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تصميم منظومة تعليمية الكترونية في ضوء نموذج آشور لتنمية مهارات تصميم 

 البورتفوليو االلكتروني لدى طالب كلية التربية في ضوء احتياجاتهم 
 د/ جالل جابر محمد عيسى

 جامعة االزهر -كلية التربية  - والمعلوماتتكنولوجيا التعليم 

 البحث:ملخص 

استهدف هذا البحث تصميم منظومة تعليمية إلكترونية في ضوء نموذج آشور 

ASSURE ا هذ لتنمية مهارات تصميم البورتفوليو االلكتروني لدى طالب الجامعة. ولتحقيق

م ات تالهدف تبنى البحث المنهج الوصفي، وتمثلت أداوت البحث في استبان تقدير االحتياج

ً وذلك ( طا40تطبيقها على عينة عشوائية من طالب كلية التربية جامعة بيشة بلغ قوامها ) لبا

 وني، وفيلكترم التعليمية الالزمة لهم لتنمية مهارات تصميم البورتفوليو اإللتحديد احتياجاته

من  ن كلضوء تلك االحتياجات التي تم تحديدها، وفي ضوء ما ورد في اإلطار النظري للبحث ع

ونية ، تم التوصل لمنظومة تعليمية إلكترASSUREالبورتفوليو اإللكتروني ونموذج آشور 

تكونت وة، ارات تصميم البورتفوليو اإللكتروني، لدى طالب جامعة بيشيمكن من خالله تنمية مه

فوليو لبورتلمن العناصر التالية: تحليل األهداف التعليمية المنظومة التعليمية اإللكترونية 

سائل ددة والولمتعاإللكتروني، تحليل المحتوى التعليمي للبورتفوليو اإللكتروني، اختيار الوسائط ا

واد والم التعليمية للبورتفوليو اإللكتروني، استخدام الوسائط المتعددة والوسائلوالمواد 

عة ية الراجلتغذاللبورتفوليو اإللكتروني، اطلب المشاركة من المتعلمين للبورتفوليو اإللكتروني، 

 والمراجعة للبورتفوليو اإللكتروني.

  :الكلمات المفتاحية

 لبورتفوليو.ا –موذج آشور ن –لكترونية نظومة تعليمية إم –التصميم التعليمي 

 مقدمة:

اكبة التعليم من المداخل الضرورية لمو تقنياتتوظيف مستحدثات  المهملقد أصبح من 

تي علم الذاللت االنفجار المعرفي وتحقيق األهداف الرئيسة للمنهج الدراسي وتنمية مهارات الطالب

ملية ي العتوظيف البورتفوليو اإللكتروني ف، ويأتي مخرجات التعلم المستهدفة للمنهج وتحقيق

ليها في اد عالتعليمية كمستحدث تكنولوجي تعليمي وكأداة تقويمية موضوعية وفاعلة يمكن االعتم

حتى وقت  انت تتخذكلتي تقويم أداء المتعلم وفقاً للمعايير الدولية والمحلية بدالً من الطرق الذاتية ا

 ي، ويعززتأملداء التعليمي للمتعلم ويشجعه على التفكير القريب في تقويمه، ذلك كونه يوثق األ

غذية مده بالتلي يالنمو المهني لديه، فهو يتيح الفرصة له للرجوع إلى ما مر به من خبرات ، وبالتا

 الراجعة.

انتقل االهتمام  Education For Allم عن التعليم للجميع 1992في المؤتمر العالمي عام 

مستوى العالم من إتاحة التعليم إلى جودة التعليم، أي االهتمام أكثر بالكيف  في مجال التعليم على
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وليس بالكم في التعليم والتعلم، وبناء على ذلك اهتز عرش االمتحانات بأنواعها المختلفة كوسيلة 

 Authenticوحيدة لتقييم أداء الطالب وتحصيلهم وحل محلها ما ُعرف بالتقويم األصيل 

Assessment ي يعد البورتفوليو والذPortfolio ،(.442، 2020أحد وسائله وأدواته. )الميهي 

األولى: المرحلة  :أربعة مراحل في( مراحل تطور طرق التقييم 2019،66،ويوضح )غاشم

االختبارات المحوسبة: وتتضمن إدارة االختبارات التقليدية عن طريق الحاسب اآللي بحيث يكمن 

والتي   :المرحلة الثانية: اختبارات التكيف المحوسبة .دور الكمبيوتر في إدارة عملية التقييم فقط 

المرحلة الثالثة: -صعوبة وسهولة التقييم في ضوء استجابات الطالب للتقييم  درجةتضمنت تحديد 

القياسات المستمرة: وهي قياسات معيارية داخل المقررات التى يتم تدريسها بصورة مستمرة 

– .البورتفوليو االلكتروني انجاز الطالب ملفلقياس التغيرات الديناميكية غير الملحوظة في 

البروفيل الفردي، المرحلة الرابعة: القياس الذكي: ويعني استنتاج الدرجات بصورة ذكية وتفسير 

 ,Martin).وتقديم المشورة للطالب من خالل قواعد البيانات المعرفية وإجراءات االستدالل 

2008, 12) 

ي تعليم كمستحدث تكنولوجيو التقييم مراحل تطورمن  كمرحلةالبورتفوليو اإللكتروني و 

يعزز لتنظيم وت اديه مهاراله فوائد تربوية وتعليمية متعددة منها أنه يعزز أداء المتعلم، وينمي ل

يجة بتهاج نتاال التقويم الذاتي والتفكير التأملي لدي المتعلمين، كما أنه يحقق الرضا الشخصي بل

 حسينتالرضا عن مستواه، كما يعكس التجديد فعملية المراجعة المستمرة للملف تساعد على 

 م ونموهمعلمهلهم متمكنين من تاألداء، يشجع المتعلمين على تحمل أكبر قدر من المسئولية، ويجع

مع  المهني، كما يشجع على التعاون، حيث أنه يعطي الفرصة للمعلم للمشاركة في النقاش

إن فه، لذلك تطورالمتعلمين ويمدهم بالتغذية الراجعة، ويوفر الدليل والبرهان على كيفية األداء و

تستخدم  وبيةاألمريكية و االور معظم الجامعات وكليات التربية والمدارس في الواليات المتحدة

ً ضمن الخط لتي اوات الملف اإللكتروني كأداة لتقويم التدريس، حتى أنه أصبح عنصراً رئيسيا

 اد برامجعتمالتستخدمها الهيئة الدولية لمعايير مهنة التدريس ومن هذه الهيئات المجلس القومي 

 إعداد المعلمين، والمنظمة الدولية للتقنيات في التعليم.

وألهمية البورتفوليو اإللكتروني فقد اوصت معظم مؤتمرات التعلم االلكتروني إلى 

ضرورة العمل به في التعليم ومن هذه المؤتمرات المؤتمر الدولي الثاني للتعليم اإللكتروني 

 والتعليم عن بعد والذي اوصى بضرورة استخدام األساليب العلمية الحديثة في عملية التقويم مثل

E-Portfolio،  البورتفوليو اإللكتروني والتقويم الحقيقي وتقويم األداء بما يضمن معرفة مدى

 تحقيق األهداف التعليمية.

ثة حدي كما أدى االنفجار المعرفي والتطور التكنولوجي إلى دخول نماذج واستراتيجيات

كثر أإلى عملية التعليم والبحث عن نماذج وتصميمات تعليمية تناسب روح العصر، وتكون 

لية العم مالئمة لطبيعة تلك المعرفة وتطورها، وتحول الطالب من مستقبلين إلى مشاركين في

و ض أنه هيفتر التعليمية، فضالً عن أن ذلك يساعد على تجنب االتجاه التقليدي في التعليم الذي

ٍّ للمعل زاير، )ومات موقف يتطلب من المعلم النشاط، والشرح، والتقديم، وأن الطالب فقط متلق 

2013 .) 



 

 =427 = 

 2020 ديسمبر -( 16مسلسل العدد ) - الثاني العدد - الثامنالمجلد 

 الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليميمجلة      

دريس تفي  لتطبيقه ويصلح؛ بعضها كثيرة تصميم تعليميغني عن البيان أنه توجد نماذج 

ذج ة: النمو، ومن أمثلة النماذج العامبعينه مقرر، وبعضها تم تطويره لتدريس المقررات معظم

شور، آاالكتشافي، نموذج سوخ مان، النموذج التعاوني، نموذج كوكز ا الستقصائي، نموذج 

ة هو أحد النماذج التدريسية المناسب ASSURE( أن نموذج آشور 2015وترى )ابراهيم، 

ات لمهارفي تأصيل ا ؛ حيث إن له دورا فاعال وُمهمافي المدرسة في التعليم الصفيلتطبيقه 

وعة؛ ة المتنولوجيالتعليمية لدى المتعلمين؛ بسبب االنهماك الكبير لمتعلمي اليوم باألدوات التكن

 (. Prensky، 2102فهم جيل الرقمية بالفطرة )

تحديد الخطوات أو  لتصميم التعليم والتدريس علي ASSUREيقوم نموذج آشور 

ل ا ن خالط نشاطاته التعليمية، وتوصيلها للطلبة، ماإلجراءات التي يقوم بها المعلم لتخطي

ية ج النظامنماذالستخدام الفعال للوسائل التعليمية؛ لذلك فإن هذا النموذج يختلف عن غيره من ال

ما أصف، لتخطيط التعليم؛ إذ يستخدمه المعلم بمفرده في تخطيط نشاطاته التدريسية داخل ال

يمية لتعلالمختصين لتصميم األمور المتعلقة باألنظمة النماذج األخرى فتحتاج إلى فريق من ا

 ءات التيجراكافة، وباختصار فإن هذا النموذج يعدُّ أحد أهم النماذج التي تدور حول تحديد اإل

حيلة، قنية )الللت يقوم بها المعلم لتخطيط نشاطاته التدريسية، وتوصيلها من خالل االستخدام الفعال

( ويوفر نموذج Russell & 2012 ،Smaldino, Lowther؛2016؛ الفريح، 12: 2016

 توازنا بين التميز  و اإلبداع. ASSUREآشور

ان ي ميدهذه الدراسة استجابة لسد ثغرة ف جاءت الحاجة إليفي ضوء ما سبق وغيره، فقد 

الل خمن  البحث التربوي والتقني في مجال تعليم الطالب على تصميم البورتفوليو اإللكتروني

تروني اللكاة تعليمية إلكترونية في ضوء نموذج آشور لتنمية مهارات تصميم البورتفوليو منظوم

ات دراسلدى طالب الجامعة وفي ضوء احتياجاتهم التعليمية، خاصه و انه قد أوصت عدد من ال

ة في تحسين العملي ASSUREالحديثة بعمل مزيد من األبحاث؛ للتحقق من فاعلية نموذج 

 .( 2015(، ودراسة إبراهيم )2016راسة خضر) التعليمية، مثل د

 مشـكلة البحـث: 

قرر ه لممن خالل عمل الباحث عضو هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة بيشة ومن خالل تدرس

بين تروني، تاللكتطبيقات الويب التعليمية، وفي جانبها العملي يقوم الطالب بتصميم البورتفوليو ا

نا من همن خالل فحص األنشطة التدريبية المرتبطة بالمقرر، و وجود ضعف لدى هؤالء الطالب

عف ضتحددت مشكلة هذا البحث في الحاجة إلي تصميم منظومة تعليمية إلكترونية لمواجهة 

 مهارات تصميم البورتفوليو اإللكتروني لدى طالب جامعة بيشة.

 أسئلة البحث: حاول هذا البحث اإلجابة عن األسئلة التالية:

ى طالب ني لدتياجات التعليمية الالزمة لتنمية مهارات تصميم البورتفوليو االلكتروما االح -1

 جامعة بيشة؟

 هاراتمما التصميم التعليمي لمنظومة تعليمية إلكترونية في ضوء نموذج آشور لتنمية   -2

 تصميم البورتفوليو االلكتروني لدى طالب جامعة بيشة؟

 أهداف البحث:

 التوصل إلي تصميم منظومة تعليم إلكترونية في: تمثلت أهداف البحث
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دى لتروني االحتياجات التعليمية الالزمة لتنمية مهارات تصميم البورتفوليو االلكتحديد  -1

 .جامعة بيشة طالب تقنيات التعليم

 ة.تحديد خطوات ومراحل تصميم وبناء البورتفوليو االلكتروني لتقويم طالب الجامع -2

يو في ضوء نموذج آشور لتنمية مهارات تصميم البورتفول يةمنظومة تعليمية إلكترون -3

 جامعة بيشة؟ طالب تقنيات التعليمااللكتروني لدى 

 أهمية البحث: 

 أهمية البحث في أنه: تمثلت 

ايير فق معيسهم في توظيف مستحدثات تقنيات التعليم االلكترونية في تقويم اداء الطالب و -1

 التدريس.الهيئة الدولية لمعايير مهنة 

 يسهم في تنمية مهارات تصميم البورتفوليو االلكتروني لدى طالب جامعة بيشة. -2

و وفولييوفر دليل الكتروني للطالب بالجامعة يوضح استراتيجية تصميم واستخدام البورت -3

 االلكتروني

م يفتح المجال أمام الباحثين للقيام ببحوث ودراسات أخرى ترتبط بالمعايير تصمي -4

 .لعالياااللكتروني وتوظيفه لتقويم أداء طالب التعليم العام والتعليم  البورتوفوليو

 حدود البحث:

 اقتصر هذا البحث على تطبيق مراحل تصميم منظومة تعليمية إلكترونية في ضوء -1

 ة دوننموذج آشور لتنمية مهارات تصميم البورتفوليو االلكتروني لدى طالب الجامع

 تجريبه وقياس فاعليته.

 .البحث على طالب كلية التربية جامعة بيشة، تخصص تقنيات التعليم اقتصر هذا -2

امعي م الجتم تطبيق أداة هذا البحث )االستبانة( خالل الفصل الدراسي الثاني من العا -3

 هـ.1441

 تصميملاقتصر محتوى النموذج التعليمي المقترح على االحتياجات التعليمية االزمة  -4

 ت درجة االحتياج لها متوسطة أو عالية.البورتفوليو اإللكتروني التي كان

 فيما يلي تعريف بعض المصطلحات المستخدمة في البحث: مصطلحات البحث:

 التصميم التعليمي: -

ذي ي تم ( إلى أنه هو العلم ال 2009،يمكن تعريف التصميم التعليمي كما عرفه )عبدالهادى

ب ين  ص لوتكوين حلق ة  يمكنفي الواقع والذي من خالله  تطبيقال و ةنظريالمن خالله الربط بين 

  .الحديثة التقنيةالنظريات التربوية وبين 

كما عرفه حسن بأن ه ه و عل م وتقني ة، يبح ث ع ن وص ف ألفض ل الط رق التعليمي ة الت ي 

تعمل على تحقيق النتائج التعليمية المرغوب فيها وتطويرها، وفق شروط معين ة، ويع د ه ذا العل م 
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حلق  ة وص  ل ب  ين العل  وم النظري  ة والعل  وم التطبيقي  ة ف  ي مج  ال التربي  ة والتعل  يم )حس  ن،  بمثاب  ة

2012.) 

 المنظومة التعليمية اإللكترونية: -

ض البع مجموعة من المراحل أو الخطوات المنظمة المرتبطة بعالقات تبادلية بين بعضها

 اصرعن للتعامل مع)نموذج التصميم(  نموذج في هاميتنظيتم في شكل منظومي إلكتروني، و

  .بعينهاعوامل  لتنتجحيطة به مظروف  في داخل هذا النموذجتتفاعل مع بعضها  معينة

 البورتفوليو اإللكتروني: -

على  يمكن من خاللها الحكم الدارسمتنوع من أعمال  حصادبأنه ( 2020يعرفه الميهي )

 مل هذهوتحصيله واتجاهاته وتقدمه في مجال أو مجاالت دراسية معينة، شريطة أن تشتئه أدا

ه تأمالتوللحكم على نوعية االعمال وجودتها، وأدلة وانعكاسات الطالب  معاييراالعمال على 

Reflections .الذاتية على هذه األعمال 

ً بأنه  نية التيإللكتروالنموذجية ا تالملفاانتقاء متأن لمجموعة من "  ويعرفه الباحث إجرائيا

عليم عمليتي الت مستنداتتركز على أفضل أعمال المتعلم وإنجازاته، وتسمح للمتعلم بعرض 

 ت".، وينشر على شبكة اإلنترنشكل وسائط متعددةوالتعلم، ووثائق التفكير التأملي في 

 .ASSURE Analyze. State. Select. Utilize. Require. Evaluate :نموذج آشور -

ط معلم لتخطي( بأنه: نموذج يقوم على تحديد اإلجراءات التي يقوم بها ال2002يعرفه الحيلة ) -

 ية. نولوجنشاطات الطلبة، وتوصيلها من خالل ا الستخدام الفعال للوسائل التعليمية والتك

ً بالمخطط الذي يعمل على تنظيم وتوجيه العملية التعليم -  تعلميةية الويعرفه الباحث إجرائيا

ن ست لمهارات البورتفوليو اإللكتروني، يتضمن استخدام الوسائط التقنية المختلفة ضم

خطوات، هي: )تحليل خصائص المتعلمين، تحديد األهداف، اختيار الطرق والوسائل 

 واألدوات، واستخدامها في التعليم، متطلبات مشاركة المتعلمين، والتقويم(.

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 تناول اإلطار النظري والدراسات السابقة لهذا البحث في محورين؛ كما يلي: تم

 المحور األول: البورتفوليو اإللكتروني.

 المحور الثاني: نموذج آشور.

 وفيما يلي تفصيل ذلك:

 اوال: المحور األول: البورتفوليو اإللكتروني.

المرتبطة بالعملية التعليمة، ولقد تأثرت  ،والتقنيالعصر االنفجار المعرفي هذا لقد شهد 

 والمعلم والمتعلم، كل من كل عناصر الموقف التعليمي بهذه المستحدثات التقنية، فتغير دور 

ويشخص مستويات  يميةلبيئة التعلللعملية التعلم، فهو مصمم ومرشد وموجه أصبح المعلم ميسر 

تتحقق  لكيويتابع تقدمهم  الرقمية وغيرها المتعددة الوسائطلهم ما يناسبهم من  ويوضح، الطالب

، نشطاً والتطور التقنيالرقمي  في ظل هذا التحول أصبح دور المتعلم كما ، المرجوة نتائج التعلم

 . حول المتعلم ال المعلمتمركزت عملية التعلم إيجابياً، و

ً بظهور كما      هداف األالمستحدثات التقنية، وشمل هذا التأثير  هذه تأثرت المناهج أيضا

 الطالب، ولقد أصبح إكساب التقويم وأشكالالتدريس ق ائوطر ةأنشطكذلك و ىمحتوالو التعليمية
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هج امن األهداف الرئيسة للمن التقنيةحب المعرفة وتحصيلها في عصر  ومهارات التعلم الذاتي ل

 عندالمستحدثات التقنية هذه  (.كما أصبح توظيف 222،ص  1997)عبد المنعم،  ةالدراسي

عند اعتبار طبيعة العصر الذي  وادلةملحاً له ما يبرره من شواهد  امراً تصميم البرامج التعليمية 

لمستحدثات ل كانتمن ناحية، وعند اعتبار متطلبات تربية العصر من جهة أخرى، فقد  هنعيش

إعداد المعلم خاصة )عبد المنعم  برامجوعامة، صفة ب يالتعليم النظامعلى  واضحال أثرها التقنية

 ( 730، ص2002وآخرون، 

ر ع آلخويحتل التقويم مكانة حساسة في التعليم بصفة عامة، فنتقال الطالب من موضو

ين ص معومن صف آلخر ال يتم اال من خالل التقويم، كما أن نجاحه ورسوبه أو اختيارخ لتخص

رسة مما هي اال قرارات مبنية على التقويم بالدرجة األولى، ومن هنا نستششف مدى خطورة ما

ب لية القلة عمالتقويم بالنسبة للطالب، لذلك ال نغالي إذا قلنا أن تقويم الطالب هو بنفس خطور

 (.393، ص 2020المفتوح )الميهي، 

 اتمستحدثأحد اللعملية التعليمية كفي ا E-Portfolioي ويأتي توظيف البورتفوليو اإللكترون      

وفقاً  لمعلميعد أداة تقويم موضوعية يمكن االعتماد عليها في تقويم أداء ا حيث، ةتكنولوجيال

 لمعايير دولية ومحلية.

 تعريف البورتفوليو اإللكتروني:   -1

 (Bird,1990) ما ذكره من هذه التعريفات لبورتفوليو اإللكتروني،لتعريفات توجد عدة 

لجوانب ام في بأنه" مجموعة منظمة من الوثائق التي تقدم الدليل والبرهان على كفاية المتعل

 المعرفية واالتجاهات والمهارات الداخلة في إطار فن التعليم".

" تجميع لعينات من  ( بأنهp90-92 :Fenwick,t.;Parsons,j.,1999وعرفه كل من )      

ه، درس ية متتابعة، وتعكس هذه العينات محتوى بعض ماأعمال المتعلم جمعها عبر فترات زمن

وغيرها من لجارية، ا عن األحداثومستندات منزلية  وانشطةوحلول لمشكالت، ومقاالت، 

ى تعلم ثبت مدالتي تم تقييمها من قبل النظراء، وجميع األعمال التي تالمفضلة منجزات المتعلم 

 المتعلم ".

التي  هنفذها وانشطتعمال الطالب تمثل جهوده التي أل حصاد( بأنه: 1427وعرفه )عيد،

 وتحصيله الدراسي خالل فترة معينة. األكاديميكذلك سجله أنجزها، 

ً بأنه:   ، ويمكنهايمكن قياس المتعلم انجازاتمن مرتبة مجموعة انتقاء لكما ُعرف أيضا

تي، )البركاة شهادات لدورات أو أبحاث علمي، أو اختبارات وكتابات متميزةأن تشمل على 

1429.) 

لتي ترونية ااإللك انتقاء متأن لمجموعة من المستندات النموذجية"  ويعرفه الباحث إجرائياً بأنه

 التعلم،ليم وتركز على أفضل أعمال المتعلم وإنجازاته، وتسمح للمتعلم بعرض وثائق عمليتي التع

واصل فووثائق التفكير التأملي في أشكال مختلفة )صوتية، فيديو، بياني ونصي(، ويستخدم 

 فواصل الورقية، وينشر على شبكة اإلنترنت".بدالً من ال Linksإلكترونية 
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  أهمية البورتفوليو: -2

أهمية البورتفوليو اإللكتروني  أدى التقدم التقني وظهور المستحدثات التقنية إلى زيادةلقد  

ليمي داء التعاأل يقتوث ألنه باإلضافة إلى انه أداة تقويم كذلك يعد من ادوات، في التعليمواستخدامه 

لى إ لرجوعباله  يسمحه، فهو األكاديمي عند، ويعزز النمو الناقدويشجعه على التفكير  للطالب

 .راجعةالتغذية اليطوالها ويجودها معتمداً على ، وبالتالي الخبرات السابقة التي مر بها

 ائيةاالنتق هماتعد أهم ما يميزه، بورتفوليو اإللكتروني للصفتان متالزمتان كما ان هناك     

ً في اختيار المعلم ب أن يكون تطلوت ، ليس الكممن حيث الكيف و مكونات البورتفوليوانتقائيا

تجارب  ر به منالتفكير التأملي الذي يعكس أرائه الخاصة فيما مواستخدام التأمل الميزة األخرى 

 (.1، ص2004وخبرات كي يطور من أدائه ) قسطنطينو ولورينزو، 

ن الجامعات وكليات التربية والمدارس في أن كثيراً م (Stone ,B,1998:p106)ويرى       

ه أصبح ى أنالواليات المتحدة األمريكية تستخدم الملف اإللكتروني كأداة لتقويم التدريس، حت

 س عنصراً رئيسياً ضمن الخطوات التي تستخدمها الهيئة الدولية لمعايير مهنة التدري

National Board for Professional Teaching Standards (NBPTS). 

 The American Association of Higherكما ترى المنظمة األمريكية للتعليم العالي      

Education (AAHE)  أن الملف اإللكتروني يستخدم كأداة لتحسين التدريس في كليات التربية

ً من شروط الحصول على رخصة لممارسة مهنة التدريس  والجامعات، وأصبح شرطا

(Stone,B,1998,p106). 

فوليو اإللكتروني فوائد ( أن للبورت7-2، ص 2004يرى كل من ) قسطنطينو ولورينزو،و    

خصي لرضا الشاحقق كثيرة منها أنه يعزز التقويم الذاتي والتفكير التأملي لدي المعلمين، كما أنه ي

د ملف تساعلل مستمرةبل االبتهاج نتيجة الرضا عن مستواه، كما يعكس التجديد فعملية المراجعة ال

ً أدوات المتالك القوة وا ، ن المهنيلتمكعلى تحسين األداء، ويوفر البورتفوليو اإللكتروني أيضا

وهم ونم فهو يشجع المعلمين على تحمل أكبر قدر من المسئولية، ويجعلهم متمكنين من تعلمهم

ع مفي النقاش  المهني، كما يشجع على التعاون، حيث أنه يعطي الفرصة للمعلم للمشاركة

 ه.تطورالمتعلمين ويمدهم بالتغذية المرتدة، ويوفر الدليل والبرهان على كيفية األداء و

 أهداف البورتفوليو:  

 يمكن أن يحقق البورتفوليو األهداف التالية:

 أن يشارك الطالب بفاعلية في اختيار وتنظيم محتوى ما يدرسه. -

 .والحكم على إنجازاته وتعرف قدراتهأن يتعود الطالب على التأمل في أعماله  -

 تيسير التواصل بين عناصر العملية التعليمية. -

 ينمي المهارات الحياتية لدى الطالب. -

 يزيد من دافعية الطالب لالنجاز والتفوق والتميز.  -

 فوائد استخدام البورتفوليو: -3

 للبورتفوليو عدة فوائد في النظام التعليمي يمكن إجمالها في اآلتي: 

 ز التقويم الذاتي والتفكير التأملي. تعزي -

 تحقيق الرضا الشخصي وتعكس التجديد.  -

 توفير أدوات امتالك القوة والتمكن المهني.  -

  توفير متطلبات المنحنى التكاملي في التقويم. -

 (.1428)أبا حسين      المعرفي. التحصيلمعلومات عن توفير  -
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 أنواع البورتفوليو:  -4

 في مجال التعليم، يمك نعرضها فيما يلي:تتعدد أنواع البورتفوليو 

 بورتفوليو عرض أفضل األعمال. -أ

ال يعد هذا النوع من أهم وأفضل أنواع البوررتفوليو، ويهدف إلى عرض أفضل أعم

، موثقة الطالب التي تعكس مستوى تحصيل وأرقى مستوى أداء وصل اليه الطالب

 باألدلة والمؤشرات.

 مجاالت معينة . بورتفوليو متابعة نمو الطالب في -ب

أن كالت، قد ينشئ بعض المعلمين هذا النوع لمتابعة نمو الطالب في مجال ما من المجا

 ي بعضفينشئ معلم ما بورتفوليو لمتابعة نمو الطالب ما في بعض عمليات العلم، أو 

 عادات العقل ، أو غيرها .

 بورتفوليو التقييم . -ج

عين، في دراسته في مجال أو تخصص م إلى تسجيل مدى تقدم الطالب يهدف هذا النوع 

لهم أعما وتدوين ما حققه من أهداف، لذلك يجب أن تعكس تعليقات الطالب وتأمالتهم عل

 قت. في هذا النوع من البورتفوليو ما حققوه من أهداف وكيف أن تلك األهداف تحق

 (.445، ص 2020)الميهي، 

 خطوات إعداد البورتفوليو: -5

يير ى معاتعد مرحلة بناء واعداد البورتفوليو مرحلة ضرورية ألنها البد أن تستند عل

ً جيداً قبل البدء كوينه، تفي  محلية ودولية متعارف عليها، ويتطلب إعداد البورتفوليو تخطيطا

 نتمكنه م المهارات التيعدد من  المدرسأن يكون لدي  يجبوإلعداد البورتفوليو اإللكتروني، 

ذلك لخدمة، وبل اقهذا ما تدعوا إليه العديد من الهيئات العالمية التي تهتم بإعداد المعلم ذلك، و

 ستدريلمعلم قبل التحاقه بمهنة البوضع العديد من المعايير التي البد من أن يكتسبها ا

 .(5-3: ص 2004)الغزو،

 البورتفوليو وهي كما يلي:وفي هذا الصدد يمكن أن نشير إلى مكونات  

 .الغالف صفحة -

 .مقدمة البورتفوليو -

 تحديد محتوى ملف البورتفوليو. -

 .محتوى البورتفوليو -

 .عينات من أعمال الطالب )التكليفات( -

 أدوات ووسائل التقويم وتشتمل على : -

 .االختبارات والمقاييس 

 .مقاييس التقويم أو التقدير المتدرجة 

ً في شكل قوائم مرتبة زم كما يمكن أن يكون تنظيم محتويات البورتفوليو اإللكتروني نظم ، وأن تُ نيا

 طبقاً لتقسيم المجال المعرفي، أو المهارى، أو الوجداني.

 مراحل تصميم البورتفوليو اإللكتروني: -6
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ألربع البورتفوليو اإللكتروني تمر بالمراحل ا(، ان عملية تصميم 2020يشير الميهي )

 التالية: 

 :  Collectionمرحلة التجميع  -

أنتجها  ل التيالبورتفوليو اإللكتروني، ثم يجمع األعماوفيها يقوم الطالب بتحديد أهداف 

إليها  يريد بنفسه، والتي تحقق أهداف البورتفوليو اإللكتروني، والتي يحق له إضافة ما

 بهدف تحسين مستوى هذه األعمال.

 : Selectionمرحلة االختيار  -

يث ات، حوفيه تتجلى قدرات الطالب ومهاراته على التحليل والمقارنة وتحديد األولوي

شريطة أن  البورتفوليو اإللكتروني ليضعها فيه،يختار أنسب األعمال التي تحقق أهداف 

 يحدد الطالب األسس والمعايير التي في ضوئها يفضل عمل على آخر.

 :  Reflectionمرحلة التأمل  -

مل عى كل لة يعطى للطالب فرصة ليتأمل االعمال التي انتجها، ويعلق علوفي هذه المرح

ل حعلى  منها، وهذه المرحلة تنمي لدى الطالب القدرة على التفكير الناقد، والقدرة

 المشكالت، والتقييم الذاتي، وكذلك القدرة على اتخاذ القرار.

 : Projectionمرحلة التفكير في المستقبل  -

لى تلك عالته لمرحلة على الطالب أال يكتفي فقط بكتابة تعليقاته وتأموأخيراً وفي هذه ا

ً ما يمكن ان يض لى يفه إاألعمال بل عليه أن يكتب في البورتفوليو اإللكتروني أيضا

 (.443،ص 2020أعماله في المستقبل لتكون أكثر تعبيراً عن أفكاره ومستواه. )الميهي، 

 د:مواصفات البورتفوليو اإللكتروني الجي -7

تفوليو البورما يعرف بمواصفات البورتفوليو اإللكتروني يمكن استنتاج من مراحل تصميم 

 اإللكتروني الجيد، والتي تتمثل في:

ه بنفس ان البورتفوليو اإللكتروني يتكون من مجموعة من أعمال الطالب التي انتجها -

عض مال بأو استكوالتي تحقق له إضافة ما يريد إليها بهدف تحسين مستوى هذه األعمال 

 جوانبها.

 أن يختار الطالب هذه األعمال بهدف واضح ومحدد في ضوء معايير محددة. -

 أن يعطى الطالب الفرصة ليتأمل تلك األعمال ويعلق على كل عمل تم اختياره. -

ته ه وتأمالليقاتالتفكير في المستقبل والذي يعني أنه على الطالب أال يكتفي فقط بكتابة تع

ضيفه يكن ان األعمال بل عليه أن يكتب في البورتفوليو اإللكتروني أيضاً ما يمعلى تلك 

،ص 2020 إلى أعماله في المستقبل لتكون أكثر تعبيراً عن أفكاره ومستواه. )الميهي،

443.) 

 الدراسات السابقة المتعلقة بالبورتفوليو اإللكتروني:  -8

دراسة الصغير اإللكتروني منها: هناك بعض الدراسات التي اهتمت بدراسة البورتفوليو 

م( والتي استهدفت اعداد حقيبة وثائقية لعضو هيئة التدريس في جامعات 2005و اخريات )

المملكة العربية السعودية، بحيث تحقق ثالثة أغراض هي: تجميع الخبرات واختيار أفضل 

ً يبرز مدى التقدم، األعمال، اثبات صحة االختيار األدلة، نمو الخبرات في ترتيب متتابع زمني ا

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة: أن التطوير واإلصالح ينبغي أن يبدأ من عضو 

هيئة التدريس، وأن عملية التقويم المستمر تعطي مؤشراً على جودة النظام التعليمي ونوعيته، كما 

ئب الوثائقية، واستمرار أوصت الدراسة بضرورة مساندة استخدام أعضاء هيئة التدريس للحقا
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اجراء البحوث لتأصيل استخدامها كأداة بديلة، وتعليم طالب الدراسات العليا معايير بناء الحقائب 

الوثائقية، واعتمادها كمطلب أساسي للتدرج العلمي. و دراسة مارسيلو ابارك& رفائيل دوس 

تحسين تعلم الرياضيات وتعلم م( التي استهدفت استخدام البورتفوليو اإللكتروني ل2012سانتوس )

( حاالت من الطالب المعلمين من 7الطالب المعلمين مهارات التفكير الرياضي، حيث تم دراسة )

خالل تجمعهم واختيارهم لعناصر البورتفوليو اإللكتروني من خالل استخدام مصادر متنوعة من 

يهم قبل وبعد تصميم وبناء بينها االنترنت، وقد تم قياس معدل المعرفة والتفكير الرياضي لد

البورتفوليو اإللكتروني، ومن أهم نتائج الدراسة: أن بناء وتصميم البورتفوليو اإللكتروني 

واستخدامه يؤدي إلى تحسين تعلم الرياضيات وذلك من خالل: التواصل الرياضي، التفكير 

م( 2012ان وس )الرياضي، والمعرفة الرياضية باستخدام التقنية، واستهدفت دراسة مارتن ف

قياس استخدام البورتفوليو اإللكتروني على إدراك الطالب وتحصيل تعلمهم، حيث قام الباحث 

بتصميم بورتفوليو اإللكتروني وآخر ورقي، تم توزيع الطالب إلى مجموعتين، المجموعة األولى 

هم نتائج استخدمت البورتفوليو اإللكتروني، والثانية استخدمت البورتفوليو الورقي، ومن أ

ً في إدراك التعلم لدى طالب المجموعتين، بينما وجدت  الدراسة: عدم وجود فروق دالة إحصائيا

(، 2008فروق لصالح مجموعة البورتفوليو اإللكتروني في تحصيل الطالب، وأجرت شاهين )

دراسة استهدفت معرفة أثر التخصص واالسلوب المعرفي على تصميم وانتاج البورتفوليو 

وني لدى الطالب المعلمين بكلية التربية، ولإلجابة عن أسئلة الدراسة استخدمت الباحثة اإللكتر

المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج شبة التجريبي، باإلضافة إلى بطاقة تقويم البورتفوليو 

اإللكتروني، ومن أهم نتائج الدراسة: وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات عينة 

تصميم وانتاج البورتفوليو اإللكتروني لصالح المجموعة العلمية، و أوصت الدراسة الدراسة على 

بضرورة عقد دورات تعليمية للمعلمين أثناء الخدمة على تصميم وانتاج البورتفوليو اإللكتروني. 

لقد استفاد الباحث كثيراً من الدراسات السابقة التي جمعها حول بحثهم في بلورة فكرة البحث 

 النظري وتصميم النموذج المقترح لتصميم البورتفوليو اإللكتروني.واطاره 

 :ASSUREالمحور الثاني: نموذج آشور 

من الصناعة والعل وم العس كرية، باإلض افة إل ى عدي د م ن  يتصميم التعليمالجاءت فكرة نماذج    

 & Andrewsالفروع األخرى، ول ذلك ينظ ر له ا غالب اً عل ى أنه ا ص الحة فق ط للتعل يم المهن ي )

Goodson، 1991 ،وتحتاج عمليات تصميم التعليم إلى نموذج يوضحها ويب ين العالق ات بينه ا )

(، وتوجد نماذج 2003ويساعد على فهمها وتفسيرها واكتشاف عمليات وعالقات جديدة.)خميس، 

 تعليم عديدة؛ بعضها عام وصالح للتطبيق في تدريس مختلف المواد التعليمية، وبعضها خ اص ت م

تطوي ره لتدريس م واد تعليمي ة بعينه ا، وم ن أمثل ة النم اذج العام ة: النم وذج االكتش افي، نم وذج 

س  وخ م  ان، النم  وذج التع  اوني، نم  وذج ك  وكز ا الستقص  ائي، نم  وذج آش  ور، وت  رى )إب  راهيم، 

هو أحد النماذج التدريس ية المناس بة لتطبيق ه ف ي المدرس ة؛  ASSURE( أن نموذج آشور 2015

دورا  ف اعال وُمهم ا ف ي تأص يل المه ارات التعليمي ة ل دى المتعلم ين؛ بس بب االنهم اك  حيث إن ل ه

 2102الكبي   ر لمتعلم   ي الي   وم ب   األدوات التكنولوجي   ة المتنوع   ة؛ فه   م جي   ل الرقمي   ة ب   الفطرة )

،Prensky .) 

على تحديد الخطوات أو اإلجراءات التي يقوم بها  ASSUREويقوم نموذج آشور 

اطاته التعليمية، وتوصيلها للطلبة، من خالل ا الستخدام الفعال للوسائل المعلم لتخطيط نش
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التعليمية؛ ومن هنا فإن هذا النموذج يختلف عن غيره من النماذج النظامية لتخطيط التعليم؛ إذ 

يستخدمه المعلم بمفرده في تخطيط نشاطاته التدريسية داخل الصف، أما النماذج األخرى 

مختصين لتصميم األمور المتعلقة باألنظمة التعليمية كافة، وباختصار فتحتاج إلى فريق من ال

فإن هذا النموذج يعدُّ أحد أهم النماذج التي تدور حول تحديد اإلجراءات التي يقوم بها المعلم 

لتخطيط نشاطاته التدريسية، وتوصيلها من خالل ا الستخدام الفعال للتقنية )الحيلة، 

 (.Russell & 2102 ،Smaldino, Lowther؛2016؛ الفريح، 12:ص 2016

كير توازنا بين التميز واإلبداع وإعطاء فرصة للتف ASSUREويوفر نموذج آشور 

 كبر نحوعية أوالتغيير، ومواجهة المشاكل المتواجدة في التعليم؛ بما يعطي الطالب ثقة وداف

ب، و تعن ضغط، أالتعلم؛ ويجعل الطالب يثق بنفسه من خالل إعادة الدرس أكثر من مرة دو

 أو جهد، ويبقى للتعلم أثر. 

بط ( من النماذج الحديثة التي لها تأثير واضح في رASSUREويعد نموذج آشور )

لمعلم؛ ها ابالمحتوى التعليمي بالبيئة؛ حيث يقوم على تحديد الخطوات أو المراحل التي يقوم 

ددة؛ ئط المتعلوسالتخطيط نشاطاته التعليمية، وتوصيلها للمتعلمين، من خالل االستخدام الفعَّال ل

 مفرده فيبعلم اذج النظامية لتخطيط التعليم؛ إذ يستخدمه الملذلك فإنه يختلف عن غيره من النم

صين لمختتخطيط نشاطاته التدريسية داخل الصف، أما النماذج األخرى فتحتاج إلى فريق من ا

موضوعات ل اللتصميم األمور المتعلقة باألنظمة التعليمية كافة؛ من تحليل االحتياجات، وتحلي

 النهائي تنفيذواختبار النماذج األولية للخطة الكلية قبل الالدراسية، وتحديد نواتج التعلم، 

ومي  الي .وباختصار فإن هذا النموذج يستعمل على مستوى محدود من قبل معلم واحد؛ للتخطيط

لحيلة، ع )االستعمال الوسائط في حجرة الدراسة، بينما النماذج األخرى تستخدم على نطاق واس

 (. 352، ص2002

  (Assure)نموذج  Hiench 1982ابتكر كل من هانيك ومولندا وارسل عام ولقد 

وجاءت حروف اسم النموذج الخاص بالتصميم التعليمي الذي يستخدم التكنولوجيا في التعليم 

؛ أي: تحليل خصائص  Analyze the learnerهو بداية كلمة   (A)كالتالي، فالحرف األول

؛ أي: وضع وصياغة  State objectivesبداية كلمة هو  (S)المتعلمين، والحرف الثاني 

األهداف، ويجب أن تركز على المتعلم وليس على المعلم، وتعتبر األهداف وصفا لنتائج التعلم، 

؛ أي:  Select instructional methods & Utilize mediaفيعني (S)أما الحرف الثالث 

  materials & media( فيعني Uبع )اختيار الوسيلة والمواد التعليمية، أما الحرف الرا

Utilities technology ؛ أي: استخدام الوسيلة التعليمية للمساعدة في تلبية األهداف التعليمية

؛ أي   Require learner participationيعني: (R)الخاصة بالموضوع ، والحرف الخامس 

حيث يقومون بدور نشط في التعرف على استجابة المتعلمين أو طلب المشاركة من المتعلمين، 

أي التقييم ومراجعة ما تم  Evaluate & reviseيعني  (E)عملية التعلم، والحرف األخير 

 (.42،ص 2020، )الحناكي،  Hiench)، 9991عمله )

 ويوضح الشكل التالي نموذج آشور:
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 ( يوضح مراحل نموذج آشور.1شكل )

 : Assureأهداف نموذج  -2
وسهم بطريقة في تخطيط در -بشكل عام -مساعدة المعلمينيهدف هذا النموذج إلى 

ستخدام االل تدمج التكنولوجيا والوسائل في العملية التعليمية؛ لتحسين تعلم المتعلم؛ فمن خ

يقة بطر أسلوب الخطوة خطوة لبناء خطط دروس تعليمية تدمج بفاعلية التكنولوجيا والوسائل

 7002مين )(، والمتعلISTE، 8002لموجهة للمعلمين )تنسجم مع معايير التكنولوجيا التربوية ا

،ISTE في  لبحثا( على حد سواء. كما يتميز نموذج آشور بتوظيفه لطريقة معيارية تعتمد على

 .تصميم الدروس يمكن أن تتواءم مع خطة درس ألي مؤسسة تعليمية 

  Russell & 2012) ،Smaldino, Lowther) 

 : Assureخطوات نموذج  -3

حيلة، ال ((2020( أن نموذج آشور يتكون من الخطوات التالية )الحناكي،1من الشكل )يتضح 

(2003 : 

 تحليل خصائص المتعلمين:   -أ

 صياغة األهداف ووضعها:  -ب

 اختيار المواد والوسائل التعليمية:  -ج

 استخدام المواد التعليمية: -د

 استجابة المتعلمين ومشاركتهم:  -ه

 التقويم والمراجعة:  -و
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 يوضح خطوات نموذج آشور.( 2شكل )

ي هى تحليل خص ائص المتعلم ين، وه ي تأك د عل ى أهمي ة تحدي د الس لوك الم دخل الخطوة األولى -

للمتعلم  ين، كم  ا ح  ذر هاني  ك وزمالئ  ه المعلم  ين أن  ه م  ن غي  ر الممك  ن تحلي  ل جمي  ع خص  ائص 

أو  يف ةالمتعلمين، ولذا ف إنهم يقترح ون تحلي ل خص ائص مخت ارة مث ل )المس توى التعليم ي، الوظ

ني ة ردات الفالمهنة، والعوامل الثقافية واإلقتصادية( وكفايات مرحلية محددة مث ل) المعرف ة والمف 

ت واالتجاه  ات، والتص  ورات الخاطئ  ة( ،وك  ذلك يقترح  ون ب  أن: أس  لوب ال  تعلم )القل  ق والق  درا

 والتفص  يالت البص  رية والس  معية ...إل   ( ينبغ  ى وض  عها ف  ى الحس  بان ولك  نهم يق  درون ص  عوبة

 ومشكالت تعريف هذه الخصائص وقياسها.

وه  ي تحدي  د األه  داف وص  ياغتها الت  ى تش  دد عل  ى ص  ياغة مخرج  ات ال  تعلم  الخطوووة الثانيووة -

 اف قابل ةالمرغوبة بمصطلحات محددة وقابلة للقياس، ويق دم النم وذج أس باباً منطقي ة لتحدي د أه د

لتفاهم تعلم، واللقياس، بما فى ذلك دور األهداف فى اختيار استراتيجية التعليم ووسائله، وتقويم ال

 (1997، جاستفستون) ول مقاصد التعليم.)مع المتعلمين ح

ليل قيهم وقت هي اختيار الوسائل والمواد التعليمية، تعترف بأن أغلب المعلمين لد الخطوة الثالثة -

لم واد التصميم موادهم الخاصة وإنتاجها، وعلى أيه حال، يناقش مؤلفو النموذج خي ارات تكيي ف 

 الموج  ودة، ويش  يرون إل  ى إمكاني  ة أن يق  وم المعل  م بإنت  اج أص  يل ف  ى بع  ض األحي  ان. وت  وفر

في  دة مايير الت  ى يق  دمها النم  وذج الختي  ار الوس  ائل والم  واد إرش  ادات عملي  ة اإلج  راءات والمع  

 للمعلمين وألولئك الذين يساعدون المعلمين فى هذه المهمة.

ءات ه  ي اس  تخدام الم  واد والوس  ائل التعليمي  ة، وتوض  ح ه  ذه الخط  وة إج  را أمووا الخطوووة الرابعووة -

 في.تخطيط أسلوب استخدام الوسائل والمواد فى التعليم الص

يصف  وهى مشاركة المتعلمين، على أهمية المشاركة النشطة للمتعلمين، كذلك الخطوة الخامسة -

ه م تعلم ألنالنموذج دور التغذية الراجعة والتطبيقات، ركز مؤلفو النموذج على إبراز مشاركة الم

 يعتقدون أنه جوهرية.

ن اقش يق ويم ث م المراجع ة، ه ى التق ويم والمراجع ة ،ه ى ف ى الواق ع خطوت ان الت الخطوة االخيورة -

لعملي ة المؤلفون أهمية تقويم "الص ورة الكلي ة" لض مان تحقي ق الم تعلم ل ه داف وم دى مالئم ة ا

ات ن المخرج التعليمية ذاتها، ويعقب التقويم عملية المراجعة التى تخطط بناًء على االنحرفات ب ي

 المرغوبة والحقيقة.
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لتخط يط وتنفي ذ  ي هذه الدراسة دليل إجرائيالمستخدم ف ASSURE Model ويعد نموذج أشور

تعل م متب ع لتص ميم وتط وير بيئ ات ال  عملية تعل م تدمج التكنولوجيا في العملي ة التعليمي ة، حي ث أن ه

 ..وتحسين عملية التعليم من خالل تصميم بيئة فاعلة للتعليم والتعل م

 لدراسات السابقة المتعلقة بنموذج آشور: ا -5

 ثراءإلقام الباحث باالطالع على العديد من الدراسات ذات العالقة بنموذج آشور؛ 

ي حدود ، وفاالطار النظري للبحث ودعم مشكلته، و لالستفادة منها في اختيار المنهج المناسب

ستعراض لي ايعلم الباحث أن هناك ندرة في الدراسات السابقة التي تناولت نموذج آشور، وفيما 

 لسابقة في هذا المجال: للدراسات ا

مي ( استهدفت التعرف على أثر نموذج آشور للتصميم التعلي2015دراسة كسابرة )

ت  على تحصيل طلبة الصف الثامن األساسي في اللغة العربية ودافعيتهم نحوها، وتوصل

( بين متوسط درجات 05.0الدراسة لوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

لصالح  ريبية والضابطة في التحصيل في اللغة العربية والدافعية نحوها،المجموعتين التج

شور في ( قياس أثر استخدام نموذج آ2015المجموعة التجريبية، واستهدفت دراسة إبراهيم )

 صالحتحصيل ، وأظهرت النتائج فاعلية نموذج آشور على التحصيل من خالل وجود فروق لال

 ( تقصي أثر استراتيجيتي٢٠١٦هدفت دراسة حسين ) المجموعة التجريبية، في حين است

ى كارول وآشور في تحصيل قواعد اللغة العربية لدى طالبات الصف الخامس، وتوصلت إل

بية. تجريوجود فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل قواعد اللغة العربية لصالح المجموعة ال

أثر التدريس بمساعدة  ( قياس٢٠١٦وآخرون ) Karakisبينما استهدفت دراسة كراكس 

لى ع -ARCSالتعليمي، ونموذج التحفيز للــــ ـ ASSUREالمصمم وفق نموذج  -الكمبيوتر

سة لدراامستويات تحصيل الطالب في دروس الرياضيات ودافعيتهم نحوها، ومن أهم نتائج هذه 

 الحصفاعلية التصميم على التحصيل والدافعية من خالل وجود فروق ذات داللة إحصائية ل

 المجموعة التجريبية. 

 اجراءات البحث: 

 تمثلت اجراءات البحث في ما يلي:

إتباع باستخدم الباحث المنهج الوصفى، و وتطوير المنظومات وذلك أوالً: منهـج البحـث: 

ية كترونخطوات نموذج التصميم التعليمي، تحديد لمعايير وخطوات تصميم منظومة تعليمية إل

 وأهم مؤشراته.

 :أدوات البحـث ثانياً:

ت لمهارا بيشة أعد الباحث استبانه لتحديد االحتياجات التعليمية لطالب تقنيات التعليم بجامعة

 تصميم البورتفوليو اإللكتروني.

هذا القة بتم تصميمهما من خالل االستفادة من الدراسات السابقة ذات العوصف االستبانة:  -1

 م.التعلي قنياتة والميدانية في مجال التدريس وتالبحث، باإلضافة إلى خبرة الباحث األكاديمي

فوليو لبورتاوقد تناولت االستبانة: االحتياجات التعليمية لطالب جامعة بيشة لمهارات تصميم 

 اإللكتروني، وقد تكونت من قسمين:
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نال  يشمل بيانات عامة عن المفحوص وتشمل: الكلية، التخصص، وهل سبق ان القسم االول:

ليو بورتفوفي مجال تصميم البوتفوليو االلكتروني، وهل سبق وان شاهد نموذج لدورة تدريبية 

 الكتروني، وهل سبق ان استخدم البورتفوليو االلكتروني 

تصميم  جاالتم: يشمل ثالثة محاور تمثل االحتياجات التعليمية لطالب الجامعة في القسم الثاني

 احتياج خمسونوثالثة تضمنت االستبانة أربعة البورتفوليو االلكتروني وفي إطار هذه المحاور ال

 ثالثيموزعة علي هذه المحاور الثالثة. وقد صممت االستبانة على طريقة مقياس ليكرت ال

 عيفة(ضالمتدرج من ثالثة مستويات لدرجة االحتياج التعليمي وهي )درجة عالية، متوسطة، 

ؤال مفتوح احتوت االستبانة على س( علي الترتيب. كما 3،2،1وقد أعطيت الدرجات التالية   )

ب ي يرغفي نهاية كل محور من المحاور الثالثة بغرض التعرف على االحتياجيات األخرى الت

 لتالي:( ا 1المفحوص في إضافتها، وقد دونت محاور االستبانة واالحتياجات في الجدول ) 

ميم في مجاالت تص( محاور استبانة االحتياجات التعليمية لطالب جامعة بيشة  1جدول ) 

 البورتفوليو االلكتروني

 اسم المحور م
عدد معارف 

 ومهارات االحتياج

 9 االسس النظرية للبورتفوليو االلكتروني 1

 21 استخدام الحاسب واالنترنت وتصميم المواقع االلكترونية 2

 24 تصميم وبناء البورتفوليو االلكتروني لتقويم الطالب. 3

 54 الجملة

 وصدق االستبانة:ثبات  -2

 ت عالية.(،وهو يمثل درجة ثبا0.94تم حساب ثبات االستبانة بطريقة الفا كرونباخ حيث بلغ )

س لتدري، أما عن صدق االستبانة فقد تم التأكد منها بعرضها على مجموعة من أعضاء هيئة ا

ساب ا تم حكمبكلية التربية جامعة بيشة، وقد قام الباحث بإجراء التعديالت التي اقترحوها.  

 ( 0.96الصدق الذاتي لالستبانة بحساب الجذر التربيعي لمعامل الثبات حيث بلغ )

 عينة الدراسة: ثالثاً:

ً من طالب 40تم اختيار )      يشة ليمثلواجامعة ب كلية التربية تخصص تقنيات التعليم( طالبا

 .عينة الدراسة

يم للتصم ASSUREرابعا: تصميم منظومة التعليم اإللكترونية المستهدفة بتطبيق نموذج 

 التعليمي:

 في البداية تتمثل مراحل نموذج آشور في التالي:

، التعليم  التقنية فيلتخطيط و دمج  اإلجرائية  نماذج التصميم أشهر  مننموذج أشور يعد 

 حيث ونواتجها تحسين العملية التعليمية بغرضم ل على تصميم و تطوير بيئات التعلهو يعم

مهمة  تحقيق األهداف المحددة سلفًا من أجل في ضوءمتكامل  تعليمي نظام لبناءالتخطيط األمثل 

 .أو عمل في أقل وقت ممكن
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 ( يوضح مراحل نموذج آشور1شكل )

 : مراحل تطبيق النموذج

هي تحليل المتعلمين فالتعرف  -: األولىالمرحلة  يمر النموذج بعدة مراحل لكي يكتمل منها

عليهم من نواحي مختلفة هو نقطة البداية منها المعلومات الديموغرافية هي االسم و العمر و البيئة 

ولوجية هي تشمل نمط الحياة و س و الوضع االجتماعي و االقتصادي، المعلومات السيكالجن و

 . االهتمامات و االتجاهات ، تعرف منها مدى المهارة التي يمتلكها المتعلمون بين يديك

 تسعى إلى تحقيقها. التي النواتجتشتمل على تحديد األهداف و التوقعات و   الثانية: المرحلة

ي من شأنها تحفز المناسبة التهي من أجل استخدام استراتيجيات التدريس  :الثالثة المرحلة

اصل التو والمتعلمين كمهارات التفكير الناقد و الخرائط الذهنية و العصف الذهني 

  الجسدي بلغة الجسد و التواصل اللغوي و التعليم التعاوني

لتعلمية ور و الفيديوهات امن شأنها استخدام التكنولوجيا في عملية التعليم كالص :الرابعة المرحلة

 . ئح الباوربوينت و األنشطة التفاعلية عموًماو شرا

 فاعلية تنفذ بشكلتوضع المتعلمين في عملية التعلم عن طريق تصميم أنشطة  :الخامسة المرحلة

ذاتي أو جماعي ) مشاريع عمل ( تضمن تحقيق األهداف بطرق متنوعة تراعي 

 . فيها الفروق الفردية بين المتعلمين

الذاتي  إلبداع و التعاونتقويم التي تركز على المهارات التحليلية و امرحلة ال :السادسة المرحلة

 (.www.almrsal.com ). و قدرات التفكير التأملي لدى المتعلم

 

 يلي: لتصميم منظومة التعليم اإللكترونية فيما ASSUREقام الباحث بتطبيق مراحل نموذج 

لتعليم اي تمثلت في منظومة للبورتفوليو اإللكتروني والتتحليل االهداف التعليمية   :األولى المرحلة

 اإلليكتروني فيما يلي:

 االلمام بمفهوم البورتفوليو اإللكتروني مفهومه وأهدافه وخصائصه. -

https://www.almrsal.com/post/577376
https://www.almrsal.com/post/577376
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 معرفة أنواع البورتفوليو اإللكتروني. -

 اتقان خطوات تصميم البورتفوليو اإللكتروني. -

 روني.معرفة إيجابيات وسلبيات البورتفوليو اإللكت -

 استخدام برنامج محرر النصوص لتحرير الملفات النصية والتعامل معها. -

في تحويل  (Acrobat Reader, Writer)استخدام برامج نشر النصوص مثل  -

 المستندات لصيغة قابلة للنشر.

 االلمام بالمحتوى العلمي للبورتفوليو اإللكتروني ومواصفاته وطرق تنظيمه. -

 البورتفوليو اإللكتروني إلى سيناريو تعليمي.اتقان مهارة تحويل  -

 معرفة استراتيجيات استخدام البورتفوليو اإللكتروني. -

 روني.اإللمام بأنماط التغذية الراجعة التي تزيد من فاعلية البورتفوليو اإللكت -

 اكتساب مهارة التقويم الذاتي والكمي لمحتويات البورتفوليو اإللكتروني. -

 يشة،ب جامعة طالبل إللكترونيا للبورتفوليو لتعليميا المحتوى ليلتح :الثانية المرحلة 

 يلي: فيما والمتمثل

 البورتفوليو اإللكتروني مفهومه، أهدافه، خصائصه. -

 أنواع البورتفوليو اإللكتروني. -

 خطوات تصميم البورتفوليو اإللكتروني. -

 إيجابيات وسلبيات البورتفوليو اإللكتروني. -

 (Web Browser)التعامل مع برامج تصفح اإلنترنت من خالل مستعرضات الويب   -

 بكفاءة.

 تحديد ومعرفة طرق االتصال المختلفة بشبكة اإلنترنت مثل: االتصال )التليفوني -

…..,DSL, Dial Up.) 

 .only mode textاستعراض المواقع دون رسوم أو صور -

 ية.استخدام مؤتمرات الفيديو والمؤتمرات الصوت -

 استخدام محركات البحث المختلفة. -

 البحث عبر األدلة المتاحة عبر المواقع المختلفة. -

 المحتوى العلمي للبورتفوليو اإللكتروني، تحديده، مواصفاته، طرق تنظيمه. -

 تحويل محتوى البورتفوليو اإللكتروني إلى سيناريو تعليمي. -

 استخدام استراتيجيات البورتفوليو اإللكتروني. -

 التغذية الراجعة للبورتفوليو اإللكتروني.أنماط  -

 التقويم الذاتي الكمي لمحتويات البورتفوليو اإللكتروني. -



 

 =442 = 

 2020 ديسمبر -( 16مسلسل العدد ) - الثاني العدد - الثامنالمجلد 

 الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليميمجلة      

سبة المنايو اإللكتروني للبورتفولاختيار الوسائط  المتعددة والوسائل والمواد  :الثالثة المرحلة

التي ني واإللكتروالتي من شأنها أن تحفز المتعلمين على اكتساب مهارات تصميم البورتفوليو 

 من أهمها:

 ءات المواد المطبوعة: مثل فقرات وجمل مطبوعة، ومجموعة أنشطة تعليمية، والقرا

 ة.لجامعاإلثرائية التي تعزز تنمية مهارات تصميم البورتفوليو اإللكتروني لطالب ا

 وليو بورتفالمواقع اإللكترونية: تصفح المواقع إلكترونية المرتبطة بمهارات تصميم ال

 اإللكتروني.

 مام وني أالعرض العملي: من خالل تنفيذ ورش عمل لمهارات تصميم البورتفوليو اإللكتر

 المتعلمين.

 عزز المواد غير المطبوعة: وتشمل ملفات الفيديو، وملفات الصوت، والصور التي ت

 تنمية مهارات تصميم البورتفوليو اإللكتروني.

التي من  إللكترونيا للبورتفوليو والمواد وسائلوال المتعدة الوسائط استخدام:الرابعة المرحلة

ور و شأنها مساعدة المتعلمين في تنمية مهارات تصميم البورتفوليو اإللكتروني كالص

ً وكذلك ت صفحا الفيديوهات التعلمية و شرائح الباوربوينت و األنشطة التفاعلية عموما

  االنترنت المتعلقة بالبورتفوليو اإللكتروني.

ضع من خالل و في تصميم البورتفوليو اإللكترونيمشاركة المتعلمين  :الخامسة المرحلة

 ةلمرجواالنتائج المتعلمين في عملية التعلم عن طريق تصميم أنشطة تفاعلية تضمن تحقيق 

 . مختلفةبطرق 

ى والتقويم التي تركز عل لكترونياإل للبورتفوليو والمراجعة لراجعةا التغذية :السادسة المرحلة

 تعلم.ى المالمهارات التحليلية و اإلبداع و التعاون الذاتي و قدرات التفكير التأملي لد

 نتائج الدراسة ومناقشتها

بقة السا يتم عرض نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها في ضوء اإلطار النظري والدراسات

 من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة حسب ترتيب ورودها كما يلي:

تفوليو البور األول: وصيغته: ما االحتياجات التعليمية الالزمة لتنمية مهارات تصميمالسؤال  -

 االلكتروني لدى طالب جامعة بيشة؟
 تكمن اإلجابة عن هذا السؤال من خالل اإلجابة عن األسئلة الفرعية التالية:

 يوفولما االحتياجات التعليمية لطالب جامعة بيشة المتعلقة باألسس النظرية للبورت -أ

 االلكتروني؟

 شةعة بيتتضح اإلجابة على هذا السؤال من خالل نتائج االستبانة التي طبقت على طالب جام

 والموضحة في لتحديد احتياجاتهم التعليمية المتعلقة باألسس النظرية للبورتفوليو اإللكتروني،

 الجدول التالي:

 ودرجة ستجابات عينة البحث( يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال4جدول )

 االحتياج لديهم في محور باألسس النظرية للبورتفوليو االلكتروني.

 

 المتوسط العبارة م
االنحراف 

 المعياري

درجة 

 االحتياج

 عالية 0.28 2.31 اإللمام بمفهوم البورتفوليو االلكتروني 1
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 عالية 0.07 2.35 معرفة خصائص البورتفوليو االلكتروني 2

 عالية 0.14 2.38 معرفة أهداف البورتفوليو االلكتروني 3

 متوسطة 0.22 2.2 إدراك أهمية البورتفوليو االلكتروني 4

 متوسطة 0.15 2.15 معرفة أنواع البورتفوليو االلكتروني 5

6 
ني ترواإللمام باستراتيجيات استخدام البورتفوليو االلك

 في تقويم الطالب.
 متوسطة 0.19 2.22

 عالية 0.47 2.38 اإللمام بخطوات بناء البورتفوليو االلكتروني 7

 عالية 0.17 2.37 معرفة مميزات البورتفوليو االلكتروني 8

 عالية 0.02 2.34 معرفة سلبيات البورتفوليو االلكتروني 9

 عالية 0.35 2.34 المتوسط العام للمحور 

الية البحث ترى أن حاجاتهم التعليمية ععينة  ( أن طالب جامعة بيشة4من الجدول )يتضح 

ور ( ضمن مح2.38و  2.31( وبمتوسطات حسابية تتراوح بين )9، 8، 7، 3، 1،2للعبارات )

( ذات درجة 6، 5، 4األسس النظرية للبورتفوليو اإللكتروني، بينما ترى العينة أن العبارات ) 

قد و( 2.22و  2.2وحت بين )وبمتوسطات حسابية ترا احتياج متوسطة لدى طالب جامعة بيشة

عينة  يشة( وهذه تمثل درجة احتياج عالية لدى طالب جامعة ب2.34بلغ درجة المتوسط للمحور )

ا النوع ة هذالبحث، ويفسر الباحث درجة ارتفاع الحاجات التعليمية في هذا المحور نظراً لحداث

فوليو لبورتستخدام وتوظيف اعلى ا من المستحدثات التقنية، وكذلك عدم إعداد طالب جامعة بيشة

 اإللكتروني.

لمواقع اات التعليمية لطالب جامعة بيشة المتعلقة باستخدام االنترنت وتصميم ما االحتياج -ب 

 االلكترونية 

امعة تتضح اإلجابة عن هذا السؤال من خالل نتائج االستبانة التي طبقت على طالب ج

رونية إللكتاباستخدام االنترنت وتصميم المواقع بيشة لتحديد احتياجاتهم التعليمية المتعلقة 

 والموضحة في الجدول التالي:

 ودرجة ( يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة البحث5جدول )

 االحتياج لديهم في محور استخدام االنترنت وتصميم المواقع االلكترونية.

 المتوسط العبارة م
االنحراف 

 يالمعيار

درجة 

 االحتياج

 متوسطة 0.28 2.21 التعامل مع نظم التشغيل 1

 عالية 0.07 2.35 إنشاء الملفات والمجلدات وتنظيمها 2

3 
استخدام األجهزة الملحقة بالحاسب اآللي )الطابعة، 

 والماسح الضوئي، الكاميرا، و...(
 عالية 0.14 2.38

 عالية 0.22 2.31 تثبيت وإزالة برامج الحاسب اآللي المختلفة 4

 عالية 0.19 2.38 .أحد برامج فك الضغطضغط أو فك الملفات باستخدام  5

6 
 Word)استخدام برنامج محرر النصوص 

Processors) لتحرير ملفات النصوص 
 متوسطة 0.47 2.12
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7 

 Acrobat)استخدام برامج نشر النصوص مثل 

Reader, Writer)  في تحويل المستندات لصيغة قابلة

 للنشر

 عالية 0.17 2.37

8 

 

التعامل مع برامج تصفح اإلنترنت من خالل 

 بكفاءة  (Web Browser)مستعرضات الويب  
 عالية 0.02 2.34

9 
ت : تحديد ومعرفة طرق االتصال المختلفة بشبكة اإلنترن

 (DSL, Dial Up,..… مثل: االتصال )التليفوني
 عالية 0.21 2.33

10 
 only modeاستعراض المواقع دون رسوم أو صور

text 
 متوسطة 0.05 1.95

11 
من  Uploadأو تحميلها  Downloadتنزيل الملفات 

 الشبكة وحفظها
 متوسطة 0.15 2.21

 متوسطة E-Mail 2.18 0.22استخدام البريد اإللكتروني            12

 عالية Mailing List 2.16 0.32استخدام القوائم البريدية            13

14 
 استخدام برامج المحادثة الفورية بسهولة مثل:

(Yahoo, Skype, Msn, Messenger) 
 عالية 0.18 2.45

 عالية 0.24 2.48 استخدام مؤتمرات الفيديو والمؤتمرات الصوتية 15

 متوسطة 0.34 2.23 استخدام محركات البحث المختلفة 16

17 
المفتاحية المناسبة للوصول الدقيق تحديد الكلمات 

 للمعلومة
 متوسطة 0.17 2.3

 متوسطة 0.34 1.99 التواصل االلكتروني مع الجامعات ومراكز البحوث 18

 متوسطة 0.06 2.21 البحث عبر األدلة المتاحة عبر المواقع المختلفة 19

 متوسطة 2 0.33 (and ، - ،استخدام عالمات ومحددات البحث مثل )+ 20

 متوسطة 026 2.2 توثيق االنترنت كمصدر من مصادر المعلومات 21

 متوسطة 0.35 2.19 المتوسط العام للمحور 

( 15، 14، 13، 9، 8، 7، 5، 4، 3، 2( أن العبارات ذات األرقام ) 5من الجدول )يتضح 

الجامعة ب ( عند احتياج طال2.6و  2.31نالت درجة احتياج عالية وبمتوسط حسابي يتراوح بين )

، 20، 19 ،18، 17، 16، 12، 11، 10، 6، 1عينة البحث، بينما نالت العبارات ذات األرقام ) 

ث، ( لدى عينة البح2.23و  2.95( درجة احتياج متوسطة وبمتوسط حسابي يتراوح بين )21

ر لمحوللعام اضمن عبارات محور استخدام االنترنت وتصميم المواقع التعليمية، وقد بلغ المتوسط 

هة (، ويمثل درجة احتياج متوسطة للطالب عينة البحث لعبارات هذا المحور من وج2.19)

 نظرهم.

جامعة ن الويفسر الباحث هذه النتيجة إلى أن معظم الطالب يمتلكون أجهزة كمبيوتر خاصة ، وأ

لبالك اني) تحث الطالب على استخدام التعلم اإللكتروني من خالل نظام إدارة التعلم اإللكترو

 اآللي حاسببورد(،  كما أن عمادة التعلم اإللكتروني تعمل على تعليم الطالب على استخدام ال

 يحتاجون كنهموتطبيقاته، مما زاد من قدرتهم على استخدام االنترنت وتطبيقات الحاسب اآللي، ول

هم ن أنإلى بعض المهارات بدرجات تتراوح بين العالية والمتوسطة، وهذا يدل على أنهم يرو

ة في تقنيبحاجة إلى تطوير مهاراتهم بصفة مستمرة مما يدل على اتجاهاتهم االيجابية نحو ال

 لتعليم. ا
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ات التعليمية لطالب جامعة بيشة المتعلقة بتصميم وبناء البورتفوليو ما االحتياج -ج

 االلكتروني؟

تحديد للبحث تتضح اإلجابة عن هذا السؤال من خالل نتائج االستبانة التي طبقت على عينة ا

 لتالي: ادول احتياجاتهم التعليمية المتعلقة بتصميم البورتفوليو اإللكتروني والموضحة في الج

درجة و( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة البحث 6جدول )

 لديهم في محور تصميم وبناء البورتفوليو اإللكتروني االحتياج

 المتوسط العبارة م
االنحراف 

 المعياري

درجة 

 االحتياج

 عالية 0.08 2.52 تحديد خصائص المتعلمين 1

 عالية 0.28 2.67 تحديد األهداف العامة البورتفوليو 2

 عالية 0.07 2.5 تحديد المحتوى اإللكتروني ومواصفاته 3

4 
ليو رتفوالمتطلبات المادية والبشرية الالزمة لبناء البوتحديد 

 االلكتروني
 عالية 0.14 2.6

 عالية 0.22 2.46 تحديد فريق العمل المشارك في التنفيذ 5

 عالية 0.15 2.5 تحديد مهام واختصاصات كل عضو في الفريق 6

 عالية 0.25 2.57 صياغة األهداف التفصيلية لمحتوي البورتفوليو 7

 عالية 0.18 2.45 تحليل المحتوى اإللكتروني 8

 عالية 0.33 2.7 اختيار استراتيجيات استخدام البورتفوليو االلكتروني 9

 عالية 0.21 2.62 تنظيم محتوى البورتفوليو اإللكتروني 10

 عالية 0.17 2.67 تحويل محتوى البورتفوليو إلى سيناريو  تعليمي 11

12 
 التي تعمل على Feed Backتحديد أنماط التغذية الراجعة 

 نجاح محتوى البورتفوليو
 عالية 0.25 2.61

 عالية 0.19 2.58 تصميم الشاشات 13

 عالية 0.47 2.6 تصميم الوسائط المتعددة 14

 عالية 0.17 2.79 تصميم واجهات التفاعل 15

 عالية 0.02 2.59 تصميم خرائط سير البرنامج 16

 عالية 0.28 2.49 تصميم أساليب االنتقال 17

 عالية 0.18 2.6 اختيار البرامج المساعدة 18

 عالية 0.09 2.64 تشغيل وتجريب البرنامج 19

 عالية 0.18 2.67 تقويم واجهات التفاعل 20

 عالية 0.31 2.61 يةتقويم شكل الشاشات ومناسبتها للمعايير الفنية والتربو 21

 عالية 0.11 2.68 لمحتويات البورتفوليو االلكترونيتجهيز تقارير  22

23 
تعليم الطالب علي التقويم الذاتي لمحتوي البورتفوليو 

 االلكتروني الذي انجزه
 عالية 0.24 2.72

 عالية 0.28 2.69 التقويم الكمي  لمحتوىات  البورتفوليو االلكتروني 24

 عالية 021 2.61 المتوسط العام للمحور

مي عالية ( أن جميع عبارات هذا المحور قد نالت درجة احتياج تعلي6الجدول )يتضح من 

 لدى عينة البحث وبمتوسطات حسابية عالية.
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ن ة وأويعزى الباحث هذه النتيجة إلى حداثة هذا النوع من المستحدثات التقنية، خاص

أن ودوه م يشاه%( من عينة البحث أفادت بأنهم لم يستخدموا البورتفوليو اإللكتروني، ول96)

ي هذا فيمي كامل عينة البحث لم تقم بتصميم أي بورتفوليو إلكتروني ولم يتلقوا أي محتوى تعل

 المجال.

اور ب محمن خالل اإلجابة علي األسئلة الفرعية الثالث للسؤال األول للبحث: فان ترتي

لجدول ي ايتضح ف االحتياجات التعليمية لعينة البحث في مجال تصميم البورتفوليو االلكتروني

 ( التالي:7رقم )

ة ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة البحث ودرج7جدول )

 االحتياجات التعليمية لدي عينة البحث لكل محور

 المحور م
عدد 

 العبارات
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 االحتياج

 األسس النظرية للبورتفوليو االلكتروني 1
 عالية 0.35 2.34 9

2 
استخدام الحاسب اآللي واالنترنت وتصميم 

 متوسطة 0.21 2.19 21 المواقع االلكترونية  

3 
داء أبتصميم وبناء البورتفوليو االلكتروني لتقويم  

 عالية 0.23 2.61 24 طالب الجامعة  .

 عالية 0.21 2.38 - المتوسط العام للمحور

ليو االحتياجات التعليمية لعينة البحث في مجال البورتفو( أن 7يتضح من الجدول رقم )

ال ي مجاإللكتروني من حيث )أسسه النظرية/ وتصميمه( كانت بدرجة عالية بينما احتياجهم ف

توسطة، مرجة استخدام الحاسب اآللي واالنترنت وتصميم المواقع التعليمية اإللكترونية كانت بد

ة لدى عين رونيلتعليمية في مجال تصميم البورتفوليو اإللكتوقد كان المتوسط العام لالحتياجات ا

 البحث بدرجة عالية، وهذا يمثل اجابة السؤال األول للبحث.

 إجابة السؤال الثاني: والذي صيغته:

تصميم  هاراتما التصميم التعليمي لمنظومة التعليم اإللكتروني في ضوء نموذج آشور لتنمية م -

 طالب جامعة بيشة؟البورتفوليو االلكتروني لدى 

 ل منكتمت اإلجابة عن هذا السؤال في ضوء ما ورد في رابعا من إجراءات البحث للبحث عن 

ً في ضوء اإلجابة عن السؤال األول   لبحثلالبورتفوليو االلكتروني، ونموذج آشور، وأيضا

وني لدى ترلكوالمتعلقة باالحتياجات التعليمية الالزمة لتنمية مهارات تصميم البورتفوليو اإل

م تصميطالب جامعة بيشة، وقد أسفر كل ذلك عن التوصل إلى منظومة التعليم اإللكتروني ال

 التالي: لشكللتنمية مهارات تصميم البورتفوليو اإللكتروني وفقاً لنموذج آشور، والذي يوضحه ا
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 ج آشوراً لنموذوفق اإللكترونيتصميم البورتفوليو عناصر منظومة التعليم اإللكتروني لتنمية مهارات ( 3شكل )

 فيما يلي:إللكتروني امنظومة التعليم المقترح لتصميم  النموذج مراحل تتمثل

 اإللكتروني. للبورتفوليول ميةالتعلي االهداف تحليل  :األولى المرحلة

 بيشة. امعةج لطالب لكترونياإل للبورتفوليو لتعليميا المحتوى تحليل :الثانية المرحلة 
سبة المنالكتروني للبورتفوليو اإلاختيار الوسائط  المتعددة والوسائل والمواد  :الثالثة المرحلة

 وني .البورتفوليو اإللكترعلى اكتساب مهارات تصميم  التي من شأنها أن تحفز المتعلمين

 .رونياإللكت للبورتفوليو وادوالم والوسائل لمتعدةا الوسائط استخدام:الرابعة المرحلة

 .في تصميم البورتفوليو اإللكترونيمشاركة المتعلمين  :الخامسة المرحلة

 .والتقويم لكترونياإل للبورتفوليو والمراجعة لراجعةا التغذية :السادسة المرحلة

 بناًء على نتائج البحث فإنه يمكن أن يوصي بالتالي:توصيات البحث: 

يمهم ء بتعلالمواقع قبل البدتعليم طالب الجامعة على مهارات التعامل مع الحاسب وتصميم  -1

 على تصميم وبناء البورتفوليو اإللكتروني.

 لمقترح.يمي اضرورة توفير بيئات تعلم إلكترونية غنية بالمصادر عند تنفيذ البرنامج التعل -2

يب سالتقديم خدمات استشارية للمعلمين في مجال نماذج التصميم التعليمي، وتطوير األ -3

 التدريسية الحديثة. 

وي االختصاص، والمعلمين، والمهتمين بواقع التعليم المحلي عن نموذج تثقيف ذ -4

 ، وأسسه، وكيفية تطبيقه.  ASSUREآشور

افعية دفي المراحل التعليمية المختلفة، لزيادة  ASSUREالتوسع في تطبيق نموذج آشور -5

 الطالب والطالبات نحو البيئة الصفية الدراسية. 

داد جية في كل مدرسة؛ لمساعدة المعلمين في إعتوظيف متخصص تقنيات حديثة وتكنولو -6

 .  ASSUREبرامج تكنولوجية وفق نموذج آشور

تحليل االهداف 
تفوليو لبورالتعليمية ل

اإللكتروني

تحليل المحتوى 
فوليو للبورتالتعليمي 

اإللكتروني

اختيار الوسائط  المتعددة 
للبورتفوليو والوسائل والمواد 

اإللكتروني

استخدام الوسائط المتعدة 
للبورتفوليو والوسائل والمواد 

اإللكتروني

في مشاركة المتعلمين  
تصميم البورتفوليو 

اإللكتروني

التغذية الراجعة والمراجعة 
للبورتفوليو اإللكتروني
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 .وبعض النماذج الحديثة ASSUREدراسة مقارنة بين نموذج آشور -7

 مقترحات البحث:

ينة علدى  عمل دراسة مقارنة بين بين عدة نماذج حديثة في تصميم البورتفوليو اإللكتروني -

 من لدى طالب الجامعة. 

قع عمل دراسة للتعرف على فاعلية تطبيق إلكتروني لبورتفوليو اإللكتروني عبر مو -

 الجامعة للحكم على جودة مهارات الطالب وزيادة كفاءتهم.  

 التعرف على اتجاهات طالب الجامعة نحو البورتفوليو اإللكتروني.  -

ارات ية مهأثر بيئة تكيفية إلكترونية قائمة على توظيف البورتفوليو اإللكتروني في تنم -

 التفكير الناقد بجامعة بيشة.
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 المراجع

 أوالً: المراجع العربية:
وبات الميذ ذوي صع)البورتفوليو( كأداة بديلة لتقييم الت(. استخدام ملفات األعمال 1428أبا حسين، وداد )

 التعلم. حلقة نقاش. الرياض.جامعة الملك سعود.

سط في (. أثر استخدام نموذج آشور في تحصيل طالب الصف األول المتو2015إبراهيم، هديل ساجد. )

 . 594 - 593( ، 68)8مبادئ األحياء. مجلة جامعة ديالي،  مادة

ملف اإلنجاز ه( " أثر استخدام الطالب/المعلم ل ١٤٢٨صبحي حمدان ، وجمل ، محمد جهاد ) أبو جاللة ، 

 ،بوية في التحصيل واالتجاهات نحو الدراسة الجامعية "، مجلة جامعة دمشق للعلوم التر

 ٢٣٢  ١٥٩المجلد الث الث والعشرون ، العدد األول، جامعة دمشق ، ص ص 

 ت بمقرر تصميم"فعالية استخدام البورتفوليو على أداء طالبات الرياضيا( ١٤٢٩البركاتي، نيفين حمزة ) 

لخامس العدد االنشاط في برنامج اإلعداد التربوي بجامعة أم القرى"، مجلة القراءة والمعرفة، 

 مس.والثمانون، الجزء الثاني،الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة، مصر: جامعة عين ش

ي ليم في القرن الحاد(. " البورتفوليو كأحد معالم تطوير التع2001، منيرة محمد ) بكار، نادية أحمد والبسام

لثاني، عدد اال ، معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة،مجلة العلوم التربويةوالعشرين "، 

 . 164-143ص ص 

ي القرن الحادي فعليم (. البورتفوليو كأحد معالم تطوير الت1422بكار، نادية أحمد والبسام، منيرة محمد )

 ربوية .ت التوالعشرين "، مجلة العلوم التربوية العدد الثاني، جامعة القاهرة، معهد الدراسا

لفكر ااهرة ، دار (. مدرس القرن الحادي والعشرين ومهارات التنمية المهارية .الق2003جابر، عبد الحميد.)

 العربي.

ن عبدهللا ستعراض نماذج التطوير التعليمي. ترجمة بدرب(. ا1997جاستفستون، كنت، وبراتش، ربروت. )

 الصالح، الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر.

بجامعة  (. "دراسة استكشافية الستخدام طالبات كلية التربية1995الجزار، عبد اللطيف بن الصفي )

سلة ليم سلتكنولوجيا التعاإلمارات العربية المتحدة لنموذج تطوير المنظومات التعليمية"، 

 بع.، الكتاب الرا5، القاهرة: الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم، جدراسات وبحوث

يثة "، وجيا الحد( " التعلم عبر االنترنت: دليل التعليم و التعلم باستخدام التكنول2004جيلى سالمون: )

 القاهرة، مجموعة النيل العربية. 

يل، مجلة التعليم االلكتروني. حسن، إسماعيل محمد إسماع

=http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id202

=sessionID&11 

وفقاً  النبات بجامعة الخرطوم(. تصميم كتاب إلكتروني في مقرر تصنيف 2012حسن، هالة إبراهيم.)

ية ة، كللنموذج جانييه وبرجز واثره على التحصيل واالتجاهات. رسالة دكتوراه، غير منشور

 التربية، جامعة الخرطوم

استخدام (، أثر التدريس ب2020الحناكي، منى بنت سليمان صالح، العفرج، عبير محمد عبد اللطيف. )

مجلة  ت المرحلة المتوسطة نحو تعلم الحاسب االلي،في دافعية طالبا ASSUREنموذج آشور 

 ، المركز القومي للبحوث، غزة.2ع-4العلوم التربوية والنفسية، مج

 زيع. ، دار المسيرة للنشر والتو13(. المناهج التربوية الحديثة. ط2016الحيلة، محمد محمود) 

 والتوزيع. للنشر المسيرة دار الصفي، التدريس مهارات (2002محمود. ) محمد الحيلة،

 واالتجاه النانو تكنولوجيا مفاهيم تنمية في إلكترونية تعليمية حقيبة استخدام أثر .) ٢٠١٦ ( آيات خضر،

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=202&sessionID=11
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=202&sessionID=11
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 :غزة .منشورة غير ماجستير رسالة .بغزة ي األساس التاسع الصف طالبات نحوها لدى

 .اإلسالمية الجامعة

 ، القاهرة: مكتبة دار الكلمة.تكنولوجيا التعليمعمليات (.2003خميس، محمد عطية )

 (. النماذج التعليمية. دمشق: دار الفكر للنشر والتوزيع. ٢٠٠٤الدريج، جودت) 

 دار :دبغدا .وبرامج وأساليب ونماذج وطرائق استراتيجيات :الشاملة الموسوعة (2013سعد. ) زاير،

 .للنشر والتوزيع المرتضى

 ، القاهرة: عالم الكتب.تصميم التدريس: رؤية منظوميه(. 1999زيتون، حسن حسين )

 لبشري. ، القاهرة، دار اتكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية (.1997عبد المنعم، علي محمد )

 (."2002) النعيمي ، أحمد الساعي، وإيمان صالح الدين عبد المنعم، علي محمد، عبد هللا المناعي، نجاح

دوة الن، "واقع المستحدثات التكنولوجية في برامج إعداد المعلم بكلية التربية جامعة قطر 

 29-27الدوحة ، قطر، التربوية األولى ) تجارب دول مجلس التعاون في إعداد المعلم (، 

 أبريل. 

لطباعة والنشر ل، عمان: دار الثقافة 3ط.(. نظريات التعلم وتطبيقاتها التربوية2009عبد الهادي، جودت )

 والتوزيع.  

 طمدارسنا ،  ( التقويم التراكمي الشامل البورتفوليو ومعوقات استخدامه في١٤٢٥عرفان، خالد محمود ) 

 ، القاهرة : عالم الكتب. ١

معلمات ات الطالب(؛ معايير محتوي ملف األعمال ) البورتفوليو ( لتقويم جودة اداء ال2007عساس، فتحية ) 

عة عين شمس ، كلية التربية ، جام122في التعليم الميداني ، مجلة دراسات في المناهج ، ع = 

 .164  -  125ص ص  /

،  ه الميدانيةه( التقويم التربوي البديل: أسسه النظرية والمنهجية وتطبيقات١٤٢٨عالم، صالح الدين ) 

 القاهرة : دار الفكر العربي.

 .: مكتبة الفالح، الكويت١ط  -.spssتطبيقات برنامج مع  (القياس والتقويم التربوي1427خالد)غادة ، عيد

(. أثر إستخدام آليات التقييم اإللکترونية وفق معايير الجودة الشاملة عبر 2019إبراهيم أحمد. ) ،غاشم

( على مستوى األداء فی اإلختبارات واإلتجاهات  Blackboardمنصة التعلم اإللکترونی ) 

المملکة العربية السعودية. المجلة العلمية  –بجامعة جازان  -لطالب قسم التعليم عن بعد

 :doi. 94-65 ،(2)7 ،المحکمة للجمعية المصرية للکمبيوتر التعليمی

10.21608/eaec.2019.17567.1006 

ية ، اإلمارات العربثالثةإعداد المعلم تقنياً لأللفية ال ات في التعليم،دمج التقني(. 2004الغزو، إيمان محمد )

 المتحدة، دار القلم. 

 ج أدوات الويب(. فاعلية تطبيق خبرة تخطيط الدروس التعليمية التى تدم2016الفريح، سعاد عبد العزيز) 

  66- 19(، 60)42فى إعداد المعلم. مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية،  2.0

 ليمان، غزةس، ترجمة: محمد طالب البورتفوليو المهني، دليل المعلم للتميز(.2004قسطنطينو ولورينزو)

 ، دار الكتاب الجامعي. 

 أساسيات تصميم التدريس. عمان: دار الفكر.  (٢٠٠٣)قطامي، يوسف وآخرون 

صيل طلبة التعليمي في تح ( للتصميمAssure(. أثر استخدام نموذج آشور )٢٠١٥كسابرة، نتلي نقوال) 

سطين: ة. فلالصف الثامن األساس ي في اللغة العربية ودافعيتهم نحوها. رسالة ماجستير منشور

 كلية التربية بجامعة القدس. 

ة مجلة كليليم، (. تقنيات التعليم واستخدام أسلوب النظم في تصميم التع1989المشيقح، محمد بن سالمان )

 .13شمس، عالتربية، جامعة عين 
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ية ي والدافع(. أثر التدريس باستخدام بيئة الحوسبة السحابية في التحصيل الدراس2014المطيري، منى) 

 ة. نحو التعلم لدى طالبات كلية التربية بجامعة الملك سعود. رسالة ماجستير، منشور

تدائية لمرحلة االبلتلميذ ا ( " واقع تطبيق التقويم باستخدام الملف اإلنجازي١٤٢٧المفرج، بدرية وأخريات )

 ب دولة الكويت "، دراسة ميدانية، إدارة البحوث والتطوير التربوي : الكويت.

لعربي للنشر ا(. تعليم العلوم في ضوء نظريات الم  البشري، دار الفكر 2020الميهي، رجب عبد الحميد )

 والتوزيع.

 دار الفرقان.  (. علم النفس التربوي. عمان:1984نشواتي، عبد المجيد) 

 ،١لحديثة، ط ا( التقويم التربوي، مفهومه، أساليبه، مجاالته، توجهاته ١٤٢٧هاشم، كمال الدين محمد ) 

 الرياض: مكتبة الرشد.
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Designing An Electronic Instructional System in Light of 

the ASSURE Model for Developing the Skills of Designing 

the Electronic Portfolio Among University Students In 

light of their needs 
 

Abstract: 

This study aimed to design An Electronic Instructional System in 

light of the ASSURE model for developing the skills of designing the 

electronic portfolio among university students. The descriptive method 

has been used to achieve the research goals. A questionnaire for 

determining university students’ instructional needs necessary for 

developing their skills of designing the electronic portfolio was applied to 

a random sample of students of the College of Education at the University 

of Bisha, (n=40). In light of those needs and the related literature, the 

study has reached a proposed instructional model through which the skills 

of designing electronic portfolio could be developed. The Electronic 

Instructional System consisted of the following elements: Analyzing the 

instructional objectives of the electronic portfolio, Analyzing the 

instructional content of the electronic portfolio, choosing the educational 

materials and  multimedia required for the electronic portfolio, using the 

instructional materials and  multimedia of the electronic portfolio, 

requesting the participation of the learners of the electronic portfolio, and 

finally, giving  feedback and reviewing the electronic portfolio. 
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     Instructional Design, ASSURE Model, Portfolio, e-learning system 

 


