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 : الدراسة ملخص

 و االجتماعي الواقع مع لتتوافق النوعية و جودة من عالي مستوي علي التعليمية النظم بناء أصبح
 ذلك في مدركة ، األمم و الحكومات معظم لدي عليا أولوية العشرين و الحادي القرن في االقتصادي

 القوي و السريع التأثير خاصة و الجامعي قبل التعليمي النظام تواجه التي الحالية التحديات حجم
 كل ، تجارية كسلعة تقديمه و التعليم علي التسويقي الطابع شيوع و ، المعلومات و االتصاالت لتكنولوجيا

 المتعلمون يحتاجها التي المهارات في النظر إعادة التعليم و التربية عن المسئولون من يتطلب هذا
 .العصر هذا في العمل و للحياة مناسبا   إعدادا   إلعدادهم

 القرن الجامعي قبل التعليم مرحلة معلمو يمتلكها أن ينبغي التي المهارات أهم أن الدراسة أظهرت و
 التحديات ضوء في المعرفة مجتمع لبناء سعيا   المعرفة و االقتصاد عصر لولوج العشرين و الحادي
 ، الحياتية المهارات إدارة ، للتفكير العليا المهارات تنمية:  في تتمثل التربوية النظم تعيشها التي المتعددة

 منظومة إدارة ، التعليم فن إدارة ، التعليم تكنولوجيا إدارة ، المعرفي االقتصاد دعم ، الطالب قدرات إدارة
 و المعرف استخدام في تتمثل العشرين و الحادي القرن مهارات أهم أن الدراسة أظهرت وكذلك ، التقويم

 بشكل التكنولوجيا استخدام ، تفاعلي بشكل النصوص و الرموز استخدام ، تفاعلي بشكل المعلومات
 .فريق في التعاون و العمل ، تفاعلي

. 
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  -: المقدمة

 بيئته في التغيرات من العديد يقدم وهو التعليمية األنظمة ولها بها تقوم التي األساسية المادة اإلنسان يعتبر
 وفي التعليمية األنظمة في مستمرة تغيرات تحدث وبذلك البيئة هذه في تحدث التي الكثيرة بالتغيرات وتتأثر

 الحادي القرن في وخصوصا التعليمية األنظمة مع كثير تتبادل التي المحيطة المجتمعية األوضاع
 الجامعي التعليم قبل ما مرحلة خاصة التعليمية العملية في التطورات من الكثير شهد والذي والعشرين
 الدور تلعب فهي البناء لهذا األساس وهي كله التعليمي البناء قاعدة الجامعي قبل التعليم مرحلة وتعدي
 المجتمع هذا تطوير و المجتمع حياة استمرار على بكفاءة العمل يستطيع الذي اإلنسان بناء في الرئيسي
 علي ننوه أن علينا يتعين فيه شك ال مما إذا والرفاهية السعادة من كبير قدر المجتمع هذا ألفراد وتحقيق

 المرحلة هذه تحتل ثم ومن عليها تكون التي الحالة على البناء هذا فساد أو البناء هذا صالح يتوقف أن
 للمسائل الدراسة عند الفكر ساحة على المطروحة األولويات سلم على هاما موقعا تواجهها التي والتحديات
 .المجتمع بمستقبل المتعلقة

 (2991. الشاذلي صبري)

 التي األعراض من الكثير وجود والعشرين الحادي القرن في الجامعي قبل ما التعليم مرحلة في ويالحظ
 كبير عدد وسجلتها اليومية الحياة وقائع على السلبية انعكاساتها لها أصبح حقيقية أزمه هناك بأن توحي
 القرن في المرحلة هذه في التعليم مشكالت موضوع تناولت التي والمقاالت البحوث و الدراسات من جدا

 العصر هذا في ظهرت التي الحديثة والتقنيات المرحلة هذه تعالج التي واالستراتيجيات والعشرين الحادي
 ما التعليم بمرحلة لحقت التي القصور هذه لعالج واالستراتيجيات والتقنيات الخطط هذه استخدام وكيفية
 ما من المرحلة في منها تعاني التي المشكالت من العديد وجود إلى الدراسات هذه خسرت الجامعي قبل
 مشكالت مواجهة إلى ماسة حاجة في الجامعي قبل التعليم نظام أوضاع أن على يؤكد العام الرأي خلق
 القرن مهارات خاصة المستكشفة والمهارات العملية واالستراتيجية الحديثة التطورات ظل في جذري بشكل

 (1002.يوسف.عمار. )والعشرين الحادي
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 الباحثين و العلماء على كان اإلنسان حياة في كبيرة أهمية الجامعي قبل ما التعليم لمرحلة كان ولما
 هذه مشكالت حل على والعمل  قوة من لهم  أوتي ما بكل المرحلة هذه مشكالت أمام يقفوا أن والتربويين
 وذلك والتنفيذية االستراتيجية وخططه التعليم سياسات في المستمر التخبط إلى أدت بالتأكيد التي المرحلة

 وكثرت والعشرين الحادي القرن وبداية العشرين القرن نهايات من األخيرة الفترة  شهدته ما بسبب كان
 طالت التي واالستراتيجيات والسياسات والتعديالت والعشرين الحادي القرن في حدثت التي التغيرات
 تعتبر هذه أن على التنويه وينبغي التعليم بمرحلة المتعلقة العامة األهداف و التفصيلية األمور و المبادئ
 إجباريا طرق في السير علينا تفرض دائما العصر تحديات ألن  التحدي هذا لمواجهة جدا طبيعية نتيجة
 نستعمله شيء كل في والتقنيات الحديثة التكنولوجيا استخدام والعشرين الواحد القرن سمات من كان ولما
 المعلومات تقنيات  تتعلق التي واالستراتيجيات الحديثة التقنيات ندخل أن علينا لزاما كان يوميا

 (1009.حجاج. )خاصة الجامعي قبل ما التعليم مرحلة و عامة التعليم مرحلة إلى واالتصاالت

 

  -: الدراسة أهمية

 في العصر حديث في الموضوعات هذه أن خاصة  موضوعات عدة في الدراسة لهذه األهمية لنا تظهر
 والوزارات الحكومات نظر وتحت  األعين نصب بين يكونوا وخطته واستراتيجياته بالتعليم يتعلق ما كل
 والذي والعشرين الحادي القرن في خاصة التحديات ومواجهة العصر مواكبة إلى  تسعى الدول كل الن

 وفيما المحور هذا في األهمية وتبدو  والمعلومات االتصاالت تقنيات و  التكنولوجيا من الكثير فيه ظهرت
 واالستفادة الحديثة التعلم أنظمة في والعشرين الحادي القرن مهارات واستكشاف استراتيجيات بوضع يتعلق
 الزم مدخل به يوجد الذي األمر هو بدون عليها تسير التي المتنوعة للتعليم االستراتيجية الخطة من

 الالئق المكان ارتقائي في ويساعد عترتي من بالمجتمع ينهض منشود تعليم نظام لبناء  ضروريا تمهيدا
 أوضاع وتردى الجامعي قبل التعليم حالة تطلبه مضافة علمية قيمة ذا بحثيا مطلبا يشكل كما حضاريا به

 و الحالية المرحلة في المجتمعية األوضاع مقتضيات إلى باإلضافة مستقبال وطموحاته وأهدافه حاليا
 .المقبلة
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- : الدراسة أهداف

 وهي أال والعشرين الحادي القرن في توجد التي المهارات استكشاف بتحليل القيام البحث يستهدف
 المهارات هذه مزايا عن الكشف ومحاوالت الجامعي قبل ما التعليم بمرحلة الخاصة المهارات

 األسس استيفاء ومدى الجامعي قبل ما التعليم مرحلة في القصور لعالج المشابهة واالستراتيجيات
 على المهارات هذه ارتكاز مدى جليا لنا وتظهر للتعليم االستراتيجية الخطة ببناء المتعلقة العلمية والشروط
 المجتمع بهذا ارتباطها ومدى والخارجية الداخلية التعليمية بالعوامل والمختصر الدقيق العلمي األسلوب
 في الطالب يتعلمها التي المهارات بين عميقه فجوه وجود على اتفاق هناك أن على البحث هذا ويستهدف

 التي المجتمعات في وخاصة المعرفة عصر مجتمع في والعمل الحياة في يحتاجونها التي وتلك مدرسة
 في والمعلومات االتصاالت تقنيات باستخدامها الخاصة التعديالت عليها أدخلت و التعليم نظم  استحدثت

 تعود لم الحالية المناهج أيضا البحث ويستهدف الجامعي قبل ما التعليم مرحلة في وخاصة التعليم نظم
 .والعشرين الحادي القرن  في والعمل للحياة الطالب إعداد كيفيه

 

- : الدراسة مشكلة

 التقليدية واألساليب المعلمون يضعها التي المناهج في الواضح القصور في الدراسة مشكلة لنا تظهر
  وعدم الجامعي التعليم قبل ما مرحلة طالب خاصة للطالب التدريس في المعلمون يستخدمها التي البدائية
 مهارات تحديد إلى حاجة في نحن وذلك والعشرين الحادي القرن مهارات مع والمناهج المهارات هذه اتفاق
 لمواجهة وذلك الجامعي قبل ما التعليم مرحلة في خاصة  التعليم مراحل في والعشرين الحادي القرن

 قبل ما والتعليم األساسي التعليم في خاصة هامة المهارات هذه ألن والعشرين الحادي القرن تحديات
 بمهارات باالهتمام البدء فإن المتعلمين لدى العلمية المهارات لتنمية األولى اللبنات تمثل ألنها الجامعي

 .المتعلمين عند والمهارات اإلبداع تنمية على العمل بدء في األمثل السبيل يكون قد المرحلة هذه
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  -: الدراسة حدود

 : الزمانية الحدود 

 األهم المرحلة لكونها نظرا وذلك الجامعي قبل ما التعليم لمرحلة المناسبة والعشرين الحادي القرن مهارات 
 المتعلمين لدى المهارات هذه بناء خاللها من ينبغي التي و عامة التعليم من األساسية والمرحلة

 : الموضوعية الحدود 

 األساسية المرحلة تمثل التي الصفوف ألنها نظرا الثانوي والتعليم اإلعدادي والتعليم األساسي التعليم
 .للتعليم

 

 :الدراسة مصطلحات

 : والعشرين الحادي القرن مهارات 

 وفقا الفرد شخصية ببناء تعتني التي والخبرات واالتجاهات والميول واالستعدادات القدرات من مجموعة
 ومهارات واإلعالم المعلومات ومهارات اإلبداع و تعلم مهارات وتتضمن والعشرين الحادي القرن لمتطلبات

 (1022. وفادل ترلينج. )ومهنية حياتية

 :الجامعي قبل ما التعليم  مرحلة

 . الثانوية والمرحلة اإلعدادية والمرحلة االبتدائية المرحلة من كل تضم التي المرحلة هي 

 

 

 



 

                           ISSN: 5798-2663     (AJSP    )Arab Journal for Scientific Publishing 

 

  -: السابقة الدراسات

 (:1009) ستاندر دراسة - 2

 .والعشرين الحادي القرن مهارات أجل من الشراكة مؤسسة: الدراسة عنوان

 :الدراسة هدف 

 والعشرين الحادي القرن في والعمل والحياة الدراسة في النجاح أن مؤداه افتراض إلى الدراسة هذه هدفت 
 خالل ومن والعشرين الحادي القرن مهارات وخاصة المهارات من كبير قدر الطالب  امتالك يتطلب
 المربين يساعد تنفيذيا دليال والعشرين الحادي القرن مهارات أجل من الشراكة أصدرت عمل ورشة

 التنمية، التقييم، المعايير،) هي عناصر خمسة الدليل تضمن المهارات هذه تنمية على القرار وصانعي
 (.التعلم وبيئات التدريس، وطرق المناهج المهنية،

- : الدراسة نتائج

 :هي والعشرين الحادي القرن مهارات تنمية على الموهوبين لمساعدة نتائج خمس الدليل وقدم 

 .األساسية الدراسية المواد معايير في والعشرين الحادي القرن مهارات دمج* 

 تتناسب التي األماكن في األساسية الدراسية المواد معايير في والعشرين الحادي القرن موضوعات دمج* 
 .معها

 .دراسي مجال كل داخل العمق على تؤكد معايير بناء* 

 .المعايير في مناسبا ذلك يكون حيثما والعشرين الحادي القرن وأدوات وثقافة تكنولوجيا دمج* 

 .إليها الوصول ويمكن مفيدة المعايير جعل* 
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-  :الدراسة توصيات

 ممارسات تعكس أن يجب فعالة والعشرين الحادي القرن معايير تكون لكي أنه على الدراسة وأكدت هذا*
 .اليوم عالم من واقعية

 (:1009) ديدة دراسة – 1

 : الدراسة هدف

 .والعشرين الحادي القرن مهارات أطر مقارنة إلى الدراسة وهدفت

 

 :الدراسة تساؤالت

 إطار؟ كل في التفرد وما بينهم؟ المشترك وما البعض؟ بعضها عن األطر هذه تختلف كيف*

  

 :الدراسة نتائج

 :من لكل والعشرين الحادي القرن مهارات إطار تحليل إلى الدراسة توصلت 

 . المركزي الشمالي لإلقليم التربوي المختبر*

 .االقتصادية والتنمية التعاون منظمة إطار* 

 . والعشرين الحادي القرن مهارات أجل من الشراكة إطار* 

 .والجامعات للكليات األمريكية الجمعية إطار* 
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 أن إال  مشتركة األطر هذه عليها تقوم التي المحاور معظم أن من الرغم على أنه إلى الدراسة وتوصلت 
 وهو وتفصيال تنظيما األكثر هو والعشرين الحادي القرن مهارات أجل من الشراكة أعدته الذي االطار
 .المناهج في  األطر هذه دمج بكيفية اهتم الذي اإلطار

 

 (.1020) هيلتون دراسة – 2

 :الدراسة هدف

 الحادي القرن ومهارات العلوم معايير  في ممثلة العلمية التربية بين التقاطع الكتشاف الدراسة تهدف 
 .والعشرين

 :الدراسة أسئلة

 : سؤالين على الصدد هذا في العمل ورشة ركزت

 إليها يهدف التي والمعارف المهارات و والعشرين الحادي القرن مهارات بين التداخل مناطق هي ما*
  العلمية؟ التربية

 والعشرين؟ الحادي القرن مهارات تطوير خاللها من يمكن التي بالمجال الخاصة السمات هي ما*

 

 : الدراسة عينة

 في الستخدامها عناصر إلى المهارات تعريفات تقسيم تم فقد واليات تسعة على الدراسة عينة تطبيق تم 
 .خماسي مقياس خالل من التقييم
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- : الدراسة نتائج

 مع التسع الواليات معايير بين المهارات بين متوسط تداخل هناك أن منها نتائج إلى الدراسة توصلت وقد 
 المهارات وجود أن من الدراسة حذرت وقد هذا والية كل معايير بين المهارات على التركيز في االختالف

 .الواقع في تحققها يضمن ال المعايير في

 :  الدراسة توصيات

 . الواقعية التدريس وممارسات المعايير بين العالقة دراسة منها للدراسة التوصيات من مجموعة إلى انتهت 

 

 (:1022)  عثمان دراسة – 4

 

 :الدراسة هدف

 أهداف مجاالت عليه تكون أن ينبغي ما على الخبراء إجماع إلى للوصول محاوله وبعد الدراسة هدفت 
 التفكير مهارات إلى الوصول إلى الدراسة هذه هدفت والعشرين الحادي للقرن المناسبة العلوم وتعلم تعليم

 .الحالية الماليزية الثانوية العلوم مناهج في دمجها ينبغي التي والعشرين الحادي القرن في األساسية

 

 :  الدراسة أسئلة

 مناهج في دمجها ينبغي التي والعشرين الحادي القرن في األساسية التفكير مهارات إلى الوصول كيفية
 الحالية؟ الماليزية الثانوية العلوم
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 :الدراسة منهج

 تكون أن إلى تحتاج التي المهارات هذه من العناصر تحديد بهدف الوصفي المنهج الدراسة استخدمت 
 إجماع إلى للوصول  دورتين خالل من  دلفاي أسلوب استخدم ثم العلوم وتعليم المناهج في متكاملة
 .اآلراء

 :  الدراسة نتائج

 .والعشرين الحادي القرن في الماليزية العلوم مناهج آثار عن النتائج أسفرت

 

 (:1021) روبرت دراسة – 5

 :  الدراسة هدف

 بتحديات وعالقتها والعشرين الحادي القرن لقدرات الضرورية القدرات وصف إلى الدراسة هذه هدفت 
 .القرن

 :  الدراسة نتائج

 القادم الجيل فإن بفاعلية والعشرين الحادي القرن تحديات مواجهة اردنا اذا انه إلى الدراسة وتوصلت 
 :يمتلك أن يجب

 . الكلى التفكير*  .                                             الناقد التفكير مهارات*

 .االبتكار.                                                    *العلمي االستدالل*

 . التخيل*
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 : p(21. 2011) دراسة – 2

 : الدراسة هدف

 خرائط إعداد إلى الدراسة هذه هدفت المناهج في والعشرين الحادي القرن مهارات دمج كيفيه نفهم ولكي
 :وتضمنت األساسية المواد بين التقاطعات توضح التي والعشرين الحادي القرن مهارات

  اإلنجليزية اللغة*                                               االجتماعية الدراسات*

  العلوم*                                                         الرياضيات*

  العالمية اللغات*                                                           الجغرافيا*

 والعشرين الحادي القرن مهارات*                                                              الفنون*
 .عشر الثاني الصف حتى الحضانة من التعليم مراحل في

 

 :  الدراسة نتائج

 المواد تمثل التي و بالتعليم المهتمة المنظمات والعشرين الحادي القرن مهارات أجل من الشراكة  دعت 
 من أكثر استغرقت اجتماعات خالل ومن ذلك على للوقوف عمل ورش في لالشتراك األساسية الدراسية

 المهارات هذه دمج كيفية بأمثلة القرار وصانعي والمدراء و المعلمين زودت  التي الخرائط هذه نتجت عام
 .المختلفة الدراسية المواد في

 

- (: 1021) دارلين دراسة -  7

 : الدراسة هدف 
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 والعشرين الحادي القرن مهارات الطالب يتعلم حتى أنه مؤداه افتراض على وقامت الدراسة هذه هدفت  
 نقل على تركز التي التقليدية المحاضرات وان قبل من نفعله  كنا عما مختلف بشكل  لهم ندرس أن يجب

 قياس على تركز التي التقويم طرق عن أيضا يتوقف أن ويجب ذلك تحقيق يمكنها ال للطالب المعرفة
 .الحقائق تذكر

 :  الدراسة نتائج

 يمكن وكيف والعشرين الحادي القرن مهارات من علوم دروس تسعة الباحثون أعد الدراسة هذه وفي 
 التي بالمهارات الطالب تزويد في الدروس هذه فاعلية الدراسة أثبتت وقد المهارات هذه تناول للتربية
 .تنميتها إلى هدفت

 

   -(: 1021) جروبر دراسة – 8

  : الدراسة هدف

 أنشطة في الطالب انخراط خالل من والعشرين الحادي القرن مهارات تنمية كيفية إلى الدراسة هذه تهدف 
 .البيولوجي معمل في االستقصاء  على قائمة

 

  : الدراسة نتائج

 التخطيطية والرسوم التعاوني التعلم مجموعات خالل من وذلك تقليدية غير علمية أنشطة كتاب إعداد تم  
 تنفيذ على المعلمين تدريب عمل ورش خالل ومن القمح جنين من DNA استخالص عن المناقشة و

 والمهارات بالمعرفة الطالب تزويد على تساعد االستراتيجيات هذه أن المعلمون وجد وقد األنشطة
 .والعشرين الحادي القرن في والعمل الحياة في للنجاح الضرورية
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  -: النظري االطار

 .والعشرين الحادي القرن مهارات:  األول المبحث

 .المركزي الشمالي لإلقليم التربوي المختبر:  األول المطلب

 .االقتصادية والتنمية التعاون منظمة:  الثاني المطلب

 .والعشرين الحادي القرن مهارات أجل من الشراكة:  الثالث المطلب

 .والجامعات للكليات األمريكية الجمعية:  الرابع المطلب

 

 .والعشرين الحادي القرن مهارات : األول المبحث

 تم والتي والعشرين الحادي القرن لمهارات المتنوعة المفاهمة األطر من بعدد التعليم مجال يحتوي 
عدادها عليها والعمل تنظيمها  :  المثال سبيل على ومنها ومتنوعة مختلفة جهات قبل من وا 

 المطلب وهو المثال سبيل على أيضا ومنها المركزي الشمالي لإلقليم التربوي المختبر األول المطلب
 القرن مهارات أجل من الشراكة الثالث المطلب وهو أيضا ومنها االقتصادية والتنمية التعاون منظمة الثاني
 .والجامعات للكليات األمريكية الجمعية الرابع المطلب وأخيرا والعشرين الحادي

 

 : األول المطلب 

 .المركزي الشمالي لإلقليم التربوي للمختبر والعشرين الحادي القرن مهارات إطار 

 

 خالل من وذلك والعشرين الحادي القرن مهارات إلى المركزي الشمالي لإلقليم التربوي المختبر توصل
 هذا في السابقة األدبيات من مجموعة مراجعة العمليات هذه تشمل العمليات من لمجموعة استنباطه
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 المعلومات شبكة جيل خصائص بالتحليل تناولت التي األبحاث نتائج مراجعة بل فحسب هذا ليس المجال
 المطلوبة العاملة القوى على تعود التي الخصائص من بعض تناولت التي التقارير مراجعة ذلك على وزد
 تم إليه توصل لما ووفقا التربوية اآلراء استطالعات بعض إلى باإلضافة والعشرين الحادي القرن في

 :وهم رئيسية مجموعات أربعة إلى والعشرين الحادي القرن مهارات تقسيم

 :الرقمي العصر مهارات - 2

 على القدرة عن تعبر فهي المعرفة مجتمع في والعمل للحياة بالنسبة جدا ضرورية المهارات هذه تعتبر 
نتاجها المعلومات إلى وصوال والشبكات الرقمية والتكنولوجيا االتصال أدوات  استخدام دارتها وتقويمها وا   وا 
 :.وهي النقاط بعض على وتشتمل

 االقتصادية الثقافية*                                                         األساسية الثقافة*

  المتعددة الثقافات فهم*                                                            العلمية الثقافة*

 الكوني الوعي*                                           والمعلوماتية البصرية التقنية*

 :اإلبداعي التفكير مهارات  - 1

  -: على القدرة تشمل التي المهارات من اإلبداعي التفكير مهارات تعتبر  

  التكيف*                                                            التعقيد إدارة*

  المخاطر تحمل*                                                         الذاتي التوجيه*

  العليا التفكير مهارات*                                                        االستطالع حب*

 السليم التفكير*                                                                 اإلبداع*
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 : العالية اإلنتاجية  مهارات - 2

 :على تشتمل التي المهارات من العالية اإلنتاجية مهارات تعتبر 

  األولويات تحديد مهارات*            النتائج تحقيق إلى وصوال واإلدارة التخطيط مهارات*

نجاز المشكالت وحل والتعاون للتواصل الواقعي العالم في التكنولوجية لألدوات الفعال االستخدام و*  وا 
 .المهام

 :الفعال االتصال مهارات  - 4

 :على تشمل التي المهارات من الفعال االتصال مهارات تعتبر  

  التفاعلي االتصال مهارات*                                       فريق في العمل مهارات* 

 الشخصية المسؤولية والمهارات*                                             الشخصية المهارات*
 . والمدنية واالجتماعية

 

 :الثاني المطلب

 .االقتصادية والتنمية التعاون لمنظمة والعشرين الحادي القرن مهارات اطار 

 تعريف برنامج على األولى المبادرة وتشتمل مبادرتين خالل من إطارها المنظمة  وضعت 1005 عام في 
 أن على التنويه وينبغي الطالب لتقييم الدولي البرنامج على تشتمل الثانية المبادرة أما المهارات وتحديد

 االقتصادية والتنمية التعاون منظمة وقسمت الثانية للمبادرة النظري اإلطار تعتبر األولى المبادرة هذه
 :هي رئيسية مجاالت ثالثة إلى والعشرين الحادي القرن مهارات
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 :وتتضمن تفاعليا األدوات استخدام:  أوال 

  تفاعلي بشكل التكنولوجيا استخدام*                                                   اللغة استخدام*

 تفاعلي بشكل والرموز النص باستخدام*                 تفاعلي بشكل والمعلومات المعارف استخدام*

 

 :وتتضمن متباينة مجموعات في التفاعل:  ثانيا 

 

 الصراعات وحل إدارة*                                       فريق في والعمل التعاون*

 باآلخرين جيد بشكل االتصال*

 

 :تتضمن و مستقيم بشكل التصرف:  ثالثا 

  الحقوق على التأكيد*          شخصية ومشروعات حياتية خطط وتنفيذ تخطيط*

  واالحتياجات الحدود*                                                    االهتمامات*

  األكبر الصورة نطاق داخل التصرف*
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 :الثالث المطلب

 .والعشرين الحادي القرن مهارات أجل من الشراكة 

 السياسات وصانعي بالتعليم المعنية المنظمات من العديد مع بالتعاون تعمل مؤسسه في تتمثل وهي 
 لعمل نتيجة وهو لسبب نتيجة المهارات هذه إلى التوصل تم وقد األعمال وقادة فحسب هذا ليس التعليمية
 .سنوات ست وهي بالقليل ليست مدة استغرق جماعي

 زد المهارات تلك يوضح تقرير والعشرين الحادي القرن مهارات أجل من الشراكة أطلقت 1002 عام وفي 
 الدراسية والمناهج التدريس وطرق المهارات هذه بين واالتصال التوافق ضرورة على التأكيد تم ذلك على

 إلكساب الضرورية الدعم نظم يخلق ذلك كل التعلم بيئات وأخيرا التقويم وأساليب للمعلمين المهنية والتنمية
 .والعشرين الحادي القرن مهارات اليوم طالب

 

 :الرابع المطلب

 .والجامعات للكليات األمريكية للجمعية والعشرين الحادي القرن مهارات 

 التي األهداف من بعض حول والجامعات الكليات من المئات مع المناقشات خالل ومن 1007 عام في 
 تم المناقشات هذه خالل ومن والكليات الجامعات في وينتهي المدارس في يبدا الذي الطالب تعلم تخص

 وضعت حيث األعمال رجال مجتمع قبل من والتقارير التوصيات و التحليالت بعض إلى التوصل
 في يتمثل والعشرين الحادي القرن في الخريج لمواصفات  إطارا والجامعات للكليات األمريكية الجمعية
 :اآلتي
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 :يلي ما كل باكتساب والعشرين الحادي للقرن الطالب يعد أن يجب

 يتحقق وذلك الفيزيقي و الطبيعي العالم عن و البشرية بالثقافات عالما يكون أن الطالب على يجب - 2
 : طريق عن

 .والفنون واللغات والتاريخ اإلنسانية العلوم ومواد والرياضيات االجتماعية العلوم مواد من كل دراسة

 

 :على تشتمل التي وهي عقلية عملية بمهارات دراية على يكون أن الطالب على يجب  - 1

 وثقافة الكمية والثقافة والتحريري الشفهي والتواصل البتكارياو  الناقد والتفكير والتحليل االستقصاء 
 .المشكالت وحل فريق في والعمل المعلومات

 :على تتضمن التي وهي والشخصية االجتماعية بالمسؤولية عالما يكون أن الطالب على يجب  - 2

 ومهارات األخالقي والعمل والتفكير الثقافات متنوعة والمعرفة والعالمي المحلي واالنخراط المدنية المعرفة 
 .الحياة مدى التعلم وأسس

 :التكاملي التعلم  - 4

 المتقدم واإلنجاز اإلبداع على ويقدم يحتوي الذي وهو التكاملي التعلم ملما يكون أن الطالب على ويجب 
 .متخصصة عامة دراسات عبر

 :المراجع

- : العربية المراجع
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Promoting 21st century skills measurement in pre-university 

education 
 

Abstract : 

constructing of education systems on a high level of quality and quality to match 

to the social and economic realities of the 21st century has become a top 

priority for most governments and nations, recognizing the current challenges 

facing the pre-university education system, especially the rapid and strong 

impact For communication and information technology, and the widespread 

nature of marketing on education and its presentation as a commercial 

commodity, all of this requires those responsible for education to reconsider 

the skills that learners need to prepare them appropriately for life and work in 

this age. 

The study showed that the most important skills that should be possessed by 

pre-university teachers in the 21st century to enter the age of economy and 

knowledge in order to build a knowledge society in the light of the multiple 

challenges faced by educational systems are: developing the higher skills of 

thinking, managing life skills, student capacity management, knowledge economy 

support, education technology management, education art management, 

Management of the evaluation system, and the study also showed that the most 

important skills of the 21st century are the use of the ID and information 

interactively, using symbols and texts interactively, using technology 

interactively, work and collaborate on a team 


