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َعَذابِيلََشِديد ﴿: قال تعاىل ُكْمَولَئِْنَكَفْرُتْمإِنَّ ُكْملَئِْنَشَكْرُتْمأَلَِزيَدنَّ َنَربُّ

 (7: إبراهيم)﴾َوإِْذَتأَذَّ
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى 

 :وسلم أجمعين، وبعدآله وصحبه 

أحمده سبحانه على جزيل نعمه، وما غمرني به من فضل وتوفيق، إلى أن وفقني إلتمام 
 .هذا الجهد المتواضع، وأسأل اهلل أن ينفع به ويكون عونًا لي على طاعته

ال يشكر اهلل من ال يشكر :" قال رسول اهلل : قال وامتثااًل لما جاء في حديث أبي هريرة 
، فإني أجد لزامًا علّى أن أتقدم بالشكر والتقديري ألستاذتي ومشرفتي  (أخرجه اإلمام أحمد في مسنده)" الناس

فتحية صبحي اللولو حفظها اهلل أستاذ المناهج وطرق التدريس، لتفضلها بقبول / األستاذ الدكتور
فجزاها اهلل اإلشراف على هذه الرسالة، وعلى ما بذلته من جهد وما أسدته لي من نصح وتوجيه، 

 .خيرًا، وأدام عليها الفضل العظيم، وأسأله تعالى أن يبارك فيها وأن ينفعنا بعلمها

، محمد عبد الفتاح عسقول/ الدكتوراألستاذ إلى عضوي لجنة المناقشة والحكم، والشكر موصول 
، على تفضلهما بطيب نفس ورحابة صدر بقبول مناقشة هذه فؤاد إسماعيل عياد/ والدكتور

ثرائها بالتوجيهات النافعة، فأسأل اهلل أن يحفظهما، وأن يبارك لهما في علمهما  .الرسالة، وا 

الرأي السديد والنصيحة  وأتقدم بالشكر والعرفان إلى السادة المحكمين، لما قدموه لي من
 .الخالصة

 بالجامعةكافة العاملين و  ،التربية بكلية التدريس هيئة أعضاء إلى تقدم بالشكر الجزيلأكما  
 .ينو عن تقديم العون والمساعدة لالذين لم يتوا واألوفياءولكل المخلصين  اإلسالمية

الجم  يبل وتقدير ، يوافر شكر  أقدم نأساعدة إال بعد ميد ال ين قدم لبذكر كل م يوال يكتمل وفائ
 .نجاز هذا العملإفي  يكل من ساعدنل

 .آمين ... خير الجزاء ولهم من اهلل ، الشكر والعرفان يفلكل هؤالء من

 وفي ختم والحمد هلل في بدء  

 الباحثة
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 لدراسةملخص ا

في تنمية مهارات تصميم ، ومعرفة فعاليته برنامج تدريبيبناء الدراسة إلى هذه هدفت 
نتاج ملف   .واالتجاه نحوه لدى طالبات كلية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة اإلنجاز اإللكترونيوا 

 :مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس اآلتيوقد تحددت 

نتاج ملف   اإلنجاز اإللكترونيما فاعلية برنامج تدريبي في تنمية مهارات تصميم وا 
 واالتجاه نحوه لدى طالبات كلية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة؟

 :ويتفرع منه األسئلة الفرعية اآلتية
نتاج ملف اإلنجاز  .0 تنميتها لدى طالبات كلية  واجبال اإللكترونيما مهارات تصميم وا 

 التربية؟
نتاج ملف ما البرنامج التدريبي المقدم إلى طالبات كلية التربية لت .4 نمية مهارات تصميم وا 

 لكتروني؟نجاز اإلاإل
المعرفي  الجانبفي  درجات الطالبات يبين متوسط إحصائية داللة ذات فروق توجد هل .4

نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني  ؟البرنامج التدريبي وبعده قبل تطبيق لمهارات تصميم وا 
في األداء العملي  درجات الطالبات يبين متوسط إحصائية داللة ذات فروق توجد هل .2

نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني  ؟البرنامج التدريبي وبعده قبل تطبيق لمهارات تصميم وا 
 نحو االتجاه في درجات الطالبات يبين متوسط إحصائية داللة ذات فروق توجد هل .1

 ؟البرنامج التدريبي وبعده قبل تطبيقملف اإلنجاز اإللكتروني 
مهارات تصميم ل الجانبين المعرفي واألدائي في تنمية  البرنامج التدريبي ما مدى فعالية .6

نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني  واالتجاه نحوه؟ وا 

نتاج ملف  أسئلة الدراسة قامت الباحثة بإعداد قائمة مهارات تصميم عنولإلجابة  وا 
، ومن ثم قامت الباحثة ببناء أدوات الدراسة والتي تمثلت في االختبار اإلنجاز اإللكتروني

بطاقة وكذلك بناء بندًا اختباريًا من نوع اختيار من متعدد، ( 24)المعرفي حيث تكون من 
نتاج ملف اإلنجاز اإللكترونيلقياس المهارة العملية ل مالحظةال ( 16)حيث تكونت من  تصميم وا 

 ملف اإلنجاز اإللكتروني نحو االتجاه مقياس، باإلضافة إلى فقرة موزعة على أربعة محاور 
، ثم عرض األدوات على مجموعة من فقرة موزعة على أربعة محاور( 40)حيث تكون من 

 .متها، وصالحيتها للتطبيقالمحكمين للتأكد من سال



 ح
 

نتاج ملف لتنمية مهارات تصميولغرض الدراسة قامت الباحثة ببناء البرنامج التدريبي  م وا 
، واختارت الباحثة عينة قصدية من طالبات كلية التربية في الجامعة لكترونينجاز اإلاإل

 .م4104-4104طالبة من العام الدراسي ( 07)اإلسالمية بلغ عددها 

لتنمية واستخدمت الباحثة وفقًا لطبيعة الدراسة المنهج البنائي لبناء البرنامج المقترح 
نتاج ملف االنجاز االلكترونيمهارات تصمي التطبيق  ، والمنهج التجريبي ذاواالتجاه نحوه م وا 

 .القبلي والبعدي على نفس المجموعة

 :وبعد تطبيق المعالجات اإلحصائية أظهرت النتائج

 ق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة فرو  وجود(α = 1.11) درجات  يمتوسط بين
نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني جانبفي ال الطالبات قبل  المعرفي لمهارات تصميم وا 
 .لصالح التطبيق البعدي البرنامج التدريبي وبعده تطبيق

 فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  وجود(α = 1.11 )درجات  يمتوسط بين
نتاج ملف اإلنجاز اإللكترونيل األداء العمليفي  الطالبات  قبل تطبيق مهارات تصميم وا 

 .لصالح التطبيق البعدي البرنامج التدريبي وبعده
 فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  وجود(α = 1.11 )درجات  يمتوسط بين

 البرنامج التدريبي وبعده تطبيققبل  ملف اإلنجاز اإللكتروني نحو في االتجاه الطالبات
 .لصالح التطبيق البعدي

 نتاج ملف  اً كبير  اً أثر  لبرنامج التدريبيل كما وأظهرت النتائج أن في تنمية مهارات تصميم وا 
 .اإلنجاز اإللكتروني واالتجاه نحوه

ضرورة نشر ثقافة ملفات وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج أوصت الباحثة ب
مهارات كلية التربية على  طلبةاالستفادة من البرنامج المقترح في تدريب و اإلنجاز اإللكترونية، 

نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني ، وتوظيف ملف اإلنجاز اإللكتروني بدل الملف الورقي تصميم وا 
 .في المساقات األخرى بكلية التربية
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة

  :مقدمة

إن التطور المتسارع للعلم في شتى المجاالت يؤكد على قيمته الحقيقية والرسالة التي 
على  فهو المعلم األول للبشرية مؤسس أول مدرسة نبوية حرص فيها  جاء بها المصطفى 

عداده ليتالءم مع العصر الذي يعيش فيه، ولم تنتهي هذه المسيرة بوفاة رسولنا  تأسيس جيل وا 
ميتها بل استمرت بوجود مؤسسات ترعى العلم إلى وقتنا الحالي، بل وتتفاوت أه الحبيب 

ى اكتساب المعرفة والمعلومات إلى اكتساب المهارات ن الهدف تعدّ حسب الدور الذي تقوم به، أل
 .على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي الحالي والقدرات التي تجعل الفرد قادراً 

ن النظام التربوي أهم أداة في حياة اإلنسان وفي تقدم الدول ورقيها، من خالل وأل
مساعدته لإلنسان في اكتساب ثقافته وتعليمه والمحافظة على تراثه بكونه الجهد المسئول عن 

 .(2010: 17،الخزاعلة) ظيمها وتنفيذ إجراءاتها وتطويرهاوتنالسياسة التعليمية 

 على بناء وطرائقها أساليبها تغيرت نا  و  قدم اإلنسان قديمة التعليم مهنة بأن شك من وما 
 والمجتمعات العالم دول كافة من الشديد كان الحرص ولذلك والمكانية الزمانية المتغيرات تسارع
 .(2011: 540الخزاعلة،) والمكانية التغيرات الزمانية جميع مسايرة على القادر المعلم بإعداد

تتسم عملية إعداد المعلمين بأنها عملية متصلة ومستمرة ومتكاملة في آن واحد، فهي و 
تبدأ من اللحظة األولى عند االلتحاق بإحدى كليات التربية، وال تنتهي عند التخرج من هذه 

غانم وأبو شعيرة ) والمهنية للمعلمين أثناء خدمتهمة الوظيفية الكليات، ولكنها مستمرة مدى الحيا
،87 :2010). 

أن مؤسسات إعداد وتدريب المعلم تقوم بوظيفة مركزية من خالل النظام ومن المالحظ 
ن مخرجات النظام التربوي ومدى أالتربوي بأحد مدخالته الرئيسية أال وهو المعلم، على اعتبار 

عدادها وتدريبها في إعند الكوادر التدريسية التى تم  مدى االقتدار كفايته وفعاليته يحددها
 .(2006: 16،والخطيب الخطيب)مؤسسات إعداد وتدريب المعلم 
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حيث تقوم بإعداد وتدريب المعلمين قبل الخدمة مؤسسات لها دور كبير في إكسابهم 
يعرف  الذي البرنامج ذلك إعداد المعلمين، في البرامج أهم ، ومنوالتقويم مهارات التدريس

 .المعلمين إعداد الفقري لبرنامج والعمود العصب يعد والذي العملية، التربية ببرنامج

وتعد التربية العملية عماد الكتساب الخبرات المهنية الحقيقية وطريقة مباشرة بالنسبة لمن 
معلم المستقبل  ةجهمرها مو أعداد التربوي ألنها في حقيقة فهي عصب اإل ،يعد نفسه ليكون معلماً 

 (.2009: 68ربيع والدليمي،) ساسيةلوظيفته األ

وتدريب المعلمين بإشراف  وتقوم عملية إعداد المعلمين قبل الخدمة في مؤسسات إعداد
 .دائرة التدريب الميداني ومتابعة

يمثل التقويم التربوي إحدى حلقات المنظومة التعليمية، إال أنه يكاد يكون أكثر هذه و 
فالتقويم التربوي يعكس وبشكل مباشر صورة النظام التعليمي بما  أثرًا في المنظومة كلها،الحلقات 

ن التوجهات الحديثة في مجال التقويم إثم يتضمنه من أهداف وأساليب وممارسات ونواتج، 
التربوي دعت إلى نوع من التقويم يعرف بالتقويم البديل، ويعد التقويم البديل بجميع أساليبه والتي 
من بينها ملف اإلنجاز توجهًا جديدًا في الفكر التربوي، وتحواًل جوهريًا في الممارسات السائدة في 

   .1(*2012الزعبي،) قياس وتقويم الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة

بضرورة االنتقال من أساليب التقويم التقليدية إلى ( 4104)أوصت دراسة النمري قد و 
بأن ( 1429: 2)بينت البركاتي أساليب أصيلة باستخدام ملفات اإلنجاز في تقويم األداء، كما 

نجاز تعد من التطورات التربوية الهائلة التي أفرزتها التوجهات التربوية المعاصرة في ملفات اإل
عشرين، حيث يعتبر مرآة تعكس أهداف ومفردات المنهج الدراسي، وما تم التأكيد عليه القرن ال

 . في العملية التعليمية

كوسيلة تقويم وتعليم والتي أثبتت العديد  ورقيلتي اكتسبها ملف اإلنجاز الونظرًا لألهمية ا
ونظًرا للتقدم التكنولوجي الكبير ولتوفر خدمات التقنية بشكل  ،امن الدراسات الفوائد التربوية له

اإلنجاز اإللكتروني فإن استخدام ملف  ؛ميسر، إضافة الرتباط جيل اليوم بالتكنولوجيا بشكل كبير
الطلبة عد مطلًبا يجدر بإضافة للتسهيالت التقنية ي   ورقيوالذي يجمع خصائص الملف ال

 .(*2012:قطيط) يرالمعلمين االهتمام به بشكل كبو 

                                                           

1
 .موقعإلكتروني*
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في العملية التعليمية كمستحدث  E-Portfolio اإلنجاز اإللكترونيتوظيف ملف  ويأتي 
فهو يعد أداة تقويمية موضوعية وفاعلة يمكن االعتماد عليها في تقويم أداء المعلم  تكنولوجي،

نه يوثق األداء ازديادًا مطردًا في الميدان التربوي، كو  ازدادت أهمية استخدامه في التعليم حيث
التفكير التأملي، ويعزز النمو المهني لديه، فهو يتيح الفرصة له  التعليمي للمعلم ويشجعه على

  .( 2011:147قطيط،) به من خبرات، وبالتالي يمده بالتغذية الراجعة للرجوع إلى ما مر

 أن كثيرًا من الجامعات وكليات التربية والمدارس (Stone,1998 :107) ستون ويرى
األمريكية تستخدم الملف اإللكتروني كأداة لتقويم التدريس، حتى أنه أصبح  في الواليات المتحدة

 التدريس رئيسيًا ضمن الخطوات التي تستخدمها الهيئة الدولية لمعايير مهنة عنصراً 
  National Board for Professional Teaching Standards (NBPTS), 
 The American Association of Higher ة للتعليم العاليأيضا المنظمة األمريكي ؤكدوت

Education (AAHE)  التدريس في كليات التربية  أن الملف اإللكتروني يستخدم كأداة لتحسين
 .مهنة التدريس والجامعات، وأصبح شرطًا من شروط الحصول على رخصة لممارسة

دعت إلى  المعلم قبل الخدمةالهيئات العالمية التي تهتم بإعداد كما أن العديد من 
امتالك المعلم مجموعة من المهارات تساعده في إعداد ملف اإلنجاز اإللكتروني، وقامت بوضع 
العديد من المعايير التي البد من أن يكتسبها المعلم قبل التحاقه بمهنة التدريس ومنها اكتساب 

 س القومي العتماد برامج إعدادالمجلمهارات استخدام الكمبيوتر واالنترنت، ومن هذه الهيئات 
 National Council of Accreditation for Teacher Education (NCATE) المعلمين

 International Society for Technology in والمنظمة الدوليـــــة للتقنيـــــــات في التعليم 
Education (ISTE)  (2009:إسماعيل حسن *). 

لتصميم أن الحد األدنى من المهارات الضرورية ( 240-241: 4111)ذكر مازن و 
امتالك المعرفة األساسية بالكمبيوتر وهذا يقتضي معرفة كيفية  يملف اإلنجاز اإللكتروني ه

دخال األشكال البصرية  استخدام الكمبيوتر إلعداد وثائق عن طريق برنامج معالجة الكلمات، وا 
ومهارة النشر على شبكة  ،الحاسوبية في البرنامج، وفهم أساسيات استخدام برامج األوفيس

 .االنترنت

واالرتقاء بأداء  الدراسات فاعلية البرامج التدريبية في تنمية المهارات أثبتت العديد من وقد  
، دراسة (4104) الباز، دراسة (4104)أبو خطوة ومن هذه الدراسات؛ دراسة  الطلبة المتدربين،

بعض ، كما أثبتت (4111)دراسة أبو سويرح  ،(4101) الحولي، دراسة (4104) الغول
دراسة  ،(4104) إبراهيميبية في تنمية اتجاهات الطلبة مثل دراسة الدراسات فاعلية البرامج التدر 
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، كما أوصت دراسات عدة بضرورة تدريب الطلبة والمعلمين في المؤسسات (0241) الحميري
البالدي دراسة : منها ملف اإلنجاز اإللكترونيإعداد وتوظيف  التعليمية المختلفة على كيفية

، ودراسة إسماعيل وجزر (4104) دآل مسع، ودراسة (4104) ، ودراسة أبو مطلق(4104)
كما ، (4112) السميري، ودراسة (4111) ، ودراسة إسماعيل(4116) ، ودراسة صقر(4101)

أوصت بضرورة  (4104) ، ودراسة تركي(2009)ودراسة مازن  ،(2011)أن دراسة شاكر 
عداد  واستخدام ملفات اإلنجاز تدريب المعلم قبل وأثناء الخدمة على مهارات تصميم وا 

 تدريبية دورات بضرورة عقد( Alwraikat, 2012)دراسة الوريكات ، بينما أوصت اإللكترونية
 في اإللكترونية دمج ملفات اإلنجاز كيفية على التدريس هيئة وأعضاء العليا الدراسات لطالب
 .والتعلم التدريس

إكساب طلبة كلية التربية وبالرغم من أن بعض الجامعات الفلسطينية تحرص على 
ضمن برامج إعداد المعلم مهارات استخدام الكمبيوتر واالنترنت في بعض مساقاتها مثل الجامعة 

نتاج ملف إنجاز إلكتروني  ؛اإلسالمية بغزة إال أن هذه المهارات ال تؤهل الطالب لتصميم وا 
رة التدريب الميداني على في تقويم الطالب المعلم أثناء فت الجامعات مازالت تعتمدو ، خاص به

ملف اإلنجاز ، لعدم دراية الطالب بماهية من ملف اإلنجاز اإللكتروني بدالً  لورقيانجاز اإلملف 
نتاجه اإللكتروني  .وكيفية تصميمه وا 

نتاج  ملف اإلنجاز ومن هنا أصبح تدريب طلبة كلية التربية على مهارات تصميم وا 
البرامج التدريبية بالقدرة على تزويد األفراد بالمعلومات حيث تمتاز ضرورة ملحة،  اإللكتروني

، كما توفر قدر كبير والمهارات واالتجاهات الالزمة لمواكبة أي تطور لدى المؤسسات التعليمية
 .من التفاعلية والنشاط أثناء التدريب، وفتح آفاق جديدة للتنمية المهنية

لتنمية  تدريبي لطالبات كلية التربية امجبرن توفير ضرورة الباحثة رأت المنطلق هذا ومن  
نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني تصميم في مهاراتهم توظيف  وذلك ألن ،واالتجاه نحوه وا 

المستحدثات التكنولوجية في برامج إعداد المعلم أصبح مطلبًا ملحًا لطبيعة العصر الذي نعيش 
فيه ومتطلبًا تربويًا معاصرًا، وبما أن كثيرًا من الجامعات وكليات التربية والمدارس في الدول 

الحصول أصبح شرطًا من شروط  ، حيثالمتقدمة تستخدم ملف اإلنجاز كأداة لتقويم التدريس
، وكذلك حاجة الطالب المعلم إلى أساليب جديدة في التقويم على رخصة ممارسة مهنة التدريس

 ومن خالل مالحظات بعض أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية ،تواكب االتجاهات الحديثة
كان البد من توظيف ملف اإلنجاز اإللكتروني في العملية التعليمية كمستحدث تكنولوجي ليكون 

ومن هنا ، ا في تقويم أداء المعلم والمتعلمداة تقويمية موضوعية فعالة يمكن االعتماد عليهأ
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نتاج ظهرت الحاجة الماسة لهذه الدراسة لبيان  فاعلية برنامج تدريبي في تنمية مهارات تصميم وا 
 .ةملف اإلنجاز اإللكتروني واالتجاه نحوه لدى طالبات كلية التربية بالجامعة اإلسالمية بغز 

 :مشكلة الدراسة

 :التالي الرئيس السؤال على اإلجابة في الدراسة مشكلة تتحدد

نتاج ملف  واالتجاه نحوه  اإلنجاز اإللكترونيما فاعلية برنامج تدريبي في تنمية مهارات تصميم وا 
 لدى طالبات كلية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة؟

 :التالية الفرعية األسئلة السابق الرئيس السؤال عن ينبثق و
نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني .0 تنميتها لدى طالبات كلية  واجبال ما مهارات تصميم وا 

 التربية؟
نتاج ملف  .4 ما البرنامج التدريبي المقدم إلى طالبات كلية التربية لتنمية مهارات تصميم وا 

 لكتروني؟نجاز اإلاإل
المعرفي  الجانبفي  طالباتدرجات ال يبين متوسط إحصائية داللة ذات فروق توجد هل .4

نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني  ؟البرنامج التدريبي وبعده قبل تطبيق لمهارات تصميم وا 
في األداء العملي  درجات الطالبات يبين متوسط إحصائية داللة ذات فروق توجد هل .2

نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني  ؟البرنامج التدريبي وبعده قبل تطبيق لمهارات تصميم وا 
 نحو االتجاه في درجات الطالبات يبين متوسط إحصائية داللة ذات فروق توجد هل .1

 ؟البرنامج التدريبي وبعده ملف اإلنجاز اإللكتروني قبل تطبيق
مهارات تصميم ل الجانبين المعرفي واألدائي في تنمية  البرنامج التدريبي ما مدى فعالية .6

نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني  ؟واالتجاه نحوه وا 

 :الدراسة وضفر 

 يبين متوسط( α  ≤ 1.11)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .0
نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني الجانبفي  درجات الطالبات  المعرفي لمهارات تصميم وا 

 .البرنامج التدريبي وبعده قبل تطبيق
 يبين متوسط( α ≤ 1.11)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .4

نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني درجات الطالبات قبل  في األداء العملي لمهارات تصميم وا 
 .البرنامج التدريبي وبعده تطبيق
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 يبين متوسط( α ≤ 1.11)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .4
برنامج التدريبي ال ملف اإلنجاز اإللكتروني قبل تطبيق نحو االتجاه في درجات الطالبات

 .وبعده
 الجانبين المعرفي واألدائي في تنمية فعالية مقبولة يحقق استخدام البرنامج التدريبي .2

نتاج ملف اإلنجاز اإللكترونيل  .واالتجاه نحوه مهارات تصميم وا 

 :أهداف الدراسة

 :تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية
نتاج إعداد قائمة بمهارات  .1  .لكترونينجاز اإلملف اإلتصميم وا 

نتاج ملف اإل .2 لدى طالبات  لكترونينجاز اإلبناء برنامج تدريبي لتنمية مهارات تصميم وا 
 .كلية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة

نتاج ملف المعرفي لمهارات  الجانبفي أداء الطالبات في  فروقال معرفة .3 تصميم وا 
 .وبعده قبل تطبيق البرنامج التدريبي لكترونينجاز اإلاإل

نتاج ملف اإللمهارات  األداء العمليفي أداء الطالبات في  فروقال معرفة .4 نجاز تصميم وا 
 .وبعده قبل تطبيق البرنامج التدريبي لكترونياإل

نتاج ملف اإلفي أداء الطالبات في االتجاه لمهارات  فروقال معرفة .5 نجاز تصميم وا 
 .وبعده قبل تطبيق البرنامج التدريبي لكترونياإل

نتاج ملف اإلنجاز  فاعلية البرنامج التدريبي في تنمية مهارات الكشف عن مدى .6 تصميم وا 
 . واالتجاه نحوه اإللكتروني

 :أهمية الدراسة

 :تكمن أهمية الدراسة في النقاط التالية
تعتبر هذه الدراسة استجابة لالتجاهات العالمية الحديثة المهتمة ببرامج إعداد المعلمين  .0

نتاج ملف اإلقبل الخدمة بتضمينها    .لكترونينجاز اإلمهارات تصميم وا 
توفر الدراسة معلومات متكاملة عن أسلوب من أساليب التقويم األصيل والتعامل معه  .4

بصورة إلكترونية بحيث يواكب المستحدثات العالمية، مما قد يفيد دائرة التدريب الميداني 
نتاج ملف اإلإلكسبالجامعة في عقد دورات تدريبية للطلبة  نجاز ابهم مهارات تصميم وا 

 .لكترونياإل
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نتاج ملف اإلئمة بمهارات توفر قا .4 ، وتقدم برنامج تدريبي لتنمية لكترونينجاز اإلتصميم وا 
نتاج ملف اإلمهارات  ، قد يفيد القائمين على تدريس مساق لكترونينجاز اإلتصميم وا 

 .الجامعاتتكنولوجيا التعليم بكلية التربية في 
تصميم دانية لمهارات تتضمن الجوانب المعرفية والمهارية والوج مقننة توفر أدوات بحث .2

نتاج ملف اإل  .، قد تفيد طلبة الدراسات العليا عند إعداد أدواتهم البحثيةلكترونينجاز اإلوا 
قد تفيد في تبني أساليب جديدة للتقويم تساعد في تطوير الممارسات التربوية الحالية في  .1

 .مجال إعداد الطالب المعلم
قدر المستطاع بتوصيات العديد من األبحاث والدراسات راسة لتفي جاءت هذه الد .6

نتاج  طلبةبضرورة تدريب   .ملف اإلنجاز اإللكترونيكلية التربية على تصميم وا 

 :حدود الدراسة

المسجالت لمساق تدريب اقتصرت الدراسة على طالبات كلية التربية في المستوى الرابع  .0
 .عليم في الجامعة اإلسالمية بغزةوالسابق لهن دراسة مساق تكنولوجيا الت ميداني

نتاج ملف اقتصرت الدراسة الحالية على بناء برنامج تدريبي لتنمية مهارات تصميم  .4 وا 
على تصميم  طالبات كلية التربية من خالل تدريب واالتجاه نحوه لكترونينجاز اإلاإل

نتاج ملف اإل  .لكترونينجاز اإلوا 
طالبة من طالبات كلية التربية في نهاية ( 07)طبقت هذه الدراسة على عينة عددها  .4

 .4104/4104الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

 :مصطلحات الدراسة

 :تم تعريف المصطلحات التالية إجرائياً 

 تنمية الجانبين المعرفي واألدائي مقدار األثر الذي يحدثه البرنامج التدريبي في: الفاعلية .1
نتاج ملف اإلل لدى طالبات كلية التربية  واالتجاه نحوه لكترونيجاز اإلنمهارات تصميم وا 

 .بالجامعة اإلسالمية بغزة

تضمن مجموعة ممت بصورة موديوالت تعليمية، تص   ة تعليمية،خط :البرنامج التدريبي .4
، واألنشطة المصممة بطريقة منظمة ومترابطة تهدف إلى تنمية من المعارف والخبرات

نتاج تصميم في  بالجامعة اإلسالميةمعارف ومهارات واتجاهات طالبات كلية التربية  وا 
 .، وهذا البرنامج صمم من قبل الباحثةلكترونينجاز اإلملف اإل
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أثناء  طالبة المعلمةلل تجميع وتصميم منظم لألعمال المميزة: ملف اإلنجاز اإللكتروني .4
، يتم عرضه بصورة إلكترونية، ويتم التنقل بين محتوياته باستخدام التدريب الميداني

روابط إلكترونية، ويعتمد في عرض هذه األعمال على الوسائط المتعددة المناسبة حيث 
نترنت الحاسب اآللي، وينشر على شبكة اإلتعد محتوياته باستخدام البرامج المختلفة على 

 .أو على موقع اليوتيوب أو يمكن تداوله عبر أي وسيط متنقل
نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني .2 هي مجموعة من القدرات التي تساعد : مهارات تصميم وا 

تقان نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني بسرعة ودقة وا   ،على إنجاز المهام المتعلقة بتصميم وا 
وتتضمن إنجاز كافة المهام التي تم التدرب عليها،حيث تشمل مهارة التخطيط، 

وتقاس بالدرجات التي تحصل  والتصميم، واإلنتاج، االتصال التواصل، العرض النهائي،
 .عليها الطالبات باالختبار المعرفي وبطاقة المالحظة المعدة خصيصًا لذلك

ر الطالبات النسبي نحو ملف اإلنجاز شعو : االتجاه نحو ملف اإلنجاز اإللكتروني .1
نتاجاالستمتاع بو ، لكترونيأهمية ملف االنجاز اإليتضمن و اإللكتروني  ملف  تصميم وا 

نتاجو ، اإلنجاز اإللكتروني ملف اإلنجاز استخدام و ، ملف اإلنجاز اإللكتروني تصميم وا 
أثناء فترة التدريب  لكترونينجاز اإلملف اإلموقف الطالبات من  ويعبر عن( اإللكتروني

نتاج ملف اإلبالقبول أو الرفض، نتيجة مرورهن بخبرة  ويقدر  ،لكترونينجاز اإلتصميم وا 
بمجموع استجابات الطالبات المعلمات على مقياس االتجاه نحو ملف اإلنجاز 

 .اإللكتروني
المية لتربية بالجامعة اإلسهن طالبات كلية ا :طالبات كلية التربية بالجامعة اإلسالمية .6

المسجالت لمساق ، و والسابق لهن دراسة مساق تكنولوجيا التعليم ،المستوى الرابعبغزة في 
 .4104-4104في الفصل الدراسي الثاني للعام  تدريب ميداني
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 الفصل الثاني

 اإلطـــــار النظري

 ملفات اإلنجاز اإللكترونيةو  البرامج التدريبية

 

 

 

 البرامج التدريبية: أوالً 
 التقويم: ثانياً 
 ملفات اإلنجاز اإللكترونية: ثالثاً 
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 الفصل الثاني

 ريــظـنـاإلطـــــار ال

 

يعد العصر الذي نعيشه عصر التغير المتسارع، والواقع أن هذا التغير وما نتج عنه من 
، حيث ال مظاهر، يستلزم تحديث الكثير مما يكتسبه الفرد من معلومات ومهارات بطريقة مستمرة

يمكن ألي مؤسسة أن تحافظ على استمرار وجودها في المستقبل أو تحقق التطور والتوازن في 
مقومات مواكبتها للتطورات المتسارعة حولها وبخاصة المجاالت التكنولوجية إال إذا أدركت أهمية 

ركيز على التدريب ووظيفته األساسية في هذه المجاالت، وهذا يدلل االتجاه المتزايد نحو الت
تدريب وتنمية الموارد البشرية لدى المؤسسات التعليمية، حيث تبنت الشعوب المختلفة خالل 

طبيعة نموها التدريب كوسيلة لتطوير كوادرها الوظيفية بصيغ أو أساليب عملية متنوعة، تتفق مع 
هارات لى تحقيقها لديهم، كما أن التدريب ينمي التفكير والمعصرها والمهارات التي سعت إ

 .والمعارف

حركة ال مجال للتفاوض بشأن  وأصبح عملية ةأييعتبر التدريب ركنًا أساسيًا في و 
، ومن ثم فإن العملية التدريبية تتطلب عناية فائقة في التخطيط والتنفيذ والمتابعة ضمانًا أهميتها

لتحقيق األهداف المحددة، ولعل أهم ما يميز العملية التدريبية هو تصميم البرنامج التدريبي 
 . بكفاءة وفعالية

ارات واالتجاهات تمتاز البرامج التدريبية بالقدرة على تزويد األفراد بالمعلومات والمهو 
في تنمية الكفاءات  اً كبير  اً الالزمة لمواكبة أي تطور لدى المؤسسات التعليمية، كما أن لها أثر 

للمعلم قبل وأثناء الخدمة، حيث يعتبر تدريب المعلمين قبل وأثناء الخدمة من االعتبارات 
 .واالرتقاء بهاألساسية لتطوير التعليم 

 :البرامج التدريبية: أوالً 

وخاصة برامج تدريب المعلمين قبل الخدمة،  البرامج التدريبيةاهتم العديد من الباحثين ب
ضافة الجديد إلى معارفهم وخبراتهم والمؤدية حيث تركز البرامج التدريبية على  تنمية مهاراتهم وا 

قًا جديدة من التفاعلية والنشاط أثناء التدريب، وفتح آفا اً كبير  اً ، كما توفر قدر إلى تحسين أدائهم
للتنمية المهنية، وتعمل على تلبية التطور والتغير المستمر في المعارف والمهارات الالزمة للقيام 

 .بمسئولياتهم وأدوارهم التعليمية بكفاءة وفاعلية
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 : تعريف البرامج التدريبية

 :للبرامج التدريبية تعريفات عديدة وستكتفي الباحثة بذكر بعضها

البرنامج التدريبي بأنه خطة تعليمية منظمة تتضمن ( 008: 4104)تعرف الباز 
مجموعة من الخبرات واألنشطة واألساليب التدريسية المتنوعة وضعت بهدف إحداث تغيرات 

 .مرغوبة في الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية للمعلمين

بأنه عبارة عن خطة تتضمن بشكل رئيسي مجموعة من ( 014: 4104)محيرق  هوتعرف
األهداف التدريبية المختارة في ضوء تحليل العمل والمحتوى وطرق التدريب والوسائل المساعدة 
التي يتم من خاللها تحقيق تلك األهداف، إضافة إلى أدوات التقويم الالزمة للتأكد من تحقيق 

 .البرنامج ألهدافه

البرنامج التدريبي بأنه مجموعة من اللقاءات التعليمية  يعتبر (472: 4118)نوفل  اأم
لسلة من التعلمية المخططة المنظمة والمبرمج زمنيًا، والمستند إلى مراحل التعلم، والمتضمن س

 .اإلستراتيجيات التعليمية

ططة بأنه مجموعة من الخبرات واألنشطة المخ( 60: 4111)أبو سويرح  هيعرفكما 
والمنظمة والهادفة إلى تنمية مجموعة من المهارات لدى المعلمين وتطوير قدراتهم بما يساهم في 

 .تحسين وتطوير العملية التعليمية

ومما سبق يتضح أن التعريفات السابقة اتفقت في أن البرنامج التدريبي خطة تعليمية، 
لى تنمية مجموعة من المهارات تتضمن سلسلة من اإلستراتيجيات واألنشطة والخبرات، يهدف إ

 .والمعارف للمتدربين

تعليمية، تتضمن  خطة :أنهب، فإن الباحثة تعرف البرنامج التدريبي ذلكوبناًء على 
، واألنشطة المصممة بطريقة منظمة ومترابطة تهدف ارف والخبرات واألساليبمجموعة من المع

باعتماد مبدأي التدريب بمساعدة المدرب المتدربين، إلى تنمية معارف ومهارات واتجاهات 
 .والتدريب الذاتي

 :تصميم البرنامج التدريبي عناصر

عملية تصميم البرنامج التدريبي تحتاج إلى عناصر محددة تشمل جميع جوانب تصميم 
المطلوبة في تصميم أهم العناصر  (011-012: 4104) محيرقالبرنامج، حيث حددت 

 :كما يلي البرنامج التدريبي
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حيث يتم تحديد العنوان بشكل واضح ويكون فيه داللة مباشرة : عنوان البرنامج التدريبي •
 .على االحتياجات األساسية التي يتم تلبيتها من خالله

يجب أن توضع األهداف في ضوء االحتياجات التدريبية التي حددت : أهداف البرنامج •
ولها دالالتها المباشرة عليه، كما من قبل، وأن تكون األهداف مرتبطة بعنوان البرنامج 

يجب أن تكون واقعية ومحددة من ناحية المجاالت التي سوف يتم تغطيتها خالل 
 .البرنامج

وتشمل تحديد عدد المتدربين الذين يمكن : تحديد المتدربين أو المشاركين في البرنامج •
حد، على أن للبرنامج استيعابهم، وضرورة وجود تجانس بين المتدربين في برنامج وا

يتوافر للمتدرب الحد األدنى من الخبرة التخصصية لتمكنه من المشاركة الفعالة في 
 . البرنامج التدريبي

نما األصل : تحديد الزمان الذي يستغرقه البرنامج  • حيث ال يوجد مدة مثالية للتدريب، وا 
 .أن تكون المدة كافية لتحقيق األهداف الموضوعة

 .التي تمثل محتوى البرنامج التدريبي تحديد الموضوعات •
حيث يشكل المدرب الوسيلة التي يتم عن طريقها نقل رسالة : اختيار وتحديد المدربين •

 .وهدف التدريب
 .وتكون األساليب متنوعة بحسب المعارف والمهارات: تحديد أساليب التدريب •
نفيذ البرامج التدريبية ويتم تحديد األدوات الخاصة بت: تحديد األدوات والمعدات المناسبة •

 . الخ...كجهاز العرض 
حتى يتم تقييم العملية التدريبية وبخاصة المتدربين، والبرنامج : تحديد أساليب التقييم •

 .التدريبي
 .بجميع عناصرها وبنودها تحديد موازنة البرنامج •
 .والموضوعي للبرنامج إعداد الجدول الزمني •

ضرورة  ؛مطلوبة في تصميم البرنامج التدريبيوترى الباحثة أن من ضمن العناصر ال  
تحديد التطبيقات الالزمة لموضوعات البرنامج التدريبي، وتحديد المكان الذي سيتم فيه عقد 

تجميع الوسائط المتاحة التي يمكن االستفادة منها في إعداد  أيضا، و البرنامج التدريبي للمتدربين
ومن  ،هدافيد المنطلقات الفكرية للبرنامج وتحديد األباإلضافة إلى تحد محتوى البرنامج التدريبي

 .ثم تحديد األدوات وأساليب التدريب ووسائل التقويم، ووضع خطة زمنية للبرنامج التدريبي
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 :ةمج التدريبيااالعتبارات الواجب مراعاتها في تصميم البر 

روبرت كولز، وهربرت .ل منها كل ذكر  البرامج التدريبية تصميم عنداعتبارات أساسية هناك 
، واإلبداع كما تشمل تغير مرغوب في المعرفة، والمهارات، والمواقف( 046: 4110)ل بروسو

 :يلي
 تحديد المعلومات األساسية، وربط المعلومات الجديدة بالسابقة.  
  (.ماذا، وكيف، ومتي، وأين، وألي درجة)تحديد أهداف المهارات بوضوح 
 قشة وجهات النظر وتوضيح القيم، وتأكيد الفوائد واإليجابياتمساعدة المتدربين على منا. 
 ة اإلبداعأن على المشاركة اإليجابية، ومكافتشجيع المتدربي. 

من االعتبارات الواجب مراعاتها في تصميم البرنامج التدريبي باإلضافة إلى  وترى الباحثة أن
 :ما سبق
 ارتباط البرنامج بواقع المتدربين. 
  المعينات التدريبية المتاحةاالستفادة من.  
  وأدوات التقويم بأساليبمصحوبا أن يكون البرنامج.  
 للمتدربين والمشاكل الفعلية التوافق مع االحتياجات التدريبية.  

 :ةتدريبيالج امبر النماذج تصميم 

 تعددت نماذج التصميم للبرامج التدريبية، تبعًا للغاية التي صمم البرنامج من أجلها، وفيما 
 :يلي ذكر لبعض هذه النماذج

 :نموذج كمب .1
يتصف نموذج كمب بالنظرة الشاملة التي تأخذ بعين االعتبار جميع العناصر الرئيسية في      

عملية التخطيط للتدريب، أو التعليم بمستوياته المختلفة، ويساعد هذا النموذج المدربين أو 
ا في ذلك تحديد األساليب والطرق، المعلمين في رسم المخططات الستراتيجيات التعليم بم

 .(074: 4104الرواضية وآخرون،)والوسائل التعليمية من أجل تحقيق األهداف 
  :(06-01: 0187) كمب كما عرضها ويتكون نموذج كمب من الخطوات التالية

 .تحديد حاجات التعلم والغايات والمعوقات واألولويات.أ 
، ثم تحديد األهداف المناسبة للموضوعاتهداف العامة اختيار الموضوعات واأل.ب 

 .العامة المناسبة للموضوعات والمهمات
 .تدربينتحديد خصائص الم.ج 
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 .بالغايات واألهداف ةتحديد محتوى الموضوع وتحليل المهمات المرتبط.د 
جرائية تشير إلى سلوك دريبيةتحديد وصياغة األهداف الت.ه   صياغة سلوكية وا 

 .بدر التعلم المتوقع أن يؤديه المت
 .المناسبة لتحقيق األهداف المحددة التعليمالتدريب و تصميم نشاطات .و 
 .دريبيةالتي تساند األنشطة الت دريباختيار مصادر الت.ز 
 .تحديد خدمات الدعم المساندة.ح 
 .والبرنامج التدريبي إعداد أدوات تقويم التعلم.ط 
 .إعداد االختبارات القبلية لمعرفة استعداد المتعلمين لدراسة الموضوع.ي 

 
 نموذج كمب لتصميم البرامج التدريبية( 1.1)شكل 

 : (1891) يليا  نموذج جيرالش و  .1
 :(61-64: 4100الفقي،)يتكون هذا النموذج من 

 .تحديد األهداف ووصف المحتوى.أ 
 .إجراء السلوك القبلي لسلوك المتدربين.ب 
 .تحديد وقت ومكان التدريب.ج 
 .تحديد استراتيجيات وطرائق التدريب.د 
 .والمواد التعليمية المناسبةاختيار المصادر .ه 
 .تقييم األداء والتغذية الراجعة لضمان انتقال التدريب.و 
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 لتصميم البرامج التدريبية يليا  جيرالش و نموذج ( 1.1)شكل 

 :نموذج السكارنة .3
 (048 -041: 0،4100السكارنه: )يتكون هذا النموذج من

 .تحديد مبررات عقد البرنامج التدريبي ويتم فيه: التبرير.أ 
 .األهداف التدريبية.ب 
إجراء تقويم بسيط لمعرفة المعلومات السابقة لدى  يتم فيه: التقويم القبلي.ج 

 المتدربين حول موضوع البرنامج
 .اختيار محتوى البرنامج التدريبي وتنظيمه.د 
 .األساليب واألنشطة والطرق التدريبية.ه 
 .لتدريبيةالبناء أو التركيب المعرفي للمادة التدريبية، واختيار المعينات ا.و 
 .التقويم الختامي.ز 

 

 
 نموذج السكارنة لتصميم البرامج التدريبية( 1.3)شكل 
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 (:1881) المعدل ديك وكيرينموذج  .4
 (84: 4114خميس، : )يتكون هذا النموذج من

 .لهدف التعليمي العامتحديد ا.أ 
 .تحليل الهدف التعليمي العام.ب 
 .تحليل صفات المتعلمين والبيئة.ج 
 .كتابة أهداف األداء.د 
 .تطوير أدوات التقدير.ه 
 .تطوير االستراتيجية التعليمية.و 
 .تطوير التعليم واختياره.ز 
 .تصميم التقويم البنائي وتنفيذه.ح 
 .مراجعة التعليم وتنقيحه.ط 

 
 لتصميم البرامج التدريبية المعدل ديك وكيرينموذج ( 1.4)شكل 

 (:1885)عبد اللطيف الجزار  نموذج .5
يتكون هذا النموذج من خمس مراحل أساسية، كل منها يشتمل على خطوات فرعية كما          

 (88: 4114خميس، ): هو موضح بالشكل التالي
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 نموذج عبد اللطيف الجزار( 1.5)شكل 

يمكن القول بأنه رغم تعدد  ةتدريبيالج امبر النماذج تصميم في ضوء ما سبق عرضه ودراسته من 
إال أنها تتميز بمجموعة من السمات والخصائص  ةتدريبيالج امبر التصميم ب النماذج الخاصة

 :المشتركة بينها، وثمة مالمح عامة لها يمكن تلخيصها في النقاط التالية

 إلى تطوير العملية التدريبية من خالل رسم نموذج ينبغي اتباع  البرامج التدريبية تهدف
 .دريبي تحقيق أهدافهخطواته في الموقف التدريبي بما يضمن للبرنامج الت

 توضح العناصر المختلفة التي يتضمنها الموقف التدريبي وكيفية التفاعل بينها. 
  التي تكرر ظهورها في معظم  ةتدريبيالج امبر التصميم لإبراز العمليات الضرورية

ن اختلفت مسمياتها ومنها ،النماذج تحديد مبررات عقد البرنامج، تحديد األهداف : وا 



19 
 

تحديد المحتوى التدريبي، تحديد األنشطة والوسائل وطرق التدريب، التقويم، التدريبية، 
 .التغذية الراجعة في جميع المراحل

  فيما بينها، فمثاًل نموذج كمب جاء بصورة دائرية  ةتدريبيالج امبر التصميم تنوعت نماذج
عناصره غير متصلة بخطوط أو أسهم، كما يمكن البدء من أي عنصر حسب ظروف 

قف وكذلك وجود التغذية الراجعة والتقويم حول عناصر النموذج تشير إلى إمكانية المو 
إجراءهما في أي وقت خالل عملية التصميم، كما أنه يسمح بإجراء التعديالت الالزمة 
في اختيار العناصر حسبما تقتضيه الضرورة، أما نموذج السكارنة اتبع األسلوب الخطي 

ألسهم مع مراعاة التغذية الراجعة ألي عنصر من في تسلسل العمليات من خالل ا
 .عناصر النموذج

  توضح هذه النماذج التوجيهات التي ينبغي على المدرب اتباعها أثناء التخطيط والتنفيذ
 .والمتابعة للمواقف التدريبية

ومما سبق يتضح أن اتباع نموذج معين أثناء تصميم البرامج التدريبية يعطي الفرصة      
 .والمتدربين بأن يكونوا أكثر وضوحًا ودقة في مراحل اتمام البرنامج التدريبيللمدرب 

أثناء تصميمها للبرنامج التدريبي " نموذج كمب لتصميم البرامج التدريبية"وقد اتبعت الباحثة      
، منها؛ أنه يسمح بإجراء التعديالت الالزمة زات سبق ذكرها عن النماذج األخرىلما له من ممي

مكانية إجراءفي اخ التغذية الراجعة والتقويم في أي وقت  تيار العناصر حسبما تقتضيه الضرورة وا 
أكثر من غيره من  ، ولمناسبته لطبيعة عملية تدريب الطلبة المعلمينخالل عملية التصميم

 .النماذج

 :تصميم البرنامج التدريبي

أساسية في منهجية العملية التدريبية، إذ تمثل عملية تصميم وبناء البرامج التدريبية مرحلة       
يتم فيها صياغة أهداف البرنامج، وتحديد محتواه من حيث الموضوعات، واألنشطة والفعاليات، 
وتشخيص األساليب التدريبية لتنفيذه، وتحديد المستلزمات األخرى التي تتطلبها عملية التنفيذ 

اجات التدريبية الفعلية للمشاركين في تيحالوأساليب تقويمه، كل ذلك يتم في ضوء تقدير علمي ل
 .(040:4114الطعاني،)هذه البرامج 

وتعتبر االحتياجات التدريبية الركيزة التي يقوم عليها تخطيط وتصميم البرامج التدريبية، كما      
تعتبر من أهم خطوات تصميم البرامج التدريبية، ومن خاللها تشتق أهداف التدريب ويتبع 

داد المادة التدريبية، وفي غياب تلك االحتياجات تصبح البرامج التدريبية جهدًا ال األهداف إع
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جدوى منه، ألنها تعتبر الموجه لعملية التدريب وفق االحتياجات وليس فقط لمعالجة القصور في 
 . األداء الحالي، ولكنه يتعامل أيضًا مع القصور في المستقبل من أجل تحقيق األهداف المنشودة

 :ف االحتياجات التدريبيةتعري

 :تعريفات عديدة وستكتفي الباحثة بذكر بعضها لالحتياجات التدريبية

مجموعة التغييرات : االحتياجات التدريبية بأنها( 61: 4101)يعرف مصطفى والمبارك      
أداء الواجب إحداثها في الفرد والمتعلقة بمعارفه ومهاراته وأدائه وسلوكه واتجاهاته لكي يتمكن من 

 .وظيفته الحالية بكفاءة أكبر أو لجعله الئقًا لشغل وظيفة أعلى

نوع من الحاجة إلى : يعتبر االحتياجات التدريبية بأنها (10: 4100) 4أما السكارنه     
 .التحسين في األداء اإلنساني الذي يمكن تحقيقه بواسطة التدريب المنظم

تياجات التدريبية تعبر عن الفرق بين المستوى أن االح( 61: 4101)بينما يرى الخليفات      
المطلوب من المهارات والمعارف واالتجاهات ألداء عمل معين، والمستوى المتوفر منها عند 
الفرد الذي يؤدي هذا العمل، كما أنها ال تقتصر على جوانب القصور أو الخلل، ولكن قد تمتد 

 . إلى جوانب تطويرية يراد تنميتها أو تعديلها

 :يمكن استخالص النقاط التاليةحتياجات التدريبية الستعراض التعريفات السابقة لبا
 مستوى مطلوب لألداء. 
 نوع من الحاجة إلى التحسين. 
 الفرق بين المستوى المطلوب والمستوى المتوفر عند الفرد. 
 تتضمن المهارات والمعارف واالتجاهات. 

ال تقتصر على جوانب  التدريبية خاصة بأنهاوتتفق الباحثة مع تعريف الخليفات لالحتياجات 
 . القصور أو الخلل، ولكن قد تمتد إلى جوانب تطويرية يراد تنميتها أو تعديلها

 :تحديد االحتياجات التدريبية

تلعب عملية تحديد االحتياجات التدريبية دورًا أساسيًا في نجاح عملية التدريب فال يمكن      
 .لتدريب قبل تحديد االحتياجات الالزمة وخاصة المعلمين قبل الخدمةتحديد الفئة المستهدفة من ا
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تحديد االحتياجات التدريبية بأنها تحديد أهداف التدريب ( 64: 4101)ويعرف الخليفات      
وتحديد فئة وعدد ونوع األفراد المستهدفين بالتدريب، ونوع التدريب المطلوب، وأساليب التدريب 

التدريبية المتاحة في االتجاه الصحيح لتحسين أداء المتدربين ومعارفهم وتوجيه اإلمكانات 
 .ومهاراتهم واتجاهاتهم لرفع درجة فاعلية المنظمة

تحديد االحتياجات التدريبية هو األساس الذي يرتكز عليه التدريب السليم من أجل ويعتبر      
نجاح العملية التدريبية ويسبق أي تحقيق الفاعلية في البرامج التدريبية، ويعتبر من أساسيات 

 .عمل تدريبي

 : أساليب تحديد االحتياجات التدريبية

تتنوع أساليب تحديد االحتياجات التدريبية للبرامج تبعًا لنوع التدريب المطلوب، حيث أشار توفيق 
 :إلى أن أكثر هذه األساليب استخداماً ( 004-002: 0112)

 هذا األسلوب أحد الطرق المباشرة لتحديد ويعتبر : مسح االحتياجات التدريبية
تمامًا، حيث يقوم مدير التدريب بدراسة ومسح  اً االحتياجات التدريبية كما يعتبر صريح

مدى معين من المصادر المعلومة للوظيفة يستفسر عن التدريب الذي يطلبه المشرفون 
 .أو يعتقدون بنفعه وفائدته، وهو يعتبر من قبيل استطالعات الرأي

 عن طريق دراسة قوائم توصيف الوظيفة، وفي حالة المعلم يمكن حصر : ليل المهمةتح
 .الكفايات الالزمة للمعلم إلنجاز عمله

 :تحديد االحتياجات التدريبية هي أن أساليب( 404: 4111)ويرى األحمد 
 وتوصيف الوظائف وتحديد واجباتها ومسئولياتها والمتطلبات األساسية  ،تحليل العمل

لشغلها والتعرف على مؤهالت وخبرات شاغليها، وهذا أهم مصادر تحديد االحتياجات 
 .التدريبية

 دراسة تقارير الكفاءة التي تحرر عن المعلمين من قبل المسئولين. 
 األطر التربوية والمعلمين، للتعرف من  اللقاءات العامة بين المسئولين عن التدريب وباقي

 .خاللها على آرائهم ومقترحاتهم واحتياجاتهم التدريبية
 استخدام وسائل وتقنيات تعليمية وتكنولوجية جديدة في التعليم. 
 تدنى مستويات الخريجين المنضمين إلى العمل لديها من خالل التدريب أثناء الخدمة. 
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أن األساليب التي يتم من خاللها التعرف ( 72-74: 4101)وذكر مصطفى والمبارك       
 :على االحتياجات التدريبية متنوعة والتي من أهمها

 ويتضمن ذلك دراسة الوظيفة وتوصيفها وعالقاتها وظروفها، والهدف  :تحليل الوظيفة
منها واألعمال المتاحة والمؤهالت التي يجب أن تتوفر فيها، ومعرفة معايير األداء 

 . للوظيفة لتحديد نوع التدريب المطلوب لهاالنموذجي 
 ويتضمن دراسة الفرد شاغل الوظيفة لتحديد األداء الفعلي، ومدى درجة  :تحليل الفرد

 .ارتباطه بالمعايير النموذجية للوظيفة، ومعرفة الصعوبات التي تعيق أدائه
 تكون مرتبطة والذي يتم على أساس تحديد المشكلة وأسبابها، والتي قد  :تحليل المشكالت

 .بالمعارف أو المهارات أو االتجاهات أو القيم السائدة في المجتمع
 نات عن طريق المقابالت أو وذلك من خالل جمع البيا :تحليل اتجاهات العاملين

 .انات أو االختباراتاالستب
 وذلك عن طريق االتصال العشوائي أو المحدد  :تحليل الشكاوي أو المسوح الهاتفية

 .باألطراف المستفيدة من التدريب، أو من خالل استمارات تحديد االحتياجات التدريبية

 :، ومنهاأساليب تحديد االحتياجات التدريبية عددمما سبق يتضح ت

  المعلمين أنفسهم هم أقدر الناس على تحديد احتياجاتهم التدريبية واحتياجاتهم
 .ستقبليةالم

 تحقيقها لتطوير كفاياته وتحسين أدائه تلمس الرغبات واالحتياجات التي يريد المعلم. 
  دراسة األهداف المحددة دراسة مستوفية تعطي مؤشرًا عامًا إلى االحتياجات الالزمة

 .للمعلمين
  مسح االحتياجات التدريبية بما يضمن استطالعات الرأي للمعلمين. 

 :ديد االحتياجات التدريبيةطرق جمع البيانات لتح

تتنوع األساليب والطرق الخاصة بجمع البيانات بهدف استخدامها في تحديد االحتياجات      
 :التدريبية، وفيما يلي حصر للطرق األكثر شيوعًا واستخدامًا كأساليب لجمع البيانات 
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المقابالت الشخصية، المالحظة، قوائم االستقصاء، عملية إستشارية، الوسائل المطبوعة، 
( 17-11: 4116بميك،. )المناقشات الجماعية، االختبارات، السجالت والتقارير، عينات العمل

 (060-017: 0112: توفيق)و 

إلى أن طرق جمع البيانات المتعلقة بتحديد ( 014-014: 4100) 4ويشير السكارنة     
 :االحتياجات التدريبية هي

يعتبر أسلوب المقابلة الشخصية من أنجح الطرق وأكثرها فعالية  :المقابلة الشخصية .0
 ه في توجيه األسئلة وتلقي اإلجاباتلوج لجمع البيانات وهي تفاعل بين شخصين وجهاً 

 .عليها
ويمكن من خاللها التعرف على نواحي القصور التي يحتاج األفراد إلى : االختبارات .4

 .عالجها عن طريق التدريب
سئلة يتم كتابتها على قائمة تستخدم لجمع المعلومات عن عبارة عن أ وهي: االستبانة .4

 .الموضوع المراد بحثه
أي معرفة السبب الحقيقي للمشكلة، حيث يساهم التدريب في حل هذه  :تحليل المشكالت .2

 .المشكالت بكفاءة
تظهر دراسة السجالت والتقارير نقاط الضعف التي تحتاج : دراسة السجالت والتقارير .1

إظهارها مشاكل األداء بوضوح تام، وتقدم معلومات واضحة وتمتاز ب. عالج وتدريب إلى
 .للرؤساء ولمسئولي التدريب وتقديم اقتراحات لحل المشاكل وتحديد التدريب الالزم لها

حيث يعتبر الفرد هو األقدر على تحديد نوع التدريب الذي يحتاج إليه،  :آراء العاملين .6
 .ريبومن ثم يقبلون على التد

تلجأ المنظمة إلى استشارة جهات خارجية متخصصة تشمل المراكز  :االستشاريون .7
 .التدريبية للمساعدة في الكشف عن االحتياجات التدريبية التي يحتاجها األفراد

يعطي األفراد مؤشرًا واضحًا على الواجبات التي لم تنجز وأسباب عدم  :تقويم األداء .8
 .يم مدى حاجة العاملين إلى التدريبإنجازها، كما تبين نتيجة التقو 

يعتبر أسلوب المالحظة من الوسائل الفعالة التي تساعد على عملية تحديد : المالحظة .1
االحتياجات التدريبية وذلك ألنها تمكن الباحث من مراقبة ومالحظة الوضع القائم 

عطائه معلومات دقيقة عن الحالة، وأشار دياب والحسيني  ل أن أفض( 17: 0111)وا 
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إجراء للمالحظة المباشرة على المتدربين يكون أثناء أدائهم للعمل بعد إجراء العديد من 
 .المقابالت معهم، وتسهيل النقاط والمفاهيم الهامة المرتبطة بأعمالهم

أن جمع البيانات وتحليلها يشكل جزءًا جوهريًا من عمليات ( 041: 4111)ويرى توفيق      
ية، وتصل درجة فعالية تحديد االحتياجات إلى أقصاها عند استخدام تحديد االحتياجات التدريب

 .توليفة ناجحة من أساليب جمع البيانات

من المالحظ أن طرق جمع البيانات لتحديد االحتياجات التدريبية تختلف فيما بينها وذلك      
 :الختالف طبيعة الدراسات وأنواعها وذلك تبعًا للعديد من االعتبارات التالية

 حجم البيانات والمعلومات التي يتوجب الحصول عليها. 
 حجم العينة المراد إجراء الدراسة عليها. 
 المخصصة لذلك المدة الزمنية. 
 أهداف الدراسة. 

وال يشترط استخدام طريقة واحدة لجمع البيانات من أجل تحديد االحتياجات التدريبية، بل قد      
تتكامل توليفة من األدوات والطرق لجمع البيانات في دراسة واحدة وذلك لتدعيم موضوع الدراسة 

 . واإللمام بكافة جوانب الدراسة وتغطية كل جزئياتها

 :خطوات تصميم البرنامج التدريبي

يمر تصميم البرامج التدريبية بعدة خطوات يتم اتباعها من أجل الحصول على الصورة      
النهائية للبرنامج التدريبي التي تشمل جميع عناصر البرنامج لتحقيق األهداف المرجوة منه، حيث 

أن إلى ( 401 -411: 4111)والصيرفي  ،(026 -047: 4100) 4السكارنهأشار كل من 
 :ةالتالي الخطوات تضمنيدريبية تصميم البرامج الت

 .تحديد االحتياجات التدريبية كأساس لتحديد نوع التدريب ومستواه .0
 (.معلوماتية، مهارات، اتجاهات)تحديد األهداف المطلوبة من البرنامج التدريبي  .4
عداد المواد التدريبية  .4  .وضع محتوى البرنامج التدريبي وا 
 .السمعية والبصرية والوسائط المتعددةاختيار األساليب التدريبية والتقنيات  .2
 ، األجهزة والمعدات، وسائل النقلالقاعة)تهيئة التسهيالت التدريبية األخرى  .1

 (.والمواصالت، الخدمات المساعدة
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المواءمة بين عدد الساعات التدريبية التي حددت للدورة ككل وبين إجمالي عدد الساعات  .6
 التدريبية

 .استقطاب المدربين األكفاء .7
 .ستقطاب المشاركينا .8
 .إعداد الميزانية الالزمة للبرنامج .1

 .إعداد الجدول الزمني للبرنامج .01
 .إعداد خطة الدرس للموضوعات .00

من خطوات بناء برنامج تدريبي، تحديد المواد ( 402 -404: 4101)وأضاف الطعاني      
فز كإعطاء المتدرب التدريبية وتحديد النشاطات التدريبية ومدة ومكان البرنامج، وتوفير الحوا

 .شهادة تدريب، وفي النهاية ضرورة التقويم للتعرف على انطباعات المتدربين حول البرنامج

يتم  خطواتبعدة تمر  تدريبيالبرنامج التصميم عملية يتضح أن  وبناًء على ما سبق     
 :الخطوات التالية حسبإلى البرنامج التدريبي  اتباعها بهدف الوصول

 .المنطلقات الفكرية للبرنامجتحديد  .0
 .تحديد االحتياجات التدريبية الضرورية .4
 .للبرنامج( الخاصة -العامة )تحديد األهداف التعليمية  .4
 .إعداد المادة التدريبية .2
 .البرنامج في المستخدمة األساليب التدريبية تحديد .1
 .للبرنامج المصاحبة التعليمية األنشطة تحديد .6

 .للبرنامج الالزمة واألجهزة المواد.أ 
 .البرنامج لفعاليات الزمنية الحدود.ب 
 .البرنامج لفعاليات المكانية الحدود .ج 

 .البرنامج في التقويم أساليبتحديد  .7

وقد اتبعت الباحثة الخطوات السابقة أثناء إعدادها للبرنامج التدريبي في هذه الدراسة،       
قابلة للتعديل من قبل المدرب من حيث تكون  تدريبيالبرنامج الخطوات تصميم  أن وجدير بالذكر

 .محتواها وتسلسلها حسب طبيعة ومتطلبات الموقف التدريبي
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 :خصائص البرامج التدريبية

البريطانية األكاديمية العربية  منها ما تم تحديده فيإن البرنامج التدريبي يتسم بعدة سمات       
 :وهي كما يلي *(4104) للتعليم العالي

 الخصوصية و التفرد. 
 يوجه إلى فئات محددة مع المرونة في صياغة المحتوى العلمي. 
 غالبا ما يحتوي على عناصر المعرفة التطبيقية. 
 يعكس البرنامج التدريبي عادة الرؤية التطبيقية للجهة المنظمة للبرنامج. 
 قصير في مداه الزمني. 
 مكثف في محتواه التعليمي. 

للبرامج التدريبية وتشمل تفاعل جميع  المميزة سماتالرى الباحثة أن الفاعلية من أهم وت      
وتفاعل المتدرب كذلك، ومنها أيضًا التدريب العملي  يةالعناصر المطلوبة لتصميم البرامج التدريب

 .تقانها لكل متدرب على حدةعلى المهارات المتضمنة في البرنامج التدريبي مع ضرورة ا

 :نجاح البرامج التدريبية مقومات

 4السكارنهتتميز البرامج التدريبية ببعض المقومات التي تؤديها إلى النجاح، منها ما حدده      
 :كما يلي (68: 4100)

 .لديهم  الرغبة في التغيير أي شعور األفراد بالحاجة الماسة للتدريب بونأن يكون المتدر  .0
على مساعدة المتدربين في تحليل األفكار والمعلومات التي يستقبلونها من العمل  .4

 .المدرب
النظر إلى المشاكل التي يعالجها التدريب من عدة محاور وهذه المحاور تتمثل في  .4

إعطاء الحرية للمتدربين في إبداء آرائهم ووجهات نظرهم حيال هذه المشاكل وهذا 
خبرات متنوعة ويفتح الباب أمامهم لمجاالت جديدة األسلوب يساعد المتدربين على فهم 

 .في التفكير والتحليل
 .أن يكون البرنامج التدريبي مرناً  .2
أن يكون الهدف األسمى للبرنامج التدريبي هو معالجة المشاكل التي يعاني منها  .1

 .المتدربون

 

http://www.abahe.co.uk/copyrights.html
http://www.abahe.co.uk/copyrights.html
http://www.abahe.co.uk/copyrights.html
http://www.abahe.co.uk/copyrights.html
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 :يلي إلى بعض مقومات البرامج التدريبية الناجحة كما( 111: 1111)وأشار الخليفات 
 .أن يتناسب البرنامج التدريبيي مع قدرات المتدربين وميولهم .0
 .القدرة على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي .4
أن تعتمد البرامج التدريبية على االحتياجات التدريبية للمتدربين التي يجب تحديدها  .4

 .بعناية
 .إتاحة الفرصة لممارسة ما تم التدريب عليه .2

إلقبال المتدربين وتفاعلهم مع المادة التدريبية الدور األكبر في نجاح البرامج  وترى الباحثة أن
عن تصميم وبناء البرامج التدريبية بكفاءة  التدريبية والعملية التدريبية بشكل أوسع، هذا فضالً 

مالئمة ، مع مراعاة عالية تشمل التخطيط المنظم لكافة العناصر المطلوبة للبرنامج التدريبي
تحديد مدة البرنامج التدريبي و ، ب التدريبي مع موضوعات التدريب واحتياجات المتدربيناألسلو 

  .جالوسائل واألدوات واألجهزة الالزمة للبرنام ، مع توفروتحديد الساعات المقررة لكل موضوع

 :صعوبات تصميم البرامج التدريبية

 4السكارنه البرامج التدريبية، حيث حدد من الصعوبات التي قد تواجه مصممي هناك ثمة عدد
 :تتمثل في النقاط التالية أن صعوبات تصميم البرامج التدريبية( 028: 4100)

 .عدم معرفة الجهات الراغبة في التدريب االحتياجات الفعلية لها  .0
 .تحميل البرامج مهام وأهداف أكبر من إمكانية التنفيذ بسبب ضيق الوقت أو قلة الموارد .4
 .توفر كادر تدريبي مناسبعدم  .4
 .تعذر تجريب البرامج المصممة في البدء في البرنامج .2
 .االستعجال في تصميم البرامج .1
 .العلمي لما ينفذ من البرامج ويمغياب التق .6

 :وجود صعوبات أخرى قد تعيق من عملية تصميم البرامج التدريبية تتمثل في وترى الباحثة

  وقتًا كبيرًا خاصة إن كان المحتوى يتضمن أكثر من خطوة إعداد المادة التدريبية يتضمن
 .للمهارة الواحدة إضافة إلى وجود صور توضيحية داخل المحتوى

 ضغط المدة الزمنية للبرنامج بسبب ضيق الوقت أو ظروف المتدربين. 
 عدم وجود متخصصين أو ذوي خبرة لمراجعة أو تعديل المادة التدريبية. 
  بين في الدورة التدريبية خاصة إن كانت مجانيةعدم التزام جميع المتدر.  
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 :التقويم: ثانياً 

يؤثر في  فهو التربوي أحد المكونات المهمة واألساسية في المنظومة التربوية،يعد التقويم 
كل مكوناتها ويتأثر بها، حيث أن التقويم عملية ال غنى عنها في العملية التعليمية التعلمية، والبد 

مدى تحقق األهداف المتوخاة، ويهدف  لكشف عنم في كل مجاالت المعرفة لمن تقويم التعلي
التقويم إلى تحديد مقدار ما يحقق التعليم من أهداف وذلك من خالل تمثل الطلبة للمعرفة 
وقدرتهم على استخدامها في المواقف المختلفة، وتمثلهم للقيم واالتجاهات، كما يتضمن التقويم 

 .حقيق األهداف التربويةالحكم على مدى فاعلية ت

ويتطلب التقويم التربوي اهتمامًا خاصًا من القائمين على العملية التعليمية التعلمية، حيث 
 ،وتقويم الطالب ،في مجاالت التقويم التربوي التي تشمل تقويم المعلمهؤالء دورًا مهمًا يؤدي 

عليمي، كما يهدف إلى مساعدته في وأهمها تقويم الطالب المعلم لما له من تأثير قوي في أدائه الت
تطوير أدائه بناًء على نتائج التقويم للوصول إلى أفضل أداء له وتحقيق األهداف التربوية 

 .المنشودة

 :االتجاهات الحديثة في التقويم

لقد ظهرت أنواع جديدة للتقويم بعدة مسميات مثل التقويم األصيل، والتقويم البديل، 
الباحثين استخدموا مصطلح األداء وهي مصطلحات متقاربة، وهذه المسميات والبعض اآلخر من 

والعمل على إعادة النظر في  ،الجديدة كانت رد فعل على االنتقادات التي وجهت للتقويم التقليدي
النظام التقليدي للتقويم واستبداله باألساليب الحديثة وهي كلها مصطلحات متقاربة مع بعضها 

 .البعض

 :Alternative Evaluation التقويم البديلمفهوم 

 :تعددت التعريفات التي تناولت مفهوم التقويم البديل كالتالي

التقويم البديل بأنه التقويم الذي يعتمد على االفتراض القائل بأن ( 416: 4118)تعرف الحريري 
اق آلخر، حيث يتم المعرفة يتم تكوينها وبنائها بواسطة المتعلم، حيث تختلف تلك المعرفة من سي

 .تشكيل صورة متكاملة عن المتعلم في ضوء مجموعة من البدائل بعضها أو جميعها

بأنه العملية التي تعتمد على قياس األداء في المهام الحقيقية ( 11: 4100)كما تعرفه مجيد 
ن باستعمال عدة أساليب ومقاييس مثل المالحظة واالختبارات والتقويم الذاتي وتقويم األقرا

والحقائب التعليمية وملفات األعمال وغيرها، لجمع المعلومات لغرض استعمالها في التشخيص 
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صدار الحكم على مدى تعلم الطالب من معارف ومهارات واتجاهات وعلى مدى  ،والتقدير وا 
 .فعالية العملية التعليمية وصالحية المنهج وفعالية سياسة التعليم

 :خصائص التقويم البديل

ما عن التقويم االعتيادي التقليدي، من أهمها تقويم البديل بخصائص عدة تختلف يتميز ال
 (:618-617: 4117)ورد في زيتون 

يستند التقويم البديل إلى مستويات ونواتج تعلم محددة تتطلب إبراز مهارات المتعلم  .0
 .وتأمالته وانعكاساته

 .التقويم البديل يتضمن شكاًل من أشكال التعاون االجتماعي .4
 .واقعية اً يتطلب التقويم البديل مهام .4
 .أدائه المتوقع بطريقة مباشرةو يستند التقويم البديل إلى التقويم المباشر لسلوك المتعلم  .2
 .يتضمن التقويم البديل عمليات تقويم مختلفة من األداء عبر الزمن .1
 .يستند التقويم البديل إلى نظام التقويم القائم على المستويات .6

بخصائص تميزه عن  أساليبه المتعددة والمتنوعة يتمتعيتضح أن التقويم البديل ب مما سبق     
 .التقويم التقليدي

 :االختالف بين التقويم البديل والتقويم التقليدي

نقاًل ( 01: 4104)يختلف التقويم البديل عن التقويم التقليدي من عدة أوجه كما أشار إليها حميد 
 :كما يلي( 0116: زيتون)عن 

 (1:1)جدول رقم 
 مقارنة بين التقويم البديل والتقويم التقليدي

 التقويم التقليدي التقويم البديل

يأخذ شكل مهام حقيقية مطلوب من الطالب 
 .إنجازها أو أدائها

قد  –يأخذ شكل اختبار تحصيلي أسئلته كتابية 
مطلوب من  –ال تكون لها صلة بواقع الطالب 

ر إجابة صحيحة الطالب اإلجابة عنها باختبا
 .أو تكملة عبارة أو كتابة جمل قصيرة

تتطلب من الطالب تطبيق معارفهم ومهاراتهم 
 .ودمجها إلنجاز المهمة

تتطلب من الطالب تذكر معلومات سبق لهم 
 .دراستها
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يوظف الطالب مهارات التفكير العليا ألداء 
مهارات التطبيق، التحليل، التقييم، )المهمة 
 .(التركيب

الطالب عادة مهارات التفكير الدنيا يوظف 
 .(مهارات التذكر، اإلستيعاب)إلنجاز المهمة 

يستغرق إنجاز المهمة وقتًا طوياًل نسبيًا يمتد 
 .لعدة ساعات أو عدة أيام

تستغرق اإلجابة عن االختبارات التحصيلية 
 041دقيقة إلى  01ما بين )وقتًا قصيرًا نسبيًا 

 (.دقيقة عادة
يتعاون مجموعة من الطالب في يمكن أن 
 .إنجاز مهمة

 .إجابة الطالب في االختبار التحصيلي فردية

يتم تقييم أداء الطالب في المهام اعتمادًا على 
 .تقدير( موازين)قواعد 

يقتصر أداء الطالب في االختبار بالدرجة التي 
حصل عليها بناًء على صحة إجابته عن 

 .األسئلة
اختبارات : أساليب يتم تقييم الطالب بعدة

األداء، حقائب اإلنجاز، مشروعات الطالب 
 .إلخ

يقتصر تقييم الطالب عادة على االختبارات 
 .التحصيلية الكتابية

 :مبادئ التقويم البديل

هناك مجموعة من المبادئ يجب االلتزام بها عند استخدام التقويم البديل، من أجل أن يكون 
 (:488 -486: 4114)اف التقويم صالحًا، كما ذكرها الصر 

وهذا يعني أن التقويم يجب أن يستخدم أكثر من مرة خالل : أن يكون التقويم مستمراً  .0
 .العملية التعليمية

ويكون التقويم صادقًا إذا كان يقيس ما  :أن يكون التقويم صادقًا ويمكن االعتماد عليه .4
 .يفترض أن يقيسه

أي أن يقيس المهارات، واالتجاهات، والمفاهيم التي يرمي  :أن يكون التقويم شامالً  .4
 .التدريس إلى تنميتها في المتعلم

أي أن يأخذ في االعتبار استخدام آليات متنوعة  :أن يستخدم التقويم طرقًا مختلفة .2
لقياس أداء الطالب تتطلب معلومات من مصادر متعددة، وقد تكون المعلومات كمية أو 

 .كيفية
وذلك من أجل مساعدة الطالب على القيام : التقويم أداة اتصال بالمتعلمأن يكون  .1

 .بالتقويم الذاتي لنفسه
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بعض المبادئ واألسس لكي يكون التقويم موضوعيًا ( 110 -186: 4117)وأضاف زيتون 
 :ودقيقًا كما يلي

 .، تشمل الجانب التشخيصي والجانب العالجيالتقويم عملية تشخيصية وقائية عالجية .0
 .حدث قبل وأثناء وبعد العملية التدريسية؛ بمعنى أنه يلتقويم عملية نامية مستمرةا .4
، وهذا يعني شمول العملية التقويمية لجميع مجاالت عملية التقويم عملية شاملة .4

 .األهداف التربوية الثالثة
 .يشترك فيها أطراف عدة مهمة التقويم عملية تعاونية .2
لكي تؤدي أغراضها وغاياتها، وبالتالي  علميةتقوم العملية التقويمية على أسس  .1

 . ضمان الحصول على نتائج صحيحة من عملية التقويم
 .عملية التقويم عملية منهجية منظمة ومخططة .6

وترى الباحثة أن من الشروط الواجب توافرها عند تطبيق التقويم البديل في تقويم تعلم 
لمعلمين وأولياء األمور قبل البدء في تطبيقه، ، نشر ثقافة التقويم البديل بين الطلبة واالطلبة

ومشاركة الطالب في تقييم نفسه أثناء أداء المهام، وتعدد أساليب تقييم الطلبة في إنجازهم 
 .للمهمات فال تقتصر على اختبارات فقط، بل استخدام أساليب أخرى مثل ملفات اإلنجاز

 :التقويم البديل وأدوات أساليب

 ،وتختلف تبعًا الختالف المهام التي يراد تقويمها التقويم البديل تتعدد أساليب وأدوات
 (:416: 4118) فيما يليويمكن تحديد أبرز هذه األدوات واألساليب 

 وهو نوع من التقييم النمائي ألداء المتعلم مع الوقت وينتمي إلى التقويم  :تقييم األداء
ختبارات مهام األداء األكاديمي الواقعي ويعتمد على أنواع خاصة من االختبارات مثل ا

 .والمهام المرتبطة بالواقع
  تضم حقائب عمل التلميذ سجالت تراكمية  (:السجالت التراكمية)حقائب عمل التلميذ

تحتوي على مجموعة من الوثائق التي تكون بمثابة أدلة يتم تجميعها عن مستوى 
  .معارف وخبرات المتعلم ومهاراته واتجاهاته وقيمه وقدراته
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 :تتمثل بالتالي أساليب وأدوات التقويم البديل أن( 664-601: 4117)كما ذكر زيتون 

  نجازاته  (:أو اإلنجاز ملفات األعمال)البورتفوليو وهي تجميع منظم ألعمال الطالب وا 
عبر فترة زمنية محددة يتم مراجعتها وفق محكات معينة للحكم على مدى تحقيق أدائه 

 .لمعايير معينة
 أي قيام المتعلم بتوضيح تعلمه من خالل توظيف مهاراته في : التقويم القائم على األداء

مواقف حياتية حقيقية أو مواقف تحاكي المواقف الحياتية تظهر مدى إتقانه لما اكتسب 
 .من مهارات في ضوء النتائج التعليمية المراد إنجازها

 هو تقييم الطالب لذاته: التقويم الذاتي. 
 هو قيام كل طالب بتقييم أعمال أقرانه: ألقرانتقويم ا. 
 عملية يتوجه فيها المعلم بحواسه المختلفة نحو : تقويم األداء القائم على المالحظة

المتعلم بقصد مراقبته في موقف نشط من أجل الحصول على معلومات نستطيع من 
 .خاللها الحكم عليه

 يمنح المعلم فرصة  المتعلم محدد مسبقاً هو لقاء بين المعلم و : تقويم األداء بالمقابالت
 .الحصول على معلومات تتعلق بأفكار المتعلم واتجاهاته نحو موضوع معين

 الوسيلة التي تستخدم في قياس مدى ما يحققه الفرد : تقويم األداء باالختبارات الكتابية
 .ويكتسبه من معلومات وقدرات واتجاهات ومهارات في نهاية الخبرة التعليمية

 توجيه المعلم للمتعلم لتحديد المفاهيم المتضمنة في : قويم األداء بخرائط المفاهيمت
 .المحتوى عن طريق بناء خريطة مفاهيم والربط بين هذه المفاهيم

بشيء من  كأحد أساليب التقويم البديل نجازالباحثة الحديث عن ملفات اإل وسوف تتناول
 .، وخاصة ملفات اإلنجاز اإللكترونيةالتفصيل

 :Portfolio ملفات اإلنجاز

ونة األخيرة في العديد من الدول اآل في اإلنجاز ملف لقد ازدادت أهمية استخدام
كما يعد ملف المتطورة، ألنه يعد أحد أساليب التقويم البديل خاصة في المؤسسات التعليمية، 

 .اإلنجاز أداة تقويمية موضوعية فعالة لتقويم أداء المعلم والطالب
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 :ظهور ملفات اإلنجاز أسباب

 :فيما يلي(  41-48: 4111)عرفان  لهاجمأ ،هناك عدة أسباب أدت إلى ظهور ملفات اإلنجاز

بقياس الجانب المعرفي لدى  ىأدوات القياس التقليدية التي تعناالنتقادات الموجهة إلى  .0
 .المتعلم دون االهتمام بقياس قدرة المتعلم على تطبيق ما يتعلمه

إلى وظيفة أدوات التقويم، فلم تعد أدوات التقويم مجرد أداة تمدنا بمعلومات تغير النظرة  .4
ة، وال سيما طريقة حول مستوى التعلم، ولكن أصبحت الموجه األول للعملية التعليمي

 .المعلم في تخطيط وتنفيذ وتقويم عملية التدريس ايعتمد عليه تيالتدريس، وال
س، مما يجعل الحكم على صاحب الملف أكثر تحقيق مبدأ التكاملية بين أدوات القيا .4

 .شمولية وواقعية حيث أن ملفات اإلنجاز تعمل على تحقيق تصور كامل للشخصية
مشاركة أطراف أخرى غير المعلم في التقويم، فلم يصبح من مهام المعلم فقط بل هناك  .2

 .وغيرهم... مشاركون آخرون مثل الموجهون والطالب نفسه 
ية في التقويم، حيث أصبح ملف اإلنجاز مصاحبا للمتعلم في جميع األخذ بمبدأ التراكم .1

 .مراحل حياته التعليمية والعملية

وترى الباحثة أن من أهم األفكار التي أدت إلى ظهور ملف اإلنجاز اإللكتروني أنه جاء       
 .ق التقليدية المألوفة في التقويمكرد فعل للطر 

 :ملفات اإلنجاز اإللكترونية: ثالثاً  

مع تقدم العلم وظهور التقنيات الحديثة وتوظيف األدوات التكنولوجية في كافة األمور 
ظهر ما يعرف بملف اإلنجاز اإللكتروني كصورة مطابقة لملف اإلنجاز الورقي لكن في صورة 

 .إلكترونية

إلى ( التقليدية)حظي التوجه نحو اإلنتقال من استخدام ملفات اإلنجاز الورقية  حيث
اإللكترونية بقدر كبير من الدعم على مدى السنوات القليلة الماضية من منظور برامج إعداد 

في تطبيقه في المراحل المختلفة للتعليم ما قبل الجامعي،  المعلمين، ولكنه ال يزال محدوداً 
ارة هنا إلى أن ملفات اإلنجاز اإللكترونية تحتوي نفس أنماط المعلومات التي ويمكننا اإلش

، ولكن االختالف الرئيسي بينهما يتمثل في أنه تجميع (الورقية)تتضمنها مثيالتها التقليدية 
دارة تلك المعلومات بطريقة إلكترونية  ((Lambert et al,2007. وتخزين، وا 
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ستحدث تكنولوجي، أحد األساليب الحديثة في تقويم ويعد ملف اإلنجاز اإللكتروني كم
ة، وقد ازدادت أهميته في المتعلم، فهو يعتبر أداة تقويمية موضوعية فعالة بناًء على معايير محدد

 .(44: 4111إسماعيل، ) التعليم

 :في األدبيات التربوية اإلنجليزية ومنها" ملف اإلنجاز اإللكتروني " وتتعدد مسميات 

Electronic portfolio, e-portfolio, eportfolio, efolio, digital portfolio, webfolio        

الحقيبة الوثائقية، : في األدبيات العربية بعدة تسميات منها Portfolio ويترجم مصطلح
ملف أعمال الطالب، ملف التعلم، ملف اإلنجاز، البورتفوليو، حقيبة التعلم، ملف األداء، السجل 

 .(هـ0241الغفيلي، )النامي 

 :مفهوم ملف اإلنجاز اإللكتروني

 :لملف اإلنجاز اإللكتروني تعريفات عديدة، وفيما يلي ذكر لبعض منها

أن ملف اإلنجاز اإللكتروني عبارة عن ( 61: 4112)يرى كل من قسطنطينو ولورينز 
نجازاته، ويختلف انتقاء متأن لمجموعة من الوثائق النموذجية تركز على أفضل أعمال المتعلم  وا 

عن الملف الورقي في كونه يعتمد على الوسائل المتعددة التي تسمح للمتعلم بعرض وثائق 
، (صوتية، فيديو، بياني، نص)عمليتي التعليم والتعلم، ووثائق التفكير التأملي في أشكال مختلفة 

لى إسطوانة مدمجة نترنت أو عواصل الورقية، وينشر على شبكة اإلويستخدم روابط بداًل من الف
CD. 

لكتروني بأنه تقديم البورتفوليو اإل( 021: 4100)مصري كما يعرف كل من الرباط وال
من أنواع  لملف أعمال الطالب في صورة إلكترونية بما يعزز من مكوناته ويتضمن مزيداً 

المعلومات المواءمة المتعلقة باألهداف التعليمية أو المستويات المتوقعة مع عرض المعلومات 
، ومشروعات Simulation، والمحاكاة Animationبأشكالها المتنوعة كالرسوم المتحركة 

 . Multi Mediaعروض وسائط متعددة 

كترونية بأنها مجموعة الوثائق ملفات اإلنجازات اإلل( 207: 4111)وي عرف مازن        
اإللكترونية المنظمة والهادفة التي تبرز جوانب التقدم المعرفية واالنفعالية والنفس حركية للمتعلم 
وتبرز قدرة المعلم على تنظيمها وتصنيفها إلكترونيًا باستخدام قاعدة البيانات المناسبة لذلك 

 . علم معاً ويمكن االستفادة بها في تقويم عمل المعلم والمت
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أن ملف اإلنجاز اإللكتروني عبارة عن حافظة لتجميع ( 02: 4104)وترى أبو مطلق        
نجازاته، بصيغ مختلفة  صور، نصوص كتابية، عروض )أفضل األعمال المتميزة للمتعلم وا 

، حيث تختلف محتوياته حسب الهدف من استخدامه، ويتم التنقل (تقديمية، فيديو، رسوم بيانية
 .هذه المحتويات باستخدام روابطبين 

ملف اإلنجاز اإللكتروني على أنه سجل أو (  ,4111Barrett: 01) باريت وتعرف
حافظة لتجميع أفضل األعمال المميزة للمعلم من دروس ومحاضرات ومشاريع وتمارين، في 
مقرر دراسي ما أو مجموعة من المقررات الدراسية، وتختلف مكونات الملف من معلم آلخر 

ال على الوسائط المتعددة حسب فلسفته التربوية في تنظيم الملف، ويعتمد في عرض هذه األعم
من صوت ونص ومقاطع فيديو وصور ثابتة ورسوم بيانية وعروض تقديمية، ويتم التنقل بين 

، ويمكن نشره على شبكة اإلنترنت أو على Linksمكونات الملف باستخدام وصالت إلكترونية 
 .CDsإسطوانات مدمجة 

لف اإلنجاز اإللكتروني سجل أو أن ممع تعريف باريت ب( 46: 4111)واتفق إسماعيل        
حافظة لتجميع أفضل األعمال المميزة للمتعلم من دروس ومحاضرات ومشاريع وتمارين، في 
مقرر دراسي أو مجموعة من المقررات الدراسية، ويعتمد في عرض هذه األعمال على الوسائل 

ض تقديمية، المتعددة من نصوص وأصوات ومشاهد فيديو وصور ثابتة ورسومات بيانية وعرو 
ويتم التنقل بين مكونات الملف باستخدام روابط، ويمكن نشره على شبكة اإلنترنت أو على 

، وهي تظهر قدرة المتعلم على استخدام المعارف وتطبيقها في مواقف " CDs"إسطوانات مدمجة 
 .حياتية حقيقية

ال المميزة بأنه سجل أو حافظة أو ملف لتجميع أفضل األعم( 4101)الصرايرة  هوتعرف 
للمتعلم أو المدرس من محاضرات ومشاريع وتمارين في مقرر دراسي ما أو مجموعة من 
المقررات الدراسية، وتختلف مكونات الملف من مدرس آلخر حسب فلسفته التربوية في تنظيم 
الملف ويعتمد في عرض هذه األعمال على الوسائط المتعددة ومنها الصوت ومقاطع فيديو 

 .ورسوم بيانية وعروض تقديميةوصور ثابتة 

 National Educational)أن المنظمة الدولية للتربية ( 480: 4111)كما ذكر قطيط       
Association,1999 ) تعرف ملف اإلنجاز اإللكتروني بأنه سجل للتعليم يركز على أعمال

لمعلمين معا مشيرا قبل الطالب واالطالب وتأمالتهم الفكرية عن أعمالهم ويتم تجميع محتواه من 
 .لى التقدم نحو النتائج الجوهرية واألساسية للتعلمإ
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بأنه التحول من  E-Portfolio لكترونينجاز اإلملف اإل( هـ0241)ويعرف الغفيلي       
تصميم الملف بشكل ورقي إلى تصميمه بشكل الكتروني من خالل استخدام الوسائط اإللكترونية 

وهذا يتطلب من الطالب أن يكون ملما بالمهارات التقنية   .رميدياالحديثة من ملتيميديا وهايب
 .والحاسوبية

يصف ملفات اإلنجاز  لديه تعريف آخر أكثر عمقاً (  ,4111Challis" )تشاليس"كما أن        
تجميع انتقائي منظم للمعلومات، يتم تجميع هذه المعلومات لتحقيق عدد : اإللكترونية على أنها

من األغراض المحددة، مع تقديم أدلة ملموسة على منجزات ونمو المتعلم، وتتميز ملفات اإلنجاز 
البرمجيات المناسبة، ويتم تصميم اإللكترونية بالقابلية للتخزين رقميًا، إضافة إلى إدارتها بواسطة 

إضافة إلى تعديلها لتناسب . ملفات اإلنجاز اإللكترونية عادة باستخدام وسائط متعددة مناسبة
إمكان استرجاع محتويات ملفات اإلنجاز ي مع بيئات الويب المختلفة، مع االستخدام العمل

 (.DVD)أو ( CD-ROM)نات اإللكترونية عبر أحد مواقع الويب، أو تقديمها باستخدام أسطوا

 :باستعراض التعريفات السابقة لملف اإلنجاز اإللكتروني يمكن استخالص النقاط التالية
  نجازاته على مدار فترة زمنية محددة والتي يحوي مجموعة من أفضل أعمال المتعلم وا 

 .تدل على مدى تقدمه في جوانب التعلم والتعليم المختلفة
 تنظيم والترتيب واإلبداعيعكس قدرة المتعلم على ال. 
   وظيفة يوجد ملف للمتعلم وآخر للمعلم ولكل. 
 تختلف محتوياته حسب الهدف من استخدامه. 
  يعتمد في عرض األعمال على أنماط متعددة من الوسائط المتعددة من صوت ونص

 .وصورة وفيديو
 تتعدد طرق نشر ملف اإلنجاز اإللكتروني. 
  اإلنجاز اإللكتروني باستخدام روابط إلكترونيةيتم التنقل بين محتويات ملف. 
 يختلف عن ملف اإلنجاز التقليدي بأنه تجميع وتخزين للمعلومات بصورة إلكترونية. 

 :أنهبتعرف ملف اإلنجاز اإللكتروني وبناًء على التعريفات السابقة، فإن الباحثة 
بصورة إلكترونية، ويتم  ، يتم عرضهأو الطالب تجميع وتصميم منظم لألعمال المميزة للمعلم

التنقل بين محتوياته باستخدام روابط إلكترونية، ويعتمد في عرض هذه األعمال على الوسائط 
المتعددة المناسبة حيث تعد محتوياته باستخدام البرامج المختلفة على الحاسب اآللي، وينشر على 

مثل اإلسطوانة أو  ط متنقلشبكة االنترنت أو على موقع اليوتيوب أو يمكن تداوله عبر أي وسي
 .الفالش
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 : مميزات ملف اإلنجاز اإللكتروني 

 الرباط والمصري،) :ية في التعليم ما يليمن أهم مزايا استخدام ملفات اإلنجاز اإللكترون     
4100: 011) 

 .إمكانية تخزين محتوياته ومالحقه على شرائط مدمجة .0
 .تعرف األقسام التي يهتم بها لكتروني يساعد القائم بالتقويم فيإ وجود فهرس .4
 .دينامكية العرض للمعلومات .4
نما تراجع بصريا من شاشة  .2 ال يحتاج إلى تقليب الصفحات عند فحص مكوناته وا 

 .الحاسوب دون عناء
عطا، )توثيق كل ما يقوم به المعلم من إنجازات في حياته العلمية والعملية أول بأول  .1

4111.) 
الرسوم المتحركة، والمحاكاة، والصور : متنوعة، مثل إمكانية عرض المعلومات بأشكال .6

 .(064: 4101عالم، )  التلفزيونية، ومشروعات وعروض الوسائط المتعددة
قد يتخذ ملف اإلنجاز اإللكتروني صيغًا عديدة تبعًا للتكنولوجيا المتوافرة ومستويات  .7

 (488: 4117بيتر وبيرسون، ). المهارة

 :على النحو التالي ملفات اإلنجاز اإللكترونيةت مميزا( 16: 4104)ولخصت كوجك 

 .ييسر للطلبة والمعلمين العمل مع وسائط متعددة ومختلفة في وقت واحد .0
ملفات اإلنجاز اإللكترونية على أطراف كثيرة ومتنوعة سهولة نشر وتوزيع مدخالت  .4

 .وعلى نطاق واسع
وسائط التكنولوجيا تنمي لدى صاحب ملف اإلنجاز اإللكتروني مهارات استخدام  .4

 .المتعددة
ملف خاصة إن كان المعلم يستخدم  تشجيع الطلبة على تصميم ملف اإلنجاز اإللكتروني .2

 .اإلنجاز اإللكتروني
التعامل مع تجميع وتخزين وتصنيف محتويات ملف اإلنجاز اإللكتروني أسهل بكثير من  .1

 .ملف اإلنجاز الورقي

إلنجاز اإللكتروني التي تشجع على استخدامه إضافة وترى الباحثة أن من أبرز مميزات ملف ا
 :إلى النقاط السابقة

 سهولة التخزين واالسترجاع والحذف واإلضافة. 
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 سرعة وسهولة الوصول إلى محتويات الملف المتنوعة بشكل فوري من أي مكان. 
 إتاحة فرصة الوصول إلى فئات وشرائح أوسع من الجمهور المستهدف. 
  التكلفة المادية من ناحيةعمليات التوزيع أقل. 
 االستمرارية في المستقبل، وتحديث محتويات الملف المختلفة. 
 تدعيم وصقل مهارات استخدام الوسائط المتعددة واألدوات التكنولوجية المتقدمة. 
 إمكانية تقديم ملف اإلنجاز اإللكتروني ألي جهة إلكترونيا. 
 مرونة استخدام ملفاته في أمور عدة. 
 هائلة من المعلومات مهما كانت  كمياتلف اإلنجاز اإللكتروني على تواء مإمكانية اح

 .أنواعها وصيغها وكمها
 قابل للتجديد بإمكانية استبدال ملفات سابقة بأخرى حديثة. 
  سهولة التنظيم لملف اإلنجاز اإللكتروني باستخدام الروابط التشعبية مما يتيح سهولة

 .التجوال داخله

 :     اإللكترونية زأنواع ملفات اإلنجا

لملفات المتعلقة بالمعلم تتنوع ملفات اإلنجاز حسب الغرض منها، ويمكن عرض بعض ا       
 :(010:  4100) قطيطما عرضها ك

  : ملفات إنجاز المعلم قبل الخدمة: أوالً 
 :يشمل هذا النوع من الملفات أربعة نماذج من ملفات إنجاز المعلم قبل الخدمة، وهي 

  يدخل هذا النوع في عملية تصنيف المرشحين عند القبول، ويهدف  :القبولملف
 .إلى توفير المعلومات عن خبرات الفرد السابقة ومهاراته

 يقوم على تسجيل النمو والتطور وفقًا لمعايير برنامج إعداد  :العمل ملف
المعلمين، ويهدف إلى ربط المادة األكاديمية التي درست في الكلية بالخبرات 

وتوفر هذه الملفات منجزات الطالب المعلم وفقًا لمعايير أدائية، ويعتبر . الميدانية
ملف اإلنجاز أساسًا لمناقشة األداء التعلمي، ومجاالت النمو المستمر مع 

 .أعضاء هيئة التدريس بالكلية والموجهين والمعلمين المتعاونين
 ين وأعضاء هيئة يوضح مستوى الطالب المعلم من قبل الموجه: ملف التخرج

 .التدريس
 يشمل أفضل األعمال المختارة من ملف العمل وملف التخرج، : ملف المقابلة

ويسمى ملف اإلنتاج ويعرض في هذا الملف الوثائق النموذجية بهدف الحصول 
 .على التعيين الوظيفي
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  :ملفات إنجاز المعلم أثناء الخدمة: ثانياً 
 :موذجين من ملفات إنجاز المعلم أثناء الخدمة، وهييشمل هذا النوع من الملفات ن        

 يشتمل ملف العمل على النمو المهني للمعلم أثناء الخدمة، ويكون : ملف العمل
ملف العمل توثيقًا إلنجاز هذه األهداف ويستخدم ملف العمل في عملية 

 .المالحظة والتقويم المستمر لمعايير األداء الخاصة بالمدرسة
 يركز هذا الملف على مجموعة من الوثائق النموذجية التي تركز  :العرض ملف

نجازاته، ويمكن استخدام هذا النوع من الملفات  على أفضل أعمال المعلم وا 
 .لتبادل المعلومات بين المعلمين وزمالئهم والمدربين وأولياء األمور

مجموعة من الوثائق  أن ملف اإلنجاز اإللكتروني للطالبة المعلمة يضموترى الباحثة        
نجازاتها داخل المدرسة أثناء مرحلة التربية العملية،  النموذجية التي تركز على أفضل أعمالها وا 
ويشتمل ملف اإلنجاز اإللكتروني على قائمة محتويات تم تعيينها مسبقا من قبل دائرة التدريب 

 .االتربوي للطالبة المعلمة الميداني بالجامعة، ويتم تقييم الملف بشكل تتابعي بواسطة المشرف

 : المهارات التكنولوجية الالزمة لتصميم ملف اإلنجاز اإللكتروني

إلعداد ملف اإلنجاز اإللكتروني، البد أن يكون لدى المتعلم مجموعة من المهارات التي      
ة، وذلك تساعده في ذلك، وهذا ما تدعو إليه الهيئات العالمية التي تهتم بإعداد المعلم قبل الخدم

ومنها  ،ن يكتسبها المعلم قبل التحاقه بمهنة التدريسأد من بوضع العديد من المعايير التي الب
اكتساب مهارات استخدام الكمبيوتر واإلنترنت، بل أنها أصبحت شرطًا لممارسة مهنة التدريس، 

 National Council Ofومن هذه الهيئات المجلس القومي العتماد برامج إعداد المعلمين 
Accreditation For Teacher Education (NCATE) والمنظمة الدولية للتقنيات في ،

الغزو، )، International Society For Technology In Education (ISTE)التعليم 
4112 :4-1) 

أن الحد األدنى من المهارات الضرورية لتصميم ( 240-241: 4111)ذكر مازن  وقد     
وهذا يقتضي معرفة كيفية  ،ملف اإلنجاز اإللكتروني هو امتالك المعرفة األساسية بالكمبيوتر

دخال األشكال البصرية  استخدام الكمبيوتر إلعداد وثائق عن طريق برنامج معالجة الكلمات، وا 
جادة مهارات الوثيقة المحمولة الحاسوبية في البر  نامج، وفهم أساسيات استخدام برامج األوفيس، وا 

PDFومهارة النشر على شبكة االنترنت ،. 
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ويعتبر تصميم ملف اإلنجاز اإللكتروني عملية ممكنة لمن يمتلك بعض مهارات استخدام      
من تصميم ملف اإلنجاز  الكمبيوتر، ويمكن تلخيص المهارات المطلوب توافرها لدى الفرد ليتمكن

 :(2012 ,99-100 :كوجك)اإللكتروني كما يلي 
جراء بعض التعديالت عليها Scanningعمل مسح للصور  .0  .ومراجعتها وا 
 (.صوت وصورة)نقل ملفات رقمية صوتية وتسجيالت فيديو  .4
 (.Links & buttons)تنسيق محتوى ملف اإلنجاز، وخلق روابط وأزرار  .4
 .CD Recordableالطباعة على  .2
 .التسجيل على الكمبيوتر لمجموعة من الصور والتعليق عليها صوتيا .1
خراج ملف اإلنجاز في صورته النهائية مراعيا األسس الفنية والجمالية  .6 تنسيق وا 

 .المرتبطة
 .هذا الى جانب مهارات العرض والتقديم لملف اإلنجاز أمام الجهات المعنية .7

نتاج ملف وتضيف الباحثة من المهارات التك       نولوجية الالزمة للفرد ليتمكن من تصميم وا 
 :اإلنجاز اإللكتروني بناء على ما سبق

 التعامل مع برامج األوفيس بشكل جيد خاصة الوورد والبوربوينت. 
  جراء التعديالت الالزمة بواسطة برنامج مهارة سحب الصور باستخدام الماسح الضوئي وا 

 .الفوتوشوب
  (.برنامج صانع األفالم)مهارة تصميم أفالم فيديو 
  مهارة البحث على شبكة االنترنت. 
   إلى جهاز الحاسوب( جوال)مهارة نقل ملف صوت أو فيديو أو صورة من أي وسيط. 
 نشر ملف اإلنجاز اإللكتروني عبر شبكة االنترنت. 
 مهارة حفظ ملف اإلنجاز اإللكتروني على الفالش أو اإلسطوانة. 
 هارة توزيع ملف اإلنجاز اإللكتروني للمعنيين عبر البريد اإللكترونيم. 

يعتمد على قدرات ومهارات الفرد  أن تصميم ملف اإلنجاز اإللكترونيوترى الباحثة        
نتاج تصميم كما أنباستخدام الحاسوب،  لمن يمتلك  غير معقدملف اإلنجاز اإللكتروني  وا 

نترنت، ومهارات إعداد بعض الحاسوب، ومهارات التعامل مع اإل المهارات األساسية للتعامل مع
 .البرمجيات
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 : المواد التكنولوجية الالزمة لتصميم ملف اإلنجاز اإللكتروني

األجهزة والمواد المطلوبة لإلنتاج، من توفر األفراد و لتصميم ملف اإلنجاز اإللكتروني البد      
الالزمة لتصميم ملف اإلنجاز اإللكتروني إلى ثالثة المواد ( 468: 4111)حيث قسمت كامل 

 :أقسام، هي
 مثل جهاز الحاسوب وملحقاته التي تشمل الماسح الضوئي، الكاميرا الرقمية،  :األجهزة

مع العلم أن جهاز المحمول بما يتميز به اآلن من . الميكروفون، وحدات التخزين
خصائص وألنه متوفر مع معظم المتعلمين فإنه قد يحل محل األجهزة السابقة جميعها، 

 .اإلنجاز أمرًا يسيراً وبذلك يصبح إيجاد متطلبات إنشاء ملفات 
 مثل برامج إنتاج الوسائط المتعددة :البرامج. 
 التعليمي ومصمم ومبرمج  ويشمل الكوادر البشرية مثل المصمم: فريق اإلنتاج والتطوير

 .نترنتمواقع اإل
نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني تتمثل  وترى الباحثة أن أهم األدوات التكنولوجية المناسبة لتصميم وا 

هاز حاسوب وملحقاته متصل باإلنترنت يتضمن البرامج األساسية وبعض من برامج ج: في
 .الوسائط المتعددة، وكذلك وجود جهاز جوال اللتقاط الصور وتسجيل الفيديو إن لزم األمر

 :مراحل بناء ملفات اإلنجاز اإللكترونية

: احل كاآلتييمر بناء ملف اإلنجاز اإللكتروني بعدة مراحل مهمة، وهذه المر        
(Abrenica,2007 );(Barrett,2000) 

هم وأول المراحل الخاصة ببناء أي أوهذه المرحلة تعتبر من : اإلختيار/ مرحلة القرار .0
ملف إلكتروني، حيث يقوم الطالب بتحديد هدف استخدام هذا الملف، جمهور الملف، 

 .نوعية محتواه، طريقة عرضه
الطالب بإختيار الوسائل المناسبة لنوعية الملف،  وفيها يقوم :التصميم/ مرحلة التخطيط .4

طريقة تنظيم : طريقة تصميم الصفحة الرئيسية وهذا يتم على أساس معايير معينة وهي
مدى : الصفحة، التتابع، والتناغم المريح ما بين الصفحة الرئيسية والصفحات المتتالية

لمستخدمة، الخط بجميع توافقها مع احتياجات مستخدميها، شكل التصميم واأللوان ا
 .مواصفاته، كما يجب أن تكون ملفات الصوت والفيديو بجودة عالية

ويتم في هذه المرحلة تجميع المواد الالزمة إلنتاج الملف اإللكتروني  :مرحلة اإلنتاج .4
وتجميعها في الصفحة الرئيسية للملف باستخدام إحدى البرامج المستخدمة في إنشاء 

، دايركتور (Flash)، فالش (FrontPage)فرونت بيج صفحات االنترنت، مثل 
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(Director) دريم ويفر ،(Dream Weaver) فوتوشوب ،(Photoshop) ،
Publisher وإلدراج الصوت والفيديو على مواد ومحتويات ملف اإلنجاز هناك برامج ،

 .تسمح بإنشاء ملف إنجاز إلكتروني على االنترنت Clearspageمثل 
 .حيث يقوم الطالب بعرض هذا الملف على المعنيين :التطبيق/ مرحلة العرض .2
وهذه هي المرحلة النهائية حيث يتم تقييم الملف اإللكتروني من قبل : مرحلة التقييم .1

بوضع  ون، حيث يقوم المقيم(ألمر،الموجهالمعلم، ولي ا)الجمهور المعني بتقييمه 
ذ  .ا ما يحتاج ألي تعديالتوجهات نظرهم من نقاط القوة والضعف في هذا الملف، وا 

لتصميم ملف  بأن الدكتورة هيلين باريت قدمت مخططاً ( 2012: 97-98) كما ذكرت كوجك
 :اإلنجاز اإللكتروني بكافة أنواعه، كما يلي

ن يصل إليه ألتي يجب أن تبنى في ضوء ما يرجو تقرير نوع ملف اإلنجاز وأهدافه، وا .0
كلها تصاغ في ضوء المستويات المعيارية، المتعلم من سلوكيات ومهارات وقيم، وهذه 

 .ومقاييس التقدير المتدرجة المعتمدة من الجهات المسئولة، أو التي يضعها المعلم
 .وضع توصيف دقيق للسياق الذي يقاس فيه نتائج العملية التعليمية .4
 –إداريين  –معلمين  –أولياء االمور  –طالب )تحديد المستهدفين من ملف اإلنجاز  .4

 ...(.لتوظيف جهات ا
تحديد محتوى ملف اإلنجاز والفئات التى سوف تصنف فيها المدخالت وأنها تتناسب مع  .2

 .السياق
 .تحديد نوع برامج الحاسوب التى تتناسب مع سياق ملف اإلنجاز اإللكتروني .1
 .تحديد نوع وشكل ملف اإلنجاز اإللكتروني الذي سوف تجمع فيه المدخالت المختارة .6
تعتبر مؤشرات على  وهي لمتنوعة المسجلة على وسائط متعددةتجميع المدخالت ا .7

نجازات المتعلم في ضوء أقسام ملف اإلنجاز اإللكتروني وأهداف كل ا  مستوى تحصيل و 
ويصمم ملف اإلنجاز اإللكتروني بحيث يوفر عالقات وروابط لتسهيل االنتقال بين . قسم

نجاز اإللكتروني، كذلك توضيح األقسام، وتوضيح العالقة بين المدخالت وفئات ملف اإل
 .العالقة بين محتوى الفئات واألهداف، مما يزيد من فائدة ملف اإلنجاز اإللكتروني

وتي لتعليقات الزمالء على أعماله، كذلك تسجيل ص تسجيل صوتي لتعليقات الطالب .8
 .عمالعلى تلك األ

ظاته على تلك وانطباعاته ومالحوهو يقيم األعمال،  تسجيل كتابي أو صوتي للمعلم .1
 .عمالاأل
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لتنظيم وربط األهداف بأعمال الطالب، ومقاييس التقدير التي تستخدم في  تصميم روابط .01
 .تقييم األعمال

ملف اإلنجاز اإللكتروني للجهات المعنية؛ مستخدما وسائل العرض بتقديم يقوم الطالب  .00
 .والتقديم التي أعدها الطالب لذلك

ملف اإلنجاز اإللكتروني كل طالب لتقييم  الطالبيعقد المعلم جلسة جماعية مع  .04
 .هداف المنشودةاإللكتروني وفاعليته في تحقيق األلمناقشة مدى جودة ملف اإلنجاز 

 & Demirli: )وتتألف عمليات بناء ملفات اإلنجاز اإللكترونية من أربع مراحل، هي
GÜROL, 2007, 260-258) 

لم أعمال مختلفة من أعماله، وهذه المرحلة ويجمع فيها المتع ":Collection"التجميع  .0
يتم التخطيط لها بدقة من قبل المعلم وفيها يحدد المعلم مكان ووقت للتجميع ويقدم فترة 
تكيفية التي يحتاجها المتعلم لتطوير الملف وذلك بعد إعطائه الرجع الالزم للتطوير وتبدأ 

ومات حول نتائج مرحلة التجميع هذه المرحلة بتحديد الهدف ويجب أن يزود المتعلم بمعل
ونوع الملف وعلى ضوئهما يتم تجميع األعمال التي سيتضمنها الملف ومن األفضل أال 
نما يقوم المعلم بتوزيعها على مهمات مجزأة، وذلك  يتم تجميع األعمال كلها مرة واحدة وا 

د تأكد ذه المرحلة بعمن أجل تطبيق مهارات االختيار والترتيب بشكل أكبر وتنتهي ه
 .عمالنه كون عينات ووثائق كافية من األأالمتعلم من 

وهي المرحلة الثانية في بناء الملف وتتضمن جهود المتعلم  ":Selection"االختيار  .4
فضل مما تم تجميعه في المرحلة السابقة لتوثيق انا المعلم في اختيار األعمال األوأحي

ويعكس اختيار  ،عمالكه ألفضل األلمتعلم المستقلة إدراتعلمه، وتعكس اختيارات ا
من التعلم والتقييم، لذا يجب أن يكتب المعلم  األعمال لملف اإلنجاز اإللكتروني مزيجاً 

معايير العمليتين بدقة ووضوح، وعندما تستخدم هذه المعايير في عملية االختيار فإن 
كما أن عدد االختيارات تتوقف  ،النتيجة النهائية لعناصر التعلم توضح بطريقة مختلفة

في اختياراته فإن المعلم  وكقاعدة عامة بالرغم من أن المتعلم يكون حراً  ،على نوع الملف
عمال يجب أن تخضع واألقصى لعدد االختيارات وهذه األن يحدد الحد األدنى أينبغي 

تطور لعملية اختيار صارمة كما يجب أن يزود الملف بعدد كاف من العينات لتوثيق 
 .مستوى المتعلم

بالرغم من أن هذه المرحلة هي الثالثة في بناء ملف اإلنجاز  ":Reflection"التأمل  .4
اإللكتروني إال أنها جزء ال يتجزأ من مرحلة االختيار وتسهم هذه العملية في تحسين 
الوعي الذاتي لدى المتعلم، كما يعتبر تصحيح أعمال الطالب في القاعات الدراسية 
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كاملة من تعليقات المتعلم ال يستفيد االستفادة ال لوقت وجهد المعلم، كما أنمضيعة 
المعلم ولكن باستخدام بيئة ملف اإلنجاز اإللكتروني التعليمية يمكن التغلب على هذه 

هذا باإلضافة  ،المشكلة؛ بتمكين المعلم من تقديم حلول متنوعة حول مشكالت المتعلم
اشرة بين التعليم وتعلم الطالب الشخصي وبشكل طبيعي إلى أنها تسمح بوجود عالقة مب

وقد . فالجو إيجابي في قاعة الدراسة لتقييم فاعل ألعمال المتعلم التي تعكس تفكيره 
دراكه لمهام الملف  يحتاج المعلم لتطوير بعض األنشطة التي تؤكد على تفكير المتعلم وا 

 .مما يتطلب إشراك المتعلم في بيئة تعلم تعاوني
وهي المرحلة النهائية في بناء وتطوير ملف اإلنجاز : "Presentation"رض الع .2

اإللكتروني وتتطلب اتخاذ القرارات من المتعلم حول محتويات الملف وعرضه في 
مجموعته التعاونية، ويجب أن يوجه المعلم هذه المرحلة أيضا ويراجع الملف من خالل 

يد معايير إدراج األعمال وأهمية هذه استمارة أو ما شابهها من أدوات تسهم في تحد
 .العملية

باإلضافة إلى العمليات السابقة والتي تعد عمليات أساسية في ملفات اإلنجاز الورقية        
واإللكترونية إال أن هناك مجموعة من العمليات اإلضافية المرتبطة باستخدام التقنيات والتي تتيح 

، والتعاون، والنشر والرجع إلظهار النمو مع مرور الوقت التنظيم، والربط، واالتصال، والتخزين
 (.4101:11الشريف والدسوقي،)

 :أن بناء ملف اإلنجاز اإللكتروني يمر بعدة مراحل؛ هي ومما سبق توصلت الباحثة إلى

وتعتبر هذه المرحلة أول المراحل الخاصة ببناء ملف اإلنجاز : مرحلة التخطيط .0
الهدف من إنشاء ملف اإلنجاز اإللكتروني، وتحديد الفئة تحديد : اإللكتروني وتتضمن

 .المستهدفة من ملف اإلنجاز اإللكتروني، وتحديد المعدات واألدوات والبرمجيات المتاحة
تحديد  :لبناء ملف اإلنجاز اإللكتروني ويتم بها وهي المرحلة الثانية: مرحلة التصميم .4

ق في المجلدات اإللكترونية، وتجميع محتوى ملف اإلنجاز اإللكتروني، وتخزين الوثائ
 .محتويات ملف اإلنجاز اإللكتروني بصورة رقمية، وتحويل الصور إلى ملف فيديو

تحديد : وهي المرحلة الثالثة لبناء ملف اإلنجاز اإللكتروني وتتضمن: مرحلة اإلنتاج .3
ز معايير اختيار وثائق ملف اإلنجاز اإللكتروني، إدخال الوثائق إلى ملف اإلنجا

 .Microsoft office OneNoteاإللكتروني بشكل منظم باستخدام برنامج 
وهي المرحلة الرابعة في بناء ملف اإلنجاز اإللكتروني وتسهم : مرحلة االتصال والتواصل .2

مكانية التعديل  هذه العملية في تبادل ملف اإلنجاز اإللكتروني بين أكثر من شخص، وا 
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مكان حيث يتم حفظ جميع الملفات على  على ملف اإلنجاز اإللكتروني من أي
Google Driveكما يتم مشاركة محتويات ملف اإلنجاز اإللكتروني مع اآلخرين ،. 

وهي المرحلة النهائية في بناء ملف اإلنجاز اإللكتروني ويتم : مرحلة العرض النهائي .1
ك فيها عرض ملف اإلنجاز اإللكتروني على اآلخرين، حيث يوجد أكثر من طريقة لذل

تداول ملف اإلنجاز اإللكتروني عبر وسيط متنقل مثل الفالش أو اإلسطوانة، كما : منها
يمكن عرض ملف اإلنجاز اإللكتروني على موقع اليوتيوب بعد أن يتم تصويره كملف 

 .فيديو، وأيضًا يمكن نشر ملف اإلنجاز اإللكتروني عبر الويب

نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني في وقد اتبعت الباحثة المراحل السابقة أثنا        ء تصميم وا 
الدراسة الحالية، حيث تم إعداد البرنامج التدريبي بناًء على تلك المراحل وتضمن كل موديول 

نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني   .تعليمي مرحلة من مراحل تصميم وا 

 :صيغ ملفات اإلنجاز

تتعدد صيغ ملفات اإلنجاز تبعا الختالف الغرض الذي تم بناء ملف اإلنجاز من أجله، حيث 
تصنيفات لملف إنجاز الطالب كما صنفها ستيجنر ( 12: 4101)أورد العبسي 

(Stiggins,2001 )إلى خمس صيغ وهي: 
اعدة وتشمل أعمال الطالب المتنوعة وتحليلها وتقييمها، وتهدف إلى مس: الصيغة المثالية .0

 .الطالب في القدرة على تقييم تقدمه
وتشمل أمثلة للعمليات النمائية المرتبطة بتعلم الطالب واألدلة : صيغة تتعلق بالعمليات .4

 .المتعلقة بتعلم الطالب لمادة معينة
وتشمل عينات من األعمال الكاملة للطالب خالل مدة زمنية، بحيث : صيغة العرض .4

 .ل إنجازات له ويعرضها بنفسهيختار الطالب تلك األعمال كأفض
وتشمل عينات من أعمال الطالب التي توضح تقدمه ونموه خالل : صيغة توثيق التقدم .2

مدة دراسية معينة، وهذه الصيغة تفيد في التقويم البنائي من خالل التقويم المنظم 
 .والمستمر كمًا وكيفاً 

م وفق محكات محددة وتشمل عينات من أعمال الطلبة يختارها المعل: صيغة التقويم .1
 .مسبقًا بهدف التقويم الختامي، وتكون محتوياته مقننة

اإلنجاز اإللكتروني الخاص بالطالبة المعلمة يتضمن أكثر من أن ملف  يتضحومما سبق 
صيغة، فهو يعتبر ملف إنجاز توثيقي ألفضل األعمال في مرحلة التربية العملية، كما يعتبر 

 .اخل المدرسةملف عرض األعمال والنشاطات د
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 : أقسام ومحتويات ملفات اإلنجاز المتطورة إلكترونياً 

تعددت الدراسات التي اقترحت محتويات لملف اإلنجاز اإللكتروني، حيث اهتمت بعض 
الدراسات بتقديم مضمون لملف اإلنجاز لألطفال، وأشارت بعض الدراسات إلى محتويات ملف 

العام وما يعادلها، وقدمت دراسات أخرى ما يمكن أن اإلنجاز للمتعلمين في مراحل التعليم 
يتضمنه ملف اإلنجاز الخاص بالمعلم، وسوف يتم االقتصار على الحديث عن محتويات ملف 

 :اإلنجاز للطالب المعلم، وفيما يلي عرض لذلك
السيرة : بأن محتويات ملف اإلنجاز اإللكتروني كما يلي( 244 :4111)حيث أشار مازن 

ت مادية أو آفامعلم التعليمية مع المتعلمين، مكلبريد اإللكتروني، أفالم تعليمية، مواقف الالذاتية، ا
معنوية حصل عليها المعلم، مفردات موثقة تعرض خبراته ومنجزاته ومشاريعه، مهاراته ومواهبه، 

 .دروس نموذجية، اختبارات تحصيلية وضعها المعلم، مقاالت الصحف
عينات من كتابات : تويات ملف اإلنجاز اإللكتروني كما يليمح( 472: 4111)وذكرت كامل 

الفتراضية، الطلبة، والمشروعات واألنشطة، أوراق العمل، األلعاب واأللغاز، الرحالت الميدانية ا
 .طلع عليها المعلم والمواد التي استخدمهااوقوائم المصادر التي 

محتويات ملف إنجاز الطالب فكانت  بغزةاإلسالمية  كما حددت دائرة التدريب الميداني بالجامعة
و نمص خصائم هس، أيدرلتق العامة لمساداف األهون، المتعام المعلص احصدول ج: كالتالي
ــــــن ي يمكــــــلتاة ــــــحرلمقتاة ــــــلتعليميل اائــــــسولــــــم اهرر، ألمقايع وزت، سهادرلتي ياحلة رلمذ اتالمي

، ةــــلتعليمياة ــــطألنشــــم اه، أسهدريذي لـــف اللصـــررة لمقت اعاـــوضولمس ايـــدرمها لتداتخـــسا
م هأ ت،اقاطب -ـورة  ة مصـليزمنت اــبجوا  -فية ـة صـبيقيطئلة تـسل قد تكون ألعمأوراق ا

دائرة التدريب ) راتختبا، التعليميةل اسائولم اهأ -سواء صفية أو غير صفية، ة طألنشا
 .(4104، الميداني

وترى الباحثة أن ملفات اإلنجاز اإللكترونية تتصف بالمرونة في محتوياتها وذلك بسبب        
تعدد أغراضها، والفئة المستهدفة منها، برغم وجود محتويات أساسية للملف، إال أن المختلف بين 

ام الوسائط رونية باستخدملفات اإلنجاز الورقية واإللكترونية بأن األخيرة يتم إصدارها بصورة إلكت
 .محتويات ملف اإلنجاز اإللكترونيأشكال تخزين  يوضح (4.4)، والشكل المتعددة
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  :لكترونيةنجاز اإل استخدام ملفات اإل  صعوبات

إن المعلم الذي يعمل على تصميم وبناء ملف إنجاز إلكتروني قد يعتريه عدد من العقبات       
 : بعض هذه العقبات منها كاآلتي( 241: 4111) مازنوالصعوبات التي تعترض عمله، وذكر 

 .لكترونية لهاإها وعمل قاعدة بيانات تحتاج لوقت طويل ولعمل مركز لجمع الوثائق وتصنيع .0
نجاز فالعبرة ليست في مجرد تجميع مواد وأدوات ومحتوى ملف اإل، عرض الوثائق .4

عدادها بشكل اإل جذاب والفت للنظر لكتروني بل في القدرة على حسن عرض هذه الوثائق وا 
 .وهذا يقتضي التأكد من أن المادة الموثقة جيدة في صلبها وليس في شكلها فقط

هناك بعض المشكالت التي تعتري استخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونية وترى الباحثة أن 
أن بناء ملف اإلنجاز اإللكتروني يحتاج مجهودًا إضافيًا من المعلم خاصة في حالة عدم : ومنها

معرفته بالحاسوب وأيضا عدم قناعته في استخدامه، ولذلك البد من نشر الوعي بأهمية ملف 
اإلنجاز اإللكتروني من أجل التغلب على معوقات استخدامها، مع ضرورة اعتماد الجهات 

 .الرسمية القائمة على إدارة العملية التعليمية على ملف اإلنجاز اإللكتروني كأداة تقويمية

 

 

 نصوص كتابية

 روابط ومواقع

 عروض تقديمية

 مقاطع فيديو

 صور ثابتة متحركة

 ملفات صوت

 محتويات ملف اإلنجاز اإللكترونيأشكال تخزين (: 1.1)شكل 
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 :ملف اإلنجاز اإللكتروني قنوات نشر
األكثر انتشارًا لنشر ملف اإلنجاز  ينبأن الخيار ( 61: 4112)ولورينز  حدد قسطنطينو

واإلنترنت، حيث يمكن الوصول إلى ملف اإلنجاز ( CD)اإللكتروني هما اإلسطوانة المدمجة 
 .والمؤسس على االنترنت في أي وقت ومن قبل أي شخص عند توفر خط لإلنترنت لديه

بأن الستخدام اإلسطوانة المدمجة مزايا واضحة كوسيط ( 010: 4100)وذكر جابر        
لتخزين ملف اإلنجاز اإللكتروني حيث يمكن أن يضاف إليها مقادير كبيرة من البيانات، ويمكن 
أن تسترجع من عليها بسهولة، ويمكن تخزين ملفات فيديو لمشروعات معينة، واألهم من ذلك 

 .دون الحاجة إلى حيز إضافي للخزن اً سطوانة يكون صغير بأن حجم اإل

ملف اإلنجاز اإللكتروني حسب اإلمكانات المتاحة بأكثر من وترى الباحثة إمكانية نشر         
طريقة،  حيث يمكن تداول ملف اإلنجاز اإللكتروني من خالل أي وسيط متنقل، كما يمكن نشر 
ملف اإلنجاز اإللكتروني على شبكة اإلنترنت مما يتيح الفرصة ألي شخص بالوصول إليه، 

مع بعض األشخاص فقط من خالل مشاركته ملف اإلنجاز اإللكتروني  مشاركةويمكن أيضا 
معهم، مع إمكانية نشر ملف اإلنجاز اإللكتروني على موقع اليوتيوب كمقطع فيديو يبرز من 
خالله أهم أقسام الملف ويمتاز بعرض جميع محتويات ملف اإلنجاز اإللكتروني بمدة زمنية 

 . قصيرة

 :معايير تصميم ملفات اإلنجاز اإللكترونية
لضروري وجود معايير خاصة لتصميم ملف اإلنجاز اإللكتروني، حيث ذكرها شاكر من ا      

 :كالتالي*( 4111)أبو علي 

  أن يتناسـب تصميم ملف اإلنجاز اإللكتروني مع خـــصائص الطلبة المعلمين
حتياجاتهم   .وا 

  أن يتوافق ملف اإلنجاز اإللكتروني مع اإلمكانيات المادية والبرمجيات الحاسوبية
 .المتوفرة

 أن تتميز واجهة تفاعل ملف اإلنجاز اإللكتروني بجودة التصميم. 
  بسهولة االستخدام ملف اإلنجاز اإللكترونيأن يتميز .  
 أن يتميز ملف اإلنجاز اإللكتروني بسهولة التجوال والتنقل بداخله. 
 أن يتوفر فى ملف اإلنجاز اإللكتروني صالحيات مختلفة للمستخدمين.  
 ملف اإلنجاز اإللكتروني مع جميع بيانات التقويم الشامل أن يتعامل. 
 أن يوفر ملف اإلنجاز اإللكتروني إجراء تعديالت علي جميع عناصر التقويم الشامل. 
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تختلف تبعا للقناة التي يتم نشره  معايير تصميم ملف اإلنجاز اإللكترونيوترى الباحثة أن   
المشتركة مثل وجود صفحات رئيسية، والتناسق بين من خاللها، بالرغم من وجود بعض المعايير 

لون الخلفية ولون النص المكتوب، وأن يتضمن محتوى ملف اإلنجاز اإللكتروني جميع األنشطة 
وأن يتم التوزيع بشكل متناسق بينها، وأن ( نص، صورة، صوت، فيديو)واألعمال بصيغ مختلفة 

 . يتم التأكد من صحة االرتباطات التشعبية إن وجدت
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة

 
 .الدراسات التي تناولت البرامج التدريبية: المحور األول
 .الدراسات التي تناولت ملف اإلنجاز الورقي: المحور الثاني
 .الدراسات التي تناولت ملف اإلنجاز اإللكتروني: المحور الثالث
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة

يتضمن هذا الفصل عرضًا للدراسات السابقة التي تتعلق بموضوع الدراسة الحالية، وقد 
فيتعلق بالدراسات السابقة : أما المحور األول: قّسمت الباحثة الدراسات السابقة إلى ثالثة محاور

وهي الدراسات التي تناولت ملف اإلنجاز : أما المحور الثاني. التي تناولت البرامج التدريبية
وتم التعليق وهي الدراسات التي تناولت ملف اإلنجاز اإللكتروني، : أما المحور الثالث. الورقي

تناول فيه تحلياًل للدراسات السابقة المتضمنة فيه من حيث الهدف لكل ي على كل محور بحيث
بتعليق  دراسة، ومنهجها، وأدواتها، وعينتها، ونتائجها، ثم أعقبتها الباحثة في نهاية الفصل الحالي
 .عام على الدراسات السابقة، وتوضيح مدى استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة

 :الدراسات التي تناولت البرامج التدريبية: المحور األول

 (:1113)أبو خطوة  دراسة .1
فاعلية برنامج مقترح قائم على التدريب اإللكتروني  هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن

وقد استخدم الباحث  التدريس،عن بعد في تنمية مهارات التعليم اإللكتروني لدى أعضاء هيئة 
 ًا من أعضاءعضو  (08)المنهج شبه التجريبي ذي المجموعة الواحدة، وتكونت عينة البحث من 

لدراسة أداتين هما؛ اختبار تحصيل الجانب ، وتضمنت االتدريس في الجامعة الخليجيةهيئة 
المعرفي واختبار الجانب األدائي، حيث أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية 

بين متوسطي درجات التطبيقين القبلي والبعدي ألدوات قياس مهارات  1.10 ≥عند مستوى 
لتطبيق البعدي؛ مما يؤكد فاعلية ، وذلك لصالح االتدريسلدى أعضاء هيئة التعليم اإللكتروني 

التدريب اإللكتروني عن بعد في تنمية مهارات التعليم اإللكتروني لدى أعضاء هيئة التدريس، 
وأوصى الباحث بضرورة توفير المواد التدريبية بشكل مستمر في صورة إلكترونية عند تصميم 

تجمع بين التفاعل المتزامن  البرامج التدريبية عن بعد وأيضًا ضرورة استخدام وسائط متنوعة
 .وغير المتزامن في التدريب

  (:1113)دراسة الباز  .1
في  4.1فعالية برنامج تدريبي قائم على تقنيات الويب  الكشف عنهدفت هذه الدراسة إلى  

، وقد استخدم ثناء الخدمةأتنمية مهارات التدريس االلكتروني واالتجاه نحوه لدى معلمي العلوم 
عداد البرنامج  الباحث المنهج الوصفي التحليلي لوصف األدبيات ذات الصلة بمشكلة الدراسة وا 
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كما استخدم المنهج شبه التجريبي لقياس فعالية البرنامج التدريبي في تنمية  ،التدريبي المقترح
معلمًا من محافظة ( 41) من دراسةوتكونت عينة ال مهارات التدريس والتحصيل واالتجاه نحوه،

قائمة مهارات التدريس اإللكتروني واختبار تحصيل وبطاقة  مثلت أدوات الدراسة فيوت، بورسعيد
فعالية البرنامج التدريبي في تنمية التحصيل  ، وتوصلت الدراسة إلىالتقويم الذاتي ومقياس االتجاه

التربوية وتنمية مهارات التدريس اإللكتروني لدى معلمي العلوم وأيضًا تنمية اتجاهات  للمعارف
بضرورة تدريب الطالب المعلمين بكليات التربية على مهارات ، وأوصت الدراسة لمعلمينا

 .التدريس اإللكتروني

 (:1111) إبراهيمدراسة  .3
مقترح لتنمية كفايات استخدام أدوات الجيل الثاني برنامج تدريبي هدفت هذه الدراسة إلى بناء 

وقد استخدم الباحث المنهج ، للتعليم اإللكتروني في تعليم العلوم و تعلمها لدى الطالب المعلمين
وتكونت عينة  الوصفي إلعداد قائمة الكفايات، والمنهج التجريبي تصميم المجموعة الواحدة،

تمثلت أدوات الدراسة ب كلية التربية بجامعة سوهاج، و طالبًا وطالبة من طال( 41)الدراسة من 
في اختبار للتحصيل المعرفي وبطاقة مالحظة للمهارات ومقياس لالتجاه نحو استخدام أدوات 
الجيل الثاني للتعليم اإللكتروني، وتوصلت الدراسة إلى أن البرنامج التدريبي المقترح له تأثير 

لمهارات واالتجاه نحو استخدام أدوات الجيل الثاني للتعليم إيجابي في تنمية التحصيل المعرفي وا
، كما تبين من نتائج الدراسة أن لدى الطالب المعلميناإللكتروني في تعليم العلوم وتعلمها 

المتعلقة ( المعرفية والمهارية والوجدانية)للبرنامج التدريبي المقترح فاعلية في تنمية الكفايات 
، لدى الطالب المعلمينثاني للتعليم اإللكتروني في تعليم العلوم وتعلمها باستخدام أدوات الجيل ال

وأوصت الدراسة بالعمل على تحسين األداء التدريسي للطلبة المعلمين من خالل تدريبيهم على 
استخدام أدوات الجيل الثاني للتعليم اإللكتروني، واقترح الباحث إجراء بحوث تتناول إعداد برامج 

 . ية كفايات استخدام أدوات الجيل الثاني للتعليم اإللكتروني في تخصصات أخرىتدريبية لتنم

 :(1111) الغول راسةد .4
التعلم فعالية برنامج تدريبي إلكتروني قائم على  الكشف عن هدفت هذه الدراسة إلى 

التشاركي في تنمية مهارات استخدام خدمات الجيل الثاني للويب لدى معاوني أعضاء هيئة 
وتكونت عينة  ،الوصفي التحليلي والمنهج التجريبي المنهج ةالباحث توقد استخدم، التدريس

وتمثلت  ،بكلية التربية بجامعة المنصورة معاوني أعضاء هيئة التدريسمن ( 41) الدراسة من
اختبار تحصيلي يقيس الجوانب المعرفية لمهارات استخدام بعض خدمات  ت الدراسة فيأدوا

 وتوصلت الدراسة إلىالجيل الثاني للويب، وبطاقة مالحظة لقياس الجانب األدائي للمهارات، 

http://ntdc.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=381769
http://ntdc.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=381769
http://ntdc.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=381769
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http://ntdc.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=602305
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، فعالية البرنامج في إكساب عينة الدراسة الجوانب المعرفية والمهارات التي تضمنها البرنامج
 .باالستفادة من قائمة المعايير التي تم وضعها لتصميم البرامج التدريبية الدراسةوأوصت 

 (Fong, Por & Ai: 2012)دراسة فونج وبور واي  .5
هدفت الدراسة إلى الكشف عن تأثير المحاكاة المتعددة على التحصيل ومستويات مختلفة 

ماليزيا، حيث قام الباحثون من القلق لدى الطالب في مساق االحتماالت بالرياضيات بجامعات 
، وتكونت عينة (عرض المحاكاة المتعددة، عرض المحاكاة الفردي)بتصميم البرنامج بطريقتين 

طالبًا من طلبة الرياضيات، وأظهرت الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا بين ( 71)الدراسة من 
الثانية، كذلك بينت الدراسة طريقة المحاكاة المتعددة وطريقة المحاكاة الفردية لصالح الطريقة 

 .وجود عالقة طردية بين درجات الطلبة ومستوى القلق

 (:1111)دراسة عماشة  .1
( تقنية)تصميم برنامج تدريبي قائم على التكامل بين تكنولوجيا هدفت هذه الدراسة إلى 

وفاعليته في تنمية بعض مهارات وشبكات الخدمات االجتماعية ( البودكاستينج)بث الوسائط 
وقد استخدم ، استخدام التطبيقات التعليمية للويب لدى معلمي التعليم العام واتجاهاتهم نحوها

، والمنهج التجريبي في الكشف البرنامج التدريبي المقترحإلعداد  الوصفي التحليلي الباحث المنهج
معلمًا من معلمي التعليم ( 48) وتكونت عينة الدراسة منعن فاعلية البرنامج التدريبي المقترح، 

وتمثلت أدوات في منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية، ( ثانوي -إعدادي  –ابتدائي )العام 
لبعض  تحصيل الجانب المعرفي واختبار األداء وبطاقة تقييم الجانب األدائي اختبار الدراسة في

تقنية بث الوسائط استخدام التطبيقات التعليمية للويب، ومقياس اتجاه نحو استخدام  مهارات
فاعلية البرنامج المقترح في  وتوصلت الدراسة إلى، وشبكات الخدمات االجتماعية( البودكاستينج)

استخدام التطبيقات التعليمية للويب، وفي  لبعض مهاراتلمعرفي والجانب األدائي تنمية الجانب ا
باالعتماد على برامج التدريب عن بعد مع  وأوصت الدراسةتنمية اتجاه معلمي التعليم العام، 

 .ضرورة تطوير البرامج التدريبية وتشجيع المعلمين على االلتحاق بمثل هذه البرامج

 :(1111)دراسة العجرمي  .7
المهنية لطلبة معلمي  هدفت هذه الدراسة إلى بناء برنامج تدريبي مقترح لتطوير الكفايات

من خالل ، (4118) غزة في ضوء إستراتيجية إعداد المعلمين -التعليم األساسي بجامعة األزهر
احث بإعداد اختبار تحصيلي وبطاقة استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وشبه التجريبي، وقام الب

 اً طالب( 61)ة الدراسة على عين اً أسبوع( 42)مالحظة، وبناء البرنامج التدريبي المطبق في فترة 
ة أيضا على نفس العدد من الطلبة، وطالبة في المجموعة التجريبية، واشتملت المجموعة الضابط
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 ذكور،)تدريبي المقترح لدى أفراد العينة برز نتائج الدراسة وجود فعالية للبرنامج الوكان من أ
 من والتخلص المعلمين الطلبة تدريب في حديثة طرق تبني ، وأوصى الباحث بضرورة(إناث
 . التقليدية الطرق

 (:1111)دراسة الحولي  .9
البرامج  تصميم مهارة لتنمية الكفايات على قائم برنامج إعداد إلى الدراسة هذه هدفت
، المقترح البرنامج لبناء البنائي المنهج الباحثحيث اتبع ، التكنولوجيا معلمي لدى التعليمية

 من دراسةعينة ال وتكونت المجموعة، نفس والبعدي على القبلي التطبيق ذو التجريبي المنهجو 
اختبار تحصيلي،  في دراسةأدوات ال وتمثلتبطريقة قصديه،  تم اختيارهم  ومعلمة اً معلم  (20)

 ذات فروق وقد أشارت النتائج إلى أنه توجد، التعليمية البرامج تصميم بطاقة مالحظة لمهارةو 
متوسط درجات معلمي التكنولوجيا في المعرفة العلمية والمهارة العملية  بين إحصائية داللة

، وأظهرت النتائج أيضا أن التعليمية قبل إجراء التجربة وبعدها لصالح البرنامج البرامج لتصميم
والمهارات العملية لتصميم البرامج التعليمية لدى للبرنامج أثر كبير في تحسين المعرفة العلمية 

ى الباحث بضرورة تبني طرق حديثة في تدريب المعلمين وتوظيف أوصمعلمي التكنولوجيا، و 
التكنولوجيا الحديثة في التدريب، وكذلك إجراء العديد من الدورات التدريبية في مجال تصميم 

 لرفع والمهاري المعرفي المجال في لمعلمي التكنولوجيا المهني بالنمو البرامج التعليمية، واالهتمام
 .بهم واالرتقاء مستواهم

 (:ه1418)دراسة الحميري  .8
 على العلوم معلمي لتدريب مقترح لكترونيإ برنامج أثرهدفت هذه الدراسة إلى معرفة 

التجريبي، وتكونت عينة الدراسة  حيث اتبع الباحث المنهج، الحديثة التدريس استراتيجيات بعض
 معلماً ( 74)معلما للعلوم تم اختيارهم عشوائيا ومن ثم تم تقسيمهم إلى مجموعتين ( 041)من 

في المجموعة الضابطة تدربوا  معلماً ( 66)في المجموعة التجريبية جرى تدريبهم إلكترونيا و
لدراسة في اختبار تحصيلي ومقياس ، وتمثلت أدوات ااً يوم( 46)ذاتيا، حيث استمر التدريب لمدة 

 لكترونياإل للبرنامج كبيًرا أثًرااتجاه نحو التدريب اإللكتروني، وكان من أهم نتائج الدراسة وجود 
 أيضاً  النتائج دلت، و لكترونياإل التدريب نحو متهاتجاها تحسين وفي المتدربين تحصيل زيادة في
 التدريب نحو التجريبية موعةلمجا أفراد اتجاهات بين دالة موجبة ارتباطيه عالقة وجود على
 بعدد الباحث وأوصى البعدي، التطبيق في الكلي التحصيلي االختبار في متهودرجا لكترونياإل
 مراعاة يتم أن على الخدمة أثناء للمعلمين لكترونيةإ تدريبية برامج تقديم أهمها من التوصيات من

 .البرامج تصميم عند همخصائص و للمتدربين الفعلية االحتياجات
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 (:ه 1419)دراسة الحرقان  .11
فعالية برنامج تدريبي مقترح لتنمية كفايات تكنولوجيا معرفة هدفت هذه الدراسة إلى   

على عينة شبه التجريبي  وقد استخدم الباحث المنهج ،لدى أمناء مراكز مصادر التعلمالتعليم 
بتطبيق استبانة مدى امتالك وقام الباحث  ،التعلمأمين مركز مصادر ( 41)الدراسة المكونة من 

 على العينة قبل البرنامج وبعده، كما قام بإعداد البرنامج التدريبي المقترح، لدراسةالكفايات كأداة ل
حيث توصلت الدراسة إلى وجود أثر للبرنامج التدريبي لتنمية كفايات تكنولوجيا التعليم، وتوصى 

اصيين في مجال تكنولوجيا التعليم والعمل على تكثيف عدد البرامج الدراسة بتوفير مدربين اختص
 . التدريبية الخاصة بأمناء مراكز مصادر التعلم

 (:1118)دراسة أبو سويرح  .11
 ضوء في التعليمي التصميم على قائم تدريبي برنامج بناء إلى الدراسة هذه هدفت
 لدى التكنولوجية المهارات بعض تنمية في التدريبي البرنامج أثر وقياس التدريبية، االحتياجات

، وقام الباحث بإعداد قائمة بالمهارات التكنولوجية الواجب توافرها لدى معلمي التكنولوجيا معلمي
التكنولوجيا، ومن ثم حول القائمة لتصبح استبانه لتحديد االحتياجات التدريبية، واستخدم اختبار 

ث المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج البنائي تحصيلي وكذلك بطاقة مالحظة، واستخدم الباح
،  كما استخدم المنهج التجريبي، حيث تم تطبيق "كمب"لبناء البرنامج التدريبي باستخدام نموذج 
معلمًا ومعلمة، وأظهرت نتائج الدراسة وجود جدوى ( 08)البرنامج التدريبي على عينة مكونة من 
صميم التعليمي في ضوء االحتياجات التدريبية لتنمية لتطبيق البرنامج التدريبي القائم على الت

بعض المهارات التكنولوجية، حيث أوصى الباحث بضرورة بناء البرامج التعليمية والتدريبية وفق 
االحتياجات التدريبية لدى الفئات المستهدفة، واقترح الباحث ضرورة إجراء دراسات جديدة ببناء 

مهارات في ضوء احتياجات المعلمين التدريبية وواقع المجتمع برامج تدريبية وتعليمية لتنمية ال
 . ومتطلبات وتحديات العصر

 (:1118)دراسة الوحيدي  .11
معرفة أثر برنامج مقترح في ضوء الكفايات اإللكترونية الكتساب  هدفت هذه الدراسة إلى

 ةالباحث تاستخدم، وقد في الجامعة اإلسالمية بعض مهاراتها لدى طالبات تكنولوجيا التعليم
البنائي لبناء البرنامج، والمنهج التجريبي لفحص أثر البرنامج، والمنهج الوصفي لتفسير المنهج 

طالبة يدرسن مساق كمبيوتر تعليمي في الجامعة ( 44) ، وتكونت عينة الدراسة مننتائج البحث
ية وبطاقة مالحظة اختبار تحصيلي للمعرفة العلم، وتمثلت أدوات الدراسة في بغزة اإلسالمية
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، فعالية البرنامج المقترح في عملية التدريس، وتوصلت الدراسة إلى لمهارات التعليم االلكتروني
 .بضرورة االهتمام بتدريب طالب الجامعات على التطبيقات الحديثة للتكنولوجياوأوصت الدراسة 

 (:1118)دراسة عبد العاطى وعبد العاطى  .13
فاعلية برنامج تدريبي مقترح في تنمية بعض مهارات  عنهدفت هذه الدراسة إلى الكشف 

لدى طالب الدبلوم المهنية واتجاهاتهم " موودل"إدارة المحتوى اإللكتروني باستخدام منظومة 
والمنهج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة  المنهج الوصفي التحليلي انوقد استخدم الباحث، نحوها
جيا التعليم بكلية التربية جامعة اإلسكندرية تم اختيارهم طالبًا وطالبة تخصص تكنولو ( 11)من 

بصورة قصدية، وتمثلت أدوات الدراسة في اختبار تحصيل الجانب المعرفي واختبار األداء 
، ومقياس اتجاه نحو moodleلبعض مهارات إدارة المحتوى اإللكتروني باستخدام منظومة 

بين  1.11 ≥، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى moodleاستخدام 
متوسطي درجات طالب الدبلوم المهنية في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار تحصيل الجانب 
المعرفي وأيضًا لبطاقة تقييم الجانب األدائي لبعض مهارات إدارة المحتوى اإللكتروني باستخدام 

، كما أن المقترح التدريبي ويعزى ذلك إلى البرنامج ح التطبيق البعديلصال moodleمنظومة 
، وأوصت moodleالبرنامج التدريبي كان له أثر دال في تنمية اتجاه الطلبة نحو استخدام 

الدراسة بضرورة توفير الوقت الكافي للتدريب وتوفير عدد كاف من المدربين، واقترحت الدراسة 
ج مقترح في تنمية بعض مهارات إدارة المحتوى لدى طلبة الدبلوم إجراء دراسة فاعلية برنام
 . المهنية واتجاهاتهم نحوها

 (:1119)دراسة أبو حجر  .14
أثر برنامج قائم على الكفاءات في تنمية بعض  معرفةبناء و  هذه الدراسة إلىهدفت   

وقد استخدمت الباحثة المنهج ، المهارات التكنولوجية لدى الطالبة المعلمة في الجامعة اإلسالمية
طالبة من طالبات قسم ( 42)البنائي والتجريبي والمنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من 

وتمثلت أداة الدراسة في بطاقة المالحظة التي تحتوي على العلوم التطبيقية وتكنولوجيا التعليم، 
في تنمية بعض رنامج المقترح مهارة موزعة على بعدين، وتوصلت الدراسة إلى فاعلية الب( 40)

لبناء برامج قائمة على  إجراء دراسة الطالبة المعلمة، واقترحت الباحثةلدى  المهارات التكنولوجية
 .الكفاءات لتنمية مهارات تدريس التكنولوجيا مثل مهارة التطبيق العملي

 (:1119)دراسة الشاعر  .15
دخل عالمية التصميم للمقررات أثر برنامج تدريبي عن م معرفة هذه الدراسة إلىهدفت 

نتاج المقررات اإلاإل لكترونية لدى المصممين لكترونية على معرفة مبادئه واستخدامه في تصميم وا 
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التطويري لتطوير البرنامج  المنهج ةالباحث توقد استخدم، لكترونيالتعليميين بمراكز التعليم اإل
جميع أفراد المجتمع األصلي وعددهم  منوتكونت عينة الدراسة التدريبي، والمنهج التجريبي، 

وتمثلت بالجامعات المصرية،  لكترونيةإنتاج المقررات اإلمن المصممين التعليميين بمراكز ( 01)
إمكانية تدريب  وتوصلت الدراسة إلىاختبار معرفي، وبطاقة تقويم منتج،  أدوات الدراسة في

بضرورة تبني  وأوصت الدراسة، "معالمية التصمي"المصممين التعليميين على مبادئ مدخل 
في برامج تدريب المصممين التعليميين، وضرورة التوسع في عقد " عالمية التصميم"مدخل 

الدورات التدريبية للمتخصصين وغير المتخصصين في تكنولوجيا التعليم أثناء الخدمة لمواكبة 
 .إلينا كل يوم بالجديدالمستحدثات في تكنولوجيا التعليم واالتجاهات العالمية التي تأتي 

 (:1117)دراسة عابد  .11
فاعلية برنامج مقترح في تنمية مهارة البرمجة لدى هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على   

، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لتحليل الوحدة الدراسية معلمي التكنولوجيا بغزة
عداد قائمة المهارات، كما استخدم المنهج البنائي لبناء البرنامج التدريبي المقترح، فيما استخدم  وا 

معلمًا ( 41)على عينة الدراسة المكونة من  فاعلية البرنامج المقترحالمنهج التجريبي لمعرفة 
قام الباحث بإعداد أدوات الدراسة وهي اختبار معرفي لقياس مستوى اكتساب ومعلمة، و 

المعلومات العلمية، وبطاقة مالحظة لقياس مستوى المهارة العملية، واستخدم الباحث اختبار 
ويلكوكسون لعينتين مرتبطتين وذلك للتعرف على داللة الفروق في تنمية المهارات بين التطبيق 

عينة الدراسة، وكان من أهم نتائج هذه الدراسة وجود فروق ذات داللة  القبلي والبعدي على
إحصائية في مستوى اكتساب المعلومات العلمية والمهارة العملية بين التطبيق القبلي والبعدي 
لصالح التطبيق البعدي ويعزى ذلك إلى البرنامج المقترح، وقد أوصت الدراسة بضرورة توظيف 

 .التدريب التكنولوجيا الحديثة في

 :التعقيب على دراسات المحور األول

 :من خالل عرض دراسات المحور األول يمكن حصر التعليقات عليها على النحو التالي
 :بالنسبة لألهداف (1

الكشف عن فاعلية برنامج في تنمية الجانب المعرفي والجانب  هدفت بعض الدراسات إلى -
دراسة عماشة ، (4104)دراسة إبراهيم ، (4104)الباز  األدائي واالتجاه للعينة مثل دراسة

 .(4111)دراسة عبد العاطى وعبد العاطى ، (4100)
المهارات العملية والمعرفة  الكشف عن فاعلية برنامج في تنمية هدفت بعض الدراسات إلى -

دراسة العجرمي ، (4104)دراسة الغول ، (4104)دراسة أبو خطوة العلمية مثل 
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دراسة الوحيدي ، (4111)دراسة أبو سويرح ، (4101)الحولي  دراسة، (4100)
 .(4117)دراسة عابد ، (4111)

معرفة أثر برنامج على تنمية التحصيل واالتجاه لدى العينة  هدفت بعض الدراسات إلى -
 .(ه0241)دراسة الحميري مثل 

جية مثل المهارات التكنولو  الكشف عن فاعلية برنامج في تنمية هدفت بعض الدراسات إلى -
 .(4118)دراسة أبو حجر 

الكشف عن فاعلية برنامج في تنمية كفايات تكنولوجيا التعليم  هدفت بعض الدراسات إلى -
 .(ه0248)الحرقان مثل دراسة 

 :أما بالنسبة للدراسة الحالية فقد هدفت إلى
نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني  بيان فاعلية برنامج تدريبي في تنمية مهارات تصميم وا 

 .واالتجاه نحوه لدى طالبات كلية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة
دراسة عماشة ، (4104)دراسة إبراهيم ، (4104)الباز دراسة  مع كون متفقةتوهي بهذا 

الحميري ، واختلفت مع دراسة (4111)دراسة عبد العاطى وعبد العاطى ، (4100)
 .(ه0241)

 :بالنسبة للمنهج المتبع (1
دراسة ، (4104)دراسة أبو خطوة مثل  التجريبي شبه الدراسات المنهجاستخدمت بعض  -

 .(ه 0248)الحرقان 
لمجموعة المنهج شبه التجريبي و المنهج الوصفي التحليلي  استخدمت بعض الدراسات -

 .(4104)الباز  دراسةمثل واحدة 
لمجموعة  المنهج شبه التجريبيو المنهج الوصفي التحليلي  استخدمت بعض الدراسات -

 .(4100)دراسة العجرمي مثل  ضابطة وأخرى تجريبيبة
دراسة الغول الوصفي التحليلي والمنهج التجريبي مثل  استخدمت بعض الدراسات المنهج -

دراسة عبد العاطى ، (4111)دراسة أبو سويرح ، (4100)دراسة عماشة ، (4104)
 .(4117)دراسة عابد ، (4111)وعبد العاطى 

دراسة إبراهيم  المنهج التجريبي لمجموعة واحدة مثلاستخدمت بعض الدراسات  -
دراسة أبو حجر ، (4111)دراسة الوحيدي ، (4101)دراسة الحولي ، (4104)
دراسة الحميري  المنهج التجريبي لمجموعتين مثلاستخدمت بعض الدراسات ، و (4118)
 .(ه0241)
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دراسة الشاعر  لمنهج التطويري مثلالمنهج التجريبي وااستخدمت بعض الدراسات  -
(4118). 

دراسة أبو خطوة وهي بهذا تتفق مع  أما الدراسة الحالية فقد اتبعت المنهج شبه التجريبي
التي اتبعت  (ه0241)الحميري ، وتختلف مع دراسة (ه 0248)دراسة الحرقان ، (4104)

 .المنهج التجريبي ذو تصميم المجموعتين
مع جميع الدراسات السابقة في اتباع المنهج البنائي من أجل بناء اتفقت الدراسة الحالية كما 

 .التي اعتمدت المنهج التطويري (4118)الشاعر البرنامج التدريبي المقترح باستثناء دراسة 

 :بالنسبة للعينة (3
 :اختلفت الدراسات في اختيار العينة طبقًا لمتغيرات الدراسة ومكانها، كاآلتي

دراسة ، (4104)دراسة إبراهيم مثل  طلبة الجامعاتبعض الدراسات اختارت عينة من  -
دراسة عبد العاطى وعبد العاطى ، (4111)دراسة الوحيدي ، (4100)العجرمي 

 .(4118)دراسة أبو حجر ، (4111)
دراسة عماشة  ،(4104)دراسة الباز  بعض الدراسات اختارت عينة من المعلمين مثل -

دراسة أبو سويرح ، (ه0241)دراسة الحميري ، (4101)دراسة الحولي ، (4100)
 .(4117)دراسة عابد ، (4111)

دراسة أبو خطوة  مثل أعضاء هيئة التدريسبعض الدراسات اختارت عينة من  -
دراسة  مثل أعضاء هيئة التدريس معاوني بعض الدراسات اختارت عينة منو ، (4104)

 .(4104)الغول 
، (4118)دراسة الشاعر المصممين التعليميين مثل  اختارت عينة منبعض الدراسات  -

دراسة الحرقان أمناء مركز مصادر التعلم مثل  بعض الدراسات اختارت عينة منو 
 .(ه 0248)

من طالبات كلية التربية بالجامعة اإلسالمية  أما بالنسبة للدراسة الحالية فقد اختارت عينتها
 .بغزة، وهي بذلك تتفق مع الدراسات التي اختارت العينة من طلبة الجامعات

 :بالنسبة لألدوات (4
 :تنوعت أدوات الدراسة المستخدمة في كل دراسة تبعًا لمتغيراتها، كما يأتي

ثالث أدوات؛ اختبار معرفي، ومقياس اتجاه، وبطاقة مالحظة  بعض الدراسات استخدمت -
، (4111)دراسة عبد العاطى وعبد العاطى ، (4104)دراسة إبراهيم للمهارات مثل  

 .(4100)دراسة عماشة ، (4104)دراسة الباز 
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أداتين هما؛ اختبار يقيس الجوانب المعرفية، وبطاقة مالحظة  بعض الدراسات استخدمت -
، (4104)دراسة الغول ، (4104)دراسة أبو خطوة لقياس الجانب األدائي للمهارات مثل 

دراسة ، (4111)دراسة أبو سويرح ، (4101)دراسة الحولي ، (4100)دراسة العجرمي 
 .(4117)دراسة عابد ، (4111)الوحيدي 

 .استخدمت أداتين هما؛ اختبار معرفي وبطاقة تقويم منتج (4118)دراسة الشاعر  -
دراسة ؛ بطاقة مالحظة، ومقياس اتجاه مثل أداتين هما بعض الدراسات استخدمت -

 .(ه0241)الحميري 
 .استخدمت بطاقة مالحظة (4118)دراسة أبو حجر  -
 .استخدمت استبانة (ه 0248)دراسة الحرقان  -

اختبار معرفي، وبطاقة مالحظة لمهارات  :فقد استخدمت األدواتأما بالنسبة للدراسة الحالية 
نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني، ومقياس اتجاه نحو ملف اإلنجاز اإللكتروني، وبذلك  تصميم وا 

دراسة الباز ، (4111)دراسة عبد العاطى وعبد العاطى ، (4104)دراسة إبراهيم تتفق مع 
التي استخدمت  (ه 0248)دراسة الحرقان ، وتختلف مع (4100)دراسة عماشة ، (4104)

 .التي استخدمت بطاقة تقويم منتج (4118)دراسة الشاعر ، وكذلك تختلف مع استبانة

 :بالنسبة للنتائج (5
جميع الدراسات التي هدفت إلى الكشف عن فعالية برنامج تدريبي في تنمية المهارات التي  -

بين متوسط درجات العينة في  أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تضمنها البرنامج
إلى  الدراسات توصلت المهارة العملية قبل إجراء التجربة وبعدها لصالح البرنامج، وبالتالي

 .فعالية البرنامج التدريبي في تنمية المهارات التي تضمنها البرنامج
تدريبي مقترح لتنمية كفايات تكنولوجية أسفرت الدراسات التي هدفت إلى معرفة أثر برنامج  -

 .عن وجود أثر للبرنامج التدريبي في تنمية الكفايات التكنولوجية
 لتدريب مقترح لكترونيإ برنامج أثرإلى معرفة  التي هدفت (ه0241)دراسة الحميري  -

 للبرنامج كبيًرا أثًراوجود  تأكدت منالحديثة التدريس استراتيجيات بعض على العلوم معلمي
، لكترونياإل التدريب نحو متهاتجاها تحسين وفي المتدربين تحصيل زيادة في لكترونياإل
 موعةلمجا أفراد اتجاهات بين دالة موجبة ارتباطيه عالقة وجود على أيضاً  النتائج دلتو 

 التطبيق في الكلي التحصيلي االختبار في متهودرجا لكترونياإل التدريب نحو التجريبية
 .البعدي

خلصت إلى وجود فعالية للبرنامج التدريبي المقترح لدى العينة،  (4100)دراسة العجرمي  -
 (.0.4)كما تحقق معدل معامل الكسب لبالك أكبر من 
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 :ما أفادته الدراسة الحالية من الدراسات السابقة
 :استفادت الباحثة من دراسات المحور األول

 .التدريبيةبناء اإلطار النظري الخاص بالبرامج  .0
 .اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة .4
 .مقارنة النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة .4
 .المساهمة في تفسير النتائج وتحليلها .2
 .المنهج البحثي واألدوات .1
 .خطوات بناء البرنامج التدريبي المقترح .6
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 :اإلنجاز الورقيالدراسات التي تناولت ملف : المحور الثاني

 (:1113)دراسة النمري  .1
أداء  في تقويم (البورتفليو)واقع استخدام ملف اإلنجاز الكشف عن  هدفت هذه الدراسة إلى

وتكونت الوصفي،  المنهج ةالباحث توقد استخدم، معلمات اللغة العربية في العاصمة المقدسة
معلمة للغة العربية في المرحلة الثانوية تم اختيارهن بطريقة عشوائية ( 014) عينة الدراسة من

وتوصلت االستبانة،  الدراسة في وتمثلت أداةمشرفة تربوية من مكة المكرمة، ( 40)طبقية، و
وجود فروق دالة إحصائيا بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول تقدير درجة أهمية  الدراسة إلى
علمة اللغة العربية باستخدام ملف اإلنجاز وحول تقدير درجة استخدامه، ودرجة تقويم أداء م

الصعوبات التي تواجه استخدامه؛ لصالح المشرفات التربويات، وذوات الخبرة األكثر، واللواتي 
باالنتقال من أساليب التقويم التقليدية في  وأوصت الدراسةحصلن على دورتين تدريبيتين أو أكثر، 

اء معلمة اللغة العربية إلى أساليب أصيلة باستخدام ملفات اإلنجاز، واستخدام ملفات تقويم أد
ة إجراء العديد من الدراسات البحثية حول الباحث تواقترحاإلنجاز اإللكترونية في تقويم األداء، 

 .تطوير ملفات اإلنجاز

 (:1111)دراسة عمر وأخريات  .1
ملف اإلنجاز في المرحلتين االبتدائية واقع تطبيق تقصي هدفت هذه الدراسة إلى  

 ، وتكونت عينة الدراسة منالوصفي وقد استخدمت الباحثات المنهج، والمتوسطة بمدينة الرياض
، معلمة من معلمات المرحلتين االبتدائية والمتوسطة تخصص الرياضيات والعلوم (411)

راء المعلمات حول واقع تطبيق الستطالع آ لدراسة قامت الباحثات بإعداد استبانةولتحقيق هدف ا
اتفاق المعلمات على أهمية ملف اإلنجاز وخاصة في وتوصلت الدراسة إلى  ملف اإلنجاز،

، التقييم، كما أثبتت نتائج الدراسة عدم إلمام بعض المعلمات بكيفية استخدام ملف اإلنجاز
ية منه، اإلنجاز والغا يق ملفترتبط بتطب" نظرية وتطبيقية"وأوصت الدراسة بعقد دورات تدريبية 

واقترحت الدراسة إجراء دراسات تجريبية لمعرفة أثر استخدام ملف اإلنجاز على مستوى تحصيل 
 .الطالبات

 (:1111)دراسة عفيفي  .3
وعالقته ( نجازملف اإل)ستخدام نظام البورتفوليو ئد اعا معرفة هدفت هذه الدراسة إلى

 توقد استخدم، بالتحصيل الدراسي لدى جماعات الطالب بالمدارس في ضوء الجودة الشاملة
المسح االجتماعي الشامل للمدرسين والطالب بالمدارس االبتدائية والثانوية  منهج ةالباحث

وتمثلت أدوات  ،اً مدرس( 011)و اً طالب( 411) وتكونت عينة الدراسة منبمحافظة حلوان، 
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أن العائد  وتوصلت الدراسة إلى، (بالمدرسين والطالب)خاصة  استمارتين استبانة الدراسة في
الملموس من استخدام نظام التقويم بالبورتفوليو تتحدد استجابته تبعًا ألهميته من وجهة نظر 

كثيرة تواجه أعضاء هيئة التدريس بالمدارس المبحوثين، كما أظهرت النتائج أن هناك صعوبات 
 .أثناء تدريس المقررات وتقويمها بالبورتفوليو

 (:ه1418)دراسة البركاتي  .4
لتقويم أداء طالبات  اإلنجازالدراسة إلى وضع إطار عام لبناء ملف  ت هذههدف

واستخدمت الرياضيات في مقرر تصميم النشاط في برنامج اإلعداد التربوي بجامعة أم القرى، 
طالبة ( 42)الباحثة المنهج الوصفي االرتباطي والمنهج التجريبي، حيث تم اختيار عينة الدراسة 

للطالبة،  اإلنجازبطريقة مقصودة، وتمثلت أدوات الدراسة في اختبار األداء وبطاقة تقويم ملف 
يات في جميع ى طالبات الرياضج الدراسة فعالية استخدام ملف اإلنجاز لدواتضح من خالل نتائ

مهارات األداء في االختبار، وعدم وجود فروق في التقويم حيث عمدت الباحثة إلى نمط التقويم 
للتأكد من فعالية ملف ( التقويم الذاتي للطالبة، وتقويم الزميالت، وتقويم األستاذة)الثالثي 
عداد اإلنجاز ، اإلنجازملفات ، وأوصت الباحثة بتدريب طالب وطالبات الجامعة على استخدام وا 

وتجميع أفضل األعمال في المواد المختلفة من خالل التأمل فيها، وكذلك صياغة معايير 
دراسة فعالية استخدام المقترحات؛ ، وقدمت الباحثة من خالل اإلنجازوبطاقات التقويم لملفات 

 .لكترونية على طالبات التعليم الجامعياإل اإلنجازملفات 

 (:1111)دغيدي الدراسة  .5
استخدام بورتفوليو التدريس كأداة أصيلة لتوثيق نمو  التحقق من الدراسة إلى ت هذههدف

د وق جدارات تدريس العلوم وأثره على االتجاه نحو البورتفوليو لدى معلم العلوم قبل الخدمة،
معلم علوم قبل الخدمة ( 46)، وتكونت عينة الدراسة من شبه التجريبيالمنهج  ةالباحث تاستخدم

مقياس اتجاه نحو وتمثلت أدوات الدراسة في ، بكلية التربية باإلسماعيليةمن طالب الفرقة الثالثة 
إيجابية  تكوين اتجاهات، وتوصلت الدراسة إلى البورتفوليو، وأدوات تحليل محتوى البورتفوليو

بإعداد دليل للمعلم قبل الخدمة عن كيفية إنجاز ، وأوصت الدراسة للبورتفوليو بعد إنجازه
ة وضع برنامج تدريبي يقدم لمعلم العلوم قبل الخدمة لتحقيق مستويات الباحث ت، واقترحالبورتفوليو

  .مناسبة ومرضية لجميع أطراف العملية التعليمية في كليات التربية

 (:1111)ان دراسة فلمب .1
استخدام معلمات اللغة العربية ملف اإلنجاز في  واقعالكشف عن  هدفت هذه الدراسة إلى

 توقد استخدم، تقويم األداء اللغوي لدى تلميذات الصف السادس االبتدائي بمدينة مكة المكرمة
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المرحلة معلمة للغة العربية في ( 014)، وتكونت عينة الدراسة من الوصفيالمنهج  ةالباحث
الدراسة في  وتمثلت أداة، مشرفة تربوية( 40)اإلبتدائية تم اختيارهن بطريقة عشوائية طبقية، و

عدم وجود فروق بين المعلمات والمشرفات فيما يتعلق بأهمية ، وتوصلت الدراسة إلى االستبانة
التدريبية، كما أن ملف اإلنجاز تعزى للمتغيرات التالية؛ المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، الدورات 

استجابات عينة الدراسة حول أهمية استخدام ملف اإلنجاز في تقويم األداء اللغوي لدى تلميذات 
تكثيف الدورات التدريبية ب، وأوصت الدراسة الصف السادس اإلبتدائي جاءت إيجابية بدرجة عالية

اإلنجاز ببرامج إعداد المتعلقة بمهارات استخدام ملف اإلنجاز، وتضمين مهارات استخدام ملف 
ة إجراء دراسة الباحث ت، واقترحمعلمات اللغة العربية أثناء دراستهن في الكليات التربوية الجامعية

 .لتدريب معلمات اللغة العربية على استخدام أساليب التقويم البديل في تعليم اللغة العربية

 (:1111)دراسة عباس وواصف  .7
في تحسين األداء ( البورتفوليو)ية استخدام ملفات فعالمعرفة هدفت هذه الدراسة إلى 

، وقد األكاديمي واالتجاه نحو التعلم الذاتي لدى طالب كلية التربية النوعية جامعة المنصورة
طالب وطالبة ( 11)، وتكونت عينة الدراسة من شبه التجريبيالمنهج  تانالباحث تاستخدم

االختبار وتمثلت أدوات الدراسة في ، ابطةموزعين بالتساوي بين المجموعة التجريبية والض
وجود حجم أثر كبير ، وتوصلت الدراسة إلى التحصيلي، ومقياس االتجاه نحو التعلم الذاتي

في تحسين األداء األكاديمي واالتجاه نحو التعلم الذاتي لدى طالب ( البورتفوليو)ستخدام ملفات ال
باستخدام ملفات البورتفوليو لكافة تخصصات  باالهتمام، وأوصت الدراسة كلية التربية النوعية

تان عمل دراسة حول نظام استخدام الباحث ت، واقترحالطالب المعلمين بكليات التربية النوعية
 .ملفات بورتفوليو للطالب بالجامعة من بداية دخول الجامعة حتى التخرج

 (:1118)دراسة أمين  .9
ها لمة للتفكير فوق المعرفي عند بنائالطالبة المعأثر استخدام  معرفة هدفت هذه الدراسة إلى 

على عملية اتخاذ القرار واالتجاه نحو مهنة التدريس وجودة محتوى ( البورتفوليو)لملف األعمال 
، وتكونت عينة الدراسة الوصفي التحليلي والمنهج التجريبيالمنهج  ةالباحث ت، وقد استخدمالملف
وتمثلت ، طالبة( 17)م العلوم والرياضيات البالغ عددهن جميع طالبات الفرقة الثالثة بقسمن 

مقياس اتخاذ القرار ومقياس االتجاه نحو مهنة التدريس وبطاقة تقويم محتوى أدوات الدراسة في 
حجم التأثير التجريبي جاء مرتفعًا وذا داللة لعملية  أن ، وتوصلت الدراسة إلىملف األعمال

بتدريب الطالبات المعلمات على بناء ، وأوصت الدراسة لتدريساتخاذ القرار واالتجاه نحو مهنة ا
 .واستخدام ملف األعمال
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 (:1118)دراسة العبسي  .8
في تحصيل ( البورتفوليو)أثر استخدام ملف أعمال الطالب  معرفة هدفت هذه الدراسة إلى       

، التجريبي، وقد استخدم الباحث المنهج ياتضمادة الريا األردن في طلبة الصف السابع في
هما تجريبية واألخرى اطالبًا وطالبة وزعوا على مجموعتين إحد( 047)وتكونت عينة الدراسة من 

، الرياضيات ملف أعمال الطالب واختبار التحصيل فيوتمثلت أدوات الدراسة في ، ضابطة
وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لتطبيق طريقة التقويم لصالح طلبة وتوصلت الدراسة إلى 

، فيما لم (البورتفوليو)المجموعة التجريبية الذين تعرضوا للتقييم باستخدام ملف أعمال الطالب 
بإجراء  احثتوجد فروق ذات داللة تعزى للجنس أو التفاعل بين الطريقة والجنس، وأوصى الب

دراسات تتناول أشكااًل مختلفة من طرق التقويم البديل أو نماذج مختلفة لملف أعمال الطالب 
 (.البورتفوليو)

 (:1117)دراسة عساس  .11
لتقويم جودة ( البورتفوليو)محتوى ملف األعمال لمعايير  إعداد هدفت هذه الدراسة إلى

المنهج  ةالباحث توقد استخدم مكة المكرمة، -أداء الطالبات المعلمات في التدريب الميداني
مشرفات التدريب الميداني الداخليات وعددهن ، وتكونت عينة الدراسة من الوصفي التحليلي

الدراسة في  وتمثلت أداة ،(001)ددهن ومن مشرفات التدريب الميداني الخارجيات وع ،(016)
والتي في ضوئها تم وضع تصور مقترح لمحتوى ملف قائمة معايير محتوى ملف األعمال، 

إلى ( البورتفوليو)األعمال، حيث شمل معايير لألهداف التي ينبغي أن يسعى ملف األعمال 
األعمال، ومعايير التقويم الشامل تحقيقها، ومعايير المحتويات التي ينبغي أن يشتمل عليها ملف 

ألداء الطالبات المعلمات في التدريب الميداني، وأوصت الدراسة بتضمين مقررات المناهج وطرق 
التدريس أساليب التقويم البديل وبخاصة ملف األعمال، كما أوصت الدراسة بتدريب الطالبات 

  .نجازاتهن وتوثيقها باألدلة والشواهدالمعلمات على إعداد واستخدام ملفات األعمال لتجميع كافة إ

  (Chen,2006): شين دراسة .11
 بالمرحلة االنجليزية اللغة مادة في اإلنجاز ملف ستخدامهدفت الدراسة إلى معرفة فعالية ا

 من فصلين من مكونة عينة على التجريبي شبه المنهج الباحث واستخدم تايوان، في المتوسطة
 من % 14 أن النتائج أظهرت وقد ،(وطالبة طالباً  (67 على يحتويان السابع الصف مرحلة
 مع تفاعالً  أكثر أصبحوا التقويم في اإلنجاز ملف باستخدامهم المعلمين أن على أكدوا التالميذ
 ملف باستخدام تقويمهم يفضلون التالميذ وأن ومهاراتها، المادة، ألهداف توضيحا وأكثر التالميذ،
 في أعلى نسبة التلميذات أظهرت كما التعلم، خبرات لقياس تصلح جيدة أداة بوصفه اإلنجاز
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 بشكل تستخدم ملفات اإلنجاز بأن وتوصي الدراسة الملف، باستخدام الذكور عن التقويم معدالت
 .تربوية كأدوات أفضل

 :(1115)دراسة اللولو  .11
في  كطريقة من طرق التقييم األصيل أثر استخدام حقائب العملهدفت الدراسة إلى معرفة  
، وتم استخدام المنهج يم تعلم الطالبات المعلمات على تنمية اتجاهاتهن نحو تدريس العلوميتق

طالبة مجموعة تجريبية، تم ( 41)طالبة معلمة، منها ( 61)التجريبي حيث شملت عينة الدراسة 
تقويم تعلمهن باستخدام حقائب العمل من خالل تنفيذ عدة مهام بأساليب مختلفة، وتزويدهن 

طالبة مجموعة ضابطة ثم تقويم تعلمهن بالطرق المعتادة، وقد ( 41)بالتغذية الراجعة المالئمة، و
قامت الباحثة بتصميم استبانة لقياس االتجاه نحو تدريس العلوم وتم تطبيقها على العينة قبل 

لعلوم التجريب وبعده، وتوصلت الدراسة إلى فعالية حقائب العمل في تنمية االتجاه نحو تدريس ا
لدى الطالبات المعلمات، وأوصت الدراسة بتدريب الطلبة المعلمين على توظيف التكنولوجيا في 

 .إنجاز هذه المهام

 (:1114)دراسة أبو جاللة  .13
فعالية ملف إنجاز الطالب تخصص علوم ورياضيات  أثرمعرفة  هدفت هذه الدراسة إلى 

بكلية التربية في شبكة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا في اتجاهاته نحو تدريس العلوم وفي 
، وتكونت عينة الدراسة شبه التجريبي، وقد استخدم الباحث المنهج تنمية مهارات التفكير الناقد

مقياس االتجاه نحو تدريس العلوم، واختبار التفكير ي وتمثلت أدوات الدراسة ف، طالبة( 11)من 
وجود أثر إيجابي لملف اإلنجاز في تنمية مهارات التفكير الناقد ، وتوصلت الدراسة إلى الناقد

بضرورة تشجيع ، وأوصت الدراسة للطالبات وكذلك في اتجاهات الطالبات نحو تدريس العلوم
اعلية تعلم جميع المواد الدراسية، وأيضًا ضرورة الطالب على إعداد ملفات اإلنجاز وزيادة ف

 .ممارسة المهارات التقنية من خالل استخدام الطالب للحاسوب واإلنترنت والبريد اإللكتروني

 (:1113)دراسة بكار وآخرون  .14
مدى وعي الطالبات المعلمات في برامج إعداد المعلمات قبل  معرفةهدفت هذه الدراسة إلى  

، تحليل المحتوىمنهج  ونوقد استخدم الباحث ،(البورتفوليو)الخدمة بأغراض الحقيبة الوثائقية 
 الدراسة في وتمثلت أدوات، طالبة معلمة بجامعة الملك سعود( 48)وتكونت عينة الدراسة من 

، مفردة لتقويم بورتفوليو الطالبات المعلمات في ضوئها 74تتكون من  ثالث قوائم مراجعة
حصول محور التقنيات على أعلى متوسط، كما كشفت عن قدرات وتوصلت الدراسة إلى 

ل استخدام برامج اإلنترنت والبريد االلكتروني الطالبات في تحقيق إنجازات على الحاسب اآللي مث
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بإجراء دورات تدريبية إلداريات ومشرفات مراحل التعليم المختلفة ، وأوصت الدراسة في التصميم
ون إجراء دراسات تجريبية تختبر أثر تدريب المعلم في ، واقترح الباحثلكيفية بناء الحقيبة الوثائقية

 .ستخدام التقنيات في التدريسبناء حقيبة وثائقية على إتقانه ال

 (:1111)دراسة بكار والبسام  .15
يدور حول ( البورتفوليو)وضع إطار نظري للحقائب الوثائقية هدفت هذه الدراسة إلى  

المقصود بها، فوائدها، بنائها، تقويمها، مشكالت استخدامها، والتغلب على مشكالتها، وقد 
 تانالباحث توقد استخدمأجريت هذه الدراسة في المملكة العربية السعودية وهي دراسة نظرية، 

بإدخال البورتفوليو ضمن خطة تطوير مناهج برامج راسة وأوصت الدالوصفي التحليلي، المنهج 
إعداد المعلم، كما أوصت بإجراء دراسات تدريبية في جميع المراحل التعليمية لبناء وتقويم 

 تانالباحث ت، واقترحالبورتفوليو، وأوصت بإعداد دورات تدريبية للمعلمين والمشرفين التربويين
ي لتقليل المخزون من المعلومات التي يتضمنها من أجل حل استخدام نظام البورتفوليو اإللكترون

 . مشكالت البورتفوليو الخاص بالمعلمين وطالب برامج إعداد المعلمين

 :التعقيب على دراسات المحور الثاني
 :من خالل عرض دراسات المحور الثاني يمكن حصر التعليقات عليها على النحو التالي

 :بالنسبة لألهداف (1
في ( البورتفليو)الكشف عن واقع استخدام ملف اإلنجاز هدفت بعض الدراسات إلى  -

 (. 4101)، دراسة فلمبان (4104)التقويم مثل دراسة النمري 
إلى تقصي واقع تطبيق ملف اإلنجاز مثل دراسة عمر وأخريات بعض الدراسات هدفت  -

مدى وعي الطالبات المعلمات في برامج  بعض الدراسات هدفت إلى معرفة، و (4100)
مثل دراسة بكار   (البورتفوليو)إعداد المعلمات قبل الخدمة بأغراض الحقيبة الوثائقية 

 (. 4114)وآخرون 
نجاز في تحسين األداء فعالية استخدام ملفات اإلمعرفة  هدفت بعض الدراسات إلى -

، دراسة أمين (4101)واالتجاه نحو التدريس مثل دراسة عباس وواصف األكاديمي 
، وفي تحصيل الطلبة مثل دراسة العبسي (4112)، دراسة أبو جاللة (4111)
 (.4100)، دراسة عفيفي (4111)

ل دراسة مث( البورتفوليو)وضع إطار نظري للحقائب الوثائقية هدفت بعض الدراسات إلى  -
وضع إطار عام هدفت إلى ( ه0241)، بينما دراسة البركاتي (4110)بكار والبسام 

 .لبناء ملف اإلنجاز لتقويم أداء الطلبة

http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1470521
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1470521
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1470521
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 :هدفت إلى لدراسة الحالية فقدبالنسبة ل أما
نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني  بيان فاعلية برنامج تدريبي في تنمية مهارات تصميم وا 

 .طالبات كلية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزةواالتجاه نحوه لدى 

 :بالنسبة للمنهج المتبع (1
، دراسة عمر (4104)وصفي مثل دراسة النمري استخدمت بعض الدراسات المنهج ال -

 .(4101)دراسة فلمبان ، (4100)وأخريات 
، (4117)عساس  دراسةوصفي التحليلي مثل استخدمت بعض الدراسات المنهج ال  -

 (. 4110)دراسة بكار والبسام 
، دراسة (4101)دغيدي الدراسة شبه التجريبي مثل  استخدمت بعض الدراسات المنهج  -

 (. 4112)، دراسة أبو جاللة (4101)عباس وواصف 
دراسة أمين ، (4111)التجريبي مثل دراسة العبسي  استخدمت بعض الدراسات المنهج -

 (. ه0241)، دراسة البركاتي (4111)
 (. 4100)المسحي االجتماعي مثل دراسة عفيفي  استخدمت بعض الدراسات المنهج -

دراسة وهي بهذا تتفق مع  أما الدراسة الحالية فقد اتبعت المنهج شبه التجريبي
، (4112)، دراسة أبو جاللة (4101)، دراسة عباس وواصف (4101)دغيدي ال

.كونها دراسة نظرية( 4110)وتختلف مع دراسة بكار والبسام 

 :بالنسبة للعينة (3
 :تنوعت الدراسات في اختيار العينة طبقا لمتغيرات الدراسة ومكانها، كاآلتي

، (ه0241)دراسة البركاتي  مثل طلبة الجامعاتبعض الدراسات اختارت عينة من  -
، (4111)دراسة أمين ، (4101)، دراسة عباس وواصف (4101)دغيدي الدراسة 

  .(4114)دراسة بكار وآخرون ، (4112)دراسة أبو جاللة 
 (. 4111)طلبة المدارس مثل دراسة العبسي بعض الدراسات اختارت عينة من   -
المعلمات والمشرفات التربويات مثل دراسة النمري  عينة منالبعض الدراسات اختارت  -

 ، (4101)دراسة فلمبان ، (4104)
، (4100)المعلمات مثل دراسة عمر وأخريات  نعينة مالبعض الدراسات اختارت   -

 (. 4100)دراسة عفيفي 
عساس  دراسةمشرفات التدريب الميداني مثل  بعض الدراسات اختارت عينة من -

(4117.) 
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من طالبات كلية التربية بالجامعة  أما بالنسبة للدراسة الحالية فقد اختارت عينتها
 .اإلسالمية بغزة

 :بالنسبة لألدوات (4
 :أدوات الدراسة المستخدمة في كل دراسة تبعًا لمتغيراتها، كما يأتيتنوعت 

، دراسة عمر وأخريات (4104)دراسة النمري : الدراسات استخدمت استبيان مثلأغلب  -
.(4101)دراسة فلمبان ، (4100)، دراسة عفيفي (4100)

 . استخدمت اختبار تحصيل( 4111)دراسة العبسي   -
، (4101)دغيدي الدراسة : س االتجاه مع أداة أخرى مثلاستخدمت بعض الدراسات مقيا -

 ( 4112)، دراسة أبو جاللة (4101)دراسة عباس وواصف 
مقياس اتخاذ القرار، ومقياس االتجاه : استخدمت ثالث أدوات( 4111)دراسة أمين   -

 .نحو مهنة التدريس، وبطاقة تقويم البورتفوليو
 .األداء، وبطاقة تقويم ملف اإلنجازاستخدمت اختبار ( ه0241)دراسة البركاتي  -

اختبار معرفي، بطاقة مالحظة  :أما بالنسبة للدراسة الحالية فقد استخدمت األدوات
نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني، مقياس اتجاه نحو ملف اإلنجاز  لمهارات تصميم وا 

 .اإللكتروني

 :بالنسبة للنتائج (5
توصلت إلى اتفاق  ملف اإلنجاز استخدامواقع تقصي هدفت إلى الدراسات التي جميع  -

، (4100)دراسة عمر وأخريات المعلمات على أهمية ملف اإلنجاز خاصة بالتقييم مثل 
 (.4100)، دراسة عفيفي (4101)دراسة فلمبان 

التحقق من استخدام البورتفوليو واالتجاه نحوه توصلت إلى  هدفت إلىالدراسات التي  -
  (4101)دغيدي الدراسة تفوليو مثل تكّون اتجاهات إيجابية للبور 

الدراسات التي هدفت إلى معرفة فعالية استخدام البورتفوليو في تحسين األداء األكاديمي  -
واالتجاه نحوه توصلت إلى وجود أثر كبير للبورتفوليو في تحسين األداء االكاديمي 

هدفت إلى  ، أما الدراسات التي(4101)واالتجاه الستخدامه مثل دراسة عباس وواصف 
معرفة فعالية استخدام البورتفوليو على اتجاهات الطلبة نحو مهنة التدريس أثبتت وجود 

، (4112)مثل دراسة أبو جاللة  أثر إيجابي في تنمية االتجاهات نحو مهنة اتدريس
 . (4111)دراسة أمين 
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 :ما أفادته الدراسة الحالية من الدراسات السابقة
 :ثانيدراسات المحور الاستفادت الباحثة من 

ثراء اإلطار النظري .0  .تأصيل وا 
 .اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة .4
 .المساهمة في تفسير النتائج وتحليلها .4
 .المنهج البحثي واألدوات .2
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 :الدراسات التي تناولت ملف اإلنجاز اإللكتروني: المحور الثالث

 (:1113)دراسة البالدي  .1
 E- Portfolio أثر استخدام ملف اإلنجاز اإللكترونىمعرفة  هذه الدراسة إلى تهدف

ول على التحصيل الدراسى واالتجاه نحو مادة الدراسات االجتماعية لدى طالبات الصف األ
م مجموعتين ، واستخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي القائم على تصميالمتوسط بالمدينة المنورة

وائية، وتمثلت أدوات الدراسة في طالبة تم اختيارهن بطريقة عش( 40) تجريبية وضابطة كل منهم
ة تقويم ملف نحو الدراسات االجتماعية، باإلضافة إلى بطاقتحصيلي ومقياس االتجاه اختبار 

وذلك بعد التأكد من  ملف اإلنجاز اإللكترونىفاعلية  وتوصلت الدراسة إلى، اإلنجاز اإللكتروني
في  حصائية بين متوسطي درجات المجموعتين الضابطة والتجريبيةوجود فروق ذات داللة إ

التطبيق البعدي لصالح المجموعة التجريبية في اختبار التحصيل وكذلك االتجاه، وأوصت 
الباحثة المؤسسات بأن تقدم برنامجًا يساعد المعلمين على إنشاء ملفات اإلنجاز اإللكترونية 

التي تم تصميمها في هذا  ملف اإلنجاز اإللكترونىتقويم بسهولة كما أوصت باإلفادة من بطاقة 
في مراحل التعليم  ملف اإلنجاز اإللكترونىالبحث في تقويم اكتساب المعلمين لمهارات تصميم 

ملف العام، واقترحت الباحثة إجراء دراسات تتناول الكشف عن اتجاهات المعلمين نحو استخدام 
 . مع الطالب اإلنجاز اإللكترونى

 (:(Trent & Shroff, 2013وشروف  سة ترينتدرا .1
 لتصبح معلم، ملفات اإلنجاز اإللكترونيةمعرفة دور تعليم  هدفت هذه الدراسة إلى

تحقيق النوعية االستكشافية للتمهيد الستخدام ملفات اإلنجاز التعليمية اإللكترونية في مؤسسة ول
 المنهج المقارن، وتكونت عينة الدراسة مناتبع الباحثان ، حيث تعليم المعلمين في هونج كونج

لمعلم في معهد هونج كونج للتعليم، واستمر تدريبهم اناث في برنامج تعليم ا (4)ذكور و( 4)
المقابالت المتعمقة، ، وتمثلت أداة الدراسة في سابيعألكتروني لثمانية نجاز اإلعلى ملف اإل

تم ، حيث دقيقة 41 - 41تراوحت من مقابالت شبه منظمة لكل فرد من المشاركين  4بمعدل 
وأشارت نتائج الدراسة من فكار التي وقعت وتكررت في البيانات، تحليل المقابالت ومعرفة األ
تقدم مساهمة إيجابية في بناء هوياتهم،  ملفات اإلنجاز اإللكترونيةوجهة نظر المعلمين إلى أن 

ربهم السابقة مع مشاركتهم الحالية في ساعدهم على ربط تجا اإلنجاز اإللكتروني ملفوأكدوا أن 
التدريب العملي، وأوصى الباحثان بضرورة اتخاذ خطوات لضمان أن كال من المعلمين والمعلمين 

، كما ةأثناء الخدمة تتاح لهم الفرصة لتطوير كفاءاتهم الالزمة لتطوير ملفات اإلنجاز اإللكتروني



72 
 

بالتزامن اقترح الباحثان توسيع نطاق البحث في المستقبل من خالل النظر في إشراك المعلمين 
 .تقنيات مثل ملف اإلنجاز اإللكتروني مع استخدام

 (:1111)دراسة آل مسعد  .3
تصورات المتعلمين عن استخدام ملف اإلنجاز هذه الدراسة إلى التعرف على  تهدف

واستخدم الباحث المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من ، اإللكتروني في التعلم والتقويم
كأداة طالبًا من طالب الدراسات العليا تم اختيارهم بصورة قصدية، واستخدمت االستبانة ( 71)

، وتوصلت الدراسة إلى أن استخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني حّسن لجمع المعلومات والبيانات
وساعد في التعرف على طرق جديدة لعرض األعمال  القدرة في البحث على شبكة االنترنت

كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق في استجابات عينة البحث وفقا لمتغير العمل . واإلنجازات
الحالي والتخصص األكاديمي والبرنامج الدراسي وأظهرت النتائج أيضًا عددًا من إيجابيات 

بتوفير البرامج والتطبيقات الحاسوبية التي  استخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني، وأوصت الدراسة
تسهل استخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني والتدريب عليها كما يمكن أن يساعد ملف اإلنجاز 
اإللكتروني في استخدام كل ما يستجد في التقنية وتبنيها في العملية التعليمية، واقترح الباحث 

 .جاز اإللكتروني وتقارنه بأدوات التقويم المختلفةإجراء المزيد من الدراسات التي تقّوم ملف اإلن

 (:1111)دراسة المديرس  وآخرون  .4
الملف اإلنجازي إدخال منهجية التعلم التعاوني و  قياس أثرهدفت هذه الدراسة إلى 
لميداني لقسم تكنولوجيا التعليم بغرض تحسين مخرجات القسم اإللكتروني على مقرر التدريب ا

استخدم الباحثون المنهج اإلجرائي ، و سوق العمل في دولة الكويت التكيف مع احتياجاتو 
طالبة مسجالت لمقرر التدريب ( 48)كمنهجية علمية للدراسة، وتكونت عينة الدراسة من 

عضوا من أعضاء هيئة التدريس في قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية ( 02)الميداني و 
لمدى رضا وتقييم  الدراسة التي تمثلت في استبانة اتاألساسية، وقام الباحثون بإعداد أدو 

المتدربات للخطة واستبيان لتقييم أعضاء هيئة التدريس للخطة واستمارة تقييم التربويين من سوق 
وأخيرًا مستويات التحصيل األكاديمية للمتدربات، وأشارت النتائج إلى  ،العمل لفعالية ورش العمل

بات أكاديميًا ومهنيًا فاستخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني ي شغل وجود أثر إيجابي على تقدم الطال
المتعلم بتعلمه الشخصي والتقييم كما يعمل على بناء ثقة المتعلم بنفسه وقدراته، وبينت النتائج 

للخطة الجديدة المقترحة من قبل أعضاء هيئة التدريس بالقسم والتربويين في  اً إيجابي أيضًا قبوالً 
من خالل االرتقاء األكاديمي والمهني للطالبات، وأوصت الدراسة باستحداث  سوق العمل وذلك
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آلية جديدة في صحيفة التخرج ت لزم المتعلم بإنشاء ملف إنجازي يستمر معه خالل فترة دراسته 
 .للبرنامج ويتم تطويره فصليًا تحت إشراف المرشد العلمي

 (:1111) أبو مطلقدراسة  .5
 لتنمية اإللكتروني اإلنجاز ملف استخدام فاعليةرف على هدفت هذه الدراسة إلى التع

 بغزة، األقصى جامعة في التربية بكلية المعلمات الطالبات لدى التدريسية الكفايات بعض
واستخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي والمنهج الوصفي التحليلي الخاص بتحليل المضمون، 

طالبة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية من تخصصي ( 41)وتكونت عينة الدراسة من 
 الكفايات مالحظة بطاقةتعليم الرياضيات واللغة العربية مستوى رابع، وتمثلت أدوات الدراسة في 

اإللكتروني، وتوصلت الدراسة إلى أن استخدام ملف  اإلنجاز ملف تقييم بطاقةو  لتدريسية،ا
اإلنجاز اإللكتروني له تأثير كبير على تنمية الكفايات التدريسية لدى الطالبات المعلمات، 

صت الدراسة بتدريب جميع الطلبة المعلمين في الجامعات الفلسطينية على كيفية إعداد و وأ
ملف اإلنجاز اإللكتروني في التدريب الميداني، وأيضًا زيادة التركيز على المساقات وتوظيف 

الحاسوبية لطلبة كلية التربية في كيفية التعامل مع المدونات باإلضافة إلى البرامج الخاصة 
بالوسائط المتعددة، وقدمت الباحثة مقترحًا لدراسة اتجاهات الطلبة المعلمين نحو إعداد ملفات 

 .جاز اإللكترونيةاإلن

 (:1111)دراسة تركي  .1
ية على الدافع اإللكترونيهدفت هذه الدراسة إلى قياس فاعلية استخدام ملف اإلنجاز 

واستخدم الباحث المنهج  وربوينت لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائية،وتنمية مهارات إنتاج عروض الب
بمدينة طنطا تم  ابتدائية من مدرسةوتلميذة  اً تلميذ( 21) من عينة الدراسة وتكونت التجريبي،

مالحظة بطاقة  فيالدراسة  مثلت أدواتتجريبية، وتأخرى تقسيمهم إلى مجموعتين ضابطة و 
، ومقياس الدافعية لإلنجاز، وربوينت البلقياس األداء المهاري للمهارات المتضمنة إلنتاج عروض 

وربوينت، برنامج عروض البلمتضمنة في مقرر واختبار تحصيلي لقياس الجوانب المعرفية ا
في تنمية التحصيل المعرفي  اإللكترونيالدراسة إلى فاعلية استخدام ملف اإلنجاز  وتوصلت

نتاج عروض البواألداء المهاري لتنم وربوينت وزيادة الدافعية لدى تالميذ ية مهارات تصميم وا 
معلمين أثناء الخدمة بتدريب ال دراسةال يات ومقترحاتوصتمثلت أهم تو المجموعة التجريبية، 

، وأيضًا عمل دليل ألدوات إنشاء ملف اإلنجاز اإللكترونيكيفية استخدام ملف اإلنجاز  على
 .لكل من التلميذ والمعلم اإللكتروني
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 (:Alwraikat, 2012)دراسة الوريكات  .7
 ملف استخدام نحو العليا الدراسات طلبة اتجاه في البحث لىإ الدراسة هذه تهدف

واستخدم الباحث المنهج  األردنية، الجامعة في التربوية العلوم كلية في اإللكتروني نجازاإل
 في الدراسة أداة وتمثلت ،(دكتوراة - ماجستير) اً طالب 11 من الدراسة عينة كونتتو  المسحي،
 اإلنجاز ملف استخدام نحو إيجابية اتجاهات الطلبة أظهر حيث العينة، على وزع ذاتي استبانة

 وتمثلت ،(والعيوب المزايا واألنشطة، األعمال التوعية،) االستبانة مجاالت جميع في اإللكتروني
 األكاديمي التخصص وأ نحوه االتجاه في الجنسين بين فروق وجود عدم في الدراسة نتائج

 طلبة لصالح) العلمية الدرجة حسب االتجاه في فروق هناك كانت ولكن ،(نسانيةاإل العلمية،)
، (الكمبيوتر مهارة من العالي المستوي ذوي لصالح) الحاسوب مهارات في وكذلك ،(الدكتوراة

 ملف استخدام نحو العليا الدراسات طلبةحيث توصلت الدراسة إلى وجود اتجاهات إيجابية ل
 عقد، وأوصت الدراسة بضرورة األردنية الجامعة في التربوية العلوم كلية في اإللكتروني نجازاإل

 دمج ملفات اإلنجاز كيفية على التدريس هيئة وأعضاء العليا الدراسات لطالب تدريبية دورات
 ملفات اإلنجاز استخدام من مزيد إلى حاجة، كما أوصت بوجود والتعلم التدريس في ةاإللكتروني
 .االستكشاف لتقييم بديلة كطريقة ةاإللكتروني

 (:1111)دراسة العباسي  .9
فاعلية برنامج إلكتروني قائم على الويب لتنمية هذه الدراسة إلى الكشف عن  تهدف

نتاج بعض أدوات التقويم  ، واستخدم الباحث لدى طالب كلية التربية اإللكترونيمهارات تصميم وا 
المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التجريبي، واقتصرت الدراسة على عينة عشوائية من طالب 

طالب، كما اقتصرت الدراسة على مهارات ( 41)كلية التربية بجامعة المنصورة الفرقة الثالثة ب
نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني، وتمثلت أدوات الدراسة في اختبار تحصيلي لقياس  تصميم وا 
الجوانب المعرفية وبطاقة مالحظة لقياس الجانب األدائي، وكان من أهم نتائج الدراسة وجود 

لوجود فرق دال إحصائيًا بين متوسطي ( التحصيل والجانب األدائي)لى تأثير كبير للبرنامج ع
درجات المجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي لالختبار التحصيلي وبطاقة المالحظة، 
وأوصت الدراسة بالعناية بإعداد المعلم في كليات التربية بحيث يمكنه هذا اإلعداد من اكتساب 

طبيق ملف اإلنجاز اإللكتروني في المؤسسة التعليمية كما أوصى المهارات الالزمة لتصميم وت
الباحث بالتدريب على ملفات اإلنجاز اإللكترونية في الجامعات كل في تخصصه، واقترح دراسة 

نتاج أدوات التقويم اإللكتروني  .عن فاعلية المصادر اإللكترونية في تنمية مهارات تصميم وا 
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 (:1111)دراسة شاكر  .8
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام النموذج المقترح لملفات اإلنجاز 

على التحصيل الدراسي لدى عينة من طالب دبلوم مصادر التعلم ( E-Portfolio) ةاإللكتروني
وقام بإعداد اختبار  ةث لذلك استبانبجامعة الباحة بالمملكة العربية السعودية، واستخدم الباح

المقترح، وتمثلت عينة الدراسة من مجموعتين كل  اإلنجازتصميم نموذج لملف تحصيلي وأيضا 
 الباحث ، واستخدمصادر التعلم تم اختيارهم عشوائياً طالب من الدارسين لدبلوم م( 44)منهما 

ة اإللكتروني اإلنجازتفوق النموذج المقترح لملفات  إلى الدراسة لذلك، وتوصلت المنهج التجريبي
بتدريب أعضاء هيئة التدريس  وأوصت الدراسةلمعمول بها بجامعة الباحة، على نظيرتها ا

 .ة في المؤسسات التعليميةاإللكتروني اإلنجازوالمعلمين على إنشاء واستخدام ملفات 

 (:1111)دراسة الشريف والدسوقي  .11
على  اإللكتروني اإلنجازثر البناء المتنامي لملف أفة إلى معر  هذه الدراسة تهدف

الباحثتان  ستخدمتالب كلية التربية النوعية، واوجوانب تعلم ط استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً 
من طالب الفرقة  متعلماً ( 41) من عينة الدراسة تكونتفي والمنهج شبه التجريبي، و المنهج الوص

 تمثلت أدواتو جامعة المنيا، -الرابعة شعبة إعداد معلم الحاسب اآللي بكلية التربية النوعية
 اإلنجاز، واختبار معرفي، وبطاقة تقييم ملف ؛ مقياس استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً فيالدراسة 

 دراسةاإللكتروني، وكان من أهم نتائج ال اإلنجاز، ومقياس اتجاه الطالب نحو ملف اإللكتروني
جد لدى وو   تروني،اإللك اإلنجازفي إعداد ملف %( 81)وصول مجموعة البحث لمستوى اإلتقان 

 دراسةثر به بشكل كبير، وأوصت النه يتأأاإللكتروني حيث  اإلنجازنحو ملف  اً المتعلم اتجاه
 اإللكترونية اإلنجازبضرورة تضمين برامج إعداد المعلم قبل وأثناء الخدمة مهارات إعداد ملفات 

صميم وتطبيق ضرورة البحث في قضايا تحثتان واستخدامها بطريقة صحيحة، واقترحت البا
  .ة التعليميةاإللكتروني اإلنجاز اتملف

 (:1111)دراسة إسماعيل وجزر  .11
اتجاهات أعضاء هيئة التدريس ببعض كليات التعرف على إلى  هذه الدراسة تهدف

وقد استخدم ة في تقويم الطالب، اإللكترونيالتربية الرياضية نحو استخدام ملفات اإلنجاز 
هيئة تدريس  ًا من أعضاءعضو ( 007)وتكونت عينة الدراسة من الباحثان المنهج الوصفي، 

بكلية التربية الرياضية، وتم جمع البيانات بواسطة استبيان اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو 
في تقويم الطالب، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك  ةاإللكترونيملفات اإلنجاز استخدام 

% 84.06في تقويم الطالب بنسبة  ةاإللكترونيملفات اإلنجاز  اتجاهات إيجابية نحو استخدام
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، بينما % 62.70( مراحل اإلعداد والتخطيط، مكوناته)كذلك بلغت نسبة الجوانب المعرفية 
بلغت نسبة المهارات الخاصة باستخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونية في عملية تقويم الطالب 

استخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونية في عملية تقويم ، وأوصى الباحثان بأهمية %87.41بنسبة 
الطالب وكذلك ضرورة االهتمام بإعداد دورات للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات 

في عملية التقويم وكذلك الكتساب المعارف  ةاإللكترونيملفات اإلنجاز التربية حول أهمية 
نتاج برامج والمهارات الالزمة وأيضًا ضرورة االهتمام  في  ةاإللكترونيملفات اإلنجاز بتصميم وا 

 .تقويم الطالب

 (: 1119)دراسة شاهين  .11
إلى معرفة أثر األسلوب المعرفي والتخصص األكاديمي على تصميم  هذه الدراسة تهدف

نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني  لدى الطالب المعلمين بكليات التربية،  E-Portfolioوا 
واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج شبه التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من 

، ومجموعة اً طالب( 01)تخصص علوم ورياضيات " تعليم أساسي"جميع طالب الفرقة الرابعة 
، وتمثلت اً طالب( 41)العربية  تخصص اللغة" تعليم أساسي"عشوائية من طالب الفرقة الرابعة 

يب، العروض موقع الو )بطاقة تقييم  اختبار األشكال المتضمنة وأيضافي؛  أدوات الدراسة
وكان من أهم نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات ، (التقديمية، المطوية

نتاج ملف على ( علمي، أدبي)رتب درجات عينة الدراسة في التخصص األكاديمي  تصميم وا 
اإلنجاز اإللكتروني لصالح التخصص العلمي وأيضًا وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

على تصميم ( مستقل، معتمد إدراكياً )متوسطات رتب درجات عينة الدراسة في األسلوب المعرفي 
نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني لصالح المستقلين إدراكيا، وأوصت الدراسة بتزويد ب رامج إعداد وا 

تاحة الفرصة  نتاج ملفات اإلنجاز اإللكترونية وا  المعلمين بمقررات عن التصميم التعليمي وا 
للطالب لتطبيق ملفات اإلنجاز كل في مجال تخصصه، واقترحت الباحثة عقد دورات تدريبية 

نتاج ملفات اإلنجاز اإللكترونية في ضوء معايير ال تقويم للمعلمين أثناء الخدمة على تصميم وا 
 .المقترحة

 (:Abrami et. al, 2008)دراسة أبرامي وآخرون  .13
ملفات من خالل  ذاتيالالتعلم  تنظيم تشجيع هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن آثار

معظمهم من المدارس اإلبتدائية  اً معلم( 64)تكونت عينة الدراسة من ة، اإللكترونياإلنجاز 
من جميع أنحاء كيبيك، حيث تم تدريب المعلمين على ( اً طالب 0411)وطالبهم حوالي 

ePEARL (برنامج تشجيع التعلم المعاكس لملفات اإلنجاز اإللكترونية) واستخدم الباحثون ،
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استبانة الستراتيجيات التعليم والتعلم للمعلمين تتكون من أسئلة مفتوحة وأخرى مغلقة، وأيضا 
دام ملفات اإلنجاز اإللكترونية في الفصول الدراسية، استبانة استراتيجيات تعليم الطالب واستخ

وتم جمع االستبيان من الطلبة والمعلمين، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن ردود الطلبة والمعلمين 
 اً عن استخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني وعمليات التعلم الذاتي كانت إيجابية كما اعتبروها تعلم

 .الب الناشئينوتكفي لتكوين مهارات للط اً جيد

 (:1117)دراسة السيد  .14
إستراتيجية مقترحة لتوظيف الملف اإللكتروني في تطوير إلى وضع هدفت هذه الدراسة 

األداء األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي والمنهج التجريبي، 
أعضاء هيئة التدريس بجامعة من مجموعة واحدة من أربعين عضوًا من  الدراسة وتكونت عينة

قطر، وتضمنت الدراسة أربع أدوات هي؛ استبيان لتحديد حاجة أعضاء هيئة التدريس نحو 
استبيان لتحديد اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو الملف  استخدام الملف اإللكتروني و

تائج الدراسة وجود اإللكتروني وبطاقة تقييم الملف اإللكتروني وسلم تقييم األداء، وكان من أهم ن
كاديمية وأن جميع أفراد المجموعة الملف اإللكتروني لعضو الهيئة األاتجاه ايجابي نحو توظيف 

تقان بالغ بعد التدريب، وأوصت بتدريب جميع  الدراسة قد أتموا بناء الملف اإللكتروني بدقة وا 
إللكتروني في عملهم أعضاء الهيئة األكاديمية في جميع الجامعات على بناء وتوظيف الملف ا

 .األكاديمي

 (:1111)دراسة صقر  .15
ة على تنمية اإللكترونيفعالية استخدام ملفات التقييم هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على 

، واستخدم المهارات التدريسية للطالب المتدربين بكلية المعلمين بالجوف واتجاهاتهم نحوها
طالبًا متدربًا من جميع التخصصات، ( 18)اسة الباحث المنهج التجريبي، واشتملت عينة الدر 

المتدرب في بعض المهارات / ولتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحث بطاقة مالحظة أداء الطالب
التدريسية، ومقياس االتجاه نحو برنامج التربية الميدانية، وأظهرت نتائج الدراسة وجود تأثير كبير 

أداء الطالب المتدربين وأن حجم تأثير استخدام ملفات  الستخدام ملفات التقييم اإللكترونية على
التقييم اإللكترونية على تنمية اتجاهات الطالب المتدربين نحو برنامج التربية الميدانية كبير، 

بضرورة تدريب القائمين على برنامج التربية الميدانية على استخدام ملفات  الدراسة وأوصت
ورات تدريبية للمشرفين والمعلمين المتعاونين ومدراء المدارس التقييم اإللكترونية وأيضًا عقد د

ييم الطالب المتدربين ضمن برنامج التربية قحول كيفية استخدام ملفات التقييم اإللكترونية في ت
 .الميدانية
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 (:1115)دراسة إسماعيل  .11
إلى قياس اتجاهات طالبات كلية التربية بجامعة قطر نحو إعداد  هدفت هذه الدراسة

الباحث  واستخدامه في التعليم وآرائهن نحوه، واستخدم E-Portfolioلف الطالب اإللكتروني م
طالبة، وتمثلت أدوات الدراسة في؛ مقياس ( 64)المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من 

وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى  الدراسة نتائج وقد أظهرتاالتجاه، واستطالع الرأي، 
بين المتوسط االعتباري لمقياس االتجاهات نحو إعداد ملف الطالب اإللكتروني  1.10

واستخدامه وسيلة للتقويم لدى طالبات كلية التربية بجامعة قطر والمتوسط المالحظ للمقياس 
مل عن كيفية ت الدراسة بتقديم محاضرات وعقد ورش عوأوصبصرف النظر عن التخصص، 

إعداد ملف الطالب اإللكتروني وضرورة توافر المراجع والنماذج الجاهزة المرتبطة بالملف 
اإللكتروني لالستفادة منها في كيفية إعداده، كما أوصى الباحث بتبني المربون والدارسون لفكرة 

دخالها ضمن متطلبات برا إجراء احث مج إعداد المعلم، واقترح البملف الطالب اإللكتروني وا 
 .بحوث ودراسات مماثلة للبحث الحالي في المقررات الدراسية األخرى

 (:1114)دراسة السميري  .17
واستخدامه كأداة  اإللكتروني،إلى وضع إطار عام لبناء ملف الطفل  هذه الدراسة هدفت

تقويم أداء طفل رياض األطفال في الوحدة الدراسية بمدينة الرياض، واستخدمت الباحثة منهج 
حيث تم  طفالً ( 61)ة لألطفال عينة الدراسة وعددهم اإللكترونيتحليل المحتوى لتحليل الملفات 

ج التي قامت الباحثة بإعدادها، وأسفرت نتائ Checklistتحليل الملفات باستخدام قائمة المراجعة 
ل من خبرات الطفل وانجازاته بدرجة كبيرة، وتمكن ك الدراسة عن تضمن ملف الطالب اإللكتروني

الطفل ومعلمة الفصل من اختيار أفضل أعمال الطفل وتضمينها الملف، كما أسفرت عن عرض 
ن رجة كبيرة،  وتوصلت الدراسة إلى أتطور نمو الطفل وتقدم تعلمه بد اإللكترونيملف الطفل 
تجميع خبرات : أداة فعالة لتحقيقها األغراض الثالثة للملف الوثائقي وهي اإللكترونيملف الطفل 
ذلك االختيار، والكشف عن مدى تطور نمو  اته، اختيار أفضل األعمال وتبريرالمتعلم وانجاز 

ة من قبل اإلدارة العامة للتقويم، اإللكترونيالمتعلم وتقدم تعلمه، وأوصت الدراسة باستخدام الملفات 
في مدارس التعليم العام، وتدريب المعلمين والمعلمات على بناء  اإللكترونيف االنجاز وتطبيق مل
 . الطالبات واستخدامها/ ة للطالباإللكترونيالملفات 
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 :التعقيب على دراسات المحور الثالث

 (:E-Portfolio)التعليق على دراسات المحور الثالث الذي تناول ملفات اإلنجاز اإللكترونية 
 :خالل عرض دراسات المحور الثالث يمكن حصر التعليقات عليها على النحو التاليمن 
 :بالنسبة لألهداف (1
: أثر استخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني على التحصيل مثل هدفت بعض الدراسات إلى -

 .(4100)دراسة شاكر ، (4104)دراسة البالدي 
فاعلية استخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني على تنمية مهارات  هدفت بعض الدراسات إلى -

 (.4104)دراسة تركي : الطلبة مثل
فاعلية استخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني على تنمية المهارات  هدفت بعض الدراسات إلى -

: والكفايات التدريسية للطلبة المتدربين وتطوير األداء األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس مثل
 (.4117)السيد  دراسة، (4116)صقردراسة ، (4104)ة أبو مطلق دراس

البحث في اتجاه الطلبة وأعضاء هيئة التدريس نحو استخدام  هدفت بعض الدراسات إلى -
، (4111)، دراسة إسماعيل Alwraikat (4104)دراسة : ملف اإلنجاز اإللكتروني مثل

 (.4101)دراسة إسماعيل وجزر 
تصورات المتعلمين عن استخدام فقد هدفت إلى التعرف على ( 4104)دراسة آل مسعد أما  -

 .ملف اإلنجاز اإللكتروني في التعلم والتقويم
منهجية التعلم  قياس أثر إدخالفقد هدفت إلى ( 4104)أما دراسة المديرس  وآخرون  -

 التعاوني والملف اإلنجازي اإللكتروني على مقرر التدريب الميداني لقسم تكنولوجيا التعليم
 .بغرض تحسين مخرجات القسم والتكيف مع احتياجات سوق العمل

إلى الكشف عن فاعلية برنامج إلكتروني قائم على  تهدف فقد (4100)دراسة العباسي أما  -
نتاج بعض أدوات التقويم اإللكتروني لدى طالب كلية التربية  .الويب لتنمية مهارات تصميم وا 

ثر البناء المتنامي لملف أإلى معرفة  تهدففقد  (4101)دراسة الشريف والدسوقي أما  -
وجوانب تعلم طالب كلية التربية  اإلنجاز اإللكتروني على استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً 

 .النوعية
إلى معرفة أثر األسلوب المعرفي والتخصص األكاديمي  تهدف( 4118)دراسة شاهين أما  -

نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني  الطالب المعلمين بكليات  لدى E-Portfolioعلى تصميم وا 
 .التربية
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 :هدفت إلى لدراسة الحالية فقدبالنسبة ل أما
نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني واالتجاه  بيان فاعلية برنامج تدريبي في تنمية مهارات تصميم وا 

 .نحوه لدى طالبات كلية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة
في تبنيها مهارات ( 4118)، ودراسة شاهين (4100)وهي بهذا تكون متفقة مع دراسة العباسي 

نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني، ومتفقة مع دراسة  ، ودراسة Alwraikat (4104)تصميم وا 
في تحديد اتجاهات الطلبة نحو  (4101)دراسة الشريف والدسوقي  ، و(4111)إسماعيل 

 .إللكترونياستخدام ملف اإلنجاز ا

 :بالنسبة للمنهج المتبع (1
دراسة شاكر ، (4104)دراسة تركي : منهج التجريبي مثلدراسات الالبعض  استخدمت -

 (.4116)دراسة صقر، (4100)
دراسة إسماعيل ، (4104)دراسة آل مسعد : مت بعض دراسات المنهج الوصفي مثلاستخد -

 (.4111)دراسة إسماعيل ، (4101)وجزر 
دراسة أبو : يبي والمنهج الوصفي التحليلي مثلالدراسات المنهج شبه التجر واستخدمت بعض  -

 (.4118)دراسة شاهين ، (4104)مطلق 
 (.4104)دراسة البالدي : هناك دراسات استخدمت المنهج شبه التجريبي مثلبينما  -
الشريف  دراسة :مثل والمنهج الوصفي وهناك دراسات استخدمت المنهج شبه التجريبي -

 (.4101) والدسوقي
 (.4117)السيد  دراسة :مثل والمنهج الوصفي وهناك دراسات استخدمت المنهج التجريبي -
العباسي  دراسة :مثل والمنهج الوصفي التحليلي وهناك دراسات استخدمت المنهج التجريبي -

(4100.) 
 (.4104)وآخرون  دراسة المديرس: منهج اإلجرائي مثلوهناك دراسات استخدمت ال -
 Alwraikat (4104.)دراسة : المسحي مثل ت استخدمت المنهجوهناك دراسا -
 (.4112)دراسة السميري : تحليل المحتوى مثل  وهناك دراسات استخدمت منهج -

دراسة البالدي : وهي بهذا تتفق مع أما الدراسة الحالية فقد اتبعت المنهج شبه التجريبي
(4104.) 

 :بالنسبة للعينة (3
 :لمتغيرات الدراسة ومكانها، كاآلتي العينة طبقاً اختلفت الدراسات في اختيار 
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دراسة ، (4104)دراسة أبو مطلق : أكثر الدراسات اختارت العينة من طلبة الجامعات مثل -
الشريف  دراسة، (4100)العباسي  دراسة ،(4100)دراسة شاكر ، (4118)شاهين 
 .(4111)دراسة إسماعيل ، (4116)دراسة صقر، (4101)والدسوقي 

، (4104)دراسة آل مسعد : دراسات اختارت العينة من طلبة الدراسات العليا مثلبعض ال -
 Alwraikat (4104.)دراسة 

، دراسة (4104)دراسة البالدي : بعض الدراسات اختارت العينة من طلبة المدارس مثل -
 (.4104)تركي 

 Abrami,eta (4118.)دراسة : مثلبعض الدراسات اختارت عينة من المعلمين وطالبهم  -
دراسة : بعض الدراسات اختارت عينة من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية وطالبهم مثل -

 (.4104)وآخرون  المديرس
فقد اختارت عينة من أعضاء  (4117)السيد  دراسةو ، (4101)دراسة إسماعيل وجزر أما  -

 .هيئة التدريس بالجامعات
 .ة من طلبة رياض األطفالفقد اختارت عينة الدراس( 4112)ودراسة السميري  -

من طالبات كلية التربية بالجامعة اإلسالمية  أما بالنسبة للدراسة الحالية فقد اختارت عينتها
 .بغزة

 :بالنسبة لألدوات (4
 :تنوعت أدوات الدراسة المستخدمة في كل دراسة تبعًا لمتغيراتها، كما يأتي

 Alwraikatدراسة ، (4104)دراسة آل مسعد : بعض الدراسات استخدمت استبيان مثل -
 (.4101)، دراسة إسماعيل وجزر Abrami,eta (4118)، دراسة (4104)

 .ومقياس اتجاه ،استخدمت اختبار تحصيلي( 4104)دراسة البالدي  -
 .افعيةومقياس الد ،وبطاقة مالحظة ،استخدمت اختبار تحصيلي( 4104)دراسة تركي  -
 .وبطاقة مالحظة ،استخدمت اختبار تحصيلي( 4100)العباسي  دراسة -
وتصميم لنموذج لملف  ،واستبانة ،استخدمت اختبار تحصيلي (4100)دراسة شاكر  -

 .اإلنجاز
 .استخدمت اختبار األشكال المتضمنة وبطاقة تقييم (4118)دراسة شاهين   -
استخدمت اختبار معرفي وبطاقة تقييم، مقياس اتجاه، ( 4101)الشريف والدسوقي  دراسة -

 .مقياس استراتيجيات التعلم
وبطاقة تقييم ملف  ،بطاقة مالحظة للكفايات التدريسية استخدمت( 4104)دراسة أبو مطلق  -

 .اإلنجاز
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ومقياس اتجاه نحو  ،بطاقة مالحظة للمهارات التدريسية استخدمت (4116)دراسة صقر -
 .التربية الميدانية

 .واستطالع الرأي ،مقياس االتجاه (4111)دراسة إسماعيل استخدمت  -
 .وسلم تقييم األداء ،وبطاقة تقييم ،استبيان( 4117)السيد  دراسة استخدمت -
واستبيان ألعضاء هيئة  ،استبيان للطلبة (4104)وآخرون  استخدمت دراسة المديرس -

 .تقييم مستويات التحصيل التدريس، واستمارة
 .استخدمت قائمة المراجعة( 4112)دراسة السميري  -

اختبار معرفي، بطاقة مالحظة لمهارات  :أما بالنسبة للدراسة الحالية فقد استخدمت األدوات
نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني، مقياس اتجاه نحو ملف اإلنجاز اإللكتروني  .تصميم وا 

 :بالنسبة للنتائج (5
هدفت إلى البحث في اتجاه الطلبة وأعضاء هيئة التدريس نحو استخدام جميع الدراسات التي  -

اإلنجاز  توصلت إلى وجود اتجاهات إيجابية نحو استخدام ملف ملف اإلنجاز اإللكتروني
، دراسة (4111)، دراسة إسماعيل Alwraikat (4104)دراسة : مثل اإللكتروني في التقويم

 (.4101)إسماعيل وجزر 
معرفة أثر استخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني على التحصيل  إلى التي هدفت الدراسات  -

دراسة البالدي : مثل على التحصيل ملف اإلنجاز اإللكترونىل وجود أرتوصلت إلى 
 .(4100)دراسة شاكر ، (4104)

فاعلية استخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني على تنمية المهارات  إلى التي هدفت الدراسات  -
والكفايات التدريسية للطلبة المتدربين وتطوير األداء األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس 

دراسة أبو مطلق : مثل تأثير كبير على تنمية الكفايات التدريسية لديهمتوصلت إلى وجود 
 (.4117) السيد دراسة، (4116)صقردراسة ، (4104)

فاعلية استخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني على تنمية  هدفت إلىالتي ( 4104)دراسة تركي  -
في تنمية التحصيل المعرفي واألداء المهاري فاعلية استخدامه  مهارات الطلبة توصلت إلى

نتاج عروض البلتنمية مهار   .للطلبة وربوينتات تصميم وا 
هدفت إلى معرفة أثر األسلوب المعرفي والتخصص األكاديمي التي ( 4118)دراسة شاهين  -

نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني  لدى الطالب المعلمين بكليات  E-Portfolioعلى تصميم وا 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات عينة  توصلت إلى التربية

يضًا وجود فروق ذات داللة وأ ،الدراسة في التخصص األكاديمي لصالح التخصص العلمي
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إحصائية بين متوسطات رتب درجات عينة الدراسة في األسلوب المعرفي لصالح المستقلين 
.إدراكيا

 :ما أفادته الدراسة الحالية من الدراسات السابقة
 :استفادت الباحثة من دراسات المحور الثالث

 .النظري الخاص بملفات اإلنجاز اإللكترونية بناء اإلطار .0
 .اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة .4
 .مقارنة النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة .4
 .المساهمة في تفسير النتائج وتحليلها .2
 .الدراسة أدواتالمنهج البحثي و  .1

 :تعليق عام على الدراسات السابقة
التدريبية، ودراسات تناولت ملفات قسمت الدراسات ما بين دراسات ركزت على البرامج  .0

 .اإلنجاز الورقية، ودراسات تناولت ملفات اإلنجاز اإللكترونية
 ،تنوعت المناهج المتبعة في الدراسات السابقة وركزت غالبيتها على المنهج التجريبي .4

 .والمنهج شبه التجريبي
 .المدارسأو تالميذ  ،أو طلبة الجامعات ،ركزت الدراسات على عينات من المعلمين .4
ومقياس  ،واالستبانة ،وبطاقة المالحظة ،كما تنوعت أدوات الدراسة ما بين االختبار  .2

 .االتجاه

 :الدراسة الحالية عن الدراسات السابقةتميزت 
 :الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة فيما يلي تميزت
نتاج ملف  اتمهار  تنمية وهو جداً  هاماً  مجاالً  تناولت .0  اإلنجاز اإللكترونيتصميم وا 

  .واالتجاه نحوه
نتاج ملف اإلنجاز  اتمهار  لتنمية التدريبي البرنامج على فاعلية الدراسة ركزت .4 تصميم وا 

 .واالتجاه نحوه اإللكتروني
نتاج ملف اإلنجاز  اتمهار  لتنمية البرنامج بناء بين الدراسة هذه ربطت .4 تصميم وا 

 .عملياً  وتطبيقهاإللكتروني 
نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني اتمهار  تنمية على ركزت .2 واالتجاه نحوه لدى  تصميم وا 

 .طالبات كلية التربية
 .بالجامعة اإلسالمية بغزة طالبات كلية التربية من على عينة مكونة الدراسة قامت .1
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 :مدى استفادة الباحثة من الدراسات السابقة
 :لقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة فيما يلي

 .قدمت للباحثة إطارًا نظريًا وخاصة فيما يتعلق بالبرامج التدريبية وكيفية بنائها  .0
نتاج ملف أعطت للباحثة صورة واضحة عن كيفية تحديد قائمة بأهم مهارات  .4 تصميم وا 

 .اإلنجاز اإللكتروني
تصميم بينت للباحثة الجوانب التي تم البحث فيها في مجال البرامج التدريبية ومهارات  .4

ن  .تاج ملف اإلنجاز اإللكترونيوا 
أتاحت للباحثة الفرصة في التعرف على األدوات البحثية والخطوات الواجب اتباعها عند  .2

 .إعداد أدوات الدراسة وخاصة االختبار المعرفي وبطاقة المالحظة ومقياس االتجاه
والمنهج ساعدت الباحثة في تحديد واختيار منهج الدراسة وهو المنهج شبه التجريبي  .1

 .البنائي
عداد فروضها وأدواتها .6  .ساعدت الباحثة في صياغة مشكلة الدراسة وا 
 .التعرف على األساليب اإلحصائية المستخدمة واإلفادة منها ساعدت الباحثة في .7
 .ساعدت الباحثة في عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها وتقديم التوصيات والمقترحات .8
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 الفصل الرابع

 الطريقة واإلجراءات

لطريقة واإلجراءات التي تم استخدامها في الدراسة، ل شامالً  وصفاً  الفصليتضمن هذا  
 الدراسة واستعراض أدوات والعينة، الدراسة، منهجوتوضيح تطبيق الدراسة التجريبية، كما يتضمن 

 والمعالجات واألساليب  البرنامج التدريبي، بناء خطوات أيضاً  ويشمل بنائها، وكيفية المستخدمة
 .النتائج إلى للوصول المستخدمة اإلحصائية

 :منهج الدراسة

 :استخدمت الباحثة في هذه الدراسة كال من
 : المنهج البنائي .1

 من معروفاً  لم يكن جديد معرفي هيكل أو برنامج تطوير أو إنشاء في المتبع المنهج وهو
بناء البرنامج التدريبي المقترح من أجل ، وذلك (2007:84 ، واألستاذ األغا) نفسها بالكيفية قبل

نتاج ملف اإلنجاز اإللكترونيلتنمية   .مهارات تصميم وا 

 :التجريبي المنهج .1
يتضمن هذا التصميم مجموعة واحدة يجري لها تم استخدام تصميم المجموعة الواحدة، و 

  (.441: 4101أبو عالم، )بعدي وبينهما تتعرض هذه المجموعة للمعالجة واختبار اختبار قبلي 
البرنامج التدريبي ومعرفة مدى فعاليته في تنمية  التجريبي لتجريب واستخدمت الباحثة المنهج

نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني واالتجاه نحوه، حيث قامت الباحثة بتطبيق أدوات  مهارات تصميم وا 
على عينة الدراسة، ومن ثم  قبلياً ( االختبار المعرفي وبطاقة المالحظة ومقياس االتجاه)الدراسة 

نتاج  البات من خالل تطبيق البرنامج الذي يهدف إلى تنمية مهارات تصميمقامت بتدريب الط وا 
لدى طالبات كلية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة، وفي  واالتجاه نحوه ملف اإلنجاز اإللكتروني

داء الطالبات قبل التدريب النهاية قامت الباحثة بإجراء المعالجات اإلحصائية الالزمة لمقارنة أ
 .بعد التدريب نبأدائه

 :اشتملت الدراسة الحالية علىو  
خبرات وهو البرنامج التدريبي المقترح بما يتضمنه من معارف و : المتغير المستقل (0

 .وأنشطة تدريسيةوأساليب 
 :المتغيرات التابعة (4

نتاج ملف االنجاز االلكتروني.أ   .أداء مهارات تصميم وا 
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نتاج ملف  للمعرفة العلميةتحصيل الطالبات .ب  نجاز اإلالمرتبطة بمهارات تصميم وا 
 .لكترونياإل

 .لكتروني لدى الطالبات في كلية التربيةنجاز اإلاالتجاه نحو ملف اإل .ج 

 :مجتمع الدراسة

تدريب يتكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات المستوى الرابع المسجالت لمساق 
اإلسالمية بغزة ة التربية بالجامعة في الفصل الدراسي الثاني في كافة تخصصات كلي ميداني
 .طالبة 0140، البالغ عددهن م4104-4104للعام 

 :عينة الدراسة

طالبات المستوى الرابع المسجالت لمساق  بطريقة قصدية منعينة الدراسة  راياختتم 
 ، والسابق لهنغزةفي الفصل الدراسي الثاني في كلية التربية بالجامعة اإلسالمية ب تدريب ميداني

ن العينة التجريبية للدراسة، يمثل نطالبة، وه( 07)البالغ عددهن  دراسة مساق تكنولوجيا التعليم،
بكلية  عمليتكنولوجيا التعليم  لمساق مدرسةكوجاء اختيار الباحثة لهذه العينة بحكم عملها 

ساعد  التربية، وبالتنسيق بشكل مباشر مع دائرة التدريب الميداني بالجامعة اإلسالمية، مما
 .بنفسها الباحثة في التعامل عن قرب مع العينة وتطبيق أدوات الدراسة وتنفيذ البرنامج المقترح

 :أدوات الدراسة

أدوات الدراسة والتي تمثلت في تم بناء ولتحقيق أهداف الدراسة واختبار صحة فرضياتها،        
 بناء، وقد تم نحو ملف اإلنجاز اإللكتروني االختبار المعرفي وبطاقة المالحظة ومقياس االتجاه
نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني ، وكانت كخطوة أولى لبناء أدوات الدراسة قائمة مهارات تصميم وا 

 :أدوات الدراسة كما يلي

نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني .0  .اختبار معرفي لمستوى المعرفة العلمية لمهارة تصميم وا 
نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني داءبطاقة مالحظة لمستوى األ .4  .العملي لتصميم وا 
 .مقياس اتجاه نحو ملف اإلنجاز اإللكتروني .4

نتاج ملف اإلنجاز اإللكترونيبناء   :قائمة مهارات تصميم وا 

 مجال تصميمب تم عرضه من دراسات وبحوث تتعلقما  تم بناء هذه القائمة في ضوء       
نتاج  باريتو ( 4104)أبو مطلق ؛ دراسة ومن هذه الدراسات ،اإللكترونيبعض أدوات التقويم  وا 
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(4111:*Barrett)،  وباإلضافة إلى ما تم عرضه في اإلطار النظري في الفصل الثاني حول
نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني، بحيث كان لها األثر الكبير في انتقاء  مراحل وخطوات تصميم وا 

 .بعض بنود القائمة
من  المختصين بالمناهج وتكنولوجيا التعليمع بعض آراء األساتذة ومن خالل استطال

نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني الواجب  ذوي الخبرة، قامت الباحثة بإعداد قائمة مهارات تصميم وا 
نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني  .توافرها لدى طالبات كلية التربية لتصميم وا 

عة من المحكمين، وذلك إلبداء الرأي حول مناسبتها، ثم قامت الباحثة بعرض القائمة على مجمو 
 .بهدف الوصول إلى الشكل النهائي

وفي ضوء ما أبداه المحكمون من آراء ومقترحات تم إجراء التعديالت المطلوبة على 
نتاج ملف اإلنجاز  القائمة المبدئية، وبهذا أمكن الحصول على قائمة مهارات تصميم وا 

االتصال  –اإلنتاج  –التصميم  -التخطيط  : )االت هياإللكتروني، وضمت خمسة مج
 .(4)كما هو موضح في ملحق رقم ( العرض النهائي  –والتواصل 
نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني، تكون الباحثة قد و  بعد التوصل لقائمة مهارات تصميم وا 

 . أجابت على السؤال األول من أسئلة الدراسة

 :االختبار المعرفي: أوالً 
نتاج ملف اإلنجاز  اتياس مستوى المعرفة العلمية لمهار أعدت الباحثة اختبارًا لق        تصميم وا 

اإللكتروني لدى طالبات كلية التربية، ولقد وضعت الباحثة االختبار في ضوء المهارات التي تم 
نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني التي أعدتها ال باحثة، تحديدها من خالل قائمة مهارات تصميم وا 

 :وتم بناء االختبار بالخطوات التالية

 :هدف االختبار .1
تصميم  اتعلى مستوى المعرفة العلمية لمهار لقد وضعت الباحثة االختبار للتعرف        

نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني لدى طالبات كلية التربية، وقد تم تقسيم المادة العلمية التي  وا 
إلى خمسة محاور أساسية، وبعد تحديد األهداف العامة والخاصة للمادة العلمية  تم بناؤها

نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني،  وتحديد األوزان التي أعدتها الباحثة والمتعلقة بتصميم وا 
قامت الباحثة بإعداد االختبار بناًء على جدول المواصفات للمادة العلمية النسبية لألهداف، 
 :لجدول التاليكما هو موضح با
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 (4.1)جدول 
 جدول مواصفات االختبار المعرفي في صورته األولية

 المحاور
الوزن 
 النسبي

 المجموع األهداف المعرفية

011% 
 تحليل تطبيق فهم تذكر

44% 44% 44% 04% 

 4-- --  0 4 %6 التخطيط

 1 0 1 0 4 %01 التصميم
 04--  6 4 4 %46 نتاجاإل

 01 4 0 1 0 %40 االتصال والتواصل
 04 4 4 1 4 %48 العرض النهائي

 27 6 01 01 00 %011 المجموع

 :صياغة فقرات االختبار .1
 :لما يليلقد تمت صياغة أسئلة االختبار بحيث تكون مراعية        

 .الدقة العلمية واللغوية -
 .محددة وواضحة وخالية من الغموض -
 .ممثلة للمحتوى واألهداف المرجو قياسها -

وقد راعت الباحثة عند صياغة بنود االختبار أن تكون من نوع االختيار من متعدد، وهذا        
كثرها مالءمة لقياس النوع من أكثر أنواع االختبارات الموضوعية مرونة، من حيث االستخدام وأ

 .التحصيل وتشخيصه لمختلف األهداف المرجو تحقيقها

 :وضع تعليمات االختبار .3
الموجهة للطالبات بحيث ترشدهم إلى كيفية اإلجابة الصحيحة  تعليمات االختبار وضعتم        

 :بحيث تراعي  التالي عن مفردات االختبار
 .والتخصص بيانات خاصة بالطالبات المفحوصات وتشمل االسم -
 .بيانات خاصة بوصف االختبار -
التأكد من قراءة األسئلة بعناية ومن ثم اإلجابة عليها باختيار اإلجابة الصحيحة من  -

 .بين البدائل األربعة
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يعاب الطالبات وقد تم عرض تلك التعليمات مباشرة على الطالبات للتأكد من است
وواضحة ومحددة ومالئمة لمستوى  ي تلك التعليمات أن تكون صريحةوفهمها، وقد روعي ف

 .الطالبات

 :الختبارل وليةالصورة األ  .4
مهارات تصميم  محتوى البرنامج التدريبي لتنميةقامت الباحثة بإعداد االختبار بناًء على        

نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني نتاج ملف اإلنجاز  ،وا  ليقيس مستوى المعرفة العلمية لتصميم وا 
تم  فقرة من نوع اختيار من متعدد( 27)من  في صورته األولية اإللكتروني، وتكون االختبار

 .(2)ملحق رقم  صياغتها جميعًا لتناسب مستوى طالبات كلية التربية،

محكمين في دة الوقد تم عرض االختبار في صورته األولية على مجموعة من السا
اإلسالمية وبعض المشرفيين التربويين في وزارة التربية والتعليم العالي ملحق جامعتي األقصى و 

 :، وذلك للتأكد من صالحية االختبار المعرفي من حيث(6)رقم 

 .صياغة عبارات االختبار -
 .مناسبة البدائل لكل فقرة من فقرات االختبار -
 .الصحة العلمية والسالمة اللغوية -

ن على مناسبة المفردات لما وضعت لقياسه، مع تعديل في وقد اتفق السادة المحكمو 
صياغة بعض البدائل لبعض الفقرات لوجود أكثر من بديل يمثل إجابة محتملة، ثم إجراء 

 .التعديالت الالزمة، وبهذا تم التأكد من الصدق الظاهري لالختبار

 :تجريب االختبار .5
طالبة ( 42)بعد إعداد االختبار بصورته األولية طبقت الباحثة االختبار على عينة قوامها        

 :من كلية التربية، وكان الهدف من ذلك
 .حساب معامل السهولة لمفردات االختبار -
 .حساب معامل التمييز -
 .حساب زمن تطبيق االختبار -
 .حساب معامل االتساق الداخلي لالختبار -
 .الثبات لالختبارحساب معامل  -
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 :تصحيح أسئلة االختبار .1
ار ــة بتصحيح االختبــار، قامت الباحثـــبعد أن أجابت الطالبات على أسئلة االختب           

يها الطالبات محصورة لصلت عحيث حددت درجة واحدة لكل فقرة، بذلك تكون الدرجة التي ح
تكرارات لإلجابة الصحيحة في كل فقرة من ال، وباإلضافة إلى ذلك تم حساب عدد (27-1)بين 

 .فقرات االختبار

 :تحديد زمن االختبار .7
تم حساب زمن تأدية الطالبات لالختبار عن طريق المتوسط الحسابي لزمن تقديم العينة        

وذلك بتطبيق . دقيقة( 41)فكان زمن متوسط المدة الزمنية التي استغرقتها طالبات العينة يساوي 
  :التاليةالمعادلة 

 األخيرة لالختبار ةزمن إجابة الطالب+ زمن إجابة الطالبة األولى لالختبار =جابة االختبار إزمن 
2                      

 :معامل السهولة والتمييز .9
تحديد ما تم تحليل نتائج إجابات الطالبات على أسئلة االختبار المعرفي، وذلك بهدف        

 :يلي
 .سؤال من أسئلة االختبارمعامل السهولة لكل  -
 .معامل التمييز لكل سؤال من أسئلة االختبار -

 

 معامل السهولة لكل فقرة من فقرات االختبار: 
 :(307:1994أبو ناهية، )التالية تم حساب معامل السهولة وذلك باستخدام المعادلة        

 عدد األفراد الذين أجابوا إجابة صحيحة= معامل السهولة 
 العدد الكلي للعينة                                                      

وكان الهدف من حساب درجة سهولة فقرات االختبار هو حذف الفقرات التي تقل درجة سهولتها 
 %.11، أو تزيد عن %41عن 

 

 معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار: 
 :(310:1994أبو ناهية، ) دلة التاليةبتطبيق المعاتم حساب معامل التمييز وذلك        

 عدد الذين أجابوا إجابة صحيحة في الفئة الدنيا -عدد الذين أجابوا إجابة صحيحة في الفئة العليا=معامل التمييز
 عدد أفراد إحدى المجموعتين                                             
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معامل تمييز كل فقرة من فقرات االختبار قامت الباحثة بتقسيم ولكي تحصل الباحثة على        
الطالبات إلى مجموعتين، مجموعة عليا ضمت الطالبات الحاصالت على أعلى الدرجات بنسبة 

من مجموع الطالبات، ومجموعة دنيا ضمت الطالبات الحاصالت على أدنى الدرجات في % 47
 .طالبات 1ل مجموعة ، وقد بلغ عدد طالبات ك%47ختبار بنسبة اال

فأعلى كحد % 41ثم قامت الباحثة بحساب معامل تمييز فقرات االختبار، حيث اعتبرت أن 
، حيث اعتبر عودة %41ات التي قل معامل تمييزها عن أدنى لتمييز الفقرة وتم حذف الفقر 

 .هي ذات تمييز مقبول 41-41أن أي فقرة ذات معامل تمييز بين ( 411: 4114)
 .يوضح معامالت السهولة والتمييز لكل فقرة من فقرات االختبار (4.2)والجدول 

 (4.2)جدول 
 معامالت السهولة والتمييز لفقرات االختبار

 معامل التمييز معامل السهولة م معامل التمييز معامل السهولة م

0.  .791 .441 41.  .621 .781 
4.  .441 0.44 46.  .911 0.11 
4.  0.59 0.78 47.  .711 0.56 
2.  0.24 0.33 48.  .971 0.11 
1.  0.71 0.56 41.  .531 0.78 
6.  0.68 0.33 41.  .471 0.78 
7.  0.65 0.89 40.  .711 0.78 
8.  0.74 0.22 44.  .621 0.67 
1.  0.79 0.44 44.  .791 0.67 

01.  0.53 0.89 42.  .471 0.89 
00.  0.44 0.89 41.  .591 0.89 
04.  0.53 0.67 46.  .681 0.56 
04.  0.44 0.78 47.  .651 0.89 
02.  0.91 0.33 48.  .321 0.56 
01.  0.47 1.00 41.  .441 0.67 
06.  0.56 1.00 21.  .471 0.89 
07.  0.47 1.00 20.  .591 0.78 
08.  0.82 .441 24.  .591 0.78 
01.  0.71 0.78 24.  .351 0.89 
41.  0.56 0.78 22.  .741 0.89 
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40.  0.47 0.78 21.  .621 1.00 
44.  0.32 0.89 26.  .351 0.89 
44.  0.76 0.56 27.  .531 0.78 

 1.57= متوسط معامل السهولة  0.78 0.50  .42
 1.73=  متوسط معامل التمييــــز

% 11زادت درجة سهولتها عن ( 48، 46، 02)يتضح من الجدول السابق أن الفقرات 
بمتوسط بلغ ( 0.82 - 0.24)مما أدى لحذفها، وبالتالي تتراوح معامالت السهولة ما بين 

، وبذلك تكون 0.73بمتوسط بلغ ( 1.0 - 221.)، وأن معامالت التمييز تتراوح ما بين 0.57
 .الذي تطمئن الباحثة إليه والتمييز في الحد المعقول من السهولةفقرات االختبار 

 :صدق االختبار .8
االختبار الذي يقيس ما وضع "إلى أن االختبار الصادق هو ( 421: 4114) عودةيشير 

 :، ولقد تحققت الباحثة من صدق االختبار بطريقتين"لقياسه

 صدق المحكمين: 
وقد تحققت الباحثة من صدق االختبار عن طريق عرض االختبار في صورته األولية على 
مجموعة من أساتذة جامعيين من المتخصصين في تكنولوجيا التعليم وطرق التدريس، وأعضاء 

بوزارة هيئة التدريس بكلية التربية قسم تكنولوجيا التعليم بالجامعة اإلسالمية، ومشرفين تربويين 
، حيث قاموا بإبداء آرائهم ومالحظاتهم حول مناسبة فقرات (6)ملحق رقم  والتعليم العاليالتربية 

االختبار، ومدى انتماء الفقرات إلى كل بعد من األبعاد الخمسة لالختبار، وكذلك وضوح 
 .ء تم تعديل بعض فقرات االختبارا، وفي ضوء تلك اآلر والعلمية صياغتها اللغوية

 صدق االتساق الداخلي: 
التجانس في أداء الفرد من فقرة ألخرى، أي "  :ويعرف صدق االتساق الداخلي بأنه

 (424: 0116أبو لبدة، " )اشتراك جميع فقرات االختبار في قياس خاصية معينة في الفرد
وقد جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لالختبار بتطبيقه على العينة، وتم حساب 

فقرة من فقرات االختبار بالدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه،  معامل ارتباط بيرسون بين كل
وحساب معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل مجال والدرجة الكلية لالختبار، وكذلك بين كل فقرة 

والجداول التالية ( SPSS)في االختبار مع الدرجة الكلية له باستخدام البرنامج اإلحصائي 
 :توضح ذلك
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 (4.3)جدول 
 معامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمجال 

 البعد
 

رقم 
مستوى  معامل االرتباط الفقرة

مستوى  معامل االرتباط رقم الفقرة البعد الداللة
 الداللة

طيط
لتخ
 0.01 0.648 1 ا

صل
لتوا
ل وا

صا
االت

 

25 0.757 0.01 
2 0.641 0.01 27 0.459 0.01 
3 0.821 0.01 29 0.661 0.01 

ميم
ص
 الت

 0.01 0.680 30 غير دالة 0.126 4
5 0.729 0.01 31 0.687 0.01 
6 0.472 0.01 32 0.638 0.01 
7 0.661 0.01 33 0.639 0.01 
8 0.537 0.01 34 0.842 0.01 
9 0.683 0.01 

ئي
نها
ض ال

عر
 ال

35 0.849 0.01 
10 0.729 0.01 36 0.391 0.05 
11 0.823 0.01 37 0.764 0.01 
12 0.706 0.01 38 0.607 0.01 

تاج
اإلن

 

13 0.625 0.01 39 0.604 0.01 
15 0.817 0.01 40 0.697 0.01 
16 0.932 0.01 41 0.698 0.01 
17 0.888 0.01 42 0.670 0.01 
18 0.477 0.01 43 0.751 0.01 
19 0.695 0.01 44 0.724 0.01 
20 0.687 0.01 45 0.847 0.01 
21 0.648 0.01 46 0.709 0.01 
22 0.696 0.01 47 0.699 0.01 
23 0.622 0.01 

 
24 0.696 0.01 

، وأن الفقرة وبالتالي يجب حذفهاغير دالة ( 4)يتضح من الجدول السابق أن الفقرة رقم        
مما يدل  0.01، بينما باقي الفقرات دالة عند مستوى داللة 0.05دالة عند مستوى داللة ( 36)

 بالدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليهترتبط  -(4)باستثناء الفقرة رقم  –أن جميع الفقرات 
 .وهذا يؤكد أن االختبار يتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي ،ارتباطا ذا داللة إحصائية
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 (4.4)جدول 
 بين درجة كل مجال والدرجة الكلية لالختبارمعامل االرتباط 

 مستوى الداللة معامل االرتباط األبعاد
 0.01 7611. التخطيط
 0.01 0.908 التصميم
 0.01 0.968 اإلنتاج

 0.01 0.895 االتصال والتواصل
 0.01 0.964 العرض النهائي

يتضح من الجدول السابق أن جميع األبعاد ترتبط بالدرجة الكلية لالختبار ارتباطًا ذا        
وهذا يؤكد أن االختبار يتمتع بدرجة عالية من ( 0.01)داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 .االتساق الداخلي
 (4.5)جدول 

 معامل االرتباط بين كل فقرة في االختبار مع الدرجة الكلية له

مستوى  معامل االرتباط الفقرة
مستوى  معامل االرتباط الفقرة الداللة

 الداللة
0.  .406 0.01 44.  .622 0.01 
4.  .428 0.01 42.  .696 0.01 
4.  .757 0.01 41.  .711 0.01 
 0.05 331.  .47 غير دالة 141.  .2
1.  .666 0.01 41.  .537 0.01 
6.  .365 0.05 41.  .657 0.01 
7.  .747 0.01 40.  .700 0.01 
8.  .362 0.05 44.  .547 0.01 
1.  .553 0.01 44.  .515 0.01 

01.  .697 0.01 42.  .790 0.01 
00.  .821 0.01 41.  .855 0.01 
04.  .595 0.01 46.  .374 0.05 
04.  .625 0.01 47.  .686 0.01 
01.  .817 0.01 48.  .616 0.01 
06.  .932 0.01 41.  .527 0.01 
07.  .888 0.01 21.  .701 0.01 
08.  .477 0.01 20.  .675 0.01 
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01.  .695 0.01 24.  .635 0.01 
41.  .687 0.01 24.  .765 0.01 
40.  .648 0.01 22.  .688 0.01 
44.  .696 0.01 21.  .830 0.01 

 
26.  .663 0.01 
27.  .666 0.01 

، وأن الفقرات غير دالة وبالتالي يجب حذفها( 4)الفقرة رقم  أن السابقول يتضح من الجد       
 0.01، بينما باقي الفقرات دالة عند مستوى داللة 0.05دالة عند مستوى داللة ( 36,27,8,6)

لالختبار ارتباطا  مع الدرجة الكليةترتبط  -(4)باستثناء الفقرة رقم  –مما يدل أن جميع الفقرات 
 .وهذا يؤكد أن االختبار يتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي ،ذا داللة إحصائية

 :ثبات االختبار .11
إذا حصل نفس الفرد  بأنه دقة المقياس أو اتساقه، حيث يعتبر المقياس ثابتاً ثبات يعرف ال       

على نفس الدرجة أو درجة قريبة منها في نفس االختبار أو مجموعات من أسئلة متكافئة أو 
 (.280: 4101أبو عالم، )متماثلة عند تطبيقه أكثر من مرة 

التجزئة النصفية ومعامل كودر : وقد تم حساب ثبات االختبار باستخدام طريقتين هما
 .21ريتشاردسون 

 صفيةالتجزئة الن: 
وتطبيق  SPSSتم التحقق من ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية عن طريق برنامج        

فقرة، فكان معامل الثبات يساوي ( 24)دية وذلك ألن عدد فقرات االختبار فر  معادلة جتمان
 .على عينة الدراسة االختبار ت مرتفع يطمئن الباحثة إلى تطبيق، وهو معامل ثبا0.951

  21معامل كودرريتشاردسون: 
استخدمت الباحثة طريقة أخرى من طرق حساب الثبات، وذلك إليجاد معامل ثبات        

للدرجة الكلية لالختبار ككل  21معامل كودرريتشاردسون االختبار، حيث حصلت على قيمة 
 (:084: 0188عبيدات، )طبقًا للمعادلة التالية 

 (م -ن )م  – 4ن ع= ر ت ت 
 4ع ( 0 -ن )                                                      

 .التباين:  4ع.          عدد الفقرات االختبار: ن .          المتوسط الحسابي: حيث أن  م 
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 (4.6)جدول 
 21عدد فقرات االختبار والتباين والمتوسط ومعامل كودر ريتشاردسون 

 
معامل كودر  م 1ع ن

 11ريتشاردسون 

 1.162 42.712 071.107 24 المجموع

لالختبار ككل كانت  21معامل كودر ريتشاردسون  نيتضح من الجدول السابق أ       
 .وهي قيمة عالية تطمئن الباحثة إلى تطبيق االختبار( 1.814)

 :الصورة النهائية لالختبار .11
، وبعد عرضه على مجموعة (4)لالختبار ملحق رقم  بوضع الصورة األوليةقامت الباحثة        

فقرات، ( 4)من المحكمين، وتطبيقه على العينة ومن ثم التحقق من صدقه وثباته، تم حذف 
 (.5)فقرة ملحق رقم ( 43)وبذلك أصبح االختبار في صورته النهائية مكونًا من 

المئوية لمستويات األهداف  والجدول التالي يوضح الوزن النسبي لموضوعات االختبار، والنسبة
 .المعرفية المراد قياسها

 (4.7)جدول 
 جدول مواصفات االختبار المعرفي في صورته النهائية

 المحاور
نسبة 
 التركيز

 األهداف المعرفية
 المجموع
111% 

 تحليل تطبيق فهم تذكر

23% 30% 35% 12% 

 3-- --  1 2 %7 التخطيط
 8 1 5--  2 %19 التصميم
 11--  6 3 2 %25 االنتاج

 8 2 1 4 1 %19 االتصال والتواصل
 13 2 3 5 3 %30 العرض النهائي

 43 5 15 13 10 %100 المجموع
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نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني: ثانياً   :بطاقة المالحظة لمهارة تصميم وا 

نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني  اتطاقة المالحظة لمهار قامت الباحثة بإعداد ب        تصميم وا 
 :لدى طالبات كلية التربية وفقا للخطوات التالية

 :الهدف من بطاقة المالحظةتحديد  .1
نتاج ملف مهارات ل العملي داءالمالحظة إلى قياس مستوى األ تهدف بطاقة        تصميم وا 

 .لدى طالبات كلية التربيةاإلنجاز اإللكتروني 

 :إعداد بطاقة المالحظة .1
نتاج  بعد بناء( 8) قامت الباحثة ببناء بطاقة المالحظة ملحق رقم        قائمة مهارات تصميم وا 

وأيضا مجموعة المهارات العملية  ،(4) ملف اإلنجاز اإللكتروني التي قامت بإعدادها ملحق رقم
 (.04) قترح ملحق رقملمالتي تكون منها البرنامج التدريبي ا

فقرة، موزعة على أربعة أبعاد كما ( 16)وقد بلغ عدد فقرات البطاقة بعد صياغتها النهائية        
 .(4.8)يظهر في الجدول 

وفق سلم متدرج  اً مدرج اً ولقد أعطت الباحثة لكل فقرة من فقرات بطاقة المالحظة وزن
لتقويم فاعلية البرنامج ( كبيرة، متوسطة، صغيرة)يقابلها ( 0، 4، 4)ثالثي أعطيت األوزان التالية 

نتاج ملف اإلنجاز اإللكترونيالتدريبي في تنمية   .مهارات تصميم وا 

 (4.8)جدول 
 توزيع فقرات بطاقة المالحظة على أبعادها

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عدد الفقرات البيان البعد

 01 التصميم األول
 01 اإلنتاج الثاني
 01 االتصال والتواصل الثالث
 06 العرض النهائي الرابع

 51 المجموع
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 :صدق بطاقة المالحظة .3
 :قامت الباحثة بتقنين فقرات بطاقة المالحظة وذلك للتأكد من صدقها كالتالي

 
 صدق المحكمين: 

األولية على مجموعة من أساتذة جامعيين من تم عرض بطاقة المالحظة في صورتها        
المتخصصين في تكنولوجيا التعليم وطرق التدريس، وأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية قسم 

، حيث (6)تكنولوجيا التعليم بالجامعة اإلسالمية، ومشرفين تربويين في مدينة غزة ملحق رقم 
بطاقة المالحظة، وكذلك وضوح صياغتها قاموا بإبداء آرائهم ومالحظاتهم حول مناسبة فقرات 

ء تم استبعاد بعض الفقرات وتعديل بعضها اآلخر ليصبح عدد االلغوية، وفي ضوء تلك اآلر 
 .فقرة موزعة على أربعة أبعاد (56)البطاقة فقرات 

 صدق االتساق الداخلي: 
ارتباط بيرسون جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لبطاقة المالحظة بحساب معامل        

بين درجات كل فقرة من فقرات البطاقة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه، وكذلك درجات كل 
( SPSS)بعد من أبعاد البطاقة مع الدرجة الكلية للبطاقة، وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي 

 :والجداول التالية توضح ذلك
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 (4.9)جدول 
 ت البطاقة مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليهمعامل ارتباط كل فقرة من فقرا

معامل  رقم الفقرة البعد
 االرتباط

مستوى 
معامل  رقم الفقرة البعد الداللة

 االرتباط
مستوى 
 الداللة

ميم
ص
 الت

0.  .498 0.01 

صل
لتوا
ل وا

صا
االت

 

0.  .893 0.01 
4.  .571 0.01 4.  .630 0.01 
4.  .738 0.01 4.  .714 0.01 
2.  .782 0.01 2.  .780 0.01 
1.  .765 0.01 1.  .994 0.01 
6.  .878 0.01 6.  .983 0.01 
7.  .906 0.01 7.  .994 0.01 
8.  .952 0.01 8.  .981 0.01 
1.  .921 0.01 1.  .983 0.01 
01.  .895 0.01 01.  .994 0.01 

تاج
اإلن

 

0.  .999 0.01 00.  .971 0.01 
4.  .973 0.01 04.  ..974 0.01 
4.  .999 0.01 04.  .944 0.01 
2.  .999 0.01 02.  .983 0.01 
1.  .999 0.01 01.  .994 0.01 
6.  .999 0.01 

ئي
نها
ض ال

عر
 ال

0.  .728 0.01 
 غير دال 238.  .4 0.01 975.  .7
8.  .999 0.01 4.  .941 0.01 
1.  .999 0.01 2.  .934 0.01 
01.  .999 0.01 1.  .998 0.01 
00.  .935 0.01 6.  .998 0.01 
04.  975 0.01 7.  .984 0.01 
04.  .999 0.01 8.  .998 0.01 
02.  .973 0.01 1.  .998 0.01 
01.  .999 0.01 01.  .984 0.01 

 

00.  .998 0.01 
04.  .924 0.01 
04.  .924 0.01 
02.  .986 0.01 
01.  .971 0.01 
06.  .998 0.01 
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ترتبط بالدرجة الكلية  – 4باستثناء رقم  –يتضح من الجدول السابق أن فقرات البطاقة        
وهذا يؤكد أن بطاقة ( 0.01)للبعد الذي تنتمي إليه ارتباطًا ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 . المالحظة تتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي
 (4.10)جدول 

 معامالت االرتباط بين كل بعد من أبعاد البطاقة مع الدرجة الكلية للبطاقة
 مستوى الداللة االرتباطمعامل  األبعاد
 0.01 916. التصميم
 0.01 996. اإلنتاج

 0.01 997. االتصال والتواصل
 0.01 996. العرض النهائي

يتضح من الجدول السابق أن جميع األبعاد ترتبط بالدرجة الكلية للبطاقة ارتباطًا ذا داللة        
وهذا يؤكد أن بطاقة المالحظة تتمتع بدرجة عالية من ( 0.01)إحصائية عند مستوى داللة 

 . االتساق الداخلي

 :ثبات بطاقة المالحظة .4
 .ثبات البطاقة باستخدام معادلة كوبراقة المالحظة باستخدام طتم تقدير ثبات ب

 ثبات المالحظين : 
، حيث قامت قامت الباحثة بالتأكد من ثبات البطاقة من خالل ثبات التحليل عبر األفراد       

وباالستعانة بزميلة أخرى من نفس القسم، من خالل خمس  ،الباحثة بتقييم الطالبات بنفسها
بطاقات والدرجة الكلية لكل بطاقة، وقد تم حساب نسب االتفاق بين النتائج التي توصلت إليها 

 (:Cooper, 1973: 27)الباحثة مع زميلتها وذلك باستخدام المعادلة التالية 

 100 ×  نقاط االتفاق                  =معامل االتفاق 
 نقاط االختالف+ نقاط االتفاق         

 :والجدول التالي يوضح ذلك فحصلت على معامل اتفاق عال  
 
 
 
 
 



192 
 

 (4.11)جدول 
 نقاط االتفاق واالختالف في مهارات بطاقة المالحظة وفي الدرجة الكلية للبطاقة

+ نقاط االتفاق  نقاط االختالف نقاط االتفاق المهارة
 معامل االتفاق نقاط االختالف

 %81 61 04 28 التصميم
 %011 11 1 11 اإلنتاج

 %11.1 11 2 86 االتصال والتواصل
 %12.7 16 1 10 العرض النهائي

 %14.71 446 40 401 المجموع

معامل ممتاز ويطلق وهذا % 93.75معامالت االتفاق كانت  يبين الجدول السابق أن       
 .على هذا النوع من الثبات باالتساق عبر األفراد، مما يؤكد ثبات األداة
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 :مقياس االتجاه: ثالثاً 
ملف اإلنجاز اإللكتروني لدى طالبات كلية  مقياس االتجاه نحوقامت الباحثة بإعداد 

ستجابة الموجبة لال تجاه بأنه استعداد نفسي متعلماال( 421: 4117)يعرف الحلو ، حيث التربية
أو السالبة نحو مثيرات من أفراد أو أشياء أو موضوعات تستدعي هذه االستجابة ويعبر عنه 

 .عادة بأحب أو أكره

 وفقاً  ملف اإلنجاز اإللكتروني لدى طالبات كلية التربية وتم إعداد مقياس االتجاه نحو
 :للخطوات التالية

 :مقياس االتجاهالهدف من تحديد  .1
 كلية التربية بالجامعة اإلسالمية طالباتمقياس االتجاه لقياس اتجاه  ببناء حثةالبا قامت       

 .واستخدامه في التقويم بمساق تدريب ميداني نحو ملف اإلنجاز اإللكتروني

 :مقياس االتجاهإعداد  .1
ق باتجاه الطلبة مقياس االتجاه وذلك بعد مراجعة األدب التربوي المتعل بناءقامت الباحثة ب       

والمعلمين نحو ملف اإلنجاز اإللكتروني وقد استفادت الباحثة من مقياس االتجاه  الذي أعده 
(Alwraikat,2012)  فقرة  44دراسة من تكون مقياس الو ، (4101)والشريف والدسوقي

ووضعت استجابات عن تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي  ،(10)ولية ملحق رقم بصورته األ
غير موافق  –غير موافق  –محايد  –أوافق  –أوافق بشدة )فقرة مكونة من خمس فئات هي كل 
، حيث تبلغ الدرجة العليا لمقياس االتجاه (4.12)وتحصل على الدرجات حسب الجدول ( بشدة

 (.44=  44*0)ا الدرجة الدنيا هي م، بين(061=  44*1)
 (4.12)جدول 

 لمقياس االتجاهتوزيع الدرجات على فئات االستجابة 
 درجات الفقرات السالبة درجات الفقرات الموجبة فئات االستجابة

 0 1 أوافق بشدة
 4 2 أوافق
 4 4 محايد

 2 4 غير موافق
 1 0 غير موافق بشدة

 :وقد وزعت فقرات المقياس على األبعاد التالية
 .أهمية ملف اإلنجاز اإللكتروني .0
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نتاج ملف  .4  .اإلنجاز اإللكترونياالستمتاع بتصميم وا 
نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني .4  .تصميم وا 
 .استخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني .2

حيث قامت الباحثة ببناء فقرات المقياس، ومن ثم اختارت الباحثة لكل بعد من األبعاد        
 ياسليتكون المق من الفقرات سالبة،% 11من الفقرات موجبة، و% 11بنسبة  فقرات 8األربعة 

 (.10)، ملحق رقم فقرة 44في صورته األولية من 

 :صدق مقياس االتجاه .3
صدق المحكمين، وصدق  :هما بطريقتينمقياس االتجاه لقد تحققت الباحثة من صدق        

 .االتساق الداخلي
 صدق المحكمين: 

تم عرضه على  ،(01) ملحق رقمفي صورته األولية  للتحقق من صدق مقياس االتجاه       
ن على ، وقد اتفق السادة المحكمو لوضع مالحظاتهم عليه( 6) ملحق رقم مجموعة من المحكمين

، ثم إجراء التعديالت الالزمة، فقراتالإعادة صياغة بعض  معو  مناسبة الفقرات مع أبعاد المقياس
 .وبهذا تم التأكد من صدق المقياس الظاهري

 صدق االتساق الداخلي: 
قق من صالحية مقياس االتجاه، قامت الباحثة بحساب معامالت ارتباط بيرسون للتح       

للبعد الذي  وذلك للتحقق من صدق االتساق الداخلي بين كل فقرة في المقياس والدرجة الكلية
  .له، وكل بعد من أبعاد المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس ميتتن

 (4.13)جدول 
 الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليهمع  مقياس االتجاه فقرة من فقراتمعامل ارتباط كل 

معامل  رقم الفقرة البعد
 االرتباط

مستوى 
معامل  رقم الفقرة البعد الداللة

 االرتباط
مستوى 
 الداللة

وني
كتر

اإلل
از 
إلنج

ف ا
 مل
مية
أه

 

0.  .768 0.01 

وني
كتر

اإلل
از 
إلنج

ف ا
 مل
تاج
ن  وا 

ميم
ص
ت

 

07. .754 0.01 
4.  .470 0.01 08. .651 0.01 
4.  .571 0.01 01. .744 0.01 
2.  .665 0.01 41. .756 0.01 
1.  .565 0.01 40. .612 0.01 
6.  .609 0.01 44. .601 0.01 
7.  .586 0.01 44. .785 0.01 
8.  .498 0.01 42. .749 0.01 
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از 
إلنج

ف ا
 مل
تاج
ن  وا 
ميم
ص
ع بت

متا
الست

ا
وني

كتر
اإلل

 

1.  .845 0.01 

جاز
اإلن
ف 

 مل
دام
ستخ

ا
 

وني
كتر

اإلل
 

41. .635 0.01 
01.  .765 0.01 46. .635 0.01 
00.  .536 0.01 47. .831 0.01 
 غير دالة 155. .48 0.01 561.  .04
04.  .571 0.01 41. .766 0.01 
02.  .623 0.01 41. .720 0.01 
01.  .674 0.01 40. .780 0.01 
06.  .633 0.01 44. .720 0.01 

، بينما باقي الفقرات دالة عند غير دالة( 48)الفقرة رقم  أن السابقول يتضح من الجد       
ترتبط بالدرجة  -(48)باستثناء الفقرة رقم  –مما يدل أن جميع الفقرات  0.01مستوى داللة 

وهذا يؤكد أن المقياس يتمتع بدرجة عالية  ،الكلية للبعد الذي تنتمي إليه ارتباطًا ذا داللة إحصائية
 .من االتساق الداخلي

فقرة ملحق رقم ( 40)، وبذلك أصبح المقياس في صورته النهائية مكونًا من (28)تم حذف الفقرة 
(00.) 

 (4.14) جدول
 مقياسمع الدرجة الكلية لل مقياس االتجاهتباط بين كل بعد من أبعاد معامالت االر 

 مستوى الداللة معامل االرتباط البعد

 0.01 793. أهمية ملف اإلنجاز اإللكتروني
نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني  0.01 897. االستمتاع بتصميم وا 

نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني  0.01 909. تصميم وا 
 0.01 923. استخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني

يتضح من الجدول السابق أن جميع األبعاد ترتبط بالدرجة الكلية للمقياس ارتباطًا ذا داللة        
وهذا يؤكد أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من االتساق ( 0.01)إحصائية عند مستوى داللة 

 .الداخلي

 :ثبات مقياس االتجاه .4
وطريقة  ،معامل ألفا كرونباخ :هما بطريقتينمقياس االتجاه  ثباتلقد تحققت الباحثة من 

 .التجزئة النصفية
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 كرونباخ معامل ألفا: 
 :كرونباخ لتقدير ثبات فقرات المقياس، والجدول التالي يبين ذلك استخدمت الباحثة معامل ألفا

 (4.15)جدول 
 كرونباخ معامالت الثبات لمقياس االتجاه باستخدام معامل ألفا

 كرونباخ ألفامعامل  عدد الفقرات يانالب البعد

 723. 8 أهمية ملف اإلنجاز اإللكتروني  .0
نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني  .4  799. 8 االستمتاع بتصميم وا 
نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني  .4  851. 8 تصميم وا 
 863. 7 استخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني  .2

 934. 40 االتجاه نحو ملف اإلنجاز اإللكتروني ككل           

وهي قيمة مرتفعة تجعل  ،0.934بلغت  قيمة معامل الثباتيتضح من الجدول السابق أن        
 .الباحثة تطمئن إلى نتائج هذا المقياس

 التجزئة النصفية  : 
وتطبيق  SPSSتم التحقق من ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية عن طريق برنامج        

، فكان معامل الثبات يساوي (فقرة 40)معادلة جتمان وذلك ألن عدد فقرات المقياس فردية 
 .وهو معامل ثبات مرتفع يجعل الباحثة تطمئن إلى نتائج هذا المقياس 0.888
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 :بناء البرنامج التدريبي

تم من  خطواتال عدد منالمقترح وفق قامت الباحثة في هذه الدراسة ببناء البرنامج        
خاللها تحديد منطلقات البرنامج وتحديد االحتياجات التدريبية وأهداف البرنامج وكذلك المحتوى 
الذي يحقق األهداف واألنشطة التعليمية المستخدمة لتنفيذ البرنامج، وكذلك أساليب التقويم 

 :المناسبة، وذلك تبعًا للخطوات التالية

 :لبرنامجل الفكرية منطلقاتالتحديد  (1
 :يستند البرنامج على األسس التالية

  توظيف المستحدثات التكنولوجية في العملية التربوية التعليمية وتوظيف كافة الوسائط في
 .تطوير عملية التقويم

  استخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني كأحد أدوات التقويم الشامل واألصيل بدال من ملف
 .اإلنجاز الورقي

  إتقان مهارات التدريس وضرورة تدريب الطالبة المعلمة في أهمية التدريب العملي في
نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني  .مرحلة اإلعداد على تصميم وا 

 نشر الثقافة التكنولوجية، خاصة و  التربوي التي ترتكز على توظيف العمل سوق متطلبات
ة لتصميمه يتضمن مبدأ االتقان في كافة المهارات المطلوب اإللكتروني اإلنجاز ملفوأن 

 .وهذا يواكب احتياجات العمل المهني
 شرطًا ملف اإلنجاز اإللكتروني أصبح  مواكبة الدول المتقدمة في العملية التعليمية حيث

 .من شروط الحصول على رخصة لممارسة مهنة التدريس في الواليات المتحدة األمريكية

 :الضرورية تحديد االحتياجات التدريبية (1
من مسلك لتحديد أهم االحتياجات التدريبية الالزمة من أجل تصميم الباحثة أكثر سلكت 

نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني لدى طالبات كلية التربية، كان أولها عمل مس ح لالحتياجات وا 
طالع على الموضوعات والبرامج التي يتم تدريسها بالمساقات العملية بكلية التدريبية وذلك باال

برنامج الوورد وبرنامج البوربوينت وبرنامج الفوتوشوب من البرنامج  التربية، حيث تم استثناء
التدريبي المقترح لسابق معرفة الطالبات بهذه البرامج من خالل دراستهن لها بمساق تكنولوجيا 
التعليم العملي حتى ال تصبح الموضوعات مكررة، كما أن الباحثة قامت بجولة استطالع الرأي 

نتاج ملف اإلنجاز لبعض أعضاء هيئة التدر  يس بالكلية حول البرامج الالزمة لتصميم وا 
اإللكتروني، وأيضًا تم االستفسار من بعض الطالبات عن بعض البرامج إن سبق لهن معرفتها، 
 .وبذلك تم اختيار الموضوعات األساسية والبرامج التي تم اعتمادها في البرنامج التدريبي المقترح
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 :لبرنامجتحديد األهداف التعليمية ل (3
قامت الباحثة بتحديد أهداف البرنامج من اإلطار النظري للدراسة والذي تناول مهارات 

نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني، وجاءت أهداف البرنامج على النحو التالي  :تصميم وا 

 :األهداف العامة للبرنامج
     :يركز البرنامج التدريبي على تحقيق األهداف التالية

 نتاج ملف اإلنجاز اإل الطالبة  أن تكتسب   .لكترونيالمعلمة المعارف النظرية لتصميم وا 
 لكترونياإلنجاز اإلملف محتويات المعلمة الطالبة  صممأن ت.  
  المعلمة ملف إنجاز إلكترونيالطالبة تنتج أن. 
  نتاج اإلنجاز ملف أن تمارس الطالبة المعلمة بإتقان كافة المهارات التكنولوجية لتصميم وا 

    .لكترونياإل
  ّن الطالبة المعلمة اتجاهًا إيجابيًا نحو استخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني في أن تكو

 .عملية التدريس

 :األهداف الخاصة للبرنامج
نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني، وهي أيضًا األهداف العامة  األهداف الخاصة بتصميم وا 

اء البرنامج أن تصبح قادرة حيث يتوقع من الطالبة بعد انتهللموديوالت التعليمية في البرنامج، 
 :على
  لكترونيةنجاز اإللكتروني في المجلدات اإلوثائق ملف اإل الطالبة المعلمةأن تحفظ. 
  ملف اإلنجاز اإللكترونيمحتويات  الطالبة المعلمةأن تجمع. 
  لى فيديو بواسطة برنامج الصور الثابتة إ الطالبة المعلمةأن تحولMovie maker. 
 باستخدام برنامج  اإلنجاز اإللكترونيوثائق ملف  الطالبة المعلمةنظم أن تMicrosoft 

office OneNote 2007. 
  ألكثر من شخص ملف اإلنجاز اإللكتروني الطالبة المعلمةأن ترسل. 
  من أي مكان ملف اإلنجاز اإللكترونيعلى  الطالبة المعلمةأن تعدل. 
  مع اآلخرين ملف اإلنجاز اإللكترونيمحتويات  معلمةالطالبة الأن تشارك. 
  عبر وسيط متنقل ملف اإلنجاز اإللكتروني الطالبة المعلمةأن تنقل. 
  إلى  ملف اإلنجاز اإللكتروني الطالبة المعلمةأن ترفعYouTube. 
  عبر الويب ملف اإلنجاز اإللكترونيأن تنشر. 
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 :للبرنامج إعداد المادة التدريبية (4
تم تحديد المحتوى العلمي في ضوء األهداف المحددة له السابق ذكرها، وكذلك في ضوء        

 .التطورات التقنية الحديثة
وقد تضمن المحتوى العلمي كافة المعلومات والمهارات التي تتعلق بالجانبين النظري        

وتتضمن  تمهيدي يولأربع موديوالت باإلضافة إلى مود والعملي، حيث يتضمن البرنامج على
 :الموضوعات التالية

 الجانب النظري: لموديول التمهيديا: 
 .تعريف ملف اإلنجاز اإللكتروني -
 .أنواع ملف اإلنجاز اإللكتروني -
 .مزايا ملف اإلنجاز اإللكتروني -
 .أهداف ملف اإلنجاز اإللكتروني  -
 .محتويات ملف اإلنجاز اإللكتروني  -

 لتصميممهارات ا: الموديول األول: 
 .تخزين الوثائق في المجلدات االلكترونية -
 .Googleالبحث عبر محرك  -
 .Windows Movie makerبرنامج  -

 مهارات اإلنتاج: الموديول الثاني: 
 .Microsoft office OneNote 2007برنامج  -

 مهارات االتصال والتواصل: الموديول الثالث. 
- Gmail. 
- Google Drive. 
- Google+. 

 مهارات العرض النهائي: الموديول الرابع. 
 .عبر وسيط متنقل ملف اإلنجاز اإللكترونيتداول  -
 .Snagitبرنامج  -
 YouTubeإلى  ملف اإلنجاز اإللكترونيرفع  -
- Blogger. 
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 : البرنامج في المستخدمة األساليب التدريبية تحديد (5
يعتمد البرنامج في تدريبه على التدريس باستخدام أنماط وأساليب  وطرق متعددة في التدريس     
 :مثل

   إتباع أسلوب المحاضرة الفعالة من خالل االستعانة وتوظيف جهازي العرض
والحاسوب وعرض المعلومات واألمثلة ( L.C.D Projector)التوضيحي 
 .بواسطتهما

 قاشاستخدام أسلوب الحوار والن. 
  استخدام أسلوب العروض العملية لتطبيق المعلومات واألنشطة بشكل عملي حيث

أتيحت الفرصة لجميع المتدربات لتطبيق األنشطة واألمثلة على جهاز الحاسوب 
 .ومشاهدة النتائج

 ة على كافة المهارات المطلوبة، المعلم ةالطالب لكتروني في تدريباستخدام التعلم اإل
 .تحميل الطالبة للمادة العلمية على المودل وتطبيق كافة المهاراتوذلك من خالل 

  استخدام أسلوب التعلم عن بعد بإشراف المدربة مع بعض الطالبات، وذلك من خالل
التواصل عبر الفيسبوك، وكذلك من خالل مشاركة الشاشة من قبل الطالبة بواسطة 

Hangout  وهي خدمة توفرهاGoogle+. 

 : للبرنامج المصاحبة تعليميةال األنشطة تحديد (1
اشتمل البرنامج على العديد من األنشطة التعليمية والمواد التعليمية المتنوعة التي ولقد        

نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني،  يمكن للطالبة أن تمارسها لتساعدها على تنمية مهارات تصميم وا 
 :ويمكن إجمال هذه األنشطة في العناصر التالية

 : للبرنامج الالزمة واألجهزة المواد.أ 
نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني .0  .مادة تدريبية متعلقة بالجانب النظري والعملي لتصميم وا 
 .(08)أجهزة حاسوب تتناسب مع عدد المتدربات  .4
 .LCD Projectorجهاز  .4
 .توظيف السبورة البيضاء الموجودة في المختبر .2
 .نترنت بشكل فعالتوظيف شبكة اإل .1
 .ئط التخزين المتنقلة كالفالش واإلسطوانهااستخدام وس .6
 .وصلة الجوال بالحاسوب لنقل ملفات الصور من الجوال .7
 .ماسح ضوئي لتحويل الوثائق الورقية إلى صور إلكترونية .8



111 
 

 : البرنامج لفعاليات الزمنية الحدود .ب 
في كلية ( المسجالت لمساق تدريب ميداني)الطالبات المعلمات ستهدف البرنامج التدريبي ا      
م، 4104 – 4104بالجامعة اإلسالمية بغزة من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  التربية

نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني، وتم تنفيذ البرنامج في زمن كلي  وذلك لتنمية مهارات تصميم وا 
على  ساعة تشمل الجانب النظري والعملي من البرنامج، وكان الزمن الكلي موزعاً ( 44)أقصاه 

 .ساعات أسبوعياً ( 1:41)أربعة أسابيع تقريبًا بمعدل 

 : البرنامج لفعاليات المكانية الحدود .ج 
التابع لكلية التربية بالجامعة اإلسالمية  M212تم تنفيذ البرنامج في مختبر الحاسوب        

 .بغزة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة والتعاون مع مركز تكنولوجيا التعليم بالكلية

 : البرنامج في التقويم أساليب (7
هدف عملية التقويم إلى الوقوف على مدى تحقق أهداف البرنامج التدريبي ككل، وينقسم ت       

 :التقويم إلى
الذي تم إجراؤه في بداية البرنامج التدريبي وقبل شرح أي جزء من المادة، وتم : تقويم القبليال.أ 

نتاج ملف اإلنجاز  ذلك من خالل تنفيذ االختبار المعرفي لقياس المعرفة العلمية في تصميم وا 
نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني ، اإللكتروني، وبطاقة المالحظة لقياس األداء العملي لتصميم وا 

 .كما تم تنفيذ مقياس االتجاه لتحديد اتجاه الطالبات نحو ملف اإلنجاز اإللكتروني
وتم هذا التقويم أثناء تنفيذ البرنامج، حيث تمثل في مجموعة  (:البنائي)التقويم التكويني .ب 

التطبيقات المصاحبة للمهارات المراد تنميتها، وكذلك التغذية الراجعة ألي طالبة لديها ضعف 
 .في تأدية أي مهارة

الذي تم إجراؤه في نهاية البرنامج التدريبي، وتم ذلك من خالل إعادة  :التقويم البعدي.ج 
عرفي وبطاقة المالحظة ومقياس االتجاه، وذلك لمعرفة االختالف بين التطبيقين االختبار الم

 .القبلي والبعدي

 : البرنامج ضبط
 البرنامج حول الرأي إلبداء المجال هذا في المختصين المحكمين على البرنامج عرض تم       

 توقام التدريس، وأساليب واألدوات واألنشطة العلمي والمحتوى ومالءمته اللغة سالمة ناحية من
 جاهزاً  النهائية صورته في أصبح أن إلى البرنامج على الالزمة التعديالت بإجراء ةالباحث

 .للتطبيق
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 :ت الدراسةخطوا

كوجك، )في بعض الكتب مثل  طالع على األدب التربوي المتعلق بموضوع الدراسةاال .0
، والدراسات التي تناولت (4111قطيط، )و ( 4112، ولورينز قسطنطينو)و ( 4104

 ,Alwraikat)و (Barrett ،4111) و( 4104أبو مطلق، )الموضوع مثل دراسة 
 (.4111إسماعيل، )و ( 4118شاهين، ( )4101الشريف والدسوقي، )و  (2012

نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني .4  .(4)ملحق رقم  إعداد قائمة مهارات تصميم وا 
نتاج ملف اإلنجاز اإللكترونيتحكيم  .4 من ذوي االختصاص،  قائمة مهارات تصميم وا 

مكانية إضافة مهارات وبرامج أخرى  . ومناقشتهم في المهارات المطروحة وا 
نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني  .2 بناء البرنامج التدريبي المقترح لتنمية مهارات تصميم وا 

( التخطيط)على موديول تمهيدي  اشتمل البرنامجحيث  لدى طالبات كلية التربية
التصميم، اإلنتاج، االتصال والتواصل، العرض )أخرى هي  باإلضافة إلى أربع موديوالت

 .(04)ملحق رقم  (النهائي
 .(2)ملحق رقم  بناء االختبار المعرفي كأداة قياس خاصة بالدراسة .1
 .(8)ملحق رقم  إعداد بطاقة المالحظة كأداة قياس خاصة بالدراسة .6
 للطالبات كأداة قياس خاصة بالدراسة مقياس اتجاه نحو ملف اإلنجاز اإللكتروني بناء .7

 .(01)ملحق رقم 
والبرنامج التدريبي على السادة ( االختبار، البطاقة، المقياس)عرض أدوات الدراسة  .8

 (.6)المحكمين ملحق رقم 
ت الدراسة تقدمت الباحثة بطلب إذن من الجامعة اإلسالمية للموافقة على تطبيق أدوا .1

على عينة من طالبات كلية التربية المسجالت لمساق تدريب ميداني في الفصل الدراسي 
 (.0)، وتمت الموافقة على الطلب ملحق رقم 4104-4104الثاني من العام الجامعي 

قامت الباحثة بالتوجه إلى دائرة التدريب الميداني ورئيس قسم التعليم األساسي للتدارس  .01
 .(4)ملحق رقم  ل على العينة المناسبة لتطبيق الدراسةمعهم حول الحصو 

 .الموافقة لشروط الدراسة (02)ملحق رقم  اختيار أفراد العينة .00
استخدام  تقدمت الباحثة بطلب إذن من رئيس قسم المناهج بكلية التربية للموافقة على .04

 (.7)ملحق رقم  لتدريب الطالبات اإلسالمية بالجامعة M212 مختبر
بهدف التحقق من الصدق والثبات ومن  (طالبه 42) أدوات الدراسة على عينةتطبيق  .04

 .ثم إجراء التعديالت الالزمة



113 
 

 لعام بريلالعاشر من إالموافق  قبلياً  تطبيق أدوات الدراسة على عينة الدراسة تطبيقاً  .02
 .م4104

وتسجيل " ملف اإلنجاز اإللكتروني"إنشاء مقرر إلكتروني على نظام المودل باسم  .01
جميع أفراد العينة على المقرر، حيث تم توفير المادة التدريبية بصورة إلكترونية لجميع 
طالبات العينة من خالل الدخول للصفحة وتحميل المادة أو البرنامج المطلوب  ملحق 

 (.04)رقم 
، حيث هطالب( 07)لية التربية بلغ عددهن تنفيذ البرنامج على عينة من طالبات ك .06

 لمدة أربعة أسابيع تقريبًا، عرضت خاللها الباحثة خمسة مواضيع؛ رنامجاستمر تنفيذ الب
في حدود ثالث ( التصميم)أولها الجانب النظري لمدة ساعتين، ومن ثم الموديول األول 

في حدود خمس ساعات، ومن ثم الموديول ( اإلنتاج)ساعات، وبعدها الموديول الثاني 
العرض )في حدود خمس ساعات، وأخيرا الموديول الرابع ( االتصال والتواصل)الثالث 
 .ساعة تدريبية( 44)ليتم البرنامج كاماًل في  في حدود سبع ساعات،( النهائي

 لعام مايو الرابع منالموافق  تطبيقا بعدياً  تطبيق أدوات الدراسة على عينة الدراسة .07
 .م، وتم تصحيحها ورصد الدرجات4104

 .إجراء التحليل اإلحصائي ألدوات الدراسة الثالث .08
 . تبويب النتائج لتفسيرها ومناقشتها .01
 .التي تم التوصل إليها صيات في ضوء النتائجوضع المقترحات والتو  .41

 :المعالجات اإلحصائية

 :(SPSS)قامت الباحثة باستخدام المعالجات اإلحصائية التالية وبمساعدة البرنامج اإلحصائي 
 .Wilcoxon Testاختبار ولكوكسون  .0
 .لحساب حجم التأثير( η4)معامل مربع إيتا  .4
  .الفعاليةمعامل الكسب المعدل لبالك لقياس  .4
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 الفصل الخامس

 نتائج الدراسة وتفسيرها

يتضمن هذا الفصل عرضًا تفصيليًا لنتائج الدراسة التي تم التوصل إليها بعد تطبيق        
نتاج ملف  أدوات الدراسة والمتمثلة في االختبار المعرفي وبطاقة المالحظة لمهارات تصميم وا 
اإلنجاز اإللكتروني ومقياس االتجاه نحو ملف اإلنجاز اإللكتروني على مجموعة الدراسة، 

فة إلى تفسير ما تم التوصل إليه من نتائج من خالل اإلجابة على تساؤالت الدراسة باإلضا
 :والتحقق من فروضها، ومناقشتها على النحو التالي

 :إجابة السؤال األول للدراسة

نتاج ملف  :ينص السؤال األول على         الواجب اإلنجاز اإللكترونيما مهارات تصميم وا 
  تنميتها لدى طالبات كلية التربية؟

نتاج ملف ولإلجابة عن هذا السؤال تم البحث عن مهارات         اإلنجاز اإللكتروني تصميم وا 
وذلك بالرجوع إلى األدب التربوي والدراسات السابقة واإلطار النظري للدراسة، وآراء بعض 

 .في هذا المجال المختصين واالستعانة بمجموعة من األساتذة وبعض المشرفين

نتاج ملف حيث تم وضع قائمة بمهارات         اإلنجاز اإللكتروني المراد تنميتها لدى تصميم وا 
طالبات كلية التربية، وتم عرضها على مجموعة من المحكمين المختصين في المناهج 

بداء الرأي فيها وتحديد مدى مناسبتها، وفي ضو  ء آرائهم تم وتكنولوجيا التعليم من أجل تحكيمها وا 
مهارة مقسمة إلى  16تعديل القائمة لتصبح جاهزة في صورتها النهائية، وتكونت القائمة من 

التخطيط، التصميم، اإلنتاج، االتصال والتواصل، العرض النهائي، : خمسة مجاالت رئيسة هي
نتاج ملف وبذلك تم وضع قائمة مهارات   (.4)اإلنجاز اإللكتروني ملحق رقم تصميم وا 

 :بة السؤال الثاني للدراسةإجا

ما البرنامج التدريبي المقدم إلى طالبات كلية التربية لتنمية  :ينص السؤال الثاني على       
نتاج ملف   ؟اإلنجاز اإللكترونيمهارات تصميم وا 

تصميم ولإلجابة عن هذا السؤال تم إعداد وبناء البرنامج التدريبي المقترح لتنمية مهارات        
نتاج ملف  اإلنجاز اإللكتروني، وتم عرضه على مجموعة من المحكمين المتخصصين في وا 
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المناهج وطرق التدريس، والموضحة خطوات بنائه في الفصل الرابع من فصول الدراسة من 
 : خالل الخطوات التالية

 .المنطلقات الفكرية للبرنامجتحديد  .0
 .تحديد االحتياجات التدريبية الضرورية .4
 .للبرنامج( الخاصة -العامة )ديد األهداف التعليمية تح .4
 .إعداد المادة التدريبية .2
 .البرنامج في المستخدمة األساليب التدريبية تحديد .1
 .للبرنامج المصاحبة التعليمية األنشطة تحديد .6
 .البرنامج في التقويم أساليبتحديد  .7

 (.04)وتم وضع البرنامج كاماًل في ملحق رقم 

 :الثالث للدراسةإجابة السؤال 

درجات  يبين متوسط إحصائية داللة ذات فروق توجد هل: ينص السؤال الثالث على       
نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني الجانبفي  الطالبات  قبل تطبيق المعرفي لمهارات تصميم وا 

 ؟البرنامج التدريبي وبعده

 :التاليةوقد انبثق عن السؤال الثالث الفرضية اإلحصائية الصفرية 

 يبين متوسط( α ≤ 1.15)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة        
نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني الجانبفي  درجات الطالبات قبل  المعرفي لمهارات تصميم وا 

 .البرنامج التدريبي وبعده تطبيق
وللتحقق من صحة هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار ويلكوكسون الالبارامتري        

Wilcoxon Test  القياس ) للتعرف على داللة الفروق بين متوسطي درجات عينتين مرتبطتين
نتاج ملف اإلنجاز اإللكترونيفي االختبار المعرفي لمهارات  (القبلي والبعدي  ، والجدولتصميم وا 

 .يوضح ذلك (1.0)
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 (5.1)جدول 
لبيان داللة الفروق بين التطبيق القبلي والبعدي   Wilcoxon Testنتائج اختبار

نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني لالختبار المعرفي  لمهارات تصميم وا 

متوسط  العدد البيان البعد
 الرتب

مجموع 
مستوى  قيمة الداللة "Z"قيمة  الرتب

 الداللة

 التخطيط

 1.11 1.11 1 السالبةالرتب 

3.147 1.111 1.11 
 10.11 7.11 04 الرتبة الموجبة
   2 التساوي
   17 المجموع

 التصميم

 1.11 1.11 1 الرتب السالبة

3.541 1.111 1.11 
 046.11 8.11 06 الرتبة الموجبة
   0 التساوي
   17 المجموع

 اإلنتاج

 1.11 1.11 1 الرتب السالبة

3.131 1.111 1.11 
 014.11 1.11 07 الرتبة الموجبة
   1 التساوي
   17 المجموع

االتصال 
 والتواصل

 1.11 1.11 1 الرتب السالبة

3.514 1.111 1.11 
 046.11 8.11 06 الرتبة الموجبة
   0 التساوي
   17 المجموع

العرض 
 النهائي

 1.11 1.11 1 الرتب السالبة

3.115 1.111 1.11 
 014.11 1.11 07 الرتبة الموجبة
   1 التساوي
   17 المجموع

 المجموع

 1.11 1.11 1 الرتب السالبة

3.117 1.111 1.11 
 153.11 8.11 17 الرتبة الموجبة
   1 التساوي
   17 المجموع

 0.16=  1.11المعيارية عند مستوى داللة القيمة الحرجة المطلقة للدرجة 
 4.18=  1.10القيمة الحرجة المطلقة للدرجة المعيارية عند مستوى داللة 
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الجدولية لجميع " Z"المحسوبة أكبر من قيمة " Z"يتضح من الجدول السابق أن قيمة        
 (.α  =1.10)وهي دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  ،لدرجة الكلية لالختباراألبعاد ول
وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى المعرفة العلمية لمهارات        

نتاج ملف اإلنجاز اإل  .لالختبار المعرفي لصالح التطبيق البعدي لكترونيتصميم وا 
الفرض البديل،  ، وتم قبولوبهذا تكون الباحثة قد تحققت من عدم صحة الفرض الصفري       
درجات  يمتوسط بين( α = 1.11)ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة توجد فروق أي أنه 
نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني جانبفي ال الطالبات  قبل تطبيق المعرفي لمهارات تصميم وا 

 .لصالح التطبيق البعدي البرنامج التدريبي وبعده

ودراسة شاهين ، (4100)دراسة العباسي  :وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من
لدى المعرفي  حيث أنها اتفقت في تنمية الجانب (4101)، دراسة الشريف والدسوقي (4118)

 .أفراد العينة

 :المعرفي حجم تأثير البرنامج التدريبي على الجانب
نتاج ملف اإلنجاز اإلالبرنامج التدريبي  ولمعرفة حجم تأثير         لكترونيلمهارات تصميم وا 
نتاج ملف مستقل في كمتغير  المتغير التابع المتمثل في التحصيل المعرفي لمهارات تصميم وا 

، قامت الباحثة بحساب حجم التأثير أن الفروق لم تحدث نتيجة الصدفة، و لكترونياإلنجاز اإل
 (:48: 4111عفانة، )وذلك باستخدام المعادلتين التاليتين  4ηبواسطة 

2معادلة حساب قيمة مربع إيتا  .أ 
η: 

𝛈 𝟐  
  𝟐

   𝟐    
 

 :حيث
4 z : مربع قيمةz. 
4η :مربع إيتا وتمثل نسبة التباين الكلي في المتغير التابع الذي يرجع إلى المتغير المستقل. 

: 4111عفانة، )إذا ما كان كبيرًا أو متوسطًا أو صغيرًا كاآلتي  4ηويتحدد حجم التأثير لقيمة 
48:) 

 (5.1)جدول 
 1ηمستوى حجم األثر لقيمة مربع إيتا 

 صغير متوسط كبير
1.14 1.11 1.11 
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 :dمعادلة حساب قيمة  .ب 

 
 :حيث

d: تعبر عن حجم المتغير المستقل في التجربة. 
: 4111عفانة، )أو متوسطًا أو صغيرًا كاآلتي إذا ما كان كبيرًا  dويتحدد حجم التأثير لقيمة 

48:) 
 (5.3)جدول 

 dمستوى حجم األثر لقيمة 
 صغير متوسط كبير
1.91 1.51 1.11 

كل بعد من أبعاد االختبار المعرفي البرنامج التدريبي في  تأثيروالجدول التالي يوضح حجم 
4بواسطة 

η  وقيمةd: 
 (5.4)جدول 

 المرتبط باالختبار ر لملف اإلنجاز اإللكترونيحجم األثلقياس " d" و" 1η"و " Z"قيمة 
 يالمعرف

z 1 البعد
η d  رثحجم األ 

 كبير 4.41 1.741 4.427 التخطيط

 كبير 4.11 1.711 4.126 التصميم

 كبير 4.64 1.767 4.641 اإلنتاج

 كبير 4.14 1.716 4.142 االتصال والتواصل

 كبير 4.64 1.767 4.641 العرض النهائي

 كبير 3.13 1.717 3.117 المجموع

كل بعد من أبعاد االختبار المعرفي دول السابق أن حجم التأثير كبير في يتضح من الج       
في تحسين مستوى  كبير والدرجة الكلية لالختبار، وهذا يدل على أن للبرنامج التدريبي أثر

نتاج ملف اإلنجاز اإل وأن حجم  لدى طالبات كلية التربية،لكتروني المعرفة العلمية لتصميم وا 
وقد ترجع الباحثة ذلك إلى طبيعة المادة ، 1.81أكبر من  dر حيث أن قيمة التأثير للبرنامج كبي

التدريبية المعدة من قبل الباحثة واعتمادها بصورة رئيسية على الممارسة العملية وأسلوب 
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وفاعلية الطالبات وحرصهن  ، والخطوات واألساليب التي قام عليها البرنامج التدريبي،المحاضرة
 .على معرفة كل ما هو جديد

 :إجابة السؤال الرابع للدراسة

درجات  يبين متوسطإحصائية  داللة ذات فروق توجد هل :علىالرابع  ينص السؤال       
نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني الطالبات  قبل تطبيق في األداء العملي لمهارات تصميم وا 

 ؟البرنامج التدريبي وبعده

 :الفرضية اإلحصائية الصفرية التالية وقد انبثق عن السؤال الرابع
 يبين متوسط( α ≤ 1.15)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة        

نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني درجات الطالبات  قبل تطبيق في األداء العملي لمهارات تصميم وا 
 .البرنامج التدريبي وبعده

وللتحقق من صحة هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار ويلكوكسون الالبارامتري        
Wilcoxon – Test  للتعرف على داللة الفروق بين متوسطي درجات عينتين مرتبطتين 

نتاج ملف اإلنجاز اإللمهارات  األداء العمليفي  (القياس القبلي والبعدي) لكتروني، تصميم وا 
 .يوضح ذلك التالي والجدول
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 (5.5)جدول 
لبيان داللة الفروق بين التطبيق القبلي والبعدي   Wilcoxon – Testنتائج اختبار

نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني  لألداء العملي لمهارات تصميم وا 

العد البيان البعد
 د

متوسط 
 الرتب

مجموع 
مستوى  قيمة الداللة "Z"قيمة  الرتب

 الداللة

 التصميم

 1.11 1.11 1 الرتب السالبة

3.114 1.111 1.11 
 014.11 1.11 07 الرتبة الموجبة
   1 التساوي
   07 المجموع

 اإلنتاج

 1.11 1.11 1 الرتب السالبة

3.185 1.111 1.11 
 014.11 1.11 07 الرتبة الموجبة
   1 التساوي
   07 المجموع

االتصال 
 والتواصل

 1.11 1.11 1 الرتب السالبة

3.151 1.111 1.11 
 014.11 1.11 07 الرتبة الموجبة
   1 التساوي
   07 المجموع

العرض 
 النهائي

 1.11 1.11 1 الرتب السالبة

3.148 1.111 1.11 
 014.11 1.11 07 الرتبة الموجبة
   1 التساوي
   07 المجموع

 المجموع

 1.11 1.11 1 الرتب السالبة

3.119 1.111 1.11 
 014.11 1.11 07 الرتبة الموجبة
   1 التساوي
   07 المجموع

 0.16=  1.11القيمة الحرجة المطلقة للدرجة المعيارية عند مستوى داللة 
 4.18 = 1.10القيمة الحرجة المطلقة للدرجة المعيارية عند مستوى داللة 

الجدولية في جميع األبعاد " Z"المحسوبة أكبر من قيمة " Z"يتضح من الجدول السابق أن قيمة 
 .(α  =1.10)والدرجة الكلية لبطاقة المالحظة وهي دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
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وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى األداء العملي لمهارات تصميم        
نتاج ملف اإلنجاز اإل  .لصالح التطبيق البعدي لكترونيوا 

الفرض البديل،  قت من عدم صحة الفرض الصفري، وتم قبولوبهذا تكون الباحثة قد تحق       
درجات  يبين متوسط( α  =1.11)ند مستوى داللة ذات داللة إحصائية عأي أنه توجد فروق 

نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني الطالبات البرنامج  قبل تطبيق في األداء العملي لمهارات تصميم وا 
 .البعدي التطبيق لصالح التدريبي وبعده

، ودراسة شاهين (4100)دراسة العباسي  :وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من
 .لدى أفراد العينة (المهارات) األدائيحيث أنها اتفقت في تنمية الجانب ( 4118)

 :البرنامج التدريبي على األداء العملي تأثيرحجم 
نتاج ملف اإلنجاز اإل ولمعرفة حجم تأثير         لكترونيالبرنامج التدريبي لمهارات تصميم وا 

نتاج ملف اإلنجاز  كمتغير مستقل في المتغير التابع المتمثل في األداء العملي لمهارات تصميم وا 
 2ηبطاقة المالحظة بواسطة لكل بعد من أبعاد قامت الباحثة بحساب حجم التأثير  ،لكترونياإل

 :والجدول التالي يوضح ذلك dوقيمة 

 (5.1)جدول 
المرتبط ببطاقة  لملف اإلنجاز اإللكتروني رحجم األثلقياس " d" و" 1η"و " Z"قيمة 

 المالحظة
z 1 البعد

η d حجم التأثير 
 كبير 4.61 1.767 4.642 التصميم

 كبير 4.61 1.774 4.611 اإلنتاج

 كبير 4.62 1.761 4.614 االتصال والتواصل

 كبير 4.62 1.761 4.621 العرض النهائي

 كبير 3.14 1.718 3.119 المجموع

كل بعد من أبعاد بطاقة المالحظة دول السابق أن حجم التأثير كبير في يتضح من الج       
 يةكبير في تنم ، وهذا يدل على أن للبرنامج التدريبي أثرالدرجة الكلية للبطاقة في وكذلك

نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني  .لدى طالبات كلية التربية المهارات العملية لتصميم وا 

 



123 
 

 :إسناد ذلك إلىويمكن 
 .الممارسة الفعلية للمهارات حيث توفرت فرص للتدريب والتطبيق العملي  .0
 .توظيف أساليب حديثة في التدريب .4
 .التنظيم المنطقي والمتسلسل للمهارات .4
 .المادة التدريبية التي تم إعدادها بشكل سلسل توضح خطوات التطبيق بالنص والصورة .2

 :إجابة السؤال الخامس للدراسة

درجات  يبين متوسطإحصائية  داللة ذات فروق توجد هل :ينص السؤال الخامس على       
 ؟البرنامج التدريبي وبعده ملف اإلنجاز اإللكتروني قبل تطبيق نحو االتجاه في الطالبات

 :الفرضية اإلحصائية الصفرية التالية خامسوقد انبثق عن السؤال ال
 يبين متوسط( α ≤ 1.15)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة        

 .البرنامج التدريبي وبعده ملف اإلنجاز اإللكتروني قبل تطبيق نحو االتجاه في درجات الطالبات

وللتحقق من صحة هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار ويلكوكسون الالبارامتري        
Wilcoxon – Test  للتعرف على داللة الفروق بين متوسطي درجات عينتين مرتبطتين 

يوضح  التالي لكتروني، والجدولملف اإلنجاز اإل نحو االتجاه لمقياس (القياس القبلي والبعدي)
 .ذلك
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 (5.7)جدول 
لبيان داللة الفروق بين التطبيق القبلي والبعدي   Wilcoxon – Testنتائج اختبار

 لمقياس االتجاه نحو ملف اإلنجاز اإللكتروني

متوسط  العدد البيان البعد
 الرتب

مجموع 
قيمة  "Z"قيمة  الرتب

 الداللة
مستوى 
 الداللة

أهمية ملف 
اإلنجاز 
 اإللكتروني

 7.11 4.11 4 الرتب السالبة

1.935 1.115 1.11 
 17.11 8.86 00 الموجبةالرتبة 

   4 التساوي
   07 المجموع

االستمتاع بتصميم 
نتاج ملف  وا 
اإلنجاز 
 اإللكتروني

 4.11 4.11 0 الرتب السالبة

3.534 1.111 1.11 
 010.11 1.22 06 الرتبة الموجبة
   1 التساوي
   07 المجموع

نتاج  تصميم وا 
ملف اإلنجاز 
 اإللكتروني

 4.11 0.11 4 الرتب السالبة

3.495 1.111 1.11 
 011.11 01.11 01 الرتبة الموجبة
   1 التساوي
   07 المجموع

استخدام ملف 
اإلنجاز 
 اإللكتروني

 1.11 1.11 1 الرتب السالبة

3.411 1.111 1.11 
 041.11 8.11 01 الرتبة الموجبة
   4 التساوي
   07 المجموع

 المجموع
االتجاه نحو ملف 

اإلنجاز 
 اإللكتروني ككل

 1.11 1.1 1 الرتب السالبة

3.113 1.111 1.11 
 014.1 1.1 07 الرتبة الموجبة
   1 التساوي
   07 المجموع

 0.16=  1.11القيمة الحرجة المطلقة للدرجة المعيارية عند مستوى داللة 
 4.18=  1.10المطلقة للدرجة المعيارية عند مستوى داللة القيمة الحرجة 

الجدولية في جميع " Z"المحسوبة أكبر من قيمة " Z"يتضح من الجدول السابق أن قيمة         
 .(α  =1.10)األبعاد والدرجة الكلية لمقياس االتجاه وهي دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
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داللة إحصائية في مستوى االتجاه نحو ملف اإلنجاز وهذا يدل على وجود فروق ذات        
 .لصالح التطبيق البعدي لكترونياإل

وبهذا تكون الباحثة قد تحققت من عدم صحة الفرض الصفري وتقبل الفرض البديل، أي        
درجات  يمتوسط بين( α  =1.11)ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أنه توجد فروق 

لصالح  البرنامج التدريبي وبعده قبل تطبيق ملف اإلنجاز اإللكتروني نحو االتجاهفي  الطالبات
 .التطبيق البعدي

 :نحو ملف اإلنجاز اإللكترونيحجم تأثير البرنامج التدريبي على االتجاه 
نتاج ملف اإلنجاز اإل ولمعرفة حجم تأثير         لكترونيالبرنامج التدريبي لمهارات تصميم وا 

، قامت لكترونيقل في المتغير التابع المتمثل في االتجاه نحو ملف اإلنجاز اإلكمتغير مست
والجدول  dوقيمة  2ηبواسطة بطاقة المالحظة لكل بعد من أبعاد الباحثة بحساب حجم التأثير 

 :التالي يوضح ذلك
 (5.9)جدول 

المرتبط بمقياس  ر لملف اإلنجاز اإللكترونيحجم األثلقياس " d" و" 1η"و " Z"قيمة 
 االتجاه

z 1 البعد
η d حجم التأثير 

 كبير 4.71 1.66 1.935 أهمية ملف اإلنجاز اإللكتروني

نتاج ملف اإلنجاز اإللك  كبير 4.26 1.71 3.534 تروني االستمتاع بتصميم وا 

نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني  كبير 4.26 1.71 3.495 تصميم وا 

 كبير 4.22 1.72 3.411 اإللكترونياستخدام ملف اإلنجاز 

 كبير 3.49 1.71 3.113 المجموع

كل بعد من أبعاد مقياس االتجاه دول السابق أن حجم التأثير كبير في يتضح من الج       
 .الدرجة الكلية للمقياسفي وكذلك 

ودراسة الوريكات  ،(4111)دراسة إسماعيل  :وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من  
(Alwraikat, 2012)،  وآخرون  أبراميدراسة(Abrami And others, 2008)،  دراسة

 اإلنجاز ملف استخدام اتجاهات إيجابية للطلبة نحو بوجود (4101)الشريف والدسوقي 
 .اإللكتروني
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 :للدراسة سادسإجابة السؤال ال

الجانبين  في تنمية  البرنامج التدريبي ما مدى فعالية :على سادسينص السؤال ال       
نتاج ملف اإلنجاز اإللكترونيل المعرفي واألدائي  واالتجاه نحوه؟ مهارات تصميم وا 

 :الفرضية التالية سادسوقد انبثق عن السؤال ال
 الجانبين المعرفي واألدائي في تنمية فعالية مقبولة يحقق استخدام البرنامج التدريبي

نتاج ملف اإلنجاز اإللكترونيمهارات تصميم ل  .واالتجاه نحوه وا 

والتعرف على فاعلية البرنامج التدريبي المقترح قامت وللتحقق من صحة هذا الفرض        
 :الباحثة باستخدام معادلة الكسب المعدل لبالك لحساب الفاعلية، والمعادلة كالتالي

  
 :حيث

 .متوسط الدرجات في االختبار القبلي: 0م
 .متوسط الدرجات تفي االختبار البعدي: 4م
 .النهاية العظمى لالختبار: ن
 .الكسب الخام: 0م - 4م
 .الكسب المتوقع: 0م -ن 

 (.0.4)، ويقترح بالك أن يكون الحد الفاصل لهذه النسبة هو  4و  0وهذه النسبة تتراوح ما بين 

 :المعرفي في الجانب استخدام معادلة الكسب المعدل لبالك لحساب الفاعلية: أوالً 
 :كانت النتائج كما في الجدول التاليتم تطبيق معادلة الكسب المعدل لبالك ف      

 (5.8)جدول 
نتاج ملف  نسبة الكسب المعدل لكل بعد من أبعاد االختبار المعرفي لمهارات تصميم وا 

 لمقترحللتعرف على فاعلية البرنامج ا إللكتروني والدرجة الكلية لالختباراإلنجاز ا
 معامل الكسب لبالك البعد

 0.44 التخطيط
 0.41 التصميم
 0.21 اإلنتاج
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 0.44 االتصال والتواصل
 0.40 العرض النهائي
 1.37 المجموع

يتضح من الجدول السابق أن نسبة الكسب المعدل للدرجة الكلية لالختبار المعرفي هي       
بالحد األدنى للنسبة المقبولة للكسب وهي ، وهي معدالت كسب عالية إذا ما قورنت (1.37)
نتاج  تنمية المعرفةفي  واضحة مما يعني أن للبرنامج فاعلية( 0.1) العلمية لمهارات تصميم وا 

  .لدى طالبات كلية التربية ملف اإلنجاز اإللكتروني

 :لألداء العملي استخدام معادلة الكسب المعدل لبالك لحساب الفاعلية: ثانيا
 :كانت النتائج كما في الجدول التاليادلة الكسب المعدل لبالك فتم تطبيق مع

 (5.11)ل  جدو
نتاج ملف  نسبة الكسب المعدل لكل بعد من أبعاد بطاقة المالحظة لمهارات تصميم وا 
 اإلنجاز اإللكتروني والدرجة الكلية للبطاقة للتعرف على فاعلية البرنامج المقترح

 معامل الكسب لبالك البعد
 0.41 التصميم
 0.64 اإلنتاج

 0.14 االتصال والتواصل
 0.17 العرض النهائي
 1.54 المجموع

يتضح من الجدول السابق أن نسبة الكسب المعدل للدرجة الكلية لبطاقة المالحظة هي       
، وهي معدالت كسب عالية إذا ما قورنت بالحد األدنى للنسبة المقبولة للكسب وهي (0.147)
نتاج  األداء العملي في تنمية واضحة مما يعني أن للبرنامج فاعلية( 0.1) لمهارات تصميم وا 

  .ملف اإلنجاز اإللكتروني

فاعلية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية الجانبين المعرفي واألدائي لمهارات  يتضحمما سبق 
نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني لدى عينة الدراسة، وعليه يمكن القول إن البرنامج قد  تصميم وا 

 .نجح في تحقيق األهداف التي وضعت له بدرجة كبيرة
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 :فاعلية البرنامج المقترح لألمور التالية ةرجع الباحثوت
  اإلقبال الذي أظهرته الطالبات وشعرت به الباحثة من تعاملهم الفعال مع ملف اإلنجاز

 .اإللكتروني
  الفعاليات واألنشطة المختلفةالمشاركة الجادة من قبل الطالبات في. 
  التنوع في استخدام الوسائل التقنية الحديثة في التدريب كجهاز العرض(L.C.D ) في

يم عن بعد للطالبات الالتي للتعل  Hangoutالمحاضرة، واستخدام مشاركة الشاشة بواسطة 
 .محاضرةعن  تغيبن

 حداثة موضوعات التدريب ومواكبتها للعصر. 
 معينة مثل  موضوعاتالتدريبي على  اعتماد البرنامج(,Windows Movie maker 

Microsoft office OneNote, Snagit, WinRAR  ) والتعامل مع منتجات وخدمات
، Google Chrome ،Google search ،Gmail ،Google Drive)شركة جوجل 

Google+ ،YouTube ،Blogger). 
 أيضاً  محتوى البرنامج المعد بطريقة تمكن الطالبات من التعليم بطريقة سهلة وبشكل ذاتي. 
 عرض البرنامج للمادة التعليمية بشكل مرتب يتضمن تنفيذ الخطوات بالصور. 
  على إلكتروني مقرر إنشاء تمتوفر المادة التدريبية بصورة إلكترونية لجميع الطالبات حيث 

 على البحث عينة جميع أفراد تسجيل وتم "المودل باسم ملف اإلنجاز اإللكتروني نظام
 .المقرر

 الجهد المبذول في إعداد البرنامج ساعد على تحقيق البرنامج ألهدافه. 
  االطالع على مجموعة من ملفات اإلنجاز اإللكترونية الموجودة على االنترنت لالستفادة

 .منها
 دارتها للمواقف  اإلرشادات والتوجيهات التي قدمت للطالبات والمتابعة الجيدة للباحثة وا 

 .التدريبية مما أتاح لها تنفيذ الخطوات التي وضعتها بدقة
 التدريب العملي الذي قامت به الطالبات أثناء تنفيذ البرنامج. 
 حرص كل طالبة من المجموعة على أن تكون صاحبة الملف األجمل واألكمل. 
  ملف "في معرفة كل ما هو جديد بالتكنولوجيا بداية من تسجيلهن في دورة تسابق الطالبات

 .التي تطرح ألول مرة بالجامعة" اإلنجاز اإلكتروني
  تنفيذ تجربة الدراسة في المكان المناسب، وهو معمل الحاسوب بكلية التربية المجهز بأحدث

ا أتاح الحرية للطالبة أجهزة الكمبيوتر المتصلة باالنترنت حيث خصص لكل طالبة جهاز مم
 .في استخدام وممارسة المهارات

 إعطاء فرصة لكل طالبة لالستفسار والسماح بتعلم األقران أثناء التطبيق. 

https://www.google.com/chrome?hl=ar&brand=CHMI
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  التواصل اإللكتروني المتزامن من خالل الدردشة الحية وغير المتزامن من خالل الرسائل
ر في فهم الطالبات لهذه ، كان له أثر كبي+Googleاإللكترونية وتبادل التعليقات خالل 

 .المهارات

 :التجاهل استخدام معادلة الكسب المعدل لبالك لحساب الفاعلية: ثالثاً 
 :كانت النتائج كما في الجدول التاليتم تطبيق معادلة الكسب المعدل لبالك ف

 (5.11)جدول 
اإللكتروني نسبة الكسب المعدل لكل بعد من أبعاد مقياس االتجاه نحو ملف اإلنجاز 
 والدرجة الكلية للمقياس للتعرف على فاعلية البرنامج المقترح

 معامل الكسب لبالك البعد
 1.171 أهمية ملف اإلنجاز اإللكتروني

نتاج ملف اإلنجاز اإللك  1.878 تروني االستمتاع بتصميم وا 
نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني  1.724 تصميم وا 

 1.122 اإللكترونياستخدام ملف اإلنجاز 
 1.111 المجموع

يتضح من الجدول السابق أن نسبة الكسب المعدل للدرجة الكلية لمقياس االتجاه هي       
ولة للكسب وهي ، وهي معدالت كسب متوسطة إذا ما قورنت بالحد األدنى للنسبة المقب(1.111)
لكنها لم تصل إلى درجة  لم تحدث نتيجة الصدفةو  حقيقية أن الفروق، وهذا يدل على (0.1)

الفاعلية المطلوبة، وقد تعود هذه النتيجة إلى أن هذه المرة األولى التي تعد فيها الطالبات ملف 
اإلنجاز اإللكتروني، ولم تتعود عليه الطالبات بعد، كما أنه من الصعب تغيير اتجاه الطالبات 

يبية حيث أن المدة غير كافية تدر ( ساعة 44)في فترة وجيزة  تجاه ملف اإلنجاز اإللكتروني
 .لذلك

استخدام البرنامج  وبهذا تكون الباحثة قد تحققت من صحة الفرض الرابع القائل بأن
نتاج ملف ل الجانبين المعرفي واألدائي في تنمية عاليةفعالية  يحقق التدريبي مهارات تصميم وا 

 .التجاهوال يتم قبوله بالنسبة ل ،ائي، وبالتالي يتم قبوله للجانب المعرفي واألداإلنجاز اإللكتروني
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 :توصيات الدراسة

توصي الباحثة بما في ضوء نتائج الدراسة والتي أوضحت فاعلية البرنامج التدريبي المقترح 
 :يلي

ويم ضرورة نشر ثقافة ملفات اإلنجاز اإللكترونية كأحد االتجاهات الحديثة في مجال التق .0
وتقديم محاضرات وعقد ورش عمل عن كيفية تصميم  ،الشامل في العملية التعليمية

نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني، واستخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونية كأحد متطلبات  وا 
 .التخرج لطلبة كلية التربية بالجامعات الفلسطينية

نتاج كيفية على الفلسطينية الجامعات في المعلمين الطلبة تدريب .4  اإلنجاز ملف تصميم وا 
 .رونياإللكت

استخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني في تقييم طلبة كلية التربية لمساق تدريب ميداني  .4
التعامل مع التكنولوجيا الحديثة،  بحيث يعكس ما يتمتعون به من مهارات مختلفة في

توظيف ملف اإلنجاز اإللكتروني بدل الملف الورقي في المساقات األخرى بكلية التربية و 
 .ريس ومساق القياس والتقويممثل مساق طرق التد

العمل على توفير مختبرات حاسوب حديثة بكلية التربية بالجامعة تفي بحاجات الطلبة  .2
بحيث تكون متاحة  ملف اإلنجاز اإللكتروني إنتاجب على وأعدادهم من أجل التدر 

 .طوال الفصل الدراسي لجميع الطلبة
 مع التعامل كيفية في التربية كلية لطلبة العملية الحاسوبية المساقات على التركيز زيادة .1

نشره عبر االنترنت من أجل  إلى باإلضافة ،برامج تصميم ملفات اإلنجاز اإللكترونية
 .الطلبة لمواكبة التطور التكنولوجي االرتقاء بقدرات ومهارات

 متابعة تسهل الجامعة موقع خالل من اإللكترونية اإلنجاز ملفات إلدارة نظام إنشاء .6
 تبادل على الطلبة وتساعد المناسبة، الراجعة بالتغذية لتزويدهم لطالبهم المشرفين
 .التعليم مجال في المختلفة التجارب من واالستفادة الخبرات

عداد برامج تعليمية مماثلة للبرنامج الحالي في المقررات الدراسية المتنوعة .7  .تصميم وا 
ميته وأهدافه وأنواعه وذلك اإللكتروني وأهتوفير نشرات للطلبة حول ماهية ملف اإلنجاز  .8

االستفادة من البرنامج المقترح طلبة حول ملف اإلنجاز اإللكتروني، و اتجاهات ال لتعديل
نتاج ملف اإلنجاز اإللكترونيفي تدريب طالبات كلية التربية على   .مهارات تصميم وا 
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 :مقترحات الدراسة

 :تقترح الباحثة إجراء الدراسات التالية

اسة للكشف عن اتجاهات أعضاء هيئة التدريس والمشرفين نحو استخدام ملف در  .0
 .اإلنجاز اإللكتروني في تقويم الطلبة

القيام بدراسة نظرية لرصد االتجاهات المعاصرة في استخدام ملف اإلنجاز  .4
 .اإللكتروني

الجامعات دراسة مقارنة نحو إعداد ملفات اإلنجاز اإللكترونية للطلبة المعلمين في  .4
  .الفلسطينية

إجراء دراسة مقارنة بين أنواع مختلفة من ملفات اإلنجاز الورقية واإللكترونية لمعرفة  .2
 .أفضلها مع طلبة كلية التربية لقياس الفروق الحقيقة والمقنعة بين النوعين

برامج تدريبية للمعلمين أثناء الخدمة حول كيفية تصميم واستخدام  دراسة أثر .1
 .اإلنجاز اإللكترونيوتوظيف ملف 

عداد ملف  .6 دراسة عن العالقة بين الخبرة المسبقة باستخدام الكمبيوتر واالنترنت، وا 
 .اإلنجاز اإللكتروني

القيام بدراسة ترصد المعوقات المختلفة العلمية واإلدارية والبشرية وغيرها والتي تقف  .7
 .أمام استخدام ملف االنجاز اإللكتروني في جامعاتنا
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 :المراجع العربية: أوالً 

برنامج تدريبي مقترح لتنمية كفايات استخدام أدوات الجيل  .(4104) إبراهيم، عاصم محمد .0
مجلة التربية العلمية  .ا لدى الطالب المعلمينالثاني للتعليم اإللكتروني في تعليم العلوم و تعلمه

 .042 - 61، 0ع ، 01مج ، مصر -
أثر فعالية ملف إنجاز الطالب تخصص علوم ورياضيات بكلية  (.4112)أبو جاللة، صبحي  .4

شبكة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا في اتجاهاته نحو تدريس العلوم وفي تنمية التربية في 
 .041 - 81 ،0ج ، 041ع ، مصر-(جامعة األزهر)التربية مجلة  ،مهارات التفكير الناقد

أثر برنامج قائم على الكفاءات في تنمية بعض المهارات التكنولوجية (.4118)أبو حجر، إلهام  .4
، الجامعة اإلسالمية رسالة ماجستير غير منشورةلدى الطالبة المعلمة في الجامعة اإلسالمية، 

   .بغزة، غزة
فاعلية برنامج مقترح قائم على التدريب اإللكتروني عن (. 4104)أبو خطوة، السيد عبد المولى  .2

، المؤتمر الدولي الثالث نمية مهارات التعليم اإللكتروني لدى أعضاء هيئة التدريسبعد في ت
مستخرج ، 4104فبراير  7-2، "الممارسة واألداء المنشود"للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد 

 http://eli.elc.edu.sa/2013/eliarsession :من 04/7/4104بتاريخ 
االحتياجات  ضوء في التعليمي التصميم على قائم تدريبي برنامج(. 4111) أحمد، أبو سويرح .1

رسالة ماجستير غير ، التكنولوجيا معلمي التكنولوجية لدى المهارات بعض لتنمية التدريبية
   .منشورة، الجامعة اإلسالمية بغزة، غزة

دار النشر : ، القاهرةالبحث في العلوم النفسية والتربويةمناهج (. 4101)أبو عالم، رجاء  .6
 .للجامعات

 .، األردن، عمان2، طمبادئ القياس النفسي والتقييم التربوي(. 0116)أبو لبدة، سبع  .7
 الكفايات بعض لتنمية اإللكتروني اإلنجاز ملف استخدام فاعلية(. 4104)أبو مطلق، هناء  .8

، رسالة ماجستير غير بغزة األقصى جامعة في التربية بكلية المعلمات الطالبات لدى التدريسية
 .منشورة، جامعة األزهر بغزة

 .مكتبة األنجلو المصرية: ، القاهرة0، طالقياس التربوي(. 0112)أبو ناهية، صالح الدين  .1
دار : ، اإلمارات العربيةتكوين المعلمين من اإلعداد إلى التدريب(. 4111)األحمد، خالد طه  .01

 .لجامعيالكتاب ا
اتجاهات طالبات كلية التربية بجامعة قطر نحو إعداد (. 4111)إسماعيل، إسماعيل محمد  .00

ملف الطالب اإللكتروني واستخدامه في التعليم وآرائهن نحوه، المؤتمر العلمي العاشر للجمعية 

http://ntdc.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=381769
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http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1177237
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1177237
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روني تكنولوجيا التعليم اإللكت: المصرية لتكنولوجيا التعليم في كلية التربية جامعة عين شمس
 .67-40يوليو، الجزء األول، ص  7-1، ومتطلبات الجودة الشاملة

اتجاهات أعضاء هيئة التدريس ببعض كليات (. 4101)إسماعيل، هويدا وجزر، محمد أحمد  .04
المؤتمر العلمي التربية الرياضية نحو استخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونية في تقويم الطالب، 

، 1مج ، مصر -( تحديات األلفية الثالثة  -لبدنية والرياضة التربية ا) الدولي الثالث عشر 
417 - 208. 

 مكتبة: ، غزة4ط .التربوي البحث تصميم في مقدمة (2007). محمد واألستاذ إحسان األغا، .04
 .اإلسالمية الطالب، الجامعة

تصورات المتعلمين عن استخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني  (.4104) آل مسعد، أحمد بن زيد .02
 .11 - 11، 44ع  ،مصر-دراسات فى التعليم الجامعى  ،في التعلم والتقويم

أثر استخدام الطالبة المعلمة للتفكير فوق المعرفي عند بناءها لملف (. 4111)جليلة ، أمين .01
على عملية اتخاذ القرار واالتجاه نحو مهنة التدريس وجودة محتوى ( البورتفوليو)األعمال 
 .18 – 04، 024ع ، في المناهج وطرق التدريسدراسات مجلة  الملف،

في  4.1فعالية برنامج تدريبي قائم على تقنيات الويب  (.4104) الباز، مروة محمد محمد .06
مجلة التربية  .ثناء الخدمةأحوه لدى معلمي العلوم تنمية مهارات التدريس االلكتروني واالتجاه ن

 .061 - 004، 4ع ، 06مج ، مصر-العلمية 
فاعلية استخدام ملف اإلنجاز على أداء طالبات الرياضيات (. ه 0241)حمزة  البركاتي، نيفين .07

مجلة القراءة والمعرفة، ، بمقرر تصميم النشاط في برنامج اإلعداد التربوي بجامعة أم القرى
 .441-084، (4) 81جامعة عين شمس،: ، مصرالجمعية المصرية للقراءة والمعرفة

البورتفوليو كأحد معالم تطوير التعليم في (. 4110)منيرة محمد ، نادية أحمد والبسام، بكار .08
جامعة القاهرة، العدد  - معهد الدراسات التربويةمجلة العلوم التربوية، القرن الحادي والعشرين، 

 .062 -024الثاني، 
مدى وعي الطالبات المعلمات في برامج إعداد المعلمات قبل (. 4114)نادية وآخرون ، بكار .01

 – 11، 87ع ، رسالة الخليج العربيمجلة  ،(البورتفوليو)الخدمة بأغراض الحقيبة الوثائقية 
010. 

على  E- Portfolioأثر استخدام ملف اإلنجاز اإللكترونى .(4104) ، فاطمة عودةيالبالد .41
ول المتوسط التحصيل الدراسى واالتجاه نحو مادة الدراسات االجتماعية لدى طالبات الصف األ

، ، الجزء الثاني42ع  ،السعودية -دراسات عربية في التربية وعلم النفس  .بالمدينة المنورة
014 - 018. 
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..  ساسيأ –منهج مهارات التدريب (. 4116)بميك، خبراء مركز الخبرات المهنية لإلدارة  .40
 .القاهرة: ، مصر2، طتخطيط التدريب وتحديد االحتياجات التدريبية

ترجمة أم يمة عمور، وحسين أبو ) استخدام التكنولوجيا في الصف(. 4117)بيتر وبيرسون  .44
 .دار الفكر: ، عمان(رياش

فاعلية استخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني على الدافعية (. 4104)تركي، محمد عبد اهلل  .44
، رسالة ماجستير غير ية مهارات إنتاج عروض الباوربوينت لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائيةوتنم

 .منشورة، جامعة طنطا
دارة مركز الخبرات المهنية لإل: القاهرة، العملية التدريبية(. 0112)توفيق، عبد الرحمن  .42

 (.بميك)
: القاهرة، واالستثمارتحديد االحتياجات التدريبية بين الهدر (. 4111)توفيق، عبد الرحمن  .41

 (.بميك)دارة مركز الخبرات المهنية لإل
اتجاهات وتجارب معاصرة في تقويم أداء التلميذ (. 4100)جابر، جابر عبد الحميد  .46

 .دار الفكر العربي: ، القاهرةوالمدرس
فعالية برنامج تدريبي مقترح لتنمية كفايات تكنولوجيا التعليم  (.ه 0248)الحرقان، عبد اهلل  .47

جامعة الملك سعود، المملكة ، رسالة ماجستير غير منشورةلدى أمناء مراكز مصادر التعلم، 
 .العربية السعودية

 .األردن: ، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمانالتقويم التربوي(. 4118)الحريري، رافدة  .48
 .، غزة1، ط"نظرة معاصرة"علم النفس التربوي (. 4117)ائي الحلو، محمد وف .41
أثر توظيف أساليب التقويم البديل في تنمية التفكير (. 4104)حميد، شادي عبد الحافظ  .41

، رسالة ماجستير التأملي ومهارات رسم الخرائط بالجغرافيا لدى طالبات الصف العاشر األساسي
 .غير منشورة ، الجامعة اإلسالمية، غزة

 على العلوم معلمي لتدريب مقترح الكتروني برنامج أثر (.ه 0241)لحميري، عبد القادر ا .40
جامعة أم القرى بمكة  غير منشورة، دكتوراهرسالة  ،الحديثة التدريس استراتيجيات بعض

 .المملكة العربية السعوديةالمكرمة، 
البرامج  تصميم مهارة لتنمية الكفايات على قائم برنامج(. 4101)الحولي، خالد عبد اهلل  .44

 .، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزةالتكنولوجيا معلمي لدى التعليمية
للنشر مكتبة المجتمع العربي  (:األردن)عمان  .0ط النظام التربوي، .(4101)محمد  ،الخزاعلة .44

 .والتوزيع
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 االتصال مهارات تحقيق في العملية التربية مشرفي دور (.4100)سلمان  الخزاعلة، محمد .42
مجلة الجامعة لبيت،  وآل الخاصة الزرقاء جامعة كليتي تربية في المعلمين للطلبة التربوي

 .166-141 ،(0)01، (اإلنسانية الدراسات سلسلة)اإلسالمية 
عالم الكتب  (:األردن)عمان  .التدريب الفعال .(4116)رداح والخطيب، أحمد  ،الخطيب .41

 .للنشر والتوزيعالحديث 
، تحديد االحتياجات التدريبية لضمان فاعلية البرامج التدريبية(. 4101)الخليفات، عصام  .46

 .دار صفاء للنشر والتوزيع: ، عمان0ط
مكتبة دار (: القاهرة)مصر . عمليات تكنولوجيا التعليم(. 4114)خميس، محمد عطية  .47

 .الحكمة
 .غزة –، الجامعة اإلسالمية نشرات ملف اإلنجاز، (4104) دائرة التدريب الميداني .48
استخدام بورتفوليو التدريس كأداة أصيلة لتوثيق نمو جدارات (. 4101)هبة فتحي ، دغيديال .41

التربية  مجلة العلوم قبل الخدمة، تدريس العلوم وأثره على االتجاه نحو البورتفوليو لدى معلم
 . 416 - 061، (4)04، مصر - العلمية

دليل تحديد االحتياجات التدريبية في الوطن (. 0111)دياب، طلعت والحسيني، محمد  .21
 .منظمة العمل العربية :القاهرة، العربي

 :،عمان0ط. طرق تدريس الحاسوب رؤية تطبيقية(. 4100)الرباط، بهيرة والمصري، سلوى  .20
 .دار الفكر

عداده أسس إ)معلم القرن الحادي والعشرين  .(4111)هادي والدليمي، طارق  ،ربيع .24
 .للنشر والتوزيعمكتبة المجتمع العربي  (:األردن)عمان  .0ط ،(وتأهيله

زمزم : ، عمان0، طالتكنولوجيا و تصميم التدريس(. 4104)الرواضية، صالح وآخرون  .24
 .للنشر

 .دار الشروق: ، عمانرية البنائية واستراتيجيات تدريس العلومالنظ(. 4117)زيتون، عايش  .22
 .دار المسيرة: ، عمان0، طإتجاهات حديثة في التدريب(. 4100)، بالل خلف 0السكارنه .21
 .دار المسيرة: ، عمان0، طتصميم البرامج التدريبية(. 4100)، بالل خلف 4السكارنه .26
دار : ، عمان0، طاالحتياجات التدريبيةتحليل وتحديد (. 4100)، بالل خلف 4السكارنه .27

 .المسيرة
الطفل اإللكتروني في تقويم أدائه بمرحلة ( بورتفوليو)استخدام ملف  (.4112)السميري، لطيفه  .28

 .027-011 ،(40)01، (جامعة اإلمارات العربية المتحدة)مجلة كلية التربية رياض األطفال، 
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ة لتوظيف الملف اإللكتروني في تطوير األداء إستراتيجية مقترح(. 4117)السيد، سوزان عطية  .21
تكنولوجيا التعليم ": األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس، مؤتمر الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية

بداع.. نشر العلم " والتعلم  .461-411سبتمبر،  6-1، حيوية وا 
أثر برنامج تدريبي عن مدخل عالمية التصميم للمقررات . (4118) حنان محمد، لشاعرا .11

نتاج المقررات االلكترونية لدى المصممين اإل لكترونية على معرفة مبادئه واستخدامه في تصميم وا 
، 040ع ، مصر-دراسات فى المناهج وطرق التدريس  .لكترونيالتعليميين بمراكز التعليم اإل

02 - 66. 
-E)تأثير استخدام نموذج مقترح لملفات اإلنجاز اإللكترونية (.4100)شاكر، صالح  .10

Portfolio )،على التحصيل الدراسي لدى عينة من طالب دبلوم مصادر التعلم بجامعة الباحة 
 .0466-0410، (4)44، (جامعة المنصورة)مجلة بحوث التربية النوعية 

أثر األسلوب المعرفي والتخصص األكاديمي على تصميم (. 4118)شاهين، سعاد أحمد  .14
نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني  لدى الطالب المعلمين بكليات التربية، المؤتمر  E-Portfolioوا 

تكنولوجيا التعليم اإللكتروني وتحديات : لتكنوجيا التعليمالعلمي الحادي عشر للجمعية المصرية 
 .41- 4، 47/4/4118-46، التطوير التربوي في الوطن العربي

أثر البناء المتنامي لملف اإلنجاز اإللكتروني على (. 4101)الشريف، إيمان ووفاء، الدسوقي .14
دراسات تربوية لنوعية، استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا وجوانب تعلم طالب كلية التربية ا

 . 048-80، (2)06، واجتماعية
 .دار الكتاب الحديث: ، القاهرةالقياس والتقويم في التربية والتعليم(. 4114)الصراف، قاسم  .12
فعالية استخدام ملفات التقييم اإللكترونية على تنمية المهارات (. 4116)صقر، محمد حسين  .11

 ،مجلة التربية العلميةمين بالجوف واتجاهاتهم نحوها، التدريسية للطالب المتدربين بكلية المعل
1(4)  ،040-016. 
، المدربون والمتدربون وأساليب التدريب: "التدريب اإلداري(. 4111)الصيرفي، محمد  .16

 .دار المناهج: ، عمان4ج، "االحتياجات التدريبية وتصميم البرنامج التدريسي
مفهومه، فعالياته، بناء البرامج التدريبية وتقويمها، : التدريب (.4114)الطعاني، حسن أحمد  .17

 .دار الشروق: عمان
 .دار المسيرة: عمان ،4طالتدريب اإلداري المعاصر،  (.4101)الطعاني، حسن أحمد  .18
فاعلية برنامج مقترح لتنمية مهارة البرمجة لدى معلمي التكنولوجيا (. 4117) عطايا، عابد .11

   .غير منشورة، الجامعة اإلسالمية بغزة، غزةرسالة ماجستير ، بغزة
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في تحسين األداء ( البورتفوليو)فعالية استخدام ملفات . (4101)واصف، سوزان و عباس، هناء  .61
مجلة  .طالب كلية التربية النوعية جامعة المنصورة األكاديمي واالتجاه نحو التعلم الذاتي لدى

 .71 - 24، (1) 04، مصر-التربية العلمية 
فاعلية برنامج إلكتروني قائم على الويب لتنمية مهارات (. 4100)العباسي، محمد أحمد  .60

نتاج بعض أدوات التقويم اإللكتروني لدى طالب كلية التربية،   –مجلة كلية التربية تصميم وا 
 .264-247، الجزء األول، 71ع المنصورة،  جامعة

فاعلية برنامج تدريبي مقترح (. 4111)عبد العاطى، محمد الباتع وعبد العاطى، حسن الباتع  .64
لدى طالب الدبلوم " موودل"في تنمية بعض مهارات إدارة المحتوى اإللكتروني باستخدام منظومة 

 .442 -027، (4) 01، ة اإلسكندريةمجلة كلية التربية جامعالمهنية واتجاهاتهم نحوها، 
في تحصيل طلبة ( البورتفوليو)أثر استخدام ملف أعمال الطالب  .(4111) محمد، العبسي .64

 .427 - 440، (11) 44، الكويت-المجلة التربوية  .ياتضالصف السابع في مادة الريا
دار : ، عمانالتقويم الواقعي في العملية التدريسية(. 4101)العبسي، محمد مصطفى  .62

 .المسيرة
، جمعية عمال المابع التعاونية، 0، طالقياس والتقويم التربوي(. 0188)عبيدات، سليمان  .61

 . األردن
الكفايات المهنية لطلبة فعالية برنامج تدريبي مقترح لتطوير (. 4100) باسم، العجرمي .66

، (1119)غزة في ضوء إستراتيجية إعداد المعلمين -معلمي التعليم األساسي بجامعة األزهر
   .، غزةجامعة األزهررسالة ماجستير غير منشورة، 

ومعوقات استخدامه في ( البرتفوليو)التقويم التراكمي الشامل (. 4111)عرفان، خالد محمود  .67
 .الكتب عالم: ، القاهرةمدارسنا

لتقويم جودة ( البورتفوليو)معايير محتوى ملف األعمال  (.4117)فتحية بنت معتوق ، عساس .68
ع ،مصر-دراسات فى المناهج وطرق التدريس  .أداء الطالبات المعلمات في التدريب الميداني

044، 041 - 062. 
في البحوث  النتائج مصداقيةفي الكشف عن  استخداماتهو  التأثيرحجم  (4111)عفانة، عزو  .61

 . ، العدد الثالثمجلة البحوث والدراسات التربوية الفلسطينية، والنفسية التربوية
وعالقته بالتحصيل ( ملف االنجاز)عائد استخدام نظام البورتفوليو  .(4100) عفيفي، ناظك .71

مجلة دراسات في الخدمة  .الدراسي لدى جماعات الطالب بالمدارس في ضوء الجودة الشاملة
 .4002 - 4167، 7ج ، 41ع ، مصر -ية االجتماعية والعلوم االنسان

: ، عمان4ط. القياس والتقويم التربوي في العملية التدريسية(. 4101)عالم، صالح الدين  .70
 .دار المسيرة
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برنامج تدريبي قائم على التكامل بين تكنولوجيا تصميم (. 4100)عماشه، محمد عبده راغب .74
وشبكات الخدمات االجتماعية وفاعليته في تنمية بعض ( البودكاستينج)بث الوسائط ( تقنية)

المؤتمر  .مهارات استخدام التطبيقات التعليمية للويب لدى معلمي التعليم العام واتجاهاتهم نحوها
التعلم االلكتروني وتحديات الشعوب )يا التربية العلمي السابع للجمعية العربية لتكنولوج

 .127 - 210 ،4مج ،  مصر -( 'مجتمعات التعلم التفاعلية': العربية
المرحلتين االبتدائية والمتوسطة واقع تطبيق ملف اإلنجاز في  (.4100) وأخرياتعمر، سوزان  .74

 - 04 ،071ع ،مصر-دراسات فى المناهج وطرق التدريس  .دراسة ميدانية: بمدينة الرياض
10. 

، كلية العلوم التربوية جامعة القياس والتقويم في العملية التدريسية(. 4114)عودة، أحمد  .72
 .اليرموك، دار األمل للنشر والتوزيع

 .0ط التربية العملية الفاعلة بين النظرية والتطبيق، .(4101)الد بسام وابو شعيرة، خ ،غانم .71
 .للنشر والتوزيعمكتبة المجتمع العربي  (:األردن)عمان 

. إعداد المعلم تقنيًا لأللفية الثالثة –دمج التقنيات في التعليم (. 4112)الغزو، إيمان محمد  .76
 .دار القلم: ، دبي، اإلمارات العربية0ط
فعالية برنامج تدريبي إلكتروني قائم على التعلم  .(4104) محمد أحمد محمدالغول، ريهام  .77

التشاركي في تنمية مهارات استخدام خدمات الجيل الثاني للويب لدى معاوني أعضاء هيئة 
 .441 - 487، 0ج ، 78ع ، مصر-لية التربية بالمنصورة مجلة ك .التدريس

التصميم التعليمي، الوسائط المتعددة، : التعلم المدمج(. 4100)الفقي، عبد الاله إبراهيم  .78
 .دار الثقافة: ، عمان0، طالتفكير االبتكاري

اء واقع استخدام معلمات اللغة العربية ملف اإلنجاز في تقويم األد(. 4101)فلمبان، آذار  .71
، رسالة ماجستير غير اللغوي لدى تلميذات الصف السادس االبتدائي بمدينة مكة المكرمة

 .منشورة، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية
ترجمة محمد طالب ) ملف اإلنجاز المهني، دليل المعلم للتميز(. 4112)قسطنطينو ولورينز  .81

 .دار الكتاب الجامعي: ، غزة، فلسطين (سليمان
 .دار الثقافة: ،عمان0ط. حوسبة التقويم الصفي(. 4111)قطيط، غسان  .80
 .دار الثقافة: ،عمان0ط. حوسبة التدريس(. 4100)قطيط، غسان  .84
رؤية مستقبلية في ضوء ماضي : ملفات اإلنجاز اإللكترونية(. 4111)كامل، آمال ربيع  .84

حقوق )العلمي الثاني ورقة عمل قدمت إلى المؤتمر . االختبارات وحاضر الملفات الورقية
 .  481 – 421، 4، مجلد مصر –( االنسان ومناهج الدراسات االجتماعية
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دار : ، القاهرة(أحمد خيري كاظم: ترجمة. )تصميم البرامج التعليمية(. 0187)كمب، جيرولد  .82
 .النهضة العربية

: القاهرة، 0، ط"رؤية شاملة"البورتفوليو في التعليم والتعلم (. 4104)كوجك، كوثر حسين  .81
 .عالم الكتب

ترجمة حسين ) الدراية الفنية في تدريب المدربين (.4110)روبرت كولز، هربرت ل بروسو.ل .86
 .دار الرضا للنشر: ، دمشق، سوريا(صالح الدين

أثر استخدام حقائب العمل في تقويم تعلم الطالبات المعلمات على (. 4111)اللولو، فتحية  .87
، سلسلة العلوم اإلنسانية، غزة –مجلة جامعة األقصى تنمية اتجاهاتهن نحو تدريس العلوم، 

 .فلسطين
التربية العلمية لتوظيف مهارات تكنولوجيا المعلوماتية في تصميم (. 4111)مازن، حسام الدين  .88

عداد واستخدام  الجمعية المصرية ملفات االنجاز االلكترونية، ورقة عمل منشورة في مجلة وا 
، المؤتمر العلمي الثالت عشر، القاهرة، المنهج والمعلم والكتاب دعوة للمراجعة: للتربية العلمية

211-248 . 
، دار صفاء للنشر والتوزيع، تطورات معاصرة في التقويم التربوي(. 4100)مجيد، سوسن  .81

 .دناألر : عمان
دار السحاب : ، القاهرة0، طأساسيات تدريب الموارد البشرية(. 4104)محيرق، مبروكة  .11

 .للنشر
قياس أثر إدخال منهجية التعلم التعاوني والملف . (4104) وآخرون عبد اهللالمديرس،  .10

الميداني لقسم تكنولوجيا التعليم بغرض تحسين مخرجات  اإلنجازي اإللكتروني على مقرر التدريب
كلية رياض )مجلة الطفولة والتربية ، القسم والتكيف مع احتياجات سوق العمل في دولة الكويت

 .210 – 441، (1)2،  مصر -( جامعة اإلسكندرية -األطفال 
: القاهرة. كيف يكون التدريب ممتعاً (. 4101)مصطفى، الطيب والمبارك، عبد الصادق  .14

 .المكتب العربي للمعارف
في تقويم أداء  (البورتفليو)واقع استخدام ملف اإلنجاز (. 4104) النمري، حنان سرحان عواد .14

، (4)02، البحرين-مجلة العلوم التربوية والنفسية  ،معلمات اللغة العربية في العاصمة المقدسة
287 - 146 . 

أثر برنامج تدريبي مطور حول التعلم المستند إلى المشكلة في  (.4118)نوفل، محمد بكر  .12
مجلة جامعة ، (األونروا)انية لطلبة كلية العلوم التربوية الجامعية تطوير التحصيل، دراسة ميد

 :من 08/01/4104، مستخرج بتاريخ 201- 461، ص0، ع42المجلد دمشق، 
http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/edu/images/stories/03650.pdf 
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أثر برنامج مقترح في ضوء الكفايات اإللكترونية الكتساب بعض (. 4111)الوحيدي، أروى  .11
رسالة ماجستير غير منشورة، ، مهاراتها لدى طالبات تكنولوجيا التعليم في الجامعة اإلسالمية

   .الجامعة اإلسالمية بغزة، غزة
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 (1)ملحق رقم 
 الدراسات العليا بالجامعة إلى الشئون االكاديميةتسهيل مهمة من 
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 (1)ملحق رقم 
نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني"اعالن دورة   "تصميم وا 
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 (3)ملحق رقم 
نتاج   ملف اإلنجاز اإللكترونيالقائمة النهائية لمهارات تصميم وا 

 المؤشرات األدائية الرئيسة المهارات المجال

(0) 
طيط

لتخ
ا

 

 تذكر نوع ملف اإلنجاز اإللكتروني المراد إنشاؤه تحديد الهدف من انشاء ملف اإلنجاز اإللكتروني
 تذكر المستفيدين من ملف اإلنجاز اإللكتروني تحديد الفئة المستهدفة من ملف اإلنجاز اإللكتروني

 تعدد المعدات واألدوات والبرمجيات المتاحة  المتاحةتحديد المعدات واألدوات والبرمجيات 

(4) 
ميم
ص
الت

 

 ملف اإلنجاز اإللكترونيتعدد محتويات  ملف اإلنجاز اإللكترونيتحديد محتوى 
 تبعا لألقسام الخاصة به ملف اإلنجاز اإللكترونيتصنف محتويات  ملف اإلنجاز اإللكترونيتحديد تتابع تسلسل عرض محتوى 

 على القرص الصلب في جهاز الحاسوب ملف اإلنجاز اإللكترونيتنشئ مجلد باسم  الوثائق في المجلدات االلكترونيةتخزين 
 تبحث عبر محرك البحث عن مهام تعليمية محددة  ملف اإلنجاز اإللكترونيتجميع محتويات 

 تحفظ ملفات من خالل موقع الويب على جهاز الحاسوب 
 تحفظ صفحة ويب داخل المجلد 
  تنفذ البحث المتقدم باستخدامGoogle لجميع الملفات 

 Movie makerتفتح برنامج  Movie maker تحويل الصور الى فيديو بواسطة برنامج 
 تستورد الصور الى البرنامج 
 تضيف تأثيرات خاصة على الصور 
 تضيف تأثيرات خاصة للتنقل بين الصور 
 تحفظ ملف الفيديو في المجلد 
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(4) 
تاج
اإلن

 

 ملف اإلنجاز اإللكترونيتعدد معايير اختيار وثائق   ملف اإلنجاز اإللكترونيتحديد معايير اختيار وثائق 
  ملف اإلنجاز اإللكترونيتفسر أسباب اختيار كل عنصر من محتويات 

بشكل منظم  اإلنجاز اإللكترونيإدخال الوثائق إلى ملف 
 Microsoft office OneNote 2007باستخدام برنامج 

  تفتح برنامجMicrosoft office OneNote 2007 
  ملف اإلنجاز اإللكترونيتنشئ دفتر مالحظات جديد باسم 
  ملف اإلنجاز اإللكترونيتنشئ قسم جديد داخل 
  ملف اإلنجاز اإللكترونيتضيف صفحات جديدة داخل أقسام 
  ملف اإلنجاز اإللكترونيتّدون مالحظات نصية في صفحة 
 ملف اإلنجاز اإللكترونيصفحة في  تدرج صورة من ملف ضمن 
  ملف اإلنجاز اإللكترونيترسم أشكال متعددة بواسطة أدوات الرسم في 
  ملف اإلنجاز اإللكترونيتدرج جدول ضمن صفحة في 
  ملف اإلنجاز اإللكترونيتدرج ملفات متنوعة في صفحة 
  ملف اإلنجاز اإللكترونيتدرج الملفات كنسخ مطبوعة في صفحات 
  جهاز بواسطة صفحة ملف اإلنجاز اإللكترونيتدخل وثيقة ورقية إلى scanner 
 من مصادرها إلى جهاز الحاسوب تنقل ملفات الصوت والفيديو 
  ملف اإلنجاز اإللكترونيتنشئ قصاصات صوت وفيديو وتخزنها ضمن صفحة في 
  تمن كافة الصفحا ملف اإلنجاز اإللكترونيتنشئ ارتباطات تشعبيه لمحتويات 
  ملف اإلنجاز اإللكترونيتغلق 
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(2) 
صل

لتوا
ل وا

صا
االت

 

 Gmailتنشئ حساب   بين أكثر من شخص ملف اإلنجاز اإللكترونيتبادل 
  ملف اإلنجاز اإللكترونيترسل رسالة إلكترونية مرفق بها 
 ترد على رسالة إلكترونية 
 تنشئ قائمة بريدية 

 Google Driveتفتح حساب   من أي مكان ملف اإلنجاز اإللكترونيإمكانية التعديل على 
  إلى  ملف اإلنجاز اإللكترونيترفعGoogle Drive 
 تنشئ مجلد جديد خاص تنظم بداخله الملفات 
 ملف اإلنجاز اإللكترونيتنشئ ملفات متنوعة ل 
  ملف اإلنجاز اإللكترونيتحذف محتوى متنوع من 

 +Googleتسجل الدخول إلى   مع اآلخرين ملف اإلنجاز اإللكترونيمشاركة محتويات 
  (الزمالء -المشرفين  -الطلبة)تعين دوائر االتصال 
  مع دوائر االتصال ملف اإلنجاز اإللكترونيتشارك محتويات 
  تجري دردشةchat  ملف اإلنجاز اإللكترونيمع االصدقاء في دوائر االتصال حول 
 تحذف مشاركة 
 تضيف تعليق على المشاركة 
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(1 )
ائي
لنه
ض ا

عر
ال

 

 WinRARإلى مجلد مضغوط بواسطة برنامج  ملف اإلنجاز اإللكترونيتحول مجلد   عبر وسيط متنقل ملف اإلنجاز اإللكترونيتداول 
  على وسيط متنقل ملف اإلنجاز اإللكترونيتحفظ 

 Snagitبواسطة برنامج  avi.بامتداد  ملف اإلنجاز اإللكترونيتحفظ  YouTube إلى  ملف اإلنجاز اإللكترونيرفع 
  تسجل الدخول إلىYouTube 
  على  ملف اإلنجاز اإللكترونيتحملYouTube  

 Bloggerتسجل الدخول إلى موقع   عبر الويب  ملف اإلنجاز اإللكترونينشر 
  ملف اإلنجاز اإللكترونيتصميم مدونة باسم 
 لف اإلنجاز اإللكترونيدونة متضيف خلفية ل 
 اإللكتروني لف اإلنجازدونة ممتختار قالب مناسب ل 
  تنشر محتوىshare  ملف اإلنجاز اإللكترونيفي مدونة 
  ملف اإلنجاز اإللكترونيتعّدل محتوى في مدونة 
  ملف اإلنجاز اإللكترونيتحذف محتوى في مدونة 
  تشارك  فيديو منYouTube 
  ملف اإلنجاز اإللكترونيتضيف أدوات متقدمة لمدونة 
  اإللكتروني ملف اإلنجازتنشئ صفحة جديدة في مدونة 
  ملف اإلنجاز اإللكترونيتنشر صور في مدونة  
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 (4)ملحق رقم 
 الصورة األولية لالختبار المعرفي 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 حفظه اهلل، .............................: .......الدكتور/ األستاذ  السيد  

 حتكيم االختبار املعريف /  املوضوع
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، 

فاعلية برنامج تدريبي يف تنمية مهارات تصميم وإنتاج ملف اإلجناز اإللكرتوني : دراسة علمية بعنوانبإجراء الباحثة  قومت
وذلك للحصول على درجة الماجستير في المناهج وطرق ، واالجتاه حنوه  لدى طالبات كلية الرتبية باجلامعة اإلسالمية بغزة

 .التدريس من الجامعة االسالمية بغزة

 .ونظرًا لما تتمتعون به من خبرة في هذا المجال، وللمساعدة في إنجاز هذه الدراسة
 :أرجو من سيادتكم التكرم بتحكيم هذا االختبار في ضوء النقاط التالية

 صياغة عبارات االختبار. 
 لبدائل لكل فقرة من فقرات االختبارمناسبة ا. 
 الصحة العلمية والسالمة اللغوية. 

 ولكم جزيل الشكر والتقدير
 هالة عادل دغمش : الباحثة
 سالميةالجامعة اإل -كلية التربية 
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نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني  االختبار المعرفي لمهارات تصميم وا 
 :أجلمن  ملف إنجاز الطالبة المعلمة ستخدمي    .0

 العمل .د التوثيق .ج التقويم .ب التوظيف .أ 

 :اعدجميع ما يلي تتضمن مقدمة ملف اإلنجاز   .4
 وصف للمستفيدين منه .ب الهدف من إنشائه .أ 
 السيرة الذاتية لصاحب الملف .د أقسام ملف اإلنجاز .ج 

 :يتضمن جهاز حاسوبل  حتاجتلتصميم ملف اإلنجاز اإللكتروني   .4
 البرامج األساسية ومتصل باالنترنت ومتصل به ماسح ضوئي .أ 
 البرامج األساسية ومتصل باالنترنت ومتصل به طابعة .ب 
 ومتصل باالنترنت  سعة تخزينية كبيرة .ج 
 سعة تخزينية كبيرة وعليه جميع برامج الوسائط المتعددة .د 

 :يتم تبويب ملف اإلنجاز اإللكتروني من خالل  .2
 وضع فاصل بين المحتويات .ب قائمة للمحتوياتوضع  .أ 
 ترقيم الصفحات .د فرز المحتويات إلى أقسام .ج 

 :فإننا نكتب في مربع البحث "Google Web"باستخدام  "الوضوء"للبحث عن فالش بعنوان   .1
 swf.الوضوء .ب psd.الوضوء .أ 
 ppts.الوضوء .د exe.الوضوء .ج 

 :على جهاز الحاسوب كملف  Google imageلحفظ صورة من موقع   .6
 ننقر على الصورة بالزر األيمن ونختار حفظ الصورة ونحدد مكان حفظها على جهاز الحاسوب .أ 
 ضلةفننقر على الصورة بالزر األيمن ونختار إضافة للم .ب 
 ننقر على الصورة بالزر األيمن ونختار نسخ الصورة .ج 
 ج+ أ  .د 

 :حاسوب غير متصل باالنترنت نقوم العودة إلى صفحة ويب في وقت الحق من خالل جهازإذا أردت   .7
 بحفظ صفحة الويب .ب بحفظ صفحة الويب في المفضلة .أ 
 ال يمكن القيام بذلك .د بإدراج الصفحة ضمن المحفوظات .ج 

 .ilp.unrwa.ps/barnamej.aspx :للوصول إلى الدروس التعليمية الموجودة في الرابط التالي  .8
 Googleنبحث عنه من خالل  .أ 
 نكتب الرابط في في شريط عنوان موقع االنترنت .ب 
 نبحث عنه من خالل خانة البحث في المتصفح .ج 
 ج+ أ  .د 
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 :wmvيعتبر من أبسط البرامج التى تحول الصور إلى فيديو بامتداد   .1
 Video editor .ب Photo story .أ 
 Essential .د Movie maker .ج 

 :الستيراد مجموعة صور إلى برنامج صانع األفالم نضغط  .01
 Ctrl + O .ب Ctrl + I .أ 
 Ctrl + S .د Ctrl + N .ج 

 :عدا يلي ماإضافة تأثير بين صورة وأخرى في مقطع الفيلم من طرق   .00
 لصقار نسخ  ثم في المقطع يختا .ب  سحب التأثير إلى المقطع .أ 
 ctrl+Iضغط  .د ctrl+Dضغط  .ج 

 :عداجميع ما يلي " تحرير الفيلم"في برنامج صانع األفالم يتضمن   .04
 إنشاء المقاطع .ب تأثيرات الفيديو .أ 
 إنشاء العناوين .د انتقاالت الفيديو .ج 

 :عداما يلي  معايير اختيار وثائق ملف اإلنجاز اإللكتروني من  .04
 في االنتقاءالدقة  .ب جميع الوثائق حداثة .أ 
 البراعة واالبتكار بالوصف .د إعطاء التبرير األنسب لالختيار .ج 

 :"Microsoft office 2007" برنامج لتدوين المالحظات وتنظيم المهام ويتبع مجموعة  .02
 Microsoft office outlook .ب Microsoft office publisher .أ 
    Microsoft office word .د Microsoft office OneNote .ج 

 :من قائمة ملف جديد ثم نختار إلضافة قسم جديد لملف اإلنجاز اإللكتروني  .01
 دفتر مالحظات .ب مقطع .أ 
 صفحة فرعية .د صفحة .ج 

 :نقوم بــلكتابة مقدمة ملف اإلنجاز اإللكتروني في صفحة برنامج تدوين المالحظات   .06
 بالكتابة ءبدالنقر بأي مكان بالصفحة ثم ال .أ 
 بداخله الكتابةج مربع نص و ادر ا .ب 
 بداخله الكتابةرسم مستطيل من أدوات الرسم و  .ج 
 يوجد مكان مخصص للكتابة فيه .د 

 :يتم حفظ محتويات ملف اإلنجاز اإللكتروني في برنامج تدوين المالحظات بواسطة  .07
 يحفظ تلقائيا .ب ctrl+cالضغط على  .أ 
 النقر على أيقونة  .د  النقر على أيقونة .ج 
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 :من األجهزة المتصلة بالحاسوب وتستخدم إلدخال الوثائق والصور بصورة رقمية  .08
 الطابعة .ب  الماسح الضوئي .أ 
 لوحة اللمس .د الكاميرا الرقمية .ج 

 :يمكن إدراج ملفات مثل في برنامج تدوين المالحظات  .01
   فيديو وصوت .ب pdf و النصوص والعروض التقديمية .أ 
 جميع ما سبق .د gifو  jpgبامتداد صور  .ج 

 :إلى برنامج تدوين المالحظات ننقر على قائمة Wordإلدراج ملف   .41
 إدراج ثم نختار ملفات .أ 
 Microsoft office word ملف ثم نختار إرسال إلى .ب 
 كنسخ مطبوعةإدراج ثم نختار الملفات  .ج 
 ج+ أ  .د 

 :نختار إلدراج وثائق ورقية إلى صفحة ملف اإلنجاز اإللكتروني  .40
  من قائمة إدراج ملفات .أ 
 من قائمة إدراج صور من الماسح الضوئي أو الكاميرا .ب 
 نسخ ثم لصق .ج 
 الملفات كنسخ مطبوعة من قائمة إدراج  .د 

 :في برنامج تدوين المالحظات اإلنجاز اإللكترونيإلضافة فيديو جديد إلى صفحة ملف   .44
 نختار من قائمة إدراج ملفات ثم نحدد مكان الفيديو ونضغط موافق .أ 
 نختار من قائمة إدراج تسجيل فيديو .ب 
 نختار من قائمة إدراج ارتباط تشعبي إلى ملف الفيديو .ج 
 نسحب ملف الفيديو وننقله مباشرة إلى الصفحة .د 

 :على لتسجيل صوت في صفحة ملف اإلنجاز اإللكتروني نضغط من شريط األدوات القياسي  .44

 
 .أ

 
 .ب

 
 .ج

 
 .د

 

 :إجراء االرتباطات التشعبية في برنامج تدوين المالحظات يكون  .42
 لدفتر المالحظات .ب ألي جزء من المالحظات .أ 
 لفقرة معينة .د لمقطع أو صفحة فقط .ج 

 :إلى الدخول تسجيل نستطيع Gmailحساب باستخدام   .41
 Drive .ب Bloggerو + Google .أ 
 ال شيء مما سبق .د ب+ أ  .ج 
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 :يمكن من خاللهاالتي  Googleأحد تطبيقات  Gmailيعد   .46
 إرسال رسالة إلكترونية بها مرفقات .ب إنشاء بريد إلكتروني .أ 
 جميع ما سبق .د إضافة مجموعات اتصال .ج 

 :بها إرفاق يمكنال الرسالة اإللكترونية   .47
 صوت .د ملف .ج مجلد .ب فيديو .أ 

 :غة الصحيحة للبريد اإللكتروني هيالصي  .48
 Mohammed.gmail.com .أ 
 Mohammed@gmail.com .ب 
 Mohammed.gmail@com .ج 
 Mohammed@gmail@com .د 

 :للزمالء في المدرسة فإن أفضل طريقة لذلكإلرسال رسالة تتضمن ملف اإلنجاز اإللكتروني   .41
 كتابة عناوين البريد اإللكتروني للزمالء في خانة إلى ثم النقر على زر إرسال .أ 
 إرسال بريد إلكتروني لكل زميل على حدا .ب 
رسال الرسائل لهذه القائمة .ج   إنشاء قائمة بريدية بعناوين البريد اإللكتروني للزمالء وا 
 ج+ أ  .د 

 :ت وفر مساحة مجانية ألي شخص لحفظ ملفاته عبر الويب إلمكانية الوصول إليها من أي مكان  .41
 Drive .ب + Google .أ 
 Blogger .د Gmail .ج 

 :يمكن إنشاء ملفات متنوعة من خالل خدمة مستنداتي المجانية مثل  .40
 مستند ورسم .ب عرض تقديمي .أ 
 جميع ما سبق .د جدول البيانات .ج 

 :على الشكل فإننا نضغط + Googleإلضافة فيديو درس تعليمي مع دوائر االتصال الخاصة في   .44
 .ب  .أ 

 
  .د  .ج 

 :مشاركة المحتويات مع +Googleتتيح خدمة   .44
 جميع ما سبق. العامة             د. األصدقاء             ج. ب       دوائر االتصال .أ 

 :نجازحول ملف اإل  Hangoutإلى جلسة  +Googleاألصدقاء في  دعوةنوع الدردشة عند   .42
 صوتية جماعية .ب نصية فردية .أ 
 فيديو جماعية .د نصية جماعية .ج 
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 :على جهاز الحاسوب............. يلزم لضغط مجلد وجود برنامج   .41
 Archive .ب WinZip .أ 
 Acrobat Reader .د Adobe Reader .ج 

 :YouTubeلرفع ملف فيديو إلى موقع   .46
 نضغط على زر تحميل ونحدد مكانه .أ 
 نضغط على زر تنزيل ونحدد مكانه .ب 
فالته في المكان المحدد .ج   نقوم بسحب الفيديو وا 
 ج+ أ  .د 

 :باستخدام YouTubeفيديو على موقع ال يتم تحميل ملفات  .47
 Googleحساب  .ب الحساب الجامعي .أ 
 ال يشترط وجود حساب .د  Hotmailحساب  .ج 

 :بامتداد snagetيتم تسجيل وحفظ كافة محتويات ملف اإلنجاز اإللكتروني بواسطة برنامج   .48
  wmv. .ب avi. .أ 
 mp4. .د mpj. .ج 

 :متعددة ميع، وأشكالهلجلعبير عن أفكارك ونقل مذكراتك عتبر وسيلة للتي هو موقع على االنترنت  .41
 Blogger .ب Drive .أ 
 Google .د + Google .ج 

 :يمكن اختيار األلوان والخطوط والتنسيق والخلفية لموقع ملف اإلنجاز اإللكتروني من  .21
 التخطيط .ب القالب .أ 
 الصفحات .د مصمم النماذج .ج 

 :طريقة لمشاركة فيديو عبر موقع ملف اإلنجاز اإللكتروني بسطأ  .20
 بالمشاركةالخاصة  HTMLتغيير لغة  .ب YouTube عن طريق موقعمشاركته  .أ 
 نسخ رابط ملف الفيديو .د تحميله مباشرة من الجهاز .ج 

 :لنشر ملف اإلنجاز اإللكتروني عبر الويب يلزم معرفة متخصصة في لغة  .24
 ال يلزم .د ++C .ج JAVA .ب HTML .أ 

 :ملف اإلنجاز اإللكتروني بين محتويات نظيم الروابط التشعبيةلتأداة متقدمة تستخدم   .24
 مصمم النماذج .ب الصفحات .أ 
 التخطيط .د المسميات .ج 
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 :إلضافة مشاركة على موقع ملف اإلنجاز اإللكتروني بعد كتابتها فإننا نضغط على زر  .22
 معاينة .د نشر .ج حفظ .ب عرض .أ 

 :إلنشاء مشاركة جديدة في موقع ملف اإلنجاز اإللكتروني نضغط على  .21
 .أ 

 
 .ب

 
 .ج

 
 .د

 

 :تتم إضافة صورة في موقع ملف اإلنجاز اإللكتروني  .26
 بواسطة اختيار صور من أدوات متقدمة .ب عن طريق نشر صورة بالمشاركة .أ 
 ب+ أ  .د ضافة صورة بهإال يمكن  .ج 

  :شريط تنسيق مشاركة على موقع ملف اإلنجاز اإللكتروني فيالموجودة    تعني أيقونة 
 إدراج صورة .ب ترجمة/ تعريف  .أ 
 إدراج رابط .د إدراج فيديو .ج 

 



 

27. 
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 (5)ملحق رقم 
 لالختبار المعرفي الصورة النهائية

وإنتاج ملف اإلجناز اإللكرتوني فاعلية برنامج تدريبي يف تنمية مهارات تصميم : دراسة علمية بعنوانبإجراء الباحثة  قومت
وذلك للحصول على درجة الماجستير في المناهج وطرق ، واالجتاه حنوه  لدى طالبات كلية الرتبية باجلامعة اإلسالمية بغزة

 .التدريس من الجامعة االسالمية بغزة

الختبار وضع ألغراض لذا أرجو االلتزام باإلجابة على فقرات جميع االختبار بصدق وموضوعية، علما بأن هذا ا
 .البحث العلمي فقط

 
 
 

 اإلجابةرمز  رقم الفقرة رمز اإلجابة رقم الفقرة رمز اإلجابة رقم الفقرة
0.   07.   44.   
4.   08.   42.   
4.   01.   41.   
2.   41.   46.   
1.   40.   47.   
6.   44.   48.   
7.   44.   41.   
8.   42.   21.   
1.   41.   20.   

01.   46.   24.   
00.   47.   24.   
04.   48.    
04.   41.   
02.   41.   
01.   40.   
06.   44.     

فقرة من نوع اختيار من متعدد، اختاري  43يتكون هذا االختبار من : عزيزتي الطالبة المعلمة
 .ا في الجدول المرفقيحة من بين الخيارات األربع وانقليهاإلجابة الصح
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 ___________________:اسم الطالبة                :ضعي دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي

 :من أجل ملف إنجاز الطالبة المعلمة ستخدمي    .0
 العمل .د التوثيق .ج التقويم .ب التوظيف .أ 

 :اعدجميع ما يلي تتضمن مقدمة ملف اإلنجاز   .4
 وصف للمستفيدين منه .ب الهدف من إنشائه .أ 
 السيرة الذاتية لصاحب الملف .د أقسام ملف اإلنجاز .ج 

 :يتضمن جهاز حاسوبل  حتاجتلتصميم ملف اإلنجاز اإللكتروني   .4
 البرامج األساسية ومتصل باالنترنت ومتصل به ماسح ضوئي .أ 
 البرامج األساسية ومتصل باالنترنت ومتصل به طابعة .ب 
 ومتصل باالنترنت  سعة تخزينية كبيرة .ج 
 سعة تخزينية كبيرة وعليه جميع برامج الوسائط المتعددة .د 

 :فإننا نكتب في مربع البحث "Google Web"باستخدام  "الوضوء"للبحث عن فالش بعنوان   .2
 swf.الوضوء .ب psd.الوضوء .أ 
 ppts.الوضوء .د exe.الوضوء .ج 

 :على جهاز الحاسوب كملف  Google imageلحفظ صورة من موقع   .1
 الحاسوبننقر على الصورة بالزر األيمن ونختار حفظ الصورة ونحدد مكان حفظها على جهاز  .أ 
 ضلةفننقر على الصورة بالزر األيمن ونختار إضافة للم .ب 
 ننقر على الصورة بالزر األيمن ونختار نسخ الصورة .ج 
 ج+ أ  .د 

 :حاسوب غير متصل باالنترنت نقوم إذا أردت العودة إلى صفحة ويب في وقت الحق من خالل جهاز  .6
 صفحة الويببحفظ  .ب بحفظ صفحة الويب في المفضلة .أ 
 ال يمكن القيام بذلك .د بإدراج الصفحة ضمن المحفوظات .ج 

 .ilp.unrwa.ps/barnamej.aspx :للوصول إلى الدروس التعليمية الموجودة في الرابط التالي  .7
 Googleنبحث عنه من خالل  .أ 
 نكتب الرابط في في شريط عنوان موقع االنترنت .ب 
 البحث في المتصفحنبحث عنه من خالل خانة  .ج 
 ج+ أ  .د 

 :wmvيعتبر من أبسط البرامج التى تحول الصور إلى فيديو بامتداد   .8
 Video editor .ب Photo story .أ 
 Essential .د Movie maker .ج 
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 :الستيراد مجموعة صور إلى برنامج صانع األفالم نضغط  .1
 Ctrl + O .ب Ctrl + I .أ 
 Ctrl + S .د Ctrl + N .ج 

 :عدا يلي ماإضافة تأثير بين صورة وأخرى في مقطع الفيلم من طرق   .01
 ار نسخ  ثم في المقطع لصقيختا .ب  سحب التأثير إلى المقطع .أ 
 ctrl+Iضغط  .د ctrl+Dضغط  .ج 

 :عداجميع ما يلي " تحرير الفيلم"في برنامج صانع األفالم يتضمن   .00
 إنشاء المقاطع .ب تأثيرات الفيديو .أ 
 إنشاء العناوين .د انتقاالت الفيديو .ج 

 :عداما يلي  معايير اختيار وثائق ملف اإلنجاز اإللكتروني من  .04
 في االنتقاءالدقة  .ب جميع الوثائق حداثة .أ 
 البراعة واالبتكار بالوصف .د إعطاء التبرير األنسب لالختيار .ج 

 :من قائمة ملف جديد ثم نختار إلضافة قسم جديد لملف اإلنجاز اإللكتروني  .04
 دفتر مالحظات .ب مقطع .أ 
 صفحة فرعية .د صفحة .ج 

 :نقوم بــلكتابة مقدمة ملف اإلنجاز اإللكتروني في صفحة برنامج تدوين المالحظات   .02
 بالكتابة ءبدالنقر بأي مكان بالصفحة ثم ال .أ 
 بداخله الكتابةج مربع نص و ادر ا .ب 
 بداخله الكتابةأدوات الرسم و رسم مستطيل من  .ج 
 يوجد مكان مخصص للكتابة فيه .د 

 :يتم حفظ محتويات ملف اإلنجاز اإللكتروني في برنامج تدوين المالحظات بواسطة  .01
 يحفظ تلقائيا .ب ctrl+cالضغط على  .أ 
 النقر على أيقونة  .د  النقر على أيقونة .ج 

 

 :وتستخدم إلدخال الوثائق والصور بصورة رقميةمن األجهزة المتصلة بالحاسوب   .06
 الطابعة .ب  الماسح الضوئي .أ 
 لوحة اللمس .د الكاميرا الرقمية .ج 

 :يمكن إدراج ملفات مثل في برنامج تدوين المالحظات  .07
   فيديو وصوت .ب pdf و النصوص والعروض التقديمية .أ 
 جميع ما سبق .د gifو  jpgبامتداد صور  .ج 
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 :إلى برنامج تدوين المالحظات ننقر على قائمة Wordإلدراج ملف   .08
 إدراج ثم نختار ملفات .أ 
 Microsoft office word ملف ثم نختار إرسال إلى .ب 
 إدراج ثم نختار الملفات كنسخ مطبوعة .ج 
 ج+ أ  .د 

 :نختار إلدراج وثائق ورقية إلى صفحة ملف اإلنجاز اإللكتروني  .01
  من قائمة إدراج ملفات .أ 
 من قائمة إدراج صور من الماسح الضوئي أو الكاميرا .ب 
 نسخ ثم لصق .ج 
 الملفات كنسخ مطبوعة من قائمة إدراج  .د 

 :في برنامج تدوين المالحظات إلضافة فيديو جديد إلى صفحة ملف اإلنجاز اإللكتروني  .41
 الفيديو ونضغط موافقنختار من قائمة إدراج ملفات ثم نحدد مكان  .أ 
 نختار من قائمة إدراج تسجيل فيديو .ب 
 نختار من قائمة إدراج ارتباط تشعبي إلى ملف الفيديو .ج 
 نسحب ملف الفيديو وننقله مباشرة إلى الصفحة .د 

 :على لتسجيل صوت في صفحة ملف اإلنجاز اإللكتروني نضغط من شريط األدوات القياسي  .40

 
 .أ

 
 .ب

 
 .ج

 
 .د

 

 :إجراء االرتباطات التشعبية في برنامج تدوين المالحظات يكون  .44
 لدفتر المالحظات .ب ألي جزء من المالحظات .أ 
 لفقرة معينة .د لمقطع أو صفحة فقط .ج 

 :إلى الدخول تسجيل نستطيع Gmailحساب باستخدام   .44
 Drive .ب Bloggerو + Google .أ 
 ال شيء مما سبق .د ب+ أ  .ج 

 :بها إرفاق يمكنال الرسالة اإللكترونية   .42
 صوت .د ملف .ج مجلد .ب فيديو .أ 

 :إلرسال رسالة تتضمن ملف اإلنجاز اإللكتروني للزمالء في المدرسة فإن أفضل طريقة لذلك  .41
 كتابة عناوين البريد اإللكتروني للزمالء في خانة إلى ثم النقر على زر إرسال .أ 
 إلكتروني لكل زميل على حداإرسال بريد  .ب 
رسال الرسائل لهذه القائمة .ج   إنشاء قائمة بريدية بعناوين البريد اإللكتروني للزمالء وا 
 ج+ أ  .د 
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 :ت وفر مساحة مجانية ألي شخص لحفظ ملفاته عبر الويب إلمكانية الوصول إليها من أي مكان  .46
 Drive .ب + Google .أ 
 Blogger .د Gmail .ج 

 :يمكن إنشاء ملفات متنوعة من خالل خدمة مستنداتي المجانية مثل  .47
 مستند ورسم .ب عرض تقديمي .أ 
 جميع ما سبق .د جدول البيانات .ج 

 :على الشكل فإننا نضغط + Googleإلضافة فيديو درس تعليمي مع دوائر االتصال الخاصة في   .48
 .ب  .أ 

 
  .د  .ج 

 :مشاركة المحتويات مع +Googleتتيح خدمة   .41
 جميع ما سبق. العامة             د. األصدقاء             ج. ب       دوائر االتصال .أ 

 :نجازحول ملف اإل  Hangoutإلى جلسة  +Googleاألصدقاء في  نوع الدردشة عند دعوة  .41
 صوتية جماعية .ب نصية فردية .أ 
 فيديو جماعية .د نصية جماعية .ج 

 

 :على جهاز الحاسوب............. يلزم لضغط مجلد وجود برنامج   .40
 Archive .ب WinZip .أ 
 Acrobat Reader .د Adobe Reader .ج 

 :YouTubeلرفع ملف فيديو إلى موقع   .44
 نضغط على زر تحميل ونحدد مكانه .أ 
 نضغط على زر تنزيل ونحدد مكانه .ب 
فالته في .ج   المكان المحدد نقوم بسحب الفيديو وا 
 ج+ أ  .د 

 :باستخدام YouTubeفيديو على موقع ال يتم تحميل ملفات  .44
 Googleحساب  .ب الحساب الجامعي .أ 
 ال يشترط وجود حساب .د  Hotmailحساب  .ج 

 :بامتداد snagetيتم تسجيل وحفظ كافة محتويات ملف اإلنجاز اإللكتروني بواسطة برنامج   .42
  wmv. .ب avi. .أ 
 mp4. .د mpj. .ج 
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 :متعددة ميع، وأشكالهلجلعبير عن أفكارك ونقل مذكراتك عتبر وسيلة للتي هو موقع على االنترنت  .41
 Blogger .ب Drive .أ 
 Google .د + Google .ج 

 :يمكن اختيار األلوان والخطوط والتنسيق والخلفية لموقع ملف اإلنجاز اإللكتروني من  .46
 التخطيط .ب القالب .أ 
 الصفحات .د مصمم النماذج .ج 

 :طريقة لمشاركة فيديو عبر موقع ملف اإلنجاز اإللكتروني بسطأ  .47
 بالمشاركةالخاصة  HTMLتغيير لغة  .ب YouTube عن طريق موقعمشاركته  .أ 
 نسخ رابط ملف الفيديو .د تحميله مباشرة من الجهاز .ج 

 :الويب يلزم معرفة متخصصة في لغةلنشر ملف اإلنجاز اإللكتروني عبر   .48
 ال يلزم .د ++C .ج JAVA .ب HTML .أ 

 :ملف اإلنجاز اإللكتروني بين محتويات نظيم الروابط التشعبيةلتأداة متقدمة تستخدم   .41
 مصمم النماذج .ب الصفحات .أ 
 التخطيط .د المسميات .ج 

 
 

 :كتابتها فإننا نضغط على زر إلضافة مشاركة على موقع ملف اإلنجاز اإللكتروني بعد  .21
 معاينة .د نشر .ج حفظ .ب عرض .أ 

 :إلنشاء مشاركة جديدة في موقع ملف اإلنجاز اإللكتروني نضغط على  .20
 .أ 

 
 .ب

 
 .ج

 
 .د

 

 :تتم إضافة صورة في موقع ملف اإلنجاز اإللكتروني  .24
 متقدمة بواسطة اختيار صور من أدوات .ب عن طريق نشر صورة بالمشاركة .أ 
 ب+ أ  .د ضافة صورة بهإال يمكن  .ج 

  :شريط تنسيق مشاركة على موقع ملف اإلنجاز اإللكتروني فيالموجودة    تعني أيقونة 
 إدراج صورة .ب ترجمة/ تعريف  .أ 
 إدراج رابط .د إدراج فيديو .ج 

 



 

24. 
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 (1)ملحق رقم 
 أسماء السادة المحكمين ألدوات الدراسة

 

 الجامعة اإلسالمية بغزة -أستاذ المناهج وطرق التدريس  محمد عسقول. د. أ  .0
 جامعة األقصى بغزة -لشئون األكاديمية مساعد نائب الرئيس ل فؤاد عياد. د  .4
 جامعة األقصى بغزة -عميد التخطيط والتطوير  حسن النجار. د  .4
 وزارة التربية والتعليم العالي -مشرفة تربوية  رحمة عودة. د  .2
 الجامعة اإلسالمية بغزة -أستاذ مساعد بالمناهج وطرق التدريس  محمود الرنتيسي. د  .1
الجامعة اإلسالمية  -أستاذ مشارك بعلم النفس واإلرشاد النفسي  جميل الطهراوي. د  .6

 بغزة
 الجامعة اإلسالمية بغزة -أستاذ مساعد بالمناهج وطرق التدريس  مجدي عقل. د  .7
 الجامعة اإلسالمية بغزة -محاضر  منير حسن .أ  .8
 الجامعة اإلسالمية بغزة -مدرس  تهاني فوره .م  .1

 الجامعة اإلسالمية بغزة -مدرس  أدهم البعلوجي. أ  .01
 وزارة التربية والتعليم العالي -مشرف تربوي  محمود برغوت .أ  .00
 الجامعة اإلسالمية بغزة -مدرس  منى العمراني .أ  .04
 اإلسالمية بغزة الجامعة -معيدة  سحر شامية. أ  .04
 خانيونس -وزارة التربية والتعليم  –معلمة  دعاء أبو خاطر. أ  .02
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 (7)ملحق رقم 
 حجز مختبر الحاسوب
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 (9)ملحق رقم 
 بطاقة المالحظة األولية
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 حفظه اهلل، ............................: ......................الدكتور/ األستاذ  السيد  

 بطاقة املالحظةحتكيم : املوضوع
 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

فاعلية برنامج تدريبي يف تنمية مهارات تصميم وإنتاج ملف : دراسة علمية بعنوانبإجراء الباحثة  قومت
للحصول على درجة  وذلك، اإلجناز اإللكرتوني واالجتاه حنوه  لدى طالبات كلية الرتبية باجلامعة اإلسالمية بغزة

 .الماجستير في المناهج وطرق التدريس من الجامعة االسالمية بغزة
حيث تتكون هذه  ملف اإلنجاز اإللكترونيالمالحظة لتقييم  وقد أعدت الباحثة لهذا الغرض بطاقة

مع العلم  التصميم، اإلنتاج، االتصال والتواصل، العرض النهائي،: مجاالت هي( 2)البطاقة من 
 ايير مقياس التقدير هي؛أن مع
لم يتم  :ضعيفة تم تنفيذ المهارة مع وجود أخطاء، :متوسطة تم تنفيذ المهارة بشكل تام،: كبيرة

 .تنفيذ المهارة
وعليه، فان الباحثة ترجو من سيادتكم اإلطالع على البطاقة ومن ثم إبداء الرأي في فقراتها حذفا، 

 .إضافا أو تعديل

 والتقديرولكم جزيل الشكر 
 هالة عادل دغمش : الباحثة
 الجامعة االسالمية -كلية التربية 
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نتاج  ملف اإلنجاز اإللكتروني بطاقة المالحظة لمهارات تصميم وا 

 مهارة التصميم: أوال

 المؤشرات األدائية الرقم المهارات الرئيسة
 االنتماء األهمية

غير  مهم
 مهم

غير  منتمية
 منتمية

ق 
وثائ

ن ال
خزي

ت
 في

ت 
جلدا

الم
نية
رو
لكت
اال

 

 ملف اإلنجاز اإللكترونيتنشئ مجلد باسم   .0
 على القرص الصلب في جهاز الحاسوب

    

ت 
ويا
محت

يع 
جم
ت

از 
نج
 اإل
لف
م وني
كتر
اإلل

 

تبحث عبر محرك البحث عن مهام تعليمية   .4
 محددة

    

تحفظ ملفات من خالل موقع الويب على   .4
 جهاز الحاسوب

    

     داخل المجلدتحفظ صفحة ويب   .2
 Googleتنفذ البحث المتقدم باستخدام   .1

 لجميع الملفات
    

يو 
فيد
ى 
ر ال

صو
ل ال

حوي
ت

ج 
رنام

ة ب
سط

بوا
Mo

vie
 ma

ke
r

 

     Movie makerتفتح برنامج   .6
     تستورد الصور الى البرنامج  .7
     لصورتضيف تأثيرات خاصة على ا  .8
     تضيف تأثيرات خاصة للتنقل بين الصور  .1

     تحفظ ملف الفيديو في المجلد  .01
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 مهارة اإلنتاج: ثانيا

المهارات 
 المؤشرات األدائية الرقم الرئيسة

 االنتماء األهمية
غير  مهم

 مهم
غير  منتمية

 منتمية

ف 
 مل
إلى
ق 
وثائ

ل ال
دخا
إ

وني
كتر
اإلل
از 
نج
اإل

 
ج 
رنام

م ب
خدا
ست
م با

منظ
كل 
بش
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te 
20

07
 

 Microsoft officeتفتح برنامج   .0
OneNote 2007 

    

ملف تنشئ دفتر مالحظات جديد باسم   .4
 اإلنجاز اإللكتروني

    

ملف اإلنجاز تنشئ قسم جديد داخل   .4
 اإللكتروني

    

ملف تضيف صفحات جديدة داخل أقسام   .2
 اإلنجاز اإللكتروني

    

ملف تّدون مالحظات نصية في صفحة   .1
 اإللكترونياإلنجاز 

    

ملف تدرج صورة من ملف ضمن صفحة في   .6
 اإلنجاز اإللكتروني

    

ترسم أشكال متعددة بواسطة أدوات الرسم في   .7
 ملف اإلنجاز اإللكتروني

    

ملف اإلنجاز تدرج جدول ضمن صفحة في   .8
 اإللكتروني

    

ملف اإلنجاز تدرج ملفات متنوعة في صفحة   .1
 اإللكتروني

    

تدرج الملفات كنسخ مطبوعة في صفحات   .01
 ملف اإلنجاز اإللكتروني

    

تدخل وثيقة ورقية إلى صفحة ملف اإلنجاز   .00
 scanner جهاز اإللكتروني بواسطة

    

تنقل ملفات الصوت والفيديو من مصادرها   .04
 إلى جهاز الحاسوب

    

تنشئ قصاصات صوت وفيديو وتخزنها   .04
 اإللكترونيملف اإلنجاز ضمن صفحة في 

    

ملف تنشئ ارتباطات تشعبيه لمحتويات   .02
 من كافة الصفحات اإلنجاز اإللكتروني

    

     ملف اإلنجاز اإللكترونيتغلق   .01
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 مهارة االتصال والتواصل: ثالثا

 المؤشرات األدائية الرقم المهارات الرئيسة
 االنتماء األهمية

غير  مهم
 مهم

غير  منتمية
 منتمية

دل 
تبا

از 
نج
 اإل
لف
م وني
كتر
اإلل

 
ن 
ر م

أكث
ن 
بي ص
شخ

 

     Gmailتنشئ حساب   .0
ملف اإلنجاز ترسل رسالة إلكترونية مرفق بها   .4

 اإللكتروني
    

     ترد على رسالة إلكترونية  .4
     تنشئ قائمة بريدية  .2

ى 
 عل
ديل
لتع
ة ا
كاني

إم
از 
نج
 اإل
لف
م

وني
كتر
اإلل

 
كان
ي م

ن أ
م

 

     Google Driveتفتح حساب   .1
 Googleإلى  ملف اإلنجاز اإللكترونيترفع   .6

Drive 
    

     تنشئ مجلد جديد خاص تنظم بداخله الملفات  .7
ملف اإلنجاز تنشئ ملفات متنوعة ل  .8

 اإللكتروني
    

ملف اإلنجاز تحذف محتوى متنوع من   .1
 اإللكتروني

    

ت 
ويا
محت

كة 
شار

م
وني

كتر
اإلل
از 
نج
 اإل
لف
م

 
مع 

رين
آلخ
ا

 

     +Googleإلى  الدخولسجل ت  .01
 -المشرفين  -الطلبة)تعين دوائر االتصال   .00

 (الزمالء
    

مع  ملف اإلنجاز اإللكترونيتشارك محتويات   .04
 دوائر االتصال

    

مع االصدقاء في دوائر  chatتجري دردشة   .04
 ملف اإلنجاز اإللكترونياالتصال حول 

    

     تحذف مشاركة  .02
     المشاركة تضيف تعليق على  .01
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 مهارة العرض النهائي: رابعا 

المهارات 
 المؤشرات األدائية الرقم الرئيسة

 االنتماء األهمية
غير  مهم

 مهم
غير  منتمية

 منتمية

ول 
تدا

از 
نج
 اإل
لف
م

وني
كتر
اإلل

 
بر 
ع نقل
 مت
سيط

و
 

إلى  ملف اإلنجاز اإللكترونيتحول مجلد   .0
 WinRARمجلد مضغوط بواسطة برنامج 

    

وسيط على  ملف اإلنجاز اإللكترونيتحفظ   .4
 متنقل

    

فع 
ر

از 
نج
 اإل
لف
م

وني
كتر
اإلل

 
ى 
إل Yo

uT
ub

e
 

 avi.بامتداد  ملف اإلنجاز اإللكترونيتحفظ   .4
 Snagitبواسطة برنامج 

    

     YouTubeتسجل الدخول إلى حساب   .2
على  ملف اإلنجاز اإللكتروني ترفع  .1

YouTube  
    

شر 
ن

ف 
مل

وني
كتر
اإلل
از 
نج
اإل

 
يب
الو
بر 
ع

 

     Bloggerتسجل الدخول إلى موقع   .6
     ملف اإلنجاز اإللكترونيتصميم مدونة باسم   .7
لف اإلنجاز مدونة متضيف خلفية ل  .8

 اإللكتروني
    

لف اإلنجاز دونة ممتختار قالب مناسب ل  .1
 اإللكتروني

    

ملف في مدونة  shareتنشر محتوى   .01
 اإللكترونياإلنجاز 

    

ملف اإلنجاز تعّدل محتوى في مدونة   .00
 اإللكتروني

    

ملف اإلنجاز تحذف محتوى في مدونة   .04
 اإللكتروني

    

     YouTubeتشارك  فيديو من   .04
ملف اإلنجاز تضيف أدوات متقدمة لمدونة   .02

 اإللكتروني
    

ملف اإلنجاز تنشئ صفحة جديدة في مدونة   .01
 اإللكتروني

    

ملف اإلنجاز تنشر صور في مدونة   .06
 اإللكتروني
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 (8)ملحق رقم 
 بطاقة المالحظة النهائية
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

نتاج   ملف اإلنجاز اإللكترونيبطاقة المالحظة لمهارة تصميم وا 

 بعدي)  ( قبلي   )  ( ____________________________  : اسم الطالبة

 مهارة التصميم: أوال

 المؤشرات األدائية الرقم المهارات الرئيسة
 مستوى األداء

 ضعيف متوسط كبير

ق 
وثائ

ن ال
خزي

ت
ت 
جلدا

الم
ي 
ف

نية
رو
لكت
اال

 

على  ملف اإلنجاز اإللكترونيتنشئ مجلد باسم   .0
 القرص الصلب في جهاز الحاسوب

   

ت 
ويا
محت

يع 
جم
ت

از 
نج
 اإل
لف
م وني
كتر
اإلل

 

تعليمية تبحث عبر محرك البحث عن مهام   .4
 محددة

   

تحفظ ملفات من خالل موقع الويب على جهاز   .4
 الحاسوب

   

    تحفظ صفحة ويب داخل المجلد  .2
لجميع  Googleتنفذ البحث المتقدم باستخدام   .1

 الملفات
   

يو 
فيد
ى 
ر ال

صو
ل ال

حوي
ت

ج 
رنام

ة ب
سط

بوا
Mo

vie
 ma

ke
r

 

    Movie makerتفتح برنامج   .6
    البرنامجتستورد الصور الى   .7
    لصورتضيف تأثيرات خاصة على ا  .8
    تضيف تأثيرات خاصة للتنقل بين الصور  .1

    تحفظ ملف الفيديو في المجلد  .01
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 مهارة اإلنتاج: ثانيا

 المؤشرات األدائية الرقم المهارات الرئيسة
 مستوى األداء

 ضعيف متوسط كبير

ف 
 مل
إلى
ق 
وثائ

ل ال
دخا
إ

از 
نج
اإل

وني
كتر
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 Microsoft office OneNoteتفتح برنامج   .0
2007 

   

ملف اإلنجاز تنشئ دفتر مالحظات جديد باسم   .4
 اإللكتروني

   

    ملف اإلنجاز اإللكترونيتنشئ قسم جديد داخل   .4
اإلنجاز ملف تضيف صفحات جديدة داخل أقسام   .2

 اإللكتروني
   

ملف اإلنجاز تّدون مالحظات نصية في صفحة   .1
 اإللكتروني

   

ملف تدرج صورة من ملف ضمن صفحة في   .6
 اإلنجاز اإللكتروني

   

ترسم أشكال متعددة بواسطة أدوات الرسم في   .7
 ملف اإلنجاز اإللكتروني

   

ملف اإلنجاز تدرج جدول ضمن صفحة في   .8
 اإللكتروني

   

ملف اإلنجاز تدرج ملفات متنوعة في صفحة   .1
 اإللكتروني

   

ملف تدرج الملفات كنسخ مطبوعة في صفحات   .01
 اإلنجاز اإللكتروني

   

تدخل وثيقة ورقية إلى صفحة ملف اإلنجاز   .00
 scanner جهاز اإللكتروني بواسطة

   

تنقل ملفات الصوت والفيديو من مصادرها إلى   .04
 جهاز الحاسوب

   

تنشئ قصاصات صوت وفيديو وتخزنها ضمن   .04
 ملف اإلنجاز اإللكترونيصفحة في 

   

ملف اإلنجاز تنشئ ارتباطات تشعبيه لمحتويات   .02
 من كافة الصفحات اإللكتروني

   

    ملف اإلنجاز اإللكترونيتغلق   .01
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 مهارة االتصال والتواصل: ثالثا

 المؤشرات األدائية الرقم المهارات الرئيسة
 األداء مستوى

 ضعيف متوسط كبير

دل 
تبا

از 
نج
 اإل
لف
م وني
كتر
اإلل

 
ن 
ر م

أكث
ن 
بي ص
شخ

 

    Gmailتنشئ حساب   .0
ملف اإلنجاز ترسل رسالة إلكترونية مرفق بها   .4

 اإللكتروني
   

    ترد على رسالة إلكترونية  .4
    تنشئ قائمة بريدية  .2

ى 
 عل
ديل
لتع
ة ا
كاني

إم
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مل

وني
كتر
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از 
نج
اإل
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م
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م

 

    Google Driveتفتح حساب   .1
 Googleإلى  ملف اإلنجاز اإللكترونيترفع   .6

Drive 
   

    تنشئ مجلد جديد خاص تنظم بداخله الملفات  .7
    ملف اإلنجاز اإللكترونيتنشئ ملفات متنوعة ل  .8
    ملف اإلنجاز اإللكترونيتحذف محتوى متنوع من   .1

ت 
ويا
محت

كة 
شار

م
ف 
مل

وني
كتر
اإلل
از 
نج
اإل

 
مع 

رين
آلخ
ا

 

    +Googleإلى  سجل الدخولت  .01
 -المشرفين  -الطلبة)تعين دوائر االتصال   .00

 (الزمالء
   

مع  ملف اإلنجاز اإللكترونيتشارك محتويات   .04
 دوائر االتصال

   

مع االصدقاء في دوائر  chatتجري دردشة   .04
 ملف اإلنجاز اإللكترونياالتصال حول 

   

    تحذف مشاركة  .02
    المشاركة تضيف تعليق على  .01
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 مهارة العرض النهائي: رابعا 

 المؤشرات األدائية الرقم المهارات الرئيسة
 مستوى األداء

 ضعيف متوسط كبير

ول 
تدا

ف 
مل از 
نج
اإل

وني
كتر
اإلل

 
بر 
ع نقل
 مت
سيط

و
 

إلى مجلد  ملف اإلنجاز اإللكترونيتحول مجلد   .0
 WinRARمضغوط بواسطة برنامج 

   

    وسيط متنقلعلى  ملف اإلنجاز اإللكترونيتحفظ   .4

فع 
ر

از 
نج
 اإل
لف
م

وني
كتر
اإلل

 
ى 
إل Yo

uT
ub

e
 

 avi.بامتداد  ملف اإلنجاز اإللكترونيتحفظ   .4
 Snagitبواسطة برنامج 

   

    YouTubeتسجل الدخول إلى حساب   .2
     YouTubeعلى  اإللكترونيملف اإلنجاز  ترفع  .1

شر 
ن

وني
كتر
اإلل
از 
نج
 اإل
لف
م

 
يب
الو
بر 
ع

 

    Bloggerتسجل الدخول إلى موقع   .6
    ملف اإلنجاز اإللكترونيتصميم مدونة باسم   .7
    لف اإلنجاز اإللكترونيمدونة متضيف خلفية ل  .8
لف اإلنجاز دونة ممتختار قالب مناسب ل  .1

 اإللكتروني
   

ملف اإلنجاز في مدونة  shareتنشر محتوى   .01
 اإللكتروني

   

    ملف اإلنجاز اإللكترونيتعّدل محتوى في مدونة   .00
    ملف اإلنجاز اإللكترونيتحذف محتوى في مدونة   .04
    YouTubeتشارك  فيديو من   .04
ملف اإلنجاز تضيف أدوات متقدمة لمدونة   .02

 اإللكتروني
   

ملف اإلنجاز تنشئ صفحة جديدة في مدونة   .01
 اإللكتروني

   

    ملف اإلنجاز اإللكترونيتنشر صور في مدونة   .06

 

 

  



188 
 

 

 (11)ملحق رقم 
 الصورة األولية لمقياس االتجاه

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 حفظه اهلل، .............................: .......الدكتور/ األستاذ  السيد  

 مقياس اجتاهحتكيم : املوضوع
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

فاعلية برنامج تدريبي يف تنمية مهارات تصميم وإنتاج ملف : دراسة علمية بعنوانبإجراء الباحثة  قومت
درجة وذلك للحصول على ، واالجتاه حنوه  لدى طالبات كلية الرتبية باجلامعة اإلسالمية بغزة اإللكرتوني اإلجناز

 .الماجستير في المناهج وطرق التدريس من الجامعة االسالمية بغزة
حيث  اإللكترونينجازملفاإل لهذا الغرض مقياس للتعرف على االتجاه نحوالباحثة  وقد أعدت

غير ، محايد، وافق، أوافق بشدةأ)فقرة، وتم تدريج المقياس إلى ( 44)يتكون هذا المقياس من 
 .(غير موافق بشدة، موافق

 ومن ثم إبداء الرأي مقياس االتجاه اإلطالع على محاورن الباحثة ترجو من سيادتكم وعليه، فإ
 .في فقراته حذفا، إضافة أو تعديل

 ولكم جزيل الشكر والتقدير
 هالة عادل دغمش : الباحثة                                                              

 سالميةاإلالجامعة  -كلية التربية 
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 ملف اإلنجاز اإللكتروني مقياس االتجاه نحو

 الفقرة م
 االنتماء األهمية

 غير منتمية منتمية غير مهم مهم

  أهمية ملف االنجاز اإللكتروني 
     يساعدني ملف اإلنجاز اإللكتروني في عرض أعمالي المميزة  .0
     نحو التدريس سلبيةينمي ملف اإلنجاز اإللكتروني عندي اتجاهات   .4
     يساعدني ملف اإلنجاز اإللكتروني في تحديد نقاط القوة والضعف في أدائي  .4
يساعدني استخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني في تطوير مهاراتي الشخصية   .2

 والمهنية
    

يساعدني ملف اإلنجاز اإللكتروني في توضيح الوسائط التعليمية المختلفة   .1
 التي استخدمها

    

     يخفي تصميم ملف اإلنجاز اإللكتروني مهاراتي في التنظيم والعرض  .6
     للوقت بالنسبة لي مضيعةيعتبر تصميم ملف اإلنجاز اإللكتروني   .7
     أفضل بكثير( االمتحانات) التقليديةيعتبر تقييم أدائي من خالل الطرق   .8
نتاجاالستمتاع ب    ملف اإلنجاز اإللكتروني تصميم وا 

     يعتبر إعداد ملف اإلنجاز اإللكتروني عمل ممتع لي  .1
     يجذب الشكل الخارجي لملف اإلنجاز اإللكتروني انتباهي  .01
     بالضيقي شعرني تصميم ملف اإلنجاز اإللكتروني لكل أعمالي   .00
     ي حبب إلي قضاء وقت فراغي في إعداد ملف اإلنجاز اإللكتروني  .04
     اإلنجاز اإللكتروني بالفخر واالعتزازي شعرني امتالك ملف   .04
     بالملليشعرني تصميم ملف اإلنجاز اإللكتروني   .02
     بالتوتريشعرني تصميم ملف اإلنجاز اإللكتروني   .01
     للتقويم ك رًهـايجعلني ملف اإلنجاز اإللكتروني أكثر   .06
نتاج   ملف اإلنجاز اإللكتروني تصميم وا 
     اإللكتروني تحديد مستوى مهاراتي الحقيقيةيتيح لي ملف اإلنجاز   .07
     يخفي ملف اإلنجاز اإللكتروني مهاراتي التكنولوجية ومواهبي الفنية  .08
     يساعدني ملف اإلنجاز اإللكتروني في تعلم مهارات تكنولوجية جديدة  .01
يساعدني ملف اإلنجاز اإللكتروني في تطوير مهاراتي التكنولوجية في   .41

 التدريس
    

     الدراسية أعبائييزيد تصميم ملف اإلنجاز اإللكتروني من   .40
     للتخطيط والتنفيذ طويليحتاج تصميم ملف اإلنجاز اإللكتروني إلى وقت   .44
     يعتبر تصميم ملف اإلنجاز اإللكتروني مفهوم واضح لدي  .44



186 
 

بكثير من ملف اإلنجاز  أصعبيعتبر إعداد ملف اإلنجاز اإللكتروني   .42
 الورقي عند تجميع أعمالي المميزة

    

 ملف اإلنجاز اإللكترونياستخدام  
     يشعرني تجميع أعمالي داخل ملف اإلنجاز اإللكتروني بالراحة  .41
     ملف اإلنجاز اإللكتروني من ثقتي بنفسي يقلل  .46
     مفيد مع مساق تدريب ميداني غيريعتبر استخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني   .47
     لدي تحدي ملف اإلنجاز اإللكترونييعتبر اختيار محتويات   .48
     يساعدني تصميم ملف اإلنجاز اإللكتروني في تحقيق مهارات التفكر والتأمل  .41
يساعدني ملف اإلنجاز اإللكتروني على التقدم العلمي داخل العملية   .41

 التدريسية
    

ملف اإلنجاز اإللكتروني من اإلطالع وزيادة المعلومات  يمنعني  .40
 المتخصصة في المادة

    

يتيح لي ملف اإلنجاز اإللكتروني االستفادة من ملفات إنجاز اآلخرين في   .44
 تحسين مستوى أعمالي
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 (11)ملحق رقم 
 الصورة النهائية لمقياس االتجاه

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 ......................................:أختي الطالبة
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

فاعلية برنامج تدريبي يف تنمية مهارات تصميم وإنتاج ملف : دراسة علمية بعنوانبإجراء الباحثة  قومت
للحصول على درجة وذلك ، واالجتاه حنوه  لدى طالبات كلية الرتبية باجلامعة اإلسالمية بغزة اإللكرتوني اإلجناز

 .الماجستير في المناهج وطرق التدريس من الجامعة االسالمية بغزة
وقد أعدت الباحثة لهذا الغرض مقياس للتعرف على االتجاه نحو ملف اإلنجاز اإللكتروني حيث 

فقرة وضعت من أجل البحث العلمي فقط، لذا نرجو منك أن ( 40)يتكون هذا المقياس من 
 .مانة وصدق حتى يتحقق الهدف منهتجيبي عن فقراته بأ

 
 توضع إشارة : مالحظة( )أمام العبارة في الخانة التي توافقك. 

  
 شاكرين لك حسن تعاونك

 الباحثة                                                                            
 هالة عادل دغمش
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 ملف اإلنجاز اإللكتروني مقياس االتجاه نحو

 الفقرة م
اوافق 
 محايد اوافق بشدة

غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

      يساعدني ملف اإلنجاز اإللكتروني في عرض أعمالي المميزة  .0
      نحو التدريس سلبيةينمي ملف اإلنجاز اإللكتروني عندي اتجاهات   .4
      يساعدني ملف اإلنجاز اإللكتروني في تحديد نقاط القوة والضعف في أدائي  .4
يساعدني استخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني في تطوير مهاراتي الشخصية   .2

 والمهنية
     

يساعدني ملف اإلنجاز اإللكتروني في توضيح الوسائط التعليمية المختلفة   .1
 التي استخدمها

     

      يخفي تصميم ملف اإلنجاز اإللكتروني مهاراتي في التنظيم والعرض  .6
      للوقت بالنسبة لي مضيعةيعتبر تصميم ملف اإلنجاز اإللكتروني   .7
      أفضل بكثير( االمتحانات) التقليديةيعتبر تقييم أدائي من خالل الطرق   .8
      يعتبر إعداد ملف اإلنجاز اإللكتروني عمل ممتع لي  .1

      يجذب الشكل الخارجي لملف اإلنجاز اإللكتروني انتباهي  .01
      بالضيقي شعرني تصميم ملف اإلنجاز اإللكتروني لكل أعمالي   .00
      ي حبب إلي قضاء وقت فراغي في إعداد ملف اإلنجاز اإللكتروني  .04
      ي شعرني امتالك ملف اإلنجاز اإللكتروني بالفخر واالعتزاز  .04
      بالملليشعرني تصميم ملف اإلنجاز اإللكتروني   .02
      بالتوتريشعرني تصميم ملف اإلنجاز اإللكتروني   .01
      للتقويم ك رًهـايجعلني ملف اإلنجاز اإللكتروني أكثر   .06
      يتيح لي ملف اإلنجاز اإللكتروني تحديد مستوى مهاراتي الحقيقية  .07
      يخفي ملف اإلنجاز اإللكتروني مهاراتي التكنولوجية ومواهبي الفنية  .08
      ملف اإلنجاز اإللكتروني في تعلم مهارات تكنولوجية جديدةيساعدني   .01
يساعدني ملف اإلنجاز اإللكتروني في تطوير مهاراتي التكنولوجية في   .41

 التدريس
     

      الدراسية أعبائييزيد تصميم ملف اإلنجاز اإللكتروني من   .40
      للتخطيط والتنفيذ طويليحتاج تصميم ملف اإلنجاز اإللكتروني إلى وقت   .44
      يعتبر تصميم ملف اإلنجاز اإللكتروني مفهوم واضح لدي  .44
بكثير من ملف اإلنجاز  أصعبيعتبر إعداد ملف اإلنجاز اإللكتروني   .42

 الورقي عند تجميع أعمالي المميزة
     

      يشعرني تجميع أعمالي داخل ملف اإلنجاز اإللكتروني بالراحة  .41
      ملف اإلنجاز اإللكتروني من ثقتي بنفسي يقلل  .46
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      مفيد مع مساق تدريب ميداني غيريعتبر استخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني   .47
      يساعدني تصميم ملف اإلنجاز اإللكتروني في تحقيق مهارات التفكر والتأمل  .48
يساعدني ملف اإلنجاز اإللكتروني على التقدم العلمي داخل العملية   .41

 التدريسية
     

يمنعني ملف اإلنجاز اإللكتروني من اإلطالع وزيادة المعلومات   .41
 المتخصصة في المادة

     

يتيح لي ملف اإلنجاز اإللكتروني االستفادة من ملفات إنجاز اآلخرين في   .40
 تحسين مستوى أعمالي
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 (11)ملحق رقم 
 المادة التدريبية على المودل
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 (13)ملحق رقم 
نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني البرنامج التدريبي  لتصميم وا 

يعتبر التقويم الشامل باستخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونية أداة مميزه للتقويم وذلك لما يتيحه 
نتاجالشكل اإللكترونى من مميزات وحتى نتمكن من  ملف اإلنجاز االلكتروني البد من  تصميم وا 

يبي والذي يتضمن الجوانب النظرية والعملية، حيث يقدم جميع المعلومات التدر اجتياز البرنامج 
واإلرشادات التي تساعد في تحقيق االهداف المرجوة منه، وما يلزمه من مواد وأجهزة تساعد في 

 .مج ليحقق اهدافهتنفيذ البرنا

طالبة عن حافظة لتجميع أفضل األعمال المميزة للعبارة : تعريف ملف اإلنجاز اإللكتروني
المعلمة من دروس ومشاريع وتمارين، ويعتمد عرض األعمال على الوسائط المتعددة من صوت 
ونص ومقاطع فيديو وصور ثابتة ورسوم بيانية وعروض تقديمية، ويتم التنقل بين مكونات الملف 

، ويمكن نشره على شبكة االنترنت أو بين الزمالء أو على Linksباستخدام وصالت إلكترونية 
 .CDsأسطوانات مدمجة 

 : المنطلقات الفكرية
  توظيف المستحدثات التكنولوجية في العملية التربوية التعليمية وتوظيف كافة الوسائط في

 .تطوير عملية التقويم
 صيل بدال من ملف استخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني كأحد أدوات التقويم الشامل واأل

 .اإلنجاز الورقي
  أهمية التدريب العملي في إتقان مهارات التدريس وضرورة تدريب الطالبة المعلمة في

نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني  .مرحلة اإلعداد على تصميم وا 
  متطلبات سوق العمل التربوي التي ترتكز على توظيف ونشر الثقافة التكنولوجية، خاصة

يتضمن مبدأ االتقان في كافة المهارات المطلوبة لتصميمه  اإللكتروني ازاإلنج ملفوأن 
 .وهذا يواكب احتياجات العمل المهني

 أصبح شرطًا من شروط الحصول على  مواكبة الدول المتقدمة في العملية التعليمية حيث
 .رخصة لممارسة مهنة التدريس في الواليات المتحدة األمريكية

 :للبرنامج التدريبي ةف العاماهداأل
     :يركز البرنامج التدريبي على تحقيق األهداف التالية

 نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني الطالبة  أن تكتسب    .المعلمة المعارف النظرية لتصميم وا 
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 لكترونياإلنجاز اإلملف محتويات المعلمة الطالبة  صممأن ت.  
  المعلمة ملف إنجاز إلكترونيالطالبة أن تنتج. 
  نتاج ملف اإلنجاز أن تمارس الطالبة المعلمة بإتقان كافة المهارات التكنولوجية لتصميم وا 

    .اإللكتروني
  أن تكّون الطالبة المعلمة اتجاهًا إيجابيًا نحو استخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني في عملية

 .التدريس

 :للبرنامج التدريبي  صةاخف الاهداأل
  المعلومات العلمية  في المستوى الرابع من كلية التربيةكتسب الطالبة المعلمة تأن

 .لملف االنجاز االلكتروني والخبرات التعليمية
 تنمية قدرة الطالبة المعلمة في تخزين الوثائق في المجلدات االلكترونية 
  ملف اإلنجاز اإللكترونيتنمية قدرة الطالبة المعلمة في تجميع محتويات 
  تنمية قدرة الطالبة المعلمة في تحويل الصور الثابتة الى فيديو بواسطة برنامجMovie 

maker 
  بشكل منظم باستخدام برنامج  اإلنجاز اإللكترونيإدخال الوثائق إلى ملفMicrosoft 

office OneNote 2007 
  بين أكثر من شخص ملف اإلنجاز اإللكترونيتبادل 
  من أي مكان جاز اإللكترونيملف اإلنإمكانية التعديل على 
  مع اآلخرين ملف اإلنجاز اإللكترونيمشاركة محتويات 
  عبر وسيط متنقل ملف اإلنجاز اإللكترونيتداول 
  إلى  ملف اإلنجاز اإللكترونيرفعYouTube 
  عبر الويب ملف اإلنجاز اإللكترونينشر 

 :تنظيم محتوى البرنامج
بحيث اشتمل على أربع موديوالت  بصورة منطقية سيكولوجية تنظيم محتوى البرنامجتم       

تبة حسب المهارات المطلوب تعلمها بطريقة متسلسلة متدرجة باالضافة إلى موديول تمهيدي مر 
ومرتبطة بالخبرات السابقة للطالبات تتالءم مع ميولهم واهتماماتهم وتراعي استمرارية وتكامل 

 .الخبرات التعليمية
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 :محتوى البرنامج
 الجانب النظري: لموديول التمهيديا: 

 .تعريف ملف اإلنجاز اإللكتروني -
 .أنواع ملف اإلنجاز اإللكتروني -
 .مزايا ملف اإلنجاز اإللكتروني -
 .أهداف ملف اإلنجاز اإللكتروني  -
 .محتويات ملف اإلنجاز اإللكتروني  -

 لتصميممهارات ا: الموديول األول: 
 .االلكترونيةتخزين الوثائق في المجلدات  -
 .Googleالبحث عبر محرك  -
 .Windows Movie makerبرنامج  -

 مهارات اإلنتاج: الموديول الثاني: 
 Microsoft office OneNote 2007برنامج  -

 مهارات االتصال والتواصل: الموديول الثالث. 
- Gmail 
- Google Drive 
- Google+ 

 مهارات العرض النهائي: الموديول الرابع. 
 .عبر وسيط متنقل اإلنجاز اإللكترونيملف تداول  -
 Snagitبرنامج  -
 YouTubeإلى  ملف اإلنجاز اإللكترونيرفع  -
- Blogger 

 :المواد واألجهزة الالزمة للبرنامج
نتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني .0  .مادة تدريبية متعلقة بالجانب النظري والعملي لتصميم وا 
 (08)أجهزة حاسوب تتناسب مع عدد المتدربات  .4
 LCD Projectorجهاز  .4
 توظيف السبورة البيضاء الموجودة في المختبر .2
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 توظيف شبكة االنترنت بشكل فعال .1
 استخدام وسائط التخزين المتنقلة كالفالش واالسطوانة .6
 وصلة الجوال بالحاسوب لنقل ملفات الصور من الجوال .7
 ماسح ضوئي لتحويل الوثائق الورقية إلى صور إلكترونية .8

 :التقويم في البرنامج أساليب
هدف عملية التقويم إلى الوقوف على مدى تحقق أهداف البرنامج التدريبي ككل، وينقسم التقويم ت

 :إلى
الذي تم إجراؤه في بداية البرنامج التدريبي وقبل شرح أي جزء من المادة، : التقويم القبلي.أ 

نتاج ملف وتم ذلك من خالل تنفيذ االختبار المعرفي لقياس المعرفة  العلمية في تصميم وا 
نتاج ملف اإلنجاز  اإلنجاز اإللكتروني، وبطاقة المالحظة لقياس األداء العملي لتصميم وا 
اإللكتروني، كما تم تنفيذ مقياس االتجاه لتحديد اتجاه الطالبات نحو ملف اإلنجاز 

 .اإللكتروني
لبرنامج، حيث تمثل في مجموعة وتم هذا التقويم أثناء تنفيذ ا (:البنائي)التقويم التكويني .ب 

التطبيقات المصاحبة للمهارات المراد تنميتها، وكذلك التغذية الراجعة ألي طالبة لديها 
 .ضعف في تأدية أي مهارة

الذي تم إجراؤه في نهاية البرنامج التدريبي، وتم ذلك من خالل إعادة  :التقويم البعدي.ج 
تجاه، وذلك لمعرفة االختالف بين االختبار المعرفي وبطاقة المالحظة ومقياس اال

 .التطبيقين القبلي والبعدي

  الفئة المستهدفة
في كلية ( المسجالت لمساق تدريب ميداني)الطالبات المعلمات ستهدف البرنامج التدريبي ا

 .م 4104 – 4104بالجامعة اإلسالمية بغزة من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  التربية
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 الموديول التمهيدي 

 (الجانب النظري)

 

 

 

 

 :الهدف العام

المعلومات العلمية والخبرات  كلية التربيةفي المستوى الرابع من الطالبة المعلمة كتسب تأن 
.، محتوياته، أهدافهأنواعه، مزاياه تعريفه، ملف االنجاز االلكتروني،ل التعليمية



 :األهداف الخاصة

  اإللكترونيتعريف ملف اإلنجاز. 
 تعداد أنواع ملف اإلنجاز اإللكتروني. 
 تعداد مزايا ملف اإلنجاز اإللكتروني. 
  تعداد أهداف ملف اإلنجاز اإللكتروني. 
  تعداد محتويات ملف اإلنجاز اإللكتروني. 
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 المحتوى التعليمي

 :تعريف ملف اإلنجاز اإللكتروني
المميزة للطالبة المعلمة من دروس عن سجل أو حافظة لتجميع أفضل االعمال عبارة  

، في مقرر دراسي ما، وتختلف مكونات الملف من معلم الخر حسب ومشاريع وتمارين
فلسفته التربوية في تنظيم الملف، ويعتمد في عرض األعمال على الوسائط المتعددة من 
ن صوت ونص ومقاطع فيديو وصور ثابتة ورسوم بيانية وعروض تقديمية، ويتم التنقل بي

، ويمكن نشره على شبكة االنترنت أو Linksمكونات الملف باستخدام وصالت إلكترونية 
 .CDsبين الزمالء أو على أسطوانات مدمجة 

 

 التقليدي ولكن مع تحويل عبارة عن ملف اإلنجاز واإللكتروني ه ملف اإلنجازكما أن 
.محتوياته إلى شكل رقمى 

 
 

 

أشكال ختزين ملف 

 اإلجناز اإللكرتوني

 نصوص كتابية

 ملفات صوتية

 ملفات جرافيك

 صور رقمية
ملفات على شكل 

HTML 

 روابط الكرتونية

 مقاطع فيديو
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 :اإللكترونيتعداد أنواع ملف اإلنجاز 
 

 

  :ملف اإلنجاز اإللكتروني تعداد مزايا

 :إلنجاز اإللكتروني بمميزات عديدةيتميز ملف ا
 روني الكفاءة التكنولوجية للمعلمي ظهر ملف اإلنجاز اإللكت. 
  وني الذي ينشر على شبكة اإلنترنتيمكن اإلطالع بسهولة على ملف اإلنجاز اإللكتر. 
  أي مقّيم عبر البريد اإللكتروني الراجعة الفورية منيعطي الفرصة لتلقي التغذية . 
  يمكن نسخ ملف اإلنجاز اإللكتروني بسهولة على أسطوانات مدمجةCD  أو أي أداوت

 . الكترونية أخرى مختلفةتخزين 
  يمكن للمقّيمين من خالل ملف اإلنجاز اإللكتروني مشاهدة تجربة عرض تعتمد على

، أو االستماع إلى مواقف تفاعلية بين الطالب تعليمي للمعلمفي درس الوسائط المتعددة 
 . بداًل من القراءة عنهاأو إلى آراء المعلمين التأملية 

  المعلومات وتعديلها وعرضهايسهل التحكم في ملف اإلنجاز اإللكتروني من حيث حفظ. 
 سعئل متعددة تفاعلية على نطاق وايعرض للمعلم المادة التعليمية وأنشطته بوسا. 
 استخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني للمعلم يقلل مخزون المعلومات التي يتضمنها. 
 ي حاًل لعيوب ملف اإلنجاز الورقييمثل ملف اإلنجاز اإللكترون. 

 ببناء المتعلم يقوم حيث التعليمي، الطالب مستوى بعرض يقوم النوع وهذا•
 أثناء االكاديمي مستواه ارتقاء يثبت ما فيه يجمع دراسته، خالل الملف هذا

    .لديه التأملي التفكير وتعزيز المتعلم، تشجيع في ويستخدم الدراسة،
 ملف للتعليم

نما فقط، الطالب على محصورا يكون ال عادة النوع وهذا•  تطبيقه يمكن وا 
 بمستواه لالرتقاء مرؤوسيه قبل من التقييم بغرض الموظف المعلم، على

 .وغيره المهني
 ملف للتقييم

 ما وظيفة لشغل يتقدم عندما الفرد عن ومعلومات بيانات يعطي النوع وهذا•
 األكاديمية، الناحية من عمل عن الباحث مؤهالت عرض يتم حيث

 .وغيرها أهدافه، هواياته، والعلمية،

ملف 
 التوظيف
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  صوتية، )أشكال مختلفة من الملفات يتميز ملف اإلنجاز اإللكتروني بسهولة تخزينه في
 .دوبأقل سعة وفي مكان واح( نصوص ،فيديو، مرئية

 ،حيث يتيح إمكانية إجراء  يوثق أداء المعلم األكاديمي مما يتيح الفرصة لتحسين أدائه
 . على الملف دون الحاجة إلى إعادة العمل بأكمله( ، إضافةحذف) التعديالت المباشرة

 إمكانية استنساخ عدة نسخ للملف مما ال يحتاج إلعادة بناءه مرة أخرى  . 

  :للطالبة المعلمة ملف اإلنجاز اإللكتروني حتوياتتعداد م
يختلف محتوي ملف اإلنجاز اإللكتروني من شخص آلخر حسب فلسفته في تنظيم الملف، 

 :وحسب نوع الملف وبصفة عامة يمكن أن يتكون من
 .الواجهة -

 .المقدمة -

 .السيرة الذاتية -

 (المادة الدراسية)المناهج  -

  الطالبة المعلمةاألهداف العامة للمادة التي تدرسها. 

 توزيع المقرر الفصلي. 

 نقد المقرر المدّرس بعد كل وحدة دراسية. 

 جدول الحصص األسبوعي 

 دروس نموذجية -

 تحضير درس 

 عرض تقديمي لدرس 

 فيديو لشرح درس 

 .خصائص نمو تالميذ المرحلة التي تدرسها -

 .الوسائل التعليمية المستخدمة -

 صور لبعض وسائل الحائط في الفصل. 

  تعليميةأفالم. 

 ألعاب تربوية. 

 األنشطة الصفية -

 أوراق نشاط 

  أوراق عمل يومية. 
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 .االختبارات -

 اختبار شهري 

 اختبار نصف الفصل 

 مواد إثرائية -

 موضوعات مقاليه حول المنهج المقرر. 

 قراءات خارجية حول المنهج المقرر. 

 أهم الصعوبات التي واجهت الطالب وكيفية التغلب عليها. 

 أعمال أخرى -

 مدرسية إذاعة 

 رحالت تعليمية 

 زيارات ميدانية 

 الخطابات الرسمية -

 سجل الحضور والغياب. 

 بطاقات التوجيه اإلشرافية. 

  (.خطابات شكر)نماذج من التعزيز والتكريم 

 .دليل المحتويات -

 .الخاتمة -


 :األنشطة التعليمية
من خالل  ةمعلمطالبة المفهوم وأهمية واستخدامات ملف اإلنجاز اإللكتروني لل ياستخلص .0

  :الروابط التالية
http://elearning.kku.edu.sa/blog/339



، قارني بينه وبين ملف (0)في تدريب ميداني  من خالل استخدامك لملف اإلنجاز الورقي .4
 :بالعرض التاليمستعينة ..اإلنجاز اإللكتروني من حيث الفوائد واألهمية والمميزات

http://www.youtube.com/watch?v=6B3tujXlbdk&feature=related


أثناء  تستخدم طالبة المعلمةأي أنواع ملف اإلنجاز لل. استخدامك لملف اإلنجازمن واقع  .4
 ؟ ، أم ملف التقويمملف العرض ، أمتوظيفملف ال التدريب؛ هل

 

http://elearning.kku.edu.sa/blog/339
http://www.youtube.com/watch?v=6B3tujXlbdk&feature=related
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 :تقويم ختامي
 نجاز؟خصائص ومميزات ملف اإلاذكري  .0
 عددي العناصر التي تتضمنها مقدمة ملف اإلنجاز؟ .4
 ما هي األدوات والمعدات الالزمة لتصميم ملف اإلنجاز اإللكتروني؟ .4
 عددي استخدامات ملف اإلنجاز؟  .2

 :روابط إثرائية
 عرض عن مفهوم وفكرة ملف اإلنجاز اإللكتروني  .0

1091164-http://www.slideshare.net/thechenster/powerpoint



 عرض عن مفهوم وأنواع ومكونات ملف اإلنجاز اإللكتروني .4
11634461-http://www.slideshare.net/alsalafy/ss

  يتحدث عن مزايا استخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني فيديو .4
http://www.youtube.com/watch?v=6B3tujXlbdk&feature=relatedAnimation showing the 

portfolio-advantages of owning and using an e

 مراحل تطوير ملف اإلنجاز اإللكتروني .2
https://docs.google.com/document/preview?hgd=1&id=1gWcE_Ds1FcX6A4ZRzpBAs2VV5Vw

haK9aGrcfS5DzQxE  

http://www.slideshare.net/thechenster/powerpoint-1091164
http://www.slideshare.net/alsalafy/ss-11634461
http://www.youtube.com/watch?v=6B3tujXlbdk&feature=related%20Animation%20showing%20the%20advantages%20of%20owning%20and%20using%20an%20e-portfolio
http://www.youtube.com/watch?v=6B3tujXlbdk&feature=related%20Animation%20showing%20the%20advantages%20of%20owning%20and%20using%20an%20e-portfolio
https://docs.google.com/document/preview?hgd=1&id=1gWcE_Ds1FcX6A4ZRzpBAs2VV5VwhaK9aGrcfS5DzQxE
https://docs.google.com/document/preview?hgd=1&id=1gWcE_Ds1FcX6A4ZRzpBAs2VV5VwhaK9aGrcfS5DzQxE
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 الموديول األول

 التصميم

 

 

 :األهداف العامة

  تخزين الوثائق في المجلدات االلكترونيةتنمية قدرة الطالبة المعلمة في 
  ملف اإلنجاز اإللكترونيتجميع محتويات تنمية قدرة الطالبة المعلمة في 
  الى فيديو بواسطة برنامج  الثابتة تحويل الصورتنمية قدرة الطالبة المعلمة فيMovie maker 

 :األهداف الخاصة

  على القرص الصلب في جهاز الحاسوب اإلنجاز اإللكترونيملف تنشئ مجلد باسم 
 تبحث عبر محرك البحث عن مهام تعليمية محددة 
 تحفظ ملفات من خالل موقع الويب في مجلد ملف اإلنجاز اإللكتروني على جهاز الحاسوب 
 تحفظ صفحة ويب داخل المجلد 
  تنفذ البحث المتقدم باستخدامGoogle لجميع الملفات 
  تفتح برنامجMovie maker 
 تستورد الصور الى البرنامج 
 تضيف تأثيرات خاصة على الصور 
 تضيف تأثيرات خاصة للتنقل بين الصور 
 تحفظ ملف الفيديو في مجلد ملف اإلنجاز اإللكتروني 
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 ملف اإلنجاز اإللكترونيتجميع محتويات 

 :مقدمة
باستعراض النصوص والصور متصفح اإلنترنت هو برنامج حاسوبي يسمح للمستخدم 

والملفات والفيديو ومحتويات أخرى مختلفة، هذه المحتويات تكون في الغالب مخزنة في مزود 
الويب، كما يتيح للمستخدم أن يصل إلى المعلومات الموجودة في المواقع بسهولة وسرعة عن 

 .طريق تتبع الروابط

وموزيال  ، (Internet Explorer)إنترنت إكسبلورر هي: متصفحات الويب الرئيسية حاليا
 . (Google Chrome) جوجل كروم ، (Mozilla Firefox) فيرفكس

 

متصفح يجمع بين بساطة عبارة عن  Google Chrome برنامج
، وتم إصدار النسخة التصميم والتقنية المتقدمة لجعل استخدام الويب أكثر سرعة وأماًنا وسهولة

 .4111التجريبية منه في عام 

مع  تعددةفي استخدامها أللسنة تبويب م يه Google Chromeة المبتكرة في واجهة الفكر 
يضاف إلى ذلك تطوير خاصية . تضمين شريط العنوان وأدوات التحكم في كل لسان تبويب

البحث في المتصفح، بحيث ضمنت خاصية اإلكمال التلقائي لكلمات البحث وأيضا البحث في 
أما بالنسبة لصفحات البدء في . تاريخ تصفحك، مما يعني ال تخزين في المفضلة بعد اليوم

بدلتها جوجل كروم بفلسفة جديدة بحيث تظهر مرة واحدة على شكل مربعات المتصفح، فقد است
مصفوفة للمواقع التسع األكثر زيارة وأيضا قائمة بالمواقع التي تبحث فيها دائما كلها في صفحة 

 .واحدة وبترتيب متناغم
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA_%D8%A5%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA_%D8%A5%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%84%D8%A7_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%81%D9%83%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%84%D8%A7_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%81%D9%83%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%84%D8%A7_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%81%D9%83%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%84%D8%A7_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%81%D9%83%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84_%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84_%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%85
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 :للمتصفحالصفحة الرئيسة  صور

 
 

 
رنامج المتصفح على جهاز ب ، ال بد من تنزيلGoogle Chromeفح صللدخول إلى مت

الموجودة على سطح  Google Chromeالحاسوب، ومن ثم اضغط على أيقونة متصفح 
 :المكتب أو في شريط المهام أو اتبع الخطوات التالية

  زر ابدأاضغط على 
 اضغط على كافة البرامج 
  اضغط على مجلدGoogle Chrome 
  اضغط على متصفحGoogle Chrome لفتحه. 

 

 :عبر محرك البحث عن مهام تعليمية محددةالبحث  

 Google :هو محرك بحث شهير يستخدم للوصول السهل إلى 
تمتع بالعديد كما ي، (World Wide Web)المعلومات المخزنة على الشبكة العنكبوتية العالمية 

 .من الميزات الخاصة التي تساعدك على العثور على ما تبحث عنه بالضبط
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 www.google.ps: عنوان الموقع

 
ونستطيع البحث من خالله بواسطة كتابة الكلمات المفتاحية للموضوع المراد البحث عنه في 

على  Googleأو النقر على الزر بحث وسيبحث  Enterمربع البحث، ثم نضغط على مفتاح 
 .الويب عن المحتوى المالئم لبحثك

 :Googleأسرار البحث في 

 بكتابة اسم الشيء أو المكان أو المفهوم الذي تبحث عنهالبدء : الحفاظ على البساطة. 
  في حالة عدم رؤية ما تريده بعد إجراء البحث البسيط صلة ذات كلمات إضافة يمكنك. 
 لوصف ما تبحث عنه ويب موقع يستخدمها كلمات جرِّب . 
 وليس جملة كاملة أو سؤال فقط المهمة الكلمات استخدم . 

 :صفحة نتائج البحث

ستتضمن نتيجة البحث . هو تزويدك بالنتائج الواضحة وسهلة القراءة Google إن هدف
ووصًفا قصيًرا أو مقتطًفا فعلًيا من صفحة الويب،   األساسي عنواًنا ي وصلك إلى صفحة الويب،

 :، كما يتضح من الشكل التاليللصفحة URL وعنوان



188 
 

 
 .رأس الصفحة .0
 .شريط البحث .4
 .األدوات والفالتر .4
ووصًفا قصيًرا أو مقتطًفا   عنواًنا ي وصلك إلى صفحة الويب،نتائج البحث التي تتضمن  .2

 .للصفحة URL فعلًيا من صفحة الويب، وعنوان
 .أسفل الصفحة .1

، كما تعرض بشكل وحة التي تظهر أعلى صفحة النتائجيتم عرض موقع البحث في اللحيث 
استخدم هذه األدوات . لبحثك على وجه التحديدديناميكي أوضاع البحث والفالتر األكثر إفادة 

مكنك تقييد النتائج لعرض نوع معين من محتوى ، فيلتصفية النتائج التي تشاهدها وتخصيصها
أو  .المناقشات أو براءات االختراعأو  الكتب أو األخبار أو مقاطع الفيديو أو الصور الويب مثل

 .لكل أنواع المحتوى لمشاهدة نتائج ويب التزم باإلعداد االفتراضي،



186 
 

 

العديد من التطبيقات التي يتم الدخول إليها من خالل إنشاء حساب واحد  Googleكما تقدم 
، ويتم التنقل بين هذه التطبيقات من خالل الشريط العلوي في النافذة كما يتضح Googleعلى 

 :من الشكل أدناه
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 :حفظ ملفات من خالل موقع الويب على جهاز الحاسوب 

من االنترنت وحفظها على ( … pdf, .doc, .ppt, .xls.)تحميل ملفات بصيغ متعددة يتم 
 :جهاز الحاسوب، ونستطيع تنفيذ ذلك من خالل

  مجلد التنزيالت على جهاز الضغط على رابط الملف مباشرة فنالحظ أنه تم حفظ الملف في
 .الحاسوب مثل ملفات الوورد والبوربوينت

 وهناك بعض الملفات ( مثل.pdf )ه من مجرد الضغط على رابط الملف نالحظ أنه تم فتحب
نضغط على أيقونة حفظ في أسفل الصفحة، ثم نحدد  خالل موقع االنترنت ومن أجل حفظه

 .مكان الحفظ ونضغط موافق، كما يظهر في الشكل أدناه

 
  عليها كما يمكن حفظ ملفات الصور، بعد أن يتم اختيار الصورة المناسبة حيث نضغط

فتظهر لنا بحجمها األصلي، ومن ثم نضغط بالزر األيمن للفأرة على الصورة ونختار 
 .ثم تظهر نافذة نحدد من خاللها مكان حفظ الملف" حفظ الصورة باسم"
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 :حفظ صفحة الويب داخل مجلد ملف اإلنجاز اإللكتروني 

من خالل  URLن للوصول إلى أي صفحة ويب بطريقة سريعة يمكن ذلك في حالة معرفة عنوا
، فعلى Enterكتابة عنوان الموقع في شريط عنوان موقع االنترنت أعلى المتصفح ونضغط 

إذا أردنا الوصول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العالي وكنا نعرف عنوان الموقع : سبيل المثال
 :ة أدناهكما هو موضح بالصور (  www.mohe.ps)وهو  URLفإننا مباشرة نقوم بكتابة عنوان 

 
 :لحفظ الصفحة المطلوبة يمكن اتباع الخطوات التالية

  الموجودة في أعلى يسار متصفح  اضغط علىGoogle Chrome 
  حفظ الصفحة باسم"ثم اضغط على." 
 سيظهر مربع حوار، حدد منه اسم الصفحة. 
 حدد مكان الحفظ وليكن مجلد ملف اإلنجاز اإللكتروني. 
  حفظ"اضغط على." 
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 :لجميع الملفات Googleالبحث المتقدم باستخدام  

دقة للحصول على نتائج أكثر أهمية، ويمكن يتيح لنا البحث المتقدم إجراء محاوالت بحث أكثر 
إما يدويًا وذلك عن طريق الكتابة في مربع البحث، أو عن  Googleإجراء البحث المتقدم في 

 .طريق نافذة البحث المتقدم المعدة خصيصًا لذلك

أعلى يسار النافذة ونختار من  للوصول إلى نافذة البحث المتقدم نضغط على أيقونة 
 .القائمة المنسدلة بحث متقدم كما موضح بالشكل أدناه

 
نالحظ ظهور نافذة تتضمن بيانات يجب تعبئتها لبداية البحث المتقدم كما يتضح في الشكل 

 :أدناه
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 الكلمات المهمة هناصفحات تشتمل جميع هذه الكلمات؛ اكتب  .0
صفحات تشتمل هذه الكلمة أو العبارة بالكامل كما كتبت بالترتيب؛ ضع الكلمات بين  .4

 " ".عالمتي االقتباس 
صفحات تشتمل أية كلمة من هذه الكلمات؛ أي كلمة واحدة على األقل من هذه  .4

 .بين كل الكلمات التي تريدها ORالكلمات؛ اكتب 
قبل الكلمات التي ال   -الكلمات؛ ضع عالمة الطرح صفحات ال تشتمل أي من هذه  .2

 .تريدها مباشرة
بين األرقام وأضف وحدة .. ؛ ضع نقطتين (إلى: من )صفحات تشتمل أرقام تتراوح  .1

 (.دوالر  500 .. 300)قياس مثال 
 .تحديد اللغة التي ترغب أن تظهر بها نتائج البحث .6
 .عنها تحديد المنطقة التي نشرت الصفحات المراد البحث .7
 .صفحات تم تحديثها في فترة زمنية معينة .8
: البحث في موقع معين أو نطاق معين؛ مثال للبحث في موقع اليوتيوب نكتب هنا .1

Youtube.Comأما للبحث في نطاق التعليم نكتب هنا ، :.edu 
عنوان الصفحة  –الصفحة بأكملها )تحديد مكان ظهور الكلمات المطلوبة في الصفحة  .01

 (.روابط الصفحة عنوان الويب  –نص الصفحة  –
 (.متشدد -معتدل  –إيقاف )تحديد مستوى األمان للصفحة  .00
 (pdf, .doc, .ppt, .xls, .swf.)تحديد نوع الملف الذي ت فضل البحث عنه  .04
 .حقوق االستخدام؛ يمكن البحث عن الصفحات التي يمكن استخدامها مجاناً  .04
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Windows Movie Maker 
 

 movie makerفتح برنامج  
 انقرأعلى قائمة ابدأ 
  اختر كافة البرامج 
    انقر على Windows Movie Maker  
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 :movie makerاستيراد الصور إلى برنامج  

 ".استيراد الصور"اضغط على " مهام"من القائمة اليمنى  .0
 .تفتح نافذة نحدد من خاللها مكان وجود الصور .4
 .نحدد الصور المراد إنشاء مقطع فيلم منها .4
 .نضغط على زر استيراد .2

 

أي استيراد صور، وأيضا عن  importوتعني  ctrl+iالضغط على باستيراد صور كما يمكن 
 :طريق اختيار استيراد إلى المجموعات من قائمة ملف كم يتضح من الشكل التالي
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 :كما في الشكل التالي movie makerملف في نالحظ ظهور الصور 

 

إلى لوحة العمل في الشريط السفلي ( الصور)يجب سحب الوسائط للبدء في إنشاء الفيديو 
، ثم نسحب الصور بواسطة الضغط على (ctrl+A)للبرنامج، ويتم ذلك بواسطة تحديد الصور 

 :زر الفأرة اليسار على صورة معينة إلى مقطع الفيديو، كما يتضح من الشكل التالي
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 :خطوات إضافة تأثيرات خاصة على الصور 

 من قائمة أدوات نختار تأثيرات الفيديو  .0

 

 .نختار التأثير المطلوب إضافته إلى لوحة العمل .4
نسحب التأثير إلى النجمة الموجودة على الصورة في لوحة العمل كما يتضح من الشكل  .4

 .التالي
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 :ويمكن حذف أي تأثير بعد إضافته بإتباع الخطوات التالية كما يتضح من االشكال التالية
 ر بالزر األيمن للفأرة على الصورةانق .0
 اضغط على تأثيرات الفيديو .4
 .حدد التأثير واختر إزالة .4
 .اضغط على زر موافق .2

 

 :خطوات إضافة تأثيرات خاصة للتنقل بين الصور 

 من قائمة أدوات نختار انتقاالت الفيديو  .0

 
 .نختار التأثير المطلوب إضافته إلى لوحة العمل .2
 .المربع بين الصور في لوحة العمل كما يتضح من الشكل التالينسحب التأثير إلى  .1
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 :حفظ ملف الفيديو في مجلد ملف اإلنجاز اإللكتروني 

 .اختر من قائمة ملف حفظ ملف الفيديو .0

 

 :تظهر نافذة نحدد من خاللها جهاز الكمبيوتر ومن ثم نضغط التالي كما بالشكل .4
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يتم كتابة اسم الفيلم، وتحديد مكان حفظه من خالل الضغط على زر استعراض وفتح   .4
 .ملف االنجاز االلكتروني ومن ثم اختيار موافق لمكان الحفظ، والضغط على زر التالي
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 .نضغط على زر إنهاء .2

 

 
 :األنشطة التعليمية

عددي محتويات ملف ، من خالل اإلطالع على ملفات إنجاز سابقة عبر الروابط التالية .0
 اإلنجاز اإللكتروني؟

http://www.youtube.com/watch?v=QgX6s243G6I

5387http://education.iugaza.edu.ps/Default.aspx?tabid= 
على جهاز الحاسوب، ومن ثم إنشاء مجلد جديد برقمك الجامعي ليتم  Dقومي بفتح القرص  .4

 .إضافة وتجميع جميع المحتويات بداخله
 .صور من االنترنت تجسد طريقة التدريس باالكتشاف 1قومي بحفظ  .4
باستخدام برنامج الموفي ميكر، قومي باستيراد الصور السابقة ومن ثم أضيفي تأثيرات  .2

 .خاصة بكل صورة، وتأثيرات أخرى للتنقل بين صورة وأخرى

 :تقويم ختامي
 ي محتويات ملف اإلنجاز الورقي؟عدد .0
باستخدام محرك البحث جوجل، ابحثي عن ملف وورد بعنوان الخصائص النمائية  .4

 .للمرحلة اإلعدادية، ومن ثم احفظيه داخل المجلد الخاص بك على جهاز الحاسوب
فيديو من مجموعة صور توضح كيفية تفاعل الطلبة أثناء شرحك قومي بإنشاء مقطع   .4

 .لدرس جديد
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=QgX6s243G6I
http://education.iugaza.edu.ps/Default.aspx?tabid=5387
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 :روابط إثرائية
بالضغط على الرابط التالي؛ تعرفي على خيارات البحث المتقدم في محرك البحث جوجل  .0

https://www.google.ps/advanced_search?hl=ar 
 cRPk-http://www.youtube.com/watch?v=C21L44:     فيديو لكيفية البحث في جوجل .4

B4NHeU-watch?v=bawlhttp://www.youtube.com/

http://www.youtube.com/watch?v=phIbRT6Z0cU 
 http://www.youtube.com/watch?v=IAAUza2oBVQ: فيديو يشرح برنامج الموفي ميكر .4

 
 

  

https://www.google.ps/advanced_search?hl=ar
http://www.youtube.com/watch?v=C21L44-cRPk
http://www.youtube.com/watch?v=bawl-B4NHeU
http://www.youtube.com/watch?v=phIbRT6Z0cU
http://www.youtube.com/watch?v=IAAUza2oBVQ
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 الموديول الثاني

 اإلنتــــــــــــــــــــــاج

 

 

                                                                                  :الهدف العام

  بشكل منظم باستخدام برنامج  اإلنجاز اإللكترونيإدخال الوثائق إلى ملف
Microsoft office OneNote 2007 

 :األهداف الخاصة

  تفتح برنامجMicrosoft office OneNote 2007 
  ملف اإلنجاز اإللكترونيتنشئ دفتر مالحظات جديد باسم 
  ملف اإلنجاز اإللكترونيتنشئ قسم جديد داخل 
  ملف اإلنجاز اإللكترونيتضيف صفحات جديدة داخل أقسام 
  ملف اإلنجاز اإللكترونيتّدون مالحظات نصية في صفحة 
  ملف اإلنجاز اإللكترونيتدرج صورة من ملف ضمن صفحة في 
  ملف اإلنجاز اإللكترونيترسم أشكال متعددة بواسطة أدوات الرسم في 
  ملف اإلنجاز اإللكترونيتدرج جدول ضمن صفحة في 
  ملف اإلنجاز اإللكترونيتدرج ملفات متنوعة في صفحة 
  إللكترونيملف اإلنجاز اتدرج الملفات كنسخ مطبوعة في صفحات 
  تدخل وثيقة ورقية إلى صفحة ملف اإلنجاز اإللكتروني بواسطة جهازscanner 
 تنقل ملفات الصوت والفيديو من مصادرها إلى جهاز الحاسوب 
  ملف اإلنجاز اإللكترونيتنشئ قصاصات صوت وفيديو وتخزنها ضمن صفحة في 
  افة الصفحاتمن ك ملف اإلنجاز اإللكترونيتنشئ ارتباطات تشعبيه لمحتويات 
  ملف اإلنجاز اإللكترونيتغلق 
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 Microsoft office OneNote 2007برنامج 

 Microsoft office OneNote 2007فتح البرنامج  
  انقرأعلى قائمة ابدأ 
  اختر كافة البرامج 
    انقر علىMicrosoft office  
  اخترMicrosoft office OneNote 2007 

 واجهة البرنامج

 

 باسم ملف اإلنجاز اإللكتروني جديد مالحظات رتانشاء دف

 انقر على قائمة ملف، ثم انقر على جديد 
 اختر دفتر مالحظات جديد 

 

 

 تظهر لنا نافذة لتعيين خصائص دفتر المالحظات
 نكتب االسم ملف اإلنجاز اإللكتروني .0
 نختار اللون المناسب  .4
 نحدد نوع القالب .4
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 نضغط على زر التالي .2
 باستخدام دفتر المالحظات هذاثم نحدد من سيقوم  .1
 نضغط على زر التالي .6
 ثم يتم تأكيد موقع دفتر المالحظات من خالل تحديد مساره بواسطة استعراض .7
 نضغط على زر إنشاء .8

 

 

 

 

 

 

 نالحظ إنشاء دفتر مالحظات جديد باسم ملف اإلنجاز اإللكتروني على يمين البرنامج
ضافة أق سام وملفات بدون الحاجة للحفظ أوال بأول ألن وبالتالي نستطيع التعديل فيه وا 

 .البرنامج يحفظ أي خطوة يتم تنفيذها تلقائيا

 قسم جديد وتسميته إنشاء

 انقر على قائمة ملف، ثم انقر على جديد 
 اختر مقطع جديد واكتب اسمه في مكانه 
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 أو من خالل الضغط على كلمة جديد من شريط قياسي واختيار مقطع جديد

 الضغط بجانب المقطع الحالي على الزر األيمن للماوس ونختار مقطع جديدأو نستطيع 

 
 

 ملف اإلنجاز اإللكترونيداخل أقسام  جديدة اتانشاء صفح

 انقر على قائمة ملف، ثم انقر على جديد 
  ةجديد صفحةاختر 

 ctrl+Nأو نضغط من لوحة المفاتيح 

 البرنامجأو نضغط على صفحة جديدة من القائمة الموجودة بيسار 

 

 

 انشاء قالب خاص للصفحة

 انقر على قائمة تنسيق 
  قوالباختر 

 

 

 ونالحظ ظهور قائمة على اليسار بعنوان قوالب
 بها العديد من القوالب
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 عدادات الصفحةإالتحكم في 

  ،اختر إعداد الصفحةانقر على قائمة ملف 
  إعداد الصفحةأو نضغط بالزر اليمين على الصفحة ونختار 

 

 :تتضمن إعداد الصفحةنالحظ ظهور قائمة على اليسار بعنوان 

 حجم الورق 
 هوامش الطباعة 
 اتجاه الصفحة 
 خطوط التسطير 
 لون الصفحة 
 اظهار عنوان الصفحة 
 صور الخلفية 

 

 :ملف اإلنجاز اإللكتروني في صفحة نصية تدوين مالحظات

حة بأكملها لتنظيم األشياء أو استخدام الصفيمكن تدوين المالحظات من أعلى إلى أسفل مثل معالج الكلمات 
عندما تدون المالحظات في الصفحة بأكملها، ينتج عن ذلك وجود حاويات مالحظات منفصلة يمكنك . يدنر كما 

اضغط . حاول سحب حاويات المالحظات باستخدام المقبض الموجود أعلى كل حاوية. تحريكها في كل مكان
 .أثناء السحب إذا كنت ترغب في دمج الحاويات SHIFTعلى 

 .للكتابة نضع المؤشر في أي مكان بالصفحة ونبدأ بالكتابة مباشرة
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 :ويمكن التعديل بالنص من خالل شريط التنسيق الموجود في أعلى البرنامج حيث يمكن من خالله التالي

 

 تحديد لغة الكتابة .0
 انطباق على الشبكة .4
 (إلى اليسار –توسيط  –مين إلى الي)محاذاة النص  .4
 نص مرتفع .2
 تمييز النص بلون معين .1
 تغيير لون النص .6
 إنقاص المسافة البادئة .7
 زيادة المسافة البادئة .8
 تعداد رقمي .1

 تعداد نقطي .01
 اتجاه الكتابة من اليمين لليسار .00
 اتجاه الكتابة من اليسار لليمين .04
 خط مسطر .04
 خط مائل .02
 خط عريض .01
 حجم الخط .06
 نوع الخط .07
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 ملف اإلنجاز اإللكترونيضمن صفحة في  ادراج صورة

 من قائمة إدراج نختار صور من ملفات 
 نحدد مكان الصورة 
 نضغط موافق 

 

 

 عيين الصورة كخلفية للصفحةت

 بعد أن يتم إدراج الصورة في الصفحة 
 نضغط على الصورة بالزر اليمين ونختار تعيين الصورة كخلفية 

 

 :ملف اإلنجاز اإللكترونيرسم أشكال متعددة بواسطة أدوات الرسم في 

لظهور شريط أدوات الرسم فإننا من قائمة عرض نختار شريط أدوات  
 الرسم
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 نالحظ ظهور شريط أدوات الرسم 

 

 وبألوان مختلفة هإنشاء رسومات تخطيطية بسيطة باستخدام حيث نتمكن من

 

 ملف اإلنجاز اإللكترونيجدول ضمن صفحة في ادراج 

 من قائمة جدول نختار ادراج جدول 
 نحدد عدد الصفوف واألعمدة ونضغط موافق 
 نكتب بداخل خاليا الجدول 
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 ملف اإلنجاز اإللكترونيملفات متنوعة في صفحة ادراج 

 من قائمة إدراج نختار ملفات 
 نحدد الملف المراد إدراجه 
 نضغط موافق 

متنوعة مثل ملفات الوورد والبوربوينت  يمكن إدراج ملفات: مالحظة
واإلكسل وكذلك ملفات الصوت والفيديو، وبالتالي يظهر الملف بناء 
على نوعه وعند النقر عليه ضغطتين فإنه يفتح بواسطة البرنامج 

 .األصلي الذي تم إنشاؤه به
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 ملف اإلنجاز اإللكترونيفي صفحات  ادراج الملفات كنسخ كطبوعة

 ج نختار الملفات كنسخ مطبوعةمن قائمة إدرا 
 نحدد الملف المراد إدراجه 
 نضغط موافق 

يمكن إضافة تعليقات أو تحديد أجزاء مهمة بواسطة أدوات : مالحظة
 الرسم على أي ملف تم إدراجه كنسخ مطبوعة

 

 

 طريقة أخرى إلدراج الملف كنسخة مطبوعة

  (مثال برنامج الورد) في برنامج آخر" طباعة"  "ملف"استخدم األمر  
  إرسال إلى "حددOneNote 2007 "كالطابعة الظاهرية. 
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إدخال وثيقة ورقية إلى صفحة ملف اإلنجاز 
 scannerاإللكتروني بواسطة 

  من قائمة إدراج نختار صور من ماسح
 ضوئي أو كاميرا

  تحديد الكاميرا أو جهاز السكنر. 
 نضغط م. 

 

 

 

 من مصادرها إلى جهاز الحاسوبنقل ملفات الصوت والفيديو 

 من قائمة إدراج نختار ملفات 
 نحدد مكان وجود الملف المراد إدراجه 
 نضغط موافق 

 

يمكن نقل ملفات الصوت والفيديو من الكاميرا أو جهاز : مالحظة
 .تسجيل الصوت أو الجوال

 

 ملف اإلنجاز اإللكترونيإنشاء قصاصات صوت وفيديو وتخزنها ضمن صفحة في 

  فيديو/ قائمة إدراج نختار تسجيل صوت من 
 نالحظ ظهور شريط باسم تسجيل الصوت والفيديو 

 

  نضغط على زر السماعة لبدأ تسجيل الصوت 
 عند االنتهاء نضغط على نفس الزر 
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 نالحظ ظهور ملف الصوت في الصفحة 

 

ل الصوت أو كاميرا عند تسجيل صوت أو فيديو البد من اتصال جهاز الحاسوب مع مايك عند تسجي: مالحظة
لتسجيل الفيديو، حيث يتم التسجيل مباشرة بواسطة البرنامج، وتستخدم لتسجيل تعليقات حول ملف اإلنجاز 

 .اإللكتروني

 من كافة الصفحات ملف اإلنجاز اإللكترونيإنشاء ارتباطات تشعبيه لمحتويات 

أو مقطع أو صفحة أو حتى فقرة  دفتر مالحظات)يمكن إنشاء ارتباطات تشعبية ألي جزء من المالحظات 
 :وذلك من خالل (معينة
 حظة التي تريد االرتباط بها انقر بزر الماوس األيمن فوق عالمة التبويب أو المال 
  الفقرة/ الصفحة / المقطع / اختر اختر نسخ االرتباط التشعبي إلى هذا الدفتر 
  اذهب للمكان المراد عمل االرتباط منه واضغط لصق 
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يمكن إنشاء ارتباطات تشعبية عادية تشير إلى الويب، حيث يتم الضغط بالزر األيمن ونختار ارتباط : حظةمال
 .للموقع المراد االنتقال إليه عند الضغط عليه URLتشعبي ومن ثم نكتب عنوان 

 M. S. Wordإلى برنامج  ملف اإلنجاز اإللكترونيصفحة معينة من  ارسال

  من قائمة ملف نختار إرسال إلىM. S. Word 
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 اغالق ملف اإلنجاز اإللكتروني

 من قائمة ملف نختار إغالق دفتر المالحظات هذا 

 

 :األنشطة التعليمية
باستخدام جهاز الحاسوب المتصل بالسكنر، قومي بتحويل الوثائق الورقية إلى وثائق  .0

 .إلكترونية ليتم تضمينها في ملف اإلنجاز
 .من جهاز الجوال إلى جهاز الحاسوب" تصوير حصة صفية"ملفات الفيديو انقلي .4

 :تقويم ختامي
بحيث يتضمن  OneNoteقومي بإنشاء ملف اإلنجاز اإللكتروني بواسطة برنامج  .0

المحتويات التالية في صفحات منفصلة كل منها يتبع القسم الخاص به؛ الواجهة، 
مقدمة، السيرة الذاتية، الخطة الفصلية، جدول الحصص األسبوعي، اختبارات وأوراق 
عمل، أنشطة فصلية والفصلية، دروس نموذجية، مواد إثرائية، وسائل تعليمية، أنشطة، 

 .فيديوهات تعليمية
مع مراعاة تنوع الوثائق بحيث تشمل نصوص، صور ثابتة وأخرى متحركة، ملفات ورد 

 . وملفات عرض تقديمي، ملفات فيديو، ملفات صوت، روابط انترنت

 :روابط إثرائية
 OneNote ser/Mo7ader/search?query=OneNotehttp://www.youtube.com/uبرنامج  .0
 

http://www.youtube.com/user/Mo7ader/search?query=OneNote


228 
 

 

 الموديول الثالث

 االتصال والتواصلمهارة 

 
 

 :األهداف العامة

  بين أكثر من شخص ملف اإلنجاز اإللكترونيتبادل 
  من أي مكان ملف اإلنجاز اإللكترونيإمكانية التعديل على 
  مع اآلخرين ملف اإلنجاز اإللكترونيمشاركة محتويات 

 :األهداف الخاصة

  تنشئ حسابGmail 
  ملف اإلنجاز اإللكترونيترسل رسالة إلكترونية مرفق بها 
 ترد على رسالة إلكترونية 
 تنشئ قائمة بريدية 
  تفتح حسابGoogle Drive 
  إلى  ملف اإلنجاز اإللكترونيترفعGoogle Drive 
 تنشئ مجلد جديد خاص تنظم بداخله الملفات 
 اإللكترونيملف اإلنجاز تنشئ ملفات متنوعة ل 
  ملف اإلنجاز اإللكترونيتحذف محتوى متنوع من 
  تسجل الدخول إلىGoogle+ 
  (الزمالء -المشرفين  -الطلبة)تعين دوائر االتصال 
  مع دوائر االتصال ملف اإلنجاز اإللكترونيتشارك محتويات 
  تجري دردشةchat  ملف اإلنجاز اإللكترونيمع االصدقاء في دوائر االتصال حول 
 مشاركة تحذف 
 تضيف تعليق على المشاركة 
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 مرحلة االتصال والتواصل

  GMAILانشاء حساب 
 /https://www.google.psمن خالل كتابة رابط موقع جوجل وهو 

 

 ومن ثم ان كان لنا حساب سابق نختار تسجيل الدخول ونكتب االيميل وكلمة المرور ثم موافق

ن  :كان أول مرة لنا الدخول إليه فإننا بحاجة إلى إنشاء حساب جديد حسب الخطوات التالية وا 

ومن ثم نقوم بتعبئة ، نضغط على زر اشتراك .0
 :حسب التالي البيانات المطلوبة

 االسم األول واالسم األخير .4
كتابة اسم االيميل المطلوب إنشاؤه بدون ترك مسافة ويمكن استخدام األحرف والنقاط  .4

 واألرقام
 إنشاء كلمة مرور .2
 تأكيد كلمة المرور .1
 سنة/ شهر / يوم : كتابة تاريخ الميالد  .6
 اختيار الجنس .7
 الهاتف الجوال وليس ضروريا .8
ذا لم يكن لديك عنوان يمكن تركه فارغا  .1  عنوان بريد الكتروني تملكه، وا 

 كتابة الكلمتين للتأكيد بأنك شخص وليس روبوت .01
 اختيار الموقع أو البلد .00
 النقر على بنود خدمة وسياسة خصوصية جوجل للموافقة عليها يجب .04
 يمكن الغاء هذا البند لمنع استخدام معلومات الحساب .04
 النقر على الخطوة التالية .02

https://www.google.ps/
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نالحظ إنشاء حساب جديد عنوانه كما تم تعبئته في البنود السابقة، ويمكن التحكم بالحساب 
بالصورة التاليةوالخصوصية بالضغط على عنوان االيميل المحدد 

 

حيث نستطيع Google اآلن أصبحت جاهًزا للبحث واإلنشاء والتعاون عبر العديد من منتجاتو  
 و bloggerو  Google driveو  +Googleمن خالل هذا الحساب تسجيل الدخول إلى 

Gmailحيث سيتم التفصيل لكل منهم حسب طبيعة االستخدام ، 

 :حساب االيميل :أوال 

 كما بالشكل المقابل gmailنضغط على 

 

 حيث تظهر صفحة االيميل الذي تم إنشاؤه
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مظهر على االيميل، انقر على رمز الترس ثم على المظاهر حيث إن المظاهر إلضافة  .0
 تتغير بتغير الطقس والوقت خالل اليوم

للعثور بسرعة على الرسائل المطلوبة استخدم البحث على الرسالة التي تريدها، ويمكن  .4
صيص البحث بحسب التاريخ والمرسل وغير ذلك من خالل الضغط على المثلث تخ

 الصغير في مربع البحث
يمكن التبديل بين البريد وجهات االتصال والمهام من خالل النقر على القائمة المنسدلة    .4

gmail 
تستخدم للدردشة والدردشة المرئية حيث يمكن التواصل الفوري مع الزمالء والتحدث  .2

 ر وجها لوجه معهم المباش

 :إرسال رسالة إلكترونية مرفق بها ملف اإلنجاز االلكتروني

 نضغط على زر إنشاء 

 فتظهر لنا نافذة بعنوان رسالة جديدة كالتالي
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 كتابة عنوان البريد اإللكتروني المرسل إليه .0
إرسال نسخة إلى وتعني إرسال نفس الرسالة لشخص آخر ويمكن لمستلم الرسالة  .4

 .مشاهدة الشخص اآلخر كمستلم وأنه استلم نسخة من الرسالة األساسي
إرسال نسخة مخفية الوجهة أي أن مستلمي النسخة المخفية يكونوا غير مرئيين لجميع  .4

 .مستلمي الرسالة اآلخرين حتى مستلمي النسخة المخفية اآلخرين
 عنوان الرسالة/ لكتابة موضوع  .2
 لكتابة محتوى الرسالة .1
 ...(حجم الخط، اللون، المحاذاة )التنسيق للتحكم في خيارات  .6
، ادراج  Driveإلرفاق ملفات مثل ادخال الصور، ادراج رابط، ادراج ملفات باستخدام  .7

 .رمز معبر
 إلغاء المسودة وعدم حفظها .8
 خيارات أخرى عند الضغط على المثلث الصغير .1

 .لحفظ الرسالة في المسودات ثم إغالق النافذة اضغط  .01
 .إرسالنضغط على زر  .00

 الرد على الرسالة االلكترونية

يتم الرد على رسالة الكترونية بالنقر على كلمة رد في الصندوق وكتابة الرد، أو من خالل النقر 

 .بجانب الرسالة المراد الرد عليها على 
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 :إنشاء قائمة بريدية

 .، ونختار جهات االتصال Gmailنضغط على قائمة  .0

 

 تار مجموعة جديدةمن قائمة جهات االتصال نخ .4

 

نكتب اسم المجموعة الجديدة أو القائمة البريدية المراد إنشاؤها، مثال مدرسات مساق  .4
 .الرياضيات، ثم نضغط موافق
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 سيظهر اسم المجموعة ضمن جهات االتصال الخاصة بي كالتالي .2

 

يمكن نقل جهات اتصال موجودة مسبقا الى هذه المجموعة، كما يمكن اضافة جهات  .1
 :اتصال جديدة اليها كالتالي

 .نضغط على اسم المجموعة الجديدة ويصبح لونها أحمر.أ 

  ننقر على .ب 
نقوم بكتابة البريد االلكتروني لجهة االتصال الجديدة في الخانة المحددة .ج 

 .لذلك
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 Google drive  :ثانيا 

الدخول إلى مستنداتي من أي  Google driveيتيح 
 driveجهاز حاسوب متصل باإلنترنت كما يمكن تنزيل 

 .إلى جهاز الكمبيوتر العادي

 ةوهى كأى خدمة سحابي، ةبإطالق خدمة جوجل درايف السحابي ةقامت جوجل منذ فتر حيث 
دمة من أنها مقب ةخدمهذه الميز وتت. سبياً على سعات كبيره ن onlineتعتمد على تخزين ملفاتك 

ذا -جيجا 1فقط  –جوجل و مجانية   مبلغ أردت المزيد يمكنك شراء السعات التى تريد مقابل وا 
 .شهرياً  معين تقوم بدفعه

 ةيمكنك مشارك، كما جيجا 1بحجم  مشاركه ملف معين مع شخص Google driveوتمكن 
مل مستند يمكنك ان تقوم مع خدمة مستندات جوجل بعو . و ليست فقط ملفات كاملةمجلدات 

 .التعديالت ةاو مقارن لالنتظار ةبتحرير الملف سويًا دون الحاج تقومومشاركته مع االخرين و 
 :أبرز مميزات هذه الخدمة 

 : Microsoft Officeـ أنها خدمة مجانية و سهلة تتمشى مع برامج ال
 يمكنك نشر و تحميل ملفاتك التي قمت بإنشائها على صيغ البرامج   (0
 …إلـخ  Excel  و PowerPoint و word المطابقة لها كـ   (4
إمكانية المشاركة في العمل عن طريق دعوة أصدقائك للمشاركة والنقاش معهم عبر    (4

 .شريط دردشة جانبي 
 .يمكن الوصول إلى مشاريعك في أي كمبيوتر يتصل بشبكة اإلنترنت   (1
 .ون الخوف من تعطلها بد، تكون أعمالك محفوظة على اإلنترنت   (6
 .إمكانية إنشاء مجلدات و أقسام لمشاريعك    (7
 .إمكانية نشر أعمالك كصفحة ويب يمكنك نشرها بين أصدقائك    (8
 .يمكنك نشر العمل على مدونتك الخاصة بكل سهولة و على نفس صفحات المدونة   (1

 Google drive تسجيل الدخول إلى 
 كما بالشكل المقابلGmail أو  Googleإن تم التسجيل مسبقا لحساب  Driveننقر على 
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/https://drive.google.comأو من خالل الرابط التالي 

 نقوم بتسجيل الدخول بواسطة كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ثم تسجيل الدخول

 

 : Google driveتحميل ملف اإلنجاز اإللكتروني إلى / رفع 

 Google driveى حيث يمكن تحميل أي ملف أو مجلد من جهاز الحاسوب وحفظه عل

 .الموجودة بالقائمة على اليمين ثم نضغط مجلد نضغط على أيقونة تحميل  .0

 
 . نحدد مكان وجود المجلد ثم نضغط موافق .4

 

https://drive.google.com/
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 : يظهر المجلد الذي قمنا بتحميله من ضمن مستنداتي كالتالي

 

 Google driveإنشاء مجلد جديد في 

  وتعنى مجلد جديد في  نضغط على أيقونةMy Drive. 
  يتم كتابة اسم المجلد في المكان المخصص لذلك وليكن مثال تحضير درس جديد، ثم

 .نضغط إنشاء

 

 ئمة اليمنى أسفل من مستنداتينالحظ وجود المجلد الجديد في القا. 

 

 :إنشاء ملفات متنوعة لملف اإلنجاز اإللكتروني 

عرض تقديمي، جدول : للمستخدم إمكانية إنشاء مستندات مختلفة مثل Google driveيتيح 
ومن ثم اختيار نوع المستند  بيانات، نموذج، رسم، مجلد، وذلك بالضغط على زر 

 .وبدء التعديل عليه

  تقديميإنشاء عرض 
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 إنشاء رسم 
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 :حذف محتوى متنوع من ملف اإلنجاز اإللكتروني

 يتم تحديد الملف المراد حذفه .0
 نضغط على أيقونة إزالة  .4

 

 .نالحظ اختفاء الملف من مستنداتي .4

  + Google: ثالثا 

و الفكره منها ، هو الشبكة اإلجتماعية التى اطلقتها شركة جوجل Google Plus جوجل بلس
العديد من الخدمات التى تقدمها جوجل حاليًا فى قالب شبكة إجتماعية لمشاركتها مع هى خلط 

 .األصدقاء و المعارف

ربما وجد جوجل الشبكات اإلجتماعية أرض خصبة يمكنها اإلستثمار بها خصوصًا ان الشركة 
 .الموقع كما مكتوب به أنه الزال طور المرحلة التجريبية، بها الكثير من الخدمات

 + Google يل الدخول إلى تسج

 كما بالشكل المقابل Googleأنت إن تم التسجيل مسبقا لحساب +ننقر على 
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/https://plus.google.comأو من خالل الرابط التالي 

 الدخولنقوم بتسجيل الدخول بواسطة كتابة البريد االلكتروني وكلمة المرور ثم تسجيل 

 

 : تعيين دوائر االتصال

فبهذه ، هى شكل جديد من تصنيف األشخاص الذين ستقوم بإضافتهم لحسابك :االتصال دوائر
إلخ و … و دائرة أخرى لزمالئك بالعمل ، األصدقاء و دائرة أخرى للعائلة دائرة الدوائر يوجد

كما يمكنك وضع اى شخص أو ازالته من أى  هاديبالطبع يمكنك عمل دائرة ألى مجموعة تر 
وعن طريق هذه الدوائر يمكنك اختيار ، دائرة بمجرد التوقف عليه و سحبه إلى الدائرة التى تريد

 .اى مشاركة تقوم بها تكون متاحة ألى دائرة تريد
أي شيء ة وعدم مشاركة طلبوأشياء أخرى مع ال زمالءيمكن مشاركة بعض األشياء مع الحيث 
، كما يمكن االطالع على ما يشاركونه معك، ويمكن أيضا مع المشرفين على سبيل المثالًبا تقري

 .الدردشة مع أي شخص تم إضافته إلى دوائرك بشرط أن يكون هو أيضا أضافك إلى دوائره
 

 

https://plus.google.com/
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 :ويتم ذلك بإتباع الخطوات التالية
 "بحث عن أشخاص"نضغط من القائمة اليمنى على  .0





 .كما يتضح بالصورة التالية" دوائرك"ثم نضغط على  .4

 
 نضغط على إضافة شخص جديد .4
 نقوم بكتابة اسم الشخص أو البريد اإللكتروني له .2
ثم يتم سحب الشخص الجديد إلى الدائرة التي نريد إضافته إليها، حيث يتم تغيير اسم الدائرة  .1

االسم الجديد لدائرة بالضغط عليها بالزر األيمن ومن ثم اختيار تعديل الدائرة ويتم حفظ 
 .االتصال
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 :ملف اإلنجاز اإللكتروني مع دوائر االتصالمشاركة محتويات 

 
 ".الرئيسية"نضغط من القائمة اليمنى على  .0
 .نكتب المشاركة في المكان المخصص لذلك .4
 يمكن إضافة صورة، فيديو، حدث، رابط مع المشاركة  .4
وتحديدها، كما يمكن نشر + بالنقر على يتم اختيار الدائرة المراد المشاركة معها  .2

 .المشاركة للجميع
 .نضغط على زر مشاركة .1
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 :+Googleطريقة أخرى للمشاركة في 

  
الموجود في أعلى يسار الصفحة بجانب اسم وصورة  ننقر على زر  .0

 .المستخدم
 .يتم كتابة المشاركة في المكان المخصص لذلك .4
 يتم تعيين دوائر االتصال .4
 مشاركةنضغط على زر  .2

 :حذف مشاركة
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 نضغط على المثلث الصغير بجانب المشاركة .0
 نختار حذف المشاركة .4
 .نضغط حذف" هل تريد حذف هذه المشاركة نهائًيا"تظهر رسالة  .4

 

 :إضافة تعليق على مشاركة

 
 .ونكتب التعليق" إضافة تعليق"نضع المؤشر أسفل المشاركة بالصندوق الذي يتضمن  .0
 .نضغط نشر التعليق .4

 

 :إجراء دردشة مع األصدقاء في دوائر االتصال
، سواء كنت زمالءوال طلبةااللتقاء بال - فيديو جماعيةدردشة وهي  – Hangout تيح جلساتت

 أشخاص إلى جلسة 01يمكن أن ينضم ما يصل إلى و . في المنزل أو على جهاز الكمبيوتر
hangoutلذا يمكنك مشاركة أحدث األخبار . محددين أو دوائر محددة فراد، ومن السهل دعوة أ
 .، أو مشاركة العمل من شاشة الحاسوب مع اآلخرينعلى ردود فعل الجميع مباشرة واإلطالع

 :وللوصول إلى جلسة الدردشة هذه
 كما يتضح من الشكل Hangoutونختار " المزيد"نضغط من أسفل القائمة اليمنى على  .0
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  زر ومن ثم نضغط على .4

   .مباشرة عن طريق القائمة الموجودة على يسار النافذة بعد Hangoutكما يمكن بدء جلسة 

 
 :تظهر النافذة التالية .4

 
 وفيما يلي تفصيل لمكونات النافذة
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 .الحالية Hangoutتحديد اسم لجلسة  .0
 .بتحديد اسم الشخص Hangoutيتم دعوة األشخاص أو الدوائر للمشاركة في جلسة  .4
 ويوجد العديد منها Hangoutتطبيقات جلسة  .4

a. إجراء دردشة نصية مع األشخاص: دردشة. 
b. مشاركة ماتراه على شاشتك مع اآلخرين: مشاركة الشاشة. 
c. Youtube :مشاهدة فيديو من اليوتيوب مع األصدقاء. 
d. Google drive : يتيح الوصول والتعديل على مستنداتGoogle drive  مع

 .األصدقاء
 .ة صوت الميكروفونإعاد/ كتم  .2
 .إيقاف الكاميرا/ تشغيل  .1
 .استخدام النطاق الترددي .6
 .إعدادات .7
 .خروج .8
 .الصورة الملتقطة بواسطة الكاميرا إن تم تشغيلها لصاحب الحساب .1

 :Googleتسجيل الخروج من حساب 

 . ننقر على المثلث الصغير بجانب الصورة واسم الحساب كما بالشكل .0
 .نضغط على زر الخروج .4
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 :األنشطة التعليمية
/https://www.google.psقومي بإنشاء حساب لجوجل عبر الموقع  .0 حيث يمكن إدارة ،

جيميل، جوجل درايف، جوجل بلس، يوتيوب، بلوجر : جميعا تطبيقات جوجل من خالله وهي
جوجل كروم والتعامل مع جميع  مع إمكانية تسجيل الدخول بهذا الحساب أثناء فتح متصفح

 .التطبيقات السابقة

 :تقويم ختامي
قومي بإنشاء قائمة بريدية في االيميل الخاص بك تتضمن زميالت التخصص ومن ثم قومي  .0

 .بارسال ملف اإلنجاز اإللكتروني عبر رسالة إلى قائمة الزميالت
يف ليمكنك احفظي ملف اإلنجاز اإللكتروني الخاص بك على حسابك في جوجل درا .4

 .الوصول إليه من أي مكان في أي وقت
مع دائرة الزمالء التي تم " أحد عناصر ملف اإلنجاز"قومي بمشاركة االختبار الفصلي  .4

 .إنشائها مسبقا

 :روابط إثرائية
نشاء قائمة بريدية  .0 إنشاء حساب جيميل، وارفاق ملفات مع الرسائل اإللكترونية، وا 

http://www.youtube.com/watch?v=ONa7kSSPk1o 
http://www.youtube.com/watch?v=7kYWTn_ySV0 

 kX6JfgHg-http://www.youtube.com/watch?v=MK 
 http://www.youtube.com/watch?v=h6Gs_gVw0zYخدمة جوجل درايف  .4
 80JiPvNgGY-ch?v=http://www.youtube.com/watخدمة جوجل بلس  .4
 
 

  

https://www.google.ps/
http://www.youtube.com/watch?v=ONa7kSSPk1o
http://www.youtube.com/watch?v=7kYWTn_ySV0
http://www.youtube.com/watch?v=MK-kX6JfgHg
http://www.youtube.com/watch?v=h6Gs_gVw0zY
http://www.youtube.com/watch?v=-80JiPvNgGY
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 الموديول الرابع

 العرض النهائي مهارة

 
 

 :األهداف العامة

  عبر وسيط متنقل ملف اإلنجاز اإللكترونيتداول 
  إلى  ملف اإلنجاز اإللكترونيرفعYouTube 
  عبر الويب ملف اإلنجاز اإللكترونينشر 

 :األهداف الخاصة

  إلى مجلد مضغوط بواسطة برنامج  ملف اإلنجاز اإللكترونيتحول مجلدWinRAR 
  على وسيط متنقل ملف اإلنجاز اإللكترونيتحفظ 
  بامتداد  ملف اإلنجاز اإللكترونيتحفظ.avi  بواسطة برنامجSnagit 
  تسجل الدخول إلى حسابYouTube 
  على  ملف اإلنجاز اإللكترونيترفعYouTube  
  تسجل الدخول إلى موقعBlogger 
  ملف اإلنجاز اإللكترونيتصميم مدونة باسم 
 لف اإلنجاز اإللكترونيدونة ممتضيف خلفية ل 
 لف اإلنجاز اإللكترونيدونة ممتختار قالب مناسب ل 
  تنشر محتوىshare  ملف اإلنجاز اإللكترونيفي مدونة 
  ملف اإلنجاز اإللكترونيتعّدل محتوى في مدونة 
  لكترونيملف اإلنجاز اإلتحذف محتوى في مدونة 
  تشارك  فيديو منYouTube 
  ملف اإلنجاز اإللكترونيتضيف أدوات متقدمة لمدونة 
  ملف اإلنجاز اإللكترونيتنشئ صفحة جديدة في مدونة 
  ملف اإلنجاز اإللكترونيتنشر صور في مدونة 
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 تداول ملف االنجاز االلكتروني عبر وسيط متنقل ( أ)

 : WinRARضغط ملف االنجاز االلكتروني بواسطة برنامج  

هو برنامج لفك وضغط الملفات من أجل تقليل السعة التخزينية أي يصبح  WinRARبرنامج 
حجم الملف أقل، وبالتالي يسهل حفظه على القرص الصلب أو القرص القابل للنقل، وكذلك 

 :إمكانية إرساله عبر الشبكة بشكل سهل، ويتم ضغط الملف حسب الخطوات التالية
 على جهاز الحاسوب WinRARتحميل برنامج  .0
 ننقر بالزر اليمين على المجلد المراد ضغطه .4
rar."اسم المجلد " Add toنختار  .4

 
 نالحظ أنه تم ضغط المجلد بنفس المكان وبنفس االسم كالتالي .2

 (:الفالش)حفظ ملف االنجاز االلكتروني على وسيط متنقل  

 .نتأكد أن الفالش متصل بجهاز الحاسوب بشكل صحيح .0
 ".ملف االنجاز االلكتروني"بالزر اليمين على المجلد المراد نقله نضغط  .4
 ".إرسال إلى"نختار  .4
 (.الفالش)ننقر على اسم الوسيط المتصل بالحاسوب أي القرص القابل للنقل  .2
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 رفع ملف االنجاز االلكتروني الى موقع اليوتيوب ( ب)

 avi.بامتداد  Snagitحفظ ملف االنجاز االلكتروني بواسطة برنامج  

 على جهاز الحاسوب   Snagitتحميل برنامج  .0
 .نفتح البرنامج كما يظهر بالشكل المقابل واجهة البرنامج .4
 .Windowsنحدد نافذة العمل وهي   .4
 .وتعني االتقاط Captureنضغط على المثلث األزرق في منطقة  .2
 .وتعني تسجيل فيديو video captureنختار  .1

 .فيديو بعد أن كانت بشكل صورة التي تحولت إلى شكل نضغط على أيقونة  .6
 .نحدد النافذة التي نريد تسجيل الفيديو في مساحتها .7
 .وتعني البدء Startتظهر نافذة نضغط من خاللها على زر  .8
 .نبدأ بتنفيذ العمل مع العلم أن كل الخطوات مسجلة كفيديو أي بدأ تسجيل الفيديو .1

الموجودة في  يديو عند االنتهاء من تسجيل الفيديو نضغط على ايقونة الف .01
من لوحة  print screenيسار شريط المهام إليقاف التسجيل، أو بالضغط على زر 

 .المفاتيح
 .Stopتظهر نافذة نختار منها  .00
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وهو  snagitاالن تم االنتهاء من تسجيل الفيديو ويظهر كمقطع في الجزء الثاني من برنامج 
 كما يتضح من الصورة التالية snagit editorبرنامج 
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 :خطوات حفظ ملف الفيديو

 .في أعلى زاوية يسار البرنامج نضغط على أيقونة  .0
 .نختار حفظ .4
وتحديد " ملف االنجاز االلكتروني"مكان حفظ الفيديو بعد كتابة اسم ملف الفيديو  نحدد .4

 avi. هامتداد

 :YOUTUBEتسجيل الدخول إلى حساب  

من المعروف أن موقع اليوتيوب من أشهر المواقع لمشاركة الفيديو، وهو تابع لشركة جوجل 
، ويسمح الموقع ألي شخص بأن يمتلك قناة عليه بواسطة 4116حيث اشترته الشركة في عام 

تاحة  حساب جوجل أي بعد تسجيل الدخول فيه ليقوم بتحميل ملفات الفيديو إلى قناته الخاصة وا 
يمكنك تحميل مقاطع فيديو عالية الدقة و شخص للوصول إليها ومشاهدتها، الفرصة ألي 

 .دقيقة 01وبتنسيقات متنوعة تصل مدتها إلى 

 :خطوات الدخول الى موقع اليوتيوب

 .www.youtube.comنكتب عنوان الموقع  .0

النضغط على زر  .4 نختار إنشاء  إن كان لنا حساب جوجل من قبل، وا 
 .حساب

 .Googleنقوم بتسجيل الدخول بواسطة كتابة البريد االلكتروني وكلمة المرور لحساب  .4
 .نضغط على تسجيل الدخول حيث يفتح موقع اليوتيوب لهذا الحساب .2

 :الى موقع اليوتيوب" ملف االنجاز االلكتروني"تحميل ملف الفيديو باسم 

 مربع البحثنضغط على زر تحميل في األعلى بجانب  .0

 

http://www.youtube.com/
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جديدة لقوائم التشغيل بنفس االسم في الملف  Youtubeيتم التأكيد على إنشاء قناة   .4
 .ثم نضغط موافق، وهذا يتم عند االستخدام األول فقط Googleالشخصي في 

 

 :يتم اختيار ملف الفيديو المراد تحميله بطريقتين .4
a. تحديد مكان الملف وتحميله. 
b.  فالت ملفات  .الفيديوسحب وا 

نالحظ بدء تحميل الملف، ويتم كتابة وصف  .2
خاص للفيديو كما يمكن تحديد الخصوصية، 

 .+googleوأيضا يمكن مشاركته مع 
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 نشر ملف اإلنجاز اإللكتروني عبر الويب( ج)

 :Bloggerتسجيل الدخول إلى موقع  

 بالشكل المقابلكما Gmail أو  Googleإن تم التسجيل مسبقا لحساب  Bloggerننقر على 

 

/www.blogger.comأو من خالل الرابط التالي 

 نقوم بتسجيل الدخول بواسطة كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ثم تسجيل الدخول

 

ويتم من خاللها تحديد  Bloggerفي  وتأكيد ملفك الشخصي نالحظ ظهور نافذة للترحيب بك
 :ومن ثم المتابعة في إنشاءها كما يتضح من الشكل التالي Bloggerاللغة للـ 

http://www.blogger.com/
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 ملف اإلنجاز اإللكترونيتصميم مدونة باسم  

 :نضغط على زر مدونة جديدة كما يتضح من الشكل التالي .0

 

مكن ي الذي (URL)، واختر أيضا عنوان (اسم النموذج)واكتبه في  اختر عنواًنا للمدونة  .4
هذا في شريط العناوين في  URL للزائرين الدخول إلى مدونتك عبر كتابة عنوان

تبدو هذا ما س)ثم اختر نموذج المدونة المفضل لديك  ،المتصفحات التي يستخدمونها
 (.عليه مدونتك عندما تنشرها
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 .اضغط إنشاء مدونة .4

كما يتضح من الشكل  -اسم النموذج–نالحظ إنشاء مدونة جديدة باسم ملف اإلنجاز اإللكتروني 
 :التالي

 

 :إضافة قالب لمدونة ملف اإلنجاز اإللكتروني 

 .اضغط على زر االنتقال إلى قائمة المشاركات .0
 ".قالب"اختر من القائمة اليمنى  .4
 ...(.سفر  –سماوي  –عالمة مائية  –بسيط )حدد القالب  .4
 .اضغط على تطبيق على المدونة .2
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 :لمدونة ملف اإلنجاز اإللكتروني خلفيةإضافة  

 .من القائمة اليمنى في الشكل السابق" التخطيط"اضغط على  .0
 .في أعلى النافذة" مصمم النماذج"انقر على  .4
 .ثم اضغط على الخلفية من اليمين .4
 .حدد الصورة التي تريدها كخلفية، أو اختر مظهر اللون الذي تريد .2
 .عللتأكيد أو إلغاء للتراج" تم"اضغط على  .1
 .لحفظ التغييرات" تطبيق على المدونة"انقر على زر  .6
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 :نشر محتوى في مدونة ملف اإلنجاز اإللكتروني 

 اضغط على زر إنشاء مشاركة جديدة  .0
 .يتم كتابة عنوان المشاركة، وكذلك نص المشاركة .4

ن أردنا حفظ  اضغط على زر نشر  .4 ليتم نشر المشاركة في المدونة، وا 
" معاينة"المشاركة دون نشرها نضغط على زر حفظ بجانب زر نشر، ويتم النقر على 

 .لمعاينة المشاركة في المدونة
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يمكن تنسيق المشاركة من خالل األيقونات الموجودة في شريط التنسيق كما يتضح من : مالحظة
 :الجدول التالي

 الوظيفة األيقونة 
 تراجع، إعادة   .0
 نوع الخط   .4
 حجم الخط   .4
 التنسيق   .2
 أسود عريض، مائل، تسطير   .1
 يتوسطه خط   .6
 لون النص   .7
 لون خلفية النص   .8
 إضافة ارتباط أو إزالته   .1

 إدراج صورة   .01
 إدراج فيديو   .00
 إدراج رابط انتقال   .04
 المحاذاة   .04
 قائمة تعداد رقمي ونقطي   .02
 اقتباس   .01
 إزالة التنسيق   .06
 تدقيق إمالئي   .07
 من اليمين لليسار، من اليسار لليمين   .08

على المدونة وذلك بإتباع  Google driveكما يمكن مشاركة ملفات وورد وبوربوينت من 
 :الخطوات التالية

 .تحديد الملف المراد مشاركته من جوجل درايف .0
 اضغط على زر مشاركة  .4
عام على "بمن لديه حق الدخول من إعدادات المشاركة وتغييرها إلى يتم التحكم  .4

 ".االنترنت
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 .انسخ رابط المشاركة .2

 

 .في بلوجر، واكتب عنوان المشاركة  اذهب إلى إنشاء مشاركة  .1
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  اضغط على زر  .6
الذي يجب االنتقال إليه عند الضغط على  URLألصق رابط المشاركة في عنوان  .7

 .النص
 .اضغط موافق .8
 .المشاركة" نشر"اضغط على زر  .1

 

 :تعديل محتوى في مدونة ملف اإلنجاز اإللكتروني 

 .أسفل المشاركة المراد تعديلها" تحرير"اضغط على  .0
 .اضف التعديالت في المشاركة .4
 ".تحديث"اضغط على زر  .4
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 :حذف محتوى في مدونة ملف اإلنجاز اإللكتروني 

 .حدد المشاركة المراد حذفها .0

 ة حذف اضغط على أيقون .4
 اضغط على زر موافق .4

 

 :YouTubeمشاركة فيديو من  

 سجل الدخول الى حساب اليوتيوب .0
 افتح الفيديو المراد مشاركته .4
 اضغط على مشاركة .4
 من صفحة اليوتيوب انسخ الرابط بعد الضغط على زر تضمين .2

  bloggerانقر على مشاركة مع  .1
 اكتب عنوان المشاركة .6
 HTMLانقر على زر لغة  .7
 الرابط في السطر الوسطألصق  .8
 اضغط نشر الرسالة  .1
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 :ملف اإلنجاز اإللكترونيلمدونة  (ذكية) تضيف أدوات متقدمة 

أداة ذكية يمكن إضافتها في المدونة، وكل أداة لها  861حيث تتضمن المدونة ما يقارب 
 :وظيفتها المحددة، حيث يمكن إضافة أي أداة إلى المدونة بإتباع الخطوات التالية

 ".تخطيطال"اضغط من القائمة اليمنى على  .0
 ".إضافة أداة"في المكان الذي تريد إضافة األداة فيه انقر على  .4
 .اختر األداة التي تريد إضافتها من مجموع األدوات .4
بجانب األداة المطلوب إضافتها، ومن ثم حدد خيارات األداة وانقر "+" اضغط على  .2

 .حفظ
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 :اإلنجاز اإللكتروني ملفتنشئ صفحة جديدة في مدونة  

 ".الصفحات"اضغط من القائمة اليمنى على  .0
 :والحظ ظهور خيارين" صفحة جديدة"اضغط على المثلث الصغير بجانب  .4

a.  ومن ثم ( نص أو وسائط)إن أردت إضافة محتوى جديد " صفحة فارغة"اختر
 .اضغط نشر

b.  إن أردت إرسال القراء إلى عنوان ويب آخر، وذلك بكتابة " عنوان الويب"اختر
 .ومن ثم اضغط حفظ URLاسم الصفحة وعنوان 

 :والحظ ظهور ثالثة خيارات" عدم العرض"اضغط على المثلث الصغير بجانب  .4
a.  إن أردت ظهور الصفحات بأعلى " عالمات التبويب بالجزء العلوي"اختر

 .المدونة
b.  إن أردت ظهور الصفحات على يمين المدونة" ابط جانبيةرو "اختر. 
c.  أن أردت عدم ظهور الصفحات على المدونة" عدم العرض"اختر. 

ليتم حفظ جميع الخطوات التي قمت بها كما يتضح من " حفظ الترتيب"اضغط على  .2
 .الشكل أدناه
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 :ملف اإلنجاز اإللكترونيتنشر صور في مدونة  

جهاز الحاسوب أو من أي مكان على موقع المدونة باتباع حيث يتم إضافة صورة من 
 :الخطوات التالية

 ".تخطيطال"اضغط من القائمة اليمنى على  .0
 ".إضافة أداة"في المكان الذي تريد إضافة األداة فيه انقر على  .4
 ".صورة"بجانب األداة "+" اضغط على  .4
 .لذلكقم بكتابة اسم الصورة المراد إضافتها في المكان المخصص  .2
من "وقم بتحديد مكان الصورة، أو اضغط على " من جهاز الحاسوب"اضغط على  .1

 .URLوقم بلصق عنوان الصورة " الويب
 ".حفظ"اضغط على  .6
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 :تقويم ختامي

احفظي ملف اإلنجاز اإللكتروني على وسيط متنقل إلمكانية تداوله سواء على فالش او  .0
 .إسطوانة

انشيء مقطع فيديو لملف اإلنجاز اإللكتروني الذي قمت بتنفيذه بواسطة برنامج  .4
onenoteومن ثم قومي برفعه على موقع اليوتيوب من خالل القناة الخاصة بك ،. 

قومي بنشر ملف اإلنجاز اإللكتروني عبر شبكة االنترنت من خالل إنشاء مدونة باسم  .4
كل محتويات الملف التي تم تجميعها ونشرها ملف اإلنجاز اإللكتروني، ومن ثم إضافة 

 .عبر المدونة

 :روابط إثرائية
 =do61OE4e60-http://www.youtube.com/watch?vبرنامج السناجيت  .0
إنشاء مدونة ونشر المشاركات فيها  .4

http://www.youtube.com/watch?v=rRY53204tvE&list=SP12FE247C164CFCA6 
v=VOuwel9Lagg&list=SP12FE247C164CFCA6http://www.youtube.com/watch? 

http://www.youtube.com/watch?v=CqExHwuH0Ec 

http://www.youtube.com/watch?v=-do61OE4e60
http://www.youtube.com/watch?v=rRY53204tvE&list=SP12FE247C164CFCA6
http://www.youtube.com/watch?v=VOuwel9Lagg&list=SP12FE247C164CFCA6
http://www.youtube.com/watch?v=CqExHwuH0Ec
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 (14)ملحق رقم 
 برنامجأسماء الطالبات المشاركات في ال

 

 

 منى نمر محمد مشتهى  .0
 عايدة حسن فهمي مسعود  .4
 ديهفاطمه امين علي ابو   .4
 نور أحمد محمد عقل  .2
 منار زياد مصباح لبد  .1
 أزهار يحيى مصطفى سرور  .6
 منى خليل محمد الشقره  .7
 أمال خالد محمد حميد  .8
 رهام خالد محمود الهباش  .1

 فاطمه كمال سالم ابو عوض  .01
 مها حسن حنفي زينو  .00
 امنه العبد حسين ابو فول  .04
 سانو صبحى رزق أبو سالم  .04
 عزام نسرين عيد ابراهيم  .02
 آالء يوسف عبد اهلل نصار  .01
 شذا كارم عبد اهلل صافي  .06
 زينب محمود عبد الرحمن صالحه  .07
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Abstract 

 

This study aims at building a training program and identifying its   

effectiveness in developing skills of designing and producing an electronic 

achievement portfolio (E-portfolio) and attitude scale towards it by faculty of 

Education female students in the Islamic University of Gaza. 

The following major question is the study problem:  

What is the effectiveness of a training program in developing designing and 

producing E-portfolio and attitude scale towards it by students of faculty of 

Education in the Islamic University of Gaza?  

The study minor questions are: 

1. What are the skills  of designing and producing an E-portfolio that must  be 

developed in the students? 

2. What is the training program presented to the students to develop their skills in 

designing and producing an E-portfolio? 

3. Are there statistical dissimilarities in students' marks average regarding the 

cognitive field of designing and producing an E-portfolio skills before and after 

the application of the training program ? 

4. Are there statistical dissimilarities in students' marks average in the practical 

performance for skills of designing and producing an E-portfolio before and after 

the application of the training program ? 

5. Are there statistical dissimilarities in students' marks average of attitude scale 

towards using the program before and after the application?   

6. What is the effective  of the training program    to   develop   cognitive  and 

performance fields to  design   and produce an E-portfolio and the  attitude scale 

towards  it ? 

  

 To answer these questions, the researcher prepared a list of designing and 

producing skills for the E-portfolio. After that, she built the study tools, which are 

a cognitive test consists of 43 multiple choice items, an observation sheet of 56 

items divided into four parts, and an attitude scale includes 31 items. The study 

tools were reviewed by number of academic arbitrators to check their validity 

and reliability. 
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To fulfill the study objectives, the researcher built the training program and selected 

a systematic sample that consists of 17 female students from the faculty of 

Education ( Academic year 2012-2013).   

According to the nature of study, the researcher used the constructive method to 

build her suggested program to develop skills of designing and producing an E-

portfolio. Also, she   used  the semi-empirical method, which has pre and post 

application on the same group.  

Results: 

 There are statistical dissimilarities at level (α = 0.05) in the average of students' 

marks in the cognitive field for designing and producing an E-portfolio skills 

before and after the application the training program  favor of the post 

application.  

 There are statistical dissimilarities at level (α = 0.05) in the average of students' 

marks in the practical performance   for designing and producing an E-portfolio 

skills in before and after the application  of the training program  favor of the 

post application.  

 There are statistical dissimilarities at level (α = 0.05) in the average of students' 

marks in the attitude scale towards using the E-portfolio before and after the 

application  of the training program  favor of the post application.  

 As the results showed ,the training program has  a huge impact in developing 

skills of designing and producing E-portfolio and the attitude scale towards using 

it.    

Recommendations: 

 Spread out the culture of achievement E-portfolios  

 Using the suggested training program to train students of faculty of 

Education on the skills of designing and producing E-portfolio.  

 Employing E-portfolio instead of paper file in others courses in Education 

Faculty.    
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