كمية التربية
كمية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعميم
إدارة :البحوث والنشر العممي ( المجمة العممية)
=======

التحديات التي تىاجه الوعلويي في
تنوية ههارات
الوضتقبل لدي الطلبة

إعــــــــــداد
إيناس داود هىصً
وزارة التربية والتعميم

أ.د  /هحود صلين الزبىى
الجامعة االردنية

 المجمد السابع والثالثون – العدد الثامن – أغسطس2021م 
http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الممخص
ىدفت ىذه الدراسة التحديات التي تواجو المعممين في تنمية ميارات المستقبل لدى
الطمبة  ،ولتحقيق ىدف الدراسة تم استخدام المنيج المسحي ،وتم تطوير استبانة وتم اختيار عينة
عشوائية بسيطة تكونت من ( )055معمماً ومعممة ،وقد توصمت الدراسة إلى أن التحديات التي
تواجو المعممين في تنمية ميارات المستقبل لدى الطمبة جاءت بدرجة مرتفعة ،وفي ضوء النتائج
التي توصمت إلييا الدراسة ،أوصى الباحثان بضرورة إجراء عمميات تطوير دورية لممناىج وذلك
بيدف تطوير محتواىا ،وتجاوز أية جوانب ضعف أو قصور فييا .وضرورة إعطاء المزيد من
االىتمام بطرائق التدريس من قبل القائمين عمى إعداد المناىج وخاصة فيما يتعمق بالحداثة ودقة
الوسائل واألنشطة ،ويالء المزيد من االىتمام بالمحتوى الذي يزيد وعي الطمبة حول دور العموم
والتكنولوجية في زيادة رفاىية المجتمعات.
الكممات المفتاحية  :التحديات المعاصرة – المعممين – ميارات المستقبل .
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Abstract
This study aimed at the challenges facing teachers in developing
students’ future skills. To achieve the study’s goal, the survey method
was used, a questionnaire was developed and a simple random sample
of (500) teachers was selected. The study concluded that the
challenges facing teachers In the development of students' future skills,
it came to a high degree, and in light of the results of the study, the
researchers recommended the necessity of periodic development of
curricula with the aim of developing its content, and overcoming any
weaknesses or shortcomings in it. And the need to give more attention
to teaching methods by those in charge of preparing curricula, especially
with regard to modernity and accuracy of means and activities, and
more attention is given to content that increases students’ awareness of
the role of science and technology in increasing the well-being of
societies.

Keywords: contemporary challenges - teachers - future skills.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمة:
يعيش إنسان األلفية الثالثة في عصر التغيرات في جميع المجاالت العممية العممية
والتكنولوجية ،إذ تشيد البشرية منعطفا جديدا في تاريخيا بسبب التغيرات اليائمة التي أحدثتيا
الثورة الصناعية الرابعة ،وقد أصبحت المعارف والميارات التي تم تعمميا في التعميم الرسمي في
الماضي غير ذات صمة مباشرة بمتطمبات تمك الثورة ،وىنا تظير الحاجة إلى معارف وميارات
تتوافق مع تمك المتطمبات التي أصبحت في السنوات األخيرة من العوامل المؤثرة في إختيار نوع
التعميم المناسب لإلعداد لوظائف المستقبل.
فالعولمة والتطور الرقمي المتسارع والتغيير الدائم لممعمومات أدت إلى تغييرات ميمة
في عالم العمل .ىذا يتطمب إعادة تنظيم الميارات األساسية من أجل الوصول إلى الوظائف في
السنوات القادمة .ويعد التعميم واحد من الطموحات التي وصمت إلى نقطة الالنياية ألجل
احا لمحاجة لجعل الميارات المطموبة لسوق
مواجية عمميات التطور الرقمي ،وىذا يضيف إلح ً
العمل في المستقبل تتماشى مع المتطمبات الجديدة لسوق العمل والتحديات المطروحة في القرن
الحادي والعشرين ).( Vitiello, 2020
حيث أظير التقرير الخاص بمستقبل التوظيف الذي أنشأتو جامعة أكسفورد أن ما يقرب من
 ٪74من القوى العاممة ستختفي من سوق العمل بحمول 0500وىذا يمثل عامل خطر كبير
بالنسبة لالقتصاد المستقبمي لألفراد ) . (Benedikt, Osborne 2017واستخدمت
 ManpowerGroupمصطمح "طوارئ ثورة الميارات" لإلشارة إلى الدعم التي يتطمبيا قطاع
التوظيف لتحسين ميارات الطمبة واعدادىم لموظائف القادمة حيث ُيعتقد أن الميارات المشار
إلييا في التقرير ىي الطريق نحو تحقيق النجاح في مجال العمل والتغمب عمى التحديات التي
سيواجيو المجتمع خالل السنوات القادمة).( ManpowerGroup, 2017
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من جية أخرى يحتل التعميم أىمية كبيرة لدى القطاعين العام والخاص والمجتمعات عمى
حد سواء ،فمن خاللو تستطيع الحكومات توجيو إعداد الموارد البشرية وتنميتيا وتطويرىا بما
يتالئم مع خططيا االستراتيجية التي تمس جميع القطاعات.ىذا التوجو يمكن الجيات ذات
العالقة من توجيو جيودىا نحو التكيف مع متطمبات ميارات ووظائف المستقبل ،وبالرغم من أن
التعميم قديم بقدم اإلنسانية وقدم المنظمات ،فإن أساليبو وأىدافو وأدواتو تتغير لتغير الظروف
وتبدل الميارات وتطور التقنيات ،فما كان مالئما ومناسبا منذ سنوات قميمة قد اليكون كذلك
اليوم ،إنو تطور متسارع يفرض ضغوطا عمى المؤسسات التعميمية لتعميم وتدريب القوة العاممة
والمرشحة لدخول سوق العمل بميارات وقدرات تتناسب مع متطمبات الميارات المتجددة وميارات
المستقبل التي يفرضيا التطور التقني(ممكاوي.)0505،
فقد أصبحت المؤسسات التعميمية بحاجة إلى توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بما
يخدم العممية التعميمية ،كما أن تطور الذكاء االصطناعي في السنوات األخيرة أصبح عامال
مؤث ار في اختيار الوظائف المستقبمية التي تتطمب ميارات تتعامل مع الثورة الصناعية الرابعة،
والتي تسمى بميارات القرن الواحد والعشرين ،وفي ىذا الجانب يجب تضمين ىذه الميارات في
المناىج الدراسية ،بيدف تحسين بيئة التعميم وتطوير أنظمتيا ،إضافة إلى الخروج بأفكار تساعد
عمى تطبيق ثقافة اإلبتكار والتغيير والتطوير في المدارس والكميات والقيادات اإلدارية والتعميمية،
من أجل إعداد جيل قادر عمى مسايرة التطورات في شتى المجاالت(عمران.)0502،
ومما سبق يمكن القول أن من الميم مواكبة التعميم لمتطمبات الثورة الصناعية الرابعة
من خالل تعزيز ميارات المستقبل لدييم لتمكنيم من استخدام التكنولوجيا الحديثة في العممية
التعميمية واكسابيم ميارات استشراف المستقبل بأدائيم المستقبمي.
إن االىتمام المتزايد بالدراسات المستقبمية اليمكن أن يحدث من دون تطوير في الوعي لدى
عامة الناس ،سواء كان ذلك الوعي المستقبمي الحديث في وسائل اإلعالم الجماىيري ،أو نتيجة
لغرس ىذا الوعي عمى نحو منتظم عن طريق برامج التعميم في المدارس والجامعات .وقد تنبيت
الدول المتقدمة مبك اًر عمى أىمية نشر ثقافة الدراسات المستقبمية بين طمبة المدارس والجامعات

لممساعدة عمى مواجية أحداث المستقبل ،وتمكينيم من اكتسات القدرة عمى التفكير العممي

المنظم لتغيير مساراتو(عبد الحي.)0552،
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نحن مطالبون اليوم بتربية جديدة تعتمد أسسا جديدة ،تربية تنطمق من مبدأ التغيير ،وتسير
عمى ىدى اإلبداع وتعتمد الحوار ،وتعمي من القيم الديمقراطية ،تربية منفتحة تعتمد عمى
معطيات التكنولوجيا ،ومبدأ االستم اررية وقيم التعاون والتكامل ،إنيا في النياية تربية عممية
عقالنية ناقدة .ىذه التربية تأتي رفضاً شامال لمتربية التقميدية التي تعتمد عمى التمقين والجمود
والذاكرة والتسمط واالنغالق ،تمك التي تعتمد عمى التجزؤ وترفض العقالنية والروح النقدية في
المجتمع (وطفة.)0522،
وتعد التربية المستقبمية مفتاح لمتربية الحديثة تفرضو التحديات المستقبمية ،كما يفرضو
واقع التربية من تضاؤل قدرتيا عمى مواجية ىذه التحديات ،وتزداد أىمية التربية المستقبمية نتيجة
لمدور الذي يمكن أن تقوم بو في إصالح النظام التربوي ،والمتمثل في انفصال التربية عن العمل
وانعدام الصمة بين مخرجات التعميم وحاجات التنمية المجتمعية ،وتركيز النظام التربوي عمى
حشو العقول بكمية ىائمة من المعمومات ،وتعمل التربية المستقبمية عمى إعادة النظر بييكل
التعميم وتحسين نوعيتو من خالل تغير محتواه المعرفي وطرق التدريس ودور المعمم وطرق
تأىيمو واألبنية واإلدارة المدرسية ،كما أنيا دعوة لالستفادة من مخرجات التكنولوجيا في التعميم
وربطيا في المجتمع والحياة ،إنيا دعوة لمتغيير التربوي والمجتمعي كان اليدف المحاق بالدول
المتقدمة وجني ثمار التقدم العممي (نشوان.)0557 ،
وتعد مدرسة المستقبل من أىم المداخل التي حظيت بقبول واسع في الدول المتقدمة
كاستجابة لعصر العولمة ،وعصر التسارع المعرفي ،وضرورة إعداد جيل قادر عمى التكيف مع
المتغيرات العصرية المتسارعة ،ومزوٍد بميارات استشراف المستقبل الالزمة لمواجية تحديات
المستقبل ،لذا فإن مدرسة المستقبل من المقومات األساسية لمدول المتقدمة لبناء مستقبميا
التعميمي ،وتحقيق المجتمع المدرسي المتجانس إلعداد أجيال تفي بمتطمبات سوق العمل المتغيرة
(الجبار.)0552،
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وقد عمدت العديد من الدول إلى اتخاذ ق اررات آنية لضمان استم اررية تعميم الطمبة،
وذلك بالتحول إجبارًيا إلى أساليب التعميم اإللكتروني والتعويل عمى منصات التعمم عن بعد،،
فبين ليمة وضحاىا تبدلت مالمح التعميم ،إذ تنازلت المؤسسات التعميمية عن أبرز أركان العمل
المدرسي المعتادة ،تاركة ما كانت تشتمل عميو من استيقاظ صباحي ،وزي موحد ،وطابور
يومي ،وانضباط صفي وخالفو ،ولم يبق من شكل التعميم المعيود إال أداة التوجيو المعرفي
(المعمومات ) التي تفرضيا المدرسة عمى الطالب عبر موقعيا اإللكتروني ،وعن بعد ،دون أي
اشتراطات تقيده بالوقت أو تحدد لو المكان الذي يتعمم منو (الدىشان.)0505 ،
وتعتبر مشروع تربوي يطمح لبناء نموذج مبتكر لمدرسة حديثة متعددة المستويات،
معتمدة عمى تقنيات االتصاالت والمعمومات وىو ماسمي بالتعميم اإللكتروني أو اإلفتراضي ،وىو
ذلك من التعميم الذي يعتمد عمى استخدام الوسائط اإللكترونية في اإلتصال بين المعممين
والمتعممين وبين المتعممين والمؤسسة التعميمية ويعتمد عمى استخدام الوسائل اإللكترونية في
اإلتصال ،واستقبال المعمومات واكتساب الميارات ،ويتم التعميم عن طريق اإلتصال والتواصل
بين المعمم والمتعمم ،وعن طريق التفاعل بين المتعمم والوسائل اإللكترونية األخرى والدروس
اإللكترونية والمكتبة اإللكترونية والكتاب اإللكتروني وغيره (عبد الحي.)0552،
ومن أىم مالمح مدرسة المستقبل ىو استعمال التقنية والوسائل التكنولوجية في التعميم
وتسخيرىا لتعمم الطالب ذاتياً وجماعياً وجعمو محور المحاضرة ،بدءا من التقنيات المستخدمة
لمعرض داخل الصف الدراسي من وسائط متعددة وأجيزة إلكترونية ،وانتياء بالخروج عن
المكونات المادية لمتعميم :كالمدرسة الذكية والصفوف االفتراضية التي من خالليا يتم التفاعل بين
أفراد العممية التعميمية عبر شبكة اإلنترنت وتقنيات الفيديو التفاعمي (مركون .)0522،
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشكمة الدراسة وأسئمتها:
من خالل اطالع الباحثان عمى نتائج العديد من الدراسات السابقة ذات الصمة كنتائج
دراسة ،عبد الوارث ( ،)0522ومن واقع عمل الباحثة كمديرة لممرحمة الثانوية عدم امتالك الطمبة
رؤية لممستقبل حيث أنيم اليستطيعون اإلجابة بشكل متكامل عمى أي سؤال يتطمب التوقع أو
التنبؤ أو اظيار البدائل أو احتماالت ،وليس لدييم مقدرة عمى تفسير سبب األحداث ولدييم قدرة
كبيرة عمى الحفظ الغراض االمتحان التحصيمي وىذا ما أكدتو دراسة عبد المجيد ( ) 0524
حيث أظيرت نتائج العينة االستطالعية أن مستوى ميارات التفكير المستقبمي عمى العينة التي تم
اختبارىا منخفض مما يدل عمى وجود ضعف في ىذه الميارات لدييم ،ومن ىنا جاءت مشكمة
الدراسة لكي تجيب عن التساؤل اآلتي :ما التحديات التي تواجه المعممين في تنمية مهارات
المستقبل لدى الطمبة؟

أهدف الدراسة:
تيدف الدراسة الحالية إلى تعرف التحديات التي تواجو المعممين في تنمية ميارات المستقبل
لدى الطمبة

أهمية الدراسة:
تستمد الدراسة الحالية أىميتيا من أىمية موضوعيا بالتحديات التي تواجو المعممين في
تنمية ميارات المستقبل لدى الطمبة ،وتتمثل ىذه األىمية من خالل جانبين ميمين وىما:
 األهمية النظرية :إثراء المكتبة العربية بسيناريوىات مستقبمية محتممة تفيد كل الميتمين بيذا
المجال ،لإلنطالق منيا في إجراء دراسات وبحوث أخرى.
 األهمية العممية :توجيو جيود و ازرة التربية والتعميم نحو التخطيط االستراتيجي لتضمين أسس
مدرسة المستقبل لدى المدارس األردنية ضمن خططيا المستقبمية ،فتح المجال أمام الميتمين
والدارسين والباحثين اآلخرين لمبحث في الجوانب األخرى ليذه الظاىرة.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حدود الدراسة:
تحدد نتائج الدراسة في اآلتي:


الحدود المكانية  :اقتصرت الدراسة عمى معممي ومعممات المرحمة الثانوية في المممكة
األردنية الياشمية وتم اختيارىم عشوائيا من أقاليم المممكة الثالث.



الحدود الزمانية :تم إجراء الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراسي .0502/0505



الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة عمى معممي ومعممات المدارس الثانوية األردنية الذين
تم اختيارىم من معممي المدارس في أقاليم المممكة الثالث.

مصطمحات الدراسة:
ميارات المستقبل :ىي تربية شاممة وكاممة قادرة عمى تييئة األفراد لممشاركة العقمية في
عالم يتزايد فيو تأثير العمم والتكنولوجيا من خالل تزويدىم بميارات التفكير المستقبمي واستشراف
المستقبل (أبو العال ،0522،ص.)027

الدراسات السابقة:
يتضمن ىذا الجزء اإلشارة إلى الدراسات ذات العالقة بالدراسة الحالية ،وتم ترتيبيا بتسمسل
زمني من األقدم إلى األحدث ،وفيما يمي عرض لذلك:
أجرت عبد الوارث( )0522دراسة ىدفت إلى معرفة فاعمية مدخل العمم والتكنولوجيا
والمجتمع والبيئة في تدريس الجغرافيا لتنمية ميارات التفكير المستقبمي والوعي بأبعاد استشراف
المستقبل لدى طالب الصف األول الثانوي ،وتم استخدام المنيجين الوصفي التحميمي والتجريبي
التربوي وطبقت الدراسة عمى عينة من طالب الصف األول الثانوي وعددىا  25طالبة باحدى
المدارس في محافظة القاىرة ،وقد تم إعداد قائمة بميارات التفكير المستقبمي وتحديد أبعاد
استشراف المستقبل لبعض قضايا) ،(STSEوكما تم تطبيق أداتي القياس وىما :اختبار ميارات
التفكير المستقبمي ،ومقياس الوعي بأبعاد استشراف المستقبل ،وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود
فروق دالة بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار ميارات التفكير
المستقبمي ومقياس الوعي بأبعاد استشراف المستقبل لصالح المجموعة التجريبية مما يدل عمى
فاعمية مدخل ) (STSEفي تنمية متغيرات البحث.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أجرت عبد المجيد()0524دراسة ىدفت إلى الكشف عن درجة فاعمية برنامج مقترح قائم

عمى النظرية البنائية اإلجتماعية لتنمية ميارات التفكير المستقبمي ودافعية اإلنجاز لدى طمبة

الصف األول الثانوي ولتحقيق ىذا اليدف تم استخدام المنيجين الوصفي والتحميمي والمنيج

التجريبي والتربوي ،وتم إعداد أداتي الدراسة وىما البرنامج المقترح بما يتضمنو دليل المعمم

وكتاب الطالب والنموذج المقترح في ضوء النظرية البنائية اإلجتماعية واختبار ميارات التفكير
المستقبمي ومقياس الدافعية لألنجاز ،وقد اقتصرت عينة الدراسة عمى ( )45طالب وطالبة

باحدى مدارس محافظة المنوفية في مصر .وقد توصمت الدراسة إلى وجود فرق دال إحصائيا

بين متوسطي المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي الختبار ميارات التفكير

المستقبمي لصالح التطبيق البعدي.

أجرت أبانمي( )0522دراسة ىدفت إلى بناء وحدة مقترحة قائمة عمى ميارات حل

المشكالت المستقبمية في مقرر التربية المينية في تنمية ميارات اتخاذ الق اررات ككل لدى طالبات
المرحمة الثانوية وتم استخدام المنيج الوصفي والمنيج التجريبي وتكونت عينة الدراسة من ()22

طالبة بمدينة الرياض في المممكة العربية السعودية وتم استخدام اختبار ميارات اتخاذ الق اررات

باإلضافة إلى إعداد دليل المعممة الخاص بوحدة المشكالت المينية ،وقد توصمت الدراسة إلى

فاعمية وحدة المشكالت المينية في بيئة العمل القائمة عمى حل المشكالت المستقبمية في تنمية

ميارات اتخاذ الق اررات ككل لصالح المجموعة التجريبية.

أجرى شين وىو) ( Chen and Hsu,2020دراسة بعنوان رؤية المستقبل :تقييم نتائج

التعمم وآثار المستقبل التعميم الموجو ،ىدفت الدراسة إلى االعتراف بتعزيز التفكير المستقبمي في
نظام التعميم ومعرفة تأثير عمم أصول التدريس الموجو نحو المستقبل.وتم إستخدام المنيج

التجريبي وتكونت عينة الدراسة من  042من طمبة جامعة تامكانغ في مدينة تايوان ،وتوصمت

الدراسة إلى أن الطمبة الذين التحقوا بالدورات المستقبمية يظيرون أداء أعمى ذو داللة إحصائية
في بعدين من التفكير المستقبمي ،وىما النظام متعدد التخصصات واالنفتاح لمبدائل .باإلضافة

إلى ذلك ،فيم أكثر تفاؤالً تجاه عام  .0525وتوصمت أيضا أن الطمبة الذكور أظيروا مستويات
أعمى بكثيرمن التفكير المستقبمي لعامل التغيير مقارنة بالطالبات ،وأن التفكير الموجو نحو
المستقبل أصبح أكثر أىمية والبد من تطبيق ممارسة اإلستشراف وتعزيز ميارات التفكير

المستقبمي لدى الطمبة.
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وأجرى فيتيمو ) (Vitiello,2020دراسة بعنوان تعميم المستقبل وتحدياتو :وجية نظر جيل
األلفية ،ىدفت الدراسة إلى الدعوة لمتركيز عمى إدخال الميارات الشخصية في البرامج المدرسية
باعتبارىا األساس ألنظمة التعميم في عالم سريع التغير ،واتبعت الدراسة المنيج النظري
المسحي ،وتم إجراء الدراسة في جامعة روما تري في إيطاليا  ،وتوصمت الدراسة إلى ضرورة
التركيز عمى بعض الميارات األساسية التي يجب تشجيع الطمبة عمى تطويرىا ىي:ميارات
االتصال والتفكير النقدي ،اإلبداع ،والوعي البيئي لمواجية التحديات القادمة التي تيدد العالم،
وأكدت أيضا عمى ضرورة توجيو أنظمة التعميم الطالب نحو تحول ثقافي كبير ،من الفردية إلى
ا لتعاون ،من االستيالكية إلى البيئة ،من األنانية إلى التضامن الن التقدم الحقيقي يجب أن
يحدث داخل اإلنسان ،داخل عقمو.
أجروا لو ار غارسيا  -بيريز  ،ومارينا غارسيا  -غارنيكا *  ،وايفا ماريا أولميدو – مورينو
(Laura García-Pérez,Marina García-Garnica*and Eva María Olmedo-
) Moreno,2021دراسة بعنوان ميارات من أجل مستقبل عمل :كيف تجمب النجاح الميني من
طمبا تسييالً لموصول إلى سوق
اإلعداد التربوي ،ىدفت الدراسة إلى تحديد الميارات األكثر ً
العمل ،وتم استخدام المنيج الوصفي التحميمي من خالل االطالع عمى المنشورات العممية
التجريبية والنظرية ونفذت الدراسة باستخدام إطار عمل SALSAبأبعاده األربعة :البحث والتقييم
والتركيب والتحميل .وتم إجراء الدراسة في جامعة غرناطة في إسبانيا ؛وتوصمت الدراسة إلى أن
جميع المقاالت توافق عمى أن إتقان التكنولوجيا أمر بالغ األىمية لتمبية احتياجات المينية
ئيسيا لموصول إلى
جانبا ر ً
والرقمية الجديدة،وتوصمت إلى أن اكتساب الميارات الرقمية سيكون ً
سوق الوظائف.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التعقيب عمى الدراسات السابقة:
يالحظ من خالل الدراسات العربية السابقة التي تناولت التربية المستقبمية وميارات
استشراف المستقبل ،دراسة عبد الوارث ( )0522وعبد المجيد( )0524أنيا أظيرت درجة
الحاجة إلى االستفادة من مضامين التربية المستقبمية لتنمية ميارات التفكير المستقبمي وميارات
استشراف المستقبل لدى طمبة المرحمة الثانوية وأظيرت النتائج فاعمية تضمين أبعاد التربية
المستقبمية في مكونات النظام التعميمي لتنمية ميارات التفكير المستقبمي واستشراف المستقبل
لحل المشكالت المستقبمية وتنمية ميارات اتخاذ الق اررات ،واستفادت الدراسة الحالية من الدراسات
السابقة في إثراء األدب النظري ،إذ شكمت ليا المصدر األساسي لكثير من المعمومات الميمة،
فقد تم االستفادة من أطرىا العامة ،وآليات خططيا ،وطرقيا اإلجرائية ،ىذا باإلضافة إلى أن تمك
الدراسات وجيت الباحثان نحو العديد من البحوث والدراسات والمراجع المناسبة ومكنتيا من
تكوين تصور شامل عن األطر النظرية التي ينبغي أن تشتمميا ىذه الدراسة.

منهج الدراسة:
لتحقيق أىداف ىذه الدراسة سيتم استخدام المنيج المسحي.
مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من جميع معممي المدارس الثانوية األردنية في األردن لمعام الدراسي
 0502/0505والبالغ عددىم ( )02022معمما ومعممة وذلك بالرجوع الى احصائيات و ازرة
التربية والتعميم لعام .0505
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عينة الدراسة:
تم اختيار عين ة الدراسة بالطريقة العشوائية لتمثل أقاليم المممكة الثالث وبعدىا تم اختيار
(  ) 055معمماً ومعممة لتكون ممثمة لممدارس األردنية وتم اختيار العينة بالطريقة العشوائية
البسيطة لتمثل المدارس الثانوية في أقاليم المممكة الثالث.
أداة الدراسة :تم تطوير أداة لتحقيق ىدف الدراسة وىو التحديات التي تواجو المعممين في
تنمية ميارات المستقبل لدى الطمبة.

صدق األداة:
تم التأكد من محتوى صدق األداة ،باستخدام صدق المحتوى.
ثبات أداة الدراسة:
تم التحقق من ثبات أداة الدراسة باستخدام طريقة التطبيق واعادة التطبيق
( ،)test- retestحيث تراوحت القيم بين ( )5.20 - 5.25وبمغت القيمة الكمية (.)5.24

النتائج المتعمقة بالسؤال الرئيسي :ما التحديات التي تواجه المعممين في تنمية
مهارات المستقبل لدى الطمبة ؟
لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والجدول
( )2يبين ذلك.

78

الوجلد  – 33العدد
2021م

الثاهي – أغضطش

أ /إيناس داود موسى

التحديات التي تواجه المعممين
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول ( )1المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لتقديرات عينة
الدراسة لمتحديات التي تواجه المعممين في تنمية مهارات المستقبل لدى الطمبة
المتوسط

الفقرات

الرتبة

الرقم

1

10

2

02

3

24

2

8

2

05

6

20

2

12

8

07

9

2

9

00

22

22

20

22

12

02

تركيز الطمبة عمى الجانب التحصيمي فقط.

27

3

فقدان ثقة الطمبة بأنفسيم في حل مشكالتيم.

20

9

االنحراف

الدرجة

الحسابي

المعياري

4.24

5.93

مرتفعة

4.02

1.10

مرتفعة

4.00

1.07

مرتفعة

3.98

1.08

مرتفعة

3.91

1.135

مرتفعة

3.89

1.098

مرتفعة

3.89

1.159

مرتفعة

3.86

1.106

مرتفعة

3.86

1.08

مرتفعة

3.85

2.02

3.83

1.16

عدم استمتاع الطمبة (بالمناقشات وتبادل اآلراء)

3.81

2.222

مرتفعة

3.81

2.202

مرتفعة

3.80

1.127

مرتفعة

3.79

1.111

مرتفعة

ضعف المناىج المدرسية المتعمقة بعموم المستقبل
وادارة األزمات.

المسؤولية الممقاة عمى المعممين كثيرة ال تتيح

لممعمم تطوير ميارات التعمم الذاتي لدى الطمبة.

ضعف(الدافعية واالتجاىات االيجابية) لدى الطمبة
نحو التعمم.

صعوبة تعديل المناىج والمقررات وتحويميا إلى

مقررات إلكترونية.

قصور المناىج عن االىتمام بتنمية ميارات ادارة

األزمات.

عدم اإلعتراف بنظام التعمم عن بعد كبديل لمتعمم

في األزمات.

ضعف التشجيع اإلداري لعقد دورات تدريبية

إلدارة المناىج عن بعد.

صعوبة ضبط عممية التعميم عن بعد عمى

مستوى واسع في ظل األعداد الكبيرة.

ضعف التزام الطمبة وأولياء أمورىم بمتابعة برامج

التعميم عن بعد.

عدم وجود منيج واضح لتفعيل التعميم عن بعد

في المدارس.

التفاعمية في التعميم واالفتقار لمنواحي الواقعية في
عممية التعميم.
مع اآلخرين.

غياب الوعي الكامل عن ماىية التعمم عن بعد.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرتبة

الرقم

15

4

15

0

22

22

22

22

05

2

20

22

00

4

02

2

07

27

المتوسط

الفقرات

االنحراف

الدرجة

الحسابي

المعياري

3.79

1.156

مرتفعة

تركيز الطمبة عمى الناحية الترفييية في استخدام

3.79

2.202

مرتفعة

خمو المنيج الدراسي من األنشطة التي تقيس

782.

2.272

مرتفعة

عدم اعتراف الطمبة بنظام التعمم عن بعد خاصة

772.

2.242

مرتفعة

3.73

1.18

2.42

2.000

3.70

1.19

3.67

1.18

3.67

1.18

3.84

5.20

عدم مراعاة محتويات المنيج الدراسي (ميول
الطمبة وحاجاتيم والفروق الفردية) بينيم.

التكنولوجيا.

الميارات اإلبداعية لدى الطمبة
في المرحمة الثانوية.

القصور في تفعيل نظم االمتحانات وأساليب

التقويم االلكترونية من التقنيات التكنولوجية.

عدم تطوير المنيج الدراسي باستمرار بما يواكب
متطمبات العصر.

افتقار المنيج الدراسي إلى تنمية روح (المبادرة
والتجريب) لدى الطمبة.

تسرع الطمبة في الحكم عمى األفكار دون بذل
الجيد في توليدىا.

افتقار الطمبة إلى الميارات المعرفية األساسية التي
تساعدىم عمى معالجة المعمومات.
الكمي

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
متوسط
متوسط
مرتفعة

تبين النتائج في الجدول ( )2أن التحديات التي تواجو المعممين في تنمية ميارات
المستقبل لدى الطمبة من وجية المعممين انفسيم جاءت بدرجة مرتفعة ،إذ بمغ المتوسط الحسابي
( )2.27وبانحراف معياري ( ،)5.20وقد يعزى ذلك إلى قمة اطّالع واضعي المناىج عمى
أحدث الموضوعات المتعمقة بتطوير المناىج الدراسية والمفاىيم التعميمية الحديثة التي تدعم
العممية التعميمية وتزيد من مستوى اإلبداع لدى الطمبة ،وقد يعزى ذلك إلى انتشار األجيزة
اإللكترونية بين الطمبة ،وميميم إلى استخداميا في المعب أكثر من البحث واالستكشاف
والتقصي ،وقد يعزى ذلك أيضاً إلى قمة وعي أولياء أمور الطمبة بسمبيات األجيزة اإللكترونية
وعدم إلماميم بأساليب توجيو األبناء نحو استغالل ىذه األجيزة فيما ىو لصالحيم ،كما

أن المدارس ال تسيم بتعميم الطمبة أفضل الطرق الستغالل ىذه األجيزة في العممية
التعميمية -التعممية.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد ُيعزى ذلك إلى أن المعممين يركزون في عممية التقويم عمى مدى حفظ الطمبة
لممادة ،وال ييتمون بشكل كبير بتطوير عمميات التفكير لدى الطمبة ،لذلك يعتاد الطمبة عمى ىذا
األسموب الدراسي ،وقد يعزى ذلك أيضاً إلى أن المعممين ال يتيحون الفرصة لمطمبة لمقيام بأنشطة
تنمي قدراتيم اإلبداعية ،واعتقاد الطمبة أن عممية اإلبداع تقتصر عمى األذكياء فقط.
وقد ُيعزى ذلك إلى عدم إلمام الطمبة بأسموب البحث والتفكير العممي ،نظ اًر لجمود
العممية التعميمية واقتصارىا عمى التمقين والحفظ ،وعدم استخدام المعممين الستراتيجيات تحفيز
التفكير لدى الطمبة كالعصف الذىني والمحاكاة واالستقصاء ،وقد يعزى ذلك أيضاً إلى عدم
تشجيع الطمبة عمى إبداء وجيات نظرىم وطرح أفكارىم بحرية واخيبارىا من قبل بعض المعممين،
وافتقادىم إلى البيئة التحفيزية التي تدعم وتشجع التنافس اإليجابي بين الطمبة ،وذلك بسبب
افتقار بعض المعممين إلى المقدرة التي تمكنيم من استغالل المعرفة بصورة مبدعة وتييئة بيئة
صفية مشوقة ومشجعة.
وتشكل التربية مجموعة من الحقائق المنظمة والمستندة لمعديد من التجارب السابقة
بحيث تيدف إلى إيجاد إنسان صالح قادر عمى المساىمة في رقي وتقدم المجتمع الذي ينتمي

إليو ،فاليدف من العممية التربوية ىو في األساس إيجاد اآلليات المناسبة والقادرة عمى تغيير
ليكون إنساناً يمتمك النمو االنفعالي والجسدي واالجتماعي لينعكس ذلك عمى أنماطو
الفرد
َ
السموكية وتصرفاتو داخل المجتمع .واذا تحقق ذلك ،فإن الفرد بدوره يسيم في تغيير وتطوير
مجتمعو لألفضل بحيث يتخذ المجتمع مسارات قادرة عمى تحقيق التنمية المستدامة والتي بدورىا
ما تسعى إليو المجتمعات المتطورة.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التوصيات
في ضوء نتائج الدراسة توصي الدراسة بما يمي:
-

إجراء عمميات تطوير دورية لممناىج وذلك بيدف تطوير محتواىا ،وتجاوز أية جوانب
ضعف أو قصور فييا.
ضرورة إعطاء المزيد من االىتمام بطرائق التدريس من قبل القائمين عمى إعداد المناىج
وخاصة فيما يتعمق بالحداثة ودقة الوسائل واألنشطة.

ايالء المزيد من االىتمام بالمحتوى الذي يزيد وعي الطمبة حول دور العموم والتكنولوجية
في زيادة رفاىية المجتمعات.
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أ /إيناس داود موسى

التحديات التي تواجه المعممين

أ.د  /محمد سميم الزبون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصادر والمراجع
المراجع العربية :
الجبار ،سيير(.)0552البعد األخالقي لمدرسة المستقبل :رؤية تربوية ،ورقة عمل مقدمة إلى
المؤتمر العممي السنوي الثاني ،مدرسة المستقبل ،الواقع والمأمول" المنعقد
في الفترة 02-02مارس ،كمية التربية بور سعيد ،جامعة قناة السويس،
القاىرة.
الدىشان،جمال(.)0505مستقبل التعميم بعد جائحة كورونا :سيناريوىات استشرافية.المجمة
الدولية لمبحوث في العموم التربوية. 169 – 105.)7(2.
عبد الحي،رمزي(.)0552المدرسة الذكية :رؤية لمستقبل التعميم في الوطن العربي.المؤتمر
العممي العربي الرابع  -الدولي األول  -التعميم وتحديات.جمعية الثقافة
من أجل التنمية وجامعة سوهاج. 296 – 268.)2(0.
عبد المجيد ،ىند أحمد( )0524فاعمية برنامج مقترح قائم عمى النظرية البنائية االجتماعية
لتنمية ميارات التفكير المستقبمي والدافعية لإلنجاز لدى طالب المرحمة
الثانوية ،مجمة البحث العممي في التربية.722-754،)7(22 ،
عبد الوارث ،إيمان( .)0522استخدام مدخل العمم والتكنولوجيا ) (STSEوالمجتمع فى تدريس
الجغرافيا لتنمية ميارات التفكير المستقبمي والوعي بأبعاد استشراف
المستقبل لدى طالب المرحمة الثانوية  ،مجمة دراسات عربية فى التربية
وعمم النفس.02-24، 40،
عمران،خالد(.)0502ثورة

المناىج

التعميمية

لمواكبة

الثورة

الصناعية

الرابعة

رؤى

مستقبمية.المجمة التربوية،ج.22-2.)20(2
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مركون،ىبة( .)0522التعميم الرقمي ومدرسة المستقبل .المجمة العربية لآلداب والدراسات
االنسانية.ع(. 204 – 191.)4
ممكاوي ،نازم(.)0505دور التعميم والتدريب الجامعي في تنمية ميارات المستقبل من وجية
نظر أساتذة الجامعات الحكومية األردنية .مجمة اإلدارة العامة،
س.020-020،)0(22
نشوان ،يعقوب ( ،)0557التربية في الوطن العربي عمى مشارف القرن الحادي والعشرين،
ط( ،)2عمان:دار الفرقان.
وطفة ،عمي أسعد(.)0522التربية والحداثة في الوطن العربي :رهانات الحداثة التربوية في
عصر متغير ،ط ،2الكويت:جامعة الكويت  ،لجنة التأليف والتعريب

والنشر.
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 إيناس داود موسى/أ

التحديات التي تواجه المعممين

 محمد سميم الزبون/ د.أ
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Learning Outcomes and Impacts of Futures- Oriented
Education, Journal of FuturesStudies,24(4) 103–
116DOI: 10.6531/JFS.202006_24(4).0011
Manpower Group(2017). La Revolución de las Competencias: Talento,
Empleabilidad y Tecnología; Human Age Institute:
Madrid, Spain, pp. 1–15.
Vitiello,M.( 2020 ) Future Education and Its Challenges: A Millennial’s
Perspective Master’s student of International Studies,
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