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ملخص البحث

ودوره في تحسین العملیةواقع استخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني: "عنوان البحث
."التعلیمیة من وجھة نظر المعلمات

في تحسین التعلیم، ودرجة استخدامھ، وأبرزھدف البحث إلى تحدید أھمیة ملف اإلنجاز اإللكتروني ودوره
ذات داللة إحصائیة بین آراء عینة الدراسة حولالمعوقات التي تحول دون تطبیقھ، والكشف عن وجود فروق
واقع استخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني لتحسین عملیة التعلیم.

)28(منمكونةاستبانةبتطبیققامتحیثالوصفي،المنھجباستخدامالباحثةقامتالبحثمنالھدفولتحقیق
توصلوقدمعلمة،)110(عددھموالبالغالمعلماتمنعددعلىاالستبانةتطبیقوتممحاور،وثالثفقرة،

البحث إلى عدة نتائج أھمھا:

اإللكتروني في تحسین التعلیم بدرجات موافقةجاءت استجابة أفراد عینة الدراسة حول دور ملف اإلنجاز-1
كبیرة.

اإلنجاز اإللكتروني في التعلیم بدرجةجاءت استجابة أفراد عینة الدراسة حول درجة استخدام ملف-2
موافقة كبیرة.

تحول دون تطبیق ملف اإلنجاز اإللكتروني فيجاءت استجابة أفراد عینة الدراسة حول الصعوبات التي-3
الدراسیة)الفصولكثافةمعدل(ارتفاعالفقرةوحصلتصعوبات)8(فيتمثلتوقدكبیرةبدرجةالتعلیم

على أعلى درجة موافقة.
حولالعینةأفراداستجاباتفي)0.05(منأقلالداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقوجود-4

تعزى لمتغیر المؤھل التعلیمي ومتغیر الدوراتدور ملف اإلنجاز اإللكتروني في تحسین عملیة التعلیم
التدریبیة ومتغیر سبق إعدادھا لملف إنجاز إلكتروني.

العینةأفراداستجاباتفي)0.05(منأقلالداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقوجودعدم-5
التعلیم تبعا لمتغیر سنوات الخدمة.حول واقع استخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني  لتحسین عملیة

Research Abstract

Research Title: " The Reality of Utilizing and its Role in Improving the

Learning Process from Female Teachers’ Perspective."

This research aimed to determine the importance of and its role in improving learning,

the extent of its use, the most remarkable impediments that impede its application,

and detection of any statistically significant differences between the views of the study

sample regarding the reality of the use of the for improving the learning process.
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To achieve the objective of this research, the researcher used the descriptive method,

applying a questionnaire that consisted of 28 items and three themes. The

questionnaire was applied on a sample of female teachers110.

The research findings are the following:

1.The role of the in improving learning scored high agreement.

2.The extent of use in learning scored high agreement.

3.The difficulties that impede applying in learning scored high. There were 8

difficulties. The statement (high classroom density) received the highest

agreement score.

4.There were statistically significant differences at below 0.05 significance level in

the study sample responses regarding the role of in improving the learning

process attributable to the variable of academic qualification, the variable of

training courses and the variable of having prepared the previously.

5.There were no statistically significant differences at below 0.05 significance

level in the study sample responses regarding the reality of using the for

improving the learning process in accordance with the variable of service years.

الفصل األول:

مشكلة البحث وأبعادھا

مقدمة
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یشھد العالم في ھذا العصر تغیرات متسارعة، فقد أصبحت تقنیة المعلومات المعتمدة على الحاسب اآللي جزء

في المؤسسات التعلیمیة المختلفة بھدف تطویر عملیةأساسیا من حیاة المجتمعات، وقد استخدم الحاسب اآللي

أركانھ.التعلیم، ویشمل تطویر التعلیم تطویر التقویم وھو أحد

بناء على حلھا دون التأكد من مھارات الطالبویعتمد التقویم في المدارس على اختبارات، ویكون النجاح

تنشئ طالب یمتلكون المھارات العالیة في التطبیقالمختلفة، ولذلك كان من المھم توفیر وسائل تقویم جدیدة

واألداء.

فيظھرتثمالرسامینمعظھورھابدایةكانتوالتيالورقیةاإلنجازملفاتنشأة)1428(أباحسینودادوتذكر

التعلیم وأصبحت تستخدم حیث أثبتت فعالیتھا في المواد.

السلبیات كالحاجة لجھد ووقت باإلضافة إلى إمكانیةوكانت بدایات تطبیقھا بشكل ورقي، وقد برزت العدید من

وازدادت أھمیتھا مع التطورات في عملیة التقویمتمزقھا أو تلفھا، ولذلك ظھرت ملفات اإلنجاز اإللكتروني

التربوي.

مشكلة البحث:

عن وسائل تتناسب مع ھذه التغیرات لتحسین عملیةمع التطورات في التقنیات الحدیثة أصبح من األفضل البحث

أساسي ومھم من منظومة التعلیم، ویتم ذلك بتطویرالتعلیم والذي یتضمن تحسین عملیة التقویم التي ھي جزء

إلىالتي یحفظھا الطالب عند أدائھم االختبارات واالنتقالالوسائل التقویم القدیمة التي تھتم بكمیة المعلومات

وسائل تقویم حدیثة محورھا األساسي الطالب وأداءه.

اإلنجاز اإللكتروني  ودوره في تحسین العملیةویتمثل الھدف من البحث في الكشف عن واقع استخدام ملف

التعلیمیة من وجھة نظر المعلمات.

أسئلة البحث:

مادور ملف اإلنجاز اإللكتروني  في تحسین التعلیم؟-1

ما درجة تطبیق ملف اإلنجاز اإللكتروني في التعلیم؟-2

في التعلیم؟ما الصعوبات التي تحول دون تطبیق ملف اإلنجاز اإللكتروني-3
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عینةأفراداستجاباتبین)a≤0.05(الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتوجدھل-4

الدراسة (المعلمات) حول واقع استخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني  ودوره في تحسین التعلیم، بحسب

الدورات التدریبیة، سبق إعداده لملف إنجازالمتغیرات التالیة: (المؤھل التعلیمي، سنوات الخدمة،

إلكتروني).

أھداف البحث:

یھدف ھذا البحث إلى ما یلي:

التعلیم.تحسینفيودورهاإللكترونياإلنجازملفاستخدامواقععلىالتعرف-1

الدراسةعینةأفراداستجاباتبین)a≤0.05(الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقوجودعن-الكشف2

لتحسین التعلیم بحسب المتغیرات التالیة: (المؤھل(المعلمات) حول واقع استخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني

لملف إنجاز إلكتروني).التعلیمي، سنوات الخبرة، الدورات التدریبیة، سبق إعداده

أھمیة البحث:

الكشف عن واقع استخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني في التعلیم.-1

التعلیم.یساھم ھذا البحث في توظیف ملف اإلنجاز اإللكتروني في-2

اإلنجاز اإللكتروني.یساعد ھذا البحث المسؤولین في التعلیم في اعتماد ملف-3

حدود البحث:

السعودیة.غرب مدینة الریاض في المملكة العربیةتم تطبیق ھذا البحث على المعلمات فيالحدود المكانیة:

ھـ1437-1436الدراسيللعامالثانيالدراسيالفصلفيالبحثھذاإجراءتمالزمانیة:الحدود

مصطلحات البحث:

یمكن تعریف مفاھیم البحث ومصطلحاتھ على النحو التالي:

خیال.عكسھالحقیقة،الحاصُل،الَواِقُع:)2016(واقع،

:ملف اإلنجاز اإللكتروني
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"مجلد أو سجل لتجمیع أفضل أعمال المعلم أو المتعلم من دروس ومحاضرات ومشاریع وتمارین، حیث ُتوظف

أو نصا أو مقاطع فیدیو أو صورا ثابتة أو رسوماالوسائط المتعددة في عرض ھذه األعمال سواء كانت صوتا

علىنشرهویمكن)،links(إلكترونیةروابطباستخدامالملفمكوناتبینالتنقلویتمتقدیمیة،عروضاأوبیانیة

)149ص،2011(قطیط،".CDمدمجةأسطوانةعلىأواإلنترنتشبكة

الفصل الثاني:

اإلطار النظري والدراسات السابقة

مقدمة:

والتمیز، وھذا یستدعي بالضرورة تطویر أسالیبتشدد األبحاث التربویة على حاجة التعلیم إلى تحقیق الجودة

الطالب المعرفیة والمھاریة والوجدانیة، وذلك لتخریجالتقویم بحیث تحقق النمو الشامل للطالب وتراعي مھارات

,Barrett(باریتتذكركماشخصیتھ،جوانبجمیعفيالمتكاملالطالب اإللكترونياإلنجازملفأن)2000

الطالب.أحد االبتكارات في أسالیب التقویم الحدیثة البدیلة لنشاطات

تعریف ملف اإلنجاز اإللكتروني:

بأنھ:)36ص،2005(محمدعّرفھحیثالتعریفاتمنالعدیدظھرت

من دروس ومحاضرات ومشاریع وتمارین، في مقرر"سجل أو حافظة لتجمیع أفضل األعمال المتمیزة للمتعلم

من نصوص وأصوات ومشاھد فیدیو، وصوردراسي ما، وُیعتمد في عرض ھذه األعمال على الوسائط المتعددة

مكونات الملف باستخدام روابط، ویمكن نشره على شبكةثابتة ورسومات بیانیة وعروض تقدیمیة، ویتم التنقل بین

على استخدام المعارف وتطبیقھا في مواقف حقیقیة".اإلنترنت أو على أسطوانات مدمجة، وھي تظھر قدرة المتعلم

,Sandra&Hay(وھايساندراُتعّرفھكما بأنھ:)2003

وتقییم مدى التزام الطالب بھذه البرامج، كما یمثل"أدوات تقییمیة تتضمن تحدید مستویات البرامج األكادیمیة،

).p33(األكادیمي"والتحضیرالنتائجعلىالقائمالتعلیمفيالطالبتعلمإلثباتطریقةبدوره

بأنھ:)2003(جابرعّرفھوقد
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وقدما،موضوعحولالمتعلمأفكارأوومھاراتألعمالھادفوتجمیعتوثیقعلىیحتويملفعن"عبارة

)2(صعلیھا".التدریبمرحلةفيزالماالتيالمھاراتبعضأوالمتعلم،أعمالألفضلتوثیقعلىیحتوي

بأنھ:)2008(یوسففادیةُتعّرفھكما

إشراف المعلم سواء داخل المدرسة أو خارجھا، لیقدم"تجمیع ھادف ومنظم لما یقوم بھ التلمیذ من أعمال تحت

بحیث یعطي الفرصة لمعلمھ أن یفحصھ ویرى مدى تقدمھصورة واقعیة ومتكاملة عن أدائھ طوال العام الدراسي،

).197(صمختلفة".زمنیةفتراتعلى

تصنیفات ملف اإلنجاز اإللكتروني:

,Mary&Wolf(وولفوماري)؛2007(شاھینسعادصنفت ھيأصنافثالثإلىاإلنجازملف)1998

األكثر شیوعا:

ملف للتعلیم:●

وھذا النوع من الملفات یوضح مستوى تحصیل الطالب التعلیمي.

ملف للتقویم:

من المقررات المختلفة. ملف للتوظیف:یستخدم لتقویم أداء الطالب في مقرر ما، أو في مجموعة

فیھ عرض خبرات الطالب ومؤھالتھ العلمیة.یوفر معلومات عن الفرد عندما یتقدم لطلب وظیفة، ویتم

مزایا ملف اإلنجاز اإللكتروني:

):2005(عرفانذكرھاكماأبرزھاالمزایامنبالعدیداإللكترونياإلنجازملفیتمیز

الشمولیة في القیاس:-1

والوجدانیة واالجتماعیة.فھي تقیس الطالب في جمیع الجوانب المعرفیة والمھاریة

االستمراریة:-2

للمدرسة حتى بعد تخرجھ.حیث تستمر مع الطالب في جمیع مراحل حیاتھ، قبل دخولھ

التعاون:-3

والمشرفین والمرشدین وزمالء الدراسة.حیث یمكن للجمیع المشاركة في إعداد أو تقویمھ من المعلمین
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التشخیص:-4

ونقاط القوة ویعززھا.حیث یشخص المعلم ملف الطالب ویوضح نقاط الضعف ویعالجھا

المرونة في التقویم:-5

فترة زمنیة.حیث یمكن استخدامھا في تقییم جانب أو أكثر، وعلى أي

الواقعیة:-6

وجوانب شخصیتھ.یحتوي على دلیل متكامل ومادي عن أداء المتعلم ومھاراتھ

اكتشاف الذات:-7

نفسھ واكتشاف ذاتھ.فمن خالل ملف اإلنجاز اإللكتروني یستطیع المتعلم تقییم

:أھمیة ملف اإلنجاز اإللكتروني

لكلقیمةأداةللطلبةاإلنجازأعمالملفاتُتعتبرحیثاإللكترونياإلنجازملفأھمیةعلى)2011(قطیطیؤكد

من عملیات:

التعلم●

التعلیم●

التقویم.●

أھداف ملف اإلنجاز اإللكتروني:

یلي:كمااإلنجازلملفاألھدافمنالعدید)1428(جاللةأبویوضح

المختلفة.الموادفيوتقدمھالطالبنموتقویمللمعلمیتیح-١

المختلفة.السنواتخاللالطالببمستوىأكثردرایةللمعلمینیوفر-٢

التعلیمیة.البرامجتقویمعلىوالمشرفینالمعلمینیساعد-٣

التقویم.عملیةفيالمعلمینمعللطالبالفعالةالمشاركةیوفر-٤
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الطالب.أعمالعنأكبربفعالیةالتواصلوالمعلمینلآلباءیتیح-٥

متطلبات إنشاء ملف اإلنجاز اإللكتروني:

)Abrenica,2007(أبرنیكاویذكرإلكترونيإنجازملفإلنشاءالالزمةوالبرامجاألجھزةبعضتوفرمنالبد

أھم متطلبات إنشاء ملف اإلنجاز اإللكتروني كالتالي:

جھاز حاسب آلي یحتوي على ذاكرة تخزین عالیة نسبیا.-1

والوثائق.الصورنسخفيمنھلالستفادةوذلك)Scanner(ضوئيماسحجھاز-2

والمختبرات.كامیرا رقمیة لیتمكن الطالب من التقاط الصور في الرحالت-3

Powerمثل,المتعددةالوسائطبرامج-4 Point.

محتویات ملف اإلنجاز اإللكتروني:

والتي حققھا خالل سنوات دراستھ، وقد یرفق معھایحتوي ملف اإلنجاز اإللكتروني على أبرز إنجازات الطالب

اإلنجاز:ملفمكونات)2009(طوالبةویذكرالوثائق،منمجموعة

السیرة الذاتیة.-1

تأمالت للطالب.-2

الخطط الدراسیة.-3

عالقات الطالب.-4

أبرز إنجازات الطالب.-5

أبرز التطبیقات.-6

أنشطة تعلیمیة.-7

أوراق عمل.-8

:خطوات إنشاء ملف اإلنجاز اإللكتروني

یلي:كما)2007(شاھینسعادذكرتھاوقدالخطواتمنالعدیداإللكترونياإلنجازملفإعدادیتطلب

مرحلة االختیار:-1
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وفیھا یتم تحدید األھداف التعلیمیة ومحتوى الملف، وطرق عرضھ ونشره.

مرحلة التصمیم:-2

تصمیم صفحات الملف.وفیھا یختار الطالب الوسائل المناسبة، إضافة إلى كیفیة

اإلنتاج:مرحلة-3

ملفات اإلنجاز اإللكتروني مثل برنامجوفیھا یتم تجمیع محتویات الملف عن طریق برامج تسمح بإنشاء

Microsoft One Note.

العرض:مرحلة-4

وفیھا یتم عرض ملف اإلنجاز اإللكتروني على المعلمین.

مرحلة التقییم:-3

وفیھا یتم تقییم الملف ووضع التعدیالت واالقتراحات.

خیارات نشر ملف اإلنجاز اإللكتروني:

,Costantino&Lorenziو(ولورینزقسطنطینویذكر ملفلنشرشیوعااألكثرالخیارانأن)2004

أنوقبلوإیجابیاتھسلبیاتھمنھاخیارولكلواإلنترنت،)Cd(المدمجةاألسطوانةھمااإللكترونياإلنجاز

لیساعده على انتقاء خیار النشر المناسب.یختار الطالب طریقة النشر یجب أن یكون على وعي بذلك

تقویم ملف اإلنجاز اإللكتروني:

أھمھا:)2007(عالم،ذكروقدعلیھا،بناءالتقویمیتمالتيالمعاییربعضھناك

المنھج.اكتمال المعلومات الموجودة وثراءھا، وشمولھا لكل أھداف-1

عمق التفكیر والتأمل الذاتي للطالب.-2

تنوع محتویاتھ وتغطیتھا لكل موضوعات المادة الدراسیة.-3

اإلبداع في تصمیم وإعداد المحتویات.-4

عرض المحتوى بشكل جذاب باستخدام الوسائط المتعددة.-5
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وجود أدلة على میول الطالب واتجاھاتھ ونمو مواھبھ عبر فترات الزمن.-6

تقییم الطالب الذاتي ألعمالھ الموجودة.-7

:صعوبات تفعیل ملف اإلنجاز اإللكتروني

التالیین:المجالینفيالصعوباتھذهأھم)1429(الزھرانيأوردوقد

المجال األول: الصعوبات التي تواجھ الطالب:

عدم معرفة الطالب لخطوات إنشاء الملف.-1

صعوبة تجمیع الطالب لألعمال المنتقاة واختیارھا بأنفسھم.-2

تقویم بعض الطالب ألعمالھم قد ال یغطي جمیع أھداف المنھج.-3

یتمیز التقویم بالفردیة، ألن معاییر التقویم غیر محددة.-4

استخدام الطالب لمعاییر سطحیة عند اختیار الموضوعات.-5

تركیز الطالب على الجوانب اإلیجابیة في أعمالھم.-6

عدم قدرة بعض الطالب على التأمل الفكري في أعمالھم.-7

المجال الثاني: الصعوبات التي تواجھ المعلمین:

وأھمیتھ، وطریقة تقویمھ.عدم إلمام بعض المعلمین بمفھوم ملف اإلنجاز اإللكتروني،-1

اإللكتروني.وجود اتجاھات سالبة لدى المعلمین نحو ملفات اإلنجاز-2

عمل في الملف.عدم توفر وقت لدى المعلمین لكتابة التوجیھات على كل-3

قصد عند التقییم.عدم الدقة والتحیز الذي قد یقع فیھما بعض المعلمین بغیر-4

مما یصعب عملیة التطبیق.ارتفاع أعداد الطالب وازدیاد عدد الحصص المكلف بھا المعلمین-5

عدم قدرة المعلمین على التحقق من أن األعمال في الملف-6

من عمل الطالب أنفسھم.

والماسحات الضوئیة وأقراصالتكلفة المادیة، حیث یتطلب إعداده بعض األجھزة كالكامیرا-7

التخزین.

الدراسات السابقة:

Ntuli(وآخروننتوليدراسة and Others, 2009(
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ھدفت الدراسة لمعرفة فوائد ملفات اإلنجاز اإللكترونیة للمعلمین المرشحین للتعلیم في مرحلة ریاض األطفال،

النوعي ھو األسلوب الذي استخدمھ الباحث في ھذهوالتحدیات التي تواجھھم عند استخدامھا ، وقد كان األسلوب

ملفات اإلنجاز اإللكترونیة مفید جدا، وأن ھذه الملفاتالدراسة، وقد توصل إلى نتائج ومن أھمھا: أن استخدام

إلیھا عند الحاجة.تعطي مساحة كافیة لحفظ األعمال المدرسیة مما یسھل الوصول

(Akcil and Arap,2009وأرابآكسیلدراسة)

عملیات التعلم التي تحتوي على ملفات اإلنجاز اإللكترونیة،ھدفت ھذه الدراسة لمعرفة آراء طالب كلیة التربیة في

كلیةطالبمنطالبا)363(تحتويالدراسةعینةوكانتالوصفي،المنھجالدراسةھذهفيالباحثاناستخدموقد

اإلنجازملفاتاستخدامنحوإیجابیةالدراسةعینةآراءجاءتوقدم،2009-2008الجامعيللعامالتربیة

اإللكترونیة خاصة في الجوانب المھاریة.

):2010(الدسوقيووفاءالشریفإیماندراسة

على استراتیجیات التعلم المنظم ذاتیا وجوانبھدفت للتعرف على أثر البناء المتنامي لملف اإلنجاز اإللكتروني

إعدادشعبةالرابعةالفرقةطالبمنطالبا)30(منالدراسةعینةتكونتوقدالنوعیة،التربیةكلیةطالبتعلم

ملفمقیاس استراتیجیات التعلم المنظم ذاتیا، وبطاقة تقییممعلم الحاسب اآللي، ولتحقیق أھداف الدراسة تم إعداد

نحو ملف اإلنجاز اإللكتروني، وقد أظھرت نتائج ھذهاإلنجاز اإللكتروني، باإلضافة إلى مقیاس اتجاه الطالب

طبقا لبطاقة تقییم ملف اإلنجاز اإللكتروني والقیمةالدراسة عن وجود فرق دال إحصائیا بین درجات عینة الدراسة

درجةالدراسةمجموعةبلوغیعنيمماللبطاقة)الكلیةالدرجةمن%80تساويوالتياإلتقان(درجةالمختبرة

اإلتقان في إعداد ملف اإلنجاز اإللكتروني.

)2011(شاكردراسة

على تحصیل الطالب لوحدة مصادر التعلم اإللكترونیة.ھدفت للتعرف على أثر استخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونیة

متطور، وتحدید معاییر ومواصفات النموذج المقترحوقد تناولت أھمیة ملف اإلنجاز اإللكتروني كأسلوب تقویم

تمالتعلم،مصادرلدبلومالدارسینمنطالبا)44(منالدراسةعینةتكونتوقداإللكترونیة،اإلنجازلملفات

عدةإلىالتوصلمنالباحثتمكنوقدطالبا،)22(علىمجموعةكلتحتويبالتساويمجموعتینعلىتوزیعھم
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معاییر مرتبطة بالجانب الفني في تصمیم ملفات اإلنجاز اإللكترونیة، ومن خالل نتائج الدراسة تفوق نموذج ملفات

المعمول بھا في جامعة الباحة.اإلنجاز اإللكترونیة المقترح في الدراسة على نظیرتھا

Chang(وووتشانغدراسة and Wu, 2012(

من خالل استخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونیة،اھتمت بمعرفة مدى موثوقیة ومصداقیة تقویم المعلمین للطالب

أسبوعا)12(الدراسةفترةوكانتعشرة،الحادیةالمرحلةطالبمنطالبا)72(منالدراسةعینةوتكونت

أعمالھموإضافةبھمالخاصةاإللكترونیةاإلنجازملفاتبإنشاءخاللھاالطالبقامأسبوعیا،ساعات)3(بمعدل

في ملف اإلنجاز اإللكتروني، وأوضحت نتائج الدراسة أنفیھا، وتقویم بعضھم لبعض، وتقویم المعلمین ألعمالھم

مقبولة من المصداقیة والموثوقیة، كما أن النتائج التيالتقویم باستخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونیة حقق معدالت

تطابق بنسبة كبیرة مع معدالتھم في اختبارات نھایةحققھا الطالب باستخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونیة أظھرت

العام.

)2012(أبومطلقھناءدراسة

لتنمیة بعض الكفایات التدریسیة لدى الطالباتھدفت للتعرف على فاعلیة استخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني

الباحثة المنھج شبھ التجریبي حیث تم اختیار عینةالمعلمات بكلیة التربیة في جامعة األقصى بغزة، وقد اتبعت

بطاقةإعدادتمالدراسةأھدافولتحقیقمعلمة،طالبة)30(عددھموالبالغالطبقیةالعشوائیةبالطریقةالدراسة

اإللكتروني، ودلیل الطالبة المعلمة إلعداد ملف اإلنجازمالحظة الكفایات التدریسیة، وبطاقة تقییم ملف اإلنجاز

ملف اإلنجاز اإللكتروني في الجامعات الفلسطینیة لزیادةاإللكتروني، وقد أظھرت نتائج الدراسة أھمیة استخدام

خبرات الطالب المختلفة.

Okeeffe(ودونليأوكیفيدراسة and Donnelly, 2013(

اإللكترونیة قیمة لتعلم الطالب في سیاق التحدیات المھنیةھدفت ھذه الدراسة لمعرفة ما إذا أضافت ملفات اإلنجاز

اإلنجازإیرلندا، من خالل دراسة حالة من التكامل بین ملفاتالمعاصرة التي تواجھ المتعلمین في التعلیم العالي في

اإللكتروني
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وما تضیفھ للتعلم اإلبداعي.

التعلیمتطبیقاتفيالمحاضرینمنللماجستیراألولىالسنةطالبمنطالبا)14(منالدراسةھذهتكونتوقد

في التطویر في مجاالت التعلیم اإللكتروني،اإللكتروني، والمدربین في القطاع الخاص، والخبراء االستشاریین

مع الطالب، باإلضافة للمقابالت التي قاما بھا مع بعضوقد جمع الباحثان المعلومات من خالل جلسات المناقشة

اإللكترونیة أثر إیجابي في تسھیل عملیة النمو المستمرأفراد العینة، وجاءت آراء الطالب أن لملفات اإلنجاز

لھم علىالمستمر والتغذیة الراجعة التي تقدم لھم كانت محفزةوالتعلم لدیھم، كما ذكروا أن المواعید النھائیة للتقویم

في تطویر ملفات اإلنجاز اإللكترونیة وتدریبھمإنجاز أعمالھم، ومن توصیات ھذه  الدراسة ضرورة دعم الطالب

علیھا.

)2014(الشمیمريآالءدراسة

في تنمیة التحصیل الدراسي لدى طالبات كلیةھدفت للتعرف على فاعلیة استخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني

التربیة، وقد استخدمت الباحثة المنھج (شبھ التجریبي).

التجریبیةالمجموعةبین)0.05(مستوىعندإحصائیةدالئلذاتفروقتوجدالأنھإلىالباحثةتوصلتوقد

للمقیاس جاءت آراء عینة الدراسة نحو التعامل معوالمجموعة الضابطة لالختبار التحصیلي في الدرجة الكلیة

الموقع اإللكتروني لملفات اإلنجاز بدرجة مرتفعة.

التعلیق على الدراسات السابقة:

اإللكترونیة.أكدت الدراسات على أھمیة التقویم باستخدام ملفات اإلنجاز●

بین أھمیتھ في تنمیة المھاراتتنوعت الدراسات في أھدافھا في دراسة ملف اإلنجاز اإللكتروني●

الدراسات اھتمت باستخدامھ ضمن مقرراتالتدریسیة، وقیاس أثره على التحصیل العلمي، كما أن بعض

للتقویم.دراسیة، بینما اھتمت دراسات أخرى باستخدامھ كأداة بدیلة

تجریبي والمنھج التجریبي والمنھج النوعي.تنوعت المناھج المتبعة حیث شملت المنھج الوصفي والشبھ●

واالختبار التحصیلي واختبارات التفكیرتنوعت األدوات المستخدمة بین بطاقة المالحظة واالستبانة●

ومقیاس االتجاه واختبارات األداء.
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الفصل الثالث:

إجراءات البحث

منھج البحث:

الوصفي مناسب لطبیعة ھذا البحث، وقد بینت دراسةاستخدمت الباحثة في ھذا البحث المنھج الوصفي والمنھج

الظاھرة"وصفإلى:یھدفالوصفيالمنھجأن)2004،العمرمذھب؛آلالعامري؛القحطاني؛(

أو التقییم والمقارنات، أو التعرف على ما یعملھالمدروسة، أو تحدید المشكلة أو تبریر الظروف والممارسات،

).205"(صالمستقبلیةالخططلوضعالمماثلةالحاالتمعالتعاملفياآلخرون

مجتمع البحث:

معلمة.)2499(اإلجماليعددھمویبلغالسعودیةالعربیةالمملكةفيالریاضغربفيالمعلمات

عینة البحث:

علىاستبانة)110(عددتوزیعتموقدللدراسة،كعینة(المعلمات)المجتمعمنجزءعلىالباحثةاعتمدت

للتحلیل.صالحوجمیعھااستبانة،)110(المستردةاالستباناتعددوكانالمعلمات،

خصائص عینة البحث:

سنوات الخدمة، عدد الدورات، إعدادھم لملفاتتتمیز عینة البحث بخصائص مختلفة بحسب المتغیرات (المؤھل،

إنجاز إلكترونیة)، كما في الجدول التالي:

المؤھل.حیثمنالبحثعینةوصف)1(رقمجدول
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النسبة %التكرارالمؤھل

8980.9بكالوریوس

2119.1دراسات علیا

110100.0المجموع

الخدمة.سنواتحیثمنالبحثعینةوصف)2(رقمجدول

النسبة %التكرارسنوات الخدمة

53531.8إلىسنھمن

102825.5إلى5من

151412.7إلى11من

3330.0فأكثر16

110100.0المجموع

التدریبیة.الدوراتعددحیثمنالبحثعینةوصف)3(رقمجدول

النسبة %التكرارالدورات التدریبیة
43.6ال یوجد

87.3دورة واحدة
98.2دورتان

8980.9ثالث فأكثر
110100.0المجموع

إلكتروني.إنجازلملفإعدادھمحیثمنالبحثعینةوصف)4(جدول

النسبة %التكرارھل سبق إنجاز ملف

2825.5نعم

8274ال
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110100.0المجموع

أداة البحث:

اعتمدت الباحثة في جمع بیانات البحث على االستبانة المغلقة.

تصمیم أداة البحث:

وقدالسابقة،والدراساتالبحثموضوعحولالمراجعمنالعدیدعلىاالطالعبعد)1(ملحقاالستبانةتصمیمتم

مجال واسع لإلجابة بدقة.اعتمدت الباحثة على مقیاس لیكرت الخماسي وذلك لمنح العینة

صدق أداة البحث

تم حساب صدق أداة البحث من خالل:.

الصدق الداخلي (آراء المّحكمین):-1

من المحكمین من أعضاء ھیئة التدریس بكلیات التربیةبعد االنتھاء من تصمیم االستبانة تم عرضھا على مجموعة

حیث الصدق الظاھري، باإلضافة إلى صدق المحتوى،في بعض الجامعات السعودیة، لتحكیم فقرات االستبانة من

ومناسبة الفقرات لموضوع البحث، وتحقیقھا ألھداف البحث.

ب-صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة:

صدق االتساق الداخليقامت الباحثة بالتأكد منالنھائیة،بعد االنتھاء من إعداد االستبانة في صورتھا

خارجالبحثمجتمعمنمعلمة)28(منتتكوناستطالعیةعینةعلىتطبیقھاخاللمناالستبانة،فقراتلجمیع

والدرجة الكلیة للبعد الذي تنتمي لھ، ویعبر االتساقالعینة، ثم تم حساب معامل االرتباط بیرسون بین كل عبارة

یوضح الجدول التالي:الداخلي عن درجة كل عبارة في المجال الذي تنتمي لھ كما

إلیھالمنتمیةللمجالالكلیةبالدرجةالفقراتارتباطمعامالت)5(رقمجدول

معامل االرتباطالفقرةمعامل االرتباطالفقرةالمجال

**70.874**10.931المجال األول:
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دور ملف اإلنجاز

اإللكتروني في تحسین

التعلیم

20.948**80.946**

30.905**90.931**

40.791**100.939**

50.938**110.907**

60.800**120.896**

المجال الثاني:

استخدام ملف اإلنجاز

اإللكتروني في التعلیم

130.889**170.785**

140.775**180.901**

150.842**190.874**

160.865**200.943**

المجال الثالث:

المعوقات التي تحول دون

تطبیق ملف اإلنجاز

اإللكتروني

210.507**250.722**

220.592**260.630**

230.656**270.745**

240.710**280.671**

.a=0.01داللةمستوىعنداحصائیةداللةلھاالرتباط**معامل

للمجالالمجموعمععبارةكلدرجةبینبیرسونارتباطمعاملقیمأن)5(رقمالجدولمنیتضح

الذي تنتمي لھ جاءت كالتالي:

).0.948-0.791(بینمحصورةاألول:المجال

).0.943-0.775(بینمحصورةالثاني:المجال

).0.745-0.507(بینمحصورةالثالث:المجال

ودالةموجبةكانتإلیھالمنتمیةللمجالالكلیةوالدرجةفقرةكلبیناالرتباطمعامالتجمیعأنیدلوھذا

).0.01(مستوىعندإحصائیا

صادقةكانتاالستبانةفقراتجمیعأنكمالھاتنتميالتيالمجاالتمعاالستبانةعباراتاتساقعلىیدلوھذا

وتقیس الھدف الذي وضعت من أجلھ.
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ثبات أداة البحث

تطبیق ھذه األداة على عینة استطالعیة تتكون منتم التحقق من ثبات أداة البحث (االستبانة) وذلك عن طریق

االستبانةمجاالتلجمیعالداخلياالتساقثباتعلىالتعرفتمثمالعینة،خارجالبحثمجتمعمنمعلمة)28(

اإلحصائیة، كما یوضح الجدول التالي:بحساب معامل (ألفا كرونباخ) وذلك عن طریق برنامج الحزمة

االستبانةلمجاالتالثباتمعامالتقیم)6(رقمجدول

معامل ألفا كرونباخالمجال

0.796التعلیمالمجال األول: دور ملف اإلنجاز اإللكتروني في تحسین

0.865المجال الثاني: استخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني في التعلیم

0.791اإللكترونيالمجال الثالث: الصعوبات التي تحول دون تطبیق ملف اإلنجاز

مرتفعة،قیموھياالستبانة،لمجاالتكرونباخألفامعامالتقیم)6(رقمالجدولیبین

كما یتضح أنھا صالحة للتطبیق، وإمكانیة االعتماد علىمما یطمئن إلى أن االستبانة تتمتع بقدر مرتفع من الثبات،

ثم تمالمستردة من العینة االستطالعیة إلى الحاسب اآللي،نتائجھا والوثوق بھا، حیث تم إدخال بیانات االستبانات

تمثماالستبانة،وثباتصدقمنالباحثةفتأكدت،SPSSبرنامجباستخداموالثباتالصدقمعامالتحساب

الحاسب اآللي، ثم تم الحصول على نتائج البحث وذلكإدخال بیانات االستبانات المستردة من عینة الدراسة إلى

.SPSSبرنامجباستخدام

إجراءات تطبیق األداة:

إكمال اإلجراءات الالزمة وتوزیعھا، ثم تفریغ االستبانات،بعد أن تم التأكد من صالحیة أداة البحث للتطبیق، تم

).SPSS(االجتماعیةللعلومالضوئیةالحزمةبرنامجباستخداماإلحصائيالتحلیلإجراءثمومن

أسالیب المعالجة اإلحصائیة:

استخدمت الباحثةإضافة إلى ماسبق استخدامھ من أجل ضبط أداة البحث، فقد
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تطبیقمنالناتجةالبیاناتلتحلیل)SPSS(االجتماعیةللعلوماإلحصائیةالحزمبرنامجالبحثأھدافلتحقیق

األداة على العینة كما یلي:

التكرارات والنسب المئویة لوصف خصائص عینة الدراسة.▪

منفقرةكلعلىالعینةأفراداستجاباتعلىللتعرفالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطات▪

فقرات االستبانة.

Pearson(بیرسونارتباطمعامل▪ Correlation(لالستبانة.الداخلياالتساقصدقمنللتحقق

Cronbach's(كرونباخألفامعامل▪ Alpha(االستبانةثباتمنللتحقق

Mann-Whitney(اختبار"مانویتني"▪ U(مستقلتین.مجموعتینبینالفروقداللةلمعرفة

مجموعتینمنأكثربینالفروقداللةلمعرفة)Kruskal-Walls(ویلز""كروسكالاختبار▪

مستقلتین.

الفصل الرابع

نتائج الدراسة عرضھا وتفسیرھا ومناقشتھا

مناقشة نتائج إجابة السؤال األول وتفسیرھا:

اإللكتروني  في تحسین عملیة التعلیم من وجھة نظرالنتائج المتعلقة بالسؤال األول: مادور ملف اإلنجاز

المعلمات؟
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ولإلجابة على ھذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والترتیب لدرجات موافقة أفراد

العینة على الفقرات المتعلقة بدور ملف اإلنجاز اإللكتروني في تحسین عملیة التعلیم، وجاءت النتائج كما في

):7(رقملجدو
)7(رقمجدول

لدرجات موافقة أفراد العینةعلى الفقرات المتعلقة بدورالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والترتیب

ملف اإلنجاز اإللكتروني  في تحسین عملیة التعلیم

المتوسطالفقرةالرقم
الحسابي

االنحراف
المعیاري

درجة
الموافقة

الترتیب

یساعد ملف اإلنجاز اإللكتروني على توثیق الخبرات5
التعلیمیة للطالب.

1كبیرة4.150.921

یشجع ملف اإلنجاز اإللكتروني الطالب على البحث عن11
المعلومات من مصادر مختلفة.

2كبیرة4.080.836

یوفر ملف اإلنجاز اإللكتروني للمعلمات معرفة أكثر6
بمستوى التلمیذ خالل السنوات المختلفة.

3كبیرة3.951.026

یساعد ملف اإلنجاز اإللكتروني على تبادل الخبرات بین12
المتعلمین.

4كبیرة3.930.926

5كبیرة3.850.947یعزز ملف اإلنجاز اإللكتروني النمو المھني للطالب.2
6كبیرة3.821.042یعزز ملف اإلنجاز اإللكتروني من ثقة الطالب بأنفسھم.3
یساعد ملف اإلنجاز اإللكتروني على التعلم الذاتي9

للطالب.
7كبیرة3.821.015

یتیح ملف اإلنجاز اإللكتروني للمعلمة تقویم تقدم4
الطالب.

8كبیرة3.791.015

یساعد ملف اإلنجاز اإللكتروني على التواصل الفعال مع7
أولیاء األمور.

9كبیرة3.761.062

یستخدم ملف اإلنجاز اإللكتروني لتحقیق األھداف8
التعلیمیة للمادة.

10كبیرة3.710.980

یساعد ملف اإلنجاز اإللكتروني على تحفیز الطالب10
على المشاركة الفعالة أثناء التعلم داخل الفصل.

11كبیرة3.711.052

یساعد ملف اإلنجاز اإللكتروني على تنمیة مھارات1
الطالب المعرفیة في المواد المختلفة.

12كبیرة3.661.007

كبیرة3.850.810المجموع
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بدورالمتعلقةالفقراتعلىالعینةأفرادموافقةلدرجاتالحسابیةالمتوسطاتأن)7(رقمالجدولیبین

موافقةبدرجاتوجمیعھا)4.15–3.66(بینقیمھاتراوحتالتعلیمعملیةتحسینفياإللكترونياإلنجازملف

للطالب)علىالتعلیمیةالخبراتتوثیقعلىاإللكترونياإلنجازملف(یساعد)5(الفقرةحصلتحیثكبیرة،

تنمیةعلىاإللكترونياإلنجازملف(یساعد)1(الفقرةحصلتبینما)،4.15وقیمتھ(حسابيمتوسطأعلى

).3.66(وقیمتھحسابيمتوسطأقلعلىالمختلفة)الموادفيالمعرفیةالطالبمھارات

موافقةودرجة)3.85(قیمتھحسابيمتوسطعلىالفقراتإجماليحصول)7(رقمالجدولیبینكما

في تحسین عملیة التعلیم من وجھة نظر المعلمات.كبیرة، وھذا یدل على دور ملف اإلنجاز اإللكتروني  الكبیر

علىالعینةأفراداستجاباتمتوسطاتعلىللداللة)8(رقمجدولفيالتاليالتدریجاستخدامتمحیث

درجة الموافقة:

)8(رقمجدول

العینة على درجة الموافقةالتدریج المستخدم للداللة على متوسطات استجابات أفراد

درجة الموافقةالمتوسط الحسابي

قلیلة جدا1.80مناقل

قلیلة2.59–1.80

متوسطة3.39–2.60

كبیرة4.19–3.40

كبیرة جدافوقفما4.20

مناقشة نتائج إجابة السؤال الثاني وتفسیرھا

اإلنجاز اإللكتروني  في عملیة التعلیم؟النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ما درجة تطبیق ملف

واالنحرافات المعیاریة والترتیب لدرجات موافقةولإلجابة على ھذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة

اإلنجاز اإللكتروني  في عملیة التعلیم، وكانت النتائجأفراد العینة على الفقرات المتعلقة بدرجة تطبیق ملف

):9(رقمجدولفيكما

)9(رقمجدول
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المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والترتیب لدرجات موافقة أفراد العینة

في عملیة التعلیمعلى الفقرات المتعلقة بدرجة تطبیق ملف اإلنجاز اإللكتروني

المتوسطالفقرةالرقم

الحسابي

االنحراف

المعیاري

درجة

الموافقة

الترتیب

یستفید الطالب من التغذیة الراجعة في تنمیة19

مھاراتھم.

1كبیرة3.890.881

یساعد ملف اإلنجاز اإللكتروني المعلمات على تقویم20

البرامج التعلیمیة.

2كبیرة3.800.907

یستخدم ملف اإلنجاز اإللكتروني لتحقیق أھداف13

محددة.

3كبیرة3.520.984

یتم تقییم الطالب في ملف اإلنجاز اإللكتروني بعد كل17

مرحلة یتم إنجازھا.

4كبیرة3.500.936

5متوسطة3.380.931یشمل ملف اإلنجاز اإللكتروني جمیع مھارات المادة.15

ینظم الطالب أعمالھم في كل مادة في ملف إنجاز18

إلكتروني خاص.

6متوسطة3.351.112

7متوسطة3.011.118یعرف الطالب خطوات إنشاء ملف إنجاز إلكتروني.14

یستخدم الطالب ملف اإلنجاز اإللكتروني بطریقة16

صحیحة.

8متوسطة2.980.921

كبیرة3.430.671المجموع

تطبیقبدرجةالمتعلقةالفقراتعلىالعینةأفرادموافقةلدرجاتالحسابیةالمتوسطاتأن)9(رقمالجدولیبین

،19(الفقراتحصلتحیث)،3.89–2.98(بینقیمھاتراوحتالتعلیمعملیةفياإللكترونياإلنجازملف

تنمیةفيالراجعةالتغذیةمنالطالب(یستفید)19(الفقرةأعالھاكانكبیرةموافقةدرجاتعلى)20،13،17

درجاتعلىالفقراتباقيحصلتبینما)،3.89(وقیمتھحسابيمتوسطأعلىعلىحصلتحیثمھاراتھم)

حصلتحیثصحیحة)بطریقةاإللكترونياإلنجازملفالطالب(یستخدم)16(الفقرةأدناھاكانمتوسطةموافقة

).2.98(وقیمتھحسابيمتوسطأقلعلى
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موافقةودرجة)3.43(قیمتھحسابيمتوسطعلىالفقراتإجماليحصول)9(رقمالجدولیبینكما

في عملیة التعلیم كانت بدرجة كبیرة.كبیرة، وھذا یدل على أن درجة تطبیق ملف اإلنجاز اإللكتروني

مناقشة نتائج إجابة السؤال الثالث وتفسیرھا:

تحول دون تطبیق ملف اإلنجاز اإللكتروني بفعالیة لتحسینالنتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: ما الصعوبات التي

عملیة التعلیم من وجھة نظر المعلمات؟

لدرجاتوالترتیبالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطاتحسابتمالسؤالھذاعلىولإلجابة

بفعالیةاإللكترونياإلنجازملفتطبیقدونتحولالتيبالصعوباتالمتعلقةالفقراتعلىالعینةأفرادموافقة

):10(رقمجدولكمافيالنتائجوكانتالمعلمات،نظروجھةمنالتعلیمعملیةلتحسین

)10(رقمالجدول

لدرجات موافقة أفراد العینة على الفقرات المتعلقةالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والترتیب

بفعالیة لتحسین عملیة التعلیمبالصعوبات التي تحول دون تطبیق ملف اإلنجاز اإللكتروني

المتوسطالفقرةالرقم

الحسابي

االنحراف

المعیاري

درجة

الموافقة

الترتیب

ارتفاع معدل كثافة الفصول الدراسیة تجعل أسلوب ملف26

اإلنجاز اإللكتروني صعب التطبیق.

1كبیرة جدا4.430.818

صعوبة توفر وقت كافي لدى المعلمة لكتابة تعلیقات25

على كل عمل في ملف اإلنجاز اإللكتروني.

2كبیرة جدا4.350.829

صعوبة التحقق من أن الموضوعات الموجودة في ملف27

اإلنجاز اإللكتروني من عمل الطالب.

3كبیرة جدا4.310.832

عدم فھم بعض المعلمات لكیفیة تقویم ملف اإلنجاز24

اإللكتروني.

4كبیرة جدا4.220.709

عدم قناعة بعض أولیاء األمور بملف اإلنجاز28

اإللكتروني كأداة للتعلم أو التقویم.

5كبیرة4.140.903
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عدم معرفة الطالب لخطوات إنشاء ملف اإلنجاز21

اإللكتروني.

6كبیرة4.030.923

تركیز الطالب على المظاھر اإلیجابیة في أعمالھم22

الموجودة في ملف اإلنجاز اإللكتروني.

7كبیرة3.960.823

تقویم أعمال الطالب في ملف اإلنجاز اإللكتروني قد ال23

یغطي أھداف المنھج.

8كبیرة3.760.985

كبیرة4.150.550المجموع

المتعلقةالفقراتعلىالعینةأفرادموافقةلدرجاتالحسابیةالمتوسطاتأن)10(رقمالجدولیبین

نظروجھةمنالتعلیمعملیةلتحسینبفعالیةاإللكترونياإلنجازملفتطبیقدونتحولالتيبالصعوبات

درجاتعلى)26،25،27،24(الفقراتحصلتحیث)،4.43–3.76(بینقیمھاتراوحتالمعلمات

اإلنجازملفأسلوبتجعلالدراسیةالفصولكثافةمعدل(ارتفاع)26(الفقرةأعالھاكانجداكبیرةموافقة

الفقراتباقيحصلتبینما)،4.43(وقیمتھحسابيمتوسطأعلىعلىحصلتحیثالتطبیق)صعباإللكتروني

یغطيالقداإللكترونياإلنجازملففيالطالبأعمال(تقویم)23(الفقرةأدناھاكانكبیرةموافقةدرجاتعلى

).3.76(وقیمتھحسابيمتوسطأقلعلىحصلتحیثالمنھج)أھداف

كبیرة،موافقةودرجة)4.15(قیمتھحسابيمتوسطعلىالفقراتإجماليحصول)10(رقمالجدولیبینكما

بفعالیةاإللكترونياإلنجازملفتطبیقدونتحولالتيالصعوباتتمثلالفقراتھذهجمیعأنعلىیدلوھذا

لتحسین عملیة التعلیم من وجھة نظر المعلمات وبدرجة كبیرة.

مناقشة نتائج إجابة السؤال الرابع وتفسیرھا

بین)a≤0.05(الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتوجدھلالرابع:بالسؤالالمتعلقةالنتائج

ملف اإلنجاز اإللكتروني  ودوره في تحسین عملیةاستجابات أفراد عینة الدراسة (المعلمات) حول واقع استخدام

سنوات الخبرة، الدورات التدریبیة حول ملف اإلنجازالتعلیم، بحسب المتغیرات التالیة: (المؤھل التعلیمي،

اإللكتروني، سبق إعداده لملف إنجاز إلكتروني).

حسب المؤھل التعلیمي:
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Mann-Whitney(ویتني""ماناختباراستخدامتمالسؤالھذاعلىولإلجابة U(داللةلمعرفة

التعلیمعملیةتحسینفيودورهاإللكترونياإلنجازملفاستخدامواقعحولالعینةأفراداستجاباتفيالفروق

):11(رقمجدولفيكماالنتائجوكانتالتعلیمي،المؤھللمتغیرتبعا

)11(رقمجدول

أفراد العینةنتائج اختبار "مان ویتني" لمعرفة داللة الفروق في استجابات

تحسین عملیة التعلیم تبعا لمتغیر المؤھل التعلیميحول واقع استخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني  ودوره في

المؤھلالمجال

التعلیمي

متوسطالعدد

الرتب

مستوىقیمة  زمجموع الرتب

الداللة

دور ملف اإلنجاز

اإللكتروني في تحسین عملیة

التعلیم

3.3100.001-8950.624505.00بكالوریوس

  2176.191600.00دراسات علیا

درجة تطبیق ملف اإلنجاز

اإللكتروني

0.9070.364-8954.164820.50بكالوریوس

  2161.171284.50دراسات علیا

الصعوبات التي تحول دون

تطبیق ملف اإلنجاز

اإللكتروني

0.0650.948-8955.404931.00بكالوریوس

  2155.901174.00دراسات علیا

في)0.05(منأقلداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقوجود)11(الجدولمنیتضح

التعلیميالمؤھللمتغیرتعزىالتعلیمعملیةتحسینفياإللكترونياإلنجازملفدورحولالعینةأفراداستجابات

في)0.05(منأقلداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتوجدلمبینماالعلیا،الدراساتولصالح

المؤھل التعلیمي.استجابات أفراد العینة حول المجاالت األخرى تعزى لمتغیر

لملفالكبیرالدورعلىأكدواعلیادراساتعلىالحاصلینالمعلماتنظروجھاتأنعلىیدلوھذا

وجھاتتشابھتبینماالبكالوریوس،علىالحاصلینالمعلماتالتعلیممنعملیةتحسینفياإللكترونياإلنجاز

نظرھم حول المجاالت األخرى مھما اختلفت مؤھالتھم التعلیمیة.

حسب سنوات الخبرة:
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)Kruskal-Walls(ویلز""كروسكالاختباراستخدامتمالسؤالھذاعلىولإلجابة

واقع استخدام ملف اإلنجازلمعرفة داللة الفروق في استجابات أفراد العینة حول

):12(رقمجدولفيكماالنتائجوكانتالخبرة،سنواتلمتغیرتبعاالتعلیمعملیةتحسینفيودورهاإللكتروني

)12(رقمجدول

أفراد العینةنتائج اختبار كروسكال ویلز لداللة الفروق في استجابات

تحسین عملیة التعلیم تبعا لمتغیر سنوات الخبرةحول واقع استخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني  ودوره في

متوسطالعددسنوات الخبرةالمجال

الرتب

درجاتمربع كاي

الحریة

مستوى

الداللة

دور ملف اإلنجاز

اإللكتروني في تحسین

عملیة التعلیم

53552.391.38130.710إلىسنھمن

   102852.75إلى5من

   151457.07إلى11من

   3360.47فأكثر16

درجة تطبیق ملف

اإلنجاز اإللكتروني

53557.963.70730.295إلىسنھمن

   102845.88إلى5من

   151462.82إلى11من

   3357.95فأكثر16

الصعوبات التي تحول

دون تطبیق ملف

اإلنجاز اإللكتروني

53552.171.21230.750إلىسنھمن

   102854.73إلى5من

   151463.00إلى11من

   3356.50فأكثر16
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في)0.05(منأقلداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقوجودعدم)12(الجدولمنیتضح

سنواتلمتغیرتبعاالتعلیمعملیةلتحسیناإللكترونياإلنجازملفاستخدامواقعحولالعینةأفراداستجابات

جمیع المجاالت مھما اختلفت عدد سنوات خبرتھم.الخبرة، وھذا یدل على تشابھ وجھات نظر المعلمات حول

حسب الدورات التدریبیة:

داللةلمعرفة)Kruskal-Walls(ویلز""كروسكالاختباراستخدامتمالسؤالھذاعلىولإلجابة

التعلیمعملیةتحسینفيودورهاإللكترونياإلنجازملفاستخدامواقعحولالعینةأفراداستجاباتفيالفروق

):13(رقمجدولفيكماالنتائجوكانتالتدریبیة،الدوراتلمتغیرتبعا

)13(رقمجدول

أفراد العینةنتائج اختبار كروسكال ویلز لداللة الفروق في استجابات

التعلیم تبعا لمتغیر الدورات التدریبیةحول واقع استخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني  لتحسین عملیة

متوسطالعددالدورات التدریبیةالمجال

الرتب

درجاتمربع كاي

الحریة

مستوى

الداللة

دور ملف اإلنجاز

اإللكتروني في

تحسین عملیة التعلیم

452.750.55230.907ال یوجد

   854.06دورة واحدة

   962.89دورتان

   8955.01ثالث فأكثر

درجة تطبیق ملف

اإلنجاز اإللكتروني

461.3811.05530.011ال یوجد

   869.63دورة واحدة

   975.44دورتان

   8982.88ثالث فأكثر

الصعوبات التي

تحول دون تطبیق

ملف اإلنجاز

اإللكتروني

433.632.64130.450ال یوجد

   848.44دورة واحدة

   960.78دورتان

   8956.58ثالث فأكثر
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في)0.05(منأقلداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقوجود)13(الجدولمنیتضح

عددولصالحالتدریبیةالدوراتلمتغیرتعزىاإللكترونياإلنجازملفتطبیقدرجةحولالعینةأفراداستجابات

أفراداستجاباتفي)0.05(منأقلداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتوجدلمبینمااألكبر،الدورات

التدریبیة.العینة حول المجاالت األخرى تعزى لمتغیر عدد الدورات

لملفاستخدامھدرجةزادتكلماأكثرتدریبیةدوراتعلىالمعلمةحصلتكلماأنھعلىیدلوھذا

دوراتھمعددكانتمھمااألخرىالمجاالتحولالمعلماتنظروجھاتتشابھتبینمااإللكتروني،اإلنجاز

التدریبیة.

حسب سبق إعداده لملف إنجاز إلكتروني:

Mann-Whitney(ویتني""ماناختباراستخدامتمالسؤالھذاعلىولإلجابة U(داللةلمعرفة

التعلیمعملیةتحسینفيودورهاإللكترونياإلنجازملفاستخدامواقعحولالعینةأفراداستجاباتفيالفروق

النتائج كما یلي:تبعا لمتغیر سبق إعداده لملف إنجاز إلكتروني، وكانت

)14(رقمجدول

أفراد العینة حول واقعنتائج اختبار "مان ویتني" لمعرفة داللة الفروق في استجابات

التعلیم تبعا لمتغیر سبق إعداده لملف إنجازاستخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني  ودوره في تحسین عملیة

إلكتروني

متوسطالعددسبق إعدادهالمجال

الرتب

مستوىقیمة  زمجموع الرتب

الداللة

دور ملف اإلنجاز اإللكتروني

في تحسین عملیة التعلیم

1.4640.143-2863.111767.00نعم

  8252.904338.00ال

درجة تطبیق ملف اإلنجاز

اإللكتروني

2.2490.025-2867.181881.00نعم

  8251.514224.00ال

الصعوبات التي تحول دون

تطبیق ملف اإلنجاز

اإللكتروني

0.4820.630-2853.001484.00نعم

  8256.354621.00ال
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في)0.05(منأقلداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقوجود)14(الجدولمنیتضح

إنجازلملفإعدادهسبقلمتغیرتعزىاإللكترونياإلنجازملفتطبیقدرجةحولالعینةأفراداستجابات

مستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتوجدلمبینماإلكتروني،إنجازملفإعدادلھمسبقمنولصالحإلكتروني

إنجازلملفإعدادهسبقلمتغیرتعزىاألخرىالمجاالتحولالعینةأفراداستجاباتفي)0.05(منأقلداللة

إلكتروني.

اإلنجازلملفاستخداماأكثركانواإلكترونيإنجازملفإعدادلھمسبقالذینالمعلماتأنعلىیدلوھذا

المعلماتنظروجھاتتشابھتبینمااإللكتروني،اإلنجازملفإعدادلھمیسبقلمالذینالمعلماتمناإللكتروني

إلكتروني أو ال.حول المجاالت األخرى إن كان سبق إعدادھم لملف إنجاز

الفصل الخامس:

ملخص نتائج الدراسة والتوصیات والمقترحات

ملخص عام لنتائج البحث:

إلیھا البحث، حیث أظھرتفي ھذا الجزء تعرض الباحثة ملخصا للنتائج التي توصل

نتائج الدراسة مایلي:

اإللكتروني في تحسین التعلیم بدرجات موافقةجاءت استجابة أفراد عینة الدراسة حول دور ملف اإلنجاز-1

كبیرة.

اإلنجاز اإللكتروني في التعلیم بدرجةجاءت استجابة أفراد عینة الدراسة حول درجة استخدام ملف-2

كبیرة.

تحول دون تطبیق ملف اإلنجاز اإللكتروني فيجاءت استجابة أفراد عینة الدراسة حول الصعوبات التي-3

التعلیم بدرجة كبیرة.

حولدورالعینةأفراداستجاباتفي)0.05(منأقلالداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقوجود-4

لمتغیر المؤھل التعلیمي ولصالح الدراساتملف اإلنجاز اإللكتروني في تحسین عملیة التعلیم تعزى

العلیا.

30



العینةأفراداستجاباتفي)0.05(منأقلالداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقوجودعدم-5

التعلیم تبعا لمتغیر سنوات الخبرة.حول واقع استخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني  لتحسین عملیة

حولالعینةأفراداستجاباتفي)0.05(منأقلداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقوجود-6

التدریبیة ولصالح عدد الدورات األكبر.درجة تطبیق ملف اإلنجاز اإللكتروني تعزى لمتغیر الدورات

حولالعینةأفراداستجاباتفي)0.05(منأقلداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقوجود-7

إعداده لملف إنجاز إلكتروني.درجة تطبیق ملف اإلنجاز اإللكتروني تعزى لمتغیر سبق

توصیات البحث:

فإن الباحثة توصي بمافي ضوء ما توصلت إلیھ الباحثة خالل ھذا البحث من نتائج

یلي:

والمدارس في الموادضرورة استخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونیة في المعاھد-1

وتقدیم التغذیة الراجعةالتعلیمیة المختلفة وفي كافة المراحل في تقویم الطالب

لھم.

المعرفة والكفاءةاالھتمام في مؤسسات التعلیم العالي بتخریج طالب لدیھم-2

الكبرى كأحد وسائلالعالیة في إعداد ملفات اإلنجاز اإللكترونیة وبیان أھمیتھا

التقویم البدیل.

أھمیة ملفات اإلنجازإعداد وتنظیم دورات لقادة المدارس والمعلمین لتوضیح-3

اإللكترونیة في تنمیة مواھب الطالب.

اإللكتروني.تدریب جمیع المعلمین في المدارس على إعداد ملف اإلنجاز-4

التقویم للطالبضرورة ربط أھداف ومحتوى المواد بما یتناسب مع عملیة-5

باستخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونیة.
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إنشاء موقع على شبكة اإلنترنت یسمح للطالب بوضع ملفاتھم اإللكترونیة علیھ-6

من أجل تسھیل متابعة المعلمین لھم، وتوفیر التغذیة الراجعة لھم، كما أنھ یوفر

تبادل الخبرات بین المتعلمین.

اإلنجازتوعیة أولیاء أمور الطالب في المجالس الدوریة عن ملفات-7

في تنمیة مھاراتھماإللكترونیة وأھمیتھا في تقویم الطالب ودورھا الكبیر

وتطویر خبراتھم.

مقترحات الدراسة:

وذات الصلة بالموضوعسعیا من الباحثة في إثراء المیدان التربوي بالبحوث المماثلة

األساسي للبحث فإنھا تقترح إجراء دراسات مثل:

التعلیمیة.أثر استخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني في تحسین العملیة-1

التفكیر التأملي.فاعلیة استخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونیة في تنمیة-2

التعاوني.أثر استخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونیة في تعزیز التعلیم-3
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التعلیمالمجال األول: دور ملف اإلنجاز اإللكتروني في تحسین

یساعد ملف اإلنجاز اإللكتروني على1

تنمیة مھارات الطالب المعرفیة في

المواد المختلفة.

یعزز ملف اإلنجاز اإللكتروني النمو2

المھني للطالب.

یعزز ملف اإلنجاز اإللكتروني من ثقة3

الطالب بأنفسھم.

یتیح ملف اإلنجاز اإللكتروني للمعلم4

تقویم تقدم الطالب.

یساعد ملف اإلنجاز اإللكتروني على5

توثیق الخبرات التعلیمیة للطالب.

یوفر ملف اإلنجاز اإللكتروني للمعلمین6

معرفة أكثر بمستوى التلمیذ خالل

السنوات المختلفة.

یساعد ملف اإلنجاز اإللكتروني على7

التواصل الفعال مع أولیاء األمور.

یستخدم ملف اإلنجاز اإللكتروني لتحقیق8

األھداف التعلیمیة للمادة.

یساعد ملف اإلنجاز اإللكتروني على9

التعلم الذاتي للطالب.

یساعد ملف اإلنجاز اإللكتروني على10

تحفیز الطالب على المشاركة الفعالة

أثناء التعلم داخل الفصل.
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یشجع ملف اإلنجاز اإللكتروني الطالب11

على البحث عن المعلومات من مصادر

مختلفة.

یساعد ملف اإلنجاز اإللكتروني على12

تبادل الخبرات بین المتعلمین.

في التعلیمالمجال الثاني: درجة استخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني

یستخدم ملف اإلنجاز اإللكتروني لتحقیق13

أھداف محددة.

یعرف الطالب خطوات إنشاء ملف14

إنجاز إلكتروني.

یشمل ملف اإلنجاز اإللكتروني جمیع15

مھارات المادة.

یستخدم الطالب ملف اإلنجاز اإللكتروني16

بطریقة صحیحة.

یتم تقییم الطالب في ملف اإلنجاز17

اإللكتروني بعد كل مرحلة یتم إنجازھا.

ینظم الطالب أعمالھم في كل مادة في18

ملف إنجاز إلكتروني خاص.

یستفید الطالب من التغذیة الراجعة في19

تنمیة مھاراتھم.

یساعد ملف اإلنجاز اإللكتروني المعلمین20

على تقویم البرامج التعلیمیة.

اإللكترونيالمجال الثالث: المعوقات التي تحول دون تطبیق ملف اإلنجاز

عدم معرفة الطالب لخطوات إنشاء ملف21

اإلنجاز اإللكتروني.
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تركیز الطالب على المظاھر اإلیجابیة22

في أعمالھم الموجودة في ملف اإلنجاز

اإللكتروني.

تقویم أعمال الطالب في ملف اإلنجاز23

اإللكتروني قد ال یغطي أھداف المنھج.

عدم فھم بعض المعلمین لكیفیة تقویم24

ملف اإلنجاز اإللكتروني.

صعوبة توفر وقت كافي لدى المعلم25

لكتابة تعلیقات على كل عمل في ملف

اإلنجاز اإللكتروني.

ارتفاع معدل كثافة الفصول الدراسیة26

تجعل أسلوب ملف اإلنجاز اإللكتروني

صعب التطبیق.

صعوبة التحقق من أن الموضوعات27

الموجودة في ملف اإلنجاز اإللكتروني

من عمل الطالب.

عدم قناعة بعض أولیاء األمور بملف28

اإلنجاز اإللكتروني كأداة للتعلم أو

التقویم.
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