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 :مستخلص
هدف البحث إلي تنمية بعض مهارات القرن الحادي والعشرون لدى طالبات الصف األول المتوسط وذلك      

ا في  من خالل تطوير منهج الرياضيات الخاص بهم ، وتوصل البحث الى قائمه من المهارات يجب تضمينه
واستخدم  ، للمعلم  ودليل  المهارات  هذه  ضوء  في  المطور  المنهج  وأعد  الرياضيات،  شبه   مناهج  المنهج 

، واعد اختبار  (30( وتجريبية )30وتكونت مجموعة البحث من مجموعه ضابطة )التجريبي ذو المجموعتين،  
درجة    يمتوسط  بينحصائيًا  دال إفرق    بوجود أشارت النتائج  وتقنينه، و   القرن الحادي والعشرون لقياس مهارات  

البعدي   التطبيق  في  والعشرون  الحادي  القرن  مهارات  مهاره  اختبار  كل  في  التجريبية  المجموعة  لصالح  
وجاءت بعض التوصيات في إعادة النظر في أهداف تعليم    والدرجة الكلية ، كما وجد فاعلية للوحدة المطورة.

 المحتوى في ضوء نتائج البحث.الرياضيات واستراتيجيات تدريسها وتطوير 
-المرحلاااة المتوساااطة -مااانهج الرياضااايات تطاااوير  -الكلماااات المحتاحياااة: مهاااارات القااارن الحاااادي والعشااارون 

 السعودية.
Abstract:  

The research aims to develop some of the skills of the twenty-first century among 

female students of the first intermediate grade through the development of their 

mathematics curriculum. the research reached a list of skills that must be included 

in the mathematics curriculum. The curriculum was developed and a guide for the 

teacher was prepared in light of these skills. The research group consisted of a 

control group (30) female students and an experimental group (30) female student. 

The test was prepared to measure the development of skills of the twenty-first 

century. The results indicated a statistically significant difference between the 

average score of the twenty-first-century skills test in the post-application in favor 

of the experimental group in each skill and the overall score. It also found the 

effectiveness for the unit development. Some recommendations came in reviewing 

the objectives of mathematics education and strategies for teaching it and 

developing content in light of the research results. 

Keywords: Twenty-first Century Skills - Mathematics Curriculum Development - 

Middle School - Saudi Arabia. female students 
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   "تطوير منهج الرياضيات لطالبات المرحلة المتوسطة بالسعودية

 في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرون وفاعليته في تنمية بعض المهارات"   
 مقدمه:

يوصااف العااالم اليااوم برنااه عصاار التطااور السااريا فااي كاال مناااحي المجتمااا، والتاادفق المعرفااي والتطااور 
 ه على العالم عامة والوطن العربي خاصة.  التكنولوجي، الذي يلقي بظالل

العربية   األمة  استقبلت  متعددة إذ  ومخاطر  تحديات  تواجه  وهي  والعشرون،  الحادي  القرن  مشارف 
تحرضها الثورة العلمية والثورة المعلوماتية واالكتشافات التكنولوجية واإلدارية والحنية وتطور صناعة الحواسيب  

الذي   لى توسيا الهوة الحضارية فيما بينها وبين المجتمعات المتقدمة، األمروخدمات االتصاالت مما أدى إ
للتعامل  مبدعة  واستراتيجيات  آليات  التحكير في  العربية مسؤوليات جسامًا تستدعي  التربية  كاهل  يلقي على 

 ( 151، 2004عبد العزيز السنبل،  )معها. 
 (126، 2008ومن هذه التحديات والتغيرات:)محسن عطية،   
 القدرة المميزة. المنافسة بين المؤسسات على استقطاب الموارد البشرية المؤهلة ذوات -

 التطور الهائل السريا في التقنيات والتوسا في استخدامها واالعتماد عليها في مجال عمل المؤسسات.-

ل تتمثال فاي التوسا الثقافي في ظل العولمة وثورة االتصااالت، وماا حصال مان تطاور فاي تكنولوجياا االتصاا-
 عالمي الذي نجم عنه:البث عبر األقمار الصناعية وشبكة المعلومات والتواصل اإل

 *ارتحاع سقف متطلبات المجتما وتوقعاته وتوقعات الطلبة من المؤسسة التعليمية.     

 *تشعب احتياجات الطالب وتنوع متطلباتهم.     

 *الحاجة إلى التغير السريا والتطوير المستمر.     
لتعليماي، وتحارع علياه وعلاى القاائمين ومن طبيعة هذه التحديات أن تلقي برعبائهاا علاى النظاام الترباوي ا   

 أخذ جميا االستعدادات واإلجراءات لخوع المنافسة القادمة.
وفي ظل هذا العصر الذي يشهد تطوير وسائل االتصال وعولمة الثقافة واالكتشافات العلمية والتكنولوجية    
ور أساااليب اإلنتااال والتغياار االجتماااعي والعالقااات االجتماعيااة وظهااور معااايير جدياادة تحاال محاال القاايم وتطاا

أداة للنظاام  أنهاا(؛ حياث 3، 2013والمعايير القديمة، أصبح حتماا تطاوير المنااهج )محماد المعافاا،   والمبادئ
ه المناااهج بااروع العصاار حتااى التعليمااي فااي بناااء أفااراد قااادرين علااى مواجهااة تلااك التحااديات؛ بحيااث تتميااز هااذ 

من هنا كان ال بد لمطوري المناهج الدراسية مراعاة (. 4،  2013تتحقق األهداف المرجوة منها )بندر منسي، 
ير المحاهيم، وذلك من خالل التحكير في وضاا إساتراتيجية ذات رةياة التغيرات العالمية في كل المجاالت وتغ
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أساسية لتطوير المناهج؛ وتساعد على مجابهة تياار العولماة بكال ماا مستقبلية بعيدة األمد تعتمد على مبادئ  
(، 138: 147، 2015أن تتمثل فيما يلاي:)يين الادين ضاياف،   يتضمن من إيجابيات وسلبيات، والتي يمكن

 (64، 2002براهيم، )مجدي ا
 *مسايرة االتجاهات العالمية في المعرفة واستخدام التكنولوجيا في المجال التربوي.

 ي رةية إستراتيجية خاصة بالعالم العربي لكيفية إعداد أبناء المستقبل في ظل تحديات العصر.بن*ت

 ات لمعايشة عصر العولمة.*تطوير المناهج التربوية للسماع ألبنائنا امتالك المحاهيم والقيم والمهار 

 *توفير اإلمكانات المادية إلحداث التطوير المستمر.

 الذي يواجه المستقبل في ظل متغيرات العولمة.في ضوء سمات الجيل الجديد * إعداد المناهج وتطويرها 

واسااتثمارها لصااالح *وضااا نظاام للمراوبااة والتقااويم المسااتمر للمناااهج واستشااعار المسااتجدات التربويااة العالميااة 
 المنظومة التربوية.

دور كبير في ضارورة مساايرة  وُيعّد تطوير مناهج الرياضيات مسؤولية تربوية كبرى؛ لما لتلك المناهج من   
ت التحكيااار جااازءا مااان أهااام أجزائهاااا، والتاااي تعاااد بمنزلاااة متطلباااات القااارن الحاااادي والعشااارون، التاااي تمثااال مهاااارا

حتى يتمكن من التعامل بحاعلية ما أي ناوع مان المعلوماات أو المتغيارات التاي  األدوات التي يحتاجها التلميذ 
التعلاايم للتحكياار، والبحااث عاان مصااادر المعلومااات، وكااذلك الختيااار ياارتي بهااا المسااتقبل، وبالتااالي يااتمكن ماان 
 ( 234، 2014تيسير القيسي، )المعلومات الاليمة للموقف التعليمي 

لرياضايات فااي ضاوء مهاارات القاارن الحاادي والعشارون، فااسن ذلاك قاد يساااعد وعنادما ياتم تطااوير منااهج ا     
تيااارات وحاال المشااكالت لاادى الطالبااات، والقيااام بالمبااادرات علااى تنميااة مهااارات عليااا فااي اتخاااذ القاارارات واالخ

وع مهارات وتنميتها لديه كي يكون قادرا على خاالمختلحة؛ ولذا أصبحت الحاجة ملحة للمتعلم للتزود بهذه ال
ساهيل )مجاالت التنافس بشاكل فعاال فاي عصار يارتبط فياه النجااع والتحاوق بمادى الاتمكن مان هاذه المهاارات 

 د ، التحكياار الناقااعي رأى الباااحثون ضاارورة دمجهااا فااي المناااهج: اإلباادا .  وماان المهااارات التاا(9، 2000دياااب، 
وحااال المشاااكالت، التعااااون والتواصااال، الثقافاااة المعلوماتياااة، تطبياااق التكنولوجياااا بحاعلياااة، المروناااة والتحاعااال، 

، 2014سااؤولية )نااوال شاالبي، المبااادرة والتوجيااه الااذاتي، مهااارات اجتماعيااة، اإلنتاجيااة والمساااءلة، القيااادة والم
21 :22.) 
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في جميا المراحل الدراسية وتطويرها؛ بحيث تصابح هاذه  لذا كان لزاما إعادة النظر في مناهج الرياضيات    
المهااارات جااازء أساساااي لهاااا، مماااا قاااد يسااااعد علاااى تنميااة بعاااض مهاااارات التحكيااار و يرهاااا مااان المهاااارات لااادى 

 رة روع العصر والتعامل ما متغيراته. الطالبات؛ ليصبحوا أكثر قدرة على مساي
   اإلحساس بالمشكلة:   

لتاادريس فااي ماادارس المرحلااة المتوسااطة، لااوحا قصااور فااي مناااهج الرياضاايات ماان خااالل ا: ةخبرررة الباح رر -أ
وعدم مواكبتها للمتغيرات المتسارعة التي يحرضها القرن الحادي والعشرون واتضح ذلاك مان خاالل تحليال 

ول المتوسااط، وتبااين قصااور فااي بعااض المهااارات ومنهااا: مهااارات القاادرة علااى وحاادة فااي ماانهج الصااف األ
 ارات التحكير النقدي.البحث العلمي، مه

% مااان 90كماااا صاااممت اساااتبانة ووجهااات لعشااارة معلماااين ورجاااراء مقابلاااة ماااا عشااارة ماااوجهين، وقاااد أتحاااق    
 والعشرون ضعيف.% من الموجهين على أن احتواء المنهج لمهارات القرن الواحد  80المعلمين و

 أّكدت الدراسات على ضرورة تطوير مناهج الرياضيات، ومنها: الدراسات السابقة: -ب 
ركاز لصاف الثااني المتوساط لمحتاوى كتااب الرياضايات أكدت علاى أن ه(  1423)زعبد العزيدراسة اسامة   •
 .على الجانب المهاري والوجداني التركيز ةالمعرفي، وأوصت بضرور لى الجانب ع

( أوصااات بضااارورة االهتماااام بتطاااوير منااااهج الرياضااايات ليكاااون المااادخل إلاااى 2000)الجاااراع  دراساااة ضاااياء •
تدريساااها هاااو المشاااكالت الحياتياااة والمشاااكالت عموماااا؛ مماااا يحاااتح المجاااال أماااام الطلباااة للتحكيااار فاااي المشاااكلة 

 والبحث عن طرق متعددة للحصول على المعلومات.

جهاات ايرة منااهج الرياضايات بالمرحلاة اإلعدادياة للتو ( أكادت علاى عادم مسا2002دراسة عزة عباد الساميا )  •
بتضمين بعض التطبيقات الحياتية، والمشاكالت الواقعياة وبعاض الموضاوعات   المستقبلية في التعليم وأوصت 

 الحديثة.

( أوصت بتضمين كتاب الرياضايات بمرحلاة التعلايم األساساي بابعض التطبيقاات 2008)دراسة إيمان مهدي    •
تكامال ت الواقعية، وتطاوير منااهج الرياضايات بمراحال التعلايم المختلحاة فاي ضاوء معاايير للالحياتية والمشكال

 بين الرياضيات والمواد األخرى.

( أكااادت علاااى تحدياااد المعاااايير العالمياااة لتكنولوجياااا المعلوماااات واالتصااااالت، 2011)دراساااة أيمااان األشاااقر  •
 ها.والخاصة بتطوير مناهج الرياضيات، وتطوير المناهج في ضوئ

ارب والخباارات ( أكاادت علااى ضاارورة تطااوير مناااهج الرياضاايات فااي ضااوء التجاا2013)دراسااة بناادر منسااي   •
العالميااة المعاصاارة فااي بالمرحلااة االبتدائيااة، وقااام بتطااوير الماانهج فااي ضااوء مبااادئ ومتطلبااات نظريااة الااتعلم 
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ت الرياضياتية الحاعلاة )التارابط المستند إلى الدماغ، وتوصل ان التطوير كان له إثر ايجابي في تنمية العمليا
 ياضياتي، العمليات الرياضياتية ككل(.الرياضياتي، التواصل الرياضياتي، االستدالل الر 

( أكاادت علااى افتقااار ماانهج الرياضاايات للصااف األول الثااانوي فااي مصاار التحكياار 2015)دراسااة راناادة جااول  •
 يتهم.الرياضي واتخاذ القرار في ضوء مستويات معيارية مقترحة لتنم

 التقارير والمشاريع العربية والدولية:ـ -ج
ظهر عدد من التقارير في الواليات المتحادة أشاارت إلاى ضارورة إعاادة النظار فاي منااهج الرياضايات، وياذكر 
منها تقرير "أمة في خطر" والذي أشار إلى تادني مساتوى التحصايل للطلباة وتراجاا مساتواهم مقارناة بنظارائهم 

ا لضامان محتااوى أكثار رصااانة وأوصاات اللجناة بتطااوير منااهج الرياضاايات ورفاا مسااتواهفاي الاادول المتقدماة، 
(Bishop,2008,151:153) م، حيااث تماات ترجمااة 2009. ومشااروع تطااوير الرياضاايات والعلااوم الطبيعيااة

ومواءمااة سلساالة)ماجروهيل( األمريكيااة وتطبيقهااا بشااكل تاادريجي علااى جميااا المراحاال الدراسااية فااي السااعودية 
تطااوير ماانهج الرياضاايات فااي جميااا مراحاال م ل2012(. ومشااروع الملااك عبااد   عااام 2013لشااناق، )قساايم ا

(. باإلضااافة إلااى مشااروع التقااويم 9، 2012فااي: عبااد   عبااد العزياز، )التعلايم فااي المملكااة العربيااة الساعودية 
 ,Assessment & Teaching of 21 Century skills)والتادريس لمهاارات القارن الحاادي والعشارون 

قارن الحاادي والعشارون، ويوصاي بسعاادة النظار فاي طارق التادريس المهارات الذي يقترع طرقا لتقييم  (2013
 المستخدمة لتنمية هذه المهارات داخل الحصل الدراسي. 

  (TIMSS , 2015, 42) العالمية TIMSSنتائج مسابقة ال -د

توسط، وهذا يادل اركت بمناهج الصف الثاني المدولة عالمية ش 48( من أصل 46)احتلت السعودية المركز  
 على ضعف مناهج المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية.

بالمملكااة العربيااة  االجتهااادات فااي تطااوير مناااهج الرياضاايات ماان قباال ويارة التربيااة والتعلاايمويتضااح ممااا تقاادم 
المهاارات األساساية التاي يحتاال لهاا الطاالب  السعودية، وأيضا تركيد نتائج الدراسات قصور المناهج في تنميه

 .المجتماو 
 مشكلة البحث وتساؤالته:

تتمثل المشكلة في قصور منهج الرياضيات للصف األول المتوسط فاي الساعودية وعادم مواكبتاه التحاديات    
 والتغيرات التي يحرضها القرن الحادي والعشرون، مما انعكس على ضعف الطالب في كثير من المهارات.

المطررور فرري ضرروء مررا التصررور المقترررج لمررنهج الرياضرريات  وساايجاب علااى المشااكلة ماان السااؤال الرئيسااي:
 مهارات القرن الواحد والعشرون وفاعليته في تنميه بعضها؟
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 األسئلة الحرعية:
مااااا مهااااارات القاااارن الحاااااادي والعشاااارون الاااااليم توافرهااااا فاااااي ماااانهج الرياضاااايات بالصااااف األول المتوساااااط  -1

 بالسعودية؟

 العشرون؟لتصور المقترع لمنهج الرياضيات للطالبات في ضوء بعض مهارات القرن الحادي و ا ما -2

 ما فاعلية وحدة االعداد الصحيحة المطورة على تنمية بعض مهارات القرن الحادي والعشرون؟ -3

 األهداف:
الحاادي *تطوير منهج الرياضيات للصاف األول للصاف األول المتوساط بالساعودية فاي ضاوء مهاارات القارن 

 والعشرون.

الرياضاايات لتنميااة بعااض مهااارات القاارن الواحااد والعشاارون *تحديااد فاعليااة وحاادة االعااداد الصااحيحة بماانهج 
 لطالبات الصف األول المتوسط.

 األهمية:
*تنمية بعض مهاارات القارن الواحاد والعشارون قاد يساهم فاي اعاداد طاالب فعاالين فاي المجتماا وقاادرين علاى 

 حل مشكالته
يات، واختبااار لقياااس مهااارات دلياال للمعلاام لالسترشاااد بااه عنااد تاادريس موضااوعات الرياضاا نلمسااؤولي* يقاادم ل

 التحكير، ويمكن استخدامهم من المشرفين والموجهين.

 * يزود الخبراء بالمنهج المطور؛ لالستحادة منه في إعداد مناهج الرياضيات، ورعداد البرامج التربوية.

 لنظري كالتالي:وفقا لما تم عرضه في اإلطار امصطلحات البحث: عرفت اجرائيا  
 *تطوير المنهج:

عمليااااة تغيياااار لكاااال عنصاااار ماااان عناصاااار ماااانهج الرياضاااايات للصااااف األول المتوسااااط فااااي المملكااااة العربيااااة 
 السعودية، وذلك في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرون.

 *مهارات القرن الواحد والعشرون:
حرضااها التحااديات والمتغياارات التااي يهااا فااي الماانهج المطااور والتااي تساااير مجموعااة المهااارات التااي ينبغااي توافر 

القرن الحادي والعشارون، وهاي: مهاارات االباداع واالبتكاار، مهاارات الثقافاة التكنولوجياة، والثقافاة المعلوماتياة، 
 ومهارات التحكير الناقد، ومهارات االتصال، ومهارات التعاون، وبعض المهارات االجتماعية.

واالبداع: رات  مها- الحادي   االبتكار  القرن  في  والعمل  للحياة  يعدون  الذين  الطالب  بين  تميز  مهارات  هي 
والعشرون عن  يرهم؛ إذ تعتبر المهارات التي تشملها هذه المجموعة هي المسئولة عن تنمية قدرات الطالب 
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التواصل بتكار، التحكير الناقد،  على النجاع المهني والشخصي في القرن الحالي، ومن ثم فسن التركيز على اال 
 .والتعاون ضروري إلعداد الطالب 

تطبيق مهارات التحكير العليا على مشكالت وقضايا جديدة باستخدام طرق   التفكير الناقد وحل المشكالت:-
 تحكير مناسبه فعالة لتحليل المشكلة واتخاذ القرارات حول أكثر الطرق فعالية لحل المشكلة.

رام وفعالية لخلق، استخدام وتشارك المعرفة، الحلول واالبتكارات  العمل ما آخرين باحت  ون:االتصال والتعا-
كما أن التواصل الحعال ضروري لممارسة البحث العلمي، وعادة ما يصف العلماء عملهم حتى يمكن اعادة  

التواصل يتم بطرق  البحث مرة أخري، والتركد من نتائجهم من قبل آخرين، وأيضا فهمها بواسطة العامة. هذا  
منها الشحهي، المكتوب، الرياضي، والتمثيالت البيانية للبيانات والمالحظات. ومهارات التواصل هي    مختلحة

مهارات معالجة وتحسير كل ما من المعلومات اللحظية و ير اللحظية التي نستقبلها من األخرين لكي نستجيب  
القادر على الماهر هو  المتواصل  األساسية    استجابة صحيحة.  النقاط  ليعبر تحديد  البارية في فكرة مل  أو 

 عنها سواء بصورة لحظية أو  ير لحظية. 
مجموعة من القدرات المطلوبة التي تمكن األفراد من تحديد احتياجاتهم من المعلومات    ال قافة المعلوماتية:-

 والوصول إليها وتقييمها ومن ثم استخدامها بالكحاءة المطلوبة.
ن يكون المتعلم قادرا على أن يستخدم التكنولوجيا كرداة للبحث والتنظيم  ويقصد بها أ   :لتكنولوجيةال قافة ا-

التواصل االجتماعي   التواصل وشبكات  الرقمية وأدوات  التكنولوجيا  المعلومات وأن يستخدم  والتقييم وتوصيل 
فهما    اقتصاد المعرفة وأن يطبق بنجاع للوصول إلى بناء وردارة وتكامل وتقييم المعلومات للعمل بنجاع في  

 أساسيا للقضايا األخالوية / القانونية المتعلقة بالوصول إلى واستخدام هذه المعرفة التكنولوجية. 
يقصد بالمهارات االجتماعية العمل بشكل مناسب ومثمر ما االخرين، واالستحادة من  المهارات االجتماعية: -

 الذكاء الجمعي للمجموعات.
 حدود البحث:

 المقررة على طالبات الصف األول المتوسط في المملكة العربية السعودية.ب الرياضيات تك -

االباااداع واالبتكاااار، حااال المشاااكالت والتحكيااار الناقاااد، االتصاااال بعاااض مهاااارات القااارن الحاااادي والعشااارون:  -
  والتعاون، الثقافة المعلوماتية، الثقافة التكنولوجية، بعض المهارات االجتماعية.

 حث:منهج الب -
 .ه التجريبي ذو المجموعتين التجريبية والضابطةالمنهج شب
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 أدوات ومواد البحث:
 بطاقة تحليل لمحتوى منهج الرياضيات للصف األول المتوسط.-

 اختبار مهارات القرن الواحد والعشرون المحددة.-

 الوحدات المعاد تطويرها ودليل المعلم.-
 اإلطار النظري للبحث:

 اإلطار النظري المحاور التالية:لبحث وأهدافه تضمن انطالقا من متغيرات ا

 ن و: مهارات القرن الواحد والعشر المحور األول
المحاهيمية المتنوعة لمهارات القرن الحادي والعشرون، والتي تم إعدادها   األطريحف مجال التربية بعدد من  

ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية،    ،من قبل جهات متنوعة ومنها المختبر التربوي لإلقليم الشمالي المركزي 
 والجمعية االمريكية للكليات والجامعات، والشراكة من اجل مهارات القرن الحادي والعشرون.

 واًل: مهارات القرن الواحد والعشرون وفًقا للجهات والمنظمات المختلحة: أ

 المركزي إطار مهارات القرن الحادي والعشرون للمختبر التربوي لإلقليم الشمالي  -1
North Central Regional Educational Laboratory (NCREL) :(Metiri Group & 

NCREL ,2003) 

مهارات القرن الحادي والعشرون من خالل مجموعة من    إلىالشمالي المركزي    لإلقليمتوصل المختبر التربوي  
ا  نتائج  المجال، ومراجعة  السابقة في هذا  بالتحليل  العمليات تضمنت مراجعة األدبيات  تناولت  التي  البحاث 

قوي العاملة المتطلبة في القرن  ومراجعة التقارير التي تناولت خصائص ال  ،خصائص جيل شبكة المعلومات 
مهارات القرن الحادي   ت وصل إليه قسم م التالتربويين، ووفقا لما ت   راءآالحادي والعشرون، وكذلك استطالع  

 أربا مجموعات رئيسية هي:  إلىوالعشرون 

الرقمي  هم • العصر  مجتما Digital Age Literacyارات  في  والعمل  للحياة  ضرورية  مهارات  وهي   :
المعلومات    إلىالقدرة على استخدام التكنولوجيا الرقمية وأدوات االتصال، والشبكات وصوال  في  المعرفة وتتمثل  

والث العلمية  والثقافة  االساسية  الثقافة  وتشمل  ورنتاجها  وتقويمها  البصرية  ورداراتها  والتقنية  االقتصادية  قافة 
 وماتية وفهم الثقافات المتعددة والوعي الكوني.والمعل
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  والتوجيه التكيف وادارة التعقيد    على وتشمل القدرة    Creative Thinking Skillsمهارات التحكير االبداعي   •
 السليم.  الذاتي وحب االستطالع واالبداع وتحمل المخاطر ومهارات التحكير العليا والتحكير

وتشمل مهارات العمل في فريق والمهارات   Effective Communication Skillsمهارات االتصال الحعال   •
 الشخصية واالجتماعية واالتصال التحاعلي. ةوالمسؤوليالشخصية 

والتخطيط واالدارة وصوال    األولويات وتشمل مهارات تحديد    :High Productivityة  مهارات اإلنتاجية العالي •
واالستخدام  ال النتائج  تحقيق  وحل  ي  والتعاون  للتواصل  الواقعي  العالم  في  التكنولوجية  لألدوات  الحعال 

 المشكالت وانجاي المهام.
 صادية إطار مهارات القرن الحادي والعشرون لمنظمة التعاون والتنمية االقت -2

 The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD): 

(OECD ,2005) 

عام   والعشر   2005في  الحادي  القرن  لمهارات  إطارها  االقتصادية  والتنمية  التعاون  منظمة  من    ون وضعت 
مبادرتين،   والثانية  لبرنامج  في  االولي  تمثلت  خالل  المهارات،  وتعريف  لتقييم  في  تحديد  الدولي  البرنامج 

و الطالب  األولي  ،  المبادرة  ه  اإلطارشكلت  وفي  للثانية،  الحادي    اإلطارذا  النظري  القرن  مهارات  تقسم 
 ثالث مجاالت رئيسية هي:  إلىوالعشرون 

تحا • بشكل  والنص  الرموي،  اللغة،  استخدام  وتتضمن:  تحاعليا  األدوات  المعارف   -علياستخدام  استخدام 
 استخدام التكنولوجيا بشكل تحاعلي.  –والمعلومات بشكل تحاعلي 

إدارة   -مل في فريقالتعاون والع  -تصال بشكل جيد باآلخرين التحاعل في مجموعات متباينة وتتضمن: اال •
 وحل الصراعات. 

داخل • التصرف  وتتضمن:  مستقل  بشكل  األكبر   التصرف  الصورة  حياتية    -نطاق  خطط  وتنحيذ  تخطيط 
 الحقوق، واالهتمامات، والحدود واالحتياجات. كل من الدفاع عن / والتركيد على  -ومشروعات شخصية 

 معية األمريكية للكليات والجامعاتاحد والعشرون للجمهارات القرن الو  -3
 The American Association of Colleges and Universities (AACU): 

(Association of American college and universities ,2007) 

الجمعية األمريكية للكليات والجامعات في عام   الح  2007وضعت  القرن  الخريج في  ادي إطارا لمواصحات 
ا  ذلك منو .  والعشرون  تعلم الطالب  الكليات والجامعات حول اهداف  المئات من  المناقشات ما  لذي  خالل 
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،  يبدأ في المدارس وينتهي في الكليات والجامعات، ومن خالل تحليل توصيات وتقارير مجتما رجال األعمال
 في صورة نواتج التعلم التالية:  وجاء اإلطار

لتحكير الناقد واالبتكاري والتواصل الشحهي والتحرير  ن: االستقصاء والتحليل وامهارات عملية وعقلية تتضم  •
 العمل في فريق وحل المشكالت.  -ثقافة المعلومات  -الكمية والثقافة 

المعرفة متنوعة    -والشخصية وتتضمن: المعرفة المدنية واالنخراط المحلي والعالمي  االجتماعية   ةالمسؤولي •
 مهارات واسس التعلم مدي الحياة. -االخالقي الثقافات والتحكير والعمل

 المتقدم عبر دراسات عامة ومتخصصة. التعلم التكاملي ويتضمن: االبداع واإلنجاي  •
 ن وإطار مهارات القرن الواحد والعشرون للشراكة من أجل مهارات القرن الحادي والعشر  -4

Partnership for 21st century skills:(The Partnership for 21st Century 

Skill,2006a) 

بالتعاون ما منظمات عديدة بالتعليم،  الشراكة من أجل مهارات القرن الحادي والعشرون هي مؤسسة تعمل  
أطلقت الشراكة تقريرا يوضح تلك المهارات،   2006وفي عام    .وقادة األعمال وصانعي السياسات التعليمية

ريس، وأساليب التقويم، والتنمية المهنية  سية، وطرق التد المناهج الدرا  ها وبينويؤكد على ضرورة االتساق بين
لق نظم الدعم الضرورية إلكساب طالب اليوم مهارات القرن الحادي والعشرون.  للمعلمين، وبيئات التعلم لخ

مجموعات من المهارات الضرورية لضمان استعداد الطالب للتعلم والحياة والعمل في القرن   ثالث   وتم تحديد 
 شرون، وهي: الحادي والع

التحكير الناقد وحل    -بداع واالبتكار مهارات التعلم واالبتكار وتتكون هذه المجموعة من المهارات التالية: اإل  •
 التعاون والتواصل. -المشكالت 

  -مهارات المعلومات، الوسائط والتكنولوجيا وتتكون هذه المجموعة من المهارات التالية: الثقافة المعلوماتية  •
 (.ICTثقافة )المعرفة، التواصل، التكنولوجيا  -االعالم(  مية )وسائط الثقافة اإلعال

المبادرة    -الحياة والعمل تتكون هذه المجموعة من المهارات التالية: المرونة والقدرة على التكيف مهارات   •
 لية. القيادة والمسئو  –اإلنتاجية والمساءلة  -مهارات اجتماعية ومهارات عبر الثقافات  -والتوجيه الذاتي

في المواد األكاديمية   21قرن  دمج مهارات ال على ضرورةدعاة شراكة مهارات القرن الواحد والعشرون وأكد 
، يتم من خاللها تزويد  21خريطة توضح التكامل بين الرياضيات ومهارات القرن   إلى وتوصلوا األساسية،

 : وأن ذلك سيساعد علىرياضيات، في منهج ال هامصممي المناهج الدراسية برمثلة توضح كيف يمكن إدماج

https://ijcte.journals.ekb.eg/


 المهارات "تطوير منهج الرياضيات لطالبات المرحلة المتوسطة بالسعودية في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرون وفاعليته في تنمية بعض 
 نتو    د.  راندة احمد عباس              أ.د. وفاء مصطفى كفافي          

                                   

 

                                       

 International Journal of Curriculum & Technological Education 
https://ijcte.journals.ekb.eg                                                                Online ISSN: 2735-511X 

119 

المعرفية   • كحاءاتهم  تطوير  على  الطالبات  الحياة  مساعدة  في  للنجاع  يحتاجونها  التي  والمهارية  والنحسية 
 .الواحد والعشرون للقرن 

الرياضيات،   • لمادة  األساسية  المعرفة  أنتطوير  والتواصل   حيث  ناقد  بشكل  التحكير  من  الطالبات  تمكن 
 يبني على معرفة اكاديمية سليمة.بشكل فعال البد أن 

وحل • الناقد  التحكير  على  قادرين  الطالبات  التكنولوجي،   جعل  التثقيف  والتعاون،  االتصال،  المشكالت، 
 المرونة والقابلية للتكيف، االبتكار واإلبداع، االهتمام بالشئون العالمية، التثقيف اإلعالمي. 

شرون صنف المهارات الي ثالث  ات القرن الواحد والعالشراكة من اجل مهار   إطارأن    تقدمويتضح مما  
ومهارات الحياة وقد   ،ومهارات المعلومات والوسائط التكنولوجية  ،واالبتكار  ليممهارات رئيسية هم مهارات التع

عل فرعية  مهارة  عشر  اثني  الي  وحل    -واالبتكار   االبداع)التالي  النحو    ىقسموا  الناقد   -المشكالت التحكير 
وا المع  -لتواصلالتعاون  االعالمية  -لوماتية الثقافة  التكنولوجية  -الثقافة    والتوجيهالمبادرة    -المرونة  -الثقافة 
 المسئولية(.  -القيادة  -االنتاجية والمساءلة -والمهارات االجتماعية -الذاتي

يكية للكليات  وأطار الجمعية االمر   وأن هناك اتحاق بين إطار مهارات القرن الواحد والعشرون للمختبر التربوي 
والعشرون،والجامع الحادي  القرن  مهارات  اجل  من  الشراكة  ورطار  وهي   ات  المهارات  من  مجموعة  على 

مهارات التحكير الناقد والتحكير االبداعي والثقافة المعلوماتية والثقافة التكنولوجية ومهارات االتصال ومهارات 
مهارات معرفة الثقافات البشرية  ود بعض المهارات مثل  ة فيما اختلحوا في وجاالنتاجية والمهارات االجتماعي

وكان هذا راي إطار الجمعية االمريكية للكليات والجامعات. كذلك اختالف أراء إطار منظمة التعاون والتنمية  
ا )استخدام  االقتصادية عن باقي الثالث اطر في تقسيم مهارات القرن الواحد والعشرون إلى ثالث مجاالت هم

 التصرف بشكل مستقل(.  -مجموعات متباينة التحاعل في  -حاعلياً األدوات ت
المهارات التي ينبغي توافرها في   وبناء على ذلك يمكن تعريف مهارات القرن الحادي والعشرون اجرائيا برنها:"

المطور  الحا  للرياضيات   المنهج  القرن  يحرضها  التي  والمتغيرات  التحديات  تساير  والعشرون، وهي: والتي  دي 
واالبتك مه االبداع  الناقد ارات  التحكير  المشكالت   ار،  المعلوماتية، وحل  الثقافة  والتعاون،  االتصال  مهارات   ،  

 الثقافة التكنولوجية، وبعض المهارات االجتماعية. 
 كل مهارة كالتالي:ويمكن عرع 
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واالبتكار -1 عنه    :اإلبداع  ينتج  بشري خالق  مسعي  بطبيعته  العلم  و ألن  العلمية  من  االبتكارات  التكنولوجية 
العالم  خالل   مواقف  في  النظريات  تطبيق  خالل  ومن  مسبقة،  علمية  معرفة  على  قائمة  علمية  عمليات 

وتكنولوجية   علمية  مداخل  تتطلب  الحديثة  المجتمعات  تواجهها  التي  والتحديات  المشكالت  وألن  الحقيقي، 
لتعلم واالبتكار  ، فسن دمج المهارات اوالعمل عبر التخصصات  جديدة مبدعة كما تتطلب أيضا مهارات التحكير

 .في مناهج التربية العلمية يصبح ضرورة حتمية إلعداد الطالب للمستقبل
استخدام المعرفة والحهم لخلق طرق جديدة للتحكير إليجاد  "االبداع واالبتكار برنه    (Beers, 2006)وتعرف   

لشراكة من أجل مهارات القرن  ا  دت حد   كما  ."منتجات وخدمات جديدةحلول جديدة لمشكالت جديدة ولخلق  
واالبتكار  التعلم  والعشرون مهارات   The : Partnership for 21st Century) كالتالي  الحرعية  الحادي 

Skill,2006a) 

ويقصد به أن يكون المتعلم قادرا على أن يستخدم مدي واسا من أساليب تكوين    :التفكير بشكل خالق •
أ ليكون  الذهن  أفكاره  األفكار مثل عصف  ينقح، يحلل ويقيم  باالهتمام، وأن يضيف،  فكار جديدة جديرة 

 لتحسين جهوده االبتكارية إلي أقصي درجة.
ويقصد به أن يكون المتعلم قادرا على أن يطور أفكارها وينحذها، ويتواصل    العمل االبتكاري مع آخرين:  •

المنظو  يكون منحتحًا ومتجاوبا ما  بحاعلية، وأن  أفكار اآلخرين  العمل ما  رات األخرى، يضمن مدخالت 
الجماعي والتغذية الراجعة داخل عمله، يظهر أصالة وابتكاريه في العمل ويحهم محددات العالم الحقيقي  

كييف أفكاره، وأن يري الحشل كحرصة للتعلم، ويحهم أن االبتكار واإلبداع عمليات يتناوب فيها النجاع ما  لت
 حدوث األخطاء.

المبتكرة  يقو   تنفيذ االبتكارات: • يعمل على االفكار  قادرا على أن  المتعلم  يكون  به أن  إلى صد    مما يؤدي 
 إسهام ملموس محيد للمجال الذي يعمل فيه االبتكار. 

ولذلك يمكن   .لتحكير الناقد وحل المشكالت سمات مميزة للتحكير العلميل  تفكير الناقد وحل المشكالت:ال -2
يطبقونها في حياتهم اليومية؛ حيث    الو تي يتعلمونها  المحاهيم ال  التحكير حول  علىتطوير قدرات المتعلمين  

التي   والمشكالت  القضايا  نقد  في  مهاراتهم  الطالب  جوهر    علىالتحليل    اعد ويس.  تقابلهميستخدم  تعرف 
خالل المقارنة والمغايرة تعرف بدائل الحلول الممكنة والحكم على مدي فاعلية الحلول  بينما يتم من المشكلة،  
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ل في التعامل ما  قترحة، والنقد للبدائل المطروحة في سبيل اختيار الحل األمثل والتقييم لمدي فاعلية الحالم
المطروحة وتعرفه   العليا على مشكالت وقضايا    "  برنه   (Beers, 2006)المشكلة  التحكير  تطبيق مهارات 

القرارا واتخاذ  المشكلة  لتحليل  فعالة  مناسبه  تحكير  باستخدام طرق  لحل  جديدة  فعالية  الطرق  أكثر  ت حول 
 . "المشكلة

 ويتضمن التحكير الناقد وحل المشكالت المهارات الحرعية التالية: 

فعال: • بشكل  التحكير   التفكير  من  مختلحة  أنواع  يستخدم  أن  على  قادرا  المتعلم  يكون  أن  بها  ويقصد 
 )االستقراء، االستنباط، ....( المناسبة للموقف.

المنظ • التفكير  على    :ومي استخدام  قادرا  المتعلم  يكون  أن  بها  لتنتج    ية كيف  تحليلويقصد  األجزاء  تحاعل 
 نواتج كلية في أنظمة معقدة. 

: ويقصد بها أن يكون المتعلم قادرا على أن يحلل ويقوم األدلة، الحجج، الحروع،  راراتاصدار األحكام والق •
وأن يكون ارتباطات بين المعرفة والحجج،  والمعتقدات بحاعلية وأن يحلل ويقوم وجهات نظر أساسية وبديلة،

تحكيرًا   يحكر  التحليل، وأن  قائمة على  البيانات ويتوصل الستنتاجات  يحسر  ناقدا في خبرات وعمليات  وأن 
 التعلم.

ويقصد بها في هذا المجال مهارات حل المشكالت  ير الروتينية ومنها أن يكون المتعلم    حل المشكالت •
مختلحة من المشكالت  ير المرلوفة بطرق تقليدية وطرق إبداعية، وأن يسرل أسئلة  قادرا على أن يحل أنواع  

 . لول أفضلمهمة توضح وجهات نظر متعددة لح
 مهارات حل المشكالت  ير الروتينية إلي ست عناصر هي: (Shunn,2008)ويقسم  

 حصر المعلومات للوصول إلي تشخيص.  -
ا - إذا كانت استراتيجية حل  للحل واالنتقال  القدرة على معرفة  إذا    إلىلمشكالت مناسبة  استراتيجية أخرى 

 كانت الحالية ال تعمل. 
 توليد حلول جديدة ابداعية.  -
 تكامل المعرفة التي تبدو  ير مترابطة. -
 يالحظها المبتدئون.  إدراك األنماط التي ال -
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 . ومحاهيمهاالمعرفة بكيفية ربط المعرفة  -
بالتعاالعلم بطبيعته عملية    التواصل والتعاون: -3 إبراي روعتعاونية، ويقصد  الجماعي والقيادة،   ون  العمل 

األدوار مختلف  ما  مثمرت والمسؤوليا  والتكيف  بشكل  والعمل  النظر    ،  وجهات  واحترام  اآلخرين،  ما 
التخصصات البينية، فضال عن ييادة التعاون    علىالمختلحة. وقد ياد التركيز في القرن الحادي والعشرون  

الطبي العلوم  المعبين  المشكالت  لحل  واالجتماعية  وتري  عية  المجتمعات.  تواجهها  التي   ,Beers)قدة 
الحلول  الوصول إلى  العمل ما آخرين باحترام وفعالية، استخدام وتشارك المعرفة،  "أن التعاون هو    (2006

ال  ".واالبتكارات  البيانويتم  والتمثيالت  الرياضي،  المكتوب،  الشحهي،  منها  مختلحة  بطرق  للبيانات  تواصل  ية 
ستقبل من األخرين  ترات التواصل كل من المعلومات اللحظية و ير اللحظية التي  مهاتحسر  والمالحظات. و 

البارية في    لكي أو  النقاط األساسية  تحديد  القادر على  الماهر هو  المتواصل  استجابة صحيحة.  نستجيب 
 لتالية: تعاون المهارات الحرعية اتواصل والويتضمن ال ليعبر عنها سواء بصورة لحظية أو  ير لحظية.  افكرة م

يقصد به أن يكون المتعلم قادرا على أن يعبر عن األفكار واآلراء بشكل فعال باستخدام    التواصل بوضوج: •
في مجموعة متنوعة من االشكال والسياقات، وأن يستما    ة مهارات التواصل الشحهية، المكتوبة و ير اللحظي

تكنولوجيا ويعرف كيف يحكم على فاعليتها  يد من الوسائط المتعددة وال، ويستح المعني   إلىبحاعلية للوصول  
 اللغات. ةصل بحاعلية في بيئات متنوعة متعدد افي البداية وتقييم ترثيرها وأن يتو 

يقصد به ان يكون الطالب قادرا على أن يظهر قدرة على التعامل بحاعلية واحترام ما    التعاون مع آخرين: •
، وأن يبدي مرونة ورغبة في أن يكون متعاونا، ويقدم التنايالت الضرورية لتحقيق هدف مجموعات متنوعة
بها كل من    العمل الجماعي، والمساهمات الحردية التي يقوم   أثناءالمسئولية    في  تشاركالر  نهائي وأن يقد 
 أفراد الحريق.

 ال قافة المعلوماتية:   -4
للت عنه  ال  ني  أساسا  المعلوماتية  الثقافة  كل  تمثل  في  التخصصات  لكل  فهي ضرورية  الحياة  مدي  علم 

التعليم. التعلم وكافة مستويات  ثقافة المعلومات كواحد من المصطلحات التي تم  وقد    بيئات  بري مصطلح 
في  اتد  تتمثل  والتي  المعاصرة  المجتمعات  تواجه  التي  للتحديات  نتيجة  وذلك  الماضية  السنوات  ولها خالل 

الف هذا  التعامل ما  المعلوماتية  كيفية  البيئة  لتعقد  ونتيجة  أشكالها وصورها.  كافة  في  المعلومات  من  يض 
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الدقة والمصداوية، يواجه    إلى  لومات وتوافر معلومات تحتقرالناتج عن التنوع الكبير في أشكال مصادر المع
في حياتهم  األفراد ببدائل وخيارات متعددة تتعلق بحصولهم على المعلومات سواء في الدراسة أو العمل أو  

تحديد  تساعدهم على  بمهارات  األفراد  إلمام  تمثلت في ضرورة  تحديات جديدة  ذلك  وقد فرع  الشخصية، 
 لمناسبة من المعلومات.اختياراتهم ا
تبلو  المعلوماتية ومنها  وقد  للثقافة  التي تمكن األفراد من  "رت عدة تعريحات  المطلوبة  القدرات  مجموعة من 

المعل  من  احتياجاتهم  المطلوبةتحديد  بالكحاءة  استخدامها  ثم  ومن  وتقييمها  إليها  والوصول  ووفقا  "ومات   .
ثقافة المعلومات تهتم بتعليم وتعلم كافة أشكال ومصادر المعل الحرد ملما  لليونسكو فسن  ومات، ولكي يكون 

ر بطريقة  ومتى وكيف يستخدم هذه األدوات ويحك  ايلزمه أن يحدد لماذ -مثقف معلوماتيا    -بثقافة المعلومات  
 وافرت له.  ناقدة في المعلومات التي ت

 وتتضمن ثقافة المعلومات المهارات الحرعية التالية: 

وتقييمها:  إلىالوصول   • يصل    المعلومات  أن  على  قادرا  المتعلم  يكون  أن  بها  المعلومات    إلىويقصد 
 وأن يقوم المعلومات تقويمًا ناقدا كاماًل. وكحاءة،بحاعلية 

المتعلم قادرا على أن: يستخدم المعلومات بدقة وابداع    معلومات:استخدام وإدارة ال • ويقصد بها أن يكون 
وأن يدير تدفق المعلومات من مجموعة متنوعة واسعة من المصادر، وأن لمعالجة قضية أو حل مشكلة،  

القانونية المتعلقة بالوصول   القواني  إلى يحهم القضايا األخالوية/  ن المتعلقة  المعلومات واستخدامها ويطبق 
 بها. 

 ال قافة التكنولوجية:  -5
نجاااع فاااي لالمهاااارات األساسااية الضااارورية لارتاابط اسااتخدام تكنولوجياااا المعلومااات واالتصااااالت بمجموعااة ماان 

علاااى سااابيل المثاااال يياااادة قااادرة الحوسااابة فاااي تحليااال البياناااات علاااى نطااااق واساااا،  ،والعشااارون  واحاااد القااارن ال
 المتقدمة.  واالستشعار عن بعد، والنمذجة العلمية

 إلااااىالنتقااااال ومااااا ييااااادة دمااااج تكنولوجيااااا المعلومااااات واالتصاااااالت فااااي التعلاااايم وييااااادة معاااادالت المشاااااركة وا
الحصااول علااى األشااكال المختلحااة ماان المعرفااة الرقميااة التااي  إلااىحاجااة الالمسااتويات العليااا ماان التعلاايم، تاازداد 

مجاااالت الحياااة. وسااايكون علااى المتعلماااين أن تتجاااوي مهااارات الحاساااوب األساسااية للمشااااركة فااي العدياااد ماان 
ومان  .األعلاىتعلايمهم خاالل مساتويات التعلايم  يطوروا معرفتهم الرقمية، ليس من أجل المعرفة فقط بل ولادعم
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هناااا فاااسن الااادمج المبكااار لتكنولوجياااا المعلوماااات واالتصااااالت فاااي المنااااهج الدراساااية أمااار ضاااروري وداعااام مهااام 
ياا المعلوماات واالتصااالت فاي المؤسساات التعليمياة والصاحوف الدراساية فاي لضامان اساتخدام وتطبياق تكنولوج

 القرن الحادي والعشرون.

 من ثقافة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المهارات الحرعية التالية:وتتض

ويقصاد بهااا أن يكاون الماتعلم قااادرا علاى أن يساتخدم التكنولوجيااا كارداة للبحااث  :تطبير  التكنولوجيررا بفاعليرة •
 .والتنظيم والتقييم وتوصيل المعلومات 

بنااء وردارة  إلاىبنجاع للوصول   يستخدم التكنولوجيا الرقمية وأدوات التواصل وشبكات التواصل االجتماعي •
 .وتكامل وتقييم المعلومات للعمل بنجاع في اقتصاد المعرفة

تخدام هااااذه المعرفااااة اسااااو  إلااااىالمتعلقااااة بالوصااااول  يطبرررر  فهمررررا أساسرررريا للقضررررايا األخال يررررة   القانونيررررة •
 التكنولوجية.

  االجتماعية:مهارات ال -6
ساااتحادة مااان الاااذكاء الجمعااااي المهاااارات االجتماعياااة العمااال بشاااكل مناساااب ومثماااار ماااا االخااارين، واالبيقصاااد 

 للمجموعات. وتتضمن المهارات االجتماعية المهارات الحرعية التالية:

ماان المناسااب أن يااتكلم  قااادرا علااى أن يعاارف متااي ويقصااد بااه يكااون المااتعلم :التفاعررل بكفرراءة مررع األخرررين •
 ومتى يستما، وأن يقود فرق العمل بطرقة مهنية.

ماان  فااراد ويقصااد بااه أن يحتاارم االختالفااات الثقافيااة ويعماال بكحاااءة مااا األ :يعمررل بفاعليررة فرري فرررق متنوعررة •
د مااان االختالفاااات فكاااار والقااايم، وان يساااتحيمختلاااف الخلفياااات الثقافياااة، ويساااتجيب بعقااال متحاااتح لمختلاااف األ

 اعية والثقافية لخلق أفكار جديدة وييادة كل من االبتكار وجودة العمل.االجتم
وقد أكدت نتائج بعض الدراسات علاى أهمياة دماج مهاارات القارن الحاادي والعشارون فاي المنااهج وفعالياة ذلاك 

دور المنااااهج  ( والتاااي هااادفت الاااي تعااارف2009دراساااة صاااوما بوجاااوده )فاااي تنمياااة بعاااض المهاااارات. ومنهاااا 
فااي تنمياااة مهااارات القاارن الواحاااد والعشاارون، حيااث حاااددت الدراسااة معااالم المنااااهج الاليمااة إلعاااداد  والمعلمااين

التحكياار، االلتاازام بمجموعااة ماان  علااىطالبااات يمتلكااون مجموعااة ماان المهااارات منهااا: إتباااع ماانهج قااوي يعتمااد 
المساائولية تجاااه مجتمااا المتعلمااين، تطبيااق: ريااق ط للمعرفااة، الااتعلم عاان طالمعااارف المحوريااة، االسااتخدام النشاا

 & Suc)ودراسااة  المساائولية تجاااه المعرفااة، المساائولية تجاااه التحكياار الجاااد والحعااال، االدارة الذاتيااة للااتعلم.
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Sashayed, 2013)  الي تحديد االعتبارات الرئيساية فاي تنمياة مهاارات القارن الواحاد والعشارون التي هدفت
أن من هذه االعتبارات المهماة تشاجيا مهاارات القارن الواحاد والعشارون  إلىت الدراسة في الرياضيات، وتوصل

هم فااي الرياضاايات داخاال الحصاال الدراسااي بمااا فااي ذلااك االتصاااالت والتعاااون، والتحكياار النقاادي، وأن تكااون لاادي
وهاادفت . ت المهمااةلمعااارف والمهااارالذلااك تقياايم التلميااذ  علااىوعااالوة  ذاتااي،تقياايم األقااران، وتقياايم  علااىالقاادرة 
لاي تحسااين كحاااءة إ (Gossiping, Cooper, Bonesetter & Bonesetter, 2013كاال مان ) دراساة

المشاكلة، التحكيار النقادي، ن التاي تشامل االبتكاار واالباداع، وحال و ر شاالطالباات فاي مهاارات القارن الحاادي والع
ساااائولية شخصااااية االجااااراءات )الحعاليااااة واالتصاااااالت، والتعاااااون واالدارة الذاتيااااة، ومرونااااة واسااااتعداد لتحماااال م

شاخيص وحال المشاكالت )حال مشاكلة تحليلياة(. الشخصية(؛ التكيف ما التغييار )المروناة(؛ وتوقاا وتحليال وت
ب وتوظيااف الماانهج التربااوي والممارسااات التعليميااة التااي وذلااك ماان خااالل تطااوير الكحاااءات المهنيااة بااين الطااال

الذات والتحاعل ما المجتما، بشكل يكون لها تارثير  علىذاتيًا، واالعتماد تعزي استقالل التلميذ والتعلم الموجه 
 القرن الحادي والعشرون. مهارات تطوير  علىكبير 

ضاارورة االهتمااام بمهااارات القاارن الحااادي والعشاارون التااي دعاات إليهااا المنظمااات  ممااا ساابق ويتضااح
أهمياة دماج مهاارات  علاى (Gut, 2011)أكادت دراساة جيات  وماا تتضامنه مان مهاارات فرعياة. وقاد  التربوياة،
 .21داخل المحتوي التعليمي، وقدمت نماذل من دروس تعليمية مدمج بها مهارات القرن  21القرن 

 المنهج:تطوير : ال انيالمحور 
ورد في المعجم الوجيز :" طّوره : حّوله من طور إلى طور , وتطّور : تحّول من طور إلى طور ,  

التد  التغّير   : التغّير  والتطّور  على  أيضًا  ويطلق   , وسلوكها  الحّية  الكائنات  بنية  في  يحدث  الذي  ريجّي 
أمّا اصطالحًا , ه "  .أو النظم , أو القيم السائدة في, العالقات ,    التدريجّي الذي يحدث في تركيب المجتما

ا كحايته وفاعلّيته ,  تتناول منهجًا قائمًا بهدف الوصول إلى رف فسّن مصطلح تطوير المنهج يشير إلى عملّية  
ي تغييره واالستعاضة  وكان هذا المصطلح  أو  كّلّيًا  أو  القائم جزئّيًا  المنهج  التربويين تحسين  عني لدى بعض 

  فقد ذكرا أّن تطوير المنهج   (585ه،  1421،  الديب فتحي  و   مجاور)محمد  بغيره  , وهذا ما أشار إليه كّل من  
وفق خّطة مدروسة   سبة في بعض أو كّل عناصر المنهج ومجاله ,هي عملّية يقصد بها " إجراء تعديالت منا

التربوّية , ورفا مستواها " العملّية  أّن تطوير  ( يري  171،  2000)   مصطحى. أما صالع  من أجل تحسين 
ما يتناول جميا العوامل التي  ك  التقويم،المنهج هو " إعادة النظر في جميا عناصر المنهج من األهداف إلى  

  ( 206،  1985)  سرحانالدمرداش  بعيدًا عن ذلك ما ذكره    س“. وليوتترّثر به    فيه،وتؤّثر    هج،بالمنتّتصل  
في   ومستحدثات  تجديدات  إدخال   " المناهج  تطوير  بعملّية  المقصود  تحسين  مجالها؛برّن  العملّية    بقصد 
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سلوك    مستواها،ورفا    التربوّية، تعديل  إلى  النهاية  في  تؤّدي  ه  الطالبات،بحيث  السلوكوتوجيه  في    ذا 
".  المطلوبة،االّتجاهات   المنشودة  األهداف  تعريف  ووفق  و   رشدي  ويرتي    ( 249،  1993)  مينافايز  لبيب 

تطوير   محهوم  عن  حديثه  عند  التغيير  مصطلح  أحد   المنهج،مبريًا  على  يقتصر  قد  التغيير  ذلك  أّن  مبّينًا 
التغيي  المنهج،كّونات  م ذلك   " هو  المنهج  تطوير  أّن  ذكرا  في حيث  أو  المنهج  مكّونات  أحد  في  الكيحّي  ر 

أو جميعها والذي يؤّدي إلى رفا كحاءة المنهج في تحقيق  ايات النظام التعليمّي من أجل التنمية    بعضها،
 “.الشاملة 

بقصاد  اياة التطاوير لهاا فاي معظمهاا  نجاد أنهااالساابقة لعملياّة تطاوير المانهج   ات التعريحا  ويمكن من عرع  
ة و تغيياارات جزئيااّ إجااراء تحسااينات أ األسااس المتكاملااة  باإلضااافة إلااى المدرسااّي،مكّونااات الماانهج  فااية أو كّليااّ
يمتاّد إلاى أساس  أي األخارى،البّد أن يطال العناصار  أحدها،وأّي تغيير أو تطوير ينال   بينها،المتحاعلة فيما  
 .ه وبيئته البشرّية والماّدّيةالمنهج ومكّونات
اطرروير المررنهج إجتعرررف الباح ررة توفااي ضااوء ذلااك  عمليااة تغيياار لكاال عنصاار ماان عناصاار ماانهج  برنااه: رائيرر 

الرياضااايات للصاااف األول المتوساااط فاااي المملكاااة العربياااة الساااعودية، وذلاااك فاااي ضاااوء إضاااافة مهاااارات القااارن 
 الواحد والعشرون المحددة في البحث".

بتطوير من ومن   التي اهتمت  الرياضيات االدراسات  ( والتي هدفت 2006دراسة ناصر عبيده )  :هج 
لدى  الرياضياتية  القدرة  تنمية  على  ذلك  وأثر  المعاصرة  المعايير  ضوء  في  الرياضيات  منهج  تطوير    إلى 

االبتدائية،   المرحلة  الرياضي   إلىتوصل  و طالبات  بمنهج  توافرها  يجب  التي  المعايير  من  وتطوير  قائمة  ات، 
ضو  في  الرياضيات  وتنم  ئهامنهج  الرياضيات  منهج  وثيقة  لدى  وبناء  ووياسها  الرياضاتية  القوة  طالبات  ية 

إعداد تصور مقترع لتطوير مناهج الرياضيات    إلى(  2008دراسة ايمان مهدي )وهدفت    المرحلة االبتدائية.
االساسي،   التعليم  ا  وصممت بمرحلة  وتعلم  تعليم  بمعايير  وتقويم  قائمة  األساسي،  التعليم  بمرحلة  لرياضيات 

( بالصحوف  الرياضيات  مناهج  9-1كتب  محتوي  لمحردات  استبيان  ورعداد  االساسي،  التعليم  مرحلة  من   )
( بمرحلة التعليم األساسي، وقامت 9-1ياضيات، وكذلك إعداد تصور مقترع لمناهج الرياضيات للصحوف )الر 

الم التصور  من  وحدتين  فاعلية  ومعالجتها  بقياس  النتائج  الوحدتين ورصد  وتجريب  الرياضيات  لمناهج  قترع 
كيفية تطوير مناهج الرياضيات في المرحلة  إلى( والتي هدفت 2008بن سالم )  زعبد العزي ودراسة  يًا.إحصائ 

العالمية،   المعايير  معلمًا من  و المتوسطة في ضوء  اثنين وسبعين  بلغت  الدراسة على عينة عشوائية  طبقت 
بيان  معلم بهدف  الوصحي  المنهج  واتبا  المنورة  بالمدينة  المتوسطة  المرحلة  لبناء  ي  العالمية  المعايير  توافر 

الباحث   أعدها منهج المرحلة المتوسطة الحالي ومن خالل استبانة  منهج الرياضيات بالمرحلة المتوسطة في  
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كما هدفت دراسة    بيرة في المناهج.توافر أي من المعايير بدرجة ك   إلى ظهر انه لم تكن هناك استجابة تشير  
في المرحلة الثانوية في ضوء بعض البرامج العالمية،  الرياضيات    تطوير منهج  إلى(  2009نيرمين الحقي ) 

(، مالتقوي   -طرق التدريس  -المحتوى   -حيث توضح الدراسة كيفية إعداد المنهج المقترع من حيث )األهداف
بناء خمس وحدات من وحدات  إجراءات  المقترع   وكذلك  فاعليتها.   المنهج  الباي    ووياس  دراسة مروة  وهدفت 

، ولتحقيق هذا الهدف 21تطوير منهج العلوم للصف الثالث االعدادي في ضوء مهارات القرن    إلى(  2013)
ر مهارات القرن فقامت الباحثة بسعداد قائمة بالمعايير الواجب توافرها في منهج العلوم واختبار لقياس مدي توا

ر منهج العلوم للصف  لدي طالبات الصف الثالث االعدادي، وتوصلت الدراسة الي تصور مقترع لتطوي،  21
(  2014هدفت دراسة حمدي عبدالعزيز وفاتن السعودي )بينما    .21الثالث االعدادي في ضوء مهارات القرن 

والعشرون الاليمة لتلبية    في تطوير المناهج الدراسية بالتعليم الثانوي التجاري في ضوء مهارات القرن الحادي
الاليمة   21لتحقيق هذا الهدف تم إعداد قائمة بمهارات القرن  المتطلبات المهنية والتكنولوجية المستحدثة، و 

طلبات المهنية والتكنولوجية المستحدثة، والتحقق من مدي توافر تلك المهارات بالمقررات الدراسية  لتحقيق المت
  نوية التجارية، وفي ضوء ذلك تم تصميم وحدات تعليمية مطورة وتجريبها علي التي تعتمد عليها المدارس الثا

اري بمحافظة الغربية، وللتحقق من  ( تلميذًا بالصف الثالث الثانوي التج 70مجموعة من الطالبات بلغ عددهم )
نتائجه    ، وأسحرت الحادي والعشرون  فاعلية الوحدات التعليمية تم تطبيق اختبار تحصيلي في مهارات القرن  
لمعارف المرتبطة بمهارات القرن الحادي على فاعلية التصميم المقترع لبعض الوحدات التعليمية في تنمية ا

تطوير منهج    إلى(  2014دراسة يينب عاشور )وتوجهت    وية التجارية.والعشرون لدي طالب المدارس الثان
عدادية لتنمية التحصيل والتحكير اإلبداعي  الهندسة والقياس في ضوء مدخل التعلم النشط لطالبات المرحلة اال

 واالتجاه نحو الرياضيات. 

النقاط األساسية التي يمكن اتباعها واالستفادة منها لتطوير منهج قائم  ه يمكن استخالص  فان  وبعد 
 على مهارات القرن الواحد العشرون لدي طالبات الصف األول المتوسط: 

ت في الصف األول المتوسط في ضوء مهارات االستناد إلى تطوير أهداف تعليم الرياضيا •
 القرن الواحد والعشرون.

يتضم مراعاة   • من  أن  تمكن  حديثة  تدريس  واستراتيجيات  وأنشطة  موضوعات  المنهج  هذا  ن 
 تنمية مهارات القرن الواحد والعشرون لدى الطالبات.
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إلى   • يهدف  المتوسط  األول  الصف  في  الرياضيات  لمعلم  دليل  بوضا  تنمية وعي  االهتمام 
 ات.المعلم بمهارات القرن الواحد والعشرون وأساليب تنميتها لدى الطالب

مراعاة اختيار أدوات وأساليب تقويم مناسبة لقياس مهارات القرن الواحد والعشرون لطالبات  •
 الصف األول المتوسط وتقديم ما يساعد على تضمينها في المناهج الدراسية. 

ا  للمحور  استعراع  يلي  والعشرون وفيما  الواحد  القرن  ومهارات  الرياضيات  مناهج  تطوير  لثالث 
 طة بالمملكة العربية السعودية.بالمرحلة المتوس

 ومهارات القرن الحادي والعشرون  مناهج الرياضياتالمحور ال الث: 
عند دمج مهارات القرن الحادي والعشرون في المناهج هناك اتحاق على أن تنمية مهارات القرن الحادي    

نحو بناء الروابط والحث على  تمثل في ثالثة مبادئ أساسية هي التركيد على التطبيق، التوجيه  توالعشرون  
 ( (Suh & Sashayed , 2013 الثالثة يجب مراعاة األسس التالية: المشاركة، وحتى تتحقق هذه المبادئ

ربط الجانب المعرفي للمحتوي بتطبيقات من العالم الحقيقي وذلك من خالل مواقاف تعارع مشاكالت  •
 .حقيقة تمكن المتعلمين من رةية كيف يرتبط تعلمهم بحياتهم

التركيااد علااى الحهاام العميااق للمحتااوى وذلااك بااالتركيز علااى مشااروعات ومشااكالت تتطلااب ماان الطااالب  •
 استخدام معلوماتهم بطرق جديدة ومبتكرة وتوسيا فهمهم من خالل التعاون ما آخرين.

مسااااعدة المتعلماااين علاااى فهااام عملياااات التحكيااار التاااي يساااتخدمونها والسااايطرة عليهاااا بتضااامين أنشاااطة  •
 استراتيجيات التحكير التي يستخدمونها وتوضح مدى فاعليتها في تحقيق الهدف منها. معرفية تعكس

التكنولوجيا لمساعدة المتعلمين على الوصاول للمعلوماات، وتحليلهاا وتنظيمهاا ومشااركتها ماا استخدام   •
 ها.اآلخرين، والسماع لهم بشكل مستقل بتحديد األدوات التكنولوجية المناسبة للمهام التي يقومون ب

 انخراط المتعلمين في حل مشكالت معقدة تتطلب مهارات تحكير عليا. •
تشارك االفكار، وخلاق  المشكالت،ن للعمل متعاونين في جما المعلومات، حل توفير الحرص للمتعلمي •

 افكار جديدة.
عاان تعلمهاام ويتعلمااون العماال  ةالمسااؤوليتااوفير الحاارص للمتعلمااين ليصاابحوا متعلمااين ذاتيااين يتحملااون  •

 ت الحياة والعمل.حعال ما اآلخرين لتنمية مهاراال
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د الدراساااية المختلحاااة، ورواباااط باااين أفكاااارهم وأفكاااار مسااااعدة المتعلماااين علاااى عمااال رواباااط باااين الماااوا •
 األخرين داخل الحصل وخارجه.

القرن كما   والعشرون   تؤكد شراكة  ال  (P21)  الواحد  القرن  بيئة  يتم في  أن  يجب  والتعلم  التعليم    واحد ان 
أهمية استخدام استراتيجيات   إلىن التي تشجا على التعلم الملموس وليس التعلم المجرد، باإلضافة  عشرو وال

عالوة على استخدام وسائل تقييم    والعشرون،تعليمية وتعلميه متنوعة تحث على تنمية مهارات القرن الحادي  
 ,Partnership for 21st Century skills) لهذه المهارات   دويقة ومتنوعة لمعرفة مدى اكتساب الطالبات 

2009a) . 

 -Project based learning)المشاروع  علاىأهمية استخدام الاتعلم القاائم  إلى (Bell, 2010)أشارت فقد 
PBL)  ماان خااالل العمال التعاااوني ورجاراء البحااوث ورنشااء المشاااريا التااي وذلاك ، 21فاي تنميااة مهاارات القاارن

إتقاان حال  إلاى باإلضاافةرات اتصال جديدة ومهارات تكنولوجياة، لمهابهم  اكتسا  علىوتساعد  ،  تعكس معارفهم
اساتخدام الشابكات االجتماعياة )الفيسابوك، ومحارر أكدت علاى  قد  (Miller, 2009)أما  المشكالت المتقدمة.

لادي  21مستندات جوجل، وتوتير( في تنمياة مهاارات االتصاال والتعااون والثقافاة الرقمياة كرحاد مهاارات القارن 
دمج أدوات الشبكة االجتماعية في بيئات التعلم التقليدية لتعزيز تنمية مهارات القرن   وذلك من خاللب،  الطال

للنجااااع فاااي العمااال بعاااد الواحاااد والعشااارون اهمياااة مهااارات القااارن علاااى  فاااي دراساااتها، وأكااادت ن الواحااد والعشااارو 
فااي تطااوير مهااارات القاارن الواحااد التخاارل، وقااد اظهاارت النتااائج فاعليااة اسااتخدام أدوات الشاابكات االجتماعيااة 

تعتماد  التاي التساةل الاذاتي ( إلى أهمية إستراتيجية2003وقد أوضحت مني شهاب )  والعشرون لدي الطالب.
وتساعد  التعلم،أسئلة تتناول المادة الدراسية التي يدرسونها قبل وأثناء وبعد عملية  واضعحيث يالطالبات   على

 يتعلمااه،وتجعال المااتعلم أكثاار انادماجًا مااا مااا  الطالبااات، يااات التحكيار لااديخلاق الااوعي بعمل علااىهاذه األساائلة 
   .ثر إيجابيةكما يشعر بالمسئولية عن تعلمه ويقوم بدوٍر أك

دور   (Partnership for 21st Century skills, 2011) الواحد والعشرون  شراكة القرن ت أوضحو 
 في:  الواحد والعشرون المعلم في تنمية مهارات القرن 

بتححا في سياق المواد األساسية وموضوعات التخصصات   الواحد والعشرون دمج مهارات القرن  •
 المختلحة. 

 توفير الحرص لتطبيق مهارات القرن الواحد والعشرون عبر مجاالت المحتوى.  •
تقديم أساليب تعلم مبتكرة تعتمد على الكحاءة في التعلم، واستخدام التقنيات الداعمة للمنهج الدراسي   •

 هارات التحكير العليا.لتركيد على مهارات حل المشكالت وموا
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 تشجيا الطالبات على التكامل بين موارد المدرسة والمجتما. •
ا تنام الحرص لدمج مهارات القرن الواحد والعشرون في أدوات واستراتيجيات التدريس والممارسات   •

 واألنشطة التعليمية. 
 بيئات تعليم وتعلم متباينة.   تكوينجيات تعلم مختلحة لتطوير قدرة المعلمين على استخدام استراتي •
 التقييم المستمر للتعرف على مدي تنمية مهارات القرن الواحد والعشرون لدي الطالبات. •
التشجيا على تبادل المعرفة بين المجتمعات وذلك باستخدام التواصل وجها لوجه أو من خالل وسائل   •

 واالفتراضية. دمجةاالتصال الم
أع شراكولقد  ادت  القرن  مهارات  الرياضيات ة  لمعلمي  القومي  المجلس  ما  بالتعاون  والعشرون  لواحد 

NCTM    خريطة توضح كيفية دمج مهارات القرن الواحد والعشرون في تدريس الرياضيات منK-12  ، حيث
تعليمية لكل   أهدافًا  ت  مهارة،أعدت  أنشطة  لكيفية تحقيق هذه األهداف ضمن  أمثلة توضيحية  دريس  وقدمت 
داخ سواء  خارجه،  الرياضيات  أو  الدراسي  الصف  )وضح  ويل  والعشرون  (  1جدول  الواحد  القرن  مهارات 

Century skills.  stPartnership for 21:  واألهداف الخاصة بالمراحل التعليمية المختلحة في مادة الرياضيات 

(2008) 
 تلحة في مادة الرياضياتمراحل التعليمية المخواألهداف الخاصة بال  الواحد والعشرون ( مهارات القرن 1جدول )

 أهداف الصف الرابع والصف ال امن  21مهارات القرن 
واالبتكار  الطالبات  اإلبداع  يستخدم   :

أفكار  لخلق  التقنيات  مجموعة واسعة من 
إلى  يؤدي  مما  باالهتمام  وجديرة  جديدة 
صقل وتحليل وتقييم أفكارهم الخاصة من 

الجهو أج وتعظيم  تحسين  اإلبداعية،  ل  د 
من ورثبات   كل  في  واالبتكار،  األصالة 

 الحرد وكذلك إعدادات المجموعة

يقارن الطالبات بطرق مختلحة من االقتراب من المشاكل الرياضية التقليدية   -1
 وايجاد حلول مبتكرة، وذلك باستخدام أمثلة عملية حيثما كان ذلك مناسب.

الي   -2 وتقديم االستماع  التحكير  وتقييم  اآلخرين    الطالبات  ألفكار  تحسينات 
ها ما تقييم الحجج، واالسماع الي االخرين وردود األفعال وتعديل  وتصحيح

بمحاوالت   والمرور  األخطاء  من  والتعلم  الحاجة،  الخاصة حسب  حججهم 
 متكررة في حل المشاكل الرياضاتية.

المشكالت وحل  الناقد  يهتم  التفكير   :
م ات بشكل فعال، بنظم التحكير وفهالطالب

ما بعضها   كيفية استخدام االجزاء لتحاعل 
المشكالت   حل  في  واستخدامها  البعض 
الرياضاتية وتجعل االحكام والقرارات وحل  

 المشاكل في كل الطرق.  

استخدام الطالبات لألدلة المتاحة وتجميعها واستخدامها في حل المشكالت   -1
 الرياضاتية.

الطالبات   -2 الر ويام  حول  هامة  اسئلة  وطرع  في  بتحديد  واالنخراط  ياضيات 
ات بعضهم البعض، وويام الطالبات بتحليل الكل الي مجموعة   تحليل اجاب

 اجزاء تتحاعل ما بعضها البعض لتكوين النظم الرياضية المختلحة.

من والتواصل   االتصال الطالبات  يتمكن   :
بشكل   الرياضية  أفكارهم  عن  التعبير 

ويتمكن   -1 المتنوعة،  الطالبية  الحرق  في  واحترام  بكحاءة  الطالبات  يعمل 
 الطالبات من التعبير عن االفكار واالفكار الرياضية بشكل فعال.

https://ijcte.journals.ekb.eg/


 المهارات "تطوير منهج الرياضيات لطالبات المرحلة المتوسطة بالسعودية في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرون وفاعليته في تنمية بعض 
 نتو    د.  راندة احمد عباس              أ.د. وفاء مصطفى كفافي          

                                   

 

                                       

 International Journal of Curriculum & Technological Education 
https://ijcte.journals.ekb.eg                                                                Online ISSN: 2735-511X 

131 

 أهداف الصف الرابع والصف ال امن  21مهارات القرن 
كتا أو  واالستماع  شحهي  تمثيلي،  أو  بي 

 ث بلغة رياضية صحيحة.والتحد
يستما الطالبات بشكل فعال الي االقران، اعادة صيا ة التحسير لتلميذ أحر   -2

 مشكلة رياضية ما. أو االنخراط في االستجواب من اجل التوصل لحل

كيفية التعاون  الطالبات  يعرف   :
بشكل  واآلراء  االفكار  عن  التعبير 
شحوية  االساليب  باستخدام  فعال 

 والمكتوبة واالتصال  ير اللحظي.

التحديات   -1 لمعالجة  صغيرة  ومجموعات  ايوال  في  الطالبات  يعمل 
العملي جو   تتطلب  متنوعة  أدوار ومسؤوليات  تشمل  التي  الحسابية 

 فعال. 
أو  -2 افتراضيا  إما  البعض  بعضهم  تعاوني ما  بشكل  الطالبات  يعمل 

 وجهًا لوجه أثناء المشاركة في المناقشات. 

المعلوماتية قدرة  ال قافة  الطالبات  : 
من على   وظيفية  مجموعة  اظهار 

بالمعلومات   المتصلة  التحكير  مهارات 
 واالعالم والتكنولوجيا.

وتقييم   -1 اليها،  والوصول  البيانات  مصدر  تحديد  على  الطالبات  قدرة 
 نقدي لها، واستخدامها الستكشاف اسئلة هامة عن عالمنا بعد ذلك. 

وت  -2 للرياضيات  جديدة  لمجاالت  الطالبات  وتبااستكشاف  دل  طبيقاتها 
 ما تعلموه ما االخرين. 

التكنولوجية من ال قافة  االستحادة   :
االنسب،  التكنولوجية  الوسائط 
الثقافات   المتعددة  البيئات  خصائص 
واختالف المعلومات واالتصاالت فيما 
استخدام  على  والقدرة  بينها، 
يستخدم  االمية،  لمحو  التكنولوجيا 

ألداره  الطالبات   الرقمية  التكنولوجيا 
قييم وخلق المعلومات وتطبيق  ودمج وت 

 التكنولوجيا على نحو فعال.

استخدام الطالبات لألدوات التكنولوجية مثل اآلالت الحاسبة والرسوم  -1
الجبر   ونظم  الحاسوبية  البيانية  والرسوم  البيانات  وجداول  البينية 

 اسب واستراتيجي.وشبكة االنترنت بشكل من  GPSالكمبيوتر واجهزة 
لتكنولوجي للتواصل االفكار الرياضية عن طريق  استخدام الطالبات ا -2

 بناء تمثيل رسمية مناسبة من الوظائف والبيانات المتاحة.

: التحاعل بحعالية لمهارات االجتماعيةا
االحترام  من  جو  في  االخرين  ما 
االجتماعية  الحروق  من  واالستحادة 

جديدة افكار  لخلق   دويزدا  والثقافية 
 لية.االبتكار والعمل بجودة وفاع

تعلم الطالبات حول كيفية استخدام الرياضيات في الثقافات األخرى   -1
باإلضافة   المتنوعة  الثقافات  في  الرياضيات  بمساهمات  االعتراف 

 الي معرفة االحتياجات التي ادت الي تلك المساهمات.
لحهم   -2 االحصائي  التحليل  مثل  رياضيات،  أدوت  المشاكل تطبيق 

 والقضايا عبر الثقافات. 

  
نااء علااى ماا تاام عرضاه وتناولااه مان محاااور اإلطااار النظاري ماان مهاارات القاارن الواحاد والعشاارون، وكيفيااة وب 

تطااوير مناااهج الرياضاايات المدرسااية، ودمااج مهااارات القاارن الواحااد والعشاارون فااي ماانهج الرياضاايات للمرحلااة 
قااارن الواحاااد والعشااارون الساااعودية ومباااادئ الااادمج، تااام التوصااال الاااى مهاااارات الالمتوساااطة فاااي المملكاااة العربياااة 
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 ، ومجموعة أسس واستراتيجيات ستساعد في اعداد إجراءات البحث الميدانية.ةالمناسب
 إجراءات البحث  

 :القرن الواحد والعشرون قائمة مهارات  إعداد   أوال :
 الهدف من إعداد القائمة: -1
األول المتوسااط لطالبااات الصااف المناساابة  القاارن الواحااد والعشاارون قائمااة إلااى تحديااد مهااارات الهاادف بناااء ي   

 . بالمملكة العربية السعودية
 مصادر بناء القائمة: -2
مان خاالل ماا ورد فاي اإلطاار النظااري، وتام عرضاه مان دراساات سااابقة، ومان تعريحاات إجرائياة لكال مهااارة  

المهاارات وما يرتبط بها من مهارات فرعياة، تام اقتاراع قائماة تتكاون مان المهاارات الرئيساية وحادد لكال مانهم 
ات التحكيار الناقاد وحال المشاكالت ( مهارة فرعية، مهار 9الحرعية كالتالي: مهارات االبداع واالبتكار وتشمل )

( مهااااارة فرعيااااة، مهااااارات الثقافااااة 11( مهااااارة فرعيااااة، مهااااارات التعاااااون واالتصااااال وتشاااامل )18وتشاااامل )
( مهااارات فرعيااة، المهااارات 4يااة وتشاامل )( مهااارات فرعيااة، مهااارات الثقافااة التكنولوج5المعلوماتيااة وتشاامل )
 ( مهارات فرعية.4االجتماعية وتشمل )

 لقائمة:ضبط ا-3
( 7وعاددهم ) (1)بعد االنتهاء من إعاداد القائماة فاي صاورتها األولياة تام عرضاها علاى مجموعاة مان المحكماين 

عية لكل مهارة من مناسبة المهارات الحر ؛ وذلك بهدف تحديد الرياضيات من متخصصي مناهج وطرق تدريس  
 المحددة.  القرن الواحد والعشرون مهارات 
القائماة فاي صاورتها ، وأصابحت % فاركثر 80نسابة وفقاا لماا تام االتحااق علياه مان المحكماين بتام التعاديل  وقد  

 ( مهارة فرعية. 39( مهارات رئيسية و )7مكونة من )النهائية 
 ثانيا : منهج البحث: 

التجريبي للكشف عن فاعلية التصور المقترع للوحدة المعاد صيا تها في اعتمد البحث على المنهج شبه   
 ضيات للصف األول المتوسط لتنمية مهارات القرن الواحد والعشرون.الريا

 ثال ا : مجتمع البحث: 

 
 .يوضح أسماء السادة المحكمين على أدوات البحث والمواد التعليمية ( 1 الملحق ))*(
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المتوسطة     بمدرسة  المتوسط  األول  الصف  طالبات  جميا  من  البحث  مجتما  مكة   49تكون  بمنطقة 
 بية السعودية.المكرمة بالمملكة العر 
 رابعُا: عينة البحث:

( طالبة من طالبات الصف األول المتوسط، حيث تم اختيار فصلين 60تكونت عينة البحث األساسية من )  
( واألخاارى يمثاال المجموعااة التجريبيااة وعااددها 30بشاكل عشااوائي أحاادهما يمثاال المجموعااة الضااابطة وعااددها )

(30.) 
ا: متغيرات البحث:  خامس 

 اد صيا تها في ضوء مهارات القرن الواحد والعشرون.لمستقل: التصور المقترع للوحدة المعالمتغير ا -1
)االبداع   -2 في  والمتمثلة  والعشرون  الواحد  القرن  مهارات  التابعة:  وحل   -المتغيرات  الناقد  التحكير 

 تماعية( المهارات االج -الثقافة التكنولوجية -الثقافة المعلوماتية -التعاون  -االتصال -المشكالت 
 المطور.إعداد المنهج   -سادسا  

تحليل محتوى كتابي الصف االول المتوسط في ضوء قائمة مهارات القرن الحادي والعشارون وقاد مارت عملياة   -1
 التحليل بالخطوات التالية: 

تحديد الهدف مان التحليال: تعارف مادى مراعااة مانهج الرياضايات للصاف األول المتوساط لمهاارات القارن الواحاد   ✓
 المحتوى، األنشطة التعليمية، أساليب التقويم. رون من حيث األهداف، والعش 

 إعداد أداة التحليل: تم في ضوء قائمة مهارات القرن الواحد والعشرون والمهارات الحرعية.  ✓
تحدياااد عيناااة التحليااال: تمثااال التحليااال فاااي كتاااابي الرياضااايات للصاااف األول المتوساااط الحصااالين الدراسااايين األول   ✓

 لكتب التي تم تحليلهما: ( مواصحات ا 3ح جدول ) والثاني، ويوض 
 ( جدول مواصحات كتابي الرياضيات للصف األول المتوسط 3جدول ) 

 التقويم  االنشطة   الصور واالشكال  الحقرات  الصححات  االهداف  الدروس  الوحدات  الكتاب 
 365 15 69 111 72 75 41 4 الحصل الدراسي االول 

 351 13 35 100 68 64 25 4 الحصل الدراسي الثاني 

 تحديد فئات التحليل: تمثلت في األهداف والمحتوى واألنشطة التعليمية، وأساليب التقويم.  ✓
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تحديد وحدات التحليل: تم اساتخدام وحادة المحاردة التاي تحمال مضامونًا مرتبطاًا بمهاارات القارن الحاادي والعشارون   ✓
جرائيااة للوحاادات والاادروس،  حلياال األهااداف اإل كوحاادة للتحلياال وتنوعاات وحاادات التحلياال فاسااتخدم الهاادف كوحاادة ت 

 والحقرة كوحدة لتحليل المحتوى، والنشاط كوحدة لتحليل األنشطة التعليمية، واألسئلة كوحدة لتحليل أسئلة التقويم. 
 تحديد المتوافر من مهارات القرن الحادي والعشرون بمنهج الرياضيات بالصف األول المتوسط:  -2
حتوى كتابي الرياضيات للصف األول المتوسط لتعرف على مدى تحقق عناصر تم إجراء عملية تحليل م    

)االهداف   التعلمية  -المحتوي   –المنهج  والعشرون   -األنشطة  الواحد  القرن  مهارات  ضوء  في  التقويم( 
 ومؤشراتها، ونتائج عملية التحليل جاءت كاالتي: 

 رياضيات لمهارات القرن الواحد والعشرون تضمين عناصر المنهج بكتابي ال( النسب المئوية لمدي  4جدول )
 م

ابعاد مهارات  
 21القرن  

المؤشرات  
 الفرعية 

 التقويم  األنشطة التعليمية  المحتوى  االهداف 

 االجمالي 
 

كتاب  
الفصل  
 االول

كتاب  
الفصل  
 ال اني 

كتاب  
الفصل  
 االول

كتاب  
الفصل  
 ال اني 

كتاب  
الفصل  
 االول

كتاب  
الفصل  
 ال اني 

كتاب  
الفصل  
 االول

كتاب  
الفصل  
 ال اني 

المؤشرات   
 المتحققة 

المؤشرات  
 المتحققة 

المؤشرات  
 المتحققة 

المؤشرات  
 المتحققة 

المؤشرات  
 المتحققة 

المؤشرات  
 المتحققة 

المؤشرات  
 المتحققة 

المؤشرات  
 المتحققة 

 

 - - - - - - - - - 9 االبداع  1

2 
التفكير الناقد   

 56 - 16 - - - 19 8 13 18 وحل المشكالت 

 5 2 - - - - 3 - - 7 االتصال  3
 3 - - - - 3 - - - 4 التعاون  4

ال قافة  5
 المعلوماتية 

5 1 - - - - - 2 2 6 

6 
ال قافة 

 8 - - 4 4 - - - - 4 التكنولوجية 

7 
المهارات  
 - - - - - - - - - 4 االجتماعية 

 78 4 18 4 4 3 22 8 14 51 االجمالي 
 --- % 7 % 35 % 7 % 7 % 6 % 43 % 15 % 24 النسبة المئوية 

بنسبة     المحتوى  في  المهارات  توافر  السابق  الجدول  نتائج  من  نسبة  43يتضح  أعلي  النسبة  هذه  وتعد   %
% في الحصل الدراسي األول، 35لتوافر المهارات في الحصل الدراسي األول، يليها التقويم التي تحقق بنسبة  

بنسبة   تحقق  والذي  اإلجرائية  ال24ثم األهداف  األول و % في  الدراسي  والتي  حصل  التعليمية  أخيرا االنشطة 
%، وعليه فسن نسبة المؤشرات المتحققة في كل عنصر من عناصر المنهج لم يصل إلى حد 7تحققت بنسبة  

 %. 80الكحاية المطلوب 
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القرن  -3 مهارات  ضوء  في  المتوسط  األول  للصف  الرياضيات  منهج  لتطوير  المقترع  التصور  إعداد 
 ن:الواحد والعشرو 

تم إعداد تصور مقترع لتطوير منهج الرياضيات للصف األول المتوسط في ضوء مهارات القرن الواحد   
والعشرون، حيث تم تناول كل مهارة من حيث األهداف والمحتوى وطرق التدريس ومصادر التعلم والوسائل  

 التعليمية، واألنشطة التعليمية، وأساليب التقويم. 
 لى: ج عوقد ارتكز التصور المقتر 

 الدراسات السابقة العربية واألجنبية المرتبطة بتطوير مناهج الرياضيات وبمهارات القرن الواحد والعشرون.  ✓
 المشروعات العالمية في مجال تطوير مناهج الرياضيات للصف األول المتوسط. ✓
 وسط.لمتقائمة مهارات القرن الواحد والعشرون ونتائج تحليل محتوي منهج الرياضيات للصف األول ا ✓
 نتائج اختبار مهارات القرن الواحد والعشرون لطالبات الصف األول المتوسط. ✓

وفيما يلي التصور المقترج لتطوير منهج الرياضيات للصف األول المتوسط في ضوء مهارات القرن الواحد 
 والعشرون:

 مهارات االبداع: 
التلميذ أكبر عد   تضمين أهداف يقترع  الرياضية، وأن  لتنمية االبداع ومنها: أن  المسائل  د من األفكار حول 

أسباب  من  عدد  أكبر  ويكتب  محدد،  يمن  في  جديدة  رياضية  أفكار  ويبتكر  ما....،  لمشكلة  حلول  يبتكر 
 التعميم الرياضي، ويكتب أكبر عدد من النتائج المترتبة على نظرية ما....

تسمح   موضوعات  محتوى تنظيم    بطريقة  ومحاهيم  حقائق  من  أن    الرياضيات  مثال:  االبداع  مهارات  بتنمية 
أو األفكار في فترة يمنية معينة عند دراسة موقف ما،  البدائل  أكبر عدد ممكن من  بتقديم  المحتوى  يسمح 

نتال التعميمات  ويتناول المحتوي التحصيالت التي تجعل الحكرة الرياضية أكثر وضوحًا، كما يساعد على است 
 من مواقف رياضية. 

: يجب أن يتم تنظيمها بطريقة تسمح بتنمية مهارات االبداع مثال تسمح بسعطاء  والتعليمية   االنشطة العلمية
أكبر عدد ممكن من البدائل أو األفكار في فترة يمنية معينة عند دراسة موقف ما بحيث تساعد االنشطة على  

 التعميم من مواقف خاصة. 
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مهاراتاستخدا تنمي  وتعلم  تعليم  استراتيجيات  البيت :  االبداع  م  المتتبعة،  الخرائط  الذهني،  العصف  منها 
كورت  برنامج  المركزة،  األسئلة  الذهنية،  الخرائط  التحكير،  خرائط  الست،  القبعات  السمك،  حوع  الدائري، 

 . لتعليم التحكير، استراتيجية اليد المحكرة، التعلم القائم على جانبي الدماغ
ا التعليمية والتكنولوجية استخدام  السمعية والتسجيالت الصوتية والوسائل    ومصادر  لوسائط  التعلم كالوسائل 

التعليمية   والعروع  البيانية  والرسوم  والخرائط  والشحافيات  والنماذل  التوضيحية  األشكال  منها  والتي  البصرية 
 واألفالم التعليمية.

 ارات االبداع في موضوعات مادة الرياضيات.أسئلة لقياس مه أساليب التقويمتضمين 
 التفكير الناقد وحل المشكالت:مهارات 

أهداف ما وفق   تضمين  نتيجة  أو خطر  التلميذ صحة  يميز  أن  منها:  المشكالت  الناقد وحل  التحكير  لتنمية 
الحقائق المعطاة، يستخلص نتيجة بناء على األدلة، يتخذ قرار في مشكلة، يحدد المشكلة بدقة، يحدد فروع 

 خطة حل المشكلة.حل المشكلة، يضا خطة لحل المشكلة، يقيم 
موضوعات   محتوى  كتميز الريتنظيم  المشكالت  وحل  الناقد  التحكير  مهارات  بتنمية  تسمح  بطريقة  اضيات 

ويحس   الحقائق  اكتشاف  من  المحتوي  ويمكن  واآلراء،  الحقائق  بين  والربط  والنتيجة،  السبب  بين  المحتوى 
االستنتال المحتوى  ويحول  واالحداث،  واآلراء  المواقف  يساعد   المحتوي  المالحظات،  من  مجموعة  إلى 

عل اتخاذ القرار بعد دراسة الجوانب المختلحة للموضوع، يظهر المحتوي التمايز بين الحجج القوية  المحتوى  
 والضعيحة، يمكن المحتوي من مناقشة األفكار المطروحة.

ت، مثال: توظيف األنشطة  تنظم بطريقة تسمح بتنمية مهارات التحكير الناقد وحل المشكال  األنشطة التعليمية 
ات والتنبؤ، وتساعد النشطة على التوقا بالنتائج، تعرع األنشطة في صورة مشكالت، الحواس في المالحظ

 تمكن األنشطة من التوصل إلى استنتاجات معينة، تقدم النشطة حكمًا على صحة االستنتال.
وتعلماستخدام   تعليم  الناقد    إستراتيجيات  التحكير  مهارات  الخرائط تنمي  المشكالت،  حل  استراتيجية  ومنها: 

التحكير،  ا لتعليم  الكورت  برنامج  المركزة،  األسئلة  الذهنية،  الخرائط  السمك،  الدائري، حوع  البيت  لمتتابعة، 
 إستراتيجية اليد المحكرة. 

التعلم كالوسائل السمعية والتسجيالت الصوتية وا  الوسائط التعليمية والتكنولوجيةاستخدام   لوسائل ومصادر 
التوضي األشكال  منها  والتي  التعليمية  البصرية  والعروع  البيانية  والرسوم  والخرائط  والشحافيات  والنماذل  حية 

 واألفالم التعليمية.
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التقويمتضمين   في    أساليب  القرار  واتخاذ  المشكالت  حل  على  والقدرة  الناقد  التحكير  مهارات  لقياس  أسئلة 
 موضوعات مادة الرياضيات.

 لتواصل الرياضي:مهارات ا
بيانية عن....، يصمم    أهدافتضمين   لتنمية مهارات االتصال، منها: أن يرسم أشكال توضيحية أو رسوم 

الجداول عن..، يستخدم الرموي والتعبيرات في وصف األفكار الرياضية، يستما إلى اآلخرين باهتمام، يقرأ  
 اضية برلحاظ سليمة. كار الرياضية والمحاهيم الريالتعميمات والرموي الرياضية بطريقة صحيحة، يعبر عن األف

والرسوم    المحتوى   والجداول  التوضيحية  والرسوم  والرموي  األشكال  عرع  منها:  االتصال،  مهارات  يراعي 
النماذل  استخدام  أيضًا  صحيحة،  بصورة  الرياضية  المصطلحات  كتابة  الرياضية،  للموضوعات  البيانية 

 فكار المختلحة. والقوانين الرياضية في وصف األ
التعليمية االنشطتراعي   والجداول   ة  التوضيحية  والرسوم  والرموي  األشكال  إعداد  منها:  االتصال،  مهارات 

استخدام   األنشطة  تتطلب  المالحظات واالستنتاجات،  وتدوين  كتابة  الرياضية،  للموضوعات  البيانية  والرسوم 
 . النماذل والقوانين الرياضية في وصف األفكار الرياضية

تعليم استخدام   التعلم   وتعلم  إستراتيجيات  التشاركي،  التعلم  التعاوني،  التعلم  منها:  االتصال،  مهارات  تنمي 
القائم على المشروع، التمثيل لعب األدوار، مدخل األهداف والحقوق والواجبات، دورة التعلم، التعلم التنافسي  

 الجماعي، المناقشة في مجموعة صغيرة، التعلم معًا.
التعلم كالوسائل السمعية والتسجيالت الصوتية والوسائل   نولوجيةالوسائط التعليمية والتكدام  استخ ومصادر 

التعليمية   والعروع  البيانية  والرسوم  والخرائط  والشحافيات  والنماذل  التوضيحية  األشكال  منها  والتي  البصرية 
 واألفالم التعليمية.
وضيحية أو بيانية أو أشكال  ى التصال من خالل عمل رسوم تأسئلة تقيس القدرة عل  التقويمتضمين أساليب  

 أو رموي لألفكار الرياضية. 
 مهارات التعاون: 

من    أهدافتضمين   افتراضيا  أو  واقعيًا  ما يمالئه سواء  التلميذ  يتعاون  أن  مننها:  التعاون،  مهارات  لتنمية 
 ية، يحترم عمل االخرين. خالل مواقا التواصل االجتماعي، أن يتحاعل ما الزمالء بصورة ايجاب

وتركيد   المحتوي ي  يراع  تعاونية  استقصائية  أنشطة  إجراء  على  الطالبات  التعاونية من خالل حث  المهارات 
 المحتوى أن العلم يتطور نتيجة تعاون الكثير من العلماء.
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سواء واعيًا أو  على مهارات التعاون بين الطالبات وبعضهم وبين الطالبات والمعلم    االنشطة التعليمية تراعي  
 افتراضيًا. 

تنمي مهارات التعاون، منها: التعلم التعاوني، التعلم التشاركي، التعلم القائم    إستراتيجيات تعليم وتعلمستخدام  ا
التنافسي   التعلم  التعلم،  دورة  والواجبات،  والحقوق  الهداف  مدخل  األدوار،  ولعب  التمثيل  المشروع،  على 

 صغيرة، التعلم معًا.  الجماعي، المناقشة في مجموعات 
التعلم كالوسائل السمعية والتسجيالت الصوتية والوسائل   الوسائط التعليمية والتكنولوجيةم  استخدا ومصادر 
 البصرية. 

أسئلة تقيس القدرة على التعاون من خالل عمل رسوم توضيحية أو بيانية أو اشكال   التقويمتضمين أساليب  
 أو رموي لألفكار الرياضية. 

 ال قافة المعلوماتية: مهارات 
مصادر المعلومات،    ةلتنمية الثقافة المعلوماتية منها: أن يصدر التلميذ اإلحكام حول مصداوي  أهدافتضمين  

المعلومات   يتابا  الرياضية،  المهام  وفق  معلوماتية  مصادر  يختار  بحاعلية،  المعلومات  مصادر  يستخدم 
 المتعلقة بالرياضيات.

التعليمية تراعي   المعلوماتي   األنشطة  الثقافة  مثال:  ةتنمية  الثقة  ،  حول  الحكم  إصدار  األنشطة  تتطلب  أن 
منها   المختلحة  المعلومات  مصادر  استخدام  على  األنشطة  اعتماد  محددة،  معلوماتية  لمصادر  والمصداوية 

 الكتب والمراجا والمجالت وشبكة اإلنترنت. 
لحالة، االستقصاء،  ها: مدخل األحداث الجارية، دراسة اتنمي الثقافة المعلوماتية، من  إستراتيجيات تعليم وتعلم

التعلم التعاوني اإللكتروني،   المناقشة اإللكترونية، العصف الذهني اإللكتروني، الخرائط الذهنية اإللكترونية، 
 الرحالت المعرفية عبر الويب، المحاكاة.

التكنولوجيةاستخدام   والوسائل  الثقافة  األدوات  تنمية  في  تسهم  والح  التي  المحادثة  ومنها  وار المعلوماتية، 
Chat  مجموعات البريدية،  القوائم  النشرات،  لوحة  الملحات،  نقل  اإللكتروني،  البريد  الحيديو،  مؤتمرات   ،

الويب   الثاني  الجيل  وأدوات  الحوار،  منتديات  اإللكتروني ومنها    2اإلخبار،  للتعلم  الثاني  الجيل  تمنها  التي 
لقطات الحيديو والشبكات االجتماعية وجميا    نشر الوسائط للتسجيالت الصوتية أو  المدونات والويكي وادوات 

 هذه األدوات مجانية ومتاحة لكال من المعلم والمتعلم. 
محردات   الدراسة    لقياستصميم  في  المعد  باالختبار  واالسترشاد  الطالبات  لدى  المعلوماتية  الثقافة  مستوي 

 الحالية لهذا الغرع. 
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 التكنولوجية: مهارات ال قافة 
لتنمية ثقافة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ومنها: أن يستخدم التلميذ التقنيات في دراسة    أهدافتضمين  

التقنيات  يستخدم  النتائج،  البيانات وعرع  لجما ومعالجة  التقنية  األدوات  يستخدم  الرياضياتية،  موضوعات 
 مشكالت واتخاذ القرار.لنقل األفكار الرياضية، يستخدم التقنيات في حل ال

جما    المحتوى راعي  ي  في  التقنيات  استخدام  على  الطالبات  مساعدة  ومنها:  التكنولوجية،  الثقافة  تنمية 
 المعلومات وتخزينها، ومعالجة البيانات وعرع النتائج وتبادل ونقل االفكار الرياضية. 

التقنيات في جما  تمد االنشطة على استخدام  تنمية الثقافة التكنولوجية، ومنها: أن تع   األنشطة تعليميةتراعي  
 المعلومات وتخزينها، ومعالجة البيانات وعرع النتائج، وتبادل االفكار الرياضية بين الطالبات والمعلم.

وتعلم تعليم  التعلم    إستراتيجيات  الحالة،  دراسة  الجارية،  األحداث  مدخل  ومنها:  التكنولوجية،  الثقافة  تنمي 
الم التعلم  االلكترونيالمقلوب،  المناقشة  االلكتروني،  دمج،  التعاوني  التعلم  الويب،  عبر  المعرفية  الرحالت  ة، 

 العصف الذهني االلكتروني. 
الثقافة التكنولوجية لدي الطالبات ومنها: تتحق    األدوات والوسائل التكنولوجيةاستخدام   التي تسهم في تنمية 

 ما ما ذكر في الثقافة المعلوماتية.
محردات   اتصميم  مستوي  لقياس  في  إلكترونيًا  المعد  باالختبار  واالسترشاد  الطالبات  لدى  التكنولوجية  لثقافة 

 الدراسة الحالية لهذا الغرع. 
 المهارات االجتماعية:

منها: أن يعمل ما يمالئه على اختالف ثقافاتهم،   ت لتنمية المهارات االجتماعية عبر الثقافا   أهداف  تضمين
حظات المختلحة في المناقشات الرياضاتية، يقدم امثلة على تقدم العلم من خالل  يتقبل وجهات النظر والمال

 انجايات العديد من العلماء على اختالف ثقافاتهم. 
بعض المعلومات من خالل جزء  تنمية المهارات االجتماعية ومنها: إن يطرع المحتوى    المحتوي أن يراعي  

مصداقيتها، وحث المحتوى الطالبات على الوصول من كتب أو مجالت ويطلب من الطالبات الحكم على  
 إلى المعلومات ومتابعتها واستخدامها بكحاءة، يوجه المحتوى التلميذ لمصادر المعلومات وفق نوعية المهام. 

ماعية، ومنها: أن تعتمد األنشطة على تبادل وجهات النظر  تنمية المهارات االجت  األنشطة التعليميةتراعي  
 عتمد على العمل الجماعي بين الطالبات بخلفيات متنوعة.والمالحظات، وان ت
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تنمي المهارات االجتماعية: منها التعلم التعاوني والتعلم التشاركي، التعلم   إستراتيجيات تعليم وتعلماستخدام  
  ب األدوار ومدخل الهداف والحقوق والواجبات، دورة التعلم، التعلم التنافسي القائم على المشروع، لتمثيل ولع

 الجماعي، المناقشة في مجموعات صغيرة، التعلم معًا. 
 التي تسهم في تنمية المهارات االجتماعية ومنها:  والوسائل التكنولوجية االدواتاستخدام 

 تتحق ما ما ذكر في الثقافة المعلوماتية.  
ة في ملف  أداء الطالبات في المهارات االجتماعية على ان ترصد لها درج  مالحظة لتقويمبطاقات  تصميم  

انجاي الطالبات بحيث يتم التقويم أما من قبل المعلم أو من قبل الطالبات لبعضهم )تقويم الزمالء( أو من قبل 
  التلميذ نحسه )التقويم الذاتي(.

 القرن الواحد والعشرون:إعداد الوحدة المصا ة في ضوء مهارات  -4
في ضاوء مهاارات القارن الواحاد والعشارون يتضامن قامت الباحثة بسعداد دليل للمعلم يحتوى على دروس معدة 

استخدام محتوى المادة الدراسية المطور ما إعادة هيكلة االنشطة المتصلة بذلك المحتوى؛ لتلقاي الضاوء علاى 
البحث، وقد راعت الباحثة في اعداد الدروس تحقيقهاا األهاداف   مهارات القرن الواحد والعشرون المستخدمة في

ومناساابتها لخصااائص افااراد عينااة البحااث فااي المرحلااة المتوسااطة، وماان ثاام عرضااها علااى التعليميااة للمحتااوى 
مجموعاااة مااان المحكماااين مااان ذوي الخبااارة فاااي مجاااال المنااااهج وطااارق تااادريس الرياضااايات إلباااداء الااارأي فاااي 

 % فركثر .80تم االتحاق علية بنسبة  مناسبتها، وتم األخذ بما
 إعداد أدوات البحث:سابعا 

 ارات القرن الواحد والعشرون لطالبات الصف األول المتوسط. مهإعداد اختبار 
 : كالتاليوفق ثالث مراحل  االختبار وقد أُِعد  
 وفق الخطوات التالية ت تم االختبار:التخطيط وإعداد  -المرحلة األولى

 أ. تحديد الهدف من االختبار:
سااط لمهااارات القاارن الواحااد يهاادف هااذا االختبااار إلااى وياااس مسااتوى اكتساااب طالبااات الصااف األول المتو 

 والعشرون المتضمنة بمنهج الرياضيات المقترع.
 ب. تحديد االبعاد التي يقيسها االختبار:

مقاااررة علاااى طالباااات الصاااف األول المتوساااط فقاااد تضااامن مااان خاااالل تحليااال محتاااوي الوحااادة المقترحاااة ال
( يوضاح مواصاحات اختباار 5جادول )االختبار سبا ابعاد من ابعاد مهارات القرن الواحد والعشرون وفيماا يلاي 

 وياس مهارات القرن الحادي والعشرون:
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 ( مواصحات اختبار وياس مهارات القرن الواحد والعشرون 5جدول )

 النسبة المئوية  عدد المفردات مفردات االختبار  االختبار ابعاد  م
 %10 4 (19-18-17-16السؤال الثاني ) االبداع  1
 %51 20 السؤال الثالث   ت التحكير الناقد وحل المشكال 2
 %10 4 ( 5-4-3-2السؤال االول ) االتصال 3
 %5 2 ( 8-1السؤال االول ) التعاون  4
 %7.5 3 ( 15-14-13السؤال االول ) المعلوماتية الثقافة  5
 %10 4 ( 12-11-10-9السؤال االول  الثقافة التكنولوجية 6
 %5 2 ( 7-6السؤال االول ) المهارات االجتماعية 7
 %100 39 ----- المجموع 

 جر . إعداد الصورة األولية لالختبار:

 فيها:تم إعداد الصورة األولية لالختبار، والتي روعي 
.وضوع األسئلة والمطلوب من السؤال بالضبط 
التي تقيساها. مناسبة األسائلة ألبعاد االختبار 

اول التعليمااات الموجهااة للطالبااات، : تاام إعااداد صااححة فااي مقدمااة االختبااار تتنااصرريا ة تعليمررات االختبررار
التعليمااات واضااحة ودويقااة واسااتهدفت توضاايح طبيعااة االختبااار وكيفيااة اإلجابااة عنااه، وروعااي أن تكااون 

 تساعد على القيام بما هو مطلوب دون  موع أو لبس.
 د. إعداد نموذج إجابة االختبار: 

د  نمااوذل إجابااة لالختبااار، يوضااح اإلجابااة الصااحيحة لكاال محاار  دة ماان محااردات االختبااار ودرجااة كاال أُعااِ
 محردة، لضبط عملية تصحيح االختبار. 

 ر:االختبا تقنينالمرحلة ال انية: 
 أ. التأكد من صدق االختبار: صدق المحكمين:

للتحقق من صدق االختبار تم عرضه ما جدول المواصحات ومحتاع تصحيح االختبار علاى مجموعاة 
 من المحكمين وذلك للتعرف على:

  االختبار.ودقة تعليمات وضوع 
  طالبات الصف األول المتوسطمناسبة الصيا ة اللغوية لمستوى. 
  لمهارات القرن الواحد والعشرون. درجة اكتساب طالبات الصف االول المتوسطمناسبة المحردات لقياس 
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 إضافة أو حذف أو تعديل ما يرونه. 
 وقد أشار المحكمون إلى ما يلى: 

 ت بحيث تكون مناسبة لطالبات الصف األول المتوسط.تعديل صيا ة بعض الحقرا 

( مفردة دون 39وأصبح عدد األسئلة )ولقد أجريت الباحثة التعديالت الاليمة في ضوء آراء المحكمين، 

 حذف اي منها.

 صدق معامل االتساق الداخلي وزمن االختبار: -ب   
القاارن الواحااد والعشاارون علااى مجموعااة طالبااات عااددهم قامت الباحثة بدراسة استطالعية، وذلك بتطبيق اختبار مهارات 

 ( من  ير عينه البحث، بهدف تحديد ما يلي:24)
 صدق االتساق الداخلي وقد تم حسابه كالتالي: -1

حساااب معاماال االرتباااط بااين درجااات كاال بعااد ماان ابعاااد اختبااار مهااارة القاارن الواحااد والعشاارون، ودرجااة  ✓
( التاااالي معاااامالت 6ة االساااتطالعية، و يوضاااح جااادول )االختباااار ككااال التاااي حصااال عليهاااا مااان الدراسااا

 االرتباط:  
 شرون والدرجة الكلية ( االرتباط بين درجات كل مهارة من مهارات القرن الواحد والع6جدول )         

 معامل االرتباط مهارات القرن الواحد والعشرون  م
 ** 0.89 االبداع  .1
 ** 0.82 التحكير الناقد وحل المشكالت   .2
 ** 0.83 تصالاال  .3
 ** 0.95 التعاون   .4
 ** 0.75 الثقافة المعلوماتية   .5
 ** 0.81 الثقافة التكنولوجية  .6
 ** 0.79 المهارات االجتماعية  .7

 0.01العالمة )**( تدل على أن المستوي دالة عند مستوى 
ل ( مماا ياد 0.01ويتضح من الجدول السابق أن جميا معامالت االرتباط دالة إحصاائياا عناد مساتوى )

 على صدق االتساق الداخلي لالختبار.  
حساااب معااامالت االرتباااط بااين درجااات كاال محااردة ماان محااردات اختبااار مهااارات القاارن الواحااد والعشاارون،  ✓

( وااايم 7عليهاااا مااان الدراساااة االساااتطالعية، ويوضاااح جااادول )والدرجاااة الكلياااة فاااي االختباااار التاااي حصااال 
 معامالت االرتباط كالتالي:
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 ين درجات كل محردة من محردات اختبار مهارات القرن الواحد والعشرون والدرجة الكلية  ( االرتباط ب7جدول )
 معامل االرتباط  المفردة  معامل االرتباط  المفردة 

1 0.78 ** 21 0.85 ** 

2 0.84 ** 22 0.37 * 

3 0.71 ** 23 0.62 ** 

4 0.76 ** 24 0.36 * 

5 0.81 ** 25 0.85 ** 

6 0.35 * 26 0.62 ** 

7 0.62 ** 27 0.49 ** 

8 0.68 ** 28 0.70 ** 

9 0.65 ** 29 0.63 ** 

10 0.74 ** 30 0.55 ** 

11 0.76 ** 31 0.62 ** 

12 0.50 ** 32 0.68 ** 

13 0.82 ** 33 0.65 ** 

14 0.54 ** 34 0.74 ** 

15 0.62 ** 35 0.67 ** 

16 0.87 ** 36 0.59 ** 

17 0.83 ** 37 0.82 ** 

18 0.71 ** 38 0.54 ** 

19 0.78 ** 39 0.62 ** 

20 0.91 ** - - 
 ( 0.01(، والعالمة )**( تدل على أن المفردة دالة عند مستوى )0.05العالمة )*( تدل على أن المفردة دالة عند مستوى )

يتضااح ماان الجاادول السااابق أن جميااا المحااردات معااامالت ارتباطهااا بالدرجااة الكليااة دالااة إحصااائيًا عنااد مسااتوى 
 (.  0.05دالة عند مستوى )(  22)(،  6(، ما عدا المحردتين )0.01)

وبالتااالي فااسن االختبااار متسااق فااي فقراتااه ماان جهااة، وفااي ابعاااده التااي يقيسااها ماان جهااة أخااري، ممااا ياادل علااى 
 اق الداخلي لالختبار.صدق االتس

   حساب زمن االختبار: -2

لمتوسااط اتبعاات طريقااة التسااجيل التتااابعي للاازمن الااذي اسااتغرقته كاال طالبااة فااي اإلجابااة عاان االختبااار، وحساااب ا
 ( دويقة.55يمن االختبار بالتقريب )  إلىلهذه األيمنة. وتوصلت  
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 الصورة النهائية لالختبار:  -المرحلة ال ال ة
 ( دويقة.55محردة، والزمان الاليم لإلجابة )  (39أصبح في صورته النهائية مكون من )

 إجراءات ضبط متغيرات الدراسة. -ثامنا
مجمااوعتي الدراسااة الضااابطة والتجريبيااة سااعت الباحثااة الااي ضاابط    بعااد االطااالع علااى سااجالت الطالبااات فااي 

 المتغيرات التالية: 
 تكافؤ المجموعتين في العمر الزمني:  -

( سنة تقريبًا وقاد تام الحصاول علاي  12-11بلغ متوسط أعمار الطالبات في المجموعتين الضابطة والتجريبية ) 
 المدرسة. العمر الزمني لكل تلميذة من واقا السجالت الرسمية في  

 تكافؤ المجموعتين في اختبار مهارات القرن الواحد والعشرون:  -
االختبار قبليا علي طالبات مجموعتي البحث وتمت مقارنة نتائج القياس القبلي للمجموعتين الضابطة  تم تطبيق  

خدام اختبار  والتجريبية للتعرف على الداللة االحصائية للحرق بين متوسطات درجات افراد المجموعتين وذلك باست 
 ( النتائج كالتالي: 8)ت( للمجموعات المستقلة، ويوضح جدول ) 

 الختبار مهارات القرن الواحد والعشرون   لمجموعة الضابطة والتجريبيةلدرجات ا القبلي( نتائج التطبيق 8جدول )

 م
مهارات القرن 
 الواحد والعشرون 

درجات 
 الحرية 

 المجموعة الضابطة 
 30ن=

 المجموعة التجريبية
الداللة   30ن=

 االحصائية
 الداللة 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

  ير دالة  0.526 1.86 6.10 1.74 5.66 58 االبداع  1

2 
التحكير الناقد 
 وحل المشكالت

  ير دالة  0.475 1.04 5.23 1.12 5.33 58

  ير دالة  0.635 0.57 0.86 0.61 0.80 58 االتصال 3
  ير دالة  0.259 0.40 0.20 0.46 0.30 58 التعاون  4
  ير دالة  0.726 0.40 0.20 0.46 0.30 58 الثقافة التعاونية  5
  ير دالة  0.09 1.01 0.93 0.95 0.66 58 الثقافة التكنولوجية 6

7 
المهارات 
 االجتماعية 

  ير دالة  0.678 0.57 0.53 0.56 0.43 58

  ير دالة  0.471 2.39 14.06 2.44 13.5 58 لكلية الدرجة ا 8
  نتائج الجدول الساب  ما يلي:ويتضح من 
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أن ويم )ت(  ير دالة احصائيا في جميا مهاارات القارن الواحاد والعشارون وهاذا يعناي أناه ال يوجاد فارق ذا  
لقبلاي الختباار مهاارات  داللة احصائية بين متوسطات درجات كل من المجموعة الضاابطة والتجريبياة فاي التطبياق ا 

 فؤ المجموعتين. القرن الواحد والعشرون مما يؤكد تكا 
 تاسعا: إجراءات تطبي  الوحدة المعاد صيا تها في ضوء مهارات القرن الواحد والعشرون.

 قامت الباحثة بتطبيق الشكل النهائي للوحدة على عينة البحث المختارة مروًرا بالخطوات التالية: 
 اق الرسمية المطلوبة.الحصول على األور  -1
تطبياااق الوحااادة علاااى طالباااات الصاااف االول المتوساااط )المجموعاااة التجريبياااة( وقاااد اساااتغرقت تطبياااق  -2

( دويقااة حسااب طبيعااة كاال 60( دويقااة إلااى )45)أسااابيا( ماادة الحصااة الواحاادة تتااراوع مااا بااين  3الوحاادة )
 درس، ودرست المجموعة الضابطة الوحدة بالطريقة المتبعة.

 احد والعشرون بعديا على عينة البحث وتجميا النتائج  تبار مهارات القرن الو تم تطبيق اخ -3
 تفسير النتائج ومناقشتها والتوصيات والمقترحات 

الذي ينص علي أنه " يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات طالباات أوال: للتحق  من صحة الفرض  
مهاارات القارن الواحاد والعشارون والدرجاة ل مهاارة مان المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضاابطة فاي كا

 الكلية لالختبار لصالح المجموعة التجريبية".
 ( النتائج كالتالي: 9تم استخدام اختبار )ت( للمجموعات المستقلة، ويوضح جدول )

 والعشرون لواحد ( نتائج اختبار )ت( للحرق بين متوسطات درجات الطالبات للمجموعتين الختبار مهارات القرن ا9جدول)

 م
مهارات القرن الواحد  

 والعشرون 
درجات 
 الحرية 

 المجموعة الضابطة 
 30ن=

 المجموعة التجريبية
القيمة  30ن=

 االحصائية
 الداللة 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 دالة  0.00 1.37 14.0 1.89 6 58 االبداع  1
 دالة  0.00 3.92 18.83 1.53 5.83 58 الناقد وحل المشكالت التحكير  2
 دالة  0.00 0.69 3 0.60 0.90 58 االتصال 3
 دالة  0.00 0.53 1.83 0.49 0.40 58 التعاون  4
 دالة  0.00 0.57 2.46 0.49 0.40 58 الثقافة المعلوماتية  5
 دالة  0.00 0.40 3.30 0.93 0.76 58 الثقافة التكنولوجية 6
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 دالة  0.00 0.59 1.70 0.57 0.53 58 مهارات االجتماعيةال 7
 دالة  0.00 3.99 41.83 2.65 14.83 58 الدرجة الكلية  8
 ويتضح من نتائج الجدول السابق االتي:     

دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) دال إحصائيًا بين متوسطي  0.01ويمة )ت(  ( مما يدل على وجود فرق 
الضابطة ودرجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي للدرجة الكلية   المجموعةدرجات طالبات  

 لالختبار ولكل مهارة من مهارات القرن الحادي والعشرون لصالح طالبات المجموعة التجريبية. 
التالي ارتحاع متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية عن المجموعة الضابطة    (2شكل )كما يوضح  
 مهارة من مهارات القرن الواحد والعشرون والدرجة الكلية لالختبار: في كل 

 
( يوضح ارتحاع متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية عن الضابطة                          في كل مهارة 2شكل )

 مهارات القرن الواحد والعشرون والدرجة الكلية لالختبار  من
 وبالتالي يتم قبول الحرع.

نيا: لتحديد الحاعلية، تم حساب نسبة الكسب المعدل لبالك مقارنة النتائج القبلية والبعدية لطالبات المجموعة  ثا
 ( النتائج كالتالي: 10ويوضح جدول )التجريبية في االختبار، 
 ( نتائج درجة الكسب المعدل لطالبات المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي  10جدول )

المجموعة   االختبار مستويات 
المتوسط  العدد  التجريبية

 ي الحساب
درجة  
 الداللة  معدل الكسب النهائية 

 فعال  1.81 39 14.83 30 القبلي  القياس الدرجة الكلية
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المجموعة   االختبار مستويات 
المتوسط  العدد  التجريبية

 ي الحساب
درجة  
 الداللة  معدل الكسب النهائية 

 41.83 30 ي البعد  القياس
 ويتضح من نتائج الجدول السابق ما يلي: 

أن هذه النسبة أكبر من الحد األدنى لبالك  ويتضح من الجدول السابق أن نسبة الكسب المعدل مرتحعة، حيث 
 ( وهذا يدل على أن للوحدة المقترحة فاعلية في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرون.1.2)

 النحو التالي:ويمكن تفسير النتائج على 
الثقافة   - ومهارات  االجتماعية  والمهارات  والتعاون  االتصال  مهارات  في  المستخدمة  الرياضية  المواقف 

علوماتية والتكنولوجية قدمت تحديا ذهنيا لعقول الطالبات في ممارسة مواقف حقيقية يبني فيها التلميذ  الم
 ات صحة هذه الحكرة. فكرته للتدليل على صحة عالقة رياضية مقدمًا االدلة إلثب

 المواقف الرياضية المستخدمة ساعدت في تنشيط عقول الطالبات مما ساعدهم على ابتكار أفكار جديدة -
 عند حل المشكالت الرياضية.

أكثر من   - توليد  الطالبات  النهاية تتطلب من  تعتمد في بعضها على مواقف محتوحة  المستخدمة  المواقف 
 النتيجة مما نمي لدى الطالبات القدرة على توليد أكبر عدد من األفكار المختلحة. فكرة للوصول إلي نحس 

بالتعاون واال  - بينهم، ساعدهم على إخرال كل مل لديهم من توفير بيئة حرة للطالبات مقرونة  تصال فيما 
 أفكار بدون خوف أو رهبة.

ع الوسائل واألنشطة التدريسية وأساليب  التداخل بين العديد من االستراتيجيات التدريسية، باإلضافة إلى تنو  -
 التقويم ساعد على تنمية مهارات القرن الواحد والعشرون لدى الطالبات في الرياضيات.

اتيح للطالبات من سبل مختلحة للبحث عن معلومات جديدة ساعد على ارتحاع مستواهم الثقافي، كما ما   -
 ادي إلي ر بتهم المستمرة في البحث عن المعلومات.

ترجع الباح ة نتائج تنمية مهارات القرن والعشرون:   الحادي سير النتائج المرتبطة بتنمية مهارات القرن تف
 الحادي والعشرون إلى ما يلي:

اختبار مهارات القرن الحادي والعشرون أشارت النتائج برنه يوجد فرق دال إحصائيًا في متوسط درجة  
)الذي والضابطة  المطور(،  المنهج  درسوا  )الذين  التجريبية  المجموعتين  طالبات  بين  البعدي  التطبيق  ن  في 
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الحرق جاء لصالح  برن هذا  النتائج  السائدة(، وأظهرت  بالطريقة  المنهج  التجريبية،    درسوا  المجموعة  طالبات 
كما حقق أسلوب التعلم المتبا في المنهج المطور مقدار كسب مقبول إحصائيًا وفقا لمعامل بالك بين مرتي  

 التطبيق القبلي والبعدي.

وما يتضمنه من أنشطة تعليمية واستراتيجيات حديثة لم توظف  مما يشير إلى فاعلية الوحدة المطورة،  
تعتمد في  ويم متنوعة، فالمنهج المطور التي تم اعتمادها ما طالبات المجموعة التجريبية  من قبل واساليب تق

على   لمواقف  عملها  تعلمه  أثناء  بخطوة  خطوة  وتوجيهه  الصحيحة،  لإلجابة  الوصول  في  الطالب  مساعدة 
علمه،  وى، كما تعطيه الحرصة إلعادة دراسة المحتوى مرة أخرى، حتى يشعر بالرضا عن تومشكالت المحت

برداء  مقارنة  المتوسط  األول  الصف  طالبات  لدى  مهارته  درجة  ييادة  في  كبيرة  بدرجة  ساهم  بدروه  وهذا 
( عبيد  ناصر  بحث  ما  البحث  هذا  يتحق  االتجاه  هذا  وفي  الضابطة،  المجموعة  والتي 2006طالبات   )

القوة الرياضياتية لدى طالبات الم تنمية  رحلة االبتدائية، واتحقت ما  توصلت إلي فاعلية المنهج المطور في 
( إلي فاعلية وحديتين من التصور المقترع لمنهج الرياضيات بالمرحلة المتوسطة،  2008بحث ايمان مهدى ) 

المط 2008وبحث عبدالعزيز بن سالم ) المنهج  فاعلية  الي  التي توصلت  العالمية، (  المعايير  ور في ضوء 
( الحقي  نيرمين  وحد 2009وبحث  خمس  فاعلية  إلي  البرامج (  ضوء  في  المطور  المنهج  وحدات  من  ات 

 العالمية.

 توصيات البحث: 
يوصي البحث الحالية بسعادة النظر في أهداف تعليم الرياضيات في الصف األول المتوسط في ضوء  .1

 ن.قائمة مهارات القرن الواحد والعشرو 
تدريس   .2 واستراتيجيات  أساليب  في  النظر  إعادة  الحالية  البحث  ضوء يوصي  في  الرياضيات 

)التعاوني  النشط  التعلم  مرتحا  -النمذجة  -استراتيجيات  بصوت  التي   -التحكير  التبادلي(  التدريس 
 تقدمها الدراسة الحالية بهدف تنمية مهارات القرن الواحد والعشرون.

ع .3 وورش  تدريبية  دورات  تنحيذ  عقد  على  لتدريبهم  المتوسطة  المرحلة  في  الرياضيات  لمعلمي  مل 
 التعلم النشط بهدف تنمية مهارات القرن الواحد والعشرون لطالبات المرحلة المتوسطة. ت اتيجيااستر 

 إعادة النظر في أدوات ووسائل تقويم مهارات القرن الواحد والعشرون.  .4
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الصف .5 في  الرياضات  كتاب  محتوى  في  النظر  المطور    إعادة  المحتوى  ضوء  في  المتوسط  األول 
 الحالي.المقدم من خالل البحث 

ضرورة االهتمام بتطوير مناهج التعليم والتعلم بصحة عامة ومناهج الرياضيات بصحة خاصة لمراحل  .6
 التعليم قبل الجامعي في ضوء مهارات القرن الواحد والعشرون.

لتدري .7 مهنية  تنمية  برامج  بسعداد  االهتمام  القرن  ضرورة  مهارات  تنمية  على  الرياضيات  معلمي  ب 
 دى الطالبات الواحد والعشرون ل

الواحد   .8 القرن  مهارات  تنمية  على  التربية  بكليات  المعلمين  الطالبات  بتدريب  االهتمام  ضرورة 
 والعشرون.

االستعانة بالتصور المقترع المعد بالبحث الحالي بتطوير منهج الرياضيات في ضوء مهارات القرن  .9
 احد والعشرون.الو 

 البحوث المقترحة: 
الثاني لتنمية مهارات القرن الواحد والعشرون لدي الطالبات المعلمين    برنامج قائم على خدمات الجيل .1

 بكليات التربية في مادة الرياضيات. 
تطوير منهج الرياضيات للمرحلة الثانوية في ضوء مهارات القرن الواحد والعشرون ووياس أثره على   .2

 المتعلم.  استقاللية
مهارا .3 تنمية  في  والعشرون  الواحد  القرن  مدخل  المرحلة فاعلية  طالبات  لدي  الرياضي  التحكير  ت 

 المتوسطة.
في الرياضيات    ن فاعلية استخدام التعلم المتمايز في تنمية التحصيل ومهارات القرن الواحد والعشرو  .4

 لدى طالبات المرحلة المتوسطة.
  لتنمية مهارات القرن الواحد والعشرون لدى طالبات الصف السادسبرنامج متعدد المداخل التدريسية   .5

 المتوسط.
 العربية واألجنبية  المراجع

 المراجع العربية:أوال  : 
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العزيز) • عبد  إسماعيل  بن  الصف  1426أسامة  في  والبنات  للبنين  الرياضيات  تدريس  معوقات  ها(: 
  -1، ص 1وم التربوية، السنة األولى، العدد ، العلمجلة جامعة طيبةالثاني المتوسط، المدينة المنورة،  

46 . 
مهدي) • محمد  عبد    األس2008إيمان  التعليم  مرحلة  في  الرياضيات  مناهج  تطوير  في  م(:  اسي 

 ، جامعة عين شمس، كلية التربية.رسالة دكتوراه  ير منشورةضوء معايير مقترحة، 
ات للصف العاشر األساسي في  م(: تطوير منهال الرياضي 2011أيمن محمود عبد الهادي األشقر) •

واالتصاالت،   المعلومات  لتكنولوجيا  العالمية  المعايير  منشورةضوء  دكتوراه  ير  معهد رسالة   ،
 ت التربوية، جامعة القاهرة. الدراسا

م(: تطوير منهج الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في ضوء نظرية 2013بندر بن محمد صالح منسي) •
الدماغ إلى  المستند  منشورة،  التعلم  دكتوراه  ير  اإلمام  رسالة  جامعة  السعودية،  العربية  المملكة   ،

 المناهج وطرق التدريس.محمد بن سعود اإلسالمية، كلية العلوم االجتماعية، قسم 
م(: أثر استخدام نموذل ماريانو للتعلم في التحكير الرياضي واالتجاه نحو  2014تيسير خليل القيسي)  •

المرح طالب  لدى  عمان،  الرياضيات  األردن،  الطحيلة،  محافظة  في  األساسية  الدولية  لة  المجلة 
 . 234ألول، ص ، المجلد الثالث، العدد الثاني عشر، كانون ا التربوية المتخصصة

• ( السعودي  المجيد  عبد  فاتن  العزيز،  عبد  أحمد  بالتعليم  2014حمدي  الدراسية  المناهج  تطوير   .)
مجلة كلية  ية المتطلبات المهنية والتكنولوجية المستحدثة،  الحني في ضوء مهارات القرن الاليمة لتلب

 . 272-197، ابريل، ص ص 87، جامعة المنصورة، العدد التربية
 ، الكويت، مكتبة الحالع.5، ط المعاصرة (: المناهج1985الدمرداش عبد المجيد سرحان ) •
انوية في ضوء مستويات  م(: تطوير منهج الرياضيات بالمرحلة الث2015راندة محمد عبد القادر جول) •

القرار،   واتخاذ  الرياضي  التحكير  تنمية  في  فاعليته  ووياس  مقترحة  دكتوراه  ير  معيارية  رسالة 
 ، جامعة عين شمس، كلية التربية. شورةمن

القاهرة، مكتبة األنجلو  2، ط  المنهج منظومة لمحتوى التعليم(:  1993رشدي لبيب، فايز مينا ) •  ،
 المصرّية.

م(: آفاق تطوير المناهج التربوية في ظل تحديات العولمة، الجزائر، أعمال  2015)يين الدين ضياف •
 . 148 -147، ص التربوي في الجزائر وباقي الدول العربيةالعولمة والنظام الملتقى الدولي حول: 

https://ijcte.journals.ekb.eg/
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(. تطوير منهج الهندسة والقياس في ضوء مدخل التعلم النشط  2014يينب محمد صحوت عاشور. ) •
المرح الرياضيات،  لتالميذ  نحو  واالتجاه  االبداعي  والتحكير  التحصيل  لتنمية  االعدادية  رسالة  لة 

 جامعة عين شمس. ، كلية البنات، دكتوراه،  ير منشورة
دياب)  • ريق  المرحلة  2000سهيل  لطلبة  الرياضيات  منهال  في  وتعلمها  التحكير  مهارات  تعليم  م(: 

 . جامعة القدس المفتوحةاالبتدائية العليا، فلسطين، 
، الرياع، المناهج الدراسّية: عناصرها، أسسها، وتطبيقاتها(: 2000صالع عبد الحميد مصطحى ) •

 دار المّريخ
(. دور المناهج والمعلمين في سلوك الطريق الي مهارات القرن الحادي 2009صوما بوجوده ) •

س، كلية  مارس، جامعة السلطان قابو  18-16، ندوة المناهج الدراسية رؤي مستقبليةوالعشرين، 
 . 42-23التربية، ص ص 

لعام في المملكة م(: تطوير مناهج الرياضيات في مرحلة التعليم ا2000ضياء ناصر خليحة الجراع)  •
الرياضية النمذجة  في ضوء  الهاشمية  منشورةاألردنية  دكتوراه  ير  رسالة  عين شمس،  ،  جامعة   ،

 كلية التربية. 
 

ير منهج الرياضيات بالمرحلة المتوسطة في المملكة (. تطو 2008العزيز بن سالم حمزة اسالم. ) عبد  •
، رسالة دكتوراه  ير منشورة،  الرياضيات العربية السعودية في ضوء المعايير العالمية لبناء مناهج  

 كلية التربية، جامعة طيبة، السعودية.
السنبل) • بن عبد    العزيز  التربيم2004عبد  ا(:  العربي على مشارف  الوطن  في  والتعليم  لقرن  ة 

 الرياع، دار المريخ. الحادي والعشرين،
العزيز) • عبد  بن  العام  2012عبد    التعليم  لتطوير  العزيز  عبد  بن  عبد    الملك  مشروع  م(: 

 .  مركز تطوير)استشراف المستقبل وبناء نظام تعليمي جديد(، المملكة العربية السعودية، 
محم • محمد)عزة  السميا  عبد  مناهج  2002د  تطوير  ضوء م(:  في  اإلعدادية  بالمرحلة  الرياضيات 

 ، جامعة عين شمس، كلية التربية.رسالة دكتوراه  ير منشورةالتوجهات المستقبلية، 
ويمالةه) • الشناق  الصف  2013قسيم  طلبة  تحصيل  على  للمعلمين  التقييمية  الممارسات  ترثير  م(: 

لسعودية بالدراسة الدولية في العلوم  تحليل لنتائج مشاركة المملكة العربية ا  الثاني متوسط في العلوم:

https://ijcte.journals.ekb.eg/
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مركز التميز البح ي في تطوير تعليم العلوم  ، المملكة العربية السعودية،  2011والرياضيات تيمس  
 .1، جامعة الملك سعود، ص والرياضيات

 .64هرة، عالم الكتب، ص ، القاالمنهج التربوي وتحديات العصرم(: 2002مجدي عزيز إبراهيم)  •
 المعجم الوجيز(: 1989ّية )مجما اللغة العرب •
 ، االردن، عمان، دار المناهج.الجودة الشاملة والمنهجم(: 2008محسن علي عطية)  •
• ( الديب  المقصود  عبد  فتحي  مجاور،  الدين  صالع  أسسه  ها(:    1421محّمد  المدرسي،  المنهج 

 القلم. ، الكويت، دار 10، طوتطبيقاته التربوّية
المعافا) • يحيى  متطلبات 2013محمد  ضوء   م(:  في  االجتماعية  المواد  منهج  التعليم  مناهج  تطوير 

/  6/  25-24المنعقد في    ورقة عمل مقدمة لملتقى المناهجوالتحديات(،    -متغيرات العصر )الواقا
 . 3ها، كلية التربية، جامعة نجران، ص 1434

ت العلوم للصف الثالث االعدادي في ضوء مهارا(. تطوير منهج 2013مروة محمد محمد الباي ) •
، المجلد السادس عشر، العدد السادس، نوفمبر، ص مجلة التربية العلميةالقرن الواحد والعشرين، 

 . 231-191ص 
(: "أثاار اسااتخدام اسااتراتيجيات مااا وراء المعرفااة فااي تحصاايل 2003منااى عبااد الصاابور محمااد شااهاب ) •

ت الصااااف الثالااااث م التكامليااااة والتحكياااار االبتكاااااري لاااادي طالباااااالعلااااوم وتنميااااة مهااااارات عمليااااات العلاااا
 .28-3، المجلد الثالث، العدد الرابا، ص ص ، مجلة التربية العلميةاإلعدادي"

• ( عبيده.  الحميد  عبد  السيد  المعاصرة  2006ناصر  المعايير  في ضوء  الرياضيات  منهج  تطوير   .)
القوة الرياضاتية لدى تالميذ   تنمية  ، شورةرسالة دكتوراه  ير منالمرحلة االبتدائية،  وأثر ذلك على 

 كلية التربية، جامعة المنوفية.
• ( شلبي  محمد  العلوم  2014نوال  مناهج  في  والعشرين  الحادي  القرن  مهارات  لدمج  مقترع  إطار   .)

 .18( ص 10(، العدد )3، المجلد )المجلة الدولية التربوية المتخصصةبالتعليم االساسي في مصر، 
لرياضات في المرحلة الثانوية في ضوء  (. تطوير منهج ا2009نيرمين حمدي السيد حسن الحقي. ) •

 ، كلية البنات، جامعة عين شمس.رسالة دكتوراه  ير منشورةعض البرامج العالمية، ب
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