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فعالية برنامج تدريبي قائم على تقنية االنفوجرافيك في تنمية مهارات 
إعداد ملف اإلنجاز كاالتجاه نحوه لدل الطبلب المعلمين بمدارس التربية 

 الفكرية باألحساء
 إعداد

 د. شريف عادؿ جابر
sherifadel_g@yahoo.com 

 جامعة الملك فيصل-كلية التربية-قسم التربية الخاصة –أستاذ مساعد 

    مقدمة:
من أركاف برامج إعداد كتدريب الطبلب المعلمين،  ان أساسي ان تعد التربية العملية ركن      

حيث ينظر إليها على أنها برنامج متكامل يوازم في أىميتو برنامج الدراسػة النظريػة فػي 
ىػػي بػػذلك تاعػػد المعيػػار الحقيقػػي للحكػػم علػػى مػػدل نجػػاح برنػػامج اإلعػػداد، الكليػػة، ك 

حيػث يػتم مػن خبللهػػا الػربط بػين النظريػة كالتطبيػػق، كامػتبلؾ الطالػب المعلػم الكفايػػات 
العلميػة البلزمػة كالتػي تػػرتبط بأسػاليب التػدريس المختلفػػة، كالقيػاس كالتقػويم، كتوظيػػف 

لتعامػػػػػل مػػػػػع التبلميػػػػػذ كالمعلمػػػػػين، كاإلدارة الوسػػػػػائل التعليميػػػػػة، كإدارة الصػػػػػفوؼ، كا
 (.17: 2000المدرسية، كالمجتمع )سعد، 

العديػػد مػػن البحػػوث كالدراسػػات التربويػػة علػػى أىميػػة ملػػف اإلنجػػاز   كقػػد أيػػدت      
كاف البد من إيجاد طريقة فعالػة تعمػل علػى مواجهػة الصػعوبات ك كوسيلة تقويم كتعليم، 

أف  Fink (2003)يػػرل  ، ك عػػداده ملػػف اإلنجػػازالتػػي يواجهػػا الطالػػب المعلػػم عنػػد إ
أىميػػػة ملػػػف اإلنجػػػاز تتمثػػػل فػػػي أنهػػػا العنصػػػر الػػػرئيس فػػػي توثيػػػق مهػػػارات األداء فػػػي 
مختلف المجاالت الدراسية، ككذلك ترجع أىميتو في تزكيد الطبلب بوصف دقيق عن 
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 ,Finkمدل تقدمهم مع طريقة دليل العرض كالحكم على أفضل الممارسػات لػديهم )

2003: 19.) 

أداة فعالػػة ذات  Infographic Technologyكتعتبػػر تقنيػػة االنفوجرافيػػك        
تصػػميم جرافيكػػي يشػػتمل علػػى الصػػور كالرسػػومات، المدعمػػة بالنصػػوص كالشػػركحات 

 :Krum, 2013)كالتعليمػات فػي شػكل كاحػد، لعػرض المواضػيع عديػدة االتجاىػات 

المعلومػػات كالمفػػاىيم المعقػػدة إلػػػى فػػن تحويػػل البيانػػات ك كتعػػرؼ بأنهػػا . (107-108
صػور كرسػػـو يمكػن فهمهػػا كاسػتيعابها بوضػػوح كتشػويق كبطريقػػة سػهلة كسلسػػلة تسػػاعد 
علػػى تكػػوين نظػػاـ عقلػػي يتمثػػل فػػي مجموعػػة مػػن عػػادات العقػػل المنػػتج التػػي يحتاجهػػا 

 .(133 :2015طبلب كلية التربية )منصور، 
فػي إعػداد الطالػب المعلػم داخػل مػدارس التربية العملية بدكر حيوم كمهم كتقـو        

علػى  التربية الفكرية، فهي تمثل الخطوة التطبيقيػة األكلػى نحػو إعػداد معلػم كػفء قػادر
التعامػػػل األمثػػػػل مػػػػع األطفػػػػاؿ ذكم اإلعاقػػػػة العقليػػػػة. كمػػػػا يػػػػرل الباحػػػػث أف مػػػػن أبػػػػرز 

تربيػػػة المشػػػكبلت التػػػي يواجهػػػا الطالػػػب المعلػػػم )مسػػػار اإلعاقػػػة العقليػػػة( أثنػػػاء فتػػػرة ال
من الطبلب المعلمػين أف  رالعملية ىي مشكلة إعداد "ملف اإلنجاز"، حيث يرل الكثي

تهم، اقػػألك مضػػيعة  عتبركنػػوهم، كيعلػػيإعػػداد ملػػف اإلنجػػاز، يزيػػد مػػن األعبػػاء التدريسػػية 
يحػػػوؿ دكف حصػػػولهم علػػػى معػػػدالت عاليػػػة. فمػػػن خػػػبلؿ عمػػػل  ان كأنػػػو قػػػد يكػػػوف سػػػبب

اني كمشػػػرؼ جػػامعي فػػي مػػدارس التربيػػة الفكريػػة لػػم الباحػػث فػػي التربيػػة العمليػػة الميػػد
كبعػد الواقػع النظػرم كمػا ياػدرس فػي ؛  يجد المشكبلت التي يواجها الطػبلب المعلمػوف 

الجامعػة عػن الواقػع الفعلػي العملػي فػي مػدارس التربيػة الفكريػة، أك قلػة عػدد المقػررات 
نسػػب مػػع األطفػػاؿ ذكم كفاءتهػػا التػػي تاعػػد الطالػػب المعلػػم للتعامػػل األ  ، كعػػدـالنظريػػة 

اإلعاقػػة العقليػػة بالقػػدر الػػذم يمثػػل ضػػعف تهيئػػة الطالػػب المعلػػم للعمػػل الميػػداني مػػن 
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خػػبلؿ إعػػداد ملػػف إنجػػاز ياعبػػر عػػن مهاراتػػو الحقيقيػػة كإمكاناتػػو البحثيػػة، كقدراتػػو فػػي 
كضػع دراسػػة الحالػػة كالخطػػط التربويػػة كالسػلوكية، كتصػػميم الوسػػائل التعليميػػة لؤلطفػػاؿ 

اقػػة العقليػػة كغيرىػػا مػػن الموضػػوعات األخػػرل ذات الصػػلة، كىػػو األمػػر الػػذم ذكم اإلع
دفع الباحث إلػى إجػراء ىػذه الدراسػة مػن خػبلؿ إعػداد برنػامج تػدريبي قػائم علػى تقنيػة 
االنفوجرافيػك يهػدؼ إلػى شػػرح مبسػط كتفصػيلي كمتكامػػل لمكونػات كخطػوات إعػػداد 

معلمػين إعػداده فػي كقػت ملف اإلنجاز كبشكل جذاب كمشوؽ يسهل على الطبلب ال
 قصير كبالصورة المرجوة.

  :مشكلة الدراسة كأسئلتها
تمثػل التربيػة العمليػػة الفتػرة الزمنيػة التػػي يسػمح فيهػا لطػػبلب التربيػة بػالتحقق مػػن        

لخبػػرات كمتطلبػػات الغػػرؼ الدراسػػية  كإداريػػان ان كتعليميػػ ان صػػبلحية عمليػػة إعػػدادىم نفسػػي
أك  ان ن مػػؤىلين مػػػن كليػػة اإلعػػػداد كمدرسػػة التطبيػػػق معػػػييالحقيقيػػة بإشػػػراؼ كتوجيػػو مػػػرب

أحػػدىما. كمػػا أنهػػا النشػػاطات المختلفػػة التػػي يػػتعلم الطالػػب المعلػػم مػػن خبللهػػا علػػى 
جميع الجوانب العملية التعليمية بالتدريج، بحيث يبدأ بالمشاىدة ثم يشرع في تحمل 

اؼ إلػػى ممارسػػة أعمػػاؿ الواجبػػات التػػي يقػػـو بهػػا المعلػػم، إلػػى أف يصػػل فػػي نهايػػة المطػػ
 (.19: 2016المعلم كاملة )الخفاجي، 

يرجػػع إليػػو الطػػبلب  ان مهػػاـ المشػػرؼ الجػػامعي أف يكػػوف مصػػدر إذا كانػػت إحػػدل ك       
: 2005المعلمين عند الحاجة للتخطيط، ككل المشكبلت التي تواجههم )الموسػوم، 

علػػى الطػػبلب فمػػع بدايػػة عمػػل الباحػػث فػػي التربيػػة العمليػػة كمشػػرؼ جػػامعي  ،(322
المعلمين )مسار اإلعاقة العقلية( قاـ بدكره بمتابعتهم في مدارس التربية الفكرية كإتاحة 
الفرصة للحوار كالنقاش حوؿ أىم المشكبلت التي تػواجههم فػي التربيػة العمليػة داخػل 
مػػدارس التربيػػة الفكريػػة، ككػػاف أبػػرز ىػػذه المشػػكبلت أنهػػم ال يعرفػػوف كيػػف يػػتم إعػػداد 
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ز، كىػو األمػر الػذم يقلقهػم نحػو حصػولهم علػى تقػدير مػنخفض إذا قػاموا ملف اإلنجػا
بإعػػػداده بطريقػػػة تختلػػػف عػػػن المطلػػػوب مػػػنهم، كعنػػػدما ناقشػػػهم الباحػػػث حػػػوؿ كيفيػػػة 
التغلػب علػى ىػذه المشػػكلة، أبػدا أغلػبهم بأنػػو يجػب أف تكػوف ىنػػاؾ خطػة يػتم كضػػعها 

بحيث توضح لهػم مػا ىػو بصورة يسهل على الطالب المعلم فهمها كاستيعابها بوضوح، 
 المطلوب منهم إلعداد ملف إنجاز بالشكل المرجو.

 كعلى ىذا األساس يمكن صياغة مشكلة الدراسة الحلية في تساؤؿ رئيس، كىو:     

فعالية برنامج تدريبي قائم على تقنية االنفوجرافيك في تنمية مهارات 
مدارس التربية إعداد ملف اإلنجاز كاالتجاه نحوه لدل الطبلب المعلمين ب

 الفكرية باألحساء
"ىل يؤثر البرنامج التدريبي المستخدـ في ىذه الدراسة في تنمية مهػارات إعػداد ملػف 
 اإلنجاز كاالتجاه نحوه لدل الطبلب المعلمين بمدارس التربية الفكرية )أفراد العينة(؟"

 كىو األمر الذم يمكن صياغتو في التساؤالت التالية:     
بػػين متوسػػطي رتػػب درجػػات الطػػبلب المعلمػػين علػػى مقيػػاس مهػػارات  ىػػل توجػػد فػػركؽ -1

 إعداد ملف اإلنجاز قبل تطبيق البرنامج التدريبي كبعده؟
ىل توجػد فػركؽ بػين متوسػطي رتػب درجػات الطػبلب المعلمػين فػي االتجػاه نحػو ملػف  -2

 اإلنجاز قبل تطبيق البرنامج التدريبي كبعده؟
في تنمية مهػارات إعػداد ملػف اإلنجػاز كاالتجػاه  ما فعالية البرنامج التدريبي المستخدـ -3

 نحوه؟
 فركض الدراسة :
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رتػػػب  (0.01عنػػػد مسػػػتول داللػػػة ) توجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػين متوسػػػطي -1
درجػػػات الطػػػبلب المعلمػػػين علػػػى مقيػػػاس مهػػػارات إعػػػداد ملػػػف اإلنجػػػاز قبػػػل تطبيػػػق 

 لصالح القياس البعدم. البرنامج التدريبي كبعده
رتػػػب  (0.01عنػػػد مسػػػتول داللػػػة )داللػػػة إحصػػػائية بػػػين متوسػػػطي  توجػػػد فػػػركؽ ذات -2

درجات الطبلب المعلمين على مقياس االتجاه نحو ملػف اإلنجػاز قبػل تطبيػق البرنػامج 
 التدريبي كبعده لصالح القياس البعدم

للبرنػػامج التػػػدريبي المسػػػتخدـ فعاليػػػة مقبولػػػة فػػػي تنميػػػة مهػػػارات إعػػػداد ملػػػف اإلنجػػػاز  -3
 كاالتجاه نحوه.

       اؼ الدراسة:أىد
تهػػدؼ الدراسػػة الحاليػػة إلػػى تقػػديم برنػػامج تػػدريبي قػػائم علػػى تقنيػػة االنفوجرافيػػك       

الثابت؛ لتنمية مهارات إعداد ملف اإلنجاز كاالتجاه نحوه لدل الطبلب المعلمػين مػن 
المسجلين بالمستول الثامن مسار إعاقة عقلية بقسم التربية الخاصة كلية التربية جامعة 

 لملك فيصل.ا

 أىمية الدراسة:
 األىمية النظرية:

إثراء لؤلطر النظرية التي تلقي الضوء على مفهـو تقنية االنفوجرافيك، كدكره في العملية  -1
 التعليمية.

 إثراء لؤلطر النظرية التي تستهدؼ إعداد ملف اإلنجاز. -2
 إثراء لؤلطر النظرية التي تهتم بالطالب المعلم. -3
بنػي أسػاليب جديػدة للتقػويم، تسػاعد فػي تطػوير الممارسػات تساىم ىػذه الدراسػة فػي ت -4

 التربوية الراىنة في مجاؿ إعداد الطبلب المعلمين )مسار إعاقة عقلية(.
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ندرة الدراسات األجنبية التي تناكلت تقنيػة االنفوجرافيػك كدكره فػي تطػوير الممارسػات  -5
 التربوية.

 ت ىذا الموضوع.تناكل-في حدكد علم الباحث  –عدـ كجود دراسات عربية  -6
 األىمية التطبيقية:

 إعداد مقياس مهارات إعداد ملف اإلنجاز. - أ
 إعداد مقياس االتجاه نحو ملف اإلنجاز. - ب
 إعداد برنامج تدريبي قائم على تقنية اإلنفوجرافيك. - ت

 حدكد الدراسة:
 تلتـز الدراسة الحالية بالحدكد التالية:       

( طػػبلب معلمػػين مػػن المسػػجلين 10مػػن )اقتصػػرت الدراسػػة الحاليػػة علػػى عينػػة مكونػػة  -1
بالمستول الثامن بقسم التربية الخاصػة بكليػة التربيػة جامعػة الملػك فيصػل، كالػذين تػم 

 حساء.إلتوزيعهم على مدارس التربية الفكرية بمحافظة ا
اقتصػػرت الدراسػػة الراىنػػة علػػى إعػػداد برنػػامج تػػدريبي كالتحقػػق مػػن فعاليتػػو فػػي تنميػػة  -2

نجاز كاالتجاه نحوه، من خبلؿ تدريب الطػبلب المعلمػين علػى مهارات إعداد ملف اإل
 إعداد ملف اإلنجاز.

تم تطبيق البرنامج التدريبي المستخدـ في بداية الفصل الدراسػي الثػاني للعػاـ الجػامعي  -3
 كلمدة ثبلثة أسابيع. 1436/1437

 مصطلحات الدراسة:
 ، على النحو التالي:ان يعرفو الباحث مصطلحات الدراسة إجرائي

 :Training Programالبرنامج التدريبي 
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منظمػػػػة كمترابطػػػػة، تهػػػػدؼ إلػػػػى تنميػػػػة مهػػػػارات كاتجاىػػػػات ، عمليػػػػة مخططػػػػة 
الطبلب المعلمين بمػدارس التربيػة الفكريػة فػي إعػداد ملػف اإلنجػاز، كذلػك مػن خػبلؿ 

 المعارؼ كالخبرات كاألنشطة التي يتضمنها البرنامج الذم صاّمم من قبل الباحث.
 :Infographic Technology  فوجرافيكتقنية االن
فػػن تحويػػل البيانػػات كالمعلومػػات المعقػػدة التػػي يجػػب أف يحتويهػػا ملػػف اإلنجػػاز        

إلػػى صػػور كرسػػـو كنصػػوص جذابػػة كمشػػوقة، تسػػهل عمليػػة فهػػم إعػػداد ملػػف اإلنجػػاز 
 للطبلب المعلمين )مسار اإلعاقة عقلية(.

 :Portfolio Preparation Skills مهارات إعداد ملف اإلنجاز
ىي مجموعة مػن المهػارات التػي تسػاعد الطالػب المعلػم )مسػار إعاقػة عقليػة( 
على إنجاز المهاـ المطلوبة منو كالمرتبطة بإعداد ملف اإلنجاز الخاص بو بسرعة كدقة 
كإتقاف، كتقاس ىذه المهارات بالدرجة التي يحصػل عليهػا الطالػب المعلػم علػى مقيػاس 

 از الذم قاـ الباحث بإعدادىا. مهارات إعداد ملف اإلنج
 :Attitude Towards Portfolioاالتجاه نحو ملف اإلنجاز 

ىػػػو الدرجػػػة التػػػي يحصػػػل عليهػػػا الطالػػػب المعلػػػم )مسػػػار اإلعاقػػػة العقليػػػة( علػػػى        
 مقياس االتجاه نحو ملف اإلنجاز الذم قاـ الباحث بإعداده.

 Student Teachers in الطبلب المعلمين بمدارس التربية الفكرية 

Intellectual Education Schools:  
ىم الطبلب المعلموف )مسار اإلعاقة العقلية( كالمسجلين بالمستول الثامن في الفصل 

ق بقسم التربية الخاصة بكلية التربية جامعة الملك 1436/1437الدراسي الثاني 
 فيصل.
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 اإلطار النظرم كالدراسات السابقة:
 تقنية االنفوجرافيك:

االنفوجرافيك مصطلح تقني يشير إلى تحويل المعلومات كالبيانات المعقدة لرسـو      
     كصػػور يسػػهل علػػى مػػن يراىػػا اسػػتيعابها دكف الحاجػػة إلػػى قػػراءة الكثيػػر مػػن النصػػوص،
كيعتبػػر االنفوجرافيػػك أحػػد الوسػػائل الهامػػة كالفعالػػة ىػػذه الفتػػرة كأكثرىػػا جاذبيػػة لعػػرض 

شػػبكات االجتماعيػػة، فهػػي تػػدمج بػػين السػػهولة، السػػرعة، عبػػر ال ان المعلومػػات خصوصػػ
، كقػد ظهػر ((Kos, 2014: 3كالتسػلية فػي عػرض المعلومػة كتوصػيلها إلػى المتلقػي

االنفوجرافيػػػك بتصػػػميماتو المتنوعػػػة فػػػي محاكلػػػة إلضػػػفاء شػػػكل مرئػػػي جديػػػد لتجميػػػع 
غييػر كعرض المعلومات أك نقل البيانات في صورة جذابػة للمػتعلم، بحيػث تعمػل علػى ت

طريقتػػػو فػػػي التفكيػػػر تجػػػاه البيانػػػات كالمعلومػػػات المعقػػػدة، فاالنفوجرافيػػػك يعتبػػػر مػػػن 
التقنيػػػات الحديثػػػة التػػػي تسػػػاعد القػػػائمين علػػػى العمليػػػة التعليميػػػة فػػػي تقػػػديم المنػػػاىج 

 (.  2014الدراسية بأسلوب جديد كشيق )شلتوت، 
 كينقسم اإلنفوجرافيك إلى نوعين، كىما:

نفوجرافيػػك الثابػػت )محػػور الدراسػػة الحاليػػة( كىػػو الػػذم النػػوع األكؿ، كىػػو اال
يتكػػوف مػػن مجموعػػة مػػن الصػػور، كالرسػػومات، كاألسػػهم، كالنصػػوص الرئيسػػة كالفرعيػػة، 

فػػػػي شػػػػكل كاحػػػػد ثابػػػػت، ينقسػػػػم  ان كالػػػػركابط، كاألشػػػػكاؿ التػػػػي يػػػػتم استعرضػػػػها جميعػػػػ
نفوجرافيػػك نفوجرافيػػك الثابػػت إلػػى نػػوعين، ىمػػا اإلنفوجرافيػػك الثابػػت الرأسػػي، كاإلإلا

 . (Dai, 2014: 17)الثابت األفقي 
نفوجرافيػك المتحػرؾ، كىػو: عبػارة عػن تصػوير فيػديو عػادم إلكالنوع الثػاني، ىػو ا      

كيوضػػػع عليػػػو البيانػػػات كالتوضػػػيحات بشػػػكل جرافيػػػك متحػػػرؾ ياظهػػػر بعػػػض الحقػػػائق 
عبػارة  كالمفاىيم على الفيديو نفسو، كىذا النوع قليل بعض الشػيء فػي االسػتخداـ. أك
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عن تصميم البيانات كالتوضيحات كالمعلومات بشكل متحرؾ كامل حيػث يتطلػب ىػذا 
النػػوع الكثيػػر مػػن اإلبػػداع كاختيػػار المحركػػات المعبػػرة التػػي تسػػاعد فػػي إخراجػػو بطريقػػة 
شػػيقة كممتعػػة ككػػذلك يكػػوف لهػػا سػػيناريو كامػػل لئلخػػراج النهػػائي لهػػذا النػػوع، كىػػو مػػن 

 (. 30: 2014لوقت الحالي )الجريوم،أكثر األنواع استخدامنا في ا
البرامج التي يمكن استخدامها في إلعداد تصميمات إنفوجرافيػك، كقد تم حصر       

، برنػػػػػػػامج Adobe Photoshopكىػػػػػػػذه البػػػػػػػرامج ىػػػػػػػي: برنػػػػػػػامج الفوتوشػػػػػػػوب 
، برنػػػػامج تػػػػػابلوه Inkscapeنػػػػامج إنسػػػػكيب، بر Adobe Illustratorإليسػػػػتريتور
Tableau أفتشافكتس، برنامجAfter Effects. 

( أنػػو توجػػد مجموعػػة مػػن اعتبػػارات يجػػب مراعاتهػػا 2015كيػػذكر عبػػد الباسػػط)        
 عند تصميم اإلنفوجرافيك، كىي كما يلي:

ا سبلمة المعلومات: كذلك من خبلؿ سػبلمة المعلومػات المتضػمنة فػي التصػميم إمبلئينػ -1
 كنحوينا، ككذلك صحتها كحداثتها.

بسػػاطة التصػػميم: بحيػػث مػػن الضػػركرم أف يكػػوف التصػػميم سػػهل كسػػريع االسػػتخداـ،  -2
 كسريع القراءة، كسهل فهم المعلومات التي تحتويو.

تماسػػك المكونػػات األساسػػية: كىػػذا يتطلػػب إبػػراز العبلقػػات كالعمليػػات المتضػػمنة فػػي  -3
 ع بعضها.تجميع المعلومات المتقاربة كربطها م

 دمج الصور كالرسومات: بحيث تضفي على التصميم الطرافة كالجاذبية. -4
األلػػػواف المناسػػػبة: حيػػػث يػػػتم اختيػػػار األلػػػواف المناسػػػبة للمعلومػػػات النصػػػية كالمصػػػورة  -5

 كالخلفيات.
اسػػػتخداـ البػػػرامج المناسػػػبة: إلنتػػػاج إنفوجرافيػػػك جػػػذاب، يفضػػػل اسػػػتخداـ البػػػػرامج  -6

 المتخصصة في التصميم.

https://adobe-illustrator.ar.softonic.com/
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 نجاز:ملف اإل
التػي تسػتخدـ فػي المؤسسػات التعليميػة األساليب أكثر  أحديعتبر ملف اإلنجاز        

ناسػب أغػراض التقػويم البػديل، مػن حيػث تركيزىػا علػى ي في الفترة األخيرة؛ كذلػك ألنػو
عمليات تعلم يمكػن تنميتهػا داخػل المؤسسػة التعليميػة كخارجهػا، كمتابعػة نمػو الطالػب 

حديػػػد احتياجػػػات تعلمػػػو كتحصػػػيلو لمػػػدل كبيػػػر مػػػن المعػػػارؼ المعلػػػم عبػػػر الػػػزمن، كت
كالمهػػارات، حيػػث يقػػـو الطالػػب المعلػػم بمراقبػػة كمتابعػػة أدائػػو بنفسػػو، كيعطػػي الفرصػػة 
لتوظيػػػػف معرفتػػػػو، كمهاراتػػػػو فػػػػي القيػػػػاـ بالمهمػػػػات كالمشػػػػركعات الفرديػػػػة كالجماعيػػػػة 

 (.91، ص. 2009)العبسي، 
نجػػػػاز بأنػػػػو: " تسػػػػجيل أك قيػػػػاس ألداء ( ملػػػػف اإل26: 2004كياعػػػػرؼ عرفػػػػاف )      

المتعلم أك ما ينتجو من سلوؾ أك تطبيق لمهارات تمثل متطلبات حقيقيػة لعمليػة الػتعلم 
 االجتماعية(".-الوجدانية-المهارية-في جميع الجوانب )المعرفية

( بأنػػػو: "تجميػػػع كتلخػػػيص ىػػػادؼ كمػػػنظم 110: 2015كمػػػا يعرفػػػو الشػػػريف )        
نجازاتػػو فػػي مجػػاؿ دراسػػي معػػين خػػبلؿ فتػػرة زمنيػػة محػػددة بهػػدؼ ألعمػػاؿ المػػتعلم كإ

 تقويم أدائو". 
كيمثػػػل الغػػػرض مػػػن ملػػػف اإلنجػػػاز ىػػػو االسػػػتدالؿ علػػػى مسػػػتول اتقػػػاف الطالػػػب        

المعلػػػم كتعلمػػػو، كػػػذلك معرفػػػة مسػػػتول تقػػػدـ الػػػتعلم كالتفكيػػػر الػػػذم يحققػػػو الطالػػػب 
علم كالتفكيػر الجديػدين )نيتكػو المعلم، كتشخيص ما يواجهو من صعوبات، كتوجيػو الػت

 (.      283: 2012كبرككارت، 
 كلملف اإلنجاز العديد من المميزات، حيث يتسم بما يلي:

 مجموعة منظمة من أعماؿ المتعلم في حقل معين أك مقرر معين. -1
 توثيق األعماؿ كاإلنجازات في فترة زمنية محددة. -2
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 يكشف مدل تطور المتعلم كفق أىداؼ محددة مسبقنا. -3
 أداة من أدكات التقويم األصيلة. -4
: 2013الحكػػم علػػى أعمػػاؿ المػػتعلم كتقويمهػػا كفػػق معػػايير محػػددة )مزيػػد،  -5

52        .) 
كىنػػاؾ ثبلثػػة نمػػاذج مػػن خطػػط التربيػػػة العمليػػة، كمػػا يخػػتص بهػػذه الدراسػػة ىػػػو        

نموذج الخطػة الثػاني الػذم يتضػمن محتويػات ملػف اإلنجػاز، كمػا ىػو موضػح بالشػكل 
 ي.      التال

 الموضوع المطلوب المرحلة
 تحديد المدرسة ككتابة تقرير شامل حولها. األكلى
 تحديد الحالة كتقييمها كتحديد نقاط الضعف كالقوة حولو لوضع البرامج المناسبة. الثانية
 إعداد كتصميم البرنامج التربوم كالسلوكي للحالة كاطبلع المشرؼ عليو للقرار. الثالثة
 نفيذ البرنامج المخطط لو بأجزائو التربوية كالسلوكية كالمهنية.ت الرابعة
إعداد كتصميم الوسائل التعليمية المناسبة كالمطلوبة كأية متطلبػات مرئيػة أك مسػموعة  الخامسة

 أك مطبوعة.
 تقديم حصة نموذجية أماـ المشرؼ السادسة
 يبتحضير الملف النهائي يحتوم على كافة متطلبات التدر  السابعة
 تقديم عرض شامل على الشفافياف للتقييم الثامنة
 االمتحاف النهائي. التاسعة

 ( نموذج الخطة1) رقم  شكل

حيث يتم توزيع  يعأساب 9يتبين من الشكل السابق بأف الفترة الزمنية للتطبيق ىي: 
%، كسيلة تعلمية 40العبلمات على النحو اآلتي: )البرنامج التربوم كالسلوكي 

%، تقييم اإلدارة 20%، عرض نهائي للملف 15تحاف عملي)حصة(%، ام10
 (.17-16: 2009، هعودك  %( )الغرير15كمبلحظة اإلشراؼ 
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كفػػػػي ضػػػػوء النمػػػػوذج السػػػػابق تمكػػػػن الباحػػػػث بإعػػػػداد خطػػػػة، يمكػػػػن االعتمػػػػاد         
كمهػػارات إلعػػداد ملػػف إنجػػاز يجػػب أف يمتلكهػػا الطػػبلب المعلمػػين )مسػػار اإلعاقػػة 

يح لهػػم صػػقل شخصػػيهم ككضػػعهم ضػػمن المواقػػف الفعليػػة للعمػػل كرفػػع  العقليػػة(، ليتػػ
كفػػػاءتهم التدريسػػػية، كذلػػػك مػػػن خػػػبلؿ انخػػػراطهم الفعلػػػي مػػػع الطػػػبلب ذكم اإلعاقػػػة 
العقليػػػػة، بواسػػػػطة كضػػػػعهم للبػػػػرامج التدريبيػػػػة كالخطػػػػط السػػػػلوكية، كتصػػػػميم الوسػػػػائل 

 التعليمية، كإدارة كضبط الصف، كىو ما يوضحو الشكل التالي:
 
 الموضوع المطلوب ألسبوعا

لقػػػاء مكتبػػػي يجمػػػع طػػػبلب التربيػػػة العمليػػػة مسػػػار إعاقػػػة عقليػػػة كمشػػػرفهم الجػػػامعي؛  األكؿ
 لعرض خطة إعداد ملف اإلنجاز أثناء تطبيق التربية العملية.

 السيرة الذاتية للطبلب كتقرير شامل عن المدرسة. الثاني
 إجراءات مقاببلت مع العاملين بالمدرسة. الثالث
 إعداد بحث في مجاؿ اإلعاقة العقلية. الرابع
 إعداد دراسة حالة. الخامس
 إعداد خطة تربوية فردية. السادس
 إعداد خطة سلوكية. السابع
 تقديم حصة نموذجية أماـ المشرؼ الجامعي. الثامن
 إعداد كتصميم الوسائل التعليمية)الفردية( المناسبة للبرامج الموضوعة. التاسع
 تجهيز أكراؽ العمل ككتابة تقارير لؤلنشطة. رالعاش

 التقرير النهائي عن فترة التطبيق، كيتضمن: )مميزات كسلبيات فترة التطبيق(. الحادم عشر
كعػرض الوسػائل  Power Pointتقديم عرض شامل لملف اإلنجاز على برنػامج  الثاني عشر

 التعليمية الفردية كالجماعية، كالصور كالفيديوىات.
 ( نموذج خطة الدراسة الحالية إلعداد ملف اإلنجاز2) رقم شكل
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يمكػػػن تقسػػػيم الدراسػػػات السػػػابقة التػػػي اسػػػتند إليهػػػا الباحػػػث فػػػي الدراسػػػة كمػػػا        
 الحالية، إلى قسمين، على النحو التالي:

دراسات تناكلت تقنية االنفوجرافيك في العملية التعليمػة، كتشػتمل علػى البحػوث -أكالن 
 تالية:كالدراسات ال

( إلػػى التعػػرؼ علػػى فعاليػػة برنػػامج تػػدريبي مقتػػرح 2014ىػػدفت دراسػػة الجريػػوم )     
فػي تنميػػة مهػارات تصػػميم الخػرائط الذىنيػػة االلكتركنيػة مػػن خػبلؿ تقنيػػة االنفوجرافيػػك 
كمهػػارات الثقافػػة البصػػرية لػػدل المعلمػػات قبػػل الخدمػػة، كتػػم التحقػػق مػػن ىػػذا الهػػدؼ 

ليػػػة التربيػػػة شػػػعبة معلمػػػة صػػػفوؼ مػػػن قسػػػم المنػػػاىج باختيػػػار مجموعػػػة مػػػن طالبػػػات ك
( طالبػػة، كتػػم تػػدريبهن علػػى البرنػػامج التػػدريبي المقتػػرح. كقػػد تػػم إعػػداد 15كعػػددىن )

اختبػػػار لقيػػػاس مهػػػارات تصػػػميم اإلنفوجرافيػػػك كمهػػػارات الثقافػػػة البصػػػرية فػػػي تصػػػميم 
ط الذىنيػة مػن الخرائط الذىنية االلكتركنية في الػتعلم، كبطاقػة مبلحظػة لتصػميم الخػرائ

خػػػػبلؿ تقنيػػػػػة االنفوجرافيػػػػػك كمهػػػػػارات الثقافػػػػػة البصػػػػػرية، كمػػػػػا تػػػػػم اسػػػػػتخداـ اختبػػػػػار 
كيلكوكسوف؛ لتحليل النتائج. كقد أشارت نتائج ىذه الدراسة إلى أف البرنػامج المقتػرح 
قػػد أسػػهم فػػي تحسػػين مسػػتول معرفػػة مهػػارات الثقافػػة البصػػرية كمهػػارات تقنيػػة تصػػاميم 

 م خرائط ذىنية لدركس التعلم. االنفوجرافيك في تصمي
للتعػرؼ علػى أفضػل (   (Kibar & Akkoyunlu, 2014كمػا سػعت دراسػة         

التصػػميمات التعليميػػة لبلنفوجرافيػػك مػػن النػػوع الثابػػت كػػأداة للتعلػػيم اإللكتركنػػي يػػتم 
( طالػػػب معلػػػم بجامعػػػة 64) عػػػدد توظيفهػػػا تربوينػػػا، كقػػػد اشػػػتملت عينػػػة الدراسػػػة علػػػى

، كقػػد تػػم اسػػتخداـ مقيػػاس تػػألف مػػن خمسػػة أبعػػاد، ىػػي: )المكونػػات ىاسػػتيب بتركيػػا
المرئية، العناكين كالنصوص، الخطوط، األلواف، كتنظيم البيانات(، كقد آلت نتائج ىذه 
الدراسة إلى أف كل من الخطوط، كاأللواف، كتنظيم البيانات حصدت الػدرجات األعلػى 
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ي قػػد نالػػت أقػػل درجػػات مػػن الناحيػػة مقابػػل المكونػػات المرئيػػة كالعنػػاكين كالنصػػوص التػػ
 التصميمية لدل الطبلب المعلم.

( التعػػػػػرؼ علػػػػػى أثػػػػػر اسػػػػػتخداـ تقنيػػػػػة 2015كمػػػػػا اسػػػػػتهدفت دراسػػػػػة منصػػػػػور)       
االنفوجرافيػػػك القػػػائم علػػػى نمػػػوذج لمػػػارزانو علػػػى تنميػػػة مفػػػاىيم الحوسػػػبة السػػػحابية 

مػن طػبلب الفرقػة ( 30كعادات العقل المنػتج. كتػم التحقػق مػن ىػذا الهػدؼ باختيػار )
( مجموعػات 6الثانية شػعبة تػاريخ بكليػة التربيػة جامعػة أسػيوط، كقػد تػم تقسػيمهم إلػى)

( طبلب، كقد تم تطبيق أدكات البحػث قبلينػا كبعػدينا تمثلػت 5تتكوف كل مجموعة من )
في اختبار تحصيلي في مفاىيم الحوسبة السحابية، كمقياس عادات العقل المنتج، كقد 

الدارسة إلػى كجػود فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػين متوسػطات درجػات آلت نتائج ىذه 
(، كذلػػك 0.01الطػبلب مجموعػػة البحػث بػػين التطبيػػق القبلػي كالبعػػدم عنػد مسػػتول )

لصػػالح التطبيػػق البعػػدم فػػي تنميػػة كػػبل مػػن مفػػاىيم الحوسػػبة السػػحابية كعػػادات العقػػل 
ج مػارزانو ألبعػاد الػتعلم لػو المنتج، كأف استخداـ تقنيػة االنفوجرافيػك القػائم علػى نمػوذ 

(، كعلػى تنميػة 0.99حجم أثر كبير على تنمية مفاىيم الحوسػبة السػحابية حيػث بلػغ )
 (. 0.97عادات العقل بلغ )

( دراسػػتو بهػػدؼ التعػػرؼ علػػى فعاليػػة اسػػتخداـ 2016كمػػا أجػػرل دركيػػش )
وثػػػب تقنيػػػة االنفوجرافيػػػك علػػػى تعلػػػم األداء المهػػػارم كالتحصػػػيل المعرفػػػي لمسػػػابقة ال

( طالػب مػن طػبلب 70الطويل، كتم التحقق من ىذا الهػدؼ باختيػار عينػة مكونػة مػن )
الفرقة الثالثة بكلية التربيػة الرياضػية للبنػين بػالهـر جامعػة حلػواف، كقػد اسػتخدـ المػنهج 
التجريبي، كتػم تقسػيم عينػة الدراسػة إلػى مجمػوعتين تجريبيػة كضػابطة، كتمثلػت أدكات 

مسػتول التحصػيل المعرفػي، كبطاقػة مبلحظػة األداء المهػارم  جمع البيانات فػي اختبػار
لمسػػابقة الوثػػب الطويػػل بطريقػػة المشػػي فػػي الهػػواء، كقػػد أظهػػرت نتػػائج ىػػذه الدراسػػة 
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فعاليػػػة اسػػػتخداـ تقنيػػػة االنفوجرافيػػػك علػػػى تعلػػػم األداء المهػػػارم كالتحصػػػيل المعرفػػػي 
 لمسابقة الوثب الطويل لدل عينة الدراسة.

 اكلت إعداد ملف اإلنجاز كتشتمل على البحوث كالدراسات التالية:دراسات تن-ثانينا
معرفػػػة أثػػػر اسػػػتخداـ الطالبػػػة المعلمػػػة ، ( 2009حيػػػث تناكلػػػت دراسػػػة آمػػػين )       

للتفكير فوؽ المعرفي عند بنائها لملف اإلنجاز على عملية اتخاذ القرار كاالتجػاه نحػو 
( طالبة بالفرقػة الثالثػة بقسػم 57سة)مهنة التدريس كجودة محتواه، كتضمنت عينة الدرا

العلػػـو كالرياضػػيات، كقػػد اسػػتخدـ المػػنهج الوصػػفي التحليلػػي كالمػػنهج التجريبػػي، كتػػم 
اسػػػتخداـ مقيػػػاس اتخػػػاذ القػػػرار، كمقيػػػاس االتجػػػاه نحػػػو مهنػػػة التػػػدريس كبطاقػػػة تقػػػويم 

جاء محتول ملف اإلنجاز. كقد بينت نتائج ىذه الدراسة إلى أف حجم التأثير التجريبي 
مرتفعنػػػا كذا داللػػػة لعمليػػػػة اتخػػػاذ القػػػرار كاالتجػػػػاه نحػػػو مهنػػػة التػػػػدريس، كجػػػاء ضػػػػمن 
 .توصيات ىذه الدراسة تدريب الطالبات المعلمات على بناء كاستخداـ ملف اإلنجاز

( ملف اإلنجػاز التػدريس كػأداة أصػيلة؛ 2010كما استخدمت دراسة الدغيدم )        
كأثػره علػى االتجػاه نحػو ملػف اإلنجػاز لػدل معلمػي لتوثيق نمو جدارات تدريس العلـو 

العلػػػـو قبػػػل الخدمػػػة، كقػػػد اسػػػتخدمت الباحثػػػة المػػػنهج شػػػبو التجريبػػػي، كتألفػػػت عينػػػة 
مػػن طلػػب الفرقػػة الثالثػػة بكليػػة التربيػػة بمحافظػػة اإلسػػماعيلية،  ان ( معلمػػ46الدراسػػة مػػن)

محتول ملػف  كقد استخدمت الباحثة مقياس اتجاه نحو ملف اإلنجاز، كأدكات تحليل
كقػد أكضػحت نتػائج ىػػذه الدراسػة إلػى أنػو تػػم تكػوين اتجاىػات إيجابيػة لػػدل ، اإلنجػاز

معلمي العلـو نحو ملف اإلنجاز بعد إعداده كإنتاجو، كما أكصت ىذه الدراسة بإعػداد 
دليػػػل للمعلػػػم قبػػػل الخدمػػػة عػػػن كيفيػػػة إعػػػداد كانتػػػاج ملػػػف اإلنجػػػاز، كمػػػا جػػػاء ضػػػمن 

ع برنامج تدريبي يقدـ لمعلم العلـو قبػل الخدمػة؛ لتحقيػق كض: مقترحات ىذه الدراسة 
 .مستويات مناسبة كمارضية لجميع أطراؼ العملية التعليمية في كليات التربية
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( كاقػػػع تطبيػػػػق ملػػػف اإلنجػػػػاز فػػػػي 2011كمػػػا تقصػػػػت دراسػػػة عمػػػػر كأخريػػػػات )       
( معلمة 200) المرحلتين االبتدائية كالمتوسطة بمدينة الرياض، كاشتملت عينة الدراسة

، كقػػد تػػػم  مػػن معلمػػػات المػػرحلتين االبتدائيػػػة كالمتوسػػطة تخصػػػص الرياضػػيات كالعلػػػـو
اسػػتخداـ المػػنهج الوصػػفي، كلتحقيػػق ىػػدؼ ىػػذه الدراسػػة تػػم إعػػداد اسػػتبانة اسػػتطبلع 
آراء المعلمات حوؿ كاقع تطبيق ملف اإلنجاز. كأشارت نتائج ىذه الدراسة إلػى اتفػاؽ 

اإلنجاز كخاصة فػي التقيػيم، كمػا أثبتػت النتػائج عػدـ إلمػاـ  المعلمات على أىمية ملف
بعض المعلمػات بكيفيػة اسػتخداـ ملػف اإلنجػاز، كقػد جػاءت ضػمن توصػيات الدراسػة 
ضركرة عقد دكرات تدريبية نظرية كعملية، في كيفية إعداد كإنتاج ملف اإلنجاز كمعرفػة 

ية لمعرفة أثر استخداـ ملف الغاية منو، كقد اقترحت ىذه الدراسة إجراء دراسات تجريب
 اإلنجاز على مستول تحصيل الطالبات.

 تعقيب على الدراسات السابقة:       
اتفقػػت معظػػم الدراسػػات السػػابقة علػػى أف أسػػلوب التقيػػيم باسػػتخداـ ملػػف اإلنجػػاز لػػو  -1

تػػػأثيره اإليجػػػابي فػػػي زيػػػادة المسػػػتول األدائػػػي كالمعرفػػػي، باإلضػػػافة إلػػػى شػػػموليتو فػػػي 
سػػػاعد الباحػػػث علػػػى صػػػياغة فػػػركض الدراسػػػة الحاليػػػة، كأيضػػػا تعضػػػيد  التقػػػويم، كىػػػذا

 .كمناقشة نتائج ىذه الدراسة
استخدمت معظم الدراسات السابقة المنهج التجريبي بتصميم القياس القبلي كالبعدم،  -2

 .كىذا ما قاـ بو الباحث في الدراسة الحالية
كقػػد تنوعػػت مػػا  ( 200إلػػى ) ( 15تراكحػػت أعػػداد عينػػات الدراسػػات السػػابقة مػػا بػػين ) -3

بػػين طػػبلب كطػػبلب معلمػػين كمعلمػػين، كقػػد اختػػار الباحػػث عينػػة الدراسػػة مػػن الطػػبلب 
المعلمين المسجلين بالمستول الثامن بقسم التربية الخاصة بكلية التربية جامعة الملك 

 فيصل
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اسػػػتخدمت ىػػػػذه الدراسػػػػات الوسػػػػائل المختلفػػػػة فػػػي جمػػػػع البيانػػػػات، مثػػػػل: بطاقػػػػات  -4
ييس االتجػػاه نحػػو ملػػف اإلنجػػاز كالتػػدريس؛ ممػػا سػػاعد الباحػػث فػػي المبلحظػػة، كمقػػا

 .تحديد الخطوات البلزمة لجمع البيانات
أكضحت نتػائج جميػع الدراسػات إلػى إمكانيػة توظيػف تقنيػة االنفوجرافيػك تربوينػا، مثػل  -5

 (.  (Kibar & Akkoyunlu, 2014دراسة
تناكلت موضػوع -الباحث في حدكد علم–ال توجد بحوث أك دراسات أجنبية أك عربية   -6

 الدراسة الراىنة، كىو ما يعطي للدراسة أىمية كبيرة. 
 الطريقة كإجراءات الدراسة:

 منهج الدراسة:
تم استخداـ المنهج التجريبي باعتبار أف الدراسة الحالية عبػارة عػن تجربػة تهػدؼ       

مستقل( في تنميػة إلى التعرؼ على برنامج تدريبي قائم على تقنية االنفوجرافيك )متغير 
مهارات إعداد ملف اإلنجاز لدل الطبلب المعلمين في مػدارس التربيػة الفكريػة )متغيػر 

 تابع(. كما تم استخداـ التصميم التجريبي ذم المجموعة الواحدة.  

 مجتمع الدراسة كعينتها:
 :مجتمع الدراسة

ل اشتمل مجتمع الدراسة على جميع الطبلب المعلمين المسجلين بالمستو   
الثامن بقسم التربية الخاصة بكلية التربية جامعة الملػك فيصػل للفصػل الدراسػي الثػاني 

 .ان ( طالب21ق، كالبالغ عددىم ) 1436/1437من العاـ الجامعي 
 عينة الدراسة:

( مػػػن الطػػػبلب المعلمػػػين المسػػػجلين بالمسػػػتول 10تتكػػػوف عينػػػة الدراسػػػة مػػػن )       
بيػػػة الخاصػػة كليػػػة التربيػػػة جامعػػػة الملػػػك فيصػػػل، الثػػامن مسػػػار إعاقػػػة عقليػػػة بقسػػػم التر 
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كالػػػذين تػػػم تػػػوزيعهم علػػػى مػػػدارس التربيػػػة الفكريػػػة فػػػي بدايػػػة الفصػػػل الثػػػاني مػػػن العػػػاـ 
 ق. 1436/1437الدراسي 

 أدكات الدراسة:     
 مقياس مهارات إعداد ملف اإلنجاز )إعداد الباحث(.      

ملػػػػف اإلنجػػػػاز لػػػػدل الطػػػػبلب  قػػػػاـ الباحػػػػث بإعػػػػداد مقيػػػػاس مهػػػػارات إعػػػػداد         
عرؼ المهارة بأنها القدرة أك الكفاءة المكتسبة مػن خػبلؿ كقد المعلمين بكلية التربية، 
القػػدرة علػى أداء حركػػة أك سػػلوؾ أنهػا المهػػارات الحركيػػة بعػرؼ التػدريب كالممارسػػة، ك 

معقدة بسػرعة كدقػة، كعلػى كجػو التحديػد، كتشػتمل المهػارات فػي المهػاـ التعلػيم علػى 
 Americanلمهػػػػارات األساسػػػػية، كمهػػػػارات االتصػػػػاؿ، كالمهػػػػارات االجتماعيػػػػة)ا

Psychological Association, 2015, 986)). 
كيعػػػرؼ ملػػػف اإلنجػػػاز بأنػػػو: مجموعػػػة مػػػن الوثػػػائق ذات العبلقػػػة كالمختػػػارة بعنايػػػة      

 فائقػػة، كتاظهػػر المعػػارؼ كالمهػػارات كالخبػػرات لػػدل الفػػرد، كتكػػوف دلػػيبلن صػػادقان علػػى
كقػد  (.Tilkin, 2000: 57-58  &Kerkhofsحجم كنوع األداء الذم أنجزه الفرد )

 تم إعداد ىذا المقياس طبقنا للخطوات التالية:
 تحديد الهدؼ من المقياس: -1

قاـ الباحث بإعداد مقياس مهارات إعداد ملػف اإلنجػاز، بهػدؼ قيػاس المهػارات            
 عاقة العقلية إلعداد ملف اإلنجاز.التي يمتلكها الطبلب المعلمين مسار اإل

 إعداد المقياس: -2
قاـ الباحث إلعداد مقياس مهارات إعداد ملف اإلنجاز بعد أف قاـ بتجميع اإلطػار          

النظػػػرم كالدراسػػػات السػػػابقة المتعلقػػػة بدراسػػػة ملػػػف اإلنجػػػاز، كمراجعػػػة أعضػػػاء ىيئػػػة 
تفاد الباحػث مػن عػدد مػن التدريس بقسػمي منػاىج التػدريس كالتربيػة الخاصػة، كقػد اسػ
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، كدراسػػػػػػػة عمػػػػػػػر (2010الدغيػػػػػػػدم )(، دراسػػػػػػػة 2009الدراسػػػػػػػات دراسػػػػػػػة أمػػػػػػػين )
 (.2011كأخريات)
( عبارة في صػورتو النهائيػة، 84كيتألف مقياس مهارات إعداد ملف اإلنجاز من )       

ا، ككضػػعت اسػػتجابات عػػن كػػل عبػػارة مكونػػة مػػن ثػػبلث فئػػات، 12موزعػػة علػػى ) ( بعػػدن
 ارات المقياس على األبعاد اآلتية:كقد كزعت عب

 ( عبارات.5باعد السيرة الذاتية، كيشتمل على: ) -1
 ( عبارات.5باعد التربية العملية كيشتمل على: ) -2
 ( عبارات.5باعد التقارير كيشتمل على: ) -3
 ( عبارات.5باعد معلومات عن المدرسة كيشتمل على: ) -4
 ( عبارات.4باعد المقاببلت كيشتمل على: ) -5
 ( عبارات.8في مجاؿ اإلعاقة العقلية كيشتمل على: ) باعد بحث -6
 ( عبارات.10باعد دراسة حالة إعاقة عقلية كيشتمل على: ) -7
 ( عبارات.14باعد خطة تربوية فردية كيشتمل على: ) -8
 ( عبارات.10باعد خطة سلوكية كيشتمل على: ) -9
 ( عبارات.5باعد تقديم جلسة نموذجية كيشتمل على: ) -10
 ( عبارات.5يمية كيشتمل على: )باعد الوسيلة التعل -11
 ( عبارات.8مهارات أخرل، كتشتمل على ) -12

 الخصائص السيكومترية للمقياس:
 تم حساب صدؽ المقياس من خبلؿ ما يلي: الصدؽ:الن :أك  

 صدؽ المحكمين: - أ
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( مػػػن السػػػادة أعضػػػاء ىيئػػػة 11تػػػم عػػػرض المقيػػػاس فػػػي صػػػورتو األكليػػػة علػػػى )       
التربيػػة الخاصػػة كطػػرؽ التػػدريس كعلػػم الػػػنفس  التػػدريس مػػن المتخصصػػين فػػي مجػػاؿ

في ضػوء ىػذه اآلراء  –التربوم، كقد أبدكا أراءىم حوؿ عبارات المقياس، كقاـ الباحث
كقػػد تػػم اإلبقػػاء علػػى البنػػود التػػي حصػػلت علػػى نسػػبة اتفػػاؽ  بالتعػػديبلت المطلوبػػة،-
 %(.80( عبارات حصلت على نسب أقل من )6%(، حيث تم حذؼ )80)

 ساالتساؽ الداخلي لمفردات المقيا معامل:  (1جدكؿ رقم )

انبعذ
سقم  

انعباسة
م  

معام

ط
الستبا

ا
ي  

ى
ست

م

النت
انذ

 

انبعذ
سقم  

انعباسة
م  

معام

ط
الستبا

ا
ي  

ى
ست

م

النت
انذ

 

انبعذ
سقم  

انعباسة
م  

معام

ط
الستبا

ا
ي  

ى
ست

م

النت
انذ

 

سيشة انزاتيت
ان

 

 

1 0.800 0.01  92 0.776 0.01 
 

ىكيت
سه

طت ان
خ

ان
 

75 0.621 0.01 

9 0.826 0.01 03 0.630 0.05 75 0.904 0.01 

0 0.795 0.01 01 0.656 0.01 72 0.801 0.01 

4 0.938 0.01 09 0.630 0.05 03 0.570 0.05 

7 0.732 0.01 

حانت
ست 

دسا
 

00 0.952 0.01 01 0.668 0.01 

ي انتشبيت 
ث ف

ح
ب

انعمهيت
 

 

0 0.582 0.05 04 0.699 0.01 09 0.642 0.01 

5 0.746 0.01 07 0.861 0.01 00 0.946 0.01 

5 0.656 0.01 00 0.824 0.01 04 0.765 0.01 

2 0.898 0.01 05 0.857 0.01 07 0.895 0.01 

13 0.824 0.01 05 0.771 0.01 00 0.823 0.01 

تقاسيش
 

11 0.853 0.01 02 0.731 0.01 

ست 
جه

تقذيم 

جيت
ومىر

 

05 0.697 0.01 

19 0.853 0.01 43 0.694 0.01 05 0.836 0.01 

10 0.819 0.01 41 0.561 0.05 02 0.935 0.01 

14 0.804 0.01 49 0.550 0.05 53 0.836 0.01 

17 0.770 0.01 

ىيت انفشديت
طت انتشب

خ
 

40 0.832 0.01 51 0.680 0.01 

ه 
ع

ث 
ىما

معه

ست
انمذس

 

10 0.813 0.01 44 0.674 0.01 

سي
و

هت انتعهيميت
 

59 0.602 0.05 

15 0.514 0.05 47 0.640 0.05 50 0.809 0.01 

15 0.603 0.05 40 0.939 0.01 54 0.840 0.01 

12 0.689 0.01 45 0.770 0.01 57 0.720 0.01 

93 0.765 0.01 45 0.540 0.05 -50 0.949 0.01 

انم

ال
قاب

ث
 91 0.909 0.01 42 0.674 0.01 55 0.908 0.01 

99 0.816 0.01 73 0.618 0.01 55 0.554 0.05 
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  (2جدكؿ رقم )

 معامبلت االرتباط بين كل من أبعاد المقياس كالدرجة الكلية للمقياس

( من الطبلب المعلمين، من 15تم تطبيق المقياس على )ثبات المقياس: ان : ثاني
جلين بقسم التربية الخاصة مسار إعاقة عقلية، ثم تم إعادة تطبيق المقياس مرة المس

(، كيوضح الجدكؿ 0.882أخرل عليهم بعد مركر أسبوعين، كقد بلغ معامل الثبات )
 التالي معامل ارتباط كل بعد على حدة:

 دمعامبلت االرتباط بين درجات القياس األكؿ كالقياس الثاني لكل بع: (3جدكؿ رقم )

 (.0,01على مستول داللة) ان إحصائيكىي قيمة دالة 

90 0.736 0.01 71 0.953 0.01 52 0.685 0.01 

ي 0.01 0.744 79 0.01 0.816 94
خش

ث أ
هاسا

م
 53 0.642 0.01 

ي 
ث ف

ح
ب

عاقت 
إل
ل ا

جا
م

انعقهيت
 

 

97 0.821 0.01 70 0.880 0.01 51 0.941 0.01 

90 0.711 0.01 74 0.828 0.01 59 0.809 0.01 

95 0.725 0.01 77 0.721 0.01 50 0.906 0.01 

95 0.938 0.01 70 0.796 0.01 54 0.818 0.01 

 مستول الداللة معامل االرتباط األبعاد مستول الداللة معامل االرتباط األبعاد

1 0.945 0.01 7 0.969 0.01 
2 0.931 0.01 8 0.993 0.01 
3 0.983 0.01 9 0.983 0.01 
4 0.888 0.01 10 0.823 0.01 
5 0.759 0.01 11 0.940 0.01 
6 0.958 0.01 12 0.963 0.01 

 مستىي انذالنت معامم االستباط األبعاد مستىي انذالنت معامم االستباط األبعاد

1 0.711 0.01 5 0.854 0.01 

2 0.821 0.01 5 0.863 0.01 

3 0.747 0.01 2 0.835 0.01 

4 0.677 0.01 13 0.835 0.01 

5 0.815 0.01 11 0.786 0.01 

6 0.733 0.01 19 0.894 0.01 
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كىػػػو مػػػا يعنػػػي أف المقيػػػاس يتمتػػػع بدرجػػػة مناسػػػبة مػػػن الصػػػدؽ كالثبػػػات يمكػػػن         
 االعتداد بها كالثقة فيها.

  تقدير الدرجة:
( 12( عبػػػارة، موزعػػػة علػػػى )84يتػػػألف مقيػػػاس مهػػػارات إعػػػداد ملػػػف اإلنجػػػاز مػػػن )   

ا، ككضػػعت اسػػتجابات عػػن كػػل عبػػارة مكونػػة مػػ  – 3ن ثػػبلث فئػػات، ىػػي: )مرتفػػع بعػػدن
(، كيحصل الطالب المعلم على درجتو على المقياس، حيث 1منخفض  –2متوسط  

 (.84(، كالدرجة الدنيا )252تبلغ الدرجة العليا للمقياس )
كتدؿ الدرجة المرتفعة على المقياس أف الطالػب المعلػم لديػو مهػارات فػي إعػداد        

 (.252) –( 84ة الكلية للمقياس بين )ملف اإلنجاز، إذ تتراكح الدرج
 مقياس االتجاه نحو ملف اإلنجاز)إعداد/الباحث(:-ثانينا

حيػػػث قػػػاـ الباحػػػث بإعػػػداد مقيػػػاس االتجػػػاه نحػػػو ملػػػف اإلنجػػػاز لػػػدل الطػػػبلب        
نزعػػػة انفعاليػػػة تنػػػتظم خػػػبلؿ الخبػػػرة  "المعلمػػػين بكليػػػة التربيػػػة، حيػػػث االتجػػػاه بأنػػػو:

كقػد  .(145 : 2003نحػو موضػوع معػين" )عبػد الحميػد،  ان بلبلستجابة إيجابينا أك سػل
 تم إعداد ىذا المقياس طبقنا للخطوات التالية:

قػاـ الباحػث بإعػداد مقيػاس االتجػاه نحػو ملػف اإلنجػاز؛  تحديد الهػدؼ مػن المقيػاس: -1
لقياس اتجاه الطبلب المعلمين مسار اإلعاقػة العقليػة مػن المسػجلين بالمسػتول الثػامن 

 الخاصة بكلية التربية جامعة الملك فيصل. بقسم التربية
قػػاـ الباحػػث إلعػػداد مقيػػاس االتجػػاه نحػػو ملػػف اإلنجػػاز بعػػد أف قػػاـ  إعػػداد المقيػػاس: -2

بتجميػع اإلطػار النظػػرم كالدراسػات السػػابقة المتعلقػة بدراسػة اتجػػاه الطػبلب المعلمػػين 
ة عمر ، كدراس(2010الدغيدم )نحو ملف اإلنجاز، حيث استفاد الباحث من دراسة 

 (.2011كأخريات)
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( عبػارة فػي صػورتو النهائيػة، 24كيتألف مقيػاس االتجػاه نحػو ملػف اإلنجػاز مػن )       
ككضعت استجابات عن كل عبارة مكونة من أربع فئػات، كقػد كزعػت عبػارات المقيػاس 

 على األبعاد اآلتية:
(، 20)(، 16(، )12(، )8(، )4باعد ماىية ملف اإلنجاز، كتمثلو العبارات رقم: ) - أ

(24.) 
(، 15(، )11(، )7(، )3باعد التمتع بإعداد ملف اإلنجاز، كتمثلو العبارات رقم: )-ب
(19( ،)23.) 
(، 18(، )14(، )10(، )6(، )2باعد إعداد ملف اإلنجاز، كتمثلو العبارات رقم:)-ج

(22.) 
(، 17(، )13(، )9(، )5(، )1باعد استعماؿ ملف اإلنجاز، كتمثلو العبارات رقم:) - د

(21.) 
 الخصائص السيكومترية:

 تم حساب صدؽ المقياس من خبلؿ ما يلي: صدؽ المقياس:
 صدؽ المحكمين:-أ

( من السادة أعضاء ىيئة التدريس مػن المتخصصػين 11تم عرض المقياس على )      
فػػي مجػػاؿ التربيػػة الخاصػػة كمنػػاىج كطػػرؽ التػػدريس كعلػػم الػػنفس التربػػوم، كقػػد أبػػدكا 

قياس، كقد تػم اإلبقػاء علػى العبػارات التػي حصػلت علػى نسػبة أراءىم حوؿ عبارات الم
( عبػارات حصػلت علػى نسػب أقػل مػن 4%(، حيػث تػم حػذؼ )80اتفاؽ أعلى من )

(80.)% 
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 معامبلت االرتباط لمفردات المقياس (4جدكؿ رقم )
 

 ثبات المقياس: ان : ثاني
، مػػػػن المسػػػػجلين بقسػػػػم التربيػػػػة ان معلمػػػػ البػػػػان ( ط15اس علػػػػى )تػػػم تطبيػػػػق المقيػػػػ        

إعػادة الخاصة مسار إعاقة عقلية، كتم حساب معامػل الثبػات لهػذا المقيػاس عػن طريػق 
 (.0.938، كقد بلغ )االختبار بفاصل زمني أسبوعين

 
 معامبلت االرتباط بين درجات القياس األكؿ كالقياس الثاني لكل بعد:  (6جدكؿ رقم )

 

 
 

 
كتدؿ على صبلحية المقياس (، 0,01على مستول داللة) ان كىي قيم دالة إحصائي

كىذا يعني أف المقياس يتمتع بدرجة مناسبة من الصدؽ كالثبات يمكن   ،  للتطبيق
 فيها.االعتداد بها كالثقة 

 انشابع انبعذ انثانث انبعذ انثاوي انبعذ األول انبعذ

 سقم

 انعباسة

 معامم

 االستباط

 مستىي

 انذالنت

 سقم

 انعباسة

 معامم

 االستباط

 مستىي

 انذالنت

 سقم

 انعباسة

 معامم

 االستباط

 مستىي

 انذالنت

 سقم

 انعباسة

 معامم

 االستباط

 مستىي

 انذالنت

1 0.772 0.01 5 0.733 0.01 10 0.875 0.01 12 0.717 0.01 

9 0.769 0.01 5 0.639 0.05 14 0.760 0.01 93 0.847 0.01 

0 0.789 0.01 2 0.958 0.01 17 0.808 0.01 91 0.904 0.01 

4 0.917 0.01 13 0.848 0.01 10 0.745 0.01 99 0.791 0.01 

7 0.766 0.01 11 0.914 0.01 15 0.644 0.01 90 0.690 0.01 

6 0.693 0.01 21 0.859 0.01 21 0.612 0.05 12 0.847 0.01 

 انذالنت مستىي االستباط معامم عاداألب

1 0.951 0.01 

9 0.932 0.01 

0 0.921 0.01 

4 0.738 0.01 
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( عبػارة، ككضػػعت 24كيتكػػوف مقيػاس االتجػػاه نحػو ملػػف اإلنجػاز مػػن ) تقػدير الدرجػة:
 2نػادرنا  – 3أحياننا  – 4استجابات عن كل عبارة مكونة من أربع فئات، ىي: )نعم 

( كيحصػػل الطالػػب المعلػػم علػػى درجتػو علػػى المقيػػاس، حيػػث تبلػػغ الدرجػػة 1إطبلقنػا –
 (.24نيا )(، كالدرجة الد96العليا للمقياس )

كتدؿ الدرجة المرتفعة على المقياس أف الطالب المعلػم لديػو اتجػاه إيجابيػة نحػو        
 (.96)–( 24ملف اإلنجاز، إذ تتراكح الدرجة الكلية للمقياس بين )

 البرنامج التدريبي )إعداد الباحث(:
 بناء البرنامج التدريبي:

لمسػػػػتخدـ كالقػػػػائم علػػػػى تقنيػػػػة حيػػػػث قػػػػاـ الباحػػػػث ببنػػػػاء البرنػػػػامج التػػػػدريبي ا       
االنفوجرافيػػك كفقنػػا لعػػدد مػػن الخطػػوات التػػي مػػن خبللهػػا حػػددت منطلقػػات البرنػػامج 

 كأىدافو كمحتواه كأساليب تقييمو، كذلك من خبلؿ الخطوات اآلتية:
 تحديد المنطلقات الفكرية للبرنامج التدريبي: -1

 تعليمية.توظيف تقنية االنفوجرافيك الثابت في العملية التربوية ال -
 استخداـ ملف اإلنجاز كأحد أدكات التقويم للطالب المعلم. -
 أىمية التربية العملية في إكساب الطبلب المعلمين مهارات التدريس. -
 ضركرة تنمية مهارات إعداد ملف اإلنجاز لدل الطبلب المعلمين. -
 تحديد االحتياجات التدريبية الضركرية -2

لتػػدريس بقسػػم التربيػػة الخاصػػة بكليػػة التربيػػة قػػاـ الباحػػث باسػػتطبلع رأل أعضػػاء ىيئػػة ا
جامعة الملك فيصل في كافة المسارات )كخاصة مسار اإلعاقة العقليػة حيػث تخصػص 
الباحػػث( حػػوؿ أكجػػو القصػػور التػػي يعػػاني منهػػا طػػبلب التربيػػة العمليػػة فػػي إعػػداد ملػػف 

لمػين الػذم بأخػذ آراء الطػبلب المع -فيما سبق  –اإلنجاز أثناء فترة التطبيق، كما قاـ 
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ق حػػوؿ 1436/1437أشػػرؼ علػػيهم فػػي الفصػػل الدراسػػي الثػػاني مػػن العػػاـ الجػػامعي 
الصػػعوبات التػػي كجهوىػػا قبػػل كأثنػػاء فتػػرة إعػػداد ملػػف اإلنجػػاز، كفػػي ضػػوء ذلػػك قػػاـ 
الباحػػػػث باختيػػػػار الموضػػػػوعات الرئيسػػػػػة التػػػػي تػػػػم اعتمادىػػػػػا فػػػػي البرنػػػػامج التػػػػػدريبي 

 المستخدـ.
 برنامج التدريبي:تحديد األىداؼ التعليمية لل -3

قػػػاـ الباحػػػث بتحديػػػد األىػػػداؼ التعليميػػػة للبرنػػػامج التػػػدريبي المسػػػتخدـ مػػػن     
خبلؿ اإلطار النظرم التي اسػتندت إليػو الدراسػة الراىنػة، كالػذم تنػاكؿ مهػارات إعػداد 

 ملف اإلنجاز، على النحو التالي:
 األىداؼ العامة للبرنامج التدريبي:

 رات إعداد ملف اإلنجاز.  أف يكتسب الطالب المعلم مها -
ػػػا إيجابينػػػا نحػػػو اسػػػتخداـ ملػػػف اإلنجػػػاز فػػػي عمليػػػة  - أف يكػػػوف الطالػػػب المعلػػػم اتجاىن

 التدريس.
 األىداؼ الفرعية للبرنامج التدريبي:

 ما يلي :كيمكن توضيح األىداؼ الفرعية للبرنامج التدريبي من خبلؿ الجدكؿ    
 إعداد السيرة الذاتية.  -
 إعداد التقارير. -
 اء مقاببلت مع العاملين بالمدرسة.إجر  -
 إعداد بحث في مجاؿ اإلعاقة العقلية. -
 إعداد دراسة حالة على طالب من ذكم اإلعاقة العقلية -
 إعداد خطة تربوية فردية. -
 إعداد خطة سلوكية. -
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 تنفيذ الخطة التربوية كالسلوكية.  -
 تقديم حصة نموذجية أماـ المشرؼ الجامعي. -
 ليمية)الفردية( المناسبة للبرامج الموضوعة.إعداد كتصميم الوسائل التع -
 تحديد األساليب التدريبية المستخدمة في البرنامج التدريبي: -4

حيث تم اسػتخداـ أسػلوب المحاضػرة الفعالػة مػن خػبلؿ توظيػف جهػاز العػرض كلػبلب  -
تػوب، كعػػرض تصػػميمات االنفوجرافيػػك التػػي تسػػتهدؼ المهػػارات المػػراد تنميتهػػا لػػدل 

 عينة الدراسة.
 خداـ أسلوب الحوار كالمناقشة كالتغذية الراجعة.است -
 تحديد األنشطة التعليمية المرتبطة بالبرنامج التدريبي: -5

 يمكن تقسيم األنشطة التعليمية على النحو التالي:
 المواد كاألجهزة البلزمة للبرنامج التدريبي: - أ

 ف اإلنجػازمادة التدريبية القائمة علػى االنفوجرافيػك التػي تسػتهدؼ مهػارات إعػداد ملػ
 الب توب._  هاز عرض__ ج

 الحدكد الزمنية البرنامج التدريبي: - ب
اسػػػتهدؼ البرنػػػامج التػػػدريبي المسػػػتخدـ الطػػػبلب المعلمػػػين مسػػػار إعاقػػػة عقليػػػة        

المسجلين بقسم التربية الخاصة كلية التربية بجامعة الملك فيصل في الفصل الدراسػي 
إلكسػػػػابهم مهػػػػارات إعػػػػداد ملػػػػف ق؛ كذلػػػػك 1436/1437الثػػػػاني للعػػػػاـ الجػػػػامعي 

اإلنجػػاز، كقػػد تػػم تنفيػػذ البرنػػامج التػػدريبي فػػي أربعػػة أسػػابيع متتاليػػة بواقػػع جلسػػتين فػػي 
 دقيقة. (  90 ) األسبوع، زمن الجلسة

 الحدكد المكانية للبرنامج التدريبي:-ج
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تػػػػم تنفيػػػػذ البرنػػػػامج التػػػػدريبي فػػػػي قاعػػػػة اجتماعػػػػات قسػػػػم التربيػػػػة الخاصػػػػة رقػػػػم       
 (، كذلك بعد التنسيق مع القسم. 2027)

 أساليب التقويم في البرنامج التدريبي: -6
 تم تقسيم أساليب التقويم إلى ثبلثة أقساـ رئيسة:  

التقويم القبلي: كىو ذلك التقويم الذم تم إجراؤه قبل تطبيق البرنامج التدريبي، كذلػك  - أ
ملػف اإلنجػاز،  ؛ لقيػاس مهػارات إعػدادمقيػاس مهػارات إعػداد ملػف اإلنجػازمن خبلؿ 

 كمقياس االتجاه؛ لتحديد اتجاه الطبلب المعلمين )عينة الدراسة( نحو ملف اإلنجاز. 
التقويم البنائي: كىو ذلك التقويم الذم تم إجراؤه أثنػاء فتػرة تطبيػق البرنػامج التػدريبي،  - ب

كالذم اشتمل على مجموعة من التطبيقات المرتبطة بالمهارات المراد تنميتهػا، كتقػديم 
 تغذية الراجعة للطالب المعلم إف كاجهو خطأ ما في أداء المهارة. ال

التقويم البعدم: كىو ذلك التقويم الذم تم إجراؤه في نهايػة البرنػامج التػدريبي، كذلػك  - ج
كمقيػاس االتجػاه؛ كذلػك  مهػارات إعػداد ملػف اإلنجػاز،من خبلؿ إعادة تطبيػق مقيػاس 

 عدم.لمعرفة االختبلؼ بين التطبيقين القبلي كالب
 صبلحية البرنامج:

كللتأكػػػد مػػػن صػػػبلحية البرنػػػامج للتطبيػػػق تػػػم عرضػػػو علػػػى مجموعػػػة مػػػن السػػػادة        
أعضاء ىيئة التدريس من المتخصصين في مجاؿ تقنية التعليم كطػرؽ التػدريس كالتربيػة 
الخاصة كعلم النفس التربوم؛ إلبػداء آرائهػم حػوؿ البرنػامج التػدريبي مػن ناحيػة سػبلمة 

م الباحث بإجراء التعديبلت البلزمة على البرنامج التدريبي، كمن ثم تم إعداد اللغة، كق
 الصورة النهائية للبرنامج؛ للتطبيق.

 خطوات إجراءات الدراسة:
 إعداد مقياس "مهارات إعداد ملف اإلنجاز"، كالتأكد من صدقو كثباتو. -1
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 .إعداد مقياس "االتجاه نحو ملف اإلنجاز"، كالتأكد من صدقو كثباتو -2
 إعداد برنامج تدريبي القائم على تقنية االنفوجرافيك، كالتأكد من صبلحيتها للتطبيق. -3
إجػػراء القيػػاس القبلػػي لمقيػػاس مهػػارات إعػػداد ملػػف اإلنجػػاز علػػى الطػػبلب المعلمػػين  -4

 )عينة الدراسة(.
 تطبيق البرنامج التدريبي. -5
ب المعلمػػين إجػػراء القيػػاس البعػػدم لمقيػػاس مهػػارات إعػػداد ملػػف اإلنجػػاز علػػى الطػػبل -6

 )عينة الدراسة(.
إجػػػراء القيػػػاس لمقيػػػاس االتجػػػاه نحػػػو ملػػػف اإلنجػػػاز علػػػى الطػػػبلب المعلمػػػين )عينػػػة  -7

 الدراسة(.
 تصحيح االستجابات، كجدكلة الدرجات، كإجراء العلميات اإلحصائية المناسبة.  -8
 استخبلص النتائج كتفسيرىا. -9
 صياغة التوصيات كالبحوث المقترحة. -10

 األساليب اإلحصائية:
 معامبلت االرتباط. -1
 كيتني. -اختبار ماف  -2
 اختبار كيلكوكسوف.ك  -3
 مربع إيتا. -4
 معامل الكسب المعدؿ لببلؾ. -5

    نتائج الدراسة كمناقشتها: 
تعد التربية العملية الركيػزة األساسػية كالحيويػة فػي إعػداد الطػبلب المعلمػين فػي  

عػػد قيمػػة محوريػػة كليػػة التربيػػة بوجػػو عػػاـ كقسػػم التربيػػة الخاصػػة بصػػفة خاصػػة، فهػػي ت
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استراتيجية في إعداد الطػبلب المعلمػين مهنينػا، كمػن ثػم ال يمكػن التعامػل مػع األطفػاؿ 
 ذكم القدرات الخاصة إال إذا اكتملت شخصية الطالب المعلم.       

 كفي ضوء مكونات التربية العملية الثبلثة، كىي:
الػػب الواجػػب علػػى الط المكونػػات المعرفيػػة: كتحتػػوم علػػى المفػػاىيم التربويػػة كالنفسػػية -1

 في المستقبل. ان ناجح ان المعلم إدراكها؛ ليصبح معلم
المكونػػػػات الوجدانيػػػػة: كتتضػػػػمن تنميػػػػة االتجاىػػػػات اإليجابيػػػػة نحػػػػو علميتػػػػي التربيػػػػة  -2

 كالتعليم، كما يتصل بهما مثل: الطلبة كالمنهاج كالمجتمع.
ؾ األداءات المكونػػػات األدائيػػػة: كالتػػػي تشػػػتمل علػػػى مسػػػاعدة الطالػػػب المعلػػػم المػػػتبل -3

 كالكفايات الضركرية كالبلزمة لو حتى يستطيع أف يقـو بعملو بكفاية كفاعلية. 
كبما أنو ال بػد أف تتػداخل ىػذه المكونػات الثبلثػة كتتػرابط كتتكامػل، فػأم عمػل 
يقػػـو بػػو الطالػػب المعلػػم، يحتػػاج إلػػى معػػارؼ كيحتػػاج إلػػى دافعيػػة؛ للقيػػاـ بهػػذا العمػػل، 

-11: 2009للقياـ بالعمل المطلوب منو )مرعػي، مصػطفى،  كيحتاج أخيرنا إلى مهارة
(، كمن ثم تتيح التربية العملية لطالب المعلم اكتشاؼ نفسو، كيكيف مهاراتو لتقبل 12

العمل، كتكوف لديو اتجاىات إيجابية نحو مهنة التػدريس، كزيػادة ثقتػو بنفسػو، كاختيػار 
مستواه كالتمكن من تخصصػو، كاختبار المعلومات المتخصصة لديو، كالعمل على رفع 

كالربط بين النظرية كالتطبيق، كتهيئة الظركؼ لدل الطالب المعلم؛ كي يبدع كيبتكر في 
 (.11: 2008العملية التعليمية )الرشايدة، 

 كقد تم التحقق من صحة فركض الدراسة الحالية على النحو التالي:
إحصػػائية بػػين متوسػػطي  يػػنص علػػى: " توجػػد فػػركؽ ذات داللػػةك  نتػػائج الفػػرض األكؿ:

( رتػػب درجػػات الطػػػبلب المعلمػػين علػػى مقيػػاس مهػػارات إعػػػداد 0.01عنػػد مسػػتول )
 ملف اإلنجاز قبل تطبيق البرنامج التدريبي كبعده لصالح القياس البعدم".
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اسػػػػػػتخدـ الباحػػػػػػث اختبػػػػػػار كيلكوكسػػػػػػوف كللتحقػػػػػػق مػػػػػػن صػػػػػػحة ىػػػػػػذا الفػػػػػػرض        
Wilcoxon – Test بػين متوسػطي رتػب درجػات عينتػػين  للتعػرؼ علػى داللػة الفػركؽ

 : مرتبطتين )القياس القبلي كالبعدم( في مهارات إعداد ملف اإلنجاز كما ىو موضح 
لبياف الفركؽ بين القياس القبلي  Wilcoxon – Testنتائج اختبار كيلكوكسوف :  (7) رقم جدكؿ

 كالبعدم لمهارات إعداد ملف اإلنجاز
 متىسط انعذد انبيان انبعذ

 انشتب

 جمىعم

 انشتب

  قيمت

Z 

 قيمت

 انذالنت

 مستىي

 انذالنت

 انزاتيت انسيشة

 

  0.00 0.00 0 انسانبت انشتب

 

2.831 

 

 

0.005 

 

 

0.01 

 55.00 5.50 10 انمىجبت انشتب

  0 انتساوي

 10 انمجمىع

 انتشبيت في بحث

 انعمهيت

 

  0.00 0.00 0 انسانبت انشتب

 

2.913 

 

 

0.004 

 

 

0.01 

 55.00 5.50 10 انمىجبت شتبان

  0 انتساوي

 10 انمجمىع

  0.00 0.00 0 انسانبت انشتب انتقاسيش

 

2.821 

 

 

0.005 

 

 

0.01 

 55.00 5.50 10 انمىجبت انشتب

  0 انتساوي

 10 انمجمىع

 عه معهىماث

 انمذسست

  0.00 0.00 0 انسانبت انشتب

 

2.877 

 

 

0.004 

 

 

0.01 

 55.00 5.50 10 انمىجبت انشتب

  0 انتساوي

  10 المجموع
  0.00 0.00 0 الرتب السالبة المقاببلت

 

2.919 

 

 

0.004 

 

 

0.01 
 55.00 5.50 10 الرتب الموجبة

  0 انتساوي

 10 انمجمىع

بحث في مجاؿ 
 اإلعاقة العقلية

  0.00 0.00 0 انسانبت انشتب

 

2.816 

 

 

0.005 

 

 

0.01 

 55.00 5.50 10 انمىجبت انشتب

  0 انتساوي

 10 انمجمىع

  0.00 0.00 0 انسانبت انشتب دراسة حالة

 

2.820 

 

 

0.005 

 

 

0.01 

 55.00 5.50 10 انمىجبت انشتب

  0 انتساوي
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 10 انمجمىع

  0.00 0.00 0 انسانبت انشتب الخطة التربوية الفردية

 

2.842 

 

 

0.004 

 

 

0.01 

 55.00 5.50 10 انمىجبت انشتب

  0 انتساوي

 10 انمجمىع

  0.00 0.00 0 انسانبت انشتب الخطة السلوكية

 

2.859 

 

 

0.004 

 

 

0.01 

 55.00 5.50 10 انمىجبت انشتب

  0 انتساوي

 10 انمجمىع

  0.00 0.00 0 انسانبت انشتب تقديم جلسة نموذجية

 

2.836 

 

 

0.005 

 

 

0.01 

 55.00 5.50 10 انمىجبت انشتب

  0 انتساوي

 10 انمجمىع

  0.00 0.00 0 انسانبت انشتب الوسيلة التعليمية

 

2.850 

 

 

0.004 

 

 

0.01 

 55.00 5.50 10 انمىجبت انشتب

  0 انتساوي

 10 انمجمىع

  0.00 0.00 0 انبتانس انشتب مهارات أخرل

 

2.825 

 

 

0.005 

 

 

0.01 

 55.00 5.50 10 انمىجبت انشتب

  0 انتساوي

 10 انمجمىع

  0.00 0.00 0 انسانبت انشتب المجموع

 

2.805 

 

 

0.005 

 

 

0.01 

 55.00 5.50 10 انمىجبت انشتب

  0 انتساوي

 10 المجموع

 ( 0.01( كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول )7) كيتضح من الجدكؿ رقم      

كلمعرفة حجم تأثير البرنامج التدريبي علػى مهػارات إعػداد ملػف اإلنجػاز، كمتغيػر       
مستقل في المتغير التابع المتمثل في األداء العملي لمهارات إعداد ملف اإلنجاز، قاـ 

س االتجػاه نحػػو ملػف اإلنجػػاز الباحػث بحسػاب حجػػم التػأثير لكػل بعػػد مػن أبعػػاد مقيػا
 كما ىو موضح بالجدكؿ التالي:  d(، كقيمة η2بواسطة )

 
 



 

 

43 

لقياس حجم األثر لملف اإلنجاز المرتبط بمقياس إعداد مهارات  (z( ،)η2( ،)d( : قيمة )8جدكؿ )
 ملف اإلنجاز

 األثش حجم Z η2 D انبعذ

 كبيش 1.30 0.296 2.831 انزاتيت انسيشة

 كبيش 1.31 0.299 2.913 عمهيتان انتشبيت في بحث

 كبيش 1.30 0.296 2.821 انتقاسيش

 كبيش 1.30 0.298 2.877 انمذسست عه معهىماث

 كبيش 1.31 0.299 2.919 انمقابالث

 كبيش 1.29 0.295 2.816 انعقهيت اإلعاقت في بحث

 كبيش 1.30 0.296 2.820 حانت دساست

 كبيش 1.30 0.296 2.842 انفشديت انتشبىيت انخطت

 كبيش 1.55 0.297 2.859 انسهىكيت انخطت

 كبيش 1.30 0.296 2.836 ومىرجيت جهست تقذيم

 كبيش 1.55 0.297 2.850 انتعهيميت انىسيهت

 كبيش 1.30 0.296 2.825 أخشي مهاساث

 كبيش 1.54 0.295 2.805 انمجمىع

أبعػػاد مقيػػاس يتبػػين مػػن الجػػدكؿ السػػابق أف حجػػم التػػأثير كبيػػر فػػي كػػل بعػػد مػػن        
 إعداد مهارات ملف اإلنجاز، ككذلك في درجتو الكلية.

بػأف تقنيػة االنفوجرافيػك تعتبػر أداة فعالػة ذات  (Krum, 2013)كفقنا لمػا يشػير        
تصػػميم جرافيكػػي يشػػتمل علػػى الصػػور كالرسػػومات، المدعمػػة بالنصػػوص كالشػػركحات 

اىػػػات، كيػػػذكره منصػػػور كالتعليمػػػات فػػػي شػػػكل كاحػػػد، لعػػػرض المواضػػػيع عديػػػدة االتج
( بأف تنقية االنفوجرافيػك تسػاعد علػى تكػوين نظػاـ عقلػي يتمثػل فػي مجموعػة 2015)

مػػن عػػادات العقػػل المنػػتج التػػي يحتاجهػػا طػػبلب كليػػة التربيػػة، كطبقنػػا لنتػػائج الدراسػػات 
كدراسػػػػػة منصػػػػػور  ،Kibar (2014)(، كدراسػػػػػة 2014دراسػػػػػة الجربػػػػػوم )منهػػػػػا 

التػػي تشػػير إلػػى فعاليػػة تقنيػػة االنفوجرافيػػك فػػي  (2016(، كدراسػػة دركيػػش )2016)
التحصػػيل المعرفػػي كاألداء المهػػارم، أظهػػرت فعاليػػة البرنػػامج التػػدريبي المسػػتخدـ فػػي 

( رتػػب درجػػات 0.01فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػين متوسػػطي عنػػد مسػػتول )إيجػػاد 
 الطػػػبلب المعلمػػػين علػػػى مقيػػػاس مهػػػارات إعػػػداد ملػػػف اإلنجػػػاز قبػػػل تطبيػػػق البرنػػػامج
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كبيػر فػي كػل بعػد مػن أبعػاد مقيػاس ، كحجم تأثير  التدريبي كبعده لصالح القياس البعدم
. كىػػو مػا يفسػػره الباحػػث بػػأف إعػداد مهػػارات ملػػف اإلنجػاز، ككػػذلك فػػي درجتػو الكليػػة

أفراد عينة الدراسة استفادت من الصور كالرسومات المدعومة بنصوص المختصرة التي 
 عداد ملف اإلنجاز بالشكل المرجو.  تضمنها البرنامج التدريبي، في إ

ص على: " توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول داللة كين نتائج الفرض الثاني:
( بين متوسطي رتب درجات الطبلب المعلمين على مقيػاس االتجػاه نحػو ملػف 0.01)

 اإلنجاز قبل تطبيق البرنامج التدريبي كبعده لصالح القياس البعدم".
اسػػػػػػتخدـ الباحػػػػػػث اختبػػػػػػار كيلكوكسػػػػػػوف ق مػػػػػػن صػػػػػػحة ىػػػػػػذا الفػػػػػػرض كللتحقػػػػػػ      

Wilcoxon – Test  للتعػػػرؼ علػػػى داللػػػة الفػػػركؽ بػػػين متوسػػػطي درجػػػات عينتػػػين
 :جاه نحو ملف اإلنجاز كما ىو موضحمرتبطتين )القياس القبلي كالبعدم( لمقياس االت
 

كؽ بين القياس القبلي لبياف الفر  Wilcoxon – Testنتائج اختبار كيلكوكسوف :  (9) رقم جدكؿ
 كالبعدم  

 متىسط انعذد انبيان انبعذ

 انشتب

 مجمىع

 انشتب

  قيمت

Z 

 قيمت

 انذالنت
مستول 
 الداللة

 مهف ماهيت

 اإلوجاص

 

 

  0.00 0.00 0 انسانبت انشتب

 

2.836 

 

 

0.005 

 

 

0.01 

 55.00 5.50 10 انمىجبت انشتب

  0 انتساوي

 10 انمجمىع

 انتمتع

 مهف ذادبإع

 اإلوجاص

 

  0.00 0.00 0 انسانبت انشتب

 

2.814 

 

 

0.005 

 

 

0.01 

 55.00 5.50 10 انمىجبت انشتب

  0 انتساوي

 10 انمجمىع

 مهف إعذاد

 اإلوجاص

  0.00 0.00 0 انسانبت انشتب

 

2.831 

 

 

0.005 

 

 

0.01 

 55.00 5.50 10 انمىجبت انشتب

  0 انتساوي

 10 ىعانمجم

    0.00 0.00 0 انسانبت انشتب استعمال
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 اإلوجاص مهف

 

  55.00 5.50 10 انمىجبت انشتب

2.829 

 

0.005 

 

   0 انتساوي 0.01

   10 انمجمىع

  0.00 0.00 0 انسانبت انشتب انمجمىع

 

2.823 

 

 

0.005 

 

 

0.01 

 55.00 5.50 10 انمىجبت انشتب

  0 انتساوي

 10 انمجمىع

       
كلمعرفػػػة حجػػػم تػػػأثير البرنػػػامج التػػػدريبي علػػػى مهػػػارات إعػػػداد ملػػػف اإلنجػػػاز، كمتغيػػػر 
مستقل في المتغير التابع المتمثل في االتجاه نحو ملف اإلنجاز، قاـ الباحث بحساب 

(، η2حجػػم التػػأثير لكػػل بعػػد مػػن أبعػػاد مقيػػاس االتجػػاه نحػػو ملػػف اإلنجػػاز بواسػػطة )
 كما ىو موضح بالجدكؿ التالي:  (d)كقيمة 
لقياس حجم األثر لملف اإلنجاز المرتبط بمقياس االتجاه  (z( ،)η2( ،)dقيمة ):  (10)رقم  جدكؿ

 نحو ملف اإلنجاز
 األثش حجم Z η2 d انبعذ

 كبيش 1.30 0.296 2.836 اإلوجاص مهف ماهيت

 كبيش 1.54 0.295 2.814 اإلوجاص مهف بإعذاد انتمتع

 كبيش 1.30 0.296 2.831 اإلوجاص مهف إعذاد

 كبيش 1.30 0.296 2.829 اإلوجاص مهف استعمال

 كبيش 1.30 0.296 2.823 انمجمىع

يتبػػين مػػن الجػػدكؿ السػػابق أف حجػػم التػػأثير كبيػػر فػػي كػػل بعػػد مػػن أبعػػاد مقيػػاس       
 االتجاه نحو ملف اإلنجاز كدرجتو الكلية.

حجم ( التي كشفت عن 2009ة كل من أمين )كتتفق ىذه النتائج مع نتائج دراس      
التػػأثير التجريبػػي الػػذم جػػاء مرتفعنػػا كذا داللػػة لعمليػػة اتخػػاذ القػػرار كاالتجػػاه نحػػو مهنػػة 

( التي أظهػرت 2010من خبلؿ عملية بناء ملف اإلنجاز، كدراسة الدغيدم ) التدريس
 االتجاه اإليجابي نحو ملف اإلنجاز من خبلؿ إعداده. 
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( 0.01الباحػػث كجػػود فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتول داللػػة )كيفسػػر         
بين متوسطي رتب درجػات الطػبلب المعلمػين علػى مقيػاس االتجػاه نحػو ملػف اإلنجػاز 
قبػػل تطبيػػق البرنػػامج التػػدريبي كبعػػده لصػػالح القيػػاس البعػػدم، كىػػو أف المهػػارات التػػي 

اإلنجػاز، ككيفيػة التمتػع أثنػاء  تضمنها البرنامج أشعرت أفراد عينة الدراسة بماىيػة ملػف
مرحلػة إعػػداد ملػػف اإلنجػػاز، كػػذلك كيفيػػة إعػداد بالشػػكل المرجػػو مػػن الناحيػػة، ككيفيػػة 

 استعماؿ ملف اإلنجاز.
يػػنص علػػى: "للبرنػػامج التػػدريبي المسػػتخدـ فعاليػػة مقبولػػة فػػي , نتػػائج الفػػرض الثالػػث:

 تنمية مهارات إعداد ملف اإلنجاز كاالتجاه نحوه".
للتحقػػػػػق مػػػػػن صػػػػػحة ىػػػػػذا الفػػػػػرض كالتعػػػػػرؼ علػػػػػى فعاليػػػػػة البرنػػػػػامج التػػػػػدريبي ك        

المسػػتخدـ، قػػاـ الباحػػث باسػػتخداـ معادلػػة الكسػػب لػػببلؾ لحسػػاب الفعاليػػة كمػػا ىػػو 
 موضح بالجدكؿ التالي:

 
 نسبة الكسب لكل من أبعاد مقياس مهارات إعداد ملف اإلنجاز كالدرجة الكلية: (11) رقم جدكؿ

 انكسب معامم انبعذ

 نبالك

 معامم انبعذ

 انكسب

 نبالك

 1.55 حانت دساست 1.44 انزاتيت انسيشة

 1.59 انفشديت انتشبىيت انخطت 1.48 انعمهيت انتشبيت في بحث

 1.6 انسهىكيت انخطت 1.48 انتقاسيش

 1.6 ومىرجيت جهست تقذيم 1.41 انمذسست عه معهىماث

 1.55 انتعهيميت انىسيهت 1.43 انمقابالث

 1.55 أخشي مهاساث 1.44 انعقهيت عاقتاإل في بحث

 1.52 انمجمىع

يتبػػين مػػن الجػػدكؿ السػػابق بػػأف نسػػب الكسػػب المعػػدؿ للدرجػػة الكليػػة مقيػػاس        
(، كىػػو معػػدؿ كسػػب عػػالي إذا مػػا قػػورف بالحػػد 1.52) مهػػارات إعػػداد ملػػف اإلنجػػاز

رنػػػامج ، كىػػػو مػػػا يػػػدؿ علػػػى فعاليػػػة الب(1.2األدنػػػى للنسػػػبة المقبولػػػة للكسػػػب كىػػػي )
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المسػػتخدـ فػػي تنميػػة مهػػارات إعػػداد ملػػف اإلنجػػاز لػػدل طػػبلب قسػػم التربيػػة الخاصػػة 
)مسار إعاقػة عقليػة( بكليػة التربيػة جامعػة الملػك فيصػل. كىػذه النتػائج تتفػق مػع نتػائج 
الدراسػػات التػػي أشػػارت إلػػى فعاليػػة تقنيػػة االنفوجرافيػػك فػػي تحسػػين العمليػػة التربويػػة، 

التػػي أظهػػرت نتائجهػػا فعاليػػة البرنػػامج التػػدريبي  فػػي ( 2014كمنهػػا: دراسػػة الجربػػوم )
تحسػػين مسػػتول معرفػػة مهػػارات الثقافػػة البصػػرية كمهػػارات تقنيػػة تصػػاميم االنفوجرافيػػك 

التػػي أكضػػحت (  Kibar (2014)، كدراسػػة فػػي تصػػميم خػػرائط ذىنيػػة لػػدركس الػػتعلم
انػػػات قػػػد حصػػػد المتمثػػػل الخطػػػوط، كاأللػػػواف، كتنظػػػيم البي دكر االنفوجرافيػػػك الثابػػػت

درجات أعلى لدل عينة الدراسة مقابل المكونات المرئية كالعناكين كالنصوص التػي قػد 
التػي آلػت نتائجهػا  (2016كدراسة منصور ) نالت أقل درجات من الناحية التصميمية.

إلػػى فعاليػػة تقنيػػة االنفوجرافيػػػك فػػي تنميػػة مفػػاىيم الحوسػػػبة السػػحابية كتنميػػة عػػػادات 
فعاليػة اسػتخداـ تقنيػة االنفوجرافيػك علػى ( التي بينػت 2016يش )، كدراسة درك العقل

 . تعلم األداء المهارم كالتحصيل المعرفي
أف أفػراد عينػة الدراسػة قػد اكتسػبت مجموعػة مػن المهػارات في ضوء مػا سػبق يتضػح   

التػػي تسػػاعدىم الطالػػب المعلػػم علػػى إنجػػاز المهػػاـ المطلوبػػة مػػنهم كالمرتبطػػة بإعػػداد 
 الخاص بهم بسرعة كدقة كإتقاف.ملف اإلنجاز 

 في ضوء النتائج التي توصل إليها البحث، يوصي الباحث بما يلي:       :التوصيات
 إعادة تنظيم محتول ملف اإلنجاز كفقنا للخطة الموضوعة في ىذه الدراسة. -1
تطبيق البرنامج التدريبي الذم أعػده الباحػث فػي ىػذه الدراسػة فػي التػدريب  -2

 ب المعلمين بقسم التربية الخاصة )مسار إعاقة عقلية(.الميداني على الطبل
توعيػػػة الطػػػبلب المعلمػػػين مسػػػار اإلعاقػػػة العقليػػػة بأىميػػػة البرنػػػامج التػػػدريبي  -3

 القائم على االنفوجرافيك في إعداد ملف اإلنجاز بالشكل المرجو.
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عقد محاضرات تعريفية ألعضاء ىيئة التدريس بقسم التربية الخاصة )مسػار  -4
قلية( للتعػرؼ علػى محتويػات البرنػامج المسػتخدـ؛ حتػى يتسػنى لهػم تطبيقػو اإلعاقة الع

 على الطبلب المعلمين الذين يشرفوف عليهم في مدارس التربية الفكرية. 

 المراجع
(. أثر استخداـ الطالبة المعلمة للتفكير فػوؽ المعرفػي عنػد بناءىػا لملػف األعمػاؿ 2009آمين، جليلة. )

اتخاذ القرار كاالتجاه نحو مهنة التدريس كجودة محتول الملػف. مجلػة )البورتفوليو( على عملية 
 .58-13، 143دراسات في المناىج كطرؽ التدريس، 

(. فعاليػػة برنػػامج تػػدريبي مقتػػرح فػػي تنميػػة مهػػارات كتصػػميم الخػػرائط الذىنيػػة 2014الجريػػوم، سػػهاـ. )
ية لػدل المعلمػات قبػل الخدمػة. االلكتركنية من خبلؿ تقنية االنفوجرافيك كمهارات الثقافة البصر 

 .47-13( 4)45دراسات عربية في التربية كعلم النفس، 
(. المرجػػػػع فػػػػي التربيػػػػة العمليػػػػة )الميدانيػػػػة(. القػػػػاىرة: المكتػػػػب الجػػػػامعي 2016الخفػػػػاجي، عػػػػدناف. )

 الحديث.
صػػيل (. فعاليػػة اسػػتخداـ تقنيػػة االنفوجرافيػػك علػػى تعلػػم األداء المهػػارم كالتح2016دركيػػش، محمػػد. )

-312(، 4)77المعرفػػي لمسػػابقة الوثػػػب الطويػػل. المجلػػة العلميػػػة للتربيػػة البدنيػػة كالرياضػػػية، 
342. 

(. استخداـ بورتفوليو التدريس كػأداة أصػيلة لتوثيػق نمػو جػدارات تػدريس العلػـو 2010الدغيدم، ىبة. )
ة العمليػػػة، كأثػػػره علػػػى االتجػػػاه نحػػػو البورتفوليػػػو لػػػدل معلػػػم العلػػػـو قبػػػل الخدمػػػة. مجلػػػة التربيػػػ

(12)2 ،169-206. 
 (. التقويم الواقعي في العملية التدريسية. عماف: دار المسيرة.2009العبسي، محمد. )

(. التقيػػيم التربػػوم لطلبػػة )ترجمػػة: علػػى القرنػػي كآخػػركف(. 2012نيتكػػو، أنطػػوني. كبرككػػارت، سوسػػن. )
 الرياض: مكتب التربية العربي لدكؿ الخليج.

 ( التربية العملية بين النظرية كالتطبيق. عماف: دار يافا العلمية.2008الرشايدة، محمد. )
 ( التربية العملية بين النظرية كالتطبيق. عماف: دار الفكر.2000سعد، محمود. )
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ـ(. التقػػويم التراكمػػي الشػػامل )البورتفوليػػو( كمعوقػػات اسػػتخدامو. القػػاىرة: عػػالم 2004عرفػػاف، خالػػد. )
 .الكتاب
 . الرياض: مكتبة الرشد.SPSS(. التقويم التربوم كمبادئ اإلحصاء ببرنامج 2015الشريف، خالد. )
 ( فن االنفوجرافيك بين التشويق كالتحفيز على التعلم. مسترجع من:2014شلتوت، محمد. )

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id

=422&sessionID=33 

كػػػزات األساسػػػية لتفعيػػػل اسػػػتخداـ االنفوجرافيػػػك فػػػي عمليتػػػي (. المرت2015عبػػػد الباسػػػط، حسػػػين. )
 التعليم كالتعلم، مسترجع من:

http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=39&page=news&

task=show&id=494 

( كاقػع تطبيػق ملػف اإلنجػاز فػي المػرحلتين االبتدائيػة كالمتوسػطة بمدينػة 2011عمر، سوزاف كأخريات. )
 . 51-13، 175سة ميدانية. دراسات في مناىج البحث كطرؽ التدريس، الرياض: درا
 ( تطبيقات عملية في التربية الخاصة. راـ اهلل: دار الشركؽ.2009، ببلؿ. )هالغرير، أحمد. كعود

(. التربيػػة العمليػة. القػػاىرة: الشػركة العربيػػة المتحػدة للتسػػويق 2009مرعػي، توفيػق. كمصػػطفى، شػريف. )
 كالتوريدات.

(. أثػػر التقػػويم باسػػتخداـ ملػػف اإلنجػػاز فػػي تحصػػيل تلميػػذات الصػػف السػػادس 2013يػػد، شػػريفة. )مز 
االبتػػدائي فػػي مقػػرر الفقػػو بمدينػػة الليػػث التعليميػػة. رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة. كليػػة التربيػػة، 

 جامعة أـ القرل.
 .ة: دار النهضة العربية(. القاىر 9(. سيكولوجية التعلم، كنظريات التعليم)ط2003عبد الحميد، جابر. )
(. أثر استخداـ تقنية االنفوجرافيك على نموذج أبعاد التعلم لمارزانو علػى تنميػة 2015منصور، مارياف. )

بعػػض مفػػاىيم الحوسػػبة السػػحابية كعػػادات العقػػل المنػػتج لػػدل طػػبلب كليػػة التربيػػة. مجلػػة كليػػة 
 .167-126(، 5)31التربية بأسيوط، 
 (. الدليل إلى التربية العملية. عماف، عالم الكتب الحديث.2005الموسوم، عبد اهلل. )
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