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 البحث:  ملخص

 

المعرفية  فاعلية   من التحقق إلى الحالي البحث  هدف     التلمذة  التاريخ فيإستراتيجية  بعض  تنميةل تدريس 
لإلنجاز والدافعية  والعشرون  الحادي  القرن  الثانوي   طالب لدي    مهارات  األول  الدراسي    الصف   /2020للعام 

 . م 2021
 مجموعة إلى مجموعتين، تقسيمها تم األول الثانوي الصف   ب طال منطالب  (  72) من البحث  عينة وتكونت 
التلمذة   ةإستراتيجي  باستخدامحضارة مصر القديمة الفرعونية(،  وحدة )  ودرست  طالب (  36) نم تكونت  تجريبية
ومجموعةالمعرفية  منهج   استخدام  وتم  المعتادة، بالطريقة ةالوحد   ودرست  طالب  (36من)  وتكونت  ضابطة ، 
اختبار مهارات القرن الحادي والعشرون في:   تمثلت  التي اتهو أد إعداد و  البحث  لتحقيق أهداف  التجريبي البحث 

 ومقياس الدافعية لإلنجاز. 
 

 طدالب ( بدين متوسدطي درجدات 0.05مسدتو  ) عندد  إحصداجيا   وجدود فدرد دال البحدث  نتداجج أوضدحت  وقدد      
ختبدار مهدارات القدرن الحدادي والعشدرون ومقيداس ال التطبيق البعددي في الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة

التلمذة  كبير الستخدام حجم تأثير وجود  النتاجج أظهرت  المجموعة التجريبية. كماطالب لصالح الدافعية لإلنجاز 
 المجموعدة طدالب  لدد والدافعيدة لإلنجداز  مهدارات القدرن الحدادي والعشدرون وتنميدة  التداريخ تددريس فدي المعرفيدة

بحيدث تتضدمن مدادة التداريخ تنقديح مدادة  أهمهدا: مدن التوصديات  مدن مجموعدة بتقدديم البحدث  انتهدى د التجريبية، وقد
، مهدارات القدرن الحدادي والعشدرون، وأنشدطة تسداعد فدي زيدادة دافعيدة الطدالب لإلنجدازتعليمية تساعد علي تنميدة  

ا البحدث م قدد  كمدا ومهدارات القدرن الحدادي  ة،التلمدذة المعرفيدبتوظيد   تدرتب  التدي المقترحدة البحدو   مدن عددد 
 التاريخ. تدريس فيوالدافعية لإلنجاز  والعشرون 
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Using the Cognitive Apprenticeship Strategy in Teaching History to Develop the 

Twenty-First Century Skills and Motivation for Achievement  

Among First-Grade Secondary Students. 

 

Abstract 
 

       The purpose of the current research is to investigate the effectiveness of the 

cognitive apprenticeship strategy in teaching history to develop some of the twenty-

first century skills and achievement motivation among first-grade secondary school 

students for the 2020/2021 academic year. 

        The participants of the research were (72) secondary students (first grade). The 

participants were divided into two groups; an experimental group consisted of (36) 

students who studied a unit (Ancient Egyptian Pharaonic civilization) using the 

cognitive apprenticeship strategy, and a controlled group consisted of (36) students 

who studied the unit by traditional manner. The research adopts the experimental 

method to achieve the objectives of the research and prepare its instruments, which 

were: the twenty-first century skills test and the motivation for achievement scale. 

        Results of the research revealed that there was a statistically significant 

difference at the level (0.05) between the mean scores of the experimental group and 

the controlled group students in the post application of the twenty-first century skills 

test and the motivation for achievement scale in favor of the experimental group. 

Accordingly, the cognitive apprenticeship strategy was found to be effective in 

teaching history and developing the twenty-first century skills and achievement 

motivation among students of the experimental group. The research ended with a set 

of recommendations, the most important of which are: revising the history subject to 

include an educational material that helps develop the skills of the twenty-first 

century, and activities that help increase students’ motivation for achievement. Also, 

the research presented a number of suggestions for further research related to 

employing apprenticeships and twenty-first century skills and the motivation for 

achievement in teaching history. 

Key words: Cognitive Apprenticeship Strategy, Twenty-first Century Skills, 

Motivation for Achievement. 
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 مقدمة: 
مدا تطلدب ، مواإلعالميدةادية والتكنولوجيدة عد القدرن الحدادي والعشدرين عصدر التطدورات المعرفيدة واالقتصدي         
ارعة والتكي  مع متطلبدات العمد  تسلتطورات المراد لديهم العديد من المهارات التي تؤهلهم لمواجهة هذه اأف  إعداد 

لمجتمع، وتمكنهم من مواصلة تعليمهم مدي الحيداة وحد  المشدكالت التدي تدواجههم والقضايا الثقافية واالقتصادية ل
ی المؤسسددات التعليميددة بضددرورة االهتمددام بتحقيددق النمددو الشددام  للطددالب مددن علدد ءفددي حيدداتهم، ممددا ألقددي بالعددب 

مية عله المهارات حتى يكون لديهم القدرة على العيش والعم  في عصر قاجم على االكتشافات الهذ   إكسابهمخالل 
لمددواد الدراسددية لالمعددارف والمهدارات الخاصددة  إكسددابهممجدرد  سمجداالت الحيدداة المختلفددة، ولددي والتقنيدة والتميددي فددي

 .فق 
ا ا كبيدر  اهتمامد  القدت االتجاهدات الحديثدة التدي عد االهتمام بتنميدة مهدارات القدرن الحدادي والعشدرين مدن ي  كما        

اهتمت العديد من المنظمات العالميدة  لذابهدف دعم الطالب في المراح  التعليمية المختلفة وفي حياتهم العملية، 
كنددواتج تعلددم يجددب علددى الطالددب امتالكهددا للتكيدد  مددع العددالم مددن حددولهم، ومنهددا منظمددة  ددراكة مهددارات  بتحديدددها

ي والعشدددرين ومنظمدددة التقدددويم والتددددريس للقدددرن الحدددادي والعشدددرين، والتدددي تتمثددد  فدددي مهدددارات الدددتعلم القدددرن الحددداد 
وحددد  المشدددلالت والتواصددد  مدددع افخدددرين والثقافدددة المعلوماتيدددة واإلعالميدددة و  واإلبدددداعيواالبتكدددار والتفكيدددر الناقدددد 

والتوجيه   تمث  في المرونة والتكي  المبادرةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمهارات المهنية والحياتية والتي ت
  (10: 2019)خالد عبد العييي،  يادة وتحم  المسئولية.قجتماعية والقدرة على اإلنتاج والالذاتي والمهارات اال

   
التي   العديد من التحديات يواجه  لى أن القرن الحادي والعشرين  إ(    5:    ۲۰۱۷المساعيد )  تركي  وأ ار        

ى اكسابهم  ب  السعي إل  ،يب الطالب على المهارات األساسيةير التعليم بحيث ال يقتصر على تدر أوجبت تطو 
تؤهلهم   رجيسية  واللكفاءات  أجنبية، علتعلم  وبلغات  األم  باللغة  التواص   خالل:  من  وذلك  المستقب   في  م  

ا المبادرة،  الرقمية، روح  الكفاءة  والتكنولوجيا،  العلوم  األساسية في  والقدرة علىالكفاءات  الثقافي  التعبير،   لوعي 
المشاعر  وإدارة  القرارات  واتخاذ  المشكالت  واإلبداع وح   الناقد  التفكير  التعلم،  كيفية  وتعلم  االجتماعية  الكفاءة 

   وتقييم المخاطر.
رن الق  ضرورة االهتمام بتنمية مهارات علي  (  ۲۲:    ۲۰۱۱الغامدي )محمد  الخييم وخالد   من  كال    أكد   كما      

الي الحياة المهنية من   الحادي والعشرين لدي الطالب وأهمية تهيئهم للتعليم العالي واالنتقال من التعليم المدرسي
نمو يدعم  نش   تفاعلي  إطار  في  وتدريبية  تعليمية  خدمات  توفير  مفهوم   خالل  ويعيز  وميولهم،   خصياتهم 

ا بما يتوافق مع متطلبات سود العم  في ا ومهني  كاديمي  أ  المواطنة الصالحة والمسئولية االجتماعية لديهم ويؤهلهم 
 القرن الحادي والعشرين.
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ا إلعداد أفراد لديهم مهارات متنوعة ضروري    امر  أمهارات القرن الحادي والعشرين  اكساب الطالب  أصبح    وقد      
ي سود العم  والتعام  اليومية ولكن مهارات تؤهلهم للمنافسة ف  فق  اكتشاف وتوظي  المعرفة في حياتهمليس  

 ية.تياحالفعال مع األخرين وتحم  مسئولية التعلم مدي الحياة واالبداع واالبتكار وح  المشكالت ال
 

بتنمي   لذا      الباحثين  من  العديد  والعشريننش   الحادي  القرن  مهارات  مواد   ة  وفي  متعددة  تدريسية  بمداخ  
( دراسة  الدراسات:  هذه  ومن  مختلفة  )نوال  لبي،  ۲۰۱3سعودي،    عالء دراسية  دراسة  ودراسة (،  ۲۰۱4(، 

 (Alismail & McGuire, 2015)  ،غانم )تفيدة  ودراسة  النظير،  6۲۰۱،  دراسة)عبد  ودراسة 2017(،   ،)
(، ودراسة )منيرة 2019(، ودراسة )صالحة العمري،  2018(، ودراسة )يسري الرفاعي،  2018)صابرين محمود،

   (.2019الخرييي،  ( ودراسة )محمد 2019القحطاني،  
 

القرن        مهارات  بتنمية  االهتمام  بضرورة  العالمية  التربوية  المؤسسات  من  العديد  مناداة  من  الرغم  وعلى 
عد كافية إلعداد الطالب للحياة ال أن طراجق التدريس التي يستخدمها المعلم لم ت  إوالعشرين لدي الطالب  الحادي  
استخدام  المعاصرة من  البد  كان  عل   لذا  تساعد  تكون  استرايجية  وقد  الطالب،  لدي  المهارات  هذه  تنمية  ي 

 استراتيجية التلمذة المعرفية إحدي هذه االستراتيجيات الحديثة. 
 

البناجية المبنية على افتراض أن الطالب يبني المعرفة من       التلمذة المعرفية في جذورها إلى الفلسفة  وتعود 
وبا لفهم خبراته،  يتم ملؤها خالل محاوالته  أن  تنتظر  فارغة  أوعية  أنهم  الطلبة على  إلى  النظر  يمكن  لتالي ال 

كلما  باستمرار  بناجه  إعادة  يتم  لأل ياء  الطالب  ففهم  المعنى،  عن  يبحثون  نشيطون  أ خاص  ب   بالمعلومات، 
فرد بتشكي    ظهرت أدلة جديدة تتناقض مع الفهم الحالي. فالبناجيون ال يؤمنون بوجود حقيقة واحدة ب  يقوم ك 

حقيقته، ومعظم هذه المعتقدات تطورت من اإلطار النظري لبرونر الذي أكد أن البناء المعرفي  الموجود على 
سكيما تعلموه schema    ك   ما  باستخدام  لألفراد  وتسمح  للخبرات،  والتنظيم  بالمعاني  تيودنا  عقلية  ونماذج 

 ( 135:  2018)محمد السالمات ، .للتعميم والتعمق في المعلومة المكتسبة
 

المتعلم        يبني  حيث  االجتماعية،  بالعمليات  يرتب   التعلم  أن  أساس  علي  المعرفية  التلمذة  استرايجية  وتقوم 
تعليمية  نظرية  أنها  علي  لها  وينظر  بالمثيرات،  ثرية  حقيقية  مواقف  في  اجتماعية  تفاعالت  خالل  من  تعلمه 

لمتعلم المعارف والمهارات فود المعرفية الناتجة عن المشاركة االجتماعية المدعمة تعلمية تهدف إلي إكساب ا
 ( 65:  2016)علي محي الدين، والقابلة للتطبيق في ح  مشكالت حقيقية.

 

النمذجة       في  تتمث   متنوعة  استراتيجيات  عدة  من  المعرفية  التلمذة  نموذج  والتدريب والسقاالت    ويتكون 
، وهذه االستراتيجيات تساعد علي تحقيق فاعلية التلمذة المعرفية في تحقيق نواتج  والتعبير والتأم  واالستكشاف

فهم   علي  يركي  جديد  أسلوب  تعد  وهي  وخصاجصها،  المستهدفة  الدراسية  المادة  مظلة  تحت  المتنوعة  التعلم 
علي استخدامها وتطبيقها عالوة علي تثبيت المادة في   الطالب والتأكد من امتالكه المعرفة المقصودة، وتدريبه
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ذهن ك  طالب من خالل التأم  والتوضيح والتدريب وتحفيي دافعيته نحو عملية التعلم وعملياته ومهاراته ومن 
 (119: 2014أمين ، عبد الرحيم)هذه المهارات مهارات القرن الحادي والعشرون 

 

اللتوتخ      اللمذ تف  التلمذة  عن  المعرفية  واعدادات ت ة  بيئات  في  الستخدامها  المعرفة  تعميم  توسيع  في  قليدية 
التدريس في سياد محدد خاص  التقليدية علي مهارات  التلمذة  تؤكد  فيها، في حين  اكتسبت  التي  مختلفة غير 

  (Linnet ,Andersen, Balselv , 2012: p1)باستخدامها هي فق  .
توافر   (Edmondson ,2010:p 266)ويري        من  البد  فعالة  بطريقة  المعرفية  التلمذة  تتم  لكي  أنه 

فترات  التفاع  علي  تكرار حدو   المتعلم(،  والمتدرب)  )المعلم(  الخبير  الشخص  بين  التفاع    رطين: حدو  
 مختلفة. 
(، ودراسة )محمد السالمات، 2015د الشوبكي،  ، ودراسة )ناه(2012ذوقان،  سهي  وقد كشفت دراسة )        
( 2011في تنمية التحصي  الدراسي، كما كشفت دراسة )سوزان أبو هدرة،  عن فاعلية التلمذة المعرفية  (  2018

( عن  2018عن فاعليتها في تنمية القدرة علي ح  المشكالت، وكشفت دراسة )رضا العجيلي، صالح الالمي،  
االس حب  تنمية  في  وتحصيفاعليتها  تركي،     تطالع  )ناظم  دراسة  كشفت  بينما  التاريخ،  عن 2015مادة   )

الفي  ،   الحيوان، ودراسة )حلمي  لمقرر فسيولوجيا  العقلية والعملية  المهارات  تنمية بعض  ( 2016فاعليتها في 
 عن فاعليتها في تنمية مهارات التفكير االستراتيجي وكفاءة التعلم لدي طالب المرحلة الثانوية. 

 

وتوجده سدلوكه نحدو هددف معدين فهدي مدن العناصدر  المدتعلمالقدو  المحركدة التدي تددفع   الدافعيدة لإلنجدازعد  ت  و     
 ، األمددر الددذي أعطاهددا أهميددة كبيددرة ضددمن موضددوعات علددم الددنفسوتعلمدده األساسددية التددي تددؤثر فددي سددلو  الفددرد 

معندى الحيداة عندده، ومدن ثدم يمكدن تفسدير  ا نحدو تحقيدق أهدافده التدي تبلدور، فاإلنسان يعيش حياته مددفوع  والتربية
سددلو  اإلنسدداني فددي ضددوء دافعيددة الفددرد، كمددا أن أداء الفددرد وإ بالدده علددى القيددام بأعمددال معينددة مرهددون الكثيددر مددن 

من الناحية الكمية والكيفية في الموقف الواحدد أو تبداين  الطالب بنوعية الدافعية لديه، ولذلك نجد أن تباين سلو  
 .لإلنجازفي المواقف المختلفة قد يكون سببه األساسي هو الدافعية   الطالب سلو  

 

ا وت عددددددد       الددددددنفس وعلددددددوم التربيددددددة، علددددددم شددددددغ  اهتمددددددام البدددددداحثين فددددددي مجدددددداليمددددددن المواضدددددديع التددددددي تأيضدددددد 
د، وكاندددت معظمدددد دراسددداتهم حدددول كيفيدددة القيدددام بددددفع لم د والدددتعلددديم ا مدددن األسدددس الهامدددة لعمليدددة التعبعددددما اعتبروهددد

 السددلو  اإلنسدداني توجيددهالدافعيددة فددي دور فددي  ددتي الميددادين، وبعدددما اتفقددوا علددى  مطددالب نحددو الددتعللا فيدديوتح
 .(454: 2018هشام،حسان نوقي، و عبد القادر د والتحصي  الدراسي بصفة خاصة.)م بصفة عامة وفي التعل

 

ورفددع مسددتو  أداجدده فددي جميددع المجدداالت،  عددد الدافعيددة لإلنجدداز مكونددا  رجيسددا  فددي تحقيددق المتعلمددد لذاتدده،كمددا ت       
 يمث  مستو  الدافعيدة عدامال  فدي توجيده سدلوكه وزيدادة نشداطه وإدراكده للموقدف التعليمدي  حيدث يميد  المدتعلم ولذا

 المرتفعة إلى القيامد بمحاوالت جدادة للحصدول علدى أكبدر قددر مدن النجداح فدي المواقدف التعليميدةم  ذو دافعية التعل
 د على خبراته وأداجه أكثر من اعتماده على خبرات الغير، ويكون أكثر نجاحا  في تعلمده، ويفضد المختلفة، ويعتم



جناز دلي طلب الصف الأول الثانوي  عداد د.   اس تخدام التلمذة املعرفية يف تدريس التارخي لتمنية همارات القرن احلادي والعرشون وادلافعية للإ فاطمة عبد الفتاح أأمحد    اإ  

   جمةل علمية حممكة تصدر بصفة دورية    ---جمـــــــــــةل امجلعية الرتبوية لدلراســــــــــات الاجمتــــاعية   

181 

 

 

 

 المنخفضة يتجنب  د ذا دافعية التعلمم المهام التي تبنى فيها المكافآت على التعلمد الفردي، في حين نجد أن المتعل
 ويكدون أكثدر اسدتجابة للفشد ، وال يميد  إلدىالمشاركة في األنشطة، وسريع الفهم وطموحاته المستقبلية متواضدعة، 

 (Yamamoto&Wakahara,2013,307) التعاون ومساعدة األقران.
 

أهمية كبيرة في العملية التعليميدة فبددون الددوافع يصدعب إتمدام العمليدة علدى الوجده األكمد ، لإلنجاز  للدافعية  و     
م مدن أبدرز األهدداف التربويدة التدي تسدعى إليهدا النظددم التعليميدة دوافدع الطدالب والعمد  علدى زيدادة دافعيدته فدراسدة

ييداد مستو  الدافعية عن المستو  المطلوب حتى ال يؤد  إلدى حددو  ندوع مدن القلدق لدد  الطدالب،  وينبغي أال
د  ب  البد من الحفاظ على مستو  معين من الدافعية بأن يتدم توضيح الهدف من دراسة المادة الدراسية وإبراز م

 (.97: 2014المادة بالحياة العملية للطالب بعد التخرج )المصري ، وعبد الرؤوف، ارتباط تلك
 

فقد اهتمت العديد من الدراسات في مجال التربيدة وعلدم الدنفس بتنميتهدا منهدا:  الدافعية لإلنجازونظر ا ألهمية       
(، ودراسدة )يوسدف 2017ده الشدمري، (، ودراسدة )فهد2015(، ودراسة )العجدب محمدد، 2012دراسة )سعاد سيد،

) موفق عبدد العييدي،  (، ودراسة2017(، ودراسة )ر ا أحمد، 2017( ودراسة )محمد مفضي،  2017المطيري،  
 (.2019فالح،  إبراهيم(، ودراسة )2018

 اإلحساس بالمشكلة:
 نبع اإلحساس بمشكلة البحث الحالي من خالل مايأتي:

ى أهميدة إلدوإطالد اإلمكانات التقنية الصدادر عدن منتدد  االقتصداد العدالمي   ليمأ ار تقرير الرؤيا الجديدة للتع -
لسددود العمدد  والحيدداة العمليددة وأوصددت بضددرورة تحديددد المهددارات الالزمددة للعدديش فددي جيددال المسددتقب  أعددداد إ 

ون كما أ دار التقريدر إلدى أن الطدالب ال يحصدل  ،القرن الحادي والعشرين والتي يجب على الطالب امتالكها
 (.۲۲:  ۲۰۱3على التعليم المطلوب من أج  النجاح في القرن الحادي والعشرين. )ترين و قات ، 

:  ۲۰۱۷)  علددي محددي الدددين، وأكددد وقلددة دافعيددتهم لإلنجدداز هنددا  قصددور فددي امددتال  الطددالب لهددذه المهددارات  -
لتددي يحتاجونهددا فددي أن هنددا  فجددوة عميقددة بددين المهددارات التددي يتعلمهددا الطددالب فددي المدرسددة وتلددك ا(  ۲۲5

عدد كافيدة إلعدداد الطدالب المعرفي والتطور التكنولوجي، فتلدك المهدارات لدم ت   الحياة والعم  في عصر التدفق
بعدددد مددن المهددارات العمدد  فددي القددرن الحددادي والعشددرين لددذلك فددان الطالددب يجددب أن يتسددلح  سددود لمواجهددة 

يئيددة واإلعالميددة والددتمكن مددن التعامدد  عددالي الكفدداءة العددالمي والثقافددة االقتصددادية والصددحية والب ومنهددا الددوعي
والناقدد وامدتال   اإلبدداعيمع الحاسوب ومهارات العصر الرقمي وكذلك القدرة علدى حد  المشدكالت والتفكيدر 

 .تواص التعاون و المقومات الشخصية المتكاملة من مرونة وقابلية للتكي ، المبادرة و 
ام المعلمددين االسددتراتيجيات والنمدداذج التدريسددية التددي تتدديح للطددالب ت العديددد مددن الدراسددات ضددرورة اسددتخد د أكدد -

(، ودراسددة   ۲۰۱4)ندوال  ددلبي،  مددن اكتسداب مهددارات القدرن الحددادي والعشددرين بوجده عددام، ومنهددا دراسدة كددال  
( (Faulkiner,2016، ،ددديماء الحدددارون  (،۲۰۱8(، )صدددالح عبدالسددميع ، ۲۰۱۷)علددي محدددي الدددين (
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مناهج من الفي  عض الدراسات على أهمية تضمين مهارات القرن الحادي والعشرينت بد أك  كما  (،  ۲۰۱9،
التقنيددات فددي معالجددة المعلومددات والبيانددات  السددتخدامالمهددارات و دد مددن األنشددطة لعدد المحتددوي خددالل تضددمين 

ظدرا وعرضها واستخدام المداخ  التدريسية الحديثدة إلكسداب الطدالب هدذه المهدارات أثنداء دراسدتهم للمحتدوي ن
  .للقصور في امتال  الطالب لهذه المهارات في المراح  التعليمية المختلفة

)إعددداد مهددارات القددرن الحددادي والعشددرون متمثلددة فددي اختبددار  دراسدددة اسدددتطالعيةقامددت الباحثددة بتطبيددق  -
المهددارات هددذه   لتعددرف مدددي اكتسددابهم بعددض الثددانوي  األولالصددف  طددالب الباحثددة( علددي مجموعددة مددن 

والدافعيددة  القددرن الحددادي والعشددرون مهددارات تدددني فددي أن هنددا  نتاججهددا  ، أكدددت التدداريخفددي كتدداب  الددواردة
مهدارات  اختبدارختبار، حيث بلغت نسدبة نجداحهم فدي وذلك من خالل استجاباتهم لبنود اال لديهملإلنجاز  

 نسبة نجاحهم في مقياس الدافعية لإلنجاز. %38، و %31  القرن الحادي والعشرون 
ا لتنميدة هدذه ا رجيسدي  متطلبد   التاريختطوير االستراتيجيات والنماذج التدريسية التي يستخدمها معلم   عد لذا ي  -

 لندددرة الدراسددات التددي اهتمددت بتنميددة مهددارات القددرن الحددادي والعشددرين باالضددافةالمهددارات لدددي الطددالب، 
فدي حددود علدم  -ات عربيدة أنده ال يوجدد دراسدو ، ا ودافعيدتهم لإلنجدازلدي الطالب على الدرغم مدن أهميتهد

والدافعيددة  مهددارات القددرن الحددادي والعشددرين التلمددذة المعرفيددة فددي تدددريس التدداريخ لتنميددةالباحثددة اسددتخدمت 
 ي عد البحث الحالي محاولة لتحقيق ذلك.، لذلك الصف األول الثانوي  طالب لدي لإلنجاز 

 

 : مشكلة البحث 
بعددض مهددارات القددرن الحددادي فددي  لصددف األول الثددانوي ا طددالب مسددتوي  ضددعف فدديمشددكلة البحددث  تتبلددور       

  .ودافعيتهم لإلنجاز والعشرون 
 :أسئلة البحث

 : حددت أسئلة البحث في األسئلة افتيةت     
  ؟ لصف األول الثانوي ا طالب الالزمة ل مهارات القرن الحادي والعشرون ما  -1
مهددددارات القددددرن الحددددادي تنميددددة علددددي  التدددداريخريس فددددي تدددد  إسددددتراتيجية التلمددددذة المعرفيددددةاسددددتخدام  فاعليددددةمدددا  -2

  ؟ لصف األول الثانوي ا طالب لدي  والعشرون 
 طددالب لدددي  الدافعيددة لإلنجددازتنميددة علددي  التدداريخفددي تدددريس  إسددتراتيجية التلمددذة المعرفيددةاسددتخدام  فاعليددةمددا  -3
 ؟ لصف األول الثانوي ا
 

 البحث:  أهداف
 :       تحقيق مايليلي إهدف البحث الحالي      
 تنمية بعض مهارات القرن الحادي والعشرون. -1
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مهددارات القددرن الحددادي تنميددة علددي  التدداريخفددي تدددريس  إسددتراتيجية التلمددذة المعرفيددةالتعددرف علددي فاعليددة  -2
 .لصف األول الثانوي ا طالب لدي  والعشرون 

لدددي  فعيددة لإلنجددازالداتنميددة علددي  التدداريخفددي تدددريس  إسددتراتيجية التلمددذة المعرفيددةالتعددرف علددي فاعليددة  -3
 .لصف األول الثانوي ا طالب 

 

 أهمية البحث:
ا لكيفية استخدام إسدتراتيجية التلمدذة المعرفيدة فدي مدادة التداريخ، ممدا قدد يسداعد معلمدي ا إجراجي  يقدم نموذج   -1

المددادة علددي اسددتخدام هددذه اإلسددتراتيجية فددي تنفيددذ دروسددهم داخدد  غرفددة الصددف الدراسددي  ممددا قددد يسدداعد 
 عالجة أوجه القصور في طرد تعليم التاريخ.بدوره في م

( التي يمكن تضمينها في مقرر التاريخ ، وبالتالي االستفادة يقدم قاجمة بمهارات )القرن الحادي والعشرون  -2
 منها في رب  المقرر بالواقع الحياتي للطالب.

يمكدن اإلفدادة منهدا ز( )اختبدار مهدارات القدرن الحدادي والعشدرين ومقيداس الدافعيدة لإلنجدايقدم أدوات تقويم -3
 في تقويم بعض جوانب تعلم التاريخ لدي الطالب.

سددداير يالمتبعدددة فدددي المددددارس، و  التددداريخواسدددتراتيجيات تعلددديم  طدددرد حددداول معالجدددة أوجددده القصدددور فدددي ي -4
 المدتعلم ودافعيدة سدهم فدي زيدادة تن أيمكدن التدي  االسدتراتيجيات تجاهات التربوية الحديثدة فدي اسدتخدام اال
 عملية التعليمية.الة فعالي

 :البحث فروض

 : التالية الفروض سعي البحث الحالي إلي اختبار صحة       
 وطدددالب المجموعدددة التجريبيدددة  طدددالب ( بدددين متوسدددطي درجدددات 0.05يوجدددد فدددرد دال إحصددداجيا عندددد مسدددتوي)  •

 يبية.المجموعة التجر  طالب البعدي لصالح  مهارات القرن الحادي والعشرون  اختبارالمجموعة الضابطة في 
فددي التطبيددق المجموعددة التجريبيددة  طددالب ( بددين متوسددطي درجددات 0.05يوجددد فددرد دال إحصدداجيا عنددد مسددتوي)  •

 .التطبيق البعديلصالح  مهارات القرن الحادي والعشرون  القبلي والبعدي الختبار
 وطدددالب المجموعدددة التجريبيدددة  طدددالب ( بدددين متوسدددطي درجدددات 0.05يوجدددد فدددرد دال إحصددداجيا عندددد مسدددتوي)  •

 المجموعة التجريبية. طالب البعدي لصالح  مقياس الدافعية لإلنجازالضابطة في  جموعةلما
فددي التطبيددق المجموعددة التجريبيددة  طددالب ( بددين متوسددطي درجددات 0.05يوجددد فددرد دال إحصدداجيا عنددد مسددتوي) •

 .التطبيق البعديلصالح  القبلي والبعدي لمقياس الدافعية لإلنجاز
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         :              حددددددود البحدددددث
 :لتيم البحث الحالي بالحدود التاليةإ

الثانويدة بمحافظدة أسدوان، حيدث  أحمدد طده حسدين مدن مدرسدة األول الثدانوي الصدف  طدالب مجموعة مدن  •
 مح  عم  وإقامة الباحثة. 

 األول الثددانوي الصددف طددالب المقددرر علددي  التدداريخ( مددن كتدداب حضددارة مصددر القديمددة الفرعونيددةوحدددة )  •
  حيث تتضمن العديد من الموضوعات التي يمكن تدريسها وفقدا لخطدوات م2020/2021للعام الدراسي  

 . مهارات القرن الحادي والعشرون إستراتيجية التلمذة المعرفية، مما قد يساعد في تنمية 
مهدارات  –مهارات معرفية ) األول الثانوي الصف لطالب الالزمة  مهارات القرن الحادي والعشرون بعض   •

ومناسدبة لطبيعدة الدراسدة، وفدي  ( وذلدك ألنهدا مناسدبة لمسدتوي الطدالب ات معلوماتية رقميدةمهار   –حياتية  
  ضوء ما اتفقت عليه الدراسات السابقة واتفق عليه السادة المحكمون.

 :مواد وأدوات البحث
 الباحثة بإعداد المواد واألدوات التالية: قامت      
 مواد البحث: -أولا 
 . األول الثانوي الصف لطالب  الالزمة الحادي والعشرون القرن قاجمة بمهارات  -1
 .في دراسة الوحدة المختارة إستراتيجية التلمذة المعرفيةم عد وفقا  الستخدام  الطالب كتيب  -2
 المعلم اإلر ادي لتدريس دروس الوحدة المختارة .دلي   -3
 

 البحث: أداتا -ثانياا 
 اختبار مهارات القرن الحادي والعشرون. -1
 .س الدافعية لإلنجازمقيا -2

 

 مصطلحات البحث:
إسدددتراتيجية تدددريس قاجمددة علدددى النظريددة البناجيددة تتضدددمن  بأنها: إجراجياً  الباحثددة وت عددرفها التلمددذة المعرفيدددة: -1

مجموعة من المراح  التعليمية متتابعة ومتسلسلة، كالنمذجة والسقاالت التعليمية، التأم ، التوضيح والتدرب علدي 
 مثلة النظرية والعملية، لمساعدة الطالب علي فهم أعمق لمادة التاريخ واكتساب مهاراته.يد خبير، واأل

 ب يحتاجها طدالالقدرات التي مجموعة من  "بأنها إجراجياً  الباحثة وت عرفها مهارات القرن الحادي والعشرون:  -2
  بحيدث تمكدنهم مدن الرقميدةماتية تضمن مجموعة من المهارات المعرفية والحياتية والمعلو تالصف األول الثانوي و 

وتقدداس بالدرجددة التددي يحصددلون عليهددا فددي االختبددار الم عددد  لحيدداة المسددتقبليةالتعامدد  مددع مجتمددع المعرفددة والعمدد  با
 لذلك".
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اسددتعداد ثابددت نسددبي ا فددي  خصددية طالددب الصددف األول  بأنها: إجراجياً  الباحثددة وت عددرفها الدافعيددة لإلنجدداز: -3
والتفدود فدي نجداح الإ باله علي دراسة وحدة )حضارة مصر القديمة(، ومثابرته في سبي  بلوغ الثانوي، يحدد مد   

وتقدداس بالدرجدة التدي يحصد  عليهددا فدي المقيداس الم عددد والطمددوح فدي مسدتقب  أفضد ، تحقيدق األهدداف المنشدودة، 
  لهذا الغرض.

 

  منهج البحث: 
ال يقتصددر علددى مجددرد وصددف الظدداهرة بدد  يددتم وضددع  الددذي التجريبدديعلددى المددنهج  الحددالياعتمددد البحددث       

 اعتمد البحث علي التصميم التجريبي التالي:و يتضمن جميع العوام  والنتاجج وإجراء التجربة،  تجريبيتصميم 
 بإستراتيجية التلمذة المعرفية.الذين يدرسون الوحدة المختارة   الطالب المجموعة التجريبية : وهي مجموعة   -أ
 ا للطريقة المعتادة .الذين يدرسون نفس الوحدة المختارة وفق   الطالب وهي مجموعة   المجموعة الضابطة : -ب 

 

 البحث: تإجراءا
 لإلجابة عن أسئلة البحث الحالي والختبار صحة فروضه اتبعت الباحثة اإلجراءات التالية :

اإل .1 البحث إلعداد  في مجال  السابقة  والدراسات  والبحو   التربوية  األدبيات  علي  النظري اإلطالع  طار 
 . حول إستراتيجية التلمذة المعرفية ومهارات القرن الحادي والعشرون والدافعية لإلنجاز

وعرضها علي    لطالب الصف األول الثانوي المناسبة  بمهارات القرن الحادي والعشرون    قاجمة  إعداد تم   .2
 رحاتهم. وتعديلها في ضوء آراجهم ومقت للطالب لتحديد مدي مناسبتها   المتخصصين المحكمين

دلي  إر ادي للمعلم  إستراتيجية التلمذة المعرفية، و   الوحدة المختارة باستخدام  كتيب الطالب لدراسةإعداد   .3
التلمذة المعرفية  لتدريس الوحدة المختارة باستخدام   وتم عرضهما في صورتهما األولية علي إستراتيجية 

اسات االجتماعية إلبداء الرأي حولهما مجموعة من المتخصصين في المناهج وطرد تدريس التاريخ والدر 
 وإجراء التعديالت الالزمة . 

لإلنجاز وعرضهما اختبار:البحث  أداتاإعداد   .4 الدافعية  ومقياس  والعشرون  الحادي  القرن  علي    مهارات 
 إجراء التعديالت الالزمة.المتخصصين إلبداء الرأي فيهما, و 

بم .5 الثانوي  األول  الصف  طالب  من  البحث  عينة  ومجموعة  اختيار  تجريبية  كمجموعة  أسوان  حافظة 
 ضابطة. 

 ا . البحث علي العينة المختارة قبلي   أداتاتطبيق  .6
وتدريس نفس  إستراتيجية التلمذة المعرفية  تدريس الوحدة المختارة لطالب المجموعة التجريبية باستخدام   .7

 الوحدة لطالب المجموعة الضابطة بالطريقة المعتادة . 
 العينة المختارة بعدي ا .  لبحث عليأداتا اتطبيق  .8
 تفسيرها. تها إحصاجيا و رصد النتاجج ومعالج .9
 تقديم التوصيات والمقترحات في ضوء نتاجج البحث. .10
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 اإلطار النظري 
تنمية  إلى يسعى الحالي البحث  نكا لما      في  المعرفية  التلمذة  إستراتيجية  استخدام  فاعلية  علي  التعرف 

لدافعية لإلنجاز، فالجيء التالي من البحث يتعرض لمتغيرات البحث بالدراسة وا  مهارات القرن الحادي والعشرون 
 بالشرح والتحلي  وهي:  والتحلي ، ويشم  اإلطار النظري للبحث ثالثة محاور أساسية، سيتم تناولها

 . التلمذة المعرفيةإستراتيجية : أولا 
 .مهارات القرن الحادي والعشرون ا:ثانيا 

 ز. ثالثاا: الدافعية لإلنجا
 المحور األول: إستراتيجية التلمذة المعرفية 

هذا        المعرفيةيتناول  التلمذة  إستراتيجية  ماهيتها،    المحور  تستند عليها، ،  ومراحلهامن حيث  التي  واألسس 
والتعلم،همية  أ و  التعليم  في  في،  أبعادها  استخدامها  لهذه وتعلمه  التاريختعليم    واستخدامها  توضيح  يلي  وفيما   ،

  ر:العناص
•  :  : التلمذة المعرفية ماهية إستراتيجيةأولا
وزمالجه  عد ي         النظرية    (Colins et al,1992)كوليني  هذه  على  المعرفية  التلمذة  اسم  أطلق  من  أول 

المشتق اسمها من مفهوم التلمذة التقليدية الخاصة بتعلم الصناعات والحرف اليدوية حيث يتم تدريب الفرد على 
راف مدربه، حيث يستطيع المتدرب مالحظة حركات هذه الحرفة خطوة خطوة بسهوله ويسر حرفة ما تحت إ 

تلك  من  المتدرب  يتمكن  حتى  تدريجي ا  المدرب  وتوجيه  إ راف  تحت  األداجية  المهارات  على  التدريب  ويستمر 
     (Malick,et al,2014:p5) ت المهارا

 

"إحدد  االسدتراتيجيات التدي تقدوم علدى ( التلمدذة المعرفيدة بأنها:6: 2010علدي،  ربيدع وزيندب وت عرف )أنهار        
للمتعلمين في سدياد اجتمداعي، إذ يدتم توجيده الطالدب مدن قبد  المددرس أو   ةمهام حقيقيالتعلم البناجي، تبنى على  

الذي يوجههم، ويقدم لهم النصح والتلميحات  وبمساعدة المدرس ،من  ركاء التعلم، عن طريق التفاع  فيما بينهم
 ".لح  المشكالت التعليمية التي تواجههم

 

علدددى فكدددرة  اأيضددد  تعتمدددد الممارسدددة واألداء، وتعتمدددد  تيجيةراإسدددت"( بأنهدددا 58: 2014، كمدددا عرفتهدددا )أحمدددد       
 ".  المدرس الطالب بالمساعدة واإلر اد، والتوجيه من قب المحاكاة نفسها، ويتم عن طريقها تعّلم

 

( بأنها تطبيق ا تربوي ا يعم  علي ترجمة مبادئ النظريدة البناجيدة، وتعمد  3،  2015وعرفتها )ناهد الشوبكي،        
علدددي تحقيدددق عمدددق الفهدددم للمسددداج  والمشدددكالت، ويعتمدددد علدددي أكثدددر مدددن أسدددلوب معرفدددي كالنمذجدددة والسدددقاالت 

 التعليمية، التأم ، التوضيح والتدرب علي يد خبير.
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( بأنهددا نمددوذج لتقيدديم الددتعلم النشدد  يسدداعد 181، 2015وقددد عرفهددا )حمدددي عبددد العييددي وهدددي الهندددال،       
المدتعلم علدي توليدد المعرفدة وبنداء المعداني والتعبيدر عنهددا بشدك  فدردي أو جمداعي، مدن خدالل نمداذج وأدلدة عقليددة 

ف والنمذجدددة العقليدددة، والتأمددد  والتعبيددددر وعمليدددة ويدددتم ذلدددك عبدددر عمليدددة مدددن التلمدددذة قاجمدددة علدددي التددددريب المكثددد
واالسددتطالع واالكتشدداف، وتحتدداج عمليددة التلمددذة لمنظومددة مددن الدددعم والمسدداعدة المعرفيددة )التسددقي ( القاجمددة علددي 

 التوجيهات والتلميحات واألمثلة النظرية والعملية.
 

ا )حلمي الفي  ،       قاجمدة علدى النظريدة البناجيدة, يدتعلم  س( بأنها إسدتراتيجية تددري125: 2016كما عرفها أيض 
 –التعبيدر –السدقاالت  –التددريب  –الطلبة فيها مدن خدالل عددة إجدراءات متتابعدة وخطدوات متسلسدلة هدي) النمذجدة

 االستكشاف(.                -التأم  -التفسير
 

يدة البناجيدة والتدي مدن ( بأنها "مجموعة من المراحد  التعليميدة التعلم125:  2017وعرفها )عباس المشهداني،     
خاللهددا يمكددن نمذجددة المواقددف التعليميددة )الفعليددة والعمليددة( وتسددقيلها والتدددريب عليهددا والتأمدد  عددن طريددق المقارنددة 
والتوضدديح والتعبيددر واالستكشدداف مددن خددالل عمدد  الطددالب مددع بعضددهن الددبعض فددي مجموعددات، والعمدد  ضددمن 

 مرتبطة بالواقع". مهام حقيقية لتطبيق ما تعلموه ضمن مواقف فعلية 
 

ا بأنهدا: إسدتراتيجية تددريئ ةائمدة علدر النظريدة البنائيدة تت دمن       من خالل ما سبق يمكن تعريفها إجرائيدا
مجموعة من المراحل التعليمية متتابعة ومتسلسلة، كالنمذجة والسدقالت التعليميدة، التأمدل، التو ديل والتددر  

 لمساعدة الطال  علي فهم أعمق لمادة التاريخ واكتسا  مهاراته. علي يد خبير واألمثلة النظرية والعملية،
 

  :التلمذة المعرفية إستراتيجيةاألسئ التي تستند عليها ثانياا: •
 : يمكن تلخيصها بافتي األسسالتلمذة المعرفية على عدد من  إستراتيجيةتستند      
  .ء العملية التعليميةالذهنية للطالب قب  بد  واألنشطةالوعي بالعمليات المعرفية  -1

 . التأكيد على ا ترا  الطالب بشك  فعال في الموقف التعليمي2- 
 .الحلول لها إيجاد المشكالت التعليمية التي يعم  الطالب على  إثارة3- 
 . متنوعة في التعلم وأنشطةتفكير الطالب عن طريق  يامهم بمهام حقيقية   إثارة4- 
 .السابقة للطالب  التأكيد على المعلومات والخبرات 5- 
 لعم  بشك  تعاوني ضمن مجموعات في سياد تفاعلي اجتماعي ا -6

 .بين المدرس والطالب، والطالب فيما بينهم األدوارتوزيع 7-
 . من قب  المدرس وإر اد البحث عن مصادر تعلم مختلفة، بتوجيه، 8-
 .االعتماد على النمذجة، والتسقي ، والمساعدة والدعم من قب  المدرس9.

 ( 186ص 2014: ، ارالبيطحمدي المنشودة. ) األهدافتقويم عملية التعلم والتحقق من تحقيق 10-
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  ة:مراحل التلمذة المعرفيثالثاا: •
 التلمذة المعرفية، تتقدم وتتأخر حسدب  إلستراتيجيةهنا  خطوات ومراح     أن  إلىتشير األدبيات والمصادر        

 :وجهة نظر المدرس تتمث  بافتي
 

، وفيها يبدأ المدرس بعدرض العمليدات واالسدتراتيجيات لإلستراتيجيةوهي المرحلة األولى Modelin:  ةالنمذج1-
 بواسددطةالمثددالي،  األداءاسددتعمالها وعمليددات التفكيددر المتضددمنة فددي  وأسددباب المهمددات التعليميددة،  الالزمددة لتنفيددذ 

، واكتساب مجموعة كاملة من فاهيميصوت عال للطالب ببناء نموذج مبيسمح التفكير    إذ   ،التفكير بصوت عال
بالمالحظددة ألداء المهددارة بشددكلها الصددحيح، ويعمدد  المدددرس، أو الطددالب المؤهلددون كنمدداذج  ت المعرفيددةراالمهددا
                                                  Coilins,1991,p38)، (.للمعرفة

 

العملي للتلمذة المعرفية يتم تقدديمها  اإلطارح  المشكلة في أكد كولني أهمية النمذجة  أّلن معظم مهمات   وقد    
 (638ص 2008: ،هأبو هددر توضديح مفصد  لقدرارات حد  المشدكلة، واألسدباب وراء اتخاذهدا) عقليا   لذا يليم تقدديم

 جاألنمدوذ   ألن رات تعلديم المهدا أثنداءا  فدي يدمفاهيم أنموذجداالطدالب  إعطداء ومن العوام  المهمة في نجاح التلمذة
دم فددي محدداوالتهم لمتعليدديود ا   وبالتددالي يسددمح لهددم بددالتركيي علددى مهددارة معقدددة لتنفيددذ  األوليددةمددين بددالمنّظم المتقددّ
  (Farnham,1990,p77).التنفيذ 

 وتتطلب عملية النمذجة ما يلي:
 نمذجة أداء الخبير. -
 مرتفع. تشجيع الطلبة للتفكير كالخبراء، ومعاملتهم على أنهم كذلك.التعبير عن األفكار بصوت  -
 نمذجة األداء ضمن سياقات مختلفة ليسه  نق  التعلم. و عرض كيفية التعام  مع الصعوبات. -
 

في هذه المرحلة يبددأ المددرس، أو الطالدب المؤهد ، بتقدديم المسداعدة التدي يحتاجهدا Scaffolding : التسقيل-2
والمهدارات ت، رابعدض القدد  إكسابهمويتم تقلي  مستو  المساعدة وفقا  لمستو  التقدم، بقصد   وقتي،الطالب بشك   

، تعلمهدددم بشدددك  تعددداوني، أو فدددردي حسدددب مدددا يقتضدددي الموقدددف التعليمدددي التدددي تمكدددنهم، وتدددؤهلهم لمواصدددلة بقيدددة
ا الددعم بشدك  مبا در مدن قبد  التسقي  ييود المتعلمين بالدعم ذي المستو  المالجم، والوقت المناسب، ويكون هدذ و 

 ك  مقترحات وتوجيهدات، وعنددما يدتمكن الطدالب مدن العمد  بمفدردهم، فدأن الددعم يخفدف، أو  المدرس، أو على
  .عملهم في مواقف حقيقية أثناءصعوبة، وأن يقدم لهم الدعم في  أكثر يقوم المدرس بإعطاء الطالب مهمات 

 

الضوء على الرؤ  مما يساعد على مراجعة ما تم القيام به بهددف  يعني القيام بتسلي Reflection : التأمل3-
 أن يحص  الطلبة على فرص توجيهية للنظر في وتحلي  أداء المجموعات، و تفحص الفهم والتطور.

 

وهنددا يعطددى للطددالب الفرصددة لمراجعددة جهددودهم المبذولددة إلكمددال المهمددة التعليميددة، وتحليدد  أداجهددم بمقارنتدده      
طالددب  لتحليدد  مددا سددواء المدددرس، أو الطالددب المؤهدد  لهددذا الدددور، وفددي نهايددة المطدداف هددو وقددت ال جوذ بددأداء النمدد
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 طالبددددددددددده علدددددددددددى القيدددددددددددام بهدددددددددددذه الخطدددددددددددوة، ومقارندددددددددددة المعلدددددددددددمويشدددددددددددجع  ،تحسدددددددددددينهن تعلمددددددددددده، وكيددددددددددد  يمكددددددددددد
 .تحسين عملهم ية، ورؤية كيفالمعلمبكفاءة  كفاءتهم

 

 أربعة مستويات للتأمل: Collinsاةترح وةد 
 : تظهر عندما يعرض المعلم النموذج ألول مرة.Limitationقليد الت -
 : وتظهر عندما يسج  المعلم األحدا  ويعيد قراءتها أو اسمعها منتقدا ومقارنا.Replayاإلعادة  -
 :تتبع حركات الخبير ومقارنتها حركات المتعلم.Abstractedاإلعادة المجردة  -
- :Spatial Reification   خصي. تأدية الحركات بشك  

فددي الطريقددة التددي تجعدد  المتعلمددين يبرهنددون علددى  ويتمثدد Articulation: التعبيددر التو دديل والددتلف  أو -4
ومبدررات  أسدباب والتلفظ بها، وطريقة تفكيدرهم، فدي حد  المشدكالت التعليميدة، ويقددمون  معرفتهم بالعملية المعرفية

لتشدار  فدي وجهدات النظدر والتعداون، ويعبدرون بوضدوح يسدتعملونها با اتخداذهم القدرارات حدول االسدتراتيجيات التدي
واجههددم  وبددذلك يسددتطيعون تعمدديم، وتطبيددق مددا  عمليددة حدد  المشدداك  التددي وأبعدداد عددن نتدداجج تعلمهددم، ومعددارفهم، 

والعدرض، والمناقشدة، وكتابدة  تعلموه وفهموه في مواقف جديدة، ويتم التعبير عن ذلك بطراجق متعدددة، كالتوضديح،
 ديم النتددداجج، والددددفاع عدددن األفكدددار التدددي اكتسدددبوها فدددي بيئدددة الدددتعلم، وتعبيدددر الطالدددب عمدددا تعلمددده،التقدددارير، وتقددد

تفاعلي  لتنقية الفهم وتعميقه، وتتاح الفرصة لنسج   -الجماعة في جو اجتماعي  أعضاءيجع  التعلم واضحا  لد  
 .التعلم التعبير في خبرة

ثنداء التددريب ومحداوالتهم إلكمدال المهمدات المكلفدين ويتضدمن مالحظدة الطدالب فدي أCoaching:  التددريب5-
والمسدداعدات، والتغذيددة الراجعددة، والعبددارات التذكيريددة حددين الحاجددة، والمهددام الجديدددة التددي  بهددا، وتقددديم التلميحددات،

جواندب  إلدىالمدرس، أو الخبير، ويساعد التدريب على لفت انتباه الطدالب  أداءقريب من  أداجهمجع   إلىتهدف  
، ويقدوم المددرس فدي هدذه المرحلدة بتددريب إليهدايلتفتدوا  قة من المهمات التعليمية، قدد يكوندوا غفلدوا عنهدا، أو لدمساب

ويحددثهم تسددجي   إ ددرافهتحددت  ، ويراقددب مجدداميعهم وهددم يددؤدون،واألدوات الطددالب علددى كيفيددة التعامدد  مددع المددواد 
 ب، مددددددددددع تددددددددددر  مسدددددددددداحة لهددددددددددمعملهددددددددددم التعدددددددددداوني بالشددددددددددك  المطلددددددددددو  أداءالمالحظدددددددددات، ويسدددددددددداعدهم علددددددددددى 

 .باالستكشاف
 فيما يأتي: صفات المدر  الفعالويمكن تلخيص 

 يراقب أداء الطلبة عن كتب لمنعهم من الخروج عن ما هو مطلوب  -
 يتر  الحرية للطلبة بالتحر  واالستكشاف وح  المشكالت  -
 يساعد المتعلمين على تأم  أداجهم ومقارنته بأداء افخرين -
 المشكلة ليقوم تعلم الطلبة.يستخدم تدريبات لح   -
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التددي يستكشددف فيهددا الطالددب الصددي  النهاجيددة للقددوانين  األخيددرةوهددي الخطددوة Exploration: الستكشدداف -6
المرحلدة يدتم تشدجيع الطدالب علدى  يدامهم باكتشداف عمليدات حد  المشدكالت، والبحدث  بشدكلها النهداجي، ففدي هدذه

علددى المعرفددة بأنفسددهم لتحقيقهددا، ويكددون تقددديم المسدداعدة مددن  ، والحصددولأهدددافهموالتقصددي، كمددا يشددم  تحديددد 
 .متحكما  في عملية التعلمه لمتعلم المعلومات بنفسه مما يجعلالمدرس بشك  محدود، ويكتشف ا

 في هذه المرحلة على المعلمين القيام بما يلي:و
 التخفي  من نظام الدعم. -
 تشجيع استقاللية الطلبة. -
 توفير األهداف العامة. -
 يع الطالب لوضع أهدافهم.تشج -
 التشجيع على تشكي  وح  المشكالت. -

 

 الفترا ات األساسية للتلمذة المعرفية:رابعاا:
 المعرفية علي مجموعة من الفترا ات: ةتقوم إستراتيجية التلمذ     
كددي ي عددد الددتعلم عمليددة نشددطة وحيويددة فددالفرض مسددتعد داجمددا لتعدددي  عملياتدده المعرفيددة ل الفتددراض األول: -1

 تصبح أكثر مناسبة من خالل مشاركته الفعالة التي تؤدي إلي بناء المعرفة والخبرات المتنوعة.
 تتهيأ للفرد أفض  ظروف التعلم عندما يواجه مشكالت ومهام حقيقية.الثاني: الفتراض  -2
 سلو  الفرد الظاهر أو تقريره الذاتي عما يدور بداخله هو أساس تعلمه.  الفتراض الثالث: -3
يحتدداج المددتعلم إلددي مسدداعدات يقدددمها المعلددم بهدددف اسددتثمار طاقاتدده وقدراتدده وخبراتدده  تددراض الرابددع:الف -4

 لممارسة إجراءات التعلم، ثم تنتق  مسئولية التعلم من المعلم إلي المتعلم.
إن عمليددة التفاعدد  مددع افخددرين تجعدد  المددتعلم يعيددد بندداء معرفتدده فددي أثندداء عمليددة  الفتددراض الخددامئ: -5

 (31: 2016)إيمان عصمت،  عملية معرفية اجتماعية ذهنية التعلم
 

ا: •   :أبعاد التعلم للتلمذة المعرفيةخامسا
 ابناجيدة وكمدلبندات  أوواسدعة،  أبعداد لبيئة تعلم مثالية للتلمذة المعرفية، لهدا قدمت العديد من الدراسات إطار ا        
  :(152:2017(، )عباس المشهداني، 124: 2015(، )حنان عبد الهادي، 245: 2010)أسيا حامد،  يلي
موضددوع الدددرس، ويحتدداج  وإجددراءات تركددي المدددارس عددادة علددى المفدداهيم، والحقدداجق، Content: المحتددو   -1

 :االستراتيجيات للمعرفة للعم  بفعالية في موقف تعليمي وهي ثالثة أنواع من إلىالطالب 
 الخبراء الخبرةاستراتيجيات ح  المشكالت التي يتعلم منها  -أ
 المعرفة: تشم  صياغة األهداف، التخطي ، التقويم، المراجعة إدارةاستراتيجيات  -ب 
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اسددتراتيجيات الددتعلم: وهددي كيدد  يددتعلم، بمددا فددي ذلددك استكشدداف مجدداالت جديدددة للحصددول علددى المييددد مددن  -ج
 .تكوين المعرفة التي يمتلكها وإعادة المعرفة في موضوع ما،

 وأسداليب التدريس للطالب فرصة المالحظدة والمشداركة  طراجقينبغي أن تمنح Methods : طرائق التدريئ -2
حدب االسدتطالع، واالستكشداف، واالسدتقاللية بشدك  مدنظم، عدن طريدق التددريب الدذي يقدوم   متنوعة تشجعهم على

 .إليهموكلة التعلم للمهمات الم أثناءالدعم للطالب )التسقي ( في  به المدرس، وتقديم التلميحات، وتقديم
وتعندي تنظديم الدتعلم وفدق مراحد ، بحيدث يبندي المدتعلم المهدارات المتعدددة Sequencing: تسلسل التدريئ -3

ويكتشددف الظددروف التددي تنطبددق عليهددا، وهددذا يتطلددب سلسددلة مددن المهددام والمواقددف الالزمددة لحدد   الالزمددة للددتعلم،
 .ى مجاالت التعلم قب  الدخول في التفاصي ليتعرف الطالب علم الت التعليمية، والتدرج في التعلالمشك
التلمدذة المعرفيدة، تجسديد  إسدتراتيجيةينبغدي لبيئدة الدتعلم وفدق Sociologyof teaching: مجتمدع التددريئ-4

يتعلم الطالب متى؟ وأين؟ وكي ؟ تطبق المعرفدة فدي مواقدف جديددة، ولهدذا تددعوا هدذه  إذ  مواقف التعلم الحقيقية،
 المشكالت، وانجاز المهمات  للعم  معا  لح الطالب  تيجيةرااإلست

 

ا:  مميزات التلمذة المعرفية:سادسا
 :بما يأتي  أبرزهاالتلمذة المعرفية بعدد من الممييات نلخص  إستراتيجيةتتميي       

 .تعطي الفرصة للطالب للمالحظة والمشاركة واالبتكار بشك  تعاوني1-
 .م الحقيقي في بيئة واقعيةتشجع الطالب على التفكير النشاط، والتقوي 2-
 .أفض تساعد الطالب على االحتفاظ بمعرفتهم بشك  3-
 .تعم  على زيادة مهارات التفاع  االجتماعي بين الطالب 4-
 .التعلم الواقعي الحقيقي إلىتييد الثقة بالنفس وتنق  الطالب 5-
 .واالبتكار لديه اإلبداعتحفي الدافعية لد  المتعلم وتنمي 6-
 االستطالع والبحث.  تشجع حب 7-
 . تسهم في توليد قوة دفع وحماس لد  المتعلمين، وتحفي الرغبة وتييد الثقة لديهم8-
 .تييد من معارف المتعلم وتصق  مهارته خارج إطار التعلم من الكتب المدرسية9-

 . تساعد على إقامة عالقة صداقة متينة ومثمرة بين المتعلم وبين ذوي الخبرة واالختصاص 10-
 

 : التلمذة المعرفية إستراتيجيةوالطالب في  المعلمالتي يؤديها  األدواربعاا:سا
عدددن بعضدددها الدددبعض ويمكدددن تلخددديص تلدددك  تختلدددف اإلسدددتراتيجيةضدددمن هدددذه  اأدوار  والطالدددب  المعلدددم يدددؤدي     
 :بما يلي  األدوار
ذي يقتدي بده الطدالب فدي يمث  النموذج ال إذ ا في التلمذة المعرفية، مهم   ار  يؤدي المدرس دو  المعلم:دور  -2

راتيجيات الالزمددة إلكمددال مرحلددة النمذجددة، فيقددوم بعددرض العمليددات واالسددت عمليددة الددتعلم، وخاصددة فددي
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بشددك  مؤقددت  واإلر دداد الددذي يقدددم الدددعم  التعليميددة، ويددؤدي دور المر ددد والموجدده، والناصددح المهمددات 
المختلفددة فددي  مصددادر الددتعلم إلددىللطددالب، فددي مرحلددة التسددقي ، والتدددريب، ويسدداعد الطددالب وير دددهم 

مرحلددة االستكشدداف، وقبدد  يقددوم بتنظدديم الطددالب فددي مجموعددات تعاونيددة، ويهيددع جددوا  اجتماعيددا  تفاعليددا  
  .يشجع الطالب على حب االستطالع والبحث والتقصي نهأللتعلم، كما 

أهداف الدتعلم، عدن  إلى مهما  في الوصول دور العملية التعلم، ويؤدي  ر ا يكون الطالب محو   :دور الطالب -3
 مهيدأكدان  إذااالجتماعي مع المدرس، أو مدع زمدالءه، وقدد يقدوم بددور الخبيدر   طريق المشاركة والتفاع 

الفهددم بنفسدده عددن  إلدىندده يتوصدد  أوالددتلفظ، كمدا  لدذلك، ويقددوم بشددرح ومناقشدة معرفتدده فددي مرحلدة التعبيددر
المختلفددة لتحقيددق  ات مددن مصددادر الددتعلمطريددق المالحظددة، والتدددريب، والبحددث والتقصددي عددن المعلومدد

 .التعلم المنشودة أهداف
 

 الدراسات السابقة عن إستراتيجية التلمذة المعرفية:
فقد نشد  العديدد ا ألهمية استخدام استرايجية التلمذة المعرفية في تنمية عديد من النتاجات التعليمية الهامة نظر     

 ات:من هذه الدراسمن الباحثين في استخدامها، 
التدي هددفت إلددي التعدرف علدي فاعليددة برندامج قداجم علددي التلمدذة المعرفيددة  (:2014دراسدة عبددد الدرحيم أمددين   -

لتنمية مهارات القراءة الناقددة لددي طدالب  دعبة اللغدة العربيدة، وتوصدلت إلدي فاعليدة البرندامج  فدي تنميدة مهدارات 
 القراءة الناقدة لدي الطالب مجموعة البحث.

فعاليدة برندامج تددريبي قداجم علدي أنمدوذج التلمدذة فدي التدي هددفت التعدرف علدي  (:2016ي الفيدل  دراسة حلمد  -
وتوصددلت النتدداجج إلددي وجددود  ،تحسددين مهددارات التفكيددر االسددتراتيجي وكفدداءة الددتعلم لدددي طالبددات المرحلددة الثانويددة
لقيداس البعددي لمهدارات التفكيدر فرود دالة إحصاجي ا بين متوسطي طالبات المجموعتين التجريبيدة والضدابطة فدي ا

  االستراتيجي وكفاءة التعلم لصالح المجموعة التجريبية.
التلمددذة المعرفيددة فددي  إسددتراتيجيةأثددر اسددتخدام التددي هدددفت التعددرف علددي  :(2017 المشددهدانيعبدداس دراسددة  -

تفددود  إلددياسددة ، وتوصددلت الدر الصددف األول المتوسدد  وتفكيددرهن الجددانبي تحصددي  مددادة الرياضدديات لددد  طالبددات 
 مجموعة البحث علي المجموعة الضابطة في التحصي  والتفكير الجانبي.

المعرفيددة فددي  ةفاعليددة التلمددذ  علدديالتددي هدددفت التعددرف  (:2017دراسددة عبددد ب البلددوي ومحددار  الصددمادي  -
فدرود دالددة  وجدود تنميدة مهدارات التفكيددر الرياضدي لددي طددالب السدنة التحضديرية بجامعددة تبدو ، وأظهدرت النتدداجج 

 رإحصددداجي ا بدددين متوسدددطي طدددالب المجمدددوعتين التجريبيدددة والضدددابطة فدددي االختبدددار البعددددي عندددد مسدددتويات التفكيددد
 المجرد، والناقد، واإلبداعي  لصالح المجموعة التجريبية.

التلمدذة المعرفيدة فدي  إسدتراتيجيةثدر أالتي هدفت التعرف علي  (:2018   دراسة ر ا العجيلي وصالح الالمي  -
أظهددرت النتدداجج و  ،متوسدد  يالصددف الثددانوحددب االسددتطالع لددد  طددالب  اإلسددالميتحصددي  مددادة التدداريخ العربددي 

 .ومقياس حب االستطالع  باختبار التحصيتفود المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة 
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ة فدي تددريس أثدر اسدتخدام التلمدذة المعرفيدعلدي التدي هددفت التعدرف  (:2018  السدالماتخيدر  محمدددراسدة  -
، وتوصدلت النتداجج إلدي وجدود مهدارات اإلدرا  الفدوقي لدد  طدالب المرحلدة الثانويدة ةالتحصي  وتنميالفييياء على  

فرود دالة إحصاجي ا بدين متوسدطي طدالب المجمدوعتين التجريبيدة والضدابطة فدي القيداس البعددي لمهدارات اإلدرا  
  الفوقي والتحصي  لصالح المجموعة التجريبية.

 حور الثاني الم
 مهارات القرن الحادي والعشرون 

مهددارات القددرن و  تهددا،أهددداف تنمي مددن حيددث ماهيتهددا، مهددارات القددرن الحددادي والعشددرون يتندداول هددذا المحددور      
 ، وفيمددا يلددي توضدديح لهددذه، تصددني  مهددارات القددرن الحددادي والعشددرون الحددادي والعشددرون وتعلدديم التدداريخ وتعلمدده

  العناصر:
 هارات القرن الحادي والعشرون:أول: ماهية م

لشدددراكة بدددين قطددداع ل ة ددداجع االسدددتخدام يعندددي النتددداجج المبا دددر  ن مهدددارات القدددرن الواحدددد والعشدددرين مصدددطلحإ     
كري للتعليم القدومي االقتصاد وأصحاب القرار السياسي من جهة، والتربويين من جهة أخر  من أج  بناء إطار ف

عليم من الروضة إلدى نهايدة المرحلدة الثانويدة، وقدد اتبدع هدذا النظدام فدي العديدد ناء نموذج لنظم التببهدف تطوير و 
مفهدوم مهدارات القدرن الواحدد والعشدرين يبندى بمعندي أن من الدول مث  الواليات المتحددة األمريكيدة وكنددا وانجلتدرا. 

سدات والمراكدي الصدناعية، على  راكة المؤسسات التربوية مث  المراكي البحثية والمدارس والجامعات، وبدين المؤس
مثدد : رجددال األعمددال وأصددحاب المشدداريع والصددناعات الصددغيرة، وكددذلك مؤسسددات التكنولوجيددا واإلعددالم، وأيضددا 
 أوليدداء األمددور ومؤسسددات المجتمددع، كمددا يبنددى علددى الشددراكة بددين المدددارس والجامعددات التددي تسددعى لتحقيددق رؤيددة

 (۱۰،  ۲۰۰9 ،ينا عادلسرية صدقي ود ) مهارات القرن الواحد والعشرين.
 

اسددتخدام  عالددة عدن كيفيددة الددتعلم مدع افخددرينبأنهدا فددرص ف (:۱۱۰،  ۲۰۱۱سددامية توفيددق   قدد عرفتهددا و       
 .المعرفة في ابتكار معرفة جديدة والتعلم المستمر، والقدرة على استخدام التكنولوجيا المتاحة

     

لدتعلم ل سدبيالها: القدرة على استخدام التكنولوجيدا واتخاذهدا بأن (۲۹۵،   ۲۰۱۳ريهام سالمة    كما عرفتها        
 الفعال والمستمر لتأهي  الطالب وإعدادهم لمتطلبات سود العم .

 

بأنهددا: مجموعددات مددن المهددارات الضددرورية لضددمان اسددتعداد  (6،  ۲۰۱4نددوال بددلبي   فددي حددين تعرفهددا       
فددي القددرن الواحددد  للمعلومددات والوسدداج  والتكنولوجيدداتخدام األمثدد  المتعلمددين للددتعلم واالبتكددار والحيدداة والعمدد  واالسدد

 والعشرين.
والعشددرين  بأنهددا:  القددرن الحددادي مهددارات Scott, Cynthia,2015, p3)   سددينثا سددكوتتعددرف و      

االتصدددال والتعددداون والتفكيدددر الناقدددد  "الكفدداءات والمهدددارات األساسدددية للنجددداح فدددي العمددد  والحيددداة وتشدددم  مهدددارات 
تحدديات القدرن  ناألساسدية للقدرن الحدادي والعشدرين، حيدث إات ي سيتم تدريسها في سياد الموضدوعاإلبداع، والتو 
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مجموعددة واسددعة مددن المهددارات األساسددية، والمهددارات االجتماعيددة، والمهددارات  الحددادي والعشددرين سددوف تتطلددب 
 .ى المجتمعات والكفاءات، وفهم القو  االقتصادية والسياسية التي تؤثر عل الثقافية،

 

إتقانهدا وتنميتهدا لتحقيدق  بأنها: "تلك المهارات التي يحتداج المتعلمدون إلدى) 10 :2015ض معو ت عرفها كما      
المشدكالت وأيضدا  مهدارات التواصد  والتعداون  أهددافهم، وتشدم  مهدارات: التفكيدر اإلبدداعي، والتفكيدر الناقدد، وحد 

الجمددداعي، ومهدددارات مدددا وراء المعرفدددة  أي: أن مهدددارات القدددرن الحدددادي  والدددوعي العدددالمي والتوجددده الدددذاتي، والعمددد 
 :الفرد على أداء المهام وح  المشكالت التي تواجهه من أج  تحقيق التنمية البشدرية، مثد  والعشرين تعني مقدرة

 المعلومات واالتصاالت  القدرة على التواص  بشك  فاع ، وكفاءة تعتمد على المعارف ومهارات تكنولوجيا
 

 يحتاجهددداالقددددرات التدددي بأنهدددا  مهدددارات القدددرن الواحدددد والعشدددرين( 590، 2019خليدددل  إبدددراهيم  وقدددد عدددرف     
لتفكيدددر الناقدددد وحددد  فدددي امثددد  تلحيددداة المسدددتقبلية، والتدددي يجدددب تنميتهدددا وت  للنجددداح فدددي المدرسدددة والعمددد  لب لطدددالا

 .وجيه الذاتيالمشكالت، االتصال والتعاون الثقافة المعلوماتية، المبادرة والت
 

القددرات التدي بأنهدا  مجموعدة مدن  والعشدرينمما سبق اسدتنتج  الباحثدة تعريده مهدارات القدرن الحدادي      
 دددمن مجموعدددة مدددن المهدددارات المعرفيدددة والحياتيدددة والمعلوماتيدددة تالصدددأل األول الثدددانوي وت  يحتاجهدددا طدددال

وتقداس بالدرجدة التدي   لحيداة المسدتقبليةمدل باوالتكنولوجية؛ بحيث تمكنهم من التعامل مع مجتمع المعرفة والع
 يحصلون عليها في الختبار الُمعد لذلك.

 

 :تنمية مهارات القرن الواحد والعشرين أهدافثانياا: 
أن التعلدديم الددذي نقدمددده ألبناجنددا يحددددد  خصددية المجتمدددع،  أصدددبح هنددا  اتفدددادفددي القددرن الواحدددد والعشددرين       

فراد، وهكذا أصبح التعليم أهم مسئولية تقوم بهدا األمدة والدولدة، ومدا يحتمده ذلدك مدن ونوعية الحياة التي نعيشها كأ
 (۱۲۷ ،۲۰1 1 ويمكن تلخيص ذلك فيما يلي كما أو حته سامية توفيق  ،اتخاذ مبادرات جديدة

أن يتخصددص فددي أحددد و  ،نجدداح الطالددب يعنددي أن يحصدد  الطالددب علددى درجددات عاليددة فددي االختبددار لددم ي عددد      
ولكدن  ،أن يكدون الطالدب قدادرا علدى إعاندة نفسده )ماديدا( بعدد التخدرج،العلدوم الهندسدة االقتصداد()ت المعرفة  مجاال

بعد تغيير مفهدوم نظدام العمليدة التعليميدة تدم إضدافة مفداهيم أخدر  لنجداح الطالدب أن يفهدم حقوقده وواجباتده ليكدون 
و  إيجددابي علددى المسددتو  الشخصددي وعلددى أن يددرتب  بسددلو ، فددي المجتمددع، ويتعدداون مددع افخددرين عنصددرا فعدداال

ا علددى اتخدداذ مسددتو  المجتمددع الدددولي، ويتحمدد  مسددئولية أفعالدده والعمدد  بشددك  داعددم تجدداه افخددرين. أن يكددون قددادر  
 . وغير ذلك من األهداف منها:ويحللها بنفسه القرارات المبنية على المنطق والمدعمة بالحقاجق التي يجمعها

: فدددال يمكدددن أن تدددنجح مهدددارات القدددرن الواحدددد والعشدددرين دون تطدددوير المعرفدددة إتقدددان المدددادة األكاديميدددة ▪
األساسية للمادة األكاديمية للطالب، فلكي يتمكن الطدالب مدن التفكيدر بشدك  ناقدد والتواصد  بشدك  فعدال 
البد أن يبني ذلك على المعرفة األكاديمية  لهذا السبب فإن الموضدوعات األكاديميدة عنصدر أساسدي فدي 

 خاللها . نالمهارات ممهارات القرن الواحد والعشرين  حيث يمكن اكتساب تلك تنمية 
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، حدد  لطددالب قددادرين علددى التفكيددر الناقددد : تهدددف إلددى جعدد  امخرجددات مهددارات القددرن الواحددد والعشددرين ▪
االبتكددار و المشددكالت، االتصددال الجيددد، التعدداون الجيددد، التثقيدد  التكنولددوجي، المرونددة والقابليددة للتكيدد ، 

 .إلبداع، االهتمام بالشئون العالمية، التثقي  الماليوا
 

   :أهمية تنمية مهارات التعلم للقرن الحادي والعشرين لد  الطال ثالثاا:
لمهدارات القدرن الحدادي  يشك  التطور العلمي والتكنولوجي وعصر المعلومدات واحددا  مدن العناصدر األساسدية     

عصددر المعلومددات لتطددوير قدددراتهم الشخصددية،  هددب ومهددارات جديدددة فدديوالعشددرين نظددرا  للحاجددة الماسددة إلددى موا 
ومن  أن طالب كهؤالء  ف والتقنيات إلى مبدعين ومبتكرينالمعار  واالرتقاء بهم من مجرد طالب يمتلكون بعض 

المفيددددة فددي عصددر المعلومددات، كمددا أ دددارت العديددد مددن األدبيددات والدراسدددات  اإلبداعيددة توليددد مييددد مددن القيمددة
ن (، إلددى أ2019الغامدددي )منددي ودراسدة  ،(2014ودراسددة جدداد )(، 2014 دلبي )نددوال ومنهددا: دراسددة  ويدة الترب

 :بعض من هذه المهارات يحقق العديد من الفواجد  منها المتعلمامتال  
 .تييد من دافعية الطالب للتعلم، وتمكنهم من التصرف وقت األزمات  ▪
اتخدداذ القددرار  المجتمددع وتكسددبهم ثقددة بددالنفس، وقدددرة علددىتسدداعدهم علددى التفاعدد  والتعامدد  بإيجابيددة مددع  ▪

 .وتحم  المسؤولية
فرصددا  للتفاعدد   تنمددي قدددراتهم علددى مواجهددة المشددكالت الحياتيددة، وإيجدداد حلددول ابتكاريددة لهددا، وتتدديح لهددم ▪

 .بنجاح مع تكنولوجيا االتصال والمعلومات 
تنميتهددا  الحيدداة والعمدد   لددذا أصددبح تسدداعد الطددالب علددى تطددوير كفدداءاتهم التددي يحتاجونهددا للنجدداح فددي ▪

 وإكسابها للطالب من أهم أولويات التعليم في جميع المراح .
 

 :الدراسية الفصول في والعشرين الحادي القرن  لمهارات المعلم توظيه  في المؤثرة العواملرابعاا:
 :ة، منهاتتعدد العوام  المؤثرة في توظي  مهارات القرن الحادي والعشرين في الفصول الدراسي

تؤثر بشك  كبير في ممارسات المعلم، وتوظي  مهارات القرن الحادي والعشرين في الحصة : المعتقدات •
 .الدراسية، فقناعة واعتقاد المعلم بأهميتها تجعله يبذل المييد من الجهد لتنمية هذه المهارات في طالبه

س الفعالة التي يمكن من خاللها توظي   يقصد بها معرفة المعلم بطرد وأساليب التدري: التربوية  المعرفة •
 .مهارات القرن الحادي والعشرين بما يتناسب مع المحتو  التعليمي

معرفة المعلم بخصاجص المرحلة العمرية التي ي درسها تجعله يتعام   : للمتعلمين  النمو  خصائص  معرفة •
 .مع هذه المهارات بشك  جيد، ويقدمها بما يحقق الفاجدة منها

القرن  : المهنية  ية التنم   برامج • بمهارات  االهتمام  إلى  المعلم  توجيه  في  أساسي ا  دور ا  تؤدي  أنها  ال  ك 
 .الحادي والعشرين، وتقدم ما يساعد على إدرا  المعلم وفهمه األساليب التي تحقق ذلك بكفاءة عالية
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المعا :التربوي   اإلعداد  برامج • المعلم  بناء  خصية  في  مهمة  التربية مؤسسات  كليات  من تعد  لذا  صر  
المهم أن تعم  البرامج على تشكي  معتقدات إيجابية نحو أهمية مهارات القرن الحادي والعشرين، وطريقة  

 ( 256: 2018. )نسرين حسن،  توظيفها وتقويمها في الفصول الدراسية
 

ا:   :مهارات القرن الحادي والعشرين تصنيه خامسا
وفيمدا يلدي اسدتعراض  ارات الالزمدة للقدرن الحدادي والعشدرين،صنف العديد من التربدويين ومدن المنظمدات مهد     

 :لعدد من التصنيفات 

المركزي     -1 الشمالي  التربوي لإلةليم  المختبر   North Central Regional Educationalتصنيه 
laboratory .لمهارات القرن الحادي والعشرين ) ( فقد صنفها في أربع فئات رجيسةNCREL  ,2003 :) 

( هي المقدرة على استخدام التقنية الرقمية وأدوات االتصال، Digital Age Literacy)  عصر الرةميمهارات ال•
 والشبكات للوصول إلى المعلومات وإدارتها وتقويمها وإنتاجها للعم  في مجتمع المعرفة. 

اإلبداعي• التفكير  الذاتيInventive Thinking)  مهارات  والتوجيه  التكّي   مهارات  بها  يقصد  واالبتكار   (: 
 ومهارات التفكير العليا.  

(: تشم  مهارات العم  في فريق، والمهارات الشخصية Effective Communication) مهارات التصال الفّعال•
 واالجتماعية واالتصال التفاعلي.  

العالية• اإلنتاجية  واالستخدام High Productivity)مهارات  والتنظيم  واإلدارة  التخطي   مهارات  تشم   الفعال   (: 
 لألدوات التقنية في العالم الواقعي. 

 

 The Assessment andتصددنيه مشددروو تقددويم وتدددريئ مهددارات القددرن الحددادي والعشددرين    -2
stTeaching of 21 Century Skills Progect ,ATC 21s)  وقدد قسدمت هدذه المهدارات إلدى أربعددة

 (: Suto, 2013مجاالت تضم عشر مهارات رجيسة كما أوردتها سوتو )
(: ويضددم ثددال  مهددارات، وهددي اإلبددداع والتجديددد والتفكيددر الناقددد وحدد  Ways of Thinking) طددرا التفكيددر•

 المشكالت وصنع القرار. وتعلم كيفية التعلم، وما وراء المعرفة. 
 (: ويضم مهارتين وهما االتصال والمشاركة )فرد العم (. Ways of Working) طرا العمل•
 (: ويضم مهارتين وهما الثقافة المعلوماتية، وتقنية االتصال والمعلومات.Tools of Working) أدوات العمل•
(: ويضدم ثدال  مهدارات وهدي المواطندة المحليدة والعالميدة، Living in the word) مهدارات العديف فدي العدالم•

 والحياة والمهنة، والمسؤولية الفردية والجماعية. 
 

الحا  -3 القرن  مهارات  إطار  والعشرين تصنيه  الحادي  القرن  مهارات  أجل  من  للشراكة  والعشرين  دي 
 stPartnership for 21  Century Skills)   مجال وك   مجاالت  ثالثة  إلى  المهارات  هذه  قسمت  وقد 



جناز دلي طلب الصف الأول الثانوي  عداد د.   اس تخدام التلمذة املعرفية يف تدريس التارخي لتمنية همارات القرن احلادي والعرشون وادلافعية للإ فاطمة عبد الفتاح أأمحد    اإ  

   جمةل علمية حممكة تصدر بصفة دورية    ---جمـــــــــــةل امجلعية الرتبوية لدلراســــــــــات الاجمتــــاعية   

197 

 

 

 

يتضمن مجموعة من المهارات الرجيسة، وك  مهارة رجيسة تشتم  على مجموعة فرعية من المهارات. وقد أوردت 
 ج  مهارات القرن الحادي والعشرين هذه المهارات كما يأتي : منظمة الشراكة من أ

والبتكار   التعلم  مهارات  على   (:Learning and Innovation Skillsأولا:  تعم   التي  المهارات  وهي 
تنمية قدرات المتعلمين في النجاح المهني والشخصي في القرن الحادي والعشرين، وهي مفاتيح أبواب التعلم مد   

التخي    الحياة، من  عالية  مستويات  والعشرين  الحادي  للقرن  العالمي  االقتصاد  ويتطلب  االبتكاري،  والتعلم 
لهذه  تفصي   يلي  وفيما  الكوني.  للسود  أفض   جديدة  ومنتجات  خدمات  اختراع  أج   من  واإلبداع  واالبتكارية 

 (.  Trilling  &Fadel    (2009,المهارات كما أورده
والبتكا• اإلبداو  جديدة رمهارات  حلول  وإليجاد  للتفكير  جديدة  طرد  لخلق  والفهم  المعرفة  استخدام  وهي   :

الحقيقي،  العالم  مواقف  في  النظريات  تطبيق  خالل  من  جديدة،  وخدمات  ومنتجات  أفكار  ولخلق  للمشكالت، 
 للوصول إلى االبتكارية العلمية والتكنولوجية.

ارات التفكير العليا على مشكالت وقضايا جديدة باستخدام  : وهو تطبيق مه مهارات التفكير الناةد وحل المشكالت•
 طرد تفكير مناسبة فّعالة لتحلي  المشكلة واتخاذ القرارات حول أكثر الطرد فاعلية لح  المشكلة. 

والتعاون • التواصل  األدوار مهارات  مختلف  مع  والتكي   والقيادة،  الجماعي  العم   روح  إبراز  بالتعاون  ويقصد   :
والعم  بشك  مثمر مع افخرين واحترام وجهات النظر المختلفة، والتعاون في العم  مع افخرين  والمسؤوليات،  
 باحترام وفاعلية.  

 

اإلعالم   ووسائل  المعلومات  تكنولوجيا  مهارات   Information, Media and  )Technologyثانياا: 
Skills:) ( 2016الفواعير،أحمد و  التوبيعبد هللا فيما يلي تفصي  لهذه المهارات كما أوردها :) 

: مجموعة قدرات تمكن المتعلمين من تحديد احتياجاتهم من المعلومات و الوصول مهارات الثقافة المعلوماتية•
إليها وتقييمها، ومن ثم استخدامها بالكفاءة المطلوبة. وتتضمن مهارات ثقافة المعلومات المهارات الفرعية افتية: 

وتقييمها، واستخدام المعلومات وإدارتها، ومراعاة الجوانب األخال ية في الحصول مهارات الوصول إلى المعلومات  
 على المعلومات واستخدامها.

ثقافة وسائل اإلعالم:• تفسيرات   مهارة  اختالف في  يظهر  قد  وتعددها  لوساج  اإلعالم  الكبير  التأثير  في ضوء 
ا المجتمع  تفسير  عن  تختلف  اإلعالم  لوساج   العلمية  مهارات المعلومات  تنمية  فيجب  المعلومة،  لنفس  لعلمي 

المتعلمين المتعلقة باستقبال المعلومات وتحليلها ونقدها وتفنيدها للوصول إلى الفهم الصحيح. وتتضمن مهارات 
 ثقافة وساج  اإلعالم المهارات الفرعية افتية: مهارة تحلي  اإلعالم، ومهارة ابتكار منتجات إعالمية. 

تكنولو • ثقافة  والتصالتمهارات  المعلومات  مهارات جيا  تتجاوز  التي  الرقمية  المعرفة  من  مختلفة  أ كال  : هي 
الحاسوب األساسية للمشاركة في العديد من مجاالت الحياة بنجاح. وتتضمن مهارات ثقافة تكنولوجيا المعلومات 

واستخدا بفاعلية،  التكنولوجيا  تطبيق  مهارة  افتية:  الفرعية  المهارات  وأدوات واالتصاالت  الرقمية  التكنولوجيا  م 
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في  بنجاح  للعم   المعلومات  وتقييم  وتكام   إدارة  إلى  للوصول  بنجاح  االجتماعي  التواص   و بكات  التواص  
 اقتصاد المعرفة.  

 

 ( Life and Career Skillsثالثاا: مهارات الحياة والمهنة  
وم      ذاتيا ،  موجها   ليصبح  المتعلم  مهارات  تنمية  بها  وإدارة ويقصد  التغير،  مع  التكّي   على  وقادرا   ستقال  

المهارات  من  المجموعة  هذه  وتتكون  النتاجج.  إلى  للوصول  افخرين  و يادة  المسؤولية،  وتحم   المشروعات، 
 الرجيسة افتية: 

: وهي القدرة والرغبة في التعام  مع ك  ما هو جديد ومتغير بما في ذلك مهارات المرونة والقدرة علر التكيه•
المواقف  أو  للطوارئ  بفاعلية  واالستجابة  والعم ،  الحياة  التغير في  الظروف سريعة  والتكّي  مع  التغير،  سرعة 
مع  والتكّي   والثقافات،  التواص   وأنماط  الشخصيات،  والتكّي  مع مختلف  الضغوطات،  والتعام  مع  الحرجة، 

 مختلف بيئات العم . 
الذاتي• والتوجه  المبادرة  امهارات  وتعني  تلك :  لتحقيق  والتخطي   التعلم،  بعملية  تتعلق  أهداف  لقدرة على وضع 

 .والمبادرة والتوجه الذاتي المهارات  ،األهداف وإدارة الوقت والجهد وتقييم جودة التعلم بشك  مستق 
: وتعني العم  بشك  مناسب ومثمر مع افخرين واالستفادة من الذكاء مهارات اجتماعية ومهارات عبر الثقافات•
مهارة ا افتية:  الفرعية  المهارات  الثقافات  عبر  ومهارات  االجتماعية  المهارات  وتتضمن  للمجموعات.  لجمعي 

 التفاع  مع افخرين بفاعلية، والعم  بفاعلية في فرد متنوعة. 
ت : وهي القدرة على األداء واالبتكار وتحديد األهداف وتحقيقها، وتحديد االحتياجا مهارات اإلنتاجية والمساءلة•

وترتيب األولويات وإدارة الوقت والتعاون. ويتضمن ذلك تحم  المسؤولية والمتابعة من خالل إدارة فّعالة للوقت، 
 وتخصيص الموارد المناسبة، والمساءلة الشخصية، والمراجعة الذاتية لتلبية مطالب اإلنتاج.  

القيادة والمسؤولية • المتعلم على العم  مع وضع مصمهارات  المجتمع األكبر في االعتبار، : وتعني قدرة  لحة 
وتتضمن   مشتر .  هدف  لتحقيق  افخرين   في  القوة  نقاط  من  واالستفادة  بالقدوة،  افخرين  إلهام  على  والقدرة 

 . مهارات القيادة والمسؤولية المهارات الفرعية افتية: مهارة  يادة افخرين وتوجيههم، ومهارة تحم  المسؤولية 
 

 وةد ةسم المهارات إلي مايلي: ( ۲۳۲ : ۲۰۰۹ فخري خ ر، تصنيه  -4
تسدداعد علددى  ددد و تسدداعد المتعلمددين علددى الددتعلم المبا ددر عددن طريددق المالحظددة. و  : مهددارة العددرض العملددي -أ 

 .انتباه الطالب إلى الدرس
المعلدم  : ويطلق عليها ثقافة تكنولوجيا االتصال والمعلوماتيدة وهدي اهتمدام واتجداه وقددرةمهارة المتعة واإلبهار  - 

علدددى اسدددتخدام التكنولوجيدددا الرقميدددة وأدوات االتصدددال اسدددتخداما سدددليما للوصدددول إلدددى المعلومدددات وتوصددديلها إلدددى 
 افخرين بهدف المشاركة الفعالة في المجتمع". 
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مدن أجد  تنداول فكدرة أو خبدرة  ،: وهي مهارة التفاعد  المشدتر  بدين المرسد  والمسدتقب مهارة التواصل الفعال  -ج 
أو رأي باستعمال طرد وأساليب معينة من أج  تحقيق هدف أو عدة أهداف. وعملية التعليم والتعلم هي   أو مهارة

 . التي تتم في الفص عملية اتصال وتواص ، والتدريس هو جيء ال يتجيأ من عملية االتصال التعليمية 
العدددام للتفكيدددر الناقدددد وهدددي  اإلطدددارمدددن المهدددارات الالزمدددة والتدددي تشدددك   هدددو مجموعدددةمهدددارة التفكيدددر الناةدددد:  -د

 لديدهالتفسير، و التحلي ، التقيد، الوصف االسدتنتاج، والتوجيده الدذاتي التدي يجدب تنميتهدا لدد  المعلدم، ممدا يجعد  
 .حب االستطالع والبحث والمرونة والصدد في التفكير 

المتعلمدين إلدى التفكيدر  وهي "مهارة يتم فيها الدتعلم عدن طريدق إثدارة مشدكلة فدي أذهدان  مهارة حل المشكالت:  -ه
 العلمي الهادف للوصول إلى حلول مدروسة لهذه المشكلة". 

 

ستة  كما    -5 وحددت  المهارات،  من  مجموعة  إلر  والعشرين  الحادي  القرن  مهارات  براكة  منظمة  ةسم  
 :وهي (214: 2014  ،سيو عناصر مفتاحية في تعلم هذا القرن كما ذكرها 

 .ات مستو  فهم أعلىالتأكيد على موضوعات محورية ذ  •
وح   • الناقد،  التفكير  ومهارات  والتكنولوجيا،  المعلومات  مهارات  مث :  التعلم،  مهارات  على  التأكيد 

 .المشكالت، والمهارات الشخصية، وتوجيه الذات 
استخدام أدوات القرن الحادي والعشرين، مث : التكنولوجيا الرقمية، والتواص ، بحيث يستطيع الطالب   •

إلى   والتواص   الوصول  وبناء معرفة جديدة،  بينها،  التكام   وتحقيق  وتقويمها،  وإدارتها،  المعلومات، 
 .مع افخرين  لتطوير مهارات التعلم

يعلم المربون، ويتعلم الطالب في سياد القرن الحادي والعشرين الذي يستخدم تطبيقات وخبرات من   •
 .العالم الواقعي ذات معنى للطالب، ويكون له صلة بحياتهم

أن ي علم المربون، ويتعلم الطالب محتو  في القرن الحادي والعشرين في ميادين بازغة، مث : الوعي  •
 .الكوني، والثقافة المالية، واالقتصادية، وإدارة األعمال، والمدنية

االختبارات  • في  القرن  هذا  مهارات  تقيس  التي  والعشرين،  الحادي  القرن  تقويمات  المعلمون  يستخدم 
االمقننة، وا  .لتقويمات الصفية مع 

 

 ( والذي ةسم مهارات القرن الحادي والعشرين إلي:165: 2014 ليلي إبراهيم، تصنيه  -6
 مهارات االتصال. -مهارات المعرفة  -مهارات المعلوماتية والتكنولوجيا: وتنقسم إلى  -
 مهارات التفكير وح  المشكالت  -
 مهارات التفكير الناقد والتفكير المنظومي.  -
 مهارات التعرف على المشكالت وتكوينها وح  المشكالت. -
 )التأملي(.مهارات اإلبداع وحب االستطالع العقلي  - 
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 التعاونية. والتوافقية.الشخصية و  المهارات الحياتية والمهنية: وتنقسم إلى مهارات التوجه الذاتي. المهارات  -
 .المسؤولية االجتماعية. مهارات االعتمادية  -
 

 وتم تصنيه مهارات القرن الحادي والعشرون إلي: (102: 2018 ربيع ، أنهار صنيه ت -7
 مهارات االتصال والتشار . -1
 المهارات التكنولوجية والثقافة الرقمية. -2
 مهارات التوجيه واإلدارة الذاتية. -3
 مهارات التفكير واإلبداع. -4
 مهارات اإلنتاجية والمساءلة. -5

 

الت      مهارات  تشم   عامة  الناقد وبصفة  التفكير  مهارات  والعشرين  الحادي  للقرن  واإلبداعي  علم  والمنظومي 
ومهارات  الجماعي،  والعم   المعرفي،  واالستطالع  والت والمنطقي،  والمسئولية التواص   الذاتي  والتوجيه  ، كي ، 

طلب منا تربية وتتوحلها،  المعرفة، والمهارات التكنولوجية، ومهارات تحديد المشكالت   والوعي العالمي وما وراء
 .  ، ويتشاركون مع افخرين في البيت والعم مين الذين يفكرون على نحو إبداعيجي  من المفكرين والمتعل

 

ا:   معايير القرن الحادي والعشرين: سادسا
 (Hall, 2018:p115) .تتوافر منها:   يجب أن المعايير و للقرن الحادي والعشرين مجموعة من األسس     
المواد الدراسدية األساسدية وموضدوعات القدرن  مج مهارات القرن الحادي والعشرين في سيادالتأكيد علي د  -

 .البينية الحادي والعشرين
 .مجاالت المحتو   توفير فرص لتطبيق مهارات القرن الحادي والعشرين عبر -
 .التأكيد علي المدخ  القاجم على الكفايات   -
المدعمددة، االستقصدداء والمددداخ  القاجمددة  التكنولوجيددا تددوفير طددرد تعلددم ابتكاريدده لتكامدد  اسددتخدام كدد  مددن -

 .التفكير العليا على المشكالت ومهارات 
والعشددرين والتددي تتضددمن ظددواهر طبيعيددة دي و ، المهددارات وخبددرات القددرن الحدداتركددي علددى كدد  مددن المحتدد -

 مرتبطة بالعلوم تلك التي يواجهها الطالب في حياتهم اليومية وموضوعات اجتماعية
 . من المعرفة الضحلةالفهم العميق بدال   تؤكد على -
والخبدددرات التدددي سدديقابلونها فدددي الدراسدددة  تسددمح الطالدددب بدداالنخراط مدددع بياندددات العددالم الحقيقدددي، أدواتدده، -

 .مغي   فالطالب يتعلمون أفض  عندما ينخرطون في ح  مشكالت ذات  الجامعية، العم ، والحياة 
 .الميدانية والرحالت  توفير خبرات تدعم المعايير مث : المعام ،   -

 

حددتها منظمة الشراكة   مهارات هذه السهم بدور حيوي في إتقان الطالب  وهنا  مجموعة من العوام  التي ت     
    :( Partnership for 21st Century Skills, 2009:p 185) لمهارات القرن الحادي والعشرين فيما يأتي:



جناز دلي طلب الصف الأول الثانوي  عداد د.   اس تخدام التلمذة املعرفية يف تدريس التارخي لتمنية همارات القرن احلادي والعرشون وادلافعية للإ فاطمة عبد الفتاح أأمحد    اإ  

   جمةل علمية حممكة تصدر بصفة دورية    ---جمـــــــــــةل امجلعية الرتبوية لدلراســــــــــات الاجمتــــاعية   

201 

 

 

 

 .في المعرفة، والمحتو ، والخبرات  التركيي على مهارات القرن الحادي والعشرين -
 .تطوير الفهم من خالل تعدد التخصصات وترابطها -
 .التأكيد على الفهم العميق، بدال  من المعرفة السطحية -
 .إشراك الطالب في العالم الحقيقي، من خالل تقديم بيانات وأدوات وخبرات واقعية -
 

  :ينوالعشر  الحادي القرن  معلم تواجه التي  التحدياتسابعاا:
هندددا  مجموعدددة مدددن التحدددديات التدددي تواجددده معلدددم القدددرن الحدددادي والعشدددرين لخصدددها كدددال مدددن ) صدددالح عبدددد     

 (  فيما يأتي:2019(، و)صفوت طاهر، 2018السميع، 
 هنددا ومددن المجتمعددات، و دديم سددلوكيات  يهدددد  ذيالدد الثقددافي الصددراع الحددالي العصددر يشددهد  :الثقددافي التحدددي ❖

 علدى يفدرض  الذي األمر وهو ، القّيم وتوضيح بمجتمعه طالب ال  عور تعميق في  هبدور   مطالب ا  المعلم  يصبح
 :هما طالبه مع أساسيين هدفين تحقيق ليستطيع العالية افةالثق استيعاب  إلى يص  أن المعلم
 .واإلسالمي العربي للمجتمع الثقافية الهوية دعم  -
 .المجتمع في الساجدة جابيةاإلي والقيم األفكار وتعييي والقومية الوطنية الخط   رح  -
 حدددود  خددارج متعددددة وأمدداكن أوقددات  فددي الحيدداة طددوال تمتددد  تربيددة هددي المسددتدامة التربيددة:المسددتدامة التربيددة ❖

 :التربية هذه لتحقيق جوانب  ثالثة بمراعاة مطالب ا المعلم ويصبح النظامية،  المدرسة
 فدرص  مدن لإلفدادة الدتعلم كيفيدة وتعلدم ت ومداالمعل مصدادر عدن البحدث  كيفية يتضمن والذي :للمعرفة  لتعلما  -

 .الحياة مد  التعلم
 الحياتيددة المواقددف لمواجهددة عددام بشددك  تؤهلدده التددي الكفايددات  المددتعلم اكتسدداب  يتضددمن والددذي :للعمددل الددتعلم -

 .العم  مهارات  وانتقاء المختلفة،
 أوجده وإدرا  وافخدرين،  لدذات ا  فهدم  لمهدارات   علمالمدت  اكتسداب   يتضدمن  والدذي  :اآلخدرين  مدع  للتعدايف  التعلم  -

 .الخالفات  وتسوية الصراع، وإزالة النياع، لح  واالستعداد  بينهم، فيما التكاف 
 إتبداع المعلدم علدى التغيير  يادة وتفرض  المجتمع، في  الجوهري   للتغيير  الفعلي  القاجد   هو  المعلم:التغيير  قيادة ❖

 عمليددة نتدداجج واستشددعار المسددتقب  آفدداد رافاستشدد علددى يسدداعده مددنظم عقالنددي تفكيددر وأسددلوب  واضددح نمددوذج
 مهندة إن نجاحهدا. لضدمان لهدا مخطد  تغييدرات   إدخدال  وبالتدالي  التعليميدة،  العملية  في  المقترح  التغيير  تطبيق
 .والموجه والناقد  المشروع ومدير القاجد، مهام من امييج   أصبحت  المستقب  في المعلم

ا، ومهمددة واسددعة تغييددرات  ونظمهددا المعلومددات  وتكنولوجيددا االتصدداالت  ثددورة أحدددثت  لقددد :المعلومددات ثددورة ❖  جددد 
 أعبداء تيايددت  وبالتدالي المعرفدي، االقتصداد  نحدو يتوجده عدالمي مجتمدع فدي  تبدرز  للمعرفدة  النسبية  القيم  وبدأت 
ا يعدددد  لدددم الدددذي المعلدددم  قددددرات  تنميدددة منددده المطلدددوب  أصدددبح بددد  للمدددتعلم، المعرفدددة بنقددد  االكتفددداء منددده مطلوبددد 

 خددالل مددن للمعلومددات  األمثدد  االسددتثمار وكددذلك المختلفددة، مصددادرها مددن للمعرفددة الوصددول علددى المتعلمددين
 .ممكنة استفادة أقصى لتحقيق معها الفعالة الطرد  عن البحث 
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 التعلدديم بجعدد  الكفيلددة السددب  اتخدداذ  فددي الثددورة تلددك وتتمثدد  التعلدديم، لتمهددين لثددورة بحاجددة نحددن:التعلدديم تمهددين ❖
 التمهدين ويتطلدب  والمهنددس، كالطبيدب  العربيدة المجتمعدات   فدي  والمتميدية  المرموقدة  نالمه  لمصاف  ترقى  مهنة
 والمعرفدة االختيدار، فدي والحريدة القدرار، اتخداذ  فدي كاالسدتقاللية المعلدم لدد   متميدية  وقددرات   واسعة  ثقافة  توافر

 .وأدواتها عليمالت لبيئة المحترف المصمم إلى التحولو  للتكنولوجيا، المتقدم واالستخدام المتميية،
 خدالل مدن التكنولوجيدة المسدتحدثات  هدذه مدع التعامد   لمهدارات   المعلمين  إكساب   وجب   ولهذا  التكنولوجيا  إدارة ❖

 تجعلهدددم جديددددة حياتيدددة مهدددارات  اكتسددداب  إلدددى هددددف ا باعتبارهدددا المعلومدددات  مدددن للمعلمدددين يقددددم مدددا نمددد  تغييدددر
 يعدددد  لدددم التكنولدددوجي المسدددتقب  إن منهدددا، سدددتفادةواال توظفيهدددا علدددى طالبهدددم ويسددداعدون  المعلومدددات، يوظفدددون 
ا  ذلددك مددن أبعددد  فددالمتوقع وحسددب، بإتقددان التقنيددة الوسدداج  يسددتخدم الددذي الشددخص  ذلددك يكددون  أن المعلددم مطالبدد 
 .أيضا لها والمطور ب  وبرامجها التقنية لبيئة مصمم ا المعلم يكون  بحيث  بكثير،

  
 : ن الحادي والعشرينلمواجهة تحديات القر وار المعلمثامناا: أد 

إبراهيم يحيي  اليهراني و أحمد  لقد تغيرت أدوار المعلم لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، وقد حددها       
 باألدوار افتية: ( 154،  2012)
 تعميق  عور الطالب بمجتمعه. •
 تحقيق التربية المستدامة من خالل: •
 إلفادة من فرص التعلم مد  الحياة. التعلم للمعرفة والبحث عن مصادر المعلومات وا •
 المتعلم الكفايات التي تؤهله لمواجهة المواقف الحياتية، وانتقاء مهارات العم . وإكساب التعلم للعم   •
 نموذج واضح وأسلوب تفكير عقالني منظم.   إنتاج •
االستعداد لح  المتعلم مهارات فهم الذات وفهم افخرين، و   إكساب التعلم للتعايش مع افخرين والذي يتضمن   •

 النياعات ، والحد من الصراعات، وتسوية الخالفات.
تنمية قدرات المتعلمين للوصول للمعرفة من مصادرها المختلفة، وكذلك االستثمار األمث  للمعلومات لتحقيق   •

 أقصى استفادة ممكنة. 
االختيار، والمعرفة المتميية، توافر ثقافة واسعة متميية لد  المعلم: كاالستقاللية في اتخاذ القرار والحرية في   •

 واالستخدام المتقدم للتكنولوجيا، والتحول إلى المصمم المحترف لبيئة التعليم وأدواتها.
 إكساب المعلمين لمهارات التعام  مع المستحدثات التكنولوجية. •

 : والعشرين الحادي القرن  مهارات  وء في وتطويرها المناهج تصميمتاسعاا:
يجب       أدوار  المناهجهنا   تراعيها  والعشرون   أن  الحادي  القرن  مهارات  ضوء  يأتي: ،  في  فيما   تتمث  

(Alismail & McGuire,2015 :p 294) 
 .التركيي على تعليم مهارات القرن الحادي والعشرين من خالل الموضوعات األساسية لك  التخصصات  •
 .فاءة التعلمتطوير فرص لتطبيق مهارات القرن الحادي والعشرين مع التركيي على ك •
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 .ابتكار أساليب تعلم من خالل دمج التكنولوجيا الداعمة، والتعلم القاجم على المشروعات ومهارات التفكير •
 .التشجيع على دمج المشاك  المجتمعية الظاهرة في البيئة المحيطة بالطالب  •
الحادي • القرن  لمهارات  الحقيقي  والتطبيق  الواسع  للفهم  المناهج  تصميم  أن  والعش ضرورة  وينبغي  رين، 

  .مهارات القرن الحادي والعشرين تشم  المناهج نماذج ألنشطة التعلم المناسبة التي تحقق مخرجات 
 بها.  استخدام المعايير لتوضيح المفاهيم األساسية ومهارات القرن الحادي والعشرين المتضمنة •
  ح كأهداف للتعلم.ومهارات القرن الحادي والعشرين بوضو  المفاهيم األساسيةويجب أن تحدد  •
األفكار • وفهم  تدعيم  لضمان  المستويات  جميع  على  المعلمين  وإ را   افراء  في  اتفاد  واألسئلة   بناء 

  .األساسية التي تؤكد على مهارات القرن الحادي والعشرين
للمناهج • والمراجعة  التأم   بعمليات  والعشرين  الحادي  القرن  مناهج  تصميم  عمليات  تحسين   رب   بهدف 

  .وتعلم مهارات القرن الحادي والعشرين مع مرور الوقت  تعليم
مطوري  • المحتو ،  مطوري  من  ك   مع  مغي   ذات  في  راكات  المعلمين  بدء  ومعدي  ضرورة   المهنة، 

تحقيق مخرجات مهارات القرن   المناهج الدراسية بهدف تصميم مجموعة من المنتجات التعليمية لضمان 
 .الحادي والعشرين
 لقرن الحادي والعشرون وتعليم التاريخ وتعلمه:عابراا: مهارات ا

لقد ظهرت في القرن الماضي عدة محاوالت إلعادة تشكي  مناهج التاريخ لتهتم بتكوين المهارات بددال  مدن        
تكديس المعلومات، ومواكبة التكنولوجيا الحديثة في العصر الرقمي، ومن تلك المحداوالت مدا يسدمي بحركدة إحيداء 

 تي ركيت علي تطوير مناهج التاريخ من خالل قدرتها علي تنمية عديد من المهارات مثال ذلك:التاريخ ال
 ح  المشكالت.   -1
 إصدار األحكام تجاه المواقف واألحدا .  -2

 االستنتاج. -3

 وزن األدلة التاريخية.  -4

 التمييي بين الحقاجق واالدعاءات.  -5

    التمييي بين البيانات الصحيحة وغير الصحيحة. -6

  :عد المتعلمين للقرن الحادي والعشرين باكتساب ك  ما يليأن ي   يجب لذا  
والرياضديات  معرفدة عدن الثقافدات البشدرية وعدن العدالم الطبيعدي والفيييقدي، وذلدك مدن خدالل دراسدة العلدوم -

  .والعلوم االجتماعية واإلنسانيات، التاريخ واللغات، والفنون 
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الشددددفهي صدددد  ، التواواالبتكددددار   ، التفكيددددر الناقددددد مهددددارات عمليددددة وعقليددددة تتضددددمن االستقصدددداء والتحليدددد -
  .والتحرير، والثقافة الكمية، وثقافة المعلومات، والعم  في فريق وح  المشكالت 

المعرفدة بتندوع  المسئولية االجتماعية والشخصية وتتضمن: المعرفة المدنية، واالنخدراط المحلدي والعدالمي، -
  .ات وأسس التعلم مد  الحياةالثقافاتد التفكير والعم  األخالقي، ومهار 

 .التعلم التكاملي ويتضمن: اإلبداع واإلنجاز المتقدم عبر دراسات عامة ومتخصصة -
 

لمواجهدة تحدديات القدرن  (28: 2005  علدي الجمد  قترحهدااويتفق ذلك مع أهدداف تددريس التداريخ التدي         
 الحادي والعشرين التي منها علي سبي  المثال:

الوساج  التي ت سهم في  إحد هارات العقلية التي ت عد أحد األهداف الرجيسة لتدريس التاريخ بوصفها  تنمية الم     
نجداح الفدرد فدي الحيداة، وتبدرز أهميدة هدذه المهدارات وضدرورة تنميتهدا فدي هدذا العصدر الدذي يتميدي بالتقددم العلمدي 

مدين نظدرة ناقددة تمكدنهم مدن تقيديم ونقدد مدا والتكنولوجي وتنوع مصادر المعرفة التي تسدتدعي أن تكدون لددي المتعل
يقرءونه وما يشاهدونه وما يسمعونه وحتي تكون لديهم القدرة علي مواجهة التحديات الثقافية والفكرية والتمييي بين 

    الصواب والخطأ فيما يعرض عليهم من معلومات.
الحيدداة المعقدددة فددي اقتصدداد عددالمي قدداجم تسدداعد مهددارات الحيدداة والمهنددة المتعلمددين علددى التما ددي مددع بيئددات و      

فإنددده مدددن المتوقدددع مدددن الطدددالب أن يطدددوروا    لدددذاعلدددى المعرفدددة، وعلدددى  يمدددة معرفدددة المحتدددو ، ومهدددارات التفكيدددر
االسددتعداد إلدارة حمدد  و معلوماتيددة لتيويدددهم االسددتعداد للتكيدد  مددع أكثددر بيئددات العمدد  تحددديا لقدددراتهم، ال هممهددارات

متوقع منهم الوفداء بالمواعيدد والفتدرات اليمنيدة الصدارمة، وكدذلك التفاعد  والعمد  مدع نظدراجهم العم  الثقي ، ومن ال
 .في تحقيق الهدف المتفق عليه

مددن المهددارات األساسددية التددي يجددب أن يددتمكن منهددا كدد    مددن معلددم  القددرن الحددادي والعشددرون وت عددد مهددارات      
 أن تتمث  في:يمكن  التاريخ ودارس التاريخ لما لها من أهمية

تساعد الطالب علي تكوين عقلية تاريخية تمكنهم من النظر بموضوعية إلي األحدا  من حدولهم وإدرا   -
 العالقة بين األسباب والنتاجج والقدرة علي النقد والتعلي  واالستنتاج والتمييي بين الحقاجق وافراء.

ة لدددعم إجابدداتهم، وتجدداوز الحقدداجق التددي تسدداعد طددالب ومعلمددي التدداريخ علددي إثددارة األسددئلة وتقددديم األدلدد -
تتضمنها كتبهم المقررة، وفحص السجالت التاريخية بأنفسهم، ومقارنة وجهات النظر المتعددة في إطارها 

 اليمني.

تسدداعد طددالب ومعلمددي التدداريخ علددي البحددث والتنقيددب والتسدداؤل للتوصدد  إلددي الحقدداجق التاريخيددة المدعمددة  -
 بالحجج والبراهين.

 متعلم علي النقد لما يقرأ ويسمع ويشاهد، وأيضا  تعلي  األحدا  التاريخية.تساعد ال -



جناز دلي طلب الصف الأول الثانوي  عداد د.   اس تخدام التلمذة املعرفية يف تدريس التارخي لتمنية همارات القرن احلادي والعرشون وادلافعية للإ فاطمة عبد الفتاح أأمحد    اإ  

   جمةل علمية حممكة تصدر بصفة دورية    ---جمـــــــــــةل امجلعية الرتبوية لدلراســــــــــات الاجمتــــاعية   

205 

 

 

 

ت قدم فرصة إيجابية للمتعلم للقيام بعم  تحلي  لألحددا  التاريخيدة والمشداركة بفاعليدة فدي دراسدتها  األمدر  -
 الذي يييد من إيجابيتهم ودافعيتهم نحو تعلم التاريخ.

هاج  من الحقاجق واألحدا  التاريخية، كما تمكنه من الحصول علدي ت مكن المتعلم من التعام  مع الكم ال -
 .وخاصة اإللكترونية المعلومات التاريخية من مصادر مختلفة

تمكددن المددتعلم مددن متابعددة سددير العظمدداء وتسددجي  األحدددا  والمعددار  الحربيددة التددي حدددثت فددي الماضددي  -
 الماضي بالحاضر والمستقب .وإدرا  الجوانب االجتماعية واالقتصادية والسياسية، ورب  

  

شد  العديدد مدن البداحثين لتنميتهدا مدن خدالل العديدد مددن ألهميدة مهدارات القدرن الحدادي والعشدرين نونظدرا     
 :الدراساتهذه ومن المداخل والستراتيجيات الحديثة 

ضوء مهدارات  إلى تطوير منهج العلوم للصف الثالث اإلعدادي في وقد هدفت  :( ۲۰۱۳مروة الباز     دراسة  -
وأ ارت النتاجج إلى ضعف مستو  معالجة منهج العلوم المهارات القرن الواحد والعشرين،  ،القرن الواحد والعشرين

وقدمت الدراسدة  ،لمهارات القرن الواحد والعشريناب تالميذ الصف الثالث اإلعدادي وأيضا انخفاض مستو  اكتس
 ين في عناصر منهج العلوم للصف الثالث اإلعدادي.تصور مقترح لدمج مهارات القرن الواحد والعشر 

التددي هدددفت إلددى بندداء مددنهج قدداجم علددى مهددارات القددرن الحددادي والعشددرين  :( ۲۰۱۳دراسددة عددالء سددعود     -
لتنمية القراءة االبتكارية واستقاللية التعلم لد  تالميذ المرحلدة اإلعداديدة باسدتخدام إسدتراتيجية إعدادة إنتداج الدنص، 

لدراسة إلى نمو مهارات القراءة االبتكارية لمجموعة الدراسة، كما تأكد وجود فاعليدة المدنهج علدى تنميدة وتوصلت ا
 .استقاللية التعلم لد  طالب عينة البحث 

فددي  الواحددد والعشددرين التددي يمكددن دمجهدداوالتددي هدددفت تحديددد مهددارات القددرن  :( ۲۰۱4دراسددة نددوال بددلبي    -
ثددال   إطددار مقتددرح يتكددون مددن وضددع ألساسددي بمصددر، وقددد توصددلت الدراسددة إلددىمندداهج العلددوم بمرحلددة التعلدديم ا

مجموعات من مهارات القرن الواحد والعشرين، وأن هنا  ضعف واضح في تناول مهارات القرن الواحد والعشرين 
 في كتب العلوم. 

هددفت إلدى التعدرف فعاليدة تضدمين كفايدات الثقافدة اإلعالميدة فدي تددريس   (:2016دراسة بديماء الحدارون      -
العلددوم لتنميددة مهددارات القددرن الحددادي و العشددرين والتحصددي  لددد  تالميددذ المرحلددة اإلعداديددة, وتوصددلت إلددي وجددود 
فددرود ذات داللددة إحصدداجية بددين متوسددطات درجددات المجموعددة التجريبيددة و الضددابطة فددي االختبددار التحصدديلي و 

 اختبار مهارات القرن الحادي و العشرين لصالح المجموعة التجريبية.
التددي هدددفت إلددى التعددرف علددى مددد  اكتسدداب الخددريجين مددن جامعددة طيبددة  :( ۲۰۱۷دراسددة صددفاء بلقاسددم    -

بكلية التربية الفنية المهارات القرن الحادي والعشرين من وجهة نظرهم، وأظهرت النتاجج اكتساب الطالب لمهارات 
 االتصال والتواص  اإلدارة الذاتية، التفكير، األكاديمية التخصصية بدرجة عالية.

تعتمدددد علدددى الدددتعلم  الددذكيالتدددي هدددفت إلدددى التعدددرف علددى إسدددتراتيجية للدددتعلم  :(۲۰۱۷  دراسدددة حسدددن ربحدددي -
ت بالمشددروع وخدددمات جوجدد ، والكشددف عددن فاعليتهددا فددي إكسدداب الطلبددة المعلمددين بجامعددة األقصددى بعددض مهددارا
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: )مهارات الدتعلم واالبتكدار، مهدارات التكنولوجيدا الرقميدة، والمهدارات الحياتيدة الناعمدة(، وكشدفت النتداجج ۲۱القرن  
 عن فاعلية اإلستراتيجية المقترحة في تنمية هذه المهارات لد  عينة البحث.

 تنميددة يبي مقتددرحإلددى تقددديم تصددور لبرنددامج تدددر وهدددفت  :( ۲۰۱۹دراسددة عواطددأل البلددوي وعائشددة البلددوي    -
اتضددح  حيددث  بعددض مهددارات القددرن الواحددد والعشددرين لددد  معلمددات الرياضدديات للمرحلددة االبتداجيددة بمدينددة تبددو  

 ضعفهن في بعض المهارات  وبالتالي فهن في حاجة للتدريب لهذه المهارات الكتسابها.
ف المقلدوب فدي تنميدة بعدض استخدام الصفاعلية التي هدفت إلى التعرف على   (:2019هبه صادا  دراسة    -

وجددود وكشددفت النتدداجج عددن ، األحيدداء لددد  طددالب الصددف األول الثددانوي  مهددارات القددرن الواحددد والعشددرين فددي مددادة
القددرن فددرود دالددة إحصدداجي ا بددين متوسددطي طددالب المجمددوعتين التجريبيددة والضددابطة فددي القيدداس البعدددي لمهددارات 

  لصالح المجموعة التجريبية.الواحد والعشرين 
مقتدرح فدي الكيميداء الحيويدة قداجم فاعليدة برندامج    التدي هددفت إلدى التعدرف علدى  (:2019دراسة ربا محمدود    -

على التدريس المتمايي لتنمية مهارات القدرن الواحدد و العشدرين والمسدئولية االجتماعيدة لدد  الطدالب المعلمدين, و 
ت الطدددالب المعلمدددين مجموعدددة البحدددث فدددي توصدددلت النتددداجج إلدددى وجدددود فدددرد دال إحصددداجي ا بدددين متوسدددطي درجدددا

 التطبيقين القبلي والبعدي لصالح البعدي . 
 

للصدددف األول  لتنميدددة مهدددارات القدددرن الحدددادي والعشدددرون وفدددي ضدددوء مدددا سدددبق تدددري الباحثدددة الحاجدددة الماسدددة      
ا المجتمدع، قدادر   فدي فعدال رات التدي تجعلدهمهداال كيمتلد ينشدأ جيد  حتىو  ،التدفق المعرفي المتسارع الثانوي، نتيجة

المسدتقبلية وتحمد  المسدؤوليات، ومقابلدة التحدديات التدي يفرضدها  المشدكالت التغلب علدي ، و واالبتكار اإلبداععلي 
الحيداة بمدا يتناسدب مدع المرحلدة العمريدة والتعليميدة وضدرورة دمجهدا فدي المنداهج  مدع اإليجدابيالعصدر، والتفاعد  

 .الدراسية
 نجاز الدافعية لإل : الثالث المحور 

هذا        لإلنجاز  المحور  يتناول  حيث  الدافعية  مفهومها،  تعريفهامن  تطور  وخصاجص   وأهميتها  ،ومراح  
التاريخ في تنميتها لدي طالبه الدافعية المرتفعة والمنخفضة، والعوام  المؤثرة فيها، ودور معلم  ، الطالب ذوي 

  ، وفيما يلي توضيح لهذه العناصر: ياسهاو 
 

 :لإلنجاز الدافعيةتعريه  ❖
النفس األمريكي هنري موراي      أنه أول من قدم مفهوم الحاجة يرجع الفض  إلى عالم   Need for ، في 

Achievememt   وذلك في دراسته بعنوان "استكشافات  ا من مكونات الشخصيةا مهم  بشك  دقيق بوصفه مكون ،
الشخصية" فيها   Exploration inpersonality في  عرض  حاوالتي  الحاجة لعدة  بينها  من  كان  نفسية  جات 

 : الدافعية لإلنجازلمصطلح  التعريفات ، وفيما يلي بعض لإلنجاز
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     ( بأنها  مورايعرفها  ألداء (  والمجاهدة  والكفاح  القو   وممارسة  العقبات،  على  للتغلب  الفرد  مي   أو  رغبة 
 ( 89 : 2000،)عبد اللطي  خليفة      المهام الصعبة بشك  جيد وبسرعة كلما أمكن ذلك.

 

الشخصدية، يحددد مدد   أن الدافعيددة لإلنجدداز هددي اسددتعداد ثابددت نسددبيا فددي) (Atkinson) يددر  )أتكنسددون و      
معيندة مددن اإل ددباع، وذلددك  سعي الفرد ومثابرته في سدبي  تحقيدق نجداح أو بلدوغ هددف معدين. يترتدب عليده درجددة

منظومدددة متعدددددة األبعددداد تعمددد   األداء فدي ضدوء مسددتو  معددين لالمتيدداز، وهدديفدي المواقدف التدي تتضدمن تقيديم 
و دددته، ومدتده بهدددف االنجدداز المميددي  وتحددددد طبيعتددده ووجهتددده، ،علددى إثددارة الجهددد المدددرتب  بالعمددد  و االنجددداز

تحم  الصعاب، و تقدير أهمية الوقت الجهد و    مدن بدذلومدن أهدم أبعداد هدذه المنظومدة المثدابرة فدي كد ،لألهدداف
المسدددتقب  واالهتمدددام بدددالتميي فدددي األداء و الميددد   وو الطمدددوح لمسدددتو  أعلدددى مدددن األداء والتوجدددده المسددددتمر نحدددد

   (4: 2003،إبراهيم  وقي) للمنافسة.
ا بأنهدا:      علددى علدى الجهدود واالنتبداه والمثدابرة فدي القيدام باألعمدال الصدعبة والتغلدب  الفدرد  ركيديت وتعدرف أيضد 
 الرغبة مستمرة في النجاح لتحقيق مستو  طموح مرتفعسرع وقت وبأق  جهد وأفض  نتيجة و بكفاءة في أ  ت العقبا

 ( 124: 2008،نعيمة غيال) والنضال والمناقشة من اج  بلوغ معايير االمتياز
    

ي عرفها       ي  (  نيكولي)  بينما  الشخص حيث  قدرة  وإظهار  تنمية  نحو  موجه  سلو   بأنه  اإلنجاز  سلو   عرف 
نجاز يقصد أن قدراتهم  العالية وتجنب إظهار قدرة منخفضة، فاأل خاص الذين يرغبون في النجاح في مواقف اإل

 ( 194:  2006،)حسين أبو رياش  ة.عالية، يميلون إلى تجنب الفش  حتى ال يعرفون بقدرات منخفض 
 

 

 هالفدرد تحركد داخد حالدة فسديولوجية نفسدية  بأنهدالإلنجداز الدافعيدة  (157: 2009)جياللدي محمدد، عدرف وت       
 بالضدديق نيشددعر اإلنسددا الهدددفذا هدد م يتحقددقمحدددد، وإذا لددد هدددف بسددلو  معددين فددي اتجدداه معددين لتحقيددق للقيددام

 .هوالتوتر حتى يحقق
فيه    تحقيق النجاح بالعم  بشك  جيد و  تلك الرغبة في القيام  بأنها:(  14:  2018،  )سومية هادفكما عرفتها       

أيضا ذلك الطموح الذي يدفع الفرد إلى  التخطي  للمستقب  وهيوالتغلب على العقبات بكفاءة،  عور بأهمية اليمن و 
 .رغبته في العم  تدل على ات انجازاتها مهمةيالمثابرة من اج  بذل الجهد من خالل سلوك

 

لتحم  المسؤولية في   المتعلم: استعداد  انه بأ  الدافعية لإلنجاز  (55:  2019في حين ي عرف )صبري الجيياوي،       
التي   والمشكالت  العقبات  للتغلب على  والمثابرة  التعليمية،  األهداف  لتحقيق  التفود  نحو  والسعي  الدراسية،  المهام 

 سي، والشعور بأهمية الوقت، والتخطي  للمستقب  . تواجهه في الموقف الدرا
 

اسددتعداد ثابدد  نسددبياا فددي  وفددي  ددوء التعريفددات السددابقة يمكددن تعريدده الدافعيددة لإلنجدداز إجرائيددا بأنهددا:     
بخصية طالب الصأل األول الثانوي، ويحدد مد  إقباله علي دراسة وحدة  ح دارة مصدر القديمدة(، ومثابرتده 
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وتقداس بالدرجدة والطمدوح فدي مسدتقبل أف دل، تحقيق األهداف المنشدودة،  والتفوا في    نجاحالفي سبيل بلوغ  
  التي يحصل عليها الطالب في المقياس الُمعد لهذا الغرض.

 :التطور التاريخي لمصطلل دافعية النجاز ❖
جة لالنجاز هي دافع الذي بين أن الحا  "أدلر"  مصطلح دافعية االنجاز من الناحية التاريخية إلى  استخداميعود       

" هذا المصطلح في ضوء تناوله لمفهوم الطموح وذلك قب  ليفن  من خبرات الطفولة، حيث عرض"تعويضي مستمد  
لإل  "موراي"  استخدام الحاجة  من  مصطلح  الرغم  وعلى  إلى  ذلكنجاز،  يرجع  الفض   األمريكي"هنري  ال  فإن  عالم 

ا في الشخصية والتي تعرض فيها  ا هام  بشك  دقيق بوصفه مكون  موراي" في أنه أول من قدم مفهوم الحاجة لالنجاز  
وزمالجه الستكمال ومواصلة البحو    "ماكيالند "نجاز، ثم اتفق  موراي لعدة حاجات نفسية كان من بينها الحاجة لإل

قدموا و  TAT مث  اختبار تفهم الموضوع  اإلسقاطيةالميدانية في هذا المجال من خالل االستعانة ببعض االختبارات  
 ( 85: 2000،)عبد اللطي  خليفة   عد من أواج  النظريات ، ت  نجازإل انظرية لتفسير دافعية 

 

 : دافعية النجازأهمية  ❖
يؤدي  اإلنسانللدوافع بصفة عامة أهميتها في توجيه سلو  الفرد نحو أهداف محددة، فأي دافع يستثار لد        

ن أهداف معينة إذا وص  إليها الفرد أ بع حاجته أو دافعه فينخفض إلى توتره ويدفعه هذا التوتر إلى البحث ع
نجاز من الدوافع المهمة إذ يقود الفرد ويوجهه إلى كيفية التخفي  من توتر عد دافع اإلتيانه، وي  إتوتره ويستعيد  

ن غيرها أكثر مأن ينفذ هذه الخط  بالطريقة التي تسمح  و   ،ا متتابعة لتحقيق أهدافهحاجاته و أن يضع خطط  
 ( 195:  2016)ياسر السعيد،  ته بتهدجة إلحاح حاجا

 

ولدوافع االنجاز أهمية لد  الفرد ألنه يعبر عن رغبته في القيام باألعمال الصعبة ومد  قدرته على تناول      
على ما يواجهه من عقبات وبلوغه    التغلب األفكار واأل ياء بطريقة منظمة وموضوعية، كما يعكس قدرته في

 والتفود عليهم .  مستو  عالي في ميادين الحياة مع ازدياد تقدير الفرد لذاته ومنافسة افخرين
 

 لذاته  نجاز يكون أكثر تقبال  ا في تحقيق التوافق النفسي لألفراد، ألن الفرد عالي اإل كما أن له أهمية أيض       
إلى أن الدور المهم الذي يقوم به الدافع لالنجاز في رفع مستو    "ماكيالند " ار  ا نحو تحقيقها، وقد أوأ د سعي  
دافعية    المتعلمأداء   المجاالت واألنشطة، كما أن استثارة  وتوليد اهتمامات معينة   الطالب وإنتاجيته في مختلف 

تفود تتوقف بدرجة ات مقبولة ونشاطات معرفية وحركية وعاطفية بنجاح و يلديه تجعله يقب  على ممارسة سلوك
ا في تدريسه انعكس ذلك ا ونشاط  ، فإذا ما أبد  المعلم حماس  الطالب كبيرة على أسلوب التعليم الذي يتلقاه هذا  

تفاع   ايجابي   على  المعلم  معه  الطالب ا  أن  بمعنى  االنجاز ذو  ،  لدافع  كمثير  يصبح  لالنجاز  القوي  الدافع 
 ( 112: 2013كريم بوزيري،)  طالبهوالتحصي  لد  

 

 :الدافعية لإلنجازالعوامل المؤثرة في  ❖
 أهمها في النقاط التالية :  تتأثر الدافعية لالنجاز بعدة عوام  يمكن تحديد     
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 نوعية القيم الساجدة في المجتمع.  -
 الدور االجتماعي لألفراد. -
 لة.العمليات التربوية في النظم التعليمية لدو  -
 ( 63: 2009،)مسعودة عظيمي أساليب التنشئة و التفاع  مع أفراد الجماعة  -
 النظريات المفسرة لدافعية اإلنجاز الدراسي: ❖

وهو في ذلك يحاول تطوير تصور موراي  حول الدوافع   ،يؤكد ماكليالند على االستثارة االنفعالية للمتعلمين      
الدافعي يشير إلى استجابات توقع ،  ات  خصية المتعلمين والحاجات كمكون مهم من مكون إذ ير  أن هذا المي  

، األهداف اإليجابية أو السلبية التي تستثار في المواقف التي تتضمن سعيا وفق مستو  معين من االمتياز والتفود 
 (. 163: 2014،حنان قواري ) وحيث يقوم األداء على أنه نجاح أو فش 

 (152: 2019)صبري الجيياوي،   يؤسس أتكنسون نظريته على عاملين أساسيين:و         
   منها: الرغبة في النجاح بدرجة تجع  المتعلم يتجه نحو الهدف نتيجة لمتغيرات العامل األول: -

 دافع النجاح: ويمث  مجرد الرغبة في القيام بعم  معين.  •
 قبال بنتاجج السلو .ترجيح النجاح: ويمث  التنبؤ مست •
 القيمة المحفية للنجاح وتتمث  في المنبهات التي تجذب المتعلم إلى تحقيق هدف معين. •

يبتعد عن الهدف نتيجة تجربة سابقة مرت به، ويكون ذلك   المتعلم الخوف من الفش  مما يجع   العامل الثاني:  -
 ددددد القيمة الحافية للفش .حتمال الفش . دددددد ا الدافع لتجنب الفش . -لمتغيرات ثالثة:  

 

ا يعتمد على نوع الدافع ا كيفي  نجازية من النظريات التي فسرت الدافع تفسير  نظرية توجهات األهداف اإل  د عوت       
 وليس كمية أو درجة وجوده، وافترضت وجود ثالثة أنواع من توجهات أهداف اإلنجاز كما يلي:  

توجه التعلم أو المهمة  حيث تتضح دافعية المتعلم من خالل اهتمامه بتنمية الكفاءة في  في  : يتمث   وللنوو األ ا  -
 األداء والتمكن من المهمة التي يسعى إلى إنجازها.

:يتمث  في توجه االندماج في األداء والذي يتضح في محاولة المتعلم الحصول على االهتمام والتأييد النوو الثاني  -
 من افخرين. لكفاءته 

 : ويتمث  في تجنب المتعلم لألحكام غير المؤيدة لكفاءته من افخرين. النوو الثالث-
وبتحلي  التصورات النظرية السابقة المفسرة لدافعية اإلنجاز الدراسي يمكن أن نحدد أربعة عوام  للدافعية          

 التعليمية. ثنان منها يعودان للمتعلم، وافخران يتعلقان بالمهمةإلإلنجاز 
 فإن هنا  نمطين من المتعلمين يعمالن بطريقة مختلفة في مجال التوجه نحو اإلنجاز: :أما ما يتعلق بالمتعلم   

 األول: المتعلمون الذين يتسمون بارتفاع الحاجة لإلنجاز بدرجة أكبر من الخوف من الفش .•
 رنة بالحاجة لإلنجاز.الثاني: األ خاص الذين يتسمون بارتفاع الخوف من الفش  بالمقا•
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 أما ما يتعلق بخصائص المهمة:
 احتمالية النجاح  وتشير إلى الصعوبة المدركة للمهمة.•
   الباعث للنجاح في المهمة •
 وظائأل دافعية النجاز:  ❖
  (75:  2018)سومية هاتف،  :تشكي  السلو االنجاز وظاجف أساسية في تحديد و تؤدي دافعية      
 داخ  الفرد كما أن وضوح األهداف مع التركيي  الكامنةعلى تحريك و تنشي  الطاقة    تعم   وظيفة منشطة: -

  . عليها يعم  على تحفيي الطاقة اإلنسانية و الطاقة النفسية داخ  ك  فرد 
تجع  دافعية االنجاز اإلنسان ينتقي سلوكا محددا يص  به لهدف التصميم لتلك الطريقة    وظيفة انتقائية: -

 .فهأوصلته لهد  التي
تحقق دافعية االنجاز وظيفة المثابرة و اإلصرار و الصبر و االعتكاف و الطاقة النفسية    وظيفة المثابرة: -

 .فرد داخ  ك 
توجيهية - ذاتية  وظيفة  يمتلك طاقة  اإلنسان  أن  بما  التوجيه  للغاية هي وظيفة  دافعية وظيفة هامة  تحقق   :

 .في اتجاه يحدد ذلك الدافع ووجهته الصحيحة نوجهها
 

 

 قياس الدافعية لإلنجاز الدراسي: ❖
 من خالل تحلي  المقاييس التي استخدمت في  ياس الدافعية لإلنجاز الدراسي يمكن تصنيفها إلى فئتين:     
  المقاييئ اإلسقاطية:أول: -
لقياس   قام ماكليالند وزمالؤه بإعداد اختبار:تقدير الصور والتخيالت  1953مقاييئ النجاز لمكليالند وزمالئه    -أ

( الذي أعده موراي عام  T. A.Tالدافع لإلنجاز مكون من أربع صور تم ا تقاد بعضها من اختبار تفهم الموضوع ) 
ك    1983 يتم عرض  االختبار  هذا  وفي  لإلنجاز   الدافع  لقياس  بتصميمه  ماكليالند  قام  فقد  افخر  البعض  أما 

ا أمام  ثانية  لمدة عشرين  العرض  الصور على  ا ة  كتابة قصة صورة من  العرض  بعد  منه  ثم يطلب  لمبحو ، 
 تغطي أربعة أسئلة بالنسبة لك  صورة واألسئلة هي:

 ماذا يحد ؟ ومن هم األ خاص؟   -
 ما الذي أد  إلى هذا الموقف؟  -
 ما محور التفكير؟ ما المطلوب عمله؟ ومن الذي يقوم بالعم ؟  -
سبة لك  صورة، ويستكم  عناصر القصة الواحدة في مدة ال ثم يقوم المفحوص باإلجابة عن هذه األسئلة بالن     

تييد عن أربع دقاجق، ويستغرد إجراء االختبار كله في حالة استخدام الصور األربع عشرين د يقة  ومن المالحظ 
أساس   يرتب   االختبار  هذا  المحتو  في أن  لنوع معين من  الخيال  نواتج  أو  القص  تخي   ويتم  اإلبداعي،  بالتخي   ا 

 (. 100: 2000،عبد اللطي  )خليفة وء ما يشير إليه الدافع لإلنجازض
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لفرنف  -  الستبصار  ضوء    : French 1958 مقياس  على  االستبصار  مقاييس  بوضع   " فرنش   " قامت 
نماطا  يدة، تصف أوتخيالت االنجاز حيث وضعت جمال مف األساس النظري الذي وضعه "ماكليالند " لتقدير صور

السلو  باستجابة متعددة من  المفحوص  لها  يستجيب  يشتم       الذي  السلوكية،  للمواقف  تفسيره  اسقاطية عند  لفظية 
 . العبارة وعليه البند أ
على أثر النقد الموجه للمقاييس اإلسقاطية في  ياس الدافعية قام الباحثون في هذا   المقاييئ المو وعية:ثانيا:  

 منها:  لإلنجاز الدافعيةوعية لقياس المجال بتصميم مقاييس موض
حاول " هرمانس " بناء استخبار الدافع بعيدا عن نظرية    :Hermans" 1970"اختبار الدافع لالنجاز  هرمانئ-أ

التكوين وقد انتقت منها ألكثر  يوعا، على أساس ما أكدته  " أتكنسون " بعد حصر جميع المظاهر المتعلقة بهذا
 إدرا  اليمن − توتر العم −  المثابرة  − السلو  المرتب  بقب  المخاطرة − حستو  الطمو م : البحو  السابقة وهي

الرفيق −  لمستقب لالتوجه   − التعرف − اختيار  االنجاز − سلو   من  ،  سلو   متعددة    29ويتكون  عبارة 
  .ت االختيارا

التوجه  -  وويلسون    نحومقاييئ  سبعة  : 1975النجاز  أيزنك  يتضمن  اختبار  تقيس  ضمن  فرعية  مقاييس 
 . ب : نعم، غير متأكد، ال المياج التجريبي المثالي ويتكون المقياس من بندا، يجاب عنها

لالنجاز   –مقياس راي   -ج للدافع  من  و    :1960لن(  نعم،  14يتكون  يجاب عنها ب  ،  سؤاال  متأكد ال،  غير 
  هي والدرجة القصو  عدد العبارات   وللتحكم في ولإليجاب تم عكس مفتاح تقدير الدرجات)التصحيح ( في نصف

  ) 186:   2016،.                          )ياسر السعيد 70وللمقياس ثبات يييد على  42
 الحالي النم  الثاني من مقاييس الدافعية لإلنجاز )المقاييس الموضوعية(. البحث ي وقد تبن    

 

  :نجازمحددات الدافعية لإل  ❖
 من المحددات الهامة التي يمكن إجمالها فيما يأتي: للدافعية لإلنجاز مجموعة    

يتعلدق األمدر هندا بدالحكم الدذي يصددره علدى أهميدة النشداط و  : إدراك الفرد لقيمدة النشداا الدذي يمارسده -
 . و يدر   يمة هذا النشاطللفرد أن يثمن نشاطه أ ذلك وفق األهداف التي حددها فدون أهداف ال يمكن

يتعلدق األمدر هندا بمجموعدة مدن االسدتراتيجيات التدي تتشدك  مدن الوسداج  التدي  : اللتزام العقلي المعرفدي -
 .المعرفة مث  استراتيجيات الحفظ و التخطي  و التنظيم و اإلعداد  بحوزة الفرد و التي تسمح له باكتساب 

الثقدة  أن اإلدرا  هنا مهم جدا وباألخص بالنسبة لمن تنقصهم : الفرد لكفاءته علر تنفيذ النشاا إدراك  -
للكفددداءة سدددوف يسدددمح باسدددتعمال اسدددتراتيجيات مدددن  فدددي قددددراتهم علدددى انجددداز مهمدددة الن اإلدرا  الجيدددد 
  . مستويات عليا بدل تلك المتعلقة بمجال التذكير

علددى  يتعلددق األمددر هنددا بددادرا  السدديطرة التددي يعتقددد الفددرد بأندده قددادر ا:إدراك مددد  الددتحكم فددي النشددا -
 (152: 2014)أسعيد مخلوفي،  . المترتبة عليه لى النتاججعممارستها على سير نشاط ما و 
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 خصائص ذوي الدافعية لإلنجاز المرتفعة:  ❖
تشير العديد من الدراسات والبحو  في مجال دافعية اإلنجاز إلى: مجموعة من الخصاجص التي تميي األفراد  

 : ومن أهم تلك الخصاجص ما يليذوي دافعية اإلنجاز العالية عن غيرهم من منخفضي الدافعية لإلنجاز، 

يفض  ذوو الدافعية لإلنجاز المرتفعة المواقف التي يستطيعون فيها امتال  ناصية أمورهم بأنفسهم، وهي: تلك •
 المواقف التي يتحملون فيها مسؤولية  خصية بالنسبة لنواتج مساعيهم ونشاطاتهم. 

تنافسية  • مواقف  في  يدخلون  المرتفعة  لإلنجاز  الدافعية  المهام ذوو  ويختارون  االمتياز،  مستويات  بعض  مقاب  
 الصعبة التي بها تحديات في إمكانية التحقيق من الصعوبات.

"موراي"  • في رأي  العالية  الدافعية  وإلى   Murrayوذو  الفردية،  المسؤولية  تفضي   إلى  بالنفس،  الثقة  إلى  أمي  
ت عالية، ويستمتعون بالمخاطرة المعتدلة في تفصي  المعرفة المفضلة بنتاجج أعمالهم، وهم يحصلون على درجا

تأثير.  فيها  لهم  يكون  الحظ والتي ال  ترتكي على  التي  المواقف  الخاصة ال  تتوقف على قدرتهم  التي  المواقف 
 (. 29: 2007)عالء الدين السيد، 

األ    تعد كما  • من  مميية  راقي خاصية  ذات مستو   بأ ياء  اإلتيان  أو  واالمتياز  التفود  في  ذوي الرغبة  خاص 
التمكن   الدافعية لإلنجاز بعناصر، منها:  الدافعية لإلنجاز وتتعلق هذه  المرتفع من  من    masteringالمستو  

معوقات  من  الفرد  يصادف  قد  ما  على  للتغلب  وذلك  البيئة   وتنظيم  والتبادل،  االجتماعية،  الفيييقية  البيئة 
 ( 25،  2002)عفاف محمد،  واالحتفاظ بمستويات عالية من العم  والنشاط.

 يهتمون بالمهمة أكثر من اهتمامهم باأل خاص.•
 يفضلون معرفة نتاجج النشاط الذي يشتركون فيه ليحكموا على قدراتهم.•
 الرغبة في االستمرار للعم  لفترات طويلة دون مل .•
 لديهم قدرة على التغلب على الصعوبات التي تواجههم.•
 برة.يتمتعون بدرجة مرتفعة من المثا•
 يتسمون بالواقعية في المواقف التي تتطلب المغامرة أو المخاطرة. •
 يحبون معرفة نتاجج أداجهم لتقييم قدراتهم وتطويرها نحو األفض .•
 التخطي  بذكاء وعناية. •

 

 خصائص منخف ي الدافعية لإلنجاز:  ❖
 تجنب المشاركة في األنشطة.•
 المي  إلى التعاون ومساعدة األقران. •
 والتوقعات المستقبلية.  تواضع الطموحات •
 االستجابة للفش  أكثر من االستجابة للنجاح. •
 ال يتوقعون النجاح في أي عم  يقومون به ويتجنبون اإلقدام على اإلنجاز خشية الفش .•
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 يرفضون أداء األعمال التي يشعرون أن قدراتهم على أداجها أق  من افخرين أو التي تتطلب منهم مثابرة.•
وال يعاودون   ة عندما تواجههم عواجق حتى ولو كانت بسيطة ويستسلمون للفش  بسرعة عادة،تتثب  همتهم بسرع•

 المحاولة ليأسهم من النجاح. 
 يقبلون على األعمال السهلة المضمونة النجاح.•
يرضون بما هم عليه وال يسعون إلى تحسين مستواهم في أي ناحية من نواحي الحياة ،وكثيرا ما يقنعون أنفسهم •

 لهم كان نتيجة ألسباب خارجية خارجة عن إرادتهم فالنجاح من وجهة نظرهم حظا  وهم ليسوا محظوظين.بأن فش
 ضعف الرغبة في التعليم لد  بعض الطالب .•
 عدم بذل الجهد الكافي الذي يتناسب مع استعدادات الطلبة وقدراتهم. •
 عدم االستجابة لتعليمات المعلم وإدارة المدرسة. •
 ورية للتعليم من كتب وأدوات. إهمال المواد الضر •
 وجود أفكار خاطئة لد  الطالب عن مد  أهمية التعليم. •
 (.44:  2008المفهوم السلبي عن الذات. )نرمين محمود، •

 

 :الطال عند  نجازلإل دافعية الفي زيادة التاريخ معلم دور  ❖
 استهم يتلخص فيما يأتي:  طالبه أثناء در  لديلإلنجاز  دافعيةاللمعلم التاريخ دور كبير في زيادة      
 :التغذية الراجعة تقديم -1

إن توفير التغذية الراجعة ألسباب فشلهم ونجاحهم يييد من توقعات التحصي  لديهم، ففي حالة الطالب الذي      
  يمكن للمعلم أن يستخدم النجاحات السدابقة التدي حققهدا الطالدب، وذلدك فهم حد  تاريخي معينيجد صعوبة في 

بدددو ت أسددباب ونتدداجج هددذا الحددد  لثقددة فددي تعلددم المهمددات الجديدددة. وهنددا يقددول المعلددم للطالددب: "أعددرف أن لبندداء ا
، لكن عليك أن تتعلم كيفية العم  بها  ألنك تعرف كافة األمور التي تحتاجها للمعرفة، لذا ما عليدك سدو  بة  صع

 ."العم  بجد، وسوف تكون النتيجة جيدة
 :هدافهم وتحقيقهامن صياغة أ الطال تمكين  -2

لإلنجدداز مددن خددالل تمكيددنهم مددن صددياغة أهدددافهم بإتبدداع العديددد مددن  الطددالب يسددتطيع المعلددم زيددادة دافعيددة      
النشدددداطات، كتددددددريب الطدددددالب علدددددى تحديددددد أهددددددافهم التعليميدددددة وصدددددوغها بلغددددتهم الخاصدددددة، ومناقشدددددتها معهدددددم، 

إنجازهددا  بمددا يتناسددب مددع اسددتعداداتهم وجهددودهم، ومسدداعدتهم علددى اختيددار األهددداف التددي يقددرون بقدددرتهم علددى 
 .وبالتالي يساعدهم على تحديد االستراتيجيات المناسبة التي يجب إتباعها أثناء محاولة تحقيقها

(Petri & Govern, 2004)  
 :لإلنجاز والنجاح   استثارة حاجات الطال -3
ولكددن بمسدتويات متباينددة، وقدد ال يبلدد  مسدتو  هددذه  الطدالب لإلنجداز متددوافرة لدد  جميددع  الطالددب إن حاجدات      

الحاجات عند بعض الطلبة لسبب أو فخر حدا يمّكنهم من صياغة أهدافهم وبذل الجهود الالزمة لتحقيقها. لذلك 
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ظهرون سلوكا  يدل علدى عددم رغبدتهم فدي يترتب على المعلم توجيه انتباه خاص لهؤالء الطالب، وخاصة عندما ي
لددذلك فددإن تكليدد  ذي الحاجددة المنخفضددة لإلنجدداز والنجدداح بمهددام سددهلة نسددبيا ، يمكددن أن  ،أداء أعمددالهم المدرسددية

يؤدي إلى استثارة حاجة الطالب لإلنجاز وزيادة رغبته في بذل الجهد والنجاح  ألن النجاح يمكنه من الثقة بنفسده 
 بذل المييد من الجهد. وقدراته. ويدفعه ل

 الدراسات السابقة التي اهتم  بتنمية الدافعية لإلنجاز: ❖
 ملتعلدلpicciano الكشدف عدن فاعليدة اسدتخدام نمدوذج بيتشديانودفت إلدى هدالتدي  :(2011سدرايا عادل دراسة  -

 از األكدداديميالددتعلم مددع البصددريات التعليميددة والدافعيددة نحددو اإلنجددارات هدداإللكترونددي المدددمج فددي تنميددة بعددض م
 استخدامددد نمددوذج بيتشدديانو للددتعلم الملددك سددعود، وأسددفرت النتدداجج عددن فاعليددةبجامعددة  المعلمددينيددة للددد  طددالب ك

 .لطالب التعلم مع البصريات التعليمية والدافعية نحو االنجاز األكاديمي لد  اارات هاإللكتروني في تنمية م
علدددى الكشدددف عدددن فاعليدددة برندددامج قددداجم إلدددى  دفت هددد التدددي:(2015   ومندددي حسدددن, محمدددد إبدددراهيمدراسدددة  -

ة المتوسدطة بدولدة الكويدت، وجداءت لدالذاتي في تنمية دافعيدة اإلنجداز لدد  طدالب المرح مالمنظ ملالتع إستراتيجية
 .ا بالمجموعة األخر  هالمجموعة التجريبية بمقارنت نى تحسلدالة ع النتاجج

تعرف فاعلية إسدتراتيجية الدتعلم التعداوني علدى دفت إلى ه :التي(2016خطا   حسين , و أمزيان دراسة بهية  -
فرود ذات داللة إحصاجية عندد المتوس ، فكانت النتيجة وجود م يلالتع نلد  تالميذ السنة الثانية م زيادة الدافعية

ي والقيدداس البعدددي لمسددتو  الدافعيددة لددمتوسددطي درجددات التالميددذ فددي القيدداس القب نبددي( 0.05)الداللددة    مسددتو 
 .القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية جاز فيلإلن
التعدددرف علدددى مدددد  فاعليدددة إسدددتراتيجية دفت إلدددى هددد :التدددي(2017الحدددذني  وجددددان السدددالم, و ماجدددد دراسدددة  -

ز لدددد  الطدددالب الصددددم وضدددعاف التحصدددي  الدراسدددي والدافعيدددة لإلنجدددافدددي زيدددادة  ب الدددرحالت المعرفيدددة عبدددر الويددد
متوسدددطي درجدددات  نبدددي( 0.05فدددرود ذات داللدددة إحصددداجية عندددد مسدددتو  )جدددود و  ، وأ دددارت النتددداجج إلدددىالسددمع

 .في االختبار البعدي ومقياس الدافعية لإلنجاز لصالح المجموعة التجريبية التجريبية والضابطةن المجموعتي
 اإلنفوجرافيدك فدي منظومدة الدتعلموب عدرض لدفت إلدى معرفدة أثدر أسدهد  التدي:(2018الحسديني   منيرة  دراسة    -
 نحدو بيئددة الدتعلم فددي مددادة اللغدة العربيددة، وأثبتددت  مالصددف الثداني عشددر واتجاهدداتهى دافعيدة طددالب لددلكتروندي عاإل
 اإلنفوجرافيددك علددى زيددادة الدافعيددة لددد  الطددالب ووجددود فرقددا ذا داللددة إحصدداجيا  لصددالح المجموعددةيددة لا فاعهددنتاجج

 .اإلنفوجرافيكالتجريبية التي درست بنم  
ذو   لتالميدددذ زيدددادة تعييدددي الدافعيدددة والمشددداركة األكاديميدددة  إلدددىدفت هددد التدددي:(2018  مصدددطفيأمدددال دراسدددة  -

خددالل برنددامج أعددد لهددذا الغددرض، وأوضددحت نتاججهددا فاعليددة  نة االبتداجيددة مددلددفددي القددراءة بالمرح ملالددتع صددعوبات 
 .المجموعة التجريبية أفراد جانب  نم مستو  الدافعية لإلنجاز نفي تحسي البرنامج
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التعرف علدي أثدر اسدتخدام الدتعلم االلكتروندي بدالمقلوب فدي دفت إلى  ه  التي:(2018)موفق عبد العزيز  دراسة  -
للدددتعلم وتوصدددلت نتددداجج الدراسدددة إلدددى وجدددود أثدددر إيجدددابي ودال إحصددداجيا   تنميدددة التفكيدددر العلمدددي والدافعيدددة للطلبدددة،

 . ومستو  الدافعيةااللكتروني بالمقلوب 
التي هدفت إلي التعرف علي فاعلية منهج مقترح في ضوء ما بعد البناجية علي  (:2018دراسة أمل الطباخ    -

فاعليدة المدنهج إلدي  الدراسدة، وتوصدلت نتداجج اإلعداديدةدافعية لإلنجاز لدي تالميذ المرحلة التنمية عادات العق  و 
 العينة. المقترح في ضوء ما بعد البناجية علي تنمية عادات العق  والدافعية لإلنجاز لدي تالميذ 

في تددريس  التعلم الخلي  برنامج قاجم علي فاعلية التي هدفت التعرف علي: (2019دراسة صبري الجيزاوي   -
وجددود الدراسددات االجتماعيددة لتنميددة التحصددي  والدافعيددة لإلنجدداز لدددي تالميددذ المرحلددة االبتداجيددة، وتوصددلت إلددي 

اختبددار لتجريبيددة فددي التطبيددق القبلددي والبعدددي  فددي فددرود ذات داللددة إحصدداجية بددين متوسددطي درجددات المجموعددة ا
 مقياس الدافعية لالنجاز لصالح التطبيق البعدي.   و   التحصي

 إجراءات البحث 
    أولا:اختيار عينة البحث:

 تدددم تحديدددد عيندددة البحدددث بطريقدددة عشدددواجية مدددن طدددالب الصدددف األول الثدددانوي مدددن مدرسدددة أحمدددد طددده حسدددين     
كمجموعدة ضدابطة وبلد  عدددها الثانويدة بندات  أسدوانومدرسدة  طالبدة، 36يدة بلد  عدددها كمجموعدة تجريبالثانوية  
 .من محافظة أسوان طالبة 36

 ثانياا: إعداد ةائمة مهارات القرن الحادي والعشرين
 قامت الباحثة بإتباع الخطوات التالية: 

 الهدف من إعداد القائمة:تحديد  -1

 .الصف األول الثانوي  طالب ل ةمهارات القرن الحادي والعشرين الالزم •
 االستفادة من مهارات القرن الحادي والعشرين في صياغة الوحدة باستخدام إستراتيجية التلمذة المعرفية. •

 تحديد مصادر ابتقاا القائمة: -2
 :مهارات القرن الحادي والعشرينتم االعتماد علي المصادر التالية عند ا تقاد قاجمة 

واألجنبيددة سددواء )الكتددب أو القددراءات أو المراجددع( التددي تناولددت موضددوع  االطددالع علددي األدبيددات العربيددة -أ
 مهارات القرن الحادي والعشرين 

 مراجعة اإلطار النظري الخاص بالبحث الحالي. -ب 

 طبيعة مادة التاريخ.   -ت 

 .الصف األول الثانوي  طالب طبيعة وخصاجص   -  
وقدددد رجعدددت لقدددرن الحدددادي والعشدددرين مهدددارات انتددداجج البحدددو  والدراسدددات السدددابقة التدددي اهتمدددت بتنميدددة   -ج

 والدراسات منها: الباحثة إلي مجموعة من تلك البحو  
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 التوصل إلي القائمة المبدئية: -3
الصدف األول  طدالب لالالزمدة والعشدرين مهدارات القدرن الحدادي وقد تدم التوصد  إلدي الصدورة األوليدة لقاجمدة       
   علي مجموعة من المهارات الفرعية هي: ( مهارات رجيسة تشتم3، حيث ا تملت علي )الثانوي 
 مهارات معلوماتية رقمية. –مهارات حياتية  -ات معرفية مهار 

      

علدددي مجموعدددة مدددن السدددادة المحكمدددين فدددي مهدددارات القدددرن الحدددادي والعشدددرين وتدددم عدددرض القاجمدددة المبدجيدددة ل     
عددي  القاجمدة فدي ضدوء آراجهدم وبدذلك تكدون بهددف التوصد  للقاجمدة النهاجيدة وتدم ت )*(وطرد التددريس      المناهج  

 :*(*)جاهية لالستخدامالقاجمة النهاجية 
 وبالتوص  إلي القاجمة السابقة تمت اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة البحث.     

 

 طبقا للخطوات التالية : التلمذة المعرفية وكتيب الطالب وفقا إلستراتيجيةثالثاا: إعداد دليل المعلم  
 : تم إعداد دليل المعلم وت من:التلمذة المعرفيةيل المعلم وفقا إلستراتيجية دل -1

 :مقدمة الدلي  وتتضمن •
 التلمذة المعرفية.ماهية إستراتيجية  -أ
  .باستخدام اإلستراتيجية إر ادات عامة للمعلم عند التدريس-ب 
 .خطوات تطبيق اإلستراتيجية-ج
 تنظيم وقت الحصة -د 
 :ة  لإلستراتيجية بالتفصي  وتتضمنالخطوات اإلجراجي -ه
 .األهداف السلوكية للدرس •
 الوساج  المستخدمة. •
 كالتالي: التلمذة المعرفيةا إلستراتيجية خطوات عرض الدرس: تم عرض خطوات الدرس وفق    •

 مع التأكيد  الواجب المنيلي.  –االستكشاف  -التدريب  -التفصي  -التأم   –  التسقي  – النمذجة –التمهيد للدرس 
 أهمية تحضير الطالبات للدرس القادم. علي 
 الثانوي. األوللصف ل( من مقرر التاريخ )حضارة مصر القديمة الفرعونية وحدة الخطة اليمنية لتدريس - 
لتددريس الوحددة المختدارة بإسدتراتيجية التلمدذة المعرفيدة علدي مجموعدة المحكمدين فدي  يتم عرض الدلي  اإلر اد   -

 .(*)تاريخ ثم عم  التعديالت الالزمة وبذلك أصبح الدلي  جاهي لالستخدامالمناهج وطرد تدريس ال
 

 :(**)التلمذة المعرفية إستراتيجيةكتيب الطالب وفقا لخطوات  -2

 
 ائمة أسماء السادة المحكمين. ( ق 1ملحق ) )*(
 ن لطالب الصف األول الثانوي. ( قائمة مهارات القرن الحادي والعشري2ملحق ) (*)*

 ( دليل المعلم. 3ملحق ) (*)
 ( كتيب الطالب. 4ملحق )(**)
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المصدداغة وفقددا إلسددتراتيجية ( لدراسددة وحدددة )حضددارة مصددر القديمددة الفرعونيددة تددم إعددداد كتيددب أنشددطة الطالددب 
 :التلمذة المعرفية وتكون من افتي

 .اإلستراتيجيةمقدمة عن مكونات  -
 التددي تتكددون  والخطددوات وذلددك عددن طريددق عددرض مفهومهددا  :التلمددذة المعرفيددة إسددتراتيجيةتعريدد  الطددالب علددي  -

 منها.
 مجموعة من األنشطة الخاصة بمهارات القرن الحادي والعشرون. -
افعيتهم لإلنجاز ومهارات القرن  ود : وتتضمن أسئلة تحفييية تسهم في تحسين قدرات الطالب أسئلة التقويم -

  الحادي والعشرين.
 

 أداتي البحث: : إعداد رابعاا
 :اختبار مهارات القرن الحادي والعشرين -أ
 

فدي تنميددة  التلمدذة المعرفيددةإلددي معرفدة مدددي فاعليدة إسددتراتيجية  االختباا  هددف هددذا تحديددد الهددد  مددن االختبددار:
 الثانوي.األول لصف لدي طالب ا القرن الحادي والعشرينمهارات 

ارة  موزعددة علددي األبعدداد عبدد 58صددورته األوليددة  مددن  فددي االختباا  تكددون  :االختبددارصدديا ة مدددردات  •
 وهي: لالختبارالثالثة  األساسية

 (.ح  المشكالت والتفكير الناقد تكون من مهارات )وت :مهارات معرفية  -1
 (.التعاون  –)االتصال  مهارات تكون من وت :مهارات حياتية -2
اسدددتخدام  دددبكات التواصددد   -الحصدددول علدددي المعلومدددات : ويتكدددون مدددن مهدددارات )مهدددارات معلوماتيدددة رةميدددة -3

 (.تقويم المعلومات التكنولوجية -استخدام التقنيات في ح  المشكالت  -االجتماعي
 

الثانوي, تدم  ولاألومناسبتها لمستوي طالب الصف  االختب  الدقة العلمية واللغوية في محتوي بنود   ولمراعاة     
فددي المندداهج  وطددرد تدددريس التدداريخ والدراسددات االجتماعيددة وعلددم  نعلددي مجموعددة مددن المحكمددي االختباا  عددرض 

انتماجهددا للبعدد الددذي وضدعت لقياسدده, وفدي ضددوء لعينددة البحدث و  االختباا  الدنفس إلبددداء آراجهدم حددول مددي مالجمددة 
 آراجهم تمت التعديالت الالزمة.

 :لالختبارالتجريب الستطالعي  •
ا 36االسدتطالعية المكوندة مدن )قه علي طدالب العيندة في صورته األولية تم تطبي  االختب  بعد إعداد        ( طالبد 

 :حساب  معام  ارتباط بيرسون بهدف باستخدام
 :االختبارصدا 
بصددورته األوليددة علددي عدددد مددن المحكمددين وذلددك للتحقددق مددن مدددي  االختباا  تددم عددرض  صدددا المحكمددين : -
 سبته لما وضع لقياسه, وتم إجراء التعديالت الالزمة في ضوء أراجهم .منا
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 صدا التساا الداخلي: -
والداللدددة  لالختبااا  والدرجدددة الكليدددة  االختبااا  تدددم حسددداب معدددامالت االرتبددداط بدددين درجدددة كددد  بعدددد مدددن أبعددداد     

 اإلحصاجية لمعامالت االرتباط كما هو موضح بالجدول التالي:
 االرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد االختبار والدرجة الكلية لالختبار والداللة  معامالت  (1جدول )

 اإلحصائية لمعامالت االرتباط 

 معامل االرتباط أبعاد االختبار  م

 **0,78 مهارات معرفية 1

 ** 0,72 مهارات حياتية  2

 ** 0,71 رقميةمعلوماتية مهارات  3

 ** 0,74 االختبار ككل  4

 0,05مستوي   **دالة عند 
يتضح من الجدول السابق أن  يم معام  االرتباط  بين أبعاد االختبار والدرجة الكليدة لالختبدار دال إحصداجي ا     

 مما يؤكد  صدد االختبار. 0.05عند مستوي 
 

 ثبات الختبار: -
رونبدا  وكدان معامد  تم حساب ثبات االختبدار بتطبيقده علدي العيندة االسدتطالعية وذلدك باسدتخدام معادلدة ألفاك   

 ( مما يشير إلي أن االختبار علي درجة عالية من الثبات .0,81الثبات يساوي )
 

 تحديد الزمن الذي تستغرةه إجابة الختبار عند تطبيقه علي عينة البحث:  -
ع الوقت الذي استغرقه جمي  تحديد   عن طريقتم حساب اليمن الالزم لتطبيق االختبار بمكوناته الثالثة       
انتهى    طالب ( د يقة، والوقت الذي استغرقه آخر  55وهو )  االختبارانتهى من اإلجابة على    طالب من أول    الطالب 

 ( د يقة وتم حساب ذلك وفقا  للمعادلة افتية: 65وهو ) االختبارمن اإلجابة على 
 في اإلجابة عن االختبار( الطالب مجموع )اليمن الذي استغرقه                       

 الطالب عدد                                                    زمن االختبار =
(، إذا  متوس  36( د يقة وتم قسمتهم على عددهم)1618)  الطالب يتضح أن مجموع وقت انتهاء اإلجابة لجميع  

 .( د يقة45تقريب ا أربعون )  االختبارزمن 
 

 الصورة النهائية لالختبار: -     
، معرفيدددة) مهدددارات يهدددأبعددداد  إلدددي ثالثدددة انقسدددمت ( عبدددارة 41مدددن ) (*)فدددي صدددورته النهاجيدددة االختبااا  تكدددون     
 (.معلوماتية رقميةمهارات و ، حياتيةمهارات و 

 

 مهارات القرن الحادي والعشرون.اختبار  (5ملحق   )*(
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وتددم  ( مفددردة،41يسددتجيب المددتعلم عددن طريددق االختيددار مددن متعدددد وتكددون مددن ) وتددم إعددداد االختبددار حيددث      
 االختبداركدون يوبدذلك ، المتروكدة أو الخاطئدة لإلجابدة وصدفر الصدحيحة لإلجابدة واحددة درجدة بإعطداء التصدحيح

 في صورته النهاجية كما هو موضح بالجدول التالي:
 مهارات القرن الحادي والعشرين ختبارامواصفات  (2جدول  

 الدرجة الكلية رةم المفردة المهارات الرئيسية 
 9 41، 40، 39، 35، 34، 33، 19، 13، 12 معرفية 
، 3،  17،  16،  15،  8،  1،  37،  7،  21،  5،  4،  22،  14،  38،  36 ة حياتي

9 ،11 ،18 ،20  ،10 
20 

 12 31، 26، 25، 23، 29، 28، 32، 27، 6، 30، 24، 2 رةمية 
 41 41 الختبار ككل

 

 مقياس الدافعية لإلنجاز: - 
فدي تنميدة  التلمدذة المعرفيدةإلي معرفة مدي فاعلية إسدتراتيجية  المقي سهدف هذا  تحديد الهدف من المقياس:  -

 الثانوي.األول لدي طالب الصف  الدافعية لإلنجاز

 مكونات وهي:   أربعةوتمثلت في تحديد مكونات المقياس،  -
 الطموح  -اإل بال علي الدراسة              -      المثابرة  –سلو  اإلنجاز     

 لية :في بناء محاور المقياس اإلجراءات التا الباحثة   وةد اتبع 
 .دددددد االطالع على بعض المقاييس النفسية التي أجريت في مجال  ياس الدافعية لإلنجاز 

 .خصاجص المن حيث األسس النظرية و  بمتغيرات البحث دددد مراجعة اإلطار النظري المرتب  
   عاة ما يلي:تم مرا وقد  ، صياغةال ت سالفة الذكر تم  األربعةفي ضوء المحاور : صياغة مفردات المقياسددددد 
 أن تكون عالية االرتباط من الناحية النفسية بالدافعية لإلنجاز الدراسي. ▪
 جنب نفي النفي.     وتالوضوح في الصياغة  ▪
 البساطة واالقتصار على فكرة واحدة .  ▪
  عد تعليمات المقياس من اإلجراءات المهمة  حيث تساعد على فهم طبيعة المقياس وكيفية ت    :تعليمات المقياس  -

 اإلجابة عليه، وقد وضعت في بداية االختبار بعد عنوانه  املة:
 . الطالب بيانات  ▪
 هدف المقياس .  ▪
 كيفية اإلجابة على المقياس  مع وضع نموذج إر ادي لذلك .  ▪
   المقياسزمن  ▪
 :التجريب الستطالعي للمقياس -
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 طالب ( 40ستطالعية المكونة من )العينة  اال طالب المقياس في صورته األولية تم تطبيقه علي  إعداد بعد      
 :حساب  بهدف
 : صدا المقياس: أولا  ➢
بصددورته األوليددة علددي عدددد مددن المحكمددين وذلددك للتحقددق مددن مدددي  المقياا ستددم عددرض  صدددا المحكمددين : -

 مناسبته لما وضع لقياسه, وتم إجراء التعديالت الالزمة في ضوء أراجهم .
في صورته النهاجية على العينة االستطالعية، تم حساب معام    بعد تطبيق المقياس  صدا التساا الداخلي:  -

المواقف غير الصالحة، وبل  عدد  إليه  الستبعاد  تنتمي  لعبارات ك  بعد  الكلي  ارتباط درجة ك  عبارة بالمجموع 
 جاز.( معامالت الصدد الداخلي لعبارات مقياس الدافعية لالن 3( موقف ا، ويبين الجدول رقم )44مواقف المقياس )

 للبعد الذي تنتمي إليه لمقياس الدافعية لالنجاز  معامالت الرتباا بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية ( 3جدول         
 الطموح  اإلقبال علي الدراسة   المثابرة سلوك اإلنجاز 

 قيمة  ر  رةم المفردة  قيمة  ر  رةم المفردة  قيمة  ر  فردة رةم الم قيمة  ر  رةم المفردة 

1 0.69 ** 12 0.66 ** 23 0.73 ** 34 0.66 ** 

2 0.65 ** 13 0.84 ** 24 0.58 ** 35 0.65 ** 

3 0.99 ** 14 0.55 ** 25 0.59 ** 36 0.82 ** 

4 0.75 ** 15 0.47 ** 26 0.61 ** 37 0.61 ** 

5 0.71 ** 16 0.84 ** 27 0.49 ** 38 0.80 ** 

6 0.66 ** 17 0.65 ** 28 0.65 ** 39 0.50 ** 

7 0.61 ** 18 0.59 ** 29 0.76 ** 40 0.62 ** 

8 0.76 ** 19 0.56 ** 30 0.62 ** 41 0.53 ** 

9 0.59 ** 20 0.76 ** 31 0.66 ** 42 0.61 ** 

10 0.70 ** 21 0.64 ** 32 0.71 ** 43 0.64 ** 

11 0.65 ** 22 0.66 ** 33 0.53 ** 44 0.59 ** 

 ( 0.05**دال عند مستو                              0,42( = 0.05مستو  الدللة عند                   
 .مقبولة ( بالتالي فهي0.05معامالت االرتباط دالة إحصاجيا  عند مستو  ) يتضح من الجدول السابق أن جميع  يم 
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 ثانياا: ثبات المقياس:  ➢
  مالت الثب ت.مع ( 4)ويوضح الجدول  كرونباك: باستخدام معادلة ألفا -

 (  4جدول )

 مع مالت ثب ت أبع د مقي س الدافعية لالنج ز والد جة الكلية للمقي س 

 مع مل الثب ت  األبع د 

 0.79 سلوك اإلنج ز

 0.82 المث برة 

 0.80 اإلقب ل علي الد اسة 

 0.81 الطموح 

 0.80 المقي س ككل 

للمقياس        الثبات  معامالت  أن  السابق  الجدول  من  )يتضح  كك 0,80بل   للمقياس  دالة   ،(  معامالت  وهي 
 سفر عنها المقياس. إحصاجيا  مما يدعو للثقة في صحة النتاجج التي ي  

 

 حسا  زمن المقياس: :ثالثا
المعادلة السابقة المستخدمة في حساب زمن اختبار مهارات القرن تم تحديد زمن اإلجابة عن المقياس عن طريق  

والعشرون،  أن  ل  الحادي  لجميع  يتضح  اإلجابة  انتهاء  وقت  على  1426)  الطالب مجموع  قسمتهم  وتم  د يقة   )
 . ( د يقة40(، إذا  متوس  زمن المقياس تقريب ا أربعون )36عددهم)

 

 الصورة النهائية للمقياس::رابعاا 
،  *(نجاز أصبح المقياس في صورته النهاجيةإلبعد أن تم حساب الصدد والثبات، واليمن لمقياس الدافعية ل

( 11( مواقف، والبعد الثاني)المثابرة( على )11( على)سلو  اإلنجاز( عبارة، أ تم  البعد األول )44يتكون من )
 . ( عبارة11( على )الطموح) ( عبارة، والبعد الرابع11(على ) اإل بال علي الدراسةعبارة، والبعد الثالث)

 وقد تضمن المقياس نوعين من المواقف هما: 
 عبارات تدل علي استحسان الفرد لموضوع السلو . مواقف موجبة: وتشم  -
 وتشم  عبارات تدل علي عدم استحسان الفرد لموضوع السلو . مواقف سالبة: -

 وقد تم توزيع المفردات الموجبة والسالبة علي مقياس الدافعية لإلنجاز بطريقة عشواجية وفقا للجدول التالي:
 
 
 
 
 

 
 ( مقياس الدافعية لإلنجاز. 6ملحق    *( 



جناز دلي طلب الصف الأول الثانوي  عداد د.   اس تخدام التلمذة املعرفية يف تدريس التارخي لتمنية همارات القرن احلادي والعرشون وادلافعية للإ فاطمة عبد الفتاح أأمحد    اإ  

   جمةل علمية حممكة تصدر بصفة دورية    ---جمـــــــــــةل امجلعية الرتبوية لدلراســــــــــات الاجمتــــاعية   

222 

 

 

 

 ي مقياس الدافعية لإلنجاز توزيع المفردات الموجبة والسالبة عل(5جدول  
 المجموو أرةام المفردات نوو العبارة 
، 33،  32،  28،  20،  18،  17،  16،  12،  11،  10،  9،  8،  1،3 موجبة

34 ،39 ،40 ،41 ،42 ،43 ،44 ،29. 
22 

، 26، 25، 24، 23، 22، 21، 19،  15،  14،  13،  7،  6، 5،  4،  2 سالبة
27 ،30 ،31 ،35 ،36 ،37 ،38. 

22 

وفي حالة العبارات السالبة وفق ا  ،(1نادر ا)  (،2أحيانا) ،( 3داجما) :للتدريج وفقا العبارات الموجبة يحتصح  ويتم 
 ( درجة.132وبذلك تكون النهاية العظمي لدرجات مقياس الدافعية لإلنجاز)يتم عكس الدرجة،  للتدريج:
 مقياس: لمن األبعاد الرجيسة ل ( يوضح أرقام العبارات ونسبتها المئوية التي يشملها ك  بعد 6والجدول )

 موزعة علر األبعاد الرئيسية  عدد مواقه المقياس (6جدول رةم  

 م
 األبعاد 

 الرئيسة  
 عدد 
 المواقه 

 بنود المواقه  أرةام
النسبة  
 المئوية 

 %25 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 11 سلوك اإلنجاز 1
 %25 22، 21، 20، 19، 18، 17، 16، 15، 14، 13، 12 11 المثابرة   2
 %25 33، 32، 31، 30، 29، 28، 27، 26، 25، 24، 23 11 اإلقبال علي الدراسة  3
 %25 44، 43، 42، 41، 40، 39، 38، 37، 36، 35، 34 11 الطموح  4

 % 100 44 المجموو  
 لتطبيق. وبذلك يكون المقياس جاهي ا ل ( موقف،44يتضح من الجدول السابق أن مجموع عبارات المقياس )   

 

 : البحث ألداتيالتطبيق القبلي  :اخامسا 
)  أداتي طبقت       لإلنجازمهارات    اختبار البحث  الدافعية  ومقياس  والعشرين  الحادي  طالب   (القرن  علي 

و  التجريبية  الموافق  المجموعتين  األحد  يوم  الوحدة   م2020/  25/10الضابطة  موضوعات  تدريس  قب   وذلك 
الصف   لطالب  مجموعتي   ،لثانوي ا  األولالمختارة  درجات  متوسطي  بين  الفرد  داللة  التالي  الجدول  ويوضح 
 36 حيث ن = القرن الحادي والعشرينمهارات  الختبارالبحث في التطبيق القبلي  

القرن الحادي  مهارات  لختبارالفرا بين متوسطي درجات مجموعتي البحث في التطبيق القبلي  دللة (7جدول  
 36حيث ن = فعية لإلنجاز ومقياس الدا  والعشرين

 المجموعة التجريبية المقياس 

 

 درجات  قيمة ت قيمة   المجموعة الضابطة

 الحرية 

 مستوي 

 الداللة 

 2ع 2م 1ع 1م

مهارات القرن الحادي  

 والعشرين 

 ال يوجد 76 0,48 0,61 6,90 15,10 6,78 15,22

  يوجدال 76 0,49 0,74 7,65 16,95 8,15 18,56 الدافعية لإلنجاز 
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 اختبار في    0.05وي  يتضح من الجدول السابق أن  يم ت المحسوبة أصغر من القيمة الجدولية عند مست      
, مما يعني عدم وجود فرد بين متوسطي مجموعتي  القرن الحادي والعشرين ومقياس الدافعية لإلنجازمهارات  

 .لمجموعتينا البحث في التطبيق القبلي للمقياسين مما يدل علي تكافؤ طالب 
 

 تنفيذ تجربة البحث   -اسادسا 
حيدث تدم تقسديم طدالب  م2020/2021تم تنفيذ تجربدة البحدث فدي الفصد  الدراسدي األول مدن العدام الدراسدي      

المجموعة التجريبية علي مجموعات غير متجانسة واالجتماع بهم لتعريفهم بإجراءات اإلستراتيجية وتددريبهم علدي 
 ، وقد قامت الباحثة بالتدريس لمجموعة البحث التجريبية.ب النشاطالمتضمنة في كتيكيفية تنفيذ األنشطة 

 م2020 /26/10ق الموافد اإلثندينا حيدث بددأت يدوم وعي  أسب حصتان  بواقع   هرواستمر تنفيذ تجربة البحث لمدة  
 م.30/11/2020الموافق  اإلثنينوانتهت يوم 

 

 البحث : ألداتيلبعدي االتطبيق  -سابعًا  

الثدانوي يددوم  األولا علدي مجمدوعتي البحددث التجريبيدة والضدابطة مدن طدالب الصدف البحدث بعددي   أداتديطبقدت    
لداللدة الفدرود بدين المجموعدات  (ت )ا باسدتخدام اختبدار، ومدن ثدم معالجدة النتداجج إحصداجي  م1/12/2020  الثالثاء

 .SPSS المترابطة من خالل البرنامج اإلحصاجي 
 

 تفسيرها نتائج البحث و  -اثامنا 
 اختبار صحة الفرض األول: -1

 05,0للتحقق من صحة الفرض األول والذي ينص علي أنه " يوجد  فدرد ذو داللدة إحصداجية عندد مسدتوي      
 الختبددداربددين متوسدددطي درجددات طدددالب المجموعدددة التجريبيددة وطدددالب المجموعددة الضدددابطة فدددي التطبيددق البعددددي 

 الح المجموعة التجريبية ".وأبعاده  لص القرن الحادي والعشرون مهارات 
المجمدوعتين التجريبيدة طدالب للفدرود بدين متوسدطي درجدات  (ت )وللتحقق من صحة هذا الفرض تدم حسداب     

كمددا هددو  (ت )وأبعدداده وحسدداب  يمددة  القددرن الحددادي والعشددرون مهددارات  الختبدداروالضددابطة فددي التطبيددق البعدددي 
     :( التالي8موضح بالجدول )
 المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي قيمة ت للدرق بين متوسطي درجات طالب  (8جدول )

 36وأبعاده حيث ن=القرن الحادي والعشرون مهارات  لختبار 

لمجموع ا البعد

 ة

المتوسط 

 الحسابي 

 م

االنحرا   

المعياري 

 ع

 قيمة   

f 

 قيمة ت 

t 

درجات 

 الحرية 

df 

مستوي  

 الداللة

Sig. 

المهارات 

 المعرفية 

 78 17,62 9,11 7,25 26,40 التجريبية 

 

 

0,05 

 4,89 13,63 الضابطة

المهارات 

 الحياتية

 0,05 15,91 7,28 6,93 22,71 التجريبية 

 4,56 13,82 الضابطة

 0,05 15,28 6,74 6,43 23,51 التجريبية المهارات 
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المعلوماتية  

 الرقمية  

 4,15 12.95 الضابطة

23.1 20.61 72.62 التجريبية  الدرجة الكلية

3 

38,62 0,05 

 13.56 40,04 الضابطة

وهذا يعني انه يوجد فرد   0.05صاجيا عند مستوي  يتضح من الجدول السابق أن  يم ت المحسوبة دال إح      
مستوي   عند  إحصاجيا  متوسط  0.05دال  أبعاد بين  في  والضابطة  التجريبية  المجموعة  طالب  درجات  ات 

جات طالب المجموعة  متوسطي در   ا بيننه يوجد فرد دال إحصاجي  أ ا  لصالح المجموعة التجريبية, كم  االختبار
 .لكك  لصالح المجموعة التجريبية مما يدل علي قبول الفرض األو  االختبارالمجموعة الضابطة في و التجريبية 

إستراتيجية    وللتعرف    فاعلية  المعرفيةعلي  مهارات    التلمذة  بعض  تنمية  والعشرون في  الحادي  قامت   القرن 
(  1.2ك يساوي )لين معام  الكسب لبأ( ووجدت  297  : 2011ك, )حسن،ياحثة باستخدام معادلة الكسب  لبلالب

القرن الحادي بعض مهارات  فاعلية في تنمية    التلمذة المعرفيةوهو معدل كسب عالي مما يعني أن إلستراتيجية  
 (.المعلوماتية الرقمية –الحياتية   –المعرفية ) والعشرون 

 

 اختبار صحة الفرض الثاني: -2
بددين  05,0عنددد مسددتوي  ال إحصدداجي  ا" يوجددد فددرد د الفددرض الثدداني والددذي يددنص علددي أندده للتحقددق مددن صددحة   

الختبددددار مهددددارات القددددرن الحددددادي عدددددي البالقبلددددي و متوسدددطي درجددددات طددددالب المجموعددددة التجريبيددددة فددددي التطبيددددق 
 . التطبيق البعديوأبعاده لصالح  والعشرون 

 

التجريبيدة فدي  المجموعدةللفدرد بدين متوسدطي درجدات طدالب  (ت   )وللتحقق من صحة هدذا الفدرض تدم حسداب    
 : يكما هو موضح بالجدول التال الختبار مهارات القرن الحادي والعشرين وأبعادهالبعدي القبلي و التطبيق 

 قيمة ت للفروا بين متوسطي درجات طال  المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي  (9جدول )

 36لختبار مهارات القرن الحادي والعشرين وأبعاده حيث ن =
المتوسط  التطبيق  البعد 

 الحسابي 

 م

االنحرا  

 المعياري ع 

 قيمة   

f 

 قيمة ت 

T 

 

درجات  

 الحرية

df 

مستوي 

 الداللة

Sig. 

 0.05 78 11,29 4,25 7,85 26,40 البعدي المهارات المعرفية

 2,75 4.13 القبلي

 المهارات الحياتية 

 

 0.05 8.85 7,45 4,98 22,71 البعدي

 2,01 5,22 القبلي

المهارات المعلوماتية 

 الرقمية

 0.05 9,37 9,28 6,79 23,51 البعدي

 2,11 5,87 القبلي

 0.05 15,69 21,25 19,62 72.62 البعدي ة الدرجة الكلي

 6,78 15,22 القبلي
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: توجد نهأ وهذا يعني 05,0يتضح من الجدول السابق أن  يم ت المحسوبة هي دال إحصاجيا عند مستوي       
فددي التطبيددق القبلددي بددين متوسددطات درجددات طددالب المجموعددة التجريبيددة  05,0ا عنددد مسددتوي إحصدداجي   ةفددرود دالدد

, كمدددا انددده يوجدددد فدددرد دال التطبيدددق البعدددديوأبعددداده لصدددالح  لبعددددي الختبدددار مهدددارات القدددرن الحدددادي والعشدددرون وا
كك  لصالح  االختبارفي في التطبيق القبلي والبعدي إحصاجيا بين  متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية  

 مما يدل علي قبول الفرض الثاني من فروض البحث.  التطبيق البعدي
 :الثالثاختبار صحة الفرض  -3
 05,0يوجدد  فدرد ذو داللدة إحصداجية عندد مسدتوي والدذي يدنص علدي أنده " الثالدث للتحقق من صحة الفدرض     

 لمقيددداسبدددين متوسدددطي درجدددات طدددالب المجموعدددة التجريبيدددة وطدددالب المجموعدددة الضدددابطة فدددي التطبيدددق البعددددي 
 ". وأبعاده  لصالح المجموعة التجريبيةالدافعية لإلنجاز 

المجمدوعتين التجريبيددة طدالب للفدرود بدين متوسدطي درجدات  (ت )وللتحقدق مدن صدحة هدذا الفدرض تدم حسداب    
كمدددا هددو موضدددح بجددددول  (ت )وأبعددداده وحسدداب  يمدددة  لمقيددداس الدافعيددة لإلنجدددازوالضددابطة فدددي التطبيددق البعددددي 

(10). 
 قيمة ت للدرق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي (10جدول )   

 36وأبعاده حيث ن=لمقياس الدافعية لإلنجاز  

المتوسط   المجموعة  البعد 

 الحسابي  

 م

االنحرا   

 المعياري ع 

 قيمة   

f 

 قيمة ت 

t 

درجات  

 الحرية 

df 

مستوي  

 الداللة 

Sig. 

 78 16.98 9,27 8.12 21,50 بيةالتجري سلوك االنجاز 

 

 

0,05 

 5.10 12.38 الضابطة

 0,05 16.58 7,36 6,93 19.25 التجريبية المثابرة 

 4,15 11.15 الضابطة

اإلقبال علي  

 الدراسة 

 0,05 14.95 8.75 9.24 22.96 التجريبية

 4.23 10.44 الضابطة

 0,05 13.58 7.89 7.28 20.17 التجريبية الطموح

 3.96 11.29 الضابطة

 0,05 38,62 23.13 31.57 83.88 التجريبية الدرجة الكلية 

 17.44 45.26 الضابطة

وهذا يعني انه يوجد فرد   0.05يتضح من الجدول السابق أن  يم ت المحسوبة دال إحصاجيا عند مستوي      
 المقياس الب المجموعة التجريبية والضابطة في أبعاد بين متوسطات درجات ط 0.05دال إحصاجيا عند مستوي 

متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية   ا بيننه يوجد فرد دال إحصاجي  أا  لصالح المجموعة التجريبية, كم
 الثالث.كك  لصالح المجموعة التجريبية مما يدل علي قبول الفرض  المقياسوطالب المجموعة الضابطة في 
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تنمية    التلمذة المعرفيةاعلية إستراتيجية  وللتعرف علي ف    الب  الدافعية لإلنجازفي  احثة باستخدام معادلة قامت 
(  وهو معدل كسب عالي 1.1ك يساوي )لين معام  الكسب لبأ( ووجدت  297  :2011ك, )حسن، يالكسب  لبل

 مما يعني أن إلستراتيجية التلمذة المعرفية فاعلية في تنمية الدافعية لإلنجاز. 
 :الرابعختبار صحة الفرض ا -4
بددين  05,0عنددد مسددتوي  ال إحصدداجي  ا" يوجددد فددرد د والددذي يددنص علددي أندده الرابددعالفددرض  للتحقددق مددن صددحة   

وأبعددداده لمقيددداس الدافعيدددة لإلنجددداز البعددددي القبلدددي و متوسدددطي درجدددات طدددالب المجموعدددة التجريبيدددة فدددي التطبيدددق 
 . التطبيق البعديلصالح 
التجريبيدة فدي  المجموعدةللفدرد بدين متوسدطي درجدات طدالب  (ت   )فدرض تدم حسداب وللتحقق من صحة هدذا ال   

 : كما هو موضح بالجدول التالي لمقياس الدافعية لإلنجاز وأبعادهالبعدي القبلي و التطبيق 

 ( 11جدول )

 قيمة ت للدروق بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي 

 36لإلنجاز وأبعاده حيث ن = لمقياس الدافعية

المتوسط  التطبيق  البعد 

 الحسابي 

 م

االنحرا  

 المعياري ع 

 قيمة   

f 

 قيمة ت 

T 

 

درجات  

 الحرية

df 

مستوي 

 الداللة

Sig. 

 0.05 78 18.23 11.25 8.12 21,50 البعدي سلوك االنجاز 

 2,12 4.10 القبلي

 0.05 17.21 10.56 6,93 19.25 البعدي المثابرة 

 2,01 5,11 القبلي

 0.05 15.12 11.51 9.24 22.96 البعدي اإلقبال علي الدراسة 

 2,23 5.10 القبلي

 0.05 14.69 10.54 7.28 20.17 البعدي الطموح

 2,03 4,25 القبلي

 0.05  65.25 43.86 31.57 83.88 البعدي الدرجة الكلية 

 8.39 18,56 القبلي

: توجدد ندهأوهدذا يعندي  05,0من الجدول السابق أن  يم ت المحسوبة هي دال إحصاجيا عند مستوي   يتضح     
فددي التطبيددق القبلددي بددين متوسددطات درجددات طددالب المجموعددة التجريبيددة  05,0ا عنددد مسددتوي إحصدداجي   ةفددرود دالدد

رد دال إحصدددداجيا بددددين  ندددده يوجددددد فددددأ, كمددددا التطبيددددق البعددددديوأبعدددداده لصددددالح والبعدددددي لمقيدددداس الدافعيددددة لإلنجدددداز 
التطبيددق ككدد  لصددالح  المقيدداسفددي فددي التطبيددق القبلددي والبعدددي متوسددطي درجددات طددالب المجموعددة التجريبيددة 

 من فروض البحث.  الرابعمما يدل علي قبول الفرض  البعدي
 

 تفسير النتائج : -تاسعا
د       والثاني أن هنا  فرد ذو  للفرض األول  بالنسبة  البحث  نتاجج  بين متوسطي درجات أ ارت  اللة إحصاجية 

البعدي   التطبيق  في  والضابطة  التجريبية  المجموعتين  والعشرون طالب  الحادي  القرن  مهارات  أبعاده و   الختبار 
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   جمةل علمية حممكة تصدر بصفة دورية    ---جمـــــــــــةل امجلعية الرتبوية لدلراســــــــــات الاجمتــــاعية   

227 

 

 

 

في ا  تأثير وفاعلية كبيرة جد    إلستراتيجية التلمذة المعرفية  كما أ ارت النتاجج إلي أن التجريبية،    لصالح المجموعة
امه  ات  تنمية   والعشرون القرن  للفرض    أيضاأ ارت  و  ,لحادي  داللة   والرابع  الثالث بالنسبة  ذو  فرد  هنا   أن 

البعدي   التطبيق  في  والضابطة  التجريبية  المجموعتين  طالب  درجات  متوسطي  بين  الدافعية إحصاجية  لمقياس 
تأثير وفاعلية   ذة المعرفيةإلستراتيجية التلم  كما أ ارت النتاجج إلي أنالتجريبية،    أبعاده لصالح المجموعةو   لإلنجاز
 : أن , وقد تعيي هذه النتيجة إليالدافعية لإلنج زفي تنمية ا كبيرة جد  
أد  استخدام إستراتيجية التلمذة المعرفية إلى إثارة التفكير الجماعي والفردي في الوقت نفسه، وإلى تنمية  ✓

ت معينددة بمفددرده ثددم يلتقددي بجمددع معلومددا طالددب حيددث كددان يقددوم كدد   الطددالب روح الددتعلم التعدداوني بددين 
بعددد تنقيحهددا واالتفدداد  -ح لهددم الفرصددة لعددرض تلددك المعلومددات بمجموعتدده ليندداقش هددذه المعلومددات ثددم تتددا

 وعات األخر .معلى المج-عليها وتلخيصها 

تقدددوم إسدددتراتيجية التلمدددذة المعرفيدددة علدددي فكدددرة تددددوير األدوار ممدددا سددداعد فدددي القضددداء علدددي الكثيدددر مدددن  ✓
عية الموجودة لدي الطالب منها مشكلة الخجد ، كمدا سداعدت االسدتراتيجيات علدي عددم المشاك  االجتما

اسدتئثار أي مدنهم بددور واحددد بعينده  وجعد  الطددالب يتوقعدون  يدامهم بكد  دور ممددا جعلهدم يركديون فيمددا 
 .، ومحاولة التغلب علي المشكالت التي تواجه في ك  دور مما يييد من مثابرتهيقومون به في ك  مرة

اعدت إسدددتراتيجية التلمدددذة المعرفيدددة التالميدددذ علدددى الدددرب  بدددين المعلومدددات النظريدددة للمهدددارات الحياتيدددة سددد ✓
 واالستفادة منها وتطبيقها في الحياة العامة، مما جع  أداءهم للجوانب المهارية أكثر وعيا .

تحفيدي التفكيدر وجعلده إستراتيجية التلمذة المعرفيدة جعلدت الطالدب نشدط ا لتركييهدا علدي المعرفدة الداخليدة و  ✓
مرجي ا لك  من المعلم والطالب مما ساعد علي تنمية مهارات التفكير الناقد وح  المشدكالت، وخاصدة مدع 

 توفير التسقي  الداعم للطالب أثناء التعلم.

 مدن مختلفدة بعمليدات  تسداعد الطدالب علدي القيدام وأنشدطة مهمدات وفدرت إسدتراتيجية التلمدذة المعرفيدة   ✓
 معرفي بناء للمعلومات عبر اإلنترنت ووساج  التواص  االجتماعي ٕوإيجاد  واالستكشاف يوالتقص البحث 
 مفيدة عملية بطريقة والمفاهيم المعرفة مع يتعام  أن الطالب يستطيع فان إبداعهم، لهذا بهم ومن خاص 
عشدرين ممدا يعمد  علدي تنميدة مهدارات القدرن الحدادي وال المعلومدات  لهدذه الحفدظ واالسدتظهار مدن أكثدر

 . والدافعية لإلنجاز

لديده يتعلم حسب إمكاناته وقدراته مما يتيح  طالب فرصة التعلم الذاتي فك    للطالب   التلمذة المعرفيةتيح  ت ✓
ممدا يدؤد  إلدى تنميدة العديدد مدن الجواندب  المعلدمالحرية في إدارة عملية التعلم بنجاح ولكن تحت إ راف 

 تنمية الدافعية لالنجاز. بالتاليو ة التاريخ ومما يييد من إ باله علي دراس والمهارات 
 

نتاجج       مع  النتاجج  هذه  فاعلية  وتتفق  أثبتت  التي  السابقة  الدراسات  المعرفية إستراتيجية  بعض  في   التلمذة 
نتاجات تعليمية مختلفة من هذه الدراسات: دراسة )بسمة الجبر،   (، ودراسة )حنان عبد الهادي، 2013تحقيق 

(، 2017(، ودراسة )غادة  ري ،  2016(، ودراسة )سحر الخفاجي،  2015)ناهد الشوبكي،    (، ودراسة2015
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المشهداني،   )عباس  الالمي،  2017ودراسة  وصالح  العجيلي  )رضا  ودراسة  )حميد 2018(،  ودراسة   ،)
 (.2019(، ودراسة )يسرا محمد، 2019العاصمي، 

 

 الستنتاجات:
من قدرة زادت   أن إستراتيجية التلمذة المعرفية  استنتاج يمكن الحالي ث البح عنها أسفر التي النتاجج ضوء في    

     .ودافعيتهم لإلنجاز علي استخدام مهارات القرن الحادي والعشرون الصف األول الثانوي طالب 
 

 توصيات البحث:   -
 تتمث  في: في ضوء ما أسفرت عنه تجربة البحث من نتاجج  يمكن طرح بعض التوصيات والمقترحات التي        

  العديد من المهارات في تنمية إستراتيجية التلمذة المعرفية تدريب المعلمين في أثناء الخدمة على استخدام  -1
 لد  تالميذهم.     

 في التدريس. إستراتيجية التلمذة المعرفية تدريب الطالب المعلمين على استخدام   -2
 ن لمعلمي التاريخ عن طريق ورش العم  والدورات التدريبية . االهتمام بتعليم مهارات القرن الحادي والعشري -3
 في كتاب دلي  المعلم لمادة التاريخ بهدف تنويع إستراتيجيات التدريس في إستراتيجية التلمذة المعرفية إدراج  -4
 المرحلة الثانوية.     
لي في ضوء اإلستراتيجية عند تطوير  االستفادة من الدلي  اإلر ادي للمعلم وكتيب الطالب المعّدة في البحث الحا  -5

 مقرر الصف األول الثانوي. 
في ضوء مهارات القرن األول الثانوي  للصف    التاريخاالستفادة من نتاجج الدراسة الحالية في تطوير مناهج    -6

 الحادي والعشرين.
 تنميتها. و  إقامة مؤتمرات وندوات متخصصة يتم فيها بيان أهمية مهارات القرن الحادي والعشرين -7
 المقترحات: -

 التالية: ات دراسالإجراء في ضوء ما كشفت عنه نتاجج البحث الحالي تقترح الباحثة 
 أثر استخدام اإلستراتيجية في تدريس الدراسات االجتماعية علي تنمية التحصي  ومفهوم الذات واالتجاه نحو المادة.   -1
 تنمية مهارات التفكير الناقد لد  طالب المرحلة الثانوية. في إستراتيجية التلمذة المعرفية  استخدام ةفاعلي -2
برنددامج مقتدددرح لتددددريب معلمددي الدراسدددات االجتماعيدددة أثنددداء الخدمددة علدددي اسدددتخدام اإلسددتراتيجية وأثدددره علدددي أداجهدددم  -3

 التدريسي.
 ب المرحلة الثانوية.في تنمية مهارات التفكير التاريخي لد  طالإستراتيجية التلمذة المعرفية استخدام  ةفاعلي -4
 في تنمية المفاهيم الجغرافية لد  تالميذ المرحلة اإلعدادية. إستراتيجية التلمذة المعرفية استخدام  ةفاعلي -5
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 المراجع:
(: فاعليدددة وحددددة تعليميدددة مقترحدددة قاجمدددة علدددى نمدددوذج التكامددد  بدددين البراعدددة 2019إبدددراهيم بدددن الحسدددين خليددد  )  •

ياضدية ومهدارات القددرن الحدادي والعشدرين فددي تنميدة التحصدي  الدراسددي واالحتفداظ بدالتعلم لددد  تالميدذ الصددف الر 
 .، كلية التربية، جامعة الملك سعود  رسالة دكتوراه ،الرابع االبتداجي

المتغيدددرات  عالقتهددا بكدد  مدددن توكيددد الددذات وبعددض الدافعيددة لإلنجدداز و :  (2003إبددراهيم  ددوقي عبددد الحميددد ) •
 .1 ،ع23مج ديمغرافية، المجلة العربية لإلدارة،ال
، مدددن الموقدددع .معلدددم القدددرن الحدددادي والعشدددرين(. 2012أحمدددد عوضددده اليهراندددي، يحيدددى عبدددد الحميدددد إبدددراهيم ) •

 اإللكتروني:
  h.net/show_content_sub.php?CUV=400http://www.almaref &SubModel=138&ID=1682 . 

مدديري التعلديم  : ضغوط العم  وعالقتها بالدافعية لإلنجاز واستراتجيات مواجهتها لد ( 2014أسعيد مخلوفي ) •
 . الثانوي، مذكرة ماجستير، أم البواقي، الجياجر

ح باسددتخدام اسددتراتيجيات الددتعلم النشدد  والتدددريب أثددر برنددامج تعليمددي مقتددر (:2010ياركندددي )  حامددد محمددد  أسدديا •
مجلدة كليدة القددرة علدى توظيد  نمدوذج التلمدذة المعرفيدة فدي التددريس لدد  الطالبدة المعلمدة،  المبا در فدي تنميدة

 .القاهرة (،74(، ع)2ج)، جامعة المنصورة، التربية
ادة األعمال ومهارات القرن الحدادي إلدراج ري إستراتيجيةإعداد الشبا  العربي لسوا العمل:   :(2014ألكسدو) •

   pwc. تونس:مطابع  والعشرين في ةطاو التعليم العربي
درجة توافر مهارات القرن الحادي والعشرين في مقرر التكنولوجيا للمرحلة األساسية :(2017ملحم ) أماني محمد  •

 فلسطين. لوطنية،جامعة النجاح ا،  رماجستيرسالة  ،العليا ودرجة امتال  الطلبة لتلك المهارات 
لتنميدة  (: منهج مقترح فدي العلديم بالمرحلدة  اإلعداديدة فدي ضدوء مدا بعدد البناجيدة2018أم  محمد علي الطبا  ) •

 ، كلية التربية، جامعة عين  مس.رسالة دكتوراه، مهارات عادات العق  ودافعية االنجاز لدي التالميذ 
المشدكلة علدى الخد  بنمطدين  وندي التشداركي القداجم علدى(: تصدميم نمدوذج للدتعلم اإللكتر 2018أنهار علدي ربيدع) •

لدد  طالبدات 21 القدرن  مهدارات وجدودة إنتداج االختبدارات اإللكترونيدة وتنميدة مهدارات  للتغذيدة الراجعدة وأثدرهم فدي
 .116 -97(، ص ص 103عدد)، دراسات عربية في التربية وعلم النفئالدراسات العليا وآراجهن نحوها، 

تصددميم نمدوذج للتلمددذة المعرفيدة قدداجم علدى تطبيقددات (: 2010) حسدن حامددد السدالمي وزينددب  ،أنهدار علددي ربيدع  •
 اإلحصداجيةفي بيئة تعلم إلكترونية وأثره على التحصي  المعرفدي ومهدارات مناقشدة وتفسدير النتداجج   0.02الويب  

 .القاهرة(، 20(، ع)2ج)،التعليم التكنولوجيالمصرية وآراجهن نحوه، الجمعية  لد  طالبات الدراسات العليا
(: "فاعليدددة تصدددميم نمدددوذجين لتددددريس الرياضددديات فدددي ضدددوء نظريتدددي التلمدددذة 2016إيمدددان عصدددمت محمدددود ) •

ونمددوذج تددوليفي منهمددا فددي تنميددة التفكيددر الجددانبي ومهددارات التفدداوض  NLPالمعرفيددة والبرمجددة اللغويددة العصددبية
 ، كلية التربية، جامعة حلوان.رسالة دكتوراهية"، لتالميذ المرحلة اإلعدادية وأثرها علي معتقداتهم الرياض

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=400&SubModel=138&ID=1682
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=400&SubModel=138&ID=1682
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، تحديات إعداد المعلمين وتأهيلهم في  وء مهارات القرن الحدادي والعشدرين(  (.2017المساعيد )  تركي فهد  •
، عجمددان، اإلمدددارات 8/5/2017تدداريخ ، المددؤتمر الرابددع لكليددة التربيددة والعلددوم األساسددية ورقددة مقدمددة فددي: 
 العربية المتحدة.

)ترجمدة بددر  مهارات القرن الحادي والعشرين: التعلم للحياة في زمنندا،  :(2013لنج، بيرني، فادل، تشارلي )تر  •
 بن عبد هللا الصالح(. الرياض: النشر العلمي و المطابع.

علددددى  والعشددددرين قدددداجم الحدددداديكفايددددات معلددددم القددددرن  فدددديمقتددددرح  تدددددريبي(: برنددددامج 2016تفيدددددة سدددديد غددددانم )  •
الكفايدددات المعرفيدددة  تنميدددة بعدددض  فددديالعلدددوم بالمرحلدددة االبتداجيدددة وأثدددره  لمعلمددديريبيدددة المعاصدددرة االحتياجدددات التد 

تحدديات  –التعلديم  فيإستراتيجية  توجهاتاألول لكلية التربية بجامعة عين بمئ :  الدوليالمؤتمر  م،ھلدی
 .306 -175، ص ص (2)العدد (،2)، ، المجلد مصر –المستقبل 

 تربيدددة والثقافدددةلجندددة الوطنيدددة القطريدددة لل، الة التربيدددةلدددمجمدددد، لالدافعيدددة والتع(:2009)جياللدددي محمدددد بوحمامدددة  •
 .75، ع،  والعلوم

فدددي الددتعلم الددذكي تعتمدددد علددى الددتعلم فدددي المشددروع وخددددمات  إسددتراتيجيةفاعليددة  :(2018مهددددي ) حسددن ربحددي •
مجلددة العلددوم  ،العشددرينجوجدد  فددي إكسدداب الطلبددة المعلمددين بجامعددة األقصددى بعددض مهددارات القددرن الحددادي و 

 .  126-101(، 1) (، و30ج ، التربوية
(: مدددد  تضدددمين كتدددب العلدددوم للمرحلدددة األساسدددية العليدددا لمهدددارات القدددرن الحدددادي 2018حكدددم رمضدددان حجدددة)  •

 . 178-163 (،3،ع)دراسات_العلوم التربويةوالعشرين، 
تحسين مهارات التفكير ذج التلمذة في  (: فعالية برنامج تدريبي قاجم علي أنمو 2016الفي )   حلمي محمد حلمي •

الثانوية المرحلة  طالبات  لدي  التعلم  وكفاءة  النفسية،  االستراتيجي  للدراسات  المصرية  ج)الجمعية   ،26 ،)
 .123 -59(، ص ص 91ع)
( فاعلية إستراتيجية مقترحة في ضوء طرد كالتحصي  الدراسي ومهارات التفكير 2014حمدي محمد البيطار ) •

 .السويس، مصر2ع ،7، مج ،مجلة كلية التربية بالسويئطالب الصف األول الثانوي الصناعي،   لد  الناقد 
 أثر إستراتيجية التلمدذة المعرفيدة فدي تحصدي  مدادة قواعدد اللغدة العربيدة عندد 2015):حنان عبد الهادي جحيجح ) •

 .د ، كلية التربية للبنات، جامعة بغدا رسالة ماجستير، اإلعدادي طالبات الرابدددع
 رسددددالة، : الضددددغ  المهنددددي وعالقتدددده بدافعيددددة االنجدددداز لددددد  أطبدددداء الصددددحة العموميددددة(2014حنددددان قددددوراري ) •

 .يضر، بسكرة، الجياجرماجستير، جامعة محمد خ
 األولالمدددؤتمر ارات القدددرن الحدددادي والعشدددرين. هدددم فدددي ضدددوء ملددد(إعدددداد المع2019خالدددد عبدددد العييدددي العثمدددان ) •
 -ك خالدد لدجامعدة الم -"وطمدوح المسدتقبل بات التنميدةلم: متطل المع (جسم م لعملمية للجمعية السعودية العلل
 .399-392، هاأب
 .: الدافعية لالنجاز، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة (2000خليفة عبد اللطي  محمد) •
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صدي  مدادة التداريخ (: أثدر إسدتراتيجية التلمدذة المعرفيدة فدي تح2018رضا طعمة العجيلي، صالح خليفة الالمي) •
مجلدة كليدة التربيدة األساسدية للعلدوم العربي اإلسالمي وحدب االسدتطالع لددي طدالب الصدف الثداني المتوسد ، 

 .1105 -1072(، ص ص 38، جامعة باب ، ع)التربوية واإلنسانية
ر مهدارات (: اثر استخدام إستراتيجية المشروع كمدخ  لتدريس التربيدة الفنيدة فدي إطدا2013ريهام حسين سالمة) •

 ، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان.، رسالة دكتوراهالقرن الحادي والعشرين
(: تصدددميم حافظدددة وثاجقيدددة فدددي التربيدددة الفنيدددة لتنميدددة التأمددد  لددددي معلمدددة ريددداض 2011سدددامية نصدددي  توفيدددق) •

ة الفنيددة، جامعددة ، كليددة التربيدد، رسددالة دكتددوراهاألطفددال فددي إطددار مهددارات القددرن الحددادي والعشددرين و يدداس أثرهددا
 حلوان.

(: دور مهدارات القدرن الحدادي والعشدرين كإسدتراتيجية فعالدة 2009سرية عبدد الدرازد صددقي، ديندا عدادل حسدن ) •
االعتمداد األكداديمي لمؤسسدات وبدرامج  العربدي الرابدع( –المؤتمر السنوي  الددولي األول في خلق فرص عم ،  

ي" الواقع والمأمول" ، كلية التربية النوعية بالمنصورة، في الفترة من التعليم العالي النوعي في مصر والعالم العرب
 . 542 -509أبري ،  9 -8
 ثددر اسددتخدام أسددلوب التلمددذة المعرفيددة فددي تدددريس العلددوم علددى تحصددي  طلبددة الصدددفأ :(2012ذوقددان ) سددهي •

 .النجاح، فلسطين معة، جارسالة ماجستير ،العا ر األساسي وتنمية التفكير العلمي لديهم في محافظة نابلس
الصددف  (: أثددر أسددلوب تدريسددي قدداجم علددى التلمددذة المعرفيددة فددي تدددريس العلددوم لطلبددة2011سددوزان أبددو هدددرة ) •

، الجامعدددة مجلدددة دراسدددات العلدددوم التربويدددةالخدددامس األساسدددي فدددي تنميدددة القددددرة علدددى حددد  المشدددكالت لدددديهم، 
 . 1365 -1351(، ص ص  63(، ع)5األردنية،ج  )

. )ترجمدة: محمدد بدالل الجيوسدي(، تددريئ مهدارات القدرن الحدادي والعشدرين أدوات عمدل(. 2014سيو، ب. ) •
 .الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخليج

. معلدددم األل يدددة الثالثدددة فدددي إطدددار معدددايير جدددودة الممارسدددة المهنيدددة (.2009سدددليمان سدددعيد ) ، دددب  بددددران •
 اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة. 

العلددوم لتنميددة مهددارات  فاعليددة تضددمين كفايددات الثقافددة اإلعالميددة فددي تدددريس:(2016لحددارون )ا  دديماء حمددودة •
 (،6)،ع(19ج مجلدددة التربيدددة العلميدددة، ،القدددرن الحدددادي والعشدددرين والتحصدددي  لدددد  تالميدددذ المرحلدددة اإلعداديدددة

 .99-65ص 
صددفين العا ددر والحددادي عشددر (:" إثددراء كتددب التربيددة اإلسددالمية الفلسددطينية لل2018صددابرين محمددود أبددو جددير) •

 ، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية بغية.رسالة ماجستيربمهارات القرن الحادي والعشرين"، 
(. مددد  اكتسدداب مهددارات القددرن الحددادي والعشددرين مددن وجهددة نظددر خريجددي 2017صددفاء عبددد الوهدداب بلقاسددم ) •

 .348-331ص (، 89) ع،تربية وعلم النفئدراسات عربية في ال ،وخريجات قسم التربية الفنية بجامعة طيبة
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منشددور  ارات القددرن الحددادي والعشددرين. بحددث هددم الراعددي فددي إطددار ملدددور المع(: 2019) جميدد  رصدفوت طدداه •
 2وحدوار الثقافدات، جامعدة  اإلبدداع) األوسد فدي: جمعيدة أمسديا مصدر التربيدة عدن طريدق الفدن (أفريقيدا والشدرد 

 .أكتوبر
: أثر استخدام إستراتيجية التلمذة المعرفية في تحصي  مادة الرياضيات لدي (2017عباس ناجي المشهداني )  •

الجانبي،   وتفكيرهن  المتوس   األول  الصف  والجتماوطالبات  اإلنسانيات  وعلوم  واألد   الفنون  كلية مجلة   ،
 . 96  -70(، ص ص 14اإلمارات للعلوم التربوية، ع) 

التربوي للمعلم (:آليات تضمين مهارات  2020عبد الرحمن الحارثي )• القرن الحادي العشرين في برامج اإلعداد 
 (، ابري .72كلية التربية، جامعة سوهاج، ع ) ،، المجلة التربويةمن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

برندامج قداجم علدى التلمدذة المعرفيدة لتنميدة مهدارات القدراءة الناقددة لدد  طدالب (: 2014أمين ) عباس معبد الرحي •
 .190 -116(، 55، جامعة طنطا، عدد )مجلة كلية التربيةالعربية ، اللغة   عبة

وعددي معلمددي العلددوم بالمرحلددة االبتداجيددة فددي  :(2016الجبددر ) جبددر بددن محمددد  الحربددي، عبددد هللاعبددد الكددريم بددن  •
 (، و5ج)،المتخصصددةالمجلددة التربويددة الدوليددة  ،محافظددة الددرس بمهددارات المتعلمددين للقددرن الحددادي والعشددرين

 .38-24ص ص (،5)
دور مؤسسددات التعلدديم العددالي فددي سددلطنة عمددان فددي إكسدداب خريجيهددا : (2016التوبي،أحمددد الفددواعير) عبددد هللا •

-18ص ص (،2) (،و2ج )،مجلدة المعهدد الددولي للبحدث والدراسدة،  مهارات ومعارف القرن الحادي والعشرين
34 . 

كة وغيددر المشددتركة، الب المدددارس المشددتر (: دراسددة مقارنددة لدافعيددة اإلنجدداز لددد  طدد2007عفدداف محمددد يحيددى ) •
 ، معهد الطفولة، جامعة عين  مس.رسالة ماجستير

(: مدنهج قداجم علدي مهدارات القدرن الحدادي والعشدرين لتنميدة القدراءة االبتكاريدة 2013عالء الدين حسين سدعودي) •
دراسدات فدي المنداهج الدنص،  واستقاللية التعلم لددي تالميدذ المرحلدة اإلعداديدة باسدتخدام إسدتراتيجية إعدادة إنتداج

  .54 -15(، ص ص 153، ع )وطرا التدريئ
(: فاعلية برنامج إر ادي لخدمة الفرد في رفع مستو  دافعية اإلنجداز لعيندة مدن 2007عالء الدين السيد خالد ) •

 طلبة المرحلة الثانوية، رسالة ماجستير، معهد الدراسات الطفولة، جامعة عين  مس.
المددؤتمر العلمددي الثددامن المعرفيددة"،  ة(: "تدددريس العلددوم مددن خددالل نظريددة التلمددذ 2016علددي محددي الدددين را ددد) •

 .76 -65القاهرة، يوليو، ص ص  عشر  مناهج العلوم بين المصرية والعالمية ،
نمذجدددة المحتدددو  معرفيدددا  تربويدددا  تكنولوجيدددا  لتنميدددة كفايدددات القدددرن الحدددادي  :(2018السددديد ) عليددداء علدددي عيسدددى •

(، 6ج مجلدة البحدث العلمدي فدي التربيدة،  ،زمة إلعداد معلمي التعليم األساسي_علوم قب  الخدمةوالعشرين الال
 . 571-531ص ص (، 19)ع
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درجددة احتددواء كتدداب العلددوم للصددف الرابددع األساسددي لمهددارات القددرن الحددادي  :(2019علددي ) كريمددة عبددد الكددريم •
، رماجسددتيرسددالة محافظددة رام هللا والبيددرة،  والعشددرين ومددد  امددتال  معلمددي العلددوم لتلددك المهددارات فددي مدددارس

 ، فلسطين. جامعة النجاح الوطنية
محمددد أكلددي،  ، مددذكرة ماجسددتير، جامعددةالضددغ  النفسددي علددى دافعيددة االنجددازأثير تدد :(2013كددريم بددورييي ) •

 . البويرة، الجياجر
ريس التربيددة الفنيددة مددن واقددع اسددتخدام مهددارات القددرن الحددادي و العشددرين فددي تددد  (:2014) ليلددى حسددني إبددراهيم •

 .255 -233ص ص ، الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية، نظر مدرسي المرحلة الثانوية بالعراد وجهة
خير • السالمات   محمد  التحصي  2018)  محمود  على  الفييياء  تدريس  في  المعرفية  التلمذة  استخدام  أثر   :) 

، مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفئ،  ويةوتنمية مهارات اإلدرا  الفوقي لد  طالب المرحلة الثان 
 . 162  -133ص ص (، 2(، و 16ج 
•( الخرييي  علي  الحادي2019محمد  القرن  في  التعلم  كفايات  تطوير  في  الريادية  القيادة  والعشرين   (:إسهام 

وطموح  بات التنميةل: متطمل المع  (جسم م  لمعلمية للجمعية السعودية العلل  األولالمؤتمر  .  "،  بالمدارس الثانوية
 ها. أب -ك خالد لجامعة الم -" المستقبل

كمال• )   مها  ال    :(2015حنفي  القرن  معلم  مؤتمر:  21مهارات  في  قدمت  ورقة  الرابع ،  العلمي  المؤتمر 
 ، القاهرة، جمهورية مصر العربية. والعشرون: برامج إعداد المعلمين في الجامعات من أجل التميز

 ةوالتلمدذة المعرفيدة فدي تحصدي  مدادة فسدلجPDEODE إسدتراتيجية أثدر : (2015ي )السدعد  نداظم تركدي عطيدة •
جامعدة  –الهيثم ، كلية التربية أبندكتوراه أطروحةوالمهارات العقلية عند طلبة قسم علوم الحياة،  الحيوان العملي

 .العراد -بغداد 
االسدتطالع  ية المفاهيم الكيمياجية وحب التلمذة المعرفية في تنم إستراتيجيةأثر توظي   :(2015ناهد الشوبكي ) •

 .غية -اإلسالمية، الجامعة  رسالة ماجستير ،العلمي في العلوم لد  طالبات الصف الثامن األساسي بغية
مددد  تضددمين مهددارات القددرن الحددادي والعشددرين فددي مقددرر العلددوم المطددور : (2016سددبحي ) نسددرين بنددت حسددن  •

 .44-9ص ص (، 1و  مجلة العلوم التربوية،. للصف األول المتوس  بالمملكة السعودية
(: العالقة بين مفهوم الدذات القراجدي ودافعيدة اإلنجداز لدد  األطفدال ذوي صدعوبات 2008نرمين محمود أحمد. ) •

 ، جامعة القاهرة، معهد الدراسات التربوية.، رسالة ماجستيرالتعلم، للتعلم األساسي
ماجسددتير،  ة لإلنجدداز لددد  تالميددذ مرحلددة التعلدديم الثدانوي، رسددالةعالقددة التفدداؤل بالدافعيدد: (2008نعيمدة غدديال ) •

  .جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجياجر
إطدددار مقتدددرح لددددمج مهدددارات القدددرن الحدددادي والعشدددرين فدددي منددداهج العلدددوم بدددالتعليم :(2014 دددلبي ) ندددوال محمدددد  •

 (.10)(، ع3ج)،المجلة التربوية المتخصصة ،األساسي في مصر
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اسدتخدام الصدف المقلددوب فدي تنميدة بعدض مهددارات القدرن الواحدد والعشددرين  (:2019)حمددد هبده صدادد محمدود م •
(، ص ص 28، جامعدة بورسدعيد، عددد)مجلدة كليدة التربيدة، األحياء لد  طالب الصدف األول الثدانوي  في مادة
582- 616. 

،ع  18مج   واإلر داد النفسدي،: الدوافع اإلنسانية)دوافع السدلو (. مجلدة علدم الدنفس التربدوي (2016ياسر السعيد) •
.6. 
مجلة دراسات في فاعلية التلمذة المعرفية في تنمية المسئولية االجتماعية،  :(2019يسرا محمد سيد عبد الفتاح) •

 (.44، ع)التعليم الجامعي
التنميددة المهنيددة لمعلمددي المملكددة العربيددة السددعودية فددي ضددوء  :(2018الهددويش ) يوسددف بددن محمددد بددن إبددراهيم  •

 .282-246(، 1)(، ع42ج)، مجلة كلية التربية في العلوم التربوية ،ات القرن الحادي والعشرينمهار 
، التعليم ذلك الكنز المكنون، تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتربية للقرن الحادي والعشرين  :(1996اليونسكو)  •

 باريس: اليونسكو. 
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