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 :الممخص
تيدف ىذه الدراسة إلى التعرف عمى ماىية ميارات القرن الحادي 

واألطر الميمة المتعمقة بيذه الميارات من وجية نظر الخبراء والعشرين، 
في التعميم والتعمم والباحثين في ىذا العصر؛ لضرورة تضمين ىذه 
الميارات في المناىج الدراسية الحالية؛ لتتوافق مع تطور الميارات التعميمية 
الحديثة وأساليب تدريسيا. وتسمك ىذه الدراسة  المنيج الوصفي النقدي، 
والذي جاء من أجل تحقيق أىداف الدراسة واإلجابة عن تساؤالتيا. ويتم 
ذلك بتوصيف الميارات وتصنيفيا حسب نوعيا، وأيضًا خطوات إنجازىا 
مع النقد العممي البياني. تأممت الدراسة عمى الدراسات السابقة والكتب 

لحادي المؤلفة والوثائق المكتوبة فيما يتعمق بميارات التعميم في القرن ا
والعشرين. وتوصمت الدراسة إلى بعض النتائج، وأىميا ىي: أن ىذه 
الميارات ميمة لوجودىا في الكتاب المقرر التعميمي لتنمية ميارة التفكير 

 العميا لدى المعممين والطمبة في مرحمتي الجامعية، والمدرسية.
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Abstract: 

This study aims to identify what the skills of the twenty-

first century are, and the important frameworks related to 

these skills from the point of view of experts in teaching 

and learning and researchers in this era. the need to 

include these skills in the current curricula; To 

correspond with the development of modern educational 

skills and methods of teaching them. This study follows 

the critical descriptive approach, which came in order to 

achieve the objectives of the study and answer its 

questions. This is done by describing skills and 

classifying them according to their type, as well as the 

steps to achieve them with scientific graphic criticism. 

The study reflects on previous studies, authored books, 

and written documents regarding teaching skills in the 

twenty-first century. The study reached some results, the 

most important of which are: These skills are important 

for their presence in the textbook for the development of 

higher-order thinking skills among teachers and students 

at the university and school levels. 
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 المقدمة
يشيد العالم، منذ نياية القرن الماضي تطورات كبيرة في العديد من مجاالت 
االتصاالت والتقانة. ادت ىذه التطورات إلى تغيرات جذرية في المجتمع من جميع النواحي 

قتصادية وسائر مناحي الحياة، وأدت إلى ظيور ما يسمى الثقافية االجتماعية والسياسية واال
مجتمع المعمومات واقتصاد المعرفة ، ويشيد العالم في ىذه األيام تغيرات كبيرة في أنماط 
اإلنتاج واالستيبلك وطبيعة المعرفة وفي عبلقات السمطة، وفي جميع نواحي الحياة دون 

رات الكبيرة التي ظيرت في العالم خبلل استثناء، و يؤكد أصحاب اإلختصاص أن ىذه التطو 
العقود األخيرة قد جعمت العالم مترابطا ومعقدا، األمر الذي يتطمب ميارات خاصة لمتعامل 

 معو. 
حيث شيد القرن الحادي والعشرين تحواًل واسع المدى في النظر إلى التعميم بصفة 

العقل وليس المعرفة، وعمى كمية  عامة، والنظرة إلى كل من عبلقة التعميم بالتركيز عمى تنمية
الخبرة، وذلك ليس في إطار المعرفة وتكامميا فقط، ولكن في إطار الكونية والكوكبية، وأصبح 
ىدف التعميم ال يقتصر عمى إعداد خريج عمى دراسة وتمكن من جوانب المعرفة، ولكن إعداد 

توى المحمي فقط، ولكن خريج قادر عمى التنافس والنجاح في الحياة والعمل ليس عمى المس
 (.2009عمى المستوى العالمي )صدقي، حسن، 

في مطمع القرن الحادي والعشرين، نشرت المنظمات والكيانات االقتصادية أطر عمل 
عديدة لكفاءآت القرن الحادي والعشرين. وقد جرى اعتماد العديد من ىذه الكفاءات كأىداف 

ارات. واستخدمت المنظمات أو الكيانات تعميمية أو إصبلحية؛ لرعاية المواىب والمي
االقتصادية مصطمحات مختمفة لوصف األىداف التي يسعون إلييا، حيث استخدمت منظمة 
الشراكة من أجل ميارات القرن الحادي والعشرين بالواليات المتحدة اسم )ميارات القرن 

سنغافورة اسم الحادي والعشرين(، فيما استخدمت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ب
)كفاءآت القرن الحادي والعشرين(، واستخدم االتحاد األوربي اسم )الكفاءآت األساسية(، 

 )جيان، وآخرون، د. ت(. 
وُيعد اتجاه ميارات القرن الحادي والعشرين من أبرز االتجاىات الدولية التي تمقى 

وذلك بيدف دعم الطبلب اىتمام العاممين في الكثير من المجاالت، وخاصة الميدان التربوي، 
(، 2018في الجامعة والحياة الوظيفية من حيث إتقان كٍل من المحتوى والميارات )اليويش، 
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فتحدي القرن الحادي والعشرين إنما ىو تحٍد لبناء ىويتنا من ثقافتنا الخاصة، والمحافظة عمييا 
افظة عمى قيم ضمن التنوع الواسع لمتقاليد في المجتمعات، وفي الوقت ذاتو يجب المح

 (.2013التسامح والرحمة مع ُىويات اآلخرين وقيميم )ترلينج، فادل، 
وقد اىتمت العديد من المؤسسات والمبادرات العالمية بميارات القرن الحادي والعشرين 

 Partnership for(: الشراكة من أجل ميارات القرن الحادي والعشرين )2018)خميس، 
21st Century Skills of US)  في أمريكا، تقويم وتعميم ميارات القرن الحادي والعشرين

(Assessment of 21st Century Skills( وىو مشروع عالمي برعاية سيسكو )Cisco )
نتل ) (، وميارات وكفاءات القرن الحادي والعشرين Microsoft( ومايكروسوفت )Intelوا 

 لممتعممين في األلفية الجديدة 
(21st century skills and competencies for new millennium 

learners( والكفاءات المفتاحية لتعمم مدى الحياة ،)Key competencies for lifelong 
learning.وىو مشروع تم اقراراه من المجمس والبرلمان األوروبي ) 

وتعتبر ميارات القرن الحادي والعشرين: "مصطمح شائع االستخدام ويعني النتاج 
لمشراكة بين قطاع االقتصاد وأصحاب القرار السياسي والتربويين، من أجل بناء إطار المباشر 

فكري لمتعميم القومي بيدف تطوير وبناء نموذج لنظم التعميم من الروضة إلى نياية المرحمة 
الثانوية، وقت ُاتبع ىذا النظام في العديد من الدول المتقدمة مثل: الواليات المتحدة األمريكية 

(. وىي من الميارات المتجددة وغير الثابتة؛ ذلك 2009ا وانجمترا )صدقي، حسن، وكند
الرتباطيا بما يستجد من العصر من تطويرات وتغيرات متبلحقة في جميع جوانب الحياة، مما 

 (. 2017يستوجب عمى الفرد امتبلك ىذه الميارات لتمكنو من التكيف معيا )المصعبي، 
التعميم أن يركز عمى اتقان المواد األكاديمية األساسية  ءخبرا لذلك من الضروري عمى

(، وأن الميارات Alismail، & McGuire، 2015وتنمية ميارات القرن الحادي والعشرين )
المستقبمية لمقرن الحادي والعشرين ضرورية من أجل إعداد مواطنين فاعمين قادرين عمى 

تكون مبتكرة من أجل حلِّ المشاكل  مواجية تحديات المجتمع العالمي، وقادرة عمى أن
 المعقدة، واستخدام قوة التكنولوجيا من أجل تغيير العالم لؤلفضل.

وانطبلًقا من أىمية تنمية ميارات القرن الحادي والعشرين قامت العديد من الدراسات 
والمشروعات، وورش العمل المتخصصة بيدف الوقوف عمى مدى تضمين المناىج لميارات 
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ادي والعشرين من ناحية؛ وإلحداث التكامل بين المجاالت الدراسية المختمفة وميارات القرن الح
( ىذا ولم يتوقف االىتمام بيذه P21، 2009aالقرن الحادي والعشرين من ناحية أخرى )

الميارات عمى التعرف عمييا وتحديدىا؛ بل تعدى ذلك إلى تحميل المناىج وتقويميا لموقوف 
ه الميارات ومن الجدير بالذكر ىنا في ضوء اطبلع الباحثة عمى عمى مدى تضمينيا ليذ

بتقويم المناىج لمعرفة مدى  تالدراسات السابقة لمموضوع، وجدت أن العديد من الدراسات قام
 تضمينيا لميارات القرن الحادي العشرين، 

حيث أكدت ىذه الدراسات بمجموعيا عمى ضرورة إكساب الطمبة ميارات التعمم لمقرن 
المتنوعة، ومنيا دراسة دانيل  لحادي والعشرين وذلك من خبلل المواد الدراسيةا
)2013،(Danielle et al فاسكينموس ) ودراسةVasconcelos،C،2012 (. 

كما أكدت نتائج العديد من الدراسات السابقة عمى وجود تدني ممحوظ في تناول 
 2017  (سبحيم(،  2018جة) ميارات القرن الحادي والعشرين في المناىج؛  ومنيا: )ح

م(، حيث أشارت ىذه الدراسات  2015م(، حسن )  2013م(، الباز ) 2014م(، شمبي ) 
 جميعيا إلى أن مستوى تضمين ميارات القرن الحادي والعشرين لم يصل إلى المستوى

المنشود، وأن المناىج الحالية بشكل عام والعممية منيا مثل الفيزياء بشكل خاص ُتعاني 
القرن الحادي والعشرين، وأغفمت  قصورًا واضحًا في إعداد وتييئة المتعممين لمحياة والعمل في

دورىا عن إعداد المتعمم إعدادًا عمميًا متميزًا لمواجية تحديات ىذا القرن، كما أشارت أيضا 
اإلىتمام بميارات القرن الحادي والعشرين وتضمينيا في مناىج التعميم العام،  إلى ضرورة

 وتقديم تصورات والتوصيات المقترحة والناجحة لذلك. 
 مشكمة الدراسة:

تواجو األمة تحديات متعددة بشأن النظام التعميمي، فاألمية ال تزال ثابتة الجذور في 
األرض وتقف حائبًل دون سرعة التطور مع تطور العالم السريع، وليس باإلمكان أن تتصور 

ية، والثقافية، واالجتماعية، والسياسية دون القضاء عمى تنمية ونيضة في المجاالت االقتصاد
األمية عمى أساس خطة عممية، وعمى أساس جعل برامج األمية أداة التطور الثقافي 

(،  وييدف ىذا البحث إلى معرفة مفيوم 2018واالجتماعي والميني لممتعممين )اليويش، 
ميارات المطموبة في ىذا العالم ميارات القرن الحادي والعشرين، والتعرف عمى ما ىية ال

والمتسارع،  لغرسيا في الطمبة بيدف لمساعدتيم عمى تعزيز  مياراتيم بما يتناسب مع 
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الوظائف الجديدة في القرن الحادي والعشرين بأسموب جديد يواجو تحديات العالم الجديدة، كما 
مختمفة وتحت ييدف البحث إلى التعرف عمى األطر التي تم تطويرىا من قبل مؤسسات 

مسميات مختمفة، والمساىمة في حل تمك المشكمة المتعمقة بتقصير التعميم عن أداء ميمتو في 
إعداد طبلب مؤىمين لمعمل في الواقع الجديد في القرن الحادي والعشرين، حيث أنو ييدف 

 الى تقميل الفجوة بين التعميم والميارات التي يحتاجيا الخريجين في سوق العمل. 
جة لذلك نادت العديد من المؤسسات واآلراء بأنو يجب عمى العممية التعميمية ونتي

التعممية أن تزود المتعممين بالميارات البلزمة لمنجاح في مجتمعاتيم وعمميم في القرن الحادي 
والعشرين؛ وذلك من خبلل صوغ أطر لتحديد وتعريف ميارات القرن الحادي والعشرين، وتقديم 

تكامميما ضمن النظام التعميمي بصفة عامة، والمجاالت الدراسية األساسية  اقتراحات لكيفية
 (.2014والعممية بصفة خاصة )شمبي، 

وليذا ينبغي عمى المناىج التعميمية أن تركز عمى تدريس ميارات القرن الحادي 
 والعشرين، وتحقيق مبدأ الكفاءة في التعمم، كما يجب أن ُيمكن محتوى المناىج من استخدام
أساليب التعمم المبتكرة التي تدمج التقنية، وتدعم عمميات االستقصاء والبحث وحل المشكبلت، 
وتعزز ميارات التفكير العميا لدى الطالب، وأن تشجع عمى االستفادة من المعرفة العممية 
والميارات المكتسبة في الحياة العممية والحياة الشخصية. ومع تعدد المبادرات التي تحدثت 

ىذا، فإن الباحثة سوف تستعرض الميارات والكفاءات التي تم التركيز عمييا في األطر عن 
الرئيسية، حيث إن استعراض ىذه األطر بطريقة تحميمية من شأنيا أن تساعد في إظيار 
إيجابيات األطر المختمفة من جية، وطرح خيارات جديدة أمام مطوري المناىج التعميمية 

ءات المبلئمة لمواقع والظروف االقتصادية واالجتماعية في مختمف لتضمين الميارات والكفا
 البيئات 

 أسئمة الدراسة:
تيدف الدراسة الحالية إلى تحقيق أىداف البحث من خبلل اإلجابة عمى األسئمة 

 التالية:  البحثية
  الدراسية ما ىي ميارات القرن الحادي والعشرين الواجب توافرىا في المناىج
 ؟لتضمينيا
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  ىي التصنيفات واألطر الضروروي توافرىا من ميارات القرن الحادي  ما
 والعشرين في المنظومة التعميمية؟

 أىداف الدراسة:
الكشف عن ميارات القرن الحادي والعشرين الواجب توافرىا في المناىج الدراسية، 

 وذلك من خبلل تحقيق جممة من األىداف، تتمثل فيما يمي ذكره:
o  ميارات القرن الحادي والعشرين الواجب توافرىا في المناىج الدراسية. التعرف عمى 
o  معرفة ماىي التصنيفات واألطر الضروري توافرىا من ميارات القرن الحادي

 والعشرين؛ لتضمينيا وسائل التعميم الحضاري. 
 أىمية الدراسة:

ية بشكل تظير أىمية الدراسة في أنيا يمكن أن تعتبر إضافة نوعية لممكتبة العرب
عام، والمكتبة الفمسطينية بشكل خاص، حيث يمكن أن تسيم الدراسة في تطوير عمميات 
التفكير لدى الطبلب وميوليم نحو سوق العمل من خبلل تطوير مناىج متضمنة لميارات 

عمى حد عمم  –القرن الحادي والعشرين، وتتميز الدراسة الحالية بندرتيا في البيئة العربية 
 ن حيث تناول األطر المتعمقة بميارات القرن الحادي والعشرين.م –الباحثة 

وتسمط الدراسة الحالية الضوء عمى األطر والتصنيفات المتعمقة بميارات القرن الحادي 
والعشرين من وجية نظر الباحثين والخبراء في التعميم والتعمم في ىذا العصر، وبذلك يمكن 

حول تضمين وتوافر ميارات القرن الحادي والعشرين إفادة مصممي المناىج في تقديم نتائج 
 في محتوى المناىج الدراسية.
 مصطمحات الدراسة:

فيي مجموعة من القدرات واالستعدادات والميول : ميارات القرن الحادي والعشرين
واالتجاىات والخبرات التي تعتني ببناء شخصية الفرد وفًقا لمتطمبات القرن الحادي والعشرين، 

ميارات التعمم واإلبداع، وميارات المعمومات واإلعبلم، وميارات حياتية ومينية  وتتضمن
 (. 48م، ص  2013)ترلينج وفادل، 

وتعرفيا الباحثة إجرائًيا عمى أنيا مجموعة ميارات التعمم في القرن الحادي والعشرين 
واالبتكار،  ميارات التعمم :التي يجب أن يدعميا محتوى كتاب الفيزياء لمصف العاشر، وىي

 وميارات المعمومات واإلعبلم والتقنية، وميارات الحياة والمينة. 
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ىو الوثيقة التربوية المكتوبة التي تجسد جميع المعارف والخبرات التي  المنياج:
يتعمميا الطبلب بتنسيق المدرسة وتخطيطيا وتحت إشرافيا، ويتكون المنياج من عناصر 

 (.2000بوية و الّدراسية وأنشطة الّتعمم ثم التّقييم. )حمدان،األىداف الّتر  -أربعة رئيسة ىي:
 ميارات القرن الحادي والعشرين:

يشكل العالم المعاصر خمس متغيرات رئيسة وىي: المتغيرات المعرفية "البحثية" 
والتقنية "المعموماتية" واالقتصادية والسياسية والثقافية، ويتضمن كّل تغير منيا جداًل عممًيا 
وأيديولوجًيا، بل ويؤثر كّل منيا في اآلخر، لتشكل في النياية البيئة المحيطة لمنظام التعميمي 
ومكوناتو، وأىميا "المعمم"، وتفرض ىذه المتغيرات العالمية آثاًرا ومضامين عميقة وعديدة ذات 

عداد المعمم، ومن أبرز ىذه اآلثار: البحث والتطوير، المعمومات ية، صمة بنظم التعميم وا 
التنافسية االقتصادية، الديمقراطية والمواطنة، المعيارية والتعددية الثقافية، وىي آثار وتحديات 
عداد المعمم معرفًيا وثقافيًا ومينًيا  تمس مكونات وعناصر النظام التعميمي، وتؤثر في تكوين وا 

 (.2015)حفني، 
في القرن الحادي تعتبر ميارات القرن الحادي والعشرين ميارات أساسية ومطموبة 

والعشرين والتي يجب عمى األفراد إكتسابيا، وىي ميارات القراءة والكتابة والحساب، وىذا 
، وىي تعتبر الميارات االساسية لنجاح الفرد في حياتو، وفي ظل تطور العالم (3Rsيسمو )

ألفراد في كل جوانب الحياة، فقد توسعت ىذه الميارات، فمم يعد مفيوم األمية ينطبق عمى ا
الذين ال يجيدون القراءة والكتابة والحساب، بل أصبح يشمل األفراد الذين ال يجيدون معارف 

 (.67م، ص2015وميارات تطبيق تكنولوجيا المعمومات واإلتصاالت )الخزيم، والغامدي، 
وىناك اتفاق عمى وجود فجوة عميقة بين الميارات التي يتعمميا الطبلب في المدرسة 

حتاجونيا في الحياة والعمل في مجتمع عصر المعرفة، وعمى أّن المناىج الحالية وتمك التي ي
لم تعد تضيف خبرة جديدة تخدم جميع األطراف إلعداد الطبلب لمحياة والعمل في عالم اليوم 
المتغير، الذي يقوده التطور التكنولوجي، ونتيجة لذلك نادت اآلراء بأنو يجب عمى التربية 

بالميارات البلزمة لمنجاح في مجتمعاتيم وعمميم في القرن الحادي والعشرين، تزويد المتعممين 
وفي ىذا السياق سعت عديد من المؤسسات المعنية بالتعميم إلى صوغ أطر لتحديد وتعريف 
ميارات القرن الحادي والعشرين، واقتراح لكيفية تكامميا ضمن النظام التعميمي بصفة عامة، 

 (.2014ساسية بصفة خاصة )شمبي، والمجاالت الدراسية األ
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وقد اىتمت العديد من المؤسسات والمبادرات العالمية بميارات القرن الحادي والعشرين 
 Partnership for(: الشراكة من أجل ميارات القرن الحادي والعشرين )2018)خميس، 

21st Century Skills of US العشرين ( في أمريكا، تقويم وتعميم ميارات القرن الحادي و
(Assessment of 21st Century Skills( وىو مشروع عالمي برعاية سيسكو )Cisco )

نتل ) (، وميارات وكفاءات القرن الحادي والعشرين Microsoft( ومايكروسوفت )Intelوا 
 21st century skills and competencies for newلممتعممين في األلفية الجديدة )

millennium learners الكفاءات المفتاحية لتعمم مدى الحياة )(، وKey competencies 
for lifelong learning.وىو مشروع تم اقراراه من المجمس والبرلمان األوروبي ) 

 مفيوم ميارات القرن الحادي والعشرين:
من الميارات المتجددة وغير الثابتة؛ ذلك  -ميارات القرن الحادي والعشرين  -وىي 

تجد من العصر من تطويرات وتغيرات متبلحقة في جميع جوانب الحياة، مما الرتباطيا بما يس
يستوجب عمى الفرد امتبلك ىذه الميارات لتمكنو من التكيف مع ىذه التطورات )المصعبي، 

2017.) 
وُتعرف بأنيا: مجموعات من الميارات الضرورية لضمان استعداد المتعممين لمتعمم 

ستخدام األمثل لممعمومات والوسائط والتكنولوجيا في القرن الحادي واالبتكار والحياة والعمل واال
 (.6: 2014والعشرين )شمبي، 

وىي مجموعة ميارات التعمم الناجح في القرن الحادي والعشرين المحددة من منظمات 
شراكة لميارات القرن الحادي والعشرين وىي: التفكير الناقد وحل المشكمة، االبتكار واالبداع، 

ون في فريق، القيادة، فيم الثقافات المتعددة، ثقافة االتصاالت والمعمومات واإلعبلم، ثقافة التعا
: 2016الحوسبة وتقنية المعمومات واالتصال، المينة والتعمم المعتمد عمى الذات )سبحي، 

14.) 
( بأنيا: مجموعة الميارات التي تمزم األفراد 165م، ص2018ويعرفيا حجة )

 يمكن أن يكتسبوىا لمنجاح في التعمم والحياة. المتعممين والتي 
( بأنيا: الميارات األساسية لمنجاح ف الحياة والعمل، 3م، ص2015وترى سكوت )

، والتي Cs4وىذه الميارات ىي التفكير الناقد واإلبتكار، اإلتصال والتعاون، أو ما يعرف ب 
 يمكن تنميتيا من خبلل تدريسيا لؤلفراد.
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اكة من أجل ميارات القرن الحادي والعشرين بأنيا: مجموعة وتعرفيا منظمة الشر 
واسعة من المعارف والميارات وعادات العمل، والسِّمات الشخصية، لمنجاح في األيام الحالية 

 .(P21st، 2015والمستقبمية، وخاصة في األعمال الجماعية، والمين المعاصرة )
 أىمية ميارات القرن الحادي والعشرين:

مفيوم ميارات القرن الحادي والعشرين والتحديات التي تواجو العممية في ضوء 
التعميمية في ىذا القرن، تتضح أىمية ميارات القرن الحادي والعشرين ولعل أبرزىا ما أشار 

 (:2016ليا الحربي وجبر )
ُتمكن ميارات القرن الحادي والعشرين من إنجاز العديد من األىداف الميمة  .1

تمكنيم من المساىمة في عالم العمل، والحياة المدنية، والمشاركة الفاعمة  لدى الطبلب، حيث
 في المجتمع، وحل مشكبلتو بأسموب عممي.

تساعد ميارات القرن الحادي والعشرين الطبلب عمى فيم المواد التعميمية،  .2
ية وربطيا مًعا من أجل تنمية التفكير وبناء أفكار جديدة، واستخدام أدوات المعرفة والتقن

 لواصمة التعمم مدى الحياة.
من خبلل ميارات القرن الحادي والعشرين يصبح الفرد قادرًا عمى العيش في   .3

 بيئة تقنية أو إعبلمية، وثورة معموماتية، زلت فييا الحواجز الثقافية والجغرافية.
شجعت ميارات القرن الحادي والعشرين الطالب والمعمم ألن يصبحوا جزًءا  .4

 كير والوعي واإليجابية في التعامل مع اآلخرين.من ميارات التف
وتتضح أىمية ميارات القرن الحادي والعشرين في تحويل وتغيير أدوار الطبلب 
السمبية إلى أدوار أكثر تفاعل مع المجتمع والمدرسة والزمبلء والمواد الدراسية، وبالتالي تحقيق 

 لب.أكبر قدر من األىداف التربوية المنشودة في سموك الطا
 الحاجة لميارات القرن الحادي والعشرين:

إن الحاجة إلى ميارات القرن الحادي والعشرين ظيرت في مجموعة من الحقائق التي 
 (:2013أشار ليا )وترلينج وفادل، 

  الحاجة إلى أفراد قادرين عمى ممارسة أنماط التفكير االبداعي المختمفة
 ويتميزون باإليجابية والوعي واختصار الوقت أحياًنا.والتعاون مع زمبلئيم في بيئة العمل، 
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  أظيرت التقييمات العالمية تدني مستوى التعميم في البمدان العربية، مقارنة
( إلى 2015بالمؤشرات العالمية، كما أشار التقرير الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي )

يد الكامل لميارات القرن الحادي أىمية إعداد األجيال القادة لسوق العمل، وضرورة التحد
والعشرين التي يجب عمى الطمبة امتبلكيا، كما أشار التقرير الذي بني عمى نتائج تحميل شمل 
مائة دولة إلى وجود تباين في بعض مؤشرات العديد من الميارات بين الدول المتطورة والدول 

يجة عبلمة واضحة بأن الطمبة ال النامية لصالح الدول المتطورة، واعتبر التقرير أن ىذه النت
 يحصمون عمى التعميم المطموب من أجل النجاح في القرن الحادي والعشرين.

  ضعف ميارات الخريجين في المنطقة العربية عمومًا، ومن ضمنيا دولة
فمسطين، مما ساىم في تعميق أزمة العمالة وبخاصة مع النمو الشبابي السريع الذي تشيده 

ي أن ىناك أعدادا ىائمة من الشباب الذين يفترض بيم دخول سوق العمل، المنطقة، مما يعن
إال أن عدم امتبلكيم لمميارات البلزمة وافتقارىم لمتعميم الجيد برغم حصوليم عمى شيادات 
جامعية، ساىم كل ذلك في إعاقتيم من الحصول عمى فرص عمل ينشدونيا )شيخ العيد، 

2019.) 
  والمؤسسات والحكومية والخاصة من أن شكوى بعض الييئات والشركات

 خريجي التعميم العام والجامعي غير مؤىمين لواقع ومتطمبات سوق العمل. 
  التغيرات السريعة والتطورات التكنولوجية وشيوع مصادر المعمومات ووسائل

االتصال، فأصبح المتعمم ينمو في بيئة إعبلمية قوية يحتاج لميارات معينة توجيو ليتعامل 
بأفضل صورة ممكنة، في وقت لم تتغير في البيئة المدرسية كثيرًا بما يناسب ىذه  معيا

 المرحمة.
ىماليا، ويمكن  وظيرت الحاجة ليذه الميارات وفقا لعدة قوى ال يمكن التغافل عنيا وا 

 ( إلى:22-16م، ص2015تصنيف ىذه القوى حسب رأي )جيان واخرون، 
موم والتكنولوجيا وليا عدة قوى وىي: التغيرات الجارية اليوم في مجاالت الع .1

 العولمة، عصر المعرفة، والتطور العممي والتكنولوجي وعصر المعمومات.
التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية وذلك من خبلل عدة قوى وىي: النمو  .2

اإلقتصادي، الكفاءات المينية، التغييرات الديكوغرافية، التعددية الثقافية والبيئة والتنمية 
 دامة.المست
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 تطوير التعميم ويظير في تحسين جودة التعميم والمساواة في التعميم. .3
وترى الباحثة ىنا أن ىذه القوى تعتبر سبًبا قوًيا يدعونا إلى تطوير ميارات األفراد، 
فالتطور الذي نراه في العالم في عصرنا الحاضر في جميع النواحي المعرفية والثقافية 

طورات في التعميم، باإلضافة إلى ظيور العولمة، جميعيا أدى إلى والتكنولوجية وغيرىا من الت
 ظيور أنماط حديثة من الميارات الضرورية لؤلفراد وأىميا ميارات القرن الحادي والعشرين.

 تصنيفات ميارات القرن الحادي والعشرين:
في ظل التسارع المعرفي والتكنولوجي الذي نحياه اليوم، أصبح من الضروري أن 

ر أدوار المتعمم والمعمم في القرن الحادي والعشرين، فمم تعد ميارة الحساب والقراءة ىي تتغي
الميارات األساسية لمنجاح، بل فرض القرن الحادي والعشرين نفسو فأصبح االتصاالت 

 والتكنولوجيا والتفاعل معيا جزًءا ىامًا من أسباب النجاح عمى المستوى الشخصي والعممي. 
حثة بعض ىذه التصنيفات لميارات القرن الحادي والعشرين عمى سبيل وستتناول البا

 المثال ال الحصر:
تصنيف منظمة شراكة لميارات القرن الحادي والعشرين في الواليات  .1
 (:P 12، 2006المتحدة )

بدأ ظيور ميارات القرن الحادي والعشرين بواسطة شراكة ميارات القرن الحادي 
خبلل شراكة بين قسم التربية بالواليات األمريكية، ومجموعة من والعشرين التي أنشئت من 

(، وقد أصبحت ىذه NEAالمؤسسات التجارية مثل ميكروسوفت والرابطة القومية لمتربية )
الشراكة في الوقت الحالي من أىم قيادات تنمية وتعميم ميارات القرن الحادي والعشرين في 

 (.2018العالم )اليويش، 
شراكة ليبني عمى شقين يرتبط بشراكة المؤسسات التربوية مثل المراكز وظير مفيوم ال

البحثية والمدارس والجامعات، وبين المؤسسات والمراكز الصناعية مثل رجال األعمال 
وأصحاب المشاريع والصناعات الصغيرة وكذلك مؤسسات التكنولوجيا واالعبلم، وأيضًا أولياء 

الشق الثاني فيكون بين المدارس والجامعات التي تسعى األمور والمؤسسات المجتمعية، أما 
 (.2009لتحقيق رؤية وميارات القرن الحادي والعشرين )صدقي، حسن، 

 (:ISTE، 2013تصنيف الجمعية الدولية لمتكنولوجيا في التعميم ) .2
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( ميارات القرن الحادي ISTEحددت الجمعية الدولية لمتكنولوجيا في التعميم )
 ميارات رئيسة وىي:والعشرين في ست 

 .ميارات اإلبداع واالبتكار 
 .ميارات التواصل والتعاون 
 .ميارات البحوث وتدفق المعمومات 
 .ميارات التفكير الناقد وحل المشكبلت واتخاذ القرار 
 .ميارات المواطنة الرقمية 
 .ميارات عمميات ومفاىيم التكنولوجيا 
 (:NCREI، 2003)تصنيف المختبر التربوي لإلقميم الشمالي المركزي  .3

( ميارات القرن الحادي NCREIصّنف المختبر التربوي لئلقميم الشمالي المركزي )
 والعشرين إلى:
 .ميارات العصر الرقمي 
 .ميارات التفكير اإلبداعي 
 .ميارات االتصال الفعال 
 .ميارات اإلنتاجية العالية 

مع كبيرة من  ومن خبلل استعراض التصنيفات السابقة يتضح أنيا تتفق في مجموعة
الميارات، كالتعمم واإلبداع واالبتكار، والثقافة المعموماتية، وميارات التواصل الفعال والتعاون 
وىي ضمن ميارات الحياة والمينة. ومن خبلل اطبلع الباحثة عمى الدراسات السابقة التي 

ة شراكة تناولت ميارات القرن الحادي والعشرين، وجدت تركيزًا عمى االخذ بتصنيف منظم
 لميارات القرن الحادي والعشرين، كونيا أكثر تفصيبًل وقابمية لمتطبيق.

وليذا فإن منظمة شراكة لميارات القرن الحادي والعشرين قامت بدمج ىذه الميارات 
في ثبلث ميارات أساسية يتفرع منيا سبع ميارات يوضحيا الجدول اآلتي )ترلينج، فادل، 

2013/2009:) 
 الميارات السبعة حادي والعشرونميارات القرن ال

 ميارات التعمم واإلبداع
 التفكير الناقد وحل المشكبلت .1
 ثقافة االتصاالت والمعمومات واالعبلم .2
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 الميارات السبعة حادي والعشرونميارات القرن ال
 التعاون والعمل في فريق .3
 االبتكار واإلبداع .4

 ميارات الثقافة الرقمية
ثقافة الحوسبة وتقنية المعمومات  .5

 واالتصال

 ميارات الحياة والمينة
 والتعمم المعتمد عمى الذاتالمينة  .6
 فيم الثقافات المتعددة. .7

ويتضح من الجدول أعبله أن ميارات التعمم في القرن الحادي والعشرين ىي ثبلث 
 مجاالت رئيسة، وسبع ميارات فرعية وفقًا لمنظمة شراكة القرن الحادي والعشرين.

 عشري:وفيما يمي تفصيل لميارات منظمة شراكة لميارات القرن الحادي وال
 ميارات التعمم واالبداع:

ترتكز الميارات األساسية األولى عمى ميارات التعمم الناقد واإلبداع، وتشتمل عمى 
 (:2013/2009)ترلينج، فادل، 

 ميارات التفكير الناقد وحل المشكمة: .1
ُيعتبر التفكير الناقد وحل المشكبلت األساس الجديد لمتعمم في القرن الحادي 

 يجب عمى الطبلب في القرن الحادي والعشرين أن يكونوا قادرين عمى:والعشرين، حيث 
 من خبلل ممارسة مجموعة مختمفة من االستنباط االستنباط بفاعمية :

 )االستقراء، االستدالل، االستنتاج ... إلخ( بما يتناسب مع الموقف التعميمي.
 :كيف من خبلل تحميل الكل إلى أجزاء، ومعرفة  استخدام التفكير الكمي

 تتفاعل أجزاء من الكل مع بعضيا البعض إلنتاج مخرجات نيائية في نظم معقدة.
 :من خبلل التحميل والتقويم بفاعمية، واستخدام األدلة  اتخاذ األحكام والقرارات

وبدائل وجيات النظر، ويجمعون ويربطون بين المعمومات، ويفسرونيا ويتنبئون باستنتاجاتيم 
 نقديًا بخيرات وعمميات تعمميم. عمى أفضل صورة، ويتأممون
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 :من خبلل تحميل أنواع مختمفة من المشكبلت  القدرة عمى حل المشكالت
غير المألوفة بطرق تقميدية ومبتكرة، وتحديد وطرح أسئمة ميمة توضح وجيات نظر متنوعة 

 وتؤدي إلى وجود حمول أفضل.
 ميارات االتصال والتشارك: ( أ

بميارات االتصال األساسية مثل التحدث الصحيح، في الوقت الذي اىتم فيو التعميم 
والقراءة الواضحة، إال أن القرن الحالي يستدعي مخزونًا شخصيًا من ميارات االتصال 
والتشارك أكثر عمقًا واتساعًا لتشجيع التعميم، لذلك عمى الطبلب في القرن الحادي والعشرين 

 أن يكونوا قادرين عمى مثل:
 التعبير عن أفكارىم بفاعمية باستخدام ميارات  : من خبللالتواصل بوضوح

االتصال الشفيي والمكتوب، واإلصغاء لممعنى الغامض، واستخدام االتصال لتحقيق أىداف 
 متنوعة، واستخدام تقنيات ووسائل إعبلمية متعددة.

 :من خبلل العمل بفاعمية واحترام مع فرق متنوعة،  مشاركة اآلخرين
وصول إلى حمول وسط، واألخذ عمى عاتقيم المسؤولية في العمل وممارسة المرونة والرضا لم

 التعاوني ويعطوا قيمة لممساىمات الفردية لكل عضو في الفريق.
 االبتكار واإلبداع: ( ج

نظرًا لمتطمبات القرن الحادي والعشرين لبلستمرار في ابتكار خدمات جديدة وعمميات 
عاٍل جًدا من ميارات القرن الحادي أفضل، يجب أن تصبح االبتكارية واإلبداع في موقع 

 والعشرين، لذلك عمى الطمبة في القرن الحادي والعشرين أن يكونوا قادرين عمى:
 :من خبلل استخدام أساليب االبتكار مثل العصف الذىني،  التفكير ابتكاريًا

حسينيا والتدرج في ابتكار األفكار الجدية، وتوسيع أفكارىم الخاصة، وتحميميا وتقويميا بيدف ت
 ومضاعفة جيودىم.

 من خبلل تطوير أفكار جديدة وتنفيذىا، وتفسيرىا العمل بإبداع مع اآلخرين :
لآلخرين، واالنفتاح واالستجابة لوجيات النظر الجديدة والمتنوعة، والبرىنة عمى األصالة 

الفشل واإلبداع في عمميم، ويفيموا حدود العالم الواقعي عند تبني أفكار جديدة، والنظر إلى 
 بكونو فرصة لمتعمم، ويفيموا ان االبتكار أو اإلبداع عممية دائرية طويمة األمد.
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 :من خبلل تحويل االبتكار إلى مساىمات ممموسة ومفيدة  تنفيذ االبتكارات
 لممجال الذي سيطبق فيو االبتكار.

 ميارات الثقافة المعموماتية: .2
مسبوقة، لذلك يجب تعمم الميارات ترتكز عمى أن الجيل الشبكي سيكون لو قوة غير 

المناسبة لمعالجة الكم اليائل من المعمومات والوسائل التقنية، وتشتمل عمى المعمومات التالية: 
 (:2013/2009)ترلينج، فادل، 

 الثقافة المعموماتية: ( أ
 يجب عمى الطبلب في القرن الحادي والعشرين أن يكونوا قادرين عمى:

  من خبلل الوصول بكفاءة وبفاعمية يمياالوصول إلى المعمومات وتقو :
 لممعمومات والقدرة عمى تقويميا تقويمًا نقديًا ومتمكنا.

 :دارتيا من خبلل استخدام المعمومات بشكل دقيق  استخدام المعمومات وا 
دارة تدفق المعمومات من مصادر واسعة  بداعي في التقنية أو المشكمة التي يتناولونيا، وا  وا 

 ومتنوعة.
 اإلعالمية: الثقافة  ( ب

 يجب عمى الطبلب في القرن الحادي والعشرين أن يكونوا قادرين عمى:
 من خبلل فيم كيفية بناء الوسائل اإلعبلمية، وفحص كيفية تحميل اإلعالم :

قيام األفراد بتفسير الرسائل عمى نحو مختمف، وكيفية تضمين القيم ووجيات النظر في 
 الرسائل أو عدم تضمينيا.

 من خبلل فيم واستخدام األدوات والخصائص ت إعالميةابتكار منتجا :
 واألعراف األكثر مبلءمة لئلنتاج اإلعبلمي.

 ثقافة تثنيات المعمومات واالتصال: ( ج
 يجب عمى الطبلب في القرن الحادي والعشرين أن يكونوا قادرين عمى:

 من خبلل استخدام التقنية كأداة لمبحث والتنظيم استخدام التقنية بفاعمية :
التقويم، واستخدام التقنيات الرقمية وأدوات االتصال واالنترنت وشبكات التواصل االجتماعي و 

عمى نحو مبلئم. وفيم جوىر القضايا األخبلقية والقانونية المرتبطة بالوصول إلى تقنيات 
 المعمومات واستخراجيا.
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 ميارات الحياة والمينة: .3
 (:2013/2009وتشتمل عمى )ترلينج، فادل، 

 والتعمم المعتمد عمى الذات:  المينة ( أ
تنطمق ىذه الميارة من المقولة "إن أفضل مكان لمحصول عمى يد لمساعدتك ىو 

 نياية ذراعك"، لذلك يجب عمى الطبلب في القرن الحادي والعشرين أن يكونوا قادرين عمى:
 من خبلل وضع أىداف بمعايير ممموسة وغير إدارة األىداف والوقت :

التوازن بين األىداف قصيرة األمد واألىداف طويمة األمدة، واستخدام الوقت ممموسة، وتحقيق 
دارة عبء العمل بفاعمية.  وا 

 من خبلل مراقبة الميام وتحديدىا ووضعيا في أولويات، العمل باستقاللية :
واتقان الميارات األساسية، وااللتزام بالتعمم كعممية مستمرة مدى الحياة، والتأمل نقديًا في 

 رات الماضية لتوجيو المستقبل.الخب
 فيم الثقافات المتعددة: ( ب
  :من خبلل معرفة الوقت المناسب لئلصغاء أو التفاعل مع اآلخرين بفاعمية

 الحديث، وتوجيو سموكيم بأسموب محترم وميني.
  :من خبلل احترام الثقافات المختمفة العمل بفاعمية في فرق عمل متنوعة

فيات اجتماعية وثقافية واسعة. واالستجابة بعقمية متفتحة والعمل بفاعمية مع أفراد من خم
 ألفكار وقيم مختمفة.

ومن خبلل اطبلع الباحثة عمى مجموعة من الدراسات السابقة التي تناولت ميارات 
القرن الحادي والعشرين، وجدت اىتمام من الباحثين بدراسة ميارات القرن الحادي والعشرين، 

ت فيما بينيم، ولكن كانت جميعيا تحت التصنيفات الثبلثة سابقة غير أن ىذه الميارات تباين
 الذكر، ومنيا عمى سبيل المثال ال الحصر:

( إلى أن ميارات القرن الحادي والعشرين تتضمن الميارات 2012أشار الناجم )
 اآلتية:

: ويقصد بيا ممارسة المسؤولية الشخصية المسؤولية والقدرة عمى التكيف .1
 توى السياقات الشخصية والمتعمقة بمكان العمل والمجتمع.والمرونة عمى مس
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نشاء اتصال شفيي وكتابي ومتعدد ميارات االتصال .2 دارة وا  : ويقصد بيا فيم وا 
 الوسائط.
: ويقصد بو وضع أفكار جديدة وتطبيقيا وتوصيميا اإلبداع والتطمع الفكري .3
 لآلخرين.
المنطقي السميم في  : يقصد بيا ممارسة التفكيرالتفكير النقدي والمنظومي .4

 فيم الخيارات المعقدة واتخاذىا وفيم الصبلت البينية بين األنظمة.
: يقصد بيا تحميل المعمومات ميارات المعرفة الخاصة بالمعمومات والوسائط .5

نشائيا في ىيئة صور مختمفة. دارتيا ودمجيا وتقييميا وا   والوصول إلييا وا 
صد بيا إبراز روح العمل الجماعي : يقميارات التعامل والتعاون مع اآلخرين .6

 والقيادة والتكيف مع مختمف األدوار والمسؤوليات، والعمل بشكل مثمر مع اآلخرين.
: يقصد بيا القدرة عمى التعرف عمى المشكبلت ميارات حل المشكالت .7

 وتحميميا وحميا.
: يقصد بيا رصد االحتياجات الشخصية الخاصة بالفيم التوجيو الذاتي .8
 حديد المصادر المناسبة، واالنتقال بالتعمم من مجال آلخر.والتعمم، وت
: يقصد بيا تحمل المسؤولية مع مراعاة مصالح المسؤولية االجتماعية .9

ظيار السموك األخبلقي في كافة السياقات الشخصية والخاصة بمكان  المجتمع بشكل عام، وا 
 العمل والمجتمع.

والعشرين الحظت الباحثة وجود ومن خبلل العرض السابق لميارات القرن الحادي 
تباين بين المنظمات والشركات التي حدد ميارات القرن الحادي والعشرين، سواء في تقسيميا 
إلى مجاالت رئيسة أو إلى ميارات فرعية، وكذلك الحظت الباحثة أيًضا وجود اتفاق بين ىذه 

عند المتعمم أىميا: المؤسسات والدراسات عمى بعض الميارات األساسية التي يجب توافرىا 
 التعمم، واالبتكار، والتواصل، والثقافة. 

 المعمم وميارات القرن الحادي والعشرين:
يقع عمى عاتق المعمم مسؤولية كبيرة في تنمية ميارات القرن الحادي والعشرين لدى 
م الطبلب، وتتمثل أىم أدوار المعمم في إتاحة الفرصة لممتعممين الستخدام تكنولوجيا التعمي

والتفاعل معيا من خبلل المشاركة الفاعمة في األنشطة الصفية. واستثارة تفكير المتعممين من 
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كساب المتعممين ميارات البحث عن المعرفة  خبلل استراتيجيات تعميم التفكير المتعددة، وا 
 والعثور عمييا وتوظيفيا.

عمى اكتساب وعمى المعمم أن يكون مرشًد ومجًيا ومحفًزا ومساعًدا لممتعممين 
الميارات والخبرات بأنفسيم، من خبلل تشجيعيم عمى العمل التعاون لتحقيق النمو المتكامل 
لدت المتعممين، وكذلك عمى المعمم أن يكون قادًرا عمى عرض المعرفة في صيغة مشكبلت 
في سياق معين، ووضع ىذه المشكبلت في تصور معين كي يستطيع المتعمم أن يربط حميا 

 (.2001شمل وأوسع )شعمة، بمسائل أ
 المناىج التعميمية وميارات القرن الحادي والعشرين:

أشارت منظمة شراكة من أجل ميارات القرن الحادي والعشرين إلى مجموعة من 
التوصيات الميمة بخصوص دمج وتطوير ميارات القرن الحادي والعشرين في المناىج 

مبة وذلك من خبلل: تصميم المناىج التعميمية التعميمية لضمان تنمية ىذه الميارات لدى الط
لمفيم الواسع، والتطبيق الحقيقي لميارات القرن الحادي والعشرين، وينبغي أن تشمل المناىج 
التعميمية نماذج ألنشطة تعمم تحقق مخرجات ميارات القرن الحادي والعشرين، وكذلك استخدام 

رن الحادي والعشرين المتضمنة بيا. ويجب المعايير لتوضيح المفاىيم األساسية وميارات الق
أن تحدد المواد المنيجية )أدلة المناىج، ونماذج الوحدات( المفاىيم األساسية وميارات القرن 

 الحادي والعشرين بوضوح كأىداف لمتعمم.
وينبغي أن تكون المناىج التعميمية مصممة ومنفذة من خبلل استخدام المنيج الدمجي 

ى األداء الذي يتكامل ويتوافق مع نظام المساءلة، وربط عمميات تصميم والتقويم القائم عم
المناىج بعمميات التأمل والمراجعة لممناىج بيدف تحسين تعميم وتعمم ميارات القرن الحادي 

 (.2013والعشرين مع مرور الوقت )الباز، 
وحتى تتحقق مبادئ دمج ميارات القرن الحادي والعشرين يجب   

من األسس تتمثل في استخدام التكنولوجيا لمساعدة المتعممين عمى الوصول  مراعاة مجموعة
لممعمومات، وتحميميا، وتنظيميا، ومشاركتيا مع اآلخرين، والسماح ليم بشكل مستقل بتحديد 
األدوات التكنولوجية المناسبة لمميام التي يقومون بيا، وضرورة انخراط المتعممين في حل 

رات تفكير عميا، يطبقون فييا ما تعمموه وصواًل إلى منظورات، مشكبلت معقدة تتطمب ميا
 وحمول جديدة لممشكبلت.



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2222 آذار

 

)774 ) 
 

وكذلك يجب التأكيد عمى الفيم العميق لممحتوى، وذلك بالتركيز عمى مشروعات 
ومشكبلت تتطمب من الطبلب استخدام معموماتيم بطرق جديدة ومبتكرة، وتوسيع فيميم من 

من خبلل ربط الجانب المعرفي لممحتوى بتطبيقات من العالم خبلل التعاون مع آخرين، وذلك 
الحقيقي، وذلك من خبلل مواقف تعرض مشكبلت حقيقية ُتمكن المتعممين من رؤية كيف 
يرتبط تعمميم بحياتيم وبالعالم من حوليم؟ فالعمل الذي يطمب منيم القيام بو يجب أن يكون 

 أصيبًل ومرتبطًا بالحياة الواقعية ويعكسيا.
 لتحديات التي تواجو العممية التعميمية وخصوًصا في القرن الحادي والعشرين:ا

( إلى أن العممية التعميمية تواجو تحديات فرضتيا 2001أشار روفائيل ويوسف )
التطورات الحادثة في القرن الحادي والعشرين، والتي تمثمت في التحدث الثقافي والفكري، من 

معرفي والثقافي الذي سببو التطور التكنولوجي، ونمطية خبلل التطور اليائل في الكم ال
وتقميدية التعميم، والتي تتنافى مع الحداثة التي تواكب القرن الحادي والعشرين، والثورة 
التكنولوجية التي فرضت نفسيا بقوة وأصبحت متحكم رئيس في حياة الطالب والمعمم، إضافة 

ادة السكانية اليائمة في المجتمعات العربية، وكذلك إلى التغير االجتماعي المتسارع، بسبب الزي
 مواجية العنف والتطرف واإلرىاب، والتصدي لممشكبلت العالمية.

( إلى أننا نواجو العديد من التحديات التي فرضيا 2013وقد أشار ترلينج، فادل )
ارسة القرن الحادي والعشرين، والتي تمثمت في: االندفاع المطمق لعقود من الزمن في مم

التدريس المعتمد عمى نقل المعرفة بشكل مباشر يعتمد عمى التمقين والحفظ، وتجاىل قياس 
ميارات القرن الحادي والعشرين، وتفضيل أولياء األمور إلى طرق التدريس التي تعمموا من 

 خبلليا.
وىدفت بعض الدراسات السابقة إلى قياس ميارات القرن الحادي والعشرين لدى 

إلى التعرف  (Ahonen & kinnunen، 2015) ىدفت دراسة أىونين وكيونين الطمبة، حيث
عمى الميارات التي يحتاجيا الطمبة في المستقبل من ميارات القرن الحادي والعشرين، وكشفت 
النتائج أن الذكور يقدرون الميارات التقنية أكثر، في حين أن اإلناث يصنفن الميارات 

ظيرت نتائج الدراسة أن أكثر الميارات التي يحتاجيا الطمبة االجتماعية بدرجة أعمى. كما أ
ىي ميارات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وتأتي بالمرتبة الثانية ميارات الحياة والعمل؛ 
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 ومنيا: الميارات االجتماعية والتعاون. واتفقت دراسة أونجردوانج وكانجانوس وتويباي
(Onggardwanich، Kanjanawasee & Tuipae، 2015) 

في ذلك حيث أظيرت النتائج أن ميارات الحياة والمينة تعتبر األكثر أىمية من  
ميارات القرن الحادي والعشرين التي تعمل عمى إكساب الطمبة المرونة، والقدرة عمى التكيف 

ة. والمبادرة والتوجيو الذاتي والميارات االجتماعية والقيادة والمسؤولية وغيرىا من ميارات الحيا
قياس  (Sukor، Osman، Abdullah، 2010) وفي نفس اإلطار استيدفت دراسة سوكر

ميارات القرن الحادي والعشرين في الكيمياء، ومقارنة مستوى الطبلب تبعا لحالتيم االجتماعية 
واالقتصادية، وأظيرت النتائج أن الطبلب ذوي الحالة االجتماعية واالقتصادية العالية حققوا 

 مقارنة بأقرانيم من المستوى االجتماعي واالقتصادي المنخفض. مستوى أعمى
( Osman، Soh & Arsad، 2010بينما جاءت دراسة دراسة عثمان وسوه وأرسد )

إلى الكشف عن العبلقة بين ميارات القرن الحادي والعشرين واتجاىات طبلب المرحمة الثانوية 
في والية سيبلن جور اتجاه تعمم الفيزياء. وكشفت نتائج الدراسة عن أن اتجاىات الطبلب 
نحو الفيزياء جاءت في مستوى عاٍل، ولكن تصوراتيم عن تعمم الفيزياء جاءت بمستوى 

اك عبلقة ايجابية كبيرة وقوية بين ميارات القرن الحادي والعشرين واتجاىات ضعيف، وأن ىن
التي  (Hilton، 2010)الطبلب نحو تعمم الفيزياء. واتفقت مع ىذه الدراسة دراسة ىيمتون 

استيدفت الكشف عن العبلقة بين التربية العممية متمثمة في معايير العموم، وميارات القرن 
بلل تنفيذ عدة ورش عمل، وكشفت النتائج عن وجود تداخل بين الحادي والعشرين من خ

متوسط الميارات ومعايير الواليات التسع، واستنتجت الدراسة أن وجود الميارات في المعايير 
 ال يضمن تحققيا في الواقع.

الكشف عن آلية دمج ميارات  (Duran، et al، 2011) وأخيرًا جاءت دراسة ديوران
رين في تدريس العموم، وأظيرت النتائج تحسن مشاركة وتعاون الطبلب القرن الحادي والعش

بشكل إيجابي مما جعل بيئة التعمم أفضل، وأيضًا أن ىذه األنشطة تحقق نتائج قوية عندما 
 تقدم خبلل اليوم أو األسبوع األول من الفصل الدراسي.

عشرين اىتمام ويتضح من الدراسات السابقة التي تناولت ميارات القرن الحادي وال
الباحثين بتقويم وتطوير المناىج التعميمية في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين، حيث 

؛ 2018تناولت العديد من الدراسات منيج العموم بشكل عام مثل دراسة كل من: )حجة، 
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(. وفي 2013؛ الباز، 2014؛ شمبي، 2016؛ سبحي، 2017؛ خميس، 2018المنصور، 
(، وفي الرياضيات جاءت دراسة الحزيم 2019جاءت دراسة شيخ العيد ) تخصص التكنولوجيا

( قياس ميارات Sukor، Osman، Abdullah، 2010(، وىدفت دراسة )2016والغامدي )
( الكشف عن Duran، et al، 2011القرن الحادي والعشرين في الكيمياء، وىدفت دراسة )

 س العموم.آلية دمج ميارات القرن الحادي والعشرين في تدري
 النتائج:  

بعد استعراض بعض األطر لميارات القرن الحادي والعشرين، والميارات التي  
اشتممت عمييا ىذه األطر، يمكننا التوصل الى أن التغيرات اليائمة التي ظيرت في العالم 
بسبب تطورات التكنولوجيا واالتصاالت، وجيت األنظار نحو عالم المعرفة واإلقتصاد. اذ 

ت المعرفة ىي جزء ال يتجزأ من الحياة االقتصادية وأصبحت تكنولوجيا المعمومات ىي أصبح
أساس النمو االقتصادي ، وليست رؤوس األموال، إال أن الوصول الى عالم المعرفة يمزم  
بتحديات جديدة تتمحور حول نوعية التعميم الذي يمكن أن يساعد في إيجاد مجتمع المعرفة 

نجد أن ىناك قفزة كبيرة نوعية في األىداف التربوية، وفي الميارات التي المرغوب فيو، لذلك 
 يحتاجيا الطبلب في العالم المتسارع الحالي.

حيث نجد أن ىناك إجماع عالمي عمى وجود حاجة ضرورية إلى أنواع جديدة من 
الميارات يجب تواجدىا في المرحمة الحالية وذلك لوجود تحوالت عمى المستوى العالمي 
وتطورات غير مسبوقة في مجال التكنولوجيا، والتي أوجدت واقع جديد من العولمة، والتحول 

جميع الميارات التي يحتاجيا الئلقتصادي الصناعي إلى االقتصاد المعتمد عمى المعرفة، وان 
الفرد لمنجاح في الحياه والعمل في القرن الحادي والعشرين من ميارات التعمم واإلبتكار، 

المينة والحياة، وميارات الثقافة المعموماتية والتكنولوجيا، لذلك وجب التأسيس ليذه ميارات 
الميارات خبلل مراحل التعميم، ويعتبر المنياج بجميع عناصره ىو أحد األسس الميمة في 

،وال يمكن إيجادىا إال عن طريق إحداث ثورة جديدة في رسم شخصية الفرد وبناء ىيكمتيا
يات التعميم وأساليب التدريس بما يساعد عمى توفير طبلب بمواصفات التعميم تطور محتو 

 .جديدة يستطيعوا من خبلليا التصدي لتحديات العالم التي أوجدتيا العولمة
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ونجد أن شخصية الفرد المتكاممة تحتاج لمنيج متكامل، لذلك وجب دمج الميارات 
ونجد أن ىناك عبلقة طردية بين الغائبة بما يتماشى مع مقتضيات مصمحة الفرد والمجتمع، 

 ميارات القرن الحادي والعشرين وميارات التفكير التأممي والفيم العميق لدى الطبلب.
ومن ىنا نجد أنو ال بدَّ من اإلىتمام بيذه الميارات من خبلل كافة المراحل التعميمية 

بميارات القرن العممية ويجب عمل دورات تثقيفية وخصوًصا لممعممين من أجل زيادة وعييم 
الحادي والعشرين وتعريفيم ما يتناسب مع تطور المواد العممية في الدول المتقدمة بيذا 
المجال، وأيضا اإلىتمام بتوفير بيئة تعميمية مناسبة لتنمية ىذه الميارات لدى المعممين 

 والطبلب عمى حد سواء، لموصول إلى مستوى عممي وعقمية ناضجة.
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