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فاعلية أساليب التقييم فى تحقيق نواتج التعلم المستهدفة فى ضوء اختبار الكفاءة
لطالبات االقتصاد المنزلي
نانسي عبد المعبود عبد الحميد الصاوي

كلية التربية النوعية– جامعة طنطا– قسم االقتصاد المنزلى
تاريخ القبول1026/8/19:

تاريخ التسليم1026/8/9 :

الملخص
يهدد

ذد ا الب ددى الدى ودددت م دددا

لتتيدديم ندواتا الددتعلم لطالبدا

االقتصداد المنزلد بدالتعليم النددوع لل صدوا علددى دريا علددى درجدة عاليددة

تمكندة مدا النهدوا بالمسدتوق االقتصدادج واالجتمدداع والتعليمد والصد
ل ريجا
ريجا

االقتصاد المنزلى ودراسة العالقا

للةدرد واالسدرح عدا طريددت ت ديدد مسدتوق ت تدت ندواتا الدتعلم المسددتهد

بيا اساليب التتوم الم تلةة الالزمة لتياس نواتا التعلم ،وتمثلد

االقتصاد المنزلى– كلية التربية– جامعة ائدا ،واعتمدد

عيندة الد ارسدة دى ( )351طالبدة مدا

الد ارسدة علدى المدنها الوصدةى الت ليلد  ،واأدتمل

الكةاءح ،واستمارح استطالع رق وا اعلية ساليب التتييم الم تلةة .وكاا ما اذم النتائا التدى توصدل

اليهدا الد ارسدة ت ديدد مسدتوق ت تدت ندواتا

التعلم المستهد ة ومتارنتها بنواتا التعلم الم تتة لبرنداما االقتصداد المنزلدى باسدت دام ا تبدار الكةداءح ،ووجدود عالقدا
دار النهائي ددة– الواجبددا
سدداليب التتي دديم المباأ درح وبعد ددها الددبعا وذى(اال تب ددا ار النص ددةية– اال تبد ا

دوا

الد ارسدة علدى ا تبدار

ا

دالال

ا صدائية بديا

المنزلي ددة– العددروا التعليمي ددة -المأ دداريت

الدوريددة– ت صدديا المعدددا التراكمددى– ا تبددار الكةدداءح– النتددد المباأددر– المناقأددة الةعالددة) ماعدددا سددلوب كتابددة التتدداريرلم يتد د وجددود ددروت ا
داللدة ا صدائية لةاعليتد ددما سدداليب التتيديم المباأدرح ،ووجدود عالقددا

ا

داللدة ا صدائية بدديا سداليب التتيدديم يدر المباأدرح وبعددها الددبعا

وذددى(تتييم الط ددالب– تتيدديم المعل ددم –التغ يددة الراجع ددة -المال ظددة الص ددةية م ددا قبددا ال ددزمالء– المراجعددة الدا لي ددة– المراجعددة ال ارجي ددة– االرأ دداد
االكاديمى– متابعة ال دريجيا– المجتمدت الم لدى– الدتعلم التعداونى– التتدويم الد اتى) .وتوصدا الب دى ايددا الدى وجدود عالقدة ا

داللدة ا صدائية

بيا ساليب التتييم المباأرح و ساليب التتييم ير المباأرح وبعدها البعا.

كلمات دليلية :أساليب التقييم – نواتج التعلم -اختبار الكفاءة -جودة التعليم النوعى (االقتصاد المنزلى).

المقدمة

از عملية اصالح التعليم علدى االذتمدام الكبيدر د
جميت ان اء العالم ،وكاا للجودح الأاملة كبر نصيب ما
االذتمد ددام الد ددى ال د ددد ال د د ج جعد ددا البد ددا ثيا يسد ددموا ذ د د ا

العصد ددر بعصد ددر الجد ددودح تد ددى ص د دب المجتمد ددت العد ددالم
ينظددر الددى الجددودح الأدداملة واالصددالح الترب دوج باعتبارذمددا
وجهدداا لعملددة وا دددح )2( .ويهددد
إ داى نتلة نوعية

م رجا

عص ددر تةج ددر المعلوم ددا

التعلدديم الجددامع ال ددى

التعليم لت ديى الدولة د

وث ددورح العل ددم والكنولوجي ددا وكد د ل

يع ددد التاع دددح لمم ددا الت ددوم وعليد د د د ا وظ ددائ

التعل دديم

الجددامع قددد طددور لتصددب

د إطددار المنا سددة العالميددة

متنا مد د د د د ددة مد د د د د ددت ت د د د د د ددديا

العصد د د د د ددر ور ق المسد د د د د ددتتبا

(.)33

المشكلة البحثية

تتد مأكلة الب ى ما الا:

ا تت د ددار بد د دراما االقتص د دداد المنرل د ددى س د دداليب تتييمي د د د

تود مدق ت تت نواتا التعلم المستهد ما ذ ه البراما
كا د ددد اذد ددم معد ددايير الجد ددودح د د العمليد ددة التعليميد ددة يد ددى
اقتصر اساليب التتييم على نتائا اال تبدا ار
سواء كان

الت صديلية

ا تبا ار أةهية نصةية وا تبا ار نهائية
تساؤالت البحث

 -ما ذو واقت قسم االقتصاد المنزل ؟

 مد ددا ذ د د معد ددايير جد ددودح االقتصد دداد المنزل د د لالعتمد ددادالبرامج ؟
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 ما ذو دور ا تبدار الكةداءح كأسدلوب تتيديم أداما لكا دةنواتا التعلم المستهد لبرناما االقتصاد المنزلى؟

 ما مدق اعلية سداليب التتيديم المباأدر و يدر المباأدرددى ت تيددت ن دواتا الددتعلم المسددتهد لبرندداما االقتصدداد
المنزلى؟
التركيزعلددى سدداليب التتيدديم كأ ددد الممارسددا

التربويددة

العملية التعليميدة ،وتتدديم اطدار إرأدادج لالسترأداد بد

للنه ددوا بالممارس ددا

التربوي ددة والتعليمي ددة د ددما مع ددايير

االقتصاد المنزل .

ودددت م ددددا

ادوات الدراسة

أهداف البحث

لتتيدديم ندواتا الددتعلم لطالبددا

االقتصدداد

الم تلةة لل صوا على ريا على درجة عالية تمكنة ما
النهد ددوا بالمسد ددتوق االقتصد ددادج واالجتمد دداع والتعليم د د
للةرد واالسرح.

 –3تت تددت ند دواتا الددتعلم المس ددتهد ل ريجددا
 –2توجد عالقة ا

االقتص دداد

عالية.
داللة ا صائية بديا اسداليب التتيديم
داللة ا صائية بيا اساليب التتيديم

ير المباأرح وبعدها البعا.
 –4توجد روت ا

دالل ا صدائية بديا اسداليب التتيديم

المباأرح و ير مباأرح لتياس نواتا التعلم.
منهج الدراسة

 -إعد ددداد اسد ددتمارح اسد ددتطالع راج لتيد دداس اسد دداليب تتيد دديم

االقتصاد المنزلى:

مصطلحات الدراسة

عر ت كوثر كوجد بأند علدم يهدد

الدى دمدة ا سدرح

والمجتمددت ويركددز اذتمام د علددى ا دراد ومدددق تددأثيرذم ددى
ال ي د د دداه ا سد د د درية ،ث د د ددم االذتم د د ددام با سد د د درح ك لي د د ددة ول د د ددى

اإلذتمام بال ياح ا سرية يت تت تتدم ور اء المجتمت)3( .
ويعد ددر االقتصد دداد المنزلد ددى اجرائيد ددا بأن د د (مجموعد ددة مد ددا
المجدداال
والمعلوم ددا

المترابطددة والمتدا لددة وتتدددم المعددار والمهددا ار
الالزم ددة للطال ددب والت ددى تتص ددا ب ي دداح االسد درح

وتسهم ى النهوا بالمجتمت الم لى).

الجودة الشاملة:

ال صوا علدى مندتا جيدد مدا دالا ت سديا مدد ال

العملية التعليميدة بوجد عدام بمدا تتددمن مدا طالدب وادارح
م سسد ددية ومبد ددانى وم ار د ددت ومند دداس عد ددام دا د ددا الم سسد ددة،

يعتمد الب ى على المنها الوصة الت ليل .

حدود الدراسة
المكانية :كلية التربية قسم االقتصاد المنزل جامعدة ائدا
(المملكة العربية السعودية)

الزمانية :العام الدراس 2135 -2134
البشرررررررررية :ريج د د ددا

2135

أ د ددأن اا ير د ددت مس د ددتوق ال ي د دداح ا سد د درية ،وع د ددا طري د ددت

المباأرح وبعدها البعا.

 -1توجد عالقة ا

 -إعداد ا تبار الكةاءح لتسم االقتصداد المنزلد –2134

بددالمجتمت ،ددى صددال ها صددالح ذ د ا الم تمددت ،وذ د ا مددا

فروض البحث

المنزلى بمعدال

السعودية).

الطالبا .

المنزلد د ب ددالتعليم الن ددوع وت دي ددد اعلي ددة س دداليب التتي دديم

قس د د ددم االقتص د د دداد المنزلد د د د د ع د د ددة

 2135/2134والالت د د ددى بلد د د د ع د د ددددذا( ،)351والعيند د د د
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طالبة.

للج د ددودح واالعتمد د دداد االكد د دداديمي – المملكد د ددة العربيد د ددة

وت ديددد كةاءتهددا بصددورح مودددوعية دددما معددايير الجددودح

والص

المنزلد د د ع ددة  2135/2134والالت ددى بلد د ع ددددذا()45

 -المعددايير االكاديميددة لالعتمدداد البرامج (الهيئددة الوطنيددة

أهمية البحث

جودح ريجا

الةرعيددة ريجددا

مسددار المالبددس والنسدديا لتسددم االقتصدداد

وت سد د د دديا داء المعلد د د ددم و داء الطالد د د ددب و داء الم سس د د د ددة،

واج د دراءا

ومرجعيد ددا

ت سيا م رجا

العمليد ددة التعليميد ددة بمد ددا يسد ددهم د ددى

العملية التعليمية(.)2

جودة التعليم النوعى:

ال صوا على مندتا جيدد يتسدم بسدما

معيندة وت تيدت

تنميددة البيئددة و دمددة المجتمددت مددا ددالا ت سدديا العمليددة
التعليمي د ددة الت د ددى تأ د ددما الطال د ددب وعد د ددو ذيئ د ددة الت د دددريس
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والمدوارد الماليددة المناسددبة ،وت سدديا العمليددة التعليميددة التددى

يعد د ددر اجرائيد د ددا باندد د د عمليد د ددة قيد د دداس ا داء ال د د دواقعى

تتد ددما م دددا ا وط ددرت الت دددريس و اص ددة ال ددتعلم الد د اتى

باالذ د دددا

المتوق د ددت ت تيته د ددا بالنس د ددبة لمع د ددايير اومت د دداييس

للط د ددالب المعلم د دديا ،وت د ددو ير اس د ددت دام مص د ددادر المعر د ددة

ى(اال تبد د د د ددا ار -الواجبد د د د ددا

واالذتم ددام بانت ددار المعر ددة اكث ددر م ددا مج ددرد تلت ددى المعر ددة
وم اركد د د ددز المعلومد د د ددا  ،واالذتمد د د ددام بالتطبيتد د د ددا

العمليد د د ددة

معيند د ددة وينتسد د ددم الد د ددى سد د دداليب التتيد د دديم المباأ د د درح متمثلد د ددة
واورات العمد د د د ددا-التتد د د د ددارج-

المأدداريت-تتددديم العددروا-البيانددا

اال صددائية– ا تبددار

والميدانيددة وتط دوير االداء بمةهومهددا الأدداما الد ق يتدددما

الكة دداءح-النت ددد المب ددا  -المناقأ ددة الةعال ددة) وال ددى س دداليب

داء كا ما الطالب وعدو ذيئدة التددريس والتسدم العلمدى

تتييم ير مباأدرح متمثلدة د (تتييم الطدالب للمتدرر– تتيديم

تد ددو ير المعامد ددا والد ددور واالنأد ددطة الم تلةد ددة مد ددت تد ددو ير

ا صد د ددائية– والتغ يد د ددة الراجعد د ددة مد د ددا

والكلي ددة والجامع ددة وتط ددوير مرجعي ددا
مس ددا ا

ال ددتعلم الت ددى تأ ددما

دددراء ددى دددود  51م 2لكددا طالددب وت ددو ير

اماكا مناسبة لكا طالب ى دود 25م(.)1
التقويم الذاتي لالعتماد البرامجي لقسم االقتصاد المنزلي
ذ ددو وصد د

للممارس ددا

لمجموع ددة م ددا المع ددايير المتع ددار عليه ددا

الجي دددح ت ددم ود ددعها م ددا قب ددا الهيئ ددة الوطني ددة

للتتددويم واالعتم دداد االك دداديمى تهددد

واستراتيجيا

واقع قسم االقتصاد المنزلي

تتبددت كليددة التربيددة جامعددة ائددا نظددام المسددا ار

يددى

تمددن درجددة البكددالوريوس د ت صددا االقتصدداد المنزل د

د د مج دداا الت ط دديط ،والمراجع ددة ال اتي ددة،
ت سيا الجودح .وقد صدمم

لددعم الت سديا

العلند بددالبراما والم سسددا

معددايير الجددودح المطلوبددة .والهددد

منهددا ذددو دددماا تددو ر المعددايير العالميددة الجيدددح د كددا
التعلديم دوت الثدانوج و د جميدت البدراما المتدمدة

المملكة العربية السعودية(.)4

وتتبت الدراسة

الكلية نظام السداعا

بددالتطبيت الميدددان بعددد انتهدداء الطالبددا
المت ددر ار

مددا د ارسددة كا ددة

الد ارس ددية وتةتت ددر ال ط ددة الد ارس ددية ال ددى مت ددر ار

تع دديا الطالبد ددة علد ددى التد دددريس الند ددوع بكة د داءح والمتد ددر ار
التربوية دا ا ال طة يدر موجهد لتددريب الطالبدا

تدددريس متددر ار

علدى

الت صددا ادددا ة الددى عدددم الت درابط بدديا

التمهيديد د ددة الد د ددى الت صصد د ددا

ذد ددى كد ددا مد ددا يكتسد ددب المد ددتعلم مد ددا معد ددار ومهد ددا ار
وقدديم نتيجددة مددروره ب بدرح تربويددة معينددة ود ارسددت

لمنها معيا.

المتر ار

التربوية بدوا جددوق ممدا يترتدب عليد اددطراب

الدوزا النسدب بديا متدر ار
المتددر ار

الدقيتد د ددة وتك د د درار م تد د ددوق

االعدداد المهند للطالبدة وبدداق

الد ارسددية .وممددا يعيددب أددروط الت ددات الطالبددا

اقتصارذا على صوا الطالبة على م ذا الثانوية العامدة

اختبار الكفاءة

ذددو ا تبددار يتدددم للطددالب المتوقددت ت ددرجهم ب يددى يددتم

تتي د دديم الت ص د دديا الع د ددام للطلب د ددة د د د المت د ددر ار

طة مالبس ونسيا).

ذد د د ه المت د ددر ار والتسلس د ددا د د د بنائه د ددا ب د دددا م د ددا الد ارس د ددة

نواتج التعلم

التعليمي د ددة

المت صصددة للبرندداما ا كدداديم عددا طريددت قيدداس مدددق
ت تيت النواتا التعليمية المستهد ة للبرناما ا كاديم .
التقييم:

اإلطار النظري:

المعتمددح وتبدد

التعليميددة الت د تسددتو

واتجاذددا

المجتمت الم لى والتتويم ال اتى).

إل ددى تت ددديم المس دداعدح

المسدتمر للجددودح ولالعتد ار

م سسا

الد د ددزمالء -وبياند د ددا

مس ددار مالب ددس– مس ددار تغ ي ددة– مس ددار تربي ددة ني ددة(مل ت

للتد ددائميا علد ددى إدارح الب د دراما والمس د د وليا د د م سسد ددا
التعل دديم الع ددال

المعلم– مراجعة دا لية و ارجية– والمال ظة الصةية مدا

بمعدددا مرتةددت دوا الت تددت مددا السددما
والميوا والر با

والتددد ار

العلميددة

وتوجي المسا ار بما يتوا ت مت التد ار

االبداعيددة االمددر ال د ج يتلددا مددا كةدداءح الطالبددة وي د كر ا
عملي ددة التب ددوا بم سس ددا

اع ددداد المعلم دديا يج ددب ا ت ددتم

بالتنسدديت مددت المدددارس الثانويددة كمددا يجددب ا يتسددم التبددوا

بكونه د ددا عملي د ددة انتتائي د ددة تنا س د ددية تعتند د د بتي د دداس مس د ددتوق
355
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العتليد ددة والجسد دددية والنةسد ددية مثد ددا

 -التعر على اجا

الطالب العلمية ومأكالتهم.

كم ددا تعتند د بمس ددتوق الت ص دديا المعر د د والد د ج يج ددب اا

 -التعر على ذدا

التدريس ال اصة واإلجرائية.

يكوا بدرجة مناسبة(.)2

 -تةهم بعا ساليب التدريس وطرت العرا.

أهداف تطبيق الجودة في كليات التربية النوعية

 -اد اا تكنولوجيا التعليم.

واالتجاذددا

الأ صد ددية والتد ددد ار

التواصد ددلية والميد ددوا

 -التمكا ما تائت جودح الت صا.

ن ددو مهنددة التدددرج وص د ت العتليددة والنةسددية

 االرتت د د دداء بمس د د ددتوق ا داء ا ك د د دداديم لكلي د د ددة التربي د د ددةالنوعية.
 -ال د ما المأكال

 اعددداد دريا نددوعينا س بها

الت تواج العملية االدارية.
و مواصددةا

عالميددة يسددتطيت ا

سوت العما الم ل .

 -استثمار عداء ذيئدة التددريس بكليدا

التربيدة النوعيدة

 اعط دداء الت دددرح لكلي ددة التربي ددة النوعي ددة عل ددى ايج دداد الي ددةالتجهي از

 -العجز الواد

المجتمت.
التعليمية به ه الكليا .

 االرتتد د دداء بمسد د ددتوق سد د دداليب التد د دددريس والتتيد د دديم به د د د هالكليا (.)5
معايير جودة خريجات االقتصاد المنزلي
 -إا مسددتويا

ا داء المتوقعددة لل د دريجيا ذد د م ك ددا

 -التمتت بأ صية قوية.

 التزود بالثتا ة العامة والعلمية. -ال را على تكويا عالقا

على النجاح واتتاا الدراسة.
 تددو ير الأددةا ية والمودددوعية لل كددم علددى داء النظددامم تل

التعليم

المنزلي

ينبغ

ا يكوا لدق الطدالب و صد اب العمدا و وليداء

ا مور و راد المجتمت الثتة التامة بدأا مدا تعلمد الطدالب،

المتوقعة(.)6

3-3مناسبة رسالة البرناما
 2-3ائدح صيغة رسالة البرناما
1-3ودت الرسالة ومراجعتها
4-3است دام الرسالة
5-3العالقة بيا الرسالة ،والغايا  ،وا ذدا

-1

-3

إدارة ضمان جودة البرنامج

3-2التيادح
2-2عمليا الت طيط
4-2االلتزام ا الق
5-2السياسا واللوائ التنظيمية
3-1االلتزام بت سيا الجودح البرناما
2-1نطات عمليا دماا الجودح
1-1إدارح عمليا دماا الجودح

الم ار ا(.)7

معايير التقويم الذاتي لالعتماد البرامجري لقسرم االقتصراد

مس د ددتواذا للممارس د ددا

ال ريا :
 -3الرسالة والغايات واألهداف

وتسدت دم د

 -تةعيا ا كار واتا ة دا الطرت لمساعدح الدارسديا

ومعد د د د ددايير تصد د د د ددنةها الب د د د د دراما العلميد د د د ددة لم رجاتهد د د د ددا

إدارة البرنامج

اجتماعية سليمة.

تطوير وت سيا العملية التعليمية.

وا ب اى الت

 -العما على تو ير معدايير لتيداس جدودح التعلديم يسداعد
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 -است دام ساليب التتييم الأاما.

 -تعما المعايير كدليا للمعلميا والتيدادا

وتوجيها ل دمة التعليم.

تمكنها ما تلبية ا تياجا

 -التمكا ما كيةية إعداد الدرس وعردة.

جري  ،وال دما

الت قدم

مسداوية د

العالمي د ددة الجي د دددح .واعتم د دداد برن د دداما

تعليم يعط إعت ار اً عامداً بدأا ذد ه المعدايير قدد ت تتد ،
وذ ه المعايير كالتالى:
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4-1است دام م أ ار ا داء ونتاط المتارنة المرجعية
5-1الت تت المستتا ما التتييم

-4

التعلم والتعليم

-5

إدارة شؤون الطالب والخدمات المساندة

-6

-7

-8
-9
20
22
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3-4نواتا تعلم الطلبة
2-4عمليا تطوير البرناما
1-4عمليا تتويم البرناما ومراجعت
4-4تتييم الطلبة
5-4المساعدا التعليمية للطلبة
6-4جودح التدريس
7-4دعم جهود ت سيا جودح التدريس
8-4م ذال ذيئة التدريس و براتهم
 9-4نأطة ال برح الميدانية
رق
31-4ترتيبا الأراكة مت م سسا

3-5قبوا الطلبة
2-5سجال الطلبة
1-5إدارح أ وا الطلبة
 4-5دما التوجي واإلرأاد الطالب
مصادر التعلم
3-6الت طيط والتتويم
2-6التنظيم
1-6دعم المست دميا
4-6الموارد والم ار ت
المرافق والتجهيزات
3-7السياسة العامة والت طيط
2-7جودح الم ار ت والتجهي از وكةايتها
1-7اإلدارح والأ وا اإلدارية للم ار ت وا جهزح
4-7تتنية المعلوما
التخطيط واإلدارة المالية
الت طيط المال واعداد الميزانية
3-8
اإلدارح المالية
2-8
عمليات التوظيف
3-9التوظي (والتعييا)
2-9التطوير الأ ص والوظية
البحث العلمي
مأاركة ذيئة التدريس والطلبة
3-31
الم ار ت والتجهي از الب ثية
2-31
العالقات بالمجتمع

وذ ه المعايير مبنية بصورح عامة على تل الممارسا
 3-33السياسا

وا العالقا

الجيدح المتعار عليها

بالمجتمت  2-33التةاعا مت المجتمت()8

وتنقسررررررم األنشررررررطة المتعلقررررررة بالمعررررررايير إلررررررى ثررررررالث

مجموعات:

 -أ د ددطة ا

ص د ددةة م سس د ددية ول د دديس له د ددا ت د ددأثير عل د ددى

اإلط د ددالت ،وله د ددا ت د ددأثير ولك د ددا ي د ددر مباأ د ددر ،عل د ددى
البراما.
 -أ ددطة ومه ددام م سس ددية عام ددة ا

ت ددأثير كبي ددر عل ددى

الب دراما .ومثدداا ل د تددو ير مصددادر الددتعلم مددا ددالا

المكتبة ،وعمليا

الب ى العلم

التوظي

قطاع التعليم العال على مستوق العالم

 -أددطة ا

عالقددة مباأ درح بت طدديط الب دراما وتنةي د ذا.

ومثدداا لد  ،مدددق مناسددبة الندواتا التعليميددة المسددتهد ة
ِ
البرناما.
للطلبة ،وجودح عملية التعليم
األهمية النسبية للمعايير المختلفة

المعايير الةرعية والعناصر التد تتكدوا منهدا المتداييس

ال تتسدداوق مددت بعدددها الددبعا مددا يددى ا ذميددة .ونةددس
ا مددر ينطبددت ك د ل علددى المعددايير ا ساسددية الت د تتددأل

والترقية لهيئة التدريس.
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ذميته ددا م ددا م سس ددة إل ددى

منه ددا المت دداييس ي ددى ت تلد د

 ت تيددت تعل ددم دددا ي ددى تك ددوا جميددت جهددود التي ددادحوذيئ ددة الت دددريس بالم سس ددة موجه ددة الكتس دداب الطال ددب

رق.

نواتا التعلم المتصودح.

نواتج التعلم

ذد ددى كد ددا مد ددا يكتسد ددب المد ددتعلم مد ددا معد ددار ومهد ددا ار

واتجاذددا

 -ال د ددتعلم الد د د اتى د ددى د د ددوء ذ د دددا

وقدديم نتيجددة مددروره ب بدرح تربويددة معينددة ود ارسددت

الطالد د د ددب يت يد د د ددر ا نأد د د ددطة والمهد د د ددام و تد د د ددا لميول د د د د

لمنها معيا.

واستعدادات لت تيت ذ ه ا ذدا .

وذ التغير المتاس

مستوق تعلم الطالب كم صلة

لمددا تددم إكسدداب للمتعلمدديا مددا معددار ومهددا ار وقدديم مددا
د ددالا ممارسد ددة ا نأد ددطة الصد ددةية والالصد ددةية باسد ددت دام

 التعاوا النأط بديا الطالدب والمعلدم دى إطدار اكتسدابالنواتا المتصودح.

 -التت ددويم المس ددتمر وتط ددوير ا داء وال ب ددأوا ددى د ددوء

مصادر المعر ة الم تلةة.

 -زيادح را النجاح الكتساب نواتا التعلم المنأودح.

 يمكا مال ظتها وقياسها. تركز على سلو المتعلم وليس على نأاط التعلم. -متكاملة وقابلة للتطوير والت ويا.

 -تمثيددا م دددق واسددعا مددا المع ددار والمه ددا ار

المعر يددة

العامة.

أهمية نواتج التعلم لعضو هيئة التدريس

 تنظدديم عمال د بمددا ييسددر اكتسدداب طالب د لن دواتا الددتعلمالمتصودح بعيدا عا العأوائية.
الطالب.

 -اسد د ددت دام اسد د ددتراتيجيا

العليا للتةكير دى سدبيا

انجاز المهام المرجوح

 -تكوا واد ة وم ددح بدقة.

 -التركيز على ا ولويا

قواعد واد ة م ددح.
 -زيادح معدا ا داء والمستويا

خصائص مخرجات التعلم

والمها ار

وادد د د ة وم د ددددح

المهمة بما يتناسب وا تياجا
التعلد د دديم والد د ددتعلم التد د ددى تمكد د ددا

الطالب ما اكتساب نواتا التعلم المتصودح.
 ت دي د د ددد ا نأ د د ددطة التعليمي د د ددة الت د د ددى ت ت د د ددت ا ذ د د ددداالمنأودح.

 -إ تيددار سدداليب التتددويم المودددوعية والمالئمددة للت تددت

 دماا الجودح الأاملة للم سسة التعليمية. تو يددد جهددود العددامليا بالم سس دة ن ددو ت تيددت ذدددام ددح.

 االطمئندداا علددى ت تيددت ر يددة الم سسددة ورسددالتها ددىدوء نواتا تعلم الطالب.
 تددو ير قواعددد واد د ة للم اسددبية يمكددا تطبيتهددا علددىجميت ا ط ار

المعنية.

 ت ديد ددد نتد دداط التد ددوح وتد دددعيمها وت ديد ددد نتد دداط الدد ددعوعالجها ى إطدار العمدا علدى ت تيدت ر يدة الم سسدة
ورسالتها.

 -تكا

المتناظرح.

الةرا بيا طالب الم سسا

مجاالت نواتج التعلم
يصد د ددن

اإلطد د ددار الد د ددوطن للم د د د ذال

المتوقعة ما الطالب

ما مدق اكتساب الطالب لنواتا التعلم المتصودح.

ن د د دواع الد د ددتعلم

مسة مجاال .

 زيد ددادح د ددرا اتصد دداا عدد ددو ذيئد ددة التد دددريس بزمالئ د دومناقأد ددة ن د دواتا الد ددتعلم المسد ددتهد
الكلية بما ي تت ر يتها ورسالتها.

اكتسد ددابها لطد ددالب

 التنميدة المهنيدة المسدتدامة د ددوء نتدائا تتدويم ندواتاالتعلم لدق الطالب.

المعرفة
والت

Knowledge

التد دددرح علد ددى اسد ددترجاع المعلومد ددا
تأما:

 -ر ة تائت

معينة.

 ر ة مةاذيم و سس ونظريا356

و همهد ددا وتتد ددديمها،

م

ددح.
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 -ر ة إجراءا

معينة.

المهارات المعرفية
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الطالب المتوقع تخرجهم

ذم الطلبة ال يا تبتى لديهم ما ال يزيدد عدا  38سداعة

cognitive SKILLS

 -تطبيت للمةاذيم ،والمبادئ ،والنظريا .

معتمددح دالا الةصدا الد ارسد اال يدر بنداء علدى ال طددة

 -التةكيددر الناقددد ،وال ددا اإلبددداع للمأددكال  ،سدواء كدداا

الدراسية للبرناما ا كاديم .

ل د د بند دداء علد ددى طلد ددب مد ددا ا

مواق

د دريا وعند ددد مواجهد ددة

طبيعة اختبار الكفاءة

د د د د مج د د دداا د ارسد د د د

والن د د دواتا التعليميد د ددة المسد د ددتهد ة والمتد د ددر ار

جديدح و ير متوقعة.

 -د ارس د د ددة المواد د د دديت والمأ د د ددكال

باست دام مجموعة ما المصادر المتنوعة واسدت الا
استنتاجا

ص ي ة.

 ت ما مس ولية تعلمهم ال ات واالسدتمرار د التطدوير.

 العما د مجموعدة بأدكا عداا وممارسدة التيدادح عندداجة.

 التصر بمس ولية -التصد ددر بأد ددكا

العالقا

الأ صية والمهنية.

الق د د وااللت د دزام بد ددالتيم الأ صد ددية

ولعالية على النطات الأ ص واالجتماع .
مهارات االتصال وتقنية المعلومات والمهارات العددية
Technologyand

Information

Communication,
Merical Skills

 التواصا الأةه والكتاب بأكا عاا -است دام تتنية االتصاال

والمعلوما

Psychomotor Skills

 مها ار تتطلب تآزر رك ونةس اس د ددت دام جه د دداز و دواج ار ة.

.

معين د ددة ،الطباع د ددة ،الرس د ددم،

 -ترتبط ببعا الت صصا (.)9

ي ددتم ود ددت وص دديا ة االس ددئلة م ددا قب ددا عد دداء ذيئ ددة

التد دددريس التد ددائميا علد ددى تد دددريس الط د ددالب دد د البرن د دداما
ا كاديم .
الهدف من اختبار الكفاءة الداخلي
ذددو ت ديددد نتدداط الدددع

التعليميد د ددة المسد د ددتهد ة للمتد د ددر ار

د ت تيددت كددا مددا الن دواتا
التعليميد د ددة المت صصد د ددة

والبرندداما ا كدداديم  ،ومددا ثددم تنةي د ب دراما تدريبيددة قصدديرح
المدددق لت سدديا مس ددتوق الطددالب د د المه ددا ار

المكتس ددبة

بناء على نتاط الدع .
يد ددتم ودد ددت وصد دديا ة االسد ددئلة مد ددا قبد ددا عدد ددو ذيئد ددة

تدريس ما ارر البرناما ا كاديم والم سسدة ومدا يدر
الت ددائميا عل ددى ت دددريس الط ددالب د د البرن دداما ا ك دداديم ،

دما م كما

م ددح.

الهدف من إختبار الكفاءة الخارجي

إختبار الكفاءة

ذددو إ تبددار يتدددم للطددالب المتوقددت ت ددرجهم ب يددى يددتم

تتي د دديم الت ص د دديا الع د ددام للطلب د ددة د د د المت د ددر ار

 -2إختبار الكفاءة الداخلي

 -2اختبار الكفاءة الخارجي

 است دام ا ساليب ال سابية واإل صائية ا ساسيةالمهارات الحركية النفسية

ترح ال تتجاوز الساعتيا.

مراحل إختبار الكفاءة

Interpersonalandresponsibility Skills

ال

المت صصد د ددة

للبرندداما ا ك دداديم  ،بم ددا ال يتددا عددا  51س د اا وال يزي ددد
عا  311س اا لالمت اا

مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية

الأ ص والمهن

سد ددئلة ا تي د ددار م د ددا متع د دددد تغطد د د جمي د ددت المج د دداال

التعليمي د ددة

المت صصددة للبرندداما ا كدداديم عددا طريددت قيدداس مدددق
ت تيت النواتا التعليمية المستهد ة للبرناما ا كاديم .

 -3دماا توا ر معدايير دقيتدة وموثوقدة يدتم مدا اللهدا
اجراء عملية تتييم عادلة ومتسداوية الداء الطلبدة د
االمت اا.

 -2االرتكدداز الددى نتدداط مرجعيددة ارجيددة م ايدددح تعمددا
بمعزا عا مزودج البرناما مما يعط درجدة اعلدى
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مددا المصددداقية والثتددة بمعددايير التتيدديم والت د تعتبددر
جزاء ذاما ما البرناما(.)31

ى التدريس تم ت ديد إجراءاتد مدا قبدا الدارسدة دى تلبيدة

الدراسات السابقة

إ تياجا

أوالا :الدراسات الخاصة بجودة المعلم النوعى:

ذددد

ذد ه الد ارسدة الدى صديا ة تصدور متتدرح لدبعا
االقتص د دداد المنزل د ددى

التربية ما الا التعدر علدى مةهدومى التتدويم

التربية النوعية ما الا:

بجودح برناما اعداد معلما

العلمي ددة والعربي ددة الت ددى ته ددتم
كلية التربية.

 مدا معدايير الجدودح دى برنداما اعدداد معلمداالمنزلى بكليا

االقتصداد

التربية؟

 مامدق ت تت معايير الجدودح الأداملة دى برنداما اعددادمعلمة االقتصاد المنزلى التائم ما وجهة نظر اعدداء

ذيئة التدريس؟

دراسة الشناق 1009
ذددد

ذ د ه الد ارسددة الددى تطبيددت المعيددار ال ددامس مددا

معددايير االعتمدداد االكدداديمى) (NCATEالمتعلددت بم د ذال

اعددداء ذيئددة التدددريس ،وادائهددم وتطددورذم المهنددى والعلمد

والب ث د د  ،م د ددا د ددالا اسد ددت دام االس د ددتبيانا
الأ ص د ددية وم اد د ددر اجتماع د ددا

والمت د ددابال

اللج د دداا وور العم د ددا

وبندداء علددى تطبيددت ذ د ه المعددايير يددتم ت ليددا الواقددت وتتددديم

 مد ددا التصد ددور المتتد ددرح لتطد ددوير برند دداما اعد ددداد معلمد ددااالقتصاد المنزلى على دوء معايير الجودح؟()2
دراسة عزة محمد جاد 1020
ذ ددد

واالعتمداد وعالقتهمدا بددالجودح وددماا النددوع ،ودورذمدا ددى
ا داء(.)35

ذ ه الدراسة الى:

 -التع ددر عل ددى الم سس ددا

ى كليا

ت تيد د د ددت الجد د د ددودح عد د د ددا طريد د د ددت ت ديد د د ددد معد د د ددايير لتتد د د ددويم

دراسة الجوهرة 1021
ذد

ذ د ه الد ارسددة الددى تسددليط الدددوء علددى مةهددومى

الجددودح واالعتمدداد وتطددوير إجراءاتهمددا و سدداليبهما ،اصددة

المع د ددايير ال اص د ددة بج د ددودح ريج د ددا
بكليا

وتطوير واقت تدريس االقتصاد المنزلى (.)34

دراسة بابكر 1009

دراسة رشا محمد جاد
ذد

ذ دد

ذ د ه الد ارسددة الددى التعددر علددى اعليددة نمددو ر

ذد د ه الد ارس ددة ال ددى التع ددر عل ددى ث ددر ا ددتال

سددلوب عددرا الم تددوق علددى كددا مددا التةكيددر االبددداعى،

النمو ر المتترح لتطوير االداء المهنى للمعلميا (.)36

دراسة الشخص 1009
ذددد

ذ د ه الد ارسددة الددى إنأدداء نظددام دا لددى للجددودح،

وانأ دداء و ددددح توكي ددد الجدددودح بالكلي ددة ،الت ددى قامد د

بتنةي د د

العديد ددد مد ددا المهد ددام واالنأد ددطة بالتعد دداوا مد ددت إدارح الكليد ددة

ومهددا ار ق دراءح الصددور بصددر النظددر عددا نمددط ممارسددة

و عداء ذيئة التدريس ،ومعاونيهم ،واإلدارييا (.)37

االنأ د د د ددطة ل د د د دددق ط د د د ددالب كلي د د د ددة التربي د د د ددة د د د ددى التربي د د د ددة

دراسة الحكيمى 1009

دراسة ايمان عبد الحكيم الصافوري 1007

معددايير اا  NCATEلالعتم دداد االك دداديمى ،وام ددداد كلي ددا

االسرية(.)32
ذ د ددد

ذد

ذد د د ه الد ارس د ددة ال د ددى ت دي د ددد قائم د ددة بمتطلب د ددا

التدريس المرتبطدة باالقتصداد المنزلدى والتدى ينبغدى توا رذدا

ذ ه الدراسة إلى تتديم مدا ا متعددح تتواءم مت

التربية ب ب يدى تبدد بوددت ت دديا

تواجد الكليدة وكيةيدة

مواجهتها(.)38

ل دددق معلم ددى االقتص دداد المنزل ددى مم ددا ق ددد يةي ددد ددى بد دراما

دراسة هيام مصطفى عبد اهلل سالم 1021

االقتصاد المنزلى(.)31

النأط ى التدريس لم ار ا دراسية وعمرية م تلةة ود ارسدة

ت د دددريب المعلم د ددا

واإلس د ددهام د ددى ت دي د ددد مع د ددايير معلم د ددة

دراسة تغريد عمران

ذددد

ثرذ ددا عل ددى بت دداء ال ددتعلم لمت ددر ار
ويةيد ددد ذ د د ا الم د ددور مد ددا الد ارسد ددا

الوق ددو
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ذ د ه الد ارسددة إل دى اسددت دام اسددتراتيجيا

الددتعلم

االقتص دداد المنزل ددى()39
الد ارسد ددة ال اليد ددة د ددى

عل ددى ذ ددم مع ددايير الج ددودح واالعتم دداد االك دداديم
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لبرناما االقتصداد المنزلدى وامكانيدة تطدوير سداليب ت تيدت
االعتماد والجودح المت صصة.

ذ ه المعايير و تاً لهيئا

ثانيا :الدراسات الخاصة باساليب التقييم:
دراسة عودة محمد القلقلي 1004
ذد

الدراسة إلى معر ة ثر است دام طرائت التدريس

الم ادرح والتعلم التعاونى واالستتصاء ى ت صديا طلبدة
المر لددة ا ساسددية العليددا واتجاذدداتهم وتوصددا الد ارسددة الددى

وجود روت ا

داللدة ا صدائية دى اإل تبدار الت صديل

الد ارسددة الددى المتارنددة بدديا سددلوبيا مددا سداليب

التدددريس ( سددلوب الم اد درح و سددلوب الم اد درح المعدلددة)
الددتعلم التعداونى و ثدرذم علدى الت صدديا ،وتوصددل

الد ددى وجد ددود د ددروت ا

داللد ددة ا صد ددائية د ددى الت صد دديا

لصال التعلم التعاونى (.)23

دراسة عبد اهلل محمد قصود1007
ذددد

ذ د ه الد ارسددة الددى الوقددو

علددى عمليددة التتددويم

(.)22

ذد د ه الد ارسد دة إل ددى م اولددة ت دي ددد مع ددالم اط ددار

نظ ددرق يمك ددا ا ت ددتم م ددا اللد د عملي ددة تط ددوير س دداليب
التت ددويم و نماطد د

ووسائل  ،وت ليا وج النتد التى توجد لدنظم االمت اندا
السائدح االست دام ى البالد العربية (.)21

دراسة محمد شحات الخطيب وعبد اهلل الجبر 1000
ذد

ذ ه الدراسة الدى ت ديدد اراء دراد عيندة الد ارسدة

إزاء سدداليب تتددويم ا داء والت صدديا الطالب د المتبعددة ددى
الجامعا

ومعوق د د ددا

ومدق مناسبة سداليب تتدويم ا داء دى التيداس،

تنةيد د د د ا س د د دداليب ال ديث د د ددة د د ددى تت د د ددويم ا داء

والت صيا ا كاديمى(.)24

دراسة محمد عواد الزيادات 1007

ا ردنية ى عمليا

التتييم ال اتى (.)25

دراسة محمد المصرى وتوفيق مرعى 1007
ذددد

ذ د ه الد ارسددة الددى التعددر علددى إتجاذددا

طلبددة

جامع ددة اإلسد دراء ال اص ددة ن ددو س دداليب التت ددويم الم تلة ددة
والة ددروت ددى ذد د ا المتغي ددر ب ددا تال

الت ص ددا والج ددنس

الوق ددو

عل ددى ذ ددم س دداليب المعتم دددح ددى تتي دديم الط ددالب

وانواعه د د ددا والم أد د د د ار
ومعوقا

الد ارسددة ال اليددة ددى

الت د د ددى تتد د د ددمنها ذد د د د ه ا س د د دداليب

التنةي .

الدراسة التجريبية
 -اتبع

البا ثة المنها الوصةى الت ليل لت ليا اعلية

 -قام د د

ت تيت نواتا التعلم المستهد ة.

البا ثد ددة بتصد ددميم ا تبد ددار كةد دداءح ن د دواتا تعلد ددم

مس د ددار المالبد د ددس والنس د دديا لطالبد د ددا

قس د ددم االقتصد د دداد

المنزل ددى مس ددار المالب ددس والنس دديا كأ ددد مه ددام منس ددتة
الجددودح بالتسددم وتددم ت كدديم اال تبددار بمعاونددة ا سددات ح

دراسة عبد الفتاح القرشي 2996

التت ددويم ،و لد د ع ددا طري ددت تدي ددد ذ دددا

التتييم الد اتى

للجامعد د ددا  ،وا سد د دداليب المعتمد د دددح مد د ددا قبد د ددا الجامعد د ددا

ساليب التتييم

مد ددا يد ددى مةهوم د د  ،ووسد ددائا و سد دداليب التتد ددويم الم تلةد ددة

ذددد

التى ينبغى ا تتدمنها عمليا

ويةيددد ذ د ا الم ددور مددا الد ارسددا

دراسة 2995 MEARS

بتتنيدا

ذد د ددد
والم أ ار

ذد د د د ه الد ارسدد د دة ال د د ددى ت ديد د ددد ذ د د ددم ال طد د د دوا

ومستوق الت صيا والتةاعا بينها (.)26

المباأر والم جا تعزق للطريتة (.)21
ذددد
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المت صصيا بالتسم.

 -تم اعداد استمارح استطالع رق طالبا

قسم االقتصداد

المنزلددى كليددة التربيددة جامعددة ائددا عددا سدداليب التتيدديم
المتبعة ى برناما االقتصاد المنزلى.

مجتمت الب دى :تددما الب دى عددد( 351طالبدة) مدا
ريجا

قسم االقتصاد المنزلى كليدة التربيدة جامعدة ائدا

وع دددد( )45طالب ددة ريج ددة م ددا مس ددار المالب ددس والنس دديا
بتسم االقتصاد.
أدوات الدراسة:
 -2اختبار الكفاءة:
اسددت دم

البا ثددة ا تب ددار الكة دداءح والدد ق يهددد

ال ددى

ت دي ددد م دددق ت ت ددت ند دواتا الددتعلم المس ددتهد ة والت ددى مثلته ددا
متددر ار

الت صددا بالمسددار يددى بل د عدددد ا سددئلة 51

س د اا بصددورح إ تيددار مددا متعدددد وبلغ د

الدرجددة العظمددى
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اال تبددار ددوا ن دواتا

لال تبددار  51درجددة ودار عبددا ار

الددتعلم المعر يددة واإلدراكيددة ،وتددم تتسدديم اال تبددار الددى سددتة

م دداور و تد داً لتص ددني

بل ددوم لند دواتا ال ددتعلم وذى(التد د كر–

الةهم– التطبيت– الت ليا– التركيب– التتويم).

 -1اسرررررتمارة اسرررررتطال آراء الطالبرررررات عرررررن أسررررراليب
التقييم:
ته د ددد

ال د ددى التع د ددر عل د ددى اعلي د ددة س د دداليب التت د ددويم

المباأ درح و يددر المباأ درح ومدددق ارتبدداط كددا منهددا ببعدددها
الد ددبعا يد ددى تد ددم ودد ددت بنودذد ددا باالسد ددتعانة بالد ارسد ددا
الس ددابتة ددى مج دداا الج ددودح الأ دداملة ددى التعل دديم الج ددامعى
بص ددةة عام ددة ومع ددايير االعتم دداد الم سسد د لكلي ددة التربي ددة

جامعة ائا بصةة اصة.
وتكونت االستبانة من:

المحور األول :ساليب التتييم المباأرح :بل عدد العبدا ار
الت ددى تت دديس اعليته ددا  32عب ددارح ي ددى تد ددمن

التتيد د د دديم مد د د ددا يل د د د د  :اال تبد د د ددا ار
النهائي د د دة،الواجبا

س دداليب

النصد د د ددةية ،اال تبد د د ددا ار

المنزليد د ددة ،كتابد د ددة التتد د ددارج ،العد د ددروا

التعليمي د ددة ،المأ د دداريت الدوري د ددة معر د ددة المع د دددا التراكم د ددى،
ا تبار الكةاءح ،النتد المباأر ،المناقأة الةعالة.

نواتا التعلم المستهد ة بها وك ل صديا ة ا سدئلة و د
وادددا ة ج اسددئلة،وقد بلد متوسددط نسددبة اتةددات الم كمدديا
على سئلة اال تبار.%98

ثبات االختبار:

ل سداب ثبدا

ااال تبددار تدم سداب الثبددا

بطريتدة لةددا

كرونب د د دداس  -Alpha-Cronbachلت دي د د ددد قيم د د ددة االتس د د ددات
كالتالى:

الدا لى لال تبار ،والتى كان

جررردول :2ثبرررات مقيررراس أسررراليب التقيررريم بمعامرررل ألفرررا
كرونباخ
المحور

الت كر
الةهم
التطبيت
الت ليا
التركيب
التتويم
اال تبار ككا

عدد االسئلة
8
8
8
9
9
8
51

قيمة معامل ألفا
15751
15724
15776
15791
15793
15784
15853

ويتد مدا جددوا  3ا قيمدة معامدا لةدا لكدا م دور

مددا م دداور المتيدداس قيم دة عاليددة ت كددد علددى اتسددات بنددود
اال تبار.

ثانيا :استمارة استطال الرأى:

 -3صدق استمارة استطال الرأى:

المحررور الثررانى :سدداليب التتيدديم يددر المباأ درح :بل د عدددد

للت تددت مددا صدددت م تددوق االسددتمارح تددم عردددها د

اسد دداليب التتيد دديم مد ددا يل د د  :تتيد دديم المتد ددرر الد ارس د د  ،تتيد دديم

االقتصدداد المنزل د و ل د لل ك ددم علد د

العب ددا ار

الت ددى تت دديس اعليته ددا  32عب ددارح ي ددى تد ددمن

المعلم ،التغ ية الراجعة ،المال ظة مدا الدزمالء ،المراجعدة

الدا ليددة ،المراجعددة ال ارجيددة ،اإلرأدداد ا كدداديمى ،متابعددة
ال د د دريجيا ،المجتم د ددت الم ل د ددى ،ال د ددتعلم التع د دداونى والتتي د دديم
ال اتى.
ضبط وتقنين األدوات:

للتأكد ما صدت وثبا

ودع

ل قام

االدوا

البا ثة باإلجراءا

و نهدا كةيلدة لتيداس مدا
التالية:

صدق االختبار:

للت تددت مددا صدددت م تددوق اال تبددار تددم عردددها د

صد ددورت ا وليد ددة علد ددى مجموعد ددة مد ددا سد ددات ح الت صد ددا
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الت صددا بكلي ددا

مد دددج مناسد ددبة كد ددا عبد ددارح للم د ددور ال د دداا بهد ددا وك د د ل
صيا ة العبدا ار وت ديدد واددا ة ج عبدا ار متتر دة وتدم
تعد ددديا أ ددكا االسد ددتبياا وت ددم سددداب نسد ددبة االتة ددات لد دددج
الم كم دديا عل ددى ك ددا عب ددارح م ددا عب ددا ار

أوالا :االختبار:

بكليددا

صددورتها ا وليددة علددى مجموعددة مددا الم كمدديا مددا سددات ح

االقتصدداد المنزل د و ل د لل كددم عل د مدددج ت تددت

اسددتبعاد العبددا ار

االس ددتبياا ،وت ددم

الت د تتددا نسددبة اتةددات الم كمدديا عليهددا

عا  %85وتم إدا ة العبا ار

الجديددح كمدا ذدو مودد ،

وب ل يكوا االستبياا قد دت لصدت الم توج
 -1ثبرررررات االسرررررتمارة -:ل سد دداب ثب د ددا
ساب الثبا

االسد ددتمارح ت د ددم

عن طريت:

 -3طريقة التجزئة النصفية

Split-Half

عا طريت تتسيم كا م ور ما م داور االسدتبياا إلدى

نصةيا ،عبا ار

ردية ،عبا ار زوجية وقد تم ذ ا التتسيم

Alex. J. Agric. Sci.
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بالنسددبة لكددا م ددور مددا م دداور االسددتبياا وكد ل بالنسددبة

 -3حسررراب الثبرررات بطريقرررة االتسررراق الرررداخلى بإيجررراد

البا ثد د ددة معادلد د ددة Spearman-Brownل سد د دداب

المقيرررراس والدرجررررة الكليررررة لرررري والجرررردول التررررالي

للم ددور كك ددا .ل س دداب االرتب دداط ب دديا نص ددة االس ددتبياا

معامررل االرتبرراط بررين درجررة كررل محررور مررن محرراور

االرتباط بيا نصة كا م ور ما م اور االستبياا.

يوضح ذلك.

اسد د ددت دم

جررردول  :1معامرررل االرتبرررراط بطريقرررة التجزئرررة النصررررفية
لمحاور االستبيان ككل ومحاوره الفرعية

معامل ارتباط

المحور

سيبرمان  -براون

الم ور ا وا :اساليب التتييم المباأرح

الم اور(ككا)

معاما االرتباط

يتد د د مد ددا جد دددوا( )4ا معامد ددا االرتبد دداط لم د دداور
ا االسدتمارح

تتمت د ددت بدرج د ددة مناس د ددبة م د ددا الص د دددت والثب د ددا

15743

يودد د الج دددوا ا معام ددا االرتب دداط بطريت ددة التجزئ ددة
النصد ددةية لالسد ددتبياا لسد دديبرماا–ب د دراوا معد ددامال

المحور

دالة عند مستوق معنوية  ،1513وعلى ل

15783

المباأرح

أساليب التقييم
المباشر
**15878

أساليب التقييم غير
المباشر
**15911

سدداليب التتي دديم تتد دراوح ب دديا  15911 – 15878وذ ددى ق دديم

15766

الم ددور الث ددان  :اس دداليب التتي دديم ي ددر

جدول :4ثبات مقياس أساليب التقييم باالتساق الداخلي

متبولد ددة

نسبياً.

للتطبي ددت وبهد د ا ص ددب

المناس د ددبيا

االس ددتمارح ج دداذزح للتطبي ددت عل ددى

عينة الدراسة.

النتائج ومناقشتها

م ددا الج دددوا( )5يتدد د توزي ددت االس ددئلة بم ددا يد ددما

 -1ثبررررررررررات االسررررررررررتمارة بطريقررررررررررة ألفررررررررررا كرونبرررررررررراخ

قيدداس مدددق ت تددت جميددت ن دواتا الددتعلم المسددتهد ة لمس ددار

لت دي ددد قيم ددة االتس ددات ال دددا لى لالس ددتمارح ،ي ددى ي ددتم

المالبددس والنسدديا لبرندداما االقتصدداد المنزلددى ،ومددا م ددور

Alpha-Cronbach

سدداب معامددا لةددا لكددا م ددور علددى دددح و لالسددتمارح

ككا ،والتى كان

كالتالى.

جررردول :3ثبرررات مقيررراس أسررراليب التقيررريم بمعامرررل ألفرررا
كرونباخ

عدد
العبارات
32
32
24

المحور

ساليب التتييم المباأر
ساليب التتييم ير المباأر
ساليب التتييم ككا

قيمة معامل
ألفا
15781
15824
15876

ويتدد مددا جدددوا 1ا قيمددة معامددا لةددا لكددا م ددور

مددا م دداور المتيدداس قيمددة عاليددة ت كددد علددى اتسددات بنددود

الند دواتا المعر ي ددة يتدد د اا النددداتا الث ددانى ق ددد تدددم ت تتد د
بأعلى معدا يى بل  %7853بةدارت يصدا الدى %659

عددا ندواتا الددتعلم المسددتهد ة ،بينمددا بل د الندداتا الثالددى قددا

ند دداتا معر د ددى تتت د د

بنسد ددبة  .%7454بةد ددارت

الطالبد ددا

يصا الى  %556عا نواتا التعلم المستهد ة.
ومددا م ددور الندواتا االدراكيددة يتدد اا الندداتا السددابت

قددد تددم ت صدديل بددأعلى معدددا يصددا الددى  %7851بةددارت
يص ددا الد ددى  %657بد دديا ند دواتا الد ددتعلم المسد ددتهد ة ون د دواتا
التعلم الم تت

التتييم.
جدول :5مقارنة نواتج التعلم المحققي بنواتج التعلم المستهدفي فى ضوء نتائج اختبار الكفاءة
النواتج

المعرفي

 3-3تتعد د ددر الطالبد د ددة عل د د دى ان د د دواع االليد د ددا النسد د ددجية
واالقمأ د د ددة م د د ددا ي د د ددى( تط د د ددور اماته د د ددا– واص د د ددها–
است داماتها)
 2-3تأ ددرح الطالب ددة االدوا

وال ام ددا

واالس ددس الةني ددة

االسئلة

النسبة المئوية
لالجابات الصحيحة
لكل سؤال

3
4
6
41
8

%7456
%7154
%8552
%7154
%7559

النسبة
نسبة تحقق
نواتج التعلم المستهدفة
لنواتج التعلم
%7559

%81

%7853

%85
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الالزمة للتطريز وال ب اليدوق

 1-3تتعددر الطالبددة علددى اسددس وقواعددد تصددميم وتنةي د
التط ددت الملبس ددية م ددا ي ددى تص ددميم ال ددزق واس دداليب رس ددم
الباتروا سواء(مسط – تأكيا على الجسم الصناعى)

 3-2ت ديد واا االليا النسدجية وتصدنيةاتها وتتدارا
ب د دديا االس د دداليب المس د ددت دمة لت د د دديرذا وكيةي د ددة اد د ددا ة
الز ار عليها

االدراكية

 2-2تستنبط قواعد واسس نجاح التصميم وامكانية تنةي ه
سواء با كار مبتكرح او ت ليا االزياء التاري ية

 1-2تدر اذمية الرقابة االداريدة والت طديط للمأدروعا
والتدرح على ت ليا اال تياجا القامة المأروعا
 4-2تتددارا الطالبددة بدديا الطددرت الم تلةددة لرسددم البدداتروا
للتط ددت الملبس ددية(باتروا مس ددط – التأ ددكيا عل ددى الجس ددم
الصددناعى) وطددرت التمكدديا واالنهدداء والتجميددا الق منددتا
ملبس
 5-2ت د دددد االدوا واالجه د دزح الم تلةد ددة لرسد ددم االليد ددا
النسجية وتطبيت التجارب المعملية عليها
 6-2تدددر الطالبددة اذميددة مهددارح تصددميم االزيدداء وطددرت
رسم الباترونالم تلةة(باتروا مسط – تأكيا على الجسدم
الصددناعى) وطددرت التمكدديا واالنهدداء والتجميددا الق منددتا
ملبس

 7-2تنم د ددى الطالب د ددة مهاراته د ددا لتنةيد د د اس د دداليب التطري د ددز
وال ب اليدوق وابداع التنةي باست دام المكمال ال ديثة

39
2
1
9
31
33
34
38
41
17
41
22
21
24
26
28
29
11
12
16
48
11
14
15
25
27
46
47
18
43
42
5
7
32
31
36
37
23
35
21
13
19
44
49
51

%8151
%8351
%7358
%8151
%7956
%5759
%6956
%8355
%7154
%9157
%5555
%6652
%5158
%8151
%9454
%7559
%7154
%7252
%6259
%6151
%7956
%5754
%87
%7956
%6352
%6759
%75511
%7958
%7457
%6654
%9256
%79511
%8859
%7551
%7453
%7252
%6151
%7956
%9853
%8859
%7651
%6951
%7956
%64
%71

%7454

%81

%7153

%81

%7359

%81

%7457

%85

%73

%85

%7759

%81

%7456

%81

%7851

%85

بينم ددا بلد د الن دداتا الث ددانى ق ددا ن دداتا اد ارك ددى ددى ت ص دديا

الطالبا

لم ور ساليب التتييم

بنسددبة .%73بةددارت يصددا الددى  %9بدديا ن دواتا

بان ار

المعيارق بل ( .)4544كما بل

الطالبددا

التعلم المستهد ة ونواتا التعلم الم تتة.

تأير نتائا الجدوا( )6إلى ا متوسط استجابا

الطالبا
بان ار

لم ور ساليب التتييم المباأر بلغ

2958

معيارق بل ( ،)1598كما بل متوسط استجابا

استجابا

بان ار

الطالبا

ير المباأر

2957
متوسط

على ساليب التتييم ككا 59558

معيارق .7553

كما يتضح من الجدول :7
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 -3وجددود عالقددة ارتباطيددة موجبددة ا
بد د دديا اال تبد د ددا ار

و سد د ددلوب الواجبد د ددا

داللددة ا صددائية
النهائيد د ددة

النصد د ددةية واال تبد د ددا ار

المنزليد د ددة والعد د ددروا التتدميد د ددة

والمأاريت الدورية والتتييم ال اتى عند مستوق معنوية
 1515و  ،1513بينما ال توجد عالقة ارتباطية ا

داللة ا صدائية بديا كتابدة التتدارير وكدا مدا سدلوب

والمأ دداريت الدوري ددة والتتي دديم الد د اتى وا تب ددار الكة دداءح

اال تبددا ار

والنتددد والمناقأددة عنددد مسددتوق معنويددة  ،1513بينمددا

والمناقأة كأ د ساليب التتييم.

ال توجددد عالقددة ارتباطيددة ا
اس ددلوب اال تب ددا ار
ساليب التتييم.

داللددة ا صددائية بدديا

و سد د ددلوب الواجبد د ددا

 -5وجددود عالقددة ارتباطيددة موجبددة ا

داللددة ا صددائية

النص ددةية وكتاب ددة التت ددارير كأ ددد

بدديا العددروا التعليميددة وجميددت سدداليب التتيدديم عنددد

داللددة ا صددائية

داللددة ا صددائية

 -2وجددود عالقددة ارتباطيددة موجبددة ا
ب د دديا اال تبد د ددا ار

النصددةية والنهائيددة وا تبددار الكةدداءح والنتددد

النهائي د ددة و اال تبد د ددا ار

النصد د ددةية

المنزليد د ددة والعد د ددروا التتدميد د ددة

والمأ دداريت الدوري ددة والتتي دديم الد د اتى وا تب ددار الكة دداءح

والنت د د ددد والمناقأ د د ددة عند د د ددد مس د د ددتوق معنويد د د ددة 1515
و ،1513بينمددا ال توجددد عالقددة ارتباطيددة ا

داللددة

مستوق معنوية  1515و .1513

 -6وجددود عالقددة ارتباطيددة موجبددة ا
بيا المأاريت الدوريدة واال تبدا ار
والواجبد د د دا

النصدةية والنهائيدة

المنزلي د د ددة وكتاب د د ددة التت د د ددارير والع د د ددروا

التعليميد د د د د د د د ددة عند د د د د د د د ددد مسد د د د د د د د ددتوق معنويد د د د د د د د ددة 1515

و .1513بينمددا ال توجددد عالقددة ارتباطيددة ا

داللددة

ا صد ددائية بد دديا المأد دداريت الدوريد ددة وا تبد ددار الكةد دداءح

ا ص ددائية ب دديا اس ددلوب اال تب ددا ار

النهائي ددة وكتاب ددة

والتتييم ال اتى.

 -1وجددود عالقددة ارتباطيددة موجبددة ا

داللددة ا صددائية

بد دديا التتيد دديم ال د د اتى وجميد ددت س د داليب التتيد دديم ماعد دددا

النص د د د دةية

المأدد د دداريت الدوري د د ددة عن د د ددد مس د د ددتوق معنوي د د ددة 1515

التتارير كأ د ساليب التتييم.
بد د د دديا الواجبد د د ددا
واال تب د ددا ار

المنزليد د د ددة واال تبد د د ددا ار

النهائي د ددة والع د ددروا التتدمي د ددة وكتاب د ددة

التت ددارير والمأ دداريت الدوري ددة والتتي دديم الد د اتى وا تب ددار

الكةدداءح والنتددد عنددد مسددتوق معنويددة  1515و،1513
بينمددا ال توجددد عالقددة ارتباطيددة ا

داللددة ا صددائية

بيا سلوب المناقأة كأ د ساليب التتييم.
 -4وجددود عالقددة ارتباطيددة موجبددة ا
ب دديا كتابد ددة التتد ددارير والواجب ددا

 -7وجددود عالقددة ارتباطيددة موجبددة ا

و.1513
 -8وجددود عالقددة ارتباطيددة موجبددة ا

333

داللددة ا صددائية

ب دديا ا تب ددار الكة دداءح وجمي ددت سد داليب التتي دديم ماع دددا
كتابة التتارير والمأاريت الدورية عند مسدتوق معنويدة
 1515و .1513

داللددة ا صددائية

المنزليد ددة والعد ددروا

جدول :6متوسطات استجابات الطالبات على استمارة استطال الرأى عن أساليب التقييم
اعلى قيمة
االنحراف المعيارى
المتوسط الحسابي
المحور
ساليب التتييم المباأر
ساليب التتييم ير المباأر
ساليب التتييم ككا

داللددة ا صددائية

29586
29573
59558

1598
4544
7553

16
16
72

اصغر قيمة
32
34
26

المدى
24
22
46
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 -9وجددود عالقددة ارتباطيددة موجبددة ا

Alex. J. Agric. Sci.

التتارير واالواجبا

داللددة ا صددائية

المنزلية عند مستوق معنوية 1515

ب د دديا النت د ددد وجمي د ددت س د دداليب التتي د دديم ماع د دددا كتاب د ددة

و .1513

التتارير عند مستوق معنوية  1515و.1513

يتدد د م ددا الج دددوا( )8وج ددود عالق ددة ارتب دداط موجب ددة

 -31وجدود عالقددة ارتباطيدة موجبددة ا

داللدة ا صددائية

بد دديا االمناقأد ددة وجميد ددت سد دداليب التتيد دديم ماعد دددا كتابد ددة

ا

داللد ددة ا ص د ددائية ب د دديا جميد ددت س د دداليب التتي د دديم ي د ددر
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المباأد ددر المسد ددت دمة والتتي د دديم يد ددر المباأ د ددر ككد ددا عن د ددد
مستوق معنوية .1513

قيمددة

سدداليب التتيدديم المباأددر و يددر المباأددر يددى كاند

( ) المعب درح عددا ذ د ه الةددروت( ،)15514وذددى قيمددة يددر

كما يتد ما الجدوا:
 -3وجددود عالقددة ارتباطيددة موجبددة ا

داللددة ا صددائية

دالددة إ صددائياً وذ د ا يعنددى ن د ال يوجددد ددروت ا
إ صددائية بدديا متوسددط اسددتجابا

الطالبددا

داللددة

تبعددا سدداليب

ب دديا تت دديمم المت ددرر وتتي دديم المعل ددم والتغ ي ددة الراجع ددة

التتيدديم المباأددر و يددر المباأددر .وذ د ا يةيددد ت درابط وتكامددا

ومال ظد ددة الد ددزمالء والمراجعد ددة الدا ليد ددة والمراجعد ددة

سد د دداليب التتيد د دديم المباأد د ددر و يد د ددر المباأد د ددر مد د ددت بعدد د ددها

ال ارجيد ددة واإلرأد دداد االكد دداديمى ومتابعد ددة ال د دريجيا

البعا.

والدتعلم التعداونى والتتيديم الد اتى عندد مسدتوق معنويددة

 ،1513،1515بينم ددا ال توج ددد عالق ددة ارتباطي ددة ا
داللددة ا صددائية بدديا سدلوب تتيدديم المتددرر والمجتمددت
الم لى كأ د ساليب التتييم

 -2وجددود عالقددة ارتباطيددة موجبددة ا

يتد د مددا جدددوا :31وجددود عالقددة ارتباطيددة موجبددة

ا

داللددة ا ص ددائية ب دديا س دداليب التتي دديم المباأ ددر و ي ددر

المباأر والتتييم الكلى عند مستوق معنوية 1513

داللددة ا صددائية

ب د د دديا ك د د ددا م د د ددا تتي د د دديم المعل د د ددم والتغ ي د د ددة الراجع د د ددة

التوصيات

 -3تطبي ددت مع ددايير قي دداس ج ددودح التعل دديم بص ددورح ت دداك

والمال ظ د د د ددة م د د د ددا ال د د د ددزمالء والمراجع د د د ددة الدا لي د د د ددة

الممارس د ددا

والمراجع د ددة ال ارجي د ددة واإلرأ د دداد االك د دداديم وال د ددتعلم

واالعتماد االكاديم .

التعداونى والتتيديم الد اتى وجميدت سداليب التتيديم يدر

المباأر عند مستوق معنوية .1515 ،1513
 -1وجددود عالقددة ارتباطيددة موجبددة ا

داللددة ا صددائية

وجميت سداليب التتيديم عندد مسدتوق معنويدة ،1513
 ،1515ماعدا سلوب تتييم المترر.
يتد د مددا الجدددوا( )9عدددم وجددود ددروت ا

داللددة

الطالبد د ددا

تبعد د ددا

إ صد د ددائية بد د دديا متوسد د ددطا

 –2نأر الدوع لددق الطدالب بأذميدة االعتمداد االكداديم
وجودح العملية التعليمية.

بدديا كددا مددا متابعددة ال دريجيا والمجتمددت الم ل ددى

اسد د ددتجابا

العالمي د ددة المتع د ددار عليه د ددا د د د الج د ددودح

 -1تطددوير سدداليب تتيدديم الطددالب و تداً لمتغي د ار
ومتطلبا

جودح العملية التعليمية.

العصددر

 -4العمد د ددا علد د ددى بند د دداء الم د د ددرر الرئيس د د د مد د ددا العمليد د ددة
التعليميددة وذددو المددتعلم بمددا يسدداذم د

دمددة مجتمع د

الم ل ور عة وطن .

جدول  :9داللة الفروق بين متوسطات إستجابات الطالبات ألساليب التقييم المباشر وأساليب التقييم الغير مباشر
المتوسط
29586

مباشر
االن ار المعيارق
1598

غير مباشر
االن ار المعيارق
المتوسط
4544
29573

قيمة (ت)

الداللة

15514

ير دالة

جدول  :20مصفوفة معامالت االرتباط بين أساليب التقييم المباشر وأساليب التقييم غير المباشر مع التقييم الكلى
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المتغيرات

أساليب غير التقييم المباشر أساليب غير التقييم المباشر

ساليب التتييم المباأر
ساليب التتييم ير المباأر
التتييم الكلى

كد ددوثر كوج د د اتجاذد ددا

588.
**
878.

الم ارجع

د ددى المند دداذا وطد ددرت الت د ددريس،

الجد ددوذرح م مد ددد الدوسد ددرج برند دداما متتد ددرح العد ددداد معلمد ددة
االقتصاد المنزلى بكلية التربية للبنا

بالمملكدة العربيدة

السد د د ددعودية د د د ددى دد د د ددوء معد د د ددايير الجد د د ددودح الأد د د دداملة،
م مددد علددى

مددد نصددر :ن ددو تطوي ارعددداد المعلددم النددوعى

بت ددو ير مع ددايير الج ددودح ددى مواجه ددة قد ددايا العولم ددة،
الم د تمر الثالددى لكليددة التربيددة النوعيددة لممي د از تطددوير
الد ددتعلم الند ددوعى د ددى مصد ددر والد ددوطا العرب د د لمواجهد ددة

متطلب د ددا

س د ددوت العمد د ددا د ددى عص د ددر العولمد د ددة(ر ق

استراتيجية) ى الةترح ما 31-9ابريا .1008

الهيئ د ددة الوطني د ددة للتت د ددويم واالعتم د دداد االك د دداديمى بالمملك د ددة
العربية السعودية .
م مد ددد جد ددابر م مد ددود رمدد دداا :بعد ددا معوقد ددا
الجودح واالعتماد بكليدا

دد ددماا

التربيدة النوعيدة بتندا ،المد تمر

العلم ددى الس ددنوق(العرب ال ارب ددت-ال دددولى االوا) بعند دواا
وب دراما التعلدديم العددالى

االعتمدداد االكدداديم لم سسددا

النوعى ى مصر والعالم العرب (الواقت والمأموا) كلية
التربية النوعية ،جامعة المنصورح.1009 ،

ميددادح م مددد ددوزق الباسددا :متطلبددا

تطبيددت ادارح الجددودح

الأ دداملة  ISO9000بري دداا االطة دداا وم دددارس التعل دديم
العام بمصر ،مجلة كلية التربية بالمنصورح.1002،

م دزح دوديددا :تتددويم الم رجددا

التعليميددة للب دراما العلميددة

الجامعي ددة كأسد دداس دد ددماا الجد ددودح ،الم د د تمر السد ددنوق

الثانى(مع ددايير دد ددماا الجد ددودح واالعتم دداد د ددى التعلد دديم
الن ددوعى بمص ددر وال ددوطا العربد د ) ،جامع ددة المنص ددورح
.1007

التقييم الكلى

**
911.

**

التاذرح ،عالم الكتب ط )1020(،1

(.)1021
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-

الهيئد ددة الوطنيد ددة للتتد ددويم واالعتمد دداد االكد دداديم بالمملكد ددة
الهربية السعودية(/التتويم ال اتى.

االطار الوطنى للم ذال .
عمادح الجودح والتطوير جامعة ائا
تطبيت معايير الجودح ل ريجا

رأا م مد جاد :متطلبا

االقتصدداد المنزل د بكليددة التربيددة النوعيددة ،مجلددة كليددة

التربي ددة جامع ددة المنص ددورح ،الع دددد  ،75الج ددزء ا وا–
يناير 1022

اس ددلوب ع ددرا الم ت ددوق

عد دزح م م ددد ج دداد :اث ددر ا ددتال

ونمددط ممارسددة االنأددطة التعليميددة علددى تنميددة التةكيددر
االبددداع ومهددا ار

ق دراءح الصددور د التربيددة ا س درية

لدق طدالب كليدة التربيدة ،مجلدة العلدوم التربويدة ،العددد
ا وا– يناير 1020م

ايماا عبد ال كيم الصا ورق ،تصور متترح لبرناما اعداد
معلمد د د ددة االقتصد د د دداد المنزلد د د ددى د د د ددى دد د د ددوء المعد د د ددايير
االكاديميد ددة ،الم د د تمر العلمد ددى التاسد ددت عأد ددر ،تطد ددوير
مناذا التعليم ى دوء عايير الجودح
تغريد عمراا :اعليدة نمدو ر متتدرح دى التددريس دى ا داء
التدريسد د للطالب ددا

معلم ددا

اال تص دداد المنزل ددى و ددى

تعل د د ددم تلميد د د د اتها ،اس د د ددتا الن د د دداذا وط د د ددرت الت د د دددريس
المساعد– كلية البنا

جامعة عيا أمس

عبددد البدداقى عبددد الغنددى بددابكر :دددماا الجددودح واالذتمددام
بالتوعية ى كليا

التربية وم سسا

مد تمر االعتمدداد االكدداديمى لكليددا

اعداد المعلمديا،

التربيددة ددى الددوطا

العرب د ر ق وتجددارب ،المدينددة المنددورح ،جامعددة طيبددة،
.1009

الأ ددنات ،قس دديم م م ددد :تطبي ددت مع ددايير الج ددودح د د كلي ددة
التربي ددة بجامع ددة االم ددا ار

العربي ددة المت دددح د د مج دداا

تط د د د ددوير اداء معل د د د ددم المعلم د د د دديا ،مد د د د د تمر االعتم د د د دداد
االكد دداديم لكليد ددا

التربيد ددة د د الد ددوطا العربدد د ر ق
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وتج د د د ددارب ،المدين د د د ددة المن د د د ددورح ،جامع د د د ددة طيب د د د ددة-38
1009/5/10م.

عبد العزيز الأ ا :اجراءا
عيا أمس

تطوير كلية التربية جامعدة

دوء معايير الجدودح ،مد تمر االعتمداد

االكد دداديم لكليد ددا

التربيد ددة د د الد ددوطا العرب د د ر ق

وتجد د د ددارب ،المديند د د ددة المن د د د دورح ،جامعد د د ددة طيبد د د ددة -28
1009/5/10م.

ذيددام مصددطةى عبدددا سددالم :ثددر اسددت دام الددتعلم النأددط
على الت صيا واكتساب بعا المها ار

العملية وبتاء

ثد ددر الد ددتعلم لد دددق معلم د د االقتصد دداد المنزل د د  ،المجلد ددد

الثاما عأر العدد االوا يناير 1021

عد د ددودح م مد د ددد التلتلد د ددى .ثد د ددر اسد د ددت دام ط ارئد د ددت تد د دددريس
الم اد درح والددتعلم التعدداون واالستتصدداء د ت صدديا
طلبددة المر لددة االساسددية العليددا واتجاذدداتهم ن وذددا د
مب ى التربية االسالمية ،رسدالة دكتدوراح يدر منأدورح،
جامع د د ددة عم د د دداا العربي د د ددة للد ارس د د ددا

العلي د د ددا ،عم د د دداا،

ا ردا.)1004(.

عب د د ددد ا قص د د ددود :س د د دداليب تت د د ددويم الطالب ،ولي د د ددة كلي د د ددة
المعلم د دديا ،بهد د دا ،المجل د ددد العاأ د ددر ،المملك د ددة العربي د ددة

عب ددد الةتدداح الترأد د  :اتجاذ ددا

جدي دددح ددى سدداليب تتددويم

الطالب ،رسالة ال ليا العرب  ،السعودية .2996

م مددد أ د ا

ال طيددب :سدداليب تتددويم ا داء والت صدديا

ا ك د د دداديم لطلب د د ددة الجامع د د ددة ،ولي د د ددة كلي د د ددة ا داب،
قطر.1000،

م مد عواد الريادا  :التتويم ال اتى

د ا ساليب المتبعدة

ددى ت تيددت ج ددودح التعل دديم الج ددامعى م د تمر الجامع ددا
العربية للتنمية االدارية ،المغرب ،ديسمبر.1007 ،

م مددد المصددرق و تو يددت مرعددى :اتجاذددا

طلبددة جامعددة

االسد دراء ال اص ددة ن ددو س دداليب التت ددويم ،مجل ددة العل ددوم

التربوية والنتسية ،مجلد  7عدد ،2الب ريا.1007 ،
NCATE (2009), “Professional Standards for
”Accreditation of Teacher Preparation Institutions
Handouts for Processes and Standards of Quality
Assurance in Teacher Education Programs,
Workshop Organized in Coordination with Center
for
Quality
Assurance
in
International
EducationWashingtonDC.24 25/5/1430 h-1920/5/2009
MEARS,Michael jon (1995). “The Effect of
Cooperative Learning strategies On Mathematics
Achievement And Attitudes in College Algebra
Classes”. University of South Florida. ATT
96103038.
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The Effectiveness of Valuation Methods in Achieve the Target
Learning Results in the Proficiency Test for Students of Home
Economics
Nancy Abdelmaboad Abdelhamed Elsawy
Faculty of Specific Education- Tanta University – Home Economics Department
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ABSTRACT
This research aims to set parameters for the assessment of learning outcomes for the students of home
economics qualitative education to get a graduate of a high degree of being able to promote the economic,
social,educational and health of the individual level and the family by identifying achieved learning outcomes
for targeted graduates domestic economy level and examine the relations between the different ways of
carrying out necessary to measure outputs learning,the study sample consisted of 153 students from graduates
of home Economics -Faculty of Education -University of Hail,the study relied on the descriptive and
analytical approach,the study included tools on the proficiency test,and form a poll on the effectiveness of
various assessment methods One of the most important findings of the study to determine achieved the target
learning outcomes level and compare learning outcomes achieved for the program of Home Economics,using
the proficiency test, and the presence of signs of differences between direct assessment methods relationships
and each other,a (midterm tests -final tests -homework -educational presentations -periodic projects -the
collection of GPA -proficiency test -direct Criticism -effective discussion),except for report writing style is
not clear,and no statistically significant differences among the effectiveness of direct assessment methods And
the existence of significant relationships statistically between evaluation indirect methods and each other,
namely,(Student Assessment -teacher evaluation -feedback -observation classroom by colleagues of Interior –
internal audit -external audit -Academic Advising -Follow-up of graduates -the local community -cooperative
learning -self-evaluation).The research also found that there are statistically significant relationship between
direct assessment methods and assessment methods indirect and each other.

الملحقات

المملكدة العدربية السدعودية

Kingdom of Saudi Arabia

و ازرح التعدليم العددال

Education Ministry of Highen
University of Hail

ال طة الدراسية لتسم االقتصاد المنزل
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التسم :االقتصاد المنزل

House Economics

المسار :اقتصاد المنزل – مالبس و

رمز المقرر
CLTH 114
CLTH 116
CLTH 184
CLTH 124
ARAB 116
IC 109
COMP 114

رمز المقرر
CLTH 102
CLTH 104
CLTH 106

المستوى األول
اسم المقرر باللغة العربية المتطلب
اسم المقرر باللغة االنجليزية
 Machines and Sewingالماكينا وتتنيا ال ياطة -
-3
Techniques-1
مبادئ الباترونا
Principles of Patterns
تثتي ملبس
Wearing Education
العناية بالمنسوجا
Caring for Textiles
اللغة العربية -3-
Arabic Language -1التراا الكريم -3-
The Holy Quran
 Introduction to Computerمتدمة ال اسب ا ل
المجموع

المستوى الثاني
اسم المقرر باللغة العربية
اسم المقرر باللغة االنجليزية
ياطة
ال
وتتنيا
الماكينا
Machines And Sewing
CLTH 114
-2Techniques -2
CLTH 114
مالبس ا طةاا
Children's Clothes
تكنولوجيا النسيا والتراكيب
Weaving Technology
النسيجية
and Textile Structures
المتطلب

The Foundations of
CLTH 108
Hand Embroidery
Principles of Structuring
CLTH 109
on Models
Color Expression
ART 112
Arabic Language -2ARAB 119
Islamic Culture -1IC 101

رمز المقرر
CLTH 201
CLTH 202
CLTH 205
CLTH 207
ART 212
PSYC 103
ENGL 159
IC 105
PSYC 210

رمز المقرر
CLTH 245

366

نسياCloths and Textile

سس التطريز اليدوج

مبادئ التأكيا على الجسم
الصناع
التعبير با لواا
اللغة العربية -2-
الثتا ة اإلسالمية -3-
المجموع

المستوى الثالث
اسم المقرر باللغة العربية
اسم المقرر باللغة االنجليزية
The Foundations of Machine
Embroidery
Skirts
Preparing Patterns
History of Textiles
Fundamentals of Design
Introduction to Psychology
English Language-1
The Holy Quran
Development of Thinking Skills

سس التطريز ا ل

الجونال
إعداد الباترونا
تاريخ المنسوجا
سس التصميم
مد ا إلى علم النةس
اللغة االنجليزية -3-
التراا الكريم -2-
تنمية مها ار التةكير
المجموع

المستوى الرابع
اسم المقرر باللغة العربية
اسم المقرر باللغة االنجليزية
ا ليا والمنسوجا
Fibers and Textiles

CLTH 246

Blouses

CLTH 247

Design and Hand
Embroidery

البلو از
التصميم والتطريز اليدوج

-

-

ARAB 116
-

نظري
-

3
2
2
2
2
2

الوحدات
عملى معتمدة
1

2

1
3

1
2
1
2
2
1
37

-

2

نظري
-

3

الوحدات
عملى
1
1
1

3

معتمدة
2
1
1

3

2

2

-

2

3

2
-

2
2

3
2
2
36

المتطلب

نظري

الوحدات
عملى

معتمدة

-

-

1

2

3
2
3
2
2
2
2

1
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
1
39

CLTH 102
CLTH 116

-

المتطلب
-

نظري
2

الوحدات
عملى
2

معتمدة
1

CLTH 102
CLTH 205

1

2

3 CLTH 108

1

1
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-

-

-

2

-

2
2
2
2

-

2
2
2
2

-

-2-اللغة االنجليزية
-2-الثتا ة اإلسالمية
ثتا ة ص ية
اجتماعيا التربية

1

-

1

-

علم نةس النمو

2

1

2

)ال ب اليدوج(الكروأي والتريكو
المناذا وطرت التدريس

مد ا

المجموع

21

معتمدة

الوحدات
عملى

نظري

المتطلب

1

1

3

2

1

-

CLTH 102
CLTH 205

2

-

3

المستوى الخامس
اسم المقرر باللغة العربية
اسم المقرر باللغة االنجليزية
مالبس تتليدية

-

تصنيت مالبس

2

-

تاريخ ا زياء

2

-

-

المالبس

1

1

3

-

-3- تصميم زياء

2

-

2

-

تربية إسالمية

2

-

2

-

-3- طرت تدريس اصة

1

-

1

-

علم نةس تربوج

2

-

2

-

2
22

-

2

-

الوحدات
عملى معتمدة
1
1

نظري
3

2

1

-

1

4

3
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المتطلب
CLTH 372
CLTH 102
CLTH 205
CLTH 102
CLTH 205

Hand Knitting (Crochet
and Knitting)
Introduction in
Curricula and Teaching
Methods
English Language -2Islamic Culture -2Health Education
Education Sociology
Developmental
Psychology

-3- التعليم

مكمال

وسائا وتتنيا

-1 - التراا الكريم

المجموع

CLTH 248
CRCL 340
ENGL 240
IC 106
HS 102
Educ410
PSYC 111

رمز المقرر

Traditional Clothes

CLTH 360

Clothes Manufacturing
History of Clothes
Fashion
Clothing Complements
Clothes Fashion Design 1Islamic Education
Special Teaching Methods
-1Educational Psychology
Means and Techniques of
Education -1The Holy Quran -3-

CLTH 362
CLTH 371
CLTH 363
CLTH 372
EDUC 310
CRCL 309
SPYC 221
ETEC 310
IC 310

المستوى السادس
اسم المقرر باللغة العربية
اسم المقرر باللغة االنجليزية
رمز المقرر
-2- تصميم زياء
Clothes Fashion Design-2- CLTH 374
المالبس المنزلية
-3-

تايو ار

Home Clothes
Suits-1-

CLTH 364
CLTH 401
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CLTH 405
MGT416
CRCL 310
ETEC 311
CRCL 410
MGT 417

إعداد الجسم الصناع
إدارح مأروعا

Preparation of Body Models
Projects Management
CRCL 340
 Special Teaching Methodsطرت تدريس اصة -2-
CRCL 309
2Means and Techniques of
وسائا وتتنيا التعليم ETEC 310 -2-
Education-2المناذا
Curricula
Policy and Education
سياسة ونظام التعليم المملكة
System in The Kingdom

CLTH 373
CLTH 402
CLTH 406

EDUC 411
MGT 418
IC 410

Educational Assessment
Mental Health
Development of
Educational Thought
Educational
Management and Planning
The Holy Quran -4-

الساعا

2

-

2

2

-

2

2

-

2

لوحدات

المتطلب
CLTH 372

-

2

3

-

3

1

1

CLTH 401

3

1

1

CLTH 405

3

4

1

تدرس
المستوق السابت
تط
-

-

1

2

2
2

-

2
2

تطور الةكر التربوج

-

2

-

2

إدارح وت طيط تربوج

-

2

-

2

التراا الكريم -4-

-

2

-

2
22

الب ى التطبيت
الت صا

مجاا

تتويم تربوج
ص ة نةسية

المجموع
المستوى الثامن
رمز المترر اسم المترر باللغة االنجليزية
اسم المترر باللغة العربية
تربية ميدانية
Field Education
CRCL 413
المجموع
اجمالى عدد الساعا

1

-

1

نظرج

Clothes Fashion Design -3
Traditional Design and
تصميم وتطريز تتليدق
Embroidery
تايو ار -2-
Suits-2Structuring on Body
التأكيا على الجسم الصناع
Models
Applied Research in the
area of Specialization

3
2

1
-

1
2

عملى

تصميم زياء -1-

ECON 420
PSYC 412
PSYC 410

CLTH 109

المستوى السابع
اسم المترر باللغة االنجليزية
اسم المترر باللغة العربية

رمز المترر
CLTH 475
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المتطلب
-

نظرج
-

معتمدح

الوحدات
عملى

معتمدح

12

12
12

المعتمدح =  351ساعة

الت صصية= 76

التربوق =57
اعداد عام =21

ملحق :1

عزيزت الطالبة ........................................................./

نظ د ار الند عنص د ار ذامددا مددا عناصددر العمليددة التعليمددة والا الهددد
والمعلوما
تتييم المتر ار
366

مددا العمليددة التعليميددة باكملهددا واكتسدداب للمهددا ار

الم تلةة ،ونظ ار لما عر عن ما نزاذة الراج والمصداقية

التوا والعما اسعد بابداء راي

الدراسية الت قد تعردت لها اثناء دراست بتسم االقتصاد المنزل أاكرح ل

سا تعاون

وا اسداليب
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د  /نانس عبدالمعبود عبدال ميد الصاوج
استا مساعد بتسم االقتصاد المنزل جامعة ائا.
م

عبارات التقييرررم

المحور األول :أساليب التقييم المباشرة
تتي ل اال تبا ار النصةية تتييم لمستوق ت صيل الا دراسة المترر للوقو
3
على نتاط التوح والدع
تساذم اال تبا ار النهائية تتييم مستوق الت صيا النهائ للمترر الدراس
2
اصة بالمتر ار
تساعدن الواجبا المنزلية اليومية على اكتساب معار ومها ار
1
الدراسية
اتمكا ما كتابة تتارير اصة بمهارات المكتسبة الا دراست للمترر
4
تتي ل تتديم العروا التعليمية الةرصة تنمية مهارات التتنية والتكنولوجية
5
الم تلةة
ا دا تتديم العروا التعليمية الثبا مدق ت صيل للمترر الدراس
6
ا دا تتديم المأاريت الدورية الثبا مدق ت صيل للمترر الدراس
7
ت صيا
قياس مدق كةاءت
تساعدن جمت النتائا والتتدي ار ال اصة ب
8
المتر ار الدراسية بنةس
يأما ا تبار الكةاءح ال اا بالتسم على جميت المها ار والمعار الت تم اكتسابها
9
اثناء دراست بالتسم
ساذم ا تبار الكةاءح ت ديد مستوق ت صيا المعار والمها ار الدراسية المكتسبة
31
الا تدريس للمتر ار الدراسية
يمثا النتد المباأر البناء الموج ل ما المعلم وسيلة عالة لالستةادح تنمية
33
مستوق الت صيا
 32ت تت المناقأة الةعالة بيا المعلم المتعلم وسيلة ذامة الكتساب المها ار
المحور الثاني :أساليب التقييم غير المباشررررررررة
ا را على تعبئة استما ار تتييم الطالب للمتر ار الدراسية بمصداقية و مان
3
استما ار تتييم الطالبا للمتر ار الدراسية وسيلة ذامة تطوير المناذا الدراسية
2
يوجد بالتسم الية لتتييم الطالب للمعلم بما يأما االيجابيا والسلبيا وطرت التدريس
1
الم تلةة
يتم تةعيا التغ ية الراجعة اثناء الدراسة كأ د وسائا التتييم الهامة
4
تساذم المال ظا الصةية ما الزمالء تنأئة ا ز ذاماً لر ت مستوق الت صيا
5
يوجد بالتسم مراجعيا للمتر ار الدراسية اثناء التدريس
6
يمثا وجود المراجعيا ما ارر الم سسة للمتر ار الدراسية عامال ذاما للتاكد ما
7
جودح العملية التعليمية
يسهم االرأاد االكاديمى ى تتييم ادائى الدراس بطريتة عالة.
8
يمدن التسم بمعلوما عا ال ريجيا ال يا واجهو سوت العما
9
امدادق بمعلوما عا متطال المجتمت الم لى يسهم ى تنمية قدراتى ومهاراتى
31
الدراسية
يمثا التعليم التعاون وسيلة ذامة الكتساب وتتييم المعلوما والمها ار عا طريت
33
تبادلهما مت الزمالء
اذتم بتتييم ات اثناء الدراسة عا طريت ب ث المستمر عا المعار والمعلوما
32
الص ي ة

موافق

إلى حد
ما

غير
موافق
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