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 ص : ستخلامل

 دور والشراكة المجتمعية ومعرفة التعرؼ عمى الميارات المستقبمية النفسية البحث تىدف     
مميارات االسياـ النسبي ل ومعرفة درجةالميارات في الشراكة المجتمعية والعبلقة بينيما تمؾ 

االرتباطي وتكونت عينة  الوصفي، واستخدـ المنيج المستقبمية النفسية في الشراكة المجتمعية
 طبؽالتربية بنيف بالقاىرة مف طبلب الفرقة الثالثة والرابعة بكمية  ( طالباً 054الدراسة مف )

 الشراكة المجتمعية )إعداد الباحث(مقياس عمييـ مقياس الميارات المستقبمية النفسية و 
واالنحرافات المعيارية واالوزاف النسبية  ابيةالحس األساليب اإلحصائية المتوسطات تواستخدم

 البحثامتبلؾ عينة : النتائج التاليةالى  البحث وتوصؿاالنحدار وتحميؿ والتحميؿ العاممي 
مف الميارات المستقبمية النفسية والشراكة المجتمعية. وجود عبلقة ارتباطية  متوسطمستوى 

شراكة المجتمعية وال المستقبمية النفسيةالميارات ( بيف 4.40دالة إحصائيا عند مستوى )
الميارات المستقبمية النفسية بمعمومية  لشراكة المجتمعيةالتنبؤ با يمكف .البحثلدى عينة 

لمعرفة داللة التنبؤ قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى  كانت قيمة ) ؼ( حيث البحثلعينة 
تعد الميارات المستقبمية  شراكة المجتمعية.التنبؤ بال إمكانية( مما يشير إلى 4.40)

االجتماعية أكثر الميارات إسيامًا في التنبؤ بالشراكة المجتمعية ثـ الميارات الشخصية ثـ 
 .البحثلدى عينة  في التنبؤ بالشراكة المجتمعية الميارات العقمية ثـ الميارات االنفعالية

 لمستقبمية النفسية.عمى بعض الميارات ا اتواالسيام التأثيراتلمشراكة المجتمعية بعض 

 –الشخصية  –االجتماعية  -النفسية: الميارات المستقبمية الكممات المفتاحية 
الطبلب  –الشراكة المجتمعية.  - االنفعالية  –العقمية 
 المعمميف.
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The Psychological Future Skills and its Relationship to Community 

Partnership among a Sample of Student Teachers at the Faculty of 

Education, Al-Azhar University 

Dr. Zain El Abidin Mohamed Ali Wahba. 

Assistant Professor of Educational Psychology and Stratistics, Faculty of 

Education for Boys (Cairo), Al-Azhar University 

ABSTRACT 

      This study aimed to identify the psychological future skills and community 

partnership in a trial to explore the role of these skills in community 

partnership, the relationship between them, and to identify the relative 

contribution degree of psychological future skills in community partnership. 

The study utilized the correlation descriptive research with a sample of 450 

third- and fourth-year student teachers at the Faculty of Education for Boys 

(Cairo), Al-Azhar University. The instruments of the study included a scale of 

psychological future skills and a scale of community partnership designed by 

the researcher. Means, standard deviations, relative weights, factorial analysis 

and regression analysis were used to statistically analyse data. The results of 

the study revealed that participants of the study possess a high level of 

psychological future skills and community partnership. The results also 

revealed that there is a statistically significant correlation at (0.01) level 

between psychological future skills and community partnership among the 

study participants. In addition, the study referred that community partnership 

can be predicted with the knowledge of future psychological skills as the value 

of (P) of the significance of the prediction was a statistically significant value 

at (0.01) level which indicates the possibility of predicting community 

partnership. Moreover, social future skills are the most contributing skills in 

predicting community partnership among others followed by personal skills, 

intellectual skills, and emotional skills. Finally, the results revealed that 

community partnership has some effects and contributions on some 

psychological future skills. 

Keywords: Future Psychological Skills- Social Skills- Personal Skills- 

Intellectual Skills- Emotional Skills - Community 

Partnership - Student Teachers. 
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 : البحثمقدمة 

الضرورية لمنجاح في الحياة المستقبمية  شيد الفترة األخيرة اىتمامًا واسعًا بالمياراتت
وحتمية  محةم التعميـ والتعمـبرامج  والعمؿ، لذا أصبحت الحاجة إلى التغيير والتحديث في

عمى النظـ التربوية والتعميمية ضرورة  تفرض ، وتحدياتو التيالحاليلتمبية متطمبات القرف 
 ( . 0) ) الباحث(لحياة في امنجاح ل البلزمة المستقبمية الميارات تنمية

يث أّف الميارات ح ،عالـ بسرعة خيالية لـ يسبؽ أف شيدتيا البشرية في التاريخاليتغّير 
كيؼ يسُعنا إذف أف  ،االعواـ القادمةاليوـ، ستختمؼ اختبلًفا تامًّا بحموؿ  لوظائؼالمطموبة 

المطموبة حينيا؟ المستقبمية نيّيء أنفسنا لوظائؼ المستقبؿ، إف كّنا ال نعمـ تماًما الميارات 
التي يحتاجيا طبلب اليـو لتحقيؽ النجاح في المستقبمية ما ىي الميارات و 

واستجابة لذلؾ سعت كثير مف المؤسسات والمنظمات  (.001، 3402)عبدالشافي،الغد
، وصياغة أطر وأفكار لدمج ىذه الحالي القرف المستقبمية في مياراتالالتربوية إلى تحديد 

الميارات، وتكامميا مع النظـ التعميمية، في المجاالت العممية المتنوعة، التي تعيف المتعمـ 
المتغير، ومواكبة التغيرات المتبلحقة التي يتسـ بيا، وتمكنو مف العمؿ  العالـ عمى التكيؼ مع

  .(3400،17تساعده عمى المنافسة وفقًا الحتياجات سوؽ العمؿ )جاد، و بنجاح 
 يتسـ القرف الحادي والعشريف بتطورات عممية سريعة ومتجددة أثرت عمى مجاالتكما 

 ثقافية والعممية، مما يضع تحديات أماـالحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية وال
لمتطمباتيا، واالستفادة  المجتمعات المختمفة؛ لمتعامؿ مع معطيات ىذه الثورة، واالستجابة

مف خبلؿ الميارات المستقبمية )بعطوط ،  منيا، ومواكبتيا لتحيا تمؾ المجتمعات حياة آمنة
المعمومات التعميـ و مذىمة في تكنولوجيا عممية انطبلقة  ألفيشيد العالـ الذا  .(222، 3401

التي أثرت بقوة في  وتطبيقاتيا، وظيور العديد مف المستحدثات التكنولوجيةواالتصاالت، 
في ىذا التربوييف المتخصصيف و مما جعؿ المنظومة التعميمية بشتي عناصرىا ومكوناتيا، 

المستحدثات التكنولوجية بالميارات المستقبمية فى ضوء خذ األينادوف بضرورة المجاؿ 

                                                 

 اتبػػع الباحػػث فػػي عمميػػات التوثيػػؽ اإلصػػدار السػػادس مػػف نظػػاـ الرابطػػة األمريكيػػة لعمػػـ الػػنفس( 0)

(APA) 
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المتعددة في والتحديات  لمواجية المشكبلت ،تعميـ المنظومة وتحسيف تطوير وتوظيفيا ل
  .(5، 3407)أبو العوف ،  الحياة والعمؿ
مف الدوؿ أدركت أىمية استراتيجية تنمية التعميـ في أىدافيا واتجيت الجامعات  وكثير

المجتمعات المحمية، لتبني بعض سياسات الشراكة مف حيث تحقيؽ مبدأ الشراكة مع ل راً مؤخ
ستخداـ في تخطيط ودعـ بعض برامج التعميـ المشاركة المستفيديف، ومشاركة جيات ا

تزاؿ مشاركة المجتمع المحمي وال  (.03،  3400،أحمد  ،70، 3442لجابري، )ا المستمر
ج بحاجة إلى مزيد مف التطوير بما تزاؿ البرام البقطاعاتو ضعيفة، ولـ تعطي المأموؿ منيا، و 

عداد، وتدريب و عمى تمبية احتياجات المجتمع  تحقيؽ التمويؿ الذاتي ليا، ويعمؿيعمؿ عمى  ا 
مر الذي يظير ألخرى. االالموارد البشرية التي يحتاجيا سوؽ العمؿ، والمؤسسات المجتمعية ا

مع سياسات الجامعات  بلءـيتبما لتطوير الشراكة  المناسبةالحاجة إلى البحث عف البدائؿ 
 موسي، 1،  3403، ـ ىيإبرا ،23،  3447 ) جاىيف، واحتياجات مؤسسات المجتمع

 مف مف االتجاىات التي بدأت تناؿ اىتماماً  المستقبميةميارات الاتجاه و  (.53، 3400،
 المحتوىالتربوييف وذلؾ بيدؼ دعـ الطبلب في الجامعة والحياة الوظيفية مف حيث إتقاف 

 . (54، 3407الحازمي ،)والميارات في جميع التخصصات
توافرت إلنساف الميارة والموىبة دوف أف يتمتع بااللتزاـ فإنو قد يصبح خطرًا عمى  إف

يمكف  ولذاحيف يتمتع المرء بااللتزاـ ولكف تعوزه الميارة فإنو يصبح عديـ الفائدة، و المجتمع، 
القوؿ بأىمية إسيامات التنظيمات االجتماعية والمينية فى المجتمع المعاصر مف أجؿ تدعيـ 

عماؿ  األمة وتحقيؽ التقدـ و تحقيؽ الغاية المنشودة مف تشكيؿ ضمير الفرد لاللتزاـ اوا 
 .(327، 0227)فرج، والرخاء
ُأنشئت مف خبلؿ شراكة بيف قسـ التربية  التي المستقبميةميارات الالشراكة مف أجؿ و 

مف المؤسسات التجارية، مثؿ: ميكروسوفت، والرابطة  ومجموعةبالواليات المتحدة األمريكية، 
ميارات الىذه الشراكة اآلف مف أىـ قيادات تنمية وتعميـ  أصبحت القومية لمتربية، وقد

 ، ومنظمة التقويـ والتدريسقبؿالمستمنظمة الشراكة مف أجؿ ميارات  ذكرت ، وقدالمستقبمية
عمى التكيؼ مع العالـ  ـيساعدى لمميارات المستقبميةب بلأف امتبلؾ الط المستقبؿلميارات 

 .(322، 3407)اليويش،  ـالمتغير مف حولي
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 الفردوتطويرىا بما يخدـ  التعميـالعديد مف دوؿ العالـ إلى االىتماـ بمنظومة ما دفع م
 تطوراتيا، وعمى الرغـ مف ذلؾ ىناؾ اتفاؽ عمى وجود فجوة عميقة بيفوييسر حياتو وفؽ 

مجتمع  الميارات التي يتعمميا الطبلب في المدرسة وتمؾ التي يحتاجونيا في الحياة والعمؿ في
عالـ اليوـ المتغير، وأف الطبلب  عصر المعرفة، لـ تعد كافية إلعداد الطمبة لمحياة والعمؿ في

لبلختفاء في ىذا القرف، الذي يقوده  يعدوف ألعماؿ اختفت أو مرشحة يواجيوف خطورة ألنيـ
أىمية إعداد األجياؿ القادمة لسوؽ  التطور التكنولوجي حيث أصبح التنبؤ بميارات المستقبؿ

، 3407حجة ،)مميارات التي يجب عمى الطبلب امتبلكيال العمؿ، وضرورة التحديد الكامؿ
020 ). 

تناغـ ايجابي معيا يستدعي مزيدًا مف  وتحقيؽ نتمكف مف مواكبة ىذه التغيرات ولكي
والتعميمية التي تتطمع إلى مواكبة التغيير  التربوية الجيود المنظمة، والمركزة مف المؤسسات

الميارات التي ترقى بيـ ليعيشوا بصحة  مف وقيادتو أف تسعى لتزويد المتعمميف وتمكينيـ
يجابية في ىذا المجتمع، وأف ُتع لمتغير ولممنافسة عمى مع العالـ ا لمتكيؼ الطبلب دوا 

 المستقبميةميارات ال ومعرفة .(3407جبرة، )المحمي والعالمي في سوؽ العمؿ المستوي
عدادىـ ليصبحوا عمى مواجية المشكبلت  قادريف بصورة تكاممية ومستمرة، لتنمية الطبلب، وا 

أف تكامؿ ىذه الميارات و الناقد،  التفكير الحياتية، واتخاذ القرارات المناسبة، وممارسة ميارات
في التعميـ سوؼ يمكف التربوييف مف إنجاز العديد مف األىداؼ التي  ومنيجي بشكؿ مقصود

 .(3434سعد ،  ،3407خاف، )سنوات عدة مف تحقيقيا ل يتمكنوا لـ
التعمـ واإلنجاز لمستويات عميا، كما  مف ذلؾ بأف ىذه الميارات ُتمكف الطبلب ويبرروف

انخراط المتعمميف في عممية التعمـ ويساعدىـ عمى بناء الثقة،  يضمف أنيا توفر إطارًا منظماً 
الرويشد، ، 2،  3447، ميمح) والمشاركة بفاعمية في الحياة المستقبؿالبتكار، والقيادة في او 

3407) . 
 :البحثمشكلة 

 ال يمكف ألي جيؿ في أي زماف أف يتيرب مف مسؤوليتو تجاه تحديد ما يجب أف يتعممو
 الطبلب في المدارس والجامعات، وىي مسؤولية تعتمد بشكؿ أساسي عمى تحميؿ ومعرفة

ميارات الومعرفة  محاولة التنبؤ باحتياجات الطبلب المستقبميةو المطموب منيـ بعد تخرجيـ. 
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واالقتصادية لممجتمع والتي تؤىؿ الفرد  ؛ التي ترتبط بالحاجات االجتماعيةلدييـ يةالمستقبم
،  (Onggardwanich & Kanjanawasee&Tuipae,2015 ،3405حسف،)لمنجاح 
 .(3434محمد، ،3407الرافعي،

 لمياراتا معرفةإعداد المتعمميف لمحياة والعمؿ ، وقصورًا في  قصورًا واضحًا في وىناؾ
تحديات ال تقوـ عمى إعداد المتعمميف إعدادًا عممَيا متميزًا لمواجيةالمستقبمية المطموبة، ل

عمى  يفقادر  طبلبتأىيؿ لومف ثـ الوقوؼ عمى ىذه الميارات؛  .(00، 3401سبحي ، )
العيش والتعمـ والعمؿ بنجاح ومسؤولية، في مجتمع  يستطيعل ،الحاليالتعامؿ مع التطور 

، 3407الرويشد ،)الميارات المستقبمية النفسية المعرفة ب ىو متزايد التعقيد ومحركو األساسي
55) . 

مف بعض الميارات المستقبمية  بد أف يكوف متمكناً  دوره بفاعمية فبلالمعمـ ولكي يؤدي 
المعارؼ والميارات واالتجاىات المرتبطة  واالتربية ال بد أف يكتسب طبلب كميات وخصوصاً 

وقياـ  .( 244، 3405حسف ،)بتكامؿ المعرفة والمنبثقة عف المجاالت العممية المختمفة 
وتعتبر التربية العممية  ،ـمف أفكار ونظريات ومعمومات أثناء دراستي الطبلب بتطبيؽ ما تعمموه
ولذلؾ فيي تعد مف الخبرات التي ال ينساىا  ، الشراكة المجتمعية فى أوؿ خبرة لمطالب المعمـ
ومشاركتو المجتمعية ، عمـ إلي دور المعمـتينتقؿ فييا مف دور الم ألنوفي حياتو المستقبمية 

 (.3434سعد،، 01، 3400عبدالقادر ، ، 342، 3400عبدالعزيز والسعودي،)الفعالة
مف خبلؿ المواد  المستقبمية مياراتالأكدت الدراسات عمى ضرورة إكساب الطمبة و 

( 3407دراسة حجة ) الطبلب الواقعية، منيا  الدراسية المتنوعة والمواقؼ المرتبطة بحياة
الي انخفاض الميارات العديد مف الدراسات  أشارت بعضكما  .(3407ودراسة دوابة ) 

(، ودراسة عبد العزيز 3402ومنيا: دراسة سعودي )  المواد التعميميةالمستقبمية النفسية في 
ودراسة اىونيف (، 3405(، ودراسة حسف )3400راسة شمبي ) (، ود3400والسعودي )
(، دراسة حجة 3401(، ودراسة سبحي ) 3402) ودراسة عبداهلل(  3405وكينوتيف )

ُتعاني قصورًا في إعداد المتعمميف لمحياة يا وأن (3430ودراسة العتؿ وآخروف)(،3407)
إعداد المتعمـ إعدادًا  البارز في المستقبميةلميارات ا وأغفمت دور، الحاليالقرف  والعمؿ في

 وتفعيؿ دوره فى الشراكة المجتمعية .عمميًا متميزًا 
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وسوؼ تتزايد دعوات ترشيد اإلنفاؽ وتحقيؽ االنضباط واالىتماـ بالخدمات التربوية 
الشراكة بيف التنظيمات االجتماعية والمينية فى تحمؿ و األساسية فى المستقبؿ القريب، 

األعباء فى مجاؿ التعميـ، فإعداد الطبلب ورعايتيـ مسئولية تربوية مشتركة بيف األسرة 
، فى الشراكة الفعالة فى قضايا التربية والتعميـ والوصوؿ مجتمعالوالمدرسة وكافة كيانات 

أف دوؿ الأدرؾ صنػػاع القػػرار فػػي وقد . (3442) السالـ ،  بالمتعمميف إلى مستوى الجودة
نظمػػة التعميميػػة لػػف تحقػػؽ أىدافيػػا الطموحػػة مالػػـ تركػػز فػػي برامجيػا عمػى تنميػة ال ا

دوؿ فػػي تنفيػػذ حزمػػة مػػف وتقويميػا؛ ولػذا فقػد بػدأت تمػػؾ الػػالمستقبمية الميػارات 
الكسو ، )وتحسػيف نواتػج التعمػـ الميارات المستقبميةحػػات التعميميػػة القائمػة عمػى بلصالا

3400 ،33). 
طمبػة فػي مختمػؼ مراحميػـ الدراسػية وفػؽ أنظمػة ملػالمستقبمية الميػػارات  تحديدال بد مف 

ميػارات المعرفة ب، مف خبلؿ تعميميػػة تسػػعى لتحقيػػؽ نتائػػج قابمػػة لمقيػػاس والتقويػػـ
والبرامػػج النوعيػة تسػيـ بمجمميػا فػي رفػع جػودة التعميػـ  الرائدةىػػذه الجيػػود و المسػػتقبؿ. 

سػػيـ فػػي المؤديػػة لمنجػػاح فػػي الحيػػاة العامػػة والعمميػػة، ممػػا ي المستقبميةوكفايػة الميػػارات 
وكشػفت   (.35، 3445سميـ ، المرجوه) ػداؼ ىاللتحقيػؽ امكانػػات البنػػاء القػػدرات وا

دراسػات تشػخيص الواقػع عػف ضعػؼ المواءمػة بيػف مخرجػات التعميػـ والعمؿ وميف 
يا مػنو لػدى الشػباب فػي الميػارات، المسػتقبؿ، وضعؼ التنسػيؽ بيف مؤسسػات التعميـ عامػا 
ساسػية الفي المعػارؼ والميػارات االميػارات التخصصيػة وأجيػزة التخطيػط لمقػوى العاممػة، 

التػي ينبغػي أف تكػوف موجػودة عنػد كؿ فػرد وخاصػة أولئػؾ المسػتيدفيف ليكونػوا ضمػف 
 . (2، 3407المنصور ، )منظومػة سػوؽ العمػؿ

، ولمسػياقات التػي يمكػف وضػع تصػور لميػارات المسػتقبؿ وتوصمت بعض البحوث الى
وؿ: الميػارات ال لمميػارات، أليػا تطبيػؽ ىػذه الميػارات؛ حيػث حػدد التصػور محوريػف بل مػف خ

، ميػارات التعمػـو ساسػية: وتضػـ الميػارات العامػة فػي القػراءة والعمػـو والرياضيػات. الا
تكامميػػة: الثانػػي: الميػػارات الو ت. التصػػاال الميػػارات التقنيػػة واو  ميػػارات تمكيػػف الػػذاتو 

معوض ، ) ميػارات المواطنػة المرتبطػة بسػوؽ العمػؿو  ،وتضػػـ ميػػارات تمكيػػف التوظيػؼ
3405 ،55- 52). 
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التي « فجوة اإلنجاز العالمية»وىذا يؤكد أىمية إعادة النظر في التعميـ لسد ما يعرؼ بػ
تشكؿ القفزة بيف ما تعممو المدارس وبيف ميارات المستقبؿ المطموبة. ومف خبلؿ البحث عف 

لجعميـ أىـ الميارات التي يحتاجيا طمبة اليوـ لجعميـ مستعديف لسوؽ العمؿ المستقبمي، 
 (. 11، 3407الحازمي ، فى مجتمعيـ) أكثر شراكة 

والتوجيػػات الدوليػػة،  تيافػػي ضػػوء رؤيػػ يةلميػػارات المسػػتقبما بتحديدقامت بعض الدوؿ 
 ،تقػػوـ بػػو مؤسسػػات التعميػػـ والتدريػػب لتطبيػػؽ ىػػذه الميػػارات الدور الذىؿ بل وذلػػؾ مػػف خػ

 فيساسػية المكػف بالميػارات اتالم الفردركػػزت عمػى ترسػيخ مفاىيػـ القيػـ وبنػاء شػخصية و 
) العتيبي ،  ختبػارات الدوليػةالب مػف نتائػج متقدمػة فػي ابلت العمميػة ، وتمكيػف الطػالالمجػا
وانب تحقيؽ التقدـ والرخاء يحتاج إلى ميارات مينية متجددة بجانب إعماؿ جو  .(14، 3407

االلتزاـ فى األداء، ويستمـز تحقيؽ ىذا األمر تنمية مينية مستمرة لمعامميف فى سوؽ العمؿ 
ألى مجتمع، فالتنمية المينية ليؤالء األفراد مف القوى البشرية المنتجة تعتبر ضرورة يتطمبيا 

قنيات إصبلح اقتصاديات المجتمع، ىى التغيرات والتطورات التى حدثت فى البنية المعرفية وت
تعدد أساليب ونظـ اإلنتاجية فى أسواؽ اقتصادية حرة فى شتى و اإلنتاج وطرائقو المختمفة، 
 .(52، 3407دوابة، )مياديف األنشطة المجتمعية

حققوا مستوى يعالية عندما تكوف لمطبلب  الحالة االقتصادية واالجتماعيةكانت أف و  
 ولذلؾ البد مفاالقتصادي واالجتماعي المنخفض،  أعمى مقارنة بزمبلئيـ مف المستوى

، Sukor, N, et al.,2010,257تعمـ )اللمطبلب في سياؽ  المستقبميةميارات ال تحسيف
التى تؤدي الى الشراكة  المستقبميةميارات ال معرفةال بد مف و  .(705، 3434طو، 

 بناء المواد ال بد مف . (Vooget&Roblin,2012,302) المجتمعية المتوقعة مف الخريج
البلزمة لتمبية المتطمبات المينية والتكنولوجية  المستقبميةميارات ال الدراسية في ضوء

 (.3400 ،عبد العزيز والسعودي  )ميارات الو تنمية المعارؼ و  المستحدثة،
 تكنولوجيا ىي مياراتو  الميارات التي يحتاجيا الطمبة في المستقبؿ ومعرفة   

 والمبادرة االجتماعية والتعاوف والقدرة عمى التكيؼو الحياة والعمؿ؛ و المعمومات واالتصاالت 
 (Ahonen, & Kinnunen, P.,2015 والتوجيو الذاتي والقيادة والمسؤولية وغيرىا 

Ongardwich, ., et al.,2015.).  أىمية مف تحدد يتحديد الكفاءة الذاتية لمطبلب و
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 عندما يشعروف بالثقة أكثرو النجاح في حياتيـ المستقبمية، بتبطة ميارات والقيـ المر ال
 .( Ait, et al, 2015البحث)و يمارسوف ميارات التعاوف والتواصؿ 

االبتكار و المينة والتعمـ الذاتي المشكبلت و  ؿميارات التفكير الناقد وح تحديدال بد مف و 
 مف خبلؿالتعاوف والعمؿ في فريؽ والقيادة و  واإلعبلـ ثقافة االتصاالت والمعموماتواإلبداع و 

، المستقبميةمميارات لاكتساب الخريجيف . و (33، 3405 ،الغامدي ) ي الدراسي المحتو 
 خبلؿ مف الناقد بالتفكير يتمتع معمـ عدادإل، لجميع المستويات في الخطط الدراسية ودمجيا
المخصصة  المدارس في التدريب عممية وأف ، المعمـ لمطالب العممية الموجية الممارسة
 عممية عمى المشرفيف توجييات خبلؿ مف الناقد التفكير ميارة يدعـ العممية ليذه والمجيزة
 واالحتكاؾ قرب عف لمميداف بمبلحظتو اإلبداعي التفكير إلى الطالب بدوره يدفع والذي التدريب
 ،3407 ،المنصور  ،3407الرفاعي،،3401،سبحي، 3401،بعطوط )مباشرة  بالمواقؼ
 (.3434اسماعيؿ وحسف، ،3407 ،حجة 

الخبرات والميارات ات تطوير تناسب المستقبؿ و وتعميـ الطبلب ميارات المستقبؿ خطو 
الميارات  ال بد مف تحديدالتي يحتاجيا الطاب في سوؽ العمؿ أو الحياة اليومية، لذلؾ 

الحازمي )ب في حياتو المستقبمية المستقبمية التي يجب تعزيزىا والتي يحتاج إلييا الطال
 الكميات لخريجي النيائي التقويـ فكممبتكر ي تعميمي منظور المستقبمية الميارات (.3407،

 عممية تنوع عمى الجدد فخريجيال قبؿ مف لؤلعماؿ العمؿ المستقبمي بدء يعتمد كما بنجاح،
 ومثيًرا مبتكًرا يكوف أف يجب الميارات تعميـ وتعمـ عممية أف عمى ويؤكد. والتعمـ التعميـ

شراكيـ المشاركيف تحفيز يمكف حتى لبلىتماـ  بأحدث أنفسيـ التعمـ وتجييز عممية في وا 
، خاف  ) الميني والمجتمعي تطورىـ في لمعقبات مواجية تتطمب التي التقنياتو  األدوات
3407). 
إلى أف درجة مشاركة الجامعات العربية في خدمة  بعض الدراساتنتائج قد أشارت و 

انفصاؿ العمميات التعميمية  ويرجع ذلؾ الى ما بيف ضعيفة ومتوسطة ، تتراوحالمجتمع 
وتباعدىا عف متطمبات وتطورات سوؽ العمؿ واحتياجات منظمات قطاعات األعماؿ والخدمات 

لحالة التقنية المتفوقة في أغمب مف الموارد البشرية ذات القدرات والميارات المتناسبة مع ا
غياب باإلضافة إلى والتي ال تجارييا الدراسة ومحتويات المقررات في الجامعات، مجاالت ال

آليات ضبط جودة األداء في العمميات التعميمية  افتقادو  ،منيجية إدارة الجودة الشاممة 
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عمى الوجو شكبلتو في خدمة المجتمع وحؿ م، والبحثية واألنشطة األكاديمية المساندة
  .(3400،أحمد ، 2، 3442لجابري، ا، 3403،الحربى، 3403،)الرواشدة المطموب

 المجتمع لدى الطبلب استثمار المستقبؿ ميارات تنمية في المجتمعية الشراكة واستثمار
 طبلبال لدى المستقبؿ ميارات لتنمية الخبرة ذات المختمفة ومنظماتو مؤسساتو بكؿ المحمي

 بجودة واالرتقاء المرجوة األىداؼ تحقيؽ في تسيـ ومدروسة فاعمة شراكات دو عق خبلؿ مف
ومما  .(3434اسماعيؿ، حسف، ،3407الرويشد ، ، 35، 3400، موسي)العممية التعميمية 
الشراكة المجتمعية لنفسية و الميارات المستقبمية ا بيف عبلقةالمعرفة  ال بد مف وسبؽ يتضح أن

 . جامعة االزىر بالقاىرةكمية التربية بنيف المعمميف بطبلب اللدى  االخروتأثير كؿ منيما عمى 
ىؿ توجد عبلقة  وبناًء عمى ما سبؽ يمكف صياغة مشكمة البحث في التساؤؿ الرئيس التالي:

كمية التربية ب المعمميف طبلبالوالشراكة المجتمعية لدى  الميارات المستقبمية النفسيةبيف 
 االزىر ؟بنيف بالقاىرة جامعة 

 ويتفرع مف ىذا التساؤؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
( مستوى مرتفع مف الميارات الرابعة –الثالثة ) ةالفرق طبلب يوجد لديىؿ  -0

  ؟ المستقبمية النفسية
 مستوى مرتفع مف الشراكة المجتمعية( الرابعة –الثالثة ) ةطبلب الفرق يوجد لديىؿ  -3

 ؟
( بيف الميارات 4.40جد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا عند مستوى )ىؿ تو  -2

 ؟البحثالمستقبمية النفسية والشراكة المجتمعية لدى عينة 
دي يمكف التنبؤ بالشراكة المجتمعية بمعمومية الميارات المستقبمية النفسية لىؿ  -0

 ؟  البحثعينة 
نبؤ بالشراكة المجتمعية لدى كثر إسيامًا في التاأل  ما الميارات المستقبمية النفسية -5

 ؟ البحثعينة 
لمشراكة المجتمعية بعض التأثيرات واالسيامات عمى بعض الميارات المستقبمية ىؿ  -2

 ؟ النفسية
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  :البحث أهداف
 -:إلى تحقيؽ األىداؼ التالية البحثسعى ي
مقياس المعد الفى ضوء  البحثلدى عينة  الميارات المستقبمية النفسية تحديد  -0

 .لذلؾ
فى ضوء مقياس الشراكة المجتمعية  البحثلدى عينة  الشراكة المجتمعية تحديد  -3

 .المعد لذلؾ
 .البحثلدى عينة  بالشراكة المجتمعية الميارات المستقبمية النفسيةمعرفة عبلقة   -2
 .البحثالميارات المستقبمية النفسية بالشراكة المجتمعية لدى عينة  تنبؤمعرفة  -0
الميارات المستقبمية تقديـ التوصيات والنتائج التي يمكف أف تساىـ في تعزيز  -5

 .فئات المجتمعالمينية لدى  والشراكة المجتمعية النفسية
  :البحث أهمية

 الحالي مف أىميتيف:  بحثتكمف أىمية ال
 أوًلا: األهمية النظرية:

محاولة الربط بيف مجاليف ميميف مف مجاالت عمـ النفس، وىما: عمـ النفس  -0
، وعمـ النفس اإليجابي ممثبًل في  الميارات المستقبمية النفسيةالمعرفي ممثبًل في 
 .الشراكة المجتمعية

ُتعد الميارات المستقبمية النفسية مف المعطيات الفكرية والعممية المسايرة لمتطور  -3
 امقى ىذيالحديثة في المجاؿ التربوي حيث والتغيير والتجديد كاتجاه مف االتجاىات 

الضوء عمى الميارات المستقبمية النفسية مف خبلؿ عبلقتيا بالشراكة  البحث
 المجتمعية .

الحالي في توجيو نظر المؤسسات التعميمية إلى تطوير برامجيا التربوية  البحثسيـ ي -2
ثرائيا لتواكب التوجيات الحديثة في التربية والتي مف ضمنيا  الميارات والتعميمية وا 

 .الشراكة المجتمعيةو المستقبمية النفسية 
  



 م1212( 12) -21ج-نوفمبرعدد                                  ...          المهارات المستقبلية النفسية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                              - :655 -   

 ثانًيا: األهمية التطبيقية:

الميارات المستقبمية في تقديـ برامج تدريبية قائـ عمى  البحثاالستفادة مف نتائج  -0
 .بالشراكة المجتمعيةليا تأثير في تحقيؽ االرتقاء النفسية 

الشراكة ومقياس الميارات المستقبمية النفسية الحالي مقياس  البحثوفر ي -3
 .المجتمعية

وصية استجابة لمتوجيات العالمية التي تنادي بالميارات المستقبمية واستجابة لت -2
 التربوييف بضرورة االىتماـ بتطوير المناىج وفؽ المستجدات التربوية.

 :البحثمصطلحات 

مجموعػػة مػػف الميػػارات التػػي يحتاجيػػا طمبػػة  بأنيػػاFuture Skills : املسااتقبليةاملهاااتات 
 .والعمؿ الحياة لمنجاح في الجامعة 
 بأنيػا إجرائيػاً  تعػرؼ The Psychological Future Skills : النفساية  املساتقبلية املهاتات 

، وجدانيػػػة وميػػػارات  ،عقميػػػة، وميػػػارات  شخصػػػيةمجموعػػػة مػػػف الميػػػارات ، وىػػػي: ميػػػارات 
 إكسػػابيايمكػػف و والعمػػؿ  الحيػػاة لمنجػػاح فػػي الجامعػػة التػػي يحتاجيػػا طمبػػة أجتماعيػػة وميػػارات 

لدييـ مف خبلؿ المناىج التعميمية التي تمبػي حاجػات المػتعمـ ومتطمباتػو، ويعبػر عنيػا بالدرجػة 
 . )الباحث( الميارات المستقبمية النفسية مقياسفي  عينة الدراسة طبلبالعمييا  يحصؿ التي
 -: وىي البحثكثر تناسبًا لخصائص عينة التالية وىى األ  المياراتوتشمؿ   
،  فػػى الوقػػتتنظػػيـ ال عمػػى مػػتعمـقػػدرة البأنيػػا تعػػرؼ إجرائيػػًا :  :الشخصػػية( الميػػارات 0)

 -وتشمؿ األبعاد الفرعية التالية: .ومسايرة التطور الرقميومدى تركيز االنتباه 
 فػػى كػػؿ شػػ   وقػػدرة المػػتعمـ عمػػى تنظػػيـ أوقاتػػ :يعػػرؼ إجرائيػػًا بأنػػو : تنظػػيـ الوقػػت -أ

عداد جدوؿ يتضمف معظـ أنشطة التعمـ وأوقات أدائيا   .وا 
مػػدى تركيػػز االنتبػػاه لػػدى المػػتعمـ ، ومقاومتػػو معرفػػة  :يعػػرؼ إجرائيػػًا بأنػػوالتركيػػز:  -ب

 .غيرهأو  العمؿلعوامؿ التشتُّت وشرود الذىف أثناء 
التكنولوجيػػػة التطػػػورات اسػػػتخداـ قػػػدرة المػػػتعمـ عمػػػى  ا:عػػػرؼ إجرائيػػػًا بأنيػػػتالرقميػػػة:  -ج

 ) الباحث (.  الحديثة
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بكفػاءة وسػيولة  المػتعمـنشػاط ذىنػي يمارسػو  :بأنيػاتعرؼ إجرائيًا  عقمية:الالميارات  (3)
تقاف.  -وتشمؿ األبعاد الفرعية التالية: ويسر وا 

عمػػى وضػػع حمػػوؿ بديمػػة لمواجيػػة  المػػتعمـقػػدرة  :تعػػرؼ إجرائيػػًا بأنيػػاحػػؿ المشػػكمة :   -أ
 .مشكمة معينة والمفاضمة بينيا الختيار الحؿ األفضؿ 

اختػػراع أو عمػػى الوصػػوؿ إلػػى  المػػتعمـقػػدرة  :عػػرؼ إجرائيػػًا بأنػػوي االبػػداع واالبتكػػار : -ب
 . ابتكار عممي غير مسبوؽ يحقؽ التميز والتفوؽ

اشػػياء عمػػى الوصػػوؿ إلػػى  المػػتعمـقػػدرة  بأنػػوعػػرؼ إجرائيػػًا : ي الػػذكاء االصػػطناعي : -ج
 ) الباحث ( . تساعده أو تقـو بادواره ويتحكـ فييا

الػػوعي  الضػػبط االنفعػػالي ،القػػدرة عمػػى  تعػػرؼ إجرائيػػًا بأنيػػا: : الوجدانيػػةالميػػارات  (2) 
 -وتشمؿ األبعاد الفرعية التالية: .االنفعالي ، والتعاطؼ 

عمػى الػتحكـ فػي مشػاعره وانفعاالتػو  المتعمـقدرة  يعرؼ إجرائيًا بأنو: الضبط االنفعالي: -أ
 . التخمص منيا أو تحويميا إلى مشاعر إيجابيةو  ، السمبية

،   لمشػػاعره وانفعاالتػػو ووعػػي المػػتعمـمعرفػػة  يعػػرؼ إجرائيػػًا بأنػػو: الػػوعي االنفعػػالي : -ب
 .اتخاذ القرارات المناسبة واإليجابية في حياتو  عندواالستخداـ األمثؿ ليا 

عمػػى قػػراءة وفيػػـ مشػػاعر واحتياجػػات  المػػتعمـقػػدرة يعػػرؼ إجرائيػػًا بأنػػو:  التعػػاطؼ: –ج 
 .) الباحث ( آماليـتحقيؽ ندتيـ فى ومشكبلت اآلخريف ، ومسا

االجتماعي مػع  التعامؿعمى  المتعمـقدرة بأنيا: تعرؼ إجرائيًا  الميارات االجتماعية:( 0) 
 . الحيػػاةفػػي  بأصػػدقائوفػػي عبلقاتػػو  المسػػئوليةتحمػػؿ  مػػع آلخػػرتقػػديـ المسػػاعدة ل، و  رفاقػػو

   -وتشمؿ األبعاد الفرعية التالية:
عمػػى االخػػذ والعطػػاء مػػع االخػػريف بطريقػػة  المػػتعمـقػػدرة  يعػػرؼ إجرائيػػًا بأنػػو: :التعامػػؿ -أ

 .مشترؾ  شيءأو أكثر يجمعيما  أثنيفإيجابية ، ويتـ ذلؾ بالتفاعؿ بيف 
ا يحتػاج الييػالمسػاعدة لمػف عمػى تقػديـ  المػتعمـقػدرة  تعرؼ إجرائيًا بأنيا: المساعدة: -ب

 . بأى شيء كافزمبلئو ورفاقو  مف
صػػػدار ال المػػػتعمـقػػػدرة  تعػػػرؼ إجرائيػػًا بأنيػػػا: -:نتػػػائجتحمػػؿ ال -ج قػػػرار عمػػى التصػػػرؼ وا 

 مف نتائج ) الباحث ( . وتحمؿ نتائجو وما يترتب عميو 
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   Community Partnership ثانيًا : الشراكة اجملتمعية 
جػؿ أبانيا : الجيود التى تتـ بيف المدرسػة والمجتمػع المحمػي مػف  المجتمعية تعرؼ الشراكة   

تحقيؽ التكامؿ والتكافؿ بيف عناصر المجتمع. أو ىي العبلقة االيجابية المتبادلػة بػيف المدرسػة 
 (.7، 3404عاشور ، )والمجتمع المحمي

قػػدرة الكميػػة فػػى تحقيػػؽ  عقػػد بػػيف طػػرفيف يعنػػي تعػػرؼ إجرائيػػًا : بأنيػػا الشػػراكة المجتمعيػػة    
العبلقػات  وبعػدالخدمات االنسانية واالجتماعيػة  وبعدالخدمات التربوية  بعدفى مجتمعية شراكة 

المجتمػع  استخداـ الموارد المتاحػة فػى وبعدانشطتيا الخاصة بيا ومتطمباتيا  وبعدواالتصاالت 
وتمػؾ مف أجؿ تحقيؽ الشراكة المجتمعية بينيا وبيف المجتمع وانيا جزء ال يتجزء مف المجتمػع 

تمبي حاجات المػتعمـ ومتطمباتػو، لوالعمؿ  الحياة لمنجاح في الجامعةالتي يحتاجيا طمبة  األبعاد
)  الشػػػراكة المجتمعيػػػة مقيػػػاسفػػػي  الكميػػػة طػػػبلبعمييػػػا  يحصػػػؿ ويعبػػػر عنيػػػا بالدرجػػػة التػػػي

 -التالية:األبعاد . وتشمؿ الباحث(
قدرة الكمية في رسـ رؤية  تعرؼ إجرائيًا : بأنيا الشراكة في الخدمات التربوية:بعد   -1

مستقبمية تعميمية مف خبلؿ القرارات التربوية والدورات والبرامج التعميمية مبنية عمى 
 التقنيات الحديثة لتوعية الطبلب ورفع كفاءتيـ التربوية.

قدرة تعرؼ إجرائيًا : بأنيا  -: الشراكة في الخدمات اإلنسانية واالجتماعيةبعد   -2
عمى الحفاظ عمى التراث وتقديـ المساعدات الفراد المجتمع لتعزيز االنتماء بينيا الكمية 

وبيف افراد المجتمع مف تقديـ برامج الدعـ والتطوير والمساندة لخدمة المجتمع بكؿ 
 .اطرافو

بناء  فى قدرة الكميةتعرؼ إجرائيًا : بأنيا : العبلقات واالتصاؿ بالمجتمعالشراكة في  بعد  -3
جراء العبلقات مع ىيئات المجتمع وحرصيا عمى اقامة تواصؿ مف او االتصاؿ الفعاؿ 

الثقافية واقامة و خبلؿ الندوات والبرامج واالنشطة واقامة االحتفاالت االجتماعية 
 .تمعالمشروعات الخدمية وانيا جزء مف المج

ديـ قدرة الكمية فى تقتعرؼ إجرائيًا : بأنيا : الشراكة في أنشطة الكمية ومتطمباتيابعد   -0
اقامة المعارض والزيارات الميدانية لمؤسسات المجتمع وتبني  الدعـ والمشاركة في

 .مف خبلؿ طبلبيا لزيادة الترابط بينيما االنشطة والبرامج التي تيتـ بقضايا المجتمع
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قدرة تعرؼ إجرائيًا : بأنيا :  في استخداـ الموارد المتاحة في المجتمع لشراكةبعد ا  -5
فى استخداـ الموارد واالمكانيات المتاحة واالستفادة منيا فى تقديـ التسييبلت الكمية 

والوسائؿ الداعمة لمعممية التعميمية مع استثمار الكفاءات وارساؿ البعثات التى تعود 
 .الباحث() بالنفع عمييا وعمى المجتمع

 حدود البحث:

 (.الرابعة، الثالثة ) الفرقةجامعة األزىر بنيف بالقاىرة  كمية التربيةطبلب  -0
مقياس الشراكة  مقياس الميارات المستقبمية النفسية ، أدوات البحث المستخدمة ) -3

 المجتمعية(.
 ـ. 3402/3434مف العاـ الجامعي  الثانيالفصؿ الدراسي فترة التطبيؽ   -2

 -: للبحث النظرياالطات 

 املستقبلية النفسية :هاتات املأواًل: 

وترتكز عمى   تتطمب مف األفراد اتقاف مجموعة مف الميارات الحاليإف متطمبات القرف 
مجموعة مف الدعائـ، لتحديد ما يفترض مف الطبلب معرفتو، وما يستطيعوف فعمو؛ بحيث 

، 3401بعطوط ، يتسـ بالتغير )عالـ سوؽ العمؿ، واتخاذ القرار في   يمكنيـ االنخراط في
225). 

والخطوات والعمميات القائمة  "األداء السيؿ الدقيؽ لمجموعة مف اإلجراءاتىيالميارة 
 الوقت والجيد لتحقيؽ األىداؼ عمى الفيـ والتدريب لما يتعممو الفرد عقميًا وحركيًا مع توفير

بأنيا: "الكفاءات والميارات األساسية لمنجاح  عرفتكما  .(00،  3405، الغامديالمنشودة".)
والميارات  والتعاوف والتفكير الناقد واإلبداع، االتصاؿ في العمؿ والحياة وتشمؿ ميارات

الكفاءات، وفيـ القوى االقتصادية والسياسية التي تؤثر عمى و  االجتماعية، والثقافية،
 .( Scott, Cynthia,2015,256) المجتمعات"
، وتشمؿ الحاليبنجاح في القرف  بأنيا: "الميارات التي تمكف الفرد مف العمؿ تكما عرف

الجماعي، وميارات استخداـ تكنولوجيا المعمومات  الميارات االبتكارية، والتعاوف، والعمؿ
  أنيا: "مجموعة مف الميارات الضرورية لضماف (. 342،  3402 ، عبدالستار)واالتصاالت" 

 تعمـ واالبتكار والحياة والعمؿ واالستخداـ األمثؿ لممعمومات والوسائطاستعداد المتعمميف لم
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أنيا: "الميارات البلزمة  .(2،  3400 ،شمبي) فوالتكنولوجيا في القرف الحادي والعشري
الدراسة، الحياة، وتشمؿ المحتوى المعرفي والميارات الخاصة، والخبرة،  لمنجاح في العمؿ،
 (. 00،  3400 ،غانـ ) المعرفة والقدرات وعادات العمؿ لتحديد والثقافات المختمفة؛

أنيا: "تمؾ الميارات التي يحتاجيا الطبلب لممشاركة بفاعمية ونجاح ، والتي تزودىـ 
والحصوؿ عمى المعمومات  التواصؿ بمفاتيح المعرفة التي يحتاجوف إلييا، وتكسبيـ ميارات

مستحدثات عصرىـ  ليواكبوا والتعامؿ معيا بفاعمية وكفاءة، وتعمميـ كيؼ يبتكروف؟
أنيا "عممية متعددة األبعاد ديناميكية  (.1، 3400)جاد ،  ويستعدوف لبناء مستقبؿ أفضؿ".

لتحقيؽ الحياة  الجوانب الجديدة والمتجددة بتجدد صفات وعمى استعداد لمتطور وتشمؿالموا
بأنيا: "تمؾ كما عرفت الميارات المستقبمية  .(05، 3405،عبدالشافي) التنمية البشرية"

إتقانيا وتنميتيا لتحقيؽ أىدافيـ، وتشمؿ ميارات:  الميارات التي يحتاج المتعمموف إلى
 التواصؿ والتعاوف والوعي والتوجو الذاتيو المشكبلت  التفكير اإلبداعي، والتفكير الناقد، وحؿ

 (. 33،  3402 يونس، ، 04،  3405 ،معوض )
اتفقت عمى أف ميارات القرف أنيا  المستقبميةميارات مل يبلحظ مما سبؽ مف تعريفات   
 والعشريف مكونة مف مزيج متنوع مف المعارؼ والميارات واالتجاىات والقيـ والسموؾ الحادي

العصر، وبذلؾ تعمؿ عمى ضماف  يناسبالبلزمة لمنجاح والعمؿ والحياة ، القابمة لمتجديد بما 
ميارات تحمؿ  مف خبلؿالقرف،  استعداد المتعمميف لمتعمـ واالبتكار والحياة والعمؿ في ىذا

والمسئولية االجتماعية، وتحديد المشكبلت  المسئولية، والقدرة عمى التكيؼ والتوجيو الذاتي،
الخاصة بالمعمومات والوسائط،  والتعاونية، وتزيد مف المعرفة الميارات الشخصيةو وحميا، 

 واإلبداع والتطمع الفكري، وميارات االتصاؿ؛ أي: أنيا متنوعة وبذلؾ والقدرة عمى التفكير ،
تساعد عمى و ،  الحياة والعمؿفي تعمؿ عمى ضماف استعداد المتعمميف لبلبتكار واالبداع، 

 .المرجوةتحقيؽ األىداؼ 
،  شخصػيةالمجموعػة مػف الميػارات ،  بأنيػا:  النفسػيةويعرؼ الباحث الميارات المستقبمية 

 والحيػاةالدراسػة  لمنجػاح فػي الجامعػة التػي يحتاجيػا طمبػة جتماعيػة اال، و وجدانيةالو   ،عقميةالو 
التعميميػػػة التػػػي تمبػػػي حاجػػػات المػػػتعمـ  المراحػػػؿلػػػدييـ مػػػف خػػػبلؿ  اكسػػػابيايمكػػػف و والعمػػػؿ 

الميػارات  مقيػاسفػي  البحػثعينػة  طػبلبالعمييا  يحصؿ ومتطمباتو، ويعبر عنيا بالدرجة التي
 . المستقبمية النفسية
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 -فيما يلي:تها هميتتضح أ أهمية املهاتات املستقبلية النفسية :

في بيئة العمؿ،  زمبلئيـ عمى ممارسة أنماط التفكير االبداعي المختمفة والتعاوف مع تعمؿ    
ـ تمؾ امتبلكي مف خبلؿاألجياؿ لسوؽ العمؿ،  إعداد تعمؿ عمىويتميزوف باإليجابية والوعي. 

تعميؽ أزمة العمالة وبخاصة مع النمو الشبابي  في ريجيف يساىـضعؼ ميارات الخ .الميارات
لمميارات البلزمة وافتقارىـ لمتعميـ  امتبلكيـ ف عدـيفترض بيـ دخوؿ سوؽ العمؿ إال أ الذيف

مف الحصوؿ عمى فرص عمؿ ينشدونيا.  يعوقيـ الجيد برغـ حصوليـ عمى شيادات جامعية
التعميـ  شكوى بعض الييئات والشركات والمؤسسات والحكومية والخاصة مف أف خريجي

الجامعي غير مؤىميف لواقع ومتطمبات سوؽ العمؿ. التغيرات السريعة والتطورات التكنولوجية 
إعبلمية قوية مصادر المعمومات ووسائؿ االتصاؿ، فأصبح المتعمـ ينمو في بيئة  وشيوع
 لميارات معينة توجيو ليتعامؿ معيا بأفضؿ صورة ممكنة، في وقت لـ تتغير البيئة يحتاج

، 3430العتؿ وآخروف،  ،07،  3402، سبلـ) القرف الحاليكثيرًا بما يناسب  الجامعية
25). 

 املهاتات املستقبلية النفسية : مسميات

) كفاءات القرف الحادي والعشريف ( المتحدة الواليات)ميارات القرف الحادي والعشريف 
 ( االتحاد األوروبي) الكفاءة األساسية (  منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية، سنغافورة

تايواف ) الكفاءات الرئيسة  ( ىونج كونج، الصيف)الميارات العامة ( أستراليا) القدرات العامة 
بية ( الميارات المستقبمية )السعودية ( الميارات الميارات المستقبمية ) االمارات العر  (الصينية

ستخدـ يالية، سوؼ لغرض الدراسة الح .(3405،7)جياف وآخروف،  المستقبمية ) الكويت(
وتتكوف مف الميارات الشخصية والعقمية ". المستقبمية النفسيةميارات المصطمح " الباحث

 والوجدانية واالجتماعية.
 : النفسيةاملستقبلية هاتات املتصنيف 

كترونية ت مف الميارات ىي: )الثقافة االلفي أربع مجموعاصنفت الميارات المستقبمية 
 .(Higgins, M,2008,12والرقمية، التفكير االبتكاري، االتصاؿ الفعاؿ، اإلنتاجية العالية )

صاؿ، والمعمومات ىي: ميارات االت ميارات ستفي وصنفت الميارات المستقبمية ايضًا 
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 &Rotheerham, Aالشخصية والتوجيو الذاتي )الرقمية، والتفكير وحؿ المشكبلت، و 
Willing, D,2009,17  ).  

ما وراء رات ىي: التفكير الناقد، و إلى أربع مياكما صنفت الميارات المستقبمية 
الميارات  صنفتو  .(  Barell, J,2010,21المعرفة، والذكاء الجمعي، والمنطؽ التجريبي)

واالختراع، والتفكير الناقد، وحؿ  تسع ميارات ىي: المرونة، والتكيؼ، فى المستقبمية
 المنظومي، وقدرات االتصاؿ المركبة المشكبلت، واالبتكار، والمسئولية االجتماعية، والتفكير

(,2011,78 Metz., S ).  
توصؿ  لمميارات المستقبمية النفسية المختبر التربوي لئلقميـ الشمالي المركزيتصنيؼ و 
في مجتمع  والعمؿ ميارات العصر الرقمي:  ميارات ضرورية لمحياة -:ىي أبعاد ةإلى أربع

والشبكات لموصوؿ  االتصاؿ، عمى استخداـ التقنية الرقمية وأدوات القدرةبيا  قصدالمعرفة، وي
نتاجيا لمعمؿ في مجتمع دارتيا وتقويميا وا  ميارات الثقافة  -.المعرفة إلى المعمومات وا 

وفيـ الثقافات المتعددة والوعي  والمعموماتية واالقتصادية والتقنية والبصرية األساسية والعممية
دارة التعقيد بيا ويقصد الكوني. ستطبلع الاالذاتي، وحب  التوجيو التفكير اإلبداعيو  التّكيؼ وا 

 ، االتصاؿ الفعاؿو  ميارات العمؿ وتشمؿ مهارات التفكير العميا. -.اإلبداعي، وتحمؿ المخاطر
ميارات : مهارات تحديد األولويات - الشخصية واالجتماعية والمدنية، واالتصاؿ التفاعمي.و 

خميس ، ) ، واالستخداـ الفعاؿ لؤلدوات التكنولوجيةواإلدارة والتخطيط اإلنتاجية العالية
3407 ،050). 

 -ىي:و ثبلثة أبعاد  توصؿ الىلمميارات المستقبمية النفسية  وبياالتحاد األور تصنيؼ و       
 ويشمؿ الدافع لمتعمـ واستراتيجياتو، والتوجو نحو التغيير، ومفيـو الذاتالبعد العاطفي: 

ويشمؿ تحديد االقتراحات واختبارىا، واستخداـ القواعد البعد المعرفي:  وبيئة التعمـ. وتقديرىا،
، والدقة والثقة المشكبلتحؿ ويشمؿ البعد وراء المعرفي:  األدوات العقمية. واستخداـ واختبارىا،

 فيما وراء المعرفة. 
       
لمميارات المستقبمية النفسية توصؿ الى  الجمعية الدولية لمتكنولوجيا في التعميـ تصنيؼو    

لتنمية ميارات التفكير االبداعي بما  :ميارات اإلبداع واالبتكار-تشمؿ : مجموعة مف الميارات
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نتاجيا، وتطوير المنتجات والعمميات باستخداـ وسائؿ التكنولوجيا. يضمف بناء  المعرفة وا 
لمتواصؿ  باستخداـ مختمؼ وسائؿ االتصاالت، واإلعبلـ الرقمية :ميارات التواصؿ والتعاوف

 واستخداـ أدوات التكنولوجيا لجمعبتطبيؽ  :ميارات البحوث وتدفؽ المعمومات والعمؿ التعاوني.
حؿ المشكبلت واتخاذ القرارات، وذلؾ  :ميارات التفكير الناقد المعمومات. وتقييـ استخداـ

دارة المشاريع، وحؿ المشكبلت،  باستخداـ ميارات التفكير جراء البحوث، وا  الناقد لتخطيط وا 
وذلؾ بفيـ  :رات المواطنة الرقميةميا ناجحة باستخداـ األدوات والمواد الرقمية. واتخاذ قرارات

بالتكنولوجيا، وممارسة السموؾ القانوني  القضايا اإلنسانية والثقافية والمجتمعية المتعمقة
وذلؾ بالفيـ السميـ  ميارات العمميات والمفاىيـ التكنولوجية، واألخبلقي المتعمؽ بيا.

 (.30، 3402سبلـ ،  ،22، 3402،  يونس) وعممياتيا لمتكنولوجيا، ونظميا،
 المياراتنستنتج  الميارات المستقبمية النفسيةمف خبلؿ العرض السابؽ لتصنيؼ 

 -التالية: المستقبمية
عممية اكتساب معرفية مف خبلؿ الدراسة أو التدريب أو  : Learningالتعمـ  ميارة -1

مواجية موقؼ مف جوانب الحياة التي تؤثر عمى النجاح في المستقبؿ. ماذا يحتاج الطالب ؟ 
لتدريب عمى باكيؼ يكتسبيا؟ .المعمومات –التعاوف  -التواصؿ  -التفكير  - ةحؿ المشكم
تبادؿ  ،تحضير الدروس  ،حؿ التماريف  ،سئمة األسموب المبلئـ لمتعمـ، طرح األ النقد البناء،

القدرة عمى الربط بيف معمومات ومجاالت ، األدوار. ماذا يستفيد؟ تعمـ األشياء الجديدة 
نقاط معرفة  ، تقييـ الشخصية  ،تقوية الذاكرة ، تحسيف التركيز  ،سيولة التكييؼ  ، مختمفة

 .القوة ومعالجة الضعؼ
توزيع ، الالتخطيط ، القدرة عمى التنظيـ  : ManagementTimeالوقت  تنظيـ ميارة -2

 -التركيز –العمؿ. ماذا يحتاج الطالب ؟ تحديد األىداؼ فيف اإلنجار تحسبيف األنشطة، 
توزيع بالتكيؼ والعمؿ الجماعي. كيؼ يكتسبيا؟  -اتخاذ القرار  -جدوؿ زمني  -التخطيط 

ماذا يستفيد؟ العمؿ بذكاء وتقميؿ  .المياـبقائمة  عمؿ -استثمار الوقت  -الوقت لمدراسة 
القدرة عمى  ،الثقةو القمؽ والتوتر وجود المزيد مف الوقت لبلستمتاع زيادة التنظيـ و الجيد 

 .تحديد األىداؼ
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التقنية والعالـ االفتراضي بكؿ أشكالو، والتي ال تتجزأ مف  : Digitalميارة الرقمية  -2
التعميـ ومف حياة الطبلب، وتمعب دورا رئيسا في إعداد الطمبة لسوؽ العمؿ المستقبمي بشتى 

 -برمجيات معالجة الكممات -البرمجيات السحابية -المجاالت.ماذا يحتاج الطالب؟ التشفير
ور كيؼ يكتسبيا؟ تعمـ السبلمة عبر االنترنت بمعرفة برمجيات تحرير الص -تقييـ المعمومات

مخاطر االنترنت ومواجيتيا التعرؼ عمى األخبار المزيفة وتمييز اإلعبلنات التجارية التي 
تستيدؼ األطفاؿ تشجيع التفكير األخبلقي وأف كؿ تصرؼ عبر االنترنت يشمؿ عالميف 

الطبلب لتساعدىـ في إتقاف فف التعمـ  أحدىما رقمي واآلخر واقعي استخداـ برامج تعميمية مع
عبر االنترنت ربط ودمج الميارات الرقمية والتقنية بالصفوؼ التقميدية . ماذا يستفيد؟ التفكير 

البحث عف المعمومات آداب التواصؿ عبر  -التعاوف واإلبداع-السبلمة عبر االنترنت  -الناقد 
 االنترنت.

الميارات الضرورية في الحياة اليومية تعد مف : Problem Solvingحؿ المشكبلت  -0
ما تفعمو حيف ال »وتنمو مع الشخص بالممارسة والخبرة، ويعرؼ البعض ىذه الميارة بأنيا 

التفكير -المبادرة-التفكير الناقد -ماذا يحتاج الطالب؟ التفكير التحميمي«.تعرؼ ما يجب فعمو
يجاد اإلصرار .كيؼ يكتسبيا؟  تحديد المشكمة وتحميم -المنطقي يا إلى أجزاء ليسيؿ تناوليا وا 

حموؿ ليا معرفة المعطيات والمجيوؿ في المشكمة تشجيع الطبلب عمى طرح األسئمة تقييـ 
الحموؿ المحتممة الممارسة والتدريب عمى حؿ أنواع مختمفة مف المشكبلت . ماذا يستفيد؟ 

ة عمى صنع القرارات تنمية إثارة الدافعية لمتعمـ  التدريب عمى مواجية مشكبلت الحياة والقدر 
روح االبتكار واإلبداع والنظر إلى المشكمة مف جوانب مختمفة تنمية الثقة بالنفس وعدـ 

 الخوؼ مف األخطاء التربية عمى االستقبللية في العمؿ.
تشمؿ ابتكار أفكار وطرؽ : Creativity and Innovationاإلبداع واالبتكار  -5

أو صنع منتجات ذات قيمة، ويتشارؾ اإلبداع واالبتكار في  وأساليب جديدة لمنظر إلى األشياء
اعتمادىما عمى اإلصرار والمثابرة لمتابعة األفكار الجديدة وتطويرىا. ماذا يحتاج الطالب؟ 

التفكير غير المتحيز. -العمؿ التعاوني -التصميـ  -صنع القرار -القدرة عمى تشكيؿ األفكار 
عادة تعريؼ  المشكمة لكشؼ طرؽ جديدة لمنظر فييا طرح أسئمة كيؼ يكتسبيا؟ تحميؿ وا 

مدروسة وقضايا لتنمية التفكير وممكة اإلبداع مبلحظة الروابط الخفية بيف أمور غير متصمة 
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البحث عف طرؽ لتحسيف الحموؿ الموجودة التعرؼ عمى االحتماالت البديمة توظيؼ 
ف مصادر المعرفة تعزيز التفكير التكنولوجيا في خدمة اإلبداع . ماذا يستفيد؟ إتقاف البحث ع

النقدي تحسيف القدرة عمى التواصؿ والتعبير عف األفكار واآلراء الشخصية التدريب عمى فف 
االستماع آلراء اآلخريف والتعامؿ معيا بتفكير نقدي المرونة والقدرة عمى التحمؿ وتجاىؿ 

ة الراحة عدـ اتباع روتيف التعميقات السمبية مف اآلخريف مواجية التحديات والخروج مف منطق
 محدد .

تعتمد عمى تقصي الدقة في مبلحظة الوقائع : Critical Thinkingالتفكير الناقد  -2
ومناقشتيا وتقويميا واستخبلص النتائج، بطريقة موضوعية منطقية سميمة، بعيدا عف 

ا يحتاج الطالب؟ العوامؿ الذاتية كالتأثير العاطفي أو األفكار السابقة أو اآلراء التقميدية. ماذ
التفكير  -الفضوؿ –االستنتاج وربط النتائج  -تحديد التحيزات -البحث عف المعمومات 

تاحة فرصة لمنقاش في بيئة صحية تشجيع  المنطقي .كيؼ يكتسبيا؟ طرح أسئمة مفتوحة وا 
اإلبداع واالكتشاؼ لتقوية القدرة عمى المبلحظة توظيؼ األلعاب التفاعمية المحفزة عمى 

كير في طرؽ جديدة لمفوز تحفيز الفضوؿ مف خبلؿ االرتجاؿ والتفكير في أسئمة مبتكرة التف
طرح األمثمة والتشجيع عمى التفكير في المثاؿ المناسب تنظيـ األفكار واكتشاؼ العبلقات فيما 
بينيا والعثور عمى أوجو التشابو واالختبلؼ . ماذا يستفيد؟ يكوف باحثا عف الحقيقة وذا 

تحة تحديد األولويات واتخاذ القرارات وفؽ منيجية عممية تغيير المفاىيـ الخاطئة عقمية متف
والتصدي لؤلفكار واإلشاعات والعادات اليدامة القدرة عمى التحميؿ والربط واالستنتاج 
والمبلحظة الجيدة والدقيقة تقييـ اآلراء وحؿ المشكبلت بطريقة موضوعية بعيدة عف التحيز 

بيف الرأي والحقيقة والخروج باستنتاجات منطقية سميمة القدرة عمى التفكير والذاتية التمييز 
 القائـ عمى الحجة والدليؿ والبرىاف التغمب عمى االضطراب الفكري.

تصنؼ عمى أنيا الميارات :  STEMميارة العمـو والتكنولوجيا واليندسة والرياضيات  -1
تعميـ، وىي مطموبة ومطبقة بشكؿ واسع التي يتوقع أف يكتسبيا الطبلب مف خبلؿ الدراسة وال

التفكير  -عبر القطاعات االقتصادية والميف المختمفة. ماذا يحتاج الطالب؟ الحساب 
اإلبداعية في حؿ المشكبلت -الفضوؿ الفكري  -صنع القرار القائـ عمى البيانات -المنطقي

التشجيع عمى - STEMالمعقدة . كيؼ يكتسبيا؟ البحث عف مجاؿ اىتمامو مف بيف ميارات 
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مبلحظة ما حولو ووصفو بدقة التعامؿ مع األرقاـ والعمميات الحسابية بطرؽ جديدة تركيز 
المنيج عمى االبتكار والتفكير  بإبداع منح الطالب فرصة تقمص دور المعمـ . ماذا يستفيد؟ 
التوصؿ لمجاالت وابتكارات جديدة  غرس القدرة عمى اإلبداع والتفكير خارج الصندوؽ 
الحصوؿ عمى فرص عمؿ أكثر وفي أماكف غير متوقعة القدرة عمى جعؿ العالـ مكانا أفضؿ 

 .بالتقدـ في العمـ والتقنية كسب وتنمية المزيد مف المعرفة والميارات
قدرة الفرد عمى التعرؼ عمى عواطفو :  Emotional Intelligenceميارة التعاطؼ  -7

دارتيا معيا، فتساعد الطبلب عمى النجاح بالحفاظ عمى وكذلؾ عواطؼ اآلخريف والتعامؿ ، وا 
التنظيـ  -حالتيـ النفسية، وتقمؿ معاناتيـ مف االكتئاب. ماذا يحتاج الطالب؟ الوعي الذاتي 

الميارات االجتماعية كيؼ يكتسبيا؟ تشجيع الطالب عمى التفاعؿ  -العطؼ -التحفيز -الذاتي
اجات اآلخريف تعمـ منح اآلخريف الفرصة وأف يكوف أكثر انفتاحا وتقببل لوجيات نظر واحتي

ولكف بعيدا عف الخجؿ واالنطوائية تقييـ ذاتي لتحديد نقاط الضعؼ وتقبميا والعمؿ عمى تقوية 
بقاء العواطؼ تحت  األمور الناقصة التفاعؿ مع المواقؼ العصيبة والحفاظ عمى اليدوء وا 

د الخطأ. ماذا يستفيد؟ تقديـ ردود السيطرة  تحمؿ المسؤولية ومراقبة التصرفات واالعتذار عن
فعؿ إيجابية والتواصؿ بفعالية عند التعامؿ مع الضغوط رفع مستوى الذكاء األكاديمي نتيجة 
لتجاوز الضغوطات النفسية المؤثرة عمى عممية التعمـ واسترجاع المعمومات ومعالجتيا بناء 

النفسية والتعامؿ معيا بفعالية عبلقات فعالة والمحافظة عمييا التعرؼ عمى العواطؼ والحالة 
االستفادة مف العواطؼ لحؿ مشاكؿ العالـ الحقيقي الوعي العالي بالذات وبالتالي القدرة عمى 
 التعايش مع الذات والبيئة المحيطة إشباع الذات بالموازنة بيف الواجبات والرغبات واألىداؼ.

 مشترؾ فكري جيد :And Teamwork Collaboration الجماعي والعمؿ التعاوف -2
الطالب؟  يحتاج ماذا.األىداؼ لتحقيؽ اآلراء وتوافؽ المجموعة، أعضاء بمساىمة ومتبادؿ
اآلخريف .  وتقبؿ االنفتاح-والتنظيـ  اإلدارة -البناء النقد-واإلقناع  التفاوض-القرار  اتخاذ
 األعماؿ عمى الطبلب المستوى تشجيع مختمفة دراسية مجموعات يكتسبيا؟ تشكيؿ كيؼ

 الصعبة العقميات عمى يستفيد؟ التغمب واألفكار. ماذا المعمومات المختمفة تبادؿ الجماعية
 والنتائج تعزيز واألفكار المشاركة  زيادة مع كفاءة أكثر اجتماعات التنظيمية إدارة والتناقضات
 األداء توليد مستوى ورفع التواصؿ الجماعي تحسيف الذكاء مف الكاممة باالستفادة العبلقات
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النزاعات  حؿ ميارة بالكامؿ تعمـ تنفيذىا يمـز عممية خطة وجود مع جديدة أفكار وتوليؼ
 صحي. بشكؿ المخاطر خوض عمى التشجيع

 أنو كما والجماعات، األفراد حاجات عف تعبير :Communication التواصؿ ميارة -11
 يحتاج ماذا.ومشاعره أفكاره نقؿ عمى وقدرتو الطالب شخصية صقؿ في كبيرا دورا يمعب

 اآلخريف التجاوب واحتراـ متفتحة عقمية -والتعاطؼ والود المطافة -الطالب؟ االستماع
يجاز بوضوح  الجسد لغة ومبلحظة النموذجية المحادثة ميارات  يكتسبيا؟ مشاىدة كيؼ ،وا 
 المتنوعة الحديث أساليب لسماع التكنولوجيا توظيؼ -واالقتباس  واالستجابة العيف واتصاؿ
 نظر وجية وفيـ االستماع ميارة يستفيد؟ اكتساب جديدة. ماذا ومفردات كممات واكتساب
 سموكيات باكتساب والتعاوني الجماعي العمؿ تعزيزو  جديدة صداقاتوالمعرفة و  المعمميف

،  3445العسيري، , الشيري،  3440 ،العنزي ) بالذات والثقة المينية الكفاءة إيجابية رفع
 ,.Claro،3403األشوؿ، والحدابي، ،Dede, 2010  ،3404المصدر، ، 3442صوما،

et al. ,2012,1044  ،3402بيرلي، تشارلز،  ،3403،الناجـ، Fong, et al.  
 ،3402سبلـ ،  ،3407خاف ، ،  3402 ،عوض وفؤاد ، 3405أبو دية،   ،2014,

 .   (3430،  وآخروف ؿالعت، 3434اسماعيؿ و حسف، 
 -اجملتمعية:ثانيًا: الشراكة 

دفة. ابطة ولكنيا ليست متر اكة والمشاركة عمى أنيا مفاىيـ متر اإلى مفيـو الشر  ينظر
عمى أنيا نشاط أوسع مف المشاركة، ومع ذلؾ، ينظر :  كةاحيث عادة ما ينظر إلى الشر 

 بما في ذلؾ بعض المحمميف إلى المشاركة كمصطمح واسع يشمؿ عدة أنواع مف النشاط
كة والمشاركة تتفقاف في أنيما اأف الشر  نريفي حيف  .(332،  3444، ) عبدالمنعـ كةاالشر 

ـ مثؿ ما االطوعية، إال أف المشاركة ال تحمؿ معنى االلتز  تاقائمتاف عمى اإلسيامات والمبادر 
أىـ مقومات  كة، لذا، ال توجد محاسبة في المشاركة، ولكف المحاسبية تعد مفافي الشر 

 .( 33،  3404، صادؽ) كمفيوـ اصطبلحيكة االشر 
أنيا عمؿ عقد بيف اثنيف أو أكثر " لمقياـ بعمؿ مشترؾ، أي بمعنى معني الشراكة 

تضافر الجيود بيف القطاعات الحكومية واألىمية والخاصة والخيرية في مواجية أي مشكمة 
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ومتابعة  مف خبلؿ اتصاؿ فاعؿ لموصوؿ إلى اتفاؽ مف خبلؿ التنسيؽ في إعداد وتنفيذ
 .(22،  3445سميـ، ) مج واألنشطة"راوالب المشروعات

كة المجتمعية أكثر اتساعًا مف مفيـو المشاركة؛ حيث يتقاسـ الشركاء ايعد مفيـو الشر 
األىداؼ  ؼ المجتمع األدوار والمسؤوليات والمصالح المشتركة وصواًل إلى تحقيؽامف أطر 

تعمؿ عمى توثيؽ الروابط، وتضافر الجيود، كة المجتمعية االمرجوة، إضافة إلى أف الشر 
. مفيـو ( 00،  3403، )عبدالسميعتاالتعاوف وتبادؿ الخبر  والتنسيؽ بيف الجميع بغرض

ده مف اكة المجتمعية يتسـ باالتساع والمرونة، ويرتبط بطبيعة المجتمع، وما يتوقعو أفر االشر 
الممقاة عمى عاتؽ الشركات الخاصة المسؤولية االجتماعية  مؤسساتو، ومدى النظرة تجاه

يستوعب مختمؼ  كة بحيثاوالمؤسسات الخيرية ورجاؿ األعماؿ؛ فقد يتسع مضموف الشر 
ـ المالي وال يمتفت لما از تأنماط التعاوف والتنسيؽ، وقد يضيؽ بحيث يقتصر عمى االل

 .( 04،  3403، ، محمد 022،  3442السالـ، )عداه"
طرفيف أو أكثر، تسعى لتحقيؽ أىداؼ  ت وامكانياتار أنيا "عبلقة تكاممية بيف قد

 ـ المتبادؿ، وتوزيع األدوار وتحمؿ المسئوليات بقدرامحددة، في إطار مف المساواة، واالحتر 
كة المجتمعية عمى أنيا "ما يسيـ راوتعرؼ الش .(002،  3404عبدالستار، )مف الشفافية"

. مف أمواؿ نقدية، أو  داوجمعيات، وأفر بو القطاع الخاص مف مؤسسات، وشركات، وىيئات، 
،  3405الغامدي، )لمنتجة"اعينية، أو حتى المشاركة بالجيود البدنية، أو األفكار اإلبداعية 

75.) 
عقد بيف طرفيف يعني قدرة الكمية فى تحقيؽ شراكة  بأنياوتعرؼ الشراكة المجتمعية 

االنسانية واالجتماعية والعبلقات واالتصاالت مات الخدبعد    الخدمات التربوية و مجتمعية فى 
استخداـ الموارد المتاحة فى المجتمع مف أجؿ تحقيؽ تيا الخاصة بيا ومتطمباتيا و انشطو 

التي  األبعادالشراكة المجتمعية بينيا وبيف المجتمع وانيا جزء ال يتجزء مف المجتمع وتمؾ 
مبي حاجات المتعمـ ومتطمباتو، ويعبر تلوالعمؿ  الحياة لمنجاح في الجامعة يحتاجيا طمبة 

 الباحث(.الشراكة المجتمعية ) مقياسفي  عينة البحث طبلبعمييا  يحصؿ عنيا بالدرجة التي
 مج التعليم:رابوكة اجملتمعية االشر

مج التعميـ المستمر عف طريؽ توفير راكة المجتمعية إلى زيادة فاعمية باتيدؼ الشر 
وتقديـ ما يمبي احتياجات المستفيديف، وال تقتصر  مج،راالبالدعـ البلـز لتحسيف وتطوير 
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  دهالممجتمع وأفر  مج المبلئمةراكة بالموارد المادية فقط بؿ تيدؼ إلي صياغة وتشكيؿ الباالشر 
مج الحالية راكة أيضًا إلى إصبلح وتطوير البرابما يعمؿ عمى تحقيؽ التنمية. وتيدؼ الش

وازدادت  (.72.، 3447السمطاف ، ،  (Bray, 2001 المجتمعية وايجاد نوع مف المساءلة
ىف لعوامؿ عديدة، مف بينيا: االنتقادات العديدة مف قبؿ المجتمع راكة في الوقت الاأىمية الشر 
القطاع الخاص في تحمؿ جزء مف تكاليؼ الخدمات العامة، وعدـ رفع المستوى  لعدـ إسياـ
مما أسيـ في زيادة االىتماـ بالمسؤولية د، وتحسيف مختمؼ جوانب الحياة، ار فالمعيشي لؤل

،  3400،أحمد  ، 7 ، 3442لجابري، )ااالجتماعية لمقطاع الخاص، وتوسيع نطاؽ مشاركتو
2 .) 

 -:اجملتمعية كةات تفعيل الشرامربت

 منيا:المستمر وآلياتو ت تمويؿ التعميـ ااألدبيات البحثية قضايا حديثة حوؿ مبرر  تذكر
نية امحدودية ميز  وأثر العولمة عمى كبل مف الموارد واالحتياجات. االقتصادي تغير السياؽ

لمتعميـ المستمر. تعدد وتنوع التجارب  الحكومات، وعدـ قدرتيا عمى تقديـ التمويؿ العاـ
 -فيما يمي: نذكر بعض منياوالتي يمكف أف  العالمية في آليات تمويؿ التعميـ المستمر.

الذي تواجيو الحكومات، والتنافس بيف االحتياجات  لمتقشؼ المالي :الميزانية المالية -1
بيئة، فإف أي والتعميـ األساسي، واإلسكاف، وال األساسية العامة المتعمقة بالرعاية الصحية،

مج التعميـ الغير أساسي لف يكوف إال مف خبلؿ مشاركة اآلباء والطبلب في راتوسع في ب
 .(15، 3440،  متولي)تحمؿ جزء مف كمفة ىذه الخدمة التعميمية 

ونتيجة األزمات االقتصادية التي تعاني منيا دوؿ العالـ لـ يعد التمويؿ الحكومي 
إلى أىمية إتاحة فرص أكبر لمقطاع الخاص والمجتمع  لمتعميـ وخدماتو كافيًا مما يبرز الحاجة

دي ستؤ  ةاألوؿ: أف الزيادة السكانية التي ستشيدىا كؿ الدول لفرضيفالمحمي لممشاركة فيو 
تبعًا لذلؾ  الي دولة غير مضمونةالثاني: أف القوة االقتصادية  .إلى زيادة الطمب عمى التعميـ

فميس في استطاعة الدولة أف  الموارد المالية ليا مع نمو ىائؿ لقوة القطاع الخاص وبالتالي
تتكفؿ بتمويؿ التعميـ كامبًل كما كاف في القرف العشريف، مما يستدعي ضرورة البحث عف 

خبلؿ تبني الصيغ التي تشرؾ  مصادر تمويمية لمواجية ىذه الصعوبة، ولف يكوف ذلؾ إال مف
 .(350، 3407)القاسـ والنويصر ،  البرامج التعميميةالمجتمع وقطاعتو في دعـ تمويؿ 
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لت تواجو مشكبلت في تحقيؽ المساواة ورفع معدالت القيد في از ال  الدوؿ النامية المساواة: -3
كوف الدولة  ،سي حيث إف تمويؿ الدولة لمتعميـ ال يحقؽ المساواة واإلنصاؼالتعميـ األسا

بينما تكوف العوائد فردية لبعض المنتفعيف.  تستخدـ موارد المجتمع في االستثمار في التعميـ
لتمبية  نيةاز ؿ حيث تعاني مف الضغط عمى الميإضافة لعدـ وجود الموارد الكافية لدى الدو

 .(3444،332عبدالمنعـ ، ) األخرى المجاالتيدة عمى حساب از المتمتطمبات التعميـ 
المساءلة مج، وتوفير نوع مف لمجتمعية عمى حشد الموارد لمبراكة اار تعمؿ الش الكفاءة:  -2

ي إلى الحرص عمى رفع جودة د والمؤسسات شركاء في تمويميا مما يؤدة كوف األفراوالمحاسب
مج بما يمبي ار عمى بناء البكة ستحرص ار إلى أنو عف طريؽ تبني صيغ الش مج. إضافةالبرا

في و . (23، 3443السمالوطي وعبدالحميد ، )  مجار لباكفاءة يحفز احتياجات سوؽ العمؿ، و 
بمدى  إلى حد كبير المستقبؿ، ينبغي أف يرتبط تحديد الوضع االقتصادي االجتماعي لؤلشخاص

وال ينبغي أف يتحدد ذلؾ مف خبلؿ الدرجة األكاديمية أو سمعة التعميـ المستمر،  نشاطيـ في
ويستطيع التعميـ المستمر أف يجسر الفجوات بيف  المؤسسات األكاديمية التي التحقوا

المؤسسات التعميمية، فمف الممكف أف يمتحؽ خريجي دبمومات المعاىد المينية بالتعميـ 
) سميـ ،   جامعات بالتدريب الميني البلـزاألكاديمي، وكذلؾ مف الممكف أف يمتحؽ خريج ال

  .(23، 3441الثقمي ، ، 15، 3445
مما يجعؿ التزود بالمعرفة  ،غزت العولمة معظـ دوؿ العالـ النامية والمتقدمة العولمة: -0

إنتاج العمالة البارعة الماىرة مسؤولية مشتركة بيف  حدود الببلد، ومما يجعؿ يأتي مف خارج
االقتصادي. كوف  الدوؿ. حيث أصبحت التنافسية العالمية كأساس لتنمية الفرد، ولمنمو

االىتماـ بالرفاىية االجتماعية والتنافسية العالمية يميد الطريؽ لتحقيؽ االنسجاـ العالمي حيف 
كما أصبحت العولمة وتأثير الثورة  .(74 ،3440) متولي ،  حياتيـ يتعمـ الناس طواؿ

التكنولوجية وتأثير قوة االتصاالت اليائمة مف ناحية ونفوذ السطوة اإللكترونية مف ناحية أخرى 
تشكؿ قوة طاردة مركزية تقتمع اإلنساف مف جذوره وتخمخؿ النسيج الوطنى فى أى بمد، وال بد 

تربتو وبجذوره وببمده ومقاومة الخمؿ مف اتخاذ إجراء وقائى قادر عمى تثبيت اإلنساف ب
الموجود فى النسيج االجتماعى الذى سببتو العولمة، والمجتمع المصرى محتاج لتعميؽ الوالء 
واالنتماء بيف مواطنيو، فالوطنية حب مسئوؿ، واإلنساف إذا فقد الحب لبمده ولعشيرتو وألرضو 

تزاـ مسئولية، وىى ليست رده إلى الماضى سيفقد الحب لعائمتو وألصدقائو، والوطنية التزاـ واالل
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بؿ ىى قاعدة انطبلؽ إلى المستقبؿ، ىى اعتزاز مسئوؿ بالنفس، ىى اعتزاز بالخبرة اإلنسانية 
الموجودة دوف تعاؿ عمى الغير، ىى حب مسئوؿ لموطف دوف نسياف لمبشرية فى أى مكاف 

رى والدوؿ األخرى )وزارة آخر، وىى معيار لبلنطبلؽ لممستقبؿ لمتفاعؿ مع الحضارات األخ
، 3434طو ،  ،034، 3434خمفاوي، ، 23، 3400 ،أحمد ، 31، 3443التربية والتعميـ، 

745) . 
وتعد العولمة حركة اقتصادية، قائمة عمى سوؽ تنافسية " تشتد فييا وطأة المنافسة 

 (.30،  3442الجابري، ) السمع إلى سوؽ العمؿ حيث تمتد مف سوؽ  ويتسع نطاقيا 
وذلؾ مف خدمة المجتمع  يشاركوف فيالمتعمميف مف الجامعات القياـ بخمؽ مجتمع  بإمكاف
بمجاالت  وأنشطة ترتبط تنظيماتيا ووحداتيا المختمفة وما تقدمو مف برامج وخدمات خبلؿ

لمقطاعات المختمفة أفرادا  االستشاراتوالتدريب والبحوث التطبيقية و  التعميـ المستمر
 .(001 ،3403)الحربى، مرغوبة إحداث تغييرات سموكية وتنمويةدؼ ومؤسسات بي

ثقافة سائدة بيف جميع منسوبي الجامعة بدءًا  يؽ ذلؾ جعؿ ثقافة العمؿ التطوعيتحقول 
مف القادة مرورًا بأعضاء ىيئة التدريس واإلدارييف وصواًل لمطبلب، فمجتمع الجامعة البد وأف 

، وتتمثؿ ىذه المشاركة في تقديـ في خدمة المجتمعشارؾ فيو الكؿ ييكوف مجتمعا فاعبًل 
أنشطة وخدمات لؤلفراد والمنظمات والمجتمعات المحمية مف خبلؿ الدعـ المادي ليـ أو تقديـ 
برامج تعميمية تنتيي بمؤىبلت أو مشاريع بحثية تطويرية ليـ ، أو طرح مقررات خدمية  

، ـ ىيإبرا ،5،  3447 ) جاىيف،يلمحممتنوعة تيدؼ إلى تعزيز تفاعؿ الطبلب مع المجتمع ا
 .(353، 3407القاسـ والنويصر، ، 31، 3400، موسي، 07،  3403

 :املهاتات املستقبلية النفسيةالشراكة اجملتمعية و

ينمو الفرد نحو التشارؾ مع اآلخريف فى الجماعة مف أجؿ إنجاز األعماؿ التى يممييا ل
فى إشباع حاجاتو وحؿ مشكبلتو،والوصوؿ إلى  الفرداالىتماـ ويتطمبيا الفيـ، بما يساعد 

 (.35، 0221)مدكور،  لممجتمعتقدمو واستمراره، يؤدى إلى المشاركة اإليجابية  وأىدافو، 
المفترض أف المجتمع يعد أفراده وينمى فييـ جوانب االنتماء التى تضمف سبلمو نظمو و 

د ينبغى أال ندعى التضحية بحقوؽ وقواعده، والمجتمع ال يعدو أف يكوف مجموعة مف األفرا
بعضيـ فى الحرية فى سبيؿ بقية المجموعة، فإف حدث ذلؾ سادت روح "عدـ االنتماء" 
وتشتت أفراد المجتمع إلى مجموعات متصارعة بداًل مف اتحادىا فى مجموعات منتمية 
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ليو. لمجتمعيا تخدـ كؿ منيا األخرى، وفى ىذا تشتيت لممجتمع وضعؼ لمشعور باالنتماء إ
وتبقى جيود تنمية المجتمع المصرى وتطويره معطمة وعديمة الجدوى إذا لـ يوجد اإلنساف 

والذى  المنتمى لوطنو، والواعى لدوره، والمدرؾ لمسئولياتو، والمتحمس لقضايا مجتمعو،
يحتضف جيود التنمية وينمييا، ذلؾ اإلنساف المصرى المنتمى لوطنو ىو محور االرتكاز 

 3400، موسي، 22،  3403، ـ ىيإبرا ،02، 3440التنمية )الصباغ، وقائد عمميات 
،54.) 

ذا ما استطاعو  ؿ الكثير مف ح توصمنا الىبيف األفراد،  والتعامؿتنمية قيـ المشاركة  ناا 
األدوار التربوية المنشودة  الجامعاتوفى ىذا المجاؿ يجب أف تمعب ، المشكبلت المجتمعية

منيا بحيث تمكف الفرد وتكسبو القدرة عمى أف يكوف قادرًا عمى المشاركة بإيجابية ، وأف 
 .بالمجتمعالتعاوف والعمؿ مع اآلخريف، لتحقيؽ االرتقاء  تمكنو مف مستقبمية  مياراتيمتمؾ 

وف مع اآلخريف، حب المشاركة والتعاالطبلب عمى وبناًء عمى ذلؾ يجب تربية المواطف 
، 3441)القثمي ،  تووممارسة المشاركة فى تنميالمجتمع  أطراؼتفعيؿ الشراكة بيف كافة و 

يتطمب األداء المينى فى الوقت الحالى مف أفراد القوى البشرية  .(02،  3400،أحمد ، 50
أصبح  العاممة درجات عالية مف الدقة فى العمؿ نظرًا لمتنافس الشديد فى سوؽ إنتاجى

نتاجيتيا درجات الدقة  مفتوحًا لمجميع. فأىـ ما يميز ىذا التنافس المحمـو بيف المجتمعات وا 
 .(7، 3401) ممحـ ، واإلتقاف فى مجاالت العمؿ واإلنتاجية

ويجب العمؿ أيضًا عمى إشعار أفراد المجتمع بقيـ الحرية فى إطار االلتزاـ باألعراؼ  
المجتمع، وال يدرى صاحب ىذا البحث متى نبدأ فى تعويد أنفسنا عمى  االجتماعية السائدة فى

ممارسة قيـ الحرية فى كافة مناحييا السياسية واالقتصادية واالجتماعية فى إطار مف االلتزاـ 
نحو ىذا الوطف وقيمو األخبلقية الرائدة، ويصبح قادة العمؿ االجتماعى بمثابة القدوة فى 

        (.321 ،3407)اليويش ، اإللتزاـ
 الناقد بالتفكير يتمتع معمـ إعداد ىو العممية التربية عممية عميو تقـو الذي اليدؼ أف

 المدارس في التدريب عممية أف و ، المعمـ لمطالب العممية الموجية الممارسة خاؿ مف
 المشرفيف توجييات خاؿ مف الناقد التفكير ميارة يدعـ العممية ليذه المخصصة والمجيزة

 عف لمميداف بمبلحظتو اإلبداعي التفكير إلى الطالب بدوره يدفع والذي التدريب عممية عمى
 السنة منذ ال بد اف تبدأ الميداني واف عممية التدريب أيضا مباشرة، بالمواقؼ واالحتكاؾ قرب
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 وتعميـ .(3407مياراتو المستقبمية النفسية )الرفاعي ،  لتدعـ التربية كميات في األولى
 التي والميارات الخبرات وتناسب المستقبؿ تناسب تطوير خطوات المستقبؿ ميارات بالطبل

 يجب المستقبمية التي الميارات تعد لذلؾ اليومية، الحياة أو العمؿ سوؽ في الطاب يحتاجيا
 .(3407المستقبمية )الحازمي ، حياتو في الطالب إلييا يحتاج والتي الطاب عند تعزيزىا

 الكميات لخريجي النيائي التقويـ مبتكر يكمف تعميمي منظور المستقبمية الميارات وتطوير
 عممية تنوع عمى الجدد خريجي قبؿ مف لؤلعماؿ العمؿ المستقبمي بدء يعتمد كما بنجاح،
 ومثيًرا مبتكًرا يكوف أف يجب الميارات تعميـ وتعمـ عممية أف عمى ويؤكد. والتعمـ التعميـ

شراكيـ المشاركيف تحفيز يمكف حتى لبلىتماـ  بأحدث أنفسيـ التعمـ وتجييز عممية في وا 
 فإف ولذا. الميني والمجتمعي تطورىـ في لمعقبات مواجية تتطمب التي التقنيات/ األدوات

 عقمية ويغير الميارات يغرس الذي المستقبؿ ميارات تعمـ إطار لتطوير أساسية ىناؾ حاجة
 المعمميف وأف الدراسية. لمصفوؼ التقميدية حدودال وراء ما التعمـ إلى عممية ويوسع الطاب
 بطرؽ التدريس وتبنوا. تطوير الميارات في إيجابيوف الذاتي التقويـ في العالية الدرجات ذوي

 في المجتمعية الشراكة واستثمار .(3407الطبلب ) خاف ، الميارات لدى متعددة في غرس
 ومنظماتو مؤسساتو بكؿ المحمي المجتمع لدى الطبلب استثمار المستقبؿ ميارات تنمية

 شراكات عقد خاؿ مف العاـ طالبات التعميـ لدى المستقبؿ ميارات لتنمية الخبرة ذات المختمفة
العممية التعميمية  بجودة واالرتقاء المرجوة األىداؼ تحقيؽ في تسيـ ومدروسة فاعمة

 .(3407)الرويشد ، 
 :الدتاسات السابقة

. ىدفت إلى قياس ميارات القرف ((Sukor, N, et al.,2010 دراسة سوكر وآخروف
الطبلب وفقًا لمحالة االقتصادية واالجتماعية،  الحادي والعشريف في الكيمياء ومقارنة مستوى
الكيمياء بماليزيا يتضمف خمسة مجاالت ىي:  واختبار ميارات القرف الحادي والعشريف في

واالتصاؿ الفعاؿ، واإلنتاجية العالية، والقيـ الروحية،  ،محو األمية الرقمية، والتفكير االبتكاري
( طالبًا 201رتشاردسوف، طبؽ االختبار عمى ) وتـ التأكد مف ثبات األداة باستخداـ كيورد

مف الحالة االقتصادية واالجتماعية العالية  بالمرحمة الثانوية، وأظيرت النتائج أف الطبلب
االقتصادي واالجتماعي المنخفض، وفي  ف المستوىحققوا مستوى أعمى مقارنة بزمبلئيـ م
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ميارات القرف الحادي والعشريف  النياية تقدـ الدراسة بعض المقترحات العممية لتحسيف
 & Voogetدراسة فوجت وروبيميف )و  لمطبلب في سياؽ تعمـ وتعميـ الكيمياء.

Roblin,2012) العشريف في . ىدفت إلى تحميؿ ثمانية أطر تصؼ ميارات القرف الحادي و
األبعاد التالية: األسس المنطقية، وأشارت النتائج إلى وجود اتساؽ كبير بيف أطر  ضوء

حوؿ ماىية ميارات القرف الحادي والعشريف، ولكف الممارسات والتطبيؽ  المناىج الدولية
 بعيدة كؿ البعد عف التنفيذ. الفعمي ما زالت

بناء صيغة لتفعيؿ الشراكة المجتمعية داخؿ جامعة  ىدفت إلى (3400 ،الخميفة)دراسة  
ىدافيا أاالماـ وقاـ الباحث بالمسح الوصفى لتحديد االسس المنطقية لمصيغة مف حيث 

 مستخدماً  اً ( طالب221وخطواتيا ودواعي بناءىا لتفعيؿ الشراكة المجتمعية ، وبمغت العينة )
لشراكة المجتمعية فى ضوء فمسفة الجامعة وتوصمت الى تفعيؿ دور ا ،االستبانة كاداة لمدراسة

ىدفت إلى تطوير المناىج الدراسية  (3400 ،عبد العزيز والسعودي)دراسة و  المنتجة.
ميارات القرف الحادي والعشريف البلزمة لتمبية المتطمبات  بالتعميـ الثانوي التجاري في ضوء
الوصفي التحميمي والمنيج التجريبي، وتـ استخداـ المنيج  المينية والتكنولوجية المستحدثة،
واختبار تحصيمي في   بميارات القرف الحادي والعشريف ، وشممت أدوات الدراسة قائمة

( 14بمغ عددىـ ) ميارات القرف الحادي والعشريف تـ تطبيقو عمى مجموعة مف التبلميذ
دراسة إلى فاعمية ال تمميذًا بالصؼ الثالث الثانوي التجاري بمحافظة الغربية بمصر، وتوصمت

بميارات القرف  التصميـ المقترح لبعض الوحدات التعميمية في تنمية المعارؼ المرتبطة
 الحادي والعشريف لدى تبلميذ المدارس الثانوية التجارية.

ىدفت إلى التعرؼ عمى الميارات التي يحتاجيا الطمبة ( 3405، أىونيف وكينويف) دراسة
( 107)  مقدارىا ، حيث ُطمب مف عينةالحادي والعشريفميارات القرف  في المستقبؿ مف

التي يحتاجوف  سنة توقع الميارات 05إلى  00تمميذًا في سف الدراسة تتراوح أعمارىـ بيف 
 الحادي عمى ذلؾ، ُطمب منيـ تقييـ وترتيب ميارات القرف إلييا في المستقبؿ. وبناء

 تصنيؼ والعشريف المدرجة في األطر القائمة، واختيار تمؾ التي يعتبرونيا أىـ ما تعمموه. تـ
أو في  القائمة الميارات االجتماعية والتعاوف في المرتبة األعمى، سواء في األطر المدرجة في

ف أف في حي أكثر، الذكور يقدروف الميارات التقنية استجابات الطبلب. وكما كاف متوقعًا؛ فِإف
أظيرت نتائج الدراسة أف أكثر الميارات  كما اإلناث يصنفف الميارات االجتماعية بدرجة أعمى.
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المعمومات واالتصاالت وتأتي بالمرتبة الثانية  تكنولوجيا التي يحتاجيا الطمبة ىي ميارات
اسة أونجردوانج در و  االجتماعية والتعاوف. الميارات ميارات الحياة والعمؿ؛ ومنيا:

إلى تطوير وتقييـ ميارات القرف  ىدفت(  (Onggardwanich et al, 2015آخروفو 
الثانوية التايمندييف؛ ومنيا: ميارات التعمـ واالبتكار  المدارس الحادي والعشريف كما يراىا طمبة
ىدؼ الدراسة تـ  وميارات الحياة والمينة. ولتحقيؽ واإلعبلـ وميارات تكنولوجيا المعمومات
سؤااًل في ضوء ميارات القرف  00والعشريف تكوف مف  الحادي إعداد مقياس لميارات القرف
أظيرت و ( مف طمبة المدارس الثانوية.  722عينة الدراسة مف )  الحادي والعشريف. وتكونت

ي الحاد القرف نتائج الدراسة أف ميارات الحياة والمينة تعتبر األكثر أىمية مف ميارات
والتوجيو  والمبادرة والعشريف التي تعمؿ عمى إكساب الطمبة المرونة، والقدرة عمى التكيؼ

 .الحياة الذاتي والميارات االجتماعية والقيادة والمسؤولية وغيرىا مف ميارات
إلى تحديد الكفاءة الذاتية لمطبلب  ىدفت(  Ait, et al, 2015)دراسة آيت وآخروف 

والعشريف والقيـ المرتبطة بيا بحيث تمكنيـ مف النجاح  الحادي لتحديد أىمية ميارات القرف
( مف طمبة الصؼ الثاني عشر،  320الدراسة مف )  عينة في حياتيـ المستقبمية، تكونت

اسة إلى عدـ وجود فروؽ وتـ استخداـ االستبانة كأداة لجمع المعمومات، وأشارت نتائج الدر 
شريف والقيـ المرتبطة بيا ميارات القرف الحادي والع ذات داللة احصائية بيف متوسط قيـ

يمارسوف ميارات التعاوف والتواصؿ وميارات  عندما ف الطبلب يشعروف بالثقة أكثرحيث إِ 
إلى إعداد قائمة بميارات القرف الحادي والعشريف  ىدفت (3405،أبو حسف)دراسة و  البحث.

وأنشطة مناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية، وتقويـ  محتوى، البلـز توافرىا في
لمنيج الدراسات االجتماعية بالصؼ األوؿ اإلعدادي في ضوء  التعميمية المحتوى واألنشطة

حثة المنيج الوصفي، وقامت بإعداد قائمة والعشريف. واستخدمت البا الحادي ميارات القرف
الحادي والعشريف البلـز توافرىا في محتوى وأنشطة مناىج الدراسات  القرف ببعض ميارات

اإلعدادية، وىي: "ميارات التفكير الناقد، وميارات حؿ المشكبلت،  بالمرحمة االجتماعية
ميارات القرف الحادي "، وتوصمت نتائج البحث إلي عدـ توافر االجتماعية والمسئولية
بالقائمة في المحتوى واألنشطة التعميمية لمنيج الدراسات االجتماعية  الموجودة والعشريف

  إال بدرجة ضئيمة. اإلعدادي بالصؼ األوؿ
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إلى التعرؼ عمى درجة توافر ميارات القرف الحادي  ىدفت (3405،الغامدي )دراسة 
 الباحث كتب الرياضيات لمصفوؼ العميا لممرحمة االبتدائية، استخدـ محتوى والعشريف في

التي تـ بناؤىا في  المحتوى، المنيج الوصفي التحميمي، وأعد الباحث ليذا الغرض أداة تحميؿ
نتائج  اتسقت ، وقد توصؿ البحث إلى النتائج اآلتية:وء ميارات القرف الحادي والعشريفض

تقارب  حيث تحميؿ المحتوى بصورة عامة بيف كتب الصفوؼ العميا لممرحمة االبتدائية، مف
مجاالت  مف النسب المئوية لتوافر ميارات القرف الحادي والعشريف في المحتوى لكؿ مجاؿ

عمى سبعة مجاالت رئيسة، ىي: ميارات التفكير الناقد  متوسطة، الميارات الرئيسة بدرجة
االبتكار واإلبداع وميارات ثقافة  ومياراتبلت وميارات المينة والتعمـ الذاتي المشك وحؿ

  .وميارات التعاوف والعمؿ في فريؽ والقيادة  واإلعبلـ االتصاالت والمعمومات
ىدفت إلى تعرؼ مدى اكتساب الخريجيف والخريجات مف جامعة  (3401،بعطوط )دراسة 
الفنية لميارات القرف الحادي والعشريف، واستخدمت التربية في قسـ التربية  طيبة بكمية

الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ استخداـ استبياف كأداة لمدراسة 
طالبة. وأظيرت النتائج طالبًا، و  (10( عبارة، طبقت عمى عينة بمغ عددىا )02تكونت مف )

النحو اآلتي: )االتصاؿ والتواصؿ، واإلدارة  أف درجة اكتساب الطبلب والطالبات لمميارات عمى
)التخصصية(، بدرجة غالبا، و)التكنولوجيا( بدرجة أحيانًا،  الذاتية، والتفكير، واألكاديمية
ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس، وعدـ وجود فروؽ  وأظيرت النتائج وجود فروؽ

جت الدراسة بمجموعة مف التوصيات لمتغير المؤىؿ الدراسي، وخر   ذات داللة إحصائية ُتعزى
تمخضت عنيا أىميا ضرورة دمج ميارات القرف الواحد والعشريف  استنادًا إلى النتائج التي

 لجميع المستويات. في الخطط الدراسية
ىدفت إلى التعرؼ عمى مدى تضميف ميارات الفرف الحادي  (3401،سبحي)دراسة 

ؿ المتوسط بالمممكة العربية السعودية، مقرر العموـ المطور لمصؼ األو والعشريف في
مف  استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي باستخداـ استمارة تحميؿ المحتوى معدلةو 

الدراسة  وقد أظيرت نتائج .لصؼ األوؿ المتوسطا مفالدراسة  قبؿ الباحثة، كما تمثمت عينة
وفي ضوء  الحادي والعشريفانخفاض مستوى تضميف مقررات العمـو المطورة لميارات القرف 

المتوسطة،  النتائج أوصت الدراسة بأىمية إعادة النظر في مقررات العمـو المطورة لممرحمة
االستمرار  بحيث تتضمف الميارات الحياتية لمقرف الحادي والعشريف بصورة تحقؽ مبدأ
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دراسة و  .والتكامؿ، نظرًا ألىمية ىذه الميارات في إعداد الفرد لمقرف الحادي والعشريف
  ىدفت إلى معرفة درجة تضميف ميارات القرف الحادي والعشريف في (3407،المنصور )

المنيج الوصفي المتمثؿ  استخدـو محتوى كتب العمـو لمرحمة التعميـ األساسي في األردف، 
 مف صفوؼ: )الخامس، بأسموب تحميؿ المحتوى لتحميؿ كتب العموـ، وتكونت عينة الدراسة

 والسادس، والسابع( مف مرحمة التعميـ األساسي. وتـ تطوير أداة دراسة تمثمت بقائمة ميارات
، وقد توصمت الدراسة إلى أف  القرف الحادي والعشريف المقترح تضمينيا في كتب العمـو

 بدرجة متوسطة. تضميف ميارات القرف الحادي والعشريف جاء
ضمف كتب العمـو لممرحمة األساسية ىدفت إلى استقصاء مدى ت (3407دراسة حجة ) 
لمصفوؼ )السابع، والثامف، والتاسع( في فمسطيف لميارات القرف الحادي والعشريف  العميا

والفرعية، واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي لتحديد ميارات القرف الحادي  الرئيسة
وقد أشارت النتائج إلى تدني التي تتضمنيا كتب العمـو لممرحمة األساسية العميا ،  العشريف
العمـو لميارات القرف الحادي والعشريف األساسية والفرعية، وعدـ تضمينيا  كتب تضميف
 .منيا: استخداـ التكنولوجيا، والمبادرة والتوجيو الذاتي، والقيادة والمسئولية أخرى؛ لميارات

 برنامج في والعشريف الحادي القرف ميارات مناقشة إلى ىدفت (3407الرفاعي)دراسة 
مكانية فنمندا في إعداد المعمميف كميات في الميدانية التربية  المممكة في منو االستفادة وا 
 عممية عميو تقوـ الذي اليدؼ أف :وىي نتائج عدة إلى توصمت وقد. السعودية العربية
 العممية الموجية الممارسة خاؿ مف الناقد بالتفكير يتمتع معمـ إعداد ىو الميدانية التربية
 مدارس في التدريب عممية أف إلى توصمت كما المعمميف، إعداد كميات في المعمـ لمطالب

 عمى المشرفيف توجييات خاؿ مف الناقد التفكير ميارة يدعـ العممية ليذه مخصصة ومجيزة
 قرب عف لمميداف بمبلحظتو اإلبداعي التفكير إلى الطالب بدوره يدفع والذي التدريب عممية

 الناقد التفكير الطبلب تعميـ ىدفت الى (3407دراسة الحازمي )و  .مباشرة بالمواقؼ واالحتكاؾ
 ، وتوصمت الى الطبلب عند المستقبؿ ميارات تفاعمية لتطوير إستراتجيات خمس بواسطة
 الطالب إلييا يحتاج التي التفكير ميارات عمى القائـ بالمعرفي لمطبل األداء مستوى تحسيف

 .المستقبمية حياتو في
 األعماؿ إدارة برامج لخريجي المستقبمية الميارات تطوير ىدفت الى( 3407دراسة خاف )

دارة ؽإطبل  في  -المحتوى تحميؿ ) الثبلثي النظاـ استخدمت الدراسة وقد بنجاح، الشركات وا 
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 وقد طالب( 0344وتكونت العينة مف ).. بحث كمنيج (والخبرة والمسح التركيز مجموعة
 التقويـ في العالية الدرجات ذوي المعمميف أف ووجد عالية معنوية وذات ىامة كانت النتائج

 لدييـ الذيف المعمميف أفو . ميفتومي إيجابييفوكانوا  تطوير الميارات في إيجابيوف الذاتي
)القاسـ  دراسةو  .الطبلب الميارات لدى غرس في عاليا تأثيرىـ كاف متعددة وميارات شغؼ

التعرؼ عمى مفيـو الشراكة  بلؿإلى تطوير الشراكة مف خ( ىدفت 3407والنصير ،
مح الشراكة بلالمجتمعية، ومبرراتيا في تمويؿ التعميـ المستمر، والتعرؼ عمى أبرز م

المجتمعية في تمويؿ برامج التعميـ المستمر في الجامعات ودواعي تطويرىا، واستعرضت 
والتجارب العالمية في ىذا المجاؿ بما يمكف تطبيقيا في البيئة الدراسة أبرز الخبرات 

 السعودية. 
 تنمية في المجتمعية الشراكة استثمار ىدفت الى معرفة( 3407الرويشد ،) دراسة
 بكؿ المحمي المجتمع باألحساء وىدفت استثمار العاـ التعميـ لدى  طالبات المستقبؿ ميارات

 العاـ طالبات التعميـ لدى المستقبؿ ميارات لتنمية الخبرة ذات المختمفة ومنظماتو مؤسساتو
 بجودة واالرتقاء المرجوة األىداؼ تحقيؽ في تسيـ ومدروسة فاعمة شراكات عقد خبلؿ مف

تعرؼ واقع الشراكة المجتمعية ودرجة ممارسة  (3434)العصيمي، دراسةو  .العممية التعميمية
وتوصمت الدراسة إلى  مجاالتيا في جامعة الطائؼ مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بيا،

أف نواحي الشراكة المجتمعية ىي: الثقافية، والتعميمية، واالقتصادية، واالجتماعية، والبحثية، 
لمجتمعية كانت متوسطة، ماعدا الثقافية وأف درجة ممارسة جامعة الطائؼ لنواحي الشراكة ا

جاءت عالية والتعميمية قريبة جًدا مف عالية، وأوصت الدراسة بتفعيؿ ممارسة الشراكة 
المجتمعية بشكؿ أكبر وتدعيـ مجاالتيا البحثية واالجتماعية واالقتصادية، وأوصت بضرورة 

 زيادة األبحاث التطبيقية والبيئية.
الكشؼ عف العبلقة بيف االتجاه نحو الشراكة  إلى (3434)اسماعيؿ وحسف، بحثوىدؼ 

المجتمعية وكؿ مف التفكير اإليجابي والعوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية لدى طمبة الدبمـو 
، ( طالًبا وطالبة222األساسية مف )العاـ بكمية التربية جامعة األزىر، وتكونت عينة البحث 

إحصائًيا بيف االتجاه نحو الشراكة المجتمعية توصؿ البحث إلى وجود عبلقة موجبة ودالة 
والتفكير اإليجابي، ووجود عبلقة موجبة ودالة إحصائًيا بيف االتجاه نحو الشراكة المجتمعية 
والعوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية فيما عدا بعد العصابية فكانت العبلقة سالبة ودالة 
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ه نحو الشراكة المجتمعية ترجع لمتغير إحصائًيا، ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية في االتجا
التخصص لصالح التخصص األدبي، ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية في االتجاه نحو 
الشراكة المجتمعية ترجع لمتغير اإلقامة لصالح الحضر، وعدـ وجود فروؽ ذات داللة 

(، ونوع إحصائية في االتجاه نحو الشراكة المجتمعية ترجع لمتغيرات النوع )ذكور، إناث
 التعميـ )أزىري، غير أزىري(، والموقع الجغرافي )وجو بحري، وجو قبمي(.

تعرُّؼ فاعمية برنامج قائـ عمى التعمـ النشط في تنمية  الى (3434)سعد، وىدؼ بحث
 .المشكمة السكانية والشراكة المجتمعية لدى طبلب شعبة الجغرافيا بكمية التربية الوعي بأبعاد

( طالًبا مف طبلب الفرقة الرابعة شعبة الجغرافيا بكمية التربية بالقاىرة 23تكونت العينة مف)
 20جامعة األزىر، وتـ تقسيميـ إلى مجموعتيف)تجريبية، وضابطة(، كؿ مجموعة)

طالًبا(.أدوات البحث، قاـ الباحث بإعداد األدوات التالية:اختبار تحصيؿ الجوانب المعرفية 
مقياس الوعي بأبعاد المشكمة السكانية، مقياس الوعي بأبعاد لموعي بأبعاد المشكمة السكانية،

الشراكة المجتمعية. توصؿ البحث إلى فاعمية البرنامج القائـ عمى التعمـ النشط في تنمية 
 الوعي بأبعاد المشكمة السكانية والشراكة المجتمعية لدى طبلب شعبة الجغرافيا بكمية التربية.

واقع الشراكة المجتمعية بمؤسسات التعميـ  معرفةإلى ىدفت  (3434)محمد، دراسة
األزىري قبؿ الجامعي والسبؿ التي يمكف أف تسيـ في تطويره، واستخدمت الدراسة المنيج 

، استبانتيف إحداىما لقياس الواقع والثانية لمسبؿ المقترحة لتطويره الوصفي، واعتمدت عمى
تغيرات )النوع/ الوظيفة، المحافظة/ موزعيف وفؽ م( فردًا 077وتكونت عينة الدراسة مف )

المرحمة التعميمية(، وأشارت النتائج إلى وجود مستوى متوسط مف واقع الشراكة المجتمعية 
بمؤسسات التعميـ األزىري قبؿ الجامعي، وموافقة عينة الدراسة بدرجة مرتفعة عمى السبؿ 

ىري قبؿ الجامعي، ووجود المقترحة لتطوير واقع الشراكة المجتمعية بمؤسسات التعميـ األز 
فروؽ في استجابات عينة الدراسة تعزى لمتغير النوع لصالح الذكور، وتبعًا لمتغير المحافظة 
لصالح محافظة سوىاج تمييا محافظة اإلسماعيمية، وتبعًا لمتغير الوظيفة لصالح المعمميف، 

ى لمتغير المرحمة بينما لـ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة تعز 
 التعميمية.

التعرؼ عمى تقنية الذكاء االصطناعي فى  الى (3430وىدؼ بحث)العتؿ وآخروف، 
العممية التعميمية والتحديات التى تواجة استخداميا فى التعميـ مف وجينة نظر طمبة كمية 



 م1212( 12) -21ج-نوفمبرعدد                                  ...          المهارات المستقبلية النفسية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                              - :756 -   

بحث إلى . توصؿ الوطالبة  ( طالًبا332تكونت العينة مف) التربية االساسية بدولة الكويت.
وجود فروؽ تعزي لمتغير السنة الدراسية وال توجد فروؼ فى التحديات التي تواجة 

 ووجود  فروؽ فى التحديات وفقا لمتغير النوع والمعدؿ التراكمي. .استخداميا
 تعقيب على الدتاسات السابقة:

 -:يأتييتضح ما  السابقة والبحوثمف خبلؿ العرض السابؽ لبعض الدراسات    
الشػػراكة المجتمعيػػة ، ولػػذلؾ رأى الباحػػث الحاجػػة يعمػػؿ عمػػى تحسػػيف ،  لميػػاراتااسػػتخداـ  -

لموقوؼ عمػى العبلقػة بػيف الميػارات المسػتقبمية والشػراكة المجتمعيػة لػدى الطػبلب المعممػيف 
 .  بالكمية

لمدراسػػات السػػابقة حيػػث طبقػػت بعػػض الدراسػػات عمػػى والدراسػػية اخػػتبلؼ المراحػػؿ العمريػػة  -
 االبتدائية واالعداية والثانوية والجامعة. المراحؿ

 استفادة الباحث مف الدراسات والبحوث السابقة في اآلتي: -
مكانػات عينػة  المقاييستصميـ  - المسػتخدمة تحديػد األبعػاد التػي  .البحػثبما يناسػب قػدرات وا 

عػػداد و  .البحػػثفػػى مقػػاييس  عػػف الدراسػػات  الحػػاليالبحػػث  ، حيػػث تميػػز البحػػثمقػػاييس ا 
لمميػػػػارات المسػػػػتقبمية النفسػػػػية ، ومقيػػػػاس الشػػػػراكة والبحػػػػوث السػػػػابقة بإعػػػػداد مقياًسػػػػا 

   .المجتمعية
وذلػؾ  -بالقػاىرة بنػيف مف طػبلب الجامعػة )كميػة التربيػة الحالي البحثاختيار المشاركيف في  -

 .ـ3434/  3402خبلؿ الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الجامعي 
الشػػػراكة و  الميػػػارات المسػػػتقبمية البحػػػوث والدراسػػػات إلػػػى الكشػػػؼ عػػػف مسػػػتوىىػػػدفت ىػػػذه  -

 .المجتمعية ومدى إدراؾ طبلب الجامعة ليا وآليات تطويرىا
نفسػية مػف خػبلؿ  ناحيػةندرة البحوث والدراسات التي اىتمت بدراسة الشػراكة المجتمعيػة مػف  -

 البحػػثتحديػػد مػػنيج  .وذلػػؾ مػػا يحققػػو البحػػث الحػػالي عبلقتيػػا بػػبعض المتغيػػرات النفسػػية
اسػػػػتخداـ األسػػػػاليب  .الحػػػػالي البحػػػػثصػػػػياغة فػػػػروض  .الوصػػػػفيوالمتمثػػػػؿ فػػػػي المػػػػنيج 

   .الحالي البحث تفسير النتائج التي توصؿ اليو اإلحصائية المناسبة.
 كاآلتي: البحثوفي ضوء ما أسفرت عنو نتائج الدراسات والبحوث السابقة تـ صياغة فروض  

 -:البحثفروض 
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( مستوى مرتفع مف الميارات المستقبمية النفسية الرابعة، الثالثة) ةالفرق طبلبلدي  يوجد -1
 والشراكة المجتمعية. 

 مستوى مرتفع مف الشراكة المجتمعية.( الرابعة –الثالثة ) ةلدي طبلب الفرق يوجد  -2
( بيف الميارات المستقبمية 4.40عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا عند مستوى ) جدتو  -2

 .لدي عينة البحثالنفسية والشراكة المجتمعية 
 .دى عينة البحثيمكف التنبؤ بالشراكة المجتمعية بمعمومية الميارات المستقبمية النفسية ل -0
أكثر إسيامًا في التنبؤ بالشراكة المجتمعية لدى عينة نفسية توجد ميارات مستقبمية  -5

 .البحث
 لمشراكة المجتمعية بعض التأثيرات واالسيامات عمى بعض الميارات المستقبمية النفسية. -2 

 -: البحثإجراءات 

استخدـ الباحث المنيج الوصفى ، والذي حاوؿ مف خبللو الكشؼ عف :البحثمنيج 
 ( والعبلقو بينيما.الشراكة المجتمعية( ومتغير )النفسيةالميارات المستقبمية متغير )

الذيف طبؽ  الطبلب :حساب الخصائص السيكومتريةعينة أواًل:  :البحثعينة 
المستخدـ في  الشراكة المجتمعيةومقياس  الميارات المستقبمية النفسيةالباحث عمييـ مقياس 

( 344بمغ عددىـ )السيكومترية، و ساب الخصائص في صورتو األولية وذلؾ لح الحالي البحث
 جامعة األزىر. القاىرة تربيةالثالثة والرابعة ب بالفرقةطالبًا 

 البحثالذيف طبؽ الباحث عمييـ أدوات  الطبلبويقصد بيـ  :األساسية ثانيًا: العينة
النيائية لمتحقؽ مف الفروض، وتتوافر فييـ خصائص العينة االستطبلعية، وبمغ  في صورتو
وقد  جامعة األزىر. بنيف بالقاىرة التربية بالفرقة الثالثة والرابعة بكمية( طالبًا 054عددىـ )

( عاما، بانحراؼ 33( عامًا ومتوسط أعمارىـ )32:30تراوح المدى العمري ألفراد العينة مف )
 .البحث( التالي يوضح توزيع عينة 0والجدوؿ ) (5.2معياري قدره)
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   ( 6جذول )

  انجحثرىصَع عُُخ 

 انُغجخ انًئىَخ انعذد انًزغُشاد 

 انفشقخ انذساعُخ
 %5: :77 انثبنثخ

 %5: :77 انشاثعخ

 انزخصص
 %616: 785 عهًٍ

 %9515 775 أدثٍ

 انعًش

 %7615 55 عبو 75

 %8616 695 عبو 76

 %7:15 ;66 عبو 77

 %7618 ;5 عبو 78

 تتضمف: األدوات المستخدمة و  ثالثًا: أدوات الدراسة:
 )إعداد الباحث(. الميارات المستقبمية النفسيةمقياس  -0
قاـ الباحث بعدة خطوات لبناء ىذا المقياس، وتتمثؿ في خطوات بناء المقياس:  -

 اآلتي:
مستوي الميارات المستقبمية النفسية تحديد اليدؼ مف المقياس: ويتمثؿ في معرفة  -

 لمعينة.
وتحديد األبعاد التي  المستقبميةبالميارات االطبلع عمى بعض المقاييس التي اىتمت  -

 تبنتيا.
 االطبلع عمى الدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بمتغيرات البحث.  -
قاـ الباحث باختيار وتحديد ىذه األبعاد بعدما قاـ بإجراء مسح لمعظـ الدراسات والبحوث  -

وذلؾ بيدؼ  ؛ الميارات المستقبمية النفسيةوالمقاييس السابقة، والتي تقيس في مجمميا 
أمكف لمباحث وضع تعريؼ  وضع إطار نظري اعتمد عميو الباحث في بناء المقياس.

، االجتماعية، العقمية،  الشخصيةوىي: ) اوابعادى الميارات المستقبمية النفسية
 (.ةالوجداني

 ويبرر الباحث اختياره ليذه األبعاد باألتي:
 ىذه األبعاد ىي األكثر تكرارًا في الدراسات والبحوث والمقاييس السابقة.  أف -
 .الميارات المستقبميةأف ىذه األبعاد االكتر ارتباط باستخداـ  -
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 أف ىذه األبعاد االكثر تناسبًا لعينة الدراسة. -
 تـ عمؿ التعميمات التي تتناسب مع طبيعة المقياس. -
 .الميارات المستقبمية النفسيةبعاد ثـ صياغة تعريؼ إجرائي لكؿ بعد مف أ -
 الميارات المستقبمية النفسيةتقيس  موقؼ( 22وفي ضوء ما سبؽ قاـ الباحث بصياغة ) -

تعبر عف التعريؼ اإلجرائي لمُبعد،  المواقؼ، حيث خصص الباحث لكؿ ُبعد مجموعة مف 
 (.  2 -3 -0) كؿ استجابة تأخد درجة مف ثبلثة  ويتبع كؿ عبارة ثبلث استجابات

، ودرجتيف 2إعداد مفتاح التصحيح، حيث يحصؿ الفرد عمى ثبلث درجات لبلستجابة  -
  22 2، ومف ثـ فإف أعمى درجة لممقياس = 0، ودرجة واحدة لبلستجابة 3لبلستجابة 

 درجة.   22  =22 0درجة، وأدنى درجة لممقياس =  047= 
 :النفسيةاملهاتات املستقبلية اخلصائص السيكومرتية ملقياس 

 اعتمد الباحث في التحقؽ مف صدؽ المقياس عمى ما يأتي: أواًل : صدؽ المقياس:
( محكًما مف 2حيث عرض الباحث المقياس في صورتو األولية عمى ) صدؽ المحكميف: -6

؛ ، والخدمة االجتماعية عمـ النفس التعميمي، والصحة النفسيةمجاؿ  المتخصصيف في
( التالي يوضح نسب 3وذلؾ إلبداء الرأي حوؿ عناصر التحكيـ الواردة في جدوؿ )

  :الميارات المستقبمية النفسيةالمحكميف عمى مقياس 

  (2)جذول
 انًهبساد انًغزقجهُخ انُفغُخيقُبط  َغت انًحكًٍُ عهً

 َغجخ االرفبق عُبصش انزحكُى و

 %655 1انًغزقجهُخ انُفغُخانًهبساد انًقُبط  يىاقفيذي يالءيخ  6

 %655 كم ثُعذ نهزعشَف اإلجشائٍ نه1يىاقف يذي يالءيخ  7

 %  55 5 انزً رعجش عُهب1نهًىاقف يذي يالءيخ االعزجبثبد انًطشوحخ  8

 %655 انًقُبط1                                   يىاقف يذي يالءيخ صُبغخ  9

 %655                               يذي يالءيخ رعهًُبد انًقُبط يع طجُعزه1   :

%(  77  %- 044 2يتضح مف الجدوؿ أف نسب اتفاؽ المحكميف تراوحت ما بيف )     
 وىي نسب اتفاؽ مرتفعة.

الميارات المستقبمية قاـ الباحث بحساب الصدؽ العاممي لمقياس الصدؽ العاممي:  -2
( 344صورتو األولية مف خبلؿ مصفوفة االرتباطات لدرجات عينة تكونت مف )في  النفسية
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. كما قاـ الباحث بحساب مدى كفاية حجـ العينة إلجراء التحميؿ العاممي باستخداـ بالكميةطالبًا 
 K.M.O Test (Kaiser- Meyer- Olkin Measure of Samplingاختبار 

Adequacy بيف الصفر والواحد الصحيح، وبمغت قيمتو في ( حيث تتراوح قيمة ىذا االختبار
وىو  Kaiser( وىي أكبر مف قيمة الحد األدنى الذي اشترطو 45552تحميؿ ىذا المقياس )

(. وقد تـ إجراء التحميؿ العاممي بطريقة المكونات األساسية باستخداـ برنامج 4554)
(SPSSوأخذ ) لمتشبعات وىو اعتبار  الباحث بمحؾ جيمفورد لمعرفة حد الداللة اإلحصائية

( أو أكثر تشبعات دالة، وإلعطاء معنى سيكولوجي لممكونات 4524التشبعات التي تصؿ إلى )
 Kaiserالمستخرجة تـ تدويرىا تدويرًا متعامدًا باستخداـ طريقة الفاريماكس لكايزر 

Varimaxوفي ضوء نتائج التحميؿ العاممي أمكف استخبلص أربعة عوامؿ رئيسية الجذر ، 
( يوضح تشبعات العوامؿ المستخرجة 2الكامف لكؿ منيما أكبر مف الواحد الصحيح، والجدوؿ)

  :النفسية لممقياسبعد التدوير المتعامد 
 (8جذول )

 انًهبساد انًغزقجهُخ انُفغُخرشجعبد انعىايم انًغزخشجخ ثعذ انزذوَش انًزعبيذ نًقُبط  

 انعجبساد
 انعىايم ثعذ انزذوَش

 انعجبساد
 انعىايم ثعذ انزذوَش

 انشاثع انثبنث انثبٍَ األول انشاثع انثبنث انثبٍَ األول

6 .576    65 .604    

7 .528    75 .619    

8 .617    76    .658 

9    .464 77 .513    

:    .426 78   .578  

; .556    79 .649    

5    .311 7: .300    

5  .366   7;   .709  

5   .554  75 .512    

65  .578   75  .436   

66  .700   75    .552 

67 .370    85    .525 

68  .633   86 .670    

69 .678    87   .605  

6:  .592   88 .590    

6; .442    89   .550  

65   .651  8:  .394   

65 .635    8;  .464   

انجزس 

 انكبيٍ
:1;5; 91688 7189; 6156; 

انجزس 

 انكبيٍ
:1;5; 91688 7189; 6156; 

 %187: %1:6; %6619 %7619 انزجبٍَ %187: %1:6; %6619 %7619 انزجبٍَ
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 ما يمي: (2) يتضح مف الجدوؿ
تشبعت تشبعًا دااًل إحصائيًا تراوحت قيميا ما بيف  مواقؼ( 02اشتمؿ العامؿ األوؿ عمى ) -0
عبارة أرقاـ ) المواقؼ(، حيث تشبعت جميع عباراتو تشبعًا موجبًا، وىي 45222:  45227)

 – 35 – 30 – 33 – 34 – 02 – 07 – 02 – 00 – 03 – 2 – 2 – 3 – 0وىي )
، وبفحص %(30.0( بنسبة تبايف )1.222( وكاف الجذر الكامف ليا )22 - 20 – 31

(، حيث أنيا الصفة الغالبة الميارت الشخصية)  محتوى عباراتو يمكف تسمية ىذا العامؿ
 عمى عبارات ىذا العامؿ.

تشبعت تشبعًا دااًل إحصائيًا تراوحت قيميا ما بيف  مواقؼ( 7اشتمؿ العامؿ الثاني عمى ) -3
 – 7)(، حيث تشبعت جميع عباراتو تشبعًا موجبًا، وىي العبارات أرقاـ 45142:  45220)

( بنسبة 0.022( وكاف الجذر الكامف ليا )22 – 25 – 37 – 05 – 02 – 00 – 04
 .(لميارات العقميةاوبفحص محتوى عباراتو تسمية ىذا العامؿ )%( 00.0تبايف )

تشبعت تشبعًا دااًل إحصائيًا تراوحت قيميا ما بيف  مواقؼ( 2اشتمؿ العامؿ الثالث عمى ) -2
 2وىي )(، حيث تشبعت جميع عباراتو تشبعًا موجبًا، وىي العبارات أرقاـ 45113:  45232)
( بنسبة تبايف 3.202( وكاف الجذر الكامف ليا )20 – 23 – 32 – 32 – 01 –
 (.الميارات االجتماعيةوبفحص محتوى عباراتو يمكف تسمية ىذا العامؿ ) %( 2.50)
تشبعت تشبعًا دااًل إحصائيًا تراوحت قيميا ما بيف  مواقؼ( 7اشتمؿ العامؿ الرابع عمى ) -0
 – 0)، وىي العبارات أرقاـ (، حيث تشبعت جميع عباراتو تشبعًا موجباً 45220:  45235)
 %(5.23( بنسبة تبايف )0.202( وكاف الجذر الكامف ليا )24 – 32 – 30 – 1 – 5

( 0ويوضح الجدوؿ ) .(الوجدانية المياراتوبفحص محتوى عباراتو يمكف تسمية ىذا العامؿ )
بعد عمى األبعاد المكونة لو  الميارات المستقبمية النفسيةمقياس  مواقؼالتالي توزيع 

  :التحميؿ
 (9جذول)

 عهً األثعبد انًكىَخ نه انًهبساد انًغزقجهُخ انُفغُخيقُبط  يىاقفرىصَع 

 انًجًىع انًىاقف األثعبد

 ;6 (;6: 6)         انشخصُخ انًهبساد

 5 (79: 65) انعقهُخ انًهبساد

 ; (85: :7) االجزًبعُخ انًهبساد

 ; (;8: 86) انىجذاَُخ انًهبساد

 ;8 انًجًىع
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 -االتساؽ الداخمي: -2
وقد تـ حساب الصدؽ الداخمي لمقياس الميارات المستقبمية النفسية مف خبلؿ معامؿ      

التالي ( 5)ارتباط )بيرسوف( بيف درجة كؿ عبارة والدرجة الكمية لمبعد المنتمية إليو، والجدوؿ 
 يوضح نتائح االرتباط.

 (:جذول )

 ثًقُبط انًهبساد انًغزقجهُخ انُفغُخ  عجبسح وانجعذ انًُزًُخ إنُهيعبيم اسرجبط )ثُشعىٌ( ثٍُ دسجخ كم 

 انعجبسح
يعبيم 

 االسرجبط

يغزىي 

 انذالنخ
 انعجبسح

يعبيم 

 االسرجبط

يغزىي 

 انذالنخ
 انعجبسح

يعبيم 

 االسرجبط

يغزىي 

 انذالنخ

6 .670** 5156 68 .582** 5156 7: .637** 5156 

7 .662** 5156 69 .620** 5156 7; .540** 5156 

8 .566** 5156 6: .470** 5156 75 .417** 5158 

9 .629** 5156 6; .637** 5156 75 .686** 5156 

: .594** 5156 65 .670** 5156 75 .648** 5156 

; .679** 5156 65 .416** 5158 85 .484** 5156 

5 .482* 5156 65 .625** 5156 86 .602** 5156 

5 .479** 5156 75 .479** 5156 87 .569** 5156 

5 .411* 5157 76 .509** 5156 88 .605** 5156 

65 .530** 5156 77 .380** 5159 89 .462** 5156 

66 .593** 5156 78 .654** 5156 8: .445** 5156 

67 .669** 5156 79 .602** 5156 8; .462** 5156 

 (    0,5,مستوى الداللة االحصائية ) *(    0,0,مستوى الداللة االحصائية ) **   

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة والدرجة الكمية        
لمبعد المنتمية إليو جاءت بقيـ دالة تدؿ عمى االتساؽ الداخمي لعبارات مقياس الميارات 

كؿ بعد والدرجة الكمية لممقياس  كما تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجة .المستقبمية النفسية
 كما يمي:

 (;جذول )

 انًهبساد انًغزقجهُخ انُفغُخ يعبيم اسرجبط )ثُشعىٌ( ثٍُ دسجخ كم ثعذ وانذسجخ انكهُخ ثًقُبط

 

 و أثعبد انًقُبط يعبيم االسرجبط يغزىي انذالنخ

 6 ثعذ انًهبساد انشخصُخ 56;51 5156

 7 ثعذ انًهبساد انعقهُخ 5:;51 5156

 8 ثعذ انًهبساد انىجذاَُخ 55;51 5156

 9 ثعذ انًهبساد االجزًبعُخ 51559 5156
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( أف معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ بعد والدرجة الكمية 2كما يتبيف مف الجدوؿ السابؽ )    
ممقياس جاءت بقيـ دالة تدؿ عمى االتساؽ الداخمي لعبارات مقياس الميارات المستقبمية ل

 .النفسية
حساب معامبلت االرتباط بيف درجات األبعاد مع بعضيا البعض  والدرجة الكمية لممقياس  -

( التالي يوضح معامبلت االرتباط بيف األبعاد وبعضيا والدرجة الكمية 1كما في الجدوؿ )
 .الميارات المستقبمية النفسيةلمقياس 

 (5جذول )

 انًهبساد انًغزقجهُخ انُفغُخ وانذسجخ انكهُخ نًقُبط يعبيالد االسرجبط ثٍُ األثعبد وثعضهب

 األثعبد
انًهبساد 

 انشخصُخ 
 انعقهُخانًهبساد 

انًهبساد 

 االجزًبعُخ

انًهبساد 

 انىجذاَُخ

انذسجخ 

 انكهُخ

انًهبساد 

 انشخصُخ

- 
   

 

انًهبساد 

 انعقهُخ

52;78** 
-   

 

انًهبساد 

 االجزًبعُخ

52;95** 
52;:;** -  

 

انًهبساد 

 انىجذاَُخ

52:;:** 
52:89** 52:5;** - 

 

 انذسجخ انكهُخ
52589** 

52595** 52575** 52585** 
- 

( أف جميع معامبلت االرتباط بيف األبعاد وبعضيا البعض وبيف 1يتضح مف جدوؿ )
( وىي قيـ مرتفعة ومقبولة 4540األبعاد والدرجة الكمية دالة احصائيًا عند مستوى داللة )

 يدؿ عمى االتساؽ الداخمي لممقياس. إحصائيًا، وىذا
 -: ثالثًا: الثبات

، الميارات المستقبمية النفسيةقاـ الباحث باستخداـ معامؿ ألفا كرونباخ لحساب ثبات مقياس 
( التالي يوضح معامؿ الثبات لكؿ 7( طالبًا، ويوضح الجدوؿ )344وذلؾ بعد تطبيقو عمى )
 والدرجة الكمية: النفسيةالميارات المستقبمية بعد مف أبعاد مقياس 
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 (5جذول )

 انًهبساد انًغزقجهُخ انُفغُخيعبيالد ثجبد أنفب كشوَجبخ نألثعبد وانذسجخ انكهُخ نًقُبط 

 يعبيم انثجبد األثعبد  م

 انشخصُخ  ثعذ انًهبساد  0
5157; 

 انًهبساد انعقهُخثعذ  2
5156; 

 انًهبساد انىجذاَُخثعذ  3
51559 

 االجزًبعُخانًهبساد ثعذ  4
51575 

 الدرجة الكلية
51575 

الميارات أف معامبلت الثبات لؤلبعاد والدرجة الكمية لمقياس  (7) يتضح مف الجدوؿ      
( وجميعيا معامبلت ثبات مقبولة 45732: 45140تراوحت بيف ) المستقبمية النفسية

 مف تطبيؽ المقياس. إحصائيًا، مما يشير إلى الثقة في النتائج التي يمكف التوصؿ إلييا
 ( 5جذول )

 يعبيم ثجبد  )انزجضئخ انُصفُخ( نًقُبط انًهبساد انًغزقجهُخ انُفغُخ 

اسرجبط )عجُشيبٌ( ثٍُ 

 انُصفٍُ
 أنفب كشوَجبخ نهُصف األول أنفب كشوَجبخ نهُصف انثبٍَ

0.628 0.732 0.781 

التجزئة النصفية(  –كرونباخ ( يتبيف أف فيـ الثبات )الفا 2 – 7مف الجدوليف السابقيف )
جاءت بقيـ ثبات مرتفعة ومقبولة لمداللة عمى ثبات مقياس الميارات المستقبمية النفسية 

 صبلحيتو لمتطبيؽ عمى عينة البحث مف الطبلب.و 
 )إعداد الباحث(. الشراكة المجتمعيةمقياس ثانيًا :

المقياس، وتتمثؿ في قاـ الباحث بعدة خطوات لبناء ىذا : خطوات بناء المقياس -
 اآلتي:

 الشراكة المجتمعية لطبلب كميةتحديد اليدؼ مف المقياس: ويتمثؿ في معرفة درجة  -
 التربية.

وتحديد األبعاد التي  الشراكة المجتمعيةاالطبلع عمى بعض المقاييس التي اىتمت بقياس  -
 تبنتيا تمؾ المقاييس.
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 االطبلع عمى الدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بمتغيرات البحث.  -
قاـ الباحث باختيار وتحديد ىذه األبعاد بعدما قاـ بإجراء مسح لمعظـ الدراسات والبحوث  -

؛ وذلؾ بيدؼ وضع إطار نظري  الشراكة المجتمعيةوالمقاييس السابقة، والتي تقيس 
 اعتمد عميو الباحث في بناء المقياس.

،  الخدمات التربويةوىي: ) اوابعادى لمشراكة المجتمعيةكف لمباحث وضع تعريؼ أم -
الخدمات اإلنسانية واالجتماعية ، العبلقات واالتصاؿ بالمجتمع ، أنشطة الكمية 

 (.ومتطمباتيا ، استخداـ الموارد المتاحة في المجتمع
،  ة المجتمعيةالشراك( عبارة تقيس درجة 23وفي ضوء ما سبؽ قاـ الباحث بصياغة ) -

حيث خصص الباحث لكؿ ُبعد مجموعة مف العبارات تعبر عف التعريؼ اإلجرائي لمُبعد، 
 (.  نادراً  -أحياناً  -دائماً ويتبع كؿ عبارة ثبلث استجابات

، بػ دائماً إعداد مفتاح التصحيح، حيث يحصؿ الفرد عمى ثبلث درجات لبلستجابة  -
، ومف ثـ فإف أعمى درجة بػ نادراً ، ودرجة واحدة لبلستجابة بػ أحياناً ودرجتيف لبلستجابة 

 درجة.   54  =54 0درجة، وأدنى درجة لممقياس =   54  =054 2لممقياس = 
 :الشراكة اجملتمعيةاخلصائص السيكومرتية ملقياس 

 اعتمد الباحث في التحقؽ مف صدؽ المقياس عمى ما يأتي: أواًل : صدؽ المقياس:
( محكًما 1حيث عرض الباحث المقياس في صورتو األولية عمى ) صدؽ المحكميف: -0

؛ ، والخدمة االجتماعية مف المتخصصيف في مجاؿ عمـ النفس التعميمي، والصحة النفسية
( التالي يوضح نسب 04وذلؾ إلبداء الرأي حوؿ عناصر التحكيـ الواردة في جدوؿ )

 .الشراكة المجتمعيةالمحكميف عمى مقياس 
 

  (65جذول)

 انششاكخ انًجزًعُخَغت انًحكًٍُ عهً يقُبط 

 َغجخ االرفبق عُبصش انزحكُى و

 %655 نهششاكخ انًجزًعُخيذي يالءيخ عجبساد انًقُبط  6

 % :5 5 يذي يالءيخ عجبساد كم ثُعذ نهزعشَف اإلجشائٍ نه1 7

 % :5 5 يذي يالءيخ االعزجبثبد انًطشوحخ نهعجبساد انزً رعجش عُهب1 8

 %655 يالءيخ صُبغخ عجبساد انًقُبط1                                    يذي 9

 %655 يذي يالءيخ رعهًُبد انًقُبط يع طجُعزه1                                :
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%(  75  %- 044 1يتضح مف الجدوؿ أف نسب اتفاؽ المحكميف تراوحت ما بيف )      
 وىي نسب اتفاؽ مرتفعة.

يعتمد ىذا النوع مف الصدؽ عمى استخداـ أسموب التحميؿ العاممي، الصدؽ العاممي:  -2
في صورتو األولية مف  الشراكة المجتمعيةوقد قاـ الباحث بحساب الصدؽ العاممي لمقياس 

. كما قاـ الباحث بالكمية( طالبًا 344خبلؿ مصفوفة االرتباطات لدرجات عينة تكونت مف )
 K.M.O Testالعينة إلجراء التحميؿ العاممي باستخداـ اختبار بحساب مدى كفاية حجـ 

(Kaiser- Meyer- Olkin Measure of Sampling Adequacy حيث تتراوح )
قيمة ىذا االختبار بيف الصفر والواحد الصحيح، وبمغت قيمتو في تحميؿ ىذا المقياس 

( وبالتالي فإنو 4554) وىو Kaiser( وىي أكبر مف قيمة الحد األدنى الذي اشترطو 45200)
يمكف الحكـ بكفاية حجـ العينة إلجراء التحميؿ العاممي. وقد تـ إجراء التحميؿ العاممي بطريقة 

( وأخذت الباحث بمحؾ جيمفورد لمعرفة حد SPSSالمكونات األساسية باستخداـ برنامج )
و أكثر تشبعات ( أ4524الداللة اإلحصائية لمتشبعات وىو اعتبار التشبعات التي تصؿ إلى )

دالة، وإلعطاء معنى سيكولوجي لممكونات المستخرجة تـ تدويرىا تدويرًا متعامدًا باستخداـ 
، وفي ضوء نتائج التحميؿ العاممي أمكف Kaiser Varimaxطريقة الفاريماكس لكايزر 

( التالي 00استخبلص عامميف الجذر الكامف لكؿ منيما أكبر مف الواحد الصحيح، والجدوؿ )
  .الشراكة المجتمعيةضح تشبعات العوامؿ المستخرجة بعد التدوير المتعامد لمقياس يو 
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 (  66جذول )

  انششاكخ انًجزًعُخرشجعبد انعىايم انًغزخشجخ ثعذ انزذوَش انًزعبيذ نًقُبط 

 و
 انعىايم ثعذ انزذوَش

 و
 انعىايم ثعذ انزذوَش

 انخبيظ انشاثع انثبنث انثبٍَ األول انخبيظ انشاثع انثبنث انثبٍَ األول

6 .361     7; .485     

7 .424     75   .493   

8  .458    75  .437    

9     .480 75    .384  

: .449     85     .549 

;   .478   86 .535     

5   .419   87 .427     

5     .494 88   .349   

5     .512 89   .502   

65   .528   8:  .611    

66    .401  8;     .476 

67     .336 85 .560     

68 .483     85    .447  

69 .577     85    .549  

6:     .502 95 .480     

6;  .650    96    .455  

65  .441    97    .543  

65    .402  98 .510     

65 .610     99  .526    

75   .430   9:     .433 

76   .401   9;   .339   

77  .553    95  .702    

78   .371   95  .555    

79    .480  95 .545     

7: .658     :5  .583    

انجزس 

 انكبيٍ
91555 81895 718:5 7175: 71556 

انجزس 

 انكبيٍ
91555 81895 718:5 7175: 71556 

انزجبَ

ٌ 

6515

% 

;1;5

% 

9156

% 

9196

% 

9155

% 

انزجبَ

ٌ 

6515

% 

;1;5

% 

9156

% 

9196

% 

9155

% 

 ( ما يمي:00يتضح مف جدوؿ )
 02 – 00 – 02 – 5 – 3 – 0) وىي أرقاـ ( عبارة00اشتمؿ العامؿ األوؿ عمى ) -0

( وكاف الجذر الكامف ليا 02 – 02 – 04 – 21 – 23 – 20 – 32 – 35 –
ى تشبعًا دااًل إحصائيًا وبفحص محتو  تشبعت%( 01.2( بنسبة تبايف )7.211)

حيث أنيا الصفة  (مجاؿ الخدمات التربوية )    بػ  عباراتو يمكف تسمية ىذا العامؿ
 الغالبة عمى عبارات ىذا العامؿ.

 – 37 – 33 – 01 – 02 – 2) ات وىي أرقاـ( عبار 04اشتمؿ العامؿ الثاني عمى ) -3
( بنسبة تبايف 2.201( وكاف الجذر الكامف ليا )54 – 07 – 01 – 00 – 25
بػ تشبعت تشبعًا دااًل إحصائيًا وبفحص محتوى عباراتو تسمية ىذا العامؿ  %(2.22)
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( حيث أنيا الصفة الغالبة عمى عبارات ىذا الخدمات اإلنسانية واالجتماعية مجاؿ)
 العامؿ.

 – 30 – 34 – 04 – 1 – 2) ات وىي أرقاـ( عبار 04عمى ) الثالثاشتمؿ العامؿ  -2
( بنسبة تبايف 3.251( وكاف الجذر الكامف ليا )02 – 20 – 22 – 31 – 32
بػ تشبعت تشبعًا دااًل إحصائيًا وبفحص محتوى عباراتو تسمية ىذا العامؿ  %( 0.10)
( حيث أنيا الصفة الغالبة عمى عبارات ىذا العبلقات واالتصاؿ بالمجتمع مجاؿ)

 العامؿ.
 – 27 – 32 – 30 – 07 – 00) ات وىي أرقاـ( عبار 7عمى ) الرابعاشتمؿ العامؿ  -0

 %( 0.00( بنسبة تبايف )3.345( وكاف الجذر الكامف ليا )03 – 00 – 22
مجاؿ ) بػ تشبعت تشبعًا دااًل إحصائيًا وبفحص محتوى عباراتو تسمية ىذا العامؿ

 ىذا العامؿ. ( حيث أنيا الصفة الغالبة عمى عبارات أنشطة الكمية ومتطمباتيا
 – 05 – 03 – 2 – 7 – 5) وىي أرقاـ ات( عبار 7عمى ) الخامساشتمؿ العامؿ  -5

 %(0.44( بنسبة تبايف )3.440( وكاف الجذر الكامف ليا )05 – 22 – 24
 مجاؿ)بػ تشبعت تشبعًا دااًل إحصائيًا وبفحص محتوى عباراتو تسمية ىذا العامؿ 

حيث أنيا الصفة الغالبة عمى عبارات ىذا (  استخداـ الموارد المتاحة في المجتمع
 العامؿ.

 -:االتساؽ الداخمي  -2
( طالبًا وذلؾ لحساب االتساؽ الداخمي لعبارات 344قاـ الباحث بتطبيؽ المقياس عمى )     

المقياس عف طريؽ حساب معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ عبارة ودرجة البعد الذي تنتمي إليو 
وقد تـ حساب الصدؽ الداخمي لمقياس الشراكة المجتمعية مف  :الشراكة المجتمعيةلمقياس 

خبلؿ معامؿ ارتباط )بيرسوف( بيف درجة كؿ عبارة والدرجة الكمية لمبعد المنتمية إليو، 
 يوضح نتائح االرتباط. (03)والجدوؿ 
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 ( 67جذول )

 ثًقُبط انًشبسكخ انًجزًعُخ  يعبيم اسرجبط )ثُشعىٌ( ثٍُ دسجخ كم عجبسح وانًجبل انًُزًُخ إنُه

 انعجبسح
يعبيم 

 االسرجبط

يغزىي 

 انذالنخ
 انعجبسح

يعبيم 

 االسرجبط

يغزىي 

 انذالنخ
 انعجبسح

يعبيم 

 االسرجبط

يغزىي 

 انذالنخ

6 .512
**

 5156 65 .616
**

 5156 8: .547
**

 5156 

7 .362
**

 5156 65 .483
**

 5156 8; .643
**

 5156 

8 .489
**

 5156 75 .519
**

 5156 85 .666
**

 5156 

9 .486
**

 5156 76 .556
**

 5156 85 .505
**

 5156 

: .505
**

 5156 77 .493
**

 5156 85 .449
**

 5156 

; .395
*
 5156 78 .522

**
 5156 95 .570

**
 5156 

5 .411
**

 5156 79 .483
**

 5156 96 .457
**

 5156 

5 .487
**

 5156 7: .611
**

 5156 97 .508
**

 5156 

5 .398
*
 5156 7; .745

**
 5156 98 .519

**
 5156 

65 .619
**

 5156 75 .625
**

 5156 99 .608
**

 5156 

66 .600
**

 5156 75 .617
**

 5156 9: .655
**

 5156 

67 .507
**

 5156 75 .848
**

 5156 9; .611
**

 5156 

68 .643
**

 5156 85 .637
**

 5156 95 .581
**

 5156 

69 .574
**

 5156 86 .367
**

 5156 95 .736
**

 5156 

6: .614
**

 5156 87 .658
**

 5156 95 .520
**

 5156 

6; .536
**

 5156 88 .579
**

 5156 :5 .643
**

 5156 

65 .594
**

 5156 89 .504
**

 5156    

 (    :525يغزىي انذالنخ االحصبئُخ ) *(    5256يغزىي انذالنخ االحصبئُخ ) **   

أف معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة والدرجة الكمية  يتبيف مف الجدوؿ السابؽ       
لمبعد المنتمية إليو جاءت بقيـ دالة تدؿ عمى االتساؽ الداخمي لعبارات مقياس الشراكة 

والجدوؿ  كما تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ بعد والدرجة الكمية لممقياس المجتمعية.
درجة كؿ مجاؿ والدرجة الكمية بمقياس الشراكة ( يوضح معامؿ ارتباط )بيرسوف( بيف 02)

 كما يمي: المجتمعية
(68جذول )  

انششاكخ انًجزًعُخ يعبيم اسرجبط )ثُشعىٌ( ثٍُ دسجخ كم يجبل وانذسجخ انكهُخ ثًقُبط  

يغزىي 

 انذالنخ
 و يجبالد انًقُبط يعبيم االسرجبط

 6 يجبل انخذيبد انزشثىَخ 51:56 5156

 7 يجبل انخذيبد اإلَغبَُخ واالجزًبعُخ 9;515 5156

 8 يجبل انعالقبد واالرصبل ثبنًجزًع 51557 5156

 9 يجبل أَشطخ انكهُخ ويزطهجبرهب 51596 5156

 : يجبل اعزخذاو انًىاسد انًزبحخ فٍ انًجزًع 51579 5156

الكمية كما يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ بعد والدرجة 
 لممقياس جاءت بقيـ دالة تدؿ عمى االتساؽ الداخمي لعبارات مقياس الشراكة المجتمعية.
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قاـ الباحث باستخداـ معامؿ ألفا كرونباخ لحساب ثبات مقياس  : ثالثًا: الثبات
( 00التربية، ويوضح الجدوؿ ) بكمية( طالبًا 344، وذلؾ بعد تطبيقو عمى )الشراكة المجتمعية

تـ  :الشراكة المجتمعيةالتالي يوضح معامؿ الثبات ألفا كرونباخ لكؿ بعد مف أبعاد مقياس 
 :حساب ثبات المقياس بطريقتي )الفا كرونباخ، التجزئة النصفية( كما يمي

   ( 69جذول )  

 يعبيم ثجبد أنفب نـ )كشوَجبخ( نًقُبط انششاكخ انًجزًعُخ

 و يجبالد انًقُبط يعبيم ثجبد أنفب

 6 يجبل انخذيبد انزشثىَخ 89;51

 7 يجبل انخذيبد اإلَغبَُخ واالجزًبعُخ 51585

 8 يجبل انعالقبد واالرصبل ثبنًجزًع 51599

 9 يجبل أَشطخ انكهُخ ويزطهجبرهب :5157

 : يجبل اعزخذاو انًىاسد انًزبحخ فٍ انًجزًع 51575

 انذسجخ انكهُخ  515:5

  ( :6جذول )

 )انزجضئخ انُصفُخ( نًقُبط انًشبسكخ انًجزًعُخيعبيم ثجبد  

 أنفب كشوَجبخ نهُصف األول أنفب كشوَجبخ نهُصف انثبٍَ اسرجبط )عجُشيبٌ( ثٍُ انُصفٍُ

0.846 0.772 0.823 

التجزئة  –( يتبيف أف فيـ الثبات )الفا كرونباخ 05 – 00مف الجدوليف السابقيف )
( وجميعيا معامبلت ثبات مرتفعة 45702: 45113)تراوحت بيف النصفية( جاءت بقيـ ثبات 

ومقبولة إحصائيًا، مما يشير إلى الثقة في النتائج التي يمكف التوصؿ إلييا مف تطبيؽ 
 الشراكة المجتمعية وصبلحيتو لمتطبيؽ عمى عينة البحث مف الطبلب.

 : ومناقشتيا نتائج الدراسة
 مرتفعمستوى  الرابعة ( –)الثالثة  ةيوجد لدي طبلب الفرق :الفرض االوؿ نص عمى 

تـ حساب المتوسطات واالنحرافات  الفرضلئلجابة عمى  ؟مف الميارات المستقبمية النفسية 
بالفرقتيف الثالثة والرابعة،  الميارات المستقبمية النفسيةالمعيارية لدرجات الطبلب عمى مقياس 

                               ككؿ: المقياسيا وعمى من بعدالتالي يوضح مستوى الطبلب عمى كؿ ( 02)والجدوؿ 
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 ( ;6جذول )

 يغزىي طالة انعُُخ فٍ انًهبساد انًغزقجهُخ انُفغُخ

 اثعبد انًقُبط و انفشقخ
انًزىعظ 

 انحغبثٍ

االَحشاف 

 انًعُبسٌ
 انزشرُت انًغزىي

 انثبنثخ

 7 يزىعطخ 0.653 2.27 ثعذ انًهبساد انشخصُخ   6

 6 يشرفعخ 0.619 2.38 انًهبساد انعقهُخثعذ  7

 9 يزىعطخ 0.751 1.86 ثعذ انًهبساد انىجذاَُخ 8

 8 يزىعطخ 0.689 2.27 ثعذ انًهبساد االجزًبعُخ 9

 يزىعطخ 0.677 2.19 ككم انًهبساد انُفغُخيقُبط 

 انشاثعخ

 7 يزىعطخ 0.672 2.23 ثعذ انًهبساد انشخصُخ   6

 6 يشرفعخ 0.599 2.42 انعقهُخثعذ انًهبساد  7

 9 يزىعطخ 0.766 1.93 ثعذ انًهبساد انىجذاَُخ 8

 8 يزىعطخ 0.684 2.22 ثعذ انًهبساد االجزًبعُخ 9

 يزىعطخ 0.680 2.20 ككم انًهبساد انُفغُخيقُبط 

 

( بمغ مستوى الميارات المسػتقبمية النفسػية لػدى طػبلب الفرقػة 00مف الجدوؿ السابؽ )       
 ( وبدرجػػة ممارسػػة )متوسػػطة(.4.211( بػػانحراؼ معيػػاري )3.02الثالثػػة بمتوسػػط مػػوزوف )

بينما جاء متوسط اجمالي الميارات المستقبمية النفسية لطبلب الفرقة الرابعػة بمتوسػط مػوزوف 
 ( وبدرجة ممارسة )متوسطة( أيضا.4.274ي )( وانحراؼ معيار 3.34)

ميػارات الثػـ االولػي  " فػي المرتبػة العقميػةميػارات "الجػاءت  :وكانت النتيجػة كمػا يػأتي       
ميػػارات الالمرتبػػة الثالثػػة أمػػا  فػػي" االجتماعيػػةميػػارات "الالمرتبػػة الثانيػػة، ثػػـ  فػػي" الشخصػػية"
كمػا تتفػؽ نتائجيػا  ب الفرقػة الثالثػة والرابعػة .لطػبل " فقد جاءت فػي المرتبػة الرابعػةالوجدانية"

( التػػي أظيػػرت وجػػود تفػػاوت فػػي قػػدرة الطػػبلب عمػػى امػػتبلؾ 3403مػػع نتػػائج دراسػػة كػػالرو)
ميارات القرف الحادي والعشريف، ووجود عدـ توازف في امتبلؾ كؿ طالب عمػى حػدة لميػارات 

(، والتػػي أظيػػرت 3404دراسػػة المصػػدر)و ( 3402دراسػػة البػػاز)، و القػػرف الحػػادي والعشػػريف
نتائجيػػا عمػػى عػػدـ ارتقػػاء مسػػتوى اكتسػػاب الطمبػػة لميػػارات القػػرف الحػػادي والعشػػريف عنػػد 

( والتػػي 3401فيمػػا اختمفػػت نتػػائج الدراسػػة الحاليػػة مػػع دراسػػة ممحػػـ ) المطمػػوب.مسػػتوى ال
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ف وجيػػة مػػتبلؾ طمبػػة الصػػؼ العاشػػر لميػػارات القػػرف الحػػادي والعشػػريف مػػأأظيػػرت نتائجيػػا 
 .نظرىـ كانت كبيرة جدًا 

مسػتوى الرابعػة (  –)الثالثػة  ةيوجػد لػدي طػبلب الفرقػالفرض الثاني نص عمى :         
تػػػـ حسػػػاب المتوسػػػطات المرجحػػػة ة؟ لئلجابػػػة عمػػػى الفػػػرض مػػػف الشػػػراكة المجتمعيػػػ مرتفػػػع

الثالثػػػة واالنحرافػػػات المعياريػػػة لػػػدرجات الطػػػبلب عمػػػى مقيػػػاس الشػػػراكة المجتمعيػػػة بػػػالفرقتيف 
( التػالي يوضػح مسػتوى الطػبلب عمػى كػؿ مجػاؿ منيػا وعمػى المجػاالت 01والرابعة، والجػدوؿ )

 ككؿ:

 ( 65جذول )

 يغزىي طالة انعُُخ فٍ انششاكخ انًجزًعُخ

 اثعبد انًقُبط و انفشقخ
انًزىعظ 

 انحغبثٍ

االَحشاف 

 انًعُبسٌ
 انزشرُت انًغزىي

 انثبنثخ

 : يشرفعخ 0.610 2.38 يجبل انخذيبد انزشثىَخ 6

7 
يجبل انخذيبد اإلَغبَُخ 

 واالجزًبعُخ
 8 يشرفعخ 0.617 2.44

8 
يجبل انعالقبد واالرصبل 

 ثبنًجزًع
 6 يشرفعخ 0.571 2.48

 7 يشرفعخ 0.587 2.47 يجبل أَشطخ انكهُخ ويزطهجبرهب 9

: 
يجبل اعزخذاو انًىاسد انًزبحخ 

 فٍ انًجزًع
 9 يشرفعخ 0.592 2.40

 يشرفعخ 0.595 2.43 انًشبسكخ انًجزًعُخ ككميقُبط 

 انشاثعخ

 9 يزىعطخ 0.591 2.30 يجبل انخذيبد انزشثىَخ 6

7 
يجبل انخذيبد اإلَغبَُخ 

 واالجزًبعُخ
 8 يشرفعخ 0.619 2.37

8 
يجبل انعالقبد واالرصبل 

 ثبنًجزًع
 6 يشرفعخ 0.629 2.40

 7 يشرفعخ 0.666 2.39 يجبل أَشطخ انكهُخ ويزطهجبرهب 9

: 
يجبل اعزخذاو انًىاسد انًزبحخ 

 فٍ انًجزًع
 : يزىعطخ 0.633 2.25

 يزىعطخ 0.627 2.33 يقُبط انًشبسكخ انًجزًعُخ ككم
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( بمػغ مسػتوى الشػراكة المجتمعيػة لػدى طػبلب الفرقػة الثالثػة 04مف الجدوؿ السػابؽ )
مػػػوزوف مرتفػػػع عمػػػى المقيػػػاس الثبلثػػػي لممجػػػاالت ككػػػؿ، كمػػػا بمػػػغ متوسػػػط إجمػػػالي  بمسػػػتوط

بينمػا جػاء متوسػط  ( وبدرجة ممارسػة )مرتفعػة(.4.231( بانحراؼ معياري )3.22المجاالت )
( وانحػراؼ 3.22اجمالي مجػاالت الشػراكة المجتمعيػة لطػبلب الفرقػة الرابعػة بمتوسػط مػوزوف )

 )متوسطة(. ( وبدرجة ممارسة4.231معياري )
 

 الناقػد بػالتفكير يتمتػع معمػـ إعػداد ىػو العمميػة التربية عممية عميو تقـو الذي اليدؼ أف      
 التػدريب عمميػة أف كمػا ،التربيػة كميػات فػي المعمػـ لمطالػب العممية الموجية الممارسة خاؿ مف
 توجييػػات خػػاؿ مػػف الناقػػد التفكيػػر ميػػارة يػػدعـ العمميػػة ليػػذه مخصصػػة ومجيػػزة مػػدارس فػػي

 بمبلحظتػػو اإلبػػداعي التفكيػػر إلػػى الطالػػب بػػدوره يػػدفع والػػذي التػػدريب عمميػػة عمػػى المشػػرفيف
 تبػدأ ال بػد أف الميداني عممية التدريب فإف أيضا مباشرة، بالمواقؼ واالحتكاؾ قرب عف لمميداف
 لواقػػػع التػػػدريس الطالػػػب بمبلحظػػة فييػػػا يكتفػػػى والتػػي التربيػػػة كميػػػات فػػي األولػػػى السػػػنة منػػذ

 وىػذا تغييػره، أو نفسو البرنامج في االستمرار عمى إصراره وتأكيد رغبتو تحديد بيدؼ ومعايشتو
 التربيػة خػبلؿ الطالػب تقػويـ آليػة أف كمػا ،مياراتػو المسػتقبمية تػدعـ التػي العوامؿ مف أىـ يعد

 فػي األقػراف مشػاركة أف إلػى إضػافة واإلرشػاد، التوجيػو عمػى بػؿ عمى الدرجات تعتمد ال العممية
 الػتعمـ القويػة الػتعمـ بػرامج ضػمف مػف أف بيػنيـ خاصػة فيمػا الخبػرات تبػادؿ عنيا ينتج التقويـ
 ممػا وىػذا سػنو مثػؿ فػي ممػف ىػـ خبػرة ويزيػده قويػة ثقػة الطالػب يكسػب الػذي األمػر باألقراف،
دراسػػػة  كمػػػا توصػػػمت لػػػذلؾ. والتواصػػػؿ الفريقػػػي العمػػػؿ خػػػاؿ مػػػف المسػػػتقبمية ميػػػاراتال يػػػدعـ

 .(3407،الرفاعي)
 بالطػبل يحتاجيػا التػي والميػارات الخبػرات الطبلب وتناسػب عند المستقبؿ ميارات تطويرو      
 مشػكمة انخفػاض حػؿ فػي يسيـ. ىـعند تعزيزىا يجب التي اليومية، الحياة أو العمؿ سوؽ في

 فػػي الطالػػب إلييػػا يحتػػاج التػػي المسػػتقبؿ لميػػارات وممارسػػتيـ بلمطػػبل المعرفػػي األداء مسػػتوى
 المسػتقبمية الميػارات تطػويرو  .(3407،الحػازميدراسػة ) وىػو مػا نػادت بػو المسػتقبمية حياتػو
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 يجػب الميػارات تعمػيـ وتعمػـو  لؤلعمػاؿ العمػؿ المسػتقبمي بػدء في ريجمخلمبتكر  تعميمي منظور
شػراكيـ الطػبلب تحفيز يمكف حتى لبلىتماـ ومثيرًا مبتكرًا يكوف أف  الػتعمـ وتجييػز عمميػة فػي وا 

)خػػاف  المينػػي تطػػورىـ فػػي لمعقبػػات مواجيػػة تتطمػػب التػػي التقنيػػاتو  األدوات بأحػػدث أنفسػػيـ
 ييػدؼ الػي الطػبلب لػدى المسػتقبؿ ميػارات تنميػة فػي المجتمعيػة الشراكة استثمارو  .(3407،

 ميػػػارات لتنميػػػة الخبػػػرة ذات المختمفػػػة ومنظماتػػػو مؤسسػػػاتو بكػػػؿ المحمػػػي المجتمػػػع اسػػػتثمار
 واالرتقػاء المرجػوة األىػداؼ تحقيػؽ فػي تسػيـ فاعمػةال شراكاتال مع العمؿ مف ييـلد المستقبؿ
 .(3434) سعد ،  (3407الرويشد ،  ) العممية التعميمية بجودة

( 4.40وجود عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا عند مستوى )ت نص عمى :: الثالث الفرض
لتحديد العبلقة و  .البحثشراكة المجتمعية لدى عينة وال الميارات المستقبمية النفسيةبيف 

عينة فقد تـ الاالرتباطية بيف الميارات المستقمبمية النفسية وبيف الشراكة المجتمعية لدى 
( معامؿ ارتباط )بيرسوف( بيف 07الجدوؿ )استخداـ معامؿ ارتباط )بيرسوف( كما يوضح 
 التالي:لدى العينة ك الميارات المستقبمية النفسية والشراكة المجتمعية

 ( 65جذول )

 عُُخ انوانششاكخ انًجزًعُخ نذي  يعبيم اسرجبط )ثُشعىٌ( ثٍُ انًهبساد انًغزقجهُخ انُفغُخ

 يغزىي انذالنخ يعبيم االسرجبط انعذد انفشقخ

 غُش دال 51:66 -51599 :77 انثبنثخ

 دال   5156 :5196 :77 انشاثعخ

معامػػػؿ االرتبػػػاط بػػػيف الميػػػارات المسػػػتقبمية النفسػػػية مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ يتبػػػيف أف   
( وبمسػػػػتوى داللػػػػة 4.400والشػػػػراكة المجتمعيػػػػة لػػػػدى طػػػػبلب الفرقػػػػة الثالثػػػػة جػػػػاء بقيمػػػػة )

( وىػػػي قيمػػػة غيػػػر دالػػػة ممػػػا يعنػػػي أنػػػو ال توجػػػد عبلقػػػة ارتباطيػػػة بػػػيف الميػػػارات 4.500)
بينمػا بمغػت قيمػة  قػة الثالثػة.المستقبمية النفسية ككؿ وبيف الشراكة المجتمعيػة لػدى طػبلب الفر 

االرتبػػاط بػػيف الميػػػارات المسػػتقبمية النفسػػػية والشػػراكة المجتمعيػػػة لػػدى طػػػبلب الفرقػػة الرابعػػػة 
 ف( وىػػي قيمػػة دالػػة تعنػػي وجػػود عبلقػػة ارتباطيػػة قويػػة بػػي4.40( بمسػػتوى داللػػة )4.005)

 ة الرابعة.الميارات المستقبمية النفسية وبيف الشراكة المجتمعية لدى الطبلب بالفرق
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إلػػى أف درجػػة مشػػاركة الجامعػػات العربيػػة فػػي خدمػػة  بعػػض الدراسػػاتنتػػائج ولقػػد أشػػارت      
مػف  ي، ىػذا عػبلوة عمػى  أف الجامعػات العربيػة تعػانما بػيف ضػعيفة ومتوسػطة تتراوحالمجتمع 

عوامؿ ضعؼ وقصور ذاتية تمثؿ التحديات والتيديدات األساسية التي تقمؿ مػف فعاليتيػا وتبػدد 
: انفصػػاؿ العمميػػات التعميميػػة وتباعػػدىا عػػف . ولعػػؿ أبػػرز ىػػذه التحػػدياتالكثيػػر مػػف طاقتيػػا 

متطمبػات وتطػػورات سػػوؽ العمػػؿ واحتياجػػات منظمػػات قطاعػػات األعمػػاؿ والخػػدمات مػػف المػػوارد 
ات القػػدرات والميػػارات المتناسػػبة مػػع الحالػػة التقنيػػة المتفوقػػة فػػي أغمػػب القطاعػػات البشػػرية ذ

غيػػاب باإلضػػافة إلػػى والتػػي ال تجارييػػا منػػاىج الدراسػػة ومحتويػػات المقػػررات فػػي الجامعػػات، 
آليػػػات ضػػػبط جػػػودة األداء فػػػي العمميػػػات التعميميػػػة  افتقػػػادو ،منيجيػػػة إدارة الجػػػودة الشػػػاممة 

، 3434طػػػو ، ، 3403والحربػػػى، 3403)الرواشػػػدةكاديميػػػة المساندةوالبحثيػػػة واألنشػػػطة األ 
 . (3434محمد ، 

 ىي مياراتو  التعرؼ عمى الميارات التي يحتاجيا الطمبة في المستقبؿوال بد مف     
االجتماعية والتعاوف  المياراتو ميارات الحياة والعمؿ؛ و المعمومات واالتصاالت  تكنولوجيا

والتوجيو الذاتي والميارات االجتماعية والقيادة والمسؤولية  والمبادرة والقدرة عمى التكيؼ
 ,. ,Ongardwich (Ahonen, & Kinnunen, P.,2015 )الحياة وغيرىا مف ميارات
et al.,2015).).  ميارات والقيـ المرتبطة الأىمية مف تحدد يتحديد الكفاءة الذاتية لمطبلب و

يمارسوف ميارات التعاوف  عندما عروف بالثقة أكثريش والنجاح في حياتيـ المستقبمية، ب
 .( Ait, et al, 2015والتواصؿ وميارات البحث)

وذلؾ خدمة المجتمع  يشاركوف فيالمتعمميف مف الجامعات القياـ بخمؽ مجتمع  بإمكاف
وأنشطة ترتبط   ،وخدمات ،وما تقدمو مف برامج ،تنظيماتيا ووحداتيا المختمفة مف خبلؿ

لمقطاعات المختمفة  االستشاراتو  ،والبحوث التطبيقية ،والتدريب،ميـ المستمر بمجاالت التع
ولعؿ مف متطمبات تحقيؽ  .أفرادا ومؤسسات بيدؼ إحداث تغييرات سموكية وتنموية مرغوبة

ذلؾ جعؿ ثقافة العمؿ التطوعي  ثقافة سائدة بيف جميع منسوبي الجامعة بدءًا مف القادة 
مرورًا بأعضاء ىيئة التدريس واإلدارييف وصواًل لمطبلب، فمجتمع الجامعة البد وأف يكوف 

قديـ أنشطة ، وتتمثؿ ىذه المشاركة في تفي خدمة المجتمعشارؾ فيو الكؿ يمجتمعا فاعبًل 
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وخدمات لؤلفراد والمنظمات والمجتمعات المحمية مف خبلؿ الدعـ المادي ليـ أو تقديـ برامج 
تعميمية تنتيي بمؤىبلت أو مشاريع بحثية تطويرية ليـ ، أو طرح مقررات خدمية  متنوعة 

 .يتيدؼ إلى تعزيز تفاعؿ الطبلب مع المجتمع المحم
الميارات المستقبمية بمعمومية  لشراكة المجتمعيةبا التنبؤ يمكف نص عمى :: الرابع الفرض

تـ إجراء تحميؿ االنحدار المتعدد القياسي ألبعاد  الفرضلئلجابة عمى  .البحثالنفسية لعينة 
( 02والجدوؿ ) مقياس الميارات المستقبمية النفسية عمى الشراكة المجتمعية لدى الطبلب،

 الميارات المستقبمية النفسية وبيف الشراكة المجتمعية.نموذج تحميؿ االرتباط بيف أبعاد  يوضح
 ( 65جذول )

 ًَىرج رحهُم االسرجبط ثٍُ أثعبد انًهبساد انًغزقجهُخ انُفغُخ وثٍُ انششاكخ انًجزًعُخ

ًَىرج 

 االسرجبط
R R 2 

يشثع يعبيم 

 االسرجبط انًعذل

انخطأ انًعُبسٌ فٍ 

 انزقذَش

1 .236a .056 .045 12.091 
 

( يتبػػػيف أف نمػػػوذج تحميػػػؿ االرتبػػػاط بػػػيف أبعػػػاد الميػػػارات 02الجػػػدوؿ السػػػابؽ )مػػػف 
المسػػتقبمية النفسػػية وبػػيف الشػػراكة المجتمعيػػة لػػدى طػػبلب العينػػة جػػاء بقيمػػة معامػػؿ ارتبػػاط 

( مما يعني وجود عبلقػة ارتباطيػة موجبػة بػيف أبعػاد 4.452( وبمربع معامؿ ارتباط )4.322)
ارات الشخصػػية، الميػػارات العقميػػة، الميػػارات الميػػارات المسػػتقبمية النفسػػية متمثمػػة فػػي )الميػػ

 وبيف الشراكة المجتمعية بشكؿ عاـ.الوجدانية، الميارات االجتماعية( 
إلى عزلة المؤسسات التعميمية فى عبلقاتيػا بالتنظيمػات المجتمعيػة األخػرى  يعزي ذلؾ

يتػوافر ليػذه  غيرىا، وفى ىذا األمر خسػارة مجتمعيػة  لمػا أو فى سائر أنشطة التعميـ والتدريب
. ومػف ثػـ فػإف (3434، سػعد)التنظيمات مف خبرات ومعارؼ وميارات نحو واقع الحياة والعمػؿ

المؤسسػػات والمنظمػػات غيػػر الحكوميػػة فػػى مجتمػػع األمػػة يجػػب أف تشػػارؾ فػػى إشػػباع حاجػػات 
أفرادىػػا الثقافيػػة والمينيػػة، وأف تسػػيـ فػػى إكسػػابيـ معػػارؼ عمميػػة جديػػدة وأسػػاليب تكنولوجيػػة 

 .(3434، محمد)  ة فى اإلنتاجمتقدم
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كثػر اسػيامًا فػى الشػراكة توجػد ميػارات مسػتقبمية نفسػية االفرض الخػامس: نػص عمػى : 
التػالي يوضػح تحميػؿ التبػايف بػيف  (34) الجػدوؿلئلجابة عمى الفرض  .البحثالمجتمعية لعينة 

 .أبعاد الميارات المستقبمية النفسية وبيف الشراكة المجتمعية
  (75جذول )

 ًَىرج رحهُم انزجبٍَ ثٍُ أثعبد انًهبساد انًغزقجهُخ انُفغُخ وثٍُ انششاكخ انًجزًعُخ 

 ًَىرج رحهُم انزجبٍَ
يجًىع 

 انًشثعبد

دسجبد 

 انحشَخ
 يزىعظ انًشثعبد

 قًُخ

F 

يغزىي 

 انذالنخ

 763.738 5 3818.691 اإلَحذاس
5.223 

 

.000 

 
 146.214 444 64919.140 انجىاقٍ

  449 68737.831 انًجًىع
 

( والػػذي يمثػػؿ نمػػوذج تحميػػؿ التبػػايف بػػيف أبعػػاد الميػػارات 34مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ )
( وىػي أكبػر مػف F( )5.332المستقبمية النفسية وبيف الشراكة المجتمعية والػذي جػاء بقيمػة )

( 4.40( ومسػػتوى داللػػة )002( عنػػد درجػػات حريػػة )4.63قيمتيػػا الجدوليػػة والتػػي تسػػاوي )
( ممػػا يعنػػي وجػػود 4.40( وىػػو أقػػؿ مػػف القيمػػة المختبػػرة )4.444كمػػا جػػاء بمسػػتوى داللػػة )

تبػػايف فػػي تػػأثير كػػؿ مػػف أبعػػاد الميػػارات المسػػتقبمية النفسػػية وبػػيف الشػػراكة المجتمعيػػة، ويؤكػػد 
 ذلؾ نموذج تحميؿ اإلنحدار التالي:

 (76جذول )

 حهُم االَحذاس انًزعذد ألثعبد انًهبساد انًغزقجهُخ انُفغُخ وانششاكخ انًجزًعُخًَىرج ر 

 ًَىرج اإلَحذاس

 انًعبيالد غُش انًعُبسَخ
انًعبيالد 

  انًعُبسَخ

 Tقًُخ 

يغزىي 

 انذالنخ
B 

االَحشاف 

 انًعُبسٌ
Beta 

 000. 21.430 - 4.686 100.426 ثبثذ االَحذاس

ثعذ انًهبساد 

 انشخصُخ  
-.656 .321 -.186 -2.041 .042 

ثعذ انًهبساد 

 انعقهُخ
-.230 .328 -.053 -.701 .484 

ثعذ انًهبساد 

 انىجذاَُخ
-.648 .278 -.225 -2.329 .020 

ثعذ انًهبساد 

 االجزًبعُخ
-.336 .342 -.094 -.985 .325 

انًهبساد انُفغُخ 

 ككم
.697 .244 .612 2.861 .004 
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السابؽ والذي يمثؿ نتائج تحميؿ االنحار المتعدد بيف أبعاد الميػارات  (30)مف الجدوؿ
جػػػاءت الميػػػارات )الشخصصػػػية،  المسػػػتقبمية النفسػػػية والشػػػراكة المجتمعيػػػة يتبػػػيف مػػػا يمػػػي:

( بمسػػتوى 3.400والوجدانيػػة( بقػػيـ انحػػدار دالػػة حيػػث بمغػػت قيمػػة "ت" لمميػػارات الشخصػػية )
( بمسػػػػتوى داللػػػػة 3.232ميػػػػارات الواجدانيػػػػة )( كمػػػػا جػػػػاءت قيمػػػػة "ت" لم4.403داللػػػػة )

( وىػػي تعػػد الميػػارات المرتبطػػة بالشػػراكة المجتمعيػػة والتػػي يمكػػف التنبػػؤ مػػف خبلليػػا 4.434)
بينمػػا جػػاءت الميػػارات )العقميػػة، واالجتماعيػػة( بقػػيـ  لػػدى الطػػبلب.المجتمعيػػة بالشػػراكة التبػػؤ 

( 4.070( بمسػتوى داللػة )4.140) انحدار غير دالة، حيث بمغت قيمة "ت" لمميارات العقميػة
( ممػا يعنػي أنيػا ال تػرتبط 4.325( بمستوى داللػة )4.275كما جاءت لمميارات االجتماعية )

بينما جاءت الميارات المسػتقمبية النفسػية  بالشراكة المجتمعية وال يمكف التنبؤ بيا مف خبلليا.
(، ممػػا 4.440ى داللػػة )( بمسػػتو 3.720ككػػؿ بقيػػة انحػػدار دالػػة حيػػث بمغػػت قيمػػة "ت" ليػػا )

 يعنػػي أف الميػػارات المسػػتقبمية النفسػػية ككػػؿ يمكػػف التنبػػؤ مػػف خبلليػػا بالشػػراكة المجتمعيػػة.
( ىمػػا الوجدانيػة – الشخصػية)  بعػديف مػف الميػارات المسػتقبمية النفسػيةيتضػح ممػا سػبؽ اف 

 . فى الشراكة المجتمعية أكثر الميارات المستقبمية النفسية اسياماً 
قد يعػزى تػدني مسػتوى اكتسػاب الطمبػة لميػارات :  تفسير ىذه النتيجة كما يأتيمكف ي

القػػرف الحػػادي والعشػػريف الرئيسػػة إلػػى ضػػعؼ تنػػاوؿ منػػاىج التكنولوجيػػا لممرحمػػة األساسػػية 
لميارات القرف الحادي والعشريف وىو ما اتفقت عميو نتائج الدراسػات السػابقة فػي أف المنػاىج 

(، 3401(، ودراسػػة سػػبحي )3407لعربػػي؛ منيػػا: دراسػػة حجػػة )بشػػكؿ عػػاـ عمػػى المسػػتوى ا
(، ودراسػػة 3405(، ودراسػػة أبػػي حسػػف )3402(، ودراسػػة يػػونس )3402ودراسػػة عبػػدااهلل )

ودراسػػة  (3400ودراسػػة عبػػد العزيػػز والسػػعودي )( 3400ودراسػػة شػػمبي )(  3405حسػػف )
حيػػث أشػػارت ( 3434ودراسػػة اسػػماعيؿ وحسػػف )( 3402(، ودراسػػة سػػعودي )3402البػػاز )

ميػارات ال، وأف مسػتوى تضػميف المسػتقبمية النفسػيةميارات الإلى وجود تدني واضح في تناوؿ 
لػػػـ يصػػػؿ إلػػػى المسػػػتوى المطمػػػوب، وأف المنػػػاىج الحاليػػػة ُتعػػػاني قصػػػورًا  المسػػػتقبمية النفسػػػية

وليػا لمحياة والعمؿ فػي القػرف الحػادي والعشػريف، وقصػورًا فػي تنا واضحًا في إعداد المتعمميف 
لميػػارات ىػػذا القػػرف، وأغفمػػت دورىػػا البػػارز فػػي إعػػداد المػػتعمـ إعػػدادًا عمميػػًا متميػػزًا لمواجيػػة 

قد يعػزى تػدني مسػتوى اكتسػاب الطمبػة لميػارات القػرف الحػادي والعشػريف . تحديات ىذا القرف
، مثػػػؿ: ميػػػارات ثقافػػػة الحوسػػػبة وتقنيػػػة  المسػػػتقبمية النفسػػػيةميػػػارات الإلػػػى حداثػػػة بعػػػض 
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لػى تركيػز محتويػات ىػذه الكتػب فػي  ماتالمعمو  كاتجاىات جديدة يجب تضمينيا في المناىج، وا 
الغالػػب عمػػى أىػػداؼ معرفيػػة دنيػػا مػػف مسػػتويات التػػذكر والفيػػـ واالسػػتيعاب والتطبيػػؽ ، وىػػذه 

كما المسػتقبمية النفسػية.ميػارات الالمستويات مف األىداؼ ال ُتعطي فرصة لممتعمميف الكتسػاب 
لعمميػػة ذكػػر المػػواد واألدوات واإلجػػراءات وخطػػوات التنفيػػذ وبعػػض األسػػئمة تتضػػمف األنشػػطة ا

المرتبطة بالنتائج في الغالب وتفسرىا أحيانًا، دوف أف تتػرؾ لممػتعمـ مجػااًل لمبحػث واالستقصػاء 
لموصػػوؿ إلػػى النتػػائج ذاتيػػًا، كمػػا أف معظػػـ األنشػػطة العمميػػة فػػي الكتػػب تػػـ صػػياغتيا لمعمػػؿ 

أغمػػب األحيػػاف إلػػى العمػػؿ فػػي مجموعػػات، بيػػدؼ تنميػػة الميػػارات  الفػػردي، ولػػـ تتطػػرؽ فػػي
ومػػا توصػػمت اليػػو  والشخصػػية والعقميػػة والوجدانيػػة المػػذكورة فػػى الدراسػػة الحاليػػة.االجتماعيػػة 

. إلػػػى وجػػػود اتسػػػاؽ كبيػػػر بػػػيف أطػػػر (Vooget&Roblin,2012دراسػػػة فوجػػػت وروبيمػػػيف )
والعشػػريف، ولكػػف الممارسػػات والتطبيػػؽ حػػوؿ ماىيػػة ميػػارات القػػرف الحػػادي  المنػػاىج الدوليػػة
محمػد، ، 3434طػو ، ، 3400 )الخميفػة،دراسة و   بعيدة كؿ البعد عف التنفيذ. الفعمي ما زالت

 تفعيؿ دور الشراكة المجتمعية فى ضوء فمسفة الجامعة المنتجة. (3434
 التػػػأثيراتلمشػػػراكة المجتمعيػػػة بعػػػض : يػػػنص الفػػػرض عمػػػى  السػػػادس الفػػػرض

تػػػـ إجػػػراء تحميػػػؿ  الفػػػرضلئلجابػػػة عمػػػى  ؟ عمػػػى الميػػػارات المسػػػتقبمية النفسػػػية اتواالسػػػيام
االنحدار المتعدد القياسي لمجاالت الشراكة المجتمعية عمى أبعاد الميػارات المسػتقبمية النفسػية 

 ح ذلؾ.( يوض33الجدوؿ ) وفيما يمي
 ( 77جذول )

 انًهبساد انًغزقجهُخ انُفغُخًَىرج رحهُم االسرجبط ثٍُ يجبالد انششاكخ انًجزًعُخ وثٍُ 

ًَىرج 

 االسرجبط
R R 2 

يشثع يعبيم االسرجبط 

 انًعذل

انخطأ انًعُبسٌ 

 فٍ انزقذَش

1 .305
a

 .093 .080 10.420 

 

( يتبػػيف أف نمػػوذج تحميػػؿ االرتبػػاط بػػيف مجػػاالت الشػػراكة 33مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ )
المجتمعية وبيف أبعاد الميارات المستقبمية النفسية لدى طبلب العينة جاء بقيمة معامػؿ ارتبػاط 

( ممػػػا يعنػػػي وجػػػود عبلقػػػة ارتباطيػػػة موجبػػػة بػػػيف 4.422( وبمربػػػع معامػػػؿ ارتبػػػاط )4.245)
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ات المسػػتقبمية النفسػػية بشػػكؿ عػػاـ، والجػػدوؿ مجػػاالت الشػػراكة المجتمعيػػة وبػػيف أبعػػاد الميػػار 
 يوضح تحميؿ التبايف بيف مجاالت الشراكة المجتمعية وبيف أبعاد الميارات المستقبمية. (32)

 ( 78جذول )

 ًَىرج رحهُم انزجبٍَ ثٍُ أثعبد انًهبساد انًغزقجهُخ انُفغُخ وثٍُ انششاكخ انًجزًعُخ

 

ًَىرج 

رحهُم 

 انزجبٍَ

يجًىع 

 انًشثعبد

دسجبد 

 انحشَخ

يزىعظ 

 انًشثعبد

 قًُخ

F 

يغزىي 

 انذالنخ

 819.718 6 4918.310 اإلَحذاس

7.549 

 

.000b 

 
 108.582 443 48101.787 انجىاقٍ

  449 53020.098 انًجًىع

 

( والػػذي يمثػػؿ نمػػوذج تحميػػؿ التبػػايف بػػيف مجػػاالت الشػػراكة 32مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ )
( وىػػي F( )1.502المسػػتقبمية النفسػػية والػػذي جػػاء بقيمػػة )المجتمعيػػة وبػػيف أبعػػاد الميػػارات 

( ومسػػتوى داللػػة 002( عنػػد درجػػات حريػػة )4.63أكبػػر مػػف قيمتيػػا الجدوليػػة والتػػي تسػػاوي )
( ممػا يعنػي 4.40( وىو أقؿ مػف القيمػة المختبػرة )4.444( كما جاء بمستوى داللة )4.40)

ة عمػػى أبعػػاد الميػػارات المسػػتقبمية وجػػود تبػػايف فػػي تػػأثير كػػؿ مػػف مجػػاالت الشػػراكة المجتمعيػػ
( التػػالي نمػػوذج تحميػػؿ االنحػػدار المتعػػدد لمجػػاالت الشػػراكة 30الجػػدوؿ )النفسػػية، ويؤكػػد ذلػػؾ 

       :المجتمعية عمى الميارات المستقبمية النفسية يوضح ذلؾ
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 (79جذول )

 انًغزقجهُخ انُفغُخًَىرج رحهُم االَحذاس انًزعذد نًجبالد انششاكخ انًجزًعُخ عهً انًهبساد 

 ًَىرج اإلَحذاس

 انًعبيالد انًعُبسَخ انًعبيالد غُش انًعُبسَخ
 

 Tقًُخ 

يغزىي 

 B انذالنخ
االَحشاف 

 انًعُبسٌ
Beta 

 000. 11.149 - 5.160 57.530 ثبثذ االَحذاس

يجبل انخذيبد 

 876. 156.- 011.- 296. 046.- انزشثىَخ

يجبل انخذيبد 

اإلَغبَُخ 

 واالجزًبعُخ
.253 .292 .076 .867 .387 

يجبل انعالقبد 

 510. 660.- 056.- 278. 184.- واالرصبل ثبنًجزًع

يجبل أَشطخ انكهُخ 

 002. 3.091 244. 270. 835. ويزطهجبرهب

يجبل اعزخذاو 

انًىاسد انًزبحخ فٍ 

 انًجزًع
1.043 .253 .301 4.117 .000 

أثعبد انششاكخ 

 218. 1.234- 223.- 159. 196.- ككم انًجزًعُخ

 

السػػابؽ والػػذي يمثػػؿ نتػػائج تحميػػؿ االنحػػار المتعػػدد بػػيف مجػػاالت  (30) مػػف الجػػدوؿ
جاءت المجاالت التالية )مجػاؿ أنشػطة  الشراكة المجتمعية وأبعاد الميارات المستقبمية النفسية:

( 2.420الكميػػػة ومتطمباتيػػػا( بقيمػػػة انحػػػدار دالػػػة حيػػػث بمغػػػت قيمػػػة "ت" لنمػػػوذج االنحػػػدار )
( وأيضػػا جػػاء )مجػػاؿ اسػػتخداـ المػػوارد المتاحػػة فػػي المجتمػػع( بقيمػػة 4.443بمسػػتوى داللػػة )

ىػػو مػػا يعنػػي أف ( وىػػي قيمػػة دالػػة، و 4.44( بمسػػتوى داللػػة )0.001"ت" لنمػػوذج االنحػػدار )
ىذيف المجاليف فقػط يػؤثراف عمػى الميػارات المسػتقبمية النفسػية لمطػبلب ويسػيماف فييػا بشػكؿ 

بينمػػا جػػػاءت المجػػاالت التاليػػػة )مجػػاؿ الخػػػدمات التربويػػة، مجػػػاؿ الخػػدمات االنسػػػانية  كبيػػر.
تأثيرىػا  واالجتماعية، مجاؿ العبلقات واالتصاؿ بالمجتمع( بقيـ انحدار غير دالة مما يعني عػدـ

 عمى الميارات المستقبمية النفسية لمطبلب.
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 –يتضػػػح ممػػػا سػػػبؽ أف مجػػػالي الشػػػراكة المجتمعيػػػة ) أنشػػػطة الكميػػػة ومتطمباتيػػػا  
 استخداـ الموارد المتاحة فى المجتمع ( ليما تأثير مباشر عمى الميارات المسػتقبمية النفسػية .

ة يحققوا مسػتوى أعمػى مقارنػة بػزمبلئيـ وأف كانت الحالة االقتصادية واالجتماعية لمطبلب عالي
مف المستوى االقتصادي واالجتماعي المنخفض، ولػذلؾ البػد مػف تحسػيف الميػارات المسػتقبمية 

ال بػد مػف  (.Sukor, N, et al.,2010لمطػبلب فػي سػياؽ الػتعمـ دراسػة سػوكر وآخػروف )
بػيف أطػر المنػاىج  تنفيذ الميارات المستقبمية فػي سياسػات المنػاىج ، ومػع وجػود اتسػاؽ كبيػر

الدولية حوؿ ماىية الميارات المستقبمية، ولكف الممارسات والتطبيؽ الفعمي مػا زالػت بعيػدة كػؿ 
   .(3434)سعد ، (Vooget & Roblin,2012البعد عف التنفيذ دراسة فوجت وروبيميف )

سمسػمة  تزايدت حاالت عدـ التكيؼ مع التغيرات التكنولوجية وما صاحبيا مف تغير فى
األعماؿ والميػف والوظػائؼ فػى كافػة القطاعػات اإلنتاجيػة فػى المجتمػع المصػرى، وراح التعمػيـ 
يمنح الشيادات التعميمية المتعددة وتزايدت حاالت الفقر والبطالة بػيف المتعممػيف الػذيف يعػانوف 

كػؿ مف ثقافة تممكت مشاعرىـ وذوييـ تتمحور حوؿ "وظيفة حكومية آمنة مف أى مخػاطر"، وال
ينتظػػر ىػػذه الوظيفػػة ذات العائػػد القميػػؿ، وثقافػػة المجتمػػع حػػائرة بػػيف وظيفػػة حكوميػػة عائػػدىا 
الشػػيرى ال يتجػػاوز المػػائتى جنيػػو، والعمػػؿ الحػػر المفيػػد الػػذى يمػػنح ربحػػًا يتجػػاوز ىػػذا الػػدخؿ 
بكثير ولكنو يتطمب ميػارات تتػواءـ مػع سػوؽ العمػؿ الحػر الػذى ال يعتػرؼ سػوى بجػودة األداء 

لمعارؼ والميارات. ىػذا وجيػؿ اإلنسػاف بيػذه األمػور المجتمعيػة يعتبػر مػف أىػـ أضػمع وتممؾ ا
 .(3430العتؿ وآخروف ، ،337، 3443محمد ،  ومثمث الفقر فى العالـ )إقباؿ 

رتيا ويبلحػػظ عمػػى أنشػػطة الجمعيػػات األىميػػة انخفػػاض خػػدماتيا نتيجػػة ضػػعؼ قػػد    
سػفة التنميػة التػى تتبناىػا وانخفػاض مشػاركة وعدـ وضوح فم مجتمعيةعمى احتواء المشاركة ال

إدراؾ أىميػػة إيجػػاد  الجميػػع(، وفػػى ىػػذا المجػػاؿ يجػػب عمػػى 77، 3434، عبػػداهلل)بيػػاالشػػباب 
 كافػة المجػاالتنوع مف الشراكة مع الجمعيات األىمية لكى تقـو بدور مكمؿ لدور الحكومػة فػى 

أف يتوصموا بأنفسيـ إلى الطرؽ المثمػى المؤديػة لحػؿ ىػذه المشػكبلت  ، وتقوى إرادة الناس فى
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، ومػػف ثػػـ يكػػوف الجيػػد والفكػػر التطػػوعى والمشػػاعر اإلنسػػانية وتبػػادؿ األفكػػار والخبػػرات بػػيف 
تطػوير المنػاىج الدراسػية بػالتعميـ فػي  مػفال بد . و ىى جيود مكممة لؤلنشطة الحكومية األىالى

زمة لتمبيػة المتطمبػات المينيػة والتكنولوجيػة المسػتحدثة، وتنميػة ضوء الميارات المستقبمية البل 
الميػارات  ال بػد مػف تحديػد (.3400، عبد العزيز والسػعودي)يارات المعارؼ المرتبطة بتمؾ الم

ميػػارات تكنولوجيػػا المعمومػػات واالتصػػاالت و ميػػارات  مػػف تػػي يحتاجيػػا الطمبػػة فػػي المسػػتقبؿال
الحياة والعمؿ؛ و الميارات االجتماعية والتعاوف والقدرة عمى التكيػؼ والمبػادرة والتوجيػو الػذاتي 

 ،أىػػػونيف وكينػػػويف)والميػػػارات االجتماعيػػػة والقيػػػادة والمسػػػؤولية وغيرىػػػا مػػػف ميػػػارات الحيػػػاة 
تحديػػػد الكفػػػاءة الذاتيػػػة لمطػػػبلب يتحػػػدد مػػػف أىميػػػة و  (.3405،أونجػػػردوانج واخػػػروف، 3405

الميػػارات والقػػيـ المرتبطػػة بالنجػػاح فػػي حيػػاتيـ المسػػتقبمية، و يشػػعروف بالثقػػة أكثػػر عنػػدما 
   (. Ait, et al, 2015يمارسوف ميارات التعاوف والتواصؿ وميارات البحث)

لكػؿ مجػاؿ مػف مجػاالت  فسػية فػي المحتويػات الدراسػيةوتوافر الميارات المستقبمية الن
الميارات الرئيسة ىػي: ميػارات التفكيػر الناقػد وحػؿ المشػكبلت وميػارات المينػة والػتعمـ الػذاتي 
وميػػارات االبتكػػار واإلبػػداع وميػػارات ثقافػػة االتصػػاالت والمعمومػػات واإلعػػبلـ وميػػارات التعػػاوف 

ات المسػػػتقبمية، (. واكتسػػػاب الخػػػريجيف لمميػػػار 3405والعمػػػؿ فػػػي فريػػػؽ والقيػػػادة الغامػػػدي ) 
ودمجيا في الخطط الدراسػية لجميػع المسػتويات ، نظػرًا ألىميػة ىػذه الميػارات فػي إعػداد الفػرد 

حجػة و  (3407)  و المنصػور (3401سػبحي) و ( 3401لمقرف الحػادي والعشػريف بعطػوط ) 
أف اليدؼ الػذي تقػـو عميػو عمميػة التربيػة العمميػة ىػو إعػداد معمػـ يتمتػع بػالتفكير  .(3407)

أف عمميػة التػدريب فػي المػدارس عمميػة الموجيػة لمطالػب المعمػـ ، و الناقد مف خػاؿ الممارسػة ال
المخصصة والمجيزة ليذه العممية يدعـ ميارة التفكير الناقد مف خاؿ توجييات المشػرفيف عمػى 
عمميػة التػدريب والػذي بػدوره يػػدفع الطالػب إلػى التفكيػر اإلبػػداعي بمبلحظتػو لمميػداف عػف قػػرب 

تكػػاؾ بػػالمواقؼ مباشػػرة، أيضػػا واف عمميػػة التػػدريب الميػػداني ال بػػد اف تبػػدأ منػػذ السػػنة واالح
وتعمػيـ  (.3407األولى في كميات التربية لتػدعـ مياراتػو المسػتقبمية النفسػية دراسػة  الرفػاعي)
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الطبلب ميارات المسػتقبؿ خطػوات تطػوير تناسػب المسػتقبؿ و تناسػب الخبػرات والميػارات التػي 
اب في سوؽ العمؿ أو الحيػاة اليوميػة، لػذلؾ تعػد الميػارات المسػتقبمية التػي يجػب يحتاجيا الط

 (.3407تعزيزىػػا عنػػد الطػػاب والتػػي يحتػػاج إلييػػا الطالػػب فػػي حياتػػو المسػػتقبمية الحػػازمي )
وتطػػوير الميػػارات المسػػتقبمية منظػػور تعميمػػي مبتكػػر يكمػػف التقػػويـ النيػػائي لخريجػػي الكميػػات 

لعمػػؿ المسػػتقبمي لؤلعمػػاؿ مػػف قبػػؿ خريجػػي الجػػدد عمػػى تنػػوع عمميػػة بنجػػاح، كمػػا يعتمػػد بػػدء ا
التعمػػيـ والػػتعمـ. ويؤكػػد عمػػى أف عمميػػة تعمػػيـ وتعمػػـ الميػػارات يجػػب أف يكػػوف مبتكػػرًا ومثيػػرًا 
شػػراكيـ فػػي عمميػػة الػػتعمـ وتجييػػز أنفسػػيـ بأحػػدث  لبلىتمػػاـ حتػػى يمكػػف تحفيػػز المشػػاركيف وا 

لمعقبات في تطورىـ الميني والمجتمعي. ولذا فإف ىنػاؾ  األدوات/ التقنيات التي تتطمب مواجية
حاجة أساسية لتطوير إطار تعمـ ميارات المسػتقبؿ الػذي يغػرس الميػارات ويغيػر عقميػة الطػاب 
ويوسػػع عمميػػة الػػتعمـ إلػػى مػػا وراء الحػػدود التقميديػػة لمصػػفوؼ الدراسػػية. وأف المعممػػيف ذوي 

ف فػػي تطػػوير الميػػارات. وتبنػػوا التػػدريس بطػػرؽ الػػدرجات العاليػػة فػػي التقػػويـ الػػذاتي إيجػػابيو
واسػػتثمار الشػػراكة المجتمعيػػة فػػي  (.3407متعػػددة فػػي غػػرس الميػػارات لػػدى الطػػبلب خػػاف )

تنميػػة ميػػارات المسػػتقبؿ لػػدى الطػػبلب اسػػتثمار المجتمػػع المحمػػي بكػػؿ مؤسسػػاتو ومنظماتػػو 
العػاـ مػف خػاؿ عقػد شػراكات المختمفة ذات الخبرة لتنمية ميارات المستقبؿ لدى طالبات التعميـ 

فاعمػػػة ومدروسػػػة تسػػػيـ فػػػي تحقيػػػؽ األىػػػداؼ المرجػػػوة واالرتقػػػاء بجػػػودة العمميػػػة التعميميػػػة 
 .(3430العتؿ وآخروف ، ، 3434خمفاوي ، ، 3407الرويشد ، )

   :البحثتوصيات 

 :يمكف تقديـ التوصيات التالية الحالي البحثعنو نتائج  تفى ضوء ما أسفر  
 .بالميارات المستقبمية النفسية والمقررات بجميع المراحؿ التعميمية المناىجدعـ ضرورة  -0
كاسػػتراتيجيات تعميميػػة، وأنيػػا  الميػػارات المسػػتقبمية النفسػػيةاالىتمػػاـ بتوظيػػؼ واسػػتخداـ  -3

 .الجميعتسيـ في تحسيف مناحي الحياة لدى 
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ضرورة تقديـ وصؼ لؤلساليب واإلجراءات المتبعة عند استخداـ البرامج التعميميػة القائمػة  -2
 .   الشراكة المجتمعيةو أ الميارات المستقبميةعمى 

اجػػات أفػػراده واحتي،احتياجػػات المجتمػػع المحمػػى  ىلمتعػػرؼ إلػػ عمػػؿ دراسػػات اسػػتطبلعية -0
 والقيادات المختمفة لممجتمع . االمورأولياء لطبلب و ايشارؾ فييا 

العمػػػؿ عمػػػى تحسػػػيف البيئػػػػة المدرسػػػية والجامعيػػػة مػػػػف الناحيػػػة التعميميػػػة والنفسػػػػية    -5
واالجتماعية والمادية وتحقيؽ الذات والتوافػؽ لطػبلب المراحػؿ التعميميػة المختمفػة عموًمػا، 

 وطبلب الجامعة خصوًصا.
 ( لدى الطبلب. المستقبمية النفسية المياراتتصميـ برامج تعميمية تساىـ في تحسيف )   -2
 لزيادة فعالية التعمـ واكتساب المعرفة. الشراكة المجتمعيةالتدريب عمى   -1
لػػػدى طػػػبلب  الميػػػارات المسػػػتقبمية النفسػػػيةضػػػرورة تػػػوافر بيئػػػة مناسػػػبة تسػػػمح بتنميػػػة   -7

 .واقع الحياةالجامعة؛ مما يساعد عمى تحسيف 
 :دتاسات وحبوث مقرتحة

 -:اآلتيةالبحثية  الموضوعاتبعض  الحالي البحثثير ييمكف أف  
والشراكة  الميارات المستقبميةالتعميمية فى افية واالقتصادية و دراسة تأثير العوامؿ الثق -0

 .المجتمعية
 ومدى التنبؤ بو . الدراسيبالتحصيؿ  الميارات المستقبمية النفسيةدراسة عبلقة   -3
طمبة لدى  الشراكة المجتمعيةفى  النفسيةالميارات المستقبمية أثر برنامج قائـ عمى  -2

 .الجامعة
 .لدى عينات مختمفة لمميارات المستقبمية النفسيةدراسة عاممية   -0
 الميارات المستقبمية النفسية. فىالشراكة المجتمعية  التدريب عمىفاعمية  -5
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 املراجع

 أواًل: املراجع العربية: 

قة بيف الشفافية وتفعيؿ الشراكة بػيف المظظمػات ريػر الحكوميػة ، ال: الع( 2112)حسف خميس ،ـ هيإبرا
 .واف مجتماعية ،جامعة حالية الخدمة ام، ك(رسالة دكتوراه رير مظشوره )

ـ(. تقػػػػويـ محتػػػػوا مظهػػػػاج التكظولوجيػػػػا لممرحمػػػػة األساسػػػػية فػػػػي  2118أبػػػػو العػػػػوف، ياسػػػػميف ظاصػػػػر. ) 
الجامعػػػػة رسػػػػالة ماجسػػػتير ريػػػػر مظشػػػورة(.  )ISTE.فمسػػػطيف فػػػػي عػػػو  المعػػػػايير العالميػػػة 

 ، رزة. االسالمية
(. تقػويـ مظػاها التكظولوجيػا فػي عػو  مهػارات مػا ورا  المعرفػة لممرحمػة 2115أبو دية، أحمػد شػحدة. ) 
 الجامعة اإلسالمية، رزة. )رسالة ماجستير رير مظشورة(.األساسية. 

مػػة ومظظمػػات المجتمػػن المػػدظي فػػي تحقيػػؽ يػػة الشػػراكة بػػيف الحكو م: فاع( 2114)اف كامػػؿ يهػػج،أحمػػد 
 . الفيـوجتماعية ،جامعة الية الخدمة ام، ك، (رسالة دكتوراه رير مظشوره )التظمية البشرية ، 

( االتجػاه ظحػو الشػراكة المجتمعيػة وعالقتػ  2121)مصػطفى محمػود إسماعيؿ ، جمػاؿ فررػؿ و حسػف ،
لػدا طمبػة الػدبمـو العػاـ بكميػة التربيػة بالتفكير اإليجػابي والعوامػؿ الخمسػة الكبػرا لمشخصػية 

 .867 -813صص  2ج  186، جامعة االزهر، ع  مجمة كمية التربية ،جامعة األزهر
(. مػػدا تػػوافر بعػػض مهػػارات التفكيػػر الظاقػػد لػػدا الطمبػػة 2112األشػػوؿ، ألطػػاؼل والحػػدابي، داوود. ) 

( 5التفػػوؽ ) العربيػػة لتطػػويرالمجمػػة الموهػػوبيف فػػي المرحمػػة ال اظويػػة بمػػديظتي صػػظعا  وتعػػز. 
 .11-2ص 

استراتيجية إلدراج ريادة األعماؿ ومهارات القرف (. إعداد الشباب العربي لسوؽ العمؿ: 2114ألكسو. ) 
 .PWC. )د.ط(. توظس: مطابنالحادي والعشريف في قطاع التعميـ العربي

وجهػػة ظظػػر خريجػػي (. مػػدا اكتسػػاب مهػػارات القػػرف الحػػادي والعشػػريف مػػف 2117بعطػػوط، صػػفا . ) 
رابطػػة : الػػظفسوخريجػػات قسػػـ التربيػػة الفظيػػة بجامعػػة طيبػػة. دراسػػات عربيػػة فػػي التربيػػة وعمػػـ 

 .348-331( ، 89، ) التربوييف العرب
 مهػػارات القػرف الحػادي والعشػػريف: الػتعمـ والحيػػاة  فػي زماظظػػا.(. 2113بيرلػي، تػرلظا، تشػػارلز، فػادؿ. ) 

 د.ط(. الرياض: مكتبة الممؾ فهد الوطظية.ترجمة: بدر بف عبداهلل الصالح. )
مشػػاركة الكمفػػة فػػي التعمػػيـ العػػالي مبرراتهػػا وصػػيم تظفيػػذها مػػن ظمػػوذج  .( 2119)لجػػابري، ظيػػاؼ رشػػيدا

 .، عمافمجمة اتحاد الجامعات العربيةتطبيقي لممممكة العربية السعودية. 
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ة فػػػي تػػػدريس االقتصػػػاد  المظزلػػػي (. فاعميػػػة اسػػػتراتيجية الػػػتعمـ القػػػا ـ عمػػػى مشػػػكم2114جػػػاد، عػػػزة. ) 
مجمػػة لطالبػػات الصػػؼ األوؿ ال ػػاظوي لتظميػػة بعػػض مهػػارات الػػتعمـ لمقػػرف الحػػادي والعشػػريف. 

 .128-76، (2) 4، العمـو التربوية
وريػة ه: تقييـ تجربة الشػراكة بػيف الحكومػة والقطػاع الخػاص فػي جم (2118) أيمف عبد الحميد جاهيف،

 (رسػػالة دكتػػوراه ريػػر مظشػػورة )روع توصػػيؿ الزػػاز الطبيعػػي، مصػر العربيػػة دراسػػة حالػػة لمشػػ
 القاهرة.ـو السياسية، جامعة موالع االقتصاد كمية
ـ،  2131السػػػعودية العربيػػػة المممكػػػة لرؤيػػػة والعشػػػريف الحػػػادي القػػػرف مهػػػارات: (2118جبػػػرة ، مػػػازف )

 ديسمبر. 6-5،  مؤتمر المممكة العربية السعودية
(. التعمػيـ مػف أجػؿ المسػتقبؿ التجربػة العالميػة لتطػوير مهػارات وكفػا ات 2115، ليول وآخػروف. ) جياف

، مؤسسػة ورقة مقدمة إلى مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعمػيـالقرف الحادي والعشريف. 
 قطر.

 ةلتطويرتفاعميػػػػ إسػػػتراتجيات خمػػػس بواسػػػطة الظاقػػػد التفكيػػػر الطػػػالب (تعمػػػيـ2118الحػػػازمي ، تزريػػػد ) 
 ديسمبر. 6-5،  مؤتمر المممكة العربية السعوديةالطالب ،  عظد المستقبؿ مهارات
الحػػػادي  (. مػػػدا تعػػػمف كتػػػب العمػػػـو لممرحمػػػة األساسػػػية العميػػػا لمهػػػارات القػػػرف2118حجػػػة، حكػػػـ. ) 

 .178-163 (3) 45،دراسات العمـو التربويةوالعشريف. 
: دراسػة ميداظيػة يجازاف في تظميػة وخدمػة المجتمػن المحمػـ(:دور جامعة 2112الحربى، قاسـ بف عا ؿ)

 كتوبر.أوؿ، ، العدد ال ال وف ،الجز  األ مجمة دراسات عربية في التربية وعمـ الظفس،
(. تطػػوير مػػظها الرياعػػيات فػػي الصػػؼ السػػادس األساسػػي فػػي عػػو  مهػػارات 2115حسػػف، شػػيما . ) 

 .345-297،  (8، ) ببورسعيدمجمة كمية التربية القرف الحادي والعشريف، مصر. 
(. تقويـ محتػوا وأظشػطة مظػاها الدراسػات اإلجتماعيػة بالمرحمػة اإلعداديػة فػي 2115حسف، ياسميف. ) 

-1123(،18)  مجمة كمية التربيػة بجامعػة بورسػعيدعو  مهارات القرف الحادي والعشريف. 
1147. 

مجتمػػن لتفعيػػؿ الشػػراكة المجتمعيػػة بػػيف : التػػدخؿ الميظػػي لطريقػػة تظظػيـ ال(2118)ـ هيظػػرميف إبػػرا، مػيمح
رسػػػػالة دكتػػػػوراه ريػػػػر )يـ، مػػػػمسػػػػافمة فػػػػي تحقيػػػػؽ جػػػػودة التعمة والمػػػػدارس لالهميػػػػالجمعيػػػػات ا

 .واف مجتماعية ،جامعة حالية الخدمة ام، ك ،(مظشوره
مػؤتمر المممكػة مبتكػر،  تعميمػي مظظػور :المسػتقبمية المهػارات تطػوير إطػار :(2118خػاف ،محمػد) 

 ديسمبر. 6-5، عودية العربية الس
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مجمػػة ، فػػى مجػػاؿ البحػػث العممػػي فػػي الجزا ػػرالشػػراكة المجتمعيػػة  معوقػػات: ( 2121) ، عزيػػزة خمفػػاوي
 . 126-118صص ، 3المجمد ،  8العدد ،الدراسات والبحوث االجتماعية

صيزة مقترحة لتفعيػؿ الشػراكة المجتمعيػة لمجامعػات السػعودية (. 2114. ) عبدالعزيز بف عمي، الخميفة
 .123-97(،46) وعمـ الظفسمجمة كمية التربية . فى عو  فمسفة الجامعة المظتجة

: إطػػار الػػتعمـ مػػف أجػػؿ المسػػتقبؿ.  الحػػادي والعشػػروف(. مهػػارات القػػرف 2118خمػػيس، سػػاما فػػؤاد. ) 
 .163-149(، 31، ) مصر -مجمة الطفولة والتظمية 

(. تحميػػػؿ مقػػػررات التكظولوجيػػػا لممرحمػػػة ال اظويػػػة فػػػي عػػػو  قػػػيـ المواطظػػػة 2118دوابػػػة، أحمػػػد سػػػعيد. ) 
 الجامعة اإلسالمية، رزة.)رسالة ماجستير رير مظشورة(.  الرقمية وتصور مقترح إل را ها

 كميػػػات إعػػػداد فػػػي الميػػػداظي التػػػدريب فػػػي 21 القػػػرف مهػػػارات تطبيػػػؽ آليػػػة:(2118الرفػػػاعي ، يسػػػري ) 
مكاظيػة فظمظػػدا فػػي المعممػيف مػػؤتمر المممكػػة السػعودية ،  العربيػػة المممكػػة فػي مظهػػا االسػػتفادة وا 

 ديسمبر. 6-5، العربية السعودية 
ععػػا  أمػػف وجهػػ  ظظػػر  ي(:دور الجامعػػة فػػي خدمػػة المجتمػن المحمػػ ـ2112الرواشػدة، عػػال  زهيػػر)   

،مجمػػػد مجمػػػة العمػػػـو االجتماعيػػػة ل، الهي ػػػة التدريسػػػية فيهػػػال جامعػػػة البمقػػػا  التطبيقيػػػة ظموذجػػػا
 .4،العدد41
 التعميـ لدا طالبات المستقبؿ مهارات تظمية في المجتمعية الشراكة است مار :(2118)  الرويشد ، سعاد
 ديسمبر. 6-5،  مؤتمر المممكة العربية السعوديةباألحسا ،  العاـ

كة المجتمعية في مجاؿ البحث العممي في المممكة العربية ا. معوقات الشر ( 2119 )السالـ، سالـ محمد
كة المجتمعيػػة فػػي مجػػاؿ البحػػث العممػػي فػػي افػػي مظتػػدا الشػػر  ورقػػة عمػػؿ مقدمػػةالسػػعودية. 

 اإلسالمية، الرياض. ، جامعة اإلماـ محمد بف سعودالمممكة العربية السعودية
ريف فػػي مقػػرر العمػػـو المطػػور (. مػػدا تعػػمف مهػػارات القػػرف الحػػادي والعشػػ2117سػػبحي، ظسػػريف. ) 

 .44-9،  (1)1، مجمة العمـو التربويةلمصؼ األوؿ المتوسط بالمممكة العربية السعودية. 
فاعميػة برظامػا قا ػـ عػمػى الػتػعػمػـ الػظػشػط فػي تظمية الوعي بأبعاد المشػكمة  (2121)ػدعػؿ سػياعمإس ،سػعػد

،  مجمػػة كميػػة التربيػػة السػكاظية والشػػراكة المجتمعيػػة لػػدا طػػالب شػػعبة الجزرافيػا بكميػػة التربيػػة
 .867 -813صص  2ج  186جامعة االزهر، ع 

ف الحػػػادي والعشػػػريف لتظميػػػة القػػػرا ة (. مػػػظها قػػػا ـ عمػػػى مهػػػارات القػػػر 2113سػػػعودي، عػػػال  الػػػديف. ) 
االبتكارية واستقاللية الػتعمـ لػدا تالميػذ المرحمػة اإلعداديػة باسػتخداـ اسػتراتيجية إعػادة اظتػاج 

 .114-75(،1)1، مجمة المظاها وطرؽ التدريسالظص، 
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تحميػػؿ محتػػوا كتػػب التكظولوجيػػا لممرحمػػة األساسػػية فػػي عػػو  مهػػارات ( 2119سػػالـ ، سػػمية ابػػراهيـ )
، ) رسػالة ماجسػتير ريػر لقرف الحادي والعشريف، ومدا اكتساب طمبػة الصػؼ العاشػر لهػا ا

 كمية التربية ، الجامعة االسالمية بززة. مظشورة (
كة ا. المتطمبػات الهيكميػة والتظظيميػة لتفعيػؿ دور الجامعػات فػي الشػر ( 2118)السمطاف، فهد بػف سػمطاف

 .2، ع  14مصر، ما  ،سات تربوية واجتماعيةادر  مجمة المجتمعية.
: مػػػف كة المجتمعيػػػة المعاصػػػرةااإلصػػػالح التربػػػوي والشػػػر . ( 2115 )سػػػميـ، محمػػػد األصػػػمعي محػػػروس

 المفاهيـ إلى التطبيؽ. دارالفجر، القاهرة.
 -. لأوج  مشاركة الجمعيات األهمية فػى مجػاؿ التعمػيـ(2112)إقباؿ ، عبد الحميد محمد و السمالوطى، 

مجمػػة التربيػػة، تصػػدرها الجمعيػػة المصػػرية لمتربيػػة المقارظػػة بؿل. تجربػػة جمعيػػة حػػوا  المسػػتق
، العػدد السػادس، السػظة الخامسػة، كميػة التربيػة بجامعػة عػيف شػمس، ، ص واإلدارة التعميميػة

 .232-227ص 
(. إطػار مقتػرح لػدما مهػارات القػرف الحػادي والعشػريف فػي مظػاها العمػـو بػالتعميـ 2114شمبي، ظواؿ. ) 

 .33-1(،5) 3، المجمة التربوية المتخصصةر. األساسي في مص
كة تعاوظية في مجاؿ التعميـ ا. ظحو شر ( 2115 )الشهري، مظصور بف عميل العسيري، وسعيد بف سعد 

 12-11،  جامعػػة الممػػؾ سػػعود كة بػػيف الجامعػػات والقطػػاع الخػػاصامػػؤتمر الشػػر  -المسػػتمر
 أبريؿ.

ا فػػػي تحقيػػػؽ تكامػػػؿ خػػػدمات هػػػالتظظيمػػػات الظقابيػػػة وا ر : الشػػػراكة بػػػيف (2111)محمػػػد احمػػػد ، صػػػادؽ 
 االزهر.ية التربية، جامعة م، ك، (رسالة دكتوراه رير مظشوره )جتماعية، الالرعاية ا

لتفعيػػؿ دور الجمعيػػات األهميػػة المصػػرية فػػى التعمػػيـ فػػى عػػو  خبػػرات  (2111)عبػػد السػػالـ ،الصػػباغ 
معهػػد الدراسػػات والبحػػوث التربويػػة، ، (رةرسػػالة دكتػػوراه ريػػر مظشػػو )بعػػض الػػدوؿ المتقدمػػةل، 

 جامعة القاهرة.
(. دور المظػػػاها والمعممػػػيف فػػػي سػػػموؾ الطريػػػؽ إلػػػى مهػػػارات القػػػرف الحػػػادي 2119صػػػوما، بوجػػػودة. ) 

 ،التربيػػة ورقػػة مقدمػػة إلػػى مػػؤتمر كميػػة والعشػػريف، لظػػدوة المظػػاها الدراسػػية: رؤا مسػػتقبمية. 
 مارس. 18-16جامعة السمطاف قابوس. 

 فػػى التعمػػيـ مػػف خػػالؿ ظمػػوذج الوقػػؼ االسػػالميالشػػراكة المجتمعيػػة  تفعيػػؿ (2121الصػػاوي)أحمػػد ، طػػ 
 186، ع مجمة كميػة التربيػة ، جامعػة االزهػرلرؤية مستقبمية مف مظظور التربية االسالمية ل 

 .867 -813صص  2ج 
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الدرسػػػػة والمجتمػػػػن دور ااالمػػػػور الدارة المدرسػػػػية فػػػػى تفعيػػػػؿ الشػػػػراكو بػػػػيف . ( 2111 ) ظفػػػػيف، عاشػػػػور
كمية التربية ،جامعة اليرموؾ، ،  )رسالة ماجستير رير مظشورة(المحميمف وجهة ظظر اوليا   

 .االردف
إطػػار  (. المهػػارات األساسػػية لمتعمػػيـ والػػتعمـ مػػدا الحيػػاة تصػػور مقتػػرح فػػي2113عبػػد الشػػافي، ديظػػا. ) 

 .186-146(،2) 21 ،مصر –مجمة العمـو التربوية تحوالت القرف الحادي والعشريف. 
(. تطور المظاها الدراسية بػالتعميـ ال ػاظوي التجػاري فػي 2114عبد العزيز، حمديل والسعودي، فاتف. ) 

عػػػػو  مهػػػػارات القػػػػرف الحػػػػادي والعشػػػػريف الالزمػػػػة لتمبيػػػػة المتطمبػػػػات المهظيػػػػة والتكظولوجيػػػػة 
 .272-196( ،87جامعة المظصورة، ) ، مجمة كمية التربيةالمستحد ة، 
(. إعػػػادة توجيػػػ  التظميػػػة المهظيػػػة لممعمػػػـ فػػػي عػػػو  مهػػػارات القػػػرف الحػػػادي 2114عبػػػد القػػػادر، مهػػػا. ) 
 .35-14( 159) 4 ،جامعة األزهر، مجمة التربية والعشريف. 

دراسػة مسػتقبمية عمػى  -. لتفعيػؿ الشػراكة المجتمعيػة فػى إدارة الػظظـ التعميميػة(2111)ظادية ،عبد المظعـ
، العدداف التاسن مجمة التربية والتعميـصرا فى عو  الخبرات المعاصرةل. التعميـ ال اظوا الم

 .227-221عشر والعشروف، القاهرة: المركز القومى لمبحوث التربوية والتظمية، ص ص 
كة فػػي مجػػاؿ تعمػػيـ الكبػػار مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ أهػػداؼ التعمػػيـ ا. الشػػر ( 2111 )عبدالسػػتار، رعػػا محمػػد 

المظظمات رير الحكوميػة وتعمػيـ الكبػار فػي الػوطف العربػي ) امفالمؤتمر السظوي ال لمجمين. 
 ، مصر.(الواقن والرؤا المستقبمية -
حيػػػػاه  ةقػػػػة بػػػػيف الشػػػػراكة المجتمعيػػػػة وتحسػػػػيف ظوعيػػػػال: الع( 2112)دعػػػػا  عبػػػػد الحميػػػػد ، عبدالسػػػػمين 

 .واف مجتماعية ،جامعة حالية الخدمة ام، ك، (رسالة دكتوراه رير مظشوره )سجيظات الفقر، 
األوقاؼ  تصور مقترح لبرظاما قا ـ عمى الشراكة المجتمعية من وزارة  (2121) عواطؼ الظبوي،عبداهلل 

مجمػػة كميػػػة التربيػػػة ، جامعػػػة  ،محفظػػػي القػػػرآف الكػػػريـ لتظميػػػة مهػػػارات الػػػتالوة لػػداالمصػػرية 
 .867 -813صص  2ج  186، ع االزهر

االجتماعيػػػة بالمرحمػػػة االبتدا يػػػة فػػػي عػػػو  بعػػػض (. تقػػػويـ مػػػظها الدراسػػػات 2116عبػػػداهلل، شػػػيريف. ) 
 (81، )مجمػػػػة الجمعيػػػػة التربويػػػػة لمدراسػػػػات االجتماعيػػػػةمهػػػػارات القػػػػرف الحػػػػادي والعشػػػػريف. 

،172-186. 
دور الػػػذكا  االصػػػطظاعي  فػػػى : ( 2121) ، محمػػػد والعظػػػزا ، ابػػػراهيـ و العجمػػػى ، عبػػػدالرحمف العتػػػؿ

مجمػة الدراسػات والبحػوث ، ساسػية بدولػة الكويػتالتعميـ مف وجهة ظظر طمبػة كميػة التربيػة اال
 . 64-31صص ، 1المجمد ،  1العدد ،االجتماعية
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مهػارات المسػتقبؿ  تػدريس لػدعـ Gamification التعميميػة المحفػزات توظيػؼ :(2118العتيبي ، ظورا ) 
 ديسمبر. 6-5،  مؤتمر المممكة العربية السعودية، 
واقػػن الشػػراكة المجتمعيػػة وممارسػػة مجاالتهػػا فػػي جامعػػة الطػػا ؼ  (.2121)خالػػد بػػف محمػػد ،العصػػيمي 

، 69عجامعة سوهاج،  المجمة التربوية، كمية التربية،مف وجهة ظظر أععا  هي ة التدريس، 
 .1122-1111يظاير، ص ص

سػات التطبيقيػة وخدمػة المجتمػن بجامعػة الممػؾ ار دما كميػة الرا. قيػاس فاعميػة بػ( 2114 )العظزي، فايزة 
جامعة الممؾ سعود، كميػة  ،(ماجستير رير مظشورةرسالة  )المجتمن. في تمبية حاجات سعود

 اآلداب.
(. درجػػػة تعػػػميف كتػػػاب التكظولوجيػػػا الجديػػػد لمصػػػؼ  2116عػػػوض، مظيػػػرل وفػػػؤاد بررػػػوث، محمػػػود. ) 

 . مجمػػة الجامعػػة اإلسػػالميةالخػامس األساسػػي بفمسػػطيف لممعػايير العالميػػة لمتظػػور التكظولػوجي
 .319-292(،2)25رزة،  -

(. تحميػػؿ محتػػوا كتػػب الرياعػػيات لمصػػفوؼ العميػػا لممرحمػػة االبتدا يػػة فػػي  2115الزامػػدي، محمػػد. ) 
جامعة اإلمػاـ محمػد )رسالة ماجستير رير مظشورة(. عو  مهارات القرف الحادي والعشريف. 

 بف سعود اإلسالمية، الرياض.
فعاليػػػة اسػػػتراتيجية مقترحػػػة فػػػي تػػػدريس العمػػػـو قا مػػػة عمػػػى ظظريةالػػػذكا ات ـ(.  2114رػػػاظـ، تفيػػػدة. ) 

. )د.ط(. القاهرة:جامعػػػػة بظػػػػي المتعػػػػددة فػػػػي تظميػػػػة بعػػػػض مهػػػػارات القػػػػرف الواحػػػػد والعشػػػػريف
 سويؼ.

المجمد ال ػاظى عشػر.  -(48.لالعمير: رؤية فمسفية تربويةل. المجمة التربوية، العدد )(1998)فرج هاظى
 .312-265، ص ص مجمس الظشر العممىجامعة الكويت: 

ما التعمػيـ المسػتمر فػي راكة المجتمعيػة فػي تمويػؿ بػاالشػر (.2118القاسـ ، ليمي ، الظويصػر ، اسػما  ) 
،  / جامعة بابػؿ مجمة كمية التربية األساسية لمعمـو التربوية واإلظساظية ، الجامعات السعودية

 .266 -251( 39العدد )
بػػراما التػػدريب التحػػويمي المظفػػذة فػػي مراكػػز خدمػػة المجتمػػن والتعمػػيـ المسػػتمر ( 2117الق مػػي، أسػػامة ) 

بالجامعات السعودية وكميات التقظية وقدرتها عمى تحقيػؽ الموا مػة بػيف مخرجػات المؤسسػات 
 جامعة أـ القرا، كمية التربية.،(رير مظشورةره رسالة دكتو  )التعميمية ومتطمبات سوؽ العمؿ،

إشػػػػػػكاليات الواقػػػػػػن  -دور المشػػػػػػاركة الشػػػػػػعبية فػػػػػػى تمويػػػػػػؿ التعمػػػػػػيـ المصػػػػػػرال (2111)متػػػػػػولى، ظبيػػػػػػؿ
(، القػػػػاهرة: 21، المجمػػػػد السػػػػابن، العػػػػدد )مسػػػػتقبؿ التربيػػػػة العربيػػػػةوسػػػػيظاريوهات المسػػػػتقبؿل، 

 .115-73المركز العربى لمتعميـ والتظمية، ص ص 
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يػػػة وريػػػر الحكوميػػػة شػػػراكة بػػػيف المظظمػػػات الحكومم: برظػػػاما مقتػػػرح ل( 2112)شػػػيما  حظفػػػي ،  محمػػػد
يػة الخدمػة م، ك ،(رسالة دكتوراه رير مظشػوره )لتحسيف الخدمات المقدمة لمرعي السرطاف، 

  الفيـوجتماعية ،جامعة الا
واقن الشراكة المجتمعية بمؤسسات التعميـ األزهري قبؿ الجامعي وسبؿ  (2121)أحمد عبد الزظي،محمد 

، جامعة  مجمة كمية التربية ،المعاهد شيوختطويره لدراسة ميداظيةل مف وجهة ظظر المعمميف و 
 .867 -813صص  2ج  186االزهر، ع 
ظولوجيػػا لمصػػؼ (. مهػارات التفكيػػر فػي التكظولوجيػػا المتعػمظة فػػي كتػاب التك2111المصػدر، فاطمػػة. ) 

 )رسالة ماجستير ريػر مظشػورة(.العاشر األساسي، ومدا اكتساب طمبة الصؼ العاشر لها. 
 الجامعة اإلسالمية: رزة.

(. بظا  برظاما مقترح لتظمية مهارات القرف الحادي والعشريف لمطػالب المعممػيف 2115معوض، أميرة. ) 
)رسػػالة ماجسػػتير رهـ لػػذواتهـ. تخصػػص عمػػـ ظفػػس وقيػػاس أ ػػره عمػػى أدا هػػـ التدريسػػي وتقػػدي

 جامعة حمواف. كمية التربية ،رير مظشورة(.
(. درجػػة تػػوافر مهػػارات القػػرف الحػػادي والعشػػريف فػػي مقػػرر التكظولوجيػػا لممرحمػػة 2117ممحػػـ، أمػػاظي. ) 

 )رسػػػالة ماجسػػػتير ريػػػر مظشػػػورة(.األساسػػػية العميػػػا ودرجػػػة امػػػتالؾ الطمبػػػة لتمػػػؾ المهػػػارات. 
 ة، ظابمس.جامعة الظجاح الوطظي

(. درجػػة تعػػميف كتػػب العمػػـو لمرحمػػة التعمػػيـ األساسػػي فػػي األردف 2118المظصػػور، عػػريف سػػميماف. ) 
 جامعة آؿ البيت، األردف.)رسالة ماجستير رير مظشورة(. لمهارات القرف الحادي والعشريف 

ة هممسػامي ل: الشراكة بيف المظظمات الحكومية ومظظمات المجتمن المدظ( 2114)أميرة محمود ، موسي
جتماعيػة ،جامعػة اليػة الخدمػة ام، ك، (رسػالة دكتػوراه ريػر مظشػوره ) في تطػوير العشػوا يات،

 .واف مح
المعممػيف فػي  (. تقويـ مظػاها العمػـو الشػرعية بالمرحمػة ال اظويػة مػف وجهػة ظظػر2112الظاجـ، محمد. ) 

 .265-216،  (131)1، مجمة القرا ة والمعرفةعو  مهارات القرف الحادي والعشريف. 
(. التظميػػة المهظيػػػة لمعممػػي المممكػػة العربيػػػة السػػعودية فػػي عػػػو  2118الهػػويش، يوسػػؼ بػػػف محمػػد. ) 

-264(،1)42، مجمػػػة كميػػػة التربيػػػة فػػػي العمػػػـو التربويػػػةمهػػػارات القػػػرف الحػػػادي والعشػػػريف. 
282. 

حػػػديث مػػػف القمػػػب: كممػػػات وزيػػػر التربيػػػة والتعمػػػيـ إلػػػى أععػػػا  اإلدارة ( 2112)وزارة التربيػػػة والتعمػػػيـ، 
الػدورات التدريبيػة لتظميػة الكفايػات األساسػية لػدا الوسطى بمظاسبة اظعقػاد الػدورات التدريبيػة، 

 .: وزارة التربية والتعميـقيادات اإلدارة، القاهرة
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ة العامػػػة فػػػي عػػػو  مهػػػارات القػػػرف (. تقػػػويـ مػػػظها الجزرافيػػػا بالمرحمػػػة ال اظويػػػ2116يػػػوظس، إدريػػػس. )
  .92-63  ( 76، )مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعيةالحادي والعشريف. 
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