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ح

التعريف بالمجلة:

خالد  امللك  جامعة  »جملة  باسم:  حمكمة  علمية  جملة  خالد  امللك  جامعة  تصدر   
للعلوم الرتبوية«؛ وهي جملة هتدف إىل إتاحة الفرصة ألعضاء هيئة التدريس والباحثني من 
داخل اململكة أو خارجها لنشر أحباثهم العلمية األصيلة املكتوبة بإحدى اللغتني العربية أو 
اإلجنليزية يف العلوم الرتبوية، اليت مل يسبق نشرها، ومت االلتزام فيها بأخالق البحث العلمي 

واملنهجية العلمية املتعارف عليها. 
باملؤمترات  اخلاصة  والتقارير  العلمية،  البحوث  منها:  أبواب،  عدة  اجمللة  وتشمل 
والندوات وحلقات النقاش يف الرتبية عموًما، وملخصات الرسائل اجلامعية املتميزة اليت متت 

مناقشتها وإجازهتا، ومت التوصية بنشرها، وملخصات الكتب.

رؤية المجلة:

     الريادة يف نشر البحوث العلمية احملكَّمة فـي العلوم الرتبوية، والسعي للتصنيف    
ضمن أشهر قواعد النشر العاملية.

رسالة المجلة:

    نشر البحوث العلمية احملكَّمة فـي العلوم الرتبوية وفق معايري مهنية عاملية.

أهداف المجلة:

تهدف المجلة إلى أن:
1- تصبح ذات ريادة وتصنيف متميز ومعامل تأثري عاٍل حملًيا وإقليمًيا وعاملًيا. 

2- تكون مرجًعا علمًيا للباحثني فـي العلوم الرتبوية.
3- تليب حاجة الباحثني حملًيا، وإقليمًيا، وعاملًيا يف نشر البحوث يف العلوم  الرتبوية.

4- تسهم يف نشر البحوث الرتبوية ذات األصالة اليت تساعد يف تطوير اجملتمع وتقدمه.
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الشروط، والقواعد، والتعليمات، والحقوق، واإلجراءات الخاصة 
بالنشر في المجلة:

أوًل: الشروط والقواعد اخلاصة ابلنشر يف اجمللة:
اخللو من األخطاء  العلمي، مع  والتوثيق  الفكرة واألسلوب واملنهج  1- اجلودة يف 

اللغوية والنحوية.
2- أن يسهم البحث يف تنمية الفكر الرتبوي وتطوير تطبيقاته حملًيا أو عربًيا أو عاملًيا.

3- أن يقع البحث ضمن أحد جماالت العلوم الرتبوية.
الفكرية،  امللكية  العلمي، وحقوق  البحث  بأخالق  حبثه  الباحث يف  يلتزم  أن   -4

وبالشروط والقواعد اخلاصة بالنشر يف اجمللة.
5- ال تتم كتابة اسم الباحث أو الباحثني فـي منت البحث صراحًة، أو بأي إشارة 
تكشف عن  هويته أو هويتهم، وميكن استخدام كلمة الباحث أو الباحثني بداًل من ذلك. 
6- اآلراء الواردة فـي البحوث املنشورة تعرب عن وجهة نظر الباحثني فقط، وال تعرب 

  بالضرورة عن رأي اجمللة.  
7- ينظم البحث وفق التايل: 

أ( البحوث التطبيقية: 
البحث، ومدى  احلاجة  إليه،  بعرض طبيعة  تبدأ  الباحثون مقدمة  أو  الباحث  يورد 
ختصيص  عنوان  مدمج  دون  بشكٍل  السابقة  الدراسات  متضمنًة  ومتغرياته،  ومسوغاته، 
فرعي هلا. ويلي ذلك استعراض مشكلة البحث، مث حتديد أهدافه، وبعد األهداف تورد 
جمتمع  البحث،  على:  مشتملًة  البحث؛  منهجية  تعرض  مث  فروضه.  أو  البحث    أسئلة 
وعينته، وأدواته،  وإجراءاته، متضمنًة كيفية حتليل بياناته. مث تعرض  نتائج البحث ومناقشتها 

وتفسريها،  والتوصيات املنبثقة عنها.
ب(   البحوث النظرية: 

يورد الباحث أو الباحثون مقدمًة ميهد فيها للفكرة املركزية اليت يناقشها   البحث، مبيًنا 
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فيها: أدبيات البحث، وأمهيته، وإضافته العلمية إىل جماله. مث  يعرض  منهجية حبثه، ومن 
مث يـَُقسَّم البحث إىل أقسام على درجة  من الرتابط  فيما بينها، حبيث يعرض فـي كل منها 
فكرة حمددة تكوِّن جزًءا  من الفكرة املركزية  للبحث. مث خيتم البحث خبالصة شاملة متضمنًة 

أهم  النتائج اليت خلص إليها  البحث.  
ج( يف كال النوعني من البحوث:

توضع قائمة  املراجع فـي هناية البحث باتباع أسلوب التوثيق  املعتمد فـي اجمللة. 
1- أن يكون التوثيق يف منت البحث وقائمة املراجع وفق نظام مجعية علم النفس 

األمريكية (APA) اإلصدار األخري.
رومنة1  (Romanization /Transliteration)توثيق  أو  برتمجة  الباحث  يلتزم   -2
املقاالت املنشورة فـي الدوريات العربية الواردة فـي قائمة املراجع العربية )مع اإلبقاء عليها 

فـي قائمة املراجع العربية(، وفًقا للنظام التايل:
أ( إذا كانت بيانات املقالة املنشورة باللغة العربية الواردة فـي قائمة املراجع )اليت تشمل 
اسم، أو أمساء املؤلفني، وعنوان املقالة، وبيانات الدورية( موجودة باللغة اإلجنليزية فـي أصل 
الدورية املنشورة هبا، فتكتب كما هي فـي قائمة املراجع، مع إضافة كلمة (In Arabic) بني 

قوسني بعد عنوان الدورية.
ب( إذا مل تكن بيانات املقالة املنشورة باللغة العربية موجودة باللغة اإلجنليزية فـي أصل 
الدورية املنشورة هبا، فيتم رومنة اسم، أو أمساء املؤلفني، متبوعة بسنة النشر بني قوسني، مث 
يتبع بعنوان املقالة إذا كان متوافراً باللغة اإلجنليزية فـي أصل املقالة، وإذا مل يكن متوافراً فتتم 
ترمجته إىل اللغة اإلجنليزية، مث يتبع باسم الدورية اليت نشرت هبا املقالة باللغة اإلجنليزية إذا 
كان مكتوباً هبا، وإذا مل يكن مكتوباً هبا فيتم ترمجته إىل اللغة اإلجنليزية. مث تضاف كلمة 

(In Arabic) بني قوسني بعد عنوان الدورية.

ج( توضع قائمة باملراجع العربية بعد املنت مباشرًة، مرتبة هجائًيا حسب االسم األخري 
)1( يقصد بالرومنة: النقل الصويت للحروف غري الالتينية إىل حروف التينية، متكِّن قراء اللغة اإلجنليزية من قراءهتا، أي: 

حتويل منطوق احلروف العربية إىل حروف تنطق باإلجنليزية(.
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للمؤلف األول، وفقاً ألسلوب التوثيق املعتمد فـي اجمللة.
د( يلي قائمة املراجع العربية، قائمة املراجع اإلجنليزية، متضمنًة املراجع العربية اليت مت 
ترمجتها، أو رومنتها، وفق ترتيبها اهلجائي )باللغة اإلجنليزية( حسب االسم األخري للمؤلف 

األول، وفقاً ألسلوب التوثيق املعتمد فـي اجمللة.
وفيما يلي مثال على رومنة بيانات املراجع العربية:

اجلرب، سليمان. )1991م(. تقومي طرق تدريس اجلغرافيا ومدى اختالفها باختالف 
العربية  باململكة  املتوسطة  املرحلة  فـي  وختصصاهتم  وجنسياهتم  املدرسني  خربات 

السعودية. جملة جامعة امللك سعود ــ العلوم الرتبوية، 170 – 143 ،(1)3.
Al-Jabr, S. (1991). The evaluation of geography instruction and the variety 

of its teachingconcerning the experience, nationality, and the field of study at 

intermediate schools in the Kingdom of Saudi Arabia (in Arabic). Journal of 

King Saud University-Education sciences, 3(1), 143-170. 

اثنياً: تعليمات النشر يف اجمللة:
- يلزم تنسيق البحث تبًعا ملا يلي: 

1- ال يتجاوز البحث املقدَّم للنشر )30( ثالثني صفحة، ومبا ال يزيد عن )8000( 
مثانية آالف كلمة.

2- أن يتضمن البحث ملخصني: أحدمها باللغة العربية، واآلخر باللغة اإلجنليزية، بشرط 
أال يزيد أي منهما عن )250( كلمة، وأن يكتب كٌل منهما يف صفحة مستقلة، 

متبوًعا بكلمات مفتاحية ال تزيد عن مخس كلمات تعرب عن حماور البحث.
3- تكون أبعاد مجيع هوامش الصفحة )2.5( سم، ما عدا اهلامش األمين )3.5( سم، 

واملسافة بني األسطر والفقرات »مفرد”
4- اخلط املستخدم يف املنت للكتابة باللغة العربية (Traditional Arabic) حبجم )16(، 
العناوين  وتكون   ،)12( اإلجنليزية (Times New Roman) حبجم  باللغة  وللكتابة 
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.(Bold) الرئيسية يف اللغتني بولد
  (Traditional Arabic)5- يكون نوع اخلط املستخدم يف اجلداول واألشكال باللغة العربية
حبجم )12(، وباللغة اإلجنليزية (Times New Roman) حبجم )10(، وتكون العناوين 

.((Bold الرئيسية يف اللغتني بولد
 6- يلتزم الباحث/ الباحثون يف البحوث املكتوبة باللغة العربية باستخدام األرقام العربية

( … ,3 ,2 ,1)  فـي مجيع ثنايا البحث.

7-يكون ترقيم صفحات البحث يف منتصف أسفل الصفحة، ابتداًء من صفحة امللخص 
العريب مث امللخص اإلجنليزي وحىت آخر صفحة من صفحات البحث ومراجعه.

8- توضع قائمة باملراجع العربية بعد املنت مباشرة، مرتبة هجائًيا حسب االسم األخري 
التوثيق  للمؤلف األول، يليها مباشرة قائمة املراجع األجنبية، وذلك وفًقا ألسلوب 

املتبع يف اجمللة.
اثلثاً: حقوق اجمللة وحقوق الباحث أو الباحثني:

1- تقوم هيئة حترير اجمللة بالفحص األويل للبحث، وتقرير أهليته للتحكيم، أو االعتذار 
عن قبوله حىت تنطبق عليه شروط النشر، أو رفضه دون إبداء األسباب. 

2- تنتقل حقوق طبع البحث ونشره إىل اجمللة عند إشعار الباحث بقبول حبثه للنشر، وال 
جيوز نشره فـي أي   منفٍذ آخر ورقًيا أم إلكرتونيا، دون احلصول على إذن كتايب من 

رئيس هيئة التحرير.
إبالغهم  إبالغه/  بعد  البحث  لسحب  بطلب  التقدم  الباحثني  للباحث/  حيق  ال   -3

بوصول البحث إىل اجمللة. 
4- هليئة التحرير  احلق  فـي ترتيب البحوث املقدمة عند النشر العتبارات فنية.

5- هليئة التحرير احلق يف اختصار أو إعادة صياغة بعض اجلمل والعبارات ألغراض الضبط 
اللغوي ومنهج التحرير.

6- يبلغ الباحث بعدم قبول حبثه بناًء على تقارير احملكمني دون إبداء أسباب.
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7- ترسل نسخة إلكرتونية للباحث/الباحثني من العدد املنشور فيه حبثه/حبثهم، ونسخة 
إلكرتونية أيًضا ملستلة البحث.

رابًعا: إجراءات النشر يف اجمللة:
والقواعد  للشروط  طبًقا   (PDF) وبصيغة    (word) بصيغة  إلكرتونًيا  البحث  إرسال   -1
والتعليمات اخلاصة باجمللة واملذكورة أعاله، ويرفق مع البحث سرية ذاتية للباحث/ 

الباحثني؛ إن كانت مراسلته/ مراسلتهم اجمللة هي األوىل هلم.
http://www.jes.kku.edu. 2- إرسال البحث إلكرتونًيا من خالل موقع اجمللة اإللكرتوين

.jes@kku.edu.sa أو عرب الربيد اإللكرتوين للمجلة sa ،

3- أن يوقع الباحث/الباحثون إقرارًا يفيد   أن البحث مل يسبق نشره، وأنه غري مقدم ولن 
يقدم للنشر فـي جهة أخرى حىت  تنتهي  إجراءات حتكيمه ونشره فـي اجمللة، أو رفضه، 

وأنه غري مستل من أية دراسة أيًا كان نوعها.
4- إشعار الباحث عرب الربيد اإللكرتوين باستالم حبثه خالل مخسة أيام من تاريخ إرساله 

للمجلة.
أو  األويل  للفحص  اجتياز حبثه  للتحكيم يف حال  البحث  بإرسال  الباحث  إشعار   -5

إعادته للباحث يف حال رفضه.
6- إرسال البحث املقدم للنشر- يف حال اجتيازه للفحص األويل- إىل حمكمنيِّ من ذوي 
االختصاص يتم اختيارمها بسرية تامة، وذلك لبيان مدى أصالته وجدته وقيمة نتائجه 

وسالمة طريقة عرضه ومن مث مدى صالحيته للنشر.
7- بعد التحكيم، ترسل تقارير احملكمني للباحث/ الباحثني إلجراء التعديالت اليت أوصى 

هبا احملكمون.
8- بعد عمل التعديالت، يعاد إرسال النسخ األصلية للبحث والنسخة املعدلة على الربيد 

اإللكرتوين للمجلة ملراجعة البحث يف صورته النهائية من هيئة التحرير.
9- إشعار الباحث بقبول حبثه للنشر إلكرتونًيا على موقع اجمللة.

http://www.jes.kku.edu.sa
mailto:jes@kku.edu.sa
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ن

مقدمة العدد

   احلمد هلل الذي علم ابلقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم، أمحده محد الشاكرين، 
وأثين عليه مبا هو أهله، والصالة والسالم على معلم الناس اخلري، وعلى آله وصحبه 

وكل من دعا بدعوته، واقتفى أثره إىل يوم الدين، أما بعد..
فقد مت - حبمد اهلل وفضله- اكتمال العد الثاين من اجمللد )31(، ديسمرب 2020م، 
ويطيب  خالد،  امللك  جبامعة  الرتبوية  اجمللة  إصدارات  من  1442ه  الثاين  ربيع  املوافق 
يل أن نقدم هذا العدد بني يدي قارئيه الكرام، وحيتوي هذا العدد على جمموعة متميزة 
تربوية خمتلفة، وقد تضمن هذا  والتجريبية يف ختصصات  الوصفية  الرتبوية:  البحوث  من 
العدد عشرة حبوث، تنوعت ما بني الوصفي والتجرييب، وقد تناول البحث األول: فاعلية 
استخدام اسرتاتيجية التعلم اخلدمي لتدريس الدراسات االجتماعية يف تنمية الوعي بالتنمية 
البحث  وتناول  متوسط،  الثالث  الصف  طالبات  لدى  االجتماعية  واملسئولية  املستدامة 
الثاين: دراسة االرتباط بني درجة اكتساب اللغة العربية )كلغة أم( واللغة اإلجنليزية )كلغة 
بنت عبد  نورة  األمرية  الرتبية جبامعة  لدى طالبات كلية  املتغريات  ببعض  ثانية( وعالقته 
الرمحن، أما  البحث الثالث فتناول: انعكاسات احلوكمة الرشيدة على جودة أداء اجلامعات 
السعودية )رؤية مقرتحة(، وكان البحث الرابع عن: درجة ممارسة معلمات االقتصاد املنزيل 
الرتبويات  واملشرفات  املدارس  قائدات  نظر  وجهة  من  والعشرين  احلادي  القرن  ملهارات 
باملرحلة الثانوية مبحافظة بيشة، وتناول البحث اخلامس: أثر استخدام اسرتاتيجية النمذجة 
لتدريس الرياضيات يف تنمية التفكري التوليدي وحل املسائل اللفظية لدى طالب املرحلة 
املتوسطة مبدينة جنران، كما كان البحث السادس عن: أثر برنامج تدرييب على معرفة طالب 
السابع:  البحث  وتناول  تيباك«،  واحملتوى »إطار  التدريس  مع  التقنية  دمج  الرتبية  كلية 
درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية جامعة امللك خالد للفصول االفرتاضية يف 
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التدريس يف ظل جائحة كورونا وعالقته مبهارات التدريس اإلبداعي، وكان  البحث الثامن 
عن:  برنامج تعليمي قائم على نظرية معاجلة املعلومات لتدريس اللغة اإلجنليزية وأثره على 
تنمية مهارات التواصل الشفهي وخفض قلق التحدث لدى طالب الصف الثالث الثانوي، 
وجاء البحث التاسع عن: تقومي حمتوى منهج علم األحياء باملرحلة الثانوية يف ضوء جماالت 
اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي والسنة النبوية، وأخريًا تناول البحث العاشر: تقييم برامج 
تعليم املوهوبني يف والية اخلرطوم يف ضوء املعايري العاملية لرعاية وتعليم املوهوبني من وجهة 

نظر معلمي الرتبية اخلاصة. 
هذه  تكون  وأن  املتخصصة،  ببحوثه  تربوية  فائدة  ذا  العدد  هذا  يكون  أن  ونأمل 
البحوث مرجعية متخصصة يستعني هبا الباحثون يف التخصصات الرتبوية املختلفة، كما 
نأمل أن يستمتع القارىء الكرمي باالطالع على حبوث العدد، وحنن نسعد  بإبداء الرأي 
مبا  منها، واألخذ هبا؛  اجلميع، ونعمل -  جاهدين- على االستفادة  واملالحظات من 

يسهم يف االرتقاء مبجلتنا الرتبوية العريقة.
ويف اخلتام، ال يسعين إال أن أتقدم جبزيل الشكر والتقدير والعرفان لألساتذة احملكمني 
الرتبوية  اجمللة  اختاروا  الذين  الباحثني  املختلفة، وكذلك  التخصصات  العدد من  لبحوث 
جبامعة امللك خالد لنشر حبوثهم، ونأمل أن نكون قد وفقنا يف تقدمي اإلسهامات الرتبوية 
والتيسريات اإلجرائية املناسبة هلم؛ مبا ينفع الباحث، ويفيد البحث ويثريه. كما ال يفوتين 
أن أشكر أعضاء هيئة حترير اجمللة الرتبوية؛ ملا يقدمونه من جمهود مثمر وتعاون كبري؛ أسهم 

يف إخراج هذا العدد هبذا الشكل الالئق باجمللة، واهلَل نسأل التوفيق والسداد.

رئيس هيئة التحرير
  د. مفرح بن سعيد آل كردم 
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درجة ممارسة معلمات االقتصاد المنزلي لمهارات القرن الحادي والعشرين من وجهة 
نظر قائدات  المدارس والمشرفات التربويات بالمرحلة الثانوية بمحافظة بيشة 

د.اجلوهرة حممد آل جرية
استاذ مناهج وطرق تدريس االقتصاد املنزيل املشارك-كلية الرتبية- جامعة بيشة

استلم البحث بتاريخ: 8/ 3/ 2020م. - قُبل البحث بتاريخ: 2020/3/23م.

مستخلص البحث:هدف البحث إىل التعرف على درجة ممارسة معلمات االقتصاد املنزيل ملهارات 
الرتبويات  واملشرفات  املدارس  قائدات  نظر  والتعلم من وجهة  التعليم  والعشرين يف عملييت  احلادي  القرن 
باملرحلة الثانوية مبحافظة بيشة، والتعرف على داللة الفروق اإلحصائية بني آراء كلٍّ منهما. واستخدم املنهج 
الوصفي التحليلي وطبقت استبانة، وأجريت التحليالت اإلحصائية الالزمة لتحقيق هذه األهداف. وكان 
من أبرز النتائج أن درجة ممارسة معلمات االقتصاد املنزيل ملهارات القرن احلادي والعشرين )متوسطة( بصورة 
عامة مبتوسط درجات قيمته )2.01(، وعلى مستوى مجيع جماالت املهارات، فقد بلغ متوسط درجات 
جمال مهارات الثقافة الرقمية والتقنية املعلوماتية )2.06( يف املرتبة األوىل، وجمال املهارات املهنية واحلياتية يف 
املرتبة الثانية )2.02(، وجمال التعلم واإلبداع )1.98( يف املرتبة الثالثة واألخرية، وعدم وجود فروق ذات 

داللة إحصائية بني وجهة نظر كلٍّ من قائدات املدارس واملشرفات الرتبويات.
والتقنية  الرقمية  الثقافة  مهارات  واإلبداع،  التعلم  مهارات  واحلياتية،  املهنية  املهارات  املفتاحية:  الكلمات 

املعلوماتية، وظائف املستقبل.



152

KKU Journal of Educational Siences Vol 31(2) - December 2020

The Degree of Home Economics Teachers Practicing the Skills
 of the Twenty-first Century from the Viewpoint of School Leaders 

and Educational Supervisors in the Secondary Stage in Bisha 
Governorate

Dr.  Al-Jawhara Muhammad Al Jariya
 Associate Professor of Curricula and Methods of Teaching Home Economics

College of Education - University of Bisha 

Abstract:The research aimed to identify the degree of home economics teachers practicing 

the twenty-first-century skills in the teaching and learning processes from school leaders and 

educational supervisors’ viewpoints in the secondary stage in Bisha Governorate and identify 

the statistically significant differences between the views of each. A descriptive and analytical 

approach was used, a questionnaire was applied, and the necessary statistical analyzes were 

made to achieve these goals. One of the most prominent results was that the degree of home 

economics practicing skills for the twenty-first century (average) in general with an average 

score of (2.01), and at the level of all skill areas where the average scores for the field of skills, 

digital culture and information technology (2.06) in the first place, and the field of professional 

skills And life is second (2.02), and the field of learning and creativity (1.98) is third and last. 

There are no statistically significant differences between the point of view of both school 

leaders and educational supervisors. 

Keywords: vocational and life skills, learning and creativity skills, digital culture skills and 

information technology, future jobs.
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مقدمة البحث: 
إىل  واحلاجة  الدول،  بني  االقتصادية  واملنافسة  املعرفة  عصر  بأنه  العصر  هذا  وسم 
جيل جديد ميتلك مهارات جديدة متكاملة متكنه من العمل واحلياة، وامتالك مهارات يف 
التواصل مع اآلخرين تعتمد على التقنيات احلديثة، وكذلك مهارات حلل املشكالت بطرق 
إبداعية. كما يتطلب هذا العصر من املدرسة تعليم الطالب املهارات اليت حيتاجوهنا يف احلياة 
والعمل يف القرن احلادي والعشرين. وقد أشار )ترلينج وفادل ،2013( إىل أن هناك العديد 
من املربرات اليت تستلزم ضرورة غرس وتنمية مهارات جديدة لدى املتعلمني، لعل أبرزها: 
التحوالت الضخمة يف جماالت التقنية واالتصال، وازدياد التنافس وتنامي حدة التحديات 
العاملية، والفجوة الواسعة بني العامل داخل املدرسة وبني العامل خارجها، واليت تكلف قطاع 
األعمال مبالغ كبرية إلجياد العمالة املاهرة وإعادة تأهيل املوظفني اجلدد. هذا باإلضافة هليمنة 
االقتصاد املعريف فقد يتطلب عصر املعرفة إمداًدا ثابًتا من العمال املدربني جيًدا، وعمااًل 
يستخدمون القدرات العقلية واألدوات الرقمية يف تطبيق مهارات معرفة جيدة يف عملهم 
اليومي. إن التقدم العلمي والتقين املتسارع الذي يشهده العامل يف اجملاالت املختلفة وما 
يرتبط به من العوامل السابق ذكرها يضع املعلمني بشكل عام ومعلمات االقتصاد املنزيل 
بشكل خاص يف مواجهه حتديات خمتلفة ومتنوعه يف شىت اجملاالت، وحتديًدا يف جمال 
اكتساب املهارات احلديثة وتطبيقها يف عملية التعليم والتعلم؛ لذا أصبح واجًبا على معلمة 
االقتصاد املنزيل أن تعرف أين هي من ذلك التطور العلمي املوجود يف العامل السيما أن 
حمتوى ختصص االقتصاد املنزيل )الرتبية األسرية( مستمد من العلم وواقع حياة األفراد يف 
اجملتمع وكيفية التفاعل مع هذا الواقع وتطويره بأساليب علمية، ويشكل اجلانب التطبيقي 

واجلانب الوجداين جوهر التعلم املستهدف يف دراسة هذا التخصص.
ويف ضوء العوامل السابقة واليت ترتبط ارتباطًا وثيًقا بتطوير عملييت التعليم والتعلم 
يف اجتاه إكساب مهارات جديدة تتناسب مع طبيعة هذا العصر؛ فإن األمر حيتاج إىل 
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مواجهة مشكالت  على  القدرة  الفرد  متنح  اليت  األساسية  واملهارات  املعارف  إكساب 
تلك  حل  يف  األساسي  العبء  يقع  والذي  التعليمية،  البيئة  يف  خاصة  اليومية  احلياة 
املشكالت على املعلم؛ مما يستلزم أن يكون لديه مهارات التفكري املتنوعة اليت تساعده 
إحدى  والعشرين  احلادي  القرن  مهارات  وتعد  واملستقبلية.  اليومية  أهدافه  حتقيق  على 
احملتوى  بني  التناسق  هبدف  وذلك  الرتبويني  من  اهتماًما  تنال  بدأت  اليت  االجتاهات 

واملهارات واحلياة الوظيفية.
 )Partnership for 21st Century وتُعد منظمة الشراكة ملهارات القرن احلادي والعشرين
األمريكية  املتحدة  بالواليات  الرتبية  قسم  بني  شراكة  خالل  من  أنشئت  اليت   Skills)

وجمموعة من املؤسسات التجارية منها شركة "مايكروسوفت" والرابطة القومية للرتبية من 
أول من نادى بأمهية مهارات القرن احلادي والعشرين وأمهية دجمها باملناهج الدراسية، وقد 
أصبحت هذه الشراكة من أهم قادة تنمية وتعليم مهارات القرن احلادي والعشرين، اليت 
ارتكزت أهدافها على تنمية التفكري الناقد وحل املشكالت واالبتكار واإلبداع واالتصال 
والتعاون والتوجيه الذايت والقابلية للتكيف، واستخدام التقنية احلديثة.كما أعدت منظمة 
 (NSTA) شراكة مهارات القرن احلادي والعشرين بالتعاون مع الرابطة القومية ملعلمي العلوم
(National Science Teacher Association) خريطة توضح آلية دمج مهارات القرن احلادي 

والعشرين يف صفوف املرحلة الثانوية، نظًرا ألمهية تلك املرحلة. وتوالت الدراسات اليت 
أشارت ألمهية تلك املهارات وأمهية توظيفها يف عملييت التعليم والتعلم من خالل دجمها 

ضمن املناهج الدراسية وتدريسها منها على مستوى الدراسات األجنبية:
  Bybee (2009); Sukor, et al (2010); Metz (2011); Koufman (2013)

وعلى مستوى الدراسات العربية: )شليب، 2014(؛ و)رزق، 2015(؛ و)احلارون، 
2016(؛ و)شهدة، 2017(؛ و)خليل، 2019(.

ويف اململكة العربية السعودية جاءت رؤية اململكة )2030( مواكبة وداعمة لتنمية 
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تلك املهارات، فقد أشارت إىل بناء جيل متعلم قادر على حتمل املسؤولية واختاذ القرارات 
مستقباًل. وانطالقًا من هذه الرسالة جاءت أهداف رؤية )2030( لتوفري فرص التعليم 
للجميع يف بيئة مناسبة لرفع جودة خمرجاته، وتشجيع اإلبداع واالبتكار وتنمية الشراكة 
التحول  برنامج  أهداف  هبا  وارتبطت  املعلمني.  وقدرات  مبهارات  واالرتقاء  اجملتمعية، 
الوطين )2020( كما جاء يف مقدمة أهداف التعليم لتحقيق أهداف تلك الرؤية، ضرورة 
العمل، باإلضافة إىل تزويد  التعليمية واحتياجات سوق  املنظومة  املواءمة بني خمرجات 
الطالب باملعارف واملهارات الالزمة لوظائف املستقبل )برنامج التحول الوطين،2020(. 
السعودية يف  العربية  اململكة  تبذهلا  اليت  اجلهود  وجتلًيا يف  املظاهر وضوًحا  هذه  وتزداد 
احلادي  القرن  مهارات  تعزيز  "مشروع  رأسها  على  اليت كان  التعليم  تطوير  مشاريع 
والعشرين"، الذي هدف إىل حتسني استعدادات الطالب والطالبات لالنتقال إىل مرحلة 
التعليم العايل، واالنتقال من التعليم املدرسي إىل احلياة املهنية، يف إطار تفاعلي نشط 
يدعم شخصيتهم وميوهلم، ويعزز من مفهوم املواطنة واملسؤولية االجتماعية، ويؤهلهم 

أكادمييًّا ومهنيًّا مبا يتوافق مع متطلبات سوق العمل )وحدة تطوير املدارس، 2016(.
الباحثني  اهتمام  من  بارزًا  مكانًا  إعداده  برامج  وتطوير  املعلم  قضية  شغلت  وقد 
واملؤسسات البحثية، ويعدُّ دور املعلم حجَر الزاوية يف حتقيق األهداف التعليمية والرتبوية 
املرغوبة ملواجهة حتديات العصر ومتطلبات التنمية الشاملة اليت حيتاجها سوق العمل، 
من  العديد  اهتمت  لذلك  املعلمني؛  لدى  القرار  واختاذ  االجتماعية  املسؤولية  وتنمية 
الدول واملؤمترات والدراسات بتطوير برامج إعداد املعلم قبل وأثناء اخلدمة مبا خيدم ويليب 
احتياجات اجملتمع املعاصر وتنمية مهارات القرن احلادي والعشرين. فعلى سبيل املثال: 
املدارس. )هيئة  أداء  املهارات ضمن معايري تقومي جودة  البحرين بتضمني تلك  قامت 
جودة التعليم والتدريب، 2019(، وكان من أهم توصيات املؤمتر الرتبوي الثالث إلعداد 
املعلم املنعقد يف رحاب كلية الرتبية جبامعة أم القرى بعنوان: "تأمل الواقع...واستشراف 
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املستقبل" التأكيد على ضرورة املراجعة املستمرة لربامج إعداد املعلمني وإعادة صياغتها 
ملواكبة التطورات املعرفية واملستجدات كي تتجاذب مع متطلبات املستقبل. ومن توصيات 
مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج وأجهزته )1422-1427هـ( إجراء دراسة حول معلم 
القرن احلادي والعشرين، إعداده وتدريسه يف دول اخلليج. كما جاء تقرير برنامج إعداد 
الشباب العريب لسوق العمل بعنوان "اسرتاتيجية إلدراج ريادة األعمال ومهارات القرن 
احلادي والعشرين يف قطاع التعليم العريب" ليدعو إىل االهتمام باملعلم كأحد املوارد البشرية 
يف خطة التنمية العاشرة )1436-1440هـ(؛ وذلك هبدف رفع اإلنتاجية وتوسيع خرباته 
بالقرن احلادي والعشرين )وزارة االقتصاد  املرتبطة  املعارف واملهارات املختلفة  وإكسابه 
Jabbari & Elhambakhsh (2012) والتخطيط، 2015، 71(، كما أكدت دراسة كل من

مبا  والعشرين  احلادي  القرن  ملهارات  املعلم  امتالك  (، و)شرف، 2017( على ضرورة 

يؤهله إلكساهبا لطالبه من خالل التدريس.
مشكلة البحث: 

حيث إن هناك أمهية ملهارات القرن احلادي والعشرين وضرورة الكتساب معلمات 
اجلامعية،  للمرحلة  املتعلمني  إعداد  يف  أمهية  من  املرحلة  هلذه  ملا  هلا؛  الثانوية  املرحلة 
ومنها إىل مرحلة سوق العمل وما حتتاجه من مهارات خمتلفة كاختاذ القرار، والتواصل، 
واملسؤولية االجتماعية، واستخدام التقنية احلديثة، والتكيف مع البيئة احمليطة، واملهارات 
املهنية، وحل مشكالت احلياة اليومية.. وغريها من مهارات القرن احلادي والعشرين اليت 
أكدت عليها كثري من الدراسات وأكدت على أمهية اكتساب املعلم هلا، وأمهية ممارستها 
 ،)2018  ، )الربيع  لديهم  لتنميتها  والتعلم؛  التعليم  عملييت  من خالل  املتعلمني  مع 

)التويب والفواعري ،2016(.
وترى الباحثة أن معلمات االقتصاد املنزيل من أهم الفئات الاليت حتتاج إىل االملام 
مبهارات القرن احلادي والعشرين اليت من أبرزها مهارة حل املشكالت بطرق إبداعية لعدة 
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العلمية اليت دائًما يف تسارع وتطور  أسباب، أمهها: طبيعة التخصص وارتباطه باملعرفة 
مستمر من ناحية، ومن ناحية أخرى كثرة اجملاالت الفرعية هلذا التخصص، واليت ترتبط 
مباشرة باملهارات احلياتية والوظيفية ومهارات سوق العمل واليت تضمنتها مهارات القرن 
احلادي والعشرين، وهي جماالت مخس: )الغذاء والتغذية -املالبس والنسيج -السكن 
وأجهزته وأثاثه –الطفولة والعالقات األسرية –إدارة اقتصاديات وموارد الفرد واألسرة(، 
وتؤكد )عمران، 2004( أن هذه اجملاالت تعرب عن متطلبات األفراد األساسية يف احلياة 
يتفق مع طبيعة  مبا  املتطلبات  تلك  لتلبية  الالزمة  املهارات  تعلم  أمهية  اليومية، وتتضح 
العصر وواقع احلياة يف اجملتمع؛ فهي تعد مهارات أساسية الزمة لألفراد على اختالفهم، 

وميكن اكتساهبا من خالل االقتصاد املنزيل )الرتبية األسرية( مبجاالته.
وُتشري الرابطة القومية ملعلمي العلوم ,NSTA) (2015 إىل أن هناك شبه إمجاع بأن أنظمة 
التعليم والتأهيل املتبعة يف كثري من دول العامل ومنها الدول العربية ختفق يف إكساب الطلبة 
اخلرجيني مهارات ومعارف القرن الواحد والعشرين، اليت تساهم يف إعداده وتعليمه وتأهيله 
ليكون ناجًحا يف حياته وعمله. كما أشارت بعض الدراسات لضعف ممارسات املعلمني 
هلذة املهارات، فعلى سبيل املثال: توصل )البلوي والبلوي، 2019( إىل ضعف ممارسات 
معلمات املرحلة االبتدائية بتبوك يف بعض مهارات القرن احلادي والعشرين، واحتياجهن 
للتدريب الكتساب هذه املهارات. كما خلصت دراسة )الغامدي والقحطاين، 2016( 
إىل أن متوسط مستوى األداء التدريسي ملعلمي الرياضيات باملرحلة االبتدائية بالرياض يف 
ضوء إطار التعلم الناجح للقرن احلادي والعشرين حتقق بدرجة ضعيفة، وأشارت )خليل، 
2019( لضعف يف مستوى الطالب مبهارات القرن احلادي والعشرين يف مجيع املراحل 
التعليمية. وتتوافق تلك النتائج مع تطلع الواقع احلايل ملعلمات االقتصاد املنزيل -من خالل 
الدراسات-وهن حمور  نتائج بعض  الباحثة وخرباهتا يف هذا اجملال واالطالع على  عمل 
اهتمام البحث احلايل، وجند أن هناك كثريًا من الدراسات أثبتت تدين مستوى امتالكهنَّ 
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للكفايات املطلوبة ألداء دورهنَّ احلايل، وعدم قدرهتنَّ على توظيف االسرتاتيجيات احلديثة 
اليت تعمل على تنمية مهارات التفكري واإلبداع، وضعف استخدامهنَّ للتعلم الذايت، األمر 
الذي جيعل الطالبات غري فعاالت بل ينتظرن جهد املعلمة، ومنها على سبيل املثال دراسة 
)األمحدي، 2012(، و)الشراري، 2018(. كما توصلت دراسة )اليحيا، 2013( إىل 
ضعف توظيف معلمة االقتصاد املنزيل للتكنولوجيا يف التدريس وهو أمر قد يؤثر سلًبا يف 
حالة وجود موضوعات يستدعي فهمها استخدام تكنولوجيا التعليم. ومما ال شك فيه أن 
هذا النمط يف التدريس مل يعد متوافًقا مع متطلبات القرن احلادي والعشرين، الذي يشهد 
نقلة نوعية يف تغيري أمناط التعليم، ومن هنا متثلت مشكلة البحث يف "التعرف على درجة 
احلادي  القرن  ملهارات  بيشة  مبحافظة  الثانوية  باملرحلة  املنزيل  االقتصاد  معلمات  ممارسة 

والعشرين"، اليت ميكن التعبري عنها من خالل األسئلة التالية:
السؤال الرئيس:

ما درجة ممارسة معلمات االقتصاد املنزيل ملهارات القرن احلادي والعشرين من وجهة 
نظر كل من قائدات املدارس واملشرفات الرتبويات باملرحلة الثانوية مبحافظة بيشة؟

األسئلة الفرعية:
1- ما مهارات القرن احلادي والعشرين اليت جيب أن متارسها معلمات االقتصاد 

املنزيل باملرحلة الثانوية مع طالباهتنَّ؟ 
2- ما درجة ممارسة معلمات االقتصاد املنزيل ملهارات القرن احلادي والعشرين من 
وجهة نظر كلٍّ من قائدات املدارس واملشرفات الرتبويات باملرحلة الثانوية مبحافظة بيشة؟
3- هل توجد فروق إحصائية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )0.05( 
بني متوسطات درجات كلٍّ من قائدات املدارس الثانوية واملشرفات الرتبويات باملرحلة 
الثانوية مبحافظة بيشة على استبانة قياس درجة ممارسة معلمات االقتصاد املنزيل ملهارات 

القرن احلادي والعشرين؟
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فرض البحث:
بني   )0.05( داللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  إحصائية  فروق  توجد 
متوسطات درجات كلٍّ من قائدات املدارس الثانوية واملشرفات الرتبويات باملرحلة الثانوية 
مبحافظة بيشة على استبانة قياس درجة ممارسة معلمات االقتصاد املنزيل ملهارات القرن 

احلادي والعشرين.
أهداف البحث: 

هدف البحث احلايل إىل ما يلي:
1-إعداد قائمة مبهارات القرن احلادي والعشرين اليت جيب تضمينها مبناهج االقتصاد 

املنزيل، ومتارسها املعلمة خالل عملييت التعليم والتعلم أثناء التدريس، وإبراز أمهيتها.
3- إلقاء الضوء على أمهية دور معلمات االقتصاد املنزيل يف إكساب مهارات القرن 

احلادي والعشرين لطالباهتنَّ، وارتباط جماالت االقتصاد املنزيل بتلك املهارات.
احلادي  القرن  ملهارات  املنزيل  االقتصاد  معلمات  ممارسة  درجة  على  3-التعرف 
والعشرين من وجهة نظر كلٍّ من قائدات املدارس واملشرفات الرتبويات باملرحلة الثانوية 

مبحافظة بيشة.
4-الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بني وجهة نظر كلٍّ من قائدات 
املدارس الثانوية واملشرفات الرتبويات باملرحلة الثانوية مبحافظة بيشة حول درجة ممارسة 

معلمات االقتصاد املنزيل ملهارات القرن احلادي والعشرين.
أمهية البحث: 

تتضح أمهية البحث احلايل فيما يلي:
1- أنه يُعدُّ استجابة ملا نادت به االجتاهات احلديثة يف عملييت التعليم والتعلم باالهتمام 

بتنمية مهارات القرن احلادي والعشرين لدى املعلمني واملتعلمني.
استخدام  املعلمني على  تدريب  إىل  املعلم  تطوير  برامج  القائمني على  يُوجه   -2
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مهارات القرن احلادي والعشرين ودجمها يف التدريس.
3- أهنا تقدم قائمة مبهارات القرن احلادي والعشرين اليت جيب تضمينها مبناهج 
مبا  التدريس،  أثناء  والتعلم  التعليم  عملييت  املعلمة خالل  ومتارسها  املنزيل،  االقتصاد 
يُوجه خمططي مناهج االقتصاد املنزيل لتضمني تلك املهارات مبناهج االقتصاد املنزيل 

للطالبات. إلكساهبا 
مصطلحات البحث:

1- االقتصاد املنزيل: تعرفه الباحثة يف ضوء املفهوم احلديث لالقتصاد املنزيل )الرتبية 
األسرية( يف البحث احلايل بأنه: علم خيتص بدراسة األسرة واحتياجاهتا ومقوماهتا 
على مستوى املنزل والبيئة االجتماعية؛ فهو يهدف إىل جعل كل منزل مرحًيا ومناسًبا 
من الناحية املعيشية وسليًما من الناحية االقتصادية والصحية ومن الناحية العقلية 
والعاطفية  النفسية  الناحية  من  ومتزنًا  واجلسمية،  العقلية  الناحية  ومن  واجلسمية، 
ومسؤواًل ومشارًكا فعااًل متكيًفا من الناحية البيئية واالجتماعية ليعيش أفراده يف جوٍّ 

يسوده التعاون واحلب واالحرتام املتبادل.
2-مهارات القرن احلادي والعشرين: عرفت إجرائيًّا يف هذا البحث على أهنا: "جمموعة 
اإلملام  الثانوية  باملرحلة  املنزيل  االقتصاد  معلمات  على  ينبغي  اليت  املهارات  من 
تلك  لطالباهتنَّ إلكساهبنَّ  التدريس  أثناء  والتعلم  التعليم  هبا وممارستها يف عملييت 
املهارات مبا حيقق هلنَّ النجاح يف الدراسة والعمل واحلياة، وتتحدد تلك املهارات يف 
الدراسة يف اآليت: "مهارات التعلم واالبتكار، ومهارات استخدام التقنية احلديثة، 

واملهارات احلياتية واملهنية".
حدود البحث: 

   حتدد البحث احلايل مبا يأيت:
واإلبداع،  )التعلم  األبعاد:  والعشرين يف  احلادي  القرن  مهارات  1-حدود موضوعية: 

مهارات الثقافة الرقمية والتقنية واملعلوماتية، املهارات املهنية واحلياتية(.
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2- حدود بشرية: مجيع قائدات املدراس واملشرفات الرتبويات ختصص االقتصاد املنزيل 
مبدارس املرحلة الثانوية بنات مبحافظة بيشة.

اإلطار النظري للبحث:
الدراسية  املقررات  األسرية( عن غريها من  )الرتبية  املنزيل  االقتصاد  ختتلف مقررات 
يف درجة ارتباطها بواقع حياة األفراد، تلك احلياة اليت تتمثل يف سلسلة من املواقف غري 
احملدودة وغري واضحة املعامل، اليت ختتلف اختالفًا بيًنا عن حمتوى املقررات العلمية ذات 
املواقف الصرحية الواضحة احملددة، واليت ميكن حلها باستخدام قواعد حمفوظة مسبًقا، وعلى 
هذا فإن حمور اهتمام مهارات مقررات االقتصاد املنزيل )الرتبية األسرية( ينصبُّ حول إزالة 
التباعد بني مواقف احلياة اليومية وحمتوى املقررات العلمية، وذلك من خالل تنمية املهارات 
بقوانني  الطالبات ملواجهة مشكالت احلياة، واالستعانة يف ذلك  الذهنية والعلمية لدى 
العلم وعملياته وأساليبه وإجنازاته )عمران، 2004(؛ لذا أصبح اآلن اجتاه تنمية مهارات 
القرن احلادي والعشرين من الضروريات اليت ينبغي على مجيع القائمني يف العملية التعليمية 
القيام هبا، ووضعها يف أولويات خمرجات عملية التعلم الرتباطها الوثيق بدعم وتنمية قدرات 
املعلمني واملتعلمني باحلياة الوظيفية وإتقان مهارات سوق العمل وحل مشكالت احلياة 

اليومية. وميكن تناول اإلطار النظري للدراسة من خالل احملاور التالية:
احملور األول: مفهوم مهارات القرن احلادي والعشرين.

االستخدام  شائعة  احلديثة  املصطلحات  من  والعشرين  احلادي  القرن  مهارات  تُعدُّ 
اليت نشأت نتاًجا للشراكة بني قطاع االقتصاد وأصحاب القرار السياسي من أجل تلبية 
خمرجات اخلرجيني ملتطلبات سوق العمل من جهة، وبني الرتبويني من أجل التخطيط والتنفيذ 
والتحسني املستمر لتحقيقها يف خرجيي مؤسساهتا سواء أعلى مستوى الروضة كان أم التعليم 
قبل اجلامعي أم اجلامعي لبناء نظم للتعليم من جهة أخرى. وقد أشار كلٌّ من  )صدقي 
وحسن، 2009( إىل أن هذا النظام اتبع يف العديد من الدول كالواليات املتحدة األمريكية 
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وإجنلرتا وكندا؛ فقد يبىن مفهوم تلك املهارات على شراكة املؤسسات الرتبوية واملؤسسات 
الصناعية وأصحاب املشروعات ومؤسسات اإلعالم والتكنولوجيا وأولياء األمور ومؤسسات 

اجملتمع، وكذلك بني املدارس ومؤسسات التعليم العايل واملراكز البحثية.
وأشارت )رزق، 2015، 100( إىل أن: "دمج مهارات القرن احلادي والعشرين يف 
التعليم ميكِّن املعلمني من حتقيق األهداف التعليمية؛ ألن هذه املهارات متكِّن املتعلمني 
واندماج  اخنراط  تضمن  أهنا  على  فضاًل  التعليم،  يف  العليا  املستويات  يف  اإلجناز  من 
املتعلمني يف عملية التعليم وبناء الثقة بالنفس لديهم، وتنمي لديهم اإلبداع واالبتكار 
أجل  من  الشراكة  مؤسسة  أعدت  العملية". كما  احلياة  يف  بفاعلية  واملشاركة  والقيادة 
احلادي  القرن  ملهارات  الداعمة  النظم  يف  أدلة  ستة  والعشرين  احلادي  القرن  مهارات 
والعشرين، وهي: خريطة املهارات، ومعايري املهارات، وتقومي املهارات، والتنمية املهنية، 
املتعلمني  ملساعدة  األدلة وسيلة  وتعد هذه  التعليم،  وبيئات  التدريس،  واملناهج وطرق 
أيًضا  أهنا  بل  هذا فحسب  وليس  العملية،  احلياة  واملهارية يف  املعرفية  لتطوير كفاءهتم 
التعليم  القرن احلادي والعشرين يف عملية  تنمية مهارات  القادة واملعلمني على  تساعد 
والتعلم"، وميكن التعرف على مهارات القرن احلادي والعشرين بصورة أكثر تفصياًل من 

خالل استعراض اجلوانب التالية":
أواًل: تعريف مهارات القرن احلادي والعشرين:

تعرفها )مخيس، 2018، 152( من وجهة نظر أهنا مهارات يتطلبها جمال العمل 
بأهنا: جمموعة من املهارات اليت حيتاجها العاملون يف خمتلف بيئات العمل ليكونوا أعضاء 
فاعلني ومنتجني، بل مبدعني إىل جانب إتقاهنم احملتوى املعريف الالزم لتحقيق النجاح، 
عرفتها  حني  يف  والعشرين.  احلادي  للقرن  واالقتصادية  التنموية  املتطلبات  مع  متشًيا 
)غامن، 2014، 11( بصورة أمشل تتضمن مهارات تلزم للمدرسة والعمل واحلياة بأهنا: 
"املهارات الالزمة للنجاح يف العمل، والدراسة واحلياة، وتشمل احملتوى املعريف واملهارات 
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اخلاصة، واخلربة، والثقافات املختلفة، أي درجة واسعة من املعرفة والقدرات والعادات 
مثل التفكري اإلبداعي الناقد، وحل املشكالت، ومهارات التجديد واإلبداع، والتواصل، 
والتعاون، ومهارات اإلنتاجية، والقيادة، واملسؤولية". وعرفتها )شليب، 2014، 6( من 
للتعلم  املتعلمني  استعداد  لضمان  الضرورية  املهارات  من  "جمموعة  بأهنا:  تطورية  نظرة 
واالبتكار واحلياة والعمل واالستخدام األمثل للمعلومات والوسائط والتكنولوجيا يف القرن 
العمل يف  متطلبات سوق  وبني  بينها  )سالمة، 2013(  وربطت  والعشرين".  احلادي 
تعريفها فذكرت أهنا: "القدرة على استخدام التكنولوجيا واختاذها سبياًل للتعلم الفعال 
واملستمر لتأهيل الطالب وإعدادهم ملتطلبات سوق العمل. ويعرِّف "بينكلي" وآخرون 
(Binkley et al ،2011) من وجهة نظر ترتبط بالتطورات يف جمال االتصاالت بأهنا: "طرق 

للتفكري والعمل والعيش يف عوامل متصلة، غنية بالوسائل اإلعالمية".
وعرفتها منظمة الشراكة من أجل مهارات القرن احلادي والعشرين من وجهة نظر 
شاملة للعديد من اجملاالت احلديثة بأهنا: "جمموعة املهارات الالزمة للنجاح والعمل يف 
القرن احلادي والعشرين، مثل: مهارات التعلم واالبتكار، والثقافة املعلوماتية واإلعالمية 
.(Partnership for 21st Century Skills. 2009e) "والتكنولوجية، ومهارات احلياة والعمل

اثنًيا: أهداف تنمية مهارات القرن احلادي والعشرين:
أبرزها على  والعشرين، وميكن عرض  احلادي  القرن  تنمية مهارات  أهداف  تتعدد 

   :P21, 2009e) ) النحو التايل
1- تساهم يف تنمية وبناء شخصية الطالب وإعداده ملواجهة احلياة املعقدة.

2- تنمية قدرة الطالب على حل املشكالت، والتفكري الناقد، واالبتكار، واإلبداع، 
واالتصال، والتعاون، والتثقيف التكنولوجي واملعلومايت، واملرونة والقابلية للتكيف، واملبادرة 

والتوجيه الذايت، واإلنتاجية، واالهتمام بالشؤون العاملية، والتثقيف اإلعالمي.
- تطوير املعرفة األكادميية للمتعلمني، ومساعدهتم على التفكري بشكل ناقد.
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- تعدد خمرجات عملية التعلم، وهتدف مهارات القرن احلادي والعشرين إىل جعل 
املتعلم قادرًا على التفكري الناقد، وحل املشكالت، والتفكري مبرونة، والقابلية للتكيف، 

واإلبداع، واالبتكار، والتثقيف املايل والتكنولوجي، واالتصال والتعاون.
- إمكانية توفري أدوات التعلم التكنولوجية.

- حتسني عملييت التعليم والتعلم من خالل ربط املناهج واملقررات الدراسية مبهارات 
القرن احلادي والعشرين. 

- تدريب الطالب على الرتبية املستدامة اليت تتميز باملرونة والتنوع وتعويد الطالب 
على االعتماد على النفس، واحلفاظ على األمن الفكري للطالب ضد حتديات اإلرهاب 

والعنف والتطرف.  
اثلثًا: مهارات القرن احلادي والعشرين:

الباحثة  تستعرض  وسوف  والعشرين،  احلادي  القرن  مهارات  تصنيفات  تعددت 
أبرزها بغية الوصول جملموعة تتناسب وطبيعة مناهج االقتصاد املنزيل باملرحلة الثانوية، لبناء 

أداة البحث، واإلجابة عن سؤاله األول على النحو التايل:
 (P21, 2009e):1- تصنيف مؤسسة الشراكة من أجل مهارات القرن احلادي والعشرين

فقد حددت يف ثالث جمموعات على النحو التايل:
قدرة  بتنمية  املنوطة  املهارات  وهي  واالبتكار:  التعلم  مهارات  األوىل:  اجملموعة 
الفرعية  املهارات  وتتضمن  احلايل،  القرن  يف  والشخصي  املهين  النجاح  على  املتعلمني 

التالية:
- مهارة التفكري الناقد وحل املشكالت: من خالل استخدام املتعلمني للتحليل 
ونقد القضايا واملشكالت اليت يواجهوهنا يف مواقف احلياة اليومية، وتوليد البدائل واحللول 
املختلفة الختيار احلل األمثل، وتتضمن مهارات التفكري الفعال مثل التفكري املنظومي، 

وإصدار األحكام، وحل املشكالت.
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جديدة  وحلول  طرق  خللق  واملعرفة  الفهم  باستخدام  وتعىن  اإلبداع:  مهارات   -
للمشكالت، وتتضمن العمل االبتكاري وتنفيذ االبتكارات.

بفاعلية  املعرفة  بالعمل مع اآلخرين وتشارك  التواصل والتعاون: وتعىن  - مهارات 
املعلومات  لتوصيل  املختلفة  السياقات  استخدام  خالل  من  والتواصل  وود،  واحرتام 
والتعاون  التواصل بوضوح،  املختلفة، وتتضمن  والتقنيات  الوسائل  باستخدام  واملعارف 

مع اآلخرين.
اجملموعة الثانية: مهارات الثقافة الرقمية واملعلوماتية والتكنولوجية: ويقصد هبا املهارات 

الالزمة للتعامل مع التكنولوجيا احلديثة بسرعة ودقة، وتتضمن املهارات الفرعية التالية:
- مهارات الثقافة املعلوماتية: وهتدف إىل امتالك الفرد املصداقية والثقة يف املعلومات 

اليت حيصل عليها، واستخدامها وإدارهتا بدقة وإبداع ملعاجلة قضية أو حل مشكلة.
- مهارات ثقافة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ICT: وتعين التعامل الفعال مع 
التكنولوجيا مع ضمان استخدام األخالقيات يف الوصول إىل املعرفة وتقنينها وتشاركها.

- مهارات الثقافة الوسائطية: أي فهم وتطبيق الوسائط لتشارك املعرفة.
اليت توجه  الشخصية  باملهارات  احلياتية واملهنية: وتعىن  املهارات  الثالثة:  اجملموعة 
الفرد ذاتيًّا، ومتكنه من التعلم باستقاللية وأن يكون قادرًا على التكيف وحتمل املسؤولية، 

واختاذ القرارات املناسبة يف مواقف احلياة اليومية، وتتضمن املهارات الفرعية التالية:
- مهارات املرونة والتكيف: وهي قدرة الفرد على التعامل مع كل ما هو جديد 
التكيف  على  القدرة  للطوارئ، وتضمني  بفاعلية  واالستجابة  والعمل  احلياة  ومتغري يف 

واملرونة، واملبادرة والتوجيه الذايت، وإدارة الوقت واألهداف، والعمل باستقاللية.
- مهارات اإلنتاجية واملسؤولية: وتعىن بالقدرة على أداء مهمة معينة من خالل 
وممارسة  والتعاون،  الوقت  وإدارة  األولويات،  وترتيب  واالحتياجات،  األهداف  حتديد 

األخالق احلسنة، وتتضمن مهارات القيادة وحتمل املسؤولية.
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 :(North Central Regional Educational 2- املخترب الرتبوي املركزي لإلقليم الشمايل
Laboratory)

قام هذا املخترب بإجراء دراسة لتصنيف تلك املهارات من خالل حتليل األدبيات 
السابقة ونتائج البحوث اليت تناولت بالتحليل خصائص جيل شبكة "اإلنرتنت" والتقارير 
اليت تناولت خصائص القوى العاملة املطلوبة يف القرن احلادي والعشرين واستطالع آراء 

:)NCREL,2003( الرتبويني وتوصل ألربع جمموعات، هي
القدرة على التعامل مع  يف  مهارات العصر الرقمي: تتمثل  األوىل:  اجملموعة 
والشبكات والوصول إىل املعلومات وإدارهتا  التكنولوجيا الرقمية وأدوات االتصال، 
وتقوميها وإنتاجها، وتضم الثقافة األساسية، والثقافة العلمية، والثقافة االقتصادية، والتقنية 

البصرية واملعلوماتية، وفهم الثقافات املختلفة، والوعي الكوين.
مهارات التفكري اإلبداعي: اليت تتضمن القدرة على التالؤم  الثانية:  اجملموعة 
والتوجيه الذايت، وحب االستطالع والتقصي، واالبتكار،  واالنسجام وإدارة التعقيد، 

وحتمل املخاطر، ومهارات التفكري العليا والتفكري السليم.
مهارات االتصال الفعال: وتضم: مهارات العمل مع فريق،  الثالثة:  اجملموعة 

واملهارات الشخصية، واملسؤولية الشخصية واالجتماعية واملدنية، واالتصال التفاعلي.
الرابعة: مهارات اإلنتاجية العالية: اليت تضم مهارات حتديد األولويات،  اجملموهة 
والتخطيط واإلدارة من أجل حتقيق النتائج، واالستخدام الفعال لألدوات التكنولوجية يف 

العامل الواقعي للتواصل والتعاون وحل املشكالت، وإجناز املهام. 
3- تصنيف )مارزانو وهيفلبور، 2017( على النحو التايل:

اجملموعة األوىل: املهارات املعرفية، وتشمل:
- حتليل املعلومات واستخدامها. 

- معاجلة املشكالت والقضايا املعقدة.
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- إنشاء أمناط ومناذج ذهنية.
اجملموعة الثانية: مهارات اإلرادة وتشمل:

- فهم الذات والسيطرة عليها.
- فهم اآلخرين والتفاعل معهم.

4- تصنيف "بريز" ( Beers ,2016) كاآليت:
- مهارات التعلم والتجديد.

- مهارات املعلومات واإلعالم والتكنولوجيا.
- مهارات احلياة والعمل.

5- تصنيف هيئة جودة التعليم والتدريب ابلبحرين )7:6،2019( فيما يلي: 
- التفكري الناقد:  قدرة الطلبة على التحليل املنطقي، والتفكري باستقاللية، والتعامل 

مع املعلومات مبسؤولية، وتطوير القدرة على تقوميها وحتقيقها من غري حتيُّز.
قدرة الطلبة على التفاعل وإيصال اآلراء واألفكار  التواصل والعمل اجلماعي:   -
بكفاءة، والتواصل مًعا بفاعلية، والقدرة على التفاوض، واملناقشة واإلقناع، والبناء على 
أفكار اآلخرين باستخدام أساليب التواصل واالتصال املختلفة، ومبا يضمن حتقيق النتائج. 
املشكالت : قدرة الطلبة على اخلروج عن النمطية يف مواجهة  اإلبداع وحل   -
املواقف احلياتية؛ باستحضار حلول جديدة، واستخدام املوارد املتاحة بصور غري مألوفة، 

وربط املعلومات واحلقائق املختلفة؛ مبا يسهم يف حلِّ املشكالت اليت يواجهوهنا يوميًّا.
القرار: قدرة الطلبة على تصدُّر املواقف، وتوحيد اآلراء، وإهلام  القيادة وصنع   -
اآلخرين وحتفيزهم، واختاذ القرارات السليمة املبنية على األدلة، وحتديد اخليارات ودراستها، 

واختيار املناسب منها، مبا يراعي املصلحتني الشخصية والعامة.
وقيمهم  :قدرة الطلبة على توجيه معارفهم وسلوكهم  والعاملية  احمللية  املواطنة   -
املختلفة، ويرفع وعيهم  مبسؤولية، ومبا يعزز التقارب الفكري بني مكونات اجملتمع 
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بالتحديات العاملية، ويزيد من إسهاماهتم يف بناء وتطوير وطنهم بشكل أساسي، وتأصيل 
ممارسات االستدامة البيئية، والعدالة االجتماعية، واملسامهة يف تكوين توجهات إجيابية 

حنو املشكالت العاملية، وتقبل اآلخر مبا يزيد من التقارب الثقايف العاملي. 
- الريادة واملبادرة: قدرة الطلبة على إدارة الذات بصورة منتجة، والسعي إىل حتقيق 
األهداف الشخصية بعزمية قوية ودافعية عالية، والتعامل مع حاالت الفشل واإلحباط 
يف الطرح والتعامل مع املشكالت  بإجيابية، وحتليل املخاطر برؤية واضحة، واملبادأة 

العارضة، وتقدمي املقرتحات البنَّاءة. 
بفاعلية؛  قدرة الطلبة على استخدام التكنولوجيا وأدواهتا  الثقافة التكنولوجية:   -
لصناعة املعلومات أو الوصول إليها، وإدارهتا، وتفنيدها، ونقدها، ونشرها، إضافة إىل 

درايتهم التامة بأثر احملتويات التكنولوجية على الفرد واجملتمع.
- التمكن اللغوي: قدرة الطلبة على التميُّز الفكري، واإلنتاج األديب والعلمي؛ مبا 
يعزز روح االنتماء، واملوروث الثقايف، واهلويَّة الوطنية، باستخدام اللغة األم، إضافة إىل 

التواصل بكفاءة بأكثر من لغة.
ومما سبق فإن الباحثة تتبىن التصنيف العام ملؤسسة الشراكة من أجل مهارات القرن 
واملرحلة  املنزيل  االقتصاد  ملناهج  املناسبة  العناصر  بعض  اختيار  مع  والعشرين  احلادي 
الثانوية من بقية التصنيفات األخرى كتصنيفات فرعية ترتبط بالتصنيف الرئيس؛ وذلك 
القرن احلادي والعشرين اليت تتناسب مع مقرر االقتصاد املنزيل  إلعداد قائمة مبهارات 

)الرتبية األسرية( باملرحلة الثانوية كما سوف يوضح بإجراءات الدراسة.
احملور الثاين:  أدوار املعلم يف ضوء مهارات القرن احلادي والعشرين:

تُعد ممارسة املعلم ملهارات القرن احلادي والعشرين أثناء عملييت التعليم والتعلم 
جمال  يف  العصرية  املستجدات  مواكبة  له  تتيح  اليت  األمور  من  التدريس  خالل  من 
متطلبات  لتلبية  تواجهه  اليت  التحديات  من  العديد  مواجهة  من  ومتكنه  عمله، 
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العصر وحتقيق مهاراته من خالل الكثري من العمليات اليت يقوم هبا يف أدائه ألدواره 
القرن  مهارات  ميتلك  2016( أن املعلم عندما  ترى )سبحي،  ذلك  ويف  ومهامه. 
التلقيين الذي ميثل فيه حموًرا  احلادي والعشرين فإهنا تعمل على تغيري دوره من الدور 
وإجنازاته  فعااًل وموجًها للمتعلم  ليصبح معلًما  اإلرشادي  الدور  إىل  التعليمية  للعملية 
ومسهاًل ومالحظًا للعملية التعليمية؛كي يستطيع مساعدة املتعلمني على اكتساب 
املهارات املختلفة، ويشجعهم على التأمل يف أنشطتهم التعليمية املتنوعة. كما تسهم 
يف مساعدة املعلم على هتيئة البيئة التعليمية الثرية املالئمة الستخدام وسائل تكنولوجية 
وأساليب واسرتاتيجيات تدريس حديثة؛ مما يهيئ وقًتا الستثمار األنشطة املختلفة اليت 
من شأهنا العمل على تنمية مهارات التفكري العليا كالتفكري الناقد والتفكري اإلبداعي، 
والتعلم  العمل التعاوين  والتواصل الفعَّال  ودعم  إبداعية،  وحل املشكالت بطرق 
املعلم لطرق التقومي املعاصرة اليت منها ملف اإلجناز  واستعمال  عن طريق املشاريع 

االعتيادي واإللكرتوين وغريها. 
وأشار كلٌّ من  (Faulkner & Latham, 2016)  إىل أنه يتعني على املعلم مراعاة احتياجات 
اجملتمع بشكل عام وبيئته املدرسية خاصة من العلم احلديث، واستخدام التقنيات احلديثة 
يف التدريس وإثراء عملية التعلم، وتدعيم اكتساب طالبه للعلوم احلديثة، واملعارف اجلديدة 
وبنائها واستخدامها يف حل املشكالت من خالل التواصل والتعاون بفعالية مع اآلخرين يف 
صنع القرار املشرتك، وربط املواد ببعضها، وعليه أن يتمتع بعقلية مرنة قادرة على التكيف مع 
التغيريات يف عملية التعلم. ويف ظل تلك التحديات وتطور أدوار املعلم فإنه يستلزم تطويره 
يف أداء أدواره وممارساته؛ وهبذا فإن مهارات القرن احلادي والعشرين تتيح للمعلم مواكبة كل 

ما هو مستحدث يف جمال عمله.  
ومن أجل حتقيق هذه األهداف تقوم شراكة مهارات القرن احلادي والعشرين بتقدمي 
برامج للتنمية املهنية للمعلمني يف إطار مهارات القرن احلادي والعشرين، وتتسم هذه 
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الربامج يف حتقيق بعض اجلوانب اليت تواكب القرن احلادي والعشرين، واليت من أمهها: 
(P21, 2009d)

- تيسري التعاون بني مجيع املشاركني فيها من معلمني ومديرين ومدربني.
- تسمح للمعلمني وقادة املدارس ببناء الكيان التعليمي اخلاص هبم.

- تدعيم املعلمني باملهارات الالزمة لتيسري العملية التعليمية.
- تيسري وتوفري املوارد واملواد واألدوات التكنولوجية اليت تيسر العملية التعليمية.

وكيفية  وأمهيتها،  والعشرين،  احلادي  القرن  مهارات  فهم  على  املعلمني  حتث   -
وآليات دجمها بعمليات التدريس اليومية.

- حتقيق التكامل بني مرحلة وعملية إعداد املعلم ومهارات القرن احلادي والعشرين.
للمعلم، تركز بشكل أساسي على تدريس  املهنية  للتنمية  برامج مكثفة  إنشاء   -

مهارات القرن احلادي والعشرين.
- إشراك كليات إعداد املعلم واجلهات املختصة بتطويرها يف برامج قيادة مهارات 

القرن احلادي والعشرين.
ويف ضوء أمهية ممارسة املعلمني ملهارات القرن العشرين مع طالهبم جند أن عليهم 

القيام بأدوار بالغة األمهية يف:
- التكيف واملرونة للعمل بشكل فعال يف مناخ يسوده الغموض والتغيري املستمر. 
- التوجيه الذايت وصنع أهداف حمددة ودقيقة للعمل، وحتديد األولويات وترتيبها، 

واالستفادة من التجارب السابقة من أجل حتقيق التقدم يف املستقبل. 
-امتالك املهارات االجتماعية والثقافية كالتصرف بطريقة صحيحة ومهنية واحرتام 
االختالفات الثقافية والعمل بفعالية مع الناس من خمتلف اخللفيات االجتماعية والثقافية. 
- احلرص على اإلنتاجية واملساءلة كاإلصرار على حتقيق األهداف حىت يف وجود 
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العقبات والضغوط التنافسية، وحتمل املسؤولية.  
عمله  مهام  ممارسة  من  متكنه  مهنية  تنمية  للمعلم  أن حيقق  شأنه  من  ذلك  وكل 
بصورة تواكب املستجدات احلديثة يف مهنته وليس هذا فحسب بل حتقق روابط وأواصر 
قوية بينه وبني طالب حيرتمونه ويقدرونه ويتعاونون معه، وينتمون للمدرسة ويستمتعون 
بأوقاهتم فيها؛ مما ينشئ جياًل يليب متطلبات العمل واحلياة اجلديدة وقادر على مواجهة 

التحديات املستقبلية.
احملور الثالث: دور معلمات االقتصاد املنزيل يف مهارات القرن احلادي والعشرين:

تعد معلمة االقتصاد املنزيل احملرك لكل املواقف التعليمية داخل قاعات الدراسة 
الكتاب املدرسي  املتوفرة يف  املعلومات  وخارجها، فلم يعد دورها يقتصر على شرح 
تدريسية حديثة  استخدام طرق  يتوجب عليها  بل  تقليدية،  تدريس  باستخدام طرق 
الدراسات،  من  العديد  أكدته  ما  وهذا  واالبتكار  واإلبداع  التفكري  مهارات  تنمي 
و)الشراري،   ،)2017 و)اللوزي،   ،)2016 و)خليفة،   ،)2012 )إبراهيم،  مثل: 
أهداف  من  رئيًسا  هدفًا  وتنميته  التفكري  تعليم  برامج  أصبحت  وقد   )2018

الرتبوية. املؤسسات 
ولتحقيق ذلك عليها أن هتيئ فرص النقاش وإدارة احلوار ومراعاة املستويات املختلفة 
بني الطالبات، وهتيئ األنشطة اليت تساعد على إكساهبنَّ الكثري من املعلومات واالجتاهات 
والقيم واملهارات. ويف ظل ثورة املعلومات والتقدم التكنولوجي أصبح استخدام التكنولوجيا 
احلديثة يف التدريس ضرورة حتتمها املرحلة احلالية. وقد نادت العديد من الدراسات بضرورة 
أن تقدم معلمة االقتصاد املنزيل براجمها التعليمية باستخدام تقنيات املعلومات واالتصاالت 
التفاعلية واألجهزة التكنولوجية احلديثة وتشجيع التعلم الذايت )متويل، 2016( و)عمر، 
2018(. فهي بذلك املسؤولة األوىل عن إدارة وتنفيذ العملية التعليمية، وتتوقف عليها إىل 
حد كبري يف حتقيق األهداف املرجوة؛ لذا من الضروري أن تواكب معلمة االقتصاد املنزيل 
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التطور احلادث يف التعليم، وأن تكتسب مهارات القرن احلادي والعشرين.
وفيما يرتبط مبتطلبات عمل معلمة االقتصاد املنزيل اليت تستند بصورة رئيسة على 
اجلوانب االجتماعية والتواصل يف العديد من جوانب جماالهتا خاصة فيما خيص الرتبية 
األسرية، فقد أشار "هيورفرد" (Hurford.et al, 2011) للعالقات املهنية واالجتماعية اليت 
والعشرين سواء أكان على مستوى التعاون مع  احلادي  القرن  معلم  يتقنها  أن  جيب 
الزمالء يف املهنة أم مع التالميذ وأولياء األمور واملؤسسات التعليمية بأنواعها  والتعاون 
بشكل تعاوين يعد معيارًا أساسيًّا وجانًبا من جوانب  اإللكرتوين،  فممارسة العمل 
احرتاف املعلمني، وينبغي على املعلم العمل كجزء من شبكة أو منظومة من العالقات 
ويتم تقاسم املعرفة واملسؤولية. ومن هنا أصبح األمر ملحًّا أن متتلك معلمة االقتصاد 
العملية  لطالباهتا يف  تتمكن من إكساهبا  والعشرين حىت  احلادي  القرن  املنزيل مهارات 
التعليمية لتكوين جيل متمكن من هذه املهارات حبيث يكون قادرًا على التعلم املستمر 

ومواجهة التحديات املختلفة يف هذا القرن.

منهج البحث وإجراءاته:
منهج البحث:

جمال  يف  الدراسات  وحتليل  عرض  من خالل  التحليلي  الوصفي  املنهج  استخدم 
ممارسة  درجة  على  للتعرف  استبانة  وصممت  النظري،  اإلطار  بناء  أجل  من  البحث 
عملييت  والعشرين يف  احلادي  القرن  ملهارات  الثانوية  باملرحلة  املنزيل  االقتصاد  معلمات 
التعليم والتعلم، من وجهة نظر كلٍّ من قائدات املدارس واملشرفات الرتبويات، وحتليل 

النتائج ومناقشتها. 
جمتمع البحث:

جمتمع الدراسة هو قائدات املدارس واملشرفات الرتبويات باملرحلة الثانوية مبحافظةبيشة.
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عينة البحث: 
النحو  توزعن على  بلغ عددها )70( عضوة  منه  عينة  البحث على  أداة  طبقت 
بنسبة  تربوية  قائدة  و)41(  العينة،  من   )%41.4( بنسبة  تربوية  مشرفة  التايل: )29( 
)59.6%( من العينة. وقد طبقت على جمتمع الدراسة بأكمله ليمثل يف ذات الوقت 

عينة الدراسة، وكان توزيع العينة كما يوضحه جدول )4(:
جدول )4(: يبني توزيع أفراد عينة الدراسة وفًقا ملتغري الوظيفة )قائدات-مشرفات(.

النسبةالتكرارالوظيفية

41.4%29مشرفات 
58.6%41قائدات
100%70اإلمجايل

ويتبني من اجلدول )4( أن عينة الدراسة بلغت )70( مدرسة، توزعت وفًقا ملتغري 
الوظيفة إىل )29( مشرفة، وبنسبة )41.4%(، و)41( قائدة، وبنسبة )%58.6(.

أدوات البحث:
باملرحلة  املنزيل  االقتصاد  معلمات  ممارسة  درجة  لقياس  استبانة  الباحثة  صممت 
الثانوية ملهارات القرن احلادي والعشرين من وجهة نظر كلٍّ من قائدات املدارس واملشرفات 

الرتبويات مبحافظة بيشة، وذلك يف ضوء اخلطوات التالية:
1- حتديد اهلدف من االستبانة: هدفت االستبانة إىل التعرف على درجة ممارسة 
معلمات االقتصاد املنزيل ملهارات القرن احلادي والعشرين من وجهة نظر كلٍّ من قائدات 

املدارس واملشرفات الرتبويات باملرحلة الثانوية مبحافظة بيشة.
2- إعداد الصورة األولية لالستبانة: صممت من خالل قائمة املهارات اليت أعدت 
باإلجراء السابق على شكل مقياس ثالثي وفًقا "لسلم ليكرت"، وتكونت االستبانة من )30( 
فقرة يف صورهتا األولية، موزعة على ثالثة جماالت، هي: التعلم واإلبداع )16( فقرة، والثقافة 
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الرقمية والتقنية واملعلوماتية )9( فقرات، واملهارات املهنية واحلياتية )5( فقرات.
وأعدت الباحثة قائمة أولية مبهارات القرن احلادي  والعشرين ملقرر االقتصاد املنزيل 

باملرحلة الثانوية من خالل املصادر اآلتية:
- آراء املتخصصني.

- حتليل حمتوى مقرر االقتصاد املنزيل.
- حتليل أدوار معلمة االقتصاد املنزيل )الرتبية األسرية( باملرحلة الثانوية يف العصر 

احلديث.
- حتليل الدراسات السابقة.

- حتليل الكتب.
- اإلطار النظري للدراسة.

3- حتكيم القائمة: عرضت القائمة األولية )3( مهارات رئيسة، )30( مهارة فرعية 
اليت أعدت على جمموعة من املتخصصني يف االقتصاد املنزيل ويف مناهج وطرق تدريسه 
املرحلة  ملعلمة  مالئمتها  ومدى  القائمة  هذه  بشأن صالحية  آرائهم  استطالع  هبدف 

الثانوية وطالباهتا من حيث:
- وضوح وسالمة صياغتها.

- مشول القائمة.
- ارتباط املهارات الفرعية باملهارات الرئيسة املنتمية إليها.

- حذف أو إضافة أي مهارات رئيسة أو فرعية.
- تعديالت يروهنا مناسبة.

بعض  حبذف  احملكمني  ومقرتحات  آراء  ضوء  يف  بالتعديل  الباحثة  قامت   -4
العبارات وإضافة عبارات أخرى حىت أصبحت الصورة النهائية عبارة عن )30( مهارة 
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رئيسة أال وهي:
- مهارة التعلم واإلبداع: وتتكون من )16( مهارة فرعية، والثقافة الرقمية والتقنية 
واملعلوماتية: وتتكون من )9( مهارات فرعية، واملهارات املهنية واحلياتية: وتتكون من )5( 

مهارات فرعية )موضحة بأداة الدراسة(.
صدق االستبانة:

وقد حسب صدق االستبانة بطريقتني أال ومها:
أ( صدق احملكمني: عرضت االستبانة يف صورهتا األولية على جمموعة من أعضاء 
هيئة  وعضوات  تدريس،  وطرق  مناهج  ختصص  الرتبية  بكلية  التدريس  هيئة 
حذفت  التحكيم  نتائج  ضوء  ويف  بيشة،  جبامعة  املنزيل  االقتصاد  بكلية  التدريس 
بعض املفردات التفاق احملكمني على عدم وضوح الصياغة بنسبة )80%(، لتصبح 
األول:  احملور  التايل:  النحو  على  فقرة   )28( النهائية  صورهتا  يف  مفرداهتا  عدد 
والتقنية  الرقمية  الثقافة  الثاين:  واحملور  فقرة،   )16( من  ويتكون  واإلبداع:  التعلم 
واحلياتية:  املهنية  املهارات  الثالث:  واحملور  فقرات،   )8( من  وتتكون  واملعلوماتية: 

مهارات.  )4( من  وتتكون 
والعشرين  احلادي  القرن  مهارات  استبانة  طبقت  الداخلي:  االتساق  ب( صدق 
على عينة استطالعية مكونة من )25( قائدة مدرسة ومشرفة تربوية يف ختصص علم 
درجات  بني  "بريسون"  ارتباط  معامالت  وحسبت  الثانوية،  باملرحلة  املنزيل  االقتصاد 
كل فقرة والدرجة الكلية للمهارة الرئيسة اليت تنتمي إليها، وبينها وبني الدرجة الكلية 

لالستبانة، كما يوضحها جدول )1(:
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جدول )1(: معامالت ارتباط "بريسون" حلساب االتساق الداخلي الستبانة قياس درجة ممارسة مهارات 
القرن احلادي والعشرين.

اجملال
رقم 
الفقرة

عالقتها 
مبجموع اجملال

عالقتها 
ابلدرجة الكلية 

لالستبانة
اجملال

رقم 
الفقرة

عالقتها 
مبجموع اجملال

عالقتها ابلدرجة 
الكلية لالستبانة

التعلم 
واإلبداع 

1 )**( 0.77)**( 0.76

الثقافة الرقمية 
والتقنية 
واملعلوماتية

17)**( 0.72)**( 0.64
2)**( 0.62)**( 0.5518)**( 0.72)**( 0.80
3)**( 0.63)**( 0.6319)**( 0.55)**( 0.61
4)**( 0.76)**( 0.6220)**( 0.51)**( 0.50
5)**( 0.65)**( 0.6521)**( 0.57)**( 0.54
6 )**( 0.56)**( 0.6022)**( 0.70)**( 0.59
7 )**( 0.79 )**( 0.7523 )**( 0.73)**( 0.68
8 )**( 0.54 )**( 0.5524 )**( 0.76)**( 0.67 
10 )**( 0.87 )**( 0.80

املهارات املهنية 
واحلياتية

25 )**( 0.71)**( 0.55
11)**( 0.58 )**( 0.5726 )**( 0.85)**( 0.74
15)**( 0.72 )**( 0.7627 )**( 0.69)**( 0.65
16 )**( 0.65)**( 0.5828 )**( 0.87)**( 0.74

يتضح من اجلدول )1( أن مجيع معامالت االرتباط-يف مجيع اجملاالت- بني الفقرات 
وبني الدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه، وبينها وبني الدرجة الكلية لالستبانة ذات 
داللة إحصائية عند مستوى داللة )0.05(، فقد تراوحت معامالت االرتباط ما بني 
)0.50- 0.87(، ومجيعها دالة إحصائيًّا، وهذا دليل على أن فقرات االستبانة تقيس 
ما وضعت ألجل قياسه، وهو مهارات القرن احلادي والعشرين ملعلمات االقتصاد املنزيل، 
كما حسبت معامالت االرتباط بني درجات مهارات االستبانة ببعضها، وبينها وبني 

الدرجة الكلية لالستبانة، كما يوضحها جدول )2(:
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جدول )2(: معامالت ارتباط "بريسون" الرتباط جماالت االستبانة ببعضها وابلدرجة الكلية الستبانة درجة 
ممارسة مهارات القرن احلادي والعشرين. 

مهارات الثقافة التعلم واإلبداعاجملاالت
الرقمية واملعلوماتية

املهارات 
املهنية واحلياتية

الكلي

0.95 )**(0.84 )**(0.86 )**(1التعلم واإلبداع   
0.94 )**(0.78 )**(1-مهارات الثقافة الرقمية واملعلوماتية

0.89 )**(1--املهارات املهنية واحلياتية
1---الكلي

نفسها  الرئيسة  املهارات  االرتباط بني  معامالت  أن مجيع  اجلدول )2(  يتضح من 
وبينها وبني الدرجة الكلية لالستبانة دالة إحصائيًّا عند مستوى داللة )0.05(، فرتاوحت 
معامالت االرتباط بني اجملاالت مع بعضها بني )0.78 – 0.86(، وتراوحت للمهارات 
الرئيسة والدرجة الكلية لالستبانة ما بني )0.89-0.95(، وهي معامالت ارتباط مرتفعة، 
وهذا يؤكد أن مجيع اجملاالت تشرتك مع بعضها يف قياس مهارات القرن احلادي والعشرين.

ثبات االستبانة:
النصفية، وألفا كرونباخ، كما يوضحهما  التجزئة  ثبات االستبانة بطريقيت  حسب 

اجلدول )3(.
جدول )3(: ثبات استبانة درجة ممارسة مهارات القرن احلادي والعشرين بطريقيت التجزئة النصفية وألفا كرونباخ.

اجملاالتم
الثبات مبعامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية

"ألفا كرونباخ” معامل االرتباط 
بني النصفني

معامل الثبات بعد التصحيح 
مبعادلة “سبريمان براون”

0.790.880.85التعلم واإلبداع1
0.880.940.89مهارات الثقافة الرقمية واملعلوماتية2
0.900.950.90املهارات املهنية واحلياتية3

0.840.910.93الكلي

يتضح من اجلدول )3( ما يلي:
بطريقة  والعشرين  احلادي  القرن  مهارات  استبانة  جماالت  ثبات  معامالت  تراوحت 
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التجزئة النصفية )0.88- 0.95(، وبلغ معامل الثبات للدرجة الكلية بالتجزئة النصفية 
)0.91(، وهي معامالت ثبات مرتفعة.

- تراوحت معامالت ثبات جماالت االستبانة مبعامل "ألفا كرونباخ" بني )0.85- 
وهي   ،)0.93( لالستبانة  الكلية  للدرجة  "ألفا كرونباخ"  ثبات  معامل  وبلغ   )0.90
أن  يتضح  بالطريقتني  السابقة  الثبات  معامالت  ومن خالل  مرتفعة.  ثبات  معامالت 
االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات، وبالتايل ميكن الثقة يف النتائج اليت يتم التوصل 

إليها باستخدامها.

وصف الصورة النهائية وطريقة االستجابة على مفرداهتا:  
النهائية الستبانة مهارات القرن احلادي والعشرين لدى املعلمات  تكونت الصورة 
من )28( فقرة، موزعة على ثالثة جماالت، هي: جمال التعلم واإلبداع ويتضمن الفقرات 
)1 – 16(، وجمال مهارات الثقافة الرقمية والتقنية واملعلوماتية، ويتضمن الفقرات )17-

24(، وجمال املهارات املهنية واحلياتية )التكيف، واملرونة، والقيادة، واملسؤولية(، ويتضمن 
الفقرات )25–28(، وتكونت اإلجابة عن فقرات االستبانة من ثالثة بدائل، ختتار منها 
القائدات واملشرفات واحًدا منها للتعبري عن درجة ممارسة املعلمات لتلك املهارات، وهي: 

)دائًما- أحيانًا- أبًدا( بتوزيع للدرجات على التوايل )3 – 2 – 1(.
األساليب اإلحصائية:

 ، (SPSS)عوجلت البيانات بواسطة حزمة الربامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية   
واعتمدت الدراسة على األساليب التالية: حساب املتوسط-حساب املدى-االحنراف 
 )Independent – Samples T- Test)املعياري-اختبار الفرق بني متوسطني لعينتني مستقلتني
: ملعرفة الفروق بني متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة تبًعا ملتغرياهتا، وقد قدرت درجة 

ممارسة املهارة وفًقا لدرجة املتوسط احلسايب املوزون كما هو موضح جبدول )5(.
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جدول)5(: يبني مدى درجة املتوسط احلسايب. 
درجة التوافردرجة املتوسط احلسايب

عايلمن 2.34 إىل 3
متوسطمن 1.67 إىل أقل من 2.34

ضعيفمن 1 إىل أقل من 1.67

نتائج الدراسة وتفسريها: 
فرغت نتائج املعاجلات اإلحصائية وحللت، وصنفت تبًعا ألسئلة البحث اليت جتيب 

عنها كما يلي:
1- نتائج اإلجابة عن السؤال األول:

والذي ينص على: "ما درجة ممارسة معلمات االقتصاد املنزيل ملهارات القرن احلادي 
والعشرين من وجهة نظر كلٍّ من قائدات املدارس واملشرفات الرتبويات باملرحلة الثانوية 
مبحافظة بيشة؟" ولإلجابة عن هذا السؤال استخدمت طريقة املدى ملتوسط الدرجات، 

وفرغت النتائج على مستوى املقياس ككلٍّ كما هو موضح جبدول )6(:
جدول )6(: يوضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة ممارسة معلمات االقتصاد املنزيل 

ملهارات القرن احلادي والعشرين على مستوى املقياس ككلٍّ

الفقراتم

سط
ملتو

ا

ف 
حنرا

اال
ري

عيا
امل

رجة
الد

ب
رتتي

ال

3متوسطة1.980.40التعلم واإلبداع 1
1متوسطة2.060.41الثقافة الرقمية والتقنية املعلوماتية2
2متوسطة2.020.53املهارات املهنية واحلياتية.3

-متوسطة2.010.37املتوسط العام للمجال

يتضح من خالل جدول )6( أن قيمة متوسط الدرجات على مستوى االستبانة 
ككلٍّ )2.01(، وهو يقع ضمن مدى درجة املمارسة املتوسطة، مما يعين أن مهارات 
القرن احلادي والعشرين تتوافر لدى معلمات االقتصاد املنزيل بدرجة متوسطة. كما يتضح 
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أيًضا أن جماالت مهارات القرن احلادي والعشرين ترتبت من األعلى إىل األدىن كالتايل: 
إذ حصل جمال الثقافة الرقمية والتقنية املعلوماتية على الرتتيب األول، مبتوسط درجات 
)2.06( وبدرجة ممارسة متوسطة، يليه يف املرتبة الثانية جمال املهارات املهنية واحلياتية، 
مبتوسط درجات )2.02( وبدرجة ممارسة متوسطة، مث جاء يف املرتبة األخرية جمال التعلم 

واإلبداع ، مبتوسط درجات )1.98(، بدرجة ممارسة متوسطة. 
توضحها  النتائج كما  فكانت  االستبانة  جماالت  مستوى  على  للنتائج  وبالنسبة 

اجلداول التالية:
أواًل: جمال التعلم واإلبداع ويوضحه اجلدول رقم )7(:

جدول )7(: يوضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة ممارسة مهارات التعلم واإلبداع  لدى 

معلمات االقتصاد املنزيل يف املرحلة الثانوية.

سطالفقراتم
ملتو

ا

ف 
حنرا

اال
ري

عيا
امل

رجة
الد

ب
رتتي

ال

11متوسط1.930.71حتفز عمليات التفكري لدى الطالبات. 1

12متوسط1.890.63تقدم املعارف من خالل العمليات احلسية. 2

3متوسط2.160.71تقدم أنشطة التعلم بطرق استقصائية علمية استكشافية.3

5متوسط2.090.78تقوم بتقدمي أنشطة خمتلفة لطالباهتا.4

2متوسط2.200.77تضيف تفاصيل جديدة ومتنوعة لألفكار العلمية.5

4متوسط2.100.75تقوم  بتوليد أفكار علمية جديدة وغري مألوفة.6

تشجع الطالبات على التوصل للمعارف اجلديدة من خالل التواصل 7
مع اآلخرين.

8متوسط2.10.72

1متوسط2.230.75تستخدم طرقًا خمتلفة يف التعبري عن أفكارها.8

13متوسط1.870.64تقرتح حلواًل إبداعية للمشكالت العلمية.9

6متوسط2.040.75حتث طالباهتا على تبادل املعلومات والعمل اجلماعي.10

7متوسط2.010.67تستخدم األسلوب العلمي يف التفكري وحل املشكالت.11
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منطقية 12 تفسريات  وإعطاء  العلمية  النتائج  استخالص  من  تتمكن 
للبيانات املتوافرة.

10متوسط1.940.74

16متوسط1.690.60تفكر قبل البدء يف أداء املهمات املنسوبة إليها. 13
15متوسط1.710.73حتاول التوصل إىل نتائج جديدة للمهمة اليت تقوم هبا.14
14متوسط1.790.68تراجع اخلطوات اليت تقوم هبا يف أداء املهام. 15
أفكار 16 إىل  للوصول  لطالباهتا  تعطيها  اليت  والواجبات  للمهام  ختطط 

أصيلة.
9متوسط1.990.69

-متوسط1.980.40املتوسط العام للمجال

يتضح من اجلدول )7( أن قيمة املتوسط العام جملال مهارات التعلم واإلبداع الذي بلغ 
)1.98(، يقع يف الدرجة )املتوسطة(، وهذا يعين أن هذه املهارات بشكل عام متارس بدرجة 
)متوسطة( لدى معلمات االقتصاد املنزيل، ولتفصيل املهارات الفرعية هلذا اجملال وفًقا لكل 
مهارة من املهارات، يتضح أن مجيع املهارات متارس بدرجة )متوسطة( لدى معلمات االقتصاد 
املنزيل، فكان أعلى متوسط للمهارة بالفقرة رقم )8( اليت تنص على: "تستخدم طرقًا خمتلفة يف 
التعبري عن أفكارها" مبتوسط درجات )2.23(، إذ احتلت املرتبة األوىل يف جمال مهارات التعلم 
واإلبداع، يف حني جاءت املهارة بالفقرة رقم )13( يف املرتبة األخرية، اليت تنص على: "تفكر 

قبل البدء يف أداء املهمات املنسوبة إليها"، مبتوسط درجات )1.69(.
2- جمال مهارات الثقافة الرقمية والتقنية واملعلوماتية ويوضحه اجلدول رقم )8(:

جدول )8(: يوضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة ممارسة مهارات الثقافة الرقمية والتقنية 
واملعلوماتية لدى معلمات االقتصاد املنزيل يف املرحلة الثانوية.
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تستمر يف البحث عن املعرفة يف مصادر تعلم داخلية 17
وخارجية.

6متوسط1.990.58

7متوسط1.960.69تتحلى باألمانة العلمية يف الوصول للمعارف ونقلها.18
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حترص على استخدام التكنولوجيا يف الوصول للمعلومات 19
واملعارف العلمية.

5متوسط2.030.74

تقدم مواقف ترتبط بالتخصص ذات فاعلية وكفاءة يف 20
عملية التعلم من خالل الوسائط املتعددة.

8متوسط1.900.75

تستخدم اسرتاتيجيات تدريسية قائمة على التعلم 21
اإللكرتوين.

2متوسط2.190.75

1متوسط2.240.75تنقد املعلومات اليت حتصل عليها من مصادر خمتلفة.22
حترص علي توضيح أمهية التكنولوجيا يف حتقيق خمرجات 23

التعلم.
3متوسط2.090.70

حترص على تعلم كيفية استخدام التقنيات والوسائل 24
التكنولوجية احلديثة.

4متوسط2.060.70

-متوسط2.060.41املتوسط العام للمجال

يتضح من اجلدول )8( أن قيمة متوسط درجات هذا اجملال )2.06(، وهذا يعين 
أن هذه املهارات بشكل عام متارس بدرجة )متوسطة( لدى معلمات االقتصاد املنزيل، 
أن مجيع  يتضح  املهارات،  من  مهارة  لكل  وفًقا  اجملال  الفرعية هلذا  املهارات  ولتفصيل 
من  اجملال  هذا  املهارات يف  وترتبت  )متوسطة(،  ممارسة  درجة  على  املهارات حصلت 
األعلى إىل األدىن حسب درجة ممارستها على النحو التايل: احتلت املهارة بالفقرة رقم 
املرتبة  اليت حتصل عليها من مصادر خمتلفة"  املعلومات  "تنقد  اليت تنص على:   )22(
بالفقرة  املهارة  األوىل مبتوسط درجات )2.24(، وبدرجة ممارسة )متوسطة(، وجاءت 
رقم )20( اليت تنص على "تقدم مواقف ترتبط بالتخصص ذات فاعلية وكفاءة يف عملية 
التعلم من خالل الوسائط املتعددة" يف املرتبة األخرية، إذ حصلت على متوسط حسايب 

)1.90(، مما يعين أن هذه املهارة تتوافر بدرجة )متوسطة( أيًضا.  
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3- جمال املهارات املهنية واحلياتية ويوضحه اجلدول رقم )9(:
جدول )9(: يوضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة ممارسة املهارات املهنية واحلياتية لدى 

معلمات االقتصاد املنزيل يف املرحلة الثانوية.
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الوقت واألهداف بفاعلية يف إجناز 25 حترص على إدارة 
األعمال.

4متوسط1.900.75

العلمية 26 املناقشات  عرب  جديدة  خربات  تكتسب 
املنطقية.

3متوسط1.940.63

حترص على تقدمي خربات عملية وواقعية لتعزيز عملية 27
التعلم.

1متوسط2.100.73

تستطيع حتمل املسؤولية الفردية يف ضوء آراء جمموعة 28
العمل.

2متوسط2.060.78

-متوسط1.990.77املتوسط العام للمجال

ولتفصيل   ،)1.99( اجملال  هلذا  العام  املتوسط  قيمة  أن   )9( اجلدول  من  يتضح 
املهارات الفرعية هلذا اجملال وفًقا لكل مهارة من املهارات، يتضح أن مجيع املهارات متارس 
املهارات ترتبت من األعلى  املنزيل، إال أن  بدرجة )متوسطة( لدى معلمات االقتصاد 
إىل األدىن حسب درجة املمارسة، فاحتلت املهارة بالفقرة رقم )27(، اليت تنص على: 
مبتوسط  األوىل  املرتبة  التعلم"  عملية  لتعزيز  وواقعية  عملية  تقدمي خربات  على  "حترص 
درجات )2.10(، وبدرجة ممارسة )متوسطة(، وجاءت املهارة بالفقرة رقم )25( اليت 
تنص على: "حترص على إدارة الوقت واألهداف بفاعلية يف إجناز األعمال" يف املرتبة 
تتوافر  املهارة  أن هذه  يعين  مما  إذ حصلت على متوسط درجات )1.90(،  األخرية، 

بدرجة )متوسطة( لدى معلمات االقتصاد املنزيل.
اثنًيا: نتائج السؤال الثاين للبحث:

إحصائية  داللة  ذات  إحصائية  فروق  توجد  "هل  أنه:  على  السؤال  هذا  وينص 
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عند مستوى داللة )0.05( بني متوسطات درجات كلٍّ من قائدات املدارس الثانوية 
ممارسة  درجة  قياس  استبانة  على  بيشة  مبحافظة  الثانوية  باملرحلة  الرتبويات  واملشرفات 

معلمات االقتصاد املنزيل ملهارات القرن احلادي والعشرين؟"
ولإلجابة عن هذا السؤال أجري اختبار (Independent - Samples T- Test) للفرق بني 

متوسطي عينتني مستقلتني، وكانت نتائجه كما هو موضح جبدول )10(:
جدول )10(: يوضح نتائج  (Independent – Samples T -Test) لعينتني مستقلتني للفروق يف متوسطات 

إجاابت جمتمع أفراد عينة الدراسة تبًعا إىل اختالف الوظيفة )قائدات-مشرفات(.
وجهات املتغري

نظر
االحنراف املتوسطالعدد

املعياري
قيمة درجة احلرية

ت
القيمة 

االحتمالية
الداللة 

غري دال291.990.39680.300.77املشرفاتالتعلم واإلبداع
411.960.41القائدات

الثقافة الرقمية 
والتقنية املعلوماتية

غري دال292.040.45680.210.84املشرفات
412.060.39القائدات

املهارات املهنية 
واحلياتية

غري دال291.960.58680.850.40املشرفات
412.070.50القائدات

غري دال2920.40680.060.95املشرفاتالدرجة الكلية
412.010.35القائدات

يتضح من اجلدول )10( أنه ال توجد فروق إحصائية ذات داللة إحصائية عند 
الثانوية  املدارس  قائدات  من  درجات كلٍّ  متوسطات  بني   )0.05( داللة  مستوى 
ممارسة  درجة  قياس  استبانة  على  بيشة  مبحافظة  الثانوية  باملرحلة  الرتبويات  واملشرفات 
معلمات االقتصاد املنزيل ملهارات القرن احلادي والعشرين يف جماالت )التعلم واإلبداع، 
والثقافة الرقمية والتقنية املعلوماتية، واملهارات املهنية واحلياتية( وكذلك يف الدرجة الكلية 
(T)لالستبانة؛ ويعين رفض فرض الدراسة، إذ بلغت مجيع مستويات الداللة هلذه لقيم
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قائدات  نظر  وجهيت  اختالف  عدم  يعين  وهذا   ،)0.05( الداللة  مستوى  من  أعلى 
املدارس الثانوية واملشرفات الرتبويات حول درجة ممارسة معلمات االقتصاد املنزيل ملهارات 
القرن احلادي والعشرين يف جماالت: )التعلم واإلبداع، والثقافة الرقمية والتقنية املعلوماتية، 

واملهارات املهنية واحلياتية( وكذلك يف الدرجة الكلية لالستبانة.
مناقشة وتفسري نتائج البحث:
ميكن تفسري ومناقشة النتائج السابقة على النحو التايل: 

أ( مناقشة نتائج السؤال األول :
ما درجة ممارسة معلمات االقتصاد املنزيل ملهارات القرن احلادي والعشرين من وجهة 

نظر قائدات املدارس واملشرفات الرتبويات باملرحلة الثانوية؟
القرن احلادي  املنزيل ملهارات  النتائج أن درجة ممارسة معلمات االقتصاد  أظهرت 
املقياس ككلٍّ، وكذلك على مستوى مجيع  والعشرين جاءت )متوسطة( على مستوى 
اجملاالت، وتعد هذه الدرجة غري مرضية نسبة الحتياجات هذا العصر. وتفسر الباحثة 

هذه النتائج على النحو التايل:
1- فيما خيص جمال )الثقافة الرقمية والتقنية املعلوماتية(: حصل هذا اجملال على 
يُعد  اجملال  وهذا  متوسطة،  ممارسة  وبدرجة   )2.06( درجات  مبتوسط  األول،  الرتتيب 
من منجزات القرن احلادي والعشرين اليت دخلت املدارس بشكل متدرج وانعكس ذلك 
على أن يكون امتالك املعلم هلا ليس باملستوى املطلوب، وما زال هناك بعض القصور 
توصيلها  التقنية، وكذلك  اجلديدة عرب  واملعلومات  للمعارف  الوصول  مهارة  يف ممارسة 
بالوسائل التكنولوجية املختلفة، وأن معظم املعلمات يركزن على تقدمي العروض التقدميية، 
وقد يعود السبب إىل أن التقنيات اليت تنشر الثقافة الرقمية قد ال تكون متوافرة باملستوى 
املطلوب يف املدارس احلكومية يف ظل غالء هذه األجهزة، باإلضافة للقصور يف برامج 
تدريب معلمات االقتصاد املنزيل على كثري من املستجدات احلديثة يف هذا اجملال، نظرًا 
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لتهميش املقرر وعدم إعطائه االهتمام الذي يوازي أمهيتة؛ وقد يرجع ذلك لعدم وجود 
اختبارات هلذا املقرر؛ وكل هذا من شأنه أن يؤدي إىل عدم قدرة املعلمات على امتالك 
العلمية  باملادة  وثرية  متشعبة  املنزيل  االقتصاد  جماالت  أن  رغم  املتطورة  التقنيات  هذه 
االفرتاضية  توصيلها كاملعامل  يف  احلديثة  التكنولوجيا  استخدام  ميكن  اليت  والتجريبية 
والسبورة الذكية وغريها، مما يشري إىل حاجة املعلمات الستخدام التقنية وتوظيفها لتحقيق 
خمرجات التعلم. وقد اتفقت تلك النتيجة مع دراسة )مشس الدين، 2016( اليت أشارت 
إىل وجود فجوة معرفية ومهارية لدى معلمات االقتصاد املنزيل حنو استخدام التقنيات 
احلديثة يف التعليم، و)عمر، 2018( اليت أشارت إىل ضعف مستوى التنور التكنولوجي 

واالجتاه حنوه.
2- بالنسبة جملال )املهارات املهنية واحلياتية( حصل هذا اجملال على الرتتيب الثاين 
مبتوسط درجات )1.99(، وهذا اجملال من أهم متطلبات العملية التعليمية ملعلمة االقتصاد 
املنزيل حيث إن املعلمة جيب أن تعرف صياغة األهداف، وهتيئ مواقف تعليمية، وحتمل 
الطالبات على التفاعل، وتعد الطالبة ملهامها يف املستقبل يف املنزل وخارجه يف عملها؛ 
ألن ذلك من أهم املهارات اليت جيب أن تتصف هبا معلمة االقتصاد املنزيل بصفة عامة، 
ومعلمة القرن احلادي والعشرين على وجه اخلصوص، ورغم أنه يف درجة غري مرضية إال 
أنه كان يف املرتبة الثانية مبتوسط درجات قريب من متوسط اجملال يف املرتبة األوىل حيث 
إن الكثري من مهاراته الفرعية تتعلق باملهام اليومية الضرورية ملعلمة االقتصاد املنزيل حبكم 
طبيعة املقرر. وكون ممارسة هذا اجملال جاء بدرجة )متوسطة( فهذا يشري إىل تدريس غري 
فعال خصوًصا أن معظم حمتوى االقتصاد املنزيل دروس عملية ترتبط بتلك املهارات. ورمبا 
يكون ذلك ناتج عن كثرة عدد الطالبات يف الصفوف أو قلة التجهيزات املادية يف معامل 
االقتصاد املنزيل أو قصور حمتوى املنهج. ويف هذا الشأن أشارت دراسة )اليحيا، 2013( 
إىل أن مناهج االقتصاد املنزيل باملرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية حباجة إىل أن 
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تتضمن موضوعات تنمي قدرة الطالبات على اختاذ القرار والتخطيط لألبعاد األساسية 
للحياة املنزلية، وقدرة الطالبات على استثمار وقت الفراغ يف إشباع امليول واحلاجات، 
وترتبط مبتطلبات احلياة املنزلية يف األسرة السعودية، وأن هذا يتحقق بتميز املنهاج مبواكبة 
روح العصر وميله إىل النشاط الذايت وتشجيع الطالبات على األعمال خارج املدرسة. 
وكذلك أشارت نفس الدراسة إىل أن هناك قصورًا يف التدريب العملي ملقررات االقتصاد 
املنزيل لطالبات املرحلة الثانوية لقصور جاهزية املعامل، ونقص املواد الالزمة، وعدم كفاية 
أداء  بكيفية  تكنولوجية   بتطورات  عالقة  ذات  ملوضوعات  حباجة  أهنا  وأيًضا  الوقت. 
بعض األعمال املنزلية.كما توافقت مع نتائج دراسة )األوزي، 2011(  اليت أشارت 
العربية السعودية ألمهية تطوير   املنزيل باململكة  نتائج تقومي مناهج االقتصاد  من خالل 
تلك املناهج. كما أظهرت النتائج أن املعلمات ال زلن يف حاجة إىل التدريب على هذه 
الفرعية خاصة اليت تتعلق بإدارة الوقت واألهداف بفاعلية يف إجناز  املهارات وأبعادها 
األعمال، فقد كانت املفردة )25( املرتبطة به أقل املتوسطات، وقد يرتبط ذلك بضعف 
قدرة معلمات االقتصاد املنزيل على استخدام اسرتاتيجيات تدريس حديثة حتقق إدارة 

جيدة للوقت وهذا يتوافق مع دراسة )الشراري، 2018(.
3-  وبالنسبة جملال )التعلم واإلبداع( فقد جاء يف املرتبة األخرية مبتوسط درجات 
)1.98( وبواقع ممارسة )متوسطة(. ورمبا يعود ذلك إىل عدم توظيف معلمة االقتصاد 
املنزيل لالسرتاتيجيات احلديثة يف التدريس اليت تتفق مع ما توصلت إليه دراسة )الشراري، 
مهارات  إىل ضعف  توصلت  اليت   )2016 )خليفة،  دراسة  مع  تتفق  2018(، كما 
املشرفات  اهتمام  لعدم  املنزيل. وقد يكون  التدريس اإلبداعي لدى معلمات االقتصاد 
الرتبويات بتوجيه املعلمة باستخدام االسرتاتيجيات اليت تعمل على تنمية مهارات التفكري 
ومتابعتهنَّ يف تنفيذ ذلك )اليحيا، 2013( و)الشراري، 2018(، أو عدم رغبة عينة 
البحث أنفسهنَّ يف خلق أفكار وخلق طرق جديدة للتوصل للمعرفة وكذلك للتوصل 



جملة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد 31، العدد )2( ، ص ص  151- 198  ديســمرب  2020 م .

188

إىل نتائج جديدة وخمتلفة عما توصل إليه اآلخرون، وقد يكون ذلك من ضغط العمل 
لزيادة العبء التدريسي وقلة الوقت املخصص لتدريس حمتوى املقرر، ولكن يتضح من 
نتائج جدول )7 ( أن هناك حماوالت من ِقبل املعلمات لتحسني تلك املهارة لديهنَّ 
ولدى طالباهتنَّ باملدراس من خالل بعض املمارسات اليت عرب عنها بدرجة )متوسطة(، 
مما يستلزم على القائمني على العملية التعليمية بإقامة الدورات التدريبية اليت تنمي التعلم 

واإلبداع  لدي املعلمات، وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة )اليحيا، 2013(.
ب( مناقشة نتائج السؤال الثاين:

هل توجد فروق إحصائية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )0.05( بني 
متوسطات درجات كلٍّ من قائدات املدارس الثانوية واملشرفات الرتبويات باملرحلة الثانوية 
مبحافظة بيشة على استبانة قياس درجة ممارسة معلمات االقتصاد املنزيل ملهارات القرن 

احلادي والعشرين؟
أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مهارات القرن احلادي 
املعلوماتية، واملهارات  والتقنية  الرقمية  والثقافة  )التعلم واإلبداع،  والعشرين يف جماالت: 
املهنية واحلياتية( وكذلك يف الدرجة الكلية لالستبانة. وقد تعزى تلك النتيجة إىل بعض 

األسباب منها:
1- إن قائدات املدارس واملشرفات الرتبويات على دراية ووعي كاٍف مبهارات القرن 
احلادي والعشرين وآلية ممارستها من ِقبل املعلمات فكان لديهنَّ القدرة على تقدير درجة 

ممارسة املعلمات بشكل صحيح.
2- وجود تواصل وتعاون متكامل بني قائدات املدارس واملشرفات الرتبويات حول 

تقدير وتنمية هذه املهارات لدى املعلمة، فجاءت النتائج متطابقة.
توصيات البحث:

يف ضوء ما مت التوصل إليه من نتائج ميكن عرض بعض التوصيات فيما يلي:
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- تشخيص الصعوبات اليت تواجه معلمات االقتصاد املنزيل وتعيقهنَّ عن ممارسة 
مهارات القرن احلادي والعشرين يف عملييت التعليم والتعلم.

- تصميم برامج تدريبية تستند على احتياجات املعلمات الفعلية فيما يتعلق مبهارات 
القرن احلادي والعشرين يف عملييت التعليم والتعلم، واسرتاتيجيات التدريس احلديثة وخاصة 
االسرتاتيجيات اإلبداعية اليت أسفرت النتائج أن درجة ممارستهنَّ للمهارات املرتبطة هبا 
أقل من أي جمال آخر، ويكون ذلك يف ضوء دراسة تشخيص صعوبات ممارسة تلك 

املهارات، ودراسة لقياس االحتياجات يف هذا اجملال أيًضا.
- تفعيل ممارسة معلمات االقتصاد املنزيل ملهارات القرن احلادي والعشرين خالل 
وقائدات  الرتبويات  املشرفات  متابعة  لدى طالباهتنَّ من خالل  والتعلم  التعليم  عملييت 

املدارس فنيًّا وإداريًّا.
والعشرين  احلادي  القرن  مهارات  لتنمية  العمل  وورش  التدريبية  الدورات  إقامة   -
ِقبل  من  بفروعه  املنزيل  االقتصاد  ختصص  يف  التعليمية  العملية  يف  توظيفها  وآليات 
متخصصني يف اجملال خاصة املهارات املرتبطة مبجال التعلم واإلبداع اليت أسفرت نتائج 

الدراسة احلالية عن أن درجتها أقل من اجملاالت األخرى.
والنشرات  الندوات  خالل  من  والعشرين  احلادي  القرن  مهارات  ثقافة  نشر   -
التعليمية، وتبنيها كمخرج تعليمي أساسي ملقررات االقتصاد املنزيل بتضمينها يف توصيف 

الربامج واملقررات.
واملنهجية  الرتبوية  املستحدثات  املنزيل يف ضوء  االقتصاد  مناهج  تطوير حمتوى   -
واملتطلبات احلياتية والعملية مبا يسمح للمعلمات ويلزمهنَّ مبمارسة مهارات القرن احلادي 

والعشرين.
- زيادة الوقت املخصص لتدريس مقرر االقتصاد املنزيل )الرتبية األسرية(.

- ختفيف العبء التدريسي عن املعلمة.
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- تشجيع التدريب العملي من خالل العمل على جتهيز املعامل وتوفري املواد الالزمة 
خاصة التكنولوجية والتأكد من جاهزيتها قبل العام الدراسي.

- تفعيل الزيارات امليدانية يف تدريب بعض املوضوعات اليت تتطلب ذلك.

مقرتحات البحث:
يف ضوء التوصيات السابقة ميكن اقرتاح اآليت:

- إلقاء الضوء إعالميًّا على دور مهارات القرن احلادي والعشرين يف جناح اإلنسان 
يف احلياة اخلاصة واملهنية واالجتماعية، وخاصة الطالبات. 

- تطوير منظومة التدريب والتطوير اخلاصة مبعلمات االقتصاد املنزيل.
التعليمية  واإلدارات  الرتبوي  واإلشراف  املدارس  منسويب  بني  التعاون  تشجيع   -

لتفعيل مهارات القرن احلادي والعشرين يف عملييت التعليم والتعلم.
- تطوير برامج إعداد معلمات االقتصاد املنزيل يف ضوء مهارات القرن احلادي والعشرين.
- عقد بروتوكوالت تعاون وشراكة مع اجلامعات يف جمال التدريب وتبادل اخلربات.

- إجراء حبوث مماثلة يف مراحل تعليمية خمتلفة.
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