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 ملدص البشح: 

مية ىدؼ البحث الحالي إلى : تعرؼ فاعمية منيج مقترح قائـ عمى مناىج التميز لتن 
ميارات إدارة المعرفة الرياضياتية، والشخصية، وميارات إدارة الذات لدى تبلميذ المرحمة 
اإلعدادية، ولتحقيؽ ىذا اليدؼ أعدت الباحثة اختبارًا لميارات إدارة المعرفة الرياضياتية، 

اسة مف واختبارًا في ميارات إدارة المعرفة الشخصية، ومقياسًا إلدارة الذات ، وتكونت عينة الدر 
( تمميذة مف تمميذات الصؼ األوؿ اإلعدادي ، وتـ تطبيؽ أدوات البحث الحالي قبميًا عمى 44)

عينة مف تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي تـ تقسيميا إلى مجموعتيف ، حيث درست المجموعة 
التجريبية المنيج المقترح، بينما درست المجموعة الضابطة منيج الرياضيات المعتاد، ثـ تـ 

طبيؽ أدوات البحث بعديًا عمى مجموعتي البحث، وتوصؿ البحث إلى : فاعمية المنيج ت
المقترح القائـ عمى مناىج التميز لتبلميذ المرحمة اإلعدادية فى تحسف مستوى التبلميذ فى 

تكامؿ  -إداراتيـ لممعرفتيـ الرياضياتية ككؿ ومياراتيا الفرعية ) اكتساب المعرفة الرياضياتية 
نمذجة المعرفة واستخداميا في حؿ  -نشر المعرفة ومشاركتيا  -تجزيؿ المعرفة  - المعرفة

تجديد المعرفة وتطويرىا( ، كذلؾ فاعمية المنيج المقترح في تنمية ميارات إدارة  -المشكبلت 
تكامؿ  -تأمؿ المعرفة  -المعرفة الشخصية ككؿ ومياراتيا الفرعية )التوصؿ لممعرفة 

تطوير المعرفة(، كما توصؿ االبحث إلى فاعمية  -تطبيؽ المعرفة -رفةتشارؾ المع -المعرفة
المراقبة الذاتية  –المنيج المقترح في تنمية ميارات إدارة الذات والمتمثمة في: ) الوعي بالذات 

 دورات التعزيز الذاتي (، وأوصى البحث بضروة عقد –التقويـ الذاتي  –التوجيو الذاتي  –
مناىج التميز فى تدريس الرياضيات ، و تضميف  استخداـ حوؿ ضياتالريا تدريبية لمعممي

مناىج الرياضيات أنشطة تقـو عمى تنمية قدراتيـ عمى إدارة المعرفة الرياضياتية والشخصية، 
دارة الذات .  وا 

الكممات المفتاحية : مناىج التميز ، إدارة المعرفة الرياضياتية ،إدارة المعرفة الشخصية، 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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 مكدمُ:

إف إصبلح مناىج التعميـ قبؿ الجامعي فى ضوء سياسيات إصبلح التعميـ مف خبلؿ 
تطوير خطط استرتيجية تتماشى مع المتغيرات السياسية، واإلقتصادية واإلجتماعية ، والثقافية 
الحادثة فى المجتمع المصري، البد أف يتماشى مع السياؽ الفكري العالمي عف طريؽ 

 اىات العالمية، والتجارب الناجحة في تطوير التعميـ.االسترشاد باإلتج
تمكف ʼولعؿ نقؿ التجارب العالمية الناجحة والمناسبة لطبيعة البيئة المصرية، والتبلميذ

مف تحقيؽ تطور فى مناىج مرحمة التعميـ األساسي، وذلؾ في إطار تحقيؽ خطوات نحو 
صبلح التعميـ فى ضوء معايير الجودة ، وبذل ؾ فإف استقطاب الخبرات الخارجية تطوير، وا 

المشيود ليا عالمًيا بجودة التعميـ يعزز التوجو القومي الذي تنتيجو اإلدارة المصرية وخاصة 
 (.Educairo,2015المؤسسات التعميمية )

كما إف استيعاب الثورة المعرفية والعممية والتقنية وتطوراتيا، وتحديث مفاىيـ ىذه الثورة 
دمة التنمية البشرية، وتوثيؽ التعاوف التربوي، والثقافي، والعممي مع ومتابعة آثارىا لخ

الثقافات العالمية، والعربية، والتفاعؿ مع االتجاىات اإليجابية التي تستند إلى ثوابتنا وقيمنا 
األصيمة ؛ مف دواعي استرتيجية تطوير التعميـ، والتى مف أولوياتيا النيوض بالجوانب 

دخاؿ التقنيات العممية والتكنولوجية فى جميع النوعية لمتعميـ مف ح يث تطوير المناىج، وا 
 (.3، 3128مراحؿ التعميـ )غانـ ، 

ومما سبؽ وانطبلقًا مف أف واقع المتغيرات المجتمعية واإلقتصادية مف ناحية، والمتغيرات 
ة أخرى ، العالمية والتكنولوجية والتحديات والتوجيات المستقبمية العالمية المعاصرة مف ناحي

يفرض عمى سياسات إصبلح التعميـ فى مصر فى الوقت الراىف األخذ بعيف اإلعتبار 
االتجاىات العالمية في مجاؿ تطوير المناىج فى ظؿ التقدـ العممي، والعولمة المعموماتية، 
صبلح التعميـ فى مصر البد وأف تستند إلى  والتطور التكنولوجى، وعميو فإف خطط التنمية، وا 

تجاىات، واالستفادة منيا فى تطوير مناىج التعميـ قبؿ الجامعي وخاصة منيج ىذه اال 
 الرياضيات بمرحمة التعميـ األساسى بيدؼ مواكبة عصر المعرفة .

ج التي سعت الدوؿ المتقدمة لتطبيقيا في مناىجيا بجميع المراحؿ التعميمية؛ ْومف المنا
ات تعمـ وتقييـ نشطة وفعالة؛ تسمح لمتبلميذ ج القائمة عمى التميز، والتي تتميز بعمميْالمنا

ـ الكامنة، وتعتمد عمى ْباختيار المسار المناسب، كما تقدـ خبرات جديدة تتحدى طاقت
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التحدي واالستمتاع، والعمؽ واالتساع، والتقدمية،  : ذه المبادئْمبادئ معاصرة ومف أبرز 
مراحؿ التعميـ وتساعد عمى  ي مبادئ تنطبؽ عمى جميعْوالتطور، والمبلئمة والتماسؾ، و

 )93، :311تحقيؽ تعمـ، ونمو شامؿ لجميع التبلميذ. )السعيد، 
 الدور تحديد خبلؿ مف أساسية ركائز عدة عمى الرياضيات مجاؿ فى التميز مناىج وتقوـ     
وتعديؿ  المشكبلت وحؿ اليومية، وارتباطيا بالحياة  المجتمع تقدـ فى تمعبو الرياضيات الذى

 المفاىيـ فيـ وتعميؽ تحسيف بغرض الرياضية؛ لممفاىيـ والخاطئة البديمة راتالتصو 
ظيار لتنمية لممتعمميف الفرص لتقديـ األخرى الرياضيات بالمناىج وربط الرياضية،  فيميـ وا 

 تقويمية أساليب واستخداـ والدعائـ التعميمية، الرياضية النمذجة واستخداـ لمرياضيات،
 لمطبلب، المستوى الفعمي عمى لموقوؼ وغيرىا التقارير وكتابة فاىيـالم خرائط مثؿ حقيقية
 ,Kaur, 2010 ) ؛:311الرياضيات .) السعيد، دراسة محتوى أثناء تمكنيـ درجة وتحديد

31-32  
دراسة كآل مف  مثؿ التميز بمناىج اىتمت التى وىناؾ العديد مف الدراسات 
 ,Thorburn& Dey ) ؛ 3126؛عباس، Tomlinson, 2015؛ 3126)السعيد،
(، وأثبتت ىذه :312، ىاني ، :312؛ محمد ومراد، :312؛ عبد الصادؽ، 2018

الدراسات فاعمية مناىج التميز في تنمية  العديد مف جوانب التعمـ في الرياضيات؛ كميارات 
حؿ المشكبلت الرياضياتية، والحس الرياضي، والمفاىيـ االقتصادية، واتخاذ القرار، والتحصيؿ 

 الرياضي، وفي المواد الدراسية االخرى مثؿ تنمية ميارات القرف الحادي والعشريف  .
ويجب التميز بيف " مجتمع المعمومات" القائـ عمى أساس جمع المعمومات وفحص  

مصادرىا الستفاء المزيد، وتداوليا بالتدويف، والنسخ، والتمقيف كوسيمة لمتعميـ والبحث ، وبيف 
داراؾ مقومات " مجتمع الم عرفة " القائـ عمى أساس التعمـ وتناوؿ المعمومات بالتحميؿ والنقد وا 

 (.:، 3115مدلوالت المعمومات بيدؼ االبتكار واالستنباط ) مجمس البحث العممى ، 
ويضغط مجتمع المعرفة بإيجابيتو عمى مؤسساتو التعميمية مف أجؿ التوسع فى  

ف اكتساب ميارات إدارة المعرفة ، مما يزيد الصناعات المعرفية التي تحتاج مف المتعممي
الضغوط التنافسية عمى المؤسسات التعميمية، فالمعرفة بدوف فعؿ اإلدارة ليست ذات نفع؛ 
لى توليدىا،  لكوف المعرفة فى أغمبيا ضمنية، وتحتاج إلى الكشؼ عنيا وتشخيصيا، وا 

ثيؿ بصور منطقية إلظيار ما وتخزينيا، ونشرىا، ومف ثـ تطبيقيا، فضبلً عف حاجتيا إلى التم
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 3116تحويو مف دالالت ، ومف ىنا يأتى دور أىمية تنمية ميارات إدارة المعرفة ) الكبيسي، 
،42.) 

وتساعد إدارة المعرفة في الحصوؿ عمى الفيـ العميؽ، وتركيز االنتباه عمى تحصيؿ  
والتخطيط االستراتيجي،  المعرفة وتخزينيا، واستخداميا في حؿ المشكبلت، والتعمـ الديناميكي،

 وصناعة القرارات، كما أنيا تسعى إليجاد طرائؽ لئلبداع.
( إلى أىمية تنمية إدارة المعرفة في أنيا تساعد التمميذ Carr,2020وقد أشار ) 

عمى : الحد مف الوقوع في أخطاء الخطوات اإلجرائية، وتعزز مف القدرة عمى التفكير الصحيح 
ف حؿ المشكبلت ، كما أنيا تساعد المعمـ في اإلبداع عند تدريس لموضوع الدرس، وتمكنو م

دراؾ  المفاىيـ الرياضية، وتساعد التبلميذ عمى التفاعؿ وفيـ وربط المفاىيـ ببعضيا، وا 
( إلى وجود عبلقة إرتباطية بيف :312العبلقة اإلبداعية بينيـ، كما أشارت دراسة ) العزب، 

( عمى وجود 3126رف الحادي والعشريف، كما أكد ) بكر، ميارات إدارة المعرفة وميارات الق
 عبلقة ارتباطية بيف إدارة المعرفة والقدرة عمى اتخاذ القرار.

ويتطمب تنمية ميارات إدارة المعرفة لدى التبلميذ العمؿ عمى إعماؿ عقوليـ، ورفع  
قؿ عمى قدراتيـ مف خبلؿ استحداث مناىج فاعمة والتي مف شأنيا العمؿ عمى تدريب الع

معالجة المعرفة والتفكير فييا ، وعميو سعت العديد مف الدراسات لتنمية ميارات إدارة المعرفة 
( والتي استخدمت مياـ الويب الفردية والتعاونية تنمية ميارات إدارة 3124كدراسة )عبلـ، 

عمى (  وذلؾ باستخداـ برنامج قائـ 3126المعرفة لدى مدراء المدارس ، ودراسة ) الجاسـ، 
 ,Jacksonمعايير جودة أساليب التعميـ والتعمـ لدى معممات المواد االجتماعية، ودراسة )

دفت إلى بحث استراتيجية مقترحة قائمة عمى المراقبة الذاتية لتنمية ميارات ( والتي ع2017
إدارة المعرفة لدى العامميف بالمؤسسات التعميمية، وأشارت النتائج إلى تحسف األداء مف خبلؿ 

( باستخداـ تعمـ تشاركي عبر االنترنت 3129تنفيذ االستراتيجية المقترحة،  ودراسة) رحمة ، 
( وذلؾ باستخداـ :312اسات العميا بكمية التجارة ، ودراسة ) عبد الخالؽ ، لدى طبلب الدر 

 التعمـ التنافسي لدى طبلب المرحمة الثانوية في مادة المنطؽ. 
ومف ناحية أخرى فقد أشارت العديد مف الدراسات إلى وجود قصور في ميارات إدارة  

ضعؼ ميارات إدارة المعرفة لدى  ( والتي أسفرت نتائجيا عف:312المعرفة كدراسة ) العزب، 
( أف جوانب القصور تتمثؿ Tayk,2019أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة، كما أكدت دراسة )

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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في : وجو قصور في االتصاؿ والعمؿ الجماعي، األمر الذي دعى إلى االىتماـ بتنمية ميارات 
 إدارة المعرفة وتحديدًا في مادة الرياضيات.

معرفة ببيئة التعمـ الشخصية؛ التي تمكف المتعمميف مف إدارة وترتبط ميارات إدارة ال 
تعمميـ والتحكـ فيو بصورة فردية، وتتميز بيئات التعمـ الشخصية بأف المتعمـ ىو محور 
العممية التعميمية، كما أف المتعمـ يتفاعؿ بكفاءة مع التكنولوجيا الحديثة، وبالتالي يطور مف 

يختار المتعمـ مف مجموعة مف األدوات بما يتناسب مع مياراتو، وتمكف ىذه البيئات أف 
قدراتو، كما تزيد مف فرص التعاوف بيف المتعمميف عف طريؽ الحوار، والنقاش، ومشاركة 

 األعماؿ خارج الفصؿ الدراسي.
أف مجتمع المعرفة يتطمب اكتساب إدارة المعرفة الشخصية  Schild,2013)وتؤكد ) 

((PKM  Personal Knowledge Management  ليصبح المتعمـ قادًرا عمى االستفادة
مف المعمومات الخاصة بو، والمتاحة في البيئات المختمفة لمتعمـ مدى الحياة، ويبرز إصبلح 

 التعميـ في تطور تعمـ الطبلب لتعمـ ميارات اكتساب المعرفة مف خبلؿ قنوات مختمفة .
والمعرفة مشكمة رئيسة بالنسبة  أنو لـ يعد اكتساب المعموماتDu(2011) وأوضح       

لؤلفراد، بؿ أصبح كيفية إدارة المعمومات والمعرفة التي تـ الحصوؿ عمييا تمثؿ المشكمة 
( أف إدارة المعرفة الشخصية تدعـ التطوير (Cui,2011الرئيسة، ومف ناحية أخرى أشار 

ىميتيا في  تعزيز الميني لمعممي المدارس المتوسطة في تكنولوجيا المعمومات ، وأكد عمى أ
 التنمية المينية الخاصة بيـ.

الكشؼ عف  :( ميارات إدارة المعرفة الشخصية والتي تتمثؿ في(Song,2010وحدد     
المعرفة الشخصية، وتحويؿ المعرفة مف خبلؿ جمع وتنظيـ ومعالجة المعرفة، ثـ توسيع 

المعرفة الشخصية تتمثؿ ( أف ميارات إدارة (Haller,2011المعرفة وابتكارىا، ومف  أوضح 
خراجيا، وأشارت دراسة  في: تنظيـ المعرفة، وتحريرىا، واستيرادىا، والبحث عنيا، وا 

Xiong,2012) ،أف ميارات إدارة المعرفة الشخصية تتمثؿ في: الحصوؿ عمى المعرفة )
دارتيا وابتكارىا.   واستخداميا، وا 

ذ عمى توسيع نطاؽ المعرفة وتبرز أىمية إدارة المعرفة الشخصية في قدرة التممي 
الشخصية وتحويميا مف معرفة ضمنية إلى معرفة صريحة، وتنظيميا والتركيز عمى المعمومات 
 الميمة كجزء مف المعرفة الخاصة ونقميا مف مستوى المعمومات إلى نطاؽ التطبيؽ المنيجي.
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ة المعرفة الشخصية وبنًاء عميو فقد أىتمت العديد مف الدراسات بتنمية ميارات إدار          
( والتي  3125والتي انحصرت في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ والتي منيا دراسة ) حمادة ،

استخدمت بيئة تعمـ إلكتروني تشاركي في تنمية ميارات إدارة المعرفة الشخصية لدى طبلب 
( والتي أكدت فاعمية مقرر إلكتروني مقترح في 3126الحاسب اآللي، ودراسة ) السبلمي، 

تنمية ميارات إدارة المعرفة الشخصية لدى طبلب شعبة تكنولوجيا التعميـ، ودراسة ) عبد 
( والتي استخدمت بورتفميو إلكتروني في تنمية ميارات إدارة المعرفة 3128السبلـ، 

( والتي استحدمت الفصؿ المقموب :312الشخصية لدى طبلب كمية التربية، ودراسة ) توني، 
 رة المعرفة الشخصية لدى طبلب قسـ تكنولوجيا التعميـفي تنمية ميارات إدا

أف جوانب القصور في ميارات إدارة المعرفة  Du (2011) ومف ناحية أخرى ذكر  
( أف (Kennedy,2014 الشخصية تتمثؿ في تمثيؿ المعرفة، وتنظيـ المعرفة، كما أشار

جوانب القصور في ميارات إدارة المعرفة الشخصية تتمثؿ في تخزيف المعرفة، وتوليدىا، 
( تساىـ في نظاـ العمؿ PIMS( أف إدارة المعمومات الشخصية )(Gregory,2017وأكد

الشخصي وحدد جانب القصور في ميارات إدارة المعرفة الشخصية متمثبًل في التأمؿ الذاتي 
 المنظـ .
ومما سبؽ يتبيف اعتماد الدراسات السابقة عمى استخداـ وسائؿ واستراتيجيات   

إلكترونية في تنمية ميارات إدارة المعرفة الشخصية ، بينما اىتـ البحث الحالي بتنمية ميارات 
المعرفة الشخصية مف خبلؿ الجمع بيف التعمـ الصفي والتعمـ التشاركي اإللكتروني، إدارة 

حيث أف المتعمـ يمكف أف يحصؿ عمى المعرفة الشخصية مف مصادر غير إلكترونية، 
باإلضافة إلى المصادر اإللكترونية وىذا ما اتجو إليو البحث الحالي، كما يتضح مف الدراسات 

مف الدراسات السابقة اىتمت بتنمية ميارات إدارة المعرفة الشخصية  السابقة أنو ال توجد أي
 في مادة الرياضيات. 

( أف استخداـ التقويـ الذاتي لو :23، :311ويذكر ) المحيدات و المحاسنة ،   
العديد مف المبررات؛ حيث أف مراجعة الفرد لنفسو يمنحو فرصة لتطويرىا، وسد ثغراتيا. حيث 

رد تأتي مف أخطائو ، فمراجعة الفرد لذاتو بؤدي إلى تحديد ما يحتاجو مف أف أغمب مشاكؿ الف
ميارات ومعارؼ ضرورية ، مما يدفعو إلى إدارة معرفتو بالشكؿ المناسب؛ حتى يتمكف مف 

 تحقيؽ أىدافو وتطويرىا سواء عمى المستوى األكاديمي أو المستوى الشخصي .

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Kennedy,+William+Robert/$N?accountid=37552
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التصرؼ بشكؿ إيجابى حيث اكتسابو مجموعة  وعميو نجد أف مراجعة الفرد لنفسو تمكنو مف
مف الميارات التى تساعده عمى التحكـ فى أىدافو، وتدفعو لتعديؿ سموكو، وىذه الميارات 
تسمى بميارات إدارة الذات؛ التى مف شأنيا مساعدة المتعمـ عمى إدارة أمور حياتو بنجاح 

 مما يؤثر بشكؿ إيجابى عمى ما تعممو، وعمى حياتو الشخصية.
ونظًر ألىمية إدارة الذات فقد اىتمت العديد مف الدراسات بتنميتيا كدراسة )يسيف،  
(  3129( وذلؾ باستخداـ العبلج التكاممي لمطبلب المراىقيف، ودراسة ) القرالة ، 3131

وتقديرىا لدى أميات األطفاؿ  الذات إدارة تنمية والتي استخدمت برنامج إرشاد أسري في
( وذلؾ باستخداـ التعمـ المدمج لدى طبلب المرحمة 3128)أحمد،  التوحدييف، ودراسة

( والتي استخدمت برنامج إرشادي 3127الثانوية في مادة الحاسب اآللي، ودراسة ) المطري، 
معرفي سموكي في تنمية بعض ميارات إدارة الذات لتحسيف التوافؽ الميني لدى عينة مف 

 معممي األطفاؿ المعاقيف فكريا .     
وىناؾ العديد مف الدراسات التى أشارت إلى وجود ضعؼ فى ميارات إدارة الذات        

والتي أشارت أف أوجو القصور في ميارات إدارة الذات تتمثؿ في   (Penney,2010)كدراسة
( 3129عدـ القدرة عمى المراقبة الذاتية، والتعميمات الذاتية، كما توصمت دراسة ) الداوود ، 

ت إدارة الذات لدى طبلب الدراسات العميا وتحديدًا في ميارة التخطيط ، كذلؾ إلى ضعؼ ميارا
( والتي أشارت إلى ضعؼ ميارات إدارة الذات 3129دراسة ) الشرفات والشرفات والقطيش، 

 لدى معممي الرياضيات .
 ج والكتب الدراسية ضرورة حتمية؛ حتى يستطيع النظاـْوتعتبرعممية تحميؿ وتقويـ المنا    

ولة مع ْا التكيؼ بسْـ في بناء أجياؿ يمكفْج بما يساْذه المناْالتعميمي تطوير محتوى 
ج حاجة إلى المراجعة والتطوير ْج الرياضيات مف أكثر المناْمتغيرات العصر. ويعد مف

ائمة والمتسارعة في مجاؿ العمـو والتقنية، والتي ْبصورة مستمرة الرتباطو الكبير بالتغيرات اؿ
 حدوث تغيرات كبيرة في جميع مجاالت الحياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية. أدت إلى

 -الثقة -ومف ناحية أخرى تفرض أىداؼ ومبادئ مناىج التميز والمتمثمة في : النجاح     
المساىمة بفاعمية؛ أف يكوف المتعمـ قادرًا عمى البحث عف المعرفة وتأمميا ،  –المسؤولية 

، وتحديثيا بصفة مستمرة، ولكي يكوف المتعمـ قادرًا عمى المرور بتمؾ وتطبيقيا، ونشرىا
المراحؿ البد أف يكوف واعًيا لذاتو ، ومراقبًا ليا، ومقوًما لذاتو، ومعزًزا ليا ، وبناء عميو فقد 
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التميز، وبناء منيج مقترح  مناىج إلييا تستند التى المعايير اتجو البحث الحالي إلى تحديد
دارة المعرفة في رياضيات ا لمرحمة اإلعدادية لتنمية ميارات إدارة المعرفة الرياضياتية، وا 

الشخصية، وميارات إدارة الذات، ويتـ ذلؾ مف خبلؿ الدمج بيف التعمـ الرسمي و التعمـ غير 
الرسمي؛ بحيث يتمكف مف خبللو التمميذ بإدارة ذاتو بما يساعده عمى تنظيـ معرفتو 

 ونشرىا، وتطبيقيا، وتحديثيا وفًقا لمتغيرات المتبلحقة.الرياضياتية، والشخصية، 
 :مغهلُ البشح واإلسضاظ بها

مع بداية القرف الحادي والعشريف ونتيجة التدفؽ السريع والضخـ لممعمومات تولدت         
رغبة قوية في تقميؿ انعزالية الطالب في العممية التعميمية عف طريؽ التعمـ النشط لمطالب مع 

والتحوؿ إلى مرحمة التشارؾ التفاعمي واالجتماعي لممعرفة في العممية التعميمية، زمبلئو 
باإلضافة إلى الحاجة لرفع مستوى الميارات الفردية لمطبلب وتنمية قدرتيـ عمى تشكيؿ 

 الروابط بيف مصادر المعرفة المختمفة وبالتالي إنشاء أنماط مف المعمومات المفيدة.
 الحالي عند الباحثة مف خبلؿ : وقد ظيرت مشكمة البحث   

االشراؼ عمى التربية العممية ) المستوى الثالث والرابع الشعبة العامة تخصص  
رياضيات (، حيث استخدـ طرؽ تدريس تقميدية تجعؿ الطبلب غير نشطيف في عممية التعمـ، 

ؿ عمى كما أف منيج الرياضيات ال يستخدـ في تدريسو تقنيات تساعد التبلميذ عمى التفاع
الرغـ مف استخداـ الطبلب لبعض تقنيات الويب في الترفيو، ويقضوف أماميا الكثير مف 

 وقتيـ مثؿ )الفيس بوؾ( وغيره
محتويات منيج الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية تحتاج إلى إعادة تنظيـ بحيث تتضمف  

 (.3129المعمومات التي تمبي احتياجات التبلميذ وال تنمي قدراتيـ ) قنصوة، 
ولمتأكد مف مشكمة البحث قامت الباحثة بعمؿ مقاببلت شخصية )غير مقننة( مع      

جراء دراسة استكشافية عمى عينة بمغت  ( تمميًذا لمعرفة مدى امتبلكيـ 56(التبلميذ، وا 
 لميارات إدارة المعرفة، ويبيف الجدوؿ التالي نتائج تمؾ الدراسة.
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 (1خذٔل )

 زٕل يذٖ ايتالن انتاليٛز نًٓبساد َتبئح انذساعخ االعتكشبفٛخ

 إداسح انًؼشفخ انشٚبضٛخ ٔانشخظٛخ ٔيٓبساد إداسح انزاد

 االعتدبثخ انؼجبسح و

 ال أدس٘ ال َؼى

أَظى يؼهٕيبتٙ انغبثمخ  فٙ يبدح نشٚبضٛبد  1

ٔاعتخذيٓب فٙ زم انًشكالد انشٚبضٛبتٛخ أٔ 

 انسٛبتٛخ.

98% 11% 0% 

 %11 %66 %22 أزذ صيالئٙ.ألٕو ثتٕخّٛ َمذ إنٗ أفكبس  2

أتمجم آساء صيالئٙ ٔأفكبسْى، ٔ أعتفٛذ يٍ انًُبلشبد  3

انؼهًٛخ يغ صيالئٙ ثًب ٚشفغ يغتٕٖ تسظٛهٙ 

 انًؼشفٙ ٔأدائٙ انًؼشفٙ.

22% 66% 11% 

 %11 %69 %11 أػضص راتٙ ثبعتًشتش عٕاء ثبنًكبفأح أٔ انؼمٕثخ. 4

ػهٗ ألٕو ثبنًشبسكخ فٙ َشبط خًبػٙ يغ صيالئٙ  5

 يدًٕػخ فٛظ ثٕن.

33% 44% 23% 

 %11 %69 %11 أػذل يٍ طشٚمخ تفكٛش٘ فٙ زبل ػذو تسمك أْذافٙ 6

أسثظ ثٍٛ يؼهٕيبتٙ فٙ يبدح انشٚبضٛبد ثًب ًٚكُُٙ  6

 يٍ ثُبء ًَٕرج فكش٘ خذٚذ.

0% 98% 11% 

أتًكٍ يٍ تطٕٚش يؼهٕيبتٙ فٙ يبدح انشٚبضٛبد ثذٌٔ  9

 انشخٕع نهًؼهى.

0% 88% 1% 

ويتضح مف الجدوؿ السابؽ ضعؼ مستوى تبلميذ المرحمة اإلعدادية في ميارات إدارة      
 المعرفة الرياضياتية، وميارات إدارة المعرفة الشخصية، وميارات إدارة الذات.

 ,Carrأكدت العديد مف الدراسات وجود جوانب قصور في ميارات إدارة المعرفة كدراسة )
؛الزىراني، :312؛ رحمة ، :312؛ العزب، :312ؽ ، ؛ عبد الخال:312؛ اسكندر، 2020
؛ 3128روساف ، ؛ ال3128البديري،   ؛ .Lengyel, Miller, 2018؛2018؛ 3129

 . )3125؛حسف، 3126؛ الجاسـ ، 3127البوسيدي، 
أكدت العديد مف الدراسات وجود جوانب قصور في ميارات إدارة المعرفة الشخصية  

؛ 3126؛ السبلمي،  Gregory, 2017؛ 3128؛عبد السبلـ، :312كدراسة ) توني ، 
سماعيؿ،   (.3124؛ عبلـ ، Kennedy, 2014 ؛3125حمادة وا 

العديد مف الدراسات وجود جوانب قصور في ميارات إدارة الذات  كدراسة  أكدت 
؛ 3129؛ الداود، 3129؛ مطر، 3129؛ اإلتربي، :312؛ الكفوري، 3131)محمود، 
؛ 3119؛ أبو حمداف ، 3122؛ الزاكي، 3123؛ أبو مسمـ، 3127المطري، 

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

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/Carter,+Sharon+D/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Doggett,+Rebecca+Annabel/$N?accountid=37552
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الدراسات التي دعمت مف إجراء ومف ناحية أخرى فيناؾ توصيات لمعديد مف المؤتمرات و 
 البحث الحالي والتي منيا :

مركز التميز فى تعميـ الرياضيات  – :اْإنشاء  عدد مف الدوؿ مراكز لمتميز مف 
 for Center( Education Science and Mathematics in والعمـو بوالية ماريبلند

Excellence (Maryland of state the in) CEMSE  حسيف وتعزيز دؼ إلى تْوی
تعميـ الرياضيات والعمـو بوالية ميرالند، ويقدـ مجموعة متنوعة مف األنشطة إلثراء تعمـ 
الرياضيات والعموـ، وتقدـ الجمعية الكندية بحوثًا ومعمومات لصناع القرار والمشاركيف في 

 Society for the Advancement of)العممية التعميمية حوؿ مناىج التميز 
Excellence in Education (SAEE). 

توصيات العديد مف الدراسات بأىمية تطوير مناىج الرياضيات في ضوء مناىج  
؛ 3126؛ عباس ، 3126؛ السعيد ،   Gay,2012؛:311التميز كدراسة )السعيد، 

Rowe,2015 ،312؛ عبد الصادؽ: ) 
نميتيا توصيات العديد مف المؤتمرات بأىمية إدارة المعرفة وضرورة العمؿ عمى ت 

( ، و)المؤتمر العممي لنظـ المعمومات وتكنولوجيا 3126والتي منيا : )مؤتمر إدارة المعرفة ،
دارتيا؛ لتدعيـ  3126الحاسبات ،  ( والمذاف أشارا إلى أىمية مشاركة المعرفة، ونقميا، وا 

 االبداع، والتنمية الوطنية.
اء تبلميذ المرحمة وعميو  تتمخص مشكمة البحث في وجود قصور في مستوى أد    

دارة الذات؛ لذا  دارة المعرفة الشخصية، وا  االعدادية في ميارات إدارة المعرفة الرياضياتية، وا 
يحاوؿ البحث الحالي تقديـ منيج مقترح في رياضيات المرحمة االعدادية قائـ عمى مناىج 

 دارة الذات .التميز في تنمية ميارات إدارة المعرفة الرياضياتية، والشخصية، وميارات إ
 أصٔلُ البشح: 

يمكف صياغو مشكمة البحث في التساؤؿ الرئيس التالي: كيؼ يمكف إعداد منيج مقترح       
في ضوء مناىج التميز لتنمية ميارات إدارة المعرفة الرياضياتية والشخصية وميارات إدارة 

 الذات لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية؟
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 ئمة الفرعية التالية:ويتفرع مف ىذا التساؤؿ االس 
 ما صورة منيج لمقترح لرياضيات الصؼ األوؿ اإلعددي في ضوء مناىج التميز ؟ 
ما فاعمية تدريس المنيج المقترح في ضوء مناىج التميز لتنمية ميارات إدارة المعرفة  

 الرياضياتية لدى تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي ؟
مناىج التميز لتنمية ميارات إدارة المعرفة ما فاعمية تدريس المنيج المقترح في ضوء  

 الشخصية لدى تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي؟ 
ما فاعمية تدريس المنيج المقترح في ضوء مناىج التميز لتنمية ميارات إدارة الذات لدى  

 تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي ؟
 أهنًُ البشح:

أىمية مناىج التميز، توجيو نظر القائميف عمى تطوير مناىج الرياضيات إلى  
 واالىتماـ بتطوير محتوى مناىج الرياضيات بالمراحؿ الدراسية المختمفة في ضوئيا.

إفادة مطوري المناىج مف خبلؿ تقديـ منيج مقترح لتطوير منيج الرياضيات لمصؼ   
 األوؿ اإلعدادي في ضوء مناىج التميز.

تقديـ منيج مقترح معد في  إفادة معممي الرياضيات بالمرحمة ااالعدادية مف خبلؿ 
دارة المعرفة  ضوء مناىج التميز، يسيـ في تنمية ميارات إدارة المعرفة الرياضياتية، وا 

 الشخصية، وميارات إدارة الذات لدى تبلميذىـ.
مساعدة تبلميذ الصؼ األوؿ االعدادي عمى تنمية ميارات إدارة المعرفة الرياضياتية   

دا دارة المعرفة الشخصية، وا   رة الذات لدييـ .وا 
 هدف البشح:

التحقؽ مف فاعمية منيج مقترح في رياضيات المرحمة اإلعدادية لتنمية ميارات إدارة      
المعرفة الرياضياتية وميارات إدارة المعرفة الشخصية، وميارات إدارة الذات، ويتفرع مف ىذا 

 اليدؼ األىداؼ التالية:  
صؼ األوؿ األعدادي في ضوء مناىج تقديـ تصور لمنيج مقترح لرياضيات ال 
 التميز.

تنمية ميارات إدارة المعرفة الرياضياتية لدى تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي مف خبلؿ المنيج 
 المقترح في ضوء مناىج التميز.
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تنمية ميارات إدارة المعرفة الشخصية لدى تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي مف خبلؿ  
 المنيج المقترح .

ات إدارة الذات لدى تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي مف خبلؿ المنيج تنمية ميار  
 المقترح في ضوء مناىج التميز.

 سدود البشح :

 يقتصر البحث عمى الحدود التالية :         
 .3131/:312منيج الرياضيات لمصؼ األوؿ اإلعدادي العاـ الدراسي 
 عدادية لمبنات.مجموعة مف تبلميذ المرحمة اإلعدادية بمدرسة الزىور اإل

تجزيؿ  -تكامؿ المعرفة  -ميارات إدارة المعرفة الرياضياتية )اكتساب المعرفة الرياضياتية 
تجديد  -نمذجة المعرفة واستخداميا في حؿ المشكبلت -نشر المعرفة ومشاركتيا -المعرفة

 المعرفة وتطويرىا (
تشارؾ  -تكامؿ المعرفة  -فة تأمؿ المعر  -ميارات إدارة المعرفة الشخصية )التوصؿ لممعرفة 

 تطوير المعرفة(. -تطبيؽ المعرفة -المعرفة 
 –تقويـ الذات  –التوجيو الذاتي  –المراقبة الذاتية  –ميارات إدارة الذات ) الوعي بالذات 

 تعزيز الذات (.
قياس فاعمية المنيج المقترح القائـ عمى مناىج التميز في تنمية ميارات إدارة المعرفة 

دارة الذات .الرياض دارة المعرفة الشخصية وا   ياتية وا 
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 ميهر البشح:    

 Quasi - Experimentalاعتمد البحث عمى المنيج شبو التجريبي   
Research  الذي يبحث في أثر متغير مستقؿ عمى متغير تابع أو أكثر حيث يبحث قياس

تنمية إدارة المعرفة  فعالية المنيج المقترح القائـ عمى مناىج التميز كمتغير مستقؿ في
دارة الذات كمتغيرات تابعة، واالعتماد عمى التصميـ  دارة المعرفة الشخصية، وا  الرياضياتية، وا 
شبو التجريبي القائـ عمى استخداـ المجموعتيف التجريبية والضابطة ذو القياس البعدي، وقد 

 اعتمد البحث عمى ذلؾ التصميـ التجريبي لؤلسباب التالية:
لعممي المقدـ مف خبلؿ المنيج المقترح قائـ عمى الربط بيف المعرفة المحتوى ا 

السابقة والبلحقة، وبالتالي فيناؾ بعض المعارؼ التى درسيا تبلميذ المجموعتيف الضابطة 
 والتجريبية في الصفوؼ السابقة.

استخداـ تبلميذ المجموعتيف الضابطة والتجريبية في ىذه المرحمة لبعض وسائؿ  
لكترونية، وىو ما تعرض لو تبلميذ المجموعة التجريبية أثناء تأديتيـ ألنشطة التواصؿ اإل 

 المنيج المقترح.
استخداـ معممي الرياضيات الستراتيجيات تدريسية حديثة نظرًا لمبرامج التدريبية التي  

تقدميا الوزارة لممعمميف بالمراحؿ الدراسية المختمفة، والتي قد تتشابو مع االستراتيجيات 
 مقدمة خبلؿ المنيج المقترح.  ال

 فزوض البشح
( بيف متوسطي درجات تبلميذ 1.12ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوی ) 

المجموعة التجريبية الذيف درسوا المنيج المقترح وتبلميذ المجموعة الضابطة الذيف درسوا 
 لرياضياتية.المنيج المعتاد في التطبيؽ البعدي الختبار ميارات إدارة المعرفة ا

( بيف متوسطي درجات تبلميذ 1.12ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوی ) 
المجموعة التجريبية الذيف درسوا المنيج المقترح وتبلميذ المجموعة  الضابطة الذيف درسوا 

 المنيج المعتاد في التطبيؽ البعدي الختبار ميارات إدارة المعرفة الشخصية.
( بيف متوسطي درجات تبلميذ 1.12ة إحصائية عند مستوی )ال يوجد فرؽ ذو دالل 

المجموعة التجريبية الذيف درسوا المنيج المقترح وتبلميذ المجموعة  الضابطة الذيف درسوا 
 المنيج المعتاد في التطبيؽ البعدي لمقياس ميارات إدارة الذات.
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اتية وميارات إدارة ال توجد عبلقة ارتباطية موجبة بيف ميارات إدارة المعرفة الرياضي
 الذات لدى تبلميذ المجموعة التجريبية.

ال توجد عبلقة ارتباطية موجبة بيف ميارات إدارة المعرفة الشخصية وميارات إدارة الذات 
 لدى تبلميذ المجموعة التجريبية.

 أدوات ومواد البحث:
 اإلعدادية قائمة بمعايير مناىج التميز البلـز توافرىا في منيج الرياضيات بالمرحمة

قائمة بميارات إدارة المعرفة الرياضياتية البلـز تنميتيا لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية في 
 مادة الرياضيات.

قائمة بميارات إدارة المعرفة الشخصية البلـز تنميتيا لدى تبلميذ لدى تبلميذ المرحمة 
 اإلعدادية.

 بلميذ المرحمة اإلعدادية .قائمة بميارات إدارة الذات البلـز تنميتيا لدى لدى ت
 المنيج المقترح في  ضوء مناىج التميز في الرياضيات  لتبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي

 اختبار ميارات إدارة المعرفة الرياضياتية.
 اختبار ميارات إدارة المعرفة الشخصية. .

 مقياس ميارات إدارة الذات.
 جمتنع البشح وعًيته :

طالبات الصؼ األوؿ اإلعدادي وتكونت العينة مف طبلب الصؼ تمثؿ مجتمع البحث في      
( تمميذة، بعد استبعاد 77األوؿ اإلعدادي في مدرسة القناة اإلعدادية بنات وعددىـ )

 التمميذات غير ممتزمات بالحضور.
 األصلىب اإلسصآٌ

باستخداـ اختبار )ت( لقياس  SPSSاعتمدت المعالجة اإلحصائية عمى برنامج   
 لفرؽ بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في القياس البعدي ألدوات البحث.داللة ا
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 مصطلشات البشح:

؛ السعيد،  :311مف خبلؿ مراجعة التعريفات ذات الصمة )السعيد،  مياهر التنًش : 
 ,Sherlock ؛Thorburn,2018 ؛ Mattu,2016؛ 3126؛ السعيد وعبد الحي، 3126
( تعرؼ الباحثة مناىج التميز بأنيا " مجموعة مف الخبرات واإلتجاىات العالمية 2020

جية التحديات المستقبمية، وذلؾ إستنادًا لتطوير مناىج الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية لموا
ستراتيجيات التدريس ووالوسائؿ التعميمية،  عمى مجموعة مف المعايير مرتبطة باألىداؼ وا 
وطرؽ التقويـ، وذلؾ لموصوؿ بتبلميذ المرحمة اإلعدادية إلى اقصى درجة في األداء، والثقة 

ارة المعرفة الرياضياتية والشخصية في قدراتيـ عمى تعمـ الرياضيات مف أجؿ تنمية ميارات إد
 وميارات إدارة الذات لدييـ.

: مف خبلؿ مراجعة التعريفات ذات الصمة  مهارات إدارَ املعزفُ الزياضًاتًُ 
عبد ؛  Almotilag,2018؛Barnes, 2015 ؛   Khattab,2015؛ 3124)عبلـ،

( تعرؼ الباحثة ميارات إدارة المعرفة الرياضياتية بأنيا " قدرة التمميذ عمى  ):312الخالؽ ، 
جمع وتصنيؼ المعرفة المرتبطة بمادة الرياضيات وجعميا جاىزة لمتداوؿ والمشاركة بيف 
زمبلئو ، مما يزيد مف قدرتو عمى اكتساب المعرفة الرياضياتية، وربطيا بما سبؽ تعممو، 

عا دة ترتيبيا بما يساعد عمى سرعة تذكرىا واستخداميا حؿ المشكبلت الرياضياتية، وا 
ومشاركتيا مع الزمبلء، وتطويرىا بصفة مستمرة، وتقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا التمميذ 

 في اختبار ميارات إدارة المعرفة الرياضياتية المعد لذلؾ" .
 ,Cui) ة التعريفات ذات الصمة: مف خبلؿ مراجع مهارات إدارَ املعزفُ الغدصًُ

  Carstens, 2016   3126؛ السبلمي، Kennedy, 2014 ؛Du,  2011 ؛2011
دارة المعرفة الشخصية ( تعرؼ الباحثة ميارات إ :312؛ الشحات ، Gregory, 2017؛

 الرسمية التعمـ بيئات عمييا مف حصؿ التي المعرفة ودمج عمى تنظيـ، بأنيا " قدرة المتعمـ
شخصية، وتطويرىا بصفة  تعمـ بيئة في الرسمية، ونشرىا ومشاركتيا مع الزمبلء وغير

 مستمرة، ويقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا التمميذ في االختبار المعد لذلؾ" . 
؛ Penney, 2010: مف خبلؿ مراجعة التعريفات ذات الصمة) ارات إدارَ الذاتمه

Aljadeff-Abergel,2011   ،؛ 3123؛ أبو مسمـ، 3122؛ الزاكيGreen,2014 ؛  
( تعرؼ الباحثة ميارات 3131؛ محمود، 3129؛مطر،  3129؛ األتربي، 3125جودة، 

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/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/Aljadeff-Abergel,+Elian/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Green,+Monique/$N?accountid=37552
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نحو  إدارة الذات بأنيا " قدرة المتعمـ عمى وعيو بقدراتو الذاتية، ومراقبة ذاتو، وتوجيييا
تحقيؽ اليدؼ، وتقويميا بصفة مستمرة، وتعزيزىا في حاؿ النجاح أو الفشؿ في تحقيؽ 

 اليدؼ، وتقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا التمميذ في المقياس المعد لذلؾ" . 
 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 أواًل: مياهر الزياضًات:

صر المنيج مف األىداؼ إلى التقويـ ، إف تطوير المنيج ىو إعادة النظر في جميع عنا     
، ۰۲۲۲كما يتناوؿ جميع العوامؿ التي تتصؿ بالمنيج ، وتؤثر فيو ، وتتأثر بو" )مصطفی، 

۱۷۱. ) 
وعميو فإف خطة تطوير المنيج يجب أف تبدأ بتطوير األىداؼ ؛ تحديًدا وصياغًة      

تضمنو مف أنشطة بناء عمى وتنويعًا ، وفي ضوء ذلؾ يعاد النظر في اختيار المحتوى بما ي
مستجدات المادة العممية، ثـ يتـ اختيار الوسائط التعميمية ومصادر التعمـ وكذلؾ طرؽ 
التدريس وأساليب التعميـ والتعمـ، وينتج عف ذلؾ تطوير في أساليب القياس والتقويـ، بحيث 

ت العقمية تصبح قادرة عمى تقويـ مقدار النمو الذي حققو كؿ تمميذ في مختمؼ المجاال
 (.۰۹۲، ۰۲۲6والميارية والوجدانية )الخميفة ، 

 ومً أهه أصباب الداعًُ لتطىيز مياهر الزياضًات : 

تبلفي نواحي القصور التي أظيرتيا نتائج الدراسات التي اىتمت بتقويـ مناىج الرياضيات 
 ( :312؛المالكي ، 3129؛جوىر ،  3127كدراسة )الظفيري،

عية والثورات العممية المتبلحقة والمستجدات التي طرأت في مجاؿ مواكبة التغيرات المجتم
 الرياضيات؛ رغبة في االرتقاء بواقع العممية التربوية.

 إبراز القيمة الوظيفية لمرياضيات.
زيادة إيجابية التمميذ في عممية التعميـ والتعمـ مف خبلؿ المشاركة في األنشطة والميارات 

 الرياضياتية .
تائج البحوث والدراسات التي أكدت ضرورة تطوير مناىج الرياضيات كدراسة االستجابة لن

 (.3129؛ الشاذلي، 3129؛ محمد ، 3126؛ محمود ،  3122)عمى ،
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 ثاىًًا: مياهر التنًش:

البد لمدوؿ مف حيف إلى آخر مراجعة وتطوير المناىج الدراسية التي تقدميا لطبلبيا 
حداث تغيير كيفي في أحد مكونات  في جميع المراحؿ الدراسية، ثـ تمييا عممية تطوير ليا وا 

المنيج أو بعضيا، وذلؾ بيدؼ زيادة فاعمية المنيج في تحقيؽ األىداؼ المرجوة، ويعود 
تطوير المنيج إلى وجود قصور في المناىج الحالية أو التغيرات المحمية والعالمية التي تحدث 

ؿ، والتنبؤ بحاجات الفرد والمجتمع، في المجتمع، أو األخذ بمبدأ استشراؼ المستقب
والمستحدثات التربوية المتبلحقة، والرغبة في اإلستفادة مف مناىج الدوؿ األكثر تقدمًا 

 (.:35،  3122؛ المقاني ، 36، 3119)شحاتو، 
وبذلؾ إتجيت العديد مف الدوؿ األوربية إلى اإلىتماـ بمداخؿ ومعايير جديدة 

سية لضماف التميز في التعميـ، ومف ىذه اإلتجاىات الحديثة ومعاصرة لتطوير المناىج الدرا
ىو توظيؼ معايير التميز وتصميـ برامج تعميمية في ضوئيا، وتأكيدًا لذلؾ فقد أشار المجمس 
القومي لمعممي الرياضيات بأف التميز في التعميـ أصبح أمرًا ضروريًا، فيو ينقؿ نوعية التعميـ 

ي إلى بناء مكونات باتت ضرورة عصرية، وأصبح مف مف الوقوؼ عند التحصيؿ الدراس
الضروري دعـ البرامج لبناء مكونات التميز، وىي تميز مجموعة مف السموكيات تتكوف نتيجة 

 التكامؿ بيف البناء المعرفي لمطالب وقدراتو المعرفية، والمفاىيمية، واإلجرائية.
( The Scottish Government 2009,17وقد أوضحت الحكومة اإلسكتمندية )

( إلى أف التميز في التعميـ ىو إمتبلؾ المتعمـ الميارات األساسية 5مف خبلؿ وثيقة التميز )
لمنجاح في عممية التعمـ وفي الحياة والعمؿ، وأف يتوافر لديو نموذج سميـ وفعاؿ مف خبلؿ 

 التركيز عمى التنور العممي والحساب والصحة والبنية السميمة.
( بأنو قدرة الفرد عمى األداء العالي والتحصيؿ Barsal ,2012 ,57بينما يحدده )

الدراسي المرتفع، وليس ذلؾ فحسب بؿ الوصوؿ إلى الحد األقصى مف القدارات الفكرية، 
والميارات الخاصة بالمتعمـ لخدمة المجتمع واإلنسانية، وىو يساعد المتعمـ عمى مواجية 

مف خبلؿ إكتساب المعرفة، وتطوير مياراتو  الحياة العممية، والنجاح في العمؿ الوظيفي
المختمفة مثؿ اإلستقصاء والبحث والتجريب، والكفاءات الشخصية بما في ذلؾ ميارات 

 التنافس والقدرة عمى اإلقناع.
  



 .................................................ت المرحلة اإلعدادية في ضوء مناهج التميزمنهج مقترح في رياضيا

- 2951 - 

 وبالرجوع لؤلدبيات والدراسات التي تناولت مناىج التميز يمكف إستخبلص ما يمي:
لدراسي المرتفع، والثقة بالنفس والمسئولية ، تيدؼ مناىج التميز إلى تحقيؽ التحصيؿ ا

 والمساىمة الفعالة.
تسعى مناىج التميز باإلرتقاء بقدرات المتعمـ ، وتيتـ بعمميات التقويـ المستمر، وبذلؾ 

 فيي تقـو عمى التعمـ المتمركز حوؿ المتعمـ.
دية تيتـ مناىج التميز باإلحتياجات المستقبمية المستمرة في التغييرات اإلقتصا

حتياجات  والتكنولوجية واإلجتماعية، وبذلؾ فيي تساعد عمى الموائمة بيف المناىج، وا 
 المجتمع.

تيتـ بإعادة التفكير في المخرجات التعميمية بما يتناسب مع متطمبات صناعة المعرفة، 
ثبات الذات.  وا 

كتساب المتعمميف ميارات التعمـ الذاتي، وتنمية  ميارات تيتـ بتنوع مصادر التعمـ، وا 
 التفكير الناقد، وحؿ المشكبلت، والتواصؿ والترابط ، واإلستدالؿ.

 إكساب المتعمميف المعرفة والميارات البلزمة لمحياة في القرف الحادي والعشريف.
تتميز مناىج التميز بالمرونة مف حيث التخطيط، والتنفيذ، والتقويـ، حيث التفكير بطرؽ 

 رة لمتشجيع عمى التعمـ العميؽ، والمستمر.متنوعة لتعمـ التبلميذ بطرؽ مبتك
تشجع عمى النمو القيمي لمتبلميذ وبخاصة القيـ المعاصرة مثؿ تقدير الجماؿ، والعمؿ 

 الجماعي.
تمكف مناىج التميز الطبلب مف المشاركة فى المجتمع واالستعداد لمتغيرات الحادثة فيو، 

 ومواجية المشكبلت التي تطرأ عميو.
يز عمى النظرية البنائية حيث إعطاء فرصة لمطبلب في استقبللية التعمـ تقـو مناىج التم

وجعميـ مسئوليف ومشاركيف في تعمميـ ، باإلضافة إلى أىمية الترابط بيف المواد الدراسية، 
 وجعؿ تشكيؿ الجانب األخبلقي لمطالب مف أىـ أىداؼ المنيج الدراسي.

التميز بأنيا " مجموعة مف الخبرات  ومما سبؽ يمكف تحديد التعريؼ اإلجرائي لمناىج 
واإلتجاىات العالمية لتطوير مناىج الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية لمواجية التحديات 
ستراتيجيات التدريس  المستقبمية، وذلؾ إستنادًا عمى مجموعة مف المعايير مرتبطة باألىداؼ وا 

مرحمة اإلعدادية إلى اقصى ووالوسائؿ التعميمية، وطرؽ التقويـ، وذلؾ لموصوؿ بتبلميذ ال
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درجة في األداء، والثقة في قدراتيـ عمى تعمـ الرياضيات مف أجؿ تنمية ميارات إدارة المعرفة 
 الرياضياتية والشخصية وميارات إدارة الذات لدييـ.

 مياهر التنًش ناجتاه لتطىيز املياهر الدراصًُ : 

( يمكف priestiyet-al,2016,4؛  95-94،  :311بالرجوع لكؿ مف ) السعيد، 
التوصؿ لمجموعة مف المبادىء التى أدت لظيور مناىج التميز كاتجاه لتطوير المناىج 

 الدراسية: 
البد أف تركز الممارسات التعميمية داخؿ الفصؿ الدراسي عمى أف يصبح التبلميذ بعد 

 اعمييف.: متعمميف ناجحيف،  أفراد واثقيف ، مواطنيف مسئوليف، مساىميف ف دراصُ امليهر
تحديد األولويات األساسية لممناىج وتبسيطيا مما يسمح لكؿ طالب باختيار ما يتناسب 

مكانياتو.  مع قدراتو، وا 
تشجيع الطبلب عمى التعمـ الفعاؿ عبر الخبرات المباشرة التى تساعد عمى بقاء أثر 

 التعمـ، وتسيـ فى تنمية ميارات التفكير العميا.
لتقويـ، حيث يقـو عمى المشاركة المجتمعية لجميع أفراد توفير إطار حديث لممنيج وا

المجتمع ، ويتـ تصميمو مف خبلؿ مبادىء جديدة ومتطورة ، ويعتمد عمى طرؽ حديثة فى 
 التعميـ مثؿ: التعمـ النشط ، وتوفير طرؽ تقويـ واقعية.

ى تبديؿ االىتماـ مف التركيز عمى المحتوى إلى التركيز عمى الفيـ ، واالستمرار ف
 مراجعة وتحديث المناىج الدراسية لمتابعة التطورات فى العصر الحديث .

الحفاظ عمى منيج معاصر وحديث يراعي نتائج البحوث التربوية فى مجاؿ المناىج، 
 وفوائد التكنولوجيا فى إثراء عممية التعميـ، والمتغيرات المؤثرة فى أىداؼ ومخرجات التعمـ.

ج التميز تقـو مجموعة مف المعايير الواضحة التى ومف خبلؿ ما سبؽ يتضح أف مناى
تساعد الطبلب عمى تطوير قدراتيـ مف أجؿ النجاح ، وتحقيؽ ذاتيـ وزيادة ثقتيـ بأنفسيـ ، 
وتنمية الخياؿ، واإلبداع، وتحقيؽ الرضا عف المياـ، واألنشطة التى يقوموف بيا والمشاركة 

 صاؿ، والمشاركة مع اآلخريف .فى العمؿ، واتخاذ القرار، وتنمية ميارات االت
 دواعِ االهتناو بتطبًل مياهر التنًش 

( Humes,2013(،)priestely,Besta & Rebinson,2015بالرجوع لكبًل مف)
 يمكف استنتاج أف مناىج التميز تساعد عمى :
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 جعؿ التعمـ عممية شيقة وممتعة.
 تقـو عمى التحدى لقدرات التبلميذ. 

 ، ومناسبة لممستوى العمري لمتبلميذ.تقدـ المحتوى بصورة مبسطة
 تبتعد عف الحشو والتكرار.

 تعتمد عمى التقويـ األصيؿ والمستمر لمتاكد مف تقدـ التمميذ.
تربط بيف الخبرات التعميمية، وتشجع عمى نمو المستويات العميا مف التحصيؿ، والميارات 

 العقمية .
 تنمية ميارات البحث العممى، واالستقصاء.تساعد عمى تنمية ميارات التعمـ والحياة والعمؿ، و 

تسعى إلى التوسع فى التعمـ النشط، وميارات حؿ المشكبلت، وميارات التفكير التحميمي، 
واالستقصاء، والبحث العممي، باإلضافة إلى ميارات الجمع بيف التفكير المستقؿ والتعمـ 

 الجمعي.
 ى نمو المستويات العميا مف التحصيؿ.تربط بيف الخبرات فى جميع مراحؿ التعميـ، وتشجع عم

تنمى الوعي بأىمية الثقافة المعموماتية، واإلبداع، والتجديد المعرفي، مما يعمؿ عمى تحقيؽ 
 الذات وتنمية الثقة بالنفس لدى التبلميذ.

تستخدـ مبادىء معاصرة فى بناء المقررات الدراسية مف حيث اإلتساع والعمؽ  
 دـ، والتطور، والتبلصؽ، والتماسؾ، والمواءمة.والتحدي، واالستمتاع، والتق

المتعمميف عمى تطوير مياراتيـ مف أجؿ الحياة ، بما يضمف لمجميع  تساعد 
المشاركة الكاممة فى التعمـ قدر اإلمكاف وذلؾ عمى مستوى جميع المراحؿ الدراسية ، بما 

 يجعؿ التعمـ موجيًا نحو اىتمامات وقدرات المتعمميف.
مداخؿ متعددة التخصصات، وىى التى تعتمد عمى المشروعات،  فى توفير تسيـ 

والدراسات البحثية، مما يساعد عمى التعمؽ فى دراسة موضوعات المنيج، ويساعد التبلميذ 
 عمى الربط بيف مجاالت مختمفة لممعرفة، والقدرة عمى تطبيؽ ما تعمموه فى سياقات جديدة.

ويـ، لضماف اإلستفادة مف رؤى التمميذ ، كذلؾ تقـو عمى مشاركة التبلميذ فى عمميات التق
 تركز عمى عمؿ ترابطات وتكامؿ بيف الخبرات المتنوعة.

ومف خبلؿ العرض السابؽ يتبيف تأثير تطبيؽ مناىج التميز عمى مختمؼ عناصر  
 المنظومة التعميمية وذلؾ مف خبلؿ :
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 يات االنجاز.ضماف فرص تعميمية تتناسب وقدرات التبلميذ لموصوؿ إلى أعمى مستو  
تنمية قدرات عميا مف خبلؿ التدرج فى العمؽ لممحتوى الدراسى؛ تتماشى ومتطمبات العصر 

 الحالى.
 تساعد عمى تعرض التمميذ ألساليب تقويـ متنوعة لمختمؼ جوانب التعمـ.

 تنوع الممارسات التدريسية ومداخؿ التعمـ المستخدمة داخؿ الصؼ الواحد. 
 ز عمى قدرات التبلميذ، وتزودىـ بالميارات البلزمة لسوؽ العمؿ.توفير أنشطة متنوعة ترك

 تساعد عمى تسجيؿ انجازات الطبلب فى جميع األنشطة األكاديمية أو الغير اكاديمية.
 معايري مياهر التنًش

 القرف ميارات عمى تعتمد التى الجديدة الدولية المناىج أحد مناىج التميز مف تعد 
 ,Wallace؛ Spratt,2014 (، وأوضح ئيسبشكؿ ر  والعشريف الحادى
 عوامؿ بأربعة االىتماـ أنو يتـ   Younger,  2018 )؛Tomlinson, 2015؛2014
 وهِ: أهدافها لتشكًل أصاصًُ
 بما يمي : التعمـ: تتميز البيئة التعميمية في مناىج التميز أجؿ مف البيئة إعداد

 نظرىـ. وجية عف التعبير عمى احتراـ المتعمميف، وتشجعيـ
 مباشرة. أو حقيقية خبرات تعمـ البناءة، وتوفير المحادثة خبلؿ خبراتيـ مف تبادؿ

 المتعمميف. وطموحات اىتمامات مع المبلئمة 
 الراجعة المناسبة. التغذية وتوفير األىداؼ وضوح 

 املياصبُ :  ضًُالتدري واملداخل اختًار الطزم
 تتحدى مياـ خبلؿ مف الدافعية حقيؽ الفعالة، و المشاركة عمى الطمبة تدفع 
 يتعمموه. لما معنى عف البحث عمى التعمـ، وتشجعيـ بمتعة وتشعرىـ تفكيرىـ،
  الخارجى. العالـ مع بفاعمية والتواصؿ واالتصاالت، التعميـ، تكنولوجيا استخداـ
 القائـ المشكبلت، والتعمـ عمى القائـ التعاوني، والتشاركى، والتعمـ مـالتع ( مثؿ  :التعله تنظيـ
 .)التكامؿ عمى

  

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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  :التعله أدل مً التكىيه
اليدؼ  لتحقيؽ يحتاجوف وماذا التبلميذ تعمـ إليو وصؿ ما بيف الفجوة تحديد 
 المنشود.
 األسئمة وطرح النجاح، بمعايير المتعمميف تنوع أساليب التقويـ مثؿ : مشاركة 
 (Spencer& Hayward,2016,118) الراجعة التغذية وتقديـ الفعالة، 
 لمعدالت وفقا تتـ التبلميذ تعمـ عممية أف التميز أجؿ مف المعد المنيج يراعي وبذلؾ       
 نظر وجية مف وستوصؼ المتعمميف، خبرة ومستوى المناىج عنيا مخرجات وستعبر مختمفة،
 تحقيؽ فى المنيج أىداؼ تحقؽ مدى خبرات والمخرجاتال ىذه وستعكس أنفسيـ، المتعمميف

 المواد جميع فى أساسية أربع قدرات بتحقيؽ باالىتماـ المخرجات وتقوـ قدرات التعمـ؛ أقصى
 The Curriculum Review Programmed) :مف كؿ إلييا أشار كما وىى الدراسية

Board,2006, 12) ( Christie& Boyd, 2017, 2 ) 
 بيـ ،والوصوؿ التعمـ أجؿ مف والدافعية الحماس زيادة خبلؿ مف :يفناجح متعمميف 

 .الجديدة التفكير وطرؽ األفكار عمى اإلنجاز واالنفتاح مستويات إلى
 والعاطفية، والعقمية الجسدية بالراحة االحساس الذات، احتراـ زيادة خبلؿ مف : واثقيف أفراد

 .المستقبؿ فى والتفاؤؿ الطموح ياتمستو  ورفع الحسنة، القيـ والمعتقدات واكسابيـ
 وااللتزاـ اآلخريف، وأفكار الحتراـ آراء مسئوليف : مف خبلؿ توجيييـ مواطنيف 
 .المجتمع فى والثقافية واالجتماعية السياسية واالقتصادية المشاركة بمسئولية
 .الذات عمى واالعتماد التفكير، ومرونة  المغامرة بحب ويتميز :فاعميف مساىميف

 The Scottish االسكتمندية الحكومة مف كؿ أشار وقد        
Government,2009,38) وجامعة جريفيث تقريرىا فى Griffith University, 

 التعمـ اولئلجراءات أثناء الطبلب أداء فى التميز معايير مف مجموعة إلى ، 2019,10
 :وىى الفصؿ داخؿ لتحقيقيا المناسبة التدريسية

 مداخؿ واستخداـ الناقد التأمؿ عمميات خبلؿ مف المعمـ قبؿ مف التدريس راءاتإج تحسيف  
 .األداء مستوى تحسيف أجؿ مف تقويمية

 المعمومات وتفسير لتعزيز المعمومات معالجة فى والنتائج الخبرات التبلميذ استخداـ 
 .لقراراتا التخاذ المتطمبة اإلحصائية والميارات المعارؼ عمى  والتأكيد اإلحصائية،
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 الطبلب يتعمميا التى الخبرات بيف ىذه والربط والتكرار الحشو مف خاليا المحتوى تقديـ 
 .الخبرات مف ومتنوع كبير   عدد    عمى واشتماليا

 .وبعده وأثنائو التدريس قبؿ التعميمية لمعممية داعًما نشاطاً  التقويـ جعؿ 
 مبادّْ مياهر التنًش:

؛ 3126؛السعيد، Britton,2013؛ Bonilla, 2012 :311حدد)السعيد، ؛      
Razak, 2015 :مبادىء مناىج التميز في ) 

االتساع: توفر مناىج التميز فرص لمتعامؿ مع مجاالت متنوعة مف الخبرات التعميمية  
 ة تساعد المتعمـ عمى االكتشاؼ واإلبداع.؛ يتـ تنظيميا فى سياقات متعددة وبطرؽ متنوع

واالختيار : وذلؾ استجابة لبلحتياجات الفردية ، مما يعمؿ عمى مساعدة  الشخصية 
المتعمـ عمى تحمؿ المسئولية التعميمية ، مع األخذ فى االعتبارأف يكوف ىناؾ معايير لبلختيار 

الختيار كيفية القياـ بعممية  بحيث تؤدى إلى مخرجات تعمـ ناجحة ، كما تتاح لممتعمـ فرصة
 التعمـ سواء بشكؿ فردي أو جماعي او فى صورة مشروعات ، واختيار نمط التقويـ المناسب.

التحدى واالستمتاع : تقـو مناىج التميز عمى تحدى قدرات المتعمميف لتحقيؽ أعمى  
ستمر لضماف مستويات االنجاز ومساعدتيـ عمى تنمية قدراتيـ الخاصة ، مع توفير الدعـ الم

 تطور تعمميـ.
المبلءمة والصمة بحياة التبلميذ : تيتـ مناىج التميز بتعرؼ التمميذ عمى قيمة ما  

 يتعممو وأىميتيا لو ولمجتمعو.
والتماسؾ: تقدـ مناىج التميز خبرات التعمـ فى شكؿ متكامؿ ومترابط ،  التبلصؽ 

مع بيف مجاالت مختمفة تربط بيف حيث تقديـ مجموعة مف الخبرات واألنشطة التعممية التى تج
 ما يدرسو المتعمـ فى المدرسة وما يتعممو فى المجتمع الخارجى.

العمؽ : تركز مناىج التميز عمى أنواع متعددة مف ميارات التفكير ، ويتضح العمؽ  
 مع التقدـ فى مستويات أعمى مف التعمـ بما يساعد عمى تطور مياراتيـ الذىنية.

فر مناىج التميز مجموعة مف الخبرات المتدرجة ، بما يسمح التقدـ والتطور : تو  
 لممتعمـ التقدـ فى عممية التعمـ بما يتوافؽ مع قدراتو واستعداداتو .

 وتؤثر ىذه المبادىء عمى بعضيا البعض، ويتضح ذلؾ مف خبلؿ الشكؿ التالي:     
  

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
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 ( ٕٚضر انؼاللخ ثٍٛ يجبدئ انتًٛض1شكم )

ف الشكؿ السابؽ أف تنوع المجاالت والخبرات التعميمية يتيح لممتعمـ فرصة م ويتضح 
مكانياتو، مما يجعمو يحقؽ أعمى مستويات االنجاز  لبلختيار الذي يتناسب مع قدراتو وا 
التعميمى ، ويجعمو يشعر بأىمية تمؾ المناىج سواء عمى المستوى الشخصي أو المجتمعي 

لخبرات التعميمية بشكؿ مترابط ومتكامؿ، مما يساعد عمى عمؽ وبتدرج المتعمـ الدراسى تتعدد ا
 المعرفة وتخصصيا مما يسمح لممتعمـ بتطور خبراتو وتقدمو فى عممية التعمـ.

 تطىيز ميهر الزياضًات فِ ضىْ مياهر التنًش : 

توجد العديد مف الداوفع التى تعمؿ باتجاه التطوير المستمر لتدريس مناىج  
لمعرفة اليائمة والمتزايدة، وعزوؼ المتعمميف عف دراستيا رغـ اىميتيا الرياضيات، منيا ا

 ,Dayلمفرد والمجتمع وتوصيات الييئات المتخصصة بتدريس الرياضيات، ومف ىذه الدوافع 
  ؛  Gay,2012؛Luo,2011 ؛Kaur,. (2010 ؛2010

Holmes,2013؛Drew,2013 ؛Rowe,2015 : ) 
التخطيط لبيئة تعميمية نشطة تقـو عمى المبلحظة واالكتشاؼ واالستقصاء والتجريب  

 والمناقشة والتفاعؿ لممفاىيـ والنظريات والميارات الرياضية.
 االعتماد عمى سياقات وخبرات رياضاتية مرتبطة بحياة المتعمميف. 
ضياتية ، بغرض تحسيف االىتماـ بتعديؿ التصورات البديمة والخاطئة لممفاىيـ الريا 

 وتعميؽ ىذه المفاىيـ.
التكنولوجيا وتطبيقاتيا فى تعمـ الرياضيات، وربط الرياضيات بالمناىج  استخداـ 

 األخرى مف خبلؿ المشروعات التعميمية، والعروض التعميمية.
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التحدي 

واالستمتا
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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/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Drew,+Valerie/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Rowe,+Patricia+S.+Mannion/$N?accountid=37552
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استخداـ التعمـ النشط الذي يساعد المتعمميف عمى البحث والتجريب، باإلضافة إلى  
 راتيجيات التعمـ التى تدفع المتعمميف إلى تبادؿ األفكار المتنوعة.استخداـ است 
استخداـ النمذجة الرياضية التي تساعد المتعمميف عمى الفيـ األفضؿ لممشكمة،  

 واتخاذ القرارات المناسبة لحميا.
االىتماـ بأنماط التعمـ المختمفة لدى المتعمميف، والتى تساعد عمى استخداـ األنماط  
 لطبيعة وقدرات المتعمميف.المناسبة 
تحمؿ التبلميذ مسئولية تعمميـ لمرياضيات، مع التركيز عمى التعمـ النشط والمراحؿ  

 التكاممية بيف فروع متعددة. 
التميز  ( Scottish Government,2014,10وتعرؼ الحكومة االسكتتمندية ) 

رياضية المناسبة فى الرياضيات بأنو قدرة الطبلب عمى اكتساب المعارؼ والميارات ال
لمتطمبات القرف الحادى والعشريف، وأف يكوف لدييـ الثقة فى استخداـ الميارات الرياضية فى 
مواقؼ حقيقية تظير فييا تطبيقات الرياضيات فى المجاالت األخرى، وقادريف عمى توفير 

اسبة لمحؿ، العديد مف االجابات والبدائؿ الجديدة لحؿ المشكبلت مع تقديـ األدلة والحجج المن
 ولدييـ الفضوؿ لبلستقصاء والبحث عف معمومات جديدة.

( التميز فى الرياضيات بأنو " إتقاف المعارؼ 293،  3126ويحدد )السعيد ،  
والميارات الرياضية والقدرة عمى تطبيقيا والتواصؿ مع اآلخريف وابتكار أفكار جديدة ، واحتراـ 

يع التعمـ اإليجابي، وتحممو مسئولية التعمـ، قدرات كؿ الطبلب عمى التعمـ عف طريؽ تشج
( بأنو  قدرة 27،  3129واالىتماـ بالبعد األخبلقي والقيـ، ومف ناحية أخرى أشار )السعيد ، 

المتعمـ عمى إمتبلؾ ميارات الفيـ المتكامؿ لمرياضيات مف خبلؿ معرفتو الرياضية المتقنة 
لؤلشكاؿ اليندسية وخصائصيا والحس وتصميمو منتجًا إبتكاريًا في الرياضيات وفيمو 

المكاني بيا، وتوظيفو ليا في الحياة اليومية، ومف خبلؿ إستخدامو لمتكنولوجيا في تعمـ 
 الرياضيات وسيطرتو عمى أعمالو المعرفية الخاصة بعمميات تعممو.

 ويمكف تحديد أثر تطبيؽ معايير مناىج التميز عمى مناىج الرياضيات فى اآلتى :       
 ىتماـ بالخصائص  االيجابية فى ميوؿ التبلميذ واتجاىتيـ.اال

 تنمية قدرة التبلميذ عمى بناء المعرفة الرياضية
 تنمية قدرة التبلميذ فى توظيؼ البناء المعرفي لمرياضيات فى مواجية المواقؼ الحياتية.
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 تنمية أنماط التواصؿ والترابط واالستدالؿ الرياضي.
 صاصًُ لدّ التمامًذ وهِ : تينًُ الكدرات األربعُ األ

متعمميف ناجحيف ، حيث التمكف مف الميارات والمفاىيـ الرياضية ، وتنمية أنواع  
 متعددة مف التفكير باإلضافة إلى تحقيؽ متعة تعمـ الرياضيات.

مواطنيف واثقيف : حيث تنمية الكفاءة الذاتية الرياضياتية ، نجاحو فى االستقبلؿ  
 عالة لمذات .التعميمى، اإلدارة الف

مسئوليف : تطبيؽ الرياضيات فى مجاالت أخرى ، والتوصؿ إلى استنتاجات  مواطنيف 
 صحيحة.
مشاركيف فعاليف: توفير سياقات متعددة لتطبيؽ المفاىيـ والميارات الرياضية ، تنمية  

 االبداع والتفكير المنطقي ، والقدرة عمى حؿ المشكبلت الرياضية غير المألوفة.
( معايير التميز فى  551،  3125؛ القحطانى، 4:9،  3124عبيدة،  حددا ) وقد 

الرياضيات عمى النحو التالى : المثابرة فى األداء والدافعية واالستمرارية فى تعمـ الرياضيات ، 
المشاركة اإليجابية فى المواقؼ التعميمية، تنويع مصادر جمع المعمومات والبيانات وتوظيفيا 

الحساسية تجاه المشكبلت ، وتوظيؼ استرتيجيات حؿ المشكبلت فى اتخاذ القرارات، 
الرياضياتية الحياتية، انتاج األفكار بطبلقة ومرونة وأصالة ، التمكف مف العمميات الرياضية، 
وتنويع األداء فى الرياضيات، بناء االستدالالت والترابطات الرياضية، بناء المعرفة ذاتيًا، 

 سارات التفكير الرياضي.والتواصؿ مع الطبلب لبناء م
وبذلؾ يمكف تعريؼ متطمبات تطوير منيج الرياضيات فى ضوء مناىج التميز فى النقاط       

 التالية :
 اتساؽ أىداؼ مناىج الرياضيات مع أىداؼ ومعايير التميز.

 تطبيؽ التعمـ النشط بفاعمية والتوسع فى توظيؼ األنشطة التعميمية المختمفة.
 تكنولوجيا فى عممية تعميـ وتعمـ الرياضيات .ترسيخ استخداـ ال

 استخداـ استراتيجيات التقويـ الواقعي، واالىتماـ بتنوع أدوات التقويـ.  
وقد اىتمت العديد مف الدراسات بمناىج التميز أو بمعايير التميز كدراسة ) السعيد،  
بناء مناىج ( حيث قدمت إطار فكري عاـ وشامؿ ألحد التوجيات الحديثة في مجاؿ 3126

الرياضيات وىي مناىج التميز، أوصت بضرورة التطوير المستمر لمناىج الرياضيات بما 
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يحقؽ متطمبات القرف الحادي والعشريف، مع ضرورة التركيز عمى تطبيقات الرياضيات في 
( والتي توصمت إلى 3126المواد الدراسية المختمفة وفي النواحي الحياتية، ودراسة ) عباس، 

تدريس برنامج في الرياضيات قائـ عمى فكرة المناىج القائمة عمى التميز في تنمية  فاعمية
القيـ االقتصادية وميارات اتخاذ القرار والتحصيؿ الرياضي لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية، 

( والتى قامت ببناء برنامج فى الرياضيات الحيوية قائـ عمى مناىج :312)عبد الصادؽ ، 
ية حؿ المشكبلت والحس الرياضي لدى الطبلب معممي الرياضيات بكمية التميز فى تنم

التربية، وأسفرت النتائج عمى فاعمية البرنامج فى تنمية حؿ المشكبلت الرياضياتية والحس 
 الرياضي لدى الطبلب المعمميف.

( والتى أكدت عمى فاعمية تدريس منيج :312وكذلؾ دراسة ) محمد و مراد ،  
فى ضوء منيج التميز لتنمية الميارات الحياتية والتحصيؿ لدى طبلب الفرقة العمـو البيئية 

األولى بكمية التربية، وأوصت الدراسة بضرورة االىتماـ بإعداد وتصميـ المناىج الدراسية فى 
( والتي وضعت تصور :312ضوء مبادىء التميز بجميع المراحؿ التعميمية، ودراسة ) ىاني، 

لمرحمة اإلبتدائية في ضوء المناىج القائمة عمى التميز وبحثت فاعميتو مقترح لمنيج العموـ با
في تنمية ميارات القرف الحادي والعشريف، وأسفرت نتائج الدراسة عف اكتساب تبلميذ 

ارات القرف الحادي والعشريف ْالمرحمة االبتدائية معمومات جديدة وانشطة متنوعة واكتساب ـ
 .ج التميزْالعموـ القائـ عمى منامف خبلؿ التصور المقترح لمنيج 

ومما سبؽ يتضح ضرورة توفير مشكبلت ومواقؼ حياتية فى مقرر الرياضيات يمكف  
دراؾ كافة العبلقات  مف خبلليا تدريب التبلميذ عمى التعامؿ بمرونة فكرية مع ىذه المواقؼ وا 

المتصمة والعمميات الرياضية لحؿ تمؾ المشكبلت مع االستخداـ التمقائى لممعمومات 
بالرياضيات واكتشاؼ األخطاء التى تؤدى إلى المغالطات وتقديـ حموؿ ليا فى بعض األحياف 
بدوف إجراء عمميات الحؿ بصورة نمطية والحكـ عمى معقولية النتائج وتفسير معناىا وداللتيا 

 فى العموـ األخرى أو فى الحياة الواقعية.
 ُ: ثالجًا :  مهارات إدارَ املعزفُ الزياضًاتً

أوضحت األسس التي استندت  عمييا مناىج التميز ؛ أنو مف ضمف الكفايات البلزمة       
لمتبلميذ في مجتمع المعرفة، ىي القدرة عمى الوصوؿ إلى المعمومات بدقة، والقدرة عمى تحميؿ 
المعمومات، واختيارىا بكفاءة، والقدرة عمى تنظيـ المعمومات بالشكؿ المناسب، وتوصيميا 
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مية، كذلؾ أكدت عمى أىمية التشارؾ في المعرفة؛ األمر الذي يساعد عمى بنائيا، ويؤىؿ بفاع
 التبلميذ لمعمؿ معًا في مجتمع المعرفة. 

ويأتي في مقدمة ىذه المتطمبات القدرة عمى الحصوؿ عمى المعرفة، والمعمومات مف عدة      
فائقة، لذا كاف االتجاه نحو  مصادر، وذلؾ في ظؿ عصر تتزايد وتتضاعؼ فيو المعرفة بسرعة

 كيؼ يحصؿ المتعمـ عمى المعرفة ويديرىا بنفسو.
 ماهًُ إدارَ املعزفُ الزياضًاتًُ:

تعددت التعريفات حوؿ إدارة المعرفة والتي مف خبلؿ اإلطبلع عمييا يمكف اشتقاؽ        
مف خبلليا  تعربؼ لمصطمح إدارة المعرفة الرياضياتية بأنيا " عممية مستمرة ومنظمة يتـ

اكتساب وتنظيـ المعمومات الرياضياتية ومشاركتيا مع األخريف ، ثـ تطبيقيا في المواقؼ 
العممية ، بحيث تساعد المتعمـ عمى حؿ المشكبلت واتخاذ القرارات المناسبة، مع التطوير 

 المستمر ليذه المعرفة ".
 ميظىمُ إدارَ املعزفُ الزياضًاتًُ: 

 Barnes ؛  Khattab,2015؛3126)الجاسـ،باالستفادة مف الدراسات 
( يمكف تحديد منظومة إدارة المعرفة :312؛عبد الخالؽ ،    Almotilag, 2018؛2015

 الرياضياتية في: 
ف بالحصوؿ عمى : وىـ الجانب األساسي في عممية إدارة المعرفة حيث يقوموالتمامًذ 

المعرفة وتخزينيا، وربط كيانات المعرفة ببعضيا البعض، ثـ استخداميا في حؿ المشكبلت 
 واتخاذ القرارات الرياضياتية.

: تؤدي التكنولوجيا دورًا ميمًا في إدارة المعرفة الرياضياتية  تهيىلىدًا إدارَ املعزفُ  
 يا، وتتمثؿ تكنولوجيا إدارة المعرفة في:سواء في توليدىا ، واكتسابيا، ونشرىا، واالحتفاظ ب

: والتي مف خبلليا يسمح لمتبلميذ بالتواصؿ فيما بينيـ، والقياـ التىاصل املباعز أدوات
 بالميمات واألنشطة التعميمية، مثؿ البريد اإللكتروني ، أو مواقع التواصؿ االجتماعي .

محتوى جديد، ومشاركتو مع : وىي التي تساعد المتعمـ عمى إنشاء أدوات بياْ املعزفُ 
 األخريف، مثؿ المدونات وتطبيقات جوجؿ.

ضافتيا  أدوات البشح عً املعزفُ  : وىي التي تمكف المتعمـ مف إيجاد المعرفة، وا 
 لقاعدة المعرفة، مثؿ محرؾ البحث جوجؿ، وبنؾ المعرفة المصري.

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
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القياـ بيا لتوليد  : وتشير إلى مجموعة العمميات الرئيسة البلـز عنلًات إدارَ املعزفُ 
المعرفة، ومف خبلليا يتمكف التمميذ مف إدارة المعرفة، وتشمؿ عمميات إدارة المعرفة في : 

 اكتساب المعرفة، تقويميا، مشاركتيا ، تنظيميا، نشرىا، تخزينيا، وأخيرًا تطبيقيا. 
 أهداف إدارَ املعزفُ :

تحقيقيا، وبالرجوع إلى ) االكمبي، توجد مجموعة مف األىداؼ تسعى إدارة المعرفة إلى        
 ( يمكف تحديدىا في :Hewitt, 2016؛ 3124؛ حرب،3119

لفرد في استخداـ المعرفة، وتحفيز ذوي المعرفة عمى إطبلؽ معارفيـ، االرتقاء بميارات ا 
 ودفعيا لمتطوير والتنمية.

 تحويؿ المعرفة الضمنية إلى معرفة ظاىرة متاحة يستفيد منيا الجميع.

 بناء قواعد معمومات لتخزيف المعرفة واسترجاعيا في الوقت المناسب.
 تيسير عممية تبادؿ المعرفة، والتشارؾ فييا.

 تعزيز توليد المعرفة والعمؿ عمى اإلبداع واالبتكار في استخداميا. 
 تطوير المعرفة وتحديثيا بصفة مستمرة، مما يحقؽ القيمة المضافة ليا.

 أهنًُ إدارَ املعزفُ الزياضًاتًُ:

تعد إدارة المعرفة عممية استراتيجية وضرورية لممتعمميف بصفة عامة، وخاصة في   
ت تأثير عمى القدرة عمى االبتكار والتنافسية، وتعزز الكفاءة، والقدرة عصر العولمة، فيي ذا

عمى اتخاذ القرار، كما أنيا تركز عمى احتياجات المتعمـ واىتماماتو، وتواصمو مع اآلخريف، 
 وتشجع المتعمـ عمى المشاركة في انتاج المعرفة، وأداراتيا بفاعمية.

-ALhadidi & Al؛ 3126، ؛  السبلمي:311وبالرجوع إلى ) أبو خضير ،  
Hidabi, 2019:يمكف تحديد أىمية إدارة المعرفة الرياضياتية في ) 

 مساعدة المتعمميف عمى توليد المعرفة الرياضياتية، وتنظيميا، وتخزينيا، ونشرىا. 
 تدعـ مف عمميات التعمـ الفردي والجماعي لمرياضيات. 
يا، واستخدماتيا، مف أجؿ تحقيؽ تعظـ الموارد المعموماتية والفكرية، وتحدد اتجاىات 

 أىداؼ تعمـ الرياضيات.  
 تحسف مف عممية صنع القرارات، مف خبلؿ توفير معمومات دقيقة. 

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Hewitt,+Julie+E/$N?accountid=37552
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عمى العمؿ بروح الفريؽ، وتحقيؽ التفاعؿ اإليجابي بيف مجموعات العمؿ، مف  تشجع 
 ا.خبلؿ الممارسات، واألساليب المتبعة؛ لتبادؿ المعرفة الرياضياتية، ومشاركتي

تسيـ في حؿ المشكبلت الرياضياتية البسيطة والمركبة مف خبلؿ التعاوف بيف  
التبلميذ في الوصوؿ لمحؿ األمثؿ لممشكمة، حيث أنيا تساعد عمى تحويؿ المعرفة الضمنية 

 في عقوؿ التبلميذ، إلى معرفة ظاىرة فيما بينيـ.  
 تعمؿ عمى تنمية ميارات البحث في الرياضيات. 
 لمستغرؽ في إنجاز المياـ واألنشطة الرياضياتية.تقميؿ الزمف ا 
 تطوير عممية التعمـ لدى التبلميذ بما يمكنيـ مف تنمية التفكير المنتج لدييـ. 
وانطبلقًا مف تمؾ األىمية قامت العديد مف الدراسات بتنمية ميارات إدارة المعرفة        

والتي ىدفت إلى تنمية ميارات إدارة المعرفة لدى طبلب الجامعة ،  )Ma,2010كدراسة )
 يةالويب"فرد مياـ تنفيذ طريقة اختبلؼ ( والتي ىدفت إلى تعرؼ  أثر3124ودراسة )عبلـ، 

المدارس، وأسفرت  مديري لدى نحوىا واالتجاه إدارة المعرفة ميارات تنمية عمى تعاونية" –
النتائج عمى تفوؽ المجموعة التي استخدمت مياـ الويب بشكؿ تعاوني في ميارات إدارة 

( والتي أثبتت فاعمية برنامج تدريبى قائـ 3126المعرفة واالتجاه نحوىا، ودراسة ) الجاسـ ، 
ايير جودة أساليب التعميـ والتعمـ لتنمية ميارات إدارة المعرفة لدى معممات المواد عمى مع

االجتماعية فى المرحمة االبتدائية بمممكة البحريف، وأوصت الدراسة بضرورة عقد دورات 
تأىيمية لممعمميف حوؿ أىمية تطبيؽ إدارة المعرفة بالكفاءة المطموبة لتحقيؽ الميزة التنافسية 

 ( والتي ىدفت إلى تعرؼ فاعمية 3129سسات التعميمية، ودراسة ) رحمة ، بيف المؤ 
 طبلب لدى المعرفة إدارة بعض ميارات لتنمية اإلنترنت عبر تشاركى تعمـ بيئة استخداـ
بكميات التجارة، وأشارت النتائج إلى فاعمية البيئة التعميمية التشاركية في  العميا الدراسات

( والتي ىدفت  3129رفة لدى عينة الدراسة، ودراسة ) الزىراني ، تنمية ميارات إدارة المع
تشاركية " لتنمية بعض ميارات  - إلى تعرؼ أثر استخداـ طريقتيف لتنفيذ مياـ الويب " فردية

( :312إدارة المعرفة لدى مديرى مدارس الثانوية بمنطقة الباحة، ودراسة ) عبد الخالؽ ، 
 طبلب لدى إدارة المعرفة ميارات لتنمية التنافسي التعمـ ىعم قائـ والتي ىدفت إلى برنامج

المنطؽ، وأشارت النتائج أف البرنامج القائـ عمى التعمـ التنافسي  فى مادة الثانوية المرحمة
 ساعد الطبلب عمى البحث عف المعرفة وتنظيميا، وتطبيقيا.

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Ma,+Yu+Ming/$N?accountid=37552
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اضيات دراسة ومف الدراسات التي اىتمت بإدارة المعرفة وتوظيفيا في تعميـ الري 
(Alhadidi & Al-Hidabi , 2019 والتي ىدفت إلى إجراء دراسة وصفية تحميمية لبحث )

أثر إدارة المعرفة في تنمية القدرة عمى اإلبداع لمعممي الرياضيات، وأوصت الدراسة بضرورة 
 إقامة دورات وورش عمؿ لتدريب معممي الرياضيات عمى إستخداـ برامج إدارة المعرفة.

 إدارَ املعزفُ الزياضًاتًُ :  مهارات

( مراحؿ إدارة المعرفة في  Alhadidi & Al-Hidabi , 2019حددت دراسة )  
 الرياضيات في المراحؿ اآلتية:

جمع المعارؼ والمعمومات المتعمقة بمادة الرياضيات، وتوليد معارؼ جديدة منظمة، 
ستراتيجيات تنظيمية مستخدمة في تدريس الرياضيات   ، وذلؾ مف خبلؿ:ومميزة، وا 

اإلستعانة بالمعمميف المقتدريف عمميًا، والمتميزيف في األداء في مادة الرياضيات، 
 والذيف ليـ آثار مميزة وجيود ممموسة في الحقؿ التربوي.

التواصؿ الدائـ بيف معممي الرياضيات، وذلؾ لتبادؿ المعارؼ والخبرات، والميارات 
 التدريسية.

 ومتكامؿ لبرمجة ىذه المعارؼ والمعمومات.عمؿ فريؽ إداري متعاوف 
تخزيف ىذه المعارؼ العممية والنظرية في قوالب منسقة، ومنظمة بحيث يسيؿ لمعمـ 
الرياضيات الرجوع إلييا، وتعتمد ىذه الخطوة عمى توفير قاعدة متكاممة، وشاممة لممعارؼ 

 التي تـ جمعيا مف المختصيف بتعميـ الرياضيات.
 بيف المعمميف والمتخصصيف، مع التجديد والتطوير الدائـ ليا. تقييـ ىذه المعارؼ

وبالرجوع لمدراسات التي اىتمت بميارات إدارة المعرفة يمكف تحديد ميارات إدارة المعرفة       
 الرياضياتية مف خبلؿ الشكؿ التالي:

 
 ( ٕٚضر يٓبساد إداسح انًؼشفخ انشٚبضٛبتٛخ1شكم )

لمعرفة الرٌاضٌاتٌةمهارات إدارة ا مهارات إدارة المعرفة الرٌاضٌاتٌة  

 )تعمٌمات(

نمذجة المعرفة واستخدامها  نشر المعرفة ومشاركتها تجزٌل المعرفة تقوٌم المعرفة صنع المعرفة

 فً حل المشكالت
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تضح مف الشكؿ السابؽ أف ميارات المعرفة الرياضياتية تتمثؿ في ميارات يمكف وي       
استخداميا في إدارة المعرفة الرياضياتية الخاصة بالمفاىيـ حيث ال مجاؿ لممتعمـ لمبناء بيا ، 

 فيقـو المتعمـ مف خبلليا باألتي :
تعمـ دوف أدني اكتساب المعرفة الرياضياتية والحصوؿ عمييا : حيث تأتي المعرفة لمم 

مجيود في بنائيا أو التفكير فييا بشكؿ ما وراء معرفي، ويحصؿ عمييا إما عف طريؽ المعمـ 
 أو زمبلئو، أو الكتاب المدرسي، أو غير ذلؾ .

 تكامؿ المعرفة : وىي قدرة المتعمـ عمى تنظيـ المعرفة، وربطيا بما سبؽ تعممو. 
عادة ترتيبيا في صورة تجزيؿ المعرفة : مف خبلؿ تنظيـ المعمومات ال  رياضياتية ، وا 

وحدات أقؿ ولكنيا أشمؿ في المعنى يما يساعد عمى دقة وعمؽ وسرعة تذكر المعرفة بطرؽ 
 متباينة. 
مشاركة المعرفة ونشرىا : التشارؾ في المعرفة مع اآلخريف، باستخداـ الوسائؿ  

تواصؿ والتعاوف مع بعضيـ المعتادة،  أو االلكترونية ، بحيث يصبح التبلميذ قادريف عمى ال
 البعض، والعمؿ بطريقة تشاركية.

االستخداـ ذي المعنى لممعرفة: مف خبلؿ تطبيؽ المعرفة في حؿ المشكبلت  
 الرياضياتية، أو الحياتية، أو في المجاالت المعرفية األخرى. 

يمكف  كما يتضح مف الشكؿ السابؽ أف ميارات المعرفة الرياضياتية تتمثؿ في ميارات       
استخداميا في إدارة المعرفة الرياضياتية الخاصة بالتعميمات حيث  قدرة المتعمـ عمى بناء 

نتاج المعرفة، فيقوـ المتعمـ مف خبلليا باألتي :  وا 
نتاج المعرفة الرياضياتية مف   صنع المعرفة وبنائيا : حيث يمكف لممتعمـ مف بناء وا 

 رؼ والخبرات السايقة.خبلؿ التفكير التوليدي واالنتاجي في المعا
 تقويـ المعرفة : مف خبلؿ مراجعة المعرفة لمتأكد مف مناسبتيا وصحتيا. 
تجزيؿ المعرفة: مف خبلؿ إعادة ترتيب بنائو المعرفي بشكؿ يؤدى إلى عمؽ المعرفة  

 الرياضياتية . 
 نشر المعرفة ومشاركتيا : نشر المعرفة باستخداـ الوسائؿ المعتادة،  أو االلكترونية، 

 ومشاركة الزمبلء فييا. 
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نمذجة المعرفة واستخداميا في حؿ المشكبلت : حيث يقـو المتعمـ بتصميـ   
نموذج ذىني لممعرفة الجديدة، واستخداميا في حؿ المشكبلت الرياضياتية ، أو في المجاالت 

 األكاديمية األخرى. 
يدة، بما يتبح مف اإلضافة تجديد المعرفة وتطويرىا : مف خبلؿ متابعة التطورات والتغيرات الجد

 الفكرية لممعرفة بصفة مستمرة.
ومما سبؽ يمكف استخبلص مجموعة مف الميارات تمثؿ ميارات إدارة المعرفة    

الرياضياتية، وىذه الميارات تتمثؿ في : ) اكتساب المعرفة الرياضياتية، تكامؿ المعرفة، 
فة واستخداميا في حؿ المشكبلت، تجزيؿ المعرفة، نشر المعرفة ومشاركتيا، نمذجة المعر 

 تجديد المعرفة وتطويرىا(.
 رابعًا: مهارات إدارَ املعزفُ الغدصًُ: 

 إلى   Industrial Economy  صناعي باقتصاد يدار مجتمع مف اف التحوؿ        
 التدفؽ مف الضخـ الكـ حيث  knowledge Economyالمعرفة باقتصاد يدار مجتمع

ميًما،  متطمًبا المختمفة المعرفة بيف مصادر تشكيؿ الروابط عمى رةالقد المعموماتي، جعؿ
وعميو فإف الفرد يحتاج في أنشطتو اليومية إلى مجموعة مف الميارات التي تساعده عمى 

 جمع المعارؼ والبحث عنيا وتصنيفيا وتخزينيا.
  Personal Kowledge Mangmentولقد ظير مفيـو إدارة المعرفة الشخصية  
يؿ اآلثار النظرية لعمميات التشارؾ لبناء المعرفة، حيث أف المتعمـ في بيئة التعمـ مع تحم

اإللكترونية يقـو بالكثير مف البحث عف المعمومات وتشاركيا وجمعيا وتنظيميا مما يؤدي إلى 
 تنمية ميارات إدارة المعرفة الشخصية لديو.

عمى  يًا بأنيا " قدرة المتعمـوبذلؾ يمكف تعريؼ ميارات إدارة المعرفة الشخصية إجرائ 
الرسمية، ونشرىا  وغير الرسمية التعمـ بيئات عمييا مف حصؿ التي المعرفة ودمج تنظيـ،

شخصية، وتطويرىا بصفة مستمرة، ويقاس بالدرجة التي  تعمـ بيئة في ومشاركتيا مع الزمبلء
 يحصؿ عمييا التمميذ في االختبار المعد لذلؾ" . 

 الغدصًُ: أهداف إدارَ املعزفُ

تيدؼ إدارة المعرفة الشخصية إلى استخبلص المعرفة، وبنائيا، وتحسيف عممية      
الحصوؿ عمييا، ثـ إدارة المعرفة ذاتيا حيث حفظيا ، وتنظيميا، وتدقيقيا، وتحديثيا دوريًا، 
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بما وتعتبر إدارة المعرفة الشخصية رافًدا غنيًا لعممية صنع معنى لممحتوى المشترؾ اجتماعيًا، 
 2017,وتعمؿ عمى نمو المعرفة الشخصية ) Connectivismيدعـ النظرية االتصالية 

Wright.) 
 أهنًُ إدارَ املعزفُ الغدصًُ:

سماعيؿ،  وقد زودتنا الكثير     ؛ عبد السبلـ، 3125مف األدبيات والدراسات  ) حمادة وا 
  :يمي فيما تعراضيااس ويمكف أىمية إدارة المعرفة الشخصية، حوؿ متنوعة بأبعاد 3128

 وميارات التعمـ عممية لتعزيز صحيح التكنولوجية بشكؿ األدوات الستخداـ عممية استراتيجية
 .المعمومات عف البحث

دراكيا عمييا حصولو بعد بطريقة إبداعية واألفكار لممعمومات الفرد تنظيـ عممية   وا 
 .االجتماعية الشبكات عمى تشاركية وأعماؿ محادثات نتيجة
 صريحة إلى ضمنية معرفة مف وتحويميا المعرفة الشخصية نطاؽ لتوسيع عممية راتيجيةاست

 المتناثرة ونقؿ األجزاء الخاصة المعرفة مف كجزء الميمة المعمومات عمى والتركيز وتنظيميا
 .المنيجي التطبيؽ نطاؽ إلى المعمومات مف

 مع الشخصية التعمـ شبكة في افمع األقر  تفاعبلتو مف الناتجة الفرد معرفة لدمج استراتيجية
 . الشخصية تعممو بيئة في بوضعيا قاـ التي وخبرتو معموماتو

 تنظيـ مف المتعمـ تمكف المشكبلت حؿ ميارات مف مجموعة عمى وعممية قائمة استراتيجية
 تعمـ بيئة في الرسمية وغير التعمـ الرسمية بيئات مف عمييا حصؿ التي المعرفة ودمج

 شائيا.بإن يقوـ شخصية
مجموعة مف الميارات المتعمقة باستخداـ أدوات تمكف المتعمـ مف البحث واالستقصاء عف 
المعمومات وتمثيميا وتخزينيا بصور تمكف مف دمجيا مع المخزوف الخبراتي لمفرد، بيدؼ 

 إعادة إنتاج المعرفة الشخصية وعرضيا بصور متعددة.
ف ميارات إدارة المعرفة ( عمى ضرورة اكتساب المتعممي3126وتؤكد )حسف، 

الشخصية حتى يصبحوا عمى دراية ووعي بتعمميـ وأىدافيـ التعميمية ، وأف يكونوا قادريف 
 عمى مراجعة أسموب تعمميـ وتعديمو عند الضرورة كي يتماشى مع أىدافيـ التعميمية.

ميتيا ونظًرا ألىمية ميارات إدارة المعرفة الشخصية اىتمت العديد مف الدراسات بتن     
والتي أكدت عمى العبلقة  (Zhang,2010)وخاصة في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ كدراسة 
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االرتباطية بيف إدارة المعرفة الشخصية وتحسيف القدرة عمى التعمـ لدى الطبلب، كما طورت 
نظاـ إدارة بناًء عمى نموذج شبكة المعرفة الشخصية والذي يتضمف  (Du, 2011)دراسة 

وتراكـ المعرفة وتنظيـ المعرفة وتبادؿ المعرفة، وأسفرت نتيجة الدراسة أف  استرجاع المعرفة
نظاـ المعرفة الشخصية نظاـ ديناميكي معقد متعدد األبعاد والمستويات، ويمكف استخداـ 
نموذج شبكة المعرفة الشخصية لؤلفراد في مختمؼ المجاالت إلدارة معرفتيـ الشخصية. بما 

 وفيـ واستيعاب معارفيـ الشخصية.يساعد األفراد عمى تجميع 
 تشاركي إلكتروني تعمـ بيئة تصميـ ( إلى تعرؼ أثر3125كما ىدفت دراسة ) حمادة ،       
 وشبكة ( Wiki)التشاركية الويكي الويب محررات  :وىي3 الويب أدوات بعض عمى قائمة

 المعرفة رةإدا ميارات عمى تنمية( Blogs )والمدونات Facebook)) االجتماعي التواصؿ
 التعمـ مف بيئة كؿ فعالية عمى النتائج اآللى، وأكدت طبلب الحاسب لدى الشخصية 
 التقميدية اإللكتروني التعمـ وبيئة3.1 الويب أدوات بعض عمى القائمة التشاركي اإللكتروني

 أف النتائج بينت كما ، اآللي الحاسب طبلب لدى الشخصية المعرفة ميارات إدارة تنمية في
 عمى تفوقت المقترحة 3.1 ويب أدوات بعض عمى القائمة اإللكتروني التشاركي التعمـ ةبيئ
 طبلب لدى الشخصية المعرفة ميارات إدارة تنمية في التقميدية اإللكتروني التعمـ بيئة

 التعميـ . تكنولوجيا
 ترحةمق بنائية تعميـ استراتيجية ( والتي ىدفت إلى تصميـ3126ودراسة ) السبلمي ،       

قائمة عمى التعمـ البنائي واالجتماعي والنشط والنظرية الترابطية والتعمـ الشخصي والتعمـ 
 الشخصية المعرفة إدارة ميارات تنمية وأثرىا عمى الشخصية التعمـ بيئة الستخداـ الشبكي
نتاج مومات، والمع التعميـ تكنولوجيا شعبة طالبات لدى والميارات األدائية التعميمية المنتجات وا 

وأسفرت النتائج عف فاعمية االستراتيجية المقترحة في تنمية ميارات إدارة المعرفة الشخصية ، 
 عمى قائـ مطور إلکترونی بورتفيميو ( والتي قامت ببناء3128كذلؾ دراسة )عبد السبلـ، 

 لمعرفةا إدارة ميارات تنمية فی وأثره األقراف وتقويـ والتقويـ الذاتی المعمومات تجييز نظرية
إاللکترونی ساعد عمى  المعرفی، وأسفرت النتائج عمى أف البورتفيميو وتقميؿ العبء الشخصية

تنمية ميارات إدارة المعرفة الشخصية، كما أوضحت النتائج تفوؽ الذكور عف اإلناث في 
 مقياس ميارات ؟إدارة المعرفة الشخصية بدرجة ضعيفة.
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ت إلى قياس فاعمية التعمـ التشاركي اإللكتروني ( والتي ىدف:312ودراسة )محمد ،        
المتمايز في تنمية ميارات إدارة المعرفة الشخصية ونواتج التعمـ لدى طبلب تكنولوجيا التعميـ، 
وقد قامت الباحثة بتمايز المحتوى إلكتروني وفؽ خصائص أنماط التعمـ مف حيث التفكير 

ي(، وتعممت كؿ مجموعة تجريبية وفؽ نمط االبتكار  –االجتماعي  –اإلجرائي  –)التحميمي 
التعمـ الخاص بيا بالتعمـ تشاركي إلكتروني متمايز، وأوضحت النتائج تفوؽ طبلب 

االبتكاري( التي تعممت  –االجتماعي  –اإلجرائي  –المجموعات التجريبية األربعة )التحميمي 
كتروني المتمايز في تنمية بمجموعات تشاركية ذات نمط التعمـ الواحد بالتعمـ التشاركي اإلل

المياري(، وتوصي  –الوجداني –ميارات إدارة المعرفة الشخصية ونواتج التعمـ )المعرفي 
الباحثة بضرورة تصميـ تعمـ تشاركي إلكتروني متمايز وفؽ معايير تربوية وفنية صحيحة، 

يمية لما ليا مف واالىتماـ باستخداـ التعمـ التشاركي اإللكتروني المتمايز في العممية التعم
 تأثير إيجابي عمى تنمية ميارات إدارة المعرفة الشخصية ونواتج التعمـ .

( والتي ىدفت إلى  العبلقة بيف نمطى الفصؿ المقموب :312ودراسة ) توني ،         
)النمطى / المزدوج( بتنمية ميارات إدارة المعرفة الشخصية والمثابرة األكاديمية لدى طبلب 

جيا التعميـ ، وأشارت النتائج إلى عدـ وجود فروؽ بيف النمطيف في إكتساب قسـ تكنولو 
ميارات إدارة المعرفية الشخصية ، كما يوصي البحث بتدريس مقرر خاص بميارات إدارة 

 المعرفة الشخصية ضمف المقررات التي تدرس في أقساـ تكنولوجيا التعميـ.
 إدارة المعرفة الشخصية والمتمثمة في : وبالرجوع لمدراسات السابقة تـ استخبلص ميارات

البحث عف المعرفة : ىى قدرة التمميذ في البحث عف األشياء المجيولة واكتشافيا وكشؼ 
  أسرارىا، وتنمية القدرات الفردية باالعتماد عمى االستنتاجات المختمفة.

قاداتو تأمؿ المعرفة : قدرة التمميذ عمى القياـ بعممية ذىنية نشطة واعية حوؿ اعت 
 وخبراتو؛ بحيث يتمكف مف خبلليا لموصوؿ إلى النتائج والحموؿ لممشكبلت التي تعترضو.

تكامؿ المعرفة : قدرة التمميذ عمى إعادة البناء، أو التوليؼ بيف معارفو ألجؿ فيمو لموضوع 
 ما مف عدة أوجو.

ئط نشر المعرفة وتشاركيا: قدرة التمميذ عمى نقؿ المعرفة لزمبلئو عبر الوسا 
 المختمفة، وتبادؿ المعارؼ والميارات والخبرات بيف زمبلئو. 
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تطبيؽ المعرفة: قدرة التمميذ عمى استخداـ المعرفة في حؿ المشكبلت بما يتفؽ مع  
 تحقيؽ األىداؼ الشخصية.

 تحديث المعرفة: قدرة التمميذ عمى استبداؿ المعرفة القديمة بمعرفة أكثر حداثة. 
                           self management skills   الذات: :  رابعًا : مهارات إدارَ

مكانياتو نحو األىداؼ التى   تساعد ميارات إدارة الذات المتعمـ عمى توجيو أفكاره وا 
يصبو لتحقيقيا، وذلؾ مف خبلؿ بعض الميارات النوعية مثؿ التعميمات الذاتية والتنظيـ 

 الذاتي. 
؛ ,Sauceda (2011لعديد مف تعريفات إدارة الذاتومف خبلؿ االطبلع عمى ا     

Carter,2013؛Green,2014 ،يمكف 3131؛ يسف،3131؛ محمود،3129؛ مطر )
 استخبلص أف إدارة  الذات تتمثؿ في: 

الطرؽ والوسائؿ التي تساعد الفرد عمى االستفادة القصوى مف وقتو لتحقيؽ أىدافو  
 ه ىي أىـ جوانب إدارة الذات.وذلؾ باعتبار أف إدارة الوقت وحسف استثمار 

القدرة عمى مواجية القمؽ، والضغوط، وااإلحباط، والتخمص مف الكسؿ، وتحويمو إلى  
 نشاط فعاؿ، والتقميؿ مف المشكبلت السموكية.

القدرة عمى مراقبة وفيـ الذات، وقدراتو العقمية والشخصية، ومعرفة مواطف القوة  
 والضعؼ.
لمفرد التوافؽ والتكيؼ مع ظروؼ البيئة، وتمكنو  مجموعة مف الميارات التي تحقؽ 

 . مف إقامة عبلقات اجتماعية ناجحة تحقؽ لو التوافؽ مع النفس واألسرة والمجتمع
قدرة الفرد أف تحديد المشكمة، ووضع أىداؼ واقعية، واستخدـ إحتماالت عديدة  

 ليصدر السموؾ المرغوب فيو، ويحافظ عميو، ومراقبة تقدمو الشخصي.
وتعرؼ ميارات إدارة الذات إجرائًيا في البحث الحالي بأنيا " قدرة المتعمـ عمى وعيو      

بقدراتو الذاتية، ومراقبة ذاتو، وتوجيييا نحو تحقيؽ اليدؼ، وتقويميا بصفة مستمرة، 
وتعزيزىا في حاؿ النجاح أو الفشؿ في تحقيؽ اليدؼ، وتقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا 

 س المعد لذلؾ".التمميذ في المقيا
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 أهنًُ تينًُ مهارات إدارَ الذات:

يسيـ تنمية إدارة الذات فى النجاح األكاديمي لمتمميذ، كذلؾ تساعد عمى إدارة العديد مف 
الجوانب الحياتية لو، حيث تيدؼ إدارة الذات إلى تمكيف التبلميذ مف إكماؿ مياميـ بمفردىـ 

 دوف االعتماد عمى اآلخريف.
التمميذ عمى إدارة ذاتو تمكنو مف انجاز ما يكمؼ بو مف مياـ وتكميفات، وبذلؾ فإف قدرة 

دارة Penney 2010,وىذا ما أكدتو دراسة ) ( والتى بحثت العبلقة بيف الدافعية لبلنجاز وا 
الذات، وتوصمت إلى وجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف الدافع اإليجابى نحو التعمـ، والقدرة 

إلى أف  ,Sauceda) 2011بة، ومف ناحية أخرى أشارت دراسة )عمى انجاز المياـ المصاح
إدارة الذات تتعمؽ بتحقيؽ األىداؼ الشخصية بأكبر قدر مف الكفاءة بما يحقؽ السعادة 

 لمشخص نفسو 
( إلى االرتباط الداؿ سمبياً بيف عدـ القدرة عمى Doggett 2013,كما أشارت دراسة )      

 ,Carterى وبيف إدارة الذات، ومف ناحية أخرى تؤكد دراسة )تحقيؽ األىداؼ والتنظيـ الذات
تكويف عبلقات ناجحة مع اآلخريف ، وحؿ ( أف ميارة إدارة الذات تساعد األفراد فى 2013

 المشكبلت بكفاءة االستمتاع بالتعمـ.
( 3122وتأكيدًا عمى اىمية ميارات إدارة الذات فقد بحثت دراسة ) الزاكى والشامى ،      

العبلقة بيف مستوى اتقاف ميارات إدارة الذات واألداء التدريسى لمطالبة المعممة فى كمية 
ماعة األزىر، وقد أسفرت النتائج عمى وجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف االقتصاد المنزلى ج

( 3123األداء التدريسي وميارات إدارة الذات، وفى ذات السياؽ أكدت دراسة ) أبو مسمـ ، 
عمى وجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف ميارات إدارة الذات والتوافؽ الميني لممعمـ عمى 

 بتدائي، اإلاعدادي، الثانوي (.مختمؼ المراحؿ التعميمية  )اال
 ( أف تنمية ىذه الميارات لدى يساعد المتعمـ عمى: Green,2014وأوضح )

 إيجاد رؤية واضحة لؤلىداؼ المرجوة.
 التقييـ المستمر السترتايجياتو المستخدمة فى تحقيؽ ىذه األىداؼ.

 تذليؿ العقبات التى تحوؿ دوف تحقيؽ األىداؼ.
 لية التعميمية، والشخصية.القدرة عمى تحمؿ المسئو 

 اكتساب الثقة بالنفس والكفاءة الذاتية.

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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 اكتساب ميارات االتصاؿ مع اآلخريف.
 اكتساب عدة ميارات مثؿ القدرة عمى التخطيط، وترتيب المياـ، والتعمـ الذاتي .

وبذلؾ يمكف إرجاع أىمية ميارات إدارة الذات فى أنيا ترتبط ارتباط مباشر بميارات  
وميارات التفكير واالتصاؿ، وميارات إدارة الوقت ، وميارات إدارة المياـ ، باإلضافة  الدراسة،

إلى تأثيرىا المباشر فى تشكيؿ شخصية التمميذ الدراسية والعممية، وتساعده عمى اكتساب 
ميارات اتخاذ القرار وحؿ المشكبلت ، وتزيد مف تحصيمو لممواد الدراسية، وكذلؾ االستفادة 

 اتو اليومية ، وبذلؾ فميارات إدارة الذات تساعد عمى تحفيز التعمـ الموجو ذاتيًا.منيا فى حي
ومما سبؽ يمكف التأكيد عمى أف ميارات إدارة الذات تساعد الفرد عمى إعادة تقييـ  

عف طريؽ خبلؿ االستفادة مف الطاقات،  ىدفو الذي يصبو إليو، وكيفية الوصوؿ ليذا اليدؼ
ت الكامنة لدى الفرد، والتي تتطور بكفاءة وفاعمية إذا ما استثمرت واإلمكانيات، والميارا

بالشكؿ المناسب، كذلؾ زيادة القدرة عمى التواصؿ مع اآلخريف سواء في المدرسة أو المجتمع 
مما يعمؿ عمى تحقيؽ الرضا النفسي عمى الصعيديف الشخصي والعممي، باإلضافة  الخارجي،

 . اإلبداعي، والقدرة عمى حؿ المشكبلت باالسموب العممي إكساب الفرد ميارات التفكير إلى
 دور معمـ الرياضيات لتنمية ميارات إداة الذات لدى تبلميذه :

(  Green,2014؛  Aljadeff-Abergel,2011؛Penney, 2010وبالرجوع إلى)      
 يمكف تحديد االعتبارات التي البد مف مراعاتيا لتنمية ميارات إدارة الذات والتي تتمثؿ في:

وكو المستيدؼ وغير المستيدؼ، وتجزئة االىداؼ المركبة لمرياضيات إعداد التمميذ لتحديد سم
 إلى أىداؼ فرعية..

 حث التمميذ عمى التسجيؿ الذاتي ألدائو؛ حيث ظيور ىذا األداء مف عدمو.
 تقديـ التعزيز المناسب لمتمميذ فى حاؿ التسجيؿ الذاتي لسموكو.

 ت الرياضياتية بشكؿ منتظـ.تعويد التمميذ عمى استخداـ التعميمات عند حؿ المشكبل
 مساعدة التمميذ عمى وضع معايير ألدائو في تعممو لمرياضيات؛ يقارف بسموكو المستيدؼ.

تقديـ التغذية الراجعة المناسبة لمتمميذ لمساعدتو عمى تحديد المتغيرات التي تساىـ فى حدوث 
يتو لموصوؿ إلى السموؾ المستيدؼ أو عدـ حدوثو ، لمساعدتو عمى التعديؿ مف استراتيج

 السموؾ 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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تدريب التمميذ عمى التقييـ الذاتي؛ باإلضافة إلى تحديد أىدافو ، وكيؼ يفكر فى تحقيقيا، 
وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعؼ لديو ، وما ىى الفرص المتاحة لو والمخاطر التي تواجيو، 

مكانيات التطور .  تحديد فرص وا 
مكانية التوصؿ لحموؿ التفكير بشكؿ إيجابي مما يساعد  ه عمى وعيو بالمشكبلت وا 
 ناجحة.
( والتي (Sauceda,2011ومف الدراسات التى اىتمت بميارات إدارة الذات دراسة      

اتجيت لبحث أثر تنمية ميارات إدارة الذات عمى التحصيؿ األكاديمي لدى طبلب المرحمة 
مى ضبط سموؾ الطبلب، كما يؤدي إلى الثانوية، وأكدت أف تنمية ميارات إدارة الذات يساعد ع

(  (Aljadeff-Abergel,2011تنمية الميارات االجتماعية لدييـ، واتفقت معيا دراسة 
والتي أكدت أف تنمية ميارات إدارة الذات يمكف المعمـ مف ااإلدارة الجيدة لمفصؿ كما يزيد مف 

لدراستيـ األكاديمية وخاصة الميارات االجتماعية بيف التبلميذ ويزيد مف المستوى التحصيمي 
( أف ىناؾ (Green,2014في مادتي العمـو والرياضيات ، ومف ناحية أخرى أثبتت دراسة 

عبلقة ارتباطية موجبة بيف تنمية ميارات إدارة الذات، وميارات التنظيـ الذاتي لتبلميذ المرحمة 
ـ في تعمميـ وسموكيـ، االبتدائية، وأف تنمية ميارات إدارة الذات تساعد الطبلب عمى التحك

( أثر تنمية ميارات إدارة الذات عمى تنمية الميارات  (Sauceda,2011وأثبتت دراسة
جتماعية لدى تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادي بمادة التربية البدنية، وذلؾ بالنسبة لميارات اال

التحكـ الذاتي، تعاوف الطبلب، مثابرة الطبلب، أداء المياـ الفصمية، التقييـ الذاتي، وأكدت 
 الدراسة عمى وجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف إدارة الذات والميارات االجتماعية.

( بتصميـ برنامج تدريبى لتنمية ميارات إدارة 3129يضًا اىتمت دراسة ) األتربى ، أ        
( إلى تعرؼ 3131الذات لمعممات التربية الخاصة، بينما دراسة ىدفت دراسة ) محمود ، 

عبلقة ميارات إدارة المعرفة بالكفاءة الذاتية والتوافؽ الميني لمعمـ التربية الخاصة، وأشارت 
جود عبلقة إرتباطية موجبة بيف إدارة الذات وبيف الكفاءة الذاتية وكذلؾ التوافؽ النتائج إلى و 

( فاعمية العبلج 3131المينى لدى معممى التربية الخاصة، كما بحثت دراسة ) يسف، 
التكاممي في تنمية إدارة الذات وأثره عمى الصحة النفسية لدى عينة مف المراىقيف، وأشارت 

مية العالج التكاممي المستخدـ في تنمية ميارات إدارة الذات لدى طبلب نتائج الدراسة إلى فاع
 .المرحمة الثانوية، مما أثر بشكؿ إيجابي عمى مستوى صحتيـ النفسية

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Sauceda,+Evelyn/$N?accountid=37552
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أما فى مجاؿ تعميـ الرياضيات فقد اىتمت دراسة ) الشرفات والشرفات والقطيش،  
رياضيات لميارات إدارة ( بعمؿ دراسة ميدانية لمتعرؼ عمى مدى ممارسة معممي ال3129

الذات بمدراس البادية الشمالية باألردف فى المرحمة الثانوية مف وجية نظرىـ ، وأسفرت 
النتائج أف ممارسة إدارة الذات جاءت بدرجة متوسطة لدى المعمميف الذيف لدييـ خبرة أقؿ مف 

زيز إدارة الذات سنوات، وأوصت الدراسة بضرورة عقد دورات تدريبية لمعممى الرياضيات لتع 6
 لدييـ.

وقد اختمفت الدراسات فى تحديد ميارات إدارة الذات حيث حددت دراسة  
(Penney,2010 التعزيز  -تقييـ الذات  -( ميارات إدارة الذات في ) مراجعة الذات

؛الكندرى 3131المسؤولية األكاديمية واإلجتماعية(، كما اتفقت دراستي  )محمود، -اإليجابي 
( فى تحديدىما لميارات إدارة الذات والتي تمثمت في : )ميارة :312لدغيدى، والسماحى وا
التفاعؿ مع  -إدارة االنفعاالت  -الدافعية الذاتية  -ميارة الثقة بالنفس  -إدارة الوقت
 الضبط الذاتي(، كذلؾ  -استغبلؿ الموارد المتاحة -اآلخريف 

 ارات التالية:وحدد البحث الحالي ميارات إدارة الذات فى المي   
الوعى بالذات : تعنى قدرة التمميذ عمى إدراؾ مواطف القوة والضعؼ لديو ، ومعرفة  

 قيمتو الذاتية، وقدراتو ، وكيفة استخداـ تمؾ القدرات فى تحقيؽ األىداؼ التى يسعى إلييا.
مراجعة الذات : مبلحظة المتعمـ لسموكو وكيفية تعديؿ ىذا السموؾ ، وتحديد  

ى يمكف اتباعيا لتعديؿ سموكو أو تدعيمو بشكؿ يضمف تحقيؽ أىدافو ، وبذلؾ الخطوات الت
 فيى تشمؿ مبلحظة السموؾ وتسجيمو مع القدرة عمى إدارة الوقت بالشكؿ األمثؿ.

 التوجيو الذاتي : وىى قدرة التمميذ عمى توجيو ذاتو بشكؿ صحيح.
ة ذاتو بما يمكنو مف تقويـ الذات : قدرة التمميذ عمى تطبيؽ ما الحظو عند مراقب 

 تحسيف أدائو.
تعزيز الذات : قدرة التمميذ عمى تدعيـ ذاتو ، وتحديد الثواب والعقاب الذى يتفؽ مع  

 سموكو ، مما يزيد مف إستقبلليتو واالعتماد عمى النفس وضبط السموؾ.
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 إدزاْات البشح

 ت باملزسلُ اإلعداديُ مً خمال :أوال: إعداد قآنُ معايري التنًش الماسو تىافزها يف ميهر الزياضًا 

االطبلع عمى المشاريع والتجارب العالمية التي اىتمت بتطوير مناىج الرياضيات، كذلؾ 
 التي اىتمت بمعايير التميز، وتضمنييا في المناىج الدراسية.

عرض قائمة المعايير في صورتيا األولية عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف 
يس الرياضيات، وموجيي ومعممي الرياضيات، وقد أقر المحكموف في المناىج وطرؽ تدر 

بأىمية المعايير في القائمة مع إجراء بعض التعديبلت بناء عمى آراء ومقترحات 
 .(2المحكميف)

وضع الصورة النيائية لقائمة معايير التميز البلـز توافرىا في مناىج الرياضيات 
( معياًرا فرعًيا 38عة مجاالت رئيسة وتتضمنت )بالمرحمة اإلعدادية، وقد اشتممت عمى أرب

 موزعة كما بالجدوؿ اآلتي :
  

                                                           
.قائمة بأسماء السادة محكمً أدوات البحث( : 8( ملحق )1)  
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 (1خذٔل )

 لبئًخ يؼبٚٛش يُبْح انتًٛض انالصو تٕافشْب فٙ كتت انشٚبضٛبد ثبنًشزهخ اإلػذادٚخ

 انًؼٛبس انًدبل

األْذاف 

 انتؼهًٛٛخ

 .إكغبة انتاليٛز انًٓبساد األعبعٛخ نهؼًم ٔانسٛبح

 تًُٛخ انفٓى انؼًٛك نًبدح انشٚبضٛبد.

 تًُٛخ اندبَت األخاللٗ نذٖ انتهًٛز.

 تًُٛخ انمذسح ػهٗ تطجٛك يؼشفتٓى انشٚبضٛبتٛخ فٙ انًٕالف انًختهفخ .

 تًُٛخ انمذسح ػهٗ تطٕٚش ٔتدذٚذ انًؼشفخ انشٚبضٛبتٛخ ٔانشخظٛخ.

انًستٕٖ 

 انؼهًٙ

 تاليٛز.يُبعجخ انًستٕٖ انؼهًٙ يغ اْتًبيبد ٔيٕٛل ان

يغبػذح انًستٕٖ انؼهًٙ ػهٗ تًُٛخ يؼبسف انتاليٛز ٔفًٓٓى نهًدتًغ ٔانؼبنى انًسٛظ 

 ثٓى.

 دػى يستٕٖ كتت انشٚبضٛبد تسٕٚم األفكبس انؼمهٛخ إنٗ سعٕو تخطٛطٛخ ٔثٛبَٛخ .

 دػى يستٕٖ كتت انشٚبضٛبد تكٍٕٚ ٔخٓبد َظش َبلذح نًب ٚطشذ يٍ أفكبس يغتمجهٛخ.

ّ يستٕٖ كتت انشٚبضٛبد انًتؼهى إلػبدح تُظٛى انًؼهٕيبد ٔاألفكبس انؼهًٛخ إلدسان تٕخٛ

 ػاللبد خذٚذح.

تٕخّٛ يستٕٖ كتت انشٚبضٛبد انًتؼهًٍٛ طٛبغخ أٔ ثُبء أَغت انفشضٛبد نسم يشكهخ 

 سٚبضٛخ .

 تٕخّٛ يستٕٖ كتت انشٚبضٛبد انًتؼهًٍٛ نجُبء خطخ نسم يشكهخ يغتمجهٛخ ٔتأيهٓب.

 تٕٖ كتت انشٚبضٛبد أفكبًسا نذػى زٛبح انًتؼهى انًُٓٛخ يغتمجالً..تضًٍ يس

 نتًُٛخ انسٛبتٛخ ثبنتطجٛمبد ٔسثطٓب انًؼشفخ فشٔع ثٍٛ نًجذأ انتكبيم يشاػبح انًستٕٖ

 .انسٛبتٛخ زم انًشكالد ػهٗ انطالة لذسح

تٕخّٛ يستٕٖ كتت انشٚبضٛبد التشاذ ػذد يٍ انسهٕل انجذٚهخ نًٕاخٓخ انًشكالد 

 ٛث تالئى أًَبط انتؼهى انًختهفخ نذٖ انًتؼهًٍٛ.ثس

 تسمٛك انتٕاصٌ ثٍٛ االتغبع ٔانؼًك فٗ انًستٕٖ انؼهًٙ نًبدح انشٚبضٛبد.

 يغبٚشح انًستٕٖ انؼهًٙ نهشٚبضٛبد نهتطٕساد انؼهًٛخ ٔانًؼشفٛخ ٔانتكُٕنٕخٛخ.

اعتشتٛدٛبد 

 انتذسٚظ

ٍ ٔتٕفش فشص نتطٕٚش انًؼشفخ اعتخذو اعتشاتٛدٛبد تذسٚغٛخ تًُٙ لذساد انًتؼهًٛ

 ٔانفٓى.

 اعتخذاو اعتشاتٛدٛبد تًُٗ اتدبْبد إٚدبثٛخ َسٕ دساعخ انشٚبضٛبد.

انتٕعغ فٗ تًُٛخ يٓبساد انتؼهى انُشظ ٔيٓبساد زم انًشكالد ٔانتفكٛش انتسهٛهٙ 

 ٔاالعتمظبء ٔانجسث انؼهًٙ.

 فٗ تؼهى انشٚبضٛبد. اعتخذاو يذاخم تؼهًٛٛخ تؼتًذ ػهٗ انًششٔػبد ٔانذساعبد انجسثٛخ

اتبزخ انًُبْح ألَشطخ إثشائٛخ تؼًم ػهٗ تٕعٛغ آفبق انتاليٛز، ٔصٚبدح ثمتٓى انزاتٛخ 

 ٔاألكبدًٚٛخ.

 إثشاء انًُبْح ثبألَشطخ انسٛبتٛخ نتًُٛخ يٓبساد انًتؼهى.

 ثٍٛ نهتؼهى ٔانذافؼٛخ انًشبسكخ ٚغٕدِ خٕ اعتخذاو اعتشاتٛدٛبد تغبػذ ػهٗ تٕفٛش

 .انًتُٕػخ نهخجشاد انتؼهًٛٛخ فكشٚخ يسبكبح ػًم ػهٗ ؼٓىٔتشد انطالة،

 انتمٕٚى

 يشبسكخ انتاليٛز فٗ ػًهٛخ انتمٕٚى نضٚبدح دافؼٛتٓى نهتؼهى ؛ يٍ خالل انتمٕٚى انزاتٙ.

اعتخذاو أعبنٛت تمٕٚى يتُٕػخ يثم : تمٛٛى األلشاٌ ، تمبسٚش األداء، يٓبو زم 

 بد ، انًمبٚٛظ ، ثطبلبد انًالزظخ.انًشكالد، االختجبساد انمظٛشح، االعتجٛبَ

 انتٕثٛك انًغتًش الَدبصاد ٔأػًبل انتاليٛز.
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ثاىًا: إعداد قآنيت مهارات إدارَ املعزفُ الزياضًاتًُ وإدارَ املعزفُ الغدصًُ  اليت جيب تىافزها 

 لدّ ىمامًذ الصف األول اإلعدادٍ يف ضىْ ما يلٌ:

ة في مجاؿ  المناىج وطرؽ تمت بإدارة المعرفاالطبلع عمى الدراسات السابقة التي اى
 .التدريس

عرض قائمتي الميارات في صورتيما األولية عمى مجموعة مف المحكميف  
المتخصصيف في المناىج وطرؽ تدريس الرياضيات ، وقد أقر المحكموف بأىمية ىذه 

 الميارات، مع إجراء بعض التعديبلت .
ء آراء السادة المحكميف، وبعد عمؿ التعديبلت وضع الصورة النيائية لمقائمتيف في ضو 

أصبحتا القائمتيف في صورتيما النيائية، حيث اشتممت قائمة ميارات إدارة المعرفة 
( ميارة رئيسة ، كما اشتممت قائمة ميارات إداة المعرفة الشخصية عمى 7الرياضياتية عمى )

 ( ميارة رئيسة . 7) 
 الطزيكــُ واإلدــزاْات

 شح :متغريات الب
 اشتمؿ البحث الحالي عمى المتغيرات التالية : 

 المتغير المستقؿ : ويتمثؿ في المنيج المترح القائـ عمى معايير التميز . -2
 المتغيرات التابعة : تتمثؿ المتغيرات التابعة في: -3

 إدارة المعرفة الرياضياتية 
 إدارة المعرفة الشخصية 

 إدارة الذات 
 ميهــر البشح :

الباحثة عمى المنيج شبو التجريبي : و تمثؿ في اختيار عينة مف تبلميذ اعتمدت  
( تمميذًا تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف ضابطة 77الصؼ األوؿ اإلعدادي بمغ عددىـ )

وتجريبية، تـ تطبيؽ أدوات القياس )اختبار إدارة المعرفة الرياضياتية، اختبار إدارة ميارات 
الذات( قبميًا عمى المجموعتيف . ثـ تطبيؽ المنيج القائـ المعرفة الشخصية، ومقياس إدارة 

عمى معايير التميز عمى المجموعة التجريبية، بينما درست المجموعة الضابطة باسنخداـ 
المنيج المعتاد، ثـ تـ تطبيؽ أدوات القياس بعديًا والمتمثمة في )اختبار إدارة المعرفة 
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ية، ومقياس إدارة الذات( لمتعرؼ عمى أثر المنيج الرياضياتية، واختبار إدارة المعرفة الشخص
عمى تبلميذ المجموعة التجريبية، واختبار داللة الفرؽ بيف متوسطي درجات المجموعة 
التجريبية والضابطة باستخداـ اختبػار "ت" فى التطبيؽ البعدي الختبار إدارة المعرفة 

 ارة الذات.الرياضياتية، واختبار إدارة المعرفة الشخصية، ومقياس إد
 إعداد امليهر املكرتح:

 تعزيف امليهر : 
ىو عبارة عف منيج مقترح قائـ عمى معايير التميز لتنمية إدارة المعرفة الرياضياتية      

 والشخصية وميارات إدارة الذات لدى تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي.
 أهداف امليهر :

المعرفة الرياضياتية، والشخصية،  ييدؼ المنيج المقترح إلى تنمية ميارات إدارة     
وميارات إدارة الذات لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية، مف خبلؿ تدريس منيج الرياضيات 

 لمصؼ األوؿ اإلعدادي بعد تطويره في ضوء مناىج التميز .
 أصط بياْ امليهر :

 يقـو المنيج المقترح عمى مجموعة مف األسس ىى :
ج بعض الخبرات التعميمية التي تمثؿ صعوبة عمى التبلميذ ، التحدي والتمتع : مف خبلؿ إدرا

مما يحفزىـ عمي التعمـ والتفاعؿ مع زمبلئيـ، كذلؾ المشاركة في تنفيذ األنشطة التعميمية 
 المختمفة، كما أف التعمـ مف خبلؿ العمؿ يجعؿ نواتج التعمـ أبقى أثرًا .

الموضوعات المطروحة، بما ينمي لدى العمؽ: وذلؾ بتوفير الخبرات التعميمية الوافية عف 
 التبلميذ ميارات مختمفة مف التفكير، مع تحقيؽ مستوى عاؿ مف الفيـ العميؽ لمرياضيات.

تاحة   التخصيص واالختيار : مف  خبلؿ التركيز عمى موضوعات مرتبطة  بعمـ اليندسة ، وا 
وافؽ مع قدرات التبلميذ الفرصة لمتبلميذ لبلختيار بيف األنشطة التعميمية المختمفة بما يت

 المتباينة.
المبلءمة: حيث توفير العديد مف األنشطة والمشكبلت مفتوحة النياية ، بما يييئ الفرصة 
لمتبلميذ لمربط بيف جوانب تعمميـ المختمفة وبيف المواقؼ الحياتية، مما يجعؿ تعمميـ وظيفي 

 ذي معنى.
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مقترح مع الموضوعات التي يدرسيا االتساؽ :حيث االىتماـ بتكامؿ موضوعات المنيج ال
 التمميذ في السنوات الدراسية البلحقة والتي درسيا في المرحمة التعميمية السابقة.

التقدـ : حيث تـ متابعة وقياس مدى تقدـ التبلميذ خبلؿ دراستيـ لممنيج المقترح، والتأكد مف 
 تحقيقيـ لؤلىداؼ الفرعية لممنيج المقترح.

 املضتددمُ:اصرتاتًذًات التدريط 
 التعمـ التعاوني اإللكتروني.
 العصؼ الذىني اإللكتروني.

 حؿ المشكبلت .
 المشروعات التعميمية.

 النمذجة الرياضية.
 الىصآل واألىغطُ التعلًنًُ:

 تـ استخداـ صفحة عمى الفيسبوؾ لنشر المعرفة الرياضياتية والشخصية .
 .Zoomاستخداـ تطبيؽ 
 .Google classroomاستخداـ تطبيؽ 

 استخداـ بطاقات ورقية ، ورؽ مقوى ، مقص ، مسطرة ، صمغ . 
 خطىات إعداد امليهر :

 مر إعداد المنيج بالخطوات التالية :
تحميؿ الدراسات السابقة التى تناولت معايير التميز، مفيوميا، وخصائصيا، وكيفية  

 دمجيا بالمناىج الدراسية .
إدارة المعرفة الرياضياتية،  وميارات إدارة تحميؿ الدراسات السابقة لتحديد ميارات  

 المعرفة الشخصية، وميارات إدارة الذات التي يمكف تنميتيا لدى التبلميذ بالمرحمة اإلعدادية .
(عمى كيفية استخداـ المنيج المقترح في تنمية ميارات إدارة المعرفة 2تـ إعداد دليؿ لممعمـ )

 خصية، وميارات إدارة الذات، ويوضح الجدوؿ التالي الرياضياتية، وميارات إدارة المعرفة الش
  
                                                           

معاٌٌر التمٌز لتالمبذ المرحلة القائم على  فً الرٌاضٌات المقترح منهجللم لتدرٌس ادلٌل المع ( :2( ملحق )1)

 اإلعدادٌة
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 حمتىّ امليهر املكرتح :
 (2خذٔل ) 

 ٕٚضر يستٕٖ انًُٓح انًمتشذ

سلى 

 انٕزذح
 ػُٕاٌ انٕزذح

ػذد 

 انذسٔط

ػذد 

 انسظض

 زظض 8 6 األشكبل انُٓذعٛخ انًفتٕزخ ٔانًغهمخ األٔنٗ

 زظض 9 6 انًثهث انثبَٛخ

 زظض 10 9 لهٛذٚخيمذيخ فٙ انُٓذعخ اال انثبَٛخ

 زظخ 26 21 انًدًٕع

تـ عرض المنيج المقترح القائـ عمى معايير التميز عمى مجموعة مف المحكميف ،        
لتحديد مدى وضوح خطوات استخداـ معايير التميز، ومدي مناسبة األنشطة المتضمنة في 

موف، وأصبح المنيج الدليؿ، وقامت الباحثة بإجراء التعديبلت التي اقترحيا السادة المحك
 ( .2صالحًا لبلستخداـ في صورتو  النيائية)

 سمً تطبًل امليهر وعدد اجللضات :
( دقيقة بواقع 56( حصة؛ كؿ حصة مدتيا )38استغرؽ تدريس المنيج المقترح ) 

 ثبلث حصص اسبوعيًا، وبذلؾ فقد استغرؽ تطبيؽ البرنامج شيريف تقريبًا .
 بياْ أدوات البشح :

 اد اختبار إدارَ املعزفُ الزياضًاتًُ :أواًل : إعد

 تـ إعداد اختبار إدارة المعرفة الرياضياتية وفؽ ثبلث مراحؿ ىي : 
عداد االختبار :  المرحمة األولى : التخطيط وا 

 تمت وفؽ الخطوات التالية :
  

                                                           
معاٌٌر التمٌز لتالمبذ المرحلة اإلعدادٌةالقائم على  فً الرٌاضٌات المقترح منهج( :ال1( ملحق )2)  
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 أ. حتديد اهلدف مً االختبار :

 عمى إدارة معرفتيـ الرياضياتية ييدؼ ىذا االختبار إلى قياس قدرة تبلميذ المرحمة اإلعدادية
 ب. حتديد مهارات إدارَ املعزفُ الزياضًاتًُ اليت يكًضها االختبار :

مف خبلؿ الرجوع إلى الدراسات واألدبيات التربوية التي تناولت ميارات إدارة المعرفة،      
 الرياضياتية :واإلطار النظري، تـ تحديد الميارات اآلتية التي يقيسيا اختبار إدارة المعرفة 

اكتساب المعرفة الرياضياتية، تكامؿ المعرفة، تجزيؿ المعرفة ، نشر المعرفة ومشاركتيا، 
 نمذجة المعرفة واستخداميا في حؿ المشكبلت الرياضياتية ، تجديد المعرفة وتطويرىا .

 ز. إعداد الصىرَ األولًُ لماختبار :
يارات إدارة المعرفة الرياضياتية قامت الباحثة بإعداد عدد مف األسئمة ؛ كي تقيس م 

 ، ويوضح ذلؾ جدوؿ توصيؼ مفردات اختبار ميارات إدارة المعرفة الرياضياتية التالي :
 (3خذٔل )

 خذٔل تٕطٛف يفشداد اختجبس يٓبساد إداسح انًؼشفخ انشٚبضٛبتٛخ

 يٓبساد إداسح انًؼشفخ انشٚبضٛبتٛخ
أسلبو 

 األعئهخ

ػذد 

 األعئهخ

انُغجخ 

 انًئٕٚخ

 %16.6 6 6:  1 كتغبة انًؼشفخ انشٚبضٛبتٛخا

 % 16.6 6 12:  6 تكبيم انًؼشفخ

 % 16.6 6 19:  13 تدضٚم انًؼشفخ

 %16.6 6 24:  18 َشش انًؼشفخ ٔيشبسكتٓب

ًَزخخ انًؼشفخ ٔاعتخذايٓب فٙ زم انًشكالد 

 انشٚبضٛبتٛخ
30:25 6 16.6% 

 %16.6 6 36: 31 تدذٚذ انًؼشفخ ٔتطٕٚشْب

 % 100 36 ـًٕعانًدــ

( مفردة ، و يتضح أيضًا 47يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف مفردات االختبار بمغت ) 
 أف كؿ ميارة اشتممت عمى ست أسئمة حتى يكوف االختبار شامبًل قدر اإلمكاف ليذه الميارات.
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 د. حتديد طزيكُ تصشًح االختبار :

صفرًا إذا كانت اإلجابة يعطى لكؿ سؤاؿ درجة واحدة إذا كانت اإلجابة صحيحة ، و  
 (  .2غير صحيحة . وتـ وضع مفتاح لتصحيح االختبار)

 املزسلُ الجاىًُ : ضبط االختبار :

بعد صياغة مفردات االختبار، وتعميماتو، و تحديد طريقة تصحيحو ومفتاح تصحيحو  
 ، تـ ضبط االختبار مف خبلؿ : 

 ) أ ( التأند مً صدم االختبار :

 . صدم احملنهني :1

متحقؽ مف صدؽ االختبار، تـ عرضو مع جدوؿ المواصفات ومفتاح تصحيحو عمى ل 
مجموعة مف المحكميف ، وقد أجرت الباحثة التعديبلت البلزمة في ضوء آراء المحكميف ، 

 وبذلؾ أصبح االختبار صادقًا مف حيث المحتوى. 
 . صدم االتضام الداخلٌ لماختبار :2

( تمميذة مف تبلميذ الصؼ 41بلعية قواميا )تـ تطبيؽ االختبار عمى عينة استط  
الفصؿ  3131/ـ:312األوؿ اإلعدادي بمدرسة الزىور اإلعدادية بنات لمعاـ الدراسي 

الدراسي األوؿ، وتـ التأكد مف صدؽ االتساؽ الداخمي الختبار ميارات إدارة المعرفة 
المعرفة الرياضياتية الرياضياتية مف خبلؿ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات ميارات إدارة 

بالدرجة الكمية لبلختبار التي حصمت عمييا الباحثة مف الدراسة االستطبلعية، وكانت معامبلت 
 االرتباط كما يوضحيا الجدوؿ التالي : 

 (4خذٔل )

 يظفٕفخ االستجبط ثٍٛ انًٓبساد انفشػٛخ ٔانذسخخ انكهٛخ الختجبس إداسح انًؼشفخ انشٚبضٛبتٛخ

 يؼبيم االستجبط خانًٓبساد انفشػٛ

 **0.61 اكتغبة انًؼشفخ انشٚبضٛبتٛخ

 **0.60 تكبيم انًؼشفخ

 **0.91 تدضٚم انًؼشفخ

 **0.69 َشش انًؼشفخ ٔيشبسكتٓب

 **0.99 ًَزخخ انًؼشفخ ٔاعتخذايٓب فٙ زم انًشكالد انشٚبضٛبتٛخ

 **0.65 تدذٚذ انًؼشفخ ٔتطٕٚشْب

 (0.01زظبئٛبً ػُذ يغتٕٖ )انؼاليخ )**( تذل ػهٗ أٌ انًٓبسح دانخ إ

                                                           
.إدارة المعرفة الرٌاضٌاتٌة( : مفتاح تصحٌح اختبار 4( ملحق )1)  
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ : اتساؽ جميع معامبلت الميارات الفرعية إلدارة المعرفة  
الرياضياتية مع الدرجة الكمية الختبار إدارة المعرفة الرياضياتية وىي دالة إحصائيًا عند 

ساؽ داخمي ( ، كما أنيا معامبلت مرتفعة ، وبالتالى فإف االختبار يتصؼ بات1.12مستوى )
 جيد ، وبالتالي يمكف االطمئناف إلى صدؽ االختبار. 

 ) ب ( التأند مً ثبات االختبار : 

وقد تـ التحقؽ مف ثبات االختبار ، وقد وجد أف قيمة ىذه المعامبلت تراوحت ما بيف  
( وىي قيـ تشير إلى تمتع مستويات االختبار بدرجة عالية مف الثبات، وبمغ :1.9،  1.85)

 ( وىو معامؿ مرتفع ، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ :5:.1الثبات لبلختبار ككؿ )معامؿ 
 (5خذٔل )

 (21يؼبيالد ثجبد اختجبس إداسح انًؼشفخ انشٚبضٛبتٛخ ثبعتخذاو يؼبدنخ كٕدس سٚشبسدعٍ )

 انًٓبساد

اكتغبة 

انًؼشفخ 

 انشٚبضٛبتٛخ

تكبيم 

 انًؼشفخ

تدضٚم 

 انًؼشفخ

َشش 

انًؼشفخ 

 ٔيشبسكتٓب

ًَزخخ 

ؼشفخ انً

ٔاعتخذايٓب 

فٙ زم 

انًشكالد 

 انشٚبضٛبتٛخ

تدذٚذ 

انًؼشفخ 

االختجبس  ٔتطٕٚشْب

 ككم

 15.64 1.05 3.85 1.64 2.12 3.03 3.95 انًتٕعظ

االَسشاف 

 انًؼٛبس٘
3.50 3.31 2.93 2.66 3.50 2.63 11.43 

ػذد 

 األعئهخ
6 6 6 6 6 6 36 

يؼبيم 

 انثجبد
0.98** 0.96** 0.69** 0.64** 0.94** 0.95** 0.84** 

 (0.01انؼاليخ )**( تذل ػهٗ أٌ لًٛخ يؼبيم انثجبد دانخ إزظبئٛبً ػُذ يغتٕٖ )

 ) دـ ( سضاب سمً االختبار :

لقد قامت الباحثة باستخداـ طريقة التسجيؿ التتابعي لمزمف الذي استغرقو كؿ تمميذة  
حدد زمف االختبار في اإلجابة عف االختبار ، ثـ تـ حساب المتوسط ليذه األزمنة . وت

 ( دقيقة  .71بالتقريب )
 املزسلُ الجالجُ : الصىرَ اليهآًُ لماختبار : 

بعد أف قامت الباحثة بإعداد االختبار، وعرضو عمى المحكميف ، وقاـ بتعديمو في  
ضوء مقترحاتيـ، وتحديد زمف االختبار، والتأكد مف صدقو وثباتو، أصبح االختبار صالحًا 



 .................................................ت المرحلة اإلعدادية في ضوء مناهج التميزمنهج مقترح في رياضيا

- 2984 - 

( ، ووضع التعميمات الخاصة بو، وقد اشتمؿ 2بتو في صورتو النيائية)لمتطبيؽ وتـ تجر 
( 56( مفردة، وتحػدد الزمػف البلـز لئلجػابة عػف أسئمة االختبار وىو )47االختبار عمى )

 دقيقة . 
 ثاىًًا : إعداد اختبار إدارَ املعزفُ الغدصًُ :

 : تـ إعداد اختبار إدارة المعرفة الشخصية وفؽ ثبلث مراحؿ ىي 
 املزسلُ األوىل : التدطًط وإعداد االختبار :

 تمت وفؽ الخطوات التالية :
 أ. حتديد اهلدف مً االختبار :

ييدؼ ىذا االختبار إلى قياس قدرة تبلميذ المرحمة اإلعدادية عمى إدارة معرفتيـ  
 الشخصية.

 ب. حتديد مهارات إدارَ املعزفُ الغدصًُ اليت يكًضها االختبار :
بلؿ الرجوع إلى الدراسات واألدبيات التربوية التي تناولت ميارات إدارة المعرفة مف خ      

الشخصية، واإلطار النظري وبعض مقاييس إدارة المعرفة الشخصية، تـ تحديد الميارات اآلتية 
تكامؿ   -تأمؿ المعرفة  -التوصؿ لممعرفة (التي يقيسيا اختبار إدارة المعرفة الشخصية :

، وقد اختمؼ البحث الحالي )تطوير المعرفة  -تطبيؽ المعرفة  -ؾ المعرفةتشار   -المعرفة
عف الدراسات السابقة في قياسو لميارات إدارة المعرفة الشخصية باستخداـ اختبار بينما 
اتجيت الدراسات السابقة إلى استخداـ مقاييس لمتعرؼ مدى امتبلؾ التبلميذ ليذه الميارات ، 

 :والسبب في ذلؾ يرجع إلى 
ميارات إدارة المعرفة الرياضياتية ال تختمؼ في طبيعتيا كثيرًا عف ميارات إدارة  

 المعرفة الشخصية؛ بينما يتـ قياس ميارات إدارة المعرفة الرياضياتية باستخداـ اختبار.
ىناؾ العديد مف الميارات الحياتية التى يتـ قياسيا باستخداـ اختبارات، مما دعى الباحثة 

 بار لقياس ميارات إدارة المعرفة الشخصية.الستخداـ اخت
  

                                                           
.إدارة المعرفة الرٌاضٌاتٌة: الصورة النهائٌة الختبار ( 3( ملحق )1)  
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 ز. إعداد الصىرَ األولًُ لماختبار :
قامت الباحثة بإعداد عدد  مف األسئمة ؛ كي تقيس إدارة المعرفة الشخصية ، ويوضح  

 ذلؾ جدوؿ توصيؼ مفردات اختبار ميارات إدارة المعرفة الشخصية التالي :
 (6خذٔل )

 اد إداسح انًؼشفخ انشخظٛخخذٔل تٕطٛف يفشداد اختجبس يٓبس

 ػذد األعئهخ أسلبو األعئهخ يٓبساد إداسح انًؼشفخ اانشخظٛخ
انُغجخ 

 انًئٕٚخ

 % 16.6 4 4:  1 انتٕطم نهًؼشفخ

 % 16.6 4 9:  5 تأيم انًؼشفخ

 % 16.6 4 12:  8 تكبيم انًؼشفخ

 %  16.6 4 16: 13 تشبسن انًؼشفخ

 %  16.6 4 20: 16 تطجٛك انًؼشفخ

 %  16.6 4 24:21 ش انًؼشفختطٕٚ

 % 100 24 انًدـــًٕع

( مفردة ، كما يتضح أيضًا أف كؿ 35يتضح مف الجدوؿ أف مفردات االختبار بمغت ) 
 ميارة اشتممت عمى عمى أربعة أسئمة حتى يكوف االختبار شامبًل قدر اإلمكاف ليذه الميارات .

 د. حتديد طزيكُ تصشًح االختبار :

رجة واحدة إذا كانت اإلجابة صحيحة ، وصفرًا إذا كانت اإلجابة يعطى لكؿ سؤاؿ د 
 (  .2غير صحيحة . وتـ وضع مفتاح لتصحيح االختبار)

 املزسلُ الجاىًُ : ضبط االختبار :

بعد صياغة مفردات االختبار، وتعميماتو ، و تحديد طريقة تصحيحو ومفتاح  
 ضبط االختبار مً خمال : تصحيحو ، تـ 

 مً صدم االختبار :) أ ( التأند 

 . صدم احملنهني :1

لمتحقؽ مف صدؽ االختبار تـ عرضو مع جدوؿ توصيؼ المفردات ومفتاح تصحيحو  
عمى مجموعة مف المحكميف  ، وقد أجرت الباحثة التعديبلت البلزمة في ضوء آراء المحكميف 

 ، وبذلؾ أصبح االختبار صادقًا مف حيث المحتوى .
                                                           

.إدارة المعرفة الشخصٌة( : مفتاح تصحٌح اختبار 6( ملحق )1)  
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 ماختبار :. صدم االتضام الداخلٌ ل2

( تمميذًا مف تبلميذ الصؼ 41تـ تطبيؽ االختبار عمى عينة استطبلعية قواميا )  
ـ الفصؿ الدراسي 3131/:312األوؿ اإلعدادى بمدرسة القناة اإلعدادية بنات لمعاـ الدراسي 

األوؿ، وتـ التأكد مف صدؽ االتساؽ الداخمي الختبار إدارة المعرفة الشخصية مف خبلؿ 
االرتباط بيف درجات ميارات إدارة المعرفة الشخصية والدرجة الكمية لبلختبار حساب معامؿ 

التي حصمت عمييا الباحثة مف الدراسة االستطبلعية، وكانت معامبلت االرتباط كما يوضحيا 
 الجدوؿ التالي : 

 (6خذٔل )

 نشخظٛخيظفٕفخ االستجبط ثٍٛ انًٓبساد انفشػٛخ ٔ انذسخخ انكهٛخ الختجبس إداسح انًؼشفخ ا

 يؼبيم االستجبط انًٓبساد انفشػٛخ

 **00.65 انتٕطم نهًؼشفخ

 **00.66 تأيم انًؼشفخ

 **00.91 تكبيم انًؼشفخ

 **0.62 تشبسن انًؼشفخ

 **0.96 تطجٛك انًؼشفخ

 **0.69 تطٕٚش انًؼشفخ

 (0.01انؼاليخ )**( تذل ػهٗ أٌ انًٓبسح دانخ إزظبئٛبً ػُذ يغتٕٖ )

ابؽ : اتساؽ جميع معامبلت الميارات الفرعية إلدارة المعرفة يتضح مف الجدوؿ الس 
الشخصية مع الدرجة الكمية الختبار إدارة المعرفة الشخصية، وىي دالة إحصائيًا عند مستوى 

( ، كما أنيا معامبلت مرتفعة ، وبالتالى فإف االختبار يتصؼ باتساؽ داخمي جيد ، 1.12)
 ختبار. وبالتالي يمكف االطمئناف إلى صدؽ اال

 ) ب ( التأند مً ثبات االختبار : 

وقد تـ التحقؽ مف ثبات االختبار، وقد وجد أف قيمة ىذه المعامبلت تراوحت ما بيف  
( وىي قيـ تشير إلى تمتع مستويات االختبار بدرجة عالية مف الثبات 1.99،  1.86)

 ذلؾ : ( وىو معامؿ ثبات مرتفع ، والجدوؿ التالي يوضح3:.1واالختبار ككؿ )
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 (6خذٔل )

 يؼبيالد ثجبد اختجبس إداسح انًؼشفخ انشخظٛخ ثبعتخذاو يؼبدنخ كٕدس سٚشبسدعٍ

 انًٓبساد
انتٕطم 

 نهًؼشفخ

تأيم 

 انًؼشفخ

تكبيم 

 انًؼشفخ

تشبسن 

 انًؼشفخ

تطجٛك 

 انًؼشفخ

تطٕٚش 

 انًؼشفخ

االختجبس 

 ككم

 13.49 2.04 2.42 2.56 2.02 2.05 2.39 انًتٕعظ

االَسشاف 

 ٘انًؼٛبس
2.50 2.31 2.93 2.66 2033 2.42 15.05 

ػذد 

 األعئهخ
4 4 4 4 4 4 24 

يؼبيم 

 انثجبد
0.95** 0.99** 0.65** 0.68** 0.93** 0.92** 0.82** 

 (0.01انؼاليخ )**( تذل ػهٗ أٌ لًٛخ يؼبيم انثجبد دانخ إزظبئٛبً ػُذ يغتٕٖ )

 ) دـ ( سضاب سمً االختبار : 

ـ طريقة التسجيؿ التتابعي لمزمف الذي استغرقو كؿ تمميذ لقد قامت الباحثة باستخدا 
في اإلجابة عف االختبار، ثـ تـ حساب المتوسط ليذه األزمنة . وتحدد زمف االختبار بالتقريب 

 ( دقيقة  .56)
 املزسلُ الجالجُ : الصىرَ اليهآًُ لماختبار : 

وقامت بتعديمو في  بعد أف قامت الباحثة بإعداد االختبار، وعرضو عمى المحكميف ، 
ضوء مقترحاتيـ ، وتحديد زمف االختبار، والتأكد مف صدقو وثباتو، أصبح االختبار صالحًا 

( ، ووضع التعميمات الخاصة بو، وقد اشتمؿ 2لمتطبيؽ وتـ تجربتو في صورتو النيائية)
( 56)( مفردة، وتحػدد الزمػف البلـز لئلجػابة عػف أسئمة االختبار وىو 35االختبار عمى )

 دقيقة . 
 ثالجًا : إعداد مكًاظ إدارَ الذات :

 ) أ ( حتديد اهلدف مً مكًاظ إدارَ الذات: 

ييدؼ مقياس إدارة الذات التعرؼ عمى آرائيـ الشخصية حوؿ الوعي بقدراتيـ ،  
 ومراقبة ذواتيـ ، والتوجو الذاتي، وتقويـ الذات، وتعزيز الذات . 

  

                                                           
.إدارة المعرفة الشخصٌة( : الصورة النهائٌة الختبار 5( ملحق )1)  
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 دارَ الذات:) ب ( مصادر اعتكام عبارات مكًاظ إ

قامت الباحثة الشتقاؽ عبارات مقياس إدارة الذات باالطبلع عمى العديد مف الكتابات  
األدبية  والدراسات والبحوث السابقة التي اىتمت بقياس إدارة الذات بيدؼ معرفة األبعاد التي 

 ,Penneyتظير فييا ميارات إدارة الذات التي أشارت إلييا ىذه األدبيات والدراسات )
؛ 3123؛ أبو مسمـ، 3122؛ الزاكي،   Aljadeff-Abergel,2011؛ 2010

Green,2014 ؛ وفي ضوء ما 3131؛ محمود،  3129؛ األتربي، 3125جودة،   ؛ )
الوعي بالذات، مراقبة الذات (سبؽ أعدت الباحثة مقياسًا إلدارة الذات ، تضمف األبعاد التالية 

 ، توجيو الذات ، تقويـ الذات ، تعزيز الذات(
 الذات:)دـ( صدم وثبات مكًاظ إدارَ  

 صدؽ مقياس إدارة الذات:
 ( صدم احملهنني :1)

لمتحقؽ مف صدؽ مقياس إدارة الذات تـ عرضو عمى مجمػوعة مف المحػكميف وذلؾ  
 بيدؼ تحػديد مػا يرونو الزمًا وضروريًا مف تعػديبلت أومقترحات مف خبلؿ :

 . تحديد ما إذا كانت كؿ عبارة مف عبارات المقياس تظير إدارة الذات أـ ال
 مدي اتساؽ كؿ عبارة مع البعد الذي تندرج تحتو .

 تعديؿ أو حذؼ ما يرونو مف عبارات المقياس حسب وجية نظر سيادتيـ .
 إضافة أية عبارات لـ يتضمنيا المقياس .

وقد أشار المحكموف إلى مجموعة مف التعديبلت والمقترحات، ولقد أجرت الباحثة  
كميف والتي منيا تبسيط صياغة العبارات المرتبطة بكؿ التعديبلت البلزمة في ضوء آراء المح

 بعد حتى يتمكف التبلميذ مف فيـ المطموب .
 ( صدم االتضام الداخلٌ للنكًاظ :2) 

( تمميذة مف تبلميذ الصؼ 41تـ تطبيؽ االختبار عمي عينة استطبلعية قواميا )  
، وتـ التأكد  3131/:312ي األوؿ اإلعدادى بمدرسة الزىور اإلعدادية بنات في العاـ الدراس

مف صدؽ االتساؽ الداخمي لمقياس إدارة الذات ، وذلؾ بحساب معامؿ االرتباط بيف درجات 
أبعاد مقياس إدارة الذات ، ودرجة المقياس الكمية التي حصمت عمييا الباحثة مف الدراسة 

 االستطبلعية، وكانت معامبلت االرتباط كما يوضحيا الجدوؿ التالي : 

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Penney,+Alexander+M/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Penney,+Alexander+M/$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/$N?accountid=37552
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Green,+Monique/$N?accountid=37552
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 (9)خذٔل 

 يظفٕفخ االستجبط ثٍٛ أثؼبد انًمٛبط ٔ انذسخخ انكهٛخ نًمٛبط إداسح انزاد

 انذسخخ انكهٛخ أثؼبد يمٛبط إداسح انزاد

 **0.81 انٕػٙ ثبنزاد

 **0.96 انًشالجخ انزاتٛخ

 **0.93 انتٕخّٛ انزاتٙ

 **0.80 تمٕٚى انزاد

 **0.65 تؼضٚض انزاد

 (0.01ػُذ يغتٕ٘ )انؼاليخ )**( تذل ػهٙ أٌ انجؼذ دانخ 

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أنو معامبلت اتساؽ أبعاد مقياس إدارة الذات مع الدرجة  
( ، 1.:.1( ، وتقويـ الذات )2:.1الكمية لممقياس عمي الترتيب بمغت : الوعي بالذات )

(، وجميعيا 1.86(، وتعزيز الذات  )1.94( ، والتوجيو الذاتي )1.98المراقبة الذاتية )
، وىي معامبلت مرتفعة ، مما يشير إلي  1.12ت ارتباط دالة إحصائيًا عند مستوي معامبل

 أف المقياس يتمتع بدرجة مناسبة مف االتساؽ الداخمي بيف األبعاد والدرجة الكمية لممقياس .
 ثبات مقياس إدارة الذات:

وقد تـ التحقؽ مف ثبات المقياس مف خبلؿ التجربة االستطبلعية حيث تـ تطبيؽ  
( تمميذة مف تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادى بمدرسة الزىور اإلعدادية بنات 41المقياس عمي )

كرونباخ"  –ـ ، عف طريؽ حساب " معامؿ ألفا 3131/:312بالفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ 
ألبعاد المقياس الخمسة والمقياس ككؿ ، وقد وجد أف قيمة ىذه المعامبلت تراوحت ما بيف 

ىي قيـ تشير إلي تمتع المقياس بأبعاده الخمسة بدرجة عالية مف الثبات ( و 1:.1:  1.95)
: 1.99، كما تـ حساب الثبات بطريقة إعادة التطبيؽ وترواحت معامبلت الثبات بيف ) 

 ( ، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ :6:.1
 (8خذٔل )

 يؼبيالد ثجبد يمٛبط إداح انزاد ثأثؼبدِ انخًغخ

 انًٓبساد
انٕػٙ 

 ثبنزاد

نًشالجخ ا

 انزاتٛخ
 تمٕٚى انزاد انتٕخّٛ انزاتٙ

تؼضٚض 

 انزاد

انًمٛبط 

 ككم

يؼبيم انثجبد 

 أنفب كشَٔجبش
0.94** 0.96** 0.99** 0.96** 0.80** 0.82** 

يؼبيم انثجبد 

إػبدح 

 انتطجٛك

0.80** 0.84** 0.85** 0.83** 0.99** 0.86** 

 (0.01يغتٕ٘ ) ** تذل ػهٙ أٌ لًٛخ يؼبيم انثجبد دانخ إزظبئٛبً ػُذ
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 ) د ( الصىرَ اليهايُ ملكًاظ إدارَ الذات: 

بعد أف قامت الباحثة بإعداد مقياس إدارة الذات ، وعرضو عمى المحكميف ، وتعديمو  
في ضوء مقترحاتيـ وتعديبلتيـ ، والتأكد مف صدقو وثباتو أصبح مقياس إدارة الذات في 

ردات مقياس إدارة الذات عمى أبعاده ( توزيع مف21( ، ويوضح جدوؿ ) 2صورتو النيائية)
 الخمسة.

 (10خذٔل )

 تٕصٚغ يفشداد يمٛبط إداح انزاد ثأثؼبدِ انخًغخ

أثؼبد 

 انًمٛبط

انٕػٙ 

 ثبنزاد

انًشالجخ 

 انزاتٛخ

انتٕخّٛ 

 انزاتٙ
 تمٕٚى انزاد

تؼضٚض 

 انزاد
 انًدًٕع

ػذد 

 انؼجبساد

 

14 11 11 12 10 59 

 شه:) هـ ( وصف مكًاظ إدارَ الذات وتصشً

( عبارة ، وقد احتوى مقياس إدارة الذات عمى 69اشتمؿ مقياس إدارة الذات عمى ) 
خمسة أبعاد رئيسة حيث ، اشتمؿ كؿ بعد عمى بنود فرعية مرتبطة بيا ، ويطمب مف التمميذ 

( أماـ كؿ عبارة وأسفؿ االستجابة التي تتفؽ مع رأيو مف بيف االستجابات وضع عبلمة )
درجات( ،  4، نادرًا  ( وتـ توزيع درجات االستجابات وفقًا لمتالى : غالبًا ))غالبًا ، أحيانًا 

أحيانًا ) درجتيف ( ، ونادرًا ) درجة واحدة ( إذا كانت العبارة موجبة ، والعكس إذا كانت العبارة 
( إلى ) 69سالبة ، وعمى ذلؾ فإف الدرجات التي يمكف أف يحصؿ عمييا التمميذ تتراوح بيف )

 ( دقيقة.41جة، وليس لممقياس زمف محدد، إال أف تطبيقو اليتجاوز )( در 285
 عًيــُ البشح:

تمثمت عينة البحث في مجموعة مف التبلميذ المقيديف بالعاـ الدراسي  
 ( تمميذة.77ـ الفصؿ الدراسي األوؿ بمدرسة القناة اإلعدادية، و بمغ عددىـ )3131/:312

 تيفًذ جتزبُ البشح :
 كالتالي :  سارت تجربة البحث 
تـ تطبيؽ أدوات القياس قبميًا عمى المجموعتيف التجريبية والضابطة، والمتمثمة في :  

 اختبار إدارة المعرفة الرياضياتية ، واختبار إدارة المعرفة الشخصية، ومقياس إدارة الذات .
                                                           

.إدارة الذات( : الصورة النهائٌة لمقٌاس 7( ملحق )1)  
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يشرح  قامت الباحثة بمقابمة معمـ الرياضيات الذي سيقوـ بالشرح لتبلميذ المجموعتيف، بحيث
المنيج المقترح لتبلميذ المجموعة التجريبية، ويقوـ بشرح المنيج المعتاد لتبلميذ المجموعة 

 الضابطة.
تـ تقديـ المنيج المقترح القائـ عمى معايير التميز عمى المجموعة التجريبية، وقد  

ـ ( دقيقة في الفصؿ الدراسي األوؿ مف العا56( حصة مدة كؿ منيا )38استغرؽ التدريس )
ـ ، حيث بدأ تطبيؽ تجربة البحث يوـ األثنيف الموافؽ 3131/:312الدراسي 

 ـ  .:29/23/312ـ وانتيى يوـ األربعاء الموافؽ :8/21/312
تطبيؽ أدوات القياس بعديًا عمى المجموعتيف والمتمثمة في اختبار إدارة المعرفة  تـ 

 رة الذات.الرياضياتية ، واختبار إدارة المعرفة الشخصية، ومقياس إدا
 ( املعاجلُ اإلسصآًُ :7) 

بعد تطبيؽ أدوات القياس قبميًا وبعديًا عمى تبلميذ المجموعتيف عينة البحث ، تـ  
تصحيح أوراؽ إجابات التبلميذ، ثـ رصد النتائج ؛ تمييدًا لمعالجتيا إحصائيًا والتحقؽ مف 

 صحة فروض البحث، وتحميؿ النتائج، وتفسيرىا. 
 لًلها وتفضريهاىتآر البشح وحت

ييدؼ ىذا المحور إلى عرض النتائج التى أسفر عنيا البحث ، والتحقؽ مف صحة  
 فروضو، وتحميميا ، وتفسيرىا، وتقديـ التوصيات والبحوث المقترحة .

 (  اختبار صشُ  فزوض البشح  : 1) 

 أواًل : اختبار صشُ الفزض األول  :

ث والذي ينص عمى ما يمي : " ال يوجد فرؽ بالنسبة لمفرض األوؿ مف فروض البح         
( بيف متوسطي درجات تبلميذ المجموعة التجريبية 1.12ذو داللة إحصائية عند مستوی )

الذيف درسوا المنيج المقترح وتبلميذ المجموعة الضابطة الذيف درسوا المنيج المعتاد في 
 .التطبيؽ البعدي الختبار ميارات إدارة المعرفة الرياضياتية " 

لمتحقؽ مف صحة الفرض قامت الباحثة بحساب قيمة )ت( لممقارنة بيف متوسطي  
درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار ميارات إدارة 

 المعرفة الرياضياتية ، ويتضح ذلؾ مف الجدوؿ التالي :
 (22جدوؿ )
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 ي درجات المجموعتيف التجريبية قيمة )ت( وداللتيا اإلحصائية لمفرؽ بيف متوسط
 والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار إدارة المعرفة الرياضياتية

انجٛبَبد    

 اإلزظبئٛخ

 

 انتطجٛـك

 انؼذد

)ٌ( 

انًتٕعظ 

انسغبثٙ 

 )و(

االَسشاف 

انًؼٛبس٘ 

 )ع(

دسخخ 

 انسشٚخ

لًٛخ )د( 

 لًٛخ)د( اندذٔنٛخ

 انًسغٕثخ 

يغتٕٖ 

انذالنخ 

 اإلزظبئٛخ

زدى 

 ثٛشانتأ

(d) 0.05 0.01 

انًدًٕػخ 

 انتدشٚجٛخ
33 32.84 4.23 

61 2.04 2.65 26.35 0.01 6.0035 
انًدًٕػخ 

 انضبثطخ
33 13.41 2.03 

( عند درجة حرية 38.46يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة )ت( المحسوبة ) 
(، 35:.1و يساوي )وى 1.9( ، وكذلؾ يتضح أف حجـ التأثير كبير حيث أنو أكبر مف 72)

مما يدؿ عمى وجود فرؽ ذو داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية الختبار إدارة المعرفة 
 الرياضياتية . وبذلؾ تـ التحقؽ مف صحة الفرض األوؿ مف فروض البحث. 

ولقد قامت الباحثة بحساب قيمة )ت( لممقارنة بيف متوسطي درجات المجموعة  
لضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار إدارة المعرفة الرياضياتية في كؿ التجريبية والمجموعة ا

 ميارة مف مياراتو الفرعية كما يمي :
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 (12خذٔل )

 لًٛخ )د( ٔدالنتٓب اإلزظبئٛخ نهفشق ثٍٛ يتٕعطٙ دسخبد انًدًٕػتٍٛ انتدشٚجٛخ 

 ٔانضبثطخ فٙ انتطجٛك انجؼذ٘ الختجبس إداسح انًؼشفخ انشٚبضٛبتٛخ 

 ػهٙ زذح فٙ كم يٓبسح

انجٛبَبد 

 اإلزظبئٛخ

 

يٓبساد 

إداسح 

انًؼشفخ 

 انشٚبضٛبتٛخ

انًدًٕػخ 

 انضبثطخ

انًدًٕػخ 

 انتدشٚجٛخ

دسخخ 

 انسشٚخ

لًٛخ )د( 

 اندذٔنٛخ

 لًٛخ)د(

 انًسغٕثخ

يغتٕٖ 

انذالنخ 

 اإلزظبئٛخ

زدى 

 انتأثٛش

(d) 0.01 0.05 ع و ع و 

اكتغبة 

انًؼشفخ 

 انشٚبضٛبتٛخ

2.56 2.60 5.38 3.8 61 2.00 2.66 2.61 0.01 0.90 

تكبيم 

 انًؼشفخ
2.66 1.6 5.95 1.08 61 2.00 2.66 2.55 0.01 0.90 

تدضٚم 

 انًؼشفخ
2.60 3.66 5.42 2.69 61 2.00 2.66 2.63 0.01 0.60 

َشش 

انًؼشفخ 

 ٔيشبسكتٓب

2.13 2.43 5.66 1.25 61 2.00 2.66 2.35 0.01 1.20 

ًَزخخ 

انًؼشفخ 

ٔاعتخذايٓب 

فٙ زم 

انًشكالد 

 انشٚبضٛبتٛخ

2.36 0.98 5.40 1.00 61 2.00 2.66 2.66 0.01 1.04 

تدذٚذ 

انًؼشفخ 

 ٔتطٕٚشْب

1.06 1.03 5.38 1.6 61 2.00 2.66 2.38 0.01 0.60 

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة )ت( المحسوبة أكبر مف قيمة )ت( الجدولية ،  
( في كؿ ميارة مف ميارات إدارة 1.9مف )وكذلؾ يتضح أف حجـ التأثير كبير حيث أنو أكبر 

المعرفة الرياضياتية والمجموع الكمي . مما يدؿ عمى وجود فرؽ ذي داللة إحصائية بيف 
درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار ميارات إدارة 

ة . وىذا يعني تحسف أداء المعرفة الرياضياتية والمجموع الكمي لصالح المجموعة التجريبي
تبلميذ المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي الختبار ميارات إدارة المعرفة الرياضياتية 
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بفرؽ داؿ إحصائيًا عف المجموعة الضابطة في كؿ ميارة مف ميارات إدارة المعرفة 
 الرياضياتية وفي االختبار ككؿ .

 ثاىًا : اختبار صشُ الفزض الجاىِ  :

لمفرض الثاني مف فروض البحث والذي ينص عمى ما يمي : " ال يوجد فرؽ  بالنسبة 
( بيف متوسطي درجات تبلميذ المجموعة التجريبية 1.12ذو داللة إحصائية عند مستوی )

الذيف درسوا المنيج المقترح وتبلميذ المجموعة الضابطة الذيف درسوا المنيج المعتاد في 
 ارة المعرفة الشخصية" .التطبيؽ البعدي الختبار ميارات إد

لمتحقؽ مف صحة الفرض قامت الباحثة بحساب قيمة )ت( لممقارنة بيف متوسطي  
درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار ميارات إدارة 

 المعرفة الشخصية ، ويتضح ذلؾ مف الجدوؿ التالي: 
 (13خذٔل )

خ نهفشق ثٍٛ يتٕعطٙ دسخبد انًدًٕػتٍٛ انتدشٚجٛخ ٔانضبثطخ فٙ لًٛخ )د( ٔدالنتٓب اإلزظبئٛ

 انتطجٛك انجؼذ٘ الختجبس إداسح انًؼشفخ انشخظٛخ

انجٛبَبد 

 اإلزظبئٛخ

 

 انتطجٛـك

 انؼذد

)ٌ( 

انًتٕعظ 

انسغبثٙ 

 )و(

االَسشاف 

انًؼٛبس٘ 

 )ع(

دسخخ 

 انسشٚخ

لًٛخ )د( 

 لًٛخ)د( اندذٔنٛخ

 انًسغٕثخ

يغتٕٖ 

انذالنخ 

 ئٛخاإلزظب

زدى 

 انتأثٛش

(d) 0.05 0.01 

انًدًٕػخ 

 انتدشٚجٛخ
33 20.84 3.25 

61 2.21 2.66 26.66 0.01 8.96 
انًدًٕػخ 

 انضبثطخ
33 13.04 1.04 

عند درجة  1.12( 38.77يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة )ت( المحسوبة ) 
وىو يساوي  1.9أكبر مف  ( ، وكذلؾ يتضح أف حجـ التأثير كبير حيث أنو72حرية )

(، مما يدؿ عمى وجود فرؽ ذو داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية الختبار 98.:)
 إدارة المعرفة الشخصية . وبذلؾ تـ التحقؽ مف صحة الفرض االثاني مف فروض البحث 

ولقد قامت الباحثة بحساب قيمة )ت( لممقارنة بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية 
والمجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار إدارة المعرفة الشخصية في كؿ ميارة مف 

 مياراتو الفرعية كما يمي :
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 (14خذٔل )

 لًٛخ )د( ٔدالنتٓب اإلزظبئٛخ نهفشق ثٍٛ يتٕعطٙ دسخبد انًدًٕػتٍٛ انتدشٚجٛخ 

 ٔانضبثطخ فٙ انتطجٛك انجؼذ٘ الختجبس إداسح انًؼشفخ انشخظٛخ 

 بسح ػهٙ زذحفٙ كم يٓ

انجٛبَبد   

 اإلزظبئٛخ

يٓبساد 

إداسح 

انًؼشفخ 

 انشخظٛخ

انًدًٕػخ 

 انضبثطخ

انًدًٕػخ 

 انتدشٚجٛخ

دسخخ 

 انسشٚخ

لًٛخ )د( 

 اندذٔنٛخ

 لًٛخ)د(

 انًسغٕثخ 

يغتٕٖ 

انذالنخ 

 اإلزظبئٛخ

زدى 

 انتأثٛش

(d) 0.01 0.05 ع و ع و 

انتٕطم 

 نهًؼشفخ
2.22 1.86 3.28 2.34 61 2.00 2.66 2.45 0.01 0.60 

تأيم 

 انًؼشفخ
2.02 3.54 3.30 5.64 61 2.00 2.66 2.51 0.01 0.60 

تكبيم 

 انًؼشفخ
1.86 1.40 3.81 1.55 61 2.00 2.66 2.52 0.01 0.62 

تشبسن 

 انًؼشفخ
2.25 2.09 3.59 2.31 61 2.00 2.66 2.44 0.01 0.60 

تطجٛك 

 انًؼشفخ
2.99 1.60 3.58 1.42 61 2.00 2.66 2.33 0.01 0.51 

تطٕٚش 

 انًؼشفخ
1.60 8.14 3.26 12.98 61 2.00 2.66 2.61 0.01 0.66 

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة )ت( المحسوبة أكبر مف قيمة )ت( الجدولية ،  
( في كؿ ميارة مف ميارات إدارة 1.9وكذلؾ يتضح أف حجـ التأثير كبير حيث أنو أكبر مف )

الكمي . مما يدؿ عمى وجود فرؽ ذي داللة إحصائية بيف المعرفة الشخصية  والمجموع 
درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار ميارات إدارة 
المعرفة الشخصية والمجموع الكمي لصالح المجموعة التجريبية . وىذا يعني تحسف أداء 

ختبار ميارات إدارة المعرفة الشخصية بفرؽ تبلميذ المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي ال
داؿ إحصائيًا عف المجموعة الضابطة في كؿ ميارة مف ميارات إدارة المعرفة الشخصية وفي 

 االختبار ككؿ .
 ثالجا : اختبار صشُ الفزض الجالح  :

بالنسبة لمفرض الثالث مف فروض البحث والذي ينص عمى ما يمي : " ال يوجد فرؽ ذو       
( بيف متوسطي درجات تبلميذ المجموعة التجريبية الذيف 1.12لة إحصائية عند مستوی )دال 
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درسوا المنيج المقترح وتبلميذ المجموعة الضابطة الذيف درسوا المنيج المعتاد في التطبيؽ 
 البعدي لمقياس ميارات إدارة الذات " .

بيف متوسطي لمتحقؽ مف صحة الفرض قامت الباحثة بحساب قيمة )ت( لممقارنة  
درجات المجموعة التجريبية  والمجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس إدارة الذات ، 

 ويتضح ذلؾ مف الجدوؿ التالي :
 (15خذٔل )

لًٛخ )د( ٔدالنتٓب اإلزظبئٛخ نهفشق ثٍٛ يتٕعطٙ دسخبد انًدًٕػتٍٛ انتدشٚجٛخ ٔانضبثطخ فٙ 

 انتطجٛك انجؼذ٘ نًمٛبط إداسح انزاد

نجٛبَبد ا

 اإلزظبئٛخ

 

 انتطجٛـك

 انؼذد

)ٌ( 

انًتٕعظ 

انسغبثٙ 

 )و(

االَسشاف 

انًؼٛبس٘ 

 )ع(

دسخخ 

 انسشٚخ

لًٛخ )د( 

 لًٛخ)د( اندذٔنٛخ

 انًسغٕثخ

يغتٕٖ 

انذالنخ 

 اإلزظبئٛخ

زدى 

 انتأثٛش

(d) 0.05 0.01 

 6.83 166.92 33 انتدشٚجٛخ
61 2.04 2.65 24.51 0.01 9.66 

 2.66 58.68 33 انضبثطخ

( وقيمة )ت( الجدولية 35.62يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة )ت( المحسوبة ) 
عند  1.12( عند مستوى ثقة 3.86وتساوي ) 1.16( عند مستوى ثقة 3.15تساوي )

وىو يساوي  1.9( ، وكذلؾ يتضح أف حجـ التأثير كبير حيث أنو أكبر مف 72درجة حرية )
(9.78 .) 

ف قيمة )ت( المحسوبة أكبر مف قيمة )ت( الجدولية مما يدؿ عمى مما سبؽ يتضح أ 
وجود فرؽ ذو داللة إحصائية لصالح التطبيؽ البعدي لمقياس إدارة الذات . وبذلؾ تـ التحقؽ 

 مف صحة الفرض الثالث مف فروض البحث.
ولقد قامت الباحثة بحساب قيمة )ت( لممقارنة بيف متوسطي درجات المجموعة  

المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس إدارة الذات في كؿ بعد مف أبعاده التجريبية و 
 كما يمي :
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 (16خذٔل )

لًٛخ )د( ٔدالنتٓب اإلزظبئٛخ نهفشق ثٍٛ يتٕعطٙ دسخبد انًدًٕػخ انتدشٚجٛخ ٔانًدًٕػخ انضبثطخ 

 فٙ انتطجٛك انجؼذ٘ نًمٛبط إداسح انزاد فٙ كم ثؼذ ػهٙ زذح

انجٛبَبد 

 ئٛخاإلزظب

 

أثؼبد 

إداسح 

 انزاد

 انتدشٚجٛخ انضبثطخ

دسخخ 

 انسشٚخ

لًٛخ )د( 

 اندذٔنٛخ

 لًٛخ)د(

 انًسغٕثخ

يغتٕٖ 

انذالنخ 

 اإلزظبئٛخ

زدى 

 انتأثٛش

(d) 0.01 0.05 ع و ع و 

انٕػٙ 

 ثبنزاد
14.45 5.32 40.99 5.84 61 2.04 2.65 11.51 0.01 1.06 

انًشالجخ 

 انزاتٛخ
11.30 2.10 32.06 2.55 61 2.04 2.65 12.02 0.01 1.25 

انتٕخّٛ 

 انزاتٙ
11.06 3.56 32.21 4.48 61 2.04 2.65 2.04 0.01 1.62 

تمٕٚى 

 انزاد
12.21 4.16 33.95 4.09 61 2.04 2.65 1.52 0.01 1.54 

تؼضٚض 

 انزاد
10.66 5.05 26.92 4.96 61 2.04 2.65 12.14 0.01 1.28 

ت( المحسوبة أكبر مف قيمة )ت( الجدولية فى يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة ) 
( 1.9كؿ أبعاد مقياس إدارة الذات، وكذلؾ يتضح أف حجـ التأثير كبير حيث أنو أكبر مف )

في كؿ بعد مف أبعاد مقياس إدارة الذات والمجموع الكمي ، مما يدؿ عمى وجود فرؽ ذي داللة 
وعة الضابطة في التطبيؽ البعدي إحصائية بيف متوسطى درجات المجموعة التجريبية والمجم

لمقياس إدارة الذات والمجموع الكمي لصالح المجموعة التجريبية. وىذا يعني تحسف أداء 
تبلميذ المجموعة التجريبية لمقياس إدارة الذات بفرؽ داؿ إحصائيًا عف المجموعة الضابطة 

 في كؿ بعد مف أبعاد مقياس إدارة الذات والمجموع الكمي .
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 : اختبار صشُ الفزض الزابع :رابعًا 

بالنسبة لمفرض الرابع مف فروض البحث و الذي ينص عمى ما يمي : " ال توجد عبلقة 
ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بيف درجات تبلميذ المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي لكؿ 

 مف اختبار إدارة المعرفة الرياضياتية ومقياس إدارة الذات " .
مف صحة الفرض الرابع قامت الباحثة بحساب معامؿ االرتباط بيف درجات لمتحقؽ 

المجموعة التجريبية في اختبار إدارة المعرفة الرياضياتية ومقياس إدارة الذات في التطبيؽ 
البعدي. ولقد قامت الباحثة بحساب معامؿ ارتباط بيرسوف حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط 

تباط داؿ . مما يدؿ عمى أف العػػبلقة بيف إدارة المعرفة ( وىو ار 1.93بينيما تساوي )
دارة الذات عبلقة قوية دالة  .  الرياضياتية وا 

 خامضًا : اختبار صشُ الفزض اخلامط :

بالنسبة لمفرض الخامس مف فروض البحث و الذي ينص عمى ما يمي : " ال توجد  
مجموعة التجريبية في التطبيؽ عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بيف درجات تبلميذ ال

 البعدي لكؿ مف اختبار إدارة المعرفة الشخصية ومقياس إدارة الذات " .
لمتحقؽ مف صحة الفرض الخامس قامت الباحثة بحساب معامؿ االرتباط بيف درجات  

المجموعة التجريبية في اختبار إدارة المعرفة الشخصية ومقياس إدارة الذات في التطبيؽ 
قد قامت الباحثة بحساب معامؿ ارتباط بيرسوف حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط البعدي. ول

( وىو ارتباط داؿ . مما يدؿ عمى أف العػػبلقة بيف إدارة المعرفة 1.96بينيما تساوي )
دارة الذات عبلقة قوية دالة  .  الشخصية وا 

 (  حتلًل ىتآر البشح : 2)  

عنيا البحث مف خبلؿ تحديد فاعمية المنيج  قامت الباحثة بتحميؿ النتائج التي أسفر 
المقرح، وتحميؿ نتائج اختبار إدارة المعرفة الرياضياتية، وتحميؿ نتائج اختبار إدارة المعرفة 

 الشخصية، وتحميؿ نتائج مقياس إدارة الذات. وفيما يمي توضيح ذلؾ. 
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 أواُل : فاعلًُ امليهر :

يارات إدارة المعرفة الرياضياتية، وميارات فاعمية المنيج المقترح فى تنمية م ولتحديد 
إدارة المعرفة الشخصية ، وميارات إدارة الذات؛ قامت الباحثة بحساب النسبة المعدلة لمكسب 
وداللتيا فى كؿ مف اختبار إدارة المعرفة الرياضياتية و مقياس إدارة الذات ، والجدوؿ التالى 

 يوضح ذلؾ :
 (16خذٔل )

 جالن ٔدالنتٓب الختجبس إداسح انًؼشفخ انشٚبضٛبتٛخ ٔاختجبسانُغت انًؼذنخ نهكغت ن

 إداسح انًؼشفخ انشخظٛخ ٔيمٛبط إداسح انزاد

 انذنٛم اإلزظبئٗ

 

 

 األداح

يتٕعظ دسخبد 

انًدًٕػخ 

انتدشٚجٛخ فٙ 

 انمٛبط انمجهٙ

يتٕعظ دسخبد 

انًدًٕػخ 

انتدشٚجٛخ فٙ 

 انمٛبط انجؼذ٘

انُٓبٚخ 

 انؼظًٗ

انُغجخ 

انًؼذنخ 

 نهكغت

النخ انذ

 اإلزظبئٛخ

اختجبس إداسح 

انًؼشفخ 

 انشٚبضٛبتٛخ

13.44 32.84 36 6.81 
دانخ 

 إزظبئٛبً 

اختجبس إداسح 

انًؼشفخ 

 انشخظٛخ

13.21 20.84 24 2.94 
دانخ 

 إزظبئٛبً 

يمٛبط إداسح 

 انزاد
60.11 166.92 164 15.46 

دانخ 

 إزظبئٛبً 

ر إدارة المعرفة يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف النسبة المعدلة لمكسب الختبا 
( مما يدؿ عمى فاعمية المنيج المقترح القائـ عمى معايير التميز 2.31الرياضياتية أكبر مف )

فى تنمية الجوانب التى يقيسيا اختبار إدارة المعرفة الرياضياتية، كما النسبة المعدلة لمكسب 
منيج المقترح القائـ ( مما يدؿ عمى فاعمية ال2.31الختبار إدارة المعرفة الشخصية أكبر مف )

عمى معايير التميز فى تنمية الجوانب التى يقيسيا اختبار إدارة المعرفة الشخصية أيًضا 
( مما يدؿ عمى فاعمية البرنامج 2.31النسبة المعدلة لمكسب لمقياس إدارة الذات أكبر مف )

رة الذات ، المقترح القائـ عمى معايير التميز فى تنمية الجوانب التى يقيسيا مقياس إدا
ونستنتج مف ذلؾ أف البرنامج لو تأثير داؿ إحصائيًا، وعمى مستوى الفاعمية فيو فعاؿ فى 
تنمية ميارات إدارة المعرفة الرياضياتية والشخصية و أبعاد إدارة الذات لدى تبلميذ المجموعة 

 التجريبية.
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 المجموعة التجرٌبٌة

 ثاىًًا : حتلًل ىتآر اختبار إدارَ املعزفُ الزياضًاتًُ:

حثة بحساب متوسط درجات تبلميذ المجموعة التجريبية والمجموعة قامت البا 
الضابطة فى التطبيؽ البعدى في كؿ ميارة مف ميارات إدارة المعرفة الرياضياتية والميارات 
ككؿ ، ثـ إيجاد النسبة المئوية لمتوسط كؿ ميارة مف ميارات إدارة المعرفة الرياضياتية 

 يوضح ذلؾ: والمجموع الكمي ، والجدوؿ التالى 
 ( 19خذٔل )

انُغجخ انًئٕٚخ ألداء تاليٛز انًدًٕػتٍٛ انضبثطخ ٔانتدشٚجٛخ فٗ انتطجٛك انجؼذٖ الختجبس يٓبساد 

 إداسح انًؼشفخ انشٚبضٛبتٛخ

 انًدًٕػخ انضبثطخ يٓبساد إداسح انًؼشفخ انشٚبضٛبتٛخ
انًدًٕػخ 

 انتدشٚجٛخ

 %98.9 %43.2 اكتغبة انًؼشفخ انشٚبضٛبتٛخ

 %86.5 %44.5 انًؼشفختكبيم 

 %80.3 %43.3 تدضٚم انًؼشفخ

 %86.0 %35.5 َشش انًؼشفخ ٔيشبسكتٓب

ًَزخخ انًؼشفخ ٔاعتخذايٓب فٙ زم 

 انًشكالد

38.5% 80% 

 %98.9 %16.9 تدذٚذ انًؼشفخ ٔتطٕٚشْب

 %81.5 %36.25 انًدًٕع انكهٗ

ة فى التطبيؽ يتضح مف الجدوؿ السابؽ : تحسف أداء تبلميذ المجموعة التجريبي 
 البعدي في ميارات إدارة المعرفة الرياضياتية والمجموع الكمي، ويوضح ذلؾ الشكؿ التالي :

      
 
 
 
 
 

 

الختجبس إداسح انًؼشفخ  ( : أداء تاليٛز انًدًٕػتٍٛ انضبثطخ ٔانتدشٚجٛخ فٗ انتطجٛك انجؼذ3ٖكم )ش

 انشٚبضٛبتٛخ
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جموعة التجريبية عف المجموعة الضابطة يتضح مف الشكؿ السابؽ تفوؽ تبلميذ الم  
 في التطبيؽ البعدي الختبار ميارات إدارة المعرفة الرياضياتية

 ثالجًا : حتلًل ىتآر اختبار إدارَ املعزفُ الغدصًُ:

قامت الباحثة بحساب متوسط درجات تبلميذ المجموعة التجريبية والمجموعة  
ارات إدارة المعرفة الشخصية والميارات الضابطة فى التطبيؽ البعدى في كؿ ميارة مف مي

ككؿ، ثـ إيجاد النسبة المئوية لمتوسط كؿ ميارة مف ميارات إدارة المعرفة الشخصية 
 والمجموع الكمي، والجدوؿ التالى يوضح ذلؾ :

 (18خذٔل )  

ساد انُغجخ انًئٕٚخ ألداء تاليٛز انًدًٕػتٍٛ انضبثطخ ٔانتدشٚجٛخ فٗ انتطجٛك انجؼذٖ الختجبس يٓب

 إداسح انًؼشفخ انشخظٛخ

 انًدًٕػخ انتدشٚجٛخ انًدًٕػخ انضبثطخ يٓبساد إداسح انًؼشفخ انشخظٛخ

 %92.2 %55 انتٕطم نهًؼشفخ

 %92.5 %50.5 تأيم انًؼشفخ

 %86.6 %48.2 تكبيم انًؼشفخ

 %98.5 %56.2 تشبسن انًؼشفخ

 %98.9 %62 تطجٛك انًؼشفخ

 %91.6 %42.5 تطٕٚش انًؼشفخ

 %96.45 %54.33 ٕع انكهٙانًدً

يتضح مف الجدوؿ السابؽ : زيادة مستوى أداء تبلميذ المجموعة التجريبية فى  
التطبيؽ البعدى في ميارات إدارة المعرفة الشخصية والمجموع الكمي . ويوضح ذلؾ الشكؿ 

 التالي :

 
 ( : أداء تاليٛز انًدًٕػتٍٛ انضبثطخ ٔانتدشٚجٛخ فٗ انتطجٛك انجؼذ4ٖشكم )

 الختجبس إداسح انًؼشفخ انشخظٛخ
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يتضح مف الشكؿ السابؽ تفوؽ تبلميذ المجموعة التجريبية عف المجموعة الضابطة  
 في التطبيؽ البعدي الختبار ميارات إدارة المعرفة الشخصية.

 ثالجًا : حتلًل ىتآر مكًاظ إدارَ الذات :

والمجموعة قامت الباحثة بحساب متوسط درجات تبلميذ المجموعة التجريبية  
الضابطة فى التطبيؽ البعدى في كؿ بعد مف أبعاد مقياس إدارة الذات ثـ إيجاد النسبة المئوية 

 لكؿ بعد مف أبعاد إدارة الذات والمجموع الكمي، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ : 
 (20خذٔل )

 انُغجخ انًئٕٚخ ألداء تاليٛز انًدًٕػتٍٛ انضبثطخ ٔانتدشٚجٛخ فٗ انتطجٛك انجؼذٖ 

 نًمٛبط إداسح انزاد

 انًدًٕػخ انتدشٚجٛخ انًدًٕػخ انضبثطخ أثؼبد إداسح انزاد

 %86.3 %34.4 انٕػٙ ثبنزاد

 %86.2 %34.2 انًشالجخ انزاتٛخ

 %86.6 %33.5 انتٕخّٛ انزاتٙ

 %84.0 %33.8 تمٕٚى انزاد

 %82.6 %35.5 تؼضٚض انزاد

 %85.96 %34.30 انًدًٕع انكهٗ

ؿ السابؽ : تحسف أداء تبلميذ المجموعة التجريبية في إدارة الذات يتضح مف الجدو     
 والمجموع الكمي . ويوضح ذلؾ الشكؿ التالي :

 
 ( : أداء تاليٛز انًدًٕػتٍٛ انضبثطخ ٔانتدشٚجٛخ فٗ انتطجٛك انجؼذٖ نًمٛبط إداسح انزاد5شكم )

لمجموعة الضابطة في يتضح مف الشكؿ السابؽ تفوؽ تبلميذ المجموعة التجريبية عف ا     
 التطبيؽ البعدي لمقياس ميارات إدارة الذات.
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 (  تفضري ىتآر البشح : 3 

 أوال : تفضري ىتآر اختبار إدارَ املعزفُ الزياضًاتًُ :

يمكف تفسير تفوؽ أداء تبلميذ المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي عمي أداء  
بار إدارة المعرفة الرياضياتية ، ولذا فإف الباحثة أقرانيـ مف تبلميذ المجموعة الضابطة في اخت

تعزي ىذا الفرؽ فى النتائج البعدية إلى تقديـ المنيج المقترح القائـ عمى مناىج التميز 
 لممجموعة التجريبية  .

وترجع الباحثة فاعمية المنيج  المقترح القائـ عمى مناىج التميز في تنمية ميارات  
 لدى تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي إلى األسباب التالية : إدارة المعرفة الرياضياتية

 ذات ويركبوف األفكار ويحمموف يدركوف جعميـ معنى ذا أسموباً  التبلميذ أكسبت 
المعرفة  اعتمادًا عمى الجديدة المعرفة ويفسروف شمولية نظرة األفكار إلى وينظروف ، العبلقة
 المعرفية. بنيتيـ في الموجودة القبمية

ة التي تـ تصميميا ساعدت التبلميذ عمى استنتاج خواص األشكاؿ اليندسية األنشط 
 مما أسيـ فى تحسيف اكتسابيـ لممعرفة الرياضياتية .

 التعمـ مف خبلؿ العمؿ المتوفر فى المنيج المقترح جعؿ التعمـ أبقى أثرًا . 
يـ فى ساعد المنيج المقترح التبلميذ عمى إطبلؽ إبداعاتيـ والعمؿ بجد ومف ثـ أس 

 تنمية قدرتيـ عمى تطوير معرفتيـ وتجديدىا .
أتاح المنيج المقترح المعد في ضوء مناىج  التميز لمتبلميذ أداء العديد مف األنشطة  

 التعميمية التى عممت عمى تطوير قدرتيـ عمى تطبيؽ المعرفة .
عمؽ المحتوى العممي وتكاممو مع ما درسو التبلميذ وما سيدرسونو في المراحؿ   

 الدراسية االخرى ساعد عمى تنمية قدرتيـ عمى تكامؿ المعرفة .
عطائيـ فرصة لمتفكير في   شجع المنيج المقترح التبلميذ عمى الحوار والنقاش ، وا 

المقاصد وراء ما يقوموف بو مف أنشطة مما مكنيـ مف استيعاب المعرفة الرياضياتية بالشكؿ 
 المطموب.
معمـ مف التبلميذ جميع أفكارىـ حتى ولو لـ تكف اعتمد المنيج المقترح عمي تقبؿ ال 

 بالمستوى المطموب، مع محاولة تصحيحيا باألساليب التربوية الصحيحة .
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دراكيـ لعدـ ثبات المعرفة فيى متغيرة    اكتساب التبلميذ لممعرفة مف خبلؿ العمؿ وا 
لذى تعتبر أحد بناء عمى ما يظير مف ابتكارات، مما دعـ بعد تجديد المعرفة وتطويرىا ، وا

 أىـ أبعاد إدارة المعرفة الرياضياتية .
تضمف المنيج المقترح مجموعة مف األنشطة ذات طبيعة أكاديمية شيقة ، تستثير  

في التبلميذ الرغبة في دراسة المادة مف ناحية وحبيا واالستكشاؼ واإلبداع فييا مف ناحية 
 رياضياتية وتطويرىا .أخرى؛ مما ساعدىـ عمى تنمية ميارة تجديد المعرفة ال

عممت التغذية الراجعة والتقويـ المستمر خبلؿ تدريس المنيج المقترح والتى يتبلقاىا  
 التمميذ مف المعمـ ومف أقرانو عمى تحسف أداء التبلميذ في اكتساب المعرفة الرياضياتية. 

تقديـ منيج مقترح قائـ عمى مناىج التميز حيث االىتماـ بإعادة التفكير في   
ثبات الذات.ا  لمخرجات التعميمية؛ األمر الذي تناسب مع متطمبات صناعة المعرفة، وا 

ساعد المنيج المقترح عمى تبديؿ االىتماـ مف التركيز عمى المحتوى إلى التركيز  
 عمى الفيـ، مما ساعد عمى مراجعة وتحديث المعرة الخاصة بمادة الرياضيات . 

ائج العديد مف الدراسات السابقة كدراسة ) عبلـ ، واتفقت نتائج البحث الحالي مع نت    
( والتى أكدت عمى أف تنفيذ مياـ الويب بطرؽ تعاونية أكثر فاعمية في تنمية ميارات 3124

إدارة المعرفة ، وىذا ما سعى اليو البحث الحالي بتكميؼ التبلميذ بأنشطة تعاونية، كما اتفقت 
لحؿ المشكبلت بطرؽ في تنمية ميارات إدارة ( في استخدميا  3126مع دراسة ) الجاسـ ، 

؛ Lengyel 2018 ,؛3129المعرفة، كما اتفقت تمؾ النتيجة مع دراسة كبًل مف ) رحمة ، 
Miller,2018 والتى أكدت عمى فاعمية البيئة التعميمية التشاركية في تنمية الجوانب )

البحث الحالي بتوفير بيئة  المعرفية واألدائية لميارات إدارة المعرفة ، وىذا ما سعى إليو
، لتبادؿ ونشر المعرفة الرياضياتية، واتفقت أيضًا مع دراسة  facebookتشاركية مف خبلؿ 
( في استخداـ البحث الحالي ألنشطة تتحدى عقوؿ Tyack 2019,؛:312) عبد الخالؽ ، 

عى مما المتعمميف وتعتمد عمى التفاعؿ بينيـ والتنافس سواء بشكؿ فردي أو زوجي أو جما
 ساعد عمى تنمية ميارات إدارة المعرفة لدى التبلميذ في مادة الرياضيات.

واختمؼ البحث الحالي عف الدراسات واألبحاث السابقة في اىتمامو بتوظيؼ ميارات إدارة      
المعرفة في مجاؿ تربويات الرياضيات، واستخبلص قائمة لميارات إدارة المعرفة الرياضياتية، 

 ستخداـ منيج مقترح قائـ عمى أحد المناىج العالمية "مناىج التميز".وتنميتيا با
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 ثاىًًا : تفضري ىتآر اختبار إدارَ املعزفُ الغدصًُ :

يمكف تفسير تفوؽ أداء تبلميذ المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي عمي أداء  
، ولذا فإف الباحثة  أقرانيـ مف تبلميذ المجموعة الضابطة فى اختبار إدارة المعرفة الشخصية

تعزي ىذا الفرؽ فى النتائج البعدية إلى تقديـ المنيج المقترح القائـ عمى مناىج التميز 
 لممجموعة التجريبية  .

وترجع الباحثة فاعمية المنيج  المقترح القائـ عمى مناىج التميز في تنمية ميارات  
 لى األسباب التالية :إدارة المعرفة الشخصية لدى تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي إ

 ذات ويركبوف األفكار ويحمموف يدركوف جعميـ معنى ذا أسموباً  التبلميذ إكساب 
المعرفة  اعتمادًا عمى الجديدة المعرفة ويفسروف شمولية نظرة األفكار إلى وينظروف ، العبلقة
  المعرفية.  بنيتيـ في الموجودة القبمية

ت مرتبطة بالجوانب الحياتية لمتبلميذ الموضوعات التى تـ اختيارىا وىى موضوعا 
وىذا جعؿ التبلميذ يكتسبوف المعمومات المتضمنة فييا بشكؿ أيسر وأسيؿ ، كما ساعد عمى 

 تنمية قدرتيـ عمى اكتساب المعرفة الشخصية وتطبيقيا. 
إف المنيج المقترح القائـ عمى مناىج التميز يقوـ عمى دور المعمـ والتمميذ ،  

ور األكبر في ىذه المنيج مما ساعد التبلميذ عمي إدراؾ بنيتيـ المعرفية والتمميذ لو الد
 وساعدىـ في التعامؿ مع المشكبلت سواء في الحياة اليومية أو في المواد الدراسية. 

أسموب العمؿ داخؿ الفصؿ يقـو عمى التعاوف بيف التبلميذ . و الذي مف شأنو بث  
بلقات اجتماعية بيف التبلميذ ، والذي مف شأنو روح التنافس بيف المجموعات ، و تنمية ع

 عمؿ عمى تبادؿ المعرفة ومشاركتيا. 
توفير فرصة لمتبلميذ لمتعامؿ مع خبرات متنوعة مف خبلؿ الوسائط اإللكترونية  

 المختمفة ساعد عمى تطور معرفتيـ الشخصية.
دة، ؛حماXiong,2012؛Zhang,2010واتفقت تمؾ النتائج مع دراسة كبًل مف      

( في استخداـ البحث الحالي نظاـ يجمع بيف التعمـ الرسمي الذي 3126؛ السبلمي ، 3125
يقدمو المعمـ، والتعمـ غير الرسمي الناتج مف تشارؾ المتعمميف مع المعمـ؛ مما يعمؿ عمى 
تكويف شبكة مف المعارؼ تعمؿ عمى تنمية ميارات إدارة المعرفة الشخصية، كما اتفقت مع 

( حيث اىتـ البحث الحالي بعمميات التقويـ سواء التقويـ الذاتي 3128د السبلـ ، دراسة ) عب
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( حيث توجو :312؛ توني ، Straw,2013أو تقويـ األقراف، أيضًا اتفقت مع دراسة )
البحث الحالي إلى قياـ المعمـ بإعداد مواد إلكترونية يستخدميا المتعمـ في المنزؿ ليتعمـ 

المنزؿ، ثـ يقـو المعمـ بتدعيـ ما تعممو المتعمـ ذاتًيا مف خبلؿ استخداـ إلكترونًيا وذاتيًا في 
، 3123االنشطة التعميمية والتعمـ التعاوني والمناقشة داخؿ الفصؿ، كما اتفقت مع ) الفار، 

( والذي أكد عمى أف العمؿ الجماعي رافدًا قويًا في تنمية المواىب Wright 2017,؛758
ذية الراجعة في التعمـ التشاركي، وتضاؼ إلى خبرة المتعمـ الفردية الفردية، حيث تظير التغ

 .مما يساعد عمى تنمية ميارات إدارة المعرفة الشخصية
واختمؼ البحث الحالي عف الدراسات واألبحاث السابقة في تنميتو لميارات إدارة المعرفة     

سابقة عمى تنميتيا إلدارة الشخصية في مجاؿ تربويات الرياضيات ، حيث اقتصرت الدراسات ال
المعرفة الشخصية في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ، باإلضافة إلى قياسيا في البحث الحالي 

 باستخداـ اختبار ؛ بينما اتجيت الدراسات السابقة إلى قياسيا باستخداـ مقياس. 
 ثاىًًا : تفضري ىتآر مكًاظ إدارَ الذات :

التجريبية في التطبيؽ البعدي عمي أداء  يمكف تفسير تفوؽ أداء تبلميذ المجموعة 
أقرانيـ مف تبلميذ المجموعة الضابطة فى مقياس إدارة الذات ، ولذا فإف الباحثة تعزي ىذا 
الفرؽ فى النتائج البعدية إلى تقديـ المنيج المقترح القائـ عمى مناىج التميز لممجموعة 

 التجريبية  .
لقائـ عمى مناىج التميز في تنمية ميارات وترجع الباحثة فاعمية المنيج  المقترح ا 

 إدارة الذات لدى تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي إلى األسباب التالية :
اعتمد المنيج المقترح القائـ عمى مناىج التميز عمي إدراؾ التمميذ بأف ما يتعممو  

الوعى  سيكوف أساس لما سيتعممو فيما بعد ، والذى يعتبر أحد أىـ أبعاد إدارة الذات وىو
يالذات وتحديد األىداؼ ، وأنو يحتاج لممفاىيـ والعمميات الرياضية التي يتعمميا في دراسة 
موضوعات رياضية في مراحؿ أعمى مف التعميـ، وأنيا ستجعميـ يتعممونيا بسيولة ويسر ، 

 وأف ما يتعممونو سيفيدىـ في حياتيـ اليومية . 
ليدؼ الخاص بو ، مما ساعد عمى ساعد المنيج المقترح كؿ تمميذ عمى تحديد ا 

زيادة الدافعية والرغبة لبموغ اليدؼ ، كذلؾ تحديد المعيار الذي يقبمو لنفسو في تحقيقو ليذا 
اليدؼ ، واألمر الذي ترتب عميو العمؿ الجاد مف قبؿ كؿ تمميذ لموصوؿ ليذا المعيار، كذلؾ 
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ستوى حقيقو لميدؼ، كاف التمميذ ىو مف يراقب نفسو ويسجؿ مستوى أدائو، ويقيـ م 
ويحدد لنفسو المكافأة والعقاب المناسب ليذا األداء، مما ساعد عمى تنمية ميارات إدارة 

 الذات.
المشاركة بيف التبلميذ وبعضيـ زاد مف األثر اإليجابي لممنيج المقترح، حيث  

سبة؛ مما المنافسة فيما بينيـ في وصوؿ كؿ تمميذ ألىدافو التى حددىا وتبلقيو المكافأة المنا
 شجع باقي التبلميذ عمى  محاولة تحقيؽ أىدافيـ ومراقبة ذواتيـ لموصوؿ ليذه األىداؼ .

ربط األنشطة التعميمية المتضمنة بالمنيج المقترح بمناشط الحياة اليومية ساعد كؿ  
 تمميذ عمى زيادة قدرتو عمى التوجيو الذاتي.

دراؾ  ما يدور حوليـ مف حقائؽ،  ساعد المنيج المقترح عمى استيعاب التبلميذ وا 
والوعي في الحصوؿ عمى المعمومات واكتسابيا مف خبلؿ القياـ بالتجارب أو بالمبلحظة 
والتأمؿ، كما ساعدىـ عمى التوصؿ لممعرفة والوعي بيا بواسطة مراقبة ما قاـ بو اآلخريف 

 واالطبلع عميو والتمعف في ما توصموا إليو مف استنتاجات. 
ترح والقائـ عمى مناىج التميز إلى مساعدة التبلميذ في تحمميـ ساعد المنيج المق 

 لمسؤلية تعمميـ؛ مف خبلؿ التقويـ المستمر.
أتاح المنيج المقترح لمتبلميذ فرصة القياـ بعممية التعمـ سواء بشكؿ فردي أو  

 جماعي ، وااختيار نمط التقويـ المناسب. 
و العديد مف الدراسات السابقة كدراسة واتفقت نتائج البحث الحالي مع ما أوصت ب      

(Sauceda,2011 ،Green,2014 ، حيث 3129؛ الجماؿ ومطر ،  3128؛ سالماف  )
التأكيد عمى أىمية تنمية ميارات إدارة الذات ، كذلؾ تتفؽ نتائج ىذا البحث مع نتائج العديد 

د عبلقة ( والتي أكدت عمى وجو 3131؛محمود ،  Penney,2010مف الدراسات كدراسة )
ارتباطية موجبة بيف تنمية ميارات إدارة الذات و ارتفاع مستوى الكفاءة الذاتية، كذلؾ دراسة ) 

( والتي اكدت أف استخداـ التعمـ المدمج كاف لو بالغ األثر في تنمية إدارة الذات 3128أحمد، 
ف الجانب لدى طبلب المرحمة الثانوية ، وىذا ما اعتمد عميو البحث الحالي حيث المزج بي

 اإللكتروني والجانب التقميدي في التعمـ. 
واختمؼ البحث الحالي عف األبحاث السابقة في اتجاىو إلى تنمية ميارات إدارة الذات في     

 مجاؿ تربويات الرياضيات، وتنميتيا باستخداـ منيج مقترح قائـ عمى مناىج التميز.
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 (  تىصًــات البشح : 4)  

 : يمي كف التوصية بماالبحث يم نتائج ضوء في 
 تحققو مختمؼ المراحؿ التعميمية لما  في واسع نطاؽ تبني مناىج التميز واستخداميما عمى

ثارة متعة مف  .نحو التعمـ  التبلميذ دافعية وزيادة وا 
 مناىج التميز . استخداـ حوؿ الرياضيات تدريبية لمعممي دورات عقد
يفية تنمية ميارات إدارة المعرفة الرياضياتية ك حوؿ الرياضيات تدريبية لمعممي دورات عقد

 والشخصية وميارات إدارة الذات لدى تبلميذىـ.
تضميف مقررات الرياضيات أنشطة تساعد عمى تنمية ميارات إدارة المعرفة الرياضياتية 

 والشخصية وميارات إدارة الذات . .
ممموسة ، وأجيزة  إنشاء معمؿ لمرياضيات بالمدراس مجيز بوسائؿ تعميمية ، وأدوات

تكنولوجية ، وبرامج تعميمية تدريب التبلميذ عمييا واستخداميا في تنمية ميارات إدارة المعرفة 
 الرياضياتية..

دارتيا بشكؿ فع ؛ اؿ فى معالجة الموضوعات الرياضيةتدريب التبلميذ عمى استخداـ معرفتيـ وا 
 مما يساعدىـ عمى إطبلؽ إبداعاتيـ . 

 املكرتســـُ:(  البــشىخ  5) 
 :ثة القياـ بإجراء البحوث التاليةفى ضوء ما توصؿ إليو البحث مف نتائج تقترح الباح 

أثر استخداـ نماذج تدريسية مقترحة في الرياضيات قائمة عمى مناىج التميز في تنمية 
 جوانب أخرى لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية مثؿ : القدرة عمى تنظيـ الذات ، وتنمية التفكير
التصميمي ، وتنمية ميارات التفكير االنتاجي ،وتنمية الميارات البحثية ، وتنمية الميارات 

 الحياتية. 
إجراء بحوث تتناوؿ طرؽ وأساليب تدريسية أخرى أخرى مف الممكف أف تسيـ في تنمية 
 ميارات إدارة المعرفة الرياضيتية ، لدى التبلميذ في مراحؿ تعميمية مختمفة مثؿ : الرحبلت

 المعرفية عبر الويب ، موقع تعميمي تفاعمي، بيئة تعميمية تشاركية....
دراسة لتحديد مستوى ميارات إدارة المعرفة الرياضياتية لدى التبلميذ بالمراحؿ التعميمية 

 المختمفة . 
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دراسات حوؿ تطوير برامج إعداد معممي الرياضيات بكميات التربية وتنمية ميارات إدارة 
 ضياتية والذاتية وميارات إدارة الذات لدييـ.المعرفة الريا
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 املزادع:

 أواًل: املزادع العزبًُ: 
(.ميارات إدارة الذات وعالقتيا بالتوافؽ الميني 2102أبو مسمـ، محمود أحمد أحمد.)

 .:0 – 202(،22لممعمـ ، مجمة بحوث التربية النوعية ، جامعة المنصورة ، )
برنامج تدريبي لمعممات التربية الخاصة لتنمية  ( . :210األتربي، رضا محمد طو.) 

 ميارات إدارة الذات لدى األطفاؿ المعاقيف عقميا ، جمعية الثقافة مف أجؿ التنمية 
نمطى الفصؿ المقموب )النمطى / المزدوج( ;210توني، محمد ضاحي محمد 

طالب قسـ تكنولوجيا  وعالقتيما بتنمية ميارات إدارة المعرفة الشخصية والمثابرة األكاديمية لدى
التعميـ المصدر، مجمة البحوث في مجاالت التربية النوعية ، كمية التربية النوعية، جامعة المنيا 

(،22 ، )0-9;. 
( . فاعمية برنامج تدريبى قائـ عمى معايير جودة 2102الجاسـ، مناؿ حسف .)

المواد االجتماعية فى المرحمة أساليب التعميـ والتعمـ لتنمية ميارات إدارة المعرفة لدى معممات 
االبتدائية بمممكة البحريف ، مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية ، الجمعية التربوية 

 .1;0 – 201(،  :8لمدراسات االجتماعية ، )
(. فاعمية برنامج قائـ عمى التعمـ المستند لمدماغ 2102جودة، سامية حسيف محمد.) 

قؿ و مفيـو الذات االكاديمي لدى الطالب ذوي صعوبات تعمـ في تنمية بعض عادات الع
الرياضيات بالمرحمة االبتدائية ، مجمة تربويات الرياضيات ، الجمعية المصرية لتربويات 

 .8 – :9( ، :) 09الرياضيات، 
 التشاركى اإللكترونى لمتعمـ بيئة تصميـ (. أثر2102إبراىيـ .) إبراىيـ أمؿ حمادة،

 المعرفة إدارة ميارات تنمية عمى التواصمية النظرية وفقًا لمبادئ 2الويب أدوات بعض عمى قائمة
 التربوييف النفس ، رابطة وعمـ التربية في عربية اآللى، دراسات طالب الحاسب لدى الشخصية
  .:02-:( ، 28العرب ، )

 تشاركى تعمـ بيئة استخداـ فاعمية :(.:210إبراىيـ .) محمود سامى ابتساـ رحمة،
بكميات التجارة ،  العميا الدراسات طالب لدى المعرفة إدارة بعض ميارات لتنمية اإلنترنت عبر

التعميـ الجامعي،  تطوير ، مركز التربية كمية ، شمس عيف الجامعي، جامعة التعميـ في دراسات
(9; ،)299-221. 
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وى (. العالقة بيف مست2100الزاكي، منى مصطفى و الشامي، إيناس عبد المعز.) 
اتقاف ميارات ادارة الذات واالداء التدريسي لمطالبة المعممة في كمية االقتصاد المنزلي جامعة 

تطوير برامج التعميـ العالي  -الدولي الثالث  -األزىر، المؤتمر العممي السنوي العربي السادس 
مية النوعي في مصر والوطف العربي في ضوء متطمبات عصر المعرفة ، جامعة المنصورة ، ك

 (.0التربية النوعية ، )
( . أثر استخداـ طريقتيف لتنفيذ مياـ الويب " :210الزىرانى، سيير خالد حسف .) 

تشاركية " لتنمية بعض ميارات إدارة المعرفة لدى مديرى مدارس الثانوية بمنطقة الباحو  - فردية
 .822 – 822( ، 00) 92، مجمة كمية التربية ، جامعة أسيوط ، 

( . نحو مناىج مطورة مف أجؿ التميز ، المؤتمر ;211رضا مسعد .) السعيد، 
تطوير المناىج الدراسية بيف األصالة والمعاصرة ، الجمعية  -العممي الحادي والعشروف 

المصرية لممناىج وطرؽ التدريس ،  الييئة المسؤولة: الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ 
 .012-98( ،  0)  20التدريس، 

(. المناىج القائمة عمى التميز: مدخؿ معاصر لتطوير 2102ا مسعد .) السعيد، رض
التعميـ في مصر والوطف العربي ، المؤتمر العممي الرابع والعشروف: برامج إعداد المعمميف في 

 .0:2-029الجامعات مف أجؿ التميز ، الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التدريس ، 
( . تطوير تدريس الرياضيات 2102السيد.)  السعيد، رضا مسعد و عبد الحي، زيزي

في مصر والوطف العربي في ضوء معايير التميز ، المؤتمر العممي السنوي الخامس عشر: 
تعميـ وتعمـ الرياضيات وتنمية ميارات القرف الحادي والعشريف ، الجمعية المصرية لتربويات 

 .  212-098الرياضيات ،
 مقترحة بنائية تعميـ استراتيجية صميـ(. ت2102حامد.) حسف زينب السالمي،

نتاج الشخصية المعرفة إدارة ميارات تنمية وأثرىا عمى الشخصية التعمـ بيئة الستخداـ  وا 
 الجمعية التعميـ والمعمومات، تكنولوجيا شعبة طالبات لدى والميارات األدائية التعميمية المنتجات
 . :;-9(، 9)22التعميـ،  لتكنولوجيا المصرية

في ضوء  الرياضيات منيج (. تطوير:210.)الشاذلی، ربيع حمداهلل عبدالعزيز
مجمة التجارب العالمية وأثر ذلؾ في تنمية القوة الرياضياتية لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية، 

 .212-990( ،01);0كمية البنات لآلداب والعمـو والتربية، البحث العممي في التربية

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%DB%8C%D8%8C+%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9+%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%DB%8C%D8%8C+%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9+%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2
http://search.mandumah.com/Record/942577
http://search.mandumah.com/Record/942577
http://search.mandumah.com/Record/942577
http://search.mandumah.com/Record/942577
http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0490&page=1&from=
http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0490&page=1&from=
http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0490&page=1&from=
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فاعمية التعمـ التشاركي اإللكتروني  (.;210.) الشحات، سوزاف محمود محمد
المتمايز في تنمية ميارات إدارة المعرفة الشخصية ونواتج التعمـ لدى طالب تكنولوجيا التعميـ، 

  الة دكتوراه، كميػػػػة التربيػػػػػػة النوعية، جامعة عيف شمس.رس
(. تقويـ منيج الرياضيات بالمرحمة 2108.) الظفيري، نشمي سعود شارع شالؿ

،  لتربية في العمـو التربويةمجمة كمية االمتوسطة مف وجية نظر معممي الرياضيات وطالبيا، 
 .229-229(، 9)21كمية التربية، جامعة عيف شمس، 
(. فعالية برنامج إرشاد أسري :210.) القرالة، عبدالناصر

مجمة جامعة ، وتقديرىا لدى أميات األطفاؿ التوحدييف في محافظة الكرؾ الذات إدارة تنمية في
 .9-0( ، 0)92، جامعة النجاح الوطنية ، النجاح لؤلبحاث والعمـو اإلنسانية

(. فاعمية برنامج إرشادي معرفي سموكي في تنمية 2108.) المطري، عمي طو غازي
 بعض ميارات إدارة الذات لتحسيف التوافؽ الميني لدى عينة مف معممي األطفاؿ المعاقيف فكريًا،

 .;00-92(، 2)08، جامعة كفر الشيخ، مجمة كمية التربية
 التنافسى التعمـ عمى قائـ برنامج (.;210اهلل .) عوض إبراىيـ سامح عبدالخالؽ،

المنطؽ ،  فى مادة الثانوية المرحمة طالب لدى المتشعب والتفكير إدارة المعرفة ميارات لتنمية
االجتماعية، الجمعية المصرية لتربويات الدراسات  لمدراسات التربوية يةالجمع مجمة

 . ;01-:9(، 001االجتماعية،)
 نظرية عمى قائـ مطور إلکترونی بورتفيميو (. بناء2109محمد .) أسامة عبدالسالـ،

 صيةالشخ المعرفة إدارة ميارات تنمية فی وأثره األقراف وتقويـ والتقويـ الذاتی المعمومات تجييز
والبشرية،  التکنولوجية التنمية باإلنترنت، جمعية لمتعميـ الدولية المعرفی، المجمة وتقميؿ العبء

00;-292. 
(. فاعمية برنامج في الرياضيات  ;210عبدالصادؽ، عمرو أحمد عبدالستار .) 

الحيوية قائـ عمى مناىج التميز في تنمية ميارات حؿ المشكالت والحس الرياضي لدى طمبة 
 22مية التربية المصدر، مجمة تربويات الرياضيات، الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات ، ك
(:، )912-902. . 

http://library.shams.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.5.&ExactSearch=1&criteria1=2.&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%ad%d8%a7%d8%aa%d8%8c+%d8%b3%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86+%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af+%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af.+
http://library.shams.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.5.&ExactSearch=1&criteria1=2.&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%ad%d8%a7%d8%aa%d8%8c+%d8%b3%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86+%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af+%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af.+
http://library.shams.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.5.&ExactSearch=1&criteria1=2.&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%ad%d8%a7%d8%aa%d8%8c+%d8%b3%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86+%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af+%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af.+
http://library.shams.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.5.&ExactSearch=1&criteria1=2.&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%ad%d8%a7%d8%aa%d8%8c+%d8%b3%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86+%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af+%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af.+
http://library.shams.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.5.&criteria1=2.&SearchText1=%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%8C+%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86+%D8%B9%D9%84%D9%8A.+
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%8C+%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%8A+%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF+%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9+%D8%B4%D9%84%D8%A7%D9%84
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%8C+%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%8A+%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF+%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9+%D8%B4%D9%84%D8%A7%D9%84
http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1598&page=1&from=
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A9%D8%8C+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
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 - فردية الويب مياـ تنفيذ طريقة اختالؼ (. أثر2109أحمد .) جابر إسالـ عالـ،
 مصريةال المدارس، الجمعية مديري لدى نحوىا واالتجاه إدارة المعرفة ميارات تنمية عمى تعاونية

 .22-9(، 2)29التعميـ،  لتكنولوجيا
في ضوء المدخؿ  الرياضيات منيج (. تطوير2100.)عمي، ميرفت محمود محمد

 البصري المكاني لتنمية الميارات الحياتية لدى تالميذ الصـ و ضعاؼ السمع بالمرحمة االبتدائية
 . 222-202( ، 20، )مجمة كمية التربية باإلسماعيمية، 

(. تطوير منيج العمـو لتحقيؽ متطمبات الخطة 2109غانـ، تفيده سيد أحمد .)
االستراتيجية فى مرحمة التعميـ األساسى فى ضوء أبعاد جودة المناىج اليابانية وفاعميتة فى 

ـ العممية وقيـ مجتمع المعرفة ، المجمة المصرية لمتربية العممية ، اكتساب التالميذ المفاىي
 .88-0(، :) 21الجمعية المصرية لمتربية العممية 

( . تصور مقترح :210.)  قنصوة، محمد الشحات عبدالفتاح ابراىيـ
المؤتمر العممي  ، الفصؿ الدراسي األوؿ والثاني اإلعدادية حمةبالمر  الرياضيات مناىج لتوزيع

رية ، الجمعية المص السنوي السادس عشر، تطوير تعميـ وتعمـ الرياضيات لتحقيؽ ثقافة الجودة
 .221-229لتربويات الرياضيات، 

(. إدارة المعرفة . المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية: 2112الكبيسي، صالح الديف.) 
 جامعة الدوؿ العربية.

تقويـ محتوى منيج الرياضيات بالصفوؼ العميا  (.;210.)المالكي، عمي محمد سالـ
، الجمعية  مجمة تربويات الرياضياتمف المرحمة االبتدائية في ضوء مكونات البراعة الرياضية، 

  .2;2-229 (،:)22المصرية لتربويات الرياضيات 
( . مجتمع المعرفة العربي ودوره في التنمية، جامعة 2112مجمس البحث العممي )

 الممؾ عبد العزيز، مجمس البحث ، االصدار األوؿ
لممرحمة اإلعدادية  الرياضيات منيج تطوير(.:210).محمد، خمؼ اهلل حممي فاوي

المؤتمر العممي السنوي السادس ، في ضوء مبادئ برنامج "كورت" لتنمية بعض عادات العقؿ
، الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات لتحقيؽ ثقافة الجودة عشر: تطوير تعميـ وتعمـ

 .282-222الرياضيات، 
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(. فاعمية تدريس منيج فى العمـو البيئية فى ضوء ;210محمد، رانيا محمد إبراىيـ .)
مناىج التميز لتنمية الميارات الحياتية والتحصيؿ لدى طالب الفرقة األولى بكمية التربية ،المجمة 

 .:;- 29( ،8) 22متربية العممية ، الجمعية المصرية لمتربية العممية ، المصرية ل
(. ميارات إدارة الذات وعالقتيا بالكفاءة الذاتية 2121محمود، إيماف عبدالوىاب .) 

والتوافؽ الميني لدى معممي التربية الخاصة،  المجمة المصرية لمدراسات النفسية،  الجمعية 
 .2:-0(، 018)91 المصرية لمدراسات النفسية، 

 الثانوية بالمدرسة الرياضيات منيج (. تطوير2102). حسيف  صابر محمود،
 التربية جامعة عيف شمس ،  كمية مجمة المينية لمطالب .  اإلحتياجات ضوء في التجارية
  .:02-8:(، 2);،  شمس عيف جامعة

ية ميارات (. فعالية برنامج تدريبي لتنم:210مطر، عبد الفتاح رجب عمي محمد .)
إدارة الذات في خفض إضطراب المغة البراجماتية لدى األطفاؿ ذوي إضطراب فرط الحركة 

 . ;;-02(،  2)92وتشتت اإلنتباه ، مجمة كمية التربية، جامعة أسيوط ،  ،
( . إدارة المعرفة عمميًا، أفضؿ الممارسات واالفكار 2102مؤتمر إدارة المعرفة ) 

 والتقنيات، دبي.
(. مشاركة المعرفة ونقميا 2102ـ المعمومات وتكنولوجيا الحاسبات )مؤتمر نظ

دارتيا لتدعيـ اإلبداع والتنمية الوطنية، أكاديمية السادات لمعمـو اإلدارية، القاىرة.   وا 
( . فاعمية العالج التكاممي 2121.)يسف، محمود محمد محمود

المجمة الدولية لمعمـو ، وأثره عمى الصحة النفسية لدى عينة مف المراىقيف الذات إدارة تنمية في
 022-000( ،92المؤسسة العربية لمبحث العممي والتنمية البشرية، )  ، التربوية والنفسية
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