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 ملخص:
احلادي  القرن  حتديات  عن  الك�شف  اإىل  الدرا�شة  هذه  هدفت 
يف  احلكومية  املدار�س  يف  العلوم  معلم  تواجه  التي  والع�رشين 
حمافظة عجلون، وتكونت عينة الدرا�شة من )521( معلمًا ومعلمة، 
الباحث  قام  الدرا�شة  هدف  ولتحقيق  ع�شوائي.  ب�شكل  اختيارهم  مت 
ثل حتديات القرن احلادي  باإعداد مقيا�س مكون من )30( فقرة، يمُ
بعد  العينة  على  تطبيقه  مت  العلوم،  معلم  تواجه  التي  والع�رشين 
البيانات  النتائج بعد حتليل  اأظهرت  التاأكد من �شدقه وثباته. وقد 
بني  تقارب  وجود  املقيا�س،  على  املعلمني  با�شتجابات  املتعلقة 
وجميء  التحديات،  مقيا�س  ملجاالت  احل�شابية  املتو�شطات  قيم 
الرتبية  االأوىل، يف حني جاء جمال  باملرتبة  التعليم  جمال متهني 
معلم  قدرة  اأن  النتائج  اأظهرت  كما  االأخرية،  باملرتبة  امل�شتدامة 
وتدفق  تقني،  تقدم  من  الع�رش  ي�شهده  ما  مواكبة  على  العلوم 
معلوماتي يف جمال تخ�ش�شه، واإتقانه لعمليات التخطيط، وت�شميم 
اأفراد  اأكرث التحديات التي تواجه  التدري�س ملادة تخ�ش�شه هي من 

العينة.
اإح�شائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  النتائج  اأظهرت  كما 
التحديات، تعزى  ا�شتجابات املعلمني على مقيا�س  بني متو�شطات 
لكل من متغريات )اجلن�س، اخلربة التدري�شية، املوؤهل العلمي(. وبناء 
على هذه النتائج، فقد خل�شت الدرا�شة اإىل جمموعة من التو�شيات 
التي  التحديات  مواجهة  من  العلوم  معلمي  متكني  اإىل  الهادفة 

تواجههم يف القرن احلادي والع�رشين. 
والع�رشون،  احلادي  القرن  التحديات،  املفتاحية:  الكلمات 

معلم العلوم، تدري�س العلوم.

The Challenges of the Twenty-First Century Faced 
By Science Teachers in Public Schools in Ajloun 

Governorate

Abstract:

This study aimed to reveal the challenges of 
the twenty-first century facing the science teachers 
in governmental schools in the province of Ajloun. 
The study sample consisted of 215 teachers who 
were randomly selected. To achieve the objective 
of the study, the researcher prepared a scale of 30 
paragraph represents the challenges of the twenty-first 
century facing science teacher, it has been applied to 
the sample after verifying its validity and persistence. 
The results showed that after the data was analyzed 
on the responses of teachers on the scale, there is 
convergence between the arithmetic mean of the 
areas of scale challenges values, and the coming of 
the field of apprenticeship education first rank while 
the field of sustainable education came last rank, as 
the results showed that the science teacher’s ability 

to keep up with what is witnessing the era of technical 
progress and the flow of my knowledge in his field, and 
his mastery of the planning and design of the teaching 
material of specialization are more challenges facing 
respondents.

The results also showed no statistically significant 
differences between the mean teacher responses on a 
scale challenges due for each of the variables (sex, 
teaching experience, educational qualification). Based 
on these results, the study concluded that a set of 
recommendations designed to enable science teachers 
to meet the challenges they face in the twenty-first 
century.

Key words: The Challenges, The Twenty-first 
century, Science Teacher, Teaching science

املقدمة 
مع بدايات القرن احلادي والع�رشين اأ�شبح عاملنا ي�شهد ثورة 
من املعلومات مل ي�شبق لها مثيل، وقد �شاعد على انت�شارها التقدم 
واأخذت  املعلومات،  وتكنولوجيا  االت�شاالت  و�شائل  يف  الهائل 
املجتمعات،  يف  توؤثر  املعلومات  تدفق  وحرية  واالنفتاح،  العوملة 
مما فر�س على دول العامل و�شعوبه حتدي التعامل مع هذه املتغريات 

والقدرة على مواكبتها. 
عام  ب�شكل  العاملية  املجتمعات  تواجهها  التي  التحديات  اإن 
التي  التحديات  اأن  كبرية ي�شعب توقع حجمها وتاأثريها، يف حني 
نواجهها يف عاملنا العربي هي االأكرث عمقًا وتعقيداً، ب�شبب حاجتها 
العاملية  التطورات  ومواكبة  املتقدمة،  االأمم  بركب  للإلتحاق 
ملتزم  واٍع  اإن�شان  اإعداد  خلل  من  اإال  يتحقق  ال  وهذا  املت�شارعة، 
والتطوير  واالبتكار  االإبداع  على  وقادر  وطموحاتها،  اأمته  بق�شايا 
تقع على  امل�شوؤولية  الزمن بحجم متغرياته، وهذه  ي�شابق  يف عامل 
عاتق املوؤ�ش�شات الرتبوية، فهي امل�شوؤولة عن اإعداد جيل قادر على 
اإ�شتيعاب تطورات الع�رش والتعامل معها، وقيادة التغيري نحو التقدم 
والنماء، ومتكني اأمتنا العربية من اأخذ دورها يف عامل القرن احلادي 
والع�رشين، وهذا يتحقق من خلل االإعداد والتنمية املهنية والعلمية 
التعليمية  املنظومة  عنا�رش  اأهم  اأحد  يعترب  الذي  امل�شتقبل  ملعلم 
ي�شكل  فهو  التعليم،  خمرجات  يف  ومتميز  فاعل  دور  من  له  ملا 
الركيزة االأ�شا�شية احلا�شمة يف مدى جناح جهود عملية الرتبية يف 
على  ي�شاعدهم  للحياة، حيث  ونظرتهم  املتعلمني  اإجتاهات  ت�شكيل 
ومتفتح،  مرن  تعليمي  وجو  بيئة  يف  التفكري  من  جديد  منط  اإتباع 
اأ�شاليب البحث واالكت�شاف وحب اال�شتطلع واخليال  اإتباع  وكذلك 
العلمي، وتقبل الراأي والراأي االآخر قبل اإ�شدار احلكم، وال�شماح لهم 
والتميز  واجلودة  االبتكار  اإىل  الو�شول  بهدف  الفكرية،  بامل�شاركة 

)الزهراين واإبراهيم، 2012؛ ربيع والدليمي، 2009م (.
على  جمتمعاتنا  قدرة  اإن  القول  يكننا  �شبق  مما  وانطلقًا 
التغريات،  ومواكبة  والع�رشين  احلادي  القرن  حتديات  مواجهة 
والت�شارعات التي ي�شهدها هذا القرن، تتوقف على قدرة موؤ�ش�شاتنا 
من  يّكنه  ب�شكل  التعليمي  النظام  وتطوير  اإ�شلح  على  التعليمية 
التكيف مع التحديات، واملتغريات املت�شارعة على اختلف حجمها 
االإ�شلح، والتطوير  االإنطلق يف هذا  ات�شاعها، وتبداأ نقطة  ودرجة 
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وتوجيه  املتعلمني،  عقول  بت�شكيل  يبداأ  الذي  العام  التعليم  من 
التعليم  ا�شتطاع  فاإذا  املعرفة،  نحو جمتمع  للنطلق  اهتماماتهم؛ 
لتح�شني  االأول للمعرفة فاإن هذا يعّد موؤ�رشاً  اأن يكون املنتج  العام 
موؤ�ش�شاتنا  اإن  القول  يكننا  وبذلك  وخمرجاته،  التعليم  جودة 
التعليمية هي التي �شتقرر م�شتقلبنا وقدرتنا على مواجهة التحديات 

) الد�شوقي، 2011 (.

مشكلة الدراسة 
احلادي  القرن  حتديات  ا�شتق�شاء  اإىل  الدرا�شة  هذه  ت�شعى 
يف  احلكومية  املدار�س  يف  العلوم  معلمي  تواجه  التي  والع�رشين 
نظر  وجهة  من  الها�شمية  االأردنية  اململكة  يف  عجلون  حمافظة 
والتكنولوجية  املعرفية،  الثورة  �شوء  يف  وذلك  اأنف�شهم؛  املعلمني 
على  تفر�س  والتي  القرن،  هذا  يف  العامل  ي�شهدها  التي  الهائلة 
املوؤ�ش�شات الرتبوية اإجراء اإ�شلحات وتغيريات يف النظام التعليمي 
احللول  وو�شع  تواجهها،  التي  وال�شعوبات  التحديات  ملواجهة 
املنا�شبة لها، والرتكيز يف ذلك على املعلم باعتباره من اأهم عنا�رش 
املنظومة التعليمية؛ ملا له من دور فاعل وموؤثر يف خمرجات التعليم، 
ولذلك يكن القول اإن املوؤ�ش�شات الرتبوية ال يكنها مواكبة حتديات 
القرن احلادي والع�رشين اإال من خلل االإعداد والتنمية املهنية ملعلم 
القدرة على مواكبة  امل�شتقبل، وامتلكه ملهارات جديدة متكنه من 

الثورة املعرفية، والتطورات العلمية والتكنولوجية.
ويرجع �شبب اختيار معلمي العلوم يف هذه الدرا�شة اإىل طبيعة 
مناهج العلوم ومدى تاأثرها بالتطورات العلمية التي يواجهها العامل 
كل يوم، وحاجة املتعلمني يف هذه املناهج اإىل التدرب على خطوات 
الطريقة العلمية يف التفكري وحل امل�شكلت، وكيفية �شياغة امل�شكلة، 
واأ�شاليب الو�شول اإىل املعلومات من م�شادرها االأولية، ويف توجيه 
تعلمهم باالعتماد على الذات يف التو�شل اإىل املعرفة العلمية، وهذا 
ما يتطلب من هوؤالء املعلمني اال�شتعداد والتنمية املهنية، واإمتلك 
مهارات جديدة متكنهم من القدرة على مواكبة هذه التطورات اأكرث 
من غريهم يف املناهج االأخرى؛ لذا جند العديد من احلركات العاملية 
العلمية،  املناهج  اإ�شلح  بهدف  موؤخرا؛  ظهرت  التي  االإ�شلحية 
التي  احلركات  فمنها  املعرفية،  الثورة  لت�شاير  �شياغتها  واإعادة 
دول  من  وغريها  وبريطانيا  واأ�شرتاليا،  وكندا،  اأمريكيا،  يف  ظهرت 

العامل ) ال�شلطاين، 2014؛ اأبوعاذرة، 2012(.
علم  وبح�شب  املجال،  هذا  يف  ال�شابقة  للدرا�شات  وبالرجوع 
الباحث، جند قلة الدرا�شات واالأدب الرتبوي الذي اأ�شار اإىل حتديان 
القرن احلادي والع�رشين التي تواجه املعلمني ب�شكل، عام ومعلمي 
من  املزيد  اإجراء  اإىل  احلاجة  يوؤكد  ما  وهذا  خا�س،  ب�شكل  العلوم 
بالعملية  واالرتقاء  النهو�س  بغية  املجال؛  هذا  يف  الدرا�شات 
التعليمية يف اأثناء تدري�س املواد العلمية، وللو�شول بالطلبة اإىل ما 
يعرف بالتعلم ذي املعنى القائم على الفهم، ولي�س احلفظ والتلقني. 

اسئلة الدراسة:
تهدف هذه الدرا�سة للإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الآتي:

معلم  ◄ ت�اجه  التي  والع�رشين  احلادي  القرن  ما حتديات 
العل�م يف املدار�س احلك�مية يف حمافظة عجل�ن؟ 

وقد انبثق عنة الأ�سئلة الفرعية التالية:

تواجه  ◄ التي  والع�رشين  احلادي  القرن  حتديات  اأبرز  ما 
العلوم يف املدار�س احلكومية يف حمافظة عجلون من وجهه  معلم 

نظر املعلمني اأنف�شهم؟ 
هل توجد فروق ذات داللة اإح�شائية عند م�شتوى الداللة  ◄

) α ≤ 0.05( بني ا�شتجابات معلمي العلوم على مقيا�س التحديات 
تعزى ملتغري اجلن�س؟ 

هل توجد فروق ذات داللة اإح�شائية عند م�شتوى الداللة )  ◄
α ≤ 0.05( بني ا�شتجابات معلمي العلوم على مقيا�س التحديات 

تعزى ملتغري اخلربة التدري�شية؟ 
هل توجد فروق ذات داللة اإح�شائية عند م�شتوى الداللة  ◄

) α ≤ 0.05( بني ا�شتجابات معلمي العلوم على مقيا�س التحديات 
تعزى ملتغري املوؤهل العلمي؟ 

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدرا�سة اإىل:

الك�شف عن حتديات القرن احلادي والع�رشين التي تواجه  ♦
معلمي العلوم يف املدار�س احلكومية يف حمافظة عجلون.

معلمي  ♦ ا�شتجابات  متو�شطات  بني  الفروق  داللة  فح�س 
مقيا�س  على  عجلون  حمافظة  يف  احلكومية  املدار�س  يف  العلوم 
التحديات تبعًا ملتغريات اجلن�س، اخلربة التدري�شية، واملوؤهل العلمي. 

أهمية البحث:
تتمثل اأهمية الدرا�سة احلالية يف اأنها تفيد يف:

الك�شف عن حتديات القرن احلادي والع�رشين التي تواجه  ♦
معلمي ومعلمات العلوم يف املدار�س احلكومية يف حمافظة عجلون 

من وجهة نظر املعلمني اأنف�شهم.
التي  ♦ املهنية  واملتطلبات  التدريبية،  االحتياجات  حتديد 

يحتاجها معلمو ومعلمات العلوم؛ ملواجهة حتديات القرن احلادي 
والع�رشين.
الرتبوي  ♦ واالإ�شلح  التطوير  عملية  يف  االإ�شهام  حماولة 

تدري�س  اأثناء  يف  والتكنولوجي  العلمي  التقدم  مواكبة  اإىل  الهادفة 
املواد العلمية يف القرن احلادي والع�رشين. 

اخلطط  ♦ وو�شع  اال�شرتاتيجيات،  حتديد  يف  االإ�شهام 
امل�شتقبلية الإ�شلح تعليم العلوم يف امل�شتقبل.

مصطلحات الدراسة:
حتديات القرن احلادي والع�رشين: هي جمموعة املعيقات  ♦

للمناهج  تدري�شه  اأثناء  يف  العلوم  معلم  تواجه  التي  واملتغريات 
واملعرفة  الرقمي  املجتمع  ع�رش  يف  الطلبة  مع  وتعامله  العلمية، 
املحلية  املتغريات  جانب  اإىل  للمعلومات  احلر  والتدفق  الرقمية، 
البيئي،  والتلوث  واالإرهاب،  والتطرف،  كالعوملة،  والعاملية 
واالنفجار ال�شكاين، وغريها من املتغريات التي فر�شت على املعلم 
احلادي  القرن  يف  التغيري  لقيادة  ومت�شعبة  متعددة  واأدوار  مهام 
باعتبارهم  ومتطلباتهم  الطلبة  حاجات  تنّوع  ب�شبب  والع�رشين؛ 

حمور العملية الرتبوية.
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املناهج  ♦ من  اأكرث  اأو  منهاج  يدر�س  من  هو  العلوم:  معلم 
املرحلتني  يف  علوم(  جيولوجيا،  اأحياء،  كيمياء،  )فيزياء،  العلمية 
الدرا�شيتني االأ�شا�شية والثانوية، اأو اإحداهما يف املدار�س احلكومية 
للعام  الها�شمية  االأردنية  اململكة  يف  عجلون،  ملحافظة  التابعة 

الدرا�شي )2015 - 2016(م.

حدود الدراسة:
ومعلمات  � معلمي  على  الدرا�شة  تطبيق  مت  مكانية:  حدود 

اململكة  يف  عجلون  حمافظة  يف  احلكومية  املدرا�س  يف  العلوم 
االأردنية الها�شمية. 

حدود زمانية: طبقت الدرا�شة يف الف�شل الدرا�شي االأول من  �
العام )2015 - 2016(م.

 فروض الدراسة:
الداللة      . 1 م�شتوى  عند  اإح�شائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 

) α ≤ 0.05( بني ا�شتجابات معلمي العلوم على مقيا�س التحديات 
تعزى ملتغري اجلن�س.

الداللة      . 2 م�شتوى  عند  اإح�شائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 
) α ≤ 0.05( بني ا�شتجابات معلمي العلوم على مقيا�س التحديات 

تعزى ملتغري اخلربة التدري�شية.
الداللة      . 3 م�شتوى  عند  اإح�شائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 

) α ≤ 0.05( بني ا�شتجابات معلمي العلوم على مقيا�س التحديات 
تعزى ملتغري املوؤهل الدرا�شي.

األدب النظري والدراسات السابقة:

األدب النظري:

والع�رشين حتديات ومعيقات يف  القرن احلادي  يواجه معلم 
اأثناء تعامله مع الطلبة يف ع�رش املجتمع الرقمي واملعرفة الرقمية، 
حملية  وتغريات  حتديات،  جانب  اإىل  للمعلومات،  احلر  والتدفق 
وعاملية كالعوملة، والتطرف، واالإرهاب، والتلوث البيئي، واالنفجار 
ال�شكاين، وغريها من التحديات التي فر�شت على املعلم مهام واأدوار 
الطلبة ومتطلباتهم يف هذا  متعددة ومت�شعبة ب�شبب تنّوع حاجات 
العملية  حمور  باعتبارهم  كبري  باهتمام  فيه  يحظون  الذي  القرن 
النظام الرتبوي �رشورة تطوير ذاته  الرتبوية، وهذا ما فر�س على 

ليتمكن من مواجهة هذه التحديات املتجددة با�شتمرار. 
ويعّد اإعداد املعلم وتطويره ليتنا�شب مع االأدوار اجلديدة التي 
الرتبوي؛  النظام  بتطوير  املتعلقة  اجلوانب  اأهم  من  عليه،  فر�شت 
ومفكراً  عامًل  اأ�شبح  بل  للمعرفة،  وم�شدراً  ناقًل  يعد  مل  فاملعلم 
التغيري خل�شائ�س  للقيم والثقافة؛ وهذا  ومبدعًا وجمدداً، وموؤ�شًل 
بكفايات  االرتقاء  يتطلب  والع�رشين  احلادي  القرن  معلم  و�شمات 
املعلمني اإىل درجة اأعلى، بحيث متكنهم من اإمتلك مهارات جديدة 
التعليمية  العملية  لقيادة  متعددة  ا�شرتاتيجيات  تنفيذ  من  متكنهم 
من  ويكنه  والتكنولوجية،  املعرفية  الثورة  يواكب  ب�شكل  التعلمية 
التغلب على التحديات التي تواجهه يف القرن احلادي والع�رشين اأثنا 

تعامله مع طلبه ) �شا�شيل، 2005؛ اخل�شاب، 2015(.

خصائص املعلم يف القرن احلادي والعشرين: 

ال�شمات  جمموعة  اإىل  اخل�شائ�س  هذه  ت�شري 
حتى  امتلكها  للمعلم  ينبغي  التي  واملهنية  ال�شخ�شية، 
وقد  والع�رشين.  احلادي  القرن  حتديات  مواكبة  من  يتمكن 
القائم  بالتعليم  املهتمة   )Educational-Orig[ami( منظمة  قدمت 
       ITC Information and ( على دمج املعرفة بالتكنولوجيا والتوا�شل
معلم  خ�شائ�س  الأهم  حتديًدا   )Communication Technologies

القرن احلادي والع�رشين، والتي متثلت فيما ياأتي: 
املعلم  ♦ يتفادي   :)Risk Taker The( املخاطر  ُمتفادي 

عدم  اأو  التعلم  ملعنى  املتعلمني  فقد  يف  املتمثلة  املخاطر  م�شادر 
عدم  اأو  املتعلمني،  قدرات  تباين  مراعاة  عدم  اأو  بالكلية،  تعلمهم 
تنا�شب اخلربات التعليمية التي يقدمها املعلم مع االأهداف املق�شودة.

املعلم  ♦ يتحمل   :)The Collaborator( امُلت�سامن 
يف  كاملة،  العمل  وموؤ�ش�شة  املتعلمني،  مع  الت�شامنية  امل�شوؤولية 
الروتينية  العمل  مهام  الأداء  اجلزئية  النظرة  دون  االأهداف  حتقيق 

التي تكفيه �رش العقوبات.
لزملئه  ♦ قدوة  املعلم  يكون   :)Model The( النموذجي 

لتقدمي تعليم يتميز باجلودة، كما يثل املعلم  العمل املخل�س؛  يف 
منوذًجا لطلبه يف القيم اخللقية واملثابرة العلمية.

)Leader The(: املعلم قائٌد يدير طلبه من حيث  ♦ القائد 
اإىل  املتباينة  الثقافية  ومكوناتهم  املختلفة،  واأمناطهم  قدراتهم، 

الدرجة التي جتعل الطالب متحًدا مع معلمه )قائده(.
امل�ستب�رش )Visionary The(: اأي اأنه يتلك روؤيا تطويرية  ♦

تلك  تو�شيح  على  قادر  وهو  ككل،  العمل  وملوؤ�ش�شة  املهنية،  لذاته 
بتنفيذ  االكتفاء  دون  امل�شتطاع  قدر  حتقيقها  على  والعمل  الروؤيا، 

االأوامر اأو االعرتا�س عليها جزئًيا اأو كلًيا.
املتعلم )Learner The(: يعمل املعلم على تطوير كفاياته  ♦

املهنية، واالأكاديية ب�شورة ذاتية، اأو نظامية ح�شب البدائل املمكنة، 
وكذلك االلتحاق بالربامج التدريبية املختلفة.

)Communicator The(: يناق�س املعلم طلبه،  ♦ املحاور 
ويحاورهم، وي�شجع روح املبادرة والتلقائية.

التعلم،  ♦ بيئة  تهيئة  على  يعمل   :)The Adptor( املهيئ 
نظامية  ب�شورة  التقييم  واأدوات  التعليمية،  واخلربات  واملتعلمني، 
قابلة للن�شجام التلقائي بني عنا�رشها لتحقيق االأهداف املق�شودة.
21 Things for the 21st Century Proj- ع  و م�رش ما )أأ
الوطنية  املعايري  على  والقائم  االأمريكية؛  املتحدة  ect(بالواليات 

National Educational Technol- )للتكنولوجيا التعليمية للمعلمني 
ogy Standards for Teachers( فقد اأ�شار اإىل اأن معلم القرن احلادي 

اإنتاج  يف  وامل�شارك  واملقيم  املمُ�ش�شم  يكون  اأن  ينبغي  والع�رشين 
تكنولوجيا التعليم، مبا ت�شمله من ا�شتخدام �شبكة االإنرتنت، والتعليم 
)الزهراين  املحاكاة  وبرامج  التعليمية،  الربامج  واإنتاج  بعد،  عن 

واإبراهيم، 2012(.
وبالنظر اإىل الت�شنيفات ال�شابقة خل�شائ�س املعلم يف القرن 
االأدب  يف  وردت  التي  الت�شنيفات  من  وغريها  والع�رشين  احلادي 
الت�سنيفات من خلل حتديد  فاإنه ميكن اجلمع بني هذه  الرتبوي؛ 
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هذه اخل�سائ�س يف اأربع جمم�عات من املتطلبات هي: 
متطلبات اأكادميية: وتعنى بقدرة املعلم على التعامل مع  �

منجزات الع�رش، ووعيه باملفهوم ال�شامل لعلوم امل�شتقبل والتكامل 
بينها، ومتكنه من اأ�شا�شيات املعرفة يف التخ�ش�س.

التعلم  � مهارات  على  بالرتكيز  وتعنى  ترب�ية:  متطلبات 
ومهارات  العقلية  العمليات  وتنمية  احلياة،  مدى  والتعلم  الذاتي، 
التق�شي  الذاتي واملو�شوعي، والقدرة على  النقد  التفكري، وممار�شة 
التطبيقي  باجلانب  واالهتمام  العمل،  واإتقان  اال�شتطلع  وحب 
با�شتخدام  اجلديدة  واملعارف  املعلومات،  عن  والبحث  وامليداين، 

الكمبيوتر، وا�شتحداث بيئات وو�شائط جديدة للتعليم والتعلم.
متطلبات ثقافية: وتعنى بقدرة املعلم على تكوين علقات  �

اإيجابية مع االآخرين، والتعامل مع تكنولوجيا الع�رش، والتمكن من 
درا�شة اللغات، وثقافات بع�س الدول املتقدمة. 

متطلبات بيئية: وتعنى بقدرة املعلم على اأن يكون قدوة  �
اإجتماعية )امل�شوؤولية، الفهم، وامل�شاركة(، وقدوة فكرية )القدرة على 
واالهتمام  املجتمع،  بق�شايا  املقررات  وربط  امل�شكلت(،  معاجلة 
وامل�شوؤوليات  واالأدوار  والواجبات  وباحلقوق  احلياتية،  باملهارات 

جتاه املجتمع )عبداملعطي، 2008؛ الد�شوقي، 2011(.

املهارات الالزمة ملعلم القرن احلادي والعشرين: 

من اأجل اأن ي�شتطيع املعلم مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي، 
والثورة املعرفية الهائلة يف القرن احلادي والع�رشين، ال بد له من 
التي  التحديات  مواكبة  من  متكنه  التي  املهارات  من  عدد  اإمتلك 
االإقت�شاد املعريف، وجتعله قادراً  الرتبوي يف ع�رش  النظام  تواجه 
على القيام باإدارة املهارات احلياتية، واإدارة قدرات الطلب، ودعم 
التعليم،  فن  اإدارة  التعليم،  تكنولوجيا  واإدارة  املعريف،  االإقت�شاد 
واإدارة منظومة التقومي؛ لكي ي�شبح اأكرث تفاعًل ومتيزاً يف العملية 

التعليمية، ويكن ت�شنيف هذه املهارات على النحو االآتي:
مهارات ا�شتخدام ا�شرتاتيجيات التدري�س احلديثة، والقدرة  �

على توظيفها مبا يتنا�شب واملحتوى املعريف للمادة.
عند  � وتوظيفها  تنميتها  يكن  التي  التفكري،  مهارات 

فقط،  املعرفة  تلقي  ولي�س  املعرفة،  اإنتاج  من  يكنهم  مبا  الطلب 
التفكري  ومهارات  االأ�شا�شية،  التفكري  )مهارات  املهارات  هذه  ومن 

الناقد، مهارات حل امل�شكلت، ومهارات التفكري االإبداعي(.
وتوظيف  � احلديثة  التعليم  تقنيات  ا�شتخدام  مهارات 

العرو�س  كا�شتخدام  الدر�س،  اأهداف  حتقيق  يف  التكنولوجيا 
املرئية  واملقاطع  االأفلم(،  )�شناعة  واملتحركة  الثابتة  التقديية 

وامل�شموعة من اليوتيوب وغريه.
�رشورة  � مع  املنا�شبة،  التقومي  معايري  اختيار  مهارات 

التقومي؛  جمال  يف  اجلديدة  التكنولوجيا  توظيف  على  العمل 
كا�شتخدام الر�شوم البيانية وجداول التعزيز وغريها

املنا�شبة  � ال�شفية  البيئة  وتهيئة  ال�شف،  اإدارة  مهارة 
الزهراين  �شلبي،2014؛  الدر�س(  اأهداف  خللها  من  يتحقق  التي 

واإبراهيم،2012(.
التحديات التي ت�اجه معلم القرن احلادي والع�رشين: 

اإن تقدم املجتمعات يف القرن احلادي والع�رشين يعتمد ب�شكل 
كبري على مدى قدرتها على مواجهة التحديات العديدة، واملت�شارعة 
التي تواجهها يف ظل الثورة املعرفية، والتكنولوجية املتجددة التي 
ي�شهدها العامل كل يوم، والتي ي�شعب ح�رشها؛ نظراً ل�رشعة تاأثريها 
املوؤ�ش�شات  على  يوجب  مما  متغرياتها،  وتعدد  حجمها،  واإت�شاع 
وزيادة  التحديات،  هذه  ملواجهة  جهودها  م�شاعفة  الرتبوية 
عنا�رش  اأهم  كاأحد  للمعلم  اجليد  واالإعداد  بالتخطيط،  االهتمام 
النظام التعليمي، والذي من خلل عطاءه ينتج جيل مبدعا متجددا 
قادراعلى االبتكار والتطوير، ويكن حتديد هذه التحديات من خلل 
اجلوانب التالية التي اأبرزها الباحث من خلل ت�شميمه املو�شح يف 
�شكل رقم )1(، واعتمدها يف بناء اأداة الدرا�شة احلالية بعد الرجوع 

اإىل االأدب ال�شابق املتعلق بهذا اجلانب:

شكل رقم )1(
تحديات المعلم في القرن 21 )1(

 
)Mind Mapper( الخريطة الذهنية من تصميم وإعداد الباحث باستخدام برنامج )1(
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الذي  ● الثقايف  ال�رشاع  اإىل  ي�شري  الثقايف:  التحدي   : اأولاً
ي�شهده العامل حاليًا، والذي اأ�شبح يهدد �شلوكيات وقيم املجتمعات، 
الطالب مبجتمعه،  �شعور  مما جعل املعلم مطالًبا بدوره يف تعميق 
واالأدوات  االإعلم  و�شائل  عرب  يبث  ما  مواجهة  من  ومتكينه 
التكنولوجية املختلفة، كما فر�س على املعلم الو�شول اإىل ا�شتيعاب 
الثقافة العاملية؛ لي�شتطيع حتقيق هدفني اأ�شا�شيني مع طلبه وهما: 
اخلطط  و�رشح  واالإ�شلمي،  العربي  للمجتمع  الثقافية  الهوية  دعم 
يف  ال�شائدة  االإيجابية  والقيم  االأفكار  وتعزيز  والقومية  الوطنية 

املجتمع. 
متتد  ● التي  الرتبية  بها  ويق�شد  امل�ستدامة:  الرتبية  ثانياًا: 

املدر�شة  حدود  خارج  متعددة  واأماكن  اأوقات  يف  احلياة  طوال 
النظامية، وي�شبح املعلم مطالًبا مبراعاة ثلثة جوانب لتحقيق هذه 

الرتبية، وهي:
م�شادر  � عن  البحث  كيفية  ويت�شمن  للمعرفة؛  التعلم 

املعلومات، وكيفية التعلم للإفادة من فر�س التعلم مدى احلياة.
توؤهله  � كفايات  املتعلم  اكت�شاب  ويت�شمن  للعمل؛  التعلم 

ملواجهة املواقف احلياتية املختلفة، وانتقاء مهارات العمل.
الآخرين؛ ويت�شمن اكت�شاب املتعلم  � للتعاي�س مع  التعلم 

بينهم،  فيما  التكافل  اأوجه  واإدراك  واالآخرين،  الذات  فهم  ملهارات 
واال�شتعداد الإزالة ال�رشاع وحل النزاع، وت�شوية اخللفات.

ثالثاًا: قيادة التغيري: هذا التحدي يفر�س على املعلم اتباع  ●
منوذج وا�شح، واأ�شلوب تفكري عقلين منظم ي�شاعده على ا�شت�رشاف 
اآفاق امل�شتقبل، وا�شت�شعار نتائج عملية تطبيق التغيري املقرتح يف 
يف  اجلوهري  للتغيري  الفعلي  القائد  باعتباره  التعليمية،  العملية 
ل�شمان  لها  اإدخال تغيريات خمطط  العمل على  املجتمع، وبالتايل 
مهام  من  مزيًجا  اأ�شبحت  امل�شتقبل  يف  املعلم  فمهنة  جناحها، 

القائد، ومدير امل�رشوع والناقد واملوجه.
االت�شاالت،  ● ثورة  بذلك  ويق�شد  املعل�مات:  ث�رة  ا:  رابعاً

جًدا،  ومهمة  وا�شعة  تغيريات  اأحدثت  التي  املعلومات  وتكنولوجيا 
وبالتايل تزايدت اأعباء املعلم الذي مل يعد مطلوًبا منه االكتفاء بنقل 
املتعلمني  قدرات  تنمية  منه  املطلوب  اأ�شبح  بل  للمتعلم،  املعرفة 
اال�شتثمار  وكذلك  املختلفة،  م�شادرها  من  املعرفة  اإىل  للو�شول 
االأمثل للمعلومات من خلل البحث عن الطرق الفعالة معها لتحقيق 

اأق�شى ا�شتفادة ممكنة.
ال�شبل  ● اتخاذ كافة  التعليم: ويق�شد بذلك  ا: متهني  خام�ساً

اللزمة جلعل التعليم من املهن املرموقة، واملتميزة يف املجتمعات 
على  العمل  خلل  من  ذلك  ويتحقق  واملهند�س،  كالطبيب  العربية؛ 
اإقناع امل�شوؤولني باأهمية مهنة التعليم ورقّيها، باالإ�شافة اإىل توافر 
اتخاذ  املعلم؛ كاال�شتقللية يف  لدى  وا�شعة وقدرات متميزة  ثقافة 
القرار، واحلرية يف االختيار، واملعرفة املتميزة، واال�شتخدام املتقدم 
للتكنولوجيا، والتحول اإىل امل�شمم املحرتف لبيئة التعليم واأدواتها.

يف  ● الهائل  التقدم  نتيجة  التكن�ل�جيا:  اإدارة  �ساد�سااً: 
هذا  يف  معها  التعامل  وو�شائل  واالت�شال،  املعلومات  تكنولوجيا 
من  عدًدا  يواجه  التعليم  اأ�شبح  باملعلوماتية،  يت�شم  الذي  الع�رش 
الب�رشية  التعليمية  العملية  عنا�رش  اإمداد  تتطلب  التي  التحديات 
باملهارات اللزمة ملواجهة هذه التحديات، وهذا ما اأدى اإىل ظهور 

ما يعرف بتكنولوجيا التعليم، التي �رشعان ماارتبطت بتكنولوجيا 
عليها  اأطلق  جديدة  تعليمية  اأمناط  ظهور  اإىل  موؤدية  املعلومات 
املعلمني  اإك�شاب  ويهدف  التعليمية.  التكنولوجية  امل�شتحدثات 
يقدم  ما  منط  تغيري  اإىل  امل�شتحدثات  هذه  مع  التعامل  ملهارات 
مهارات حياتية جديدة جتعلهم  واإك�شابهم  معلومات  من  للمعلمني 
واالإفادة  توظفيها  على  طلبهم  وي�شاعدون  املعلومات،  يوظفون 
منها، وبذلك مل يعد املعلم م�شتخدمًا للو�شائل التقنية فقط، بل اأ�شبح 
م�شمًما ومطوراً للبيئة التقنية وبراجمها )ملكاوي وجنادات، 2012؛ 

.)Anderman&other,2012 الراميني، 2009؛

احلادي  القرن  يف  والتعلم  للتعليم  املستقبلية  الرتبوية  التوجهات 
والعشرين:

بالتوا�شل  املعرفة  دمج  على  القائمة  التوجهات  تقدم 
and Communication Information Technolo- )االتكنولوجيا 

gies ICT( منوذًجا لهرم التعلم بالقرن احلادي والع�رشين يبني اأن 

قدرة املتعلم على االحتفاظ بالتعلم: تتحقق بن�شبة )5 %( يف البيئة 
التعليمية القائمة على التلقني واملحا�رشة التقليدية من قبل املعلم، 
وترتفع الن�شبة اإىل )10 %(حني تن�شب البيئة على عمليات القراءة 
تكتفي  التي  البيئة  خلل   )%  20( الن�شبة  وتبلغ  التفاعلية،  غري 
باخلربات امل�شموعة اأو امل�شاهدة، ثم ت�شل الن�شبة اإىل )30 %( يف 
بيئة التعليم القائمة على التو�شيح والتف�شري لنماذج ممثلة ملفاهيم 
التعلم، ومن خلل النقا�س بني جمموعات الطلب ترتقي الن�شبة اإىل 
)50 %(، يف حني اأن الن�شبة تبلغ )75 %( اإذا اأتاحت بيئة التعليم 
يربز  ما  وهذا  بالعمل،  التعليم  الفعالة من خلل  العملية  املمار�شة 
حجم التحدي الذي يواجه معلم العلوم يف القرن احلادي والع�رشين 
ي�شتخدم  بحيث  عملي،  وب�شكل  العلمي  للمحتوى  تنفيذه  اأثناء  يف 
حتقيق  من  متكنه  التي  والطرق  كافة،  واال�شرتاتيجيات  الو�شائل 
العملية،  بالتجارب  قيامهم  خلل  من  طلبته  لدى  والفهم  التعلم 
وللو�شول باملتعلم اإىل الن�شبة )90 %( ال بد من اإتاحة الفر�شة له 
للتوا�شل مع االآخرين بغر�س اال�شتخدام الفوري للمعرفة املكت�شبة 

يف مواقف حياتية. 
ويف �شبيل حتقيق معلم القرن احلادي والع�رشين ب�شكل عام، 
املتعلمني  احتفاظ  من  متقدمة  لن�شب  خا�س  ب�شكل  العلوم  ومعلم 
التعليم،  عملية  اإدارة  يف  بدوره  القيام  من  له  البد  كان  بتعلمهم؛ 
واإدارة التكنولوجيا امل�شتخدمة، واإدارة ا�شتخدام املتعلمني للمعرفة، 
اإدارة املهارات احلياتية، باالإ�شافة اإىل قراءة الكتب العلمية املتعلقة 
ال�شفية،  واالإدارة  التدري�س،  وا�شرتاتيجيات  التفكري  مبهارات 
واالإفادة من خربات الزملء املتميزين يف مدر�شته، وا�شتثمار مواقع 
املدار�س  بتطوير  املهتمة  العلمية  واملواقع  االجتماعي  التوا�شل 
ومنتديات املعلمني واملوؤمترات والندوات العلمية، وم�شاعدة الطلبة 
ت�شجعهم على  التي  واالهتمامات  العلمية  اكت�شاب االجتاهات  على 
درا�شة املواد العلمية واالإقبال عليها، والعمل على اإ�شتثمار الفر�س 
وجتعله  واأداءه،  مهاراته  تطور  اأن  �شاأنها  من  التي  كافة  التدريبية 
 Carvalho & Basso,2002. اأكرث اإبداعًا ومتيزاً يف العملية التعليمية

الدراسات السابقة:
بالرجوع للأدب الرتبوي ال�شابق ويف حدود علم الباحث، فقد 
تبني له قلة وجود الدرا�شات التي ت�شري اإىل حتديات القرن احلادي 
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والع�رشين التي تواجه املعلمني يف مراحل التعليم العام، واأن غالبية 
الدرا�شات يف هذا املجال ركزت على مرحلة التعليم اجلامعي. وفيما 
ذات  الرتبوي  االأدب  يف  وردت  التي  الدرا�شات  الأبرز  عر�شًا  يلي 

العلقة مبو�شوع الدرا�شة: 
اإىل  هدفت  نوعية  درا�شة   )Gayamfi,2014( كايفي  اأجرى 
تدري�س  اأثناء  يف  العلوم  معلمي  تواجه  التي  التحديات  عن  الك�شف 
 Junior High( املتو�شطة  املدار�س  م�شتوى  على  املتكاملة  العلوم 
School(، ولتحقيق هدف الدرا�شة ا�شتخدم الباحث نظام املقابلت 

باال�شافة  النامية،  البلدان  يف  للعلوم  معلمني   )10( مع  املفتوحة 
نحو  الطلب  اجتاهات  ومقايي�س  علوم  الختبارات  ا�شتخدامه  اإىل 
تواجه  التي  التحديات  من  عدد  وجود  النتائج  اأظهرت  وقد  العلوم. 
كفاية  عدم  يف  وتتمثل  املتكاملة،  للعلوم  تدري�شهم  اأثناء  املعلمني 
العلوم  خمتربات  وجود  وعدم  العلوم،  تدري�س  وجتهيزات  مواد 
عملي،  واقع  اإىل  الدرا�شية  املناهج  متطلبات  وترجمة  االأ�شا�شية، 
العلوم،  الطلبة وزيادة اهتمامهم نحو  اإجتاهات  والعمل على تغيري 
وهذه التحديات توؤثر على االأداء واإختيار طريقة التدري�س املنا�شبة 

للعلوم، واهتمامات الطلبة وم�شاركاتهم يف درو�س العلوم. 
اإىل  هدفت  درا�شة   )2012( والزهراين  اإبراهيم  اأجرى  كما 
والع�رشين،  احلادي  القرن  واملتعلم يف  املعلم،  الك�شف عن مهارات 
اأثناء تفاعلهم داخل وخارج  التي تواجههم  التحديات  اأبرز  وحتديد 
الع�رشين. وقد  القرن  العاملية ملعلم  والتوجهات  التعليمية،  العملية 
اأظهرت هذه الدرا�شة اأن اأبرز التحديات التي تواجه معلم القرن احلادي 
والع�رشين تتمثل يف: التحدي الثقايف، والرتبية امل�شتدامة، وقيادة 
التغيري، وثورة املعلومات، ومتهني التعليم، واإدارة التكنولوجيا. اأّما 
والع�رشين  احلادي  القرن  متعلم  من  املطلوبة  باملهارات  يتعلق  ما 
ومهارات  والف�شول،  واالإبداع  والتوافق،  امل�شوؤولية  يف:  فتمثلت 
التوا�شل، والتفكري النقدي وفكر النظم، ومهارات ثقافة املعلومات 
والتوجيه  والتعاونية،  االجتماعية  واملهارات  االإعلم،  وو�شائل 
احلل.  و�شياغة  امل�شكلة  وحتديد  االجتماعية،  امل�شوؤولية  الذاتي،و 
ومن خلل ما �شبق اأمكن للباحثني حتديد ملمح معلم القرن احلادي 
التي  املهنة  الأهمية  املعلم  اإدراك  يف:  املتمثلة  واأدواره  والع�رشين 
يار�شها وقد�شية ر�شالتها، وم�شاركته يف اتخاذ القرارات املت�شلة 
بالتعليم، واإعداد املناهج واملواد الدرا�شية، وقدرته على مد العملية 
واأهمية  موقعه  واإدراك  التعليمية،  املوؤ�ش�شة  اأ�شوار  خارج  التعليمية 
دوره يف ع�رش العوملة واالنفتاح، واأن يكون خبرياً يف طرق البحث 
وتكنولوجيا  التقنية  و�شائل  ا�شتخدام  على  وقدرته  املعلومة،  عن 

املعلومات، وتوظيفها ب�شكل فاعل يف العملية الرتبوية.
على  التعرف  اإىل  هدفت  درا�شة،   )2006( دياب  واأجرى 
اأبرزتهـا  والتـي  التعليم،  مجال  يف  املعا�شرة  العاملية  االتجاهات 
للمدر�س  املتوقعة  دوار  واالأ احلـادي   والع�شرين،  القـرن  تحـديات 
اجلامعي يف ظل هذه االتجاهات وذلك يف مجال التدري�س والبحـث  
يف  توافرها  ينبغي  التي  واملقومات  وال�شمات  املجتمع،   وخدمة 
وكل  دور  كل  اأهمية  درجة  وتحديد  املعا�شر،  اجلامعي  املدر�س 
وجهة   نظر  من  وذلك  املعا�شر،  اجلامعي  املدر�س  �شمات  من  �شمة 
اأع�شاء هيئة التدري�س اجلامعي.  وتكونت عينة الدرا�شة من )100( 
ع�شو هئية تدري�س مت اختيارهم ب�شكل ق�شدي من كل من اجلامعة 
مدينة  يف  املفتوحة  القد�س  وجامعة  زهر،  وجامعـة   االأ �شـلمية،  االإ

غزة. ولتحقيق اأهداف الدرا�شة قام الباحث باإعداد ا�شتبانة تت�شمن 
دوار املتوقعة للمدر�س اجلامعي، والـ�شمات التـي ينبغـي   توافرها  االأ
الدرا�شة  نتائج  اأظهرت  وقد  املختارة،  العينة  على  تطبيقه  مت  فيه 
دوار، وال�شمات بح�شب درجة اأهميتها من وجهـة نظـر عينـة  ترتيب االأ
العاملين  اإطلع  �شرورة  اأهمها:  تو�شيات  بعدة  الدرا�شـة ،  وخرجت 
املدر�س  توافرها   يف  يجب  التي  ال�شمات  على  التدري�س  مهنة  يف 
اجلامعي املعا�شر، واأدواره املتوقعة يف القـرن احلـادي والعـ�شرين.

اإىل  هدفت   ،)2005( ال�رشعي  اأجرتها  اأخرى  درا�شة  ويف 
اأبرز  اإ�شلمي معا�رش، وحتديد  املعلم من منظور  التعرف على دور 
التحديات التي تواجه معلم امل�شتقبل، وكيفية تفعيل دوره ملواجهة 
هذه التحديات. ولتحقيق هدف الدرا�شة قامت الباحثة باتباع امل�شح 
التحليلي الو�شفي املكتبي للروؤية االإ�شلمية لدور املعلم املبني على 
مراجعة مفاهيم املعلم، واأداوره وتف�شريهما يف االأدب ال�شابق، وقد 
اأظهرت النتائج املتعلقة بامل�شح التحليلي اأن اأهم االأدوار التي ينبغي 
التغيري  �رشعة  مواكبة  يف:  تتمثل  بها  القيام  امل�شتقبل  معلم  على 
والتطوير املعريف، والتكنولوجي يف �شتى جماالت العلوم الطبيعية 
واالإن�شانية، والتي تتطلب منه التطور والنمو مبا يجعله قادراً على 
مهارات  واكت�شاب  امل�شتقبل،  وا�شت�رشاف  باحلا�رش،  املا�شي  ربط 
اأداء دوره  التعليم والتعلم وقدراتهما مبا يجعله قادراً ومتمكنًا من 
واإي�شال ر�شالته بلغة الع�رش ومتطلباته، وتن�شئة االأجيال وتوعيتها 
اجلوانب  من  للإفادة  وتوجيهها  والتكنولوجي،  املعريف  بالتطور 
الثقافية،  الهوية  على  ال�شلبية  اجلوانب  خطورة  واإدراك  االإيجابية، 
وتوظيف العلوم والتقنيات احلديثة لتكوين طاقات ب�رشية �شاحلة 
التحديات  باأبرز  مايتعلق  اأما  اأجمع.  للب�رشية  اخلري  مبنظار  تنظر 
التي تواجه معلم امل�شتقبل فقد متثلت يف: الثورة املعرفية والتطور 
املختلفة،  العلوم  جماالت  يف  العلمي  البحث  تطور  التكنولوجي، 
املتعلقة  النتائج  �شوء  ويف  الثقافية.  الهوية  على  واأثرها  العوملة 
الباحثة ب�رشورة ت�شميم برامج وان�شطة تعليمية  اأو�شت  بالدرا�شة 
متطورة وهادفة، وتدريب معلم امل�شتقبل على ا�شتخدام تكنولوجيا 

التعليم داخل وخارج املوقف التعليمي. 
واأجرى ن�رش )2000( درا�شة، هدفت اإىل حتديد بع�س ق�شايا 
العوملة وعلقتها بف�شلفة تكوين املعلم العربي، حيث حدد الباحث 
ومنها  العربي  الوطن  يف  بالعوملة  املرتبطة  الق�شايا  بع�س  فيها 
الهوية العربية، واأهم اخل�شائ�س التي يت�شم بها الوطن العربي يف 
ظل العوملة، وطبيعة العلقة بني العوملة وبع�س الق�شايا املرتبطة 
بها كعلقة العوملة باالقت�شاد،املجتمع، العمالة، الثقافة، والرتبية. 
�رشورة  الدرا�شة  بهذه  املتعلقة  والتو�شيات  النتائج  اأبرزت  وقد 
العربي وتدريبه  لتكوين املعلم  امل�شتقبلية  حتديد بع�س املرتكزات 
يف ظل العوملة والهوية العربية، مثل: حتديد فل�شفة واأهداف تكوين 
واالبتكاري،  العلمي  التفكري  اأ�شاليب  على  املعتمد  امل�شتقبل  معلم 
اإىل  باالإ�شافة  امل�شتقبل،  لعلوم  ال�شامل  واملفهوم  الثقايف،  والوعي 
معايري  كو�شع  املعلم  الإعداد  التنفيذية  االإجراءات  يف  النظر  اإعادة 
الختيار الطالب املعلم، واإدخال املفاهيم احلديثة يف برامج االإعداد، 

وزيادة االهتمام باجلانب العملي التطبيقي. 
ويف درا�شة اأخرى اأجراها اأبو دف )2000(، هدفت اإىل و�شع 
احلادي  القرن  اأعتاب  على  العربي  املعلم  لتكوين  مقرتحة  �شيغة 
والع�رشين، وذلك من خلل حتديد التحديات االجتماعية والثقافية 
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اإعداد  يف  الق�شور  اأوجه  و  واالإ�شلمية،  العربية  االأمة  تواجه  التي 
للمعلم  اللزمة  التدريبية  االحتياجات  اأهم  وتقدمي  العربي.  املعلم 
العربي، واقرتح برناجمًا لتكوينه ناجتًا عند درا�شته الحتياجاته يف 
�شوء الواقع والتحديات، ومت تق�شيم هذه االحتياجات اإىل )احتياجات 
املتعلقة  املعارف  اكت�شاب  على  التدرب  اإىل  كاحلاجة  اأكاديية(: 
باملواد العلمية، و)احتياجات مهنية(: مثل احلاجة اإىل تنفيذ طرائق 
التعليم املختلفة ال �شيما املعتمدة على االكت�شاف، وحاجات ثقافية 

كاحلاجة اإىل االطلع على املعارف الثقافية العامة.
)الزهراين  معظمها  اأن  ال�شابقة  الدرا�شات  خلل  من  يلحظ 
واإبراهيم، 2012؛ ال�رشعي، 2005؛ ن�رش،2000؛ اأبو دف، 2000( 
التي تواجه معلم امل�شتقبل ب�شكل عام  اأن التحديات  اإىل  اأ�شارت  قد 
والتطور  املعرفية  الثورة  يف  متثلت  قد  التخ�ش�شات،  حتديد  دون 
التكنولوجي، وتطور البحث العلمي يف جماالت خمتلفة، باالإ�شافة 

اإىل العوملة واأثرها على الهوية الثقافية.
Gayam-    حني اتفق هدف الدرا�شة النوعية التي اأجراها )

fi,2014( مع الدرا�شة الكمية احلالية من حيث تركيزها على التحديات 

التي تواجه معلمي العلوم، وهما بذلك تعتربان من الدرا�شات القليلة 
التي ركزت على حتديات القرن احلادي والع�رشين التي تواجه معلمي 
العلوم. ويكن هنا القول اإن الدرا�شة الكمية احلالية متتاز باالأ�شالة؛ 
لعدم وجود مثيل لها بني الدرا�شات ال�شابقة - بح�شب علم الباحث- 
كما اتفقتا كذلك يف النتائج املتعلقة بالتحديات التي تواجه معلم 
العلوم يف القرن احلادي والع�رشين، واملتمثلة يف عدم كفاية املواد 
والتجهيزات اللزمة لتدري�س العلوم، وعدم وجود خمتربات جمهزة. 
فقد  احلالية،  والدرا�شة  ال�شابقة  الدرا�شات  بتو�شيات  يتعلق  ما  اأما 
العملي  التدريب  اأهمية  على  معظمها  بني  االتفاق  من  نوع  ظهر 
التحديات،  هذه  ملواكبة  مهاراتهم  تطوير  على  والعمل  للمعلمني، 
تكنولوجيا  وا�شتخدام  املمكنة،  التعليم  طرائق  تنفيذ  على  والقدرة 

التعليم ) الزهراين واإبراهيم، 2012؛ دياب،2006؛ ن�رش، 2000(.

املنهجية والتصميم
يت�شمن هذا الف�شل و�شفًا ملجتمع الدرا�شة وعينتها، واالأدوات 
من  والتاأكد  وت�شحيحها،  تطبيقها  واإجراءات  فيها،  امل�شتخدمة 
�شدقها وثباتها، وغريها من املعاجلات االإح�شائية التي مت اإتباعها 

للإجابة عن اأ�شئلة الدرا�شة.

 جمتمع الدراسة: 
تكون جمتمع الدرا�شة امل�شتهدف من معلمي ومعلمات العلوم 
يف املدار�س احلكومية التابعة ملحافظة عجلون باململكة االأردنية 
 /2015( الدرا�شي  العام  من  االأول  الدرا�شي  الف�شل  يف  الها�شمية 

2016م(، وقد بلغ عددهم )215( معلم ومعلمة.

عينة الدراسة:
العلوم  ملواد  ومعلمة  معلمًا   )30( من  الدرا�شة  عينة  تكونت 
)25( مدر�شة،  املختلفة يف مدار�س حمافظة عجلون موزعني على 
وقبولهم؛  ا�شتجابتهم  على  بناء  الع�شوائية  بالطريقة  اختيارهم  مت 
لتعبئة املقيا�س االإلكرتوين املعد من قبل الباحث واملر�شل لهم عرب 
 )1( رقم  واجلدول  االجتماعي.  التوا�شل  وو�شائل  االإلكرتوين  الربيد 

يبني توزيع اأفراد العينة على املدار�س تبعًا ملتغري اجلن�س.
 جدول رقم )1(

توزيع أفراد العينة 

عدد املعلمنيعدد املدار�س

املعلماتاملعلمنياإناثذكور

15101713

أدوات الدراسة: 
التي  للتحديات  مقيا�شًا  الباحث  اأعّد  الدرا�شة  اأهداف  لتحقيق 
اإىل  الرجوع  بعد  وذلك  والع�رشين،  احلادي  القرن  يف  املعلم  تواجه 
االأدب ال�شابق املتعلق بتحديات القرن احلادي والع�رشين، وا�شتخدم 
فيه مقيا�س )ليكرت( ذو التدريج الثلثي لل�شتجابة على املقيا�س، 
خم�شة  على  عر�شه  مّت  فقد  املقيا�س  حمتوى  �شدق  من  للتاأكد  و 
يف  واأ�شتاذ  تدري�س،  وطرق  املناهج  يف  اأ�شاتذة  اأربعة  حمكمني: 
وردت  التي  امللحظات  على  بناء  التعديل  وبعد  والتقومي،  القيا�س 
 )30( مكونًا من  النهائية  ب�شورته  املقيا�س  اأ�شبح  املحكمني،  من 
فقرة، موزعًا على )6( جماالت. ثم مت ح�شاب معامل الثبات الداخلي 
 ،)CA( األفا  كرونباخ  ثبات  معامل  با�شتخدام  للمقيا�س  )االت�شاق( 

وقد بلغ )0.90( وهي قيمة مرتفعة تدل على ثبات املقيا�س. 

 إجراءات الدراسة:
على  الدرا�سة  اأدوات  وتطبيق  بناء  خط�ات  تلخي�س  ميكن 

النح� الآتي:
احلادي . 1 القرن  يف  املعلم  حتديات  مقيا�س  فقرات  اإعداد 

مبو�شوع  املتعلق  ال�شابق  للأدب  الرجوع  خلل  من  والع�رشين 
الدرا�شة، والتاأكد من �شدقه وثباته قبل تطبيقه على عينة الدرا�شة.

2 . ،)Google Drive( رفع املقيا�س ب�شكل اإلكرتوين من خلل
وحتديد الرابط اخلا�س بالو�شول للمقيا�س.

تطبيق املقيا�س من خلل اإر�شال الرابط اإىل عينة الدرا�شة . 3
)معلمي ومعلمات العلوم الذين يدر�شون مقررات العلوم يف املدرا�س 
ملحافظة  والتابعة  الباحث  قبل  من  اإختيارها  مت  التي  احلكومية 
التوا�شل  ومواقع  االإلكرتونية  االإييلت  با�شتخدام  وذلك  عجلون(، 

االجتماعي. 
ا�شتخراج املتو�شطات . 4 البيانات وحتليلها من خلل  جمع 

على  املوزعة  وفقراته  للمقيا�س،  املعيارية  واالنحرافات  احل�شابية 
 .)SPSS( جماالت با�شتخدام برنامج )6(

واأ�شئلته، . 5 البحث  اأهداف  ح�شب  اإح�شائيًا  النتائج  حتليل 
ومن ثم تف�شريها ومناق�شتها.

عرض النتائج ومناقشتها: 
الدرا�شة  عنها  اأ�شفرت  التي  النتائج  اأبرز  الف�شل  هذا  يعر�س 
البيانات  حتليل  بعد  وذلك  النتائج،  لهذه  مناق�شة  مع  احلالية 

ومعاجلتها اإح�شائيًا؛ حيث مت التو�شل اإىل النتائج التالية:
النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول ومناق�ستها: ♦
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د. جهاد علي توفيق املومنيحتديات القرن احلادي والعشرين التي تواجه معلم العلوم في املدارس احلكومية مبحافظة عجلون

ال�س�ؤال الأول: ما اأبرز حتديات القرن احلادي والع�رشين التي 
تواجه معلم العلوم يف املدار�س احلكومية يف حمافظة عجلون من 

وجهة نظر املعلمني اأنف�شهم؟ 
احل�شابية  املتو�شطات  ح�شاب  مت  ال�شوؤال  هذا  عن  للإجابة 
الرتتيب   )3(  ،)2( التحديات، ويظهر اجلدوالن رقم  لفقرات مقيا�س 
التنازيل لفقرات جماالت املقيا�س ال�شتة، والرتتيب التنازيل للفقرات 
لكل  احل�شابية  املتو�شطات  ح�شب  املجاالت  هذه  من  جمال  كل  يف 

منها:
جدول )2(

الترتيب التنازلي للمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجاالت مقياس
تحديات المعلم في القرن الحادي والعشرين من وجهة نظر معلمي العلوم

الرتتيب النحراف املعياري ال��سط احل�سابي املجال

3 0.388 2.47 البعد الثقايف واالجتماعي

4 0.385 2.31 الرتبية امل�شتدامة

2 0.389 2.50 قيادة التغيري

3 0.381 2.47 ثورة املعلومات

1 0.291 2.51 متهني التعليم

2 0.442 2.50 اإدارة التكنولوجيا

يت�شح من خلل اجلدول رقم )2( وجود تقارب كبري يف قيم 
تراوحت  حيث  التحديات؛  مقيا�س  ملجاالت  احل�شابية  املتو�شطات 
متو�شطاتها احل�شابية ما بني )2.31 - 2.51( واإنحرافات معيارية 
تراوحت ما بني )0.291 - 0.442(، وقد جاء جمال متهني التعليم 
باملرتبة االوىل مبتو�شط ح�شابي بلغ )2.51( يف حني جاء جمال 
الرتبية امل�شتدامة باملرتبة االأخرية مبتو�شط ح�شابي بلغ )2.31(؛ 
ويعزو الباحث �شبب تقارب املتو�شطات اإىل وجود اإرتباط كبري بني 
والتي  العلوم،  معلمي  نظر  وجهة  من  للمقيا�س  التحديات  جماالت 
تت�شمن من خلل فقراتها حتديات متداخلة ي�شعب على املعلمني 
اإن  حيث  املتماثلة،  التقليدية  التعليمية  بيئاتهم  يف  مواجهتها 
تعليمية  بيئة  ذات  الدرا�شة  جمتمع  يف  احلكومية  املدار�س  طبيعة 
تقليدية وتخلو من وجود قاعات درا�شية حمو�شبة اأو �شا�شات ذكية 
اأو اأجهزة ) داتا�شو(، ولذلك فالتعليم فيها يتم باأ�شلوب تقليدي مما 
التكنولوجيا  ومواكبة  التقنية  لتطبيق  للمعلمني  الفر�شة  يتيح  ال 
يربز  ما  وهذا  املدار�س،  هذه  يف  العلمية  للمواد  تدري�شهم  اأثناء 
احلاجة لتطوير التعليم يف مثل هذه املدار�س، وتهيئة كافة الظروف 

املنا�شبة لتفعيل وتطوير اأداء املعلمني يف جمتمع الدرا�شة.

جدول )3(
الترتيب التنازلي للمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجاالت مقياس 

تحديات معلم العلوم في القرن الحادي والعشرين من وجهة نظرهم.

النحراف 
املعياري

ال��سط 
احل�سابي العدد ن�س الفقرة الفقرة املجال

0.62606 2.57 30 امتلك املعلم م�شتوى عال من الثقافة العلمية. 1

البعد الثقايف 
واالجتماعي

0.62606 2.57 30 تعزيز االأفكار والقيم االإيجابية ال�شائدة يف املجتمع لدى الطلبة. 4

0.50855 2.50 30 تنمية قدرات الطلبة على مواجهة التحديات الثقافية ملجتمعهم. 3

0.56324 2.40 30 قدرة املعلم على مواجهة التحوالت االإجتماعية ملكانة املعلم. 2

0.60648 2.33 30 تعميق �شعور الطالب بثقافة جمتمعه واعتزازه بها. 5

0.49827 2.60 30 قدرة املعلم على الو�شول مل�شادر املعلومات املختلفة وتوظيفها يف البيئة التعليمية. 6

الرتبية 
امل�شتدامة

0.54667 2.33 30 اإك�شاب املتعلم القدرة على مواجهه املواقف احلياتية املختلفة. 8

0.59596 2.30 30 متكني املتعلم من انتقاء مهارات العمل. 9

0.55086 2.20 30 اإك�شاب املتعلم مهارات فهم الذات واالآخرين، واإدراك اأوجه التكافل فيما بينهم. 10

0.60743 2.10 30 اإكت�شاب املعلم ملهارات التعلم مدى احلياة 7

0.46609 2.70 30 اإتقان املعلم لعمليات التخطيط وت�شميم التدري�س ملادة تخ�ش�شه. 13

قيادة التغيري

0.62146 2.60 30 فهم املعلم لدورة اجلديد كقائد يوجه اأداء الطلبة اأثناء التعلم ويوؤثر فيهم. 14

0.57135 2.47 30 م�شاعدة املتعلمني على اكت�شاب مهارات التفكري العلمي وحل امل�شكلت. 15

0.67466 2.40 30 قدرة املعلم على ممار�شة اأ�شلوب التفكري املنطقي يف حل امل�شكلت واإتخاذ القررات. 11

0.66089 2.33 30 القدرة على ا�شت�رشاف امل�شتقبل ونتائج التغيري يف العملية التعليمية. 12
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النحراف 
املعياري

ال��سط 
احل�سابي العدد ن�س الفقرة الفقرة املجال

0.43018 2.77 30
قدرة املعلم على مواكبة ما ي�شهده الع�رش من تقدم تقني وتدفق معلوماتي يف جمال 

تخ�ش�شه. 18

ثورة 
املعلومات

0.50742 2.53 30 اال�شتثمار االأمثل للمعلومات باختيار املعلم الطرق الفعالة املنا�شبة. 17

0.62606 2.43 30 ا�شتيعاب البنية املعرفية ملحتوى مادة التخ�ش�س التي يدر�شها. 19

0.60648 2.33 30 تنمية قدرات املتعلمني للو�شول اإىل املعلومات من م�شادرها االأ�شلية. 16

0.53498 2.30 30 ت�شجيع املتعلمني على توليد املعلومات واالأفكار االإبداعية يف البيئة التعليمية. 20

0.55605 2.63 30 التزام املعلم بامليثاق االأخلقي ملهنة التعليم. 21

متهني التعليم

0.56324 2.60 30 �شعف احلوافز والرتقية املهنية للمعلمني. 24

0.50855 2.50 30 اجلدية يف العمل والقدرة على املرونة والتكيف مع املتغريات امل�شتجدة. 25

0.57135 2.47 30 قدرة املعلم على ت�شميم البيئة التعليمية واأدواتها ب�شكل فّعال. 22

0.60648 2.33 30 حاجة املعلم للنمو املهني امل�شتمر خلل برامج تدريب متطورة. 23

0.47946 2.67 30 امتلك املعلم ملهارات دمج التقنية احلديثة يف تدري�س مادة التخ�ش�س. 26

اإدارة 
التكنولوجيا

0.50401 2.57 30 اال�شتخدام االأمثل للتكنولوجيا، ومتابعة م�شتجداتها يف العملية التعليمية. 30

0.68145 2.47 30 امتلك املعلم ملهارات دمج التقنية احلديثة يف تدري�س مادة التخ�ش�س. 28

0.57135 2.47 30 توظيف التعليم االإلكرتوين يف عملية التدري�س وتقييم خمرجات التعلم. 29

0.60648 2.33 30 اكت�شاب املعلم وطلبه املهارات احلياتية التي متكنه من توظيف املعلومات. 27

من خلل اجلدول رقم )3( يت�شح وجود متو�شطات ح�شابية 
الباحث  ويعزو  املختلفة،  املجاالت  فقرات  لدى  ومتقاربة  مرتفعة 
�شبب ذلك اإىل وجود ارتباط كبري بني فقرات جماالت التحديات من 
وجهة نظر معلمي العلوم، فمعلم العلوم يف القرن احلادي والع�رشين 
ينبغي اأن يكون لدية ثورة من املعلومات واملهارات التي متكنه من 
قيادة التغيري ملواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي يف اأثناء تدري�شه 
الفقرات  جميء  نلحظ   )3( رقم  للجدول  وبالنظر  العلمية،  للمواد 
التغيري  وقيادة  املعلومات  ثورة  جمايل  من  كل  يف   )13  ،18(
باملرتبة االأوىل مبتو�شطات ح�شابية )2.77، 02.7( واعتبارها من 
وجهة نظر معلمي العلوم من اأكرث التحديات التي تواجههم يف القرن 
مواكبة  على  العلوم  معلم  قدرة  اإىل  ت�شري  وهي  والع�رشين،  احلادي 
التقدم التقني والتدفق املعلوماتي يف جمال تخ�ش�شه، وقدرته على 
التخطيط والت�شميم لتدري�س مادته، ويتفق ذلك مع درا�شة ال�رشعي 
الفقرات         جاءت  حني  يف   .)2012( واإبراهيم  الزهراين   ،)2005(
)7، 10( يف جمال التنمية امل�شتدامة باملرتبة االخرية مبتو�شطات 
ملهارات  املعلم  اإك�شاب  اإىل  ت�شري  والتي   ،)02.2  ،02.1( ح�شابية 
التعلم مدى احلياة، واإك�شاب املتعلم ملهارات فهم الذات واالآخرين، 
هذه  اأن  يعتقدون  العلوم  معلمي  اأن  اإىل  ذلك  �شبب  الباحث  ويعزو 
اجلوانب ال توؤثر على اأدائهم اأو تقلل من قدرتهم على تنفيذ العملية 
التعليمية وفق ما هو خمطط له، وبالتايل فاإن هذه اجلوانب ال تعد 

من �شمن التحديات التي توؤثر على اأدائهم يف العملية التعليمية. 
النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين ومناق�ستها: ♦

عند  اإح�شائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل  الثاين:  ال�س�ؤال 
على  العلوم  معلمي  ا�شتجابات  بني   )α ≤ 0.05  ( الداللة  م�شتوى 

مقيا�س التحديات تعزى ملتغري اجلن�س؟ 

للإجابة عن هذا ال�شوؤال مت ح�شاب داللة الفروق بني متو�شطات 
ا�شتجابات معلمي ومعلمات العلوم على مقيا�س التحديات با�شتخدام 
اجلدول  ويبني  املتو�شطات،  هذه  بينه  للمقارنة  وذلك   ،)T( اختبار 

رقم )4( النتائج املتعلقة بذلك.
جدول )4(

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
 واختبار ) ت( لالستجابات على مقياس التحديات تبعًا لمتغير الجنس. 

Sigالنحراف املعيارياملت��سطالعدداملجم�عة

1772.588210.02534ذكور
0.397

1375.38466.92265اإناث

يلحظ من اجلدول )4( اأن القيمة احلرجة )p= 0.397( غري 
دالة اإح�شائيًا، مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة اإح�شائية 
التحديات  مقيا�س  على  العلوم  معلمي  ا�شتجابات  متو�شطات  بني 
بني  م�شرتكة  التحديات  اأن  اإىل  ي�شري  وهذا  اجلن�س،  ملتغري  تعزى 

اجلن�شني وال يوجد فارق بني اأي منهما.
النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث ومناق�ستها: ♦

عند  اإح�شائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل  الثالث:  ال�س�ؤال 
على  العلوم  معلمي  ا�شتجابات  بني   )α ≤ 0.05  ( الداللة  م�شتوى 

مقيا�س التحديات تعزى ملتغري اخلربة التدري�شية؟ 
للإجابة عن هذا ال�شوؤال مت ح�شاب داللة الفروق بني متو�شطات 
ا�شتجابات معلمي العلوم على مقيا�س التحديات تبعًا ملتغري اخلربة 
 One way- ANOVA( التدري�شية با�شتخدام حتليل التباين االأحادي
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 )5( رقم  اجلدول  ويبني  املتو�شطات،  هذه  بني  للمقارنة  وذلك   ،)
النتائج املتعلقة بذلك.

جدول)5(
تحليل التباين األحادي بين متوسطات االستجابات تبعًا لمتغير الخبرة التدريسية

 ANOVA  Sum of
Squares Df  Mean

Square F Sig.

Between Groups 34.667 4 8.667 0.098 0.982

Within Groups 2206.133 25 88.245

Total

 )p =0.982( من خلل اجلدول ال�شابق جند اأن القيمة احلرجة
داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  على  يدل  وهذا  اإح�شائيًا،  دالة  غري 
مقيا�س  على  العلوم  معلمي  اإ�شتجابات  متو�شطات  بني  اإح�شائية 
التحديات تعزى ملتغري اخلربة التدري�شية، ويعزو الباحث �شبب ذلك 
اإىل اأن معظم اأفراد عينة الدرا�شة مت تعيينهم معلمني مع بداية القرن 
اأوجه  فاإن  وبالتايل  متقاربة،  خربات  ولديهم  والع�رشين،  احلادي 
التحديات يف  االتفاق كبرية بينهم من حيث قدرتهم على مواجهة 

اأثناء تدري�شهم للمواد العلمية.
النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع ومناق�ستها: ♦

عند  اإح�شائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل  الرابع:  ال�س�ؤال 
على  العلوم  معلمي  ا�شتجابات  بني   )α ≤ 0.05( الداللة  م�شتوى 

مقيا�س التحديات تعزى ملتغري املوؤهل العلمي؟ 
للإجابة عن هذا ال�شوؤال مت ح�شاب داللة الفروق بني متو�شطات 
ا�شتجابات معلمي العلوم على مقيا�س التحديات تبعًا ملتغري املوؤهل 
 ،)One way- ANOVA( االأحادي  التباين  حتليل  با�شتخدام  العلمي 
وذلك للمقارنة بني هذه املتو�شطات، ويبني اجلدول رقم )6( النتائج 

املتعلقة بذلك.
جدول )6(

تحليل التباين األحادي بين متوسطات االستجابات تبعًا لمتغير المؤهل العلمي

ANOVA  Sum of
Squares Df  Mean

Square F Sig.

Between Groups 415.750 3 138.583 1.974 0.143

Within Groups 1825.050 26 70.194

Total

 )p =0.143( من خلل اجلدول ال�شابق جند اأن القيمة احلرجة
داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  على  يدل  وهذا  اإح�شائيًا،  دالة  غري 
ا�شتبانة  على  العلوم  معلمي  اإ�شتجابات  متو�شطات  بني  اإح�شائية 
ذلك  �شبب  الباحث  ويعزو  العلمي،  املوؤهل  ملتغري  تعزى  التحديات 
اإىل متاثل البيئة التعليمية والظروف والتجهيزات املتاحة لدى اأفراد 
النمط  اإىل  الغالب  التي متيل يف  الدرا�شة  العينة يف مدار�س جمتمع 
التقنية  والتجهيزات  االإمكانيات  لنق�س  نظراً  التعليم؛  يف  التقليدي 
العينة  اأفراد  بني  التوافق  يزداد  لذلك  ونتيجة  الدرا�شية،  لقاعاتها 
من حيث التحديات التي يواجهونها يف هذه البيئة على الرغم من 

اختلف موؤهلتهم. 

التوصيات: 
يف �س�ء نتائج الدرا�سة احلالية، فاإن الباحث ي��سي مبا يلي:

اأثناء  � ويف  قبل  العلوم  معلمي  وتدريب  وتاأهيل  اإعداد 
التكنولوجيا،  واإدارة  العلمي  التقدم  مواكبة  كيفية  على  اخلدمة 

والتخطيط والت�شميم لتدري�س العلوم. 
الإك�شابهم  � العلوم  ملعلمي  تدريبية  وبرامج  اأدلة  توفري 

مهارات القرن احلادي والع�رشين وتطبيقاتها يف العلمية التعليمية. 
ت�شجيع معلمي العلوم على امتلك مهارات القرن احلادي  �

تدري�س  اأثناء  يف  تواجههم  التي  التحديات  ومواجهة  والع�رشين، 
العلوم من خلل توفري احلوافز املادية واملعنوية لهم.

القطاع  � مدار�س  يف  املماثلة  الدرا�شات  من  املزيد  اإجراء 
ا�شتجابات  على  للتعرف  احلكومية،  باملدار�س  ومقارنتها  اخلا�س 
اأفراد العينة يف كل منها على مقيا�س التحديات، واإجراء املقارنات 

بينهما.
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