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 لطالبات كلية التربية بجامعة الطائف 21ال تنمية مهارات القرن            

 

 د/ نور عبد هللا عويض العتيبي

  بقسم القيادة والسياسات التعليمية مساعدأصول التربية الأستاذ                         

 جامعة الطائف                              بكلية التربية                                         

                                               

 صلخالم

مهارات االبداع المتمثلة في  21مستوى تنمية مهارات القرن التعرف على هدفت الدراسة إلى ال

بكلية  المبكرة لدى طالبات قسم الطفولة واالبتكار، والتقنية واالتصال، ومهارات الحياة والعمل

التربية، والكشف عن الفروق الدالة احصائيا بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد العينة تعزى 

، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، وقد تكّون مجتمع لمتغير تقدير التحصيل الدراسي

 (177) ة بسيطة من مجتمع الدراسة بلغت، وتم سحب عينة عشوائيطالبة( 326) الدراسة من

، وأعدت استبانة تم توزيعها على عينة الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من طالبة

أن مستوى مهارات القرن الحادي والعشرون لدى طالبات قسم الطفولة بكلية التربية جاءت  أبرزها:

عدم وجود فروق (، وإلى 4.17للمجموع الكلي )بدرجة استجابة )موافق(، حيث جاء المتوسط العام 

ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد العينة نحو مستوى مهارات القرن الحادي 

  .والعشرون ككل تُعزى لمتغير التقدير الدراسي

 . 21ال مهارات القرن  الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

The study aimed to identify the level of development of the 21st century 

skills represented in creativity and innovation skills, technology and 

communication, life and work skills among the students of the Early 

Childhood Department at the College of Education And the detection of 

the statistically significant differences between the arithmetic averages of 

the estimates of the sample members due to the academic achievement 

assessment variable, The study adopted the descriptive survey method. The 

study population consisted of (326) female students, and a simple random 

sample was drawn from the study population, which amounted to (177) 

female students. A questionnaire was prepared and distributed to the study 

sample. The study reached a number of results, the most important of 

which are: The level of twenty-first century skills among female students 

of the Department of Childhood at the College of Education came with a 

response degree of (OK), Where the general average of the grand total was 

(4.17), And to the absence of statistically significant differences between 

the average responses of the sample members towards the level of skills of 

the twenty-first century as a whole due to the academic assessment 

variable. 

Keywords: 21st century skills 
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 اإلطار النظري -أوال

 مقدمة البحث:

القرن العشرين تغييرات متنوعة في عدة مجاالت سواء كانت اقتصادية  اياتدمنذ بلقد شهد العالم 

، األمر الذي أو اجتماعية أو سياسية، وتزامن مع هذه التغييرات انفجار معرفي وتطور تكنولوجي

أشار رمضان حيث و ،يتطلب إعداد اإلنسان المبدع المتكيف القادر على المنافسة في هذا العصر

ورات التكنولوجية واكبتها عدد من التحديات والمشاكل، طه التغييرات والت( إلى أن هذ2019وعلي )

ينبغي على األفراد السعي المتالك عدد من المهارات والكفايات التي تمكنهم من التعامل ولمواجهتها 

، حيث أن السبب في انتشار البطالة ورفض أصحاب العمل لمأل الشواغر في معها والتغلب عليها

هو تركيز اهتمام أصحاب العمل على مهارات القرن الحادي والعشرين العامة  مختلف المهن،

وليست التخصصية، والطالب المتخرجين يواجهوا صعوبة في اتقان هذه المهارات، ألن نظم 

التعليم تعطي فرصة أقل لتطوير هذه المهارات، وذلك كما ورد في تقرير المجلس الثقافي البريطاني 

(2016 .) 

تُعتبر المعمل الذي يتم فيه صقل مهارات الطالب  التي كليات التربيةالتعليم وبالتحديد أن  حيثو  

المعلم، وذلك لما توفره من بيئة تعليمية محفزة على اإلبداع والتفكير الناقد والتعاون وتحمل 

  .(2021،الحاوري وحميد المسؤولية )

التي ينبغي أن يمتلكها و هامن أهموكان  21وقد وردت العديد من التصنيفات لمهارات القرن ال 

الطالب المعلم؛ مهارات اإلبداع وما تتضمنه من مهارة التفكير الناقد وحل المشكالت واالتصال 

 مهنية.الحياتية المهارات الوالتعاون، ومهارة استخدام التكنولوجيا والوصول للمعلومات، و

هذه الدراسة للتعرف على مدى تنمية ، جاءت 21ألهمية اكتساب الطالب لمهارات القرن ال و 

لب على غالطالب المعلم في كلية التربية والتي تمكنهم من التمهارات القرن الحادي والعشرين لدى 

 التحديات التي قد تواجههم بعد تخرجهم من الجامعة.
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  مشكلة البحث:

ن حتى يكمهارات القرن الحادي والعشرين  في قسم الطفولة المبكرةتُتقن الطالبات ينبغي أن 

من الجامعة، وتتضمن مهارات القرن الحادي والعشرين  نللعمل والحياة بعد تخرجه اتمستعد

 Alvarezوقد حدد ، مهارات اإلبداع والتفكير الناقد ومهارة التواصل والتشارك، واستخدام التقنية

المهارات التي يحتاجها الطالب للمنافسة في االقتصاد العالمي القائم على المعرفة، وهي: ( 2017)

مهارات حل المشكالت والتفكير الناقد، ومهارة التشارك عبر الشبكات، ومهارة التكيف والتواصل 

( إلى أن هناك فجوة 2014وتوصلت دراسة الشلبي ) الفعال، ومهارة الوصول للمعلومات وتحليلها.

بين ما اكتسبه الطالب من مهارات وبين المهارات المطلوبة للتعامل مع الحياة وفي سوق العمل 

بتدريس ( إلى أن المؤسسات التعليمية ال تقوم 2014) Wagnerأشار و، في ظل عصر المعرفة

تي أو اختبار المهارات التي يتطلبها اقتصاد المعرفة العالمي، وال تعمل على تعزيز هذه المهارات ال

، األمر الذي نتج عنه حدوث فجوة بين ما يبحث عنه أصحاب توفر مزايا تنافسية في سوق العمل

العمل لدى الشباب من مهارات اإلبداع والتفكير الناقد والتواصل الفعال، وما تقدمه الجامعات من 

 بيئات تعلم غير ملهمة والتي تركز على التحضير واسترجاع ما تعلمه الطالب. 

أوصى ميثاق التعليم العالي إلى اتخاذ إجراءات حول التعليم في الدول النامية تتمثل في تحديد  وقد

اتهم، ويتطلبها سوق يأولويات تطوير التعليم، من ضمنها تزويد الشباب بمهارات وثيقة الصلة بح

 (.2017العمل في ظل التطورات والتغيرات العالمية )واقنر، دانيال، 

 :األسئلة التاليةكلة البحث الحالي في مما سبق تتحدد مشو

   ؟كلية التربيةقسم الطفولة بطالبات لدى  21ما مستوى مهارات القرن ال  .1

بين متوسطي درجات  (0,05) هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة .2

)مهارات اإلبداع واالبتكار، مهارات 21القرن ال  أفراد العينة في أبعاد تنمية مهارات

أفراد عينة البحث تُعزى لدى  والدرجة الكلية (التقنية واالتصال، مهارات الحياة والعمل

 ؟التقدير الدراسيلمتغير 
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 أهداف البحث:
 يهدف البحث الحالي إلى الكشف عن:

مهارات التقنية  مهارات االبداع واالبتكار،من خالل ) 21قرن ال مهارات ال مستوى .1

 .كلية التربيةب قسم الطفولة البات( لدى طواالتصال، مهارات الحياة والعمل

مهارات االبداع واالبتكار، ) 21قرن ال الفروق في أبعاد تنمية مهارات الالكشف عن  .2

 .( والدرجة الكلية لدى أفراد العينةالحياة والعملمهارات التقنية واالتصال، مهارات 

 أهمية البحث:
 في جانبين:تكمن أهمية البحث 

 

 األهمية العلمية:

بكلية الطالبات المعلمات بقسم الطفولة المبكرة أهمية الفئة التي تناولتها الدراسة؛ وهي فئة  -1

تُسهم في تحقيق أهداف التنمية االجتماعية مخرجات التربية بجامعة الطائف، حيث يمثلوا 

 واالقتصادية للمجتمع.

، في مجال البحث على المستوى المحلي والدولي 21القرن ال أهمية موضوع مهارات  -2

نتيجة التطور في االقتصاد واالهتمام باالقتصاد المعرفي، وتلبية االحتياجات المتغيرة 

 لسوق العمل.

 

 األهمية العملية:

في تقديم تغذية راجعة للجهات المختصة في كلية التربية يمكن أن تُسهم نتائج الدراسة الحالية 

لدى  21أهمية استخدام أساليب تنمي مهارات القرن ال عن وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الطائف 

 الطالبات المعلمات بقسم الطفولة المبكرة بكلية التربية.

 حدود الدراسة:

 الحدود الموضوعية:

بكلية التربية مهارات  المبكرة امتالك طالبات قسم الطفولةمدى اقتصرت الدراسة على الكشف عن 

مهارات االبداع واالبتكار، مهارات التقنية واالتصال،  جوانب: ةفي ثالث ةوالمتمثل 21القرن ال 

 .مهارات الحياة والعمل

 الحدود الزمانية:

 هـ.1442/1443طبقت أداة الدراسة في الفصل الثاني من العام 

 الحدود المكانية:

بكلية التربية بجامعة الطائف المستوى الثامن  على طالبات قسم الطفولة المبكرة طبقت هذه الدراسة

 بمدينة الطائف.
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 مصطلحات البحث:
 :21قرن ال مهارات ال .1

( بأنها: مجموعة المهارات التي يحتاجها العاملون في 2018خميس )يُعّرفها  21القرن ال مهارات 

أعضاء فاعلين ومبدعين منتجين، باإلضافة إلى اتقانهم للمحتوى مختلف بيئات العمل، ليكونوا 

 .21المعرفي وذلك لتحقيق النجاح، متوافقا مع المتطلبات التنموية واالقتصادية للقرن ال 

على اضافة افكار جديدة  اتقدرة الطالببأنها : اجرائيا 21القرن ال وتعّرف الباحثة مهارات  

، الحياةفي  موالتعامل مع كل المستجدات بفاعلية ووضع الحلول المالئمة للمشكالت التي تواجهه

بفاعلية واالستفادة  استخدام وسائل التقنية واالتصالالقدرة على وتقبل وجهات النظر المختلفة، و

  ابداعية. قبطرفي بيئات العمل منها في انجاز المهام 

 

أدبيات الدراسة -ثانيا  

 :21مهارات القرن ال تنمية مفهوم 

حيث تُسهم هذه القدرة في تنفيذ مهارات: المهارة هي قدرة اإلنسان على القيام بعمل ما،  -

تدفعه الكتشاف هذه القدرات  وظروف الحياة التي تواجهه ،خططه وتحقيق النجاح

 (.2020واالستفادة منها في تحقيق أهدافه التي وضعها )الحريري، 

على ( بأنها: المهارات التي ينبغي 2016) Maneen هايُعّرف: 21مهارات القرن ال  -

المعلمين تنميتها لدى الطالب، ليحققوا النجاح في بيئة العمل، والتي تتضمن كال من حل 

كار والتشارك والتواصل والتجديد والقابلية للتكيف واستخدام األدوات التقنية المشكلة واالبت

( بأنها مجموعة المهارات الالزمة مهنيا 2020) وعّرفها كال من خضير وجاسم، (16)

لألفراد ليتمكنوا من القيام بدورهم، والتي فرضتها عليهم متطلبات القرن الحادي 

 العليا والمعرفة والتقنية والحلول اإلبداعية ونحوها.، ومنها مهارات التفكير والعشرين

 

 :21مهارات القرن ال 

، وتم تناول أهم المهارات وهي كالتالي 21هناك العديد من التصنيفات لمهارات القرن ال 

 (:2020)الحريري، 

مهارات االبداع واالبتكار: يمكن من خالل تعلم الطالب تحليل وتقييم األدلة والبراهين،  -1

والقدرة على حل المشكالت باستخدام طرق تقليدية وطرق مبتكرة، لمواجهة التعقيدات في 

 مجال الحياة والعمل.



 
 

7 

 

مهارات التقنية واالتصاالت: يمكن من خالل تعلم الطالب طريقة الوصول للمعلومات  -2

وتقييمها، واستخدام التقنية كأداة للوصول لهذه المعلومات وتنظيمها، وفهم الرسائل 

 المية والغاية منها وكيف يحقق الفائدة من وسائل االعالم واالتصال.اإلع

تلفة، والمرونة مهارات الحياة والعمل: تعلم الطالب كيفية التعامل بإيجابية مع الثقافات المخ -3

 والتكيف مع بيئات العمل، والتواصل والمشاركة والتفاعل االجتماعي االيجابي.

 تحديات القرن الحادي والعشرون:

هناك عدة تحديات معاصرة تتطلب اعداد واكساب الطالب مهارات تمكنهم من التعامل مع هذه 

 (:105، 2020،التحديات، من أبرز هذه التحديات )العازمي

تخضع العملية التعليمية للتسعير والتسويق والبيع للراغبين في الشراء، حيث سوق التعليم:  -

د وتصدير البرامج األكاديمية، فتزايد اتجاه زاد تحويل الجامعات إلى شركات وتم استيرا

، واتجه عدد القطاع الخاص إلى التعليم، وزاد عدد المدارس والجامعات الخاصة والدولية

من طالب دول العالم إلى مغادرة دولهم للخارج، األمر الذي أثر على القيم وعلى التعامل 

 مع التعليم كسلعة تجارية.

أدى إلى ولوجيا المعلومات واالتصاالت تغيرا ملحوظا، تأثير التكنولوجيا: شهدت تكن -

ظهور قواعد جديدة يرتكز عليها التعليم والتعلم لم تستخدم بعد، وإلى ظهور اشكال جديدة 

من شبكات التواصل االجتماعي، التي تتحدى فكرة المدرسة التقليدية كموقع يتم التدريس 

 بين جدرانها.

الهتمام بمضمون ما يُقدم للطالب وليس بعدد السنوات المطلوب اآلن ا احتياجات الطالب: -

الدراسية التي درسها الطالب، والفهم واالستيعاب العميق لالختصاص واكتساب المهارات 

المتمثلة في التواصل والقدرة على التأقلم وتقديم المبادرات ومواجهة المشكالت والعمل 

 على ايجاد الحلول المالئمة لها.

تتباين التوقعات والمطالبات من أصحاب العمل وأولياء التوقعات الجديدة من التعليم:  -

وقعوا من التعليم تنمية مهارات تُمكن الطالب من مواجهة التحديات تاألمور، فهؤالء ي

    الناشئة عن العولمة االقتصادية.

 

 :21طرق تنمية مهارات القرن ال 

اب المهارات التي تمكنهم من العمل مستقبال هناك عدة طرق تساعد الطالب على اكتس

(Rigby,2006:هي كالتالي ) 

يتخذ الطالب خطوة سابقة نحو المهارات؛ بمعنى أن يفترض الطالب أنه مازال في مستوى  -

 المبادرة لتعلم مهارة، ثم يعمل على زيادة هذه المبادرة بالتدريج.
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ن يتعلم المهارة في وقت طويل حتى يُقسم الطالب التعلم الشخصي إلى عدة أجزاء: بمعنى أ -

 يتقنها.

سيتمكن من  أن يُصمم الطالب على تعلُّم المهارات؛ ألنه إذا كانت هناك ارادة قوية للتعلم -

 ذلك حتى لو واجهته صعوبات.

لد الطالب من خالل تحقيق  21ويُمكن لعضو هيئة التدريس اإلسهام في تنمية مهرات القرن ال 

من خالل التعلم للمعرفة؛ وتتضمن تعلم الطالب كيفية البحث  يُمكن تحقيقهاالتربية المستدامة: و

؛ عن المعلومة وذلك لالستفادة من فرص التعلم مدى الحياة. وأيضا تتم من خالل التعلم للعمل

وهي أن يكتسب المتعلم الكفايات التي ستؤهله لمواجهة المواقف الحياتية. وتتم التربية المستدامة 

علم للتعايش ويتم ذلك باكتساب مهارة فهم الذات وفهم اآلخرين وأهمية تحقيق أيضا من الت

 (.82، 2020)الحريري،  التكافل والتعاون وحل النزاعات

لدى  21تنمية مهارات القرن ال  هناك عوامل تُسهم في أن( أيضا 2020الحريري ) ويرى

 ، من أبرزها:الطالب

وقدراتهم العالية  العالية من األستاذ حول طالبهالتوقعات عوامل وقائية خارجية: وهي  -

، حيث أنها ستزيد من دافعيتهم للتعلم، كاإليمان العميق بأن الطالب يمتلكون على االنتاج

 سيحققونمهارات األفكار اإلبداعية والتفكير الناقد وحل المشكالت، وإعالمهم بذلك وأنهم 

 .النجاح والتميز

ندما يشعر الطالب بقدرتهم على التواصل مع أساتذتهم عوامل وقائية داخلية: وتحدث ع -

 وتقل سلوكياتهم الغير ايجابية وزمالئهم وعائالتهم ودعمهم لهم، فإن انجازهم العلمي يزداد

(81.) 

 :اجراءات الدراسة -ثالثا

الباحثة في هذا المحور خطوات وإجراءات البحث الميدانية مثل بيان منهج الدراسة،  تناولت

ومجتمع وعينة الدراسة، وأداة جمع المعلومات وكيفية بنائها وإجراءات الصدق والثبات واألساليب 

 اإلحصائية التي استخدمت في معالجة وتحليل البيانات.

 منهج البحث:

، وحتى يمكن الوصول إلى هو ما يحقق أهداف الدراسةسحي وصفي المدام المنهج الوختم است

إجابات تسهم في وصف وتحليل نتائج استجابات افراد العينة بهدف التعرف على مستوى مهارات 

 القرن الحادي والعشرون لدى طالبات قسم الطفولة بكلية التربية.
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 : لدراسةمجتمع ا
امعة بكلية التربية بج المسممممممتوى الثامن ةقسممممممم الطفولة المبكرتكون مجتمع البحث من طالبات 

 طالبة. (326) عددهم الطائف والذي بلغ

 

 : دراسةعينة ال
تم توزيع رابط االسمممممتبانة على عينة عشممممموائية من طالبات قسمممممم الطفولة المسمممممتوى الثامن بكلية 

أصممبت ( اسممتبانة، جميعها صممالت للتحليل وعلى ذلك 177التربية، وكانت االسممتبانات المسممتردة )

 (.177عدد االستبانات المستوفاة والجاهزة للتحليل )

 

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا للتقدير الدراسي:

تم حساب التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة الدراسة وفقا للتقدير الدراسي كما تبينه النتائج 

 (:1بجدول )

 الدراسة وفقا للتقدير الدراسيالتكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة  :(1جدول )

 النسبة المئوية ٪ العدد التقدير 

 ٪67.8 120 ممتاز

 ٪27.1 48 جيد جدا

 ٪5.1 9 جيد

 ٪100.0 177 المجموع

 

( أن معظم أفراد عينة الدراسة تقديرهم الدراسي ممتاز حيث بلغت 1يالحظ من الجدول رقم )

٪( في حين بلغت نسبة 27.1الدراسي جيد جدا )٪( وبلغت نسبة من كان تقديرهم 67.8نسبتهم )

 ٪(.5.1من كان تقديرهم الدراسي )

 ث:أداة البح
كدراسة الشريف ، من خالل مراجعة األدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة

مع اجراء بعض التعديالت على ، (2021ودراسة القحطاني ) (2021ابن زيد )ودراسة ( 2020)

د ا( عبارة وزعت على ثالثة أبع26من )االستبانة تكونت قد الدراسة وفقا القتراح المحكمين، وأداة 

 :كالتالي وهي

 ( عبارات.9، وتكون من )مهارات اإلبداع واالبتكارالبعد األول: 

 ( عبارات.8، وتكون من )مهارات التقنية واالتصالالبعد الثاني: 

 ( عبارات.9وتكون من )، مهارات الحياة والعملالبعد الثالث: 

، ، محايدويستجيب أفراد العينة من على االستبانة باختيار أحد بدائل االجابة )موافق بشدة، موافق

 (.1، 2، 3، 4، 5غير موافق بشدة(. وتقدر الدرجات على التوالي ) غير موافق،
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 :داة الدراسةألالخصائص السيكومترية 

 

 : داةصدق األأوالً: 
 Face)اعتمدت الباحثة للتحقق من صدق األدوات على طريقتين، األولى وتسمى الصدق الظاهري 

validity) التي تعتمد على عرض األداة على مجموعة من المتخصصين الخبراء والثانية وتسمى ،

وتقوم على حساب معامل االرتباط بين كل وحدة  (Internal Consistency)االتساق الداخلي 

األداة واألداة ككل. وفيما يلي الخطوات التي اتبعتها الباحثة للتحقق من صدق األداة  من وحدات

 طبقا لكل طريقة من الطريقتين:

  :ظاهريصدق الال -أ
تم التحقق من صدق األداة من خالل عرضها على عدد من المحكمين من ذوي االختصاص، إلبداء 

مناسبتها للمجال الذي عبرت عنه، وقد تم آرائهم حول مدى سالمة عبارات األداة لغويا، ومدى 

 األخذ بالمالحظات.

 صدق االتساق الداخلي: -ب

تم حساب صدق االتساق الداخلي بحساب معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية 

 للبعد الذي تنتمي إليه لعينة استطالعية كما توضت نتائجها الجدول التالي:

 معامالت ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي اليه  :(2جدول رقم )

 مهارات الحياة والعمل مهارات التقنية واالتصال مهارات االبداع واالبتكار

 م
معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط

1 0.436* 1 0.721* 1 0.610* 

2 0.732* 2 0.794* 2 0.648* 

3 0.603* 3 0.752* 3 0.698* 

4 0.753* 4 0.651* 4 0.521* 

5 0.825* 5 0.880* 5 0.836* 

6 0.856* 6 0.572* 6 0.523* 

7 0.824* 7 0.796* 7 0.686* 

8 0.850* 8 0.881* 8 0.744* 

9 0.890*   9 0.804* 

 (0.05وجود داللة عند مستوى ) *

معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات أداة الدراسة )االستبانة( ( أن 2يالحظ من الجدول رقم )

(، مما 0.05والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه جاءت جميعها داله إحصائيا عند مستوى داللة )

 يدل على توافر درجة عالية من صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة )االستبانة(.
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رتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية لالستبانة الذي تنتمي وقامت الباحثة باستخراج معامالت اال

 اليه وكانت النتائج كالتالي:

 معامالت االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية لالستبانة :(3جدول )

 معامل االرتباط البعد 

 *0.900 مهارات االبداع واالبتكار

 *0.909 مهارات التقنية واالتصال

 *0.864 والعملمهارات الحياة 

 (0.05وجود داللة عند مستوى ) *

( أن قيم معامالت االرتباط جاءت بقيم مرتفعة حيث تراوحت بين 3يتضت من الجدول رقم )

( مما يعني وجود درجة 0.05(، وكانت جميعها دالة إحصائيا عند مستوى داللة )0.909 –0.864)

 عالية من الصدق البنائي لالستبانة.

 الدراسة:ثبات أداة 

للتحقق من ثبات االستبانة استخدمت الباحثة معادلة ألفا كرونباخ لعينة استطالعية ويوضت الجدول 

 التالي معامالت الثبات الناتجة باستخدام هذه المعادلة.

 معامالت ثبات أداة الدراسة  :(4جدول رقم )

 البعد
عدد 

 العبارات

معامل 

 الفاكرونباخ

 0.838 9 مهارات االبداع واالبتكار

 0.807 8 مهارات التقنية واالتصال

 0.794 9 مهارات الحياة والعمل

 0.917 26 االستبانة ككل

-0.794( إن قيم معامالت الثبات جاءت بقيم عالية حيث تراوحت بين )4يتضت من الجدول رقم )

 (.0.917( وبلغ معامل الثبات الكلي )0.838
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للمقياس عقب إجراء التجربة االستطالعية، يتضت أن  وفي ضوء ما تقدم من قياسات سيكومترية

اسمممممتخدام األداة ألغراض  يُمكن ، وبالتاليأداة الدراسمممممة تتميز بدرجة عالية من الصمممممدق والثبات

 الدراسة.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:

 Person)باإلضافة إلى ما سبق استخدامه لتقنين أداة الدراسة مثل معامل االرتباط لـ "بيرسون" 

Product-moment correlation) "ومعامل "ألفا كرونباخ ،(Cronbach Alpha) فإنه تم ،

 استخدام األساليب اإلحصائية التالية:

 وذلك من خالل: -أوالً: اإلحصاء الوصفي -

 التكرارات والنسب المئوية لوصف مجتمع الدراسة بالنسبة للمعلومات األولية.-

 المتوسط الحسابي لكل فقرة ولكل بعد. المتوسط الحسابي وذلك لحساب-

 االنحرافات المعيارية للتعرف على التباين للفقرات واالبعاد.-

 وذلك من خالل: -اإلحصاء االستداللي-ثانيا

( للتعرف على ما إذا كانت هنالك One Way ANOVAاختبار )ف( تحليل التباين األحادي )-

عينة الدراسة نحو محاور الدراسة باختالف فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات مفردات 

 المتغيرات التي تنقسم إلى أكثر من فئتين.

( للتعرف على اتجاه صالت الفروق نحو أي فئة من فئات المتغيرات التي Scheffeاختبار شيفية )-

ه تنقسم إلى أكثر من فئتين وذلك إذا ما بين اختبار تحليل التباين األحادي وجود فروق بين فئات هذ

 المتغيرات.
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 مناقشة النتائج وتفسيرها:

قسؤؤؤؤم البات لإلجابة على السؤؤؤؤاال األول: ما مسؤؤؤؤتو  مهارات القرن الحادي والعشؤؤؤؤرون لد  ط

 ؟ةالطفولة المبكر

تم حسمممممماب المتوسممممممطات الحسممممممابية واالنحرافات المعيارية لمسممممممتوى مهارات القرن الحادي  

 والعشرون لدى طالبات قسم الطفولة المبكرة، وكانت النتائج كالتالي:

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى مهارات القرن الحادي والعشرون لدى طالب  :(5جدول )

 طفولة المبكرة(قسم التربية )كلية ال

رقم 

 البعد
 البعد

المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

االنحراف 

 المعياري

ترتيب 

 البعد

درجة 

 الموافقة

 موافق 2 0.499 ٪79 4.17 مهارات االبداع واالبتكار 1

 موافق  3 0.571 ٪79 4.15 مهارات التقنية واالتصال 2

 بشدةموافق  1 0.502 ٪80 4.20 مهارات الحياة والعمل 3

مهارات القرن الحادي والعشرون 

 ككل
 موافق  0.465 79٪ 4.17

 

مستو  مهارات القرن الحادي والعشرون لد  طالبات قسم الطفولة ( أن 5يتبين من الجدول )

(، 4.17جاءت بدرجة استجابة )موافق(، حيث جاء المتوسط العام للمجموع الكلي ) بكلية التربية

 (.0.465بانحراف معياري )

كما يتبين من الجدول السابق أن مهارات الحياة والعمل جاءت في الترتيب األول بمتوسط حسابي 

( وفي الترتيب 4.17(، يليها في الترتيب الثاني مهارات االبداع واالبتكار بمتوسط حسابي )4.20)

ل وترجع الباحثة حصو، (4.15الثالث واالخير بعد مهارات التقنية واالتصال بمتوسط حسابي )

أعضاء هيئة مهارات الحياة والعمل على الترتيب األول، بدرجة استجابة )موافق بشدة( إلى أن 

الطالبات على التواصل والمشاركة والتفاعل االيجابي مع  يستخدموا استراتيجيات تحفزالتدريس 

 وجاءت مهارات التقنية واالتصال في الترتيب، اآلخرين ليتمكنوا من التكيف مع بيئات العمل

البيئة التعليمية تحفز الطالبات على استخدام التقنية للوصول األخير، وبدرجة استجابة )موافق( ألن 

وتتفق هذه النتيجة مع ، للمعلومات وتنظيمها وكيفية تحقيق الفائدة من وسائل اإلعالم واالتصال

سلطنة عمان في  دور لمؤسسات التعليم العالي فيحيث أشارت النتائج أن أكبر  التوبي نتائج دراسة

في ، اكساب خريجيها المهارات الحياتية والوظيفية، يليها مهارات تكنولوجيا المعلومات واإلعالم
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الحاوري وحميد حيث توصلت دراستهم إلى قصور في حين تختلف هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

بالجامعات اليمنية في تنمية مهارات التواصل الفعال والتعاون مع اآلخرين األمر دور كليات التربية 

الطالب في التعامل مع التكنولوجيا الذي يؤثر على مهارات الحياة والعمل، كما توصلت إلى ضعف 

 والتقنية.

رات ولمزيد من التفاصيل، قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبا

 كل بعد على حده:

 . مستو  مهارات االبداع واالبتكار لد  طالب كلية التربية )قسم الطفولة المبكرة(:1

مستو  مهارات االبداع واالبتكار لد  طالب ( عبارات لتحديد مدى 9قامت الباحثة بتخصيص )

 ، وكانت النتائج كالتالي:كلية التربية )قسم الطفولة المبكرة(

ات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لعبارات مستوى مهارات االبداع واالبتكار المتوسط :(6جدول )

 لدى طالب كلية التربية )قسم الطفولة المبكرة( مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية 

 العبارة م
المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 االستجابة
 الترتيب

3 
على تغيير افكاري لتكون قادرة 

 مناسبة مع التطورات
4.40 85٪ 0.708 

موافق 

 بشدة 
1 

2 
قادرة على طرح حلول مختلفة 

 للمشكالت
4.38 85٪ 0.532 

موافق 

 بشدة
2 

7 
أستطيع التفريق بين ما هو حقيقة 

 وما هو وجهة نظر
4.28 82٪ 0.721 

موافق 

 بشدة
3 

8 

أشارك في مناقشة الموضوعات 

المجتمع بموضوعية التي تخص 

 ودون تحيز

4.28 82٪ 0.637 
موافق 

 بشدة
4 

5 
قادرة على اضافة افكار جديدة 

 لشيء موجود سابقا
 5 موافق 0.719 79٪ 4.17

9 
قادرة على اصدار الحكم على 

 وجهات النظر المختلفة
 6 موافق 0.892 77٪ 4.07

6 
قادرة على ايجاد عدة استخدامات 

 لشيء واحد
 7 موافق 0.920 75٪ 4.01

1 
أستطيع تحليل وتفسير المشكالت 

 بطريقة علمية
 8 موافق 0.757 75٪ 3.98

4 
قادرة على الربط بين 

 الموضوعات التي ليس بينها ربط
 9 موافق 0.845 74٪ 3.95
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 العبارة م
المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 االستجابة
 الترتيب

 موافق 0.499 ٪79 4.17 مهارات االبداع واالبتكار ككل

 

مهارات االبداع واالبتكار لد  ان مسؤؤؤؤؤتو  ( الموضمممممت أعاله يتضمممممت 6من خالل الجدول رقم )

جاء بدرجة اسمممممتجابة )موافق( حيث بلغ المتوسمممممط  طالب كلية التربية )قسؤؤؤؤؤم الطفولة المبكرة(

( وهو متوسممممممط يقع ضمممممممن الفئة الرابعة من فئات مقياس ليكرت 5من  4.17الحسممممممابي الكلي )

 (.( وهي الفئة التي تشير إلى درجة استجابة )موافق4.19إلى  3.40الخماسي )

مسؤؤؤتو  كما يتضمممت من النتائج أن هناك تفاوتا في اسمممتجابات أفراد عينة الدراسمممة على عبارات 

حيممث تراوحممت مهؤؤارات االبؤؤداع واالبتكؤؤار لؤؤد  طالب كليؤؤة التربيؤؤة )قسؤؤؤؤؤؤم الطفولؤؤة المبكرة( 

( وهي متوسطات تقع ضمن الفئتين الرابعة والخامسة 5من  4.40إلى  3.95المتوسطات ما بين )

 مقياس ليكرت الخماسي وتشير إلى درجة االستجابة )موافق، موافق بشدة( على التوالي. من فئات

 كما يوضت الجدول ما يلي:

جاءت العبارة )قادرة على تغيير افكاري لتكون مناسبة مع التطورات( بالمرتبة األولى بدرجة -

 ٪(.85( وبنسبة مئوية بلغت )4.40استجابة )موافق بشدة( بمتوسط حسابي )

جاءت العبارة )قادرة على طرح حلول مختلفة للمشكالت( بالمرتبة الثانية بدرجة استجابة )موافق -

 ٪(.85( وبنسبة مئوية بلغت )4.38بشدة( بمتوسط حسابي )

جاءت العبارة )أستطيع التفريق بين ما هو حقيقة وما هو وجهة نظر( بالمرتبة الثالثة بدرجة -

 ٪(.82( وبنسبة مئوية بلغت )4.28بي )استجابة )موافق بشدة( بمتوسط حسا

جاءت العبارة )أشارك في مناقشة الموضوعات التي تخص المجتمع بموضوعية ودون تحيز( -

( وبنسبة مئوية بلغت 4.28بالمرتبة الرابعة بدرجة استجابة )موافق بشدة( بمتوسط حسابي )

(82.)٪ 

سابقا( بالمرتبة الخامسة بدرجة جاءت العبارة )قادرة على اضافة افكار جديدة لشيء موجود -

 ٪(.79( وبنسبة مئوية بلغت )4.17استجابة )موافق( بمتوسط حسابي )

جاءت العبارة )قادرة على اصدار الحكم على وجهات النظر المختلفة( بالمرتبة السادسة بدرجة -

 ٪(.77( وبنسبة مئوية بلغت )4.07استجابة )موافق( بمتوسط حسابي )

)قادرة على ايجاد عدة استخدامات لشيء واحد( بالمرتبة السابعة بدرجة استجابة جاءت العبارة -

 ٪(.75( وبنسبة مئوية بلغت )4.01)موافق( بمتوسط حسابي )
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جاءت العبارة )أستطيع تحليل وتفسير المشكالت بطريقة علمية( بالمرتبة الثامنة بدرجة استجابة -

 ٪(.75بلغت )( وبنسبة مئوية 3.98)موافق( بمتوسط حسابي )

ة اءت العبارة )قادرة على الربط بين الموضوعات التي ليس بينها ربط( بالمرتبة التاسعة بدرجج-

 ٪(.74( وبنسبة مئوية بلغت )3.95استجابة )موافق( بمتوسط حسابي )

وتفسر الباحثة حصول العبارة )قادرة على تغيير افكاري لتكون مناسبة مع التطورات( على الترتيب 

نتيجة  تواجههاحل المشكالت التي قد القدرة على  الدبه ةأن الطالببدرجة استجابة )عالية( إلى األول 

الشريف حيث توصلت وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة ، التطورات التي تحدث في المجتمع

وربما ، الدراسة إلى قدرة الطالب على تغيير أفكارهم بما يتناسب مع التطورات بدرجة مرتفعة جدا

يرجع حصول العبارة )قادرة على الربط بين الموضوعات التي ليس بينها ربط( على الترتيب 

  .صعوبة ايجاد روابط مشتركة بين بعض الموضوعاتاالخير بدرجة استجابة )موافق( إلى 

 . مستو  مهارات التقنية واالتصال لد  طالب كلية التربية )قسم الطفولة المبكرة(:2

مستو  مهارات التقنية واالتصال لد  طالب ( عبارات لتحديد مدى 8بتخصيص )قامت الباحثة 

 ، وكانت النتائج كالتالي:كلية التربية )قسم الطفولة المبكرة(

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لعبارات مستوى مهارات التقنية واالتصال  :(7جدول )

 لة المبكرة( مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية لدى طالب كلية التربية )قسم الطفو

 العبارة م
المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 االستجابة
 الترتيب

7 
أستخدم االنترنت للوصول إلى 

 المعلومات الصحيحة
4.52 88٪ 0.666 

موافق 

 بشدة 
1 

6 
استفيد من التقنية في تطوير 

 مهاراتي
4.40 85٪ 0.650 

موافق 

 بشدة
2 

1 
أستطيع استخدام برامج الحاسب 

 في اعداد العروض التقديمية
4.38 85٪ 0.818 

موافق 

 بشدة
3 

8 
اكتسب مهارات تقنية من خالل 

 المشاركة في مجموعات العمل
4.31 83٪ 0.672 

موافق 

 بشدة
4 

3 
أعرض وجهة نظري من خالل 

 شبكات التواصل االجتماعي
 5 موافق 0.957 78٪ 4.12

2 
أستطيع استخدام برامج الحاسب 

 في عرض وتحليل البيانات
 6 موافق 1.055 73٪ 3.93

5 
ابتعد عن مواقع االنترنت الغير 

 مفيدة
 7 موافق 1.041 73٪ 3.91
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 العبارة م
المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 االستجابة
 الترتيب

4 
قادرة على بناء قاعدة بيانات 

 تُسهل العمل
 8 موافق 1.015 66٪ 3.63

 موافق 0.571 ٪79 4.15 مهارات التقنية واالتصال ككل

 

ان مسؤؤؤؤتو  مهارات التقنية واالتصؤؤؤؤال لد  ( الموضممممت أعاله يتضممممت 7من خالل الجدول رقم )

جاء بدرجة اسمممممتجابة )موافق( حيث بلغ المتوسمممممط  طالب كلية التربية )قسؤؤؤؤؤم الطفولة المبكرة(

 ( وهو متوسممممممط يقع ضمممممممن الفئة الرابعة من فئات مقياس ليكرت5من  4.15الحسممممممابي الكلي )

 ( وهي الفئة التي تشير إلى درجة استجابة )موافق(.4.19إلى  3.40الخماسي )

مسؤؤؤتو  كما يتضمممت من النتائج أن هناك تفاوتا في اسمممتجابات أفراد عينة الدراسمممة على عبارات 

ية التربية )قسؤؤؤؤؤؤم الطفولة المبكرة(  حيث تراوحت مهارات التقنية واالتصؤؤؤؤؤؤؤال لد  طالب كل

( وهي متوسطات تقع ضمن الفئتين الرابعة والخامسة 5من  4.52إلى  3.63المتوسطات ما بين )

 من فئات مقياس ليكرت الخماسي وتشير إلى درجة االستجابة )موافق، موافق بشدة( على التوالي.

 كما يوضت الجدول ما يلي:

جاءت العبارة )أستخدم االنترنت للوصول إلى المعلومات الصحيحة( بالمرتبة األولى بدرجة -

 ٪(.88( وبنسبة مئوية بلغت )4.52جابة )موافق بشدة( بمتوسط حسابي )است

جاءت العبارة )استفيد من التقنية في تطوير مهاراتي( بالمرتبة الثانية بدرجة استجابة )موافق -

 ٪(.85( وبنسبة مئوية بلغت )4.40بشدة( بمتوسط حسابي )

لعروض التقديمية( بالمرتبة الثالثة جاءت العبارة )أستطيع استخدام برامج الحاسب في اعداد ا-

 ٪(.85( وبنسبة مئوية بلغت )4.38بدرجة استجابة )موافق بشدة( بمتوسط حسابي )

جاءت العبارة )اكتسب مهارات تقنية من خالل المشاركة في مجموعات العمل( بالمرتبة الرابعة -

 ٪(.83) ( وبنسبة مئوية بلغت4.31بدرجة استجابة )موافق بشدة( بمتوسط حسابي )

جاءت العبارة )أعرض وجهة نظري من خالل شبكات التواصل االجتماعي( بالمرتبة الخامسة -

 ٪(.78( وبنسبة مئوية بلغت )4.12بدرجة استجابة )موافق( بمتوسط حسابي )

جاءت العبارة )أستطيع استخدام برامج الحاسب في عرض وتحليل البيانات( بالمرتبة السادسة -

 ٪(.73( وبنسبة مئوية بلغت )3.93افق( بمتوسط حسابي )بدرجة استجابة )مو

جاءت العبارة )ابتعد عن مواقع االنترنت الغير مفيدة( بالمرتبة السابعة بدرجة استجابة )موافق( -

 ٪(.73( وبنسبة مئوية بلغت )3.91بمتوسط حسابي )
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نة بدرجة استجابة )موافق( جاءت العبارة )قادرة على بناء قاعدة بيانات تُسهل العمل( بالمرتبة الثام-

 ٪(.66( وبنسبة مئوية بلغت )3.63بمتوسط حسابي )

وتفسر الباحثة حصول العبارة )أستخدم االنترنت للوصول إلى المعلومات الصحيحة( على الترتيب 

ما يتمتع به الطالبات من قدرة على التمييز بين المعلومات األول بدرجة استجابة )عالية( إلى 

لومات الخاطئة نظرا لما تلقوه من توجيهات من أعضاء هيئة التدريس في أهمية الصحيحة والمع

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة ، تمحيص المعلومات والحصول عليها من مصادر موثوقة

للوصول  لإلنترنتاستخدام الطالب الشريف حيث توصلت دراسته إلى درجة مرتفعة في 

وربما يرجع حصول العبارة )قادرة على بناء قاعدة بيانات تُسهل العمل( ، للمعلومات الصحيحة

تفاوت قدرات الطالبات في امتالك هذه المهارة على الترتيب االخير بدرجة استجابة )موافق( إلى 

تنظمها الجامعة في مجال  بدورات عدم اهتمام البعض بتطوير هذه المهارة من خالل االلتحاقنظرا ل

 التقنية.

 ستو  مهارات الحياة والعمل لد  طالب كلية التربية )قسم الطفولة المبكرة(:. م3

مستو  مهارات الحياة والعمل لد  طالب كلية ( عبارات لتحديد مدى 9قامت الباحثة بتخصيص )

 ، وكانت النتائج كالتالي:التربية )قسم الطفولة المبكرة(

ة والترتيب لعبارات مستوى مهارات الحياة والعمل لدى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري :(8جدول )

 طالب كلية التربية )قسم الطفولة المبكرة( مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية 

 العبارة م
المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 االستجابة
 الترتيب

7 
قادرة على القيادة الفعالة لفريق 

 العمل
4.45 86٪ 0.690 

موافق 

 بشدة 
1 

6 
قادرة على التحدث مع اآلخرين 

 وطرح افكاري أمامهم
4.41 85٪ 0.677 

موافق 

 بشدة
2 

5 
احترم وجهات النظر المختلفة 

 ألعضاء فريق العمل
4.39 85٪ 0.899 

موافق 

 بشدة
3 

 0.760 ٪83 4.34 قادرة على االصالح بين الزمالء 9
موافق 

 بشدة
4 

3 
البناء مع اآلخرين أستطيع الحوار 

 واقناعهم
4.30 82٪ 0.653 

موافق 

 بشدة
5 

1 
أستطيع دراسة الخيارات المختلفة 

 واتخاذ القرار الصحيح
4.28 82٪ 0.646 

موافق 

 بشدة
6 

4 
قادرة على التكيف مع الظروف 

 الجديدة
 7 موافق 0.810 79٪ 4.18
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 العبارة م
المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 االستجابة
 الترتيب

8 
التكيف مع اآلخرين  أستطيع

 المختلفين عني ثقافيا واجتماعيا
 8 موافق 0.853 78٪ 4.13

2 
أستطيع التواصل مع اآلخرين 

 بأحد اللغات األجنبية
 9 محايد 1.208 58٪ 3.32

 موافق بشدة 0.502 ٪80 4.20 مهارات الحياة والعمل ككل

 

الحياة والعمل لد  طالب  ان مسؤؤتو  مهارات( الموضممت أعاله يتضممت 8من خالل الجدول رقم )

جاء بدرجة اسمممممتجابة )موافق بشمممممدة( حيث بلغ المتوسمممممط  كلية التربية )قسؤؤؤؤؤم الطفولة المبكرة(

( وهو متوسممممط يقع ضمممممن الفئة الخامسممممة من فئات مقياس ليكرت 5من  4.20الحسممممابي الكلي )

 (.( وهي الفئة التي تشير إلى درجة استجابة )موافق بشدة5.00إلى  4.20الخماسي )

مسؤؤؤتو  كما يتضمممت من النتائج أن هناك تفاوتا في اسمممتجابات أفراد عينة الدراسمممة على عبارات 

حيممث تراوحممت مهؤؤارات الحيؤؤاة والعمؤؤل لؤؤد  طالب كليؤؤة التربيؤؤة )قسؤؤؤؤؤؤم الطفولؤؤة المبكرة( 

( وهي متوسممطات تقع ما بين الفئتين الثالثة والخامسممة 5من  4.40إلى  3.32المتوسممطات ما بين )

مقياس ليكرت الخماسي وتشير إلى درجة االستجابة )محايد، موافق، موافق بشدة( على من فئات 

 التوالي.

 كما يوضت الجدول ما يلي:

جاءت العبارة )قادرة على القيادة الفعالة لفريق العمل( بالمرتبة األولى بدرجة استجابة )موافق -

 ٪(.86( وبنسبة مئوية بلغت )4.45بشدة( بمتوسط حسابي )

العبارة )قادرة على التحدث مع اآلخرين وطرح افكاري أمامهم( بالمرتبة الثانية بدرجة  جاءت-

 ٪(.85( وبنسبة مئوية بلغت )4.41استجابة )موافق بشدة( بمتوسط حسابي )

جاءت العبارة )احترم وجهات النظر المختلفة ألعضاء فريق العمل( بالمرتبة الثالثة بدرجة -

 ٪(.85( وبنسبة مئوية بلغت )4.39سط حسابي )استجابة )موافق بشدة( بمتو

جاءت العبارة )قادرة على االصالح بين الزمالء( بالمرتبة الرابعة بدرجة استجابة )موافق بشدة( -

 ٪(.83( وبنسبة مئوية بلغت )4.34بمتوسط حسابي )

استجابة جاءت العبارة )أستطيع الحوار البناء مع اآلخرين واقناعهم( بالمرتبة الخامسة بدرجة -

 ٪(.82( وبنسبة مئوية بلغت )4.30)موافق بشدة( بمتوسط حسابي )
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جاءت العبارة )أستطيع دراسة الخيارات المختلفة واتخاذ القرار الصحيت( بالمرتبة السادسة بدرجة -

 ٪(.82( وبنسبة مئوية بلغت )4.28استجابة )موافق بشدة( بمتوسط حسابي )

ديدة( بالمرتبة السابعة بدرجة استجابة )موافق( ع الظروف الججاءت العبارة )قادرة على التكيف م-

 ٪(.79( وبنسبة مئوية بلغت )4.18بمتوسط حسابي )

جاءت العبارة )أستطيع التكيف مع اآلخرين المختلفين عني ثقافيا واجتماعيا( بالمرتبة الثامنة -

 .٪(78( وبنسبة مئوية بلغت )4.13بدرجة استجابة )موافق( بمتوسط حسابي )

جاءت العبارة )أستطيع التواصل مع اآلخرين بأحد اللغات األجنبية( بالمرتبة التاسعة بدرجة -

 ٪(.58( وبنسبة مئوية بلغت )3.32استجابة )محايد( بمتوسط حسابي )

وتفسر الباحثة حصول العبارة )قادرة على القيادة الفعالة لفريق العمل( على الترتيب األول بدرجة 

تشجيع أعضاء هيئة التدريس الطالبات على العمل في مجموعات وتعيين قائدة  إلىاستجابة )عالية( 

الحاوري حيث هذه النتيجة مع نتائج دراسة  ختلفوت، لكل مجموعة تعمل على توجيه فريق العمل

توصلت الدراسة إلى أن دور كليات التربية بالجامعات اليمنية في تنمية مهارة القيادة لدى الطالب 

وربما ، وليس بالشكل الكافي الذي يُمكنهم من قيادة الفرق والمجموعات الطالبية كان منخفض

يرجع حصول العبارة )أستطيع التواصل مع اآلخرين بأحد اللغات األجنبية( على الترتيب االخير 

بلغات مختلفة بشكل يمكنهم من أن الطالبات ال يدرسوا مقررات بدرجة استجابة )محايد( إلى 

  تواصل مع اآلخرين.التحدث أو ال

( 0,05السؤؤاال الثاني: هل توجد فروق ذات داللة إحصؤؤائية عند مسؤؤتو  الداللة )لإلجابة على و

بين متوسؤؤؤؤطي درجات أفراد العينة في أبعاد تنمية مهارات القرن الحادي والعشؤؤؤؤرون )مهارات 

والدرجة الكلية لد  أفراد اإلبداع واالبتكار، مهارات التقنية واالتصؤؤؤؤال، مهارات الحياة والعمل( 

 عينة البحث تُعز  لمتغير التقدير الدراسي؟

قامت الباحثة بإجراء اختبار التباين االحادي )انوفا( للعينات المسممممممتقلة لتحديد داللة الفروق بين  

متوسطات درجات أفراد العينة في أبعاد تنمية مهارات القرن الحادي والعشرون )مهارات اإلبداع 

مهارات التقنية واالتصمممممممال، مهارات الحياة والعمل( والدرجة الكلية لدى أفراد عينة  واالبتكار،

( نتيجة اختبار التباين االحادي )انوفا( 9البحث تُعزى لمتغير التقدير الدراسممي، ويوضممت الجدول )

 للعينات المستقلة لداللة الفروق بين المتوسطات.
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ي )انوفا( للعينات المستقلة لداللة الفروق بين متوسطات درجات نتائج تحليل اختبار التباين االحاد :(9جدول )

 أفراد العينة في أبعاد تنمية مهارات القرن الحادي والعشرون تُعزى لمتغير التقدير الدراسي 

 العدد التقدير الدراسي البعد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 )ف(
 الداللة

مهارات االبداع 

 واالبتكار

 0.527 4.26 120 ممتاز

 0.377 4.05 48 جيد جدا *0.000 8.781

 0.117 3.65 9 جيد

مهارات التقنية 

 واالتصال

 0.645 4.16 120 ممتاز

 0.390 4.09 48 جيد جدا 0.418 0.877

 0.132 4.36 9 جيد

مهارات الحياة 

 والعمل

 0.538 4.27 120 ممتاز

 0.405 4.01 48 جيد جدا *0.011 4.663

 0.059 4.28 9 جيد

مهارات القرن 

الحادي 

 والعشرون ككل

 0.513 4.23 120 ممتاز

 0.344 4.05 48 جيد جدا 0.065 2.780

 0.061 4.09 9 جيد

 (0.05وجود داللة عند مستوى ) *

 ( ما يلي:9يتضت من الجدول رقم )

مهارات وجود فروق ذات داللة إحصمممائية بين متوسمممطات اسمممتجابات أفراد العينة نحو مسمممتوى  -

حيث كانت قيمة مستوى الداللة في اختبار التباين اإلبداع واالبتكار تُعز  لمتغير التقدير الدراسي 

 (.05,0( وهي قيمة دالة عند مستوى )0.000االحادي )انوفا( للعينات المستقلة تساوي )

دم وجود فروق ذات داللة إحصمممممائية بين متوسمممممطات اسمممممتجابات أفراد العينة نحو مسمممممتوى ع -

حيث كانت قيمة مسمممممتوى الداللة في مهارات التقنية واالتصؤؤؤؤؤال تُعز  لمتغير التقدير الدراسؤؤؤؤؤي 

( وهي قيمة غير دالة عند مستوى 0.418اختبار التباين االحادي )انوفا( للعينات المستقلة تساوي )

(05,0.) 
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مهارات وجود فروق ذات داللة إحصمممائية بين متوسمممطات اسمممتجابات أفراد العينة نحو مسمممتوى  -

حيث كانت قيمة مسممممتوى الداللة في اختبار التباين الحياة والعمل تُعز  لمتغير التقدير الدراسؤؤؤؤي 

 (.05,0( وهي قيمة دالة عند مستوى )0.011االحادي )انوفا( للعينات المستقلة تساوي )

وجود فروق ذات داللة إحصمممممائية بين متوسمممممطات اسمممممتجابات أفراد العينة نحو مسمممممتوى عدم  -

حيث كانت قيمة مسمممتوى مهارات القرن الحادي والعشؤؤؤرون ككل تُعز  لمتغير التقدير الدراسؤؤؤي 

( وهي قيمة غير دالة 0.065الداللة في اختبار التباين االحادي )انوفا( للعينات المسمممتقلة تسممماوي )

 (.05,0عند مستوى )

ونظرا لوجود معنوية في اختبار التباين تم إجراء اختبار شمممممميفيه لداللة الفروق. وكانت النتائج 

 كالتالي:

نتائج اختبار شيفيه للتعرف على اتجاه الفروق بين متوسطات درجات أفراد العينة في أبعاد تنمية  :(10جدول )

 راسي مهارات القرن الحادي والعشرون تُعزى لمتغير التقدير الد

 البعد
التقدير 

 (1الدراسي )
 المتوسط

التقدير 

 (2الدراسي )
 المتوسط

الفرق بين 

 المتوسطات

مستو  

 الداللة

مهارات 

االبداع 

 واالبتكار

 4.26 ممتاز

 *0.039 0.21016 4.05 جيد جدا

 *0.002 0.60216 3.65 جيد

مهارات 

 الحياة والعمل
 *0.012 0.25278 4.01 جيد جدا 4.27 ممتاز

 (.0.05وجود داللة عند مستوى ) *

 ( ما يلي:10يتضت من الجدول رقم )

مهارات اإلبداع واالبتكار تُعز  أن الفروق بين متوسمممطات اسمممتجابات أفراد العينة نحو مسمممتوى -

كانت بين )الحاصممالت على تقدير ممتاز( وبين )الحاصممالت على تقدير  لمتغير التقدير الدراسؤؤي

 جيد وجيد جدا( لصالت )الحاصالت على تقدير ممتاز( ذوات المتوسط الحسابي األعلى.

مهارات الحياة والعمل تُعز  أن الفروق بين متوسمممممطات اسمممممتجابات أفراد العينة نحو مسمممممتوى -

اصممالت على تقدير ممتاز( وبين )الحاصممالت على تقدير كانت بين )الح لمتغير التقدير الدراسؤؤي

 جيد جدا( لصالت )الحاصالت على تقدير ممتاز( ذوات المتوسط الحسابي األعلى. 
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 :التوصيات
 ، توصي الباحثة بما يلي:في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية

ن ال متطلبات سوق العمل في القراستمرارية إعادة النظر في البرامج بحيث تتوافق مع  -

21. 

من  21ال تًكسب مهارات القرن توجيه أعضاء هيئة التدريس إلى استخدام استراتيجيات  -

 خالل ورش العمل واللقاءات العلمية.

أن يتم إضافة مقررات اجبارية تنمي اللغة االنجليزية باعتبارها اللغة العالمية التي يتم من  -

  ات المتعددة.لجنسيخاللها التواصل مع ا
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 المراجع

 
 العربية: المراجع

(، مهارات القرن الحادي والعشرين لدى 2021ابن زيد، منيرة بنت سعود بن عبد العزيز ) -

طالبات كلية التربية بجامعة األميرة نورة، المجلة العربية للعلوم التربوية والنفسية، 

 (.435-456المؤسسة العربية للتربية والعلوم واآلداب، ص ص )

(، دور مؤسسات التعليم 2016التوبي، عبد هللا، والفواعير، أحمد محمد جالل عودة ) -

العالي في سلطنة عمان في إكساب خريجيها مهارات ومعارف القرن الواحد والعشرين، 

(، 2جسر، المعهد الدولي للدراسة والبحث، العدد ) -مجلة المعهد الدولي للدراسة والبحث

 (.34-18ص ص )

(، دور كليات التربية بالجامعات اليمنية في تنمية 2021د الغني أحمد علي )الحاوري، عب -

مهارات القرن الحادي والعشرين الالزمة لدى طلبتها، المجلة العربية لضمان جودة التعليم 

 (.126 -107(، ص ص )47الجامعي، العدد )

 (.86-70(، مهارات القرن الحادي والعشرين، ص ص )2020الحريري، رافده ) -

لدى طالب قسم  21ال (، مهارات القرن 2020خضير، نبراس، وجاسم، باسم ) -

الرياضيات في كليات التربية، مجلة الفنون واآلداب وعلوم اإلنسانيات واالجتماع، ص 

(418.) 

: إطار عمل للتعليم من أجل 21(، مهارات القرن ال 2018خميس، ساما فؤاد عباس ) -

 (.149-163المستقبل، مجلة الطفولة والتنمية، المجلس العربي للطفولة والتنمية ص ص )

(، مهارات القرن 2020الشريف، بندر بن عبد هللا، وأحمد، عبد العاطي عبد الكريم محمد ) -

ب الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة وعالقتها بتحصيلهم الحادي والعشرين لدى طال

 (.74-1كلية التربية، ص ص ) -األكاديمي، مجلة كلية التربية، جامعة كفر الشيخ

(، إطار مقترح لدمج مهارات القرن الحادي والعشرين في مناهج 2014شلبي، نوال ) -

 (.33-1ة، ص ص )العلوم بالتعليم األساسي في مصر، المجلة التربوية المتخصص

(، المعلم ومهارات القرن الحادي والعشرين، مجلة 2020العازمي، سارة محمد كميخ ) -

بحوث، عدد خاص بأبحاث المؤتمر الدولي العاشر لمركز لندن للبحوث بالتعاون مع 

القدس(،  -مدارس الفجر )التعليم في الوطن العربي: تحديات الحاضر واستشراف المستقبل

 (.110-100ص ص )

في التكوين الجامعي:  21(، مهارات القرن 2021القحطاني، نوره بنت سعد بن سلطان ) -

 QS 2021دراسة ميدانية على عينة من أفضل الجامعات السعودية حسب تصنيف 

كلية التربية،  -للجامعات العالمية، كجلة كلية التربية في العلوم التربوية، جامعة عين شمس

 (.114 -61ص ص )

(، االنفتاح على عالم من االمكانات: المهارات األساسية 2016افي البريطاني )المجلس الثق -

للتعلم والعمل والمجتمع، منظمة المملكة المتحدة الدولية للعالقات الثقافية والفرص 

 التعليمية.
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(، التعلم والتعليم في الدول النامية: البحث والسياسة في أهداف التنمية 2017واقنر، دانيال ) -

(، ترجمة: نوره سعد القحطاني، مكتب التربية العربي لدول 2015المتحدة بعد عام )لألمم 

 الخليج.
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