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   ملخص البحث  
قائم عىل  برنامج  فاعلية  تقييم  إىل  احلالية  الدراسة  هدفت 
تنمية  يف   )Blackboard( اإللكرتوين  التعلم  إدارة  نظام 
معلامت  لدى  والعرشين  احلادي  القرن  مهارات  بعض 
العربية  باململكة  املجمعة  مدينة  يف  األطفال  رياض 
واستخدمت  معلمة،   )47( عددهن  بلغ  وقد  السعودية، 
عىل  فيها  واعتمدت  التجريبي،  شبه  املنهج  الدراسة 
باستخدام  الواحدة  التجريبية  املجموعة  ذي  التصميم 
قائمة  ببناء  الباحثة  وقامت  والبعدي،  القبيل  القياسني 
ويف  الدراسة،  حمل  والعرشين  احلادي  القرن  بمهارات 
ضوء هذه القائمة قامت بتطوير الربنامج، ثم ببناء اختبار 
)جمموعة  األطفال  رياض  معلامت  اكتساب  مدى  لقياس 
البحث( إىل هذه املهارات وضبطه إحصائيًا، وقد استخدم 
البيانات إحصائيًا، وأسفرت  T-test ملعاجلة  اختبار )ت(  
الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بني  نتائج 
القبيل  القياسني  التجريبية يف  املجموعة  متوسطي درجات 
احلادي  القرن  ملهارات  التحصييل  لالختبار  والبعدي 
أوصت  وعليه  البعدي،  التطبيق  لصالح  والعرشين 
الدراسة  يف  التدريبي  الربنامج  من  باالستفادة  الدراسة 
املهني  والتطوير  التدريبية  الربامج  مكونات  كأحد  احلالية 
استخدام  ملهارات  أدلة  وإعداد  األطفال،  رياض  ملعلامت 
معلامت  عىل  وتعميمها  اإللكرتوين  التعلم  إدارة  نظام 
عمل  وورش  تدريبية  دورات  وإعداد  األطفال،  رياض 
ملعلامت رياض األطفال أثناء اخلدمة تتضمن تدريبهن عىل 
استخدام مهارات القرن احلادي والعرشين، وتوفري البنية 
التعلم اإللكرتوين،  إدارة  املناسبة الستخدام نظام  التحتية 

Abstract
The current study aimed to build and measure 
the effectiveness of a program based on the 
Blackboard e-learning management system 
to develop some of the twenty-first century 
skills among kindergarten teachers in the city 
of Al-Majma’ah, Saudi Arabia. The design is 
based on one experimental group using the pre-
post test, and the researcher built a list of the 
twenty-first century skills under study. In light 
of this list she prepared the lessons of the pro-
gram, and then designed a test to measure the 
extent to which kindergarten teachers (the re-
search group) acquired these skills. The T-test 
was used to analyze the data statistically, and 
the results of the study revealed the presence of 
statistically significant differences between the 
mean scores of the experimental group in the pre 
and post tests in favor of the post application, 
Accordingly, the study recommended taking ad-
vantage of the training program in the current 
study as one of the components of training pro-
grams and professional development for kinder-
garten teachers, preparing guides for the skills 
of using the e-learning management system and 
circulating them to kindergarten teachers, and 
preparing training courses and workshops for 
kindergarten teachers during service that include 
training them on the use of century skills Twen-
ty-first, and providing the appropriate infrastruc-
ture to use the e-learning management system, 

فاعلية برنامج قائم على نظام إدارة التعلم االلكتروني )Blackboard( في تنمية بعض 
مهارات القرن الحادي والعشرين لدى معلمات رياض األطفال
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مع توفري الكوادر الفنية الداعمة ملواجهة األعطال التي قد 
تطرأ عىل النظام.

الكلامت املفتاحية: 
التعلم  إدارة  نظام  والعرشين،  احلادي  القرن  مهارات 

االلكرتوين )Blackboard(، معلامت رياض األطفال.

while providing supportive technical cadres to 
face malfunctions that may occur in the system.

Keywords: 
21st century skills, e-learning management sys-
tem (Blackboard), kindergarten teachers.

املقدمة:

شــهد العــر احلــايل ثــورة معلوماتيــة يف جمــايل العلــم 
والتكنولوجيــا وتطبيقاهتــام يف احليــاة العمليــة، ولعل يف 
مقدمــة ذلــك ظهــور الكمبيوتــر وتقنياته العديــدة ذات 
اإلمكانــات اهلائلــة التــي أثــرت يف التعليــم وبخاصــة 
فيــام يتعلــق برتبيــة وتعليم األطفــال، وأصبــح التدريب 
يف ظــل هــذه الثــورة وســيلة للتســابق والتنافــس ملواكبة 
عــر املعلوماتيــة، األمــر الــذي أدى إىل مراجعــة 
ــم املؤسســات التعليميــة ألهدافهــا وأنشــطتها  معظ
خمتلــف  عــىل  املعلــم  وتدريــب  بإعــداد  املتعلقــة 
املســتويات مــن خــالل تزويــده بربامــج تدريبيــة لرفــع 
كفاءتــه اإلنتاجيــة، وحتســني أداء العاملــني فيهــا. وهــذا 
مــا دفــع بعــض املهتمــني يف جمــال التدريــب إىل دمــج 
التكنولوجيــا يف الربامــج التدريبيــة، وظهــر مــا يعــرف 
 Computer Based بالتدريــب القائــم عــىل الكمبيوتــر

 .(Training (CBT

ــات  ــاق لتقني ــع النط ــتخدام الواس ــرض االس ــد ف وق
 Chen, Lambert, & Guidry,) ــم ــت يف التعلي اإلنرتن
ــع  ــل م ــل األمث ــني رضورة التعام ــىل املعلم 2010) ع

املتعلمــني، الذيــن يطلــق عليهــم عــادة املواطنــني 
االتصــاالت  عــىل  يعتمــدون  الذيــن  الرقميــني، 
التكنولوجيــة للحصــول عــىل املعرفــة وخلــق عالقــات 
(Easton,  & Easton. 2011).ومهنيــة اجتامعيــة 
األدوات  مــن  العديــد  للمعلمــني  تتوفــر  لذلــك، 
 Cook.,) التعليميــة للتعلــم عــىل شــبكة اإلنرتنــت
 Garside., Levinson., Dupras., & Montori.

2010 )ومــن إحــدى هــذه األدوات هــي أنظمــة إدارة 

 Blackboard" .Williams,  &" )ــم االلكــرتوين التعل
 (Walker. 2018

 ،Blackboard ولقــد تعــددت وجهــات النظــر حــول
ولعــل مــن أشــهرها وأبســطها اســتخدام االنرتنــت يف 
التدريــب والتعليــم، وربــام يرجــع ذلــك إىل اختــالف 
ــني  ــني القائم ــني والتكنولوجي ــن الرتبوي ــفة كل م فلس
عــىل إدارة وتطويــر التعلــم االلكــرتوين واإلرشاف 

عليــه.
ــات أداء  ــريت آلي ــام Blackboard تغ ــر نظ ــع توف وم
ــح  ــة ؛ ليصب ــامت الروض ــص معل ــني، وباألخ املعلم
دورهــا فعــاالً يف هــذه البيئــة اإللكرتونيــة, واالســتفادة 
ــتخدمة كل  ــال، مس ــم األطف ــا يف تعلي ــن إمكانياهت م
أدوات االتصــال التــى توفرهــا شــبكة املعلومــات 
وبرجمياهتــا املصممــة هلــذه النوعيــة مــن التعليــم؛ حتــى 
ــني يف  ــا وباملتخصص ــال بزمالئه ــن االتص ــن م تتمك
ــداهلل،  ــي، وعب ــور )اللم ــاء األم ــال, وبأولي ــذا املج ه

 .)2093 ص.   ،2019
ــبق ،  ــىل ماس ــات ع ــن الدراسـ ــد مـ ــد العديـ وتؤك
والشــهري   ،)2013( الشــهري  دراســة  فذهبــت 
)2013(، وشــعيب )2014(، والشــهري )2016(، 
والغامــدي )2017(، والعتيبــي )2017(، والضالعــي 
ــوي  ــز Lopes, (2014)، وه ــة لوبي )2018(، ودراس
والقحطــاين           زكريــا،  ودراســة   ،)2016(  Hui

ودراســة   ،)2020  .Zakareya, &  Al-Qahtani)

Al- امليــر  Sultana. )2020(، ودراســة   ســلطانة
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ــامت  ــتخدام املعل ــة اسـ moeather )2020(، إىل أمهيـ

واملؤسســات التعليميــة لتقنيــات التعليــم احلديثــة 
عمومــًا، والداعمــة لعمليــات التعلــم اإللكــرتوين 

خصوصــًا.  )Blackboard(
ــث  ــري، حي ــكل كب ــرش )Blackboard( بش ــك انت لذل
ــىل  ــة ع ــة تعليمي ــن 3600 مؤسس ــر م ــتخدمه أكث تس
ــة  ــة راقي ــات تعليمي ــم خدم ــامل يف تقدي ــتوى الع مس

للمعلــم والطالــب، واإلدارة )عامــر، 2015(.
ــص  ــم وباألخ ــات التعلي ــىل تقني ــامد ع ــع االعت ويرج
التعليميــة  املؤسســات  جانــب  مــن   Blackboard

ــر مهــارات وأداءات املعلمــني إىل ظهــور  هبــدف تطوي
مهــارات تعليميــة رضوريــة يف العــر احلــايل تتعــدى 
املعــارف إىل القــدرة عــىل مواجهــة احلاجــات املتغــرية 
(Nessipbayeva, 2012, p. 153)، وهــذا مــا دفــع 

العديــد مــن املؤسســات حــول العــامل إىل الســعي 
لتحديــد تلــك املهــارات حتــت مســمى مهــارات 

ــن.  ــادي والعرشي ــرن احل الق
وتعــد مهمــة حتديــد املهــارات الالزمــة لتحقيــق 
Davis & Ja-) ــة ــة صعب 21 مهم ــرن ــاح يف الق  النج
ــدة  ــارات فري ــا مه ــث إهن yaratne, 2015, p. 48) حي

مــن نوعهــا، وختتلــف عــن تلــك املهــارات املطلوبــة يف 
القــرن املــايض(QCAA, 2015, p. 2) . وقــد أشــارت 
القــادر )2014(،  الدراســات مثــل: عبــد  بعــض 
والعيــد   ،)2017( وملحــم   ،)2015( والغامــدي 
ــادي  ــرن احل ــارات الق ــد مه ــة حتدي )2019( إىل أمهي
ــن  ــدد م ــرا لع ــا؛ نظ ــة هب ــق املتعلق ــن واحلقائ والعرشي
األســباب ومنهــا: قلــة االهتــامم بتنميــة هــذه املهــارات 
لــدى املعلمــني يتســبب بضعــف املخرجــات التعليمية، 
ورضورة تزويــد املعلمــني باملهــارات الالزمــة للنجــاح 
يف جمتمعاهتــم مــن خــالل برامــج قائمــة عــىل تقنيــات 
العــر احلــايل، واحلاجــة إىل أفــراد إجيابيــني يتميــزون 
بالوعــي، وقادريــن عــىل توظيــف أنــامط التفكــري 

ــي.  اإلبداع

اململكــة 2030 إىل إعــادة هيكلــة  وتســعى رؤيــة 
القطــاع التعليمــي، ورفــع فاعليــة التطويــر والتدريــب 
بشــكل مســتمر مــن أجــل وضــع قاعــدة للتنبــؤ 
ــب  ــي جي ــن، الت ــادي والعرشي ــرن احل ــارات الق بمه
إكســاهبا للجيــل القــادم هبــدف حتقيــق رؤيــة اململكــة 
املناهــج  تطويــر  خــالل  مــن  وذلــك  وتطلعاهتــا، 
وأســاليب التقييــم، والتدريــب املســتمر ألعضــاء هيئــة 

التعليــم )رؤيــة اململكــة 2030(.
ــاب  ــن إكس ــه يمك ــس )2018( إىل أن ــارت مخي وأش
املعلمــة واتقاهنــا ملهــارات القــرن 21 مــن خــالل 
ــامت أو  ــداد املعل ــج إع ــم لربام ــات التعل ــد خمرج حتدي
عــن طريــق برامــج تدريبيــة التــي تضمــن اضطالعهــم 
بمهامهــا بكفــاءة ومهنيــة عاليــة. وتؤكــد دراســة 
مــن  االســتفادة  رضورة  عــىل   )2018( احلطيبــي 
التقنيــات احلديثــة يف تنميــة مهــارات املعلــامت املتنوعــة
وألمهيــة مــا ســبق جــاءت الدراســة احلاليــة للكشــف 
ــم  ــام إدارة التعل ــىل نظ ــم ع ــج قائ ــة برنام ــن فاعلي ع
االلكــرتوين )Blackboard( يف تنميــة بعــض مهــارات 
القــرن احلــادي والعرشيــن لــدى بعــض معلــامت 

ــال. ــاض األطف ري

مشكلة الدراسة:
القــرن احلــادي  التــي تتطلبهــا مهــارات  لألمهيــة 
ــتفادة  ــعيا لالس ــامت، وس ــاهبا للمعل ــن واكس والعرشي
 )Blackboard( ــرتوين ــم االلك ــم إدارة التعل ــن نظ م
ــم عــىل  ــي قائ ــر برنامــج تدريب ــة تطوي حاولــت الباحث
القــرن  مهــارات  بعــض  تنميــة  يف   )Blackboard(
احلــادي والعرشيــن لــدى معلــامت ريــاض األطفــال، 
ــه  ــىل فاعليت ــوف ع ــة الوق ــة احلالي ــعى يف الدراس وتس
مــن خــالل تقييــم مهــارات القــرن احلــادي والعرشيــن 

ــال.    ــاض األطف ــامت ري ــدى معل ل
ــتطالعية  ــة اس ــراء دراس ــة إىل إج ــدت الباحث ــد عم وق
ــة  ــامت الروض ــن معل ــة م ــدد 32 معلم ــتهدفت ع اس
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ــم  ــة تقيي ــق بطاق ــم تطبي ــث ت ــة؛ حي ــة املجمع بمدين
ــن  ــف ع ــن للكش ــادي والعرشي ــرن احل ــارات الق مه
ــود  ــني وج ــد تب ــامت وق ــدى املعل ــا ل ــدى توافره م
ــا.  ــن هب ــة معرفته ــارات وحمدودي ــك امله ــدين ىف تل ت
ــني  ــامت مل يتلق ــن املعل ــج أن 63% م ــت النتائ وأوضح
ــة  ــائل التقني ــر الوس ــم تواف ــة رغ ــات إلكرتوني تدريب
املتعــددة ومــن أمههــا نظــام) Blackboard(، وقدرهتن 
عــىل اســتخدام تطبيقــات الويــب التفاعليــة ووســائل 
التواصــل االجتامعــي، وأن 67% مــن املعلــامت يفتقدن 
القــدرة عــىل اســتخدام مصــادر وســائل التكنولوجيــا 

ــا. ــا وتقويمه ــا وإدارهت وإنتاجه
لــذا يمكــن حتديــد مشــكلة الدراســة يف الســؤال 
قائــم عــىل  برنامــج  فاعليــة  التــايل: مــا  الرئيــس 
القــرن  مهــارات  بعــض  تنميــة  يف   )Blackboard(
احلــادي والعرشيــن لــدى معلــامت ريــاض األطفــال؟. 

ــة: ــئلة التالي ــه األس ــرع عن وتتف
ــراد . 1 ــن امل ــادي والعرشي ــرن احل ــارات الق ــا مه م

ــال؟ ــاض األطف ــامت ري ــدى معل ــا ل تنميته
ــىل )Blackboard( يف . 2 ــم ع ــج قائ ــاد برنام ــا أبع م

تنميــة بعــض مهــارات القــرن احلــادي والعرشيــن 
لــدى معلــامت ريــاض األطفــال؟

مــا فاعليــة برنامــج قائــم عــىل )Blackboard( يف . 3
تنميــة بعــض مهــارات القــرن احلــادي والعرشيــن 

لــدى معلــامت ريــاض األطفــال؟

أهداف الدراسة:
حتديــد مهــارات القــرن احلــادي والعرشيــن املــراد . 1

تنميتهــا لــدى معلــامت ريــاض األطفــال.
2 .Black- )الكشــف عــن أبعــاد برنامــج قائــم عــىل 

board( يف تنميــة بعــض التعــرف إىل مهــارات 

القــرن احلــادي والعرشيــن لــدى معلــامت ريــاض 
ــال. األطف

3 .Black- قائــم عــىل  برنامــج  فاعليــة  )اختبــار 

board( يف تنميــة بعــض مهــارات القــرن احلــادي 

ــال. ــاض األطف ــامت ري ــدى معل ــن ل والعرشي

أمهية الدراسة:
ــدويل . 1 ــامم ال ــة لالهت ــة مواكب ــة احلالي ــأيت الدراس ت

ــة 2030، يف  ــة اململك ــيل ورؤي ــي واملح واإلقليم
الســعي الكســاب معلــامت الروضــة ملهــارات 

ــرن 21. الق
ــارش . 2 ــكل مب ــر بش ــامت يؤث ــارات املعل ــة مه تنمي

وعالقتهــا  ومشــاعرها  انفعاالهتــا  إدارة  عــىل 
باآلخريــن، وعــىل حتســني أدائهــا، وتقليــل اهلــدر 

يف اجلهــد والوقــت.
ــام . 3 ــني للقي ــامم الباحث ــة اهت ــة احلالي ــت الدراس تلف

بدراســات أخــرى مماثلــة، مــع إدخــال متغــريات 
ــدة. ــية جدي ــل دراس ــدة أو مراح جدي

تتزامــن هــذه الدراســة مــع االجتــاه العاملــي نحــو . 4
ــات  ــة والتطبيق ــم اإللكرتوني ــم التعل ــل نظ تفعي
ــة  ــم بكاف ــرة للتعل ــة واملي ــة الداعم التكنولوجي

ــه. أنامط
ــو . 5 ــؤولني نح ــرار واملس ــاب الق ــاه أصح ــت انتب لف

االســتثامر األمثــل للتكنولوجيــا يف تقديــم وتطوير 
برامــج تدريــب املعلــامت بــام يتوافــق مع مهــارات 

القــرن احلــادي والعرشيــن.

مصطلحات الدراسة:

1- الربنامج:
ــرتاتيجية  ــه اس ــًا: بأن ــج إجرائي ــف الربنام ــن تعري يمك
لتنميــة   Blackboard إىل  تســتند  ومنظمــة  خمططــة 
بعــض مهــارات القــرن احلــادي والعرشيــن لــدى 

ــال. ــاض األطف ــامت ري معل

 :)Blackboard( 2- نظام
تعرفــه الباحثــة إجرائيــا بأنــه نظــام تقنــي خاص بــإدارة 
املحتويــات التدريبيــة عــرب جمموعــة مــن األدوات 
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ــو  ــع الفيدي ــع مقاط ــل: رف ــة، مث ــات املختلف واخلدم
وامللفــات  التوضيحيــة  والعــروض  والواجبــات 

اإللكرتونيــة وتصميــم االختبــارات اإللكرتونيــة.

3- مهارات القرن احلادي والعرشين:
ــة  ــارات الالزم ــا: امله ــا بأهن ــا إجرائي ــن تعريفه يمك
لتدعيــم عمــل املعلمــة مــن خــالل املجــاالت: العــر 
الفعــال،  االتصــال  اإلبداعــي،  التفكــري  الرقمــي، 

ــة. ــة العالي اإلنتاجي

حمددات الدراسة: 

ــىل  ــة ع ــرت الدراس ــة: اقت ــددات املوضوعي 1- املح
ــم  ــام إدارة التعل ــىل نظ ــم ع ــي قائ ــج تدريب ــاء برنام بن
االلكــرتوين )Blackboard( يف تنميــة بعــض مهــارات 
ــاض  ــامت ري ــدى معل ــن ل ــادي والعرشي ــرن احل الق
األطفــال، والتحقــق مــن فاعليتــه. يف املجــاالت: 
التفكــري  مهــارات  الرقمــي،  العــر  مهــارات 
اإلبداعــي، مهــارات االتصــال الفعــال، مهــارات 

اإلنتاجيــة العاليــة.

2- املحــددات البرشيــة: بعــض معلــامت الروضــة 
ــعودية. ــة الس ــة العربي ــة باململك ــة املجمع بمدين

ــة  ــة باململك ــة املجمع ــة:  ، مدين ــددات املكاني 3- املح
ــة. ــة الســعودية، نظــرًا ألهنــا مقــر عمــل الباحث العربي

4- املحــددات الزمانيــة: متــت الدراســة احلاليــة خــالل 
الفصــل الــدرايس األول مــن العــام 2021/2020م، 
وتــم تطبيــق الربنامــج عــىل مــدار )7( أســابيع بمعــدل 

)يومــني( يف األســبوع ملــدة ســاعة يف اليــوم. 

فروض الدراسة:
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بني متوســطي 	 

درجــات املجموعــة التجريبيــة يف القياســني القبــيل 
ــرن  ــارات الق ــيل مله ــار التحصي ــدي لالختب والبع

احلــادي والعرشيــن لصالــح التطبيــق البعــدي.
بــني 	  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  ال 

يف  التجريبيــة  املجموعــة  درجــات  متوســطي 
القياســني البعــدي والتتبعــي لالختبــار التحصيــيل 
ــا  ــن وجمموعه ــادي والعرشي ــرن احل ــارات الق مله

ــكيل.  ال

اإلطار النظري والدراسات السابقة

Black-(  املحــور األول: نظــام إدارة التعلم االلكــرتو ين
:)board

تعــد )Blackboard( نظــام متكامــل يقــوم بــإدارة 
بيئــة التعليــم والتعلــم بشــكل تزامنــي وغــري تزامنــي؛ 
ــات  ــات وامللف ــرش املحتوي ــدرب ن ــح للم ــث يتي حي
التدريبيــة وتقديمهــا باســتخدام وســائط متعــددة 

.(Chen, 2020, p. 2) وأســاليب اتصــال متنوعــة

1-  مفهوم نظام إدارة التعلم اإللكرتو ين:
 )Blackboard(

Black-)  2016( نظــام )يعــّرف الشــمري والعمــري 
board) عــىل أنــه: برامــج تطبيقيــة أو تكنولوجيــة 

ــذ  ــط وتنفي ــتخدم يف ختطي ــت، تس ــىل اإلنرتن ــد ع تعتم
ــًا مــا يــزود هــذا  وتقويــم عمليــة تعلــم حمــددة، وغالب
النظــام املعلــم بطريقــة إنشــاء وتقديــم املحتــوى، 

ــم. ــم أدائه ــالب وتقوي ــاركة الط ومش
كــام يعــرف الســدحان )2015، ص. 234( نظــام 
ــإدارة  ــوم ب ــل يق ــام متكام ــه: "نظ )Blackboard( بأن
ــة  ــح بيئ ــي، ويتي ــري تزامن ــي وغ ــكل تزامن ــم بش التعل
تعلــم آمنــة وســهلة االســتخدام، حيــث يقــدم املعلــم 
ــائط  ــة الوس ــالل إضاف ــن خ ــه م ــه وحمارضات مقررات
ــوم(  ــو، رس ــوت، فيدي ــور، ص ــص، ص ــددة )ن املتع
جيتمــع فيهــا املتعلمــون لتصفــح املحتــوى كل بحســب 
أدوات  عــرب  بينهــم  فيــام  ويتواصلــون  حاجتــه، 
ــات(  ــرتوين، املنتدي ــد اإللك ــددة )الربي ــال املتع االتص
دون التقيــد بعامــيل الوقــت واملــكان، أو عــرب الفصــول 
االفرتاضيــة والتــي يمكــن تشــغيلها مــن أي نــوع مــن 

ــة". ــزة الذكي األجه
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وعليــه يتميــز هــذا النظــام بتقديــم جمموعــة مــن 
ــت دون  ــبكة اإلنرتن ــىل ش ــد ع ــي تعتم ــات الت اخلدم
ــر فــرص  ــد بعامــيل الزمــان واملــكان، حيــث يوف التقي
تفاعليــة حديثــة للتعليــم والتعلــم التــي تتخطــى 
ــة  ــه يوفــر بيئ احلــدود بــني املــدرب واملتــدرب، كــام أن
ــادة مشــاركة املتدربــني مــن  ــة تســاعد يف زي تعلــم مرن
ــة التفكــري اإلبداعــي  خــالل حلقــات النقــاش، وتنمي
ومهــارات حــل املشــكالت، وتوفــر مصــادر متنوعــة 
ــة  ــات التدريبي ــي االحتياج ــال تراع ــم واالتص للتعل
بــني املســتفيدين يف امليــول واالجتاهــات؛ بــام يســهم يف 

ارتفــاع مســتوى األداء األكاديمــي.

:)Blackboard( 2. أهداف نظام
مــن  العديــد   )Blackboard(إدارة نظــام  حيقــق 
األهــداف والتــي ذكــر بعضهــا )النفيســة، 1428، 

التــايل: يف   )31 ص. 
هتيئة املعلمة للتعامل مع التكنولوجيا احلديثة.	 
توظيف التكنولوجيا يف التدريب.	 
املالصقــني 	  واملــكان  الزمــان  حــدود  ختطــي 

التقليــدي. للتدريــب 
ــا 	  ــة وزمالئه ــني املعلم ــال ب ــال الفع ــني االتص متك

شــبكات  خــالل  مــن  واملرشفــني  واإلدارة 
االتصــاالت.

بمؤسســات 	  اإلداريــة  األعــامل  وتنظيــم  إدارة 
التدريــب.

تفعيل التنمية املهنية الذاتية للمعلمة.	 
وعليــه تــرى الباحثــة أن ذلــك النظــام هيــدف إىل تطوير 
ــة، أو  ــص املعلم ــت خت ــواء كان ــة س األداءات املختلف
املدربــني، أو مؤسســات التدريــب بشــكل عــام، ومــن 
ــر  ــورة أكث ــا بص ــات أهدافه ــق للمؤسس ــي حتق ــم فه ث

مرونــة وختتــر اجلهــد والوقــت واملــال.

:)Blackboard( 3. أمهية نظام
أشــارت دراســات عــدة مثــل: )أبــو خطــوة، 2013، 

ــوي، 2010( إىل  ــي وزراع، 2012، املوس ــد املعط عب
ــام يــأيت: ــة نظــام) Blackboard( تتمثــل في أن أمهي

حتســني نوعيــة املــواد التدريبيــة وإتاحتهــا بصــورة 	 
إلكرتونيــة، يســهل تداوهلــا وتطويرهــا باســتمرار.

إتاحــة فــرص التعليــم والتدريــب يف أوقــات 	 
متعــددة لتناســب املتدربــني، وبــدون قيــود مكانيــة 

ــة. أو زماني
توفــري بيئــة تدريبيــة أكثــر إثــارة لالهتــامم، وأكثــر 	 

حتفيــزًا وفاعليــة.
وقــت 	  واختصــار  التدريــب،  تكلفــة  تقليــل 

املتدربــني. كفــاءة  ورفــع  التدريــب، 
أدوات 	  يف  املمثلــة  اإلنرتنــت  تقنيــات  تقديــم 

ــن  ــري املتزام ــم غ ــن وأدوات التعلي ــم املتزام التعلي
يف الربنامــج التدريبــي.

ينشــئ التدريــب اإللكــرتوين عالقــة تفاعليــة بــني 	 
املتدربــني واملدربــني.

إتاحــة الفرصــة للمــرأة لتوســيع مداركهــا وتنميــة 	 
مهاراهتــا تقديــرًا لظــروف مســكنها والتنقــل.

نظــام    بــأن  القــول  يمكــن  ســبق  مــا  ضــوء  ويف 
)Blackboard( حتقــق العديــد مــن الفوائــد منهــا: 
إكســاب املعلمــة املعــارف واخلــربات العلميــة والتقنيــة 
ــة،  ــة التعليمي ــن إدارة العملي ــن حس ــا م ــي متكنه الت
ــدرة  ــرار، والق ــاذ الق ــىل اخت ــدرة ع ــا الق ــد لدهي يول
عــيل التغيــري وحــل املشــكالت والتغلــب عليهــا، 
وإدارة الصــف الــدرايس بشــكل جيــد، والقــدرة عــىل 
ــرة  ــل مبتك ــق عم ــدة وطرائ ــكار جدي ــتخدام  أف اس
تســاهم يف تطويــر األداء، ومــن ثــم تكــون أكثــر 
فعاليــة وإنتاجيــة للقيــام باألنشــطة واألعــامل املتنوعــة 

ــة. ــداف الروض ــق أه لتحقي

:)Blackboard( 4. أنواع التدريب عرب أنظمة
 Blackboard  ــام ــرب نظ ــب ع ــان للتدري ــد نوع يوج

ــا:  مه
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أســلوب  املتزامــن:  هــو  اإللكــرتو ين  التدريــب  أ. 
تدريبــي عــرب الشــبكة يســتدعي وجــود أطــراف 
عمليــة التدريــب يف الوقــت نفســه، يف أماكــن متباعــدة 
أو متقاربــة؛ وهــذا النمــط مــن التفاعــل يســاعد 
املتــدرب عــىل حــل املشــكالت املعقــدة التــي تتطلــب 
ــه  ــت نفس ــر يف الوق ــرف اآلخ ــاهدة الط ــتامع ومش اس
وحماولــة تقليــده أو االسرتشــاد بــه كنمــوذج معيــاري 

 (Lee. 2010).  للتعلــم
وهــو التدريــب باالتصــال املبــارش Online الــذي 
ــد  ــني يف آن واح ــدرب واملتدرب ــد امل ــىل تواج ــوم ع يق
ــف  ــر او اهلات ــال كالكمبيوت ــيلة اتص ــتخدمني وس مس
النقــال إلحــداث االتصــال الصــويت املبــارش فيــام 
بينهــم عــرب الوســائط املتعــددة. ومــن مميزاتــه التواصل 
الفــوري بــني املتحدثــني، ومــن عيوبــه افتقــار البعــض 
ــق  ــت فائ ــبة وانرتن ــة مناس ــزة إلكرتوني ــالك أجه المت
الرعــة. ومــن أهــم أدوات هــذا التدريــب: املحادثــة، 
ــوح  ــو، والل ــرات الفيدي ــة، ومؤمت ــرات الصوتي واملؤمت

األبيــض )الكســباين، 2010، ص. 163(.

وهــو  املتزامــن:   غــر  اإللكــرتو ين  التدريــب  ب. 
ــاج  ــذي ال حيت ــارش ال ــري املب ــال غ ــب باالتص التدري
ــزة  ــام أجه ــه أم ــت ذات ــني يف الوق ــود املتدرب إىل وج
الكمبيوتــر؛ إلجــراء النقــاش و املحادثــة. ومــن مميزاتــه 
إمكانيــة الوصــول إىل املــادة التدريبيــة يف أي وقــت ويف 
ــة  ــات التكنولوجي ــب اإلمكان ــىل حس ــكان وع أي م
املتوفــرة لديــه، واإلطــالع عــىل املــواد والرجــوع إليهــا 
ــباين، 2010، ص. 163(. ــر. )الكس ــزم األم ــام ل كل

ــوع مــن التدريــب  ــه هــذا الن ــز ب ولعــل أهــم مــا يتمي
أنــه يعطــي الفرصــة ملــا يســمي "بالالتقيــد اجلغــرايف" 
التدريــب  يف  يشــرتك  حيــث  التدريــب،  لعمليــة 
العديــد مــن املتدربــني مــن أماكــن ومناطــق جغرافيــة 
ــدد،  ــت حم ــد بوق ــه ال يتقي ــام أن ــاق. ك ــعة النط واس
حســب  بالتدريــب  للمتدربــني  يســمح  حيــث 

ــط  ــذا النم ــدف ه ــة. وهي ــم الزمني ــم وخططه رغبته
مــن التدريــب إىل توفــري فرصــة للتعلــم الفــردي 
املــدرب  تواجــد  يتطلــب  ال  الــذي  والتشــاركي 
 (Lee, 2010). الوقــت   نفــس  يف  واملتــدرب 
وممــا ســبق يمكــن اســتنتاج أن التدريــب املتزامــن 
ــث  ــه حدي ــرب توج ــت يعت ــرب اإلنرتن ــن ع ــري املتزام وغ
نســبيا، يســتخدم لتقديــم حمتــوى التدريــب األلكرتوين 
مــن خــالل اإلنرتنــت والشــبكات واحلاســبات اآلليــة، 
عــرب أنظمــة إلدارة حمتــوى التدريــب، والتفاعــل الــذي 
يتــم بــني املــدرب واملحتــوى واملتــدرب. كــام يمكن أن 
ــري  ــا أو غ ــا متزامن ــرتوين تدريب ــب االلك ــون التدري يك

ــا، أو مزجيــا منهــام. متزامن

 :)Blackboard( 5- خدمات وخصائص نظام
ومــن أبــرز اخلدمــات التــي تقدمهــا أنظمــة إدارة 
ــو العــال،  التعلــم كــام ذكرهــا: )الضالعــي، 2018؛ أب
2017؛ عبــد املجيــد، 2016؛ البــاليص، 2016؛ عبــد 
Epi- ؛ Soni, 20162015؛ خملــص، 2015؛  العزيــز،

gnosis, 2014؛McIntosh,  2014 ( فيــام يــيل:

ــن أ.  ــا م ــل معه ــهيل التعام ــومية لتس ــة رس واجه
خــالل الصــور والقوائــم وتغــري األلــوان حســب 

ــم.  ــة املعل رغب
ــجيل يف ب.  ــني التس ــح للمعلم ــث يتي ــجيل حي التس

ــارش  ــكل مب ــا بش ــة ومتابعته ــدروات التدريبي ال
ــة.  ــة املوضوع ــب اخلط بحس

ــام ج.  ــة نظ ــداد واجه ــم يف إع ــص والتحك التخصي
ــتخدمني.  ــالت املس ــب تفضي ــام يناس ــم ب التعل

وتعديلــه، د.  ونــرشه  املحتــوى  إنشــاء  ســهولة 
ــارحة  ــة ش ــود أمثل ــع وج ــه، م ــره، وختزين وتطوي

لــكل خطــوة مــن هــذه اخلطــوات. 
بــني ه.  املســتمر  والتواصــل  التفاعــل 

إرســال  خــالل  مــن  واملتــدرب  املــدرب 
النقــاش  وحلقــات  اإللكرتونيــة،  الرســائل 
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والتصويــت)Polling(، والبــث الصــويت واملرئــي 
.  (VideoStreaming)

ــم و.  ــة لتصمي ــول االفرتاضي ــاء الفص ــة إنش إمكاني
ــم.  ــس أو التقوي ــات التدري ــراءات عملي ــذ إج وتنفي

دعــم مواقــع التواصــل االجتامعــي حيــث يمكــن ز. 
ــال  ــبكات االتص ــرب ش ــة ع ــادة التدريبي ــرش امل ن

ــة.  املختلف
التغذيــة الراجعــة الفوريــة واملؤجلــة: لــكل جــزء ح. 

مــن العمــل، واطــالع أفــراد املجموعــة عــىل 
ــتها. ــن، ومناقش ــة لآلخري ــة الراجع التغذي

زيــادة الدافعيــة للتدريــب عــن بعــد بــني املعلامت، ط. 
وزيــادة املشــاركة يف التعلم. 

ويف ضــوء مــا ســبق يعــد) Blackboard( مــن   
أهــم أنظمــة إدارة التعلــم االلكــرتوين عــرب اإلنرتنــت 
والتــي توفــر اتصــال متزامــن وغــري متزامــن، وتتيــح 
ــبكة  ــالل ش ــن خ ــتفيدين م ــال باملس ــل واالتص التفاع
اإلنرتنــت، حيــث يتواصل املعلمــني املتدربني بوســائط 
خمتلفــة )نــص، صــوت، صــورة، فيديــو( باإلضافــة إىل 
التواصــل باســتخدام اإليميــل أو مــن خــالل األدوات 
املتوفــرة كلوحــة املناقشــات أو الواجبــات وغريهــا. كام 
يســتطيع املعلــم إعــداد حمتــوى مقــررات حمــددة التــي 

ــذ. ــدم للتالمي ــل أن تق ــة قب يمكــن أن تكــون مكتمل

املحور الثا ين: مهارات القرن احلادي والعرشين:
تعــد مهــارات القــرن احلــادي والعرشيــن رضورة 
ــة،  ــة واملهني ــريات التكنولوجي ــا املتغ ــة فرضته عري
املدرســية  البيئــة  يف  حيتاجوهنــا  املعلمــني  وأصبــح 
ينشــطوا بشــكل فاعــل وأكثــر  والوظيفيــة حتــى 
ــد  ــر عن ــف األم ــم، وال يتوق ــا ملهامهت ــازا وإنتاج إنج
ــا  ــا وإتقان ــكارا وإبداع ــر إبت ــوا أكث ــل يكون ــك ب ذل
ومعرفــة بــأدواره حتــى يتحقــق هلــم النجــاح الــالزم، 

ــتدامة. ــة املس ــات التنمي ــع متطلب ــى م ــام يتامش وي
وتكمــن أمهيــة تنميــة مهــارات القــرن احلــايل يف نقــاط 

عديــدة ذكرهــا كل مــن: )رزق، 2015، ص. 83(، 
)اهلويــش، 2018، ص. 254(:

إن الفــرد أصبــح جــزء مــن النظــام العاملــي املفتوح . 1
ممــا حيتــم عليــه امتــالك املزيــد مــن مهــارات 
التفكــري واإلبــداع، وهــو مــا حتققــه مهــارات 
ــرز  ــا تف ــث إهن ــن؛ حي ــادي والعرشي ــرن احل الق
إطــار منظــم يضمــن اندمــاج التالميــذ يف التعلــم 
داخــل القاعــات الدراســية، ويســاهم يف بنــاء 
ــادة،  ــكار والقي ــذ لالبت ــئ التالمي ــام هتي ــة، ك الثق

ــاة.  ــة يف احلي ــاركة بفاعلي ــك املش وكذل
أهنــا متكــن املعلــم مــن أداء وظائفــه بشــكل متقــن، . 2

وحــل مشــكالته بأســلوب علمــي، كــام تســاعده 
ــع  ــا بالواق ــية، وربطه ــج الدراس ــم املناه ــىل فه ع
املعــارص مــن أجــل تنميــة التفكــري، وبنــاء أفــكار 

جديــدة، ومواصلــة التعلــم مــدى احليــاة.
وحــل . 3 والفهــم  املعرفــة  مــن  املعلــم  متكــن 

واملعلومــات  االتصــاالت  وثقافــة  املشــكالت 
ــة  ــق والثقاف ــل يف فري ــادة والعم ــالم والقي واإلع
ــارات  ــة وامله ــة والتكنولوجي ــة واملعرفي املعلوماتي

احلياتيــة واملهنيــة والتعلــم الــذايت. 
ويتضــح ممــا ســبق أمهيــة األخــذ يف االعتبــار تضمــني 
برامــج  يف  والعرشيــن  احلــادي  القــرن  مهــارات 
اإلعــداد الرتبــوي للمعلــم، وكذلــك التدريــب عليهــا 
أثنــاء اخلدمــة الكتســاهبا وتنميتهــا، نظــرا ألهنــا تســاهم 
ــد  ــا، وتزي ــري العلي ــارات التفك ــم مله ــالك املعل يف امت
مــن ثقافتــه املعلوماتيــة، وحتقــق لــه االتصــال الفعــال، 
ــه  ــؤولياته، وتعين ــق يف مس ــن التواف ــا م ــدث نوع وحت
ــاعده  ــة، وتس ــة واحلياتي ــكالته العملي ــل مش ــىل ح ع
عــىل إدارة فــن التعليــم بصــورة إجيابيــة لصالــح 

ــم. املتعل
ــت  ــي تناول ــات الت ــددت التصنيف ــت وتع ــد تنوع وق
ــات  ــا ملعطي ــن وفًق ــادي والعرشي ــرن احل ــارات الق مه
ــت  ــي قام ــات الت ــوع اجله ــا لتن ــايل، ووفًق ــر احل الع
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بتصنيفهــا، مــع مالحظــة أن مجيعهــا تشــمل مهــارات 
ــة اســتمرار الفــرد بالتعلــم مــدى  وســامت تؤكــد أمهي
ــاركة  ــاة واملش ــل واحلي ــىل العم ــاعدة ع ــاة، للمس احلي
 (Scott, 2015, p.2) املجتمعيــة. وقــد أشــار ســكوت
إىل عــدم وجــود اتفــاق حمــدد لتصنيــف املهــارات، إال 
ــن  ــره م ــم تطوي ــذي ت ــياق ال ــد للس ــا مفي أن كل منه

ــه.  أجل
ملبــورن  جامعــة  يف  األبحــاث  مركــز  أوضــح 
ــد  ــم يف كوينزالن ــج والتقيي ــة املناه ــة هيئ ــب وثيق حس
(QCAA, 2015, p. 21) أن املهــارات التــي اعتمدهتــا 

ــادي  ــرن احل ــارات الق ــل مه ــن أج ــة م ــة الرشاك مجعي
والعرشيــن تتمثــل يف )حــل املشــكالت، والتفكــري 
واالبتــكار،  واإلبــداع  القــرار،  واختــاذ  النقــدي، 
ــة،  ــة املعلوماتي ــو األمي ــاون، وحم ــاالت، والتع واالتص
ومفاهيــم  وعمليــات  اإلعالميــة،  األميــة  وحمــو 
واملبــادرة  واالتصــاالت،  املعلومــات  تكنولوجيــا 
ــف،  ــىل التكي ــدرة ع ــة والق ــذايت، واملرون ــه ال والتوجي
واإلنتاجيــة  والثقافــات،  االجتامعيــة  واملهــارات 

واملســؤولية(.  والقيــادة  واملســاءلة، 
املهــارات   )32 ص.   ،2019( العمــري  ويلخــص 
الالزمــة هلــذا القــرن والتــي يتعــني عــىل املعلــم 

اآليت:  يف  امتالكهــا 

ــىل  ــب ع ــا التدري ــد هب ــق: ويقص ــؤولية والتواف أ( املس
العمــل  مــكان  يف  الشــخصية  واملســؤولية  املرونــة 

الشــخيص والبيئــة االجتامعيــة.

ب( مهــارات التواصــل واالتصــال: ويقصــد هبــا 
فهــم وإدارة وإجيــاد تواصــل شــفوي وكتــايب ومتعــدد 

ــة. ــياقات خمتلف ــال وبس ــائط فع الوس

ــارات  ــن مه ــري: تتضم ــول الفك ــداع والفض ج( اإلب
ــد.  ــي والناق ــري اإلبداع ــل التفك مث

ــل  ــا حتلي ــد هب ــات: ويقص ــة املعلوم ــارات ثقاف د( مه

املعلومــات مــن  وإدارة ودمــج وتقويــم وتكويــن 
مصــادر متنوعــة.

إىل  والتعاونيــة: وتشــري  االجتامعيــة  املهــارات  هـــ( 
ــدرة  ــق، والق ــن الفري ــي ضم ــل اجلامع ــار العم إظه
ــؤوليات  ــع األدوار واملس ــف م ــم والتكي ــىل التحك ع
املتعــددة، والعمــل بنجــاح مــع األخريــن، والتدريــب 
عــىل التعاطــف واحــرتام وجهــات النظــر واآلراء 

ــة. املختلف

ــد  ــن التحدي ــكلة: تتضم ــد املش ــى حتدي ــدرة ع و( الق
الدقيــق للمشــكلة وأبعادهــا واقــرتاح اإلجــراءات 

ــل.   ــتنباط والتحلي ــكلة واالس ــل املش ــة حل الالزم
يف  للتكنولوجيــا  الدوليــة  اجلمعيــة  وحــددت 
التعليــم(ISTE, 2013)  جمموعــة مــن املهــارات املهمــة 
ــارات  ــص يف امله ــن، تتلخ ــادي والعرشي ــرن احل يف الق

:(Suto, 2013, pp. 4-7) اآلتيــة 
 مهــارات اإلبــداع واالبتــكار: وتتضمــن مهــارات 
وإنتاجهــا  املعرفــة  بنــاء  يف  اإلبداعــي  التفكــري 
ــائل  ــتخدام وس ــات باس ــات واملنتج ــر العملي وتطوي

التكنولوجيــا. 
 مهــارات االتصــال والتعــاون: وتشــري إىل توظيف 	 

ــل  ــة للتواص ــالم الرقمي ــال واإلع ــائل االتص وس
والعمــل والتعلــم التعــاوين. 

 مهــارات البحــوث وتدفــق املعلومــات: وتتضمــن 	 
اســتخدام األدوات التكنولوجيــة يف مجــع وتقويــم 

املعلومــات واســتخدامها. 
املشــكالت 	  وحــل  الناقــد  التفكــر  مهــارات   

واختــاذ القــرارات: ويقصــد هبــا مهــارات التفكــري 
املشــاريع،  وإدارة  وإجــراء  التخطيــط  الناقــد 
ــة،  ــرارات الناجح ــاذ الق ــكالت واخت ــل املش وح
باســتخدام األدوات واملــوارد الرقميــة املناســبة. 

 مهــارات املواطنــة الرقميــة: تتضمــن فهــم القضايا 	 
بالتكنولوجيــا  املتعلقــة  واملجتمعيــة  الثقافيــة 
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ــم  ــي القوي ــوين واألخالق ــلوك القان ــة الس وممارس
ــا.  ــذه القضاي ــط هب املرتب

التكنولوجيــا: 	  ومفاهيــم  عمليــات  مهــارات   
ــا  ــا ونظمه ــليم للتكنولوجي ــم الس ــن الفه تتضم

وعملياهتــا.
ــاميل  ــم الش ــوي لإلقلي ــرب الرتب ــف املخت وصن  
 NCREL,) ــة ــدة األمريكي ــات املتح ــزي بالوالي املرك
ــع  ــن يف أرب ــادي والعرشي ــرن احل ــارات الق 2003) مه

جمــاالت رئيســة، هــي: 
 	Digital Age Lit- :مهــارات العــر الرقمــي 

eracy Skills وتعنــي القــدرة عــىل اســتخدام 

ــال  ــا وأدوات االتص ــائل التكنولوجي ــادر وس مص
ــا  ــات وإنتاجه ــول إىل املعلوم ــبكات للوص والش
ــة  ــارات الثقاف ــمل: مه ــا، وتش ــا وتقويمه وإدارهت
األساســية والعلميــة واالقتصاديــة والتكنولوجيــة 
واملعلوماتيــة، وفهــم الثقافــات املتعــددة والوعــي 

ــوين.  الك
 	Creative Think- ــي ــر اإلبداع ــارات التفك :مه

ing Skills  وتشــمل مهــارات التفكــري العليــا 

ــكار.  ــذايت واالبت ــه ال ــف والتوجي والتكي
 	Effective Com-: مهــارات االتصــال الفعــال 

munication Skills وتشــمل مهــارات العمــل 

ــؤولية  ــخصية واملس ــني ش ــارات الب ــق وامله يف فري
ــىل.  ــال التفاع ــخصية واالتص ــة والش االجتامعي

 	High productivi- ــة  ــة العالي ــارات اإلنتاجي :مه
ــط واإلدارة  ــارات التخطي ــمل مه ty Skills وتش

لــألدوات  الفعــال  واالســتخدام  والتنظيــم 
والتقنيــة يف العــامل الواقعــي. 

ويف ضــوء مــا ســبق يتضــح للباحثــة تعــدد تصنيفــات 
ــك  ــع ذل ــن، ويرج ــادي والعرشي ــرن احل ــارات الق مه
التعــدد إىل كثــرة تلــك املهــارات واختــالف وجهــات 
نظــر الباحثــني يف حتديدهــا وفــق املتغــريات املتالحقــة. 
ــار  ــة التصنيــف الســابق ، ويرجــع اختي ــى الباحث وتتبن

ــمولية املهــارات  ــف نظــرا لش ــة هلــذا التصني الباحث
ــام وأدوار  ــع مه ــه م ــف، وتوافق ــذا التصني ــة هل املكون
بشــكل  واتصالــه  األطفــال،  ريــاض  معلــامت 
ــام أن  ــا، ك ــاقه معه ــم واتس ــف التعل ــع مواق ــارش م مب
معلــامت ريــاض األطفــال يف عــر االنفجــار املعــريف 
ــك  ــة تل ــا لتنمي ــد احتياج ــن أش ــي أصبح والتكنولوج
ــامت  ــاف املعل ــن أن اتص ــاًل ع ــن، فض ــارات لدهي امله
ــاءة  ــن الكف ــد م ــا يزي ــاهبن هل ــارات واكتس ــك امله بتل
ــل  ــي داخ ــن املهن ــن أدائه ــن م ــن، وحيس ــة هل اإلنتاجي
ــرى، ويف  ــن األخ ــل مهاراهت ــة ويصق ــات الروض قاع
ــع األســباب واملــربرات الســابقة اعتمــدت  ضــوء مجي
ــاء قائمــة مهــارات  الباحثــة عــىل هــذا التصنيــف يف بن
القــرن احلــادي والعرشيــن ملعلــامت ريــاض األطفــال.

سامت معلم القرن احلادي والعرشين:
ــام  ــامت في ــك الس ــري (Palmer, 2015) تل ــح بامل أوض

يــيل: 

أ( بنــاء صــف مرتكــز عــى املتعلــم والتدريــس التفريد: 
ــس  ــات أو التدري ــني املعلوم ــااًل لتلق ــاك جم ــد هن مل يع
ــع، حيــث  ــم اجلمي ــوى واحــد يالئ وفــق أســلوب حمت
وحاجــات  وأهــداف  شــخصيات  للمتعلمــني  إن 

ــرد. ــس متف ــم تدري ــب تقدي ــا يتطل ــة، مم خمتلف

ب( بنــاء القــدرات اإلنتاجيــة الشــخصية: مــن خــالل 
لتوظيــف  للمعلمــني  الفــرص  وإتاحــة  تشــجيع 
األدوات التكنولوجيــة املتاحــة يف إنتــاج مدونــات، 
ــة  ــة إبداعي ــص رقمي ــات، قص ــك، فيديوه إنفوجرافي

ــن.  ــع اآلخري ــاركتها م ومش

ج( التعــاون: وذلــك عــن طريــق إنتــاج املصــادر 
والعــروض واملرشوعــات الرقميــة بالتعــاون بــني 
املعلمــني اآلخريــن جلعــل بيئــة التعلــم شــبيهه بالواقع. 
ــن  ــات: يمك ــىل املرشوع ــم ع ــم القائ ــم التعل د( دع
املعلمــني الوصــول إىل العديــد مــن املصــادر عــرب 
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ــا  ــكان؛ مم ــرباء يف أي م ــع اخل ــل م ــت والتعام اإلنرتن
ــاريعهم. ــكار مش ــم ابت ــح هل يتي

ــم  ــىل املعل ــني ع ــة: يتع ــا احلديث هـــ( إدارة التكنولوجي
للوســائط  املناســب  االســتخدام  آليــات  تصميــم 
ــرشه.  ــي ون ــوى تعليم ــاج حمت ــة إنت ــة وكيفي االجتامعي
ومشــاركته مــع األخريــن؛ ممــا يســاعد عــىل بنــاء 

التالميــذ. شــخصيات 

و( االبتــكار: مــن خــالل قيــام املعلــم باســتخدام 
أســاليب تدريــس مل تطبــق مــن قبــل، مثــل التدريــس 

باســتخدام الشــبكات االجتامعيــة. 

ــل  ــات جيع ــور التقني ــرا لتط ــم: نظ ــتمرارية التعل ز( اس
ــذ. ــم املســتمر أمــر أســايس للتالمي التعل

ويتضــح ممــا ســبق أن املهــارات الســابق ذكرهــا 
إذا  متعــددة  وســامت  خصائــص  املعلمــة  تكســب 
مــا امتلكــت القــدرة واملبــادرة نحــو االســتحواذ 
ــكل  ــاعدها بش ــا يس ــو م ــارات، وه ــذه امله ــىل ه ع
ــريات  ــة التغ ــو مواكب ــا نح ــح يف انطالقه ــري وواض كب
املتالحقــة، ويســاعدها عــىل أداء أدوارهــا املســتقبلية يف 
ظــل مــا تنتهجــة اململكــة حاليــا مــن سياســة النظــر إىل 
املســتقبل ومواكبــة أحداثــه وتغرياتــه، فتتحــول بذلــك 
ــذي  ــر ال ــو األم ــرة وه ــدة إىل مبتك ــن مرش ــة م املعلم
ــتكون مطالبــة بــه يف املســتقبل القريــب، وعليــه  س
يمكــن القــول أن امتالكهــا لتلــك املهــارات ســيمكنها 
مــن أداء األدوار املســتقبلية التــي ســيتطلب منهــا 

ــا. ــا الحق ــام هب القي

املحور الثالث: الدراسات السابقة:
يتــم عــرض الدراســات الســابقة وفــق متغــريي 
ــدث  ــدم إىل األح ــن األق ــي م ــب زمن ــة وبرتتي الدراس

ــايل: كالت

إدارة  نظــام  بمتغــر  الصلــة  ذات  الدراســات  أوال: 
:)Blackboard( اإللكــرتو ين  التعلــم 

إىل   )2017( والعامــر  الدســامين  دراســة  هدفــت 
اســتيضاح جتربــة جامعــة امللــك ســعود يف تطبيــق 
ــة  ــاء هيئ ــر أعض ــة نظ ــن وجه ــة Blackboard م تقني
التدريــس بجامعــة امللــك ســعود بالريــاض، وتكونــت 
العينــة مــن )27( عضــو، ومتثلــت األداة يف االســتبانة، 
واســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي، وكانــت 
ــة  ــة بدرج ــة الدراس ــراد عين ــة أف ــج موافق ــرز النتائ أب
ــة  ــامط اســتخدام أعضــاء هيئ ــرية عــىل ســتة مــن أن كب
التدريــس لنظــام إدارة التعلــم )Blackboard( ومجيعها 

ــوى. ــع املحت ــارضات ورف ــم املح ــار تقدي يف إط
ــح )2018( إىل  ــويدان والرمي ــة س ــت دراس ــام هدف ك
التعــرف عــىل أثــر برنامــج تدريبــي مقــرتح قائــم عــىل 
ــتخدام  ــارات اس ــض مه ــة بع ــج لتنمي ــم املدم التعلي
نظــم إدارة التعلــم Blackboard ملعلــامت التعليــم 
ــىل  ــامد ع ــعودية، باالعت ــة الس ــة العربي ــام يف اململك الع
ــي.  ــبه التجريب ــج ش ــيل واملنه ــي التحلي ــج الوصف املنه
وجــاءت األدوات متمثلــة يف اختبــار حتصيــيل لقيــاس 
ــب  ــاس اجلان ــة لقي ــة مالحظ ــريف، وبطاق ــب املع اجلان
اجلانــب  لقيــاس  منتــج  تقييــم  وبطاقــة  األدائــي 
األدائــي، وتــم تطبيقهــم عــىل عينــة مكونــة مــن )36( 
ــدارس  ــة يف امل ــة الثانوي ــامت املرحل ــن معل ــة م معلم
احلكوميــة يف مدينــة الريــاض. وقــد خلصــت الدراســة 
لعــدة نتائــج ومنهــا، وجــود فــرق دال إحصائيــًا 
ــة  ــامت املجموع ــات معل ــب درج ــطي رت ــني متوس ب
التجريبيــة والضابطــة يف بطاقــة املالحظــة وبطاقــة 
ــم  ــم إدارة التعل ــتخدام نظ ــارات اس ــج مله ــم املنت تقيي

Blackboard لصالــح املجموعــة التجريبيــة.

ــع  ــة واق ــهري )2018(معرف ــة الش ــت دراس وحاول
اســتخدام الطــالب معلمــي اللغــة اإلنجليزيــة لنظــام 
كليــة  يف   )Blackboard( اإللكــرتوين  التعلــم  إدارة 
الرتبيــة بجامعــة امللــك خالــد، واســتخدمت الدراســة 
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 )51( املشــاركني  عــدد  وبلــغ  الوصفــي،  املنهــج 
طالبــا. وكانــت أداة الدراســة اســتبانة. وخلصــت 
Black-  الدراســة إىل قائمــة باملهــام يتيحهــا نظــام
board مصنفــة بحســب االســتخدام إىل ثــالث فئــات 

ــام  ــن امله ــادر(. م ــط، ون ــال، ومتوس ــتخدام ع )اس
ــىل  ــالع ع ــم: االط ــتخدام الدائ ــت باالس ــي حظي الت
ــرر.  ــات املق ــوى، ودرج ــات، وحمت ــات، وتنبيه إعالن
ــي  ــام الت ــم امله ــا أه ــات. أم ــليم الواجب ــة إىل تس إضاف
حظيــت باالســتخدام املتوســط فكانــت االطــالع 
املقــرر،  ومصطلحــات  وخمطــط،  توصيــف،  عــىل 
واالطــالع عــىل معلومــات أســتاذ املقــرر، واملشــاركة 
يف منتــدى املقــرر، وأداء االختبــارات اإللكرتونيــة، 
ــي  ــام الت ــرز امله ــا أب ــائل. أم ــتالم الرس ــال واس وإرس
حظيــت باالســتخدام النــادر فكانــت إنشــاء املدونــات 
واســتخدام  خالهلــا،  مــن  واملشــاركة  واليوميــات 

ــن. ــرت العناوي ــم ودف التقوي
ــورات  ــة Al-Nofaie )2020( تص ــتقصت دراس واس
طــالب اجلامعــات الســعودية جتــاه التعليــم االفــرتايض 
عــرب  Blackboard أثنــاء جائحــة COVID-19 ، وقــد 
اســتقصت الباحثــة آراء )25( طالبــًا مــن املتخصصــني 
ــت  ــام حلل ــف، ك ــة الطائ ــة بجامع ــة اإلنجليزي يف اللغ
ســجالهتم التعليميــة أثنــاء التعلــم املتزامــن مــن 
خــالل Blackboard خــالل جائحة كورونــا، وقارنتها 
ــت  ــة، وخلص ــل اجلائح ــة قب ــجالهتم التعليمي ــع س م
نتائــج الدراســة إىل أن نتائــج ســجالهتم الســابقة كانت 
أفضــل، كذلــك أظهــر الطــالب تفضيــاًل لبيئــة التعلــم 
ــا،  ــبب مرونته ــة بس ــة املتزامن ــىل البيئ ــة ع ــري املتزامن غ
ــس  ــرتايض لي ــم االف ــىل أن التعل ــة ع ــدت الدراس وأك

ــا للطــالب. ــاًم جذاًب دائ
باستكشــاف   )2021(  Khafaga دراســة  وقامــت 
مــدى مســامهة) Blackboard( مــن قبــل معلمــي 
ــاء  ــعودية أثن ــة يف الس ــة أجنبي ــة كلغ ــة اإلنجليزي اللغ
ــني  ــتخدام أدات ــم اس ــة COVID-19. ت ــة جائح أزم

ــتبيانات  ــي االس ــات: األوىل ه ــع البيان ــني جلم منهجيت
الطــالب  مواقــف  تصــور  الختبــار  اإللكرتونيــة 
واملعلمــني جتــاه اســتخدام Blackboard  يف عمليــة 
ــت  ــة أجري ــي مقابل ــة ه ــس ؛ والثاني ــم / التدري التعل
ــون إىل 5  ــس ينتم ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــع 29 م م
Black- ــتخدام ــأن اس ــة بش ــعودية خمتلف ــات س  جامع
ــة  ــررات اجلامعي ــس املق ــة لتدري ــة رقمي board كمنص

املختلفــة. كشــفت النتائــج أنــه عــىل الرغــم مــن 
التحديــات التــي تواجــه كل مــن الطــالب واملعلمــني 
 Blackboard  ــرب ــم ع ــم والتعلي ــة التعل يف إدارة عملي
COVID-19 ، والتــي ُتعــزى  Collaborate وســط 

إىل بعــض األســباب التقنيــة واألكاديميــة ، فــإن هــذه 
ــج  ــة لنتائ ــدة وموصل ــا مفي ــت أهن ــة تثب ــة الرقمي املنص

تعليمية أفضل. 

ثانيــا: الدراســات ذات الصلــة بمتغــر مهــارات القــرن 
احلــادي والعرشيــن:

هدفــت دراســة احلطيبــي )2018( إىل تقويــم االداءات 
ــىل  ــطة ع ــة املتوس ــوم باملرحل ــي العل ــية ملعلم التدريس
ضــوء مهــارات القــرن احلــادي والعرشين، وتــم إعداد 
ــادي  ــرن احل ــارات الق ــة بمه ــا قائم ــث ومه أدايت البح
احلــادي  القــرن  "مهــارات  واســتبانة  والعرشيــن، 
والعرشيــن لــدى معلمــي العلــوم" التــي كونــت مــن 
)65( مفــردة قســمت إىل مخــس اســتجابات وهــى 
)مهمــة بدرجــة شــديدة جــدا - مهمــة بدرجــة شــديدة 
- متوســطة األمهيــة - منخفضــة األمهيــة - منخفضــة 
ــارات  ــاور )مه ــة حم ــت أربع ــدا(، وتضمن ــة ج األمهي
التشــاركية،  املهــارات  واســتخدامها،  الكمبيوتــر 
وبينــت  التفكــري(،  مهــارات  التواصــل،  مهــارات 
ــس  ــني أداءات تدري ــىل حتس ــج رضورة العمــل ع النتائ
معلمــي العلــوم باملرحلــة املتوســطة بــام يتناســب مــع 

ــن. ــادي والعرشي ــرن احل ــارات الق مه
وفرينانــدو  وبــرون  وشــو  وودز  دراســة  وقامــت 
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 )2019(  Woods, Cho; Bruhn, & Fernando

ــارات  ــني مله ــات املعلم ــني تصنيف ــة ب ــص العالق بفح
، والفضــول  )املثابــرة  احلــادي والعرشيــن  القــرن 
واإلدراك(   ، واالســتيعايب  اخلارجــي  والتأثــري   ،
ــم  ــاس تقيي ــرب مقي ــة ع ــى الثانوي ــة وحت ــن الروض م
 Eaves & Woods-Groves,) البــرشي:  الســلوك 
ــت  ــالب. تكون ــتبيان أداء الط ــة إىل اس 2011) باالضاف

ــال  ــاض األطف ــن ري ــم م ــن )ن = 96( معل ــة م العين
وحتــى الصــف 11 بتقييــم الطــالب. كشــفت النتائــج 
احلــادي  القــرن  ملهــارات  املعلمــني  تصنيفــات  أن 
ــيل:  ــام ي ــة ب ــت مرتبط ــالب كان ــدى الط ــن  ل والعرشي
)أ( املثابــرة مــع مشــاكل الســلوك، واألداء األكاديمــي 
، والغيــاب ؛ )ب( الفضــول مــع األعــراض العاطفيــة؛ 
ــلوك واألداء  ــاكل الس ــىل مش ــي ع ــري اخلارج )ج( التأث
األكاديمــي؛ )د( اســتيعاب التأثريات العاطفيــة واألداء 
ــي. ــع األداء األكاديم ــي ، و )هـــ( اإلدراك م األكاديم
وحددت دراســة الغامدي والناجــم )2020(  مهارات 
ــادي  ــرن احل ــرة يف الق ــة املبك ــة الطفول ــة مرحل معلم
ــي  ــارات معلم ــم مه ــن أه ــق م ــن، والتحق والعرشي
الصفــوف األوليــة، وقــد اســتخدمت الباحثتــان منهــج 
Del-)  الدراســات املســتقبلية مــن خــالل طريقــة دلفــي
ــن )17(  ــة م ــة الدراس ــت عين phi Method). وتكون

ــم  ــال تعلي ــات يف جم ــريات املتخصص ــن اخلب ــرية م خب
ــة  ــج الدراس ــاءت نتائ ــرة. وج ــة املبك ــة الطفول مرحل
ــارات  ــة امله ــص أمهي ــام خي ــالث في ــا الث ــد جوالهت بع
ــن  ــن م ــادي والعرشي ــرن احل ــم يف الق ــة للمعل املتوقع
وجهــه نظــر اخلبــريات حســب الرتتيــب التــايل: مهــارة 
دعــم االقتصــاد املعــريف بمعــدل )4.91(، وإدارة فــن 
ــارات  ــة امله ــا تنمي ــدل )4.79(، تاله ــس بمع التدري
ــة بمعــدل )4.70( ثــم إدارة منظومــة التقويــم  احلياتي
ــري  ــارات التفك ــة مه ــارة تنمي ــدل )4.50(، ومه بمع

ــدل )4.34(. ــا بمع العلي
تقويــم  إىل   )2021( الرويــس  دراســة  وهدفــت 

مســتوى املامرســات التدريســية يف ضــوء مهــارات 
القــرن احلــادي والعرشيــن ملعلــامت الصفــوف األوليــة 
بمدينــة الريــاض. تــم توظيــف املنهــج الوصفــي 
ــت  ــة. وتكون ــة املالحظ ــىل بطاق ــامد ع ــحي باالعت املس
معلــامت  مــن  معلمــة   )50( مــن  البحــث  عينــة 
ــرت  ــة. وأظه ــة االبتدائي ــة للمرحل ــوف األولي الصف
ــامت  ــية ملعل ــات التدريس ــتوى املامرس ــج أن مس النتائ
الصفــوف األوليــة بمدينــة الريــاض يف ضــوء مهــارات 
القــرن احلــادي والعرشيــن كان متوســطا بشــكل عــام.
ــة  ــاس درج ــاة )2021( قي ــو عب ــة أب ــت دراس وحاول
ــرن  ــارات الق ــال مله ــاض األطف ــامت ري ــة معل ممارس
الواحــد والعرشيــن مــع طفــل الروضــة يف ضــوء رؤيــة 
اململكــة 2030 مــن وجهــة نظرهــم، وقــد اســتخدمت 
ــتبانة  ــق اس ــيل بتطبي ــي التحلي ــج الوصف ــة املنه الدراس
عــىل عــدد )236( معلمــة مــن معلــامت ريــاض 
األطفــال احلكوميــة بمدينــة الريــاض. وقــد توصلــت 
الدراســة إىل أن معلــامت ريــاض األطفــال بمدينــة 
الريــاض يامرســن مهــارات القــرن الواحــد والعرشيــن 
ــة 2030  ــة اململك ــل رؤي ــة يف ظ ــل الروض ــع طف م
مــن وجهــة نظرهــم، وذلــك بمتوســط عــام )3.8(، 

ــة. ــر مرتفع ــة تقدي وبدرج

أوجــه الشــبه واالختــالف واالســتفادة مــن الدراســات 
: بقة لسا ا

يتبــني مــن اســتعراض الدراســات أهنــا اهتمــت بنظــام 
  )Blackboard (ــام ــرب نظ ــرتوين ع ــم اإللك إدارة التعل
ــات  ــدى فئ ــن ل ــادي والعرشي ــرن احل ــارات الق ومه
ــس،  ــة التدري ــاء هيئ ــني، وأعض ــا: املعلم ــددة منه متع
وطــالب اجلامعــات، ومجيعهــا دراســات اســتخدمت 
ــي  ــة الت ــة احلالي ــالف الدراس ــي، بخ ــج الوصف املنه
اســتخدمت املنهــج شــبه التجريبــي، كــام تنوعــت 
ــتبيانات  ــني اس ــا ب ــتخدامها م ــم اس ــي ت األدوات الت

ــات. ــع املعلوم ــس جلم ومقايي
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وختتلــف الدراســة احلاليــة عــن الدراســات الســابقة يف 
حدودهــا املكانيــة املتمثلــة يف مدينــة املجمعــة باململكــة 
ــي  ــا املوضوع ــك يف حده ــعودية ، وكذل ــة الس العربي
ــم  ــج قائ ــة برنام ــاس فاعلي ــاء وقي ــاول بن ــذي يتن ال
 )Blackboard( ــرتوين ــم اإللك ــام إدارة التعل ــىل نظ ع
ــن  ــادي والعرشي ــرن احل ــارات الق ــض مه ــة بع يف تنمي
ــة  ــة املجمع ــال يف مدين ــاض األطف ــامت ري ــدى معل ل
ــه أي  ــا مل تتناول ــو م ــعودية، وه ــة الس ــة العربي باململك

ــابقة. ــات الس ــن الدراس م
الدراســات  مــن  احلاليــة  الدراســة  أفــادت  وقــد 
الســابقة يف حتديــد مشــكلة الدراســة، وإعــداد أدبياهتــا، 
ــري  ــك تفس ــات، وكذل ــع املعلوم ــاء أدوات مج ويف بن

ــا. ــج ومقارنته النتائ

منهج الدراسة:
التجريبــي،  شــبه  املنهــج  الدراســة  اســتخدمت 
املجموعــة  ذي  التصميــم  عــىل  فيهــا  واعتمــدت 
القبــيل  القيــاس  باســتخدام  الواحــدة  التجريبيــة 
ــي  ــج التدريب ــة الربنام ــن فاعلي ــد م ــدي؛ للتأك والبع
Black- ــرتوين  ــم االلك ــام إدارة التعل ــم عــىل نظ )القائ
board( يف تنميــة بعــض مهــارات القــرن احلــادي 

والعرشيــن لــدى معلــامت ريــاض األطفــال، وبذلــك 
يشــتمل التصميــم التجريبــي للدراســة عــىل املتغــريات 

ــة:  التالي
أ ـ املتغــري املســتقل )الربنامــج القائــم عــىل نظــام إدارة 

.))Blackboard( ــرتوين ــم االلك التعل
احلــادي  القــرن  )مهــارات  التابــع  املتغــري  ـ  ب 

. ) يــن لعرش ا و

جمتمع وعينة الدراسة:
ــاض  ــامت ري ــع معل ــن مجي ــة م ــع الدراس ــون جمتم تك
العربيــة  باململكــة  املجمعــة  بمدينــة  األطفــال 
عــىل  احلاليــة  الدراســة  واعتمــدت  الســعودية، 
ــث(  ــة البح ــال )عين ــاض األطف ــامت ري ــار معل اختي

بالطريقــة القصديــة البالــغ عددهــن )47( معلمــة 
ريــاض أطفــال، مــن إحــدى الروضــات )احلكوميــة، 
إلدارة  التابعــة  االجتامعيــة(  والتنميــة  واألهليــة، 
التعليــم بمدينــة املجمعــة باململكــة العربيــة الســعودية 
للعــام الــدرايس 1441/1440هـــ، والبالــغ عددهــن 
العينــة مــن خرجيــات  أفــراد  )18( روضــة، وكل 
ــن  ــال، ولدهي ــاض األطف ــامت ري ــداد معل ــام إع أقس
خــربة يف جمــال العمــل ال تقــل عــن 3 ســنوات. وتــربر 
الباحثــة اختيارهــا للعينــة القصديــة أهنــا متثــل أساســًا 
حــرًا للباحثــة الختيــار العينــة حســب طبيعــة بحثهــا، 
فضــاًل عــن كوهنــا توفــر صفــات حمــددة يف مفــردات 
ــة مــن  ــة إىل أهنــا متكــن الباحث جمتمــع الدراســة، إضاف

ــة. ــتهدفه الدراس ــا تس ــًا مل ــا طبق أخذه

أدوات الدراسة:
استخدمت الباحثة يف هذه الدراسة األدوات اآلتية:

أ. أدوات املعاجلة التجريبية:
قائمــة مهــارات القــرن احلــادي والعرشيــن املــراد 	 

ــداد  ــاض األطفال.)إع ــامت ري ــدى معل ــا ل تنميته
الباحثــة(

ــام 	  ــىل نظ ــم ع ــرتح القائ ــي املق ــج التدريب الربنام
ــة  ــرتوين )Blackboard( لتنمي ــم االلك إدارة التعل
بعــض مهــارات القــرن احلــادي والعرشيــن لــدى 

ــة( ــداد الباحث ــال.    )إع ــاض األطف ــامت ري معل

ب. أدوات القياس:
اختبــار حتصيــيل لقيــاس اجلانــب املعــريف ملهــارات 	 

القــرن احلــادي والعرشيــن )إعــداد الباحثــة(.
وفيام ييل عرض تفصييل هلذه األدوات:

أوالً: قائمــة مهــارات القــرن احلــادي والعرشيــن املــراد 
تنميتهــا لــدى معلــامت ريــاض األطفــال:

لإلجابــة عــىل الســؤال األول مــن أســئلة البحــث تــم 
ــن  ــادي والعرشي ــرن احل ــارات الق ــة بمه ــداد قائم إع
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التــي جيــب توافرهــا لــدى معلــامت ريــاض األطفــال، 
والتــي متثــل األســاس العلمــي الــذي ســيتم ىف ضوئــه 
ــون  ــي تك ــة الت ــطة التعليمي ــربات واألنش ــد اخل حتدي
ــة.  ــذه الدراس ــرتح هل ــي املق ــج التدريب ــوى الربنام حمت
واشــتملت القائمــة عــىل )4( مهــارات رئيســية تنــدرج 
ــت )74(  ــة بلغ ــارات الفرعي ــن امله ــة م ــا جمموع حتته
ــل  ــم التوص ــي ت ــلوكية الت ــل األداءات الس ــارة متث مه
إليهــا خــالل مراجعــة األدبيــات املرتبطــة ومتثــل أمهيــة 
ــدى  ــن ل ــادي والعرشي ــرن احل ــارات الق ــة مه يف تنمي

ــال. ــاض األطف ــامت ري معل
ــة،  ــة للقائم ــورة املبدئي ــل إىل الص ــم التوص ــد أن ت بع
ــم  ــدرج وت ــرت Likert املت ــاس ليك ــا مقي ــم تضمينه ت
عرضهــا عــىل جمموعــة مــن املحكمــني مــن ذوي 
يف  الــرأي  إلبــداء  وذلــك  واخلــربة  االختصــاص 
املهــارات مــن حيــث: مناســبتها ملعلــامت ريــاض 
ومــدى  صياغتهــا،  جــودة  ومــدى  األطفــال، 
ــا،  ــدرج حتته ــي تن ــتويات الت ــارات للمس ــة امله مالئم
وشــموليتها، وإضافــة أو حــذف أو تعديــل مــا يرونــه 
ــرباء  ــادة اخل ــار الس ــد أش ــارات، وق ــن امله ــبًا م مناس
ــد  ــة، وق ــة يف القائم ــارات املدرج ــع امله ــه مجي إىل أمهي
ــة  ــارات الفرعي ــة للمه ــة األمهي ــط درج ــراوح متوس ت
بــني )4.1 إىل 4.7( درجــة، ومــن ثــم التوصــل 
ــارات  ــن )4( مه ــة، م ــا النهائي ــة يف صورهت إىل القائم

ــة. ــارة فرعي ــا )74( مه ــدرج حتته ــية تن رئيس
ــؤال  ــىل الس ــت ع ــد أجاب ــة ق ــون الدراس ــذا تك وهب
ــا  ــىل "م ــص ع ــذي ن ــة وال ــئلة الدراس ــن أس األول م
ــا  ــراد تنميته ــن امل ــادي والعرشي ــرن احل ــارات الق مه

ــال؟". ــاض األطف ــامت ري ــدى معل ل

ــام  ــى نظ ــم ع ــرتح القائ ــي املق ــج التدريب ــًا: الربنام ثاني
لتنميــة   )Blackboard( االلكــرتو ين  التعلــم  إدارة 
بعــض مهــارات القــرن احلــادي والعرشيــن لــدى 

ــال: ــاض األطف ــامت ري معل

مــرت عمليــة بنــاء الربنامــج بمجموعــة مــن اخلطوات 
: هي
 حتديــد فلســفة ومــربرات بنــاء الربنامــج املقــرتح: 	 

ــة  ــىل أن املعلم ــرتح ع ــج املق ــفة الربنام ــوم فلس تق
والطفــل مهــا جوهــر العمليــة الرتبويــة التعليميــة 
عــىل  يقــع  املعلــامت  هــؤالء  وأن  وحمورهــا، 
عاتقهــن تنشــئه الطفــل للعيــش وقيــادة التغيــري يف 
القــرن احلــادي والعرشيــن، الــذي يتســم برعــة 
التطــور التكنولوجــي وضخامتــه، وعوملة النشــاط 
االنســاين واالنفتــاح الشــديد، وأن تنميــة مهــارات 
القــرن احلــادي والعرشيــن لــدى معلــامت ريــاض 
ــتقبل.  ــة املس ــر رضوري ملعلم ــرب أم ــال تعت األطف

اهلــدف العــام للربنامــج: متثــل اهلــدف العــام 	 
للربنامــج التدريبــي يف تنميــة بعــض مهــارات 
معلــامت  لــدى  والعرشيــن  احلــادي  القــرن 
بمهــارات  متثلــت  والتــي  األطفــال،  ريــاض 
ــي،  ــري االبداع ــارات التفك ــي، ومه ــر الرقم الع
ومهــارات االتصــال الفعــال، ومهــارات اإلنتاجية 

ــة. العالي
للربنامــج 	  الســلوكية  اإلجرائيــة  األهــداف 

التدريبــي: مــن خــالل اهلــدف الرئيــي هلــذه 
ــن  ــه م ــل إلي ــم التوص ــا ت ــوء م ــة، ويف ض الدراس
مهــارات، قامــت الباحثــة بصياغــة األهــداف 
اإلجرائيــة الســلوكية للربنامــج التدريبــي، حيــث 
تــم حتليلهــا وتصنيفهــا وفقــًا لتصنيــف بلــوم 
Bloom لألهــداف املعرفيــة للتأكــد مــن ســالمتها 

ــم  ــا، ت ــلوب تنظيمه ــة وأس ــة العلمي ــن الناحي م
عرضهــا عــىل جمموعــة مــن املحكمــني والتعديــل 
يف ضــوء مــا ذكــره املحكمــني مــن تعديــل أو 

ــة. إضاف
تصميــم انشــطه الربنامــج: تــم حتديــد املهــام 	 

ــة يف كل جــزء  ــات اإللكرتوني ــطة والتدريب واألنش
واملطلــوب  التدريبــي،  الربنامــج  أجــزاء  مــن 
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ــب  ــة التدري ــن بيئ ــات ضم ــن املتدرب ــا م انجازه
اإللكرتونيــة القائمــة عــىل نظــام إدارة التعلــم 
ــورد(، ســواء كانــت هــذه  االلكــرتوين )البــالك ب
األنشــطة متعلقــة بالتفاعــل مــع بعضهــن البعض، 
أو مــع املدربــة، وقــد تــم تصميمهــا يف ضــوء 
األهــداف اإلجرائيــة )الســلوكية( املــراد حتقيقهــا.

 تنظيــم عنــارص املحتــوى التدريبــي: روعــي عنــد 	 
تصميــم عنــارص حمتــوى الربنامــج أن يكــون 
انعكاســًا لألهــداف اإلجرائيــة )الســلوكية( املــراد 
ــي  ــج التدريب ــرض الربنام ــم ع ــد ت ــا، وق حتقيقه
ــاض  ــال ري ــني يف جم ــن املحكم ــة م ــىل جمموع ع
ــج  ــس وبرام ــرق التدري ــج وط ــال واملناه األطف
ــول  ــم ح ــداء رأهي ــم اب ــب منه ــب، وطل التدري
مــدى: ارتبــاط املحتــوى باألهــداف، وكفايــة 
املحتــوى لتحقيــق تلــك األهــداف، والصحــة 
العلميــة للمحتــوى ووضوحــه، ومناســبة املحتوى 
عمــل  وبعــد  البحــث،  جمموعــه  خلصائــص 
التعديــالت الالزمــة يف ضــوء آراء املحكمــني 
املتمثلــة يف )إضافــة وتعديــل بعــض موضوعــات 

ــرتاتيجيات(،  ــض االس ــة بع ــوى، وإضاف للمحت
ــج. ــوى الربنام ــدق حمت ــق ص ــد حتق ــون ق يك

تــم االعتــامد يف تقديــم الربنامــج التدريبــي عــىل 
)Blackboard(؛  االلكــرتوين  التعلــم  إدارة  نظــام 
ــة  ــإدارة بيئ ــوم ب ــث يق ــه، حي ــه وتكامل ــرا ألمهيت نظ
التعليــم والتعلــم بشــكل تزامنــي وغــري تزامنــي؛ 
ــات  ــات وامللف ــرش املحتوي ــدرب ن ــح للم ــث يتي حي
التدريبيــة وتقديمهــا باســتخدام وســائط متعــددة 
ــج  ــتمل الربنام ــد اش ــة. وق ــال متنوع ــاليب اتص وأس
التدريبــي )14( جلســة تدريبيــة مــدة كل جلســة 
ــع اجللســات،  )60( دقيقــة، بواقــع )14( ســاعة جلمي
ــداف  ــن األه ــة م ــة جمموع ــت كل جلس ــدرج حت وين
بالروابــط  املدعــم  العلمــي  واملحتــوى  التدريبيــة 
واســرتاتيجيات  املتعــددة،  والوســائط  اإلثرائيــة 
ــة  ــات والوســائل التعليمي التدريــس ونامذجــه، والتقني
املســتخدمة، واألنشــطة العلميــة والعمليــة، باإلضافــة 
ــىل  ــت ع ــة. أجري ــد كل جلس ــم بع ــة التقوي إىل عملي

مــدار )7( أســابيع بواقــع جلســتني أســبوعيا. 

جدول رقم )1( يوضح جلسات الربنامج وحمتوى كل جلسة  ووصف األنشطة املصاحبة والزمن هلا

الزمنوصف األنشطة املصاحبة للجلسةحمتوى اجللسةجلسات الربنامج

التعريف بالربنامج والتطبيق اجللسة األوىل
القبيل لألدوات

الربنامج  أهداف  عىل  والتعرف  والتعارف،  الربنامج  افتتاح 
الربنامج،  تطبيق  آلية  عىل  والتأكيد  وحمتوياته،  التدريبي، 
)التطبيق  الدراسة  أدوات  وتطبيق  اجللسات،  ومواعيد 

القبيل(.

1

مفاهيم وقواعد التعليم يف اجللسة الثانية
القرن احلادي والعرشين

والعرشين،  احلادي  القرن  بمهارات  املقصود  ما  مقدمة، 
والعرشين،  احلادي  القرن  مهارات  تنمية  أمهية  عىل  التعرف 
معلم  هو  من  والعرشين،  احلادي  القرن  فصل  خصائص 
احلادي  القرن  معلم  خصائص  والعرشين،  احلادي  القرن 
القرن  يف  للنجاح  املعلامت  حتتاجها  مهارات  والعرشين، 
القرن  ملهارات  ذهنية  خريطة  عمل  والعرشين،  احلادي 

احلادي والعرشين.

1

مهارات العر الرقمياجللسة الثالثة والرابعة
التكنولوجيا  ووسائل  مصادر  استخدام  عىل   التدريب 
املعلومات  إىل  للوصول  والشبكات  االتصال  وأدوات 

وإنتاجها وإدارهتا وتقويمها.
2
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الزمنوصف األنشطة املصاحبة للجلسةحمتوى اجللسةجلسات الربنامج
اجللسة اخلامسة 

والتوجيه مهارات التفكري اإلبداعيوالسادسة والتكيف  العليا  التفكري  مهارات  عىل  التدريب 
2الذايت واالبتكار.

اجللسة السابعة 
مهارات االتصال الفعالوالثامنة

البني  واملهارات  فريق  يف  العمل  مهارات  عىل  التدريب 
واالتصال  والشخصية  االجتامعية  واملسؤولية  شخصية 

التفاعيل.
2

اجللسة التاسعة 
والتنظيم مهارات اإلنتاجية العاليةوالعارشة واإلدارة  التخطيط  مهارات  عىل   التدريب 

2واالستخدام الفعال لألدوات والتقنية يف العامل الواقعي.

اسرتاتيجيات التعليم بفصول اجللسة احلادية عرش
القرن احلادي والعرشين

بفصول  التعليم  اسرتاتيجيات  أهم  االسرتاتيجية،  مفهوم 
1القرن احلادي والعرشين.  

تقويم مهارات القرن احلادي اجللسة الثانية عرش
والعرشين

التحديات  والعرشين،  احلادي  القرن  مهارات  تقويم  طرق 
التي تواجه معلمة القرن احلادي والعرشين، أدوار املعلمة يف 

مواجهه حتديات القرن احلادي والعرشين.
1

تضمني مهارات القرن احلادي اجللسة الثالثة عرش
1طرق دمج مهارات القرن احلادي والعرشين يف منهج الطفل.والعرشين يف منهج الطفل

اخلتامية والتطبيق البعدي اجللسة الرابعة عرش
لألدوات

وتوزيع  املتدربات،  وشكر  عامة،  ومناقشة  مفتوح  لقاء 
1الشهادات، والتطبيق البعدي ألدوات التقويم.

الوســائل التعليميــة املســتخدمة يف الربنامــج: لقــد 	 
اعتمــدت الباحثــة يف اختيارهــا للوســائل التعليمية 
ــا  ــائل وتكنولوجي ــوع يف الوس ــاك تن ــون هن أن يك
التعليــم مثــل شــبكات االنرتنــت بــام تتضمــن مــن 
ــة  ــه تعليمي ــع الكرتوني ــات ومواق ــادر وخدم مص
خمتلفــة، أقــراص مدجمــة عليهــا )الصــور املتنوعــة، 
متسلســل  بشــكل  لعرضهــا  الفيديوهــات( 
وجــذاب، تــم االســتعانة بوســائل التعلــم احلديثــة 
ــبوك،  ــرب الفيس ــامت ع ــع املعل ــل م ــي التواص وه
والواتــس آب، ملشــاهدة التطبيقــات املختلفــة. 
كــام احتــوي الربنامــج التدريبــي عــىل دليــل 
ــاب  ــف لأللع ــدرب، ومل ــل املت ــدرب، ودلي للم

ــج. ــم الربنام ــف لتقيي ــود، مل ــر اجلم وك
األســاليب املســتخدمة يف الربنامــج: العصــف 	 

ــة، املحــارضة، املناقشــة  ــط الذهني ــي، اخلرائ الذهن
توضيحيــة،  عــروض  النمذجــة،  املوجهــة، 
عــروض تقديميــة، دراســة احلالــة، متثيــل األدوار، 

ــن. متاري

أســاليب وأدوات التقويــم للربنامــج: قــد راعــت 	 
ــم  ــاليب وأدوات التقوي ــار أس ــد اختي ــة عن الباحث
باملخطــط املقــرتح اعتامدها عــىل التقويــم التكويني 
الربنامــج  تدريــس  أثنــاء  للمعلــامت  املرحــيل 
املقــرتح، وتــم ذلــك مــن خــالل ســؤال املتدربات 
)عينــة البحــث( وتوجيههــن وتعديــل املســار أثناء 
ــة اســتخدام متنــوع  تدريبهــن. كــام راعــت الباحث
مــا بــني أســاليب التقويــم القبــيل والبعــدي لــكل 
جلســة مــن جلســات الربنامــج املقــرتح، كــام 
اســتخدمت الباحثــة التقويــم النهائــي فبعــد تطبيق 
الربنامــج التدريبــي عــىل عينــة البحــث تــم تطبيــق 
ــث  ــج البح ــل نتائ ــم حتلي ــًا، ث ــج بعدي أداة الربنام
وحتديــد مــدى فاعليــة الربنامــج التدريبــي يف 
تنميــة بعــض مهــارات القــرن احلــادي والعرشيــن 

ــال. ــاض األطف ــامت ري ــدى معل ل
ــي  ــج التدريب ــري للربنام ــدق الظاه ــد الص ــم حتدي وت
ــني  ــن املحكم ــة م ــىل جمموع ــه ع ــالل عرض ــن خ م
والبالــغ  والكفــاءة  اخلــربة  ذوي  مــن  املختصــني 
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عددهــم )10( حمكمــني، للحكــم عــىل مــدى شــمولية 
ــة، ويف  ــداف الدراس ــق أه ــج؛ لتحقي ــات الربنام جلس
ضــوء التغذيــة الراجعــة مــن املحكمــني، تــم االعتــامد 
ــالت  ــراء التعدي ــم إج ــاق )80%(، وت ــبة اتف ــىل نس ع

ــة. املطلوب
ــؤال  ــن الس ــت ع ــد أجاب ــة ق ــون الدراس ــذا تك وهب
الثــاين مــن أســئلة الدراســة والــذي نصــه: "مــا أبعــاد 
ــض  ــة بع ــىل )Blackboard( يف تنمي ــم ع ــج قائ برنام
ــامت  ــدى معل ــن ل ــادي والعرشي ــرن احل ــارات الق مه

ــال؟". ــاض األطف ري

ــريف  ــب املع ــاس اجلان ــيل لقي ــار التحصي ــًا: االختب ثالث
ــن: ــادي والعرشي ــرن احل ــارات الق مله

ــىل  ــيل ع ــار التحصي ــاء االختب ــم بن ــوة ت ــذه اخلط يف ه
ــة  ضــوء األهــداف الســلوكية املتوقعــة مــن أفــراد عين
ــج  ــي للربنام ــوى العلم ــوء املحت ــىل ض ــة، وع الدراس
ــار  ــوع االختب ــىل ن ــة ع ــدت الباحث ــي، واعتم التدريب
ــح  ــدد والص ــن متع ــار م ــوع اختي ــن ن ــي م املوضوع
ــن  ــة م ــه األولي ــار يف صورت ــون االختب ــأ، وتك واخلط
ــة  ــوات التالي ــة اخلط ــت الباحث ــد اتبع ــرة، وق )48( فق

ــيل: ــار التحصي ــاء االختب يف بن

حتديــد هــدف االختبــار: هيــدف االختبــار إىل 	 
ــة  ــة الدراس ــدى عين ــريف ل ــل املع ــاس التحصي قي
)قبليــًا - بعديــًا(، واملرتبــط بمهــارات القــرن 

احلــادي والعرشيــن.
ــئلة 	  ــة أس ــت صياغ ــار: مت ــرات االختب ــة فق صياغ

ــة  ــة العلمي ــه للدق ــون مراعي ــث تك ــار بحي االختب
مــن  وخاليــة  وواضحــة  وحمــددة  واللغويــة 
الغمــوض وممثلــة للمحتــوى واألهــداف املرجــو 

ــها. قياس
تعليــامت االختبــار: تــم وضــع جمموعــة مــن 	 

االختبــار  عــن  باإلجابــة  اخلاصــة  التعليــامت 
ــدد  ــرات، وع ــن الفق ــة ع ــة اإلجاب ــح كيفي توض
املخصــص،  املــكان  يف  واإلجابــة  األســئلة، 
والتأكيــد عــىل عــدم تــرك فقــرة دون إجابــة. كــام 
شــمل االختبــار تعليــامت التصحيــح، حيــث تــم 
ــة،  ــة الصحيح ــدة لإلجاب ــة واح ــاب درج احتس
ــة  ــة خاطئ ــون اإلجاب ــا تك ــر عندم ــي صف ويعط
ــوع  ــون املجم ــك يك ــرة، وبذل ــرك الفق ــد ت أو عن
الــكيل لدرجــات االختبــار تــرتاوح بــني )45-0( 

ــة. درج
بعــرض 	  الباحثــة  قامــت  االختبــار:  صــدق 

االختبــار يف صورتــه األوليــة عــىل عــدد مــن 
الســادة املحكمــني املتخصصــني الســتطالع رأهيــم 
العلميــة ألســئلة االختبــار،  الدقــة  يف: مــدى 
ــة  ــتوى عين ــار ملس ــئلة االختب ــبة أس ــدى مناس وم
الدراســة، وتعديــل مــا يرونــه مناســبًا، وتــم 
االســتفادة مــن آرائهــم بحيــث كان االختبــار 
ــة  ــل صياغ ــد تعدي ــة بع ــه املطلوب ــاًم ألهداف مالئ
ــار  ــح االختب ــرات، وأصب ــض الفق ــذف بع أو ح
يف صورتــه النهائيــة )45( فقــرة، وبذلــك تصبــح 

الدرجــة الكميــة لالختبــار )45( درجــة. 
جدول رقم )2( مواصفات اختبار مهارات القرن احلادي والعرشين

عدد حماور االختبارم
النسبة أرقام املفرداتاملفردات

املئوية
28.9%1-2-3-4-5-8-9-13-14-16-17-18-1321مهارات العر الرقمي1
26.7%6-7-10-11-12-15-19-20-22-23-24-1225مهارات التفكري اإلبداعي2
24.4%26-27-28-30-34-35-36-39-41-42-1145مهارات االتصال الفعال3
20%29-31-32-33-37-38-40-43-944مهارات اإلنتاجية العالية4

100%4545املجموع
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ــة 	  ــىل عين ــه ع ــم جتربت ــريف: ت ــار املع ــة االختب جترب
مــن  معلمــة   )15( مــن  مكونــة  اســتطالعية 
معلــامت ريــاض األطفــال بمدينــة املجمعــة ومــن 
خــارج عينــة الدراســة، وللتحقــق مــن اخلصائــص 
الســيكومرتية لالختبــار تــم إجــراء العمليــات 

ــايل: الت

ــار: 	  ــة لالختب ــهولة والصعوب ــل الس ــاب معام حس
تــم حســاب معامــالت الســهولة لــكل فقــرة مــن 
فقــرات االختبــار التحصيــيل، وتراوحــت مــا 
ــع  ــت مجي ــك وصف ــني )0.25-0.90(، وبذل ب

ــهولتها. ــث س ــن حي ــبة م ــا مناس ــئلة بأهن األس
حســاب معامــل التمييــز كل مفــردة مــن مفــردات 	 

االختبــار: وقــد تراوحــت بــني )0.47-0.35( 
ــدى  ــن امل ــة وضم ــز مقبول ــالت متيي ــي معام وه

الســليم.
ــب 	  ــن املناس ــد الزم ــار: اعتم ــن االختب ــد زم حتدي

ــع )50(  ــار بواق ــارات االختب ــن عب ــة ع لإلجاب
دقيقــة وهــو املتوســط احلســايب للوقــت املســتغرق 

ــار. ــت االختب ــة أهن ــر معلم ــدى أول وآخ ل
ثبــات 	  معامــل  تقديــر  تــم  االختبــار:  ثبــات 

االختبــار املعــريف لــدى العينــة االســتطالعية 
واملكونــة مــن )30( معلمــة، وذلــك بتطبيــق 
 (Cronbachs Alpha) ــاخ ــا" كرونب ــة "ألف معادل
وبلغــت )0.84(، والتجزئــة النصفيــة باســتخدام 

معادلــة جيتــامن وبلغــت )0.81(.

رابعًا: التجربة االستطالعية:
ــة  ــىل جمموع ــاس ع ــج وأدوات القي ــق الربنام ــم تطبي ت
مــن املعلــامت مكونــة مــن )20( معلمــة ريــاض 
العــام  مــن  األول  الــدرايس  الفصــل  يف  أطفــال 
هبــدف  اســتطالعية،  كتجربــة   2021/2020
ــبة  ــث: مناس ــن حي ــج م ــة الربنام ــن صالحي ــد م التأك
ــم  ــاليب التقوي ــطة وأس ــوى واألنش ــداف واملحت األه

والتعــرف عــىل الصعوبــات والعقبــات التــي يمكــن أن 
ــية  ــة األساس ــل التجرب ــا قب ــات وتذليله ــه الطالب تواج

للدراســة.
للربنامــج  العلميــة  املــادة  مجــع  تــم  البدايــة  ويف 
واالوقــات الزمنيــة، ثــم طلبــت الباحثــة مــن املعلــامت 
وحتديــد  التجربــة،  أثنــاء  مالحظاهتــن  تســجيل 
ــة  ــراء التجرب ــاء إج ــا أثن ــة لتالفيه ــكل دق ــات ب املعوق
ــامت  ــىل املعل ــج ع ــق الربنام ــم تطبي ــم ت ــية، ث األساس
وبعــد االنتهــاء منــه تــم تطبيــق أدوات القيــاس، 
وقــد اســتغرقت التجربــة االســتطالعية حــوايل ثالثــة 

ــابيع. أس
مــن  املعلــامت  انتهــت  أن  بعــد  الباحثــة  وقامــت 
دراســة الربنامــج يف التجريــب االســتطالعي بمناقشــة 
الربنامــج  يف  الدراســة  أســلوب  حــول  املعلــامت 
والصعوبــات والعقبــات التــي واجهتهــن يف الدراســة، 
كثــري  املحتــوى  أن  املعلــامت  بعــض  رأت  حيــث 
وبعــض العبــارات يف حاجــة للتوضيــح بكلــامت 
ــية  ــة األساس ــل التجرب ــك قب ــل ذل ــم تعدي ــة، وت معين
ــة  ــل صياغ ــامت تعدي ــض املعل ــت بع ــة، وطلب للدراس
ــل  ــا وتعدي ــة يف فهمه ــود صعوب ــئلة لوج ــض األس بع
ــة  ــن التجرب ــاء م ــد االنته ــل، وبع ــاج للتعدي ــا حيت م
االســتطالعية أصبــح الربنامــج صاحلــًا للتجريــب 

النهائــي والتجربــة األساســية.

خامسًا: التجربة األساسية للدراسة:
مــرت التجربــة األساســية للدراســة احلاليــة باملراحــل 

التاليــة:

1- اختيار عينة الدراسة:
ــة  ــية مكون ــة األساس ــة للتجرب ــة الدراس ــريت عين اخت
إحــدى  مــن  أطفــال  ريــاض  معلمــة   )47( مــن 
ــة  ــة املجمع ــم بمدين ــة إلدارة التعلي ــات التابع الروض
الــدرايس  للعــام  الســعودية  العربيــة  باململكــة 
ــق  ــات تطبي ــن متطلب ــر لدهي 1441/1440هـــ، تتواف
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ــب  ــاز احلاس ــن جله ــل يف امتالكه ــي تتمث ــة الت الدراس
اآليل أو األجهــزة اللوحيــة الذكيــة أو اهلواتــف الذكيــة 
ــن  ــم لدهي ــت، ك ــه االنرتن ــال بخدم ــه االتص وامكاني

ــة. ــة احلديث ــع التقني ــل م ــارة التعام مه

2- االستعداد للتجريب:
لتنفيــذ التجربــة تــم إجــراء بعــض االســتعدادات التــي 

تتلخــص فيــام يــيل:
جتهيــز مــواد املعاجلــة التجريبيــة، والتــي متثلــت يف 	 

)اختبــار حتصيــيل( والــذي ســبق إعــداده وإجازتــه 
ــًزا  ــون جاه ــني، ليك ــرباء واملحكم ــل اخل ــن قب م

للتطبيــق.
عقــد اجللســة التمهيديــة مــع معلــامت العينــة 	 

األساســية هبــدف تعريفهــن بامهيــة مــواد املعاجلــة 
التجريبيــة املســتخدمة وكيفيــة اســتخدامها وكيفية 
الســري داخــل الربنامــج، كــام تــم حتديــد مواعيــد 
الدراســة بنــاًء عــىل ســؤال املعلــامت عــن املواعيــد 

املناســبة هلــن.

3- تقديم مادة املعاجلة التجريبية )الربنامج(:
يف ضوء اآليت:

خــالل 	  مــن  التجريبيــة  املجموعــة  درســت 
الربنامــج املقــرتح، والــذي تــم إعــداده عــرب منصة 
)Blackboard(، حيــث تــم اســتخدام نظــام إدارة 
Blackboard Collabo- االفرتاضيــة  الفصــول 
ــج  ــل الربنام ــي داخ ــل التزامن rate كأداة للتواص

املتدربــات  وبــني  واملتدربــات  املــدرب  بــني 
ــات  ــتخدام املنتدي ــم اس ــض، وت ــن البع وبعضه
ــج  ــل الربنام ــن داخ ــري متزام ــل الغ كأداة للتواص
ــج  ــد الربنام ــل أداة بري ــم تفعي ــدرب، ت ــني امل ب
للتواصــل بــني مجيــع املتدربــات، وتــم نــرش 
مقاطــع فيديــو وعــروض البوربوينــت باملحتــوى، 
ونــرش الواجبــات والتكليفــات باســتخدام أداة 

.Blackboard الواجبــات داخــل نظــام

تــم حتديــد مواعيــد الدخــول مــع املعلــامت، 	 
ــل  ــن والتواص ــاص هب ــج اخل ــذ الربنام ــم تنفي وت
ــج  ــدى  الربنام ــالل منت ــن خ ــا م ــن إلكرتونًي معه
ــارات،  ــاط أو استفس ــح أي نق ــي، لتوضي التدريب
أثنــاء  تواجههــن  قــد  مشــكالت  أي  وحــل 
وتبــادل  التواصــل  عــىل  وحثهــم  التدريــب، 
األفــكار واملقرتحــات بينهــن للوصــول إىل أفضــل 

املامرســات.

4- تطبيق أدوات القياس بعدًيا:
بعــد انتهــاء املعلــامت مــن دراســة املحتــوى العلمــي، 
ُحــدد موعــد مــع املعلــامت يتــم فيــه التطبيــق البعــدي 
ألدوات القيــاس املتمثلــة يف االختبــار التحصيــيل، ثــم 
ــار  ــات االختب ــد درج ــح ورص ــم تصحي ــك ت ــد ذل بع
ــًا والوصــول إىل  ــدًا ملعاجلتهــا إحصائي ــيل، متهي التحصي

نتائــج الدراســة.

سادسا: األساليب اإلحصائية:
تــم تقييــم نتائــج املعلــامت مــن خــالل البيانــات 
ــدي ألدوات  ــيل والبع ــني القب ــن التطبيق ــتخرجة م املس
ــة املناســبة  ــم إجــراء املعاجلــات اإلحصائي الدراســة، ث
ــوم  ــة للعل ــج اإلحصائي ــة الربام ــتخدام حزم ــا باس هل

.SPSS االجتامعيــة 
واستخدمت الدراسة احلالية األساليب التالية:

1 - اختبــار (t-Test) للمجموعــات املرتبطــة؛ لقيــاس 
داللــة الفــروق اإلحصائيــة.

2-  حجــم التأثــري (η 2) الوجــه املكمــل للداللــة 
اإلحصائيــة.

نتائج الدراسة وتفسرها ومناقشتها:
ــث  ــؤال الثال ــىل الس ــة ع ــزء اإلجاب ــذا اجل ــاول ه يتن
مــن أســئلة الدراســة والــذي ينــص عــىل: "مــا فاعليــة 
ــم  ــام إدارة التعل ــىل نظ ــم ع ــي القائ ــج التدريب الربنام
االلكــرتوين )Blackboard( يف تنميــة بعــض مهــارات 
ــاض  ــامت ري ــدى معل ــن ل ــادي والعرشي ــرن احل الق
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فــروض  صحــة  اختبــار  يــيل  وفيــام  األطفــال؟"، 
ــتها. ــج ومناقش ــري النتائ ــة وتفس الدراس

1-اختبار صحة الفرض األول:

ينــص عــى أنــه: "توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
التجريبيــة يف  املجموعــة  بــني متوســطي درجــات 
التحصيــيل  لالختبــار  والبعــدي  القبــيل  القياســني 
ملهــارات القــرن احلــادي والعرشيــن لصالــح التطبيــق 

ــدي". البع
ــابية  ــطات احلس ــاب املتوس ــج حس ــفت نتائ ــد كش وق
يف  املعلــامت  لدرجــات  املعياريــة  واالنحرافــات 
ــار مهــارات القــرن  التطبيقــني القبــيل والبعــدي الختب
احلــادي والعرشيــن، وحســاب قيمــة )ت( ملعرفــة 
داللــة الفــروق بــني املتوســطات، والتــي تــم عرضهــا 

ــم )3(. يف اجلــدول رق

جدول رقم )3( يوضح املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية وقيمة )ت(، وحجم التأثري لنتائج القياسني
القبيل والبعدي الختبار مهارات القرن احلادي والعرشين

مهارات القرن م
احلادي والعرشين

جمموعة 
الدراسة 
)ن=47(

املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
قيمة )ت(املعياري

مستوى 
الداللة

االحصائية

حجم 
التأثري

مقدار حجم 
التأثري

القياس

مهارات العر 1
الرقمي

دالة عند 8.8501.46115.461القبيل
0.01

كبري1.2

18.7502.268البعدي

مهارات التفكري 2
دالة عند 9.6501.56519.030القبيلاإلبداعي

0.01 19.4001.569البعدي

مهارات االتصال 3
الفعال

دالة عند 10.5502.28214.507القبيل
0.01 21.4002.113البعدي

مهارات اإلنتاجية 4
العالية

دالة عند 10.1503.04812.001القبيل
0.01 19.4001.603البعدي

دالة عند 7.44020.265القبيلالقبيلالدرجة الكلية البعدي
0.01 7.983البعدي

يالحــظ مــن اجلــدول الســابق أنــه توجــد فــروق ذات 
داللــة إحصائيــة بــني متوســط درجــات املعلــامت 
-جمموعــة الدراســة يف التطبيــق القبــيل لالختبــار- 
)53.900( ومتوســط درجاهتــن يف التطبيــق البعــدي 
حيــث  البعــدي،  التطبيــق  لصالــح   )105.450(
كانــت )ت( املحســوبة= )20.265( أكــرب مــن )ت( 
ــة 0.01 أي  ــتوى دالل ــد مس ــة= )2.86( عن اجلدولي
ــن  ــن حتس ــف ع ــا يكش ــو م ــا وه ــة إحصائي ــا دال أهن
األداء البعــدي للمعلــامت جمموعــة الدراســة عــن 

األداء القبــيل.
والنتائــج عــىل النحــو الســابق تثبــت صحــة الفــرض 

األول للدراســة ممــا يعنــي قبــول الفــرض الــذي 
ــطي  ــني متوس ــا ب ــرق دال إحصائي ــود ف ــل يف وج يتمث
ــني  ــة يف التطبيق ــة الدراس ــامت جمموع ــات املعل درج
القبــيل والبعــدي يف االختبــار التحصيــيل لصالــح 

ــدي". ــق البع ــات التطبي درج

حساب حجم التأثر:
وبمقارنــة قيمــة (< h2 0.20) باجلــدول املرجعــي 
املقــرتح لتحديــد مســتوى حجــم التأثــري نجــد أن 
حجــم التأثــري كبــري يف اختبــار مهــارات القــرن احلادي 
والعرشيــن )1.2( وهــي قيمــة أكــرب مــن القيمــة 
املرجعيــة حلجــم التأثــري الكبــري وهــي )0.20( وهــو 
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مــا يوضــح أن حجــم التأثــري كبــري، ومــن ثــم يمكــن 
Black-) ــرتوين ــم االلك ــام إدارة التعل ــول إن لنظ  الق
board) دوًرا فاعــاًل يف تنميــة مهــارات القــرن احلــادي 

ــة. ــة الدراس ــامت جمموع ــن للمعل والعرشي
والنتائــج عــىل النحــو الســابق تثبــت صحــة الفــرض 
ــة  ــري لدالل ــم التأث ــل يف أن حج ــة املتمث األول للدراس
الفــرق بــني متوســطي درجــات التطبيقــني القبــيل 
ــار التحصيــيل  والبعــدي ملجموعــة الدراســة يف االختب
ــق  ــىل حتقي ــاعد ع ــري (h2 0.20) ويس ــوع الكب ــن الن م

ــة. ــداف الدراس أه
والــذي  األول  الفــرض  نتائــج  تفســري  ويمكــن 
ــام  ــىل نظ ــم ع ــي القائ ــج التدريب ــة الربنام ــر فاعلي أظه
تنميــة  (Blackboard) يف  االلكــرتوين  التعلــم  إدارة 
ــامت  ــدى معل ــن ل ــادي والعرشي ــرن احل ــارات الق مه
ــة  ــة العالي ــج باملرون ــام الربنام ــال باتس ــاض األطف ري
ــل الربامــج  ــة لــدى جمموعــة الدراســة يف تقب واإلجيابي
ــرتوين،  ــم االلك ــال التعلي ــة يف جم ــة احلديث التكنولوجي
ــب  ــرتح إىل تقري ــج املق ــتخدام الربنام ــث أدى اس حي
احلقائــق واملفاهيــم واملعلومــات املتضمنــة يف هــذا 
الربنامــج والتــي يصعــب عــىل معلــامت ريــاض 
ــة يف  ــرق التقليدي ــتخدام الط ــتيعاهبا باس ــال اس األطف
ــج  ــل النات ــىل املل ــاء ع ــاهم يف القض ــام س ــب، ك التدري
ــل  ــب، وعم ــادة يف التدري ــة املعت ــاع الطريق ــن إتب ع
األطفــال  ريــاض  معلــامت  انتبــاه  جــذب  عــىل 
ــهلة  ــة وس ــم آمن ــة تعل ــاح بيئ ــة(، وأت ــة الدراس )عين
االســتخدام، حيــث قــدم املحتــوى مــن خــالل إضافــة 
ــو،  ــوت، فيدي ــور، ص ــص، ص ــددة )ن ــائط املتع الوس
ــوى كل  رســوم( جتتمــع فيهــا املعلــامت لتصفــح املحت
بحســب حاجتــه، ويتواصلــون فيــام بينهــن عــرب أدوات 
ــات(  ــرتوين، املنتدي ــد اإللك ــددة )الربي ــال املتع االتص
دون التقيــد بعامــيل الوقــت واملــكان، أو عــرب الفصــول 
االفرتاضيــة والتــي يمكــن تشــغيلها مــن أي نــوع 
ــم  ــة تعل ــر بيئ ــه وف ــام أن ــة"، ك ــزة الذكي ــن األجه م

مرنــة ســاعدت يف زيــادة مشــاركة املتدربــات مــن 
ــة التفكــري اإلبداعــي  خــالل حلقــات النقــاش، وتنمي
ومهــارات حــل املشــكالت، وتوفــر مصــادر متنوعــة 
ــة  ــات التدريبي ــي االحتياج ــال تراع ــم واالتص للتعل
بــني املســتفيدين يف امليــول واالجتاهــات؛ بــام يســهم يف 
ارتفــاع مســتوى األداء األكاديمــي. وقــد أبــدت مجيــع 
معلــامت ريــاض األطفــال )عينــة الدراســة( ســعادهتن 
دراســة  يف  وجديــة  ورغبــة  املقــرتح،  بالربنامــج 
حمتــواه. وقــد جتــىل ذلــك يف أن غالبيتهــن كانــت 
ــدًا مــن ممارســة أنشــطة أخــرى، ودراســة  تطلــب مزي
ــرتوين  ــم االلك ــث زاد التعل ــة. حي األنشــطة االثرائي
مــن املتعــة والشــغف للتعلــم لدهيــن، وســاعدهن عــىل 
ــل  ــة والتفاع ــة املحيط ــع البيئ ــراط م ــل واالنخ التفاع
ــليم  ــل الس ــىل التفاع ــاعدهن ع ــا س ــن، مم ــع أقراهن م
ــام بينهــن.  ــادل املعلومــات واالفــكار في والتعــاون وتب
ــم  ــام إدارة التعل ــابقة أن نظ ــج الس ــن النتائ ــح م ويتض
االلكــرتوين (Blackboard) أســهم يف تنميــة مهــارات 
ــاض  ــامت ري ــدى معل ــن ل ــادي والعرشي ــرن احل الق
ــارة  ــكل مه ــة ب ــة املرتبط ــارات الفرعي ــال، وامله األطف
ــن،  ــادي والعرشي ــرن احل ــة للق ــارات األربع ــن امله م
وتتفــق النتائــج الســابقة مــع نتائــج العديــد مــن 
 ،(Hui (2016 هــوي  دراســة  مثــل:  الدراســات، 
Zakareya, &  Al-Qa- ينودراســة زكريــا، والقحطــا
 ،)2020( .Sultana ودراســة سلطانة ،(htani. (2020

ــهري  ــة الش ــز Lopes, (2014)، ودراس ــة لوبي ودراس
 ،)2018( والرميــح  ســويدان  ودراســة   ،)2018(
ودراســة   ،Almoeather (2020(امليــر ودراســة 
ــة  ــىل فاعلي ــدوا ع ــي أك ــة)Khafaga (2021 الت خفاج
ــة  ــه إســهامات جلي التعلــم اإللكــرتوين، فهــو تعلــم ل
يف العمليــة التعليميــة، حيــث يوفــر بيئــة تعليميــة غنيــة 
ــل  ــىل التعام ــادر ع ــل ق ــد جي ــادر، وُيع ــددة املص ومتع
ــة. ــارات العري ــدث امله ــلحني بأح ــة متس ــع التقني م
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2-اختبار صحة الفرض الثا ين:
داللــة  ذات  فــروق  توجــد  "ال  أنــه:  عــىل  ينــص 
املجموعــة  درجــات  متوســطي  بــني  إحصائيــة 
ــار  ــي لالختب ــدي والتتبع ــني البع ــة يف القياس التجريبي
والعرشيــن  احلــادي  القــرن  ملهــارات  التحصيــيل 

الــكيل". وجمموعهــا 
الباحثــة  قامــت  الفرضيــة  تلــك  عــىل  ولإلجابــة 

باســتخدام اختبــار "ت" t-Test، للتعــرف إىل مســتوى 
الفــرق بــني متوســطي درجــات أفــراد املجموعــة 
التجريبيــة يف القيــاس البعــدي ومتوســط درجــات 
أفــراد املجموعــة نفســها يف القيــاس التتبعــي الختبــار 
مهــارات القــرن احلــادي والعرشيــن بعــد مــرور شــهر 
ــح  ــم )4( يوض ــدول رق ــج، واجل ــق الربنام ــن تطبي م

ــايل:  ــار "ت" t-Test كالت ــج اختب نتائ
جدول رقم )4( يوضح نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بني متوسطي درجات أفراد املجموعة التجريبية يف القياسني البعدي والتتبعي للربنامج )ن =47(

مستوى الداللةقيمة )ت(االنحراف املعيارياملتوسط احلسايبالقياس املتغري

مهارات القرن احلادي 
والعرشين

غري دال105.4507.9831.88بعدي 105.1127.835تتبعي

يتضــح مــن اجلــدول الســابق صحــة الفــرض الثــاين، 
حيــث إنــه ال توجــد فــروق دالــة إحصائًيــا بــني 
متوســطي درجــات املجموعــة التجريبيــة ىف القياســني 
ــادي  ــرن احل ــارات الق ــار مه ــى الختب ــدى والتتبع البع
ــاءة  ــري إىل كف ــا يش ــكيل. مم ــا ال ــن وجمموعه والعرشي
الربنامــج وبقــاء أثــره عــىل أفــراد العّينــة بعــد انتهائــه.
ويمكــن تفســري نتائــج الفــرض الثــاين والــذي يتضــح 
ــة  ــه يف تنمي ــتمرارية فعاليت ــج واس ــاءة الربنام ــه كف من
ــاعد  ــه س ــن، كون ــادي والعرشي ــرن احل ــارات الق مه
ــارات  ــن مه ــا ع ــاًرا معرفًي ــامت إط ــاب املعل ــىل اكس ع
ــطة  ــة إىل األنش ــن، باإلضاف ــادي والعرشي ــرن احل الق
ــادي  ــرن احل ــارات الق ــة مه ــىل تنمي ــدت ع ــي اعتم الت
ــي  ــن والتفاعــل معهــا عــرب الربنامــج التدريب والعرشي
ممــا شــجع عــىل تنميــة تلــك املهــارات لــدى املعلــامت.
ــة  ــج يف تنمي ــة الربنام ــتمرارية فاعلي ــع اس ــد ترج وق
مهــارات القــرن احلــادي والعرشيــن لألســباب التالية:

ــص 	  ــات وخصائ ــق احتياج ــج وف ــم الربنام تصمي
ــال.  ــاض األطف ــامت ري معل

معرفــه املتدربــات ألهــداف الربنامــج ووضوحها؛ 	 
ممــا جعلهــم مهتمــني بــام هــو مطلــوب منهــم بعــد 

االنتهــاء مــن الربنامــج التدريبي.
ــال 	  ــاض األطف ــامت ري ــن معل ــات م ــة املتدرب رغب

ــن  ــرن احلــادي والعرشي يف اكتســاب مهــارات الق
ــادة دافعيتهــن للتدريــب. عمــل عــىل زي

ــة 	  ــمة ملجموع ــت مقس ــج كان ــات الربنام أن جلس
ــة ال  ــت الباحث ــل، وكان ــوات واملراح ــن اخلط م
ــد  ــد أن تتأك ــرى إال بع ــة إىل أخ ــن مرحل ــل م تنتق
أن أفــراد املجموعــة التجريبيــة قــد حققــن اهلــدف 
مــن هــذه املرحلــة، فمراحــل الربنامــج متسلســلة 
للمراحــل  متهيــد  بمثابــة  تعتــرب  مرحلــة  وكل 

ــرى. األخ
جــودة املحتــوى يف الربنامــج، وتنــوع يف األنشــطة 	 

والوســائط الــذي تــم تقديمهــا للمتدربــات، 
ــو،  ــوت، الفيدي ــات الص ــتخدمت ملف ــث اس حي
ــك  ــومات، وكل ذل ــة والرس ــور التوضيحي والص
ــىل  ــاعد ع ــة وس ــات التدريبي ــراء اجللس ــام بإث ق

ــات. ــة للمتدرب ــل املعرف نق
ــاء 	  ــة أثن ــع الباحث ــامت م ــل املعل ــاركة وتفاع مش

تنفيــذ الربنامــج بفاعليــة، ومــع بعضهــن البعــض، 
واشــرتاكهن يف جمموعــات الواتــس آب، والتويرت، 
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وتبــادل االيميــالت مــع بعضهــن البعــض.
ــية 	  ــرتاتيجيات تدريس ــىل اس ــج ع ــامد الربنام اعت

تتواكــب مــع مهــارات القــرن احلــادي والعرشيــن 
واملناقشــة  واحلــوار  الذهنــي  العصــف  مثــل 
والتعلــم القائــم عــىل املشــكلة وجمموعــات العمل 
ــالل  ــن خ ــارات م ــىل امله ــب ع ــاوين والتدري التع
ــات  ــامت يف جمموع ــا املعل ــوم هب ــي تق ــام الت امله
متعاونــة عــىل أن يتــم التقويــم بشــكل فــردي 

ــبة. ــؤولية واملحاس ــره املس ــني فك لتزي
ــة 	  ــروض التقديمي ــي والع ــل اجلامع ــجيع العم تش

ــات. ــدى الطالب ــتقل ل ــل املس والعم
وجــود التغذيــة الراجعــة مــع توافــر التعزيــز 	 

املتواصــل والفــوري أســهم يف زيــادة فعاليــة 
ــامت  ــاط معل ــادة نش ــىل زي ــاعد ع ــام س ــم، ك التعل
ريــاض األطفــال )عينــة الدراســة( وإثــارة الرغبــة 

ــم. يف التعل
ــارات 	  ــة مه ــًا إىل أن طبيع ــذا أيض ــع ه ــد يرج وق

القــرن احلــادي والعرشيــن وارتباطــه بام يامرســونه 
مــن  زادت  روضاهتــم  يف  خمتلفــة  أعــامل  مــن 
ــن  ــه ع ــن معرفت ــا يمك ــة كل م ــن يف معرف رغبته
ــرية،  ــة كب ــا بدرج ــل معه ــارات والتفاع ــذه امله ه
ــج  ــق الربنام ــة إىل حتقي ــذي أدى يف النهاي ــر ال األم
لفاعليــه داخليــة عاليــة، ووصــول غالبيــة معلــامت 
ــتوى  ــة( إىل مس ــة الدراس ــال )عين ــاض األطف ري

ــارات. ــذه امله ــن أداء ه ــن م التمك
ــا 	  ــة إىل م ــذه النتيج ــة ه ــع الباحث ــك ترج وكذل

ــة يف  ــة قوي ــن رغب ــة م ــراد العين ــىل أف ــه ع الحظت
اكتســاب مهــارات جديــدة والــذي اتضــح لــدى 
الباحثــة مــن خــالل مناقشــتها وحواراهتــا معهــن، 
توجــه  كانــت  التــي  أســألتهن  خــالل  ومــن 
للباحثــة، وأيضــا مــن خــالل التزامهــن بــكل 
ــزام  ــن رضورة االلت ــن م ــة منه ــه الباحث ــا طلبت م
بمواعيــد اجللســات، والتزامهــن بــأداء الواجبــات 

ــة. املنزلي
وتتفــق النتائــج الســابقة مــع نتائــج العديــد مــن 
ــىل  ــس )2018( ع ــارت مخي ــث أش ــات، حي الدراس
أنــه يمكــن إكســاب املعلمــة واتقاهنــا ملهــارات القــرن 
احلــادي والعرشيــن مــن خــالل حتديــد خمرجــات 
أو عــن طريــق  املعلــامت  إعــداد  التعلــم لربامــج 
ــا  ــم بمهامه ــن اضطالعه ــي تضم ــة الت ــج تدريبي برام
بكفــاءة ومهنيــة عاليــة. وتؤكــد دراســة احلطيبــي 
ــو  ــة أب ــس )2021( ودراس ــة الروي )2018( ودراس
ــاة )2021( ودراســة الغامــدي والناجــم )2020(  عب
 Woods, Cho; Bruhn, & Fernando ودراســة 
التقنيــات  مــن  االســتفادة  رضورة  عــىل   )2019(
احلديثــة يف حتســني وتنميــة أداء املعلــامت بــام يتناســب 
ــت  ــن. وأوص ــادي والعرشي ــرن احل ــارات الق ــع مه م
 (Paynter et al, 2021) وآخــرون  بينــرت  دراســة 
للمعلمــة  املســتمر  والتدريــب  التطويــر  بــرورة 
بمصــادر  واالهتــامم  األداء،  بمســتوى  لالرتقــاء 
والتوجــه  والتعلــم،  التعليــم  وأســاليب  التطويــر، 
لالجتــاه التعــاوين، وتزودهــا بمهــارات القــرن احلــادي 
ــض  ــح يف أداء بع ــف الواض ــل الضع ــن يف ظ والعرشي
ــالك  ــن يف امت ــال، وقصوره ــاض األطف ــامت ري معل

مهــارات القــرن احلــادي والعرشيــن.
ــؤال  ــن الس ــت ع ــد أجاب ــة ق ــون الدراس ــذا تك وهب
الثالــث مــن أســئلة الدراســة والــذي نصــه: "مــا 
ــام إدارة  ــىل نظ ــم ع ــي القائ ــج التدريب ــة الربنام فاعلي
ــض  ــة بع ــرتوين )Blackboard( يف تنمي ــم االلك التعل
ــامت  ــدى معل ــن ل ــادي والعرشي ــرن احل ــارات الق مه

ريــاض األطفــال؟".

توصيات الدراسة: 
ــة  ــا الدراس ــفرت عنه ــي أس ــج الت ــالل النتائ ــن خ م

ــيل: ــام ي ــة ب ــويص الباحث ت
ــة . 1 ــي يف الدراس ــج التدريب ــن الربنام ــتفادة م االس



75

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٩(  جمادى األول  ١٤٤٤ هـ - ديسمبر ٢٠٢٢ م

فاعلية برنامج قائم عىل نظام إدارة التعلم االلكرتوين )Blackboard( يف تنمية بعض مهارات القرن احلادي والعرشين لدى معلامت رياض األطفال

التدريبيــة  الربامــج  مكونــات  كأحــد  احلاليــة 
والتطويــر املهنــي ملعلــامت ريــاض األطفــال.

دمــج مهــارات القــرن احلــادي والعرشيــن يف . 2
ــن  ــال، م ــاض األطف ــامت ري ــداد معل ــج إع برنام
خــالل مراجعــة متطلبــات التخــرج يف الربنامــج، 
ــامذج لتلــك  ــل معلــامت املســتقبل ن لضــامن أن متث
نقلهــا  عــىل  قــادرات  يكــن  وأن  املهــارات، 

وتطبيقهــا.
تطويــر برامــج التدريــب بام يتناســب مــع متغريات . 3

العــر احلديــث، وتوظيــف الفصــول االفرتاضيــة 
ــع  ــة لرف ــدورات التطويري ــم ال ــة يف تقدي التفاعلي

كفــاءة معلــامت ريــاض األطفــال.
ــؤرشات . 4 ــس وأدوات وم ــم مقايي ــة بتصمي العناي

خاصــة بمهــارات القــرن احلــادي والعرشيــن 
ــارات. ــك امله ــان تل ــتويات إتق ــوع مس وتن

ــام . 5 ــتخدام نظ ــبة الس ــة املناس ــة التحتي ــري البني توف
ــوادر  ــري الك ــع توف ــرتوين، م ــم االلك إدارة التعل
الفنيــة الداعمــة ملواجهــة األعطــال التــي قــد تطــرأ 

عــىل النظــام.
إدارة . 6 نظــام  اســتخدام  ملهــارات  أدلــة  إعــداد 

التعلــم االلكــرتوين وتعميمهــا عــىل معلــامت 
األطفــال. ريــاض 

بحوث مقرتحة: 
تقــرتح الباحثــة إجــراء جمموعــة مــن الدراســات 

وهــي: املســتقبلية 
ــي . 1 ــج تدريب ــاء برنام ــاهبة لبن ــة مش ــراء دراس إج

ملهــارات القــرن احلــادي والعرشيــن ملعلــامت 
ريــاض األطفــال والتــي مل تدخــل بالدراســة 

احلاليــة.
ــاول . 2 ــة تتن ــذه الدراس ــة هل ــات مماثل ــراء دراس إج

فئــة مســتهدفة أخــرى كالطالبــات أو أعضــاء 
ــس. ــة التدري هيئ

إجــراء دراســات مماثلــة هلــذه الدراســة عــىل . 3
ــة أكــرب أو عــىل مراحــل أخــرى أو يف مناطــق  عين

ــرى. ــة أخ تعليمي
ــرتوين . 4 ــم االلك ــام إدارة التعل ــة نظ ــة فعالي دراس

)Blackboard( يف تنميــة مهــارات أخــرى.
ــو . 5 ــال نح ــاض األطف ــامت ري ــاه معل ــة اجت دراس

أنظمــه إدارة التعلــم االلكــرتوين.
دراســة التحديــات التــي تواجــه معلــامت ريــاض . 6

التعلــم  إدارة  أنظمــه  اســتخدام  يف  األطفــال 
االلكــرتوين.

قائمة املراجع واملصادر:

ــة إدارة . 1 ــني )2017(. فعالي ــىل حس ــال، لي ــو الع أب
Black- ــة ــتخدام برجمي ــن اس ــة م ــت الناجت  الوق
ــف،  ــة الطائ ــة جامع ــدى طلب ــم ل board يف التعل

ــة وعلــم النفــس،  ــة يف الرتبي ــة دراســات عربي جمل
رابطــة الرتبويــني العــرب، 85، ص ص336-

.396

أبــو خطــوة، الســيد عبــد املــوىل )2013(. فاعليــة . 2
برنامــج مقــرتح قائــم عــىل التدريــب اإللكــرتوين 
عــن بعــد يف تنميــة بعــض مهــارات التعلــم 
االلكــرتوين لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس. املؤمتــر 
ــم  ــرتوين والتعلي ــم اإللك ــث للتعلي ــدويل الثال ال

ــاض. ــد. الري ــن بع ع

3 . .)2021( حممــد  إبراهيــم  أثــري  عبــاة،  أبــو 
درجــة ممارســة معلــامت ريــاض األطفــال ملهارات 
القــرن الواحــد والعرشيــن مــع طفــل الروضــة يف 
ضــوء اململكــة 2030 مــن وجهــة نظرهــم. جملــة 
ــر، 189)1(، 297 - 334. ــة األزه ــة، جامع الرتبي

 البــاليص، ربــاب عبداملقصود يوســف )2016(. . 4
اجتاهــات أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة حائــل 
ــورد  ــالك ب ــام إدارة التعلم-ب ــتخدام نظ ــو اس نح
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)Blackboard(، جملــة دراســات عربيــة يف الرتبيــة 
ــرب، 69،  ــني الع ــة الرتبوي ــس، رابط ــم النف وعل

ــر، ص ص120-103. يناي

احلطيبــي، دينــا. )2018(. تقويــم أداءات تدريس . 5
ــوء  ــىل ض ــطة ع ــة املتوس ــوم باملرحل ــي العل معلم
مهــارات القــرن احلــادي والعرشيــن، املجلــة 
الدوليــة للبحــوث يف العلــوم الرتبويــة، 1)4(، 

.291  -261 ص  ص 

ــرن الـــ . 6 ــارات الق ــاما. )2018(. مه ــس، س مخي
ــتقبل،  ــل املس ــن أج ــم م ــل للتعل ــار عم 21: إط
جملــة الطفولــة والتنميــة، 31)1(،  ص ص 149- 

.163

عبدالرمحــن . 7 والعمــر  فهــد  ســمر  الدســامين، 
جامعــة  جتربــة  "تقويــم   )2017( صالــح. 
ــم  ــام إدارة التعلي ــتخدام نظ ــعود يف اس ــك س املل
اإللكــرتوين بــالك بــورد. املجلــة الرتبويــة الدوليــة 

.)3(6 املتخصصــة، 

مدخــل . 8 اســتخدام   .)2015( فاطمــة  رزق،   
تنميــة  يف  العلــوم  لتعليــم  التكامــيل   STEM

مهــارات القــرن 21 ومهــارات اختــاذ القــرار 
لــدى طــالب الفرقــة األوىل بكليــة الرتبيــة، جملــة 
دراســات عربيــة يف الرتبيــة وعلــم النفــس، رابطــة 

ص128-79. ص   ،72 العــرب،  الرتبويــني 

ــم . 9 ــعد )2021(. تقوي ــت س ــزة بن ــس، عزي الروي
ــرن  ــارات الق ــوء مه ــية يف ض ــات التدريس املامرس
ــة  ــوف األولي ــامت الصف ــن ملعل ــادي والعرشي احل
اإلســالمية  اجلامعــة  جملــة  الريــاض.  بمدينــة 
اجلامعــة  واالجتامعيــة،  الرتبويــة  للعلــوم 
.277  -  229  ،5 املنــورة،  باملدينــة  اإلســالمية 

العزيــز . 10 عبــد  الرمحــن  عبــد  الســدحان، 
هيئــة  وأعضــاء  الطلبــة  اجتاهــات   )2015(

ــات  ــب واملعلوم ــوم احلاس ــة عل ــس بكلي التدري
ــالمية  ــعود اإلس ــن س ــد ب ــام حمم ــة اإلم بجامع
ــرتوين  ــم االلك ــام إدارة التعل ــتخدام نظ ــو اس نح
بــالك بــورد )Blackboard( وعالقتــه ببعــض 
املتغــريات. جملــة العلــوم الرتبويــة، جامعــة اإلمــام 
حممــد بــن ســعود اإلســالمية، 2، ص ص 278-

.223

ســويدان، أمــل عبدالفتــاح والرميــح، رحــاب . 11
ــي  ــج تدريب ــز )2018(. برنام ــداهلل عبدالعزي عب
مقــرتح قائــم عــىل التعليــم املدمــج لتنميــة بعــض 
ــامت  ــم ملعل ــم إدارة التعل ــتخدام نظ ــارات إس مه
التعليــم العــام يف اململكــة العربيــة الســعودية. 
ــوث،  ــات وبح ــة - دراس ــا الرتبي ــة تكنولوجي جمل
ــة، 35، 451  ــا الرتبي ــة لتكنولوجي ــة العربي اجلمعي

.499  -

شــعيب، إيــامن حممــد )2014(. أثــر برنامــج . 12
تدريبــي مقــرتح إلكســاب أعضــاء هيئــة التدريــس 
االختبــارات  بنــاء  مهــارات  حائــل  بجامعــة 
اإللكرتونيــة بنظــام إدارة التعلــم بــالك بــورد 
ــة  ــة يف الرتبي ــات عربي ــة دراس Blackboard. جمل

ــرب، 53،  ــني الع ــة الرتبوي ــس، رابط ــم النف وعل
.201-179 ص  ص 

ــرم . 13 ــري، أك ــعود والعم ــد س ــمري، ولي الش
ــة  ــاء هيئ ــتخدام أعض ــع اس ــود )2016(. واق حمم
ــورد،  ــالك ب ــام الب ــل لنظ ــة حائ ــس بجامع التدري

ــد، األردن. ــوك، ارب ــة الريم جامع

عبدالرمحــن . 14 عاطــف  أمحــد  الشــهري، 
معلمــي  الطــالب  اســتخدام  واقــع   .)2018(
ــورد يف  ــالك ب ــام الب ــام نظ ــة مله ــة االنجليزي اللغ
جامعــة امللــك خالــد. جملــة جامعــة امللــك خالــد 
للعلــوم الرتبويــة، جامعــة امللــك خالــد، 29)1(، 
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.403  -  382

الشــهري، ســعيد عــيل )2013(. مســتوى . 15
توافر مهارات اســـتخدام تقنيـــات التعلـــيم لـدى 
ــتري  ــالة ماجس ــة. )رس ــوف األولي ــي الصف معلم
ــرى. ــة أم الق ــة، جامع ــة الرتبي ــورة(. كلي ــري منشـ غ

الشــهري، ظاهــر بــن فــراج )2013(. تقويــم . 16
التعلــم اإللكــرتوين يف التعليــم العــايل الســعودي. 
ــة.3)6(، ص  ــة املتخصص ــة الرتبوي ــة الدولي املجل

ص 12-1.

ــدى . 17 ــد )2016(. م ــد اهلل حمم ــهري، عب الش
توافــر كفايــات التعلــم اإللكــرتوين لــدى أعضــاء 
هيئــة التدريــس بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود 
ــري  ــتري غ ــالة ماجس ــاض. )رس ــالمية يف الري اإلس

ــة، جامعــة أم القــرى. ــة الرتبي منشــورة(. كلي

18 . .)2018( عبــداهلل  زبيــدة  الضالعــي، 
معوقــات اســتخدام التعلــم اإللكــرتوين مــن 
ــة  ــس يف جامع ــة التدري ــاء هيئ ــر أعض ــة نظ وجه
ــم  ــودة التعلي ــامن ج ــة لض ــة العربي ــران. املجل نج

ص173-154. ص   ،)36(11 اجلامعــي، 

عامــر، طــارق عبدالــرؤوف )2015(. التعلم . 19
القاهــرة.  االفــرتايض.  والتعليــم  االلكــرتوين 

ــرش. ــب والن ــة للتدري ــة العربي املجموع

ــه . 20 ــادة توجي ــا )2014(. إع ــادر، مه ــد الق عب
التنميــة املهنيــة للمعلــم يف ضــوء مهــارات القــرن 
ــة، جامعــة  ــة الرتبي ــة كلي ــن، جمل احلــادي والعرشي

األزهــر، 4)159(، ص ص 794-671.

ــد )2012(. . 21 ــد وزارع، أمح ــي، أمح ــد املعط عب
التدريــب اإللكــرتوين ودورة يف حتقيــق التنميــة 
املهنيــة ملعلــم الدراســات االجتامعيــة )دراســة 
ــة،  ــاث الرتبوي ــة لألبح ــة الدولي ــة(، املجل تقويمي
ــدة 31)2(، ص  ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم جامع

.319-276 ص 

22 . .)2015( عبداحلميــد  غــادة  عبدالعزيــز، 
ــجلة  ــارشة واملس ــة املب ــول االفرتاضي ــامط الفص أن
ــاري  ــريف واألداء امله ــل املع ــىل التحصي ــا ع وأثره
الطالبــات  لــدى  الرقميــة  األجهــزة  لتشــغيل 
املعلــامت يف مقــرر وســائل وتكنولوجيــا التعليــم، 
جملــة تكنولوجيــا التعليــم: سلســلة دراســات 
ــا  ــة لتكنولوجي ــة املري وبحــوث حمكمــة، اجلمعي

ص181-125. ص   ،)4(25 التعليــم 

ــد )2016(. . 23 ــس حمم ــد، أرشف عوي عبداملجي
اإللكــرتوين  التدريــب  نمــط  اختــالف  أثــر 
ــة مهــارات اســتخدام  )املســاعد، املدمــج( يف تنمي
الفصــول االفرتاضيــة لــدى طلبــة الدراســات 
ــة  ــا، جمل ــم نحوه ــة واجتاهاهت ــة الرتبي ــا بكلي العلي
وبحــوث،  دراســات  الرتبيــة-  تكنولوجيــا 
ــة، 28، ص  ــا الرتبي ــة لتكنولوجي ــة العربي اجلمعي

.43 -1 ص

العتيبــي، وضحــى شــبيب )2017(. تصميــم . 24
بيئــة تعلــم إلكرتونيــة قائمــة عــىل بعــض تطبيقات 
ــارات  ــة مه ــا يف تنمي ــب وأثره ــاين للوي ــل الث اجلي
تصميــم الكتــاب اإللكــرتوين يف مقــرر تكنولوجيــا 
التعليــم لــدى طالبــات جامعــة حائــل واجتاهاهتــن 
ــة  ــوراه غــري منشــورة(، كلي نحوهــا. )رســالة دكت

الرتبيــة، جامعــة أم القــرى.

ــات . 25 ــة )2019(. دور املرشف ــري، صاحل العم
ــدى  ــرن 21 ل ــارات الق ــة مه ــات يف تنمي الرتبوي
معلــامت الصفــوف األوليــة وأثــر ذلــك يف حتقيــق 
رؤيــة 2030 بمدينــة جــدة، جملــة العلــوم الرتبويــة 

3)3(،  ص ص50-27. 

حمتــوى . 26 حتليــل   .)2019( ســمية  العيــد، 
كتــب التكنولوجيــا للمرحلــة األساســية يف ضــوء 
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والعرشيــن ومــدى  احلــادي  القــرن  مهــارات 
اكتســاب طلبــة الصــف العــارش هلــا )رســالة 
ماجســتري غــري منشــورة(. كليــة الرتبيــة، اجلامعــة 

ــزة. ــالمية بغ اإلس

الغامــدي، أمــاين خلــف والناجــم، أمــاين . 27
مرحلــة  معلــامت  مهــارات   .)2020( ســعد 
ــن:  ــادي والعرشي ــرن احل ــرة يف الق ــة املبك الطفول
اإلســالمية  اجلامعــة  جملــة  تنبؤيــة.  دراســة 
اجلامعــة  والنفســية،  الرتبويــة  للدراســات 

.572  -  546  ،)6(28 بغــزة،  اإلســالمية 

ــوى . 28 ــل حمت ــد )2015(. حتلي ــدي، حمم الغام
ــة  ــا للمرحل ــوف العلي ــات للصف ــب الرياضي كت
االبتدائيــة يف ضــوء مهــارات القــرن احلــادي 
ــورة(.  ــري منش ــتري غ ــالة ماجس ــن )رس والعرشي
ــد  ــام حمم ــة اإلم ــة، جامع ــوم االجتامعي ــة العل كلي

ــالمية. ــعود اإلس ــن س ب

29 . .)2010( عــيل  الســيد  حممــد  الكســباين، 
ــات  ــة كفاي ــت لتنمي ــرب اإلنرتن ــرتح ع ــج مق برنام
ــر  ــام، املؤمت ــم الع ــي التعلي ــدى موجه ــب ل التدري
 - االول  والــدويل  الثالــث  الســنوي  العلمــي 
ــوح يف  ــم املفت ــامد يف التعلي ــودة واالعت ــري اجل معاي
ــة  ــة, جامع ــة الرتبي ــريب، كلي ــن الع ــر والوط م

.169  -  155 ص  ص   ،1 بورســعيد 

اللمــي، عــادل حلمــي وعبــد اهلل، مصطفــى . 30
اإلنرتنــت  عــرب  التدريــب   .)2019( أمحــد 
البيانــات  إدارة  مهــارات  لتوظيــف  كمدخــل 
الضخمــة (Big Data) يف تطويــر األداء املهنــي 
ــر،  ــال بم ــاض االطف ــامت ري ــض معل ــدى بع ل
ص   ،68 ســوهاج  جامعــة  الرتبويــة،  املجلــة 

.2153 -2090 ص

خملــص، حممــد حممــدي )2015(. تطويــر . 31

ــة يف  ــات املري ــرتوين باجلامع ــم االلك إدارة التعل
ــة،  ــة الرتبي ــة كلي ــورد، جمل ــالك ب ــام الب ــوء نظ ض
جامعــة املنوفيــة، 30)4(، ص ص 413 - 446.

توافــر . 32 درجــة   .)2017( أمــاين  ملحــم، 
مهــارات القــرن احلــادي والعرشيــن يف مقــرر 
التكنولوجيــا للمرحلــة األساســية العليــا ودرجــة 
امتــالك الطلبــة لتلــك املهارات )رســالة ماجســتري 
غــري منشــورة(. كليــة الدراســات العليــا، جامعــة 

ــطني. ــة، فلس ــاح الوطني النج

ــة . 33 ــعودية )2016(. رؤي ــة الس ــة العربي اململك
ــاض. ــل، الري ــم لنعم ــة 2030. نتعل اململك

املوســوي، عــيل رشف )2010(. التدريــب . 34
اإللكــرتوين وتطبيقاتــه يف تطويــر املــوارد البرشيــة 
ــل  ــة عم ــج. ورق ــدول اخللي ــم ب ــاع التعلي يف قط
تقنيــة  تطبيقــات  يف  األوىل  النــدوة  يف  مقدمــة 
املعلومــات واالتصــاالت يف التعليــم والتدريــب. 
يف الفــرتة مــن 12-2010/4/14، كليــة الرتبيــة، 

ــعود. ــك س ــة املل جامع

النفيســة، خالــد عبــد الرمحــن )1428(. واقع . 35
اســتخدام املرشفــني الرتبويــني للتعليــم اإللكرتوين 
بمدينــة جــدة، )رســالة  املعلمــني  تدريــب  يف 
ــة، جامعــة  ــة الرتبي ماجســتري غــري منشــورة(. كلي

ــرى. أم الق

اهلويــش، يوســف إبراهيــم )2018(. التنميــة . 36
املهنيــة ملعلمــي اململكــة العربيــة الســعودية يف 
ضــوء مهــارات القــرن 21، جملــة العلــوم الرتبويــة 

ص282-246. ص   ،)1(42

قائمة املراجع واملصادر األجنبية:
1. Almoeather, R. (2020). Effectiveness of 

Blackboard and Edmodo in Self-Regu-
lated Learning and Educational Satis-
faction, Turkish Online Journal of Dis-



79

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٩(  جمادى األول  ١٤٤٤ هـ - ديسمبر ٢٠٢٢ م

فاعلية برنامج قائم عىل نظام إدارة التعلم االلكرتوين )Blackboard( يف تنمية بعض مهارات القرن احلادي والعرشين لدى معلامت رياض األطفال

tance Education, 21(2)8, pp. 126-140.

2. Al-Nofaie, H. (2020). Saudi University 
Students' Perceptions towards Virtual 
Education during COVID-19 Pandem-
ic: A Case Study of Language Learning 
via Blackboard. Arab World English 
Journal, 11(3), 4-20.

3. Chen, Julian Cheng Chiang; Dobinson, 
Toni; Kent, Sarah (2020). Students' 
Perspectives on the Impact of Black-
board Collaborate on Open Universi-
ty Australia (OUA) Online Learning, 
Journal of Educators Online 17(1). PP. 
1-12.

4. Chen, P., Lambert, A., & Guidry, K. 
(2010). Engaging online learners: The 
impact of web-based learning technol-
ogy on college student engagement. 
Computers & Education, 54(4), pp. 
1222-1232.

5. Cook, D., Garside, S., Levinson, A., 
Dupras, D., & Montori, V. (2010). 
What do we mean by web-based learn-
ing? A systematic review of the varia-
bility of interventions. Medical Educa-
tion, 44(8), pp. 765-774. 

6. Davis, R. Jayaratne, K. (2015). In-Ser-
vice Training Needs of Agriculture 
Teachers for Preparing Them to Be Ef-
fective in the 21st Century. Journal of Ag-
ricultural Education, 56(4), pp. 47-58.

7. Easton, A., & Easton, G. (2011). Sub-
scribing to webfolios: A scalable ap-
proach to showcasing student achieve-
ment. International Journal of Arts & 
Sciences, 4(21), pp. 223-229.

8. Epignosis, L. (2014). E-learning: Con-
cepts, trends, applications. Version 
Gonzalez-Barbone, V, & Anido-Rifon, 
L. (2010). From SCORM to Common 
Cartridge: A step forward. Computers 
& Education, 54(1), pp. 88-102.

9. Hui, L. (2016). An Analysis on Blend-
ed Learning Pattern Based on Black-
board Network Platform A Case Study 
on the Course of Recruitment and Em-
ployment Management, iJET, 11(9), 
pp. 4-8.

10. Khafaga, A. (2021). The Perception of 
Blackboard Collaborate-Based Instruc-
tion by EFL Majors/Teachers Amid 
COVID-19: A Case Study of Saudi 
Universities. Journal of Language and 
Linguistic Studies, 17(2), 1160-1173.

11. Lee, J. (2010). Design of blended train-
ing for transfer into the workplace. 
British Journal of Educational Tech-
nology, 41(2), pp. 181-198.

12. Lopes, A. (2014). Learning Manage-
ment Systems in Higher Education.  
Proceedings of EDULEARN14 Con-
ference7th-9th July 2014, Barcelona, 
Spain, pp. 5360-5365.

13. McIntosh,D. (2014). List Of Corpo-
rate Learning Management Systems. 
Retrieved 1 April,2021,from : https://
elearningindustry.com/list-corpo-
rate-learning-management-systems.

14. Nessipbayeva, O. (2012). The Compe-
tencies of the Modern Teacher. Paper 
presented at the Annual Meeting of 
the Bulgarian Comparative Education 



80

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٩(  جمادى األول  ١٤٤٤ هـ - ديسمبر ٢٠٢٢ م

فاعلية برنامج قائم عىل نظام إدارة التعلم االلكرتوين )Blackboard( يف تنمية بعض مهارات القرن احلادي والعرشين لدى معلامت رياض األطفال

Society 10th, Jun 12-15, Kyustendil, 
Bulgaria, Bulgarian Comparative Edu-
cation Society.

15. North Central Regional Educational 
Laboratory (NCREL,2003). enGauge 
21st Century Skills: Digital Literacies 
for a Digital Age. http://www.ncrel.
org/engauge/skills/skills.htm/.

16. Palmer, T. (2015). 15 Characteristics of 
a 21st Century Teacher. www.cutt.us/
xjfiu.

17. Paynter, K; Barnes, J. (2021) Moving 
from Blackboard to Canvas: What the 
Research Says, plus Two Professors' 
Experiences, International Journal on 
E-Learning, 20(1), pp. 5-16.

18. QCAA (2015). Queensland Curriculum 
and Assessment Authority: 21st centu-
ry skills for senior education , An anal-
ysis of educational trends. PP 1 – 25.

19. Scott, C. (2015). The Futures of learn-
ing 2: what kind of learning for the 
21st century?. Retrieved: https://
learningportal.iiep.unesco.org/en/li-
brary/the-futures-of-learning-2-what-
kind-of-learning-for-the-21st-century 
(10/04/2021).

20. Soni, A. (2016). Choosing The Right 
Learning Management System: Fac-
tors And Elements. Retrieved 2 
March,2021,from: https://www.linke-
din.com/pulse/choosing-right-learn-
ing-management-system-factors-ele-
ments-amit-k

21. Sultana, J. (2020). Determining the 
Factors That Affect the Uses of Mo-

bile Cloud Learning (MCL) Platform 
Blackboard--A Modification of the 
UTAUT Model, Education and Infor-
mation Technologies, 25(1), pp.223-
238 .

22. Suto, I. (2013). 21st Century Skills: An-
cient, Ubiquitos, enigmatic? Research 
Matters: A Cambridge Assessment 
Publication. University of Cambridge.
www.cambridgeassessment.org.uk/
images/130437-21st-century-skills-an-
cient-ubiquitous-enigmatic.pdf

23. Williams, J., & Walker, L. (2018). 
From paper to online—the electronic 
practice webfolio: A reflective account. 
British Journal of Midwifery, 26(8), 
pp. 540-544.

24. Woods, S; Choi, T; Bruhn, A & Fernan-
do, J. (2019). Examining Teachers' Per-
ceptions of K-11 Students' 21st Cen-
tury Skills and Student Performance. 
Psychology in the Schools, 56(9), 
1434-1454.

25. Zakareya, S., &  Al-Qahtani, F. (2020). 
The Effect of Webfolios on Saudi EFL 
Students’ Self-Directed Learning Read-
iness, International Education Studies; 
Canadian Center of Science and Edu-
cation, 13(5), pp. 150-159.

References: 

1. Abolela, Laila Hosny (2017). Effec-
tiveness of time management result-
ing from using Blackboard software in 
learning in Al-Taif University students. 
Journal of Arab Studies in Education 
and Psychology, Arab Educators Asso-



81

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٩(  جمادى األول  ١٤٤٤ هـ - ديسمبر ٢٠٢٢ م

فاعلية برنامج قائم عىل نظام إدارة التعلم االلكرتوين )Blackboard( يف تنمية بعض مهارات القرن احلادي والعرشين لدى معلامت رياض األطفال

ciation, 85, p. 336-396.

2. Abo Khatwa, Elsayed Abdel Mawla 
(2013). Effectiveness of a suggested 
program based on distance e-training 
on developing some e-learning skills 
in faculty staff. The Third Internation-
al Conference on E-Learning and Dis-
tance Education. Riyadh.

3. Abu Ababa, Atheer Ibrahim Muham-
mad (2021). The degree to which kin-
dergarten teachers practice the skills of 
the twenty-first century with kindergar-
ten children in the light of the Kingdom 
2030 from their point of view. Journal 
of Education, Al-Azhar University, 
189(1), 297-334.

4. El-Ballasi, Rabab Abdel-Maqsoud 
Youssef (2016). of faculty staff atti-
tudes at Hail University towards us-
ing Blackboard Learning Management 
System, Journal of Arab Studies in Ed-
ucation and Psychology, Arab Educa-
tors Association, 69, January, pp. 103-
120.

5. El-Hotaibi, Dina. (2018). Evaluating 
the performance of science teachers’ 
teaching at intermediate stage in terms 
of 21st century skills. Internation-
al Journal of Research in Educational 
Sciences, 1(4), pp. 261-291.

6. Khamis, Sama (2018). 21st Century 
Skills: A Framework for Learning for 
the Future. Journal of Childhood and 
Development, 31(1), pp. 149-163.

7. El-Dasmani, Samar Fahd and Omar Ab-
dul Rahman Saleh. (2017) “Evaluating 

the experience of King Saud Universi-
ty in using the Blackboard e-learning 
management system. Specialized Inter-
national Educational Journal, 6 (3).

8. Rezk, Fatimah (2015). Using the ap-
proach of integrative STEM for sci-
ence education in developing 21st cen-
tury skills and decision-making skills 
in first year students at the Faculty of 
Education. Journal of Arab Studies in 
Education and Psychology, Associa-
tion of Arab educators. 72, p S79-128.

9. Al-Ruwais, Aziza bint Saad (2021). 
Evaluating teaching practices in the 
light of the twenty-first century skills for 
primary grade teachers in Riyadh. Jour-
nal of the Islamic University of Educa-
tional and Social Sciences, the Islamic 
University of Madinah, 5, 229 - 277.

10. El-Sadhan, Abdel-Rahman Abdel-Aziz 
(2015) Attitudes of students and faculty 
staff at the faculty of Computer and In-
formation Sciences at Imam Mohamed 
bin Saud Islamic University towards 
using Blackboard e-learning manage-
ment system and its relationship to 
some variables. Journal of Educational 
Sciences, Imam Mohamed bin Saud Is-
lamic University, 2, pp. 278-223.

11. Suwaidan, Amal Abdel-Fattah and 
Al-Rumaih, Rehab Abdullah Ab-
del-Aziz (2018). A proposed training 
program based on blended learning to 
develop some skills of using learning 
management systems for general edu-
cation teachers in the Kingdom of Sau-
di Arabia. Journal of Educational Tech-



82

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٩(  جمادى األول  ١٤٤٤ هـ - ديسمبر ٢٠٢٢ م

فاعلية برنامج قائم عىل نظام إدارة التعلم االلكرتوين )Blackboard( يف تنمية بعض مهارات القرن احلادي والعرشين لدى معلامت رياض األطفال

nology - Studies and Research, Arab 
Society for Educational Technology, 
35, 451 - 499.

12. Shouaib, Iman Mohamed (2014). The 
effects of a suggested training program 
to provide faculty staff at Hail Univer-
sity with the skills for building elec-
tronic exams with Blackboar Learning 
Management System. Journal of Arab 
Studies in Education and Psychology, 
Arab Educators Association, 53, pp. 
179-201.

13. El-Shamary, Walid Saud and Al-Om-
ari, Akram Mahmoud (2016). The real-
ity of using Blackboard system by fac-
ulty staff at Hail University. Yarmouk 
University, Irbid, Jordan.

14. Al-Shehri, Ahmed Atef Abdel-Rahman 
(2018). The reality of students' use of 
English language teachers' Blackboard 
tasks at King Khalid University. King 
Khalid University, Journal of Educa-
tional Sciences, King Khalid Universi-
ty, 29(1), 382-403.

15. El-Shehri, Said Ali (2013). The lev-
el of availability of using teaching 
techniques skills in primary classes 
teachers. (Unpublished master thesis). 
faculty of Education, Umm Al-Qura 
University.

16. El-Shehri, Zaher bin Farraj (2013). 
Evaluation of e-learning in Saudi high-
er education. Specialized International 
Educational Journal. 3(6), pp. 1-12.

17. El-Shehri, Abdallah Mohamed (2016). 
The availability of e-learning compe-

tencies in Imam Mohamed bin Saud 
Islamic University in Riyadh in faculty 
staff. (Unpublished master thesis). fac-
ulty of Education, Umm Al-Qura Uni-
versity.

18. El-Dhalei, Zubaidad Abdallah (2018). 
Obstacles of using e-learning from the 
point of view of in Najran Universi-
ty staff. The Arab Journal for Quality 
Assurance of University Education, 11 
(36), pp. 154-173.

19. Amer, Tarek Abdel-Raouf (2015). 
E-learning and virtual education. Cai-
ro: Arab Group for Training and Pub-
lishing.

20. Abdel Qader, Maha (2014). Reorient-
ing teacher professional development 
in terms of 21st century skills. Journal 
of the faculty of Education, Al-Azhar 
University, 4(159), pp. 671-794.

21. Abdel Mouty, Ahmed and Zare, 
Ahmed (2012). E-training and its role 
in achieving professional development 
in social studies teacher (an evaluation 
study). International Journal of Educa-
tional Research, United Arab Emirates 
University 31 (2), pp. 276-319.

22. Abdelaziz, Ghada Abdel Hamed 
(2015). Patterns of direct and record-
ed virtual classrooms and its impact on 
cognitive achievement and skill perfor-
mance for operating digital devices in 
female student teachers in educational 
means and technology course. Journal 
of Educational Technology, Series of 
studies and research, the Egyptian As-
sociation for Educational Technology 



83

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٩(  جمادى األول  ١٤٤٤ هـ - ديسمبر ٢٠٢٢ م

فاعلية برنامج قائم عىل نظام إدارة التعلم االلكرتوين )Blackboard( يف تنمية بعض مهارات القرن احلادي والعرشين لدى معلامت رياض األطفال

25(4), pp. 125-181.

23. Abdel Majeed, Ashraf Owais Mo-
hamed (2016). The effect different 
style of electronic training (assisted, 
vs. integrated) in developing using vir-
tual classrooms skills in graduate stu-
dents at the faculty of Education and 
their attitudes towards it. Journal of 
Educational Technology - Studies and 
Research, Arab Society for Education-
al Technology, 28, pp. 1-43.

24. El-Otaibi, Wadha Shabib (2017). De-
signing an e-learning environment 
based on some of second generation 
web applications and its impact on de-
veloping e-book design skills in educa-
tional technology course for students 
of Hail University and their attitudes 
towards it. (Unpublished PhD thesis), 
Faculty of Education, Umm Al-Qura 
University.

25. Al-Omari, Salha (2019). The role of 
female educational supervisors in de-
veloping 21st century skills in prima-
ry grade teachers and its impact on 
achieving 2030 vision in Jeddah city. 
Journal of Educational Sciences 3 (3), 
pp. 27-50.

26. Al-Eed, Somaya (2019). Analysis of 
the content of technology books for ba-
sic stage in terms of 21st century skills 
and the extent to which 10th grade 
students acquire them. (unpublished 
master thesis). Faculty of Education, 
Islamic University of Gaza.

27. Al-Ghamdi, Amani Khalaf and Al-Na-
jem, Amani Saad (2020). Skills of early 

childhood teachers in the twenty-first 
century: a predictive study. Journal of 
the Islamic University of Educational 
and Psychological Studies, the Islamic 
University of Gaza, 28 (6), 546-572.

28. Al-Ghamdi, Mohamed (2015). Analy-
sis of the content of mathematics books 
for upper grades of primary stage in 
terms of 21st century skills century. 
(unpublished master thesis). Faculty of 
Social Sciences, Imam Muhammad bin 
Saud Islamic University.

29. El-Kasbany, Mohamed El-Sayed Ali 
(2010). A suggested online program 
to develop training competencies in 
general education directors. The third 
annual and first international scientific 
conference - Standards of quality and 
accreditation in open education in Egypt 
and Arab world, Faculty of Education, 
Port Said University 1, pp. 155-169.

30. Al-Lamsy, Adel Helmy and Abdallah, 
Mostafa Ahmed (2019). Online train-
ing as an approach to employ Big Data 
management skills in developing pro-
fessional performance in some kinder-
garten teachers in Egypt. Education-
al Journal, Sohag University, 68, pp. 
2090-2153.

31. Mukhlis, Mohamed Mohammadi 
(2015). The development of e-learning 
management in Egyptian universities 
in terms of blackboard system. Journal 
of the College of Education, Menoufia 
University, 30 (4), pp. 413-446.

32. Melhem, Amani (2017). The degree 
of availability of 21st  century skills 



84

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٩(  جمادى األول  ١٤٤٤ هـ - ديسمبر ٢٠٢٢ م

فاعلية برنامج قائم عىل نظام إدارة التعلم االلكرتوين )Blackboard( يف تنمية بعض مهارات القرن احلادي والعرشين لدى معلامت رياض األطفال

in technology course for upper basic 
stage, and the degree to which students 
possess these skills. (unpublished mas-
ter thesis). Faculty of Graduate Studies, 
Al-Najah National University, Palestine.

33. Kingdom of Saudi Arabia (2016). Saudi 
Vision 2030. Learning to work. Riyadh.

34. El-Moussawi, Ali Sharaf (2010). 
E-training and its applications in de-
veloping human resources in education 
sector in Gulf countries. A working 
paper presented at the first symposium 
on ICT applications in education and 
training. From 12-14/4/2010, faculty of 
Education, King Saud University.

35. Al-Nafisah, Khaled Abdel-Rahman 
(1428). The reality of educational su-
pervisors' use of e-learning in teacher 
training in Jeddah. (unpublished mas-
ter thesis). College of Education, Umm 
Al-Qura University.

36. El-Huwaish, Youssef Ibrahim (2018). 
Professional development for teachers 
in Kingdom of Saudi Arabia in terms 
of 21st century skills. Journal of Edu-
cational Sciences 42 (1), pp. 246-282.


