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 Abstract: 

This study aimed to show the obstacles that prevent the 

employment of science and mathematics teachers in employing 

future skills in basic education schools. A sample of (157) male 
and female teachers, and (51) supervisors. The results of the 

study revealed that the degree of obstacles faced by science and 

mathematics teachers in employing future skills in basic 
education schools in the Sultanate of Oman. 

From the point of view of teachers and educational supervisors, it 

came to a large extent with an arithmetic mean (3,64). The results 
also indicated that there were no statistically significant 

differences at the level of significance (α = 0.05) between the 

average degree of obstacles due to job variables, while the results 

indicated that there were statistically significant differences at the 
level of significance (α = 0.05) between The average degree of 

obstacles is due to the variable of specialization in favor of 

mathematics teachers. The researchers recommended the 
necessity of urging teachers to apply modern teaching strategies 

and assessment activities that focus on future skills, and to 

reduce administrative burdens on teachers.  
Key words: Obstacles, Future Skills, Science And Mathematics 

Teachers. 
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 معوقات توظيف معلمي العلوم والرايضيات ملهارات املستقبل مبدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان 
 من وجهة نظر املعلمني واملشرفني الرتبويني

 

 3 محيد بن مسلم بن سعيد السعيدي
  4الشيديخالد بن مجعة بن مخيس  

 :امللخص
هدفت الدراسة إىل الكشف عن املعوقات اليت حتول دون توظيف معلمي العلوم والرايضيات يف توظيف مهارات 
املستقبل يف مدارس التعليم األساسي، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثان املنهج الوصفي، وذلك إبعداد 

( معلم 157 تببيقها عل  عينة بلتت )( وبعد التحقق من صدق األداة وثباهتا، مت39االستبانة، مكونة من )
( مشرفًا ومشرفًة، وقد كشفت نتائج الدراسة أن درجة املعوقات اليت يواجهها معلمو العلوم 51ومعلمة، و)

والرايضيات يف توظيف مهارات املستقبل مبدارس التعليم األساسي بسلبنة عمان من وجهة نظر املعلمني واملشرفني 
النتائج إىل عدم وجود فروق ذات داللة  أشارت(. كما 3,64برية مبتوسط حسايب )الرتبويني، جاءت بدرجة ك

( بني متوسبات درجة املعوقات تعود إىل متتريات الوظيفة واجلنس، يف α=0,05إحصائية عند مستوى داللة )
درجة ( بني متوسبات α=0,05النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) أشارتحني 

املعوقات تعود إىل متتريات التخصص لصاحل معلمي الرايضيات، وأوص  الباحثان بضرورة حث املعلمني عل  
تببيق االسرتاتيجيات التدريسية احلديثة، واألنشبة التقوميية اليت تركز عل  مهارات املستقبل، وضرورة ختفيف األعباء 

 اإلدارية عل  املعلمني.
 قات، مهارات املستقبل، معلمي العلوم والرايضات.املعو  الكلمات املفتاحية:

 

 املقدمة: 

ميثل الذكاء االصبناعي وأنرتنت األشياء أهم مظاهر الثورة الصناعية الرابعة، واليت متثل مرحلة انتقالية يف احلضارة البشرية 
العديد من املهارات األساسية اليت تتوافق مع مبا متثله من انتقال نوعي يف أمناط احلياة املختلفة، مما يتبلب أن ميتلك الفرد 

 .متبلبات القرن احلادي والعشرين، لذا أصبح لزاماً عل  األنظمة التعليمية العمل عل  اكساب املخرجات مهارات املستقبل

وي إذ أنتجت الثورة الصناعية الرابعة فرص عمل كثرية غري مسبوقة خالفا للثورات السابقة اليت اعتمدت العمل اليد
واآليل املباشر، فقد زادت الثورة الصناعية الرابعة من البلب النسيب عل  املهارات بصورة غري متساوية يف الوظائف املختلفة، وعل  
الرغم من ذلك فقد خلقت عددا من التحدايت املهمة واليت كان من أبرزها املهارات املستقبلية والعمل عل  تنميتها لدى املتعلمني 

  (.بن راشد آل مكتوم للمعرفة واملكتب اإلقليمي للدول العربية، د.ت)مؤسسة حممد 
إن إحداث تتيري يف مؤسسات التعليم وأنظمتها حبيث تصبح قادرة عل  استشراف املهارات الالزمة للنجاح يف املستقبل 

ممارستها بشكل أفضل من أجل من أهم املتبلبات احلالية، لذا ينبتي عل  الدول إدماج تلك املهارات يف مناهجها املدرسية و 
حتسني جودة التعليم، وتعزيز فرص واستمرارية التعلم مدى احلياة وإنشاء روابط وعالقات أقوى مع الصناعة وسوق العمل واتباع 

                                                             

Hm.alsaidi2@gmail.com  .وزارة الرتبية والتعليم، سلبنة عمان، ،د  3  
  Khalid.Juma9@moe.om،والتعليم، سلبنة عمان، وزارة الرتبية الباحث4
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 طرائق حديثة تستند إىل التكنولوجيا املتبورة، وتعاين بيئة العمل العربية من مشكالت أدت إىل أتخرها يف اللحاق بركب الدول
 .(2020املتقدمة )حممد، وحممد، 

هذا التتيري يف األنظمة التعليمة يتبلب العديد من التتريات يف عناصر العملية التعليمية بدء من املنهاج الدراسي والذي 
وأتهليهم ينبتي أن يتضمن كل ما يتعلق مبهارات املستقبل ومتبلبات القرن احلادي والعشرين إىل جانب االهتمام بتدريب املعلمني 

 .من أجل متكينهم من توظيف األساليب التدريسية احلديثة اليت تساعد عل  اكساب البلبة هذه املهارات
لذلك اهتمت سلبنة عمان بوضع إطار وطين للمهارات يرتبط مبجاالت التدريس والتدريب، حيث مت اعتماد اإلطار  

ر شامل، توازن أهدافه بني املتبلبات الوطنية اليت تنشدها رؤية ُعمان وهو إطا ،2021الوطين العماين ملهارات املستقبل يف العام 
، وبني متبلبات التنمية املستدامة من انحية، والتتريات اجملتمعية والثقافية واالقتصادية والتكنولوجية، إضافة إىل مستقبل 2040

 .(2021املهن والوظائف والتنافسية العاملية )الدرمكي، 
ر الوطين ليكون ُرؤية للرتبويني واملعنيني ابلتعليم يف السلبنة تعينهم عل  تضمني مهارات املستقبل يف وقد أُعد هذا اإلطا

، فإنه يُعد مرجعا مهما للمنظومة التعليمية الرتبوية واألكادميية، حيث حدَّد مهارات (حبسب وثيقة اإلطار)ة التعليمية املنظوم
إىل متبلبات تضمني هذه املهارات يف العملية التعليمية، وآليات تببيقها وفقا لألطر املستقبل يف سلبنة عمان وموجهاهتا، إضافة 

 .(2021العاملية )جملس التعليم، 
ومن أجل إدماج مهارات املستقبل يف النظام التعليمي، حيتاج املتعلمون إىل بنية متكاملة وشاملة من املهارات حىت يصبحوا 

واليت يعد فيها  2040هاراهتم يف العامل الواقعي، ومبا ميكن من حتقيق رؤية سلبنة عمان من خالهلا أكثر فاعلية عند تببيق م
التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية من أهم األولوايت الوطنية. ولتحقيق ذلك فقد تبنت السلبنة توجها اسرتاتيجيا 

عرفة من خالل الرتكيز عل  رفع جودة التعليم وتبوير املناهج يقوم عل  تعليم شامل ومستدام وحبث علمي يقود إىل جمتمع امل
الدراسية واالهتمام ابلكوادر املؤهلة لدخول أسواق العمل احمللية والعاملية بقدرات وإمكاانت ومهارات منافسة تليب مستوايت 

 .(2021اإلنتاج والتنافس لبناء اقتصاد معريف )البلوشي واملعمري، 
عرفـي واملهـاري يف مواد العلوم والرايضيات الـذي يقـدم يف املـدارس أمـر ابلغ األمهية للنجـاح علـ  صعيـد ومبا أن احملتـوى امل

ولـذا يعـد أمرا حاسـما  ،املدرسـة واحليـاة والعمل، فتدريـس هـذا احملتـوى عمـل مهنـي مضـٍن، ويتبلـب معرفـة ومهـارة مهنيـة دقيقـة
ميـن املعـارف واملهـارات الالزمة للتدريـس بفعاليـة. وعل  املعلمني االستعداد اجليـد فيمـا يتصـل ابلتعليـم لضمـان اكتسـاب مجيـع املعل

والتعلـم مسـتعينني بصـور خاصـة مـن الدربـة والدرايـة مبوضـوع التخصـص وابملهـارات املهنيـة واملعـارف املكتسـبة عرب الدراسـة 
 وى وإدراك قضايــا املنهــج التــي يواجهـا املعلمــون فــي تدريــس العلوم والرايضياتواملمارسـة واإلملام ابحملتــ

 (The Economist Intelligence Unit, 2017) 
وتعد مناهج العلوم والرايضيات من أهم املناهج املرتببة بتقدم اجملتمعات وتبوير املهارات املتنوعة واملرتببة ابلتقدم العلمي، 

عليم العلوم والرايضيات عل  املهارات املهمة كاالستقصاء العلمي الذي يعد حمور التعليم والتعلم وجيعل املتعلم النشط حيث يرتكز ت
 .(2009)الفياض، حمور العملية التعليمية، مما ينمي مهارات املتعلمني

دويل واحمللي، وهناك عدد من من أجل ذلك كان ال يزال هناك حراك تربوي لتبوير وإصالح مناهج العلوم عل  املستوى ال
املعوقات اليت تواجه متكني معلمي العلوم من تدريس املهارات الضرورية والالزمة منها ما يتعلق ابملعلم وتتمثل: يف عدم إعداد املعلم 

واجتاهات املعلم  إعدادا مهنيا مناسباً، وكثرة عدد احلصص اليت يدرسها معلم العلوم أسبوعيا، وكثرة التجارب املختربية وضعف ميول
ومنها ما يتعلق ابملتعلم املتمثلة يف ازدحام البلبة يف الفصول الدراسية، وصعوبة ضبط البالب يف قاعة املخترب  .حنو العمل املختربي

 (.2013)زيتون، 
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املهارات مبا ومن أجل تنمية مهارات املستقبل سع  عدد من الباحثني إىل تقصي كثري من اجلوانب املرتببة بتنمية تلك 

حيقق أهداف التنمية املستدامة، ومبا يضمن التحاق املتعلمني بسوق العمل، واهتمت عدد من الدراسات بتناوهلا ملواد العلوم 
وقد تنوعت تلك الدراسات كما وكيفا، ومنها ما قامت به شليب  .ن قيمة يف تنمية مهارات املستقبلوالرايضيات ملا هلا م

استها إىل حتديد مهارات القرن احلادي والعشرين اليت ميكن دجمها يف مناهج العلوم مبرحلة التعليم ( حيث سعت يف در 2014)
ولتحقيق هذا اهلدف اعتمدت الدراسة املنهج  .األساسي املتوسط مبصر، وتقومي حمتوى كتب العلوم يف ضوء توافر هذه املهارات

وقد أظهرت نتائج الدراسة تدين مستوى تضمني مقررات العلوم ملهارات الوصفي التحليلي القائم عل  حتليل حمتوى كتب العلوم، 
  .القرن احلادي عشر، وتوصلت الدراسة إىل إطار مقرتح يتكون من ثالث جمموعات من املهارات

( دراسة هدفت إىل التعرف عل  درجة امتالك البالب املعلمني املعايري يف ضوء مهارات القرن 2015وأجرى البحراوي )
( 179واشتملت عينة الدراسة عل  ) .دي والعشرين واملعوقات اليت يواجهوهنا، انتهجت الدراسة املنهج الوصفي التحليلياحلا

طالبًا من طالب وطالبات قسم اللتة العربية والدراسات القرآنية جبامعة القصيم ابململكة العربية السعودية، واستخدمت الدراسة 
يري األداء املهين املبلوب توافرها لدى البالب املعلمني يف ضوء مهارات القرن احلادي والعشرين أداة االستبانة املبنية عل  معا

املتعلقة بكل من: التفكري الناقد وحل املشكالت، اإلبداع واالبتكار، التعاون والعمل يف فريق، التعلم املعتمد عل  الذات وجاءت 
  ة.ة الدراسمجيعها بدرجة أمهية عالية من وجهة نظر أفراد عين

( إىل التعرف عل  معوقات تدريس مادة الرايضيات يف املرحلة االبتدائية مبحافظة خيرب 2015هدفت دراسة اجلهين )
وسبل تبويرها، وأظهرت نتائج الدراسة وجود عدد من الصعوابت، حيث جاءت يف املرتبة األوىل الصعوابت املتعلقة ابملتعلم 

الصعوابت املتعلقة ابملنهج الدراسي وبدرجة كبرية، وجاءت اثلثًا ويف املرتبة األخرية الصعوابت  وبدرجة كبرية، مث جاءت اثين هذه
املتعلقة ابملعلم وبدرجة متوسبة، كما بينت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مجيع حماور االستبانة تعزى ملتتريي الدراسة 

 .)عدد سنوات اخلربة، صفوف التدريس(
( دراسة هدفت إىل التعرف عل  مدى فهم معلمي املرحلة األساسية الدنيا للمفاهيم الرايضية 2016كات )وأجرت دوي

يف حمافظة انبلس، وأظهرت النتائج عدم وجود فروق بني متوسبات إجاابت معلمي املرحلة األساسية الدنيا وفق متتري اجلنس يف 
الكلية، كما ال توجد فروق بني متوسبات استجاابت معلمي املرحلة جماالت األعداد واإلحصاء واهلندسة والقياس والدرجة 

األساسية وفق متتري عدد سنوات اخلربة يف جمال اهلندسة والقياس، بينما توجد فروق يف جمال األعداد واإلحصاء والدرجة الكلية 
 .سنوات ٥لصاحل املعلمني األقل خربة من 

ف عل  معوقات توظيف تكنولوجيا الواقع االفرتاضي يف تدريس ( دراسة هدفت إىل التعر 2018وأجرى العقايل )
الرايضيات من وجهة نظر معلمات مادة الرايضيات جبدة يف ضوء بعض املتتريات، استخدمت الدراسة املنهج الوصفي. وكانت 

أهم النتائج إىل أن  تأشار و  .( معلمة من معلمات الرايضيات93األداة املستخدمة هي االستبانة، واقتصرت عينة الدراسة عل  )
 أشارتمعوقات استخدام الواقع االفرتاضي يف تدريس الرايضيات من وجهة نظر معلمات مادة الرايضيات جاءت بدرجة كبرية، و 

بني متوسبات استجاابت أفراد عينة الدراسة  (α=0.05) النتائج إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
 .خدام الواقع االفرتاضي يف تدريس الرايضيات تُعزى ملتتريي املرحلة التعليمية، وسنوات اخلربةحول معوقات است

إىل التعرُّف عل  درجة أتثري معوقات تدريس املفاهيم الرايضية يف الصفوف األولية من  (2018وهدفت دراسة عالمي)
( مشرفني مت اختيارهم 10( معلًما، و)64الدراسة من و)وجهة نظر معلمي ومشريف الرايضيات مبحافظة صبيا ، وتكونت عينة 

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن املعو ِّقات اليت تؤثر يف تدريس تلك املفاهيم   .ببريقة عشوائية، ومتثلت أداة الدراسة يف استبيان
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جاءت املعوقات املتعلقة ابملعل ِّم وابملتعل ِّم بدرجٍة عاليٍة، وجاء يف مقدمتها املعو ِّقات املتعلقة ابلبيئة املدرسية بدرجة كبرية جداً، و 
بني آراء عينة  (α ≤ 0.05) وابلكتاب املدرسي مؤثرًة بدرجة كبرية، وأظهرت النتائج عدم وجود فروٍق دالٍة إحصائيا عند مستوى

 .الدراسة تُعزى ملتتريات: اجلنس، وطبيعة العمل، واملؤهل العلمي، وسنوات اخلربة
( إىل التعرف عل  معوقات تنفيذ األنشبة التعليمية املضمنة يف مقررات العلوم 2019واحلسني )وهدفت دراسة احلريب 

للصفوف العليا من املرحلة االبتدائية يف مدينة الرايض، وتوصلت أهم النتائج إىل وجود معوقات حتول دون تنفيذ األنشبة التعليمية 
حصائية بني استجاابت أفراد العينة حول املعوقات املتعلقة ابملقرر الدراسي، املضمنة يف مقرِّرات العلوم، ووجود فروق ذات داللة إ

تُعزى الختالف املؤهل العلمي والتخصص األكادميي. كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجاابت 
ف املؤهل العلمي والتخصص األكادميي، وكذلك حول أفراد العينة حول املعوقات املتعلقة بـالبيئة املدرسية والبالبات، تعزى الختال

 .املعوقات املتعلقة بـالبيئة املدرسية واملقرر الدراسي واملعلمات، تعزى لعدد سنوات اخلربة ألفراد العينة
إىل التعرف عل  مستوى مهارات القرن احلادي والعشرين لدى طلبة قسم  (Melhem, 2020) وهدفت دراسة ملحم

يف جامعة امللك فيصل ابململكة العربية السعودية، انتهجت الدراسة املنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من  الرتبية اخلاصة
( فقرة حول مهارات القرن احلادي 80( طالبا مت اختيارهم بشكل عشوائي. قام الباحث بتبوير استبيان الدراسة املكون من )65)

هي: االستدامة الشاملة، التفكري االخرتاعي، التواصل الفعال، اإلنتاجية العالية، القيم والعشرين، موزعًة عل  مخسة أبعاد رئيسية، و 
  .نتائج الدراسة اىل أن مستوى مهارات القرن احلادي والعشرين لدى البالب كان ضمن املستوى املتوسط أشارتالدينية. و 

 STEM اليت حتد من تببيق منهج( دراسة هدفت إىل الكشف عن املعوقات 2020وأجرى عليان واملزروعي )
املتكامل يف تعليم العلوم يف سلبنة عمان، والتحقيق يف أتثري متتري اجلنس يف وجود هذه املعوقات. ولتحقيق أهداف الدراسة مت 

ط. جاء استخدام املنهج الوصفي واالستبيان كأداة جلمع البياانت والذي أظهرت النتائج أن درجة املعوقات تقع بني عاٍل إىل متوس
( وبدرجة عالية، يليه اجلزء الثاين )املعوقات املتعلقة ببيئة 3.51اجلزء الثالث )املعوقات املتعلقة ابحملتوى( يف املرتبة األوىل مبتوسط )

رجة وبد 2.77( بدرجة متوسبة، وأخرياً اجلزء األول )املعوقات املتعلقة ابملدرس( مبتوسط 3.31التعلم( يف املرتبة الثانية مبتوسط )
 .متوسبة. كما ال توجد داللة إحصائية بني املتوسبات تعزى ملتتري اجلنس )ذكر / أنث (

هذه الدراسات السابقة إىل أمهية توظيف مهارات املستقبل يف املوقف التعليمي، كما أكدت عل  هناك  أشارتوقد 
يسية اليت متكنهم من اكساب مهارات املستقبل، كما العديد من التحدايت اليت تواجه املعلمني يف توظيف املعلمني لألساليب التدر 

الحظ الباحثان قلة الدراسات العمانية اليت حبثت يف التحدايت اليت تواجه املعلمني يف توظيف مهارات املستقبل لذا أتيت هذه 
 .الدراسة للتقصي عن هذه التحدايت ومعرفة أتثريها عل  أداء املعلمني

 
 :مشكلة الدراسة وأسئلتها

مؤمتر القمة العاملي لالبتكار يف التعليم يف قبر مثة حاجة إىل إجراء حبوث حول املعوقات اليت حتول دون حتقيق  أكد
التعليم املختلفة، بل ويف مجيع  متكني املتعلمني من مهارات املستقبل، حيث أكد املؤمتر عل  أمهية تبوير الكفاءات يف مراحل

ث حول كيفية تدريس مهارات املستقبل، وحول سبل دجمها يف املناهج الدراسية، وكيف مراحل احلياة، واحلاجة إىل إجراء حبو 
يقتضي هذا الدمج إعادة هيكلة املناهج الدراسية وتتيري التوجه الذي تتبناه املدرسة، ودراسة سبل جعل برامج التعليم والتعلم 

منهجي جيمع بني خبط املناهج والتدريس واسرتاتيجيات التعلم،  وأكد املؤمتر عل  أمهية إجياد حل .مناسباً لتنمية مهارات املستقبل
وكذلك أدوات التقييم املستهدفة اليت تدعم تبوير كل مهارة من املهارات )جيان، ليو، تشنغ، ليو، مان، شي، بينيان، زيو، اتن،  

 .(2019كريس، وخيا، ليو، 
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عل  االنرتنت يف جمال مهارات  سجلت أعل  نشاطوأظهر مؤشر جاهزية مهارات املستقبل إىل أن أكثر الدول اليت 
ويالحظ أن العامل الرئيسي واحملرك لنشاط مهارات  .املستقبل هي تركيا وتشيلي، تليهما فنلندا وهولندا والوالايت املتحدة األمريكية

ذلك هي مشكلة تناقص % من إمجايل النشاط، حيث كانت أبرز املعوقات اليت ظهرت يف 58املستقبل هو التعليم، الذي ميثل 
أعداد املعلمني حيث يؤثر سلبًا عل  تبوير املهارات واملعارف األساسية واليت تعترب مهمة وضرورية لسوق التوظيف املستقبلي، يف 

 )مؤسسة حممد بن حني صنف املؤشر الدول العربية املشاركة يف الدراسة كمصر والسعودية يف فئة البيئة اليت حتتاج إىل تبوير كبري
  (.راشد آل مكتوم للمعرفة واملكتب اإلقليمي للدول العربية، د.ت

( أبن يكون تنمية مهارات القرن احلادي والعشرين من 2020ابسم وخضري ) ،(2018) وأوصت دراسة عبد العال
مهارات القرن األهداف األساسية لربامج إعداد املعلمني خصوصا يف مواد العلوم والرايضيات، وابلرتكيز عل  إكساب البلبة 

املؤسسات التعليمية يف البيئة العربية بتوفري  (Melhem, 2020) احلادي والعشرين ابستخدام االسرتاتيجيات. وأوصت دراسة
وتعزيز اكتساب مهارات القرن احلادي والعشرين جلميع املتعلمني لتمكينهم من البقاء بقوة يف سوق العمل من خالل إعادة النظر 

  .ررات اجلامعية لتتوافق مع متبلبات ومهارات العصر احلايليف الربامج واملق
ونبعت هذه الدراسة أيضًا من شعور الباحثان بوجود معوقات يواجها معلمي ماديت العلوم والرايضيات يف توظيف 

أن مستوى مهارات املستقبل يف املوقف الصفي، وذلك بناًء عل  نتائج دراسة سابقة قام هبا الباحثان حيث كشفت الدراسة 
 فاعلية املمارسات التدريسية ملعلمي العلوم والرايضيات يف ضوء مهارات املستقبل جاءت بدرجة متوسبة 

(، وهذا يتبلب القيام بدراسة علمية للكشف عن املعوقات اليت تضعف من توظيف معلمي ماديت 2021)الشيدي، السعيدي، 
 .الصفي، وهو ما هتدف الدراسة احلالية إىل حتقيقهالعلوم والرايضيات ملهارات املستقبل يف املوقف 

 :وتتلخص مشكلة الدراسة يف اإلجابة عن األسئلة اآلتية

ما درجة املعوقات اليت يواجها معلمو العلوم والرايضيات يف توظيف مهارات املستقبل مبدارس التعليم األساسي بسلبنة عمان  .1
 من وجهة نظر املعلمني واملشرفني الرتبويني؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة املعوقات اليت يواجها معلمو العلوم والرايضيات يف توظيف مهارات املستقبل  .2
 ميكن أن تعزى ملتتريات الوظيفة، والتخصص، واجلنس؟

 
  :أهداف الدراسة

 :تسع  هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية

دون توظيف معلمي العلوم والرايضيات يف توظيف مهارات املستقبل يف مدارس التعليم حتديد درجة املعوقات اليت حتول  .1
 .األساسي

الكشف عن أثر متتريات الوظيفة واجلنس والتخصص يف تقديرات معلمي العلوم والرايضيات لدرجة املعوقات اليت حتول دون  .2
 .توظيفهم مهارات املستقبل يف مدارس التعليم األساسي
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 :الدراسةأمهية 

تكتسب الدراسة أمهيتها من املناهج املبورة يف العلوم والرايضيات واليت سعت وزارة الرتبية والتعليم العمانية لرببها مبهارات 
، واليت من 2040املستقبل، وتعد الوثيقة املؤطرة لتنمية مهارات املستقبل الصادرة من جملس التعليم العماين إحدى ممكنات عمان 

تؤدي ممارسة مهاراهتا متاشيا مع مناهج العلوم والرايضيات إىل حتسني ومتكني املتعلمني من املهارات الضرورية واملهمة املؤمل أن 
ومن املؤمل أن تساعد نتائج الدراسة احلالية عل  إجياد بعض احللول للمعيقات اليت حتول دون توظيف معلمي  .ملستقبل عمان

ل، وتربز أمهية الدراسة من الناحية العملية يف أهنا تلقي الضوء عل  أمهية ودرجة املعوقات املتعلقة العلوم والرايضيات ملهارات املستقب
 .ابملنهج، طرائق التدريس احلديثة، املعلم، واملتعلمني، والتقومي الرتبوي

 
 :حدود الدراسة

 .اقتصرت الدراسة عل  حتديد درجة معوقات توظيف مهارات املستقبل يف ماديت العلوم الرايضيات احلدود املوضوعية:
اقتصرت الدراسة عل  معلمي العلوم والرايضيات واملشرفني الرتبويني مبرحلة التعليم األساسي للصفوف مبرحلة  احلدود البشرية:
 .(12-5) التعليم األساسي

( يف 12-5ملدارس احلكومية مبرحلة التعليم األساسي للصفوف مبرحلة التعليم األساسي )اقتصرت عل  ا احلدود املكانية:
 .مسقط، مشال الباطنة، والربميي، والداخلية حمافظات:

. )2022/ 2021 (: أجريت الدراسة يف العام الدراسياحلدود الزمانية
 

 :مصطلحات الدراسة

 .(2005أوضاع صعبة يكتنفها شيء من التموض حيول دون حتقيق األهداف املرجوة بكفاءة وفاعلية )أبو عابد، املعوقات: ●
جمموعة من املشكالت والصعوابت اليت حتول دون توظيف معلمي العلوم الرايضات ملهارات املستقبل بسلبنة  يعرفها الباحثان:

تعلقة مبنهج العلوم والرايضات، واملعوقات املتعلقة ببرائق تدريس مهارات وهي موزعة عل  مخسة جماالت هي: املعوقات امل. عمان
واملعوقات اليت تتعلق ابملعلم، واملعوقات اليت تتعلق ابملتعلم، واملعوقات اليت تتعلق بقياس مهارات املستقبل وتقوميها، .املستقبل

 .ًا(ومقاسة مبقياس مخاسي )كبرية جداً، كبرية، متوسبة، قليلة، قليلة جد
جمموعة من املهارات الضرورية لضمان استعداد املتعلمني للحياة والعمل وتتضمن االستخدام األمثل  مهارات املستقبل: ●

وتقاس ابلدرجة الكلية املتحصلة أبداة الدراسة  .(2021، 11للمعلومات والوسائط والتكنولوجيا يف املستقبل )جملس التعليم، ص
 .يف ضوء مقياس ليكرت اخلماسي

يعرفها الباحثان: هي جمموعة من املشكالت أو الصعوابت اليت حتول دون توظيف معلمي العلوم  معوقات مهارات املستقبل: ●
وهي ترتبط خبمسة جماالت من املعوقات )املنهج، طرائق التدريس احلديثة، املعلم،  .والرايضيات ملهارات املستقبل بسلبنة عمان

 .الرتبوي(. ومقاسة مبقياس مخاسي )كبرية جدا، كبرية، متوسبة، قليلة، قليلة جدا(واملتعلمني، والتقومي 
هم مشرفو العلوم والرايضيات، ختُصصي العلوم والرايضيات، العاملون يف احملافظات التعليمية  مشرفو العلوم والرايضيات: ●

 .بسلبنة ُعمان
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  معلمو ماديت العلوم والرايضيات: ●
(، احملافظات التعليمية بسلبنة 12-5والرايضيات، العاملون يف مدارس احللقة الثانية من التعليم األساسي )هم معلمو العلوم 

 .ُعمان
 

 الطريقة واإلجراءات
 جمتمع الدراسة

الثانية، أتلف جمتمع الدراسة من مجيع معلمي ماديت العلوم والرايضيات العاملني يف مدارس التعليم األساسي احللقة  :أ( املعلمون
( معلًما ومعلمة 1520ومدارس التعليم ما بعد األساسي يف حمافظة مسقط، ومشال الباطنة، الربميي، والداخلية، البالغ عددهم )

 .(2021/2022) .للعام الدراسي
العاملني يف مدارس أتلف جمتمع الدراسة من مجيع املشرفني الرتبويني ملاديت العلوم والرايضيات املدارس  :ب( املشرفني الرتبويني

التعليم األساسي احللقة الثانية، ومدارس التعليم ما بعد األساسي، يف حمافظة مسقط، ومشال الباطنة، الربميي، والداخلية البالغ 
 .(2021/2022) ( مشرفاً ومشرفٌة للعام الدراس82عددهم )
 

 لعينةا

 :عينة الدراسة )املعلمني(
معلًما ومعلمة، ومت اختيارهم ابلبريقة العشوائية البسيبة، وهي البريقة املناسبة نظرًا ( 157تكونت عينة الدراسة من )

 .( متتريات الدراسة1حلجم اجملتمع، ويوضح جدول )
 :عينة الدراسة )املشرفني(

سبة نظراً ( مشرفًا ومشرفة، ومت اختيارهم ابلبريقة العشوائية البسيبة، وهي البريقة املنا51وتكونت عينة الدراسة من ) 
 .( متتريات الدراسة1حلجم اجملتمع، ويوضح جدول )

 2020/2021توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متتري اجلنس للعام الدراسي  (1) جدول
 النسبة املئوية العدد متغريات الدراسة

 %24.5 51 مشرف تربوي الوظيفة
 %75.5 157 معلم

 %54.8 114 ذكر اجلنس
 %45.2 94 أنث 

 %100 208 اجملموع 
 

 :منهج الدراسة

اعتمد الباحثان يف الدراسة املنهج الوصفي، والذي يعترب مناسباً هلذا النوع من الدراسات، وذلك عن طريق وصف الظاهرة 
 .من خالل مجع البياانت امليدانية حوهلا بواسبة أداة االستبانة

 



 Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 

  
 
 

 

 

V
ol

um
e:

 4
   

 I
ss

ue
: 1

 

354 

 :أداة الدراسة )االستبانة(

( عبارة، 39الباحثان إبعداد استبانة، حيث تكونت أداة الدراسة يف صورهتا النهائية من )لتحقيق أهداف الدراسة قام 
موزعة عل  مخسة جماالت، هي: املعوقات املتعلقة مبنهج العلوم والرايضيات، واملعوقات املتعلقة ببرائق التدريس احلديثة، واملعوقات 

 .ملعوقات املتعلقة ابلتقومي الرتبوياملتعلقة ابملعلم، واملعوقات املتعلقة ابملتعلمني، وا
 

 :صدق األداة

مَت قياس صدق أداة الدراسة من خالل التحقق من الصدق الظاهري وذلك بعرضها عل  جمموعة من احملكمني 
 .املتخصصني يف جمال املناهج وطرق التدريس، واملتخصصني يف مهارات املستقبل مث إجراء التعديالت املقرتحة

 
 :ثبات األداة

( معلم ومعلمة، 10( مشرف ومشرفة، )10التأكد من ثبات األداة من خالل تببيقها عل  عينة جتريبية مكونة من ) مت
وبلغ معامل الثبات ( Alpha Cronbach) من خارج عينة الدراسة، ومت حساب الثبات ابالتساق الداخلي ألفا كرونباخ

 .ها للتببيق من أجل حتقيق أهداف الدراسة(، مبا يفيد ثبات األداة، وقابليت0,869الكلي لألداة )
 

 :تطبيق الدراسة

بعد حتديد مشكلة الدراسة، وأسئلتها ومتترياهتا، وبعد االنتهاء من إعداد أداة الدراسة، والتأكد من صدقها وثباهتا، طبقت 
اإللكرتوين وبواسبة برانمج ( عن طريق توزيع الرابط يف الربيد 2021/2022عل  عينة الدراسة يف الفصل الدراسي األول )

 ."الواتس اب" لعينة الدراسة
 

 :املعاجلة اإلحصائية

يف حتليل البياانت اليت مت مجعها بعد  (SPSS) لتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثان برانمج الرزمة اإلحصائية 
واالحنرافات املعيارية واألمهية النسبية )الرتبية(، تببيق أداة الدراسة وهي: وهي: معامل الثبات ألفا كرونباخ، واملتوسبات احلسابية 

 .( لتفسري تقديرات أفراد العينة2وحتليل التباين األحادي، املوضح يف اجلدول )
 املعيار اإلحصائي لتفسري تقديرات أفراد العينة (2)  جدول

 درجة املعوقات/ التحدايت  مدى الدرجات الدرجة

 كبرية جدا 5.00 – 4.20 5

 كبرية 4.19 – 3.40 4

 متوسطة 3.39 – 2.60 3

 قليلة 2.59 – 1.80 2

 قليلة جدا   1.79 - 0 1
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 نتائج الدراسة ومناقشتها
 :نتائج السؤال األول ومناقشتها

لإلجابة عن هذا السؤال ونصه: ما درجة املعوقات اليت يواجهها معلمو العلوم والرايضيات يف توظيف مهارات املستقبل 
 األساسي بسلبنة عمان وجهة نظر املعلمني واملشرفني الرتبويني؟مبدارس التعليم 

مت استخراج املتوسبات احلسابية واالحنرافات املعيارية جلميع جماالت أداة االستبانة واجملال العام حيث مت ترتيبها ترتيبا  
  (3) تنازلياً كما هو واضح يف اجلدول

 املعيارية جملاالت االستبانة واملتوسط العام للدراسةاملتوسبات احلسابية واالحنرافات  (3جدول )
املتوسط  احملاور م

 احلسايب
االحنراف 

 املعياري
درجة 
 التحدي

 كبرية 0.73 3.81 املعوقات اليت تتعلق ابملعلم. 1
 كبرية 0.72 3.80 املعوقات املتعلقة ابملتعلم. 2
 كبرية 0.62 3.60 املعوقات املتعلقة ببرائق تدريس مهارات املستقبل. 3
 كبرية 0.75 3.53 املعوقات املتعلقة بقياس مهارات املستقبل وتقوميها. 4
 متوسبة 0.63 3.39 املعوقات املتعلقة مبنهج الرايضيات والعلوم. 5

 كبرية 0.62 3.64 املتوسط العام

معلمو العلوم والرايضيات يف توظيف ( أنه عل  املستوى العام فإن درجة املعوقات اليت يواجهها 3يتضح من اجلدول )
مهارات املستقبل مبدارس التعليم األساسي بسلبنة عمان وجهة نظر املعلمني واملشرفني الرتبويني، جاءت بدرجة كبرية يف إمجايل 

 .(3.64) جماالت الدراسة، حيث بلغ املتوسط احلسايب
( بني الكبرية واملتوسبة، 3.39-3.81الدراسة بني )وقد تراوحت املتوسبات احلسابية لكل جمال من جماالت أداة  

( بدرجة كبرية، يف حني جاء جمال "املعوقات 3.81حيث جاء جمال "املعوقات املتعلقة ابملعلم" يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب )
لثة جمال " املعوقات املتعلقة ببرائق وجاء يف املرتبة الثا .( بدرجة كبرية3.80املتعلقة ابملتعلم" يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب )

( بدرجة كبرية، وجاء يف املرتبة الرابعة جمال "املعوقات املتعلقة بقياس مهارات 3.60تدريس مهارات املستقبل" متوسط حسايب )
ة مبنهج ( بدرجة كبرية، يف حني جاء يف املرتبة األخري جمال " املعوقات املتعلق3.53املستقبل وتقوميها" مبتوسط حسايب )
وميكن أن تعزى هذه النتيجة إىل كثرة األعمال اإلدارية والفنية اليت  .( بدرجة متوسبة3.39الرايضيات والعلوم" مبتوسط حسايب )

الكثافة البالبية يف الصف، وحداثة مناهج العلوم والرايضيات، وتعدد أدوات  إرتفاعيكلف هبا املعلمني يف املدرسة، ابإلضافة إىل 
قنياته يف ضوء املناهج املبورة، كما يعود ذلك عل  قلة الربامج التدريبية، وصعوبة املناهج اليت تببق ألول مره يف املدارس التقومي وت

  .العمانية، وهي مناهج جديدة، حتتاج إىل وسائل تعليمية وأدوات مساندة للتعلم، مما يؤثر عل  توظيف املعلمني ملهارات املستقبل
الدراسة حول كل جمال من جماالت الدراسة فقد جاءت املتوسبات احلسابية واالحنرافات املعيارية  أما عما أظهرته نتائج

 :واألمهية النسبية )املرتبة( للعبارات املكونة لكل جمال كما يلي
 اجملال األول: املعوقات املتعلقة مبنهج الرايضيات والعلوم

النسبية )املرتبة( للعبارات املكونة للمجال األول املعوقات املتعلقة مبنهج  املتوسبات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألمهية
 (4) الرايضيات والعلوم، ويوضح ذلك اجلدول
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 املتوسبات احلسابية واالحنرافات املعيارية جملال املعوقات املتعلقة مبنهج الرايضيات والعلوم( 4) جدول
 لدرجةا االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العبارات م

 كبرية 1.04 3.58 ضعف مراعاة املنهج حلاجات املتعلمني وميوهلم. 1

 كبرية 1.09 3.47 ضعف استخدام املنهج للتكنولوجيا التعليمية. 2

افتقار املنهج لألنشبة اليت تساعد عل  تببيق  3
 مهارات املستقبل.

 كبرية 1.07 3.45

ضعف ارتباط اجلانب املعريف ابلتببيقات  4
 واملشكالت احلياتية الواقعية.

 كبرية 1.01 3.38

 كبرية 1.10 3.38 عدم مناسبة األهداف واحملتوى ملهارات املستقبل. 5

ال يهتم املنهج بتدريس احملتوى الذي يساعد عل   6
 اإلبداع واالبتكار.

 كبرية 1.13 3.37

ضعف تضمني املنهج للمفاهيم اليت تشكلت لدى  7
 تفاعلهم مع البيئة احمليبة هبم.املتعلمني من خالل 

 كبرية 0.98 3.36

 متوسبة 1.10 3.16 ال يقدم املنهج فرص للمتعلم للتعلم الذايت. 8

 كبرية 0.83 3.39 املتوسط العام

( أبنه عل  املستوى العام فإن درجة املعوقات اليت يواجهها معلمو العلوم والرايضيات يف توظيف 4يتضح من اجلدول )
املستقبل مبدارس التعليم األساسي بسلبنة عمان وجهة نظر املعلمني واملشرفني الرتبويني يف جمال املعوقات املتعلقة مبنهج مهارات 

( واحتل بذلك املرتبة اخلامسة ابلنسبة جملاالت الدراسة 3.39الرايضيات والعلوم جاءت بدرجة كبرية حيث بلغ املتوسط احلسايب )
 .اخلمسة

( بني الكبرية واملتوسبة، وكانت 3.16-3.58احلسابية لكل عبارة من عبارات اجملال فقد تراوحت بني )أما املتوسبات 
( وبدرجة كبرية. يف حني كانت 3.58األكثر معوقًا عبارة "ضعف مراعاة املنهج حلاجات املتعلمني وميوهلم" مبتوسط حسايب )

( بدرجة 3.19أدىن العبارات من حيث املعوقات، مبتوسط حسايب ) عبارة "ال يقدم املنهج فرص للمتعلم للتعلم الذايت" كانت
 ،2019احلريب واحلسني،  ،2018عالمي،  ،2015متوسبة، واتفقت نتائج هذا احملور مع نتائج دراسة كل من: )اجلهين، 

 .(2020عليان واملزروعي، 
اور وجماالت حمتوى املناهج، وزايدة عدد وتعزى هذه النتيجة إىل حداثة املناهج وبعض األخباء اليت حتتويها، وتعدد حم

 .الوحدات الدراسية املضمنة يف املنهج حيث بلتت يف بعض املراحل إىل ضعف عدد الوحدات اليت تضمنتها املناهج السابقة
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 املعوقات املتعلقة بطرائق تدريس مهارات املستقبل: اجملال الثاين

واألمهية النسبية )املرتبة( للعبارات املكونة للمجال الثاين املتعلقة ببرائق تدريس املتوسبات احلسابية واالحنرافات املعيارية 
 .5) ) مهارات املستقبل، ويوضح ذلك اجلدول

 .املتوسبات احلسابية واالحنرافات املعيارية جملال املعوقات املتعلقة ببرائق تدريس مهارات املستقبل( 5جدول )
املتوسط  العبارات م

 احلسايب
 الدرجة االحنراف املعياري

الزمن احملددة للحصة الدراسية ال يساعد عل  تببيق  1
 البرائق التدريسية احلديثة املرتببة مبهارات املستقبل.

 كبرية 1.07 4.13

اعتماد املتعلمني عل  املعلم يف التعليم، مما جيعل املعلم  2
 يببق البرائق التدريسية التقليدية.

 كبرية 0.97 4.05

ضعف البيئة التقنية لتوظيف اسرتاتيجيات التعليم  3
 اإللكرتوين.

 كبرية 0.99 3.90

عدم تقبل املتعلمني للبرائق احلديثة، ألهنا تتبلب  4
 جهداً منهم يف املوقف الصفي.

 كبرية 1.10 3.54

ال تساعد عل  توظيف املهارات يف املواقف التعليمية  5
 املتنوعة.

 كبرية 0.96 3.37

إملام املعلم ابالسرتاتيجيات التدريسية احلديثة عدم  6
 املتعلقة مبهارات املستقبل.

 كبرية 1.07 3.33

ال حتث طرائق التدريس املتعلمني عل  التفكري  7
 واالستقصاء واالستدالل.

 كبرية 1.06 3.30

البرائق التدريسية ال تساعد عل  تنمية مهارات  8
 التعلم احلديثة.

 كبرية 1.07 3.23

 كبرية 0.75 3.60 املتوسط العام
( أبنه عل  املستوى العام فإن درجة املعوقات اليت يواجهها معلمو العلوم والرايضيات يف توظيف 5يتضح من اجلدول )

ئق مهارات املستقبل مبدارس التعليم األساسي بسلبنة عمان وجهة نظر املعلمني واملشرفني الرتبويني يف جمال املعوقات املتعلقة ببرا
( واحتل بذلك املرتبة الثالثة ابلنسبة جملاالت 3.60تدريس مهارات املستقبل، جاءت بدرجة كبرية حيث بلغ املتوسط احلسايب )

 .الدراسة اخلمسة
( بدرجة الكبرية، وكانت األكثر 3.23-4.13أما املتوسبات احلسابية لكل عبارة من عبارات اجملال فقد تراوحت بني )

( وبدرجة كبرية. يف حني كانت عبارة 4.13الزمن احملددة للحصة الدراسية ال يساعد عل  تببيق" مبتوسط حسايب )معوقاً عبارة " 
" البرائق التدريسية ال تساعد عل  تنمية مهارات التعلم احلديثة." كانت أدىن العبارات من حيث املعوقات، مبتوسط حسايب 

متفردة مقارنة ابلدراسات السابقة حيث مل تتناول الدراسات السابقة هذه ( بدرجة متوسبة، وتعد نتائج هذا احملور 3.23)
 .املعوقات يف حدود علم الباحثني

وتعزى هذه النتيجة إىل عدم متكني املعلمني من تعلم االسرتاتيجيات احلديثة، وعدم وضوحها يف املنهج حيث جاءت 
األدلة املساندة للتدريس دون تعمق وحتليل للمناهج للتعرف عل  بشكل مقتضب جداً، كما أن املعلمني يتبعون إرشادات وتوجيه 

 .تلك االسرتاتيجيات والبرائق املدجمة يف كتاب البالب
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 .اجملال الثالث: املعوقات اليت تتعلق ابملعلم

املعوقات املتعلقة املتوسبات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألمهية النسبية )املرتبة( للعبارات املكونة للمجال الثالث 
 (6).ابملعلم، ويوضح ذلك اجلدول

 (املتوسبات احلسابية واالحنرافات املعيارية جملال املعوقات املتعلقة ابملعلم6جدول )
املتوسط  العبارات م

 احلسايب
االحنرا

ف 
 املعياري

 الدرجة

 كبرية 0.85 4.42 كثرة األعباء اإلدارية اليت يقوم هبا املعلم. 1
 كبرية 1.02 4.10 وقت احلصة فرص للحوار االجتماعي بني املتعلمني.ال يتيح  2
صعوبة توجيه الدرس يف ضوء تفكري املتعلمني وخرباهتم السابقة ألن هذا حيتاج  3

 إىل جهد ووقت.
 كبرية 1.04 3.90

 كبرية 1.04 3.90 قلة الربامج التدريبية املتعلقة برفع كفاءة املعلم. 4
 كبرية 1.00 3.54 البرائق التدريسية اليت تركز عل  نشاط املتعلم.صعوبة استخدام  5
 كبرية 1.03 3.48 صعوبة توجيه املتعلمني عل  اكتساب املعرفة نتيجة لتفاعلهم مع العامل اخلارجي. 6
 كبرية 1.06 3.35 عدم االقتناع أبمهية توظيف مهارات املستقبل يف املوقف الصفي 7

 كبرية 0.73 3.81 املتوسط العام

( أبنه عل  املستوى العام فإن درجة املعوقات اليت يواجهها معلمو العلوم والرايضيات يف توظيف 6يتضح من اجلدول ) 
مهارات املستقبل مبدارس التعليم األساسي بسلبنة عمان وجهة نظر املعلمني واملشرفني الرتبويني يف جمال املعوقات املتعلقة ابملعلم، 

 .( واحتل بذلك املرتبة األوىل ابلنسبة جملاالت الدراسة اخلمسة3.81رية حيث بلغ املتوسط احلسايب )جاءت بدرجة كب
( بدرجة الكبرية، وكانت 3.35-4.42أما املتوسبات احلسابية لكل عبارة من عبارات اجملال فقد تراوحت بني )

( بدرجة كبرية. يف حني كانت عبارة " 4.42" مبتوسط حسايب )األكثر معوقًا عبارة " كثرة األعباء اإلدارية اليت يقوم هبا املعلم 
عدم االقتناع أبمهية توظيف مهارات املستقبل يف املوقف الصفي." كانت أدىن العبارات من حيث املعوقات، مبتوسط حسايب 

 .(2018عالمي،  ،2015( بدرجة كبرية، وجاءت نتائج هذا احملور متفقة مع دراسة كل من: )اجلهين، 3.35)
أنصبتهم، وتتيب البعض منهم  إرتفاعوتعزى هذه النتيجة إىل تعدد املناهج اليت يدرسها املعلمون يف بعض املدارس، و 

لظروف صحية دون توفري البديل، وتكليفهم أبعباء إدارية أخرى: كإدراج بعض حصص التوجيه املهين هلم لتدريسها، وتكليفهم 
 .أبنشبة املدرسة مثل اجلدول املدرسي

 .ال الرابع: املعوقات املتعلقة ابملتعلماجمل

املتوسبات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألمهية النسبية )املرتبة( للعبارات املكونة للمجال الثاين املتعلقة ابملتعلم، ويوضح 
 (7).ذلك اجلدول
 ابملتعلماملتوسبات احلسابية واالحنرافات املعيارية جملال املعوقات املتعلقة  (7جدول )
املتوسط  العبارات م

 احلسايب
االحنراف 

 املعياري
 الدرجة

 كبرية 0.91 4.37 كثافة املتعلمني يف الصف.  إرتفاع 1
 كبرية 0.92 4.16 اعتماد املتعلمني الضعاف عل  زمالئهم املتفوقني يف اجملموعات. 2
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 كبرية 0.99 4.01 ضعف مهارات القراءة والكتابة لدى املتعلمني. 3
 كبرية 0.95 3.86 عدم قيام املتعلمني إبجناز املهام املكلفني هبا. 4
 كبرية 1.07 3.75 ال يسمح وقت احلصة بتعبري املتعلم عن رأيه. 5
 كبرية 0.93 3.69 ضعف الثقة ابلنفس لدى بعض املتعلمني. 6
عدم تقبل املتعلمني لألنشبة اليت تتبلب مشاركتهم يف املوقف  7

 الصفي.
 كبرية 1.06 3.43

 متوسبة 1.22 3.17 تكرار غياب املتعلمني بصورة مستمرة طوال العام الدراسي. 8
 كبرية 0.75 3.60 املتوسط العام

( أبنه عل  املستوى العام فإن درجة املعوقات اليت يواجهها معلمو العلوم والرايضيات يف توظيف 7يتضح من اجلدول )
بسلبنة عمان من وجهة نظر املعلمني واملشرفني الرتبويني يف جمال املعوقات املتعلقة  مهارات املستقبل مبدارس التعليم األساسي

 .( واحتل بذلك املرتبة الثانية ابلنسبة جملاالت الدراسة اخلمسة3.69ابملتعلم جاءت بدرجة كبرية حيث بلغ املتوسط احلسايب )
( بدرجة كبرية، وكانت األكثر 3.17-4.37ت بني )أما املتوسبات احلسابية لكل عبارة من عبارات اجملال فقد تراوح 

( وبدرجة كبرية. يف حني كانت عبارة تكرار غياب 4.37كثافة املتعلمني يف الصف" مبتوسط حسايب )  إرتفاعمعوقًا عبارة " 
رجة ( بد3.17املتعلمني بصورة مستمرة طوال العام الدراسي." كانت أدىن العبارات من حيث املعوقات، مبتوسط حسايب )

 .(2020عليان واملزروعي،  ،2015متوسبة، واتفقت نتائج هذا احملور مع دراسات كل من: )اجلهين، 
وتعزى هذه النتيجة إىل ضعف الدافعية لدى املتعلمني، وتصوراهتم املسبقة حول صعوبة تعلم العلوم والرايضيات، وقلة  

 تبلب منهم، إىل جانب وجود إشكاليات لدى بعض البلبة تتعلق متابعة ويل األمر هلم، وتعدد وتنوع األنشبة والتعيينات اليت
 .مبهارات القراءة والكتابة

 
 .اجملال اخلامس: املعوقات املتعلقة بقياس مهارات املستقبل وتقوميها

املتعلقة  املتوسبات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألمهية النسبية )املرتبة( للعبارات املكونة للمجال اخلامس املعوقات
 (8).بقياس مهارات املستقبل وتقوميها، ويوضح ذلك اجلدول

 املتوسبات احلسابية واالحنرافات املعيارية جملال املعوقات املتعلقة بقياس مهارات املستقبل وتقوميها (8جدول )
املتوسط  العبارات م

 احلسايب
االحنراف 

 املعياري
 الدرجة

 كبرية 0.88 4.04 بصورة كبرية.تعتمد أساليب التقومي عل  الكتابة  1
 كبرية 0.81 3.65 يرتبط نظام التقييم للمعايري ابملنهج الدراسي واالمناء املهين للكوادر التدريبية  2
 كبرية 0.94 3.63 ال تشجع أدوات التقومي املتعلمني عل  قياس مهارات املستقبل لدى البلبة. 3
 كبرية 0.84 3.55 العلياتركز املؤشرات عل  قياس مهارات التفكري  4
 كبرية 0.92 3.53 عدم إعباء املتعلمني الفرصة للتقومي الذايت وتقومي األقران. 5
 متوسبة 1.00 3.32 ضعف العالقة بني أساليب التقومي واألهداف التعليمية. 6
 متوسبة 0.92 3.30 يستخدم التقومي االلكرتوين وبرجمياته ملتابعة مدى تببيق املهارات وتقييمها  7
 متوسبة 0.94 3.29 ال تراعي األسئلة الفروق الفردية بني املتعلمني. 8

 كبرية 0.63 3.53 املتوسط العام
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( أبنه عل  املستوى العام فإن درجة املعوقات اليت يواجهها معلمو العلوم والرايضيات يف توظيف 8يتضح من اجلدول ) 
بسلبنة عمان وجهة نظر املعلمني واملشرفني الرتبويني يف جمال املعوقات املتعلقة بقياس مهارات املستقبل مبدارس التعليم األساسي 

( واحتل بذلك املرتبة الرابعة ابلنسبة جملاالت 3.69مهارات املستقبل وتقوميها جاءت بدرجة كبرية حيث بلغ املتوسط احلسايب )
سات السابقة حيث مل تتناول الدراسات السابقة هذه املعوقات يف الدراسة اخلمسة. وتعد نتائج هذا احملور متفردة مقارنة ابلدرا

 .حدود علم الباحثني
( بدرجة الكبرية، وكانت األكثر 3.29-4.04أما املتوسبات احلسابية لكل عبارة من عبارات اجملال فقد تراوحت بني )
( وبدرجة كبرية. يف حني كانت عبارة "ال 4.04) معوقاً عبارة " تعتمد أساليب التقومي عل  الكتابة بصورة كبرية" مبتوسط حسايب

 .( بدرجة متوسبة3.29تراعي األسئلة الفروق الفردية بني املتعلمني" كانت أدىن العبارات من حيث املعوقات، مبتوسط حسايب )
الصفية، وضعف وتعزى هذه النتيجة إىل تعدد تقنيات التقومي وأدواته وعدم متكن املعلمني من ممارستها يف املواقف 

التدريب املرتبط هبا، وتنوع مواصفات التقومي وتعددها واختالفها بني املراحل التعليمية، وأتخر وصول تعليماهتا وملحقاهتا 
 .للمعلمني

 
 :نتائج السؤال الثاين ومناقشتها

يواجهها معلمو العلوم لإلجابة عن السؤال الثاين الذي نصه: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة املعوقات  
 والرايضيات يف توظيف مهارات املستقبل ميكن أن تعزى ملتتريات الوظيفة، واجلنس، والتخصص؟

 أ( الوظيفة
، ويوضح ذلك (T-Test) للكشف عن أثر متتري الوظيفة مت استخدام املتوسبات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار

 .(9)ول اجلد
 ( تبعاً ملتتري الوظيفةT-Testاحلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار)املتوسبات  (9جدول ) 

املتوسط  العدد الوظيفة اجملال
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة  قيمة ت
 الداللة

اجتاه 
 الداللة

 غري دالة 0.551 0.601 0.39 3.50 51 املشرفني الكلي
 0.62 3.59 157 املعلمني

يف درجة املعوقات  (α=0.05)( إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند درجة الداللة9)تشري نتائج اجلدول  
اليت يواجهها معلمو العلوم والرايضيات يف توظيف مهارات املستقبل ميكن أن تعزى إىل متتري الوظيفة. واتفقت نتائج هذا السؤال 

أبن كل من املشرف واملعلم يشرتكون يف كثري من املهام املرتببة (. وميكن تفسري هذه النتيجة 2018مع نتيجة دراسة )عالمي، 
ابلتدريس مثل التدريب، وتببيق بعض الدروس، والتشارك يف إعداد االختبارات ومراجعتها وحتليلها مما يعين تقارب وجهات نظرهم 

 .حول كثري من موضوعات التدريس
 ب( التخصص

، (T-Test)استخدام املتوسبات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبارلإلجابة عن هذا السؤال )متتري التخصص( مت  
 .( ذلك10ويوضح اجلدول )
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 ( تبعاً ملتتري التخصصT-Testاملتوسبات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار)  (10جدول ) 
املتوسط  العدد الوظيفية اجملال

 احلسايب
االحنراف 

 املعياري
درجة  قيمة ت

 الداللة
اجتاه 

 الداللة
 دالة  0.005 2.842 0.59 3.73 139 الرايضيات  التخصص 

 0.64 3.47 69 العلوم

بني درجة املعوقات اليت  (α=0.05)( إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند درجة الداللة10تشري نتائج اجلدول ) 
تعزى إىل التخصص ولصاحل مادة الرايضيات، وتتفق هذه النتيجة يواجهها معلمو العلوم والرايضيات يف توظيف مهارات املستقبل 

(. ويعزى ذلك إىل عدة عوامل منها طول منهج الرايضيات مقارنة ابلعلوم، 2019مع ما توصلت إليه دراسة احلريب واحلسني)
 ت.وكذلك العبء التدريسي، والتبوير املستمر للمناهج، والتعيينات اجلديدة يف الرايضيا

 ب( اجلنس
، (T-Test) لإلجابة عن هذا السؤال )متتري اجلنس( مت استخدام املتوسبات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار 

 .( ذلك11ويوضح اجلدول )
 ( تبعاً ملتتري اجلنسT-Testاملتوسبات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار)( 11) جدول 

املتوسط  العدد اجلنس اجملال
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة  قيمة ت
 الداللة

اجتاه 
 الداللة

 غري دالة 0.087 1.719 0.59 3.71 114 ذكور الكلي
 0.64 3.56 94 إانث

بني درجة املعوقات  (α =0.05) ( إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند درجة الداللة11تشري نتائج اجلدول )
والرايضيات يف توظيف مهارات املستقبل، وختتلف هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة احلريب واحلسني يواجهها معلمو العلوم 

(. ويعزى ذلك إىل تقارب العبء التدريسي لكل من الذكور واإلانث، وتشاركهم يف كثري من اجلوانب املرتببة ببيئة العمل  2019)
 .ة املشرتكةكالتحضري والتدريب من خالل جمتمعات التعلم املهني

 
 توصيات الدراسة

 :يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة، يوصي الباحثان ابآليت
 .ختفيف األعباء اإلدارية عن املعلمني .1
 .حث املعلمني عل  تببيق االسرتاتيجيات التدريسية احلديثة، واألنشبة التقوميية اليت تركز عل  مهارات املستقبل .2
متقدمة، وعقد مشاغل تربوية، تعين بتدريب املعلمني عل  مهارات املستقبل يف املوقف الصفي، يف الدراسة تنظيم دورات  .3

 .اجلامعية، وأثناء اخلدمة
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 مقرتحات الدراسة

 :يوصي الباحثان إجراء جمموعة من الدراسات املرتببة مبوضوع الدراسة احلالية، وهي كاآليت
الالزمة لتوظيف مهارات املستقبل يف التدريس من قبل معلمي العلوم والرايضيات ابحللقة الثانية دراسة االحتياجات التدريبية  .1

 .من التعليم األساسي
  .دراسة أثر الربامج التدريبية أثناء اخلدمة يف توظيف معلمو العلوم والرايضيات ملهارات املستقبل عل  املستوى التحصيلي للبلبة .2
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