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The Degree to Which Kindergarten Teachers Practice the Twenty 
First Century Skills of the Kindergarten Child in the Light of the 

Kingdom's 2030 Vision from the Teachers’ Viewpoints 
Atheer Ibrahim Abu Abah  
Department of Educational Sciences, Faculty of Education in Muzahmiyah, 
Shaqra University, Kingdom of Saudi Arabia. 
E-mail: dr_atheer@hotmail.com 
 
ABSTRACT 
The current study aimed to assess the degree to which kindergarten teachers 
practice the twenty-first century skills of the kindergarten child in the light of 
the Kingdom’s vision 2030 from the teachers’ viewpoints. The study made 
use of the descriptive analytical approach by administering a questionnaire 
consisting of three main skills: learning creativity, digital culture, life and 
work. The total number of the questionnaire items were 56, and it was 
administered to 236 public kindergarten teachers in Riyadh. The study found 
out that the kindergarten teachers in Riyadh practice the twenty-first century 
skills of kindergarten children in the light of the Kingdom's vision 2030 from 
their point of view with a general mean of (3.8) which is a high degree. There 
was also variation in the degree to which kindergarten teachers practice the 
basic skills of the twenty-first century as the skill of learning and creativity 
came to a very high degree of practice while the skills of digital culture, life 
and work came at a high degree of practice. The results also showed that 
there was a variation in the degree to which kindergarten teachers practice 
the sub-skills of the twenty-first century, as the skills related to 
(communication and sharing, creativity and innovation, cooperation) came 
with a very high degree of practice, while the skills related to (critical 
thinking and problem solving, informational culture, flexibility and 
adaptation, social interaction, leadership and responsibility, communication) 
came with a high degree of practice. Finally, the skill of education and 
communication technology came with a medium degree of practice. The 
study concluded with presenting a set of recommendations in light of the 
results. 

Keywords: kindergarten teachers, twenty-first century skills, 
kindergarten children, Kingdom's 2030 Vision. 
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2 

2 

 

المھارات 
  الرئیسیة

مھارات ال
معامل   الفقـــــــــــــــــــــرة  الفرعیة

  االرتباط

استخدام أنواع مختلفة من االستنباط واالستقراء مناسبة 
   .للموقف التعلیمي

0.901  

  0.821  .تدریب األطفال على احترام وجھات النظر المختلفة

  0.822  ألطفال على طرح عدة بدائل للموقف الواحد تدریب ا

ب  ي كت ممارسة التأمل النقدي لخبرات التعلم المتضمنة ف
  الروضة

0.871  

شكالت  ع م ل م ي التعام ة ف ر تقلیدی ول غی تخدام حل اس
  األطفال داخل قاعات الروضة 

0.788  

م  تتنبأ بالمشكالت المستقبلیة داخل قاعات الروضة وترس
  ا حلول لھ

0.881  

التفكیر 
الناقد وحل 
  المشكالت

ر  ستثیر التفكی ي ت ى صیاغة األسئلة الت درة عل ك الق تمتل
  لدى األطفال

0.882  

  0.725  . تھیئ مواقف تعلیمیة تدعم المسئولیة الشخصیة لألطفال

  0.853  تتقبل اقتراحات اآلخرین وانتقاداتھم

  0.763  تعزز لدى األطفال قیمة التنافس االیجابي

ست صال ت یم االت دعم ق دریس ت تراتیجیات ت خدم اس
ال  دى األطف شارك ل ة ( والت ان األربع ل األرك ل –مث  تمثی

   األلعاب التعلیمیة  –شارك ،  زاوج،   فكر–األدوار 

0.911  
االتصال 
  والتشارك

  0.921  تسمح لألطفال بالمناقشة والحوار

فال استخدام مدى واسع من أسالیب االبتكار في تعلیم األط
  )الخ... األلغاز–مثل العصف الذھني (

0.902  

دى  ار ل درات االبتك ن ق زز م ة تع شطة تعلیمی صمم أن ت
  األطفال

0.905  

  0.811  تدعم قدرات التخیل لدى األطفال من خالل أنشطة إثرائیة

  

  

  

  

مھارات 
التعلم 
  واإلبداع

  

االبتكار 
  واإلبداع

ى  رأ عل ي تط دة الت رات الجدی ع التغی ة م ل بایجابی   0.835تتعام
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المھارات 
  الرئیسیة

مھارات ال
معامل   الفقـــــــــــــــــــــرة  الفرعیة

  االرتباط

  مناھج ریاض األطفال

اض تشارك  اھج ری ویر من في أنشطة وندوات خاصة بتط
  األطفال

0.799  

ات  ل قاع تعلم داخ ة ال سین عملی ة لتح ة خاص ك رؤی تمتل
  الروضة 

0.837  

ال  ي مج دة ف ر الجدی ات النظ اح لوجھ تجابة واالنفت االس
  تعلیم وتربیة األطفال

0.789  

ة تحرص على حضور ال ال تقنی ي مج ة ف دورات التدریبی
  المعلومات والمستحدثات التكنولوجیة 

0.759  

ع  ل م ي التواص ة ف صادر االلكترونی ض الم ستخدم بع ت
  أولیاء أمور األطفال

0.821  

ات  ة بتقنی ة المرتبط ة والقانونی ب األخالقی م بالجوان تل
  المعلومات واالتصال 

0.795  

الثقافة 
  المعلوماتیة

ب ا بعض الكت وع ل سین تحرص على الرج ة لتح اللكترونی
  عملیة تعلم األطفال

0.823  

ي  ة ف ة االلكترونی رامج التعلیمی ف الب ى توظی رص عل تح
  تعلیم األطفال

0.851  

صریة  سمعیة والب ات ال ف التقنی ى توظی درة عل ك الق تمتل
  المتاحة في الروضة 

0.766  

عض التقنیات تحرص على تدریب األطفال على استخدام ب
  الحدیثة في التعلم 

0.759  

  0.827  تمارس مع األطفال بعض األلعاب التعلیمیة االلكترونیة

مھارات 
الثقافة 
  الرقمیة

تكنولوجیا 
التعلیم 
  واالتصال

ة  صالح العملی اعي ل ل االجتم بكات التواص ف ش توظ
  التعلیمیة 

0.791  

  0.889  التعامل مع ضغوط العمل داخل الروضة بكفاءة 

تعامل بكفاءة مع مختلف الشخصیات التي ترتبط بالعمل ال
  داخل الروضة 

0.798  

  0.879  التعامل بایجابیة مع أوجھ النقد المختلفة 

  0.819القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة في المواقف الطارئة  

  

  

  

  

مھارات 
الحیاة 
  والعمل

المرونة 
  والتكییف

ة  ل قاع ة داخ تعلم بفعالی ت ال ى إدارة وق تمتلك القدرة عل
  الروضة 

0.796  
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المھارات 
  الرئیسیة

مھارات ال
معامل   الفقـــــــــــــــــــــرة  الفرعیة

  االرتباط

ة ت رات المفاجئ ع التغی متلك القدرة على التكیف بسرعة م
  التي قد تحدث في إدارة الروضة ونظامھا التعلیمي

0758  

ل  ة داخ ة األدوار االجتماعی ى ممارس ال عل دریب األطف ت
  الروضة 

0.878  

ل  رین داخ ع اآلخ ة م ع ایجابی ة م ات اجتماعی یم عالق تق
  الروضة 

0.896  

  0.915  ى مشاعر اآلخرین أثناء التعامل معھم تراع

شاكل  ل م ي ح ة ف ارات االجتماعی ات والمھ ف العالق توظ
  األطفال السلوكیة داخل الروضة 

0.817  

التفاعل 
  االجتماعي

تمتلك القدرة على تفسیر تعبیرات ومشاعر اآلخرین داخل 
  الروضة 

0.739  

  0.854  إتقان مھارات ومھام اإلشراف داخل الروضة

  0.893  القدرة على ضبط سلوكیات األطفال داخل الروضة

ل  ام داخ ض المھ ذ بع ل لتنفی رق العم ادة ف القدرة على قی
  الروضة

0.855  

داف  ق األھ ي تحقی رین ف دى اآلخ وة ل اط الق ستثمر نق ت
  المشتركة 

0.796  

القیادة 
  والمسئولیة

و  رین نح ھ اآلخ ي توجی صیة ف ا الشخ ستخدم مھاراتھ ت
  تحقیق أھداف الروضة

0.768  

  0.758  تمتلك القدرة على المبادرة والتوجیھ الذاتي

  0.801  لھا دور فعال في تحقیق االتصال بین الروضة والمنزل 

  0.817  تمتلك القدرة على التحدث بطالقة أمام الجمیع 

  0.852  تدعم الدافعیة لدى األطفال وتعززھا

  0.845  األطفالتدعم مھارات التواصل اللفظي لدى 

  0.821  تدعم مھارات التواصل غیر اللفظي لدى األطفال

  

  

  التواصل

  .0812  تدعم مھارات االتصال الكتابي لدى األطفال

  التعاون  0.851  تتعاون مع معلمات الروضة فى تحقیق أھدافھا ورسالتھا 

  0891  تمتلك عالقات ایجابیة مع إدارة الروضة 
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المھارات 
  الرئیسیة

مھارات ال
معامل   الفقـــــــــــــــــــــرة  الفرعیة

  االرتباط

وائح وا ل الل ى تفعی رص عل ق تح ة بتطبی رارات الخاص لق
  العمل التعاوني

0.809  

  0.852  تمتلك اتجاھات ایجابیة نحو العمل بروح الفریق

  0.873  تعزز لدى األطفال قیم التعاون والعمل الجماعي

2
0.725 0.921

0.759 0.8510.739 0.915
0.01

 

5
 (Cronbach's Alpha).

3 

3  

  مھارات القرن الحادي والعشرین
  عدد

  الفقرات
  معامل
  الثبات

  معامل
  الصدق

  0.901  0.813  18  مھارات التعلم واإلبداع
  0.891  0.795  10  مھارات الثقافة الرقمیة
  0.910  0.829  28  مھارات الحیاة والعمل

  0.901  0.812  56  االستبانھ ككل
3

0.795 0.829
0.812

0.75
  

0.891–0.9100.901 
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المھارة 
االنحراف   المتوسط  الفقــــــــــــــــــــــرة  م  الفرعیة

  الدرجة  الرتبة  المعیارى

1  
ن  ة م واع مختلف استخدام أن
تقراء  تنباط واالس االس

   .مناسبة للموقف التعلیمي
  متوسطة  18  1.284  2.97

رام   2 ى احت تدریب األطفال عل
  مرتفعة  14  1.257  3.90  .ات النظر المختلفةوجھ

رح   3 ى ط ال عل دریب األطف ت
مرتفعة   5  1.190  4.05  عدة بدائل للموقف الواحد 

  جدا

4  
دي  ل النق ة التأم ممارس
لخبرات التعلم المتضمنة في 

  كتب الروضة
  متوسطة  17  1.290  2.99

التفكیر 
الناقد وحل 
  المشكالت

5  
ة  ر تقلیدی استخدام حلول غی
شكالت  ع م ل م ي التعام ف

ال  ات األطف ل قاع   مرتفعة  10  1.232  3.96داخ

                                                
د والعشرین مع طفل الروضة في ظل حدرجھ ممارسة معلمات ریاض األطفال لمھارات القرن الوا لتقدیر - 1

ة، 2030لكة رؤیة المم ة التالی ى المعادل ادا عل  : تم تقسیم درجة الممارسة  والتوافر إلى أربع مستویات اعتم
ن  )2أقل من ( منخفضة من : ، وتحدید المستویات كاألتى1/4-5=طول الفئة  ن -2(،  متوسطة م ل م ،   )3أق
  ) 5- 4من ( تفعة جدا ر،  م)4إلى أقل من -3(مرتفعة من 
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المھارة 
االنحراف   المتوسط  الفقــــــــــــــــــــــرة  م  الفرعیة

  الدرجة  الرتبة  المعیارى

  الروضة 

6  
ستقبلیة  شكالت الم تتنبأ بالم
ة  ات الروض ل قاع داخ

  وترسم حلول لھا 
  مرتفعة  16  1.125  3.86

7  
یاغة  ى ص درة عل ك الق تمتل
ر  األسئلة التي تستثیر التفكی

  لدى األطفال
  مرتفعة  9  1.210  3.97

المجموع الكلى لمھارة  التفكیر 
 توحل المشكال

25.70 
  مرتفعة  4.492  )3.671(

8  
دعم  ة ت ف تعلیمی تھیئ مواق
صیة  سئولیة الشخ الم

  . لألطفال
  مرتفعة  13  1.264  3.92

رین   9 ات اآلخ ل اقتراح تتقب
  مرتفعة  7  1.278  3.99  وانتقاداتھم

ة   10 ال قیم دى األطف زز ل تع
  مرتفعة  8  1.278  3.98  التنافس االیجابي

11  

ستخدم تراتیجیات ت  اس
صال  یم االت دعم ق دریس ت ت

ال  دى األطف شارك ل ( والت
ة  ان األربع ل األرك  –مث

ل األدوار  ر–تمثی ،   فك
ارك ،  زاوج اب –ش  األلع

  التعلیمیة  

مرتفعة   2  0.761  4.65
  جدا

شة   12 ال بالمناق سمح لألطف ت
مرتفعة   4  0.765  4.60  والحوار

  جدا

االتصال 
  والتشارك

المجموع الكلى لمھارة االتصال 
 شاركوالت

21.22 
  مرتفعة جدا  3.123  )4.244(

13  
ن  ع م دى واس تخدام م اس
یم  ي تعل ار ف الیب االبتك أس

ال  صف (األطف ل الع مث
  )الخ... األلغاز–الذھني 

مرتفعة   3  0.763  4.64
  جدا

14  
زز  ة تع تصمم أنشطة تعلیمی
دى  ار ل درات االبتك ن ق م

  األطفال
مرتفعة   1  0.721  4.69

  جدا

اإلبداع 
  واالبتكار

15  
دى  ل ل درات التخی دعم ق ت
شطة  الل أن ن خ ال م   مرتفعة  12  1.210  3.94األطف
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المھارة 
االنحراف   المتوسط  الفقــــــــــــــــــــــرة  م  الفرعیة

  الدرجة  الرتبة  المعیارى

  إثرائیة

16  
ع  ة م ل بایجابی تتعام
رأ  التغیرات الجدیدة التي تط

  على مناھج ریاض األطفال
  مرتفعة  15  1.219  3.87

17  
دوات  شطة ون ي أن شارك ف ت
اھج  ویر من ة بتط خاص

  ریاض األطفال
  مرتفعة  11  1.212  3.95

18  
سین تم تلك رؤیة خاصة لتح

ات  ل قاع تعلم داخ ة ال عملی
  الروضة 

  مرتفعة  6  1.215  4.04

المجموع الكلى لمھارة اإلبداع 
  واالبتكار

25.14 
  مرتفعة  جدا  3.829  )4.19(

 72.05 المجموع الكلى لمھارة التعلم واإلبداع
  مرتفعة جدا  8.371  )4.01(

4
4.01


4.244

4.19
3.671

5
27.77

11
61.1111.11

 

4


4.05


2.97
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2030 


5

 

5
 

المھارة 
  الفرعیة االنحراف   المتوسط  الفقــــــــــــــــرة

  الدرجة  الرتبة  لمعیاريا

19  ر ات النظ اح لوجھ تجابة واالنفت االس
  مرتفعة  1  1.213  3.98  الجدیدة في مجال تعلیم وتربیة األطفال

20  ة دورات التدریبی ى حضور ال تحرص عل
في مجال تقنیة المعلومات والمستحدثات 

  التكنولوجیة 
  متوسطة  7  1.128  2.97

21 ي تستخدم بع ة ف ض المصادر االلكترونی
  التواصل مع أولیاء أمور األطفال

 متوسطة 6  1.291  2.98

22  ة ة والقانونی ب األخالقی م بالجوان تل
یة متوسطة  10  1.281  2.90  المرتبطة بتقنیات المعلومات واالتصال 

مات
لو

مع
 ال

فة
ثقا

ال
  

23  ب بعض الكت وع ل ى الرج رص عل تح
  االلكترونیة لتحسین عملیة تعلم األطفال

  مرتفعة 2  1.283  3.06
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المھارة 
  الفرعیة االنحراف   المتوسط  الفقــــــــــــــــرة

  الدرجة  الرتبة  لمعیاريا

  15.89  المجموع الكلى لمھارة الثقافة المعلوماتیة
)3.19(  

  مرتفعة  5.549

  

24  ة رامج التعلیمی ف الب ى توظی رص عل تح
  االلكترونیة في تعلیم األطفال

  متوسطة  8  1.281  2.92

25  ات ف التقنی ى توظی درة عل ك الق تمتل
  مرتفعة  4  1.291  3.03  روضةالسمعیة والبصریة المتاحة في ال

26  تحرص على تدریب األطفال على استخدام
  بعض التقنیات الحدیثة في التعلم

  متوسطة  9  1.290  2.91

27  تمارس مع األطفال بعض األلعاب التعلیمیة
  االلكترونیة

  مرتفعة  3  1.278  3.04

ال
ص

الت
وا

یم 
تعل

 ال
جیا

لو
نو

تك
  

28  توظف شبكات التواصل االجتماعي لصالح
  العملیة التعلیمیة

  متوسطة  5  1.280  2.99

المجموع الكلى لمھارة تكنولوجیا التعلیم   
 واالتصال

14.89  
)2.98(  

  متوسطة  6.403

 المجموع الكلى لمھارات الثقافة الرقمیة
30.78  

)3.1(  
  مرتفعة  11.883

5
3.1


3.19

2.98
4

406
60

 

5


3.98


2.90
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3.04


2.91
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6
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رة 
ھا

الم
یة

رع
الف

  

االنحراف   المتوسط  الفقــــــــــرة  م
  الدرجة  الرتبة  المعیارى

ل   29 ل داخ غوط العم ع ض ل م التعام
  متوسطة  28  1.278  2.97  الروضة بكفاءة 

مل بكفاءة مع مختلف الشخصیات التعا  30
  متوسطة  27  1.280  2.99  التي ترتبط بالعمل داخل الروضة 

د   31 ھ النق ع أوج ة م ل بایجابی التعام
  مرتفعة  11  1.076  3.99  المختلفة 

رارات المناسبة   32 اذ الق ى اتخ القدرة عل
 مرتفعة  18  1.070  3.86  في المواقف الطارئة  

ى إدارة  33 درة عل ك الق تعلم تمتل ت ال  وق
ف مرتفعة  25  1.182  3.60  بفعالیة داخل قاعة الروضة 
تكی

وال
نة 

رو
الم

  

ع   34 سرعة م تمتلك القدرة على التكیف ب
ي  دث ف د تح ي ق ة الت التغیرات المفاجئ

  إدارة الروضة ونظامھا التعلیمي

  

 مرتفعة  20  1.129  3.81
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رة 
ھا

الم
یة

رع
الف

  

االنحراف   المتوسط  الفقــــــــــرة  م
  الدرجة  الرتبة  المعیارى

  21.22 المجموع الكلى لمھارة المرونة والتكیف

)3.54(  
  مرتفعة  3.901

ة األدوار   35 ى ممارس ال عل دریب األطف ت
مرتفعة   8  1.215  4.05  االجتماعیة داخل الروضة 

  جدا

ع   36 ة م تقیم عالقات اجتماعیة مع ایجابی
  مرتفعة  15  1.072  3.90  اآلخرین داخل الروضة 

ل   37 اء التعام رین أثن تراعى مشاعر اآلخ
 مرتفعة  9  1.219  4.03  معھم 

  جدا

ف   38 ارات توظ ات والمھ العالق
ال  شاكل األطف ل م ي ح ة ف االجتماعی

  السلوكیة داخل الروضة 
  مرتفعة  17  1.250  3.87

رات   39 سیر تعبی ى تف درة عل ك الق تمتل
  مرتفعة  19  1.116  3.82  ومشاعر اآلخرین داخل الروضة 

عل
تفا

ال
عي

تما
الج

 ا
  

  19.67  المجموع الكلى لمھارة التفاعل االجتماعي

)3.93(  
  مرتفعة  4.016

ل   40 راف داخ ام اإلش ارات ومھ ان مھ إتق
  مرتفعة  12  1.213  3.98  الروضة

ال   41 لوكیات األطف بط س ى ض درة عل الق
  مرتفعة  21  1.148  3.80  داخل الروضة

ذ   42 ل لتنفی رق العم ادة ف ى قی درة عل الق
   جدامرتفعة  10  1.224  4  بعض المھام داخل الروضة

دى اآلخ  43 وة ل اط الق ستثمر نق ي ت رین ف
   جدامرتفعة  5  1.219  4.39  تحقیق األھداف المشتركة 

تستخدم مھاراتھا الشخصیة في توجیھ   44
  مرتفعة  24  1.078  3.61  اآلخرین نحو تحقیق أھداف الروضة

وا
دة 

قیا
ال

یة
ول

سئ
لم

  

  19.79  المجموع الكلى لمھارة  القیادة والمسئولیة

)3.96(  
  مرتفعة  4.050

ادرة والت  45 ى المب درة عل ھ تمتلك الق وجی
  مرتفعة جدا  6  1.215  4.12  الذاتي

صل
توا

ال
ین   46   ق االتصال ب لھا دور فعال في تحقی

  مرتفعة  22  1.103  3.69
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رة 
ھا

الم
یة

رع
الف

  

االنحراف   المتوسط  الفقــــــــــرة  م
  الدرجة  الرتبة  المعیارى

  الروضة والمنزل 

تمتلك القدرة على التحدث بطالقة أمام   47
  مرتفعة جدا  7  1.219  4,06  الجمیع 

  مرتفعة جدا  3  0.735  4.60  تدعم الدافعیة لدى األطفال وتعززھا  48

دع  49 دى ت ي ل ل اللفظ ارات التواص م مھ
  مرتفعة  13  1.188  3.94  األطفال

ي   50 ر اللفظ ل غی ارات التواص دعم مھ ت
  مرتفعة  23  1.116  3.64  لدى األطفال

دى   51 ابي ل صال الكت ارات االت دعم مھ ت
  مرتفعة  16  1.106  3.89  األطفال

  27.96  المجموع الكلى لمھارة التواصل

)3.99(  
  مرتفعة  3.808

تتعاون مع معلمات الروضة فى تحقیق   52
  مرتفعة  26  1.213  3.59  أھدافھا ورسالتھا 

ع إدارة   53 ة م ات ایجابی ك عالق تمتل
  مرتفعة جدا  4  1.082  4.40  الروضة 

رارات   54 تحرص على تفعیل اللوائح والق
  مرتفعة  14  1.188  3.91  الخاصة بتطبیق العمل التعاوني

او
لتع

ا
  ن

ات ایجاب  55 ك اتجاھ ل تمتل و العم ة نح ی
  مرتفعة جدا  1  0.781  4.69  بروح الفریق

ل   56 تعزز لدى األطفال قیم التعاون والعم
  مرتفعة جدا  2  0.786  4.66  الجماعي

  21.26  المجموع الكلى لمھارة التعاون  
  مرتفعة جدا  2.788  )4.25(

 109.89  المجموع الكلى لمھارات الحیاة والعمل
  مرتفعة  15.315  )3.92(

  ع الكلى لالستبانةالمجمو
212.73  

)3.8(  
  مرتفعة  29.442
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3.39





 

4 


 




7 

7
 

عدد   المھارات الرئیسیة
االنحراف   المتوسط  الفقرات

  الدرجة  الرتبة  المعیارى

  18  التعلم واإلبداع
72.05  

)4.01(  
  مرتفعة جدا  1  8.371

  10  الثقافة الرقمیة
30.78  

)3.1(  
  مرتفعة  3  11.883

  28  الحیاة والعمل
109.89  

)3.92(  
  مرتفعة  2  15.351

7


4.01
8.371

3.9215.351


3.0111.883 

 

 
2030

3.8 
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