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 مفهوم مهارات القرن الواحد والعشرين

هوووفهوم وووفعه وووراهةوووبهشرةووو شلقهشع   ووو  ه ووو هشر  ووو  هه

ه.هشالقرص ديهوشررت فيهوأصح بهشر  شرهشرسي سي

شررعلوي هووبهشر و وقههههو ن ءهمنوفج هرون  هههت في ه  دفه

ه.هشرث  فيقإىله   يقهشع حلقه

شعرحود ههومتهشسرخدشعهشعصو ل ه هلو مهووبهشرفاليو  ههههه

 .شألو يكيقهولندشهوإجنلرتش

 2009صدقي وحسن 



هشررنميقهوشررع ونهشالقرص ديهون مقه

شر ووودر هةلووو هأدشءهشع ووو عهوحووو هشعةوووك  هشرووو هتفش ووو هههه"

شر ةوو هوووبهأ وو هل يووةهشررنميووقهشر ةوو يقهوثوو هشر وودر ه

ةل هشررفشص ه ةك هف ة هولم ء هتعرمدهةل هشعع فقه

  رلغوووووووقهوو ووووووو رش هةمليوووووووقهرركنفرف يووووووو هشععلفوووووووو  هه

 ".وشالتص ال 

ه

 مفهوم مهارات القرن الواحد والعشرين



 21ما هي مهارات القرن 

شرضوو وريقهرضووم نهشسوورعدشدهشعوورعلم هرلوورعل ههشع وو رش ه

وشال ركوووووو رهوشايوووووو  هوشرعموووووو هوشالسوووووورخدشعهشألوثوووووو ههههه

ه.شرركنلف يقرلمعلفو  هوشرفس ئطه

ه

 :وتضم ثالثة فئات من املهارات

 2014 ليبه



 :أواًل

هو  رش هشععلفو تيقهوشرركنفرف يق

information and technology skills 

 

 information skillsو  رش هشعع فقهههههههههههه•

 communication skillsههههشالتص لهو  رش ه•



 :ثانيًا

 شعةك  شررمكريهوح هو  رش ه

thinking and problem solving skills 

 

 critical andشرورمكريهشرن قودهوشرورمكريهشعن وفو هههههو و رش هه•
system thinking skills 

شررعووووووووووو فهةلووووووووووو هشعةوووووووووووك  هوتكفين ووووووووووو هوحووووووووووو هههو ووووووووووو رش ه•
 problem identification ,formulationشعةك  

and solution 

(هشرروووووووو ولي)شإل وووووووودش هوحوووووووو هشالسوووووووور   هشرع لوووووووويههو وووووووو رش ه•
creativity and intellectual curiosity 

ه



 :ثالثًا

 life and career skillsهشاي تيقهوشع نيقشع  ر ه

 

 interpersonalشرةخصووويقهوشررع و يوووقهشع ووو ر ه•
and collaborative skills 

 self directionشررف  هشرذشتيهو  رش ه•

 accountabilityشالةرم ديقهوشررفشف يوقههو  رش ه•
and adaptability 

 social responsibilityشال رم ةيقهشعسئفريقه•



 21القرن الرتبوية يف مهارات القيادة 



 21عوامل مؤثرة يف مهارات القرن  

حددهشع  يفنهور  لهشألةم لهوأصح بهشر  شرهجممفةقهوبه
هشرعفشو 

ه

هGlobal awarenessشرفةيهشركف يه•

هه Financial economicشقرص دي  هشررمفي •

هCivic literacyشرث  فقهشعد يقهه•

هHealth awarenessشرث  فقهشرصحيقهه•



 املهارات املستمرة

ه.شرعلي و  رش هشررمكريه

 (وشرر يي وشع  ر قهوشالسرداللهوشررمسريهشررحلي ه)

ه.شرمع لو  رش هشالتص له

 .شع  رش هشال رم ةيق

 .شإلدشريقشع  رش ه



املهارات املطلوبة للقرن احلادي والعشرين 
 الرتبويةللقيادات 

 وفق منظمة التنمية والتعاون االقتصادي 



 باستقالليةالعمل 

شرم ده ذشت هوأنهيكفنهوعدشمهو  هزشمهرلرع و هوعه عفره

ه.شعسر   شجلديده ه

ه.وشقع رلرغريش هشر يئيق،هوليفهيركيفهوعهودرل مه

 .رلحي  خ ر هح فق هوو   ت ،هوحيددهوينمذهمي رسه



 استخدام أدوات االتصال ووسائلها وإمكاناتها بفاعلية

ه

وشرنصفصهوشر وفزهوشععلفو  هوشرلغقههوس ئ هشافشر

هوشرركنفرف ي وشعع فقه

 ررح يةهشألهدشفهشخل صقهوشرع وق

ه



 القدرة على العمل يف جمموعات اجتماعية غري متجانسة

ههه

وحوو هوإدشر هوووعهشرخوو يبه ه يئوو  ه رلمووقههههشررم ةوو ه

ه.شالقرص ديرأسهشع لهإجي دهه.وشرنزشة  شخل ف  ه



 املعلومات واالتصاالت تكنولوجيا مهارات 

وشسوووووورخدشعه رلووووووفهت  ي وووووو  هتكنفرف يوووووو هإت وووووو نه

ووووبهأ ووو هشرووورعل هوشعم رسووو  هههههوشالتصووو ال شععلفوووو  ه

ه.شرفظيميقهر 



 مهارات التفكري االبتكاري

 التعقيدوإدارة التكيف •

شررمكريهأوهشرسلفكهريكفنهألث هو ءوقهرل يئقهتعدي ه
ه.شا ريقهأوهشعسر  ليق

 التوجيه الذاتي•

أهوودشفهورعل ووقه وو ررعل ،هوخ ووقهررح يووةهتلوو هو ووعه
شألهدشف،هوإدشر هشرفقتهوشجل ده ةك هوسور  ،هرر يوي ههه

ه.شررعل  فد ه



 مهارات التفكري االبتكاري

 التطلع ملزيد من املعرفة•

ه. هشعع فقهوشرسعيهإىلهخربش ه ديد هوط حهشألسئلقشر غ قه

 اإلبداع أو التجديد•

 ويءهإىلهحيوزهشرف وفدهيرسو ه   و ه ديودهوجوهقيموقهإوو هههههههههت دي ه
ه. خصيقهأوهث  فق

 املخاطرة•

وفشقفهغريهت ليديوقهعع جلوقهوةو ل هصوع قهرلغ يوقهووبهههههههت ينه
 .دونهحلفلهوش حق



 مت تصميم حقيبة تدريبية  
 21ملهارات القيادة يف القرن 

 املستهدفون•

ه.ودي يهودشرسهشع حلقهشال ردشئيقهوشعرفس ق•

ه.خ لهشرمص هشردرشسيهشألولهوبهشرع عهشا ري•

وسير هشسر دشفهول ءهشعدشرسهشرمص هشردرشسيه•

ه.شرث  يهحبفلهشهلل

ه(س ة  هه8.ه)ود هشا ي قهيفو نهتدري هص  حي•



 حماور اجللسات   

 .هشالسرتشتيجيو  ر هشررخ يطه•

 .شعةك  شرن قدهوشال رك ريها هو  ر هشررمكريه•

ه.و  ر هشالتص لهشرمّع لهوشسريع بهشرث  ف  هشألخ ى•

 .شرعم هوعهشسرثم رهت نيقهشالتص ال و  ر ه ن ءهف قه•
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 واملتوسطةيتم تدريب كل مديري املرحلة االبتدائية أن 
 

 من الوكالء نفس املدارس  % 50



 وأخــريًا 

 (احلمد هلل رب العاملني )   

 شكرًا لكم مجيعًا

 هاشم بن عثمان جوهر


