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  ينالمناهج الدراسية ومهارات القرن الحادي والعشر 
 علىة محمود د /إيمان سالم      

 مستخلص:ال
يشهه د القههرح ال ههولا تطههورات معرويههة وتكنولوجيههة سههاعدت وهه  وههر  ت يههرات  

عله  الناهاا التربهوا والتعليمهه   ممها جعهر الكايهر مههح التربهوييح والم تمهيح بههالتعليا 
ينههادوح بوهههرورة وجهههود ناهههاا تعليمههه  يراعههه  متطلبهههات القهههرح ال هههال   ويسههه ا وههه  

وتووير الاروف المالئمة لعمر المعلميح  وتنمية خبرات  تووير بيئة تعليمية واعلة 
الطالب وتعزيز تعلم ا  وذلك مح خالر تزويدها بالم ارات الالزمة للقهرح ال هادا 
والعشهههريح  وأههههد ترهههبا التركيههههز الح علههها تهههههداف التعلهههيا ويمهههها يترهههر بم ههههارات 

والعشههريح  ال يههاة  وم ههارات الههتعلا المسههتمر  وبشههكر تشههمر م ههارات القههرح ال ههادا
التههه  تسهههاعد الطالهههب علههه  التكيهههف مهههو العهههالا المت يهههر  وتعهههد  للمناوسهههة وا بهههدا  

 وسوق العمر.
ويهههرل المخترهههوح تح توهههميح م هههارات القهههرح ال هههادا والعشهههريح وههه  منهههاهج 
التعليا سيمكح التربوييح مح إنجاز عديد مح األهداف  ذلك تن ا تمكح الطالب مح 

لدراسهية الم وريهة لمسهتويات عليها  كمها تن ها تهوور إطهارا التعلا وا نجاز و  المهواد ا
منامههها يوهههمح انخهههراط المتعلمهههيح وههه  عمليهههة الهههتعلا  ومسهههاعدت ا وههه  بنههها  الاقهههة  
عدادها لالبتكار والقيهادة والمشهاركة بعاعليهة وه  ال يهاة المدنيهة وه  القهرح ال هادا  وا 

 والعشريح.
ا والعشههههريح تلههههك وتعههههرف منامههههة الشههههراكة مههههح تجههههر م ههههارات القههههرح ال ههههاد

الم ههههارات ب ن هههها امجموعههههة الم ههههارات الالزمههههة للنجهههها  والعمههههر وهههه  القههههرح ال ههههادا 
والعشههههههريح  ماههههههرع م ههههههارات الههههههتعلا واالبتكههههههار  والاقاوههههههة المعلوماتيههههههة وا عالميههههههة 

 والتكنولوجية  وم ارات ال ياة والعمر(.
لورأهههة ونتيجهههة ألهميهههة م هههارات القهههرح ال هههادا والعشهههريح وكعايات ههها سهههت اور ا

ال اليههة إلقهها  الوههو  علهها تلههك الم ههارات وماهيت هها  مههو عههر  ألههها األدوار التهه  
 يجب تح تقوا ب ا المناهج؛ لتنمية تلك الم ارات  وتعليم ا للمتعلميح.

 
 



 المناهج الدراسية ومهارات القرن الحادي والعشرين

 

421 

Curricula and 21 th Century Skills  
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Abstract:  
The current century is witnessing knowledge and 

technological developments that have contributed to imposing 

changes on the educational system. For that reason, many educators 

call for the need for an educational system that takes into account 

the requirements of the current century. Taking current century's 

requirements into consideration will contribute to provide an 

effective educational environment, suitable conditions for the work 

of teachers, developing students' experiences and enhancing their 

learning, by providing them with the necessary skills for the 

twenty-first century. The focus of the education goals is now on life 

skills, continuous learning skills, and more broadly on the twenty-

first century skills. All of these skills help students adapt to the 

changing world, and prepare them for competition, creativity and 

the labor market. Specialists believe that the inclusion of twenty-

first century skills in educational curricula will enable educators to 

achieve many goals. This inclusion also will enable students to 

learn and achieve higher levels in the essential subjects. Twenty-

first century skills also provide a structured framework that ensures 

learners' involvement in the learning process, help them build 

confidence, and prepare them for innovation and leadership. In 

addition, students will actively participate in civic life in the 

twenty-first century. The Partnership Association for Twenty-First 

Century Skills defines these skills as (a set of skills that are 

necessary to succeed and work in the twenty-first century, such as 

learning and innovation skills, information, media and technology 

culture, life and work skills). As a result of the importance of the 

skills and competencies of the twenty-first century, the present 

paper will attempt to shed light on those skills showing curricula 

roles in developing and teaching them among learners  
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 مقدمة:
يشهه د القههرح ال ههال  تطههورات معرويههة وتكنولوجيههة تسهه مت وهه  وههر  ت يههرات  

عل  النااا التربوا والتعليم   مما جعر الكاير مح التربوييح والم تميح و  التعليا 
ينهههادوح بوهههرورة وجهههود ناهههاا تعليمههه  يراعههه  متطلبهههات القهههرح ال هههال   ويسههه ا وههه  

ف المالئمة لعمر المعلميح  وتنمية خبهرات تووير بيئة تعليمية واعلة  وتووير الارو 
الطالب وتعزيز تعلم ا  وذلك مح خالر تزويدها بالم هارات الالزمهة للقهرح ال هادا 
والعشريح  وأد تربا التركيز الح علا تهداف التعليا ويما يترر بم ارات ال ياة  
  وم هههارات الهههتعلا المسهههتمر  وبشهههكر تشهههمر م هههارات القهههرح ال هههادا والعشهههريح التههه

تسههاعد الطالههب علهه  التكيههف مههو العههالا المت يههر  وتعههد  للمناوسههة وا بههدا  وسههوق 
  األدوار الته  يمارسه ا المعلها العلسهطين  وه  وهو  2141امجدا عله  زامهرع العمر 

 (.2متطلبات القرح ال ادا والعشريح  وسبر تععيل ا و  م اواة نابلس  ص
عميقهة بهيح الم هارات الته  وعلا الرغا مح ذلك هناك اتعهاق عله  وجهود وجهوة 

يتعلم هها الطههالب وهه  المدرسههة وتلههك التهه  ي تاجون هها وهه  ال يههاة والعمههر وهه  مجتمههو 
عرر المعروة  وتح المناهج ال الية لا تعد كاوية  عداد الطالب لل ياة والعمر و  

  إطهار 2141انهوار م مهد شهلب ععالا اليوا المت ير الذا يقود  التطور التكنولهوج  
مج م ههارات القههرح ال ههادا والعشههريح وهه  منههاهج العلههوا بههالتعليا األساسهه  وهه  مقتههر  لههد

 (.2مرر  ص
وأبر سنوات أليلة موهت سه ر تربعمائهة مهدير تنعيهذا وه  شهركة كبهرا سه اال 
م ما وبسيطا هوع هر الطالب الذيح يتخرجوح و  المدرسة جاهزوح لالنخهراط وه  

ر  ولقههههد تابتههههت الدراسههههات تح العمههههرل والجههههواب كههههاح جماعيهههها ومعههههاد ع لههههيس بالععهههه
الطالب الذيح يتخرجوح و  المدارس الاانوية  والكليات التقنية  والجامعات تنقر ا 
بعهه  الم ههارات األساسههية  وعههدد مههح الم ههارات التطبيقيههة  ماههرع م ههارات االترههار 
اللعاهههه  والكتههههاب   والتعكيههههر الناأههههد و ههههر المشههههكالت  والم نههههة وتخالأيات هههها  العمههههر 

والتشههههههارك   والعمههههههر وهههههه  وهههههرق ذات خلعيههههههات اقاويههههههة مختلعههههههة  وتطبيههههههق العريقههههه  
دارة المشهههههروعات    م هههههارات القهههههرح 2121اراوهههههدة ال ريهههههرا  التكنولوجيههههها  والقيهههههادة وا 

 (.61ال ادا والعشريح  ص
ويطالهههب تربهههاب العمهههر بههه علا مراتهههب الم هههارات المعرويهههة مهههح القهههوا العاملهههة 

ذا ترادنا نجا  االأترهاديات عله  المهدا الطويهر  ووننها ن تها  إلها تمكهيح  لدي ا  وا 
شهبابنا مههح توليههد األوكههار وتنعيههذ ال لهور الجديههدة  وكههذلك اسههتخداا األدوات الرأميههة؛ 
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نشا  الموارد والتوارر  وتيوا تطبيق معهارو ا ل هر مشهكالت  الكتشاف المعروة  وا 
الههناا  العههالا ال قيقهه   ول ههذا وقههد ترههبا هنههاك إجمهها  متزايههد علهه  تنهه  يجههب علهه 

المدرسية تنشئة الشباب علا اكتساب الم هارات األساسهية والكعها ات الته  ال تتعلهق 
وقط بالعالا الهذا يعيشهوح ويه   ولكهح تترهر تيوها بمسهتقبر العهالا الهذا سيعيشهوح 
ويهه   وغالبهها مهها تعههرف هههذ  الم ههارات بم ههارات القههرح ال ههادا والعشههروح تو م ههارات 

سههههههههههههههههية للههههههههههههههههتعلا والعمههههههههههههههههر والمجتمههههههههههههههههو الههههههههههههههههتعلا العميههههههههههههههههق االم ههههههههههههههههارات األسا
pdf913…<files<default<sites<www.british council.org.ib ) 

ويهههرا المخترهههوح تح توهههميح م هههارات القهههرح ال هههادا والعشهههريح وههه  منهههاهج 
التعليا سيمكح التربوييح مح إنجاز العديد مح األهداف الت  لا يتمكنوا مهح ت قيق ها 

ت تمكهههح الطهههالب مهههح الهههتعلا وا نجهههاز وههه  لسهههنوات طويلهههة؛ ذلهههك ألح ههههذ  الم هههارا
المواد الدراسية الم ورية لمستويات عليا  كما تن ا توور إطارا مناما يومح انخراط 
عهدادها لالبتكهار والقيهادة  المتعلميح و  عملية الهتعلا  ومسهاعدت ا وه  بنها  الاقهة  وا 

 مههد رموههاح والمشههاركة بعاعليههة وهه  ال يههاة المدنيههة وهه  القههرح ال ههادا والعشههريح ام
وكريمههة علهه ع درجههة ا تههوا  كتههاب العلههوا للرههف الرابههو األساسهه  لم ههارات القههرح 
ال ادا والعشريح  ومدا امتالك معلم  العلوا لتلك الم ارات وه  مهدارس م اواهة 

 راا اهلل والبيرة(.
وتعههههرف منامههههة الشههههراكة مههههح تجههههر م ههههارات القههههرح ال ههههادا والعشههههريح تلههههك 

لم ههههارات الالزمههههة للنجههها  والعمههههر وهههه  القههههرح ال ههههادا الم هههارات ب ن ههههاع  مجموعههههة ا
والعشههههههريح  ماههههههرع م ههههههارات الههههههتعلا واالبتكههههههار  والاقاوههههههة المعلوماتيههههههة وا عالميههههههة 

  م هارات القهرح 2146اعبهد العزيهز الوطبهاح  والتكنولوجية  وم ارات ال ياة والعمر( 
 (.www.new-edu.com  2101ال ادا والعشريح و  ر ية المملكة 

عرو هها رووائيههر يوسههف ب ن ههاع الم ههارات التهه  تمكههح المههتعلا مههح التعامههر كمهها ي
والتعاعههر مههو تطههورات ال يههاة وهه  القههرح ال ههادا والعشههريح  ماههرع م ههارات التعكيههر 
ب نماط ههها المتعهههددة  ت مهههر المسهههئولية  القهههدرة علههها  هههر المشهههكالت  التكيهههف مهههو 

قههدير اعبههد الههر مح بههح م مههد التالمت يهرات  وم ههارات تنميههة القههيا واالتجاهههات وتوجه  
  آليههات توههميح م ههارات القههرح ال ههادا والعشههريح وهه  بههرامج 2121بههح نعيههز ال ههارا ع

 (.11ا عداد التربوا للمعلا مح وج ة نار تعوا  هيئة التدريس  ص
ونتيجهههههة ألهميهههههة م هههههارات القهههههرح ال هههههادا والعشهههههريح وكعايات ههههها وقهههههد نشهههههرت 

ر عديههدة لتلههك الم ههارات  وجههرل اعتمههاد المنامههات والكيانههات االأترههادية تطههر عمهه
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ية؛ لرعاية المواههب والم هارات. عديد مح هذ  الكعا ات ك هداف تعليمية تو إرال 
ليوجيههاح وآخهههروحع التعلههيا مهههح تجههر المسهههتقبر  التجربههة العالميهههة لتطههوير م هههارات ا

 (.pdf<deu.journals.ekb.egوكعا ات القرح ال ادا  
  دمهههج التقنيهههة وههه  2141ام مهههد السهههيدعتهههال ع وتمالهههت تهههها ههههذ  األطهههر وههه  ال

 (011التعليا ودور  و  تنمية م ارات القرح ال ادا والعشريح  ص 
 :تصنيف المختبر التربوي المركزي لإلقليم الشمالي -
(THE NORTH CENTRAL RELIGONAL EDUCATIONAL 

LABORATORY(NCREL) 

العرر الرأمه    والذا رنف الم ارات إلا تربو مجموعات رئيسة تمالت و 
 والتعكير ا بداع   واالترار الععار  وا نتاجية العالية.

 :تصنيف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية-
(THE ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION 

AND DEVELOPMENT(OECD) 

والتهههه  رههههنعت الم ههههارات إلهههها االاههههة مجههههاالت رئيسههههة  تتماههههر وهههه ع م ههههارات 
لل ة  والنروص والرموز  والمعارف  والمعلومات  والتكنولوجيا استخداا األدوات كا

تعاعليهههها  وم هههههارات التعاعهههههر وهههه  مجموعهههههات متباينهههههة  وم ههههارات الترهههههرف بشهههههكر 
 مستقر(.

 تصنيف الجمعية األمريكية للكليات والجامعات:-
(THE American Association Of Colleges And Universities) 

ربعههة مجههاالت رئيسههة  تمالههت وهه ع المعروههة عههح والتهه  رههنعت الم ههارات إلهها ت
الاقاوات البشرية والعالا الطبيع   الم ارات العمليهة والعقليهة كاالستقرها   والت ليهر 
والتعكيههر الناأههد واالبتكههارا  والتوارههر واقاوههة المعلومههات  و ههر المشههكالت  والعمههر 

 علا التكامل (.و  وريق  وم ارات المسئولية االجتماعية والشخرية  وم ارات الت
 the21stcentury skills a,Hand book, 2020, p20وأهد أهدا واجنهرا

,pdf manuals <cbseacademic-nic-in )  ومجموعهة أيهادة الت ييهر وه  جامعهة
هاروارد مجموعة تخهرا مهح الم هارات  عهداد الطهالب لل يهاة والعمهر والمواطنهة وه  

 المشهههكالت  والتعهههاوح لناأهههد  و هههرالقهههرح ال هههادا والعشهههريح  تمالهههت وههه ع التعكيهههر ا
الععار  والورهور والقيادة  والمرونة والتكيف  والمبادرة  والتوارر الشع   والكتاب  

 .إلا المعلومات وت ليل ا  والعوور والخيار
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كما رنف ووريز كعايات القرح ال هادا والعشهريح إلها سهبو كعايهات تركهزت 
وتمالههت وهه  التعبيههر باسههتخداا الوسههائر علهها األبعههاد الذهنيههة واالجتماعيههة ل وههراد  

األكار تناسبا مح تجر وماح التوارهر  وت ليهر البيانهات  واعتمهاد الطريقهة الماله  
لوهههماح واعليهههة تووهههر  وت ليهههر البيانهههات  واعتمهههاد طريقهههة العمهههر المالههه  لوهههماح 
واعليهههة تووهههر  واسهههتخداا الوسهههائر والتقنيهههات التكنولوجيهههة ال دياهههة  وكعايهههة إنجهههاز 

والعمهر مع ها  وتوايهف التعكيههر  شهاريو  والتوارهر مهح تجهر ال يهاة مههو الخهريحالم
  و هههدة تدريبيهههة وههه  مجهههار كعايهههات القهههرح ال هههادا 2140ام مهههد بهههح واطمهههةع الناأهههد 

 (.44والعشريح  ص
لا جانب تلك الترنيعات هناك ترنيف م سسة الشراكة مح تجر م ارات  وا 

معاها التربههوييح باعتبهار  األكاههر توسههعا  القهرح ال ههادا والعشهريح  والههذا اتعهق عليهه 
 وتعريال.

وأد رنعت م سسة الشراكة مح تجر م هارات القهرح ال هادا والعشهريح علها 
  دمهج التقنيهة وه  التعلهيا ودور  وه  تنميهة م هارات 2141ام مهد السهيدع الن و التال ع 

 (011القرح ال ادا والعشريح  ص
كيهههر الناأهههد و هههر المشهههكلة  واالترهههار م هههارات الهههتعلا وا بهههدا   وتتوهههمحع االتع-4

 والتشارك  واالبتكار وا بدا (.
م ارات الاقاوة الرأمية  وتشمرع االاقاوة المعلوماتية  والاقاوهة ا عالميهة  واقاوهة -2

 المعلومات واالترار(.
م ههارات الم نههة وال يههاة  وتشههمرع االمرونههة والتكيههف  المبههادرة والتوجيهه  الههذات   -0

مهههههاع  وو ههههها الاقاوهههههات المتعهههههددة  ا نتاجيهههههة والمسههههها لة  القيهههههادة التعاعهههههر االجت
 والمسئولية(.

وويمهها يلهه  عههر  تعرههيل   طههار الشههراكة مههح تجههر م ههارات القههرح ال ههادا 
والعشهريح باعتبههار  األكاههر شههموال؛  يههم تركهز المجموعههة األولهه  مههح م ههارات القههرح 

 ال ادا والعشريح علا الت ع
   وتختص تلهك الم هارات بهتعلا الطهالب العمليهات العقليهة م ارات التعلا وا بدا-4

 > skills ,wh ..< blogالمطلوبهة للتكيهف والتطهوير وه  بيئهة العمهر ال دياهة 

www.aeseducation.com) .( bri stauffer:2020,what are 21st centur 
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 وتتضمن هذه المهارات اآلتي: 
 ( 12  ص 2140نج  وتشهارلز وهادر  ابيرن  ترلي التفكير الناقد وحل المشكلة: -أ

وتختص تلك الم ارات بوعداد الطهالب ليكونهوا أهادريح عله  االسهتنباط بعاعليهة  
واسهههتخداا التعكيهههر الكلههه   واتخهههاذ األ كهههاا والقهههرارات  و هههر تنهههوا  مختلعهههة مهههح 

 المشكالت غير الم لووة بطرق تقليدية ومبتكرة.
المووهوع  للمعلومهات  ويتوهمح  ويقرد بالتعكير النقدا القدرة عل  الت لير

سهههههمات عهههههدة؛ كالعدالهههههة  والهههههذهح المتعهههههتا  واالسهههههتقاللية  تقيهههههيا القهههههيا والمههههه ارات 
ا عالمية  بينمها يتوهمح  هر المشهكالت تعهرف المعلومهات المرتبطهة عنهد مواج هة 

 The secretary board ofا معلومهههات متعهههددة غيهههر مهههرتبط كايهههر من ههها

secondary education,2020, the21st century skills a Hand book, 

p20 , pdf manuals<cbseacademic-nic-in  ، ( 

وتخهتص  (11  ص2140ابيرنه  تهرلينج  وتشهارلز وهادر   االتصال والتشـار:: -ب
 تلك الم ارات بوعداد الطالب ليكونوا أادريح عل  تحع

ة يتوارهههلوا بووهههو   ويتوهههمح ذلهههك تح يعبهههر الطهههالب عهههح توكهههارها بعاعليههه -
باسهتخداا م هارات االترههار الشهع   والمكتهوب وهه  سهياأات متنوعهة  وكههذلك 
تح يستخدموا االترار لت قيق تهداف متنوعة كاالأتنا  والت عيز  وتيوا تح 
 يستخدموا وسائر وتقنيات إعالمية متعددة  ويردروا ال كا عل  واعليت ا.

أههدرت ا علهها يتشههاركوا مههو الخههريح  ويتوههمح ذلههك تح يبههرهح الطههالب علهها  -
العمر بعاعليهة وا تهراا مهو وهرق متنوعهة  وتح يمارسهوا المرونهة للورهور إلها 
 لههههور وسههههط وههههرورية لت قيههههق هههههدف مشههههترك  وتح ي خههههذوا علهههه  عههههاتق ا 
المسهههئولية وههه  العمهههر التعهههاون   وتح يعطهههوا أيمهههة للمسهههاهمات العرديهههة لكهههر 
ر عوهههو وههه  العريهههق  ويعوهههر تعلههها م هههارات االترهههار والتشهههارك مهههح خهههال

االترههار المباشههر  والتعههاوح مههو آخههريح وج هها لوجهه  تو اوتراوههيا مههح خههالر 
التقنيههة  وتسههاعد م ههارات التوارههر والتشههارك علهها تخطهه  ال ههواجز الاقاويههة 

 واالجتماعية والبيئية. 
(The secretary board of secondary education ,202, the21stcentury 

skills a, Hand book, p21, pdf manuals<cbseacademic-nic-in (, 

ـــدا  -   ( 11  ص 2140بيرلههه  تهههرلينج  تشهههارلز وهههادر  :)مهـــارات االبتكـــار وا ب
 وتختص تلك الم ارات بوعداد الطالب ليكونوا أادريح عل  تحع
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يعكههروا علهها ن ههو ابتكههارا  ويتوههمح ذلههك تح يسههتخدا الطههالب مههدل واسههو مههح   -
وتح يبتكههروا توكههارا ذات أيمههة  وتح تسههاليب ابتكههار األوكههار كالعرههف الههذهن   

ينق هههههوا توكهههههارها الخارهههههة وي للوهههههها ويقوموهههههها لت سهههههين ا وموهههههاععة ج هههههودها 
 االبتكارية.

يتعلمههههوا بوبههههدا  مههههو آخههههريح  ويتوههههمح ذلههههك تح يطههههور الطههههالب توكههههارا جديههههدة   -
ويعسههروها لرخههريح  وتح ينعت ههوا ويسههتجيبوا لوج ههات الناههر الجديههدة والمتنوعههة  

وا إلا العشر بكونه  وررهة للهتعلا  وتح يبرهنهوا علها األرهالة وا بهدا  وتح ينار 
 و  عمل ا.

 ينعذوا االبتكارات  وي ولوا األوكار االبتكارية إلا مساهمات ملموسة.   -
وتشههير االبتكاريههة إلهها الطريقههة الجديههدة للناههر إلهها األمههور تو عمههر االشههيا   

المرونة  واألرالة  وا واوة والت  وتتومح تربعة مكونات  تتمار و ع الطالأة  و 
 تعن  البنا  علا توكار الخريح.

 (The secretary board of secondary education, 2020, the21st century 

skills a, Hand book, p20, pdf manuals<cbseacademic-nic-in  ، (  

ارة ويمكهههح رعايهههة ا بههههدا  واالبتكهههار مههههح خهههالر بيئههههات تعلههها تشههههجو علههه  إاهههه
دا إلهها التسهها الت  واالنعتهها  علهه  االوكههار الجديههدة  وترههميا مشههاريو للطههالب تهه  

  م ههههارات القههههرح ال ههههادا 2146عبههههد العزيههههز وطبههههاح  ااختههههرا  لمشههههكالت واأعيههههة. 
 (www.new-edu.com  2101والعشريح و  ر ية المملكة  

ــى  ــة مــن مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين فتركــز عل أمــا المجموعــة الثاني
 اآلتي:

 (skills ,wh ..< blog < www.aeseducation.comعمهارات الثقافة الرقمية -2

( bri stauffer:2020,what are 21st century   وتركههز هههذ  الم ههارات علهه
كيعية تمكح الطالب مح تمييز ال قهائق  ومناوهذ النشهر  والتكنولوجيها الته  تقهف 

 ورا ها. 
 وتتضمن تل: المهارات اآلتي:

وتشههمرع  (11  ص 2140ابيرلهه  تههرلينج  وتشههارلز وههادر   قافــة المعلوماتيــة الث -ت
الورههههور للمعلومههههات بعاعليههههة وكعهههها ة  والتقههههويا الناأههههد للمعلومههههات  واسههههتخداا 

بدا .  المعلومات بدأة وا 
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يجهههاد  وتعهههد ههههذ  الم هههارات م مهههة لمسهههاعدة الطهههالب علههه  و ههها المعلومهههات  وا 
 > skills ,wh ..< blogال قيقههههة وهههه  عرههههر م ههههاط بالمعلومههههات 

www.aeseducation.com) ( bri stauffer:2020,what are 21st century 
 (11  ص 2140بيرل  ترلينج  تشارلز وادر  ا عالثقافة ا عالمية -ب

 وتتومح تلك الم ارات إعداد الطالب ليكونوا أادريح علا تحع 
ـــ::- ـــوا ا عـــالم  ويتضـــمن ذل تح يع ههها الطهههالب كيعيهههة بنههها  الرسهههائر  يحلل

ا عالمية  ويع روا كيعية أيهاا األوهراد بتعسهير الرسهائر علها ن هو مختلهف  
وكههذلك كيعيههة توههميح القههيا ووج ههات الناههر وهه  تلههك الرسههائر  وكيههف يهه ار 
ا عالا علا معتقدات وسلوكيات األوراد  وتح يطبق الطالب الع ا الجوهرا 

نونيهههة المرتبطهههة بالورهههور إلههها الرسهههائر ا عالميهههة للقوهههايا األخالأيهههة والقا
 واستخدام ا.

تح يع هها ويسههتخدا الطههالب  يبتكــروا منتجــات إعالميــة  ويتضــمن ذلــ:: -
األدوات واألعهههههههراف األكاهههههههر مالئمهههههههة لخنتههههههها  ا عالمههههههه   وتح يسهههههههتخدموا 

 التعبيرات األكار مال مة و  بيئات متنوعة ومتعددة الاقاوات.
علهه  الههرغا مههح تميههز جيههر  نيــة المعلومــات واالتصــاالت:مهــارات ثقافــة تق - 

عرههر المعروههة بالتقنيههة إال تن هها ي تههاجوح دائمهها إلهها التوجيهه   ههور االسههتخداا 
األوور لتطبيق األدوات الرأمية و  م اا التعلا  وكذلك تقويا مخاطر استخداا 

 هادا   م هارات القهرح ال2146.اعبد العزيز الوطبهاح  مواأو التوارر االجتماع 
 ( www.new-edu.com  2101والعشريح و  ر ية المملكة 

وتتوههمح م ههارات اقاوههة تقنيههة المعلومههات تح يكههوح الطههالب أههادريح علهها تح 
يسهههتخدموا التقنيهههة بعاعليهههة كههه داة للب هههم والتناهههيا والتقهههويا  وتيوههها تح يطبقهههوا و مههها 

ات واسهتخراج ا. جوهريا للقوايا األخالأيهة المرتبطهة بالورهور إلها تقنيهات المعلومه
 .(12  ص2140  ترلينج  وتشارلز وادر  ابيرل

 أما المجموعة الثالثة من مهارات القرن الحادي والعشرين فتتضمن اآلتي:
 (skills ,wh ..< blog < www.aeseducation.comعمهارات المهنة والحيـا  -0

(bri stauffer:2020,what are 21st centur ارات وتخهتص تلهك الم هارات بالم ه
ال ياتية الت  تمار العنارر غير الملموسة و  ال يهاة اليوميهة للطالهب  وتتماهر 

 و  الرعات الشخرية والم نية  وتشمر تلك الم ارات الت ع



 المناهج الدراسية ومهارات القرن الحادي والعشرين

 

401 

(  11  ص2140  تههرلينج  وتشهارلز وههادر  ابيرله مهـارات المرونــة والتكيــف -ت
 وتختص تلك الم ارات بوعداد الطالب ليكونوا أادريح علا تحع

يتكيعوا مو الت يير  ويتومح ذلهك تح يتكيهف الطهالب ألدوار ومسهئوليات  -
وسياسهههات متنوعهههة  وتح يعملهههوا بعاعليهههة وههه  جهههو مهههح ال مهههو  وت ييهههر 

 األولويات.
يترعوا بالمرونة  ويستامروا الت ذية الراجعهة بعاعليهة  ويتعهاملوا مهو الانها   -

الناهههههههر  والمعوأهههههههات والنقهههههههد بشهههههههكر إيجهههههههاب   وكهههههههذلك يع مهههههههوا وج هههههههات
واالعتقادات متنوعة  ويتعاوووا بشه ن ا  تو يقيموهها للورهور إلها  لهور 

 عملية 
 أدرة الشخص عل  التكيف مو الاروف المت يرة   وتستند  ويقصد بالمرونة:

تلك الم ارة إلا وكرتيح تساسيتيح  تول مهاع تح طريقتهك ليسهت دائمها تووهر طريقهة  
دما تكههوح مخطئهها  وتتطلههب المرونههة مههح وااني مههاع تنهه  يتعههيح عليههك تح تعتههرف عنهه

 skills ,whاألوهراد إا هار التواوهو  وأبهور تنه  سهيكوح لهدي ا دائمها الكايهر لتعلمه 

..< blog < www.aeseducation.com) (bri stauffer:2020,what are 

21st centur. 
ويمكهههح تعلهههها م ههههارات المرونهههة والتكيههههف بالعمههههر علههها مشههههاريو تههههزداد تعقيههههدا 

وتت دل وروق الطهالب لت ييهر طهريقت ا وه  العمهر والتكيهف مهو التطهورات  بالتدر  
  م هههارات القهههرح ال هههادا والعشهههريح وههه  ر يهههة المملكهههة 2146اعبهههد العزيهههز الوطبهههاح  

2101  www.new-edu.com) 
  2140ابيرلهه  تهرلينج  وتشهارلز وههادر   مهـارات المبـادر  والتوجيــذ الـذاتي -ب

 وعداد الطالب ليكونوا أادريح علا تحع وتختص تلك الم ارات ب(  61ص 
يديروا األهداف والوأت  ويتومح ذلك تح يوو الطالب تههداوا بمعهايير -

ملموسهة وغيههر ملموسههة  وتح ي ققههوا التههوازح بههيح األهههداف أرههيرة المههدا 
 وا ستراتيجية  وتح يستخدموا الوأت  ويديروا عب  العمر بعاعلية.

كع تح ي ههدد الطههالب الم ههاا ويوههعوها يعملههوا باسههتقاللية  ويتوههمح ذلهه -
وههه  تولويهههات ا  وتح ينجزوهههها دوح إشهههراف مباشهههر  وتح يكونهههوا متعلمهههيح 
مهههوج يح ذاتيههها  وتح يتجهههاوزوا إتقهههاح الم هههارات األساسهههية إلههها استكشهههاف 
وتوسههيو الههتعلا الشخرهه  والعههرص الكتسههاب الخبههرة  وتح يتهه ملوا بطريقههة 

 ا و  المستقبر.ناأدة خبرات ا الماوية؛ لتوجي  تقدم 
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ويمكههح تنميههة المبههادارة والتوجيهه  الههذات  مههح خههالر تههووير مسههتول مناسههب مههح 
ال ريهههههة لهههههدل الطهههههالب  وتهههههووير نشهههههاطاتع كالتمايهههههر المسهههههر    ولعهههههب األدوار  

  م ههههارات القههههرح 2146اعبههههد العزيههههز الوطبههههاح  والههههتم ح  وممارسههههة عمههههر ميههههدان  
 (.www.new-edu.com  2101ال ادا والعشريح و  ر ية المملكة 

ـــدد -  ـــات المتع ـــة  ومهـــارات فهـــم الثقاف   تهههرلينج  ابيرلهههع المهـــارات االجتماعي
وتخهتص تلهك الم هارات بوعهداد الطهالب ليكونهوا ( 62  ص2140وتشارلز وادر  
 أادريح عل  تحع

بعاعليههههة  ويتوههههمح ذلههههكع تح يوجهههه  الطههههالب سههههلوك ا  يتعههههاعلوا مههههو الخههههريح-
ملهههوا بعاعليهههة وههه  وهههرق متنوعهههة  وتح ي ترمهههوا ب سهههلوب م تهههرا وم نههه   وتح يع

الاقاوهههات المختلعهههة  وتح يسههههتجيبوا بعقليهههة متعت هههة ألوكههههار وأهههيا مختلعههههة  وتح 
 يععلوا االختالوات االجتماعية والاقاوية البتكار توكار جديدة.

ويمكح تنمية الم ارات االجتماعية مح خالر ترميا بيئات تعلا مترابطة تقدا 
اعبهههد العزيهههز الوطبهههاح  الماهههار ل هههر الخهههالف بهههيح الطهههالب نشهههاطات علههه  سهههبير 

-www.new  2101  م هههارات القهههرح ال هههادا والعشهههريح وههه  ر يهههة المملكهههة 2146

edu.com ) 
( 61  ص2140  تههرلينج  وتشههارلز وههادر  ابيرلههع مهــارات ا نتاجيــة والمســاءلة-د

 وتختص تلك الم ارات بوعداد الطالب ليكونوا أادريح عل  تحع
يروا المشاريو  ويتومح ذلك تح يوو الطالب تهداوا وي ققوها وه   الهة يد  -

العقبات والو وط والمناوسة  وتح ي ددوا تولويات العمهر ويخططهو  ويهديرو  
 لت قيق النتائج المرغوبة.

يبههرزوا النتههائج  ويتوههمح ذلههكع تح يبههرهح الطههالب علهه  خرههائص إوههاوية   -
العمر بويجابية وتخهالق  وتنعيهذ م هاا مرتبطة بونتا  منتجات عالية الجودة ك

متعهههددة  والمشههههاركة بنشههههاط ودأهههة وهههه  العمههههر  والتعهههاوح  وت مههههر مسههههئولية 
 النتائج.

القهدرة علهها إتمهاا العمهر وهه  وتهرة زمنيههة م هددة  وتعنهه   وتتضـمن ا نتاجيــة:
 > skills ,wh ..< blogا نتاجيهههة وههه  مرهههطل ات العمهههر االكعههها ة( 

www.aeseducation.com) (bri stauffer:2020,what are 21st centur 
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  مههاه  م ههارات 2121اال سههيح  سههح الشهه را   مهــارات القيــاد  والمســ ولية:-ه
وتخههههههتص تلههههههك الم ههههههارات  (www.new-edu.comالقههههههرح ال ههههههادا والعشههههههريح 

 بوعداد الطالب ليكونوا أادريح عل  تحع
م هههههارات يقهههههودوا ويوج هههههوا الخهههههريح  ويتوهههههمح ذلهههههك تح يسهههههتخدا الطهههههالب  -

وتهههوجي  ا ن هههو  االترهههار الشخرهههية و هههر المشهههكالت للتههه اير وههه  الخهههريح
 لت قيق هدف مشترك. ال دف  وتح يستامروا نقاط أوة الخريح

يت ملههوا المسههئولية تجهها  الخههريح ب يههم يترههرووح بمسهه ولية ن ههو اهتمامههات  -
 المجتمو األكبر ومرال   

لتعليميهههة دور كبيهههر وههه  ت قيهههق وللمعلههها باعتبهههار   جهههر الزاويهههة وههه  العمليهههة ا
م ههههههارات القههههههرح ال ههههههادا والعشههههههريح مههههههح خههههههالر توايههههههف تكنولوجيهههههها المعلومههههههات 
واالتراالت وه  التعلهيا  وتععيهر التوارهر  وتعزيهز التعكيهر النقهدا وا بهداع   وأهد 
تكههههد كايههههر مههههح التربههههوييح علهههها وههههرورة تح يتسهههها معلهههها القههههرح ال ههههادا والعشههههريح 

سهههمات من ههها تح يكهههوحع تكنولهههوج   وبا هههم  ومرهههما  بمجموعهههة مهههح الكعايهههات وال
ومقهههدا  ومنسهههق  ومرشهههد  ومقهههوا  ومنهههتج  ومنعهههتا عالميههها  وأهههادر علههها اسهههتخداا 
األج زة الذكية  وتيوا ل  توج  رأم   ومتعهاوح  ومبتكهر  ومقهدا علها الهتعلا مهدا 

وهو    األدوار الته  يمارسه ا المعلها العلسهطين  وه  2141ام مد عل  زامهر  ال ياة. 
 (.1-0متطلبات القرح ال ادا والعشريح وسبر تععيل ا و  م اواة نابلس  ص ص 

مجموعة مح م هارات معلها  2101كما  ددت ر ية المملكة العربية السعودية 
المستقبر  وركزت عل  م هارات تنسهيق المعروهة وتطويرهها والمتمالهة وه  أيهاا المعلها 

بكة ا نترنهت وبهيح المنهاهج الدراسهية بالتنسيق بيح مرادر المعروة المتوورة عله  شه
التهه  يقههوا بتدريسهه ا  با وههاوة إلهها تنميههة م ههارات التعكيههر العليهها  وتعلههيا الطههالب 
كيف يعكروح  وكيف يستخدموح تساليب التعكير  ويكتسبوح م ارات   وكذلك تهووير 

ت بيئههة معههززة للههتعلا تنمهه  الع هها والمرونههة العقليههة  وتسههاعد وهه  اسههتخداا المعلومهها
بشهههكر وعهههار وههه   هههر المشهههكالت  واسهههتيعاب المعهههاهيا التههه  تسهههاعد علههه  تكامهههر 

  دور 2141رهههههال ة  سهههههح م مهههههد العمهههههرا  المعروهههههة والخبهههههرات عنهههههد الطهههههالب. ا
لههدا معلمههات الرههعوف األولهه  وتاههر ذلههك  24المشههروات التربويههات وهه  تنميههة م ههارات 

 (.21بمدينة جدة  ص 2101و  ت قيق ر ية 
القهرح ال هادا والعشهريح تيوها تح يهدير تكنولوجيها التعلهيا؛  ومح المتوأو لمعلا

و ههههو الههههذا ي كهههها علهههها جههههودة البههههرامج التعليميههههة  ويشههههارك وهههه  إنتاج هههها؛ لتقههههديم ا 
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باستخداا تقنية المعلومهات واالترهاالت التعاعليهة. االتعلهيا ا لكترونه  ومعلها القهرح 
-altaalym-alaktronyال هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههادا والعشهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههريح  

5…<dswksfc<www.docroid.net ) 

وأد  ددت منامة الشراكة لم ارات القهرح ال هادا والعشهريح سهتة عنارهر معتا يهة 
اإبههراهيا بههح ال سههين  خليههر  وههه  كههالت ع  -كمهها ذكرههها سههيو-وهه  تعلهها هههذا القههرح 

 ( www.new-edu.com  م ارات القرح ال ادا والعشريح و  العرور  2141

 ول و ا تعل .الت كيد علا موووعات م ورية ذات مست -
الت كيد علا م ارات الهتعلاع كم هارات المعلومهات والتكنولوجيها  وم هارات التعكيهر  -

 الناأد و ر المشكالت  والم ارات الشخرية  وتوجي  الذات.
استخداا تدوات القهرح ال هادا والعشهريح كالتكنولوجيها الرأميهة  والتوارهر؛ ب يهم  -

دارت هها  وتقويم ها  وت قيههق التكامههر يسهتطيو الطههالب الورههور إلها المعلومههات  و  ا 
 بين ا  وبنا  معروة جديدة  والتوارر مو الخريح لتطوير م ارات التعلا.

تعلا الطالب و  سياق القرح ال هادا والعشهريح الهذا يسهتخدا تطبيقهات وخبهرات  -
 مح العالا الواأع  ذات معنا للطالب  ويكوح ل  رلة ب يات ا.

والطهالب م تههول القهرح ال ههادا والعشهريح وهه  ميههاديح  الت كيهد علهها تعلها المههربيح -
دارة األعمههههار   بازغههههة  ماههههرع الههههوع  الكههههون   والاقاوههههة الماليههههة  واالأترههههادية  وا 
والمدنية وهناك تيوا بع  الطرق األساسية الت  يمكح مح خالل ا تعلا م ارات 

 القرح ال ادا والعشريح  والت  تتمار و ع
century-…<www.edglossary.org ) ) 12(century skills definition 

:the glossary of education reform, 21 

 تعليا م ارات القرح ال ادا والعشريح  وتقييم ا و  مقررات. -
اسههتخداا المعلمههيح لمههداخر تعليميههة تشهههجو وتيسههر اكتسههاب الم ههارات البينيهههة تو  -

 ا المشاريو.المتعددة التخررات؛ كالتعلا األرير  والتعلا القائا عل
وبوجهه  عههاا هنههاك تدوار يجههب تح تراعي هها المنههاهج  يتماههر تبرزههها ويمهها يلهه ع 

  م هههارات القهههرح ال هههادا والعشهههريح وههه  العرهههور 2141اإبهههراهيا بهههح ال سهههيح خليهههر  
   ( www.new-edu.comالدراسية  

التركيههز علههها تعلههيا م هههارات القهههرح ال ههادا والعشهههريح مههح خهههالر المووهههوعات   -
 لكر التخررات.األساسية 
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تطوير وهرص لتطبيهق م هارات القهرح ال هادا والعشهريح مهو التركيهز علها كعها ة   -
 التعلا.

ابتكهههار تسهههاليب تعلههها مهههح خهههالر دمهههج اسهههتخداا التكنولوجيههها الداعمهههة وم هههارات   -
 التعكير.

ويمكح دعا تعليا كعا ات وم ارات القرح ال ادا والعشريح مح خهالر الته ع 
-wiseالتجربهة العالميهة لتطهوير م هارات القهرح ال هادا والعشهروح  اليوجياح وآخروح  

research21 –century-skills-chinese-ar.pdf 

دعههها السياسهههات وذلهههك مهههح خهههالر الن هههو  بتعلهههيا كعههها ات القهههرح ال هههادا 
 والعشريح  وتشجيو بنا  الكعا ات الذاتية.

 تعزيز االستقالر الذات . -
ة ودمههج التعلههيا القههائا علهها الكعهها ات وهه  التعلههيا اسههتخداا المههوارد االجتماعيهه -

 الم ن 
تعزيههز تههدريب المعلمههيح؛ ب يههم يههتا تناههيا بههرامج تههدريب؛ لوههماح اسههتيعاب ا  -

تقههههان ا ألسههههاليب التههههدريس المناسههههبة   لكعهههها ات القههههرح ال ههههادا والعشههههريح  وا 
 وكههذلك إتا ههة المههوارد التعليميههة واألدوات العمليههة للمعلمههيح؛ لمسههاعدت ا وهه 

 ت وير األوكار إلا واأو ملموس.
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 المراجع
إبراهيا بهح ال سهيح خليهرع م هارات القهرح ال هادا والعشهريح وه  العرهور الدراسهية  

2141. 
Available online @www.new-edu.com  

 المجلس الاقاو  البريطان ع الم ارات األساسية للتعلا والعمر والمجتمو
Available online @ pdf913…<files<default<sites<www.british 
council.org.ib 

 .2121ال سيح  سح الش راع ماه  م ارات القرح ال ادا والعشريح  
Available online @ www.new_edu.com 
بيرنههه  تهههرلينج  وتشهههارلز وهههادر  ترجمهههة بهههدر بهههح عبهههداهلل الرهههالاع م هههارات القهههرح 

االريا   جامعة الملك سهعود   ال ادا والعشريح االتعلا لل ياة و  زمننا(
2140) 

راوهههههدة ال ريهههههراع م هههههارات القهههههرح ال هههههادا والعشهههههريح  المجلهههههة الدوليهههههة لخبهههههداعات 
 @ 1212Available online( ينهههههههاير 4التربويهههههههة  العهههههههددا

4pdf[handle<bitstream<journals.uob.edu.bh 

القههرح رههال ة  سههح م مههد العمههراع دور المشههروات التربويههات وهه  تنميههة م ههارات 
 2101لههدا معلمههات الرههعوف األولهه   وتاههر ذلههك وهه  ت قيههق ر يهههة  24

بمدينههههة جههههدة  مجلههههة العلههههوا التربويههههة والنعسههههية  العههههدد االاالههههم(  المجلههههد 
 االاالم(  وبراير.

  2101عبههد العزيههز الوطبههاحع م ههارات القههرح ال ههادا والعشههريح وهه  ر يههة المملكههة 
2146. 

Available online@ www.new_edu.com 

عبههد الههر مح بههح م مههد بههح نعيههز ال ههارا ع آليههات توههميح م ههارات القههرح ال ههادا 
والعشريح وه  بهرامج ا عهداد التربهوا للمعلها مهح وج هة ناهر تعوها  هيئهة 

 . 2121(  إبرير 12التدريس  المجلة التربوية  العددا
Available online @ pdf<edusohag.journals.ekb.eg 

 لاع التعليا ا لكترون  ومعلا القرح ال ادا والعشريحواطمة بنت م مد بح عل  سا
altaalym-alaktrony-5…<dswksfc<www.docroid.net 
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ليوجياح  ووا روا  ليو تشهن،  وشه  مهاح  زوبينيهاح  كهريس تهاح  ليوخيهاع التعلهيا 
مههههح تجههههر المسههههتقبرع التجربههههة العالميههههة لتطههههوير م ههههارات وكعهههها ات القههههرح 

 .لقمة العالم  لالبتكار و  التعلياال ادا والعشريح  م تمر ا
 Available online @ wise-research21 –century-skills-chinese-ar.pdf 

م مههههد بههههح واطمههههةع و ههههدة تدريبيههههة اتكوينيههههة( وهههه  مجههههار كعايههههات القههههرح ال ههههادا 
 .2140والعشريح  المركز الوطن  للتكنولوجيات و  التربية  

  كتههاب العلههوا للرههف الرابههو األساسهه  م مههد رموههاح  وكريمههة علهه ع درجههة ا تههوا
لم ههههارات القههههرح ال ههههادا والعشههههريح  ومههههدا امههههتالك معلمهههه  العلههههوا لتلههههك 

 الم ارات و  مدارس م اواة راا اهلل والبيرة.
م مههههد السههههيدع دمههههج التقنيههههة وهههه  التعلههههيا ودور  وهههه  تنميههههة م ههههارات القههههرح ال ههههادا 

ابريههههر(   24-21والعشههههريح  المهههه تمر القههههوم  العشههههريح وهههه  العتههههرة مههههح ا
2141. 

Available online @ pdf<deu.journals.ekb.eg 

مجهههدا علههه  زامهههرع األدوار التههه  يمارسههه ا المعلههها العلسهههطين  وههه  وهههو  متطلبهههات 
القههرح ال ههادا والعشههريح وسههبر تععيل هها وهه  م اواههة نههابلس  مجلههة جامعههة 

 .2141(  2(  العددا44االعلوا االنسانية(  المجلدا-ب–الخلير للب وم 
نهوار م مهد شهلب ع إطههار مقتهر  لهدمج م هارات القههرح ال هادا والعشهريح وه  منههاهج 
العلوا بالتعليا األساسه  وه  مرهر  المجلهة الدوليهة التربويهة المتخررهة  

 .2141(  41(  العدد ا0المجلدا
Available online @ pdf<ccimed<moe.gov.eg 

the secretary board of secondary education,21 century skills a 

hand book,delhi,2020Available online @ 

pdfmanuals<cbseacademic-nic-in. 
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