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 ادلهخص
 والشخصية، والفكرية، والتكنولوجية، الجدارات األكاديمية، واقع عمى الوقوؼ الدراسة استيدفت      

وذلؾ في ضوء  الجامعية، دراستو أثناء دمياط بجامعة المعمـ لمطالب إكسابيا تـ التي واإلنسانية
الدراسة  أداة تطبيؽ وتـ لمدراسة، كمنيج الوصفي المنيج الباحثاف استخدـ العمؿ، وقد سوؽ احتياجات

 بجامعة المعمـ إعداد طالب الفرقة الرابعة بكميات مف عشوائية عينة عمى والتي تمثمت في استبانة
 الجامعي العاـ في وذلؾ دمياط وىي كمية التربية وكمية التربية النوعية وكمية التربية الرياضية،

طالب الفرقة الرابعة بتمؾ الكميات البالغ  مف بةوطال طالبا( 395) وبمغ عدد العينة  9103/9191
 .  %(50( طالب وطالبة بنسبة )0931عددىـ )

 الجدارات، لجميع االستجابات مستويات بيف معنوية فروؽ وجود توصمت نتائج الدراسة إلى وقد   
دارات الجدارات األكاديمية، والج لمحور "كبيرة" مستوى في البحث عينة أفراد استجابات حيث وقعت

 في البحث عينة أفراد استجابات الفكرية، والجدارات الشخصية، والجدارات اإلنسانية ككؿ، بينما وقعت
 الجدارات الرقمية. لمحور "متوسطة" مستوى

 الدراسة عينة أفراد استجابات في إحصائية داللة ذات فروؽ كما توصمت الدراسة إلى عدـ وجود    
 لمطالب إكسابيا تـ التي واإلنسانية والشخصية، والفكرية، كنولوجية،والت األكاديمية، الجدارات حوؿ
 متوسطات بيف فروؽ وجود توصمت الدراسة إلى حيف في الجنس، لمتغير دمياط تعزى بجامعة المعمـ
 تأثير وجود عمى يدؿ ، مما"التكنولوجية" الرقمية الجدارات نحو البحث عينة أفراد استجابات درجات
 الدراسة، وانتيت عينة أفراد لدى" التكنولوجية" الرقمية الجدارات اكتساب درجة مىع الكمية لمتغير
بجامعة  المعمـ إعداد في كميات الطالب إكساب التوصيات التي تعزز مف مجموعة باقتراح الدراسة

 .العممية حياتيـ في لتميزىـ الالزمة دمياط لمجدارات
 احتياجات سوؽ العمؿ.  –الجدارات  –إعداد المعمـ :  كهًبث يفتبحٍت
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The study aimed to identify the reality of academic, technological, 

personal, humantic, competencies which the student teacher of Damietta 

University acquired through universal studying in the light of labour 

market needs.  
       The researchers used the descriptive method as a methodology of a 

study. The questionnaire was applied on random sample of the students of 

4th grades in preparing teachers from  faculties of education, faculty of 

quality education and faculty of physical education in 2019-2020. The 

sample number was (523) students of 4th grades of these faculties which are 

(1690) students with percent (31%). 

       The study concluded that there are moral differences between response 

levels of all competencies. Responses of members of research sample at level 

(large) of academic, personal competencies and humanatic competencies. 

While the research responses at level (medium) was on digital 

competencies. The study found no statistically significant differences in the 

study sample responses about academic, technological, personal, 

humanatic, and intellectual competencies that the student acquired in 

Damietta University due to the gender variable.   

       The study found that there are differences among scores of study 

sample response's about digital competencies "technological" which means 

that there is an effect of faculty variable on acquiring score of digital 

competencies (technological) for study sample. The study concluded with 

suggestions of number of recommendations, which strengthened acquiring 

of necessary competencies for students of preparing teacher faculties 

Damietta University which make them excellent in their practical life. 
 : Preparing Teacher- Competencies- Labour Market 

Need. 
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 يمذيت 
 ت مقى عمى عاتقو، إذ يةالتعميم منظومةال نجاحأحد أىـ الركائز األساسية في  المعمـ عدي           

كسابو الميارات الالزمة بالتطوير أداء الط في المسؤولية األكبر واالندماج  متكيؼ مع المجتمعل وا 
، ومف ىـوأفكار الطالب  ؿ عقوؿوؿ عف تشكيؤ العالمية المعاصرة ، كما أنو المس التغيراتمعو، ومسايرة 

إكساب المعمـ الجدارات الالزمة لتحقيؽ ذلؾ، لذا أصبح  بمدىثـ فإف نجاح أي نظاـ تعميمي مرىوف 
إعداد المعمـ في أي مجتمع مف القضايا الميمة، فمـ يعد دور المعمـ يقتصر عمى كونو ناقؿ لممعرفة، 

 ت المعرفية والتكنولوجية المتالحقة.بؿ أصبح مف الضروري إعداده بما يتواكب مع التطورا
لذا حازت عممية إعداد المعمـ الكؼء وتنميتو عمميا وثقافيا بما يتناسب مع متغيرات العصر عمى       

اىتماـ المتخصصيف في مجاؿ التربية بدوؿ العالـ كافة، لما يسيـ بو المعمـ في تحقيؽ أىداؼ 
قويـ سموكيـ وبناء شخصياتيـ بما يتناسب مع المجتمع، المنظومة التعميمية، وتشكيؿ تفكير الطالب وت

رشادىـ وتأميف المناخ المناسب لتفعيؿ مشاركاتيـ في الموقؼ التعميمي ، ومساعدتيـ  وتوجيييـ وا 
عدادىـ لمواجية مطالب الحياة ف عمى التعمـ  . عصر سريع التغيري الذاتي ، وتنمية ميوليـ وقدراتيـ، وا 

اد المعمـ محاوالت عديدة لتطوير برامجيا بيدؼ إعداد معمـ قادر عمى فقد شيدت مؤسسات إعد    
المنافسة المحمية والدولية، خاصة أف الواقع الذي يعيشو المعمـ اآلف يختمؼ كثيرًا عما كاف عميو مف 
قبؿ، فالتغيرات السريعة التي نعيشيا في وقتنا الحاضر جعمت مف الصعب عمى المعمـ أف يكوف محدود 

خاصة بعد ما فرضتو الطفرة التكنولوجية والمعرفية والثقافية والتي نتجت عف العولمة  المعرفة،
وتداعياتيا، إضافة إلى ما يمر بو العالـ مف أزمات ومشكالت تتطمب جدارات عممية وتكنولوجية 

  وشخصية تمكف المعمـ مف ممارسة دوره التعميمي والتربوي بنجاح.
عشريف واجيت المجتمعات المعاصرة عديدا مف المشكالت ذات الصمة فمع مطمع القرف الحادي وال     

بالعولمة والمعموماتية أدت إلى تغييرات سريعة ومتالحقة في جميع مناحي الحياة، إذ دخؿ العالـ في 
عصر جديد، عصر اتسـ بالتغّير السريع المتالحؽ، وانفجار المعرفة نتيجة تقدـ العمـ وتطبيقاتو، 

وماتية وما نتج عنيما مف إزالة الحواجز والمسافات، وأصبحت الحدود مفتوحة وبالعولمة والمعم
والمعمومة متاحة لكؿ مف يمتمؾ الماؿ والمقدرة الفنية والشبكات الحاسوبية والميارات الالزمة، كؿ ىذا 
 وضع النظـ التربوية عامة ونظـ إعداد المعمـ خاصة أماـ تحديات جساـ، فإما المحاؽ بيذه التطورات

 (9: 9113المتسارعة أو البقاء في حالة التخمؼ والجمود.)محافظة، 
ومع تضخـ المعرفة وتنوع مصادرىا وطرؽ اكتسابيا ووسائط تعمميا، أصبح مف الضروري إعداد     

المعمـ إعدادا خاصًا، ينمي لديو الجدارات الالزمة ألداء رسالتو العممية والتربوية بالشكؿ المناسب 
إذ أصبح مف الميـ تنمية مياراتو وقدراتو ومعارفو، باإلضافة إلى إلمامو إلمامًا جيدًا لمعصر الحديث، 

بالتقنيات الحديثة وبمناىج التفكير وبأسس نظريات المعرفة، وبميارة الوصوؿ لممعرفة الرقمية 
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قؿ لممعرفة وتوظيفيا بالشكؿ المناسب، فمـ يعد المعمـ محتكرا لممعرفة، إنما تغّير دوره مف كونو مجرد نا
 إلى كونو مشاركًا وموجيًا يقدـ لطمبتو يد العوف إلرشادىـ إلى مصدر المعمومات.

إعداد تطوير عمى  يوجب العمؿ المستمرو كاىؿ التربوييف  ومما يزيد مف المسئولية الممقاة عمى     
كسابو ميارات وقدرات تكنولوجية وعممية  وسمات المعمـ بما يتناسب مع احتياجات سوؽ العمؿ وا 

التي تتدثر بإعادة الييكمة  الحالية ، أف بعض التوجياتشخصية وثقافية تناسب تداعيات العولمة
تحمؿ في طياتيا تيديدات وجوديًة ليذا الكياف العممي العريؽ ، فمف ىؤالء مف  واإلصالح والتطوير ،

 مجاالعميا، ووقؼ القبوؿ ببر  ساتاإلغاء النظاـ الحالي لكميات التربية وتحويميا إلى كميات لمدر  يدعو إلى
المكوف  البكالوريوس ، ومنيـ مف يدعو إلى تخفيض نسبة المكوف التربوي في إعداد المعمـ لصالح

سماعيؿ، األكاديمي.  (10: 9102)محمد وا 
 يشكهت انذراست 

بعضيا في القرف الحادي والعشريف ،  مؤسسات إعداد المعمـتواجو  التي تعددت المشكالت      
فال يخفى عمى أحد ضعؼ ، بؿ بوجودىا ذاتو، تمؾ المؤسسات فحسب تتعمؽ بأىداؼ ال صعبة تمشكال
لزاما مستوى الخريجيف مف المعمميف، وبات  عديد مف المدارس عف أولياء األمور والطالب في رضى

أداء البحث عف بدائؿ لتطوير  عمى وزارة التربية والتعميـ بالتعاوف مع األكاديمية المينية لممعمميف
تدارؾ قصور لمحاولة في الخدمة،  أثناء وذلؾ المعمميف، وتحقيؽ المزيد مف التنمية المينية لممعمميف

العائد  ويضعؼ مفوالماؿ والجيد،  الكثير مف الوقت يستنزؼقبؿ الخدمة، األمر الذي  المعمـ إعداد
مطموب مف تطوير أداء لمخرجات مؤسسات إعداد المعمـ، وفي ذات الوقت ال يحقؽ العائد الالمباشر 

نسانية وشخصية تناسب التغيرات المعاصرة. كسابو جدارات عممية وتكنولوجية ّوا   المعمـ وا 
فمنذ سنوات عديدة ومؤسسات إعداد المعمـ تواجو الكثير مف النقد حوؿ مخرجاتيا وبرامجيا    

كالت يرجع البعض الكثير منيا التعميمية والتربوية، ويرجع ىذا النقد لما يعاني منو التعميـ العاـ مف مش
إلى المعمميف القائميف عمى التدريس، ففي اعتقاد الكثير أنيـ لـ يؤىموا بالشكؿ المالئـ والجيد لمقياـ 

 ( 349: 9105بدورىـ المطموب منيـ لممساىمة في دفع التعميـ إلى األماـ.)الطنطاوي وآخروف، 
في إعداد المعمـ بالمؤسسات التربوية، فعمى  وقد أشارت عديد مف الدراسات إلى وجود مشكالت    

،  إعداد المعمـمستوى خريجي كميات ( عمى ضعؼ 9113وقرني)سة عبد الحميد ادر  أكدت سبيؿ المثاؿ
ضعؼ مستوى ( 9100حسف) سةاكما رصدت در ، لمتطمبات سوؽ العمؿ وعدـ مالءمة مستواىـ

المعمـ بميارة التعمـ الطالب  ا عف تزويدوعجزى، كفاءة خريجييا اإلعداد بكميات التربية، وانخفاض
انخفاض المستوى الثقافي لخريجي ( 9104محمد وآخروف) سةاكما رصدت در ، الذاتي والتعمـ المستمر

التحميمية واالبتكارية لمكثيريف منيـ، وضعؼ الكفاءات التقنية لخريجييا،  تاكميات التربية، وضعؼ القدر 
 .ة مشكالتيـ التعميميةاستفادتيـ مما درسوه في مواجي وضعؼ
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وقد شعر الباحثاف بالمشكمة مف خالؿ استطالع رأي عينة مف أعضاء ىيئة التدريس بكميات إعداد    
المعمـ بجامعة دمياط، ممف يشرفوف عمى الطالب المعمميف في مجاؿ التربية الميدانية، وذلؾ حوؿ 

ية، والتعامؿ مع الطالب والقدرة عمى مستوى امتالؾ الطالب لمجدارات التي تمكنيـ مف التدريس بفاعم
وجود كسب ثقتيـ، إال أف أغمب أعضاء ىيئة التدريس المشاركوف في استطالع الرأي أشاروا إلى 

في التمكف مف الجدارات الالزمة ألدائيـ  إعداد المعمـالطالب المعمميف بكميات  عديد مف ضعؼ لدى
أثناء  المعمميف لطالبلعديد مف اابعاتيـ مف خالؿ مت وذلؾ، داخؿ قاعات الدرس ببعض المدارس

لذا كاف لزاما الوقوؼ ، ببعض المدارس الحكومية بدمياط أدائيـ التدريسي في مجاؿ التربية الميدانية
الجدارات العممية والمعرفية والشخصية والتكنولوجية واإلنسانية لدى الطالب المعمميف في  عمى واقع

ـّ اقتراح بعض التوصيات التي تسيـ في إكساب الطالب مؤسسات إعداد المعمـ بجامعة دمياط ، ومف ث
المعمميف بجامعة دمياط جدارات تمكنيـ مف ممارسة دورىـ التعميمي والتربوي بما يتناسب مع 

 احتياجات سوؽ العمؿ.
 أسئهت انذراست

 سعت الدراسة الحالية لإلجابة عف األسئمة التالية:    
 الجامعية؟  ـسابيا لمطالب المعمميف بجامعة دمياط أثناء دراستيما أىـ الجدارات التي تـ اك - 0
 ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية الستجابات عينة الدراسة تعزى إلى متغير الجنس ؟ - 9
 ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  الستجابات عينة الدراسة تعزى إلى متغير الكمية ؟ - 5

 أهذاف انذراست
 ية إلى:سعت الدراسة الحال 
الوقوؼ عمى واقع جدارات الطالب المعمميف بجامعة دمياط، والتي تـ إكسابيا ليـ أثناء دراستيـ  – 0

 الجامعية، وذلؾ في ضوء احتياجات سوؽ العمؿ.
الكشؼ عف الفروؽ ذات الداللة اإلحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ مدى امتالكيـ  – 9

تكنولوجية، والفكرية، والشخصية، واإلنسانية، والتي تعزى إلى متغيري لمجدارات األكاديمية، وال
 الجنس والكمية.

جدارات تمكنيـ مف  المعمميف بجامعة دمياط إكساب الطالب التي تسيـ في اقتراح بعض التوصيات – 5
 بشكؿ فّعاؿ.   ممارسة دورىـ التعميمي والتربوي 

 أهًٍت انذراست 
 :تكمف أىمية البحث الحالي في

يتناوؿ البحث الحالي أحد أىـ المتغيرات المعاصرة التي تواجو إعداد المعمـ وىو احتياجات  -
سوؽ العمؿ؛ والذي يؤثر بدوره عمى المعطيات الفكرية والعممية المسايرة لتطور إعداد المعمـ، 
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كسابو الجدارات الالزمة لتحقيؽ تميزه  بشكؿ يفرض التوجو الجاد نحو تطوير إعداد المعمـ وا 
 عمى المستوى المحمي والدولي.

تبنيو لمدخؿ الجدارات، إذ ت عد الجدارات البشرية في ظؿ التغيرات المعاصرة مف المعطيات  -
الفكرية والعممية المسايرة لتحقيؽ تميز أي نظاـ تعميمي، لذا ارتبط مفيوميا باتجاه مف 

و اإلعداد الميني المبني االتجاىات الفاعمة في إعداد المعمـ وفقا الحتياجات سوؽ العمؿ، وى
 عمى الجدارة. 

إمكانية االستفادة مف نتائجو عمى المستوييف النظري والتطبيقي، حيث يقدـ البحث الحالي  -
لممسؤوليف في جامعة دمياط صورة واقعية عف الجدارات التي يكتسبيا الطالب المعمـ أثناء فترة 

ؽ مبادرات حديثة لتطوير ىذه الجدارات إعداده، والتي يمكف االنطالؽ منيا، والسعي نحو تطبي
 بـ يواكب احتياجات سوؽ العمؿ.

 حذود انذراست
 اقتصرت الدراسة الحالية عمى الحدود التالية:     
 : الحد الموضوعي -

ويتمثؿ في الوقوؼ عمى واقع جدارات الطالب المعمميف في مؤسسات إعداد المعمـ بجامعة 
 تياجات سوؽ العمؿ.دمياط، والعمؿ عمى تطويرىا في ضوء اح

 : الحد البشري -

 ويتمثؿ في الطالب المعمميف بكميات إعداد المعمـ بجامعة دمياط.
 الحد المكاني: -

 كميات إعداد المعمـ بجامعة دمياط

 : الحد الزماني -

 ـ. 9103/9191العاـ الجامعي 
 يُهج انذراست وأداتهب

راسة الحالية، ألنو ال يقؼ عند مجرد يعد المنيج الوصفي مف أكثر المناىج مالءمة لطبيعة الد   
الوصؼ، بؿ يمتد لتحميؿ البيانات، وتفسيرىا واستخالص دالالت ذات مغزى، وال سيما عند رصد واقع 
الجدارات التي يكتسبيا الطالب المعمـ بجامعة دمياط أثناء فترة إعداده، ووضع تصور مقترح لتطويرىا 

 في ضوء احتياجات سوؽ العمؿ.
يعة الدراسة منيجيا، تـ االعتماد عمى استبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات والمعمومات ووفقا لطب   

 التي تغطي جوانب وأبعاد طبيعة البحث، وتساعد في تحقيؽ أىدافو.
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 يصطهحبث انذراست
 إعذاد ادلعهى

مـ بما ، فمنيـ مف عرفيا بأنيا التدريب الميني لممعالتعريفات التي تناولت إعداد المعمـتعددت     
يسيـ في ارتقائو بعد الحصوؿ عمى الشيادة الثانوية وتشمؿ برامج إعداد المعمـ دراسة بعض المواد 
األكاديمية، إضافة إلى دراسة مقررات تربوية، وممارسة التدريس مف خالؿ التربية الميدانية تحت 

شراؼ خارجي مف الموجييف بوزارة التربي ة والتعميـ.)الذبياني، إشراؼ داخمي مف المؤسسة التربوية وا 
9104 :012) 

وؿ مينة التعميـ؛ حيث تتواله مؤسسات تربوية از يلممعمـ كي  صناعة أوليةومنيـ مف عرفيا بأنيا     
 ات التربية، أو غيرىا مف المؤسسات ذات العالقة ، تبًعايإعداد المعمميف، وكم متخصصة ، مثؿ معاىد

تبًعا لنوع التعميـ،  تكوف المرحمة االبتدائية، أو الثانوية، وكذلؾلممرحمة التي يعد المعمـ لمعمؿ بيا، كأف 
 كأف يكوف عاًما أو صناعًيا، أو تجارًيا، أو غير ذلؾ، وبيذا يعد المعمـ ثقافًيا، وعممًيا وتربوًيا في

سماعيؿ، .مؤسستو التعميمية قبؿ الخدمة  (13-12: 9102)محمد وا 
 اجلذارة

فيناؾ مف عرفيا بأنيا أي معرفة أو ميارة أو قدرة أو فيـو الجدارة، تعددت التعريفات الخاصة بم     
اتجاه أو سوؾ أو صفة شخصية يمكف مالحظتيا وقابمة لمقياس ويجب توافرىا لممارسة عمؿ أو وظيفة 

 (5: 9105)اسماعيؿ،  وتسيـ في تحسيف األداء الوظيفي.
ة عالية، وكذلؾ القدرة عمى االستجابة كما يشير مصطمح الجدارة إلى القدرة عمى األداء بكفاء    

 (3-5: 9109لمتغييرات المختمفة.)جرادات، 
تمكف الفرد مف العمؿ أو األداء السموكي والتي  المكتسبة تاالقدر  مف مجموعة تاالجدار  وتمثؿ    

واالتجاىات  تافيي تشكؿ في محتواىا العاـ مجموعة مف المعارؼ و الميار ، المطموب في سياؽ معيف
تنعكس عمى سموؾ الفرد في سياؽ األعماؿ والمياـ  تفاعمة فيما بينيا والمندمجة بشكؿ مركب والتيالم

ثارتيابحيث يعمد الفرد العامؿ إلى اكتسابيا  الموكمة إليو، توظيفيا لمخروج  وتجنيدىا ومف ثـ وا 
  ( 112: 9109)الزىراني، أحيانًا. بمستويات األداء المتوقعة أو بشكؿ يفوؽ التوقعات

 سىق انعًم
يعد مصطمح سوؽ العمؿ مف المصطمحات التي ظير استعماليا حديثا وبالتحديد أثناء الحرب       

العالمية الثانية حيث استخدـ ىذا المصطمح مف قبؿ المجنة األمريكية لتنظيـ شؤوف العماؿ وعرفتو ىذه 
أي المكاف الذي  ،ناصر التوظيؼالمكاف الذي تتفاعؿ فيو مختمؼ العوامؿ التي تؤثر في ع"المجنة بأنو 

يبحث فيو أصحاب العمؿ عف العماؿ أو يبحث فيو العماؿ عف العمؿ وىو المجاؿ العاـ الذي توجد 
أنواع عديدة مف ظروؼ العمؿ التي توفر وتوجو مف خاللو العالقات المختمفة لمعمؿ كحاالت عرض 
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العمؿ وغير ذلؾ مف ظروؼ تشغيؿ العمؿ والطمب عميو واالختالفات المينية في األجور وساعات 
 (3: 9103".)الصمادي، العماؿ
 الذيف يبحثوف عف العمؿيجتمع فيو كؿ مف طالبي  التينو نوع مف أنواع األسواؽ أيعرؼ بكما      

بيف  المؤسسات المختمفة، حيث يعتبر ىذا السوؽ حمقة وصؿبوظائؼ مناسبة، مع عارضي التشغيؿ 
 (031: 9113.)شيرة، الطرفيف

ويمكف تعريؼ سوؽ العمؿ إجرائيا بأنو مؤسسات التعميـ قبؿ الجامعي الحكومية والخاصة، والتي    
 يتنافس عمى العمؿ بيا خريجي كميات إعداد المعمـ، مع مراعاة عوامؿ العرض والطمب.

ا ت الواجب توافرىات والميار امجموعة المعارؼ والمفاىيـ والقدر وتعرؼ احتياجات سوؽ العمؿ بأنيا    
تمبية مطالب سوؽ  لدى الخريج طبقا لمعايير الجودة الشاممة المعيارية المقننة لينجح في

 (341: 9102، عسيري.)العمؿ
 دراسبث سببمت 

اتسمت الدراسات السابقة التي تتعمؽ بالجدارات الالزمة لطالب الجامعة بالقمة، بينما تعددت      
لحياتية لطالب الجامعة عمى اختالفيا والتي تعد جزءا مف البحوث والدراسات التي تطرقت إلى الميارات ا
سات العربية واألجنبية ذات اض الدر اباستعر  افقاـ الباحثالجدارات التي تستيدفيا الدراسة الحالية، لذا 

الجامعة  ت الحياتية لدى طمبةاالميار بعض الجدارات والقدرات و  التي تناولتو رسة االعالقة بيذه الد
سات عربية اسة الحالية، وتـ تقسيميا إلى در اف مف مقارنة نتائجيا مع نتائج الدر تحديدًا، لتتمك

 .مف األحدث إلى األقدـ ضيااوأجنبية، كما تـ استعر 
 أوالً: دراسبث عربٍت

ت الحياتية لدى طمبة الجامعات االتعرؼ إلى مستوى الميار ( والتي ىدفت إلى 9103) الترؾدراسة  -
ت الحياتية لدى طمبة االتعرؼ إلى درجة ممارسة الميار ، كذلؾ جية نظرىـاألردنية الحكومية مف و 

ح برنامج تربوي ااقتر ، وصوال إلى التدريس الجامعات األردنية الحكومية مف وجية نظر أعضاء ىيئة
 ت الحياتية الالزمة لمشباب الجامعي في األردف، والتعرؼ إلى درجة مالئمة البرنامج التربويالمميار 

وتكونت ، ء والمختصيفات الحياتية لمشباب الجامعي األردني مف وجية نظر الخبر التنمية الميار المقترح 
( عضو ىيئة تدريس مف الجامعة األردنية 035( طالبًا وطالبة، و)0341مف ) سةاعينة الدر 

سة أف درجة اسة. أظيرت نتائج الدر اواالستبانة أداة لمدر  المنيج الوصفي الحكومية، تـ استخداـ
سة ، ووجود فروؽ ذات اوجية نظر عينة الدر  ت الحياتية جاءت بدرجة متوسطة مفاارسة الميار مم

وجية نظرىـ عمى مجاؿ  ت الحياتية الالزمة لطمبة الجامعات األردنية مفاداللة إحصائية في الميار 
الكمية،  رت الحياتية تعزى لمتغياولصالح الذكور، ووجود فروؽ في الميار  التفكير تعزى لمتغير الجنس

ت الحياتية اما عدا مجاؿ إدارة الذات ولصالح الكميات العممية، وعدـ وجود فروؽ في مستوى الميار 
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لى الجامعة  تعزى لمتغير التفاعالت الثنائية والثالثية بيف الجنس والكمية والجامعة، وفي ضوء النتائج وا 
كما أوصت لجامعات األردنية الحكومية، ت الحياتية لدى طمبة ااح برنامج تربوي لتنمية الميار اتـ اقتر 

  الجامعات األردنية. سة باعتماد البرنامج وتنفيذه مف قبؿاالدر 
لتحديد الميارات الجامعية الالزمة كأحد  االحتياجاتقياس ( والتي ىدفت إلى 9102) العسكردراسة  -

األولى المشتركة في تصميـ مقرر الميارات الجامعية لطمبة السنة  خطوات التصميـ التعميمي بيدؼ
والقيادات األكاديمية، ولمتوصؿ إلى  جامعة الممؾ سعود، مف وجية نظر الطمبة وأعضاء ىيئة التدريس

ميارة جامعية، وتـ عقد ثالث ورش عمؿ لكؿ  (31)نتائج الدراسة تـ إعداد ثالث استبانات تضمنت 
نتائج الدراسة عف االتفاؽ عمى ثالثة الطمبة وأعضاء ىيئة التدريس والقيادات األكاديمية، وأسفرت  مف

واالستذكار الفعاؿ، التواصؿ في البيئة الجامعية، التمخيص  عشر ميارة، ىي: ميارة معالجة المعمومات
كتابة البحث العممي  والخريطة الذىنية، أدوات البحث العممي، عناصر كتابة البحث العممي، فنيات

ميارات العرض والتحدث أماـ الجميور، التخطيط المعمومات،  وأخالقياتو، مجاالت البحث عف
 . الناقد، التفكير اإلبداعي، قبعات التفكير الست، واكتشاؼ الذات وتسويقيا لممستقبؿ، التفكير

( والتي ىدفت إلى رصد المتطمبات التربوية الالـز توافرىا بالجامعة 9102دراسة صالح وآخروف) -
المتغيرات المعاصرة لدى طالب جامعة أسيوط، وقد استخدمت  لتنمية الميارات الحياتية التي فرضتيا

الدراسة المنيج الوصفي وذلؾ لتحميؿ بعض المتغيرات المعاصرة المؤثرة عمى طالب الجامعة، 
واستخدمت الدراسة استطالع رأي لمعرفة رأي طالب الفرقة النيائية بالجامعة في الميارات الحياتية التي 

لؾ استخدمت الدراسة استبانة مع عينة مف أعضاء ىيئة التدريس وعينة مف توصمت إلييا الدراسة، كذ
طالب الفرقة النيائية بالجامعة بيدؼ معرفة مدى توافر المتطمبات التربوية الالزمة لتنمية الميارات 
الحياتية لدى طالب الجامعة، كما استخدمت الدراسة مقابمة مع وكالء الكميات لشئوف التعميـ والطالب 

ض الكميات العممية والنظرية بيدؼ تحميؿ البيئة الداخمية والخارجية لجامعة أسيوط، وقد توصمت ببع
الدراسة إلى استراتيجية مقترحة لتوفير المتطمبات التربوية الالزمة لتنمية الميارات الحياتية لدى طالب 

 الجامعة في ضوء بعض المتغيرات المعاصرة.  
تحديد الجدارات التدريسية الالزمة لمطالب المعمميف التي ىدفت إلى ( و 9102وآخروف) أبوبكردراسة  -

التحقؽ مف مدى توفر تمؾ الجدارات لدى الطالب ، و بكميات التربية في المممكة العربية السعودية
إعداد برنامج تدريبي لتنمية الجدارات التدريسية لمطالب المعمميف بكميات التربية في ، ثـ المعمميف

تنظيـ دورات تدريبية لممعمميف أثناء ، وقد أوصت الدراسة إلى بضرورة بية السعوديةالمممكة العر 
الخدمة لتدريبيـ عمى استخداـ االستراتيجيات التدريسية المتناسبة نتائج أبحاث الدماغ، واإلفادة منيا 

 فيغ دور التعمـ في ضوء نتائج أبحاث الدما أكدت الدراسة عمى ، كماالنيوض بمستوى لممعمميف في
تنمية قدرات العقؿ البشرى وتحقيؽ تكامؿ المعرفة، وفى زيادة التحصيؿ ، وتنمية االتجاه لدى الطالب 

دراسة نمائية تقيس تطور نمو األداء التدريسي لمطالب   ، كذلؾ أوصت الدراسة بضرورة إجراءالمعمميف
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اعتنت بتوظيؼ نتائج  التيات االستفادة مف نتائج الدراس، و ىذا النمو فيالمعمميف والعوامؿ المؤثرة 
إعداد ، كما اقترحت الدراسة تنمية الجدارات التدريسية وعالج صعوبات التدريس فيأبحاث الدماغ 

لمطالب المعمميف في ضوء مدخؿ النظـ ، وقياس أثره في تمكنيـ مف ميارات التدريس  تدريبيبرنامج 
س في ضوء نتائج أبحاث الدماغ وغيرىا مف دراسة مقارنة بيف ممارسة جدارات التدري ، عمؿالمختمفة 
 فيالتدريس  تاستراتيجيادراسة أثر استخداـ مدخؿ قائـ عمى التكامؿ بيف عدد مف وكذلؾ  ،المداخؿ

دراسة عف فعالية إعداد منيج و  ،مختمؼ المراحؿ التعميمية فيعالج صعوبات في المواد الدراسية 
تعترض  التيدراسة عف الصعوبات ، وأيضا الدماغ مقترح لمتربية الميدانية فى ضوء نتائج أبحاث

دراسة عف مدى  ، وكذلؾالمغة العربية لمكفايات التدريسية في مختمؼ المواد الدراسية معمميامتالؾ 
 المواد الدراسية في مختمؼ مراحؿ التعميـ . معمميتوافر كفايات الجدارات التدريسية  لدى 

عمى  (1.9)ثر استخداـ بعض تطبيقات ويب أكشؼ عف ال( والتي ىدفت إلى 9101) حمزةدراسة  -
مقرر تكنولوجيا التعميـ لدى طالب الفرقة الثانية شعبة الفمسفة  فيالحياتية  تاميار التنمية بعض 

طالب وطالبة بالفرقة الثانية، تـ تقسيميـ  (99)سة مف اتكونت عينة الدر  بكمية التربية، وقد واالجتماع
، ت الحياتيةاميار ال، واستخدمت الباحثة اختبار لقياس بعض (ابطةوض تجريبية)مجموعتيف  إلى

درجات طالب المجموعة  متوسطيوجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف الدراسة إلى  وتوصمت 
ت الحياتية ككؿ لصالح المجموعة التجريبية، اميار الاختبار  في البعديالتطبيؽ  فيوالضابطة  التجريبية

 القبميالتطبيقيف  فيلة احصائية بيف درجات طالب المجموعة التجريبية فروؽ ذات دال  كذلؾ وجود
لصالح التطبيؽ  (إدارة الوقت –رااتخاذ القر  -الذاتيالوعى )ت الحياتية الفردية اميار في ال والبعدي
فقد وجدت فروؽ ذات داللة احصائية بيف درجات طالب  االجتماعيةت الحياتية اميار ال ، أماالبعدي

 –التواصؿ الفعاؿ )ت الحياتية االجتماعية اميار ال في والبعدي القبميالتطبيقيف  في لتجريبيةالمجموعة ا
 تطبيقات إسياـ، وىذا يؤكد البعديلصالح التطبيؽ  (فريؽ فيالعمؿ –إدارة الضغوط  –إدارة المشاعر 

ع بكمية ت الحياتية لدى طالب شعبة الفمسفة واالجتمااميار التنمية بعض  في والويكيالفيسبوؾ 
  التربية.

( والتي ىدفت إلى التعرؼ عمى الميارات الحياتية التي يفرضيا الوقت الراىف 9101دراسة عمر ) -
عمى طالب الجامعة، والواقع الحالي الذي تقـو بو الجامعة في تنمية الميارات الحياتية لدى طالبيا، 

لجامعة في تنمية الميارات الحياتية والتوصؿ إلى مجموعة مف التوصيات التي تساعد عمى تعزيز دور ا
( طالب وطالبة مف 311لدى طالبيا، واتبعت الدراسة المنيج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة مف )

جامعة أسواف، واستخدمت الدراسة استبانة لمتعرؼ عمى الميارات الحياتية لدى طالب الجامعة، وتمثمت 
يارات الحياتية المتعمقة بالتواصؿ االجتماعي المفظي أىـ نتائج الدراسة في ظيور مستوى مرتفع مف الم

قامة العالقات الطيبة مع اآلخريف واالنفتاح بثقة عمى العالـ والعمؿ عمى تسوية  وغير المفظي، وا 
الخالفات مع اآلخريف بشكؿ صحيح، والقيادة والتعاوف والعمؿ ضمف فريؽ، ومساعدة اآلخريف عمى حؿ 
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إلى وجود قصور في اكتساب طالب الجامعة لميارات تمخيص الدرس  مشكالتيـ، كما توصمت الدراسة
أثناء االستذكار، والمشاركة في الندوات والدورات التدريبية المتعمقة بتنمية ميارات التواصؿ مع 

 اآلخريف، واختيار الوقت المناسب لحؿ المشكمة.
دور مؤسسات التعميـ العالي في سة الحالية إلى تحديد اىدفت الدر ( 9109)الفواعير و التوبيدراسة  -

سة اوقد تكونت عينة الدر  ،الواحد والعشريف ت ومعارؼ القرفاسمطنة ع ماف في إكساب خريجييا ميار 
 9104الخريؼ  طالبًا وطالبة مف طمبة التأىيؿ التربوي الممتحقيف في جامعة نزوى في فصؿ( 11)مف 
لكميات والجامعات العمانية. وقد قاـ الباحثاف والذيف أنيوا مرحمة البكالوريوس مف مختمؼ ا ـ9103/ 

فقرة موزعة عمى خمس مجاالت  (93)ت القرف الواحد والعشريف والتي تكونت مف اميار  بإعداد استبانة
ت التواصؿ والتعاوف، ا، وميار واالبتكارالتعمـ  تات والمعارؼ العامة، ميار اميار الرئيسية وىي: 

أف دور  سة الحالية إلىاالحياتية والوظيفية. وقد أشارت نتائج الدر ت ات التكنولوجية، والميار اوالميار 
ت ومعارؼ القرف الواحد والعشريف امؤسسات التعميـ العالي في سمطنة ع ماف في إكساب خريجييا ميار 

ت اأظيرت النتائج أف أكبر دور لمؤسسات التعميـ العالي في إكساب خريجييا ميار  . كمااكاف متوسط
ت تكنولوجيا االحياتية والوظيفية، يميو ميار  تاميار اللواحد والعشريف كاف في ومعارؼ القرف ا

ومعارؼ القرف  تاأما أقؿ دور لمؤسسات التعميـ العالي في إكساب خريجييا ميار  ،واإلعالـ المعمومات
ية، كالوعي بقضايا العالـ المحيط، والثقافة الصحية والبيئ)ت العامة اميار الالواحد والعشريف كاف في 

ت التعمـ واالبتكار. ولـ يكف ىناؾ فروؽ ذات داللة ا، يمييا ميار (وريادة االعماؿ وثقافة المواطنة
ت ومعارؼ القرف الواحد والعشريف اخريجييا ميار  إحصائية في دور مؤسسات التعميـ العالي في إكساب

ـو مؤسسات التعميـ العالي سة بأف تقاوقد أوصت الدر  وفقًا لمجامعة أو الكمية التي تخرج منيا الطالب.
مجيا، واعادة تصميـ ابر  ت ومعارؼ القرف الواحد والعشريف فيافي سمطنة ع ماف بدمج وتضميف ميار 

 مج الجامعية لتتناسب مع متطمبات وحاجات السوؽ المحمي.االبر 
بة ت الحياتية لدى طماالميار  عمىالتعرؼ  الدراسة إلى ىدفتو ( 9104النعيمي والخزرجي )دراسة   -

والتخصص الدراسي  (إناث -ذكور)في الميارات الحياتية و بحسب متغير الجنس  والفروؽ الجامعة،
 عتماد عمى تصنيؼال، ولتحقيؽ ىدفي البحث تـ بناء مقياس الميارات الحياتية با(عممي-إنساني)
يارات  فقرة صالحة لقياس الم( 92)وتكوف المقياس بصورتو النيائية مف (،منظمة الصحة العالمية)

( طالبًا 142) الدراسة البالغةعينة  وتـ تطبيؽ المقياس عمىالمنيج المسحي،  رسةاواستخدمت الد
أف  رسةا، وأظيرت نتائج الدالطبقية اختيارىـ بالطريقة العشوائية وطالبة مف طالب جامعة ديالي تـ

يف الذكور واإلناث فروؽ ب ت الحياتية، وال يوجداطمبة جامعة ديالي لدييـ مستوى جيد مف الميار 
  ت الحياتية.اوالتخصص في مستوى الميار 

( والتي ىدفت إلى تحديد الميارات الحياتية التي اكتسبتيا طالبات جامعة 9104دراسة الحموة ) -
األميرة نورة بنت عبد الرحمف مف وجية نظرىف ، و كذلؾ تحديد الميارات الحياتية المتطمبة لطالبات 
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ت عبد الرحمف مف وجية نظرىف وفؽ احتياجاتيف العممية و المجتمعية، وقد جامعة األميرة نورة بن
توصمت الدراسة إلى اكتساب طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمف عديد مف الميارات الحياتية، 
أكاديميا وفكريا وكذلؾ اكتسابيف عديد مف الميارات الشخصية، كما انتيت الدراسة بوضع  تصور 

طوير دور الجامعة في تنمية الميارات الحياتية لدى طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبد مستقبمي لت
 الرحمف في ضوء التحديات المعاصرة .

 التي لمميارات الجامعات طمبة وعي مدى إلى التعرؼ الدراسة وىدفت( 9105) العمري دراسة -

 مف وطالبة طالب  (131مف ) لدراسةا عينة تكونت حيث المعرفي، االقتصاد مبادئ ضوء في يحتاجونيا

 فقرة (41)مف تكونت خاصة استبانة استخداـ ـ، وتـ9101/9100الدراسي  العاـ الجامعات مف طمبة

 وىي المعرفي االقتصاد مبادئ  ضوء في الحياتية الميارات بعض تمثؿ مجاالت ست عمى موزعة

 التقمص الرفض،/التفاوض اراتمي األشخاص، بيف بالعالقات الخاصة التواصؿ ميارات(: ميارات

 ميارات المشكالت، القرار وحؿ صنع ميارات الفريؽ، وعمؿ التعاوف) معو والتعاطؼ الغير تفيـ(العاطفي

دارة التعامؿ ميارات الناقد، التفكير  الضغوط مع التعامؿ إدارة ميارات المشاعر، إدارة ميارات الذات، وا 

 لإلجابة( ت( واختبار المئوية والنسب المتوسطات استخداـ وجرى لمسيطرة، الباطني المركز لزيادة ميارات

 بيف مف األولى المرتبة في الجماعي العمؿ ميارات جاءت أف النتائج أظيرت وقد الدراسة أسئمة عف

 لمتغير تبعا الطمبة استجابات في إحصائيا دالة فروؽ وجود النتائج أظيرت .الدراسة قيد الميارات
 باالقتصاد المتعمقة لمميارات وعييـ درجة في الرابعة السنة طمبة تفوؽ النتائج يرتفأظ الدراسي المستوى

 .الجامعية المساقات جميع في المعرفي االقتصاد الحياتية لميارات بدمج الدراسة وتوصي المعرفي،
معرفة دور كمية التربية في جامعة دمشؽ في تحقيؽ ( و ىدفت الدراسة إلى 9100) صاصيالدراسة  -
متطمبات االتجاه نحو الجودة ومدرسة المستقبؿ والثقافة العممية مف  ميارات الحياتية المشتقة مفال

درجة تحقؽ تمؾ الميارات لدى طمبة كمية التربية في جامعة دمشؽ  وجية نظر الطمبة، وىؿ تختمؼ
اليوية،  الميارات الحياتية ووزعت عمى ستة محاور ىي: استبانةتـ بناء  باختالؼ الجنس والتخصص.

والتكنولوجيا، والبيئة، والصحة، والثقافة العممية. وطبقت عمى عينة مؤلفة مف  واالتصاؿ االجتماعي،
قوانيف اإلحصاء ،  وطالًبة تـ اختيارىـ مف أربعة اختصاصات دراسية في كمية التربية ( طالًبا031)

توسط لدى طمبة كمية التربية، أظيرت النتائج أف تحقؽ الميارات الحياتية حصؿ عمى تقدير م الوصفية
 حيف حصؿ محور الميارات التكنولوجية والتقنية عمى تقدير منخفض، ولـ تظير فروؽ ذات داللة في

 إحصائية في تحقؽ الميارات الحياتية وفؽ متغير الجنس، بؿ ظيرت فروؽ ذات داللة إحصائية في
 إلرشاد التربوي والنفسي.امتالؾ الميارات الحياتية وفؽ متغير االختصاص لصالح طمبة ا

( وىدفت إلى إلقاء الضوء عمى الميارات الحياتية مف حيث مفيوميا، 9101دراسة الصغير ) -
أىميتيا، خصائصيا، أنواعيا ومجاالتيا، والميارات الحياتية الالزمة لطالب كميات التربية، وقد اعتمدت 

إلى وجود عديد مف المتغيرات المجتمعية الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي، وقد توصمت الدراسة 
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التي تواجو طالب كميات التربية وىـ عمى أعتاب القرف الحادي والعشريف، كما اتضح أيضا عجز برامج 
اإلعداد والدريب الحالية بكميات التربية عف تزويد الطالب ببعض الميارات الحياتية الضرورية لمتعامؿ 

لدراسة بوضع تصور مقترح لبعض الميارات الحياتية التي يمكف الناجح مع ىذه المتغيرات، وانتيت ا
إكسابيا لطالب ىذه الكميات مف خالؿ برامج اإلعداد والتدريب حتى يستطيعوا التصرؼ بثقة واقتدار 
تجاه ما يتعرضوف لو مف مواقؼ أثناء ممارستيـ لحياتيـ اليومية، وكذلؾ التكيؼ مع عالـ سريع 

ف الميارات الصحية، والميارات المغوية، والميارات الجتماعية، والميارات التغير، وىذا التصور يتضم
 الفنية، والميارات الرياضية، والميارات العممية، والميارات التكنولوجية.  

( وىدؼ إلى قياس درجة اكتساب الميارات الحياتية لدى طمبة 9101دراسة عبيدات و سعادة ) -
اصة ، و اقتصرت الدراسة عمى ميارات االتصاؿ ، ميارات الجامعات األردنية الحكومية و الخ

التكنولوجيا ،ميارات المبادرة و اإلبداع ، و ميارات المغات األجنبية ، و قد توصمت الدراسة إلى أف 
معدؿ اكتساب الميارات الحياتية متقارب لدى كؿ مف طمبة الجامعات الحكومية و الخاصة في االردف ، 

 ود بعض االختالفات في مستوى اكتساب الميارة حسب الجنس و نوع الكمية .كما أظيرت النتائج وج
المعمـ في شعبة  الدراسة إلى معرفة الميارات الحياتية الالزمة لمطالب تدف( وى9113دراسة زارع) -

الحياتية في  الدراسات االجتماعية، كما قدمت الدراسة برنامًجا تدريبًيا مقترًحا لتنمية بعض الميارات
وميارة  ء التحديات المعاصرة، وخمصت الدراسة إلى أربع عشرة مياًرة ىي: ميارة اتخاذ القرار،ضو 

الحفاظ عمى  التفكير التأممي، وميارة االتصاؿ الفعاؿ، وميارة إدارة الوقت، وميارة البحث العممي، ميارة
دارة الصراع، واست  واالستمتاع ثمار الوقت،الممتمكات وتطبيؽ النظاـ، والمواطنة، والعمؿ في فريؽ، وا 

بينت الدراسة  بالرحالت وتنظيـ اإلجازات، وميارات التعامؿ مع الكومبيوتر، والتعمـ االلكتروني، وقد
والمواطنة وميارات  حاجة ممحة لدى أفراد العينة في ميارات التعامؿ مع الكومبيوتر والتعمـ االلكتروني

فروؽ ذات داللة  في الميارات األخرى، وليس ىناؾ البحث العممي، بينما كانت الحاجة أقؿ إلحاًحا
 إحصائية ترجع إلى متغير الجنس.

 ثبًٍَب: دراسبث أجُبٍت
تدريس الميارات ( وىدفت الدراسة إلى التركيز عمى أىمية 9103)Chan & Briceñoدراسة  -

د التخرج، كذلؾ لمطالب في مؤسسات التعميـ الجامعي، وأثر ذلؾ عمييـ في حياتيـ العممية بع الحياتية
سبانيا حوؿ  التعميـ العالي مؤسساتمبادرات تقديـ بعض  تطبيؽ في العديد مف بمداف أمريكا الالتينية وا 
التعميـ العالي يمكف  مؤسسات تدريس الميارات الحياتية في، وقد توصمت الدراسة إلى أف ىذا الموضوع

مواجية مشاكؿ ذلؾ في مساعدتيـ عمى  الجامعي، لما يسيـ بالأف يساعد في التنمية المتكاممة لمط
 ، كما توصمت الدراسة إلى أف تدريسالحياة اليومية بفعالية والتواصؿ مع بيئتيـ بطريقة مناسبة

في المجاؿ الصحي ، فمجاليف رئيسييف: الصحة والتعميـ.  لطالب الجامعة يؤثر في الميارات الحياتية
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السميمة،  الصحية ماط الحياة الصحية واتخاذ القراراتتعزيز أن تسيـ في مثالية مؤسساتتعد الجامعات 
الميارات  مف خالؿ إكسابيـالتعميـ العالي يعزز التنمية المتكاممة لمطالب ففي مجاؿ التعميـ ،  أما

، وىي المجاالت الثالثة لرؤية والوجدانيةاألبعاد المعرفية واالجتماعية  والتي تسيـ في تعزيزالحياتية 
 ة.اإلنساف المتكامم

فاعمية برنامج  عمى التعرؼ( وىدفت الدراسة إلى 9103)Wurdinger & Qureshiدراسة  -
ت الحياتية لدى طمبة جامعة مينيسوتا في والية ابالمشاريع في تحسيف الميار  تدريبي قائـ عمى العمؿ

حياة ت الاسة تـ استخداـ المنيج التجريبي، ومقياس ميار االدر  مينيسوتا في أمريكا، ولتحقيؽ ىدؼ
وطالبة، كما تـ استخداـ المنيج النوعي  ( طالًبا39سة، وتـ اختيار عينة مف الطمبة بمغت )اكأداة لمدر 

عدـ وجود  سة،ا( ثالثة طمبة، وأظيرت نتائج الدر 5ء مقابمة مع )اسة، إذ تـ إجر اوالمقابمة كأداة لمدر 
العمؿ( تعزى  التعاوف، أخالقيات ت الحياتية )إدارة الوقت،افروؽ ذات داللة إحصائية في تحسف الميار 

ت الحياتية )تحمؿ المسؤولية، حؿ اوجدت فروؽ ذات داللة إحصائية في تحسف الميار  لمبرنامج، بينما
أظيرت نتائج ، كما واالتصاؿ، والتفكير االبداعي( تعزى لمبرنامج المشكالت، إدارة الذات، التواصؿ

واتجاىات إيجابية نحو المشاركة في  تيـ الحياتية،االمقابمة وجود ميوؿ لدى الطمبة نحو تطوير ميار 
 تيـ الحياتية.امج لتطوير ميار االبر 
 القيادية تامستوى الميار  عمىالتعرؼ ( وىدفت إلى 9103)Seevers & Dormodersدراسة  -

 ح برنامج تدريبي لتطويرىا، وتـ استخداـ المنيج النوعي،اطمبة الجامعة مف أمريكا، واقتر  الحياتية لدى
 ( طالب411ت الحياة، وتـ اختيار عينة بمغت )امقياس ميار  سة، كما تـ استخداـاوالمقابمة كأداة لمدر 

ت اسة أف مستوى الميار االدر  دو، ونيو مكسيكو. وأظيرت نتائجاوطالبة مف والية أريزونا، وكولور 
 ريب الطمبة عمييا،ت التي يجب تداالحياتية لدى طمبة الجامعة كاف متوسطًا عمومًا، وأف أىـ الميار 

ت ات القيادة، وميار اء إلى األصغر واألقؿ خبرة، وتنمية ميار اىي نقؿ المعرفة والخبرة مف الكبار والخبر 
 االتصاؿ.

تحديد مدى امتالؾ طالب الجامعة ( وقد ىدفت ىذه الدراسة إلى 2014)Al-Qassem & elدراسة  -
 كميات ( طالبًا وطالبة مف مختمؼ233مف )تكونت عينة الدراسة و الياشمية لمميارات الحياتية. 

تـ استخداـ استبانة خاصة و  ،4( مف مجتمع الدراسة9نسبة ) الدراسة عينة ت، ومثم الجامعة
إلى أف  الدراسة أشارت نتائج وقد ،مجاالت( 5)( فقرة موزعة عمى 51بالميارات الحياتية تحتوي عمى )

احتمت ميارات االتصاؿ  ، بينمالحياتية كانت متوسطةدرجة امتالؾ طالب الجامعة الياشمية لمميارات ا
باآلخريف المرتبة األولى ، تمييا الميارات األكاديمية، وفي المرتبة األخيرة جاءت ميارات اتخاذ القرار 

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة حيازة  الدراسة كما أظيرت نتائج ،وحؿ المشكالت
الجامعة الياشمية تعزى لمتغير الجنس، وأف ىناؾ فروؽ ذات داللة  الميارات الحياتية بيف طمبة

 الدراسة كما أظيرت نتائج، إحصائية في درجة حيازة ميارات االتصاؿ والميارات األكاديمية بيف الطمبة
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وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة امتالؾ ميارات االتصاؿ والميارات األكاديمية وميارات اتخاذ 
 حؿ المشكالت بيف طالب الجامعة الياشمية تعزى لمتغير المعدؿ التراكمي.القرار و 

عمى أىمية الميارات الحياتية والتعميـ القائـ عمى  ( وىدفت إلى التأكيد9105) Georgeدراسة  -
التي يواجييا الحياتية  ىذه الورقة القضايا حيث تناولتالميارات الحياتية في تحسيف نوعية الحياة. 

تحاوؿ الورقة استكشاؼ السبؿ  كما في التعامؿ مع ىذه القضايا،تعميـ الميارات الحياتية دور و  الشباب
ح الوسائؿ اقتر اعالوة عمى  الشباب الجامعي،التي يمكف استخداميا لتطوير الميارات الحياتية بيف 

 الجامعي عميـالحياتية في نظاـ الت اتالعممية الممكنة ، والتي مف خالليا يمكف تضميف مفيـو الميار 
 لمييئة التدريسيةالدور المحوري  وضحت الدراسة كما ،الحالي دوف تغييرات كبيرة في المناىج الحالية

 .الشباب الجامعيلممناىج الدراسية في تطوير الميارات الحياتية بيف و 
ت ارصد أىـ الميار ( والتي ىدفت إلى 9100)Cavinder, Byrd, Frank & Holubدراسة  -

التي ينبغي توافرىا، لدى الشباب الجامعي، واختبار أثر برنامج تدريبي في تنمية ىذه الحياتية 
سات السابقة اسة قاـ الباحث باستخداـ المنيج الوثائقي بالرجوع لمدر االدر  ، ولتحقيؽ ىدؼتاالميار 

، كما تاالجامعة، ورصد أىـ ىذه الميار  ت الحياتية لدى طمبةاسة الميار االمتعمقة التي استيدفت در 
( طالبًا 24) سة، وتـ اختيار عينة بمغتاسة المنيج التجريبي، واالختبار كأداة لمدر ااستخدمت الدر 

سة وجود أثر لمبرنامج التدريبي في جميع اوطالبة مف طمبة جامعة تكساس، وأظيرت نتائج الدر 
أجؿ تحقيؽ ىدؼ ـ العمؿ الجاد، والتفاني مف ااحتر  ميارات ت الحياتية التي تـ رصدىا وىياالميار 

دارةمشترؾ،  واالتصاؿ المفظي، والصبر،  ي اآلخر،أوالر  يأـ الر االذات، السيطرة عمى القمؽ، واحتر  وا 
  والثقة بالنفس، والقيادة، والتواصؿ االجتماعي.

 ت الحياتية لدى طمبةامستوى الميار ( والتي ىدفت إلى تحديد 9101)Chweu & Schltzدراسة  -
لمتكنولوجيا، ودور الجامعة في تعزيز ىذه  جامعة تشيواف بالتطبيؽ عمى جامعات جنوب أفريقيا

الوصفي التحميمي، كما تـ استخداـ  سة تـ استخداـ المنيجات لدى الطمبة، ولتحقيؽ ىدؼ الدر االميار 
 ( طالبًا وطالبة مف طمبة جامعة تشيواف049سة، وتـ اختيار عينة بمغت )ااالستبانة كأداة لمدر 

ت الحياتية كاف متوسطًا بشكؿ اسة أف مستوى الميار اي جنوب أفريقيا، وأظيرت نتائج الدر لمتكنولوجيا ف
 ت الحياتية لدى الطمبة.امج الجامعة في تعزيز الميار ادور بر  عاـ، بينما وجد قصور في

 ت الحياتية امستوى الميار ( والتي ىدفت إلى 9113)Miller, Pope & Steinmannدراسة  -
طيـ انسيسكو واستخداميـ لمتكنولوجيا وانخر اتانفورد في جنوب شرؽ ساف فر لدى طمبة جامعة س

سة تـ استخداـ المنيج الوصفي المسحي، واالستبانة كأداة اىدؼ الدر  االجتماعي في أمريكا، ولتحقيؽ
سة أف مستوى اجامعية، وأظيرت نتائج الدر  ( طالب وطالبة511سة، وتـ اختيار عينة بمغت )المدر 

ت الحياتية، االميار  ياتية جاء بدرجة متوسطة، وأف ىناؾ عالقة ارتباطية قوية بيف مستوىت الحاالميار 
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ط االجتماعي مف ناحية ات الحياتية واالنخر اواستخداـ التكنولوجيا مف ناحية، وبيف مستوى الميار 
 أخرى.

 إجراءاث انذراست:
 :اآلتية واتالخط إتباع تـ أىدافيا وتحقيؽ الدراسة، أسئمة عف لإلجابة        

 .الحالية الدراسة بموضوع المتعمقة العربية واألجنبية والدراسات األدبيات عمى االطالع -
عداد المعمـ. يتناوؿ نظري إطار تقديـ -  مفيـو الجدارات، وتصنيفيا، وا 

 .وثباتيا صدقيا مف والتحقؽ الدراسة، أداة بناء -

 .لو الممثمة العينةتحديد و  الدراسة مجتمع تحديد- 

 .الدراسة عينة عمى الدراسة أداة تطبيؽ -

 .إحصائيا ومعالجتيا الحصوؿ عمى النتائج -
 .الدراسة أسئمة عف اإلجابة  -

تعزيز إكساب الطالب المعمميف بجامعة دمياط لمجدارات  يمكف مف خالليا ومقترحات بتوصيات الخروج -
 .مؿالالزمة لتميزىـ في حياتيـ العممية وفقا الحتياجات سوؽ الع

 أوال: اإلطبر انُظري   
 اجلذاراث وتصٍُفهب 

 يفهىو اجلذاراث 
 التنظيمية التغيرات نتيجة الماضي القرف مف في الثمانينات( (Competenciesالجدارات مفيـو  ظير

 0329وفي عاـ  (Azmi, 2010 : 236). البشرية الموارد بإدارة المتعمقة وتبعاتيا بالعولمة المتعمقة
اإلطار العاـ لمصطمح الجدارات خاصة في مجاؿ إدارة  Richard Boyatzis ريكيوضع الباحث األم

الموارد البشرية، واشتمؿ ىذا اإلطار عمى ثالثة أسس متكاممة؛ المعرفة والميارة والقدرة.)الزىراني، 
فالجدارات تشمؿ الميارات ميارات، ال أعـ وأشمؿ مف مصطمح الجدارات (، لذا مصطمح104: 9109
 الفرد.التي يمتمكيا  والقدرات السمات والعادات الشخصية والمعارؼ ىإضافة إل

( الجدارات أنيا توجيات فردية تتعمؽ بالعمؿ وتضـ 9114)Selmer & Chiu واعتبر كؿ مف    
معرفة وميارات وقيما يستخدميا األفراد ألداء عمميـ بشكؿ جيد، وأنيا موارد المؤسسة القيمة والتي 

 تيا الداخمية بصورة أفضؿ مف منافسييا.تتيح ليا أداء أنشط
  تصٍُف اجلذاراث 
 تعدد تصنيؼ الباحثيف لمجدارات، فعمى سبيؿ المثاؿ قسـ اسماعيؿ الجدارات إلى نوعيف أساسييف:      

 (9: 9105)اسماعيؿ، 
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، وىي التي تعتمد عمى أىداؼ وقيـ وثقافة المؤسسة، ويمكف وصفيا بأنيا أوال: اجلذاراث األسبسٍت
الصفات والسموكيات والميارات والقدرات الالزمة لمنجاح في كؿ الوظائؼ داخؿ المؤسسة، وترتبط  كؿ

بقيـ المؤسسة وأىدافيا وخطتيا االستراتيجية وتوجد في كؿ الوظائؼ ولكف بدرجات متفاوتة، 
لقدرة عمى مثؿ:) القدرة عمى تحفيز اآلخريف، القدرة عمى بناء العالقات، القدرة عمى قيادة التغيير، ا

تطوير أداء اآلخريف، ميارة التفكير التحميمي، القدرة عمى التفكير االستراتيجي، الدقة في تقديـ الخدمة، 
 ميارة التركيز عمى النتائج، الجودة في تقديـ الخدمة(.

، وىي الميارات والقدرات الشخصية الضرورية لممارسة وظيفة محددة ثبٍَب: اجلذاراث انىظٍفٍت
سة، ومف أمثمتيا:)التواصؿ مع اآلخريف، المرونة، ميارة تحميؿ البيانات، التميز الوظيفي، داخؿ المؤس

 المسؤولية واالستقاللية، البحث عف الفرص، قيادة الفريؽ(.
 (3: 9103)عرب، :( إلى قسميف9103كما قسميا عرب )     

المعمومات والمعارؼ ، وىي الصفات التي يسيؿ اكتسابيا وقياسيا مثؿ أوال: اجلذاراث انظبهرة
 والميارات والقدرات التي يمتمكيا الفرد والتي تمكنو مف القياـ بميامو العقمية أو المادية.

وىي الصفات غير الظاىرة، والتي تبرز لدى الشخص عند أدائو لميمات  :ثبٍَب: اجلذاراث انكبيُت
اتية ومنيجية تفكيره، ودوافعو معينة لمدة طويمة، مثؿ سمات الفرد االجتماعية والشخصية وصفاتو الذ

 لألداء. 
( إلى تقسيـ الجدارات إلى ثالثة أقساـ أساسية؛ ميارات فنية وىي التي 9100بينما ذىب ماىر )    

تيتـ بتطبيؽ المعرفة الفنية المتخصصة في العمؿ، وميارات سموكية وىي التي تختص بالقدرة عمى 
ميارات عقمية وىي التي تيتـ بالقدرة عمى التحميؿ التعامؿ مع اآلخريف وفيـ سموكيـ وتوجييو، و 

 والتفكير.
إلى نوعيف رئيسييف؛ الجدارة الفنية ويقصد بيا  Brans and Hondeghemكما صنفيا      

الميارة المتخصصة في مجاؿ ما لتحقيؽ فاعمية األداء، والجدارة السموكية والتي تشير إلى مجموعة 
لتي تشكؿ السموؾ وتعكس الكيفية التي يتـ مف خالليا استخداـ مف الخصائص والدوافع والسمات وا

 (Boyatzis, 2009 : 751واستثمار المعرفة والميارة لتحقيؽ النتائج المرجوة. )
 إعذاد ادلعهى 
إف إعداد المعمـ ىو صناعة أولية تؤىؿ المعمـ لمزاولة مينة التدريس ، تتواله مؤسسات تربوية     

المعمميف وكميات التربية وغيرىا مف المؤسسات ذات العالقة تبًعا لممرحمة  متخصصة مثؿ معاىد إعداد
التي يعد المعمـ لمعمؿ فييا ، فقد تكوف مرحمة التعميـ األساسي أو مرحمة التعميـ الثانوي ، وكذلؾ تبعا 

لمعمـ ا /لنوع التعميـ كاف يكوف عاًما أو صناعيا أو تجاريا أو غير ذلؾ . وبيذا المعنى يعد الطالب 
 (531: 9101، الحسفثقافيا ومينيا وعمميا في المؤسسة التعميمية قبؿ الخدمة.)
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كما أف جودة أي نظاـ تعميمي تعتمد بشكؿ كبير عمى جودة المعمميف في ىذا النظاـ ومعمـ القرف     
الواحد والعشروف يتطمب معرفة متخصصة وميارات لمتأكيد عمى جودة المعمميف، حيث يعتبر المعمـ 
ثاني أىـ مصدر مجتمعي لمطالب أكثر مف أسرىـ وعائالتيـ، ألف المعمموف مسئولوف عف تربية وتعميـ 
الطالب أخالقًيا وعقمًيا ومادًيا واجتماعًيا، وبرامج تعميـ المعمـ وتدريبو تيدؼ إلى تطوير وتحسيف 

 (Lim, 2016: 2 &Tay مينيتو حيث أف المعمموف ىـ حجر األساس ألي نظاـ تعميمي.)
كسابو جدارات وقدرات تمكنو مف إثبات ذاتو وتميزه أمر ميـ، وذلؾ لما      ـّ فإف إعداد المعمـ وا  ومف ث
 ((Guo, 2014: 3 يمي:

 مياراتامتالكو  بمطتيفي ظؿ التغيرات المعاصرة المتالحقة في الحياة والعمؿ  المعمـ إف نجاح -
والتعاوف والقدرة عمى استخداـ المعرفة  ألبداعوا النقديمثؿ ميارات التعميـ والتفكير  وقدرات عديدة،

مواجية تحديات الحياة وتحديات الحياة المدرسية المستقبمية بما يمكنو  وتكنولوجيا االتصاالت
 مجتمع المعرفة. ومواكبة

يؤدي بال شؾ إلى تحسيف أدائو مما  بما يتالءـ مع الثورة المعرفية والتكنولوجيةعداد المعمـ إ إف -
 . مستوى التعميـفعاؿ في  تطورحداث ي إلى إيؤدي بالتال

  أهى االسبنٍب ادلعبصرة يف إعذاد ادلعهى 
تمكنيـ مف تدريب  وميارات عالية معمميف ذات كفاءة الحادي والعشريفـ في القرف ييتطمب التعم       

ت تمبي الطالب عمى تطبيؽ المواد المتعممة واستخداميا في المواقؼ الحياتية، وممارسة استراتيجيا
 Kisia, 2016: 37) احتياجات الطالب وتزيد مف دافعيتيـ لمتعمـ القائـ عمى المعرفة.)

 (59-51: 9101، الشريؼ :)في إعداد المعمـ، وتتمثؿ ساليبأ في ضوء ذلؾ تعددت      
إعداد المعمـ بالتعمـ الذاتي : وىو يعمؿ عمى تدريب المتعمـ عمى تعميـ نفسو بنفسو مف خالؿ  -0

اب ميارة جمع المعمومات وتفسيرىا واالفادة منيا أو تطبيقيا في الموقؼ الجديدة ، لذلؾ عمى اكتس
 مؤسسات اعداد المعمـ أف تعيد بناء برامجيا عمى اساس االدوار الجديدة لممعمـ في التعمـ الذاتي .

يو التفاعؿ بيف إعداد المعمـ بالتعميـ المبرمج : ىو اسموب مف اساليب التعمـ الذاتي الذي يتـ ف -9
 المتعمـ والبرنامج إلى أقصي درجة مف درجات الكفاية .

إعداد المعمـ بالتعمـ عف بعد : يقـو ىذا األسموب عمى عدـ اشتراط الوجود المتزامف لممتعمممع  -5
 المعمـ في الموقع نفسو .

ىى برامج لمتعمـ إعداد المعمـ بالوحدات التعميمية الصغيرة : الوحدات الصغيرة تسمى مديوالت و  -4
الذاتي توجو نشاط المتعمـ نحو تحقيؽ اىداؼ محددة ، ويتـ تصميميا لدراسة موضوعات مترابطة 

 أو مستقمة عف بعضيا البعض .
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إعداد المعمـ بالتعميـ االلكتروني : يعتمد ىذا عمى استخداـ الوسائط اإللكترونية ، وشبكات  -3
المعمومات ، واكتساب الميارات ، والكتب االلكترونية  المعمومات الدولية واالتصاالت ، واستقباؿ

 والدروس االلكترونية وغيرىا .
 ((Guo, 2014: 2 كما يتـ إعداد المعمـ في ضوء عدة أساسيات، أىميا:     

 احتراـ البشر بدوف النظر إلى الجنس ، السف ، الديف أو اآلراء السياسية . (0

 افة واحدة أعمى مف األخرى .االعتراؼ بأف ليس ىناؾ مجتمع واحد أو ثق (9

 احتراـ حقوؽ االنساف . (5

 محاولة حؿ الصراعات بدوف المجوء إلى العنؼ . (4

 عف حؿ التحديات العالمية بأي طريقة ممكنة . ةالمسؤولي (3

 التفكير عالمًيا والتنفيذ محمًيا في التغمب عمى الظمـ وعدـ التكافؤ . (9

 :Sheila, 2015) ، أىميا:)برامج إعداد المعمـ تقـو عمييا التيوىناؾ أيضا بعض األساسيات      

13 
 . المتاحة ليـ في العمؿ والفرص لمعمميفالطالب اتوقعات  (0
 حوؿ الممارسات الفعالة داخؿ المدارس . التعاونيالذى يدعـ التعمـ  التعميميتطوير النظاـ  (9
 . عمى التعميـلمتمويؿ واالنفاؽ  إيجاد موارد بديمة (5

 :el , 2018بعض الدراسات إف إعداد المعمـ في ضوء التغيرات المعاصرة يتطمب:)  كما أشارت    

243)  & Will 
مينة التعميـ بالفعؿ  اإتاحة الفرصة لمطالب المعمميف لمالحظة ومشاىدة معمميف مارسو  .0

 ويمارسوا ما تعمموه .

قد تواجييـ أثناء تعميـ الطالب المعمميف استراتيجيات تمكنيـ مف التغمب عمى المشكالت التي  .9
ممارستيـ العممية، وتمكنيـ كذلؾ مف مواكبة األجواء المحيطة بيـ مثؿ سموؾ الطالب ، 

 ثقافات المدرسة ونقص الموارد بالمؤسسات التعميمية.

محاولة التحرر مف القيود والمثالية إلى الواقعية في الممارسة العممية، وفيـ الواقع العممي  .5
 ميـ .المقبميف عميو مف خالؿ عم

التعاوف بيف المدارس وبرامج إعداد المعمـ في العمؿ مف أجؿ زيادة الرضا الوظيفي والكفاءة  .4
 لدى المعمـ .

 استجابة برامج إعداد المعمـ الحتياجات المعمميف . .3

 التركيز بصورة أكبر عمى السنة األولى لممعمميف بجانب الخصائص التي تؤثر وتدعـ عمميـ . .9
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المصرية عدة معايير  الييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتمادأقرت وفي اتجاه آخر،       
لالعتماد األكاديمي لكميات إعداد المعمميف، بيدؼ وضع أسس إلعداد المعمـ المتميز، تمثمت تمؾ 

 (049-040: 9102المعايير في:)محمد واسماعيؿ، 
مفاىيـ األساسية ، وأدوات مادة التخصص ، ويتمثؿ ىذا المعيار في تفيـ الطالب المعمـ لم -

البحث وبيئة التخصص الذي ينوى تدريسو ، وأف يكوف قادرًا عمى تصميـ الخبرات التدريسية 
 التي تساعد عمى تكويف خبرات تعمـ ذات معنى لدى المتعمميف .

تعمـ الطالب ، ويتمثؿ ىذا المعيار في فيـ الطالب المعمـ كيفية تعمـ الطالب وكيؼ ينموف ،  -
 يـ الفرص التعميمية التي تساعدىـ عمى تدعيـ النمو الذاتي والعقمي واالجتماعي.ويقدـ ل

اختالؼ المتعمميف ، ويتحقؽ مف خالؿ فيـ الطالب المعمـ االختالؼ بيف المتعمميف في طرائؽ  -
تعمميـ ، ويكوف قادرًا عمى خمؽ فرص تعمـ مالئمة لالختالفات في أنماط تعمميـ ، وتراعي 

 تيـ الثقافية .التنوع في خمفيا

استراتيجيات التعميـ ، ويتحقؽ ىذا المعيار مف خالؿ تدريب الطالب المعمميف عمى استخداـ  -
ؿ المشكالت وتنمية ميارات استراتيجيات تدريسية متنوعة تساعد في تنمية التفكير الناقد وح

 .األداء

اؿ المفظية وغير االتصاؿ ، ويتحقؽ مف خالؿ تدريب الطالب المعمـ عمى استخداـ طرؽ االتص -
المفظية وتقنيات االتصاؿ الحديثة في تدعيـ االستقصاء والبحث والبناء وتعزيز العمؿ الجماعي 

 والتعاوف .

التخطيط التدريسي ، ويتحقؽ ىذا المعيار مف خالؿ تدريب الطالب المعمـ عمى التخطيط  -
دارتيا بفعالية بناء عمى معرفتو بالمادة العمم  ية لمتخصص.لمعممية التدريسية وا 

التعميـ ، وذلؾ مف خالؿ تدريب الطالب المعمـ عمى استخداـ استراتيجيات التقويـ لتعميـ الطالب  -
 وضماف استمرار نموىـ العقمي واالجتماعي .

 أهًٍت تطىٌر يُظىيت أعذاد ادلعهى يف كهٍبث انرتبٍت يف يصر 
:)وىبة، إلى العديد مف األسباب أىميا  ترجع أىمية تطوير منظومة إعداد المعمـ في كميات التربية    

9101 :033-039) 
االفتقار لفمسفة تربوية واضحة وغياب الخطط االستراتيجية واألىداؼ المستقبمية لبرامج وخطط إعداد  -

 معمـ .
إف النظـ التعميمية الجارية في تطور مستمر ، وبالتالي فإف إعداد المعمـ يجب أف يتغير ويتطور  -

 اع الجديدة .ليالئـ األوض
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إف التغيير السريع الذي يشيده المجتمع المصري في مختمؼ مجاالت الحياة االقتصادية والثقافية  -
والصحية والتكنولوجية وغيرىا كاف لو أثر كبير عمى السياسة التعميمية التي تتبناىا وزارة التربية 

 والتعميـ في مصر في السنوات األخيرة .
 ميا مف ضعؼ المستوى العاـ لممعمـ .كثرة الشكوى عربيا ومح -
ىناؾ رغبة حقيقية في الوقت الراىف في مصر لتطوير أىداؼ كميات التربية ، والحرص عمى مسايرة  -

 االتجاىات الحديثة في إعداد المعمميف وتدريبيـ .
 حتذٌبث إعذاد ادلعهى يف انمرٌ احلبدي وانعشرٌٍ

في عمميات  و مف تحديات ومتغيرات مف ضرورة اإلسراعبحموؿ القرف الواحد والعشريف وما فرض      
 التنمية االقتصادية واالجتماعية خاصة تنمية القوى البشرية المؤىمة والمدربة تدريبا عاليا في كافة

فالمعمـ ىو عصب ، المجاالت، وبصفة أخص مجاؿ التعميـ الذى يمثؿ المعمـ أىـ عناصره ومقوماتو
 لرئيس ي الذى يتوقؼ عميو نجاح التربية في تحقيؽ دورىا في المجاليفالتعميمية، والعامؿ ا العممية

 (000: 9191.)يوسؼ، االقتصادي واالجتماعي
ساسيات، فقد تغيرت بعض مما أدى أف اتخذت أدوا ر المعمـ أبعادا إضافية تجاوزت حدود األ    

عة لممعمميف، حيث نجد أنفسنا ر المتوقاوالتعميـ تغيرا جذريا مما كاف لو وقع عمى األدو  مظاىر التعمـ
والتعميـ في ىذا القرف فإننا نجد تربية مف نوع خاص، وتعميما مف نوع جديد،  عندما نتحدث عف التربية

يا الكوكبية والتطورات السريعة وثورة تالتربوية الجديدة التي فرض حيث تغير دور المعمـ بسبب التغييرات
أي ، التقني وظيور عدد مف النظريات التربوية الجديدة والتطور االتصاالت والمعموماتية والتقدـ العممي

لمتغيرات  و المستحدثات التربوية التي تعد مرآة عاكسةتفاضأجوانبو بحسب ما  تتعدد المعمـ أف دور
 (91: 9101.)المساعيد، العممية والتكنولوجية واالقتصادية التي يفرزىا النظاـ العالمي

ؼ والمعمومات في العمـ والتكنولوجيا فرض صعوبات كثيرة في مجاؿ نوعية فالكـ اليائؿ مف المعار    
التي تقدـ لممتعمميف، مف خالؿ محتويات المناىج والمقررات الدراسية، وفرض توجيات جديدة  المعرفة

واستخداـ تقنيات لـ تكف موجودة مف قبؿ، بؿ وازداد األمر صعوبة أماـ المؤسسات  في نظـ الدراسة،
 بالتغيير واالستعداد لو، وعميو أصبح تغيير أىداؼ وفمسفات نظـ التعميـ نتيجة صعوبة التنبؤالتربوية 

عداد المعمـ  (11:  9103حفني، )أمرا حتميا لمواجية ىذه التحديات. وا 
التحديات التي تواجو اعداد المعمميف وتأىمييـ لمتطمبات ميارات القرف الحادي ويمكف تمخيص     

 (9: 9101:)المساعيد، فيما يميوالعشريف 
قاعدة معرفية واسعة في مجاالت: المغات والفنوف  المعمـ امتالؾوتتمثؿ في ضرورة تحديات معرفية :  

واالقتصاد والعمـو والجغرافية والتاريخ والحكومة والمواطنة والحياة المدنية. وىي ما يطمؽ عمييا 
 موضوعات الرئيسة وميارات القرف الحادي والعشريف
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 لتعمػّـ والعمؿ والحياة في القرف الػحادي والعشريف. با الخاصةالميارات  وتتمثؿ في: مياريةت تحديا
ىي اعتبارات نفسية / تربوية / تكنولوجية ميمة يجدر االىتماـ بيا عند القياـ و تحديات المينة : 
  بمينة  التدريس. 

 ثبٍَب : اإلطبر ادلٍذاًَ
جراءاتيا ونتائجيا  ايدافأى حيث مف دانيةالمي الدراسةوفيما يمي عرض محاور      :وا 

 :ادلٍذاٍَت انذراست أهذاف -

 :الميدانية الدراسة استيدفت
، واإلنسانية التي تـ إكسابيا والشخصيةالجدارات األكاديمية، والتكنولوجية، والفكرية،  تحديد واقع – 0

 .لمطالب المعمـ بجامعة دمياط أثناء دراستو الجامعية
الجدارات األكاديمية، والتكنولوجية، والفكرية، لفروؽ ذات الداللة اإلحصائية الكشؼ عف ا – 9

 والتي تعزى إلى متغير الجنس. ، واإلنسانيةوالشخصية
الجدارات األكاديمية، والتكنولوجية، والفكرية، الكشؼ عف الفروؽ ذات الداللة اإلحصائية  –5

 .والتي تعزى إلى متغير الكمية ، واإلنسانيةوالشخصية
 :ادلٍذاٍَت انذراست إجراءاث -

 مجتمع و عينة الدراسة  •
بجامعة دمياط، وذلؾ في العاـ  بكميات إعداد المعمـ الفرقة الرابعة ت مّثؿ مجتمع الدراسة في طالب     

كمية وىي ؛  ثالث كميات( طالبًا وطالبة موزعيف عمى 1690، و يبمغ عددىـ ) 2019/2020الجامعي 
 .وكمية التربية الرياضية، بية النوعيةوكمية التر ، التربية
بتطبيؽ أداة الدراسة عمى عينة استطالعية مف مجتمع الدراسة، بيدؼ التأكد مف  افقاـ الباحث     

( طالب 523صدؽ وثبات األداة، ثـ تـ اختيار عينة عشوائية ممثمة لمجتمع الدراسة تمثمت في )
 9103/9101بجامعة دمياط في العاـ الجامعي لمعمـ بكميات إعداد ا الفرقة الرابعة وطالبة مف طالب

%( مف مجتمع األصؿ، ويوضح الجدوؿ اآلتي عينة الدراسة بالنسبة إلى مجتمع الدراسة 31ـ بنسبة )
 .كميات إعداد المعمـفي كؿ مف 
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 (1جدوؿ )
 ط عينة الدراسة بالنسبة إلى مجتمع الدراسة في كؿ كمية مف كميات إعداد المعمـ بجامعة دميا

 الكلية
 نسبة العينة )%( عدد أفراد العينة عدد الطالب

 الكلي ث ذ م ث ذ م ث ذ

 %23.4 %23.3 %23.5 294 258 36 1256 1103 153 التربية

التربية 
 %55.5 %61 %55 197 148 49 355 243 112 النوعية

التربية 
 %40.5 %0 %100 32 0 32 79 0 79 الرياضية

 %31 %30.2 %34 523 406 117 1690 1346 344 المجموع

 

 أداة انذراست : -
عبارة تتعمؽ (71)قاـ الباحثاف بتصميـ استبانة الكترونية تضمنت في صورتيا النيائية        

 الباحػثاف وقد اعتمدبالجدارات التي يمكف أف يكتسبيا الطالب في كميات إعداد المعمـ بجامعة دمياط، 
وقد تـ استخداـ  ،الدراسة ري والدراسػات السابقة المتعمقة بموضوعة عمى األدب النظػػفي بناء االستبان

(، 5مقياس ليكرت بدرجاتو الخمس لإلجابة عمى عبارات األداة، حيث تدرجت االستجابة مف كبيرة جدا )
 (.1(، قميمة جدا )2(، قميمة )3(، متوسطة )4كبيرة )

 وتمثمت محاور االستبانة في خمسة محاور: 
 ( عبارة.12الجدارات األكاديمية، ويتضمف ) المحور األوؿ : 

 ( عبارة.17، ويتضمف )الرقمية "التكنولوجية"المحور الثاني : الجدارات 
 ( عبارة.15المحور الثالث : الجدارات الفكرية، ويتضمف )

 ( عبارة.18المحور الرابع : الجدارات الشخصية، ويتضمف )
 ( عبارة.9) المحور الخامس : الجدارات اإلنسانية، ويتضمف

وقد تـ توزيع االستبانة عمى طالب الفرقة الرابعة بكميات إعداد المعمـ بجامعة دمياط لمعاـ الدراسي     
، مف خالؿ جروب طالب الفرقة الرابعة بكؿ كمية، وذلؾ بسبب أزمة كورونا وما ترتب  2019/2020

 (. 0كما ىو موضح بجدوؿ رقـ )عميو مف التعامؿ االلكتروني مع الطالب، وكانت استجابات الطالب 

 خطىاث بُبء أداة انذراست: -
 اتبع الباحثاف الخطوات التالية في بناء أداة الدراسة:

 جدارات طالب كميات إعداد  مجاؿ في يةو الترب دبياتاأل واردة فيال وماتموالمع البيانات يؿمتح
 المعمـ.
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 وبساطة المغة بحيث ال ي فيـ  راعى الباحث عند صياغة عبارات االستبانة الموضوعية والوضوح
 منيا إال المعنى المقصود.

  تـ ترتيب عبارات االستبانة في تتابع منطقي لمساعدة أفراد العينة وشد انتباىيـ لالستجابة
 السميمة لمعبارات.

 .صياغة االستبانة في صورتيا المبدئية 

 ( محكميف مف 12) عرض الصورة المبدئية لالستبانة عمى السادة المحكميف بالكمية وعددىـ
 أساتذة التربية بالكمية.

 .إجراء كافة التعديالت التي أشار إلييا السادة المحكموف، وصوال إلى الصورة النيائية 

 ثببث االستببَت : -
 لمعامؿ الحسابية القيمة أكدت حيث  )كرونباخ ألفا(  معادلة باستخداـ االستبانة ثبات حساب تـ       
 بدرجة االستبانة مع التعامؿ مكانيةا  و  ككؿ، ستبانةلال الثبات مف عالية درجة دوجو  (0.942وىي )  الثبات
 .العينة أفراد ىمع تطبيؽمل االستبانة حيةصال يؤكد ما وىو  الثقة، مف عالية
 صذق االستببَت : -

 اعتمد الباحثاف في سبيؿ التأكد مف صدؽ أداة الدراسة إلى ثالثة أنواع مف الصدؽ:
  ( أساتذة مف 12عرض الباحثاف االستبانة في صورتيا األولية عمى )صدؽ المحكميف : حيث

كمية التربية جامعة دمياط، بغرض الحكـ عمى انتماء كؿ عبارة لممحور التي تندرج تحتو، مدى 
مناسبة العبارات، دقة صياغة العبارات، إضافة أو حذؼ أو استبداؿ ما يرونو مناسبًا مف 

 العبارات مف وجية نظرىـ.

 ؽ الداخمي : ويقصد بو مدى اتساؽ كؿ عبارة مع المحور الذي تنتمي إليو، وقد قاـ االتسا
الباحثاف بحساب االتساؽ الداخمي لالستبانة وذلؾ مف خالؿ حساب معامالت االرتباط بيف 

 درجة كؿ عبارة والدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو، وىذا ما يوضحو الجدوؿ اآلتي:
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 (2جدوؿ )
 معامالت ارتباط درجة كؿ عبارة والدرجة لكؿ محور مف محاور االستبانةيوضح 

 

 العبارة المحور
معامل 
 االرتباط

 العبارة
معامل 
 االرتباط

 العبارة
معامل 
 االرتباط

 العبارة
معامل 
 االرتباط

 العبارة
معامل 
 االرتباط

المحور األول
الجدارات األكاديمية 

 

1 .56** 2 .50** 3 .58** 4 .71** 5 .63** 

6 .67** 7 .65** 8 .76** 9 .72** 10 .63** 

11 .61** 12 .64**       

المحور الثاني
الجدارات الرقمية  
"التكنولولجية " 

 1 .75** 2 .73** 3 .60** 4 .67** 5 .68** 

6 .74** 7 .87** 8 .85** 9 .80** 10 .87** 

11 .67** 12 .81** 13 .85** 14 .83** 15 .79** 

16 .81** 17 .83**       

المحور الثالث
الجدارات الفكرية 

 

1 .77** 2 .87** 3 .88** 4 .81** 5 .54** 

6 .74** 7 .74** 8 .75** 9 .81** 10 .75** 

11 .75** 12 .75** 13 .78** 14 .85** 15 .52** 

المحور الرابع
الجدارات الشخصية 

 

1 .66** 2 .83** 3 .85** 4 .59** 5 .72** 

6 .74** 7 .81** 8 .76** 9 .82** 10 .73** 

11 .65** 12 .77** 13 .77** 14 .59** 15 .64** 

16 .60** 17 .72** 18 .73**     

احملور اخلامس
 

اجلدارات 
اإلنسانية

 

1 .67** 2 .45** 3 .85** 4 .77** 1 .58** 

6 .43** 7 .72** 8 .79** 9 .76**   

األوؿ  المحورمعامالت االرتباط بيف درجات كؿ فقرة مف فقرات  أف السابؽ الجدوؿ مف يتضح    
 ، (0.01) عند ( وجميعيا دالة إحصائياً 76. – 50.، حيث تراوحت ما بيف )لممحوروالدرجات الكمية 

تراوحت لممحور الثانى والدرجات الكمية  المحورمعامالت االرتباط بيف درجات كؿ فقرة مف فقرات كذلؾ 
مف  فقرةمعامالت االرتباط بيف درجات كؿ ، و (0.01) عند( وجميعيا دالة إحصائيًا 87. – 60.)ما بيف 

 عند( وجميعيا دالة إحصائيًا 88. –52.تراوحت ما بيف ) فقرات المحور الثالث والدرجات الكمية لممحور

الكمية لممحور  مف فقرات المحور الرابع والدرجات فقرةمعامالت االرتباط بيف درجات كؿ  ، و(0.01)
                                              

  )**(( 0.01)دال عند مستوى . 
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معامالت االرتباط بيف ، وأيضا تراوحت (0.01) عند( وجميعيا دالة إحصائيًا 85. –59.تراوحت ما بيف )
( وجميعيا دالة 85. –43.ما بيف ) مف فقرات المحور الخامس والدرجات الكمية لممحور فقرةدرجات كؿ 

 يؤكد مام صدؽ بدرجة تتمتع نةاالستبا تاعبار  جميع أف ىمع يدؿ مما ، (0.01)  عند إحصائياً 

 .الميداني تطبيؽمل ايحيتصال
 تريد التي األىداؼ تحقؽالصدؽ البنائي : ويعد أحد مقاييس صدؽ األداة الذي يقيس مدى  -

 الجدوؿ ويوضح ستبانة،لال يةمالك بالدرجة محور كؿ ارتباط مدى ويبيف إلييا، الوصوؿ األداة
 .ستبانةلال يةمالك والدرجة محاورىا مف محور لكؿ يةملكا الدرجة بيف االرتباط تمعامال التالي

 (3) جدوؿ
يوضح معامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ محور مف محاورىا والدرجة الكمية 

 لالستبانة
 الداللة االحصائية مستوى الداللة معامل االرتباط األبعاد

 دال 0.01 **93. الجدارات األكاديمية

 دال 0.01 **91. الجدارات الرقمية

 دال 0.01 **94. الجدارات الفكرية

 دال 0.01 **93. الجدارات الشخصية

 دال 0.01 **77. الجدارات االنسانية

حيػث  لالسػتبانةوالدرجات الكمية  محوركؿ الكمية لدرجات ال( معامالت االرتباط بيف 3يبيف الجدوؿ )    
صػادقو  االستبانة أبعادوبذلؾ تعتبر  ،(0.01) عند اً ( وجميعيا دالة إحصائي94. – 77.تراوحت ما بيف )

 لما وضعت لقياسو.
 .االستببَت وأبعبدهبثببث  -

وجػػاءت  طريقػػة معامػػؿ ألفػػا كرونبػػاخ لمتحقػػؽ مػػف ثبػػات االسػػتبانة وأبعادىػػا اسػػتخدـ الباحثػػاف
 (.4النتائج كما ىي مبينة في الجدوؿ )
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 (4) جدوؿ

 .لالستبانة وأبعادىايوضح  نتائج اختبار ألفا كرونباخ  
 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات األبعاد

 **87. 12 الجدارات األكاديمية

 **96. 17 الجدارات الرقمية

 **94. 15 الجدارات الفكرية

 **94. 18 الجدارات الشخصية

 **84. 9 الجدارات االنسانية

 **98. 71 االستبانة ككل

( 96. –84.سػػتبانة وأبعادىػػا، حيػػث تراوحػػت مػػا بػػيف )الالثبػػات ل ت( معػػامال4يبػػيف الجػػدوؿ )
لنتائج  افمما يطمئف الباحث ،وىى نسب ثبات مرتفعة (،98.لألبعاد، وبمغ معامؿ الثبات لالستبانة ككؿ )

 ستبانة.تطبيؽ اال
 ادلعبجلت اإلحصبئٍت :

خداـ حساب و ذلؾ باست SPSS منظومة النتائج يؿمتح في المستخدـ اإلحصائي وبماألس فمّ تض     
،وحساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ  ايمن لكؿ المئوية النسبة حساب ثـ عبارة لكؿ ةمالمقابالتكرارات 

 لمتعرؼ عمى مستوى الداللة. 9المعياري، كا
 حتهٍم َتبئج انذراست ادلٍذاٍَت

ية، والفكرية، لإلجابة عف السؤاؿ األوؿ والذي ينص عمى "ما أىـ الجدارات األكاديمية، والتكنولوج     
والشخصية، واإلنسانية التي تـ إكسابيا لمطالب المعمـ بجامعة دمياط أثناء دراستو الجامعية؟"، تـ 

 أفراد الستجابات" 9كا" اختبار ونتائج النسبية واألوزاف المعيارية واالنحرافات الحسابية تعييف المتوسطات
 الدراسة بالنسبة لكؿ بعد، وكانت كالتالي . عينة
 : انُتبئج االحصبئٍت نهًحىر األول اجلذاراث األكبدميٍتأوال
 ونتائج النسبية واألوزاف المعيارية واالنحرافات الحسابية ( إلى المتوسطات5يشير الجدوؿ رقـ )    

 األكاديمية، وىي كالتالي. الجدارات نحو الدراسة عينة أفراد الستجابات" 9كا" اختبار
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 (5) جدوؿ
 والخاصة بالمحور األوؿ: الجدارات األكاديمية الدراسة ينةع أفراد استجابات

 الجدارات األكاديمية م
المتوسط  

 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

 الوزن النسبى
)%( 

 مستوى
 االكتساب

 "1اختبار "كا

يب
لترت

ا
1كا 

 
مستوى 
 الداللة

 2 2.222 212.20 كبيرة %30.26 2.70 6.23 االستذكار الفعال  2

 7 2.222 127.21 كبيرة %71.23 2.00 6.31 خيص النصوص المكتوبة  تل  1

3 
تصميم و استخدام  الخريطة الذهنية  

 في االستذكار  
 22 2.222 237.62 كبيرة 36.22% 2.21 6.22

 6 2.222 126.12 كبيرة %72.12 2.00 6.16 الدافعية للتعلم  2

 21 2.222 232.66 متوسطة %16.23 2.22 1.02 اتقان لغة أجنبية بجوار اللغة العربية   5

 3 2.222 112.10 كبيرة %71.23 2.06 6.73 القدرة على التعلم الذاتي   3

 0 2.222 121.21 كبيرة %72.26 2.06 6.11 إعداد البحوث العلمية     7

 22 2.222 121.20 كبيرة %36.22 2.06 6.22 كتابة البحث العلمي وامتثال أخالقياته     8

 1 2.222 171.01 كبيرة %71.16 2.02 6.73 دارة الصف  إ  0

 6 2.222 172.22 كبيرة %77.02 2.02 6.02 التعامل التربوي مع الطالب    22

 1 2.222 661.02 كبيرة %76.72 2.63 6.02 اتقان التخصص   22

21 
استخدام استراتيجيات مختلفة في  

 التدريس 
 2 2.222 162.37 كبيرة 77.13% 2.01 6.63

 كبيرة %72.62 2.03 6.10 الجدارات األكاديمية

 

 نحو البحث عينة أفراد استجابات بيف الفروؽ لداللة" 9كا" اختبار نتائج (3يبيف الجدوؿ )     
 بيف معنوية فروؽ وجود عمى يدؿ مما احصائيًا، دالة" 9كا" قيـ جميع جاءت الجدارات األكاديمية، حيث

لمعظـ " كبيرة" مستوى في البحث عينة أفراد استجابات ووقعت الجدارات، لجميع االستجابات مستويات
 وتراوحت( 5.49 – 5.41) بيف ما الجدارات ليذه الحسابى المتوسط قيـ تراوحت حيث الجدارات،
اتقاف لغة أجنبية بجوار المغة ( "3، ما عدا رقـ )%(93.02  - % 92.1) بيف ما النسبية األوزاف
 حسابى بمتوسط" متوسطة" مستوى في البحث ليذه العبارة عينة أفراد استجابات وقعت، حيث "العربية

، ويعزو الباحثاف ذلؾ إلى تدريس أساسيات المغة االنجميزية بشكؿ %(32.19) بوزف نسبي( 9.31)
 بسيط ودوف تعمؽ ألقساـ الكمية كافة عدا قسـ المغة االنجميزية.

بمتوسط  "كبيرة" مستوى قعت استجابات أفراد عينة البحث فيأما الجدارات األكاديمية ككؿ؛ فقد و      
%(، مما يؤكد عمى اتفاؽ جميع أفراد عينة الدراسة عمى 10.24( ووزف نسبى )5.33حسابى )
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-Al)دراسة اكتسابيـ جدارات أكاديمية بشكؿ كبير خالؿ دراستيـ الجامعية، وىو ما يتفؽ مع نتائج 

Qassem & el(2014 والشكؿ البيانى التالي يوضح (9104نعيمي والخزرجي )دراسة ال، ودراسة ،
 وفقًا ألوزانيا النسبية. الجدارات األكاديمية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وفقًا ألوزانيا النسبية : يوضح الجدارات األكاديمية(0) شكؿ
 

( يتبيف اتفاؽ أفراد عينة الدراسة نحو اكتساب 0( ونتائجو والشكؿ البيانى )3مف الجدوؿ )
 مع التربوي التخصص والتعامؿ الفعاؿ واتقاف كاديمية بدرجة كبيرة وبخاصة: االستذكارالجدارات األ 

 وادارة الصؼ. التدريس في مختمفة استراتيجيات واستخداـ الطالب
 "انتكُىنىجٍت"انُتبئج االحصبئٍت نهًحىر انثبًَ اجلذاراث انرلًٍت ثبٍَب: 
 ونتائج النسبية واألوزاف المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات إلى( 9) رقـ الجدوؿ يشير     
 .كالتالي وىي ،"التكنولوجية"الرقمية  الجدارات نحو البحث عينة أفراد الستجابات" 9كا" اختبار

 (9) جدوؿ
 "التكنولوجية"الرقمية والخاصة بالمحور الثاني: الجدارات  الدراسة عينة أفراد استجابات

 الجدارات الرقمية م
وسط  المت

 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

 الوزن النسبى
)%( 

 درجة
 االكتساب

 "1اختبار "كا

يب
لترت

ا
1كا 

 
مستوى 
 الداللة

 2 2.222 123.72 كبيرة %71.62 2.01 6.32 استخدام محركات البحث وقواعد البيانات   2

 1 2.222 162.61 كبيرة %36.16 2.01 6.26 التفاعل الرقمي مع اآلخرين    1

 1 2.222 203.61 كبيرة %71.66 2.26 6.31 التعامل مع المستحدثات التكنولوجية   3

 6 2.222 622.76 متوسطة %36.76 2.06 6.20 ثقافة المواطنة الرقمية   2

 6 2.222 230.11 كبيرة %71.62 2.21 6.31 استخدام الوسائل التعليمية التكنولوجية   5
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 3 2.222 276.00 كبيرة %36.16 2.23 6.22 نكبوتية اإللمام بآداب الشبكة الع  3

 7 2.222 106.20 متوسطة %32.17 2.01 6.16 الوصول للمعرفة الرقمية    7

 21 2.222 177.21 متوسطة %31.22 2.06 6.22 انتاج المعرفة الرقمية    6

 22 2.222 131.20 متوسطة %31.11 2.00 6.26 نشر المعرفة الرقمية  0

 26 2.222 170.20 متوسطة %32.21 2.07 6.21 ويق الرقمي للمعرفة  التس  22

 2 2.222 232.72 كبيرة %72.63 2.23 6.11 توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية   22

 0 2.222 210.06 متوسطة %36.33 2.21 6.26 تصميم المقررات اإللكترونية  21

 22 2.222 220.61 متوسطة %31.22 2.21 6.21 تصميم االختبارات االلكترونية  26

 27 2.222 72.00 متوسطة %16.63 2.12 1.02 إعداد وتصميم مواقع إلكترونية تعليمية   22

 21 2.222 126.12 متوسطة %16.07 2.22 1.01 اإللمام بأساسيات األمن الرقمي    21

 22 2.222 122.02 متوسطة %10.31 2.26 1.06 التحقق من أصالة المعلومات الرقمية   16

 23 2.222 117.01 متوسطة %16.06 2.26 1.01 تمييز الموارد الرقمية اآلمنة  27

 متوسطة %32.76 2.23 6.12 "التكنولوجية"الجدارات الرقمية 

 نحو البحث عينة أفراد استجابات بيف الفروؽ لداللة" 9كا" اختبار نتائج (9يبيف الجدوؿ )     
 فروؽ وجود عمى يدؿ مما احصائيًا، دالة" 9كا" قيـ جميع جاءت كنولوجية"، حيثالجدارات الرقمية "الت

 مستوى في البحث عينة أفراد استجابات ووقعت الجدارات، لجميع االستجابات مستويات بيف معنوية
 ليذه الحسابى المتوسط قيـ تراوحت حيث (،00،  9،  3،  5،  9،  0لمجدارات أرقاـ )" كبيرة"

، %(19.24  - % 92.95) بيف ما النسبية األوزاف وتراوحت  (5.94 – 5.40) بيف ما الجدارات
 ، 3 ، 2 ، 1 ، 4) أرقاـ لمجدارات" متوسطة" مستوى في البحث عينة أفراد استجابات فى حيف وقعت

 ما الجدارات ليذه الحسابى المتوسط قيـ تراوحت حيث ،(01،  09،  03،  04،  05،  09 ، 01
، وىو ما يتفؽ %(94.31  -%  32.29) بيف ما النسببة األوزاف وتراوحت(  95 .5 – 9.34) بيف

 .(9113زارع)، ودراسة  (9109التوبي و الفواعير )مع نتائج دراسة 
بمتوسط  "متوسطة" مستوى أما الجدارات الرقمية ككؿ؛ وقعت استجابات أفراد عينة البحث في        
و ما يؤكد عمى ضرورة العمؿ عمى إكساب طالب وى(، %94.15( ووزف نسبى )5.94حسابى )

 كميات إعداد المعمـ بجامعة دمياط الجدارات الرقمية بالدرجة التي تمكنيـ مف التميز في حياتيـ العممية
 وفقًا ألوزانيا النسبية. "التكنولوجية" ( يوضح الجدارات الرقمية9والشكؿ البيانى )
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 وفقًا ألوزانيا النسبية. "التكنولوجية" رقمية: يوضح الجدارات ال(9) شكؿ
 

( يتبيف إتفاؽ أفراد عينة البحث نحو اكتساب بعض  9( ونتائجو والشكؿ البيانى )9مف الجدوؿ )
البيانات،  وقواعد البحث محركات بدرجة كبيرة وبخاصة: استخداـ" التكنولوجية" الجدارات الرقمية

 التكنولوجيا التكنولوجية، وتوظيؼ التعميمية الوسائؿ واستخداـالتكنولوجية،  المستحدثات مع والتعامؿ
 العنكبوتية. الشبكة بآداب اآلخريف، واإللماـ مع الرقمي التعميمية، والتفاعؿ العممية في

  ثبنثب: انُتبئج االحصبئٍت نهًحىر انثبنث اجلذاراث انفكرٌت
 ونتائج النسبية واألوزاف المعيارية فاتواالنحرا الحسابية المتوسطات إلى( 1) رقـ الجدوؿ يشير     
 .كالتالي وىي الفكرية، الجدارات نحو البحث عينة أفراد الستجابات" 9كا" اختبار
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 (1) جدوؿ
 الفكريةوالخاصة بالمحور الثالث: الجدارات  البحث عينة أفراد استجابات

 الجدارات الفكرية م
المتوسط  

 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

 الوزن النسبى
)%( 

 درجة
 االكتساب

 "1اختبار "كا

يب
لترت

ا
1كا 

 
مستوى 
 الداللة

 2 2.222 102.27 كبيرة %73.16 2.01 6.66 التخطيط للمستقبل   2

 26 2.222 170.72 كبيرة %72.10 2.01 6.16 تسويق الذات    1

 1 2.222 611.60 كبيرة %77.22 2.02 6.67 تحديد األهداف    6

 2 2.222 112.23 كبيرة %77.13 2.07 6.66 لويات  ترتيب  األو   2

 21 2.222 101.32 كبيرة %72.36 2.02 6.16 التفكير الناقد    1

 6 2.222 112.22 كبيرة %76.32 2.03 6.36 التفكير اإلبداعي    3

 7 2.222 121.60 كبيرة %72.26 2.06 6.72 التفكير بأسلوب حل المشكالت     7

 1 2.222 626.13 كبيرة %72.72 2.01 6.72 كيل األفكار القدرة على تش  6

 3 2.222 132.22 كبيرة %72.63 2.07 6.72 التقويم الذاتي   0

 0 2.222 167.21 كبيرة %71.73 2.06 6.32 الثقافة الصحية   22

 22 2.222 127.62 كبيرة %71.31 2.07 6.36 الثقافة البيئية   22

 21 2.222 206.60 متوسطة %31.36 2.21 6.16 ادة األعمال   الثقافة االقتصادية وري  21

 22 2.222 133.21 كبيرة %36.16 2.06 6.26 التحليل المنطقي   26

22 
 القدرة على إيجاد حلول 

 بديلة 
 22 2.222 112.62 كبيرة 71.62% 2.07 6.31

 6 2.222 122.63 كبيرة %77.13 2.22 6.63 تقبل وجهات النظر المختلفة   21

 كبيرة %76.16 2.07 6.33 الجدارات الفكرية

 نحو البحث عينة أفراد استجابات بيف الفروؽ لداللة" 9كا" اختبار نتائج (1يبيف الجدوؿ )      
 بيف معنوية فروؽ وجود عمى يدؿ مما احصائيًا، دالة" 9كا" قيـ جميع جاءت الجدارات الفكرية، حيث

لمعظـ " كبيرة" مستوى في البحث عينة أفراد استجابات ووقعت ت،الجدارا لجميع االستجابات مستويات
 وتراوحت( 5.22 – 5.45) بيف ما الجدارات ليذه الحسابي المتوسط قيـ تراوحت حيث الجدارات،
 وريادة االقتصادية الثقافة( "09، ما عدا رقـ )%(11.39  - % 92.35) بيف ما النسبية األوزاف
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ووزف ( 5.92) حسابي بمتوسط" متوسطة" مستوى في البحث عينة ادأفر  استجابات وقعت، األعماؿ"
 .%(93.92) نسبي
بمتوسط  "متوسطة" مستوى أما الجدارات الفكرية ككؿ؛ وقعت استجابات أفراد عينة البحث في     

 & Chanدراسة (، وىو ما يتفؽ مع نتائج  %15.92( ووزف نسبى )5.99حسابى )

Briceño(2019)  دراسة وAl-Qassem & el(2014)، ( يوضح الجدارات 5والشكؿ البيانى )
 وفقًا ألوزانيا النسبية. الفكرية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (: يوضح الجدارات الفكرية وفقاً ألوزانها النسبية.6شكل )
 

( يتبيف إتفاؽ أفراد عينة البحث نحو اكتساب 5( ونتائجو والشكؿ البيانى )1مف الجدوؿ )        
تقبؿ وجيات النظر األىداؼ، و  األولويات، وتحديد درجة كبيرة وبخاصة: ترتيبب الجدارات الفكرية

 .األفكار تشكيؿ عمى ، والقدرةالتخطيط لممستقبؿ، و المختمفة
 رابعب: انُتبئج االحصبئٍت نهًحىر انرابع اجلذاراث انشخصٍت

 ونتائج النسبية وزافواأل  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات إلى( 2) رقـ الجدوؿ يشير     
 .كالتالي وىي الشخصية، الجدارات نحو البحث عينة أفراد الستجابات" 9كا" اختبار
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 (2) جدوؿ
 .الشخصيةوالخاصة بالمحور الرابع: الجدارات  الدراسة عينة أفراد استجابات

 الجدارات الشخصية م
المتوسط  

 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

 الوزن النسبى
)%( 

 درجة
 ساباالكت

 "1اختبار "كا

يب
لترت

ا
1كا 

 
مستوى 
 الداللة

 27 2.222 232.01 كبيرة %72.12 2.22 6.16 العرض والتحدث أمام الجمهور     2

 22 2.222 110.16 كبيرة %76.26 2.01 6.33 نظيم و إدارة الوقت   1

 7 2.222 620.22 كبيرة %73.16 2.02 6.62 القدرة على  اتخاذ القرار  6

 26 2.222 132.21 كبيرة %72.63 2.03 6.12 إدارة  االنفعاالت   2

 21 2.222 132.27 كبيرة %71.71 2.07 6.32 مواجهة الضغوط   1

 26 2.222 126.76 كبيرة %76.22 2.03 6.37 التحفيز الذاتي   3

 22 2.222 120.22 كبيرة %72.27 2.03 6.72 إدارة الذات   7

 23 2.222 127.21 كبيرة %71.26 2.03 6.32 مهارات القيادة   6

 0 2.222 122.16 كبيرة %71.20 2.07 6.71 تقدير الذات    0

 22 2.222 132.21 كبيرة %72.22 2.07 6.71 روح المبادرة   22

 21 2.222 162.72 كبيرة %76.32 2.07 6.36 المثابرة   22

 6 2.222 161.11 كبيرة %71.31 2.00 6.76 الدافعية لإلنجاز   21

 2 2.222 102.21 كبيرة %70.03 2.01 2.22 القدرة على تحمل المسؤولية   26

 3 2.222 173.36 كبيرة %77.66 2.03 6.67 االنضباط الذاتي        22

 1 2.222 162.76 كبيرة %77.32 2.02 6.66 تقبل النقد البناء   21

 6 2.222 166.61 كبيرة %70.16 2.02 6.03 االنضباط وااللتزام   23

 2 2.222 170.26 كبيرة %77.02 2.02 6.02 المرونة الشخصية و القدرة على التكيف     27

 1 2.222 167.36 كبيرة %70.61 2.07 6.00 االستقاللية والثقة بالنفس  26

 كبيرة %71.17 2.06 6.73 الجدارات الشخصية

 نحو البحث عينة أفراد استجابات بيف روؽالف لداللة" 9كا" اختبار نتائج (2يبيف الجدوؿ )     
 بيف معنوية فروؽ وجود عمى يدؿ مما احصائيًا، دالة" 9كا" قيـ جميع جاءت الجدارات الشخصية، حيث
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لجميع " كبيرة" مستوى في البحث عينة أفراد استجابات ووقعت الجدارات، لجميع االستجابات مستويات
 األوزاف وتراوحت( 4.1 – 5.34) بيف ما الجدارات ليذه بىالحسا المتوسط قيـ تراوحت حيث الجدارات،
 .%(13.39  - % 11.29) بيف ما النسبية
بمتوسط  "كبيرة" مستوى أما الجدارات الشخصية ككؿ؛ وقعت استجابات أفراد عينة البحث في     

 مما يؤكد نجاج كميات إعداد المعمـ بجامعة دمياط في (،%13.91( ووزف نسبى )5.19حسابى )
دراسة الحموة إكساب طالبيا الجدارات الشخصية بشكؿ كبير خالؿ دراستيـ الجامعية، وىو ما يتفؽ مع 

 وفقًا ألوزانيا النسبية. ( يوضح الجدارات الشخصية4، والشكؿ البيانى رقـ)(9104)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وفقًا ألوزانيا النسبية. : يوضح الجدارات الشخصية(4) شكؿ
( يتبيف إتفاؽ أفراد عينة البحث نحو اكتساب 4تائجو والشكؿ البيانى )( ون2مف الجدوؿ )       

بالنفس،  والثقة المسؤولية، واالستقاللية تحمؿ عمى القدرة بدرجة كبيرة وبخاصة: الجدارات الشخصية
  البناء. النقد التكيؼ، وتقبؿ عمى القدرة و الشخصية وااللتزاـ، والمرونة االنضباطو 

 صبئٍت نهًحىر اخلبيس اجلذاراث اإلَسبٍَتخبيسب: انُتبئج االح
 ونتائج النسبية واألوزاف المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات إلى( 3) رقـ الجدوؿ يشير    

 .كالتالي وىي اإلنسانية، الجدارات نحو البحث عينة أفراد الستجابات" 9كا" اختبار
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 (3) جدوؿ
 اإلنسانيةلمحور الخامس: الجدارات الخاصة با الدراسة عينة أفراد استجابات

 الجدارات االنسانية م
المتوسط  

 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

 الوزن النسبى
)%( 

 درجة
 االكتساب

 "1اختبار "كا

يب
لترت

ا
1كا 

 
مستوى 
 الداللة

 3 2.222 112.36 كبيرة %76.61 2.22 6.01 االصغاء  لآلخر   2

 7 2.222 127.66 كبيرة %76.26 2.21 6.02 العمل ضمن فريق  1

 2 2.222 176.06 كبيرة %76.10 2.03 6.06 المسؤولية االجتماعية  6

 6 2.222 122.16 كبيرة %76.66 2.22 6.37 ثقافة المواطنة  2

 6 2.222 162.21 كبيرة %76.37 2.03 6.06 التواصل اللفظي مع اآلخرين  5

 0 2.222 273.11 كبيرة %36.21 2.27 6.21 التواصل الغير لفظي مع اآلخرين  6

7 
القدرة على بناء عالقات جيدة مع  

 اآلخرين
 1 2.222 112.66 كبيرة 76.36% 2.22 6.06

 1 2.222 612.77 كبيرة %62.01 2.03 2.21 احترام االختالفات الثقافية  6

 2 2.222 671.67 كبيرة %66.12 2.07 2.23 تفهم مشاعر اآلخرين  0

 كبيرة %77.10 2.21 6.66 انيةالجدارات االنس

        

 نحو البحث عينة أفراد استجابات بيف الفروؽ لداللة" 9كا" اختبار نتائج (3يبيف الجدوؿ ) 
 بيف معنوية فروؽ وجود عمى يدؿ مما احصائيًا، دالة" 9كا" قيـ جميع جاءت الجدارات اإلنسانية، حيث

لجميع " كبيرة" مستوى في البحث عينة أفراد تجاباتاس ووقعت الجدارات، لجميع االستجابات مستويات
 وتراوحت( 4.09 – 5.49) بيف ما الجدارات ليذه الحسابى المتوسط قيـ تراوحت حيث الجدارات،
 .%(25.94  - % 92.49) بيف ما النسبية األوزاف

ط بمتوس "كبيرة" مستوى أما الجدارات اإلنسانية ككؿ؛ وقعت استجابات أفراد عينة البحث في
دراسة و  ( 9101دراسة حمزة )وىو ما يتفؽ مع نتائج ، (%11.33( ووزف نسبى )5.22حسابى )
 ( يوضح الجدارات اإلنسانية وفقًا ألوزانيا النسبية.3والشكؿ البيانى ) ،(9105العمري )
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 : يوضح الجدارات اإلنسانية وفقًا ألوزانيا النسبية.(3) شكؿ
( يتبيف إتفاؽ أفراد عينة البحث نحو اكتساب الجدارات 3ؿ البيانى )( ونتائجو والشك3مف الجدوؿ )     

 المفظي الثقافية، والتواصؿ االختالفات اآلخريف، واحتراـ مشاعر اإلنسانية بدرجة كبيرة وبخاصة: تفيـ
  اآلخريف. مع جيدة عالقات بناء عمى االجتماعية، والقدرة اآلخريف، والمسؤولية مع

 ثانتمٍٍى انكهى نهجذارا 

 النسبية واألوزاف المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات إلى( 01) رقـ الجدوؿ يشير    
 .كالتالي وىي األبعاد الخمسة، نحو البحث عينة أفراد الستجابات

 (01) جدوؿ
نحو  البحث عينة أفراد النسبية الستجابات واألوزاف المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 الجدارات
 الوزن النسىب )%( االحنراف ادلعيارى ادلتوسط  احلساىب اجلدارات

 درجة
 االكتساب

 الرتتيب

 2 كبير %72.62 2.03 6.10 الجدارات األكاديمية

 1 متوسط %32.76 2.23 6.12 الجدارات الرقمية "التكنولوجية"

 6 كبير %76.16 2.06 6.33 الجدارات الفكرية 

 1 كبير %71.17 2.06 6.73 الجدارات الشخصية 

 2 كبير %77.10 2.21 6.66 الجدارات االنسانية 

لمجدارات، حيث جاءت درجة االستجابة  البحث عينة درجة استجابة أفراد (01يبيف الجدوؿ )      
%(، يمييا الجدارات 11.33( ووزف نسبى )5.22كبيرة لمجدارات االنسانية بمتوسط حسابي )

( ووزف نسبى 5.99%(، ثـ الجدارات الفكرية )13.91( ووزف نسبى )5.19الشخصية )
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 درجة %(، فى حيف جاءت10.24( ووزف نسبى )5.33%(، ثـ الجدارات األكاديمية )15.92)
 نسبى ووزف( 5.94) حسابي بمتوسط الرقمية "التكنولوجية" لمجدارات متوسطة االستجابة

 يا النسبية:( يوضح الجدارات وفقًا ألوزان9، والشكؿ البياني )( 94.55%)

 
 : يوضح الجدارات وفقًا ألوزانيا النسبية.(9) شكؿ

 عينة الستجابات إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ولإلجابة عف السؤاؿ الثاني والذي ينص عمى "ىؿ
اختبار "ت" لمعينات المستقمة وجاءت النتائج كما ىي  الجنس ؟"، تـ استخداـ متغيري إلى تعزى الدراسة

 (00جدوؿ )            ؿ التالي.مبينة في الجدو
 استجابات عينة الدراسة الخاصة بالجدارات حسب الجنس

 

 المتوسط ن النوع الجدارات
االنحراف 
 المعيارى

 اختبار "ت"

 ت
درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 الجدارات األكاديمية
 2.33 6.11 222 ذكور

2.76 116 2.233 
 2.36 6.32 212 إناث

 ات الرقميةالجدار 
 2.66 6.62 222 ذكور

2.01 116 2.610 
 2.62 6.11 212 إناث

 الجدارات الفكرية
 2.76 6.31 222 ذكور

2.11 116 2.700 
 2.72 6.37 212 إناث

 الجدارات الشخصية
 2.70 6.37 222 ذكور

2.22 116 2.231 
 2.72 6.70 212 إناث

 الجدارات االنسانية
 2.66 6.62 222 ذكور

2.21 116 2.101 
 2.71 6.02 212 إناث

 الجدارات ككل
 2.30 6.32 222 ذكور

2.13 116 2.17 
 2.31 6.36 212 إناث

 

 نحو واإلناث الذكور استجابات درجات ( عدـ وجود فروؽ بيف متوسطات00يتبيف مف الجدوؿ )     
يدؿ عمى عدـ وجود تأثير لمتغير الجنس  الجدارات، حيث جاءت جميع قيـ "ت" غير دالة احصائيًا، مما
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دراسة النعيمي والخزرجي عمى درجة اكتساب الجدارات لدى أفراد عينة الدراسة، وىو ما يتفؽ مع نتائج 
 ( يوضح ذلؾ. 1، والشكؿ البياني رقـ )(9113دراسة زارع) و (9100دراسة صاصيال ) و( 9104)

 
 إلناث نحو الجدارات.(: متوسطات درجات استجابات الذكور وا1شكؿ )

 الستجابات  إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ىؿ "ينص عمى والذي ولإلجابة عمى السؤاؿ الثالث،    
تـ استخدـ الباحث اختبار "تحميؿ التبايف األحادى"  الستجابات الكمية؟"،  متغير إلى تعزى الدراسة عينة

 التالي.فى الجدوؿ  عينة الدراسة وجاءت النتائج كما ىى مبينة
 (09جدوؿ )

 داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات استجابات أفراد عينة البحث نحو الجدارات وفقًا لمتغير الكمية 
 درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين الجدارات

متوسط 
 المربعات

 ف
مستوى 
 الداللة

 الجدارات األكاديمية

 2.31 1 2.62 بين المجموعات

 2.22 111 121.17 داخل المجموعات 2.121 2.32

   112 126.66 المجموع

الجدارات الرقمية 
 "التكنولوجية"

 6.01 1 7.62 بين المجموعات

 2.31 111 663.60 داخل المجموعات 2.221 3.27

   112 622.76 المجموع

 الجدارات الفكرية

 2.70 1 2.17 بين المجموعات

 2.13 111 160.70 مجموعاتداخل ال 2.122 2.22

   112 102.63 المجموع

 الجدارات الشخصية

 2.17 1 2.22 بين المجموعات

 2.13 111 102.13 داخل المجموعات 2.631 2.21

   112 101.30 المجموع

 الجدارات االنسانية

 2.01 1 2.60 بين المجموعات

 2.32 111 621.61 داخل المجموعات 2.122 2.17

   112 627.72 المجموع
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 الجدارات ككل

 2.77 1 2.12 بين المجموعات

 2.22 111 127.23 داخل المجموعات 2.222 2.02

   112 126.32 المجموع

     

 البحث عينة أفراد استجابات درجات ( عدـ وجود فروؽ بيف متوسطات09يتبيف مف الجدوؿ )       
الكمية، حيث جاءت جميع قيـ "ؼ" غير دالة احصائيًا، في حيف تبيف  تغيرلم وفقاً  معظـ الجدارات نحو
، "التكنولوجية" الرقمية الجدارات نحو البحث عينة أفراد استجابات درجات متوسطات بيف فروؽ وجود

 اكتساب درجة عمى الكمية لمتغير تأثير حيث جاءت قيمة "ؼ" دالة احصائيًا، مما يدؿ عمى وجود
لدى أفراد عينة الدراسة، ويعزو الباحثاف ذلؾ لوجود قسـ تكنولوجيا  "التكنولوجية" يةالرقم الجدارات

التعميـ بكمية التربية وكذلؾ قسـ إعداد معمـ الحاسب اآللي بكمية التربية النوعية وعدـ وجود قسـ 
لكمية عمى ا خاص بتكنولوجيا الحاسب اآللي بكمية التربية الرياضية، كما تبيف عدـ وجود تأثير لمتغير
دراسة التوبي درجة اكتساب باقي الجدارات لدى أفراد عينة الدراسة وىو ما يتفؽ مع نتائج 

 (   يوضح ذلؾ.3، والشكؿ البياني رقـ )(9109والفواعير)

 
 (: متوسطات درجات استجابات أفراد عينة البحث نحو الجدارات وفقًا لمتغير الكمية9شكل )

 تىصٍبث انذراست :
وء اإلطار النظري وتحميؿ األدبيات المتعمقة بموضوع الدراسة وما توصمت إليو الدراسة في ض      

الميدانية مف تحديد ألىـ الجدارات التي تـ إكسابيا لطالب كميات إعداد المعمـ بجامعة دمياط، توصي 
المعمـ  الدراسة الحالية ببعض المقترحات التي يمكف أف تسيـ في تعزيز إكساب الطالب بكميات إعداد

 لمجدارات الالزمة لتميزىـ في حياتيـ العممية ، وذلؾ كما يأتي:
األكاديمية، والتكنولوجية، والفكرية، والشخصية، واإلنسانية  بالجداراتإعداد مقررات خاصة  -

وتدريسيا لمطالب مف خالؿ برامج إعداد العمـ  و ذلؾ عمى عدة مستويات خالؿ فترة 
ختمؼ األقساـ التربوية بكميات إعداد المعمـ بالجامعة لوضع ، يقـو بيذا فريؽ مف مإعدادىـ

  مقترح ليذه المقررات.
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بما يتواءـ مع إعداد طالب جامعي مؤىؿ لسوؽ بشكؿ مستمر  تطوير برامج إعداد المعمـ -
 امحمي العمؿ، ويمتمؾ ميارات تؤىمو ألف يكوف طالبا جامعيا كفؤا قادرا عمى التنافس مستقبال

 في حياتو العممية. ضوتعتر  التي قد العقبات ومواجية سؤوليةتحمؿ الممى دوليا، وقادر عو 

عقد دورات تدريبية متخصصة لتدريب أعضاء ىيئة التدريس في مؤسسات إعداد المعمـ  -
بجامعة دمياط  عمى تدريس و إكساب الطالب  الجدارات الوظيفية و الميارات الحياتية التي 

 تحقؽ تميزه في حياتو العممية .

الطالب  ميارات وخبرات تنميةفي مؤسسات إعداد المعمـ بالجامعة بيدؼ  إرشادية شاء وحدةإن -
كسابيـالحياتية و  التي يحتاجونيا في المجاالت األكاديمية  والحياتية الجدارات الوظيفية ا 

واالجتماعية مف خالؿ توفير كتيبات و مطويات و مواد تعميمية رقمية تتيح لمطالب تعمـ العديد 
تمخيص النصوص المكتوبة ، وكتابة التقارير و إدارة الوقت،  ميارةلميارات والقدرات مثؿ مف ا

 استخداـ محركات البحث وقواعد البيانات،و  ،العممية وتدويف الممحوظات والقراءة السريعة
 وغيرىا مف الميارات التي يحتاجيا الطالب المعمميف في حياتيـ العممية.

بشكؿ أعمؽ لطالب كميات إعداد المعمـ بالجامعة عمى اختالؼ  تدريس الميارات التكنولوجية -
نتاجيا ونشرىا والتسويؽ ليا وتوظيفيا  تخصصاتيـ بما يمكنيـ مف الوصوؿ لممعرفة الرقمية وا 

 .في الحياة العممية

بأىمية التمكف مف الجدارات  تيـإجراء ندوات وورش عمؿ ودورات تدريبية لمطالب بيدؼ توعي -
 ارات الحياتية المتعددة.الوظيفية و المي

 مستمدة خدمية عممية بمشروعات التربية البيئية في كميات إعداد المعمـ بالجامعة مقررات ربط -

 .األخرى البيئات حاجات دراسة إلى االنطالؽ ثـ ومف أوال المحمية البيئة حاجات دراسة مف

الحياتية في ضوء  و  لمجدارات الوظيفيةلمدى امتالؾ الطالب المعمميف  تقييـ دوريإجراء  -
أعضاء الييئة التدريسية ومقارنتيا برأي  مف وجية نظراالتجاىات التربوية المعاصرة وذلؾ 

 .كميات إعداد المعمـ بالجامعةالطمبة ورأي الجيات المعنية بخريجي 

زيادة الساعات المعتمدة لتدريس المغات األجنبية خاصة المغة االنجميزية لمطالب في جميع  -
 يات إعداد المعمـ بالجامعة.تخصصات كم

توزيع الطالب المقبوليف في الجامعة كؿ عاـ عمى أعضاء ىيئة التدريس حسب آلية محددة  -
ت عتمد ليذه الغاية، بيدؼ مساعدتيـ عمى التكيؼ مع الحياة الجامعية أكاديميا ونفسيا وثقافيا 

جامعية كمرحمة دراسية واجتماعيا، وكسر الحاجز النفسي بيف الطالب المسجد وبيف الحياة ال
 مختمفة عف خبرات الطالب السابقة.

تشجيع الطالب عمى التعبير عف رأييـ حوؿ القضايا المتنوعة، إما مف خالؿ النقاش أو أوراؽ  -
 العمؿ أو مف خالؿ تكميفيـ بتقديـ عروض أماـ زمالئيـ مف الطمبة.
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بيف الطمبة وأعضاء ىيئة دوري ما بشكؿ  يةمج وأنشطة حوار تفاعماضرورة تصميـ وتنفيذ بر  -
تكيؼ الطالب أكاديميا واجتماعيا ودورىا في  بمختمؼ أنماطيا الجداراتالتدريس حوؿ أىمية 

 لمطالب بما يمكنو مف التميز ومف ثـ تعزيز التحصيؿ األكاديمي ،فترة دراستو بالجامعة أثناء
 بعد التخرج. ما

بما يعزز لدى الطالب يادة االجتماعية؛ والر  التطوعيةتصميـ وتنفيذ أنشطة الخدمة المجتمعية  -
فترة ت الحياتية خالؿ اممارسة الميار  يمكنيـ مف الجدارات االنسانية واالجتماعية وبما

 .، سواء بالحـر الجامعي أو بالمجتمع المحميدراستيـ
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 ادلراجع
دريسية  لدى برنامج تدريبي لتنمية الجدارات الت(. 9102، عبد المطيؼ عبد القادر وآخروف)أبوبكر -0

، في ضوء نظرية التعمـ المستند لنتائج أبحاث الدماغ طالب كميات التربية بالمممكة العربية السعودية
 .المؤسسة العربية لمبحث العممي والتنمية البشرية، 09، عالمجمة الدولية لمعمـو التربوية والنفسية

تدى العربي إلدارة الموارد البشرية، (. دليؿ الجدارات الوظيفية، المن9105اسماعيؿ، محمد أحمد) -9
 القاىرة.

ت الحياتية لدى طمبة الجامعات ابرنامج تربوي مقترح لتنمية الميار (. 9103د)رنا محم، الترؾ -5
كمية العمـو التربوية، الجامعة ، 0، ع49، مج دراسات العمـو التربوية، مجمة األردنية الحكومية
 .االردنية، األردف

 عماف سمطنة في العالي التعميـ مؤسسات دور(. 9109) عودة أحمد الفواعير،و  عبداهلل التوبي، -4

 – والبحث لمدراسة الدولي المعيد مجمة،  العشريف و الواحد القرف ومعارؼ ميارات خريجييا إكساب في

 ، لندف ، بريطانيا . 9، ع 9، مج جسر
عمـ التعميـ العاـ ، مجمة كمية نماذج عالمية في إعداد م (.9101)الرشيد حبوب محمد ،الحسف -3

 .، كمية التربية ، جامعة الخرطـو 01، ع3التربية ، مج 
مكانية 9104الذبياني، منى سميماف) -9 (. تجارب بعض الدوؿ في إعداد المعمـ وتنميتو مينيا وا 

ية، ، دراسات تربوية ونفس9، ج23اإلفادة منيا في المممكة العربية السعودية، مجمة كمية التربية، ع
 جامعة الزقازيؽ.

السموكية لمعامميف في الجدارات التدريب وأثرىا عمى  استراتيجية (. 9109)عطية عبداهلل، نياالزىر  -1
 .4، ع2، المجمة األردنية في إدارة األعماؿ، مجالمصارؼ التجارية السعودية

ـ التكنولوجي في إعداد المعمـ وفؽ مطالب التقد (.9101)عيود بنت عبد اإللو عنقاوي، الشريؼ -2
 .، كمية التربية ، جامعة عيف شمس039المعموماتية ، مجمة القراءة والمعرفة ، ع عصر 

تصور مقترح لبعض الميارات الحياتية الالزمة لطالب كميات . (9101الصغير، أحمد عبد اهلل ) -3
كمية ، 9، ع99مج ،مجمة كمية التربية، المتغيرات المجتمعية : دراسة تحميمية التربية فى ضوء بعض

 .جامعة أسيوط، التربية
دور اقتصاديات التعميـ في مواجية تحديات سوؽ العمؿ (. 9103)ىشاـ محمد ،الصمادي -01

 .5، ع3، مجبحاث والدراساتألمجمة جامعة فمسطيف ل، األردني
(. اتجاىات البحث التربوي في مجاؿ جودة برامج 9105الطنطاوي، محمد رمضاف وآخروف) -00

 ، جامعة بورسعيد.04د المعمـ في مصر والعالـ العربي، مجمة كمية التربية، عإعدا
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قياس االحتياجات لمميارات الجامعية الالزمة لطمبة السنة (. 9102)عادؿ إبراىيـ  ،العسكر -09
األولى المشتركة مف وجية نظر الطمبة وأعضاء ىيئة التدريس والقيادات األكاديمية في جامعة الممؾ 

 . الجمعية األردنية لعمـ النفس،  01، ع  1المجمة الدولية التربوية المتخصصة ، مج ،  سعود
مدى وعي طمبة الجامعات األردنية الرسمية لمميارات الحياتية في . (9105) ، جماؿالعمري -05

الحموة ، طرفة إبراىيـ  -.01ع الممارسات النفسية والتربوية، مخبر تطوير، ضوء االقتصاد المعرفي
( . الميارات الحياتية لدى طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمف في ضوء التحديات 9104)

جامعة ،  معيد الدراسات التربوية،  9، ج  5، ع  99المعاصرة ، مجمة العمـو التربوية ،مج 
 . القاىرة

 الحادي تحديات إعداد المعمميف وتأىيميـ في ضوء ميارات القرف(. 9101المساعيد، تركي) -04
 مايو. 2 ،الرابع لكمية التربية والعمـو األساسية. عجماف، اإلمارات المؤتمر ،والعشريف

بة مالحياتية لدى ط (. الميارات9104)ضمياء محمد  ،الخزرجيو لطيفة محمود  ،النعيمي -03
 . نفسيةالتربوية وال العمـو ـاإلنسانية، قس لمعمـوية التربية مك،  95، ع  مجمة ديالى،  الجامعة

ت المعاصرة : اكفاءة التعميـ الجامعي في ضوء بعض المتغير  (. 9100د)ماىر أحم ،حسف -09
 ، كمية التربية ، جامعة أسيوط. دكتوراهتقويمية ، رسالة  سةادر 
المؤتمر العممي الرابع والعشروف لمجمعية  ،90ميارات معمـ القرف اؿ  (.9103)حفني، ميا -01

، كمية  -برامج اعداد المعمميف في الجامعات مف أجؿ التميز -لتدريس وطرؽ ا المصرية لممناىج
 .جامعة عيف شمس التربية،

جدارات ومسار، مؤتمر التدريب األوؿ "الكويت  -(. التدريب االحترافي 9109جردات، أسامة) -02
 ـ ، المعيد العربي لمتخطيط،99/01/9109-93عاصمة التدريب االحترافي" المنعقد في الفترة 

 الكويت.
فاعمية برنامج تدريبي مقترح لتكويف الطالب المعمـ شعبة الدراسات  .(9113)، أحمد زارع -03

المؤتمر العممي الثاني ، االجتماعية لتنمية بعض الميارات الحياتية والوعي بالتحديات التربوية لمعولمة
 .3/4/9113-1لفترة مف ا المنعقد في جامعة جرش،، المعمـ العربي في عصر التدفؽ المعرفي "دور
لجامد ا ئرية(، دارااالصالح االقتصادي و سياسة التشغيؿ )التجربة الجز (. 9113، مدني) شيرة -91

 الجزائر. لمنشر والتوزيع ،
الحياتية  خطة استراتيجية لممتطمبات التربوية الالزمة لتنمية الميارات(. 9102صالح وآخروف) -90

جمعية الثقافة مف أجؿ ، مجمة دراسة ميدانية يرات المعاصرة:لطالب الجامعة في ضوء بعض المتغ
 .053، عالتنمية
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في  دور كمية التربية في جامعة دمشؽ في تنمية الميارات الحياتية(. 9100) رانيا،  صاصيال -99
، ع  3، مج  مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمـ النفسضوء االتجاىات التربوية المعاصرة ، 

4 . 
الميارات المتوفرة في مخرجات (. 9101عبيدات ، أسامة محمد و سعادة ، سائدة تيسير ) -95

التعميـ العالي األردني بما يتطمبو سوؽ العمؿ المحمي ، المجمة العربية لضماف جودة التعميـ الجامعي 
 . األمانة العامة إلتحاد الجامعات العربية،  3،  ع5،مج 

جدارات نظار األوقاؼ، مؤسسة عبد الرحمف صالح الراجحي، (. 9103عرب، محمد طالؿ) -94
 الدماـ.

مشكمة  تصور مقترح مف منظور التربية اإلسالمية لمواجية(. 9102)عالية محمد، عسيري -93
، مجمة كمية التربية، احتياجات سوؽ العمؿ السعودي البطالة واآلثار المترتبة عمييا في ضوء

 ، جامعة األزىر.9، ج011ع
دراسة  دور الجامعة في تنمية الميارات الحياتية لدى طالبيا:. (9101ر، منى حامد )عم -99

 .جامعة المنوفية، كمية التربية، 4، ع59، مجمجمة كمية التربية، ميدانية بجامعة أسواف
 ،الدار الجامعية، مصر  ت،االسموؾ التنظيمي: مدخؿ بناء الميار  (.9100)ماىر، أحمد -91

 االسكندرية.
المؤتمر العممي ، كفاياتو -مياراتو -معمـ المستقبؿ : خصائصو(. 9113افظة، سامح)مح -92

المنعقد في رحاب  نحو استثمار أفضؿ لمعمـو التربوية والنفسية في ضوء تحديات العصر الثاني:
 أكتوبر. 91-93في الفترة مف  جامعة دمشؽ  كمية التربوية

المتطمبات  التشريعية  لتطويِر إعداِد المعمـِ (. 9102محمد، محمد ناجح واسماعيؿ، محمد السيد) -93
 ، كمية التربية، جامعة سوىاج.34المعاصرة، المجمة التربوية، ع في مصَر عمى ضوِء االتجاىات

إعداد المعمـ في مصر وكندا:  نظـ اعتماد مؤسسات(. 9104محمد، ىشاـ حسنيف، وآخروف) -51
 .03، ع 9ربية، جفي الت العمميمقارنة، مجمة البحث  سةادر 
مقترحة لتطوير منظومة  (.استراتيجية9113)أسامة محمود وقرني، عبد الحميد محمد ،محمد -50

 بعنواف االعتماد الثالث عشر، السنويضوء معايير االعتماد لبعض الدوؿ، المؤتمر  فيالمعمـ  إعداد
الجمعية  ويؼ بالتعاوف معوضماف جودة المؤسسات التعميمية، جامعة القاىرة : كمية التربية ببنى س

 يناير. 93-94 المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية،
المتطمبات التشريعية لتطوير إعداد المعمـ  (.9102)محمد السيد  ،اسماعيؿو ناجح محمد  ،محمد -59

  .ج، كمية التربية ، جامعة سوىا 34في مصر عمى ضوء االتجاىات المعاصرة ، المجمة التربوية ، ع
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تطوير برامج إعداد معمـ التعميـ األساسي بكمية التربية بسوىاج  (.9101)عماد صموئيؿ ،وىبة -55
، 92ـ ، مجمة كمية التربية ، مج 9151-9104في ضوء الخطة االستراتيجية لمتعميـ في مصر 

 .كمية التربية ، جامعة بنيا ، 001ع
المجمة العربية ، ات القرف الواحد والعشريفالمعمـ العصري وتحدي(. 9191يوسؼ، فاطمة سويمـ) -54

 .جامعة الجوؼ ،كمية التربية، 03ع  ،4مج  ،لمعمـو ونشر األبحاث  مجمة العمـو التربوية والنفسية
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