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 المستخلص
 الحاديبرنامج مقترح قائم على المعايير المهنية العالمية لتنمية مهارات القرن  العنوان:

 والعشرين لدى طالب شعبة الرياضيات بكلية التربية. 

هدف البحث إلى تنمية مهارات القرن الحادى والعشرين لدى طالب شعبة      
( طالب وطالبة من طالب 39الرياضيات بكلية التربية، وتكونت عينة البحث من )

الفرقة الثالثة شعبة الرياضيات بكلية التربية، واشتملت أدوات ومواد البحث على 
مادة البرنامج)التعيينات  امج المقترح،اختبار مهارات القرن الحادى والعشرين، البرن

 البيتية(. 

وتوصلت نتائج البحث إلى فاعلية البرنامج المقترح القائم على المعاييرالمهنية      
العالمية فى تنمية مهارات القرن الحادى والعشرين لدى طالب شعبة الرياضيات بكلية 

رجات طالب مجموعة التربية، حيث اتضح وجود فرق دال إحصائًيا بين متوسطى د
البحث فى التطبيقين القبلى والبعدى الختبار مهارات القرن الحادى والعشرين كل على 
حده لصالح التطبيق البعدى، كذلك وجود فرق دال إحصائًيا بين متوسطى درجات 
طالب مجموعة البحث فى التطبيقين القبلى والبعدى الختبار مهارات القرن الحادى 

عقد دورات تدريبية لمعلمى كما أوصي بح التطبيق البعدى، والعشرين ككل لصال
وضرورة االهتمام بالتطوير المستمر لبرامج إعداد معلم الرياضيات لتعريفهم بالمعايير، 

الرياضيات والبرامج التدريبية أثناء الخدمة وفًقا للمعايير بما ينمى مهارات القرن 
 .والعشرينالحادى والعشرين ويلبي متطلبات القرن الحادي 
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الكلمات المفتاحية : المعايير المهنية العالمية، مهارات القرن الحادى والعشرين، 
 طالب شعبة الرياضيات. 

Abstract 

Title: A Proposed Program-Based on International Professional 
Standards for Developing 21st Century Skills of Mathematics 
Department Student Teachers in The Faculty of Education. 

     The research aims to develop the 21st Century skills for the 
Student Teachers of mathematics Department in the Faculty of 
Education . The research sample consists of (39) Student 
Teachers from the Third year in the Faculty of Education. The 
instruments of the research included a 21st Century skills test , 
the proposed program and the program materials (home 
assignments).  

     The results revealed the effectiveness of the Proposed 
Program-based on the International Professional Standards in 
developing the 21st Century Skills for the Student Teachers in 
the third year in the Faculty of Education .where a statistically 
significant difference between the mean of the scores of the 
study group individually in the pre – post applications of the 21st 
Century skills test in the favor of the post – application .As well, 
there was a statistically significant difference was found between 
the mean of the scores of the study  group of  the pre – post 
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application of the 21st Century skills as a whole in the favor of 
the post - application . 

    Moreover, the study recommended holding training courses 
for in-service mathematics teachers concerning the mentioned 
standards. In addition, the study recommended continuous 
development of the programs of mathematics teacher 
preparation and in-service training programs based on the 
mentioned criteria for developing 21stcentury skills that match 
the requirements the twentieth century  

key words : International Professional Standards , 21st Century 
Skills, Student Teachers of Mathematics Department . 
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 مقدمة :
يتسم العصر الحالى باإلنفجار المعرفى والتقدم التكنولوجى، لذا ينبغى إعداد      

وجود معايير تحدد ماينبغى أن  طالب قادرين على مواجهة هذه التحديات، وذلك فى
 يعرفه الطالب ويكونوا قادرين على أدائه. 

 العملية التعليمية، فالمعلم هو جودة في تأثيًرا العوامل أكثر من المعلم يعدو     
التعليمية فهو الموجه والمرشد فى ظل  العملية في عنه الغني الذي الرئيسى، المحور

، والبد أن يمتلك المهارات التى تؤهله لمواجهة هذه التطورات التكنولوجية التى نعيشها
 بدقة األهداف تحديد على قادًرا يكون التغيرات وتحديات القرن الحادى والعشرين بحيث

 التدريس استراتيجيات وتحديد لطالبه، تقديمها الالزم التعليمية الخبرات واختيار
 للمعلم الحالي طالبه، حيث يوجد قصور فى األداء وتنمية مهارات التفكيرلدى المناسبة

 والتحوالت التغيرات مواكبة فى قصور إلى أدى مما ،واالهتمام بالنظرية دون التطبيق
 المجتمع.   في الحادثة

معلم القرن الحادى والعشرين على مااسماه )جالو ديلور( بأعمدة الحياة حيث أن      
م لتعيش وتتعايش مع اآلخرين، تعلم لتعرف، تعلم فى المستقبل وهى: تعلم لتكون، تعل

لتعمل وهذه هى المحاور األساسية لمهارات القرن الحادى والعشرين لمعلم المستقبل 
،  2016والواجب تضمينها فى برامج إعداد المعلم بكليات التربية) محمد البسيونى ، 

4)1. 

األساس للحوار المستمر إلى إنشاء Greenhill(2010 )فهدفت دراسة جرينهل     
حول كيفية دمج المعارف والمهارات في القرن الحادي والعشرين بشكل مناسب في 

  .إعداد المعلمين

                                                           
1

 
1

اإلصدار السادس، وبالنسبة للمراجع  APA الجمعية النفسية األمريكية يسير التوثيق وفقا لنظام 
      .(الصفحة  ،سنة النشر، اإلسم األول والعائلة،)العربية
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وعرفت كولورادو بالواليات المتحدة األمريكية مهارات القرن الحادى والعشرين فى      
بأنها مجموعة من Boulder Valley School District (2012, 12) الرياضيات

القدرات األساسية يجب على الطالب تطبيقها في عالمنا المتغير، ومجموعة من 
المعارف والمهارات التي هي أكثر تنوًعا وتعقيًدا ومتكاملة والتى يحتاجونها من أي 

 جيل سابق، ومهارات القرن الحادى والعشرين كاآلتى:

لتفكير الناقد والمنطق، وتمكن التفكير الناقد: الرياضيات هي نظام قائم على ا -
الرياضيات الطالب من التعرف على المشكالت، ووضع وتنفيذ االستراتيجيات، 
وتقييم الحلول، وتبرير األساليب واالستراتيجيات والحلول، وتوفر الرياضيات القواعد 
واألساسيات التي تجعل من الممكن وصف األنماط الموجودة في الطبيعة 

 والمجتمع.
المعلوماتية: يزود النظام الرياضياتى الطالب بأدوات وعادات العقل لتنظيم  الثقافة -

وتفسير البيانات الكمية، واستخدام أدوات التعلم بشكل فعال، بما في ذلك استخدام 
 التكنولوجيا، والتواصل بوضوح باستخدام لغة الرياضيات.

دل األفكار، في التعاون: الرياضيات هي النظام االجتماعي الذي ينطوي على تبا -
سياق الرياضيات يقدم الطالب األفكار واالستراتيجيات والحلول والمبررات، 
والبراهين لآلخرين لتقييمها ، ويفسر الطالب الرياضيات ويقيم األفكار 

 واالستراتيجيات والحلول والمبررات والبراهين من اآلخرين.
، ويحتوى على المراقبة  نتاجياإلالتوجيه الذاتي : يتطلب القيام بالرياضيات التنظيم  -

و تقييم التفكير الرياضي والدوام في البحث عن األنماط والعالقات والحلول 
 الصحيحة.

اإلبتكار أو اإلبداع :الرياضيات هي نظام ديناميكي ساهمت فى توسع األفكار  -
الجديدة، واإلبداع هوالعنصراألساسى الختبار الطالب أفكارهم، وخلق نماذج 

واهر العالم الحقيقي، وتعميم النتائج، وبناء العالقات بين األفكار رياضية لظ
 واالستراتيجيات والحلول.
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حيث يواجه الطالب المعلمين بالفرقة الثالثة شعبة الرياضيات العديد من       
والعشرين  الحاديالصعوبات لعل من أبرزها عدم قدرتهم على إدراك مهارات القرن 

 والعشرين.  الحاديتوى مهارات القرن وكذلك لديهم تدنى فى مس

 وهذا ما حدا بالتربويين إلي توجيه اهتماماتهم إلي التأكيد علي تنمية مهارات      
، وذلك بهدف تمكين الطالب المعلم من لدي الطالب المعلمين والعشرين الحادي القرن

قاعدة صلبة استيعاب المستجدات العالمية بروح تتسم باالنفتاح الواعي المستند إلي 
سمية (؛ 2013من القيم المجتمعية والخلقية، فقد أوصت دراسة مروة الباز )

القرن رات مها على التربية بكليات المعلمين الطالب تدريب ( بضرورة2019العيد)
(، ودراسة محمد 2017أوصت دراسة كًًل من هبة محمد )، كذلك الحادى والعشرين

(بإدراج مهارات القرن الواحد 2019اهلل )(، ودراسة وفاء عبد 2018عبد العال )
والعشرين ضمن مقررات إعداد المعلم بكليات التربية، إدراج مهارات القرن الواحد 

 والعشرين ضمن برامج تدريب المعلم أثناء الخدمة.

ومن هذا المنطلق البد من تزويد الطالب المعلم بمهارات القرن الحادى والعشرين      
 يجب ما تصف له إرشادات للحكم على أدائه وتكون بمثابة ولكن فى ضوء معايير

 تعلمه.  ما يجبللتدريس وتوضح  عند به القيام

وكانت تهدف إلى توصيف  الماضيفقد ظهرت حركة المعايير فى نهاية القرن      
،  2005المالمح األساسية لجودة التعليم وخاصة تعليم الرياضيات )ناجى ميخائيل، 

231.) 

( إلى عدم وجود معايير واضحة 152،  2007ر مصطفى عبد القوى ) وأشا     
أن يعرفه المعلم، ويكون قادًرا على عمله، تتخذ أساًسا للتعليم والتقييم،  ما يجبتحدد 

 وتجعل الطالب مسئواًل عن تعلمه، وواعًيا بما يعرفه، ومااليعرفه.



 2020أكتوبر  75العدد                            جامعة دمياط  –مجلة كلية التربية 

 

9 
 

( بضرورة مسايرة برامج تدريب 2005) كما أوصت دراسة عادل النجدى     
المعلمين أثناء الخدمة للمعايير العالمية للمعلم بحيث تراعى تلك البرامج تدريب 

 المعلمين على المستحدثات العالمية فى مجال تخصصه.

فمن خالل هذه المعايير يصبح الطالب المعلم بشعبة الرياضيات له دور فى      
ظهار الكفاءة لبلو  غ أهدافه التعليمية، والتعلم والعمل من خالل البرامج فى اختيار وا 

الرياضيات واألدوات الحديثة واستخدامها لبناء المعرفة، وابتكار وسائل جديدة لحل 
المشكالت واختبار صحة الحلول، والتعاون مع اآلخرين والعمل بطريقة فعالة فى 

 فرق.

لتدريب الميدانى نظًرا لتدنى حيث يواجه الطالب المعلمين صعوبات كثيرة فى ا     
مستواهم فى مهارات القرن الحادى والعشرين التى يمتلكونها واتباع الطرق السائدة فى 

 عرض الدروس وعدم مراعاة تغيرات العصر.

 اإلحساس بالمشكلة:
 يلى: ما خالل من البحث نبع اإلحساس بمشكلة     

     : أشارت نتائج بعض الدراسات السابقة إلى وجود تدنى فى مهارات القرن  أوًلا
؛ 2013؛ مروة الباز ،  Bell, 2010الحادى والعشرين، مثل: دراسات كاًل من )

 (.2018حسن مهدى، 

التدريس للطالب المعلمين شعبة الرياضيات: تبين من خالل التدريس  ثانياا:     
بية انخفاض مستواهم فى مهارات القرن الحادى لطالب شعبة الرياضيات بكلية التر 

والعشرين، وكذلك عند اإلطالع على دفاتر التحضير لدروس الرياضيات؛ تبين أنهم 
اليظهرون مهارات القرن الحادى والعشرين عند التخطيط للدرس، وذلك لضعف 

 امتالك الطالب لمهارات القرن الحادى والعشرين.
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 مشكلة البحث:
تتحدد مشكلة البحث الحالى فى وجود قصور فى مهارات القرن الحادى والعشرين      

لدى طالب شعبة الرياضيات بكلية التربية، ويمكن التغلب علي هذه المشكلة من 
خالل اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتى :"مافاعلية برنامج مقترح قائم على 

قرن الحادى والعشرين لدى طالب شعبة المعاييرالمهنية العالمية لتنمية مهارات ال
 الرياضيات بكلية التربية ؟". 

 :اآلتية  الفرعية األسئلة من السؤال الرئيس ويتفرع     

مامستوى طالب شعبة الرياضيات بكلية التربية فى مهارات القرن الحادى  -1
 والعشرين؟.

 العالمية؟. ماالتصور المقترح للبرنامج المقترح القائم على المعاييرالمهنية -2

البرنامج المقترح القائم على المعايير المهنية العالمية فى تنمية  فاعلية ما -3
 مهارات القرن الحادى والعشرين لدى طالب شعبة الرياضيات بكلية التربية؟.

 أهداف البحث :

 هدف البحث إلى :    

 وصف المعايير المهنية العالمية. -1

 هارات القرن الحادى والعشرين.التعرف على مستوى الطالب المعلمين فى م -2

التعرف على المردود التعليمى الستخدام البرنامج المقترح فى تنمية مهارات  -3
القرن الحادى والعشرين لدى طالب شعبة الرياضيات بكلية التربية فى ضوء 

 المعايير المهنية العالمية.
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 أهمية البحث :
تقديم قائمة معايير للطالب معلم الرياضيات أثناء التدريب الميدانى يمكن فى  -1

 ضوئها بناء معايير لتخصصات أخرى . 

تقديم قائمة بمهارات القرن الحادى والعشرين وبرنامج يمكن للطالب المعلم  -2
االسترشاد به خالل المواقف التعليمية فى دروس الرياضيات، كما يمكن لواضعى 

 يضعها فى اعتباره عند تطوير مناهج الرياضيات. المنهج أن 

تدريب وممارسة الطالب على مهارات القرن الحادى والعشرين، وتطوير مهارات   -3
 القرن الحادى والعشرين لديهم من خالل مواقف تدريبية معدة لهذا الغرض.

تزود المسئولين عن برامج إعداد معلم الرياضيات بكليات التربية بمعايير، من  -4
أجل تضمينها فى مقررات المناهج وطرق تدريس الرياضيات، وكذلك تدريب 
الطالب المعلمين عليها، ومتابعتهم فى أثناء تنفيذها خالل فترات التدريب 

 الميدانى.

 مصطلحات البحث :
 يحتاجها التي تراالمها بأنها مجموعة حادى والعشرين:يقصد بمهارات القرن ال    

واالستخدام  والعمل والحياة التعليم في للنجاح المعلمين بشعبة الرياضيات الطالب
 األمثل للتكنولوجيا والتواصل مع اآلخرين وحل المشكالت.

 وتقاس بالدرجة التى يحصل عليها الطالب فى اختبار مهارات القرن الحادى    
 والعشرين الذى تم إعداده بالبحث الحالى.
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بأنها مجموعة من المحددات أو األطر  يقصد بالمعايير المهنية العالمية:     
المرجعية للحكم على جودة أداء الطالب المعلمين شعبة الرياضيات أثناء تدريس 

 الرياضيات ومايمتلكونه من مهارات القرن الحادى والعشرين.

منظومة أو المعايير المهنية العالمية: مج المقترح القائم على يقصد بالبرنا     
مخطط مصمم يضم مجموعة من األهداف والمحتوى التى يتم تنفيذها من خالل 
األنشطة والوسائل التعليمية وطرق واستراتيجيات مالئمة مع تقويمها لتدريب طالب 

وذلك  نية العالميةالمعايير المه عليها من خاللشعبة الرياضيات بكلية التربية 
بكلية  شعبة الرياضيات معلمينالطالب ال لدى مهارات القرن الحادى والعشرينلتطوير 
 التربية.

 حدود البحث :
 اقتصر البحث الحالى على مايلى :     

 م  .2019-2018العام الدراسى  -1

 طالب الفرقة الثالثة بكلية التربية شعبة الرياضيات بجامعة دمياط .   -2

 النظرى والدراسات السابقة للبحث :اإلطار 

: المعايير المهنية العالمية:  أوًلا

 مفهوم المعايير: 
المعيار هو تحديد للمستوى المالئم والمرغوب من إتقان المحتوى والمهارات وال      

تقتصر المعايير على المحتوى بل تمتد لمعايير األداء ومعايير فرص التعليم ومعايير 
،  2004ار إلى االهتمام العالمى والقومى بالمعايير ) كمال زيتون ، إعداد المعلم وأش

115 .) 
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وتمثل المعايير مجموعة شاملة ومتماسكة من الغايات واألغراض المستهدف أن      
يحققها كل الطالب وأيًضا مصادر ومرجعيات لواضعى سياسات التعليم وللمعلمين 

ا إرشادية لبناء أطر للمنهج وتنمية مواد عند فحص البرامج التعليمية وتطويرها، خطوطً 
 (.29، 2010تعليمية ووضع أدوات للقياس والتقييم )وليم عبيد 

( المعايير المهنية بأنها مجموعة من 510،  2015كما عرفت زينب أحمد )     
المحددات التى تمثل إطاًرا مرجعًيا لممارسات المعلم بفاعلية، ويمكن وصف كل منها 

 ل تحقق المؤشرات التى تعبر عن أداء وممارسات المعلم.وقياسه من خال

والمعايير العالمية: هى مجموعة المؤشرات التى ينبغى أن تتوافر فى أداء المعلم       
بحيث تساعده على تحقيق التعلم الفعال لطالبه داخل الصف وخارجه )عادل النجدى 

 ،2005  ،397.) 

يف المعايير المهنية العالمية إجرائًيا بأنها ومن التعريفات السابقة يمكن تعر      
مجموعة من المحددات أو األطر المرجعية للحكم على جودة أداء الطالب المعلمين 
شعبة الرياضيات أثناء تدريس الرياضيات ومايمتلكونه من مهارات القرن الحادى 

 والعشرين.

 أهمية المعايير المهنية العالمية.
المعاييرتعكس رؤى التدريس الجيد،  أن Feiman(2003, 5يرى فيمان )     

وتساعد المعلمين الجدد على تقييم تقدمهم فى األداء، حيث يقوم المعلمون الجدد 
بإنشاء خطة تعلم فردية تحدد النمو المهنى التى تهدف إلى تحسين معارفهم 

 ومهاراتهم.

على الطالب تعلمها والمهارات التى  كما تحدد المعايير المعارف التى ينبغى     
تقانها هذا إضافة إلى الجوانب الوجدانية التى تدعم عمليات  يجب التمكن منها وا 
التعلم، كما إنها تحدد البنية المعرفية للمواد الدراسية المختلفة والتى تتمثل فى القدرات 
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الدراسية المختلفة) والمهارات والمعارف والقيم واالتجاهات )نواتج التعلم( فى المواد 
 (.16، 2011مجدى قاسم، حسين محمود، أحالم حسن 

وتتمثل أهمية المعاييرفى االهتمام بالعمليات العقلية والترابط والتواصل وحل     
المشكالت واستخدام التكنولوجيا فى احداث التعلم واالسراع فيه واالحتفاظ بالتعلم 

 (.241،  2005)ناجى ميخائيل 

وقد أثبتت دراسات ومؤتمرات على أهمية وفاعلية المعايير فى المجال التربوى      
(، 2005( المؤتمر العلمى التاسع عشر؛ أحمد شلبى )2007منها رمضان رفعت)

وكذلك هناك العديد من الدراسات واألبحاث التي تناولت أداء المعلم في ضوء المعايير 
(، سعيد 2009(، محمد الزهرانى )2006) المهنية العالمية كدراسة عماد السيد

      (Nichols, 2010).( ، 2010) الغامدي

حيث تحدد المعايير مايجب أن يتعلمه الطالب ويكونوا قادرين على أدائه وتوفر      
 وتحقيق أهدافها.أدوات تقويم للطالب مما يؤدى إلى تحسين العملية التعليمية 

 تصنيف المعايير العالمية.
( ثالثة أنواع McBrien, & Brandt, 1997أورد ماكبراين وبراندت ) قد     

للمعايير التربوية هي معايير المحتوى التي توضح ما الذي على الطالب أن يتعلموه 
من المواد الدراسية المختلفة مثل اللغات الرياضيات والعلوم، ومعايير األداء تحدد 

التعلم التي تحدد ظروف ومصادر التعلم مستوى األداء المقبول للتعلم، ومعايير فرص 
التي تقدم للطالب فرًصا متساوية للوصول إلى معايير األداء المقبول)غازى خضر، 

 (.712،  2016إبتسام أبو خليفة ، 

إلى أن المعايير تصف مايجب أن يعرفه الطالب Pass(2000,1) باسس وأشار     
ات تصف مخرجات عملية التعلم ومايمكن عمله فى الرياضيات، أما معايير العملي

واستخدام المعرفة واكتسابها حيث تنفذ معايير العمليات من خالل أى محتوى رياضى، 
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بحيث يتيح ذلك اكتشاف الحقائق والوصول إليها واستخدامها وعالقتها بالظواهر 
 (.304،  2009الحياتية )فايزة حمادة ، 

المحتوى، ومعايير األداء، ومعايير  يتم تصنيف أنواع المعايير إلى: معاييرحيث     
العمليات )كالتواصل الرياضى والترابط الرياضى وحل  فرص التعلم، ومعايير

 المشكالت ......(.

 

 نماذج المعايير العالمية.
 على الرغم من تعدد المعايير إال أن بعضها ركز على المجاالت والمؤشرات التى     

يجب توافرها لدى المعلم، وهناك الكثير من المؤسسات والجمعيات والمراكز البحثية 
 المهتمة بإعداد المعلم والتى وضعت مجموعة من المعايير، وفيما يلى توضيح لذلك:

معايير   nctm(2000,4)وضع المجلس القومى األمريكى لمعلمى الرياضيات      
 العمليات للرياضيات:

يحتاج الطالب بشكل دائم إلى صياغة واستنباط والتعامل مع حل المشكالت:  -1
وحل المشكالت، ويجب تشجيع الطالب على التفكير خالل عملية حل 
المشكالت حتى يتمكنوا من التقدم، واستخدام استراتيجيات حل المشكالت 
الرياضية، واكتساب الطالب طرق التفكير والمثابرة و الفضول، والثقة في 

 المألوفة خاصة المواقف الرياضية الحياتية.المواقف غير 
المنطق أو االستدالل والبرهان: تقديم طرق للتعبير عن األفكار حول مجموعة  -2

واسعة من الظواهر، التقصى في التخمينات الرياضية، تقييم الحجج الرياضية 
 والبراهين.

اصل التواصل الرياضي هو وسيلة لتبادل األفكار وتوضيح التفاهم، كذلك التو  -3
مع اآلخرين شفهًيا أو كتابًيا بوضوح، والدقة في استخدام اللغة الرياضية، 
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االستماع إلى تفسيرات اآلخرين يعطي الفرص للطالب لتطوير فهمهم 
 الخاص، تبادل األفكار من خالل التواصل.

الترابط الرياضى : فالرياضيات ليست مجموعة منفصلة من الفروع، بل  -4
ى مجال الدراسة، وعندما تترابط األفكار الرياضية الرياضيات هي متكاملة ف

لدى الطالب، يكون فهمهم أعمق وأكثر دواًما، والتعرف على االفكار 
الرياضية واستخدام الترابطات فيما بينها، ادراك الترابط بين الرياضيات والمواد 

 األخرى .
الجداول، التمثيل :يمكن تمثيل األفكار الرياضية بعدة طرق: الصور، المواد،  -5

 الرسوم البيانية، ولغة العدد والرمز، عرض جدول البيانات.
(                           2013كما وضعت المعايير المهنية للتدريس بوًلية كارولينا الشمالية  )

North Carolina Professional Teaching Standards(2013) ،
 كاآلتى:

 .يكون المعلمون قادة في فصولهم الدراسية -1

 تأسيس المعلمون بيئة تعلم داعمة . -2

 معرفة المعلمون المحتوى الذي يدرسونه . -3

 تسهيل المعلمون التعلم لطالبهم . -4

 تعبير)تأمل( المعلمون عن ممارساتهم التعليمية . -5

 يساهم المعلمون في النجاح األكاديمي للطالب . -6

المهتمة  (InTASC) الجدد المعلمين وتقييم دعم اتحاد معايير مؤسسةكذلك         
 InTASC ( 2011 , 6-9 )وقد تم تصنيف بتحديد معايير المعلم وجودة التدريس 

 المعايير إلى أربع فئات عامة لمساعدة المعلمين على تنظيم تفكيرهم:
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الطالب والتعليم : تطوير الطالب ، الفروق الفردية بين الطالب والوعى  -1
 بأنماط التعلم ، بيئة التعلم .

 الوعى بالمادة العلمية ، التطبيق على المحتوى .المحتوى :  -2

الممارسة التعليمية: التقييم والتوظيف الجيد ألساليب التقويم ، التخطيط الجيد  -3
 للتدريس ، استراتيجيات التدريس .

 المسؤولية المهنية : التعلم المهني والممارسة األخالقية، القيادة والتعاون . -4

 لوضع ISTE))التعليم  مجال في للتكنولوجيا ةالدولي الجمعية سعت وقد       
 (( ISTE , 2016 بالطالب كاآلتى : الخاصة معاييرها

 
 2016للطالب المعلمين  ISTE( معايير 1شكل)

وباإلطالع على المعايير وجد أن بعض المشروعات وضعت معايير بشكل عام منها 
 معايير

 (INTASC,2011);(North Carolina Professional Teaching 
Standards,2013) 
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 . (nctm,2000)وبعضها اهتم بوضع معايير خاصة بمعلم الرياضيات منها:

فمن خالل هذه المعايير يعرف الطالب المعلم بشعبة الرياضيات ماذا يدرس        
  ولماذا يدرس ومااألداء المطلوب منه؟.

 ثانياا: مهارات القرن الحادى والعشرين:
الحادى والعشرين تحواًل واسع المدى فى النظرة إلى التعليم وعالقة شهد القرن      

التعليم بالتركيز على تنمية العقل وليس المعرفة، وأصبح هدف التعليم اليقتصر على 
إعداد خريج على دراية وتمكن من جوانب المعرفة، ولكن إعداد خريج قادر على 

توى القومى فقط ولكن على التنافس والنجاح فى الحياة، والعمل ليس على المس
 (.513، 2009المستوى العالمى) سرية صدقى ، دينا عادل، 

 تنال بدأت التي االتجاهات من والعشرين الحادى القرن مهارات اتجاه ويعد     
 من الوظيفية أوالحياة الجامعة في الطالب دعم بهدف التربويين، وذلك من اهتماًما
 جميع في تاراالمه بهذه المناداة بدأ والمهارات، وقد المحتوى من كاًل  إتقان حيث

 The Partnership for 21st  القرن تارالمه كةشراال مؤسسة بواسطة التخصصات
Century Skills21 (P12) بالواليات التربية قسم بين شراكة خالل من أنشئت التي 

 بطةلراوا ميكروسوفت شركة منها التجارية المؤسسات من ومجموعة األمريكية المتحدة
 القرن تارامه وتعليم تنمية قادة أهم من اآلن كةشراال هذه أصبحت وقد، القومية

 ( .99، 2015؛ فاطمة رزق،  7،  2013) مروة الباز ، العالم في الحادى والعشرين

، 2030والعشرين ضمن رؤية مصر  كما يعتبر تنمية مهارات القرن الحادى     
 للعلوم ومنتج ومبتكر مبدع مجتمعإلى بناء 2030حيث هدفت رؤية مصر 

 لإلبتكار التنموية القيمة يضمن متكامل نظام بوجود يتميز والمعارف، والتكنولوجيا
 الوطنية . والتحديات باألهداف اإلبتكار ومخرجات المعرفة تطبيقات ويربط والمعرفة،
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مهارات القرن ولقد تعددت تعريفات مهارات القرن الحادى والعشرين، وعرفت      
 الحياة الدراسة و في للنجاح الطالب يحتاجها التي المهاراتالحادى والعشرين بأنها 

واالبتكار، ومهارات  التعلم مهارات :وتشمل والعشرين، الحادي القرن في والعمل
 والمهارات والتكنولوجية، واإلعالمية المعلوماتية والثقافة التعاون والعمل الجماعى،

تفيدة غانم، ؛ 6،  2013؛ مروة الباز،  208،  2013والمهنية)حنان رضا ،  الحياتية
2014 ،11.) 

بناًء على ماسبق، يمكن تعريف مهارات القرن الحادى والعشرين إجرائًيا بأنها     
 في للنجاح بشعبة الرياضياتالمعلمين  الطالب يحتاجها التي تراالمها مجموعة
واالستخدام األمثل للتكنولوجيا والتواصل مع اآلخرين وحل  والعمل والحياة التعليم

 المشكالت ويكونوا مفكرين ناقديين ومبدعيين ومتعاونيين.

وتقاس بالدرجة التى يحصل عليها الطالب فى اختبار مهارات القرن الحادى      
 راسة الحالية. والعشرين الذى تم إعداده بالد

 : مهارات القرن الحادى والعشرينأهمية 
 أنه:Kay(2010 وعن أهمية مهارات القرن الحادي والعشرين ذكر كاى)    

سيكون الطالب مستعدين للتفكير، والتعلم، والعمل، وحل المشكالت،  -1
 والتواصل، والتعاون، والمساهمة بفعالية طوال حياتهم .

 تساعد فى انجاز األعمال . -2
 التطوير المهنى المستمر للمعلمين. -3

( إلى أن تعلم مهارات القرن الحادى 439، 2015فتحى البحراوى )كما يؤكد      
والعشرين مطلًبا ضرورًيا لإللتحاق بسوق العمل ومواكبة العالم الخارجى، ووجب على 

تقان مهارات القرن الحادى والعشرين  .المعلم تعلم وا 
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رات القرن الحادى والعشرين الطالب التفكير وحل خالصة القول، تكسب مها    
المشكالت والقدرة على التواصل والتعاون وتوظيف التكنولوجيا بشكل أمثل وامتالك 

 المهارات الحياتية التى تؤهلهم للنجاح فى الحياة.

 

 

 

 

 

 تصنيف مهارات القرن الحادى والعشرين:
والعشرين باختالف الثقافات والمجتمعات،  لقد تعددت تصنيفات مهارات القرن الحادى

 ومنها:

 الحادي القرن تاراأجل مه من كةراللش والعشرين الحادي القرن تارامه إطار     
  The Partnership for  century skills21 (P 21,2015)  :والعشرين

 من مجموعات ثالثة هناك والعشرين الحادي القرن مهارات أجل من كةراللش فًقاو      
 الحادي القرن في والعمل والحياة للتعلم الطالب استعداد لضمان الضرورية تاراالمه

 :هي تاراالمه وهذه والعشرين،

 اإلبداع :اآلتية تاراالمه من المجموعة هذه وتتكون واالبتكار التعلم تارامه -1
 .والتواصل التعاون، المشكالت وحل الناقد التفكير واإلبتكار،

 المجموعة هذه وتتكون )وسائل اإلعالم(والتكنولوجيا الوسائط المعلومات، تارامه -2
، الثقافة  االعالم( وسائط( اإلعالمية الثقافة المعلوماتية، الثقافة ارات اآلتية:المه من

 التكنولوجية وثقافة اإلتصال والمعلومات.
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 والقدرة المرونة اآلتية: تاراالمه من المجموعة هذه وتتكون والمهنة الحياة تارامه-3
 الثفافات، عبر تاراومه اجتماعية تارامهتى، الذا والتوجيه المبادرة التكيف، علي

 والمسئولية.   القيادة والمساءلة، اإلنتاجية

ومن خالل اإلطالع على مهارات القرن الحادى والعشرين، تم التوصل إلى      
 ;Voogt.,&Roblin,2010,16)الجدول التالى، وهذا يتفق مع ماتوصل إليه

Griffin.,&Care.,2012) 

 

 

 ( يوضح أطر مقارنة مهارات القرن الحادى والعشرين1جدول )
The Partnership 

for  century 
skills21  

P21)) 

The Organization 
for Economic 

Cooperation and 
Development 

(OECD) 

Assessment and 
Teaching of 
twenty first 

Century Skills 

(ATCS) 

 طرق التفكير التواصل مهارات التعلم واإلبداع

مهارات تكنولوجيا 
 المعلومات واإلتصاًلت

 طرق العمل المعلومات

التأثير االجتماعى  مهارات الحياة والمهنة
 واألخالقى

 أدوات العمل

 الحياة فى العالم  
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 ومنها  والعشرين، ن الحادىالقر تارابمه والمشروعات ساتدراال بعض اهتمت وقد
: 

 (STEM)( التى هدفت إلى تفسير المدخل التدريسى 2017دراسة وسيم الغرقى)     
فى تنمية مهارات التميز الرياضى ومهارات القرن الحادى والعشرين لدى طالب 
الصف األول اإلعدادى ، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فرق ذو داللة إحصائية 

المجموعتين التجريبية والضابطة فى مقياس مهارات  بين متوسطى درجات طالب
 .(STEM)القرن الحادى والعشرين يمكن أن يعزو إلى فاعلية المدخل التدريسى 

( إلى التعرف على استراتيجية في التعلم 2018كذلك هدفت دراسة حسن مهدى )     
تها في الذكي تعتمد على التعلم بالمشروع وخدمات جوجل، ومن ثم الكشف عن فاعلي

إكساب الطالب المعلمين بجامعة األقصى بعض مهارات القرن الحادي والعشرين، 
وتوصلت نتائج الدراسة إلى الكشف عن وجود أثر فاعل لالستراتيجية المقترحة في 
التعلم الذكي القائمة على التكامل بين التعلم بالمشروع وخدمات جوجل في إكساب 

 ض مهارات القرن الحادي والعشرين .الطالب المعلمين بجامعة األقصى بع

( إلى بناء وقياس فعالية برنامج 2018أيًضا هدفت دراسة محمد عبد العال)      
فى تنمية بعض مهارات القرن الحادى والعشرين لدى الطالب  2معزز بأدوات الويب 

المعلمين بكلية التربية، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فرق دال إحصائًيا عند 
(بين متوسطى درجات الطالب مجموعة الدراسة فى التطبيقين القبلى 0.01توى)مس

 والبعدى الختبار مهارات القرن الحادى والعشرين ككل لصالح التطبيق البعدى.  
أوجه اًلستفادة من اإلطار النظرى الخاص بالمعايير ومهارات القرن الحادى 

 والعشرين:

حادى والعشرين، وتكوين خلفية معرفية التعرف على المعايير ومهارات القرن ال -1
 عنها.
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التعرف على العالقة بين المعايير ومهارات القرن الحادى والعشرين، واالستفادة  -2
منها عند إعداد قائمة بمهارات القرن الحادى والعشرين الواجب توافرها لدى طالب 

 الفرقة الثالثة شعبة الرياضيات بكلية التربية فى ضوء المعايير.
 اعداد اختبارمهارات القرن الحادى والعشرين، وكذلك البرنامج المقترح. -3
عداد أدوات  -4 تمت اإلفادة من الدراسات والبحوث السابقة فى دعم اإلطار النظرى، وا 

البحث، وتفسير نتائج البحث، وتحديد أوجه االتفاق واالختالف مع تلك الدراسات 
 ة.والبحوث، وتقديم التوصيات والمقترحات البحثي

 فروض البحث : 
( بين متوسطى درجات طالب 0.05 ≥يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوى داللة ) -1

شعبة الرياضيات بكلية التربية فى التطبيقين القبلى والبعدى الختبار مهارات القرن 
الحادى والعشرين كل على حده )مهارات التعلم والتجديد، مهارات الثقافة 

كنولوجيا المعلومات، مهارات الحياة والعمل )المهنة المعلوماتية واإلعالمية وت
 ((لصالح التطبيق البعدى .

(بين متوسطى درجات طالب 0.05 ≥يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوى داللة ) -2
شعبة الرياضيات بكلية التربية فى التطبيقين القبلى والبعدى الختبار مهارات القرن 

 بعدى.الحادى والعشرين ككل لصالح التطبيق ال

 منهجا البحث :

: للتعرف على المعايير المهنية العالمية ومهارات القرن الحادى المنهج الوصفى -1
عداد اإلطار  والعشرين ووصف األدوات البحثية ومناقشة النتائج وتفسيرها وا 

 النظرى والدراسات السابقة. 
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من  استخدام التصميم شبه التجريبي ذو المجموعة الواحدة،: المنهج التجريبى  -2
طالب الفرقة الثالثة خالل تطبيق البرنامج المقترح علي مجموعة مختارة من 

 شعبة الرياضيات بكلية التربية لتنمية مهارات القرن الحادى والعشرين لديهم.

 أدوات ومواد البحث :
 اختبار مهارات القرن الحادى والعشرين : -1

المعلمين بالفرقة الثالثة شعبة إلى قياس مدى اكتساب الطالب يهدف اإلختبار      
 مهارات القرن الحادي والعشرين.الرياضيات بكلية التربية ل

وتم صياغة مفردات االختبار فى صورة أسئلة موضوعية ومقالية وتكون االختبار      
عداد جدول مواصفات لالختبار40من ) كذلك إعداد مفتاح التصحيح  ( مفردة، وا 
عن طريق عرض االختبار على  تأكد من صدق االختباردرجات االختبار، وال وتقدير

السادة المحكمين المتخصصين فى المناهج وطرق تدريس الرياضيات، وذلك للتأكد 
 من صالحيته وصدقه كأداة للقياس، وللتعرف على آرائهم ومالحظاتهم، وتم إجراء ما
رج يلزم من حذف وتعديل فى ضوء المقترحات المقدمة من المحكمين، وبذلك خ

اختبار مهارات القرن الحادى والعشرين فى صورته النهائية واجراء التجربة 
( ومعامل الصدق 0.86ككل ) االستطالعية لالختبار حيث بلغ معامل ثبات االختبار

( وحساب معامل السهولة والصعوبة والتمييز لالختبار، وتطبيق 0.93الذاتى )
شعبة الرياضيات بكلية التربية وبلغ  االختبار على مجموعة من طالب الفرقة الثالثة

 ( طالب وطالبة بالفرقة الثالثة شعبة الرياضيات بكلية التربية.39عددهم )

 كااآلتى:  وكانت نتائج تطبيق االختبار

بعد تطبيق االختبار على مجموعة البحث تم تصحيح االختبار، وحساب متوسط 
( يوضح 2المعيارى، وجدول )درجات الطالب والنسبة المئوية للمتوسط واالنحراف 

 مستوى الطالب فى اختبار مهارات القرن الحادى والعشرين.
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 ( مستوى الطالب فى اختبار مهارات القرن الحادى والعشرين 2جدول )

عدد  األداة
 الطالب

النهاية 
العظمى 
 للدرجات

المتوسط 
 الحسابى

اًلنحراف 
 المعيارى

النسبة 
المئوية 
 للمتوسط

 المستوى

اختبار 
مهارات 
القرن 
الحادى 
 والعشرين

 ضعيف 10.0032% 7.26489 8.1026 81 39

( إلى ضعف فى مستوى مهارات القرن الحادى والعشرين لدى طالب 2يشير جدول)
 الفرقة الثالثة شعبة الرياضيات بكلية التربية.

طالب شعبة الرياضيات  وبذلك قد تمت اإلجابة على السؤال الذى نصه: "مامستوى
 بكلية التربية فى مهارات القرن الحادى والعشرين؟".

 

 

 البرنامج المقترح فى ضوء المعايير المهنية العالمية: -2

اشتمل البرنامج على أسس بناء البرنامج المقترح، األهداف العامة والخاصة      
اإلستراتيجيات المتضمنة فى للبرنامج المقترح، المحتوى العلمى للبرنامج المقترح، 

البرنامج المقترح، الوسائل والتقنيات التعليمية المستخدمة فى البرنامج، األنشطة 
التعليمية، الخطة الزمنية لتنفيذ البرنامج المقترح، خطط إجراءات السير فى دروس 
البرنامج المقترح، وسائل تقويم البرنامج المقترح، إعداد مادة البرنامج المقترح 

التعيينات البيتية(، ضبط البرنامج المقترح؛ وعرض البرنامج المقترح على مجموعة )
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من المحكمين فى مجال المناهج وطرق تدريس الرياضيات للتعرف على آرائهم 
واقتراحاتهم حول مناسبة البرنامج المقترح ومكوناته وفى ضوء آراء ومقترحات السادة 

 يصبح فى الصورة النهائية.المحكمين تم تعديل البرنامج المقترح ل

وبهذا تكون قد تمت اإلجابة عن السؤال الذى نصه:" ماالتصور المقترح       
 للبرنامج المقترح القائم على المعايير المهنية العالمية؟".

 إجراءات البحث :
 لإلجابة عن أسئلة البحث والتحقق من صحة فروضه، تم اتباع اإلجراءات اآلتية:

بيات والبحوث والدراسات السابقة والكتب ذات الصلة بمتغيرات االطالع على األد -1
 البحث.

اعداد قائمة مبدئية بالمعايير المهنية العالمية، وعرضها فى صورتها األولية على  -2
المحكمين و الخبراء في مجال المناهج وطرق تدريس الرياضيات؛ للتأكد من 

لمحكمين وفى ضوئها نصل صدقها، و اجراء التعديالت المطلوبة بناء على آراء ا
 لقائمة المعايير المهنية العالمية النهائية.

اعداد قائمة مبدئية بمهارات القرن الحادى والعشرين الواجب توافرها لدى الطالب  -3
المعلمين بالفرقة الثالثة شعبة الرياضيات بكلية التربية، وعرضها فى صورتها األولية 

هج وطرق تدريس الرياضيات؛ للتأكد من على المحكمين و الخبراء في مجال المنا
صدقها، و اجراء التعديالت المطلوبة بناء على آراء المحكمين وفى ضوئها نصل 

 لقائمة المهارات النهائية.
اعداد البرنامج والتعيينات البيتية، وعرض البرنامج المقترح فى صورته األولية على  -4

د من صدقه، ووضعه فى المحكمين فى المناهج وطرق تدريس الرياضيات للتأك
 صورته النهائية، بعد إجراء التعديالت المطلوبة فى ضوء آرائهم ومقترحاتهم.
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مهارات القرن الحادى والعشرين وعرض اإلختبار على المحكمين  اعداد اختبار -5
والخبراء في مجال المناهج وطرق تدريس الرياضيات ثم اجراء التعديالت المطلوبة 

 االختبارفى صورته النهائية.وفًقا ألرائهم ، ووضع 
مهارات القرن الحادى والعشرين على العينة  التجريب االستطالعى الختبار -6

االستطالعية للبحث من طالب الفرقة الرابعة شعبة الرياضيات من أجل ضبطه 
 إحصائًيا، وتحديد زمن االختبار.

 التجريب الميدانى للبرنامج، ويشمل ذلك مايلى : -7
 اختيار عينة البحث وتتمثل فى طالب الفرقة الثالثة شعبة الرياضيات. 7-1
 التطبيق القبلى الختبارمهارات القرن الحادى والعشرين على مجموعة البحث. 7-2
 تدريس البرنامج المقترح. 7-3
 التطبيق البعدى لالختبار على مجموعة البحث. 7-4
 قشتها وتفسيرها. رصد النتائج، ومعالجتها إحصائًيا، ومنا 7-5
 تقديم التوصيات والمقترحات، والمشروع المقترح. 7-6

 عينة البحث :

( طالب وطالبة بالفرقة الثالثة شعبة الرياضيات بكلية التربية 39تكونت من )     
 جامعة دمياط.

 

 

 نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها :

فرق دال  يوجد: الذى ينص على "  التحقق من صحة الفرض األول للبحث -1
(بين متوسطى درجات طالب شعبة 0.05 ≥إحصائًيا عند مستوى داللة )

الرياضيات بكلية التربية فى التطبيقين القبلى والبعدى الختبار مهارات القرن 
الحادى والعشرين كل على حده )مهارات التعلم والتجديد، مهارات الثقافة 
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ارات الحياة والعمل )المهنة المعلوماتية واإلعالمية وتكنولوجيا المعلومات، مه
"، تم استخدام اختبار ) ت ( للكشف عن داللة الفرق ((لصالح التطبيق البعدى 

 ( .3كما فى جدول ) مجموعتين مرتبطينبين متوسطى درجات 

التطبيقين القبلى والبعدى الختبار ( داللة الفرق بين متوسطي درجات 3جدول )
 والعشرين كل على حده لطالب مجموعة البحث مهارات القرن الحادى

متوسط  المهارات
التطبيق 
 القبلى 

متوسط 
التطبيق 
 البعدى

اًلنحراف 
المعياري 
للتطبيق 
 القبلى

اًلنحراف 
المعيارى 
للتطبيق 
 البعدى

درجات 
 الحرية

مستوى  قيمة "ت"
 الدًللة

مهارات التعلم 
 والتجديد

4 54.0256 2.8837 4.6650 38 53.558 0.01 

مهارات 
الثقافة 

المعلوماتية 
واإلعالمية 
وتكنولوجيا 
 المعلومات

2.128 9 2.2026 1.2987 38 16.854 0.01 

مهارات الحياة 
والعمل 

 )المهنة (

1.974 11.077 2.8422 1.03580 38 18.583 0.01 

(، 53.558) للمهارات أن قيمة ت المحسوبة (3)يتضح من الجدول      
(؛ مما يشير إلى وجود فرق 0.01( وهى دالة عند مستوى )18.583(، )16.854)

فى  طالب شعبة الرياضيات بكلية التربيةذو داللة إحصائية بين متوسطى درجات 
التطبيقين القبلى والبعدى الختبار مهارات القرن الحادى والعشرين كل على حده 

 ذلك تم قبول الفرض األول.لصالح التطبيق البعدى. وبناًء على 

:الذى ينص على " يوجد فرق دال التحقق من صحة الفرض الثانى للبحث -2
طالب شعبة (بين متوسطى درجات 0.05 ≥إحصائًيا عند مستوى داللة )
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فى التطبيقين القبلى والبعدى الختبار مهارات القرن  الرياضيات بكلية التربية
البعدى"، تم استخدام اختبار)ت( للكشف الحادى والعشرين ككل لصالح التطبيق 
 (. 4كما فى جدول )  مجموعتين مرتبطينعن داللة الفرق بين متوسطى درجات 

التطبيقين القبلى والبعدى الختبار ( داللة الفرق بين متوسطي درجات  4جدول ) 
مهارات القرن الحادى والعشرين ككل لطالب مجموعة البحث، كذلك نسبة الفاعلية 

وجيان" لمهارات القرن الحادى والعشرين مقارنة بالتطبيق القبلى لالختبار ل"ماك ج
 نفسه.

متوسط  المهارات
التطبي
ق 

 القبلى 

متوسط 
التطبيق 
 البعدى

اًلنحرا
ف 

المعياري 
للتطبيق 
 القبلى

اًلنحرا
ف 

المعيارى 
للتطبيق 
 البعدى

درجا
ت 
الحري
 ة

قيمة 
 "ت"

مستو 
ى 

 الدًللة

النهاية 
العظمى 
للدرجا
 ت

نسبة 
الفاعلية 
ل"ماك 
جوجيان

" 

مهارات 
القرن 
الحادى 
والعشري
 ن

8.103 74.10
3 

7.265 5.748 38 43.
5 

0.01 81 0.91 

( وهى دالة عند مستوى 43.5أن قيمة ت المحسوبة ) ( 4) يتضح من الجدول      
طالب ( ؛ مما يشير إلى وجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطى درجات 0.01)

فى التطبيقين القبلى والبعدى الختبار مهارات القرن  الرياضيات بكلية التربيةشعبة 
 الحادى والعشرين ككل لصالح التطبيق البعدى. 

كذلك استخدام معادلة نسبة الفاعلية ل"ماك جوجيان"، حيث يتضح من جدول      
علية ( مما يشير إلى فا0.6( أن قيمة نسبة الفاعلية ل"ماك جوجيان" تزيد عن )4)

البرنامج المقترح فى تنمية مهارات القرن الحادى والعشرين لدى طالب مجموعة 
 البحث، وبناًء على ذلك تم قبول الفرض الثانى .
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إن نتائج البحث فى مجملها تشير إلى فاعلية البرنامج المقترح فى تنمية مهارات      
، ويمكن تفسير هذه بيةطالب شعبة الرياضيات بكلية التر القرن الحادى والعشرين لدى 

 النتائج فى ضوء األسباب اآلتية :

البيئة التعليمية المرنة واالستمتاع بالوسائل التعليمية وتوافر األنشطة واألمثلة  -1
أثناء تدريس  واستراتيجيات التدريس المختلفة وتوظيف التكنولوجيا والقراءات اإلثرائية

ثارتهم للتعلم وجذب  البرنامج المقترح مما جعلهم يشعرون بأهميته وتشويقهم وا 
 انتباههم.

 وجود موضوعات حديثة فى ضوء المعايير المهنية العالمية. -2

التدريب على تطبيق مهارات القرن الحادى والعشرين فى الفصول فى التدريب  -3
 نحو مهارات القرن الحادى والعشرين. الميدانى، واكتساب الطالب اتجاهات إيجابية

اتاحة الفرصة للتعلم التعاونى والمناقشة مما أدى لتنمية الثقة مشاركة الطالب و  -4
 لديهم والدافعية للتعلم.

 توافر البحث من المكتبة واالنترنت. -5

 تنوع أدوات التقويم مابين استمارة تقويم ذاتى وتحديد أصعب نقطة. -6

ية والمتكررة أثناء تدريس البرنامج والتعزيز اإليجابى تقديم التغذية الرجعة الفور  -7
المادى والمعنوى كان له األثر اإليجابى فى تدعيم نواحى القوة وعالج نواحى 

 القصور لديهم.

 حيث تتفق نتائج البحث الحالى مع نتائج الدراسات اآلتية، ومنها :

 ; (Bellanca,& Brandt,2010) ; (bell , 2010) دراسة
(Mosenson,&Fox,2011)  
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 Vebrianto) (؛2015؛ فاطمة رزق )Pheeraphan,2013)(؛)2013)مروةالباز، 
et al ,2016)  هبة محمد (؛ 2017؛ وسيم الغرقى) ( 2017على بديوى )؛

(؛ محمد عبد العال)  2018(؛ عاصم عمر) 2018(؛ حسن مهدى )2017)
 (.2019عواطف البلوى، عائشة البلوى )؛  (Lay., & Osman. ,2018)(؛ 2018

 كذلك اختلفت نتائج البحث الحالى عن نتائج الدراسات اآلتية، ومنها :

توجد دراسات اهتمت بتطوير مهارات القرن الحادى والعشرين، مثل: دراسة 
Miller(2009) 

توجد دراسات كانت مهارات القرن الحادى والعشرين هى المتغير المستقل، مثل : 
 (. 2019(؛ وفاء عبد اهلل ) 2019سة عبد العزيز الزهرانى )درا

قامت بعض الدراسات بدمج مهارات القرن الحادى والعشرين داخل المحتوى      
 (.2014؛ نوال شلبى )Gut(2011التعليمى كدراسة )

 

 

 

 

 

 

 توصيات البحث :
 الحادى والعشرين.عقد دورات تدريبية للمعلمين أثناء الخدمة لتنمية مهارات القرن  -1

 تطوير مناهج الرياضيات لتنمى مهارات القرن الحادى والعشرين.  -2
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 تطوير برنامج إعداد معلم الرياضيات وفًقا للمعايير. -3

تقديم أنشطة إثرائية واستراتيجيات ووسائل واساليب تقويم متنوعة  لتنمية مهارات  -4
 القرن الحادى والعشرين.

لبرامج إعداد معلم الرياضيات والبرامج  ضرورة االهتمام بالتطوير المستمر -5
التدريبية أثناء الخدمة وفًقا للمعايير بما ينمى مهارات القرن الحادى والعشرين 

 ويلبي متطلبات القرن الحادي والعشرين.

 مقترحات البحث :
( فى تنمية مهارات Web Questفاعلية الرحالت المعرفية عبر الويب كويست) -1

 لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية .القرن الحادى والعشرين 
برنامج مقترح قائم على المعاييرلتنمية التفكير البصرى لدى طالب شعبة  -2

 الرياضيات بكلية التربية.

برنامج قائم على المستحدثات التكنولوجية لتنمية مهارات القرن الحادى والعشرين  -3
 لدى طالب شعبة الرياضيات بكلية التربية.

عن بعد لتنمية مهارات القرن الحادى والعشرين لدى معلمى  فاعلية برنامج تدريبى -4
 الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية.

 تطوير برنامج إعداد معلم الرياضيات فى ضوء معايير إعداد معلم الرياضيات. -5

 

 :المراجع 

 معلم الطالب لدى الرياضية المعرفة (. تطوير2009األسطل ) حامد إبراهيم -
 إعداد برامج بناء معايير ضوء في المتحدة العربية اإلمارات بدولة الرياضيات
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 فى دراسات، التدريس وطرق للمناهج المصرية الجمعية . الرياضيات معلم
 . 156 – 132 ،  أغسطس ، 149ع  ،التدريس وطرق المناهج

تقويم أداء معلمى الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية (. 2005) أحمد سمير شلبى -
.رسالة ماجستير، كلية التربية ، جامعة ضوء المعايير المهنية المعاصرة  فى

 المنوفية .
(. فاعلية استراتيجية مقترحة فى تدريس العلوم قائمة على 2014تفيدة سيد غانم ) -

نظرية الذكاءات المتعددة فى تنمية بعض مهارات القرن الواحد والعشرين لدى 
-1، يناير ، لية التربية جامعة بنى سويفمجلة ك تالميذ المرحلة اإلعدادية .

52. 
فاعلية استراتيجية في التعلم الذكي تعتمد على ( . 2018) حسن ربحي مهدي -

في إكساب الطلبة المعلمين بجامعة األقصى   التعلم بالمشروع وخدمات جوجل
 ،مجلة العلوم التربوية .بعض مهارات القرن الحادي والعشرين / جامعة األقصى

30(1) ،101-126. 
 الواحد القرن مهارات تنمية في التكويني التقويم دور(. 2018حنان ونيس الربيع ) -

،  19، عالتربية في العلمي البحث مجلة .الثانوية المرحلة طالبات لدى والعشرين
 .151-135،  12 ج

قائم على التعليم المتمايز فى تنمية  فاعلية برنامج(.2016دعاء أحمد غازى)  -
مهارات القرن الحادى والعشرين والتحصيل فى مادة العلوم لدى تالميذ المرحلة 

 .رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة بورسعيد . اًلبتدائية متباينى اًلستعداد
( .برنامج مقترح  لتطوير أداء معلمى الرياضيات  2007رمضان رفعت سليمان )  -

ضوء معايير الجودة الشاملة . الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، فى 
،  4، مجتطوير المناهج فى ضوء معايير الجودة -المؤتمر العلمى التاسع عشر 

 .1525-1486دار الضيافة ، جامعة عين شمس، يوليو ، 
 التدريسي األداء تنمية في الفعل بحوث فاعلية ( .2015أحمد) السيد زينب -

  التربية بكلية التجاري التعليم شعبة المعلم - الطالب لدى الذاتية الكفاءت وتحسين

https://jes.ksu.edu.sa/ar/
https://jes.ksu.edu.sa/ar/
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 ، واجتماعية تربوية دراسات.  للمعلم المهنية المعايير ضوء في حلوان جامعة
 . 564-499، يوليو( ، 3)21 ،التربية كلية - حلوان جامعة

 الحادي القرن مهارات (.2009عادل حسن) عبدالرزاق صدقي، دينا سرية -
 - السنوي العلمي المؤتمر.  عمل فرص خلق في فعالة كاستراتيجية والعشرين
 التعليم وبرامج لمؤسسات األكاديمي إلعتمادا :األول الدولي - الرابع العربي
،  المنصورة،  1 مج ،والمأمول الواقع - العربي والعالم مصر في النوعي العالي
 .542-510،  أبريل

( .تقويم أداء معلمى العلوم الطبيعية بالمرحلة 2010سعيد بن عبد اهلل الغامدى ) -
 –مجلة القراءة والمعرفة المتوسطة فى ضوء المعايير العالمية للتربية العلمية . 

 .221-170،  104، ع  مصر
 األساسية للمرحلة التكنولوجيا كتب محتوى تحليل(. 2019العيد)  إبراهيم سمية -

 العاشر الصف طلبة اكتساب ومدى والعشرين، الحادي القرن راتمها ضوء في
 بغزة. اإلسالمية كلية التربية ، الجامعة ،. رسالة ماجستير لها

 بالمرحلة التاريخ لمعلمي التدريبية االحتياجات( . 2005 النجدي) رسمي عادل -
 للمناهج المصرية الجمعية.  العالمية المعايير ضوء في عمان بسلطنة الثانوية
 والمستويات التعليم مناهج - عشر السابع العلمي التدريس ، المؤتمر وطرق

 . 420-388،  يوليو،القاهرة، 1 ، مجالمعيارية
(. برنامج مقترح في التربية البيئية قائم على استراتيجية 2018محمد عمر) عاصم -

دراسة الدرس وأثره في تنمية الثقافة البيئية ومهارات القرن الحادي والعشرين لدى 
 الجمعية المصرية للتربية العلمية،  مجلة التربية العلمية، .طالب كلية التربية

21( 7) ،83-166. 
(. تصور مقترح لتطوير الممارسات 2019الزهراني )عبدالعزيز بن عثمان  -

. مجلة التدريسية لمعلمي الرياضيات في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين
 . 47-1(، سبتمبر ، 1)11، جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية
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لية برنامج تدريبى فى تنمية بعض مهارات القرن ( .فاع2017على أحمد بديوى) -
والعشرين للطالب / المعلم بشعبة اللغة اإلنجليزية بكلية التربية جامعة  الحادى
 .رسالة دكتوراه ، كلية التربية ،جامعة حلوان .حلوان 

تصور مقترح لتطوير أداء معلمى التعليم الثانوى (. 2006عماد أبو سريع السيد) -
تربية ، .رسالة ماجستير، كلية ال الصناعى فى ضوء المعايير المهنية المعاصرة

 جامعة المنوفية .
 مقترح تدريبي لبرنامج ( .تصور2019البلوي)  محمد فالح البلوي، عائشة عواطف -

 للمرحلة الرياضيات معلمات لدى والعشرين الحادي القرن مهارات بعض لتنمية
، مارس، 107ع، النفس وعلم التربية في عربية دراسات تبوك. بمدينة االبتدائية

387-433.  
 المهنية المعايير بعض تحقق درجة( . 2016خضر، إبتسام أبو خليفة ) غازى -

 األونروا في الجامعية واآلداب التربوية العلوم كلية خريجي أداء ومؤشرات العالمية
-711،  43، مج األردن– التربوية العلوم - دراسات أنفسهم . نظرهم وجهة من

729 . 
التكاملى لتعلم العلوم فى  STEM(. استخدام مدخل 2015فاطمة مصطفى رزق) -

تنمية مهارات القرن الحادى والعشرين ومهارات اتخاذ القرار لدى طالب الفرقة األولى 
، يونيو  62، ع السعودية –دراسات عربية فى التربية وعلم النفس بكلية التربية . 

 ،79-128. 
لرياضى (. استخدام التدريس التبادلى لتنمية التفكير ا2009فايزة أحمد حمادة) -

الرياضيات المدرسية.  معايير والتواصل الكتابى بالمرحلة االعدادية فى ضوء بعض
 .332-299(، 1)25،  مجلة كلية التربية، جامعة أسيوط

 المعلمين للطالب الالزمة المهنى األداء ( .معايير2015مبروك البحراوى ) فتحى -
 وعلم التربية في عربية دراسات. والعشرين الحادى القرن مهارات ضوء فى

 .484-435، يوليو، 63 ، عالتربويين العرب رابطة ،النفس
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(. تحليل نقدى لمعايير إعداد المعلم المتضمنة فى 2004كمال عبد الحميد زيتون) -
المعايير القومية للتعليم بمصر. الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، 

-114القاهرة، يوليو،  ، 1، مج  تكوين المعلم –المؤتمر العلمى السادس عشر 
142 . 

مجدى عبد الوهاب قاسم،حسين بشير محمود، أحالم الباز  -
المستويات المعيارية لخريج التعليم قبل الجامعى فى األلفية (.2011حسن)
 .القاهرة : دار الفكر العربى.الثالثة

واقع أداء معلمى الرياضيات بالمرحلة ( . 2009محمد بن مفرح الزهرانى ) -
.  ى ضوء المعايير المهنية المعاصرة وعالقة ذلك بتحصيل طالبهمالثانوية ف

 رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة أم القرى السعودية .
(. مهارات القرن الحادى والعشرين الواجب تضمينها 2016محمد سويلم البسيونى) -

 ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمىفى برامج إعداد المعلم بكليات التربية . 
-1إبريل ، 17-16،  جامعة بورسعيد –الخامس والدولى الثالث بكلية التربية 

10. 
فى تنمية  2(.فاعلية برنامج معزز بأدوات الويب 2018محمد سيد عبد العال)  -

مهارات القرن الحادى والعشرين لدى الطالب معلمى الرياضيات بكلية التربية . 
(،  6)  21، تربويات الرياضيات الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات ، مجلة

 .269-214أبريل ، 
 في اإلعدادي الثالث للصف العلوم منهج (. تطوير 2013الباز)  محمد مروة -

(، 6)16، الجمعية المصرية للتربية العلمية والعشرين. الواحد مهارات القرن ضوء
191-231. 

 بكلية الرياضيات معلمي لطالب الذاتي التقييم (.2007محمد عبدالقوي) مصطفى -
 تحصيلهم بمستويات تأثره ومدى المبتديء المعلم معايير ضوء في التربية

-146،مايو ،10 مج، الرياضيات تربويات مجلةالتدريسية.  بفاعليتهم ومعتقداتهم
189 . 
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 والمستويات؟ . الجمعية المعايير بعد ماذا (.2005ميخائيل)  ديسقورس ناجى -
 التعليم مناهج-عشر السابع العلمي التدريس ،المؤتمر وطرق للمناهج المصرية

 . 245-229القاهرة  ،  ، يوليو 27 -  26 ، 1مج، المعيارية والمستويات
(.إطار مقترح لدمج مهارات القرن الحادى والعشرين فى  2014نوال محمد شلبى ) -

، المتخصصةالمجلة الدولية التربوية  مناهج العلوم بالتعليم األساسى فى مصر . 
 .33-1( تشرين أول ، 10) 3

 تنمية في العلمية المحطات على قائم برنامج فاعلية (.2017 محمد) محمد هبة -
 المتفوقين االبتدائية المرحلة تالميذ لدى والعشرين الحادي القرن ومهارات التحصيل

،  الرياضيات لتربويات المصرية الجمعية .الرياضيات تعلم صعوبات ذوي عقلًيا
 .91-48،  أكتوبر،  (10)20، الرياضيات تربويات مجلة

فاعلية استخدام مدخل متعدد التخصصات (. 2017وسيم محمد الغرقى) -
(STEM)  فى تنمية التميز الرياضى وبعض مهارات القرن الحادى والعشرين

 . رسالة دكتوراه، كلية التربية ، جامعة دمياط . لدى طالب المرحلة اإلعدادية
 (21فاعلية برنامج مقترح في ضوء مهارات القرن )(. 2019بد اهلل )وفاء سعد ع -

.  للطالب معلم العلوم في تنمية األداء التدريسي واًلتجاه نحو مهنة التدريس
 كلية البنات، جامعة عين شمس.رسالة دكتوراه، 

 المعايير متطلبات ضوء في األطفال لجميع الرياضيات تعليم (.2010عبيد) وليم -
 .المسيرة دار :،عمان2ط .التفكير وثقافة
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