 717. 000. 356. 000.
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 (: ِغزٜٛ ِٚذٜ األ١ّ٘خ ٌىً اعزغبثخ5عذٚي )

 اٌّــــــذٜ ِغزٜٛ االعزغبثخ

 18.1ئٌٝ ألً ِٓ  1ِٓ  ػؼ١فخ عذا  

 2861ئٌٝ ألً ِٓ 18.1ِٓ  ػؼ١فخ

 3841ئٌٝ ألً ِٓ  2861ِٓ  ِزٛعطخ

 4821ئٌٝ ألً ِٓ  3841ِٓ  وج١شح 

 5ئٌٝ  4821ِٓ  وج١شح عذا  

 ىتائج الدراسة امليداىية ومياقشتَا:

إجمااًل وتفصياًل، ثم حسب تعرض الدراسة نتائجيا حسب ترتيب محاور وعبارات االستبانة 
 تفصيل ذلك: وفيما يميلممخص النتائج وتفسيرىا.  اً متغيرات الدراسة، يمي ذلك عرض

 اليتائج اخلاصة باستجابات أفراد العيية دلنلة على االستباىة وذلاورٍا كلل. .1

أوضحت نتائج االستجابات أن إجمالي المتوسط الحسابي عمى استبانة الكشف عن أىم 
(، وأن 2.10التي ينبغي تضمينيا في برامج إعداد المعمم بمغ ) 40القرن ميارات 

( 2.18( لممحور الخامس إلى )2.77المتوسطات الحسابية ليذه الميارات تراوحت من )
لممحور الرابع. أما إجمالي المتوسط الحسابي عمى استبانة الكشف عن مدى توفر ميارات 

(، كما 7.10ية نظر أعضاء ىيئة التدريس، فبمغ )في برامج إعداد المعمم من وج 40القرن 
( لممحور الثالث إلى 4.81تراوحت المتوسطات الحسابية لدرجة توفر تمك الميارات من )

 ( لممحور الثاني. والجدول اآلتي يوضح ذلك.7.00)
(: اعزغبثبد أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ػٍٝ ِؾبٚس اعزجبٔخ اٌىشف ػٓ ِٙبساد اٌمشْ 6عذٚي )

 ٠ٕجغٟ رؼ١ّٕٙب فٟ ثشاِظ ئػذاد اٌّؼٍُ ثظٛسح ِغٍّخاٌزٟ  21

اٌزٟ ٠ٕجغٟ  21ِؾبٚس اعزجبٔخ: ِٙبساد اٌمشْ  دسعخ األ١ّ٘خ

 رؼ١ّٕٙب فٟ ثشاِظ ئػذاد اٌّؼٍُ

 دسعخ اٌزٛفش

 االٔؾشاف اٌّزٛعؾ االٔؾشاف اٌّزٛعؾ

 1.039 3.03 األٚي: ِٙبساد اٌزفى١ش إٌبلذ ٚؽً اٌّشىٍخ 0.512 4.55

 1.031 3.11 اٌضبٟٔ: ِٙبساد االرظبي ٚاٌزشبسو١خ 0.427 4.56

 1.059 2.90 اٌضبٌش: ِٙبساد االثزىبس ٚاإلثذاع 0.551 4.43

 1.136 3.05 اٌشاثغ: ِٙبساد اٌزّىٓ ِٓ اٌضمبفخ اٌّؼٍِٛبر١خ 0.457 4.59

 1.000 2.92 اٌخبِظ: ِٙبساد اٌزّىٓ ِٓ اٌضمبفخ اإلػال١ِخ 0.541 4.37

 1.042 2.97 ِٙبساد إٌّٙخ ٚاٌؾ١بحاٌغبدط:  0.498 4.50

 1.126 3.11 اٌغبثغ: ِٙبساد فُٙ اٌضمبفبد اٌّزؼذدح 0.473 4.57

 1.011 3.01 اإلعّبٌٟ 0.427 4.51

يتضح من الجدول السابق أن أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة الممك خالد 
الواردة  –التي ينبغي تضمينيا في برامج إعداد المعمم  40يرون أىمية جميع ميارات القرن 
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بدرجة كبيرة جدًا بصورة مجممة. أما درجة توفر ىذه الميارات في برامج إعداد  –باالستبانة 
وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس، فكانت متوسطة بصورة مجممة. ويوضح المعمم من 

 الشكالن اآلتيان ترتيب محاور االستبانة حسب درجتي األىمية والتوفر:

 

 
 اليتائج اخلاصة باستجابات أفراد العيية على عبارات احملور األول مً االستباىة. .2

التربية بجامعة الممك خالد أوضحت نتائج استجابات أعضاء ىيئة التدريس في كمية 
أىمية المحور األول من االستبانة والخاص بـ"ميارات التفكير الناقد وحل المشكمة" بدرجة 

(، أما 2.11كبيرة جدًا، وذلك حيث بمغ المتوسط الحسابي إلجمالي عبارات ىذا المحور )
عينة، فكانت في برامج إعداد المعمم من وجية نظر أفراد ال 40درجة توفر ميارات القرن 

(. ويوضح الجدول اآلتي المتوسطات الحسابية 7.17متوسطة حيث بمغ متوسطيا الحسابي )
 واالنحرافات المعيارية لعبارات ىذا المحور.

 مهارات التمكن من الثقافة اإلعالمية: الخامس

 مهارات االبتكار واإلبداع: الثالث

 مهارات المهنة والحياة: السادس

 مهارات التفكير الناقد وحل المشكلة: األول

 مهارات االتصال والتشاركية: الثاني

 مهارات فهم الثقافات المتعددة: السابع

 مهارات التمكن من الثقافة المعلوماتية: الرابع

4.37 

4.43 

4.5 

4.55 

4.56 

4.57 

4.59 

 درجة األهمية

 مهارات االبتكار واإلبداع: الثالث

 مهارات التمكن من الثقافة اإلعالمية: الخامس

 مهارات المهنة والحياة: السادس

 مهارات التفكير الناقد وحل المشكلة: األول

 مهارات التمكن من الثقافة المعلوماتية: الرابع

 مهارات االتصال والتشاركية: الثاني

 مهارات فهم الثقافات المتعددة: السابع

2.9 

2.92 

2.97 

3.03 

3.05 

3.11 

3.11 

 درجة التوفر
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(: اعزغبثبد أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ػٍٝ ػجبساد اٌّؾٛس األٚي ِٓ اعزجبٔخ اٌىشف 7عذٚي )

 ئػذاد اٌّؼٍُ  اٌزٟ ٠ٕجغٟ رؼ١ّٕٙب فٟ ثشاِظ 21ػٓ ِٙبساد اٌمشْ 

 ػجبساد اٌّؾٛس األٚي: دسعخ األ١ّ٘خ

 ِٙبساد اٌزفى١ش إٌبلذ ٚؽً اٌّشىٍخ

 دسعخ اٌزٛفش

 االٔؾشاف اٌّزٛعؾ االٔؾشاف اٌّزٛعؾ

 1.152 3.08 /رؾ١ًٍ اٌّؼٍِٛبد ٚرفغ١ش٘ب1 707. 4.56

 1.082 3.10 /ر١ٌٛذ األفىبس ٌؾً ِشىٍخ ٍِؾخ2 602. 4.55

 1.118 2.97 األؽىبَ ٚارخبر اٌمشاساد/ئطذاس 3 646. 4.55

/اعزخذاَ ِٙبساد ؽً اٌّشىٍخ ٌٍزأص١ش ثب٢خش٠ٓ 4 604. 4.51

 ٚرٛع١ُٙٙ ٌٍٙذف

2.99 1.161 

 1.225 3.00 /اعزخذاَ إٌزبئظ أٚ اٌؾٍٛي ٌٍزٕجإ ثّٛالف عذ٠ذح5 665. 4.58

الناقد وحل يتضح من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية ألىم "ميارات التفكير 
(؛ أي أن جميع 1( لمميارة رقم )2.19( وبين )2( لمميارة رقم )2.10المشكمة" تراوحت بين )

ميارات التفكير الناقد وحل المشكمة ميم تضمينيا بدرجة كبيرة جدًا في برامج إعداد المعمم. 
ي برامج كذلك تراوحت المتوسطات الحسابية لمدى توفر ميارات التفكير الناقد وحل المشكمة ف

(؛ أي أن ميارات 0( لمميارة رقم )7.19( وبين )7( لمميارة رقم )4.87إعداد المعمم بين )
 التفكير الناقد وحل المشكمة تتوفر في برامج إعداد المعمم بدرجة متوسطة.

 مً االستباىة. الجاىياليتائج اخلاصة باستجابات أفراد العيية على عبارات احملور  .3

أوضحت نتائج استجابات أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة الممك خالد 
" بدرجة كبيرة جدًا، االتصال والتشاركيةمن االستبانة والخاص بـ"ميارات  الثانيأىمية المحور 

(، أما درجة توفر 2.11وذلك حيث بمغ المتوسط الحسابي إلجمالي عبارات ىذا المحور )
ي برامج إعداد المعمم من وجية نظر أفراد العينة، فكانت متوسطة حيث ف 40ميارات القرن 

(. ويوضح الجدول اآلتي المتوسطات الحسابية واالنحرافات 7.00بمغ متوسطيا الحسابي )
 المعيارية لعبارات ىذا المحور.

ِٓ اعزجبٔخ اٌىشف  اٌضبٟٔ(: اعزغبثبد أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ػٍٝ ػجبساد اٌّؾٛس .عذٚي )

 اٌزٟ ٠ٕجغٟ رؼ١ّٕٙب فٟ ثشاِظ ئػذاد اٌّؼٍُ  21ػٓ ِٙبساد اٌمشْ 

 ػجبساد اٌّؾٛس اٌضبٟٔ: دسعخ األ١ّ٘خ

 ِٙبساد االرظبي ٚاٌزشبسو١خ

 دسعخ اٌزٛفش

 االٔؾشاف اٌّزٛعؾ االٔؾشاف اٌّزٛعؾ

اٌىزبثخ( -اٌمشاءح-اإلطغبء-/اٌزٛاطً )اٌزؾذس1 565. 4.63

 ثٛػٛػ

3.22 1.158 

 1.149 3.01 /اعزخذاَ ٚعبئً ٚرم١ٕبد ئػال١ِخ ِزؼذدح2 601. 4.44

 1.190 3.00 /اٌؼًّ ثفبػ١ٍخ ٚاؽزشاَ ِغ فشق ِزٕٛػخ3 625. 4.53

 1.105 3.21 /رؾًّ اٌّغإ١ٌٚخ فٟ اٌؼًّ اٌزؼب4ٟٔٚ 510. 4.64
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" والتشاركيةاالتصال يتضح من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية ألىم "ميارات 
(؛ أي أن جميع ميارات 2( لمميارة رقم )2.12( وبين )4( لمميارة رقم )2.22تراوحت بين )

ميم تضمينيا بدرجة كبيرة جدًا في برامج إعداد المعمم. كذلك تراوحت االتصال والتشاركية 
 في برامج إعداد المعمم بيناالتصال والتشاركية المتوسطات الحسابية لمدى توفر ميارات 

(؛ أي أن ميارات التفكير الناقد وحل 0( لمميارة رقم )7.44( وبين )7( لمميارة رقم )7.11)
 المشكمة تتوفر في برامج إعداد المعمم بدرجة متوسطة.

 مً االستباىة. الجالحاليتائج اخلاصة باستجابات أفراد العيية على عبارات احملور  .4

أوضحت نتائج استجابات أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة الممك خالد 
" بدرجة كبيرة جدًا، االبتكار واإلبداعمن االستبانة والخاص بـ"ميارات  الثالثأىمية المحور 

(، أما درجة توفر 2.27وذلك حيث بمغ المتوسط الحسابي إلجمالي عبارات ىذا المحور )
برامج إعداد المعمم من وجية نظر أفراد العينة، فكانت متوسطة حيث  في 40ميارات القرن 

(. ويوضح الجدول اآلتي المتوسطات الحسابية واالنحرافات 4.81بمغ متوسطيا الحسابي )
 المعيارية لعبارات ىذا المحور.

ِٓ اعزجبٔخ اٌىشف  اٌضبٌش(: اعزغبثبد أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ػٍٝ ػجبساد اٌّؾٛس 9عذٚي )

 اٌزٟ ٠ٕجغٟ رؼ١ّٕٙب فٟ ثشاِظ ئػذاد اٌّؼٍُ  21بساد اٌمشْ ػٓ ِٙ

 ػجبساد اٌّؾٛس اٌضبٌش: دسعخ األ١ّ٘خ

 ِٙبساد االثزىبس ٚاإلثذاع

 دسعخ اٌزٛفش

 االٔؾشاف اٌّزٛعؾ االٔؾشاف اٌّزٛعؾ

 1.240 2.93 /اٌؼظف اٌز1ٟٕ٘ 727. 4.45

 1.136 3.01 /رٕم١ؼ األفىبس اٌخبطخ ٚرؾغ١ٕٙب2 599. 4.42

 1.071 2.93 /رؾ١ًٍ ثذائً ٚعٙبد إٌظش اٌغذ٠ذح ٚاٌّزٕٛػخ3 656. 4.37

/رؾ٠ًٛ األفىبس االثزىبس٠خ ئٌٝ ِغبّ٘بد ٍِّٛعخ 4 765. 4.47

 ِٚف١ذح

2.73 1.239 

" االبتكار واإلبداعيتضح من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية ألىم "ميارات 
(؛ أي أن جميع ميارات 2( لمميارة رقم )2.27)( وبين 7( لمميارة رقم )2.77تراوحت بين )

ميم تضمينيا بدرجة كبيرة جدًا في برامج إعداد المعمم. كذلك تراوحت االبتكار واإلبداع 
في برامج إعداد المعمم بين ميارات االبتكار واإلبداع المتوسطات الحسابية لمدى توفر 

أي أن ميارات التفكير الناقد وحل (؛ 4( لمميارة رقم )7.10( وبين )2( لمميارة رقم )4.77)
 المشكمة تتوفر في برامج إعداد المعمم بدرجة متوسطة.
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 مً االستباىة. الرابعاليتائج اخلاصة باستجابات أفراد العيية على عبارات احملور  .5

أوضحت نتائج استجابات أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة الممك خالد 
" بدرجة التمكن من الثقافة المعموماتيةمن االستبانة والخاص بـ"ميارات  الرابعأىمية المحور 

(، أما 2.18كبيرة جدًا، وذلك حيث بمغ المتوسط الحسابي إلجمالي عبارات ىذا المحور )
في برامج إعداد المعمم من وجية نظر أفراد العينة، فكانت  40درجة توفر ميارات القرن 

(. ويوضح الجدول اآلتي المتوسطات الحسابية 7.11ي )متوسطة حيث بمغ متوسطيا الحساب
 واالنحرافات المعيارية لعبارات ىذا المحور.

ِٓ اعزجبٔخ اٌىشف اٌشاثغ (: اعزغبثبد أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ػٍٝ ػجبساد اٌّؾٛس 11عذٚي )

 اٌزٟ ٠ٕجغٟ رؼ١ّٕٙب فٟ ثشاِظ ئػذاد اٌّؼٍُ  21ػٓ ِٙبساد اٌمشْ 

 اٌّؾٛس اٌشاثغ:ػجبساد  دسعخ األ١ّ٘خ

 ِٙبساد اٌزّىٓ ِٓ اٌضمبفخ اٌّؼٍِٛبر١خ

 دسعخ اٌزٛفش

 االٔؾشاف اٌّزٛعؾ
 

 االٔؾشاف اٌّزٛعؾ

/اٌٛطٛي ٌٍّؼٍِٛبد ثفبػ١ٍخ )اٌّظبدس( 1 543. 4.62

 ٚوفبءح )اٌٛلذ(

3.08 1.320 

/ئداسح اٌّؼٍِٛبد ٚرٕظ١ّٙب ٚرٍخ١ظٙب 2 622. 4.58

 ٚرم٠ّٛٙب

3.14 1.217 

 1.161 3.11 /اعزخذاَ اٌّؼٍِٛبد ثذلخ ٚئثذاع3 527. 4.56

/فُٙ اٌمؼب٠ب األخالل١خ اٌمب١ٔٛٔخ اٌّشرجطخ 4 618. 4.60

 ثزٛظ١ف اٌّؼٍِٛبد

2.86 1.251 

التمكن من الثقافة يتضح من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية ألىم "ميارات 
(؛ أي أن 0( لمميارة رقم )2.14( وبين )7( لمميارة رقم )2.11" تراوحت بين )المعموماتية

ميم تضمينيا بدرجة كبيرة جدًا في برامج إعداد التمكن من الثقافة المعموماتية جميع ميارات 
التمكن من الثقافة المعموماتية المعمم. كذلك تراوحت المتوسطات الحسابية لمدى توفر ميارات 

(؛ أي أن 4( لمميارة رقم )7.02( وبين )2( لمميارة رقم )4.91في برامج إعداد المعمم بين )
 ميارات التفكير الناقد وحل المشكمة تتوفر في برامج إعداد المعمم بدرجة متوسطة.

 مً االستباىة. اخلامصاليتائج اخلاصة باستجابات أفراد العيية على عبارات احملور  .6

أوضحت نتائج استجابات أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة الممك خالد 
" بدرجة التمكن من الثقافة اإلعالميةمن االستبانة والخاص بـ"ميارات  الخامسأىمية المحور 

(، أما 2.77كبيرة جدًا، وذلك حيث بمغ المتوسط الحسابي إلجمالي عبارات ىذا المحور )
في برامج إعداد المعمم من وجية نظر أفراد العينة، فكانت  40لقرن درجة توفر ميارات ا
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(. ويوضح الجدول اآلتي المتوسطات الحسابية 4.84متوسطة حيث بمغ متوسطيا الحسابي )
 واالنحرافات المعيارية لعبارات ىذا المحور.

ِٓ اعزجبٔخ  اٌخبِظ(: اعزغبثبد أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ػٍٝ ػجبساد اٌّؾٛس 11عذٚي )

 اٌزٟ ٠ٕجغٟ رؼ١ّٕٙب فٟ ثشاِظ ئػذاد اٌّؼٍُ  21اٌىشف ػٓ ِٙبساد اٌمشْ 

 ػجبساد اٌّؾٛس اٌخبِظ: دسعخ األ١ّ٘خ

 ِٙبساد اٌزّىٓ ِٓ اٌضمبفخ اإلػال١ِخ

 دسعخ اٌزٛفش

 االٔؾشاف اٌّزٛعؾ االٔؾشاف اٌّزٛعؾ

 1.139 2.85 /ثٕبء اٌشعبئً اإلػال١ِخ1 821. 4.22

/رؼ١ّٓ اٌّؼزمذاد ٚاٌغٍٛو١بد اٌّإصشح فٟ 2 684. 4.41

 اٌشعبئً

2.96 1.086 

/رٛظ١ف األدٚاد ٚاٌخظبئض اٌّالئّخ ٌٍّٕزظ 3 764. 4.26

 اإلػالِٟ

2.86 .962 

/رٛظ١ف األفىبس ٚاٌزفغ١شاد اٌّالئّخ ٌج١ئبد 4 620. 4.41

 ِزٕٛػخ اٌضمبفبد

2.82 1.194 

ٌٍجؾش ٚاٌز١ّٕخ /اعزخذاَ اٌزم١ٕخ ثفبػ١ٍخ وأداح 5 666. 4.56

 ٚاٌزخط١ؾ ٚاٌزم٠ُٛ

3.08 1.222 

التمكن من الثقافة يتضح من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية ألىم "ميارات 
(؛ أي أن 1( لمميارة رقم )2.11( وبين )0( لمميارة رقم )2.44" تراوحت بين )اإلعالمية

ة كبيرة جدًا في برامج إعداد ميم تضمينيا بدرجالتمكن من الثقافة اإلعالمية جميع ميارات 
التمكن من الثقافة اإلعالمية المعمم. كذلك تراوحت المتوسطات الحسابية لمدى توفر ميارات 

(؛ أي أن 1( لمميارة رقم )7.19( وبين )2( لمميارة رقم )4.94في برامج إعداد المعمم بين )
 م بدرجة متوسطة.ميارات التفكير الناقد وحل المشكمة تتوفر في برامج إعداد المعم

 مً االستباىة. الشادضاليتائج اخلاصة باستجابات أفراد العيية على عبارات احملور  .7

أوضحت نتائج استجابات أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة الممك خالد 
" بدرجة كبيرة جدًا، المينة والحياةمن االستبانة والخاص بـ"ميارات  السادسأىمية المحور 

(، أما درجة توفر 2.11حيث بمغ المتوسط الحسابي إلجمالي عبارات ىذا المحور )وذلك 
في برامج إعداد المعمم من وجية نظر أفراد العينة، فكانت متوسطة حيث  40ميارات القرن 

(. ويوضح الجدول اآلتي المتوسطات الحسابية واالنحرافات 4.87بمغ متوسطيا الحسابي )
 حور.المعيارية لعبارات ىذا الم

  



 .......... تضمين مهارات القرن الحادي والعشرين في برامج اإلعداد التربوي للمعلمآليات 

- 70 - 

ِٓ اعزجبٔخ  اٌغبدط(: اعزغبثبد أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ػٍٝ ػجبساد اٌّؾٛس 12عذٚي )

 اٌزٟ ٠ٕجغٟ رؼ١ّٕٙب فٟ ثشاِظ ئػذاد اٌّؼٍُ  21اٌىشف ػٓ ِٙبساد اٌمشْ 

 ػجبساد اٌّؾٛس اٌغبدط: دسعخ األ١ّ٘خ

 ِٙبساد إٌّٙخ ٚاٌؾ١بح

 دسعخ اٌزٛفش

 االٔؾشاف اٌّزٛعؾ
 

 االٔؾشاف اٌّزٛعؾ

/اٌّشٚٔخ ٚاٌمبث١ٍخ ٌٍزى١ف ِغ األدٚاس 1 620. 4.59

 ٚاٌّغإ١ٌٚبد اٌغذ٠ذح ٚغ١ش اٌّزٛلؼخ

3.01 1.173 

 1.140 2.92 /اٌّجبدسح اٌشخظ١خ ٚاٌزٛع١ٗ اٌزار2ٟ 625. 4.47

/اإلٔزبع١خ فٟ اعزخذاَ اٌٛلذ ٚرؾًّ 3 626. 4.52

 اٌّغبءٌخ

3.08 1.152 

رغبٖ  /ل١بدح اٌؼًّ ٚرؾًّ اٌّغإ١ٌٚخ4 554. 4.55

 ا٢خش٠ٓ

3.19 1.198 

 1.233 3.08 /ئداسح األ٘ذاف ٚاٌٛلذ5 689. 4.52

 1.257 3.05 /االٌزضاَ ثؼ١ٍّخ اٌزؼٍُ اٌّغزّشح ِذٜ اٌؾ١بح6 622. 4.58

 1.202 3.00 /ئداسح اٌّشبس٠غ ٚرؾذ٠ذ أ٠ٌٛٚبد اٌؼ7ًّ 700. 4.38

/اٌّشبسوخ فٟ األػّبي اٌزطٛػ١خ . 747. 4.47

 اٌّغزّؼ١خٚاٌّششٚػبد 

2.95 1.153 

 1.010 2.92 /اٌزفبٚع ِغ ا٢خش٠ٓ ٚئلٕبػ9ُٙ 744. 4.42

 1.175 2.85 /ئداسح األصِبد اٌؾ١بر١خ11 669. 4.52

/ئعشاء اٌجؾٛس اإلعشائ١خ ٌزط٠ٛش 11 709. 4.52

 اٌّّبسعبد ا١ٌّٕٙخ

2.84 1.385 

 1.202 2.74 /رٛلغ اٌّخبؽش ٚاإلشىب١ٌبد12 704. 4.41

" تراوحت المينة والحياةيتضح من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية ألىم "ميارات 
المينة (؛ أي أن جميع ميارات 0( لمميارة رقم )2.18( وبين )7( لمميارة رقم )2.79بين )

ميم تضمينيا بدرجة كبيرة جدًا في برامج إعداد المعمم. كذلك تراوحت المتوسطات والحياة 
( لمميارة رقم 4.72في برامج إعداد المعمم بين )المينة والحياة توفر ميارات  الحسابية لمدى

(؛ أي أن ميارات التفكير الناقد وحل المشكمة تتوفر في 2( لمميارة رقم )7.08( وبين )04)
 برامج إعداد المعمم بدرجة متوسطة.

 مً االستباىة. الشابعاليتائج اخلاصة باستجابات أفراد العيية على عبارات احملور  .8

أوضحت نتائج استجابات أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة الممك خالد 
" بدرجة كبيرة فيم الثقافات المتعددةمن االستبانة والخاص بـ"ميارات السابع أىمية المحور 

 (، أما درجة توفر2.17جدًا، وذلك حيث بمغ المتوسط الحسابي إلجمالي عبارات ىذا المحور )
في برامج إعداد المعمم من وجية نظر أفراد العينة، فكانت متوسطة حيث  40ميارات القرن 
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(. ويوضح الجدول اآلتي المتوسطات الحسابية واالنحرافات 7.00بمغ متوسطيا الحسابي )
 المعيارية لعبارات ىذا المحور.

اعزجبٔخ  ِٓاٌغبثغ (: اعزغبثبد أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ػٍٝ ػجبساد اٌّؾٛس 13عذٚي )

 اٌزٟ ٠ٕجغٟ رؼ١ّٕٙب فٟ ثشاِظ ئػذاد اٌّؼٍُ 21اٌىشف ػٓ ِٙبساد اٌمشْ 

 ػجبساد اٌّؾٛس اٌغبثغ: دسعخ األ١ّ٘خ

 ِٙبساد فُٙ اٌضمبفبد اٌّزؼذدح

 دسعخ اٌزٛفش

 االٔؾشاف اٌّزٛعؾ االٔؾشاف اٌّزٛعؾ

 1.149 2.89 /اٌزفبػً االعزّبػٟ ِغ أطؾبة اٌضمبفبد اٌّزؼذدح1 765. 4.33

 1.258 3.03 /اؽزشاَ ٚرمذ٠ش رٕٛع اٌفش٠ك2 648. 4.51

 1.346 3.27 /ِشاػبح ؽمٛق اإلٔغب3ْ 528. 4.74

 1.290 3.12 /رمجً إٌمذ ِٓ ا٢خش4ٓ٠ 682. 4.60

/رؼض٠ض ل١ُ اٌّٛاؽٕخ اٌؼب١ٌّخ ٚاٌزفبُ٘ ٚاٌزغبِؼ 5 645. 4.56

 اٌؼبٌّٟ

3.18 1.251 

 1.365 3.26 اٌضمبف١خ ٌٍّغزّغ/اٌّؾبفظخ ػٍٝ ا٠ٌٛٙخ 6 497. 4.68

 1.230 3.01 /االٔفزبػ إٌّؼجؾ ػٍٝ صمبفبد ا٢خش7ٓ٠ 728. 4.53

" فيم الثقافات المتعددةيتضح من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية ألىم "ميارات 
(؛ أي أن جميع ميارات 7( لمميارة رقم )2.72( وبين )0( لمميارة رقم )2.77تراوحت بين )

ميم تضمينيا بدرجة كبيرة جدًا في برامج إعداد المعمم. كذلك تراوحت فيم الثقافات المتعددة 
في برامج إعداد المعمم بين فيم الثقافات المتعددة المتوسطات الحسابية لمدى توفر ميارات 

(؛ أي أن ميارات التفكير الناقد وحل 7( لمميارة رقم )7.47( وبين )0( لمميارة رقم )4.98)
 مشكمة تتوفر في برامج إعداد المعمم بدرجة متوسطة.ال
اليتائج اخلاصة بالفروق بني استجابات أفـراد العييـة علـى االسـتباىة وذلاورٍـا الفرعيـة  شـ          .9

 متغري الكشه:
لمكشف عن الداللة اإلحصائية لمفروق بين متوسطات استجابات أعضاء ىيئة التدريس 

التي  40عمى استبانة الكشف عن ميارات القرن  -في كمية التربية بجامعة الممك خالد 
بحسب متغير القسم، تم استخدام اختبار  -ينبغي تضمينيا في برامج إعداد المعمم 

 (. والجدول اآلتي يوضح ذلك:Xوالس )-كروسكال
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(: اٌفشٚق ث١ٓ اعزغبثبد أفشاد اٌؼ١ٕخ ػٍٝ االعزجبٔخ ِٚؾبٚس٘ب اٌفشػ١خ ثؾغت 14عذٚي )

 ِزغ١ش اٌمغُ

 اٌّؾبٚس

 ػذد ِزغ١ش اٌمغُ

 اٌؼ١ٕخ

 دسعخ اٌزٛفش دسعخ األ١ّ٘خ

ِزٛعؾ 

 اٌشرت

 (Xل١ّخ )

ِٚغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

ِزٛعؾ 

 اٌشرت

 (Xل١ّخ )

ِٚغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

 ٚياأل

 ٚاٌزشث١خ اٌزشث١خ أطٛي

 اإلعال١ِخ

33 41.03 3.864 43.89 7.269 

 ٚاٌزخط١ؾ اإلداسح

 اٌزشثٛٞ

10 28.55 .569 28.65 .201 

 غ١ش داٌخ 35.81 غ١ش داٌخ 34.81 8 اٌزذس٠ظ ٚؽشق إٌّب٘ظ

 29.20 33.50 10 إٌفظ ػٍُ

 35.17 41.92 6 اٌخبطخ اٌزشث١خ

 29.42 32.75 6 اٌزؼ١ٍُ رم١ٕبد

 اٌضبٟٔ

 ٚاٌزشث١خ اٌزشث١خ أطٛي

 اإلعال١ِخ

33 42.59 8.990 44.79 8.741 

 ٚاٌزخط١ؾ داسحاإل

 اٌزشثٛٞ

10 24.20 .109 27.85 .120 

 غ١ش داٌخ 33.94 غ١ش داٌخ 39.50 8 اٌزذس٠ظ ٚؽشق إٌّب٘ظ

 30.85 30.75 10 إٌفظ ػٍُ

 33.17 43.50 6 اٌخبطخ اٌزشث١خ

 27.58 28.17 6 اٌزؼ١ٍُ رم١ٕبد

 اٌضبٌش

 ٚاٌزشث١خ اٌزشث١خ أطٛي

 اإلعال١ِخ

33 41.62 8.250 43.11 8.911 

 ٚاٌزخط١ؾ داسحاإل

 اٌزشثٛٞ

10 29.90 .143 33.65 .113 

 غ١ش داٌخ 38.81 غ١ش داٌخ 32.19 8 اٌزذس٠ظ ٚؽشق إٌّب٘ظ

 33.85 33.25 10 إٌفظ ػٍُ

 31.50 49.58 6 اٌخبطخ اٌزشث١خ

 17.33 23.50 6 اٌزؼ١ٍُ رم١ٕبد

 اٌشاثغ

 ٚاٌزشث١خ اٌزشث١خ أطٛي

 اإلعال١ِخ

33 41.98 5.187 44.71 9.711 

 ٚاٌزخط١ؾ اإلداسح

 اٌزشثٛٞ

10 32.10 .393 32.00 .084 

 غ١ش داٌخ 32.88 غ١ش داٌخ 31.81 8 اٌزذس٠ظ ٚؽشق إٌّب٘ظ

 34.40 29.85 10 إٌفظ ػٍُ

 28.58 42.58 6 اٌخبطخ اٌزشث١خ

 21.17 31.00 6 اٌزؼ١ٍُ رم١ٕبد
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 اٌّؾبٚس

 ػذد ِزغ١ش اٌمغُ

 اٌؼ١ٕخ

 دسعخ اٌزٛفش دسعخ األ١ّ٘خ

ِزٛعؾ 

 اٌشرت

 (Xل١ّخ )

ِٚغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

ِزٛعؾ 

 اٌشرت

 (Xل١ّخ )

ِٚغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

 خبِظاٌ

 ٚاٌزشث١خ اٌزشث١خ أطٛي

 اإلعال١ِخ

33 39.06 3.219 43.14 7.321 

 ٚاٌزخط١ؾ اإلداسح

 اٌزشثٛٞ

10 39.25 .666 35.55 .198 

 غ١ش داٌخ 28.44 غ١ش داٌخ 31.50 8 اٌزذس٠ظ ٚؽشق ٕب٘ظاٌّ

 35.60 39.05 10 إٌفظ ػٍُ

 34.50 38.33 6 اٌخبطخ اٌزشث١خ

 21.92 24.50 6 اٌزؼ١ٍُ رم١ٕبد

 اٌغبدط

 ٚاٌزشث١خ اٌزشث١خ أطٛي

 اإلعال١ِخ

33 40.09 6.108 44.02 8.667 

 ٚاٌزخط١ؾ داسحاإل

 اٌزشثٛٞ

10 35.35 .296 34.60 .123 

 غ١ش داٌخ 32.75 غ١ش داٌخ 42.88 8 اٌزذس٠ظ ٚؽشق ٕب٘ظاٌّ

 33.30 27.45 10 إٌفظ ػٍُ

 31.25 43.33 6 اٌخبطخ اٌزشث١خ

 20.00 24.50 6 اٌزؼ١ٍُ رم١ٕبد

 اٌغبثغ

 ٚاٌزشث١خ اٌزشث١خ أطٛي

 اإلعال١ِخ

33 42.76 12.607 45.98 11.788 

 ٚاٌزخط١ؾ داسحاإل

 اٌزشثٛٞ

10 23.40 .027 25.80 .038 

 داٌخ 32.00 داٌخ 45.63 8 اٌزذس٠ظ ٚؽشق ٕب٘ظاٌّ

 31.15 24.30 10 إٌفظ ػٍُ

 34.08 42.67 6 اٌخبطخ اٌزشث١خ

 25.58 32.00 6 اٌزؼ١ٍُ رم١ٕبد

 ئعّبٌٟ

 ٚاٌزشث١خ اٌزشث١خ أطٛي

 اإلعال١ِخ

33 42.73 9.909 44.89 9.934 

 ٚاٌزخط١ؾ داسحاإل

 اٌزشثٛٞ

10 28.35 .078 30.65 .077 

 غ١ش داٌخ 34.25 غ١ش داٌخ 39.63 8 اٌزذس٠ظ ٚؽشق ٕب٘ظاٌّ

 31.95 26.70 10 إٌفظ ػٍُ

 32.42 46.33 6 اٌخبطخ اٌزشث١خ

 20.83 24.25 6 اٌزؼ١ٍُ رم١ٕبد

يتضح من الجدول السابق أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 
بحسب متغير القسم  -استجابات أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة الممك خالد 

ضمينيا في برامج إعداد التي ينبغي ت 40عمى إجمالي استبانة الكشف عن ميارات القرن  -
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المعمم، وكذلك عمى محاورىا الفرعية األول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، وذلك 
( وعند 1( عند درجة الحرية )00.17( أقل من قيمتيا الجدولية )Xحيث جاءت قيمة )

 (.1.11مستوى داللة )
إحصائية بين متوسطات كما يتضح من الجدول السابق أنو توجد فروق ذات داللة 

بحسب متغير القسم  -استجابات أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة الممك خالد 
"، وذلك حيث جاءت ميارات فيم الثقافات المتعددةعمى محور االستبانة السابع والخاص بـ" –

داللة ( وعند مستوى 1( عند درجة الحرية )00.17( أكبر من قيمتيا الجدولية )Xقيمة )
(. وقد كانت ىذه الفروق في اتجاه أعضاء ىيئة التدريس بقسم المناىج وطرق 1.11)

التدريس في جانب األىمية، وفي اتجاه أعضاء ىيئة التدريس بقسم أصول التربية والتربية 
 اإلسالمية في جانب التوفر حيث حصموا دائمًا عمى متوسط حسابي أعمى من غيرىم.

بني استجابات أفـراد العييـة علـى االسـتباىة وذلاورٍـا الفرعيـة  شـ          اليتائج اخلاصة بالفروق .10

 متغري الدررجة العلنية:
لمكشف عن الداللة اإلحصائية لمفروق بين متوسطات استجابات أعضاء ىيئة التدريس 

التي  40عمى استبانة الكشف عن ميارات القرن  -في كمية التربية بجامعة الممك خالد 
بحسب متغير الدرجة العممية، تم استخدام اختبار  -امج إعداد المعمم ينبغي تضمينيا في بر 

 (. والجدول اآلتي يوضح ذلك:Xوالس )-كروسكال
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(: اٌفشٚق ث١ٓ اعزغبثبد أفشاد اٌؼ١ٕخ ػٍٝ االعزجبٔخ ِٚؾبٚس٘ب اٌفشػ١خ ثؾغت 15عذٚي )

 ِزغ١ش اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ

 اٌّؾبٚس

ِزغ١ش اٌذسعخ 

 اٌؼ١ٍّخ

 ػذد

 اٌؼ١ٕخ

 دسعخ اٌزٛفش األ١ّ٘خدسعخ 

ِزٛعؾ 

 اٌشرت

 (Xل١ّخ )

ِٚغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

ِزٛعؾ 

 اٌشرت

 (Xل١ّخ )

ِٚغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

 ٚياأل

 3.157 34.02 574. 37.83 42 ِغبػذ أعزبر

 206. 37.95 751. 37.65 20 ِشبسن أعزبر

 غ١ش داٌخ 46.64 غ١ش داٌخ 32.64 11 أعزبر

 اٌضبٟٔ

 5.372 33.05 1.455 34.56 42 ِغبػذ أعزبر

 068. 38.45 483. 41.05 20 ِشبسن برأعز

 غ١ش داٌخ 49.45 غ١ش داٌخ 38.95 11 برأعز

 ٌشاٌضب

 5.271 32.90 1.169 37.70 42 ِغبػذ أعزبر

 072. 39.05 557. 38.90 20 ِشبسن برأعز

 غ١ش داٌخ 48.91 غ١ش داٌخ 30.86 11 أعزبر

 ثغاٌشا

 4.414 33.20 1.797 35.43 42 ِغبػذ أعزبر

 110. 39.03 407. 42.15 20 ِشبسن أعزبر

 غ١ش داٌخ 47.82 غ١ش داٌخ 33.64 11 برأعز

 اٌخبِظ

 5.508 32.26 3.975 35.64 42 ِغبػذ أعزبر

 064. 41.35 137. 44.13 20 ِشبسن برأعز

 غ١ش داٌخ 47.18 غ١ش داٌخ 29.23 11 أعزبر

 اٌغبدط

 3.982 32.90 3.803 36.01 42 ِغبػذ أعزبر

 137. 41.03 149. 43.65 20 ِشبسن أعزبر

 غ١ش داٌخ 45.32 غ١ش داٌخ 28.68 11 برأعز

 اٌغبثغ

 5.119 32.69 167. 37.70 42 ِغبػذ أعزبر

 077. 39.98 920. 36.70 20 ِشبسن برأعز

 غ١ش داٌخ 48.05 غ١ش داٌخ 34.86 11 برأعز

 ئعّبٌٟ

 5.276 32.54 1.536 36.19 42 ِغبػذ أعزبر

 071. 40.38 464. 41.43 20 ِشبسن برأعز

 غ١ش داٌخ 47.91 غ١ش داٌخ 32.05 11 أعزبر

من الجدول السابق أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  يتضح
بحسب متغير الدرجة  -استجابات أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة الممك خالد 

التي ينبغي تضمينيا في  40عمى إجمالي استبانة الكشف عن ميارات القرن  -العممية 
( أقل Xورىا الفرعية السبعة، وذلك حيث جاءت قيمة )برامج إعداد المعمم، وكذلك عمى محا

 (.1.11( وعند مستوى داللة )4( عند درجة الحرية )1.88من قيمتيا الجدولية )
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 أٍه ىتائج الدراسة امليداىية وتفشريٍا:

أىم ميارات القرن الحادي والعشرين التي يمكن بالنسبة لسؤال الدراسة األول: ما  (0
التربوي لممعمم من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية  تضمينيا في برامج اإلعداد

 :ما يأتيأوضحت نتائج التحميل اإلحصائي  بجامعة الممك خالد؟
أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة الممك خالد أن جميع ميارات  يرى - أ

التي ينبغي تضمينيا في برامج إعداد المعمم ميمة بدرجة كبيرة جدًا، وأن ترتيب  40القرن 
 كان عمى النحو اآلتي:بصورة مجممة  –حسب درجة األىمية  –ىذه الميارات 

 (.2.18بمتوسط ) ميارات التمكن من الثقافة المعموماتية، -
 (.2.17ميارات فيم الثقافات المتعددة، بمتوسط ) -

 أما أكثر ىذه الميارات أىمية بصور مفصمة، فكانت: - ب
 (.4.74مراعاة حقوق اإلنسان، بمتوسط ) -
 (.4.68المحافظة عمى اليوية الثقافية لممجتمع، بمتوسط ) -
 (.4.64تحمل المسؤولية في العمل التعاوني، بمتوسط ) -
 (.4.63الكتابة( بوضوح، بمتوسط )-القراءة-اإلصغاء-التحدثالتواصل ) -
 (.4.62الوصول لممعمومات بفاعمية )المصادر( وكفاءة )الوقت(، بمتوسط ) -
فيم القضايا األخالقية القانونية المرتبطة بتوظيف المعمومات، بمتوسط  -

(4.60.) 
 (.4.60تقبل النقد من اآلخرين، بمتوسط ) -
مع األدوار والمسؤوليات الجديدة وغير المتوقعة،  المرونة والقابمية لمتكيف -

 (.4.59بمتوسط )
 (.4.58إدارة المعمومات وتنظيميا وتمخيصيا وتقويميا، بمتوسط ) -
 (.4.58االلتزام بعممية التعمم المستمرة مدى الحياة، بمتوسط ) -
 (.4.58استخدام النتائج أو الحمول لمتنبؤ بمواقف جديدة، بمتوسط ) -

في تضمينيا وضرورة لاألكثر أىمية  والتمكن من الثقافة المعموماتية ى ميارة كونولعل 
نظرًا إلدراك من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية، برامج اإلعداد التربوي لممعمم 

أعضاء ىيئة التدريس بأن التغيرات المتسارعة في مجال الثقافة المعموماتية تحتم عمى جميع 
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الوصول إلى  -وخاصة المستفيدين منيا، مثل الطالب المعمم  –ميمية عناصر العممية التع
المعمومات بفاعمية وكفاءة، وفيم القضايا األخالقية القانونية المرتبطة بتوظيف المعمومات، 
دارة المعمومات وتنظيميا وتمخيصيا وتقويميا. كما يمكن تفسير ذلك أيضًا في ضوء تأكد  وا 

، والذي لم الطالب المعمم لدىفي الثقافة المعموماتية  اً ك ضعفأن ىناأعضاء ىيئة التدريس ب
تمكنو برامج اإلعداد من توظيفيا بدرجة كبيرة كما أشارت لذلك النتائج الخاصة بدرجة توفر 

وصبري ( 4101السميطي )ويتفق ذلك مع في تمك البرامج. القرن الحادي والعشرين ميارات 
أن ىذا العصر يتسم باالنفجار المعرفي، وتنامي المعمومات،  احيث ذكر ( 4107وتوفيق )

عمى العممية التعميمية، والتي ألقت بانعكاساتيا  والتطورات السريعة في المعارف والمعمومات
وكذلك في نتائج دراسة  .في ضوء ىذه التغيرات لذا أصبح من الضرورة تطوير النظام التعميمي

دت عمى أىمية إعداد اإلنسان القادر عمى التفاعل مع ( حيث أك4107الطوخي وعبدالغني )
والقوة  ،المعرفة قوة وىذا العصر ومعطياتو، ووصفت ىذا العصر بأنو العصر الذي أصبحت في

وأضحت الثروة الحقيقية ألي مجتمع تتمثل في اإلنسان المبدع المتكيف القادر عمى  ،معرفة
 لعشرين.خوض غمار المنافسة الشرسة في القرن الحادي وا

ويمكن أيضًا تفسير كون ميارة فيم الثقافات المتعددة من الميارات األكثر أىمية 
في لتضمينيا ببرامج اإلعداد التربوي من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية، 

التعايش مع نحو إلسالم لالتصور الحقيقي ضوء طبيعة مجتمع بالد الحرمين التي تنطمق من 
، واالنفتاح عمييا بشكل يعزز قوة االنتماء لمثقافة اإلسالمية ويفتح مسارات اإلدراك الثقافات

لضعف وىشاشة الثقافات األخرى، كما أن فيم الثقافات المتعددة يفتح آفاقًا لمواكبة العصر 
ن مؤثرًا في الحضارات األخرى؛ إذ ال يمكن التأثير عمى وبواقعنا التربوي اإلسالمي ليكوالرقي 

واستيعاب الخمفيات الفمسفية ليا. كما يمكن عزو األىمية  الحضارات ما لم يتم فيميا باقي
الكبيرة جدًا لميارات فيم الثقافات المتعددة في ضوء واقع المؤسسات التعميمية التي تحوي 

طمب إعداد المعمم لذلك. تطالبًا من بيئات ثقافية واجتماعية مختمفة ومتباينة؛ األمر الذي ي
( حيث ىدفت إلى معرفة واقع الممارسات 4108مخريزي )لدراسة نتيجة اللك مع ويتفق ذ

الريادية لقادة المدارس في تحقيق كفايات التعمم في القرن الحادي والعشرين في عدة مجاالت 
ومنيا: التعمم لمعيش مع اآلخرين بسالم، حيث أوصت الدراسة بالتطوير الميني لممعمم وذلك 

الحوار اإليجابي بين الطالب، وتنمية ميارات الطالب في عقد  إنشاء مجالسمن خالل 



 .......... تضمين مهارات القرن الحادي والعشرين في برامج اإلعداد التربوي للمعلمآليات 

- 78 - 

الشراكة المجتمعية، وتوفير األدلة لكيفية مشاركة الطالب بشكل أخالقي كمواطنين مسؤولين 
 بالمجتمعات االفتراضية )المواطنة الرقمية(. 

في بالنسبة لسؤال الدراسة الثاني: ما واقع تضمين ميارات القرن الحادي والعشرين  (4
برامج اإلعداد التربوي لممعمم من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية بجامعة 

 :ما يأتي الممك خالد؟ أوضحت نتائج التحميل اإلحصائي
أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة الممك خالد أن جميع ميارات  يرى - أ

متوفرة في برامج إعداد المعمم التربوي بدرجة متوسطة، وأن ترتيب ىذه الميارات  40القرن 
 بصورة مجممة كان عمى النحو اآلتي: –درجة توفر أعمى حسب  –

 (.7.00ميارات االتصال والتشاركية، بمتوسط ) -
 (.7.00فيم الثقافات المتعددة، بمتوسط ) ميارات -

 أما أكثر ىذه الميارات توفرًا بصور مفصمة، فكانت:
 (.3.27مراعاة حقوق اإلنسان، بمتوسط ) -
 (.3.26المحافظة عمى اليوية الثقافية لممجتمع، بمتوسط ) -
 (.3.22الكتابة( بوضوح، بمتوسط )-القراءة-اإلصغاء-التواصل )التحدث -
 (.3.21العمل التعاوني، بمتوسط ) تحمل المسؤولية في -
 (.3.19قيادة العمل وتحمل المسؤولية تجاه اآلخرين، بمتوسط ) -
 (.3.18تعزيز قيم المواطنة العالمية والتفاىم والتسامح العالمي، بمتوسط ) -
 (.3.14إدارة المعمومات وتنظيميا وتمخيصيا وتقويميا، بمتوسط ) -
 (.3.12تقبل النقد من اآلخرين، بمتوسط ) -
بداع، بمتوسط ) -  (.3.11استخدام المعمومات بدقة وا 
 (.3.10توليد األفكار لحل مشكمة ممحة، بمتوسط ) -

ببرامج  توفراً التمكن من االتصال والتشاركية ىي األكثر  اتويمكن تفسير كون ميار 
في ضوء طبيعة  اإلعداد التربوي لممعمم من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية

وطالبو من جانب، وبين  المعممالعممية التعميمية التي تقوم عمى التواصل والتعاون بين 
ىؤالء والمنيج الدراسي من جانب ثالث، وبين  ، وبينالطالب وبعضيم البعض من جانب ثانٍ 

ام كل ذلك والمجتمع الخارجي من جانب رابع، ومن ثم فإن برامج اإلعداد التربوي تسعى لإلسي
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في دعم ميارات االتصال والتشاركية من خالل البرامج النظرية والميدانية التي ُتمكِّن الطالب 
ومع ، بشكل كبيرالواقع اليوم المعمم من ممارستيا. ويتفق ذلك إلى حد ما مع ما يحتاجو 

الشراكة بين التربويين وقطاع االقتصاد وأصحاب التي أكدت عمى  (4118دراسة سرية )نتائج 
قرار السياسي من أجل بناء إطار فكري لمتعميم ييدف لتطوير وبناء نموذج لنظم التعميم في ال

نجمترا. المراحل الدراسية  كما فعمت بعض الدول مثل الواليات المتحدة األمريكية وكندا وا 
ويمكن تفسير كون ميارة فيم الثقافات المتعددة من الميارات األكثر تضمينًا ببرامج 

لمتغيرات في ضوء ا بوي لممعمم من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربيةاإلعداد التر 
ساىمت في دمج العالم في قرية واحدة، وكان ىذا إدراكًا والتي المتسارعة في واقعنا اليوم 

الثقافات  مبكرًا لواضعي مناىج اإلعداد التربوي لممعمم حيث اىتموا بتضمين ميارة فيم
المتعددة ضمن البرنامج، ومع ىذا فإن مدى تضمينيا كان بدرجة متوسطة حسب رأي أعضاء 

 ىيئة التدريس بكمية التربية مما يحتم العمل عمى الرفع من مستوى التضمين.
أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة الممك خالد أن جميع ميارات  يرى - ب

متوفرة في برامج إعداد المعمم التربوي بدرجة متوسطة، وأن ترتيب ىذه الميارات  40القرن 
 بصورة مجممة كان عمى النحو اآلتي: –حسب أقل درجة توفر  –

 (.4.81ميارات االبتكار واإلبداع، بمتوسط ) -
 (.4.84لتمكن من الثقافة اإلعالمية، بمتوسط )ميارات ا -

 أما أقل ىذه الميارات توفرًا بصور مفصمة، فكانت:
 (.2.73تحويل األفكار االبتكارية إلى مساىمات ممموسة ومفيدة، بمتوسط ) -
 (.2.74توقع المخاطر واإلشكاليات، بمتوسط ) -
بمتوسط توظيف األفكار والتفسيرات المالئمة لبيئات متنوعة الثقافات،  -

(2.82.) 
 (.2.84إجراء البحوث اإلجرائية لتطوير الممارسات المينية، بمتوسط ) -
 (.2.85بناء الرسائل اإلعالمية، بمتوسط ) -
 (.2.85إدارة األزمات الحياتية، بمتوسط ) -
فيم القضايا األخالقية القانونية المرتبطة بتوظيف المعمومات، بمتوسط  -

(2.86.) 
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 (.2.86مالئمة لممنتج اإلعالمي، بمتوسط )توظيف األدوات والخصائص ال -
 (.2.89التفاعل االجتماعي مع أصحاب الثقافات المتعددة، بمتوسط ) -
 (.2.92المبادرة الشخصية والتوجيو الذاتي، بمتوسط ) -
قناعيم، بمتوسط ) -  (.2.92التفاوض مع اآلخرين وا 

الميارات توفرًا في الخاص بأقل األدنى و ولعل تفسير مجيء ىذه الميارات في اإلرباعي 
وخاصة ما يتعمق منيا  برامج إعداد المعمم ُيعزى إلى عدة أسباب، منيا: حداثة ىذه الميارات

ومثميا:  مثل: تحويل األفكار االبتكارية إلى مساىمات ممموسة ومفيدة، ،باالبتكار واإلبداع
دارة األزمات الحياتية، والتفاوض مع اآلخ قناعيم، توقع المخاطر واإلشكاليات، وا  رين وا 

كان تضمين مثل ىذه الميارات ببرامج إعداد ومن ثم والمبادرة الشخصية والتوجيو الذاتي، 
( التي توصمت إلى ضعف قيام الجامعات 4102وقد يتفق ىذا مع دراسة الفواز )المعمم أقل. 

 ر ذلك في ضوء ظن معظميفسبنشر وتنمية قيم االبتكار والريادة لدى الطالب. كما يمكن ت
أفراد العينة بضعف العالقة بين برامج اإلعداد التربوي لممعمم وبين الميارات الخاصة بالتمكن 
من الثقافة اإلعالمية، مثل: بناء الرسائل اإلعالمية، وتوظيف األدوات والخصائص المالئمة 

وظيف ومثميا أيضًا ما يتعمق بفيم القضايا األخالقية القانونية المرتبطة بت لممنتج اإلعالمي،
 المعمومات. 

: ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الثالثبالنسبة لسؤال الدراسة  (7
استجابات أعضاء ىيئة التدريس حول تضمين ميارات القرن الحادي والعشرين والتي ُتعزى 

 :ما يأتيلمتغيري الدراسة: القسم، الدرجة العممية؟ أوضحت نتائج التحميل اإلحصائي 
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أعضاء ىيئة التدريس ال توجد  - أ

عمى إجمالي استبانة الكشف  -بحسب متغير القسم  -في كمية التربية بجامعة الممك خالد 
التي ينبغي تضمينيا في برامج إعداد المعمم، وكذلك عمى محاورىا  40عن ميارات القرن 

؛ األمر الذي يدل عمى اتساق ابع والخامس والسادسالفرعية األول والثاني والثالث والر 
استجابات أعضاء ىيئة التدريس فيما يتعمق بدرجتي أىمية وتوفر تمك الميارات في برامج 

 .اإلعداد التربوي لممعمم
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أعضاء ىيئة التدريس في  - ب

عمى محور االستبانة السابع  –سب متغير القسم بح -كمية التربية بجامعة الممك خالد 
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والخاص بـ"ميارات فيم الثقافات المتعددة"، وذلك في اتجاه أعضاء ىيئة التدريس بقسم 
المناىج وطرق التدريس في جانب األىمية، وفي اتجاه أعضاء ىيئة التدريس بقسم أصول 

في اتجاه أعضاء ىيئة  . ولعل وجود فروقالتربية والتربية اإلسالمية في جانب التوفر
ىذا القسم ىو التدريس بقسم المناىج وطرق التدريس في جانب األىمية ُيعزى إلى كون 

القسم الوحيد الذي يضم في برامجو كال الجانبين النظري والتطبيقي، مثل ما يتعمق بـ: 
 نظريات المنيج ووسائل التعميم واستراتيجيات التدريس والتربية العممية وغير ذلك من
المقررات واألنشطة التي ُتمكن الطالب المعمم من معرفة حقيقة العممية التربوية وتحويل تمك 
المعرفة إلى ميارات يستخدميا في المواقف التعميمية التي تواجيو عند ممارسة المينة، 
فضاًل عن تمكينو من القيام بعممو بكفاءة واقتدار، ومن ثم فإن أعضاء ىيئة التدريس بقسم 

)إدراكًا واتجاىًا وممارسًة( أن يكونوا عمى وعي مستمر  ُيفترض بيمج وطرق التدريس المناى
وجود  بالميارات التي ينبغي تنميتيا لدى الطالب المعمم، لذا كانت الفروق في اتجاىيم. أما

أعضاء ىيئة التدريس بقسم أصول التربية والتربية اإلسالمية في جانب فروق في اتجاه 
عزى إلى طبيعة اىتمام ىذا التخصص بالتأصيل والتأطير التنظيري لكل ما ، فمعمو يُ التوفر

 يتعمق بالتربية من نظريات وتطبيقات، لذا كان اتجاه الفروق في جانب التوفر ليم.
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أعضاء ىيئة التدريس  - ت

عمى إجمالي استبانة  -تغير الدرجة العممية بحسب م -في كمية التربية بجامعة الممك خالد 
التي ينبغي تضمينيا في برامج إعداد المعمم، وكذلك عمى  40الكشف عن ميارات القرن 

؛ األمر الذي يدل أيضًا عمى توافق استجابات أعضاء ىيئة التدريس محاورىا الفرعية السبعة
في  -إجمااًل وتفصياًل  –رين فيما يتعمق بدرجتي أىمية وتوفر ميارات القرن الحادي والعش

 برامج اإلعداد التربوي لممعمم.
: ما اآلليات المقترحة لتضمين ميارات القرن الرابعبالنسبة لسؤال الدراسة  (2

الباحث الميارات األكثر اختار إلعداد التربوي لممعمم؟ الحادي والعشرين في برامج ا
في حسب وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس -والواقعة في اإلرباعي األعمى  –أىمية 

التابعة  الرئيسة اتالميار رج ىذه الميارات تحت دثم أكمية التربية بجامعة الممك خالد، 
برامج اإلعداد منظومة لتضمينيا في بعض اآلليات التي يراىا مناسبة ليا، ثم اقترح 

 :ذلك اآلتيالجدول التربوي لممعمم، ويوضح 
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فٟ ثشاِظ اإلػذاد  ا١ٌ٢بد اٌّمزشؽخ ٌزؼ١ّٓ اٌّٙبساد األوضش أ١ّ٘خعذٚي (: 16عذٚي )

 اٌزشثٛٞ ٌٍّؼٍُ

 اٌّٙبساد

اٌشئ١غخ 

 ٚاٌفشػ١خ

 ا١ٌ٢بد اٌّمزشؽخ ٌزؼ١ّٕٙب فٟ ثشاِظ اإلػذاد اٌزشثٛٞ ٌٍّؼٍُ
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ِغزٕذح ػٍٝ اإلثذاع فٟ ثٛسػ ػًّ ٌؾً اٌّشىالد اٌزؼ١ّ١ٍخ،  اٌم١بَ -

اٌفشػ١بد ثبٌّٕٙغ١خ ٌٍزٕجإ صُ اٌزأوذ ِٓ طؾخ رٍه الزشاػ فشػ١بد 

 8اٌؼ١ٍّخ

رطج١ك اعزشار١غ١خ اٌزؼٍُ ثبالوزشبف، ٚاٌزٟ رزطٍت ِٓ اٌّزؼٍُ ئػبدح  -

رٕظ١ّٗ ٚرشر١جٗ ٌج١ٕزٗ اٌّؼشف١خ اٌغبثمخ، صُ سثطٙب ٚدِغٙب 

اٌّمذِخ ٌٗ، الوزشبف اٌّؼبسف اٌغذ٠ذح ِٛػٛع اٌزؼٍُ أٚ  ثبٌّؼٍِٛبد

 اٌزٕجإ ثٙب8

رٛظ١ف اعزشار١غ١خ لجؼبد اٌزفى١ش اٌغزخ فٟ ثشاِظ ئػذاد اٌّؼٍُ؛ ئر  -

ئٔٙب رغُٙ فٟ عؼً اٌطالة ٠فىشْٚ ثشىً ع١ذ ٚفؼبي، فٟٙ رؼٍُّٙ 

اٌّشبسوخ ٚإٌظش ئٌٝ اٌّشبوً ثطش٠مخ ػ١ٍّخ؛ ئر رمَٛ ثبخز١بس ع١ّغ 

ٌؾبالد، ٚر١ٌٛذ اٌجذائً اٌزٟ رّىُٕٙ ِٓ اٌز٘بة ئٌٝ ِب ٚساء أشىبي ا

 اٌؾٍٛي إٌّظٛسح8
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ِٚشبس٠غ ثؾض١خ عّبػ١خ، رّٕٟ ف١ُٙ ِٙبساد ثأٔشطخ  رى١ٍف اٌطالة -

ػٓ  رؾًّ اٌّغإ١ٌٚخاٌم١بدح، ٚرشر١ت األ٠ٌٛٚبد، ٚارخبر اٌمشاس، ٚ

 8إٌزبئظ اٌزٟ رٛطٍٛا ئ١ٌٙب

رطج١ك ثشاِظ ئػذاد اٌّؼٍُ العزشار١غ١خ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ اٌزٟ رُّىٓ  -

اٌطالة ِٓ اٌّشبسوخ اإل٠غبث١خ فٟ رؼٍُّٙ اٌّغزمجٍٟ، ٚرؾغٓ 

ِغزٜٛ اٌّٙبساد االعزّبػ١خ ٚاٌغّبػ١خ، ٚرغؼً اٌطالة ٠مجٍْٛ 

 اٌزؾذٞ فٟ عج١ً رؾم١ك أ٘ذاف اٌزؼ8ُ١ٍ

ظ ئػذاد اٌّؼٍُ رؼض٠ض اٌّغإ١ٌٚخ ٌذٜ اٌطبٌت اٌّؼٍُ اعزٙذاف ثشاِ -

ثأثؼبد٘ب اٌّخزٍفخ )اٌذ١ٕ٠خ، ٚاألخالل١خ، ٚاٌشخظ١خ، ٚاٌٛؽ١ٕخ، 

 ٚاٌمب١ٔٛٔخ، ٚاالعزّبػ١خ، 888ٚ(8
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رزؾمك فٟ ِؼب١٠ش ٚششٚؽ لجٛي ٚأزمبء ِؼٍّٟ اٌّغزمجً: ِب ٠ذي  أْ -

ػٍٝ ئٔغبػ ػ١ٍّخ اٌزٛاطً اٌٍفظٟ ٚغ١ش اٌٍفظٟ ِغ ؽالثٗ، ِٓ لج١ً 

 اٌغّبد اٌخٍم١خ ٚاٌظفبد اٌشخظ١خ ٚاٌّظٙش اٌالئك 888ٚ

، اإلطغبء، ٚاٌزؾذسا٘زّبَ ثشاِظ ئػذاد اٌّؼٍُ ثزذس٠جٗ ػٍٝ  -

رشغ١غ اٌطالة  األِضٍخ اإلعشائ١خ فٟ رٌه:8 ِٚٓ اٌىزبثخ، ٚاٌمشاءحٚ

فٟ ػٛء ٚػ١ُٙ ثاِىبٔبد أٔفغُٙ ٚسؤ٠زُٙ  ػٍٝ اٌزؼج١ش ػٓ آسائُٙ

ٌٍؼبٌُ ؽ8ٌُٙٛ ٠ٚزؼّٓ ٘زا أ٠ؼب  ٌؼت أٚ رّض١ً أدٚاس اٌّؼٍُ أِبَ 

 ألشا8ُٙٔ

رذس٠ت ِؼٍّٟ اٌّغزمجً ػٍٝ أ١ّ٘خ االٌزضاَ ثمٛاػذ ٚئعشاءاد  -

 ا٢خش8ٓ٠رٛظ١ف ِٙبساد اٌزٛاطً ِغ 

رٛػ١خ اٌطالة ثبٌٕزبئظ اٌزٟ رزشرت ػٍٝ اٌزٛاطً اٌفؼبي، ٚوزٌه  -

ثبٌّؼٛلبد اٌزٟ لذ رؾٛي دْٚ ئ٠ظبي اٌشعبٌخ اٌّمظٛدح ئٌٝ 

 اٌّغزٙذف١ٓ ِٓ ػ١ٍّخ االرظبي8
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ٌضٛسح اٌطبٌت اٌّؼٍُ ثأثؾبس ػٓ اٌمؼب٠ب األخالل١خ اٌّشرجطخ ثبرى١ٍف  -

 ١8خٌّؼٍِٛبرا

ئدساط ِٛػٛػبد فٟ ثشاِظ ئػذاد اٌّؼٍُ ػٓ: اٌضمبفخ اٌمب١ٔٛٔخ  -

ٚاٌغشائُ  ٌٍّؼٍِٛبر١خ، ؽمٛق اٌٍّى١خ اٌفىش٠خ، األِٓ اٌّؼٍِٛبرٟ

 888ٚاإلٌىزش١ٔٚخ، أخالل١بد اٌزٛظ١ف األِضً ٌزىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد، 

 -راد اٌؼاللخ ثزم١ٕبد اٌزؼ١ٍُ  -ٌزشو١ض فٟ رذس٠ظ ثشاِظ ئػذاد اٌّؼٍُ ا -

ػٍٝ ر١ّٕخ اٌزفى١ش اإلثذاػٟ ١ٌٚظ فمؾ ػٍٝ ِؼشفخ اعزخذاَ اٌزم١ٕبد؛ 

ألْ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌٛعبئً اٌزم١ٕخ فٟ رغ١ش ٚرط٠ٛش ِغزّش، ِٚٓ صُ 

 ٠غت اٌزشو١ض ػٍٝ ر١ّٕخ اٌمذساد اٌؼم١ٍخ ٚرؼض٠ض ِجذأ اٌزؼٍُ ٚاٌزضم١ف

اٌزارٟ 888ٚ ؽزٝ رظجؼ ٌذٜ اٌطبٌت اٌمذسح ػٍٝ ارخبر اٌمشاساد 

 ٚاٌزظذٞ ٌٍز١بساد اٌفىش٠خ اٌّزطشفخ8

، ٠ّىٓ أّٔبؽ عذ٠ذح ِٓ اٌزؼٍُ اإلٌىزشٟٚٔرطج١ك فٟ ظً اٌزٛعٗ ٔؾٛ  -

ٍطالة رخظ١ض أ٠بَ ِؾذدح ػٍٝ ِذاس اٌفظً اٌذساعٟ األخ١ش ٌ

فٟ  د اٌزم١ٕخ)ػٍٝ غشاس اٌزشث١خ ا١ٌّذا١ٔخ( ِغ ِإعغباٌّؼ١ٍّٓ 

اٌّغزّغ ٌٍزؼشف ػٍٝ أؽذس اٌزطج١مبد اٌزم١ٕخ، ٚأعب١ٌت رٛظ١فٙب فٟ 

ٕٙب ِٓ عشاء عٛء ػاٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ، ٚاٌّشىالد إٌبعّخ 

 اعزخذاِٙب، 888ٚ
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ثٕبء ؽم١جخ رذس٠جخ ػٓ األ٠ٌٛٚبد فٟ اعزخذاَ اٌّظبدس ٚرذس٠ت  -

 اٌطبٌت اٌّؼٍُ ػ١ٍٙب ِضإِخ ِغ ثشاِظ اإلػذاد اٌزشثٛٞ ٌٍّؼ8ٍُ

ِٙبساد  أْ رؼًّ ثشاِظ اإلػذاد اٌزشثٛٞ ػٍٝ ئوغبة ِؼٍّٟ اٌّغزمجً -

رٛظ١ف اٌزطج١مبد اٌزم١ٕخ اٌّؼبطشح فٟ ِغبي رذس٠غٗ، ؽ١ش ٌُ ٠ؼذ 

دٚس اٌّؼٍُ ِمزظشا  ػٍٝ ػشع اٌّبدح اٌذساع١خ، ٚئّٔب ع١ؼزّذ ػٍٝ 

 م١ٕبد ثفؼب١ٌخ فٟ ػشع اٌّؼشفخ8رٛظ١ف ٘زٖ اٌز

رؼ١ّٓ ثشاِظ ئػذاد اٌّؼٍُ اعزشار١غ١بد اٌزؼٍُ اإلٌىزشٟٚٔ، ِضً:   -

اٌزؼٍُ اٌمبئُ ػٍٝ اٌغٛاي، اٌّذٚٔبد اإلٌىزش١ٔٚخ، األٌؼبة اإلٌىزش١ٔٚخ، 

888 

رض٠ٚذ اٌطالة اٌّؼ١ٍّٓ ثّجبدب ٚأخالل١بد ِٚٙبساد اٌجؾش اإلعشائٟ،  -

اٌطبٌت ِٓ ِؼشفخ ِٛالغ ٚثٛاثبد اٌجؾش رّى١ٓ ثّب ٠زؼّٕٗ رٌه ِٓ 

ػٓ اٌّؼٍِٛبد ٚلٛاػذ اٌج١بٔبد اٌّخزٍفخ ٚاٌّىزجبد اإلٌىزش١ٔٚخ 888ٚ، 

 ٚو١ف١خ رٛظ١فٙب فٟ اٌز١ّٙٓ اٌزشثٛٞ اٌّغزذا8َ
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٠ؼذ اٌٙذف اٌّطٍٛة فٟ ػظش اٌزفغش اٌّؼشفٟ ٚاٌضٛسح اٌزم١ٕخ ٘ٛ  ٌُ

 عّغ اٌّؼٍِٛبد ٚؽفظٙب، ثً رّى١ٓ اٌطبٌت اٌّؼٍُ ِٓ:

رشر١ت اٌّؼٍِٛبد ٚرٕظ١ّٙب، ٚرٌه ِٓ خالي اٌجؾش ػٓ اٌخظبئض   -

أٚ اٌؼاللبد اٌّشزشوخ ث١ٓ اٌّفب١ُ٘ أٚ األش١بء ثغشع اخزضأٙب ػٍٝ 

 ب ث١ّضاد خبطخ8شىً ِغّٛػبد رشرجؾ ف١ّب ث١ٕٙ

 اٌّؼٍِٛبد ٚرفغ١ش٘ب ثبٌطشق اٌؼ١ٍّخ ٚاإلؽظبئ١خ إٌّبعجخ8رؾ١ًٍ  -

اعزخالص إٌزبئظ ٚػشػٙب ثظٛسح رٛػؼ ِذٜ رؾمك األ٘ذاف ِٚب  -

 اوزغجٖٛ ِٓ ِٙبساد8
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اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رُ اٌٛطٛي ئ١ٌٙب ثغشع االعزفبدح ِٕٙب فٟ  ئداسح -

ارخبر اٌمشاس ٚاٌزٕجإ ػٍٝ اٌخطٛاد اٌّغزمج١ٍخ ػٕذ ِؼبٌغخ اٌج١بٔبد 

 ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠زُ عّؼٙب8

 أصٕبء ػ١ٍّبد اٌزم8ُ٠ٛ رطج١ك ِٙبسح رٕظ١ُ اٌّؼٍِٛبد ٚرٍخ١ظٙب -
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رّى١ٓ اٌطبٌت اٌّؼٍُ أصٕبء اٌزشث١خ اٌؼ١ٍّخ ٌٍؼًّ ِىبْ اإلداس١٠ٓ فٟ  -

  اٌّذسعخ، وبٌّذ٠ش أٚ اٌٛو١ً أٚ اٌّششذ8

رٛػ١خ ِؼٍُ اٌّغزمجً ثبألدٚاس إٌّبؽخ ثٗ، ئر أطجؼ ِطبٌجب  ثزؾم١ك   -

اٌٛعبئً اٌزم١ٕخ اٌزفبػً فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ػٓ ؽش٠ك رٛظ١ف 

ؽً  اٌّؼبطشح، ٚر١ٌٛذ اٌّؼشفخ ٚاإلثذاع، ٚأْ ٠مَٛ ثذٚس اٌجبؽش ػٓ

اٌّشىالد اٌزٟ رٛاعٙٗ فٟ إٌّٙخ ٚاٌجؾش ػٓ وً ِب ٘ٛ عذ٠ذ، ٚأْ 

٠ظُّ اٌّٛالغ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌغزاثخ ٌٍزؼٍُ، ٚأْ ٠ششذ اٌطالة ٠ٚٛعُٙٙ 

اٌّمذَ أٚ  أصٕبء رؼبٍُِٙ ِغ اٌّٛلغ اٌزؼ١ٍّٟ أٚ ِغ اٌّؾزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ

ِغ صِالئُٙ فٟ دساعخ اٌّمشس اٌذساعٟ ٔفغٗ، ٚأْ ٠مَٛ ثذٚس ا١ٌّغش 

ٚاٌّشغغ ٌطالثٗ ػٍٝ اعزخذاَ وبفخ أدٚاد االرظبي ٚاٌزفبػً ػجش 

 شجىخ االٔزشٔذ ٚأدٚاد اٌزؼبًِ ِغ اٌّمشساد اٌّمذِخ خالٌٙب8

رٛظ١ف اعزشار١غ١زٟ رّض١ً األدٚاس ٚاٌزذس٠ظ اٌّظغش فٟ ئوغبة  -

ِغ األدٚاس ٚاٌّغإ١ٌٚبد اٌغذ٠ذح ٚغ١ش  ؼٍُ ِٙبساد اٌزى١فاٌطبٌت اٌّ

 اٌّزٛلؼخ8
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ئدساط ِمشس ِٕفظً أٚ ِٛػٛػبد رىب١ٍِخ فٟ ثشاِظ ئػذاد اٌّؼٍُ  -

رمذ٠ُ اٌّؼٍِٛبد ٚرؾ١ٍٍٙب  ػٓ ؽمٛق اإلٔغبْ، ػٍٝ أْ ٠زغبٚص ٘ذفٙب

ِٚمبسٔزٙب ئٌٝ اؽزشاَ وشاِخ ا٢خش٠ٓ ٚٚعبئً ٚؽشق وفبٌخ ٘زا 

 االؽزشاَ فٟ ع١ّغ اٌّغزّؼبد8

رٕظ١ُ أٔشطخ عبِؼ١خ رذػُ رؼ١ٍُ ؽمٛق اإلٔغبْ ٚاٌؾش٠بد األعبع١خ،  -

ٚٔجز اٌؼٕظش٠خ اٌمبئّخ ػٍٝ اٌؼشل١خ ٚاٌم١ِٛخ ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌٍغ٠ٛخ 

888ٚ  

ٌزؼ١ٍُ ؽمٛق اإلٔغبْ ٚاٌزٟ  ١ٌت اٌزشث٠ٛخ إٌّبعجخاعزخذاَ األعب -

رغزض١ش اٌزغبٚة اٌٛعذأٟ ٚاٌزخ١ً األخاللٟ ٚرشغغ اٌزفى١ش إٌمذٞ، 

ِضً: شؾز اٌفىش، دساعخ اٌؾبالد اإلفشاد٠خ، اٌزؼج١ش اإلثذاػٟ، إٌمبػ 

اٌغّبػٟ، اٌشؽالد ا١ٌّذا١ٔخ ٚاٌض٠بساد اٌّغزّؼ١خ، اٌّمبثالد، 

 األدٚاس أٚ اٌّؾبوبح8 ِشبس٠غ اٌجؾٛس، ٚأداء

أٚ داء األرٛف١ش اٌؾش٠خ األوبد١ّ٠خ؛ ئر ئٔٙب رؼذ ِطٍجب  أعبع١ب  ٌزفؼ١ً  -

سف سط١ذ اعزّبػٟ ال ٠ّىٓ ئٔزبعٗ ٚٔمٍٗ بأْ اٌّؼوّب ، اٌّّبسعخ

ٚرٛظ١فٗ ٌخذِخ اٌّغزّغ، ئال فٟ ِإعغبد لبئّخ ػٍٟ اٌؾش٠خ ٚرٍّه 

 8اعزمالال  رار١ب  وبِال  ٚؽش٠خ أوبد١ّ٠خ ربِخ
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أْ رغزٙذف ثشاِظ ئػذاد اٌّؼٍُ اٌّؾـبفظخ ػٍـٝ اٌشخظ١خ اٌؾؼبس٠خ  -

اٌزٟ ٠زؾٍٝ ثٙب اٌّغزّغ، ٚط١بٔزٙب ِٓ اٌّإصشاد ٚاٌغضٚاد اٌخبسع١خ 

ئٌٝ ئػؼبفٙب، ٚاٌّشبسوخ فٟ ثٕبء اٌؾؼبسح اإلٔغب١ٔخ،  ٟ لذ رإدٞاٌزـ

دْٚ أغالق أٚ رجؼ١خ أٚ أجٙبس ٠إدٞ ئٌٝ االٔفظبَ أٚ رٚثبْ فٟ 

 إٌّبرط اٌضمبف١خ األخش8ٜ

ئدساط ِٛػٛػبد فٟ ثشاِظ ئػذاد اٌّؼٍُ رغزٙذف اٌزٛػ١خ ثؼشٚسح   -

زّغه اٌِمزؼ١بد اٌؾ١بح اٌّؼبطشح، ِغ اٌزأو١ذ ػٍٝ أ١ّ٘خ ِٛاوجخ 

، ١خ اإلعال١ِخ ٚخبطخ ل١ُ: اٌزغبِؼل١ُ اٌضمبفخ اٌؼشثضٛاثذ األطبٌخ ٚث

ٚرؼ١ّك ، اٌؾٛاس، رمجً إٌمذ، اٌزؼبْٚ، ئرمبْ اٌؼًّ، اعزغالي اٌٛلذ

 ، 888االٔزّبء اٌضمبفٟ

أْ رؼًّ ثشاِظ ئػذاد اٌّؼٍُ ِزىبٍِخ ػٍٝ رٛػ١خ ِؼٍّٟ اٌّغزمجً  -

ٙبس ؽم١مخ ثأ١ّ٘خ: ؽفع اٌزشاس اإلعالِٟ ٚدساعزٗ ٚٔششٖ، ئظ

اإلعالَ ٚأصشٖ فٟ رمذَ اٌجشش ٚسلٝ اٌؾؼبسح، ر١ّٕخ اٌشؼٛس اٌٛؽٕٟ 

 ِغ رٛص١ك اٌشٚاثؾ ِغ اٌؼبٌُ اإلعالِٟ ٚاٌؼشثٟ ثً ٚاإلٔغب١ٔخ عّؼبء8

٘ٛ اٌمذٚح ٚإٌّٛرط ٚإٌبلً اٌشئ١ظ ٌٍضمبفخ، فاْ ئرا وبْ اٌّؼٍُ  -

االعزغبثخ اٌّخشط اٌّزٛلغ ِٓ ثشاِظ ئػذادٖ ِغزّؼخ ٘ٛ ارظبفٗ ثــ: 

ٌٍزغ١شاد ٚاٌّغزؾذصبد اٌؼب١ٌّخ، اإللجبي ػٍٝ وً ِب ٘ٛ عذ٠ذ ُِٚٙ 

ِٚف١ذ، اإل٠ّبْ ثأ١ّ٘خ اٌّٛاؽٕخ ػٍٝ اٌّغز٠ٛبد اٌّؾ١ٍخ ٚاٌم١ِٛخ 

ٚاٌؼب١ٌّخ، اٌؼًّ ػٍٝ رط٠ٛش ػاللبرٗ اٌشخظ١خ ِغ صِالئٗ ِٚغ 

رال١ِزٖ ثبٌزمذ٠ش ٚاالؽزشاَ اٌّزجبدي، اٌؼًّ ػٍٝ ئوغبة ؽالثٗ 

٘بد ٔؾٛ اٌم١ُ ػبِخ ٚاٌّإوذح ٌالٔزّبء ٚاٌٛالء خبطخ، رشعّخ االرغب

اٌّؼٍُ خجشارٗ اإل٠غبث١خ ئٌٝ ِّبسعخ فؼ١ٍخ فٟ اٌّٛالف اٌزؼ١ّ١ٍخ 

اٌّخزٍفخ، ٚاٌؼًّ ػٍٝ رؾم١ك األ٘ذاف اٌغّبػ١خ لجً األ٘ذاف 

 اٌفشد٠خ8
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اٌزفى١ش اٌؼٍّٟ أْ رؼًّ ثشاِظ ئػذاد اٌّؼٍُ ػٍٝ ر١ّٕخ ِٙبساد  -

رذس٠ت اٌطالة ػٍٝ:  –ِضال   –ٚإٌمذٞ ٚاالثزىبسٞ، ِٓ خالي 

االعز١ؼبة إٌمذٞ ٌفىش ا٢خش، ِّبسعخ إٌمذ اٌزارٟ ٚاٌزظؾ١ؼ 

ٌٍّّبسعبد اٌشخظ١خ، ؽً اٌّشىٍخ، اٌزى١ف ِغ اٌّٛالف  اٌّغزّش

اٌغذ٠ذح، رى٠ٛٓ لشاساد ع١ٍّخ، ٚاٌمذسح ػٍٝ اٌزؼٍُ اٌّغزّش فٟ 

 ١ش االعزّبػٟ ٚاٌضمبفٟ ٚاٌزىٌٕٛٛعٟ اٌّزضا٠ذ ٚاٌّغزّش8ع١بلبد اٌزغ

ثٕبء ثشاِظ ئػذاد اٌّؼٍُ ؽٛي اٌّفب١ُ٘ األعبع١خ اٌى١ٍخ؛ ئر ئٔٗ ِٓ  -

خالي رمذ٠ُ اٌّفب١ُ٘ اٌى١ٍخ ٠ظً اٌّزؼٍُ ٌٍّؼٕٝ ثؼذ رؾ١ٍٍٙب ئٌٝ 

عضئ١بد، ٚأصٕبء اٌزؾ١ًٍ ٠ذسن اٌّزؼٍُ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌى١ٍبد ٚاٌغضئ١بد، 

ٗ ِٓ ثٕبء ِفب١ُ٘ عذ٠ذح، ٚفٟ أصٕبء وً رٌه ٠ظ١ت اٌّزؼٍُ ٚ٘زا ٠ُّىٕ

 ٠ٚخطأ ِّب ٠ؼٛدٖ ػٍٝ رمجً إٌمذ ِٓ ا٢خش8ٓ٠

اػزّبد أعٍٛة رم٠ُٛ األلشاْ فٟ ثؼغ ثشاِظ ئػذاد اٌّؼٍُ إٌظش٠خ  -

)أصٕبء اٌّؾبػشاد ِّٚبسعخ األٔشطخ( ٚاٌزطج١م١خ )فٟ اٌزشث١خ 

 ا١ٌّذا١ٔخ8
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تحقيق أىداف الدراسة، وفي ضوء محدداتيا، يقترح الباحث إجراء الدراسات  وأخيرًا، وبعد
 اآلتية:
فاعمية وحدات تدريسية مقترحة مبنية عمى أىم ميارات القرن الحادي والعشرين في  -

 تحقيق أىداف برامج اإلعداد التربوي لممعمم.
مقارنة لبرامج اإلعداد التربوي لممعمم عمى مستوى الجامعات السعودية  دراسة -

 واإلقميمية والعالمية في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين.
معوقات تنمية / توظيف ميارات القرن الحادي والعشرين لدى الطالب المعممين في  -

 برامج إعدادىم.
 القرن الحادي والعشرين. مياراتمتطمبات التنمية المينية لممعمم في ضوء  -
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