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هذي اهتالك طلبة املرحلة األساسية العليا ملهارات القرن احلادٌ 
 والعشرين يف فلسطني 

 بى هىسًمحيذ أميان الباحثة إ   عزام سلين سهريالباحثة    عقل سعيذ جمذٌ د
  كلية الرتبية–اجلاهعة اإلسالهية -فلسطني  

 املستخلص
 العميا األساسية حمةالسخ  شمبة ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخف عمى مجػ امتالك

فمدصيغ، ولتحقيق ىجف الجراسة اختار الباحثػن السشيج  في والعذخيغ الحادؼ القخن  لسيارات
( شالبة مغ شالبات السخحمة االساسية العميا، 021الػصفي التحميمي، وتسثمت عيشة الجراسة بـ)

شمبة السخحمة امتالك  ، وخمرت الجراسة إلى أن ندبةاالستبانة وكانت أداة الجراسة ىي 
االستبانة فمدصيغ الشاتجة مغ تحميل نتائج غ في يلسيارات القخن الحادؼ والعذخ  ساسية العميااأل

%( وىي ندبة مختفعة، واتخح السحػر االول )اإلبجاع واالبتكار( أعمى ندبة وىي 78ىي )
ة درج( بيغ α≤ 1.15عشج مدتػػ داللة ) تػجج فخوق دالة احرائيا  %(، كسا أنو ال 81)

 –رف الجراسي )سابعمتغيخ ال باختالف امتالك الصمبة لسيارات القخن الحادؼ والعذخيغ
، وأوصت الجراسة إلى إعجاد ورشات عسل لمسعمسيغ (السعجل الجراسيمتغيخ )و  (تاسع -ثامغ

لتػعيتيع بأىسية تشسية ميارات القخن الحادؼ والعذخيغ لمصمبة لتأىيميع لحل مذكالت العرخ، 
ى تػفيخ جسيع الػسائل الحجيثة واألنذصة التي تشسي ميارات الصمبة وتفكيخىع كسا أوصت إل

وتديج مغ قجرتيع عمى حل السذكالت، وأيزا  اىتسام التخبػييغ بسيارات القخن الحادؼ 
 والعذخيغ ودمجيا داخل السشاىج الجراسية.

ية العميا، ميارات القخن الحادي والعذخين، طمبة السخحمة األساسالكمسات السفتاحية :
 التعميم في فمدظين.
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Abstract: 
The aim of the study was to identify the extent to students' basic 

stage of 21st century skills in Palestine. In order to achieve the 

objective of the study, the researchers chose the analytical descriptive 

method. The study sample consisted of (120) female students of the 

primary stage, and the first axis (creativity and innovation) has the 

highest percentage (80%), and there are no statistically significant 

differences at a level of significance ( α≤ .0.0 ) between the degree to 

which students possess the skills of the twenty-first century according 

to the variable grade (seventh - eighth - ninth) and variable (the 

academic rate). The study recommended preparing workshops for 

teachers to raise awareness of the importance of developing the 21st 

century skills for students to qualify them to solve the problems of the 

age. Provide all modern means and activities that develop the students' 

skills and thinking and increase their ability to solve problems, as well 

as the interest of educators in the skills of the twenty-first century and 

integrated into the curriculum. 

Keywords:Skills of the 21st century, High basic stage 

students, Education in Palestine. 

 سقجمة:ال
إن اليجف األسسى مغ التخبية في القخن الحادؼ والعذخيغ ىػ تشسية جسيع أنػاع 
السيارات الحياتية وإعسال العقل عشج كل فخد في السجتسع، حيث يتع إعجاد ىؤالء األفخاد ليكػنػا 
قادريغ عمى حل السذكالت التي تػاجييع بصخيقة عمسية صحيحة، واختيار البجائل السشاسبة 

السذكالت، واتخاذ القخارات الرحيحة بعج تفكيخ عسيق ودقيق اتجاه السػاقف التي تػاجو  لتمظ
 كل فخد.

ويحسل السدتقبل العجيج مغ التصػرات الحجيثة التكشػلػجيا والكػنية واإلقميسية، ويحسل 
أيزا  في شياتو العجيج مغ الفخص والسخاشخ التي تتصمب مشا اتخاذ قخارات صعبة لحدسيا، 
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يجب عميشا تذكيل السدتقبل الحؼ ال نسمظ زمامو عغ شخيق الحاضخ الحؼ نعيذو، لحلظ 
 والحؼ نسمكو بيغ أيجيشا.

ويعتبخ ىحا العرخ ىػ عرخ الثػرة السعمػماتية التي ضيخت نتيجة سيصخة التكشػلػجيا 
 ووفخة اإلنتاج، لحلظ وجب عميشا كتخبػييغ أن نػجو التعميع إلعجاد شمبة مبجعيغ إيجابييغ ال

يقترخ ىجفيع عمى اكتداب السعخفة فقط بل تحػيميا إلى فكخ ججيج وتعجيميا وإضافاتيا إلى 
أنػاع السعخفة الستعجدة، وبدبب ىحه التصػرات واستخجام التكشػلػجيا في جسيع مشاحي الحياة 
السختمفة أصبح مغ الزخورؼ إكداب الصالب ميارات متصػرة لتداعجىع عمى إنتاج السعخفة 

وليذ اكتدابيا لتحقيق الشجاح ومغ أىع ىحه السيارات في ىحا العرخ ميارات القخن  وتصبيقيا
 الحادؼ والعذخيغ.

تعجدت واختمفت الجراسات الدابقة واألدبيات حػل تعخيف ميارات القخن الحادؼ 
 والعذخيغ حدب اختالف البيئات والثقافات، ومغ ىحه التعخيفات ما يمي:

يا: "مجسػعة ميارات التعمع الشاجح في القخن بأن (01م، 6103)عخفتيا سبحي 
الحادؼ والعذخيغ السحجدة مغ مشطسات شخاكة لسيارات القخن الحادؼ والعذخيغ والتي يسكغ 

 -تشسيتيا مغ خالل مشيج العمػم لمرف األول الستػسط، وىي: التفكيخ الشاقج وحل السذكمة
ثقافة  –فيع الثقافات الستعجدة  – الكيادة –التعاون والعسل في فخيق  –االبتكار واإلبجاع 

السيشة  –ثقافة الحػسبة وتقشية السعمػمات واالترال  –االتراالت والسعمػمات واإلعالم 
أن ميارات القخن الحادؼ والعذخيغ  (3م، 6101)والتعمع السعتسج عمى الحات"، وتخػ شمبي 

متعمع واالبتكار والحياة بأنيا: "مجسػعة مغ السيارات الزخورية لزسان استعجاد الستعمسيغ ل
والعسل واالستخجام األمثل لمسعمػمات والػسائط والتكشػلػجيا في القخن الحادؼ والعذخيغ"، 

ىي مجسػعة مغ السيارات التي يجب عمى الصالب امتالكيا وعخفيا الباحثػن إجخائيا  بأنيا: "
 -البتكاروا اإلبجاعوىي  أساسيةحتى يػاكب تصػرات ىحا العرخ وىي تتزسغ ميارة 

 ".والحياة والسيشةاإلعالم والتكشػلػجيا ووسائل 
 التي السيارات تمظ: أنيا ( ,Kay K 2101) كاؼ و( 7 م، 2104) وكسا عخفيا جاد

 السعخفة بسفاتيح تدودىع والتي ،20القخن  خالل ونجاح بفاعمية لمسذاركة الصالب يحتاجيا
 معيا والتعامل السعمػمات عمى حرػلوال ميارات التػاصل ويكتدبػا إلييا، يحتاجػن  التي
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 عبجالذافي وعخفتيا". أفزل مدتقبل لبشاء ويدتعجون  يبتكخون؟ كيف ويتعمسػا وكفاءة، بفاعمية
 متعجدة عسمية" بأنيا (Radja, et al،,72100,وآخخون)  رادجا عغ نقال  (  02 م، 6102) 

 بتججد والستججدة الججيجة انبالجػ  وتذسل لمتصػر استعجاد وعمى السػاصفات ديشاميكية األبعاد
 ".البذخية التشسية لتحقيق الحياة

 وقج تم اختيار ميارات القخن الحادي والعذخون لعجة اسباب مشيا:  
ألن ميارات القخن الحادؼ والعذخيغ ال يعخفيا السعمسػن السعخفة الكافية وبالتالي ال 

الب في ىحا الدمغ لمثقافة يدتصيعػن تجريديا وتعميسيا لصالبيع، وكحلظ تعخض معطع الص
السعمػماتية والتكشػلػجية خارج الرف أكثخ مغ تعخضيع ليا داخمو، وأيزا كسا أضيخت نتائج 
بعس الجراسات أن رجال األعسال يدعػن الختيار مػضفيغ وعسال يستمكػن ميارات قيادية 

 (2107، 04قادرة عمى التفكيخ بإبجاع والتعاون مع زمالئيع في العسل. )ممحع، 
 - القخن  ميارات وتجريذ تقػيع مذخوع أن ( إلىSuto, 2013, 4-7) سهته واشارت

يجعػ  وىػ. والعذخيغ الحادؼ القخن  ميارات حجدت التي السذاريع أىع مغ والعذخيغ الحادؼ
وذلظ  كبخػ  تقشية شخكات وثالث والحكػمات، األكاديسييغ، بيغ دولييغ وتعاون  شخاكة إلى

 والعذخيغ. الحادؼ القخن  في الشجاح تحقيق مغ الصالب لتسكيغ
 التحجيات التي تهاجو التعميم في القخن الحادي والعذخين:

يذيج التعميع في القخن الحادؼ والعذخيغ مجسػعة مغ التحجيات والرعػبات وقج 
 ( عمى الشحػ التالي:07، 2106أجسمتيا سبحي )

يع عاجدا  عغ مػاكبة إن نسصية وتقميجية التعميع إحجػ التحجيات التي جعمت التعم
تصمعات القخن الحادؼ والعذخيغ، مسا جعل التعميع يعاني مغ عجة أزمات مثل تقميجية السشاىج 
والسخخجات غيخ مشاسبة لدػق العسل وعجم وضػح معاييخ تسييغ التعميع أو عجم تصبيقيا 

ؤكج عمى بالذكل الرحيح، باإلضافة إلى التخبية السدتجامة حيث أن التخبية ليحا القخن ت
استسخاريتيا مجػ الحياة وىي تخبية تستاز بالسخونة وسيػلة الحرػل عمييا في أوقات متشػعة 
وأماكغ مختمفة، فمغ يقف التعميع عشج حجود أسػار السجرسة العخبية ولغ يشتيي بانتياء الجوام 

ستخجام السجرسي، وتخػ سبحي أيزا أن الثػرة التكشػلػجية تعتسج عمى السعخفة الستقجمة واال
األمثل لمسعمػمات، والعقل البذخؼ واإللكتخونيات الجقيقة والكسبيػتخ، وىحا يتصمب تججيج 
وتصػيخ تجريذ العمػم السختمفة لتمبية تمظ الستصمبات، وكحلظ زيادة الحج مغ بعس السذكالت 
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غحاء العالسية والتي تفاقست آثارىا عالسيا  مثل األزمات البيئية واالنفجار الدكاني ونقز ال
 والجواء والحخوب.

م( دور مشاىج العمهم في 6101) Jacobs( و 01، 6101وقج لخرت شمبي )
مهاجية الرعهبات والتحجيات التي تعيق تجريذ وإكداب ميارات القخن الحادي والعذخين 

 فيسا يمي:
التأكيج عمى دمج ميارات القخن الحادؼ والعذخيغ في سياق السػاد األساسية، وتػفيخ 

بيق ميارات القخن الحادؼ والعذخيغ عبخ مجاالت السحتػػ، تػفيخ شخق ابتكارية فخص لتص
الستخجام كل مغ التكشػلػجيا السجعسة والسجاخل القائسة عمى السذكالت وميارات التفكيخ 
العميا، تؤكج السشاىج عمى الفيع العسيق بجال مغ السعخفة الزحمة، تػفيخ خبخات تجعع ىحه 

ل والخحالت السيجانية، تدسح لمصمبة باالنخخاط مع بيانات العالع الحكيقي السيارات مثل: السعام
والخبخات التي سيقابمػنيا في الجراسة الجامعية والعسل والحياة فالصمبة يتعمسػن افزل عشجما 
يشخخشػن في حل مذكالت ذات مغدػ، تخكد السشاىج عمى السحتػػ والسيارات وخبخات القخن 

تتزسغ ضػاىخ شبيعية ومػضػعات اجتساعية مختبصة بالعمػم  الحادؼ والعذخيغ والتي
 السختمفة التي يػاجييا الصمبة في حياتيع اليػمية.

 
تتفق اآلراء عمى أن االطار الحي أعجتو الذخاكة من أجل ميارات القخن الحادي 

ىػ األكثخ تفريال  وقابمية لمتصبيق بيغ ىحه األشخ، وقج استخجمتو العجيج مغ  والعذخين
لسشطسات والجراسات في السجاالت الجراسية السختمفة، وكحلظ في اقتخاح لسعاييخ مشاىج تبشى ا

( و 45م، 2103عمى أساس ميارات القخن الحادؼ والعذخيغ، وقج اتفق كل مغ الرالح )
 في تحجيج ىحه السيارات كسا يمي: م(3.02 بيرلي و تشارلز)م( و 2108الػشبان)

 تكار:أوال: ميارات اإلبجاع واالب
وىي السيارات التي تديج مغ معخفة الصمبة لمسيارات التي تعجىع لالستعجاد لبيئات 
الحياة والعسل، وتشسية قجراتيع عمى الشجاح السيشي والذخري في ىحا القخن، ومغ ثع التخكيد 
عمى اإلبجاع والتفكيخ الشقجؼ والتػاصل والتعاون الزخورؼ إلعجاد الصالب لمسدتقبل، وتتكػن 

 السجسػعة مغ السيارات الخئيدة إلى ميارات فخعية وىي:ىحه 
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 التفكيخ الشاقج وحل السذكالت. .0
 االترال والتذارك. .2
 االبتكار واإلبجاع. .3

 ثانيا: ميارات تكشهلهجيا السعمهمات ووسائل اإلعالم:
لقج ازداد استخجام التكشػلػجيا في ىحا القخن وخرػصا  ضسغ وسائل اإلعالم التي 

مفة مغ حيث وفخة السعمػمات، والتعاون وتقجيع السداىسات الفخدية، تترف بخرائز مخت
لحلظ وجب عمى الفخد في ىحا القخن أن يكػن قادرا  عمى امتالك العجيج مغ تمظ السيارات التي 

 تتعمق بالسعمػمات واإلعالم والتكشػلػجيا، ومغ ىحه السيارات:
 الثقافة السعمػماتية. .0
 الثقافة اإلعالمية. .2
 لػجيا السعمػمات واالتراالت.ثقافة تكشػ  .3

 ثالثا: ميارات الحياة والسيشة:
تتصمب حياتشا اليػم وبيئات العسل إلى أكثخ مغ مجخد معخفة وميارات تفكيخ، إنيا 
تتصمب القجرة عمى الشجاح في الحياة السعقجة وبيئات العسل ذات التشافذ العالسي في عرخ 

 2116)  بيخزالحياة والعسل، واعتبخىا  تتصمب مغ الصالب االنتباه إلى تصػيخ ميارات
Beers, ) عاممة وقػػ  مدتقال   ومتعمسا   ذاتيا ، مػجيا   ليربح الذخز ميارات تشسي بأنيا 

 اآلخخيغ. وقيادة السدئػلية، وتحسل وإدارة السذخوعات التغييخ، مع التكيف عمى قادرة
 وتتكػن ىحه السجسػعة مغ السيارات مغ عجة ميارات فخعية ىي:

 سخونة والتكيف.ال .0
 التػجو الحاتي. .2
 ميارات اجتساعية وميارات عبخ الثقافات. .3
 اإلنتاجية والسداءلة. .4
 الكيادة والسدئػلية. .5

 مبادئ دمج ميارات القخن الحادي والعذخين في محتهى مشاىج العمهم:
يخػ العجيج مغ الباحثيغ أن تشسية ميارات القخن الحادؼ والعذخيغ تتسثل في ثالث 

ية وىي: التأكيج عمى التصبيق، والتػجيو نحػ بشاء الخوابط، والحث عمى السذاركة، مبادغ أساس
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وحتى تتحقق ىحه السبادغ الثالث يجب مخاعاة األسذ التالية عشج دمج ميارات القخن الحادؼ 
 ( في الشقاط التالية:05، 2104والعذخيغ في محتػػ السشاىج وقج لخرتيا شمبي )

ات مغ العالع الحكيقي وذلظ مغ خالل مػاقف ربط الجانب السعخفي بتصبيق -
 تعخض مذاكل حكيكية تسكغ الستعمع مغ رؤية كيفية ربط تعمسيع بحياتيع وبالعالع الخارجي.

التأكيج عمى الفيع العسيق لمسحتػػ، وذلظ بالتخكيد عمى مذاريع ومذاكل  -
الل التعاون تتصمب مغ الصمبة استخجام معمػماتيع بصخق ججيجة مبتكخة وتػسع فيسيع مغ خ

 والتذارك مع اآلخخيغ.
مداعجة الستعمسيغ عمى فيع عسميات التفكيخ التي يدتخجمػنيا والديصخة عمييا  -

وذلظ بتزسيغ أنذصة معخفية تعكذ استخاتيجيات التفكيخ التي يدتخجمػنيا وتػضح مجػ 
 فعاليتيا في تحقيق اليجف مشيا.

ػل لمسعمػمات، وتحميميا استخجام التكشػلػجيا لسداعجة الستعمسيغ عمى الػص -
وتشطيسيا ومذاركتيا مع اآلخخيغ، والدساح ليع بذكل مدتقل بتحجيج األدوات التكشػلػجية التي 

 تشاسب كل ميسة يقػمػن بيا.
تػفيخ فخص لمستعمسيغ ليربحػا مشتجيغ لمسعخفة، وذلظ بتػفيخ الفخق لبشاء  -

 ع بتقييع مداىسات اآلخخيغ.ونذخ معخفتيع عمى مػاقع تدسح لآلخخيغ بتقييسيا وتدسح لي
انخخاط الستعمسيغ في حل مذكالت معقجة تتصمب ميارات تفكيخ عميا،  -

 ويصبقػن ما تعمسػه وصػال  إلى حمػل ججيجة ومبتكخة لتمظ السذكالت.
تػفيخ جػ العسل التعاوني بيغ الستعمسيغ في جسع السعمػمات، حل  -

 عية.السذكالت، وتذارك األفكار، وخمق أفكار ججيجة إبجا 
مداعجة الستعمسيغ عمى عسل ربط بيغ السػاد الجراسية، والخبط بيغ أفكارىع  -

 وأفكار اآلخخيغ داخل الفرل وخارجو.
ومن خالل البحث والتقري وجج الباحثهن بعض الجراسات التي تتعمق بسهضهع 

ىحه  ( حيث ىجفتم6106) أرنهتدراسة البحث)ميارات القخن الحادي والعذخون( مشيا: 
العمسية، كأحج  واليقطة ذاتيا السشطع التعمع استخاتيجيات مغ كل مدتػػ  تحجيج إلى ةالجراس

 عمى التعخف كحلظ بيشيسا، العالقة شبيعة والتعخف عمى ميارات القخن الحادؼ والعذخيغ
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 العميا الجراسات شمبة لجػ العمسية واليقطة ذاتيا السشطع التعمع استخاتيجيات مغ كل في الفخوق 
 عذػائية عيشة اختيخت(. الجراسي البخنامج الجشذ،) الجيسػغخافية الستغيخات بعس ضػء في

 عام،( 38 -26) بيغ أعسارىع تخاوحت الجشديغ، مغ العميا الجراسات شمبة مغ( 008) قػاميا
 ليحا إعجادىع تع العمسية اليقطة ومكياس ذاتيا السشطع التعمع استخاتيجيات مكياس عمييع شبق

( 1.110) مدتػػ  عشج إحرائية دالة مػجبة ارتباشية عالقة وجػد البحث نتائج ومغ. البحث
 فخوق  وجػد عجم إلى الشتائج وتػصمت ، العمسية واليقطة ذاتيا السشطع التعمع استخاتيجيات بيغ
 ذاتيا السشطع التعمع استخاتيجيات في واإلناث الحكػر درجات متػسصات بيغ إحرائيا   دالة

 مغ كل في( 1.10) داللة مدتػػ  عشج إحرائية داللة ذات خوق ف العمسية، وىشاك واليقطة
 والجكتػراه  الساجدتيخ بخنامجي في العميا الجراسات شمبة بيغ ذاتيا السشطع التعمع استخاتيجيات

 القخن  ميارات لتشسية التػصيات مغ عجد وتع وضعت ،(في الستغيخيغ الجكتػراه  شمبة لرالح)
 .العميا اتالجراس شمبة لجػ والعذخيغ الحادؼ

 لمسخحمة التكشػلػجيا كتب محتػػ  تحميل قامت بم( 6106كسا أن دراسة شيخ العيج)
 الرف شمبة اكتداب مجػ عمى والتعخف والعذخيغ، القخن الحادؼ ميارات ضػء في األساسية

ليا، واعتسجت الباحثة عمى السشيج الػصفي التحميمي واعجت قائسة تحميل لكتب  العاشخ
كأداة لمجراسة وتسثمت عيشة الجراسة بكتب السخحمة  20تبار لكياس ميارات القخن التكشػلػجيا واخ

شالبا وشالبة ومغ  466( في فمدصيغ، وعجد الصالب لمعيشة  9-5االساسية مغ الرف )
  حيث مغ األساسية لمسخحمة التكشػلػجيا كتب بيغ نتائج الجراسة اتداق التحميل

 محتػػ  في السيارات لتػافخ السئػية الشدبة متػسط بمغ حيث السئػية، الشدب تقارب
لسيارات  الصمبة اكتداب مدتػػ  ارتقاء وعجم ،%( 21)  األساسية لمسخحمة كتب التكشػلػجيا

 عجم الشتائج اضيخت كسا ،% 75 بالجراسة السحجد االتقان مدتػػ  إلى والعذخيغ الحادؼ القخن 
   (.البةش شالب،) الجشذ لستغيخ إحرائية داللة ذات فخوق  وجػد

إلى تقييع أداء التجريذ لسعمسي العمػم في ىجفت  (م6105) اليهتيبيدراسة بيشسا 
أدوات البحث إلدراج  وتع اعجاد السخحمة الستػسصة عمى ضػء ميارات القخن الحادؼ والعذخيغ.

ميارات القخن الحادؼ والعذخيغ ، وتحجيج ميارات معمع العمػم في القخن الحادؼ والعذخيغ ، 
 -ميسة لمغاية  -( استجابات )ميسة لمغاية 5( مادة ، مقدسة إلى )65تتكػن مغ ) والتي

أربعة محاور )ميارات الحاسػب  وتكػنت مغأىسية مشخفزة ججا(،  -أىسية مشخفزة 
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الشتائج الحاجة ومغ اىع واستخجام والسيارات التذاركية، وميارات االترال، ميارات التفكيخ(، 
شارع ميارات  20دي لسعمسي العمػم في السخحمة الستػسصة في ندبة إلى تحديغ األداء التجري

 العانيوكذفت دراسة  القخن، وصل البحث إلى عجد مغ التػصيات واالقتخاحات.
(العالقة بيغ الكيع التخبػية وميارات التفكيخ الشاقج في القخن الحادؼ والعذخيغ لجػ م6105)

جراسة بتالميح السخحمة االبتجائية في العخاق، تالميح السخحمة االبتجائية. وتسثمت عيشة ال
واستخجمت الجراسة السشيج الػصفي التحميمي  كسا أن ادوات البحث مؤشخات االشار الشطخؼ 

ن أومغ  نتائج البحث واستبيان مػجو لمخبخاء حػل مشطػمة الكيع التخبػية وميارات التفكيخ. 
العسمية التعميسية و أىسية تكشػلػجيا  ىشالظ دور ميع لسيارات القخن الحادؼ والعذخيغ في

ن ىشاك فخقا بيشيسا حيث أن الػسائل التعميسية ىي أالتعميع ىي أىسية الػسائل التعميسية ، كسا 
جدء مغ تكشػلػجيا التعميع ،وبالتالي فأىسية تكشػلػجيا التعميع ىي األعع واألشسل ، أن يكػن 

تكشػلػجيا التعميع، بسا تذسمو مغ استخجام شبكة  السعمع ىػ الُسرسع والسكيع والسذارك في إنتاج
اإلنتخنت والتعميع عغ بعج، وإنتاج البخامج التعميسية وبخامج السحاكاة.  واوصت الباحثة اتقان 
السيارات األساسية بذكل أفزل مسا ىػ حاصل اآلن حتى يتسكغ الصالب مغ اكسال 

جسػعة السيارات التي حرل ىجفت إلى تحجيج مم( 6104أما دراسة بعظهط ) مياراتيع.
عمييا الصالب الستخخجػن في قدع التخبية الفشية بجامعة شيبة لمسيارات الحادية والعذخيغ. مغ 
ا بالسيارات التالية: ميارات االترال ،  السيع اإلشارة إلى أن ىجف الجراسة كان محجود 

قترخت الجراسة عمى ميارة واالتكشػلػجيا ، اإلدارة الحاتية ، التفكيخ ، واألكاديسية )تخرز(. 
واتبعت  شالبة(. 43شالبا  و  28( عبارة ، شبقت عمى عيشة بمغ عجدىا  )46تكػنت مغ )

وكذفت الشتائج عغ قجرة الصالب عمى الحفاظ عمى السيارات الدابقة  الباحثة السشيج الػصفي
" في بعس عمى الشحػ التالي ، وسجل ميارات االترال "" في الغالب "، وسجل التكشػلػجيا

األحيان "، واإلدارة الحاتية والتفكيخ وسجل األكاديسية" "في الغالب" كحلظ. كسا  بيشت الشتائج 
نو تبيغ عجم وجػد فخوق أعغ فخوق ذات داللة إحرائية فيسا يتعمق باختالف الجشذ. كسا 

( م6104) خسيذوبيشت دراسة  ذات داللة إحرائية فيسا يتعمق بالتأىيل التعميسي الستغيخ.
 الجراسي والعذخيغ والتحريل الحادؼ القخن  ميارات تشسية في SAMR نسػذج استخجام أثخ
العاشخ في مجيخية التخبية والتعميع في بيت لحع وتع تصبيق  الرف شمبة لجػ الكيسياء في
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( شالبا 94الجراسة عمى عيشة قرجية مغ شمبة الرف العاشخ وعيشة الجراسة تكػنت مغ )
غ واستخجمت الباحثة السشيج التجخيبي وتع اعجاد بصاقة مالحطة لسيارات وشالبة في مجسػعتي

القخن الحادؼ والعذخيغ واختبار لمتفكيخ الشاقج في وحجة العزػية مغ كتاب الكيسياء الرف 
. واضيخت الشتائج وجػد فخوق دالة  SAMRالعاشخ، كسا تع اعجاد دليل معمع وفق نسػذج 

ة في ميارات القخن الحادؼ والعذخيغ تعدػ لستغيخ شخيقة احرائيا في متػسط عالمات الصمب
التجريذ لرالح السجسػعة التجخيبية ويػجج فخوق تبعا لستغيخ الجشذ لرالح االناث، وفى 
اختبار التفكيخ كانت فخوق تبعا لستغيخ شخيقة التجريذ لرالح السجسػعة التجخيبية. أما دراسة 

تػافخ ميارات القخن الحادؼ والعذخيغ في  ىجفت إلى التعخف عمى درجة م(6104) ممحم
مقخر التكشػلػجيا لمسخحمة األساسية العميا ودرجة امتالك الصمبة لتمظ السيارات، واستخجمت 
الباحثة السشيج الػصفي باعتساد االستبانة وسيمة لجسع البيانات، وتكػنت عيشة الجراسة مغ 

ت القخن الحادؼ والعذخيغ في كتب ( شالب وشالبة، وتػصمت الجراسة إلى تػفخ ميارا328)
التكشػلػجيا بشدب متفاوتة عمى مختمف السجاالت جاءت مختبة تشازليا  حدب درجة تػافخىا 
كالتالي: )ميارات الحياة والعسل، ميارات التعمع واالبتكار، ميارات تكشػلػجيا السعمػمات 

تالك الصمبة لسيارات ووسائل اإلعالم(، كحلظ وجػد فخوق ذات داللة إحرائية في درجة ام
القخن الحادؼ والعذخيغ تعدػ لستغيخ الشػع االجتساعي لرالح الحكػر، أيزا وجػد فخوق ذات 
داللة إحرائية في درجة امتالك الصمبة لسيارات القخن الحادؼ والعذخيغ تعدػ لستغيخ مكان 

ك الصمبة السجرسة لرالح القخػ، بيشسا ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية في درجة امتال
لسيارات القخن الحادؼ والعذخيغ تعدػ لستغيخ السعجل الجراسي. كسا أن دراسة صجيق 

إلى التعخف ( ىجفت Siddiq & Gochyyev & Wilson, 2017)وقػجيف وولدػن 
عمى قجرة الصمبة عمى التعامل مع السعمػمات الخقسية وتكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت 

( شالب وشالبة في 144حل السذكمة، وتكػنت عيشة الجراسة مغ )والتػاصل والتعاون أثشاء 
)تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت( الحؼ  LDNالرف التاسع، واستخجم الباحثػن اختبار 

يكذف قجرة الصمبة مغ خالل أداءىع عبخ اإلنتخنت مع إعصائيع الػقت الكافي الالزم لتعاون 
، أو الجردشة، Google Docمثل مدتشجات جػجل الصمبة فيسا بيشيع مغ خالل بعس البخامج 

وأسفخت نتائج الجراسة عغ وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ الجشديغ في قجرة الصمبة عمى 
التعامل مع السعمػمات الخقسية  وتكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت لرالح الصمبة الحكػر. كسا 
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القخن الحادؼ والعذخيغ في مقخر عمى مجػ تزسيغ ميارات  م(2016)أكجت دراسة سبحي 
العمػم السصػر لمرف األول الستػسط بالسسمكة العخبية والدعػدية، واستخجمت الباحثة السشيج 
الػصفي التحميمي باستخجام استسارة تحميل السحتػػ، وتسثمت عيشة الجراسة مقخرات العمػم 

(، وقج أضيخت 6وعجدىا ) 0437- 0436السصػرة لمرف األول الستػسط لمفرميغ لعام 
نتائج الجراسة انخفاض مدتػػ تزسيغ مقخرات العمػم السصػرة لسيارات القخن الحادؼ 

%، حيث بمغت ندبة تشاول السقخرات لبعس السيارات الحياتية 22,86والعذخيغ بشدبة 
صفخ%، لحلظ أوصت الباحثة بأىسية إعادة الشطخ في مقخرات العمػم السصػرة لمسخحمة 

تتزسغ السيارات الحياتية لمقخن الحادؼ والعذخيغ برػرة تحقق مبجأ الستػسصة، بحيث 
االستسخارية والتكامل، نطخا ألىسية ىحه السيارات في إعجاد الفخد القادر عمى مػاكبة التصػرات 

ىجفت الى   (Heinrichs, 2016)والتغيخات التي قج تػاجيو. بيشسا دراسة ىايشخيتر
دؼ والعذخيغ في بخنامج ثشائي المغة،) دراسة حالة (، حيث استكذاف تأثيخ ميارات القخن الحا

في  20في تشسية ميارات القخن  DLأن اليجف ىػ استكذاف االنطسة والسسارسات في بخنامج 
جشػب كاليفػرنيا ، وتع جسع السعمػمات عغ شخيق السقابالت ومجسػعات التخكيد واستعخاض 

 20سة وتحجيج الشطع التى تجعع ميارات القخن الػثائق وتع خالليا االجابة عمى اسئمة الجرا
الستقجمة واضيخت الشتائج أن البخنامج ثشائي المغة كان ذو ججوػ كبيخة عشج تزسشو لسيارات 

 , Ahonen & Kimmunen)القخن الحادؼ والعذخيغ. كسا ىجفت دراسة اىػنيغ وكيشػيغ 
ل مغ ميارات القخن الحادؼ لمتعخف عمى السيارات التي يحتاجيا الصمبة في السدتقب( 2015

والعذخيغ والتي تعتبخ األكثخ قيسة، واستخجم الباحثان استبانة لجسع البيانات مغ الصمبة حػل 
(، وقج أضيخت الشتائج 9-5( شالبا مغ الرفػف )708السيارات، وتكػنت عيشة الجراسة مغ )

ات واالتراالت والتي أن أكثخ السيارات التي يحتاجيا الصمبة ىي ميارات تكشػلػجيا السعمػم
تأتي في السختبة الثانية مغ ميارات الحياة والعسل ومشيا السيارات االجتساعية والتعاون. 

إلى التعخف عمى درجة تػافخ ميارات القخن الحادؼ ( 6102)وأشارت دراسة الغامجؼ 
ة، وقج والعذخيغ الالزم تػافخىا في محتػػ كتب الخياضيات لمرفػف العميا لمسخحمة االبتجائي

استخجم الباحث السشيج الػصفي التحميمي وقج استخجم أسمػب تحميل السحتػػ مغ خالل بشاء 
( ميارة عمى سبعة مجاالت، وكانت نتائج الجراسة إلى 53أداة تحميل وقج بمغ عجد السيارات )
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%( في محتػػ كتب الخياضيات لمرف 40.2تػفخ ميارات القخن الحادؼ والعذخيغ بشدبة )
%( في محتػػ كتب الخياضيات لمرف الخامذ 42.2البتجائي، بيشسا بمغت )الخابع ا

االبتجائي وكانت بجرجة متػسصة، وارجع الباحث الدبب لمتشطيع الحمدوني الحؼ تتستع بو 
سالسل الخياضيات الحالية.  أما دراسة اونجاردوانج  وكانجانػس  وتػيباؼ   

(Ongardwanich & Kanjanawasee & Tuipae, 2015)  ىجفت إلى تصػيخ
وتقييع ميارات القخن الحادؼ والعذخون كسا يخاىا شمبة السجارس التايالنجييغ، ومغ ىحه 
السيارات ميارة التعمع واالبتكار وتكشػلػجيا السعمػمات والحياة والسيشة، وقام الباحثػن بإعجاد 

ت عيشة الجراسة سؤال، وتسثم 44مكياس ميارات القخن الحادؼ والعذخون، تكػن السكياس مغ 
( شالبا مغ شمبة مجارس تايالنج، ومغ نتائج الجراسة تبيغ أن ميارات الحياة والسيشة 836ب )

تعتبخ أكثخ أىسية مغ ميارات القخن الحادؼ والعذخون، حيث يكتدب الصالب فييا السخونة 
 يامة لمحياة.والتكيف والسبادرة والتػجيو الحاتي والسيارات االجتساعية وغيخىا مغ السيارات ال

بتحجيج الكفاءة الحاتية لمصمبة  (Ait, et al, 2015)وقامت دراسة آيت وآخخيغ  
لتحجيج أىسية ميارات القخن الحادؼ والعذخيغ والكيع السختبصة بيا بحيث تسكشيع مغ الشجاح في 

( مغ شمبة الرف الثاني عذخ في 294حياتيع السدتقبمية، وتكػنت عيشة الجراسة مغ )
واستخجم الباحثػن أداة االستبانة لجسع البيانات، وأشارت الشتائج إلى عجم وجػد  السجارس،

فخوق ذات داللة إحرائية بيغ متػسط قيع ميارات القخن الحادؼ والعذخيغ والكيع السختبصة بيا 
حيث ان الصالب يذعخون اكثخ دقة عشجما يسارسػن ميارات التػاصل والبحث وميارات 

 البحث.
ميارات القخن الحادؼ والعذخيغ التي يسكغ دمجيا  (6101)اسة شمبي بيشسا حجدت در 

في مشاىج العمػم بسخحمة التعميع األساسي بسرخ، ووصف لكيفية دمج ىحه السيارات في 
مشاىج العمػم، وقج استخجمت الباحثة السشيج الػصفي التحميمي لمػصػل إلى قائسة ميارات 

دلفاػ كأحج أساليب الجراسات السدتقبمية مغ خالل القخن الحادؼ والعذخيغ واستخجمت أسمػب 
( مغ الخبخاء، وأسمػب تحميل السحتػػ لتحميل محتػػ كتب العمػم 05ثالث جػالت مع عجد )

( كتب دراسية، وتػصمت الجراسة إلى اشار مقتخح يتكػن مغ 6لمسخحمة األساسية والتي بمغ )
وفخعية، كسا تػصمت الجراسة إلى  ثالث مجسػعات مغ السيارات، لكل مشيا ميارات أساسية

( م6101كسا أن دراسة غانع ) أن ىشاك تجني واضح في تشاول ىحه السيارات في كتب العمػم.
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ىجفت الجراسة الى معخفة فاعمية استخاتيجيات مقتخحة في تجريذ العمػم قائسة عمى نطخية 
م الباحث السشيج الػصفي الحكاءات الستعجدة في تشسية ميارات القخن الػاحج والعذخيغ، واستخج

لتحجيج السيارات السشاسبة لتالميح الرف الثاني االعجادؼ كسا اتبع السشيج التجخيبي لكياس 
تمسيحا وكانت اداة الجراسة بصاقة  72فاعمية االستخاتيجية السقتخحة  تسثمت عيشة الجراسة في 

تفػق السجسػعة مالحطة شبقت عمى السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة واضيخت الشتائج 
التجخيبية عمى الزابصة في التصبيق البعجؼ لبصاقة السالحطة . واوصت الباحثة بتشسية 
ميارات العرخ الحالي لجػ تالميح السخحمة االعجادية واكدابيع القجرات والسيارات الزخورية 

 لسدتقميع.
لثانػية مغ ( إلى تقػيع مشاىج العمػم الذخعية بالسخحمة ام6106وىجفت دراسة الشاجع )

( استبانات 3وجية نطخ السعمسيغ في ضػء ميارات القخن الحادؼ والعذخيغ. وتع اعجاد )
وىى)استبانة ميارات القخن الحادؼ والعذخيغ واستبانة الستصمبات لتحقيق ميارات القخن 
الحادؼ والعذخيغ واستبانة مجػ تػافخ متصمبات لتحقيق ميارات القخن الحادؼ والعذخيغ(، 

ائج الجراسة أن جسيع أىجاف القخن الحادؼ والعذخيغ متػافخة بجرجات متػسصة، أما ومغ نت
 مجال السحتػػ متػافخة بجرجات متفاوتة.

(  ىجفت الى قياس ميارات القخن الحادؼ Sukor, 2010)أما دراسة سػكخ 
اعجاد  والعذخيغ في الكيسياء ومقارنة مدتػػ الصالب وفقا لمحالة االقترادية واالجتساعية وتع

االترال  –التفكيخ االبتكارؼ  –اختبار يتكػن مغ خسذ مجاالت ) محػ االمية الخقسية 
والكيع الخوحية ( وتع التأكج مغ صجق وثبات االداة عغ شخيق  –االنتاجية العالية  –الفعال 

استخجام معادلة كيػدر رتذاردسػن، واضيخت الشتائج ان الصالب ن الحالة االقترادية 
ية العالية حققػا مدتػػ اعمى مغ زمالئيع مغ السدتػػ السشخفس ووضع الباحث واالجتساع

 مقتخحات لتحديغ ميارات القخن الحادؼ والعذخيغ لمصالب وخاصة في تعمع وتعميع الكيسياء.
 مذكمة الجراسة:

مغ أىجاف التعميع إنذاء جيال  متصػرا  قادرا  عمى االبجاع، وحل السذكالت التي تػاجيو، 
ة تصػرات العرخ الحجيث، لحا وجج الباحثػن بعج االشالع عمى الجراسات الدابقة ومػاكب

واالدبيات، أنو البج لمصمبة أن ُيتقشػا بعس السيارات التي تداعج عمى خػض سػق العسل 
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والتكيف مع احتياجات العرخ، ومغ ىحه السيارات ميارات القخن الحادؼ والعذخيغ وىى 
عمى الصمبة اكتدابيا ويجب عمى السختريغ إدراجيا لمسشاىج  ميارات في غاية األىسية يجب

الجراسية لحلظ فكان البج مغ معخفة مجػ امتالك الصالب لسيارات القخن الحادؼ والعذخيغ 
داخل مجارسشا في قصاع غدة وفي فمدصيغ عامة، فقام الباحثػن بإعجاد ىحه الجراسة لمتعخف 

وتع اختيار  والعذخيغ الحادؼ القخن  لسيارات لعميااألساسية ا السخحمة شمبة عمى مجػ امتالك
ىحه السخحمة كػنيا السخحمة الػسط في التعميع والتي يسكغ لمصمبة في ىحه السخحمة اكتداب 

 السيارات الالزمة في الجراسة.  
 التالي:  الخئيذ وتسثمت مذكمة الجراسة بالدؤال

  الحادي القخن  تلسيارا العميا األساسية السخحمة طمبة امتالك مجى ما 
 ؟فمدظين في والعذخين

 ويشبثق من الدؤال الخئيذ االسئمة الفخعية االتية:
الػاجب امتالكيا لصمبة السخحمة  غيما ىي ميارات القخن الحادؼ والعذخ  .0

 ؟االساسية العميا في فمدصيغ
امتالك شمبة السخحمة األساسية العميا لسيارات القخن الحادؼ  ػما مج .2

 غ؟غ في فمدصييوالعذخ 
( بيغ درجة α≤ 1.15عشج مدتػػ داللة )  إحرائياىل تػجج فخوق دالة  .3

 –غ باختالف متغيخ الرف الجراسي )سابع يامتالك الصمبة لسيارات القخن الحادؼ والعذخ 
 تاسع(؟ -ثامغ 

( بيغ درجة α≤ 1.15عشج مدتػػ داللة )  إحرائياىل تػجج فخوق دالة  .4
 متغيخ )السعجل الجراسي(؟ فغ باختاليالعذخ امتالك الصمبة لسيارات القخن الحادؼ و 

 فخضيات الجراسة: 
درجة ( بيغ α≤ 1.15عشج مدتػػ داللة )  إحرائياال تػجج فخوق دالة  .0

 (.رف الجراسيباختالف متغيخ )ال امتالك الصمبة لسيارات القخن الحادؼ والعذخيغ
درجة  ( بيغα≤ 1.15عشج مدتػػ داللة )  إحرائياال تػجج فخوق دالة  .2

 (.السعجل الجراسيف متغيخ )باختال متالك الصمبة لسيارات القخن الحادؼ والعذخيغا
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 أىجاف الجراسة 
 الػاجب عمى الصمبة امتالكيا. غيتحجيج ميارات القخن الحادؼ والعذخ  .0
امتالك شمبة السخحمة األساسية العميا لسيارات القخن الحادؼ  ػمعخفة مج  .2

 غ في فمدصيغ.يوالعذخ 
السعجل الجراسي ( عمى  -الستغيخات )الرف الجراسي أثخ كل مغمعخفة  .3

لسيارات القخن الحادؼ  السخحمة األساسية العميا شمبة درجة امتالكمػضػع الجراسة وىػ 
  .غيوالعذخ 

 أىسية الجراسة
 ىحه الجراسة قج تفيج فيسا يمي:

 غ لمصمبة.يىسية ميارات القخن الحادؼ والعذخ أ بيان  .0
لسيارات  ساسية العميامتالك  شمبة السخحمة األتفيج السختريغ بسعخفة مجػ ا .2

 غ.يالقخن الحادؼ والعذخ 
 االىتسام بالسيارات التي تػاكب تصػرات العرخ وتشسي قجرات الصالب. .3
تػجيو نطخ كل مغ مخصصي السشاىج والتخبػييغ والسعمسيغ إلى أىسية ميارات  .4

 وتدويجىع بتمظ السيارات.  غيالقخن الحادؼ والعذخ 
 حجود البحث 

 السخحمة شمبة امتالك مجػ : اقترخ البحث عمى معخفةحجود مهضهعية .0
 .فمدصيغ في والعذخيغ الحادؼ القخن  لسيارات العميا األساسية
: اقترخ البحث عمى شمبة السخحمة األساسية العميا في السجارس حجود بذخية .2

 الحكػمية بقصاع غدة.
م 2108ألول لعام : تع تصبيق ىحا البحث في الفرل الجراسي احجود زمانية .3

 م2109 –
 : السجارس الحكػمية في محافطة الػسصى.حجود مكانية .4
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 مرظمحات الجراسة: 

  ن: بميارات القخن الحادي والعذخ 
ىي مجسػعة مغ السيارات التي يجب عمى الصالب امتالكيا حتى يػاكب تصػرات ىحا 

 -جيا ووسائل االعالم والتكشػلػ  -بجاع واالبتكارساسية وىي اإلأالعرخ وىي تتزسغ ميارة 
 .والحياة والسيشة

  ساسية العمياالسخحمة األ  
 ،األساسية الجنياىي مخحمة السدتػػ التعميسي الستػسط، وتكػن بيغ مخحمتي التعميع 

والتعميع الثانػؼ، ويتكػن مغ ثالث مخاحل أساسية مجة كل مخحمة سشة دراسية كاممة، وىي 
 لدامي حكػمي وبالسجان لمسػاششيغ.إتعميع مخحمة اسي، وىي مخحمة التعميع السكسمة لمتعميع األس

 الجراسة إجخاءات
 مشيج الجارسة:

حيث أنو السشيج السشاسب لتحقيق ىجف ، استخجم الباحثػن السشيج الػصفي التحميمي
العمسي السشطع لػصف ضاىخة أو مذكمة محجدة،  الجراسة ومغ خاللو يتع التحميل والتفديخ

عغ الطاىخة أو السذكمة، وترشيفيا  شخيق جسع بيانات ومعمػماتوترػيخىا كسيا  عغ 
 القخن  لسيارات العميا األساسية السخحمة طمبة امتالك مجى وتحميميا بجقة. وذلظ لسعخفة

 .فمدظين في والعذخين الحادي
 مجتسع الجراسة:

 فمدصيغفي مجارس  ساسية العميالسخحمة األا شمبةيتسثل مجتسع الجراسة في جسيع   
 م.2109-2108عام ل

 عيشة الجراسة: 
في مجارس  ساسية العمياالسخحمة األ شمبةمغ  شالبا  ( 021تسثمت عيشة الجراسة في )  

حيث تع اختيارىا بالصخيقة العذػائية ، م2109-2108قصاع غدة لعام السحافطة الػسصى ب
تصبيق االستبانة عمى الصمبة مغ خالل معمسييع ألنيع أكثخ خبخة بصمبتيع وأكثخ  البديصة، وتع

 معخفة بسيارات الصمبة وذلظ مغ خالل الحػار والسشاقذة تصبيق االنذصة أثشاء الذخح ، وذلظ
 لتحقيق ىجف الجراسة.
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  أداة الجراسة:
 :االستبانة 

مغ فقخاتيا ولية بحيث تكػنت برػرتيا األ أسئمة وبشػد االستبانةقام الباحثػن بإعجاد 
 غ:يساسية لمقخن الحادؼ والعذخ فقخة مػزعة في ثالث محاور وىي السيارات األ (21)

 ميارات االبجاع واالبتكارالسحهر األول: 
 ميارات تكشهلهجيا السعمهمات ووسائل اإلعالمالسحهر الثاني: 

 ميارات الحياة والسيشة.السحهر الثالث:  
لفقخات  أفخاد العيشةمكياس لكارت الخساسي لكياس استجابات استخجام الباحثػن و 
بجرجة  -بجرجة متػسصة –بجرجة كبيخة  -بجرجة كبيخة ججاوىى مػزعة كالتالي )  االستبانة

 عغ الصمبة مغ خالل مجرسييع.االستبانة ، وتع االستجابة ألسئمة بجرجة قميمة ججا( –قميمة 
 
 

 :بشهد االستبانةصجق وثبات 
شمبة العمػم بالسخحمة األساسية العميا  عمى عيشة عذػائية مغ االستبانةشػد ب تع عخض

بسثابة العيشة االستصالعية لمجراسة، شالبا  وشالبة، وىع ( 21عجدىع) بمغمغ مجارس قصاع غدة 
 مغ أجل حداب الرجق والثبات ألداة الجراسة، وفق الخصػات التالية:

 :االستبانة اواًل: صجق 
 ن:صجق السحكسي -1

ساتحة أعمى مجسػعة مغ السحكسيغ والسختريغ مغ  االستبانةفقخات تع عخض 
عادة صياغة لبعس الفقخات إ الجامعات وتع االستجابة آلراء السحكسيغ حيث تع ححف وتعجيل و 

 (.0ممحق رقم ) ،لالستبانة لمػصػل لمرػرة الشيائية 
 :داةصجق األ-6
 الجاخمي: قاالتدا 
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مع السجال الحؼ االستبانة مجػ اتداق كل فقخة مغ فقخات االتداق الجاخمي يقرج بو  
حداب  عغ شخيقوذلظ مغ لالستبانة تشتسي إليو ىحه الفقخة، وقج تع حداب االتداق الجاخمي 

 والجرجة الكمية لمسجال نفدو.االستبانة معامالت االرتباط بيغ كل فقخة مغ فقخات مجاالت 
 :نتائج االتداق الجاخمي 

امل االرتباط بيغ كل فقخة مغ فقخات السجال األول والجرجة الكمية مع( 0ججول )يػضح 
 ل.لمسجا

 مجال والجرجة الكمية لمسجالكل معامل االرتباط بين كل فقخة من فقخات  ( 0ججول )
 الفقخة

معامل 
 بيخسهن 

 الفقخة
معامل 
 بيخسهن 

 الفقخة
معامل 
السحهر  السحهر الثاني األولالسحهر  بيخسهن 

 الثالث
0 1.766** 5 1.788** 02 1.750** 

6 1.833** 6 1.448* 03 1.487* 

3 1.445* 01 1.628** 04 1.612** 

1 1.540* 00 1.568** 05 1.444* 

2 1.446* 06 1.434 06 1.795** 

3 1.801** 03 1.605** 61 1.742* 

4 1.444* 01 1.652**   

 .0.444=  0.05لة ( عشج مدتهى دال 05) قيسة ر الججولية عشج درجة حخية*  -
 0.561= 0.01( عشج مدتهى داللة 18)  قيسة ر الججولية عشج درجة حخية**  -

( دالة إحرائيا  عشج مدتػػ االستبانةيتزح مغ الججول الدابق أن جسيع فقخات األداة )
 ( وىي قخيبة ججا مغ قيسة )ر( الججولية.02باستثشاء فقخة رقع ) α=0.05 داللة 

 :الرجق البشائي 
صجق األداة الحؼ يكيذ مجػ تحقق األىجاف التي تخيج  ىػالرجق البشائي ب ويقرج

ارتباط كل مجال مغ مجاالت الجراسة بالجرجة الكمية  ػمج حيث يحجداألداة الػصػل إلييا، 
 لفقخات االستبانة.

 :نتائج الرجق البشائي 
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التي  يعتبخ الرجق البشائي أحج مقاييذ صجق األداة الحؼ يكيذ مجػ تحقق األىجاف
تخيج األداة الػصػل إلييا، ويبيغ مجػ ارتباط كل مجال مغ مجاالت الجراسة بالجرجة الكمية 

 .االستبانةلفقخات 
 .االستبانةحاور معامالت االرتباط في جسيع م( 6ججول )يبيغ 

 (6ججول )
 .لالستبانةوالجرجة الكمية  االستبانةمعامل االرتباط بين كل مجال من مجاالت 

أن معامالت االرتباط دالة احرائيا عشج مدتػػ السعشػية نالحع  مغ خالل الججول  
=0.05α  وىحا يؤكج عمى مجػ ارتباط السحاور الثالثة، وىحا يجل عمى صجق األداة في قياس

 ما وضعت لكياسو.
 : فقخات االستبانة ثانيًا: ثبات 

أكثخ  تيانفذ الشتيجة لػ تع إعاداالستبانة أن تعصي ىحه االستبانة أسئمة يقرج بثبات 
 . االستبانةيعشي االستقخار في نتائج  وىحامغ مخة تحت نفذ الطخوف والذخوط، 

 معامل ألفا كخونباخ  حدابمغ خالل االستبانة  تحقق مغ ثباتبال قام الباحثػن و 
Cronbach's Alpha Coefficient :وكانت الشتائج كسا ىي مبيشة في الججول 

 (3)ججول
 فقخات االستبانةاس ثبات نتائج اختبار ألفا كخونباخ لقي  

 لفا كخونباخأمعامل  حهرالس م
 1.712 ميارات االبجاع واالبتكارالسحهر األول:   0

 حهرالس م
عامل م

 بيخسهن 
 لالرتباط

القيسة االحتسالية 
(Sig). 

 1.111 **1.910 ميارات االبجاع واالبتكارالسحهر األول:   0

السعمهمات  اميارات تكشهلهجيالسحهر الثاني:  6
 1.111 **1.871 ووسائل اإلعالم

 1.111 **1.848 ميارات الحياة والسيشة.السحهر الثالث:  3
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ميارات تكشهلهجيا السعمهمات ووسائل السحهر الثاني:  6
 اإلعالم

1.683 

 1.655 ميارات الحياة والسيشة.السحهر الثالث:  3
 1.522 ككل االستبانة

لجسيع السحاور في أن قيسة معامل ألفا كخونباخ كانت مقبػلة  يتزح ججولال مغ خالل
( وىحا يعشى أن معامل الثبات 1.855) ككللالستبانة قيسة معامل ألفا  حيث أن، االستبانة 

 وفقخاتيا.االستبانة وىحا يؤكج ثبات  ،مختفع ندبيا  
 
 :األساليب اإلحرائية السدتخجمة في الجراسة 

مغ خالل بخنامج التحميل اإلحرائي  احرائيا  االستبانة نتائج تحميل ب قام الباحثهن 
Statistical Package for the Social Sciences   .(SPSS) 

  
 استخجام األدوات اإلحرائية التالية:وتع 
 ( معامل ارتباط بيخسػنpearson’s Correlation Coefficient لكياس )

 بيغ الستغيخات. درجة االرتباط يدتخجم ىحا االختبار لجراسة العالقة
 ( اختبار ألفا كخونباخCronbach's Alpha لسعخفة ثبات ) األداة

 .(االستبانة)
  التكخارات والستػسصات الحدابية والشدب السئػية.حداب 
  تحميلANOVA .لمتبايغ األحادؼ 

 نتائج الجراسة:
ان بياإلجابة عغ أسئمة الجراسة و  عغ شخيقالباحثػن بعخض نتائج الجراسة، وذلظ  قام

يا لتحقيق ىجف الجراسة وىػ التي تع التػصل إلييا مغ خالل تحميل فقخاتاالستبانة نتائج  أىع
 .فمدصيغ في والعذخيغ الحادؼ القخن  لسيارات العميا األساسية السخحمة شمبة امتالك مجػ

  اإلجابة عمى الدؤال األول:
 ويشز الدؤال األول عمى ما يمي:

 غ؟يعذخ ما ىي ميارات القخن الحادؼ وال .0
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قام الباحثػن بتػضيح ميارات القخن الحادؼ والعذخيغ بذكل مفرل في الجدء الشطخؼ. 
 حيث تع تػضيح السيارات األساسية لمقخن الحادؼ والعذخيغ كسا يمي:

 . واالبتكار االبجاع ميارة -0
 .التفكيخ الشاقج وحل السذكالت 
 .االترال والتذارك 
 .االبتكار واإلبجاع 
 . عمهمات ووسائل االعالمتكشهلهجيا الس -6
 السعمػماتية الثقافة . 
 االعالمية الثقافة . 
 السعمػمات واالتراالت تكشػلػجيا ثقافة . 
 . والسيشة الحياة ميارة -3
 والتكيف السخونة . 
 الحاتي والتػجيو السبادرة. 
 اجتساعية ميارات . 
 السداءلة االنتاجية. 
 والسدؤولية الكيادة. 

  :لثانيااإلجابة عمى الدؤال 
 ويشز الدؤال الثاني عمى ما يمي:

 في والعذخين الحادي القخن  لسيارات العميا األساسية السخحمة طمبة امتالك مجىما 
 ؟فمدظين

التكخارات، والستػسط الحدابي، الشدب و حداب  تع اإلجابة عمى ىحا الدؤال مغ خالل
 :يالتال ولفي الججضحة كسا وىي مػ االستبانة في  حػرواالنحخاف السعيارؼ لكل فقخة ولكل م
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 (1)ججول 
والجرجة الكمية  االستبانة حاورالستهسط الحدابي واالنحخاف السعياري والهزن الشدبي لس 

 لالستبانة

الستهسط  حهرالس م
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

الشدبة 
 التختيب السئهية

 0 %81 1.99 4.1 ميارات االبجاع واالبتكارالسحهر األول:   0

ميارات تكشهلهجيا السعمهمات لسحهر الثاني: ا 6
 3 %76 0.13 3.8 ووسائل اإلعالم

 2 %78 0.15 3.9 ميارات الحياة والسيشة.السحهر الثالث:  3
  %45 0.16 3.6 ككلاالستبانة 

ن %( كسا أ78ندبة مختفعة وىى )االستبانة احتمت يتزح مغ الججول الدابق 
( 4.1( أعمى متػسط حدابي )ارات االبجاع واالبتكارميلمسحػر االول )الستػسط الحدابي 

حيث االستبانة %( وىي درجة مختفعة كسا أنيا أعمى ندبة بيغ محاور 81وبشدبة مئػية )
احتمت التختيب األول، ويعدو الباحثػن ذلظ إلى رغبة الصمبة السدتسخة لمتفكيخ واالبجاع ومػاكبة 

 (ميارات الحياة والسيشةتل السحػر الثالث )التصػر والبحث عمى كل ما ىػ ججيج، بيشسا اح
%( ويخجع ذلظ إلى مجػ وعي الصمبة بأىسية العسل الجساعي 78التختيب الثاني بشدبة )

ووسائل  ميارات تكشػلػجيا السعمػماتوالسذاركة في حل السذكالت، أما السحػر الثاني)
عدو الباحثػن ذلظ إلى %( وىى ندبة متػسصة، وي76احتل التختيب الثالث بشدبة ) (اإلعالم

تػجو الصمبة الستخجام التكشػلػجيا في التػاصل واالمػر الذخرية بذكل أكبخ مغ عسميات 
 البحث مغ أجل العمع والعسمية التعميسية. 

ميارات م( حيث أن السحػر الثاني )2107وىحه الشتائج تتعارض مع نتائج دراسة ممحع)
%( والسحػر االول 80.0ل التختيب االول بشدبة )احت (ووسائل اإلعالم تكشػلػجيا السعمػمات
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%(. كسا تتعارض مع دراسة 79.8احتل التختيب الثالث بشدبة )(ميارات االبجاع واالبتكار)
 ( حيث أن محػر االبجاع واالبتكار اتخح ندبة ضعيفة ججا.2104شمبي )

لتخبػييغ وقج قام الباحثػن باستصالع آراء عجد مغ السعمسيغ والسذخفيغ والسختريغ ا
وذلظ كتقييع معيارؼ ليحه الفقخات االستبانة حػل ندبة مدتػػ الخضا لشدب تػافخ فقخات بشػد 

 وكانت الشتائج حدب رأؼ االغمبية كسا يمي:
 ججول يهضح ندبة مدتهى الخضا لفقخات بشهد االستبانة

 الشدبة الفقخة م
 %31أقل من  يقجم أفكار وحمػل تتسيد باألصالة واالبتكار.  1
 %31أقل من  يحمل ويقػم األدلة والحجج والسعتقجات بفاعمية. 2
 %46-31  يفدخ البيانات ويتػصل الستشتاجات مشصكية.  3
 %46-31  يدتصيع تحجيج السذكمة بجقة. 4
 %31أقل من  يزع خصة محكسة لحل السذكمة.  5
 %46-31  يعبخ عغ األفكار العمسية بألفاظ سميسة . 6
 % فأكثخ51 ء ووجيات الشطخ االخخػ.يتقبل اآلرا 7
 
 
 
 
 
 
 

 السحهر الثاني: ميارات تكشهلهجيا السعمهمات ووسائل االعالم 
 الشدبة الفقخة م
 %46-31 يدتخجم التكشػلػجيا كأداة لمبحث والتقري.  8
 %46-31  يقػم السعمػمات تقػيسا ناقجا . 9
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 ( رميارات االبجاع واالبتكا األول ) سحهرتحميل فقخات النتائج 

 (2ججول )
من الستهسط الحدابي واالنحخاف السعياري والهزن الشدبي لكل فقخة من السحهر األول 

 االستبانة

الستهسط  الفقخة م
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

الهزن 
 التختيب الشدبي

 %46-31  يختار مرادر معمػماتية وفق السيام العمسية.  10

يدتخجم التقشيات الحجيثة في حل السذكالت  11
 واتخاذ القخار.

 %31أقل من 

 %46-31 يدتخجم التكشػلػجيا لمتعبيخ عغ أفكاره . 12
 %31أقل من  يسيد بيغ الحقائق واآلراء في وسائل االعالم.  13

يقجم أمثمة عمى تقشيات ججيجة وحجيثة لمتقجم  14
 العمسي.

31-46% 

 
 

 الثالث: ميارات الحياة والسيشة. السحهر
  

 الشدبة الفقخة م
 %46-31 يبادر الكتداب مدتػيات أعمى مغ السيارات. 15
 %46-31 الججيجة والسختمفة.  واألدواريتكيف مع القػانيغ  03
 % فأكثخ51 يمتدم بقػاعج وأخالقيات العسل الجساعي.  17
 %46-31 يسارس السخاقبة الحاتية ألداء عسل.  18
 %46-31 يجيخ الػقت بفاعمية ويحتخم قيستو. 19

يدتخجم السيارات الذخرية وميارات حل  20
 السذكالت.

 %31أقل من 
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 2 78 1.96 3.9 يقجم أفكار وحمهل تتسيد باألصالة واالبتكار.  0

يحمل ويقهم األدلة والحجج والسعتقجات  6
 3 81 0.18 4.1 بفاعمية.

 1 81 0.18 4.1 يفدخ البيانات ويتهصل الستشتاجات مشظقية.  3
 3 78 0.12 3.9 يدتظيع تحجيج السذكمة بجقة. 1
 4 76 1.95 3.8 يزع خظة محكسة لحل السذكمة.  2
 0 86 1.70 4.3 يعبخ عن األفكار العمسية بألفاظ سميسة . 3
 6 82 0.08 4.0 يتقبل اآلراء ووجيات الشظخ االخخى. 4

  %51 1.66 1.1 الكل
 السحهر ىسا:يتزح من الججول أن أعمى فقختين في ىحا 

 .%86بشدبة  ( يعبخ عغ األفكار العمسية بألفاظ سميسة6فقخة رقع )
. وىحه الشتيجة تتفق %82بشدبة  ( يتقبل اآلراء ووجيات الشطخ األخخػ 7والفقخة رقع )
 م(2107مع  دراسة ممحع )

 ويعدو الباحثهن ذلك الى:
اآلراء واألفكار فيسا قجرة الصمبة عمى التعبيخ عغ أفكارىع واعصائيع الفخصة لتبادل  -

 بيشيع.
وعي السعمسػن بأساليب التعمع الحجيثة والستشػعة لتشسية افكارىع واحتخام بعزيع  -

 البعس.
كسا ان تػافخ ىحه الفقخات بيحه الشدبة تعبخ ندبة الخضا فييا عالية ججا كسا أوضح 

 التخبػييغ والسختريغ.
 الية :ل تختيب لمفقخات التأقن أونالحع من الججول الدابق 

  يدتصيع تحجيج السذكمة بجقة. وىحه الشتيجة تتعارض مع نتائج دراسة
 م(2107ممحع )

 .يزع خصة محكسة لحل السذكمة 
 ويعدو الباحثهن ذلك إلى:
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قمة خبخة الصمبة في الحياة يجعميع أقل قجرة عمى حل السذكالت.  -
  (.Sukor, 2010وىحا ما اكجت عميو دراسة سػكخ )

 وعييع بآلية إعجاد الخصط لحل السذكالت. صغخ عسخ الصمبة وعجم -
وبالخغع مغ ىحه الفقخات احتمت أقل تختيب إال أنيا تعتبخ ندب عالية ومدتػػ الخضا 

 فييا مختفع بالشدبة لصمبة السخحمة االساسية العميا وذلظ حدب آراء السختريغ التخبػييغ.
 (ائل اإلعالمميارات تكشهلهجيا السعمهمات ووسالثاني ) حهرتحميل فقخات الس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (3ججول )

الثاني  حهرقيسة الستهسط الحدابي واالنحخاف السعياري والهزن الشدبي لكل فقخة من الس
 االستبانةمن 

الستهسط  الفقخة م
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

الهزن 
 التختيب الشدبي% 

 0 86 1.90 4.3 يدتخجم التكشهلهجيا كأداة لمبحث والتقري.  5
 3 81 1.94 4.1 قهم السعمهمات تقهيسا ناقجًا.ي 6

يختار مرادر معمهماتية وفق السيام  01
 6 82 0.14 4.0 العمسية. 



 د جمدي سعيد عقل   

 الباحثة سهري سليم عزام   

 الباحثة إميان محيد أبو موسى

 

مدى امتالك طلبة املرحلة األساسية العليا 

 ملهارات القرن احلادي والعشرين يف فلسطني

 

)460 ) 
 

يدتخجم التقشيات الحجيثة في حل السذكالت  00
 1 74 1.98 3.7 واتخاذ القخار.

 4 64 0.02 3.2 يدتخجم التكشهلهجيا لمتعبيخ عن أفكاره . 06

آلراء في وسائل يسيد بين الحقائق وا 03
 2 74 0.06 3.7 االعالم. 

يقجم أمثمة عمى تقشيات ججيجة وحجيثة  01
 3 74 0.17 3.7 لمتقجم العمسي.

  %43 0.13 3.5 الكل
 :ىسا حهريتزح من الججول أن أعمى فقختين في ىحا الس

  .يدتخجم التكشػلػجيا كأداة لمبحث والتقري 
 سية. يختار مرادر معمػماتية  وفق السيام العم 

 ويعدو الباحثػن ذلظ الى :
 وىحا اىتسام الصمبة بالتصػرات الحجيثة ومتابعة التقشيات الحجيثة والتكشػلػجيا ،

 (Ait, et al, 2015)ما أكجتو دراسة آيت وآخخيغ 
  مصمبة لسرادر السعمػمات السشاسبة لمبحث والتقري.السعمسيغ لتػجيو 

 خات مدتػػ الخضا فييا عالي ججا .ويعتبخ السخترػن التخبػيػن أن ندب ىحه الفق
 قل تختيب لمفقختين :أو 
 .يقجم أمثمة عمى تقشيات ججيجة وحجيثة لمتقجم العمسي 
 .يدتخجم التكشػلػجيا لمتعبيخ عغ أفكاره 

 ويعدو الباحثػن ذلظ الى :
  .عجم متابعة الصمبة لسدتحجثات العمسية بذكل مدتسخ 
 قجرتيع عمى التعبيخ عغ أفكارىع  ىشاك رقابة لمصمبة مغ األىالي وىحا يحج مغ

 باستخجام التكشػلػجيا.
وبالخقع مغ أن ىحه الفقخات احتمت أقل تختيب اال أن مدتػػ الخضا فييا عالي      

 حدب ما بيشو السخترػن التخبػيػن.
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 (ميارات الحياة والسيشة.) حهر الثالثتحميل فقخات السنتائج 
 (4ججول )

اف السعياري والهزن الشدبي لكل فقخة من السحهر الثالث قيسة الستهسط الحدابي واالنحخ 
 االستبانةمن 

الستهسط  الفقخة م
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

الهزن 
 التختيب الشدبي%

يبادر الكتداب مدتهيات أعمى من  02
 6 84 0.15 4.2 السيارات.

يتكيف مع القهانين واالدوار الججيجة  03
 2 72 1.93 3.6 والسختمفة. 

 0 91 1.74 4.5 يمتدم بقهاعج وأخالقيات العسل الجساعي.  04
 1 78 0.31 3.9 يسارس السخاقبة الحاتية ألداء عسل.  05
 3 76 0.41 3.8 يجيخ الهقت بفاعمية ويحتخم قيستو. 06

يدتخجم السيارات الذخرية وميارات حل  61
 3 71 1.91 3.5 السذكالت.

  %45 0.12 3.6 الكل
 أن أعمى فقختين في ىحا السحهر ىسا: يتزح من الججول

 .وىحا ما أكجت عميو دراسة شمبي  يمتدم بقػاعج وأخالقيات العسل الجساعي
 م( حيث اتخح مثل ىحا البشج ندبة متػسصة في دراستيا. 2104)

 .يبادر الكتداب مدتػيات أعمى مغ السيارات 
 ويعدو الباحثهن ذلك الى :

  ضسغ الفخيق لمػصػل إلى أفزل تػجو الصمبة لسذاركة بعزيع والعسل
 الشتائج.

  سعى الصمبة لتحقيق أىجافيع وتصػيخ أنفديع واكتداب أعمى السيارات الالزمة
 لتحقيق ذلظ.
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  تشػع أساليب التجريذ والتعمع الشذط واستخجام أساليب التفكيخ الشاقج ساعج
 عمى اكتداب الصمبة لمسيارات السختمفة. 

 لي ججا حدب الشدب وآراء السخترين التخبهيينوىحه الفقخات نالت مدتهى رضا عا
 قل تختيب لمفقختين :أو 
  .وىى نتيجة متقاربة مع نتيجة يتكيف مع القػانيغ واالدوار الججيجة والسختمفة

م( حيث أوضحت في دراستيا أن ىحه األداءات ليذ ليا ارتباط بتجريذ 2104دراسة شمبي )
 العمػم بذكل مباشخ. 

 دتػػ رضا عالي مغ وجية نطخ التخبػييغ.وقج نالت ىحه الفقخة م
 .ورغع أن ىحه الفقخة  يدتخجم السيارات الذخرية وميارات حل السذكالت

احتمت أقل تختيب إال أنيا نالت مدتػػ رضا عالي ججا  مغ السختريغ التخبػييغ. وىحا ما 
القجرات م(وىػ تشسية ميارات العرخ الحالي لمتالميح واكدابيع 2104اوصت بو دراسة غانع )

 والسيارات الالزمة لسدتقبميع.
 لى:إويعدو الباحثهن ذلك 

 عجم خػض الصمبة لسذكالت الحياة وذلظ بدبب صغخ سشيع.
 من أسئمة الجراسة: لثاإلجابة عن الدؤال الثا

 ويشص الدؤال الثالث عمى ما يمي:
( بيغ درجة α≤ 1.15ىل تػجج فخوق دالة احرائيا عشج مدتػػ داللة )  .0
 –صمبة لسيارات القخن الحادؼ والعذخون باختالف متغيخ الرف الجراسي )سابعامتالك ال

 تاسع(؟ -ثامغ
 وتشبثق مغ ىحا الدؤال الفخضية التالية :

( بيغ درجة α≤ 1.15ال تػجج فخوق دالة احرائيا عشج مدتػػ داللة )  .2
 –ابع امتالك الصمبة لسيارات القخن الحادؼ والعذخون باختالف متغيخ الرف الجراسي )س

 تاسع(. -ثامغ 
عمى ىحا الدؤال البج مغ التحقق مغ الفخضية وذلظ مغ خالل استخجام اختبار  لإلجابة

 وكانت الشتائج كسا يمي: (one way anova)التبايغ االحادؼ 
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 (5ججول )

 رف الجراسيالستهسط الحدابي واالنحخاف السعياري لم

الستهسط  العجد الرف الجراسي
 الحدابي

االنحخاف 
 سعياري ال

 0.00 1.34 29 سابع
 0.04 1.46 58 ثامن
 1.79 1.05 33 تاسع

 0.15 1.35 021 السجسهع
 

 (6ججول )
 . رف الجراسيال مرجر التباين ومجسهع السخبعات وقيسة )ف( تبعا لستغيخ

مجسهع  مرجر التباين السجاالت
 السخبعات

درجة 
 الحخية

متهسظات 
 السخبعات

قيسة 
 "ف"

مدتهى 
 الجاللة

جرجة ال
 الكمية

 0.137 2 2.17 بين السجسهعات
 0.014 007 029.2 داخل السجسهعات 1.394 1.939

  009 030 السجسهع
ويتزح مغ الججول الدابق أنو ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة 

(α ≤ 1.15في متػسصات آراء أفخاد العيشة في درجة امتالك ميارات القخن الحادؼ ) 
 ويعدو الباحثهن ذلك الى.غ تعدػ لستغيخ الرف الجراسي، يوالعذخ 

السخاحل الجراسية السختمفة ألساليب حجيثة تحث عمى التفكيخ وتشسية  معطعاتباع معمسػ 
 حل السذكالت خالل عسمية التعمع. السيارات والتي تداعج الصمبة في 

 اإلجابة عمى الدؤال الخابع 
 يمي: يشز الدؤال الخابع عمى ما
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( بيغ درجة α≤ 1.15ىل تػجج فخوق دالة احرائيا عشج مدتػػ داللة )  .0
 غ باختالف متغيخ )السعجل الجراسي(؟يامتالك الصمبة لسيارات القخن الحادؼ والعذخ 

 وتشبثق مشو الفخضية التالية 
( بيغ درجة α≤ 1.15ال تػجج فخوق دالة احرائيا عشج مدتػػ داللة )  -

 غ باختالف متغيخ )السعجل الجراسي(.يالقخن الحادؼ والعذخ امتالك الصمبة لسيارات 
 (01ججول )

 مسعجل الجراسيالستهسط الحدابي واالنحخاف السعياري ل

الستهسط  العجد سشهات الخجمة
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

 1.95 1.28 7 41من اقل 
41-51% 32 1.34 0.41 
51-61% 35 1.45 1.88 

 0.15 1.28 46 %61اكثخ من 
 0.16 1.35 021 السجسهع

 
 (00ججول )

 لستغيخ السعجل الجراسي. تبعا( ف) وقيسة السخبعات ومجسهع التباين مرجر 
مجسهع  مرجر التباين السجاالت

 السخبعات
درجة 
 الحخية

متهسظات 
 السخبعات

قيسة 
 "ف"

مدتهى 
 الجاللة

الجرجة 
 الكمية

 1.204 3 1.640 بين السجسهعات
 0.026 006 031 لسجسهعاتداخل ا 1.913 1.091

  009 030 السجسهع
 ≥ αيتبيغ مغ الججول انو ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة )

غ ي( في متػسصات آراء أفخاد العيشة لجرجة امتالك الصمبة لسيارات القخن الحادؼ والعذخ 1.15
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فخية. وىحه الشتيجة تتفق مع تعدػ لستغيخ السعجل الجراسي وىحا يؤكج صجق الفخضية الر
 .م(2107نتيجة دراسة ممحع )

 :اليويعدو الباحثهن ذلك 
قجرة السعمسػن عمى تػضيف أساليب التعمع الشذط السختمفة واستخجام أنذصة متشػعة 

يجابي بغس الشطخ إساعجت الصمبة عمى تشسية تفكيخىع والسذاركة في حل مذكالتيع بذكل 
 راسي. عغ مدتػػ الصالب ومعجلو الج

 نتائج الجراسة :
 غ في يلسيارات القخن الحادؼ والعذخ  ساسية العمياامتالك شمبة السخحمة األ ندبة

 %( وىي ندبة مختفعة.78ىي )االستبانة فمدصيغ الشاتجة مغ تحميل نتائج 
 غ في يلسيارات القخن الحادؼ والعذخ  ساسية العمياامتالك شمبة السخحمة األ ندبة

 %( ىي أعمى ندبة.81)لالستبانة ول فمدصيغ في السحػر اال
 غ في يلسيارات القخن الحادؼ والعذخ  ساسية العمياامتالك شمبة السخحمة األ ندبة

 %( وىى أقل ندبة.76) لالستبانة فمدصيغ في السحػر الثاني 
 غ في يلسيارات القخن الحادؼ والعذخ  ساسية العمياامتالك شمبة السخحمة األ ندبة

 %(.78)لالستبانة ثالث فمدصيغ في السحػر ال
  ال ( تػجج فخوق دالة احرائيا عشج مدتػػ داللةα≤ 1.15 بيغ ) درجة امتالك

 –رف الجراسي )سابعمتغيخ ال باختالف الصمبة لسيارات القخن الحادؼ والعذخيغ
 .(تاسع -ثامغ

  ال ( تػجج فخوق دالة احرائيا عشج مدتػػ داللةα≤ 1.15 بيغ ) درجة امتالك
 .(السعجل الجراسيباختالف متغيخ ) ات القخن الحادؼ والعذخيغالصمبة لسيار 

 :التػصيات 
  إعجاد ورشات عسل لمسعمسيغ لتػعيتيع بأىسية تشسية ميارات القخن الحادؼ والعذخون

 لمصمبة لتأىيل الصمبة لحل مذكالت العرخ. 
 يع عمى تػفيخ جسيع الػسائل الحجيثة التي تشسي ميارات الصمبة وتفكيخىع وتديج مغ قجرت

 حل السذكالت. 



 د جمدي سعيد عقل   

 الباحثة سهري سليم عزام   

 الباحثة إميان محيد أبو موسى

 

مدى امتالك طلبة املرحلة األساسية العليا 

 ملهارات القرن احلادي والعشرين يف فلسطني

 

)467 ) 
 

  إعجاد أنذصة مشاسبة تشسي ميارات القخن الحادؼ والعذخون لمصمبة وتسكشيع مغ الحياة
 والعسل في السجتسع. 

 .اىتسام التخبػييغ بسيارات القخن الحادؼ والعذخون ودمجيا داخل السشاىج الجراسية 
 لعذخيغ بحيث إعجاد دراسات لسخاحل دراسية أخخػ تختز بسيارات القخن الحادؼ وا

 تتشاول متغيخات أخخػ.
  ضخورة إثخاء السشاىج الفمدصيشية بسيارات القخن الحادؼ والعذخيغ وخاصة ميارات

تكشػلػجيا السعمػمات ووسائل االعالم وميارة الحياة والسيشة والتي تؤىل الصمبة لحل 
 مذكالتيع وخػض سػق العسل.  

 السخاجعقائسة 
 

 العمسية باليقطة وعالقتيا ذاتيا   السشطع التعمع يجياتاستخات م(.2109أرنػت ، بذخػ.) .0
 الستغيخات بعس ضػء في العميا الجراسات شمبة لجػ والعذخيغ الحادؼ القخن  ميارات كأحج

 لمعمػم األستاذ مجمة كمية التخبية جامعة السمظ خالج، .استكذافية دراسة: الجيسػجخافية 
 -15 44(، 0),58 واالجتساعية، االندانية

http://alustath.uobaghdad.edu.iq/index.php/UJIRCO/article/view/817 
مجػ اكتداب ميارات القخن الحادؼ  م(.2107بعصػط ، صفاء عبج الػىاب.) .2

مجمة الفشػن قدع التخبية في جامعة شيبة. والعذخيغ مغ وجية نطخ شالب الجراسات العميا في 
 348-300، 89الجراسات العخبية في التخبية وعمع الشفذ ،

https://platform.almanhal.com/Details/Article/110254 
 التعمع: والعذخيغ الحادؼ القخن  اتميار (. م 2103. ) فادل تذارلد، تخلشج، بيخلي، .3

 فيج السمظ مكتبة: الخياض(. ط.د. )الرالح عبجهللا بغ بجر: تخجسة. زمانشا والحياة في
 .الػششية

 تجريذ في مذكمة عمى القائع التعمع استخاتيجية فاعمية(. م 2104. )عدة جاد، .4
الحادؼ  لمقخن  لتعمعا ميارات بعس لتشسية الثانػؼ  األول الرف لصالبات االقتراد السشدلي

 ، 76-028 ،(2) 4التخبػية،  العمػم مجمة. والعذخيغ

http://alustath.uobaghdad.edu.iq/index.php/UJIRCO/article/view/817
http://alustath.uobaghdad.edu.iq/index.php/UJIRCO/article/view/817
https://platform.almanhal.com/Details/Article/110254
https://platform.almanhal.com/Details/Article/110254
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 القخن  ميارات تشسية في SAMR نسػذج استخجام أثخ م(.2107خسيذ، فاشسة ) .5
)رسالة ماجدتيخ العاشخ الرف شمبة لجػ الكيسياء في الجراسي والعذخيغ والتحريل الحادؼ

 غيخ مشذػرة(. جامعة القجس ، فمدصيغ
م(. مجػ تزسيغ ميارات القخن الحادؼ والعذخيغ في مقخر 2106يغ. )سبحي، ندخ  .6

، مجمة العمػم التخبػيةالعمػم السصػر لمرف االول الستػسط بالسسمكة العخبية الدعػدية. 
0(0 ،)9-44. 
م(. اشار مقتخح لجمج ميارات القخن الحادؼ والعذخيغ في 2104شمبي، نػال. ) .7

-0(، 01)3، السجمة الجولية التخبػية الستخررةمرخ. مشاىج العمػم بالتعميع االساسي في 
33. 

 في األساسية لمسخحمة التكشػلػجيا كتب محتػػ  تحميل م(.2109شيخ العيج ، سسية) .8
 القخن  ميارات ضػء

) رسالة ماجدتيخ غيخ ليا العاشخ الرف شمبة اكتداب مجػ عمى والتعخف والعذخيغ، الحادؼ
 سالمية ، غدةمشذػرة(. كمية التخبية ، الجامعة اال

. ميارات القخن الحادؼ والعذخيغ: التعمع لمحياة في زمششام(. 2103الرالح، بجر. ) .9
 الخياض: دار الشذخ العمسي والسصابع.

 الحادؼ القخن  في الشاقج التفكيخ وميارات التخبػية م( . الكيع2108العاني ، زىخان.) .01
( ، 2)06مجمة جامعة بابل ،  ة بابل،بالعخاق. جامع االبتجائية السخحمة تالميح لجػ والعذخيغ

343-374 
https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=138932 

 ترػر الحياة مجػ والتعمع لمتعميع األساسية السيارات(. م 2103. ) ديشا الذافي، عبج .00
، (2)20 مرخ، - التخبػية العمػم مجمة .والعذخيغ الحادؼ القخن  تتحػال في إشار مقتخح
046 -086 

تحميل محتػػ كتب الخياضيات لمرفػف العميا  م( .2105الغامجؼ، دمحم بغ فيع ) .02
) رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة (. لمسخحمة االبتجائية في ضػء ميارات القخن الحادؼ والعذخيغ

 ، جامعة االمام دمحم بغ سعػد االسالمية.  كمية العمػم االجتساعية ، الخياض 

https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=138932
https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=138932
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م( . فاعمية استخاتيجيات مقتخحة في تجريذ العمػم 2104غانع ، تفيجة سيج أحسج ) .03
مجمة كمية قائسة عمى نطخية الحكاءات الستعجدة في تشسية ميارات القخن الػاحج والعذخيغ. 

 ، جامعة بشي سػيف، مرخ التخبية
ػافخ ميارات القخن الحادؼ والعذخيغ في مقخر درجة تم(. 2107ممحع، أماني. ) .04

)رسالة ماجدتيخ التكشػلػجيا لمسخحمة االساسية العميا ودرجة امتالك الصمبة لتمظ السيارات. 
 غيخ مشذػرة(، كمية التخبية، جامعة الشجاح الػششية.

م(.تقػيع مشاىج العمػم الذخعية بالسخحمة الثانػية مغ وجية نطخ 2102الشاجع ، دمحم.) .05
(، 031)0مجمة القخاءة والسعخفة ،  السعمسيغ في ضػء ميارات القخن الحادؼ والعذخيغ .

216-265 . 
 الستػسصة السخحمة في األداء عمػم معمسي تجريذ م(. تقييع2108اليػتيبي، ديشا ) .06

(، 4)0السجمة الجولية لمبحث في العمػم التخبػية ، والعذخيغ.  الحادؼ القخن  ميارات ضػء عمى
260-292 

http://www.iafh.net/index.php/IJRES/article/view/11 

ميارات القخن الحادؼ والعذخيغ في رؤية السسمكة م(. 2108الػشبان ، عبج العديد ) .71
 م   رابط23/6/2109.  تعميع ججيج ، مػقع الكتخوني ، الجخػل 2131

-http://www.new
-educ.com/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86
-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86 
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 (0ممحق رقم )
 دة ـــــــــــــــــــة _ غـــــــة اإلسالميــــــــــالجامع

 شؤون البحث العمسي والجراسات العميا 
 ة ــــــــــــــــــــــــــــة التخبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكمي

                   ذـــــــــــــــــــــــــقدم السشاىج وطخق التجري
 دم هللا الخحسن الخحيمب

 استبانةالسهضهع / 
  :تحية طيبة وبعج

مجى امتالك طمبة السخحمة االعجادية لسيارات القخن لبحث بعشػان)استبانة أسئمة ىحه 
 (قظاع غدةالحادي والعذخون في مادة العمهم من وجية نظخ الظمبة في 

ن ىحه أعمسا ب، بجقة األسئمةرجػ مغ سيادتكع التكخم باإلجابة عمى فقخات ىحه ألحا 
 البيانات لمبحث العمسي وال تدتخجم ألغخاض أخخػ.

 وشكخا لحدن تعاونكم
  األساسية:البيانات 

 شهعال : 
               ذكخ أنثى 
 رف الجراسيال : 
 سابع              ثامغ          تاسع      
 السعجل الجراسي: 

  71غ أقل م%    81 -71 مغ%       91 -81غ مأكثخ %     أكثخ مغ
91 % 

  و أ. إيسان أبه مهسى  و أ. سييخ عدام مججي عقل د. ن: يإعجاد الباحث
 السحهر االول :  ميارات االبجاع واالبتكار 

 الفقخة م
 بجرجة

 قميمة ججاً  قميمة متهسظة كبيخة كبيخة ججاً 
      يقجم أفكار وحمػل تتسيد باألصالة واالبتكار.  1
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 يقػم األدلة والحجج والسعتقجات بفاعمية.يحمل و  2
     

 يفدخ البيانات ويتػصل الستشتاجات مشصكية.  3
     

 يدتصيع تحجيج السذكمة بجقة. 4
     

 يزع خصة محكسة لحل السذكمة.  5
     

 يعبخ عغ األفكار العمسية بألفاظ سميسة . 6
     

      يتقبل اآلراء ووجيات الشطخ االخخػ. 7

 سحهر الثاني: ميارات تكشهلهجيا السعمهمات ووسائل اإلعالمال

 الفقخة م
 بجرجة

 قميمة ججاً  قميمة متهسظة كبيخة كبيخة ججاً 
      يدتخجم التكشػلػجيا كأداة لمبحث والتقري.  8
 يقػم السعمػمات تقػيسا ناقجا . 9

     
      يختار مرادر معمػماتية وفق السيام العمسية.  10
يدتخجم التقشيات الحجيثة في حل السذكالت واتخاذ  11

      القخار.
      يدتخجم التكشػلػجيا لمتعبيخ عغ أفكاره . 12
      يسيد بيغ الحقائق واآلراء في وسائل االعالم.  13
يقجم أمثمة عمى تقشيات  ججيجة وحجيثة لمتقجم  14

 العمسي.
     

 
 لسيشة.السحهر الثالث: ميارات الحياة وا 

     

 الفقخة م
 بجرجة

 قميمة ججاً  قميمة متهسظة كبيخة كبيخة ججاً 
 يبادر الكتداب مدتػيات أعمى مغ السيارات. 15
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      يتكيف مع القػانيغ واالدوار الججيجة والسختمفة.  03
      يمتدم بقػاعج وأخالقيات العسل الجساعي.  17
      ء عسل. يسارس السخاقبة الحاتية ألدا 18
      يجيخ الػقت بفاعمية ويحتخم قيستو. 19

يدتخجم السيارات الذخرية وميارات حل  20
      السذكالت.

  اقتخاحات وتهصيات أخخى 
...................................................................... 

 


