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املستخلص:
هددد ت الدراسددة إلددا التعددرى علددا عاليددة برنددامج تدددريبي ممتددرت لتنميددة مهددارات إعددداد
واستخدام ملفات االنجاز االلكترونية لدى أعضاء هيئدة التددريس بجامعدة حائدل ،ولتحميدق هدذا
الهداى تم بناء قائمة بالمعارى والمهدارات الززمدة دعدداد واسدتخدام ملدى ادنجداز ادلكتروندي
التددي يج د أن يلددم بهددا عضددو هيئددة التدددريس ،وبندداء بطاقددة مزحظددة وأخددري تحكدديم ملفددات
ادنجاز ،وتم استخدام المدنهج الوفدفي التحليلدي ،والمدنهج شدبا التجريبدي ،علدا عيندة تمثلدت
من ( )28من ادناث و( )82من الذكور ،من أعضداء هيئدة التددريس مدن جامعدة حائدل ،وبعدد
تحليل البيانات إحفائيا باستخدام برنامج احفائي تم التوفدل إلدا النتدائج التاليدة :يوجدد درق
دال إحفددائيا عنددد مسددتوى"  ",50بددين متوسددطي درجددات عينددة الدراسددة ددي المياسددين المبلددي
والبعددددي لزختبدددار التحفددديلي للجوانددد المعر يدددة لمهدددارات تفدددميم واسدددتخدام ملفدددات ادنجددداز
ادلكترونيددة ،وبطاقددة المزحظددة ،وبطاقددة تميدديم جددودة (تحكدديم) المنددتج النهددائي لفددالا الميدداس
البعدي ،بادضا ة لوجود روق بين الذكور وادنداث لفدالا الدذكور ،وعددو وجدود دروق تعدزي
لمتغير الرتبة العلمية.
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مقدمة:
يشددهد العددالم ثددورة علميددة ضددخمة وتطددو ار ملموسددا دي توظيددى المسددتحدثات التكنولوجيددة
وتمنيدددات المعلومدددات واالتفددداالت دددي شدددتا مجددداالت الحيددداة والتدددا يكدددون لهدددا تددد ثير علدددا
المجتمعات ادنسانية بجميع أبعادها السياسية واالقتفادية واالجتماعية والعملية التربوية.
و ظهدددرت علدددا السددداحة مفددداهيم مسدددتحدثا نتيجدددة هدددذإل التغيدددرات كالحكومدددة ادلكترونيدددة
والمجتمع المعلوماتا واقتفاد المعر ة ودمج التمنية والتعلم ادلكتروني وغيرها.
ويع دد الددتعلم ادلكترونددي أهددم المسددتحدثات التددا تنمددو بشددكل متسددارع كمددا أن نجاحددا دي
تحميددق أهدا ددا يعتمددد بشددكل كبيددر علددا التفاعليددة التددا تو رهددا الددتعلم الشخفدي ،حيددث يحتددا
المتعلم ي بيئة التعلم ادلكتروني المائم علا الوي إلا التفاعل مدع المعلدم وارقدران والمحتدوى
و ي طرق التعليم المختلفة أو طل المساعدة وادرشاد والتوجيا أو طدرت ارسدئلة التدا تحتدا
إلددا ادجابددة عنهددا ،وذلددب باسددتخدام أدوات التفاعددل وادتفددال التددا تو رهددا تلددب البيئددة ،ولددذلب
تسددعا معظددم دول العددالم لنشددر مثددل هددذا النددوع مددن الددتعلم دي مؤسسدداتها بشددكل عددام والتعلدديم
العالي بشكل خاص.
والتعليم العالي أداة عالدة دي تنميدة المدوى البشدرية واسدتثمارها ،لسدد احتياجدات المجتمدع
المتنوعة ومواكبة اتجاهات العفر والبيئدة االجتماعيدة وتلبيدة متطلبدات الخطدط التنمويدة ،وهدذا
مددا يتفددق مددع أهددداى نظريددة "رأس المددال البشددري" إذ أن أحددد مبادئهددا كلمددا ارتفددع المسدددتوى
التعليمي للفرد زادت إنتاجيتا ،ومن ثم زيادة ي ادنتا المومي العام(.العنمري)8552،
كما ُيعد التعلديم الجدامعي دي العفدر الدراهن إحددى دعدائم المجتمدع ارساسدية دي تحميدق
غاياتددا التددي يسددعا إليهددا ،هددو يعمددل علددا تحميددق التمدددم الحضدداري مددن خددزل بندداء االنسددان
العفري ور ع مستواإل العلمي واعداد الكفداءات المياديدة دي مختلدى المجداالت ،وارسداء أفدول
وقواعد الفكر العلمي وترسيخ الهوية الثما ية(الزبيدي.)8552 ،
ما تمثل الجامعدات الددور الريدادي دي إيجداد وتطدور المعر دة ونشدرها وتوظيفهدا دي شدتا
مجاالت الحياة خافة دي المجتمعدات المتمدمدة التدي توفدى ب نهدا مجتمعدات المعر دة ،وحيدث
ُيعد عضدو هيئدة التددريس أحدد المكوندات ارساسدية ري بنداء جدامعي ،ندا علدا مددى ت هيلدا
وقدراتا العلمية والمهنية ي أدائا للوظائى ارساسية من تدريس وبحث علمي وخدمدة مجتمدع
تتوقى المكاندة التدي تتمتدع بهدا أي مؤسسدة للتعلديم العدالي ،حيدث ازداد اهتمدام العدالم بدالتعليم
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والتعلّم الجامعي خافة ي الدول المتمدمة رسبا منها :زيدادة المعلومدات دي المدادة الواحددة
وزيادة عدد التخففات؛ والتغيرات االجتماعية التي أدت إلا زيادة أعداد الملتحمين بدا ،ونمدو

نظريات التعليم وتمنياتا التي نتج عنها طرائق جديدة ي التعليم والتعلم تنطدوي علدا قددر أكبدر
من اعتماد الطز علا أنفسهم(السبيعي.)8556 ،
ويمثل عضو هيئة التدريس اللبنة الرئيسية للجامعة  ،بما يموم با من مهام متعدددة وهدي
التعلدديم والبحددث العلمددا وخدمددة المجتمددع والبيئددة لددذا د ن الجامعددة تددولي اهتمامددا كبي د ار بب درامج
تدري أعضاء هئية التدريس أثنداء الخدمدة لر دع المسدتوى المهندي ومواكبدة التطدورات العلميدة
والتكنولوجية الحديثة بما يحمق رسالة الجامعة وأهدا ها.
ونظر للموقع المتميز الذي يحتلا عضو هيئة التدريس دي التعلديم الجدامعي والددور الدذي
ا
يضطلع با ي مجاالت البحث العلمدي والتعلديم وخدمدة المجتمدع والتنميدة والتطدوير ،ومدا يبذلدا
المسددئولون عنددا مددن جهددود لتحميددق أهدا ددا وتحسدين مسددتوى أدائددا بشددكل مسددتمر ،إال أن مددا
تبذلدا الجامعددات وحيدث إن التطددوير ال يمكدن أن يددتم إال مدن خددزل التمدويم ارفدديل (الحميمددي).
والتمددويم الحميمددي ال يتحمددق إال بتددوا ر المعددايير المحددددة الواضددحة النابعددة مددن عضددو هيئددة
التدريس ذاتيًّا.
يعد التددري ادلكتروندي بمختلدى أشدكالا نملدا نوعيدة دي العمليدة التدريبيدة ،كمدا أضدا ت
ادنترنددت للتدددري ادلكترونددي ممي دزات أخددري متعددددة  ،حيددث جعلتددا يتدديا للمتدددربين إمكانيددة
إرسدال واسددتمبال البياندات والمعلومددات بعنافدرها المختلفددة ( :النفدوص – الفيددديو  -الفددور–
ارفدوات )  ،وجعددل هددذإل العنافددر متاحددة وممكنددة لجميددع المسددتخدمين ددي أي وقددت و ددي أي
مكان .ويشير (عبد المادر 8556 ،؛ جابر )8502،إلي أن التدري ادلكتروندي عبدر ادنترندت
يتميز بجملة من السمات منها:
أ -التوافل بين عنافر التدري  :حيث يتجاوز التدري ادلكتروني عبر ادنترنت عاملي
الزمان والمكان ،إذ ال تو جد ضرورة لتواجد المدر والمتدربين ي نفس المكان والزمان
حيدث يمكدن للمتددربين التوافدل مدع المددر مدن أي مكدان و دي أي وقدت يرغبدون بدا إلكترونيددا
بسب ما تو رإل ادنترنت من خفائص ي هذا المجال
 تسهيل عملية التدري  :يو ر التدري ادلكتروني عبر ادنترنت رص تدري أكبرعدد من المتدربين.
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 تحددديث محتددوي التدددري  :حيددث يددو ر التدددري ادلكترونددي عبددر ادنترنددت إمكانيددة تحددديثالمحتوى التدريبي مع ظهور أي تطوير أو تغيير.
د -إتمددان محتددوي التدددري  :حيددث يسددما التدددري ادلكترونددي عبددر ادنترنددت للمتدددربين بتك درار
أنشدددطة التددددري حسدددبما يشددداءون دون حدددر وبمدددا يتناسددد وقددددراتهم حتدددا يتمندددوا المهدددارات
التدريبية المطلوبة.
هد د التغل علا مشكزت التدري التمليدي :أن التدري من بعد يساهم التغل علي نمص
ادمكانددات الماديددة مددن (:قاعددات التدددري  -المعامددل -اردوات  -المدواد  -الخامددات  -ارجهددزة
اآلالت) ونمددددص ادمكانددددات البشددددرية والمتمثلددددة ددددي(:قلددددة المدددددربين المتخففددددين ،والفنيددددين
المساعدين) والتباعد الجغ ار ي والمتمثل ي بعد المسا ات بين المتدربين ومدربهم.
و -تطوير المهن ومهارات كوادرها :وذلب مدن خدزل تطدوير المددرات الذاتيدة لأل دراد للتكيدى مدع
المتغي درات ددي إطددار التعلدديم والتدددري المسددتمر التددي تعددزز المدددرات الذاتيددة لأل دراد للتكيددى مددع
المستجدات عن طريق التدري والت هيل لمواجهة متطلبات سوق العمل.
ز -تحسين احتياجات المتدربين :ذلب من خدزل إتاحدة الفرفدة للمدرأة لتوسديع مدداركها وتنميدة
مهاراتها تمدي ار لظروى مسكنها والتنمل ،ور ع كفاءة الموظدى الدذي ال يسدتطيع التفدر للدراسدة
وهو علا رأس العمل أي عملية النمو المهني مستمرة.
ت -المرونة والمزءمة :حيث يساعد علا سهولة وسدرعة الوفدول للمحتويدات وارنشدطة بد ي
وقت وأي مكان ،مع إمكانية االختيار بين دورات متو رة وتتزايد باستمرار.
ط -التغذية الراجعة :حيث يو ر تغذية راجعدة وريدة عندد أداء الواجبدات واالمتحاندات والتمدارين
مع سهولة وسرعة المراجعة والتحديث والتحرير والتوزيع.
ب -مراعاة الفروق الفردية بين المتددربين :حيدث يتديا لكدل متددر أن يددرس بسدرعة أو بدبطء
كما أنا يمدم تسهيزت ،وأسالي تدريبية متنوعة تمنع الملل.
إن التددري ادلكترونددي وسدديلة عالددة ددي تددو ير الندواحي االجتماعيددة للتددري التشدداركي،
حيددث تددو ر هددذإل التكنولوجيددا اسددتراتيجيات حديثددة لتفددميم بيئددة تدددري  -ذات اعليددة -قائمددة
علا الوي  ،وتنفذ أنشطة التدري التشاركي التي تموم علا أساس التعلم التفاعلي؛ تزيدد مدن
رص التفاعزت االجتماعية وتبادل المعلومات( ،الغول.)8508 ،
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يرى الفريق البحثي أن التدري ادلكتروني عبر ادنترنت يتميز بالعديد مدن المميدزات التدي
تدعو إلي أهمية توظيى هذا ارسلو

ي التدري وذلب النا يحمدق تحسدين مسدتوى التددري ،

وتددو ير الوقددت والجهددد ،وتسددهيل العمليددة التدريبيددة ،وزيددادة أعددداد المتدددربين ،والمنا سددة ددي
التدددري  ،والددتخلص مددن عوائددق التدددري التمليديددة الم لو ددة ،السددمات للمتدددر بتك درار أنشددطة
التدري  ،وعدم ضياع رص التدري ري متدر بسب المدر ،،التغلد علدا فدعوبات السدفر
وادقامة ،ومغادرة العمل وانمطاع الدخل بسب التخلي الكامل عنا لفالا التددري  ،إضدا ة إلدي
إمكانيددة اسددتثمار مختلددى المواقددع ادلكترونيددة الموجهددة للتدددري وتحددديث المعلومددات وتطددوير
الكفايدات الكمبيوتريدة للمتددربين مدن خدزل التدددري ادلكتروندي عبدر ادنترندت وتوليدد اتجاهددات
إيجابية لديهم نحو هذإل التمنيات التكنولوجية التدريبية الحديثة( بسيوني.)8506،
ومع اهتمام تكنولوجيا التعليم واالتفال بمتابعة المستحدثات التكنولوجيدة

التدي وضدعت

بفددمات واضددا عل دي منظومددة التعل ديم ويعتبددر ملددى ادنجدداز( )E- Portfolioمددن أهددم
المسددتحدثات التكنولوجيددة التددا زاد اسددتخدامها ددي التعلدديم كونددا يوثددق ارداء التعليمددي للمعلددم
ويشددجعا علددا التفكيددر التد ملي  ،ويعددزز االتجدداإل اديجددابي لديددا نحددو المهنددة ،كمددا يعددد إحدددى
وسائل التمويم التي تساهم ي تطوير عمل عضو هيئة التدريس بالجامعة ( .حسن.)8552،
لملدى ادنجداز أكثدر مدن مسدما االسدم الددار هدو الحميبدة ادلكترونيدة ( Electronic
 ،)Portfolioكمددا تسددما الحميبددة الرقميددة ( ،)Digital Portfolioوأيضددا تسددما الحميبددة
الشبكية ( ،)Web Portfolioوملى ادنجاز هو حزمة إلكترونيدة لألعمدال تتضدمن النفدوص
والفور وعنافر الوسائط التعليمية منظمة علدا موقدع الكتروندي أو علدا أي وسديط الكتروندي
اخددر مثددل ارق دراص المدمجددة ( )CD-ROMأو ارق دراص الرقميددة (Lorenzo & ( )DVD
.)Letteson, 2005
لمددد حظددي التوجددا نحددو االنتمددال مددن اسددتخدام الحميبددة الوثائميددة الورقيددة (التمليديددة) إلددا
الحميبددة الوثائميددة ادلكترونيددة بمدددر كبيددر مددن الدددعم علددا مدددى السددنوات المليلددة الماضددية مددن
منظددور ب درامج إعددداد المعلمددين ،وذلددب رن الحميبددة الوثائميددة ادلكترونيددة تحتددوي عل دا نفددس
أنمدداط المعلومددات التددي تتضددمنها الملفددات الورقيددة التمليديددة ،ولكددن االخددتزى الرئيسددي بينهمددا
يتمثدل دي أندا يدتم تجميدع ،وتخدزين ،وادارة تلدب المعلومدات بطريمدة إلكترونيدة ( C. et al,
.)Lambert 2007
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ولخددص أيضددا العباسددي( )8500مجموعددة مددن ارهميددة والفوائددد لملددى ادنجدداز ادلكترونددي
منها:
 أداة لتجميع الخبرات ي فورة مادية وملموسة. يعد حا ظة تضمن أ ضل ارعمال أ ضل ارعمال المختارة والمنجزة من قبل المعلم أو التعلم. يعد أداة للتمويم الذاتي أو تمويم اآلخرين. أداة تعر ،النمو والتطور الموثوق بارداء والبراهين. يركز أكثر علا نجات المعلم أو المتعلم. يركز علا مجاالت متنوعة ومختلفة. يمكن من قياس مدى التمدم ي بناء المعرى التا تعلمها. يمكن من قياس المهارات الموجودة ي مواقى التعلم.وكددددل هددددذإل المميددددزات وغيرهددددا لملددددى ادنجدددداز ادلكترونددددي تجعددددل مددددن الضددددروري إمددددتزب
المعلم(عضو هيئة التدريس) لمهارات أعداد واستخدام وتفميم الملدى يحددد ( Barrett, H.
 )& Knezek D., 2008و مدن أبدرز المدداخل التدي اسدتخدمت ملدى ادنجداز ادلكتروندي
ك داة تعلم اعلة مدخل التعلم المائم علا ملى ادنجاز ،والذي يعتمد علا التعلم بخبرة التدي
ت خذ دورة حيث تبدأ عملية بناء ملى ادنجداز بدالتجميع ثدم المراجعدة ،والت مدل ،وأخيد ار الدتعلم
من خبرة إعداد الملى  .حيث أشار دراسة ) (Kocoglu, Z.,2008,P74ب ن ملى ادنجاز
ادلكترونيدة تسداعد علدا تنميدة اللتفكيدر التد ملي؛ رنهدا تدزود بطريمدة نظاميدة مسدتمرة تددعم
وتوجا تمدم المتعلم.
تتضدا أهميدة ملدى ادنجداز ادلكتروندي مدن ت كيدد العديدد مدن الدراسدات علدا ذلدب مثدل :
دراسدددة(شددداهين8552 ،؛محمدددد8550 ،؛ بسددديوني8506 ،؛ رشدددوان8506 ،؛ السدددخاوي،
 )8502حيث أكدا علا أن ملفات ادنجاز ادلكترونيدة أفدبحت تسدتخدم بكثدرة دي قيداس تمدويم
أداء المعلدم ،كمدا أن الددول المتمدمدة أفدبحت تسدتخدم ملدى ادنجداز ادلكتروندي بكثدرة باعتبدارإل
شكز من أشكال التمويم ارفيل الذي يساعد علا تحسين طرق التمويم التمليدية.
وبالتدالي د ن تفدميم واعدداد ملدى ادنجداز ادلكترونيدة ال يتطلد
,والمعلمدين

مدط مدن الطدز

حدص وتمدويم عمليدة الدتعلم ،وتحديدد طبيعدة االسدتراتيجيات المسدتخدمة دي

التعلم ،ولكنا يسم لهم أيضا بفياغة أهداى جديدة للتعلم ي المسدتمبل) ومدن خدزل المدرور
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بخطوات إعداد ملى ادنجاز ادلكتروني؛ يمكن من استخدام التمنية المتطورة علا نحدو عدال
ي تنمية وبناء المعرى(المحمدي.)8503 ،
وتعددد جامعددة حائددل مددن الجامعددات السددعودية الناشددئة ،التددي أخددذت علددا عاتمهددا تدددري
منسوبيها من الكوادر اددارية والكوادر اركاديمية وذلب لتطوير مهارات منسوبيها ،بما يسدهم
ددي تحميددق اهدددا ها االسددتراتيجية والوفددول بهددا الددا المسددتوى المهنددي التنا سددي المطلددو ،
ومددع هددذا االهتمددام د ن أعضدداء هيئددة التدددريس بالجامعددة لددم تسددتخدم ملفددات ادنجدداز الشددكل
المطلو  ،ومن هنا جاءت كرة هذا البحث.

مشكلة الدراسة:
نبعدددت مشدددكلة الدراسدددة للفريدددق الحثدددي مدددن خدددزل المزحظدددات المتعدددددة رعضددداء هيئدددة
التدددريس بالجامعدددة؛ حيددث الحظدددوا وجدددود فددعوبات دددي تميددديم المخرجددات التعليميدددة للطدددز
واعتمادها مط علا االختبدارات وأحياندا تمتدز بالمشداعر والعزقدات الشخفدية للمميمدين ،كمدا
الحدظ قفددور كبيددر لددى الطددز

ددي توثيدق أعمددالهم وأنشددطتهم ومخرجدات تعلمهددم طددول تددرة

الدراسددة ،وضددعى تكددوين خب درات متراكمددة لدددى الطددز نتيجددة التكليفددات وارنشددطة والواجبددات
المختلفة التي يموموا بها خزل الد ارسة.
كما الحظ الفريق البحثي شغى الطز بالتكنولوجيا وامتزكهم للعديد من ارجهدزة الذكيدة
(ال تددو  -ايبدداد -مددوبيزت ذكيددة ،)..-واسددتخدامهم لهددذإل ارجهددزة لتسددجيل حيدداتهم اليوميددة
سواء فور أو لمطات يديو أو كلمدات سدريعة  ،notesأو تسدجيل ممداطع فدوتية ،وتبدادلهم
أو تخدزينهم لهددذإل لتسدجيزت ادلكترونيددة أو ادخددال عليهدا تعددديزت بواسددطة بدرامج جدداهزة يددتم
تحميلها علا هذإل ارجهزة.
ارمر الذي وجا الفريدق البحثدي دجدراء مجموعدة مدن الممدابزت الغيدر ممنندة مدع أعضداء
هيئة التدريس والمعيدين تتناول طرق تمييمهم لمخرجات تعلم طزبهم وأشدارت الممدابزت أنهدا
دي ارغلد تعتمدد علدا االختبدارات والمزحظدة الشخفدية أحياندا ،وأن عمليدة توثيدق ارنشددطة
والتكليفددات التددي يمددوم بهددا الطددز عددادة ال تددتم بفددورة نظاميددة ،وان حدداول الددبع ،بجهددود
متباينة .وعند السدؤال عدن ملفدات اد نجداز وكيدى أنهدا يمكدن أن تكدون حدز للتغلد علدا هدذإل
المشكزت ،أجا البع ،ب مكانية ذلب ولكن تحتا لدراسة علمية.
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ومدن خدزل تحليدل نتدائج بعد ،الدراسدات مثدل دراسدة كدز مدن (Lopez-Fernandez,
) O., & Rodriguez-Illera, J., 2009مد أكدت أن لملى ادنجاز ادلكتروندي أهميدة
متناميدة دي التعلديم العدالي كد داة تعليميدة وتمييميدة قائمدة علدا تحكدم المدتعلم دي بيئدة تعلمددا
اال تراضدية وهدد ت الدراسددة إلدا تحليدل تفددورات واتجاهدات وسدلوكيات المتعلمددين دي المرحلددة
الجامعيدة عندد اسددتخدامهم لملدى ادنجدداز ادلكتروندي لتدددعيم الدتعلم والتميدديم ،وأشدارت النتددائج
إلا االتجاهات ووجهات النظر اديجابية للمتعلمين وكفاءتهم الذاتية نحو استخدام الملدى كمدا
أكدت الدراسة علا أهمية الملى ك داة تعليم ذاتية متنامية.
وهدو مدا أكدتدا أيضدا دراسدة ) (Lombardi C.& el al., 2008مدن أن ملدى ادنجداز
ادلكتروني حمق إيجابية عالية ،وذلب عبر تو يرإل أدوات للتمويم الحميمدي ،و رفدة للمتعلمدين؛
البدراز انعكاسداتا علدا ممارسدتهم .ودراسدة )(Beresford N.& Cobham D., 2010
مد بحثت ي أدوات الويد  ،8ومددى احتفداظ الطدز بسدجزت الكترونيدة لدتعلمهم ،ونظدرتهم
إلددا ملددى االنجدداز ادلكترونددي بكونددا أداة مددن أدوات الددتعلم .وقددد أشددارات نتددائج الدراسددة إلددا
الفائدددة التددي تحممددت مددن ملددى ادنجدداز ادلكترونددي ،حيددث أسددهم ددي تطددورهم .وأيضددا دراسددة
)2011

A.,

 (Ozgurتبندددت إدخدددال ملدددى ادنجددداز ادلكتروندددي دددي البرندددامج التددددريبي

للمعلمدددين؛ بهددددى مسددداعدة المشدددر ين دددي تمدددويم أداء المعلمدددين قبدددل الخدمدددة ،ومخرجددداتهم.
وركددزت الدراسددة علددا تفددميم وادارة وتنفيددذ وتمددويم ملددى ادنجدداز ادلكترونددي ددي البرنددامج،
وتؤكد الدراسة أهمية التغيير ادداري والهيكلي؛ لتحسين نظدام المشدورة ادلكتروندي لكوندا ركندا
أساسيا لتنفيذ ملى ادنجاز.
وبما أن جامعة حائل تسعا للحفول علدا االعتمداد اركداديمي ،ونظد ار رهميدة أن تسدبق
مشددروعات التطددوير الجددامعي دراسددات أكاديميددة تحدددد وتبددرز الحاجددة لتنويددع طددرق التدددريس
والتمويم باستخدام التمنيات الحديثة لضمان جودة المخرجات ،د ن هنداب حاجدة ماسدة لجامعدة
حائددل لبندداء بدرامج تدريبيددة ممترحددة مددن بينهددا البدرامج التدريبيددة الخافددة بددالتمويم المددائم علددا
ملفددات ادنجدداز ادلكترونيددة تضددع ددي اعتبارهددا الجهددود العالميددة والحاج دات المحليددة وطبيعددة
الممررات الدراسدية وحاجدات الطالد المعلدم لتنميدة كفاياتدا المهنيدة العلميدة والعمليدة مدن أجدل
تحميق مستوى أعلا دي التحفديل اركداديمي ومسدتوى أعلدا دي ارداء العملدي؛ ارمدر الدذي
يتطل اكسا أعضاء هيئة التدريس لمهارات اعداد واستخدام ملفدات ادنجداز ادلكتروندي دي
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عمليددة التدددريس والتمددويم لطزبهددم ،ومددن هنددا تمثلددا مشددكلة البحددث ددي ا تمددار أعضدداء هيئددة
التددريس بجامعدة حائدل لمهددارات إعدداد واسدتخدام ملفدات ادنجدداز ادلكترونيدة ،وبالتدالي يمكددن
فددياغة مشددكلة البحددث ددي الس دؤال الرئيسددي اآلتددي"مددا عاليددة برنددامج تدددريبي ممتددرت لتنميددة
مهددا ارت إعددداد واسددتخدام ملفددات االنجدداز االلكترونيددة لدددى أعضدداء هيئددة التدددريس بجامعددة
حائل"؟ .ويتفرع من ارسئلة التالية:
 -0مدا االحتياجدات التدريبيدة الززمدة الكتسدا أعضدداء هيئدة التددريس بجامعدة حائدل مهددارات
تفميم واستخدام ملى ادنجاز ادلكتروني؟
 -8مددا التفددور الممتددرت للبرنددامج التدددريبي الممتددرت لتنميددة مهددارات اعددداد واسددتخدام ملددى
ادنجاز ادلكتروني لدي أعضاء هيئة التدريس بجامعة حائل؟.
 -2مددا عاليددة البرنددامج التدددريبي الممتددرت ددي تنميددة مهددارات اعددداد واسددتخدام ملددى ادنجدداز
ادلكتروني لدي أعضاء هيئة التدريس بجامعة حائل؟.
 -3هددل هندداب ددروق هددل توجددد دروق ذات داللددة إحفددائية ددا اسددتجابات أعضدداء الهيئددة
التدريسددية نحددو أثددر البرنددامج التدددريبي الممتددرت ددي تنميددة مهددارات اعددداد واسددتخدام ملددى
ادنجاز ادلكتروني تعزى لمتغير الجنس ؟.
 -0هددل هندداب ددروق هددل توجددد دروق ذات داللددة إحفددائية ددا اسددتجابات أعضدداء الهيئددة
التدريسددية نحددو أثددر البرنددامج التدددريبي الممتددرت ددي تنميددة مهددارات اعددداد واسددتخدام ملددى
ادنجاز ادلكتروني تعزى لمتغير الرتبة العلمية ؟.

أهداف الدراسة :
يهدددى هددذا البحددث إلددا التعددرى علددا عاليددة برنددامج تدددريبي ممتددرت لتنميددة مهددارات إعددداد
واسددتخدام ملفددات االنجدداز االلكترونيددة لدددى أعضدداء هيئددة التدددريس بجامعددة حائددل.وذلددب مددن
خزل:
 .0بندداء قائمددة باالحتياجددات التدريبيددة الززمددة رعضدداء هيئددة التدددريس بجامعددة حائددل دعددداد
واستخدام ملى ادنجاز ادلكتروني .
 .8إعددداد التفددور الممتددرت للبرنددامج التدددريبي لتنميددة مهددارات اعددداد واسددتخدام ملددى ادنجدداز
ادلكتروني لدي أعضاء هيئة التدريس بجامعة حائل.
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 .2قياس عالية البرنامج التدريبي الممتدرت دي تنميدة مهدارات اعدداد واسدتخدام ملدى ادنجداز
ادلكتروني لدي أعضاء هيئة التدريس بجامعة حائل.
 .3التعددرى علددا بعدد ،اآلثددار اديجابيددة الناتجددة عددن توظيددى ملددى ادنجدداز ادلكترونددي ددي
عمليات التعليم والتعلم.

فروض الدراسة:
 .0يوجد رق دال احفائيا عند مستوي( )5050بين متوسطي درجدات ا دراد مجموعدة البحدث
التجريبيددة ددي التطبيمددين المبلددي والبعدددي لزختبددار التحفدديلي(التحفدديل المعر ددي لمهددارة
تفميم واستخدام ملفات ادنجاز ادلكتروني لدي أعضاء هيئة التدريس بجامعة حائل.
 .8يوجد رق دال احفائيا عند مستوي( )5050بين متوسطي درجدات ا دراد مجموعدة البحدث
التجريبيدددة دددي التطبيمدددين المبلدددي والبعددددي لبطاقدددة المزحظدددة (ارداء المهدددارى لتفدددميم
واستخدام ملفات ادنجاز ادلكتروني لدي أعضاء هيئة التدريس بجامعة حائل.
 .2يوجد رق دال احفائيا عند مستوي( )5050بين متوسطي درجدات ا دراد مجموعدة البحدث
التجريبية ي التطبيمين المبلي والبعدي الستمارة تمييم المنتج .
 .3ال يوجد رق دال احفائيا عند مستوي( )5050بدين متوسدطي درجدات( الدذكور وادنداث )
ي التطبيق والبعدي علا أدوات البحث.
 .0ال يوجد رق دال احفائيا عند مستوي( )5050بين متوسطي درجات ( ارسدتاذ -ارسدتاذ
المشارب -ارستاذ المساعد -المحاضر -المعيد) ي التطبيق البعدي علا أدوات البحث.

أهمية الدراسة:
 .0قدددد تسددداهم نتدددائج البحدددث المفدددممين التعليميدددين االلكتدددرونيين دددي تفدددميم بيئدددات تعلدددم
شخفية مناسدبة رعضداء هيئدة التددريس و مدا رسدالي تعلمهدم ،وذلدب لتزويددهم بماعددة
متكاملة لبنائها.
 .8قد يساهم ي تطوير التعلديم مدن خدزل مسدايرة االتجاهدات الحديثدة دي التمدويم مدن خدزل
تنمية مهارات تفميم وانتا أدوات التمويم ادلكتروني.
 .2تشددجيع أعضدداء هيئددة التدددريس علددا بندداء معددار هم ب نفسددهم بدددال مددن تلمددا المعلومددات
بشكل سلبي مما يساعد علا ثبات المعلومات بشكل أ ضل.
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 .3يمثل البحث استجابة لإلتجاهات العالمية الحديثة المهتمدة بدالتعلم ادلكتروندي المدائم علدا
الوي ومستوياتا.
 .0توجيددا أنظددار البدداحثين لزهتمددام بالبحددث ددي المجددال بيئددات الددتعلم ادلكترونددي الشخفددية
وتوظيفها ي العملية وخافة مع ندرة البحوث المريبة ي هذا المجال.
 .6إتبدداع أنسد الطددرق اركثددر مناسددبة للتدددري الددذي يددتم مددن خزلددا تفددميم وانتددا ملفددات
ادنجاز ادلكترونية وتنظيم استخدامها والتي تناس المعلمين .

حدود الدراسة:
اقتفرت الحدود علا:
 حدود موضوعية :تنمية مهارات تفميم واستخدام ملفات ادنجاز ادلكتروني مدن خدزل
برنامج تدريبي.
 حدود بشرية  :أعضاء هيئة التدريس بجامعة حائل.
 حدود مكانية  :الكليات اردبية والعلمية بجامعة حائل .
 حدود زمانية  :طبمت هذإل الدراسة ي الففل الدراسي الثاني من العام الدراسي
. 8506/8500

مصطلحات الدراسة:
فاعلية :يعر هدا إجرائيدا" بمددى ارثدر الدذي يمكدن أن يحدثدا اسدتخدام البرندامج التددريبي
الممتددددرت لتنميددددة مهددددارات أعضدددداء هيئددددة التدددددريس ددددي اعددددداد واسددددتخدام ملفددددات ادنجدددداز
ادلكترونية".
التقةةم االاكلرتني ة :اليعددرى ب نددا"عمليددة توظيددى شددبكات المعلومددات وتجهي دزات الكمبيددوتر
والبرمجيددات التعليميددة والمددادة التعليميددة المتعددددة المفددادر باسددتخدام وسددائل التميدديم لتجميددع
وتحليدددل اسدددتجابات عضدددو هيئدددة التددددريس علدددا مناقشدددة وتحديدددد تددد ثيرات البدددرامج وارنشدددطة
بالعملية التعليمية للوفول إلا حكم ممنن قائم علا بيانات كمية أو كيفية ".ال
ملفالاإل جازالاإللرتني ال:اليعرى إجرائيا :ب نا سدجل لتجميدع أعمدال عضدو هيئدة التددريس
والذي يعكس مدى جهدإل وتمدما وتحفيلا وانجازاتا ي مجال أو ممرر مدا ،وممارسدات مهنيدة
- 22 -

فعالية برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهارات إعداد واستخدام ملفات االنجاز االلكترونية....
خافدة ،بطريمدة منظمة ومتكاملدة ،بمدا يعطدي رؤيدة واضددحة المعددالم عددنا ،وممددا يعمددل علددا
تنميتدا المهنيددة وارتباطددا بسددوق العمددل ،وتخددزين هدذإل ارعمددال علددا الوسددائط ادلكترونيدة ومددا
تحتويا مدن فدوت ،وندص ،وممداطع يدديو ،وفدور ثابتددة ،ورسددوم بيانيدة ويمكددن نشددرإل علددا
ادنترندت ،أو علا أسطوانات مدمجة  ،CD-Romأو ."DVDال

الدراسات السابقة:
دراسدة "تشددين"( )Chen,2005أجريدت هددذإل الدراسدة للتعددرى علدي خبدرات تعلدم المعلمددين
المشدداركين ددي أحددد بدرامج إعددداد المعلمددين قبددل الخدمددة (علدي مدددي عددام دراسددي كامددل) أثندداء
تفميم الحمائ الوثائمية ادلكترونية ،ومدي قدرتهم بعد ذلب علدي إدخالهدا دي تدريسدهم .وقدد
توفددلت الدراسددة إلددا أن معلمددي مددا قبددل الخدمددة ينظددرون إلددا الددتعلم الددذي حفددلوا عليددا مددن
خددزل المشدداركة ددي تفددميم الحمائ د الوثائميددة ادلكترونيددة المطلوبددة علددا أنددا عمليددة وندداتج
لتعلم التكنولوجيا المتمدمة ي الوقت نفسا .،واضا ة إلا أن هدؤالء المعلمدين المفحوفدين دي
مرحلة ما قبل الخدمة قد تمتعوا بزيدادة كبيدرة دي معددالت تعلمهدم للمعر دة والمهدارات المرتبطدة
ب ستخدام التكنولوجيا المتطورة.
دراسدة " بدوال" ) )Paul , 2006حاولدت الدراسدة التدي قدام بهدا "بدول" إلدا إمدداد الطدز
والمؤسسدددات التعليميدددة بفدددورة أكثدددر دقدددة حدددول التفدددورات والمفددداهيم الجديددددة حدددول ملفدددات
ادنجدداز ادلكترونيددة ،وتوفددلت الدراسددة للنتددائج التاليددة :الت كيددد علددا أنددا بددالرغم مددن انتشددار
استخدام الحمائ الوثائمية ادلكترونية ا مختلى المؤسسات التعليمية ارمريكية.
دراسدددة شددداهين (: )8552هدددد ت الدراسدددة دددي التعدددرى علدددا أثدددر التخفدددص اركددداديمي
وارسلو المعر ي للطز المعلمين علا تفميم وانجداز الحمائد الوثائميدة ادلكترونيدة وذلدب
من خزل تحديدد المعدايير التدي يمكدن دي ضدوئها تميديم الحميبدة الوثائميدة ادلكترونيدة ،وكاندت
أهم نتائج الدراسة وجود روق ذات داللدة أحفدائية دي التخفدص اركداديمي (علمدا وأدبدا)
علا تفميم وانتا الحميبة الوثائمية ادلكترونية لفالا التخفص العلمدا ،توجدد دروق ذات
داللددة أحفددائية ددي ارسددلو المعر ددي (مسددتمل /معتمددد ادراكيددا) علددا تفددميم وانتددا الحميبدة
الوثائمية ادلكترونية لفالا المستملين ادراكيا.
دراسدة جديمس وميلدودى وكدارين ( )James E., Melody W., Karen, O, 2008
استهد ت الممارنة بين نتدائج ادختبدارات عبدر ادنترندت  ،وادختبدارات التمليديدة (الورقدة والملدم)
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ددي الدراسددة الجامعيددة ،وكددان مددن بددين المتغي درات التددي تناولتهددا الدراسددة ممارنددة أداء الطددز
الذين اختبروا عن طريق ادنترنت والطز الذين اختبروا عن طريق الورقدة والملدم ،مدع ممارندة
الوقت الدذي اسدتغرقا الطدز

دي ادختبدار ،وكدان مدن أهدم نتدائج الدراسدة أن درجدات ادختبدار

بين المجموعتين لم تكن مختلفة كثي ار ،إال أن المجموعة التي اختبرت عن طريق الورقدة والملدم
قد استغرقت وقتا أطول ي ادجابة علا ادختبار.
دراسددة نفددر الدددين (: )8552تهدددى الدارسددة ددي التعددرى علددا أثددر برنددامج كمبيددوترى
ممترت ا تنمية مهارات تفميم وانتا واسدتخدام الحمائد الوثائميدة ادلكترونيدة لددى الطدز
المعلمين بكليات التربية ،وتوفلت الدراسدة إلدا النتدائج التاليدة :يوجدد درق دال إحفدائيا بدين
درجات طز المجموعة التجريبية دا المياسدين المبلدا والبعددى دا الجاند المعر دا لمهدارات
تفميم وانتا واسدتخدام الحمائد الوثائميدة ادلكترونيدة ،يوجدد درق دال إحفدائيا بدين درجدات
طز المجموعدة التجريبيدة ودرجدات طدز المجموعدة الضدابطة دا الجاند المعر دا لمهدارات
تفميم وانتا واستخدام الحمائ الوثائمية ادلكترونية ترجع إلا دراسة البرنامج.
دراسددة فددزت الدددين (:)8505هددد ت الدراسددة إلددي بندداء برنددامج تدددريبي متعدددد الوسددائط
السددتخدام الحمائ د الوثائميددة ادلكترونيددة التمييميددة وأث درإل علددي تنميددة كفايددات معلمددي المرحلددة
ادبتدائيددة السددتخدام الحميبددة الوثائميددة ادلكترونيددة ددي التمددويم الشددامل ،توفددلت الدراسددة :
تنميدددة مسدددتوى التحفددديل المعر دددي لددددى المعلمدددين ،تنميدددة االتجددداإل نحدددو الحميبدددة الوثائميدددة
ادلكترونيدددة  ،تنميدددة مهدددارات اسدددتخدام الحميبدددة الوثائميدددة ادلكترونيدددة  ،و اعليدددة البرنددددامج
التددددريبي لتنميدددة مسدددتوي التحفددديل واالتجددداإل وتنميدددة مهدددارات اسدددتخدام الحميبدددة الوثائميدددة
ادلكترونية
دراسددة العباسددي( :)8500هددد ت إلددي معر ددة اعليددة برنددامج إلكترونددي قددائم علددا الوي د
لتنمية مهارات تفدميم وانتدا بعد ،أدوات التمدويم ادلكتروندي لددي طدز كليدة التربيدة ،حيدث
تكونددت عينددة البحددث مددن طددز الفرقددة الثالثددة بكليددة التربيددة بالمنفددورة ،واقتفددر البحددث علددا
مهددارات تفددميم وانتددا ملددى ادنجدداز ادلكترونددي للجاند المعر ددي والجاند اردائددي ،وتوفددلت
الدراسددة إلددا اعليددة البرنددامج ادلكترونددي عبددر الويد
ادنجاز ادلكتروني لدى طز كلية التربية.
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دراسة الدبزدي ( :)8502هدد ت إلدي معر دة أثدر اسدتخدام ملدى ادنجداز ادلكتروندي – E
 Portfolioعلددي التحفدديل الدراسددي واالتجدداإل نحدو مددادة الدراسددات االجتماعيددة لدددي طالبددات
الفدددى ارول المتوسدددط بالمديندددة المندددورة ،وتوفدددلت النتدددائج إلدددا وجدددود دددروق ذات داللدددة
إحفائية بين متوسطي درجدات المجمدوعتين الضدابطة والتجريبيدة دي التطبيدق البعددي لفدالا
المجموعة التجريبية ي اختبار التحفيل وكذلب االتجاإل.
دراسددة تركددا ( :)8508هددد ت هددذإل الدراسددة إلددي قيدداس اعليددة اسددتخدام ملددى ادنجدداز
ادلكتروندددي علدددا الدا عيدددة وتنميدددة مهدددارات إنتدددا عدددرو ،البوربويندددت لددددي تزميدددذ المرحلدددة
االبتدائية ،وتوفلت الدراسة إلي اعلية استخدام ملى ادنجاز ادلكتروني دي تنميدة التحفديل
المعر ددي وارداء المهددارى لتنميددة مهددارات تفددميم وانتددا عددرو ،البوربوينددت وزيددادة الدا عيددة
لدي تزميذ المجموعة التجريبية،
دراسة المرني(8502م):هدى البحث إلا قياس أثر برندامج تددريبي إلكتروندي ممتدرت لتنميدة
مهددارات تفددميم وانتددا ملددى ادنجدداز ادلكترونددي لدددي معلمددات المرحلددة الثددانوي  ،وأسددفرت
النتددائج عددن وجددود ددروق ذات داللددة إحفددائية بددين متوسددط درجددات المعلمددات ددي التطبيمددين
المبلي والبعدي ي أدوات البحث ووجود أثر للبرنامج التدريبي.
دراسة المحمدي(: )8503هد ت إلا التعرى علا اعلية ملدى ادنجداز ادلكتروندي( ( E
 –Portfolioدي اكتسدا

بعد ،المفداهيم العلميدة الممدررة دي مدادة ارحيداء لطدز الفددى

الثاني الثانوي بالمدينة المنورة.مدع وضدع تفدور رهدم المعدايير التدي ينبغدي توا رهدا دي ملدى
ادنجاز ادلكتروني ،وللتحمق مدن ذلدب ،وتوفدل البحدث إلدا اعليدة ملدى ادنجداز ادلكتروندي
ي اكتسا المفاهيم العلمية.
درسددة رش دوان(8506م) اسددتهد ا تفددميم بيئددة تعلددم شخفددية لتنميددة مهددارات تفددميم
وانتا أدوات التمويم االلكتروني لدى معلمي الحاس اآللي بالمرحلة ادعداديدة بمحا ظدة كفدر
الشيخ  ،وتم التوفل إلا أهم نتدائج البحدث وهدي أن البيئدة الممتدرت حممدت اعليدة دي جميدع
المجاالت) التحفيل المعر ي ،تنمية المهارات  ،ارداء العملي).
دراسة ادمدام (8506م) هدد ت إلدا قيداس اعليدة بيئدة تددري تشداركي قدائم علدي الويد
لتنميددة مهدددارات تفدددميم وانتددا

ملدددى اال نجددداز االلكتروندددي بمحا ظددة البحيدددرة  ،وقدددد توفدددلت
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النتدائج إلدي اعليددة اسدتخدام البرندامج (بيئددة التددري التشدداركي المدائم علدي الويد ) دي تنميددة
مهارات تفميم وانتا

ملى ادنجاز ادلكتروني لدي معلمي الحاس اآللي.

دراسدددة بسددديوني (8506م) :اسدددتهدى البحدددث تحديدددد اعليدددة برندددامج ممتدددرت للتددددري
بادنترندت دكسدا معلمدي الحاسد اآللدي بمحا ظدة كفدر الشديخ المهدارات الخافدة بتفدميم
وانتا ملدى ادنجداز ادلكتروندي وتنميدة اتجاهداتهم نحدوإل ،وتدم التوفدل إلدا أهدم نتدائج البحدث
وهي أن البرنامج الممترت حمق اعلية ي جميع المجداالت) التحفديل المعر دي ،االتجداإل نحدو
التمويم االلكتروني ،ارداء العملي).
دراسددددة السددددخاوي(8502م):اسددددتهدى البحددددث تحديددددد اعليددددة التمددددويم بملددددى ادنجدددداز
ادلكترونددي للمعلددم ددي تنميددة التحفدديل الدراسددي وارداء المهدداري لممددرر الحاسد اآللددي لدددي
طز الفى ارول الثانوي الفناعي  ،وتم التوفل إلدا أهدم نتدائج البحدث وهدي أن البرندامج
الممترت حمق اعلية التمويم باستخدام ملدى االنجداز ادلكتروندي للمعلدم دي جميدع المجداالت
)التحفيل المعر ي ،ارداء العملي) مهارات التعامل مع برنامج مايكروسو ت وورد((2003.
وبعد عر ،الدراسات السابمة أمكن للفريق البحثي ادستفاد منها ي :
 .0إعدددداد قائمدددة مهدددارات تفدددميم واسدددتخدام ملفدددات ادنجددداز ادلكترونيدددة لددددي أعضددداء هيئدددة
التدريس.
 .8إعداد المحتوي ويشتمل علي ثزث موديوالت وكذلب بناء وتفميم بيئة الدتعلم الشخفدية علدا
شبكة ادنترنت لتنمية مهارات اعداد واستخدام ملفات ادنجاز ادلكترونية .
 .2إعداد أدوات البحث المختلفة( إختبار تحفيلي -بطاقة مزحظة -بطاقة تمييم منتج.
 .3عر ،وتفسير النتائج ي ضوء ادطار النظري ووضع التوفيات والبحوث الممترحة.

إجراءات الدراسة
أوال  -منهج الدراسة :
تدددم اسدددتخدام المدددنهج الوفدددفي التحليلدددي  :دددي إعدددداد قائمدددة أهدددداى ،وقائمدددة المهدددارات،
والمنهج شبا التجريبي:المائم علا تفميم المجموعة الواحدة ،الدذي يتضدمن إحدداث تغييدر دي
المتغير المسدتمل ومزحظدة مدا يحددث مدن تغيدرات دي المتغيدرات التابعدة ،دي تفدميم البرندامج
التدريبي ادلكتروني الممتدرت وأدوات تميديم البرندامج وملدى ادنجداز ادلكتروندي واجدراء التجربدة
البحثية علا أعضاء هيئة التدريس بجامعة حائل للتحمق من فحة الفرو ،البحثية.
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ثانيا :مجتمع وعينة الدراسة:
تم اختيدار مجتمدع الدراسدة مدن أعضداء هيئدة التددريس (رجدال – نسداء) بكليدات جامعدة
حائددل  ،وتددم إرسددال خطددا للكليددات لمددن يرغ د أن يحضددر دورة تدريبيددة علددا مه دارات إعددداد
واستخدام ملفات ادنجاز ،حيث بلد مدن أبددو رغبدتهم مدن الرجدال ( ، )82والنسداء ( ،)28دي
العام الجامعي 8506 /8500م.ويوضا الجدول ( )0توزيع أ راد العينة.
جدول ( )0توزيع أ راد العينة ارساسية من أعضاء هيئة التدريس
الدرجة العلمية
أستاذ

أ.مشارب

3

2

النوع

أ.مساعد ماحضر معيد ذكور

اناث

82

28

06

80

05

المجموع
65

ثالثا :مواد وأدوات الدراسة
 قائمة المعارى والمهارات الززمة دعداد واستخدام ملى ادنجداز ادلكتروندي :التدي يجد أنيلم بها عضو هيئة التدريس بجامعدة حائدل ،و يمدا يلدي إسدتعرا ،ادجدراءات التدي اسدتخدمت
دعدادها:
أ -تحديد الهدى من إعداد المائمدة  :تهددى المائمدة إلدي حفدر المعدارى والمهدارات الززمدة
دعداد واستخدام ملى ادنجاز ادلكتروني.
 تحديدد محتدوى المائمدة :لتحديدد المعدارى والمهدارات الرئيسدة الززمدة لتفدميم واسدتخدامملفات ادنجاز ادلكترونية التي تم تضمينها ي المائمة ،قام الفريق البحثي بما يلا:
 االطزع علا اردبيدات والبحدوث والمراجدع العربيدة وارجنبيدة دي مجدال تكنولوجيدا التعلديمبففة عامة و ي مجال تفميم وانتا ملفات ادنجاز ادلكترونية بففة خافة.
 إجراء ممابزت غير ممننة مع مجموعة من أعضاء هيئة التدريس للتعرى علا مهاراتهمالحاليدة المرتبطدة بتفدميم وانتدا ملفدات ادنجداز ادلكترونيدة وتحديدد المهدارات اركثدر
حاجة للتدري عليها.
-

تم حفر جميدع المهدارات الخافدة ب نتدا ملفدات ادنجداز ادلكترونيدة لمعر دة طبيعدة
ارداءات الفعلية علا جهاز الحاسو

ي ضوء قائمة أهداى البرنامج الممترت.

 التحمق مدن فددق المائمدة :تدم عدر ،قائمدة المعدارى والمهدارات تفدميم واسدتخدام ملفدات
ادنجداز ادلكترونيدة

دي فدورتها اروليدة علدا مجموعدة مدن الخبدراء والمتخففدين دي
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مجدداالت (المنددداهج وطددرق التددددريس وتكنولوجيددا التعلددديم) ،وتددم إجدددراء التعددديزت التدددي رأي
السددادة المحكمدون ضددرورة تعددديلها ،حيددث أعيددد فددياغة بعدد ،المهددارات ،وحددذى واسددتبعاد
بع ،المعرى والمهارات ارخرى وذلب للتشابا والتكرار.
و ددي ضددوء مددا تمدددم تددم التوفددل إلددي الفددورة النهائيددة للمائمددة  ،وبلد عدددد المحدداور الرئيسددية
( ،)0تم تحليلها إلا المعارى والمهارات ( )60مفهدوم ومهدارة  .ملحدق ( ،)0وتدم بنداء عليهدا
بندداء قائمددة بادحتياجددات التدريبيددة االزمددة رعضدداء هيئددة التدددريس رعددداد واسددتخدام ملفددات
ادنجاز ادلكترونية ،والتوفل إلا الفورة النهائية لبطاقة االحتياجات  ،وأفبحت مكونا من:
المحور ارول :اشتمل علا( )08بندا تمثل مهارات التخطيط دعداد ملى ادنجاز ادلكتروني.
المحور الثاني :واشتمل علا ( )03بندا تمثل مها رات تفميم ملى ادنجاز ادلكتروني.
المحور الثالث  :واشتمل علا( )02بندا تمثل مهارات إنتا ملى ادنجاز ادلكتروني.
المحور الرابع :واشتمل علا ( )00بندا تمثل مهارات نشر وعر ،ملى ادنجاز إلكترونيا.
المحور الخامس :واشتمل علا ( )00بنددا تمثدل مهدارات االتفدال والتوافدل ،لتفدبا بعدد ذلدب
فالحة للتطبيق علا عينة الدراسة.ملحق رقم (.)8

 -النموذ الممترت لتفميم بيئة التدري

:

أمكددن اد ددادة مددن النمدداذ السددابمة التددا تناولهددا ادطددار النظددري ددي الخددرو بنمددوذ ممتددرت
يناس بيئة التعلم الشخفية كما سيتم شرحة بالتففيل كما يلا :
مراحدددل النمدددوذ  :اسدددتهدى النمدددوذ توفددديى المراحدددل وادجدددراءات التدددا يجددد أن تتبدددع عندددد
تفميم بيئة الدتعلم الشخفدية  ،ويتكدون هدذا النمدوذ مدن خمدس مراحدل كمدا يوضدحها الشدكل
التالي :

التقويم

التحليل
التصميم

التجريب
التطوير
مخطط ( )0نموذ تفميم بيئا التعلم االلكترونية
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مرحلددة التحليدددل :تتضدددمن هددذة المرحلدددة العنافدددر التاليددة تحليدددل خفدددائص المتعلمدددين
واحتيدداجتهم التدريبيددة ،تحليددل خفددائص بيئددة الددتعلم ،تحليددل الخبددرة السددابمة للمددتعلم،
تحليل ارهداى ،وتحليل المحتوى .



مرحلددة التخطدديط :تتضددمن العنافددر التاليددة تحديددد ارهددداى العامددة  ،تحيددد المحتددوى ،
تحديددد ارهددداى التعليميددة  ،تنظدديم المحتددوى  ،إختيددار مفددادر المعلومددات ادلكترونيددة ،
تحديد أدوات التوافل ادجتماعي.
 مرحلة التفميم :تتضمن العنافدر التاليدة تفدميم أدوات الميداس  ،تفدميم السديناريو ،
تفميم الخريطة اد نسيابية  ،تفميم التفاعل وأدوات التوافل



مرحلددة االنتددا والع در :،تتضددمن العنافددر التاليددة تحديددد لغددات البرمجددة المناسددبة ،
إنتددا الوسددائط التكنولوجيددة المطلوب دة ،برمجددة المحتددوى والموقددع  ،برمجددة ادختبددارات
ادلكترونية ،إختيار عنوان للموقع  ،عر ،الموقع علا الخبراء والمتخففدين ،تسدجيل
حموق الملكية .

 مرحلددة التمددويم :تتضددمن العنافددر التاليددة :التجربددة ادسددتطزعية  ،تطبيددق اردوات قبليددا
،تمديم المعالجة ،تطبيق أدوات الدراسة بعديا  ،تمويم التطبيق وتحليلا  .ملحق ()2

رابعا -بناء أدوات المياس الخافة بالدراسة:

تطلبت الدراسة الحالية بناء أدوات المياس التالية:
 -0إعداد اختبار التحفيل المعر ي  :ومرت عملية وضع ادختبار بعدة مراحل وها كالتالي:
 هدددى ادختبددار إلددي التعددرى علددا مدددى تحميددق المتدددربين لألهددداى المعر يددة الخافددةبالبرنامج الممترت؛ ي ضوء مستويات المعر ة المختلفة.
 تم تحديدد نمطدين مدن ادختبدارات الموضدوعية دعدداد اختبدار(الفدوا والخطد  ،ادختيدارمدن متعددد)  ،حيدث تمدت فدياغة مفدردات ادختبدار حيدث تكدون ادختبدار دي فدورتا
اروليدة مدن جدزأين :ارول منهدا أسدئلة الفدوا

والخطد وعدددها( )00مفدردة ،والجدزء

الثاني من ادختبار أسئلة ادختيار من متعدد وعددها ( )23مفرد ة .
 تم عر ،ادختبار ي فورتا ارولية علا عدد من المحكمين المتخففين ي مجالالمنداهج وطدرق التددريس وعلدم الدنفس وتكنولوجيدا التعلديم ،لتحديدد فدزحية ادختبدار
للتطبيق .
- 30 -

فعالية برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهارات إعداد واستخدام ملفات االنجاز االلكترونية....
 تددم حسددا ثبددات ادختبددار باسددتخدام طريمددة التجزئددة النفددفية لمفددردات ادختبددار ،وتددماسدددتخدام معادلدددة جتمدددان  Cuttmanالعامدددة للتجزئدددة النفدددفية ،وبلددد معامدددل ثبدددات
ادختبار يساوى (  ،)5022وهو معامدل ثبدات يشدير إلدا أن ادختبدار علدا درجدة عاليدة
من الثبات.
 بعد اد نتهداء مدن التحمدق مدن فددق وثبدات إختبدار التحفديل المعر دي لمهدارات تفدميمواسددتخدام ملفددات ادنجدداز ادلكترونيددة أفددبحت الفددورة النهائيددة لإلختبددار مكونددة مددن
( )25مفردة منها ( )05مفردة من نمط الفوا والخط  ،و( )25من نمط ادختيدار مدن
متعدد ،وأفبحت الدرجة العظما لإلختبار ( )25درجة.ملحق رقم (.)3
 - 8بطاقة مزحظة أداء مهارات إنتا ملفات ادنجاز ادلكترونية:
 تهددى بطاقدة المزحظدة إلدي قيداس أداء أعضداء هيئدة التددريس لمهدارات إنتدا ملفداتادنجاز ادلكترونية قبل دراستا ا البيئة وبعد دراستا.
 تمت فياغة بطاقة المزحظة ي فورتها ارولية والتدي تكوندت مدن ( )82مهدارة رئيسديةو( )022مهارة رعية.
 تددم اسددتخدام أسددلو التمدددير الكمددي لبطاقددة المزحظددة كالتددالي :اشددتملت البطاقددة علدداخيددارين لددألداء ( :أدي المهددارة – لددم يددؤد المهددارة ).الخيددار ( أدى المهددارة ) يحتددوى علددا
ثزثة مستويات لدألداء ( :جيدد ،متوسدط ،ضدعيى) ،وتدم توزيدع درجدات التميديم لمسدتويات
ارداء و دددق التمددددير التدددالي :المسدددتوى ( جيدددد ) ثدددزث درجدددات ،المسدددتوى ( متوسدددط )
درجتددان ،المسددتوى ( ضددعيى ) درجددة واحدددة ،عدددم ارداء (لددم يددؤد المهددارة) يحفددل علددي
الدرجة ففر.
 تددم عددر ،البطاقددة علددا مجموعددة مددن المحكمددين المتخففددين ددي مجدداالت (:المندداهجوطددرق التدددريس ،وتكنولوجيددا التعلدديم )  ،بهدددى الت كددد مددن سددزمة الفددياغة ادجرائيددة
لمفردات البطاقة ،ووضوحها ،وامكانية مزحظة المهارات( فدق البطاقة).،
 تم الت كد من ثبات البطاقة عن طريق حسا معامل اد تفاق ومعامل ادختزى علا أداءمتدر ثم تم حسا معامل اتفاق المزحظين علدا أداء كدل متددر علدا حددإل ب سدتخدام
معادلدة (كدوبر .) Cooper,حيدث بلد

( (%20,82وهدو يعدد معامدل ثبدات مرتفعدا ،وأن

البطاقة فالحة لزستخدام والتطبيق علا عينة البحث ك داة للمياس.
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-

بعدددد االنتهددداء مدددن تمددددير فددددق وحسدددا ثبدددات البطاقدددة ،أفدددبحت بدددذلب دددي فدددورتها
،

النهائية مكونة من ( )83مهارة رئيسية و( )026مهدارة رعيدة  .وبدذلب افدبحت الدرجدة
العظما لبطاقة المزحظة ( )352درجة .ملحق رقم (.)0
 -2إعداد بطاقة تمييم (الحكم) علا ملفات ادنجاز ادلكترونية المنجزة مدن قبدل أعضداء هيئدة
التدريس:
-

تضدمنت البطاقدة ( )30معيدارا ،وروعدي دي فدياغة عبدارات عنافدر الجدودة أن تكدون
العبارات دقيمة وواضحة.

-

تم استخدام أسلو التمدير الكمي بالددرجات لتميديم جدودة تفدميم ملفدات ادنجداز  ،وتدم
تحديد ثزثة مستويات لدرجة توا ر عنافر الحكم علا الجودة ،وها كالتالي متو رة بدرجة
كبيرة ثزث درجات ،متو رة بدرجة متوسطة درجتان ،متو رة بدرجة قليلة درجة واحدة.

 تم التحمق من فدق البطاقة بعرضها علا عدد من المحكمين  ،بهدى الت كد مدن سدزمةالفدياغة ادجرائيدة لعنافدر التميديم ووضدوحها ،وفدزحية البطاقدة للتطبيدق ،وابدداء أيدا
تعديزت يرونها.و ي ضوء آراء المحكمدين تدم إجدراء التعدديزت التدي اقتفدرت علدا إعدادة
فدياغة بعد ،المعدايير لتكدون أكثدر وضدوحا للمميمدين ،واعدادة ترتيد

بعد ،العبدارات

لتناس التتابع الفحيا ي أداء المهارات الكلية ،وفدار عددد مفرداتهدا دي النهايدة ()35
معيا ار .
 ثبات بطاقة ،تدم ذلدب باسدتخدام معادلدة كدوبر  Corperلحسدا مدرات االتفداق واالخدتزى،حيدث نسدبة االتفداق بدين أحدد الباحدث والمزحظدين بلغدت ( )%22ممدا يددل علدا ثبدات
التمييم.
-

بعدد اد نتهداء مدن تمددير فددق بطاقدة تميديم المندتج النهدائي وحسدا

ثباتهدا ،أفدبحت

البطاقدات دي فدورتها النهائيددة مكونددا ( )35معيدار ،لميدداس جددودة ملفددات ادنجدداز
ادلكترونيدة الدذي فدمما أعضداء هيئدة التددريس بعدد دراسدتهم لمهدارات تفدميم وانتدا
ملفددات ادنجدداز ادلكترونيددة .وبددذلب بلغددت الدرجددة العظمددا لبطاقددة تميدديم المنددتج ()085
درجة.ملحق رقم (.)6
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عرض نتائج الدراسة:
إجابددة السدؤال ارول :الددذي يددنص علددا" مددا المعددارى والمهددارات الززمددة دعددداد واسددتخدام
ملى ادنجاز ادلكتروني التي يج أن يلم بها عضو هيئة التدريس بجامعة حائل؟.
لإلجابة علا هذا السؤال تم التوفل إلا قائمة المهارات الواج توا رهدا دكسدا أعضداء
هيئددة التدددريس لمهددارات تفددميم واسددتخدام ملددى ادنجدداز اد لكترونددي ،وتددم وضددعها ددي فددورة
اسدددددتبانة ،وتدددددم عرضدددددها علدددددا أعضددددداء هيئدددددة التددددددريس للتعدددددرى علدددددا أهدددددم االحتياجدددددات
التدريبية(ملحق  )8الفعلية التي يريدها من خزل إجاباتهم علا مرات استبانة قائمة المهارات
.
إجابددة السدؤال الثدداني :والددذي نددص علددا" مددا التفددور الممتددرت للبرنددامج التدددريبي الممتددرت
لتنمية مهارات اعداد واستخدام ملدى ادنجداز ادلكتروندي لددي أعضداء هيئدة التددريس بجامعدة
حائل؟.
لإلجابددة علددا هددذا الس دؤال قددام الفريددق البحثددي بدراسددة وتحليددل عدددد مددن نمدداذ التفددميم
التعليمددي التددي اهتمددت ببيئددات الددتعلم االلكترونددي  ،و ددي ضددوء ذلددب تددم تطددوير نمددوذ وبنائددا
بش دكل نهددائي ،و ددد تكددون هددذا النمددوذ مددن خمددس مراحددل وقددد تددم توضدديا خطددوات النمددوذ
بالتففيل سابما.ملحق(.)2
اجابددة السددؤال الثالددث :مددا عاليددة البرنددامج التدددريبي الممتددرت ددي تنميددة مهددارات اعددداد
واستخدام ملدى ادنجداز ادلكتروندي لددي أعضداء هيئدة التددريس بجامعدة حائدل؟.لإلجابدة علدا
هذا السؤال تم إختبار الفرو ،البحثية التالية:
الفددر ،ارول"يوجدد ددرق دال احفددائيا عنددد مسددتوي( )5050بددين متوسددطي درجددات أ دراد
مجموعة البحث التجريبة ي التطبيمين المبلي والبعددي لزختبدار التحفديلي(التحفديل المعر دي
لمهارة تفميم واستخدام ملفات ادنجاز ادلكتروني لدي أعضاء هيئة التدريس بجامعة حائل".
الفر ،الثداني"يوجدد درق دال احفدائيا عندد مسدتوي( )5050بدين متوسدطي درجدات أ دراد
مجموعددة البحددث التجريبددة ددي التطبيمددين المبلددي والبعدددي لبطاقددة المزحظددة (ارداء المهددارى
لتفميم واستخدام ملفات ادنجاز ادلكتروني لدي أعضاء هيئة التدريس بجامعة حائل".
الفر ،الثالث" يوجد رق دال احفدائيا عندد مسدتوي( )5050بدين متوسدطي درجدات ا دراد
مجموعة البحث التجريبة ي التطبيمين المبلي والبعدي الستمارة تمييم المنتج".
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فعالية برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهارات إعداد واستخدام ملفات االنجاز االلكترونية....
وللتحمق من هذإل الفرو ،تم استخدام اختبار" ت" ( )t-testلداللة الفرق بين متوسدطي
درجات ا راد مجموعا البحث ي درجات المياسين المبلي والبعددي للتحفديل المعر دي ،وبطاقدة
المزحظددة ،وبطاقددة تميدديم منددتج ) لمهددارة تفددميم واسددتخدام ملفددات ادنجدداز ادلكترونيددة لدددي
أعضاء هيئة التدريس بجامعة حائل.

جدول ( )8داللة الفروق بين متوسطي درجات المياسين المبلي والبعدي لدرجات ا راد مجموعا البحث
التجريبية ي( التحفيل المعر ي -وبطاقة المزحظة -وبطاقة تمييم منتج) لمهارة تفميم واستخدام
ملفات ادنجاز االلكترونية

المتغير

المياس

المتوسط

قبلي

80،58

المعر ي

بعدي

2000

بطاقة

قبلي

28،28

المزحظة

بعدي

223،20

بطاقة تميم

قبلي

02،52

بعدي

22،20

التحفيل

منتج

درجة

مستوي

الحرية

الداللة

36،32

2062

2208

02

5،555

238،6

02002

02202

02

5،555

03،22

0025

62022

02

5،555

الفرق

االنحراى
المعياري

قيمة "ت"

يتضددا مددن الجدددول السددابق ان قيمددة (ت) دالددة عنددد مسددتوي  5،50حيددث أن قيمددة (ت)
الجدولية = ( 8062عند درجة حرية =  02ومستوي داللة . )5،50
وبحسددا الكسد المعدددل لدددرجات المعلمددين ددي التحفدديل المعر ددي  ،ويمكددن تلخيفددها ددي
الجدول التالي:

جدول( )2داللة الكس المعدل لدرجات المعلمين ي اختبار التحفيل المعر ي
المتغير

المتوسط

المتوسط

المبلي

البعدي

الكس

الداللة

المعدل

االحفائية

التحفيل المعر ي

80،58

2000

0022

دال

بطاقة المزحظة

28،28

223،20

0020

دال

بطاقة تمييم منتج

02،52

22،20

0022

دال
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فعالية برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهارات إعداد واستخدام ملفات االنجاز االلكترونية....
يتضا من الجددول السدابق أن نسدبة الكسد المعددل لبليدب تراوحدت مدا بدين (– 0022
 ،)0020وهي تمع ي المددى الذي حددإل بليب للفاعلية وهدو مدن ( ،)8 -0وهدذا يؤكدد اعليدة

البرنامج التدريبي ي تنمية المتغيرات قيد البحث.

ويمكدددن تمثيدددل وتوضددديا متوسدددطي درجدددات التحفددديل المعر دددي للمجموعدددة التجريبيدددة دددي

المياسين المبلي والبعدي ي الشكل البياني التالي :

شكل( : )0متوسطي درجات ا راد مجموعا البحث التجريبية للتحفيل المعر ي ي المياسين المبلي والبعدي

يتضددا مددن الشددكل السددابق ان متوسددط درجددات التحفدديل المعر ددي لدددرجات ا دراد مجموعددا
البحث التجريبية ي المياس البعدي اكبر من نظيرإل ي المياس المبلي وبذلب يتم قبدول الفدر،
ارول من رو ،البحث

شكل( : )8متوسطي درجات ا ارد مجموعا البحث التجريبية لبطاقة المزحظة ي المياسين المبلي والبعدي
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فعالية برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهارات إعداد واستخدام ملفات االنجاز االلكترونية....
يتضا من الشكل السابق ان متوسط درجات لدرجات ا راد مجموعا البحث التجريبيدة دي
المياس البعدي لبطاقة المزحظة اكبر من نظيرإل دي الميداس المبلدي والبعددي لبطاقدة المزحظدة
ارداء المهددارى لتفددميم واسددتخدام ملفددات ادنجدداز ادلكترونددي لدددي أعضدداء هيئددة التدددريس
بجامعة حائل ،وبذلب قبول الفر ،الثاني من رو ،البحث .

شكل( : )2متوسطي درجات ا راد مجموعا البحث التجريبية لبطاقة تمييم منتج ي المياسين المبلي والبعدي

يتضا من الشكل السابق ان متوسدط درجدات ا دراد مجموعدا البحدث التجريبيدة دي الميداس
البعدي اكبر من نظيرإل دي الميداس المبلدي السدتمارة تميديم المندتج لددي أعضداء هيئدة التددريس
بجامعة حائل ،وبذلب يتم قبول الفر ،الثالث من رو ،البحث.
اجابددة الس دؤال الرابددع :هددل هندداب ددروق هددل توجددد ددروق ذات داللددة إحفددائية ددي اسددتجابات
أعضددداء الهيئدددة التدريسدددية نحدددو أثدددر البرندددامج التددددريبي الممتدددرت دددي تنميدددة مهدددارات اعدددداد
واستخدام ملى ادنجاز ادلكتروني تعزى لمتغير الجنس ؟.
لإلجابة علا هدذا السدؤال تدم اختبدار فدحة الفدر ،الرابدع والدذي يدنص علدا" ال يوجدد درق
دال احفدددائيا عندددد مسدددتوي( )5050بدددين متوسدددطي درجدددات( الدددذكور وادنددداث ) دددي التطبيدددق
والبعدي علدا أدوات البحدث .عدن طريدق حسدا داللدة الفدروق بدين متوسدطي درجدات( الدذكور
وادناث ) ي التطبيق والبعدي ي متغيرات البحث ،كما يوضحها الجدول التالي:
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فعالية برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهارات إعداد واستخدام ملفات االنجاز االلكترونية....
جدول ( ) 4داللة الفروق بين متوسطي درجات( الذكور وادناث ) ي التطبيق والبعدي ي متغيرات
البحث
ذكور

المتغيرات

اناث

درجة

ت

SIG.
555.

متوسط

انحراى

متوسط

انحراى

الحرية

التحفيل المعر ي

20005

2036

80058

2026

002

20000

بطاقة المزحظة

28028 02006 223020

3023

002

030052

555.

بطاقة تمييم منتج

02052

0065

002

05038

555.

22028

0062

يتضا من الجددول السدابق وجدود دروق ذات داللدة إحفدائية عندد مسدتوى ( )5050بدين
الددذكور واالندداث ولفددالا الددذكور ددي متغيدرات البحددث ،وبددذلب يددر  ،الفددر ،الفددفري الرابددع،
ويفبا الفر ،البدديل " يوجدد درق دال احفدائيا عندد مسدتوي( )5050بدين متوسدطي درجدات
( الذكور وادناث ) ي التطبيق البعدي علا أدوات البحث لفدالا الدذكور ،ممدا يشدير إلدا أن
البرنامج التدريبي أثر ي أعضداء هيئدة التددريس الدذكور أكثدر مدن االنداث .ويمكدن تمثيدل هدذإل
العزقة بالرسم التالي:

شكل( : )3متوسطي درجات ا راد الذكور واالناث لمتغيرات البحث

اجابة السؤال الخامس :هدل هنداب دروق هدل توجدد دروق ذات داللدة إحفدائية دي اسدتجابات
أعضددداء الهيئدددة التدريسدددية نحدددو أثدددر البرندددامج التددددريبي الممتدددرت دددي تنميدددة مهدددارات اعدددداد
واستخدام ملى ادنجاز ادلكتروني تعزى لمتغير الرتبة العلمية ؟.
لإلجابدة علدا هدذا السدؤال تددم اختبدار فدحة الفدر ،الخددامس والدذي يدنص علدا" ال يوجدد
رق دال احفائيا عندد مسدتوي( )5050بدين متوسدطي درجدات ( ارسدتاذ -ارسدتاذ المشدارب-
ارسددتاذ المسدداعد -المحاضددر -المعيددد) ددي التطبيددق البعدددي علددا أدوات البحددث" ،عددن طريددق
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فعالية برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهارات إعداد واستخدام ملفات االنجاز االلكترونية....
حسا داللة الفدروق بدين متوسدطي درجدات( ارسدتاذ -ارسدتاذ المشدارب -ارسدتاذ المسداعد-
المحاضر -المعيد) ي التطبيق والبعدي ي متغيرات البحث ،كما يوضحها الجدول التالي:

جدول (  )0داللة الفروق بين متوسطي درجات ( ارستاذ -ارستاذ المشارب -ارستاذ المساعد-
المحاضر -المعيد) ي التطبيق البعدي ي متغيرات البحث
مجموع

درجة

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

220026

3

220235

المعر ي

داخل المجموعات

3222083

00

220202

بطاقة

بين المجموعات

8220063

3

2800300

المزحظة

داخل المجموعات

88205062

00

3500632

بطاقة تمييم

بين المجموعات
داخل المجموعات

05008

3

80025

641641

55

36112

المتغير
التحفيل

منتج

ى

Sig.

00002

265.

00222

036.

205.

338.

يتضدددا مدددن الجددددول السدددابق عددددم وجدددود دددروق ذات داللدددة احفدددائية عندددد مسدددتوى
( )5050بدددين رتددد عيندددة البحدددث (ارسدددتاذ – ارسدددتاذ المشدددارب – ارسدددتاذ المسددداعد –
المحاضر – المعيد) وبذلب يمبل الفر ،الففري الخامس.

تفسري نتائج الدراسة
يمدا يتعلدق بفاعليدة البرندامج علدا التحفديل المعر دي المدرتبط بالمهدارات ،يرجدع الفريدق
البحثي هذإل النتيجة إلا ما يلي:
 بناء البرندامج التددريبي دي ضدوء احتياجدات المتددربين ممدا سداعد علدي زيدادة الدا عيدةلدي المتدربين ،مع ا تمارهم لهذإل المعلومات ،مد أكد علماء علدم الدنفس علدي تحسدين
التعلم كما وكيفا كلما اشتد دا ع الفرد للتعلم ،مما أدي إلي زيادة التحفيل .
 عدددر ،المعلومدددات بطريمدددة منظمدددة متسدددل سدددلة بطريمدددة منطميدددة ومرتبدددة دددي فدددورةموديوالت ،مما أدي إلي زيادة التحفيل حيث يؤكد برونرBrunerعلي أنا كلما كاندت
المادة التعليمية مرتبة ومنظمة بشكل بسيط ومنطمي زادت اعلية التعلم.
 اسددتخدام الوسددائط المتعددددة مددن نفددوص وفددور و يددديو وتعليددق فددوتي ،سدداعد ذلددبعلددي جددذ انتبدداإل المتدددربين ،ومخدداطبتهم ب د كثر مددن حاسددة ،حيددث انددا كلمددا زاد عدددد
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فعالية برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهارات إعداد واستخدام ملفات االنجاز االلكترونية....
الح دواس التددي يددتم مخاطبتهددا أدي ذلددب إلددي بمدداء أثددر الددتعلم ممددا سدداعد علددي زيددادة
التحفيل.
وتتفدددددق نتدددددائج هدددددذا البحدددددث مدددددع دراسدددددة كدددددز مدددددن (،Bouchard,Paul,2009
وردة2010،؛ ورشوان 8506؛ السخاوي. )8502 ،
يمدا يتعلدق بفاعليدة البرندامج التددريبي علدا ارداء العملدي مهدارات إعدداد واسدتخدام ملفدات
االنجاز االلكترونية  :يرجع الفريق البحثي هذإل النتيجة إلا ما يلي:
 عددر ،المهددارات ددي خط دوات محددددة ،أي نفددوص لشددرت المهددارة وتدددعيم النفددوصمدعمة بالفور وتعليق فوتي عن المهارات ،أدي إلي تنمية ارداء .
 عددر ،المهددارة ددي لمطددات يددديو بطريمددة معبددرة عددن ارداء العملددي للمهددارات ،يمكددنتكرارهدددا واعادتهدددا وهدددذا التكدددرار والممارسدددة سددداهم دددي تحسدددن ارداء المهددداري لددددي
المتدربين.
 تدددعيم المحتددوي بارنشددطة التددي تجعددل المتدددر نشددطا و عدداال وتوجيددا للميددام بددارداءالعملي للمهارات كما أن تعدد أدوات التمدويم مدن بطاقدة مزحظدة وبطاقدة تميديم كدل ذلدب
عمل علي تحسن ارداء المهارى لدي المتدربين .
وتتفدددددق نتدددددائج هدددددذا البحدددددث مدددددع دراسدددددة كدددددز مدددددن (،Bouchard,Paul,2009
وردة2010،؛ ورشوان 8506؛ السخاوي. )8502 ،
يما يتعلق بفاعلية البرنامج الممترت علدا بطاقدة تميديم مندتج لفدات ادنجداز ادلكترونيدة :
يرجع الفريق البحثي هذإل النتيجة إلا ما يلي:
 إتاحة الفرفة رعضاء هيئة التدريس المتدربين ي التعرى علا خطدوات أداء المهدارةالواردة ي البرنامج بشكل متسلسل لكل مهمة من المهمات المتضمنة ي البرنامج.
 تو ير العرو ،التوضيحية الززمة خزل البرنامج وتمديم نماذ رداء المهارات. تفميم البرنامج ي ضوء االحتياجات التدريبية الفعلية للمتدربين. تندوع أسدالي التمدويم والتغذيدة الراجعدة ممدا مكدن المتددر مدن التعدرى علدا معددالتتمدما ونتائج تعلما باستمرار.
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فعالية برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهارات إعداد واستخدام ملفات االنجاز االلكترونية....

التوصيات واملقرتحات :
 .0ارخذ بالبرنامج التدريبي خزل البحث عند تدري أعضاء هيئة التدريس علا مهدارات
تفميم وانتا االختبارات ادلكترونية لتنمية التحفيل وارداء العملي للمهارات.
 .8العمددل علددا نشددر ثما ددة التمددويم ادلكترونددي وخافددة االختبددارات ادلكترونيددة وتددو ير
متطلبات تعميمها علا جميع المؤسسات التعليمية جميع التخففات ممدا ييسدر بنداء
االختبارات ادلكترونية.
 .2ضدددرورة االهتمدددام ببيئدددات الدددتعلم االلكتروندددي الشخفدددية علدددي مسدددتوي الدددتعلم العدددام
الجامعي بما يتماشي مع كل تخفص واالسدتفادة منهدا دي تنميدة المهدارات والمعدارى
لدى متعلمي التعليم العام.
 .3توجية أعضاء هيئة التدريس لدراسدة الموضدوعات المتعلمدة ببيئدات الدتعلم االلكترونيدة
الشخفية والعمل علي كيفية توظيفها بفورة عملية.
 .0اعليددة اخددتزى أسددالي التدددري ادلكترونددي عبددر ادنترنددت وارسددالي المعر يدة علددا
تنمية االتجاهات نحو االختبارات ادلكترونية.
 .6اعلية اختزى نمطي التددري ادلكتروندي (الفدردي – الجمداعي ) وارسدلو المعر دي
علا تنمية تفميم وانتا االختبارات ادلكترونية .
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فعالية برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهارات إعداد واستخدام ملفات االنجاز االلكترونية....

املراجع
املراجع العربية:


ادمام ،جاداهلل إبراهيم ( .)8506تمويم مهارات تفميم وانتدا ملدى ادنجداز ادلكتروندي
باسدددتخدام التددددري التشددداركي المدددائم علدددا الويددد لددددى معلمدددي الحاسددد اآللدددي ،رسدددالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة كفرالشيخ ،كلية التربية.



بسددديوني ،ر عدددت محمدددد(  .)8506اعليدددة التمدددويم ادلكتروندددي دددي تطدددوير أداء معلمدددي
الحاس د اآللددي بالمرحلددة ادعداديددة واتجاهدداتهم نح دوإل ،رسددالة ماجسددتير غيددر منشددورة،
جامعة كفرالشيخ ،كلية التربية.



البزدي ،اطمة عودة ( .)8502أثر اسدتخدام ملدى االنجداز ادلكتروندي E–Portfolio
علددا التحفدديل الدراسددي واالتجدداإل نحددو مددادة الدراسددات االجتماعيددة لدددى طالبددات الفددى
ارول المتوسط بالمدينة المنورة ،دراسات عربيدة دي التربيدة وعلدم الدنفس– السدعودية ،ع
( ،)23الجزء الثاني.



حسددن ،إسددماعيل محمددد( :)8552ملددى ادنجدداز ادكترونددي ،مجلددة التعلدديم ادلكترونددي،
ع(.2-0 ،)8



رشوان ،شادي محمد( .)8506تفميم بيئة تعلم شخفدية لتنميدة مهدارات تفدميم وانتدا
أدوات التمددددويم ادلكترونددددي لدددددى معلمددددي الحاسدددد اآللددددي بالمرحلددددة ادعداديددددة ،رسددددالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة كفرالشيخ ،كلية التربية.



الزبيدي ،فبات( .) 8552ارستاذ الجامعي والتدريس ادبدداعي احدد الفدي الجديددة دي
ظل عفر التد ق المعر ي .المؤتمر العلمدي الثداني لكليدة العلدوم التربويدة بجامعدة جدر (
دور المعلم العربي ي عفر التد ق المعر ي) -ارردن.206 -822 ،



السدددبيعي ،خالدددد ( 8552م) .اتجاهدددات أعضددداء هيئدددة التددددريس نحدددو ممارسدددة أسدددالي
التدريس الفعالدة ومتطلبدات اسدتخدامها دي جامعدات دول مجلدس التعداون لددول الخلديج
العربي .مجلة رسالة الخليج العربي،الريا.22 -02 ،)002 ( ،،



السدددددخاوي ،عبدالمنفدددددى سدددددعد( .)8502اعليدددددة التمدددددويم باسدددددتخدام ملدددددى ادنجددددداز
ادلكترونددي للمعلددم ددي تنميددة التحفدديل الدراسددي وارداء المهددارى لممددرر الحاس د ارلددا
- 06 -

فعالية برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهارات إعداد واستخدام ملفات االنجاز االلكترونية....
لددددى طدددز الفدددى ارول الثدددانوي الفدددناعي ،رسدددالة ماجسدددتير غيدددر منشدددورة ،جامعدددة
كفرالشيخ ،كلية التربية.


شددداهين ،سدددعاد محمدددد ( :)8552أثدددر التخفدددص اركددداديمي وارسدددلو المعر دددي علدددا
تفددميم وانتددا ملددى ادنجدداز ادلكترونددي  E-Portfolioلدددى الطددز المعلمددين بكليددة
التربية ،الجمعية المفرية لتكنولوجيا التعليم ،سلسلة دراسات وبحدوث محكمدة ،مدج()02
،ع( ، )0ص ص  28-08يناير.



فزت الدين ،سالي أحمد علي ( :)8505أثر برنامج تدريبي متعدد الوسدائط علدا تنميدة
كفايات معلمي المرحلدة االبتدائيدة السدتخدام حا ظدة تمدويم الكترونيدة ممترحدة دي التمدويم
الشامل ،جامعة عين شمس ،رسالة ماجستير غير منشورة ،مفر.



العباسي ،محمد أحمد( :)8500اعلية برنامج إلكتروني قائم علا الويد لتنميدة مهدا ارت
تفددميم وانتددا بعدد ،أدوات التمددويم ادلكترونددي لدددي طددز كليددة التربيددة ،مجلددة كليددة
التربية ،جامعة المنفورة ،م( ،)0ع(.362-322 ،)20



عبددد المددادر ،سددليمان ( .)8556التدددري ادلكترونددي عبددر االنترنددت ،ورقددة عمددل ممدمددة
الدا المددؤتمر العربددي االول للتدددري والتنميددة البشدرية – رؤيددة مسددتمبلية ،عمددان ،المركددز
الثما ي الملكي.



العنمددددري ،عبدددددالعزيز ( .)8552تطددددوير التعلدددديم العددددالي السددددعودي علددددا ضددددوء بعدددد،
المستحدثات التكنولوجية .المؤتمر االمومي الخامس عشدر( العربدي السدابع) -نحدو خطدة
استراتيجية للتعليم الجامعي العربي ،مفر.306 – 306 ،



الغددول ،ريهددام محمددد ( .)8508أثددر بعدد ،اسددتراتيجيات مجموعددات العمددل عنددد تفددميم
برامج للتدري ادلكتروني علا تنميا مهارات تفميم وتطبيق بع ،خدمات الجيل الثداني
للوي لدى أعضاء هيئا التدريس ،رسالة دكتوراإل غيدر منشدورة ،جامعدة المنفدورة ،كليدة
التربية.



المرني ،نوال بنت علا مرعي( :)8502برندامج تددريبي إلكتروندي ممتدرت لتنميدة مهدارات
تفميم وانتا ملدى ادنجداز ادلكتروندي E- Portfolioلددى معلمدات المرحلدة الثانويدة
بمدينة جدة  ،رسالة التربية وعلم النفس ،ع( ،)30ص ص .026-030
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....فعالية برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهارات إعداد واستخدام ملفات االنجاز االلكترونية
اتجاهات طالبات كلية التربيدة بجامعدة قطدر نحدو إعدداد.)8550(  إسماعيل حسن،محمد



 المؤتمر،"( واستخداما ي التعليم وآرائهن نحوإلE-Portfolio)ملى الطال اد لكتروني
 الجمعيدة المفدرية،)العلمدي العاشدر (تكنولوجيدا التعلديم ادلكتروندي والجدودة الشداملة
.يوليو2-0،0 ، كلية التربية جامعة عين شمس،لتكنولوجيا التعليم
) E -Portfolio (  اعلية ملى ادنجاز ادلكتروندي:)8503( عبداهلل غانم،المحمدي



ي اكتسا الطدز للمفداهيم العلميدة دي مدادة ارحيداء للفدى الثداني الثدانوي بالمديندة
. جامعة طيبا، كلية التربية،ماجستير غير منشور،المنورة
) أثددر برنددامج كمبيددوترى ممتددرت ددا تنميدددددة مهددارات8552(. محمددد مجاهددد، نفددر الدددين



تفددميم وانتددا واسددتخدام ملفدات التمويددددم الرقميددة لدددى الطددز المعلمددين بكليددات التربيددة
 رسددالة دكتددوراإل غيددر منشددورة تخفددص تكنولوجيددا، جامع ددة ارزه ددر،واتجاهاتهدددم نحوهدددا
.تعليم
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