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هدددددا  هدددددلا الديدددددر تلددددد  لياددددددا م دددددارا  القدددددر  اليدددددا    مســـــت ل .
 دد  مجتمددق القددر   المعلمدديا بابتدددار أ  ال جددا والعشددر ا الددتوا لها رهددا  دد  أ اء 

األ ددرا  م ددارا  معقدداج لمهام ددة المتجلدددا  الجاددداج مددا اليددا   والعشددر ا جيتددا  
، باإلضددددا ة تلدددد  ليادددددا ادرتيامددددا  التار ديددددة للمعلدددد   دددد  ضددددهء للقددددر  اليددددال 

التغييددرا  التدد  ججدد  ولددللن قدداذا هددلا الديددر . م ددارا  القددر  اليددا   والعشددر ا
لمددياردداو  ميتددر يا جمكدد      ا  دد  اددرامد تبدداا  المعلمدديا رتدد  دتمدد   تبدداا  مع 

.  ددد  لقددداج  لهنددديا  م اسددددة لت ميدددة المعلمددديا ة الممدددتقد هام ددد تبددداا  هتا ددد  لم
 م  يًا    ضهء م ارا  القر  اليا   والعشر ا.

التعلددي  والددتعل  أ  دتمددا  ه ججدد  بلدد  بمليتدد  أقخلص هلا الدير تل  و 
 اليا   والعشر ا الت  ليددت  لعلددي  المددها  الاراسددية مددا خددت  أم لددة    ايئة القر  

مددا ايئددة مجددًر ج  مددا هدده راندد   دد  مع دد  المدداار   مددا العددال  الددهاذع  ولددي 
تلددد  ذلدددن أهميدددة اسدددتقااا وسدددا    ذيقدددة ومه قدددة لتقيدددي   تضدددا ةوالجامعدددا  راليدددًا. 

الميددا ج   الم ددارا  صدد لبددأ   جأم  الدارددرتلقا  المتعلميا ل له الم ارا . وأخيرًا 
 .لمًا الفجهج ايا المارسة وبال  العم  واليياج اليهمية يه 
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Abstract: This research aims to determine the twenty 

first century skills that should be presented in the 

performance of education teacher, as success in the twenty 

first century society requires individuals to have complex 

skills to meet the new requirements of the current century. 

Besides, it aims to define the roles required by the education 

teacher in the light of the twenty - first century skills. The 

world of the twenty - first century imposes on a change in 

the teacher and the way of his preparation because the 

teacher plays a central role in the success of the learning 

process. The current paper discusses the required changes 

that must be inserted in the programs of teacher preparation 

to prepare professional teachers in the field of education who 

can guide their students to face the challenges of the future. 

Recommendations about the professional development of 

education teachers in the light of the twenty - first century 

skills are provided. 

The research concluded that the schooling process 

must be in line with the speed changes in the twenty-first 

century environment which impose on teaching subjects 

through real examples rather than abstract ones as the case in 

most schools and universities today, and the importance of 

using accurate and documented methods to assess the 

learners' mastery of these skills. Finally, the researcher 

wishes the specified skills determined to contribute to bridge 

the gap between school, the world of work and daily life. 
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   مقدمة:

بالرغ  ما أ  الاو  العربيددة وم  ددا الممللددة العربيددة المددعه جة، ذددا رققدد  
رج  دد  مجددا  تلارددة  ددر  مهانددلة التعلددي  لعددا م متتادددا مددا المتعلمدديا ذفددتا   ديدد 

بلدددد  مميددددق الممددددته ا  الاراسددددية، تد أ  التقددددار ر مددددا والدددد  لشددددير تلدددد  ومدددده  
مشدددكت  جعددداق  م  دددا التعلدددي   ددد  الددداو  العربيدددة، ولتم ددد  هدددله المشدددكت   ددد  

تادددا  يدده  رمددة اكتماب الم ارا  المجلهبددة  دد  بددال  لت ذلةاققفاض مه ج التعلي  و 
الم ا مددددة، واققفدددداض  ا عيددددة الجددددتب ولدددداق  المعدددداد  الهه يددددة  دددد   راسددددا  

 Program for International Assessmentالتيصددي  الاوليدددة م ددد  

(PISA) & Trends in International Mathematics and Science 

Study (TIMSS).  مددكه ؛ لقددار ر اليهق2003، 2002)لقددار ر الت ميددة العربيددة
؛ ولقر ددر مك ددت ، 2008؛ والتعلي  للجميق، 2004ره  التعلي     الاو  العربية، 

؛ ولقر ددر الت ميددة  دد  م جقددة الشددرم األوسددق وشددما  أ ر قيددا الصددا ر بدددا 2007
 (.2007الد ن الاول ، 

 أهدد  أسددداب اققفددداض الممددته  تلددد  Mckinseyوُ رمددق لقر ددر مك دددت  
بدداا  فاجددة تبدداا ه ،   جددا  الم دداهد  دد   اقيددًا  و قهبية العامليا  دد  التعلددي ،  أوًد 

 الهنه  تل  أهاا  ا جعتما بالارمة األول  بل  قهبية المعل .
 ومددا الهاضدد  أ  أهدد  مشددكلتيا لهام ددا  التعلددي   دد  الدداو  العربيددة همددا

، مدده ج هددلا التعلددي   اقيددًا  ققددص و  ،تلارددة  ددر  اليصدده  بلدد  التعلددي  ققددص  أوًد 
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القانددة بالارددة  ددر  التعلددي   دد  ال مدد  العاليددة ل ميددة ريددر لتجلدد  المشدداك  
 وبقانة ايا اإلقاث)اق ر المهذق التال (،  

http://portail.unesco.org/education/en/ev.php-

url_id=8521&url_do=do_topic&url_section=201.html. 

وما المؤشرا  الاالة بل  قهبية التعلي     الاو  العربية قتا د 
تيصي  الاولية م   " الدرقامد الاول  للتقيي  ، وبرقامد ادلجاها      راسا  ال

الاراسا  الاولية للعلها والر اضيا  " ، والت   ًل  بل  لاق  ممته  ليصي  
الجتب العرب وم  ا الممللة العربية المعه جة ،    مها  العلها 

   . (TIMSS)  (PISA)والر اضيا 
لهارا والعشر ا ما ادلجاها  الت  ااأ  الجاه م ارا  القر  ا و عا  

ل ا  اهتمامًا ما التربه يا، وذلن ا ا   ب  الجتب    الجامعة واليياج 
الم ا اج ا له   ما الميته  والم ارا ، وذا ااأ الهظيفية ما رير تلقا    م 

 21الم ارا     مميق التقصصا  اهاسجة شراكة م ارا  القر  
P12)tury Skills (Cen stPartnership for 21   الت  ُأقشئ  ما خت

شراكة ايا ذم  التربية بالهدجا  المتياج األمر كية ومجمهبة ما المؤسما  
 Microsoft and theالتجار ة م   شر ة ميكروسه   والرابجة القهمية للتربية  

National Education Association وذا أندي  هله الشراكة اآل  ما ،
    العال .  21ة ولعلي  م ارا  القر  ل مي ا ا يأه  ذ

ورتددد  دتمددد   للجدددتب ال جدددا   ددد  الاراسدددة والعمددد  والييددداج  ددد  القدددر  
اليدددا   والعشدددر ا، أبدددا  شدددراكة م دددارا  القدددر  اليدددا   والعشدددر ا خممدددة أ لدددة 
للدد    الاابمددة للتعلددي  لهضدد   يفيددة  مددد للددن الم ددارا   دد  التعلددي ، ريددر جيتددا  

  الم اسددد  الدددل  جمكددد    مدددا تلقدددا  الميتددده  الاراسددد  الجدددتب تلددد  للقددد  الددداب
عددا هددله الرو ددة وسدديلة إلمدداا  ممددئهل  المقددرر بلددي   والم ددارا  المرلدجددة بدده، ولُ 
  التعليميدددة والمددداار  بأم لدددة  ارااإل در  التجددده ر  ددد  ووارج التعلدددي  بالممللدددة ومدددا
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يددددا   ردددده   يفيددددة  بدددد  مدددددا را  ل ميددددة م ددددارا  القددددر  ال لقييميددددهوإرصدددداءا  
والعشدددددر ا، و يفيدددددة لجددددده ر الددددد    الاابمدددددة لدددددتعل  الجدددددتب  ددددد  القدددددر  اليدددددا   

Century  st(Partnership for 21 والعشددر ا، ولتم دد  للددن الدد     يمددا دلدد 
Skills, 2009)  

 المعادير. -1

 التقه  . -2

 ال مه الم   . -3

 الم اهد وهرم التار  . -4

 ايئا  التعل . -5

 قيددهدلجدداه شددام  ومهضددهب  وهددله الرو ددة لهضدد  أ  لد دد  التربدده يا 
للدددن الددد    التابيميدددة القممدددة جم ددد  وارددداًا مدددا التيددداجا  الع يمدددة التددد  دتعددديا 
العمدد  بلدد  اقجاوهددا بمددربة و فدداءج، وبددالرغ  أ  األم لددة المددل هرج  دد  هددله الرو ددة 

أ  للدده  ققجددة ه ُجمكددا ليمدد   ل ددا نددالية للتجديددع  دد  مميددق األرددها ، تد أقدد 
  المدلولدددة الراميدددة إللاردددة  دددر  للت شدددئة المدددليمة أمددداا هدددار الج ددده تاقجدددتم  ددد  

الجتب والمهاه يا ومعل   أك ر  فاءج وذاالية للتعاجا مق ال رو  المتغيددرج  دد  
 القر  اليا   والعشر ا.

 المشكلة:
 األميددة مدددا لدددتا   التعليمددد ، ق ام ددا بشدددأ  متعدددا ج  ليدداجا  ةمددد األ لهامدده

و  سدددربة التجدددهر، مدددق لجدددهر العدددال   ااتدددة الجدددلور  ددد  األرض ولقددد  ردددا ًت  
المدددر ق، ولدددي  باإلمكدددا  أ  لتصدددهر ل ميدددة وق الدددة  ددد  المجددداد  ادذتصدددا جة، 
وال قا يددة، وادمتمابيددة، والمياسددية،  و  القالدداء بلدد  األميددة بلدد  أسددا  خجددة 
بمليددة، و دد  أذصددر وذدد  ممكددا، وبلدد  أسددا  معدد  اددرامد األميددة أ اج التجددهر 
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 شدد    يددر مددا  (1993  دد  للاارسدديا، و عددتو الددديتو  )ال قا   وادمتماب  والم
المشددروبا   دد  ميدده األميددة لتجاهل ددا هددا  الت ميددة ال قا يددة   ددا  وه دد ،  مددا 
در  أ  ال ا   ما لفلر لعيا، و ما لؤما لمع ، و ما لعتقا لتصددر ،  ال قا ددة 
 هددد  ريددداج ال دددا ، وريددداج ال دددا  هددد  واذع ددد  ال قدددا  ، ولدددللن  دددا  مددداخ  الت ميدددة
ال قا ية ماخ  أسا  ومددههر  لمعالجددة التقلدد ، و  دغدد  أ  جكدده  مددتءًا د دتجددتأ 

 ما أ  مشروع ق اله  وه   لمع  تليه ات قا.
 المتعلقددددة ال  ددددر وم ددددا  بعدددد  بددددرض هدددده ا الديددددرهددددل مددددا وال ددددا 

 ذددددد  مددددا المددددأمه  التجدددده ر سدددديام  دددد  مرابال ددددا دتعدددديا التدددد  الم مددددة بالجهاقدددد 
 لمددع  ق ددر وم ددا  وهدد  والمدداار ، التعلددي   ا ت ار  وممددئهل  المياسا  مشرب 

 وادسددتراليجيا  أمت ددا لممددتقد  لجددر   التدد  التقجدديق بمليددة للدده   أ  ضددما  تلدد 
 المارسددة سدديام  دد   قددق لددي  هتا ددا، قفدده   دد  لل جددا  مرسقة ذلن    المتدعة
 .بمهما اليياج     ا  والعم ،

 
 اليددا   القددر   را لم ددا الم  دد  التجدده ر مدددا را    ددا وب دداء بلدد  ذلددن

 للدددن جغرسددده   مدددا   ددد   األولددد ، بالارمدددة المعلمددديا ممددداباج  لمدددت ا  والعشدددر ا
 ججددر   أ  األرددر   مددا ولددللن الاراسددية، والصددفه  المدداار  مددارا  ادديا الم ددارا 

 للدده   بييددر والددتعل   التعلددي   بمليددة سدديام مددا دتجددتأ د  جددتء المدددا را  للددن ل فيددل
 وبمليتدد  والمدد  د والمعددادير بالم ددارا  متصددلةال الجهاقدد  للا ددة وشدداملة متالددم ة
 مددق للتليدد  التومددة الم ددارا  اكتمدداب  دد  الجددتب جفيددا وبمددا والتقيددي ، التددار  
 أ  اددا د واضدد  قجددا  ليقددع ورتدد  والعشر ا، اليا   القر      اليياج  متجلدا 

 - والعشدددر ا اليدددا   القدددر   م دددارا  رددده  لتميدددهر التددد و  ،المددددا را  للدددن لتمتدددق
 الر يمددة المددما  ادددع  - الم  دد  التجدده ر مدددا را  مميددق  دد  اليددا  هدده مددام ل

  أ  اي  ا وما المقتصيا، أوساط    باا  بقده  لي   لجعل ا الت 
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اسدددتيعاب و  والعشدددر ا اليدددا   القدددر   م دددارا    ددد   بلددد  المعلمددديا ليدددر •
 بمليددة وبدديا اي  ددا للامدد  رددااثت جمكددا و يدد  ا ددا، لتمتددق التدد  األهميددة
 .اليهمية التار  

 . ا ي المشار يا مميق ايا التعاو   ليمر •
 .ا    القانة التعليمية  ياقال    ا اء تمكاقية والممئهليا للمعلميا لتي  •
 مددا التعليميددة الم جقددة أو بالمارسددة المتددها رج  القدددرا  رجدد   مددق لتماشدد  •

 .الجماب  والعم  والرذابة التهميه رير
 .التعل   لعملية ميمراً  ا  بللجت ملق اً  لي  بابتداره  المعل   لاب   •
 .له ر  مت  التومة التل هلهمية باأل وا  ادستعاقة تمكاقية لتي  •

جمكددددا القدددده  أ  مميددددق المدددددا را  التدددد  لمددددت ا  ل ميددددة  بدددداا  وبشددددك 
   م ارا  القر  اليا   والعشر ا جج  أ  لر ت بل

 .يةإتقان المهارات األكاديمية األساسية الالزمة لدراسة المادة الدراس -1

 .   لقرن الحادي والعشرينلتنمية م رجات المهارات الالزمة   -2

 ولكن لماذا مهارات القرن الحادي والعشرين ؟ 
 ولإلمابة با هلا المؤا  جج  أ  قع  بع  اليقا ع    

 قدددا أظ دددر التقيدددي  العدددالم  مدددا  لقلددد  ممدددته ا  التعلدددي   ددد  الدلددداا    -
 ية.العربية وم  ا الممللة با الممته ا  العالم

د جعددددر  المعلمدددده  القددددار اللددددا   بددددا ماهيددددة م ددددارا  القددددر  اليددددا     -
والعشددددر ا وبالتددددال  د جمددددتجيعه  لددددار   ولددددار   هتا دددد  بلدددد  للددددن 

 الم ارا .
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دتعددرض مع دد  الجددتب لل قا ددة المعلهماليددة والتل هلهميددة خددار  الفصدد    -
أك ددددر مددددا لعرضدددد   ل ددددا  اخدددد  الفصدددد  وذلددددن بددددالرغ  مددددا العدددديا  دددد  

 صا  د مه و ع غتارج المعلهما  والتل هلهميا المعانرج.اذت
لشدددددكه ال يئدددددا  والمؤسمدددددا  ال قا يدددددة والصددددد ابية بدددددأ  خدددددر د المررلدددددة  -

 ال اقه ة والجامعية غير معا لهاذق ومتجلدا  مياا  العم  اليها.
كما أظ ر  الاراسا  والديهث أ  رما  األبما  المعانددر ا جمددعه  -

  وذيددا ا  ذددا رج بلدد  التفليددر اإلاددااب ، والتعدداوق  مددق تل  اختيار مهظفيا وبمددا
)لقددددار ر الت ميددددة العربيددددة  ومت  دددد   دددد  العمدددد ، تججددددااييا، جمللدددده  وبيددددًا  هقيددددًا.

؛ 2004؛ لقدددددار ر اليهقمدددددكه رددددده  التعلدددددي   ددددد  الددددداو  العربيدددددة، 2003، 2002
 (.2007؛ ولقر ر مك ت ، 2008والتعلي  للجميق، 

 ير اليال  اإلمابة با األسئلة التالية   و   ضهء ما سدع جياو  الد
 ما م ارا  القر  اليا   والعشر ا الهام  لها رها    أ اء المعلميا؟   -1
مددددا ادرتيامددددا  التار ديددددة للمعلمدددديا  دددد  ضددددهء م ددددارا  القددددر  اليددددا    -2

 والعشر ا ما وم ة ق ر المشر يا التربه يا؟ 

قددددر  اليددددا   مددددا ادرتيامددددا  التار ديددددة للمعلمدددديا  دددد  ضددددهء م ددددارا  ال -3
 والعشر ا ما وم ة ق ر المعلميا؟ 

مددا المقتررددا  اإلمرا يددة لت ميددة المعلمدديا م  يددا  دد  ضددهء م ددارا  القددر   -4
 اليا   والعشر ا؟ 
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 أهداف البحث  
   التالية األهاا  ليقيع تل د ا  الدير اليال  

 م ارا  القر  اليا   والعشر ا الهام  لها رها    أ اء المعلميا. ليادا -1

لمعلمدد  الممللددة العربيددة المددعه جة  دد  ضددهء  التار ديددة َرتيامددا اد داليا  -2
 م ارا  القر  اليا   والعشر ا.

 بلدد  بالتددار   المتعلقددة اإلمكاقيددا  ورنددا المياسددا  وضددق المماهمة  دد  -3
   .بالية  فاءج  تيقيع ارا  لالم هله 

القدددر  لقددداج  مقترردددا  تمرا يدددة لت ميدددة المعلمددديا م  يدددًا  ددد  ضدددهء م دددارا   -4
 اليا   والعشر ا.

 منهج البحث :
دتدددق الديدددر اليدددال  المددد  د الهندددف  التيليلددد  لله دددا ع غيدددر التفابليدددة، 
وذلددن باسددتقااا ادسددتقراء الم جقدد  لله ددا ع التدد  ل اولدد  م ددارا  القددر  اليددا   
والعشددر ا، بابتدارهددا مصددارًا أساسدديًا للدياقددا  التدد  لدد  ممع ددا وليليل ددا )أاهو  ددة 

 ( .261،   2007وآخرو ، 
 َرتيامدددددا اد ارنددددا الدارددددر ذدددداا التيليلدددد   الهنددددف  المدددد  د خددددت  ومددددا      

للمعلمددديا بالممللدددة العربيدددة المدددعه جة  ددد  ضدددهء م دددارا  القدددر  اليدددا    التار ديدددة
 الدياقددا  لجمددق اسددتداقة ممددتقاماً والعشددر ا مددا وم ددة ق ددره  والمشددر يا التربدده يا 

 .المتدعة اإلرصا ية لجرم ا بدر ليليل ا     وما التومة،
 مصطلحات البحث  

 Skills Century st:"21"     21مهارات القرن 
21Century,  st(The Partnership for 21ُلعر  ا شراكة م ارا  القر  

2009b)       بأق ا " الم ارا  الت  جيتام ا الجتب والمعلميا لل جا
 المارسة والعم  واليياج، لشم  
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أو الميهر ة  وه  المها  الت  جج  أ  دتعلم ا مميق  المها  المر ت ة -
الجتب    المرار  التعليمية المقتلفة ولشم  اللغة األا، اللغة األم دية، 
العلها، الر اضيا ، التار خ، الجغرا يا، الف ه  وغيرها والت  ُرا   ما ذد  

 . NCLB(The No Child Left Behind Act(مشروع 
  و شم  الهب  العالم ، اذتصا جا  التمه  ، 21ر  الميته  المرلدق بالق -

  قا ة ل  ي  المشار ق  والعم ، ال قا ة الماقية، الهب  الصي  .
م ارا  التعل  والتفلير  و شم  التفلير ال اذا وم ارا  ر  المشكت ،   -

اداتلار واإلاااع، م ارا  ادلصا ، وم ارا  التعاو ، وم ارا  لعل  
 المعلهمالية، ال قا ة اإلبتمية. الميته ، ال قا ة

 Information and قا ددددددة لل هلهميددددددا المعلهمددددددا  وادلصدددددداد  -

Communications Technology (ICT)  

الم ارا  الييالية  القيا ج، ادختم، المماءلة، القارج بل  التلي ،  -
اإلقتامية الشقصية، الممؤولية الشقصية، م ارا  التعام  مق 

 اللال  والممؤولية ادمتمابية. األشقا ، التهميه
 
بأق ا مجمهبة الم ارا  الت  جيتام ا   الحالي بحثوُتعرف إجرائيًا في ال  

لل جا     التعلي  معلميا ومعلما  بمرار  التعلي  العاا    مميق التقصصا  
ارامد الت مية الم  ية واليياج والعم ، والت  جمكا ل ميت ا لاد   ما خت  

 المقتلفة.
 Professional Development of theتنمية المهنية للمعلم  ال

Teacher 
 التار مية  وال شاها  درامد التار ديةالأق ا  تعرف إجرائيا في البحث الحالي:

وم ارا  القر    ذاراله ولجه ر معلهماله و ا ج  ا ا  المعل    ي ا جشترك الت 
 مشكتله ور   فادته قور  الم    هلقاماليا   والعشر ا لاجه وذلن لتيقيع 
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 .التعليمية العملية ليميا    المماهمة ما لمك ه الت 
 اإلطار النظري 

 Century Skills st21 مهارات القرن الحادي والعشرينأواًل: 
لل جددا   دد  مجتمددق القددر  اليددا   والعشددر ا جيتددا  األ ددرا  تلدد  م ددارا  

مؤسمددة  ت ددابر وذددا ل ، لمهام ددة المتجلدددا  الجاددداج للقددر  اليددا ومت هبددة ج تعددا م
 Partnership for The Twentyالهارددا والعشددر ا م ددارا  القددر  للشددراكة ال

First Century (P21)    بأق ددا الم ددارا  التدد  جيتام ددا الجددتب لل جددا   دد
 المارسة والعم  واليياج، ولشم  

  وهددد  المدددها  التددد  ججددد  أ  دتعلم دددا مميدددق الميهر دددةالمدددها  المر ت دددة أو  -
 دد  المراردد  التعليميددة المقتلفددة ولشددم  اللغددة األا، اللغددة األم ديددة، الجددتب 

 .وغيرها اإلااابية الف ه   ادذتصا ، العلها، الر اضيا ، التار خ، الجغرا يا،
  و شددم  الددهب  العددالم ، اذتصددا جا  التمه دد ، 21الميته  المرلدق بالقر   -

   الصي  . قا ة ل  ي  المشار ق  والعم ، ال قا ة الماقية، الهب
م ددارا  الددتعل  والتفليددر  و شددم  التفليددر ال اذددا وم ددارا  ردد  المشددكت ،   -

اداتلددددار واإلاددددااع، م ددددارا  ادلصددددا ، وم ددددارا  التعدددداو ، وم ددددارا  لعلدددد  
 الميته ، ال قا ة المعلهمالية، ال قا ة اإلبتمية.

 المعلهمددا  تلدد  للهنه ( ICT) لل هلهميا المعلهما  وادلصاد  م ارا  -
 .اآلخر ا مق والتهان  المعر ة وإقتا  ولقييم ا وإ ارل ا

، الممددددداءلة، القدددددارج بلددددد  التليددددد ، األخدددددتمالم دددددارا  اليياليدددددة  القيدددددا ج،  -
اإلقتاميددددددددة الشقصددددددددية، الممددددددددؤولية الشقصددددددددية، م ددددددددارا  التعامدددددددد  مددددددددق 

 Partnership for) األشددقا ، التهميدده الددلال  والممددؤولية ادمتمابيددة
)ls, 2009Century Skil st21. 
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ولشددددا  " مؤسمددددة الشددددراكة للقددددر  اليددددا   والعشددددر ا " بلدددد  أ  التعلددددي  
والددتعل  ججدد  أ  دتمددا   دد  ايئددة القددر  اليددا   والعشددر ا التدد  ليددت  لعلددي  المددها  

مددا ايئددة مجددًر ج  مددا هدده راندد   مددا العددال  الددهاذع  ولددي  الاراسددية خددت  أم لددة
لدد  ذلددن أهميددة اسددتقااا وسددا    دد  مع دد  المدداار  والجامعددا  راليددًا . أضدد  ت

 ذيقة ومه قة لتقيي  تلقا  المتعلميا ل له الم ارا  . وأخيددرًا لأمدد  مؤسمددة الشددراكة 
للقدددر  اليدددا   والعشدددر ا بدددأ  لصددد  الم دددارا  المارمدددة أبدددته لمدددًا الفجدددهج اددديا 

 Partnership for 21st Centuryالمارسددة وبددال  العمدد  والييدداج اليهميددة )

Skills, 2009). 
 

 ثانيًا: أدوار المعلم  
دتجلدد  بددال  القددر  الهارددا والعشددر ا لغييددرًا  دد   ور المعلدد  و دد   يفيددة 
تبددداا ه، تذ أ ل للمعلددد   ورًا ميهر دددًا  ددد  قجدددا  بمليدددة الدددتعل .  مدددا التغييدددرا  التددد  
لمددديا ميتدددر يا  ججددد  رددداو  ا  ددد  ادددرامد تبددداا  المعلمددديا رتددد  دتمددد   تبددداا  مع 

لمدديا ميتددر يا، و  ؟  اا ددة الممددتقد جمكدد    تبدداا  هتا دد  لمج للدد  دددت  تبدداا  مع 
   جج  ادقتقا 

مددا أسددالي  تبدداا  المعلمدديا المد يددة بلدد  ققدداط العجددت، تلدد  مددااخ  مد يددة  .1
بلددد  اللفدددداءج، بييددددر لعدددا معددددار  المعلمدددديا وم دددارال   وخدددددرال   ذخددددرًا. 
سيمددابا هددلا المدداخ   دد  أ  دتيدده  المعلمدده  بعيدداًا بددا ادبتمددا  بلدد  

ل   قيددددده الت ميدددددة الم  يدددددة مصددددد  ا ر خارميدددددة ليددددد  مشددددداكل  ، وإلددددد  ليددددده 
 وادبتما  بل  اللا     ن ق القرارا  التار مية.

مدددا التلدددرار تلددد  التفلدددر، ريدددر جقددد  لر يدددت المعلمددديا بلددد  ققددد  المعر دددة  .2
واإلستراليجية، و ت ا لر يته  بلدد  الددتعل  التيليلدد  والتفليددر . سدديؤ   هددلا 

شدديل م ددارا  المعلمدديا  دد  ردد  المشددكت  وليادددا المدداخ  التفليددر  تلدد  
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ارتياما  الجتب وإمراء أبياث مصممة لتجدده ر معر ددةم وم ددارا م ماددداج 
 متعلقة اهمهم خا  بماارس   و صهل  .

ما التعل  بشك  م فص  تل  التعل  معًا، رير دددتعل  المعلمدده   دد  مررلددة  .3
تعلقدددددة بالتدددددار   مدددددا ذدددددد  القامدددددة أ  جعملدددددها معدددددًا ليعدددددالجها المشددددداك  الم

إذا  ددا  التعدداو  أمددرًا م مددًا للجددتب   دده أمددر و وبشددؤو  المارسددة األخددر . 
أ  التعلي  ذد  القامة ججدد  أ  در ددت بلدد   جع   هلاو  ضرور  للمعلميا.

العمددد  الميدددااق  والتعددداو  اددديا الجامعدددا  والمددداار ، وادهتمددداا بدددأ  ددددت  
هددلا تلدد  ضددرورج لدده ير  بالتعدداو  لتلدده ا معر ددة  يفيددة التعلددي .  مددا جشددير
هددلا التر يددت بلدد   مددا أ   ب  للمعلميا رت  بعا اا    العمدد  التار مدد . 

مررلددة اإل خددا   دد  بمليددة التددار   )بددا ج ب ددا أو  سدد ة مددا التددار  (، 
وبل   ور المعلميا ذو  القدرج    هله المررلددة، جعتدددر هر قددة مددا هددرم 

 ت خا  المعلميا الجا     الم  ة.

عتقدداو  أ  بقددده  الجددتب مددا هددد  تد أوبيددة  ارغددة بلدددي   مددا معلمدديا ج .4
ملؤها بمعلهما  ده رها المعل ، تل  معلميا ديمرو  للجتب ا دداء المعر ددة 
و دددؤ و   ور الميمدددر،  يددده رو  خددددرا  ددددتمكا مدددا ختل دددا الجدددتب ا ددداء 

وما معلميا جعتقاو  أ  األوضاع القارمية للددتعل  التدد   ،المعر ة بأقفم   
لددد  والصددد  واللتددد  والتجدددارب هددد  العهامددد  الهريددداج الميدددا ج لشدددم  المع

لمدديا دؤم دده  بددأ  أ لددار الجددتب الممدددقة ومددا لعلمددهه مددا  للددتعل ، تلدد  مع 
ذددد  ب انددر ضددرور ة للتددار   ال ددام . و شددير هددلا تلدد  مددااخ  وأسددالي  

 مقتلفة للتقجيق والتعلي  وأجالًا للتقيي  والتقه  .

لددد  هالددد  بلددد م مدددا  مدددا ابتددددار المعلددد  "م تجدددًا مكدددت .5 مًت" تلددد  ابتددددار المع 
الييدداج.   قدددا أنددد  اليدددها لعلددي  المعلمددديا م دداًا مدددا  الييدداج جمدددتمر م دددل 

 دددد  هدددددلا اإلهددددار، ججددددد  بلددددد   ،ادلتيددددام  ددددد  الدرقددددامد ورتددددد  التقابدددددا
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ل  و مددد الجادددا مددا المعر ددة  لمدديا أ  جكهقددها  ا مددًا بلدد  اسددتعاا  للددتع  المع 
. و جدددد  أ  جكهقددددها ذددددا ر ا بلدددد  التغيددددر للدددد  والتل هلهميددددا  دددد  لار مدددد   

جمددداباوا هتا ددد  بلددد  للديدددة ارتيامدددا  العدددال   ددد  هدددلا العصدددر المتغيدددر. 
و جدد  أد د مدد  المددرء الدداور الم دد  الددل  للعددده التل هلهميددا راليددًا، والددل  

لميالستمتمر  يما دداو    لعده    رياج  وبالتددال ، ججدد  أ  دتالددما  امع 
ل  ما  اليياج   بجديعة اليا   ورًا م مًا للتل هلهميا.التع 

الاراسدد  لغيددر   صدد و   ضهء ما سدع قر  أ  ال  رج للتعلي   اخدد  ال
 ما القر  العشر ا ب  ا    القر  اليا   والعشر ا بل  ال يه التال  

( دهضدد  مقارقددة ادديا الصدد   دد  القددر  العشددر ا والصدد   دد  1مدداو  )
 القر  اليا   والعشر ا

 في القرن الحادي والعشرين صفال العشرينفي القرن  صفال

 مبني على الم رجات - مبني على الوقت. -
مبنــــــي علــــــى تــــــ  ر الحقــــــائ   -

 منفصلة .
مر ز على مـاذا يعـرف الطالـم؟ مـاذا  -

يستطيع عمله؟ مـاذا يحـم؟ دعـد نسـيان 
 جميع التفاصيل.

تر ــز الــدروى علــى المســتويات  -
 ،فهـم  ،الدنيا لتقسـيم بلـو) عمعرفـة

 طبي (.ت

ــى مســتويات بلــو)  - يصــمم التعلــيم عل
 تقويم( . ،تحليل، العليا عتر يم

 يعتمد على البحث. - يعتمد على الكتم. -
 التعليم النشط. - التعليم السلبي. -
المتعلمـــــون يعملـــــون منعـــــزلين  -

 داخل أربع جدران.
المتعلمون يعملون دشكل تعاوني مع  -

ــالم عفصــل  زمالئهــم وارخــرين اــول الع
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 في القرن الحادي والعشرين صفال العشرينفي القرن  صفال
 كوني(.

قـــائم علـــى المعلـــم عفهـــو مر ـــز  -
 االنتباه وال ي يقد) المعلومة(

قــــائم علــــى المــــتعلم عالمعلــــم ميســــر  -
 ومدرب(

ــة عأو  - ــن الحريــــــــ ــل مــــــــ القليــــــــ
 معدومة(.

 قدر  بير من الحرية للطالب. -

مشـــــــكالت النظـــــــا): المربـــــــون  -
عالمعلمــون( ال يوقــون فــي طالبهــم 

 الطالب غير متحمسين. ،

ــكال - ــالب ال مشــ ــين الطــ ــا): بــ ت للنظــ
والمعلمين عالقـة ااتـرا) متبـادل تشـار  

 في عملية التعلم، الطالب متحمسين.
غيـــــر متكاملـــــة وغيـــــر منـــــاهج  -

 .عصرية
 مناهج متكاملة ومنظمة. -

متوســــــــط مرالــــــــي عالمعـــــــــدل  -
 دالمرالة(.

 المراال مبنية على ما تم تعلمه. -

 توقعات عليا. - توقعات دنيا. -
ــون  - ــم، ال يـــر   المعلمـ ــم الحكـ هـ

 أعمال الطالب غيرهم.
تعــدد أنــوات التقيــيم مــن ذاتــي، تقيــيم  -

لقــــــاءات  صــــــيل،الــــــزمالء، التقيــــــيم األ
 ش صية.

ــوت  - تهمل الفروق الفردية. - ــتم بتنــــ ــي يهــــ ــنهج التدريســــ المــــ
 الطالب.

 3Rاالهتمــا) دالوقافــة التقليديــة  -
 الحساب. ،كتادة ،قراءة 

ــا - دي ثقافـــــــة متعـــــــددة للقـــــــرن الحـــــ
ــي  ــل فـ ــاة والعمـ ــة للحيـ ــرين منظمـ والعشـ
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 في القرن الحادي والعشرين صفال العشرينفي القرن  صفال
 كونية لأللفية الجديدة.

(Assessment framework, Putnern/Northern Westchester, 

Boges, 2002) 

 
ولتيقيدددع مدددا سددددع ليتدددا  األق مدددة التعليميدددة تلددد  لأسدددي  ق ددد  لشدددجق 

  التعل  ما  اليياج لتي  مي  ال    القا مة المهم ة قيدده ادمتياقددا ،  ددللن تلدد 
ل   دددد  المارسددددة وخارم ددددا إلوالددددة اليددددهامت ادنددددج ابية ادددديا  التلامدددد  ادددديا الددددتع 

وو ددا ج تشددراك  دد  األهددرا  المع يددة بددالتعلي ، ، المارسددة والييدداج اليهميددة والمجتمددق
م   أوليدداء األمددهر والتعلددي  العددال  ومجتمددق األبمددا ،  دد  العمليددة التعليميددة وإ ارج 

رج المد يددة بلدد  المارسددة والمد يددة بلدد  المهذددق الماار .  ددللن بلي ددا لشددجيق اإل ا
School and Site Base Management  مددا أمدد  لشددجيق اداتلددار مددق

لتددي  للجددتب  ،ق   مماءلة واضية، ولصمي  م دداهد مرقددة وسدد لة التعدداد وضق 
ت  مجدداد  المعر ددة، ولجديددع ق دد   ادهتع  ر  بما جمتجا ما لغييرا   دد  شدد 

ل  ال و دد  رددا   ، شددق للجددتب. ت  هددلا أمددر م دد   دد   دد  المددها لددار   لتددي  الددتع 
لمدددده لدددا جعدددداو بدددا  هقدددده ممددددتقدًت  اسدددتمر الجالدددد   ددد  لعدددد   ور سدددلد   دددد  لع 

 أااًا. ولا جصد  تججاايًا وم تجًا مدتلرًا ل ا ،للمعر ة
 الميدانية الدراسة

(  معل  215مكهقة ما ) ل  اختيار بي ة بشها يةأ را  الاراسة   اختيار -أ
ة ما لقصصا  مقتلفة بمرار  التعلي  العاا بم جقة الر اض، ومعلم

و هض  الجاو  ( ا ف  الما  209و للن المشر يا التربه يا  وبا ه  )
 اآلل  لهو ق أ را  مجمهبت  الاراسة .

 
 توصيف أفراد الدراسةيوضح ( 2جدول ع
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 مجموت عدد العينة جتمعالم
 215 215 معلمين

 209 209 المشرفين التربويين
 424 424 المجموت

 ة بل  مجمهب استداقه ادرتياما  التار دية  ل  لجديع ستداقة لجديع اد -ب
رنا قتا د ا، وبق  ذلن ل  2016 /10/ 30 -21الاراسة    الفترج 

 ومعالجت ا ترصا يًا. ادستداقة
 إجراءات الدراسة ومناقشة نتائجها

الواجم توافرها في أداء  الحادي والعشرينمهارات القرن دأواًل: إعداد قائمة 
 المعلمين 

م ارا  بالمشار ق والتجارب العالمية الت  اهتم  التقار ر و  اإلهتع بل  -1
  لقه   األم دية والعربية    مجا المابقة ، والاراسا اليا   والعشر االقر  

 أ اء المعلميا ولجه ره .
   نهرل ا األولية بل  مجمهبة ما الميكميا   ارا برض ذا مة الم -2

لليك   ارج  ربية أماا    م اختيار ا , ووضقوالمشر يا التربه يا المتقصصيا
 ةالر يم  ارج للم الليك  بل   رمة اقتما    ابلي ا )م  ، غير م  (، واختيار 

   القا مة مق تمراء بع    ارا وذا أذر الميكمه  بأهمية الما، ل  ةالتابع
 لتعادت  ا اء بل  آراء ومقتررا  الميكميا .ا
الحادي والعشرين الواجم القرن  م ارا  مة اوضق الصهرج ال  ا ية لق -3

     لالم  ،ر يمة  ارا م سدق وذا اشتمل  بل  ،توافرها في اداء المعلمين
 مهوبة  ما بالجاو  اآلل    م ارج با  ما الم ارا  الفربية
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القرن الحادي والعشرين الواجم توافرها في هارات م( أدعاد قائمة 3جدول ع
 اداء المعلمين

 ا
القر  اليا   والعشر ا الهام  م ارا  

 لها رها    ا اء المعلميا

المؤشرا   با 
 الفربية

الهو  
 ال مد 

 %10 4 واداااع اداتلار 1
 %22.5 9 التفلير ال اذا ور  المشكت  2
 %15 6 يةوالتل هلهم ال قا ة المعلهمالية 3
 %12.5 5 ادلصا  4
 %12.5 5 القيا ج والممئهليةالتعاو  و  5
 %10 4 المروقة والتلي  6
 %17.5 7 وادقتامية التهميه اللال  7
 %100 65 المجمهع 

 اإلمابة بل  المؤا  األو  للاراسةوبللن ل   
ثانيا: تحديـد االاتياجـات التدريبيـة للمعلمـين فـي ضـوء مهـارات القـرن 

 حادي والعشرينال
لتياددددددا ادرتيامدددددا  التار ديدددددة لددددد  تبددددداا  اسدددددتداقة لتعلدددددع بادرتيامدددددا  

 التار دية ول  ا ا  ا  اآلل  
بادرتياما  اإلهتع بل  المشار ق والتجارب العالمية الت  اهتم   -1

الت مية الم  ية المابقة    مجا   ، والاراسا  األم دية والعربيةالتار دية للمعلميا
 .مياللمعل
    نهرل ا األولية بل  مجمهبة ما الميكميا ادستداقةبرض  -2

وذا أذر الميكمه  بأهمية المعادير    القا مة مق تمراء بع   المتقصصيا
 التعادت  ا اء بل  آراء ومقتررا  الميكميا .
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ر يمة  ارتياما  سدعة وذا اشتمل  بل  لتستداقة،وضق الصهرج ال  ا ية  -3
الهام  لها رها    ا اء  ذال ا اليا   والعشر ا مة م ارا  لم   أبعا  ذا

 الت  ل  تباا ها ممدقا.المعلميا 

 

ما ادرتياما  التار ديددة للمعلمدديا  وقصه  لإلمابة با المؤا  ال اق  للاراسة •
 دددد  ضدددددهء م دددددارا  القدددددر  اليدددددا   والعشدددددر ا مدددددا وم دددددة ق دددددر المشدددددر يا 

 التربه يا؟ 

 الت   العدارا  لجميق المعيار ة َقيرا ا ادو  اايةاليم المتهسجا  استقرا  ل ل 
 والعشر ا اليا   القر   م ارا  ضهء    للمعلميا التار دية رتياما اد لم  
    الجاو  اآلل   التربه يا المشر يا ق ر وم ة ما
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جا ( 3ماو  )  ر المشر يا التربه ياما وم ة ق  التار دية لترتياما  المعيار ة َقيرا ا ادو  اليمااية المتهس 

 االاتياج التدريبيى )
 درجة االاتياج

المتوسط 
 النسبي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

عالية  الترتيم
 جدا

 ضعيفة متوسطة عالية
ضعيفة 

 جدا
 5 %77.4 1.15 3.868 %3.3 %14.5 %10.5 %35.8 %36.0 واإلبداتاالبتكار  1

التفكير الناقد وال  2
 المشكالت

41.5% 33.3% 6.8% 11.8% 6.8% 3.91 1.247 78.2% 4 

الوقافة المعلوماتية  3
 والتكنولوجية

51.5% 24.8% 9.5% 11.0% 3.3% 4.103 1.156 82.1% 1 

 7 %72.3 0.943 3.615 %3.0 %11.3 %19.3 %54.3 %12.3 االتصال 4

التعاون والقيادة  5
 والمسئولية

30.0% 48.5% 10.3% 10.3% 1.0% 3.963 0.95 79.3% 3 
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 االاتياج التدريبيى )
 درجة االاتياج

المتوسط 
 النسبي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

عالية  الترتيم
 جدا

 ضعيفة متوسطة عالية
ضعيفة 

 جدا
 6 %76.2 1.096 3.81 %3.8 %12.0 %12.8 %42.5 %29.0 المرونة والتكيف 6

ال اتي  التوجيه 7
 واالنتاجية

46.3% 24.8% 11.0% 15.8% 2.3% 3.97 1.186 79.4% 2 

  %77.8 0.939 3.891 %3.3 %12.4 %11.4 %37.7 %35.2 االاتياجات  كل

 التربه يا ذا رلدها ادرتياما  التار دية للمعلميا و ع األوله ة  اآلل    دتال  ما الجاو  المااع أ  المشر يا
 والقيا ج التعاو  واإلقتامية،    م ارا   اللال  التهميهاليامة تل  التار   بل  ل مية ال قا ة المعلهمالية والتل هلهمية دلي ا م ارا   -

 .ادلصا وأخيرًا م ارا   والتلي  المروقةواإلاااع،  اراداتلو  المشكت  ور  ال اذا التفلير، وم ارا  والممئهلية

%، وهلا 77.8%( و   تممال  ادرتياما   ك  وو  قمد  82.1 -%72.3رصل  مميق ادرتياما  بل  وو  قمد  لراو  ما ايا ) -
  دؤ ا أهمية ادرتياما  التار دية ما وم ة ق ر المشر يا التربه يا.
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وقصدده  مددا ادرتيامددا  التار ديددة للمعلمدديا  دد  ضددهء م ددارا  القددر  اليددا   والعشددر ا مددا وم ددة ق ددر  اسددةللار  لددرلإلمابددة بددا المددؤا  ال ا •
 ؟ المعلميا

لقر  ل ل استقرا  المتهسجا  اليمااية وادَقيرا ا  المعيار ة لجميق العدارا  الت  لم   ادرتياما  التار دية للمعلميا    ضهء م ارا  ا
    الجاو  اآلل   المعلميا ر اليا   والعشر ا ما وم ة ق

جا  اليمااية وادَقيرا ا  المعيار ة لترتياما  التار دية ما وم ة ق ر 4ماو  )  المعلميا( المتهس 

 االاتياج التدريبيى )
 درجة االاتياج

المتوسط 
 النسبي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

عالية  الترتيم
 جدا

 ضعيفة متوسطة عالية
ضعيفة 

 جدا

 2 %77.1 1.053 3.853 %6.1 %10.9 %11.1 %35.5 %36.4 االبتكار واالبدات 1

2 
التفكير الناقد وال 

 5 %74.9 0.749 3.743 %3.6 %11.6 %16.7 %43.4 %24.8 المشكالت

3 
الوقافة المعلوماتية 

 1 %77.8 0.939 3.891 %3.3 %12.4 %11.4 %37.7 %35.2 والتكنولوجية
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 االاتياج التدريبيى )
 درجة االاتياج

المتوسط 
 النسبي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

عالية  الترتيم
 جدا

 ضعيفة متوسطة عالية
ضعيفة 

 جدا

 7 %73.4 0.718 3.671 %5.1 %10.4 %21.6 %38.2 %24.7 االتصال 4

5 
التعاون والقيادة 

 3 %76.3 0.946 3.817 %5.3 %9.7 %12.1 %43.9 %29.0 والمسئولية

 6 %74.4 0.759 3.722 %4.3 %10.9 %17.3 %43.4 %24.1 المرونة والتكيف 6

 4 %75.2 0.76 3.76 %4.6 %10.9 %16.1 %41.1 %27.4 التوجيه ال اتي واالنتاجية 7

  %75.2 0.846 3.779 %4.6 %10.9 %15.1 %40.6 %28.8 االاتياجات  كل

 ذا رلدها ادرتياما  التار دية و ع األوله ة  اآلل    علميادتال  ما الجاو  المااع أ  الم
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اليامة تل  التار   بل  ل مية ال قا ة المعلهمالية والتل هلهمية دلي ا م ارا   -
التهميه اللال  ، وم ارا  التعاو  والقيا ج والممئهلية ،   اداتلار واإلاااع

المروقة والتلي   وم ارا  واإلقتامية، وم ارا  التفلير ال اذا ور  المشكت ،
 م ارا  ادلصا . وأخيراً 

 -%73.4رصل  مميق ادرتياما  بل  وو  قمد  لراو  ما ايا ) -
لا دؤ ا %، وه75.2و   تممال  ادرتياما   ك  وو  قمد  ( 77.8%

  .المعلمياأهمية ادرتياما  التار دية ما وم ة ق ر 
 و مكا لفمير هله ال تا د  اآلل  

 ادول  المرلدة بل  والتل هلهمية المعلهمالية ال قا ة رصه  أ  الدارر در   -
 ا  ذلن دتجل  رير اآل  قعيشه الل  العصر هديعة تل  جعه  ادرتياما    

 بما المقتلفة المعلهما  ومصا ر الياس  استقااا م ارا  و تقا المعل   دتعر 
 .الم    أ اءه ما و يما لار مه داب  

 التلي   م ارا  وادمتمابية الييالية بالم ارا  ادهتماا  و للن -
 المعل   قجا  بهام  أه  ما أندي  الت   واإلقتامية والتعاو   والقيا ج  والمروقة

 .التار   بملية   
 لجميق أساسية أهاا  لعا الت  واإلاااب  ال اذا يرالتفل م ارا  أجالا -

 خت  ما لتميله  لا  ل ميت ا  يفية معر ة المعل  ب و جار ،الاراسية المها 
     أود، المعل   لا  ات ميت ا ادهتماا ضرورج دؤ ا مما لقصصه، ما ج لار  
 .لتميله  لا  ل ميت ا  يفية بل  لار ده

 لترتياما  بال مدة األخير الترلي  بل  صا ادل م ارج  ليصه  بال مدة أما
  قا -%70 ما أك ر ل ا ال مد  للهو   ال مد  ادرلفاع ما ارغ   – التار دية

 والتياث واللتابة القراءج  م ارا  ما لتالم ه بما ادلصا  م ارا  أ  تل  جعه 
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 ارتياما  ه اك أ و  المعلميا، مع   لا  مقدهلة اارمة متها رج  وادستماع
 . ادلصا  م ارا  ما تليارا أك ر  ديةلار 
ه اك اختت  ايا لقادرا  المعلميا والمشر يا التربه يا لترتياما   -

التار دية والهو  ال مد  ل ا و رمق ذلن تل  القدرج التعليمية  المشر ه  
أك ر خدرج ما المعلميا مما معل   جعجه  أهمية أبل     التربه ه 

 بالمعلميا. لترتياما  التار دية مقارقة

 
هدد  لهمددا  ددروم ذا   دلددة ترصددا ية وقصدده   لإلمابددة بددا المددؤا  الرابددق للاراسددة •

    ادرتياما  التار دية ما وم ة ق ر المشر يا التربه يا والمعلميا؟ 

ليمددددداب  دلدددددة الفدددددروم ذددددداا الداردددددر بيمددددداب ذيمدددددة   لعي تددددديا ممدددددتقلتيا وغيدددددر  
 دد   ددد  " "Two Unequal Independent Samples "T.Testمتمدداو تا

 ارتيا  لار د  بل  راه و   ادرتياما   ك     الجاو  اآلل  
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 (  دلة الفروم ايا لقادرا  المعلميا والمشر يا التربه يا لترتياما  التار دية5ماو  )

 العدد المستجيبين االاتياج التدريبي )
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة "ت"
مستو  

 اللةالد

 االبتكار واالبدات 1
 1.053 3.853 215 معلم

0.05 
 غير دالة

 1.15 3.868 209 مشرف تربوي  0.001عند 

2 
التفكير الناقد وال 

 المشكالت
 غير دالة 0.042 0.749 3.743 215 معلم

 1.247 3.91 209 مشرف تربوي  0.001عند 

3 
الوقافة المعلوماتية 

 والتكنولوجية
 غير دالة 0.75 0.939 3.891 215 معلم

 1.156 4.103 209 مشرف تربوي  0.001عند 

 االتصال 4
 غير دالة 0.072 0.718 3.671 215 معلم

 0.943 3.615 209 مشرف تربوي  0.001عند 
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 العدد المستجيبين االاتياج التدريبي )
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة "ت"
مستو  

 اللةالد

5 
التعاون والقيادة 

 والمسئولية
 غير دالة 0.082 0.946 3.817 215 معلم

 0.95 3.963 209 مشرف تربوي  0.001عند 

 المرونة والتكيف 6
 غير دالة 0.046 0.759 3.722 215 معلم

 1.096 3.81 209 مشرف تربوي  0.001عند 

7 
التوجيه ال اتي 

 واالنتاجية
 غير دالة 0.056 0.76 3.76 215 معلم

 1.186 3.97 209 مشرف تربوي  0.001عند 

 االاتياجات  كل
 0.846 3.779 215 معلم

0.083 
 الةغير د

 0.939 3.891 209 مشرف تربوي  0.001عند 

 دتال  ما الجاو  المااع ما جأل  
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د دهمدددددا  دددددروم ذا   دلدددددة ترصدددددا ية اددددديا لقدددددادرا  المعلمددددديا والمشدددددر يا  -
التربدده يا لترتيامددا  التار ديددة للمعلمدديا  دد  ضددهء م ددارا  القددر  اليددا   

 ادرتياما   ك . والعشر ا، وذلن    مميق ادرتياما  التار دية و للن

و عدده  ذلددن تلدد  أهميددة ادرتيامددا  التار ديددة وأ  ه دداك الفددام ادديا المعلمدديا  -
والمشر يا التربه يا ره  اهمية التار   بل  للددن الم ددارا  بمددا جمدداه   دد  

 ليميا ممته  األ اء الم    للمعلميا بالممللة العربية المعه جة.
 اإلمابة با المؤا  القام  للاراسة   

ات إجرائيـــة لتنميــة المعلمـــين مهنيــًا فـــي ضــوء مهـــارات القــرن الحـــادي مقتراــ 
 :والعشرين

القجددددها  اإلمرا يددددة التاليددددة جمكددددا القيدددداا ا ددددا ليددددر اإل ارا  التعليميددددة 
سددديي ه  باإلبددداا  الم اسددد  الدددل  ددددؤهل    المعلمدددياوالمددداار  قيددده ضدددما  أ  

ه ر الم  دددد  ، ريددددر ت  التجدددد  دددد  القددددر  اليددددا   والعشددددر ا دددد  م  ددددت   لل جددددا  
لم ارا  القر  اليا   والعشر ا هه الل  ددداب  المعلدد  ليغددر  الم ددارا  و مددتغ  
أ وا  واسدددددتراليجيا  التدددددار    ددددد  تكمددددداب الجدددددتب الم دددددارا  المت مدددددة للقدددددر  
اليددددا   والعشددددر ا أ  دددداء بمليددددا  التددددار   التدددد  دؤ د ددددا، و دددد  تهددددار مرامعددددة 

 ية بما دل  األ ايا  ذا  العتذة وليليل ا جمكا التهن
ــز دشــكل مقصــود وضــع  -1 ــث تر  ــم دحي ــي للمعل ــة للتطــوير المهن ــرامج مكوف ب

 تدريس مهارات القرن الحادي والعشرين. ىومتعمد عل
 يجدددد  أ  لر ددددت امتمابددددا  التجدددده ر الم  دددد  بلدددد  ل ميددددة المقرمددددا  
الممددددت ا ة لم ددددارا  القددددر  اليددددا   والعشددددر ا أ  دددداء لددددار   المددددها  األكا جميددددة 

لدده ير لددار    -والمهضددهبا  المتالددم ة ا ددا، وم  ددا بلدد  سدددي  الم ددا األساسددية 
  بدد للمعل  لمماباله بل  ترااث للام  ايا م ددارا  التفليددر ال اذددا والتهاندد  الفا
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أ  ددددداء لدددددار   الر اضددددديا ، أو تردددددااث للامددددد  اددددديا م دددددارا  اإلادددددااع والمعر دددددة 
  التل هلهمية    سيام لار     ه  اللغة.  

ين مهـارات القـرن الحـادي والعشـرين وعمليـة إعـداد المعلـم إاداث تكامـل بـ  -2
 ومنحه رخصة ممارسة المهنة.

د دغدددد  مرامعددددة متجلدددددا  التقددددر  لقر جدددد   ليددددا  التربيددددة لالددددما  أ  
معلم  الممتقد  دتمتعدده  بقددارج  ا يددة بلدد  قملمددة ولددار   ولقيددي  م ددارا  القددر  

 اليا   والعشر ا.

 بناء القدرة. -3
لعلدد  م  دد  متميددت خددا   ار يا والمعلمدديا  دد  سدددي  خلددعالتعاو  مق اإل 

 بتذا  لعاوقية.  ما المقاهر وذا   بل
اإلدارة التعليميــة لمتادعــة الجهــود    فــرق عمــل قياديــة علــى مســتو  تشــكيل -4

المب ولة في سبيل غرى مهارات القرن الحادي والعشرين في المـدارى التادعـة 
 التعليمية. دارةلإل

 تشددددكي بالتعدددداو  مدددق ت ارا  المددداار  ل ا  التعلدددي  ار د دغددد  أ  لعمددد  ت 
 رم ذيا جة لتددابق الج دده  الراميددة لت ميددة م ددارا  القددر  اليددا   والعشددر ا، و تعدديا 
لدددده ير التددددار   واليددددها ت المت مددددة لتلددددن الفددددرم ولددددأهيل   لهضددددق ادسددددتراليجيا  

م تلدد  رَ لفدد  التومة لغر  م ددارا  القددر  اليددا   والعشددر ا، و جدد  أ  ل تقدد  للددن ا
للمعلمدددديا والقددددا ج  ةالم اسدددددو المدددداار  لتدددده ير التددددار   وققدددد  القدددددرا  المرلدجددددة 

 اآلخر ا    مي  بمل  .
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 االستومار في تكنولوجيا المعلومات واالتصال المتميز. -5
دتعدديا تقشدداء ارقددامد للتجدده ر الم  دد  در ددت بلدد  تمدداا  مشددر   مراكددت 

والمعر دددددة   التعليميدددددة بالتدددددار   اللدددددا   اإل ارا مصدددددا ر الدددددتعل   بالمددددداار   ددددد 
 المتصلة اتل هلهميا المعلهما  وادلصا .

 تنمية  يانات للتعلم المهني ت ت  دمهارات القرن الحادي والعشرين. -6
د دغددد  تقفدددام اسدددت مارا  مداشدددرج  ددد  سددددي  تقشددداء  ياقدددا  م  يدددة بلددد  

تعلدددي  لقددتص ات ميدددة ال شدددكة ادقترقدد  لددداب  المعلمدديا واإل ار ددديا ومددهظف  ووارج 
 ذارال   بل  لفعي  م ارا  القر  اليا   والعشر ا.

تدريم اإلداريين دشأن  يفية قيادة المبـادرات التـي تسـتهدف تنميـة مهـارات  -7
 القرن الحادي والعشرين.

 التعليم.إدارات تقديم تدريم مهني لموظفي  -8

 حادي والعشرين.إشرا   ليات التربية في برامج قيادة مهارات القرن ال -9
 وأسددددالي   لت ددداو  هدددرم  مدددق ووارج التربيددددة والتعلدددي ، د دغددد  تقشددداء ادددرامد

ذيددا ج م ددارا  القددر  اليددا   والعشددر ا، بلدد  أ  لشددارك  ي ددا  ليددا  التربيددة، وأ  
دت   بهج بمااء للن اللليا  وأبالاء هيئة التار   ا ا تلدد  المشددار ة  دد  م دده  

 ته  المادر ا  التعليمية.  التجه ر الم    الت  لجر  بل  مم

 معايير التدريس ومهارات القرن الحادي والعشرين. دمج وتكامل -10
د دغ  العمدد  بلدد  الددامد والتلامدد  ادديا معددادير التددار   وم ددارا  القددر  

بلدد  لددار   ولقيددي  م ددارا  التفليددر  ليقيع ذارج المعلدد  اليا   والعشر ا لالما  
 ال اذا ور  المشكت .  

 
 الوصول ل دمات شبكة المعلومات واستغاللها في توزيع المراجع.تيسير  -11
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قترقدد  جمدد   بلدد  المعلمدديا مددا   بل  شدكة اإلا  ر تجمكا تقشاء مهذق 
كا دددددة أرمددددداء الدددددهها ادلصدددددا  بددددده، و مكدددددا اسدددددتغتله  ددددد  تمددددداا ه  بدددددالمرامق 

  بددد والمصدددا ر و بددد  الج ددده  التددد  دددددللهق ا  ددد  سددددي  التقجددديق والتهندددي  الفا
 ا  القر  اليا   والعشر ا    نفه    الاراسية.لم ار 
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