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 مناهج القرن احلادي والعشرين نقاط مضيئة 
 2021/ 1/4تاريخ نشر البحث     2/2021/ 26تاريخ استالم البحث   

 املستخلص:  
تعبررر الاهرراالن اانعارراي الحما ررد لاررا يحرر و طررا تفيررراج مت،رريراج  ررد الا تارر   ميشرر       

هبفررد  ا تياهب ررا ح ررت  ررد  ا ررت الا ررااج التررد  تفيررراج سررريعت مطتال ال رررا الحرراال مالعشررريا
 ارررا ي رررعو طلرررااي الاهررراالن التعلااارررت  لرررو  .العالارررت التعلااارررت  رررد  رررتد تها رررر طه يطات رررا

تحيير  الااراماا الا ررال  لرو طاراماا طح يسرت ليرتااا الارتعلا   -الاا:  ماا ال  يا رئا ييا  ا م 
(  ت الار      رد طر   تارم الاا ريماءا تلرو تح رم طلراي مذلک به طا تعلا ا بشا    ض  

ا الي ري   لرو الربرراج  -مالتاب   التد   رج  ي ا ترض الاا يم طا الب اط  لو الاع  (  مثانارا
حيررث     تااترر  الحررياي الارتلاررت للاررتعلا طرر  البي ررت الاحا،ررت برر الابا رررل التررد تهررتن طررا  ررال

 لتفيررراج الترد تحر و  رد الاهرراالنالضريء تلرو يباعرت ا ت ر   اليرةرت البحةارت الحالارت  لررو  ل راء
مبيهررا اليرةررت البحةاررت الاحررامر الرئا ررت لا رراراج ال رررا  .م ررم ت،رريراج ال رررا الحرراال مالعشررريا

التعلررراا مالت   ررر   ط ررراراج التعاطررر  طررر  الاعليطررراج ممسرررائ  الحررراال مالعشرررريا مالرررا: ط ررراراج 
 ااج الترد تتعلرم بار  طرا مة طا ت ا طا التي   .اإلتالم مالتکهيليجاا  ط اراج الحاال مالعا 

ا  طؤس اج الت ريب مالت،يير الا هد  مالرارا  العلارد  مالرء اء اا ر،هاتد  ال،ابعراج الاعل
 .ثالثات مرباعات األبعاا

ال رررا الحرراال مالعشررريا  طحررامر ط رراراج ال رررا الحرراال   الاهرراالن الكلماااا املاتاةيااة:
 .مالعشريا

Abstract: 
Curricula express the true reflection of what is happening in terms of 

changes and developments in society, and the twenty-first century is 

witnessing rapid and successive changes in all areas that must 

accompany the educational process in the various elements of its 

systems. Curriculum designers also seek two main goals, namely: First 

- converting abstract concepts into tangible concepts so that the learner 

can learn them better, based on the verification of the range matrix (in 

the depth of the concept), and the dependent (in which the presentation 

of the concept is included from simple to complex) ), And secondly - 

access to direct experiences that result from the interaction of the 
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different senses of the learner with the surrounding environment. 

The current research paper aims to shed light on the nature of the 

changes that occur in the curricula according to the developments of the 

twenty-first century.The research paper revealed the main axes of 

twenty-first century skills: teaching and innovation skills, skills in 

dealing with information, media and technology, life and work skills. 

A number of recommendations were made regarding each teacher, 

training and professional development institutions, science fiction, 

artificial intelligence, and 3D and 4D printers. 

Key words:  

Curriculum, Twenty-First Century, Axes of twenty-first century skills. 

 املقدمة:
تعبررر الاهرراالن اانعارراي الحما ررد لاررا يحرر و طررا تفيررراج مت،رريراج  ررد 
الا تاررر   ميشررر   ال ررررا الحررراال مالعشرررريا تفيرررراج سرررريعت مطتالح رررت  رررد  ا رررت 

 ها ر طه يطات ا.التعلااات  د  تد تالعالات  الا ااج التد  هبفد  ا تياكب ا
اي الاهررراالن التعلااارررت  لرررو الررر  يا رئا رررييا  ا مالارررا: كارررا ي رررعو طلرررا

تحييرر  الاارراماا الا رررال  لررو طارراماا طح يسررت ليررتااا الاررتعلا طررا تعلا ررا  - ماا 
بشا    ض   مذلك بهاءا تلو تح م طلاي ت الا      رد طر   تارم الاا ريم(  

ا ا ترض الاا يم طا د   رج  يمالتاب   الت الي ري   -الب اط  لو الاع  (  مثانارا
 لررو الربررراج الابا رررل التررد تهررتن طررا  ررال  تااترر  الحررياي الارتلاررت للاررتعلا طرر  

 البي ت الاحا،ت ب .
 ال را الحاال مالعشريا.  الكلااج الااتاحات: الاهاالن

 أهداف ورقة العمل:
اج الترد ء تلو يباعرت التفيرر ل اء الضي ت    اليرةت البحةات الحالات  لو  

 ت،يراج ال را الحاال مالعشريا.تح و  د الاهاالن م م 
 اإلطار النظري:

 مهارات القرن الحادي والعشرين:
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بأن را  (Trilling & Fadel, 2012, 47)يعبرر ته را ترريلهن م راا  
جالررررت الا رررراراج م اماج التاكيررررر مالاعررررار  مالمرررراا ماات االرررراج مااتت رررراااج 

 د ال را الحاال مالعشريا.ا الالزطت للحاال  من ا ال ت
بأن ا الا اراج التد ُتاارا  (Bybee, 2010, 129)ا ا با بد مم 

ال،الب طا تيظاف الاعر ت العلاات التد ياتلك ا اما ااةتلار تلو  ايت ا 
 باا ياا  ل  اانرراط  د سيق تا  ال را الحاال مالعشريا.

 لحادي والعشرين:ت القرن االمحاور الرئيسة لمهارا
ثالثرت  Partnership for 21 st Century Skills,  (2015)اج حر  

 طحامر رئا ت لا اراج ال را الحاال مالعشريا  مالد  اا  لد.
 المحور األول: مهارات التعليم والتجديد:

( ميتضرررراا: التاكيررررر الهاةرررر  محرررر  الاشرررراالج  4Csميعررررر  الررررءا الاحررررير بالررررر  
ا الرررد تلرررك الا ررراراج الترررد تايررر  بررريتكاريرررت مالت   ررر   م ما  ماابااتلرررا   التعرررا

ال،الب الء ا  تا  ت ااالا لحاال طت ا  ل التع ي  مبي راج تار   رد ترالا اليريم ترا 
 غيرالا.

 المحور الثاني: مهارات التعامل مع المعلومات ووسائل اإلعالم والتكنولوجيا:. 
 العشرريا ةررااُرا تلرروالحرراال م  م رد الررءا الاحررير ي رب  ا يارريا الاررتعلا  رد ال رررا 

افارررررت مط ررررراراج التاكيرررررر الهاةررررر  الترررررد تررررررتبط طاارسرررررت تررررر ا طرررررا الا ررررراراج اليظ
بالاعليطاج ممسائ  اإلتالم مالتكهيليجاا  ميتضاا الءا الاحير الا اراج التالارت: 
ط رراراج التهررير العلاررد  ط رراراج التهررير اإلتالطررد  ط رراراج التهررير  ررد تكهيليجاررا 

 تلا .الاعليطاج ماا
 ت الحياة والعمل.محور الثالث: مهاراال

الاحير اطرتال  الارتعلا للع  ر  طرا ط راراج الحارال مالعار   مالاتاةلرت ميت،لب الءا 
 رررد: ط ررراراج الارمنرررت مال ررر رل تلرررو التكارررف  ط ررراراج الابررراارل مالتيجاررر  الرررءاتد  
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اال اراج المارالا اراج ااجتااعات مالعبر ث افات  ط راراج اانتاجارت مالا راءلت  ط ر
 مالا ؤملات.

 ي والعشرين:مية تنمية مهارات القرن الحادأه
 ا التحرري  طررا ااةتلرراا اللررهاتد  لررو ااةتلرراا الاعر ررد الاعليطرراتد 
 ال رررررائا تلرررررو ت،ررررريراج تكهيليجارررررا الاعليطررررراج مااتلرررررااج ماإلترررررالم(  ت،لرررررب 

 ال  ن ا ط ايتاج طرتلات طا الات،لباج التد ي ب تلو األ راا اكت اب ا طا 
تحرررر ياج  لررررءلك ي ررررب تلررررو   م ا تياكررررب الررررءا الت،رررريراج مالالتعلرررراا  مالتررررد ابرررر

الا ؤمليا تا التربات  ااغت ن ا التعلاا ضاا الءا اليض  لتتااا طرا اك راب 
ال،ررالب ط رراراج ال رررا الحرراال مالعشررريا  مالتررد ا تاارره ا طررا اكت رراب الاعر ررت 

الارتلارت ا  رد نرياحد الحارال مت،با ات ر  ط  ب  تاهح ا ال  رل تلو  نتاج الاعر رت 
 .101(  ص 2013ال عي   مالااضد  

 أسس مهارات القرن الحادي والعشرين:
 Bellanca & Brandt (2010)؛ 30(  2016بريا  رر  طررا سرري   

ط ايتت طا األسس التد تبهو تلي ا ط اراج ال را الحاال مالعشرريا؛ مالرد  ارا 
  لد:

ياا لعشرررريا  رررد سرررااق الاررررالحررراال ماالتأكيررر  تلرررو اطرررن ط ررراراج ال رررررا  -
 اج ال را الحاال مالعشريا  البيهات.ال راسات األساسات مطيضيت

ترري ير  رررص لت،بيررم ط رراراج ال رررا الحرراال مالعشررريا تبررر طيضرريتاج  -
 الاحتي .

 التأكي  تلو الا    ال ائا تلو الكااياج. -
ترررررري ير يرررررررق تعلررررررا ابتكاريررررررت لتكاطرررررر  اسررررررتر ام  رررررر  طررررررا التكهيليجاررررررا   -

تاكيررر تلررو حرر  الاشرراالج  مط رراراج ال   مالارر ا   ال ائاررتااست لرراءم 
 العلاا.
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تر   تلو    طا الاحتي   مالا اراج م برراج ال ررا الحراال مالعشرريا  -
مالترررد تتضررراا ظرررياالر يباعارررت مطيضررريتاج اجتااعارررت طرتب،رررت برررالعليم 

 مييج  ا ال،الب  د حاات ا الييطات.
تررررد  اماترررر  مالربررررراج الالحما ررررد م ت رررراط لل،ررررالب برررراانرراط  ررررد العررررالا  -

اطعاررررت مالعارررر  مالحاررررال   ررررال،الب  تعلارررريا سررررا ابلين ا  ررررد ال راسررررت ال 
   ض  ته طا  هررييا  د ح  طشاالج ذاج طف  .

ت  يا التر ريس الاتار ر  حري  الارتعلا الرءل  هارد ط راراج ال ررا الحراال  -
 مط ات ت امالعشريا  مربط الاهاالن ال راسات بربراج ال،الب الاتعلايا  

  بشا  طه  د. تلو تيسا  ة رات ا
الب الاعلارررريا بت،رررريير ط تاعرررراج الررررتعلا الشرلررررات ضرررررمرل  اررررام ال،رررر -

ماسررررتر ام  سرررراليب الترررر ريس التررررد تعرررر ز  ت رررراا ط رررراراج ال رررررا الحرررراال 
 مالعشريا  د الالي  ال راسات.

من رررراا ألالاارررت ط ررراراج ال ررررا الحررراال مالعشرررريا ظ ررررج ر برررت ةييرررت  رررد 
 & Silva (2009); Rotherhamراحررر  التعلااارررت باا رررت الات ري ررر ا 

Willingham (2009)  ألا ن اح األ راا  رد الحارال مالعار  يعتار  تلرو ات ران ا
ل رررا طارررا  ت،لرررب  رررااغت  يرررر تاطرررت لا ررراراج ال ررررا الحررراال مالعشرررريا م سرررس 
اط  رررا  رررد  ا رررت الاهررراالن الا رسرررات إلتررر اا ال،رررالب  تررر ااا طهاسرررباا  رررد ط تاررر  

حرراال  لررو  ا تكاطرر  ط رراراج ال رررا ال Kay (2010)ميشررير  الاعر ررت  تلررر
مالعشريا بشا  طه  د مط ليا  رد طهراالن التعلراا يح رم  الر ا اا طتعر ال لرا يارا 
طا الاااا تحما  ا طا ةب    اا  ا  ت اا ال،الب لتلك الا اراج ي ات الا تلو 

ا   ر  يرررارااتح يرررم ط رررتيياج تلارررا طرررا اإلن ررراز  رررد الارررياا ال راسرررات  ميررري  طه ارررا
بهراء الة رت  ميعر الا لالبتكرار مالماراال   د تالات التعلا مي ات الا تلروانرراي ا  

 مالاشار ت الاعالت  د الحاال الا نات. 
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 أهداف دمج مهارات القرن الحادي والعشرين في المناهج:
(  لو  ال ا  اطن ط راراج ال ررا الحراال مالعشرريا 2014 لص  لبد  

  لد: د الاهاالن  اا 
  الاشرراالج الارايررت طاكررراا مطبرر تاا مةررااراا تلررو حررا ال،الررب  اررف يارريا تعلررا -

  مال ااعات.
اك ررراب الاررررتعلا للا رررراراج الضررررمريت للررررتعلا مالحاررررال مطاارسرررت ا بااتلاررررت  ررررد  -

 الا تا  م د العا .
 تي ير  رص لت،بيم ط اراج ال را الحاال مالعشريا تبر ط ااج الاحتي . -
 ت الضحلت.سد ب اا طا الاعر تي  ال راالا ا العايم للاح -
ت ررراط بررراانرراط طررر  بي ررراج العرررالا الحما رررد  م اماتررر   تررري ير  ررررص للارررتعلا  -

 مالربراج التد سيتل ين ا  د ال راست ال اطعات  مالحاال مالعا .
 توصيات ورقة العمل:

 تتضاا مرةت العا  التي ااج التالات فااا  تعلم با  طا:
 المعلم:   ✓

 هرا  ي  طرا الاعر رت مالااراماا التردريا  اا ل  ها الا  ل را العشة ياا  د ا
نحتررراج  لرررو طلررر ر له لررر  لررر   الاتعلاررريا  م ررراا طلررر رنا األساسرررد الررري الاعلرررا 
بريراتررر  م رلررريت  م سرررليب  الرررراص  بيهارررا ااا  رررد ال ررررا الحررراال مالعشرررريا 

ا مسرريلت   رربط لرر  ها  ررا الائرر  طررا الاعر ررت ا حلررر ل ررا؛ مبالتررالد لررا يعرر  الاعلرر
  تهيتررا طلرراار ااتلررا  ل رررتت حرر اثت ا مت،يرالررا  متلارر هاسرربت له ل ررا؛ مذلرركط

الررءا طررا  لرري  ا تراضررات  ما ررالم  يتيرريب  مطللرر اج انايجرافاررك  مغيرالررا طررا 
  ساليب ااتلا .
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مطررا الررءا الاه،لررم  رر ا ال رررا الحرراال مالعشررريا يحترراج  لررو طلرراا للارره ن  كةررر 
  التر ريب مالت،ريير  لو الا ي  طرا طراكرحا نحتاج طا الاعلا  يساط للاعر ت   ه

 لت،يراج العلاات الات ارتت التد  اةا تيةعاج الاؤس اج التعلااات.لاياكبت ا
 مؤسسات التدريب والتطوير المهني:   ✓

تحترراج الاهرراالن ال راسررات  لررو ت،رريير ط ررتار لكررد تياكررب الررءا الت،رريراج 
 ل ررا ترر ا طررا الاراحرر الن ج  رر ل الاتالح ررت  ملكررا تالاررت الت،رريير  م احرر او طهررا

 اس سهياج؛ مبالتالد نحا بحاجت  لرو طؤس راج التد ة  ت تفرق طا  رب   لو  
 الت ريب مالت،يير الا هد ل   الءا الا يل ال طهات.

 الخيال العلمي: ✓
يعتبررررر الراررررا  العلاررررد  الررررا طه،ل رررراج الت،ررررير العلاررررد محرررر مو ال ارررر اج 

الحراال طلرااد طهراالن ال ررا لا؛  علرو العلاات التد ت عو  لي ا جاار  ام  العرا
 لعلاد  أح   ساليب ماستراتا ااج التعلا.مالعشريا اطن الراا  ا

 الذكاء االصطناعي: ✓
الرررررء اء  الاؤلاررررراج    الكةيرررررر طرررررا  ُتعرررررر   ب تلرررررا الحاسررررري  الررررري  رررررر  طرررررا 

 مالعايرررررررر   "العاررررررررالء األذ ارررررررراء متلررررررررااا اراسررررررررت":اا رررررررر،هاتد  تلررررررررو  نرررررررر 
ميتررء الاياةرا الترد ت ير  طرا  ر رت   رد اله راح  بي تر  ي تيتب  ن ام الي الء د

 . ات   م ط ات  ري  د تح يم ط 
مطايارر  الررا هليا الررء اء اا رر،هاتد بأنرر   ةرر رل   نرر رياي  ررابالا ميعررر  

  مالررتعلا طررا الررءا الباانرراج  الرارجاررت بشررا   ررحاطالباانرراج اله ررام تلررو تا ررير 
 اسرتر ام تلرك الاعر رت لتح يرم  الر ا  مط رام طحر ال طرا  رال  التكارف الاررا.م 

https://ar.wikipedia.org/wiki. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%84_%D8%B0%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%84_%D8%B0%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%84_%D8%B0%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%84_%D8%B0%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B3_%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86
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كارررا ياارررا للرررء اء اا ررر،هاتد  ا ي ررر ا  رررد طرا برررت الااتحهررريا  ثهررراء 
 ل،الرب   ارا ياارا  اد األطرر لاا تباراج تا بع   ميااا طا  الل  طتابعت مل

 ات ال اايجرا .يح  طح  الاعلا باستر ام ت ه
 الطابعات ثالثية ورباعية األبعاد: ✓

حيث ت  ا  د  لم بي ت تعلااات طحاكات للياة  بشا   بير  حيث يااا 
للاتعلا التعر  تلو يرق  هاتت الريبيج متلهاع  بالكاطر   رد ناريذج يحراكد 

 الهايذج الياةعد ل .
 قيات العلم:لقيم وأخالا ✓

لمرررراا ااجتااعاررررت ماألسررررريت  ررررا  ا تتضرررراا الاهرررراالن ترررر ا طررررا اطررررا الا
م  ال ارراج العلررا؛ مذلررك لاررا تات رر ا الاررياا التعلاااررت الا  طررت تررا يريررم اانترنررا 
طررا طارراماا   ال اررت  األطررر الررءل يشررا   ،رريرل  بيرررل تلررو الشرلررات الاتكاطلررت 

  .األ يلت مال ييت الة افات للا تا
 :املراجع

(. طشراالج تر ريس 2013ا   ؛ مالااضد  تب الرحاا  برراماال عي   سعي  طحا
 26طهرراالن العلرريم الا،رريرل مالتحلرري  ال راسررد  ط لررت اراسرراج العلرريم التربييررت  

 .121-95(  ص ص 1 
(. ت رررييا طهررراالن العلررريم بالحل رررت اابت ائارررت  رررد ضررريء 2016سررري   سررري  طحاررر   

ال راسررراج مالبحررريو الت طاج رررتير  طع ررر  العشرررريا  رسرررط ررراراج ال ررررا الحررراال م 
  اطعت ال االرل.التربييت  ج

(.  يررار ط ترررح لرر طن ط رراراج ال رررا الحرراال مالعشررريا  ررد 2014 ررلبد  نرريا   
طهاالن العلريم برالتعلاا األساسرد  رد طلرر  الا لرت ال ملارت للتربارت الاترللرت  

 .30-2(  ص 10  3
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