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 ملخص الدراسة 

التدريسية بالمرحمة ىدفت الدراسة الحالية إلى تقييم ممارسات معممي الرياضيات  
المتوسطة في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين. واعتمدت الدراسة الحالية عمى المنيج 

قائمة بممارسات التدريس في ضوء ميارات  التحميمي لدراسة متغيرات الدراسة، وتقديمالوصفي 
مدت الدراسة القرن الحادي والعشرين، والمالئم لمعممي الرياضيات بالمرحمة المتوسطة. واعت

( مفردات في مجاالت: تخطيط التدريس في ضوء ميارات 35إعداد استبيان، تكون من )عمى 
القرن الحادي والعشرين، إدارة ممارسات التعمم الصفية، تنفيذ التدريس في ضوء ميارات 
القرن الحادي والعشرين، تقويم األداء لمطالب والمعمم في ضوء ميارات القرن الحادي 

، معيقات تطوير ممارسات التدريس في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين، وتم والعشرين
 (.9.747قياس صدق وثبات األداة، حيث بمغ معامل ألفا كرونباخ لألداة ككل )

( من معممي ومشرفي الرياضيات بالمرحمة 35وتكونت عينة الدراسة من ) 
سات التدريسية لدى معممي مستوى الممار المتوسطة. وبينت نتائج الدراسة أن درجة 

جاءت بدرجة  الرياضيات بالمرحمة المتوسطة في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين
متوسطة بصفة عامة، وفي مجاالتيا األربعة كل عمى حدة،  في حين جاء مستوى تقييم 
معيقات تطوير ممارسات التدريس في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين بدرجة كبيرة، كما 

حول  بينت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة
مستوى ممارسات معممي الرياضيات، ومعيقات تطوير تمك الممارسات في ضوء ميارات القرن 
الحادي والعشرين، وذلك تعزي لمتغيرات طبيعة الوظيفة، وعدد سنوات الخبرة في التدريس، 

 عممي.المؤىل الومتغير 
 ميارات القرن الحادي والعشرين. -ممارسات معممي الرياضياتالكممات المفتاحية:  
 
 
 
 
------------------------- 

()
 .ْـ4111نهؼبو اندبيؼٙ  (194ثحث يسػى يٍ ػًبزح انجحث انؼهًٙ ثدبيؼخ انًهك ذبنس ثطلى ) 
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Evaluating the Level of Teaching Practices of Mathematics Teachers 

in Middle School in Light of the Skills of the Twenty-first Century 

Abstract:  

 The current research aims to evaluate the teaching practices of 

mathematics teachers in middle school in light of the skills of the twenty first 

century. To achieve this, the current study will use the descriptive approach to 

study the study variables, and challenge a list of teaching practices in light of 

the twenty-first century skills that are appropriate for mathematics teachers at 

the intermediate level. A questionnaire will also be prepared in the areas of: 

teaching planning in light of the twenty-first century skills, managing 

classroom learning practices, implementing teaching in the light of twenty-first 

century skills, evaluating the performance of students and teachers in light of 

twenty-first century skills, and obstacles to developing teaching practices in 

light of twenty-first century skills. Twenty. The sample of the study consist of 

teachers and supervisors of mathematics at the intermediate level, and 

statistical methods will be used that are appropriate to the nature of the 

research. 

Keywords: Mathematics Teacher Practices, Twenty-first Century Skills.  
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 املكدمة

العشرين في مخرجات القرن الحادي و عمى متطمبات  تركز قضايا التعميم في الوقت الراىن     
نعكاساتيا عمى العمميات التعميمية، وتتحدد ىذه المتطمبات في أربعة محاور رئيسة: التعميم، وا

تطوير المعايير ومستويات التقييم، وتطوير المنيج الدراسي وعمميات التعميم، مع تعزيز 
عمميات وآليات التنمية المينية المستدامة، مع تعزيز بيئات العمل والتعمم، ىذه المتطمبات 

 Century  ة من الميارات يطمق عمييا " ميارات القرن الحادي والعشرين"  ارتبطت بمجموع

21 Skills  يجب مراعاتيا في المحاور السابقة، بمعني تضمينيا في وثائق المعايير ومخرجات
التعمم، وتضمينيا في عناصر المناىج الدراسية لمرياضيات المدرسية، مع مراعاة  تخطيط 

ممي الرياضيات في ضوء معالجة ميارات القرن الحادي والعشرين ) برامج التنمية المينية لمع
 (.066: 6904حسن، 

من الميارات المتطمبة في الوقت الراىن ألىميتيا  وتعد ميارات القرن الحادي والعشرين       
لمستقبل، وتعتمد تنمية ميارات القرن الحادي والعشرين كما أوضحت دراسة افي إعداد طالب 

عمى مجموعة من المستويات ترتبط بالمنيج  (Wittea, et.al, 2015:210)ن وايتا وآخري
الدراسي والمعمم والبيئة التعميمية والطالب، حيث يجب مراجعة مدى تضمين المناىج الدراسية 

 أنشطةلتمك الميارات عبر المحتوى العممي بصورة واضحة لممعمم والطالب، مع تضمين 
عمى حدة، كما تتطمب تدريب المعممين خالل برامج اإلعداد أو  تعميمية ترتبط بتنمية كل ميارة

برامج التنمية المينية عمى تنمية وقياس تمك الميارات، مع تركيز المعممين عمى الميارات 
األساسية المتطمبة، واالنتقال من التمركز عمى الخبرات التعميمية إلى التكامل بين تمك الخبرات 

رين، باإلضافة إلى التدرج بين تمك الميارات، حيث يتم البدء وميارات القرن الحادي والعش
بميارات التفكير اإلبداعي والناقد وحل المشكالت، يمييا توظيف التطبيقات التكنولوجية، 
واكتساب ميارات تكنولوجيا المعمومات واالتصال، مع التزامن بميارات التواصل والتعاون 

 التكيف وتحمل المسئولية.والتوجيو الذاتي، والقيادة والمرونة و 
تعد الرياضيات المدرسية من المواد المحورية في النظم التعميمية، حيث ترتبط بصورة و    

مباشرة بإعداد الطالب لمحياة األكاديمية والوظيفية والعممية، وفي ظل الحياة في القرن الحادي 
تمكن منيا الطالب في والعشرين، تبنت المؤسسات التعميمية مجموعة من الميارات يجب أن ي

مخرجات التعمم إلمكانية الحياة في القرن الحادي والعشرين، وتعتبر ميارات القرن الحادي 
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لتقويم والعشرين بمثابة مدخاًل ميما في تطوير مناىج الرياضيات المدرسية،  كما تعد مدخاًل 
نتقال من تطوير األداء التدريسي وممارسات وأنشطة معممي الرياضيات، حيث يجب اال و 

األىداف التقميدية إلى أىداف وظيفية ترتبط بمتطمبات العصر الرقمي، تضمن إتقان الطالب 
لمعمميات، وبناء قدراتيم في االستدالل الرياضي، وتقصي العالقات الرياضية، مع توظيف 
عمميات المنطق واالستدالل في حل المشكالت الرياضية الحياتية، وبناء المعرفة الرياضية 

ي تتسم بدرجة من اإلبداع، مع االستمرارية في تطوير العقل الرياضي ) عبيدة وصيرة، الت
6902 :696 .) 

ولما كان المعمم ىو ركيزة العممية التعميمية، وأحد المكونات البشرية في الموقف       
ف التعميمي، منوطًا بو تصميم وتنظيم وتوجيو المواقف التعميمية بعناصرىا نحو تحقيق األىدا

التعميمية، كان عميو أن يركز عمى ترجمة ميارات القرن الحادي والعشرين في أنشطة 
وممارسات التدريس والتعميم في مجاالت تخطيط التدريس، وعند انتقاء وتنظيم الخبرات 
التعميمية، وصياغة األىداف اإلجرائية متضمنة تمك الميارات، باإلضافة إلى تنفيذ التدريس 

يات تدريسية وأساليب تعمم تتفق وطبيعة تنمية وقياس ميارات القرن من خالل استراتيج
الحادي والعشرين، مع ضرورة مراعاة البعد التقني في الموقف التعميمي، حيث ترتبط ميارات 

، خميل واألشقرو  القرن الحادي والعشرين بمخرجات التعمم في ظل العالم الرقمي ) عبدالحميد،
6907 :052.) 

رات القرن الحادي والعشرين ضرورة لمعمم الرياضيات في الوقت الراىن، حيث وتعد ميا      
نما  ال تقتصر عمى تطوير مجموعة من استراتيجيات التدريس الخاصة بتدريس الرياضيات، وا 
عادة النظر في الموقف التعميمي، واالنتقال  ترتبط بتعديل مسارات تفكير معممي الرياضيات، وا 

ت التعميمية إلى التمركز حول مشاركة الطالب في تخطيط وتنفيذ من التمركز حول الخبرا
التعميم والتعمم، فالمعمم الذي يمتمك ميارات القرن الحادي والعشرين قادر عمى تضمين تمك 
الميارات في المحتوى العممي، وتخطيط التدريس، وتوظيف الموارد والمصادر التقميدية 

لقرن الحادي والعشرين لدى طالبيم، بما يضمن والرقمية لتعزيز تنمية وقياس ميارات ا
) البموي والبموي،  في المستقبل، ويضمن امتالكيم مقومات الحياة بصورة صحيحةنجاحيم 
6907 :567.) 
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تمركز ت القرن الحادي والعشرينأن تنمية ميارات  (Aslan, 2019: 1442) ويوضح أصالن     
، ىذه الممارسات عالةرسات التدريسية الفى المعمم المماعمى التدريس الفعال، ويقع عم

ة إلى استراتيجيات تدريسية تعزز عمميات التدريسية ترتبط باالنتقال من االستراتيجيات التقميدي
البحث واالستقصاء، وتدريب الطالب عمى العمل التعاوني، والمشاركة اإليجابية في المواقف 

ة لدى الطالب، والتركيز عمى تنمية ميارات التعميمية، مع التواصل، مع تنمية الدافعية والثق
 التفكير وفق مسارات متنوعة تتسم بدرجة عالية من المرونة.

وانطالقًا من أىمية ميارات القرن الحادي والعشرين، وأىمية تنميتيا لدى الطالب   
والطالبات، وانطالقًا من نتائج الدراسات التي بينت ضرورة دمج ميارات القرن الحادي 

رين في مناىج الرياضيات المدرسية، وأن تتزامن مع تطوير ممارسات معممي الرياضيات والعش
في ضوء تمك الميارات، جاءت الدراسة الحالية لتقييم مستوى ممارسات معممي الرياضيات 

، باعتبارىا مرحمة ضرورية لتحديد مجاالت القصور، وتحديد االحتياجات بالمرحمة المتوسطة
مميات تصميم وتخطيط وتنفيذ برامج التنمية المينية لتطوير تمك التدريبية لتوجيو ع

 الممارسات، بما ينعكس عمى تحسين عمميات تنمية وقياس ميارات القرن الحادي والعشرين.
 مشكلة الدراسة وأسئلتَا

بينت دراسة تحميل العديد من الدراسات، حيث  خالل جاءت مشكمة الدراسة الحالية من      
( ضرورة دراسة االحتياجات التدريبية لممعممين بغية تطوير ممارستيم 4: 6907) الخشاتي

( 255: 6906أكدت دراسة الغامدي )ادي والعشرين، و حالتدريسية في ضوء ميارات القرن ال
، والمرتبطة بتطوير المناىج وفق أىمية دراسة التغيرات في ممارسات معممي الرياضيات

لدى  ما بينت الدراسة وجود تحديات في األداء التدريسي ميارات القرن الحادي والعشرين، ك
معممي الرياضيات في ضوء متطمبات ومعالجات تحقيق وتضمين وتنمية وقياس ميارات 

في وجود قصور  (606: 6906القرن الحادي والعشرين، كما بينت نتائج دراسة عبدالعال )
ة وذلك في تضمين ومعالجاالبتدائية، لدى الطالب المعممين تخصص رياضيات المرحمة 

 ميارات القرن الحادي والعشرين.
( وجود فجوة بين ما يتعممو الطالب داخل المدرسة 555: 6906وبينت دراسة غندورة )    

وبين الميارات الضرورية لمحياة، فالميارات الضرورية لمحياة تفرضيا طبيعة العصر الذي 
لعشرين من مخرجات البحوث والشراكات يعيش فيو الطالب، وتعد ميارات القرن الحادي وا
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 التي عممت عمى ربط مخرجات النظام التعميمي بمتطمبات الحياة في القرن الحادي والعشرين،
( أىمية تبني ميارات القرن الحادي والعشرين لتعزيز 550: 6906) محمودكما بينت دراسة 

يات في القرن الحادي ممارسات تحقيق األىداف التعميمية، وتحقيق معايير تعميم الرياض
القدرات والعشرين في مجاالت معايير المحتوى العممي، ومعايير العمميات الرياضية، ومعايير 

 المعرفية في الرياضيات.
( وجود معوقات تواجو المعممين في التمكن 257: 6903وبينت نتائج دراسة البحراوي )    

التدريس المرتبطة بيا،  وأنشطة اتمن ميارات القرن الحادي والعشرين، والتمكن من ميار 
تطمبات تنمية وقياس تمك الميارات، كما بينت نتائج دراسة مما يشير إلى قصور في تمبية م

لتنمية وقياس ميارات  الممارسات التدريسية أىمية تطويرعمى  (Breslow, 2015: 420)برسمو 
 بتنمية تمك الميارات. القرن الحادي والعشرين، حيث إن الممارسات التقميدية غير وافية

باإلضافة إلى ما سبق، تبين من خالل خبرة الباحث، أن ممارسات التدريس لمعممي     
، عمى الرغم من أن مناىج الرياضيات المطورة تتضمن العديد الرياضيات تتسم بكونيا تقميدية

بعض من ميارات القرن الحادي والعشرين، لذا تتحدد مشكمة الدراسة الحالية في وجود 
المؤشرات الدالة عمى أوجو القصور في ممارسات معممي الرياضيات التدريسية في ضوء 

 تنمية وقياس ميارات القرن الحادي والعشرين.
 التالية:األسئمة ولمواجية مشكمة الدراسة الحالية، يتم اإلجابة عن  

 ما الممارسات التدريسية التي يجب القيام بيا من قبل معممي السؤال األول: .0
 الرياضيات بالمرحمة المتوسطة في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين؟

ما مستوى ممارسات التدريس لدى معممي الرياضيات بالمرحمة  السؤال الثاني: .6
 المتوسطة في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين؟

 : ما معيقات تطوير ممارسات التدريس لدى معممي الرياضيات بالمرحمةالثالثالسؤال  .5
 المتوسطة في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين؟

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ممارسات معممي الرياضيات : الرابعالسؤال  .2
 )طبيعةبالمرحمة المتوسطة في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين تعزي لمتغيرات 

 (؟المؤىل العممي عدد سنوات الخبرة،الوظيفة، 
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 أٍداف الدراسة

 الية إلى ما يمي:تيدف الدراسة الح 
تدريس وتعميم  وتقويم(وتنفيذ  )تخطيطبناء قائمة الممارسات التدريسية في مجاالت  .0

الرياضيات في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين، وتوظيفيا في بناء أداة 
 الدراسة.

تقصي مستوى ممارسات التدريس لدى معممي الرياضيات بالمرحمة المتوسطة في  .6
وء ميارات القرن الحادي والعشرين، مع تحديد معيقات تطوير ممارسات التدريس ض

لدى معممي الرياضيات بالمرحمة المتوسطة في ضوء ميارات القرن الحادي 
والعشرين، بغية تحديد االحتياجات التدريبية لتطوير تمك الممارسات في ضوء معالجة 

 ميارات القرن الحادي والعشرين.
اإلحصائية بين استجابات معممي الرياضيات في ممارسات التدريس دراسة الفروق  .5

العممي،  )المؤىلالمرتبطة بميارات القرن الحادي والعشرين، والتي تعزي لمتغيرات 
 وعدد سنوات الخبرة الدراسية، وبرامج التنمية المينية(.

 أٍنية الدراسة

وقياس ميارات القرن الحادي  تنطمق األىمية النظرية لمدراسة الحالية من أىمية تنمية   
والعشرين لدى الطالب في مراحل التعميم العام، ويتطمب ذلك إدماجيا في عناصر مناىج 
الرياضيات المدرسية، ويقع عمى معمم الرياضيات عبء إدماجيا ومعالجتيا خالل الممارسات 

من المواد ، كما تنطمق األىمية النظرية لمدراسة الحالية من كون الرياضيات التدريسية
الدراسية المحورية التي ترتبط ببناء الشخصية المتكاممة لمطالب، وتتبني إعداد الطالب لمحياة 
وفق مقومات محددة في ظل القرن الحادي والعشرين، خاصة أن معظم ميارات القرن الحادي 

دراسة والعشرين ترتبط بصورة مباشرة بالرياضيات المدرسية، كما تتحدد األىمية التطبيقية لم
 الحالية فيما يمي:

تقدم الدراسة الحالية قائمة من الممارسات التدريسية المرتبطة بتنمية وقياس ميارات  .0
القرن الحادي والعشرين خالل معالجات وأنشطة وبرامج تعميم وتعمم الرياضيات، ىذه 
الممارسات قد تفيد في تشخيص مستوى ممارسات المعمم، وتحدد جوانب القوة وجوانب 

 صور لديو.الق
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تفيد مخططي برامج التنمية المينية في إعداد العديد من برامج وآليات التنمية المينية  .6
منيا البرامج التدريبية لتطوير الممارسات التدريسية لمعممي الرياضيات بالمرحمة 

 المتوسطة في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين.
درسية في استخدام قائمة الممارسات المشرفين التربويين في الرياضيات المقد تفيد  .5

ات، مع تحسين مستويات تمك الممارسات التدريسية في مالحظة أداء معممي الرياضي
من خالل المناقشات مع المعممين بعد الزيارات الصفية، أو توجيو معممي الرياضيات 

 آلليات التنمية المينية الذاتية في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين.
عممي الرياضيات في التعرف عمى قائمة ممارسات التدريس في ضوء ميارات تفيد م .2

القرن الحادي والعشرين، مع توظيفيا في التنمية المينية الذاتية، أو من خالل 
المشاركة المناقشات بين المعممين، أو مناقشة التغذية الراجعة من الطالب، أو من خالل 

 .في البرامج التدريبية
ي مجاالت تعميم وتعمم الرياضيات من خالل اإلطار النظري وأدوات تفيد الباحثين ف .3

 الدراسة في العمل عمى مقترحات بحثية ترتبط بمتغيرات الدراسة الحالية.
 حدود الدراسة 

 تقتصر الدراسة الحالية عمى الحدود التالية: 
التدريس،  )تخطيطالحدود الموضوعية: تقتصر في ممارسات التدريس عمى مجاالت  .0

صميم البيئات التعميمية، وتنفيذ التدريس، وتأمل الممارسات بيدف التنمية المينية(، وت
في حين تقتصر الدراسة في ميارات القرن الحادي والعشرين عمى تصنيفيا في مجاالت: 

 ميارات التعمم واإلنتاج، وميارات الثقافة الرقمية، والميارات الحياتية والوظيفية(.
 أبيا نية: تقتصر الدراسة في إجراءات التطبيق الميداني عمى مدينةالحدود الزمنية والمكا .6

 ىـ.0220/0226الدراسي الثاني لمعام الدراسي بالفصل 
الحدود البشرية: تقتصر الدراسة عمى عينة من معممي الرياضيات بمدارس المرحمة  .5

 .بمنطقة عسيرة التابعة لإلدارة العامة لتعميم المتوسط
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 مصطلحات الدراسة

 نارسات التدرسشيةامل

بمجموعة األنشطة والخطوات  (Beriswill, et.al, 2016:80)يعرفيا بيرسويل وآخرين  
التي يقوم بيا المعمم وفق تتابع محدد، ترتبط بعمميات بناء السيناريو التعميمي متضمنًا 

ناء صياغة األسئمة وتوقع استجابات الطالب وأساليب أدارتيا، مع تنفيذ التدريس متضمنًا ب
دارة  والتفاعالت الصفية، والتمييد لمفكرة الرئيسة لمدرس، وتوجيو الطالب لتطويرىا  األنشطةوا 

 وتقييميا.
تعرف الممارسات التدريسية إجرائيًا في الدراسة الحالية بمجموعة من السموكيات 

حادي الذكية يمكن تنميتيا وقياسيا يقوم بيا معمم الرياضيات لتنمية وقياس ميارات القرن ال
 )تخطيط، ىذه الممارسات ترتبط بمجاالت األداء التدريس في والعشرين في الرياضيات

التدريس، وتصميم بيئات تعمم، وتنفيذ التدريس، وتقويم التدريس، والممارسات التأممية 
 لمتنمية المينية(.

 مَارات الكرٌ احلادي والعشرسً

موعة الميارات الضرورية الالزم ( " بمج575: 6907يعرفيا البموي والبموي )         
توافرىا لدى معممي ومعممات الرياضيات من أجل مواكبة متطمبات الحياة في القرن الحادي 

 والعشرين، وينعكس عمى تحسين األنشطة المرتبطة بالعممية التعميمية.
بمجموعة ميارات تفرضيا طبيعة الحياة في القرن "( 063: 6905عرفيا المصعبي )وي     

ادي والعشرين عمى الطالب والطالبات، ويجب عمييم اكتسابيا، ويجب عمى المعمم الح
، وضمان أن تظير في والمعممة اكتسابيا لمتمكن من معالجتيا مع الطالب والطالبات

ممارساتو التدريسية، وتشمل: اإلبداع واالبتكار، وحل المشكالت والتفكير الناقد، والتواصل 
عموماتية واإلعالمية، وثقافة تكنولوجيا المعمومات واالتصال، والتكيف والتشاركية، والثقافة الم

والمساءلة، والميارات  واإلنتاجيةوالمرونة، والمبادرة والتوجيو الذاتي، والقيادة والمسئولية، 
 االجتماعية، وميارات استيعاب الثقافات المتعددة."

من قبل  إتقانيات التي يجب ( بمجموعة من الميارا226: 6903ويعرفيا البحراوي )     
وتتضمن ميارات التفكير الناقد  المعممين ليكونوا قادرين عمى إتقان مياميم بصورة ناجحة.
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وحل المشكالت، واالتصال والتعاون، وتوظيف وسائط التواصل والمعمومات، بما ينعكس عمى 
 تحسين أدائيم التدريسي.

وعة من الميارات التي يجب أن يتقنيا طالب وتعرف إجرائيًا في الدراسة الحالية بمجم      
المرحمة المتوسطة، ويتم معالجتيا في أنشطة وممارسات تعميم وتعمم الرياضيات، ىذه 
الميارات تفرضيا وتتطمبيا طبيعة الحياة في القرن الحادي والعشرين. وتتحدد ميارات القرن 

 الحادي والعشرين إجرائيًا في الدراسة الحالية فيما يمي:
جال التعمم واإلنتاج وتشمل ميارات التفكير الناقد وميارات التفكير اإلبداعي وميارات م .0

 حل المشكالت، وميارات التفكير الفوقي.
مجاالت الثقافة المعموماتية والرقمية، وتشمل الثقافة المعموماتية، وثقافة الميديا، وثقافة  .6

 تكنولوجيا المعمومات واالتصال، والتشاركية والتواصل.
المجاالت الحياتية الشخصية والوظيفية، وتشمل ميارات المرونة والتكيف، قيادة الذات،  .5

 التفاعل االجتماعي والثقافي، واإلنتاجية والمحاسبية.
 اإلطار اليظري والدراسات الشابكة

توضيح متغيرات الدراسة خاصة مفيوم ميارات القرن الحادي ىدف الجزء الحالي إلى     
طمقات ميارات القرن الحادي والعشرين وأىميتيا، مع توصيف مجاالت والعشرين، مع من

وميارات القرن الحادي والعشرين، مع تحديد أىميتيا وكيفية معالجتيا من قبل معممي 
وذلك بغية استنتاج قائمة الرياضيات عبر مناىج الرياضيات المطورة وفق المعايير المعاصرة، 

نمية وقياس ميارات القرن الحادي والعشرين، كما من الممارسات التدريسية لمعالجة وت
يتضمن ىذا الجزء استعراض بعض الدراسات السابقة التي يمكن االستفادة منيا في تحديد 

 أوجو الشبو واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة.
 واألٍنية وامليطلكاتمَارات الكرٌ احلادي والعشرسً: املفَوو 

ات القرن الحادي والعشرين من مخرجات العمل البحثي في العديد من المجاالت تعد ميار       
التربوية واالجتماعية واالقتصادية، ارتبطت بصورة مباشرة بطبيعة القرن الحادي والعشرين، 
ومتطمباتو، لذا قامت مؤسسة الشراكة لمقرن الحادي والعشرين بالواليات المتحدة األمريكية 

لميارات لضمان نجاح الطالب في الحياة األكاديمية والوظيفية بتحديد مجموعة من ا
والشخصية، وتضمن ميارات التفكير ) الناقد واإلبداعي وحل المشكالت(، واالجتماعية 
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والتواصل، والميارات التكنولوجية منيا االتصال وتكنولوجيا المعمومات  والبحث وميارات التعمم
عالمية، وميارات القيادة والمسئولية االجتماعية واالستقاللية اإلالثقافة  والثقافة المعموماتية و

 (.226: 6907التوجيو الذاتي ) البحراوي، ميارات و 
تنطمق ميارات القرن الحادي والعشرين من طبيعة الحياة في ظل العالم الرقمي، والذي        

التعميمية  تتصف بو الحياة في الوقت الراىن، ىذه الحياة تتطمب أن تتصف المخرجات
بمجموعة من الصفات ذات الضرورة أىميا: المواطنة الرقمية، والقدرة عمى التصميم 

 .اليندسي، واإلنتاجية في التفكير وحل المشكالت، والمعالجة النقدية لمبيانات والمعمومات
أن ميارات القرن الحادي والعشرين تنطمق   ( :Carolan, 2018)كاروالن  ويوضح          

رة التكاممية والبينية بين مجاالت المعرفة المختمفة، حيث يجب تضمينيا بصورة مباشرة من فك
وصريحة في مصفوفة المناىج الدراسية، وعدم االقتصار عمى المنيج الخفي في تنمية ىذه 
الميارات، وتتفق ىذه الفكرة مع طبيعة الرياضيات المدرسية، ومناىجيا المطورة، حيث 

مميات الرياضية منيا الترابطات الرياضية، والتي تعزز استيياب تتضمن مجموعة من الع
الطالب إلى الترابط بين المعرفة الرياضية المفاىيمية، والمعرفة الرياضية اإلجرائية، كما تعزز 
استيعاب الطالب الترابط الرياضي بين مجاالت الرياضيات ) األعداد والعمميات عمييا، 

إلحصاء واالحتمال(، كما تعزز الطالب في استيعاب الترابط بين واليندسة والقياس، والجبر، وا
الرياضيات وباقي مجاالت المعرفة من خالل المسائل والمشكالت الرياضية، واستيعاب الترابط 

 بين الرياضيات المدرسية والمواقف الحياتية.
ي ( مجموعة من منطمقات ميارات القرن الحاد556: 6906وبينت دراسة غندورة )     

والعشرين، تم استنتاجيا من مواصفات مخرجات التعمم في الطالب، إلعدادىم في ظل العالم 
 الرقمي بالقرن الحادي والعشرين، ومن بين ىذه المنطمقات ما يمي:

 .التمركز عمى إنتاج المعرفة في مواجية القضايا والمشكالت في شتى مجاالت الحياة 
 ات المعرفية يتطمب المرونة والتكيف التغير السريع في المعرفة وفي التطبيق

 واالستمرارية في العمل والتعمم والتفكير.
  الكفاءة في المجاالت األكاديمية والوظيفية والحياتية ضرورة لممشاركة الفاعمة في

 الحياة.
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  التطبيقات التكنولوجية اليائمة في جميو المجاالت تتطمب إتقان الطالب لمميارات
 ية.التكنولوجية والمعمومات

  المسئولية والقدرة عمى التكيف ضرورة لمتعامل مع األدوات الرقمية كأسس في القرن
 الحادي والعشرين الذي يتسم بكونو العصر أو العالم الرقمي.

أن ميارات القرن الحادي  (Foster,& Perotti, 2018: 8)وبينت دراسة فوستر وبروتتي     
حل المدرسة إلى التعمم الوظيفي المرتبطة بالحياة والعشرين تنطمق من االنتقال من التعمم دا

الوظيفية والشخصية لمطالب، وأن تنميتيا بمثابة تطوير لألداء المدرسي ككل، حيث يتم تطوير 
أداء المعممين، وتدريبيم عمى االستمرارية في التطوير والتغير، وانتقاليم من التكرار والعرض 

دارة التعمم، واالنتقال من المصادر الموحدة، إلى تنويع المثيرات وتنويع مصادر  إلى التيسير وا 
التعمم، مع تنويع استراتيجيات التدريس، كما يراعي انفتاح المدرسة عمى المجتمع: مشكالتو 
وقضاياه، وبناء الوعي العام لدى المعممين والطالب بيا، وممارسة التفكير في اقتراح الحمول 

بين اإلعداد األكاديمي، واإلعداد لمحياة، لبناء أنماط لمواجية تمك المشكالت، مع التكامل 
نتاج المعرفة من خالل  لمحياة، باإلضافة إلى تدريب الطالب عمى االستمرارية في التعمم وا 
أدوات التعمم الذاتي، كما تنطمق من العمل وفق النظريات القديمة في تفسير التعمم المتمركزة 

لبنائية، إلى النظرية التواصمية/ الترابطية، ىذه النظرية عمى النظريات المعرفية والسموكية وا
التي تتمركز عمى التعمم الرقمي، وبناء مجتمعات تعمم تفاعمية داخل الصف، وعد ارتباط 
دارة المعرفة، وتقييم  التعميم والتعمم بوقت أو مكان محددين، وتعزيز عمميات التشبيك وا 

 مصادرىا، وتنويعيا.
إلى أن ميارات القرن الحادي والعشرين  (Childress, 2016: 26-27)كما أشارت دراسة     

كانت نتاجًا لمراجعة العديد من األنظمة التعميمية عبر تحميل نتائج العديد من المسابقة 
الدولية في المواد المحورية: المغة األم والمغات األجنبية والعموم والرياضيات، وتوصمت 

جموعة من المؤشرات يجب العمل عمييا خالل البرامج عمميات التحميل والتقويم إلى م
التعميمية أىميا: ضرورة االنتقال إلى مفيوم مجتمعات صناعة المعرفة، وأن إعداد الطالب 
لمعمل في المستقبل يرتبط بامتالك مقومات صناعة المعرفة، وامتالك عمميات جمع وتحميل 

ية واألكاديمية، والمرونة في توظيف البيانات، والقدرة عمى التكيف مع التغيرات الوظيف
التكنولوجيا في جميع مجاالت الحياة، وامتالك ميارات الذكاء االصطناعي، والقدة عمى 
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الشعور بالمشكالت في البيئة المحيطة، والمشاركة اإليجابية في اتخاذ القرار نحوىا، كما 
 ة عمى اإلنتاجية.يراعي االنتقال من مفيوم الوظائف التقميدية إلى الوظائف القائم

وتكمن أىمية ميارات القرن الحادي والعشرين في كونيا أحد متطمبات القدرة عمى الحياة      
والنجاح في امتالك مقومات االستمرارية خاصة في ظل مشكالت ذات مستويات معقدة، 

بين  وتشابك المعرفة وتطبيقاتيا، وسرعة تغيرىا، كما تعد ميارات القرن الحادي والعشرين من
مؤشرات القدرات التنافسية لمطالب خاصة في العموم والرياضيات، حيث إن تدني مستويات 

يرجع إلى القصور في تمبية ممارسات  TIMSS, PISAالطالب في المسابقات الدولية منيا 
تنمية ميارات القرن الحادي والعشرين، ىذه الميارات ضرورة لبناء القدرات التنافسية لمدول 

مج التعميمية في المواد الدراسية، لذا ركزت الدول عمى االستفادة من التعميمية والبراواألنظمة 
نتائج المسابقات الدولية في تبني معايير معاصرة في تطوير العموم والرياضيات، وتطوير 
المناىج  الدراسية، وتطوير جوانب وأساليب التقويم، مع تطوير البيئات التعميمية، بالتزامن مع 

 (.639: 6906)اليويش، ممارسات المعممين تحسين
تنمية ميارات القرن الحادي والعشرين بضرورة االنتقال من قياس و كما ترتبط أىمية      

الخبرات التعميمية المبنية عمى الحقائق وكثرة المفاىيم إلى المناىج الدراسية المبينة عمى 
أن يكتسبيا الطالب، وبالتالي يمكن الميارات، مع ربط ىذه الميارات بمجموعة من القيم يجب 

ترجمة ميارات القرن الحادي والعشرين إلى مجموعة من المجاالت والمعايير، وصياغة 
مصفوفة من المؤشرات لتنظيم المحتوى العممي، مع صياغة األنشطة التعميمية داخل المحتوى 

ه الممارسات ترتبط العممي، باإلضافة إلى ترجمتيا في مجموعة من الممارسات التدريسية، ىذ
بصورة مباشرة بتنمية وقياس الميارات، حيث إن االستراتيجيات التقميدية في التدريس ال 
تراعي التمييز بين تدريس المفاىيم، وتدريس الميارات، وتدريس التعميمات، فالمفاىيم تتطمب 

ن تنمية تمثيالت متنوعة، وأنماط تعمم متكاممة، وعمميات التجريب واليدويات، في حين أ
الميارات تتطمب عمميات المحاكاة والنمذجة والتدريب، أما التعميمات فتتطمب عمميات 

 .(Nicholls, et.al, 2016: 1058)االستقراء واالستقصاء والتطبيق العممي 
 ميارات القرن الحادي والعشرين

حيث أشارت في استعراض ميارات القرن الحادي والعشرين،  العديد من الدراسات تباينت      
إلى مجموعة ميارات التفكير اإلبداعي، حل المشكالت والتفكير  (067: 6904حسن )دراسة 
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الناقد، والحجية، واتخاذ القرار، التفكير فوق المعرفي، التفكير المستقبمي، الثقافة التكنولوجية 
ونة والتكيف، والثقافة اإلعالمية، التوجو والتنظيم الذاتي، التعاون والتواصل الرياضي، والمر 

 الميارات االجتماعية واالقتصادية، اإلنتاجية، والقيادة والمسئولية.
ميارات القرن الحادي والعشرين في مجموعة  (Carolan, 2018: 80-82)وحدد كاروالن     

من ميارات االستدالل التحميمي، واإلبداع، والتواصل، وتكنولوجيا المعمومات واالتصال، 
وبينت  المرونة والتكيف، وتوجيو/ تنظيم الذات، والتشاركية والتعاون.والتكامل التقني، و 

( أن ميارات القرن الحادي والعشرين ترتبط بمحتوى القرن الحادي 635: 6906)اليويش، 
والعشرين القائم عمى الوعي والثقافية وثقافة العمل والتفكير، كل ذلك يتم ترجمتو في المواد 

يارات التعمم والتفكير) الناقد واإلبداعي وحل المشكالت، ميارات المحورية، مع التركيز عمى م
تعمم المحتوى، ميارات تقييم مخرجات التفكير، ميارات توظيف األدوات الرقمية في التعمم، 
ميارات تنظيم عمميات االستذكار(، وميارات تكنولوجيا المعمومات واالتصال ) الوصول 

رفة، تقييم المعرفة، والتواصل مع اآلخرين عبر وساط لممعرقة، انتاج المعرفة، إدارة المع
المعرفة(، والميارات الحياتية ) القيادة، المساءلة، األخالق، المسئولية، اإلنتاجية، التكيف، 

 التواصل، التوجيو الذاتي والمسئولية االجتماعية(.
الحادي ( مجموعة من ميارات القرن 04: 6907) الخشاتيوقدمت دراسة بينت دراسة      

والعشرين في مجاالت التفكير وتشمل: اإلبداع واالبتكار، وحل المشكالت والتفكير الناقد، 
وتشمل الثقافة المعمومات ووسائط اإلعالم،  تكنولوجياالتواصل والتعاون، ومجاالت ميارات 

رات المعموماتية، وثقافة وسائل اإلعالم، وثقافة تكنولوجيا المعمومات واالتصال، ومجاالت ميا
الحياة والمينة، وتشمل المرونة والتكيف، المبادرة والتوجيو الذاتي، والميارات االجتماعية 

 والميارات عبر الثقافات، واإلنتاجية والمساءلة، وميارات القيادة والمسئولية.
 معمم الرياضيات وميارات القرن الحادي والعشرين     
ذج ميارات القرن الحادي والعشرين قد ( أن نمو 5: 6905) المساعيدوبينت دراسة      

مب االنتقال من األدوار التقميدية في العروض ونفل يتط فرض تغيرًا في أدوار المعمم، حيث
، Information Providerالخبرات إلى مجموعة من األدوار الرئيسة منيا: مقدم لممعمومات 

، The Assessor لمقيموا، The Facilitator، والميسر The Role Model توفير النموذج

هذه األدوار تركز على ، The Resource Developer ومطور المصادر، The Plannerوالمخطط 

 معالجة المهارات التالية:
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 المهارات األساسية: القراء والكتابة والعمليات الحسابية، والثقافة العلمية والرقمية. .4
 الناقد واإلبداعي.الكفاءات: التعاون والتواصل وحل المشكالت والتفكير  .1
 السمات الشخصية: القيادة، والتكيف، والمثابرة والمغامرة، وحب االستطالع. .1

( أن معالجة ميارات القرن الحادي والعشرين عمى 044: 6905وبينت دراسة المصعبي )    
مستوى عناصر المنيج ) األىداف والمحتوى واألنشطة والتدريس والتقويم( تتطمب أن تتصف 

لمعممين بمجموعة من المميزات تختمف عن النظرة التقميدية لمتدريس من بينيا: ممارسات ا
تخطيط التدريس لميارات القرن الحادي والعشرين، حيث يجب أن يركز في تخطيط الوحدات 
والدروس عمى الميارات، مع مراعاة األولوية والتنويع وفق احتياجات وقدرات الطالب في 

، كما تتطمب تنويع التدريس في مجاالت المثيرات المفظية والسمعية المراحل التعميمية المختمفة
والبصرية والتجريبية، وفقًا لمميارات ووفقًا لمتفضيالت المعرفية لدى الطالب، وتتطمب تصميم  
وتنويع األدوات ومصادر التعمم التقميدية والرقمية، مع إدماج التقنية في الموقف التعميمي 

ت القرن الحادي والعشرين، ويراعي أن ينتقل المعمم من فكرة كونو خبيرًا باعتبارىا ركيزة ميارا
في تقل المعرفة المتضمنة في المحتوى العممي لميسر لمطالب في االنخراط في الموقف 
التعميمي والتفاعل مع المصادر واألدوات والخبرات التعميمية بيدف التفكير والبحث والتواصل 

تقان ميارات ولنجاح ذلك عمى اوالتعمم.  لمعمم تدريب الطالب عمى بناء مجتمعات التعمم، وا 
   التعمم الذاتي، والتمكن من ميارات التعاون والتواصل.

أن تنمية ميارات القرن الحادي  (Greiff,& Kyllonen, 2016: 15-16)كما أوضحت دراسة    
ريس والتقويم، حيث والعشرين يرتبط بتحسين ممارسات التدريس لدى المعمم في مجاالت: التد

إن تطوير ممارسات التقويم يعزز تطوير ممارسات المعمم في مجاالت األداء التدريسي بصفة 
حيث يراعي االنتقال من التقويم المتمركز عمى االختبارات التحصيمية إلى التقويم ، عامة

م التواصل، المتمركز الميام الحقيقية، وتشمل العروض التقديمية، واألنشطة التعاونية، وميا
واالختبارات القصيرة، واالختبارات التراكمية، والميام الرقمية، واألنشطة البحثية في المحتوى 

كما يراعي االنتقال من مفيوم تقويم التعميم، إلى التقويم كجزء من العممية التعميمية، العممي، 
رسات تمثل مدخاًل وبالتالي فإن ممارسات التقويم جزء من الممارسات التدريسية، ىذه المما

 ميمًا بتحسين مستويات ممارسات المعممين لتنمية ميارات القرن الحادي والعشرين.
أن ممارسات المعمم لتنمية ميارات  (Rosefsky& Opfer, 2012: 8-9)وبينت دراسة        

، مع تكامل القرن الحادي والعشرين ترتبط بجعل المناىج الدراسية مرتبطة بصورة مباشرة
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ة دمج تمك الميارات بين المواد الدراسية من خالل المدخل البيني، مع تحديد الميارات عممي
المرتبطة بالمادة الدراسية ويمكن تنميتيا بصورة مباشرة، والميارات التي يمكن تنميتيا بصورة 
غير مباشرة، وتنمية ميارات التفكير كخطوة أساسية لتعزيز ميارات القرن الحادي والعشرين، 

ون مشجيع الطالب في تطبيق ما تعمموه، وتدريب الطالب عمى كيف يفكرون وكيف يتعممع ت
ميارات قياس ميارات القرن الحادي  إتقانذاتيًا، وتدريب الطال عمى العمل في فريق، مع 

 والعشرين، وتوظيف التكنولوجيا في ممارسات التعميم والتعمم.
والعشرين تمثل مجموعة من الميارات  وانطالقًا مما سبق فإن ميارات القرن الحادي   

والحياتية، األساسية في مجاالت التفكير وحل المشكالت والثقافة الرقمية والميارات الوظيفية 
مناىج الرياضيات المدرسية،  معالجات محتوى وقياسيا خاللالميارات يمكن تنميتيا  ىذه

ط التدريس وبناء البيئات وتتطمب تطويرًا في ممارسات معممي الرياضيات في مجاالت تخطي
 التعميمية المحفزة لمتفكير والمشاركة والتواصل، ومجاالت تقويم األداء.

 العربية واألجيبية الدراسات الشابكة

 (2012) والبلوي البلويدراسة 

ىدفت الدراسة إلى تحديد ميارات القرن الحادي والعشرين الالزم توافرىا لدى عينة عددىا    
لرياضيات بالمرحمة االبتدائية بمدينة تبوك. وركزت الدراسة عمى ميارات ( من معممات ا63)

التعمم واإلبداع، وميارات الحياة والمينة، وميارات المعمومات واإلعالم والتقنية. واعتمدت 
الدراسة عمى المنيج الوصفي، وتم إعداد بطاقة مالحظة لدراسة االحتياجات التدريبية 

نتائج الدراسة ضعف مستوى المعممات في بعض ميارات القرن لمعممات الرياضيات، وبينت 
الحادي والعشرين، وفي ضوء نتائج الدراسة تم إعداد تصور لبرنامج تدريبي مقترح لتنمية 

 ميارات معممات الرياضيات في المرحمة االبتدائية.
 (2012) الزٍراىيدراسة 

ت التدريسية لمعممي الرياضيات إلى وضع تصور مقترح لتطوير الممارساىدفت الدراسة       
في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين. وتم إعداد استبانة وتطبيقيا عمى عينة عددىا 

( من المشرفين التربويين والمشرفات بمدينة مكة المكرمة، وتوصمت نتائج الدراسة إلى 63)
سطة بصفة ان الممارسات المرتبطة بميارات القرن الحادي والعشرين جاءت بدرجة متو 
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عامة، في حين جاءت بعض الممارسات التدريسية بدرجة ضعيفة، وتم وضع تصور مقترح 
 قائم عمى التنمية المينية لتطوير ممارسات معممي الرياضيات.

 (2012) خليل واألشكرو احلنيد عبددراسة 

 ىدفت الدراسة بناء برنامج مقترح قائم عمى ميارات القرن الحادي والعشرين، وقياس   
تخصص  من الطالب المعممين (59) عددىا فاعميتو في تنمية األداء التدريسي لدي عينة

. واعتمدت الدراسة عمى المنيج التجريبي مجموعة عموم بكمية التربية جامعة بني وليد بميبيا
وتبنت الدراسة ميارات القرن الحادي والعشرين في البرنامج المقترح، وتم تجريبية واحدة، 

ى مجموعة من الممارسات التدريسية يمكن تنميتيا وقياسيا، وبينت نتائج الدراسة ترجمتيا إل
فاعمية البرنامج المقترح في تطوير مجاالت األداء التدريسي لدى الطالب. وأوصت الدراسة 
بضرورة تبني مدخل ميارات القرن الحادي والعشرين في برامج إعداد وتدريب الطالب 

 تيم التدريسية.المعممين بغية تطوير ممارس
 (2012) اخلشاتيدراسة 

تعّرف درجة امتالك معممي المغة العربية في األردن لميارات القرن ىدفت الدراسة إلى     
الحادي والعشرين من وجية نظر مديري المدارس والمشرفين التربويين، إذ تكونت عينة 

ارىم بالطريقة القصدية. وجرى ( مشرًفا ومشرفًة، تم اختي06) مديًرا ومديرًة،( 63) الدراسة من
فن التعميم، وميارات الثقافة استبانة لقياس ميارات  وتم إعداداستخدام المنيج الوصفي، 
وبينت نتائج الدراسة تدني مستوي امتالك عينة الدراسة لبعض الرقمية، والميارات الحياتية. 

تياجات التدريبية ميارات القرن الحادي والعشرين. وأوصت الدراسة بضرورة دراسة االح
لممعممين، مع تصميم دورات تدريبية حول ممارسات التدريس المرتبطة بميارات القرن 
الحادي والعشرين، مع تضمين ميارات القرن الحادي والعشرين في مصادر التعمم خاصة دليل 

 التدريس.
 (2012)الغامدي دراسة 

جو معممات الرياضيات تحديات التي تواىدفت الدراسة إلى دراسة االحتياجات التدريبية وال     
القرن الحادي والعشرين. واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي،  في ضوء معالم

( من معممات الرياضيات لجميع المراحل التعميمية بمدينة 252وتكونت عينة الدراسة من )
في ميارات القرن ض. وأظيرت نتائج الدراسة أن درجة احتياج معممات الرياضيات الريا



 م0202( 68) -3ج-عدد يونيو                                         ...         تقييم مستوى الممارسات التدريسية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 4411 - 

الحادي والعشرين جاءت بدرجات مرتفعة ومتوسطة، كما بينت نتائج الدراسة عدم وجود فروق 
ذات داللة إحصائية بين استجابات معممات الرياضيات تعزي لمتغيرات المرحمة التعميمية 

 وعدد سنوات الخبرة الدراسة.والتخصص، والمؤىل العممي، 
 (2012دراسة عبدالعال )

في تنمية بعض  6فت الدراسة إلى بناء وقياس فعالية برنامج معزز بأدوات الويبىد   
( طالبًا وطالبة بقسم الرياضيات شعبة 29ميارات القرن الحادي والعشرين لدى عينة عددىا )

التعميم األساسي بكمية التربية جامعة عين شمس، واعتمدت الدراسة عمى المنيج التجريبي 
وركزت الدراسة عمى ميارات: التعاون والتشارك، التفكير الناقد ة(، مجموعة واحدة )تجريبي

وبينت نتائج وحل المشكالت، الثقافة المعموماتية، وثقافة تكنولوجيا المعمومات واالتصال(، 
فاعمية البرنامج في تنمية بعض ميارات القرن الحادي والعشرين لدى الطالب الدراسة 

 المعممين تخصص رياضيات.
 (2012طي ي )دراسة احل

معممي العموم بالمرحمة دى عينة من إلى تقويم األداءات التدريسية لت الدراسة ىدف    
واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي  ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين، فيالمتوسطة 
 مياراتاستبانة لقياس بعض ميارات القرن الحادي والعشرين وتمثمت في  وتم إعداد التحميمي

الكمبيوتر واستخدامو، الميارات التشاركية، ميارات التواصل، ميارات  المجاالت الرئيسة:
نتائج الدراسة وجود تدني في مستوى األداء التدريسي المرتبط بمعالجة التفكير، وبينت 

ضرورة العمل عمى تحسين أداءات تدريس ميارات القرن الحادي والعشرين. وأوصت الدراسة ب
 .المرحمة المتوسطة بما يتناسب مع ميارات القرن الحادي والعشرينمعممي العموم ب

 (2012اهلوسش )دراسة 

ىدفت الدراسة إلى تحديد ميارات القرن الحادي والعشرين الالزم توافرىا في أداء      
مواجية دي والعشرين يحتاج ميارات معقدة لالمعممين، انطالقًا من أن النجاح في القرن الحا

جديدة، مع تحديد االحتياجات التدريبية لممعمم في ضوء ميارات القرن الحادي التحديات ال
واعتمدت الدراسة في تحديد االحتياجات التدريبية عمى استبانة في تمك الميارات،  والعشرين،

( من المشرفين التربويين في جميع 697( من المعممين و)6903تم تطبيقيا عمى عدد)
وخمصت  بمدارس جميع المراحل التعميمية بمنطقة الرياض،التخصصات والمواد الدراسية 
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الدراسة إلى مراعاة حدوث عمميتي التعميم والتعمم في بيئة القرن الحادي والعشرين التي تحتم 
تعميم المواد الدراسية من خالل العالم الحقيقي، وانتقاء أمثمة واقعية، واالبتعاد عن التجريد 

س والمناىج التقميدية، مع ضرورة استخدام األدوات والمقاييس واالفتراضات القائمة في المدار 
ىذه الميارات من جانب، والعمل عمى تنميتيا لدى  إتقانلتقييم مستويات المعممين في 

 الطالب من جانب آخر.
 (2012دراسة املصع ي )

تحديد مستوى األداء التدريسي لدى عينة عشوائية من معممات  ىدفت الدراسة إلى      
عموم بالمرحمة االبتدائية في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين. واعتمدت الدراسة عمى ال

ئية بمدينة ( من معممات المدارس االبتدا50المنيج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من )
في قياس األداء التدريسي عمى اختبار تقويم األداء التدريسي في  نجران. واعتمدت الدراسة

لقرن الحادي والعشرين، وبطاقة مالحظة األداء التدريسي في ضوء ميارات ضوء ميارات ا
وبينت نتائج الدراسة تدني مستوى أداء المعممين في ضوء ميارات  القرن الحادي والعشرين.

القرن الحادي والعشرين، مما يشير إلى القصور في معالجة ىذه الميارات من قبل المعممين، 
 نفيذ وتخطيط وتقويم التدريس.وعدم مراعاتيا في مجاالت ت

 (Beriswill, et.al, 2016) بريسوسل وآخرسً دراسة

( من المعممين  تخصص لغة إنجميزية في معيد 04ىدفت الدراسة إلى تدريب عدد )    
التدريب المباشر، وركز المعممين عمى ميارات القرن الحادي والعشرين، واعتمد البرنامج عمى 

ضمين إطار معرفي حول ميارات القرن الحادي والعشرين، مع تقديم البرنامج التدريب عمى ت
بعض استراتيجيات التدريس المرتبطة بتنميتيا منيا: التعمم النشط، والتعمم المختمط، والتعمم 
الحقيقي، وتنويع التدريس الموقفي، والفصل المقموب/ المعكوس، واأللعاب التعميمية، والتعمم 

 واستراتيجيات الكتابة، لتحصيمية، والتعمم المتمركز عمى المشكمة،المتمركز عمى المجموعات ا
دارة األنشطة التعميمية، واالنتقال إلى التقويم  كما تضمن البرنامج أساليب بناء الدافعية، وا 

، وخمصت نتائج الدراسة إلى فاعمية برامج التنمية المينية في تحسين المتمركز عمى األداء
 ن في تنمية ميارات القرن الحادي والعشرين.األداء التدريسي لممعممي
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 (2012دراسة البحراوي )

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مستوى امتالك ميارات القرن الحادي والعشرين لدى       
( من الطالب المعممين والطالبات المعممات بكمية التربية والعموم قسم 057عينة عددىا )

ربية والدراسات القرآنية بجامعة القصيم، واعتمدت الدراسة التعميم األساسي تحصص المغة الع
عمى المنيج الوصفي التحميمي في تحقيق ىدف الدراسة، وتم إعداد استبانة كأداة الدراسة في 

ير الناقد كمستوى عينة الدراسة في ميارات التف انات من العينة، وبينت الدراسة أنجمع البي
جاء بدرجة عالية، في حين  ، والتعاون والعمل في فريقوحل المشكالت، واإلبداع واالبتكار

جاء مستوى عينة الدراسة في ميارات التكنولوجيا والثقافة المعموماتية بدرجة متوسطة، 
وأوصت الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات حول مستويات ممارسة المعممين لميارات القرن 

 يا.الحادي والعشرين، والصعوبات التي تواجو معالجت
 (Aslan, 2019)دراسة أصالٌ 

ىدفت الدراسة عن تقصي إمكانية توظيف وفاعمية استراتيجيات التدريس الفعال في تنمية     
ميارات القرن الحادي والعشرين. واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي من خالل متابعة 

اي بتركيا، ) كيمياء( في جامعة آق سر  ( من الطالب المعممين تخصص العموم55عدد )
ومتابعتيم في الدروس الميدانية بالمدارس، واعتمدت الدراسة عمى أسموب المقابمة المغمقة 
مع مناقشة عينة الدراسة لجمع البيانات. وبينت نتائج الدراسة أن التدريس الفعال يؤدي 
بالضرورة إلى اكتساب ميارات القرن الحادي والعشرين شريطة مراعاة المعممين ألنشطة 

ارسات تخطيط التدريس، وصياغة األسئمة، وبناء البيئات المحفزة، وتصميم األنشطة ومم
 التعميمية بمشاركة الطالب. 

 (Wittea, et.al, 2015)دراسة واستا وآخرسً  

ىدفت الدراسة إلى استكشاف برامج إعداد المعمم وعالقتيا بتنمية ميارات القرن الحادي      
مى دراسة الحالة لبرامج جامعة األبحاث بالواليات المتحدة والعشرين، واعتمدت الدراسة ع

بالمرحمة  في تخصصات المغة اإلنجميزية والعموم والرياضيات والدراسات االجتماعية األمريكية
، كما شممت البرامج والدورات التدريبية لمقدمة لتخصصات المواد المحورية والعممية الثانوية

ميارات القرن الحادي والعشرين في المنيج استكشاف  والنوعية. واعتمدت الدراسة عمى
المقرر والمنيج الخفي، وبينت نتائج الدراسة عدم وجود قصدية خالل معالجات المنيج 
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والبرامج المقررة في إعداد المعممين، مما ينعكس عمى أوجو القصور في معالجتيا خالل 
  يا لدى الطالب.ممارسات المعممين التدريسية، والقصور في تنميتيا وقياس

 (2012دراسة عبيدة وصرية )

ىدفت الدراسة إلى إعداد برنامج مقترح قائم عمى استخدام التعمم األصيل في الرياضيات     
وبيان أثره عمى تنمية ميارات القرن الحادي والعشرين لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية. وتم 

دسة والقياس المقررة عمى طالب الصف اإلحصاء واالحتمال، والين بناء البرنامج في وحدتي
، ولقياس ميارات القرن الحادي والعشرين تم إعداد اختبار مواقف حياتية في األول المتوسط

الرياضيات مقترنًا بجداول مقاييس التقدير، وبتطبيق أدوات الدراسة كان من بين أىم النتائج 
( بين متوسطي درجات α ≤ 9090)داللة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار ميارات القرن الحادي 
وبحساب  والعشرين بصفة عامة ومياراتيا كل عمى حده لصالح تالميذ المجموعة التجريبية.

كبر حجم األثر مما يدل عمى األىمية  قيمة حجم األثر لقياس األىمية التربوية لمبرنامج تبين
التربوية والداللة العممية لمبرنامج القائم عمى استخدام التعمم األصيل في تدريس الرياضيات 

 عمى تنمية ميارات القرن الحادي والعشرين لدى تالميذ الصف األول المتوسط.
 تعكيب على الدراسات الشابكة 

ابقة في أىمية تناول ميارات القرن الحادي تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات الس .0
والعشرين كمدخل في تقييم وتطوير الممارسات التدريسية، وتختمف معيا في كون 
الدراسات السابقة تضمنت بعض ميارات القرن الحادي والعشرين، أو تناولت ميارات 

مع اليدف من الدراسة، في حين تركز القرن الحادي والعشرين وفق مواءمة تتفق 
 الدراسة الحالية عمى ميارات القرن الحادي والعشرين كاممة.

ركزت بعض الدراسات عمى تحديد مستوى الممارسات التدريسية في العديد من المواد  .6
الدراسية منيا الرياضيات، واتفقت الدراسة الحالية مع دراسات الرياضيات في اليدف 

ة، حيث ركزت بعض الدراسات ولكنيا اختمفت في الحدود الموضوعية، والحدود البشري
عمى المشرفين التربويين أو القيادات المدرسية، في حين تركز الدراسة الحالية عمى 
عينة من معممي الرياضيات، كما اختمفت مع الدراسات السابقة في الرياضيات في 
المرحمة التعميمية، كما ركزت بعض الدراسات عمى فترة اإلعداد لمطالب المعممين في 
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ضيات المدرسية، في حين تركز الدراسة الحالية عمى معمم ال رياضيات أثناء الريا
الخدمة، والتركيز عمى برامج التنمية المينية لمواجية أوجو القصور في برامج اإلعداد 

 والدورات التدريبية القائمة.
 ميَجية وإجراءات الدراسة

 ميَج الدراسة

المرتبطة لدراسة متغيرات الدراسة  يي التحميماعتمدت الدراسة الحالية عمى المنيج الوصف   
حادي والعشرين، وتحديد المتطمبات لتضمينيا ومعالجتيا في ممارسات بميارات القرن ال

التدريس والتعميم بمقررات الرياضيات المدرسية، مع توضيح مفيوم الممارسات التدريسية في 
ن الحادي والعشرين في تدريس الرياضيات وميام معمم الرياضيات في معالجة ميارات القر

الرياضيات، وذلك استنتاجًا لقائمة الممارسات التدريسية يمكن توظيفيا في ضوء تمك 
الميارات، وترجمتيا في صورة أداة لجمع البيانات حول ممارسات معممي الرياضيات بالمرحمة 

 المتوسطة.
 ()استبياىُ أداة الدراسة

موجو إلى معممي ومشرفي  ولبيانات عمى استبياناعتمدت الدراسة الحالية في جمع ا    
 الرياضيات، وتم بناء األداة في ضوء الخطوات التالية:

 بياء قائنة املنارسات التدرسشية

لإلجابة عن السؤال األول: ما الممارسات التدريسية التي يجب القيام بيا من قبل       
قرن الحادي والعشرين؟ تم استقراء معممي الرياضيات بالمرحمة المتوسطة في ضوء ميارات ال

العديد من الدراسات حول ميارات القرن العشرين ودمجيا في المعالجات التدريسية منيا 
قائمة الممارسات  مجاالت وتوصيف(، ودراسة، وتم التوصل إلى 6902دراسة عبيدة وصيرة )

( قائمة مجاالت 0ويبين جدول ) ،التي يجب القيام بيا من قبل معممي الرياضيات التدريسية
الرياضيات في ضوء تنمية ميارات القرن الحادي والعشرين  التدريسية لمعمميالممارسات 
 لدى الطالب:
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 ( 4خسٔل)

 ٔصف يدبالد انًًبضؼبد انزسضٚؽٛخ نًؼهًٙ انطٚبظٛبد

ػسز  انٕصف  انًدبالد

 انًؤشطاد

انًدبل األٔل:  ررطٛػ 

انزسضٚػ فٙ ظٕء 

يٓبضاد انمطٌ انحبز٘ 

 شطٍٚٔانؼ

انؽهٕكٛبد اإلخطائٛخ انزٙ ٚمٕو ثٓب يؼهى انطٚبظٛبد 

يزعًُخ أحس يٓبضاد انمطٌ انحبز٘  انسضغنجُبء ذطخ 

ٔانؼشطٍٚ ٔرطرجػ ثجؼط انًدبالد انفطػٛخ يُٓب: 

اَزمبء انرجطاد انزؼهًٛٛخ، ثُبء انؽُٛبضٕٚ انزؼهًٛٙ 

نرطخ انسضغ، صٛبغخ األؼئهخ انصفٛخ ٔرصًٛى أَشطخ 

 نًصبزض ٔانٕؼبئػ انزمهٛسٚخ ٔانطلًٛخ.انزؼهى، رٕفٛط ا

41 

انًدبل انثبَٙ: إزاضح 

يًبضؼبد انزؼهى 

 انصفٛخ 

انؽهٕكٛبد اإلخطائٛخ انزٙ ٚمٕو ثٓب يؼهى انطٚبظٛبد 

نزٕفٛط ثٛئخ رؼهًٛٛخ خبشثخ ٔيشٕلخ نهطالة ثعٚبزح 

انسافؼٛخ نهزؼهى ٔانزفكٛط ٔانجحث ٔاالؼزمصبء ثغطض 

نؼشطٍٚ ٔزيدٓب فٙ رًُٛخ يٓبضاد انمطٌ انحبز٘ ٔا

 انًٕالف انزؼهًٛٛخ.

1 

انًدبل انثبنث: رُفٛص 

انزسضٚػ فٙ ظٕء 

يٓبضاد انمطٌ انحبز٘ 

 ٔانؼشطٍٚ

انؽهٕكٛبد اإلخطائٛخ انزٙ ٚمٕو ثٓب يؼهى انطٚبظٛبد فٙ 

رٕظٛف االؼزطارٛدٛبد انزسضٚؽٛخ انًالئًخ نزًُٛخ 

يٓبضاد انمطٌ انحبز٘ ٔانؼشطٍٚ نسٖ انطالة، 

رطٕٚط انًؼطفخ انطٚبظٛخ انًفبًْٛٛخ ثبإلظبفخ إنٗ 

 ٔاإلخطائٛخ ثسضخخ يٍ انؼًك ٔاالرمبٌ نسٖ انطالة.

41 

انًدبل انطاثغ: رمٕٚى 

األزاء نهطالة ٔانًؼهى 

فٙ ظٕء يٓبضاد 

انمطٌ انحبز٘ 

 ٔانؼشطٍٚ

انؽهٕكٛبد اإلخطائٛخ انزٙ ٚدت أٌ ٚمٕو ثٓب يؼهى 

انطٚبظٛبد نزمٕٚى يؽزٕٚبد ًَٕ ٔإَدبظ انطالة فٙ 

ظٕء يزطهجبد رًُٛخ يٓبضاد انمطٌ انحبز٘ ٔانؼشطٍٚ 

يٍ خبَت، ٔانؽهٕكٛبد اإلخطائٛخ انزٙ ٚدت أٌ ٚمٕو 

ثٓب نزمٕٚى انزسضٚػ ٔرمٕٚى يًبضؼبرّ انزسضٚؽٛخ شارٛبً 

 ثغطض انزًُٛخ انًُٓٛخ نًؼبندخ رهك انًٓبضاد.

41 

انًدبل انربيػ: 

يؼٛمبد رطٕٚط 

يًبضؼبد انزسضٚػ فٙ 

 ظٕء يٓبضاد انمطٌ

 انحبز٘ ٔانؼشطٍٚ

انزحسٚبد انزٙ رٕاخّ يؼهًٙ انطٚبظٛبد فٙ يؼبندخ 

يٓبضاد انمطٌ انحبز٘ ٔانؼشطٍٚ فٙ يًبضؼبرّ 

انزسضٚؽٛخ ػهٗ يؽزٕٖ يدبالد: ررطٛػ انزسضٚػ، 

ٔإزاضح يًبضؼبد انزؼهى، ٔرُفٛص انزسضٚػ، ٔرمٕٚى 

 األزاء ٔفك يٓبضاد انمطٌ انحبز٘ ٔانؼشطٍٚ.

1 

 11 إخًبنٙ

ف من االستبيان: ىدف االستبيان تقييم ممارسات التدريس لدى معممي الرياضيات اليد    
بالمرحمة المتوسطة في ضوء معالجة وتنمية ميارات القرن الحادي والعشرين لدى الطالب في 
دارة ممارسات التعمم الصفية، وتنفيذ التدريس، وتقويم األداء في  مجاالت: تخطيط التدريس، وا 

 ة تمك الميارات لدى الطالب.ضوء متطمبات تنمي
تم ترجمة قائمة الممارسات التدريسية السبقة اإلشارة إلييا في : محتوى االستبيان     

االستبيان جزأين، األول ارتبط ببيانات عينة الدراسة ومتغيراتيا، ، وتضمن االستبيانمحتوى 
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ليكرت الخماسي في حين ارتبط الثاني بمفردات االستبيان، وتم صياغة استخدام تدريج 
، ومتوفرة بدرجة متوسطة 2، ومتوفرة بدرجة كبيرة =3لالستجابة ) متوفردة بدرجة كبيرة جدًا=

(. وتم صياغة االستبيان في 0، ومتوفرة بدرجة ضعيفة جدًا= 6، متوفرة بدرجة ضعيفة =5=
 صورتو األولية تمييدًا لحساب الصدق والثبات.

الصدق يعني أن تقيس األداة ما وضعت لقياسو، تم : لما كان االستبانة صدق وثبات     
عرض االستبيان عمى مجموعة من المختصين في المناىج وطرق التدريس والقياس النفسي 

ة المغوية، (، وتم إجراء المالحظات، حيث ارتبطت تمك المالحظات بالصياغ05وعددىم )
االستجابات عند تطبيقيا  لما كان ثبات األداة يعني أن تعطي نفسو  وتكرار بعض المفردات،

اخ، وكانت النتائج تحت نفس الظروف، تم حساب ثبات االستبيان باستخدام معامل ألفا كرونب
 ( التالي:6كما في جدول )

 (1خسٔل)

 يؼبيم أنفب كطَٔجبخ نحؽبة ثجبد األزاح 

 انًدبالد
ػسز 

 انًفطزاد

يؼبيم أنفب 

 كطَٔجبخ

بضاد انمطٌ انحبز٘ انًدبل األٔل:  ررطٛػ انزسضٚػ فٙ ظٕء يٓ

 ٔانؼشطٍٚ
41 1.191 

 1.141 1 انًدبل انثبَٙ: إزاضح يًبضؼبد انزؼهى انصفٛخ

انًدبل انثبنث: رُفٛص انزسضٚػ فٙ ظٕء يٓبضاد انمطٌ انحبز٘ 

 ٔانؼشطٍٚ
41 1.114 

انًدبل انطاثغ: رمٕٚى األزاء نهطالة ٔانًؼهى فٙ ظٕء يٓبضاد انمطٌ 

 انحبز٘ ٔانؼشطٍٚ
41 1.111 

دبل انربيػ: يؼٛمبد رطٕٚط يًبضؼبد انزسضٚػ فٙ ظٕء انً

 يٓبضاد انمطٌ انحبز٘ ٔانؼشطٍٚ
1 1.111 

 1.919 11 إخًبنٙ األزاح

 اجملتنع األصلي وعيية الدراسة 

تكون المجتمع األصمي من جميع معممي ومشرفي الرياضيات في بالمممكة العربية     
معممي ومشرفي الرياضيات بالمرحمة ( من 35من )عينة الدراسة  توتكونالسعودية، 
 ( وصف العينة كما يمي:5)جدول ارىم بصورة عشوائية، ويبين ، تم اختيالمتوسطة
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 ( 1خسٔل )

 ٔصف ػُٛخ انسضاؼخ

ٔصف انؼُٛخ ٔفمبً نؼسز ؼُٕاد   ٔصف انؼُٛخ ٔفمبً نهٕظٛفخ

 انرجطح

 ٔصف انؼُٛخ ٔفمبً نهًؤْم انؼهًٙ

 19 ٕغثكبنٕضٚ 44 ؼُٕاد 1حزٙ  9 يشطف 

 41 زثهٕو زضاؼبد 11 ؼُٕاد 41-1 11 يؼهى

 41 يبخؽزٛط ٔزكزٕضاِ 41 ؼُٕاد فأكثط 41

 11إخًبنٙ = 

 إجراءات التطبيل امليداىي 

ه، عمى عينة 0229/0220تمت توزيع األداة في الفصل الدراسي األول لمعام الدراسي     
فردات، كما تم التواصل عبر الدراسة، وتم تقديم اليدف من الدراسة، وتوضيح بعض الم

وسائط التواصل االجتماعي مع عينة الدراسة لمناقشة التساؤالت واالستفسارات حول مفردات 
األداة، وتبين خالل عممية التطبيق بعض أوجو القصور في الجانب المعرفي المرتبط بميارات 

بمعالجتيا في  القرن الحادي والعشرين، مما ينعكس عمى الممارسات التدريسية المرتبطة
 تدريس الرياضيات. وتم أعادة أداة الدراسة، وتجييزىا لممعالجة اإلحصائية.

 املعاجلات اإلحصائية

 لإلجابة عن أسئمة الدراسة، تم استخدام المعالجات التالية:  
 حساب الوسط التدريس لدى معممي الرياضيات ب تم تحديد مستوي ممارسات

 الحسابي وفق التدريج المتصل التالي:، وتم تحديد مستوى الوسط الحسابي
 (.3.99-2.69متوفرة بدرجة كبيرة جدًا، ينحصر الوسط الحسابي بين )  (أ )
 (.2.69-5.29متوفرة بدرجة كبيرة، ينحصر الوسط الحسابي بين )  (ب )
 (.5.29-6.49متوفرة بدرجة متوسطة، ينحصر الوسط الحسابي بين )  (ج )
 (.6.49-0.69ين )متوفرة بدرجة ضعيفة، ينحصر الوسط الحسابي ب (د )
 (.0.69-0.99متوفرة بدرجة ضعيفة جدًا، ينحصر الوسط الحسابي بين ) (ه )

  ،)لدراسة داللة الفروق إحصائيًا بين استجابات عينة الدراسة تم استخدام اختبار)ت
 واختبار)ف( وفق مستويات متغيرات الدراسة.
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 ىتائج الدراسة ومياقشتَا

ى ممارسات التدريس لدى معممي الرياضيات بالمرحمة ما مستو  الشؤال الجاىي:اإلجابة عً   
تم حساب األوساط الحسابية االنحرافات  المتوسطة في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين؟

 المعيارية ومستوى كل مفردة وفق ما يمي:
 (1خسٔل)

زسضٚػ فٙ ظٕء األٔؼبغ انحؽبثٛخ ٔاالَحطافبد انًؼٛبضٚخ ٔيؽزٕٖ انًفطزاد فٙ انًدبل األٔل: ررطٛػ ان 

 يٓبضاد انمطٌ انحبز٘ ٔانؼشطٍٚ

 يًبضؼبد انزسضٚػ ) انًفطزاد( و
انٕؼػ 

 انحؽبثٙ

االَحطاف 

 انًؼٛبض٘

يؽزٕٖ 

 انًًبضؼخ
 انزطرٛت

4 
ضثػ صٛبغخ األْساف اإلخطائٛخ فٙ ذطخ انسضغ 

 ثئحسٖ يٓبضاد انمطٌ انحبز٘ ٔانؼشطٍٚ.
 1 يزٕؼػ 1.11 1.41

1 

األَشطخ  رحهٛم يحزٕٖ انطٚبظٛبد نزحسٚس

ٔانزسضٚجبد انًطرجطخ ثًٓبضاد انمطٌ انحبز٘ 

 ٔانؼشطٍٚ.

 44 ظؼٛف 1.11 1.11

1 
اَزمبء أٔ رصًٛى أَشطخ رؼهًٛخ فٙ انطٚبظٛبد 

 رًُٛخ يٓبضاد انزفكٛط انُبلس
 4 كجٛط 1.11 1.11

1 
اَزمبء أٔ رصًٛى أَشطخ رؼهًٛٛخ رطرجػ ثزًُٛخ 

 يٓبضاد انزفكٛط اإلثساػٙ/ اإلَزبخٙ.
 1 كجٛط 1.11 1.11

1 
ضثػ يحزٕٚبد انطٚبظٛبد ثًشكالد انطبنت 

 انحٛبرٛخ ٔانٕظٛفٛخ
 1 كجٛط 1.11 1.11

1 

رصًٛى أَشطخ رؼهًٛٛخ ٔثحثٛخ نزًُٛخ يٓبضاد 

حم انًشكالد انحٛبرٛخ انًأنٕفخ ٔغٛط انًأنٕفخ 

 شاد االضرجبغ ثحجطاد ضٚبظٛخ.

 1 كجٛط 1.11 1.11

1 
ع انطالة رصًٛى أَشطخ أٔ يٕالف رؼهًٛٛخ نزحفٛ

 ػهٗ غطذ انجسائم ٔإَزبج األفكبض.
 1 يزٕؼػ 1.11 1.41

1 

اَزمبء ثؼط انًؽبئم انطٚبظٛخ نزًُٛخ يٓبضاد 

انطالة فٙ انزفكٛط ٔلطاءح يؽبضاد انزفكٛط 

 نهزحمٛك يٍ حم انًؽأنخ

 41 ظؼٛف 1.14 1.11

9 
رصًٛى أَشطخ رؼهًٛٛخ حٕل خًغ ٔرُظٛى انجٛبَبد 

 ٚد انطٚبظٛبد.يٍ يصبزض ضلًٛخ ٔلطاءح ربض
 1 كجٛط 1.11 1.11

41 

رصًٛى أَشطخ رؼهًٛٛخ نزًُٛخ انؼًهٛبد 

انطٚبظٛخ: انزٕاصم ٔانطاثػ ٔاالؼزسالل 

 انطٚبظٙ.

 1 كجٛط 1.11 1.11

44 

ثُبء ؼُٛبضٕٚ رؼهًٛٙ ٚزعًٍ األؼئهخ انصفٛخ 

ٔرٕلغ اؼزدبثبد انطالة فٙ يؽبضاد رفكٛط 

 يزُٕػخ ٔيزؼسزح.

 41 ظؼٛف 1.11 1.11

41 

ٕفٛط ٔؼبئػ رؼهى ضلًٛخ نزُٕٚغ انًثٛطاد ر

انزؼهًٛٛخ انؽًؼٛخ ٔانجصطٚخ ٔانٛسٔٚخ ٔانحطكٛخ 

 ٔانزدطٚجٛخ.

 41 يزٕؼػ 1.11 1.91

41 
رعًٍٛ ثؼط انمٛى اإلٚدبثٛخ انًطرجطخ ثثمبفخ 

 انًدزًغ ٔػبزارّ ٔرمبنٛسِ ٔربضٚرّ.
 9 يزٕؼػ 1.11 1.41
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 يًبضؼبد انزسضٚػ ) انًفطزاد( و
انٕؼػ 

 انحؽبثٙ

االَحطاف 

 انًؼٛبض٘

يؽزٕٖ 

 انًًبضؼخ
 انزطرٛت

 يزٕؼػ 1.11 1.11 إخًبنٙ انًدبل األٔل

 ( ما يمي:2ن من جدول)يتبي  
  جاءت درجة إجمالي المجال األول)تخطيط التدريس في ضوء ميارات القرن الحادي

والعشرين(  بمستوى متوسط ، وتباينت مفرداتو بين مستويات ضعيف ومتوسط 
 (.5.55-6.55وكبير، وانحصرت قيم المتوسطات الحسابية بين قيمتي ) 

 ن األسئمة الصفية وتوقع استجابات الطالب جاءت مفردة )بناء سيناريو تعميمي يتضم
بمستوى ضعيف في الترتيب األخير،  ت تفكير متنوعة ومتعددة(، ومفردةفي مسارا

وربما تعزي ذلك إلى صعوبة بناء سيناريو تعميمي قائم عمى صياغة األسئمة وتوقع 
استجابات الطالب، حيث ترتبط عممية توقع استجابات الطالب بقدرة المعمم عمى 

الطالب، وتوقع اإلجابات الصحيحة والخاطئة لدييم وفق خبراتيم تفكير راءة مسارات ق
 السابقة. 

   كما جاءت مفردة )انتقاء بعض المسائل الرياضية لتنمية ميارات الطالب في التفكير
وقراءة مسارات التفكير لمتحقيق من حل المسألة( بمستوى ضعيف، حيث ترتبط ىذه 

بق اإلشارة إلييا، وتتطمب مزيدًا من الوقت والجيد من قبل المفردة بالمفردة السا
المعمم لتدريب الطالب عمى قراءة كيف يفكرون، وتطوير مسارات تفكيرىم وفق 

 عمميات التحقق من حل المسألة.
   وجاءت مفردة )تحميل محتوى الرياضيات لتحديد األنشطة والتدريبات المرتبطة

مستوى ضعيف، حيث إن ىذه المفردة تتطمب بميارات القرن الحادي والعشرين( ب
تدريب المعمم عمى إجراءات تحميل المحتوى العممي لموضوعات الرياضيات في ضوء 

 األىداف أو الميارات الفرعية المرتبطة بميارات القرن الحادي والعشرين.
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 (1خسٔل)

بَٙ: إزاضح يًبضؼبد انزؼهى األٔؼبغ انحؽبثٛخ ٔاالَحطافبد انًؼٛبضٚخ ٔيؽزٕٖ انًفطزاد فٙ انًدبل انث 

 انصفٛخ

 يًبضؼبد انزسضٚػ ) انًفطزاد( و
انٕؼػ 

 انحؽبثٙ

االَحطاف 

 انًؼٛبض٘

يؽزٕٖ 

 انًًبضؼخ
 انزطرٛت

41 
رؼعٚع ثمخ انطالة ثأَفؽٓى يٍ ذالل انزسضج فٙ 

 األَشطخ انزؼهًٛٛخ ٔفك يؽزٕٚبد انصؼٕثخ.
 1 يزٕؼػ 1.11 1.41

41 
خ ػهٗ رصًٛى ثٛئبد رؼهًٛٛخ خبشثخ لبئً

 انزفبػالد اإلٚدبثٛخ ثٍٛ انطالة.
 1 يزٕؼػ 1.11 1.14

41 

رٕظٛف انزؼهى انزؼبَٔٙ نجُبء يٓبضاد انمٛبزح 

ٔرحًم انًؽئٕنٛخ ٔإزاضح انصاد ٔإزاضح انٕلذ 

 ثفؼبنٛخ.

 1 يزٕؼػ 1.11 1.11

41 
إربحخ انٕلذ انكبفٙ نهزفكٛط أثُبء غطذ األؼئهخ 

 انصفٛخ ٔرهمٙ االؼزدبثبد ثٍٛ انطالة.
 1 يزٕؼػ 1.19 1.11

41 

رحفٛع انطالة ػهٗ انزفكٛط ٔانًحبٔنخ ٔانرطأ 

ٔاالثزؼبز ػٍ يًبضؼبد انُمس ػهٗ أفكبضْى 

 ٔحهٕنٓى نهًؽبئم انطٚبظٛخ.

 1 يزٕؼػ 1.11 1.14

49 

رٕظٛف ثؼط األزٔاد ٔانٕؼبئػ انطلًٛخ ندصة 

اَزجبِ انطالة أثُبء ػطض انسضٔغ فٙ 

 انطٚبظٛخ.

 1 كجٛط 1.11 1.11

11 
رؼعٚع يشبضكخ انطالة فٙ انزفكٛط ٔانزؼهى زٌٔ 

 االضرجبغ ثبنحهٕل انصحٛحخ نهًؽبئم انطٚبظٛخ.
 4 كجٛط 4.11 1.49

14 

رحفٛع انطالة ػهٗ انحٕاض ٔرمجم األفكبض 

انطٚبظٛخ ٔرمسٚطْب ٔرؼعٚعْب زاذم يدًٕػبد 

 انؼًم.

 1 كجٛط 1.11 1.11

 يزٕؼػ 1.19 1.11 إخًبنٙ انًدبل انثبَٙ

 ( ما يمي:3)جدول  يتضح من
  متوسط،( بمستوى إدارة ممارسات التعمم الصفية)الثاني جاءت درجة إجمالي المجال 

متوسط وكبير، وانحصرت قيم المتوسطات الحسابية باينت مفرداتو بين مستويات وت
 (.2.07-6.49)بين قيمتي 

 دارة جاءت مفردة )توظيف التعمم التعاوني لبناء ميارات القيادة وتحمل المسئول ية وا 
دارة الوقت بفعالية( بمستوى متوسط وفي الترتيب األخير عمى مستوى  الذات وا 

ثل المتوسط الحسابي درجة حدية بين المستوى المتوسط والمستوى المجال، حيث يم
الضعيف، وربما يعزي ذلك إلى القصور في التركيز عمى ىذه الميارات خالل العمل 

ات غير مرتبطة بصورة مباشرة بالمحتوى العممي في حصة الرياضيات باعتبارىا ميار 
 لمقررات أو موضوعات الرياضيات المدرسية.
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  ،جاءت معظم مفردات المجال الثاني بمستوى متوسط، ومتوسطات حسابية متقاربة
وتشير النتيجة إلى قصور في استيعاب أىمية تصميم البيئات الجاذبة وميارات إدارة 

بعمميات ومسارات التفكير لدى الطالب، مما ينعكس الصف وطرح األسئمة وارتباطيا 
 عمى القصور في تنمية ميارات القرن الحادي والعشرين.

(1خسٔل )  

األٔؼبغ انحؽبثٛخ ٔاالَحطافبد انًؼٛبضٚخ ٔيؽزٕٖ انًفطزاد فٙ انًدبل انثبنث: رُفٛص انزسضٚػ فٙ 

 ظٕء يٓبضاد انمطٌ انحبز٘ ٔانؼشطٍٚ

 (يًبضؼبد انزسضٚػ ) انًفطزاد و
انٕؼػ 

 انحؽبثٙ

االَحطاف 

 انًؼٛبض٘

يؽزٕٖ 

 انًًبضؼخ
 انزطرٛت

11 
انزٓٛئخ انصُْٛخ نهطالة ٔرُشٛػ ذجطارٓى انؽبثمخ 

 انًطرجطخ ثرجطاد انسضغ.
 1 كجٛط 1.14 1.14

11 

رٕظٛف اؼزطارٛدٛبد حم انًشكالد إلَزبج أفكبض 

يزُٕػخ يُٓب: رصًٛى خسٔل، ٔانؼًم ثبنؼكػ، 

 ى انًُػ،...اند.ٔاكزشبف انؼاللخ، ٔرصًٛ

 4 كجٛط خساً  1.91 1.11

11 

اؼزرساو ذطٕاد حم انًؽأنخ انهفظٛخ فٙ رًُٛخ 

يٓبضاد انطاللخ ٔانًطَٔخ ٔاألصبنخ فٙ إَزبج األفكبض 

 1انطٚبظٛخ.

 1 كجٛط 1.91 1.11

11 
اؼزرساو اؼزطارٛدٛبد االؼزمصبء ٔانجحث الؼزٛؼبة 

 انزُبلعبد ٔانؼاللبد انطٚبظٛخ.
 1 كجٛط 1.11 1.11

11 
اؼزرساو انزًثٛالد انطٚبظٛخ فٙ ثُبء انًؼطفخ 

 انطٚبظٛخ انًفبًْٛٛخ ٔاإلخطائٛخ.
 1 كجٛط 1.19 1.11

11 
اؼزرساو اؼزطارٛدٛبد انكزبثخ انطٚبظٛخ فٙ رًُٛخ 

 يٓبضاد انزفكٛط اإلثساػٙ ٔانُبلس.
 41 ظؼٛف 1.14 1.11

11 
رٕخّٛ انطالة إلػبزح انزفكٛط فٙ ثسائم ٔحهٕل أذطٖ 

 أنخ انطٚبظٛخ.نهًؽ
 1 يزٕؼػ 1.14 1.49

19 
اؼزرساو يًبضؼبد انزأيم انطٚبظٙ فٙ ثُبء انًؼطفخ 

 انطٚبظٛخ، ٔاؼزٛؼبة انزصٕضاد انصُْٛخ انربغئخ.
 41 ظؼٛف 1.11 1.11

11 

فٙ اؼزرساو اؼزطارٛدٛبد صٛبغخ انًشكهخ انطٚبظٛخ 

رًُٛخ يٓبضاد انزفكٛط اإلثساػٙ ٔثُبء يؽبضاد رفكٛط 

 يزُٕػخ.

 41 ظؼٛف 1.11 1.11

14 
رٕظٛف األزٔاد انطلًٛخ فٙ أَشطخ انزؼهى انصارٙ 

 الؼزًطاضٚخ رؼهى انطٚبظٛبد زاذم ٔذبضج انًسضؼخ.
 1 كجٛط 1.11 1.14

11 
يُبلشخ ثؼط انمعبٚب ٔانمٛى انًدزًؼٛخ: انثمبفٛخ 

 ٔانؼهًٛخ ٔضثطٓب ثبنرجطاد انزؼهًٛٛخ انطٚبظٛخ.
 44 يزٕؼػ 1.11 1.91

11 
ٔػبد انجحثٛخ ٔانزؼهًٛٛخ فٙ انزؼطف رٕظٛف انًشط

 ػهٗ رطٕض انًفبْٛى ٔانًدبالد انطٚبظٛخ.
 9 يزٕؼػ 1.11 1.11

11 
رُٕٚغ اؼزطارٛدٛبد انزسضٚػ فٙ انًٕلف انزؼهًٛٙ 

 ٔفك رجبٍٚ أًَبغ انزؼهى ٔانزفعٛالد انًؼطفٛخ.
 يزٕؼػ 1.14 1.91

41 

 

11 

انزطكٛع ػهٗ انزطجٛمبد انحٛبرٛخ انزٙ رطثػ ثٍٛ 

بظٛبد ٔيٕاخٓخ يشكالد انطبنت فٙ حٛبرّ انطٚ

 انٕٛيٛخ.

 1 كجٛط 1.91 1.14

 يزٕؼػ 1.11 1.11 إخًبنٙ انًدبل انثبنث
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 ( ما يمي:4) يتضح من جدول 
  تنفيذ التدريس في ضوء ميارات القرن الحادي )الثالث جاءت درجة إجمالي المجال

ومتوسط وكبير  عيفمستويات ضوالعشرين( بمستوى متوسط، وتباينت مفرداتو بين 
 (.2.29-6.66)جدًا، وانحصرت قيم المتوسطات الحسابية بين قيمتي 

  جاءت مفردة )توظيف استراتيجيات حل المشكالت إلنتاج أفكار متنوعة منيا: تصميم
جدول، والعمل بالعكس، واكتشاف العالقة، وتصميم النمط،...الخ( بمستوى كبير جدًا، 

ائمة ودقيقة من قبل معممي الرياضيات، ويعزي ذلك إلى مما يشير إلى توظيفيا بصورة د
 أن المحتوى العممي لمرياضيات يتضمن معظم استراتيجيات حل الشكمة الرياضية.

  استخدام استراتيجيات صياغة المشكمة الرياضية في تنمية ميارات التفكير جاءت مفردة(
تيب األخير، وربما يعزي اإلبداعي وبناء مسارات تفكير متنوعة( بمستوى ضعيف، في التر 

ذلك لصعوبة تنفيذ ىذه االستراتيجية، مع عدم شيوعيا بين استراتيجيات التدريس، 
 والقصور في تضمينيا في برامج التنمية المينية لمعممي الرياضيات.

  كما جاءت بعض المفردات بمستوى ضعيف، وارتبطت ىذه المفردات بتوظيف الكتابة
التأممي، وتضمين القيم والقضايا المجتمعية، وىذه  الرياضية، وممارسات التدريس

الممارسات ترتبط بصورة مباشرة بتنمية ميارات القرن الحادي والعشرين بصورة مباشرة،  
ورة مباشرة في المحتوى العممي لموضوعات وربما يعزي ذلك إلى عدم تضمينيا بص

 الرياضيات.
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 (1خسٔل)

انطاثغ: رمٕٚى األزاء ضٚخ ٔيؽزٕٖ انًفطزاد فٙ انًدبل األٔؼبغ انحؽبثٛخ ٔاالَحطافبد انًؼٛب 

 نهطالة ٔانًؼهى فٙ ظٕء يٓبضاد انمطٌ انحبز٘ ٔانؼشطٍٚ

 يًبضؼبد انزسضٚػ ) انًفطزاد( و
انٕؼػ 

 انحؽبثٙ

االَحطاف 

 انًؼٛبض٘

يؽزٕٖ 

 انًًبضؼخ
 انزطرٛت

11 
رٕظٛف انزمٕٚى انحمٛمٙ نطثػ انطٚبظٛبد 

 انًسضؼٛخ ثبنًٕالف انحٛبرٛخ.
 41 ظؼٛف 1.14 1.11

11 
صٛبغخ رسضٚجبد ضٚبظٛخ نزمٛٛى يٓبضاد انزفكٛط 

 اإلثساػٙ ٔانُبلس  نسٖ انطالة
 1 يزٕؼػ 1.11 1.19

11 

رمٛٛى يؽزٕٚبد ٔخٕاَت انًؼطفٛخ انطٚبظٛخ 

ثصٕضح شبيهخ يٍ ذالل أَشطخ رؼهًٛٛخ فٙ 

 انحصخ.

 4 كجٛط 1.14 1.14

19 

ٕاض يالحظخ يٓبضاد انطالة فٙ انزٕاصم ٔانح

ٔانزفبػم اإلٚدبثٙ ٔرٕخّٛ انطالة ثصٕضح 

 يؽزًطح.

 1 يزٕؼػ 1.11 1.11

11 
ضثػ أَشطخ انزمٛٛى ثبألْساف اإلخطائٛخ انًزعًُخ  

 نًٓبضاد انمطٌ انحبز٘ ٔانؼشطٍٚ.
 1 يزٕؼػ 1.19 1.11

14 

يُبلشخ انطالة حٕل يب رؼهًِٕ فٙ انحصخ 

ٔخٕاَت انمٕح ٔأٔخّ انمصٕض فٙ ػطض 

 انسضغ.

 1 يزٕؼػ 1.11 1.11

11 
انزٙ ٕٚاخَٕٓٓب  انًؼٕلبديُبلشخ انطالة حٕل 

 فٙ ثُبء انًؼطفخ انطٚبظٛخ.
 1 يزٕؼػ 1.91 1.11

11 
رٕظٛف األزٔاد انطلًٛخ فٙ أَشطخ ٔيًبضؼبد 

 انزمٛٛى انصارٙ يٍ لجم انطالة
 1 يزٕؼػ 1.11 1.91

11 
رٕظٛف ٔؼبئػ انزٕاصم االخزًبػٙ فٙ يزبثؼخ 

 د انًُعنٛخ.أزاء انطالة نهزكهٛفب
 1 يزٕؼػ 1.11 1.11

11 
ثُبء يهف إَدبظ ضلًٙ أٔ رمهٛس٘ نًزبثؼخ 

 يؽزٕٚبد ًَٕ انطبنت فٙ انطٚبظٛبد
 9 ظؼٛف 1.11 1.11

 يزٕؼػ 1.11 1.94 إخًبنٙ انًدبل انطاثغ

 ( ما يمي:5يتضح من جدول)
  ت القرن الرابع: تقويم األداء لمطالب والمعمم في ضوء مياراجاءت درجة إجمالي المجال

ومتوسط  مستويات ضعيفبمستوى متوسط، وتباينت مفرداتو بين  الحادي والعشرين(
 (.5.50-6.55وكبير، وانحصرت قيم المتوسطات الحسابية بين قيمتي ) 

   )جاءت مفردة )توظيف التقويم الحقيقي لربط الرياضيات المدرسية بالمواقف الحياتية
ذلك إلى القصور في استيعاب مفيوم ويعزي بمستوى ضعيف في الترتيب األخير، 

واستراتيجيات التقويم الحقيقي وكيفية توظيفو في الرياضيات المدرسية، مع استيعاب 
 عالقتو بتنمية ميارات القرن الحادي والعشرين.
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  ممف إنجاز رقمي أو تقميدي لمتابعة مستويات نمو الطالب في  )بناءكما جاءت مفردة
زي ذلك إلى التصورات الخاطئة حول إجراءات وعناصر الرياضيات( بمستوى ضعيف، ويع

 بناء ممف إنجاز الطالب، وكيفية تصميمو بصورة رقمية.
  جاءت معظم مفردات المجال الثالث بمستوى متوسط وتقارب في قيم المتوسطات

الحسابية، وتتطمب بذل مزيد من الجيد، والتنمية المينية من قبل المعمم لربط 
 التقويم بتنمية وقياس ميارات القرن الحادي والعشرين.استراتيجيات وأدوات 

ما معيقات تطوير ممارسات التدريس لدى معممي الرياضيات بالمرحمة  الشؤال الجالح: .2
 المتوسطة في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين؟

 (1خسٔل)

ؼٛمبد رطٕٚط األٔؼبغ انحؽبثٛخ ٔاالَحطافبد انًؼٛبضٚخ ٔيؽزٕٖ انًفطزاد فٙ انًدبل انربيػ: ي 

 يًبضؼبد انزسضٚػ فٙ ظٕء يٓبضاد انمطٌ انحبز٘ ٔانؼشطٍٚ

 يًبضؼبد انزسضٚػ ) انًفطزاد( و
انٕؼػ 

 انحؽبثٙ

االَحطاف 

 انًؼٛبض٘

يؽزٕٖ 

 انًًبضؼخ
 انزطرٛت

11 
َسضح انزسضٚجبد ٔاألَشطخ انًطرجطخ ثًٓبضاد 

 انمطٌ انحبز٘ ٔانؼشطٍٚ فٙ انًحزٕٖ انؼهًٙ.
 1 يزٕؼػ 1.11 1.11

11 
كثطح يٕظٕػبد انًحزٕٖ انؼهًٙ رؼٕق ػًهٛخ 

 انزطكٛع ػهٗ يٓبضاد انمطٌ انحبز٘ ٔانؼشطٍٚ.
 1 كجٛط 1.11 1.11

11 
صؼٕثخ زيح يٓبضاد انمطٌ انحبز٘ ٔانؼشطٍٚ 

 فٙ أَشطخ ثُبء ذطخ انسضغ.
 1 كجٛط 1.11 1.11

19 

َسضح األزٔاد ٔيصبزض انزؼهى فٙ انطٚبظٛبد 

ٌ انحبز٘ ٔانًطرجطخ ثزًُٛخ يٓبضاد انمط

 ٔانؼشطٍٚ.

 1 يزٕؼػ 1.19 1.41

11 

صؼٕثخ رٕظٛف األزٔاد ٔٔؼبئػ انزٕاصم 

االخزًبػٙ فٙ يًبضؼبد ررطٛػ ٔرُفٛص ٔرمٕٚى 

 انزسضٚػ.

 1 ظؼٛف 1.11 1.19

14 
صؼٕثخ لٛبغ يٓبضاد انمطٌ انحبز٘ ٔانؼشطٍٚ 

 ثبألزٔاد ٔاألؼبنٛت انزمهٛسٚخ.
 4 كجٛط خساً  4.11 1.11

11 

نصف إزاضح انزؼهى فٙ ظٕء صؼٕثخ إزاضح ا

يزطهجبد يؼبندخ يٓبضاد انمطٌ انحبز٘ 

 ٔانؼشطٍٚ.

 1 كجٛط 1.11 1.91

11 
صؼٕثخ رسضٚت انطالة ػهٗ يٓبضاد انزأيم 

 ٔانزفكٛط ٔرًُٛخ يؽبضاد يزُٕػخ يٍ انزفكٛط.
 1 كجٛط 1.11 1.11

 كجٛط 1.14 1.11 إخًبنٙ انًدبل انربيػ
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 ( ما يمي:6يتضح من جدول)
  ضوء درجة إجمالي المجال الخامس: )معيقات تطوير ممارسات التدريس في جاءت

 مستويات ضعيفميارات القرن الحادي والعشرين( بمستوى كبير، وتباينت مفرداتو بين 
 (.2.63-6.27، وانحصرت قيم المتوسطات الحسابية بين قيمتي ) جداً  ومتوسط وكبير

  ي والعشرين باألدوات واألساليب جاءت مفردة )صعوبة قياس ميارات القرن الحاد
التقميدية( بمستوى كبير جدًا، مما يشير إلى أن قياس ميارات القرن الحادي والعشرين 
يمثل عائقًا أمام معممي الرياضيات لتنمية تمك الميارات، مع عدم وجود أدوات مصممة 

 لقياس تمك الميارات.
  ضوء متطمبات معالجة ميارات كما جاءت مفردة )صعوبة إدارة الصف إدارة التعمم في

القرن الحادي والعشرين( بمستوى كبير، وفي الترتيب الثاني عمى مستوى المجال، وترتبط 
تمك المفردة لقمق معممي الرياضيات من المشكالت الصفية الناجمة عن تغيير استراتيجيات 

 يجابية الطالب.التدريس، واالنتقال من العرض المباشر إلى االستراتيجيات المتمركزة عمى إ
   ،كما جاءت بعض المفردات بمستوى كبير، وترتبط بالمحتوى العممي، والمعمم ذاتو

 وصعوبة تدريب الطالب عمى ميارات التفكير كأحد ميارات القرن الحادي والعشرين.
 ( أن وسائط التواصل االجتماعي ال تمثل عائقًا أمام المعمم في 6ويالحظ من جدول )

 ارات القرن الحادي والعشرين.توظيفيا لتنمية مي
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ممارسات معممي  اإلجابة عً الشؤال الرابع:   

الرياضيات بالمرحمة المتوسطة في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين تعزي لمتغيرات 
) طبيعة الوظيفة، عدد سنوات الخبرة، المؤىل العممي(؟ تمت اإلجابة باستخدام 

 داللية وفق ما يمي:المعالجات االست
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  شرف تربوي. –أواًل: متغري طبيعة الوظيفة ) معله 

(9خسٔل)   

سضاؼخ ٔفك يزغٛط غجٛؼخ انٕظٛفخ ٚجٍٛ َزبئح اذزجبض)د( نسضاؼخ انفطٔق ثٍٛ اؼزدبثبد ػُٛخ ان 

 يؼهى ضٚبظٛبد( -يشطف رطثٕ٘)

 انؼُٛخ يدًٕػخ انًدبالد
انٕؼػ 

 انحؽبثٙ

االَحطاف 

 بض٘انًؼٛ

زضخخ 

 انحطٚخ

لًٛخ 

 )د(

يؽزٕٖ 

 انسالنخ

ررطٛػ 

انزسضٚػ فٙ 

ظٕء يٓبضاد 

انمطٌ انحبز٘ 

 ٔانؼشطٍٚ

 1.11 11.11 9 يشطف

11 1.111 1.111 
 1.11 11.49 11 يؼهى

إزاضح يًبضؼبد 

 انزؼهى انصفٛخ

 1.14 11.44 9 يشطف
11 1.111 1.111 

 1.19 11.11 11 يؼهى

رُفٛص انزسضٚػ 

فٙ ظٕء 

ٓبضاد انمطٌ ي

انحبز٘ 

 ٔانؼشطٍٚ

 1.11 11.19 9 يشطف

11 1.114 1.111 
 1.11 11.11 11 يؼهى

رمٕٚى األزاء 

نهطالة ٔانًؼهى 

فٙ ظٕء 

يٓبضاد انمطٌ 

انحبز٘ 

 ٔانؼشطٍٚ

 1.11 19.11 9 يشطف

11 1.111 1.111 

 1.11 19.11 11 يؼهى

يؼٛمبد رطٕٚط 

يًبضؼبد 

انزسضٚػ فٙ 

ظٕء يٓبضاد 

انحبز٘  انمطٌ

 ٔانؼشطٍٚ

 1.11 11.11 9 يشطف

11 1.114 1.191 
 1.94 11.11 11 يؼهى

 إخًبنٙ األزاح
 11.11 411.19 9 يشطف

11 1.111 1.141 
 11.11 411.49 11 يؼهى

( تقارب المتوسطات الحسابية الستجابات عينة الدراسة بين 7يتبين من جدول)    
ويين وفي الرياضيات، كما تبين من استقراء قيم )ت( أن مجموعتي المعممين والمشرفين الترب

الفروق بين المتوسطات الحسابية غير دالة إحصائيًا، مما يشير أنو ال توجد فروق ذات داللة 
تقييم مستوى ممارسات معممي الرياضيات  في إحصائية بين استجابات عينة الدراسة في 

التيا كل عمى حدة تعزي لمتغير الوظيفة ميارات القرن الحادي والعشرين بصفة عامة ومجا
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كبير بين  . وتبين النتيجة الحالية اتفاقومشرف تربوي في الرياضيات( -)معمم رياضيات
الرياضيات مستوى ممارسات معممي حول تمك الدراسة مع اختالف وظيفتيم، استجابات عينة 

ت تمك الميارات في ميارات القرن الحادي، والمعيقات التي تواجييم في دمج ومعالجا في
 ممارسات تدريس وتعميم الرياضيات المدرسية.

 ثاىيًا: متغري عدد سيوات اخلربة 

 ( 41)  خسٔل

ٚجٍٛ َزبئح اذزجبض)ف( نسضاؼخ انفطٔق ثٍٛ اؼزدبثبد ػُٛخ انسضاؼخ ٔفك يزغٛط ػسز ؼُٕاد انرجطح 

 ؼُٕاد فأكثط( 41ؼُٕاد،  41-1ؼُٕاد،  1)حزٗ 

 انًدبالد
يصسض 

 انزجبٍٚ

ًٕػخ يد

 انًطثؼبد

زضخبد 

 انحطٚخ

يزٕؼػ 

 انًطثؼبد

لًٛخ 

 )ف(
 انسالنخ

ررطٛػ انزسضٚػ فٙ 

ظٕء يٓبضاد انمطٌ 

 انحبز٘ ٔانؼشطٍٚ

ثٍٛ 

 انًدًٕػبد
14.111 1 41.119 

زاذم  1.111 1.111

 انًدًٕػبد
1111.111 11 

11.191 

 11 1411.111 انًدًٕع

إزاضح يًبضؼبد 

 انزؼهى انصفٛخ

ثٍٛ 

 دانًدًٕػب
1.111 1 1.111 

زاذم  1.191 1.111

 انًدًٕػبد
111.111 11 

41.111 

 11 111.411 انًدًٕع

رُفٛص انزسضٚػ فٙ 

ظٕء يٓبضاد انمطٌ 

 انحبز٘ ٔانؼشطٍٚ

ثٍٛ 

 انًدًٕػبد
11.111 1 41.111 

زاذم  1.111 1.119

 انًدًٕػبد
1191.114 11 

11.111 

 11 1114.119 انًدًٕع

اء نهطالة رمٕٚى األز

ٔانًؼهى فٙ ظٕء 

يٓبضاد انمطٌ 

 انحبز٘ ٔانؼشطٍٚ

ثٍٛ 

 انًدًٕػبد
41.111 1 1.141 

زاذم  1.111 1.191

 انًدًٕػبد
4491.441 11 

11.419 

 11 4141.411 انًدًٕع

يؼٛمبد رطٕٚط 

يًبضؼبد انزسضٚػ 

فٙ ظٕء يٓبضاد 

انمطٌ انحبز٘ 

 ٔانؼشطٍٚ

ثٍٛ 

 انًدًٕػبد
1.119 1 1.111 

زاذم  1.111 1.411

 انًدًٕػبد
911.111 11 

41.111 

 11 941.111 انًدًٕع

 إخًبنٙ األزاح

ثٍٛ 

 انًدًٕػبد
111.111 1 411.411 

زاذم  1.111 1.191

 انًدًٕػبد
11111.114 11 

191.111 

 11 11141.111 انًدًٕع
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دي، أن الفروق بين ( ومن استقراء قيم )ف( لتحميل التباين األحا09يتبين من جدول)   
-3سنوات،  3المتوسطات الحسابية بيت مجموعات الدراسة  وفق عدد سنوات الخبرة ) حتى 

سنوات فأكثر( غير دالة إحصائيًا، مما يشير أنو ال توجد فروق ذات داللة  09سنوات،  09
مة تقييم مستوى ممارسات معممي الرياضيات بالمرحإحصائية بين استجابات عينة الدراسة في 

ميارات القرن الحادي والعشرين بصفة عامة ومجاالتيا كل عمى حدة المتوسطة  في ضوء 
سنوات فأكثر(. وتبين  09سنوات،  09-3سنوات،  3تعزي لمتغير عدد سنوات الخبرة ) حتى 

النتيجة الحالية اتفاق كبير بين استجابات عينة الدراسة مع اختالف عدد سنوات الخبرة 
ت ممارسات المعممين وتعرف واستيعاب ميارات القرن الحادي والعشرين، مستويا لدييم، حول

 .في تعميم الرياضياتأىميتيا لتضمين ودمج ومعالجة تعرف و 
 ثالجا: متغري املؤٍل العلني 

 ( 41خسٔل) 

 -ٚجٍٛ َزبئح اذزجبض)ف( نسضاؼخ انفطٔق ثٍٛ اؼزدبثبد ػُٛخ انسضاؼخ ٔفك يزغٛط انًؤْم انؼهًٙ )ثكبنٕضٕٚغ

 يبخؽزٛط أٔ زكزٕضاِ( -ٕو زضاؼبد ػهٛبزثه

يصسض  انًدبالد
 انزجبٍٚ

يدًٕػخ 
 انًطثؼبد

زضخبد 
 انحطٚخ

يزٕؼػ 
 انًطثؼبد

لًٛخ 
 انسالنخ )ف(

ررطٛػ انزسضٚػ فٙ 
ظٕء يٓبضاد 
انمطٌ انحبز٘ 

 ٔانؼشطٍٚ

ثٍٛ 
 1.111 1 1.111 انًدًٕػبد

زاذم  1.911 1.111
 11.114 11 1199.111 انًدًٕػبد

 11 1411.111 عانًدًٕ

إزاضح يًبضؼبد 
 انزؼهى انصفٛخ

ثٍٛ 
 1.111 1 1.111 انًدًٕػبد

زاذم  1.119 1.141
 41.111 11 111.191 انًدًٕػبد
 11 111.411 انًدًٕع

رُفٛص انزسضٚػ فٙ 
ظٕء يٓبضاد 
انمطٌ انحبز٘ 

 ٔانؼشطٍٚ

ثٍٛ 
 41.114 1 11.914 انًدًٕػبد

زاذم  1.191 1.111
 11.111 11 1111.111 انًدًٕػبد
 11 1114.119 انًدًٕع

رمٕٚى األزاء نهطالة 
ٔانًؼهى فٙ ظٕء 
يٓبضاد انمطٌ 

 انحبز٘ ٔانؼشطٍٚ

ثٍٛ 
 4.111 1 1.111 انًدًٕػبد

زاذم  1.911 1.111
 11 4111.411 انًدًٕػبد

11.111 
 11 4141.411 انًدًٕع

يؼٛمبد رطٕٚط 
يًبضؼبد انزسضٚػ 

اد فٙ ظٕء يٓبض
انمطٌ انحبز٘ 

 ٔانؼشطٍٚ

ثٍٛ 
 4.111 1 1.141 انًدًٕػبد

زاذم  1.199 1.411
 11 941.149 انًدًٕػبد

41.111 
 11 941.111 انًدًٕع

 إخًبنٙ األزاح

ثٍٛ 
 19.114 1 99.111 انًدًٕػبد

زاذم  1.914 1.111
 11 11141.111 انًدًٕػبد

111.411 
 11 11141.111 انًدًٕع
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( ومن استقراء قيم )ف( لتحميل التباين األحادي، أن الفروق 00تبين من جدول)ي      
دبموم  -بين المتوسطات الحسابية بيت مجموعات الدراسة  وفق المؤىل العممي ) بكالوريوس

ماجستير أو دكتوراه، غير دالة إحصائيًا، مما يشير أنو ال توجد فروق ذات  -دراسات عميا
المرتبطة  تقييم ممارسات معممي الرياضياتابات عينة الدراسة في داللة إحصائية بين استج

بميارات القرن الحادي والعشرين بصفة عامة ومجاالتيا كل عمى حدة تعزي لمتغير المؤىل 
ماجستير أو دكتوراه(. وتبين النتيجة الحالية  -دبموم دراسات عميا -العممي ) بكالوريوس

مستويات  سة مع اختالف المؤىل العممي لدييم، حولاتفاق كبير بين استجابات عينة الدرا
 .التقييم

مستوى الممارسات التدريسية لدى ومن خالل ما سبق أمكن استنتاج أن درجة    
جاءت  معممي الرياضيات بالمرحمة المتوسطة في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين

التدريس  ألول: تخطيطابدرجة متوسطة بصفة عامة، وفي مجاالتيا كل عمى حدة )المجال 
في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين، المجال الثاني: إدارة ممارسات التعمم الصفية، 
المجال الثالث: تنفيذ التدريس في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين، المجال الرابع: 

ء مستوى تقويم األداء لمطالب والمعمم في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين. في حين جا
تقييم معيقات تطوير ممارسات التدريس في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين بدرجة 
كبيرة، كما بينت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة 
الدراسة حول مستوى ممارسات معممي الرياضيات، ومعيقات تطوير تمك الممارسات في ضوء 

لحادي والعشرين، وذلك تعزي لمتغيرات طبيعة الوظيفة، وعدد سنوات الخبرة ميارات القرن ا
 في التدريس، ومتغير المؤىل العممي.

في ( 6902ودراسة شمبي )(، ودراسة 6902وصيرة  ) تتفق مع دراسة عبيدةو  
أىمية دمج ميارات القرن الحادي والعشرين في ممارسات المعممين، ومتابعة تمك الممارسات 

 الخشاتيدراسة مع نتائج تتفق النتيجة الحالية  ف تطويرىا بصورة مستمرة، كمابيد
(، والتي بينت أن دمج ميارات القرن الحادي والعشرين يجب أن يتزامن مع تطوير 6907)

ممارسات المعممين، وتعرف كيفية دمجيا في تمك الممارسات، ويرتبط ذلك بتقييم مستواىم 
 الغامديونتائج دراسة  (،6906) لحطيبيادراسة تفق مع نتاج بصورة عممية ودقيقة، كما  ت
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والتي بينت ضرورة تقييم مستويات ممارسات  المعممين في ضوء ميارات القرن  (6906)
 الحادي والعشرين، وتدريبيم عمى كيفية معالجتيا في أنشطة وممارسات التدريس والتعميم.

بينت ضرورة تطوير ممارسات ( والتي 6907) الزىرانيكما تتفق مع دراسة      
نظرُا لكون  التدريس لدى معممي الرياضيات في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين،

ميارات القرن الحادي والعشرين بمثابة إطار عام لتطوير برامج العميم بما تتضمن من 
عمى  حيث إن تصميم برامج تطوير تمك الممارسات يرتكز ممارسات وأنشطة التدريس والتعميم،

تقييم مستوى المعممين، واستنتاج االحتياجات التدريبية ليم، فنتائج تقييم ممارسات المعممين 
عبد وىذا ما أكدتو دراسة كل من  .تمثل موجيات برامج التنمية المينية لمعممي الرياضيات

حول ضرورة البدء بتحديد  (6906) اليويش، ودراسة (6907) واألشقر خميلو  دالحمي
وء ميارات القرن الحادي رسات المعممين لتطوير البرامج التعميمية والمينية في ضمستوى مما
حيث تمثل جوانب القصور في ممارسات التدريس بمثابة احتياجات تدريبية يمكن والعشرين، 

مع مراعاة تخطيط برامج التنمية المينية لممعممين في ضوء دراستيا من حيث درجة األىمية، 
 طمبات الحياة في ظل العصر الرقمي.ي والعشرين ألىميتيا وشموليا لمتميارات القرن الحاد
 توصيات الدراسة

 أىمية ونتائج الدراسة الحالية أمكن صياغة التوصيات التالية: انطالقًا من  
  تحديد االحتياجات التدريبية لمعممي الرياضيات بالمرحمة المتوسطة لتطوير ممارستيم

ن الحادي والعشرين، وفق مستويات تقييم تمك الممارسات التدريسية في ضوء ميارات القر
 في الدراسة الحالية.

   االستفادة من نتائج تقييم ممارسات معممي الرياضيات في الدراسة الحالية في تصميم
بعض برامج التنمية المينية بصفة عامة، والبرامج التدريبية لتطوير أدائيم في  وتنفيذ

 عشرين.ضوء ميارات القرن الحادي وال
   توجيو ممارسات اإلشراف التربوي في الرياضيات لمالحظة وقياس ممارسات معممي

الرياضيات بالمرحمة المتوسطة في ضوء دمج ميارات القرن الحادي والعشرين في 
 المعالجات التدريسية، وتنميتيا وقياس لدى الطالب والطالبات.
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  التدريس في ميارات القرن الحادي توجيو معممي الرياضيات لمتقييم الذاتي في ممارسات
والعشرين، وتطوير تمك الممارسات من خالل اآلليات الذاتية باستخدام األدوات والمصادر 

 التقميدية والرقمية.
   دمج ميارات القرن الحادي والعشرين في األدوات والمصادر التعميمية المتاحة لمعممي

 الرياضيات منيا: أدلة التدريس، وأدلة التقويم.
  بناء قدرات المعممين في بناء خطط التدريس، وكيفية دمج ميارات القرن الحادي

والعشرين في عناصر خطة الدرس، وتحديد استراتيجيات التدريس وأساليب التقويم 
 المالئمة لدمجيا وتنميتيا لدى الطالب والطالبات.

 مكرتحات الدراسة

 تالية:انطالقًا من حدود الدراسة، تم اقتراح الدراسات ال 
  تنمية قياس و دراسة االحتياجات التدريبية لمعممي الرياضيات بالمرحمة الثانوية في ضوء

 ميارات القرن الحادي والعشرين لدى طالبيم.
  برنامج مقترح قائم عمى وسائط التواصل االجتماعي في تطوير ممارسات معممي

 عشرين.الرياضيات بالمرحمة المتوسطة في ضوء ميارات القرن الحادي وال
 .تقييم ميارات القرن الحادي والعشرين لدى طالب المرحمة المتوسطة: دراسة تحميمية 
  تقييم محتوى الرياضيات بالمرحمة المتوسطة في ضوء معالجة ميارات القرن الحادي

 والعشرين.
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 املراجع

 :املراجع العربيةأواًل: 

ضوء ميارات  فيمة لمطالب المعممين الالز  الميني(. معايير األداء 5108البحراوي، فتحي مبروك. )
دراسات عربية في التربية وعمم النفس: رابطة التربويين العرب،  .والعشرين الحاديالقرن 

 .7;7-768 ،96ع
(. تصور لبرنامج تدريبي مقترح لتنمية >510البموي، عائشة محمد خميفة. )البموي، عواطف فالح سالم، و 

دى معممات الرياضيات لممرحمة االبتدائية بمدينة بعض ميارات القرن الحادي والعشرين ل
 .766 -:;6 ،:01دراسات عربية في التربية وعمم النفس: رابطة التربويين العرب، ع .تبوك

(. فاعمية برنامج مقترح لتطوير منيج الرياضيات بالمرحمة االبتدائية 5109حسن، شيماء محمد عمي. )
مجمة  .والعشرين الحاديوء متطمبات القرن ض فيلتنمية ميارات الرياضيات المجتمعية 

 .;09-001(، 00)>0تربويات الرياضيات: الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، 
قويم أداءات تدريس معممي العموم بالمرحمة المتوسطة عمى (. ت;510د)لحطيبي، دينا عبد الحميد السعيا

(، 7)0، حوث في العموم التربويةالمجمة الدولية لمب. ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين
590-5<0. 

درجة امتالك معممي المغة العربية في األردن لميارات القرن (. >510. )الخشاتي، عمي خمف حسين
رسالة ماجستير غير . الحادي والعشرين من وجية نظر مديري المدارس والمشرفين التربويين

 .جامعة آل البيت، المفرق. منشورة
ت تصور مقترح لتطوير الممارسات التدريسية لمعممي الرياضيا(. >510) الزىراني، عبد العزيز عثمان 

، مجمة جامعة أم القرى لمعموم التربوية والنفسية. في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين
00(0 ،)0-7:. 

إطار مقترح لدمج ميارات القرن الحادي والعشرين في مناىج العموم (. 5107).شمبي، نوال محمد 
 .66-0(، 01)6، المجمة التربوية الدولية المتخصصة. بالتعميم األساسي في مصر

 (.>510. )المرسىاألشقر، سماح فاروق فيمي، و  حعبد الفتاد، خميل، نوال ، وفاء سعدعبد الحمي
لمطالب معمم  التدريسي األداءتنمية  في 50ضوء ميارات القرن  فيفاعمية برنامج مقترح 

كمية البنات لآلداب والعموم  -مجمة البحث العممي في التربية: جامعة عين شمس  .العموم
 .550->09(، 6)51والتربية، 

javascript:document.getElementById('SearchTypeDDL').value='authortag_Text';document.getElementById('SearchValueTBX').value='الزهراني،%20عبد%20العزيز%20عثمان';search();
javascript:document.getElementById('SearchTypeDDL').value='authortag_Text';document.getElementById('SearchValueTBX').value='الزهراني،%20عبد%20العزيز%20عثمان';search();
javascript:document.getElementById('SearchTypeDDL').value='authortag_Text';document.getElementById('SearchValueTBX').value='شلبي،%20نوال%20محمد';search();
javascript:document.getElementById('SearchTypeDDL').value='authortag_Text';document.getElementById('SearchValueTBX').value='شلبي،%20نوال%20محمد';search();
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تنمية ميارات  في 5ب (. فاعمية برنامج معزز بأدوات الوي;510عبدالعال، محمد سيد أحمد عبده. )
مجمة تربويات  .الرياضيات بكمية التربية معمميوالعشرين لدى الطالب  الحاديالقرن 

 .>59-507(، 9)50الرياضيات: الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، 
برنامج مقترح قائم عمى (. 5107) ظعبد الحاف، وصيرة، محمد محمود دعبد الحميعبيدة، ناصر السيد 

التعمم األصيل في تدريس الرياضيات وبيان أثره عمى تنمية ميارات القرن الحادي  استخدام
(، 0)0، كمية التربية جامعة بني سويفمجمة .  والعشرين لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية

518-599. 
 فيتواجو معممات الرياضيات  التي(. االحتياجات التدريبية والتحديات ;510الغامدي، منى بنت سعد. )

كمية التربية،  -مجمة كمية التربية: جامعة طنطا  .والعشرين الحاديضوء ميارات معممة القرن 
:1(5 ،)79;-85<. 

 الحادي(. االحتياجات التدريبية الالزمة لتنمية ميارات القرن ;510غندورة، ريمين بنت عباس حسن. )
المممكة  فيالثانوية  والعشرين لدى معممات الدراسات االجتماعية من وجية نظرىن بالمرحمة

مجمة الفنون واألدب وعموم اإلنسانيات واالجتماع: كمية اإلمارات لمعموم  .العربية السعودية
 .7>6-6:9 ،60التربوية، ع

قائم عمى بعض ميارات القرن  إثرائي(. فاعمية برنامج ;510. )المعاطيمحمود، أحمد حسن أبو 
لدى الطالب المتفوقين دراسيًا  الرياضيتفكير والعشرين لتنمية القوة الرياضية وال الحادي

 مجمة تربويات الرياضيات: الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، .بالمرحمة اإلعدادية
50(00 ،)659-671. 

 الحاديضوء ميارات القرن  في(. تحديات إعداد المعممين وتأىيميم :510المساعيد، تركي فيد. )
ة العربية لالستشارات العممية وتنمية الموارد البشرية، عالم التربية: المؤسس .والعشرين

0;(8: ،)0-<. 
(. تقويم األداء التدريسي لمعممات العموم بالمرحمة االبتدائية :510عبدربو. ) عبد اهللالمصعبي، رازقة 

عالم التربية: المؤسسة العربية لالستشارات العممية  .في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين
 .;;0-;00(، 7)91الموارد البشرية، وتنمية 
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