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واختباراً في مهارات إدارة المعرفة الشخصية، ومقياساً إلدارة الذات ، وتكونت عينة الدراسة 

ألول اإلعدادي ، وتم تطبيق أدوات البحث الحالي قبلياً ( تلميذة من تلميذات الصف ا33من )

على عينة من تالميذ الصف األول اإلعدادي تم تقسيمها إلى مجموعتين ، حيث درست 

المجموعة التجريبية المنهج المقترح، بينما درست المجموعة الضابطة منهج الرياضيات 

البحث، وتوصل البحث إلى : فاعلية المعتاد، ثم تم تطبيق أدوات البحث بعدياً على مجموعتي 

المنهج المقترح القائم على مناهج التميز لتالميذ المرحلة اإلعدادية فى تحسن مستوى التالميذ 

 -فى إداراتهم للمعرفتهم الرياضياتية ككل ومهاراتها الفرعية ) اكتساب المعرفة الرياضياتية 

نمذجة المعرفة واستخدامها في  -كتها نشر المعرفة ومشار -تجزيل المعرفة  -تكامل المعرفة 

تجديد المعرفة وتطويرها( ، كذلك فاعلية المنهج المقترح في تنمية مهارات  - حل المشكالت

تكامل  -تأمل المعرفة  -)التوصل للمعرفة  ككل ومهاراتها الفرعيةإدارة المعرفة الشخصية 

كما توصل االبحث إلى فاعلية تطوير المعرفة(،  -تطبيق المعرفة -تشارك المعرفة -المعرفة

المراقبة  –المنهج المقترح في تنمية مهارات إدارة الذات والمتمثلة في: ) الوعي بالذات 

 وأوصى البحث بضروة عقدالتعزيز الذاتي (،  –التقويم الذاتي  –التوجيه الذاتي  –الذاتية 

تدريس الرياضيات ، و  مناهج التميز فى استخدام حول الرياضيات تدريبية لمعلمي دورات

تضمين مناهج الرياضيات أنشطة تقوم على تنمية قدراتهم على إدارة المعرفة الرياضياتية 

 والشخصية، وإدارة الذات .

لشخصااية، امناااهج التميااز ، إدارة المعرفااة الرياضااياتية ،إدارة المعرفااة الكلماات المفتاحيااة : 

 إدارة الذات .
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Abstract: 

     The aim of the current research is to: Know the effectiveness of a 

proposed curriculum based on methods of distinction to develop mathematical 

knowledge skills, personality, and self-management skills for prep students, 

and to achieve this goal the researcher prepared a test for mathematical 

knowledge management skills, a test in personal knowledge management 

skills, and a measure for self-management The study sample consisted of (33) 

female students from the first preparatory grade students, and the current 

research tools were applied previously to a sample of the first preparatory first-

grade students, which was divided into two groups, where the experimental 

group studied the proposed curriculum, while the first group studied To control 

the usual mathematics curriculum, then the research tools were applied 

dimensionally to the two research groups, and the research reached the 

effectiveness of the proposed curriculum based on the curricula of distinction 

for prep students in improving the level of pupils in their departments of their 

mathematical knowledge as a whole and its sub-skills (acquisition of 

mathematical knowledge - integration of knowledge - knowledge acquisition - 

Dissemination and sharing of knowledge - Modeling and using knowledge to 

solve problems - Renewing and developing knowledge), as well as the 

effectiveness of the proposed approach in developing personal knowledge 

management skills as a whole and its sub-skills (access to knowledge - 

knowledge contemplation - knowledge integration - pain sharing) Arafa - 

applying knowledge - developing knowledge), and the research also found the 

effectiveness of the proposed curriculum in developing self-management skills 

represented in: (self-awareness - self-monitoring - self-direction - self-

evaluation - self-reinforcement), and the research recommended the necessity 

of holding training courses for mathematics teachers on The use of methods of 

excellence in teaching mathematics, and the inclusion of mathematics curricula 

activities based on the development of their abilities to manage mathematical 

and personal knowledge, and self-management. 

Key words: Excellence Curricula, Mathematical Knowledge 

Management, Personal Knowledge Management, Self Management. 
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 مقدمة:
ل ضوء سياسيات إصالح التعليم من خال فى يصالح مناهج التعليم قبل الجامعإإن 

والثقافية  ،اإلقتصادية واإلجتماعية وتطوير خطط استرتيجية تتماشى مع المتغيرات السياسية، 

عن طريق  يالعالم ي، البد أن يتماشى مع السياق الفكريالحادثة فى المجتمع المصر

 .عليمتطوير الت يوالتجارب الناجحة ف ،االسترشاد باإلتجاهات العالمية

مكن تʼيذالموالت ،جارب العالمية الناجحة والمناسبة لطبيعة البيئة المصريةلتولعل نقل ا

 إطار تحقيق خطوات نحو ي، وذلك فيمن تحقيق تطور فى مناهج مرحلة التعليم األساس

 ارجيةضوء معايير الجودة ، وبذلك فإن استقطاب الخبرات الخ وإصالح التعليم فى ،تطوير

 ة وخاصةلمصريتنتهجه اإلدارة ا يالذ يوجه القومتلا بجودة التعليم يعزز االمشهود لها عالميً 

 .(Educairo,2015المؤسسات التعليمية )

 ذهههيم كما إن استيعاب الثورة المعرفية والعلمية والتقنية وتطوراتها، وتحديث مفا

 يالعلمو ،يفوالثقا ،يالثورة ومتابعة آثارها لخدمة التنمية البشرية، وتوثيق التعاون التربو

قيمنا ابتنا ولى ثوإتستند  يوالعربية، والتفاعل مع االتجاهات اإليجابية الت، مع الثقافات العالمية

وانب تها النهوض بالجااسترتيجية تطوير التعليم، والتى من أولوي يمن دواع ؛ األصيلة

ميع فى ج النوعية للتعليم من حيث تطوير المناهج، وإدخال التقنيات العلمية والتكنولوجية

 .(2، 2017غانم ، )مراحل التعليم 

ً من أن واقع المتغيرات المجتمعية واإلقتصادية من ناحية ، ومما سبق وانطالقا

رة من لمعاصهات المستقبلية العالمية اوالمتغيرات العالمية والتكنولوجية والتحديات والتوج

ين ناحية أخرى ، يفرض على سياسات إصالح التعليم فى مصر فى الوقت الراهن األخذ بع

ولمة والع ي،مناهج فى ظل التقدم العلمالمجال تطوير  يعتبار االتجاهات العالمية فاإل

بد صر الالتعليم فى موإصالح  ،المعلوماتية، والتطور التكنولوجى، وعليه فإن خطط التنمية

وخاصة  يجامعوأن تستند إلى هذه االتجاهات، واالستفادة منها فى تطوير مناهج التعليم قبل ال

 منهج الرياضيات بمرحلة التعليم األساسى بهدف مواكبة عصر المعرفة .

؛ ل التعليميةبجميع المراح مناهجهاا في هقدمة لتطبيقالمت الدول سعت التي جهومن المنا      

ميذ مح للتالتس ؛تتميز بعمليات تعلم وتقييم نشطة وفعالةالتي و ،التميز على القائمة جهالمنا

 ئمباد لىع وتعتمد الكامنة، مهكما تقدم خبرات جديدة تتحدى طاقت ،باختيار المسار المناسب

 ،التقدميةوالعمق واالتساع، والتحدي واالستمتاع،  : المبادئ ذهه أبرز ومن معاصرة

 لىع وتساعد التعليم مراحل جميع على تنطبق مبادئ يهو ،والتطور، والمالئمة والتماسك

 )82، 2009د، السعيونمو شامل لجميع التالميذ. ) ،تعلم تحقيق

 الدور تحديد خالل من أساسية ركائز عدة على الرياضيات مجال فى التميز مناهج وتقوم     

وتعديل  المشكالت وحل اليومية، وارتباطها بالحياة  المجتمع تقدم فى تلعبه الرياضيات الذى

 المفاهيم فهم وتعميق تحسين بغرض ؛الرياضية للمفاهيم والخاطئة البديلة التصورات

 فهمهم ظهارإو لتنمية للمتعلمين الفرص لتقديم األخرى الرياضيات بالمناهج وربط الرياضية،

 تقويمية أساليب واستخدام التعليمية،والدعائم  الرياضية النمذجة واستخدام للرياضيات،

 ،للطالب يالمستوى الفعل على للوقوف وغيرها التقارير وكتابة المفاهيم رائطخ مثل حقيقية

 ,Kaur, 2010 ) ؛2009) السعيد،. الرياضيات دراسة محتوى أثناء تمكنهم درجة وتحديد

31-32  
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 كآل من دراسة مثل التميز بمناهج اهتمت التى الدراساتوهناك العديد من 

؛ Thorburn& Dey, 2018 ) ؛ 2015؛عباس، Tomlinson, 2015 ؛2015السعيد،)

ية أثبتت هذه الدراسات فاعلو(، 2019، هاني ، 2019؛ محمد ومراد، 2019عبد الصادق، 

شكالت كمهارات حل الم ؛في الرياضيات جوانب التعلممناهج التميز في تنمية  العديد من 

، ضيلرياوالتحصيل ا ،، واتخاذ القراروالمفاهيم االقتصادية ،والحس الرياضي ،الرياضياتية

 .  القرن الحادي والعشرينمثل تنمية مهارات وفي المواد الدراسية االخرى 

ويجب التميز بين " مجتمع المعلومات" القائم على أساس جمع المعلومات وفحص 

ث ، والبح والتلقين كوسيلة للتعليم ،والنسخ ،وتداولها بالتدوين مصادرها الستفاء المزيد،

النقد وحليل وبين مقومات " مجتمع المعرفة " القائم على أساس التعلم وتناول المعلومات بالت

 (.9، 2004وإداراك مدلوالت المعلومات بهدف االبتكار واالستنباط ) مجلس البحث العلمى ، 

عليمية من أجل التوسع فى ويضغط مجتمع المعرفة بإيجابيته على مؤسساته الت

د ا يزيتحتاج من المتعلمين اكتساب مهارات إدارة المعرفة ، مم يالصناعات المعرفية الت

 ؛ت نفعفالمعرفة بدون فعل اإلدارة ليست ذا، الضغوط التنافسية على المؤسسات التعليمية

 ،يدهالكون المعرفة فى أغلبها ضمنية، وتحتاج إلى الكشف عنها وتشخيصها، وإلى تول

ا مظهار إلونشرها، ومن ثم تطبيقها، فضال ًعن حاجتها إلى التمثيل بصور منطقية ، وتخزينها

 2005 سي،بيتحويه من دالالت ، ومن هنا يأتى دور أهمية تنمية مهارات إدارة المعرفة ) الك

،31.) 

 حصيلوتساعد إدارة المعرفة في الحصول على الفهم العميق، وتركيز االنتباه على ت

، واستخدامها في حل المشكالت، والتعلم الديناميكي، والتخطيط المعرفة وتخزينها

 االستراتيجي، وصناعة القرارات، كما أنها تسعى إليجاد طرائق لإلبداع.

 يذ على :( إلى أهمية تنمية إدارة المعرفة في أنها تساعد التلمCarr,2020وقد أشار )

حيح ائية، وتعزز من القدرة على التفكير الصالحد من الوقوع في أخطاء الخطوات اإلجر

دريس ت عندلموضوع الدرس، وتمكنه من حل المشكالت ، كما أنها تساعد المعلم في اإلبداع 

 إدراكوتساعد التالميذ على التفاعل وفهم وربط المفاهيم ببعضها، ، والمفاهيم الرياضية

باطية بين وجود عالقة إرت إلى (2019) العزب،  دراسة ، كما أشارتالعالقة اإلبداعية بينهم

لى وجود ( ع2015مهارات إدارة المعرفة ومهارات القرن الحادي والعشرين، كما أكد ) بكر، 

 اتخاذ القرار. القدرة علىعالقة ارتباطية بين إدارة المعرفة و

ورفع ويتطلب تنمية مهارات إدارة المعرفة لدى التالميذ العمل على إعمال عقولهم، 

قدراتهم من خالل استحداث مناهج فاعلة والتي من شأنها العمل على تدريب العقل على معالجة 

ية مهارات إدارة المعرفة م، وعليه سعت العديد من الدراسات لتن المعرفة والتفكير فيها

( والتي استخدمت مهام الويب الفردية والتعاونية تنمية مهارات إدارة 2013)عالم، كدراسة 

(  وذلك باستخدام برنامج قائم على 2015عرفة لدى مدراء المدارس ، ودراسة ) الجاسم، الم

 ,Jacksonودراسة )معايير جودة أساليب التعليم والتعلم لدى معلمات المواد االجتماعية، 

( والتي عدفت إلى بحث استراتيجية مقترحة قائمة على المراقبة الذاتية لتنمية مهارات 2017

تحسن األداء من خالل إدارة المعرفة لدى العاملين بالمؤسسات التعليمية، وأشارت النتائج إلى 

( باستخدام تعلم تشاركي عبر االنترنت 2018ودراسة) رحمة ،   المقترحة،تنفيذ االستراتيجية 

 باستخداموذلك ( 2019) عبد الخالق ، لدى طالب الدراسات العليا بكلية التجارة ، ودراسة 

  .التعلم التنافسي لدى طالب المرحلة الثانوية في مادة المنطق

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Jackson,+Jarel+D/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Jackson,+Jarel+D/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Jackson,+Jarel+D/$N?accountid=37552
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ارة أشارت العديد من الدراسات إلى وجود قصور في مهارات إدفقد ومن ناحية أخرى 

رفة ( والتي أسفرت نتائجها عن ضعف مهارات إدارة المع2019) العزب، المعرفة كدراسة 

ر أن جوانب القصو( Tayk,2019هيئة التدريس بالجامعة، كما أكدت دراسة ) لدى أعضاء

ة بتنمي األمر الذي دعى إلى االهتمام، تتمثل في : وجه قصور في االتصال والعمل الجماعي

 مهارات إدارة المعرفة وتحديداً في مادة الرياضيات.

رة ن إدامالتي تمكن المتعلمين  ؛بيئة التعلم الشخصيةمهارات إدارة المعرفة برتبط تو

 محور تعلمهم والتحكم فيه بصورة فردية، وتتميز بيئات التعلم الشخصية بأن المتعلم هو

ن يطور م التاليبكفاءة مع التكنولوجيا الحديثة، وبيمية، كما أن المتعلم يتفاعل العملية التعل

ب مع مهاراته، وتمكن هذه البيئات أن يختار المتعلم من مجموعة من األدوات بما يتناس

ركة ومشا ،والنقاش ،عن طريق الحوار ، كما تزيد من فرص التعاون بين المتعلميندراتهق

 الدراسي.األعمال خارج الفصل 

 ةأن مجتمع المعرفة يتطلب اكتساب إدارة المعرفة الشخصي Schild,2013))وتؤكد 

((PKM  Personal Knowledge Management  ليصبح المتعلم قادًرا على االستفادة

الح برز إصبيئات المختلفة للتعلم مدى الحياة، ويالوالمتاحة في  ،من المعلومات الخاصة به

 فة .تعلم الطالب لتعلم مهارات اكتساب المعرفة من خالل قنوات مختلالتعليم في تطور 

سبة أنه لم يعد اكتساب المعلومات والمعرفة مشكلة رئيسة بالنDu(2011) أوضح و      

 لمشكلةاكيفية إدارة المعلومات والمعرفة التي تم الحصول عليها تمثل  أصبحلألفراد، بل 

ير التطوتدعم إدارة المعرفة الشخصية  أن ((Cui,2011الرئيسة، ومن ناحية أخرى أشار 

ز تعزي  فيأكد على أهميتها معلمي المدارس المتوسطة في تكنولوجيا المعلومات ، ولالمهني 

 .التنمية المهنية الخاصة بهم

الكشف عن  :تتمثل فيوالتي  ( مهارات إدارة المعرفة الشخصية(Song,2010وحدد     

يع وتحويل المعرفة من خالل جمع وتنظيم ومعالجة المعرفة، ثم توس ،المعرفة الشخصية

تتمثل  ( أن مهارات إدارة المعرفة الشخصية(Haller,2011أوضح  ومن المعرفة وابتكارها، 

سة وإخراجها، وأشارت درا ،والبحث عنها ،واستيرادها ،وتحريرها ،تنظيم المعرفة :في

Xiong,2012) الحصول على المعرفة، الشخصية تتمثل في:( أن مهارات إدارة المعرفة 

 واستخدامها، وإدارتها وابتكارها. 

فة وتبرز أهمية إدارة المعرفة الشخصية في قدرة التلميذ على توسيع نطاق المعر

الشخصية وتحويلها من معرفة ضمنية إلى معرفة صريحة، وتنظيمها والتركيز على 

 نقلها من مستوى المعلومات إلى نطاقالمعلومات المهمة كجزء من المعرفة الخاصة و

 التطبيق المنهجي.

لشخصية رفة اوبناًء عليه فقد أهتمت العديد من الدراسات بتنمية مهارات إدارة المع         

لتي ( وا 2014والتي انحصرت في مجال تكنولوجيا التعليم والتي منها دراسة ) حمادة ،

ب ى طالاستخدمت بيئة تعلم إلكتروني تشاركي في تنمية مهارات إدارة المعرفة الشخصية لد

ح في ( والتي أكدت فاعلية مقرر إلكتروني مقتر2015ي، ودراسة ) السالمي، الحاسب اآلل

د ) عب تنمية مهارات إدارة المعرفة الشخصية لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم، ودراسة

ة ( والتي استخدمت بورتفليو إلكتروني في تنمية مهارات إدارة المعرف2017السالم، 

مقلوب ( والتي استحدمت الفصل ال2019ودراسة ) توني، الشخصية لدى طالب كلية التربية، 

 في تنمية مهارات إدارة المعرفة الشخصية لدى طالب قسم تكنولوجيا التعليم
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جوانب القصور في مهارات إدارة المعرفة أن  Du (2011)  ومن ناحية أخرى ذكر

أن  ( 2014Kennedy,(وتنظيم المعرفة، كما أشار ،في تمثيل المعرفةتتمثل الشخصية 

وتوليدها،  ،جوانب القصور في مهارات إدارة المعرفة الشخصية تتمثل في تخزين المعرفة

تساهم في نظام العمل ( PIMSأن إدارة المعلومات الشخصية )( (Gregory,2017وأكد

التأمل الذاتي في  متمثالً الشخصي وحدد جانب القصور في مهارات إدارة المعرفة الشخصية 

 .المنظم 

 مما سبق يتبين اعتماد الدراسات السابقة على استخدام وسائل واستراتيجياتو 

هارات تنمية مباهتم البحث الحالي إدارة المعرفة الشخصية ، بينما إلكترونية في تنمية مهارات 

، حيث كترونيالجمع بين التعلم الصفي والتعلم التشاركي اإلل من خالل إدارة المعرفة الشخصية

 فة إلىمن مصادر غير إلكترونية، باإلضا الشخصية يمكن أن يحصل على المعرفةأن المتعلم 

 أنه ال لسابقةمن الدراسات اكما يتضح  ،المصادر اإللكترونية وهذا ما اتجه إليه البحث الحالي

ادة توجد أي من الدراسات السابقة اهتمت بتنمية مهارات إدارة المعرفة الشخصية في م

  الرياضيات.

العديد  ويم الذاتي لهق( أن استخدام الت129، 2009 ويذكر ) المحيدات و المحاسنة ، 

 يث أنمن المبررات؛ حيث أن مراجعة الفرد لنفسه يمنحه فرصة لتطويرها، وسد ثغراتها. ح

 تاجه من، فمراجعة الفرد لذاته بؤدي إلى تحديد ما يحمشاكل الفرد تأتي من أخطائه أغلب 

ن من شكل المناسب؛ حتى يتمكمهارات ومعارف ضرورية ، مما يدفعه إلى إدارة معرفته بال

 . تحقيق أهدافه وتطويرها سواء على المستوى األكاديمي أو المستوى الشخصي

 اكتسابهحيث التصرف بشكل إيجابى من  همكنوعليه نجد أن مراجعة الفرد لنفسه ت

هذه وأهدافه، وتدفعه لتعديل سلوكه،  مجموعة من المهارات التى تساعده على التحكم فى

اته مور حيأالمتعلم على إدارة  ةساعدم من شأنها التى ؛المهارات تسمى بمهارات إدارة الذات

 وعلى حياته الشخصية. ،تعلمه بنجاح مما يؤثر بشكل إيجابى على ما

، يسيندراسة )ك العديد من الدراسات بتنميتها ونظًر ألهمية إدارة الذات فقد اهتمت

( والتي  2018، ودراسة ) القرالة ، ( وذلك باستخدام العالج التكاملي للطالب المراهقين2020

يين، لتوحداوتقديرها لدى أمهات األطفال  الذات إدارة تنمية استخدمت برنامج إرشاد أسري في

دة ي مافحلة الثانوية باستخدام التعلم المدمج لدى طالب المر وذلك( 2017أحمد، ) ودراسة

كي استخدمت برنامج إرشادي معرفي سلو( والتي 2016المطري،  ودراسة ) آللي،االحاسب 

 طفالفي تنمية بعض مهارات إدارة الذات لتحسين التوافق المهني لدى عينة من معلمي األ

      . المعاقين فكريا

ذات وهناك العديد من الدراسات التى أشارت إلى وجود ضعف فى مهارات إدارة ال       

في  تمثلتوالتي أشارت أن أوجه القصور في مهارات إدارة الذات   (Penney,2010)كدراسة

( 2018وود ، الدا دراسة )كما توصلت عدم القدرة على المراقبة الذاتية، والتعليمات الذاتية، 

لك ، كذيط مهارة التخطفي وتحديداً  امهارات إدارة الذات لدى طالب الدراسات العلي ضعفإلى 

لذات ( والتي أشارت إلى ضعف مهارات إدارة ا2018دراسة ) الشرفات والشرفات والقطيش، 

 لدى معلمي الرياضيات .

حتى يستطيع النظام حتمية؛ ضرورة  الدراسية والكتب جهوتعتبرعملية تحليل وتقويم المنا    

 مع ولةهبس التكيف اهيمكن أجيال بناء في مهيسا بما جهالمنا ذههالتعليمي تطوير محتوى 

 والتطوير المراجعة إلى حاجة جهمن أكثر المنا رياضياتال جهمنيعد و. العصر متغيرات

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Kennedy,+William+Robert/$N?accountid=37552
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العلوم والتقنية،  مجال في والمتسارعة ائلةهالكبير بالتغيرات ال هالرتباط مستمرة بصورة

والتي أدت إلى حدوث تغيرات كبيرة في جميع مجاالت الحياة االجتماعية واالقتصادية 

 والثقافية.

 -لثقةا -تفرض أهداف ومبادئ مناهج التميز والمتمثلة في : النجاحمن ناحية أخرى و     

 ،تأملها و؛ أن يكون المتعلم قادراً على البحث عن المعرفة المساهمة بفاعلية –المسؤولية 

 ر بتلكاً على المرور، ولكي يكون المتعلم قادمستمرةوتحديثها بصفة  ،وتطبيقها، ونشرها

قد فء عليه ا ، وبنامعزًزا لهومقوًما لذاته، و، اهلمراقباً وعيًا لذاته ، االمراحل البد أن يكون و

نهج مقترح في وبناء م ،التميز مناهج اهإلي تستند التى المعايير تحديداتجه البحث الحالي إلى 

فة لمعرإدارة او ،رياضيات المرحلة اإلعدادية لتنمية مهارات إدارة المعرفة الرياضياتية

ير غلتعلم ويتم ذلك من خالل الدمج بين التعلم الرسمي و ا، ومهارات إدارة الذات ،الشخصية

 تنظيم معرفتهبإدارة ذاته بما يساعده على يتمكن من خالله التلميذ بحيث الرسمي؛ 

 .وفقًا للتغيرات المتالحقةوتحديثها  ،وتطبيقها ،ونشرها ،والشخصية ،الرياضياتية

 :البحث واإلحساس بها شكلةم

ات تولدت مع بداية القرن الحادي والعشرين ونتيجة التدفق السريع والضخم للمعلوم        

الب مع شط للطالطالب في العملية التعليمية عن طريق التعلم الن رغبة قوية في تقليل انعزالية

ة، عليميلعملية التللمعرفة في ا زمالئه والتحول إلى مرحلة التشارك التفاعلي واالجتماعي

 شكيلباإلضافة إلى الحاجة لرفع مستوى المهارات الفردية للطالب وتنمية قدرتهم على ت

 .دةالروابط بين مصادر المعرفة المختلفة وبالتالي إنشاء أنماط من المعلومات المفي

 عند الباحثة من خالل : الحالي قد ظهرت مشكلة البحثو   

 ) المستوى الثالث والرابع الشعبة العامة تخصصاالشراف على التربية العملية  -

رياضيات (، حيث استخدم طرق تدريس تقليدية تجعل الطالب غير نشطين في عملية 

 على التعلم، كما أن منهج الرياضيات ال يستخدم في تدريسه تقنيات تساعد التالميذ

 ويقضون ،التفاعل على الرغم من استخدام الطالب لبعض تقنيات الويب في الترفيه

 ( وغيرهأمامها الكثير من وقتهم مثل )الفيس بوك

من تتض تحتاج إلى إعادة تنظيم بحيثبالمرحلة اإلعدادية محتويات منهج الرياضيات  -

 .(2018) قنصوة، المعلومات التي تلبي احتياجات التالميذ وال تنمي قدراتهم 

 ،التالميذ ية )غير مقننة( معوللتأكد من مشكلة البحث قامت الباحثة بعمل مقابالت شخص     

رات إدارة مدى امتالكهم لمها تلميذًا لمعرفة (45( بلغت وإجراء دراسة استكشافية على عينة

 المعرفة، ويبين الجدول التالي نتائج تلك الدراسة.
 ( 1جدول )

 نتائج الدراسة االستكشافية حول مدى امتالك التالميذ لمهارات

 الرياضية والشخصية ومهارات إدارة الذات إدارة المعرفة 

 االستجابة العبارة م

 ال أدري ال نعم

أنظم معلوماتي السابقة  في مادة لرياضيات  1

واستخدمها في حل المشكالت الرياضياتية أو 

 الحياتية.

89% 11% 0% 

 %11 %67 %22 .يزمالئأحد إلى أفكار  دنق أقوم بتوجيه 2
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ات ، و أستفيد من المناقشوأفكارهم يتقبل آراء زمالئأ 3

العلمية مع زمالئي بما يرفع مستوى تحصيلي 

 المعرفي وأدائي المعرفي.

22% 67% 11% 

 %11 %78 %11 أعزز ذاتي باستمرتر سواء بالمكافأة أو العقوبة. 4

على  ينشاط جماعي مع زمالئ أقوم بالمشاركة في 5

 .فيس بوك مجموعة

33% 44% 23% 

 %11 %78 %11 أعدل من طريقة تفكيري في حال عدم تحقق أهدافي 6

بما يمكنني  في مادة الرياضيات يبين معلوماتأربط  7

  .جديد فكري بناء نموذجمن 

0% 89% 11% 

أتمكن من تطوير معلوماتي في مادة الرياضيات بدون  8

 الرجوع للمعلم.

0% 99% 1% 

رة إدا ويتضح من الجدول السابق ضعف مستوى تالميذ المرحلة اإلعدادية في مهارات    

 .المعرفة الرياضياتية، ومهارات إدارة المعرفة الشخصية، ومهارات إدارة الذات

أكدت العديد من الدراسات وجود جوانب قصور في مهارات إدارة المعرفة كدراسة  -

(Carr, 2020 ،؛ رحمة ، 2019؛ العزب، 2019؛ عبد الخالق ، 2019؛ اسكندر

؛ 2017البديري،   ؛ .Lengyel, Miller, 2018؛2018؛ 2018؛الزهراني، 2019

 . )2014؛حسن، 2015؛ الجاسم ، 2016؛ البوسيدي، 2017الروسان ، 

 أكدت العديد من الدراسات وجود جوانب قصور في مهارات إدارة المعرفة الشخصية -

؛ 2015السالمي، ؛  Gregory, 2017؛ 2017؛عبد السالم، 2019كدراسة ) توني ، 

 (.2013؛ عالم ، Kennedy, 2014 ؛2014حمادة وإسماعيل، 

أكدت العديد من الدراسات وجود جوانب قصور في مهارات إدارة الذات  كدراسة  -

؛ 2018؛ الداود، 2018؛ مطر، 2018؛ اإلتربي، 2019؛ الكفوري، 2020)محمود، 

؛ 2008؛ أبو حمدان ، 2011؛ الزاكي، 2012؛ أبو مسلم، 2016المطري، 

 (. Doggett,2013؛ Carter, 2013؛   Green,2014؛

ومن ناحية أخرى فهناك توصيات للعديد من المؤتمرات والدراسات التي دعمت من 

 إجراء البحث الحالي والتي منها :

مركز التميز فى تعليم الرياضيات والعلوم  – :اهإنشاء  عدد من الدول مراكز للتميز من -

 for Center( Education Science and Mathematics in بوالية ماريالند

Excellence (Maryland of state the in) CEMSE  تحسين إلى دفهوی 

 األنشطة من متنوعة مجموعة ويقدم ميرالند، بوالية والعلوم الرياضيات تعليم وتعزيز

، وتقدم الجمعية الكندية بحوثًا ومعلومات لصناع القرار والعلوم الرياضيات تعلم إلثراء

 Society for the)التعليمية حول مناهج التميز والمشاركين في العملية 

Advancement of Excellence in Education (SAEE). 

ميز توصيات العديد من الدراسات بأهمية تطوير مناهج الرياضيات في ضوء مناهج الت -

؛ 2015؛ عباس ، 2015السعيد ،  ؛  Gay,2012؛2009كدراسة )السعيد، 

Rowe,20152019 ،عبد الصادق ؛)  

المؤتمرات بأهمية إدارة المعرفة وضرورة العمل على تنميتها والتي العديد من توصيات  -

( ، و)المؤتمر العلمي لنظم المعلومات وتكنولوجيا 2015منها : )مؤتمر إدارة المعرفة ،

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Lengyel,+David+M/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Lengyel,+David+M/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Green,+Monique/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Green,+Monique/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Carter,+Sharon+D/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Doggett,+Rebecca+Annabel/$N?accountid=37552
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 ؛وإدارتها، ونقلها ،أهمية مشاركة المعرفةا إلى أشار انذل( وال 2015الحاسبات ، 

 والتنمية الوطنية. ،لتدعيم االبداع

ة عداديوعليه  تتلخص مشكلة البحث في وجود قصور في مستوى أداء تالميذ المرحلة اال   

يحاول  ؛ لذافي مهارات إدارة المعرفة الرياضياتية، وإدارة المعرفة الشخصية، وإدارة الذات

ز في لتمياج البحث الحالي تقديم منهج مقترح في رياضيات المرحلة االعدادية قائم على مناه

 تنمية مهارات إدارة المعرفة الرياضياتية، والشخصية، ومهارات إدارة الذات .
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  :بحثال سئلةأ
قترح في م منهج إعداد كيف يمكنيمكن صياغه مشكلة البحث في التساؤل الرئيس التالي:       

دارة ومهارات إة شخصيالتميز لتنمية مهارات إدارة المعرفة الرياضياتية وال ناهجضوء م

 الذات لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية؟

 ويتفرع من هذا التساؤل االسئلة الفرعية التالية:

 التميز ؟ مناهجي ضوء لرياضيات الصف األول اإلعددي فلمقترح  منهجصورة  ما  -1

لمعرفة االتميز لتنمية مهارات إدارة  مناهجفي ضوء  المقترح منهجال تدريسما فاعلية   -2

 الرياضياتية لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي ؟

لمعرفة االتميز لتنمية مهارات إدارة  مناهجفي ضوء ج المقترح منهالما فاعلية تدريس   -3

  ؟ة لدى تالميذ الصف األول اإلعداديشخصيال

 لذات لدىالتنمية مهارات إدارة في ضوء مناهج التميز ما فاعلية تدريس المنهج المقترح   -4

 الصف األول اإلعدادي ؟تالميذ 

 :بحثأهمية ال
هتمام واال ،التميز مناهجلى أهمية إتطوير مناهج الرياضيات  علىالقائمين نظر توجيه  -1

 .هائفي ضو محتوى مناهج الرياضيات بالمراحل الدراسية المختلفة تطويرب

األول  مقترح لتطوير منهج الرياضيات للصف منهجإفادة مطوري المناهج من خالل تقديم   -2

 .التميز ناهجمفي ضوء  اإلعدادي

ضوء  معد في ج مقترحمنهمعلمي الرياضيات بالمرحلة ااالعدادية من خالل تقديم إفادة  -3

رفة إدارة المعو ،سهم في تنمية مهارات إدارة المعرفة الرياضياتيةي ،التميز ناهجم

 .لدى تالميذهم إدارة الذاتمهارات و ،ةشخصيال

ياتية تنمية مهارات إدارة المعرفة الرياض علىاالعدادي  ولمساعدة تالميذ الصف األ  -4

 . لديهموإدارة الذات  شخصية،وإدارة المعرفة ال
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 :بحثهدف ال
رة ت إداالتحقق من فاعلية منهج مقترح في رياضيات المرحلة اإلعدادية لتنمية مهارا     

ن متفرع ومهارات إدارة المعرفة الشخصية، ومهارات إدارة الذات، وي المعرفة الرياضياتية

 هذا الهدف األهداف التالية:  

 تقديم تصور لمنهج مقترح لرياضيات الصف األول األعدادي في ضوء مناهج التميز. -1

الل خمن  اإلعدادي األولتنمية مهارات إدارة المعرفة الرياضياتية لدى تالميذ الصف  -2

 .المنهج المقترح في ضوء مناهج التميز

نهج ل المية لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي من خالشخصتنمية مهارات إدارة المعرفة ال -3

 المقترح .

ح في لمقتراتنمية مهارات إدارة الذات لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي من خالل المنهج   -4

 ضوء مناهج التميز.

 بحث :حدود ال
 على الحدود التالية : بحثقتصر الي         

 .2019/2020منهج الرياضيات للصف األول اإلعدادي العام الدراسي  -1

 مجموعة من تالميذ المرحلة اإلعدادية بمدرسة الزهور اإلعدادية للبنات. -2

 تجزيل -عرفةتكامل الم  -اكتساب المعرفة الرياضياتية مهارات إدارة المعرفة الرياضياتية ) -3

جديد ت -نمذجة المعرفة واستخدامها في حل المشكالت -نشر المعرفة ومشاركتها -المعرفة

 المعرفة وتطويرها (

 -فة تكامل المعر -تأمل المعرفة  -مهارات إدارة المعرفة الشخصية )التوصل للمعرفة  -4

 تطوير المعرفة(. -تطبيق المعرفة -تشارك المعرفة 

 – قويم الذاتت –التوجيه الذاتي  –المراقبة الذاتية  –ت ) الوعي بالذا مهارات إدارة الذات -5

 .تعزيز الذات (

فة المعر في تنمية مهارات إدارة ج المقترح القائم على مناهج التميزنهمالقياس فاعلية  -6

 ة وإدارة الذات .شخصيوإدارة المعرفة الالرياضياتية 
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     بحث:منهج ال
الذي  Quasi - Experimental Researchالمنهج شبه التجريبي اعتمد البحث على  

ح مقترلا المنهجيبحث في أثر متغير مستقل على متغير تابع أو أكثر حيث يبحث قياس فعالية 

لمعرفة اإدارة كمتغير مستقل في تنمية إدارة المعرفة الرياضياتية، والقائم على مناهج التميز 

لى قائم عالتصميم شبه التجريبي ى الواالعتماد علكمتغيرات تابعة،  ، وإدارة الذاتيةشخصال

 ى ذلكيبية والضابطة ذو القياس البعدي، وقد اعتمد البحث علاستخدام المجموعتين التجر

 التصميم التجريبي لألسباب التالية:

ابقة الس المحتوى العلمي المقدم من خالل المنهج المقترح قائم على الربط بين المعرفة -

ة الضابط المعارف التى درسها تالميذ المجموعتين والالحقة، وبالتالي فهناك بعض

 في الصفوف السابقة. والتجريبية

في هذه المرحلة لبعض وسائل  الضابطة والتجريبية استخدام تالميذ المجموعتين -

 يتهم، وهو ما تعرض له تالميذ المجموعة التجريبية أثناء تأدالتواصل اإللكترونية

 ألنشطة المنهج المقترح.

لتي ابية الستراتيجيات تدريسية حديثة نظراً للبرامج التدري الرياضيات لمياستخدام مع -

، والتي قد تتشابه مع بالمراحل الدراسية المختلفة نمعلميلتقدمها الوزارة ل

   االستراتيجيات المقدمة خالل المنهج المقترح.

 فروض البحث
بين متوسطي درجات تالميذ ( 0.01يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوی )ال  -

 لذيناالمجموعة التجريبية الذين درسوا المنهج المقترح وتالميذ المجموعة الضابطة 

 اتية.ياضيدرسوا المنهج المعتاد في التطبيق البعدي الختبار مهارات إدارة المعرفة الر

بين متوسطي درجات تالميذ ( 0.01يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوی )ال  -

ين الذ المجموعة التجريبية الذين درسوا المنهج المقترح وتالميذ المجموعة  الضابطة

 .خصيةدرسوا المنهج المعتاد في التطبيق البعدي الختبار مهارات إدارة المعرفة الش

بين متوسطي درجات تالميذ ( 0.01يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوی )ال  -

ن الذي المنهج المقترح وتالميذ المجموعة  الضابطةالمجموعة التجريبية الذين درسوا 

 درسوا المنهج المعتاد في التطبيق البعدي لمقياس مهارات إدارة الذات.

ارة ات إدتوجد عالقة ارتباطية موجبة بين مهارات إدارة المعرفة الرياضياتية ومهارال  -

 الذات لدى تالميذ المجموعة التجريبية.

دارة بة بين مهارات إدارة المعرفة الشخصية ومهارات إتوجد عالقة ارتباطية موجال  -

 الذات لدى تالميذ المجموعة التجريبية.

 بحث:أدوات ومواد ال
 ةعداديبالمرحلة اإلالالزم توافرها في منهج الرياضيات  بمعايير مناهج التميزقائمة  .1

عدادية ة اإلالمرحلالالزم تنميتها لدى تالميذ  الرياضياتية قائمة بمهارات إدارة المعرفة .2

 .الرياضيات في مادة

رحلة الم لدى تالميذية الالزم تنميتها لدى تالميذ شخصقائمة بمهارات إدارة المعرفة ال .3

 .اإلعدادية

 ية .لدى تالميذ المرحلة اإلعدادقائمة بمهارات إدارة الذات الالزم تنميتها لدى  .4
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 عدادياإل األوللتالميذ الصف   الرياضيات فيضوء مناهج التميز  في  ج المقترحنهالم .5

 اختبار مهارات إدارة المعرفة الرياضياتية. .6

 ية. .شخصاختبار مهارات إدارة المعرفة ال .7

 مقياس مهارات إدارة الذات. .8

 :وعينته  بحثمجتمع ال
لصف ااإلعدادي وتكونت العينة من طالب  ولالصف األ الباتفي ط البحثتمثل مجتمع      

عاد التلميذات تلميذة، بعد استب( 66اإلعدادية بنات وعددهم ) قناةاإلعدادي في مدرسة ال ولاأل

 غير ملتزمات بالحضور.

 األسلوب اإلحصائي
الفرق  باستخدام اختبار )ت( لقياس داللة SPSSاعتمدت المعالجة اإلحصائية على برنامج  

 .ألدوات البحثالبعدي  القياسالمجموعتين التجريبية والضابطة في بين 

 :بحثمصطلحات ال
؛ السعيد،  2009السعيد، : من خالل مراجعة التعريفات ذات الصلة ) مناهج التميز -1

 ؛Thorburn,2018 ؛ Mattu,2016؛ 2015؛ السعيد وعبد الحي، 2015

Sherlock, 2020 ) مجموعة من الخبرات  بأنها " مناهج التميزتعرف الباحثة

لمواجهة التحديات بالمرحلة اإلعدادية اإلتجاهات العالمية لتطوير مناهج الرياضيات و

المستقبلية، وذلك إستناداً على مجموعة من المعايير مرتبطة باألهداف وإستراتيجيات 

التدريس ووالوسائل التعليمية، وطرق التقويم، وذلك للوصول بتالميذ المرحلة اإلعدادية 

داء، والثقة في قدراتهم على تعلم الرياضيات من أجل تنمية إلى اقصى درجة في األ

 مهارات إدارة المعرفة الرياضياتية والشخصية ومهارات إدارة الذات لديهم.

 : من خالل مراجعة التعريفات ذات الصلة مهارات إدارة المعرفة الرياضياتية -2

؛ عبد  Almotilag,2018؛Barnes, 2015 ؛   Khattab,2015؛ 2013)عالم،

قدرة التلميذ  بأنها " إدارة المعرفة الرياضياتية( تعرف الباحثة مهارات  )2019الخالق ، 

جاهزة للتداول على جمع وتصنيف المعرفة المرتبطة بمادة الرياضيات وجعلها 

اكتساب المعرفة الرياضياتية، وربطها  والمشاركة بين زمالئه ، مما يزيد من قدرته على

حل المشكالت  بما سبق تعلمه، وإعادة ترتيبها بما يساعد على سرعة تذكرها واستخدامها

، وتقاس بالدرجة التي ، ومشاركتها مع الزمالء، وتطويرها بصفة مستمرةالرياضياتية

 المعد لذلك" .إدارة المعرفة الرياضياتية يها التلميذ في اختبار مهارات يحصل عل

 ,Cui) : من خالل مراجعة التعريفات ذات الصلةية شخصمهارات إدارة المعرفة ال -3

  Carstens, 2016   2015؛ السالمي، Kennedy, 2014 ؛Du,  2011 ؛2011

ية شخصمهارات إدارة المعرفة ال( تعرف الباحثة  2019؛ الشحات ، Gregory, 2017؛

 التعلم بيئات عليها من حصل التي المعرفة ودمج على تنظيم، قدرة المتعلم " ابأنه

شخصية،  تعلم بيئة في ونشرها ومشاركتها مع الزمالءالرسمية،  وغير الرسمية

وتطويرها بصفة مستمرة، ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها التلميذ في االختبار المعد 

 لذلك" . 

؛ Penney, 2010)خالل مراجعة التعريفات ذات الصلةمهارات إدارة الذات : من  -4

Aljadeff-Abergel,2011   ،؛ 2012؛ أبو مسلم، 2011؛ الزاكيGreen,2014 ؛  

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Mattu,+Leanne+McIver/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Khattab,+Mohamed-Nidal/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Khattab,+Mohamed-Nidal/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Almotilag,+Abdullah/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Cui,+Xiao+Na/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Cui,+Xiao+Na/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Du,+Zi+Xi/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Kennedy,+William+Robert/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Carstens,+Jenny/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Penney,+Alexander+M/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Aljadeff-Abergel,+Elian/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Green,+Monique/$N?accountid=37552
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تعرف الباحثة مهارات ( 2020محمود، ؛ 2018مطر، ؛ 2018؛ األتربي، 2014جودة، 

قدرة المتعلم على وعيه بقدراته الذاتية، ومراقبة ذاته، وتوجيهها  "إدارة الذات بأنها 

نحو تحقيق الهدف، وتقويمها بصفة مستمرة، وتعزيزها في حال النجاح أو الفشل في 

 تحقيق الهدف، وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها التلميذ في المقياس المعد لذلك" . 

 :طار النظري والدراسات السابقةاإل
 :هج الرياضياتامنأوالً: 
ا تقويم ، كمإن تطوير المنهج هو إعادة النظر في جميع عناصر المنهج من األهداف إلى ال     

، ۲۰۰۰يتناول جميع العوامل التي تتصل بالمنهج ، وتؤثر فيه ، وتتأثر به" )مصطفی، 

۱۷۱. ) 

ً وتنويع وصياغةً ا وعليه فإن خطة تطوير المنهج يجب أن تبدأ بتطوير األهداف ؛ تحديدً      ،  ا

دات وفي ضوء ذلك يعاد النظر في اختيار المحتوى بما يتضمنه من أنشطة بناء على مستج

ب وأسالي دريسطرق الت لكالمادة العلمية، ثم يتم اختيار الوسائط التعليمية ومصادر التعلم وكذ

لى عدرة ح قاالتعليم والتعلم، وينتج عن ذلك تطوير في أساليب القياس والتقويم، بحيث تصب

انية الوجدتقويم مقدار النمو الذي حققه كل تلميذ في مختلف المجاالت العقلية والمهارية و

 (.۲۹۸، ۲۰۰5)الخليفة ، 

 ومن أهم أسباب الداعية لتطوير مناهج الرياضيات : 

 ج تالفي نواحي القصور التي أظهرتها نتائج الدراسات التي اهتمت بتقويم مناه

  (2019المالكي ، ؛2018جوهر ، ؛ 2016الظفيري،كدراسة ) الرياضيات

  ي فرأت طمواكبة التغيرات المجتمعية والثورات العلمية المتالحقة والمستجدات التي

 رغبة في االرتقاء بواقع العملية التربوية. ؛مجال الرياضيات

 .إبراز القيمة الوظيفية للرياضيات 

 ة نشطزيادة إيجابية التلميذ في عملية التعليم والتعلم من خالل المشاركة في األ

 .والمهارات الرياضياتية 

 االستجابة لنتائج البحوث والدراسات التي أكدت ضرورة تطوير مناهج الرياضيات 

 (.2018؛ الشاذلي، 2018محمد ، ؛ 2015؛ محمود ،  2011على ،)كدراسة 

 :مناهج التميز :ثانياً 
ها في طالبالبد للدول من حين إلى آخر مراجعة وتطوير المناهج الدراسية التي تقدمها ل

 كوناتجميع المراحل الدراسية، ثم تليها عملية تطوير لها وإحداث تغيير كيفي في أحد م

د ويعالمنهج أو بعضها، وذلك بهدف زيادة فاعلية المنهج في تحقيق األهداف المرجوة، و

تحدث  ة التيوجود قصور في المناهج الحالية أو التغيرات المحلية والعالميتطوير المنهج إلى 

 ،والتنبؤ بحاجات الفرد والمجتمع ،ستشراف المستقبلابمبدأ  ذاألخ في المجتمع، أو

ً  الرغبة في اإلستفادة من مناهج الدول األكثرووالمستحدثات التربوية المتالحقة،   تقدما

 (.249،  2011،ي لقانال ؛ 25، 2008)شحاته، 

وبذلك إتجهت العديد من الدول األوربية إلى اإلهتمام بمداخل ومعايير جديدة ومعاصرة 

لتطوير المناهج الدراسية لضمان التميز في التعليم، ومن هذه اإلتجاهات الحديثة هو توظيف 

 يقومال مجلسها، وتأكيداً لذلك فقد أشار الئمعايير التميز وتصميم برامج تعليمية في ضو

التميز في التعليم أصبح أمراً ضرورياً، فهو ينقل نوعية التعليم من  بأنلمعلمي الرياضيات 
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اء مكونات باتت ضرورة عصرية، وأصبح من نالوقوف عند التحصيل الدراسي إلى ب

وهي تميز مجموعة من السلوكيات تتكون نتيجة  ،لبناء مكونات التميز برامجالضروري دعم ال

 ء المعرفي للطالب وقدراته المعرفية، والمفاهيمية، واإلجرائية.التكامل بين البنا

( من The Scottish Government 2009,17وقد أوضحت الحكومة اإلسكتلندية )

اح ألساسية للنجاإمتالك المتعلم المهارات هو ( إلى أن التميز في التعليم 4خالل وثيقة التميز )

كيز ل التريتوافر لديه نموذج سليم وفعال من خالفي عملية التعلم وفي الحياة والعمل، وأن 

 ة السليمة.نيور العملي والحساب والصحة والبتنعلى ال

صيل ( بأنه قدرة الفرد على األداء العالي والتحBarsal ,2012 ,57) هبينما يحدد

 ،يةليس ذلك فحسب بل الوصول إلى الحد األقصى من القدارات الفكروالدراسي المرتفع، 

 واجهةموالمهارات الخاصة بالمتعلم لخدمة المجتمع واإلنسانية، وهو يساعد المتعلم على 

 هاراتوالنجاح في العمل الوظيفي من خالل إكتساب المعرفة، وتطوير مه ،الحياة العملية

ت مثل اإلستقصاء والبحث والتجريب، والكفاءات الشخصية بما في ذلك مهارا المختلفة

 ى اإلقناع.التنافس والقدرة عل

 لي:ات والدراسات التي تناولت مناهج التميز يمكن إستخالص ما يدبيوبالرجوع لأل

ة ، سئوليالثقة بالنفس والموتهدف مناهج التميز إلى تحقيق التحصيل الدراسي المرتفع،  -1

 الة.فعالمساهمة الو

بذلك ومر، المستيم وباإلرتقاء بقدرات المتعلم ، وتهتم بعمليات التق مناهج التميز تسعى -2

 تمركز حول المتعلم.مفهي تقوم على التعلم ال

ية باإلحتياجات المستقبلية المستمرة في التغييرات اإلقتصادمناهج التميز هتم ت -3

ات ياجوإحت ،تماعية، وبذلك فهي تساعد على الموائمة بين المناهججوالتكنولوجية واإل

 المجتمع.

فة، لمعرمية بما يتناسب مع متطلبات صناعة اتهتم بإعادة التفكير في المخرجات التعلي -4

 وإثبات الذات.

ات هارموتنمية  ،تهتم بتنوع مصادر التعلم، وإكتساب المتعلمين مهارات التعلم الذاتي -5

 التواصل والترابط ، واإلستدالل.والتفكير الناقد، وحل المشكالت، 

 ن.حادي والعشريإكساب المتعلمين المعرفة والمهارات الالزمة للحياة في القرن ال -6

بطرق  فكيروالتقويم، حيث الت ،تنفيذوال ،بالمرونة من حيث التخطيط مناهج التميز تتميز -7

 والمستمر. ،متنوعة لتعلم التالميذ بطرق مبتكرة للتشجيع على التعلم العميق

مل العو ،تشجع على النمو القيمي للتالميذ وبخاصة القيم المعاصرة مثل تقدير الجمال -8

 .الجماعي

فيه،  ادثةتمكن مناهج التميز الطالب من المشاركة فى المجتمع واالستعداد للتغيرات الح -9

 تطرأ عليه. يومواجهة المشكالت الت

لتعلم ة ااستقاللي يتقوم مناهج التميز على النظرية البنائية حيث إعطاء فرصة للطالب ف -10

د ط بين المواتعلمهم ، باإلضافة إلى أهمية التراب يوجعلهم مسئولين ومشاركين ف

 .يللطالب من أهم أهداف المنهج الدراس يالدراسية، وجعل تشكيل الجانب األخالق

مجموعة من  بأنها " يمكن تحديد التعريف اإلجرائي لمناهج التميز مما سبقو

العالمية لتطوير مناهج الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية لمواجهة التحديات  الخبرات واإلتجاهات

المستقبلية، وذلك إستناداً على مجموعة من المعايير مرتبطة باألهداف وإستراتيجيات التدريس 
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ووالوسائل التعليمية، وطرق التقويم، وذلك للوصول بتالميذ المرحلة اإلعدادية إلى اقصى درجة 

ثقة في قدراتهم على تعلم الرياضيات من أجل تنمية مهارات إدارة المعرفة في األداء، وال

 الرياضياتية والشخصية ومهارات إدارة الذات لديهم.

 مناهج التميز كاتجاه لتطوير المناهج الدراسية : 
( يمكن priestiyet-al,2016,4؛  84-83،  2009، سعيدبالرجوع لكل من ) ال

هج مناهج التميز كاتجاه لتطوير المنا ردت لظهوأالتى  التوصل لمجموعة من المبادىء

 الدراسية: 

د ذ بععلى أن يصبح التالمي يالبد أن تركز الممارسات التعليمية داخل الفصل الدراس -1

 دراسة المنهج : متعلمين ناجحين،  أفراد واثقين ، مواطنين مسئولين، مساهمين

 فاعليين.

ب مع تناسيسيطها مما يسمح لكل طالب باختيار ما تحديد األولويات األساسية للمناهج وتب -2

 وإمكانياته. ،قدراته

 التعلم، أثر تشجيع الطالب على التعلم الفعال عبر الخبرات المباشرة التى تساعد على بقاء -3

 وتسهم فى تنمية مهارات التفكير العليا.

د فراع أتوفير إطار حديث للمنهج والتقويم، حيث يقوم على المشاركة المجتمعية لجمي -4

ثة المجتمع ، ويتم تصميمه من خالل مبادىء جديدة ومتطورة ، ويعتمد على طرق حدي

 فى التعليم مثل: التعلم النشط ، وتوفير طرق تقويم واقعية.

مراجعة  ر فىديل االهتمام من التركيز على المحتوى إلى التركيز على الفهم ، واالستمرابت -5

 طورات فى العصر الحديث .وتحديث المناهج الدراسية لمتابعة الت

، نتائج البحوث التربوية فى مجال المناهج يالحفاظ على منهج معاصر وحديث يراع -6

ات مخرجووفوائد التكنولوجيا فى إثراء عملية التعليم، والمتغيرات المؤثرة فى أهداف 

 التعلم.

ى لتومن خالل ما سبق يتضح أن مناهج التميز تقوم مجموعة من المعايير الواضحة ا

م ، أنفسهتساعد الطالب على تطوير قدراتهم من أجل النجاح ، وتحقيق ذاتهم وزيادة ثقتهم ب

كة المشاروواألنشطة التى يقومون بها  ،ن المهامعوتحقيق الرضا  ،واإلبداع ،وتنمية الخيال

 .والمشاركة مع اآلخرين  ،وتنمية مهارات االتصال، واتخاذ القرار ،فى العمل

 االهتمام بتطبيق مناهج التميز  دواعى

( Humes,2013(،)priestely,Besta & Rebinson,2015كالً من)بالرجوع ل

 أن مناهج التميز تساعد على :يمكن استنتاج 

 جعل التعلم عملية شيقة وممتعة. -

 . تالميذتقوم على التحدى لقدرات ال -

 .تالميذلل يومناسبة للمستوى العمر ،تقدم المحتوى بصورة مبسطة -

 عن الحشو والتكرار. تبتعد -

 .تلميذاألصيل والمستمر للتاكد من تقدم ال التقويمتعتمد على  -

 ،تربط بين الخبرات التعليمية، وتشجع على نمو المستويات العليا من التحصيل -

 والمهارات العقلية .

 ،ىم والحياة والعمل، وتنمية مهارات البحث العلمعلتساعد على تنمية مهارات الت -

 واالستقصاء.
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، ييللتحلتسعى إلى التوسع فى التعلم النشط، ومهارات حل المشكالت، ومهارات التفكير ا -

لتعلم ل وا، باإلضافة إلى مهارات الجمع بين التفكير المستقيواالستقصاء، والبحث العلم

 .يالجمع

ن متربط بين الخبرات فى جميع مراحل التعليم، وتشجع على نمو المستويات العليا  -

 التحصيل.

على  عمل، مما ييوالتجديد المعرف ،بأهمية الثقافة المعلوماتية، واإلبداع يتنمى الوع -

 .تالميذتحقيق الذات وتنمية الثقة بالنفس لدى ال

تستخدم مبادىء معاصرة فى بناء المقررات الدراسية من حيث اإلتساع والعمق  -

 والتماسك، والمواءمة.، التالصقواالستمتاع، والتقدم، والتطور، و ي،والتحد

 اركةتساعد المتعلمين على تطوير مهاراتهم من أجل الحياة ، بما يضمن للجميع المش -

عل ا يجالكاملة فى التعلم قدر اإلمكان وذلك على مستوى جميع المراحل الدراسية ، بم

 التعلم موجهاً نحو اهتمامات وقدرات المتعلمين.

، وهى التى تعتمد على المشروعات تسهم فى توفير مداخل متعددة التخصصات، -

 والدراسات البحثية، مما يساعد على التعمق فى دراسة موضوعات المنهج، ويساعد

ى وه فعلى الربط بين مجاالت مختلفة للمعرفة، والقدرة على تطبيق ما تعلم التالميذ

 سياقات جديدة.

ذلك ك،  يذالتلمرؤى  فى عمليات التقويم، لضمان اإلستفادة من التالميذتقوم على مشاركة  -

 وتكامل بين الخبرات المتنوعة. اتتركز على عمل ترابط

ر مختلف عناص علىالتميز مناهج  تطبيق تأثير يتبينومن خالل العرض السابق 

 :المنظومة التعليمية وذلك من خالل 

 االنجازللوصول إلى أعلى مستويات  التالميذ ضمان فرص تعليمية تتناسب وقدرات. 

 ات تتماشى ومتطلب؛ محتوى الدراسىلتنمية قدرات عليا من خالل التدرج فى العمق ل

 العصر الحالى.

 ألساليب تقويم متنوعة لمختلف جوانب التعلم. تلميذتساعد على تعرض ال 

 تنوع الممارسات التدريسية ومداخل التعلم المستخدمة داخل الصف الواحد.  

 سوق ، وتزودهم بالمهارات الالزمة لتالميذلتوفير أنشطة متنوعة تركز على قدرات ا

 العمل.

 يمية.على تسجيل انجازات الطالب فى جميع األنشطة األكاديمية أو الغير اكاد تساعد 

 معايير مناهج التميز

 القرن مهارات على تعتمد التى الجديدة الدولية المناهج أحد من مناهج التميز دتع 

 ,Wallace؛ Spratt,2014 (أوضح، و بشكل رئيس والعشرين الحادى

 أساسية عوامل بأربعة االهتمام يتمأنه    Younger,  2018 )؛Tomlinson, 2015؛2014

 وهى: أهدافها لتحقيق

 لي :تتميز البيئة التعليمية في مناهج التميز بما يالتعلم:  أجل من البيئة إعداد -1

 نظرهم وجهة عن التعبير على تشجعهم، واحترام المتعلمين. 

 اشرةمب أو حقيقية خبرات تعلم توفير، والبناءة المحادثة خالل خبراتهم من تبادل. 

  المتعلمين وطموحات اهتمامات مع المالئمة. 

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Spratt,+Jennifer/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Younger,+Stephen/$N?accountid=37552
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  المناسبة الراجعة التغذية وتوفير األهداف وضوح. 

 المناسبة :  التدريسية والمداخل الطرق اختيار -2

 فكيرهمت تتحدى مهام خالل من الدافعية حقيق و، الفعالة المشاركة على الطلبة تدفع، 

 ه.يتعلمو لما معنى عن البحث على وتشجعهم ،التعلم بمتعة وتشعرهم

 ارجىالخ العالم مع بفاعلية والتواصل ،واالتصاالت ،يملالتع تكنولوجيا استخدام.  

 التعلم، والتالمشك على القائم التعلم، ووالتشاركى، يالتعاون التعلم ( مثل  :التعلم تنظيم -3

 .)التكامل على القائم

  :التعلم أجل من التقويم -4

 الهدف لتحقيق يحتاجون وماذا التالميذ تعلم إليه وصل ما بين الفجوة تحديد 

 .المنشود

  : لة األسئ وطرح النجاح، بمعايير المتعلمين مشاركةتنوع أساليب التقويم مثل

 (Spencer& Hayward,2016,118) الراجعة التغذية وتقديم ، الفعالة

 لمعدالت وفقا تتم التالميذ تعلم عملية أن التميز أجل من المعد المنهج راعيي وبذلك       

 نظر وجهة من وستوصف المتعلمين، خبرة ومستوى المناهج عنها مخرجات وستعبر مختلفة،

 تحقيق فى المنهج أهداف تحقق مدى والمخرجات الخبرات هذه وستعكس أنفسهم، المتعلمين

 المواد جميع فى أساسية أربع قدرات بتحقيق باالهتمام المخرجات وتقوم قدرات التعلم؛ أقصى

 The Curriculum Review Programmed) :من كل إليها أشار كما وهى الدراسية

Board,2006, 12) ( Christie& Boyd, 2017, 2 ) 

 إلى مبه والوصول، التعلم أجل من والدافعية الحماس زيادة خالل من :ناجحين متعلمين .1

 .الجديدة التفكير وطرق األفكار على اإلنجاز واالنفتاح مستويات

 ليةوالعق الجسدية بالراحة االحساس الذات، احترام زيادة خالل من : واثقين أفراد .2

 فى لوالتفاؤ الطموح مستويات ورفع ،الحسنة القيم والمعتقدات واكسابهم والعاطفية،

 .المستقبل

 وااللتزام اآلخرين، وأفكار راءالحترام آ توجيههممن خالل :  مسئولين مواطنين .3

 .المجتمع فى والثقافية واالجتماعية السياسية واالقتصادية المشاركة بمسئولية

 .الذات على واالعتماد التفكير، ومرونة  المغامرة بحب ويتميز :فاعلين مساهمين .4

 (The Scottish Government,2009,38 نديةلاالسكت الحكومة من كل أشار وقد        

 من مجموعة إلى ، ) Griffith University, 2019,10 ( وجامعة جريفيث تقريرها فى)

 داخل لتحقيقها المناسبة التدريسية التعلم اولإلجراءات أثناء الطالب أداء فى التميز معايير

 :وهى الفصل

 دامواستخ الناقد التأمل عمليات خالل من المعلم قبل من التدريس إجراءات تحسين   -

 .األداء مستوى تحسين أجل من تقويمية مداخل

 علوماتالم وتفسير لتعزيز المعلومات معالجة فى والنتائج تارالخب تالميذال استخدام  -

 .راراتالق التخاذ المتطلبة اإلحصائية راتوالمها المعارف على  والتأكيد اإلحصائية،

 الطالب هايتعلم التى الخبرات بين هذه والربط راروالتك الحشو من خاليا المحتوى تقديم  -

 .الخبرات من ومتنوع كبير   عدد    على واشتمالها

ً  التقويم جعل  -  .وبعده وأثنائه التدريس قبل التعليمية للعملية اداعمً  نشاطا

 مبادىء مناهج التميز:
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 ,Razak؛ 2015السعيد، ؛Britton,2013؛ Bonilla, 2012 2009؛السعيد، حدد)      

 مبادىء مناهج التميز في:(  2015

مية تعلياالتساع: توفر مناهج التميز فرص للتعامل مع مجاالت متنوعة من الخبرات ال -1

ف رق متنوعة تساعد المتعلم على االكتشا؛ يتم تنظيمها فى سياقات متعددة وبط

 واإلبداع.

دة الشخصية واالختيار : وذلك استجابة لالحتياجات الفردية ، مما يعمل على مساع -2

يير معا المتعلم على تحمل المسئولية التعليمية ، مع األخذ فى االعتبارأن يكون هناك

ية ر كيفللمتعلم فرصة الختياختيار بحيث تؤدى إلى مخرجات تعلم ناجحة ، كما تتاح لال

مط ار ناو فى صورة مشروعات ، واختي يأو جماع يالقيام بعملية التعلم سواء بشكل فرد

 التقويم المناسب.

على التحدى واالستمتاع : تقوم مناهج التميز على تحدى قدرات المتعلمين لتحقيق أ -3

 ستمرير الدعم الممستويات االنجاز ومساعدتهم على تنمية قدراتهم الخاصة ، مع توف

 لضمان تطور تعلمهم.

 ا يتعلمهمة مالمالءمة والصلة بحياة التالميذ : تهتم مناهج التميز بتعرف التلميذ على قي -4

 وأهميتها له ولمجتمعه.

حيث  ،التالصق والتماسك: تقدم مناهج التميز خبرات التعلم فى شكل متكامل ومترابط  -5

ين بربط لمية التى تجمع بين مجاالت مختلفة تتقديم مجموعة من الخبرات واألنشطة التع

 ما يدرسه المتعلم فى المدرسة وما يتعلمه فى المجتمع الخارجى.

ع معمق العمق : تركز مناهج التميز على أنواع متعددة من مهارات التفكير ، ويتضح ال -6

 التقدم فى مستويات أعلى من التعلم بما يساعد على تطور مهاراتهم الذهنية.

علم للمت ما يسمحبر مناهج التميز مجموعة من الخبرات المتدرجة ، والتطور : توفالتقدم  -7

 ق مع قدراته واستعداداته .فالتقدم فى عملية التعلم بما يتوا

  :ليويتضح ذلك من خالل الشكل التا ،وتؤثر هذه المبادىء على بعضها البعض     

  

 

 

 

 

 
 

 ( يوضح العالقة بين مبادئ التميز1شكل )

رصة فح للمتعلم يتيتنوع المجاالت والخبرات التعليمية  ويتضح من الشكل السابق أن

 لتعليمىا جازنيتناسب مع قدراته وإمكانياته، مما يجعله يحقق أعلى مستويات اال يلالختيار الذ

 وبتدرج يأو المجتمع يى المستوى الشخصسواء عل لمناهج، ويجعله يشعر بأهمية تلك ا

عمق  المتعلم الدراسى تتعدد الخبرات التعليمية بشكل مترابط ومتكامل، مما يساعد على

 لمتعلم بتطور خبراته وتقدمه فى عملية التعلم.المعرفة وتخصصها مما يسمح ل

 التميز :  ناهجتطوير منهج الرياضيات فى ضوء م

 

 االتساع
الشخصية 

 واالختيار

التحدي 

 واالستمتاع

المالءمة 

 والصالحية

لتالصق ا

 والتماسك

 العمق

التقدم 

 والتطور

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Britton,+Alan+D/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Razak,+Aishah+Abdul/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Razak,+Aishah+Abdul/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Razak,+Aishah+Abdul/$N?accountid=37552
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توجد العديد من الداوفع التى تعمل باتجاه التطوير المستمر لتدريس مناهج الرياضيات، 

منها المعرفة الهائلة والمتزايدة، وعزوف المتعلمين عن دراستها رغم اهميتها للفرد والمجتمع 

 .,Kaur ؛Day, 2010 توصيات الهيئات المتخصصة بتدريس الرياضيات، ومن هذه الدوافعو

 ( : Rowe,2015؛ Drew,2013؛Holmes,2013  ؛  Gay,2012؛Luo,2011 ؛2010)

ريب على المالحظة واالكتشاف واالستقصاء والتج التخطيط لبيئة تعليمية نشطة تقوم -1

 والنظريات والمهارات الرياضية. موالمناقشة والتفاعل للمفاهي

 ية مرتبطة بحياة المتعلمين.اتاالعتماد على سياقات وخبرات رياض -2

 سينة ، بغرض تحاتياالهتمام بتعديل التصورات البديلة والخاطئة للمفاهيم الرياضي -3

 المفاهيم.هذه وتعميق 

ألخرى هج ااستخدام التكنولوجيا وتطبيقاتها فى تعلم الرياضيات، وربط الرياضيات بالمنا -4

 من خالل المشروعات التعليمية، والعروض التعليمية.

لى إالتجريب، باإلضافة وساعد المتعلمين على البحث ي ذياستخدام التعلم النشط ال -5

 عة.لمين إلى تبادل األفكار المتنواستخدام استراتيجيات التعلم التى تدفع المتع

اذ اتخو ،كلةتساعد المتعلمين على الفهم األفضل للمش ياستخدام النمذجة الرياضية الت -6

 .القرارات المناسبة لحلها

اط ألنماوالتى تساعد على استخدام  ،االهتمام بأنماط التعلم المختلفة لدى المتعلمين -7

 المناسبة لطبيعة وقدرات المتعلمين.

ل مراحتحمل التالميذ مسئولية تعلمهم للرياضيات، مع التركيز على التعلم النشط وال -8

 التكاملية بين فروع متعددة. 

التميز فى  ( Scottish Government,2014,10تعرف الحكومة االسكتتلندية )و

ات متطلبلقدرة الطالب على اكتساب المعارف والمهارات الرياضية المناسبة  الرياضيات بأنه

قف ى مواالقرن الحادى والعشرين، وأن يكون لديهم الثقة فى استخدام المهارات الرياضية ف

من  لعديدحقيقية تظهر فيها تطبيقات الرياضيات فى المجاالت األخرى، وقادرين على توفير ا

ديهم ل، ولاالجابات والبدائل الجديدة لحل المشكالت مع تقديم األدلة والحجج المناسبة للح

 ومات جديدة.عللالستقصاء والبحث عن مالفضول 

( التميز فى الرياضيات بأنه " إتقان المعارف 182،  2015ويحدد )السعيد ، 

 ،ديدة والمهارات الرياضية والقدرة على تطبيقها والتواصل مع اآلخرين وابتكار أفكار ج

ة ئوليمس ه، وتحمليواحترام قدرات كل الطالب على التعلم عن طريق تشجيع التعلم اإليجاب

 ه ( بأن16،  2018أشار )السعيد ، ، ومن ناحية أخرى والقيم يالتعلم، واالهتمام بالبعد األخالق

ة المتقن ياضيةقدرة المتعلم على إمتالك مهارات الفهم المتكامل للرياضيات من خالل معرفته الر

كاني الم والحس وتصميمه منتجاً إبتكارياً في الرياضيات وفهمه لألشكال الهندسية وخصائصها

يات لرياضابها، وتوظيفه لها في الحياة اليومية، ومن خالل إستخدامه للتكنولوجيا في تعلم 

 وسيطرته على أعماله المعرفية الخاصة بعمليات تعلمه.

 تى : التميز على مناهج الرياضيات فى اآل مناهج ويمكن تحديد أثر تطبيق معايير      

 .االهتمام بالخصائص  االيجابية فى ميول التالميذ واتجاهتهم -1

 يةتنمية قدرة التالميذ على بناء المعرفة الرياض -2

 اتية.الحي رياضيات فى مواجهة المواقفلل يتنمية قدرة التالميذ فى توظيف البناء المعرف -3

 .يتنمية أنماط التواصل والترابط واالستدالل الرياض -4

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Day,+Stephen+Paul/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Day,+Stephen+Paul/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Day,+Stephen+Paul/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Gay,+Michael+J/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Holmes+Henderson,+Arlene+Victoria/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Holmes+Henderson,+Arlene+Victoria/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Drew,+Valerie/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Rowe,+Patricia+S.+Mannion/$N?accountid=37552
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 األساسية لدى التالميذ وهى : تنمية القدرات األربعة  -5

 نواع، حيث التمكن من المهارات والمفاهيم الرياضية ، وتنمية أ جحينمتعلمين نا 

 ق متعة تعلم الرياضيات.يمتعددة من التفكير باإلضافة إلى تحق

 ل ستقالالكفاءة الذاتية الرياضياتية ، نجاحه فى اال : حيث تنمية مواطنين واثقين

 لفعالة للذات .التعليمى، اإلدارة ا

 ات اجتمواطنين مسئولين : تطبيق الرياضيات فى مجاالت أخرى ، والتوصل إلى استن

 صحيحة.

 نمية تة ، مشاركين فعالين: توفير سياقات متعددة لتطبيق المفاهيم والمهارات الرياضي

 وفة.، والقدرة على حل المشكالت الرياضية غير المأل ياالبداع والتفكير المنطق

( معايير التميز فى  440،  2014القحطانى،  ؛398،  2013دة، ي) عب وقد حددا

ت ، لرياضياعلم اتالرياضيات على النحو التالى : المثابرة فى األداء والدافعية واالستمرارية فى 

وظيفها ات وتالمشاركة اإليجابية فى المواقف التعليمية، تنويع مصادر جمع المعلومات والبيان

، الحساسية تجاه المشكالت ، وتوظيف استرتيجيات حل المشكالت اتفى اتخاذ القرار

، لرياضيةيات االرياضياتية الحياتية، انتاج األفكار بطالقة ومرونة وأصالة ، التمكن من العمل

ً ذعرفة ء فى الرياضيات، بناء االستدالالت والترابطات الرياضية، بناء الماوتنويع األد  ،اتيا

 .يمسارات التفكير الرياض والتواصل مع الطالب لبناء

لنقاط االتميز فى  مناهجوبذلك يمكن تعريف متطلبات تطوير منهج الرياضيات فى ضوء       

 :التالية 

 اتساق أهداف مناهج الرياضيات مع أهداف ومعايير التميز. -

 تطبيق التعلم النشط بفاعلية والتوسع فى توظيف األنشطة التعليمية المختلفة. -

 . الرياضيات تعلمتعليم وترسيخ استخدام التكنولوجيا فى عملية  -

 استخدام استراتيجيات التقويم الواقعي، واالهتمام بتنوع أدوات التقويم.   -

د، لسعي) اوقد اهتمت العديد من الدراسات بمناهج التميز أو بمعايير التميز كدراسة 

ج الحديثة في مجال بناء مناهحيث قدمت إطار فكري عام وشامل ألحد التوجهات ( 2015

ما الرياضيات وهي مناهج التميز، أوصت بضرورة التطوير المستمر لمناهج الرياضيات ب

في  يحقق متطلبات القرن الحادي والعشرين، مع ضرورة التركيز على تطبيقات الرياضيات

وصلت إلى ت( والتي 2015، ودراسة ) عباس، المواد الدراسية المختلفة وفي النواحي الحياتية

ية ي تنمففاعلية تدريس برنامج في الرياضيات قائم على فكرة المناهج القائمة على التميز 

 ،ائيةالبتداالقيم االقتصادية ومهارات اتخاذ القرار والتحصيل الرياضي لدى تالميذ المرحلة 

هج نام( والتى قامت ببناء برنامج فى الرياضيات الحيوية قائم على 2019،  صادقعبد ال)

بية، التر الرياضيات بكلية يلدى الطالب معلم يالتميز فى تنمية حل المشكالت والحس الرياض

 يلرياضاكالت الرياضياتية والحس شالنتائج على فاعلية البرنامج فى تنمية حل الم فرتسأو

 لدى الطالب المعلمين.

أكدت على فاعلية تدريس منهج العلوم  ( والتى2019وكذلك دراسة ) محمد و مراد ، 

البيئية فى ضوء منهج التميز لتنمية المهارات الحياتية والتحصيل لدى طالب الفرقة األولى 

بكلية التربية، وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بإعداد وتصميم المناهج الدراسية فى ضوء 

تصور ( والتي وضعت 2019، ودراسة ) هاني، جميع المراحل التعليميةبمبادىء التميز 

مقترح لمنهج العلوم بالمرحلة اإلبتدائية في ضوء المناهج القائمة على التميز وبحثت فاعليته 
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اكتساب تالميذ ، وأسفرت نتائج الدراسة عن والعشرين في تنمية مهارات القرن الحادي

 والعشرين حاديال القرن اراتهالمرحلة االبتدائية معلومات جديدة وانشطة متنوعة واكتساب م

 .التميز جهمنا على القائم العلوم لمنهج المقترح التصور خالل من

مقرر الرياضيات يمكن  ومما سبق يتضح ضرورة توفير مشكالت ومواقف حياتية فى

عالقات فة المن خاللها تدريب التالميذ على التعامل بمرونة فكرية مع هذه المواقف وإدراك كا

 رياضياتة بالوالعمليات الرياضية لحل تلك المشكالت مع االستخدام التلقائى للمعلومات المتصل

اء ن إجراألحيان بدو واكتشاف األخطاء التى تؤدى إلى المغالطات وتقديم حلول لها فى بعض

لوم ى العفعمليات الحل بصورة نمطية والحكم على معقولية النتائج وتفسير معناها وداللتها 

 األخرى أو فى الحياة الواقعية.

  :إدارة المعرفة الرياضياتيةمهارات  ثالثاً : 
الزمة ؛ أنه من ضمن الكفايات ال مناهج التميزأوضحت األسس التي استندت  عليها       

تحليل  على ة، والقدرةقللتالميذ في مجتمع المعرفة، هي القدرة على الوصول إلى المعلومات بد

ا وصيله، وتمناسبالالمعلومات، واختيارها بكفاءة، والقدرة على تنظيم المعلومات بالشكل 

يؤهل ها، وذي يساعد على بنائبفاعلية، كذلك أكدت على أهمية التشارك في المعرفة؛ األمر ال

  التالميذ للعمل معاً في مجتمع المعرفة.

ت من عدة ويأتي في مقدمة هذه المتطلبات القدرة على الحصول على المعرفة، والمعلوما     

حو جاه نمصادر، وذلك في ظل عصر تتزايد وتتضاعف فيه المعرفة بسرعة فائقة، لذا كان االت

 رفة ويديرها بنفسه.كيف يحصل المتعلم على المع

 ماهية إدارة المعرفة الرياضياتية:
شتقاق تعربف اإدارة المعرفة والتي من خالل اإلطالع عليها يمكن  حول تعريفاتالتعددت        

ب اكتسا عملية مستمرة ومنظمة يتم من خاللهابأنها "  لمصطلح إدارة المعرفة الرياضياتية

،  لعمليةا، ثم تطبيقها في المواقف ومشاركتها مع األخرين  وتنظيم المعلومات الرياضياتية

هذه ل ستمرالمبحيث تساعد المتعلم على حل المشكالت واتخاذ القرارات المناسبة، مع التطوير 

 .المعرفة "

  الرياضياتية: منظومة إدارة المعرفة
 Barnes ؛  Khattab,2015؛2015الجاسم،) باالستفادة من الدراسات

يمكن تحديد منظومة إدارة المعرفة  (2019؛عبد الخالق ،    Almotilag, 2018؛2015

 الرياضياتية في: 

لى بالحصول ع التالميذ: وهم الجانب األساسي في عملية إدارة المعرفة حيث يقومون -1

المعرفة وتخزينها، وربط كيانات المعرفة ببعضها البعض، ثم استخدامها في حل 

 المشكالت واتخاذ القرارات الرياضياتية.

ً في إدارة المعرف  -2  ةرياضياتيال ةتكنولوجيا إدارة المعرفة : تؤدي التكنولوجيا دوراً مهما

لمعرفة اارة ا، وتتمثل تكنولوجيا إدسواء في توليدها ، واكتسابها، ونشرها، واالحتفاظ به

 في:

 نهم،بالتواصل فيما بي تالميذأدوات التواصل المباشر: والتي من خاللها يسمح لل 

واصل الت والقيام بالمهمات واألنشطة التعليمية، مثل البريد اإللكتروني ، أو مواقع

 االجتماعي .

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Khattab,+Mohamed-Nidal/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Khattab,+Mohamed-Nidal/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Almotilag,+Abdullah/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Almotilag,+Abdullah/$N?accountid=37552


 التميزمنهج مقترح في رياضيات المرحلة اإلعدادية في ضوء مناهج 

................................................. 

- 1844 - 

  ركته محتوى جديد، ومشاأدوات بناء المعرفة: وهي التي تساعد المتعلم على إنشاء

 مع األخرين، مثل المدونات وتطبيقات جوجل.

 : فتها وهي التي تمكن المتعلم من إيجاد المعرفة، وإضا أدوات البحث عن المعرفة

 لقاعدة المعرفة، مثل محرك البحث جوجل، وبنك المعرفة المصري.

توليد لها القيام ب زمالعمليات إدارة المعرفة : وتشير إلى مجموعة العمليات الرئيسة ال -3

فة في لمعرامن إدارة المعرفة، وتشمل عمليات إدارة  تلميذ، ومن خاللها يتمكن الالمعرفة

 ها.طبيقتتساب المعرفة، تقويمها، مشاركتها ، تنظيمها، نشرها، تخزينها، وأخيراً ك: ا

 أهداف إدارة المعرفة :
) االكلبي،  تحقيقها، وبالرجوع إلىتوجد مجموعة من األهداف تسعى إدارة المعرفة إلى        

 يمكن تحديدها في : (Hewitt, 2016؛ 2013؛ حرب،2008

ق لفرد في استخدام المعرفة، وتحفيز ذوي المعرفة على إطالاالرتقاء بمهارات ا  -

 معارفهم، ودفعها للتطوير والتنمية.

 تحويل المعرفة الضمنية إلى معرفة ظاهرة متاحة يستفيد منها الجميع. -

 بناء قواعد معلومات لتخزين المعرفة واسترجاعها في الوقت المناسب. -

 تيسير عملية تبادل المعرفة، والتشارك فيها. -

 بداع واالبتكار في استخدامها.تعزيز توليد المعرفة والعمل على اإل  -

 تطوير المعرفة وتحديثها بصفة مستمرة، مما يحقق القيمة المضافة لها. -

 الرياضياتية:أهمية إدارة المعرفة 
ي فتعد إدارة المعرفة عملية استراتيجية وضرورية للمتعلمين بصفة عامة، وخاصة  

لقدرة ة، واءاذات تأثير على القدرة على االبتكار والتنافسية، وتعزز الكفعصر العولمة، فهي 

خرين، اآل ، وتواصله مععلى اتخاذ القرار، كما أنها تركز على احتياجات المتعلم واهتماماته

 .وتشجع المتعلم على المشاركة في انتاج المعرفة، وأداراتها بفاعلية

 ,ALhadidi & Al-Hidabi؛ 2015السالمي، ؛  2009وبالرجوع إلى ) أبو خضير ، 

 :( يمكن تحديد أهمية إدارة المعرفة الرياضياتية في2019

 ا.، ونشرهارياضياتية، وتنظيمها، وتخزينهالمساعدة المتعلمين على توليد المعرفة  -

 علم الفردي والجماعي للرياضيات.تتدعم من عمليات ال -

حقيق تاتجاهاتها، واستخدماتها، من أجل تعظم الموارد المعلوماتية والفكرية، وتحدد  -

 أهداف تعلم الرياضيات.  

 تحسن من عملية صنع القرارات، من خالل توفير معلومات دقيقة. -

ل ن خالتشجع على العمل بروح الفريق، وتحقيق التفاعل اإليجابي بين مجموعات العمل، م -

 ومشاركتها.الرياضياتية، الممارسات، واألساليب المتبعة؛ لتبادل المعرفة 

ي فالميذ من خالل التعاون بين الت تسهم في حل المشكالت الرياضياتية البسيطة والمركبة -

قول عالوصول للحل األمثل للمشكلة، حيث أنها تساعد على تحويل المعرفة الضمنية في 

 التالميذ، إلى معرفة ظاهرة فيما بينهم.  

 تعمل على تنمية مهارات البحث في الرياضيات. -

 الزمن المستغرق في إنجاز المهام واألنشطة الرياضياتية. تقليل -

 .ن تنمية التفكير المنتج لديهممتطوير عملية التعلم لدى التالميذ بما يمكنهم  -

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Hewitt,+Julie+E/$N?accountid=37552
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ً من تلك األهمية قامت العديد من الدراسات بتنمية مهارات إدارة المعرفة         وانطالقا

، والتي هدفت إلى تنمية مهارات إدارة المعرفة لدى طالب الجامعة  )Ma,2010) كدراسة

 فردية"الويب مهام تنفيذ طريقة اختالف عرف  أثر( والتي هدفت إلى ت2013)عالم،  ودراسة

المدارس، وأسفرت  مديري لدى نحوها واالتجاه إدارة المعرفة مهارات تنمية على "تعاونية –

النتائج على تفوق المجموعة التي استخدمت مهام الويب بشكل تعاوني في مهارات إدارة 

( والتي أثبتت فاعلية برنامج تدريبى قائم 2015ودراسة ) الجاسم ، المعرفة واالتجاه نحوها، 

على معايير جودة أساليب التعليم والتعلم لتنمية مهارات إدارة المعرفة لدى معلمات المواد 

االجتماعية فى المرحلة االبتدائية بمملكة البحرين، وأوصت الدراسة بضرورة عقد دورات 

لتحقيق الميزة التنافسية بيق إدارة المعرفة بالكفاءة المطلوبة تأهيلية للمعلمين حول أهمية تط

 استخدام ( والتي هدفت إلى تعرف فاعلية 2018) رحمة ، ودراسة بين المؤسسات التعليمية، 

 العليا الدراسات طالب لدى المعرفة إدارة بعض مهارات لتنمية اإلنترنت عبر تشاركى تعلم بيئة

النتائج إلى فاعلية البيئة التعليمية التشاركية في تنمية مهارات إدارة بكليات التجارة، وأشارت 

( والتي هدفت إلى تعرف أثر  2018ودراسة ) الزهراني ،  المعرفة لدى عينة الدراسة،

تشاركية " لتنمية بعض مهارات إدارة المعرفة  - استخدام طريقتين لتنفيذ مهام الويب " فردية

( والتي هدفت إلى 2019) عبد الخالق ، ودراسة  ة،بمنطقة الباحلدى مديرى مدارس الثانوية 

فى  الثانوية المرحلة طالب لدى إدارة المعرفة مهارات لتنمية يالتنافس التعلم على قائم برنامج

رنامج القائم على التعلم التنافسي ساعد الطالب على ب، وأشارت النتائج أن الالمنطق مادة

 .وتطبيقها البحث عن المعرفة وتنظيمها،

سة ومن الدراسات التي اهتمت بإدارة المعرفة وتوظيفها في تعليم الرياضيات درا

(Alhadidi & Al-Hidabi , 2019 والتي هدفت إلى )ث دراسة وصفية تحليلية لبح إجراء

رورة سة بضالدرا وصتوأ لمعلمي الرياضيات،أثر إدارة المعرفة في تنمية القدرة على اإلبداع 

 ة.إقامة دورات وورش عمل لتدريب معلمي الرياضيات على إستخدام برامج إدارة المعرف

 مهارات إدارة المعرفة الرياضياتية : 
( مراحل إدارة المعرفة في  Alhadidi & Al-Hidabi , 2019حددت دراسة ) 

 الرياضيات في المراحل اآلتية:

 ،مةبمادة الرياضيات، وتوليد معارف جديدة منظجمع المعارف والمعلومات المتعلقة  -1

 وإستراتيجيات تنظيمية مستخدمة في تدريس الرياضيات ، وذلك من خالل: ،ومميزة

  ً يات، رياضوالمتميزين في األداء في مادة ال ،اإلستعانة بالمعلمين المقتدرين علميا

 ثار مميزة وجهود ملموسة في الحقل التربوي.آوالذين لهم 

  ت مهارايات، وذلك لتبادل المعارف والخبرات، والياضالدائم بين معلمي الرالتواصل

 التدريسية.

 .عمل فريق إداري متعاون ومتكامل لبرمجة هذه المعارف والمعلومات 

لم ومنظمة بحيث يسهل لمع ،تخزين هذه المعارف العلمية والنظرية في قوالب منسقة -2

ة وشامل ،على توفير قاعدة متكاملةالرياضيات الرجوع إليها، وتعتمد هذه الخطوة 

 مختصين بتعليم الرياضيات.الللمعارف التي تم جمعها من 

 ها.تقييم هذه المعارف بين المعلمين والمتخصصين، مع التجديد والتطوير الدائم ل -3

رات إدارة بالرجوع للدراسات التي اهتمت بمهارات إدارة المعرفة يمكن تحديد مهاو      

 الرياضياتية من خالل الشكل التالي:المعرفة 

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Ma,+Yu+Ming/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Ma,+Yu+Ming/$N?accountid=37552
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 ( يوضح مهارات إدارة المعرفة الرياضياتية1شكل )

يمكن  أن مهارات المعرفة الرياضياتية تتمثل في مهارات السابق ويتضح من الشكل       

 ،اء بها م للبنحيث ال مجال للمتعل بالمفاهيماستخدامها في إدارة المعرفة الرياضياتية الخاصة 

 فيقوم المتعلم من خاللها باألتي :

ي أدن اكتساب المعرفة الرياضياتية والحصول عليها : حيث تأتي المعرفة للمتعلم دون -

ريق طحصل عليها إما عن يمجهود في بنائها أو التفكير فيها بشكل ما وراء معرفي، و

 أو غير ذلك . ،المدرسي بالمعلم أو زمالئه، أو الكتا

 .تعلمهق بطها بما سبر، و: وهي قدرة المتعلم على تنظيم المعرفة تكامل المعرفة -

 صورة خالل تنظيم المعلومات الرياضياتية ، وإعادة ترتيبها فيمن  تجزيل المعرفة : -

فة وحدات أقل ولكنها أشمل في المعنى يما يساعد على دقة وعمق وسرعة تذكر المعر

 بطرق متباينة. 

 : التشارك في المعرفة مع اآلخرين، باستخدام الوسائل ونشرها مشاركة المعرفة -

ع مون والتعاالمعتادة،  أو االلكترونية ، بحيث يصبح التالميذ قادرين على التواصل 

 بعضهم البعض، والعمل بطريقة تشاركية.

ة، ضياتيلمعرفة: من خالل تطبيق المعرفة في حل المشكالت الرياذي المعنى لستخدام الا -

  أو في المجاالت المعرفية األخرى. أو الحياتية،

رات يمكن أن مهارات المعرفة الرياضياتية تتمثل في مها السابق كما يتضح من الشكل       

ناء على ب التعميمات حيث  قدرة المتعلمباستخدامها في إدارة المعرفة الرياضياتية الخاصة 

 ، فيقوم المتعلم من خاللها باألتي :وإنتاج المعرفة

ن خالل ية م: حيث يمكن للمتعلم من بناء وإنتاج المعرفة الرياضيات وبنائها المعرفة صنع -

 التوليدي واالنتاجي في المعارف والخبرات السايقة.التفكير 

 تها وصحتها.بخالل مراجعة المعرفة للتأكد من مناسمن  تقويم المعرفة : -

رفة إعادة ترتيب بنائه المعرفي بشكل يؤدى إلى عمق المع خاللمن  تجزيل المعرفة: -

  .الرياضياتية 

 ،كترونيةباستخدام الوسائل المعتادة،  أو االلنشر المعرفة : ها ومشاركتالمعرفة  نشر -

  .ومشاركة الزمالء فيها

 هنيذم نموذج ينمذجة المعرفة واستخدامها في حل المشكالت : حيث يقوم المتعلم بتصم -

ديمية األكا ، أو في المجاالت واستخدامها في حل المشكالت الرياضياتية ،الجديدةللمعرفة 

 ألخرى. ا
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ح من يتب من خالل متابعة التطورات والتغيرات الجديدة، بما تجديد المعرفة وتطويرها : -

 .اإلضافة الفكرية للمعرفة بصفة مستمرة

إدارة المعرفة مهارات تمثل المهارات مما سبق يمكن استخالص مجموعة من و   

، ةلمعرفاالرياضياتية، وهذه المهارات تتمثل في : ) اكتساب المعرفة الرياضياتية، تكامل 

، التنمذجة المعرفة واستخدامها في حل المشكتجزيل المعرفة، نشر المعرفة ومشاركتها، 

 .(تجديد المعرفة وتطويرها

  :يةلشخصمهارات إدارة المعرفة ا :اً رابع
 معمجت إلى   Industrial Economy  صناعي باقتصاد يدار مجتمع من ان التحول        

 المعلوماتي، التدفق من الضخم الكم حيث  knowledge Economyالمعرفة باقتصاد يدار

ه فإن الفرد ، وعليمهًما امتطلبً  المختلفة المعرفة بين مصادر الروابط تشكيل على القدرة جعل

 إلى مجموعة من المهارات التي تساعده على جمع المعارف يحتاج في أنشطته اليومية

 .والبحث عنها وتصنيفها وتخزينها

  Personal Kowledge Mangmentولقد ظهر مفهوم إدارة المعرفة الشخصية 

لتعلم يئة امع تحليل اآلثار النظرية لعمليات التشارك لبناء المعرفة، حيث أن المتعلم في ب

ي إلى ا يؤداإللكترونية يقوم بالكثير من البحث عن المعلومات وتشاركها وجمعها وتنظيمها مم

 .تنمية مهارات إدارة المعرفة الشخصية لديه

ً بأنها " قدرة الموبذلك يمكن تعريف مهارات إدارة المعرفة الشخصي لى ع تعلمة إجرائيا

رها ونشالرسمية،  وغير الرسمية التعلم بيئات عليها من حصل التي المعرفة ودمج تنظيم،

ة التي شخصية، وتطويرها بصفة مستمرة، ويقاس بالدرج تعلم بيئة في ومشاركتها مع الزمالء

 يحصل عليها التلميذ في االختبار المعد لذلك" . 

 المعرفة الشخصية:أهداف إدارة 
ول الحص تهدف إدارة المعرفة الشخصية إلى استخالص المعرفة، وبنائها، وتحسين عملية     

تعتبر وياً، عليها، ثم إدارة المعرفة ذاتها حيث حفظها ، وتنظيمها، وتدقيقها، وتحديثها دور

ً محتوى المشترك اجتمإدارة المعرفة الشخصية رافًدا غنياً لعملية صنع معنى لل  ما يدعم، باعيا

 2017,) وتعمل على نمو المعرفة الشخصية Connectivismالنظرية االتصالية 

Wright). 

 أهمية إدارة المعرفة الشخصية:
 2017لسالم، ؛ عبد ا2014الدراسات  ) حمادة وإسماعيل، األدبيات و من وقد زودتنا الكثير    

  :يلي فيما استعراضها ويمكن أهمية إدارة المعرفة الشخصية، حول متنوعة بأبعاد

 علمالت عملية لتعزيز صحيح التكنولوجية بشكل األدوات الستخدام عملية استراتيجية -

 .المعلومات عن البحث ومهارات

 نتيجة اكهاوإدر عليها حصوله بعد بطريقة إبداعية واألفكار للمعلومات الفرد تنظيم عملية -

 .االجتماعية الشبكات على تشاركية وأعمال محادثات

 إلى ضمنية معرفة من وتحويلها المعرفة الشخصية نطاق لتوسيع عملية استراتيجية -

 ونقل الخاصة المعرفة من كجزء المهمة المعلومات على والتركيز وتنظيمها صريحة

 .المنهجي التطبيق نطاق إلى المعلومات من المتناثرة األجزاء

 الشخصية مالتعل شبكة في مع األقران تفاعالته من الناتجة الفرد معرفة لدمج استراتيجية -

 . الشخصية تعلمه بيئة في بوضعها قام التي وخبرته معلوماته مع
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 من المتعلم تمكن المشكالت حل مهارات من مجموعة على وعملية قائمة استراتيجية -

 بيئة يف الرسمية وغير التعلم الرسمية بيئات من عليها حصل التي المعرفة ودمج تنظيم

 .بإنشائها يقوم شخصية تعلم

 قصاءمجموعة من المهارات المتعلقة باستخدام أدوات تمكن المتعلم من البحث واالست -

، لفردعن المعلومات وتمثيلها وتخزينها بصور تمكن من دمجها مع المخزون الخبراتي ل

 بهدف إعادة إنتاج المعرفة الشخصية وعرضها بصور متعددة.

ضرورة اكتساب المتعلمين مهارات إدارة المعرفة ( على 2015وتؤكد )حسن، 

 ادرينقخصية حتى يصبحوا على دراية ووعي بتعلمهم وأهدافهم التعليمية ، وأن يكونوا شال

 .على مراجعة أسلوب تعلمهم وتعديله عند الضرورة كي يتماشى مع أهدافهم التعليمية

ا تنميتهلعديد من الدراسات باهتمت ا إدارة المعرفة الشخصيةونظًرا ألهمية مهارات      

 والتي أكدت على العالقة (Zhang,2010) كدراسة مجال تكنولوجيا التعليموخاصة في 

ت ما طوركوتحسين القدرة على التعلم لدى الطالب،  إدارة المعرفة الشخصيةاالرتباطية بين 

ن يتضمنظام إدارة بناًء على نموذج شبكة المعرفة الشخصية والذي  (Du, 2011)دراسة 

اسة أن الدر استرجاع المعرفة وتراكم المعرفة وتنظيم المعرفة وتبادل المعرفة، وأسفرت نتيجة

 تخدامنظام المعرفة الشخصية نظام ديناميكي معقد متعدد األبعاد والمستويات، ويمكن اس

ا ة. بمنموذج شبكة المعرفة الشخصية لألفراد في مختلف المجاالت إلدارة معرفتهم الشخصي

 عد األفراد على تجميع وفهم واستيعاب معارفهم الشخصية.يسا

 شاركيت إلكتروني تعلم بيئة تصميم ( إلى تعرف أثر2014كما هدفت دراسة ) حمادة ،       

 وشبكة ( Wiki)التشاركية الويكي الويب محررات  :وهي2 الويب أدوات بعض على قائمة

 فةالمعر إدارة مهارات على تنمية( Blogs )والمدونات Facebook)) االجتماعي التواصل

 إللكترونيا التعلم من بيئة كل فعالية على النتائج اآللى، وأكدت طالب الحاسب لدى  الشخصية

 تنمية يف التقليدية اإللكتروني التعلم وبيئة2.0 الويب أدوات بعض على القائمة التشاركي

 التعلم ئةبي أن النتائج بينت كما ، اآللي الحاسب طالب لدى الشخصية المعرفة مهارات إدارة

 لتعلما بيئة على تفوقت المقترحة 2.0 ويب أدوات بعض على القائمة اإللكتروني التشاركي

 التعليم . ياتكنولوج طالب لدى الشخصية المعرفة مهارات إدارة تنمية في التقليدية اإللكتروني

 مقترحة بنائية تعليم استراتيجية ( والتي هدفت إلى تصميم2015ودراسة ) السالمي ،       

لتعلم صي واقائمة على التعلم البنائي واالجتماعي والنشط والنظرية الترابطية والتعلم الشخ

 لشخصيةا المعرفة إدارة مهارات تنمية وأثرها على الشخصية التعلم بيئة الستخدام الشبكي

 ليمالتع تكنولوجيا بةشع طالبات لدى والمهارات األدائية التعليمية المنتجات وإنتاج

ة إدار والمعلومات، وأسفرت النتائج عن فاعلية االستراتيجية المقترحة في تنمية مهارات

 لکترونیإ بورتفيليو ( والتي قامت ببناء2017المعرفة الشخصية ، كذلك دراسة )عبد السالم، 

 تنمية فی وأثره األقران وتقويم والتقويم الذاتی المعلومات تجهيز نظرية على قائم مطور

 لبورتفيليوالمعرفی، وأسفرت النتائج على أن ا وتقليل العبء الشخصية المعرفة إدارة مهارات

فوق تإاللکترونی ساعد على تنمية مهارات إدارة المعرفة الشخصية، كما أوضحت النتائج 

 الذكور عن اإلناث في مقياس مهارات ؟إدارة المعرفة الشخصية بدرجة ضعيفة.

والتي هدفت إلى قياس فاعلية التعلم التشاركي اإللكتروني ( 2019ودراسة )محمد ،        

المتمايز في تنمية مهارات إدارة المعرفة الشخصية ونواتج التعلم لدى طالب تكنولوجيا 

وقد قامت الباحثة بتمايز المحتوى إلكتروني وفق خصائص أنماط التعلم من حيث  ،التعليم
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االبتكاري(، وتعلمت كل مجموعة تجريبية وفق  –االجتماعي  –جرائي اإل –التفكير )التحليلي 

نمط التعلم الخاص بها بالتعلم تشاركي إلكتروني متمايز، وأوضحت النتائج تفوق طالب 

االبتكاري( التي تعلمت  –االجتماعي  –اإلجرائي  –المجموعات التجريبية األربعة )التحليلي 

الواحد بالتعلم التشاركي اإللكتروني المتمايز في تنمية  بمجموعات تشاركية ذات نمط التعلم

المهاري(، وتوصي  –الوجداني –مهارات إدارة المعرفة الشخصية ونواتج التعلم )المعرفي 

الباحثة بضرورة تصميم تعلم تشاركي إلكتروني متمايز وفق معايير تربوية وفنية صحيحة، 

وني المتمايز في العملية التعليمية لما لها من تأثير واالهتمام باستخدام التعلم التشاركي اإللكتر

 .إيجابي على تنمية مهارات إدارة المعرفة الشخصية ونواتج التعلم 

وب )النمطى ( والتي هدفت إلى  العالقة بين نمطى الفصل المقل2019ودراسة ) توني ،         

م ب قسألكاديمية لدى طالالمزدوج( بتنمية مهارات إدارة المعرفة الشخصية والمثابرة ا /

ات مهار تكنولوجيا التعليم ، وأشارت النتائج إلى عدم وجود فروق بين النمطين في إكتساب

رفة إدارة المعرفية الشخصية ، كما يوصي البحث بتدريس مقرر خاص بمهارات إدارة المع

 الشخصية ضمن المقررات التي تدرس في أقسام تكنولوجيا التعليم.

 :ة في سات السابقة تم استخالص مهارات إدارة المعرفة الشخصية والمتمثلوبالرجوع للدرا

كشف وهى قدرة التلميذ في البحث عن األشياء المجهولة واكتشافها المعرفة : البحث عن  .1

  .المختلفة أسرارها، وتنمية القدرات الفردية باالعتماد على االستنتاجات

 هعتقاداتاااعمليااة ذهنيااة نشااطة واعيااة حااول قيااام بالقاادرة التلميااذ علااى  تأماال المعرفااة : .2

 .ضهتعترالتي مشكالت للوصول إلى النتائج والحلول للبحيث يتمكن من خاللها  ه؛وخبرات

 جل فهمهالتوليف بين معارفه أل أو ،إعادة البناءعلى قدرة التلميذ  تكامل المعرفة : .3

 لموضوع ما من عدة أوجه.

ختلفاة، قدرة التلميذ على نقل المعرفاة لزمالئاه عبار الوساائط الم نشر المعرفة وتشاركها: .4

 وتبادل المعارف والمهارات والخبرات بين زمالئه. 

قيق مع تح استخدام المعرفة في حل المشكالت بما يتفققدرة التلميذ على  تطبيق المعرفة: .5

 األهداف الشخصية.

 ديمة بمعرفة أكثر حداثة.قدرة التلميذ على استبدال المعرفة الق تحديث المعرفة: .6
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ً : مهارات إدارة الذات:برا                           self management skills   :  عا

 مهارات إدارة الذات المتعلم على توجيه أفكاره وإمكانياته نحو األهداف التىتساعد  

 . الذاتي تنظيميصبو لتحقيقها، وذلك من خالل بعض المهارات النوعية مثل التعليمات الذاتية وال

؛ ,Sauceda (2011ومن خالل االطالع على العديد من تعريفات إدارة الذات     

Carter,2013؛Green,2014 ،يمكن  (2020؛ يسن،2020؛ محمود،2018؛ مطر

  :تتمثل فيالذات   أن إدارةاستخالص 

 ذلك وافه ستفادة القصوى من وقته لتحقيق أهدالطرق والوسائل التي تساعد الفرد على اال

 باعتبار أن إدارة الوقت وحسن استثماره هي أهم جوانب إدارة الذات.

  لى إالقدرة على مواجهة القلق، والضغوط، وااإلحباط، والتخلص من الكسل، وتحويله

 وكية.نشاط فعال، والتقليل من المشكالت السل

 قوة ومعرفة مواطن الوقدراته العقلية والشخصية،  ،القدرة على مراقبة وفهم الذات

 والضعف.

 ن ه موتمكن ،مجموعة من المهارات التي تحقق للفرد التوافق والتكيف مع ظروف البيئة

 . سرة والمجتمعاألقات اجتماعية ناجحة تحقق له التوافق مع النفس والقامة عإ

  يصدر ت عديدة لالحتماإستخدم اواقعية، و ضع أهدافود المشكلة، ويحدتالفرد أن قدرة

 .تقدمه الشخصي ةراقبومالسلوك المرغوب فيه، ويحافظ عليه، 

عيه وم على " قدرة المتعلوتعرف مهارات إدارة الذات إجرائيًا في البحث الحالي بأنها      

مرة، وتقويمها بصفة مستبقدراته الذاتية، ومراقبة ذاته، وتوجيهها نحو تحقيق الهدف، 

يها وتعزيزها في حال النجاح أو الفشل في تحقيق الهدف، وتقاس بالدرجة التي يحصل عل

 التلميذ في المقياس المعد لذلك".

 مهارات إدارة الذات: أهمية تنمية
ديد من رة العساعد على إدات، كذلك تلميذلل يدارة الذات فى النجاح األكاديمإيسهم تنمية 

ردهم هم بمفدارة الذات إلى تمكين التالميذ من إكمال مهامإالجوانب الحياتية له، حيث تهدف 

 دون االعتماد على اآلخرين.

 ،كليفاتم وتعلى إدارة ذاته تمكنه من انجاز ما يكلف به من مها ميذلتوبذلك فإن قدرة ال

وإدارة  التى بحثت العالقة بين الدافعية لالنجازو (Penney 2010,وهذا ما أكدته دراسة )

قدرة وال ،موجبة بين الدافع اإليجابى نحو التعلم ارتباطية الذات، وتوصلت إلى وجود عالقة

ن إلى أ ,Sauceda) 2011أشارت دراسة )ومن ناحية أخرى ، على انجاز المهام المصاحبة

عادة إدارة الذات تتعلق بتحقيق األهداف الشخصية بأكبر قدر من الكفاءة بما يحقق الس

 للشخص نفسه 

( إلى االرتباط الدال سلبيا ًبين عدم القدرة على Doggett 2013,أشارت دراسة )كما       

 ,Carter)دراسة  ومن ناحية أخرى تؤكد تحقيق األهداف والتنظيم الذاتى وبين إدارة الذات،

تكوين عالقات ناجحة مع اآلخرين ، وحل  ( أن مهارة إدارة الذات تساعد األفراد فى2013

 المشكالت بكفاءة االستمتاع بالتعلم.

( 2011وتأكيداً على اهمية مهارات إدارة الذات فقد بحثت دراسة ) الزاكى والشامى ،      

ات إدارة الذات واألداء التدريسى للطالبة المعلمة فى كلية رالعالقة بين مستوى اتقان مها

وقد أسفرت النتائج على وجود عالقة ارتباطية موجبة بين  ،جماعة األزهراالقتصاد المنزلى 

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Carter,+Sharon+D/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Carter,+Sharon+D/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Carter,+Sharon+D/$N?accountid=37552
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( 2012ومهارات إدارة الذات، وفى ذات السياق أكدت دراسة ) أبو مسلم ،  ياألداء التدريس

للمعلم على  يعلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين مهارات إدارة الذات والتوافق المهن

 (. ي، الثانوياعداد، اإليبتدائاال)مختلف المراحل التعليمية  

  :علىالمتعلم تنمية هذه المهارات لدى يساعد ( أن Green,2014وأوضح )

 إيجاد رؤية واضحة لألهداف المرجوة. -1

 التقييم المستمر السترتايجياته المستخدمة فى تحقيق هذه األهداف. -2

 تذليل العقبات التى تحول دون تحقيق األهداف. -3

 والشخصية. ،تحمل المسئولية التعليمية القدرة على -4

 اكتساب الثقة بالنفس والكفاءة الذاتية. -5

 اكتساب مهارات االتصال مع اآلخرين. -6

 . يوترتيب المهام، والتعلم الذات ،اكتساب عدة مهارات مثل القدرة على التخطيط -7

ت مهاراأنها ترتبط ارتباط مباشر ب دارة الذات فىإأهمية مهارات  وبذلك يمكن إرجاع

 هام ،الدراسة، ومهارات التفكير واالتصال، ومهارات إدارة الوقت ، ومهارات إدارة الم

لى ععده لية، وتسامالدراسية والع تلميذباإلضافة إلى تأثيرها المباشر فى تشكيل شخصية ال

وكذلك  مواد الدراسية،اكتساب مهارات اتخاذ القرار وحل المشكالت ، وتزيد من تحصيله لل

علم ز التاالستفادة منها فى حياته اليومية ، وبذلك فمهارات إدارة الذات تساعد على تحفي

 الموجه ذاتياً.

 قييمإعادة تعلى  الفرد ومما سبق يمكن التأكيد على أن مهارات إدارة الذات تساعد

طاقات، ستفادة من العن طريق خالل اال هدفه الذي يصبو إليه، وكيفية الوصول لهذا الهدف

ثمرت ا استواإلمكانيات، والمهارات الكامنة لدى الفرد، والتي تتطور بكفاءة وفاعلية إذا م

جتمع و المبالشكل المناسب، كذلك زيادة القدرة على التواصل مع اآلخرين سواء في المدرسة أ

افة ، باإلضتحقيق الرضا النفسي على الصعيدين الشخصي والعمليمما يعمل على  الخارجي،

 . لعلميسلوب ااالت بالبداعي، والقدرة على حل المشكاإلإكساب الفرد مهارات التفكير  إلى

 :الرياضيات لتنمية مهارات إداة الذات لدى تالميذه  مدور معل

(  Green,2014؛  Aljadeff-Abergel,2011؛Penney, 2010)وبالرجوع إلى      

 يمكن تحديد االعتبارات التي البد من مراعاتها لتنمية مهارات إدارة الذات والتي تتمثل في:

 بة، وتجزئة االهداف المركإعداد التلميذ لتحديد سلوكه المستهدف وغير المستهدف -1

 .إلى أهداف فرعية. للرياضيات

 التلميذ على التسجيل الذاتي ألدائه؛ حيث ظهور هذا األداء من عدمه. حث -2

 تقديم التعزيز المناسب للتلميذ فى حال التسجيل الذاتي لسلوكه. -3

 ظم.تبشكل من عند حل المشكالت الرياضياتية تعويد التلميذ على استخدام التعليمات -4

يقارن بسلوكه  ؛ألدائه في تعلمه للرياضياتمساعدة التلميذ على وضع معايير  -5

 المستهدف.

اهم فى ي تستقديم التغذية الراجعة المناسبة للتلميذ لمساعدته على تحديد المتغيرات الت -6

 حدوث السلوك المستهدف أو عدم حدوثه ، لمساعدته على التعديل من استراتيجيته

 للوصول إلى السلوك المناسب.

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Penney,+Alexander+M/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Aljadeff-Abergel,+Elian/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Green,+Monique/$N?accountid=37552
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، قيقهافى تح أهدافه ، وكيف يفكر يدباإلضافة إلى تحد ي؛ذاتالتقييم تدريب التلميذ على ال -7

 يلتتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف لديه ، وما هى الفرص المتاحة له والمخاطر او

 .تحديد فرص وإمكانيات التطور ، تواجهه

 ة.اجحن لمما يساعده على وعيه بالمشكالت وإمكانية التوصل لحلو يالتفكير بشكل إيجاب -8

والتي ( (Sauceda,2011اهتمت بمهارات إدارة الذات دراسة  ومن الدراسات التى     

على التحصيل األكاديمي لدى طالب المرحلة لبحث أثر تنمية مهارات إدارة الذات اتجهت 

الب، كما يؤدي إلى طط سلوك البالثانوية، وأكدت أن تنمية مهارات إدارة الذات يساعد على ض

(  (Aljadeff-Abergel,2011معها دراسة  واتفقتتنمية المهارات االجتماعية لديهم، 

والتي أكدت أن تنمية مهارات إدارة الذات يمكن المعلم من ااإلدارة الجيدة للفصل كما يزيد من 

المهارات االجتماعية بين التالميذ ويزيد من المستوى التحصيلي لدراستهم األكاديمية وخاصة 

أن هناك  ((Green,2014 دراسةأثبتت  من ناحية أخرى، ولعلوم والرياضيات افي مادتي 

التنظيم الذاتي لتالميذ  ، ومهاراتعالقة ارتباطية موجبة بين تنمية مهارات إدارة الذات

المرحلة االبتدائية، وأن تنمية مهارات إدارة الذات تساعد الطالب على التحكم في تعلمهم 

تنمية ( أثر تنمية مهارات إدارة الذات على  (Sauceda,2011، وأثبتت دراسةوسلوكهم

بالنسبة المهارات االجتماعية لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي بمادة التربية البدنية، وذلك 

مهارات التحكم الذاتي، تعاون الطالب، مثابرة الطالب، أداء المهام الفصلية، التقييم الذاتي، ل

 اسة على وجود عالقة ارتباطية موجبة بين إدارة الذات والمهارات االجتماعية.روأكدت الد

ً اهتمت دراسة ) األتربى ،          ت إدارة ارا( بتصميم برنامج تدريبى لتنمية مه2018أيضا

عرف ( إلى ت2020محمود ،  الذات لمعلمات التربية الخاصة، بينما دراسة هدفت دراسة )

وأشارت  ،لخاصةامعلم التربية ل ية مهارات إدارة المعرفة بالكفاءة الذاتية والتوافق المهنقعال

ق التواف وكذلك موجبة بين إدارة الذات وبين الكفاءة الذاتية رتباطيةإالنتائج إلى وجود عالقة 

لتكاملي االعالج ( فاعلية 2020، كما بحثت دراسة ) يسن، المهنى لدى معلمى التربية الخاصة

ج نتائ في تنمية إدارة الذات وأثره على الصحة النفسية لدى عينة من المراهقين، وأشارت

ب ى طالي المستخدم في تنمية مهارات إدارة الذات لدالدراسة إلى فاعلية العالج التكامل

 .المرحلة الثانوية، مما أثر بشكل إيجابي على مستوى صحتهم النفسية

 والقطيش، والشرفات أما فى مجال تعليم الرياضيات فقد اهتمت دراسة ) الشرفات

ة ارإدالرياضيات لمهارات  يمعلمممارسة مدى ( بعمل دراسة ميدانية للتعرف على 2018

أسفرت وفى المرحلة الثانوية من وجهة نظرهم ، دن الذات بمدراس البادية الشمالية باألر

قل من برة أالنتائج أن ممارسة إدارة الذات جاءت بدرجة متوسطة لدى المعلمين الذين لديهم خ

ارة وصت الدراسة بضرورة عقد دورات تدريبية لمعلمى الرياضيات لتعزيز إدأو ،سنوات 5

 يهم.الذات لد

حددت دراسة  حيثوقد اختلفت الدراسات فى تحديد مهارات إدارة الذات 

(Penney,2010 ي إليجاباالتعزيز  -تقييم الذات  -( مهارات إدارة الذات في ) مراجعة الذات- 

لسماحى الكندرى وا؛2020)محمود، تي دراستفقت المسؤولية األكاديمية واإلجتماعية(، كما ا

 -رة الوقتمهارة إدا) مهارات إدارة الذات والتي تمثلت في :تحديدهما ل ( فى2019والدغيدى، 

غالل است-رين التفاعل مع اآلخ -إدارة االنفعاالت  -الدافعية الذاتية  -مهارة الثقة بالنفس 

 كذلك ، (يالضبط الذات -الموارد المتاحة 

 وحدد البحث الحالي مهارات إدارة الذات فى المهارات التالية:   

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Sauceda,+Evelyn/$N?accountid=37552
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 عرفةعى بالذات : تعنى قدرة التلميذ على إدراك مواطن القوة والضعف لديه ، ومالو -1

عى ى يسقيمته الذاتية، وقدراته ، وكيفة استخدام تلك القدرات فى تحقيق األهداف الت

 إليها.

ات لخطومراجعة الذات : مالحظة المتعلم لسلوكه وكيفية تعديل هذا السلوك ، وتحديد ا -2

 فهى يمكن اتباعها لتعديل سلوكه أو تدعيمه بشكل يضمن تحقيق أهدافه ، وبذلك التى

 تشمل مالحظة السلوك وتسجيله مع القدرة على إدارة الوقت بالشكل األمثل.

 التوجيه الذاتي : وهى قدرة التلميذ على توجيه ذاته بشكل صحيح. -3

حسين تمن  ذاته بما يمكنه تقويم الذات : قدرة التلميذ على تطبيق ما الحظه عند مراقبة -4

 أدائه.

ع متفق يتعزيز الذات : قدرة التلميذ على تدعيم ذاته ، وتحديد الثواب والعقاب الذى  -5

 ستقالليته واالعتماد على النفس وضبط السلوك.إسلوكه ، مما يزيد من 
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 بحثإجراءات ال
 ةعدادياإل حلةبالمر الرياضياتالالزم توافرها في منهج  معايير التميزأوال: إعداد قائمة  

 من خالل :
لك ت، كذتطوير مناهج الرياضياب الطالع على المشاريع والتجارب العالمية التي اهتمتا (1)

 ، وتضمنيها في المناهج الدراسية.بمعايير التميزالتي اهتمت 

عرض قائمة المعايير في صورتها األولية على مجموعة من المحكمين المتخصصين في  (2)

وموجهي ومعلمي الرياضيات، وقد أقر المحكمون  ،تدريس الرياضياتالمناهج وطرق 

بأهمية المعايير في القائمة مع إجراء بعض التعديالت بناء على آراء ومقترحات 

 . (1)المحكمين

ات هج الرياضياوضع الصورة النهائية لقائمة معايير التميز الالزم توافرها في من (3)

ا معيارً ( 27) ترئيسة وتتضمن مجاالتوقد اشتملت على أربعة  ،بالمرحلة اإلعدادية

 ا موزعة كما بالجدول اآلتي :فرعيً 
 ( 1جدول )

 بالمرحلة اإلعداديةالالزم توافرها في كتب الرياضيات  التميز مناهج معاييرقائمة 

 المعيار                    المجال

األهداف 

 التعليمية

 إكساب التالميذ المهارات األساسية للعمل والحياة. -

 تنمية الفهم العميق لمادة الرياضيات. -

 تنمية الجانب األخالقى لدى التلميذ. -

 .لفة تنمية القدرة على تطبيق معرفتهم الرياضياتية في المواقف المخت -

 تنمية القدرة على تطوير وتجديد المعرفة الرياضياتية والشخصية. -

 المحتوى

 يالعلم

 مع اهتمامات وميول التالميذ. يالمحتوى العلم مناسبة -

مع على تنمية معارف التالميذ وفهمهم للمجت يالمحتوى العلم مساعدة -

 والعالم المحيط بهم.

دعم محتوى كتب الرياضيات تحويل األفكار العقلية إلى رسوم  -

 تخطيطية وبيانية .

ناقدة لما يطرح من تكوين وجهات نظر دعم محتوى كتب الرياضيات  -

 أفكار مستقبلية.

ه محتوى كتب الرياضيات المتعلم إلعادة تنظيم المعلومات يوجت -

 واألفكار العلمية إلدراك عالقات جديدة.

صياغة أو بناء أنسب  المتعلمينمحتوى كتب الرياضيات  توجيه -

 الفرضيات لحل مشكلة رياضية . 

محتوى كتب الرياضيات المتعلمين لبناء خطة لحل مشكلة  توجيه -

 مستقبلية وتأملها.

لدعم حياة المتعلم المهنية  اتضمن محتوى كتب الرياضيات أفكارً  -

 مستقبالً..

 قاتبالتطبي وربطها المعرفة فروع بين التكامللمبدأ  المحتوى مراعاة -

 .الحياتية حل المشكالت على الطالب قدرة لتنمية الحياتية

                                                             
 .قائمة بأسماء السادة محكمي أدوات البحث( : 8( ملحق )1)
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محتوى كتب الرياضيات اقتراح عدد من الحلول البديلة  توجيه  -

 .  لمينلمواجهة المشكالت بحيث تالئم أنماط التعلم المختلفة لدى المتع

لمادة  يتحقيق التوازن بين االتساع والعمق فى المحتوى العلم -

  .الرياضيات

للرياضيات للتطورات العلمية والمعرفية  يمسايرة المحتوى العلم -

 والتكنولوجية.

استرتيجيات 

 التدريس

قدرات المتعلمين وتوفر فرص  يستخدم استراتيجيات تدريسية تنما -

 لتطوير المعرفة والفهم.

 ت.استخدام استراتيجيات تنمى اتجاهات إيجابية نحو دراسة الرياضيا -

التوسع فى تنمية مهارات التعلم النشط ومهارات حل المشكالت  -

 .يواالستقصاء والبحث العلم يوالتفكير التحليل

فى  استخدام مداخل تعليمية تعتمد على المشروعات والدراسات البحثية -

 تعلم الرياضيات.

دة زياو ،اتاحة المناهج ألنشطة إثرائية تعمل على توسيع آفاق التالميذ -

 ثقتهم الذاتية واألكاديمية.

 إثراء المناهج باألنشطة الحياتية لتنمية مهارات المتعلم.  -

 المشاركة يسوده جو عد على توفيرااستخدام استراتيجيات تس -

 فكرية محاكاة عمل على وتشجعهم الطالب، بين للتعلم والدافعية

 .المتنوعة للخبرات التعليمية

 التقويم

ل ن خالممشاركة التالميذ فى عملية التقويم لزيادة دافعيتهم للتعلم ؛  -

 التقويم الذاتي.

ء، ألدااستخدام أساليب تقويم متنوعة مثل : تقييم األقران ، تقارير ا -

 يس ،مهام حل المشكالت، االختبارات القصيرة، االستبيانات ، المقاي

 بطاقات المالحظة.

 التوثيق المستمر النجازات وأعمال التالميذ.  -
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التي   ةخصيشلاوإدارة المعرفة  الرياضياتية مهارات إدارة المعرفة تيثانيا: إعداد قائم

 في ضوء ما يلي: اإلعدادي األولالصف  نالميذيجب توافرها لدى 
طرق والمناهج  في مجال التي اهتمت بإدارة المعرفة  االطالع على الدراسات السابقة (1)

 التدريس .

 لمتخصصينا ا األولية على مجموعة من المحكمين مفي صورته مهاراتال تيعرض قائم (2)

ع م المهارات،هذه ، وقد أقر المحكمون بأهمية  رياضياتالمناهج وطرق تدريس ال في

 .إجراء بعض التعديالت 

ت عديالفي ضوء آراء السادة المحكمين، وبعد عمل الت تينوضع الصورة النهائية للقائم (3)

 عرفةحيث اشتملت قائمة مهارات إدارة الم ،ا النهائيةمفي صورته تينالقائم اأصبحت

ية شخصلامهارات إداة المعرفة مة ئ، كما اشتملت قا( مهارة رئيسة 6)الرياضياتية على 

 .( مهارة رئيسة  6)  على

 الطريقــة واإلجــراءات
 : بحثمتغيرات ال ( 1 )

 الحالي على المتغيرات التالية : بحثاشتمل ال

 .القائم على معايير التميز المترح ج منهالمتغير المستقل : ويتمثل في ال -1

 المتغيرات التابعة : تتمثل المتغيرات التابعة في: -2

  إدارة المعرفة الرياضياتية 

 إدارة المعرفة الشخصية  

  إدارة الذات 

 : بحثمنهــج ال ( 2 )
 الصفذ : و تمثل في اختيار عينة من تالميعلى المنهج شبه التجريبي  ةالباحث تاعتمد

ً تم تقسيمهم66األول اإلعدادي بلغ عددهم ) ، تم يةإلى مجموعتين ضابطة وتجريب ( تلميذا

 لمعرفةا، اختبار إدارة مهارات إدارة المعرفة الرياضياتيةاختبار تطبيق أدوات القياس )

ايير على مع ج القائممنهثم تطبيق ال. ى المجموعتين ( قبلياً علإدارة الذاتومقياس  الشخصية،

، تادالمع على المجموعة التجريبية، بينما درست المجموعة الضابطة باسنخدام المنهج التميز

ً والمتمثلة في  تمثم  اختبار و ،اتيةاختبار إدارة المعرفة الرياضي)تطبيق أدوات القياس بعديا

 ج على تالميذمنهالللتعرف على أثر ( مقياس إدارة الذاتو لشخصية،إدارة المعرفة ا

ة واختبار داللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبي ،المجموعة التجريبية

 ،اضياتيةإدارة المعرفة الريالختبار  يالبعد " فى التطبيقتوالضابطة باستخدام اختبـار "

 .ومقياس إدارة الذات ،يةشخصواختبار إدارة المعرفة ال

 :منهج المقترحالإعداد  ( 3 )
 ج : المنهتعريف  .1

 رياضياتيةإدارة المعرفة اللتنمية  معايير التميزمقترح قائم على  منهجهو عبارة عن      

 .الصف األول اإلعداديتالميذ  ىلد إدارة الذاتمهارات وية شخصوال

 ج :منهأهداف ال .2

 ،ةشخصيوال ،مهارات إدارة المعرفة الرياضياتيةتنمية إلى  المنهج المقترحيهدف      

، من خالل تدريس منهج الرياضيات تالميذ المرحلة اإلعدادية ىإدارة الذات لدومهارات 
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 . للصف األول اإلعدادي بعد تطويره في ضوء مناهج التميز

 ج :منهأسس بناء ال .3

 على مجموعة من األسس هى : المقترح جمنهيقوم ال

 على من خالل إدراج بعض الخبرات التعليمية التي تمثل صعوبة لتحدي والتمتع :ا -

فيذ ي تنفالتالميذ ، مما يحفزهم علي التعلم والتفاعل مع زمالئهم، كذلك المشاركة 

أبقى  لتعلمالتعلم من خالل العمل يجعل نواتج ا، كما أن األنشطة التعليمية المختلفة

 .أثراً 

ما بالتعليمية الوافية عن الموضوعات المطروحة، العمق: وذلك بتوفير الخبرات  -

فهم وى عال من التينمي لدى التالميذ مهارات مختلفة من التفكير، مع تحقيق مس

 العميق للرياضيات.

ة ، التخصيص واالختيار : من  خالل التركيز على موضوعات مرتبطة  بعلم الهندس -

ق مع توافبما ي ليمية المختلفةوإتاحة  الفرصة للتالميذ لالختيار بين األنشطة التع

 قدرات التالميذ المتباينة.

ئ يهي المالءمة: حيث توفير العديد من األنشطة والمشكالت مفتوحة النهاية ، بما -

ما ة، مالفرصة للتالميذ للربط بين جوانب تعلمهم المختلفة وبين المواقف الحياتي

 يجعل تعلمهم وظيفي ذي معنى.

ي موضوعات المنهج المقترح مع الموضوعات التامل حيث االهتمام بتكاالتساق : -

مية تعلييدرسها التلميذ في السنوات الدراسية الالحقة والتي درسها في المرحلة ال

 السابقة.

ح، مقترهم للمنهج التحيث تم متابعة وقياس مدى تقدم التالميذ خالل دراس التقدم : -

 والتأكد من تحقيقهم لألهداف الفرعية للمنهج المقترح.

 استراتيجيات التدريس المستخدمة: .4

 التعلم التعاوني اإللكتروني. -

 العصف الذهني اإللكتروني. -

 حل المشكالت . -

 .المشروعات التعليمية -

 النمذجة الرياضية. -

 الوسائل واألنشطة التعليمية: .5

 .تم استخدام صفحة على الفيسبوك لنشر المعرفة الرياضياتية والشخصية  -

 .Zoomتطبيق استخدام  -

 .Google classroomاستخدام تطبيق  -

 ورق مقوى ، مقص ، مسطرة ، صمغ . ، استخدام بطاقات ورقية  -

 ج :منهخطوات إعداد ال .6

 ج بالخطوات التالية :منهال إعداد مر

كيفية ومفهومها، وخصائصها،  ،معايير التميزتحليل الدراسات السابقة التى تناولت  -

 . بالمناهج الدراسية ادمجه

ومهارات إدارة  ، مهارات إدارة المعرفة الرياضياتيةتحليل الدراسات السابقة لتحديد  -

التي يمكن تنميتها لدى التالميذ بالمرحلة  ومهارات إدارة الذاتالمعرفة الشخصية، 
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 اإلعدادية .

مهارات إدارة  منهج المقترح في تنميةالعلى كيفية استخدام (1)تم إعداد دليل للمعلم  -

، ومهارات إدارة الذات ، ومهارات إدارة المعرفة الشخصية،الرياضياتيةالمعرفة 

 : وى المنهج المقترحتويوضح الجدول التالي مح
 (2جدول ) 

 المنهج المقترحمحتوى  يوضح 

رقم 

 الوحدة
 عنوان الوحدة

عدد 

 الدروس

عدد 

 الحصص

 حصص 9 7 األشكال الهندسية المفتوحة والمغلقة األولى

 حصص 8 6 المثلث الثانية

 حصص 10 8 مقدمة في الهندسة االقليدية الثانية

 حصة 27 21 المجموع

على مجموعة من المحكمين ، لتحديد  معايير التميزج المقترح القائم على نهتم عرض الم       

ومدي مناسبة األنشطة المتضمنة في الدليل،  معايير التميز،مدى وضوح خطوات استخدام 

صالحاً  المنهجبإجراء التعديالت التي اقترحها السادة المحكمون، وأصبح  ةالباحث توقام

 . (1)لالستخدام في صورته  النهائية

 وعدد الجلسات : تطبيق المنهج زمن .7

 ثالث( دقيقة بواقع 45كل حصة مدتها ) ؛( حصة27)المقترح  استغرق تدريس المنهج

ً اسبوعياً، وبذلك فقد استغرق تطبيق البرنامج شهرين  حصص  . تقريبا

 : بحثبناء أدوات ال ( 4 )
 : إدارة المعرفة الرياضياتيةأوالً : إعداد اختبار 

 :هي وفق ثالث مراحل  إدارة المعرفة الرياضياتيةتم إعداد اختبار 

 المرحلة األولى : التخطيط وإعداد االختبار :

 : تمت وفق الخطوات التالية

  

                                                             
 معايير التميز لتالمبذ المرحلة اإلعداديةالقائم على  في الرياضيات المقترح منهجلدليل المعلم لتدريس ا ( :2( ملحق )1)
 ديةمعايير التميز لتالمبذ المرحلة اإلعداالقائم على  في الرياضيات المقترح منهج( :ال1( ملحق )2)
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 أ. تحديد الهدف من االختبار :

م إدارة معاارفتهعلااى المرحلااة اإلعداديااة يهاادف هااذا االختبااار إلااى قياااس قاادرة تالميااذ 

 الرياضياتية

 يقيسها االختبار : التي مهارات إدارة المعرفة الرياضياتيةب. تحديد 

 ،ة المعرفةإدارمهارات من خالل الرجوع إلى الدراسات واألدبيات التربوية التي تناولت      

 : اتيةلرياضياإدارة المعرفة اآلتية التي يقيسها اختبار  لمهاراتتم تحديد ا ،واإلطار النظري

ا، اركتهاكتساب المعرفة الرياضياتية، تكامل المعرفة، تجزيل المعرفة ، نشر المعرفة ومش

 . ها، تجديد المعرفة وتطوير الرياضياتية نمذجة المعرفة واستخدامها في حل المشكالت

 ج. إعداد الصورة األولية لالختبار :

، اتية إدارة المعرفاة الرياضاي مهاارات من األسئلة ؛ كي تقيس دبإعداد عد ةالباحث تقام

 التالي : إدارة المعرفة الرياضياتية مهارات اختبار توصيف مفرداتويوضح ذلك جدول 
 (3جدول )

  إدارة المعرفة الرياضياتيةمهارات اختبار  توصيف مفرداتجدول 

 مهارات إدارة المعرفة الرياضياتية 
أرقام 

 األسئلة

عدد 

 األسئلة

النسبة 

 المئوية

 %16.7 6 6:  1  اكتساب المعرفة الرياضياتية

 % 16.7 6 12:  7 تكامل المعرفة

 % 16.7 6 18:  13 تجزيل المعرفة

 %16.7 6 24:  19 نشر المعرفة ومشاركتها

نمذجة المعرفة واستخدامها في حل المشكالت 

 الرياضياتية
30:25 6 16.7% 

 %16.7 6 36: 31 تجديد المعرفة وتطويرها

 % 100 36 المجـــموع

ن أ( مفردة ، و يتضاح أيضااً 36) بلغت أن مفردات االختبار السابق يتضح من الجدول

 .هاراتأسئلة حتى يكون االختبار شامالً قدر اإلمكان لهذه الم ستعلى اشتملت  مهارةكل 
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 د. تحديد طريقة تصحيح االختبار :

يعطى لكال ساؤال درجاة واحادة إذا كانات اإلجاباة صاحيحة ، وصافراً إذا كانات اإلجاباة 

 .  (1)غير صحيحة . وتم وضع مفتاح لتصحيح االختبار

 المرحلة الثانية : ضبط االختبار :

،  بعد صياغة مفردات االختبار، وتعليماته، و تحديد طريقة تصحيحه ومفتاح تصحيحه

 تم ضبط االختبار من خالل : 

 التأكد من صدق االختبار :(  أ) 

 . صدق المحمكين :1

للتحقق من صدق االختبار، تم عرضاه ماع جادول المواصافات ومفتااح تصاحيحه علاى 

، التعااديالت الالزمااة فااي ضااوء آراء المحكمااين  ةالباحثاا تمجموعااة ماان المحكمااين ، وقااد أجاار

  .حيث المحتوى منوبذلك أصبح االختبار صادقاً 

 . صدق االتساق الداخلي لالختبار :2

ألول امن تالميذ الصف  ة( تلميذ30تم تطبيق االختبار على عينة استطالعية قوامها ) 

، ولالفصال الدراساي األ 2020م/2019لعاام الدراساي ل بنات اإلعدادية لزهورامدرسة ب ياإلعداد

ل حساب من خالإدارة المعرفة الرياضياتية  مهارات تم التأكد من صدق االتساق الداخلي الختبارو

التااي  رلالختباااالدرجااة الكليااة بمهااارات إدارة المعرفااة الرياضااياتية معاماال االرتباااط بااين درجااات 

جادول ت االرتبااط كماا يوضاحها المن الدراسة االستطالعية، وكانت معاامال ةعليها الباحث تحصل

 التالي : 
  

                                                             
 .إدارة المعرفة الرياضياتيةمفتاح تصحيح اختبار ( : 4( ملحق )1)
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 (4جدول )

 الختبار إدارة المعرفة الرياضياتية مصفوفة االرتباط بين المهارات الفرعية والدرجة الكلية 

 معامل االرتباط المهارات الفرعية

 **0.71 اكتساب المعرفة الرياضياتية

 **0.60 تكامل المعرفة

 **0.81 تجزيل المعرفة

 **0.68 نشر المعرفة ومشاركتها

نمذجااااة المعرفااااة واسااااتخدامها فااااي حاااال المشااااكالت 

 الرياضياتية
0.88** 

 **0.75 تجديد المعرفة وتطويرها

 (0.01العالمة )**( تدل على أن المهارة دالة إحصائياً عند مستوى )

فاة إلدارة المعرالمهاارات الفرعياة جمياع معاامالت يتضح من الجدول السابق : اتساق 

ً وهااي الختبااار إدارة المعرفااة الرياضااياتية مااع الدرجااة الكليااة الرياضااياتية   عنااد دالااة إحصااائيا

لي جيد معامالت مرتفعة ، وبالتالى فإن االختبار يتصف باتساق داخ كما أنها( ، 0.01مستوى )

  .مكن االطمئنان إلى صدق االختبار، وبالتالي ي

 تبار :) ب ( التأكد من ثبات االخ 

باين  وقد تم التحقق من ثبات االختبار ، وقد وجد أن قيماة هاذه المعاامالت تراوحات ماا

غ بلاو ،( وهي قيم تشاير إلاى تمتاع مساتويات االختباار بدرجاة عالياة مان الثباات0.89،  0.74)

 ( وهو معامل مرتفع ، والجدول التالي يوضح ذلك :0.94الختبار ككل )معامل الثبات ل
 (5جدول )

 (21باستخدام معادلة كودر ريشاردسن )إدارة المعرفة الرياضياتية معامالت ثبات اختبار 

 المهارات

اكتساب 

المعرفة 

 الرياضياتية

تكامل 

 المعرفة

تجزيل 

 المعرفة

نشر 

المعرفة 

 ومشاركتها

نمذجة 

المعرفة 

واستخدامها 

في حل 

المشكالت 

 الرياضياتية

تجديد 

المعرفة 

االختبار  وتطويرها

 ككل

 15.74 1.05 3.95 1.74 2.12 3.03 3.85 المتوسط

االنحراف 

 المعياري
3.50 3.31 2.83 2.66 3.50 2.63 11.43 

عدد 

 األسئلة
6 6 6 6 6 6 36 

معامل 

 الثبات
0.89** 0.86** 0.78** 0.74** 0.84** 0.85** 0.94** 

 (0.01)**( تدل على أن قيمة معامل الثبات دالة إحصائياً عند مستوى ) العالمة

 ) جـ ( حساب زمن االختبار : 

 ةباستخدام طريقة التسجيل التتابعي للازمن الاذي اساتغرقه كال تلمياذ ةالباحث تلقد قام 

التقرياب باالختبار ، ثم تم حساب المتوسط لهذه األزمنة . وتحدد زمان االختباار  نفي اإلجابة ع

 .  ( دقيقة60)



 التميزمنهج مقترح في رياضيات المرحلة اإلعدادية في ضوء مناهج 

................................................. 

- 1862 - 

 المرحلة الثالثة : الصورة النهائية لالختبار : 

بإعاداد االختباار، وعرضاه علاى المحكماين ، وقاام بتعديلاه فاي  ةالباحثا تبعد أن قام

دقه وثباتاه، أصابح االختباار صااالحاً وتحدياد زماان االختباار، والتأكاد مان صااضاوء مقترحااتهم، 

، ووضااع التعليمااات الخاصااة بااه، وقااد اشااتمل  (1)وتاام تجربتااه فااي صااورته النهائيااةللتطبيااق 

( دقيقة 45( مفردة، وتحـدد الزمـن الالزم لإلجـابة عـن أسئلة االختبار وهو )36االختبار على )

.  

 ً  : يةشخصل: إعداد اختبار إدارة المعرفة ا ثانيا

 :هي وفق ثالث مراحل  الشخصيةتم إعداد اختبار إدارة المعرفة 

 المرحلة األولى : التخطيط وإعداد االختبار :

 : تمت وفق الخطوات التالية

 أ. تحديد الهدف من االختبار :

هم يهاادف هااذا االختبااار إلااى قياااس قاادرة تالميااذ المرحلااة اإلعداديااة علااى إدارة معاارفت

 شخصية.ال

 يقيسها االختبار : التي ةشخصيالب. تحديد مهارات إدارة المعرفة 

 رة المعرفةإدامن خالل الرجوع إلى الدراسات واألدبيات التربوية التي تناولت مهارات       

ات تم تحديد المهار ،الشخصية إدارة المعرفة مقاييس، واإلطار النظري وبعض الشخصية

تكامل   -معرفةتأمل ال  -التوصل للمعرفة (: شخصيةالإدارة المعرفة اآلتية التي يقيسها اختبار 

لحالي عن ا بحثوقد اختلف ال ،)تطوير المعرفة  -تطبيق المعرفة  -تشارك المعرفة  -المعرفة

جهت نما اتية باستخدام اختبار بيشخصدارة المعرفة الإالدراسات السابقة في قياسه لمهارات 

السبب ات ، واستخدام مقاييس للتعرف مدى امتالك التالميذ لهذه المهارالدراسات السابقة إلى 

 في ذلك يرجع إلى :

  لمعرفة ادارة كثيراً عن مهارات إمهارات إدارة المعرفة الرياضياتية ال تختلف في طبيعتها

 ر.ضياتية باستخدام اختبابينما يتم قياس مهارات إدارة المعرفة الريا ؛يةشخصال

 الباحثة دعى هناك العديد من المهارات الحياتية التى يتم قياسها باستخدام اختبارات، مما 

 شخصية.دارة المعرفة الإالستخدام اختبار لقياس مهارات 

 ج. إعداد الصورة األولية لالختبار :

ح ، ويوضا ةشخصايالإدارة المعرفاة قامت الباحثة بإعداد عدد  مان األسائلة ؛ كاي تقايس 

 التالي : إدارة المعرفة الشخصية توصيف مفردات اختبار مهاراتذلك جدول 
 (6جدول )

 ةشخصيإدارة المعرفة ال مهارات اختبار توصيف مفرداتجدول 

 عدد األسئلة أرقام األسئلة ةشخصيالمهارات إدارة المعرفة ا
النسبة 

 المئوية

 % 16.7 4 4:  1 التوصل للمعرفة

 % 16.7 4 8:  5 تأمل المعرفة

 % 16.7 4 12:  9 تكامل المعرفة

 %  16.7 4 16: 13 تشارك المعرفة

                                                             
 .إدارة المعرفة الرياضياتية( : الصورة النهائية الختبار 3( ملحق )1)
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 %  16.7 4 20: 17 تطبيق المعرفة

 %  16.7 4 24:21 تطوير المعرفة

 % 100 24 المجـــموع

كال  يتضاح أيضااً أن كماا( مفاردة ، 24) بلغات يتضح من الجدول أن مفاردات االختباار

 هارات .أسئلة حتى يكون االختبار شامالً قدر اإلمكان لهذه الم ةأربععلى  مهارة اشتملت على
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 د. تحديد طريقة تصحيح االختبار :

يعطى لكال ساؤال درجاة واحادة إذا كانات اإلجاباة صاحيحة ، وصافراً إذا كانات اإلجاباة 

 .  (1)غير صحيحة . وتم وضع مفتاح لتصحيح االختبار

 المرحلة الثانية : ضبط االختبار :

ه بعد صياغة مفردات االختبار، وتعليماته ، و تحديد طريقة تصاحيحه ومفتااح تصاحيح

 ، تم ضبط االختبار من خالل : 

 التأكد من صدق االختبار :(  أ) 

 . صدق المحمكين :1

ومفتااح تصاحيحه  توصايف المفارداتللتحقق من صدق االختبار تم عرضه ماع جادول 

ماين التعديالت الالزمة فاي ضاوء آراء المحك ةالباحث تعلى مجموعة من المحكمين  ، وقد أجر

 ، وبذلك أصبح االختبار صادقاً من حيث المحتوى .

 . صدق االتساق الداخلي لالختبار :2

األول  ( تلميذاً من تالميذ الصاف30تم تطبيق االختبار على عينة استطالعية قوامها ) 

ول، الفصال الدراساي األ م2019/2020الدراساي لعاام لمدرساة القنااة اإلعدادياة بناات باإلعدادى 

امال ية مان خاالل حسااب معشخصاتم التأكد من صدق االتساق الاداخلي الختباار إدارة المعرفاة الو

لت عليها الدرجة الكلية لالختبار التي حصو شخصيةاالرتباط بين درجات مهارات إدارة المعرفة ال

  :التالي  االرتباط كما يوضحها الجدول الباحثة من الدراسة االستطالعية، وكانت معامالت
 (7جدول )

 يةشخصالمصفوفة االرتباط بين المهارات الفرعية و الدرجة الكلية الختبار إدارة المعرفة 

 معامل االرتباط المهارات الفرعية

 **00.65 التوصل للمعرفة

 **00.77 تأمل المعرفة

 **00.81 تكامل المعرفة

 **0.62 تشارك المعرفة

 **0.87 تطبيق المعرفة

 **0.68 تطوير المعرفة

 (0.01العالمة )**( تدل على أن المهارة دالة إحصائياً عند مستوى )

 فاةإلدارة المعرجمياع معاامالت المهاارات الفرعياة  اتساقيتضح من الجدول السابق : 

ساتوى مدالة إحصائياً عند  ، وهييةشخصالختبار إدارة المعرفة المع الدرجة الكلية  ةشخصيال

،  معااامالت مرتفعااة ، وبالتااالى فااإن االختبااار يتصااف باتساااق داخلااي جيااد كمااا أنهااا( ، 0.01)

  .وبالتالي يمكن االطمئنان إلى صدق االختبار

 ) ب ( التأكد من ثبات االختبار : 

 ينباوقد تم التحقق من ثبات االختبار، وقاد وجاد أن قيماة هاذه المعاامالت تراوحات ماا 

ختباار ( وهي قيم تشير إلى تمتع مستويات االختبار بدرجة عالية من الثبات واال0.88،  0.75)

 ( وهو معامل ثبات مرتفع ، والجدول التالي يوضح ذلك :0.92ككل )

                                                             
 .إدارة المعرفة الشخصية( : مفتاح تصحيح اختبار 6( ملحق )1)
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 (7جدول )

 باستخدام معادلة كودر ريشاردسنة شخصيإدارة المعرفة المعامالت ثبات اختبار 

 المهارات
التوصل 

 للمعرفة

 تأمل

 المعرفة

تكامل 

 المعرفة

تشارك 

 المعرفة

تطبيق 

 المعرفة

تطوير 

 المعرفة
 االختبار ككل

 13.48 2.04 2.42 2.57 2.02 2.05 2.38 المتوسط

االنحراف 

 المعياري
2.50 2.31 2.83 2.66 2033 2.42 15.05 

عدد 

 األسئلة
4 4 4 4 4 4 24 

معامل 

 الثبات
0.85** 0.88** 0.75** 0.79** 0.83** 0.82** 0.92** 

 (0.01تدل على أن قيمة معامل الثبات دالة إحصائياً عند مستوى ) العالمة )**(

 ) جـ ( حساب زمن االختبار : 

لقد قامت الباحثة باستخدام طريقة التسجيل التتابعي للزمن الذي استغرقه كل تلميذ في  

قريااب االختباار، ثاام تاام حسااب المتوسااط لهاذه األزمنااة . وتحاادد زمان االختبااار بالت ناإلجاباة عاا

 .  ( دقيقة45)

 المرحلة الثالثة : الصورة النهائية لالختبار : 

بتعديلاه فاي  تبعد أن قامت الباحثة بإعداد االختبار، وعرضه على المحكمين ، وقاما

صادقه وثباتاه، أصابح االختباار صاالحاً وتحدياد زمان االختباار، والتأكاد مان ضوء مقترحاتهم ، 

، ووضااع التعليمااات الخاصااة بااه، وقااد اشااتمل  (1)وتاام تجربتااه فااي صااورته النهائيااةللتطبيااق 

( دقيقة 45( مفردة، وتحـدد الزمـن الالزم لإلجـابة عـن أسئلة االختبار وهو )24االختبار على )

.  

 : إدارة الذاتاً : إعداد مقياس لثثا

 :إدارة الذاتمقياس ) أ ( تحديد الهدف من  

الاوعي بقادراتهم ، آرائهام الشخصاية حاول  ىالتعارف علاإدارة الذات يهدف مقياس 

  . ومراقبة ذواتهم ، والتوجه الذاتي، وتقويم الذات، وتعزيز الذات

 :إدارة الذاتمقياس  عبارات) ب ( مصادر اشتقاق 

االطالع علاى العدياد مان الكتاباات با إدارة الذاتمقياس  عباراتالشتقاق  ةالباحث تقام

األبعاد التي بهدف معرفة بقياس إدارة الذات التي اهتمت والدراسات والبحوث السابقة  األدبية 

؛ Penney, 2010التي أشارت إليها هذه األدبيات والدراسات ) تظهر فيها مهارات إدارة الذات

Aljadeff-Abergel,2011   ،؛ 2012؛ أبااو مساالم، 2011؛ الزاكاايGreen,2014 ؛  

مقياسااً  ةالباحثا تفي ضوء ما سبق أعادو؛ ( 2020محمود، ؛  2018؛ األتربي، 2014جودة، 

 تقويم الذات،  توجيه الذات،  مراقبة الذات الوعي بالذات،(، تضمن األبعاد التالية  إلدارة الذات

 تعزيز الذات(، 

 :إدارة الذات)جـ( صدق وثبات مقياس  

 :إدارة الذاتصدق مقياس  .1

 المحكمين :( صدق 1)
                                                             

 .إدارة المعرفة الشخصية( : الصورة النهائية الختبار 5( ملحق )1)

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Penney,+Alexander+M/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Aljadeff-Abergel,+Elian/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Green,+Monique/$N?accountid=37552
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تم عرضه علاى مجماـوعة مان المحاـكمين وذلاك إدارة الذات للتحقق من صدق مقياس 

 بهدف تحـديد مـا يرونه الزماً وضرورياً من تعـديالت أومقترحات من خالل :

  أم الإدارة الذات تظهر  المقياس عباراتمن  عبارةتحديد ما إذا كانت كل.  

  ندرج تحته .تالذي  البعدمع  عبارةمدي اتساق كل 

  م .هحسب وجهة نظر سيادت عبارات المقياستعديل أو حذف ما يرونه من 

  المقياستضمنها يلم  عباراتإضافة أية . 

 ةالباحثاات ولقااد أجاار، وقااد أشااار المحكمااون إلااى مجموعااة ماان التعااديالت والمقترحااات

بكال  المرتبطاةوالتي منها تبسيط صاياغة العباارات  التعديالت الالزمة في ضوء آراء المحكمين

 . بعد حتى يتمكن التالميذ من فهم المطلوب

 :للمقياس االتساق الداخلي  صدق( 2) 

ألول امن تالميذ الصف  ة( تلميذ30تم تطبيق االختبار علي عينة استطالعية قوامها ) 

صدق  تم التأكد من، و 2019/2020في العام الدراسي  بمدرسة الزهور اإلعدادية بنات اإلعدادى

قيااس محسااب معامال االرتبااط باين درجاات أبعااد ، وذلك بإدارة الذات االتساق الداخلي لمقياس 

 ،يةماان الدراسااة االسااتطالع ةعليهااا الباحثاا ت، ودرجااة المقياااس الكليااة التااي حصاالإدارة الااذات 

 وكانت معامالت االرتباط كما يوضحها الجدول التالي : 
 (8جدول )

 إدارة الذاتمصفوفة االرتباط بين أبعاد المقياس و الدرجة الكلية لمقياس 

إدارة الذاتأبعاد مقياس   الدرجة الكلية 

 **0.91 الوعي بالذات

 **0.87 المراقبة الذاتية

 **0.83 التوجيه الذاتي

 **0.90 تقويم الذات

 **0.75 تعزيز الذات

 ( 0.01ن البعد دالة عند مستوي )العالمة )**( تدل علي أ

 ماع الدرجاة إدارة الاذاتيتضح من الجدول السابق أناه معاامالت اتسااق أبعااد مقيااس 

لمراقبة ا( ، 0.9.0) تقويم الذات( ، و0.91) الذاتالوعي بالكلية للمقياس علي الترتيب بلغت : 

ارتبااط  (، وجميعها معاامالت0.75) وتعزيز الذات (، 0.83) والتوجيه الذاتي( ، 0.87) الذاتية

تاع يتم، وهي معامالت مرتفعاة ، مماا يشاير إلاي أن المقيااس  0.01دالة إحصائياً عند مستوي 

 للمقياس . بين األبعاد والدرجة الكليةداخلي بدرجة مناسبة من االتساق ال

 :إدارة الذاتثبات مقياس  .2

تطبيااق حيااث تاام ية وقااد تاام التحقااق ماان ثبااات المقياااس ماان خااالل التجربااة االسااتطالع

ناات ببمدرساة الزهاور اإلعدادياة من تالميذ الصف األول اإلعادادى ة تلميذ (30)المقياس علي 

كرونبااا "  –، عان طرياق حساااب " معامال ألفاا م 2019/2020بالفصال الدراساي األول للعااام 

 ينألبعاد المقيااس الخمساة والمقيااس ككال ، وقاد وجاد أن قيماة هاذه المعاامالت تراوحات ماا با

ات ، ( وهي قيم تشير إلي تمتع المقياس بأبعاده الخمساة بدرجاة عالياة مان الثبا0.90 : 0.84)

( ، 0.95: 0.88كما تم حساب الثبات بطريقة إعادة التطبيق وترواحات معاامالت الثباات باين ) 

 والجدول التالي يوضح ذلك :
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(9جدول )  

 بأبعاده الخمسة إداة الذاتمعامالت ثبات مقياس 

 المهارات
الوعي 

 بالذات

المراقبة 

 الذاتية

التوجيه 

 الذاتي
 تقويم الذات

تعزيز 

 الذات

المقياس 

 ككل

معامل 

ألفا  الثبات

 كرونبا 

0.84** 0.87** 0.88** 0.86** 0.90** 0.92** 

معامل 

الثبات إعادة 

 التطبيق

0.90** 0.94** 0.95** 0.93** 0.88** 0.97** 

 (0.01** تدل علي أن قيمة معامل الثبات دالة إحصائياً عند مستوي )

 :إدارة الذات) د ( الصورة النهاية لمقياس  

 علاى المحكماين ، وتعديلاه ، وعرضاهإدارة الذات بإعداد مقياس  ةالباحث تبعد أن قام

فااي إدارة الااذات فااي ضااوء مقترحاااتهم وتعااديالتهم ، والتأكااد ماان صاادقه وثباتااه أصاابح مقياااس 

( توزيااع مفااردات مقياااس إدارة الااذات علااى أبعاااده 10، ويوضااح جاادول )  (1)صااورته النهائيااة

 .الخمسة
 (10جدول )

 توزيع مفردات مقياس إداة الذات بأبعاده الخمسة

أبعاد 

 المقياس

الوعي 

 بالذات

المراقبة 

 الذاتية

التوجيه 

 الذاتي
 تقويم الذات

تعزيز 

 الذات
 المجموع

عدد 

 العبارات

 

14 11 11 12 10 58 

 وتصحيحه: إدارة الذات) هـ ( وصف مقياس 

علاى إدارة الاذات مقيااس  ى، وقاد احتاو عباارة( 58على )إدارة الذات اشتمل مقياس 

ياذ فرعياة مرتبطاة بهاا ، ويطلاب مان التلم بناوداشتمل كال بعاد علاى ،  حيث خمسة أبعاد رئيسة

ات االساتجابة التاي تتفاق ماع رأياه مان باين االساتجاب( أماام كال عباارة وأسافل وضع عالمة )

( ً ً ،  غالبا ً وتم توزيع درجات االستجابات وفقاً للتالى :  (  نادراً ،  أحيانا اناً ، أحي( درجات 3) غالبا

لبة لعبارة سا) درجتين ( ، ونادراً ) درجة واحدة ( إذا كانت العبارة موجبة ، والعكس إذا كانت ا

( 174( إلاى ) 58باين ) اوحات التاي يمكان أن يحصال عليهاا التلمياذ تتاروعلى ذلك فإن الدرج، 

 ( دقيقة.30درجة، وليس للمقياس زمن محدد، إال أن تطبيقه اليتجاوز )

 :بحثعينــة ال ( 5 )
 م2019/2020مجموعة من التالميذ المقيادين بالعاام الدراساي  بحث فيعينة ال تتمثل

 .ة( تلميذ66عددهم )بلغ  و ،اإلعدادية لقناةا ةمدرسب الفصل الدراسي األول

 : لبحثتنفيذ تجربة ا ( 6 )
 كالتالي :  بحثسارت تجربة ال

                                                             
 .إدارة الذاتلمقياس ( : الصورة النهائية 7ملحق )( 1)
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:  والمتمثلاة فاايعلااى المجماوعتين التجريبياة والضااابطة، تام تطبياق أدوات القياااس قبليااً  -

رة إداومقياااس اختبااار إدارة المعرفااة الشخصااية، و،  إدارة المعرفااة الرياضااياتيةاختبااار 

 . الذات

حياث قامت الباحثة بمقابلة معلم الرياضيات الاذي سايقوم بالشارح لتالمياذ المجماوعتين، ب -

تالمياذ يشرح المنهج المقترح لتالميذ المجموعة التجريبية، ويقوم بشرح المنهج المعتاد ل

 المجموعة الضابطة.

 دوقاا، لمجموعااة التجريبيااةمعااايير التميااز علااى اج المقتاارح القااائم علااى ماانهالتاام تقااديم   -

مان  ول( دقيقاة فاي الفصال الدراساي األ45( حصاة مادة كال منهاا )27استغرق التادريس )

، حيااث باادأ تطبيااق تجربااة البحااث يااوم األثنااين الموافااق م 2019/2020العااام الدراسااي 

 . م 18/12/2019الموافق  ربعاءاألم وانتهى يوم 7/10/2019

 إدارة المعرفاااةاختباااار أدوات القيااااس بعااادياً علاااى المجماااوعتين والمتمثلاااة فاااي تااام تطبياااق  -

 .ومقياس إدارة الذات ،اختبار إدارة المعرفة الشخصيةو الرياضياتية ،

 المعالجة اإلحصائية :( 7) 
م تاا،  بحااثعينااة الالمجمااوعتين بعااد تطبيااق أدوات القياااس قبلياااً وبعاادياً علااى تالميااذ 

قااق ماان تصاحيح أوراق إجابااات التالمياذ، ثاام رصاد النتااائج ؛ تمهياداً لمعالجتهااا إحصاائياً والتح

  .، وتحليل النتائج، وتفسيرهابحثصحة فروض ال
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 وتحليلها وتفسيرها بحثنتائج ال
، والتحقاق مان صاحة  بحاثيهدف هذا المحور إلى عرض النتاائج التاى أسافر عنهاا ال

 وتفسيرها، وتقديم التوصيات والبحوث المقترحة .، وتحليلها ، هفروض

 :  بحث(  اختبار صحة  فروض ال 1) 

 أوالً : اختبار صحة الفرض األول  :
ذو  ال يوجد فارق " بالنسبة للفرض األول من فروض البحث والذي ينص على ما يلي :         

ن بين متوساطي درجاات تالمياذ المجموعاة التجريبياة الاذي( 0.01داللة إحصائية عند مستوی )

تطبياق درسوا المنهج المقترح وتالميذ المجموعة الضابطة الذين درساوا المانهج المعتااد فاي ال

 " . البعدي الختبار مهارات إدارة المعرفة الرياضياتية

بحساااب قيمااة )ت( للمقارنااة بااين متوسااطي  ةالباحثاا تللتحقااق ماان صااحة الفاارض قاماا

رة مهاارات إدافاي التطبياق البعادي الختباار والمجموعة الضابطة ات المجموعة التجريبية درج

 ، ويتضح ذلك من الجدول التالي : المعرفة الرياضياتية
 (11جدول )

 التجريبية تين قيمة )ت( وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطي درجات المجموع

 إدارة المعرفة الرياضياتيةفي التطبيق البعدي الختبار والضابطة 

البيانات     

 اإلحصائية

 

 التطبيـق

 العدد

 )ن(

المتوسط 

الحسابي 

 )م(

االنحراف 

المعياري 

 )ع(

درجة 

 الحرية

قيمة )ت( 

 قيمة)ت( الجدولية

 المحسوبة 

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

حجم 

 التأثير

(d) 0.05 0.01 

المجموعة 

 التجريبية
33 32.94 4.23 

61 2.04 2.75 27.35 0.01 7.0035 
المجموعة 

 الضابطة
33 13.41 2.03 

( ، 61( عناد درجاة حرياة )27.35يتضح من الجدول السابق أن قيماة )ت( المحساوبة )

لى مما يدل ع، (0.924وهو يساوي ) 0.8وكذلك يتضح أن حجم التأثير كبير حيث أنه أكبر من 

.  ضياتيةإدارة المعرفة الرياالختبار  المجموعة التجريبيةوجود فرق ذو داللة إحصائية لصالح 

  بحث.حة الفرض األول من فروض المن ص وبذلك تم التحقق

متوساااطي درجاااات المجموعاااة بحسااااب قيماااة )ت( للمقارنااة باااين  ةالباحثااا تولقااد قامااا

ة فاي كال إدارة المعرفاة الرياضاياتيفي التطبيق البعدي الختبار والمجموعة الضابطة التجريبية 

 كما يلي : مهارة من مهاراته الفرعية
 (12جدول )

 التجريبية  تينالمجموعقيمة )ت( وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطي درجات 

  إدارة المعرفة الرياضياتيةالتطبيق البعدي الختبار والضابطة في 

 علي حدة مهارةفي كل 

البيانات 

 اإلحصائية

المجموعة 

 الضابطة

المجموعة 

 التجريبية

درجة 

 الحرية

قيمة )ت( 

 الجدولية

 قيمة)ت(

 المحسوبة

مستوى 

الداللة 

حجم 

 التأثير
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مهارات إدارة 

المعرفة 

 الرياضياتية

 0.01 0.05 ع م ع م

 (d) اإلحصائية

اكتساب 

المعرفة 

 الرياضياتية

2.57 2.70 5.39 3.9 61 2.00 2.66 2.61 0.01 0.80 

 0.80 0.01 2.55 2.66 2.00 61 1.09 5.85 1.7 2.67 تكامل المعرفة

 0.70 0.01 2.63 2.66 2.00 61 2.78 5.42 3.66 2.60 تجزيل المعرفة

نشر المعرفة 

 ومشاركتها
2.13 2.43 5.76 1.25 61 2.00 2.66 2.35 0.01 1.20 

نمذجة المعرفة 

واستخدامها 

في حل 

المشكالت 

 الرياضياتية

2.37 0.89 5.40 1.00 61 2.00 2.66 2.66 0.01 1.04 

تجديد المعرفة 

 وتطويرها
1.07 1.03 5.39 1.7 61 2.00 2.66 2.39 0.01 0.60 

يتضااح ماان الجاادول السااابق أن قيمااة )ت( المحسااوبة أكباار ماان قيمااة )ت( الجدوليااة ، 

رة مان مهاارات إدا( فاي كال مهاارة 0.8وكذلك يتضح أن حجم التأثير كبير حياث أناه أكبار مان )

 والمجمااوع الكلااي . ممااا ياادل علااى وجااود فاارق ذي داللااة إحصااائية بااينالمعرفااة الرياضااياتية 

رة مهاارات إداالتطبياق البعادي الختباار والمجموعة الضابطة فاي درجات المجموعة التجريبية 

داء . وهاذا يعناي تحسان أ المجموعاة التجريبياةوالمجماوع الكلاي لصاالح  المعرفة الرياضاياتية

ضااياتية مهااارات إدارة المعرفاة الرياتالمياذ المجموعااة التجريبياة فااي التطبياق البعاادي الختباار 

هاااارات إدارة المعرفاااة مااان م مهاااارةفاااي كااال  الضاااابطةالمجموعاااة بفااارق دال إحصاااائياً عااان 

 وفي االختبار ككل .الرياضياتية 

 انيا : اختبار صحة الفرض الثانى  :ث
و ذال يوجد فرق  " والذي ينص على ما يلي : بحثبالنسبة للفرض الثاني من فروض ال

لذين التجريبية ابين متوسطي درجات تالميذ المجموعة ( 0.01داللة إحصائية عند مستوی )

طبيق ي التدرسوا المنهج المقترح وتالميذ المجموعة الضابطة الذين درسوا المنهج المعتاد ف

 " .البعدي الختبار مهارات إدارة المعرفة الشخصية

للتحقق من صحة الفرض قامت الباحثة بحساب قيمة )ت( للمقارنة باين متوساطي درجاات 

معرفاة ة في التطبياق البعادي الختباار مهاارات إدارة الالمجموعة التجريبية والمجموعة الضابط

  :ية ، ويتضح ذلك من الجدول التاليشخصال
 (13جدول )

 والضابطة لتجريبيةا تينقيمة )ت( وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطي درجات المجموع

 ةشخصيفي التطبيق البعدي الختبار إدارة المعرفة ال
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البيانات 

 اإلحصائية

 

 التطبيـق

 العدد

 )ن(

المتوسط 

الحسابي 

 )م(

االنحراف 

المعياري 

 )ع(

درجة 

 الحرية

قيمة )ت( 

 الجدولية
 قيمة)ت(

 المحسوبة 

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

حجم 

 التأثير

(d) 0.05 0.01 

المجموعة 

 التجريبية
33 20.94 3.25 

61 2.21 2.77 27.66 0.01 9.87 
ة المجموع

 الضابطة
33 13.04 1.04 

عناد درجاة حريااة  0.01( 27.66يتضاح مان الجادول الساابق أن قيمااة )ت( المحساوبة )

 مماا، (9.87وهاو يسااوي ) 0.8( ، وكذلك يتضح أن حجم التأثير كبير حياث أناه أكبار مان 61)

 فااةالختبااار إدارة المعريادل علااى وجااود فاارق ذو داللااة إحصااائية لصااالح المجموعااة التجريبيااة 

  بحث. وبذلك تم التحقق من صحة الفرض االثاني من فروض ال يةشخصال

متوساااطي درجاااات المجموعاااة ولقااد قامااات الباحثاااة بحسااااب قيماااة )ت( للمقارنااة باااين 

ل كافاي  شخصايةالتجريبية والمجموعة الضاابطة فاي التطبياق البعادي الختباار إدارة المعرفاة ال

 كما يلي : مهارة من مهاراته الفرعية
 (14جدول )

 التجريبية  تينقيمة )ت( وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطي درجات المجموع

  يةشخصوالضابطة في التطبيق البعدي الختبار إدارة المعرفة ال

 في كل مهارة علي حدة

البيانات   

 اإلحصائية

مهارات 

إدارة 

المعرفة 

 الشخصية

المجموعة 

 الضابطة

المجموعة 

 التجريبية

درجة 

 الحرية

)ت( قيمة 

 الجدولية

 قيمة)ت(

 المحسوبة 

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

حجم 

 التأثير

(d) 0.01 0.05 ع م ع م 

التوصل 

 للمعرفة
2.22 1.97 3.29 2.34 61 2.00 2.66 2.45 0.01 0.60 

تأمل 

 المعرفة
2.02 3.54 3.30 5.64 61 2.00 2.66 2.51 0.01 0.60 

تكامل 

 المعرفة
1.97 1.40 3.91 1.55 61 2.00 2.66 2.52 0.01 0.72 

تشارك 

 المعرفة
2.25 2.08 3.58 2.31 61 2.00 2.66 2.44 0.01 0.60 

تطبيق 

 المعرفة
2.88 1.60 3.59 1.42 61 2.00 2.66 2.33 0.01 0.51 

تطوير 

 المعرفة
1.70 9.14 3.27 12.89 61 2.00 2.66 2.61 0.01 0.67 



 التميزمنهج مقترح في رياضيات المرحلة اإلعدادية في ضوء مناهج 

................................................. 

- 1873 - 

يتضااح ماان الجاادول السااابق أن قيمااة )ت( المحسااوبة أكباار ماان قيمااة )ت( الجدوليااة ، 

رة ( فاي كال مهاارة مان مهاارات إدا0.8وكذلك يتضح أن حجم التأثير كبير حياث أناه أكبار مان )

جات ية  والمجموع الكلي . مما يدل على وجود فرق ذي داللة إحصائية بين درلشخصالمعرفة ا

معرفاة مجموعة الضابطة في التطبيق البعادي الختباار مهاارات إدارة الالمجموعة التجريبية وال

والمجمااوع الكلااي لصااالح المجموعااة التجريبيااة . وهااذا يعنااي تحساان أداء تالميااذ  الشخصااية

ال دبفارق  الشخصايةالمجموعة التجريبية في التطبياق البعادي الختباار مهاارات إدارة المعرفاة 

ة وفااي شخصاايمهااارة ماان مهااارات إدارة المعرفااة ال إحصاائياً عاان المجموعااة الضااابطة فااي كاال

 االختبار ككل .

 

 

 ثالثا : اختبار صحة الفرض الثالث  :

رق ذو ال يوجد ف " والذي ينص على ما يلي :لبحث من فروض ا لثبالنسبة للفرض الثا      

لذين ابين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية ( 0.01داللة إحصائية عند مستوی )

طبيق ي التدرسوا المنهج المقترح وتالميذ المجموعة الضابطة الذين درسوا المنهج المعتاد ف

 " . البعدي لمقياس مهارات إدارة الذات

بحساااب قيمااة )ت( للمقارنااة بااين متوسااطي  ةالباحثاا تللتحقااق ماان صااحة الفاارض قاماا

،  تس إدارة الاذالمقياافي التطبيق البعادي والمجموعة الضابطة  درجات المجموعة التجريبية 

 ويتضح ذلك من الجدول التالي :
 (15جدول )

في والضابطة التجريبية تين قيمة )ت( وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطي درجات المجموع

 إدارة الذاتالبعدي لمقياس  التطبيق

البيانات     

 اإلحصائية

 

 التطبيـق

 العدد

 )ن(

المتوسط 

الحسابي 

 )م(

 االنحراف

المعياري 

 )ع(

درجة 

 الحرية

قيمة )ت( 

 قيمة)ت( الجدولية

 المحسوبة 

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

حجم 

 التأثير

(d) 0.05 0.01 

 6.93 166.82 33 التجريبية
61 2.04 2.75 24.51 0.01 8.67 

 2.77 59.69 33 ابطةالض

( وقيمااة )ت( الجدوليااة 24.51يتضااح ماان الجاادول السااابق أن قيمااة )ت( المحسااوبة )

عناد درجاة  0.01( عناد مساتوى ثقاة 2.75وتسااوي ) 0.05( عند مستوى ثقة 2.04تساوي )

 (. 8.67وهو يساوي ) 0.8( ، وكذلك يتضح أن حجم التأثير كبير حيث أنه أكبر من 61حرية )

مماا سابق يتضاح أن قيماة )ت( المحساوبة أكباار مان قيماة )ت( الجدولياة مماا يادل علااى 

لتحقاق . وباذلك تام ا إدارة الاذاتلمقياس وجود فرق ذو داللة إحصائية لصالح التطبيق البعدي 

 .بحثمن فروض ال لثمن صحة الفرض الثا

عاااة بحسااااب قيماااة )ت( للمقارنااة باااين متوساااطي درجاااات المجمو ةالباحثااا تولقااد قامااا

بعااده أفي كل بعاد مان  إدارة الذاتفي التطبيق البعدي لمقياس  والمجموعة الضابطة التجريبية

 كما يلي :
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 (16جدول )

طة بة الضاعوالمجموقيمة )ت( وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية 

 في كل بعد علي حدة إدارة الذاتفي التطبيق البعدي لمقياس 

البيانات   

 اإلحصائية

 

إدارة أبعاد 

 الذات

 التجريبية الضابطة

درجة 

 الحرية

قيمة )ت( 

 الجدولية
 قيمة)ت(

 المحسوبة 

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

حجم 

 التأثير

(d) 0.01 0.05 ع م ع م 

الااااوعي 

 بالذات
14.45 5.32 40.88 5.94 61 2.04 2.75 11.51 0.01 .071  

المراقبة 

 الذاتية
11.30 2.10 32.06 2.55 61 2.04 2.75 12.02 0.01 .251  

التوجيه 

 الذاتي
11.06 3.57 32.21 4.49 61 2.04 2.75 2.04 0.01 .721  

تقاااااااويم 

 الذات
12.21 4.17 33.85 4.08 61 2.04 2.75 1.52 0.01 .541  

تعزيااااااز 

 الذات
10.67 5.05 27.82 4.87 61 2.04 2.75 12.14 0.01 .291  

ل كيتضح من الجدول السابق أن قيمة )ت( المحسوبة أكبر من قيمة )ت( الجدولية فى 

ي كال فا( 0.8، وكذلك يتضح أن حجم التأثير كبير حيث أناه أكبار مان )إدارة الذاتأبعاد مقياس 

ممااا ياادل علااى وجااود فاارق ذي داللااة  ،والمجمااوع الكلااي  إدارة الااذاتبعااد ماان أبعاااد مقياااس 

ي في التطبياق البعاد والمجموعة الضابطة إحصائية بين متوسطى درجات المجموعة التجريبية

ء . وهااذا يعنااي تحساان أداالمجموعااة التجريبيااةلح والمجمااوع الكلااي لصااا إدارة الااذاتلمقياااس 

 ابطةالمجموعاة الضابفارق دال إحصاائياً عان  دارة الاذاتإتالميذ المجموعة التجريبية لمقياس 

 .والمجموع الكلي  إدارة الذاتفي كل بعد من أبعاد مقياس 
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 : رابع: اختبار صحة الفرض الرابعاً 
توجاد عالقاة ال و الذي ينص على ما يلاي : "  بحثمن فروض ال رابعالبالنسبة للفرض 

 بعدي لكالارتباطية موجبة دالة إحصائياً بين درجات تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيق ال

 " . إدارة الذاتومقياس  إدارة المعرفة الرياضياتيةمن اختبار 

بحساااب معاماال االرتباااط بااين درجااات  ةالباحثاا تقاماا الرابااع للتحقااق ماان صااحة الفاارض

تطبياق فاي ال إدارة الاذاتومقيااس  إدارة المعرفاة الرياضاياتيةالمجموعة التجريبية في اختباار 

اط بحسااب معامال ارتبااط بيرساون حياث بلغات قيماة معامال االرتبا ةالباحثا تالبعدي. ولقاد قاما

ة إدارة المعرفاااقة باااين ( وهاااو ارتبااااط دال . مماااا يااادل علاااى أن العـاااـال0.82بينهماااا تسااااوي )

 دالة  . قويةعالقة  الرياضياتية وإدارة الذات

 خامساً : اختبار صحة الفرض الخامس :
توجااد ماان فااروض البحااث و الااذي ياانص علااى مااا يلااي : " ال  الخااامسبالنساابة للفاارض 

بيااق عالقااة ارتباطيااة موجبااة دالااة إحصااائياً بااين درجااات تالميااذ المجموعااة التجريبيااة فااي التط

 البعدي لكل من اختبار إدارة المعرفة الشخصية ومقياس إدارة الذات " .

للتحقق من صحة الفرض الخاامس قامات الباحثاة بحسااب معامال االرتبااط باين درجاات 

يااق المجموعااة التجريبيااة فااي اختبااار إدارة المعرفااة الشخصااية ومقياااس إدارة الااذات فااي التطب

اط ارتبااط بيرساون حياث بلغات قيماة معامال االرتباالبعدي. ولقاد قامات الباحثاة بحسااب معامال 

ة ( وهاااو ارتبااااط دال . مماااا يااادل علاااى أن العـاااـالقة باااين إدارة المعرفااا0.85بينهماااا تسااااوي )

 وإدارة الذات عالقة قوية دالة  . شخصيةال

 : بحث(  تحليل نتائج ال 2)  
، مقارحمانهج المان خاالل تحدياد فاعلياة ال بحاثبتحليل النتائج التي أسفر عنهاا ال ةالباحث تقام

، ةشخصيفة ال، وتحليل نتائج اختبار إدارة المعرإدارة المعرفة الرياضياتيةوتحليل نتائج اختبار 

  .. وفيما يلي توضيح ذلكإدارة الذاتوتحليل نتائج مقياس 

 ج :منهأوالُ : فاعلية ال
 ،إدارة المعرفاااة الرياضاااياتية مهاااراتالمقتااارح فااى تنمياااة  ماانهجولتحديااد فاعلياااة ال

 بحساااب النساابة ةالباحثاا تقاماا ؛إدارة الااذات ية ، ومهاااراتشخصاامهااارات إدارة المعرفااة الو

، الاذات  إدارة المعرفاة الرياضاياتية و مقيااس إدارةالمعدلة للكسب وداللتها فى كل من اختباار 

 والجدول التالى يوضح ذلك :
 (17جدول )

 اختبارإدارة المعرفة الرياضياتية والنسب المعدلة للكسب لبالك وداللتها الختبار 

 مقياس إدارة الذاتو إدارة المعرفة الشخصية 

 الدليل اإلحصائى

 األداة

متوسط درجات 

المجموعة 

التجريبية في 

 القياس القبلي

متوسط درجات 

المجموعة 

التجريبية في 

 القياس البعدي

النهاية 

 العظمى

النسبة 

المعدلة 

 للكسب

الداللة 

 اإلحصائية

اختباااااااااااااااار إدارة 

المعرفاااااااااااااااااااااااااااة 

 الرياضياتية

13.44 32.94 36 6.91 
دالة 

 ً  إحصائيا



 التميزمنهج مقترح في رياضيات المرحلة اإلعدادية في ضوء مناهج 

................................................. 

- 1876 - 

اختباااااااااااااااار إدارة 

المعرفاااااااااااااااااااااااااااة 

 الشخصية

13.21 20.94 24 2.84 
دالة 

 ً  إحصائيا

مقياااااااااااااااس إدارة 

 الذات
60.11 166.82 174 15.47 

دالة 

 ً  إحصائيا

إدارة المعرفااااة يتضاااح مااان الجاااادول الساااابق أن النسااابة المعدلااااة للكساااب الختباااار 

 لتميازامعاايير المقتارح القاائم علاى  مانهج( مما يدل على فاعلياة ال1.20أكبر من )الرياضياتية 

دلاة للكساب كماا النسابة المع ،إدارة المعرفة الرياضياتيةالجوانب التى يقيسها اختبار تنمية فى 

القاائم  ( مما يدل على فاعلياة المانهج المقتارح1.20الختبار إدارة المعرفة الشخصية أكبر من )

ة النسبا أيضً  ةشخصيعلى معايير التميز فى تنمية الجوانب التى يقيسها اختبار إدارة المعرفة ال

مقتارح علاى فاعلياة البرناامج ال ( مماا يادل1.20مان ) أكبرمقياس إدارة الذات لالمعدلة للكسب 

تج مان ، ونساتن إدارة الاذاتالجواناب التاى يقيساها مقيااس  تنمياةفى  معايير التميزالقائم على 

 ً ارات مها تنمياةوعلاى مساتوى الفاعلياة فهاو فعاال فاى  ،ذلك أن البرنامج له تأثير دال إحصاائيا

 .جريبيةالمجموعة التتالميذ  لدىو أبعاد إدارة الذات  والشخصية إدارة المعرفة الرياضياتية

 :إدارة المعرفة الرياضياتيةثانياً : تحليل نتائج اختبار 
والمجموعاااة بحسااااب متوساااط درجااات تالمياااذ المجموعاااة التجريبياااة  ةالباحثااا تقاماا

هاارات إدارة المعرفاة الرياضاياتية والم مهااراتمن  مهارةفى التطبيق البعدى في كل الضابطة 

 تيةمهااارات إدارة المعرفااة الرياضاايا، ثاام إيجاااد النساابة المئويااة لمتوسااط كاال مهااارة ماان  ككاال

 لكلي ، والجدول التالى يوضح ذلك: والمجموع ا
 ( 18جدول )

هارات متبار التجريبية فى التطبيق البعدى الختين الضابطة والنسبة المئوية ألداء تالميذ المجموع

  إدارة المعرفة الرياضياتية

 المجموعة الضابطة مهارات إدارة المعرفة الرياضياتية
المجموعة 

 التجريبية

 %89.8 %43.2 اكتساب المعرفة الرياضياتية

 %97.5 %44.5 تكامل المعرفة

 %90.3 %43.3 تجزيل المعرفة

 %96.0 %35.5 نشر المعرفة ومشاركتها

نمذجة المعرفة واستخدامها في حل 

 المشكالت

39.5% 90% 

 %89.8 %17.8 تجديد المعرفة وتطويرها

 %91.5 %37.25 المجموع الكلى

يتضااح ماان الجاادول السااابق : تحساان أداء تالميااذ المجموعااة التجريبيااة فااى التطبيااق 

 : يالويوضح ذلك الشكل الت ،والمجموع الكلي مهارات إدارة المعرفة الرياضياتيةفي  يالبعد
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أداء ( : 3)

 لبعدىا التجريبية فى التطبيقتين الضابطة والمجموعتالميذ 

 إدارة المعرفة الرياضياتيةالختبار 
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 في وعة التجريبية عن المجموعة الضابطةيتضح من الشكل السابق تفوق تالميذ المجم 

 ختبار مهارات إدارة المعرفة الرياضياتيةالتطبيق البعدي ال

 ية:شخصتحليل نتائج اختبار إدارة المعرفة ال ثالثاً :
قاماات الباحثاااة بحسااااب متوساااط درجااات تالمياااذ المجموعاااة التجريبياااة والمجموعاااة 

 ية والمهااراتشخصاالضابطة فى التطبيق البعادى فاي كال مهاارة مان مهاارات إدارة المعرفاة ال

ية شخصااالمعرفااة الككاال، ثاام إيجاااد النساابة المئويااة لمتوسااط كاال مهااارة ماان مهااارات إدارة 

 والمجموع الكلي، والجدول التالى يوضح ذلك :
 (19جدول )  

التجريبية فى التطبيق البعدى الختبار مهارات الضابطة و تينالنسبة المئوية ألداء تالميذ المجموع 

 ة شخصيإدارة المعرفة ال

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة يةشخصمهارات إدارة المعرفة ال

 %82.2 %55 معرفةالتوصل لل

 %82.5 %50.5 تأمل المعرفة

 %97.7 %49.2 تكامل المعرفة

 %89.5 %56.2 تشارك المعرفة

 %89.8 %72 تطبيق المعرفة

 %81.7 %42.5 تطوير المعرفة

 %87.45 %54.33 يالمجموع الكل

 أداء تالميااذ المجموعااة التجريبيااة فااى زيااادة مسااتوىيتضااح ماان الجاادول السااابق : 

ل ية والمجماوع الكلاي . ويوضاح ذلاك الشاكشخصاالتطبيق البعدى في مهاارات إدارة المعرفاة ال

 : يالتال

 
 التجريبية فى التطبيق البعدى تين الضابطة و( : أداء تالميذ المجموع4شكل )

 يةشخصالختبار إدارة المعرفة ال

الضابطة في  يتضح من الشكل السابق تفوق تالميذ المجموعة التجريبية عن المجموعة

 التطبيق البعدي الختبار مهارات إدارة المعرفة الشخصية.

 : إدارة الذاتثالثاً : تحليل نتائج مقياس 
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والمجموعاااة بحسااااب متوساااط درجااات تالمياااذ المجموعاااة التجريبياااة  ةالباحثااا تقاماا

المئوياة  ثام إيجااد النسابة مقياس إدارة الذاتفى التطبيق البعدى في كل بعد من أبعاد الضابطة 

 يوضح ذلك :  يوالمجموع الكلي، والجدول التال إدارة الذاتلكل بعد من أبعاد 
 (20جدول )

 التجريبية فى التطبيق البعدى تين الضابطة والنسبة المئوية ألداء تالميذ المجموع

  إدارة الذاتلمقياس 

 التجريبية المجموعة المجموعة الضابطة إدارة الذاتأبعاد 

 %97.3 %34.4 الوعي بالذات

 %97.2 %34.2 المراقبة الذاتية

 %97.6 %33.5 التوجيه الذاتي

 %94.0 %33.9 تقويم الذات

 %92.7 %35.5 تعزيز الذات

 %95.87 %34.30 المجموع الكلى

إدارة الاااذات يتضاااح مااان الجااادول الساااابق : تحسااان أداء تالمياااذ المجموعاااة التجريبياااة فاااي      

 : يوالمجموع الكلي . ويوضح ذلك الشكل التال

 
 ترة الذاإداالتجريبية فى التطبيق البعدى لمقياس تين الضابطة وأداء تالميذ المجموع ( :5شكل )

 طة فييتضح من الشكل السابق تفوق تالميذ المجموعة التجريبية عن المجموعة الضاب     

 التطبيق البعدي لمقياس مهارات إدارة الذات.

 : بحث(  تفسير نتائج ال 3 

 : إدارة المعرفة الرياضياتيةأوال : تفسير نتائج اختبار 
ء يمكاان تفسااير تفااوق أداء تالميااذ المجموعااة التجريبيااة فااي التطبيااق البعاادي علااي أدا

 ةثإن الباح، ولذا ف إدارة المعرفة الرياضياتيةفي اختبار  أقرانهم من تالميذ المجموعة الضابطة

 مياازمناااهج التالقااائم علااى  ماانهج المقتاارحعاازي هااذا الفاارق فااى النتااائج البعديااة إلااى تقااديم الت

 للمجموعة التجريبية  .

رات مهاافاي تنمياة  منااهج التميازالمقترح القاائم علاى   ة فاعلية المنهجرجع الباحثتو

 ة :األسباب التالي الصف األول اإلعدادي إلىلدى تالميذ  إدارة المعرفة الرياضياتية
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ً  التالميذ أكسبت -1  ، القاةالع ذات ويركباون األفكاار ويحللون يدركون جعلهم معنى ذا أسلوبا

ة المعرفا علاى اعتمااداً  الجديادة المعرفاة ويفسارون شامولية نظارة األفكاار إلاى وينظارون

 .المعرفية بنيتهم في الموجودة القبلية

ماا األنشطة التي تم تصميمها ساعدت التالميذ على اساتنتاج خاواص األشاكال الهندساية م -2

 . اكتسابهم للمعرفة الرياضياتيةأسهم فى تحسين 

 جعل التعلم أبقى أثراً . المنهج المقترحالتعلم من خالل العمل المتوفر فى  -3

نمياة تثم أسهم فاى  التالميذ على إطالق إبداعاتهم والعمل بجد ومن المنهج المقترحساعد  -4

 . قدرتهم على تطوير معرفتهم وتجديدها

نشااطة أتاااح الماانهج المقتاارح المعااد فااي ضااوء مناااهج  التميااز للتالميااذ أداء العديااد ماان األ -5

 .تهم على تطبيق المعرفة رلتى عملت على تطوير قداالتعليمية 

وتكاملااه مااع مااا درسااه التالميااذ ومااا سيدرسااونه فااي المراحاال  يعمااق المحتااوى العلماا  -6

 . ساعد على تنمية قدرتهم على تكامل المعرفة خرىالدراسية اال

شااجع الماانهج المقتاارح التالميااذ علااى الحااوار والنقاااش ، وإعطااائهم فرصااة للتفكياار فااي  -7

 اتيةالمقاصد وراء ما يقوماون باه مان أنشاطة مماا مكانهم مان اساتيعاب المعرفاة الرياضاي

 بالشكل المطلوب.

ن ولااو لاام تكاا ىاعتمااد الماانهج المقتاارح علااي تقباال المعلاام ماان التالميااذ جميااع أفكااارهم حتاا -8

 .المطلوب، مع محاولة تصحيحها باألساليب التربوية الصحيحة  ىبالمستو

ة بنااء متغيار عادم ثباات المعرفاة فهاىإدراكهم لمعرفة من خالل العمل واكتساب التالميذ لل  -9

حد أهم أبعد تجديد المعرفة وتطويرها ، والذى تعتبر ، مما دعم على ما يظهر من ابتكارات

 أبعاد إدارة المعرفة الرياضياتية .

ج المقتارح مجموعاة مان األنشاطة ذات طبيعاة أكاديمياة شايقة ، تساتثير فاي مانهتضمن ال -10

ناحياة  كشاف واإلباداع فيهاا مانالتالميذ الرغبة في دراسة المادة من ناحية وحبها واالست

 . تجديد المعرفة الرياضياتية وتطويرهامما ساعدهم على تنمية مهارة  أخرى؛

قاهاا عملت التغذياة الراجعاة والتقاويم المساتمر خاالل تادريس المانهج المقتارح والتاى يتال -11

 ضياتية. الرياالتلميذ من المعلم ومن أقرانه على تحسن أداء التالميذ في اكتساب المعرفة 

خرجاات إعاادة التفكيار فاي المحياث االهتماام بهج التميز تقديم منهج مقترح قائم على منا  -12

 .تناسب مع متطلبات صناعة المعرفة، وإثبات الذات ؛ األمر الذيالتعليمية

لاى عساعد المنهج المقترح على تبديل االهتماام مان التركياز علاى المحتاوى إلاى التركياز  -13

 الفهم، مما ساعد على مراجعة وتحديث المعرة الخاصة بمادة الرياضيات . 

العديد من الدراسات السابقة كدراسة ) عالم ، نتائج الحالي مع بحث واتفقت نتائج ال    

مهام الويب بطرق تعاونية أكثر فاعلية في تنمية مهارات  ( والتى أكدت على أن تنفيذ2013

 تبتكليف التالميذ بأنشطة تعاونية، كما اتفق يالحال بحثاليه ال ىإدارة المعرفة ، وهذا ما سع

( في استخدمها  لحل المشكالت بطرق في تنمية مهارات إدارة 2015مع دراسة ) الجاسم ، 

؛ Lengyel 2018 ,؛2018) رحمة ،  كالً من اسةاتفقت تلك النتيجة مع درالمعرفة، كما 

Miller,2018)  والتى أكدت على فاعلية البيئة التعليمية التشاركية في تنمية الجوانب

بيئة  الحالي بتوفير بحثإليه ال ىالمعرفية واألدائية لمهارات إدارة المعرفة ، وهذا ما سع

ً الرياضياتية، واتفق، لتبادل ونشر المعرفة  facebookتشاركية من خالل  مع دراسة )  ت أيضا

نشطة تتحدى عقول أل يالحال بحث( في استخدام الTyack 2019,؛2019عبد الخالق ، 
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المتعلمين وتعتمد على التفاعل بينهم والتنافس سواء بشكل فردي أو زوجي أو جماعى مما 

 .ساعد على تنمية مهارات إدارة المعرفة لدى التالميذ في مادة الرياضيات

 ارات إدارةواختلف البحث الحالي عن الدراسات واألبحاث السابقة في اهتمامه بتوظيف مه     

ية، رياضياتواستخالص قائمة لمهارات إدارة المعرفة ال، في مجال تربويات الرياضياتالمعرفة 

 وتنميتها باستخدام منهج مقترح قائم على أحد المناهج العالمية "مناهج التميز".

 ية :شخصتفسير نتائج اختبار إدارة المعرفة الثانياً : 
ء يمكاان تفسااير تفااوق أداء تالميااذ المجموعااة التجريبيااة فااي التطبيااق البعاادي علااي أدا

لباحثاة اة ، ولاذا فاإن شخصايأقرانهم من تالميذ المجموعة الضابطة فى اختبار إدارة المعرفة ال

تميااز النتااائج البعديااة إلااى تقااديم الماانهج المقتاارح القااائم علااى مناااهج ال تعاازي هااذا الفاارق فااى

 للمجموعة التجريبية  .

ارات وترجع الباحثة فاعلية المنهج  المقترح القاائم علاى منااهج التمياز فاي تنمياة مها

 ية لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي إلى األسباب التالية :شخصإدارة المعرفة ال

ً أ التالميذ باكسإ -1  ، القاةالع ذات ويركباون األفكاار ويحللاون يدركون جعلهم معنى ذا سلوبا

ة المعرفا علاى اعتمااداً  الجديادة المعرفاة ويفسارون شامولية نظارة األفكاار إلاى وينظارون

   .المعرفية بنيتهم في الموجودة القبلية

 ذاوهاات مرتبطة بالجوانب الحياتية للتالمياذ الموضوعات التى تم اختيارها وهى موضوع -2

ى ، كماا سااعد علا جعل التالميذ يكتسبون المعلومات المتضامنة فيهاا بشاكل أيسار وأساهل

 ة وتطبيقها. شخصيتنمية قدرتهم على اكتساب المعرفة ال

ه التلمياذ لان المنهج المقترح القائم على مناهج التميز يقوم على دور المعلم والتلمياذ ، وإ -3

عدهم فاي الميذ علي إدراك بنيتهم المعرفية وساالدور األكبر في هذه المنهج مما ساعد الت

 التعامل مع المشكالت سواء في الحياة اليومية أو في المواد الدراسية. 

وح أسلوب العمل داخل الفصل يقوم علاى التعااون باين التالمياذ . و الاذي مان شاأنه باث ر -4

ه عمل من شأن، والذي التنافس بين المجموعات ، و تنمية عالقات اجتماعية بين التالميذ 

 . على تبادل المعرفة ومشاركتها

مختلفاة توفير فرصة للتالميذ للتعامل مع خبرات متنوعة من خالل الوساائط اإللكترونياة ال -5

 ساعد على تطور معرفتهم الشخصية.

 ؛2014حمادة، ؛Xiong,2012؛Zhang,2010 كالً من مع دراسة تلك النتائج واتفقت     

قدمه نظام يجمع بين التعلم الرسمي الذي ي البحث الحالي في استخدام( 2015السالمي ، 

وين ى تكمما يعمل عل ؛والتعلم غير الرسمي الناتج من تشارك المتعلمين مع المعلم ،المعلم

 )راسة اتفقت مع د، كما شبكة من المعارف تعمل على تنمية مهارات إدارة المعرفة الشخصية

م تي أو تقويلي بعمليات التقويم سواء التقويم الذاالحا بحثال( حيث اهتم 2017عبد السالم ، 

ً اتفقت مع دراسة ) لي الحا بحث( حيث توجه ال2019توني ، ؛ Straw,2013األقران، أيضا

ً ا وذاتيترونيً لكإلكترونية يستخدمها المتعلم في المنزل ليتعلم إإلى قيام المعلم بإعداد مواد  في  ا

ة لتعليميشطة اا من خالل استخدام االنمه المتعلم ذاتيً المنزل، ثم يقوم المعلم بتدعيم ما تعل

 2017,؛647، 2012) الفار،  ، كما اتفقت معوالتعلم التعاوني والمناقشة داخل الفصل

Wright)  في تنمية المواهب الفردوالذي أكد على أن ً ث ية، حيالعمل الجماعي رافداً قويا

د على ا يساعوتضاف إلى خبرة المتعلم الفردية ممتظهر التغذية الراجعة في التعلم التشاركي، 

 .تنمية مهارات إدارة المعرفة الشخصية
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معرفة رة الواختلف البحث الحالي عن الدراسات واألبحاث السابقة في تنميته لمهارات إدا    

ارة إلد االشخصية في مجال تربويات الرياضيات ، حيث اقتصرت الدراسات السابقة على تنميته

الي في البحث الحفي مجال تكنولوجيا التعليم، باإلضافة إلى قياسها  الشخصية المعرفة

 باستخدام اختبار ؛ بينما اتجهت الدراسات السابقة إلى قياسها باستخدام مقياس. 

 : إدارة الذاتثانياً : تفسير نتائج مقياس 
 علااي أداءيمكاان تفسااير تفااوق أداء تالميااذ المجموعااة التجريبيااة فااي التطبيااق البعاادي 

ي هاذا ولاذا فاإن الباحثاة تعاز،  إدارة الاذاتمقيااس أقرانهم من تالميذ المجموعة الضابطة فاى 

موعااة الفاارق فااى النتااائج البعديااة إلااى تقااديم الماانهج المقتاارح القااائم علااى مناااهج التميااز للمج

 التجريبية  .

رات ياة مهااوترجع الباحثة فاعلية المنهج  المقترح القاائم علاى منااهج التمياز فاي تنم

 إدارة الذات لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي إلى األسباب التالية :

 سايكونماه التلميذ بأن ما يتعل إدراكعلي  مناهج التميزالمقترح القائم على  المنهجاعتمد  .1

ى يالاذات إدارة الذات وهو الاوع، والذى يعتبر أحد أهم أبعاد  ما بعديتعلمه فيسأساس لما 

اسااة ، وأنااه يحتاااج للمفاااهيم والعمليااات الرياضااية التااي يتعلمهااا فااي در وتحديااد األهااداف

وأنهااا سااتجعلهم يتعلمونهااا بسااهولة  ،ماان التعلاايم ىموضااوعات رياضااية فااي مراحاال أعلاا

 ويسر ، وأن ما يتعلمونه سيفيدهم في حياتهم اليومية . 

 ساعد المنهج المقترح كل تلمياذ علاى تحدياد الهادف الخااص باه ، مماا سااعد علاى زياادة .2

قاه لهاذا الدافعية والرغبة لبلوغ الهدف ، كذلك تحديد المعياار الاذي يقبلاه لنفساه فاي تحقي

ياار، الهدف ، واألمر الذي ترتاب علياه العمال الجااد مان قبال كال تلمياذ للوصاول لهاذا المع

ماان يراقااب نفسااه ويسااجل مسااتوى أدائااه، ويقاايم مسااتوى حقيقااه كااذلك كااان التلميااذ هااو 

ة للهاادف، ويحاادد لنفسااه المكافااأة والعقاااب المناسااب لهااذا األداء، ممااا ساااعد علااى تنمياا

 مهارات إدارة الذات.

نافساة اد مان األثار اإليجاابي للمانهج المقتارح، حياث المزالمشاركة بين التالميذ وبعضهم  .3

ماا شاجع مهدافه التى حددها وتالقيه المكافاأة المناسابة؛ فيما بينهم في وصول كل تلميذ أل

 . باقي التالميذ على  محاولة تحقيق أهدافهم ومراقبة ذواتهم للوصول لهذه األهداف

ل تلميذ كربط األنشطة التعليمية المتضمنة بالمنهج المقترح بمناشط الحياة اليومية ساعد  .4

 على زيادة قدرته على التوجيه الذاتي.

وعي من حقاائق، والا موإدراك ما يدور حوله التالميذ على استيعاب منهج المقترحساعد ال .5

، تأمالفي الحصول على المعلومات واكتسابها من خالل القيام بالتجاارب أو بالمالحظاة وال

بواسااطة مراقبااة مااا قااام بااه اآلخاارين  بهااا التوصاال للمعرفااة والااوعيكمااا ساااعدهم علااى 

  .واالطالع عليه والتمعن في ما توصلوا إليه من استنتاجات

ساااعد الماانهج المقتاارح والقااائم علااى مناااهج التميااز إلااى مساااعدة التالميااذ فااي تحملهاام  .6

 لمسؤلية تعلمهم؛ من خالل التقويم المستمر.

اعي ، لم ساواء بشاكل فاردي أو جماأتاح المنهج المقترح للتالميذ فرصة القيام بعملياة الاتع .7

 وااختيار نمط التقويم المناسب. 

مااع مااا أوصاات بااه العديااد ماان الدراسااات السااابقة بحااث الحااالي واتفقاات نتااائج ال      

(  2018؛ الجمال ومطار ،  2017سالمان ، ؛ Sauceda,2011 ,Green,2014كدراسة )

مع نتائج  بحثال اكذلك تتفق نتائج هذحيث التأكيد على أهمية تنمية مهارات إدارة الذات ، 
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أكدت على وجود  ي( والت2020محمود ، ؛ Penney,2010كدراسة )العديد من الدراسات 

عالقة ارتباطية موجبة بين تنمية مهاارات إدارة الاذات و ارتفااع مساتوى الكفااءة الذاتياة، 

له باالغ األثار فاي والتي اكدت أن استخدام التعلم المدمج كان ( 2017كذلك دراسة ) أحمد، 

الحاالي حياث  بحاث، وهذا ما اعتماد علياه ال تنمية إدارة الذات لدى طالب المرحلة الثانوية

  .المزج بين الجانب اإللكتروني والجانب التقليدي في التعلم

الاذات  اتجاهه إلى تنمياة مهاارات إدارةواختلف البحث الحالي عن األبحاث السابقة في     

 يز.رياضيات، وتنميتها باستخدام منهج مقترح قائم على مناهج التمفي مجال تربويات ال

 : بحث(  توصيــات ال 4)  
 : يلي بمايمكن التوصية بحث ال نتائج ضوء في

 امختلاف المراحال التعليمياة لما  فاي واساع نطااق واساتخدامهما علاى مناهج التميزتبني  -1

 .نحو التعلم  التالميذ دافعية وزيادة وإثارة متعة من حققهت

 . مناهج التميز استخدام حول الرياضيات تدريبية لمعلمي دورات عقد -2

كيفيااة تنميااة مهااارات إدارة المعرفااة  حااول الرياضاايات تدريبيااة لمعلمااي دورات عقااد -3

 ية ومهارات إدارة الذات لدى تالميذهم.شخصالرياضياتية وال

تية تساعد على تنمية مهارات إدارة المعرفة الرياضاياتضمين مقررات الرياضيات أنشطة  -4

 . ية ومهارات إدارة الذات .شخصوال

 إنشاء معمل للرياضايات بالمادراس مجهاز بوساائل تعليمياة ، وأدوات ملموساة ، وأجهازة -5

إدارة  واساتخدامها فاي تنمياة مهااراتتكنولوجية ، وبرامج تعليمية تدريب التالميذ عليها 

 .ة.المعرفة الرياضياتي

فااى معالجااة الموضااوعات  معاارفتهم وإدارتهااا بشااكل فعااالتاادريب التالميااذ علااى اسااتخدام  -6

 الرياضية ؛ مما يساعدهم على إطالق إبداعاتهم . 

 (  البــحوث المقترحـــة: 5) 
 :لتالية بإجراء البحوث االقيام  ةترح الباحثقتمن نتائج  بحثفى ضوء ما توصل إليه ال

مياة نماذج تدريسية مقترحة في الرياضايات قائماة علاى منااهج التمياز فاي تنأثر استخدام  -1

ميااة القادرة علااى تنظايم الااذات ، وتن جواناب أخاارى لادى تالميااذ المرحلاة اإلعداديااة مثاال :

، وتنمياة  ،وتنمية المهارات البحثياة االنتاجي، وتنمية مهارات التفكير  التصميميالتفكير 

  .المهارات الحياتية

 وث تتناول طرق وأساليب تدريسية أخرى أخرى من الممكن أن تسهم في تنمياةإجراء بح -2

 :مثاال مراحاال تعليميااة مختلفااة  فااي، لاادى التالميااذ  مهااارات إدارة المعرفااة الرياضاايتية

 ....الرحالت المعرفية عبر الويب ، موقع تعليمي تفاعلي، بيئة تعليمية تشاركية

ة الرياضاااياتية لااادى التالمياااذ بالمراحااال مساااتوى مهاااارات إدارة المعرفااادراساااة لتحدياااد  -3

 التعليمية المختلفة . 

دارة إوتنمية مهارات  التربية اتكليإعداد معلمي الرياضيات باسات حول تطوير برامج در -4

 .المعرفة الرياضياتية والذاتية ومهارات إدارة الذات لديهم
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 :مراجعال
 أوالً: المراجع العربية: 

معلم ، مجلة (.مهارات إدارة الذات وعالقتها بالتوافق المهني لل2012مسلم، محمود أحمد أحمد.) أبو

 .18 – 212(،24بحوث التربية النوعية ، جامعة المنصورة ، )

رات إدارة ( . برنامج تدريبي لمعلمات التربية الخاصة لتنمية مها 2018األتربي، رضا محمد طه.) 

 ين عقليا ، جمعية الثقافة من أجل التنمية الذات لدى األطفال المعاق

مهارات  نمطى الفصل المقلوب )النمطى / المزدوج( وعالقتهما بتنمية2019توني، محمد ضاحي محمد 

 تعليمإدارة المعرفة الشخصية والمثابرة األكاديمية لدى طالب قسم تكنولوجيا ال

عة ، جاملتربية النوعيةالمصدر، مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية ، كلية ا

 .79-1( ، 22المنيا ،)

م عليم والتعل( . فاعلية برنامج تدريبى قائم على معايير جودة أساليب الت2015الجاسم، منال حسن .)

ائية البتدالتنمية مهارات إدارة المعرفة لدى معلمات المواد االجتماعية فى المرحلة 

بوية التر راسات االجتماعية ، الجمعيةبمملكة البحرين ، مجلة الجمعية التربوية للد

 .190 – 210(،  68للدراسات االجتماعية ، )

نمية بعض ت(. فاعلية برنامج قائم على التعلم المستند للدماغ في 2014جودة، سامية حسين محمد.) 

ضيات عادات العقل و مفهوم الذات االكاديمي لدى الطالب ذوي صعوبات تعلم الريا

يات ة ، مجلة تربويات الرياضيات ، الجمعية المصرية لتربوبالمرحلة االبتدائي

 .6 – 78( , 8) 17الرياضيات، 

 بعض على ئمةقا التشاركى اإللكترونى للتعلم بيئة تصميم (. أثر2014إبراهيم .) إبراهيم أمل حمادة،

ً لمبادئ 2الويب أدوات  معرفةال إدارة مهارات تنمية على التواصلية النظرية وفقا

 ابطةالنفس ، ر وعلم التربية في عربية اآللى، دراسات طالب الحاسب لدى الشخصية

  .148-8( ، 56العرب ، ) التربويين

 لتنمية نترنتاإل عبر تشاركى تعلم بيئة استخدام فاعلية :(.2018.) إبراهيم محمود سامى ابتسام رحمة،

 اساتالتجارة ، دربكليات  العليا الدراسات طالب لدى المعرفة إدارة بعض مهارات

الجامعي،  التعليم تطوير ، مركز التربية كلية ، شمس عين الجامعي، جامعة التعليم في

(39 ،)433-440. 

ارات ادارة (. العالقة بين مستوى اتقان مه2011الزاكي، منى مصطفى و الشامي، إيناس عبد المعز.) 

زهر، ة األالمنزلي جامع الذات واالداء التدريسي للطالبة المعلمة في كلية االقتصاد

لعالي تعليم اتطوير برامج ال -الدولي الثالث  -المؤتمر العلمي السنوي العربي السادس 

النوعي في مصر والوطن العربي في ضوء متطلبات عصر المعرفة ، جامعة 

 (.1المنصورة ، كلية التربية النوعية ، )

تشاركية "  - ةطريقتين لتنفيذ مهام الويب " فردي( . أثر استخدام 2018الزهرانى، سهير خالد حسن .) 

جلة محه ، لتنمية بعض مهارات إدارة المعرفة لدى مديرى مدارس الثانوية بمنطقة البا

 .622 – 644( ، 11) 34كلية التربية ، جامعة أسيوط ، 

 والعشروندي ( . نحو مناهج مطورة من أجل التميز ، المؤتمر العلمي الحا2009السعيد، رضا مسعد .) 

ناهج تطوير المناهج الدراسية بين األصالة والمعاصرة ، الجمعية المصرية للم -

 21س، وطرق التدريس ،  الهيئة المسؤولة: الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدري

 (1  ، )76-102. 

مصر م في (. المناهج القائمة على التميز: مدخل معاصر لتطوير التعلي2015السعيد، رضا مسعد .) 

في  والوطن العربي ، المؤتمر العلمي الرابع والعشرون: برامج إعداد المعلمين

 .182-153الجامعات من أجل التميز ، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس ، 
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الوطن و( . تطوير تدريس الرياضيات في مصر 2015السعيد، رضا مسعد و عبد الحي، زيزي السيد.) 

م م وتعلالتميز ، المؤتمر العلمي السنوي الخامس عشر: تعليالعربي في ضوء معايير 

ويات الرياضيات وتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين ، الجمعية المصرية لترب

 .  202-176الرياضيات ،

 التعلم ةبيئ الستخدام مقترحة بنائية تعليم استراتيجية (. تصميم2015حامد.) حسن زينب السالمي،

 المنتجات وإنتاج الشخصية المعرفة إدارة مهارات تنمية ىوأثرها عل الشخصية

 الجمعية لومات،التعليم والمع تكنولوجيا شعبة طالبات لدى والمهارات األدائية التعليمية

 . 98-3(، 3)25التعليم،  لتكنولوجيا المصرية

 وأثر العالمية التجارب ضوء في الرياضيات منهج تطوير (.2018.)دالعزيزعب حمدهللا ربيع الشاذلی،

 في لميالع البحث مجلة ،اإلعدادية المرحلة تالميذ لدى الرياضياتية القوة تنمية في ذلك

 .402-371، (10)19،كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية التربية

فاعلية التعلم التشاركي اإللكتروني المتمايز في تنمية مهارات  (.2019.) الشحات، سوزان محمود محمد

رسالة دكتوراه، إدارة المعرفة الشخصية ونواتج التعلم لدى طالب تكنولوجيا التعليم، 

  كليــــة التربيــــــة النوعية، جامعة عين شمس.

منهج الرياضيات بالمرحلة المتوسطة من وجهة  (. تقويم2016.) شالل شارع سعود نشمي الظفيري،

، كلية التربية،  التربوية العلوم في التربية كلية مجلةبها، نظر معلمي الرياضيات وطال

 .253-223 (،3)40جامعة عين شمس، 

 أمهات لدى وتقديرها الذات إدارة تنمية في أسري إرشاد برنامج فعالية (.2018 .)عبدالناصر القرالة،

، اإلنسانية العلومو لألبحاث النجاح جامعة مجلة ،الكرك محافظة في التوحديين األطفال

 .3-1( , 1)32 ، جامعة النجاح الوطنية

وكي في تنمية بعض مهارات فاعلية برنامج إرشادي معرفي سل(. 2016.) غازي طه علي المطري،

 مجلة إدارة الذات لتحسين التوافق المهني لدى عينة من معلمي األطفال المعاقين فكرياً،

 .72-119(، 2)16جامعة كفر الشيخ،  ،التربية كلية

إدارة  مهارات لتنمية التنافسى التعلم على قائم برنامج (.2019هللا .) عوض إبراهيم سامح عبدالخالق،

 جلةالمنطق ، م فى مادة الثانوية المرحلة طالب لدى المتشعب والتفكير المعرفة

سات االجتماعية، الجمعية المصرية لتربويات الدرا للدراسات التربوية الجمعية

 . 109-38(، 110االجتماعية،)

 المعلومات تجهيز نظرية على قائم مطور إلکترونی بورتفيليو بناء (.2017.)محمد  أسامة عبدالسالم،

 شخصيةال المعرفة إدارة مهارات تنمية فی وأثره األقران وتقويم والتقويم الذاتی

 التکنولوجية التنمية باإلنترنت، جمعية للتعليم الدولية رفی، المجلةالمع وتقليل العبء

 .275-119والبشرية، 

ئم على مناهج (. فاعلية برنامج في الرياضيات الحيوية قا 2019عبدالصادق، عمرو أحمد عبدالستار .) 

ية التميز في تنمية مهارات حل المشكالت والحس الرياضي لدى طلبة كلية الترب

 22 المصدر، مجلة تربويات الرياضيات، الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات ،

(8, )302-314. . 

 تنمية على تعاونية - فردية الويب مهام تنفيذ طريقة اختالف (. أثر2013أحمد .) جابر إسالم عالم،

 ةالمصري المدارس، الجمعية مديري لدى نحوها واالتجاه إدارة المعرفة مهارات

 .45-3(، 4)23 التعليم، لتكنولوجيا

 المكاني البصري المدخل ضوء في الرياضيات منهج تطوير (.2011.)محمد محمود ميرفت علي،

 مجلة،  ضعاف السمع بالمرحلة االبتدائية و الصم تالميذ لدى الحياتية المهارات يةلتنم

 . 215-242( ، 21، )باإلسماعيلية التربية كلية
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ية فى مرحلة (. تطوير منهج العلوم لتحقيق متطلبات الخطة االستراتيج2017.) غانم، تفيده سيد أحمد

تالميذ اب الالتعليم األساسى فى ضوء أبعاد جودة المناهج اليابانية وفاعليتة فى اكتس

جمعية ، ال المفاهيم العلمية وقيم مجتمع المعرفة ، المجلة المصرية للتربية العلمية

 .66-1(، 8) 20المصرية للتربية العلمية 

 مقترح تصور ( .2018 .) ابراهيم عبدالفتاح الشحات محمد قنصوة،

 األول الدراسي الفصل اإلعدادية بالمرحلة الرياضيات مناهج لتوزيع

 الرياضيات وتعلم تعليم تطوير ،عشر السادس السنوي لعلميا المؤتمر ، والثاني

 .440-423، الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات،  الجودة ثقافة لتحقيق

امعة الدول ج: المنظمة العربية للتنمية اإلدارية. إدارة المعرفة . (2005.)صالح الدين، الكبيسي 

 .العربية

مرحلة تقويم محتوى منهج الرياضيات بالصفوف العليا من ال (.2019.)سالم محمد علي المالكي،

، الجمعية  الرياضيات تربويات مجلة، االبتدائية في ضوء مكونات البراعة الرياضية

  .295-253 ،(8)22المصرية لتربويات الرياضيات 

 بد العزيز،( . مجتمع المعرفة العربي ودوره في التنمية، جامعة الملك ع2004العلمي )مجلس البحث 

 مجلس البحث ، االصدار األول

 مبادئ ضوء في اإلعدادية للمرحلة الرياضيات منهج تطوير(.2018).فاوي حلمي هللا خلف محمد،

 عشر: السادس السنوي العلمي المؤتمر، العقل عادات بعض لتنمية "كورت" برنامج

الجمعية المصرية لتربويات ، الجودة ثقافة لتحقيق الرياضيات وتعلم تعليم تطوير

 .264-244الرياضيات، 

اهج التميز فى العلوم البيئية فى ضوء من(. فاعلية تدريس منهج 2019محمد، رانيا محمد إبراهيم .)

لمجلة ية ،التنمية المهارات الحياتية والتحصيل لدى طالب الفرقة األولى بكلية الترب

 .98- 47( ,6) 22المصرية للتربية العلمية ، الجمعية المصرية للتربية العلمية ، 

ني التوافق المهلكفاءة الذاتية و(. مهارات إدارة الذات وعالقتها با2020محمود، إيمان عبدالوهاب .) 

لمصرية االجمعية  ، المجلة المصرية للدراسات النفسية ، معلمي التربية الخاصة لدى

 .85-1(، 106)30 ، للدراسات النفسية

 ءضو في التجارية الثانوية بالمدرسة الرياضيات منهج . تطوير(2015). حسين  صابر محمود،

 عين جامعة التربية جامعة عين شمس ،  كلية ةمجل المهنية للطالب .  اإلحتياجات

  .128-86، (4)9،  شمس

لذات في ا(. فعالية برنامج تدريبي لتنمية مهارات إدارة 2018.) مطر، عبد الفتاح رجب علي محمد

 الحركة وتشتت إضطراب اللغة البراجماتية لدى األطفال ذوي إضطراب فرط خفض

 . 99-14 ، (4)34أسيوط ،  ,جامعة ، ، مجلة كلية التربية اإلنتباه

 تقنيات، دبي.( . إدارة المعرفة علمياً، أفضل الممارسات واالفكار وال2015مؤتمر إدارة المعرفة ) 

تدعيم اإلبداع ل(. مشاركة المعرفة ونقلها وإدارتها 2015مؤتمر نظم المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات )

 دارية، القاهرة. والتنمية الوطنية، أكاديمية السادات للعلوم اإل

 الصحة على وأثره الذات إدارة تنمية في التكاملي العالج فاعلية( . 2020.)محمود محمد حمودم يسن،

المؤسسة   ، والنفسية التربوية للعلوم الدولية المجلة، المراهقين من عينة لدى النفسية

 154-111( ،35العربية للبحث العلمي والتنمية البشرية، )

 ثانًي: المراجع االجنبية:
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