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 تصور مقرتح لتطوير املمارسات التدريسية ملعلمي الرايضيات يف ضوء مهارات القرن احلادي والعشرين

 ملخص الدراسة

ن هدفت هذه الدراسة إىل وضع تصور مقرتح لتطوير املمارسات التدريسية ملعلمي الرايضيات يف ضوء مهارات القر 
العشرين، ولتحقيق ذلك صمم الباحث استبانة يف ضوء تلك املهارات لتشخيص واقع املمارسات التدريسية ادي و احل

ملعلمي الرايضيات يف ضوء مهارات القرن احلادي والعشرين، وطبقت الدراسة على مجيع مشريف ومشرفات مادة الرايضيات 
 مبدينيت مكة املكرمة وجدة.

التدريسية ملعلمي الرايضيات يف ضوء مهارات القرن احلادي والعشرين كانت  ارساتاملم وتوصلت الدارسة إىل أن 
بشكل عام بدرجة متوسطة، ومتيل بعض املمارسات إىل أن تكون بدرجة ضعيفة، وكشفت الدراسة عن جمموعة من 

م بيئة مدرسية حمفزة وتصميدمة متطلبات تفعيل تلك املهارات يف التدريس ومن أبرزها تطوير برامج إعداد املعلمني قبل اخل
 مث تطوير برامج التنمية املهنية للمعلمني أثناء اخلدمة، ويف ضوء نتائج الدراسة مت وضع التصور املقرتح.

( بني أفراد الدراسة يف α≤0,05توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) كما كشفت الدراسة أنه ال   
تغريي سنوات اخلدمة واإلدارة التعليمية، بينما توجد فروق دالة إحصائيًا تعزى زى ملة تعتقديراهتم إزاء مجيع حماور الدراس

ملتغريي املؤهل العلمي وكذلك اجلنس، وذلك لصاحل أفراد الدراسة ذوي مؤهل البكالوريوس، واإلانث على الرتتيب ابستثناء 
ائج هذه الدراسة قدم الباحث عدد من ء نت ضو حمور متطلبات تفعيل مهارات القرن احلادي والعشرين يف التدريس، ويف

 التوصيات والدراسات املقرتحة.

 ، املمارسات التدريسية، معلمي الرايضيات، مهارات القرن احلادي والعشرين.تصور مقرتح الكلمات املفتاحية:
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Abstract 
A proposed scenario for developing teaching practices for mathematics teachers’ 

perception of 21st century skills. 
 

The aim of this study is to develop a proposed scenario for developing teaching 

practices for mathematics teachers in the vision of 21st century skills. To achieve this, 

the researcher designed a questionnaire in the perception of these skills to diagnose the 

reality of the teaching practices of mathematics teachers in 21st century skills. The 

study applied to all mathematics supervisors and other supervisors in both cities Mecca 

and Jeddah. 
The study found that the teaching practices of the mathematics teachers view of 

the skills of the twenty-first century were generally medium, and some practices tend to 

be weak, and the study revealed a set of requirements for activation of these skills in 

teaching, notably the development of pre-service teacher preparation programs and the 

design of the environment and the development of professional development programs 

for teachers in service, and in the concept of the results of the study was developed the 

proposed scenario. 

The study also revealed that there are no statistically significant differences at the 

level of (0,05αα) among the study members in their estimations about all the subjects of 

the study due to the variables of the years of service and educational administration, 

while there are statistically significant differences attributed to the variables of 

qualification and gender, with the exception of the requirements of activating the skills 

of the twenty-first century in teaching. In conclusion, the researcher presented a number 

of recommendations and proposed studies. 

Keywords: Conceptualization, Teaching Practices, Math Teachers, and 21st Century 

Skills. 
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 :قدمةامل

بلغت فيه  ، وهو عصر  يف مجيع قطاعاته على املعرفة يعتمد ابت الذي العصرمن شك أن العصر احلايل هو  ما   
املعرفية والتقنية  ومنها فيه التغريات بشكل متسارع يف كل اجملاالتوالزالت، وتتوايل  ذروهتاالثورات التكنولوجية واملعلوماتية 

من أجل مواكبة تلك التغريات والتحوالت واللحاق بركب الدول عز وجل بعد توفيق هللا  وما من سبيل   ،وحىت القيمية
ت وقدرات وإمكاانت تتفق بينها إال من خالل ما ميتلكه أفراد اجملتمع من مهارا املتقدمة من أجل املنافسة وحجز مكان  

رات حياتية وتكنولوجية وقدرة على ومتطلبات وخصائص هذا العصر، ذلك أن العنصر البشري بفضل ما ميتلكه من مها
  حل املشكالت هو الفيصل يف تلك املنافسة.

ونه من بني ما يتعلمه الطالب من مهارات يف املدرسة وبني ما حيتاجأن يُذكر أن هناك فجوة  وليس جبديد     
أبو ؛ 2011أمحد،لكثري من املصادر مثل )مهارات يف احلياة والعمل يف هذا العصر، فقد أشارت إىل ذلك ا

 توصلهذا يؤكد ما ، و مهارات احلياة والعملن الطالب من ( واليت اتفقت على ضعف متك  2014؛ شليب،2013احلمايل،
بتحليل األعمال اليت يتطلبها سوق العمل يف القرن احلادي نتيجة مراجعاته للدراسات اليت اهتمت  (Bybee,2010)إليه 

توصل إىل أن نواتج التعلم يف برامج العلوم احلالية مل تعد كافية إلعداد  ،لبهااملهارات اليت يتط لتحديدوذلك والعشرين 
هنا ل اختفت، أو أعدون ألعماالطالب للحياة والعمل يف القرن احلادي والعشرين، وأن الطالب يواجهون خطورة أهنم يُ 

)يف التميمي  (2008)شوهارجراف وبول  توصل إليهوهذا يتفق مع ما  مرشحة لالختفاء يف هذا القرن،
قبل املرجو أن هناك هوة واسعة بني املستمن خالل دراسة حتليلية ملشروع البنك الدويل،  (207، ص2011،ومصطفى

ل العربية واليت تواجه حتداًي أقوى وأشد حدة ورمبا تكون مهددة هتديداً  الدول النامية ومن بينها الدو والواقع الراهن ملعظم 
( أن إعداد األفراد 13،ص2013وهلذا يرى احلريب) ،ل إذا مل تقم جبدية مبراجعة نظمها التعليميةكبريًا يف احلاضر واملستقب

علم واملتعلم من أمهية ابعتبارمها ركنني لتمكينهم من التفاعل مع معطيات العصر أصبح أمرًا حتمياً، ونظرًا ملا ميثله امل
ركز عليها فلسفة الرتبية تكمن يف هتيئة املعلمني واملتعلمني أساسيني من أركان النظام الرتبوي فإن أهم الدعائم اليت ت

رات ة حاجات اجملتمع الضرورية واالرتقاء ابملستوى التعليمي وتزويدهم ابملهاوإعدادهم وتطويرهم بصورة مستمرة لتلبي
 ه جيب أنأنون حيث ير   Bozalek, et al. (2013) ويؤيد ذلك ،اجوهنا يف القرن احلادي والعشرينواخلربات اليت حيت

 ابملهارات والعشرين احلادي القرن احتياجات مع للتكيفكليًا   جاهزاً  الفرد جتعل معرفةو  وقيم مهارات خريج أي ميتلك
 .األصيل تعلمال جانب إىل املطلوبة الرقمية التكنولوجية

( إىل أن  3،ص2014شليب) تشريحيث هارات القرن احلادي والعشرين مبفقد ظهر االهتمام  ذلك ومن أجل  
 The Organizationالتعاون والتنمية واالقتصاد لتحديد تلك املهارات مثل منظمة سعت كثري من املنظمات واهليئات 

for Economic  Cooperation and Development- OECD، 
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 ,The North Central Regional Educational Laboratoryواملخترب الرتبوي لإلقليم الشمايل املركزي،

NCREL  أجل مهارات القرن احلادي والعشرينالشراكة من وكذلك منظمةPartnership for 21st Century 

Skills- P21 (2009)،  

( من االجتاهات اليت 2ص ،2013الباز )مروة ت إىل ذلك ويعد اجتاه مهارات القرن احلادي والعشرين كما أشار 
 .تقان كل من احملتوى واملهاراتث اامعة واحلياة الوظيفية من حيانلت اهتمام الرتبويني وذلك هبدف دعم الطالب يف اجل

Osmana, Tuan , دراسة كل من   مثلوالعاملية  والعربية ويف ضوء ذلك توجهت العديد من الدراسات احمللية

)2010and Nurazidawati ( ،(2011(Gut ، (2013رضا)، (2013احلريب)،(2013عبدالشايف)، الكلثم 
مهارات القرن احلادي والعشرين واتفقت على  موضوعلطرق وغريها،  (1436والزايدي)( 2015)الغامدي( 2013)

 ا لذلك.وتضمينها مناهج التعليم العام وقدمت تصوراهت بتلك املهاراتضرورة االهتمام 

 يكن ا ملإذ يكفي أن ذلك الإال من أنه جيب العمل على تطوير مجيع عناصر املنظومة التعليمية وجتويدها، ابلرغم و 
ذلك  وهو كما ذكر ، إذ يبقى دور املعلم هو احلجر األساس يف عملية التطوير،على أولوايت عمليات التطوير املعلم

يمية والعامل الرئيسي الذي يتوقف عليه جناح الرتبية يف بلوغ غايتها عصب العملية التعل( "162،ص1997) مطاوع
كل ما تقوم به ( أبن "10، ص2015)حفينمها وتؤكد ذلك  ي"،ودورها يف حتقيق التقدم االقتصادي واالجتماع

مل يتوفر له املعلم املؤسسات التعليمية من تطوير وعمليات حتسني خمتلفة يف النظام التعليمي والرتبوي تعد غري مكتملة إذا 
عن إجياد  غنً  يم فإنه ال( حيث يرى أنه إذا كان البد من االرتقاء بنوعية التعل2011الكفؤ"، ويؤكد ذلك أيضاً )األملعي،

( أبن أي إصالح أو جتديد يف 2، ص2013)موسى و احلنان،  وهذا يؤيد ما ذهب إليههيئات تدريسية عالية اجلودة، 
كما أشار إىل ذلك إذ ال تربية جيدة بدون معلم جيد، فمن املسلم به   يبدأ ابملعلم، العملية الرتبوية جيب أن

ثورة املعلوماتية يبقى املعلم كما كان منذ األزل هو مفتاح العملية الرتبوية ل هذه الأنه مع ك(  102، ص2009اخلليلي)
 عليهم هذا النظام.جودة النظام التعليمي رهن بطبيعة أداء املعلمني الذين يعتمد ف ، برمتها

بناء رأس املال  ومن أجل ذلك فقد تركزت اجلهود يف مجيع الدول تقريبًا  لتطوير أنظمتها التعليمية، مبا يسهم يف
وأضحى التعلم مدى احلياة والتعليم املبين على مهارات احلياة مطلبًا أساسياً وهدفًا منشوداً جلميع  ،البشري واجملتمع املعريف

التعليمية حىت يكتسب طالهبا القدرات اليت متكنهم من االضطالع ابألدوار املناطة هبم ومتكنهم من املنافسة  السياسات
عدد من املشاريع التعليمية اليت  شركة تطوير من خالل قدمتتلك الدول اململكة العربية السعودية واليت  بني ومن عاملياً،

، (2012يف )وزارة التعليم، روع تعزيز مهارات القرن احلادي والعشرينهتدف إىل تطوير التعليم العام ومن ضمنها مش
كما   من املشاريع األخرى، ذلك أن احلاجة لتعلم تلك املهاراتوكذلك مشروع تطوير مناهج الرايضيات والعلوم والعديد 

تمع العاملي تزداد يف ظل املتغريات املتسارعة يف اجمل (33-22،ص ص2008) مصطفىأشار إىل ذلك عبد املعطي و 
 ليمي وذلك لعدة اعتبارات منها:واإلق
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 توجه مع يتفق ما وهو والقدرات املهارات من ابلعديد مؤهلني أفراد إىل وحاجته العمل سوق متطلبات تغري −
 .الواحد للفرد املتعددة املهارات

 .وغريها اإلنرتنت وشبكة الفضائية القنوات عرب األخرى واألفكار العامل مع التواصل سهولة −

 :مشكلة الدراسة  

 نتررررررررائج  ابلرررررررررغم نررررررررا حرررررررردث مررررررررن تغيررررررررري وتطررررررررور يف منرررررررراهج الرايضرررررررريات يف اململكررررررررة العربيررررررررة السررررررررعودية إال إن  
 يف دراسرررررررررررررررررة االجتاهرررررررررررررررررات الدوليرررررررررررررررررة للعلررررررررررررررررروم والرايضررررررررررررررررريات املتدنيرررررررررررررررررةمشررررررررررررررررراركة اململكرررررررررررررررررة العربيرررررررررررررررررة السرررررررررررررررررعودية 

)2003TIMSS(،)2007TIMSS(،)2011TIMSS( ،)5201TIMSS(  العديرررررررد مرررررررن  كمرررررررا أشرررررررارت إىل ذلرررررررك
جبامعة يم العلوم والرايضيات ( وتقارير مركز التميز البحثي يف تطوير تعل2014العربية للثقافة والعلوم) املنظمةالتقارير كتقرير 
تقومي ألقت بظالهلا على مستقبل الرايضيات يف اململكة، ونا زاد األمر سوءاً تقرير هيئة (، 2011(،)2007امللك سعود )

ه  حيررررث ذكررررر 1435/1436ة للعررررام الدراسرررري التعلرررريم يف اململكررررة العربيررررة السررررعودية حررررول نتررررائج االختبررررارات الوطنيرررر
الب الصررف الثالررث االبترردائي والسررادس االبترردائي مل حتقررق احلررد األدد مررن مسررتوايت األداء ائج طررأن نترر" (2016اخلررزمي)

اك عوامرررل عررردة متداخلرررة سرررامهت يف ذلرررك، إال إن نارسرررات املعلمرررني ، وابلررررغم مرررن أن هنررر"املتوقعرررة يف مقررررر الرايضررريات
بعرض نرواحي القصرور يف العوامرل  لتعرويضاس التدريسية داخل حجرة الصف تبقى هري العامرل األكثرر اثررياً برل هري األسر

ضررريات األخررررى، فممارسرررات معلمررري الرايضررريات الزالرررت دون املرررحمول، ابلررررغم مرررن التحسرررن الرررذي طررررأ علرررى منررراهج الراي
، 1436املعررثم واملنررويف) همررا أكرردهررذا وكررذلك تطررور وسررائل وتقنيررات التعلرريم وسرررعة احلصررول علررى املعلومررة ومشرراركتها، و 

رايضيات الزالروا متمسركني مبمارسراهتم السرابقة، فهرم يقضرون معظرم وقرت دروسرهم يف شررح من معلمي ال ( "أن كثرياً 3ص
دراسررة  مررن الدراسررات مثررل العديررد أكدترره نتررائج"، هررذا ابإلضررافة إىل مررا اإلجررراءات وتوجيرره الطررالب أثنرراء نارسرراهتم هلررا

التدريسية لدى معلمي الرايضيات،  واالساليب من وجود ضعف يف مستوى املهارات(، 2009)الزهراين،( و 2004النذير)
ن تدريس أشارت إىل أ (2013)العمريو  (2012)احلريب(، 2012البلوي) ،(2011)اجملاهد بل إن بعض الدراسات مثل

مرده إىل عدة جوانب أمهها املعلم، وهذا ما الرايضيات يف اململكة العربية السعودية مل حيقق بعض أهدافه وأن هذا اإلخفاق 
 املمارسرات منراذ  تغيرري إىل ابحلاجة اعرتاف هناكمن أن  Faulkner & Latham (2016,P137)كد ما ذهب إليه يؤ 

 والعشرين. احلادي القرن يف الرتبوية

ملواكبة حتدايت القرن لتطوير أنفسهم وقدراهتم املعلمني  كاهلاملسؤولية امللقاة على   حجمإن ما سبق ذكره يزيد من 
احلادي والعشرين وتنميتها لديهم، فمهمة إعداد اجليل  ومساعدة طالهبم على اكتساب مهارات القرناحلادي والعشرين، 

وهلذا ، "مهمة مشرتكة يتقامسها املعلمون مع غريهم من املهنيني"( هي 15، ص2014الباز) مروة اجلديد كما أوردت ذلك
من طراز القرن احلادي والعشرين: مثقف، مبدع،  ( أبن التعليم للقرن احلادي والعشرين يتطلب معلماً 2014يرى ليزر)

، وهذا ما ومي العاديطالب هبذه املهارات إن مل تكن أصبحت جزءًا من سلوكه وتدريسه اليمتحمل وإال كيف سيزود ال
فحص إعطاء ما ليس لديهم، ولذا فهو يرى بضرورة  نيستطيعو أبن املعلمني ال  Okogbaa (2017,p85)أكده 
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، ولذا عداد املعلمني ألدوارهم اجلديدةدية للمعلمني وترتيبات الدعم األخرى يف النظام التعليمي إلاإلعدا الربامجومراجعة 
إىل أنه إذا ما أريد إكساب مهارات القرن احلادي والعشرين جلميع  Greenhill & Petroff  (2010,p11)فقد دعا 

 ضمن نتائج التعلم اإلجيابية مثل:الطالب فالبد من دعم املعلمني إلتقان بعض الكفاءات اليت ت

كل خالق التوفيق بنجاح بني التقنيات التكنولوجية واحملتوى والتدريس وتطوير القدرة على استخدام التقنيات بش -
 لتلبية احتياجات التعلم احملددة.

 .مواءمة التعليمات مع املعايري السيما املعايري اليت جتسد متطلبات القرن احلادي والعشرين -

 هارات القرن احلادي والعشرين مثلاألجنبية واليت اهتمت مب من الدراسات العديدتوصيات نت ا كاوهلذ
 Brathwaite(2011)و Bradshaw(2010)، Niemann(2011)، Massinga & Sanders(2010)دراسة

شكل مقصود، حيث اليت ترى أن التطوير املهين للمعلم جيب أن يكون يف ضوء فلسفة مهارات القرن احلادي والعشرين ب
 إهنا تسهم يف تطوير العملية التعليمية بكل مكوانهتا.

توافر مهارات مدى جوانب عدة مثل  تناولتيدة دراسات عد فقد متخض عنهحبث هذا املوضوع  ونظرًا ألمهية
اقرتاح القرن احلادي والعشرين يف مقررات الرايضيات، وكذلك مدى امتالك املعلمني لتلك املهارات ابإلضافة إىل 

الوقوف على نارسات املعلمني  ومع أمهية هذه الدراسات إال أن، لدى الطالب تلك املهاراتلتنمية بعض اسرتاتيجيات 
 فال قيمة من وجهة نظر الباحث هي األهم، تبقى حجرة الصف ومدى مالئمتها ملهارات القرن احلادي والعشرينداخل 

فر اجلهود إلكساهبا للطالب، م إىل واقع ومتارس فعليًا يف تدريسهم وتتضاالمتالك املعلمني لتلك املهارات إن مل ترتج
من خالل مراكز البحث وتقصيه  أو عربية على حد علم الباحث وابلرغم من تلك األمهية إال إنه مل توجد دراسة حملية

تتمحور حول البحث  على ما سبق فإن مشكلة واسيساً ولذلك ، حتديداً  تناولت هذا اجلانب العلمي وحمركات البحث
 :اآليت

ويتفرع عن  "،تصور مقرتح لتطوير املمارسات التدريسية ملعلمي الرايضيات يف ضوء مهارات القرن احلادي والعشرين"
 الفرعية التالية: األسئلةذلك 

 املمارسات التدريسية ملعلمي الرايضيات يف ضوء مهارات القرن احلادي والعشرين؟ واقعما  .1

 معلمي الرايضيات ملهارات القرن احلادي والعشرين يف تدريسهم؟ تفعيل قد تسهم يف ما املتطلبات اليت .2

 ابختالف )املؤهل، ملعلمي الرايضياتلممارسات التدريسية ل مشريف ومشرفات الرايضياتهل ختتلف تقديرات  .3
 التعليمية(؟اخلدمة واإلدارة  سنوات اجلنس،

 لمي الرايضيات يف ضوء مهارات القرن احلادي والعشرين؟تدريسية ملعملمارسات اللتطوير االتصور املقرتح مالمح ما  .4
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 :أهداف الدراسة

 ي الرايضيات يف ضوء مهارات القرن احلادي والعشرين.واقع املمارسات التدريسية ملعلم عن الكشف -1

رين يف مهارات القرن احلادي والعش قد تساعد معلمي الرايضيات يف تفعيل تسليط الضوء على املتطلبات اليت -2
 تدريسهم.

معرفة ما إذا كان هناك اختالف يف تقديرات مشريف الرايضيات للممارسات التدريسية ملعلمي الرايضيات يف ضوء  -3
 (اإلدارة التعليميةسنوات اخلدمة،  اجلنس، ،املؤهل العلميهارات القرن احلادي والعشرين تعزى إىل: )م

 لعشرين.علمي الرايضيات يف ضوء مهارات القرن احلادي واتقدمي تصور مقرتح لتطوير املمارسات التدريسية مل -4

  أمهية الدراسة:

ي انل اهتمام األوساط الرتبوية على حد  سواء، والذي يتطلب تستمد هذه الدراسة أمهيتها من أمهية موضوعها الذ
من  ىلرة إن مل تكن األو من الدراسات النادتعد هذه الدراسة ، ومن جهة أخرى التدريسيةتطويرًا كاماًل يف اإلجراءات 

ت التدريسية نوعها على املستوى احمللي والعريب على حد تقصي الباحث، واليت تطرقت لوصف نارسات معلمي الرايضيا
نبغي أن تكون عليه، ابإلضافة إىل تقدمي تصور مقرتح لتطوير تلك ي ومايف ضوء مهارات القرن احلادي والعشرين، 

 من: لكل   مرشدة فرمبا كانت نتائج هذه الدراسةاحلادي والعشرين، وعليه رن املمارسات يف ضوء مهارات الق

متطلبات ومهارات القرن  يف ضوءدية، للعمل على تطويرها املناهج يف اململكة العربية السعو  خمططي ومطوري .1
 احلادي والعشرين.

ارسات التدريسية ملعلمي الرايضيات للوقوف على ما ينبغي أن تكون عليه املم ملادة الرايضيات املشرفني الرتبويني .2
  التخطيط لتطوير أدائهم. ومن مثم ء مهارات القرن احلادي والعشرين، يف ضو 

 لتتالءم ومتطلبات القرن احلادي والعشرين.تطوير خططهم وبراجمهم التدريبية لالرتبوي بشكل عام  مراكز التدريب .3

يف إكساب طالهبم  ليسامهواصر، ة اليت يتطلبها هذا العأهم املمارسات التدريسي إلرشادهم إىلمعلمي الرايضيات  .4
 مهارات القرن احلادي والعشرين.

لتقومي أداء معلمي الرايضيات يف ظل التغريات والتطورات اليت يشهدها هذا هذه الدراسة يف تطوير أداة  تسهمقد  .5
 العصر.

 حدود الدراسة:

 .هر1438/1439األول من العام الدراسي طبقت هذه الدراسة يف الفصل الدراسي  :احلدود الزمانية

 بكل من مدينة مكة املكرمةإبدارة التعليم اقتصرت هذه الدراسة على مشريف ومشرفات الرايضيات  :احلدود املكانية
 .  (مشرف ومشرفة 56) وعددهم ومدينة جدة مشرفاً ومشرفة( 46وعددهم )
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لرايضيات يف ضوء سة على املمارسات التدريسية ملعلمي ااقتصرت احلدود املوضوعية هلذه الدرا احلدود املوضوعية:
 كة من الشرا مهارات التعلم واحلياة يف القرن احلادي والعشرين اليت حددهتا 

يف سبع مهارات أساسية وهي: التفكري الناقد وحل   (P21,2006,p2)أجل مهارات القرن احلادي والعشرين
عمل يف فريق والقيادة، وثقافة االتصاالت واملعلومات واإلعالم، وثقافة احلوسبة املشكالت، واالبتكار واإلبداع، والتعاون وال

 م املعتمد على الذات، وفهم الثقافات املتعددة.ومات واالتصال، واملهنة والتعلوتقنية املعل

 :مصطلحات الدراسة

 اليت والطرق ،عالاألف (:"أبهنا السلوكيات،38ص ،2002يعرمفها الصغري والنصار ) املمارسات التدريسية: -1
 .التالميذ" لدى التعلم إحداث بغرض التعليمية املادة لتقدمي الصف داخل املعلمون يستخدمها

 يستخدمها اليت واألساليب املباشرة وغري املباشرة األقوالاألفعال،  التدريسية: ابملمارسات يقصد ةالدراس هذه ويف
إكساب الطالب و  هبدف حتقيق أهداف التعلم ت الرايضيةضوعااملو  أثناء تقدمي حجرة الصف داخل معلمو الرايضيات

 مهارات القرن احلادي والعشرين.

 (P21,2006,p 2) فتها الشراكة من أجل مهارات القرن احلادي والعشرينعرم : مهارات القرن احلادي والعشرين -2
استخدام أدوات  ،أبهنا مهارات تتضمن القدرة على حل املشكالت، اإلبداع الفردي، التعاون واالبتكار

 التكنولوجيا، القابلية للتكيف.

والعشرين: وهي التفكري الناقد وحل أبهنا جمموعة من مهارات التعلم يف القرن احلادي  ويعرفها الباحث إجرائياً:
ة احلوسبة فاملشكالت، واالبتكار واإلبداع، والتعاون والعمل يف فريق والقيادة، وثقافة االتصاالت واملعلومات واإلعالم، وثقا

 الذات، وفهم الثقافات املتعددة. وتقنية املعلومات واالتصال، واملهنة والتعلم املعتمد على

 :راسات السابقةاخللفية النظرية والد

إن املتحمل لبداايت القرن احلادي والعشرين ليلحظ حتواًل جذراًي يف النظرة إىل التعليم عن تلك النظرة يف القرن 
فياً أن يستهدف التعليم إكساب الطالب املعارف واملعلومات فقط، كما أنه مل يعد مقبواًل الرتكيز فقط املاضي، فلم يعد كا

( إىل أن الطالب 242ص ،2014حيث تشري ليلى إبراهيم )رات القراءة والكتابة واحلساب، على اكتساب الطالب مها
ن خالل التفكري الناقد وتطبيق املعرفة معرفة مهاراهتم مفهم يف حاجة إىل  يف حاجة ملعرفة ما هو أكثر من املواد األساسية

فإن األهداف  ويف ضوء ذلكواختاذ القرارات، املشكالت،  وحل ، والعمل التعاوين مواقف جديدة وحتليل املعلوماتيف
( تطورت من أهداف خاصة بتنمية جوانب شخصية الفرد إىل 9ص ،2008،)إبراهيمإىل ذلك التعليمية كما أشار 

 احه يف القرن احلادي والعشرين.ف خاصة بتنمية قدرة الفرد على التغري والتحول مبا حيقق جنأهدا
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قرن احلادي والعشرين من االجتاهات اليت انلت حيزاً كبرياً من اهتمام الرتبويني، بل ولذا أصبح االهتمام مبهارات ال
أمهية إكساب املتعلم املهارات  تؤكد على (114ص ،2016كما أشارت إىل ذلك شيماء حسن )إن التوجهات العاملية  

 .العشريناحلادي و  اليت متكنه من التعايش مع اجملتمع من حوله ابإلضافة إىل توافقها مع معطيات القرن

 The والعشرينويقصد مبهارات القرن احلادي والعشرين كما عرفتها الشراكة من أجل مهارات القرن احلادي 

)21,p2006skill( uryCent st21partnership for ت تتضمن القدرة على حل املشكالت، اإلبداع أبهنا: مهارا
 .والقابلية للتكيفولوجيا استخدام أدوات التكن تكار،التعاون واالبالفردي، 

( أبهنا:" املهارات اليت متكن الفرد من العمل بنجاح يف القرن احلادي 209ص ،2013) وتعرفها حنان عبدالسالم
لوجيا املعلومات املهارات االبتكارية ومهارات التعاون والعمل اجلماعي ومهارات استخدام تكنو شمل يت توالعشرين، وال
 واالتصاالت".

ل جمال الرتبية جبهود ملنظمات وهيئات عاملية حملاولة اطري ملفاهيم ومهارات القرن احلادي والعشرين اليت وقد حف
 North Central Regional املركزي الشمايل لإلقليم الرتبوي ختربملا :ماتبني تلك املنظينبغي إكساهبا لألفراد، ومن 

Educational Laboratory (NCREL) ،االقتصادية  لتنميةوا التعاون منظمةThe Organization for 

Economic Cooperation and Development ،واجلامعات للكليات األمريكية اجلمعيةThe American 

Association of Colleges and Universities. 

ن اآلراء وفقاً يد محسب العد والعشرين احلادي أجل مهارات القرن الشراكة من مؤسسةويعد اإلطار الذي قدمته 
 ويصف ،هو األكثر توسعًا وتفصياًل وقابلية للتطبيق من بني ما قدم من خالل ابقي املنظمات( 7،ص2014) لرشليب

Latham, Gross and Witte(2013,p3) كلت يف عام شُ  الشراكةشامل متاماً، وأشار إىل أن أبنه اإلطار  ذاه
كنتيجة للجهود اليت بذلتها وزارة التعليم األمريكية، والرابطة   من أجل مهارات القرن احلادي والعشرينوذلك  2002

ايت هو تعزيز ومات الوالديد من حكالوطنية للتعليم والعديد من الشركات واألفراد، واهلدف من هذه الشراكة اليت تضم الع
رس ل تعاون املدااكتساب مهارات القرن احلادي والعشرين يف مرحلة رايض األطفال حىت الصف الثاين عشر من خال

 وطرحتست سنوات، لعمل مجاعي استمر التوصل إىل هذه املهارات نتيجة  وقد مت، واألعمال واجملتمعات واحلكومة
رن احلادي والعشرين وخارطة لطريق دي والعشرين" لتكون دلياًل حلركة مهارات القاحلالم للقرن ي "إطار التعضمن إطار مسُ 

 . وواقعية من خمرجات املاضيعة من تطبيق هذا اإلطار أكثر دقة وفاعلية التعلم، لتجعل املخرجات املتوق

 the partnership for 21stالشراكة اإلطار الذي قدمته  هذه الدراسة تبنتفقد  كر آنفا،ملا ذُ ونظرًا 

century skills (2009)  ُيف ثالث جمموعات تلك املهاراتفت نم حيث ص: 
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  : مهارات التعلم واإلبداع:أولا 

غريهم، إذ تعترب  وهي مهارات متيز بني الطالب الذين يعدون للحياة والعمل يف القرن احلادي والعشرين عن
النجاح املهين والشخصي يف القرن احلايل، الب على مية قدرات الطملسئولة عن تناملهارات اليت تشملها هذه اجملموعة هي ا

 :لتاليةملهارات الرئيسية اوتتكون هذه اجملموعة من ا

 ؛2014،غامن) .االبتكار واإلبداع مهاراتو ، والتعاونمهارات االتصال ، مهارات التفكري الناقد وحل املشكالت
 ( Haan de & an Dijkv n Deursen,va ,Laar Van ,2017؛ ؛2015،زقر  ؛2015،حنفي

 اثنياا: مهارات الثقافة الرقمية: 

وتقوميها املعلومات بشكل مناسب، وحتليلها وإدارهتا  للوصول إىلحيتا  طالب القرن احلادي والعشرين 
ا، وتتكون الم والتكنولوجيجمموعة من مهارات التفكري الوظيفية واملهمة املتعلقة ابملعلومات واإلع واستخدامها إىل امتالك

 التالية:رئيسية الهارات املجملموعة من هذه ا

 . مهارات ثقافة املعلومات واالتصاالت، ميةمهارات الثقافة اإلعال، مهارات الثقافة املعلوماتية

 اثلثاا: مهارات احلياة واملهنة:

 لتكيف مع التغري،املة قادرة على اويقصد هبا تنمية مهارات الشخص ليصبح موجه ذاتياً، متعلم مستقل وقوى ع
عة من املهارات الرئيسية مو وقيادة اآلخرين والوصول إىل نتائج، وتتكون هذه اجمل وإدارة املشروعات، وحتمل املسؤولية،

 التالية:

، ساءلةجية واملاإلنتا ، مهارةمهارة التفاعل االجتماعي والتفاعل متعدد الثقافات، املبادرة والتوجيه الذايت، املرونة والتكيف
 (2014؛ شليب،2013)ترلينج وفادن، قيادة واملسؤوليةلا

، قابلة منها إطار القرن احلادي والعشرينرية اليت تضوحىت تكون مجيع مهارات القرن احلادي والعشرين اجلوه
ن عملت الشراكة ملهارات القر ، (176-175ص ص ،2013)ترلينغ وفاديكما ذكر ذلك للتذكر على حنو أكرب،  

ورمز هلا  (c)ع مهارات وكل واحدة تبدأ حبرف سيصار تلك املهارات اإلحدى عشرة يف سبعلى اختاحلادي والعشرين 
، تنتج صيغة التعلم 3Rsبدجمها مع املهارات األساسية )القراءة والكتابة واحلساب( واليت يرمز هلا ابلرمز ، و 7Csابلرمز 

يبني تلك  التايل واجلدولاحلادي والعشرين،  القرن الناجح يف= التعلم 7Cs × 3Rs الناجح يف القرن احلادي والعشرين:
 :رات الرئيسية تتحلف بدورها من جمموعة من املهارات الفرعية األخرىمع اإلشارة إىل أن كل مهارة من تلك املها املهارات،
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 ( شراكة القرن احلادي والعشرين واملهارات السبع1) جدول رقم

 هارات السبعملا حلادي والعشرينمهارات شراكة القرن ا
 مهارات التعلم واإلبداع

 التفكري الناقد وحل املشكالت -1 التفكري الناقد وحل املشكالت
 ثقافة االتصاالت واملعلومات واإلعالم -2 صاالت والتعاوناالت

 التعاون والعمل يف فريق القيادة -3 االبتكار واإلبداع
 االبتكار واالبداع -4 

 رقميةمهارات ا لثقافة ال
 ) متضمنة يف ثقافة االتصاالت واملعلومات واإلعالم(  ةملعلوماتيالثقافة ا

 التصاالت واملعلومات واإلعالم() متضمنة يف ثقافة ا  الثقافة اإلعالمية
 ثقافة احلوسبة وتقنية املعلومات واالتصال -5 ثقافة تقنية املعلومات واالتصاالت

 مهارات احلياة واملهنة
 على الذات علم املعتمداملهنة والت -6 كيف املرونة والت

 ) متضمنة يف املهنة والتعلم املعتمد على الذات( املبادرة والتوجيه الذايت
 فهم الثقافات املتعددة -7 عل االجتماعي والتفاعل عرب الثقافاتالتفا

 ) متضمنة يف املهنة والتعلم املعتمد على الذات( اإلنتاجية واملساءلة
 مل يف فريق القيادة(التعاون والع) متضمنة يف  ليةالقيادة واملسؤو 

 (176، ص2013املصدر: )ترلينج وفادن،

هذا االجتاه اجلديد يف التعليم، وأنه البد وأن يرتجم إىل واقع بية والتعليم أمهية من املهتمني ابلرت  عددوقد ملس 
 ,Lathamري كل من من املعلمني، حيث يش خالل الربامج األكادميية وبتمكن مننارس يف املؤسسات التعليمية 

Gross and Witte (2013) ثقيف الطالب يف اآلن هو وقت حاسم بشكل خاص للمعلمني للعمل لت إىل أن الوقت
 حماولةإىل   O'Neal ,Gibson and Cotton(2017) بر املهارات الالزمة للنجاح يف العصر الرقمي، وهذا األمر دفع

ملناطق احلضرية جبنوب شرق الوالايت املتحدة حول دور التكنولوجيا  ااملدارس االبتدائية يفالكشف عن تصورات معلمي 
يت حيتاجها طالهبم للنجاح يف القرن احلادي والعشرين، وقد توصلوا إىل أنه ابلرغم من أن يف التعليم والتعلم واملهارات ال

يشكل مهارات القرن توجيه بشحن ما حباجة إىل مزيد من ال لكنهماملعلمني يدركون أمهية التكنولوجيا للتعليم والتعلم، 
 ا على حنو فعال. رين ودجمهاحلادي والعش

، فقد مت تصنيف ادي والعشرين يف تدريس الرايضيات تناولت مهارات القرن احلنظرًا لقلة الدراسات اليتو 
ت تناولت اساودر  ،عاموالعشرين بشكل القرن احلادي  دراسات تناولت مهارات الدراسات اليت مت احلصول عليها إىل:

 مهارات القرن احلادي والعشرين يف جمال تعليم الرايضيات.
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العوامل اليت تؤثر سلبا أو إجيااًب على  إىل Buabeng )2012(دراسة  توصلت ىلالفئة األو فمن بني دراسات 
 لدراسةرز نتائج اوكان من أبادي والعشرين، من مهارات القرن احلضتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت استخدام املعلمني ل

جيا املعلومات واالتصاالت؛ نقص ثقة نقص مهارات املعلمني يف جمال تكنولو  أن هناك عوامل تعود إىل املعلم وتتمثل يف
اليت  عوامل، بينما العدم متابعة الربامج اجلديدة وعدم وجود برامج تدريبية متمايزة ،نقص تدريب املعلمني الرتبويني ،املعلم

 ،سبةمية مناعدم وجود برامج تعلي ،تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتغياب البنية التحتية ل تتمثل يف سةاملدر  تعود إىل
واالفتقار إىل تعميم تكنولوجيا  ات،ابملشروعخربة حمدودة  ،حمدودية فرص احلصول على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ليم تشمل اهليكل اجلامد ألنظمة التعفلى مستوى املنظومة وامل عأما العرتاتيجية املدرسة، املعلومات واالتصاالت يف اس
 التنبؤ إىل هدفتفقد  (2013)دراسة احلريبأما  ،ناهج التقييدية واهليكل التنظيمي املقيدوامل ،التقييم التقليدي ،التقليدية

خبريًا من أعضاء هيئة  15 ن، وتكونت عينة الدراسة منابملهارات اليت ينبغي توفرها يف معلم القرن احلادي والعشري
خيص املهارات  املتوقعة للمعلم يف القرن احلادي معلمًا ومشرفا، وأشارت نتائج الدراسة فيما  323و ،ابجلامعات التدريس

إدارة تكنولوجيا التعليم والعشرين من وجهة نظر املعلمني مهارة إدارة مهارات التفكري العليا وإدارة منظومة التقومي مث مهارة 
حو: مهارة دعم االقتصاد ، بينما من وجهة نظر املشرفني كانت على النحلياتية ومهارة االقتصاد املعريف إدارة املهارات امث

فت إدارة مهارات التفكري العليا مث إدارة املهارات احلياتية مث تكنولوجيا التعليم ومهارة إدارة فن عملية التعلم، وكش، املعريف
من حيث اخلربة فقد وجدت فروق بني املشرفني  أمامن حيث النوع،  وق بني املعلمني واملشرفنيالدراسة عن عدم وجود فر 

 دراسة كما هدفتسنوات،   10لصاحل ذوي اخلربة أكثر من مخس سنوات وأقل من  رفات يف تقدير تلك املهاراتواملش
يف املرحلة الثانوية ملهارات القرن لفنية م مدرسي ومدرسات الرتبية ا( إىل التعرف على مدى استخدا2014)إبراهيم وآخرون

يستخدمون بعض  املعلمنيوقد توصلت الدراسة إىل أن ، علمةمعلمًا وم 82ت عينة الدراسة احلادي والعشرين وقد بلغ
وحل املشكالت بدرجة قد لنااملهارات بدرجة كبرية مثل مهارة االتصال الفعال والبيان العملي بينما يستخدمون التفكري ا

معرفة إىل  ) 2014Charland(دراسة كما هدفت ،  بدرجة كبرية تلك املهاراتيستخدمون  املعلمات، بينما سطةمتو 
إجراء مسح من خالل  مهارات القرن احلادي والعشرين يف مدارس والية ماين ابلوالايت املتحدة األمريكية،واقع تدريس 

ابإلضافة إىل مقابالت شخصية مع  مدرسة يف والية ماين 23 هاددعية واليت بلغ ة والثانو س املتوسطعلى اإلنرتنت للمدار 
حلادي والعشرين هذه املدراس تشجع عموما املعلمني لتوظيف مهارات القرن ا أن أشارت نتائج الدراسة إىل املسؤولني،

مهارة االتصال وغري رمسي اكثر من غريها  ، وأن من بني تلك املهارات اليت يتم توظيفها بشكل مباشرولكن ليس إلزاميا
 .اوالتكنولوجي

املرحلة االبتدائية يف الكويت حول تصورات معلمي مدارس  إىل الكشف عن Alqallaf (2016)دراسة وهدفت 
 معتمدة على احلوسبة تعلمإنشاء بيئة و ، دريسيةالنقال( يف نارساهتم الت اهلاتفرتوين )قدرهتم على دمج التعلم االلك

 ،العوائق اليت تعيق قدرهتم على خلق بيئة تعلم الكرتونية وحتديد، 21وافق مع مهارات القرنية التعاونية اليت تتالسحاب
هلاتف النقال على دمج تكنولوجيا الدى املعلمني قدرة عالية معلماً أن  562فت نتائج الدراسة اليت بلغ عدد أفرادها وكش
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إىل  بيئة تعليمية للقرن احلادي والعشرين استناداً  اونية لبناءسحابية التعلدمج احلوسبة ال لديهم قدرة عاليةيف التعليم وكذلك 
دراسة أن العوائق الرئيسية يف تصور املعلمني تتمثل يف قيود امليزانية وتقييدات تكنولوجيا املنظور البنائي، كما كشفت ال

  .املعلومات والقيود الزمنية والدعم اإلداري

إىل حتديد مستوى وعي معلمي املدارس الثانوية   Uche, Kaegon & Okata(2016)اسة هدفت در كما   
إانث  300) معلمًا ومعلمة 860يف القرن احلادي والعشرين، وقد مشلت العينة  بوالية ريفرز يف نيجرياي أبدوارهم املهنية

ن توصلت نتائج الدراسة إىل أد وق، من معلمي املدارس العامة( 460ة ومعلمي املدارس اخلاص 400ذكور( ) 560و
  عدم استخدامهمإضافة إىل، مشجع للغاية دوار املهنية يف القرن احلادي والعشرين غريمستوى وعي املعلمني ابأل

  اجملاالت فإنهمتوسطاً يف بعض  أبدوارهم املهنية وعيهمالتكنولوجيا داخل الفصل الدراسي،  كما أنه يف حني كان مستوى 
بني آراء  فرق كبري دال يوجع، كما كشفت نتائج الدراسة أنه رة املشاريادإخلربة التكنولوجية و ستوى اا يف مكان منخفض

ل أنواع األدوار املهنية اليت يلعبوهنا يف القرن الواحد والعشرين، بينما كان مستوعى الوعي لدى املعلمني واملعلمات حو 
 .من معلمي املدارس العامةأفضل معلمي املدارس اخلاصة 

 اليت استهدفت مهارات القرن احلادي والعشرين يف جمال تعليم الرايضيات وأما دراسات الفئة الثانية

دراسة حالة أثنني من املعلمني يف مدرسة للبنات يف  هدفت إىل دراسة Trinidad & et al.(2013)فقد أجرى 
من خالل  دروسودجمها يف ال (CLD21)رن تعرف بسنغافورة لتنفيذ اسرتاتيجيات لتصميم التعلم يف القرن احلادي والعشري

التعاون وحل املشكالت ) حلادي والعشرينمبهارات القرن استة أبعاد تتعلق يشتمل على املهنية للمعلمني  للتنميةبرانمج 
ثري هذا ، وتؤكد الدراسة على ااالتصال الفعال والتنظيم الذايت(واالبتكار واستخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت و 

ات يف علم الرايضيات تركز على تدريس الرايضيفقد كانت دراسة احلالة املتعلقة مب ،ملعلمنيارسات احتسني ن الربانمج على
العامل احلقيقي ومهارات حل املشكالت، وتوصلت الدراسة إىل أن توفري ثقافة وفهم ملهارات وكفاءات القرن احلادي 

ين قرن احلادي والعشر دروس لتطوير كفاءات ومهارات اليري لالسرتشاد هبا يف تصميم الوالعشرين وتقدمي جمموعة من املعا
إبراهيم أما  .حواراهتم مع الطلبةوتطوير أساليب  ارسات املعلمني اليوميةنوحتسني  لدى الطالب قد أسهمت يف تعزيز

هتا يف احلادي والعشرين والواجب مراعااستخالص قائمة ابملهارات احلياتية ابلقرن  إىل هدفت فقد أجرى دراسة( 2014)
والعشرين والتحقق من فاعليتها يف الرايضيات وتقدمي اسرتاتيجية مقرتحة قائمة على منوذ  التعليم ابلقرن احلادي  تعليم

من طالب طالبًا  69الدراسة على عينة من  وقد طبقت تنمية بعض املهارات احلياتية ذات العالقة بتعليم الرايضيات،
طالبا جتريبية، وأسفرت  36طالبا و 33إىل جمموعتني ضابطة  تمال وقسمت العينةادي يف وحدة واالحاألول اإلعد الصف

 لصاحل اجملموعة التجريبية يف مجيع حماور الدراسة 0,05عن وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة نتائج الدراسة 
  .قد ومهارات حتمل املسؤوليةلنا ااملهارات االقتصادية ومهارات التفكري اليت مشلت

لعشرين يف كما اجتهت دراسات أخرى لتحليل مناهج الرايضيات لتحديد مدى توافر مهارات القرن احلادي وا
( اليت هدفت إىل التعرف على درجة توافر مهارات القرن احلادي والعشرين الالزم توافرها 1435)الغامديحمتواها، كدراسة 
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توصلت إىل أن نسبة توافر مهارات القرن احلادي و ، بتدائيةلصفوف العليا يف املرحلة االت لضيايف حمتوى كتب الراي
  يف حمتوى %42,2، وبنسبة وبدرجة متوسطة %41,2بتدائي بلغت للصف الرابع اال والعشرين يف حمتوى كتب الرايضيات

درجة منخفضة، وبشكل عام يف حمتوى كتب الصف السادس وب %39,7وبنسبة كتب الصف اخلامس وبدرجة متوسطة 
توزعت بنسب ، و %41لرايضيات للصفوف العليا بلغت ارات القرن احلادي والعشرين يف حمتوى كتب ابة توافر مهفإن نس

ثقافات املتعددة إىل هارات فهم المل %19,4متفاوتة على جماالت مهارات القرن احلادي والعشرين الرئيسية تراوحت بني 
 شكالت.الناقد وحل امل هارات التفكريمل  78,3%

ات إىل أن نسبة توافر تلك املهارات يف حمتوى كتب الرايضي( 1437ه توصلت دراسة الزايدي)ياق ذاتويف الس
والصف الثاين  %48,2وبدرجة متوسطة، وكانت نسبة توافرها يف الصف األول الثانوي  %50,1للمرحلة الثانوية بلغت 

حت ت القرن احلادي والعشرين وتراو بنسب متفاوتة على جماالت مهاراكما توزعت   %51,4والصف الثالث  50,7%
 .واالتصال ثقافة احلوسبة وتقنية املعلوماتملهارة  %21,4ملهارة التفكري الناقد وحل املشكالت إىل  %80,4بني 

عدد من مهارات القرن  تفعيلكيفية الكشف عن  هدفت إىل  دراسة Smit (2016) ومن جهة أخرى أجرى
، وركزت الدراسة على عدد من تلك املهارات اليومية ات التدريسيةاملمارس ويف ضياتالراي وتعلم والعشرين يف تعليم احلادي

مت التوصل إىل أن مهارات القرن احلادي والعشرين تظهر وقد ، لتفكري النقدي واالتصال والتعاونت االبداع واوهي مهارا
ليمية تلعب دوراً  من املعلم وطبيعة املهمة التع القائم على املشكلة، وأن كالً  بشكل اكرب يف الدروس اليت تعتمد على التعلم

هارات القرن احلادي والعشرين، كما أن املهام اليت تتطلب التعاون بني الطالب الستخدام خمتلف مكبريًا يف مساعدة 
قياسها ابختبارات  نال ميكات الطالب تعمل على تطوير مهارات القرن احلادي والعشرين لديهم، كما أن تلك املهار 

إىل قياس ( 2016)حسنشيماء دراسة ، بينما هدفت عتماد على أساليب التقومي األصيل، حيث جيب أن يتم االوحدةم
لتنمية مهارات الرايضيات اجملتمعية ابملرحلة االبتدائية  للصفني الرابع واخلامس فاعلية برانمج مقرتح لتطوير منهج الرايضيات

لرايضيات للصفني الرابع واخلامس ى كتب اد عملت الباحثة على حتليل حمتو لبات القرن احلادي والعشرين وقيف ضوء متط
ء مهارات الرايضيات اجملتمعية يف ضو فحكثر من معايري املنهج لتنمية  %80يف الكتابني  قتحقال يتوصلت إىل أنه و 

واخلامس ملهارات  بعرامستوى اكتساب تالميذ الصف ال، كما أجرت اختباراً كشف أن متطلبات القرن احلادي والعشرين
وعليه مت اقرتاح وتطبيق الربانمج على ، %80تقان الذي حددته الباحثة بالرايضيات اجملتمعية مل يصل إىل مستوى اإل

طالبا مت تقسيمهم إىل جمموعتني ضابطة وجتريبية، وكشفت  90عينة من تالميذ الصف اخلامس االبتدائي بلغ عددهم 
لضابطة لصاحل اجملموعة موعة التجريبية واجملموعة ال إحصائيا بني متوسطي درجات اجملنتائج الدراسة أنه يوجد فرق دا

للكشف عن تصورات معلمي وطالب اثنوية واترلو بكندا   Warner & Kaurb (2017)هدفت دراسة ، و يةالتجريب
 من خاللعشرين الب مهارات القرن احلادي واللطا إلكساب يف تدريس الرايضيات   (2T2C)حول فاعلية  منوذ  

لذهين شكلة وطرح التساؤالت والعصف اتدريب املعلمني على اسرتاتيجيات وأساليب تدريسية مثل التعلم القائم على امل
يم هاأن حمتوى هذا النموذ  ساهم يف تيسري تعليم وتعلم املفوكشفت نتائج الدراسة  ،التفكري ومهارات واحملاضرة وأساليب
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، وكذلك  كالت الرايضية يف العامل احلقيقي، واكتسبوا مهارات حل املشعيةهبم كانت إبداأن استجاابت طال، و الرايضية
، واستمتعوا ابلتفاعل مع املدرسني واألنشطة التفاعلية واستخدام الثقة حلل أي مشكلة يف الرايضياتلديهم  كانت

إمكانية تعليم حمتوى على الدراسة ت ودل، عاونية، االستماع ابنتباهالتكنولوجيا للتواصل مع األعضاء، األنشطة الت
 .والعشرينمع مهارات القرن احلادي الرايضيات ومفاهيمها ابلتزامن 

 :عليق على نتائج الدراسات السابقةالت

 يثة جداً تتسق وطبيعة موضوع الدراسة احلالية.حد السابقة ميكن مالحظة أن مجيع الدراسات -1

 الدراسات ذات طابع كمي وبعضها تلك كثري منكانت  دمة حيث  مناهجها املستخ يفبقة ات الساالدراس متايزت -2
 O'Neal ,Gibson and ، و Smit (2016)كدراسة   وعينالبع مجعت بني الطابع الكمي والطا

Cotton(2017) وFaulkner & Latham(2016) ،تنوعتفإن مناهج تلك الدراسات  ومن جانب آخر 
 الة.احلدراسة و قارنة، وامل، األسلوب املسحي ها لتشملنمالوصفية تنوعت وجتريبية، كما ما بني وصفية 

يت استهدفتها تلك الدراسات قد احنصرت يف ثالثة ختصصات هي التخصصات العلمية الميكن مالحظة أن  -3
اسات أكثر الدر ، إال أن منها الرايضيات والعلوم والرتبية الفنية، وإن كانت الرايضيات انلت النصيب األكرب

  .بشكل عام والطالب لمنيعاملواقع استهدفت 

يف التدريس، واعتباره ضرورة  دي والعشرينجه مهارات القرن احلامجيع الدراسات السابقة اتفقت على أمهية تو  -4
يف  قبل وأثناء اخلدمة تطوير برامج إعداد املعلمنيكذلك جيب على كل األنظمة التعليمية األخذ به واعتماده، و 

 .ضوئه

 إثراء اجلانب النظري ويف بناء أداة الدراسة. من الدراسات السابقة يف استفادت الدراسة احلالية -5

بشكل عام ومعلمي الرايضيات بشكل  راسات عن قصور يف وعي وإدراك معظم املعلمنيالد معظمكشفت نتائج  -6
 صعوبة يف تفعيل تلك املهارات يفمبهارات القرن احلادي والعشرين، وبطبيعة احلال فإنه يرتتب على ذلك  خاص

ات، ويف املقابل فإن الطالب تلك املهار  اكتساب تلقي بظالهلا سلباً علىاً ائج أيضالتدريس، وال شك أن هذه النت
تلك الدراسات أظهرت حاجة املعلمني إىل ضرورة تطوير نارساهتم التدريسية مبا يالئم متطلبات القرن احلادي 

 والعشرين. 

احلادي والعشرين ابإلمكان تدريس مهارات القرن  هنريبية، القول أبنتائج الدراسات التجل مالحظة ميكن من خال -7
الكايف هبا، والتدريب والتوجيه  دمي احملتوى الرايضي، مىت ما توفر للمعلمني الوعيوإكساهبا للطالب خالل تق

 الالزم.

صرت على ثالثة هارات القرن احلادي والعشرين اقتالحظ أن الدراسات احمللية والعربية اليت تطرقت ملوضوع مي -8
واثنيها اقرتاح اسرتاتيجيات تدريسية  وهلا تقومي الكتب الدراسية ومدى توافر تلك املهارات يف حمتواها،جماالت، أ

مهارات أو صفات أو أدوار املعلم يف القرن احلادي  استخالصلتفعيل تلك املهارات يف التدريس، واثلثها 
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يف فعاًل تتم  لى نارسات التدريس اليتز عن تلك الدراسات ابلوقوف عورمبا كانت الدراسة احلالية تتميوالعشرين، 
 يمها يف ضوء مهارات القرن احلادي والعشرين.الفصول الدراسية وتقي

ة احلالة أسلوب دراس وكذلكالعربية إىل دراسات املقارنة يف هذا اجملال،  املكتبة افتقار نا جتدر اإلشارة إليه هو -9
 .(Trinidad & et al.,2013) دراسةكما يف ات األجنبية،  يزت به الدراسوهو ما مت

ت السابقة يف توجهها العام لنشر ثقافة مهارات القرن احلادي والعشرين تتفق هذه الدراسة مع مجيع الدراسا -10
الدراسة عدا دراسة عينة وتفعيل تدريسها، كما تتفق مع بعضها يف منهج الدراسة املستخدم، وختتلف معها يف 

رايضيات متحورت حول الواقع الفعلي ملعلمي اليف أهدافها اليت ، كما ختتلف مع مجيع الدراسات (2013)احلريب،
 يف مجيع املراحل التعليمية من خالل تقييم املشرفني الرتبويني املعتمدين من قبل وزارة التعليم هلم.

 :إجراءات الدراسة

 :منهج الدراسة

 ذكركما   حيث أنهاملناسب لطبيعة الدراسة احلالية وأهدافه، ملنهج ، حيث أنه اهج الوصفيباحث املناستخدم ال
دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد يف الواقع ويهتم على  "يعتمد (219ص ،1416) ذلك عبيدات، عدس وعبداحلق

ا التعبري الكمي كيفي يصف الظاهرة وخصائصها، أمبوصفها وصفًا دقيقًا ويعرب عنها تعبريًا كيفيًا أو كمياً، فالتعبري ال
    .ظواهر األخرى"رقمياً يوضح مقدار الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع ال فيعطينا وصفاً 

 :جمتمع وعينة الدراسة

ايضيات مبدينيت مكة املكرمة وجدة املكلفني رمسياً خالل يتكون جمتمع الدراسة من مجيع مشريف ومشرفات مادة الر 
كما يظهر ذلك من ائيات إداريت التعليم بكل مدينة،  صحسب إح 101 لبالغ عددهمه، وا1438/1439العام الدراسي 

 ( التايل:2)خالل اجلدول رقم 

 ( عدد مشريف ومشرفات الرايضيات الكلي إبداريت التعليم مبكة املكرمة وجدة2) جدول رقم

 عمو اجمل عدد املشرفات عدد املشرفني اإلدارة التعليمية

 41 20 21 مكة املكرمة

 60 36 24 ةدج

 101 56 45 اجملموع

أي ما  85وقد بلغت عدد االستباانت املسرتجعة  أسلوب احلصر الشامل، وقد مت اختيار عينة الدراسة بطريقة
 :وضح اجلدول التايل توزيع أفراد العينة وفقاً ملتغريات الدراسةي، و %84نسبته 
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 وات اخلدمة، اإلدارة التعليمية()املؤهل، اجلنس، سن حسب متغريات الدراسةد الدراسة توزيع أفرا (3جدول رقم )
 العدد اإلدارة العدد ةسنوات اخلدم العدد اجلنس العدد املؤهل

 37 مكة 33 سنة 20أقل من  37 ذكور 56 بكالوريوس
 48 جدة 52 سنة فحكثر 20 48 إانث 29 دراسات عليا

 85 اجملموع 85 موعاجمل 85 اجملموع 85 اجملموع

 :رسةأداة الدا

الالزمة البياانت ع مج من أجل ،ملشريف ومشرفات مادة الرايضياتموجهة استبانة  مت بناءلتحقيق أهداف الدراسة 
وقد قام الباحث للتعرف على واقع املمارسات التدريسية ملعلمي الرايضيات يف ضوء مهارات القرن احلادي والعشرين، 

من أهم كان و  حول موضوع الدراسة من كتب وحبوث ودراسات سابقة، بات ذات العالقة واستعان مبا كتمبراجعة األدبي
 (،1436(، )الزايدي،2015)الغامدي، ،(2013وفادل، )ترلينج ة رؤى الدراسة احلاليةاملصادر اليت سامهت يف بلور 

 :ثالثة أجزاءمن االستبانة تكونت و  (2013و)الباز، (2014)شليب،

اجلنس، املؤهل، سنوات اخلدمة، اإلدارة مشلت متغريات كل من: )راسة د الدياانت عامة عن أفراألول: باجلزء ا •
 .التعليمية(

ين: وهو عبارة عن فقرات االستبانة اخلاصة ابملمارسات التدريسية ملعلمي الرايضيات يف ضوء مهارات اجلزء الثا •
 املمارسات التدريسية واشتملت علىفقرة،  53النهائية ، واليت بلغ عددها يف صورهتا نالقرن احلادي والعشري

 سبعة حماور هي:يف ضوء  ملعلمي الرايضيات

 .ل املشكالتمهارات التفكري الناقد وح -1

 .ثقافة االتصاالت واملعلومات واالعالم اتمهار  -2

 .التعاون والعمل يف فريق والقيادةمهارة  -3

 .االبتكار واإلبداعمهارات  -4

 .ية املعلومات واالتصالوسبة وتقنثقافة احل مهارات -5

 .املهنة والتعلم املعتمد على الذات اتمهار  -6

، بدرجة عالية جداً ) قرة سلم استجابة مخاسي وفق مقياس ليكرتخصص لكل فو  ،فهم الثقافات املتعددة مهارات -7
 تيب.( على الرت 1،2،3،4،5( وأعطيت رقمياً )متارس ال، بدرجة ضعيفة، بدرجة متوسطة، بدرجة عالية

ل مهارات القرن احلادي والعشرين يف يت تساعد معلمي الرايضيات على تفعياجلزء الثالث: وخيتص ابملتطلبات ال •
فقرة، خصص لكل فقرة سلم استجابة مخاسي وفق مقياس  14من  يف صورهتا النهائية اليت تكونت، و التدريس
 (1،2،3،4،5)الدرجات ( وقد أعطيت رقمياً بشدة، موافق، حمايد، غري موافق، غري موافق بشدة )موافقليكرت 

 .بعلى الرتتي
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 :صدق وثبات األداة

 اسة من خالل: مت التحقق من صدق أداة الدر : أولا: صدق األداة

يف احملكمني  من عددعلى  فقرة 77يف صورهتا األولية واليت اشتملت على ُعرضت االستبانة صدق احملتوى: حيث  -1
يف جمال مناهج وطرق  واالختصاصة ذوي اخلرب  منحمكمًا  12بلغ عددهم  ربيةاجلامعات السعودية والع عدد من

حمور مناسبة كل عبارة وانتمائها إىل كل و  صالحيةرأيهم حول ، وذلك إلبداء تدريس الرايضيات وتقنيات التعليم
كانت هناك ث  حي ،وية للموضوع املراد دراستهالرتبوية واللغ تنيوضوحها من الناحيمن حماور االستبانة، ومدى 
وفقرة واحدة من احملور الثاين  فقرات 3بعض الفقرات، مشلت حذف حول  اجلوهرية بعض املالحظات والتعديالت

وحذف ودمج ، الرابعاحملور  إىلفقرة واحدة وزيدت احملور السادس فقرتني من و  من احملور الثالث والسابعمن كل 
ت غ عدد فقرا، وبذلك بلت، وقد أخذ هبا الباحثلفقرابعض اعدد من فقرات احملور الثامن وتعديل صياغة 

 .فقرة 67االستبانة يف صورهتا النهائية 

بني عبارات كل حمور ومدى اتساقها مع احملور  طي صورة عن مدى التناسقالذي يعصدق االتساق الداخلي: و  -2
لدرجة الكلية للمحور بني درجة كل عبارة مع ا ارتباط بريسونالذي تنتمي إليه وذلك من خالل حساب معامل 

جلميع  وكذلك معامل ارتباط بريسون بني درجة كل حمور من حماور االستبانة مع الدرجة الكلية ،ي تنتمي إليهالذ
 :(5( و )4احملاور، كما يظهر من خالل اجلدولني )

 ( معامالت ارتباط بريسون لكل عبارة مع احملور الذي تنتمي إليه4جدول رقم )

احملور 
 األول

 11 10 9 8 8 7 6 5 3 2 1 ارةالعبرقم 
 **0,84 **0,83 **0,80 **0,83 **0,84 **0,86 **0,84 **0,85 **0,80 **0,80 **0,75 تباطر اال

احملور 
 الثاين

      6 5 4 3 2 1 رقم العبارة
      **0,89 **0,88 **0,87 **0,89 **0,90 **0,79 االرتباط

احملور 
 الثالث

      6 5 4 3 2 1 رقم العبارة
      **0,79 **0,84 **0,81 **0,89 **0,80 **0,70 االرتباط

احملور 
 الرابع

   9 8 7 6 5 4 3 2 1 رقم العبارة
   **0,78 **0,52 **0,86 **0,86 **0,89 **0,88 **0,76 **0,77 **0,74 االرتباط

احملور 
 اخلامس

     7 6 5 4 3 2 1 رقم العبارة
     **0,85 **0,82 **0,92 **0,88 **0,84 **0,85 **0,85 االرتباط

احملور 
 السادس

    8 7 6 5 4 3 2 1 رقم العبارة
    **0,91 **0,90 **0,87 **0,89 **0,82 **0,90 **0,88 **0,88 االرتباط

احملور 
 السابع

       5 4 3 2 1 رقم العبارة

       **0,91 **0,93 **0,87 **0.95 **0.88 االرتباط

احملور 
 الثامن

 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رقم العبارة
 **0,72 **0.73 **0,72 **0,82 **0,75 **0,79 **0,65 **0,65 **0,68 **0,71 **0.69 االرتباط

         14 13 12 رقم العبارة

         **0,77 **0,76 **0,69 االرتباط
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 (0.01داللة ) دالة إحصائياً عند مستوى ( يعين**) 

 جة الكلية لالستبانةلكل حمور مع الدر  معامالت الرتباط ( يوضح5رقم ) جدول

 (0.01داللة ) ند مستوىصائياً عدالة إح ( يعين**)

االرتباط سواء كانت بني كل فقرة من فقرات االستبانة ويظهر من خالل اجلدولني السابقني أن مجيع معامالت 
د مستوى داللة ذات داللة إحصائية عن ككل، كانتاحملور الذي تنتمي إليه أو تلك اليت بني كل حمور مع االستبانة  و 
 جة عالية من االتساق الداخلي.ستبانة تتمتع بدر نا يعين أن اال (،0,01)

ث تراوحت ، حيCronbach – Alphaمعادلة ألفا كرونباخ داة ابستخدام ثبات األ مت التحكد من اثنياا: ثبات األداة:
، كما يظهر من خالل (0,98)ثبات الكلي( بينما بلغ معامل ال0,95- 0,88بني )ستبانة ما اور االمعامالت الثبات حمل

 غراض الدراسة.وميكن الوثوق فيه أل جداً  عالنا يعين أن األداة تتمتع مبعامل ثبات  (،6دول رقم )اجل

 ( يوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل حمور من حماور الستبانة وكذلك الستبانة ككل6جدول رقم )

عدد  احملور
 الفقرات

معامل ألفا  
 كرونباخ

 0,95 11 الت.يف ضوء مهارة التفكري الناقد وحل املشكاملمارسات التدريسية ملعلمي الرايضيات 
 0,94 7 .مهارة ثقافة االتصاالت واملعلومات واالعالمالرايضيات يف ضوء املمارسات التدريسية ملعلمي 

 0,90 6 .والقيادةالتعاون والعمل يف فريق املمارسات التدريسية ملعلمي الرايضيات يف ضوء مهارة 
 0,88 9 .االبتكار واإلبداع ضوء مهارة ملعلمي الرايضيات يف املمارسات التدريسية

 0,94 7 ثقافة احلوسبة وتقنية املعلومات واالتصالملعلمي الرايضيات يف ضوء مهارة املمارسات التدريسية 
 0,95 8 .الذات م املعتمد علىاملهنة والتعلاملمارسات التدريسية ملعلمي الرايضيات يف ضوء مهارة 

 0.94 5 .فهم الثقافات املتعددةسية ملعلمي الرايضيات يف ضوء مهارة ت التدرياملمارسا
 0,93 14 ات تفعيل مهارات القرن احلادي والعشرين يف التدريسمتطلب

 0,98 67 االستبانة ككل

 

 معامل الرتباط احملور م
 **0,90 يسية ملعلمي الرايضيات يف ضوء مهارة التفكري الناقد وحل املشكالت.املمارسات التدر   .1
 **0,92 .ملعلومات واالعالممهارة ثقافة االتصاالت وااملمارسات التدريسية ملعلمي الرايضيات يف ضوء   .2
 **0,86 .التعاون والعمل يف فريق والقيادةة ملعلمي الرايضيات يف ضوء مهارة التدريسي املمارسات  .3
 **0,88 .االبتكار واإلبداعاملمارسات التدريسية ملعلمي الرايضيات يف ضوء مهارة   .4
 **0,89 قنية املعلومات واالتصالوسبة وتثقافة احلاملمارسات التدريسية ملعلمي الرايضيات يف ضوء مهارة   .5
 **0,92 .لى الذاتاملهنة والتعلم املعتمد عاملمارسات التدريسية ملعلمي الرايضيات يف ضوء مهارة   .6
 **0.89 .فهم الثقافات املتعددةاملمارسات التدريسية ملعلمي الرايضيات يف ضوء مهارة   .7
 0,47 ين يف التدريسمتطلبات تفعيل مهارات القرن احلادي والعشر   .8
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 :األساليب اإلحصائية

لصة صائية للبياانت املستخإلجراء املعاجلة اإلح SPSSاالجتماعية استخدم الباحث الربانمج اإلحصائي للعلوم 
لنسب املئوية، املتوسطات احلسابية، االحنرافات املعيارية، معامل من تطبيق الدراسة امليداين، حيث مت استخدام التكرارات وا

 للعينات املستقلة. T-test (تاختبار)سون، معامل ألفا كرونباخ، ارتباط بري 

 :ائج الدراسةتنمناقشة 

قام الباحث حبساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية  ول والثاينلإلجابة عن السؤالني األ
حدد الباحث معيارًا عند مناقشة نتائج اجلداول وتفسريها وذلك  وقد رافات العيارية لكل فقرة من فقرات االستبانة،واالحن

 (:7ول رقم)كما هو موضح يف اجلد  متساوية املدىات فئ مخسمن خالل تصنيف االستجاابت إىل 

 سايب( يوضح معيار تصنيف استجاابت أفراد الدراسة حسب املتوسط احل7جدول رقم )

 النتائج املتعلقة ابإلجابة على السؤال األول، ونصه:   

 ؟ما واقع املمارسات التدريسية ملعلمي الرايضيات يف ضوء مهارات القرن احلادي والعشرين

كل حمور من حماور املمارسات   تقديرات أفراد الدراسة عن ألول، استعرض الباحث نتائجا السؤال عنلإلجابة 
 على حدة.كالً   التدريسية ملعلمي الرايضيات

 فقرات كل حمور مرتبة ترتيباً تنازلياً:لتبني املتوسطات احلسابية ( 13-7) اآلتيةواجلداول 

 الوصف

 بدرجة عالية جداً  بدرجة عالية  بدرجة متوسطة بدرجة ضعيفة ال متارس 1للسؤال 

 2للسؤال 
غ. موافق بدرجة 

 عالية
 موافق بدرجة عالية  موافق  حمايد غري موافق 

 1,8 – 1 مدى املتوسطات
 – 1,8أكثر من 

2,6 
 – 2,6أكثر من 

3,4 
 – 3,4أكثر من 

4,2 
 5 – 4,2أكثر من 
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 لناقد وحل املشكالتتفكري اهارة المية ملعلمي الرايضيات يف ضوء يبني درجة املمارسات التدريس( 7)جدول رقم 

( أن نارسات معلمي الرايضيات التدريسية يف ضوء مهارة التفكري الناقد وحل 7دول رقم)يظهر من خالل اجل
طات احلسابية ، وتراوحت املتوس(3,13ذا احملور )هلالعام  إذ بلغ املتوسط احلسايب ،املشكالت كانت بشكل عام متوسطة

 الطالب إىل اتباع ه"يوجهي: حسايب كانت العبارة ذات أعلى متوسط و (، 3,45-2,73هذا احملور ما بني )ارات لعب
حيث طالبه على الدقة يف استخدام (، تليها عبارة:" 3,45سايب بلغ )خطوات حل املسحلة الرايضية بدقة" مبتوسط ح

ووجهات نظرهم حول ئهم رامث عبارة: "حيفمز الطالب على إبداء آ (3,35سايب)" مبتوسط حري الرايضية قراءة وكتابةالتعاب
ينمى لدى الطالب مهارة املالحظة أثناء تقدمي معرفة رايضية مث عبارة " (،3,33" مبتوسط حسايب)معينةفكرة رايضية 

وميكن القول (، 3,21مبتوسط حسايب ) "رايضيلى التربير اليشجع الطالب ع( وعبارة "3,22" مبتوسط حسايب )جديدة

 
 العبارة م

عالية  بدرجة
 جداا 

بدرجة 
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

رجة بد
املتوسط  ل متارس ضعيفة

 احلسايب
الحنراف 
 % ك % ك % ك % ك % ك املعياري

يوجه الطالب إىل اتباع خطوات حل املسحلة  9
 1,01 3,45 2,4 2 12,9 11 40 34 27,1 23 17,6 15 الرايضية بدقة.

حيث طالبه على الدقة يف استخدام التعابري الرايضية  4
 0,93 3,35 0 0 21,2 18 32,9 28 35,3 30 10,6 9 قراءة وكتابة.

حيفمز الطالب على إبداء أرائهم ووجهات نظرهم  1
 0,85 3,33 0 0 15,3 13 45,9 39 29,4 25 15,3 8 حول فكرة رايضية معينة.

املالحظة أثناء تقدمي ينمى لدى الطالب مهارة  7
 0,89 3,22 1,2 1 18,8 16 44,7 38 27,1 23 8,2 7 عرفة رايضية جديدة.م

 0,9 3,21 0 0 23,5 20 40 34 28,2 24 8,2 7 يشجع الطالب على التربير الرايضي. 6

يساعد الطالب على التفكري بشكل مستقل أثناء  2
 0,82 3,19 0 0 18,8 16 50,6 43 23,5 20 7,1 6 لرايضية.آداء املهام ا

يطرح أنواعاً متعددة من املشكالت الرايضية من  8
 0,97 3,16 3,5 3 21,2 18 38,8 33 28,2 24 8,2 7 واقع احلياة.

5 

يوجمه الطالب إىل تقييم األفكار الرايضية املطروحة 
واألدلة واالدعاءات )مثال: اكتشاف األخطاء يف 

وفق حقائق  ملغالطات الرايضية، صحة نتيجة معينةا
 معطاة...(

9 10,6 21 24,7 25 29,4 29 34,1 1 1,2 3,09 1,03 

10 

ة رايضية حتفمز الطالب على اختاذ يصمم أنشط
القرار) مثال: حتديد اسرتاتيجية معينة للحل، وضع 
خطة للحل، تقييم خطة احلل، احلكم على صحة 

هان رايضي، استنتا  عبارة رايضية، خطوات بر 
 نتيجة معينة.(

4 4,7 17 20 34 40 24 28,2 6 7,1 2,87 0,97 

 1,03 2,76 10,6 9 31,8 27 31,8 27 22,4 19 3,5 3 ات تعلمهميوجمه الطالب إىل التحمل النقدي لعملي 11

3 
يصمم أنشطة رايضية تنمي لدى الطالب أنواع 

، خمتلفة من االستدالل )االستقراء، االستنباط
 االستنتا ...(

4 4,7 12 14,1 34 40 27 31,8 8 9,4 2,73 0,98 

 0,78 3,13 املتوسط العام للمحور األول 
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ومساعدهتم للتحمل بدقة يف أي  من املعلمني لطالهبم املقدمالدعم املعنوي و  والتحفيز لتشجيعترتبط  ابأن هذه العبارات 
ًا يف دًا كبري يتطلب جه ال مع سوق احلجج وتقدمي التربيرات، وهذا عادة متحيصهامالحظتها و فكرة أو مسحلة رايضية و 

ًا يف تقريب %80أن مقررات الرايضيات املطورة تتضمن بدرجة كبرية هذا األمر بنسبة تصل إىل  ذإ، أو اإلعداد األداء
( 1437وهو ما أكته دراسة الزايدي) يف مقررات املرحلة االبتدائية %78مقررات املرحلة الثانوية ومبا يتجاوز 

إبراهيم  احلالية وتؤكده دراسة أكدته الدراسة علمني، وهو ماقط تفعيالً من قبل امل، األمر الذي يتطلب ف(1435الغامدي)و 
 . على أعلى تقدير لدى أفراد الدراسة تلك العبارات ولذلك حصلت( 2014وآخرون)

طالب أنواع يصمم أنشطة رايضية تنمي لدى ال متوسط حسايب فكانت " أددأما العبارات اليت حصلت على 
يوجمه الطالب إىل التحمل النقدي لعمليات ( تليها عبارة "2,73" حيث بلغ متوسطها احلسايب )الستداللخمتلفة من ا

( على 2,87(و)2,76مبتوسطات حسابية ) "راختاذ القرا أنشطة رايضية  حتفمز الطالب علىم يصم"  " مث عبارةتعلمهم
املعلمون ه فيواكتفى وهو األمر الذي اعتمد طبيقي، وميكن مالحظة أن طبيعة هذه العبارات ذات جانب عملي وت، التوايل

 (،1437( والزايدي )1435سة الغامدي)والذي متت اإلشارة إليه من خالل درا على ما هو متضمن يف الكتب املقررة
 لذا كانت هذه العبارات األقل نارسة من قبل املعلمني. 

 مات والعالمثقافة التصالت واملعلو رايضيات يف ضوء مهارة ( يبني املمارسات التدريسية ملعلمي ال8جدول رقم )

 
 العبارة م

عالية  بدرجة
املتوسط  ل متارس ضعيفة بدرجة بدرجة متوسطة بدرجة عالية جداا 

 احلسايب
الحنراف 
 % ك % ك % ك % ك % ك املعياري

1 
ينمي لدى الطالب مهارات االتصال الشفهي )من 

املسحلة الرايضية لزمالئهم، شرح خالل شرحهم الفكرة يف 
 (ة، نص رايضي .... إخلخوارزمية معين

7 8,2 27 31,8 35 41,2 15 17,6 1 1,2 3,28 0,89 

2 
ينمي لدى الطالب مهارات االتصال الكتايب )من خالل 

الرتكيز على الكتابة الرايضية ومتثيل املسائل الرايضية،  
 كتابة الرباهني، ......(

5 5,9 27 31,8 30 35,3 22 25,9 1 1,2 3,15 0,92 

ات صلة ابلرايضيات تتطلب مجع تعليمية ذ يهيئ مواقف 3
 1,05 3,09 7,1 6 23,5 20 28,2 24 35,3 30 5,9 5 املعلومات من مصادرها الصحيحة.

6 
حيث الطالب على استخدام وسائل وتقنيات إعالمية 

 متعددة لبحث أو نشر أو االستشهاد مبعلومة رايضية مبا
 خيدم موضوع الدرس.

3 3,5 13 15,3 39 45,9 22 25,9 8 9,4 2,77 0,94 

مجعها(  يوجه الطالب إىل تقومي املعرفة الرايضية )اليت مت 4
 0,93 2,54 25,9 22 21,2 18 28,2 24 22,4 19 2,4 2 بدقة من حيث وثوق مصدرها وصحتها علمياً.

5 
شر يف اإلعالم يسند لطالبه مهام املتابعة واالستفادة نا ين

الدرس )مثاًل:  من معلومات رايضية لتوظيفها يف
 (إحصاءات، نسب، رسوم، تطبيقات.... اخل

3 3,5 10 11,8 25 29,4 30 35,3 17 20 2,43 1,05 

7 
يشجع الطالب على إصدار احلكم على فاعلية الوسائل 
والتقنيات اإلعالمية املستخدمة يف احلصول على املعرفة 

 الرايضية.
3 3,5 12 14,1 23 27,1 28 32,9 19 22,4 2,43 0,84 

 0,89 2,82 املتوسط العام للمحور الثاين 
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رسات التدريسية ملعلمي الرايضيات يف ضوء مهارة ثقافة االتصاالت واملعلومات أن املما( 8اجلدول رقم ) ويوضح
بلغ املتوسط العام هلذا احملور  حيثوتقرتب من احلد األدد هلذه الفئة  بشكل عام واإلعالم كانت بدرجة متوسطة

إىل  درجة نارسة ضعيفةب أي( 3,28 – 2,43بني )عبارات هذا احملور ت املتوسطات احلسابية جلميع راوح، وت(2,82)
مبتوسط  "(الشفهي..دى الطالب مهارات االتصال ينمي لمتوسط حسايب هي: " العبارة ذات أعلى وكانت ، متوسطة

، وهو (3,15مبتوسط حسايب قدره )" لكتايبينمي لدى الطالب مهارات االتصال ا "يها عبارة (، تل3,28حسايب قدره )
توظيف أن طبيعة التدريس بشكل عام وتدريس الرايضيات بشكل خاص تتطلب  األمر الذي يعد أقل من املتوقع، إذ

 وكذلك الكتايب. ات االتصال الشفهيواليت تعد من مكوانهتا مهار  بشكل سليم مهارات التواصل الرايضي

يشجع بدرجة ضعيفة وميكن القول أهنا اندرة االستخدام هي عبارة "يت كانت بينما املمارسات التدريسية ال
" وعبارة لطالب على إصدار احلكم على فاعلية الوسائل والتقنيات اإلعالمية املستخدمة يف احلصول على املعرفة الرايضيةا
، واليت حصلتا على "ستوظيفها يف الدر علومات رايضية لمستفادة نا ينشر يف اإلعالم من يسند لطالبه مهام املتابعة واال"

تليها أيضاً (، 2,43هذا احملور حيث كان املتوسط احلسايب لكال العبارتني يساوي) أدد املتوسطات احلسابية بني عبارات
و نشر أو االستشهاد مبعلومة رايضية مبا حيث الطالب على استخدام وسائل وتقنيات إعالمية متعددة لبحث أعبارة "

ذلك يعود إىل تركيز  ، ولعل سببنارسات بدرجة ضعيفة( وهي أيضًا 2,54" مبتوسط حسايب )وع الدرسخيدم موض
 بصرف النظر عن أي شيء آخر، املعلمني على تعويد طالهبم البحث عن املعرفة واحلصول على املعلومة يف املقام األول

ستخدمة يف احلصول وإصدار احلكم على فاعلية الوسائل امل تكون اخلطوة التالية هي تقومي املعرفةهذا األمر إذا حتقق  ورمبا
 عليها. 

 ( يبني املمارسات التدريسية ملعلمي الرايضيات يف ضوء التعاون والعمل يف فريق والقيادة9) جدول رقم

 
 العبارة م

عالية  بدرجة
املتوسط  ل متارس ضعيفةجة بدر  بدرجة متوسطة بدرجة عالية جداا 

 احلسايب
الحنراف 

 عياريامل
 % ك % ك % ك % ك % ك

لعمرل اجلمراعي يستخدم اسرتاتيجيات الرتعلم الداعمرة ل 2
 اجلماعية....(. التعاوين، واملشروعات)كالتعلم 

5 5,9 27 31,8 30 35,3 22 25,9 1 1,2 3,74 0,85 

1 
حنرررررو العمرررررل  يعرررررزز لررررردى طالبررررره االجتاهرررررات اإلجيابيرررررة

 0,84 3,7 1,2 1 17,6 15 41,2 35 31,8 27 8,2 7 التعاوين

 0,91 3,56 7,1 6 23,5 20 28,2 24 35,3 30 5,9 5 يرسخ لدى الطالب أسس العمل يف فريق  3

5 
يشجع الطالب على املشاركة والتعاون بفاعلية واحررتام 

 0,91 3,56 20 17 35,3 30 29,4 25 11,8 10 3,5 3 مع جمموعات متنوعة 

 0,92 3,16 25,9 22 21,2 18 28,2 24 22,4 19 2,4 2 وأخذ املبادرة ينمى لدى الطالب مهارات القيادة  4

علررررى قضررررااي اجملتمررررع وخاصررررة مررررا يتعلررررق مبجررررال  يركررررز 6
 الرايضيات

3 3,5 13 15,3 39 45,9 22 25,9 8 9,4 2,76 1,05 

 0,75 3,42 الثالثاملتوسط العام للمحور  
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والعمل يف فريق والقيادة، لرايضيات يف ضوء مهارة التعاون ( املمارسات التدريسية ملعلمي ا9اجلدول رقم ) حويوض
حيث بلغ من قبل املعلمني، بدرجة عالية  متارست القرن احلادي والعشرين استخدامًا واليت كانت وتعد أعلى مهارا

سابية ما حلا متوسطاهتاحيث تراوحت  ،بدرجة عالية مارساتملا(، وكانت معظم 3,42) توسط احلسايب العام هلذا احملورامل
يستخدم اسرتاتيجيات التعلم الداعمة للعمل  ة "أكثر تلك املمارسات استخدامًا هي عبار ( وكانت 3,74 – 3,56بني )

ابية حنو العمل يعزز لدى طالبه االجتاهات اإلجي ( تليها عبارة "3,74.." مبتوسط حسايب بلغ )كالتعلم التعاوين ،  اجلماعي
السرتاتيجيات  لتطبيق املكثفالتوسع املتزايد واملتسارع لولعل هذه النتيجة طبيعية يف ظل  (3,7" مبتوسط حسايب )التعاوين

واليت تعتمد  والتعلم النشط يف إدارات التعليم ابململكة والذي تتطلبه فلسفة سلسلة ماكجروهل ملناهج الرايضياتالتدريس 
أما املمارسة اليت  ،من قبل قائد املدرسة واملشرف الرتبويم واهتماوحتظى مبتابعة ميدانية  التعلم اجلماعي بدرجة كبرية على

  ( قدره2,76مبتوسط حسايب ) "يركز على قضااي اجملتمع وخاصة ما يتعلق مبجال الرايضياتفهي "األخرية  حلت يف املرتبة
نارسة بدرجة  ىلإ وهذا يشري ،(3,16)" ومبتوسط حسايب قدرهبادرةارات القيادة وأخذ امللدى الطالب مه يينم" تليها

 على عمل الطالب ضمن جمموعات دون العناية بتطبيق تركيز كثري من املعلمنيوقد يعود السبب يف ذلك إىل  متوسطة،
 ،هذه االسرتاتيجيات أو لعدم قدرهتم على إدارة الصف أثناء تنفيذمبادئ التعلم التعاوين، إما حلاجتهم ملزيد من التدريب 

وفيما يتعلق بتناول  ،ياملة بتطبيقها تنفيذا فقط لتوجيهات قيادة املدرسة واإلشراف الرتبو ناعة الكالتطبيق دون القأو جملرد 
 الكتفائهم بتطبيق هذه االسرتاتيجيات على بعض أجزاء املوضوعات الرايضيةقضااي اجملتمع املتعلقة ابلرايضيات فرمبا كان 

 .ى اخلطة الزمنية لتنفيذ املنهجعلتناول قضااي اجملتمع قد يؤثر العتقادهم أبن  املقررة
 ة ملعلمي الرايضيات يف ضوء مهارة البتكار والبداع( يبني املمارسات التدريسي10جدول رقم )

 
 العبارة م

عالية  بدرجة
املتوسط  ل متارس بدرجة ضعيفة بدرجة متوسطة بدرجة عالية جداا 

 احلسايب
حنراف ال

 % ك % ك % ك % ك % ك املعياري
يستخدم اسرتاتيجيات تدريسية خمتلفة البتكار األفكار  1

 0,98 3,36 1,2 1 21,2 18 29,4 25 36,5 31 11,8 10 ()كالعصف الذهين مثالً 
يطرح األسئلة اليت تساعد على تنمية الطالقة لدى  2

ملسحلة ما، الطالب )توليد أكرب قدر من األفكار واحللول 
 (واألمثلة حول مفهوم ما .... إخل

6 7,1 24 28,2 27 31,8 25 29,4 3 3,5 3,06 1,00 

ضي لدى الطالب )مثاًل: ختيل ينمي مهارة التخيل الراي 3
شكل جترى عليه بعض التحويالت اهلندسية، حركة، 

 جمسم، عدد. إخل(
5 5,9 18 21,2 30 35,3 25 29,4 7 8,2 2,87 1,03 

 لدى الطالب ثقافة مؤداها )أن الفشل فرصة للتعلميرسخ  9
وأن االبتكار عملية دائرية طويلة تتكون من جناحات 

 صغرية وأخطاء متكررة(.
4 4,7 22 25,9 23 27,1 28 32,9 8 9,4 2,84 1,07 

ينمي لدى الطالب مهارة املرونة من خالل تغيري مسار  7
 1,05 2,8 9,4 8 32,9 28 31,8 27 20 17 5,9 5 التفكري عند مواجهة مشكلة رايضية

ب على إضافة تفاصيل جديدة لفكرة رايضية يشجع الطال 8
ضية، أو برهان رايضي، معينة)مثال عند استنتا  قاعدة راي

 التمثيل ملسحلة رايضية...(
2 2,4 14 16,5 24 28,2 30 35,3 15 17,6 2,74 2,35 

من يشجع الطالب على حل املسائل الرايضية أبكثر  6
 1,06 2,73 11,8 10 31,8 27 34,1 29 16,5 14 5,9 5 طريقة كلما أمكن

 0,96 2,62 8,2 7 43,5 37 29,4 25 15,3 13 3,5 3 عية.حيفز الطالب على حل املسائل الرايضية بطرق إبدا 5
 1,05 2,34 23,5 20 35,3 30 28,2 24 9,4 8 3,5 3 يطرح أنواعاً متعددة من املسائل الرايضية غري املحلوفة. 4
 0,88 2,82 املتوسط العام للمحور الرابع 
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 بلغواليت  ضوء مهارة االبتكار واالبداع ملمارسات التدريسية ملعلمي الرايضيات يف( ا10اجلدول رقم ) ويوضح
رات عظم عبامل املتوسطات احلسابيةوإن كانت ، نارسات بدرجة متوسطةوهو يشري إىل (، 2,82متوسطها احلسايب العام )

فيما ( 2,87 – 2,62ني )ا احلسابية بتراوحت متوسطاهتحيث  ضعيفة،بدرجة  هذا احملور تقرتب من نطاق املمارسات
ر.." واليت حصلت على أعلى متوسط حسايب ضمن تدريسية خمتلفة البتكار األفكايستخدم اسرتاتيجيات " عدا عبارة

." وبلغ .سئلة اليت تساعد على تنمية الطالقة لدى الطالبيطرح األ( تليها عبارة "3,36عبارات هذا احملور وبلغ )
 .متوسطةتشري إىل أهنما متارسان بدرجة ( و 3,06متوسطها احلسايب )

بني حسايب أدد متوسط على حازت  فقد" ن املسائل الرايضية غري املحلوفةيطرح أنواعًا متعددة م ما عبارة "أ
ال عظم معلمي الرايضيات هذه النتيجة متوقعة إذ ان م، و بدرجة ضعيفة نارسة وتشري إىل( 2,34)عبارات هذا احملور وبلغ 

 هبم مهارات حلها، انهيك عن طرح مسائل رايضية غري محلوفة،على حل املسائل الرايضية وإكساب طالعادة  يركزون
)اهلويدي، يف   Logieي جاابت اليت تعزز التفكري املحلوف، وهذا ما أكده لوجحيث أهنم ينزعون إىل احلصول على االست

حل  سية اليت تتناول( بقلة اهتمام املعلمني ابملوضوعات الدرا7،ص1434السلمي،) ما وصفهوهو ، (107: 2006
 .املشكالت

 ( املمارسات التدريسية ملعلمي الرايضيات يف ضوء مهارة ثقافة احلوسبة وتقنية املعلومات والتصال11جدول رقم )

 العبارة م

 عالية بدرجة
املتوسط  رسل متا بدرجة ضعيفة بدرجة متوسطة بدرجة عالية جداا 

 احلسايب
الحنراف 
 % ك % ك % ك % ك % ك املعياري

1 
عزز االجتاهات اإلجيابية حنو استخدام التقنيات ي

الرقمية وأدوات االتصال واإلنرتنت وشبكات 
 التواصل االجتماعي يف تعليم وتعلم الرايضيات

5 5,9 28 32,9 36 42,4 14 16,5 2 2,4 3,23 0,88 

2 

لى استخدام التقنيات الرقمية يشجع الطالب ع
 وتوظيف التطبيقات الذكية يف تعليم وتعلم

الرايضيات للبحث واالستزادة حول املوضوع 
 الرايضي

5 5,9 25 29,4 37 43,5 16 18,8 2 2,4 3,18 0,89 

يوظف التطبيقات الذكية ذات الصلة يف تعليم  3
 1,01 3,03 9,4 8 15,3 13 42,4 36 28,2 24 4,7 4 لم الرايضياتوتع

يهيئ املواقف التعليمية الستخدام التقنيات الرقمية  4
 1,02 2,85 11,8 10 18,8 16 48,2 41 15,3 13 5,9 5 رة ودمج وتقومي وإنتا  املعرفة الرايضيةإلدا

يساعد الطالب على إدارة تدفق املعرفة الرايضية  5
 1,04 2,61 16,5 14 28,2 24 36,5 31 15,3 13 3,5 3 وعة متنوعة من املصادر.من جمم

يصدر األحكام على نوعية مصادر املعلومات  7
 1,04 2,47 18,8 16 35,3 30 28,2 24 15,3 13 2,4 2 ستقى منها املعرفة الرايضيةامل

يوضح لطالبه القضااي االخالقية والقانونية املتعلقة  6
 1,03 2,32 25,9 22 31,8 27 28,2ثق 24 12,9 11 1,2 1 املعرفة الرايضيةابلوصول إىل 

 0,85 2,81 املتوسط العام للمحور اخلامس 
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نارسات معلمي الرايضيات التدريسية يف ضوء مهارة ثقافة احلوسبة وتقنية املعلومات ( 11) دول رقماجل يوضح
بل معلمي تدريسية تتم بدرجة متوسطة من ق يشري إىل نارسات ووه( 2,81)العام  واالتصال واليت بلغ متوسطها احلسايب

إن املتوسطات احلسابية جلميع املمارسات األخرى يف هذا فا عدا العبارتني األخريتني وميكن مالحظة أنه فيم، الرايضيات
هات اإلجيابية حنو يعزز االجتاحازت عبارة "قد و  ،نارسة بدرجة متوسطةوتشري إىل  (،3,23-2,61احملور تراوحت بني )

" على اتت االتصال واإلنرتنت وشبكات التواصل االجتماعي يف تعليم وتعلم الرايضياستخدام التقنيات الرقمية وأدوا
.." مبتوسط حسايب يشجع الطالب على استخدام التقنيات الرقمية( تليها عبارة "3,23) والذي بلغأعلى متوسط حسايب 

(، 3,03" مبتوسط حسايب قدره )تتطبيقات الذكية ذات الصلة يف تعليم وتعلم الرايضيايوظف ال مث عبارة " (3,18بلغ )
يف  واليت ابتتابلرغم من االنتشار الكبري للتقنيات الرقمية واهلواتف الذكية و ، تتم بدرجة متوسطةيع هذه املمارسات ومج

، انهيك عن نارسات ودرجة تلك املمارساتإال إن ذلك ال يتناسب ، متناول اجلميع تقريبًا مبختلف مراحلهم العمرية
" وعبارة املستقى منها املعرفة الرايضيةيصدر األحكام على نوعية مصادر املعلومات لتدريسية اليت تتعلق بعبارة "املعلمني ا

حيث  ضعيفة ت متارس بدرجة" واليت كانيوضح لطالبه القضااي االخالقية والقانونية املتعلقة ابلوصول إىل املعرفة الرايضية"
( على الرتتيب، فمن وجهة نظر الباحث أن الطالب يف أمس احلاجة 2,32)و( 2,47توسط احلسايب لكل منهما )بلغ امل

ذا توجيه واإلرشاد يف هذا اجلانب الذي يتعلق مبصادر املعلومات وما يتصل به من قضااي أخالقية وحقوقية خاصة يف هلل
ابخلطة الزمنية لتنفيذ  كانت هذه النتيجة بسبب حرص املعلمني على االلتزام  العصر الذي يعج ابلغث والسمني، ورمبا

واليت رمبا اثرت بتلك املمارسات، خاصة إذا مل يكن لديهم  ،ولو كانت على حساب أي شيء آخر موضوعات املقرر
 فية.لديهم قصور يف اإلدارة الصاإلملام الكايف بكيفية توظيف التطبيقات الذكية يف التدريس، أو 

 مي الرايضيات يف ضوء مهارة املهنة والتعلم املعتمد على الذات( يبني املمارسات التدريسية ملعل12جدول رقم )

 ارةالعب م

عالية  بدرجة
بدرجة  بدرجة متوسطة بدرجة عالية جداا 

املتوسط  ل متارس ضعيفة
 احلسايب

الحنراف 
 % ك % ك % ك % ك % ك املعياري

ب الشعور ابملسؤولية وحتمل ينمي لدى الطال 8
 1,06 3,16 5,9 5 20 17 36,5 31 27,1 23 10,6 9 هام الرايضيةالنتائج أثناء أداء امل

م االسرتاتيجيات التدريسية اليت تساعد يستخد 4
 0,93 3,15 2,4 2 21,2 18 43,5 37 24,7 21 8,2 7 الطالب على التعلم الذايت

3 
ية الراجعة يوجمه الطالب إىل استثمار التغذ

ة لديهم بفاعلية لتساهم يف بناء املعرفة الرايضي
 بشكل سليم

8 9,4 23 27,1 32 37,6 17 20 5 5,9 3,14 1,04 

رسخ لدى الطالب مبدأ أن التعلم عملية ي 7
 1,2 3,13 10,6 9 16,5 14 40 34 15,3 13 17,6 15 مستمرة مدى احلياة

يساعد الطالب على التكيف مع أدوار  1
 0,96 3,03 2,4 2 30,6 26 34,1 29 27,1 23 5,9 5 ليات متنوعة ضمن فريق تعلم الرايضياتومسؤو 

 1,01 2,98 7,1 6 29,4 25 30,6 26 23,5 20 9,4 8  حيفمز الطالب على التساؤل الذايت 5
ينمي لدى الطالب مهارة حتديد وترتيب  2

 1,03 2,9 8,2 7 28,2 24 32,9 28 25,9 22 4,7 4 األولوايت يف املهام الرايضية املسندة إليهم

6 
على جتاوز املهارات األساسية يشجع الطالب 

إىل استكشاف وتوسيع التعلم الشخصي 
 اب اخلربة الرايضيةالكتس

3 3,5 19 22,4 25 29,4 26 30,6 12 14,1 2,7 1,07 

 0,93 3,03 املتوسط العام للمحور السادس 
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التعلم املعتمد على التدريسية ملعلمي الرايضيات يف ضوء مهارة املهنة و  ( املمارسات12كما يوضح اجلدول رقم )
، وميكن مالحظة أن معظم بدرجة متوسطة نارساتيشري و أيضًا ( وه3,03الذات واليت بلغ متوسطها احلسايب العام )

ويتضح ذلك جلياً من ، (3,16-2,9حيث تراوحت بني )  ،املتوسطات احلسابية لعبارات هذا احملور متقاربة بدرجة كبرية
(، 3,13) (،3,14(، )3,15(، )3,16واليت كانت متوسطاهتا احلسابية على الرتتيب ) خالل العبارات األربعة األول،

تليها  يف املرتبة األوىل "ينمي لدى الطالب الشعور ابملسؤولية وحتمل النتائج أثناء أداء املهام الرايضيةحلت عبارة "فقد 
وهذا األمر يبدو طبيعيًا إذ أن "، م الذايتسرتاتيجيات التدريسية اليت تساعد الطالب على التعليستخدم اال عبارة "

يس اليت تساعد على التعلم الذايت حيتم على املعلم القيام جبملة من األدوار اليت تتطلب دعم استخدام اسرتاتيجيات التدر 
لنتائج علم الذايت واليت تستلزم الشعور ابملسؤولية وحتمل االطالب وتشجيعهم وتوجيههم إىل بعض اجلوانب املتعلقة ابلت

 استخدام تلك االسرتاتيجيات على الوجه الصحيح. ميكن فال هذه اجلوانبواستثمار التغذية الراجعة وغريها، إذ أنه بدون 

ساب اخلربة يشجع الطالب على جتاوز املهارات األساسية إىل استكشاف وتوسيع التعلم الشخصي الكتأما عبارة "  
رات ، ومع أمهية هذه املمارسة يف إكساب الطالب مها(2,7توسط حسايب قدره )" فقد حلت يف املرتبة األخرية مبالرايضية

بعض قصور يف إىل ذلك يف سبب ال يعودقد و ، أو بدرجة ضعيفة قرتب من نطاق االستخدام النادرالتعلم الذايت إال أهنا ت
رتاتيجيات التعلم الذايت بشكل ضيات املرتبطة ابسرتاتيجيات التدريس بشكل عام وابسدى معلمي الرايمهارات التدريس ل

 خاص. 

 لتدريسية ملعلمي الرايضيات يف ضوء مهارة فهم الثقافات املتعددة( يبني املمارسات ا13جدول رقم )

 
 العبارة م

عالية  بدرجة
 املتوسط ل متارس بدرجة ضعيفة بدرجة متوسطة بدرجة عالية جداا 

 احلسايب
الحنراف 
 املعياري

 % ك % ك % ك % ك % ك

يشجع الطالب على تقبل وجهات النظر  3
 م الرايضية معاً املختلفة أثناء أدائهم املها

9 10,6 26 30,6 32 37,6 12 14,1 6 7,1 3,23 1,05 

ينمي لدى الطالب مهارات التفاعل مع  2
 االخرين على اختالف ثقافاهتم

7 8,2 19 22,4 28 32,9 24 28,2 7 8,2 2,94 1.08 

4 
على العمل بكفاءة مع خمتلف حيفمز الطالب 

اخللفيات الثقافية ضمن جمموعات تعلم 
 ضياتالراي

9 10,6 14 16,5 31 36,5 22 25,9 9 10,6 2,9 1,13 

1 

يعزز لدى طالبه االجتاهات اإلجيابية حنو 
الثقافات األخرى )من خالل استثمار 

ية اليت تتناول إجنازات بعض املسائل الرايض
 احلضارات....(العلماء، موارد الدول، 

8 9,4 17 20 28 32,9 22 25,9 10 11,8 2,89 1,14 

5 
ه الطالب لالستفادة من االختالفات يوجم 

 االجتماعية والثقافية خللق أفكار جديدة
7 8,2 17 20 26 30,6 14 16,5 21 24,7 2,71 1,27 

 1,03 2,94 السابعاملتوسط العام للمحور  
 0.787 2,98 ادي والعشريناملتوسط العام ملهارات القرن احل
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يسية ملعلمي الرايضيات يف ضوء مهارة فهم الثقافات املتعددة واليت بلغ ( املمارسات التدر 13ويوضح اجلدول رقم )
من قبل  بدرجة متوسطةمتارس  التدريسية تلك املمارسات أن إىل (، وهو يشري كذلك2,94متوسطها احلسايب العام )

وجهات النظر  يشجع الطالب على تقبلاملمارسات شيوعًا يف هذا احملور هي عبارة " أكثر هذهو معلمي الرايضيات، 
النتيجة الواردة يف  تتسق معوهذه النتيجة ( 3,23" واليت بلغ متوسطها احلسايب )املختلفة أثناء أدائهم املهام الرايضية معاً 

كالتعلم التعاوين جيات اليت تدعم التعلم اجلماعي  مارسة معلمي الرايضيات لالسرتاتيمب تتعلقلث واليت كانت احملور الثا
يستوجب  من قبل معلمي الرايضيات بدرجة متوسطةواليت كانت متارس  أن استخدام هذه االسرتاتيجياتواملشروعات، إذ 

ام الرايضية وال يكون ذلك إال من خالل توجيه وتشجيع من الطالب تقبل وجهات نظر بعضهم البعض أثناء أداء امله
 ميهم هلم.معل

تشري وابلرغم من أهنا  (2,94-2,71بني )سطاهتا احلسابية تراوحت متو  فقد عبارات هذا احملوربقية وفيما يتعلق ب
رون يف مجيع تلك من أفراد الدراسة ي %41-36إال إنه ميكن مالحظة أن نسبة ما يقارب  ،رجة متوسطةإىل نارسات بد

مع هذه  التعاطيوميكن القول أبن هناك قصور بشكل عام يف  متارس هنائياً،أو ال  بدرجة ضعيفةاملمارسات أهنا متارس 
عمل اجلماعي أثناء عمل اجملموعات، ورمبا ساهم يف ذلك أن نسبة توافر اجلوانب ويبقى الرتكيز فقط على عملية تكامل ال

 (.1435الغامدي) كما أكدت ذلك دراسة  %20تتجاوز نسبة  ضيات هي يف األصل الهذه املهارات يف كتب الراي

بشكل  يف التدريس ي الرايضيات ملهارات القرن احلادي والعشرينأبن نارسة معلموبشكل عام فإنه ميكن القول 
( ابحنراف معياري 2,98حيث بلغ املتوسط العام جلميع مهارات القرن احلادي والعشرين ) بدرجة متوسطةعام كانت 

 خدامإىل أن تكون اندرة االستضمن املهارات ومتيل بعض املمارسات  (،13( كما يظهر ذلك يف اجلدول رقم )0,787)
( اليت كشفت 1437ما توصلت إليه دراسة الزايدي) وقد تكون هذه النتيجة طبيعية ومعقولة يف ضوء، أو بدرجة ضعيفة

دراسة  أيضاً  ؤيد ذلكوترحلة الثانوية كان بدرجة متوسطة، شرين يف حمتوى مقررات املأن توافر مهارات القرن احلادي والع
كان   االبتدائيةمهارات القرن احلادي والعشرين يف حمتوى مقررات املرحلة  ( اليت كشفت أن نسبة توافر2015الغامدي)

لتزامًا بتنفيذ خطة تدريس املقرر ستكون أيضًا بدرجة متوسطة، نا يشري إىل أن املمارسات التدريسية ألكثر املعلمني ا
من النتائج اليت توصلت أيضاً  ةهذه النتيج تقرتبكما نتيجة هذه الدراسة،  وهو ما توصلت إليه  ضمن حدود هذا املدى،

شحن بإىل مزيد من التوجيه  املعلمني واليت كشفت عن حاجة  O'Neal ,Gibson and Cotton(2017)دراسة  إليها
ذا ما دلت عليه بعض نتائج الدراسة وه ،يف التدريس ت القرن احلادي والعشرين ودجمها على حنو فعالما يشكل مهارا

مني ملهارات القرن احلادي تفعيل املعل بشكل عام يف Charland (2014)مع دراسة  نتيجةكما تتفق هذه ال  احلالية،
التعاون والقيادة  مهارةيف جمال  التدريسية رسات، وختتلف معها يف كون معظم املماوالذي كان بدرجة متوسطة والعشرين

توصلت إىل أن مهارة  Charland (2014)ختتلف معها يف كون دراسة  كماحلالية كانت بدرجة عالية،  يف الدراسة ا



 هراينعبد العزيز عثمان الز د.      الرايضيات ملعلمي التدريسية املمارسات لتطوير مقرتح تصور

 30   م2019سبتمرب  هـ /1441حمرم  -2ج -( 1عدد ) –( 11اجمللد ) –لرتبوية والنفسية جملة جامعة أم القرى للعلوم ا

ة استخدام هذه املهارة بدرج بينما كان أكثر مهارات القرن احلادي والعشرين استخداماً يف التدريساالتصال والتكنولوجيا 
يف  (2014)إبراهيم وآخروندراسة ما توصلت إليه نتائج  معيضًا أ النتيجةكما تتفق هذه   ،متوسطة يف الدراسة احلالية

وكذلك يف كون املعلمات يستخدمن تلك املهارات بدرجة أفضل  م املعلمني ملهارة التفكري الناقد بدرجة متوسطة،استخدا
دراسة احلالية كان بدرجة كبرية، بينما يف ال كانملعلمني ملهارة االتصال الفعال  استخدام ا نأ ، وختتلف معها يفمن املعلمني

 & Uche, Kaegonدراسة  إحدى النتائج اليت توصلت إليها مع اليةتتفق نتائج الدراسة احلكما   بدرجة متوسطة،

Okata(2016)  ة متوسطة، واختلفت معها وعي املعلمني أبدوارهم يف القرن احلادي والعشرين كان بدرجأن  ومتثلت يف
 الدراسة احلالية يف كان استخدامها من قبل املعلمنيبينما   ،داخل الصف الدراسي يف عدم استخدام املعلمني للتكنولوجيا
واليت  إدارة املشاريع بعض املمارسات التدريسية يف ضوء مهارة التعاون كأيضًا يف  بدرجة متوسطة، كما اختلفت معها 

  لية يف الدراسة احلالية.، بينما كانت بدرجة عاUche, Kaegon & Okata(2016)ة يف دراسة بدرجة منخفض كانت

 اليت توصلت إىل أن Warner & Kaurb (2017)  تائج دراسة ن مع إحدى هذه النتيجةتتفق  كما
 دام املعلمنياستخ بدرجة عالية، وختتلف معها يف اليت تشجع على التعاون كانت واألنشطة املمارسات التدريسية

ال بشكل فإن استخدام تقنية املعلومات واالتصيف الدراسة احلالية ا بينم ،بشكل كبري للتواصل بني األعضاء لتكنولوجيال
طبيعة املهام اليت  يف كون Smit (2016)إحدى نتائج دراسة  معهذه النتيجة أيضاً  تتفقبدرجة متوسطة، كما  عام كان

، حلادي والعشريناملمارسات التدريسية اليت تعزز استخدام وتفعيل مهارات القرن ا منتتطلب التعاون بني الطالب 
كإحدى مهارات القرن احلادي والعشرين    اليت تعزز مهارة حل املشكالتواختلفت معها يف أن املمارسات التدريسية 

على املشكلة نا  التعلم القائمعلى استخدام  Smit (2016)بينما دلت دراسة  ،كانت يف الدراسة احلالية بدرجة متوسطة
 دي والعشرين بوضوح.أدى إىل ظهور مهارات القرن احلا

 :الثاين السؤالن اثنياا: النتائج املتعلقة ابإلجابة ع

  ما املتطلبات اليت قد تسهم يف تفعيل معلمي الرايضيات ملهارات القرن احلادي والعشرين يف تدريسهم؟

ات ملهارات ستعراض تقديرات أفراد الدراسة جتاه متطلبات تفعيل معلمي الرايضيامت  السؤال الثاينلإلجابة على 
 ( يبني املتوسطات احلسابية لكل متطلب مرتبة ترتيباً تنازلياً:14) قمالقرن احلادي والعشرين يف التدريس، واجلدول ر 
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 ين يف التدريس( يبني متطلبات تفعيل معلمي الرايضيات ملهارات القرن احلادي والعشر 14جدول رقم )

 العبارة م
عالية  بدرجة

 جداا 
بدرجة  بدرجة عالية

 متوسطة
بدرجة 
 ضعيفة

املتوسط  ل متارس
 احلسايب

الحنراف 
 عياريامل

 % ك % ك % ك % ك % ك

1 
تطوير برامج إعداد املعلمني قبل اخلدمة 
 0,59 4,71 0 0 1,2 1 3,5 3 18,8 16 76,5 65 لتتالءم ومهارات القرن احلادي والعشرين

3 

تصميم بيئة مدرسية حمفزة )صاالت، ورش، 
اعات و معامل ذكية، ..إخل( حدائق، ق

الرقمية  ومزود بكافة التقنيات االتصالية
 احلديثة

62 72,9 21 24,7 2 2,4 0 0 0 0 4,70 0,50 

2 
تطوير برامج التنمية املهنية للمعلمني أثناء 

رن اخلدمة مبا يتالءم ومتطلبات ومهارات الق
 احلادي والعشرين.

61 71,8 20 23,5 4 4,7 0 0 0 0 4,67 0,56 

 0,61 4,64 0 0 1,2 1 3,5 3 25,9 22 69,4 59 وجود نظام متابعة وتعزيز. 7

4 
 القرن مهارات لتنمية علمية أنشطة تصميم

 مرحلة لكل مالئمة والعشرين احلادي
 .دراسية

59 69,4 20 23,5 5 5,9 1 1,2 0 0 4,61 0,66 

14 
 على تستند خاصة تربوية برامج تطبيق

 الطالب أداء زايدة على تعمل عاملية معايري
 ابستمرار الربامج هذه وتطوير

59 69,4 18 21,2 7 8,2 1 1,2 0 0 4,59 0,69 

5 
توظيف األجهزة الذكية يف عملييت التعليم 

 والتعلم بشكل مدروس ومقنن
54 63,5 25 29,4 6 7,1 0 0 0 0 4,56 0,62 

اعتماد أساليب وأدوات متنوعة لتقومي  13
 الطالب.

55 64,7 24 28,2 5 5,9 1 1,2 0 0 4,56 0,66 

تجدات منهج دراسي مرن )يستوعب مس 8
 العصر والعلم، متايز الطالب،....(.

54 63,5 26 30,6 4 4,7 0 0 1 1,2 4,55 0,69 

بناء أدوات دقيقة لقياس مهارات القرن  6
 احلادي والعشرين

52 61,2 26 30,6 7 8,2 0 0 0 0 4,53 0,65 

9 
للجودة الشاملة تطبق  اعتماد معايري عاملية

 0,85 4,4 1,2 1 2,4 2 9,4 8 29,4 25 57,6 49 على مجيع مكوانت العملية التعليمية

 0,85 4,32 1,2 1 1,2 1 14,1 12 31,8 27 51,8 44 تفعيل مبدأ الشراكة اجملتمعية. 10

أكثر للمدارس للعمل  منح مرونة وحرية 11
 ابستقاللية

41 48,2 22 25,9 17 20 4 4,7 1 1,2 4,15 0,98 

االعتماد الذايت وتوفري مصادر متنوعة  12
 للدخل على مستوى املدرسة الواحدة

40 47,1 21 24,7 21 24,7 3 3,5 0 0 4,15 0,92 

 0,51 4,51 املتوسط العام للمحور الثامن 
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 التدريس، متطلبات تفعيل معلمي الرايضيات ملهارات القرن احلادي والعشرين يف( 14ويوضح اجلدول رقم )
موافقة بدرجة عالية، حيث ( يف إشارة إىل 4,51هلذا احملور والذي بلغ )ويتضح من خالل اجلدول املتوسط احلسايب العام 

منح مرونة وحرية أكثر العبارتني " ( وفيما عدا4,71-4,15تراوحت املتوسطات احلسابية جلميع عبارات هذا احملور بني )
" واليت انلتا أقل درسة الواحدةاالعتماد الذايت وتوفري مصادر متنوعة للدخل على مستوى امل" و"للمدارس للعمل ابستقاللية

( والذي يشري إىل درجة موافقة فقط، فإن مجيع العبارات 4,15متوسط حسايب بني عبارات هذا احملور حيث بلغ )
طلبات حقيقية وهامة ملساعدة املعلمني العبارات متثل متعلى درجة موافقة عالية، نا يعين أن مجيع هذه  األخرى حصلت

 لقرن احلادي والعشرين يف تدريسهم.على تفعيل مهارات ا

على أعلى  "تطوير برامج إعداد املعلمني قبل اخلدمة لتتالءم ومهارات القرن احلادي والعشرينوقد حصلت عبارة "
تطلبات تفعيل مهارات القرن احلادي وتبدو هذه النتيجة منطقية، فححد أهم وأبرز م (4,71ط حسايب وقدره )متوس

 ,Kafwa)ودراسة  Okogbaa(2017)كدراسة   عليه كثريًا بل وتوصي به الدراسات الرتبوية والعشرين والذي يعول

Gaudience & Kisaka,2015)، ،ر برامج إعداد املعلمني قبل هو تطوي( 2014)عبدالقادر،و (2000)طنش
لتلبية  ط الناجحأللفية الثالثة ومن جهة أخرى فهذا يعد من أسباب التخطياخلدمة، فلم تعد تلك الربامج مالئمة ل

بكافة التقنيات االتصالية الرقمية  ةمزودو تصميم بيئة مدرسية حمفزة "عبارة  ، وحلت يف املرتبة الثانيةمتطلبات هذا العصر
علمني لتفعيل مهارات القرن احلادي (، وأيضًا هذا اجلانب يعد من أسباب حتفيز امل4,7توسط حسايب قدره )مب "احلديثة

تطوير برامج التنمية املهنية للمعلمني أثناء اخلدمة  مبا "عبارة  ، وكذلك حتفيز للطالب، يلي ذلك والعشرين يف تدريسهم
 فالباحث يرى أنهوبطبيعة احلال (، 4,67توسط حسايب قدره )مب "يتالءم ومتطلبات ومهارات القرن احلادي والعشرين

ب مهارات القرن احلادي والعشرين فإنه يلزم العمل ى مواجهة حتدايت هذا القرن، وإعداد جيل قادر على اكتساللعمل عل
هنية أثناء وقائي، فاجلانب العالجي هو تطوير برامج التنمية املآخر عالجي و ومتوازيني: جانب  يف جانبني متكاملني

 د املعلمني قبل اخلدمة وهو ما مت تناوله آنفاً.اخلدمة، وأما الوقائي فهو ما يتعلق بتطوير برامج إعدا

( وهي متوسطات 4,64-4,53تراوحت بني ) فقد املتطلبات لبقيةاملتوسطات احلسابية ا ميكن مالحظة أن كم  
 ترتبط جبانب أو أكثر من جوانب عملية التدريس واليت الالحظة أهنا وميكن م ،وتشري إىل درجة موافقة عاليةجداً، متقاربة 

اجلوانب  فتلك، ابإلضافة إىل اإلدارة حملتوى والوسائل التعليميةاو  لتقوميلتخطيط وابدوهنا كاعملية التدريس ن أن تتم ميك
، وهلذا فقد اتفق يف التدريسمتغريات العصر وتساعد يف تفعيل مهارات القرن احلادي والعشرين  جيب تطويرها لتستوعب

 .ة موافقة عاليةأفراد الدراسة على أمهيتها وتقديرها بدرج

منح مرونة وحرية أكثر للمدارس للعمل ومها "أقل متوسط حسايب،  اانلت اللتنيأما فيما يتعلق ابلعبارتني 
بلغ املتوسط احلسايب " فقد الواحدةاالعتماد الذايت وتوفري مصادر متنوعة للدخل على مستوى املدرسة " و "ابستقاللية

شرفني واملشرفات أن امليدان يعزو الباحث ذلك رمبا إىل اعتقاد املو موافقة فقط، درجة إىل وهو يشري ( 4,15لكل منهما )
للعمل ابستقاللية عن إدارات التعليم، والعمل  مبا يكفي قادة املدارس بشكل خاص ليسوا مهيئنيالرتبوي بشكل عام و 
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 النظام التعليمي ككل، وتبين  مصادر دخل للمدرسة، خاصة وأن ذلك يتطلب من صناع القرار إعادة النظر يفعلى توفري
يط للبدء يف تفعيلها يرة متاماً ملا هي عليه، بعكس املتطلبات األخرى اليت ميكن العمل عليها، والتخطليمية مغاسياسات تع

 بشكل أو آخر.

 معايري اليونسكو بشحن كفاءة املعلمني يف جمال تقنية أن معظمها تتفق مع ونا يؤكد أمهية هذه املتطلبات،   
( واليت ترمي أيضاً إىل حتسني نارسات املعلمني يف جممل 1ص ،2015) أشار إليها قمصان املعلومات واالتصاالت واليت

ن جهة واالبتكار يف جمال وذلك ابجلمع بني املهارات اليت تتيحها تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت م نطاق عملهم
 درسي من جهة أخرى.التعليم والتثقيف وإعداد املناهج والتنظيم امل

تسهم يف  يف أن هناك بعض العوامل اليت Buabeng(2012)هنا مع نتائج دراسة هذه النتيجة تتشابه يف مضمو 
مبتطلبات تفعيل مهارات القرن احلادي   ُوصفت يف هذه الدراسةتفعيل مهارات القرن احلادي والعشرين يف التدريس واليت 

 واليت توصلت إىل أن ما (Trinidad & et al.,2013) نتائج دراسةيضاً من ضمن واليت كانت أ، يف التدريس والعشرين
تطوير مهارات القرن احلادي والعشرين لدى الطالب وتعزيز نارسات املعلمني التدريسية وجود معايري يتم  علىيساعد 

وكذلك  أنشطة علمية مناسبة،من خالل تصميم  الدراسة احلالية توصلت إليهوهو ما ، هبا يف تصميم الدروس االسرتشاد
اليت وصفت عدم توفر بعض هذه املتطلبات بعوائق توظيف بعض  Alqallaf (2016)دراسة ية مع تشرتك الدراسة احلال

 تلك املهارات يف الفصول الدراسية.

 عن السؤال الثالث:النتائج املتعلقة ابإلجابة 

ة، سة ابختالف كل من: )املؤهل، اجلنس، سنوات اخلدمهل ختتلف تقديرات أفراد الدراسة إزاء مجيع حماور الدرا
 اإلدارة التعليمية(؟

للعينات املستقلة لتحديد إذا ما كانت تقديرات أفراد   T-testولإلجابة عن هذا السؤال مت استخدام اختبار)ت( 
ليا(، اجلنس )ذكور، دراسات ع بكالوريوس، )املؤهل العلمي من حماور الدراسة ختتلف ابختالف كل عإزاء مجيالدراسة 

 وفيما يلي عرضاملكرمة، جدة(،  )مكةسنة فحكثر(، اإلدارة التعليمية  20سنة،  20ن سنوات اخلدمة )أقل م (،إانث
 : كل متغري من املتغريات السابقة على حدةل

 أفراد الدراسة إزاء مجيع حماور الدراسة ابختالف مؤهالهتم العلمية؟ أولا: هل ختتلف تقديرات

ت املستقلة لتقديرات أفراد الدراسة إزاء مجيع حماور للعينا T-test( نتائج اختبار)ت( 15اجلدول رقم )يبني 
 الدراسة وفقاً ملتغري املؤهل العلمي:
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 وفقاا ملتغري املؤهل د الدراسة إزاء مجيع حماور الدراسةأفرا يف تقديراتفروق لتحديد ال T-test ( نتائج15) جدول

 العدد نوع العينة احملور
املتوسط 
 احلسايب

الحنراف 
 املعياري

 ة تقيم
ت درجا

 احلرية
مستوى 
 الدللة

 التعليق

 األول
 0,73322 3,336 56 بكالوريوس

 دالة إحصائياً  0,000 83 3,724
 0,71017 2,7179 29 دراسات عليا

 ثاينال
 0,82757 3,0816 56 بكالوريوس

 دالة إحصائياً  0,000 83 4,166
 0,78777 2,3054 29 عليادراسات 

 الثالث
 0,68587 3,6190 56 بكالوريوس

 دالة إحصائياً  0,000 83 3,687
 0,72658 3,0287 29 دراسات عليا

 الرابع
 0,81895 3,0337 56 بكالوريوس

 حصائياً دالة إ 0,001 83 3,302
 0,86802 2,4023 29 دراسات عليا

 اخلامس
 0,78314 3,0510 56 بكالوريوس

 دالة إحصائياً  0,000 83 3,861
 0,79871 2,3547 29 ات عليادراس

 السادس
 0,82009 3,3259 56 بكالوريوس

 دالة إحصائياً  0,000 83 4,591
 0,85331 2,4526 29 دراسات عليا

 السابع
 0,92643 3,225 56 الوريوسبك

 دالة إحصائياً  0,000 83 3,872
 1,0076 2,3793 29 دراسات عليا

 الثامن
 0,52312 4,4630 56 بكالوريوس

 غري دالة إحصائياً  0,232 83 1.203-
 0,48354 4,6034 29 دراسات عليا

إزاء مجيع حماور  (α≤0,05 ) مستوى داللة( أن قيمة ت دالة إحصائيًا عند 15اجلدول رقم )ويتضح من خالل 
، نا يعين ن احلادي والعشرين يف التدريستطلبات تفعيل معلمي الرايضيات ملهارات القر الدراسة عدا احملور الثامن املتعلق مب

لقرن أنه توجد اختالفات يف تقديرات أفراد الدراسة ملستوى املمارسات التدريسية ملعلمي الرايضيات يف ضوء مهارات ا
ل البكالوريوس، ويعزو الباحث ذلك إىل أن احلادي والعشرين  تعزى للمؤهل العلمي وذلك لصاحل أفراد الدراسة ذوي مؤه

نظرة تكونت لديهم تعرضوا ملساقات دراسية وبرامج أكادميية و  رمبا اد الدراسة من ذوي مؤهالت الدراسات العلياأفر 
، ولذا  نظرائهم ذوي مؤهل البكالوريوس أعلى منهلا  يف أن تكون مقاييسهم لكثري من األمور اليت سامهتفاحصة وانقدة 

أفراد الدراسة أقل من تقديرات  وء مهارات القرن احلادي والعشرينيف ض تقديراهتم ملمارسات املعلمني التدريسيةكانت 
 ذوي مؤهل البكالوريوس.

( α≤0,05ت دالة إحصائيًا عند مستوى داللة)توجد اختالفاأنه ال  أيضاً  ر من خالل اجلدول السابقكما يظه  
، حيث أن ادي والعشرين يف التدريست تفعيل معلمي الرايضيات ملهارات القرن احلبني أفراد الدراسة جتاه حمور متطلبا

(، ويعزو الباحث ذلك إىل ادراك مجيع α≤0,05( غري دالة إحصائياً عند مستوى داللة )1.203-قيمة ت واليت بلغت )
وحتفيزهم على تفعيل مهارات  الدراسة أن تلك املتطلبات حقيقة وهامة وضرورية من أجل مساعدة معلمي الرايضياتأفراد 

 العشرين يف التدريس، ولذا مل تكن هناك اختالفات يف تقديراهتم حنو تلك املتطلبات.القرن احلادي و 
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 ؟اجلنسابختالف : هل ختتلف تقديرات أفراد الدراسة إزاء مجيع حماور الدراسة اثنياا 

ة الدراس تقديرات أفرادتحديد الفروق بني ة لللعينات املستقل T-test( نتائج اختبار)ت( 16يبني اجلدول رقم )
 إزاء مجيع حماور الدراسة وفقاً ملتغري اجلنس:

 ري اجلنسوفقاا ملتغ إزاء مجيع حماور الدراسةأفراد الدراسة يف تقديرات فروق لتحديد ال T-test نتائج  (16) جدول

 العدد نوع العينة احملور
املتوسط 
 احلسايب

الحنراف 
 قيمة ت املعياري

درجات 
 احلرية

مستوى 
 التعليق الدللة

 األول
 0,75772 2,8206 37 ذكور

 دالة إحصائياً  0,001 83 3,350-
 0,71826 3,3598 48 إانث

 الثاين
 0,9235 2,5212 37 ذكور

 دالة إحصائياً  0,006 83 2,795-
 0,80065 3,0446 48 إانث

 الثالث
 0,73153 3,0901 37 ذكور

 دالة إحصائياً  0,000 83 3,806-
 0,66887 3,6701 48 إانث

 الرابع
 0,90015 2,5646 37 ذكور

 دالة إحصائياً  0,019 83 2,388-
 0,82788 3,0139 48 إانث

 اخلامس
 0,81221 2,5444 37 ذكور

 دالة إحصائياً  0,010 83 2,649-
 0,82985 3,0208 48 إانث

 السادس
 0,84345 2,6791 37 ذكور

 دالة إحصائياً  0,002 83 3,217-
 0,90346 3,2969 48 إانث

 السابع
 0,96845 2,6649 37 ذكور

 دالة إحصائياً  0,032 83 2,179-
 1,0386 3,1458 48 إانث

 الثامن
 0,49904 4,4633 37 ذكور

 غري دالة إحصائياً  0,455 83 0,751-
 0,52310 4,5476 48 إانث

إزاء مجيع  (α≤0,05 ) عند مستوى داللةصائياً ( أن قيمة ت كانت دالة إح16الل اجلدول رقم )ويتضح من خ
ين يف التدريس، نا حماور الدراسة عدا احملور الثامن املتعلق مبتطلبات تفعيل معلمي الرايضيات ملهارات القرن احلادي والعشر 

ة يف ضوء م ملستوى نارسات معلمي الرايضيات التدريسييعين وجود اختالفات جوهرية بني أفراد الدراسة يف تقديراهت
كون   انث منهم، ويعزو الباحث ذلك إىلمهارات القرن احلادي والعشرين واليت تعزى ملتغري اجلنس وذلك لصاحل اإل

مام أبداء الدروس االسرتاتيجيات التدريسية واالهتاملشاريع والربامج و  اً من املعلمني يف تطبيقاملعلمات أكثر انضباطاً والتزام
مبكة املكرمة وجدة، ورمبا ذلك ساهم يف أن تكون تقديرات وثق على موقعي إداريت التعليم  وهذا من خالل ما النموذجية

يني للممارسات التدريسية ملعلمي ومعلمات الرايضيات، املشرفات الرتبوايت أعلى من تقديرات نظرائهم املشرفني الرتبو 
املعلمات يستخدمون بعض مهارات القرن اليت توصلت إىل أن  (2014)إبراهيم وآخرون سةوهذا ما أكدته نتائج درا

 & Uche, Kaegonكما ختتلف هذه النتيجة مع إحدى نتائج دراسة   احلادي والعشرين بشكل أكرب من املعلمني،

)2016( Okata   دوار اليت يقومون هبا املعلمني واملعلمات يف األكشفت عن عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بني اليت
هذه النتيجة، احلصول على ابإلضافة إىل ذلك فثمة سبب آخر رمبا ساهم يف حلادي والعشرين، وتتعلق مبهارات القرن ا
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ي مؤهل البكالوريوس ميثلن ما نسبته تتجاوز مالحظة أن اإلانث ذو  اآليت (17ن من خالل اجلدول رقم )ميكحيث 
 واليت أسفرت عن وجود اختالفات يف وعطفًا على النتيجة السابقة الواردة يف أوالً ه من أفراد الدراسة، وعليه فإن 41%

ذلك  تقديرات أفراد الدراسة تعود ملتغري املؤهل العلمي لصاحل أفراد الدراسة من ذوي مؤهل البكالوريوس، ميكن القول أن
 يني، واجلدول التايل يبني ذلك:ت الرتبوايت واملشرفني الرتبو ساهم يف وجود تلك االختالفات بني املشرفا

 متغريي اجلنس واملؤهل العلمييبني تقاطع  (17جدول رقم )

 

 

ادي والعشرين يف التدريس، واليت  أما فيما يتعلق مبحور متطلبات تفعيل معلمي الرايضيات ملهارات القرن احل
( عن عدم وجود اختالفات يف تقديرات املشرفني الرتبويني واملشرفات الرتبوايت إزاء هذا 16دول رقم )اجل عنها كشف

(، فيعزو الباحث α≤0,05 دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )( غري0,751-احملور، نظرًا ألن قيمة ت واليت تساوي )
 سبب نفسه املذكور يف أواًل ويف احملور ذاته.إىل اليضاً ذلك أ

 ؟سنوات اخلدمة: هل ختتلف تقديرات أفراد الدراسة إزاء مجيع حماور الدراسة ابختالف لثاا اث

حديد الفروق بني أفراد الدراسة وفقاً ملتغري سنوات ( نتائج اختبار )ت( لعينتني مستقلتني لت18يبني اجلدول رقم )
 اخلدمة:

 سنوات اخلدمةلوفقاا  إزاء مجيع حماور الدراسةاسة أفراد الدر يف تقديرات فروق لتحديد ال T-test ج ( نتائ18) جدول

املتوسط  العدد نوع العينة احملور
 احلسايب

الحنراف 
درجات  قيمة ت املعياري

 احلرية
مستوى 
 لتعليقا الدللة

 األول
 0,76435 3,1014 52 سنة فحكثر 20 حصائياً إ غري دالة 0,727 83 0,351 0,8124 3,1625 33 سنة 20أقل من 

 0,84899 2,8242 52 سنة فحكثر 20 إحصائياً  غري دالة 0,924 83 0,095- 0,9235 2,8052 33 سنة 20أقل من  الثاين
 0,74205 3,4135 52 سنة فحكثر 20 إحصائياً  غري دالة 0,949 83 0,064 0,77515 3,4242 33 سنة 20أقل من  الثالث
 0,83595 3,7842 52 سنة فحكثر 20 إحصائياً  غري دالة 0,658 83 0,445 0,9651 2,8721 33 سنة 20أقل من  الرابع

 0,84555 2,8874 52 سنة فحكثر 20 ئياً إحصا غري دالة 0,318 83 1,005- 0,85993 2,697 33 سنة 20أقل من  اخلامس
 0,91234 3,1178 52 سنة فحكثر 20 إحصائياً  غري دالة 0,264 83 1,125- 0,94236 2,8864 33 سنة 20أقل من  السادس
 0,97284 3,0846 52 سنة فحكثر 20 إحصائياً  غري دالة 0,097 83 1,681- 0,0910 2,703 33 سنة 20أقل من  السابع
 0,48264 4,4574 52 سنة فحكثر 20 إحصائياً  غري دالة 0,228 83 1,214 0,55088 4,5952 33 سنة 20أقل من  الثامن

 
 العلمي املؤهل

 اجملموع
 دراسات عليا بكالوريوس

 اجلنس
 37 16 21 ذكور
 48 13 35 إانث

 85 29 56 اجملموع
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( إزاء α≤0,05لة )( أن قيمة )ت( مل تكن دالة إحصائيًا عند مستوى دال18ويتضح من خالل اجلدول رقم )
ت يف تقديرات أفراد الدراسة جلميع حماور الدراسة تعزى ملتغري سنوات مجيع حماور الدراسة، نا يعين عدم وجود اختالفا

قريبًا يف تتبن رؤية موحدة ت مشرفيها ومشرفاهتابوي نثلة يف ، ويعزو الباحث ذلك إىل أن إدارات اإلشراف الرت اخلدمة
وزارة التعليم مبؤشرات األداء يف افية بصرف النظر عن سنوات اخلدمة، وهذا ما يعرف حاليًا يف شر سياساهتا ونارساهتا اال

س، ولذلك فإن تقديرات  على مجيع املعلمني واملعلمات يف مجيع املدار اإلشراف الرتبوي ومتارس بشكل موحد تقريباً 
، وهذه يف ضوء ذلك بينهم وتعد هذه النتيجة منطقية املشرفني واملشرفات كانت متقاربة حبيث مل تكن هناك فروق جوهرية

ئيًا لصاحل املشرفني فروق دالة إحصا وجود ( اليت كشفت عن2013ف مع ما توصلت إليه دراسة )احلريب،النتيجة ختتل
 سنوات(. 10 -5بني)  ماذوي اخلربة 

 ؟اإلدارة التعليمية: هل ختتلف تقديرات أفراد الدراسة إزاء مجيع حماور الدراسة ابختالف رابعاا 

أفراد الدراسة وفقاً ملتغري  تقديرات ني مستقلتني لتحديد الفروق بني( نتائج اختبار )ت( لعينت19يبني اجلدول رقم )
 رة التعليمية:اإلدا

 اإلدارةوفقاا ملتغري  أفراد الدراسة إزاء مجيع حماور الدراسةفروق يف تقديرات للتحديد ا T-test ( نتائج 19) جدول

املتوسط  العدد نوع العينة احملور
 احلسايب

الحنراف 
 املعياري

درجات  قيمة ت
 احلرية

مستوى 
 الدللة

 التعليق

 األول
 0,91195 3,0344 37 مكة املكرمة

-0,904 63,106 0,369 
 غري دالة
 0,66063 3,1951 48 جدة إحصائياً 

 الثاين
 1,09764 2,6757 37 مكة املكرمة

 غري دالة 0,229 56,778 1,216-
 0,68225 2,9256 48 جدة إحصائياً 

 الثالث
 0,83944 3,2477 37 كرمةمكة امل

-1,8 66,372 0,076 
 غري دالة
 0,6532 3,5486 48 جدة إحصائياً 

 الرابع
 1,04696 2,7628 37 مكة املكرمة

-0,485 62,19 0,629 
 غري دالة
 0,74288 3,8611 48 جدة إحصائياً 

 اخلامس
 1,02821 2,6293 37 مكة املكرمة

-1,679 58,117 0,098 
 غري دالة
 0,66168 2,9554 48 جدة إحصائياً 

 السادس
 1,02336 2,9257 37 مكة املكرمة

 غري دالة 0,374 83 0,893-
 0,84504 3,1068 48 جدة إحصائياً 

 السابع
 1,10592 2,7838 37 مكة املكرمة

-1,202 83 0,233 
 غري دالة
 0,96469 3,0542 48 جدة إحصائياً 

 الثامن
 0,42684 4,5637 37 ةمكة املكرم

0,834 83 0,407 
 غري دالة
 0,5693 4,4702 48 جدة إحصائياً 

( إزاء α≤0,05يمة )ت( مل تكن دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )( أن ق19ويتضح من خالل اجلدول رقم )
ر الدراسة تعزى ملتغري اإلدارة مجيع حماور الدراسة، نا يعين عدم وجود اختالفات يف تقديرات أفراد الدراسة جلميع حماو 
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 أفراد الدراسة تبًعا ملتغري املذكور يف اثلثًا بشحن عدم وجود اختالفات بنيبب التعليمية، ويعزو الباحث ذلك إىل نفس الس
سنوات اخلدمة، والذي يشري إىل تبين وزارة التعليم ملؤشرات أداء موحدة يف اإلشراف الرتبوي تطبق يف مجيع اإلدارات 

قديراهتم للممارسات التدريسية ملعلمي ليمية، لذا فإنه مل توجد اختالفات دالة إحصائيًا بني أفراد الدراسة يف تالتع
 ملتغري اإلدارة التعليمية.  تعزىالرايضيات 

 النتائج املتعلقة ابإلجابة عن السؤال الرابع، ونصه:

 الرايضيات يف ضوء مهارات القرن احلادي والعشرين؟ما مالمح التصور املقرتح لتطوير املمارسات التدريسية ملعلمي  

الرايضيات، فإن الباحث يضع  رسات التدريسية ملعلميائج هذه الدراسة حول املمايف ضوء ما أسفرت عنه نت
 تصوراً مقرتحاً لتطوير تلك املمارسات ويشمل هذا التصور ما يلي:

 أولا: منطلقات التصور املقرتح:

قادرين على  التعليم يف القرن احلادي والعشرين واليت تتطلب معلمني أكفاء بصفات معينةالتحدايت اليت يواجهها  -1
 مع متطلبات القرن احلادي والعشرين واملنافسة العاملية. إعداد جيل من الطالب مستعدين للتكيف

لتحول مامل يكن التحول الذي شهده االقتصاد بشكل عام والذي أصبح مبنياً على املعرفة، وال ميكن مواكبة هذا ا -2
 هم من التعامل األمثل مع معطيات هذا العصر.النظام التعليمي قادر على إكساب طالبه األدوات اليت متكن

الطموحة واليت جيب  2030شهده اململكة العربية السعودية من خطط تنموية وحتوالت وتطورات وفقًا لرؤية ما ت -3
 جزءاً ال يتجزأ منها. يكون التعليم أحد روافدها، واملعلمني وطالهبم أن

إكساب  اهيل املعلمني مبا جيعلهم قادرين علىات بضرورة تبين كثري من املنظمات واملؤمترات والدراسات توصي -4
 طالهبم املعارف واملهارات اليت تؤهلهم للمنافسة العاملية. 

خرى، وابلتايل يلزم تسليح اجليل أحد مالمح هذا العصر هو العوملة واالنفتاح على العامل واالندما  مع الثقافات األ -5
إجيابياهتا، وجتنب  متكنهم من التعامل األمثل مع مفرزاهتا، الستثماراحلايل واألجيال الالحقة ابألدوات اليت 

 سلبياهتا.

وهذا األمر يستلزم أفراد قادرين على  التطور اهلائل يف تقنية االتصاالت واملعلومات، وتنوع وتعدد ومصادر التعلم، -6
 .على وطننالفائدة مبا يعود ابستثمارها التطورات واطي مع هذه التعا

 رات التصور املقرتح:اثنياا: مرب 

ملعلمي الرايضيات واليت ال ترتقي إىل املستوى املنشود كما أكدت ذلك كثري من واقع املمارسات التدريسية  -1
 الدراسات الرتبوية.

مالءمة املمارسات التدريسية ملعلمي الرايضيات ملتطلبات  بشكل عام إىل عدمتشري  نتائج الدراسة احلالية واليت -2
 حلادي والعشرين.وحتدايت القرن ا
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كثري من الدراسات اليت أكدت على احلاجة املاسة إلكساب الطالب مهارات   هذا التصور أييت كرتمجة لتوصيات -3
 تطوير املناهج بشكل عام.اخلدمة و  القرن احلادي والعشرين من خالل التنمية املهنية للمعلمني قبل وأثناء

 واليت من 2030لرؤية السعودية الطموحة كما أن هذا التصور أييت استجابة لدعم متطلبات ا -4

 ركز عليه تطوير املنظومة التعليمية والرتبوية جبميع مكوانهتا لتوفري التعليم القادر على بناء الشخصية.ضمن ما ت 

 : أهداف التصور املقرتح:اثلثاا 

وقد مت ذلك من ين )مهارات القرن احلادي والعشر  ملمارسات التدريسية ملعلمي الرايضيات يف ضوءتشخيص واقع ا -1
 خالل نتائج الدراسة احلالية(.

 مبا يتالءم مع متطلبات القرن احلادي والعشرين.تطوير أداء معلم الرايضيات يف اململكة العربية السعودية  -2

لمني يف كليات الرتبية إلعادة تطوير حمتوى تلك الربامج مبا يتالءم توجيه أنظار القائمني على برامج إعداد املع -3
 بات القرن احلادي والعشرين.ومتطل

ومطوري املناهج بوزارة التعليم لتهيئة البيئة الصفية واملدرسية اليت تساعد على تفعيل مهارات توجيه أنظار مسؤويل  -4
 املعلمني لتشمل مهارات القرن احلادي والعشرين.  القرن احلادي والعشرين، وكذلك إعادة هيكلة برامج تدريب

 املقرتح:: حمددات التصور رابعاا 

ما سبق ذكره من مربرات ميكن تقدمي أبرز حمددات التصور  ابإلضافة إىل حث،يف ضوء النتائج اليت توصل إليها الب
احلادي والعشرين، واليت بنيت لتعمل بصورة املقرتح لتطوير املمارسات التدريسية ملعلمي الرايضيات يف ضوء مهارات القرن 

وزارة التعليم اجلهات ك عدد من جهودوتكامل  ضها البعض، وتستلزم تضافرمتكاملة وبنسق واحد، تتفاعل مع بع
 :اجلانبني اآلتينيواجلامعات ومؤسسات اجملتمع ذات الصلة، وميكن توضيح أبرز حمددات هذا التصور من خالل 

ز عليها عملية بتهيئة املناخ العام للميدان الرتبوي، ويعد مبثابة األرض الصلبة اليت ترتك اجلانب األول: ويتعلق
 يلي: التطوير وتتضمن ما

إعداد الطالب للقرن احلادي والعشرين، وإكساهبم  األساسيرؤية جديدة للنظام التعليمي يكون هدفها صياغة  -
 .نافسة العامليةأدواته ومهاراته اليت تساعدهم ملقابلة حتدايته، وامل

 عليمي.إشراك اجملتمعات احمللية يف رسم الرؤية اجلديدة للنظام الت -

 .العصر ومستجدات متغريات أن تتسم هذه الرؤية ابملرونة الستيعاب -

املنشآت التعليمية وإعطاء مساحة املرافق و  خطة لزايدة وتنويع مصادر متويل التعليم لتشمل االستثمار يفاعتماد  -
 للمشاركة واالستثمار يف التعليم.ركات لألفراد والش
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ة الوعي مبهارات القرن الستيعاب الرؤية اجلديدة وزايد بشكل خاص بويامليدان الرت اجملتمع بشكل عام و  هتيئة -
 احلادي والعشرين.

 الرتكيز على اجلانب التطبيقي ليشمل أساليب التعلم وأساليب التدريس. -

واليت تتماشى بعضها مع معايري اليونسكو بشأن كفاءة املعلمني يف ، ويرلثاين: ويشمل عناصر عملية التطاجلانب ا
 :وتتضمنقنية املعلومات والتصالت، جمال ت

 امج إعداد املعلمني قبل اخلدمة لتتالءم ومهارات القرن احلادي والعشرينتطوير بر  -

بكافة التقنيات االتصالية ة إخل( ومزودمعامل ذكية، ، قاعات و تصميم بيئة مدرسية حمفزة )صاالت، ورش، حدائق -
 .الرقمية احلديثة

 قرن احلادي والعشرين.مبا يتالءم ومهارات الللمعلمني أثناء اخلدمة املهنية  تطوير برامج التنمية -

 .وحتفيز وجود نظام متابعة وتعزيز -

 .دراسية مرحلة لكل مالئمة والعشرين احلادي القرن مهارات لتنمية علمية أنشطة تصميم -

 .ابستمرار الربامج هذه وتطوير الطالب أداء زايدة على تعمل عاملية معايري على تستند خاصة تربوية مجبرا تطبيق -

 يف عملييت التعليم والتعلم بشكل مدروس ومقنن توظيف األجهزة الذكية -

 اعتماد أساليب وأدوات متنوعة لتقومي الطالب. -

احتياجاهتم  اختالفاهتم،متايز الطالب، العصر والعلم، ومتغريات جدات منهج دراسي مرن )يستوعب مست -
 (.وميوهلم

 .أو املعلمسواء لدى الطالب  ارات القرن احلادي والعشرينبناء أدوات دقيقة لقياس مه -

 .اعتماد معايري عاملية للجودة الشاملة تطبق على مجيع مكوانت العملية التعليمية -

 تفعيل مبدأ الشراكة اجملتمعية. -

 .دارس للعمل ابستقالليةمنح مرونة وحرية أكثر للم -

 .وى املدرسة الواحدةاالعتماد الذايت وتوفري مصادر متنوعة للدخل على مست -
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 :توصيات ومقرتحات الدراسة

 يف ضوء نتائج هذه الدارسة يوصي الباحث مبا يلي:

ة اكساهبا ضرور وزايدة الوعي ب ،يف امليدان الرتبوي نشر ثقافة مهارات القرن احلادي والعشرينل إعداد خطة شاملة -1
 للطالب إلعدادهم للحياة.

م يف ضوئها رسم يبية يف ضوء مهارات القرن احلادي والعشرين، ليتحتديد احتياجات معلمي الرايضيات التدر  -2
 للمعلمني لتطوير أدائهم.خطط التنمية املهنية 

 والطالب. علمنيلدى املاستثمار بعض حصص النشاط املدرسي والفراغ لتنمية مهارات القرن احلادي والعشرين  -3

ضوئها قياس كفاايت معلم الرايضيات واحلكم على  االستفادة من التصور املقرتح يف إعداد بطاقة تقومي يتم يف -4
 جودهتا.

 كما يقرتح الباحث إجراء الدراسات البحثية التالية:

 إجراء دراسة مشاهبة للدراسة احلالية تستهدف مناطق تعليمية أخرى. -1

 تنمية كفاايت معلمي الرايضيات يف ضوء مهارات القرن احلادي والعشرين. يففاعلية برانمج مقرتح  -2

 مهارات القرن احلادي والعشرين. لية اسرتاتيجية تدريسية مقرتحة يف إكساب الطالبفاع -3

مع بعض مقارنة يف اململكة العربية السعودية واقع تدريس مهارات القرن احلادي والعشرين لتحليل إجراء دراسات  -4
 تقدمة.الدول امل

 احلادي والعشرين.تقومي مدى اكتساب طالب املراحل الدراسية املختلفة ملهارات القرن  -5
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 املراجع:

(. فاعلية اسرتاتيجية مقرتحة يف ضوء منوذ  ا لتعليم ابلقرن احلادي والعشرين لتنمية بعض 2014عت )إبراهيم، إبراهيم رف
الميذ املرحلة اإلعدادية، جملة تربوايت الرايضيات، مصر، املهارات احلياتية املرتبطة بتعليم الرايضيات لدى ت

 52-6ص ص  ،4، ع17مج

ارات القرن احلادي والعشرين يف تدريس الرتبية الفنية من وجهة نظر (. واقع استخدام مه2014إبراهيم، ليلى حسين )
-233(، يوليو، ص ص 23، ع )مصر وحبوثجملة تكنولوجيا الرتبية: دراسات مدرسي املرحلة الثانوية ابلعراق. 

255  
 . القاهرة: عامل الكتب.ل ميكن لتجليات الرتبية أن تقابل حتدايت العوملة(. الرتبية والعوملة: ه2008إبراهيم، جمدي عزيز)

(. فعالية برانمج إثرائي يف العلوم لتنمية املهارات احلياتية لدى تالميذ الصف 2013أبو احلمائل، أمحد عبداحلميد )
 182-111، ص ص 93، ع24بتدائي مبحافظة جدة، جملة كلية الرتبية )جامعة بنها(، مج السادس اال

 اخلاصة:الرتبوية يف تنمية املهارات احلياتية، املؤمتر السنوي الثالث للمدارس (. دور األنشطة 2011أبو حجر، فايز حممد )
 452-405آفاق الشراكة بني قطاعي التعليم العام واخلاص، عمان، ص ص

ل املشكالت الرايضية احلياتية لدى (. فعالية استخدام اسرتاتيجية معرفية يف تنمية مهارات ح2011، فضة مصطفى)أمحد
 117-55ص ص  ،33ع واملعرفة،األوىل من التعليم األساسي، جملة القراءة  تالميذ احللقة

هارات القرن احلادي والعشرين، جملة (. تطوير منهج العلوم للصف ا الثالث اإلعدادية يف ضوء م2013الباز، مروة حممد)
 231-191 ص ص ،6، ع16الرتبية العلمية، مصر، مج

رن احلادي والعشرين: التعلم للحياة يف زمننا،)ترمجة، بدر عبدهللا الصاحل(. (. مهارات الق2013ترلينج، ب وفادل،ت )
 (.2009لية عام النسخة األص مت إصدارالرايض: جامعة امللك سعود، النشر العلمي واملطابع. )

 ارات احلياتية وتنميتها يف (. مدارس امله2011، جنالء علي )ومصطفىالتميمي، نوف انصر 

ء متطلبات مواكبة العوملة. دراسات يف املناهج (. تقومي حمتوى كتب الرايضيات األردنية يف ضو 2005)راح، ضياء انصرج
 .102وطرق التدريس، اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس ع

ات املطورة )سلسلة ماجروهل( يف املرحلة (. املهارات التدريسية الالزمة لتدريس الرايضي2012صنت)احلريب، حممد 
وجهة نظر مشريف ومشرفات الرايضيات. جملة  املتوسطة ومدى توافرها لدى معلمي ومعلمات الرايضيات من

 329-240، ص ص 2ع، 3جالرتبوي، مدراسات يف املناهج واإلشراف 

ابملرحلة االبتدائية لتنمية مهارات  (. فاعلية برانمج مقرتح لتطوير منهج الرايضيات2016لي )حسن، شيماء حممد ع
، 19ج، م11مصر، ع الرايضيات،ن. جملة تربوايت الرايضيات اجملتمعية يف ضوء متطلبات القرن احلادي والعشري

 168-110ص  ص
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قة عمل مقدمة للمؤمتر العلمي الرابع والعشرون (. مهارات معلم القرن احلادي والعشرين، ور 2015حفين، مها كمال)
 رة، متالقاهإعداد املعلمني يف اجلامعات من أجل التميز،  )برامجاملصرية للمناهج وطرق التدريس بعنوان للجمعية 

  https://www.researchgate.net/publication/298414460 االسرتجاع من 
 االقتصادية، صحيفة فاجعة تعليم الرايضيات، (. 2016اخلزمي، خالد حممد )

http://www.aleqt.com/2016/06/09/article_1061288.html 
(. إعداد املعلم البحريين واهيله وتدريبه، ورقة عمل قدمت يف ورشة العمل شبه اإلقليمية 2006اخلليلي، خليل يوسف)

-27من الدوحة والقاهرة خالل  إعداد املعلم وتدريبه بتنظيم من مكتب اليونسكو يف كل حول
 ، القاهرة، مصر2006نوفمرب//29

التكاملي لتعلم العلوم يف تنمية مهارات القرن احلادي  STEMدخل (. استخدام م2015فاطمة مصطفى ) ،رزق
كلية الرتبية. دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس . والعشرين ومهارة اختاذ القرار لدى طالب الفرقة األوىل ب

 128-79ص ص  ،62ع

الصحي ببعض مهارات القرن  (. فاعلية الربجميات االجتماعية يف تنمية الوعي2014رضا، حنان ورجاء، عبدالسالم)
 270-199،ص ص 3،ع16مصر، مج-احلادي والعشرين لدى طالبات جامعة جازان، جملة الرتبية العلمية

  /http://vision2030.gov.sa من:مت االسرتجاع .2030ؤية اململكة العربية السعودية ر 

(. واقع أداء معلمي الرايضيات يف املرحلة الثانوية يف ضوء املعايري املهنية املعاصرة وعالقة 2009الزهراين، حممد مفرح )
 .مكة املكرمة القرى،لة دكتوراه غري منشورة، جامعة أم ذلك بتحصيل طالهبم. رسا

طالب (. درجة إسهام معلمي الرايضيات يف تنمية مهارات حل املشكلة الرايضية لدى 1434لسلمي، تركي محيد)ا
 املرحلة االبتدائية. رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية.

والعشرين يف مناهج العلوم ابلتعليم األساسي يف (.إطار مقرتح لدمج مهارات القرن احلادي 2013نوال حممد) شليب،
 33-2، ص ص 10،ع3مصر، اجمللة الدولية الرتبوية املتخصصة، مج

ضيات. مركز (. تقرير عن نتائج مشاركة اململكة يف دراسة االجتاهات الدولية يف العلوم والراي1430الشمراين، صاحل علوان)
 : مت االسرتجاع من ضيات، جامعة امللك سعود. التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والراي

http://ecsme.ksu.edu.sa/sites/ecsme.ksu.edu.sa/files/attach/Results 

تعلم. جملة (. نارسات املعلمني التدريسية يف ضوء نظرايت ال2002) زعبد العزيالصغري، على حممد والنصار، صاحل 
 61-34ص  صنوفمرب، ( 18)عواملعرفة، مصر، القراءة 

ملنظمة العربية يف الدول العربية. ا TIMSS(. حتليل نتائج التقييمات الدولية 2014صميدة، حكمة وغريس، جنوى)
 : مت االسرتجاع منللرتبية والثقافة والعلوم. 

content/uploads/2014/10/Marsad1sur5_RegionalStudy_TIMSS_Final_imprim_20Oct20

14.pdf 

https://www.researchgate.net/publication/298414460
http://vision2030.gov.sa/
http://vision2030.gov.sa/
http://vision2030.gov.sa/
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 إعداد املعلم العريب يف ضوء حتدايت القرن احلادي والعشرين دراسة مقارنة ورؤية مستقبلية.(.2000طنش، علي السيد )
 213-173،ص ص 2،ع6ربوية واجتماعية،مجدراسات ت

ن: التحول الكامل يف إعداد (. دور مهين جديد للمعلمني يف مدارس القرن احلادي والعشري2011عبد األملعي، علي )
 :مت االسرتجاع من(، 194)املعلمني. جملة املعرفة، ع

http://www.almarefh.net/index.php?CUV=382&Model=M 
املهارات األساسية للتعليم والتعلم مدى احلياة تصور مقرتح يف إطار حتوالت القرن (.2013)دينا حسني عبدالشايف،

  186-146، ص ص2ع،21مج ،مصر ،بوية، العلوم الرت احلادي والعشرين

(. إعادة توجيه التنمية املهنية للمعلم يف ضوء مهارات القرن احلادي والعشرين. الرتبية، 2014د )عبدالقادر، مها حمم
 794-671معة األزهر، مصر، ص ص جا

: الرايض، 3طأساليبه. (. البحث العلمي مفهومه، أدواته، 1416، كايد)عبداحلقعبيدات، ذوقان وعدس، عبدالرمحن و 
 أسامة للنشردار 

رسالة توافرها لدى املعلمني.ورة ودرجة (. الكفاايت الالزمة لتدريس مقرر الرايضيات املط2013) قاسمالعمري، حممد بل
 جامعة أم القرى، مكة املكرمة. الرتبية،اجستري غري منشورة، كلية م

ت القرن وء مهارا(. حتليل حمتوى كتب الرايضيات للصفوف العليا يف املرحلة االبتدائية يف ض1435حممد فهم )الغامدي، 
 .احلادي والعشرين، رسالة ماجستري غري منشورة، الرايض: جامعة اإلمام حممد بن سعود

منهج مقرتح يف ضوئها لنظام األرض يف تنمية مهارات  وأثر  STEAM(. أبعاد تصميم مناهج 2013غامن، تفيدة )
، الرتبية، جامعة بين سويف لدى طالب املرحلة الثانوية، جملة كلية  System thinkingالتفكري يف األنشطة 

 180-115(،ص ص 10م)

وجيا املعلومات و ملعلمني يف جمال تكنولا(. معايري منظمة اليونسكو العاملية بشحن كفاءة 2015) قمصان، بسيوين فتحي
مت االسرتجاع  .Compunet (The Egyptian Information Journal), 314(2096), 1-6االتصال. 

  https://platform.almanhal.com/Reader/Article/69240 من :
ضوء مهارات  ( للمرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية يف1(. حتليل حمتوى كتاب الفقه )2013الكلثم، محد مرضي)

 243-224،ص ص 1، 154مصر، ع-القرن احلادي والعشرين، جملة الرتبية )جامعة األزهر(

مت االسرتجاع ترمجة: حممد بالل اجليوسي،  عمل،ت رن احلادي والعشرين: أدوا(. تدريس مهارات الق2014ليزر، سيو)
  http://www.abegs.org/aportal/books/books_detail.html?id=5538192516186112 :من

ت التدريبية املعرفية ملعلمات الرايضيات ابملرحلة املتوسطة يف ضوء (. احلاجا2011عبداحملسن )اجملاهد، إميان بنت 
 رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة امللك سعود، الرايض. مصفوفة املدى والتتابع ملناهج الرايضيات املطورة.

 

http://www.abegs.org/aportal/books/books_detail.html?id=5538192516186112
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 : السرتجاع من مت ا. TIMSS  2011االجتاهات الدولية يف العلوم والرايضيات

https://ecsme.ksu.edu.sa/sites/ecsme.ksu.edu.sa/files/attach/timss2011.pdf 
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