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الطفل اإللكتروني في تقويم أدائه بمرحلة ) وبورتفولي(استخدام ملف 

  رياض األطفال 
                                                 

  لطيفه بنت صالح السميري. د

   قسم المناهج وطرق التدريس-أستاذ مشارك 
   جامعة الملك سعود-تربية                                                           كلية ال

  

هدفت الدراسة الحالية إلى وضع إطار عام لبناء ملف الطفل اإللكتروني، : الملخص

أداة لتقويم أداء طفل رياض األطفال في الوحدة الدراسية بمدينة الرياض، كواستخدامه 

وفي ضوء أهداف الدراسة تم تحديد أسئلتها، وحدودها، ومصطلحاتها، ولإلجابة عن 

 لتحليل (Content Analysis)ة الدراسة استخدمت الباحثة منهج تحليل المحتوى أسئل

وقد تم تحليل الملفات .  طفال60ًوعددهم ) عينة الدراسة(الملفات اإللكترونية لألطفال 

 المعدة من قبل الباحثة وأسفرت الدراسة عن النتائج Checklistباستخدام قائمة المراجعة 

  : اآلتية

ل اإللكتروني خبرات الطفل وإنجازاته بدرجة كبيرة حيث بلغ تضمن ملف الطف 

بانحراف معياري ) 3.82(المتوسط الحسابي لتكرار توافرها في الملفات 

)0.21.(  

تمكن كل من الطفل ومعلمة الفصل من اختيار أفضل أعمال الطفل، وتضمينها  

نحراف وا) 3.96(الملف، وتبرير ذلك االختيار بدرجة كبيرة وبمتوسط حسابي 

  ).0.14(معياري 

عرض ملف الطفل اإللكتروني تطور نمو الطفل وتقدم تعلمه بدرجة كبيرة  

  ).0.12(وانحراف معياري ) 4.07(بمتوسط حسابي 

اعتمد استخدام الملف الطفل اإللكتروني على أسس التقويم التربوي بدرجة كبيرة  

  ).0.11(وانحراف معياري ) 3.95(وبمتوسط حسابي 

ض النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة توصلت الباحثة إلى أن ملف ومن خالل عر 

  : الطفل اإللكتروني أداة فعاله لتحقيقها األغراض الثالثة للملف الوثائقي وهي

اختيار أفضل األعمال وتبرير ذلك  -2.  خبرات المتعلم وإنجازاتهتجميع  -1

  .هالكشف عن مدى تطور نمو المتعلم وتقدم تعلم -3  .االختيار
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تبني التقويم باستخدام الملفات : وفي ضوء نتائج الدراسة تم تقديم توصيات أهمها

اإللكترونية من قبل اإلدارة العامة للتقويم والقياس بوزارة التربية والتعليم في المملكة 

العربية السعودية، وتطبيق ملف الطفل اإللكتروني في رياض األطفال، وملف الطالب 

س التعليم العام، وتدريب المعلمين والمعلمات على بناء الملفات اإللكتروني في مدار

  .الطالبات واستخدامها/ اإللكترونية للطالب

  ةــمقدم

في مجال تقـويم نـواتج تعلـم        ) Portfolioالبورتفوليو  (ظهر االهتمام بالملف الوثائقي     

بتدائيـة، والثانويـة    الطالب منذ أكثر من عقد، وانتشر استخدامه انتشارا واضحا في المدارس اال           

على حد سواء، وأصبح التقويم بالملفات الوثائقية من االتجاهات الحديثة التـي تنـادي بـالتقويم                

األصيل الذي يساهم في تحقيق النمو الشامل لشخصية المتعلم حيث يشمل التقويم جميـع نـواتج                

  .(Wiggins, 1990)التعلم في المجاالت السلوكية والمعرفية، والوجدانية، والمهارية 

وتطورت الملفات الوثائقية من مرحلة تجميع األوراق والوثائق الورقية والعينية الخاصـة            

 Electonic Portfoliosبأعمال المتعلم، وإنجازاته، ومدى تقدم نموه إلى الملفات اإللكترونيـة  

م، وقد اسـتخدمت    باعتبارها شكالً من أشكال التقنية التي تواكب توظيف التقنية في التربية والتعلي           

الملفات اإللكترونية كتقنية في أحد االتجاهات التربوية الحديثة وهو هندسة التعليـم حيـث شهـد             

 في سان جيان اهتمامـا متزايـدا باسـتخدام الملـف     Rose Hulmanمعهـد روس هولمـان 

 ومهـارات   اخالقيات المتعلم، والعمل في فريـق،     : اإللكتروني في تقويم نواتج تعلم الطالب مثل      

  .(Rogers & William, 1999)االتصال، وعمليات التخطيط وغيرها 

 على قياس نواتج تعلـم       استخدامها عدد مجاالت استخدام الملفات اإللكترونية فلم يقتصر      توت

المعلم أثناء تدريبه على    / الطالب في المراحل االبتدائية والثانوية بل تعداه إلى تقويم أداء الطالب            

، ودراسـة  (Perkins & Galfer, 1998)ا ما أكدته دراسة كل من بركنز وجالفر التدريس وهذ

، ( Bryde, Mahlen, Murray-ward, Gathercoal, & Bartell, 2001)برايد وآخـرون  

أما فـي مجـال تقـويم أداء        ). 2003(، ودراسة راشد ومحمود     )2003(ودراسة نضال األحمد    

ات األطفال في متابعة أداء الطفل وتقويمه حيـث ثبتـت           األطفال فقد أثبتت الدراسات فاعلية ملف     

تجميع خبرات الطفل وإنجازاته، واختيار أفضل أعماله مع        : فاعليتها في تحقيق أغراض ثالثة هي     
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ويمكن ). 135  ص ،2002العيسى،  (تبرير ذلك االختيار، ومتابعة تطور نمو الطفل وتقدم تعلمه          

  : تلخيص وظائف ملف الطفل في اآلتي

أداة لتجميع خبرات الطفل حيث يتضمن عينات من أعمالـه، وإنجازاتـه، وأنشـطته              أنه   −

الكتابية والعملية كما يتم اختيار أفضل أعمال الطفل من قبـل المعلمـة، والطفـل نفسـه                 

لتضمينها الملف مع تبرير االختيار، كما يمكن من خالل دراسة الملف متابعة أداء الطفل،              

 لديه، والكشف عن نمو الطفل وتقدم تعلمه، كما يتـدرب           وتحديد جوانب القوة، والضعف   

  .الطفل على التقويم الذاتي ألدائه

أنه حلقة اتصال بين الطفل والمعلمة وولي األمر لمتابعة نمو الطفل وتقدم تعلمه حيث تعقد                −

  .؛ لعرض الملف، ومناقشة أداء الطفل، وإنجازاته)اجتماعات تقويمية(مؤتمرات 

ى نمو شخصيته فهـو يبني خبـرة اإلنجــاز الحقيقـي لــدى            يساعد ملف الطفل عل    −

الطفـل حيث ينمي قدراتـه ويكشـف عـن إبداعاتـه، ويجعــل الطفــل أكثــر             

تحمـالً للمسؤوليـة وأكثــر  استقاللية واعتمادا على النفس كمـا ينمـي الشعــور              

 ( Potter, 1999,p. 21; Cohen, 1999, p.4; Stone,1998, p.105)باالعتـزاز بالنفـس 

  ).56، ص2001بكار والبسام، (

ويؤدي ملف الطفل اإللكتروني الوظائف السابقة ذاتها إضافة إلى وظائفـه الخاصـة بـه               

كاالستفادة من خصائص الصوت والصورة والرسم البياني والصورة المتحركة في جميع مفردات            

ليها، والتواصل عن طريـق     محتوى الملف وخبرتها والوصول إليها بسهولة ويسر وقت الحاجة إ         

خدمات اإلنترنت أو البريد اإللكتروني بين المعلمين وأولياء األمور، مع إمكانية حفظه في حيـز               

  ).152 ص،2003راشد ومحمود، (، (Rogers & Williams, 1999,p. 3)مادي صغير، 

ـ              ى ومن العرض السابق لوظائف ملف الطفل اإللكتروني يتضح بأنه أداة تقويمية تعمل عل

جمع بيانات ومعلومات شاملة ومتكاملة عن الطفل يمكن من خاللها تحديد جوانب القوة والضعف              

في أداء الطفل عن طريق متابعة تطور نمو الطفل وتقدم تعلمه، وتتيح للطفل فرصة اختيار أفضل   

أعماله وتبرير االختيار، ويمارس الطفل مهارات التقويم الذاتي، وبـذلك يكـون ملـف الطفـل                

  .لكتروني أداء تقويمية أصيلةاإل
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 عن رياض األطفال في وزارة التربية والتعلـيم فـي المملكـة             ولينؤالمسونظرا التجاه   

العربية السعودية نحو تطوير منهج الوحدات الدراسية بما في ذلك تطوير أساليب تقويمهـا عـن                

الطفـل اإللكترونـي؛    طريق استحداث أدوات تقويمية أكثر استمرارية وشموالً وتكامالً مثل ملف           

  ).12 ص،1420العواد، (ظهرت الحاجة للقيام بهذه الدراسة 

  مشكلة الدراسة

لطالبات الدراسات العليا وما يـرتبط      " بناء وحدات المنهج  "من خالل تدريس الباحثة لمادة      

بها من تطبيقات تتطلب تقويم عدد من الوحدات الدراسية المطبقة في رياض األطفال في مدينـة                

حظت الباحثة اقتصار تقويم أداء الطفل على بطاقة تقويم الوحدة الدراسية وهـذا مـا               ض ال الريا

أكدته معلمات رياض األطفال حول بطاقة تقويم الوحدة الدراسية التي تقوم المعلمة بتعبئتها فـي               

نهاية الوحدة الدراسية مما يؤثر على التقويم البنائي للوحدة، هذا إضافة إلى حاجة الطفـل إلـى                 

التقويم األصيل الذي يشمل جميع جوانب نموه وإنجازاته بصورة مستمرة وبنائية طـوال فتـرة               

الوحدة بحيث يشترك الطفل في تقويم أدائه، مما دفع بالباحثة للقيام بهذه الدراسـة ومـن دوافـع                  

دخال الدراسة أيضا االستفادة من التقنية الحديثة في عمليات تقويم أداء الطفل خاصة وأنه اعتمد إ              

التدريب على مهارات الحاسب اآللي واستحداث ركن الحاسوب ركنًا تعليميا من األركان التعليمية             

استخدام ملف الطفل اإللكترونـي     "في بعض رياض األطفال؛ لذا جاءت هذه الدراسة للكشف عن           

  ".في تقويم أدائه بمرحلة رياض األطفال

  أسئلة الدراسة

  :ييمكن تحديد أسئلة الدراسة كاآلت

ما اإلطار العام لبناء ملف الطفل اإللكتروني لتقويم أدائه في الوحدة الدراسية بمرحلـة               .1

  رياض األطفال؟

إلى أي مدى حقق ملف الطفل اإللكتروني تجميع خبرات الطفل وإنجازاته خـالل             : س .2

  فترة تنفيذ الوحدة الدراسية ؟

علمة علـى اختيـار     إلى أي مدى ساعد ملف الطفل اإللكتروني كل من الطفل والم          : س .3
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  أفضل أعمال الطفل في الوحدة الدراسية لتضمينها في الملف مع تبرير االختيار؟

إلى أي مدى كشف ملف الطفل اإللكتروني عن مدى نموه وتقدم تعلمه من خالل الوحدة                .4

  الدراسية ؟

  إلى أي مدى اعتمد استخدام ملف الطفل اإللكتروني على أسس التقويم التربوي؟ .5

  اسةأهداف الدر

وضع إطار عام لبناء ملف اإللكتروني لتقويم أداء الطفل خالل وحـدة دراسـية باعتبـار                  - 1

الوحدات الدراسية التنظيم المنهجي المطبق في مرحلة رياض األطفال في المملكة العربيـة             

  .السعودية

  : استخدام ملف الطفل اإللكتروني في تقويم أدائه في الوحدات الدراسية من حيث  - 2

  .تجميع خبرات الطفل وإنجازاته   -أ 

  . المساهمة في اختيار أفضل أعمال الطفل مع تبرير االختيار-ب 

  .الكشف عن مدى نمو الطفل وتقدم تعلمه خالل الوحدة الدراسية  -ج 

الكشف عن مدى اعتماد استخدام ملف الطفل اإللكتروني على أسس التقويم التربـوي                -د 

  .لشمول، واالستمرارية، والتعاون، والتنوع في الوسائلاالرتباط  باألهداف، ا: وهي

  أهمية الدراسة

ر أدوات التقويم في منهج الوحدات الدراسية فـي مرحلـة           يتسهم الدراسة الحالية في تطو    

رياض األطفال؛ مما يحقق بنائية التقويم واستمراريته، وشموله لكافة جوانب نمو الطفل وتعلمـه،             

في مجال تقويم األطفال، فملف الطفل اإللكتروني تقنية تربوية يمكـن   وذلك بتوظيف تقنية تربوية     

  .أن تساهم في تتبع نمو الطفل ومدى تقدمه

 تطوير كفايات معلمة رياض األطفال التقويمية والحاسوبية فـي آن           في الدراسة   كما تسهم 

ـ              ه فـي   واحد، كما تساعد طفل رياض األطفال على نمو شخصيته، وثقته بنفسه، وتطوير مهارات

  .التقويم والحاسوب
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  حدود الدراسة

  :تلتزم الدراسة بالحدود اآلتية

التي تقدم في " العائلة"استخدام ملف الطفل اإللكتروني لتقويم أدائه في وحدة دراسية هي وحدة          -

  .مرحلة رياض األطفال في المملكة العربية السعودية

  .ينة الرياضتطبيق الدراسة في رياض أطفال جامعة الملك سعود في مد  -

  .هـ1424/1425تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي األول لعام   -

  مصطلحات الدراسة

  : ملف الطفل اإللكتروني

أداة لتقويم أداء الطفل يتم من خاللها تجميع أنشطة الطفل وإنجازاته تجميعا بنائيا توثيقيـا               

، كما يتم من خاللها     (CD)نط  خالل دراسته الوحدة في شكل من أشكال التقنية وهو القرص الممغ          

اختيار أفضل األعمال من قبل الطفل والمعلمة وتبرير ذلك االختيار، وتكشف عن مدى نمو الطفل           

  .وتقدم تعلمه في أنشطة الوحدة، ويستخدمها كل من المعلمة والطفل وولي أمره

لين فـي   لكون الملف متفق عليه لدى العام     " ملف الطفل اإللكتروني  "وتبنت الباحثة مسمى    

  .رياض األطفال من جهة، وفي ميدان الحاسب اآللي من جهة أخرى

  ):البورتفوليو(الملف الوثائقي 

أداة لتجميع خبرات المتعلم وإنجازاته تجميعا بنائيا توثيقيا خالل فترة زمنية لمتابعة تطور             

األعمـال التـي    نمو المتعلم وتقدم تعلمه ويتمكن المتعلم والمعلم عن طريقها من اختيار أفضـل              

  أنجزها المتعلم وتبرير ذلك االختيار 

  اإلطار النظري

  : الملف الوثائقي

 ،1988البعلبكـي،   ( لغويا حقيبة لألوراق والوثـائق       (Portfolio)تعني كلمة بورتفوليو    

 ،2002العيسـى،   (وقد ترجم في بعض الدراسات باسم ملف وثائقي أو ملف تجميعي            ) 709ص
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تجميع بنـائي  " بأنه (Stone, 1998, p.105)لتربوي فقد عرفه ستون أما في المجال ا) 166ص

كما أشار ويجل ووايـت     " ألفضل أعمال المتعلم وإنجازاته بصورة مستمرة وفق سياقات متنوعة        

(Wilgle & White, 1998, p.42) تجميع ألعمال المتعلم التي توضح جهوده وإنجازه " إلى أنه

 فقد عرفاه (Weldin & Tumarkin, 1999, p.92)وماركن أما ولدن وت" ألهداف سبق إقرارها

تجميع ألعمال المتعلمين التي يتضمن األعمال ومنجزات النمو الموثقـة لفتـرات زمنيـة،              "بأنه  

والتركيز على الخطوط الدالة على االنهماك في التعلم، كما عرفه كـل مـن فنـوك وبارسـنز                  

(Fenwick & Parsons, 1999, p.90) جميع عينات من أعمـال المـتعلم التـي    ملف لت" بأنه

أداة لتجميـع  " أنـه  (Salend, 2000, p.296)ويرى سـالند  " جمعها عبر فترات زمنيه متتابعة

أعمال المربين والمتعلمين الختيار المنجزات األصيلة في مجاالت متنوعة علـى مـدى العـام               

س تقـدم العمـل الموثـق    طريقة لقيا" فيرى أنه (Potter, 1999, p.210)أما بوتر ". الدراسي

 مفهومه بالتعريف التالي (Manning, 2000, p.97)وقد حدد ماننيج "  بالدالئل في كل األعمار

". طريقة مثالية إلثارة النمو ألنه يوثق كالً من الخطوات واإلنجازات عبر فترات زمنية متتاليـة              "

يجمع فيـه أعمالـه،   عبارة عن ملف خاص بكل طالب " بأنه (Clio, 2001, p.2)وعرفه كليو 

  ".ويعرض من خالله إنجازاته وجهوده وكل ما يفخر به ويميزه عنه غيره

حقيبة تحفـظ أداء    : "بأنه) 147 ص ،2001(وقد عرفته كل من نادية بكار ومنيرة البسام         

المتعلم بهدف إبراز أعماله ومنجزاته التي تشير إلى مدى نموه الطبيعي واالجتمـاعي والنفسـي               

لمهاري واإلبداعي والثقافي وإبراز الحوافز المادية والمعنوية التي منحت له من قبل            واألكاديمي وا 

. ونتائج االختبارات والمقاالت واألبحاث والمشاريع التي قـام بهـا         . المدرسة أو أي جهة أخرى    

ويتم تجميع هذه المنجزات مـن قبـل المـتعلم          . باإلضافة إلى تعليقات الزمالء والمعلمين واآلباء     

كما يتم تصنيف هذه المنجزات بحيث يبرز مدى التقدم فـي           . نة الزمالء والمعلمين واآلباء   بمعاو

فترات زمنية متتابعة وتستخدم كأداة لقياس أداء المتعلم ويحصل على نسبة معينة مـن تقديراتـه                 

على ما أنجزه في البورتفوليو الخاص به وينقل مع المتعلم كلما ارتقى في السلم التعليمي بحيـث                 

  ". يجدده عاما بعد اآلخر

ملف إنجازي وثقافي لمتابعة    "فترى أن ملف الطفل هو      ) 6 ص ،2002(وأما أمل العيسى    

ما يعرفه الطفل وأفضل أعماله وتطوره ونموه للتعرف علـى تقدمـه فـي مجـاالت المعرفـة                  

 والمهارات واالتجاهات والقيم بما يستطيع عمله وكيف تمت هذه األعمال ولمـاذا ضـمنت هـذا               
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ملف تعلم يتم من خاللـه  " تعريف الملف بأنه (Gennefer, 2002, p.3)الملف، وحددت جنيفر 

  ".تجميع أعمال  الطالب وإنجازاته ويعكس مهاراته ومعارفه وتفكيره ويبرز تقدمه في التعلم

  :ومن التعريفات السابقة يمكن التوصل إلى االستنتاجات التالية

 زمنيـة   ةالملف تجميع ألعمال المتعلم وإنجازاته خالل فتـر       معظم التعريفات أشارت إلى أن         -

معينة، وبعض التعريفات أكدت على أنه تجميع بنائي وهادف مثل تعريف كـل مـن ويجـل            

، (Weldin & Tumarkin) وتعريف كل ولدن وتومـاركن  (Wilgle & White)ووايت 

مثـل  ) زاته األصـيله  منج(كما أشارت بعض التعريفات علىأنه تجميع ألفضل أعمال المتعلم          

  .(Stone) وستون (Salend)تعريف سالند 

 ملف لجمع أعمال المتعلم مثل تعريـف        (Portfolio)واعتبرت بعض التعريفات البروتفوليو       -

  . وأمل العيسى(Clio) وكيلو (Fenwick & Parsons)كل من فندك وبارسنز 

  . أنه طريقة لقياس تقدم الطفل(Potter)ورأى بوتر   -

  . أنه طريقة إلثارة النمو خالل فترات زمنية متتالية(Manning) ما ننيج ويرأى  -

وفي هذه الدراسة يجمع ملف الطفل اإللكتروني بين األغراض الثالثة للملـف الوثـائقي              

التجميع البنائي الهـادف ألعمال الطفـل ومنجزاتـه وبياناتـه الشخصـية،            : وهي) البورتفوليو(

  . ها، والتعرف على مدى نمو الطفل وتقدم تعلمهوعرض أفضل أعمال الطفل وتقويم

وذلك؛ ألن كل غرض من األغراض الثالثة يخدم تقويم أداء الطفل فعملية تجميع خبرات              

الطفل هي من أول خطوات عملية التقويم فال يمكن الحكم على أداء الطفل ما لم تجمع منجزاتـه                  

داء الطفل التعرف على مدى تقدم نمـوه        كما أن من أهم أهداف تقويم أ      . خالل فترة زمنية محددة   

وتطور تعلمه، والتعرف على أفضل أداء يؤديه الطفل وهو ما يطلق عليه أفضل أعمال الطفل أو                

  .منجزاته األصيلة

   Electronic Portfolioالملف اإللكتروني 

  :  تعريفات للملف اإللكتروني منها(Rogers, 1998, p.2)أورد روجرز 
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لتقنية الحديثة تتضمن مجموعات انتقائية هادفة من أعمال الطالـب          هو شكل من أشكال ا    "

، ويركز على انطباعات الطالب وأداءاتهم وأعمالهم       (CD)قابلة للتسجيل على أقراص إلكترونية      

  ".وإنجازاتهم 

سجل لمدى تعلم الطالب ونموهم من الجوانب المختلفة والتغيرات التي تحدث لهم وهـو              "

  ".(CD)تعلم والنمو المختلفة في قرص مدمج توثيق صحيح لجوانب ال

تجميـع هـادف لكـل    "الملف اإللكتروني بأنه ) 140ص، 2003(ويعرف راشد ومحمود    

أعمال الطالب المعلم في أثناء تواجده في مدرسة التدريب فهو يعرض كل مجهوداته وإنجازاتـه               

اف ويتم تسجيل هـذا     وتقدمه ويتضمن سماته الشخصية ومدى التزامه بمواعيد الحضور واالنصر        

  ".(CD)التجميع على قرص مدمج 

أما التعريف اإلجرائي لملف الطفل اإللكتروني فقد سبق أن حدد في مصطلحات الدراسـة              

أداة لتقويم أداء الطفل يتم من خاللها تجميع أنشطة الطفل وإنجازاته تجميعا بنائيا توثيقيـا               : "وهو

، كما يـتم    (CD) أشكال التقنية وهو القرص الممغنط       خالل دراسته للوحدة الدراسية في شكل من      

من خاللها اختيار أفضل األعمال من قبل الطفل والمعلمة وتبرير ذلك االختيار، وتكشـف عـن                

مدى نمو الطفل وتقدم تعلمه في أنشطة الوحدة، ويستخدمها الملف كل من المعلمة والطفل وولـي                

  ".األمر 

  :أغراض الملف

  : (Fenwick & Parsons, 1999, p.90)ة أغراض هي يحقق بناء الملف ثالث

  .تجميع خبرات الطفل وإنجازاته العلمية، واالجتماعية، والثقافية، والمهارية في ملف وثائقي  - 1

  .يساعد الملف المعلم والمتعلم على اختيار أفضل أعمال الطفل ويبرر االختيار باألدلة  - 2

  .في ترتيب زمني متتابعالكشف عن نمو الطفل وتقدم تعلمه   - 3

ومما سبق يمكن القول إن أغراض الملف ما هي إال مقومات لعملية تقويم الطفل حيث تبدأ                

عملية التقويم بتجميع المعلومات والبيانات، ثم الكشف عن مدى النمو والتقدم في تعلم الطفل وهذا               

  .ا الطفلمن أهداف التقويم، ثم المساعدة على اختيار أفضل األعمال التي قدمه
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  :محتوى الملف

يتألف محتوى الملف من سلسلة من األمثلة على المنجزات التعليمية الحقيقية التي حققهـا              

الطفل داخل المدرسة وخارجها، حيث يعرض الملف كيف تم تحسن مهاراته وإنتاجاته في برنامج              

كلو  وقد وضعت عدة قوائم لمحتوى ملف ريـاض األطفـال مثـل قائمـة مـاي               . رياض األطفال 

(Micklo, 1997)    وقائمـة جلفـر وبيركنـز (Gelfer & Perkins, 1998)   وقائمـة جـبس 

(Gibbs, 1998)    وقائمــة شـرس وجـس ،(Sheres & Gace, 1998)   وقائمـة كـوهن ،

(Cohen, 1999) 2002(، وقائمـة أمـل العيسـى    )2001(، وقائمة نادية بكار ومنيرة البسام (

  : ك القوائم ما يليوكانت أهم الجوانب التي تناولتها تل

  .أهداف ملف الطفل  - 2  .البيانات األولية كاسم الطفل وعمره  - 1

  .سجالت أعمال الطفل  - 4  .عينات من أعمال الطفل  - 3

  .تقارير ولي األمر  - 6  .تقارير المعلم  - 5

الملخصات مثل ملخصات المناقشات والحوارات بـين المعلمـين والطفـل، وملخصـات               - 7

  .ملف، ومؤتمرات أولياء األمورمؤتمرات عرض ال

القوائم مثل قوائم الكلمات التي تعلمها الطفل، وقوائم القصص التي يسمعها أو تقرأ لـه أو                  - 8

  .يحكيها، وقوائم القراءات التي تقرأ له

  ).الخ...  فيديو- صور -تسجيالت (تقنيات الملف   - 9

  . عرض التأمالت الفكرية للطفل- 11  . بطاقات التقويم- 10

  . تقويم المنهج- 13  . نتائج االختبارات- 12

  . قائمة المراجعة لمفردات الملف- 14

  :بناء الملف

التخطيط، وبناء محتوى الملف، وتقويم الملف      : يمر بناء الملف بثالث مراحل أساسية هي      

  .(Cohen, 1999; Gelfer & Perkins, 1998): ويمكن توضيح المراحل على النحو التالي
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  :يط التخط-أ 

تعتبر مرحلة تخطيط الملف وما يتبعها من تنظيمات مرحلة أساسية لكل من بناء محتـواه               

وتقويمه فكلما كان التخطيط فاعالً حقق فاعلية المرحلتين التاليتين، وعند التخطـيط يؤخـذ فـي                

الهدف من بناء الملف، وفلسفة المعلم التربويـة، وقدراتـه، ونوعيـة            : االعتبار عدة عوامل هي   

ده، ومستوى تدريبية، والمنهج المطبق من حيث أهدافه ومحتواه وأساليب تدريسيه وتقويمـه،             إعدا

ن يولئحقيبة، ونوعها، واألشخاص المس   واإلمكانات المتوفرة في المدرسة، ويشمل التخطيط شكل ال       

  .عن بنائها، وكيفية بناء محتواها، واستراتيجيات تقويمها

  : بناء محتوى الملف-ب 

  : وى الملف وفقًا الخطوات التاليةيتم بناء محت

  .تصنيف البيانات التي تصف نمو الطفل وتطوره -

ترتيب البيانات الدائمة والخبرات واإلنجازات ترتيبا تاريخيا وفقًا للتصنيف مع تحديـد              -

  .تاريخها وأسباب اختيارها

  .الخ... ترميز أنشطة األطفال مثل مهارة، سجالت مقترحات، صور، تسجيالت -

  .الملف مقترحات المعلم واألطفال حول ما تعلموه وما قدموهتضمين  -

تضمين الملف المؤتمرات التي تعقـد بين المعلم واألطفال أو بين المعلم وأولياء األمور              -

  .أو بين المعلم واألطفال وأولياء األمور

  .عرض جمل التأمالت الفكرية حول إنجاز المتعلمين -

عرض فيه الطفل الملف الخاص به ويناقش إنجازاته        ي) أسبوعيا مثالً (تحديد لقاء دوري     -

  .مع المعلم

 .توليد قرارات حول العمل يتخذها المعلم واألطفال معا -
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  : تقويم الملف-ج 

ترتبط خطوة تقويم الملف بالخطوتين السابقتين حيث يعتمد عليه بناء الملـف وتطـويره              

  : ويمكن الحكم في هذه الخطوة على الملف من حيث

هل يعطي الملف صورة صادقة عن أداء الطفل األكاديمي والمهاري وسـلوكه            : الصدق -

  .االجتماعي، وهل المعلومات التي يتضمنها الملف ذات عالقة بالطفل

   الملف جوانب القوة وجوانب الضعف لدى الطفل ؟إلى أي مدى حدد: التشخيص -

عه، وميولـه،   إلى أي مدى يكشف الملف عن قدرات الطفل، واتجاهاته، ودواف         : الشمول -

وخلفيته الثقافية، واالستراتيجيات التي تعلم من خاللها، ومن جهة أخـرى هـل يشـمل     

  الملف جميع الوثائق الدالة على نمو الطفل وتطوره ؟

  هل مفردات الملف متنوعة وكافية من حيث العدد ؟: التنوع -

  .وتعليليهلية التي يكتبها الطفل لتوضيح مدى تقدمه فاعلية الجمل التأم: الفاعلية -

  هل مفردات الملف مترابطة وتغطي صورة متكاملة عن نمو الطفل ؟ : الترابط -

  (Porfolies Assessment)التقويم باستخدام الملفات الوثائقية 

 Authentic)يعتبر التقويم باستخدام الملفات الوثائقية مـن أسـاليب التقـويم األصـيل     

Assessment)      ا لجميع أعمال الطفل وإنجازاته وتعكس مـدى        ؛ ألن هذه الملفات تعد توثيقًا حقيقي

معرفته، وتفكيره، ومهاراته، ونموه االجتماعي، واالنفعالي أي جميع نـواتج الـتعلم المعرفيـة،              

، والمهارية كما أنه يوضح مدى تقدمه وكل ما يفخر به ويميزه مما يجعله يتقدم بثقـة                 ةوالوجداني

 أدائه، وتعديل مساره، ويشارك في تقويم تعلمه تقويمـا          ودافعية ذاتية، وبالتالي يؤدي إلى تحسين     

 ,Jernniser)ذاتيا كما أن الملفات الوثائقية تتطلب من المتعلم االتصال بمعلميه وأقرانه وآبائـه  

2002, p.21) ،) ،ويعتمد تقويم الطفـل مـن خـالل الملفـات     ) 142 ص،2003راشد ومحمود

  :اإللكترونية على االستراتيجيات التالية
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  : التقويم التأملي- 1

 ة توضيحية أو سببي   يقصد به التقويم الذي يعتمد على كتابة جمل وعبارات وكلمات وصفيه          

يكتبها الطفل أو المعلم بعد تأمل األعمال التي قام بها فالجمل الوصفية التوضيحية توضح إنجـاز                

 ,Stone)قـه لألهـداف   العمل، وتظهر مدى تقدم نمو الطفل، وجوانب اإلبداع لديه، ومدى تحقي

  .، أما الجمل السببية فهي تعلل سبب اختيار المفردات التي يتضمنها الملف الوثائقي(1998

  : الحوارات واألسئلة- 2

  : لتدعيم التقويم التأملي والتقويم الذاتي الذي يقوم به الطفل تستخدم المعلمة ما يلي

جهوده، ومـدى تحسـنه،     حوارات تشجع الطفل على المشاركة في عرض إنجازاته، و         -

  .واالعتزاز بما أنجزه، وما اختاره، وما حققه من أهداف

أسئلة التقويم الذاتي وتقوم على التأمل الفكري حول اختيار مفـردات الملـف ومـدى                -

ماذا استفدت من الوحدة؟ كيف أحسن أدائي؟ ماذا استفدت من          : االستفادة التي حققها مثل   

   الملف؟ كيف أحسن أدائي من خالله؟

  : المؤتمرات- 3

وهي اجتماعات تقويمية يعرض فيها المتعلم محتوى الملف الخاص به مع تبرير تضـمين         

األعمال التي قام بها موضحا جوانب النمو والتعلم مدعما عرضه بنمـاذج مفـردات المحتـوى،              

والمعلمـة  ويعقد المؤتمر بين المعلمة والطفل، أو بين مجموعة األطفال والمعلمة، أو بين األطفال              

  ). 26 ص،2003، العيسى(وأولياء األمور 

ويعتمد المعلم في تقويم الملف أثناء المؤتمرات على معايير معدة مسبقًا وعادة ما تصـاغ               

ما مدى التقدم الذي أحرزه الطفل؟ ما جوانب القوة والضعف          : هذه المعايير في صورة أسئلة مثل     

لتي ينبغي تلبيتها؟ ويتم تقويم الملف عادة في ضـوء          لدى الطفل؟ ما االحتياجات التعليمية للطفل ا      

، ووصف األداء في مستويات متدرجـة  Scoring Guids دليل وضع الدرجات: المحكات التالية

Rubrics وقائمة المراجعة ،Checklist أو قائمة التقدير Rating Scales.  
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  الدراسات السابقة

الملفـات المرتبطـة    ) البورتفوليـو (ئقية   الملفات الوثا  تناولت الدراسات السابقة في مجال    

بالمتعلمين ومنهم أطفال رياض األطفال، وبعضها تناولت استخدام الملفات الوثائقية فـي مجـال              

ويمكن تصنيف الدراسات السابقة المرتبطة بالدراسة الحالية إلى فئتـين          . إعداد المعلمين وتدريبهم  

ة عامة، والدراسات المتعلقة بالملفات اإللكترونيـة       الدراسات المتعلقة بالملفات الوثائقية بصف    : هما

  .بصفة خاصة

  :الدراسات المتعلقة بالملفات الوثائقية: أوالً

 ودراسة نادية بكـار  (Gelfer & Perkins, 1998)قدمت دراسة كل من جلفر وبيركنز 

بنائـه،  شمل تعريفه، وأهميته للطفـل وكيفيـة        إطارا نظريا لملف الطفل     ) 2001(ومنيرة البسام   

وقائمة محتوى ملف الطفل، وتقويم الملف، وتسجيل نتائج التقويم، أما دراسـة كـل مـن سـلند                  

(Salend, 1998) وكوهن (Cohen, 1999)    ا في بناء الملفـات شـمل تحديـدفقد قدمتا مرشد 

أهدافها، وأنواعها، ومحتواها، وتسجيل ملحوظات عن نمو األطفال مع عينـات مـن أعمـالهم،               

ى ارتباط مخرجات التعلم األصيل بأهداف الملف ومراجعة الملف وتقويمه، كما اقترح            واختيار مد 

 معايير لمحتوى الملف ومنها قواعد عمل الطفل واالعتماد على األهداف (Gibbs, 1998)جبس 

كمـا  . في قياس  أداء األطفال وتعديله وأوصى باستخدام قائمة المراجعة في تقويم محتوى الملف             

معايير بناء محتوى ملف الطفل ووجهات نظر معلمات رياض      ) 2002(مل العيسى   قدمت دراسة أ  

فقرة من فقـرات معـايير غـرض        ) 36(األطفال نحوها، وقد أسفرت الدراسة عـن عدم توافر         

فقرة، فبينما توافرت بعـض الفقـرات بتقـدير غيـر           ) 71(تجميع خبرات الطفل والبالغ عددها      

ل اختيار أفضل أعمال الطفل، كما أظهرت النتائج الصعوبات         جوهرية لم يتوافر أي فقرة في مجا      

التي تواجه معلمات رياض األطفال وأهمها عدم إلمام المعلمة بإعداد الملفات الوثائقية، وعدم توفر          

المعلومات الكافية عن الطفل، وقلة إمكانية الروضة؛ مما يؤدي إلى صعوبة توفير تقنيات التعلـيم            

  .يرها من التقنياتأشرطة الفيديو وغ: مثل

 المشكالت التي يواجهها األطفـال عنـد بنـاء    (Potter, 1999)وقد حددت دراسة بوتر 

 وتوصلت الدراسة إلى    ،الملفات الوثائقية خاصة عند تقويم أعمالهم لما يتصف به الطفل من الذاتية           

كمـا عرضـت    أنه كلما تقدم الطفل في العمر كلما تميز شعوره بالفخر أو الخزي تجاه أعماله،               
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الدراسة الخطوات التي تساعد األطفال على تأمل أهدافهم وإنجازاتهم من خالل تبني الطفل معايير              

تساعده على التقويم باستخدام أسئلة حول عمله وأوصى الباحث بأن يناقش المعلـم مـع الطفـل                 

  .الهدف من العمل أثناء إنجاز األنشطة بطريقة تجعلها أكثر وضوحا

 إلى اسـتخدام الملفـات   (Rooman & Luberto, 1999)مان ولبرتو وهدفت دراسة رو

 New Jerseyالوثائقية باعتبارها أداة لتقويم الطفل حيث عرضت الدراسة نتائج تجربة مدرسة 

District Schoolأهمية إعداد معايير الملف لكل صف من صفوف ريـاض  :  وكان من أهمها

دراسة عن دور الملف في اكتشـاف أنفسـهم أكثـر،           األطفال والمرحلة االبتدائية، كما كشفت ال     

  .ومعرفة المعلمين بالمهارات المعرفية التي تم تشكيلها لدى األطفال

 مشروعا دام عشر سنوات تم من خالله تعلـيم األطفـال   (Hebert, 1998)وقدم هبرت 

 Crowلهم وتضمينها في الملف الخاص بهم في مدرسة جزيـرة كـرو   اعمأاختيار عينات من 

Island School  وكشفت الدراسة عن الخبرات التعليمية للتالميذ حيث تم تشجيعهم على تجميـع 

أعمالهم خالل فترة زمنية ليتمكنوا من رؤية دالئل تعلمهم وخبراتهم، كما توصلت الدراسة إلـى               

 عـن أن  (Micklo, 1997)وأسفرت دراسة مـايكلو  . أهم المعايير التي بنى على أساسها الملف

لوثائقي أدى إلى تطوير تعلم التالميذ في الرياضيات ابتداء من ريـاض األطفـال حتـى                الملف ا 

الصف الثاني عشر، كما اكتسب المتعلمون من عمل الملف التقويم الـذاتي ألعمـالهم وتحمـل                

  .هم تجاه حل المشكالتتمسؤولية قرارا

تـأمالتهم   إلى إتاحة الفرص للمتعلمين الكتشاف (Camp, 1998)وهدفت دراسة كامب 

الفكرية لمحتوى ملفاتهم الوثائقية من خالل الكتابة وأثر ذلك على تعلمهم حيث أقيم حوار يـدور                

 عنه فـي    قطعة كتبتها؟ ما أقل شيء غير راض      حول أسئلة أهمها بماذا تصف كتابتك، ما أفضل         

ن في تعلم   حدوث تحسن ملحوظ في أداء المتعلمي     : كتابتك؟ وقد أسفرت الدراسة عن النتائج التالية      

الكتابة، كما أدى الحوار إلى مناقشة المصطلحات اللغوية وتعلمها وإلى عالقة قوية بـين المعلـم                

  .والمتعلم، كما أصبح التأمل الفكري لمحتوى الملف جزءاً رئيسا من نظام التقويم

 بتحديد اسـتراتيجيات تطبيـق   (Weldin & Tumarkin, 1999)قام والدن وتوماركن 

أن الملف الوثائقي أداة    : قي في المدرسة االبتدائية وقد أسفرت دراسته عن نتائج أهمها         الملف الوثائ 

لكل من التقويم والتدريس، وأن استراتيجية تدريب أولياء األمور على تصـميم            ) نمائية(تطويرية  
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الملف بغرض التقويم من أهم االستراتيجيات التي طبقت في هذه الدراسـة فقـد تمكـن أطفـال                  

من استخدام الملفات ليتحدثوا عن تقدمهم مدعمين ذلك باألمثلة والوثـائق الدالـة علـى               المدرسة  

  .نموهم

  :الدراسات المتعلقة بالملف اإللكتروني: ثانًيا

 الملف اإللكتروني باعتباره أداة لتقويم نـواتج  (Rogers, 1998)تناولت دراسة روجرز 

هندسة التعليم القائمة على معايير تقنية      : ة مثل التعلم وتوثيقها تواكب االتجاهات التربوية المعاصر     

 للتكنولوجيا في (Rose- Hulman)التعليم، وقد أشارت الدراسة إلى تجربة معهد روسو هولمان 

سان جيان الذي طبق نظام الملف اإللكتروني في توثيق نواتج تعلم الطالب وتقويمها مما يبـرز                

ناقشت الدراسة العناصر التي يتكـون منهـا الملـف          دور كل من المعلم والمتعلم في التقويم كما         

  .اإللكتروني وكيفية تطبيقه

 فقد عرضت نتـائج  (Rogers & Williams, 1999)أما دراسة كل من روجرز ووليم 

 للتكنولوجيا في مجال استخدام الملف اإللكترونـي أداة لقيـاس   (Rose- Halman)تجربة معهد 

  :داف التاليةنواتج التعلم لدى الطالب لتحقيق األه

تزويد الطالب بالدافعية لتحديد مدى التقدم الذي أحرزوه في تحقيق أهداف الـتعلم فـي                .1

  .المعهد باستخدام تقنية متعددة الوسائط

مساعدة الطالب على التقويم الذاتي القائم على التفكير التأملي إلنجازاتهم ومدى تقـدمهم    .2

  .في التعلم خالل التحاقهم بالمعهد

يم أعمال الطالب   واألصيل وتزويدهم بأداة فعالة لتق    مين على تطبيق التقويم     تشجيع المعل  .3

  .ومراجعتها

األخالقيات، العمـل فـي     : وقد استخدم الملف اإللكتروني لقياس تسعة نواتج تعليمية وهي        

فريق، االتصاالت، الوعي العالمي، تصميم الخبرات، التخطيط، هندسة التدريب، تفسير البيانات،           

لمعاصرة، حيث تم تقويم الطالب من خالل الملف أثناء دراسـتهم فـي المعهـد وبعـد                 القضايا ا 

  .تخرجهم عند تقدمهم للمهنة التي سوف يلتحقون بها
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 بتدريس وتقويم القائمين على الملف اإللكتروني (Change, 2001)واهتمت دراسة شانج 

ي تتكون منه، واسـتخدامه      وتناولت الدراسة تصميم الملف والمفردات الت      (web)على نظام ويب    

في جامعة تايبي الدولية للتكنولوجيا في تايوان، كما كشفت نتائج الدراسة عن اتجاهات الطـالب               

  .نحو استخدام الملف اإللكتروني في التعليم

هذا وقد استخدم الملف اإللكتروني في تدريب الطالب المعلمـين حيـث أكـدت بـارت                

(Barrett, 2000) ت التقنيـة المتعــددة الوسـائط والملـف الوثـائقي       أن الجمع بين مهـارا

ينتج عنه نمو مهني فعال في مجال إعداد المعلمين، فالطالب المعلم يمارس مهارات             ) البورتفوليو(

مثل اتخاذ القرار، والتخطيط، والتنفيذ، والتقويم من خالل التدريب على التقنية المتعددة الوسائط،             

ثائقي التأمل الفكري، وإعداد المشروع، وعرض ما تم إنجازه،         كما يكتسب من استخدام الملف الو     

تحديد أهـداف  :  خطوات استخدام الملف اإللكتروني على النحو التالي    (Barrett) بارت   تثم حدد 

الملف ومحتواه، ثم العمل من خالل الملف اإللكتروني، ثم التأمـل الفكـري لمـا تـم إنجـازه،                   

ء من خالل الملف اإللكترونـي، ثـم عـرض الملـف            والتواصل بين الطالب والمشرف والزمال    

 إلى أنـه عنـدما يمـر        (Barrett) بارت   ت، وأشار )االجتماع التقويمي (اإللكتروني في المؤتمر    

  .الطالب المعلم بالخطوات الخمس السابقة يستطيع أن ينمو نموا مهنيا فعاالً

ي لتقـويم الطـالب     إلى استخدام الملف اإللكترون   ) 2003(وهدفت دراسة راشد ومحمود     

في سلطنة عمان فـي      التربية بصور    السنة الرابعة بكلية  )  فيزياء -كيمياء  (المعلمين شعبة العلوم    

  : برنامج التربية العملية وأثرها على أدائهم فيه واتجاهاتهم نحوه حيث أسفرت الدراسة عن اآلتي

 الطـالب   بين متوسطي درجات  ) 0.01(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         .1

على مقياس أدائهم في برنامج التربية العملية قبل وبعد استخدام          ) عينة الدراسة (المعلمين  

  .الملف اإللكتروني وذلك لصالح القياس البعدي

بين متوسطي درجات الطـالب     ) 0.01(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         .2

 التربية العمليـة قبـل وبعـد        على مقياس االتجاه نحو برنامج    ) عينة الدراسة (المعلمين  

  .استخدام الملف اإللكتروني وذلك لصالح القياس البعدي
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  :تعقيب على الدراسات السابقة
 تنوعت أهداف الدراسات السابقة التي تناولت ملفات الطفل اإللكترونية وغير اإللكترونية            

 & Gelfer)كنز دراسة جلفر وبير: فمنها ما تناول اإلطار النظري للملفات الوثائقية مثل

Perkins, 1998) ومنها ما هدف إلى تقـديم  ) 2001( ودراسة نادية بكار ومنيرة البسام

 (Salend, 1999) وسلند (Cohen, 1999) لبناء ملف الطفل مثل دراسة كوهن مرشد

دراسـة كـل مـن جـبس        : ومنها ما كان هدفه وضع معايير لمحتوى ملف الطفل مثل         

(Gibbs, 1998) ومايكلو ،(Micklo, 1999) ومنها ما عرض نتائج بعض التجارب ،

 وهبـرت  (Rooman & Luberto, 1999)دراسة رومان ولبرتو : والمشروعات مثل

(Hebert, 1998) أما ولدن وتوماركن (Weldin & Tumarkin, 1999)   فقـد قامـا 

  .بتحديد استراتيجيات تطبيقات الملفات في المرحلة االبتدائية

ي تناولت الملفات اإللكترونية استخدمتها في تقويم نواتج الـتعلم           إن معظم الدراسات الت    

 وروجرز وولـيم  (Rogers, 1998)دراسات روجرز : لطالب مدارس التعليم العام مثل

(Rogers & Williams, 1999)دراسة كـل مـن   :  أو تدريب الطالب المعلمين مثل

لتي تناولت اسـتخدام  أما الدراسات ا) 2003( وراشد ومحمود (Barrett, 2000)بارت 

ملفات الطفل اإللكترونية فهي محدودة ولم تتعد أنشطة تقوم بها بعض المدارس والمعاهد،            

  .لذا برزت أهمية القيام بهذه الدراسة

 استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في الجمع بين أغراض الملف اإللكتروني             

  : الثالثة وهي

 (Hebret, 1998)ته وهو ما تناولته دراسة هبـرت  تجميع خبرات الطفل وإنجازا .1

الذي اهتم بتشجيع األطفال على جمع أعمالهم خالل فترة زمنية ليتمكنوا من رؤية             

  .دالئل أعمالهم

مساعدة الطفل والمعلمة في اختيار أفضل األعمال لتضمينها الملف وتبرير ذلـك             .2

  .االختيار

 (Camp, 1998) دراسة كامـب  الكشف عن مدى تقدم نمو الطفل وهو ما تناولته .3

الذي من خالل دراسته أتاح الفرصة للمتعلمين  ليقوموا بالتأمل الفكري حيث يقوم             

  .المتعلم بتقويم إنجازاته وكتاباته وكيفية تقدم تعلمه ونموه
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البورتفوليـو  (أما توظيف شكل من أشكال التقنية الحديثة وهو ملف الطفل اإللكترونـي              

تقويم أداء الطفل في نظام الوحدات الدراسية فهو من الدراسـات           في تطوير   ) اإللكتروني

المحدودة التي طبقت لتطوير تقويم أداء الطفل في رياض األطفال خاصة فـي المملكـة               

  .العربية السعودية

  إجراءات الدراسة

  :منهج الدراسة

فـل  لتحقيق أهداف الدراسة، واإلجابة عن أسئلتها التي تتمحور حـول بنـاء ملـف الط              

اإللكتروني، واستخدامه أداة لتقويم أدائه في الوحدات الدراسية؛ استعانت الباحثة بمـنهج تحليـل              

 الذي يهتم بتحليل الوثائق الرسمية المكتوبة التي تصف ظـاهرة  Content Analysisالمحتوى 

سة فـي   لها كميا للوصول إلى استنتاجات أو تعميمات تتعلق بالظاهرة المدرو         يتربوية معينة، وتحل  

؛ وذلك لتحليل محتوى ملفـات األطفـال        )114 ص ،1992عودة ومكاوي،   (ضوء أسس محددة    

اإللكترونية الخاصة بعينة الدراسة تحليالً كميا، ثم التوصل إلى استنتاجات حول استخدامها كـأداة         

لتقويم األطفال في الوحدات الدراسية، وذلك في ضوء معايير قائمة المراجعة المعـدة مـن قبـل         

  .لباحثةا

  :مجتمع الدراسة وعينتها

يتألف مجتمع الدراسة من مجموع عدد األطفال في مستوى التمهيدي المتقدم فـي مدينـة               

طفل، أما عينة الدراسة فقد تم اختيار عينة عمدية مكونة من أطفـال             ) 2165(الرياض وعددهم   

  :لألسباب التاليةطفالً وذلك ) 60(رياض جامعة الملك سعود لتطبيق الدراسة عليهم وعددهم 

أن أطفال رياض أطفال جامعة الملك سعود يتدربون على مهـارات الحاسـب اآللـي                .1

باعتباره ركنًا من األركان التعليمية في رياض األطفال وذلـك يسـاعد علـى تطبيـق                

  .الدراسة التي تعتمد على استخدام الحاسب اآللي

 المتقدم مما يسـاعد     وجود معلمة حاسب آلي في كل فصل من فصول مستوى التمهيدي           .2

  .على بناء ملف الطفل اإللكتروني وعرضه

  .وجود معمل حاسب آلي يمكن االستعانة به في كافة خطوات الدراسة .3
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ملفًا إلكترونيا بواقع ملف لكل طفل؛ وذلك لتحليل محتواها، وبالتالي اإلجابة           ) 60(تم بناء   

في خطوات بنـاء الملـف اإللكترونـي        عن أسئلة الدراسة، وتحقيقًا ألهدافها، كما سيتم توضيحه         

  .واستخدامه

  :خطوات بناء الملف اإللكتروني واستخدامه
وضع اإلطار العام لبناء الملف اإللكتروني حيث بنيت مفرداته وفقًـا للمحـاور اآلتيـة                .1

قائمة المحتويات، والبيانات األولية للطفل، أهـداف الملـف اإللكترونـي واألهـداف             (

ية، عينات من أنشطة نمو الطفل المختلفة وإبداعاتـه، وأسـئلته           السلوكية للوحدة الدراس  

التفكيرية، قوائم الكلمات والقصص والقراءات التي استفاد منها، وسائل التقويم، تقنيـات            

  ").1"انظر ملحق رقم . (الملف

تحكيم اإلطار العام لبناء الملف اإللكتروني من قبل عشرة متخصصين فـي المنـاهج،               .2

ي، ومشرفات تربويات في رياض األطفال، ومعلمات ريـاض أطفـال           والتقويم التربو 

وشمل التحكيم أسئلة المقابالت التي أجريت مع الطفـل ومـع           "). 2"انظر الملحق رقم    (

انظر . (المعلمة أثناء عرض الملف والتي أدرجت نتائجها ضمن عناصر قائمة المراجعة          

  ").3"الملحق رقم 

  .علمتي الحاسب اآلليتصميم الملف اإللكتروني بمساعدة م .3

، وصور من عينات أنشـطتهم يوميـا بمسـاعدة          )عينة الدراسة (إدخال بيانات األطفال     .4

معلمتي الحاسب اآللي ومعلمات الفصول وعددهن ست معلمات وبحضور الطفل عنـد            

إدخال بعض المفردات حيث يتم تصوير عينات أنشـطة الطفـل وإنجازاتـه بواسـطة               

  .ا إلى الجهاز، ثم نقلهالرقميةالكاميرا 

تعرض المعلمة والطفل محتويات الملف اإللكتروني الخاص بـه بشكل دوري بمعـدل             .5

مرتين في األسبوع وذلك لمناقشة الطفل حول تقدمه واختيار أفضل األعمال لتضـمينها             

  .الملف وبيان أسباب االختيار

قبـل  تعرض محتويات الملف في نهاية الوحدة الدراسية في شكل مؤتمر تقويمي مـن               .6

أهداف الملـف   : المعلمة مع اشتراك الطفل وولي األمر ويشمل العرض الجوانب اآلتية         

اإللكتروني، وتقديم عرض تمهيدي مختصر لمحتويات الملف، وتقديم شـرح مفصـل            

لمفردات الملف، وإتاحة الفرصة للطفل بحيث يعبر عن تأمالته الفكرية بجمل وصفية أو             
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  .قًا ألغراضه، كما وردت في أهداف الدراسةسببية، ومراجعة محتويات الملف وف

  :خطوات الدراسة

  :تمت الدراسة وفقًا للخطوات التالية

  .إعداد اإلطار النظري للدراسة بعد جمع المعلومات ودراستها -

 ملفاً إلكترونياً لألطفال أثناء تدريس وحدة العائلة بمرحلة رياض األطفال وفقًـا             60بناء   -

  . التي سبق توضيحهالمعايير بناء الملف وخطواته

، حيـث يوجـه     ")3"انظر ملحق رقـم     (تم إعداد أسئلة المقابلة لكل من الطفل والمعلمة          -

  .ض مفرده مرتبطة به وأدرجت نتائجها في ملف المحور الثالثالسؤال بعد كل عر

إجراء المقابلة لكل من الطفل والمعلمة أثناء بناء الملفات وعند عرضها من قبل الطفـل                -

  .رتين أسبوعيا وفي العرض النهائي للملفوالمعلمة م

  .تحليل محتوى الملفات وذلك بفحص محتواها وفقًا لبنود قائمة المراجعة -

  ").5"انظر ملحق رقم (تم التحليل في ضوء مقاييس التقدير ووصف مستويات األداء  -

  .تقديم التوصيات والدراسات مقترحة في ضوء نتائج الدراسة -

  ):راجعةقائمة الم(أداة الدراسة 
 لتحليل محتوى ملفات األطفال اإللكترونية ثم تحديد        Checklist" قائمة مراجعة "تم إعداد   

إلى أي مدى حقق الملف اإللكتروني أهدافه في تقويم أداء الطفل من خـالل الوحـدة الدراسـية                  

  : وتكونت قائمة المراجعة من أربعة محاور هي

  .ةعبار) 12(تجميع الخبرات واإلنجازات ويتضمن  .1

  .عبارات) 8(الكشف عن نمو الطفل وتقدم تعلمه ويتضمن  .2

  .عبارات) 8(اختيار أفضل األعمال وتبرير االختيار ويتضمن  .3

عبارة ) 17(اعتماد استخدام ملف الطفل اإللكتروني على أسس التقويم التربوي ويتضمن     .4

  ").4"انظر ملحق رقم (
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  :صدق األداة

ددهم عشـرة، سـتة مـنهم مـن أعضـاء           على محكمين وع  " قائمة المراجعة "تم عرض   

وعضوات هيئة التدريس في مجال التقويم التربوي والمناهج وأربعة من المحكمين من العـامالت     

في رياض األطفال؛ وذلك للتأكد من صدق محتوى األداة واعتمدت الباحثة العبارات التي بلغـت               

  :يالتفما فوق وكانت أهم التعد% 80نسبة االتفاق بين المحكمين عليها 

  .إضافة عبارات إلى محور تجميع الخبرات واإلنجازات .1

اعتماد استخدام ملف الطفل اإللكتروني     "إضافة عبارات إلى المحور الرابع للقائمة وهو         .2

  ".على أسس التقويم التربوي

  :ثبات األداء

  : تم حساب ثبات قائمة المراجعة باتباع طريقتين هما

  : إعادة التحليل- 1

حليل ملفات األطفال اإللكترونية مستخدمة قائمة المراجعة وفقًـا لقواعـد           قامت الباحثة بت  

وإجراءات محددة تم االتفاق عليها مع المحللة الثانية، ثم أعادت الباحثة التحليل مسـتخدمة نفـس        

القواعد، واإلجراءات، وذلك للتأكد من ثبات التحليل وقد تم حساب معامل االرتباط بـين نتـائج                

) 1(، ويتضح من الجدول رقـم       (Pearson)رتين باستخدام معامل ارتباط بيرسون      التحليل في الم  

  .معامالت االرتباط بين التحليل وإعادة التحليل، ويمكن القول بأنها معامالت ارتباط موثوق بها

  )1(جدول 

  يوضح معامالت ارتباط محاور قائمة المراجعة باستخدام طريقة إعادة التحليل

  تباطمعامل االر  المحور  م
  0.94  تجميع الخبرات واإلنجازات  1
  0.86  نمو الطفل وتقدم تعلمه  2
  0.82  اختيار أفضل األعمال وتبريره  3
  0.92  اعتماد الملف على أسس التقويم التربوي  4



  م2004    21جامعة اإلمارات العربية املتحدة    السنة التاسعة عشر    العدد / جملـة كلية التربية 
 

 131 

  : االتفاق بين المحللتين- 2

استعانت الباحثة بمحللة خارجية وهي مدربة معلمات أطفال رياض األطفال من منسوبات            

كز تدريب معلمات رياض األطفال بعد تزويدها بقواعد، وإجراءات التحليل المتفق عليها مـع              مر

والجـدول  . Holistiلة هولستي   دالباحثة، ثم تم حساب معامل االتفاق بين المحللتين باستخدام معا         

  .يوضح معامالت االتفاق بين المحللتين، ويمكن القول بأنها معامالت اتفاق موثوق بها) 2(

  )2(ل جدو

  يوضح معامالت االتفاق لمحاور قائمة المراجعة باستخدام طريقة االتفاق بين المحللتين

  معامل االرتباط  المحور  م
  0.92  تجميع الخبرات واإلنجازات  1
  0.82  نمو الطفل وتقدمه  2
  0.80  اختيار أفضل األعمال وتبريره  3
  0.92  اعتماد الملف على أسس التقويم التربوي  4

  

  :ليب اإلحصائيةاألسا

  : لتحليل محتوى ملفات األطفال اإللكترونية تم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية

  .التكرارات والنسب المئوية لحساب تكرار مفردات ملفات األطفال اإللكترونية .1

غـراض ملـف الطفـل      أنحراف المعياري لتحديد مدى تحقـق       المتوسط الحسابي واال   .2

  . في الوحدات الدراسيةاإللكتروني في تقويم أدائه

  . لحساب ثبات أداة الدراسة بطريقة إعادة التحليلPearsonمعامل ارتباط بيرسون  .3

 لحساب معامل االتفاق بين المحللتـين       Holistiمعامل االتفاق باستخدام معادلة هولستي       .4

  .للتحقق من ثبات أداة الدراسة
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  نتائج الدراسة

  : النتائج المتعلقة بالسؤال األول

ما اإلطار العام لبناء ملف الطفل اإللكتروني لتقـويم         (بة عن السؤال األول للدراسة      لإلجا

، تمت مراجعة األدبيات في مجال ملف الطفل        )أدائه في الوحدة الدراسية بمرحلة رياض األطفال؟      

بعامة، والملف اإللكتروني بخاصة، ومراجعة الدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع، ثم تم وضع            

ام لبناء ملف الطفل اإللكتروني من قبل الباحثة، وعرضه على المختصين لتحكيمه كمـا              إطار ع 

وبعد تحكيمه، ومراجعته تحـدد اإلطـار العـام لملـف الطفـل             . سبق توضيحه في اإلجراءات   

  :اإللكتروني في البنود التالية

  .قائمة محتويات ملف الطفل اإللكتروني - 1

  .لوحدة الدراسيةأهداف الملف وأهداف ا: األهداف - 2

  .البيانات األولية للطفل - 3

عينات من أنشطة الطفل التي نفذها من خالل الوحدة الدراسية وتشمل تسـعة أنمـاط مـن                  - 4

  ).1(أنشطة الطفل موضحة في الملحق رقم 

  .قوائم الكلمات التي تعلمها والقصص والقراءات التي سمعها أو قرأها أو قرأت له - 5

  .الملخصات  - 7  .التقارير - 6

  تقنيات الملف   - 9  .وسائل التقويم - 8

  ).1(انظر تفاصيل اإلطار العام لبناء ملف الطفل اإللكتروني في ملحق رقم 

  : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

إلى أي مدى حقق ملف الطفل اإللكترونـي تجميـع خبـرات            (لإلجابة عن السؤال الثاني     

تم تحليل الملفات اإللكترونية لألطفال عينـة       ) ذ الوحدة الدراسية؟  الطفل وإنجازاته خالل فترة تنفي    

الدراسة ثم تم حساب تكرارات مفردات الملفات ونسبتها المئوية والمتوسط الحسابي واالنحـراف             

  ).3(كما يتضح من الجدول . المعياري لها
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  يوضح تكرارات مفردات الملفات اإللكترونية) 3(جدول 

  اتها الحسابية وانحرافها المعياري في محور تجميع خبرات الطفل وإنجازاتهونسبتها المئوية ومتوسط

  درجــة التحقــق

  ضعيفة  متوسطة  آبيرة  كبيرة جًدا
صغيرة 

سل  جًدا
سل
ت

  

א 

ي   %  ت  %  ت  %  ت  % ت  %  ت
ساب
لح
ط ا
وس
مت
ال

*  

ي
ار
معي
 ال
ف
را
نح
اال

  

  :يتضمن ملف الطفل اإللكتروني

  0.38  4.17  -  -  -  -  -  -  83.3  50  16.7  10   النمو الحركيعينات من أنشطة  1

  00  4  -  -  -  -  -  -  100  60  -  -  عينات من أنشطة النمو الحسي  2

  00  4  -  -  -  -  -  -  100  60  -  -  عينات من أنشطة النمو العقلي  3

4  
عينــات مــن أنشــطة النمــو 

  االجتماعي
-  -  59  98.3  1  1.7  -  -  -  -  3.98  0.13  

5  
 الطفـل  عينـات مـن أنشـطة   

  اإلبداعية
-  -  32  53.3  3  46.7  -  -  -  -  3.53  0.50  

  00  4  -  -  -  -  -  -  100  60  -  -  األسئلة التفكيرية للطفل  6

7  
قوائم الكلمات التي اسـتخدمها     

  الطفل في الوحدة الدراسية
20  3.33  40  66.7  -  -  -  -  -  -  4.33  0.48  

8  
قائمة القصص التي سـمعها أو      

  حكاها أو قرأت له 
12  20  48  80  -  -  -  -  -  -  4.20  0.40  

9  
قائمة القراءات التي قرأهـا أو      

  قرأت له
2  3,3  14  23.3  40  66.7  4  6.7  -  -  3.23  0.62  

10  
ملخصات المناقشات والحوارات   

  بين المعلمة واألطفال
-  -  16  26.7  40  66.7  4  6.7  -  -  3.20  0.55  

ملخصات المقابالت بين المعلمة      11

  وأولياء األمور

-  -  16  26.7  40  66.7  4  6.7  -  -  3.20  0.55  

التقارير الخاصة بنمو الطفـل        12

  وتقدم تعلمه

-  -  59  98.3  1  1.7  -  -  -  -  3.98  0.13  

  0.21  3.82  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  المتوسـط العـام

.             درجـة كبيـرة   ) 3.99 - 3(    .   درجة متوسطة )  2.99 - 2.   (درجة ضعيفة )  1.99 - 1(  .درجة ضعيفة جدا) 0.99 - 0 (

  .درجة كبيرة جدا)  5 - 4(



  م2004    21جامعة اإلمارات العربية املتحدة    السنة التاسعة عشر    العدد / جملـة كلية التربية 
 

 134 

تراوحـت  ) 12،  8،  7،  6،  5،  4،  3،  2،  1(أن العبارات رقـم     ) 3(يتضح من الجدول    

عند درجة تحقق كبيرة وبمتوسط حسابي يتـراوح بـين          %) 100و  % 53.3(نسبتها المئوية بين    

ينات من أنشطة نموه الحركـي      وهذا يعني أن ملف الطفل اإللكتروني تضمن ع       ) 4.33 و   3.53(

أثناء تنفيذ الوحدة الدراسية، وعينات من أنشطة نموه الحسـي والعقلـي، وعينـات مـن نمـوه                  

االجتماعي، وعينات من أنشطته اإلبداعية، وأسئلته التفكيرية، وقوائم الكلمات التـي اسـتخدمها             

  .بنموه وتقدم تعلمه، والتقارير الخاصة  التي سمعها أو حكاها أو قرأت لهالطفل، والقصص

عند درجـة تحقـق     %) 66.7(فقد بلغت نسبتها المئوية     ) 11،  10،  9(أما العبارات رقم    

وهذا يعني أن ملف الطفل اإللكترونـي       ) 3.23 - 3.20(متوسطة وبمتوسط حسابي يتراوح بين      

 تضمن قوائم القراءات التي قرأت له، وملخصات المناقشات والحوارات بين المعلمـة واألطفـال             

  . وملخصات المقابالت بين المعلمة وأولياء األمور

ومما سبق يمكن التوصل إلى أن ملف الطفل اإللكتروني حقق غـرض تجميـع خبـرات            

وانحـراف معيـاري وقـدره    ) 3.82(الطفل وإنجازاته بدرجة كبيرة وبمتوسط حسابي عام قدره   

)0.21.(  

  : النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

إلى أي مدى ساعد ملف الطفل اإللكتروني كل مـن الطفـل            (الثالث  لإلجابة عن السؤال    

والمعلمة على اختيار أفضل أعمال الطفل في الوحدة الدراسية لتضمينها في الملف مـع تبريـر                

ثم تم حساب تكرارات مفـردات      ) عينة الدراسة (تم تحليل الملفات اإللكترونية لألطفال      ) االختيار؟

كمـا يتضـح مـن      . لمعيـاري لهـا   متوسط الحسابي واالنحـراف ا    الملفات ونسبتها المئوية وال   

  .)4(دولـالج
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  يوضح تكرارات مفردات الملفات اإللكترونية )4(جدول 

  ونسبتها المئوية ومتوسطاتها الحسابية وانحرافها المعياري في محور اختيار أفضل األعمال

  درجــة التحقــق

صغيرة   ضعيفة  متوسطة  كبيرة  كبيرة جًدا

سل  جًدا
سل
ت

  

  العبــــارة

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

ي 
ساب
لح
ط ا
وس
مت
ال

  

ف
را
نح
اال

ي
ار
معي
 ال

  

1  
يحدد الطفل أفضل أعمالـه     

  في المجال الحركي

-  -  60  100  -  -  -  -  -  -  4  00  

2  
يختار الطفل أفضل أعماله    

  في أنشطة الحاسوب

5  8.3  55  91.7  -  -  -  -  -  -  4.08  0.28  

3  
له يختار الطفل أفضل أعما   

  الفنية 

5  8.3  55  91.7  -  -  -  -  -  -  4.08  0.28  

4  
يحدد الطفل أفضل أعمالـه     

  الكتابية 

-  -  60  100  -  -  -  -  -  -  4  00  

5  
يختار الطفل أفضل أعماله    

  في مهارات الغد

-  -  60  100  -  -  -  -  -  -  4  00  

6  

تختار المعلمة أفضل أعمال    

ــدة   ــالل الوح ــل خ الطف

  الدراسية 

-  -  60  100  -  -  -  -  -  -  4  00  

7  
يفسر الطفل سبب اختيـاره     

  أفضل األعمال

-  -  45  75  15  25  -  -  -  -  3.75  0.44  

8  
تفسر المعلمة سبب اختيار    

  أفضل أعمال الطفل

-  -  45  75  15  25  -  -  -  -  3.75  0.44  

  0.14  3.96  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  المتوسـط العـام

%) 100و  % 75(ا المئوية بين    أن جميع العبارات تراوحت نسبته    ) 4(يتضح من الجدول    

وهذا يعني أنه من خـالل      ) 4.08 و   3.75(عند درجة تحقق كبيرة وبمتوسط حسابي يتراوح بين         
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استخدام ملف الطفل اإللكتروني استطاع الطفل أن يختار أفضل أعماله لتضمينها الملف ويشـمل              

كما . طة الحاسوب وأعماله  ذلك أعماله في المجال الحركي وأعماله الكتابية ومهارات العدد، وأنش         

كما استطاع كل من الطفل     . أن المعلمة استطاعت أن تختار أفضل أعمال الطفل لتضمينها الملف         

  .والمعلمة أن يبررا اختيار أفضل أعمال الطفل

ومما سبق يمكن التوصل إلى أن ملف الطفل اإللكتروني يحقق بدرجـة كبيـرة غـرض                

) 3.96( مع تبرير االختيار بمتوسط حسابي عام وقـدره          .اختيار أفضل األعمال لتضمينها الملف    

  ).0.14(وانحراف معياري وقدره 

  : النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع

إلى أي مدى كشف ملف الطفل اإللكتروني عن تطور نمـوه           (لإلجابة عن السؤال الرابع     

ثم ) عينة الدراسة (طفال  تم تحليل الملفات اإللكترونية لأل    ) وتقدم تعلمه من خالل الوحدة الدراسية؟     

تم حساب تكرارات مفردات الملفات ونسبتها المئوية والمتوسطات الحسابي واالنحرافات المعيارية       

  ).5(لها كما يتضح من الجدول 

  يوضح تكرارات مفردات الملفات اإللكترونية ) 5(جدول 

  ر نمو الطفل وتقدم تعلمهونسبتها المئوية ومتوسطاتها الحسابية وانحرافها المعياري في محور تطو
  

א 

  ضعيفة  متوسطة  كبيرة  كبيرة جًدا
صغيرة 

  جًدا
سل
سل
ت

  
  العبــــارة

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

بي
سا
لح
ط ا
وس
مت
ال

ي  
ار
معي
 ال
ف
را
نح
اال

  

يكشف ملف الطفل اإللكترونـي       1

  عن تقدمه في المهارات الحركية

9  15  01  85  -  -  -  -  -  -  4.15  0.36  

يعرض الملف تقدم الطفـل فـي         2

  المهارات الحسية

1  1.7  59  98.3  -  -  -  -  -  -  4.02  013  

يكشف الملف عن تقدم الطفل في        3

  األلعاب الرياضية

-  -  60  100  -  -  -  -  -  -  4  00  
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يعرض الملف تقدم الطفـل فـي         4

  نواتج التعلم العقلي

4  6.7  56  93.3  -  -  -  -  -  -  4.07  0.25  

قدم الطفل في   يكشف الملف عن ت     5

  مهارات الحاسوب 

13  21.7  47  78.3  -  -  -  -  -  -  4.22  0.42  

يعرض الملف تقدم الطفـل فـي         6

  نواتج التعلم االجتماعي

5  8.3  55  91.7  -  -  -  -  -  -  4.08  0.28  

يكشف الملف عن إبداعات الطفل       7

  من خالل أنشطة الوحدة

-  -  60  100  -  -  -  -  -  -  4  00  

ه التفكيرية  يكشف الملف عن أسئلت     8

  حول مفاهيم الوحدة 

-  -  60  100  -  -  -  -  -  -  4  00  

  0.12  4.07  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  المتوسـط العـام

  

%) 100و  % 85(أن جميع العبارات تراوحت نسبتها المئوية بين        ) 5(يتضح من الجدول    

لطفـل  وهذا يعنـي أن ملـف ا    ) 4.22،  4(عند درجة تحقق كبيرة وبمتوسط حسابي يتراوح بين         

اإللكتروني بكشف عن نمو الطفل وتقدم تعلمه في المهارات الحركية، وفي المهـارات الحسـية،               

وفي نواتج التعلم العقلي، وفي مهارات الحاسوب، وفي نواتج التعلم االجتماعي، كما يكشف الملف              

  .حدةعن تقدم الطفل في األلعاب الرياضية، وعن إبداعاته وأسئلته التفكيرية حول مفاهيم الو

ومما سبق يمكن التوصل إلى أن ملف الطفل اإللكتروني يكشف عن نمو الطفـل، وتقـدم                

وانحـراف  ) 4.07(تعلمه من خالل الوحدة الدراسية بدرجة كبيرة وبمتوسط حسابي عام قـدره             

  ).0.12(معياري قدره 

  : النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس

 استخدام ملف الطفل اإللكتروني علـى       إلى أي مدى اعتمد   ( لإلجابة عن السؤال الخامس     

تم تحليل ملفات األطفال اإللكتروني عينة الدراســة ثـم تـم حسـاب              ) أسس التقويم التربوي؟  

تكرارات مفردات الملفات ونسبتها المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعيـاري لهـا كمـا              

  ).6(يتضح من الجدول 



  م2004    21جامعة اإلمارات العربية املتحدة    السنة التاسعة عشر    العدد / جملـة كلية التربية 
 

 138 

إللكترونية ونسبتها المئوية ومتوسطاتها الحسابية يوضح تكرارات مفردات الملفات ا )6(جدول 

  وانحرافها المعياري في محور اعتماد استخدام ملف الطفل اإللكترونية على أسس التقويم التربوي

   

א 
صغيرة   ضعيفة  متوسطة  كبيرة  آبيرة جًدا

سل  جًدا
سل
ت

  

  العبــــارة

ي   %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
ساب
لح
ط ا
وس
مت
ال

  

ي
ار
معي
 ال
ف
را
نح
اال

  

يرتبط ملف الطفل اإللكترونـي       1

  باألهداف السلوكية للوحدة

10  16.7  50  83.3  -  -  -  -  -  -  4.17  0.38  

يشمل الملف تقويم جوانب النمو       2

  )الخ... الحركي، الحسي (

11  18.3  49  81.7  -  -  -  -  -  -  4.18  0.39  

يتضمن الملف إبداعات الطفـل       3

  أثناء تنفيذ الوحدة

1  1.71  59  98.3  -  -  -  -    -  4.02  0.13  

يتضمن الملف تقـويم أسـئلته        4

التفكيريــة المرتبطــة بأنشــطة 

  الوحدة

-  -  60  100  -  -  -  -  -  -  4  00  

يتم تقويم أداء الطفل بعـد كـل          5

  نشاط من أنشطة الوحدة

4  6.7  56  93.3  -  -  -  -  -  -  4.07  0.25  

يتم تقويم أداء الطفل في نهايـة         6

  راسيةالوحدة الد

4  6.7  56  93.3  -  -  -  -  -  -  4.07  0.25  

يعرض الطفل أعمالـه بجمـل        7

  وصفية

-  -  31  51.7  29  48.3  -  -  -  -  3.52  0.50  

يعلل الطفـل تضـمين الملـف         8

  أعماله بجمل سببية

-  -  58  96.7  2  3,3  -  -  -  -  3.97  0.18  

تصف المعلمة أعمـال الطفـل        9

  بجمل وصفية

-  -  60  100  -  -  -  -  -  -  4  00  

تعلل المعلمة تضـمين الملـف        10

  أعمال الطفل بجمل سببية

-  -  60  100  -  -  -  -  -  -  4  00  
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يتعاون كل من المعلم والطفـل        11

وولي األمر وزمالئه في تقـويم      

  أدائه

-  -  60  100  -  -  -  -  -  -  4  00  

يتضمن الملف تقارير المعلمـة       12

  عن تقدم أداء الطفل

-  -  60  100  -  -  -  -  -  -  4  00  

يتضمن الملف بطاقة تقويم أداء       13

الطفل فـي ضـوء األهـداف       

  السلوكية للوحدة الدراسية

-  -  60  100  -  -  -  -  -  -  4  00  

يتقدم الملف ملخصاً للمؤتمرات      14

  التقويمية 

-  -  31  51.7  29  48.3  -  -  -  -  3.52  0.50  

يتضمن الملف التقـويم الـذاتي        15

التأملي بجمل وصفية ألفضـل     

  األعمال

-  -  49  81.7  11  18.3  -  -  -  -  3.82  0.39  

يتضمن الملف التقـويم الـذاتي        16

التأملي بجمل سـببية ألفضـل      

  األعمال

-  -  50  83.3  10  16.7  -  -  -  -  3.83  0.38  

يحتوي الملـف علـى اختيـار         17

  المعلمة ألفضل األعمال

-  -  60  100  -  -  -  -  -  -  4  00  

  0.11  3.95  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  المتوسـط العـام
   

و % 51.7(أن جميع العبارات تراوحت نسبتها المئوية بـين         ) 6(يتضح من الجدول رقم     

وهـذا يعنـي أن     ) 4.18 و   3.52(عند درجة تحقق كبيره ومتوسط حسابي يتراوح بين         %) 100

استخدام ملف الطفل اإللكتروني يعتمد على أسس التقويم التربوي كما يتضح من عبـارات هـذا                

الملف باألهداف السلوكية للوحدة،كما شمل جوانب نمـو الطفـل وإبداعاتـه            المحور حيث ارتبط    

وأسئلته التفكيرية، واستمر التقويم بعد كل نشاط وفي نهاية الوحدة، كما اشترك كل مـن الطفـل                 

: والمعلمة وولي األمر في تقويم أداء الطفل، واستخدمت وسائل مختلفة لتقويم أداء الطفـل مثـل               

قة تقويم الوحدة، والتقويم الذاتي، والمؤتمرات التقويمية التي يشترك فيها كـل            تقارير المعلم، وبطا  

بـانحراف معيـاري    ) 3.95(من المعلمة والطفل وولي أمره حيث بلغ المتوسط الحسابي العـام            

)0.11.(  
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  يوضح المتوسطات الحسابية العامة لمحاور قائمة المراجعة وانحرافاتها المعيارية

  محورال  التسلسل
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الترتيب

  4  0.21  3.82  تجميع خبرات الطفل وانجازاته  1
  2  0.14  3.96  اختيار أفضل األعمال   2
  1  0.12  4.07  نمو الطفل وتقدم تعلمه  3
  3  0.11  3.95  اعتماد الملف على أسس التقويم التربوي  4

ابية لمحاور قائمة المراجعة تراوحت بين      أن المتوسطات الحس  ) 7(يتضح من الجدول رقم     

وجميعها تحققت بدرجة كبيرة وأن تحقيق ملف الطفل اإللكتروني الكشف عـن            ) 4.07 و   3.82(

تم تاله اختيار أفضل األعمـال      ) 4.07(تطور نمو الطفل وتقدم تعلمه حصل على الترتيب األول          

 ثم تجميع خبرات الطفل وإنجازاتـه       ،)3.95(، ثم اعتماد الملف على أسس التقويم السليم         )3,96(

  .يوضح المتوسطات الحسابية لمحاور قائمة المراجعة) 1(والشكل رقم ) 3.82(
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 يوضح املتوسطات احلسابية لقائمة املراجعـة)1(الشكل رقم
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) 3.82(أن المحاور األربعة حققت بمتوسطات مرتفعه ال تقل عـن        ) 1(يتضح من الشكل    

الملف اإللكترونـي   ، وكان أعلى متوسط لنمو الطفل وتقدم تعلمه وهذا يؤكد فاعلية            )5(من أصل   

في تتبع نمو الطفل وتعلمه، وتاله المتوسط الخاص باعتماد الملف على أسس التقويم السليم؛ وهذا               

يؤكد أن الملف اإللكتروني أداة تقويم أصيلة تقوم على أسس علمية، ثم المتوسط الخاص بتجمـع                

ول عليه باستخدام الملف    خبرات الطفل وإنجازاته، وهذا يعني أن شمولية البيانات التي يتم الحص          

اإللكتروني، وأخيرا متوسط اختيار أفضل األعمال، وهذا يعني فاعلية الملف اإللكتروني في إتاحة             

  .الفرصة للطفل للمشاركة في التقويم واتخاذ القرارات

  مناقشة النتائج

أظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال األول أن ملف الطفل اإللكتروني تضمن مفردات وزعت            

على بنود تتفق مع البنود العامة لملفات األطفال مثل قائمة المحتويات، والبيانات األولية للطفـل،               

 ,Gibbs(دراسة كل مـن جـبس   : وعينات من أعماله والتي وردت في الدراسات السابقة مثل

إال أن الدراسة الحالية أبرزت المفردات الخاصة بعينات أنشـطة          ) 2003(وأمل العيسى   ) 1998

أنشطة الفك، والتركيب، وتمييز األصوات، ومهارات الحاسب       : فال في الوحدة الدراسية مثل    األط

 Digetalالكـاميرا الـديجتل   :واختلفت كذلك في التقنيات مثل. اآللي، ومهارات اللغة اإلنجليزية

Camera    والقرص الممغنط )CD(   بطاقة تقويم الوحدة، وتقـارير ركـن       : ، ووسائل التقويم مثل

  . آللي، وغيرهاالحاسب ا

أما النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والتي ترتبط بكون ملف الطفل اإللكتروني أداة تجميعية             

بدرجة كبيـرة تتـراوح    ) 12(مفردات من أصل    ) 9(لخبرات الطفل وإنجازاته فقد تضمن الملف       

الذي ) Hebert, 1998(، وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة هبرت )100 و53.3(نسبة تكرارها 

قدم مشروعاً دام عشر سنوات لجميع أعمال التالميذ خالل فترة زمنية ليتمكنوا من رؤية نتـائج                

، وهي قائمة   )12(مفردات من أصل    ) 3(أما المفردات التي تم تجميعها بدرجة متوسطة        . أعمالهم

لخصـات  القراءات التي قرأها أو قُرأت له، وملخصات المناقشات بين المعلمـة واألطفـال، وم             

إن تجميـع قائمـة     : المقابالت بين المعلمات وأولياء األمور، فيمكن تفسيرها على النحو اآلتـي          

القراءات بدرجة متوسطة ترجع إلى أن طفل رياض األطفال لم يتمكن بعد من القراءة وبالتالي ال                

قـابالت  أما تجميع ملخصـات المناقشـات والم      . يقرأ إال الكتب المصورة أو ما تقرأه له المعلمة        
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بدرجة متوسطة فيمكن إرجاعه إلى أن معلمة رياض األطفال في نظام الوحدات الدراسية تستخدم              

األلعاب ، ركن الحاسب اآللي  ، عددا من التقارير يغنيها عن الملخصات مثل تقارير األركان العامة         

ة مـع أوليـاء   وتقرير المؤتمرات التقويمية المشـترك    ، تقرير مهارات اللغة اإلنجليزية   ، الرياضية

  .األمور

استطاع الطفل من خالل استخدام الملف اإللكتروني أن يختار أفضل أعمـال لتضـمينها              

 55الملف بدرجة كبيرة حيث كان عدد األطفال القادرين على اختيار أفضل أعمالهم يتراوح بين               

  طفل، وقد يرجـع    45 طفل، ويقل عددهم في تفسير سبب االختيار إلى          60 طفل من أصل     60و

ذلك لصعوبة التعبير اللغوي عن رأيه لدى بعض األطفال تارة، ولما يتصف به الطفل من ذاتيـة                 

في دراسته التي هدفت إلى ) Potter, 1999(تارة أخرى، وهذه من المشكالت التي واجهها بوتر 

  . تحديد المشكالت التي تواجه األطفال عند بناء ملفاتهم الوثائقية

من أغراض التقويم األصيل وهو التعرف على مدى نمـو  كشفت الدراسة عن غرض هام   

الطفل وتقدم تعلمه كما ظهر من النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع للدراسة حيث تحقق هذا الغـرض          

بدرجة كبيرة من خالل استخدام ملف الطفل اإللكتروني وهذا يؤكد أهمية استخدامه أداة تقويميـة               

 & Weldin(هذه النتيجة مع نتائج دراسة والدن وتوماركن بنائية تطويرية ألداء الطفل، وتتفق 

Twmarkin, 1999 (  التي أكدت على كون الملف الوثائقي أداة بنائية تطويرية لكل من التقـويم

  . والتدريس

تجميع خبرات الطفل وإنجازاته، واختيـار      : وفي ضوء نتائج الدراسة في المحاور الثالثة      

فه وتبرير ذلك االختيار، والكشف عن تطور نمو الطفل وتقدم          أفضل أعمال الطفل التي ضمنها مل     

تعلمه، تصل الباحثة إلى أن ملف الطفل اإللكتروني أداة فعالة لتقويم أداء طفل رياض األطفال في                

  .الوحدات الدراسية

ومن نتائج المحور الرابع يمكن القول بأن ملف الطفل اإللكتروني اعتمد على أسس التقويم              

ء كان ذلك في أغراضه أو عناصره أو خطواته ويمكن تفسير ذلـك علـى النحـو                 التربوي سوا 

  :التالي

ارتبط ملف الطفل اإللكتروني باألهداف السلوكية للوحـدة مـن          : االرتباط باألهداف   - 1

  .من جهة أخرى) البورتفوليو(جهة وجمع بين أغراض الملف الوثائقي 
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  .  المختلفة وإبداعاته وأسئلته التفكيريةشمل الملف تقويم جوانب نمو الطفل: الشمول  - 2

تم تقويم أداء الطفل من خالل الملف بعد كل نشاط وفي نهايـة الوحـدة     : االستمرار  - 3

  .الدراسية

  .اشترك الطفل والمعلمة وولي األمر في تقويم أداء الطفل: التعاون  - 4

ـ      : تنوع وسائل التقويم    - 5 ويم، والمـؤتمرات   تضمن الملف تقارير المعلمة، وبطاقة التق

  .التقويمية، والتقويم الذاتي

  :أما أهم ما أضافته الدراسة الحالية فيمكن تلخيصه في اآلتي

استحداث استخدام ملف طفل إلكتروني في منهج الوحدات الدراسية المطبق في المملكة             .1

  .العربية السعودية

تقـويم أداء   يعد بناء ملف طفل إلكتروني في مرحلة رياض األطفال واستخدامه فـي              .2

الطفل من بوادر استخدام التعلم اإللكتروني في مرحلة رياض األطفال فـي المملكـة              

  .العربية السعودية

تجميع خبرات الطفـل وإنجازاتـه،   : الجمع بين أغراض ملف الطفل اإللكتروني وهي     .3

واختيار أفضل أعمال الطفل وتبرير ذلك االختيار، والكشف عن مدى تقـدم الطفـل              

  .ونموه

  .ر أدوات تقويم الطفل في مرحلة رياض األطفالتطوي .4

  التوصيات والدراسات المقترحة

  : التوصيات)أوالً

  :في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يلي

تبني التقويم باستخدام ملفات األطفال اإللكترونية من قبل اإلدارة العامة للتقويم والقيـاس              

والتعليم في المملكة العربية السعودية وذلـك       بمركز التطوير التربوي في وزارة التربية       

  .باستحداث وحدة التقويم باستخدام الملفات اإللكترونية
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تطبيق التقويم باستخدام ملفات األطفال اإللكترونية في رياض األطفال في المملكة العربية             

  .السعودية

  .لتعليم العامالطالبات اإللكترونية في مدارس ا/ تطبيق التقويم باستخدام ملفات الطالب 

الطالبـات  /إقامة ندوة تعليمية لتعريف العاملين في الميدان التربـوي بملفـات الطـالب             

اإللكترونية وفوائدها وكيفية بنائها واستخدامها والمشكالت التي تواجه التربويـون فـي            

  .بنائها واستخدامها

  .دامهاتدريب معلمات رياض األطفال على بناء ملفات األطفال اإللكترونية واستخ 

تدريب معلمات مدارس التعليم العام على بناء ملفات الطالبات اإللكترونية واستراتيجيات            

  .استخدامها

تعميم استخدام ركن الحاسب اآللي في رياض األطفال في المملكـة العربيـة السـعودية               

  .باعتباره ركناً من األركان التعليمية في رياض األطفال

  : الدراسات المقترحة)اًثاني

  :ي ضوء نتائج الدراسة تم اقتراح الدراسات اآلتيةف

بناء ملف الطفل اإللكتروني في مرحلة رياض األطفال من قبل فريق عمل مكـون مـن                 

العامالت في اإلدارة العامة للتقويم والقياس ومعلمات من رياض األطفال ومتخصصـات            

  .في رياض األطفال من الجامعات وقياس أثره على التقويم

الطالبة اإللكترونية في مراحل التعليم العام من قبل فريق عمـل مـن             / الطالببناء ملف    

العامالت في اإلدارة العامة للتقويم ومعلمات المراحل الدراسية العامة ومتخصصين مـن            

  .الجامعات وقياس أثره على التقويم

رات التقويم  أثر برنامج تدريبي مقترح قائم على التقويم بالملفات اإللكترونية في تنمية مها            

  .لدى معلمات رياض األطفال

  .اثر استخدام ملفات األطفال اإللكترونية في التقويم الذاتي للطفل 

  .قياس اتجاهات معلمات رياض األطفال نحو التقويم باستخدام ملفات األطفال اإللكترونية 
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