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أ

اإلهداء
إلى أرض السالم التي ما رأت يوماً سالماً
إلى األكرم منا جميعاً ..شهداء الشعب الفلسطيني ،وعلى رأسهم الشهيد الرمز /ياسر عرفات
إلى من ضحوا بزهرة شبابهم ،وهجروا زخرف الدنيا فباتوا أح ار اًر خلف قضبان الحرية
إلى رو ٍح من غادر دنيانا ولم يغادر ذاكرتنا فكنا ثمرة عمر أفناه بين حل وترحال
( والدي – رحمه هللا )

إلى من بدعواتها أهتدي ،وعلى صوتها أترنم ،وبحضورها ترتسم السعادة ويكتمل الحضور
( أمي الحبيبة)

إلى من أنار لي كل درب ،ويسر في دروبي كل صعب ،وأوالني من الرعاية والحب؛ ما لم يفعله
ألبنائه أب ،إلى العم /الشيخ حسن أبو شقرة

حفظه هللا وأسرته

إلى من يحملون في أعينهم ذكريات الماضي ،ويحلمون معي بآفاق المستقبل (إخواني وأخواتي)
الحسن والحسن (زوجتي الطيبة)
إلى رفيقة درب وقصة حب وعشرة عمر وصحبة دهر ..أم ُ
إلى قرة عيني ،ومهجة قلبي ،من جاء بعد الصبر واإلحسان والظن الحسن (ابني الحسن)
كل من علمني حرفاً ،وأنهلني من معينه علماً (أساتذتي األفاضل)
إلى ّ
إلى صديق طفولتي /حازم أبو عاذرة ،وأصدقائي وزمالئي في مرحلة البكالوريوس/

رامي الحناوي ،حسام حرارة ،وحسام أبو جبارة ،وأصدقائي وزمالئي في مرحلة الماجستير وأخص
منهم /زياد الندى ،وحازم النجار
والى كل باحث في ميدان العلم والتربية
أهدي ثمرة جهدي هذا
الباحث
حمدي فارس

ب


السالم على نبي الهدى،
الحمد هلل حمد الشاكرين ،حمداً يليق بجالل وجهه وعظيم سلطانه ،والصالةُ و ُ
ّ
القائل (ال يشكر هللا من ال يشكر الناس) ،وانطالقاً من هذا الهدي المبارك فإنني أتوجه ببالغ شكري
وعظيم امتناني إلى صرحنا الشامخ ،وقلعتنا الحصينة ،جامعة األزهر ،ممثلة بعمادة الدراسات العليا

وعمادة كلية التربية ،بكافة أعضاء هيئتها اإلدارية والتدريسية.

كما أتوجه بجزيل الشكر والثناء إلى مشرفي الدراسة الدكتور الفاضل :عبد الكريم محمد لبد ،واألستاذ
ّ
الدكتور القدير :عطا حسن درويش ،اللذين تفضال باإلشراف على رسالتي هذه ،فوجدت منهما الخلق

الرفيع ،والتواضع الجم والرأي السديد ،والعطاء الوافر ،والتوجيه الرشيد ،وكان لمتابعتهما األثر الكبير في

إخراج هذه الدراسة على صورتها التي هي عليه اآلن ،فجزاهما هللا خير الجزاء في الدنيا واآلخرة.

وعظيم امتناني وتقديري ألساتذتي األجالء أعضاء لجنة المناقشة الدكتور /راشد محمد أبو صواوين،

والدكتور /إسماعيل صالح الف ار ،اللذين شرفاني بقبول مناقشة هذه الدراسة واثقاً تمام الثقة في أنهما

سيثريان هذه الدراسة بنور علمهما وواسع خبراتهما.

وأتقدم كذلك بجزيل شكري وتقديري للسادة محكمي أدوات الدراسة لما كان إلرشاداتهم ونصحهم وتعليقاتهم

من النفع والفائدة ،وأخص بالذكر الدكتورة مها الشقرة ،والدكتور /محمد مقاط ،الذي إلى جانب تحكيمه

أدوات الدراسة والبرنامج التدريبي ،فقد بذل الكثير من الوقت والجهد لمتابعة عينة الدراسة أثناء تطبيق

البرنامج التدريبي إلخراج هذه الدراسة على الوجه األفضل.

لجهودهن وتعاطيهن اإليجابي مع جلسات
ألنهن ياقوتة هذه الدراسة ومرجانها ،وتقدي اًر
ّ
وقبل الختام ،و ّ
التدريب وتحملهن ضغط التدريب مع الدراسة ،فإنني أرسل أندى كلمات شكري وامتناني إلى أخواتي
طالبات التعليم األساسي المعلمات أفراد المجموعة التدريبية على كل ما عملنه وساهم في إنجاح هذا

العمل ،مرسالً مع شكري لهن صادق دعواتي بالنجاح والتوفيق.

وألن لهم الحظ األوفر من حياتي ،وألنني ما كان لي أن أخطو خطوة واحدة دون دعوات أمي وأخواتي

أطال هللا أعمارهن ،وتوجيهات أخوتي ،ورعاية وعناية وتشجيع عمي الشيخ /حسن أبو شقرة وأسرته،

وصبر زوجتي ،فإنني أتوجه إليهم جميعاً بعظيم شكري وامتناني سائالً هللا تعالى أن يجعل عملي هذا نافعاً
مفيداً لكل ٍ
ناهل في ميدان العلم والتربية.
الباحث
حمدي فارس

ت

ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إلى استقصاء فاعلية برنامج تدريبي لتوظيف ملف اإلنجاز اإللكتروني في

ضوء معايير مؤشر الجاهزية للتدريس وأثره على تنمية مهارات التفكير التأملي لدى الطلبة المعلمين
بجامعة األزهر – غزة ،ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحث المنهج شبه التجريبي بالتصميم التجريبي

ذي المجموعة الواحدة واختبار قبلي – بعدي ،حيث قام الباحث ببناء برنامج تدريبي باإلضافة إلى بناء

أداتي الدراسة :مقياس التفكير التأملي وبطاقة تقويم ملف اإلنجاز اإللكتروني ،وتم تطبيقهما على عينة
ّ
الدراسة التي تكونت من ( )33طالبة معلمة من طالبات كلية التربية بجامعة األزهر – غزة (تخصص
التعليم األساسي).

لإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها قام الباحث باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية

للعلوم االجتماعية ) (SPSSحيث تم استخدام اختبار "ت" لعينتين مترابطتين الختبار فرضيات
الدراسة .وحساب حجم األثر باستخدام مربع إيتا

" ."2كما استخدمت المتوسطات الحسابية

واالنحرافات المعيارية ،ومعامل ارتباط بيرسون ومعادلة ألفا كرونباخ ألغراض تقنين أدوات الدراسة.

توصلت الدراسة إلى تحقيق البرنامج التدريبي فاعلية كبيرة على توظيف ملف اإلنجاز

اإللكتروني في ضوء معايير مؤشر الجاهزية للتدريس ،حيث بلغت قيمة مربع إيتا ( )η2ما يعادل
( )0.32وهي قيمة كبيرة جداً تؤكد على فاعلية البرنامج التدريبي في تمكين الطالبات المعلمات من

توظيف ملف اإلنجاز اإللكتروني في ضوء معايير مؤشر الجاهزية للتدريس ،كما كشفت المعالجة
اإلحصائية عن وجود فروق بين القيمة االفتراضية المختبرة والقيمة المحسوبة لبطاقة تقويم ملف

اإلنجاز اإللكتروني ولصال القيمة المحسوبة.

كما أثبتت الدراسة فاعلية البرنامج التدريبي المعد على تنمية مهارات التفكير التأملي لدى

الطالبات المعلمات عينة الدراسة ،حيث كشفت الدراسة عن وجود فرق معنوي بين متوسطي االختبارين
القبلي والبعدي على مقياس التفكير التأملي ككل ،وفي جميع أبعاده المتمثلة في (العمل االعتيادي،

الفهم ،التأمل ،التأمل الناقد)
وفي ضوء هذه النتائج أوصى الباحث باعتماد معايير مؤشر الجاهزية للتدريس  RTTIمن قبل برامج
إعداد المعلمين في كليات التربية بالجامعات الفلسطينية كمؤشرات أساسية يجب على الطلبة المعلمين

امتالكها وتقويمهم وفقاً لها ،كما أوصى بإعادة تصميم برامج إعداد المعلمين بطريقة تدعم الطلبة
ليحققوا معايير مؤشر الجاهزية للتدريس.


ث

Abstract
This study aimed to investigate the effectiveness of a training program for
employing E-Portfolio in the light of the Readiness To Teach Index (RTTI)
standards and its impact on developing reflective thinking skills among the
Student-Teachers at Al-Azhar University –Gaza.
To achieve the objectives of the study, the researcher used the quasiexperimental approach with one group Pre-Posttest design. Where the
researcher built a training program, in addition to the building of the two tools
of the study: The Reflective Skills Scale & the E-Portfolio Evaluation card.
Which were applied on the study sample consisted of (33) Student-Teacher on
the Faculty of Education at Al-Azhar University-Gaza (specializing in Basic
Education).
To answer the study questions and test its hypotheses, the researcher used the
Statistical Package for Social Sciences (SPSS) program, by calculating
averages and standard deviations, and Pearson correlation coefficient, also
used the "T" test of Paired samples to test hypotheses of the study. Effect size
was calculated using the Eta square "2".
The study revealed that the program has achieved high effectiveness in
employment E-Portfolio in the light of RTTI standards; eta square (η2) scores
(0.32) which consider a high score that prove the effectiveness of E-portfolio
on enhancing the employing E-Portfolio in the light of the Readiness, also it
confirmed the effectiveness of the Training program on developing the
reflective thinking skills among the Student-Teacher at Al-Azhar UniversityGaza in the scale of reflective thinking and all of its four Dimensions namely
( Regular work, Understanding, Reflection, Critical Reflection).
In the light of these findings the researcher recommended to adopt the RTTI
standards by pre service teachers programs in colleges of education in the
Palestinian universities as basic indicators that student-teachers must possess
and evaluated accordance with them. The researcher recommended redesigning of teacher preparation programs to improve students to achieve
Readiness to Teach Index standards.
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 1.1مقدمة:
يشهد العالم في العقود األخيرة تطو اًر علمياً ومعرفياً هائالً طال جميع مناحي الحياة ،وهو ما أثّر بشكل

مباشر على كافة جوانب حياة الفرد مما استدعى معه ضرورة اكتساب الفرد لخبرات جديدة وفكر
ومهارات مختلفة عما كان عليه الحال في الماضي كي يستطيع التأقلم مع العصر الجديد ومواكبة

التطورات الهائلة التي يواجهها.

ولم تكن العملية التربوية ككل ،والتعليمية على وجه الخصوص بمنأى عن هذا التطور والتقدم العلمي

سخر الكثير من منجزاته في خدمة العملية التعليمية،
المتسارع ،بل إنه – أي التقدم العلمي – ّ
واستفادت عملية التعليم والتعلم من هذه الثورة المعلوماتية والمعرفية واالبتكارات والمستحدثات
التكنولوجية فجعلت العملية التعليمية أكثر سهولة ويس اًر وأكثر نجاعة وفائدة وأكثر قدرة على تحقيق

األهداف المنشودة منها.

وكان من الضروري أن تتأثر عملية إعداد المعلم بهذه التغيرات والتطورات المتالحقة في مجال العملية
التعليمية ،فعملية إعداد المعلم تعد من األمور المهمة لمواكبة التغيرات المتالحقة والمستحدثات العلمية
والتكنولوجية والتطورات السريعة التي يتميز بها العصر الذي نعيشه ،وذلك من أجل صناعة اإلنسان

المعاصر وكذلك تكوين المعلم القادر على التصدي لجميع التحوالت والتغيرات بل وتوظيفها في عمله
وتطويعها لخدمة العملية التعليمية وتطوير أدائه الشخصي.
فعملية إعداد المعلم ورفع مستواه هي من أهم قضايا التطور التربوي ،أي أن التطور التربوي البد وأن
يصاحبه إعداد وتدريب للمعلم قبل وأثناء الخدمة ،فالمعلم هو العنصر األساس الفعال في العملية

التعليمية حيث يقع عليه العبء األكبر إلعداد هذا الجيل( .موافي) 65 : 2004 ،

واعددداد المعلددم قضددية شددغلت حيد اًز كبيد اًر مددن تفكيددر التربددويين وواضددعي السياسددة التعليميددة؛ فأصددبحت محددو اًر
للمناقشة والدراسة في العديد من المؤتمرات والندوات و الجمعيات المهنية ومراكز البحوث والجامعات ،سواء

أكانت على المستوى العالمي أم اإلقليمي أم الوطني؛ باعتبار أن تربية المعلم واعداده تشكل نسقاً رئيساً في
منظومة التعليم ؛ ذلك ألن مهنة التدريس لم تعد مهنة من ال مهنة له؛ بل أصبحت مهندة لهدا أصدولها التدي

تقددوم علددى كثيددر مددن الحقددائق والمبددادئ العلميددة والنفسددية والتربويددة التددي ال تكسددب بالممارسددة فقددط؛ وانمددا

بالدراسة المنظمة أيضاً (الناقة)3 : 2009 ،

وتحتل برامج إعداد المعلمين مكانة بارزة في جميع المجتمعات ،إذ تهتم هذه البرامج بتهيئة المعلمين
لشغل العمل األسمى في المجتمع والمنوط به إعداد المواطنين ليكونوا فاعلين في مجتمعاتهم وقادة
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يقودون أممهم نحو المجد والرفعة ،حيث تعمل على إعداد المعلمين وتدريبهم على عملية التدريس أثناء

دراستهم الجامعية واكسابهم المهارات األساسية وتزويدهم بالكفايات الالزمة ليكونوا معلمين فاعلين.

ومن جهة أخرى احتل موضوع تدريب المعلمين والبرامج التدريبية مكانة هامة في الميدان التربوي،

فأصب المعلم أكثر نضجاً بالتدريب ،وأصب تدريب المعلمين ضرورياً إلزالة سلبيات محاولة الصواب
الحد األعلى من وقته وطاقته ( فتيحة ،)284 :2013 ،خاصة في ظل
والخطأ وفق ذلك ،وليستغل ّ
ظهور حركة تربية المعلم القائمة على أساس الكفايات ،وكذلك في ظل ظهور حركة تربية المعلم

القائمة على أساس المعايير.
وتتطلب عملية إعداد وتكوين المعلمين توافر العديد من المعايير الشخصية والمهنية والثقافية
واالجتماعية والقيمية التي تؤهل المعلمين للقيام بأدوارهم التربوية المطلوبة ،وهو التوجه الحديث في

البرامج التربوية التي أصبحت تعتمد بشكل كبير على وجود معايير معينة ومح ّكات يتم االحتكام إليها

في عملية إعداد المعلم وتكوينه.

ٍ
شك أن "توظيف المستحدثات التكنولوجية في برامج إعداد المعلم قد أصب مطلباً ملحاً له ما
وما من ّ
يبرره من شواهد وأسانيد عند اعتبار طبيعة العصر الذي نعيش فيه من ناحية  ،وعند اعتبار متطلبات
تربية العصر من جهة أخرى  ،فقد وضعت المستحدثات التكنولوجية بصمات واضحة على منظومة

التعليم بعا مة  ،وعلى برنامج إعداد المعلم بخاصة باعتبارها قوة يصعب إيقافها  ،تؤثر بالسلب أو
اإليجاب في كل جانب من جوانب العملية التعليمية (عبد المنعم وآخرون .) 730 :2002 ،
ويعد ملف اإلنجاز اإللكتروني واحداً من هذه المفاهيم التربوية الحديثة التي بدأت تأخذ حي اًز مهماً في

العملية التعليمية ،إذ يعتمد عليه كأداة من أدوات التقويم الحقيقي في الفكر البنائي الذي يعتمد على

التقويم الذاتي ،حيث يستخدمه كل من المعلم والمتعلم في التقييم.

وازدادت أهمية استخدام الملف االلكتروني في التعليم ازدياداً مطرداً في الميدان التربوي ،كونه يوثق
األداء التعليمي للمتعلم ويشجعه على التفكير التأملي ،ويعزز النمو المهني للمتعلم ،فهو يتي الفرصة

للمتعلم للرجوع إلى ما مر به من خبرات وبالتالي يمده بالتغذية الراجعة( .إسماعيل) 32 :2005 ،

ويساعد توظيف ملف اإلنجاز اإللكتروني على متابعة أعمال الطالب المعلم ضمن معايير محددة

مسبقاً وتقويم هذه األعمال من قبل المشرفين واعطاء التغذية الراجعة له حسب ما يحتويه ملف إنجازه

من تقارير أو تحضير لمادة علمية أو أنشطة أو الوسائل التعليمية التي يستعين بها في شرح المادة
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تطور واضحاً لملف اإلنجاز تستخدمه الكثير من الجامعات وكليات
العلمية  ...وغيرها  ،حيث يعد
اً
التربية والمدارس في العالم كأداة لتقويم التدريس( .قطيط)379 : 2009 ،

ويستخدم ملف اإلنجاز اإللكتروني كأداة تعلم فاعلة تعرف بالتعلم القائم على ملف اإلنجاز ،وهو مدخل

يعتمد على التعلم بالخبرة التي تأخذ دورة حيث تبدأ عملية بناء ملف اإلنجاز بالتجميع ثم المراجعة

والتأمل وأخي اًر التعلم من خبرة إعداد الملف ،وقد أشارت دراسات عديدة بأن ملفات اإلنجاز المتطورة
تساعد على تنمية التفكير التأملي؛ ألنها تزود بطريقة نظامية مستمرة تدعم وتوجه تقدم المتعلم

).(Kocoglu, Z., 2008
ويرى ستون ) Stone (1998أن كثي اًر من الجامعات وكليات التربية والمدارس في الواليات المتحدة

األمريكية تستخدم الملف اإللكتروني كأداة لتقويم التدريس ،حتى أنه أصب

عنص اًر رئيسياً ضمن

الخطوات التي تستخدمها الهيئة الدولية لمعايير مهنة التدريس National Board of Professional

) ،Teaching Standards (NBPTSكما ترى المنظمة األمريكية للتعليم العالي The America
) Association of Higher Education (AAHEأن الملف اإللكتروني يستخدم كأداة لتحسين

التدريس في كليات التربية والجامعات ،وأصب شرطاً من شروط الحصول على رخصة لممارسة مهنة

التدريس ،كما أن أهميته ال تقتصر على أنه أداة للتقويم ،بل أنه ينقل مسئولية التعلم من المعلم إلى

المتعلم(Stone,B, 1998:106) .

وتأكيداً على أهمية ملف اإلنجاز اإللكتروني في العملية التعليمية بشكل عام ،وفي برامج إعداد وتأهيل
المعلمين والطلبة المعلمين ،فقد تناولت العديد من الدراسات واألبحاث توظيف ملف اإلنجاز اإللكتروني
في برامج إعداد المعلم ولدى الطلبة المعلمين ومنها دراسة (أبو مطلق ،)2012 ،ودراسة (شاهين،

 ،)2007ودراسة (صقر.)2006 ،

وقد أدت حركة المعايير في التعليم إلى إعادة تعريف عمل المعلمين ،والى إحداث تحوالت كبيرة في

عملية إعداد وت أهيل المعلمين ،ال سيما المعلمين الجدد ،ويتم وضع المعايير المهنية للمعلمين لتحقق
هدفين على األقل ،يتمثل األول في تعريف المعلم بطبيعة مهنته ،ويتمثل الهدف الثاني في ضمان

جودة عمل المعلم.

"لذا تؤكد الجمعية األمريكية لكليات إعداد المعلم ) (AACTE 2005على أهمية البرامج القائمة على

المعايير ألنها تقدم إطا اًر للربط بين المعرفة واستخدامها ،مع دمج المعارف والمفاهيم من ناحية والقدرة
على توظيفهما في الحياة من ناحية أخرى ،وهذا الربط وتلك القدرة تظهران بوضوح في الممارسات
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الفعلية واألدائية ويعبر عنها المعلم في صورة أداء تقدم دليالً حقيقياً على االكتساب العقلي والتمكن

األدائي"( .القاسم.) 4 : 2008 ،

وفي ظل المناداة في الفترة األخيرة بضرورة تطوير برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة ،من خالل كليات

التربية في الجامعات الفلسطينية ،وضع التربويون في فلسطين مجموعة من المعايير المهنية للمعلمين
تمت صياغتها من قبل هيئة تطوير مهنة التعليم ،حيث اعتمدت هيئة تطوير مهنة التعليم مجموعة من

المعايير المهنية للمعلمين تغطي كافة المتطلبات األساسية لمهنة التعليم ،وقد تم تصنيفها ضمن ثالثة
مجاالت رئيسة متكاملة ومتداخلة وهي :مجال المعرفة والفهم ،مجال المهارات المهنية ،ومجال

االتجاهات المهنية والقيم.

وتبين استراتيجية إعداد وتأهيل المعلمين في فلسطين ( )2008تطلعات و ازرة التربية والتعليم الساعية

لتطوير برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة في مؤسسات التعليم العالي التي تقدم هذه البرامج ،وتطوير

برامج التأهيل أثناء الخدمة والتطور المهني المستمر ،وتطوير مهنة التعليم( .و ازرة التربية والتعليم،
 ، )5 :2008وتمثل المعايير المهنية للمعلمين الجدد إحدى هذه األدوات الرامية لتطوير برامج إعداد

المعلمين قبل الخدمة.

وجاءت معايير مؤشر الجاهزية للتدريس ) Readiness To Teach Index (RTTIلتشكل تطو اًر

هاماً على المعايير المهنية الفلسطينية إال أنها تميزت عنها في كونها معايير تطورية ،تتكون من ثالثة
مستويات تطورية ،يقوم الطلبة المعلمون بتطوير كفاءاتهم ضمن هذه المستويات تدريجيا أثناء تقدمهم

في برنامجهم الدراسي الجامعي الذي يحوي مراحل التربية العملية الستة من السنة الثانية إلى السنة

الرابعة ،بحيث تشتمل كل سنة دراسية على مرحلتين من التربية العملية.

وتشير المعايير المهنية للمعلمين الجدد والتي يتضمنها مؤشر الجاهزية للتدريس Readiness To

) Teach Index (RTTIإلى "المستويات الدنيا من المعرفة والمهارات والقيم واالتجاهات الالزم

توفرها في خريجي برامج إعداد وتأهيل المعلمين المعتمدة حديثا .تمثل هذه التطورات وتتطلب تغيي ار

كبي ار في تكوين برامج إعداد وتأهيل المعلمين ،خاصة في مكون التطبيق الميداني أو التربية العملية
في هذه البرامج" (ماهون.)6 :2012 ،
وتسعى هذه الدراسة إلى تقديم برنامج تدريبي يزود الطالبات المعلمات خالل فترة إعدادهن بالمهارات

الالزمة لتوظيف ملف اإلنجاز اإللكتروني في ضوء معايير مؤشر الجاهزية للتدريس )(RTTI

بمجاالتها الثالثة :المعرفة والفهم ،المهارات المهنية ،القيم واالتجاهات المهنية.
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كما تسعى الدراسة إلى استقصاء أثر توظيف ملف اإلنجاز اإللكتروني وفقاً لهذا البرنامج على تنمية
مهارات التفكير التأملي لدى الطلبة المعلمين بجامعة األزهر  -غزة ،إذ وجد الباحث من خالل اطالعه
على بعض الدراسات األجنبية ربطاً بين ملفات اإلنجاز اإللكتروني واستخدامها في العمل التدريسي
وتنمية مهارات التفكير التأملي ،وهو ما يسعى الباحث من خالل هذه الدراسة للتحقق منه واستقصائه.

 1.2مشكلة الدراسة:
تأتي هذه الدراسة مسايرة للجهود التي يبذلها المربون لتطوير برامج إعداد الطلبة المعلمين في
الجامعات الفلسطينية ،واقتراح أداة جديدة يمكن الحكم في ضوئها على مدى نمو المتعلم في عملية

التعلم ،ومدى توظيف المستحدثات االلكترونية في عملية التدريس.

كما تأتي هذه الدراسة في إطار ما تشهده الجامعات الفلسطينية من تطوير ،وسعيها الستحداث أساليب

تقويم جديدة تعتمد على التقنيات الحديثة ،وتساعد في الحكم على مدى نمو الطالب المعلم في مختلف
المجاالت :المعرفية والمهارية والقيمية.
يضاف إلى ذلك قلة الدراسات التي تربط ملف اإلنجاز اإللكتروني بالتفكير التأملي في البيئة العربية
بشكل عام ،والفلسطينية على وجه الخصوص من جهة ،وعدم وجود دراسات تتناول معايير مؤشر

الجاهزية للتدريس  – RTTIفي حدود علم الباحث  ، -كل ما سبق دفع الباحث إلى إجراء هذه

الدراسة آمالً أن تكون بداية ذات قيمة يبنى عليها ما بعدها.
تتحدد مشكلة هذه الدراسة في السؤال الرئيس التالي:

ما فاعلية برنامج تدريبي لتوظيف ملف اإلنجاز اإللكتروني في ضوء معايير ( )RTTIوأثره على
تنمية مهارات التفكير التأملي لدى الطلبة المعلمين في جامعة األزهر – غزة؟
ويتفرع عنه األسئلة الفرعية التالية:
 .1ما معايير مؤشر الجاهزية للتدريس ( )RTTIالتي سيتم توظيف ملف اإلنجاز اإللكتروني في
ضوئها؟

 .2ما البرنامج التدريبي المقترح لتوظيف ملف اإلنجاز اإللكتروني في ضوء معايير مؤشر
الجاهزية للتدريس RTTI؟
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 .3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات الطالبات المعلمات عينة الدراسة طبقاً لبطاقة
تقويم ملف اإلنجاز اإللكتروني والقيمة المختبرة ( درجة التوافر التي تساوي  %75أو أكثر من

الدرجة الكلية للبطاقة )؟

المعد في توظيف ملف اإلنجاز اإللكتروني في ضوء
 .4ما مستوى فاعلية البرنامج التدريبي
ّ
معايير مؤشر الجاهزية للتدريس لدى الطالبات المعلمات عينة الدراسة بجامعة األزهر  -غزة؟
 .5هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطالبات المعلمات عينة الدراسة
في التطبيق )القبلي – البعدي ) على األبعاد األربعة لمقياس التفكير التأملي ؟

 .6ما مستوى فاعلية البرنامج التدريبي المعد في تنمية مهارات التفكير التأملي لدى الطالبات
المعلمات عينة الدراسة في جامعة األزهر – غزة ؟

1.3

فروض الدراسة:

 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ( )α≤ 0.05بين درجات الطالبات المعلمات عينة
الدراسة طبقاً لبطاقة تقويم ملف اإلنجاز اإللكتروني والقيمة المختبرة (درجة التوافر التي تساوي

 %75من الدرجة الكلية للبطاقة أو أكثر).

 .2ال يحقق البرنامج التدريبي حجم تأثير( )η2 ≥ 0.14في توظيف ملف اإلنجاز اإللكتروني في
ضوء معايير مؤشر الجاهزية للتدريس لدى الطالبات المعلمات عينة الدراسة بجامعة األزهر-

غزة.

 .3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ( )α≤ 0.05بين متوسطي درجات الطالبات

المعلمات عينة الدراسة في التطبيق (القبلي – البعدي) على األبعاد األربعة لمقياس التفكير

التأملي.

 .4ال يحقق البرنامج التدريبي حجم تأثير ( )η2 ≥ 0.14في تنمية التفكير التأملي لدى الطالبات
المعلمات عينة الدراسة في جامعة األزهر – غزة.

1.4

أهداف الدراسة:

 -1التعرف إلى معايير مؤشر الجاهزية للتدريس  RTTIبمستوياتها الثالثة :المعرفة والفهم،
المهارات المهنية ،القيم واالتجاهات المهنية.

 -2تقديم برنامج تدريبي للطلبة المعلمين لتوظيف ملف اإلنجاز اإللكتروني في ضوء معايير
مؤشر الجاهزية للتدريس RTTI
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 -3التعرف إلى مدى فاعلية البرنامج التدريبي في توظيف ملف اإلنجاز اإللكتروني في ضوء
معايير مؤشر الجاهزية للتدريس .RTTI

 -4تنمية الجانبين المعرفي والمهاري لتوظيف ملف اإلنجاز اإللكتروني لدى الطالبات المعلمات
عينة الدراسة بجامعة األزهر  -غزة.

 -5التعرف إلى فاعلية البرنامج التدريبي في ضوء معايير مؤشر الجاهزية للتدريس على تنمية
مهارات التفكير التأملي لدى الطالبات المعلمات عينة الدراسة بجامعة األزهر – غزة.

 -6معرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية في درجات عينة الدراسة طبقاً لبطاقة تقويم
ملف اإلنجاز اإللكتروني والقيمة المختبرة ( درجة التوافر التي تساوي  %75أو أكثر من

الدرجة الكلية للبطاقة ).

 -7استقصاء ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطالبات
المعلمات عينة الدراسة في التطبيق ) القبلي – البعدي ) لمقياس التفكير التأملي.
1.5

أهمية الدراسة:

 -1تعتبر هذه الدراسة مسايرة للتوجهات الحديثة في عمليتي التعليم والتعلم ،والتي تنادي بحوسبة
األعمال الورقية.

 -2تعتبر هذه الدراسة األولى على مستوى فلسطين – في حدود علم الباحث  -التي تتناول
معايير مؤشر الجاهزية للتدريس .RTTI

 -3قد تسهم نتائج هذه الدراسة في مساعدة الطلبة المعلمين على تقويم أنفسهم تقويماً واقعياً حين
ينخرطون في مجال التدريس مستقبالً.

 -4قد تفيد نتائج هذه الدراسة األكاديميين واألساتذة الجامعيين في توظيف ملف اإلنجاز
اإللكتروني كأداة من أدوات تقويم المتعلمين.

 -5قد تفس المجال أمام دراسات أخرى تتناول جوانب أخرى تتعلق بملفات اإلنجاز اإللكترونية.
اء كان تقويم المتعلمين ،أو التقويم الذاتي للمعلمين
 -6قد تمن المعلمين طرقاً جديدة للتقويم سو ً
أنفسهم.
 -7قد تفيد نتائج هذه الدراسة في وضع معايير جديدة الختيار المعلمين المؤهلين لشغل الوظائف
التعليمية.

 -8قد تفيد نتائج هذه الدراسة واضعي برامج التربية العملية في الجامعات الفلسطينية لتطويرها
واعتماد ملف اإلنجاز اإللكتروني كأداة رئيسية في تقويم أداء الطلبة المعلمين خالل فترة

التدريب العملي.
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 -9تعد هذه الدراسة إضافة للمكتبة العربية بشكل عام والفلسطينية بشكل خاص حول تصميم
وتوظيف ملفات اإلنجاز اإللكترونية.

 -10قد تساعد هذه الدراسة بعض الباحثين في بحث العالقة بين توظيف ملف اإلنجاز
اإللكتروني وبعض أنواع التفكير األخرى كالتفكير اإلبداعي والتفكير الناقد وغيرهما.

1.6

حدود الدراسة:

تقتصر هذه الدراسة على تقديم برنامج تدريبي لتوظيف ملفات اإلنجاز اإللكترونية في ضوء
معايير مؤشر الجاهزية للتدريس  – RTTIالمستوى الثاني ،لدى عينة من الطالبات المعلمات -
كلية التربية (تخصص التعليم األساسي – المستوى الثالث) بجامعة األزهر – غزة ،المشاركات

في مشروع تحسين إعداد وتأهيل المعلمين ( )TEIP-1المكون األول الهادفلتعزيزالممارسات
المدرسيةلبرامجإعدادالمعلمينماقبلالخدمةللصفوف .4-1خالل الفصل الدراسي األول من

العام الدراسي 2015-2014م.

 1.7مصطلحات الدراسة
الفاعلية:
يعرفها الباحث إجرائياً بأنها مدى الفائدة المكتسبة لدى عينة الدراسة من خالل تعرضهم للبرنامج
التدريبي المقترح ،ويتم قياسها في هذه الدراسة باستخدام معادلة مربع إيتا.

البرنامج التدريبي:
يعرف إجرائياً بأنه مجموعة من المعلومات والممارسات العملية واألنشطة المقترحة والخبرات المنظمة
والمخططة التي ضمنها الباحث لتدريب عينة الدراسة من الطالبات المعلمات في جامعة األزهر – غزة

(تخصص تعليم أساسي – المستوى الثالث ) على توظيف ملف اإلنجاز اإللكتروني في ضوء معايير
مؤشر الجاهزية للتدريس .RTTI

المعيار:
يعرفه الباحث بأنه مستوى األداء المطلوب تحقيقه سواء تعلق بالمعرفة أو بالمهارة أو بالقيم األخالقية

والتي تتخذ كمحك أو مرجع للحكم بهدف تحقيق األهداف المرغوبة.
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مؤشر الجاهزية للتدريس ): Readiness To Teach index (RTTI
مجموعة تضم  21عبارة متعلقة بالكفاية يجب أن يمتلكها الطلبة المعلمون للداللة على
جاهزيتهم لالنخراط في مهنة التعليم مباشرة بعد التخرج من الجامعة أو الكلية ،وهذه الكفايات مستمدة
من المعايير المهنية للمعلمين الجدد في فلسطين وتبين الحد األدنى من المعرفة والمهارات والقيم
واالتجاهات التي يتوجب على الطلبة المعلمين اكتسابها ليعتبروا فاعلين في ممارساتهم الصفية.

(ماهون.)7 :2010 ،
ملف اإلنجاز االلكتروني:
يعرفه الباحث إجرائياً بأنه مجموعة من الوثائق االلكترونية المبرمجة في ملف واحد بواسطة

برمجية  MS OneNoteوالمنظمة بطريقة مميزة ،والتي تبرز جوانب التقدم للطالبة المعلمة في شتى
المجاالت التدريسية كالتخطيط الدراسي واإلدارة الصفية وط ارئق التدريس وتوظيف الوسائل التعليمية

وطرق التقويم المختلفة واألنشطة غير الصفية ،والتي توض

قدرة الطالبة المعلمة على تنظيمها

وتصنيفها الكترونياً باستخدام حافظة إلكترونية كاألقراص الممغنطة أو األقراص القابلة لإلزالة وغيرها.
الطلبة المعلمون:

ويعرفهم الباحث إجرائياً بأنهم :طالبات كلية التربية – تعليم أساسي المسجالت في الفصل

ويمارسن
الدراسي األول من العام الدراسي  2015-2014في جامعة األزهر – غزة (المستوى الثالث)
ّ
التدريب العملي في المدارس الحكومية أو مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة خالل فترة دراستهن
ضمن مشروع تحسين إعداد وتأهيل المعلمين ( )TEIP-1المكون األول الهادفلتعزيزالممارسات
المدرسيةلبرامجإعدادالمعلمينماقبلالخدمةللصفوف .4-1

التفكير التأملي:
يعرفه الباحث على أنه عملية عقلية تعبر عن قدرة الطالبة المعلمة على التفاعل مع المواقف

التعليمية بكل ما تحويه من أهداف وخطط وطرائق أثناء أداء المهمة التعليمية بوعي وعمق ٍ
وتأن،
ومراجعة هذه المواقف مراجعة فاحصة بهدف تعميق الخبرات التعليمية التي تعينها على تقويم هذه

المواقف تقويماً موضوعياً يساعدها على االستفادة منها في المواقف المشابهة .ويعبر عنه في هذه

الدراسة بالدرجة التي تحصل عليها الطالبة المعلمة في مقياس التفكير التأملي المستخدم في هذه
الدراسة ".
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اإلطار النظري

 2.1المبحث األول  :التربية العملية ومعايير مؤشر الجاهزية للتدريس
 2.2المبحث الثاني :ملـف اإلنـجـــــــــاز اإللـكتــــــــــــروني E-Portfolio
 2.3المبحث الثالث :التفكيــــــــر التــأملــــــــي Reflective Thinking

الفصل الثاني
اإلطار النظري للدراسة
الستعراض األدب التربوي المتعلق بموضوع هذه الدراسة قام الباحث بتقسيم اإلطار النظري وفق ثالثة

مباحث:

إذ تناول المبحث األول التربية العملية ومعايير مؤشر الجاهزية للتددريس  RTTIوهمدا األسداس النظدري
الددذي تقددوم عليدده هددذه الد ارسددة ،والتددي سدديتم بندداء البرنددامج وتنفيددذه فددي ضددوئها .فددي حددين تندداول المبحــث

الثـــاني مل ددف اإلنج دداز اإللكترون ددي وه ددو الج ددزء العمل ددي م ددن الد ارس ددة وال ددذي يمث ددل أح ددد أه ددداف الد ارس ددة
لتوظيددف ملددف اإلنجدداز اإللكترونددي فددي الممارسددات التدريسددية لعينددة الد ارسددة مددن الطالبددات المعلمددات.

واسددتعرض المبحــث الثالــث واألخيددر التفكيددر التددأملي والددذي يمثددل متغي د اًر تابعداً يدراد قيدداس أثددر البرنددامج

التدريبي على تنميته لدى عينة الدراسة.

المبحث األول
التربية العملية ومعايير مؤشر الجاهزية للتدريس RTTI
 2.1مقدمة:
تكمن أهمية مهنة التدريس في أنها المهنة األم ،والمصدر الرئيس الذي تنبثق منه جميع المهن
األخرى ،والرافد األساسي الذي يمد المجتمع بكل ما يلزمه من العناصر البشرية المؤهلة علمياً وأخالقياً
واجتماعياً ،ولذلك أصب من الضروري االهتمام بإعداد األفراد الذين سيقومون بهذه المهنة ،واكسابهم
كافة المعارف والمهارات والقيم التي تساعدهم على تحقيق األهداف التربوية الكبرى التي يسعى النظام

التربوي والتعليمي في كل بلد إلى تحقيقها.

فلم يعد العمل في مجال التربية والتعليم محصو اًر في التفكير بمتطلبات وحاجات اإلنسان الحاضرة،
بقدر ما هو موجه للتفكير بتطوير قدرات ومهارات اإلنسان للتعامل مع متطلبات العصر والمستقبل،
والعمل على تهيئة الفرد لمواجهتها.

لذلك كانت الحاجة إلى تنمية األداء المهني للمعلمين قائمة باستمرار ،نظ اًر ألن المعلم ال يمكن أن
يعمل مدى حياته العملية بمجموعة محددة من المعارف والمهارات نظ اًر للتقدم المعرفي الهائل الذي

يتميز به عصرنا الحالي .وبناء على ذلك أصب من الضروري أن يحافظ المعلم على مستوى متجدد
من المعارف والمهارات واالتجاهات الحديثة في طرائق التدريس وتقنياته.
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وتلعب التربية العملية دو اًر بار اًز في إمداد الطلبة المعلمين بالمهارات الالزمة لممارسة أدائهم التدريسي

بشكل عملي وتطبيقي في الميدان التربوي ،إذ يطلق عليها – أي التربية العملية  -مرحلة اإلعداد ما

قبل الخدمة ،فهي تمثل مختب اًر تربوياً يقوم فيه الطالب المعلم بتطبيق معظم المبادئ والنظريات

التربوية التي درسها من خالل كونه طالباً في كلية التربية بشكل أدائي وعملي في الميدان الحقيقي لها
( وهو المدرسة ) ،وبالتالي تمثل التربية العملية أول احتكاك واقعي وحقيقي بين الطالب المعلم وميدان

عمله المستقبلي سواء أكان هذا االحتكاك مع العناصر البشرية المتمثلة في اإلدارة المدرسية والطالب
والمعلمين ،أو مع المناهج الدراسية.

وسيعرض الباحث فيما يلي لمفهوم التربية العملية والمفاهيم المتصلة متبوعاً بالحديث عن المعايير
وتوظيفها في العملية التعليمية.

 2.1.1التربية العملية

تحظى التربية العملية في جميع األنظمة التربوية بأهمية خاصة كونها التجربة األولى للطالب

المعلم في ميدان الممارسة الحقيقية للمهنة ،كما أنها الرابط األساسي بين النظرية والتطبيق في مجال

التربية ،إذ من خاللها يكتسب الطالب المعلم المهارات التي تؤهله لشغل المهنة ،كما تفسر له الكثير
من المعارف النظرية التي تلقاها خالل فترة إعداده .وفيما يلي نستعرض بعض النقاط المتصلة بهذا

الموضوع.

 2.1.1.1مفهوم التربية العملية:

هناك العديد من المصطلحات التي تستخدم للداللة على هذا المفهوم ،ومنها ( :التدريب الميداني،

التدريب العملي ،التربية الميدانية ) ،وتبعاً لذلك تنوعت التعريفات التي تناولت مفهوم التربية العملية أو

عرفها بأنها " "العملية
أي من مصطلحاتها المذكورة ،ومن ذلك ما ذكره سليمان ( )2003والذي ّ
ٍّ
التربوية الهادفة إلى مساعدة الطالب/المعلم على تطبيق المعارف النظرية تطبيقاً عملياً بشكل يؤدي

إلى إكسابه الكفايات الضرورية في تصميم الدروس وتنفيذها واستخدام األساليب التدريسية والوسائل
التعليمية المختلفة وعمليات التقويم بشكل مخطط وهادف( .سليمان.)129 :2003 ،

وتعرف كذلك بأنها " نشاط تربوي ينفذ وفق خطة منظمة خالل فترة زمنية محددة يمارس الطالب/
ّ
المعلم خاللها عملية التدريس ويطبق الجوانب النظرية التربوية والنفسية والشخصية التي درسها من قبل
كمتطلب سابق ويتحمل مسؤولية قيادة الطالب أو التالميذ تحت إشراف فني دقيق ،كما يتحمل

مسؤولية المشاركة في األنشطة غير الصفية ومسؤولية تحقيق أهداف التربية الميدانية ( .الشمراني؛
والجساس1426 ،ه.) 53 :
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ولم يختلف المطلق( )2010عن ما ذهب إليه غيره إذ عرفها بأنها " عملية تربوية منظمة هادفة تتي

للطلبة المعلمين من خالل مجموعة من األنشطة والفعاليات تطبيق معظم المفاهيم والمبادئ والنظريات

التربوية تطبيقاً سلوكياً بالشكل الذي يؤدي إلى اكتساب الطالب المعلم الكفايات التربوية المطلوبة بعد

التخرج ،وذلك من خالل الخبرة الواقعية والحقيقية التي تتأتى من خالل التدريب على التدريس
واالحتكاك المباشر بالبيئة ومكوناتها في خالل مدة زمنية محددة( .المطلق)64 :2010 ،

ويرى الباحث أن تعريف اآلغا وعبد المنعم ( )1989للتربية العملية أكثر شمولية ودقة وتحديداً ،وال

شك في ذلك فكالهما علم من أعالم التربية في فلسطين ،وشغال المراكز التربوية األكثر أهمية على
ّ
عرفا التربية العملية بأنها " عملية تربوية تهدف إلى إتاحة الفرصة
اإلطالق في قطاع غزة ،حيث ّ
للطلبة المتدربين لتطبيق المفاهيم والمبادئ والنظريات التربوية بشكل أدائي سلوكي في الميدان الفعلي

الحقيقي للتدريب ( في المدارس) لكسب المهارات التدريسية التي تتطلبها طبيعة العملية التعليمية،
بحيث يصب الطالب قاد اًر على ممارستها بكفاية وفعالية ( .اآلغا ،وعبد المنعم)25 : 1989 ،
ويعرف الباحث التربية العملية على أنها مجمل األنشطة والخبرات المربية التي تنظم في إطار برامج
إعداد المعلمين في الجامعات والكليات ومؤسسات التعليم العالي؛ والتي تستهدف مساعدة الطالب

المعلم على اكتساب الكفايات المعرفية والسلوكية والقيمية التي يحتاجها في أدائه لمهامه التعليمية،

وبموجبها يبدأ الطالب المعلم العمل الميداني في المدارس تحت إشراف تربوي من قبل المؤسسة
التعليمية التي ِقدم منها.

 2.1.1.2أهداف التربية العملية:
التربية العملية عملية منظمة وهادفة كما أسلفنا ،وهي جهد منظم ومخطط له بدقة ،وبالتالي فهي نشاط
يسعى إلى تحقيق أهداف معينة تحقق في مجملها األهداف العامة للنظام التربوي ككل ،ومن األهداف

التي تسعى التربية العملية إلى تحقيقها ( :كلية أكاديمية القاسمي ،إنترنت )

 )1تعمل كجسر بناء صلب يصل حياة الكلية بالمسؤوليات الواقعية لغرف الدراسة الصفية .إن

مرور معلمي المستقبل عبر هذا الجسر وتطبيقهم لخبراته يؤهلهم تلقائياً للتكيف مع الحياة

المدرسية وت قبل متطلباتها وواجباتها بروح وعزيمة واثقة ودون كثير من المفاجأة والتجربة
والخطأ .

 )2تهيء فرصاً عملية حقيقية للطالب المتدربين الختبار صالحية المبادئ والمفاهيم التربوية
والنفسية التي تعلموها خالل إعدادهم األكاديمي في الكلية ،ثم غربلتها لموافقة متطلبات الواقع،

مما يساعد على جسر الهوة بين معرفة المضامين نظرياً وبين عملية تطبيقها.
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 )3تهيء فرصاً عملية مباشرة للمتدربين لدمج المبادئ والمفاهيم التربوية والنفسية الصالحة مع
الخبرات والمتطلبات الواقعية للتربية الصفية ،ثم االستفادة من ذلك بتطويرهم ألساليب تعليمية

أكثر مالئمة وعطاء من كال اإلعداد النظري والممارسات الصفية ،مما يجعل تعلمهم ذا معنى
ويقوي فرص بقائه.

 )4تهيء فرصاً واقعية ومباشرة للمتدربين لمعرفة تالميذ المدرسة على حقيقتهم نفسياً وسلوكياً
وتربوياً ،حيث تساعد هذه المعرفة المتدربين على تطوير أساليب سلوكية مالئمة لمعاملة
تالميذهم ومعالجة حاجاتهم ومشاكلهم فيما بعد.

 )5إتاحة الفرصة للطالب المعلم للتعامل مع ذوي العالقة في مجال التربية والتعليم سواء داخل
المدرسة من مدير المدرسة والمعلمين والمشرفين التربويين ،أو خارجها من أولياء األمور

يالحظ على هذه األهداف أنها تمثل األهداف األكثر عمومية للتربية العملية ،والتي تختص
بتحويل التربية العملية من المجال النظري إلى المجال العملي التطبيقي على أرض الواقع،
ويضاف إلى هذه األهداف مجموعة من األهداف التفصيلية اإلجرائية منها:

 .1معرفة الطالب المعلم لخصائص وواجبات المعلم في التربية الحديثة.

 .2تطوير مهارة الطالب المعلم في تحضير الدروس اليومية وتطوير خطط درسية متكاملة.

 .3تحسين مهارة الطالب المعلم في صياغة األهداف السلوكية بمختلف مجاالتها ومستوياتها.
 .4إكساب الطالب المعلم مهارة استخدام السجالت الصفية المتنوعة وحفظها.

 .5تطوير مهارة الطالب المعلم فيما يتعلق بإنتاج وتوظيف وحفظ الوسائل والتقنيات التعليمية.

 .6إطالع الطالب المعلم على األساليب الحديث لإلدارة الصفية والتنظيم الصفي وطرق التعزيز
وأنواعه.

 .7تطوير مهارة الطالب المعلم في استخدام طرائق التدريس المتنوعة وفقاً لخصائص التالميذ
النمائية وقدراتهم الفردية.

 .8تطوير مهارات الطالب المعلم في تقويم التحصيل لدى التالميذ ،واستعمال طرائق تقويم بديلة
تعتمد على األساليب الحديثة في التقويم مثل ملف اإلنجاز اإللكتروني.

 .9تطوير مهارة الطالب المعلم في استخدام التقويم الذاتي وتنمية التفكير التأملي لديه.

 .10تساعد الطالب المعلم في تكوين اتجاهاته نحو مهنة التدريس.
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 2.1.1.3أسس ومبادئ التربية العملية (التدريب الميداني):

تقوم التربية العملية أو التدريب الميداني في كليات التربية على مجموعة من األسس والمبادئ ،ومنها:

(عبد السميع؛ وحوالة) 125 :2005 ،

 -1التدريب الميداني جزء أساسي من مكونات برامج إعداد المعلم ،حيث يهدف إلى إفساح المجال
أمام الطالب/المعلم كي يتعرف إلى واقع العملية التعليمية ويختبر قدرته على التدريس والقيام

بأدوار المعلم المختلفة.

 -2التخطيط المسبق الفعال للتدريب الميداني من قبل المسئولين والمشرفين واختيار المدارس
المتعاونة والمتفهمة لدور هذه التربية العملية في مجال إعداد المعلم من األمور الهامة لتحقيق

األهداف المنشودة منها.

 -3شمولية برنامج التدريب الميداني لتنمية جميع جوانب ومهارات الطالب /المعلم سواء داخل

الفصل – من مهارات تدريبية – أو داخل المدرسة – بتفاعله مع أنشطة المدرسة وتجاوبه مع
اإلدارة المدرسية – أساس لنجاح هذا البرنامج وتحقيق أهدافه.

 -4توفر اإلمكانيات البشرية والمادية مثل :المشرف المتخصص والمعلم المتعاون والمسئولين في
الكلية ومدرسة التدريب والمكافآت المالية المناسبة من األمور الضرورية لنجاح التدريب

الميداني وتحقيق أهدافه المنشودة.

 -5التعاون المثمر والمستمر بين القائمين بالتخطيط والتنفيذ واإلشراف على التدريب الميداني
ضروري لتحقيق أهدافه المرجوة.

 -6وضوح أهداف التدريب الميداني لدى كل المسئولين والقائمين على اإلشراف والطالب المعلمين
شرط ضروري لتحقيق هذه األهداف.

 -7تهيئة الطالب المعلم ذهنياً ونفسياً من قبل مشرفه قبل الدخول في تجربة التدريب الميداني
ضرورية لنجاح الطالب المعلم في هذه التجربة حيث يتعرف من مشرفه إلى أهمية وأهداف

ومراحل التربية العملية وكيفية النجاح في هذه التجربة.

 -8المشاهدة والمالحظة الواعية ركن أساسي في برنامج التدريب الميداني التي تتضمن أهدافه
تنمية القدرة على المشاهدة المنظمة الهادفة والمالحظة الواعية الذكية لدى الطالب المعلم.

 -9مراعاة المشرف التربوي للفروق الفردية بين الطلبة المعلمين سواء في مجال مهارات التدريس
أو التعامل مع الهيئة المدرسية أو اإلشراف في األنشطة المدرسية.

يالحظ على هذه األسس أنها تشكل السمات العامة والمتطلبات األساسية للتدريب الميداني والتربية
العملية ،سواء أكانت متطلبات بشرية ،أم متطلبات مادية ،أم معارف علمية وتربوية ،كما أنها توض
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األدوار المنوطة بكل األطراف المعنية بهذا األمر سواء أكان الطالب المعلم نفسه أو المشرف التربوي

أو الهيئة المشرفة.

 2.1.1.4مراحل التربية العملية:

ال يمكن للطالب المعلم أن يحقق أهداف التربية العملية دون أن يمر بمجموعة من الخطوات

المتسلسلة والمتتابعة والتي تساهم في صقل شخصيته واكسابه المهارات الالزمة والكفايات الضرورية
ألن يصب معلماً قاد اًر على ممارسة المهنة.

وقد وضع العديد من التربويين تصوراتهم لمراحل التربية العملية الكافية لتحقيق أهدافها ،إال أنه

وكشأن سائر موضوعات التربية لم تلق مراحل التربية العملية اتفاقاً قاطعاً بين ذوي االختصاص ،إذ

حددها بعض التربويين بثالث مراحل أساسية وهي المراحل التي نقلها شاهين ( )2009عن عبد الحق

( )1989فيما يلي:

 .1مرحلة المشاهدة :والتي يقوم الدارس خاللها بمشاهدات عشوائية هادفة ومخططة وواعية لكل
مكونات العملية التدريسية منذ دخول الطلبة للمدرسة حتى خروجهم منها ،وباألخص سلوك المعلم

الصفي والمواقف التعليمية  .وهذه المشاهدة تشمل المواقف غير الصفية ،والمواقف الصفية

التعليمية ،والمواقف الصفية التربوية. .وهي تتزامن مع اإلطار النظري ،ويمارس الدارس خاللها
تعبئة قوائم رصد أو كتابة تقرير أو مالحظات حول مشاهداته.

 .2مرحلة المشاركة  :حيث تكون المشاركة جزئية تشمل أنشطة محددة داخل الصف وخارجه،
وتجري بمساعدة المعلم المتعاون أو بشكل مستقل  .وقد تتطلب هذه المشاركة كتابة مالحظات أو

أيضا متزامنة مع اإلطار النظري المناسب من خالل المقرر الدراسي ،وضمن واقع
تقارير ،وهي ً
أحيانا مخططة لتحقيق أهداف متوخاة.
المشاركة العشوائية دون تخطيط وأهداف محددة ،أو
ً

 .3مرحلة الممارسة  :وهي ما يسمى بمرحلة التطبيق العملي ،حيث يقوم الدارس وحده دون إشراف
مباشر من المعلم المتعاون أو مدير المدرسة أو حتى المشرف األكاديمي بأداء المهام التعليمية
كاملة في مدة محددة ،ليكتسب من خاللها الكفايات األدائية الالزمة ليطور ما سبق وتعلمه أو

امتلكه من الكفايات خالل المرحلتين السابقتين  .وتكون هذه المرحلة مخططة ال عشوائية فيها،
تهدف إلى تدريب الدارس على التخطيط السريع( .شاهين)6: 2009 ،
وفي رأي الباحث ،فإن أصحاب هذا التوجه يقصرون فهمهم للتربية العملية على جانب
التدريب العملي داخل مدارس التطبيق الميداني ،ويغفلون تماماً جانب اإلعداد داخل كليات التربية
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في الجامعات ،واذا اقتصرنا في فهمنا للتربية العملية على جانب التدريب العملي فإن هذه المراحل
تبدو منطقية ،حيث يتنقل الطالب المعلم في مراحل متدرجة تبدأ بمشاهدته للمعلم المتعاون ،ثم

المشاركة الجزئية في أداء بعض أجزاء من الحصص أو بعض الحصص ،وصوالً إلى مرحلة
الممارسة والتي فيها يقوم الطالب المعلم وحده بأداء المهام التعليمية كاملة..
في حين ذكر السعيد ( )2006أربع مراحل للتربية العملية وهي:

 .1مرحلة التهيئة

 .2مرحلة المشاهدة

 .3مرحلة التطبيق الموزع " المشاركة الجزئية "

 .4مرحلة التطبيق المكثف " المشاركة الكلية " ( السعيد)17 :2006،
ويزيد هذا التصنيف عن سابقه في إضافة مرحلة التهيئة ،وهي مرحلة يتم فيها تهيئة الطالب المعلم

داخل مدرسة التطبيق على أداء مهامه التعليمية ،وبالتالي فهي تغفل أيضاً مرحلة اإلعداد التربوي

للطالب المعلم داخل مؤسسته الجامعية.

ورغم عدم حداثة دراستهما؛ إال أن سالم والحلبي ( )1998تناوال التربية العملية بشكل أكثر تفصيالً

دون إهمال أي من الجوانب حين صنفاها إلى ست مراحل هي( :سالم والحلبي) 156 : 1998 ،
 .1مرحلة اإلعداد األكاديمي والثقافي والمهني.
 .2مرحلة التمهيد

 .3مرحلة المشاهدة
 .4مرحلة النقد

 .5مرحلة المشاركة
 .6مرحلة التطبيق الفعلي.

وهو التصنيف الذي يرى الباحث أنه أكثر شموالً لمراحل التربية العملية ،واألكثر مراعاة لكل

مكوناتها ،حيث لم يغفل جانب اإلعداد األكاديمي للطالب المعلم في كليات التربية ،وهو الجانب

الذي ال يقل أهمية عن بقية الجوانب ،حيث تعد مرحلة التربية العملية مرحلة للربط بين اإلعداد

النظري والممارسة الفعلية للتدريس.

 2.1.1.5معوقات برامج التربية العملية:

ذكر القاسم ( )2007ما لخصه زكنر ) (Zeichnerبعد مراجعة مستفيضة لألدب التربوي حول التربية
العملية في الجامعات األوروبية السمات العامة لبرامج التربية العملية الحالية باعتبارها معوقات

لفعاليتها على النحو اآلتي ( :القاسم)5 :2007 ،
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 .1ما زالت التربية العملية خبرة غير منظمة في كثير من برامج إعداد المعلمين ،إذ غالباً ما
يجد الطالب المعلم نفسه وحيداً دون توجيه ومتابعة حثيثة.

 .2تدني نوعية اإلش ارف لضعف اإلعداد المهني للمشاركة فيه في المدارس والجامعات.

 .3غياب المنهج للتربية العملية وضعف الصلة بين ما يدرسه الطلبة المعلمون في الجامعات
والحاجات الفعلية على مستوى المدرسة.

 .4المكانة المتدنية للدراسات اإلجرائية في البحث الجامعي مما ترتب عليه قلة الدعم المالي
المخصص للتربية العملية والى زيادة أعباء المشرفين على التربية العملية في الجامعة من

أعضاء هيئة التدريس.

 .5األولوية المتواضعة للتربية العملية في المدارس المتعاونة ،لتوجه المدارس إلى تربية
طلبتها وتعليمهم ،وليس اإلسهام في إعداد الطلبة المعلمين.

 .6الفجوة القائمة بين نظرتين مختلفتين إلى دور المعلم؛ إحداهما تنظر إلى المعلم باعتباره

ممارساً تأملياً يبدي أحكاماً ،ويتخذ ق اررات حول المنهاج والتدريس ،واألخرى تنظر إلى

المعلم باعتباره فنياً ينفذ السياسات الرسمية الخاصة بمضمون التدريس وأساليبه.

ويرى الباحث أن هذه السمات والتي تشير في جوهرها إلى معيقات لفعالية برامج التربية العملية تمثل
كذلك واقع برامج التربية العملية في الجامعات الفلسطينية من حيث ضعف التوجيه والمتابعة ،وغياب

المنهج وضعف الصلة بين ما يتم تعلمه في الجامعات والحاجات الفعلية على مستوى المدرسة،

واختالف النظرة إلى دور المعلم وسلطته.

وفي ظل الحاجة الملحة لتطوير برامج التربية العملية ،وعالج أوجه القصور فيها ،ظهرت الكثير من

االتجاهات لتطوير هذه البرامج ،ومنها االتجاهات التي نادت بتوظيف مدخل المعايير وربطها بالتربية
العملية ،وهو ما يستعرضه الباحث فيما يلي.

 2.1.2معايير مؤشر الجاهزية للتدريس :Readiness To Teach Indexes
بدأ مدخل المعايير يغزو الساحة التربوية عالمياً وعربياً في ظل سباق العولمة وفي إطار انتشار
التنافس المعياري العالمي ،فأصب من الضروري تجويد التعليم وتحسينه بما يحقق متطلبات سوق

العمل والحياة اليومية بما فيها من تقدم علمي وتقني فائق النوعية ،وهو األمر الذي بات يفرض على
النظم التربوية في مختلف دول العالم ضرورة رفع التحدي وتبني شعار التعليم والعلم النوعيين

المتميزين تحقيقاً لجودة مخرجاتها والمتمثلة بمتعلمين مؤهلين أكاديمياً ،أكفاء يمتلكون مهارات نوعية

في شتى المجاالت.
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ويتطلب تحقيق هذا المخرج النوعي وجود معلمين مؤهلين أكاديمياً وتربوياً ،ملتزمين بآخر ما استجد
من معايير مهنية في مجال التربية والتعليم ومواكبين للتطور التقني والعلمي الهائل الذي أصب سمة

أساسية من سمات هذا العصر.

وتماشياً مع ذلك تبين استراتيجية إعداد وتأهيل المعلمين في فلسطين ( )2008تطلعات و ازرة التربية
والتعليم إلحداث تحسينات مهمة ودائمة في نوعية التعليم في فلسطين ،من خالل رفع مستوى مهنة

التعليم وبرامج إعداد وتأهيل المعلمين .وتتمثل إحدى األدوات الرئيسية لتحقيق هذا التحسن في المعايير

المهنية للمعلمين الجدد ،والتي منها تم اشتقاق معايير مؤشر الجاهزية للتدريس ( .RTTIو ازرة التربية
والتعليم) 4 : 2008 ،

 2.1.2.1تعريف المعايير

ويسوى ( البستاني،1977 ،
في اللغة المعايير جمع معيار ،والمعيار هو العيار الذي يقاس به غيره
ّ
.) 647
أما في االصطالح التربوي يعرف زيتون ( )2004المعيار بأنه "تحديد للمستوى المالئم المرغوب من
إتقان المحتوى والمهارات واألداءات وفرص التعلم ومعايير إعداد المعلم" ( زيتون.) 115 : 2004 ،

وينظر حلس ( )2004إلى المعايير على أنها " مجموعة من الشروط واألحكام المضبوطة علمياً التي
تستخدم كقاعدة أو أساس للمقارنة والحكم على النوعية أو الكمية بهدف تعزيز مواطن القوة لتعزيزها،

وتشخيص مواطن الضعف لعالجها (.حلس)11 :2004 ،
وبالنظر إلى التعريفات السابقة يمكن القول أن المعيار هو مستوى األداء المطلوب تحقيقه سواء تعلق
بالمعرفة أو بالمهارة أو بالقيم األخالقية والتي تتخذ كمحك أو مرجع للحكم بهدف تحقيق األهداف
المرغوبة.

 2.1.2.2مبررات توظيف مدخل المعايير في التعليم
تسهم المعايير في تجويد العملية التعليمية ككل ،وتجويد األداء في منظومة العمل التربوي في جميع
جوانبها ،وهو ما يبرر استخدامها في العملية التعليمية ويجعل من توظيفها ضرورة البد منها لضمان

مسايرة التطور العالمي في العملية التربوية والتعليمية.

وتظهر أهمية توظيف مدخل المعايير في التعليم كونها تحقق العديد من المزايا ،ذكرها الغامدي

كل من محمود ( ،(2006وفضل هللا ( ،)2005وشحاته ( )2005وأهمها:
( )2012نقالً عن ٌّ

 )1توفر المعايير مقياساً لتقويم أبعاد التدريس كافة ،وتحديد ما يجب أن يكون عليه التعليم
والتعلم.
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 )2تمثل المعايير قاعدة للمحاسبية ( )Accountabilityوهو مدخل مهم لإلصالح المدرسي،
وعليه فإن المدارس ستنتقل إلى التربية المتمركزة حول األداء مستخدمة آليات واجراءات
واختبارات تقوم على أساس األداء ما يعزز من ثقة المجتمعات في التعليم.

 )3تحقق المعايير مبدأ الجودة الشاملة (  ) Total Qualityوتعكس تنامي المجتمع وخدمته،
وتلتقي مع احتياجاته وظروفه وقضاياه المتغيرة ،ومجابهة المتغيرات والتطورات العلمية

والتكنولوجية وهي في الوقت ذاته تخدم القوانين السائدة وتراعي عادات المجتمع وأخالقياته.

 )4التقويم التكويني المستمر :وفقاً للداعين لمدخل المعايير في التعليم؛ فإن بناء وتطبيق
المعايير التربوية يساعد كثي اًر في تحسين مستوى التعليم من خالل قياس ما يتعلمه المتعلم وما
يستطيع فعله .وهذا بخالف ما كان سائداً ومازال في كثير من األساليب ،وهو التركيز على
المعلومات التي يحفظها التلميذ فقط ،وهي في غالب األحيان مهارات بسيطة مجزأة ال رابط

بينها ومعلومات متقطعة ال انسجام بينها .وحتى تحقق المعايير التحوالت اإليجابية المرجوة في

عملية التعليم والتعلم  ،ال بد لها أن تقوم تقويماً تكوينياً مستم اًر يأخذ في الحسبان المعرفة
وتطبيقها ،و يتابع باألساس مسيرة المتعلم بشكل مستمر ،لتحديد مناطق القوة والضعف لديه

وسبل التعامل معها .ومن هنا مبرر الدعوة ألن يكون تقويم التالميذ تقويماً مبنياً على أسس
معيارية تحدد مستوى أداء معين يجب على التلميذ الوصول إليه ،وكذلك مهام عملية معينة
في شكل تكليفات تطبيقية ( مهام وواجبات) ينبغي إنجازها .ومثال ذلك التقويم من خالل ما

يعرف بسجل أو ملف إنجازات وأداء التلميذ ،portfolioوالذي بدأت العديد من الدول ،تطبيقه
خالل مراحل التعليم المختلفة .وهذا يقود إلى أن يكون تقويم التلميذ وتطوير أدائه في ضوء
مستوياته وخبراته السابقة .كما يقود إلى أن تكون نظم التعليم المستقبلي ،تراعي ضرورة أن

يكون التلميذ خاضعاً دائماً إلى بعض التجارب والخبرات التي تؤهله إلى التنافس المعياري.

 )5تسهم المعايير في بناء تقويم تتوافر فيه درجة عالية من الثبات ،وتساعد على تتبع تطور أداء
الطالب ،ومن ثم الحكم على مدى تقدمهم صوب تحقيق المعايير المنشودة ،كما تحدد جوانب

األداء المختلفة ،التي ينبغي التركيز عليها أثناء عمليتي التعليم والتقويم.

 )6توفر المعايير توحيداً واتساقاً في األحكام ،حيث تشير الممارسات السابقة وبعض الممارسات
الحالية إلى أن التقدير ممتاز في مدرسة ما ،قد يعني التقدير جيد في مدرسة أخرى.

 )7تعد مؤشرات األداء إذا ما تم اشتقاقها من المعايير بعناية وبدقة موجهات جيدة للمعلمين

واآلباء والمتعلمين ،فهي تفيد المعلمين في التخطيط للتدريس ،وتوض ما إذا كان المتعلم قد

أتقن المحتوى ،واذا لم يكن كذلك فهي تدل المعلم على أوجه القوة لدى المتعلم للبناء عليها،
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وأوجه القصور لتعديلها ،كما تفيد اآلباء عند قيامهم بمحاسبة المعلمين ،كما أنها تفيد

المتعلمين في معرفة المطلوب منهم تعلمه وكيفية استخدام هذه األدلة لتحسين نتائج تعلمهم.

 )8المعا يير لكل المتعلمين واحدة بصرف النظر عن خلفياتهم وخصائصهم ،ما يحقق مبدأين

مهمين من مبادئ التعلم وهما :التميز والمساواة ،فالمعيار يمثل تحدياً للمتعلمين ما يدفعهم
لبذل أقصى جهد لتحقيق المعيار ،وبالتالي تحقيق التميز ،كما أن توحيد المعايير لجميع

المتعلمين يحقق مبدأ المساواة فيما بينهم ما يعزز من ثقتهم بأنفسهم.

 )9تقدم المعايير إطا اًر للربط ما بين المعرفة واستخدامها ،وتظهر دمجاً ما بين المفاهيم من
ناحية ،والقدرة على توظيف هذه المعرفة وهذه المفاهيم في مواقف الحياة من ناحية أخرى.

 )10توفر المعايير فرصاً للمعلمين لمساعدة المتعلمين على الربط ما بين شيء تعلموه من قبل،
والمحتوى الجديد المطلوب منهم تعلمه ،وييسر مثل هذا الربط انتقال أثر التعلم إلى مواقف

جديدة كما يشجع المتعلمين على التفكير الناقد.

 )11تسهم المعايير في تطوير المقررات مستقبالً ،عن طريق تبني أفضل الممارسات الحالية ،ما
يعني مساهمتها في فهم ما وراء معوقات البنى الحالية للمدارس وكذلك التوجيه نحو آفاق

مشتركة للتميز.

 )12تجد المعايير الوسائل التي يمكن من خاللها الوصول بمستوى األداء الحالي إلى مستوى
األداء المرغوب فيه ( .الغامدي) 20 :2012 ،
وترى رمضان ( )2012أن حركة المعايير في العالم استقرت على أن المعايير تعني عقداً اجتماعياً

ليس فقط بين المعلمين والسلطات التربوية ،بل أيضاً بين اآلباء والطالب من جهة ،والسلطات التربوية
والمعلمين من جهة ثانية حول متطلبات التعليم وتأكيد التوقعات المتفق عليها اجتماعياً ،وفي هذا

الصدد تلعب المعايير أهمية خاصة تتحدد فيما يلي:

 .1وضع مستويات معيارية متوقعة ومرغوبة ومتفق عليها لألداء التربوي في كل جوانبه.
 .2تقديم لغة مشتركة وهدف مشترك لمتابعة وتسجيل تحصيل المتعلمين.
 .3إظهار قدرة المعلمين على تحقيق العديد من النواتج المحددة مسبقاً.

 .4تمكين هيئة التدريس من تحديد المستويات الحالية لتحصيل طالبهم والتخطيط للتعليم
المستقبلي لهم.

 .5إظهار قدرة المعلمين على عقد مقارنة لمستويات المتعلمين ،والتأكيد على النواحي اإليجابية
إلنجازاتهم.

 .6إكساب المعلمين معرفة وفك اًر متجدداً عن كيفية تفكير وتعلم طالبهم.
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 .7توجيه برامج التنمية المهنية للمعلمين أثناء الخدمة باتجاه أهداف مرغوبة تشتق من معايير
الممارسة المهنية المتفق عليها.

 .8التقويم الموضوعي ألداء المعلم من خالل مقارنة أدائه الفعلي باألداء المتوقع منه.

 .9دفع المعلم للتفكر في ممارساته ومحاكمتها ذاتياً ،ومن ثم تطوير هذه الممارسات أوالً بأول
باتجاه مستويات األداء المحددة المتضمنة في تلك المعايير( .رمضان)903 :2012 ،

 2.1.2.3أهمية المعايير في العملية التعليمية

تكمن أهمية المعايير في أنها تؤسس لمهنة التعليم؛ بهدف تطوير وتحسين العملية التربوية بوجه عام،

واالرتقاء بوضع المعلم المهني وتقدمه الوظيفي بوجه خاص ،كما أنها توفر له مظلة لألمن الوظيفي،
وتشجعه على العمل الجماعي والمشاركة .وقد تضمنت مسودة (المعايير المهنية للمعلمين)2012،

التي أعدتها هيئة تطوير مهنة التعليم التابعة لو ازرة التربية والتعليم في فلسطين ثالثة مظاهر ألهمية

المعايير تمثلت في:

أوالً :التطور المهني

تعتبر المعايير المرجعية التي توض الخصائص المهنية التي ينبغي للمعلم الحفاظ عليها ،والسعي

الدائم لتلبيتها ما يؤدي إلى تطوره المهني المستمر ،وتكون الدافع وراء سعيه لالرتقاء بنفسه ،وتطوير

قدراته وابداعاته ،وبالتالي حدوث التقدم المتوقع للمعلم في ممارساته المهنية ،وقدراته المعرفية،
واتجاهاته ومعتقداته نحو التعليم ،حيث ينعكس ذلك على نوعية التعليم ومستواه

في الوطن.
ثانياً :التقويم

تعتبر المعايير مرجعية تربوية لبناء أدوات قياس وتقويم تتوافر فيها درجة مناسبة من الصدق ،والثبات،
ٍ
تحد للمعلم لبذل قصارى جهده للتميز والتطور
والموضوعية ،فتتحقق العدالة والمساواة ،ما يجعلها تمثل ّ
المستمر في أدائه.
ثالثاً :التعاون والشراكة

توفر المعايير فرصاً للتعاون والشراكة بين عناصر المؤسسة التربوية من جهة ،وبين المجتمع المحلي

من جهة أخرى ،حيث أنها ستكون دافعا للمعلم إلى تعزيز هذه العالقة ،واشراك األهل والعناصر

البشرية ذات العالقة بعملية التعليم باعتبارها مسؤولية مشتركة ،ما يعزز ثقة المجتمع بالمؤسسة
التربوية والقائمين عليها ( .و ازرة التربية والتعليم)8 :2010 ،
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ويمكن بيان أهمية تحديد المعايير في عملية التدريس في النقاط التالية:

 -1تمثل أداة فعالة لتحديد المهارات بصورة واضحة ،والتي يجب على المعلمين التمكن منها
واكسابها للتالميذ ؛ بهدف إعدادهم لسوق العمل.

 -2تساهم في توفير أنشطة تعليمية تنمي التفكير وتشجع العمل الجماعي.
 -3تؤدي إلى تعليم متميز يتسم بالجودة في ظل تطبيقها.

 -4تكسب المعلمين فك ًار متجدداً عن كيفية تفكير التالميذ وتعلمهم.
 -5تمثل أساساً للمحاسبة والمساءلة.

 -6تساهم في التنمية المهنية للمعلمين.

 -7تركز على مفهوم األداء ،وتحرص على تحديد معايير لكل أداء.

 -8تعد جزءاً من اإلصالح عن طريق تحسين فاعلية التدريس وكفاءته(.حسن)666 :2013،

وبذلك فإن التعليم القائم على المعايير يساعد على إصالح النظام التعليمي ككل ،من خالل تحديد

مستويات األداء المرغوبة وكيفية تحقيقها سواء تعلق تحقيقها بالجوانب والتسهيالت المادية أو الكوادر

البشرية ،وبالتالي يتم التركيز على نوعية الناتج التعليمي وليس على كميته فقط.
 2.1.2.4معايير مؤشر الجاهزية للتدريس )Readiness To Teach Index (RTTI

ال يمكن التقليل من أهمية وضع المعايير المهنية للمعلمين ،ال سيما الجدد منهم ،حيث بات من

الضروري وجود معايير واضحة يتم تطبيقها على جميع مستويات النظام التعليمي تتم المساءلة لجميع

عناصر النظام بناء عليها لضمان المصداقية والشفافية ووضوح الرؤية لجميع مكونات النظام التعليمي
لتحقيق األهداف المنشودة للنظام التعليمي ككل.

وقد أدت حركة المعايير إلى إعادة تعريف عمل المعلمين ،والى تحوالت في إعداد وتأهيل المعلمين.
ويتم وضع معايير مهنية للمعلمين تهدف إلى التعريف بمهنة التعليم من جهة ،والى ضمان جودة
التعليم من جهة أخرى ،وهذه المعايير "توفر آلية لصنع السياسات الهادفة إلى وضع ميزات واضحة

للتعليم عالي الجودة" ).(Mayer et al. 2005, 160

ويتكون مؤشر الجاهزية للتدريس من مجموعة تضم  21عبارة متعلقة بالكفاية يجب أن يمتلكها الطلبة

المعلمون للداللة على جاهزيتهم لالنخراط في مهنة التعليم مباشرة بعد التخرج من الجامعة أو الكلية.

وهذه الكفاءات مستمدة من المعايير المهنية الثالثة والعشرين للمعلمين الجدد ( )2010وتبين الحد
األدنى للمعرفة والمهارات والقيم واالتجاهات التي يتوجب على الطلبة المعلمين اكتسابها ليعتبروا

فاعلين في ممارساتهم الصفية .ويوض

الشكل ( )2.1معايير مؤشر الجاهزية للتدريس بمجاالتها

الثالثة (المعرفة والفهم ،المهارات المهنية ،القيم واالتجاهات المهنية ).
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معايير مؤشر الجاهزية للتدريس

مجال المعرفة والفهم

مجال المهارات المهنية

مجال القيم واالتجاهات المهنية

يتكون من ( )9معايير

يتكون من ( )9معايير

يتكون من ( )3معايير

 .1يمتلك معرفة وفهماً بفلسفة المنهاج

 .1لديه قدرة على إعداد خطط تعليمية

الفلسطيني ،وأهدافه العامة.

واضحة قابلة للتطبيق.

.2

يمتلك معرفة وفهماً بأسس التخطيط

 .2لديه القدرة على توفير بيئة تعلميه

.3

يمتلك معرفة وفهماً بالمحتوى الدراسي

.3

.4

يمتلك معرفة وفهماً وفهم بطرائق تعلم

.4

ومتطلباته.

.2

تعليمية آمنة وداعمة لعملية التعليم

الطلبة وفق خصائصهم النمائية وقدراتهم
حسب الفئة العمرية.

لديه القدرة على توفير مناخ

تعليمي يمتاز بالمرونة واالبتكار
واثارة الدافعية.

لديه القدرة على توظيف المصادر

يتأمل بممارساته المهنية سعياً

لتلبية احتياجاته المهنية.
.3

يلتزم بالتعاون والتواصل مع

ذوي العالقة لتطوير نوعية
التعليم.

التعلمية ،والوسائل التعليمية في
العملية التعلمية التعليمية.

.5

يمتلك معرفة وفهماً بكيفية تدريس

.6

ربط

.5

تخصصه.

لديه القدرة على تدريس تخصصه،
وربطه بموضوعات مختلفة ،وفي

سياق مرتبط بحياة الطالب وواقعه.
معرفة

وفهماً

بكيفية

التخصص بمواضيع وحقول مختلفة

.6

وبشكل تكاملي.
.7

لجميع الطلبة.

والتعلم.

للمرحلة التي سوف يدرسها.

يمتلك

 .1يلتزم

بتيسير

يمتلك معرفة وفهماً بأسس القياس

 .8يمتلك معرفة وفهماً بأساسيات اللغة

.8

والتقويم التربوي.

لديه القدرة على تيسير عملية

التعليم والتعلم لتمكين الطلبة من

بناء المعرفة وتقييمها.
.7

لديه القدرة على توظيف أسس

القياس والتقويم باعتباره جزءا
أساسيا من عملية التعلم والتعليم.

العربية

والمعرفة

الرياضية

والعلمية

لديه القدرة على توظيف االتصال

والتواصل في العملية التعليمية.

وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )(ICT
.9

يمتلك معرفة وفهماً بظروف الطلبة على

تنوعها ،وطرائق التعامل معها.

 .9لديه القدرة على توظيف تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ) (ICTفي

العملية التعلمية التعليمية.

شكل ()2.1
معايير مؤشر الجاهزية للتدريس بمجاالتها الثالثة ( ماهون)24 :2012 ،
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عملية

التعلم

ويشمل مؤشر الجاهزية ثالثة مستويات تطورية يقوم الطلبة المعلمون بتطوير كفاءاتهم ضمن هذه
المستويات تدريجياً أثناء تقدمهم في برنامجهم الدراسي الجامعي الذي يحوي مراحل التربية العملية
الست من السنة الثانية إلى السنة الرابعة .هذا يعني أن هناك  21عبارة كفاءة "معيار" لكل سنة؛

تشمل المستويات التطورية الثالثة لمؤشر الجاهزية ،وهي :المستوى األول الذي يطبق في السنة

الثانية ،المستوى الثاني الذي يطبق في السنة الثالثة ،والمستوى الثالث الذي يطبق في السنة الرابعة.

(ماهون .) 7 :2010 ،والدراسة الحالية ستتناول المستوى الثاني من مستويات معايير مؤشر الجاهزية
للتدريس والذي يطبق في السنة الثالثة من الدراسة الجامعية ،حيث تشير معايير مؤشر الجاهزية
للتدريس :المستوى الثاني إلى نطاق المعرفة والفهم والمهارات المهنية والقيم واالتجاهات المهنية التي

ينبغي أن يمتلكها الطلبة المعلمون مع نهاية التربية العملية  2و  3في التدريس .ويتم ذلك عادة في

الفصلين األول والثاني من السنة الثالثة من برنامجهم الدراسي.

 2.1.2.5الربط بين المقررات الجامعية والتربية العملية ومؤشر الجاهزية

إذا أريد للطلبة المعلمين تطوير المعرفة والمهارات والقيم واالتجاهات المحددة في المعايير

المهنية للمعلمين الجدد ،يجب أن يتم تصميم أو إعادة تصميم برامج إعداد المعلمين بطريقة تدعم
الطالب ليحققوا المعايير ،وهذا يستلزم ضمان ربط المقررات الجامعية بوضوح بمقررات التربية العملية
والتطبيق الميداني من خالل تضمين مجاالت التركيز وفرص التعلم ذات الصلة لتمكين الطلبة

المعلمين من إنشاء روابط بين النظرية والتطبيق العملي في إطار غرفة الصف .وهو ما يتطلب وجود
ترابط وتكامل قويين بين المقررات نفسها؛ وبين مادة المقررات والممارسة العملية في المدارس؛ ووجود

ممارسة عملية موسعة وخاضعة إلشراف مكثف تكون متكاملة مع مادة المقررات وذلك باستخدام

أساليب تربوية تربط النظرية بالتطبيق ،ووجود عالقات وثيقة وفعالة مع المدارس تخدم المتعلمين على
تنوعهم بشكل فعال وتنمي وتصوغ التدريس الجيد(Darling-Hammond, 2006:1) .

ويمكن تحقيق الترابط والتكامل بين المقررات الجامعية بعضها مع بعض ،ومع التربية العملية من

خالل ربط نواتج التعلم لهذه المقررات بشكل واض مع المعرفة والمهارات والقيم واالتجاهات المحددة

في كل من المعايير المهنية ومؤشرات مؤشر الجاهزية .ولتحقيق ذلك يجب على إدارات كليات التربية
بالجامعات إجراء مراجعة شاملة لبرامج التربية العملية بأكملها لتحديد المقررات التي يمكنها أن تحقق

الربط مع معايير مؤشر الجاهزية والمعايير المهنية للمعلمين ،وتحديث برامجها إلعداد الطلبة المعلمين

لضمان تطوير المعرفة والمهارات والقيم المتضمنة في مؤشر الجاهزية والمعايير المهنية.

وحال االنتهاء من تخطيط المنهاج الدراسي ،يجب تصميم أو تحديث المقررات للتأكد من أنها تتضمن
المحتوى وفرص التعلم ذات الصلة للطالب ،والتي تتي
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لهم تطوير المعرفة والمهارات والقيم

واالتجاهات المطلوبة .ورغم أن هذه العملية تتطلب الكثير من الوقت ،إال أنها ستتي التأكد من أن

اإلصالح شامل بدالً من كونه جزئياً ،وأن كافة أعضاء هيئة التدريس لديهم فهم مشترك للعالقة بين
البرنامج الدراسي ،ومقرراته ،والتربية العملية ،والمعايير المهنية ،ومؤشر الجاهزية.

 2.1.2.6معايير التقويم الخاصة بمؤشر الجاهزية للتدريس

تستمد معايير التقويم الخاصة بمؤشر الجاهزية مباشرة من المعايير المهنية للمعلمين الجدد،

ومن مؤشرات مؤشر الجاهزية ،وقد تم وضعها لكل سنة من السنوات الثالث لبرنامج إعداد المعلمين
التي تجري خاللها التربية العملية.

وتحتوي معايير التقويم على مقياس عام لدرجات األداء ينطبق على جميع المعايير ،وعلى واحد

وعشرين معيار مهمة محددة تعكس المجاالت الرئيسية في عمل المعلمين .وتحقيقا للترابط وسهولة
االستخدام تم تجميع المعايير الواحد العشرين في أربعة أقسام رئيسية ،وهي:
 .1معرفة وفهم المنهاج والمحتوى التعليمي
 .2تخطيط الدرس
 .3التعليم والتعلم

 .4التقييم والتقويم
تستخدم كافة الجهات المعنية معايير التقييم الخاصة بمؤشر الجاهزية لتقييم أداء الطلبة المعلمين
واصدار األحكام حول أدائهم وتقدمهم باتجاه تحقيق المعايير المهنية للمعلمين الجدد خالل كل تطبيق
من تطبيقات التربية العملية الميدانية في كل مرحلة من مراحل برنامج دراستهم .وتتكون الجهات

المعنية الرئيسة المشاركة في إصدار هذه األحكام من المشرفين األكاديميين والمعلمين المرشدين
ومديري المدارس والمشرفين التربويين في المديريات .ويمكن أيضا إشراك الطلبة المعلمين في مالحظة

وتقييم األقران ( .ماهون) 13 : 2012 ،

ولتحديد مستويات الكفاية التي يتوقع من الطلبة تحقيقها خالل أي تدريب عملي؛ من الضروري أن

المقيمون اهتماما كبي اًر بالرجوع إلى كل من معايير المهمة المحددة التي تندرج تحت كل معيار،
يولي ّ
والمؤشرات المفصلة في مؤشر الجاهزية للتعليم لدعم أحكامهم وتقييمهم.
وفي ختام هذا المبحث يمكن القول إن توظيف معايير مؤشر الجاهزية للتدريس في التربية العملية

يمكن أن تساعد في تطوير ك فايات الطلبة المعلمين لما تتضمنه من مؤشرات وأحكام تساعد على
تعزيز قدرات الطلبة المعلمين في المجاالت المختلفة :معرفة وفهم المنهاج والمحتوى التعليمي ،تخطيط

الدرس ،التعليم والتعلم ،والتقييم والتقويم.
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المبحث الثاني
ملف اإلنجاز اإللكتروني
2.2

توطئة:

شددهدت السددنوات القليلددة الماضددية ،تطددو اًر هددائالً فددي ظهددور المسددتحدثات التقنيددة بشددكل عددام ،وتلددك

المرتبطددة بالعمليددة التعليميددة بشددكل خدداص ،وهددو التطددور الددذي أثددر بشددكل مباشددر علددى جميددع عناصددر
الموقددف التعليمددي ،وعلددى جميددع المنخددرطين فددي العمليددة التعليميددة والمشدداركين فيهددا ،فتددأثرت المندداهج

الد ارسددية بددأن أصددبحت أكثددر اعتمدداداً علددى التقنيددات مددن ذي قبددل ،وتددأثرت الوسددائل التعليميددة فظهددرت
وسائل جديددة لدم يكدن مدن الممكدن تصدورها مدن قبدل ،كمدا تدأثر الطرفدان الرئيسدان فدي العمليدة التعليميدة

المعلم والمتعلم.
فتغيدر دور المعلدم مدن ناقدل للمعرفدة إلدى مسدهل لعمليدة الدتعلم فهدو يصدمم بيئدة الدتعلم ويشدخص

مستويات طالبه ويصدف لهدم مدا يناسدبهم مدن المدواد التعليميدة ويتدابع تقددمهم ويرشددهم ويدوجههم حتدى

تتحقق األهداف المطلوبة ،كما تغير دور المتعلم نتيجة ظهور المستحدثات التكنولوجية ،فلم يعد متلقياً

سلبياً بل أصب نشطا إيجابياً ،وأصب التعلم متمرك اًز حول المتعلم وليس المعلم( .العتيبي)27 :2013،

ويأتي توظيدف ملدف اإلنجداز اإللكتروندي فدي العمليدة التعليميدة باعتبداره مسدتحدثاً تكنولوجيداً ووسديلة

لتوثيددق المعرفددة التربويددة ،فهددو يتددي للمعلددم حفددظ سددجالته وانجا ازتدده بطريقددة مبتك درة ليتسددنى لدده عددرض
مهاراته وقدراته وتزويده بتغذية راجعة على مددى تحقدق أهدافده عدن طريدق تدوفير أسداليب تتسدم بالكفداءة
والفاعلية لتنمية المعلم وتمكينه مدن القيدام بداألدوار والمسدئوليات الجديددة بكفداءة وجدودة عاليدة ،والوسديلة

الفاعل ددة لتحقي ددق ذل ددك ه ددي ت دددريب المعل ددم عل ددى أح دددث المس ددتحدثات التكنولوجي ددة م ددن خ ددالل البد درامج

التدريبية ( .التركي) 76 : 2011 ،

 2.2.1تعريف ملف اإلنجاز اإللكتروني
عرفده بيدرد ) Bird, (1990علدى أنده
تعددت التعريفات التي تناولت ملف اإلنجاز اإللكتروني ،فقدد ّ
" مجموعددة منظمددة مددن الوثددائق التددي تقدددم الدددليل والبرهددان علددى كفايددة المددتعلم فددي الجوانددب المعرفيددة

واالتجاهات والمهارات الداخلة في إطار فن التعليم".

ويرى ستون ) -Stone (1998وقد أسدماه ملدف الطالدب اإللكتروندي  -أنده " تجميدع ألفضدل

أعمال المتعلم وانجازاته على مر الوقت وعبر سياقات متنوعة "(Stone, 1998:105) .
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وينظدر إسدماعيل ( )2005إلدى ملدف اإلنجداز اإللكتروندي علدى أنده " سدجل أو حافظدة لتجميدع

أفضددل األعمددال الممي دزة للطالددب مددن دروس ومحاض درات ومشدداريع وتمددارين ،فددي مقددرر د ارسددي مددا أو
مجموعددة مددن المقددررات الد ارسددية ،ويعتمددد فددي عددرض هددذه األعمددال علددى الوسددائط المتعددددة مددن صددوت
ونددص ومقدداطع فيددديو وصددور ثابتددة ورسددوم بيانيددة وعددروض تقديميددة ،ويددتم التنقددل بددين مكونددات الملددف

باسددتخدام وصددالت الكترونيددة  .Linksويمكددن نش دره علددى شددبكة اإلنترنددت أو علددى اسددطوانات مدمجددة
 CDsوهي تظهر قدرة المتعلم على استخدام المعارف وتطبيقها في مواقف حياتية حقيقية( .إسماعيل ،
(36 :2005

يعرف ملف اإلنجاز اإللكتروني على أنه "
ويتفق إسماعيل ( )2009مع آراء من سبقوه ،حيث ّ
عب دارة عددن ملددف إلكترونددي مددنظم ألنشددطة المعلددم داخددل قاعددة الد ارسددة وخارجهددا أو كالهمددا ،وعرضددها
باس ددتخدام تكنولوجي ددا الوس ددائط المتع ددددة التفاعلي ددة ،وتوظي ددف الش ددبكات التعليمي ددة فيه ددا يتض ددمن جمي ددع

محتويات الحقيبة اليدوية للمعلم ،بما يعني أن كل أدوات ومعلومات المعلم الورقية واليدوية تحولدت إلدى
شكل أداة تكنومعلوماتية"(.إسماعيل) 459 :2009 ،
ويرى راشد ،ومحمود ( )2003أن ملف اإلنجاز اإللكتروني للطالب المعلم عبارة عدن " تجميدع
هددادف لكددل أعمددال الطالددب المعلددم فددي أثندداء تواجددده فددي مدرسددة التدددريب فهددو يعددرض كددل مجهوداتدده

وانجا ازتده وتقدمدده ويتضددمن سدماته الشخصددية ومدددى الت ازمده بمواعيددد الحضددور واالنصدراف ويددتم تسددجيل
هذا التجميع على قرص مدمج (( .")CDراشد ،ومحمود) 140 : 2003 ،
واختصر جينسون وتريدور ( ) Jenson & Treuerتعريدف ملدف اإلنجداز اإللكتروندي فدي أنده
أداة لتوثيق وادارة تعلم الفرد لنفسه على مدى حياته بطرق تعزز التعلم المستمر والعميق.
)(Jenson, J. & Treuer,P., 2014: 55

اع ومت ٍ
دأن ألفضدل
استناداً إلى ما سبق؛ يرى الباحث أن ملدف اإلنجداز اإللكتروندي هدو انتقداء و ٍ

أعمددال الطالددب المعلددم النموذجيددة والتددي تركددز علددى أفضددل مددا قد ّددم الطالددب المعلددم خددالل فتدرة تدريبدده أو
عملدده داخددل غرفددة الصددف وخارجهددا ،وهددو أداة تعتمددد فددي بنائهددا واعدددادها علددى الوسددائط المتعددددة التددي
النص ،ويمكدن نشدره علدى أقدراص
تسم بعرض موثق لعمليتي التعليم والتعلم ّ
مدعم بالصوت والصورة و ّ
مدمجة أو وسائط تخزين قابلة لإلزالة كما يمكن نشره على المواقع اإللكترونية.
لددذا ُيعددد ملددف اإلنجدداز اإللكترونددي وسدديلة تقويميددة إذ أن إعدددادها يتطلددب قيددام المددتعلم بتوثيددق
أعمالدده وعمليددة التوثيددق هددذه تخضددع الختيددار المددتعلم ممددا يجعلدده متددأمالً لمددا قددام بإنجددازه ،ويتضد جهددد
الم ددتعلم وشخص دديته م ددن خ ددالل قدرت دده عل ددى تحلي ددل وفه ددم الخبددرات الممارس ددة ف ددي الفص ددل ورب ددط عملي ددة
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التدريس باالستقصاء التعليمي الذي يقوم المتعلم بممارسته أثناء إعداد ملف اإلنجاز ،ولهذا يمكن القول

أن ملف اإلنجاز هو أفضل طريقدة إلعطداء وصدف وصدورة واضدحة لجهدد وانجدازات المدتعلم مدن خدالل
اختياره للمادة التي جمعها من عدة مصادر خالل فترة من الزمن وهذا ما يعزز عملية التفكيدر التدأملي.

( األحمد وعثمان) 2006 ،

كما أن الفكرة األساسية الستخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني هي جعل المتعلم يركدز علدى الدتعلم

أكثر من التكليفات أو المشاريع الفردية ،فملف اإلنجاز اإللكتروني جزء من عملية الدتعلم ،ولديس نتيجدة
له ( .الشريف والدسوقي.) 82 : 2010 ،
 2.2.2األسس التربوية التي يقوم عليها ملف اإلنجاز اإللكتروني
تؤكد النظرية البنائية أن المعنى الذي يشترك المتعلمون في بنائه وتكوينه من خدالل تفداعالتهم

مع البيئة المحيطة هدو الدذي يجدب أن يخضدع للتقدويم وهدو – بالتأكيدد – يختلدف كثيد اًر عدن منظدور

التعلم التقليدي .ففي بيئات الفصول التقليدية يخضع الطالب للتقويم فدي ضدوء مقددار المعرفدة التدي

يكتسبونها من المعلم ،والكتب الدراسية المقررة .أما التقويم من المنظور البنائي فيعد نشاطاً متمرك اًز

حددول العمليددات .فالبنائيددة تؤكددد ضددرورة تقددويم الددتعلم فددي أثندداء حدوثدده بدددالً مددن الفصددل بددين التقددويم
وبددين الددتعلم ،وعدددم التركيددز – فقدط – علددى مددا تعلمدده الطددالب بالفعددل ( المعرفددة المكتسددبة ) ،ولكددن

أيضاً على الوسائل واألدوات التي يوظفها الطالب في التعلم( .البالدي.) 164 : 2013 ،

ويسددعى التقددويم مددن المنظددور البنددائي إلددى قيدداس مددا يعرفدده المددتعلم بالفعددل ،ولمددا كددان بندداء وتكددوين

المعنى يعد ظاهرة معقدة ومتعددة الجوانب واألبعاد؛ فإن تقويم معرفة المتعلمين ينبغدي أن يتميدز –
أيضاً – بتعدد الجوانب والوسائل المستخدمة.
وألندده ال يمكددن االسددتعانة بمقيدداس موحددد يحظددى باإلجمدداع فددي تقددويم تعقيدددات الفهددم اإلنسدداني ،فددإن
هناك حاجة ماسة إلى بلورة معالم وسائل أكثر تنوعاً لتقويم التعلم .تركدز علدى تقدويم قواعدد المعرفدة
والمهارات التي قام الطالب ببنائها ،بما في ذلك تلك التي تدم إنتاجهدا بواسدطة التكنولوجيدا المتطدورة

مثل ملف اإلنجاز اإللكتروني.

وعل ددى الجان ددب اآلخ ددر ،تش ددير "موس ددوعة تكنولوجي ددا التعل دديم " إل ددى عملي ددات التق ددويم غي ددر التقليدي ددة

باعتبارها نمطاً من:

 -1التقويم البديل ( األصيل ).
 -2أو التقويم الحقيقي.

 -3أو التقويم القائم على األداء.
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وعادة ما تستخدم تلدك المصدطلحات علدى نحدو متدرادف فدي اإلشدارة إلدى صديغ وقوالدب متنوعدة مدن

عمليات تقويم األداء .ويتسم هذا النوع من التقويم بما يلي:

أ -مشاركة الطالب في أداء مهدام أدائيدة هادفدة وذات معندى ترتكدز علدى دعدائم معدايير ومؤشدرات
تميز واضحة المعالم.

ب -التركيددز علددى مهددارات مددا وراء المعرفددة والتقددويم الددذاتي ،إضددافة إلددى جوانددب األداء والمخرجددات
ذات الجودة المرتفعة التي ينتجها الطالب.

ج -قيام تفاعالت إيجابية بين المقيمين والطالب موضع التقويم.

وترتكددز ملفددات اإلنجدداز اإللكترونيددة علددى دعددائم فكددر فلسددفة الددتعلم البنددائي ،وقددد أشددار "فوسددنوت" (
 )Fosnot, 1996فيمددا أوردتدده الددبالدي ( )2013إلددى أن الفلسددفة البنائيددة تؤكددد علددى أهميددة بندداء

المتعلمددين لمع درفتهم الذاتيددة ،ارتكددا اًز علددى دعددائم التفاعددل المسددتمر مددع بيئدداتهم المحيطددة .ويمكددن

التميي ددز ب ددين اتج دداهين رئيس دديين لفك ددر المنظ ددور البن ددائي لل ددتعلم ،وهم ددا :البنائي ددة المعرفي ددة ،والبنائي ددة
االجتماعية( .البالدي)165 :2013 ،
وتق ددوم البنائي ددة المعرفي ددة عل ددى إس ددهامات الع ددالم السويس ددري "ج ددان بياجي دده" ،وال ددذي ي ددرى أن عملي ددة
اكتساب المعرفة تعد عملية بنائية نشطة ومستمرة تتم من خالل تعديل في المنظومدات أو التراكيدب

المعرفيددة للفددرد بوسدداطة آليددات عمليددة التنظدديم الددذاتي وتسددتهدف تكيددف الفددرد مددع الضددغوط المعرفيددة
البيئية ( .زيتون ،وزيتون) 95 : 2003 ،
أمدا فكددر البنائيدة االجتماعيددة فيقدوم بدددوره علدى إسددهامات عدالم الددنفس الروسدي الشددهير "فيجوتسددكي"
والذي تركز نظريته في التعلم على أهميدة السدياق االجتمداعي والثقدافي السدائد لعمليدة الدتعلم ،ويؤكدد
فيجوتسكي أن التعاون والمشاركة بين األفراد هي التي تسبب حدوث التعلم ولديس مجدرد تدوافر بيئدة

تعلم ثرية أو شيقة.

ويعدد تصددميم واعددداد ملدف اإلنجدداز اإللكترونددي – فدي جددوهره – نشدداطاً فرديداً ،فددالطالب أنفسددهم هددم
الدددذين يقد ددررون تحديدددد :ن د دواتج الد ددتعلم التد ددي سيسدددتخدمونها فد ددي توثيد ددق تعلمهد ددم ،والصددديغ والقوالد ددب

المستخدمة في تصميم وتقديم ملفات اإلنجاز المطلوبة.

وم ددع ذل ددك ف ددإن األقد دران والمعلم ددين يض ددطلعون ب دددور مه ددم ف ددي ه ددذه العملي ددة ،ف ددالمعلمون س دديقومون

بالتوجيدده والتيسددير واإلرشدداد لطالبهددم ،فددي الوقددت نفسدده الددذي يددتعلم فيدده الطددالب الكثيددر مددن أقدرانهم
اآلخ درين ،ويمكددن أن يصددادف الطددالب صددعوبات فددي االنتهدداء مددن مشددروعاتهم فددي الددتعلم إذا لددم

يتعاونوا مع أقرانهم اآلخرين في الفصل الدراسي.
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 2.2.3خصائص ملف اإلنجاز اإللكتروني:
من خالل استعراض التعريفات التي تناولها الباحثون والكتّاب لملدف اإلنجداز اإللكتروندي يمكدن
استخالص الخصائص التالية له:
 -1هو أداة تقويمية ألداء المعلم والمتعلم على حدد سدواء ،فهدو أداة للتقدويم الدذاتي أو تقدويم
اآلخرين.

 -2يحوي على مجموعة من أفضل أعمال المدتعلم وانجا ازتده علدى مددار فتدرة زمنيدة محدددة
والتي تدل على مدى تقدمه في جوانب التعلم المختلفة.

 -3هو أداة لتجميع الخبرات في صورة مادية وملموسة.
 -4يركز على مجاالت متنوعة ومختلفة.

 -5يعكس قدرة المعلم أو المتعلم على االنتقاء واالختيار والتنظيم واالبتكار.

 -6الديناميكية ،حيث يمكن اإلضافة عليده أو الحدذف منده واجدراء التعدديالت الالزمدة كلمدا
أراد المعلم /المتعلم ذلك.

 -7إمكانية نشره واطالع اآلخرين عليه لالستفادة من خبرات بعضهم البعض.

 -8يسدداعد المعلددم والمددتعلم علددى التأمددل فددي أعمالهمددا ،حيددث يعكددس المعلددم أو المددتعلم مددن
خالله أفكاره وآراءه.

 -9يشددجع العمددل التعدداوني بددين التالميددذ ،مددن خددالل إطددالع التالميددذ علددى أعمددال بعضددهم
البعض واالستفادة منها وتصحي األعمال.

 -10رؤية المتعلم لنقاط ضعفه وجوانب قوته من خالل تقويمه لذاته ،وتقويم اآلخرين له.
 2.2.4أنواع ملفات اإلنجاز اإللكترونية:
تختلددف تصددنيفات ملفددات اإلنجدداز اإللكترونددي وفقداً للهدددف مددن إعدددادها ،وكددذلك وفقداً للشددخص

الددذي يقددوم بإعدددادها واسددتخدامها ،فقددد أوردت الشدريف ،والدسددوقي ( )2010نقدالً عددن عدددة مصددادر
ثالث ددة أند دواع لملف ددات اإلنج دداز اإللكتروني ددة ،وق ددد ص ددنفت ه ددذه األند دواع وفقد داً لله دددف م ددن إع ددداد مل ددف

اإلنجاز اإللكتروني وهذه األنواع هي( :الشريف ،والدسوقي) 92 :2010 ،
 )1ملفات اإلنجاز التوثيقية )(Document E-Portfolio

وتحدوى هدذه الملفدات األعمددال التدي قدام بهددا المدتعلم علدى مدددار فتدرة زمنيدة؛ لددذا يطلدق عليهدا ملفددات
تطويرية ،فهي تعرض النمو تجاه تحقيق مستويات معينة ،ويمكن أن تستخدم في تقويم تشخيصي يحدد

مستوى إجادة المتعلم؛ مما يساعد في تطوير خطة للوصول إلى المستويات المطلوبة.
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 )2ملفات اإلنجاز العملية ) ( Process E-Portfolio
توثق مراحل عملية التعلم التي يمر بها المتعلم أثناء تقدمه تجاه إجادة مستويات محدددة .يبدرز هدذا
النوع من الملفات تفكيدر المدتعلم فدي كيفيدة الدتعلم واجدادة المسدتويات المطلوبدة؛ ممدا يجعدل المدتعلم ملمداً

بكيفية تعلمه بصورة أفضل ،وهذا ما يسمى بوعي ما وراء المعرفة – وهو أحد عناصر ما وراء المعرفة
– ويعني طبيعة المهمة التعليمية التي يمارسها المتعلمون ويستخدمونها ،وهذا الوعي يشجع التعلم مدى

الحياة.
 )3ملفات إنجاز العرض ) ( Presentation E-Portfolio
يظهر هذا النوع إنجازات المتعلم واجادته للمستويات ،يشمل أفضل أعمال المتعلم وتفكيره في كيفية

اختيار هذه األعمال ووضعها في الملف.

ويستخدم هذا النوع من ملفات اإلنجاز كأداة تقويم نهائي ) ،(Summative Evaluationإذ يبرز هدذا

الملف – عادة – أفضل قدرات التلميذ في المجداالت التدي يتعلمهدا ،بطريقدة مقنعدة ،حيدث تسداعده علدى
المناقشددة ،عنددد تحضددير البورتفوليددو بهدددف العددرض يجددب م ارعدداة الدقددة فددي االنتقدداء وعدددم اإلطالددة أو

المبالغدة فدي الشدرح ،والمنطدق فددي تقسديم المدواد ،وأيضداً االبتكدار والب ارعددة فدي الوصدف ،واعطداء التبريددر
األنسب ألسباب اختيار المحتويات ( .أباحسين.) 264 :2012 ،

ووفق ـاً لهــذا التصــنيف فددإن ملددف اإلنجدداز الددذي نحددن بصدددده فددي هددذه الد ارسددة يمكددن أن يصددنف وفددق
ملفات اإلنجاز التوثيقية ،حيدث سدتقوم الطالبدة المعلمدة خدالل فتدرة التددريب بتوثيدق ممارسداتها التدريسدية

وأنشددطتها المدرسددية فددي ملددف اإلنجدداز اإللكترونددي الددذي سددتقوم فددي نهايددة األمددر بتسددليمه عل دى قددرص

مضغوط أو قرص قابل لإلزالة ،أو بإرساله عبر وسيط إلكتروني.

كما تقسم ملفات اإلنجاز اإللكترونية إلى أربعة أنواع أخرى كالتالي)academic.regis.edu( :

 .1ملف اإلنجاز التطوري «النمائي»  :يثبت تقدم وتطور ونمو مهارات الطالدب خدالل فتدرة زمنيدة
معينددة ،ويأخددذ فددي االعتبددار أعمددال الطالددب الجاريددة أو «قيددد التنفيددذ» ويشددمل عناصددر التقددويم
الذاتي والتفكير التأملي والتغذية الراجعة .والغرض األساسدي مدن هدذا الملدف هدو دعدم التواصدل

بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس.

 .2ملــف اإلنجــاز التقــويمي :يثبددت كفدداءة ومهددارة الطالددب لمندداطق أو أغدراض محددددة بشددكل جيددد،
وقددد تكددون هددذه التقويمدات فددي نهايددة الفصددل الد ارسددي أو الدددورة التدريسددية لتقددويم أداء الطددالب،
والغرض األساسي من هذا الملف تقويم أداء الطالب وفقاً للمعايير والنتائج المرجوة.
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 .3ملفات إنجاز العرض :تظهر األعمال المثالية للطالب ومهاراته ،يتم إنتاج هذا النوع من ملفات
اإلنجدداز فددي نهايددة الفصددل الد ارسددي أو الدددورة الد ارسددية بهدددف تسددليط الضددوء علددى جددودة عمددل

الطالددب ،مثددل هددذا النددوع مددن الملفددات قددد يسددتخدم للتقددديم ألربدداب العمددل المحتملددين مددن أجددل
الحصول على وظيفة أو عمل في نهاية البرنامج التدريسي.

 .4ملفــات اإلنجــاز المختلطــة :معظددم ملفدات اإلنجدداز هددي عبددارة عددن هجددين «خلدديط» مددن األندواع
الثالثددة المددذكورة أعدداله ،فندداد اًر مددا تجددد ملددف إنجدداز يسددتخدم حص د اًر ألحددد أغ دراض التطددور أو
التقددويم أو العددرض ،فددي بعددض األحيددان قددد تجددد أن ملددف إنجدداز العددرض ال يظهددر أدلددة علددى

التفكير التأملي/الذاتي ،أو نماذج للتقويم أو التغذية الراجعة.

تقـــول هيلـــين باريـــت الخبيد درة ف ددي ملف ددات اإلنج دداز اإللكتروني ددة أن « مل ددف اإلنج دداز اإللكترون ددي ب دددون
المعايير أو األهداف أو التأمل الذاتي هو عبارة عن سيرة ذاتية وهمية وليس ملف إنجاز إلكتروني»
ووفقاً لهـذا التصـنيف فدإن ملدف اإلنجداز اإللكتروندي الدذي سدتعده الطالبدات المعلمدات فدي هدذه الد ارسدة
يتبع النوع األول الخاص بملفات اإلنجداز التطوريدة أو النمائيدة والتدي تظهدر تقددم وتطدور ونمدو مهدارات

الطالبة المعلمة خالل فترة زمنية معينة هي فترة التدريب العملي.

ويضيف الباحث تقسيماً آخر لملدف اإلنجداز اإللكتروندي يعتمدد علدى الشدخص الدذي يقدوم ببنداء

هذا الملف ،ووفقاً لهذا التصنيف فإن هناك ثالثة أنواع أخرى لملف اإلنجاز اإللكتروني وهي:

 -1ملــف إنجــاز المعلــم :وهددو الملددف الددذي يقددوم المعلددم مددن خاللدده برصددد أفضددل أداءاتدده التدريسددية،
وتوثيددق نمددوه المهنددي وتطددوره األكدداديمي ومالحظاتدده وانطباعاتدده وآ ارئدده وخب ارتدده المدرسددية ،وأنشددطته

الص ددفية وغي ددر الص ددفية داخ ددل المدرس ددة وخارجه ددا ،وي ددتم ذل ددك م ددن خ ددالل تس ددجيل موث ددق بالص ددوت
والصورة والنص ويتم االحتفاظ بده فدي اسدطوانات مدمجدة أو أقدراص صدلبة أو أقدراص قابلدة لإل ازلدة

كما يمكن نشره وتداوله عبر الشبكة العنكبوتية.
 -2ملــف إنجــاز المــتعلم :وهددو علددى غدرار ملددف إنجدداز المعلددم ،ولكندده يتعلددق بمخرجددات عمليددة الددتعلم،
حيث يقوم المتعلم بإعداده مضمناً فيه أفضل أعماله في مادة مدا ،أو وحددة د ارسدية معيندة أو خدالل
فت درة زمنيددة محددددة ،ونتددائج اختبا ارتدده ،ومشدداركاته فددي األنشددطة الصددفية وغيددر الصددفية .وال يختلددف

ملدف إنجداز المدتعلم عدن ملدف إنجداز المعلدم فدي كيفيدة بنائده واعدداده؛ لكدن االخدتالف بينهمدا يتمثدل
في طبيعة المحتوى.
 -3ملف إنجاز الطالب المعلم :وهو الملف الذي نحن بصدده في هذه الد ارسدة ،حيدث يقدوم بإعدداد هدذا
الملدف الطالدب المعلدم أثندداء فتدرة تدريبده فدي المدددارس منتددباً مدن الجامعدة التددي يددرس فيهدا ،ويعتبددر
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ملدف اإلنجدداز فددي هددذه الحالددة أداة تقويميددة تسداعد المشدرفين علددى تقددويم أداء الطالددب المعلددم وتقددديم
التغذية الراجعة له ،كما أنه يساعد الطالب المعلم على التأمل في أعماله وأدائده وتطدويره باسدتمرار.
ويحتوي هذا الملف على بيانات الطالب المعلدم الشخصدية واألكاديميدة ،والسديرة الذاتيدة لده ،كمدا يدتم

تضددمينها أفضددل أعمالدده خددالل فت درة تدريبدده فددي المدددارس بمددا فددي ذلددك تحضددير الدددروس والوسددائل
التعليميددة المسددتخدمة وقددد يحتددوي علددى مقدداطع صددوتية أو مرئيددة لددبعض األنشددطة الصددفية وغيددر

الصفية التي قام بها خالل فترة تدريبه.
 2.2.5االختالف بين ملف اإلنجاز الورقي وملف اإلنجاز اإللكتروني
يعتبر ملف اإلنجاز اإللكتروني تطو اًر الحقاً على ملف اإلنجاز الورقي ،وهو تطور جاء نتيجة لتوظيف

التكنولوجيددا فددي العمليددة التعليميددة ،ومسددايرةً لالتجدداه نحددو الددتخلص مددن المسددتندات الورقيددة وادخالهددا فددي

العالم التقني.

ويمثددل ملددف اإلنجدداز الددورقي سددجالً ورقي داً يدددون فيدده المددتعلم أو المعلددم أو الطالددب المعلددم أبددرز أعمالدده،

ويمكن من خالله التعرف إلى إنجازاته وأنشطته وما يتمتع به من مواهب وقدرات تميزه عن غيره.

وتضم ملفات اإلنجاز الورقية مجموعة كبيرة من الوثائق تكون بمثابة أدلة يدتم تجميعهدا لدتعكس مسدتوى

معرفة المتعلم وخبراته ومها ارته واتجاهاته وقيمه واستعداداته ،وذلك أثناء انخدراط هدذا المدتعلم ومشداركته

فددي إنجدداز مهمددات تعلميددة ،ويمكددن فددي ضددوء هددذه الوثددائق تحديددد مسددتوى قد ارتدده واصدددار الحكددم بدقددة
وموضوعية على مدى تمكنه من تحقيق النتاجات التعلمية (أبو عواد ،والشلبي.)100 : 2013 ،
وتطورت الملفدات الوثائقيدة مدن مرحلدة تجميدع األوراق والوثدائق الورقيدة والعيندة الخاصدة بأعمدال المدتعلم
وانجازاته ومدى تقدم نموه إلى ملفات اإلنجاز اإللكترونية باعتبارها شكالً من أشكال التقنية التي تواكب

توظيف التقنية في التربية والتعليم (السميري.)76 :2004 ،

ومددن هنددا يمكددن القددول أن ملفددات اإلنجدداز اإللكترونيددة تحددتفظ بكافددة خصددائص وسددمات ملفددات اإلنجدداز

التقليديددة " الورقيددة " ،بمعنددى :أنهددا تضددم تجميعداً مختددا اًر بعنايددة مددن أفضددل ندواتج الددتعلم التددي تسددم لنددا
بإبراز أعمال واسهامات ومنجزات الفرد في التعلم ،ولكن تصميم ملفات اإلنجاز اإللكترونية يعتمدد علدى

اس دتخدام الوس ددائل والتقني ددات اإللكترونيددة ف ددي جم ددع وتنظدديم ند دواتج تعل ددم الطددالب باس ددتخدام ع دددة انم دداط
متنوعة من الوسائط التعليمية ،مثل ( :البالدي)162 :2013 ،
 النصوص المكتوبة.
 الجرافيك
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 األصوات

 لقطات الفيديو
وال يخفددى عل ددى أحددد م ددا للتقنيددة الحديث ددة مددن م ازي ددا تتعلددق بس ددهولة البحددث والتنقي ددب ،وسددرعة الوص ددول
للمعلومدات وتصدنيفها ،إضدافة إلدى إمكانيدة التعدديل عليهددا بسدهولة دون أن يكلفندا ذلدك إعدادة العمدل مددن
جديد كما هو الحال في المستندات الورقية ،وبناء على ذلك فدإن ملدف اإلنجداز اإللكتروندي يختلدف عدن

مل ددف اإلنج دداز ال ددورقي ف ددي تمت ددع األول – اإللكترون ددي – بميزت ددي س ددرعة وس ددهولة الوص ددول ،وتح ددديث
ّ
محتوياتها المختلفة ،واضافة إلى ذلك ،تتي ملفات اإلنجاز اإللكترونية الروابط التشعبية التي تصل بين
اء وتنوعداً لقددرات
المعايير المطبقة ،ونواتج التعلم والتأمالت الذاتية ،مما ترسدم صدورة أكثدر وضدوحاً وثدر ً
ومستويات نمو الطالب مقارنة بنظيرتها الورقية.
كمدا أن ملدف اإلنجدداز اإللكتروندي يتصددف بمميدزات مهمددة تشدجع علددى اسدتخدامه مقارنددة بدالورقي ،ومددن
هذه المميزات اختصار الوقدت وسدهولة الحصدول علدى تغذيدة راجعدة ،وصدغر الحجدم ،وتقليدل الهددر فدي

الوقددت والجهددد المبددذول ،غيددر أندده يتطلددب امددتالك القددائم علددى تصددميمه واعددداده مهددارات خاصددة مثددل
مهارات استخدام الحاسب اآللي.

وقد اختصرت التركي ( )2011الفوارق بين ملفي اإلنجاز اإللكتروني والورقي في النقاط التالية:

(التركي)43 :2011 ،
وجه المقارنة

التنظيم

المرونة

ملف اإلنجاز الورقي

ملف اإلنجاز اإللكتروني

تعرض األعمال على شكل أوراق

تعرض األعمال على شكل وسائط متعددة من

مطبوعة

صوت ونص ومقاطع فيديو وصور ثابتة

فواصل ورقية

فواصل إلكترونية hypermedia links

يحتاج مساحة كبيرة لتخزينه

يحتاج مساحة صغيرة داخل الكمبيوتر

ال يمكن نشره على اإلنترنت

إمكانية نشره على اإلنترنت

يأخذ وقتاً وجهداً لنسخه

سهولة نسخ عدد من الملفات بواسطة CD

صعوبة التعديل والتحديث والحذف

سهولة التعديل والتحديث والحذف

ورسوم
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وجه المقارنة

ملف اإلنجاز الورقي

االستخدام

تستخدم في مكان واحد وفي وقت واحد

المشاركة

ال يمكن نشرها على اإلنترنت لذا من

االجتماعية

الصعب مشاركتها اجتماعياً إال يداً بيد

الوقت

ملف اإلنجاز اإللكتروني

تحتاج إلى وقت كبير في البحث
خاللها وتقييمها

سهولة استخدامها والرجوع إليها في أي وقت
وفي أي مكان

بما أنه من السهولة نشره على اإلنترنت فإنه
يسهل مشاركته اجتماعياً من خالل البريد
اإللكتروني أو مواقع اإلنترنت

توفر الوقت والجهد في البحث والتقييم

شكل ()2.2
الفوارق بين ملف اإلنجاز اإللكتروني وملف اإلنجاز الورقي ( التركي)43 : 2011 ،

وذكر جوميز ) (Gomez, 2011: 5مجموعة من السلبيات لملفات اإلنجاز الورقية منها:
 -1ضعف الخصوصية واألمان ،ألن ملف اإلنجاز الورقي يمكن أن يحتوي على
مستندات أصيلة وهامة والتي من الممكن أن تفقد أو تسرق أو تتلف من خالل

االستعمال.

 -2قد يكون من الصعب والمكلف صناعة نسخ أخرى من ملف اإلنجاز بالكامل إذا كان
كبي اًر.

 -3إذا كان هناك عدة نسخ من ملف اإلنجاز الورقي؛ فإن إضافة أي محتوى جديد
يتطلب إضافته إلى جميع النسخ وهو ما يشكل صعوبة إضافية.

 -4صعوبة حملها "لملفات اإلنجاز الكبيرة" ،وعدم قابلية مشاركة المحتوى مع تراكم العمل
األكاديمي لمعدها.

 -5مكوناتها تقتصر على المواد المادية أو الورقية.
 -6محدودية العمر االفتراضي لبعض المواد "اعتماداً على طبيعتها" .

 2.2.6الفوائد التربوية لملف اإلنجاز اإللكتروني

ذكر ) ( Buzzetto-More, 2010 : 66مجموعة من الفوائد والمزايا التربوية التي يحققها ملف
اإلنجاز اإللكتروني ،وذلك اعتماداً على كتابات العديد من الباحثين منهم ( )Ahn,2004و

( )Buzzetto-More and Alade, 2008و ( )Cooper and Love, 2007و( Venezky
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 )and Oney, 2004و( ) Corbett-Perez and Dorman, 1999و ( ) Barrett, 2004و

( ) Lorenzo and Ittelson, 2005 a, 2005bودراسة (  )Wang,2009وقد أوردها جميعاً في
دراسته ،ومنها:

 -1القدرة على صناعة مجتمع التعلم.

 -2التعلم الواقعي ،حيث يكون التعلم ذا معنى أكثر وأكثر وضوحاً إذا تم ربطه بخبرات العالم
الواقعي " الحقيقي".

 -3التعلم التجريبي والذي فيه يتم " التعلم بالممارسة " بدالً من " التعلم باإلخبار أو التلقين".

 -4التعلم القائم على الكفايات ،حيث يعتمد التدريس على المخرجات التعلمية ،حيث يتم استخدام
ملفات اإلنجاز اإللكترونية كجزء من نتائج عملية تعلم الطلبة المعتمدة على تقويم األداء،

والذي يشمل تقييم المهارات العليا.

 -5التعلم مدى الحياة ،طويل األمد ،حيث يكون التعلم موجهاً بواسطة األفراد أنفسهم ومستهدفاً
مصال المتعلم نفسه.

 -6استقاللية المتعلم ،حيث يتم التدريس ذاتياً وكذلك الدافعية لدى المتعلم ذاتية.

 -7التعلم النشط ،حيث يقوم المتعلمون بوضع أهداف تعلمهم بأنفسهم ،وممارسة التأمل الذاتي،
ومراجعة األهداف ،وتحمل مسئولية تعلمهم.

 -8تعزيز التعلم التعاوني.

 -9إمكانية تشخيص جوانب القوة لدى المتعلم وتعزيزها ،والتعرف على الجوانب التي بحاجة إلى
تطوير.

 -10تعزيز التعلم العميق الذي يعتمد على التفكير والدوافع الذاتية والترابط وصناعة المعنى
الحقيقي.

 -11تعزيز وتنمية المعلومات والثقافة الحاسوبية لدى المتعلم.

 -12دعم اإلبداع لدى المتعلمين والذي يتضمن االبتداء واالنتقاء واالستكشاف والصياغة وجمع
البيانات والعرض والتقديم.

 -13القدرة على اكتساب التعلم الواض من خالل األنشطة غير التقليدية والال منهجية.
وفي رأي الباحث فإن الفوائد التربوية لملف اإلنجاز اإللكتروني تنبع من جمعه ما بين مزايا ملف
اإلنجاز من جهة ،ومزايا المستحدث التقني في التعليم من جهة أخرى ،فهو يجمع ما بين مزايا

ملف اإلنجاز من حيث كونه أداة تجميع خبرات تراكمية للمتعلم بعد مروره بمراحل اتخاذ القرار،

والتخطيط ،واإلنتاج ،والعرض والتقييم ،كما تجمع مزايا المستحدثات التقنية في العملية التعليمية

من حيث الدينامية وامكانية التعديل واإلضافة باستمرار ،سهولة النقل ،سهولة المشاركة .وكل هذه
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تفعل دور المتعلم وتضعه في موضع
المزايا تنعكس إيجاباً على العملية التعليمية ككل ،حيث ّ
المسؤولية عن تعلمه وانتقاء أفضل أعماله ،كما تمنحه فرصة التقييم الذاتي ألعماله ،إضافة إلى
تقييمه أداء األقران ،لتفحص جوانب القوة في أدائه وتعزيزها ،وجوانب الضعف لتفاديها وتطويرها،

وال يخفى ما لذلك من فوائد في دعم استقاللية الطالب وتعزيز ثقته في نفسه ،وتنمية جوانب اإلبداع
لديه ،وتشجيع المشاركة في الفعاليات االجتماعية وعدم االكتفاء باألدوار التدريسية فقط.

 2.2.7مراحل إعداد ملف اإلنجاز اإللكتروني
كل مدن أبرينكدا ()Abrenica, 2007
يمر إعداد ملف اإلنجاز اإللكتروني بعدة مراحل أوردها ٌّ

وباريت ( )Barrett, 2000وهذه المراحل ذكرتها (شاهين ) 9 : 2007 ،كالتالي:
أ -مرحلة القرار /االختيار:

وهددي أول دى م ارحددل إعددداد ملددف اإلنجدداز اإللكترونددي ،وأهمهددا كددذلك ،حيددث يددتم فددي هددذه المرحلددة تحديددد

الهدددف مددن إعددداد ملددف اإلنجدداز اإللكترونددي ،ولِمددن سدديقدم ،وطبيعددة المحتددوى الددذي سدديتم تضددمينه فددي
الملف ،وطريقة نشره أو عرضه.
ب -مرحلة التخطيط /التصميم:
وفيها يقوم الطالب باختيار الوسائل المناسبة لنوعية الملف ،وطريقة تصميم الصفحة الرئيسدية،

وهددذا يددتم علددى أسدداس معددايير معينددة ،وهددي :طريقددة تنظدديم الصددفحة ،التتددابع والتندداغم الم دري مددا بددين

الصدفحة الرئيسدية والصدفحات التاليددة ،مددى توافقهدا مدع احتياجددات مسدتخدميها ،شدكل التصدميم واأللدوان
المستخدمة ،الخط بجميع مواصفاته.
ج -مرحلة اإلنتاج:
ويتم في هذه المرحلة تجميع المواد الالزمة إلنتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني وتجميعهدا فدي الصدفحة
الرئيسية للملف باستخدام أحد البرامج المسدتخدمة فدي إنشداء الملفدات مثدل ( )FrontPageو ()Flash

و(  )Microsoft OneNoteأو غيرها من البرامج.

وسدديتم اسددتخدام برنددامج ) (Microsoft OneNote 2010فددي إعددداد ملفددات اإلنجدداز فددي هددذه

الدراسة ،حيث سيتم تدريب الطالبات المعلمات عينة الدراسة على استخدام هذا البرنامج واعداد الملفدات

باستخدامه ضمن البرنامج التدريبي المنوي تقديمه في هذه الدراسة.
د -مرحلة العرض /التقديم

يقددوم الطالددب فددي هددذه المرحلددة بعددرض ملددف اإلنجدداز الددذي قددام بإعددداد إلددى الجهددة التددي طالبتدده

يقدمده
بإعداده ،فإن كان طالباً في مدرسة أو جامعة يقوم بعرضه على المعلم ،وان كدان معلمداً ّ
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إلددى الجهددات اإلش درافية ،وان كددان طالب داً معلم داً يقدمدده إلددى المشددرف التربددوي أو إلددى كليتدده أو
جامعته.

ه -مرحلة التقييم
يددتم فددي هددذه المرحلددة تقيدديم الملددف الددذي قددام الطالددب بإعددداده مددن قبددل الجهددة المش درفة عليدده س دواء

أكانددت الجهددة معلم داً أو مش درفاً تربوي داً أو حتددى أوليدداء األمددور أو اإلدارة ،وتقددوم الجهددة اإلش درافية بتقيدديم

الملف بناء على بطاقة تقييم تحتوي على معايير محددة مسبقاً.

وفي هذه الدراسة سيتم تقييم ملفات اإلنجاز التدي سدتقوم الطالبدات المعلمدات بإعددادها وفقداً لمعدايير

مؤشر الجاهزية للتدريس  RTTIالمستوى الثداني ،المتضدمنة فدي بطاقدة تقدويم ملدف اإلنجداز المعددة مدن

قبل الباحث لغرض هذه الدراسة.

 2.2.8محتويات ملف اإلنجاز اإللكتروني
اسددتناداً إلددى التعريفددات المختلفددة لملددف اإلنجدداز اإللكترونددي ،وبعددد االطددالع علددى العديددد مددن

الدراسات التي تناولته ،وجهود الباحثين في دراسة هذا الموضوع ،يمكن وضع تصور لمدا يمكدن أن
يعده الطالب المعلم من خالل الشكل التالي:
يحتويه ملف اإلنجاز اإللكتروني الذي ّ
بيانات أساسية
وتعليمية

قائمة المكونات
والمحتويات

مقاطع صوتية

معايير المنهاج
أو أهدافه

مقاطع فيديو

ملف اإلنجاز
اإللكتروني
وسائل تعليمية
وطرق توظيفها

نماذج اختبارات
ومواد عالجية
وإثرائية

أنشطة غير صفية

اإلدارة الصفية
وطرق التدريس

شكل ( ) 2.3

محتويات ملف اإلنجاز اإللكتروني
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التأمل الذاتي

وفي هذه الدراسة ترك الباحث للطالبات المعلمات عينة الدراسة الفرصة لتضمين األنشطة والوثائق
والمكونات المناسبة في ملفاتهن في ضوء ما تم استعراضه من مكونات ملف اإلنجاز اإللكتروني ،وفي

ضوء فهمهن لمفهوم ملف اإلنجاز اإللكتروني واألفكار الرئيسة التي يقوم عليها والتي تتلخص في

فكرتي :االنتقاء والتأمل.

ومن المكونات التي يمكن أن يحتويها ملف اإلنجاز اإللكتروني للطالبة المعلمة:
 .1البيانات الشخصية والتعليمية الخاصة بمعد الملف :وتشمل االسم والعنوان وبيانات االتصال
والتواصل والمعلومات المتعلقة بالمواد الدراسية التي يقوم بتدريسها واسم المدرسة التي يتدرب

بها والمعلم المتعاون وغيرها من البيانات التي يراها مناسبة.

 .2الوثائق المتعلقة بتخطيط الدروس وطرق التدريس والوسائل التعليمية وطرق التقويم المتبعة
واألنشطة الصفية والالصفية.

 .3التأمل الذاتي في جميع األنشطة واألعمال التي يوردها معد ملف اإلنجاز في ملفه ،موضحاً
نقاط قوته واألماكن التي يحتاج إلى تقويتها ،وأسباب اختياره لكل وثيقة أوردها والمصادر التي

يستقي منها أفكاره حول العملية التعليمية.

 2.2.9معايير تصميم وتنظيم ملف اإلنجاز اإللكتروني
كونهددا أحددد المسددتحدثات التكنولوجيددة التددي دخلددت مجددال التربيددة والتعلدديم حددديثاً؛ فددإن هندداك معددايير
وأسدس يجدب توافرهدا عندد تصدميم وتنظديم ملدف اإلنجداز اإللكتروندي ليحقدق الفائددة التربويدة المرجدوة

منه ،ومن هذه األسس والمعايير ( :البالدي)169 : 2013 ،
 أن تتناسب برامج ملف اإلنجاز اإللكتروني مع خصائص الفئة المستهدفة.
 أن يرتبط المحتوى ارتباطاً تاماً باألهداف التعليمية.
 أن يعرض المحتوى بطريقة جذابة.

 أن يتناسب البرنامج مع المهارات األساسية للفئة المستهدفة.

 أن يتوافق برنامج ملف اإلنجاز اإللكتروني مع نظم التشغيل المتوفرة في المدارس.
 أن تركز أنشطة التعلم على المتعلم.

 أن تتميز عناصر واجهة التفاعل في البرنامج بالبساطة والبعد عن التعقيد.
 أن تتسم واجهة التفاعل بالتقسيم الوظيفي لعناصرها.
 أن يتميز البرنامج بسهولة االستخدام.
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 أن توظف عناصر الوسائط المتعددة في البرنامج بصورة جيدة.
 أن تدعم الصورة المحتوى المعروض.

 أن يكون بنط الخط واض على الشاشة.

 أن يراعى عدم المبالغة في استخدام األلوان.

 أن يتم تخزين المعلومات والحذف واإلضافة في يسر وسهولة.
 2.2.10تنظيم محتويات ملف اإلنجاز اإللكتروني
ال يوجددد نمددط موحددد لطريقددة تنظدديم ملددف اإلنجدداز اإللكترونددي يجددب السددير عليدده ،إذ يختلددف تنظدديم

ملف اإلنجاز اإللكتروني تبعاً للغرض الدذي يعدد مدن أجلده الملدف ،ولحجدم المعلومدات المطلدوب توافرهدا
في إعداده وتنظيمه ،ووفقاً للبرمجية التي يتم إعداد ملف اإلنجاز اإللكتروني وفقداً لهدا إن كاندت برمجيدة
حاسوبية ،أو وفقاً لتصميم الموقع اإللكتروني الذي يتم إعداد ملف اإلنجاز اإللكتروني باستخدامه.

فقددد قامددت صددالح الدددين ( )2010بتصددميم ملددف إنجدداز إلكترونددي قددائم علددى الويددب ،وبالتددالي فقددد

تكددون ملددف اإلنجدداز الخدداص بهددا مددن :صددفحة معلومددات الطالددب ،أهددداف المرحلددة واألهددداف الخاصددة،
المهددام المطلوبددة مددن الطالددب ،المناقشددات ،درجددات الطالددب ،درجددات السددلوك ،التقددارير ،قدوائم الكلمددات،

وانجازات وأعمال الطالب( .صالحالدين )55:2010،
إال أن د ارسددة البركدداتي ( )2012حددددت مكونددات ملددف اإلنجدداز اإللكترونددي فددي :صددفحة العن دوان

وتضددم (البلددد ،ال دو ازرة ،الجامعددة ،القسددم ،شددعار الجامعددة)  ،وعن دوان الحقيبددة (اسددم المددادة ،اسددم الطالددب،
اسددم أسددتاذ المقددرر)  ،وقائمددة المحتويددات  ،وصددفحة الترحيددب ،المقدمددة ،السدديرة الذاتيددة ،أهددداف إعددداد

الحافظة ،مكونات الحافظة األساسية ،وتقويم األقران ( .البركاتي) 340 : 2012 ،
حدد مازن
وتتقارب آ ارء معظم الباحثين حول مكونات ملف اإلنجاز اإللكتروني وطرق تنظيمه ،فقد ّ
( )2009مكونات ملف اإلنجاز اإللكتروني في :الصور الفوتوغرافية ،أبعاد تعلم لددى الطالدب ،كشدوف
الدددرجات ،الهوايددات الخاصددة ،اخت ارعددات وابتكددارات ،ش دريط فيددديو لعددرض األنشددطة ،البريددد اإللكترونددي

للطالب ،نماذج تواصل ألولياء األمدور ،معلومدات عدن الطالدب ،المهدارات والمواهدب الخاصدة بالطالدب،

السمات الشخصية( .مازن) 422 : 2009 ،

وفي نظر كامل ( )2009فدإن ملدف اإلنجداز اإللكتروندي يمكدن أن يتكدون مدن مجموعدة مدن المهدام

مث ددل :عين ددات م ددن كتاب ددات المتعلم ددين ،المش ددروعات ،تق ددارير عد دن تج ددارب مختبري ددة أو ح ددول تق ددديرات
ومشاهدات أو حول مقابالت ،أنشطة جماعية ،صحائف التأمل الدذاتي ،مسدائل رياضدية وأوراق عمدل،

رسوم كاريكاتيرية ،رحالت ميدانية ،قوائم المصادر التي اطّلع عليها المتعلم ( .كامل(274 : 2009 ،
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ويتض د مددن العددرض السددابق أن اخددتالف مكونددات ملددف اإلنجدداز اإللكترونددي وتنظيمدده يرجددع إلددى

اخددتالف الغددرض الددذي أنشدديء الملددف مددن أجلدده ،واخددتالف الفئددة المسددتهدفة ،واخددتالف طبيعددة المددادة
الد ارسددية ،إال أن هندداك اتفدداق علددى طبيعددة هددذه المكونددات مددن حيددث كونهددا كتابددات خاصددة بددالمتعلمين،
وصور ووسائط متعددة ونماذج من أعمال المتعلم ،والتأمل الفكري الخاص بدالمتعلم إضدافة إلدى بياندات

المتعلم والمعلومات الخاصة بسيرته الذاتية.

وفــي هــذه الدراســة ،ورغددم عدددم إلدزام الطالبددات المعلمددات بقالددب معددين لمددا يجددب أن يتضددمنه ملددف
منهن ،إال أن هناك اتفاق على أن ال يخلدو أي ملدف إنجداز إلكتروندي
بكل
ّ
اإلنجاز اإللكتروني الخاص ّ
م ددن ( البيان ددات األساسدددية للطالب ددة المعلمد ددة ،مع ددايير مؤش ددر الجاهزيدددة للت دددريس ،نمد دداذج م ددن تخطد دديط
الدددروس ،اإلدارة الصددفية ،اسددتخدام الوسددائل التعليميددة ،طددرق التقددويم المتبعددة ،األنش دطة غيددر الصددفية،

التأمل الذاتي ) ،مع إتاحة الفرصة لهن لتضمينه ما يردن إضافة لما سبق.
 2.2.11الصعوبات التي تواجه تطبيق ملف اإلنجاز اإللكتروني:

شددأنه شددأن العديددد مددن المسددتحدثات اإللكترونيددة التعليميددة؛ مددا ازلددت العديددد مددن الصددعوبات تواجدده

تطبيق ملف اإلنجاز اإللكتروني في العملية التعليمية ،وتتمثل هذه الصعوبات في:

 -1ع دددم اعتم دداد الجه ددات الرس ددمية القائم ددة عل ددى العملي ددة التعليميد دة ف ددي المن دداطق الفلس ددطينية مل ددف
اإلنجاز اإللكتروني كأداة من أدوات التقويم.

 -2يتطل ددب إع ددداد مل ددف اإلنج دداز اإللكترون ددي ام ددتالك الم ددتعلم خبد درة ومه ددارة ع دداليتين ف ددي اس ددتخدام
الحاسددب اآللددي وب درامج الوسددائط المتعددددة ،وهددو العنصددر الددذي قددد يت دوافر لدددى عدددد قليددل مددن

المعلمين أو المتعلمين مما يحد من القدرة على إعداد ملف اإلنجاز اإللكتروني بشكل صحي .

 -3عدددم اعتمدداد ب درامج إعددداد المعلمددين فددي الجامعددات الفلسددطينية ملددف اإلنجدداز اإللكترونددي كددأداة
تقويمية للطلبة المعلمين وبالتالي عدم تدريب الطلبة المتعلمين على إعدادها واستخدامها للتقويم

الذاتي أو لتقويم المتعلمين.

 -4عدم الوثدوق بموضدوعية ملدف اإلنجداز اإللكتروندي فدي التقدويم كونده يعتمدد علدى تجميدع أفضدل
األعمال والخبرات المميزة للمعلم أو المتعلم وليس كل األعمال.

 -5افتقار المعلمين أو المتعلمين لعنصري االنتقاء والتأمل اللذين يقوم عليهما إعدداد ملدف اإلنجداز
اإللكتروني.

 -6ضددعف كفايددة المش درفين التربددويين فددي التعامددل مددع ملددف اإلنجدداز اإللكترونددي واسددتخدامه كددأداة
تقويمية نظ اًر لعدم امتالكهم المهارات الحاسوبية التي تمكنهم من تقويمه.
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 2.2.12استخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني في برامج إعداد المعلمين
تناولددت العديددد مددن الد ارسددات اسددتخدام ملددف اإلنجدداز اإللكترون دي فددي ب درامج إعددداد المعلمددين ،حيددث

اهتم ددت د ارس ددة أوزغ ددور )(2011

 Ozgurإدخ ددال مل ددف اإلنج دداز اإللكترون ددي ف ددي البرن ددامج الت دددريبي

للمعلم ددين؛ به دددف مس دداعدة المشد درفين ف ددي تق ددويم أداء المعلم ددين قب ددل الخدم ددة ،ومخرج دداتهم ،والبرن ددامج

مخصددص للمعلمددين عددن بعددد قبددل الخدمددة فددي جامعددة األناضددول ،ومقدددم إلددى ق اربددة  1200مددتعلم فددي

جميع أنحاء العالم ،وقد ركدزت الد ارسدة علدى تصدميم وادارة وتنفيدذ وتقدويم ملدف اإلنجداز اإللكتروندي فدي
البرنامج ،كما أظهرت دراسة ستردلر وويتزل ) Strudler & Wetzel (2008وجود العديدد مدن الفوائدد
الستخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني في برامج إعداد المعلمين ،حيث تعرفدت علدى وجهدات نظدر أعضداء
هيئددة التدددريس فددي سددتة ب درامج اسددتخدمت ملددف اإلنجدداز اإللكترونددي علددى نطدداق واسددع لمدددة تزيددد عددن
العددامين ،وكانددت الفوائددد التددي حددددتها تشددمل زيددادة الفددرص للطددالب للتفكيددر والددتعلم ،وتحسددين فهمهددم

لمعددايير التدددريس ،وتحسددين كيفيددة تقددويم أعضدداء هيئددة التدددريس ألعمددال الطددالب ،وزيددادة التواصددل مددع
أعضاء هيئة التدريس والطالب.
واستخدم ) Wang (2007ملف اإلنجاز اإللكتروني في برامج إعداد المعلمين ،بهدف تحديد أدوار

المتعلمين وتأثير هذه األدوار في ملف اإلنجاز اإللكتروني ،وتطبيقاتها التربويدة ،وتوصدلت الد ارسدة إلدى

أن إنشاء ملف اإلنجاز اإللكتروني ساهم في تطوير معارف الطالب وقدراتهم التقنية ،وزاد من دافعيتهم
واستقالليتهم.
كما طبقت دراسة شيفرد وهانافين ) Shepherd & Hannafin (2011علدى سدتة مدن المعلمدين
الجددد فددي برنددامج الد ارسدات االجتماعيددة للمعلمددين ممدن أنشددأوا ملددف اإلنجداز اإللكترونددي؛ وذلددك لد ارسددة

تص ددوراتهم نح ددو أس دداليب تعزي ددز المش دداركة النش ددطة للط ددالب خ ددالل فتد درة التطبي ددق المي ددداني ولم دددة 12
أس ددبوعاً ،وق ددد تحقق ددت الممارس ددات م ددن خ ددالل ال دددروس المتخصص ددة المض ددمنة ،واالقت ارح ددات المح ددددة،
والمطالبات القائمة على المبادئ والمنطدق المبدرهن ،حيدث سدهل ملدف اإلنجداز اإللكتروندي إعدادة النظدر

في التعليم ،وصياغة خطط التحسين.

وجدداءت د ارسددة وانددج وتيرنددر ) Wang & Turner (2006لتدددعم القددول بددأن ملفددات اإلنجدداز
اإللكتروني ساهمت في تعلم المحتوى من خالل االستماع إلى الزمالء والتأمل في األعمال إضدافة إلدى

عمليتددي التركيددب والبندداء ممددا سدداهم فددي تكددوين رؤيددة بعيدددة المدددى عددن ملددف اإلنجدداز اإللكترونددي لدددى

الطالب والمعلمين معاً.
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كما أكدت د ارسدة التركدي ( )2012علدى الددور اإليجدابي الدذي يلعبده ملدف اإلنجداز اإللكتروندي فدي

تطددوير قدددرات المعلمددين وزيددادة مهدداراتهم التقنيددة وتغييددر معتقددداتهم تجاههددا ،وبالتددالي تعزيددز الممارسددات
التكنولوجية والقدرة على حل المشكالت وتنمية الشخصية لدى المعلم في البيئة األكاديمية.
وأخي د اًر طبقددت د ارسددة لددين ) Lin (2008الستقصدداء وجهددة نظددر المعلمددين قبددل الخدمددة فددي ملددف

اإلنجاز اإللكتروني وتطبيقه ،واستخدمت معهم االستبانة والمقدابالت المختدارة ،وطبقدت علدى مددار سدنة

كامل دة ،وقددد كشددفت نتددائج الد ارسددة أندده بعددد اسددتخدام ملفددات اإلنجدداز اإللكترونيددة فددي المرحلددة االبتدائيددة
أص ددبحوا أكث ددر دافعي ددة للمش دداركة ف ددي أنش ددطة تأملي ددة ،وتط ددوير اس ددتراتيجيات ال ددتعلم النش ددط ،واكتس دداب

المهارات استعراض المهارات التقنية.

وتأسيساً على ما سبق ،يرى الباحث أن ملـف اإلنجـاز اإللكترونـي يمكـن أن يفيـد الطالـب المعلـم

اح  ،منها :
خالل فترة التدريب العملي – قبل الخدمة الفعلية – من عدة نو ٍ

 .1توظيف ملف اإلنجاز اإللكتروني خالل فترة التدريب العملي يفيد الطالب المعلم في تجويدد
العمل وبذل الجهد األقصى للطالب المعلم إلخراج كافة أعماله على الوجه األكمل.

 .2تساعد الطالب المعلم في التأمل في أعماله ،الختيار أفضلها وتضدمينها فدي ملدف اإلنجداز
الذي سيعرضه على المشرف أو الجهات المسؤولة.

 .3تعزي ددز مه ددارات اس ددتخدام الحاس ددوب عن ددد الطال ددب المعل ددم ،وه ددو األم ددر ال ددذي س دديؤدي ف ددي
المحصلة إلى تجويد العمل.

 .4يصب الطالب المعلم أكثر دافعية واقباالً على العمل.

 .5ابتكار طرق أخرى لتقويم الطلبة بشكل أكثر موضوعية وفقاً لمعايير محددة مسبقاً.

 .6التشجيع على التعلم التعاوني عن طريق المشاركة مع الزمالء واالطالع على أعمال الغير
واالستفادة منها.

 .7تنمية مهارات التنظيم والعرض والتفكير لدى الطالب المعلم.

 .8يددوفر ملددف اإلنجدداز اإللكترونددي للطالددب المعلددم الدددليل والبرهددان علددى كيفيددة تطددور أدائدده
المهني واألكاديمي.
 2.2.13مهارات المعلوماتية الالزم توافرها في الطالب المعلم الستخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني:
يتعددين علددى الطالددب المعلددم أن يمتلددك بعددض المهددارات كددي يجيددد صددناعة واسددتخدام ملددف اإلنجدداز

اإللكترونددي ،وهددي المهددارات التددي تسددتند أساس داً إلددى التعامددل مددع المسددتحدثات التكنولوجيددة التددي قددد
يحتاجها عند استخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني ،ومن هذه المهارات:
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 )1إجادة التعامل مع الحاسدوب وتطبيقاتده الشدهيرة ال سديما بدرامج  Microsoft Officeو
 Acrobat Readerوغيرها.

 )2مس الصور باستخدام الماس الضوئي (  ،) Scannerويلحق بذلك بعض المهارات
المتعلقددة مثددل توصدديل الماس د الضددوئي بجهدداز الحاسددوب ،وتعريفدده علددى الحاسددوب،
وحفظ الصور المستخرجة بواسطة الماس الضوئي وتصنيفها والتحكم في أحجامها.

 )3التصددوير باسددتخدام الكدداميرات الفوتوغرافيددة أو الكدداميرات الرقميددة أو باسددتخدام الهواتددف
الذكية ومعالجة هذه الصور واستخراجها عبر الحاسوب.

 )4طباعة الملفات بواسطة طابعة خارجية  Printerمتصلة بجهاز الحاسوب.

 )5تسدجيل الصدوت عبدر الالقدط أو نقدل األصدوات مدن مصدادر أخدرى كالهداتف المحمددول
إلى الحاسوب.

 )6نسخ الملفات ونقلها إلى أقراص مدمجة . CDs
 )7إجادة التعامل مع الشبكة العنكبوتية (اإلنترنت).
 2.2.14تقويم ملفات اإلنجاز اإللكترونية:
يجمددع التربويددون علددى أندده ال توجددد آليددة محددددة تصددل لتقددويم جميددع ملفددات اإلنجدداز ،فيددرى بعددض
التربويين أن تقويم ملف اإلنجاز يجب أن يكون من المتعلم نفسده تقييمداً ذاتيداً (البركـاتي،)20 :2008 ،

بينما أكد بدوي ( )2003على أنه ال توجد معايير موضوعية محددة لتقويم تلك الملفات ،ويبقى اجتهاد
المعلم وتقويمه الذاتي العامل األساسي في عملية التقويم (.بدوي .) 163 : 2003 ،وهو ما أكدد عليده

حسددين ( )2004فددي قولدده أندده مددن الصددعب تقددويم ملددف إنجدداز الطالددب بدرجددة عاليددة مددن الثبددات بدددون
وجود معايير ومحكات واضحة ومحددة يمكن على أساسدها إجدراء التقدويم ،كدذلك عددم اتفداق المسدئولين

حول ما يجب تضمينه في الملف جعل من الصعوبة تقويمه( .حسين) 62 : 2004 ،
ويتطلددب تقددويم ملددف اإلنجدداز اإللكترونددي تقويم داً لمحتوياتدده وطريقددة تنظيمدده وكددذلك تقويم داً لمدددى

م ارعداة المعدايير واألهددداف والموضدوعات والوثددائق المتضدمنة فددي الملدف ،وتقددويم المقددمات والشددروحات
والت ددأمالت الذاتي ددة داخ ددل المل ددف ،وفيم ددا يل ددي ع ددرض لعناص ددر التق ددويم المختلف ددة ( :قس ددطنطينو و دي

لورينزو)51-50 : 2004 ،
أوالً :تقويم مقدمة ملف اإلنجاز وتنظيمه
م ن المهم أن تعمل المقدمة على التهيئة المناسبة لمحتويدات ملدف اإلنجداز ،فهدي العبدارة االفتتاحيدة

التي تضم المعلومات المتعلقة بالبياندات الشخصدية لمعدد الملدف إضدافة إلدى فلسدفته فدي التعلديم والدتعلم،
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ويمكن أن تضم أيضاً األهداف المهنية المرتبطة بالغرض من إعداد الملف ،واألهداف التدريسدية للمدواد
الدراسية في مجال تخصصه أو مرحلته التعليميدة ،بينمدا يشدير التنظديم إلدى الطريقدة التدي تدم بهدا ترتيدب

الملددف وجمددع وثائقدده ومحتوياتدده ،وترتيددب أقسددامه وأج ازئدده .وفددي هددذا الصدددد يقددوم معددد الملددف بتوجيدده

بعض األسئلة إلى نفسه منها:

 هل مقدمتي معبرة وغنية بالمعلومات ومرتبطة بهدف الملف؟
 هل تضم المقدمة المبرر القوي لضم الوثائق المختارة؟
 هل تضمنت الفلسفة التربوية؟

 هل تم وضع المحتويات بشكل منطقي؟
 هل الوثائق منظمة بفعالية؟

 هل يمكن الوصول إلى الوثائق بسهولة؟
ثانياً :تقويم استخدام معايير األهداف والموضوعات أو األداء
تح ددد معددايير األداء المعرفددة واالتجاهددات والمهددارات التددي يجددب علددى المعلددم معرفتهددا ويكددون قدداد اًر

علددى إظهارهددا ،فهددي التددي تددؤمن اإلطددار المفدداهيمي إلعددداد وتوثيددق الملددف .وتحدددد األهددداف مجدداالت

التنمية المهنية وترتبط بمعايير األداء.

وفي هذه الدراسة تم تدريب الطلبة المعلمين على توظيدف معدايير مؤشدر الجاهزيدة للتددريس RTTI

في إعداد ملف اإلنجاز اإللكتروندي ،وعليده؛ فمدن الضدروري أن تظهدر هدذه المعدايير مدن خدالل الوثدائق

التدي يدتم تضددمينها فدي ملددف إنجداز الطالدب المعلددم .وتعتبدر األسددئلة التاليدة دلديالً يسدداعد الطالدب المعلددم
على إظهار المعايير في ملفه:

 هل استخدمت معايير مؤشر الجاهزية للتدريس كأساس لتوثيق ملف اإلنجاز اإللكتروني؟
 هل هناك دليل في ملف اإلنجاز اإللكتروني يبين كيف استخدمت المعايير واألهداف؟
 هل تمت اإلشارة إلى كل محتوى وربطه بالمعيار /المعايير التي تحققها؟
ثالثاً :تقويم الوثائق التي تدعم الكفاءة المهنية للطالب المعلم
تشددمل الوثددائق التددي تدددعم الكفدداءة المهنيددة للطالددب المعلددم علددى الم دواد التددي أعدددها الطالددب المعلددم،
وعينددات مددن عمددل الطددالب ،ووثددائق التقددويم التددي أعدددها اآلخددرون والتددي تشددهد بدداألداء المهنددي للطالددب

المعلددم ،وم دواد إضددافية مناسددبة تخدددم الهدددف مددن ملددف اإلنجدداز اإللكترونددي للطالددب المعلددم مثددل ملفددات
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الوسائط المتعددة التي تظهر تفاعالت الطالب المعلم مع ذوي العالقة في العملية التعليمية (المتعلمين،

المعلم المضيف ،مدير المدرسة ،المشرف التربوي ،المشرف الجامعي  ...وغيرها ).

وال يعنددي األمددر مجددرد تضددمين هددذه الوثددائق فددي ملددف الطالددب المعلددم ،بددل ال بددد أن يددتم تضددمينها

بالكيفية التي تحقق الهدف مدن إعدداد ملدف اإلنجداز اإللكتروندي ،وفدي هدذا الصددد يوجده الطالدب المعلدم
لنفسه بعض األسئلة التي تساعده على تضمين الوثائق المناسبة ذات المغزى ومنها:
 هل جميع الوثائق مرتبطة بالهدف؟
 هل الوثائق مرتبطة مباشرة بالمعايير واألهداف؟

 هل تقدم الوثائق الدليل المادي الذي يشهد بكفايات الطالب المعلم ونموه تجاه المعايير؟
 هل هناك تنوع في الوثائق منظمة بدقة وعناية ومعروضة بفعالية؟
 هل الوثائق مصحوبة بالمقدمات والشروح والتأمالت؟

 ه ددل الوث ددائق التقويمي ددة حديث ددة ومع دددة م ددن قب ددل اختصاص دديين له ددم ب دداع طوي ددل ف ددي معرف ددة أداء
الطالب المعلم؟

 هل تعتبر الوثائق دليالً هاماً يدعم تعلم الطالب أو نتاجهم التعليمي؟
كيفية تصحيح وتقدير الدرجة الممنوحة لملف االنجاز:
يكددون تق ددويم ملفددات انج دداز الط ددالب مددن خ ددالل اسددتخدام وتص ددميم م ددا يعددرف بميددزان تق دددير األداء

الوصفي .Rubric

الخطوات المتبعة في تصميم ميزان تصحيح  Rubricمناسب لملف االنجاز هي كالتالي :
أوالً  :تحديد المهارات المراد تقويمها وفقاً ألهداف وموضوع ونوع التقويم.
ثانيا  :تحديد المعايير أو مستويات األداء المتوقع لكل جانب (محك).

ثالثا  :شرح وتوصيف المعايير المحققة لكل مستوى من المستويات في كل جانب أو محك.

رابعـاً :تصدميم ميدزان وصدفي ومتددرج لدألداء  Rubricعلدى شدكل جددول وتوضدع فيده المحكدات أو

الجوانب المراد قياسها بشكل رأسي ،ويوضع مقابلهدا مسدتويات األداء بشدكل أفقدي ومتددرج ومتتدابع وكدل
مسددتوى يسددتحق درجددة محددددة ،مددع إعطدداء وصددف مفصددل لكددل خانددة مددن خانددات المحكددات ،كمددا فددي

الشكل (:)2.4
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شكل ()2.4
ميزان وصفي متدرج لألداء Rubric
مثال عام لمعيار تصحيح Rubric
يالحدظ أن الشددكل يحتددوي علددى عدددد مددن
المحكددات أو الجوانددب الم دراد قياسددها بشددكل
أرسددي ،ويوجددد مقابلهددا مسددتويات األداء

بشكل أفقي متتابع وكل مستوى يستحق درجة محددة ،مع إعطاء وصدف مفصدل لكدل خاندة مدن خاندات

المحكات .ويستطيع المصح باستخدام هذا الميزان في تصحي عينات األداء للتلميدذ أن يضدع التلميدذ

في الخانة المناسبة ويضع له الدرجة المناسدبة (.درجدة أربعدة تعندي تحقدق المحدك بشدكل ممتداز ورقدم 1
تعني عدم تحقق المحك)
وهو ما اتبعه الباحث في إعداد بطاقة تقويم ملف اإلنجاز اإللكتروني ،حيث قام ببناء أداة

التقويم اعتماداً على وجود محكات أو معايير يجب توافرها في ملف اإلنجاز اإللكتروني على الجانب
الرأسي ،وفي مقابلها تدرج أفقي من خمس درجات يعبر عن درجة توافر هذا المعيار ( المحك ) في

ملف اإلنجاز اإللكتروني للطالب المعلم المراد تقويمه ،ثم تعطى الدرجة النهائية لملف اإلنجاز معب اًر

عنها بمجموع الدرجات التي حصلت عليها الطالبة المعلمة في البطاقة ككل.
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المبحث الثالث
التفكير التأملي ()Reflective thinking
2.3

توطئة:
يعتقد البعض أن مفهوم التفكير التأملي  Reflective thinkingيعود إلى كتابات كل من

جون ديوي  John Deweyوشون  Schoonوزينكر ولستون  Zeichner & Listonفي أواخر

القرن العشرين ،إال أن الحقيقة الراسخة أن القرآن الكريم وقبل ما يزيد على ألف وأربعمائة وخمسة

وثالثين عاماً ذكر التأمل بمفهوم التفكر في غير موضع ،ولم يكن ذلك إشارة عابرة ،بل جاءت دعوة

صريحة للناس بالتفكر والتأمل في الخلق ،حيث ذكر القرآن الكريم مادة " التفكر " في ما يزيد عن 19
ار و ِمن ُك ِل الثَّمر ِ
موضعاً ،ومنها قوله تعالى {وهو الَِّذي م َّد األرض وجعل ِفيها رو ِ
ات جعل
اسي وأ ْنه ًا
ُ
ْ
ّ
النهار إِ َّن ِفي ذلِك آلي ٍ
ِفيها زْوج ْي ِن اثْن ْي ِن ُي ْغ ِشي اللَّْيل َّ
ات ِلّق ْوٍم يتف َّك ُرون} ( سورة الرعد) 3:
ِ
ِ
ِِ
اجا لِت ْس ُكُنوا إِل ْيها وجعل ب ْين ُك ْم موَّدةً ور ْحمةً إِ َّن ِفي
وقوله تعالى (و ِم ْن آياته أ ْن خلق ل ُك ْم م ْن أ ْنفُس ُك ْم أ ْزو ً
َٰذلِك آلي ٍ
ات لِق ْوٍم يتف َّك ُرون) ( سورة الروم) 21 :
السماو ِ
وقوله تعالى {الَِّذين ي ْذ ُكرون َّ ِ
ات و ْاأل ْر ِ
ودا وعل َٰى ُجُنوبِ ِه ْم ويتف َّك ُرون ِفي خْل ِ
ض ربَّنا
ق َّ
اما وقُ ُع ً
ُ
اَّلل قي ً
ما خل ْقت َٰهذا ب ِ
اط ًال ُس ْبحانك ف ِقنا عذاب َّ
الن ِار} (سورة آل عمران )191 :
إال أن أحداً ال يمكنه أن ينكر الدور الذي قام به المفكرون من أمثال جون ديوي وشون وغيرهما في
الكتابة عن التفكير بأنواعه واب ارزه كأحد الموضوعات المرتبطة بالتربية واعداد الفرد.

وفيمددا يخددتص بب درامج إعددداد المعلددم ،ظهددرت العديددد مددن النمدداذج التددي تهددتم بكيفيددة إعددداد المعلددم ،منهددا
النمددوذج القددائم علددى تزويددد المعلددم بالد ارسددة األكاديميددة والمهنيددة التخصصددية مددن خددالل مدواد نظريددة فددي
التربيددة وعلددم الددنفس ،ثددم النمددوذج القددائم علددى الكفايددات التعليميددة الددذي يقددوم علددى تزويددد الطالددب المعلددم

أثناء فترة التدريب بالكفايات الالزمة لممارسة مهنة التدريس.

ومددع تطددور األدب التربددوي القددائم علددى المنهجيددة العلميددة تددم التوصددل إلددى نمدداذج جديدددة إلعددداد المعلددم،
منها نموذج التدريب المستند إلى تنمية قدرات المعلمدين علدى التفكيدر التدأملي فدي ممارسداتهم التعليميدة،

وق دددم ش ددون ( )Schoon,1983ه ددذا النم ددوذج عل ددى أس دداس أن التعل دديم عملي ددة معق دددة ومقي دددة ب ددالموقف
وظروفه ،أي حسب الظدرف الحدادث فدي العمليدة التعليميدة ،وبدالرغم مدن ذلدك فإنده يمكدن تحليدل العمليدة

التعليميددة ،والتأمددل فددي كددل جانددب مددن جوانبهددا ،وأنهددا ال تتددأثر فقددط بمعرفددة المعلددم ومها ارتدده ،بددل تتعدددى

ذلددك إلددى التددأثر بعمليددات التفكيددر عنددد المعلددم ومعتقداتدده ،واد اركدده لألحددداث التعليميددة ،وذلددك مددن خددالل
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إتباع طرق ذهنية تحدد األهداف المقصودة واألنشطة الالزمة لذلك ،ثم قيام المعلم بعمليات ذهنية يعدي

من خاللها مدى فعالية األنشطة في تحقيق وانجاز المهمات ،ثم إجدراء التعدديالت المطلوبدة ،وبعدد ذلدك
يصددل المعلددم إلددى عمليددات تفكيددر منظمددة يحلددل وينقددد ويقدديم سددلوكياته التعليميددة ذاتيداً فددي ضددوء التغذيددة
الراجعددة التددي توصددل إليهددا بعددد تنفيددذ المهمددات ووضددع ق دراءات معدلددة تكددون أكثددر مالئمددة لديدده ولدددى

طالبه) Schoon, 1983: 50 ( .

وي د ددرى ش د ددون أن المعل د ددم الفاع د ددل مهنيد د داً ه د ددو المعل د ددم الق د ددادر عل د ددى التفكي د ددر الت د ددأملي ،وي د ددرى زلرم د دداير

( )Zellermayerأن تضمين التفكير التأملي في البرامج التدريبيدة للمعلمدين أثنداء الخدمدة يحددث ثدورة
في برامج تأهيل المعلمين ( .عفانة واللولو.) 2 : 2002 ،
 2.3.1تعريف التفكير التأملي

ورد في األدب التربوي والنفسي العديد من التعريفات التي تناولت التفكير التأملي ،فهو وفقاً لجون ديوي

( )Deweyيمثل حالة من الشك أو التردد أو الحيرة أو االرتباك ،وصعوبة ذهنيدة بحيدث تمثدل نشدأة أو
منطلقاً لعملية التفكير ،ثم البحدث واالستقصداء لحدل هدذه الحالدة .وبهدذا المعندى يميدز ديدوي بدين التفكيدر
التددأملي وغيددر التددأملي فددي ضددوء ت دوافر مكددونين :يتمثددل األول فددي حالددة الشددك تجدداه الموقددف ،والمكددون

الثاني يتمثل في الطرق أو األساليب واالستراتيجيات الالزمة إلزالة هذا الشك( .الحارون)92: 2012،
وقد تناول العديد من الباحثين التفكير التأملي بالبحث في محاولة للوقوف على تعريف واض لده ،فقدد
عرفدده العددزي ،وهدديالت ( )2013بأندده عمليددة عقليددة متطددورة تمكددن المددتعلم مددن مراجعددة إجاباتدده واقتدراح
حلددول لمددا يواجهدده مددن مشددكالت ،وتمعددن ذلددك وتدددبره واالسددتفادة مددن خب ارتدده الذاتيددة فددي هددذا المجددال،

وتوليد مسارات عمل جديددة ومالئمدة فدي ضدوء هدذه المراجعدات تقدود إلدى الدتمعن والتددبر مدن جديدد ...

وهكذا للوصول إلى الحل األمثل( .العزي ،وهيالت)63 :2013 ،

ويعرفه حبيب ( )2003بأنه تأمل الفرد للموقف الذي أمامه وتحليله إلى عناصره ورسم الخطط الالزمدة
لفهمه حتى يصل إلى النتائج ،ثم تقويم النتائج في ضوء الخطط المرسومة( .حبيب)46 :2003،

في حين أشار سعادة ( )2008إلى أن التفكير التأملي هو ذلك النمط مدن التفكيدر المدرتبط بدالوعي

الددذاتي ،والمعرفددة الذاتيددة أو التأمددل الددذاتي ،والددذي يعتمددد علددى الددتمعن ومراقبددة مهددارات التفكيددر العليددا
لديهم ( .سعادة) 43 : 2008 ،
وي ددرى البعل ددي ( )2006أن التفكي ددر الت ددأملي ه ددو "عملي ددة عقلي ددة يق ددوم به ددا الطال ددب خ ددالل مواجهت دده
لمشددكلة معينددة أو تناولدده لموضددوع مددا فيمددارس خاللهددا بعددض المهددارات العقليددة المتمثلددة فددي :تحديددد
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السبب الرئيس للمشكلة ،وتحديد اإلجراءات الخطأ في حل المشدكلة ،والتوصدل إلدى اسدتنتاجات مناسدبة،

وتقديم تفسيرات منطقية ،وتقديم حلول مقترحة بهدف تبصر أبعاد الموقف المشكل وتحليله إلى عناصره
وحتى يصل إلى حل هذا الموقف" ( .البعلي) 18 : 2006 ،
وتتفق عودات ( )2006أن التفكير التأملي " هو عملية ذهنية نشطة واعية حول اعتقادات وخبرات
الفددرد ،بحيددث يددتمكن مددن خاللهددا الوصددول إلددى النتددائج والحلددول للمشددكالت التددي تعترضدده( .عددودات،

 .) 70 :2006وهو التعريف الذي اتفق معهدا فيده ربابعدة ( )2009حدين قدال بدأن التفكيدر التدأملي هدو
"عمليددة ذهنيددة نشددطة تعتمددد علددى المراقبددة الذاتيددة حددول المعتقدددات ،وتحليلهددا واسددتيعابها للوصددول إلددى
نتائج مرضية"( .ربابعة) 59 :2009 ،

وقدد نقدل العدزي ،وهديالت ( )2013عدن ) Kim (2005تعريفده للتفكيدر التدأملي بأنده عمليدة ذهنيدة

تمكددن المددتعلم مددن مراجعددة أحكامدده بددالنظر فددي األدلددة ومقارنددة ذلددك بالمعرفددة المتددوفرة والخبدرات الذاتيددة،

وتوليد مسارات تفكير جديدة أو عمل مالئمة ذات صلة تبعاً لتلك النتيجة(.العزي،وهيالت)64 : 2013،

في ضـوء التعريفـات السـابقة ،يمكدن تعريدف التفكيدر التدأملي علدى أنده عمليدة عقليدة ذهنيدة يمدارس
مددن خاللهددا الفددرد بعددض المهددارات العقليددة لوصددف حدددث أو موقددف معددين ،وتحديددد األسددباب الممكنددة
لحدددوث هددذا الحدددث وتفسددير كافددة البيانددات المت دوافرة واتخدداذ ق درار بشددأنها ثددم تفسددير أسددباب اتخدداذ هددذا

القرار.

 2.3.2مستويات التفكير التأملي:
اختلفت مستويات التفكير التأملي تبعاً لتنوع الدراسات التدي تناولدت هدذا الموضدوع ،وتبعداً الخدتالف

التعريفد ددات التد ددي تناولدددت التفكيد ددر التد ددأملي ،فقد ددد ذكد ددرت الحدددارون ( )2012نق د دالً عد ددن كيمبد ددر وزمالئد دده

( Kember et al. (2000أربعة مستويات للتفكير التأملي هي( :الحارون)94 :2012 ،

 -1العمــل االعتيــادي (الروتينددي المددألوف)  :والددذي يشددير إلددى كددل مددا تعلمدده الفددرد سددابقاً مددن
خددالل االسددتخدام المتكددرر ،وأصددب ينفددذ تلقائيداً كتطبيددق األحددداث التعليميددة التعلميددة بشددكل
روتيني فقط كاهتمام المعلم بكتابة أهداف كل درس في كد ارس التحضدير فقدط دون الشدعور

بأهميتها.
 -2الفهــــم :ويتض ددمن ه ددذا المس ددتوى إدراك المف دداهيم واس ددتيعابها دون التأم ددل ف ددي دالالته ددا أو
معانيهددا أو فددي الشددخص أو ممارسددات الموقددف كتفسددير السددلوك التعليمددي باسددتخدام التقليددد
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والتفصدديالت الشخصددية مثددل ( قددول المعلددم :حافظ ددت علددى الترتيددب الددذي اتبعدده الم دددرس

السابق ألنه يساعد على االنضباط ).

 -3التأمــل :ويشددير إلددى جميددع األنشددطة االنفعاليددة أو العقليددة التددي يشددترك فيهددا األف دراد بهدددف
استكش دداف خبد دراتهم ،والتعم ددق فيه ددا وصد دوالً إل ددى تق ددديرات وفه ددم جدي ددد أي تفس ددير الس ددلوك
التعليمددي بنظ درة معرفيددة فاحصددة مثددل ( قددول المعلددم :ه دؤالء الطددالب مددن ذوي الصددعوبات

لذلك أعطيتهم المزيد من األنشطة ).
 -4التأمل الناقد :ويمثل هذا المستوى أعلدى مسدتويات التفكيدر التدأملي ،وينطدوي علدى تحدوالت
جوهريددة فددي وجهددات النظددر ،ويتحقددق عندددما يصددب الفددرد قدداد اًر علددى تبريددر وجهددات نظدره،
وأفك دداره ،ومش دداعره ،واجراءات دده كتفس ددير الس ددلوك التعليم ددي باس ددتخدام االعتب ددارات األخالقي ددة
والمعنويددة مثددل ( قددول المعلددم :فددي الم درة القادمددة البددد مددن وضددع سياسددة السددتخدام الكتددب
والمواد التعليمية حتى ال يقتصر التعليم على الطالب المتفوقين والموهوبين ).
كمددا أشددار كامددا وآخددرون )(2007

إلددى أن التأمددل يمددر بددثالث م ارحددل أو مسددتويات وهددي:

)(Cama, et al., 2007
 -1ما قبل التفكير التأملي
 -2التفكير شبه التأملي
 -3التفكير التأملي
ويرى عبيد وعفانة ( )2003أن التفكير التأملي يمر بخمس مراحل هي( :عبيد وعفانة)50 :2003 ،
 -1الوعي بالمشكلة.
 -2فهم المشكلة
 -3وضع الحلول المقترحة وتصنيف البيانات واكتشاف العالقات.
 -4استنباط نتائج الحلول المقترحة – قبول أو رفض الحلول.
 -5اختبار الحلول عملياً ( تجريب ) – قبول أو رفض الحلول.
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وأوردت ( الحدارثي )41 : 2011 ،و (عبدد السدالم ) 187 :2009 ،ثالثدة مسدتويات أخدرى للتفكيدر

التأملي وهي:

المستوى األول :التأمل العابر اليومي Everyday reflection fleeting
ويحدث معظم الوقت ،ولكن ليس دائماً عندما يكون الفرد وحيداً ،وبينما ال يذهب هذا الشكل من التأمل

أعمق من التفكيدر والتدذكر أو التحددث حدول األشدياء مدع فدرد واحدد أو أكثدر ،فإنده يمكدن أن يلعدب جدزءاً
في المستويات المتعمدة الكثيرة للتأمل التي تبلغ ممارسة التأمل.

المستوى الثاني :التأمل المدروس – المتعمد Deliberate reflection committed
يتضددمن التأمددل المتددأني المدددروس الددذي يتضددمن مراجعددة الشددخص وتطددويره للممارسددة الفرديددة بددأي عدددد
مددن الطددرق المدروسددة التددي يمكددن أن تكددون فرديددة أو تعاونيددة ،والتأمددل داخددل هددذا المسددتوى هددو التأمددل

على أو حول اإلجراء وربما يسهم أو ال يسهم مباشرة في تطوير الممارسة.

المسـتوى الثالــث :التأمـل المــدروس والمنظـومي – المبــرمج Deliberate and systematic
reflection – programmatic
يحدددث ضددمن المراجعددة المتعمدددة والثابتددة وب درامج التطددوير حيددث يحدددث التأمددل مددن خددالل اإلج دراء أو

العمددل باإلضددافة إلددى أندده علددى وحددول اإلج دراء ،وهددذه الب درامج عددادة تأخددذ شددكل المشدداريع ،وحيددث أنهددا
تتطلددب فت درة كبي درة مددن الوقددت والتخطدديط الدددقيق؛ فإنهددا تتطلددب التمويددل فددي أغلددب األحيددان لدددعم تلددك

الحاجات

وعلدى الددرغم مددن ذلدك فددإن لكددل مسدتوى مددن هددذه المسدتويات قيمددة مؤكدددة ،وأي مسدتوى يختدداره الشددخص

ليعمل من خالله يكون محدداً إلى حد ما بالهدف.

لكن فان مانين ) (Vanmanen, 1995ذكر ثالثة مستويات أخدرى للتفكيدر التدأملي وهدي( :المواجددة،
وآخرون)148 :2011،
 -1التأمل االسترجاعي :وهو التأمل باسدتعادة األحدداث الماضدية أو التطلدع للدوراء للتأمدل فيمدا
حدث أثناء الخبرة السابقة.

 -2التأمل اآلني :وهو ممارسة التفكير في أثناء القيام بالعمل.

 -3التأمــل التــوقعي :وهددو تأمددل فددي العمددل قبددل حدوثدده وطريقددة إلدراك الموقددف قبددل معايشددة
الخبرة.
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ويوض العرض السابق لمستويات التفكير التأملي اختالف تصدنيف مسدتويات التفكيدر التدأملي

ويعددود ذلددك إلددى الباحددث وفلسددفته التددي ينطلددق منهددا علددى مددا يبدددو ،والحقددل الددذي يددتم تندداول البحددث فددي
التفكيددر التددأملي مددن خاللدده ،حيددث يختلددف تصددنيف مسددتويات التفكيددر التددأملي عنددد تناولهددا مددن الناحيددة

التربوية عنها حين يتم تناولها من الناحية النفسية مثالً ،أو من الناحية اإلكلينيكية.

ويتبنى الباحث في هذه الدراسة تصنيف (كيمبدر) لمسدتويات التفكيدر التدأملي ،حيدث يدرى أنده يجمدع

مددا بددين مسددتويات التفكيددر التددأملي ومها ارتدده ،وأن التنميددة التددي يددتم التخطدديط لهددا لهددذا التصددنيف سددتمثل
ٍ
لكل من المستويات والمهارات في ٍ
آن واحد.
تنمية ّ
 2.3.3مهارات التفكير التأملي
اختلفددت الددرؤى حددول تصددنيف مهددا ارت التفكيددر التددأملي ،وربمددا تعددود هددذه االختالفددات إلددى اخددتالف

تعريف التفكير التأملي من كاتب إلى آخر ،ومن د ارسدة إلدى أخدرى ،فيدرى هداتون وسدميث ( )1995أن

التفكير التأملي يتضمن أربع مهارات هي (صال )154 :2014 ،
 .1وصف حدث أو موقف معين.
 .2تحديد األسباب الممكنة لحدوث الموقف.
 .3تفسير كافة البيانات المتوافرة.
 .4تحديد أسباب اتخاذ قرار ما.

أمددا عفانددة واللولددو ( )2002فقددد صددنفا مهددارات التفكيددر التددأملي إلددى خمددس مهددارات رئيسددية هددي:
(عفانة ،واللولو)5-4 :2002 ،

 )1التأمــل والمالحظـــة :وتعنددي الرؤيددة البص درية الناقدددة؛ أي القدددرة علددى تأمددل ،وتحليددل ،وعددرض
جوانددب المشددكلة ،والتعددرف علددى محتواهددا مددن خددالل بياناتهددا ومكوناتهددا بحيددث يمكددن اكتشدداف

العالقة الموجودة بصرياً.

 )2الكشــف عــن المغالطــات :وهددي القدددرة علددى توضددي الفج دوات فددي المشددكلة؛ مددن خددالل تحديددد
وتوضي العالقات غير الصحيحة أو الطبيعية والمنطقية والخطأ في إنجاز المهمات.
 )3الوصول إلى استنتاجات :وتعني القدرة على التوصل إلى عالقة منطقية معينة من خالل رؤية
مضمون المشكلة والتوصل إلى نتائج مناسبة.
 )4إعطـاء تفســيرات مقنعــة :وهدي القددرة علددى إعطداء معنددى منطقدي للنتددائج أو العالقدات الرابطددة،
وقد يكون هذا المعنى معتمداً على معلومات سابقة أو على طبيعة المشكلة وخصائصها.
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 )5وضــع حلــول مقترحــة :وتعنددي القدددرة علددى وضددع خط دوات منطقيددة لحددل المشددكلة المطروحددة،
وتقوم تلك الخطوات على تصورات ذهنية متوقعة للمشكلة المطروحة.
واتفقددت إب دراهيم ( )2011مددع مددا ذهددب إليدده عفانددة واللولددو( )2002فددي تصددنيفهم لمهددارات التفكيددر

التأملي حيث أكدت على المهارات الخمس التالية للتفكير التأملي ( :إبراهيم)115 :2011 ،

(تحديدددد السدددبب ال د درئيس للمشد ددكلة ،وتحديد ددد اإلج د دراءات الخطدددأ فد ددي حد ددل المشد ددكلة ،والتوصدددل إلد ددى

االستنتاجات المناسبة ،وتقديم تفسيرات منطقية ،وتقديم حلول مقترحة ) وهي نفس المهارات التدي عددها

عفانة واللولو للتفكير التأملي غير أنها أعادت صياغتها من جديد.

وحدد نورتن ( )Norton,1997فيما أورده العساسلة وبشارة ( )2011أربع مهدارات رئيسدية للتفكيدر
ّ
التأملي وهي ( :العساسلة وبشارة) 1658 :2011 ،
 .1االنفتاح الذهني حول االحتماالت البديلة
 .2توافر الفضول والحماس.
 .3التوجيه الذاتي

 .4المسؤولية الفكرية

وقددد صد ّدنفت الهيئددة القوميددة لضددمان جددودة التعلدديم واالعتمدداد المص درية مهددارات التفكيددر التددأملي
إلى ( :الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد) 139 : 2008 ،
 .1إعادة التفكير فيما يتعلمه المتعلم مرات ومرات.
 .2استخدام خطوات منظمة في حل المشكالت.
 .3تحديد وتحليل المشكلة المطلوب حلها.

 .4تقديم بدائل عديدة لحل المشكلة الواحدة.
 .5االعتماد في الوصول إلى حل المشكلة على تحديد أسبابها.
 .6اكتشافات االختالفات بين الصور.
 .7القيام بعمل أبحاث علمية جديدة.

 .8إضافة أفكار جديدة في المواقف التي تحتاج إلى لذلك.
 .9التفكير في استخدامات جديدة لألشياء المختلفة

ويددرى الباحددث أن تصددنيف الهيئددة القوميددة لضددمان جددودة التعلدديم واالعتمدداد المص درية لمهددارات

التفكير التأملي تشمل جميع ما تم ذكره سابقاً ،وهي أكثر إجرائية وعملية من سابقاتها.
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 2.3.4تنمية التفكير التأملي
اقتددرح جروسددمان ) (Grossman,2009إمكانيددة تنميددة التفكيددر التددأملي مددن خددالل األنشددطة التعليميددة
التأملية التي تتمايز إلى أربعة مستويات على مدى متصل:

 المستوى األول :التأمل القائم على المحتوى
ويع د ّدرف بأن دده نم ددو تأم ددل الف ددرد عل ددى ض ددوء تجرب ددة تعليمي ددة خاص ددة ،والتوج دده نح ددو اله دددف ،واقت ددرح
جروسمان ثالث استراتيجيات لتعزيز التأمل القائم على المحتوى وهي :ربدط األهدداف التعليميدة بخبدرات

التعلم ،واتاحة الفرص للتأمل االعتيادي ،وتوفير التغذية الراجعة.
 المستوى الثاني :تأمل ما وراء المعرفة

ويعرفدده جروس ددمان بأندده ال ددوعي والمعرفددة بتفكي ددر الف ددرد ،ولتشددجيع التأم ددل فيمددا وراء المعرف ددة اقت ددرح
جروسمان أنموذجاً من أربع خطوات وتشمل هذه الخطوات:
 .5وصف أفكار الذات واآلخرين
 .6تبني وجهة نظر اآلخرين من خالل دراسة الحالة.
 .7ارتباط المحتوى والموضوع بالخبرة الشخصية.
 .8تأمل أفكار المرء على مستوى وصفي مرتفع.
وأوصى جروسمان بتوعية الطالب صراحة للخطوات المختلفة الالزمة لفهم كدل مدن العمليدة ونتدائج
التأمل.
 المستوى الثالث :التأمل الذاتي
وهو تأمل يحدث في مرحلتين تشمالن :تقييم أفكار المرء من خالل مهارات ما وراء المعرفدة ،وفهدم

آثار هذه األفكار على سلوك المرء.

 المستوى الرابع :التأمل التحويلي
هو عملية تغيير وجهات النظر الشخصية من خالل تبني وجهات نظر بديلة.
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وتتعدددد األدوات والتقنيددات التددي تلعددب دو اًر مهم داً فددي تنميددة التفكيددر التددأملي والممارسددات التأمليددة ،ومددن
ه ددذه األدوات :المل ددف الوث ددائقي " مل ددف اإلنج دداز" ،والتفكي ددر بص ددوت ع د ٍ
دال ،واالحتف دداظ بس ددجل لألفك ددار،
وتواصل العمل على الكفايات والبحوث اإلجرائية ،وأشرطة الفيديو والتحليل التأملي لها ،والتقدويم الدذاتي

المكتوب ،واستراتيجية حل المشكالت والنقاش ( .الحارون.)95 :2012 ،

وقد تساهم الملفات الوثائقية " ملفات اإلنجاز " في تددعيم التفكيدر التدأملي وتنميتده كونهدا ملفدات تصدف

كددل إنجددازات المعلددم مدعمددة بكددل الوثددائق الشخصددية ،حيددث يقددوم المعلددم بذاتدده بتحليددل محتواهددا؛ لكددي
توض عمليات التفكير وراء ذلك ،وبهذا فهدي تعكدس طريقدة التفكيدر بطريقدة تحليليدة ونقديدة عدن العمدل

الدذي يقددوم بدده المعلددم مددن خددالل مددا يظهدره مددن جوانددب مختلفددة مددن العمددل .وبددذلك فهددي دليددل يمكددن مددن
خالله النظر إلى أحداث أو أفكار أو خبرات أو عمليات تعليمية.

باإلضدافة إلددى ذلددك اقترحددت بعددض الد ارسددات األجنبيددة كمددا نقددل صددال ( )2014بعددض المثيدرات التددي
يعتقددد أنهددا تسدداهم فددي تنميددة التفكيددر التددأملي ومنهددا :األسددئلة والتوجهددات ،والتحقيقددات ،وأسددلوب التسدداؤل

السقراطي ،ودمجه مع الحوار كطريقة تدريسية لتعزيز التأمل( .صال )157 : 2014 ،
وألن التفكيدر التددأملي يتسدم بالتفاعليددة فإنده قددد يحددث التفاعددل فدي سددياق التعلديم فددي المددارس مددن خددالل
التساؤل والتقويم التكويني وملفات اإلنجاز ،كما يمكن تشجيع التفاعل من خالل ما وراء المعرفة.
 2.3.5التفكير التأملي في مجال التربية
اهتمدت عددة نظريددات بدالتفكير التدأملي ود ارسددته ومعرفدة مها ارتده وعناصدره ،ومدن هدذه النظريددات

ما أورده الشدكعة ( ،)2007حيدث اعتبدر أن نظريدة آيزندك ( )Eysenck, 1977للشخصدية هدي أكثدر
النظريدات التدي تناولدت التفكيدر التدأملي تكدامالً وشدموالً ،حيدث حددد آيزندك أربعدة أبعداد راقيدة للشخصددية
وهددي :االنبسدداطية ) ،)Extravertionوالعصددابية ( ،) Neuroticismوالذهانيددة )،) Psychoticism

والددذكاء ) ،)Intelligenceوأشددار آيزنددك أن الشددخص صدداحب الشخصددية التأمليددة هددو شددخص مددتحفظ،
ومحدافظ ،وهددادئ المدزاج ،ومتدردد فددي التحدددث وفددي اتخداذ القد اررات الحاسددمة فدي حياتدده ،ودائددم االنطدواء

على نفسه ،ولكنه يتطلع للكمال في تفكيره ( .الشكعة) 1148 : 2007 ،

ومددن النظريددات األخددرى التددي اهتمددت بددالتفكير التددأملي نظريددة كددالرك وبترسددون

& Klark

) ، Peterson(1988والقائم ددة عل ددى أس دداس الفرض ددية القائل ددة أن التفكي ددر الت ددأملي ل دده عالق ددة بمرحل ددة
النضج التي يبلغها الشخص ،مدن حيدث خصائصده البدنيدة ،والعقليدة ،واالنفعاليدة ،واالجتماعيدة ،إضدافة

إلددى عوامددل بيئيددة معددززة تدددفع الشددخص للتفكيددر التددأملي ،وبالتددالي المسدداهمة فددي اكتسدداب االتجاهددات
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والمهارات المهنية الفعالة ،وبالتالي فإن الق اررات التي يتخدذها المدتعلم سدواء كاندت آنيدة أم مسدتقبلية تمدر

بدددأربع م ارحد ددل هد ددي :مرحلدددة التخطددديط ،ومرحلد ددة إعدددداد اإلجد ددراءات التنفيذيدددة ،ومرحل ددة القيد ددام بالتحليد ددل
والمقارند ددة ،ومرحلد ددة التطبيد ددق ،حيد ددث أن مرحلد ددة التطبيد ددق تمثد ددل العد ددودة إلد ددى الد ددذات والتأمد ددل بالمفد دداهيم

والمعلومات المقدمة للشخص ،من أجل تطبيقها في مواقف جديدة مشابهة.

كما تناولت نظرية سولومون ) )Solomon,1884التفكير والتصور اإلدراكي ،وبنيت هدذه النظريدة

على أساس أنه يمكن تنمية التصور اإلدراكي لدى األطفال من خالل التعلم والتدريب ،وذلك من خدالل
تزويددد الموق ددف التعليمددي بالوس ددائل الالزمددة ،ويوج ددد للتص ددور اإلد اركددي ثالث ددة مسددتويات ه ددي :التص ددور

الواقعي ،والتصور الرمزي ،والتصور التأملي التجريدي.

ويتف ددق الباح ددث م ددع م ددا ذه ددب إلي دده الش ددكعة ( )2007م ددن أن نظري ددة آيزن ددك للشخص ددية ه ددي أكث ددر

النظريددات التددي تناولددت التفكيددر التددأملي تكددامالً وشددموالً ،حيددث ذكددرت الشخصددية أربددع أبعدداد للشخصددية

التأملية ووصف الشخص التأملي ،كما أعد آيزنك مقياساً للتفكيدر التدأملي ُعدرف باسدمه وتكدون مدن 30
فق درة تصددف مالمد د الشخصددية ،وه ددو المقيدداس ال ددذي تددم اسددتخدامه ف ددي العديددد م ددن الد ارسددات وم ددا زال
يس ددتخدم حت ددى يومن ددا ه ددذا رغ ددم وج ددود العدي ددد م ددن المق دداييس واالختب ددارات الحديث ددة الت ددي تتن دداول التفكي ددر

التأملي.
 2.3.6المعلم التأملي
يقدول "غ ارندت" لطلبتده المتعلمدين " :أندا أعتقددد أن أهدم شديء يمكدن أن تعملدوه ألنفسدكم ولمهنددتكم أن

تفكددروا فيمددا تعملددون بأسددلوب تددأملي وناقددد  ،وهددذا التفكيددر التددأملي يعتبددر حاسددماً فددي جعلكددم معلمددين

رائعين" ( .أبو عمشة)2006 ،

ويعد نفسه ألن يكون معلماً تأملياً يجب أن يفكر بذاتده وتكوينتده
يكون المعلم هويته المهنيةّ ،
فحتى ّ
الشخصددية ،بمددا يحملدده مددن أفكددار ومعتقدددات ،وأصددول وثقافددة ويقارنهددا بالبيئددة التددي يعمددل بهددا ويدددرس
منها .لذلك هذه النقطة مهمة جداً ويجب أن يفكر بها المعلم ،ألن أي سلوك قد يقوم به ،قدد يدؤثر علدي
طلبته  ،وممكن أن يقتدوا به ،ويتعلموه بشكل مباشر أو غير مباشدر  ،لدذلك يجدب أن يحدرص علدى أن

يكون مستعداً لنتائج أي نشاط تعليمي قد يقوم به أمامهم .وعلدى المعلدم أن يعدرف بدأن المعرفدة تنصدهر
فددي عددالم كبيددر وملدديء باإلمكانددات والبدددائل والعلددوم فهددو يسددتطيع أن ينتقددي ويختددار مددا يناسددبه منهددا،
ويكون منها مدا يناسدب طلبتده ،وال يقتصدر فدي دروسده علدى جاندب معدين دون اآلخدر ،ويجدب أن يركدز

علددى جانددب المالحظددة والعمددل مددع المعلمددين واإلداريددين فددي المدرسددة وأن يسددأل الكثيددر عمددا يت دوارد فددي
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ذهندده ،وأن يندداقش المشدرفين فددي القد اررات الصددفية حتددى يكددون علددى د اريددة وفهددم كد ٍ
داف للعمليددات الفكريددة
التي يستند عليها في عمله( .إنترنت.)wikibooks.org ،

ويددرى ديددوي أن للتأمددل ثالثددة اتجاهددات ،البددد مددن توافرهددا فددي الفددرد حتددي يصددب قدداد اًر علددى التأمددل،

وهو أن يكون الفرد :

 منفت العقل بحيث يسمع ما يناهض فكره .
 مندفع ذاتياً ومتحمس للفكرة .

 أن يتحمل مسؤولية نتاج فكرته .

ولو أضفنا إلى هذه االتجاهات مهارة االستقصاء وحل المشكلة ،تتشكل لنا صفات المعلم التأملي.
وال يخفددى علددى المعلددم أن المددنهج المدرسددي قددد ال يقتصددر علددى المددنهج الرسددمي المقتددرح فددي المدرسددة،

ولكنه يتعدى ذلك بما يطلق عليه " المنهاج الخفي " ،وهدو الدذي يحددث جدراء مواقدف وخبدرات مدرسدية،
يمكن أن تكون معارضةً له أحياناً.
ويري جدون ديدوي أن عمليدة التأمدل عمليدة هادفدة ،هددفها الوصدول إلدى اسدتنتاج أو حكدم أو قدرار نهدائي
يحل مشكلة ما ،ولهذا ينظر إلى التأمل على أنه عملية فكرية منتظمدة الم ارحدل ومترابطدة ،لتشدكل دائدرة

تأملية كاملة ،وقد تتداخل مراحلها مع بعضها البعض وذلك حسب نوع وطبيعة المشكلة.

وقد حدد شون فيما أورده أبو عمشة ( )2006قائمة بخصائص المعلم المتأمل الفاعل فوصفه بأنده
المعلم القادر على:
 -1وصف األحداث الصفية
 -2تحليل األحداث الصفية

 -3اشتقاق استدالالت لألحداث الصفية

 -4توليد قواعد خاصة به ألصول التدريس
 -5تقييم النظريات الشخصية القصيرة المدى

 -6الوعي بما يجري في السياقات التعليمية من أحداث.
 -7توجيه اإلجراءات في السياقات التعليمية من أحداث ( أبو عمشة)12 : 2006 ،
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ولعل من أهم أدوار المعلم التأملي في تعليم تالميذه ما يلي:
 -1طلب التأكد من األفكار المطروحة.
 -2السير وفق استراتيجيات استقرائية.
 -3إزعاج الطلبة بالبدائل.

 -4طرح األسئلة المفتوحة.
 -5الطلب إلى الطلبة محاسبة ما يجري في المناقشات الصفية.
 -6التركيز في المناقشات الصفية على التباين واالختالفات.
 -7احترام قيمة الرأي الفردي مع عدم إغفال أهمية األغلبية.

 -8التوضي للطلبة بأن معارضة الفكرة ليس دليالً على قلة أهميتها.

 -9اإلصغاء لوجهة نظر اآلخرين حتى يفهم ما يرمون إليه و يحاكم أفكارهم.
 -10إتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن أفكارهم.

 -11استخدام أسلوب اإلقناع و االقتناع باعتبارهما أسلوبين في التعامل االجتماعي الراقي.
 -12توفير فرص للطلبة الكتشاف التنوع في وجهات النظر في ظل بيئة مدعمة.
 -13تشجيع الطلبة على متابعة تفكيرهم و سبر جوانب القضية المطروحة.
 -14أن ال يقبلوا ببساطة ما يقوله المعلم لهم ،ومراعاة مشاعر اآلخرين.
-15السماح بحصول أخطاء.

 -16و أخي اًر فإن المعلم الذي ينمي التفكير التأملي يتصف بأنه صاحب عقل منفت  ،يستخدم
معايير نوعية  ،ويحترم الرأي و الرأي اآلخر و ينمي االستقاللية الفكرية عند طلبته .

( أبو عمشة )13 : 2006 ،

ويمكن القول في خاتمة هذا المبحث أن المعلم المتأمل والذي تم إعداده بواسطة التعليم التأملي سينتج

بكل تأكيد تالميذ تأمليين سيكونون أكثر استقاللية ومبادرة ونشاطاً ،وأكثر تحمالً لمسئولية تعلمهم

وأكتر اعتماداً على أنفسهم.
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الدراسات السابقة
 3.1المحور األول :دراسات تناولت ملف اإلنجاز اإللكتروني
 3.2تعـقيـب على دراسـات المحــور األول
 3.3المحور الثاني :دراســـــــات تناولت التفكير التأملـــــــــــي
 3.4تعقيب على دراسات المحور الثاني
 3.5تعقيب عام على الدراسات السابقة

الد ارسات السابقة
توطئة
ف ددي إط ددار استقص دداء الباح ددث للد ارس ددات الت ددي تناول ددت العناص ددر الرئيس ددية للد ارس ددة الحالي ددة ( مل ددف
اإلنجاز اإللكتروني ،معايير مؤشدر الجاهزيدة للتددريس  ،RTTIالتفكيدر التدأملي )؛ الحدظ الباحدث وجدود
عدد من الد ارسدات التدي تناولدت ملدف اإلنجداز بشدكل عدام ،واإللكتروندي منده بشدكل خداص ،وهدو األمدر

أي مدن
الذي ينطبق على التفكير التأملي إذ وجد الكثيدر مدن الد ارسدات التدي تناولتده كمتغيدر تدابع ،لكدن ّ
الدراسات لم تربطه بملف اإلنجاز اإللكتروني ،في حين لم يعثر الباحث على أية دراسة تناولت معدايير

مؤشددر الجاهزيددة للتدددريس  RTTIس دواء كددان تناولهددا مرتبط داً بملددف اإلنجدداز اإللكترونددي أو بغي دره مددن
الموضوعات ،وهو ما حدا بالباحث الستعراض الدراسات السابقة وفق محورين أساسيين هما:
المحور األول :الدراسات التي تناولت ملف اإلنجاز اإللكتروني؛
المحور الثاني :الدراسات التي تناولت التفكير التأملي.
وسدديتم تندداول هددذه الد ارسددات تبع داً للترتيددب الزمنددي لهددا مددن األحدددث إلددى األقدددم ،وسدديقوم الباحددث

بعرض أهداف كل د ارسدة ،والمدنهج المسدتخدم فيهدا ،والعيندة التدي تدم تطبيدق الد ارسدة عليهدا ،إضدافة إلدى
األدوات المستخدمة في كل دراسة وأهم نتائجها.

وسيتبع كل محور من هذين المحورين تعليق على الدراسات السدابقة التدي تدم استع ارضدها فيده مبينداً

عالقتها بالدراسة الحالية ومدى االستفادة منها ،وفي نهاية الفصل سيقدم الباحث تعليقاً عاماً حول مدى
استفادة الباحث من الدراسات السابقة.
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 3.1المحور األول :دراسات تناولت ملف اإلنجاز اإللكتروني
 3.1.1دراسة البالدي ()2013
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني على التحصيل الدراسي عند
المستويات العليا لبلوم ( التطبيق والتحليل والتركيب والتقويم ) واالتجاه نحو مادة الدراسات االجتماعية
لدى طالبات الصف األول المتوسط بالمدينة المنورة ،وقد قامت الباحثة بتصميم قالب لملف اإلنجاز

اإللكتروني بصيغة برمجية على  CDوتضمينها المهام المطلوب تنفيذها لوحدة البيئة الطبيعية من
مقرر الدراسات االجتماعية للصف األول المتوسط الفصل الدراسي األول لعام 1432ه ،واتبعت

الباحثة المنهج شبه التجريبي القائم على تصميم مجموعتين؛ األولى تجريبية تستخدم ملف اإلنجاز

اإللكتروني تكونت من ( )31طالبة ،واألخرى ضابطة تستخدم ملف إنجاز ورقي تكونت من ()31
طالبة ،وتم تدريس الوحدة الدراسية للمجموعتين بالطريقة التقليدية .ثم قامت الباحثة بتطبيق أداتين

هما :اختبار تحصيلي ومقياس اتجاه نحو الدراسات االجتماعية على مجموعتي الدراسة قبلياً وبعدياً.
ولإلجابة على أسئلة الدراسة وفرضياتها تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
وقيمة اختبار "ت" للعينات المستقلة لحساب داللة الفروق بين متوسطي المجموعتين في التطبيق القبلي
والبعدي ،ومعامل ارتباط بيرسون ،وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند

مستوى ( )0.01بين متوسطي درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي لصال

المجموعة التجريبية في اختبار التحصيل وكذلك االتجاه مما يؤكد على فاعلية ملف اإلنجاز

اإللكتروني.

 3.1.2دراسة الحسن ()2013
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى تقييم دارسي مقرر الحاسب اآللي في المرحلة الجامعية
بالمملكة العربية السعودية الستخدامهم لملف المنتجات اإللكتروني كأداة للتعلم ،ولتقييم األداء .وقد تم
استفتاء الطالب حول تجاربهم وآرائهم في استخدام ملف المنتجات اإللكتروني في تعلم مهارات

الحاسوب وتقييمها باستخدام أداة احتوت عبارات يستجيب لها الطالب باستخدام مقياس ليكرت من

خمس نقاط.

اتبع الباحث المنهج الوصفي المسحي في لتحقيق أهداف دراسته ،وقد تكون مجتمع الدراسة من

جميع الطالب المسجلين في كلية التربية خالل الفصل الدراسي الذي أجريت فيه الدراسة ،وتم اختيار

عينة قصدية منهم ،وهي عبارة عن ( )39طالباً مسجلين في شعبتين من مقرر استخدامات الحاسب
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في التعليم ،وقد أظهرت نتائج الدراسة أن معظم أفراد العينة كانت لهم آراء إيجابية نحو استخدام ملف

المنتجات اإللكتروني كأداة للتعلم ،وفيما يتعلق باستجابات أفراد العينة الستخدام ملف المنتجات
اإللكتروني كأداة للتقييم والقياس فإن أكثر من نصف عدد الطالب كانت استجاباتهم إيجابية ،واختتمت

الدراسة بالتوصية باستخدام أساليب التقويم البديلة ،كملفات المنتجات اإللكترونية عند تقييم مهارات

استخدام الحاسب اآللي لدى الطالب ،ألن هذا النمط من التقييم يساعد الطالب على رؤية النتائج

الملموسة لعملية التعلم.
 3.1.3دراسة حسين ()2013
هدفت الدراسة إلى التحقق من فاعلية تصميم نمطين مختلفين من ملفات اإلنجاز اإللكترونية

لتنمية بعض مهارات التعلم الذاتي لدى طالبات الصف األول الثانوي وتصوراتهم نحو ملف اإلنجاز
اإللكتروني.
تكونت عينة الدراسة من ( )70طالبة من طالبات الصف األول الثانوي بمدرسة المنصورة الثانوية
الجديدة بمنطقة المنصورة ،تم توزيعهن على مجموعتين تجريبيتين قوام كل منهما ( )35طالبة ،حيث

تصمم المجموعة التجريبية األولى ملف اإلنجاز اإللكتروني باستخدام (  ،) Blogفي حين تستخدم
المجموعة التجريبية الثانية برنامج ( )Power Pointفي تصميم ملف اإلنجاز اإللكتروني.
شملت أدوات الدراسة مقياس لبعض مهارات التعلم الذاتي من إعداد الباحثة ،ومقياس التصورات
نحو ملف اإلنجاز اإللكتروني من إعداد الباحثة ،واختبار تحصيلي لقياس الجوانب المعرفية لدى

الطالبات في الوحدة الثانية من مقرر األحياء للصف األول الثانوي من إعداد الباحثة.

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها تحقق فاعلية استخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني

الذي تم تصميمه باستخدام (  ) Blogفي تنمية بعض مهارات التعلم الذاتي ،وتنمية تصورات
الطالب ات نحو ملف اإلنجاز اإللكتروني ،كما كشفت الدراسة عن وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة

بين درجات الطالبات في االختبار التحصيلي ومقياس مهارات التعلم الذاتي ومقياس التصورات نحو

ملف اإلنجاز اإللكتروني لصال المجموعة التجريبية التي صممت ملف اإلنجاز اإللكتروني باستخدام
) .(Blogوأوصت الدراسة بضرورة تبني المسؤولين والمربين والدارسين فكرة ملف اإلنجاز اإللكتروني

وادخالها ضمن برامج إعداد المعلم والمتعلم والعمل على تصميم ملف إنجاز إلكتروني لكل مرحلة

دراسية واستخدامه في التقويم والتقييم.
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 3.1.4دراسة المحمدي ()2013
هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء فاعلية ملف اإلنجاز اإللكتروني في اكتساب بعض المفاهيم
العلمية المقررة في مادة األحياء لدى طالب الصف الثاني الثانوي بالمدينة المنورة.
قام الباحث بإجراء اختبار تحصيلي للتحقق من اكتساب الطالب لبعض المفاهيم العلمية على
عينة عشوائية من طالب الصف الثاني الثانوي بالمدينة المنورة ممثلة لمجتمع الدراسة وهو جميع
طالب مدارس البنين للمرحلة الثانوية بالمدينة المنورة ،ولإلجابة عن السؤال الرئيس للدراسة طبق على

عينة مكونة من  60طالباً لكالً من المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ،استخدم اختبار "ت"

لمجموعتين مستقلتين للتعرف على داللة الفروق بين متوسطي درجات الطالب في المجموعتين في
اختبار اكتساب المفاهيم العلمية ،واختبار "ت" لمجموعتين مترابطتين للتعرف على داللة الفروق بين

متوسطي درجات المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي الختبار اكتساب المفاهيم العلمية.

كما استخدم مربع إيتا وقيمة  dالمقابلة لها ومقدار حجم التأثير للفروق بين المجموعتين التجريبية
والضابطة لتحديد حجم التأثير الستخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني في اكتساب المفاهيم العلمية.

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها وجود فروق دالة لصال المجموعة التجريبية
في القياس البعدي الختبار اكتساب المفاهيم العلمية عند مستويات " التذكر ،الفهم ،التطبيق ،الدرجة
الكلية" لصال القياس البعدي ،ووجود حجم أثر الستخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني في اكتساب طالب

الصف الثاني الثانوي للمفاهيم العلمية في مادة األحياء عند مستويات " التذكر ،الفهم ،التطبيق،
الدرجة الكلية" .وأوصت الدراسة بإدراج نموذج ملف اإلنجاز اإللكتروني ضمن محتوى مادة طرائق
تدريس األحياء في كليات التربية في الجامعات وكليات المعلمين وتدريب الطالب المعلمين على

تصميمه واستخدامه في التدريس.
 3.1.5دراسة القرني ()2013
هدفت الدراسة إلى قياس أثر برنامج تدريبي إلكتروني مقترح لتنمية مهارات تصميم وانتاج

ملف اإلنجاز اإللكتروني لدى معلمات المرحلة الثانوية في مدينة جدة السعودية ،وقد استخدمت

الدراسة المنهج شبه التجريبي ذي المجموعة الواحدة ،الختبار أثر المتغير المستقل البرنامج التدريبي
اإللكتروني المقترح على المتغيرين التابعين :الجوانب المعرفية لملف اإلنجاز اإللكتروني وتصميمه

وانتاجه ،والجوانب المهارية لتصميم وانتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني لدى معلمات المرحلة الثانوية ،وقد

قامت الباحثة بإعداد واستخدام أربع أدوات ومواد في دراستها اشتملت على قائمة بمهارات تصميم
وانتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني لتحديد االحتياجات التدريبية للمعلمات في مجال مهارات تصميم
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وانتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني ،واختبار معرفي لقياس الجوانب المعرفية المتعلقة بملف اإلنجاز

اإللكتروني ومهارات تصميمه وانتاجه ،وبطاقة مالحظة لتقييم مهارات تصميم وانتاج ملف اإلنجاز
اإللكتروني لدى معلمات المرحلة الثانوية ،والبرنامج التدريبي اإللكتروني المقترح وفق معايير التصميم

التعليمي لتنمية مهارات تصميم وانتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني ،وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المعلمات في التطبيقين القبلي و البعدي لالختبار
المعرفي للجوانب المعرفية المتعلقة بمهارات تصميم وانتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني وذلك لصال

التطبيق البعدي ،و وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات المعلمات عند تطبيق بطاقة

المالحظة للجوانب المهارية المتعلقة بتصميم وانتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني ،ووجود تأثير للبرنامج
التدريبي االلكتروني المقترح على تنمية الجوانب المهارية المتعلقة بتصميم وانتاج ملف اإلنجاز
اإللكتروني.

 3.1.6دراسة العتيبي ()2013
هدفت الدراسة إلى استقصاء أثر األنشطة اللغوية المرتبطة بملفات اإلنجاز اإللكترونية في
تنمية مهارة الكتابة باللغة اإلنجليزية لدى طالبات السنة التحضيرية في جامعة الملك عبد العزيز بمدينة

وتكون مجتمع
جدة السعودية ،وقد استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي لمالئمته لمشكلة الدراسةّ ،
دراستها من جميع طالبات السنة التحضيرية بجامعة الملك عبد العزيز طالبات المستوى الثاني بمادة

اللغة اإلنجليزية وعددهن ( )440طالبة ،فيم اختارت عينة الدراسة بطريقة قصدية تكونت من ()60
طالبة تم تقسيمهن بطريقة عشوائية إلى مجموعة تجريبية تكونت من ( )30طالبة ومجموعة ضابطة

تكونت من ( )30طالبة .وأعدت الباحثة إلجراء الدراسة أنشطة لغوية مرتبطة بملفات إنجاز إلكترونية

وكذلك اختبار تحصيلي لقياس مهارة الكتابة قبليا وبعدياً وتأكدت من صدقه وثباته.

استخدمت الباحثة اختبار (ت) كأسلوب إحصائي لمعالجة النتائج ومعرفة داللة الفروق بين

المجموعتين واستخدمت اختبار كوهين لتحديد الفاعلية وتأثير حجم األثر.

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها وجود فروق دالة إحصائياً عند استخدام

األنشط ة اللغوية المرتبطة بملفات اإلنجاز اإللكترونية  ،وفي ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة
بضرورة ربط أهداف ومحتوى مقررات اللغة اإلنجليزية بما يحقق مهارات استخدام ملفات اإلنجاز
اإللكترونية في تنمية مهارة الكتابة لدى الطالبات من خالل تضمين مقررات اللغة اإلنجليزية أنشطة

لغوية مرتبطة بملفات اإلنجاز اإللكترونية.
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 3.1.7دراسة أبو مطلق ()2012
هدفت الدراسة إلى استقصاء فاعلية استخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني لتنمية بعض الكفايات
التدريسية لدى الطالبات المعلمات بكلية التربية في جامعة األقصى بغزة ،استخدمت الباحثة في

دراستها المنهج شبه التجريبي ،تكونت عينة دراستها من ( )30طالبة معلمة في التخصصين ( تعليم

الرياضيات ،تعليم اللغة العربية) تم اختيارهن بالطريقة العشوائية الطبقية.

ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بإعداد بطاقة مالحظة الكفايات التدريسية ،وبطاقة تقييم

ملف اإلنجاز اإللكتروني ،ودليل الطالبة المعلمة إلعداد ملف اإلنجاز اإللكتروني.

ولإلجابة على أسئلة وفرضيات الدراسة استخدمت الباحثة التك اررات والمتوسطات الحسابية
واالنحرافات واختب ار "ت" للعينات المستقلة والعينات المترابطة واختبار حجم األثر لقياس مدى فاعلية
ملفات اإلنجاز في تنمية بعض الكفايات التدريسية لدى الطالبات المعلمات ،وقد أسفرت نتائج الدراسة

عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات عينة البحث والقيمة المختارة ( )%75طبقاً لبطاقة
تقييم ملف اإلنجاز اإللكتروني ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية في تقييم ملف اإلنجاز اإللكتروني

تعزى للتخصص لصال الرياضيات.

وقد أوصت الباحثة بضرورة استخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونية في كل من المدارس والمعاهد

والجامعات الفلسطينية.

 3.1.8دراسة آل مسعد ()2012
هدفت هذه الدراسة إلى رصد تصورات المتعلمين عن استخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني في
التعلم والتقويم ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع طالب الدراسات العليا ،وطالب الدورات التدريبية
لمشرفي المناهج في كلية التربية بجامعة الملك سعود ،وطالب برنامج الماجستير في التقنيات في

كليات الفيصل بمدينة الرياض السعودية ،فيم تكونت عينة الدراسة من ( )75طالباً تم اختيارهم بطريقة
قصدية من مجتمع الدراسة.

واختار الباحث المنهج الوصفي مستخدماً االستبانة كأداة لجمع المعلومات والبيانات ،وتوصلت

الدراسة إلى أن استخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني في التعلم والتقويم قد ساعد في تحسين األداء

والتجديد عبر عملية المراجعة المستمرة للملف ،كما أظهرت النتائج أيضاً عدم وجود فروق ذات داللة
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إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05في استجابات عينة الدراسة وفقاً لمتغير العمل الحالي،

والتخصص األكاديمي ،والبرنامج الدراسي.

كما أظهرت الدراسة إيجابيات استخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني وبرزت في الجانب اإلداري

والتصميم واألثر اإليجابي في الشخصية والتعلم والتقويم ،كما كشف عن سلبيات قليلة تمثلت في كثرة
الوقت المستغرق في التنفيذ وضعف الخلفية المعرفية.
 3.1.9دراسة التركي ()2011
هدفت الدراسة إلى قياس أثر برنامج تدريبي إلكتروني مقترح إلكساب معلمات العلوم مهارات

تصميم وانتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني ،ولتحقيق أهداف البحث استخدمت الباحثة المنهج شبه
التجريبي والمنهج الوصفي ،وطبقت أدوات الدراسة المتمثلة في البرنامج التدريبي االلكتروني واالختبار

المعرفي وبطاقة تقييم المنتج ،وقد اختارت عينة دراستها المكونة من ( )40معلمة علوم " كيمياء،
فيزياء ،أحياء"  ،من المرحلة الثانوية بمحافظة عنيزة السعودية.

وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية
في التطبيق البعدي عنه في التطبيق القبلي لالختبار المعرفي لصال التطبيق البعدي ،ووجود فروق
ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المعلمات في بطاقة تقييم المنتج المتعلقة بالجانب المهاري

لمهارات تصميم وانتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني بمستوى تمكن يعادل  %80لصال تطبيق بطاقة
تقييم المنتج.
وقد أوصت الباحثة باستخدام البرنامج التدريبي اإللكتروني لتدريب كافة شاغلي وشاغالت
الوظائف التعليمية واإلدارية على تصميم وانتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني ،وأوصت كذلك باستخدام
ملف اإلنجاز اإللكتروني بكونه وسيلة تقويم للمعلمة وعرض أعمالها المميزة وبديالً لسجل النمو المهني

ومصد اًر لتحديد احتياجاتها التدريبية ،وضرورة تطوير قدرات ومهارات المعلمة التقنية في بناء ملف
اإلنجاز ليواكب التطور التكنولوجي.

 3.1.10دراسة شاكر()2011
هدفت الدراسة إلى استقصاء تأثير استخدام نموذج مقترح لملفات اإلنجاز اإللكترونية E-
 Portfolioعلى التحصيل الدراسي لدى عينة من طالب دبلوم مصادر التعلم بجامعة الباحة
السعودية ،اشتملت عينة الدراسة على ( )44طالباً من الدارسين لدبلوم مصادر التعلم ،تم توزيعهم على
مجموعتين بالتساوي كل مجموعة ( )22طالباً ،تستخدم المجموعة األولى ملفات إنجاز على موقع
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جامعة الباحة في حين يستخدم أفراد المجموعة الثانية ملفات إنجاز مقترحة وفقاً للنموذج المقترح

المطور.

ولتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة على أسئلتها وفروضها قام الباحث بإعداد استبانة تناولت

المعايير التربوية والفنية لملفات اإلنجاز اإللكترونية ،وقام بعرضها على المحكمين لتعديلها من خالل
الحذف واإلض افة ،ثم قام بتحديد شكل النموذج المقترح من خالل بعض نظريات التصميم المختلفة ،ثم
قام بتحليل محتوى الوحدة الدراسية المقترحة ،وأخي اًر قام بإعداد االختبار التحصيلي.

استخدمت في هذه الدراسة النسب المئوية والتك اررات والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري

واختبار "ت" ومربع إيتا ،لإلجابة على أسئلة وفروض الدراسة ،وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة
إحصائياً بين متوسطات درجات طالب المجموعة األولى والمجموعة الثانية في درجات التحصيل في

القياس البعدي.

وأوصت الدراسة بضرورة تدريب أعضاء هيئة التدريس والمعلمين على إنشاء واستخدام ملفات

اإلنجاز اإللكترونية في المؤسسات التعليمية.

 3.1.11دراسة الشريف والدسوقي ()2010
هدفت الدراسة إلى قياس أثر البناء المتنامي لملف اإلنجاز اإللكتروني على استراتيجيات
التعلم المنظم ذاتياً وجوانب تعلم طالب كلية التربية النوعية بجامعة المنيا في جمهورية مصر العربية،
ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثتان منهجين بحثيين األول :المنهج الوصفي؛ وذلك إلعداد

مقياس استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً ،ومقياس اتجاه الطالب نحو استخدام ملف اإلنجاز
اإللكتروني ،وبطاقة تقييم ملف اإلنجاز اإللكتروني ،والثاني المنهج شبه التجريبي بالقياس القبلي

والبعدي ألدوات الدراسة باستثناء بطاقة التقييم .وتكونت عينة الدراسة من )  ( 30متعلماً من طالب

الفرقة الرابعة شعبة إعداد معلم الحاسب اآللي بكلية التربية النوعية –جامعة المنيا .وقد أظهرت نتائج

الدراسة وجود فرق دال إحصائياً بين درجات عينة الدراسة طبقاً لبطاقة تقييم ملف اإلنجاز اإللكتروني
والقيمة المختبرة (درجة إتقان التي تساوي  80 %من الدرجة الكلية للبطاقة) مما يعني بلوغ مجموعة

الدراسة درجة اإلتقان في إعداد ملف اإلنجاز اإللكتروني ،وقد أوصت الباحثتان باستخدام ملفات

اإلنجاز اإللكترونية كأحد متطلبات التخرج ،وتضمين برامج إعداد المعلم قبل وأثناء الخدمة مهارات
إعداد ملفات اإلنجاز إللكترونية.
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 3.1.12دراسة جرانبيرج ()Granberg, 2010
أجريت هذه الدراسة على مدى ثماني سنوات خالل الفترة من  2009 – 2002وهي عبارة عن دراسة
لتجارب المربين المعلمين في إدخال وتطوير ملفات اإلنجاز اإللكترونية على مدى ثماني سنوات في

إحدى الجامعات السويدية.

وقد أجريت الدراسة على  67معلماً ومربياً من أجل التحقيق في كيفية مناقشة ملفات اإلنجاز
اإللكترونية وكيفية تصميمها وكيفية استخدامها وكيفية نشرها خالل هذه الفترة.

شملت طرق جمع البيانات لهذه الدراسة  25مقابلة سردية ،إضافة إلى  42استبياناً تم إكمال االستجابة
عليها.

وقد أشارت النتائج إلى ضرورة تسليط الضوء على البناء االجتماعي لملفات اإلنجاز اإللكترونية في

كلية المعلمين بدالً من مجرد تنفيذهم لهذه الملفات.
 3.1.13دراسة شاهين ()2007

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر التخصص األكاديمي واألسلوب المعرفي على تصميم

وانتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني  E-Portfolioلدى الطالب المعلمين بكلية التربية في مصر ،وقد

استخدمت الباحثة منهجين بحثيين في هذه الدراسة ،األول :المنهج الوصفي التحليلي وذلك للتوصل

إلى معايير تقييم ملف اإلنجاز اإللكتروني ،والثاني :المنهج شبه التجريبي وذلك لمعرفة مدى توافر

المعايير المحددة في ملفات اإلنجاز اإللكترونية طبقاً للتخصص واألسلوب المعرفي.

وقد استخدمت الباحثة أداتين لجمع المعلومات تمثلت األولى في اختبار األشكال المتضمنة

من إعداد ويتكن وراسكن وأولتمان ،وتمثلت األداة الثانية في بطاقات التقييم لموقع الويب والعروض
التقديمية والمطوية.
تكونت عينة الدراسة من جميع طالب الفرقة الرابعة " تعليم أساسي" تخصص علوم ورياضيات
والمكونة من ( )15طالباً ،ومجموعة عشوائية من طالب الفرقة الرابعة تعليم أساسي تخصص لغة

عربية ( )20طالباً.

توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها وجود تأثير دال للتخصص األكاديمي "علمي ،أدبي"

على تصميم وانتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني لصال التخصصات العلمية ،كما أظهرت وجود تأثير

دال لألسلوب المعرفي لصال المستقلين إدراكياً في تصميم وانتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني.
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وفي ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة بضرورة األخذ باالعتبار عند تصميم وانتاج ملفات

اإلنجاز اإللكترونية طبيعة الطالب اإلدراكية ،واالستفادة من أدوات البحث المتمثلة في بطاقة تقييم

موقع الويب ،والعروض التقديمية ،والمنشور " المطوية " في تقويم اكتساب الطالب لمهارات تصميم

ملف اإلنجاز اإللكتروني ،كما أوصت بضرورة تزويد برامج إعداد المعلمين بمقررات عن التصميم

التعليمي وانتاج ملفات اإلنجاز اإللكترونية واتاحة الفرصة للطالب لتطبيق ملفات اإلنجاز كل في
مجال تخصصه.
 3.1.14دراسة وانج ()Wang,2007
هدفت هذه الدراسة والتي هي دراسة حالة إلى التحقيق في أدوار الطالب وسمات هذه األدوار في تنمية
طاقاتهم وقدراتهم في استخدام وتطوير ملفات اإلنجاز اإللكترونية.

ووفقاً لهذه الدراسة فقد تم استخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونية في برامج التعليم والتعلم كأداة تقييم فعالة
ألنها ال توثق فقط النمو المهني للمعلمين قبل الخدمة ،ولكن أيضاً تزيد من مهارات الطالب

التكنولوجية.

استخدم الباحث في هذه الدراسة المقابالت المتعمقة لجمع البيانات ،إضافة إلى مالحظات المشاركين

والذين بلغ عددهم  7طالب من طلبة الدراسات العليا تم تكليفهم بإعداد ملفات إنجاز إلكترونية خاصة

بهم ،وقام الباحث بتحليلها ،وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن إعداد وتصميم ملفات اإلنجاز
اإللكترونية لم يساعد الطالب على تطوير معارفهم ومهاراتهم التكنولوجية فحسب؛ وانما ساعدهم على

أن يصبحوا أكثر استقاللية ونشاطاً وزادت من دافعية المتعلمين.
 3.1.15دراسة صقر ()2006

هدفت الدراسة إلى استقصاء فعالية استخدام ملفات التقييم اإللكترونية على تنمية المهارات
التدريسية للطالب المتدربين بكلية المعلمين بمدينة الجوف السعودية واتجاهاتهم نحوها ،تكونت عينة

الدراسة من ( )58طالباً متدرباً من جميع التخصصات ،ولتحقيق أهداف دراسته أعد الباحث بطاقة

مالحظة أداء الطالب المتدرب في بعض المهارات التدريسية والتي شملت ( إعداد خطة الدرس ،تنفيذ

خطة الدرس ،تقويم خطة الدرس).
وأظهرت النتائج تباين أداء الطالب المتدربين في المهارات التدريسية العامة تبايناً داالً ببرنامج التربية

الميدانية بعد استخدام ملفات التقييم اإللكترونية بكلية المعلمين بالجوف ،كما أظهرت أن استخدام

ملفات التقييم اإللكترونية يحقق التقييم الذاتي للطالب المتدرب ويزيد من تأمل الطالب/المتدرب في
72

أعماله وانجازاته ،باإلضافة إلى زيادة نمو اكتساب الطالب المتدربين للمهارات التدريسية أثناء فترة
التربية الميدانية وذلك باستخدام ملفات التقييم اإللكترونية ،وفي ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة
باالهتمام باستخدام ملفات تقييم الطالب المتدرب اإللكترونية.
 3.1.16دراسة تشانغ وآخرون ( ) Chang, at al., 2005
قام تشانغ وآخرون بإجراء دراسة تم فيها دمج استخدام ملفات اإلنجاز اإللكتروني في تدريس

اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية ،وقد أجريت الدراسة على  37طالباً في الصف الثامن .وأظهرت نتائج

الدراسة تفاعالً إيجابياً كبي اًر من قبل الطالب ،ولكنها أظهرت كذلك العديد من الصعوبات في بناء ملف
اإلنجاز اإللكتروني مثل :مشاكل تسجيل الصوت لتضمينه في الملف ،أو بناء صفحة إلكترونية

بغرض مشاركة المنتجات ،أو مشكالت في استخدام الحاسب بسبب جهل الطالب بطرق استخدامه.
 3.1.17دراسة إسماعيل ( )2005

هدفت الدراسة إلى قياس اتجاهات طالبات كلية التربية بجامعة قطر نحو إعداد ملف الطالب
اإللكتروني  E-Portfolioواستخدامه وسيلة في التقويم ،واستطالع آرائهن نحوه ،استخدم الباحث في
دراسته هذه المنهج الوصفي ،واختار الباحث عينة من طالبات كلية التربية بجامعة قطر الالتي سجلن

مقرر ( )108401حاسب آلي في التعليم في فصل الربيع  2005بطريقة عشوائية ،حيث بلغ عددهن

( )63طالبة ،واشتملت على تخصصات أدبية ( لغة عربية ،لغة إنجليزية ،تاريخ ،جغرافيا ،دراسات
إسالمية ) ،وتخصصات علمية ( فيزياء ،كيمياء ،بيولوجي ،رياضيات) ،وتخصصات نوعية ( تربية
فنية ،تربية بدنية ،علوم الرياضة) ،وقد أعد الباحث أداتي الدراسة وهما مقياس االتجاهات واستطالع

الرأي.

ولإلجابة على أسئلة الدراسة استخدم الباحث أساليب المعالجة اإلحصائية الوصفية المتمثلة في

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ،وأساليب اإلحصاء االستداللي
الممثلة في اختبار "ت" وتحليل التباين األحادي االتجاه  ANOVAواختبار شيفيه إلجراء المقارنات

المتعددة للمتوسطات في حالة الحصول على فرق دال إحصائياً ،كما استخدم "كا "2لحساب الفروق
بين تك اررات استجابات عينة البحث في استطالع رأي الطالبات.

وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين المتوسط االعتباري لمقياس االتجاهات نحو

إعداد ملف اإلنجاز اإللكتروني واستخدامه وسيلة للتقويم لدى الطالبات ،والمتوسط المالحظ للمقياس
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بصرف النظر عن التخصص ،كما أفرزت الدراسة عن نتيجة عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين

التخصصات الثالثة " ادبي – علمي – نوعي " على مقياس االتجاهات.
3.2

تعقيب على دراسات المحور األول:

من خالل العرض السابق للدراسات التي اهتمت بتوظيف ملف اإلنجاز اإللكتروني في العملية
التعليمية ،الحظ الباحث تنوعاً في أهداف هذه الدراسات ،فقد هدف بعضها إلى قياس أثر توظيف
ملف اإلنجاز اإللكتروني في العملية التعليمية على التحصيل في بعض المواد الدراسية ،في حين

هدفت دراسات أخرى إلى إكساب الطالب مهارات تصميم وانتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني ،كما هدفت
بعض الدراسات إلى قياس أثر توظيف ملف اإلنجاز على إكساب الطالب بعض المهارات ،وتنوعت

المناهج المستخدمة في هذه الدراسات ،فاستخدمت بعض الدراسات المنهج التجريبي ،في حين لجأ
بعضها إلى المنهج شبه التجريبي والمنهج الوصفي ،كما أن عدداً منها تناول الطلبة المعلمين
بالدراسة ،والبعض اآلخر تناول طالب المدارس في المراحل المتوسطة والعليا ،وقد طورت بعض

الدراسات بطاقات تقييم خاصة لملف اإلنجاز اإللكتروني ،ولجأت بعضها إلى تطبيق االختبار
التحصيلي لقياس أثر ملف اإلنجاز اإللكتروني ،كما لوحظ أن معظم الدراسات استخدمت اختبار "ت"
وتحليل التباين األحادي ومعامالت االرتباط كأساليب إحصائية لإلجابة على أسئلة الدراسة أو التحقق

من فروضها.
وقد سجل الباحث المالحظات التالية على الدراسات السابقة:
 3.2.1فيما يتعلق بأهداف الدراسات السابقة:
تباينت الدراسات السابقة في األهداف التي سعت كل منها لتحقيقها ،فقد اهتمت بعض الدراسات

بإكساب المتعلمين مهارات تصميم وانتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني مثل دراسة القرني (،)2013
ودراسة التركي ( ،)2011ودراسة جرانبيرج ( ،)2010في حين سعت بعض الدراسات إلى توظيف

ملف اإلنجاز اإللكتروني لتنمية بعض المفاهيم والمهارات لدى المتعلمين فقد سعت دراسة المحمدي

( )2013إلى التعرف على فاعلية ملف اإلنجاز اإللكتروني في اكتساب بعض المفاهيم العلمية في
مادة األحياء ،وهدفت دراسة حسين ( )2013إلى تنمية مهارات التعلم الذاتي ،ودراسة العتيبي

( )2013التي سعت إلى تنمية مهارة الكتابة باللغة اإلنجليزية لدى طالبات السنة التحضيرية ،واهتمت
بعض الدراسات بقياس أثر ملفات اإلنجاز اإللكترونية على تنمية المهارات والكفايات التدريسية لدى

الطلبة المعلمين المتدربين مثل دراسة أبو مطلق ( )2012ودراسة صقر ( .)2006وركزت بعض
74

الدراسات هدفها على استقصاء أثر توظيف ملف اإلنجاز اإللكتروني على التحصيل في بعض المواد
الدراسية كما جاء في دراسة البالدي ( )2013ودراسة شاكر (.)2011

وتتفق الدراسة الحالية في هدفها بتوظيف ملف اإلنجاز اإللكتروني مع معظم دراسات هذا المحور،

إال أنها تتميز عن جميع دراسات هذا المحور بتناولها لمعايير مؤشر الجاهزية للتدريس  ، RTTIكما

تختلف عن جميع الدراسات في سعيها استقصاء أثر توظيف ملف اإلنجاز اإللكتروني على تنمية

التفكير التأملي لدى عينة الدراسة.

 3.2.2فيما يتعلق بمنهج البحث
اشتركت العديد من الدراسات السابقة في اختيار المنهج التجريبي أو شبه التجريبي لتحقيق أهداف
الدراسة مثل دراسة البالدي ( ،)2013ودراسة حسين ( ،)2013ودراسة المحمدي ( ،)2013ودراسة

القرني ( ،)2013أبو مطلق ( )2012ودراسة العتيبي ( ،)2013في حين اعتمدت بعض دراسات هذا
المحور على المنهج الوصفي مثل دراسة الحسن ( ،)2013ودراسة آل مسعد ( ،)2012ودراسة صقر

( ،)2006ودراسة إسماعيل (.)2005
وجمعت بعض الدراسات بين المنهجين الوصفي والتجريبي أو شبه التجريبي مثل دراسة التركي

( ،)2011ودراسة الشريف والدسوقي ( ،)2010ودراسة شاهين ( ،)2007التي جمعت بين المنهجين
الوصفي وشبه التجريبي ،ودراسة شاكر ( )2011التي جمعت بين المنهجين الوصفي والتجريبي.

وتتفق الدراسة الحالية في استخدامها المنهج شبه التجريبي مع دراسة كل من البالدي (،)2013

ودراسة القرني ( ،)2013ودراسة العتيبي ( ،)2013ودراسة أبو مطلق (.)2013
 3.2.3فيما يتعلق بعينة الدراسة:

تنوعت الفئة المستهدفة التي مثلت عينة الدراسة في دراسات المحور األول ،فبعض الدراسات

أجريت على طلبة المدارس المتوسطة والثانوية مثل دراسة البالدي ( ،)2013ودراسة حسين

( ،)2013ودراسة المحمدي ( ،)2013ودراسة تشانغ ( .)2005في حين تناولت بعض الدراسات
طالب وطالبات كليات التربية بالجامعات مثل دراسة الحسن ( ،)2013ودراسة العتيبي (،)2013

ودراسة شاكر ( ،)2011ودراسة الشريف والدسوقي ( .)2010كما استهدفت بعض الدراسات الطلبة

المعلمين كعينة للدراسة مثل دراسة أبو مطلق ( ،)2012ودراسة شاهين ( ،)2007ودراسة صقر

( .)2006كما مثّل المعلمون في سنوات الخدمة الفعلية عينة للدراسة لدى بعض الدراسات مثل دراسة
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القرني ( ،)2013ودراسة التركي ( ،)2011ودراسة جرانبيرج ( .)2010وأخي اًر مثّل طلبة الدراسات
العليا عينة لدراسة آل مسعد ( )2012ودراسة وانج (.)2007

وتتفق الدراسة الحالية في استهدافها للطلبة المعلمين عينةً للدراسة مع د ارسة أبو مطلق

( )2012ودراسة شاهين ( )2007ودراسة صقر (.)2006
 3.2.4فيما يتعلق بأدوات الدراسة:

تنوعت األدوات المستخدمة في دراسات المحور األول بما يحقق أهداف كل دراسة ،ففي حين

استخدمت بعض الدراسات بطاقة تقييم ملف اإلنجاز كأداة لتحقيق أهداف الدراسة ،مثل دراسة أبو

مطلق ( ،)2012ودراسة التركي ( ،)2011ودراسة الشريف والدسوقي ( ،)2010ودراسة شاهين
( ،)2007استخدمت دراسات أخرى مقاييس االتجاهات واالستبانات مثل دراسة البالدي (،)2013

ودراسة الحسن ( ،)2013ودراسة آل مسعد ( ،)2012ودراسة شاكر ( .)2011وجمعت بعض

الدراسات بين أكثر من أداة مثل دراسة حسين ( )2013التي جمعت بين مقياس التصورات واالختبار
التحصيلي ومقياس لمهارات التعلم الذاتي ،ودراسة القرني ( )2013التي جمعت بين قائمة المهارات

واالختبار المعرفي وبطاقة المالحظة والبرنامج التدريبي ،واستخدمت دراسة جرانبيرج ( )2010المقابلة

كأداة لجمع البيانات ،وهي نفس األداة التي استخدمتها دراسة وانج (.)2007
وتتفق الدراسة الحالية مع دراسة القرني ( )2013في استخدامها للبرنامج التدريبي ،ومع دراسة
التركي ( )2011ودراسة أبو مطلق ( )2012ودراسة الشريف والدسوقي ( )2010في استخدامها
لبطاقة تقويم لملف اإلنجاز اإللكتروني ،وتتميز عن جميع الدراسات السابقة في استخدامها لمقياس

التفكير التأملي.
لقد أفادت دراسات هذا المحور الباحث في تحديد المنهج المناسب للدراسة واختيار حجم العينة،
كما أفاد في التعرف على كيفية بناء برنامج تدريبي وتنفيذه ،وكيفية تصميم بطاقة لتقويم ملف اإلنجاز

اإللكتروني ،واختيار األساليب اإلحصائية المناسبة .وأفاد في كيفية التعقيب على الدراسات السابقة،

إضافة إلى اإلفادة في ترتيب محتوى اإلطار النظري الخاص بمبحث ملف اإلنجاز اإللكتروني،

وتفسير النتائج ووضع المقترحات والتوصيات.
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 3.3المحور الثاني :دراسات تناولت التفكير التأملي
 3.3.1دراسة حميد ()2013
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر توظيف أساليب التقويم البديل في تنمية التفكير
التأملي ومهارات رسم الخرائط بالجغرافيا لدى طالبات الصف العاشر األساسي في فلسطين .استخدم

الباحث المنهج التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )64طالبة من طالبات الصف العاشر األساسي

ائيا شعبة ضابطة وشعبة تجريبية ولبلوغ هدف الدراسة
موزعة على شعبتين دراسيتين تم اختيارهما عشو ً
أعد الباحث أساليب تقويم بديل ( تقويم ذاتي  ،تقويم اقران) ،وتكونت من ثالثة أساليب تقويم للوحدة

السادسة (قارة أمريكيا الآلتينية  /الجنوبية) واختبار تفكير تأملي واختبار مهارات رسم الخرائط للوحدة

المستهدفة ،ولإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها استخدم الباحث اختبار "ت" لعينتين
مستقلتين وعينتين مترابطتين ومربع إيتا للكشف عن فعالية أساليب التقويم البديل و( )dإليجاد حجم

التأثير للمتغير المستقل على المتغير التابع.

توصلت الدراسة إلى وجود فروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار التفكير

التأملي واختبار مهارات رسم الخرائط البعدي لصال المجموعة التجريبية .وفي ضوء ذلك أوصى
الباحث بإصدار دليل خاص بآليات استخدام أساليب التقويم الجديدة في الجغرافيا على غرار األدلة

التي تصدرها و ازرة التربية والتعليم وتدرب المعلمين عليها.
 3.3.2دراسة الحارون ()2012

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر برنامج تدريبي مقترح قائم على مدخل كتابة السجالت

التأملية في تنمية مهارات التفكير التأملي والكفايات المهنية لدى معلمي العلوم بمحافظة القليوبية

المصرية  ،اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في تحديد قائمة الكفايات المهنية الالزمة
لمعلم العلوم في المدرسة اإلعدادية ،وكيفية كتابة السجالت التأملية ،والمنهج شبه التجريبي لمجموعتي

الدراسة التجريبية والضابطة ،حيث اختارت الباحثة مجموعتين من معلمي العلوم للمرحلة اإلعدادية

بمحافظة القليوبية وهما :المجموعة التجريبية وتتكون من ( )13معلماً ومعلمة ،والمجموعة الضابطة

وتتكون من ( )12معلماً ومعلمة.

قامت الباحثة بتطوير أداتين لتحقيق أهداف الدراسة ،حيث صممت مقياساً لمستويات التفكير

التأملي تكون من ( )20فقرة في صورته النهائية ،واختبا اًر للكفايات المهنية لمعلمي العلوم للمرحلة
اإلعدادية.
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ولإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار صحة الفروض قامت الباحثة بتحليل البيانات باستخدام

الحزمة اإلحصائية  SPSSوذلك لحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية ،واستخدمت اختبار "ت"
وتحليل التباين األحادي.

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تمثل أهمها في وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات درجات معلمي علوم المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في مقياس مستويات التفكير

التأملي البعدي الكلي وكذا في اختبار الكفايات المهنية البعدي الكلي وأبعاده لصال أعضاء المجموعة
التجريبية .كما كشفت الدراسة عن وجود عالقة ارتباطية موجبة وقوية ودالة إحصائياً بين درجات
معلمي علوم المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار الكفايات المهنية ومقياس التفكير التأملي

للمجموعتين معاً بينما تكون العالقة االرتباطية ضعيفة وسالبة لكل مجموعة على حدة.

وفي ضوء هذه النتائج أوصت الباحثة بضرورة اهتمام و ازرة التربية والتعليم بتدريب المعلمين على

التأمل واالستفادة من السجالت التأملية في تدريب المعلمين أثناء الخدمة لتنمية الكفايات المهنية
والتفكير التأملي لديهم ،وضرورة اهتمام كليات التربية في إعداد المناهج الدراسية وتدريسها لدى الطالب

المعلم بطريقة تعتمد على تنمية التفكير التأملي.

 3.3.3دراسة العساسلة ،وبشارة ()2011
هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر برنامج تدريبي على مهارات التفكير الناقد في تنمية
التفكير التأملي لدى طالبات الصف العاشر األساسي في األردن .حيث استخدم الباحثان المنهج

التجريبي لتحقيق أهداف الدراسة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )٨٠طالبة موزعة عشوائياً إلى
مجموعتين متكافئتين هما :المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية ،وقام الباحثان بإعداد برنامج

تدريبي على مهارات التفكير الناقد وتطبيقه على المجموعة التجريبية ،كما طُّبق مقياس التفكير التأملي
القْبلي والب ْعدي على المجموعتين .وقد أظهرت النتائج وجود أثر ذي داللة احصائية للبرنامج التدريبي

في تنمية التفكير التأملي وأبعاده الفرعية ،ولصال طالبات المجموعة التجريبية ،ولم يظهر أثر دال

احصائياً للتفاعل بين البرنامج التدريبي والمعدل الدراسي في تنمية التفكير التأملي وأبعاده الفرعية،

وأوصت الدراسة بإجراء مزيد من الدراسات للتعرف إلى أثر التدريب على مهارات التفكير الناقد في

تنمية أنماط تفكير أخرى.
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 3.3.4دراسة المواجدة وآخرون ()2011
هدفت هذه الدراسة إلى تقصي أثر استخدام مهارات ما وراء المعرفة في التحصيل ،وتنمية
التفكير التأملي لدى طلبة معلم الصف في جامعة اإلسراء باألردن .اتبعت الدراسة المنهج شبه

التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )80طالباً وطالبة من شعبتين لمساق مناهج وأساليب تدريس

العلوم ،من طلب ة قسم معلم الصف ،اختير أفراد العينة بطريقة قصدية ،حيث وزعوا إلى مجموعتين:

مجموعة تجريبية درست باستخدام مهارات ما وراء المعرفة ،وكان عددهم ( )45طالباً وطالبة،

ومجموعة ضابطة درست بالطريقة االعتيادية وكان عددهم ( )35طالباً وطالبة.

استخدم الباحثون اختبا اًر تحصيلياً واختبا اًر للتفكير التأملي للحصول على المعلومات ،وتوصلت الدراسة
إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل وكذلك في التفكير التأملي لدى طلبة قسم معلم
الصف في جامعة اإلسراء في مساق مناهج وأساليب تدريس العلوم يعزى الستخدام استراتيجية ما وراء

المعرفة في التدريس ،وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل استخدام مهارات ما وراء المعرفة في التدريس
وتدريب الطلبة عليها.

 3.3.5دراسة الكبيسي ()2011
هدفت الدراسة إلى تعرف أثر استراتيجية التساؤل الذاتي في تحصيل مادة الجغرافية والتفكير

التأملي لدى طالب الصف الخامس األدبي في العراق .ولتحقيق ذلك اتبعت الدراسة المنهج شبه

التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )40طالباً هم عبارة عن شعبتين من أصل ثالث شعب ،تم
توزيع عينة الدراسة على مجموعتين ،األولى تجريبية ضمت ( )20طالباً درسوا باستخدام استراتيجية

التساؤل الذاتي ،واألخرى ضابطة تكونت من ( )20طالباً درسوا بالطريقة االعتيادية ،تمت مكافأة
المجموعتين في المتغيرات ( العمر الزمني ،الذكاء ،التحصيل في الجغرافية للسنة الماضية ،التفكير

التأملي) ،استخدم الباحث أداتين تمثلت األولى في االختبار التحصيلي المكون من ( )50فقرة توزعت

على ست مستويات من تصنيف بلوم ،واآلخر اختبار تفكير تأملي تكون من ( )40فقرة.

أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية التي درست بالتساؤل
الذاتي والضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية في كل من متغير ( التحصيل والتفكير التأملي )،

وأظهرت النتائج وجود حجم أثر كبير الستراتيجية التساؤل الذاتي باستخدام معادلة مربع إيتا.
وأوصت الدراسة بضرورة تدريب معلمي الجغرافية على استخدام استراتيجيات التدريس القائمة على

أفكار النظرية البنائية في التدريس والتي منها استراتيجية التساؤل الذاتي.
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 3.3.6دراسة الكبيسي ،والجنابي ()2011
هدفت الد ارسة إلى التعرف إلى أثر دورة التعلم المعدلة ذات المراحل الخمس ( )5E'sو
( )7E'sمقارنة بالطريقة االعتيادية في التحصيل والتفكير التأملي لطالب الصف الثاني متوسط في
مادة األحياء في محافظة األنبار العراقية.

اتبعت الدراسة المنهج شبه التجريبي واختار الباحثان عينة للدراسة مكونة من ( )60طالباً في

الصف الثاني متوسط موزعين على ثالث شعب ،بعد أن تم استبعاد الراسبين إحصائياً لغرض ضمان
التكافؤ بسبب امتالكهم خبرات إضافية أكثر من زمالئهم الجدد.

ولغرض التثبت من تكافؤ المجموعات تم التحقق من مكافأتها في المتغيرات اآلتية :العمر
الزمني ،التحصيل في مادة العلوم للصف األول ،المعلومات السابقة ،الذكاء ،اختبار التفكير التأملي
القبلي ،والتحصيل الدراسي لألبوين " األب واألم " .استخدمت الدراسة أداتين لجمع المعلومات تمثلت

األولى في االختبار التحصيلي في مادة األحياء ،في حين تمثلت الثانية في اختبار التفكير التأملي
الذي أعد لغرض الدراسة.
أوضحت الدراسة أن استخدام دورة التعلم المعدلة بنوعيها ( )5E'sو ( )7E'sفي تدريس مادة

األحياء أدى إلى تفوق المجموعتين التجريبيتين على المجموعة الضابطة في التحصيل والتفكير

التأملي.

 3.3.7دراسة عبد الرضا ،والكبيسي ()2011
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى أثر كل من استراتيجيتي التساؤل الذاتي والتعلم التوليدي في
تحصيل مادة الجغرافية والتفكير التأملي لدى طالب الصف الخامس األدبي في محافظة األنبار،

استخدم الباحثان المنهج شبه التجريبي إلجراء الدراسة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )60طالباً تم
توزيعهم في ثالث مجموعات ،مجموعتان تجريبيتان ،تكونت األولى من ( )20طالباً تم تدريسهم

باستخدام استراتيجية التساؤل الذاتي ،وتكونت الثانية من ( )20طالباً تم تدريسهم باستخدام استراتيجية

التعلم التوليدي ،ومجموعة ضابطة تكونت من ( )20طالباً تم تدريسهم باستخدام الطريقة المعتادة ،وتم
إجراء التكافؤ بين المجموعات الثالثة بمتغيرات ( العمر الزمني ،الذكاء ،التحصيل في الجغرافية للسنة

السابقة ،الخبرة السابقة ،التفكير التأملي ،التحصيل الدراسي للوالدين).
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أعد الباحثان أداتين للدراسة ،تمثلت األولى في اختبار تحصيلي تكون من ( )50فقرة ،والثانية

اختبار للتفكير التأملي تكون من ( )40فقرة ،تم التأكد من صدقهما وثباتهما ومعامل الصعوبة
والسهولة والتميز وصدق الفقرات.
استخدم الباحثان تحليل التباين األحادي واختبار شيفيه واختبار "ت" ومعامل ارتباط بيرسون
وحجم األثر كأدوات إحصائية.
كشفت الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالب المجموعتين
التجريبيتين ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة في االختبار التحصيلي ولصال المجموعتين

التجريبيتين ،وكذلك في اختبار التفكير التأملي لصال المجموعتين التجريبيتين أيضاً.
 3.3.8دراسة عودة هللا ()2011

هدفت هذه الدراسة إلى بناء برنامج تعليمي قائم على استراتيجية النمذجة واختبار أثره في
اكتساب المفاهيم الحياتية وتنمية التفكير التأملي لدى طالبات المرحلة األساسية العليا في األردن،

ولتحقيق أهداف الدراسة اتبعت الباحثة المنهج الوصفي في مس األدب النظري الذي أسهم في بناء

أدوات الدراسة ،والمنهج شبه التجريبي في تطبيق البرنامج التعليمي على أفراد الدراسة اللواتي تم

اختيارهن من مدرسة شجرة الدر األساسية وبلغ عددهن ( )86طالبة تم توزيعهن على شعبتين ،اختيرت

عشوائياً شعبة تجريبية درست المحتوى التعليمي المقرر للصف التاسع األساسي بوساطة البرنامج
التعليمي القائم على استراتيجية النمذجة ،وشعبة ضابطة درست المحتوى التعليمي نفسه بالبرنامج

االعتيادي السائد في تدريس مبحث العلوم الحياتية للصف التاسع األساسي.

قامت الباحثة بتصميم اختبار تحصيلي للمفاهيم الحياتية واختبار للتفكير التأملي ،وصممت

البرنامج التعليمي القائم على استراتيجية النمذجة.

استخدمت في هذه الدراسة األساليب اإلحصائية الممثلة في المتوسطات الحسابية واالنحرافات

المعيارية وطبق تحليل التباين المصاحب .ANCOVA

أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى البرنامج التعليمي القائم على
استراتيجية النمذجة لصال

التفكير التأملي.

المجموعة التجريبية في اختبار المفاهيم الحياتية البعدي وكذا اختبار

وفي ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها أوصت الباحثة بتدريب المعلمات على البرنامج القائم على

استراتيجية النمذجة واجراء المزيد من الدراسات حول استراتيجية النمذجة وعلى متغيرات جديدة.
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 3.3.9دراسة ريان ()2010
هدفت الدراسة إلى فحص داللة التمايز في مستويات التفكير التأملي لدى طلبة الصف العاشر
األساسي في ضوء فاعلية الذات الرياضية ،ولإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها استخدم

الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،تكونت عينة الدراسة من ( )333طالباً وطالبة موزعين على ()9
شعب دراسية اختيروا بطريقة طبقية عنقودية من مجتمع الدراسة ،استخدمت الدراسة مقياس مستويات
التفكير التأملي الذي طوره كيمبر وزمالؤه ،ومقياس الفاعلية الذات الرياضية الذي طوره دورمان وآدمز

وتأكد الباحث من صدقهما وثباتهما بعد ترجمتهما إلى العربية.

ولإلجابة على أسئلة الدراسة استخدم الباحث المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

واستخدم تحليل التباين الثنائي الختبار داللة الفروق في مستويات التفكير التأملي ،واختبار توكي
للمقارنة البعدية.
أظهرت نتائج الدراسة حصول مستوى الفهم على الترتيب األول ،يليه مستوى التأمل ،ثم التأمل
الناقد ،وأخي اًر مستوى العمل االعتيادي ،كما أظهرت وجود فروق دالة إحصائياً في مستوى العمل
االعتيادي تعزى لمتغير الجنس لصال الطالبات ،وتبين وجود فروق دالة إحصائياً على المقياس كله
وعلى مستويات الفهم ،والتأمل ،والتأمل الناقد تعزى لمتغير فاعلية الذات الرياضية ولصال فئة الفاعلية

المرتفعة.

أوصت الدراسة بضرورة تدريب المعلمين على آليات تطوير مهارات التفكير التأملي لدى

طلبتهم من خالل البرامج واألنشطة المناسبة.
 3.3.10دراسة القطراوي ()2010

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية المتشابهات في تنمية عمليات العلم
ومهارات التفكير التأملي في العلوم لدى طالب الصف الثامن األساسي في قطاع غزة ،استخدم
الباحث المنهج شبه التجريبي لتحقيق أهداف دراسته ،وتكونت عينة الدراسة من شعبتين دراسيتين

(أ،ب) من طالب الصف الثامن األساسي ،عدد كل منهما( (32طالباً ،واعتبر الباحث الشعبة (ب)

مجموعة تجريبية  ،في حين كانت األخرى مجموعة ضابطة.

وقام الباحث بإعداد أدوات الدراسة وهي  :أداة تحليل محتوى وحدة المجهر والخلية من كتاب العلوم

للصف الثامن األساسي لتحديد عمليات العلم ومهارات التفكير التأملي المحددة في هذه الدراسة،

باإلضافة إلى اختبار عمليات العلم المكون من ) (30بنداً يقيس مهارة التعريف اإلجرائي والتصنيف
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والتنبؤ ،واختبار مهارات التفكير التأملي المكون من) (30بندا يقيس مهارة الرؤية البصرية و الكشف

عن المغالطات و إعطاء تفسيرات مقنعة والوصول إلى استنتاجات ووضع حلول مقترحة ،وتم التأكد

من صدق أدوات الدراسة بعرضهم على لجنة من المحكمين ،وقد طبق الباحث اختباري عمليات العلم

ومهارات التفكير التأملي على عينة استطالعية مكونة من ( (30طالباً للتأكد من الصدق والثبات  .تم

استخدام اختبار(ت) لعينتين مستقلتين  ،ومعامل مربع إيتا لحساب حجم التأثير وللتأكد من أن حجم

الفروق الناتجة باستخدام اختبار(ت) هي فروق حقيقية وال تعود للصدفة ،ولإلجابة عن أسئلة الدراسة
والتحقق من صحة فرضياتها.

وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطالب في المجموعة

التجريبية ومتوسط درجات الطالب في المجموعة الضابطة في اختبار عمليات العلم تعزى الستخدام
استراتيجية المتشابهات ولصال المجموعة التجريبية .كما أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسط درجات الطالب في المجموعة التجريبية ومتوسط درجات الطالب في المجموعة الضابطة في

اختبار التفكير التأملي تعزى الستخدام استراتيجية المتشابهات ولصال المجموعة التجريبية.
 3.3.11دراسة األستاذ ()2009
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مستوى القدرة على التفكير التأملي في المشكالت التعليمية

التي يواجهها معلمي العلوم عند تنفيذهم للمهمات التعليمية في المرحلة األساسية في ضوء متغيرات

كل من الجنس والخبرة التعليمية والمؤهل العلمي والمؤسسة التعليمية ،واقتصر إجراء هذه الدراسة على

معلمي العلوم العاملين في مدارس الحكومة ووكالة الغوث في المرحلة األساسية العليا في الصفوف
السابع والثامن والتاسع بمحافظات غزة في الفصل الدراسي األول للعام 2009/2008م .ولقد تم

استخدام المنهج الوصفي التحليلي ،فتم اختيار عينة عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة بلغت ()108

من المعلمين والمعلمات ،كما تم استخدم اختبار قياس مستوى التفكير التأملي المكون من تسع
مشكالت تعليمية يواجهها معلمو العلوم.

وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى القدرة على التفكير التأملي الذي ظهر من خالل التأمل في
المشكالت التربوية التي يواجهها معلمو العلوم عند تنفيذهم للمهمات التعليمية يقل عن المعدل
االفتراضي ( ،)%70وأنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في مستوى القدرة على التفكير التأملي في هذه
المشكالت يرجع إلى متغيرات الجنس أو المؤهل العلمي أو المؤسسة التعليمية التي يعملون بها  .بينما

توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى القدرة على التفكير التأملي في بعض هذه المشكالت يرجع إلى

متغير الخبرة التعليمية ولصال ذوي الخبرة الطويلة.
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 3.3.12دراسة أبو سليم ()2009
تحاول هذه الدراسة أن تبين أثر تنمية القدرة على التفكير التأملي عند معلمات اللغة العربية في
المرحلة األساسية العليا على توظيف الطريقة التكاملية في تعليم مهارات االتصال ،نهجت الباحثة
منهجية البحث النوعي في تحديد اإلجراءات واختيار األدوات .واختارت مدرسة ثانوية في مدينة

قصديا ،واختارت معلمات اللغة العربية للصفوف األساسية
اختيار
ًا
الزرقاء األردنية إلجراء الدراسة فيها
ً
العليا (الثامن والتاسع والعاشر ) أفر ًادا إلجراء دراستها  ،وهن يدرسن كتاب مهارات االتصال للصفوف

الثالثة .وقامت الباحثة بتوظيف أدوات البحث النوعي اآلتية :المالحظة بالمعايشة ،وبرنامج تدريبي،
ومشاهدة ثماني عشرة حصة صفية وفق صحيفة مالحظة من إنشاء الباحثة ،وتحليل عينات من وثائق

المعلمات مثل :دفاتر التأمل ،وسجالت التخطيط اليومي والفصلي ،وتحليل المحتوى.

وتأكدت الباحثة من صدق أدواتها باتباع ثالث طرائق في دعم البيانات من مصادر متعددة  ،وبتحكيم

محكما من المختصين والتربويين.
األدوات من قبل اثني عشر
ً

أظهرت الدراسة أهمية عمل برنامج يبدأ من التخطيط إلى التنفيذ إلى ما بعد التنفيذ ،لتدريب المعلمات

على التفكير التأملي ووعي الممارسة بشكل مستمر ،لما له من أثر في النمو المهني المستدام ،ولما له

من أثر  -كما بينته نتائج الدراسة  -في كسر الجمود  ،ومراجعة تطبيق النتاجات العامة والخاصة
المقصودة ،ومراجعة استراتيجيات التدريس والتقويم وتحسينها .ونتج من هذه الدراسة تحسن في تنفيذ

المعلمات للطريقة التكاملية في تدريس مهارات االتصال ،وكان أفضل توظيف للطريقة التكاملية في
التدريس يقوده الممارسة التأملية الواعية.
 3.3.13دراسة لطف هللا ،وعطية ()2009
هدفت هذه الدراسة إلى بناء برنامج تدريبي لتنمية التفكير التأملي ومستوياته لدى الطالب معلم العلوم،

وتدريب الطالب المعلم على ممارسة التفكير التأملي بطريقة حرة غير مرتبطة بمحتوى دراسي معين،
اعتمدت الدراسة على المنهج شبه التجريبي ذي المجموعتين التجريبية والضابطة ،تمثلت عينة الدراسة

في جميع طالب شعبتي العلوم البيولوجية والجيولوجية والعلوم الطبيعية بالفرقة الرابعة بكلية التربية في

محافظة اإلسماعيلية للعام الجامعي  ،2008-2007حيث اعتبرت طالب شعبة العلوم البيولوجية
والجيولوجية مجموعة تجريبية ،وطالب شعبة العلوم الطبيعية مجموعة ضابطة ،واستخدمت الباحثتان
أداتين لجمع البيانات هما :اختبار التفكير التأملي  ،واختبار مستوى التفكير التأملي ،وكالهما من

إعداد الباحثتين ،وفي ضوء حجم العينة استخدمت الباحثتان اختبار مان ويتني للمقارنة بين مجموعتين
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مستقلتين ،واختبار ويلكوكسون للمقارنة بين درجات التطبيقين القبلي والبعدي ،وحساب حجم األثر

بداللة قيمة  zالختبار مان ويتني وويلكوكسون.

أظهرت نتائج الدراسة أن تدريب الطالب على ممارسة أنشطة البرنامج التدريبي كان له نتائج إيجابية

في تغيير المعتقدات التدريسية وتنميتها وفي األداءات التدريسية وفي اختبار حل المشكالت بصورة

تأملية لدى طالب المجموعة التجريبية أكثر من طالب المجموعة الضابطة.
وفي ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثتان بضرورة تضمين معيار الممارسة التأملية للمعلم في
المعايير القومية إلعداد معلم العلوم بكليات التربية في مصر ،واعادة صياغة أهداف التعليم الجامعي
بحيث يتضمن هدف التفكير التأملي بجميع أبعاده واعتباره أحد أهم األهداف التربوية بكليات التربية.
 3.3.14دراسة العماوي ()2009
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى أثر استخدام طريقة لعب األدوار في تدريس القراءة على تنمية
التفكير التأملي لدى طلبة الصف الثالث األساسي بمدارس خان يونس وهي مدرسة معن ،ومدرسة

الق اررة  ،ومدرسة بني سهيال ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج شبه التجريبي ،وبناء أداة
الدراسة المتمثلة في اختبار التفكير التأملي والذي تكون من )  ( 34فقرة موزعة على خمس مهارات
وهي ( :المالحظة والتأمل  -ووضع حلول مقترحة  -التفسير – واالستنتاج – الكشف عن

المغالطات) ،وطبقت أداة الدراسة علي العينة المكونة من المجموعة التجريبية المكونة من )(103
طالباً ،والمجموعة الضابطة المكونة من ( )100طالب وبعد إجراء االختبار البعدي أظهرت النتائج

وجود فروق ذات داللة احصائية لصال المجموعة التجريبية ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية في

جميع أبعاد اختبار التفكير التأملي والدرجة الكلية بين مرتفعي التحصيل في المجموعتين التجريبية

والضابطة لصال مرتفعي التحصيل في المجموعة التجريبية  ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية في

جميع أبعاد اختبار التفكير التأملي والدرجة الكلية بين مرتفعي التحصيل في المجموعة التجريبية
والضابطة لصال متدنيي التحصيل في المجموعة التجريبية.

وفي ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة باالستفادة من طريقة لعب األدوار في مختلف فروع اللغة

العربية ،والتركيز على وضع مناهج وأساليب تدريس حديثة ومبتكرة تعمل علي تنمية التفكير التأملي.
 3.3.15دراسة الخالص ()2008

هدفت هذه الدراسة إلى تنمية التفكير التأملي لمعلمات رياض األطفال ،باستخدام المنحى

الروائي ،وتحديد أثر هذه التنمية في تصميم البيئة التعلمية ،وفي تنمية ذكاءات األطفال.
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اختارت الباحثة إجراء هذه الدراسة في روضة لألطفال في مدينة القدس ،ودرست حالة أربع معلمات

في هذه الروضة ،واختارت عينة عشوائية تألفت من عشرة أطفال لكل معلمة وأمهاتهم.

وظفت الباحثة في هذه الدراسة أدوات عديدة من مثل مقابلة األطفال القبلية والبعدية ،ومقابلة المعلمات

القبلية والبعدية ،والمالحظة بالمعايشة ،وصحائف التأمل اليومية واألسبوعية ،ومجموعات النقاش،
واستمارة األمهات ،واختبار الذكاءات المتعددة.

اشتركت المعلمات األربع في برنامج تدريبي في التفكير التأملي باستخدام المنحى الروائي لمدة خمسة
شهور ،إذ أعدت الباحثة خمس عشرة قصة اعتماداً على األدب التربوي وعلى خبرتها في مجال تربية

الطفولة المبكرة.

وأظهرت نتائج الدراسة أث اًر إيجابياً للتدريب على التفكير التأملي باستخدام المنحى الروائي في تنمية

مقدرة المعلمات على التفكير التأملي ،وقاد التدريب أيضا إلى تطوير مقدرة هؤالء المعلمات على كتابة
صحائف التأمل وعلى التعبير عن مشاعرهن دون تردد .كما أدى البرنامج التدريبي إلى تفاعل

المعلمات مع شخصية المعلمة في القصة والتأمل في معتقداتها وممارساتها ومقارنتها بمعتقداتهن
وممارساتهن ،وأدى ذلك إلى تغيير معتقدات المعلمات نحو الطفل والمعلمة الحاذقة والتعليم والتعلم .

وتغيرت أيضا ممارسات هؤالء المعلمات في تحسين مناخ الروضة وتطوير استراتيجيات التعليم والتعلم

 .وانعكس كل ذلك على رضا األطفال عن روضتهم ومعلمتهم ،وعالقتهم مع بعضهم البعض،
وانعكس ذلك على أمهاتهن اللواتي أظهرن رضاهن عن الروضة والمعلمة واألنشطة وتطور أطفالهن.
وقد برز أثر البرنامج التدريبي أيضا في تطوير ذكاءات األطفال المتعددة وهي :الذكاء االجتماعي،
والذكاء المنطقي ،والذكاء اللغوي ،والذكاء الشخصي ،والذكاء الطبيعي ،والذكاء الجسمي ،والذكاء

الموسيقي ،والذكاء المكاني ،مع اختالف تطور ذكاءات األطفال من معلمة إلى أخرى ،كما أدى
تطوير المعلمات للبيئة التعلمية إلى تطوير الذكاءات المتعددة.
 3.3.16دراسة الشكعة ()2007
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مستوى التفكير التأملي لدى طلبة البكالوريوس والدراسات العليا

في جامعة النجاح الوطنية ،إضافة إلى تحديد الفروق في مستوى التفكير التأملي تبعاً لمتغيرات نوع
الكلية ،والجنس ،والمستوى الدراسي.
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ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة باستخدام المنهج الوصفي ،وطبقت على عينة قوامها ( )641طالباً

وطالبة ،وذلك بواقع ( )550من طلبة البكالوريوس ،و( )91من طلبة الماجستير ،ولغاية قياس التفكير
التأملي طبق مقياس إيزنك وولسون والذي اشتمل على ( )30فقرة ،أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى

التفكير التأملي لدى طلبة البكالوريوس والدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية كان جيداً حيث

وصل المتوسط الحسابي لإلجابة على مقياس إيزنك وولسون إلى ( )23.21درجة من أصل ()30
درجة ،وبنسبة مئوية ( .)%77.66كما أظهرت النتائج أنه توجد فروق دالة إحصائياً في مستوى
التفكير التأملي لدى طلبة البكالوريوس والدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية بين طلبة الكليات
العلمية واإلنسانية ولصال طلبة الكليات اإلنسانية ،وبين طلبة البكالوريوس وطلبة الماجستير ولصال

طلبة الماجستير ،بينما لم تكن هناك فروق دالة إحصائياً تبعاً لمتغير الجنس.
 3.3.17دراسة كشكو ()2005

هدفت هذه الدراسة إلى بناء وتجريب برنامج تقني مقترح في ضوء اإلعجاز العلمي لتنمية
التفكير التأملي في العلوم لدى طلبة التاسع األساسي بمدينة غزة ،اتبع الباحث المنهج التجريبي في

دراسته ،واختار عينة الدراسة المكونة من مجموعتين إحداهما تجريبية تتألف من )  ( 35طالباً،
واألخرى ضابطة تتألف من )  ( 35طالباً ،وقام الباحث ببناء البرنامج التقني المقترح في ضوء

اإلعجاز العلمي بشقيه – النظري والتطبيقي ،وبناء أداة الدراسة المتمثلة في اختبار التفكير التأملي

والذي تكون من )  ( 40فقرة موزعة على خمس مهارات وهي :المالحظة -التأمل – التفسير– وضع

حلول مقترحة – تحديد التصورات غير الصحيحة – واالستنتاج ،وبعد إجراء االختبار البعدي أظهرت

النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية لصال المجموعة التجريبية ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية
تعزى لصال الطالبات ،وتم تفسير النتائج في ضوء اإلطار النظري ونتائج الدراسات السابقة ،وأوصت

الدراسة إلى االستفادة من البرنامج التقني المقترح في ضوء اإلعجاز العلمي ،والتركيز على وضع
مناهج وأساليب تدريس جديدة تعمل على تنمية التفكير التأملي.
 3.3.18دراسة خريسات ()2005
هدفت الدراسة إلى استقصاء أثر برنامج تدريبي على التفكير التأملي لحل المشكالت في
االستعداد للتفكير التأملي لدى عينة من طلبة كلية الحصن الجامعية ،والى الكشف عما إذا كان هذا
األثر يختلف باختالف جنس الطلبة وتخصصاتهم ومعدالتهم التراكمية ،استخدم الباحث المنهج

التجريبي ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( )100طالب وطالبة من مستوى البكالوريوس ،تم توزيعهم

بطريقة عشوائية على مجموعتين متكافئتين ،مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة.
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تضمن عشرة مواقف ،تم التدرب من
ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث ببناء برنامج تدريبي
ّ
خاللها على مهارات التفكير التأملي في حل المشكالت وهي ( :تحليل المشكلة وتحديدها ،وضع
الفروض والبدائل ،اختبار الفروض واختيار البديل المناسب)  ،وذلك في كل جلسة تدريبية ،حيث
استمر التدريب عشر جلسات مدة كل منها ( )50دقيقة ،كما قام الباحث ببناء مقياس التفكير التأملي

تكون من ثالثة أبعاد هي (االنفتاح الذهني ،التوجيه الذاتي ،المسؤولية الفكرية).
والذي ّ

أظهرت نتائج تحليل التباين األحادي المصاحب أثر البرنامج التدريبي في تنمية التفكير التأملي
لصال المجموعة التجريبية ،لكن نتائج تحليل التباين األحادي المصاحب لم تكشف عن وجود فروق

في أثر البرنامج التدريبي على التفكير التأملي تعود إلى متغيرات الجنس والتخصص والمعدل التراكمي

للطلبة.

3.4

تعقيب على دراسات المحور الثاني:

من خالل العرض السابق للدراسات التي تناولت التفكير التأملي ومهاراته ومستوياته؛ وجد الباحث

أن معظم الدراسات السابقة تناولت التفكير التأملي كمتغير تابع مثل دراسة الحارون ( )2012ودراسة

العساسلة وبشارة ( )2011ودراسة الكبيسي ( ،)2011في حين تناولت بعض الد ارسات التفكير التأملي
كمتغير مستقل ومن هذه الدراسات دراسة األستاذ ( )2009ودراسة أبو سليم (. )2009
وقد سجل الباحث المالحظات التالية على دراسات هذا المحور:
 3.4.1فيما يتعلق بأهداف الدراسات السابقة:
اتفقت العديد من الدراسات السابقة التي تناولت التفكير التأملي في هدفها بدراسة التفكير التأملي
كمتغير تابع واستقصاء أثر معالجة تجريبية على التفكير التأملي ،وتباينت فيما بينها في أن بعضها

تناول التفكير التأملي ككل أو مستوياته مثل دراسة المواجدة وآخرون ( ،)2011ودراسة الشكعة

( ،)2007في حين تناولت بعض الدراسات مهارات التفكير التأملي مثل دراسة الحارون ()2012
ودراسة العساسلة وبشارة ( )2011ودراسة القطراوي (.)2011
كما تناولت بعض الدراسات استقصاء أثر استراتيجية تدريسية في تنمية التفكير التأملي مثل دراسة
عبد الرضا والكبيسي ( ،)2011ودراسة القطراوي ( ،)2010ودراسة العماوي ( ،)2009في حين
تناولت بعض الدراسات استقصاء أثر برنامج تعليمي أو تدريبي على تنمية التفكير التأملي أو بعض

مهاراته مثل دراسة عودة هللا ( ،)2011ودراسة لطف هللا وعطية ( ،)2009ودراسة كشكو (.)2005
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وتتفق الدراسة الحالية في هدفها بدراسة أثر برنامج تدريبي على تنمية التفكير التأملي مع دراسة

عودة هللا ( ،)2011ودراسة لطف هللا وعطية ( ،)2009ودراسة كشكو (.)2005
 3.4.2فيما يتعلق بمنهج الدراسة:

اشتركت العديد من الدراسات السابقة في اختيار المنهج التجريبي أو شبه التجريبي لتحقيق أهداف
الدراسة مثل دراسة حميد ( ،)2013ودراسة العساسلة وبشارة ( ، )2011ودراسة كشكو (،)2005
ودراسة خريسات ( )2005التي استخدمت جميعها المنهج التجريبي ،ودراسة الحارون (،)2012

ودراسة الكبيسي ( ،)2011ودراسة القطراوي ( )2011التي استخدمت جميعها المنهج شبه التجريبي.

في حين استخدمت بعض الدراسات المنهج الوصفي مثل دراسة كل من األستاذ ( )2009والشكعة
( .)2005في حين تفردت دراسة الخالص ( )2008باستخدام دراسة الحالة كمنهج لتحقيق أهداف
الدراسة.

وتتفق الدراسة الحالية في استخدامها للمنهج شبه التجريبي مع بناء برنامج تدريبي لتنمية التفكير

التأملي مع كل من دراسة الحارون ( )2012ودراسة العساسلة وبشارة ،)2011( ،ودراسة عودة هللا
( ،)2011ودراسة لطف هللا وعطية (.)2009
 3.4.3فيما يتعلق بعينة الدراسة:

تنوعت الفئة المستهدفة التي مثلت عينة الدراسة في دراسات المحور الثاني ،فبعض الدراسات

أجريت على طلبة المدارس المتوسطة والثانوية مثل دراسة حميد ( ،)2013ودراسة العساسلة

وبشارة ( ،)2011ودراسة الكبيسي (  ،)2011ودراسة عبد الرضا والكبيسي ( ،)2011ودراسة

العماوي ( .)2009في حين استهدفت بعض الدراسات طلبة الجامعات كعينة للدراسة ،ومنها
دراسة المواجدة وآخرون ( ،)2011ودراسة الشكعة ( ،)2007ودراسة خريسات ( .)2005بينما
استخدمت بعض الدراسات المعلمين في المراحل الدراسية المختلفة كعينة إلجراء الدراسة ومنها

دراسة الحارون ( ،)2012ودراسة األستاذ ( ،)2009ودراسة أبو سليم ( .)2009بينما تفردت
دراسة الخالص ( )2008بإجرائها على معلمات رياض األطفال .في حين تناولت دراسة لطف هللا
وعطية ( )2009الطلبة المعلمين كعينة للدراسة ،وهو ما يتفق مع هذه الدراسة.
 3.4.4فيما يتعلق بأدوات الدراسة:

تنوعت األدوات المستخدمة في دراسات هذا المحور بما يحقق أهداف كل دراسة ،إال أن معظم

هذه الدراسات استخدمت مقياساً أو اختبا اًر للتفكير التأملي ( مستوياته أو مهاراته) باعتبار أن
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التفكي ر التأملي يتم تناوله في األغلب كمتغير تابع يستوجب وجود أداة لقياسه ،فاستخدمت بعض

الدراسات اختبا اًر أو مقياساً للتفكير التأملي كأداة منفردة لتحقيق أهداف الدراسة مثل دراسة العماوي

( ،)2009ودراسة كشكو ( ،)2009ودراسة األستاذ ( ،)2009ودراسة خريسات ( ،)2005بينما
جمعت بعض الدراسات بين اختبار التفكير التأملي والتحصيل مثل دراسة المواجدة وآخرون

( ،)2011ودراسة الكبيسي ( ،)2011ودراسة الكبيسي والجنابي ( ،)2011ودراسة عود هللا
( .)2011واستخدمت بعض الدراسات اختبارات أخرى إلى جانب اختبار التفكير التأملي مثل

دراسة حميد ( ،)2013ودراسة الحارون ( )2012التي استخدمت اختبار الكفايات المهنية لمعلمي
العلوم ،ودراسة القطراوي ( )2010التي استخدمت اختبار عمليات العلم.
وتميزت بعض الدراسات باستخدام أسلوب المالحظة بالمعايشة والمشاهدة كأداة لجمع البيانات
مثل دراسة أبو سليم ( ،)2009ودراسة الخالص ( )2008التي جمعت بين عدة أدوات مثل
المالحظة بالمعايشة والمقابلة واختبار الذكاءات المتعددة واختبار التفكير التأملي.

وتتفق الدراسة الحالية مع معظم دراسات هذا المحور في استخدامها لمقياس التفكير التأملي

كأداة لجمع البيانات ،إال أنها تختلف عن جميع الدراسات في أن المقياس المستخدم للتفكير
التأملي من بناء الباحث ويختص بالطالبة المعلمة ال غيرها.

3.5

تعقيب عام على الدراسات السابقة:

أفادت الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة الباحث إفادة كبيرة حيث ساعدت على:
 -1كتابة اإلطار النظري المتعلق بمحاور هذه الدراسة.
 -2بناء أدوات هذه الدراسة المتمثلة في مقياس التفكير التأملي للطالبة المعلمة ،وبطاقة
تقويم ملف اإلنجاز اإللكتروني.
 -3بناء واعداد البرنامج التدريبي للطالب المعلم.
 -4التعرف إلى خطوات إجراء الدراسة وتطبيقها.
 -5التعرف إلى األساليب اإلحصائية األكثر مالئمة إلجراء الدراسة.
 -6اإلفادة من توصيات الدراسات السابقة ومقترحاتها.
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إجراءات الدراسة
 4.1منهـــــج الدراســـــــــــــــة
 4.2مجتمـــــع الدراســـــــــــة
 4.3عينــــــــة الدراســـــــــــــة
 4.4أدوات الــدراســــــــــــــــة
 4.5المعالجة اإلحصائية
 4.6إجـــراءات الدراســـــــة

إجراءات الدراسة
توطئة:
عرضا للطريقة واإلجراءات التي قام بها الباحث من أجل اإلجابة عن تساؤالت
يتناول هذا الفصل
ً
الدراسة ،حيث يتم العرض المفصل لمنهج الدراسة المتبع والتصميم التجريبي المستخدم ،كما يتم فيه
تحديد مجتمع وعينة الدراسة ،وأدوات الدراسة وكيفية إعدادها ،والتحقق من صدقها وثباتها ،وأخي اًر

أساليب المعالجة اإلحصائية المتبعة ،وذلك على النحو التالي:
4.1

منهج الد ارسة:

نظد اًر لطبيعددة الد ارسددة الحاليددة واألهددداف التددي تسددعى لتحقيقهددا فقددد اعتمددد الباحددث المددنهج شددبه التجريبددي

للكشددف عددن فاعليددة البرنددامج التدددريبي المقتددرح ،وقددد اسددتخدم التصددميم التجريبددي ذي المجموعددة الواحدددة

واختبدار قبلدي  -بعددي ،ويعتمدد هدذا التصدميم علددى اسدتخدام مجموعدة واحددة تمثدل عيندة الد ارسدة تطبددق

عليهن أدوات الدراسة قبلياً ثم يتم تعريضهن للمعالجة التجريبية المتمثلة في البرنامج التددريبي ثدم تطبدق
عليهن أدوات الدراسة بعدياً.

جدول ()4.1

يبين التصميم التجريبي للدراسة
المجموعة

التجريبية

أدوات الدراسة
القبلية
مقياس التفكير
التأملي

أسلوب المعالجة

أدوات الدراسة البعدية

البرنامج التدريبي لتوظيف ملف

مقياس التفكير التأملي

اإلنجاز اإللكتروني

بطاقة تقويم ملف اإلنجاز اإللكتروني

ويسير هذا التصميم وفقاً للخطوات التالية:
 -1إجراء التطبيق القبلي لمقياس التفكير التأملي على مجموعة الدراسة قبل إدخال المعالجة

التجريبية المتمثلة في البرنامج التدريبي لتوظيف ملف اإلنجاز اإللكتروني في ضوء معايير

مؤشر الجاهزية للتدريس.

 -2تطبيق المتغير المستقل المتمثل في البرنامج التدريبي لتوظيف ملف اإلنجاز اإللكتروني في
ضوء معايير مؤشر الجاهزية للتدريس.
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 -3إجراء التطبيق البعدي لمقياس التفكير التأملي على مجموعة الدراسة لقياس تأثير المتغير
المستقل في المتغير التابع ،وحساب الفرق بين القياسين القبلي والبعدي ،واختبار داللة هذا

الفرق إحصائياً.

المعدة.
 -4تقويم ملف اإلنجاز اإللكتروني باستخدام بطاقة التقويم
ّ
4.2

مجتمع الدراسة:

يتكون مجتمع الدراسة من جميع الطالبات المعلمات في كلية التربية ( تخصص التعليم األساسي –

المستوى الثالث) بجامعة األزهر – غزة والموزعات للتدريب العملي على المدارس الفلسطينية خالل

الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  ،2015-2014والبالغ عددهن (  ) 156طالبة معلمة وفقاً
إلحصائيات وحدة التدريب الميداني بجامعة األزهر -غزة ،المشاركات في مشروع تحسين إعداد وتأهيل

المعلمين ( )TEIP-1المكون األول الهادف لتعزيز الممارسات المدرسية لبرامج إعداد المعلمين ما قبل
الخدمة للصفوف  .4-1خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 2015-2014م
4.3

عينة الدراسة:

تمثلت في عينة قصدية مكونة من (  ) 33طالبة معلمة من طالبات كلية التربية بجامعة األزهر –
غزة (تخصص التعليم األساسي – المستوى الثالث ) المشاركات في مشروع تحسين إعداد وتأهيل

المعلمين ( )TEIP-1المكون األول الهادف لتعزيز الممارسات المدرسية لبرامج إعداد المعلمين ما
قبلالخدمةللصفوف .4-1خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 2015-2014م.
4.4

أدوات الدراسة:

قام الباحث بإعداد برنامج تدريبي لتوظيف ملف اإلنجاز اإللكتروني في ضوء معايير مؤشر الجاهزية

للتدريس .RTTI

لذا سيتم استخدام أداتين لجمع البيانات الالزمة لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها وهما:

 -1بطاقة تقويم ملف اإلنجاز اإللكتروني ( من إعداد الباحث )
 -2مقياس التفكير التأملي ( من إعداد الباحث )
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أوالً :بطاقة تقويم ملف اإلنجاز اإللكتروني (إعداد الباحث)

قام الباحث ببناء بطاقة لتقويم ملف اإلنجاز اإللكتروني التي تم إعدادها من قبل الطالبات المعلمات

وذلك الستخدامها في الحكم على مدى توافر المعايير التي تم تحديدها مسبقاً إلجازة ملف اإلنجاز

اإللكتروني المعد ومطابقته للمعايير.

وقد اطلع الباحث على مجموعة من الدراسات التي استخدمت بطاقات لتقويم ملف اإلنجاز اإللكتروني

قبل إعداده هذه البطاقة ومنها دراسة أبو مطلق ( ،)2012ودراسة التركي ( ،)2011ودراسة الشريف
ثم قام بإعداد بطاقة تقويم ملف اإلنجاز اإللكتروني مرو اًر بالخطوات التالية:
والدسوقي ( ،)2010ومن ّ
 -1تحديد الهدف من بطاقة تقويم ملف اإلنجاز اإللكتروني:
حدد الباحث الهدف من بطاقة تقويم ملف اإلنجاز اإللكتروني في قياس مدى توافر العناصر
ّ
ليعبر بشكل دقيق عن تقدم الطالبة المعلمة في
الواجب توافرها في ملف اإلنجاز اإللكتروني ّ
أدائها التدريسي ،إضافة إلى قياس مدى فاعلية ملف اإلنجاز اإللكتروني في توظيف الطالبة
المعلمة لمعايير مؤشر الجاهزية للتدريس  RTTIمن خالله.

 -2تحديد األبعاد والمحاور لبطاقة تقويم ملف اإلنجاز اإللكتروني:
تحقيقاً للهدف الذي تم تحديده لبطاقة تقويم ملف اإلنجاز اإللكتروني ،قام الباحث بتحديد

محورين – بعدين – تشتملهما بطاقة تقويم ملف اإلنجاز اإللكتروني وهما:

ضمن الباحث مجموعة من المكونات التي ينبغي
أ -مكونات ملف اإلنجاز اإللكتروني :وفيه ّ
توافرها في ملف إنجاز الطالبة المعلمة اإللكتروني.
عبر الباحث عن معايير مؤشر
ب-توظيف معايير مؤشر الجاهزية للتدريس  :RTTIوفيه ّ
الجاهزية للتدريس التي سيعكس ملف اإلنجاز اإللكتروني قدرة الطالبة المعلمة على توظيفها
خالل فترة تدريبها.

 -3وضع نظام تقدير درجات بطاقة تقويم ملف اإلنجاز اإللكتروني
تم إعداد بطاقة تقويم ملف اإلنجاز اإللكتروني في صورة مقياس متدرج على نمط مقياس
الشدة يتدرج بين (كبيرة جداً –
(ليكرت) الخماسي ،حيث صيغت الفقرة وأمامها تدرج خماسي ّ
كبيرة – متوسطة – قليلة – قليلة جداً ) وتتخذ الدرجات بين ( )5-1ويعبر كل تدرج عن
درجة توافر العنصر المراد تقويمه في ملف إنجاز الطالبة المعلمة كالتالي:
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جدول ()4.2
نظام تقدير درجات بطاقة تقويم ملف اإلنجاز اإللكتروني

عناصر التقويم

كبيرة جداً
()5

كبيرة

درجة التوافر

()4

متوسطة
()3

قليلة
()2

قليلة جداً
()1

 -4تحديد فقرات بطاقة تقويم ملف اإلنجاز اإللكتروني:
اشتملت بطاقة تقويم ملف اإلنجاز اإللكتروني في صورتها األولية على ( )28فقرة ،راعى
الباحث عند صياغة فقرات البطاقة ما يلي:

 مناسبتها لموضوع الدراسة وأهدافها.
 ترتيبها ترتيباً منطقياً.

 وضوح الصياغة وسالستها.

 أن تصف كل فقرة مهارة أو معيا اًر واحداً فقط.
 أن تقيس كل فقرة سلوكاً محدداً وواضحاً.

 -5التحقق من صدق بطاقة تقويم ملف اإلنجاز اإللكتروني
ويقصد بالصدق أن تقيس األداة ما وضعت لقياسه فعالً ،واقتصر الباحث على التحقق من صدق

البطاقة بعرضها على مجموعة من المحكمين المختصين "صدق المحكمين".
صدق المحكمين:

بعد إعداد البطاقة في صورتها األولية تم عرضه على مجموعة من المحكمين ذوي االختصاص في
المناهج وطرق التدريس ،وفي تكنولوجيا التعليم ،بلغ عددهم ( )9ملحق رقم ( )3لالستفادة من آرائهم

وابداء مالحظاتهم حول صياغة الفقرات ومدى مناسبتها لموضوع الدراسة وأهدافها ،وللمهارات
والمعايير المراد تحقيقها من خاللها ،وبناء على ذلك خرجت بطاقة تقويم ملف اإلنجاز اإللكتروني

بصورتها النهائية بعد إجراء التعديالت ،ملحق رقم (.)4
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 -6التحقق من ثبات بطاقة تقويم ملف اإلنجاز اإللكتروني
ويقصد به الحصول على نفس النتائج عند تكرار القياس باستخدام نفس األداة في نفس الظروف "

ويحسب معامل الثبات بطرق عديدة ،وقد قام الباحث بالتحقق من ثبات بطاقة تقويم ملف اإلنجاز
اإللكتروني عن طريق:
الثبات باستخدام تقويم ِّ
مقومين آخرين:
تمت االستعانة بد ( )5ملفات إنجاز إلكترونية من الملفات التي أعدتها الطالبات المعلمات،

ومقومين آخرين بتقويم هذه الملفات باستخدام بطاقة تقويم ملف اإلنجاز اإللكتروني
وقام الباحث
ِّ
المعدة ،واستخدمت معادلة كوبر ( )Cooper, 1974لحساب معامل الثبات وهي:
ّ

جدول ()4.3
ثبات بطاقة تقويم ملف اإلنجاز اإللكتروني
مجموع
األداة

بطاقة تقويم ملف

اإلنجاز اإللكتروني

عدد

الباحث والمقوم
األول

مرات

الفقرات

االتفاق

25

125

واالختالف االتفاق
119

معامل

الثبات

0.952

الباحث والمقوم
الثاني

االتفاق
121

معامل

الثبات
0.968

المقوم األول

والمقوم الثاني
االتفاق
116

معامل

الثبات

معامل
الثبات
الكلي

0.949 0.928

يوض الجدول أعاله أن معدل الثبات وفقاً لمعادلة كوبر ( )Cooperبين الباحث والمقومين بلغ
( )%94.9وهو معدل ثبات ٍ
عالُ ،يطمئن الباحث إلى استخدام بطاقة تقويم ملف اإلنجاز اإللكتروني
المعدة.
في تقويم ملفات اإلنجاز
ّ
 -7الصورة النهائية لبطاقة تقويم ملف اإلنجاز اإللكتروني
بعد إكمال إجراءات ضبط البطاقة عن طريق التحقق من صدقها وثباتها ،أصبحت البطاقة في

صورتها النهائية تتكون من ( )25فقرة تعبر عن معايير للتقويم بحيث تكون البعد األول الخاص
96

بمكونات ملف اإلنجاز اإللكتروني من ( )13فقرة ،في حين تكون البعد الثاني الخاص بتوظيف

معايير مؤشر الجاهزية للتدريس  RTTIمن (  )12فقرة .ملحق رقم ()4
ثانياً :مقياس التفكير التأملي ( من إعداد الباحث )

بعد االطالع على األدب التربوي المتصل بموضوع الدراسة الحالية ،ال سيما الدراسات التي تناولت

التفكير التأملي كمتغير تابع يراد قياسه ،مثل دراسة ( الشكعة ،)2007،ودراسة (المشهراوي،)2010،

ودراسة (ريان ،)2010،وباالطالع على بعض المقاييس التي استخدمت لقياس مهارات أو مستويات
التفكير التأملي ال سيما مقياس إيزينك وولسون ( )Eysenck & Weilson, 1985والذي قام

بتعريبه (بركات ،)2005،ومقياس كيمبر وزمالئه ( ،) Kember et al., 2000ومقياس
(المشهراوي)2010 ،؛ قام الباحث بإعداد مقياسه للتفكير التأملي للطالبة المعلمة والمكون في صورته

النهائية من  30فقرة موزعة على أربعة مستويات كالتالي:

أ .العمل االعتيادي :والذي يشير إلى كل ما تعلمته الطالبة المعلمة سابقاً من خالل االستخدام
المتكرر وأصب نشاطاً تقوم بتنفيذه تلقائياً.

ب .الفهم :ويتضمن هذا المستوى إدراك المفاهيم والمواقف واستيعابها دون التأمل في دالالتها أو
معانيها من قبل الطالبة المعلمة.

ج .التأمل :ويشير هذا المستوى إلى جميع األنشطة االنفعالية أو العقلية التي تقوم بها الطالبة
المعلمة بهدف استكشاف خبراتها ،والتعمق فيها وصوالً إلى تقديرات وفهم جديد لها.

د .التأمل الناقد :يعتبر هذا المستوى أعلى مستويات التفكير التأملي ،ويتضمن تحوالً جوهرياً في
وجهات النظر ،ويتحقق هذا المستوى عندما تصب الطالبة المعلمة قادرة على تبرير وجهات

نظرها ،وأفكارها ،وأفعالها ،ومشاعرها ،والتأمل في أنشطتها بغرض استكشاف مواطن القوة

والضعف.

حيث خصص الباحث لكل مستوى أو مهارة منها مجموعة من الفقرات ،تم توزيعها على سلم استجابة

خماسي وفقاً لمقاييس (ليكرت) بالتدرج التالي ( :موافق بشدة ،موافق ،غير متأكد ،معارض ،معارض
بشدة ) كاآلتي:

جدول ()4.4

يبين سلم التدرج لفقرات مقياس التفكير التأملي
فقرات المقياس

موافق بشدة

التدرج

غير متأكد

موافق
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معارض

معارض بشدة

خطوات إعداد مقياس التفكير التأملي
 -1مراجعة الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة ال سيما دراسة كل من عفانة واللولو
( ،)2002ودراسة ريان ( .)2010

 -2االستفادة من األدب التربوي والنفسي المتصل بالتفكير التأملي ومهاراته ومستوياته.

وهن الطالبات المعلمات بحيث تتعلق
 -3إعداد فقرات المقياس بما يتناسب مع الفئة المستهدفة ّ
فقرات المقياس في معظمها بمواقف مرتبطة بالعمل التدريسي ،حيث بلغت عدد فقرات المقياس
في صورته األولية  44فقرة موزعة على  4محاور رئيسة هي ( :العمل االعتيادي – الفهم –

التأمل – التأمل الناقد ).
 -4ضبط المقياس:

 التحقق من صدق المقياس:
ويقصد به أن يقيس االختبار ما وضع لقياسه فعالً ،وللتحقق من صدق مقياس التفكير التأملي

اقتصر الباحث على نوعين من الصدق رأى أنهما يفيان بالغرض وهما صدق المحكمين وصدق

االتساق الداخلي

أوالً :صدق المحكمين:

للتحقق من صدق المقياس قام الباحث بعرض فقرات المقياس في صورته األولية على مجموعة
من المحكمين ذوي العالقة والمتخصصين في مجالي علم النفس التربوي و المناهج وطرق
ّ
التدريس بلغ عددهم ( )8ملحق رقم ( )3وذلك إلبداء الرأي حول مدى صالحية الفقرات ومناسبتها
لموضوع الدراسة وا لفئة المستهدفة ،وعلى ضوء آرائهم قام الباحث بتعديل الصياغة اللغوية لبعض
الفقرات ،وحذف البعض اآلخر التي رأى المحكمون عدم صالحيتها لموضوع الدراسة أو اكتنفها

وبناء على ذلك أصب المقياس في صورته النهائية مكوناً من  30فقرة تقيس أربع
الغموض،
ً
مهارات هي ( :العمل االعتيادي – الفهم – التأمل – التأمل الناقد ) كالتالي :ملحق رقم ()5
جدول ()4.5

يبين أبعاد وعدد فقرات وأرقام فقرات مقياس التفكير التأملي
م

األبعاد

الفقرات

1

العمل االعتيادي

21-16 -11-9-6-4-3

3

التأمل

29-27-26-18-15-14-12

2
4

الفهم

التأمل الناقد

عدد الفقرات
7

28-24-23-19-17-10-7-2

8

30-25-22-20-13-8-5-1

8

مجموع الفقرات
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7
30

 -5التجربة االستطالعية للمقياس:
تم تجريب المقياس على عينة استطالعية عشوائية قوامها ( )30طالبة معلمة من نفس مجتمع
الدراسة ومن خارج العينة ،وكان الهدف من التجربة االستطالعية ما يلي:
 .1حساب معامل االتساق الداخلي لالختبار.
 .2حساب ثبات االختبار.
ثانياً :صدق االتساق الداخلي:
ويقصد به " قوة االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي اليه،

وذلك بحساب معامل بيرسون".

والجدول ( )4.6يبين معامالت ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المقياس مع الدرجة الكلية للبعد الذي
تنتمي إليه.

جدول ()4.6

معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المقياس مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه
التأمل

العمل االعتيادي
رقم الفقرة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

3

.639

دال عند 0.01

6

.585

دال عند 0.01

15

9

.638

دال عند 0.01

18

4

11
16

.578

.813
.646

21

.486

رقم الفقرة

معامل االرتباط

2

.544

3
10
17
19

الفهم

.496
.508
.578
.646

رقم الفقرة

دال عند 0.01

12

.486

دال عند 0.01

.444

دال عند 0.05

.668

14

دال عند 0.01

26

دال عند 0.01

27

دال عند 0.01
مستوى الداللة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

29
رقم الفقرة

دال عند 0.01

1

دال عند 0.01
دال عند 0.01
دال عند 0.01

.708
.541

التأمل الناقد

معامل االرتباط

.384

5
13

.480

20
99

.672

.493

8

دال عند 0.01

.385

.482
.672

دال عند 0.05
دال عند 0.01
دال عند 0.01
دال عند 0.01
دال عند 0.01
مستوى الداللة

دال عند 0.05
دال عند 0.01
دال عند 0.01
دال عند 0.01
دال عند 0.01

23

.750

دال عند 0.01

28

.374

دال عند 0.05

.480

24

دال عند 0.01

22

.486

دال عند 0.01

30

.525

دال عند 0.01

.462

25

دال عند 0.01

ر الجدولية عند درجة حرية ( )28ومستوى معنوية  0.01تساوي 0.463
ر الجدولية عند درجة حرية ( )28ومستوى معنوية  0.05تساوي 0.361

طا ذو داللة
يتض من الجدول السابق أن الفقرات ترتبط بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي اليه ارتبا ً

إحصائية ،عند مستوى داللة ( 0.05أو  ، )0.01وهذا يؤكد أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من

االتساق الداخلي.

وإليجاد االتساق الداخلي بين األبعاد والدرجة الكلية للمقياس قام الباحث بحساب معامل ارتباط

بيرسون بين درجات كل بعد من أبعاد المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس ،والجدول( (4.7يوض ذلك:
جدول ()4.7

يوضح معامل ارتباط بين كل بعد من أبعاد المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس
م.

البعد

.3

التأمل

.1
.2

معامل االرتباط

العمل االعتيادي
الفهم

.748

التأمل الناقد

.602

.4

.859
.694

مستوى الداللة

دال عند 0.01
دال عند 0.01
دال عند 0.01
دال عند 0.01

ر الجدولية عند درجة حرية ( )28ومستوى معنوية  0.01تساوي 0.463

طا ذا داللة إحصائية
يتض من الجدول السابق أن جميع األبعاد ترتبط بالدرجة الكلية للمقياس ارتبا ً

عند مستوى داللة ( )0.01وهذا يؤكد أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي.
 التحقق من ثبات المقياس:
طريقة التجزئة النصفية:

تم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية ،حيث قام
الباحث بتجزئة المقياس إلى نصفين ،الفقرات الفردية مقابل الفقرات الزوجية للمقياس ،وذلك بحساب

معامل االرتباط بين النصفين ،ثم جرى تعديل الطول باستخدام معادلة سبيرمان-براون
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الثبات المعدل =
والجدول ( )4.8يوض معامالت ثبات المقياس:
جدول ()4.8
يوضح معامالت ثبات المقياس
المقياس

عدد الفقرات

االرتباط قبل التعديل

معامل الثبات بعد التعديل

مقياس التفكير التأملي للطالبة المعلمة

30

0.574

*0.767

يتض من الجدول السابق أن معامل الثبات ( ،)0.767وهذا يدل على أن المقياس يتمتع بدرجة عالية

من الثبات اطمأن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة.
ثانياً -معامل ألفا كرونباخ:

استخدم الباحث طريقة أخرى من طرق حساب الثبات وهي طريقة ألفا كرونباخ ،وذلك إليجاد معامل
الثبات للمقياس ،والجدول ( )4.9يوض ذلك:

الجدول ()4.9

يوضح معامل ألفا كرونباخ لمقياس التفكير التأملي للطالبة المعلمة
المقياس

عدد األسئلة

معامل ألفا كرونباخ

مقياس التفكير التأملي للطالبة المعلمة

30

0.781

يتض من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي ( ،)0.781وهذا يدل على أن مقياس التفكير
التأملي للطالبة المعلمة يتمتع بدرجة كبيرة من الثبات اطمأن الباحث إلى تطبيقه على عينة الدراسة.
وبذلك تأكد الباحث من صدق وثبات مقياس التفكير التأملي للطالبة المعلمة ،وأصب المقياس في

صورته النهائية يتكون من ( )30فقرة ،ملحق رقم (.)5
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ثالثاً :البرنامج التدريبي
لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث ببناء برنامج تدريبي لتوظيف ملف اإلنجاز اإللكتروني في ضوء
معايير مؤشر الجاهزية للتدريس  ، RTTIوذلك بعد االطالع على األدب التربوي المتعلق بمجال ملف
اإلنجاز اإللكتروني ،وكذلك األدب المتعلق بتنمية التفكير التأملي ،والدراسات التي تناولت بناء برامج
تدريبية ،ومن خالل الرجوع إلى بعض البرامج التدريبية الفلسطينية والعربية والعالمية التي تناولت

موضوعات مشابهة لموضوع هذه الدراسة.
ٍ
عروض علمية وأنشطة تدريبية أو مواقف تدريبية تهدف إلى التعرف
حيث تم وفقاً لهذا البرنامج إعداد

إلى معايير مؤشر الجاهزية للتدريس ،والتعرف إلى ملف اإلنجاز اإللكتروني وكذلك كيفية التعامل مع
برنامج  ،MS-OneNoteوقد تم تطوير البرنامج التدريبي وفقاً للتالي:
مبررات إعداد البرنامج
تشارك كلية التربية بجامعة األزهر – غزة في مشروع تحسين إعداد وتأهيل المعلمين والذي
يسعى إلى تعزيز الممارسات المدرسية لبرامج إعداد المعلمين ما قبل الخدمة للصفوف من األول وحتى
الرابع من المرحلة األساسية الدنيا ،وتأتي معايير مؤشر الجاهزية للتعليم لتدعم الطلبة المعلمين لتحقيق

المعايير المهنية للمعلمين الجدد في فلسطين والذي يشار إليه باسم مشروع ( )TEIP-1ولتضع إطا اًر
إلصالح مكون التربية العملية لبرامج إعداد المعلمين ما قبل الخدمة في الجامعات الفلسطينية ،ويشكل
هذا المؤشر ومكوناته األدوات التي ستتي

للجامعات والجهات المعنية األخرى تقويم مدى تحقيق

الطلبة المعلمين للمعايير المهنية للمعلمين الجدد.
ويأتي البرنامج التدريبي هذا لتوظيف إحدى أدوات التقويم الحقيقي المتمثلة في ملف اإلنجاز
اإللكتروني من قبل الطالبات المعلمات لتوثيق أداءاتهن التدريسية خالل تدريبهن في التربية العملية في

ضوء معايير مؤشر الجاهزية للتدريس المشتقة من المعايير المهنية للمعلمين الجدد في فلسطين.

واستناداً إل ى ذلك ،وبمراجعة األدبيات التي تناولت مجاالت الدراسة الحالية يضع الباحث المبررات

التالية إلعداد هذا البرنامج التدريبي:

 عدم وجود أية برامج تدريبية تناولت معايير مؤشر الجاهزية للتدريس  ،RTTIكونها معاييرحديثة مشتقة من المعايير الفلسطينية للمعلمين الجدد.

 -وجود فجوة كبيرة ما بين المعرفة النظرية التي يمتلكها الطلبة المعلمون خالل فترة اإلعداد

األكاديمي في برنامج التربية العملية ،وما بين التطبيق العملي ،وهو ما أكدته عدة دراسات
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تناولت مجال إعداد المعلمين ما قبل الخدمة ،فيأتي هذا البرنامج كتطبيق عملي لكيفية توظيف

معايير مؤشر الجاهزية للتدريس في الممارسات التدريسية للطلبة المعلمين.

 -مسايرة لالتجاهات التربوية الحديثة التي تنادي بتوظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية ،حيث

يسعى البرنامج إلى تحويل ملف اإلنجاز من الشكل الورقي التقليدي إلى الشكل اإللكتروني بما

له من مزايا يفتقدها الشكل الورقي.

 تقديم أداة للمشرفين التربويين تساعدهم في تقويم أداء الطالبات المعلمات ،تتمثل في ملفاإلنجاز اإللكتروني الذي يتالفى الكثير من عيوب الملف الورقي المعمول به حالياً.

 تزويد الطالبات المعلمات ببعض المهارات التكنولوجية الالزمة لهن في عملهن التدريسي.أسس بناء البرنامج
من خالل استعراض الدراسات السابقة التي تناولت تدريب الطلبة المعلمين قبل الخدمة وأثناء
اإلعداد األكاديمي ،أو تدريب وتأهيل المعلمين أثناء الخدمة ،ال سيما في مجال التدريب اإللكتروني

ومنها التدريب على توظيف ملف اإلنجاز اإللكتروني أو إعداده وتصميمه ،واألدبيات التي تناولت
التفكير التأملي وتنميته  ،تم تحديد األسس التالية للبرنامج التدريبي:
 -1االهتمام بالتهيئة وعرض اإلطار العام للبرنامج ،واألهداف العامة التي يسعى لتحقيقها.
 -2التكامل بين النظرية والتطبيق.

 -3تحديد االستراتيجيات واألنشطة التدريبية مع مراعاة مالءمتها للمتدربات وعددهن وقدراتهن.
 -4مناسبة المحتوى لخصائص الفئة المستهدفة منه.

 -5تصميم المحتوى بما يناسب اإلمكانيات المتاحة في مكان انعقاد التدريب.
فلسفة إعداد البرنامج
قامت فكرة إعداد البرنامج على تقديم المادة العلمية للطالبات المعلمات ،ومن ثم تقديم نشاط

يختبر مدى اكتساب الطالبات المعلمات للمعرفة التي تم تقديمها من خالل المادة العلمية المعروضة.

وشملت األنشطة عدة أشكال تنوعت ما بين األنشطة الفردية المعتمدة على العصف الذهني

واالنشطة الجماعية المتمثلة في ورش العمل أو العمل التعاوني.

ويقوم البرنامج على أساس تقديم المعرفة العلمية في المجاالت الرئيسية له والمتمثلة في:
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 معايير مؤشر الجاهزية للتدريس :من حيث شرح المعايير واإلجراءات التي يقوم بها المعلم لتحقيقكل معيار واألدلة على تحقيق المعايير ومصادر التحقق منها.

 ملف اإلنجاز اإللكتروني :من حيث شرح مفهوم ملف اإلنجاز اإللكتروني ومكوناته ومحتوياتهوكيفية إعداده وتنظيمه.

 برنامج  MS-OneNoteوالذي سيتم إعداد ملف اإلنجاز اإللكتروني بواسطته ،عن طريق شرحواجهة البرنامج وأوامره وقوائمه وكيفية التعامل معه واعداد ملف اإلنجاز اإللكتروني بواسطته.

 التأمل الذاتي وملف اإلنجاز اإللكتروني.ويتخلل كل معرفة من المذكورة أعاله مجموعة من األنشطة التدريبية المختلفة والمتنوعة والتي

تختبر مدى امتالك الطالبات المتعلمات للمعرفة التي تم عرضها.
مدة ومكان عقد البرنامج

تكون البرنامج التدريبي من ( )11جلسة تدريبية بإجمالي عدد ساعات ( )20ساعة ()16
ساعة تدريبية و( )4ساعات متابعة وتغذية راجعة.
وعقدت جميع الجلسات في مركز التدريب الوطني التابع لجامعة األزهر – غزة.
خطوات إعداد البرنامج
 -1تحديد أهداف البرنامج:
هدف البرنامج التدريبي الحالي إلى مساعدة الطالبات المعلمات ( تخصص تعليم أساسي )

في جامعة األزهر في إعداد ملف اإلنجاز اإللكتروني باستخدام برنامج  MS-OneNoteفي ضوء

ثم قياس مدى فاعلية هذا البرنامج في تنمية
معايير مؤشر الجاهزية للتدريس – المستوى الثاني ،ومن ّ
التفكير التأملي لدى الطالبات المعلمات بجامعة األزهر – غزة.

 -2تحديد محتوى البرنامج:
تكون البرنامج التدريبي من خمسة مكونات أساسية وهي:
ّ
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الوحدة

عدد الجلسات

المحتوى

عدد الساعات

معايير مؤشر الجاهزية للتدريس RTTI
 -التعريف بمعايير مؤشر الجاهزية للتدريس RTTI

األولى

 تطبيقات تربوية على استخدام معايير مؤشر الجاهزيةللتدريس

ملف اإلنجاز اإللكتروني

الثانية

-

ماهية ملف اإلنجاز اإللكتروني ،أهميته ،أنواعه

-

مكونات ملف اإلنجاز اإللكتروني وطريقة إعداده

برنامج MS-OneNote 2010

الثالثة

مهام قوائم البرنامج وأوامره

1

استخدام برنامج  MS-OneNoteفي إعداد ملف

1

1:30

متابعة

1

1:30

التأمل الذاتي وملف اإلنجاز اإللكتروني

1

2

المتابعة والتغذية الراجعة ( تواصل اجتماعي )

-

4

إعداد ملف اإلنجاز اإللكتروني في ضوء معايير RTTI

الخامسة

-

1

1:30

1:30

التعريف بالبرنامج وقوائمه

اإلنجاز اإللكتروني

-

1

1:30

2

-

الرابعة

1

1:30

1:30

-

-

2

3

 -3تحديد طرق تقديم محتوى البرنامج:
 عرض المحتوى المعرفي واألنشطة والتطبيقات التي يتضمنها البرنامج باستخدام جهازالحاسوب وجهاز العرض فوق الرأس  LCDوالسبورة التفاعلية.

 -عرض اإلطار النظري للبرنامج باستخدام العروض التقدمية (.)PowerPoint

 إعداد عروض مصورة  Videoلشرح برنامج  MS-OneNoteبواسطة الباحث ونشرها عبرمجموعة خاصة عبر موقع التواصل االجتماعي  Facebookتم إنشاؤها لهذا الغرض
وضمت الطالبات المعلمات المتدربات.
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 -4تحديد طرق التدريس واألنشطة المستخدمة في البرنامج
لتحقيق الهدف من البرنامج التدريبي تم استخدام طرق التدريس التالية :العصف الذهني ،التعلم
التعاوني ،المناقشات الفردية والجماعية ،التعلم الذاتي .كما تضمنت مجموعة من األنشطة تراوحت ما
بين أنشطة فردية تقوم بها الطالبات منفردات وأخرى جماعية لتشجيع العمل التعاوني.

 -5تحديد زمن ومكان تنفيذ البرنامج
تم االتفاق على عقد جلستين أسبوعياً مع الطالبات المتدربات وفقاً لجدولهن الدراسي وكذلك جدولهن
التدريسي في التربية العملية ،وكان يتم االتفاق على موعد الجلسات األسبوعية عبر موقع التواصل

االجتماعي  Facebookمن خالل مجموعة خاصة تم إنشاؤها لهذا الغرض ،وقد بلغ عدد الجلسات

التدريبية ( )11جلسة تدريبية إضافة إلى ( )4جلسات للمتابعة والتغذية الراجعة والتعامل مع المشكالت
التي تواجه المتدربات بإجمالي ( )20ساعة منهم ( )16ساعة تدريبية و( )4جلسات متابعة وتعامل

مع المشكالت .عقدت جميع جلسات التدريب في مركز تدريب المعلمين بجامعة األزهر– غزة.
 -6تحديد آليات تقويم البرنامج:
اعتمد تقويم البرنامج التدريبي على:

 التقويم القبلي :تم من خالل تطبيق مقياس التفكير التأملي على الطالبات المعلمات قبلتقديم البرنامج التدريبي.
 التقويم أثناء البرنامج :تم تقويم الطالبات المعلمات أثناء عرض البرنامج من خاللالمناقشات وجلسات العصف الذهني ،واألنشطة التي تم تكليف الطالبات المعلمات بأدائها

خالل جلسات التدريب وتسليمها إلى المدرب لتقويمها فيما بعد.
 -التقويم البعدي:

أ  -تم تطبيق مقياس التفكير التأملي ذاته على الطالبات المعلمات بعد االنتهاء من البرنامج
التدريبي وتسليم ملفات اإلنجاز اإللكترونية التي قمن بإعدادها.

قمن بإعدادها عن طريق بطاقة تقويم خاصة
ب-تم تقويم ملفات اإلنجاز اإللكتروني التي ّ
تضمنت جانبين ( محتويات ملف اإلنجاز اإللكتروني – معايير مؤشر الجاهزية للتدريس)
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 -7ضبط البرنامج التدريبي
بعد إعداد البرنامج في صورته األولية تم عرضه على مجموعة من المحكمين والمتخصصين
في مجال المناهج وطرق التدريس والتربية العملية بلغ عددهم ( )9ملحق رقم ( )3وذلك إلبداء

الرأي فيما يتعلق بد :

 مدى مالئمة البرنامج ألهدافه. مدى صحة ودقة المعلومات المتضمنة داخل البرنامج. مدى صالحية البرنامج للتطبيق. مدى وضوح الصياغة اللغوية للبرنامج.وفي ضوء المالحظات التي قدمها السادة المحكمون تم تعديل البرنامج ووضعه في صورته النهائية.

ملحق رقم (.)6
4.5

المعالجة اإلحصائية:

اسدتخدم الباحدث فدي هدذه الد ارسدة الحدزم اإلحصدائية للعلدوم االجتماعيدة Statistical Package for
 ،)SPSS(the Social Sciencesفددي إج دراء التحلدديالت اإلحصددائية والمتمثلددة فددي األسدداليب

اإلحصائية التالية:
 .1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.

 .2معامل ارتباط بيرسون ( )Pearson Correlation Coefficientإليجاد صدق االتساق
الداخلي.

 .3طريقة التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ إليجاد معامل الثبات.

 .4معادلة كوبر  Cooperلحساب ثبات بطاقة تقويم ملف اإلنجاز اإللكتروني
 .5اختبار " ت " في حالة عينة واحدة ( )One Sample T-Testالختبار فرضيات الدراسة.

 .6اختبار "ت" في حالة عينتين مرتبطتين ( )Dependent Samples T-Testالختبار فرضيات
الدراسة.

 .7اختبار مربع إيتا" "η2لتحديد حجم التأثير.
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4.6

إجراءات الدراسة:

قام الباحث ،من أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة ،باتباع الخطوات التالية:
 )1االطالع على األدب التربوي من الدراسات السابقة التي تناولت نفس الموضوع أو
موضوعات ذات صلة.

 )2إعداد اإلطار النظري للدراسة باالستفادة من األدب التربوي والدراسات السابقة.
 )3تحديد مجتمع الدراسة الذي يتضمن جميع الطالبات المعلمات في كلية التربية بجامعة
األزهر – غزة – تخصص تعليم أساسي المشاركات في مشروع تحسين إعداد وتأهيل

المعلمين ( )TEIP-1المكون األول الهادف لتعزيز الممارسات المدرسية لبرامج إعداد

المعلمين ما قبل الخدمة للصفوف  .4-1خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي

2015-2014م والبالغ عددهن ( )156طالبة معلمة.

 )4اختيار عينة الدراسة الممثلة في مجموعة من الطالبات المعلمات في كلية التربية

تخصص "تعليم أساسي" المشاركات في مشروع تحسين إعداد وتأهيل المعلمين (TEIP-

) 1المكون األول الهادف لتعزيز الممارسات المدرسية لبرامج إعداد المعلمين ما قبل

الخدمة للصفوف  4-1خالل الفصل الدراسي األولى من العام الدراسي 2014-2015م
والبالغ عددهن ( )33طالبة معلمة.

 )5تحديد أدوات الدراسة المناسبة ،البرنامج التدريبي المقترح وبطاقة تقويم ملف اإلنجاز
اإللكتروني ،اختبار التفكير التأملي (قبلي-بعدي)

 )6تطبيق أدوات الدراسة على عينة استطالعية من مجتمع الدراسة ومن خارج العينة للتأكد
من صدق وثبات مقياس التفكير التأملي.

 )7التحقق من صدق وثبات أدوات الدراسة باستخدام الطرق العلمية السليمة.
 )8تطبيق اختبار التفكير التأملي القبلي على عينة الدراسة بتاريخ 2014/10/26م
 )9تصميم البرنامج التدريبي وعرضه على المختصين لتقييمه.

 )10عقد جلسة مع عينة الدراسة للوقوف على مستوى معرفتهن ببرنامج MS-OneNote
والتأكدمنعدموجودخلفيةمعرفيةعنموضوعالدراسة،حيثتبينوجودمعرفةعن
ملف اإلنجاز الورقي دون اإللكتروني ،وعدم وجود أية معرفة عن معايير مؤشر
الجاهزيةللتدريس،RTTIكماتبينعدمسماعالطالباتالمعلماتباسمبرنامجMS-
.OneNoteوبذلكاطمئنالباحثإلىالبدءبالبرنامجالتدريبي.

)11

البدء بجلسات البرنامج التدريبي مع الطالبات المعلمات في مركز التدريب التابع

لجامعة األزهر – غزة بداية من 2014/10/29م.
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)12
)13

جمع ملفات اإلنجاز التي قامت الطالبات المعلمات بإنتاجها بتاريخ 2014/12/28م.

عقد ورشة عمل مع بعض المختصين في مجال المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا

التعليم للوقوف على القيمة االفتراضية المقبولة كدرجة للتوافر في بطاقة تقويم ملف

اإلنجاز اإللكتروني ،حيث اتفق على أن تكون القيمة االفتراضية ( )%75نظ اًر لكون

الطالبات المعلمات في طور اإلعداد ولسن معلمات متمرسات ،ولوجود بعض الدراسات
ذات العالقة التي استخدمت هذه القيمة االفتراضية مثل دراسة أبو مطلق (.)2012

)14

تطبيق اختبار التفكير التأملي البعدي على عينة الدراسة.

)15

تقويم ملف اإلنجاز اإللكتروني باستخدام بطاقة تقويم ملف اإلنجاز اإللكتروني المعدة

)16

تحليل البيانات التي أفرزتها أدوات الدراسة ومعالجتها إحصائياً.

لهذا الغرض.

)17

التوصل إلى إجابات ألسئلة الدراسة وفروضها من خالل استجابات عينة الدراسة،

)18

صياغة التوصيات في ضوء نتائج الدراسة ،ومن ثم اقتراح بعض الدراسات المكملة

وتصنيف المعلومات التي تحويها.

لمجال الدراسة الحالية.
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نتائج الدراسة ومناقشتها
 5.1نتـــائج الســؤال األول ومناقشتهــــــا
 5.2نتــــائج السـؤال الثاني ومناقشتهــــا
 5.3نتـــائج السـؤال الثالث ومناقشتهـــا
 5.4نتــــائج الســؤال الرابع ومناقشتهـــا
 5.5نتائج السؤال الخامس ومناقشتها
 5.6نتائج السؤال السادس ومناقشتها
 5.7ملخص نتائج الدراسة
 5.8توصيــــــــات الدراسة
 5.9مقترحــــــات الدراسة

الفصل الخامس
نتائج الدراسة ومناقشتها
شرع الباحث في هذا الفصل بعرض تفصيلي للنتائج التي تم التوصل إليها من خالل تطبيق أدوات
الدراسة ،ب اإلضافة إلى تفسير ومناقشة ما توصل إليه من نتائج من خالل اإلجابة عن تساؤالت
الدراسة والتحقق من فرضياتها.

 5.1نتائج السؤال األول ومناقشتها وتفسيرها:

ينص السؤال األول من أسئلة الدراسة على " ما معايير مؤشر الجاهزية للتدريس ( )RTTIالتي

سيتم توظيف ملف اإلنجاز اإللكتروني في ضوئها؟"

ولإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بمراجعة األدب التربوي المتعلق بمعايير مؤشر الجاهزية

للتدريس ،وعقد اللقاءات مع السادة المشرفين التربويين القائمين على مشروع التربية العملية المبكرة في
الجامعات الفلسطينية ،ومراجعة المستويات التطورية الثالث للمعايير المشار إليها ،واالطالع على
المعايير المهنية للمعلمين الفلسطينيين الصادرة عن هيئة تطوير مهنة التعليم بو ازرة التربية والتعليم

الفلسطينية ( ،)2010ومن بعدها مؤشر الجاهزية للتعليم الهادف إلى دعم الطلبة المعلمين لتحقيق
المعايير المهنية للمعلمين الجدد في فلسطين ضمن مشروع تحسين واعداد وتأهيل المعلمين (ماهون،
 ،)2010أورد الباحث تفصيالً لمعايير مؤشر الجاهزية للتدريس  RTTIضمن المبحث األول من
اإلطار النظري الخاص بهذه الدراسة .وبالتالي فإن هذا السؤال تمت إجابته في اإلطار النظري

للدراسة ( .ص .)25-24

 5.2نتائج السؤال الثاني ومناقشتها وتفسيرها:
ينص السؤال الثاني من أسئلة الدراسة على " :ما البرنامج التدريبي المقترح لتوظيف ملف اإلنجاز

اإللكتروني في ضوء معايير مؤشر الجاهزية للتدريس RTTI؟"

قام الباحث ببناء برنامج تدريبي لتوظيف ملف اإلنجاز اإللكتروني في ضوء معايير مؤشر الجاهزية

للتدريس  ، RTTIوذلك بعد االطالع على األدب التربوي المتعلق بمجال ملف اإلنجاز اإللكتروني،
وكذلك األدب المتعلق بتنمية التفكير التأملي ،والدراسات التي تناولت بناء برامج تدريبية مثل دراسة

العجرمي ( ،)2011ودراسة صالح الدين ( ،)2010ودراسة التركي ( ،)2011ومن خالل الرجوع إلى
بعض البرامج التدريبية الفلسطينية والعربية والعالمية التي تناولت موضوعات مشابهة لموضوع هذه

الدراسة.
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ٍ
عروض علمية وأنشطة تدريبية أو مواقف تدريبية تهدف إلى التعرف
حيث تم وفقاً لهذا البرنامج إعداد
على معايير مؤشر الجاهزية للتدريس ،والتعرف على ملف اإلنجاز اإللكتروني وكذلك كيفية التعامل

مع برنامج  MS-OneNoteالذي يوظف كبيئة الكترونية لبناء ملف اإلنجاز اإللكتروني ،وقد تمت

اإلشارة إلى البرنامج التدريبي بكافة تفاصيله في الفصل الرابع ( ص )108-104 :من هذه الدراسة

وفي مالحق الدراسة (ملحق رقم .)6

 5.3نتائج السؤال الثالث ومناقشتها وتفسيرها:
ينص السؤال الثالث من أسئلة الدراسة على " هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات

الطالبات المعلمات عينة الدراسة طبقاً لبطاقة تقويم ملف اإلنجاز اإللكتروني والقيمة المختبرة
(درجة التوافر التي تساوي  %75أو أكثر من الدرجة الكلية للبطاقة )؟"

ولإلجابة عن هذا التساؤل قام الباحث بصياغة الفرض الصفري التالي " ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند ( )α≤ 0.05بين درجات الطالبات المعلمات عينة الدراسة طبقاً لبطاقة تقويم ملف

اإلنجاز اإللكتروني والقيمة المختبرة (درجة التوافر التي تساوي  %75من الدرجة الكلية للبطاقة أو

أكثر)".

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام المتوسط الحسابي والوزن النسبي واختبار "ت" لعينة واحدة

( )One Samples T-Testعلى بطاقة تقويم ملف اإلنجاز اإللكتروني والجدول رقم ( )5.1يوض
ذلك.

جدول ()5.1
نتائج تحليل بطاقة تقويم ملف اإلنجاز اإللكتروني :المتوسطات والوزن النسبي وقيمة "ت" للبعدين
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

 .2توظيف معايير مؤشر الجاهزية للتدريس RTTI

4.19

0.65

83.74

3.85

*0.001

الدرجة الكلية للبطاقة

4.23

0.69

84.53

3.99

*0.001

.1

مكونات ملف اإلنجاز اإللكتروني

*المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≤ 0.05

قيمة  tالجدولية (من طرف واحد) عند درجة حرية ( )32ومستوى معنوية  0.05تساوي .1.694

قيمة  tالجدولية (من طرف واحد) عند درجة حرية ( )32ومستوى معنوية  0.01تساوي .2.449
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قيمة االختبار "ت"

الوزن النسبي ()%

القيمة االحتمالية ().Sig

4.26

0.75

85.26

3.96

*0.001

م

البعـــــــد

يتضح من الجدول ( )5.1ما يلي:
المتوسد ددط الحسد ددابي للدرجد ددة الكليد ددة للبطاقد ددة يسد دداوي  4.23وبد ددذلك فد ددإن المتوسد ددط الحسد ددابي النسد ددبي

( )%84.53وأن قيمدة اختبددار  Tيسداوي  3.99والقيمددة االحتماليدة ( )Sig.تسدداوي  ،0.001وأن قيمددة
"ت" المحسوبة أكبر من قيمة "ت" الجدولية عند مستوى داللة ( )α= 0.01وهذا يددل علدى وجدود فدرق

معنوي بين متوسط تقويم ملف اإلنجاز اإللكتروني والقيمدة المختبدرة  . %75وحيدث أن إشدارة االختبدار
موجبة فإن هذا يعني وجود فروق بين القيمة االفتراضية المختبرة والقيمدة المحسدوبة لبطاقدة تقدويم ملدف
اإلنجاز اإللكتروني ولصال القيمة المحسوبة ،وهو ما يعني تحقيق البرنامج التدريبي األهداف المرجوة

معبدرة دالدة علدى قددرة الطالبدة
منه بتمكين الطالبات المعلمات من إعداد ملف إنجاز إلكتروني بمكونات ّ
المعلمددة علددى التعبيددر عددن نفسددها بكفداءة ،كمددا يعنددي ذلددك أن ملددف اإلنجدداز المعددد يعكددس بصددورة كبيدرة
قدرة الطالبة المعلمة على توظيف معايير مؤشر الجاهزية للتدريس  RTTIفي عملها التدريسي.

ويعــزو الباحــث ذلددك إلددى طبيعددة البرنددامج التدددريبي الددذي اسددتخدمه الباحددث لتمكددين الطالبددات المعلمددات
من توظيف ملف اإلنجاز اإللكتروني في ضوء معايير مؤشر الجاهزية للتددريس  RTTIوالدى التسلسدل

المنطقددي الددذي انطددوى عليدده البرنددامج ،والمحتددوى المتكامددل الددذي قدمدده البرنددامج للطالبددات المعلمددات،
حيث بدأ باستعراض معايير مؤشر الجاهزية للتدريس ،ثم تطرق إلى ملف اإلنجاز اإللكتروني ،ومن ثم

انتقل إلى الشرح المفصل لبرنامج  MS-OneNoteوكيفية توظيفه فدي إعدداد ملدف إنجداز إلكتروندي ،
قدم البرنامج كل ذلك عن طريق عرض المادة العلمية متبوعة بأنشطة تدريبية تقيس مددى اكتسداب
وقد ّ
الطالب لما تم عرضه ،وتنوعت هذه األنشطة ما بين أنشطة فردية وأخرى جماعية.

كمددا سدداهم األسددبوع األخيددر وال ددذي تددم تخصيصدده لمتابعددة أعم ددال الطالبددات المعلمددات وتقددديم التغذي ددة
الراجعة لهن في إتمامهن العمل ،وتذليل العقبات التي تعترض أعمالهن ،حيث تم من خالله مايلي:

 تقددديم عددروض مصددورة  Videoمددن إعددداد الباحددث توض د كيفيددة التعامددل مددع برنددامج MS-
 OneNoteكي يتسنى للطالبات الرجدوع إليهدا فدي أي وقدت .حيدث قددم الباحدث شدرحاً مصدو اًر
للبرنامج المذكور تكون من  6حلقات تم نشرها عبر مجموعة التواصل االجتماعي.

 تنسيق مواعيد عقد الجلسات األسبوعية بعد التشاور مع أفراد المجموعة.

 اإلجابة على استفسارات الطالبات في مجموعة الدراسة وحل المشاكل والعقبات التي تعترضهن
أثناء العمل ال سيما المشكالت البرمجية.

 اإلعالن عن أية تطورات تخص التدريب.
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وفيما يلي بيان لنتائج ُبعدي بطاقة تقويم ملف اإلنجاز اإللكتروني بالتفصيل:
أ -البعد األول " مكونات ملف اإلنجـاز اإللكترونـي " قدد حصدل علدى المرتبدة األولدى حيدث بلدغ
الددوزن النسددبي ( ،)%85.26وأن قيمددة اختبددار  Tيسدداوي  3.96والقيمددة االحتماليددة ()Sig.
تساوي  0.001وهي أقل من مستوى داللة ( )α≥ 0.01وأن قيمدة "ت" المحسدوبة أكبدر مدن
قيم ددة "ت" الجدولي ددة وه ددذا ي دددل عل ددى وج ددود ف ددرق معن ددوي ب ددين متوس ددط تق ددويم مل ددف اإلنج دداز

أن ملفدات اإلنجداز
اإللكتروني والقيمدة المختبدرة  %75ولصدال القيمدة المحسدوبة وهدذا يعندي ّ
التددي أعدددتها الطالبددات المعلمددات كانددت تحقددق معددايير البعددد األول بدرجددة عاليددة تفددوق القيمددة

المختبرة .%75

ويعـــزو الباحـــث ذلـــك إل ددى وع ددي مجموع ددة الد ارس ددة والمامه ددا بالمف دداهيم الرئيس ددية لمل ددف اإلنج دداز
اإللكترون ددي وخطد دوات إع ددداده ومكونات دده األساس ددية الت ددي ترس ددم المالمد د الرئيس ددية لمل ددف اإلنج دداز
اإللكترون ددي ،وكيفي ددة تنظيم دده وترتي ددب محتويات دده وتص ددنيف مقاطع دده المختلف ددة ،والمعرف ددة المس ددبقة

للطالبددات المعلم ددات "مجموع ددة الد ارس ددة" بالمع ددايير الت ددي س دديتم تق ددويمهن وفقد داً له ددا ،كم ددا س دداهمت

المتابع د ددة المس د ددتمرة ألعم د ددال الطالب د ددات المعلم د ددات " مجموع د ددة الد ارس د ددة " م د ددن خ د ددالل التواص د ددل
االجتماعي معهن على إتمام هذا العمل بدرجة تفوق الدرجة االفتراضية.
وتتفــق هــذه النتيجــة مددع د ارسددة القرنددي ( ،)2013ود ارسددة التركددي ( ،) 2011ود ارسددة جرانبيددرج

( )Granberg, 2010التددي تؤكددد علددى أن التدددريب اإللكترونددي يسدداعد علددى إكسدداب مهددا ارت
تصددميم وانت دداج ملددف اإلنج دداز اإللكترونددي سد دواء م ددن الناحيددة المعرفي ددة أو مددن الناحي ددة المهاري ددة

اإلجرائية.

ب-البعــد الثــاني "توظيــف معــايير مؤشــر الجاهزيــة للتــدريس  :" RTTIحصددل هددذا البعددد علددى
ددي البطاق ددة ،حي ددث بل ددغ ال ددوزن النس ددبي ( ،)%83.74وأن قيم ددة
المرتب ددة الثاني ددة ض ددمن ُبع د ّ
اختبددار  Tيسدداوي  3.85والقيمددة االحتماليددة ( )Sig.تسدداوي  0.000وهددي أقددل مددن مسددتوى
داللددة ( )α≥ 0.01وأن قيمددة "ت" المحسددوبة أكبددر مددن قيمددة "ت" الجدوليددة وهددذا يدددل علددى
وجددود فددرق معنددوي بددين متوسددط توظي ددف معددايير مؤشددر الجاهزيددة للتدددريس  RTTIوالقيم ددة

المختب درة  %75ولصددال الدرجددة المحسددوبة فددي هددذا البعددد الخدداص بتوظيددف معددايير مؤشددر
الجاهزية للتدريس ،وهذا يعني قدرة الطالبات المعلمدات علدى إظهدار معدايير مؤشدر الجاهزيدة

للت د دددريس  RTTIف د ددي مل د ددف اإلنج د دداز اإللكترون د ددي بدرج د ددة تف د ددوق درج د ددة التد د دوافر المختبد د درة "
االفتراضية ".
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ويعــزو الباحــث ذلددك إلددى العددروض التدريبيددة التددي قدددمها البرنددامج التدددريبي للطالبددات المعلمددات
والتددي تندداول بالشددرح المفصددل معددايير مؤشددر الجاهزيددة للتدددريس عرض داً مرئي داً باسددتخدام السددبورة
التفاعليددة مددع مددا تددوفره هددذه التقنيددة مددن وسددائط متعددددة مثددل الصددوت والصددورة والحركددة وطريقددة

العددرض المعتمدددة علددى أسددلوب الددتعلم الددذاتي تددارة ،وأسددلوب الددتعلم التعدداوني فددي مجموعددات تددارة

أخددرى ،يضدداف إلددى ذلددك التغذيددة الراجعددة التددي وفرهددا الباحددث للطالبددات المعلمددات حددول كيفيددة

توظيف معايير مؤشر الجاهزيدة للتددريس واظهارهدا مدن خدالل ملدف اإلنجداز اإللكتروندي .ويعتقدد

الباحددث أن إعددالم الطالبددة المعلمددة بمددا هددو مطلددوب منهددا قبددل بدايددة التدددريب ومعرفتهددا بالمعددايير

التي سيتم تقويمهدا وفقداً لهدا ،والمعدايير التدي ُيطلدب منهدا إظهارهدا وتوظيفهدا فدي عملهدا التدريسدي
يسدداعد بشددكل كبيددر علددى إنجدداز الطالبددة المعلمددة للمهددام الموكلددة إليهددا بنجدداح ،وهددو مددا قددام بدده
الباحث بإعالم الطالبات المعلمات "مجموعة الدراسة" بالمعايير التي سيتم تقويمهن بناء عليها.

وتتفق هذه النتيجة مدع مدا توصدلت إليده د ارسدة القرندي ( ،)2013ود ارسدة أبدو مطلدق (،)2012
ود ارسددة صددقر ( )2006مددن أن توظيددف ملددف اإلنجدداز اإللكترونددي يسدداعد الطالبددات المعلمددات
على تحقيق المعايير المهنية وينمي الكفايات المهنية لدى الطالبات المعلمات.

تحليل فقرات بطاقة تقويم ملف اإلنجاز اإللكتروني
بعد أن استعرض الباحث نتائج تحليل بطاقة تقويم ملف اإلنجاز اإللكتروني ككل ،قام بتحليل فقرات

كل ُبعد من ُبعدي بطاقة التقويم ،وذلك للوقوف على مستوى داللة كل فقرة والوزن النسبي لكل فقرة ،ثم
استعرض أعل ى الفقرات من حيث الحصول على الوزن النسبي وأدنى الفقرات مع إعطاء تفسيرات
لألسباب التي يعتقد الباحث أنها أدت إلى ذلك ،ويشير الجدوالن ( )5.2و ( )5.3إلى نتائج تحليل

فقرات بطاقة تقويم ملف اإلنجاز اإللكتروني في بعدها األول والثاني على الترتيب ،على النحو اآلتي:
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جدول ()5.2
نتائج تحليل فقرات بطاقة ملف اإلنجاز اإللكترونيُ :بعد " مكونات ملف اإلنجاز اإللكتروني "
الحسابي

المتوسط

المعياري

االنحراف

النسبي()%

الوزن

االختبار"ت"

().Sig
قيمة

االحتمالية

القيمة

.1

الترتيب

م

الفقـــــــرة
يحتوي ملف اإلنجاز اإللكتروني على البيانات
األساسية للطالبة المعلمة

وتشمل( :االسم رباعي،

الرقم الجامعي ،الهاتف والجوال ،البريد اإللكتروني ،الصف

4.79

0.42

14.36 95.76

*0.001

1

الذي تدرسه ،اسم المدرسة التدريبية ،المقررات التي يدرسها،
الجدول األسبوعي)

.2

يتضمن ملف اإلنجاز اإللكتروني أقساماً يراعى

.3

يتقدم ملف اإلنجاز اإللكتروني قائمة توض

فيها التنظيم والتصنيف

مكوناته ومحتوياته
.4
.5

يتضمن الملف نماذج خطط دراسية يومية متكاملة
األركان
يتضمن ملف اإلنجاز اإللكتروني وثائق توض
طريقة التدريس

.6

يحتوي الملف على نماذج اختبارات وأدوات تقويم
متنوعة مرتبطة بصفوف الدراسة ()4-1

.7

الملف مدعم بوثائق تُظهر أنشطة تفاعلية للطالبة
المعلمة داخل الصف

.8

تظهر الوثائق التي يتضمنها ملف اإلنجاز
توظيف الطالبة المعلمة لوسائل تعليمية متنوعة

.9

يحتوي الملف على وثائق للبيئة الصفية وتنظيمها

4.70

0.53

10.27 93.94

*0.001

3

4.03

1.40

80.61

1.15

0.130

11

4.76

0.61

95.15

9.43

*0.001

2

4.29

1.01

85.81

2.99

*0.003

8

4.41

1.01

88.13

3.67

*0.001

6

4.42

1.06

88.48

3.65

*0.001

5

4.45

1.03

89.09

3.92

*0.001

4

4.21

1.22

84.24

2.18

*0.018

9

 .10يحتوي الملف على نماذج لألنشطة الالصفية
للطالبة المعلمة أثناء فترة التدريب (إذاعة مدرسية،

مناوبة ،رحالت علمية ،رحالت ترفيهية ،مسابقات

4.18

ثقافية ،ندوات ومؤتمرات  ..إلخ)
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1.21

83.64

2.05

*0.024

10

 .11يحتوي الملف على أوراق عمل ومواد إثرائية و
خطط عالجية قامت الطالبة المعلمة بتوظيفها
 .12يتضمن الملف تقارير عن زيارة صفية لزميلة
ورصد مشاهدتها لها
 .13يتضمن الملف وصفاً لمصادر التعلم المستعملة
موضحاً فيه كيفية اختيارها ،توظيفها ،وصيانتها

4.39

0.93

87.88

3.96

*0.001

7

3.64

1.37

-0.48 72.73

0.318

12

3.18

1.13

-2.89 63.64

*0.003

13

*المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≤ 0.05

قيمة  tالجدولية (من طرف واحد) عند درجة حرية ( )32ومستوى معنوية  0.05تساوي .1.694
قيمة  tالجدولية (من طرف واحد) عند درجة حرية ( )32ومستوى معنوية  0.01تساوي .2.449

 أعلى فقرتين في هذا المجال كانتا: الفقرة رقم ( )1والتي نصت على " يحتوي ملف اإلنجاز اإل لكترونـي علـى البيانـات األساسـية

للطالبــة المعلمــة" وتشددمل( :االسددم ربدداعي ،ال درقم الجددامعي ،الهدداتف والج دوال ،البريددد اإللكترونددي ،الصددف

الدذي تدرسدده ،اسددم المدرسددة التدريبيددة ،المقددررات التددي يدرسددها ،الجدددول األسددبوعي)" احتلددت المرتبددة األولددى
بوزن نسبي قدره  ،%95.76كمدا بلغدت قيمدة اختبدار  )14.36( Tوالقيمدة االحتماليدة ()Sig.

تساوي  0.001وهي أقدل مدن مسدتوى داللدة ( ،)α= 0.01وبمدا أن قيمدة "ت" المحسدوبة أكبدر

مددن قيمددة "ت" الجدوليددة فددإن هددذا يدددل علددى وجددود فددرق معنددوي بددين متوسددط هدذه الفقدرة والقيمددة
المختبرة  %75ولصال الوزن النسدبي للفقدرة ،ممدا يددل علدى تدوافر هدذه الفقدرة "المعيدار" ضدمن
مكونات ملفات اإلنجاز اإللكتروني بصورة كبيرة جداً.

وتعتبـــر هددذه نتيجددة منطقيددة ،حيددث يحددرص كددل منددا فددي بدايددة أي عمددل أن يسددجل بياناتدده الشخصددية
والتعليميددة ،وك ددان م ددن الطبيع ددي أن يت دوافر ه ددذا المعي ددار "الفقد درة" بش ددكل عد ٍ
دال ج ددداً ف ددي ملف ددات اإلنج دداز

اإللكترونيد ددة للطالبد ددات المعلمد ددات "مجموعد ددة الد ارسد ددة" ،فهد ددي البياند ددات التد ددي ال تحتد دداج عم د دالً أو جهد ددداً
إلظهارها وانما تتطلب قدرة الطالبة المعلمة على التعبير عن نفسها وكتابة بياناتها وافية.

 الفقــرة رقــم ( )4والتددي نصددت علددى " يتضــمن الملــف نمــاذج خطــط دراســية يوميــة متكاملــة

األركان" احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره  ،%95.15وأن قيمة اختبدار  Tيسداوي 9.43
والقيمددة االحتماليددة ( )Sig.تسدداوي ( )0.001وهددي أقددل مددن مسددتوى داللددة ( )α= 0.01وأن
قيمة "ت" المحسوبة أكبر من قيمة "ت" الجدولية وهذا يدل على وجود فرق معنوي بين متوسط

هذه الفقرة والقيمة المختبرة  %75ولصال الوزن النسبي للفقرة ،مما يدل على تدوافر هدذه الفقدرة

"المعيار" ضمن مكونات ملفات اإلنجاز اإللكتروني بصورة كبيرة جداً.
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ويفســر ذلـــك فهددم الطالبددة المعلمددة لطبيعددة ومكونددات ملددف اإلنجدداز اإللكترونددي ،حيددث تعتبددر الخطددط
الدرسددية " التحضددير اليددومي " مددن أهددم مالم د ومكونددات ملددف اإلنجدداز اإللكترونددي والددورقي علددى حددد
سواء ،وهو المكون األول الذي تفكر الطالبة المعلمة في إب ارزه في ملفها اإللكتروندي ،وهدو كدذلك المعلدم

األبدرز لعملهدا خددالل فتدرة التدددريب الميدداني والدذي تحددرص علدى تقديمدده للتقدويم مدن قبددل مدديرة المدرسددة

المتعاونة أو المشرف التربدوي .لدذا فدإن حصدوله علدى المرتبدة الثانيدة مدن ضدمن مكوندات ملدف اإلنجداز

اإللكتروني األكثر ظهو اًر وتواف اًر في ملفات الطالبات المعلمات يعتبر أم اًر منطقياً يعكس حرص الطالبة

المعلمة على إظهار قدراتها في إعداد الخطط اليومية.
 -أدنى فقرتين في هذا المجال كانتا:

 الفقرة رقم ( )12والتي نصت علدى " يتضمن الملـف تقـارير عـن زيـارة صـفية لزميلـة ورصـد

مشاهدتها لها" احتلت المرتبة الثانية عشرة بوزن نسبي قدره  ،%72.73وكانت قيمة اختبار T

يسد دداوي  -0.48والقيمد ددة االحتماليد ددة ( )Sig.تسد دداوي  0.318وهد ددي أكبد ددر مد ددن مسد ددتوى داللد ددة
( ،)α≥0.05كمددا كانددت القيمددة المطلقددة "ت" المحسددوبة أقددل مددن قيمددة "ت" الجدوليددة وهددذا يدددل
علددى عدددم وجددود فددرق معنددوي بددين متوسددط هددذه الفقدرة والقيمددة المختبدرة  . %75وهددذا يعنددي أن
هذا المعيار "الفقرة" توافرت بدرجة متوسطة في ملفات اإلنجاز اإللكترونية للطالبات المعلمات.

دبن بعدد المهدارات
ويمكن تفسير ذلك بأن الطالبات المعلمات
يمارسن التدريب العملي المبكدر ،ولدم يكتس ّ
ّ
تمكنهن من مالحظة أداء الزميلة أو تقويمها ،كون الطالبات المعلمدات لدم يدرس ّدن بعدد كافدة المدواد
التي
ّ
التربوية التي تؤهلهن لشغل العمل التدريسي بكافة مجاالته .وبسؤال الطالبات المعلمات عن السبب فدي

ضعف وجود هذا العنصر في ملفاتهن كانت المبررات التي ساقوها تتمثل في:

تؤهلهن لتقويم الزميلة أو لرصد مشاهدتها لها.
 -1عدم امتالك المعرفة الكافية التي
ّ
 -2عدم وجود زميلة معاونة "من زميالت التدريب" لدى بعض المتدربات في الصف الدراسي.
 -3الخج ددل م ددن دخ ددول الص ددفوف عل ددى المعلم ددات المتعاون ددات الع ددامالت ف ددي المدرس ددة لتس ددجيل
مشاهداتهن.
ّ

 الفقـــرة رقـــم ( )13والتددي نصددت علددى " يتضـــمن الملـــف وصـــفاً لمصـــادر الـــتعلم المســـتعملة
موضحاً فيـه كيفيـة اختيارهـا ،توظيفهـا ،وصـيانتها " احتلدت المرتبدة الثالثدة عشدر بدوزن نسدبي

ق دددره ( ،)%63.64وأن قيم ددة اختب ددار  Tيس دداوي ) (-2.89والقيم ددة االحتمالي ددة ( )Sig.تس دداوي
) (0.003وهددي أقددل مددن مسددتوى داللددة ( )α= 0.01وأن القيمددة المطلقددة "ت" المحسددوبة أكبددر
مددن قيم ددة "ت" الجدولي ددة وه ددذا ي دددل عل ددى وج ددود ف ددرق معن ددوي ب ددين متوس ددط ه ددذه الفقددرة والقيم ددة
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المختبدرة  ، %75وبالتددالي فددإن ذلددك يعنددي أن ت دوافر هددذه الفق درة " المعيددار " فددي ملددف اإلنجدداز
اإللكتروني للطالبة المعلمة كان ضعيفاً وأقل من القيمة االفتراضية المختبرة.

ويرجع الباحث ذلدك إلدى اكتفداء الطالبدات المعلمدات "مجموعدة الد ارسدة" بتضدمين وثدائق تثبدت تدوظيفهن
للمص ددادر التعليمي ددة المتنوع ددة ع ددن طري ددق إدراج الص ددور أو الع ددروض المص ددورة "في ددديو" ،دون وص ددف

ألسباب اختيدار المصددر التعليمدي أو كيفيدة توظيفده أو األهدداف التدي يحققهدا وكيفيدة صديانته .وهدو مدا
يعكدس عدددم قددرتهن علددى التعبيددر عدن كددل مصددر تعليمددي بكتابددة نبدذة مختصدرة توضد األهددداف التددي

يحققها وطريقة توظيفه وكيفية إنتاجه.

جدول ()5.3

نتائج تحليل فقرات بطاقة ملف اإلنجاز اإل لكترونيُ :بعد " توظيف معايير مؤشر الجاهزية للتدريس "
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي()%

قيمة االختبار"ت"

الطالبة المعلمة وفهمها بفلسفة المنهاج

4.48

0.83

89.70

5.06

().Sig

 .1يعكس ملف اإلنجاز اإللكتروني معرفة

القيمة االحتمالية

م

*0.001

الترتيب

الفقرة

4

الفلسطيني وأهدافه العامة
ُ .2يظهر ملف اإلنجاز اإللكتروني درجة معرفة
الطالبة المعلمة وفهمها بأسس التخطيط
ومتطلباته
 .3يعكس ملف اإلنجاز اإللكتروني درجة معرفة
الطالبة المعلمة بالمحتوى الدراسي للمرحلة

الدراسية
ُ .4يظهر ملف اإلنجاز اإللكتروني

معرفة

الطالبة المعلمة بطرائق واستراتيجيات تعلم

4.76

4.39

4.12

0.56

0.93

1.02

95.15

87.88

82.42

*0.001 10.32

3.96

2.08

*0.001

*0.023

1

6

8

الطلبة ،وفق خصائصهم النمائية
ُ .5يظهر ملف اإلنجاز اإللكتروني معرفة
الطالبة المعلمة بأسس القياس والتقويم

4.42

التربوي
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1.03

88.48

3.75

*0.001

5

 .6يعكس محتوى ملف اإلنجاز اإللكتروني
معرفة الطالبة المعلمة بأساسيات اللغة

العربية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ICT
 .7يظهر قدرة الطالبة المعلمة على إعداد خطط
تعليمية واضحة وقابلة للتطبيق
 .8يعكس ملف اإلنجاز اإللكتروني قدرة الطالبة

المعلمة على توظيف المصادر والوسائل

4.30

4.48

4.73

0.73

0.83

0.72

86.06

89.70

94.55

4.36

5.06

7.81

*0.001

*0.001

*0.001

7

3

2

التعليمية في العملية التعليمية
 .9يظهر أدلة على ربط تخصصها بغيره من
التخصصات وبواقع حياة المتعلم
 .10يظهر ملف اإلنجاز اإللكتروني تعاون
الطالبة المعلمة مع ذوي العالقة لتطوير

3.67

3.27

0.85

0.84

73.33

65.45

-0.56

0.289

*0.001 -3.27

10

12

نوعية التعليم
 .11يعكس ملف اإلنجاز اإللكتروني تأمل الطالبة

المعلمة بممارساتها المهنية سعياً لتلبية

احتياجاتها المهنية
 .12يعكس ملف اإلنجاز اإللكتروني ربطاً بين
المادة التي تقوم بتدريسها ومواد أخرى في

4.09

3.52

1.26

0.80

81.82

70.30

1.56

0.065

*0.049 -1.70

9

11

نفس المرحلة التعليمية
*المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≤ 0.05

قيمة  tالجدولية (من طرف واحد) عند درجة حرية ( )32ومستوى معنوية  0.05تساوي .1.694
قيمة  tالجدولية (من طرف واحد) عند درجة حرية ( )32ومستوى معنوية  0.01تساوي .2.449

 أعلى فقرتين في هذا المجال كانتا: الفقد درة رق ددم ( )2والت ددي نص ددت عل ددى " ُيظه ددر مل ددف اإلنج دداز اإللكترون ددي درج ددة معرف ددة الطالب ددة
المعلم د ددة وفهمه د ددا بأس د ددس التخط د دديط ومتطلبات د دده " احتل د ددت المرتب د ددة األول د ددى ب د ددوزن نس د ددبي ق د دددره

) ،)%95.15وأن قيمد د ددة اختبد د ددار  Tيسد د دداوي ( )10.32والقيمد د ددة االحتماليد د ددة ( )Sig.تسد د دداوي
) (0.001وهددي أقددل مددن مسددتوى داللددة ( )α= 0.01وأن القيمددة المطلقددة "ت" المحسددوبة أكبددر
مددن القيمددة "ت" الجدوليددة وهددذا يدددل علددى وجددود فددرق معنددوي بددين متوسددط هددذه الفق درة والقيمددة

المختبرة  %75لصال القيمة المحسوبة ،وهذا يعني توافر هذه الفقرة " المعيدار " بدرجدة كبيدرة
جداً في ملف اإلنجاز اإللكتروني للطالبة المعلمة.
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وقد ظهر هذا المعيار في ملفات اإلنجاز اإللكترونية للطالبة المعلمة مدن خدالل الخطدط الدرسدية
التي تضمنها ملف اإلنجاز اإللكتروني للطالبة المعلمة ،مراعية األسس العلمية فدي إعدداد هدذه الخطدط،

مستوفاة المكونات األساسية للخطة الدرسية.

ويتنـــاغم اح ددتالل ه ددذا المعي ددار للمرتب ددة األول ددى ض ددمن مع ددايير مؤش ددر الجاهزي ددة للت دددريس  RTTIالت ددي
يعكسها ملف اإلنجاز اإللكتروني للطالبدة المعلمدة مدع احدتالل المعيدار رقدم ( )4فدي البعدد األول لبطاقدة

تقويم ملف اإلنجاز اإللكتروني والذي ينص على " يتضمن الملدف نمداذج خطدط د ارسدية يوميدة متكاملدة

األركان" للمرتبة الثانية كثاني أعلى الفقرات من حيث الوزن النسبي ،حيدث يددلل ذلدك علدى فهدم الطالبدة

المعلمددة لطبيعددة ومكونددات ملددف اإلنجدداز اإللكترونددي وقدددرتها علددى توظيددف هددذا المعيددار مددن معددايير

مؤشر الجاهزية للتدريس  RTTIفي عملها التدريسي واظهاره من خالل ملف اإلنجاز اإللكتروندي الدذي
أعدتدده ،حي ددث تعتب ددر الخطددط الدرس ددية " التحض ددير اليددومي " م ددن أه ددم مالم د ومكون ددات مل ددف اإلنج دداز

للطالبة المعلمة الذي تحرص الطالبة المعلمة على إب ارزه في ملفها اإللكتروني ،وهو كذلك أبرز أعمالهدا
والذي تحرص على أن تظهر من خالله قدراتها كمعلمة قادرة على القيدام بددورها التدريسدي علدى أفضدل

وجه.
 الفقرة رقم ( )8والتي نصت على " يعكس ملف اإلنجاز اإللكتروني قدرة الطالبدة المعلمدة علدى
توظيف المصادر والوسائل التعليمية في العملية التعليميدة " احتلدت المرتبدة الثانيدة بدوزن نسدبي

قدددره ( ،)%94.55حي ددث كانددت قيم ددة اختب ددار  Tتسدداوي ( )7.81والقيم ددة االحتمالي ددة ()Sig.
تساوي ) (0.001وهي أقل من مستوى داللة ( )α= 0.01وأن قيمدة "ت" المحسدوبة أكبدر مدن
قيمدة "ت" الجدوليدة وهدذا يددل علدى وجدود فدرق معندوي بدين متوسدط هدذه الفقدرة والقيمدة المختبدرة

 %75لصال القيمة المحسوبة وهو ما يعني توافر هذه الفقرة " المعيار " بدرجة كبيرة جداً فدي

ملف اإلنجاز اإللكتروني للطالبة المعلمة.

ويظهر تـوافر هـذا المعيـار فدي ملفدات اإلنجداز اإللكترونيدة للطالبدة المعلمدة مدن خدالل تخطديط
الطالبة المعلمة لتوظيف المصادر التعلمية والوسائل التعليمية بشكل منظم ،ومبادرتهدا إلدى إنتداج

المص ددادر والوس ددائل التعليمي ددة واشد دراك الطلب ددة ف ددي إنتاجه ددا م ددن خام ددات البيئ ددة ،واختي ددار الوق ددت
والمكددان المناس ددب لتوظي ددف الوسدديلة التعليمي ددة ،ويمك ددن االسددتدالل عل ددى ذل ددك فددي مل ددف الطالب ددة

المعلم ددة االلكترون ددي م ددن خ ددالل الخط ددة اليومي ددة وتقري ددر المش دداهدة الص ددفية والع ددروض المص ددورة
ألنشطة الطالبة المعلمة داخل غرفة الصف ،وفي مقطدع الوسدائل التعليميدة ضدمن ملدف اإلنجداز

المعد.
اإللكتروني
ّ
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ويفسر الباحث احتالل هذا المعيار "الفقرة" للمرتبة الثانية كثاني أعلى الفقدرات مدن حيدث الدوزن
النسددبي إلددى اهتمددام الطالبددة المعلمددة بتوظيددف الوسددائل التعليميددة خددالل أدائهددا التدريسددي ال سدديما
وأنها معلمة للمرحلة األساسية الدنيا ،ونتيجة للمادة العلمية التدي تضدمنها البرندامج التددريبي التدي

استعرضت معايير مؤشر الجاهزية للتدريس .ونتيجة للجلسات التدريبية التي تم التأكيد فيها على

توظيددف كافددة معددايير مؤشددر الجاهزيددة للتدددريس مددن خددالل العمددل التدريسددي واظهارهددا عبددر ملددف

اإلنجدداز اإللكترونددي للطالبددة المعلمددة ،ونتيج دةً للمتابعددة والتواصددل الدددائمين مددع مجموعددة الد ارسددة
والذي ذلّل كافة العقبات أمامهن إلتمام العمل بكفاءة.

أما أدنى فقرتين في هذا المجال فكانتا:
 الفقــرة رقــم ( )12والتدي نصددت علددى " يعكددس ملدف اإلنجدداز اإللكترونددي ربطداً بددين المددادة التددي
تقددوم بتدريسددها وم دواد أخددرى فددي نفددس المرحلددة التعليميددة " احتلددت المرتبددة الحاديددة عشددر بددوزن

نس ددبي ق دددره ( ،)%70.30وأن قيم ددة اختب ددار  Tيس دداوي ( )-1.70والقيم ددة االحتمالي ددة ()Sig.
تساوي ( )0.049وهي أقل من مستوى داللة ( )α= 0.01وأن قيمدة "ت" المحسدوبة أكبدر مدن

قيمدة "ت" الجدوليدة وهدذا يددل علدى وجدود فدرق معندوي بدين متوسدط هدذه الفقدرة والقيمدة المختبدرة

 ، %75إال أن الفرق في درجة تدوافر هدذه الفقدرة " المعيدار " لدم يكدن كبيد اًر ،حيدث كاندت درجدة
توافرها متوسطة في ملف اإلنجاز اإللكتروني للطالبة المعلمة.

ددي بطاقدة
ويرى الباحث أن هذا المعيار وان حقق أدنى متوسط نسبي ضمن فقرات البعدد الثداني مدن بع ّ
دات معلم ٍ
تقدويم ملدف اإلنجداز اإللكتروندي ،إال أندده يحقدق متوسدط معقدول ومقبدول مددن طالب ٍ
دات فدي السددنة

الثالثددة مددن د ارسددتهن الجامعيددة ،وقبددل الموعددد الفعلددي للتدددريب العملددي المعمددول بدده فددي كافددة الجامعددات
الفلسطينية ،وقبدل أن تكمدل الطالبدات المعلمدات د ارسدة المقدررات الالزمدة إلكسدابهن هدذه المهدارة وصدقل

معددارفهن ،حيددث أظهددرت ملفددات اإلنجدداز اإللكترونددي قدددرة متوسددطة للطالبددات المعلمددات علددى اسددتخدام

المنهج التكاملي وربط المادة التي تدرسها مع غيرها من المواد في نفس المرحلة الدراسية أو بواقع حيداة
التلميذ ،ويظهر ذلك من خالل:

 التسد ددجيالت المرئيد ددة لد ددألداء التدريسد ددي خد ددالل فت د درة التد دددريب والمرفقد ددة فد ددي ملد ددف اإلنجد ددازاإللكتروني للطالبة المعلمة.

 الخطط اليومية التي تظهر قدرة الطالبة المعلمة على معرفة التقاطعات المعرفية فدي المدوادتدرسها.
الدراسية التي ّ

 المشاهدات الصفية من الزميلة المتعاونة والتي تبرز الربط بين الموضوعات المتنوعة.122

 الفقرة رقـم ( )10والتدي نصدت علدى " يظهدر ملدف اإلنجداز اإللكتروندي تعداون الطالبدة المعلمدة
مد ددع ذوي العالقد ددة لتطد ددوير نوعيد ددة التعلد دديم " احتلد ددت المرتبد ددة الثانيد ددة عشد ددر بد ددوزن نسد ددبي قد دددره

( ،)%65.45وأن قيم د د ددة اختب د د ددار  Tيس د د دداوي ) (-3.27والقيم د د ددة االحتمالي د د ددة ( )Sig.تس د د دداوي
) )0.001وهددي أقددل مددن مسددتوى داللددة ( )α= 0.01وأن القيمددة المطلقددة "ت" المحسددوبة أكبددر
مددن قيم ددة "ت" الجدولي ددة وه ددذا ي دددل عل ددى وج ددود ف ددرق معن ددوي ب ددين متوس ددط ه ددذه الفقددرة والقيم ددة

المختبدرة  ، %75إال أن الدرجددة السددالبة لالختبددار تدددل علددى أن الفددروق كانددت لصددال الدرجددة

االفتراضية المختبرة ،وهو ما يعني أن تدوافر هدذه الفقدرة " المعيدار " كدان متوسدطاً ولديس كبيد اًر،
ولم يحقق الدرجة االفتراضية د.%75

ولتحقيق هذا المعيار ُيطلب من الطالبة المعلمة أن تقوم بالتالي:
 تقدددير العمددل التعدداوني مددع الددزمالء والمشدداركة فددي األعمددال الجماعيددة مددع كافددة العناصددرالبشرية ذات العالقة.

 الحرص على إقامة عالقات إنسانية مع الزميالت. الحرص على إقامة عالقات مع المجتمع المحلي المحيط بالمدرسة لتحقيق رسدالة المدرسدةوأهدافها.

 احت درام خصوصددية المدرسددة وخصوصددية األف دراد الددذين تتعامددل معهددم مددن تالميددذ وزمددالءومشرفين ومدراء وغيرهم.
ويمكن أن يظهر هذا المعيار في ملف اإلنجاز اإللكتروني للطالبة المعلمة من خالل:
 محاضددر االجتماعددات مددع الددزمالء مددن جهددة ،وعناصددر المجتمددع المحلددي مددن جهددة أخددرىتظهر أجندتها التعاون المشترك لتحقيق أهداف ورسالة المدرسة.

 نماذج من تقارير تقويم أداء المعلم الذي يظهر االلتزام المهني. -سجالت أنشطة المدرسة وفعالياتها مع المجتمع المحلي.

وتبددو هدذه النتيجدة منطقيدة ،فدال ينتظدر مدن الطالبددات المعلمدات فدي بدايدة تجدربتهن الحقيقيدة فدي ميدددان

يكن على مستوى عال من التواصل والتعاون مع ذوي العالقة في العملية التعليمية ،وان ك ّدن
التعليم أن ّ
عهدهن بالعمل التدريسي.
حققن مستوى معقول أيضاً في تحقيق هذا المعيار استناداً إلى حداثة
قد
ّ
ّ
ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى:

 قصر فترة التدريب الميداني واقتصارها على يوم في األسبوع ،وهي المدة غير الكافية لبناءالعالقات اإلنسانية أو استمرار التواصل مع العناصر البشرية في المدرسة.
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 عدددم امددتالك بعددض الطالبددات المعلمددات للمهددارات الكافيددة التددي تددؤهلهن للتواصددل مددع ذويالعالقة.

 5.4نتائج السؤال الرابع ومناقشتها وتفسيرها:

المعد في توظيف
ينص السؤال الرابع من أسئلة الدراسة على " ما مستوى فاعلية البرنامج التدريبي
ّ
ملف اإلنجاز اإللكتروني في ضوء معايير مؤشر الجاهزية للتدريس لدى الطالبات المعلمات عينة

الدراسة بجامعة األزهر  -غزة؟

ولإلجابة عن هذا التساؤل قام الباحث بصياغة الفرض الصفري التالي " ال يحقق البرنامج التدريبي
حجم تأثير( )η2 ≥ 0.14في توظيف ملف اإلنجاز اإللكتروني في ضوء معايير مؤشر الجاهزية
للتدريس لدى الطالبات المعلمات عينة الدراسة بجامعة األزهر-غزة"
والختبار صحة هذا الفرض قام الباحث بحسـاب حجـم األثـر للبرنـامج التـدريبي باسـتخدام معادلـة
مربع إيتا " "η2باستخدام المعادلة

التالية:

 t2مربع قيمة االختبار "ت"

حيث  η2مربع ايتا

ويوض الجدول المرجعي التالي ( )5.4يبين قيمة  η2وحجم تأثيرها:

 dfدرجات الحرية

جدول ()5.4

يوضح الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير η2
حجم التأثير

األداة المستخدمة

صغيرة

η2

متوسطة

0.01

كبيرة

0.14

0.06

كبيرة جدا

0.20

وقد قام الباحث بحساب حجم التأثير بواسطة  ،η2والجدول التالي ( )5.5يوض ذلك
جدول ()5.5

حجم التأثير للدرجة الكلية للبطاقة

قيمة η2

حجم التأثير
كبير جدًا
كبير جداً

البعد

قيمة "ت"

مكونات ملف اإلنجاز اإللكتروني

3.96

0.333

توظيف معايير مؤشر الجاهزية للتدريس RTTi

3.85

0.317

الدرجة الكلية للبطاقة

3.99

0.322
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كبير جداً

يتض من الجدول ( )5.5أن حجم التأثير كبير جداً في كال البعدين والدرجة الكلية لبطاقة تقويم ملف

ا إلنجاز اإللكتروني ،وهو ما يؤكد على أن استخدام البرنامج التدريبي كان له أثر كبير على تمكين
الطالبات المعلمات من إعداد ملف اإلنجاز اإللكتروني بمكوناته األساسية وبما يعكس توظيف الطالبة

المعلمة لمعايير مؤشر الجاهزية للتدريس .RTTI

ويعزو الباحث األثر الكبير للبرنامج التدريبي والذي كشفت عنه المعالجة اإلحصائية إلى مجموعة من
األسباب منها:

 -1تلبية البرنامج التدريبي لبعض االحتياجات لدى الطالبات المعلمات ال سيما فيما
يتعلق بتوظيف التقنية الحديثة في األعمال التدريسية ،وهو ما جعل البرنامج يلقى

إقباالً جيداً من الطالبات المعلمات.

 -2صمم البرنامج التدريبي وروعي فيه توفر السالسة والسهولة عند استخدامه.
 -3صممت األنشطة التدريبية بأساليب متنوعة ومختلفة تتناسب مع االتجاهات
الحديثة في التدريب والتدريس.

 -4أثار البرنامج التدريبي دافعية الطالبات المعلمات وأوجد بينهن منافسة على أن
منهن األفضل وهو ما أدى إلى زيادة إنتاجيتهن.
يكون عمل كل
ّ

 -5قسم المحتوى التدريبي إلى جلسات تدريبية بحيث تشتمل كل جلسة تدريبية على
أهداف وأنشطة تطبيقية ومواد علمية ،وروعي فيه العرض المرئي للمواد العلمية

باستخدام السبورة التفاعلية.

 -6تقديم التغذية الراجعة والمتابعة المستمرة للطالبات المعلمات عن طريق شبكة
التواصل االجتماعي خالل فترة التطبيق.

 -7حرص الطالبات المعلمات على التنمية المهنية وحسن اإلعداد قبل االنخراط
الحقيقي في العمل التدريسي عن طريق مواكبة مستحدثات التقنية المتصلة

بالعملية التعليمية ،إضافة إلى اإللمام بالمعايير المهنية للمعلمين الجدد المرتبطة
مباشرة بمعايير مؤشر الجاهزية للتدريس .RTTI
 -8ممارسة المدرب دوره كميسر وموجه لعملية التدريب ضمن التدريب اإللكتروني.
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وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة القرني ( ،)2013ودراسة التركي ( ،) 2011ودراسة
جرانبيرج ( )Granberg, 2010والتي تؤكد على أن التدريب اإللكتروني يساعد على إكساب مهارات
تصميم وانتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني سواء من الناحية المعرفية أو من الناحية المهارية اإلجرائية.

كما تتفق هذه النتيجة مع مدا توصدلت إليده د ارسدة أبدو مطلدق ( ،)2012ود ارسدة صدقر ( )2006مدن

أن توظيدف ملدف اإلنجدداز اإللكتروندي يسدداعد الطالبدات المعلمدات علددى تحقيدق المعددايير المهنيدة وينمددي

الكفايات المهنية لدى الطالبات المعلمات.

 5.5نتائج السؤال الخامس ومناقشتها وتفسيرها:
ينص السؤال الخامس من أسئلة الدراسة على " هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي

درجات الطالبات المعلمات عينة الدراسة في التطبيق )القبلي – البعدي ) على األبعاد األربعة لمقياس
التفكير التأملي ؟
ولإلجابة عن هذا التساؤل قام الباحث بصياغة الفرض الصفري التالي " ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند ( )α≤ 0.05بين متوسطي درجات الطالبات المعلمات عينة الدراسة في التطبيق

(القبلي – البعدي) على األبعاد األربعة لمقياس التفكير التأملي"

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار "ت" لعينتين مرتبطتين (Paired Samples T-
 )Testوالجدول ( )5.6يوض ذلك.
جدول ()5.6
تحليل مقياس التفكير التأملي :المتوسطات وقيمة "ت" ومستوى الداللة لجميع األبعاد
المتوسط
البعد

الحسابي

االنحراف المعياري

قبلي

بعدي

قبلي

بعدي

الفرق بين
المتوسطين

قيمة "ت"

Sig

الداللة

العمل االعتيادي

2.80

4.09

0.50

0.40

-1.29

-11.91

*0.001

دال

الفهم

3.28

3.77

0.40

0.37

-0.49

-5.48

*0.001

دال

التأمل

3.15

4.14

0.42

0.40

-0.99

-11.48

*0.001

دال

التأمل الناقد

3.32

4.25

0.32

0.31

-0.93

-13.10

*0.001

دال

مقياس التفكير التأملي 3.15

4.06

0.30

0.30

-0.91

-14.06

*0.001

دال

بشكل

المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≤ 0.01
*
عام

قيمة  tالجدولية (من طرف واحد) عند درجة حرية ( )32ومستوى معنوية  0.05تساوي .1.694
قيمة  tالجدولية (من طرف واحد) عند درجة حرية ( )32ومستوى معنوية  0.01تساوي .2.449
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يتبددين مددن الجدددول ( )5.6أن المتوسددط الحسددابي لمقيدداس " التفكيددر التددأملي " بشددكل عددام فددي االختبددار

القبلد ددي يسد دداوي  ،3.15بينمد ددا فد ددي االختبد ددار البعد دددي يسد دداوي  ،4.06وأن قيمد ددة اختبد ددار  Tللفد ددرق بد ددين
المتوس ددطين يس دداوي  -14.06والقيم ددة االحتمالي ددة ( )Sig.تس دداوي ) ،(0.001وأن قيم ددة "ت" المطلق ددة
المحسدوبة أكبددر مددن قيمدة "ت" الجدوليددة عنددد مسدتوى داللددة ( )α ≤ 0.01وهدذا يــدل علــى وجــود فــرق
معنــوي بــين متوســطي االختبــارين القبلــي والبعــدي ،حيددث أن إشددارة االختبدار سددالبة فددإن هددذا يعنددي أن

الفرق بين المتوسطين لصال االختبار البعدي في كل بعد ،ولمقياس التفكير التأملي ككل.
ويعنــي هــذا أن البرنددامج التدددريبي الددذي تددم إعددداده لتنميدة التفكيددر التددأملي لدددى الطالبددات المعلمددات كددان
فعاالً وحقق نتائج إيجابية في هذا الصدد ،ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى مجموعة من األسباب هي:
 -1التركيدز فددي كددل جلسددات التدددريب علددى ربددط ملددف اإلنجدداز اإللكترونددي بالتأمددل الددذاتي ،واعتبددار

التأمل الدذاتي أحدد العناصدر التدي ال يقبدل ملدف اإلنجداز اإللكتروندي بددونها تطبيقداً لدرأي هيلدين
باريدت الخبيدرة فدي ملفددات اإلنجداز اإللكترونيددة والتددي تعتبدر أن ملددف اإلنجداز اإللكترونددي بدددون

التأمل الذاتي واألهداف هو مجرد سيرة ذاتية وهمية.

 -2احتواء البرنامج التدريبي على أنشطة فردية وجماعية تحفز التأمل الذاتي والتفكير التدأملي لددى
الطالبددات المعلمددات ،عددن طريددق عددرض مجموعددة مددن الصددور والمشددكالت والمواقددف والطلددب

منهن التعليق عليها.
 -3ربط التأمدل الدذاتي مدع معدايير مؤشدر الجاهزيدة للتددريس ،حيدث يدنص المعيدار رقدم ( )20علدى
ضددرورة أن يتأمددل الطالددب المعلددم بممارسدداته المهنيددة سددعياً لتلبيددة احتياجاتدده المهنيددة ،وهددو مددا
عكسته ملفات اإلنجاز اإللكترونية للطالبات المعلمات.

 -4المتابعة المستمرة ألعمال الطالبات المعلمات واإلجابة على استفساراتهن وتوجيههن.
 -5طول فترة التدريب والتي امتدت لما يزيد على شهرين.
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تحليل فقرات مقياس التفكير التأملي ُ :بعد العمل االعتيادي
بعد أن استعرض الباحث نتائج تحليل مقياس التفكير التأملي ككل ،قام بتحليل فقرات كل ُبعد من
أبعاد المقياس على حدة ،وذلك للوقوف على مستوى داللة كل فقرة والوزن النسبي لكل فقرة ،ثم
استعرض أعلى الفقرات من حيث الحصول على الوزن النسبي وأدنى الفقرات وهو ما يعني مدى
توافر هذه الفقرة ومدى استجابة الطالبات المعلمات لها ،مع إعطاء تفسيرات لألسباب التي يعتقد

الباحث أنها أدت إلى ذلك ،وتشير الجداول ( )5.7و( )5.8و( )5.9و( )5.10إلى نتائج تحليل
فقرات مقياس التفكير التأملي في أبعاده األربعة ،على النحو اآلتي:
جدول ()5.7

نتائج تحليل فقرات مقياس التفكير التأملي :بعد "العمل االعتيادي"
المتوسط

رقم

الفقرة

الفقرة
3

تدريسي في نهاية الدرس
4

تستهويني القصص الخيالية واأللغاز
التي تحتاج إلى إعمال ا ِلفكر

6

أحب زيارة المتاحف واألماكن التي
تعرض التاريخ والتراث القديم

9

أحبذ األعمال التي تتطلب مني
الرجوع إلى المكتبة كاألبحاث

11

الحسابي
قبلي

أستطلع آراء طالباتي حول طريقة

االنحراف
المعياري

بعدي

قبلي

بعدي

0.72 0.88 4.00 3.44

-0.56

*0.002 -3.04

0.62 0.95 4.15 2.70

-1.45

*0.001 -6.96

دال

0.49 0.67 4.64 3.45

-1.18

*0.001 -8.40

دال

0.96 1.02 3.52 2.03

-1.48

*0.001 -7.00

دال

أهتم بتوثيق ممارساتي التدريسية
لالستفادة منها فيما بعد في تقويم 0.51 1.13 4.50 2.13

-2.38

1.03 1.16 3.52 2.97

-0.55

أشعر بالملل من مناقشة المستقبل
والمشكالت الحياتية

21

المتوسطين

"ت"

Sig

الداللة

دال

أدائي المهني
16

الفرق بين

قيمة

-

*0.001

دال

*0.040 -1.81

دال

10.23

أرى أنه من المهم توظيف األشكال

والرسومات التوضيحية في العملية 0.81 0.94 4.30 2.85

التدريسية

-1.45

*المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≤ 0.05

قيمة  tالجدولية (من طرف واحد) عند درجة حرية ( )32ومستوى معنوية  0.05تساوي .1.694
قيمة  tالجدولية (من طرف واحد) عند درجة حرية ( )32ومستوى معنوية  0.01تساوي .2.449
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*0.001 -6.96

دال

يتبين من الجدول ( )5.7أن الفرق بين المتوسط الحسابي في االختبارين القبلي و البعدي لبعد العمل

االعتيادي داالً إحصائياً ولصال االختبار البعدي لجميع فقرات البعد.

واحتلت الفقرة رقم ( )11والتي نصت على " أهتم بتوثيق ممارساتي التدريسـية لالسـتفادة منهـا فيمـا
بعـــد فـــي تقـــويم أدائـــي المهنـــي " المرتب ددة األول ددى حي ددث بلغ ددت قيم ددة اختب ددار  )-10.23( Tوالقيم ددة

االحتمالية ( )Sig.تساوي ) (0.001وهي أقل من مستوى داللة ( )α= 0.01وأن القيمدة المطلقدة "ت"

المحسددوبة أكبددر مددن القيمددة "ت" الجدوليددة وهددذا يدددل علددى وجددود فددرق معنددوي بددين متوسددطي التطبيقددين
القبلي والبعدي وتشير إشارة اختبار "ت" السالبة إلى أن النتائج لصال التطبيق البعدي.

ويعكـــس احـــتالل هـــذه الفقـــرة المرتبددة األولددى أثددر البرنددامج التدددريبي علددى تطددوير مسددتويات ومهددارات

التفكيددر التددأملي لدددى مجموعددة الد ارسددة ال سدديما فيمددا يتعلددق بتوثيددق الممارسددات التدريسددية ،وهددي الفك درة
التي يقوم عليها إعداد ملف اإلنجاز اإللكتروني والذي يقوم على توثيق الخبرات والممارسدات وتجميعهدا

في مكدان واحدد بحيدث يمكدن اسدتخدامها والرجدوع إليهدا فيمدا بعدد مدن قبدل الطالبدة المعلمدة نفسدها أو مدن

قبل اآلخرين.

بينما احتلت الفقرة رقم ( )16والتي نصت على " أشعر بالملل من مناقشة المستقبل والمشكالت

البعد ،حيث بلغت قيمة اختبار  )-1.81( Tوالقيمة االحتمالية ()Sig.
الحياتية" المرتبة األخيرة وفقاً لهذا ُ
تساوي ) (0.040وهي أقل من مستوى داللة ( )α= 0.05وأن القيمة المطلقة "ت" المحسوبة أكبر من
ال قيمة "ت" الجدولية وهذا يدل على وجود فرق معنوي بين متوسطي التطبيقين القبلي والبعدي وبما أن
إشارة اختبار  Tسالبة فهذا يعني أن النتائج لصال التطبيق البعدي.

ويرجع احتالل هذه الفقرة للمرتبة األخيرة من حيث الفروق بين التطبيقين إلى أنها عبارة عامة تعكس بعداً
شخصياً للطالبة المعلمة غير مرتبط بالمواقف التدريسية والتي تأثرت أكثر بالبرنامج التدريبي.
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جدول ()5.8

نتائج تحليل فقرات مقياس التفكير التأملي ُ :بعد الفهم
المتوسط

الحسابي

الفقرة

قبلي
2

المعياري

قبلي

بعدي

بعدي

المتوسطين

"ت"

Sig

الداللة

أضع في حساباتي مستويات
طالباتي النمائية عندما أخطط
لعملية التدريس

7

االنحراف

الفرق بين

قيمة

3.67

0.69

4.52

0.57

-0.85

-5.01

*0.001

دال

أركز في مناقشاتي الصفية مع
التالميذ على االختالفات بين

3.34

0.75

4.13

0.79

-0.78

-4.88

*0.001

دال

األشياء أكثر من االتفاقات.
 10أشجع التالميذ على تبادل النقاش
مع بعضهم البعض أثناء الدرس
وأسعى لدمجهم في حوارات فكرية

2.56

0.98

3.16

1.11

-0.59

-2.77

*0.005

دال

 17أمن طالباتي الفرصة الستكشاف
حلول للمشكالت التي تعترضهن

3.45

0.79

4.27

0.67

-0.82

-4.38

*0.001

دال

أثناء التدريس
 19أميل إلى استخدام األسئلة مفتوحة
النهاية في تقييم تلميذاتي
 23أهتم بالحصول على تغذية راجعة
من تلميذاتي حول أدائي التدريسي
 24أقضي وقتاً في التفكير في الوسيلة

التعليمية األكثر مناسبة لموضوع

الدرس
طالباتي
 28أمن
أنفسهن

الفرصة

لتقييم

2.58

2.52

1.12

0.97

0.06

0.24

0.405

3.65

4.13

0.66

0.72

-0.48

-2.47

*0.010

3.79

3.13

0.70

4.18

0.87

3.19

0.68

1.03

-0.39

-0.06

-1.89

-0.24

*0.034

0.405

غير
دال
دال

دال
غير
دال

*المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≤ 0.05

قيمة  tالجدولية (من طرف واحد) عند درجة حرية ( )32ومستوى معنوية  0.05تساوي .1.694
قيمة  tالجدولية (من طرف واحد) عند درجة حرية ( )32ومستوى معنوية  0.01تساوي .2.449

يتبين من الجدول ( )5.8أن الفرق بين المتوسط الحسابي في االختبارين القبلي و البعدي لبعد الفهم داالً

إحصائياً ولصال االختبار البعدي لجميع فقرات البعد عدا الفقرتين:
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أميل إلى استخدام األسئلة مفتوحة النهاية في تقييم تلميذاتي



أمن طالباتي الفرصة لتقييم أنفسهن

ويعزو الباحث عدم داللة الفرق بين المتوسطين الحسابيين للفقرتين المشار إليهما إلى صغر سن التالميذ
الذين يصعب معهم توجيه األسئلة مفتوحة النهاية للتقييم ،وعدم مناسبتها لهذه الفئة من التالميذ .إضافة
إلى عدم قدرة التالميذ في المرحلة األساسية الدنيا على تقييم أنفسهن .وهو ما يجعل من المنطقي عدم

وجود فروق بين التطبيقين القبلي والبعدي لهاتين الفقرتين.

وفيما يتعلق بأعلى الفقرات ،فقد حصلت الفقرة رقم ( )2والتي نصت على "أضع في حساباتي
مستويات طالباتي النمائية عندما أخطط لعملية التدريس" على المرتبة األولى ضمن فقرات هذا البعد،

حيث بلغت قيمة اختبار  )-5.01( Tوالقيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ) (0.001وهي أقل من

مستوى داللة ( )α= 0.01وأن القيمة المطلقة "ت" المحسوبة أكبر من القيمة "ت" الجدولية وهذا يدل

على وجود فرق معنوي بين متوسطي التطبيقين القبلي والبعدي وتدل إشارة اختبار  Tالسالبة على أن

النتائج لصال التطبيق البعدي ،مما يعكس أثر البرنامج التدريبي على إحداث تغيير في استجابة
الطالبات المعلمات على هذه الفقرة.
ويعزو الباحث هذا التغيير إلى البرنامج التدريبي الذي تم في ضوئه توظيف ملف اإلنجاز اإللكتروني
في ضوء معايير مؤشر الجاهزية للتدريس ،والتي تتضمن بدورها مراعاة الخصائص النمائية للتالميذ
ووضع ذلك في الحسبان عند التخطيط لعملية التدريس ،إضافة إلى ضرورة التأمل في العمل عند

التخطيط له وهي إحدى مراحل التأمل الذاتي.

بينما حصلت الفقرة ( )10والتي نصت على " أميل إلى استخدام األسئلة مفتوحة النهاية في تقييم
تلميذاتي " على المرتبة األخيرة ضمن فقرات هذا البعد ،حيث بلغت قيمة اختبار  )0.24( Tوالقيمة

االحتمالية ( )Sig.تساوي ) (0.405وهي أكبر من مستوى داللة ( )α= 0.05وأن القيمة المطلقة
"ت" المحسوبة أصغر من ال قيمة "ت" الجدولية وهذا يدل على عدم وجود فرق معنوي بين متوسطي
التطبيقين القبلي والبعدي .ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى طبيعة المواد الدراسية والمستوى النمائي

لطالبات المرحلة األساسية الدنيا والتي قد يتعذر معها توجيه األسئلة مفتوحة النهاية كأسئلة تقييمية.
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جدول ()5.9
نتائج تحليل فقرات مقياس التفكير التأمليُ :بعد التأمل
الفقرة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

قبلي

بعدي

قبلي

بعدي

الفرق بين
المتوسطين

قيمة
"ت"

Sig

الداللة

 12عادة أفكر في أعمالي ألرى ما إذا

تحسنت عما كنت عليه في

3.27

4.45

0.80

0.56

-1.18

-6.69

*0.001

دال

الماضي

 14أقارن بين أدائي اآلن وأدائي في
الماضي لتقييم ذاتي

3.79

4.64

0.48

0.49

-0.85

-8.62

*0.001

دال

 15أحتاج إلى النظر أكثر من مرة

إلى الموقف قبل إصدار الحكم

3.21

4.21

0.74

0.70

-1.00

-5.57

*0.001

دال

عليه
 18تشدني المسابقات التي تسعى إلى
اكتشاف الفروقات بين الصور

2.79

4.45

0.96

0.67

-1.67

-9.11

*0.001

دال

واألشكال
 26أعمل على التأكد من الصحة
العلمية للمعلومات التي أتلقاها قبل

تداولها

3.18

4.42

0.73

0.56

-1.24

-7.91

*0.001

دال

 27أسعى إلى تعلم أشياء جديدة حتى
ولو لم تكن في مجال تخصصي

أو عملي
29

أفكر أحياناً في أمور غير سارة
حصلت لي في الماضي

3.30

2.48

4.33

2.45

0.88

1.03

0.69

1.25

-1.03

0.03

-5.51

0.11

*0.001

0.458

دال

غير دال

*المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≤ 0.05

قيمة  tالجدولية (من طرف واحد) عند درجة حرية ( )32ومستوى معنوية  0.05تساوي .1.694
قيمة  tالجدولية (من طرف واحد) عند درجة حرية ( )32ومستوى معنوية  0.01تساوي .2.449

يتبين من الجدول ( )5.9أن الفرق بين المتوسط الحسابي في االختبارين القبلي و البعدي لبعد التأمل
داالً إحصائياً ولصال االختبار البعدي لجميع فقرات البعد عدا الفقرة:
أفكر أحياناً في أمور غير سارة حصلت لي في الماضي.132

وبدالنظر إلددى فقدرات هددذا البعددد ،نجددد أن الفقــرة رقــم ( )18والتددي نصددت علددى " تشدددني المسددابقات التددي
تسددعى إلددى اكتشدداف الفروقددات بددين الصددور واألشددكال" حصددلت علددى المرتبددة األولددى ضددمن فق درات هددذا

البعددد ،حيددث بلغددت قيمددة اختبددار  )-9.11( Tوالقيمددة االحتماليددة ( )Sig.تسدداوي ) (0.001وهددي أقددل
من مسدتوى داللدة ( )α= 0.01وأن القيمدة المطلقدة "ت" المحسدوبة أكبدر مدن القيمدة "ت" الجدوليدة وهدذا
يدل على وجود فرق معنوي بين متوسطي التطبيقين القبلدي والبعددي وتددل إشدارة اختبدار  Tالسدالبة إلدى

أن النتائج لصال التطبيق البعدي.

وتشــير هــذه النتيجــة إلددى أثددر البرنددامج التدددريبي الددذي شددجع الطالبددات المعلمددات علددى االهتمددام أكثددر
بالبحث عن االختالفات والتأمل في المواقدف واألشدكال إلظهدار مدواطن االتفداق واالخدتالف بينهدا ،وهدو

من صميم اهتمامات التفكير التأملي والذي من ضمن مهاراته الكشف عن االختالفات والفروقات.

في حين احتلت الفقرة رقم ( )29والتي نصت على " أفكر أحياناً في أمدور غيدر سدارة حصدلت لدي فدي

الماضد ددي" المرتبد ددة األخي د درة ضد ددمن فق د درات هد ددذا البعدددد ،حيد ددث بلغ د دت قيمد ددة اختبد ددار  )0.11( Tوالقيمد ددة
االحتماليددة ( )Sig.تسدداوي ) (0.458وهددي أكبددر مددن مسددتوى داللددة ( )α= 0.05وأن القيمددة المطلقددة
"ت" المحسددوبة أصددغر مددن القيمددة "ت" الجدوليددة وهددذا يدددل علددى عدددم وجددود فددرق معنددوي بددين متوسددطي
التطبيقين القبلي والبعدي .ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى ارتباط هذه الفقرة بالجاندب الشخصدي للطالبدة

المعلمة أكثر من الجوانب المعرفية والمهنية ،وهو ما يجعدل تدأثير البدرامج التدريبيدة لديس كبيد اًر عليهدا إذ
تحتاج إلى وقت أكبر لتغييرها أو التأثير عليها.
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جدول ()5.10
نتائج تحليل فقرات مقياس التفكير التأمليُ :بعد التأمل الناقد
المتوسط

الفقرة

الحسابي
قبلي

1

بعدي

االنحراف المعياري
قبلي

بعدي

الفرق بين

المتوسطين

قيمة "ت"

Sig

الداللة

أبحث عن طرق خاصة بي ألداء

األعمال غير تلك التي ينتهجها

3.91

4.58

0.58

0.50

-0.67

-4.69

*0.001

دال

اآلخرون
5

أفكر دائماً في سلوكي ومشاعري

8

أفكر في دوافع ومبررات تصرفات

تجاه اآلخرين

اآلخرين نحوي
 13أهتم بآراء اآلخرين في أدائي وأقوم
بتطوير نفسي وأدائي تبعاً لها
أقيم ممارساتي
 20من الضروري أن ّ
التدريسية عقب كل لقاء تدريسي

3.09

4.18

0.84

0.64

-1.09

-5.70

*0.001

دال

2.82

3.64

0.81

1.06

-0.82

-3.25

*0.001

دال

3.64

4.79

0.70

0.42

-1.15

-8.32

*0.001

دال

2.45

3.94

0.79

0.97

-1.48

-6.22

*0.001

دال

 22في كثير من األحيان أعيد تقييم
نفسي في أشياء قمت بها في

3.34

4.22

0.87

0.55

-0.88

-5.68

*0.001

دال

الماضي
 25أعتقد أنني بحاجة إلى المزيد من
التطور ألكون معلمة ناجحة

3.67

4.24

0.89

0.66

-0.58

-3.67

*0.001

دال

 30أستفسر عن الطريقة التي يؤدي
بها زمالئي أعمالهم ثم أفكر في
طريقة أفضل ألداء نفس األعمال

3.67

4.42

0.74

0.56

-0.76

-4.22

*0.001

دال

*المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≤ 0.05

قيمة  tالجدولية (من طرف واحد) عند درجة حرية ( )32ومستوى معنوية  0.05تساوي .1.694
قيمة  tالجدولية (من طرف واحد) عند درجة حرية ( )32ومستوى معنوية  0.01تساوي .2.449

يتبين من الجدول ( )5.10أن الفرق بين المتوسط الحسابي في االختبارين القبلي و البعدي لبعد التأمل
الناقد داالً إحصائياً ولصال االختبار البعدي لجميع فقرات البعد.
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حيث حصلت الفقرة رقم ( )13والتي نصت على " أهتم بآراء اآلخرين في أدائي وأقوم بتطوير نفسي

وأدائي تبعاً لها" على المرتبة األولى ضمن فقرات هذا البعد ،حيث بلغت قيمة اختبار  )-8.32( Tوالقيمة

االحتمالية ( )Sig.تساوي ) (0.001وهي أقل من مستوى داللة ( )α= 0.01وأن القيمة المطلقة "ت"

المحسوبة أكبر من القيمة "ت" الجدولية وهذا يدل على وجود فرق معنوي بين متوسطي التطبيقين القبلي

والبعدي وتدل إشارة اختبار  Tالسالبة على أن النتائج لصال التطبيق البعدي.
ويعكس ذلك نجاح البرنامج التدريبي في تحسين وتنمية قدرات الطالبات المعلمات على التأمل الناقد
واالهتمام بآراء ذوي العالقة .وهذه النتيجة تؤكد على المعيار رقم ( )20من معايير مؤشر الجاهزية
للتدريس  RTTIوالذي يؤكد على ضرورة أن "يتأمل المعلم في ممارساته المهنية سعياً لتلبية احتياجاته
المهنية" ،والمعيار رقم ( )21والذي يؤكد على أن "يلتزم المعلم بالتعاون والتواصل مع ذوي العالقة من

أجل تطوير نوعية التعليم".

ورغم حصول الفقرة رقم ( )8والتي نصت على " أفكر في دوافع ومبررات تصرفات اآلخرين نحوي" على
المرتبة األخيرة ضمن فقرات هذا البعد ،إال أنها جاءت دالة إحصائياً وتعبر عن وجود فرق معنوي لصال

التطبيق البعدي لها ،حيث بلغت قيمة اختبار  )-3.25( Tوالقيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي )(0.001
وهي أقل من مستوى داللة ( ،)α= 0.05وكانت قيمة "ت" المحسوبة أكبر من قيمة "ت" الجدولية لها.

 5.6نتائج السؤال السادس ومناقشتها وتفسيرها:
ينص السؤال السادس من أسئلة الدراسة على "ما مستوى فاعلية البرنامج التدريبي المعد في
تنمية التفكير التأملي لدى الطالبات المعلمات عينة الدراسة في جامعة األزهر – غزة ؟"
ولإلجابة عن هذا التساؤل قام الباحث بصياغة الفرضية الصفرية التالية " :ال يحقق البرنامج
التدريبي حجم تأثير ( )η2 ≥ 0.14في تنمية التفكير التأملي لدى الطالبات المعلمات عينة الدراسة في
جامعة األزهر – غزة"

والختبار صحة هذه الفرضية قام الباحث بحساب حجم التأثير للبرنامج التدريبي على مقياس التفكير

التأملي بواسطة مربع إيتا  ،2والجدول التالي ( )5.11يوض ذلك
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جدول ()5.11

يوضح حجم التأثير على مقياس التفكير التأملي
البعد

قيمة "ت"

قيمة 2

حجم التأثير

العمل االعتيادي

11.91

0.816

الفهم

5.48

0.484

كبير جداً

التأمل
التأمل الناقد

مقياس التفكير التأملي

11.48
13.10

14.06

0.805
0.843

0.8610

كبير جداً
كبير جداً
كبير جداً

كبير جداً

يتضح من الجدول ( )5.11أن حجم التأثير كبير جداً لمقياس التفكير التأملي ككل ،ولجميع األبعاد
وهذا يدل على أن البرنامج كان فعاالً بدرجة كبيرة جداً لدى الطالبات المعلمات على تنمية التفكير

التأملي لديهن.

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى:

 -1المشاركة الفاعلة التي أظهرتها الطالبات المعلمات "مجموعة الدراسة" أثناء العمل على مهام
المادة التدريبية ،حيث أظهرن الدافعية والمتعة والتفكير بعمق من خالل التنوع في المشاركة

واالستجابات أثناء الجلسات التدريبية.

 -2تلبية البرنامج التدريبي لبعض االحتياجات التدريبية لدى الطالبات المعلمات ال سيما فيما يتعلق
بتوظيف التقنية الحديثة في األعمال التدريسية.

ي االنتقاء والتأمل ،وارتباط البرنامج التدريبي
 -3قيام فكرة ملف اإلنجاز اإللكتروني على عنصر ّ
بإعداد ملف اإلنجاز اإللكتروني ساهم على زيادة قدرة الطالبات المعلمات على التفكير المتعمق
في أنشطتهن مما انعكس إيجاباً على االستجابة لمقياس التفكير التأملي.

 -4صممت األنشطة التدريبية بأساليب متنوعة ومختلفة تتناسب مع االتجاهات الحديثة في التدريب
والتدريس.

 -5قسم المحتوى التدريبي إلى جلسات تدريبية بحيث تشتمل كل جلسة تدريبية على أهداف وأنشطة
تطبيقية ومواد علمية ،وروعي فيه العرض المرئي للمواد العلمية باستخدام السبورة التفاعلية.

 -6تقديم التغذية الراجعة والمتابعة المستمرة للطالبات المعلمات عن طريق شبكة التواصل االجتماعي
خالل فترة التطبيق.
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واتفقددت هددذه النتددائج مددع نتددائج بعددض الد ارسددات التددي أكدددت فاعليددة برنددامج تدددريبي علددى تنميددة التفكيددر

الت د ددأملي مث د ددل د ارس د ددة الح د ددارون ( ،)2012ود ارس د ددة ع د ددودة هللا ( ،)2011ود ارس د ددة لط د ددف هللا وعطي د ددة
( ،)2009ودراسة كشكو ( ،)2005ودراسة خريسات (.)2005

 5.7ملخص نتائج الدراسة
كشفت الدراسة الحالية والتي هدفت إلى استقصاء فاعلية برنامج تدريبي لتوظيف ملف اإلنجاز اإللكتروني
في ضوء معايير مؤشر الجاهزية للتدريس  RTTIوأثره على تنمية مهارات التفكير التأملي لدى الطلبة

المعلمين في جامعة األزهر – غزة ،عن مجموعة من النتائج يمكن تلخيصها في التالي:

 .1تحقيق البرنامج التدريبي األهداف المرجوة منه بتمكين الطالبات المعلمات من إعداد ملف اإلنجاز

معبرة ودالة على قدرة الطالبة المعلمة على إظهار كفاءتها ،إضافة إلى
اإللكتروني بمكونات ّ
تنظيم الملف بشكل ييسر الوصول إلى محتوياته.

 .2تحقيق البرنامج التدريبي درجة عالية من الفاعلية في تمكين الطالبات المعلمات من توظيف

معايير مؤشر الجاهزية للتدريس  RTTIفي أعمالها واظهار ذلك من خالل ملف اإلنجاز
اإللكتروني الذي قامت بإعداده في إطار هذا البرنامج.

 .3كشفت الدراسة عن وجود أثر كبير للبرنامج التدريبي لتوظيف ملف اإلنجاز اإللكتروني على
مستويات ومهارات التفكير التأملي لدى الطالبات المعلمات مجموعة الدراسة ،حيث أدى تطبيق

البرنامج التدريبي إلى تنمية التفكير التأملي لدى مجموعة الدراسة بشكل كبير للغاية ،فبلغت قيمة

( )2= 0.861وهي قيمة كبيرة جداً تدل على فاعلية كبيرة للبرنامج في تنمية التفكير التأملي
لدى الطالبات المعلمات.

 .4تؤكد ن تائج هذه الدراسة على األثر الكبير لملف اإلنجاز اإللكتروني في تنمية التفكير التأملي،
وتعزز األفكار المتواترة التي تربط بين ملف اإلنجاز اإللكتروني والتفكير التأملي ،ذلك أن ملف

اإلنجاز اإللكتروني يقوم على فكرتي االنتقاء والتأمل ،وهو وفقاً لنتائج هذه الدراسة يعمل على
تنمية التفكير التأملي لدى معديه.
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 5.8توصيات الدراسة:
في ضوء النتائج التي توصلت لها الدراسة ،فإن الباحث يوصي بما يلي:
 )1استخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني كأداة لتقويم أداء الطلبة المعلمين في الجامعات الفلسطينية.

 )2زيادة مدة التدريب العملي في برامج التربية العملية في الجامعات الفلسطينية وتدرجها

بمستويات تطورية يقوم الطلبة المعلمون من خاللها بتطوير كفاءاتهم تدريجياً أثناء تقدمهم في

برنامجهم الدراسي الجامعي لتكون ستة مستويات بدالً من اثنين.

 )3إعادة تصميم برامج إعداد المعلمين بطريقة تدعم الطالب ليحققوا معايير مؤشر الجاهزية
للتدريس ،وهذا يستلزم ضمان ربط المقررات الجامعية بوضوح بمقررات التربية العملية
والتطبيق الميداني.

 )4التأكيد على أهمية التدريب الميداني المتصل لفترة زمنية كافية تسم للطلبة المعلمين بالدخول
في جو المدرسة والبيئة التعليمية وبناء عالقات مع ذوي العالقة في العمل التعليمي إلظهار

كافة إمكانياتهم واكتساب الخبرات الالزمة للعمل.

 )5اعتماد معايير مؤشر الجاهزية للتدريس  RTTIمن قبل برامج إعداد المعلمين في كليات
التربية بالجامعات الفلسطينية كمؤشرات أساسية يجب على الطلبة المعلمين امتالكها وتقويمهم

وفقاً لها.

 )6توظيف البرامج التدريبية المعتمدة على التقنية الحديثة لصقل قدرات وكفايات الطلبة المعلمين
أثناء فترة إعدادهم الجامعية لمواكبة المستجدات المتالحقة في العملية التعليمية.

 )7تدريب المشرفين التربويين القائمين على برامج التربية العملية في الجامعات الفلسطينية على
استخدام أدوات التقويم البديل وفي مقدمتها ملفات اإلنجاز اإللكترونية والتعامل الكفء معها.

 )8تطوير قدرات الطلبة المعلمين وزيادة مهاراتهم في إعداد وانتاج ملفات اإلنجاز اإللكترونية
باستخدام العديد من البرامج.

 )9اعتماد أساليب وطرق حديثة في التقويم البديل ضمن مقررات برامج إعداد المعلمين في
الكليات التربوية الجامعية.

)10

المواءمة بين الجوانب النظرية والعملية في برامج إعداد المعلمين وتهيئة الفرصة للتعريف

)11

تشجيع الطلبة المعلمين على التأمل في أعمالهم والحديث مع مشرفيهم عن نقاط قوتهم

بملفات اإلنجاز اإللكترونية من الناحية النظرية وتصميمها من الناحية العملية.

ونقاط الضعف ونقد الذات.
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 5.9مقترحات الدراسة
تعد الدراسة الحالية أول دراسة تتناول معايير مؤشر الجاهزية للتدريس  – RTTIحسب إطالع الباحث -
وهي كذلك من أوائل الدراسات الفلسطينية التي تتناول ملف اإلنجاز اإللكتروني وعالقته بالتفكير التأملي،

وعلى إثر ذلك فإن الباحث يقترح أن يتم تناول موضوعات ذات صلة بهذه الدراسة مستقبالً ،مثل:
 -1إجراء دراسة تتناول تقويم الكفايات المهنية للطلبة المعلمين في ضوء معايير مؤشر الجاهزية للتدريس
.RTTI
 -2بناء برنامج تدريبي إلكتروني إلكساب المشرفين التربويين مهارات إنتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني
وتقويمه.

 -3دراسة أثر توظيف ملف اإلنجاز اإللكتروني من قبل الطلبة المعلمين على تنمية أنواع أخرى من
التفكير مثل :التفكير اإلبداعي ،التفكير الناقد ،التفكير المتشعب ،وغيرها.

 -4إجراء دراسة إلكساب المعلمين أثناء الخدمة مهارة التقويم باستخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني.
 -5دراسة أثر التقويم باستخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونية على تنمية التحصيل في المواد الدراسية لدى
طلبة المراحل الدراسية األساسية.

 -6دراسة أثر التقويم باستخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونية على إكساب طلبة الصفوف المختلفة المفاهيم
المرتبطة بالمواد الدراسية.

 -7دراسة حول اتجاهات المشرفين التربويين حول استخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني في التقويم.
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قائمة المراجع
أوالً :المراجــــع العربيـــــــة
ثانياً :المراجـــع األجنبيــــة
ثالثاً :المواقع االلكترونية

قائمة المراجع:
أوالً :المراجع العربية
 .1أباحسد ددين ،وداد ( .)2012اسد ددتخدام ملفد ددات اإلنجد دداز اإللكترونيد ددة  E-Portfolioكد ددأداة بديلد ددة
لتقويم التالميذ ذوي صعوبات التعلم ( دراسة تحليلية) .مجلة كلية التربية ،جامعة عين شمس،
282 -244 : )4(36
 .2إبد دراهيم ،عطي ددات ( .)2011أث ددر اس ددتخدام ش ددبكات التفكي ددر البص ددري ف ددي ت دددريس العل ددوم عل ددى
التحص دديل الد ارس ددي وتنمي ددة مه ددارات التفكي ددر الت ددأملي ل دددى طالب ددات الص ددف الثال ددث المتوس ددط
بالمملكة العربية السعودية ،مجلة التربية العلمية141-103 :)1(14 ،

 .3أبددو سددليم ،إيمددان حسددين ( .)2009أثددر تنميددة القدددرة علددى التفكيددر التددأملي عنددد معلمددات اللغددة
العربية في المرحلة األساسية العليا على توظيف الطريقة التكاملية في تعليم مهارات االتصدال،

أطروحة دكتوراه غير منشورة ،كلية الدراسات العليا ،الجامعة األردنية ،عمان ،األردن.

 .4أبددو عمشددة ،خالددد حسددين ( .)2006أهميددة التفكيددر التددأملي وأث دره فددي تعلدديم الطلبددة ،أطروحـــة

عمددان العربيددة للد ارسددات
دكتــوراه غيــر منشــورة ،كليددة العلدوم التربويددة والد ارسددات العليددا ،جامعددة ّ
العليا ،عمان ،األردن.

 .5أب ددو عد دواد ،فري د دال ،والش ددلبي ،إله ددام (  .)2013أث ددر اس ددتراتيجية البورتفولي ددو ف ددي بن دداء المف دداهيم
العلميددة السددليمة وتعددديل المفدداهيم البديلددة لدددى طالبددات الصددف الثالددث األساسددي ،جامعددة اإلمددام

محمد بن سعود ،مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،العدد الثالثون.136-95 :

 .6أبو مطلق ،هناء ( .)2012فاعلية استخدام ملفات اإلنجداز اإللكترونيدة لتنميدة بعدض الكفايدات
التدريسددية لدددى الطالبددات المعلمددات بكليددة التربيددة فددي جامعددة األقصددى بغ دزة ،رســالة ماجســتير

غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة األزهر ،غزة ،فلسطين.
 .7األحم ددد ،نض ددال ،وعثم ددان ،س ددلوى (  .)2006مع ددايير بن دداء الحقيب ددة الوثائقي ددة لتالمي ددذ الص ددف

الثالث المتوسط كمدخل لالختيار الحقيقي بالمرحلة الثانوية .مجلة كلية التربية باإلسـماعيلية،

جامعة قناة السويس.)1(5 ،
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 .8األستاذ ،محمود ( .)2009مستوى القدرة على التفكير التدأملي لددى معلمدي العلدوم فدي المرحلدة

األساس ددية بغد دزة ،مجلـــة جامعـــة األزهـــر بغـــزة ،سلس ددلة العل ددوم اإلنس ددانية : B )1(13 ،2011
1370-1329

 .9إسدماعيل ،إسددماعيل محمدد ( .)2005اتجاهددات طالبددات كليدة التربيددة بجامعددة قطدر نحددو إعددداد
ملف اإلنجاز اإللكتروني  E-Portfolioواستخدامه في التعليم وآرائهن نحوه ،المـؤتمر العلمـي
السنوي العاشر :تكنولوجيا التعليم االلكتروني ومتطلبات الجودة الشاملة ،الجمعيـة المصـرية

لتكنولوجيا التعليم ،كلية التربية ،جامعة عين شمس.67-31 :)15(1 ،
 .10إسماعيل ،الغريب زاهر (  .) 2009التعليم اإللكتروني من التطبيق إلى االحتراف والجـودة،
ط ،1عالم الكتب ،القاهرة ،مصر.
 .11اآلغددا ،إحسددان و عبددد المددنعم ،عبددد هللا ( .)1989التربيــة العمليــة وطــرق التــدريس ،ط،3
الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 .12بدوي ،رمضان ( .)2003استراتيجيات في تعليم وتقويم تعلم الرياضيات ،دار الفكر،عمان.
 .13برك ددات ،زي دداد ( .)2005العالق ددة ب ددين التفكي ددر الت ددأملي والتحص دديل ل دددى عين ددة م ددن الط ددالب
الج ددامعيين وط ددالب الثانوي ددة العام ددة ف ددي ض ددوء بع ددض المتغيد درات الديمغرافي ددة .مجلــــة العلــــوم

التربوية والنفسية ،جامعة البحرين.126-98 :)4(6 ،
 .14البرك دداتي ،نيفدددين ( .)2012تصدددور مقت ددرح لحافظد ددة أعم ددال الكتروني ددة فد ددي مقد ددرري الوسدددائل
التعليميددة وتقني دات التعلدديم فددي ضددوء التطددورات المعاص درة لمتطلبددات مجتمددع المعرفددة ،مـــؤتمر
التعلــيم المســتمر وتحــديات متجمــع المعرفــة ،مجلــة العلــوم التربويــة ،المدينددة المنددورة ،جامعددة

طيبة358 -311 : )6(2 ،
 .15البستاني ،المعلم بطرس ( .)1977محيط المحيط ،مكتبة لبنان ،بيروت.
 .16البعلددي ،إبدراهيم (  .)2006وحدددة مقترحددة فددي الفيزيدداء قائمددة علددى االستقصدداء لتنميددة التفكيددر
التددأملي واالتجدداه نحددو المدادة لدددى طددالب الصددف األول الثددانوي ،مجلــة دراســات فــي المنــاهج
وطرق التدريس ،كلية التربية ،جامعة عين شمس ،العدد 55-14 :111
 .17ال ددبالدي ،فاطم ددة (  .)2013أث ددر اس ددتخدام مل ددف اإلنج دداز اإللكترون ددي  E-Portfolioعل ددى
التحصد دديل الد ارسد ددي واالتجد دداه نحد ددو مد ددادة الد ارسد ددات االجتماعيد ددة لد دددى طالبد ددات الصد ددف األول
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المتوس ددط بالمدين ددة المن ددورة ،دراســـات عربيـــة فـــي التربيـــة وعلـــم الـــنفس):)2( 34 ،(ASEP
.198–155
 .18التركي ،نوف بنت علي (  .)2011برنامج تددريبي إلكتروندي مقتدرح إلكسداب معلمدات العلدوم
مه ددارات تص ددميم وانت دداج مل ددف اإلنج دداز اإللكترون ددي  ،E-Portfolioرســــالة ماجســــتير غيــــر
منشورة ،جامعة الملك عبد العزيز ،المملكة العربية السعودية.
 .19الحد ددارثي ،حصد ددة بند ددت حسد ددن (  .)2011أثد ددر األسد ددئلة السد ددابرة فد ددي تنميد ددة التفكيد ددر التد ددأملي
والتحص دديل الد ارس ددي ف ددي مق ددرر العل ددوم ل دددى طالب ددات الص ددف األول المتوس ددط ف ددي مدين ددة مك ددة

المكرمة .رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم المناهج وطرق التدريس ،كلية التربية ،جامعدة أم
القرى ،المملكة العربية السعودية.
 .20الحدارون ،شدديماء حمدودة (  .)2012برنددامج تدددريبي مقتدرح قددائم علددى مددخل كتابددة السددجالت
التأملية في تنمية مهارات التفكير التأملي والكفايات المهنيدة لددى معلمدي العلدوم .مجلـة التربيـة

العلمية122 -77 : ) 15 ( 3 ،
 .21حبيب ،مجدي (  .)2003تعليم التفكيـر فـي عصـر المعلومـات ،دار الفكدر العربدي ،القداهرة،
جمهورية مصر العربية.
 .22الحسن ،رياض عبد الرحمن ( .)2013ملف المنتجات اإللكتروني  E-Portfolioكأداة لتعلم
وتقيديم مهددارات الحاسددب لدددى طددالب كليددة التربيددة .رســالة التربيــة وعلــم الــنفس ،العدددد (،)40
جامعة الملك سعود ،كلية التربية ،فبراير 106-86 :2013
 .23حس ددن ،س ددعاد ( .)2013برن ددامج ق ددائم عل ددى الت دددريس الت ددأملي لتنمي ددة مه ددارات الت دددريس وف ددق
معايير الجودة وتعديل توجه النظرية التدريسية لدى معلمات اللغة العربية والد ارسدات اإلسدالمية

ما قبل الخدمة بمصر والسعودية ،المجلة الدولية التربوية المتخصصة682-658 : )7(2 ،

 .24حس ددين ،أم ددل محم ددد عب ددد الحل دديم (  .)2013تص ددميم نمط ددين مختلف ددين م ددن ملف ددات اإلنج دداز
االلكترونية لتنميدة بعدض مهدارات الدتعلم الدذاتي لددى طالبدات الصدف األول الثدانوي وتصدوراتهم

نحددو ملددف اإلنجدداز االلكترونددي ،رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ،كليددة التربيددة ،جامعددة طنطددا،
جمهورية مصر العربية.

143

 .25حسين ،عادل (" .)2004فعالية برنامج تدريبي في اسدتخدام ملدف إنجداز الطالدب Portfolio
كددأداة للتق ددويم الحقيق ددي" .المجلـــة المصـــرية للدراســـات النفســـية ،الجمعي ددة المصددرية للد ارس ددات

المصرية104-40 : )45(14 ،
 .26حمدان ،مبارك ( .)2002واقع اإلشراف على الطالب المعلمين فدي كليدات التربيدة للبندين فدي
المملكددة العربيددة السددعودية .د ارسددات فددي المندداهج وطددرق التدددريس ،الجمعيــة المصــرية للمنــاهج

وطرق التدريس ،العدد 218-157 : 80
 .27حميد ددد ،شد ددادي ( .)2013أثد ددر توظيد ددف أسد دداليب التقد ددويم البد ددديل فد ددي تنميد ددة التفكيد ددر التد ددأملي
ومهارات رسم الخرائط بالجغرافيا لدى طالبات الصف العاشر األساسي .رسالة ماجسـتير غيـر

منشورة ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
 .28الخالص ،بعاد محمد ( .)2008أثر تنمية التفكير التأملي لمعلمات رياض األطفال باسدتخدام
المنحى الروائي في تصميم البيئة التعليمية وذكاءات األطفال المتعددة .أطروحـة دكتـوراه غيـر

منشورة ،كلية الدراسات العليا ،الجامعة األردنية ،عمان ،األردن.
 .29خريسات ،محمد سليمان ( .)2005أثر برنامج تددريبي علدى التفكيدر التدأملي لحدل المشدكالت
في االستعداد للتفكير التأملي .أطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة اليرموك ،األردن.

 .30راشد ،علي ،ومحمود ،آمال ( .)2003استخدام المحافظ اإللكترونية لتقيديم الطدالب المعلمدين
شعبة العلوم (كيمياء /فيزيداء) السدنة الرابعدة بكليدة التربيدة بصدور فدي سدلطنة عمدان فدي برندامج

التربية العملية وأثرها على أدائهم فيه واتجاهاتهم نحدوه .دراسات في المناهج وطرق التـدريس،

.194-131 ،84
 .31ربابعد ددة ،علد ددي محمد ددد (  .) 2009أثد ددر اسد ددتراتيجيتي التد دددريس التشد دداركي والح د دوار والطريقد ددة
ّ
االعتيادية في التحصيل وتنمية التفكير التأملي في مبحث التربية اإلسالمية لدى طلبة المرحلة
الثانويددة فددي األردن .أطروحــة دكتــوراه غيــر منشــورة ،كليددة الد ارسددات التربويددة والنفسددية العليددا،
جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،األردن.
 .32رمض ددان ،إيم ددان ( .)2012مع ددايير مقترح ددة لتق ددويم أداء معل ددم التربي ددة الرياض ددية ف ددي ض ددوء
متطلبات الجدودة واالعتمداد فدي التعلديم ،المـؤتمر العربـي الـدولي الثـاني لضـمان جـودة التعلـيم

العالي.916 – 899 :
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 .33ريان ،عادل ( .)2010داللة التمايز في مستويات التفكير التأملي لددى طلبدة الصدف العاشدر
األساس ددي ف ددي ض ددوء فاعلي ددة ال ددذات الرياض ددية .مجلــــة جامعــــة القــــدس المفتوحــــة ل بحــــاث

والدراسات ،العدد العشرون ،حزيران.79 – 49 : 2010 ،
 .34زيتون ،حسن ،وزيتون ،كمال ( .)2003التعلم والتدريس من منظور النظرية البنائية .ط،1
عالم الكتب ،القاهرة ،جمهورية مصر العربية.

 .35زيتددون ،كمددال (" .)2004تحليددل نقدددي لمعددايير إعددداد المعلددم المتضددمنة فددي المعددايير القوميددة
للتعلدديم المصددري" ،الجمعيـــة المصـــرية للمنـــاهج وطـــرق التـــدريس ،المددؤتمر العلمددي السددادس
عش ددر :تك ددوين المعل ددم  ،المجل ددد األول ،جامع ددة ع ددين ش ددمس ،دار الض دديافة 22-21 ،يولي ددو:
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 .36سعادة ،جودت أحمدد (  .)2008تـدريس مهـارات التفكيـر ( مـع مئـات األمثلـة التطبيقيـة )،
دار الشروق للنشر والتوزيع ،القاهرة ،جمهورية مصر العربية.
 .37سددليمان ،جمددال ( .)2003التربيددة العمليددة ومشددكالتها مددن وجهددة نظددر طلبددة دبلددوم التأهيددل
التربوي .المجلة العربية للتربية.149-123 :)1 ( 23 .
 .38شد دداكر ،صدددال ( .)2011تد ددأثير اسدددتخدام نمد ددوذج مقتد ددرح لملفد ددات اإلنج دداز اإللكترونيد ددة E-
 Potfolioعلى التحصيل الدراسي لدى عينة من طدالب دبلدوم مصدادر الدتعلم بجامعدة الباحدة،

مجلــة بحــوث التربيــة النوعيـــة ،جامعددة المنصددورة ،العدددد ( ،)23أكتددوبر – 1351 : 2011

1366
 .39شدداهين ،سددعاد ( .)2007أثددر التخصددص األكدداديمي واألسددلوب المعرفددي علددى تصددميم وانتدداج
ملد ددف اإلنجد دداز اإللكتروند ددي  E-Portfolioلد دددى الطد ددالب المعلمد ددين بكليد ددة التربي د دة ،الجمعيــــة
المصرية لتكنولوجيا التعليم ،تكنولوجيا التعليم :سلسـلة دراسـات وبحـوث محكمـة: )1(17 ،

.39-3
 .40شاهين ،محمد أحمد ( .)2009مشكالت التطبيدق الميدداني لمقدرر التربيدة العمليدة فدي جامعدة
القدس المفتوحة من وجهة نظر الدارسين .المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح ،فلسطين.

 .41ش ددحاتة ،حس ددن ،والنج ددار ،زين ددب ،وعم ددار ،حام ددد ( .)2003معجــــم المصــــطلحات التربويــــة
والنفسية ،الدار المصرية اللبنانية ،القاهرة ،مصر.
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 .42الشريف ،إيمان ،والدسوقي ،وفداء ( .)2010أثـر البنـاء المتنـامي لملـف اإلنجـاز اإللكترونـي
على استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً وجوانب تعلم طالب كلية التربية النوعيـة ،كليدة التربيدة،
جامعة المنيا.138-81 :)4(16 ،

 .43الشكعة ،علي ( .)2007مستوى التفكير ألتأملي لدى طلبة البكالوريوس والدراسات العليا في

جامعددة النجدداح الوطنيددة ،مجلــة جامعــة النجــاح ل بحــاث( العلــوم اإلنســانية ): )4( 21 ،
1162 –1145

 .44الشمراني ،سعيد؛ والجساس ،ارشدد (1426ه) .دليـل قسـم المنـاهج وطـرق التـدريس ،ط، 3
الرياض :جامعة الملك سعود.
 .45صال  ،صال محمد ( .)2014فاعلية الرحالت المعرفيدة عبدر الويدب لتددريس الكيميداء فدي
تنميددة التفكيددر التددأملي والتحصدديل الد ارسددي لدددى طددالب المرحلددة الثانويددة ،دراســات عربيــة فــي

التربية وعلم النفس ( ،)ASEPجامعة قناة السويس ،مصر178-127 : )2(45 ،
 .46صدقر ،محمدد ( .)2006فعاليدة اسدتخدام ملفدات التقيديم االلكترونيدة علدى تنميدة المهدارات
التدريسدية للطدالب المتددربين بكليدة المعلمدين بدالجوف واتجاهداتهم نحوهدا  .مجلـة التربيـة
العملية ،مصر.156-121 :)3(9 ،
 .47صالح الدين ،سالي ( .)2010أثر برنامج تدريبي متعدد الوسائط على تنمية كفايدات معلمدي
المرحلد ددة االبتدائيدددة السد ددتخدام حافظدددة تقدددويم إلكترونيد ددة مقترح ددة فد ددي التق ددويم الشد ددامل ،رســــالة

ماجستير غير منشورة ،كلية التربية النوعية ،جامعة الفيوم ،مصر.
 .48الصوفي ،عبد هللا ( .)1997معجم التقنيات التربوية ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعدة،
عمان ،األردن.
 .49عبددد الرضددا ،نجدددت ،والكبيسددي ،ياسددر ( .)2011أثددر اسددتراتيجيتي الددتعلم التوليدددي والتسدداؤل
الذاتي في تحصيل مادة الجغرافية والتفكير التأملي عند طالب الصدف الخدامس األدبدي ،مجلـة

جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية ،العدد الثاني ،حزيران 370-346 :2012
 .50عبدددد السد ددالم ،مصد ددطفى (  .) 2009تــــدريس العلــــوم واعــــداد المعلــــم وتكامــــل النظريــــة
والممارسة ،ط ، 1القاهرة :دار الفكر العربي.
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 .51عبددد المددنعم ،علددي ،والمندداعي ،عبددد هللا ،والنعيمددي ،نجدداح ،والسدداعي ،أحمددد ،وصددالح الدددين،
إيمان (  " .)2002واقع المستحدثات التكنولوجية في برامج إعداد المعلم بكلية التربية جامعدة

قطدر "  ،الندوة التربوية األولى ( تجارب دول مجلس التعاون فـي إعـداد المعلـم ) ،الدوحدة،
قطر 29-27 ،أبريل
 .52عبيد ،وليم وعفانة ،عدزو ( .)2003التفكير والمنهـاج المدرسـي ،ط  ،1مكتبدة الفدالح للنشدر
والتوزيع ،بيروت ،لبنان.
 .53العتيبي ،مي ( .)2013أثر األنشطة اللغوية المرتبطة بملفدات اإلنجداز اإللكترونيدة فدي تنميدة
مهددارة الكتابددة باللغددة اإلنجليزيددة لدددى طالبددات السددنة التحضدديرية فددي جامعددة الملددك عبددد العزيددز

بمدينددة جدددة ،رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ،كليددة التربيددة ،جامعددة أم القددرى ،المملكددة العربيددة
السعودية.
 .54العجرمددي ،باسددم ( .)2011فاعليــة برنــامج مقتــرح لتطــوير الكفايــات المهنيــة لطلبــة معلمــي

التعلــيم األساســي بجامعــة األزهــر – غــزة فــي ضــوء اســتراتيجية إعــداد المعلمــين (.)2008
رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة األزهر ،غزة ،فلسطين.

 .55العزي ،خالد ،وهيالت ،صالح (  .) 2013أثر استخدام استراتيجية حل المشكالت في تنمية
التفكيددر التددأملي لدددى طلبددة الصددف العاشددر فددي مبحددث التدداريخ .المجلــة العلميــة ،كليددة التربيددة،
جامعة أسيوط82-57 : )1(29 ،
 .56العساسلة ،سهيلة ،وبشارة ،موفدق ( .)2011أثدر برندامج تددريبي علدى مهدارات التفكيدر الناقدد

فدي تنميدة التفكيدر التدأملي لددى طالبدات الصدف العاشدر األساسدي فدي األردن .مجلـة جامعـة
النجاح ل بحاث(العلوم اإلنسانية)1678 -1655 : )7(26 ،

 .57عفانددة ،ع ددزو ،واللول ددو ،فتحي ددة ( .)2002مســـتوى مهـــارات التفكيـــر التـــأملي فـــي مشـــكالت
التـــدريب الميـــداني لـــدى طلبـــة كليـــة التربيـــة بالجامعـــة اإلســـالمية ،كلي ددة التربي ددة ،الجامع ددة

اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
 .58العمدداوي ،جيهددان ( .)2009أثددر اسددتخدام طريقددة لعددب األدوار فددي تدددريس القدراءة علددى تنميددة
التفكيددر التددأملي لدددى طلبددة الصددف الثالددث األساسددي .رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة ،كليددة
التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
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 .59عودات ،ميسر (  .) 2006أثر استخدام طرائق العصف الذهني والقبعات السدت والمحاضدرة
المفعلة في التحصيل والتفكير التأملي لدى طلبة الصف العاشر في مبحث التربية الوطنيدة فدي

األردن .أطروحة دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة اليرموك ،األردن.
 .60عودة هللا ،ازدهار جمال ( .)2011بناء برنامج تعليمي قائم على استراتيجية النمذجة واختبار
أثدره فددي اكتسدداب المفدداهيم الحياتيددة والتفكيددر التددأملي لدددى طالبددات المرحلددة األساسددية العليددا فددي

األردن ،أطروحــة دكتــوراه غيــر منشــورة ،كليددة الد ارسددات التربويددة العليددا ،جامعددة عمددان العربيددة
للدراسات العليا ،األردن.
 .61الغامدددي ،ماجددد شددباب ( .)2012تقددويم محتددوى كتددب العلددوم المطددورة بالصددفوف الدددنيا مددن
المرحلددة االبتدائيددة فددي ضددوء معددايير مختددارة ،رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ،كليددة التربيددة،

جامعة أم القرى ،المملكة العربية السعودية.
 .62فتيحددة ،مهدددي بلعسددلة ( .)2013تكــوين المعلمــين بالكفايــات :مــاذا عــن الب ـرامج التدريبيــة.
ملتقى التكوين بالكفايات في التربية ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة301-284 ،
 .63القاس ددم ،عب ددد الكد دريم ( .)2007مش ددكالت الجان ددب العمل ددي لمق ددرر التربي ددة العملي ددة بالمن دداطق
التعليمي ددة بجامع ددة الق دددس المفتوح ددة ف ددي محافظ ددات ش ددمال فلس ددطين م ددن وجه ددة نظ ددر الطلب ددة

المعلمين ،مجلة جامعة القدس المفتوحة ،العدد العاشر.

 .64القاسددم ،عبددد الك دريم ( .)2008العالقددة بددين درجددة الطالددب المعلددم فددي الجانددب العملددي لمقددرر
التربيددة العمليددة ومتوسددط درجاتدده فددي مقددررات اإلعددداد األكدداديمي والتربددوي فددي منطقددة نددابلس

التعليمية بجامعة القدس المفتوحة ،مجلة اتحادات الجامعات العربية ،العدد 31-1 : 50

 .65القرنددي ،ن دوال بنددت علددي ( .)2013برنددامج تدددريبي إلكترونددي مقتددرح لتنميددة مهددارات تصددميم
وانتدداج ملددف اإلنجدداز اإللكترونددي  E-Portfolioلدددى معلمددات المرحلددة الثانويددة بمدينددة جدددة.
رســالة التربيــة وعلــم الــنفس ،العدددد (.)41جامعددة الملددك عبددد العزيددز ،كليددة التربيددة ،أغسددطس

176-145 : 2013
 .66قسددطنطينو ،باتريسدديا ،و دي لددورينزو ،مدداري ( .)2004ملــف اإلنجــاز المهنــي :دليــل المعلــم
للتميز (ترجمة محمد طالب السيد سليمان ) ،دار الكتاب الجامعي ،غزة ،فلسطين.
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 .67القطراوي ،عبد العزيز ( .)2010أثر استخدام استراتيجية المتشابهات في تنمية عمليات العلم
ومهارات التفكير التأملي في العلوم لدى طالب الصف الثامن األساسي ،رسالة ماجستير غير

منشورة ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
 .68قطيط ،غسان ( .)2009حوسبة التقويم الصفي ،ط  ،1دار الثقافة ،عمان ،األردن.
 .69كامد ددل ،آمد ددال (  .)2009ملفد ددات اإلنجد دداز اإللكتروني د دة رؤيد ددة مسد ددتقبلية فد ددي ضد ددوء ماضد ددي
االختب ددارات وحاض ددر الملف ددات الورقي ددة ،المـــؤتمر العلمـــي الثـــاني :حقـــوق اإلنســـان ومنـــاهج

الدراسات االجتماعية ،المجلد 289 - 249 : 2
 .70الكبيسي ،عبدد الواحدد ،والجندابي ،طدارق ( .)2011أثدر اسدتخدام دورة الدتعلم المعدلدة ()5E's
و ( )7E'sفي تحصيل طالب الصف الثاني متوسط في مادة األحياء وتفكيرهم التأملي ،مجلة

جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية ،العدد األول ،مارس 288 – 262 : 2012
 .71الكبيسي ،ياسر ( .)2011أثر استراتيجية التساؤل الذاتي في تحصيل مادة الجغرافية والتفكير
التددأملي لدددى طددالب الصددف الخددامس األدبددي .مجلــة جامعــة األ نبــار للعلــوم اإلنســانية ،العدددد

الثالث ،أيلول .297 – 269 : 2011
 .72كشددكو ،عمدداد ( .)2005أثددر برنددامج تقنددي مقتددرح فددي ضددوء اإلعجدداز العلمددي بددالقرآن علددى
تنمية التفكير التأملي في العلوم لدى طلبة الصف التاسع األساسي بغزة ،رسالة ماجستير غير

منشورة ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
 .73لطددف هللا ،ناديددة ،وعطيددة ،عف دداف ( .)2009برنددامج تدددريبي مقت ددرح لتنميددة التفكيددر الت ددأملي
ومستوياته لدى الطالب معلم العلوم .مجلة التربية العلمية41-1:)12(4 ،

 .74م ددازن ،حس ددام ال دددين ( .)2009التربي ددة العلمي ددة لتوظي ددف مه ددارات تكنولوجي ددا المعلوماتي ددة ف ددي

تصميم واعداد واستخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونيدة ،مجلة الجمعية المصرية للتربية العلميـة،

المؤتمر العلمي الثالث عشر 4-2 ،أغسطس 438 – 409 :
 .75ماهون ،تدوني ( .)2012مؤشـر الجاهزيـة للتعلـيم :دعـم الطلبـة المعلمـين لتحقيـق المعـايير
المهنيـــة للمعلمـــين الجـــدد فـــي فلســـطين ،مش ددروع تحس ددين واع ددداد وتأهي ددل المعلم ددين ،جامع ددة
كانتربري ،بريطانيا.
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 .76المحمدددي ،عبددد هللا ( .)2013فاعليددة ملددف اإلنجدداز اإللكترونددي  E-Portfolioفددي اكتسدداب
الطددالب للمفدداهيم العلميددة فددي مددادة األحيدداء للصددف الثدداني الثددانوي بالمدينددة المنددورة ،دراســـات

عربيــة فــي التربيــة وعلــم الــنفس  ، ASEPالعدددد  ،44الجددزء  ،2ديسددمبر -107 : 2013
.133
 .77محمود ،صالح الددين ( .)2006مفهومات المنهج الدراسي والتنميـة المتكاملـة فـي مجتمـع
المعرفة :رؤى تربوية لتنمية جدارات اإلنسان العربي وتقدمه فـي بيئـة متغيـرة ،عدالم الكتداب،

القاهرة ،مصر.
 .78المشهراوي ،بسام ( .)2010الدافع المعرفي والبيئة الصفية وعالقتهما بالتفكير التأملي لدى
طلبــة المرحلــة الثانويــة فــي مدينــة غــزة ،رسددالة ماجسددتير غيددر منشددورة ،كليددة التربيددة ،جامعددة

األزهر ،غزة ،فلسطين.
 .79المطلددق ،فددرح سددليمان ( .)2010واقددع التربيددة العمليددة لطلبددة معلددم الصددف فددي كليددة التربيددة
بجامعدة دمشددق وآفدداق تطويرهددا :د ارسددة ميدانيدة علددى طلبددة السددنة الرابعددة – معلدم صددف ،مجلــة

جامعة دمشق.96-61 :) 2+1( 26 ،
 .80المواجدددة ،بكددر ،وحمدزة ،محمددد ،وعددودة هللا ،ازدهددار ( .)2011أثددر اسددتخدام مهددارات مددا وراء
المعرفة في التحصيل وتنمية التفكير التأملي لدى طلبة معلم الصف في جامعة اإلسراء ،مجلة

جامعة القدس المفتوحة ل بحاث والدراسات ،فلسطين176-139 : )1(30 ،
 .81م د دوافي ،سوسد ددن ( .)2004فاعليد ددة برند ددامج تد دددريبي بالحاسد ددوب قد ددائم علد ددى اسد ددتراتيجية حد ددل

المشد ددكالت إبد ددداعياً فد ددي تنميد ددة مهد ددارات التد دددريس اإلبد ددداعي والتفكيد ددر اإلبد ددداعي لد دددى معلمد ددات

الرياضيات بالمرحلة المتوسطة بجددة ،مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعيـة ،العددد -60 : 27

.101
 .82الناقددة ،صددالح أحمددد ( .)2009تقددويم (األداء التدريسددي) للطلبددة المعلمددين بكليددة التربيددة فددي
الجامع ددة اإلس ددالمية ،بمحافظ ددة جن ددوب غد دزة ،مجلـــة الجامعـــة اإلســـالمية :سلســـلة الدراســـات

اإلنسانية384-349 :)2(17 ،

 .83الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتمداد ( .)2008وثيقة معايير ضمان جودة واعتماد
مؤسســات التعلــيم مــا قبــل الجــامعي – دليــل ألدوات جمــع البيانــات لدراســة التقيــيم الــذاتي

لمؤسسات التعليم ما قبل الجامعي .القاهرة.
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المالحق

ملحق ( )1كتاب تسهيل مهمة باحث
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ملحق ( )2خطاب تحكيم ادوات الدراسة

156

ملحق ( )3أسماء السادة محكمي أدوات الدراسة
األداة
االسم

م

1

د .داود حسن حلس

2

أ.د .عزو عفانة

3

د .حسن ربحي مهدي

4

د .محمد سليم مقاط

5

د .راشد أبو صواوين

6

د .مها محمد الشقرة

7

د .إسماعيل صال الف ار

8

أ.د .منال محمود إبراهيم

9

د .سمر سليمان أبو شعبان

10

11

أ .نوف بنت علي
التركي
أ .كمال موسى

الدرجة العلمية  /مكان العمل

البرنامج

بطاقة تقييم ملف

مقياس التفكير

التدريبي

اإلنجاز اإللكتروني

التأملي













أستاذ تكنولوجيا التعليم والمعلومات/







أستاذ المناهج وطرق التدريس غير







أستاذ المناهج وطرق التدريس /جامعة







أستاذ المناهج وطرق التدريس /جامعة







أستاذ المناهج وطرق التدريس /جامعة







أستاذ المناهج وطرق التدريس  /الجامعة
اإلسالمية – غزة
أستاذ المناهج وطرق التدريس  /الجامعة
اإلسالمية – غزة

جامعة األقصى
المتفرغ /و ازرة التربية والتعليم – غزة
األزهر – غزة
القدس المفتوحة
القدس المفتوحة
استاذ الفلسفة في التربية /تخصص علم



نفس تربوي – جامعة الملك سعود
أستاذ المناهج وطرق التدريس /جامعة



األزهر – غزة
ماجستير مناهج وطرق التدريس /
جامعة الملك عبد العزيز – السعودية
ماجستير المناهج وطرق التدريس/
مشرف تربوي – جامعة األزهر – غزة
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ملحق ()4
بطاقة تقويم ملف اإلنجاز اإللكتروني في صورتها النهائية
م

درجة التوافر

عناصر التقويم

كبيرة جداً

كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة

()5

()4

()3

()2

جداً ()1

أوالً /مكونات ملف اإلنجاز اإللكتروني
1

يحتوي ملف اإلنجاز اإللكتروني على البيانات األساسية للطالبة المعلمة
وتشمل( :االسم رباعي ،الرقم الجامعي ،الهاتف والجوال ،البريد اإللكتروني ،الصف
الذي تدرسه ،اسم المدرسة التدريبية ،المقررات التي يدرسها ،الجدول األسبوعي)

2

يتضمن ملف اإلنجاز اإللكتروني أقساماً يراعى فيها التنظيم والتصنيف

3

يتقدم ملف اإلنجاز اإللكتروني قائمة توضح مكوناته ومحتوياته

4

يتضمن الملف نماذج خططاً درسية يومية متكاملة األركان

5

يتضمن ملف اإلنجاز اإللكتروني وثائق توضح طريقة التدريس

6

يحتوي الملف على نماذج اختبارات وأدوات تقويم متنوعة مرتبطة بصفوف

7
8
9

10

الدراسة 4-1
الملف مدعم بوثائق تُظهر أنشطة تفاعلية للطالبة المعلمة داخل الصف

تظهر الوثائق التي يتضمنها ملف اإلنجاز توظيف الطالبة المعلمة لوسائل
تعليمية متنوعة

يحتوي الملف على وثائق للبيئة الصفية وتنظيمها
يحتوي الملف على نماذج ل نشطة الالصفية للطالبة المعلمة أثناء فترة

التدريب (إذاعة مدرسية ،مناوبة ،رحالت علمية ،رحالت ترفيهية ،مسابقات
ثقافية ،ندوات ومؤتمرات  ..إلخ)

11
12
13

يحتوي الملف على أوراق عمل ومواد إثرائية أو خطط عالجية قامت الطالبة
المعلمة بتوظيفها

يتضمن الملف تقارير عن زيارة صفية لزميلة ورصد مشاهدتها لها
يتضمن الملف وصفاً لمصادر التعلم المستعملة موضحاً فيه كيفية اختيارها،
توظيفها ،وصيانتها
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م

درجة التوافر

عناصر التقويم

كبيرة جداً

كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة

()5

()4

()3

()2

جداً ()1

ثانياً /توظيف معايير مؤشر الجاهزية للتدريس RTTI
1

2

3

يعكس ملف اإلنجاز اإللكتروني معرفة الطالبة المعلمة وفهمها بفلسفة المنهاج
الفلسطيني وأهدافه العامة
ُيظهر ملف اإلنجاز اإللكتروني درجة معرفة الطالبة المعلمة وفهمها بأسس
التخطيط ومتطلباته

يعكس ملف اإلنجاز اإللكتروني درجة معرفة الطالبة المعلمة بالمحتوى الدراسي
للمرحلة الدراسية

4

ُيظهر ملف اإلنجاز اإللكتروني معرفة الطالبة المعلمة بطرائق واستراتيجيات
تعلم الطلبة ،وفق خصائصهم النمائية

5

ُيظهر ملف اإلنجاز اإللكتروني معرفة الطالبة المعلمة بأسس القياس والتقويم
التربوي

6

7

8

9

10

11

12

يعكس محتوى ملف اإلنجاز اإللكتروني معرفة الطالبة المعلمة بأساسيات اللغة
العربية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ICT

يظهر قدرة الطالبة المعلمة على إعداد خطط تعليمية واضحة وقابلة للتطبيق
يعكس ملف اإلنجاز اإللكتروني قدرة الطالبة المعلمة على توظيف المصادر
والوسائل التعليمية في العملية التعليمية
يظهر أدلة على ربط تخصصها بغيره من التخصصات وبواقع حياة المتعلم
يظهر ملف اإلنجاز اإللكتروني تعاون الطالبة المعلمة مع ذوي العالقة لتطوير
نوعية التعليم

يعكس ملف اإلنجاز اإللكتروني تأمل الطالبة المعلمة بممارساتها المهنية سعياً
لتلبية احتياجاتها المهنية

يعكس ملف اإلنجاز اإللكتروني ربطاً بين المادة التي تقوم بتدريسها ومواد
أخرى في نفس المرحلة التعليمية
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ملحق ()5
مقياس التفكير التأملي للطالبة المعلمة في صورته النهائية
بسم هللا الرحمن الرحيم
أختي الطالبة المعلمة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يقوم الباحث بإجراء دراسة لنيل درجة الماجستير من قسم المناهج وطرق التدريس بجامعة
األزهر – غزة ،وقد استدعى ذلك قيامه بإعداد هذا المقياس والذي يهدف إلى التعرف إلى
مستوى التفكير التأملي لدى الطالبات المعلمات بجامعة األزهر – غزة ،وعليه فإن الباحث
يأمل منك اإلجابة على جميع فقرات هذا المقياس وذلك بوضع إشارة (×) أمام ما يتوافق مع
ر ِ
أيك في الفقرة ،علماً بأنه ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة ،إذ أن اإلجابة الصحيحة هي
التي تنطبق عليك وتوافق رأيك أنت ال غيرك.
 ال تستغرقي وقتاً طويالً في عبارة واحدة ،إذ أن انطباعك األول حول الفقرة يعتبر األكثر دقة. ال تضعي أكثر من إشارة أمام الفقرة الواحدة. جميع البيانات واالستجابات التي تعطيها تحظى بسرية كاملة ولن تستخدم إال ألغراض البحثالعلمي

شاكر لك حسن تعاونك
الباحث
حمدي فارس

160

مقياس التفكير التأملي للطالبة المعلمة
م

1

2

موافق

الفقرات

بشدة

أبحث عن طرق خاصة بي ألداء األعمال غير تلك التي ينتهجها
اآلخرون
أضع في حساباتي مستويات طالباتي النمائية عندما أخطط لعملية
التدريس

3

أستطلع آراء طالباتي حول طريقة تدريسي في نهاية الدرس

4

تستهويني القصص الخيالية واأللغاز التي تحتاج إلى إعمال ِ
الفكر

5

أفكر دائماً في سلوكي ومشاعري تجاه اآلخرين

6

أحب زيارة المتاحف واألماكن التي تعرض التاريخ والتراث القديم

7

أركز في مناقشاتي الصفية مع التالميذ على االختالفات بين األشياء
أكثر من االتفاقات.

8

أفكر في دوافع ومبررات تصرفات اآلخرين نحوي

9

أحبذ األعمال التي تتطلب مني الرجوع إلى المكتبة كاألبحاث

10

11

12

أشجع التالميذ على تبادل النقاش مع بعضهم البعض أثناء الدرس
وأسعى لدمجهم في حوارات فكرية
أهتم بتوثيق ممارساتي التدريسية لالستفادة منها فيما بعد في تقويم
أدائي المهني
عادة أفكر في أعمالي ألرى ما إذا تحسنت عما كنت عليه في
الماضي

13

أهتم بآراء اآلخرين في أدائي وأقوم بتطوير نفسي وأدائي تبعاً لها

14

أقارن بين أدائي اآلن وأدائي في الماضي لتقييم ذاتي

15

أحتاج إلى النظر أكثر من مرة إلى الموقف قبل إصدار الحكم عليه
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موافق

غير
متأكد

معارض

معارض
بشدة

م
16
17

18

موافق

الفقرات

بشدة

أشعر بالملل من مناقشة المستقبل والمشكالت الحياتية
أمن طالباتي الفرصة الستكشاف حلول للمشكالت التي تعترضهن
أثناء التدريس
تشدني المسابقات التي تسعى إلى اكتشاف الفروقات بين الصور
واألشكال

19

أميل إلى استخدام األسئلة مفتوحة النهاية في تقييم تلميذاتي

20

أقيم ممارساتي التدريسية عقب كل لقاء تدريسي
من الضروري أن ّ

21

22
23
24
25
26

27

أرى أنه من المهم توظيف األشكال والرسومات التوضيحية في العملية
التدريسية
في كثير من األحيان أعيد تقييم نفسي في أشياء قمت بها في
الماضي
أهتم بالحصول على تغذية راجعة من تلميذاتي حول أدائي التدريسي
أقضي وقتاً في التفكير في الوسيلة التعليمية األكثر مناسبة لموضوع

الدرس

أعتقد أنني بحاجة إلى المزيد من التطور ألكون معلمة ناجحة
أعمل على التأكد من الصحة العلمية للمعلومات التي أتلقاها قبل
تداولها
أسعى إلى تعلم أشياء جديدة حتى ولو لم تكن في مجال تخصصي
أو عملي

28

أمن طالباتي الفرصة لتقييم أنفسهن

29

أفكر أحياناً في أمور غير سارة حصلت لي في الماضي

30

أستفسر عن الطريقة التي يؤدي بها زمالئي أعمالهم ثم أفكر في
طريقة أفضل ألداء نفس األعمال
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موافق

غير

متأكد

معارض

معارض
بشدة

ملحق ( )6البرنامج التدريبي

برنامج تدريبي
لتوظيف ملف اإلنجاز اإللكتروني باستخدام
 MS-OneNote 2010في ضوء معايير مؤشر
الجاهزية للتدريس RTTI
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مكونات البرنامج
الوحدة

عدد الجلسات

المحتوى

معايير مؤشر الجاهزية للتدريس RTTI

األولى

 التعريف بمعايير مؤشر الجاهزية للتدريس RTTI -تطبيقات تربوية على استخدام معايير مؤشر الجاهزية للتدريس

ملف اإلنجاز اإللكتروني

الثانية

ماهية ملف اإلنجاز اإللكتروني ،أهميته ،أنواعه

-

مكونات ملف اإلنجاز اإللكتروني وطريقة إعداده

-

برنامج MS-OneNote 2010

الثالثة

الرابعة

-

1

1:30

1

1:30

1

1:30

2

1:30
1:30

-

مهام قوائم البرنامج وأوامره

1

استخدام برنامج  MS-OneNoteفي إعداد ملف اإلنجاز

1

1:30

1

1:30

التأمل الذاتي وملف اإلنجاز اإللكتروني

1

2

المتابعة والتغذية الراجعة ( تواصل اجتماعي )

-

4

إعداد ملف اإلنجاز اإللكتروني في ضوء معايير RTTI

الخامسة
متابعة

2

3

التعريف بالبرنامج وقوائمه

اإللكتروني

-

عدد الساعات

-
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دليل البرنامج
اسم البرنامج :توظيف ملف اإلنجاز إلكتروني  E-PORTFOLIOباستخدام برنامج MS-OTNEENO
في ضوء معايير مؤشر الجاهزية للتدريس  – RTTIالمستوى الثاني
هدف البرنامج:
أن تعد الطالبة المعلمة ملف إنجاز إلكترونياً باستخدام برنامج ) )MS-OneNoteمستنداً إلى
معايير مؤشر الجاهزية للتدريس  – RTTiالمستوى الثاني.

األهداف التفصيلية:

يتوقع من الطالبة المعلمة المتدربة في نهاية البرنامج أن تكون قادرةً على:
 التعرف إلى معايير مؤشر الجاهزية للتدريس RTTi

 توظيف معايير مؤشر الجاهزية للتدريس  RTTiفي الممارسات التدريسية للطالبة المعلمة أثناء
التدريب.

 تعريف ملف اإلنجاز اإللكتروني بشكل صحي .

 استنتاج أهمية ملف اإلنجاز بالنسبة لمجال عملها بدقة
 إعطاء أمثلة ألنواع مختلفة من ملفات اإلنجاز التي توظف في العمل المدرسي.
 استخدام برنامج ( )MS-OneNoteبكفاءة.

 تقسيم ملف اإلنجاز الى أقسام بشكل صحي .
 إنشاء صفحات في كل قسم بشكل صحي .
 ترتيب الوثائق في البرنامج.

 التعرف إلى مكونات ملف اإلنجاز بكفاءة.


اقتراح بعض الموضوعات او األفكار لتطبيقها في ملف اإلنجاز.



الخروج بالصورة النهائية لملف اإلنجاز.

 التعامل مع واجهة برنامج  etONenOبكفاءة.

 إنشاء و حفظ دفتر مالحظات جديد باستخدام برنامج  etONenOبشكل صحي .
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 إدراج أشكال وجداول و صور في دفتر المالحظات باستخدام برنامج . etONenO
 إعداد ملف إنجاز إلكتروني باستخدام  MS-OneNoteفي ضوء معايير RTTi
المعد
 إظهار التأمل الذاتي في مقاطع ملف اإلنجاز اإللكتروني
ّ
 نسخ ملف اإلنجاز اإللكتروني على قرص مضغوط  CDوتسليمه للمدرب
التمارين و التقييم:

 أنشطة فردية و جماعية.
 مناقشة.

 عصف ذهني.
 تطبيقات فردية.
المستهدفات من البرنامج:
الطالبات المعلمات بجامعة األزهر – غزة – المستوى الثالث ( تعليم أساسي )
مدة البرنامج:
 20ساعة (  16ساعة تدريبية  4 +ساعات متابعة )
مكان عقد البرنامج:
المركز الوطني إلعداد المعلمين – جامعة األزهر  -غزة
ما يلزم لتنفيذ البرنامج:

 .1البرنامج التدريبي.

 .2أجهزة حاسب آلي.

 .3برنامج . MS-OneNote
 .4جهاز عرض.

 .5اتصال بالشبكة العنكبوتية (اإلنترنت).
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األنشطة واألساليب التدريبية المستخدمة في البرنامج

 أسئلة تقيس معلومات المتدربة ومدى استيعابها للمادة.
 تطبيقات عملية على جهاز الحاسب اآللي.

الوسائل التدريبيةالمستخدمة في البرنامج:
 أجهزة حاسب آلي.
 جهاز عرض.
 مايكروفون.

 برنامج .MS-OneNote 2010
 طابعة.
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الوحدة األولى
معايير مؤشر الجاهزية للتدريس RTTI
المستوى الثاني
الجلسة األولى

الجلسة الثانية

التعريف بمعايير مؤشر الجاهزية

ساعة

للتدريس  – RTTIالمستوى الثاني

ونصف

تطبيقات تربوية على استخدام معايير مؤشر الجاهزية

ساعة

للتدريس – المستوى الثاني

ونصف
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الجلسة األولى :التعريف بمعايير مؤشر الجاهزية للتدريس  – RTTIالمستوى الثاني
أهداف الجلسة
يتوقع من الطالبة المعلمة في نهاية هذه الجلسة أن تكون قادرة على:
 أن تتعرف إلى معايير مؤشر الجاهزية للتدريس  – RTTIالمستوى الثاني بمستوياتها الثالث:
المعرفة والفهم ،المهارات المهنية ،والقيم واالتجاهات المهنية.

 أن تقدم أدلة على معايير مؤشر الجاهزية للتدريس  – RTTIالمستوى الثاني

موضوعات الجلسة:
 التعريف بمعايير مؤشر الجاهزية للتدريس  – RTTIالمستوى الثاني بمستوياتها الثالث:
المعرفة والفهم ،المهارات المهنية ،والقيم واالتجاهات المهنية.

 تقديم أدلة على كل معيار من معايير مؤشر الجاهزية للتدريس  - RTTIالمستوى الثاني

اإلجراءات التدريبية للجلسة
م

األساليب واألنشطة التدريبية

الزمن/دقيقة

1

مقدمة

20

2

النشاط رقم ( )1/1/1فردي :عصف ذهني

10

3

عرض المدرب و المناقشة

30

4

النشاط رقم ( )2/1/1جماعي :ورشة عمل

10

5

عرض المجموعات

20

6

عرض المدرب

30
120

الزمن الكلي
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نشاط ( )1/1/1فردي (عصف ذهني)

الزمن:

اكتبي بعض األهداف التربوية في المجال المعرفي  /الوجداني  /النفسحركي "المهاري"

 10دقائق

.1

.................................................................................................................................................

.2

......................................................... ........................................................................................

.3

.................................................................................................................................................

.4

............................................................................................. ....................................................

.5

.................................................................................................................................................

نشاط ( )2/1/1جماعي (ورشة عمل)

الزمن:

 10دقائق
ِ
كونك طالبة في السنة الثالثة من كلية التربية ،اكتبي مع أفراد مجموعتك صفات المعلم الفعال /المعلم

الناج .
...................................................................................................... .1
...................................................................................................... .2
...................................................................................................... .3
...................................................................................................... .4
...................................................................................................... .5
...................................................................................................... .6
........................................................................ .............................. .7
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الجلسة الثانية :تطبيقات تربوية على استخدام معايير مؤشر الجاهزية للتدريس – المستوى الثاني

أهداف الجلسة
يتوقع من الطالبة المعلمة في نهاية هذه الجلسة أن تكون قادرة على:
 تفسير كل معيار من معايير مؤشر الجاهزية للتدريس  – RTTiالمستوى الثاني على حدة
واعطاء معلومات تفصيلية عنه.

 إعطاء أمثلة لمواقف تدريسية وربطها بمعايير مؤشر الجاهزية للتدريس  – RTTiالمستوى
الثاني

 أن تستنتج اإلجراءات المطلوبة من المعلم لتحقيق بعض معايير مؤشر الجاهزية للتدريس –
المستوى الثاني

موضوعات الجلسة:
 شرح معايير مؤشر الجاهزية للتدريس  RTTiمع تفسير كل معيار وبيان مصادر األدلة عليه.
 تقديم مواقف تدريسية لتوظيف معايير مؤشر الجاهزية للتدريس  – RTTiالمستوى الثاني
خاللها.

 استنتاج إجراءات المعلم المطلوبة لتحقيق كل معيار من معايير مؤشر الجاهزية للتدريس –
المستوى الثاني

اإلجراءات التدريبية للجلسة
م

األساليب واألنشطة التدريبية

الزمن/دقيقة

1

مقدمة

10

2

النشاط رقم ( )1/2/1جماعي :ورشة عمل

15

3

عرض المجموعات

10

5

النشاط رقم ( )2/2/1فردي :تأمل ذاتي ( مواقف تدريسية )

15

عرض المدرب

15

4
6
7
8

عرض المدرب والمناقشة

عرض المدرب
النشاط ( )3/2/1جماعي
الزمن الكلي
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20
20
15
120

نشاط ( )1/2/1جماعي (ورشة عمل)

الزمن 15 :دقيقة

بمشاركة زميالتك في المجموعة ،حددي خمسة من معايير مؤشر الجاهزية للتدريس واقترحي األدلة
المصاحبة لها
................................................................................................................................................................................ ...............................
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................

نشاط ( )2/2/1فردي (تأمل ذاتي )

الزمن 15 :دقيقة

من خالل عملك في التدريب العملي اذكري مواقف تدريسية قمتي فيها بتوظيف بعض معايير مؤشر
الجاهزية للتدريس مع ذكر المعيار الذي ينطبق على كل موقف تدريسي.
.................................................................................................. ..................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... ......................

نشاط ( ( )3/2/1جماعي )

الزمن 15 :دقيقة

بمشاركة زميالتك في المجموعة ،اقترحي اإلجراءات المطلوبة من المعلم لتحقيق المعايير التالية من
معايير مؤشر الجاهزية للتدريس RTTI
 -4يمتلك معرفة وفهماً بطرائق تعلم الطلبة ،وفق خصائصهم النمائية ،وقدراتهم حسب الفئة العمرية.
 -9يمتلك معرفة وفهماً بظروف الطلبة على تنوعها ،وطرائق التعامل معها.
 -11لديه القدرة على توفير بيئة تعلميه تعليمية آمنة وداعمة لعملية التعليم والتعلم
 -17لديه القدرة على توظيف االتصال والتواصل في العملية التعليمية.
 -21يلتزم بالتعاون والتواصل مع ذوي العالقة لتطوير نوعية التعليم
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الوحدة الثانية
ملف اإلنجاز اإللكتروني

الجلسة األولى
الجلسة الثانية

ماهية ملف اإلنجاز اإللكتروني ،أهميته ،أنواعه
مكونات ملف اإلنجاز اإللكتروني للطالب
المعلم وطريقة إعداده

173

ساعتان
ساعتان

الجلسة األولى :ماهية ملف اإلنجاز اإللكتروني ،أهميته ،أنواعه
أهداف الجلسة:
ُيتوقع من الطالبة المعلمة المتدربة في نهاية هذه الجلسة أن تكون قادرةً على:
تعرف ملف اإلنجاز بشكل صحي .
 أن ّ
 أن تستنتج الفوائد التربوية لملف اإلنجاز اإللكتروني بالنسبة لمجال عملها.
 أن تعطي أمثلة ألنواع مختلفة من ملفات اإلنجاز اإللكتروني التي يمكن توظيفها في المجال
التربوي والتعليمي.

موضوعات الجلسة :
 تعريف ملف اإلنجاز اإللكتروني
 الفوائد التربوية لملف اإلنجاز اإللكتروني
 أنواع ملف اإلنجاز اإللكتروني

اإلجراءات التدريبية للجلسة
م

األساليب واألنشطة التدريبية

الزمن

1

مقدمة

20

2

النشاط رقم ( )1/1/2فردي :عصف ذهني

15

3

عرض المدرب و المناقشة

20

4

النشاط رقم ( )2/1/2جماعي :ورشة عمل

15

5

عرض المجموعات

10

6

عرض المدرب

20

7

النشاط (  )3/1/2فردي :عصف ذهني

10

8

عرض المدرب والمناقشة

10
120

الزمن الكلي
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نشاط ( )1/1/2فردي (عصف ذهني)

الزمن 15 :دقيقة

اكتبي ما تعرفيه عن ملف اإلنجاز اإللكتروني
.......................................................................................................................... ................................................................
..................................................... .....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... ...............
...................................................................................................... ....................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

نشاط ( )2/1/2جماعي (ورشة عمل)

الزمن 15 :دقيقة

في ضوء مفهوم وتعريف ملف اإلنجاز استنتجي أهمية ملف اإلنجاز اإللكتروني في مجال عملك
بالتعاون مع أفراد مجموعتك
.1

........................................................................................ .................................................................................

.2

.........................................................................................................................................................................

.3

.........................................................................................................................................................................

.4

...................................................................................... ...................................................................................

.5

.........................................................................................................................................................................

الزمن 10:دقائق

نشاط (  )3/1/2فردي ( عصف ذهني )

في ضوء ما تمت مناقشتهِّ ،
اعط أمثلة ألنواع مختلفة من ملف اإلنجاز اإللكتروني يمكن توظيفها
في المجال التربوي والتعليمي ،وغيرها من المجاالت
.1

............................................................. .......................................................................................

.2

....................................................................................................................................................

.3

....................................................................................................... .............................................
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الجلسة الثانية :مكونات ملف اإلنجاز اإللكتروني للطالب المعلم وطريقة إعداده
أهداف الجلسة :
ُيتوقع في نهاية الجلسة أن تكون الطالبة المعلمة المتدربة قادرةً على:
 أن تتعرف إلى مكونات ملف اإلنجاز اإللكتروني

 أن تقترح بعض الموضوعات واألفكار لتضمينها في ملف اإلنجاز اإللكتروني
 أن تقترح طريقة لتنظيم أقسام ملف اإلنجاز اإللكتروني
 أن تتعرف إلى طريقة إعداد ملف اإلنجاز اإللكتروني

موضوعات الجلسة .
 مكونات ملف اإلنجاز اإللكتروني

 الموضوعات او األفكار المقترحة تضمينها في ملف اإلنجاز اإللكتروني
 تنظيم ملف اإلنجاز اإللكتروني

 طريقة إعداد ملف اإلنجاز اإللكتروني

اإلجراءات التدريبية:
م

1

2

األساليب واألنشطة التدريبية

الزمن/دقيقة

مقدمة

20

نشاط ( )1A/2/2فردي (عصف ذهني)

15

نشاط ( )1B/2/2جماعي (ورشة عمل)

15

عرض المجموعات و المناقشة

20

3

نشاط ( )2/2/2فردي ( عصف ذهني )

15

4

عرض المدرب و المناقشة

20

نشاط ( )3/2/2جماعي (ورشة عمل)

15
120

الزمن الكلي
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الوسائل و المواد التدريبية:
 حقيبة البرنامج التدريبي
 جهاز حاسب آلي.
 جهاز عرض.

نشاط ( )1A /2/2فردي ( عصف ذهني )

الزمن 15 :دقيقة

استنتجي العناصر األساسية والالزم توافرها في ملف اإلنجاز اإللكتروني؟
.....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................. .......
.................................................................................................................................................................................................. ..................................

نشاط ( )1B /2/2جماعي ( ورشة عمل )

الزمن 15 :دقائق

اقترحي – ضمن مجموعتك  -محتوى مناسب لكل من ملفات اإلنجاز التالية:
ملف إنجاز

ملف إنجاز

ملف إنجاز

المرشدة االجتماعية

وكيلة المدرسة

معلمة العلوم

177

نشاط ( )2/2/2فردي (عصف ذهني)

الزمن 15 :دقيقة

طُلب منك إنشاء ملف انجاز يحوي جميع أعمالك المهنية ومسيرتك العلمية كيف ستقسمينه و ما
محتوى كل قسم؟

اسمالمقطع 
..................................
....
اسمالمقطع 
..................................
....
اسمالمقطع 
..................................
....
اسمالمقطع

اسمالمقطع 
..................................
....

محتواه :
..........................................
..........................................
..................
محتواه :
..........................................
..........................................
..................
محتواه :
..........................................
..........................................
..................
محتواه :
..........................................
..........................................
..................
محتواه :
..........................................
..........................................
..................
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نشاط ( )3/2/2جماعي (ورشة عمل)

الزمن 15 :دقيقة

طلب منك تصميم ملف إنجاز إلكتروني لمعلمة علوم ،اذكري – بمساعدة أفراد مجموعتك – الخطوات
التي عليك اتباعها للقيام بذلك؟

179

الوحدة الثالثة

برنامج MS-OneNote 2010

الجلسة األولى

التعريف بالبرنامج وقوائمه

ساعة ونصف

الجلسة الثانية

مهام قوائم البرنامج وأوامره

ساعة ونصف
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الجلسة األولى :التعريف بالبرنامج وقوائمه
أهداف الجلسة:
ُيتوقع من الطالبة المعلمة المتدربة في نهاية هذه الجلسة أن تكون قادرةً على:
 أن تتعرف على واجهة برنامج . MS-OneNote

 أن تميز بين طرق إنشاء دفتر مالحظات جديد باستخدام برنامج MS-OneNote
 أن تتعرف على طريقة إرسال دفتر مالحظات عبر البريد اإللكتروني.
 أن تطبع محتوى دفتر مالحظات.

موضوعات الجلسة :
 التعريف ببرنامج . MS-OneNote
 مهام قائمة ملف.

 مهام الصفحة الرئيسية.

اإلجراءات التدريبية:
م

األساليب واألنشطة التدريبية

الزمن/دقيقة

1

مقدمة

10

2

عرض المدرب ( قائمة ملف)

10

3

نشاط ( )1/1/3تطبيق فردي

10

4

عرض المدرب (القائمة الرئيسية )

10

5

نشاط ( )2/1/3تطبيق فردي

10

6

عرض المدرب ( قائمة إدراج)

10

7

نشاط ( )3/1/3تطبيق فردي

15

نشاط ( )4/1/3تطبيق فردي

15
90

الزمن الكلي
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الوسائل و المواد التدريبية:
 أجهزة حاسب آلي.

 جهاز عرض الداتا شو.
 السبورة الذكية

الزمن 10 :دقائق

نشاط ( )1/1/3تطبيق فردي

باستخدام قائمة ملف ،انشئي دفتر مالحظات جديد مشترك على الويب باسم (ملف إنجاز الطالبة
المعلمة)

نشاط ( )2/1/3تطبيق فردي

الزمن 10 :دقائق

اكتبي عبارة (ومن طلب العال من غير كد أضاع العمر في طلب المحال) بنوع خط Simplified
 Arabicوبحجم خط ( )16و لون أحمر عريض في الزاوية اليمنى أسفل الشاشة.
 أدرجي النقاط التالية على شكل قائمة مهام: رصد درجات مادة اللغة العربية
 اسئلة اختبار شهر نوفمبر
 طباعة التحضير
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نشاط ( )3/1/3تطبيق فردي

الزمن 15 :دقيقة

نفذي األوامر التالية في دفتر مالحظات على برنامج : OtOEenO
 صفحة جديدة بقالب جاهز

 مقطع جديد وأعيدي تسميته إلى " ملف إنجازي "
 التاريخ والوقت.
 صورة

 ملف صوتي.
 جدول بد  3أعمدة و  4صفوف.
 لقطة شاشة من سط المكتب

 نسخة ملف مطبوع من مستندات Word
نشاط (  )4/1/3تطبيق فردي

الزمن 15 :دقيقة

 أرسلي دفتر المالحظات الذي ِ
قمت بإنشائه على البريد اإللكتروني التالي:
( )Hamdi-Fares@hotmail.com
 اطبعي محتوى دفتر المالحظات الذي ِ
قمت بإنشائه على ورق A4
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الجلسة الثانية :مهام قوائم برنامج  MS-OneNoteوأوامره
أهداف الجلسة:
ُيتوقع من الطالبة المعلمة المتدربة في نهاية الجلسة أن تكون قادرةً على:
 أن تدرج جداول و صور في دفتر المالحظات باستخدام برنامج . OneNote

 أن تدرج ارتباطات لملفات موجودة في مواقع مختلفة من جهاز الحاسب اآللي.
 أن تدرج أشكال هندسية منسقة في دفتر المالحظات باستخدام برنامج . OneNote
 أن تستخدم خاصية التدقيق اإلمالئي و الترجمة ألي جزء في دفتر المالحظات.
 أن تجيد التحكم بخصائص عرض شاشة البرنامج.
موضوعات الجلسة :
 مهام قائمة مشاركة.
 مهام قائمة رسم.

 مهام قائمة مراجعة.
 مهام قائمة عرض.
اإلجراءات التدريبية:
م

األساليب واألنشطة التدريبية

الزمن/دقيقة

1

عرض المدرب (قائمة مشاركة)

10

2
3

نشاط ( )1/2/3
عرض المدرب ( قائمة رسم)

10
10

5

عرض المدرب ( قائمة مراجعة )

15

6

نشاط ( )3/2/3تطبيق فردي

10

7

عرض المدرب ( قائمة عرض )

15

8

نشاط ( )4/2/3تطبيق فردي

10

4

نشاط ( )2/2/3تطبيق فردي

الزمن الكلي
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10

90

الوسائل و المواد التدريبية:
 أجهزة حاسب آلي
 جهاز عرض الداتا شو.
 السبورة الذكية

نشاط ( )1/2/3تطبيق فردي

الزمن 10 :دقائق

 قومي بإنشاء دفتر مالحظات مشترك جديد.

نشاط ( )2/2/3تطبيق فردي

الزمن 10 :دقائق

 باستخدام برنامج  OneNote,ارسمي مثلث بالقلم األحمر بحجم (  3مم) ثم حدديه و غيري
اللون إلى أخضر و الحجم إلى  0.7مم.

 امسحي المثلث بضغطة واحدة.

 ارسمي دائرة بالقلم األزرق بحجم (  1.0مم) في أقصى يسار الصفحة  ،ثم حركيها إلى
اليمين.

 ضعي الدائرة فوق المثلث
 امسحي جميع المحتويات في الصفحة ثم تراجعي

نشاط ( )3/2/3تطبيق فردي:

الزمن 10 :دقائق

استخدمي قائمة مراجعة فيما يلي:
 ترجمة كلمة "إنجاز" إلى اللغة اإلنجليزية.
 تشغيل خاصية المترجم المصغر وحددي لغة الترجمة إلى اإلنجليزية.
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نشاط ( )4/2/3تطبيق فردي

الزمن 10 :دقائق

 غيري حجم الورق إلى .A3
 قومي بتصغير المستند إلى .%75

 غيري خطوط التسطير إلى شبكة صغيرة.
 غيري لون الصفحة إلى الزهري.
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الوحدة الرابعة
ملف اإلنجاز ومعايير مؤشر الجاهزية للتدريس
RTTI

الجلسة األولى :

الجلسة الثانية:

استخدام برنامج  MS-OneNoteفي
إعداد ملف اإلنجاز اإللكتروني
إعداد ملف اإلنجاز اإللكتروني في ضوء
معايير RTTI
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ساعة ونصف

ساعة ونصف

الجلسة األولى :استخدام برنامج  MS-OneNoteفي إعداد ملف اإلنجاز اإللكتروني
أهداف الجلسة:
ُيتوقع من الطالبة المعلمة المتدربة في نهاية الجلسة أن تكون قادرةً على:
 أن تستخدم برنامج  MS-OneNoteفي إعداد ملف اإلنجاز اإللكتروني الخاص بها
 أن تتأمل ملفات اإلنجاز التي صنعتها قريناتها ونقدها

موضوعات الجلسة :
 شرح لكيفية إعداد ملف اإلنجاز اإللكتروني باستخدام برنامج  MS-OneNoteوتنظيمه.
 شرح كيفية تقسيم ملف اإلنجاز اإللكتروني طبقاً للموضوعات

اإلجراءات التدريبية:
م

األساليب واألنشطة التدريبية

الزمن /دقيقة

1

مقدمة

15

2

نشاط (  )1/1/4فردي

15

3

عرض المدرب والمناقشة

15

4

نشاط ( )2/1/4جماعي

15

5

عرض المدرب والمناقشة

15

6

التغذية الراجعة

15
90

الزمن الكلي
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الوسائل و المواد التدريبية:
 أجهزة حاسب آلي
 جهاز عرض.

نشاط ( )1/1/4تطبيق فردي

الزمن 15 :دقيقة

ِّ
ومررت بخبرات تدريسية من خالل التدريب الميداني في
بصفتك معلمة للمرحلة األساسية الدنيا،
الفصول السابقة ،أعدي مخططاً لملف إنجاز إلكتروني خاص بك باستخدام برنامج MS-
 OneNoteموضحة أقسامه الرئيسية وعناصر المحتوى الخاص بكل قسم.

الزمن 15 :دقيقة

نشاط ( )2/1/4جماعي

تأملي ملف اإلنجاز الخاص بزميالتك في المجموعة وقارنيها بعملك الخاص ودوني مالحظاتك على
كل ملف من ملفات اإلنجاز الخاصة بزميالتك في المجموعة ،ومالحظاتك على ملفك الشخصي من
حيث:
 -ما الذي افتقده ملفك إنجازك وموجود في ملف إنجاز زميلتك؟

 -ما الذي افتقده ملف إنجاز زميلتك وموجود في ملف إنجازك ؟

 -ما العناصر التي كان عليكما تضمينها في ملف إنجازكما بخالف العناصر الموجودة؟
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الوحدة الخامسة
التفكير التأملي والتأمل الذاتي
المفهوم واألهمية والمراحل
الجلسة األولى

خصائص المعلم المتأمل
األدوات التي تساعد على الممارسة التأملية
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ساعتان

الجلسة األولى :التفكير التأملي والتأمل الذاتي
أهداف الجلسة:
ُيتوقع من الطالبة المعلمة المتدربة في نهاية الجلسة أن تكون قادرةً على:
 أن تتعرف إلى مفهوم التفكير التأملي
 أن تستنتج أهمية التفكير التأملي بالنسبة للمعلم
 أن تستنتج سمات وأدوار المعلم المتأمل

 أن تعبر عن مواقف تدريسية تأملية من خالل العرض المصور
موضوعات الجلسة :
 مفهوم التفكير التأملي ،أهميته ،مراحله
 خصائص المعلم المتأمل وأدواره

 األدوات التي تساعد على الممارسة التأملية

اإلجراءات التدريبية:
م

األساليب واألنشطة التدريبية

الزمن /دقيقة

1

مقدمة

30

2

نشاط (  )1/1/5فردي

10

3

عرض المدرب والمناقشة

20

4

نشاط ( )2/1/5جماعي

10

5

عرض المدرب والمناقشة

20

6

نشاط ( )3/1/5فردي ( عصف ذهني )

15

عرض المدرب والتغذية الراجعة

15
120

الزمن الكلي
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الوسائل و المواد التدريبية:
 أجهزة حاسب آلي
 جهاز عرض.

الزمن10 :دقائق

نشاط ( )1/1/5تطبيق فردي

تأملي في مواقفك التدريسية خالل آخر يوم تدريبي لك في المدرسة من حيث:
 .1ما الذي أعددتيه للتدريس؟
ِ
استطعت أن تحققي أهدافك؟
 .2هل
 .3ما األساليب التي استخدمتِها؟

 .4ما الترتيبات التي أعددتِها لتقسيم الطالب إلى مجموعات والعمل التعاوني؟
 .5ما نوع التفاعل الحادث ِ
بينك كمعلم وبين طلبتك؟
 .6هل ِ
قمت بعمل أي شيء بخالف المعتاد في هذا الدرس؟
 .7ما أكثر األجزاء نجاحاً في الدرس؟

 .8هل يمكن أن تقومي بتدريس الدرس بشكل مختلف إذا ِ
قمت بعرضه مرة أخرى؟
ِ
اكتشفت جديداً فيما يتعلق بطريقة تدريسك؟
 .9هل

الزمن10 :دقائق

نشاط ( )2/1/5جماعي

بالمشاركة مع أفراد مجموعتك ،استنتجي السمات التي يجب أن تميز المعلمة لتكون معلمة
تأملية

نشاط ( )3/1/5فردي

الزمن 15 :دقيقة
 15دقيقة

تأملي الصور المعروضة على السبورة ،وعبري عنها في سياق تربوي
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)1(
)2(

)3(

)3(
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المواد العلمية ل نشطة
معايير مؤشر الجاهزية للتدريس RTTi
يتكون مؤشر الجاهزية للتعليم من مجموعة تضم  21عبارة متعلقة بالكفاية يجب أن يمتلكها الطلبة

المعلمون للداللة على جاهزيتهم لالنخراط في مهنة التعليم مباشرة بعد التخرج من الجامعة أو الكلية.

وهذه الكفاءات مستمدة من المعايير المهنية الواحدة والعشرين للمعلمين الجدد ( )2010وتبين الحد
األدنى للمعرفة والمهارات والقيم واالتجاهات التي يتوجب على الطلبة المعلمين اكتسابها ليعتبروا

فاعلين في ممارساتهم الصفية.
يشمل مؤشر الجاهزية ثالثة مستويات تطورية .ويقوم الطلبة المعلمون بتطوير كفاءاتهم ضمن هذه
المستويات تدريجيا أثناء تقدمهم في برنامجهم الدراسي الجامعي الذي يحوي مراحل التربية العملية
الست من السنة الثانية إلى السنة الرابعة .هذا يعني أن هناك  21عبارة كفاءة لكل سنة؛ تشمل

المستويات التطورية الثالثة لمؤشر الجاهزية ،وهي :المستوى األول الذي يطبق في السنة الثانية،
المستوى الثاني الذي يطبق في السنة الثالثة ،والمستوى الثالث الذي يطبق في السنة الرابعة.
معايير التقويم الخاصة بمؤشر الجاهزية
تستمد معايير التقويم الخاصة بمؤشر الجاهزية مباشرة من المعايير المهنية للمعلمين الجدد ،ومن
مؤشرات مؤشر الجاهزية ،وقد تم وضعها لكل سنة من السنوات الثالث لبرنامج إعداد المعلمين التي

تجري خاللها التربية العملية.

وتحتوي معايير التقويم على مقياس عام لدرجات األداء ينطبق على جميع المعايير ،وعلى واحد

وعشرين معيار مهمة محددة تعكس المجاالت الرئيسية في عمل المعلمين .وتحقيقا للترابط وسهولة

االستخدام تم تجميع المعايير الواحد العشرين في أربعة أقسام رئيسية ،وهي:
6

معرفة وفهم المنهاج والمحتوى التعليمي

7

تخطيط الدرس

9

التقييم والتقويم

8

التعليم والتعلم
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ويرتبط كل معيار تقييم بواحد أو أكثر من المعايير المهنية وكفاءات مؤشر الجاهزية.
تستخدم كافة الجهات المعنية معايير التقييم الخاصة بمؤشر الجاهزية لتقييم أداء الطلبة المعلمين

واصدار األحكام حول أدائهم وتقدمهم باتجاه تحقيق المعايير المهنية للمعلمين الجدد خالل كل تطبيق
من تطبيقات التربية العملية الميدانية في كل مرحلة من مراحل برنامج دراستهم .وتتكون الجهات

المعنية الرئيسة المشاركة في إصدار هذه األحكام من المشرفين األكاديميين والمعلمين المرشدين
ومديري المدارس والمشرفين التربويين في المديريات .ويمكن أيضا إشراك الطلبة المعلمين في مالحظة

وتقييم األقران.
معايير مؤشر الجاهزية للتدريس ال 21هي :
أوالً /المعرفة والفهم
( )1يمتلك معرفة وفهماً بفلسفة المنهاج الفلسطيني ،وأهدافه العامة.
( )2يمتلك معرفة وفهماً بأسس التخطيط ومتطلباته.

( )3يمتلك معرفة وفهماً بالمحتوى الدراسي للمرحلة التي سوف يدرسها.

( )4يمتلك معرفة وفهماً بطرائق تعلم الطلبة ،وفق خصائصهم النمائية ،وقدراتهم حسب الفئة
العمرية.

( )5يمتلك معرفة وفهماً بكيفية تدريس تخصصه.

( )6يمتلك معرفة وفهماً بكيفية ربط التخصص بمواضيع وحقول مختلفة وبشكل تكاملي.
( )7يمتلك معرفة وفهماً بأسس القياس والتقويم التربوي.

( )8يمتلك معرفة وفهماً بأساسيات اللغة العربية والمعرفة الرياضية والعلمية وتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت )(ICT

( )9يمتلك معرفة وفهماً بظروف الطلبة على تنوعها ،وطرائق التعامل معها.

ثانياً /المهارات المهنية

( )1لديه قدرة على إعداد خطط تعليمية واضحة قابلة للتطبيق.

( )2لديه القدرة على توفير بيئة تعلميه تعليمية آمنة وداعمة لعملية التعليم والتعلم
( )3لديه القدرة على توفير مناخ تعليمي يمتاز بالمرونة واالبتكار واثارة الدافعية.

( )4لديه القدرة على توظيف المصادر التعلمية ،والوسائل التعليمية في العملية التعلمية التعليمية.
( )5لديه القدرة على تدريس تخصصه ،وربطه بموضوعات مختلفة ،وفي سياق مرتبط بحياة
الطالب وواقعه.
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( )6لديه القدرة على تيسير عملية التعليم والتعلم لتمكين الطلبة من بناء المعرفة وتقييمها.

( )7لديه القدرة على توظيف أسس القياس والتقويم باعتباره جزءا أساسيا من عملية التعلم والتعليم.
( )8لديه القدرة على توظيف االتصال والتواصل في العملية التعليمية.

( )9لديه القدرة على توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ) (ICTفي العملية التعلمية
التعليمية.

ثالثاً /القيم واالتجاهات المهنية

( )1يلتزم بتيسير عملية التعلم لجميع الطلبة.

( )2يتأمل بممارساته المهنية سعياً لتلبية احتياجاته المهنية.

( )3يلتزم بالتعاون والتواصل مع ذوي العالقة لتطوير نوعية التعليم.
المعايير المهنية للمعلمين
الجدد :المعرفة والفهم

) (1يمتلك معرفة وفهماً

بفلسفة المنهاج الفلسطيني،
وأهدافه العامة.

مقبول

جيد

الحد األدنى من المتطلبات

يجب أن يكون لدى غالبية

الواجب توفرها في الطالب المعلم

الطلبة المعلمين القدرة على

مع نهاية التربية العملية

يظهر معرفة وفهما جيدين لفلسفة
المنهاج الفلسطيني للصفوف من
 4 -1وأهدافه العامة ولديه القدرة
على االستفادة من ذلك بشكل

بأسس التخطيط ومتطلباته.
) (3يمتلك معرفة وفهماً

بالمحتوى الدراسي للمرحلة

التي سوف يدرسها.

التربية العملية

يظهر معرفة وفهما جوهريين
لفلسفة المنهاج الفلسطيني

يظهر معرفة وفهما جيدين بأسس
وعمليات التخطيط ومتطلباتها

يظهر معرفة وفهم جيدين بالمناهج
أو المحتوى التعليمي للمواضيع

يظهر معرفة وفهما شاملين

لفلسفة المنهاج الفلسطيني

 4 -1وأهدافه العامة ولديه

القدرة على االستفادة من

ذلك بشكل منطقي ومتناغم

ذلك بشكل منطقي ومتناغم

كأساس للتخطيط

كأساس للتخطيط الفعال.

يظهر معرفة وفهما جوهريين

يظهر معرفة وفهما شاملين

بأسس ومبادئ وعمليات

بأسس ومبادئ وعمليات

التخطيط الفعال ومتطلباتها

التخطيط الفعال ومتطلباتها

يظهر معرفة وفهم جوهريين

يظهر معرفة شاملة ومعمقة

بالمناهج أو المحتوى

معمقة أكثر بواحد أو أكثر من

يمكن أيضا أن يظهر معرفة

العمرية التي يدرسها .كما
معمقة بعدد من مواضيع
المنهاج األساسية.
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نهاية التربية العملية

 4 -1وأهدافه العامة ولديه

والفئة العمرية التي يدرسها .كما

المواضيع.

المعلمين تحقيق التالي مع

للصفوف من

التعليمي للمواضيع والفئة

يمكن أيضا أن يظهر معرفة

يمكن لبعض الطلبة

للصفوف من

القدرة على االستفادة من

منطقي كأساس للتخطيط

) (2يمتلك معرفة وفهماً

تحقيق التالي مع نهاية

ممتاز

بالمناهج أو المحتوى
التعليمي لمجموعة

المواضيع والفئة العمرية

التي يدرسها.

) (4يمتلك معرفة وفهماً

وفهم بطرائق تعلم الطلبة،
وفق خصائصهم النمائية،

وقدراتهم حسب الفئة العمرية.

) (5يمتلك معرفة وفهماً

بكيفية تدريس تخصصه.

) (6يمتلك معرفة وفهماً

بكيفية ربط التخصص

بمواضيع وحقول مختلفة

وبشكل تكاملي.
) (7يمتلك معرفة وفهماً

بأسس القياس والتقويم
التربوي.

) (8يمتلك معرفة وفهماً

بأساسيات اللغة العربية

والمعرفة الرياضية والعلمية
وتكنولوجيا المعلومات

واالتصاالت(ICT) .

يظهر معرفة وفهما جيدين بكيفية

تعلم الطالب في فئة عمرية معينة
وببعض العوامل األساسية التي

يظهر معرفة وفهما جوهريين
بكيفية تعلم الطالب في فئة

عمرية معينة وبالعوامل

يظهر معرفة وفهما شاملين

بكيفية تعلم الطالب في فئة

عمرية معينة وبالعوامل

تؤثر على التعلم ،وياخذ ذلك في

الرئيسية التي تؤثر على

الرئيسية التي تؤثر على

التخطيط والتدريس.

الحسبان بشكل متناغم

الحسبان بشكل متناغم

الحسبان بشكل متناغم أثناء

التعلم ،وياخذ ذلك في

التعلم ،وياخذ ذلك في

الستراتيجيات تربوية أساسية

وفعال أثناء التخطيط
يظهر معرفة وفهما جوهريين
والتدريس.
لالستراتيجيات التربوية

وواثق وفعال أثناء التخطيط
يظهر معرفة وفهما شاملين
والتدريس.
ومعمقين لالستراتيجيات

المنهاج.

من مواضيع المنهاج.

بمواضيع المنهاج.

يظهر معرفة وفهما جيدين عموما

يظهر معرفة وفهما جيدين

يظهر معرفة وفهما عميقين

يظهر معرفة وفهما جيدين

الهامة المرتبطة بمجموعة

مرتبطة بعدد من مواضيع

بكيفية إنشاء روابط بين مواضيع
في المنهاج بطريقة واضحة

ومتكاملة.
يظهر معرفة وفهما جيدين بأسس
التقييم والتقويم التربويين ويستفيد

من ذلك في وضع أهداف التعلم
ودعم التخطيط والتدريس

بكيفية إنشاء روابط فعالة

بين مواضيع في المنهاج

بطريقة مترابطة ومتكاملة.
يظهر معرفة وفهما مؤكدين

بأسس التقييم والتقويم

التربويين ويستفيد من ذلك

بشكل فعال في وضع

أهداف  /نواتج مناسبة

يظهر معرفة جيدة بأسس اللغة
العربية وتكنولوجيا المعلومات

واالتصاالت والرياضيات والعلوم ،

وقدرة على االستفادة من ذلك

بشكل متناغم لدعم التخطيط

بين مجموع مواضيع

المنهاج بطريقة مترابطة
يظهر معرفة وفهما شاملين
ومتكاملة ومبتكرة.
بأسس التقييم والتقويم
التربويين ويستفيد من ذلك

بشكل فعال في وضع نواتج
للتعلم توفر تحديا مناسبا

للتعلم ،وفي دعم التخطيط
والتدريس

التخطيط والتدريس

يظهر معرفة جوهرية بأسس

يظهر معرفة شاملة ومعمقة

اللغة العربية والرياضيات

والعلوم وتكنولوجيا

المعلومات واالتصاالت ،
ذلك بشكل متناغم وفعال
لدعم التخطيط والتدريس
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بكيفية إنشاء روابط فعالة

لكافة المتعلمين ،وفي دعم

وقدرة على االستفادة من

والتدريس.

التربوية الهامة المرتبطة

بأسس اللغة العربية

والرياضيات والعلوم

وتكنولوجيا المعلومات

واالتصاالت  ،وقدرة على

االستفادة من ذلك بشكل

متناغم وفعال وخالق لدعم
التخطيط والتدريس

) (9يمتلك معرفة وفهماً

بظروف الطلبة على تنوعها،
وطرائق التعامل معها.

المعايير المهنية للمعلمين

يظهر معرفة وفهما جيدين

بظروف وميزات طالب الصفوف

يظهر معرفة وفهما جوهريين
بظروف وميزات طالب

التي يدرسها وكيف يمكن أن تؤثر

أثناء التخطيط والتدريس

التعلم ،ويأخذها في الحسبان

التعلم ،ويأخذها في الحسبان

والتدريس

التخطيط والتدريس

على التعلم ،ويأخذها في الحسبان

وكيف يمكن أن تؤثر على

بشكل متناغم أثناء التخطيط

جيد

مقبول

المهنية
المهارات
الجدد:
على إعداد
لديه قدرة
()10
للتطبيق.

بطريقة
التربيةتربط
نهايةدروس
التفصيل ،ل
العملية

) (11لديه القدرة على توفير
بيئة تعلميه تعليمية آمنة

وداعمة لعملية التعليم والتعلم.

وبشيء من
بشكل
المعلم مع
مستقل الطالب
توفرها في

تخطيط ،بشكل
مستقل على
المعلمين القدرة
الالطلبة
ومفصل،
لسالسلمعمننهاية
تحقيق التالي

العمليةفعال
بية بشكل
الترربط
الدروس ت
متناغمة المحتوى واستراتيجيات
المحتوى واستراتيجيات
التدريس ذات الصلة مع نواتج
يظهر قدرة جيدة على تقل توقعات يظهر قدرة عميقة على تقل
التدريس ذات الصلة مع
التعلم المناسبة للطالب ،وبحيث
توقعات واضحة ومالئمة
واضحة ومالئمة لسلوك الطالب
من نواتج التعلم المناسبة
تكون مدعومة بأدلة مستمدة
لسلوك الطالب وعلى
وعلى استخدام استراتيجيات
للطالب ،وبحيث تكون
التقييم
متناغمة لتهيئة بيئة تعليمية آمنة استخدام استراتيجيات فعالة
مدعومة بأدلة موثوقة
إلدارة السلوكيات الصعبة
تسمح باالنتباه لحاجات معظم
مستمدة من التقييم
بهدف تهيئة بيئة تعليمية
الطالب ،وتكون داعمة لرفاههم
وتقدم تعلمهم بشكل عام.

مناخ تعليمي يمتاز بالمرونة

عالقة مع الطالب ومع مدرس

الصف ،وعلى خلق جو تعليمي

متسم باالحترام وغالبا ما يحفز
الطالب ويحمسهم للتعلم.

ممتاز

يظهر قدرة عميقة ومقنعة
يمكن لبعض الطلبة
على التخطيط ،بشكل
المعلمين تحقيق التالي مع
مستقل ومفصل ،لسالسل
نهاية التربية العملية
مترابطة من الدروس تربط
بشكل فعال المحتوى
يظهر قدرة عميقة ومقنعة
واستراتيجيات التدريس ذات
على تقل توقعات واضحة
الصلة مع نواتج وتحديات
ومالئمة لسلوك الطالب
التعلم المناسبة للطالب،
وعلى استخدام استراتيجيات
وبحيث تكون مدعومة بأدلة
فعالة إلدارة السلوكيات
موثوقة مستمدة من التقييم
الصعبة بهدف دعم مشاركة

وتكون داعمة لرفاههم وتقدم

إقامة عالقة جيدة مع
الطالب ومع مدرس

الصف ،وعلى خلق جو

تعليمي فعال ومتسم

باالحترام ،وغالبا ما ُيشرك
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بشكل متناغم وفعال أثناء

لحاجات كافة الطالب،

يظهر قدرة عميقة على

( )12لديه القدرة على توفير

وكيف يمكن أن تؤثر على

آمنة تسم باالنتباه لحاجات

كافة أو معظم الطالب،

يظهر قدرة جيدة على إقامة

الصفوف التي يدرسها

الطالب الشاملة وتهيئة بيئة

تعلمهم كأفراد.

واالبتكار واثارة الدافعية.

بظروف وميزات طالب

الصفوف التي يدرسها

يظهر قد
تخطيط،
جيدة على ال
يظهر قدرة
علىغالبية
عميقةلدى
أنرةيكون
اجب يجب
المتطلبات الو
األدنى من
الحد

خطط تعليمية واضحة قابلة

يظهر معرفة وفهما معمقين

تعليمية آمنة تسم باالنتباه

وتكون داعمة لرفاههم وتقدم
تعلمهم كأفراد.
يظهر قدرة عميقة ومقنعة

على إقامة عالقة ممتازة مع
الطالب ومع مدرس

الصف ،وعلى خلق جو

تعليمي فعال ومتسم

باالحترام ،ويشرك الطالب

الطالب ويحفزهم ويحمسهم

ويحفزهم ويحمسهم بقوة

بقوة للتعلم.

للتعلم.

( )13لديه القدرة على توظيف

يظهر قدرة جيدة على اختيار

التعليمية في العملية التعلمية

تعليمية مناسبة وفعالة بشكل

المصادر التعلمية ،والوسائل

التعليمية.

يظهر قدرة عميقة على

وابتداع واستخدام موارد ووسائل

اختيار وابتداع واستخدام

مجموعة من الموارد

والوسائل التعليمية الفعالة

مستقل لدعم تعلم الطالب.

) (14لديه القدرة على

تدريس تخصصه ،وربطه

مجموعة متنوعة من األنشطة

بموضوعات مختلفة ،وفي

والدروس المخطط لها بشكل

سياق مرتبط بحياة الطالب

وواقعه
) .(15لديه القدرة على تيسير
عملية التعليم والتعلم لتمكين

الطلبة من بناء المعرفة
وتقييمها.

فعال ،مع مراعاة السياق المباشر

اختيار ذات
نشاء روابط
الطالب،
لحياة
جيدةوا على
يظهر قدرة

اضيع
استخدام بعض
وصلة بين
مجموعمةو من
المنهاج.
اتيجيات التعليم والتعلم
استر

المناسبة التي تشرك الطالب
وتمكنهم من بناء وتقييم المعرفة.

) (16لديه القدرة على

توظيف أسس القياس والتقويم

استراتيجيات التقييم التكويني

باعتباره جزءا أساسيا من

والتقييم النهائي لتقييم وتقويم

عملية التعلم والتعليم.

نواتج تعلم الطالب وفعالية

التدريس ،وادخال تعديالت معقولة
على التدريس.

واستخدام مجموعة من

الموارد والوسائل التعليمية

والمبتكرة بشكل مستقل لدعم
تعلمهم.

خالل تعلمهم.

يظهر قدرة عميقة على

يظهر قدرة عميقة ومقنعة

تدريس مجموعة متنوعة من
األنشطة والدروس المخطط

لها بشكل فعال ،مع المراعاة

على لحياة
المباشر
سياق
الدقيقة لل
عميقة
قدرة
يظهر

استخدامأنشطة
الطالب،و ودمج
مجموعة
اختيار
ومواد التعلم ضمن مجموعة
من استراتيجيات التعليم
من مواضيع المنهاج بشكل
والتعلم المناسبة والمبتكرة
التيابط.
متر
تشرك الطالب وتمكنهم
من بناء وتقييم معارفهم
وتعلمهم.

يظهر قدرة جيدة على استخدام

على اختيار وابتداع

الفعالة والمبتكرة بشكل

واشراك الطالب خالل

يظهر قدرة جيدة على تدريس

يظهر قدرة عميقة ومقنعة

يظهر قدرة عميقة على

استخدام استراتيجيات التقييم
التكويني والتقييم النهائي

بشكل متناغم لتقييم وتقويم
فعالية التعليم والتعلم،

مستقل لدعم واشراك الطالب

على تدريس مجموعة
متنوعة من األنشطة

والدروس المخطط لها بشكل

الدقيقة
معرة المر
فعال
اعاة ومقنعة
عميقة
يظهر ،قد
المباشر لحياة
ويستخدم
سياقأن يختار
للعلى

الطالب ،ودمج أنشطة
بشكل خالق مجموعة من
ومواد التعلم ضمن مجموعة
استراتيجيات التعليم والتعلم
من مواضيع المنهاج بشكل
المناسبة والمبتكرة التي
ابط وفعال.
متر
الطالب وتمكنهم من
تشرك

بناء وتقييم معارفهم
وتعلمهم.

يظهر قدرة عميقة ومقنعة

على استخدام استراتيجيات
فعالة للتقييم التكويني

والتقييم النهائي بشكل

متناغم لتقييم وتقويم نواتج

وادخال تعديالت معقولة جدا تعلم الطالب وفعالية التعليم
على التدريس.

والتعلم بشكل نقدي ،وادخال

تعديالت مميزة على
التدريس.
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) (17لديه القدرة على

يظهر قدرة جيدة على استخدام

توظيف االتصال والتواصل في

مجموعة من استراتيجيات

العملية التعليمية.

االتصال اللفظي وغير اللفظي

المناسبة بشكل متناغم ،بما في
ذلك إعطاء توجيهات واضحة،

وشرح األفكار بوضوح ،واستخدام

مجموعة واسعة من أنماط

يظهر قدرة جيدة على استخدام

توظيف تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ) (ICTفي العملية

واالتصاالت المناسبة بشكل

التعلمية التعليمية.

استراتيجيات االتصال

اللفظي وغير اللفظي الفعالة

بشكل متناغم ،بما في ذلك
إعطاء توجيهات واضحة،
وشرح األفكار بوضوح،

من أنماط األسئلة لتسهيل

التعليم  /التعلم.

وسائل تكنولوجيا المعلومات

استخدام مجموعة من

واستخدام مجموعة واسعة

األسئلة لدعم وتسهيل عملية

) (18لديه القدرة على

يظهر قدرة عميقة على

كفؤة وفعالة لدعم تعلم الطالب.

بشكل متناغم ،بما في ذلك
إعطاء توجيهات واضحة،
وشرح األفكار بوضوح،

واستخدام مجموعة واسعة

من أنماط األسئلة لتسهيل

 /التعلم.
يظهر قدرة عميقة على

يظهر قدرة عميقة ومقنعة

استخدام مجموعة من وسائل
واالتصاالت المناسبة بشكل

متناغم خالل التدريس،
وبأساليب تتسم بالكفاية

الطالب ،لدعم وتعزيز تعلم
الطالب.

جيد

المعايير المهنية للمعلمين
الجدد:

توفرها في الطالب المعلم مع نهاية

الطلبة المعلمين القدرة على

القيم واالتجاهات المهنية

التربية العملية

تحقيق التالي مع نهاية

التعلم لجميع الطلبة.

اللفظي وغير اللفظي الفعالة

التعليم  /التعلم.

الحد األدنى من المتطلبات الواجب

) (19يلتزم بتيسير عملية

استراتيجيات االتصال

وتعزيز جودة عملية التعليم

والفعالية ودعم إشراك

مقبول

على استخدام مجموعة من

وتعزيز وتدعيم جودة عملية

تكنولوجيا المعلومات

متناغم خالل التدريس ،وبأساليب

يظهر قدرة عميقة ومقنعة

يجب أن يكون لدى غالبية

التربية العملية

يظهر اتجاهات ايجابية والتزاما يظهر اتجاهات ايجابية

على استخدام مجموعة

واسعة من وسائل تكنولوجيا

المعلومات واالتصاالت

المناسبة بشكل متناغم خالل

التدريس ،وبأساليب تتسم

بالكفاية والفعالية ودعم
إشراك الطالب ،لدعم

ممتاز
تعلم
وتعزيز وتعميق

الطالب.
يمكن لبعض الطلبة
المعلمين تحقيق التالي مع
نهاية التربية العملية

يظهر اتجاهات ايجابية

واضحا تجاه تبني نهج شامل لتسهيل والتزاما واضحا تجاه تبني

والتزاما قويا تجاه تبني نهج

المحتمل الذي يمكن أن تتركه القيم في تسهيل التعلم لكافة

ويتسم بالفعالية في تسهيل

التعلم لكافة الطالب ،ويدرك األثر نهج شامل يتسم بالفعالية

والمعتقدات واالتجاهات الشخصية الطالب ،ويستوعب األثر

على التعلم.

التعلم لكافة الطالب،

الذي يمكن أن تتركه القيم

ويستوعب األثر الذي يمكن

الشخصية والتحيز على

واالتجاهات الشخصية

التعلم.

والتحيز على التعلم.

والمعتقدات واالتجاهات
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شامل بكل معنى الكلمة

أن تتركه القيم والمعتقدات

) (20يتأمل بممارساته

المهنية سعيا لتلبية
احتياجاته المهنية.

) (21يلتزم بالتعاون
والتواصل مع ذوي العالقة

لتطوير نوعية التعليم.

يظهر قدرة جيدة على تقييم ممارساته
والتفكير التأملي بعمق فيها ووضع

أهداف واضحة للتطوير المهني،
ويتصرف بناء عليها.

يظهر قدرة عميقة على تقييم
ممارساته والتفكير التأملي

فيها بشيء من النقد ووضع

أهداف ذات عالقة للتطوير

المهني ،ويتصرف بناء

يظهر التزاما بالتعاون واالستماع

للنصائ والتغذية الراجعة والتعليمات

من اآلخرين ،وتطبيقها بشكل مالئم
لتحسين جودة التعليم والتعلم لصال

الطالب

يظهر قدرة عميقة ومقنعة

على تقييم ممارساته والتفكير
التأملي فيها بشكل عميق و

نقدي ووضع أهداف مستنيرة
للتطوير المهني ،ويتصرف

عليها.

بناء عليها.

يظهر التزاما واضحا

يظهر التزاما قويا بالتعاون

بالتعاون والسعي بنشاط
للحصول على النصائ
والتغذية الراجعة من

اآلخرين ،وتطبيقها بشكل

فعال لتحسين جودة التعليم

والتعلم لصال كافة
الطالب.

والسعي بنشاط للحصول

على النصائ والتغذية
الراجعة من اآلخرين،
وتطبيقها بشكل فعال

لتحسين جودة التعليم والتعلم
لصال كافة الطالب.

المصادر المحتملة ل دلة
يمكن الحصول على األدلة عن تقدم الطالب باتجاه تحقيق المعايير المهنية للمعلمين الجدد

والمؤشرات الواردة في مؤشر الجاهزية للتعليم من مجموعة من المصادر؛ كما هو مقترح أدناه.
 المعرفة بالمنهاج والمحتوى التعليمي ،ويمكن الحصول عليها بشكل رئيس من خطط
الدروس ،ومالحظات الطالب التأملية ،والمناقشات ما بين المعلمين المرشدين  /المشرفين

والطالب.

 تخطيط الدرس ،ويمكن الحصول عليها بشكل رئيس من خطط الدروس ،والمناقشات ما بين
المشرفين والمعلمين المرشدين.

 التدريس ،ويمكن الحصول عليها بشكل رئيس من مالحظات الحصص ،والمناقشات ما بين
المشرفين والمعلمين المرشدين.

 التقويم والتقييم ،ويمكن الحصول عليها بشكل رئيس من خطط الدروس ،ومالحظات
الحصص ،ومالحظات الطالب التأملية ،والمناقشات مع الطالب والمعلمين المرشدين.
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مادة علمية (:)1/1/2
ما هو ملف اإلنجاز؟
 هو سجل أو حافظة لتجميع أفضل األعمال المميزة للطالب من دروس ومحاضرات
ومشاريع وتمارين ،في مقرر دراسي ما أو مجموعة من المقررات الدراسية ،ويعتمد في

عرض هذه األعمال على الوسائط المتعددة من صوت ونص ومقاطع فيديو وصور ثابتة

ورسوم بيانية وعروض تقديمية ،ويتم التنقل بين مكونات الملف باستخدام وصالت

الكترونية  .Linksويمكن نشره على شبكة اإلنترنت أو على اسطوانات مدمجة CDs
وهي تظهر قدرة المتعلم على استخدام المعارف وتطبيقها في مواقف حياتية حقيقية.

 هو ملف إلكتروني منظم ألنشطة المعلم داخل قاعة الدراسة وخارجها أو كالهما،

وعرضها باستخدام تكنولوجيا الوسائط المتعددة التفاعلية ،وتوظيف الشبكات التعليمية فيها
يتضمن جميع محتويات الحقيبة اليدوية للمعلم ،بما يعني أن كل أدوات ومعلومات المعلم

الورقية واليدوية تحولت إلى شكل أداة تكنومعلوماتية"

 سجل للتعليم يركز على أعمال الطالب وتأمالتهم الفكرية عن أعمالهم ويتم تجميع محتواه
من قبل الطالب والمعلمين معاً ،مشي اًر إلى التقدم نحو النتائج الجوهرية واألساسية للتعلم

 تجميع هادف لكل أعمال الطالب المعلم في أثناء تواجده في مدرسة التدريب فهو يعرض
كل مجهوداته وانجازاته وتقدمه ويتضمن سماته الشخصية ومدى التزامه بمواعيد الحضور
واالنصراف ويتم تسجيل هذا التجميع على قرص مدمج (.")CD

مادة علمية (:)2/1/2

أهمية استخدام ملف اإلنجاز:
 .1هو أداة تقويمية ألداء المعلم والمتعلم على حد سواء ،فهو أداة للتقويم الذاتي أو تقويم اآلخرين.

 .2يحوي على مجموعة من أفضل أعمال المتعلم وانجازاته على مدار فترة زمنية محددة والتي
تدل على مدى تقدمه في جوانب التعلم المختلفة.

 .3هو أداة لتجميع الخبرات في صورة مادية وملموسة ،أو في صورة الكترونية
 .4يركز على مجاالت متنوعة ومختلفة.

 .5يعكس قدرة المعلم أو المتعلم على االنتقاء واالختيار والتنظيم واالبتكار.

 .6الديناميكية ،حيث يمكن اإلضافة عليه أو الحذف منه واجراء التعديالت الالزمة كلما أراد
المعلم /المتعلم ذلك.
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 .7إمكانية نشره واطالع اآلخرين عليه لالستفادة من خبرات بعضهم البعض.

 .8يساعد المعلم والمتعلم على التأمل في أعمالهما ،حيث يعكس المعلم أو المتعلم من خالله
أفكاره وآراءه.

 .9يشجع العمل التعاوني بين التالميذ ،من خالل إطالع التالميذ على أعمال بعضهم البعض
واالستفادة منها وتصحي األعمال.

 .10رؤية المتعلم لنقاط ضعفه وجوانب قوته من خالل تقييمه لذاته ،وتقييم اآلخرين له.
مادة علمية ()3/1/2
أنواع ملفات اإلنجاز اإللكترونية
ملف إنجاز المعلم :وهو الملف الذي يقوم المعلم من خالله برصد أفضل أداءاته التدريسية ،وتوثيق
نموه المهني وتطوره األكاديمي ومالحظاته وانطباعاته وآرائه وخبراته المدرسية ،وأنشطته الصفية وغير

الصفية داخل المدرسة وخارجها ،ويتم ذلك من خالل تسجيل موثق بالصوت والصورة والنص ويتم

االحتفاظ به في اسطوانات مدمجة أو أقراص صلبة أو أقراص قابلة لإلزالة كما يمكن نشره وتداوله
عبر الشبكة العنكبوتية.
ملف إنجاز المتعلم :وهو على غرار ملف إنجاز المعلم ،ولكنه يتعلق بمخرجات عملية التعلم ،حيث
يقوم المتعلم بإعداده مضمناً فيه أفضل أعماله في مادة ما ،أو وحدة دراسية معينة أو خالل فترة زمنية

محددة ،ونتائج اختباراته ،ومشاركاته في األنشطة الصفية وغير الصفية .وال يختلف ملف إنجاز

المتعلم عن ملف إنجاز المعلم في كيفية بنائه واعداده؛ لكن االختالف بينهما يتمثل في طبيعة

المحتوى.
ملف إنجاز الطالب المعلم :يقوم بإعداد هذا الملف الطالب المعلم أثناء فترة تدريبه في المدارس منتدباً
من الجامعة التي يدرس فيها ،ويعتبر ملف اإلنجاز في هذه الحالة أداة تقويمية تساعد المشرفين على
تقييم أداء الطالب المعلم وتقديم التغذية الراجعة له ،كما أنه يساعد الطالب المعلم على التأمل في

أعماله وأدائه وتطويره باستمرار .ويحتوي هذا الملف على بيانات الطالب المعلم الشخصية واألكاديمية،
والسيرة الذاتية له ،كما يتم تضمينها أفضل أعماله خالل فترة تدريبه في المدارس بما في ذلك تحضير

الدروس والوسائل التعليمية المستخدمة وقد يحتوي على مقاطع صوتية أو مرئية لبعض األنشطة

الصفية وغير الصفية التي قام بها خالل فترة تدريبه.
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تقسيم آخر ألنواع ملف اإلنجاز اإللكتروني:
 -1ملف اإلنجاز التطوري «النمائي»  :يثبت تقدم وتطور ونمو مهارات الطالب خالل فترة زمنية
معينة ،ويأخذ في االعتبار أعمال الطالب الجارية أو «قيد التنفيذ» ويشمل عناصر التقويم الذاتي
والتفكير التأملي والتغذية الراجعة.
الغرض األساسي من هذا الملف هو دعم التواصل بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس.
 -2ملف اإلنجاز التقويمي :يثبت كفاءة ومهارة الطالب لمناطق أو أغراض محددة بشكل جيد ،وقد
تكون هذه التقييمات في نهاية الفصل الدراسي أو الدورة التدريسية لتقويم أداء الطالب ،والغرض

األساسي من هذا الملف تقويم أداء الطالب وفقاً للمعايير والنتائج المرجوة.

 -3ملفات إنجاز العرض :تظهر األعمال المثالية للطالب ومهاراته ،يتم إنتاج هذا النوع من ملفات
اإلنجاز في نهاية الفصل الدراسي أو الدورة الدراسية بهدف تسليط الضوء على جودة عمل الطالب،

مثل هذا النوع من الملفات قد يستخدم للتقديم ألرباب العمل المحتملين من أجل الحصول على وظيفة
أو عمل في نهاية البرنامج التدريسي.
ملفات اإلنجاز المختلطة :معظم ملفات اإلنجاز هي عبارة عن هجين «خليط» من األنواع الثالثة

المذكورة أعاله ،فناد اًر ما تجد ملف إنجاز يستخدم حص اًر ألحد أغراض التطور أو التقويم أو العرض،
في بعض األحيان قد تجد أن ملف إنجاز العرض ال يظهر أدلة على التفكير التأملي/الذاتي ،أو نماذج

للتقييم أو التغذية الراجعة.

تقول هيلين باريت الخبيرة في ملفات اإلنجاز اإللكترونية أن « ملف اإلنجاز اإللكتروني بدون
المعايير أو األهداف أو التأمل الذاتي هو عبارة عن سيرة ذاتية وهمية وليس ملف إنجاز إلكتروني»
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مادة علمية (:)1/2/2
محتوى ملف اإلنجاز اإللكتروني
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أمثلة على محتوى بعض ملفات اإلنجاز:
ملف إنجاز

ملف إنجاز

ملف إنجاز

المرشدة الطالبية

رائدة النشاط

معلمة علوم

سجالت الطالبات

سجالت النشاط

التحضير

سجالت الطالبات الصحية

مجاالت النشاط المدرسي

عروض بوربوينت للدروس

أرقام هواتف أولياء األمور

نماذج من أعمال رائدة النشاط

صور للمجسمات والوسائل

برامج توعوية

الخطة تنفيذ األنشطة

نماذج من أعمال الطالبات

إذاعات مدرسية

صور المهرجانات و المشاركات

السيرة الشخصية

شهادات تكريم

األسابيع المميزة

الدورات التدريبية

أسماء الطالبات المتفوقات

سجالت رائدات النشاط

أسئلة اختبار

سجالت الريادة

المشاركات المتميزة

أفالم مصورة

خطة المرشدة الطالبية

طالبات النظام

أنشطة الطالبات

فالشات و أناشيد

البرامج المنفذة

أوراق العمل

عروض بوربوينت

عروض بوربوينت

الكتب المدرسية

الشخصية

مادة علمية (:)2/2/2
تنظيم مكونات ملف اإلنجاز ( تقسيمه )

تختلف مكونات الملف من شخص آلخر حسب فلسفته في تنظيم الملف ،وبصفة عامة يمكن

أن يتكون من:

• السيرة الذاتية لصاحب الملف.
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• الفلسفة التربوية.

• نماذج من أعمال صاحب الملف.
• نماذج من أعمال الطالب.
• نتائج الطالب.

• خدمة المجتمع.
• خطة التنمية المهنية.
• الجهد العلمي.

• األدوار والمسئوليات المهنية.
مادة علمية ()3/2/2

خطوات تصميم ملف اإلنجاز ( الصورة النهائية لملف االنجاز )
• صفحة الغالف (يحتوي على معلومات شخصية عن معد الملف والمادة)
• صفحة تشرح طريقة الطالب في تصميم الملف.
• فهرس ومحتويات الملف

• عرض محتويات الملف مصنفة على حسب الموضوعات أو التخصصات يفصل بين
كل منها بورق ملون وعليه عنوان الموضوع

• يقدم ملف اإلنجاز في ملف ابيض قاسي (يتم اعادة الملف بعد وضع الدرجة)
يمكن تقديم ملف االنجاز على شكل ملف إنجاز الكتروني  E- Portfolioعن طريق استخدام أحد

البرامج مثل  Microsoft PowrPointأو  Microsoft OneNoteأو غيره من البرمجيات لتصميم
الملف وهو محور برنامجنا هذا .وسنتناوله في المحاور القادمة.
مادة علمية (:)1/1/3
قائمة ملف:
إنشاء دفتر مالحظات جديد
.1انقر فوق عالمة التبويب ملف ،ثم انقر فوق جديد.

.2ضمن تخزين دفتر المالحظات على ،حدد المكان الذي سيتم تخزين دفتر المالحظات فيه.

اسما لدفتر المالحظات الجديد.
.3في المربع االسم ،أدخل ً
.4في الموقع ،اكتب الموقع المراد حفظ دفتر المالحظات فيه أو قم باالستعراض للوصول إليه.
.5انقر فوق إنشاء دفتر مالحظات.
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أنواع حفظ الملف:
• هناك ثالث انواع لملف الون نوت : web – network – my computer
• حفظ الملف كد (  ) webتمكنك من فت الملف من أي جهاز حاسوب عن طريق االنترنت
باستخدامك حسابك في الويندوز اليف مع كلمة مرور خاصه

• اما حفظه ك )  (networkفهذا يعني انك تستطيع مشاركة بيانات ملفك مع مستخدمين
آخرين على الشبكة المحلية بحيث يمكنهم رؤية واضافة البيانات بل وتعديل المعلومات.

• اما حفظه على (  ) my computerيعني حفظه بشكل محلي في الجهاز الذي تستخدمه
فقط .

حفظ دفتر المالحظات:
تلقائيا بحفظ عملك باستمرار أثناء تدوين المالحظات ،كلما قمت بالتبديل
 يقوم OneNote
ً
إلى صفحة أخرى أو مقطع آخر ،وكلما قمت بإغالق المقاطع ودفاتر المالحظات .وبالتالي،
يدويا ،حتى عند االنتهاء منها.
ال تحتاجين إلى حفظ المالحظات ً
 لحفظ نسخة من مقطع مالحظاتك في موقع آخر ،قم بما يلي:
 .1انقري فوق عالمة التبويب ملف ،ثم فوق حفظ باسم.

 .2ضمن حفظ الحالي ،قومي بتنفيذ أحد اإلجراءات التالية:

لحفظ الصفحة الحالية المفتوحة فقط في دفتر المالحظات ،انقري فوق صفحة.

لحفظ المقطع الحالي المفتوح في دفتر المالحظات ،انقري فوق مقطع.
لحفظ دفتر المالحظات الحالي المفتوح ،انقري فوق دفتر مالحظات.

 .3ضمن تحديد تنسيق ،انقري فوق تنسيق الملفات الذي تريدين الحفظ به.
 .4انقري فوق حفظ باسم.

 .5في مربع الحوار حفظ باسم ،انتقلي إلى الموقع الذي تريدين حفظ الملف فيه.
اسما لدفتر المالحظات.
 .6في المربع اسم الملف ،أدخلي ً
 .7انقري فوق حفظ.
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ما المقصود ببرنامج OneNote؟
احدا لتجميع كافة المالحظات والمعلومات الخاصة بك،
عبارة عن دفتر مالحظات رقمي يوفر
موقعا و ً
ً
كما يتضمن ميزات إضافية إلمكانيات البحث الفعالة تساعدك في العثور على ما تبحث عنه بسرعة،
ويشمل دفاتر مالحظات مشتركة سهلة االستخدام تتي لك إدارة التحميل الزائد من المعلومات والعمل

مع اآلخرين بفاعلية أكبر.

وبخالف أنظمة تدوين المالحظات على األوراق أو برامج معالجة الكلمات أو أنظمة البريد اإللكتروني

أو أي برامج إنتاجية أخرى ،يسم

OneNoteبتجميع النصوص والصور والكتابات الرقمية بخط اليد

وتسجيالت الصوت والفيديو وغيرها وبتنظيمها بشكل أكثر مرونة ،كل ذلك في دفتر مالحظات رقمي

واحد على جهاز الكمبيوتر الخاص بك .كما يساعدك OneNoteعلى زيادة اإلنتاجية من خالل
االحتفاظ بالمعلومات التي تحتاج إليها في متناول يديك وتقليل الوقت المهدر في البحث عن

النسخ
المعلومات عبر رسائل البريد اإللكتروني ودفاتر المالحظات الورقية ومجلدات الملفات و ُ

المطبوعة.

• يشكل OneNote 2010جزًءا ال يتج أز من  ،Microsoft Office 2010مما يسهل عملية
تجميع المالحظات والمعلومات وتنظيمها والبحث عنها ومشاركتها بشكل أكثر فاعلية وكفاءة.

وتم ّكنك إمكانيات البحث الفعالة من تحديد موقع المعلومات من نص داخل صور أو من
كلمات منطوقة في تسجيالت الصوت والفيديو .كما تساعد األدوات التعاونية سهلة االستخدام

معا باستخدام كافة هذه المعلومات الموجودة في دفاتر مالحظات مشتركة،
الفرق في العمل ً
اء في حالة االتصال بإنترنت أو العمل دون اتصال
سو ً

• يوفر لك  ،OneNoteمن خالل وضع كافة معلوماتك في متناول يديك ،حالً للتحميل الزائد
ٍ
بشكل أكثر فاعلية ،ويساعدك في االطالع
للمعلومات ،مما يم ّكنك من العمل مع اآلخرين

الدائم على أحدث معلومات المهام والجداول الزمنية وفرق العمل .كما يساعد الشكل وأسلوب
العرض المألوفين لنظام Microsoft Officeعلى تسهيل عملية بدء استخدام البرنامج في

الحال ،مما يقلل من الوقت الضائع وتكاليف الدورات التدريبية.
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مادة علمية (: )2/1/3
قائمة الصفحة الرئيسية

• من قائمة الصفحة الرئيسية تستطيع تقسيم الملف الى عدة اقسام وهي الموجودة اعلى الصفحة
وتستطيع انشاء العديد من الصفحات على يسار الصفحة
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• إدراج صفحة جديدة:
.1افت دفتر المالحظات أو المقطع الذي تريد إدراج صفحة فيه.
.2في قائمة عالمات تبويب الصفحات ،انقر فوق صفحة جديدة.

• كتابة مالحظات على صفحة:

إلنشاء مالحظات مكتوبة ،انقر فوق أي مكان على الصفحة تريد ظهور المالحظات فيه ،ثم ابدأ
الكتابة .حيث يقوم OneNoteبإنشاء حاوية مالحظات لكل كتلة نص تكتبها.
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البحث عن قالب و تطبيقه:
 يسم لك  OneNote 2010بتطبيق القوالب المضمنة وقوالبك المخصصة ،باإلضافة إلى
استعراض مجموعة متنوعة من قوالب OneNoteعلى  Office.comبما في ذلك قوالب

دفاتر المالحظات والصفحات والمقاطع.

 للبحث عن قالب وتطبيقه على صفحة جديدة في
 ،OneNote 2010قم بما يلي:

 .1افت دفتر المالحظات أو المقطع الذي تريد إضافة صفحة
إليه.
 .2في قائمة عالمات تبويب الصفحات ،انقر فوق السهم
الموجود بجانب الزر صفحة جديدة.
 .3في جزء مهام القوالب ،قم بتنفيذ أحد اإلجراءات التالية:
المضمنة ،قم بتوسيع نوع
الستخدام أحد قوالب الصفحات ُ
القالب الذي تريده ،ثم انقر فوق القالب المطلوب.
إلعادة استخدام أحد القوالب التي قمت بإنشائها ،قم بتوسيع
القوالب ،ثم انقر فوق القالب المطلوب.
للبحث عن قالب على  ،Office.comانقر فوق قوالب على . Office.comعلى ،Office.com
انقر فوق فئة قالب ،وحدد القالب الذي تريده ،ثم انقر فوق تنزيل لتنزيل القالب على الكمبيوتر.

 والجميل في البرنامج ايضا انه يحتوي على عالمات مناسبه للمالحظة المدرجة ويتي ارسال
مباشر للصفحة او المقطع الموجود عبر البريد اإللكتروني.
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مادة علمية (: )3/1/3
قائمة إدراج:

نستطيع من خالل هذه القائمة إدراج:
 جدول سريع

 صورة من ملف في الكمبيوتر
 لقطة من شاشة في أي موقع من الكمبيوتر
 ارتباط بصفحة في األنترنت


ارفاق ملف وورد او بور بوينت او من أي برنامج
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 صورة من الماس الضوئي
 تسجيل صوتي او فيديو
 التاريخ واليوم والزمن
 معادالت ورموز

( هناك شرح مصور بالصوت والصورة ألوامر كل قائمة وكيفية التعامل معها )

مادة علمية (:)1/2/3
مشاركة دفاتر المالحظات في OneNote 2010
 طرق المشاركة في دفاتر المالحظات في OneNoteفي  ،Microsoft OneNote 2010يمكنك مشاركة دفتر مالحظات لكي تتم ّكن من الوصول إليه
على أجهزة كمبيوتر أخرى أو على ويب ،أو لكي تتم ّكن من العمل ضمنه مع أشخاص آخرين.
ُيعد تدوين المالحظات كمجموعة عملية تعاونية .وكأداة تعاونية ،يقدم  OneNoteما يتجاوز بكثير
القدرة على إرسال صفحات دفاتر مالحظات ثابتة عبر البريد اإللكتروني .ووفقاً لطبيعة مشروعك،
يمكنك استخدام  OneNoteلكي تعمل معاً مع اآلخرين على وضع األفكار في االجتماعات،

واستخدام صفحات دفاتر المالحظات كلوح أبيض افتراضي ،واعداد دفاتر المالحظات المشتركة حيث

يمكن لكل شخص عرض المعلومات واضافتها وتحريرها.
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بخالف البرامج األخرى التي "تؤمن" الملفات بحيث يمكنك تحريرها بواسطة شخص واحد في المرة

لعدة كتّاب الوصول إلى دفتر المالحظات المشترك في الوقت
الواحدة ،يتي ّ OneNote 2010
نفسه .وفي أي وقت يقوم فيه أحد األشخاص بتحرير الصفحات والمقاطع في دفتر المالحظات

المشترك ،يقوم  OneNoteبمزامنة التغييرات تلقائياً للمحافظة على التحديث الدائم لدفتر المالحظات

للجميع.

كما يحتفظ  OneNoteبنسخة منفصلة غير متصلة من المالحظات على كافة أجهزة كمبيوتر
المستخدمين .وبهذه الطريقة ،يمكن للمشاركين في تدوين المالحظات المشتركة متابعة تحرير

المالحظات محلياً حتى في الفترة التي ينقطع فيها اتصالهم بالشبكة مؤقتاً .وفي المرة التالية التي
يتصلون فيها بدفتر المالحظات المشترك ،يدمج  OneNoteتغييراتهم بشكل تلقائي مع التغييرات التي

أجراها كل شخص آخر.
مادة علمية (:)2/2/3
قائمة رسم:
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مادة علمية (:)3/2/3

مادة علمية (:)4/2/3

قائمة عرض:

يمكن من خاللها تحقيق التالي:
 إخفاء عنوان الصفحة ( وهذا يعطي شكالً جمالياً للصفحة ) -تحديد لون الصفحة والتحكم بها.

 إظهار خطوط التسطير أو إخفاؤها (لتبدو الصفحة كصفحة دفتر مسطر ). -التحكم في حجم عرض الصفحة (تكبير /تصغير ).

 فت نافذة صغيرة إلدراج مالحظات متعلقة ببيانات الصفحة الحالية. -تغيير حجم الورق ليناسب الطباعة.
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ملحق ( )7صور بعض شاشات تطبيق البرنامج التدريبي
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صور بعض شاشات تطبيق البرنامج التدريبي
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صور بعض شاشات تطبيق البرنامج التدريبي
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ملحق ( )8صور النشر عبر مجموعة موقع التواصل اإلجتماعي Facebook
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صور النشر عبر مجموعة موقع التواصل اإلجتماعي Facebook
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ملحق ( )9نماذج من ملفات اإلنجاز اإللكترونية للطالبات المعلمات
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