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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
 قسم االقتصاد المنزلى –جامعة طنطا –كلية التربية النوعية

 19/8/1026:قبولتاريخ ال                                9/8/1026 تاريخ التسليم:

 الملخص
يهدد  ذد ا الب ددى الدى ودددت م دددا  لتتيدديم ندواتا الددتعلم لطالبدا  االقتصداد المنزلدد  بدالتعليم النددوع  لل صدوا علددى  دريا علددى درجدة عاليددة 

لم المسددتهد   تمكندة مدا النهدوا بالمسدتوق االقتصدادج واالجتمدداع  والتعليمد  والصد   للةدرد واالسدرح عدا طريددت ت ديدد مسدتوق ت تدت ندواتا الدتع
( طالبدة مدا 351) التعلم، وتمثلد  عيندة الدراسدة  دى ل ريجا  االقتصاد المنزلى ودراسة العالقا  بيا اساليب التتوم الم تلةة الالزمة لتياس نواتا

الدراسدة علدى ا تبدار دوا  واعتمدد  الدراسدة علدى المدنها الوصدةى الت ليلد ، واأدتمل    جامعة  ائدا، –كلية التربية –االقتصاد المنزلى ريجا  
وكاا ما اذم النتائا التدى توصدل  اليهدا الدراسدة ت ديدد مسدتوق ت تدت ندواتا  واستمارح استطالع ر ق  وا  اعلية  ساليب التتييم الم تلةة. ،الكةاءح

ود عالقدا   ا  دالال  ا صدائية بديا ، ووجدالمنزلدى باسدت دام ا تبدار الكةداءحالتعلم المستهد ة ومتارنتها بنواتا التعلم الم تتة  لبرنداما االقتصداد 
المأددداريت  -وا التعليميدددةالعدددر  –الواجبدددا  المنزليدددة –ا  النهائيدددةاال تبدددار  –عا وذى)اال تبدددارا  النصدددةية سددداليب التتيددديم المباأدددرح وبعددددها الدددب

ابددة التتدداريرلم يتددد  وجددود  ددروت  ا  المناقأددة الةعالددة( ماعدددا  سددلوب كت –النتددد المباأددر –ا تبددار الكةدداءح –ت صدديا المعدددا التراكمددى –الدوريددة
وبعددها الددبعا  داللدة ا صدائية لةاعليتدد  ددما  سدداليب التتيديم المباأددرح، ووجدود عالقددا   ا  داللدة ا صدائية بدديا  سداليب التتيدديم  يدر المباأددرح

االرأددداد  –عدددة ال ارجيدددةالمراج – ليدددةالمراجعدددة الدا –قبدددا الدددزمالء المال ظدددة الصدددةية مدددا -التغ يدددة الراجعدددة–تتيددديم المعلدددم  –وذدددى)تتييم الطدددالب
وتوصدا الب دى ايددا الدى وجدود عالقدة  ا  داللدة ا صدائية  التتدويم الد اتى(. –الدتعلم التعداونى –المجتمدت الم لدى –ال دريجيامتابعة  –االكاديمى

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

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

 المقدمة 
 از  عملية اصالح التعليم علدى االذتمدام الكبيدر  د  

كبر نصيب ما  ، وكاا للجودح الأاملة مجميت ان اء العال
االذتمدددددام الدددددى ال دددددد الددددد ج جعدددددا البدددددا ثيا يسدددددموا ذددددد ا 

ب  المجتمددددت العددددالم  صدددد العصددددر بعصددددر الجددددودح  تددددى 
وج باعتبارذمددا ينظددر الددى الجددودح الأدداملة واالصددالح التربدد

( ويهدددد  التعلددديم الجدددامع  الدددى 2) .وجهددداا لعملدددة وا ددددح
 داى نتلة نوعية    م رجا  التعليم لت ديى الدولة  د  إ

عصدددر تةجدددر المعلومدددا  وثدددورح العلدددم والكنولوجيدددا وكددد ل  
وظددددائ  التعلدددديم يعددددد التاعدددددح لممددددا التددددوم  وعليدددد   دددد ا 

الجددامع  قددد طددور  لتصددب   دد  إطددار المنا سددة العالميددة 
           متنا مددددددددددددة مددددددددددددت ت ددددددددددددديا  العصددددددددددددر ور ق المسددددددددددددتتبا

(33). 

 
 المشكلة البحثية

 :تتد  مأكلة الب ى ما  الا
بددددددراما االقتصدددددداد المنرلددددددى  سدددددداليب تتييميدددددد  ا تتددددددار 

 تود  مدق ت تت نواتا التعلم المستهد   ما ذ ه البراما
 يددددى  اذددددم معددددايير الجددددودح  دددد  العمليددددة التعليميددددة كا ددددد

اقتصر  اساليب التتييم على نتائا اال تبدارا  الت صديلية 
 سواء كان  ا تبارا  أةهية نصةية  وا تبارا  نهائية

 تساؤالت البحث
 ؟واقت قسم االقتصاد المنزل ما ذو  -
معدددددايير جدددددودح االقتصددددداد المنزلددددد  لالعتمددددداد مدددددا ذددددد   -

 ؟البرامج 
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كأسدلوب تتيديم أداما لكا دة دور ا تبدار الكةداءح و ما ذ -
 نواتا التعلم المستهد   لبرناما االقتصاد المنزلى؟

ما مدق  اعلية  سداليب التتيديم المباأدر و يدر المباأدر  -
 ددى ت تيددت نددواتا الددتعلم المسددتهد   لبرندداما االقتصدداد 

 المنزلى؟
 أهمية البحث

لتربويدددة الممارسدددا  االتركيزعلدددى  سددداليب التتيددديم كأ دددد 
تهددا بصددورح مودددوعية دددما معددايير الجددودح ءوت ديددد كةا

رأدادج لالسترأداد بد  إ    العملية التعليميدة، وتتدديم اطدار
للنهدددوا بالممارسددددا  التربويدددة والتعليميددددة ددددما معددددايير 

 جودح  ريجا  االقتصاد المنزل .
 أهداف البحث

ودددت م ددددا  لتتيدديم نددواتا الددتعلم لطالبددا  االقتصدداد 
وت ديددددد  اعليددددة  سدددداليب التتيدددديم بددددالتعليم النددددوع  المنزلدددد  
لل صوا على  ريا على درجة عالية تمكنة ما الم تلةة 

النهدددددوا بالمسدددددتوق االقتصدددددادج واالجتمددددداع  والتعليمددددد  
 .والص   للةرد واالسرح

 فروض البحث
تت تدددت ندددواتا الدددتعلم المسدددتهد   ل ريجدددا  االقتصددداد  –3

 المنزلى بمعدال  عالية.
قة  ا  داللة ا صائية بديا اسداليب التتيديم توجد عال –2

 .المباأرح وبعدها البعا
توجد عالقة  ا  داللة ا صائية بيا اساليب التتيديم  -1

 . ير المباأرح وبعدها البعا
 ا  دالل  ا صدائية بديا اسداليب التتيديم   روتتوجد  –4

 .المباأرح و ير مباأرح لتياس نواتا التعلم
 منهج الدراسة
 .ى على المنها الوصة  الت ليل يعتمد الب 
 حدود الدراسة

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

 2135 -2134: العام الدراس  الزمانية
قسددددددددم االقتصدددددددداد المنزلدددددددد  د عددددددددة  :  ريجددددددددا البشرررررررررية

والعيندددددددد   (،351والالتددددددددى بلدددددددد  عددددددددددذا) 2134/2135

تسددم االقتصدداد جددا  مسددار المالبددس والنسدديا لالةرعيددة  ري
( 45والالتدددى بلددد  عدددددذا) 2134/2135المنزلددد  د عدددة 

 طالبة.
 ادوات الدراسة

نيددة )الهيئددة الوطيميددة لالعتمدداد البرامج المعددايير االكاد -
المملكددددددة العربيددددددة  –للجددددددودح واالعتمدددددداد االكدددددداديمي 

 .السعودية(
 –2134 ةاءح لتسم االقتصداد المنزلد ا تبار الكإعداد  -

2135 
اسدددددتمارح اسدددددتطالع راج لتيددددداس اسددددداليب تتيددددديم إعدددددداد  -

  .الطالبا 
 مصطلحات الدراسة

 االقتصاد المنزلى:
عر ت  كوثر كوجد  بأند  علدم يهدد  الدى  دمدة ا سدرح 
والمجتمددت ويركددز اذتمامدد  علددى ا  ددراد ومدددق تددأثيرذم  ددى 

سدددددددرح ك ليدددددددة  ولدددددددى  ال يددددددداه ا سدددددددرية، ثدددددددم االذتمدددددددام با
ذدد ا مددا و  ددى صددال ها صددالح ذدد ا الم تمددت، بددالمجتمت، 

أددددددأن  اا ير ددددددت مسددددددتوق ال يدددددداح ا سددددددرية، وعددددددا طريددددددت 
 (3) اإلذتمام بال ياح ا سرية يت تت تتدم ور اء المجتمت.

مجموعدددددة مدددددا )ويعددددر  االقتصددددداد المنزلدددددى اجرائيددددا  بأنددددد 
المجدداال  المترابطددة والمتدا لددة وتتدددم المعددار  والمهددارا  

لطالدددب والتدددى تتصدددا ب يددداح االسدددرح والمعلومدددا  الالزمدددة ل
 .(وتسهم  ى النهوا بالمجتمت الم لى

 الجودة الشاملة:
يدد مدا  دالا ت سديا مدد ال  جال صوا علدى مندتا 

 رحداا  العملية التعليميدة بوجد  عدام بمدا تتددمن  مدا طالدب و 
م سسددددية ومبددددانى ومرا ددددت ومندددداس عددددام دا ددددا الم سسددددة، 

الم سسدددددددددة،  داء داء الطالدددددددددب و  داء المعلدددددددددم و   وت سددددددددديا
جددددراءا  ومرجعيددددا  العمليدددددة التعليميددددة بمدددددا يسددددهم  دددددى ا  و 

 .(2)ت سيا م رجا  العملية التعليمية
 جودة التعليم النوعى:

ال صوا على مندتا جيدد يتسدم بسدما  معيندة وت تيدت 
تنميدددة البيئدددة و دمدددة المجتمدددت مدددا  دددالا ت سددديا العمليدددة 
التعليميدددددة التدددددى تأدددددما الطالدددددب وعددددددو ذيئدددددة التددددددريس 
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وارد الماليددة المناسددبة، وت سدديا العمليددة التعليميددة التددى والمدد
تتدددددما مدددددا ا وطددددرت التدددددريس و اصددددة الددددتعلم الدددد اتى 
واالذتمدددام بانتدددار المعر دددة اكثدددر مدددا مجدددرد تلتدددى المعر دددة 
للطدددددالب المعلمددددديا، وتدددددو ير اسدددددت دام مصدددددادر المعر دددددة 

ذتمدددددددددام بالتطبيتدددددددددا  العمليدددددددددة ومراكدددددددددز المعلومدددددددددا ، واال
بمةهومهددا الأدداما الدد ق يتدددما  وير االداءوالميدانيددة وتطدد

داء كا ما الطالب وعدو ذيئدة التددريس والتسدم العلمدى  
وتطددددوير مرجعيددددا  الددددتعلم التددددى تأددددما  والكليددددة والجامعددددة
الم تلةدددددة مدددددت تدددددو ير  واالنأدددددطة والدددددور  تدددددو ير المعامدددددا

لكدددا طالدددب وتدددو ير  2م 51مسدددا ا   ددددراء  دددى  ددددود 
 .(1)م25د اماكا مناسبة لكا طالب  ى  دو 

 التقويم الذاتي لالعتماد البرامجي لقسم االقتصاد المنزلي
المتعدددار  عليهدددا  ذدددو وصددد  لمجموعدددة مدددا المعدددايير

ارسدددا  الجيدددددح تدددم ودددددعها مدددا قبددددا الهيئدددة الوطنيددددة مللم
للتتدددويم واالعتمددداد االكددداديمى تهدددد  إلدددى تتدددديم المسددداعدح 
للتدددددائميا علدددددى إدارح البدددددراما والمسددددد وليا  ددددد  م سسدددددا  

لتعلدددديم العددددال   دددد  مجدددداا الت طدددديط، والمراجعددددة ال اتيددددة، ا
واستراتيجيا  ت سيا الجودح. وقد صدمم  لددعم الت سديا 

بددالبراما والم سسددا   ولالعتددرا  العلندد  المسدتمر للجددودح
التعليميددة التدد  تسددتو   معددايير الجددودح المطلوبددة. والهددد  

تددو ر المعددايير العالميددة الجيدددح  دد  كددا  منهددا ذددو دددماا
المتدمدة  البدراما و د  جميدتا  التعلديم  دوت الثدانوج م سس

 .(4)   المملكة العربية السعودية
 نواتج التعلم

ذددددى كددددا مددددا يكتسددددب  المددددتعلم مددددا معددددار  ومهددددارا  
واتجاذددا  وقدديم نتيجددة مددروره ب بددرح تربويددة معينددة ودراسددت  

 .لمنها معيا
 اختبار الكفاءة 

يددتم  ت ددرجهم ب يددىذددو ا تبددار يتدددم للطددالب المتوقددت 
المتدددددررا  التعليميدددددة  للطلبدددددة  ددددد تتيددددديم الت صددددديا العدددددام 
طريدددت قيددداس مددددق  ا كددداديم  عدداالمت صصددة للبرنددداما 

 .ا كاديم ت تيت النواتا التعليمية المستهد ة للبرناما 
 :التقييم 

يعدددددددر  اجرائيدددددددا بانددددددد  عمليدددددددة قيددددددداس ا داء الدددددددواقعى 
 باالذددددددا  المتوقدددددت ت تيتهدددددا بالنسدددددبة لمعدددددايير اومتددددداييس
معيندددددددة وينتسدددددددم الدددددددى  سددددددداليب التتيددددددديم المباأدددددددرح متمثلدددددددة 

-التتددددددددددارج-الواجبددددددددددا  واورات العمددددددددددا- ى)اال تبددددددددددارا 
ا تبدددار  –البياندددا  اال صدددائية-تتدددديم العدددروا-المأددداريت
المناقأدددة الةعالددددة( والددددى  سدددداليب  -النتددددد المبددددا -الكةددداءح

تتيديم  –تتييم  ير مباأدرح متمثلدة  د )تتييم الطدالب للمتدرر
والمال ظة الصةية مدا  –مراجعة دا لية و ارجية –المعلم

والتغ يددددددة الراجعددددددة مدددددددا  –وبيانددددددا  ا صددددددائية -الددددددزمالء
 .المجتمت الم لى  والتتويم ال اتى(

 :النظري اإلطار
 واقع قسم االقتصاد المنزلي 

تتبددت كليددة التربيددة جامعددة  ائددا نظددام المسددارا   يددى 
لدد   صددا االقتصدداد المنز تمددن  درجددة البكددالوريوس  دد  ت

)مل ت مسددددار تربيددددة  نيددددة –مسددددار تغ يددددة –مسددددار مالبددددس
 . طة مالبس ونسيا(

وتتبت الدراسة    الكلية نظام السداعا  المعتمددح وتبدد  
بددالتطبيت الميددددان  بعدددد انتهددداء الطالبددا  مدددا دراسدددة كا دددة 
المتدددررا  الدراسدددية وتةتتدددر ال طدددة الدراسدددية الدددى متدددررا  

اءح والمتددددررا  تعدددديا الطالبددددة علددددى التدددددريس النددددوع  بكةدددد
التربوية دا ا ال طة  يدر موجهد  لتددريب الطالبدا  علدى 
تدددريس متددررا  الت صددا ادددا ة الددى عدددم التددرابط بدديا 
ذددددد ه المتدددددررا  والتسلسدددددا  ددددد  بنائهدددددا بددددددا مدددددا الدراسدددددة 
التمهيديدددددددة الدددددددى الت صصدددددددا  الدقيتدددددددة وتكدددددددرار م تدددددددوق 
المتررا  التربوية بدوا جددوق ممدا يترتدب عليد  اددطراب 

وبدداق   النسدب  بديا متدررا  االعدداد المهند  للطالبدة الدوزا
وممددا يعيددب أددروط الت ددات الطالبددا   المتددررا  الدراسددية.

اقتصارذا على  صوا الطالبة على م ذا الثانوية العامدة 
بمعدددا مرتةددت دوا الت تددت مددا السددما  والتدددرا  العلميددة 
والميوا والر با  وتوجي  المسارا  بما يتوا ت مت التدرا  

 ا  ويدد كر بداعيددة االمددر الدد ج يتلددا مددا كةدداءح الطالبددةاال
عمليددددة التبددددوا بم سسددددا  اعددددداد المعلمدددديا يجددددب  ا تددددتم 
بالتنسدديت مددت المدددارس الثانويددة كمددا يجددب  ا يتسددم التبددوا 
بكونهدددددا عمليدددددة انتتائيدددددة تنا سدددددية تعتنددددد  بتيددددداس مسدددددتوق 
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والنةسدددددية مثدددددا  التدددددرا  واالسدددددتعدادا  العتليدددددة والجسدددددية
سددددما  الأ صددددية والتدددددرا  التواصددددلية والميددددوا ت ديددددد ال

واالتجاذدددا  ن دددو مهندددة التددددرج وصددد ت  العتليدددة والنةسدددية 
والددد ج يجدددب اا  كمدددا تعتنددد  بمسدددتوق الت صددديا المعر ددد 

 .(2)يكوا بدرجة مناسبة
 أهداف تطبيق الجودة في كليات التربية النوعية

لكليددددددددة التربيددددددددة  ا كددددددداديم داء االرتتددددددداء بمسددددددددتوق ا  -
  .النوعية

  .ال د ما المأكال  الت  تواج  العملية االدارية -
ا  عالميددة يسددتطيت اعددداد  ددريا نددوع   و مواصددةا   -

  .ينا س بها    سوت العما الم ل 
عداء ذيئدة التددريس بكليدا  التربيدة النوعيدة  استثمار  -

  .وتوجيها ل دمة التعليم
اعطددداء التددددرح لكليدددة التربيدددة النوعيدددة علدددى ايجددداد اليدددة  -

  .ما تلبية ا تياجا  المجتمت تمكنها
  .العجز الواد     التجهيزا  التعليمية به ه الكليا  -
ب التددددددددريس والتتيددددددديم بهددددددد ه سدددددددالي االرتتددددددداء بمسدددددددتوق  -

 .(5)الكليا 
 معايير جودة خريجات االقتصاد المنزلي

داء المتوقعدددة لل دددريجيا ذددد  م كدددا  إا مسدددتويا  ا  -
هدددددددددددا راما العلميدددددددددددة لم رجاتومعدددددددددددايير تصدددددددددددنةها البددددددددددد

 .(6)المتوقعة
 العما على تو ير معدايير لتيداس جدودح التعلديم يسداعد  -

   :ال ريا 

  .التمكا ما  تائت جودح الت صا -
 .التعر  على  اجا  الطالب العلمية ومأكالتهم -
  .عداد الدرس وعردةإالتمكا ما كيةية  -
  .جرائيةذدا  التدريس ال اصة واإل التعر  على  -
  .رت العراساليب التدريس وط تةهم بعا  -
 .اد اا تكنولوجيا التعليم -
 .ساليب التتييم الأاما است دام  -
 .التمتت بأ صية قوية -
 .التزود بالثتا ة العامة والعلمية -
 .ال را على تكويا عالقا  اجتماعية سليمة -
تعما المعايير كدليا للمعلميا والتيدادا  وتسدت دم  د   -

  .تطوير وت سيا العملية التعليمية
الطرت لمساعدح الدارسديا    داتا ة ا  و  كار تةعيا ا  -

 .على النجاح واتتاا الدراسة
لنظدددام داء ا الأدددةا ية والموددددوعية لل كدددم علدددى  تدددو ير -

 .(7)التعليم     م تل  المرا ا
 صرادمعايير التقويم الذاتي لالعتماد البرامجري لقسرم االقت

 المنزلي 
ينبغ   ا يكوا لدق الطدالب و صد اب العمدا و وليداء 

 و  راد المجتمت الثتة التامة بدأا مدا تعلمد  الطدالب،ا مور 
وا ب اى الت   جري ، وال دما  الت  قدم  مسداوية  د  

عتمددددداد برنددددداما ا  و  ذا للممارسدددددا  العالميدددددة الجيددددددح.مسدددددتوا
المعدايير قدد ت تتد ،  عترا ًا عامدًا بدأا ذد هإتعليم  يعط  
 كالتالى:وذ ه المعايير 

 الرسالة والغايات واألهداف -3
مناسبة رسالة البرناما3-3  
  ائدح صيغة رسالة البرناما3-2
ودت الرسالة ومراجعتها3-1  
 است دام الرسالة3-4
 العالقة بيا الرسالة، والغايا ، وا ذدا 3-5

 إدارة البرنامج -1
 التيادح2-3
 عمليا  الت طيط  2-2
 االلتزام ا  الق 2-4
 السياسا  واللوائ  التنظيمية2-5

 
 ان جودة البرنامجإدارة ضم -3

 االلتزام بت سيا الجودح    البرناما1-3
 نطات عمليا  دماا الجودح 1-2
 إدارح عمليا  دماا الجودح1-1
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 است دام م أرا  ا داء ونتاط المتارنة المرجعية 1-4
 الت تت المستتا ما التتييم1-5

 التعلم والتعليم -4
 نواتا تعلم الطلبة4-3
 عمليا  تطوير البرناما4-2
 عمليا  تتويم البرناما ومراجعت 4-1
 تتييم الطلبة4-4
 المساعدا  التعليمية للطلبة4-5
 جودح التدريس4-6
 دعم جهود ت سيا جودح التدريس4-7
 م ذال  ذيئة التدريس و براتهم4-8
 ال برح الميدانية  نأطة4-9
 ترتيبا  الأراكة مت م سسا    رق4-31

 ندةإدارة شؤون الطالب والخدمات المسا -5
 قبوا الطلبة5-3
 سجال  الطلبة5-2
 إدارح أ وا الطلبة5-1
  دما  التوجي  واإلرأاد الطالب 5-4

 مصادر التعلم -6
 الت طيط والتتويم6-3
 التنظيم6-2
 دعم المست دميا6-1
 الموارد والمرا ت6-4

 المرافق والتجهيزات -7
 السياسة العامة والت طيط7-3
 ايتهاجودح المرا ت والتجهيزا  وكة7-2
 اإلدارح والأ وا اإلدارية للمرا ت وا جهزح 7-1
 تتنية المعلوما 7-4

 التخطيط واإلدارة المالية -8
عداد الميزانية  8-3  الت طيط المال  وا 
 اإلدارح المالية 8-2

 عمليات التوظيف -9
 التوظي  )والتعييا(9-3
 التطوير الأ ص  والوظية 9-2

 البحث العلمي 20
 ئة التدريس والطلبة    الب ى العلم مأاركة ذي 31-3
 المرا ت والتجهيزا  الب ثية 31-2

 
 عالقات بالمجتمعال 22

 موذ ه المعايير مبنية بصورح عامة على تل  الممارسا  الجيدح المتعار  عليها    قطاع التعليم العال  على مستوق العال

 (8المجتمت) التةاعا مت 2-33السياسا   وا العالقا  بالمجتمت   33-3
وتنقسررررررم األنشررررررطة المتعلقررررررة بالمعررررررايير إلررررررى ثررررررالث 

 مجموعات: 
أدددددطة  ا  صدددددةة م سسدددددية ولددددديس لهدددددا تدددددأثير علدددددى  -

اإلطددددددالت،  ولهددددددا تددددددأثير ولكددددددا  يددددددر مباأددددددر، علددددددى   
 البراما.  

أددددطة ومهددددام م سسددددية عامددددة  ا  تددددأثير كبيددددر علددددى  -
البددراما. ومثدداا  لدد  تددو ير مصددادر الددتعلم مددا  ددالا 

 ،  وعمليا  التوظي  والترقية لهيئة التدريس. المكتبة

أددطة  ا  عالقدددة مباأدددرح بت طددديط البدددراما وتنةيددد ذا.  -
ومثدداا  لدد ، مدددق مناسددبة النددواتا التعليميددة المسددتهد ة 

 للطلبِة، وجودح عملية التعليم    البرناما. 
 األهمية النسبية للمعايير المختلفة 

منهدا المتداييس  المعايير الةرعية والعناصر التد  تتكدوا
ال تتسدداوق مددت بعدددها الددبعا مددا  يددى ا ذميددة. ونةددس 
ا مددر ينطبددت كدد ل  علددى المعددايير ا ساسددية التدد  تتددأل  
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منهددددا المتدددداييس  يددددى ت تلدددد   ذميتهددددا مددددا م سسددددة إلددددى 
   رق.

 نواتج التعلم
ذددددى كددددا مددددا يكتسددددب  المددددتعلم مددددا معددددار  ومهددددارا  

عينددة ودراسددت  واتجاذددا  وقدديم نتيجددة مددروره ب بددرح تربويددة م
 .لمنها معيا

وذ  التغير المتاس    مستوق تعلم الطالب كم صلة 
لمددا تددم إكسدداب  للمتعلمدديا مددا معددار  ومهددارا  وقدديم مددا 
 ددددالا ممارسددددة ا نأددددطة الصددددةية والالصددددةية باسددددت دام 

 .مصادر المعر ة الم تلةة
 خصائص مخرجات التعلم

 .تكوا واد ة وم ددح بدقة -
 .يمكا مال ظتها وقياسها -
 .تركز على سلو  المتعلم وليس على نأاط التعلم -
 .متكاملة وقابلة للتطوير والت ويا -
تمثيدددا مددددق واسدددعا مدددا المعدددار  والمهدددارا  المعر يدددة  -

 .والمهارا  العامة
  أهمية نواتج التعلم لعضو هيئة التدريس

تنظدديم  عمالدد  بمددا ييسددر اكتسدداب طالبدد  لنددواتا الددتعلم  -
 .المتصودح بعيدا عا العأوائية

التركيز على ا ولويا  المهمة بما يتناسب وا تياجا   -
 .الطالب

اسددددددت دام اسددددددتراتيجيا  التعلدددددديم والددددددتعلم التددددددى تمكددددددا  -
 .الطالب ما اكتساب نواتا التعلم المتصودح

ت ديدددددددد ا نأدددددددطة التعليميدددددددة التدددددددى ت تدددددددت ا ذددددددددا   -
 .المنأودح

إ تيددار  سدداليب التتددويم المودددوعية والمالئمددة للت تددت  -
 .تساب الطالب لنواتا التعلم المتصودحما مدق اك

زيددددادح  ددددرا اتصدددداا عدددددو ذيئددددة التدددددريس بزمالئدددد   -
ومناقأددددة ندددددواتا الدددددتعلم المسدددددتهد  اكتسدددددابها لطدددددالب 

 .الكلية بما ي تت ر يتها ورسالتها
التنميدة المهنيدة المسدتدامة  د  ددوء نتدائا تتدويم ندواتا  -

 .التعلم لدق الطالب

هدددود التيدددادح ت تيدددت تعلدددم   ددددا  يدددى تكدددوا جميدددت ج -
وذيئدددة التددددريس بالم سسدددة موجهدددة الكتسددداب الطالدددب 

 .نواتا التعلم المتصودح
الدددددتعلم الددددد اتى  دددددى ددددددوء  ذددددددا  وادددددد ة وم دددددددح  -

 الطالددددددددب يت يددددددددر ا نأددددددددطة والمهددددددددام و تددددددددا لميولدددددددد  
 .واستعدادات  لت تيت ذ ه ا ذدا 

التعاوا النأط بديا الطالدب والمعلدم  دى إطدار اكتسداب  -
 .حالنواتا المتصود

التتدددويم المسدددتمر وتطدددوير ا داء  وال بدددأوا  دددى دددددوء  -
 .قواعد واد ة م ددح

زيادح معدا ا داء والمستويا  العليا للتةكير  دى سدبيا  -
 انجاز المهام المرجوح

 .زيادح  را النجاح الكتساب نواتا التعلم المنأودح -
 .دماا الجودح الأاملة للم سسة التعليمية -
ة ن ددو ت تيددت  ذدددا  تو يددد جهددود العددامليا بالم سسدد -

 .م ددح
االطمئنددداا علدددى ت تيدددت ر يدددة الم سسدددة ورسدددالتها  دددى  -

 .دوء نواتا تعلم الطالب
تدددو ير قواعدددد وادددد ة للم اسدددبية يمكدددا تطبيتهدددا علدددى  -

 .جميت ا طرا  المعنية
ت ديددددد نتدددداط التددددوح وتدددددعيمها وت ديددددد نتدددداط الدددددع   -

وعالجها  ى إطدار العمدا علدى ت تيدت ر يدة الم سسدة 
 .اورسالته

 .تكا   الةرا بيا طالب الم سسا  المتناظرح -

 مجاالت نواتج التعلم
يصدددددددن  اإلطدددددددار الدددددددوطن  للمددددددد ذال   ندددددددواع الدددددددتعلم 

 .المتوقعة ما الطالب     مسة مجاال 
 
 

 Knowledge  المعرفة
 التدددددرح علددددى اسددددترجاع المعلومددددا  و همهددددا وتتددددديمها،

 :والت  تأما
 .ر ة  تائت معينة -
 .ونظريا  م ددحر ة مةاذيم و سس  -
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 .ر ة إجراءا  معينة -
 cognitive  SKILLS   المهارات المعرفية

 .تطبيت للمةاذيم، والمبادئ، والنظريا  -
التةكيددر الناقددد، وال ددا اإلبددداع  للمأددكال ، سددواء كدداا  -

 لدددد  بندددداء علددددى طلددددب مددددا ا  ددددريا  وعنددددد مواجهددددة 
 .مواق  جديدح و ير متوقعة

   ددددددد  مجددددددداا دراسددددددد  دراسدددددددة الموادددددددديت والمأدددددددكال -
باست دام مجموعة ما المصادر المتنوعة واسدت الا 

 .استنتاجا  ص ي ة

 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية
Interpersonalandresponsibility Skills 

ت ما مس ولية تعلمهم ال ات  واالسدتمرار  د  التطدوير  -
 .الأ ص  والمهن 

ارسدة التيدادح عندد العما  د  مجموعدة بأدكا  عداا ومم -
 .ال اجة

  .التصر  بمس ولية    العالقا  الأ صية والمهنية -
 التصددددر  بأددددكا   القدددد  وااللتددددزام بددددالتيم الأ صددددية -

 .لعالية على النطات الأ ص  واالجتماع و 
 مهارات االتصال وتقنية المعلومات والمهارات العددية

Communication, Information Technologyand 

Merical Skills 

 التواصا الأةه  والكتاب  بأكا  عاا -
 است دام تتنية االتصاال  والمعلوما  -
  است دام ا ساليب ال سابية واإل صائية ا ساسية -

 Psychomotor Skillsالمهارات الحركية النفسية 

 .مهارا  تتطلب تآزر  رك  ونةس  -
اسددددددت دام جهدددددداز  و  دوا  معينددددددة، الطباعددددددة، الرسددددددم،  -

 . ةجرا
 
 .(9ترتبط ببعا الت صصا ) -

 ختبار الكفاءةإ
 تبددار يتدددم للطددالب المتوقددت ت ددرجهم ب يددى يددتم إذددو 

تتيددددديم الت صددددديا العدددددام للطلبدددددة  ددددد  المتدددددررا  التعليميدددددة 
للبرنددداما ا كددداديم  عدددا طريدددت قيددداس مددددق  المت صصدددة

 .ت تيت النواتا التعليمية المستهد ة للبرناما ا كاديم 

 خرجهمالطالب المتوقع ت
سداعة  38ذم الطلبة ال يا تبتى لديهم ما ال يزيدد عدا 

معتمددح  دالا الةصدا الدراسدد  اال يدر بنداء علدى ال طددة 
 الدراسية للبرناما ا كاديم .

 طبيعة اختبار الكفاءة
 سدددددئلة ا تيدددددار مدددددا متعددددددد تغطددددد  جميدددددت المجددددداال  
والنددددددواتا التعليميددددددة المسددددددتهد ة والمتددددددررا  المت صصددددددة 

سددد اا وال يزيدددد  51ديم ، بمدددا ال يتدددا عدددا للبرنددداما ا كدددا
 س اا لالمت اا     ترح ال تتجاوز الساعتيا. 311عا 

 ختبار الكفاءةإمراحل 
   ختبار الكفاءة الداخليإ -2

يدددتم وددددت وصددديا ة االسدددئلة مدددا قبدددا  عدددداء ذيئدددة 
التددددددريس التدددددائميا علدددددى تددددددريس الطدددددالب  ددددد  البرنددددداما 

 ا كاديم .
 داخليالهدف من اختبار الكفاءة ال

ذددو ت ديددد نتدداط الدددع   دد  ت تيددت كددا مددا النددواتا 
التعليميددددددة المسددددددتهد ة للمتددددددررا  التعليميددددددة المت صصددددددة 

صدديرح ق والبرندداما ا كدداديم ، ومددا ثددم تنةيدد  بددراما تدريبيددة
المددددق لت سددديا مسدددتوق الطدددالب  ددد  المهدددارا  المكتسدددبة 

 بناء على نتاط الدع .
 اختبار الكفاءة الخارجي -2

االسددددئلة مددددا قبددددا عدددددو ذيئددددة  يددددتم ودددددت وصدددديا ة
تدريس ما  ارر البرناما ا كاديم  والم سسدة ومدا  يدر 
التدددائميا علدددى تددددريس الطدددالب  ددد  البرنددداما ا كددداديم ، 

 دما م كما  م ددح.
 
 
 

 ختبار الكفاءة الخارجيإالهدف من 
دماا توا ر معدايير دقيتدة وموثوقدة يدتم مدا  اللهدا  -3

الداء الطلبدة  د  اجراء عملية تتييم عادلة ومتسداوية 
 االمت اا.

االرتكددداز الدددى نتددداط مرجعيدددة  ارجيدددة م ايددددح تعمدددا  -2
بمعزا عا مزودج البرناما مما يعط  درجدة اعلدى 
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مدددا المصدددداقية والثتدددة بمعدددايير التتيددديم والتددد  تعتبدددر 
 .(31جزاء ذاما ما البرناما)

 الدراسات السابقة
 :الدراسات الخاصة بجودة المعلم النوعى :أوالا 

 شا محمد جاددراسة ر 
ذد   ذد ه الدراسدة الدى صديا ة تصدور متتدرح لدبعا 
المعدددددايير ال اصدددددة بجدددددودح  ريجدددددا  االقتصددددداد المنزلدددددى 

 بكليا  التربية النوعية ما  الا:
  1021 دراسة الجوهرة

 ذ ه الدراسة الى: ذد  
التعدددر  علدددى الم سسدددا  العلميدددة والعربيدددة التدددى تهدددتم  -

 لتربية.بجودح برناما اعداد معلما  كلية ا
مدا معدايير الجدودح  دى برنداما اعدداد معلمدا  االقتصداد  -

  ؟المنزلى بكليا  التربية
مامدق ت تت معايير الجدودح الأداملة  دى برنداما اعدداد  -

معلمة االقتصاد المنزلى التائم ما وجهة نظر اعدداء 
 ذيئة التدريس؟

مددددا التصددددور المتتددددرح لتطددددوير برندددداما اعددددداد معلمددددا   -
 (2نزلى على دوء معايير الجودح؟)االقتصاد الم

 1020اد جدراسة عزة محمد 
ذدددد   ذددد ه الدراسدددة الدددى التعدددر  علدددى  ثدددر ا دددتال  

،  تددوق علددى كددا مددا التةكيددر االبددداعىسددلوب عددرا الم 
ومهددارا  قددراءح الصددور بصددر  النظددر عددا نمددط ممارسددة 
االنأدددددددددطة لددددددددددق طدددددددددالب كليدددددددددة التربيدددددددددة  دددددددددى التربيدددددددددة 

 .(32االسرية)
 1007 بد الحكيم الصافوريايمان ع دراسة

ذددددددد   ذدددددد ه الدراسددددددة الددددددى ت ديددددددد قائمددددددة بمتطلبددددددا  
التدريس المرتبطدة باالقتصداد المنزلدى والتدى ينبغدى توا رذدا 
لددددق معلمدددى االقتصددداد المنزلدددى ممدددا قدددد يةيدددد  دددى بدددراما 

سدددددهام  دددددى ت ديدددددد معدددددايير معلمدددددة تددددددريب المعلمدددددا  واإل
 .(31االقتصاد المنزلى)

 تغريد عمران دراسة

د   ذدد ه الدراسددة الددى التعددر  علددى  اعليددة نمددو ر ذدد
جراءاتد  مدا قبدا الدارسدة  دى تلبيدة إ ديد ت ى التدريس تم 

 .(34 تياجا  وتطوير واقت تدريس االقتصاد المنزلى )إ
 1009 دراسة بابكر

ذدد ه الدراسددة الددى تسددليط الدددوء علددى مةهددومى  ذددد  
اصددة سدداليبهما،   جراءاتهمددا و إالجددودح واالعتمدداد وتطددوير 

 ى كليا  التربية ما  الا التعدر  علدى مةهدومى التتدويم 
واالعتمداد وعالقتهمدا بددالجودح وددماا النددوع، ودورذمدا  ددى 
ت تيددددددددت الجددددددددودح عددددددددا طريددددددددت ت ديددددددددد معددددددددايير لتتددددددددويم 

 .(35داء)ا 

  1009 دراسة الشناق
ذدد ه الدراسددة الددى تطبيددت المعيددار ال ددامس مددا  ذددد  

المتعلددت بمددد ذال   (NCATE)معددايير االعتمدداد االكددداديمى
اعددداء ذيئددة التدددريس، وادائهددم وتطددورذم المهنددى والعلمدد  
والب ثددددد ، مدددددا  دددددالا اسدددددت دام االسدددددتبيانا  والمتدددددابال  
الأ صدددددية وم اددددددر اجتماعدددددا  اللجددددداا وور  العمدددددا 
وبندداء علددى تطبيددت ذدد ه المعددايير يددتم ت ليددا الواقددت وتتددديم 

 .(36) النمو ر المتترح لتطوير االداء المهنى للمعلميا
  1009 دراسة الشخص

نأدداء نظدددام دا لددى للجدددودح، ذددد   ذدد ه الدراسدددة الددى إ
نأدددداء و دددددح توكيددددد الجددددودح بالكليددددة، التددددى قامدددد  بتنةيدددد  ا  و 

 دارح الكليدددددةإالعديددددد مدددددا المهددددام واالنأدددددطة بالتعدددداوا مدددددت 
 .(37دارييا )عداء ذيئة التدريس، ومعاونيهم، واإل و 

 1009 دراسة الحكيمى
ى تتديم مدا ا متعددح تتواءم مت إل ةذد   ذ ه الدراس

مدددداد كليدددا  ا  لالعتمددداد االكددداديمى، و  NCATEمعدددايير اا 
التربية ب  ب يدى تبدد  بوددت ت دديا  تواجد  الكليدة وكيةيدة 

 .(38مواجهتها)
 1021دراسة هيام مصطفى عبد اهلل سالم 

ى اسددت دام اسددتراتيجيا  الددتعلم إلددذددد   ذدد ه الدراسددة 
 ا دراسية وعمرية م تلةة ودراسدة النأط  ى التدريس لمرا

( 39ثرذدددا علدددى بتددداء الدددتعلم لمتدددررا  االقتصددداد المنزلدددى) 
ويةيددددد ذدددد ا الم ددددور مددددا الدراسددددا  الدراسددددة ال اليددددة  ددددى 
الوقددددو  علددددى  ذددددم معددددايير الجددددودح واالعتمدددداد االكدددداديم  
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سداليب ت تيدت  مكانيدة تطدوير ا  لبرناما االقتصداد المنزلدى و 
   االعتماد والجودح المت صصة.ذ ه المعايير و تًا لهيئا

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

ثر است دام طرائت التدريس  ى معر ة إلذد   الدراسة 
الم ادرح والتعلم التعاونى واالستتصاء  ى ت صديا طلبدة 

ساسددية العليددا واتجاذدداتهم وتوصددا الدراسددة الددى المر لددة ا 
 تبدار الت صديل   روت  ا  داللدة ا صدائية  دى اإلوجود 

 .(21المباأر والم جا تعزق للطريتة )
 MEARS 2995دراسة 

اليب  سددسددلوبيا مددا  ذددد   الدراسددة الددى المتارنددة بدديا 
سددلوب الم ادددرح المعدلددة(  سددلوب الم ادددرح و  التدددريس )

رذم علدى الت صدديا، وتوصددل   ثددبتتنيدا  الددتعلم التعداونى و 
ت  ا  داللدددددة ا صدددددائية  دددددى الت صددددديا الدددددى وجدددددود  دددددرو 

 .(23لصال  التعلم التعاونى )
 1007دراسة عبد اهلل محمد قصود

ذددد   ذدد ه الدراسدددة الددى الوقددو  علدددى عمليددة التتدددويم 
ووسددددائا و سدددداليب التتددددويم الم تلةددددة  مددددا  يددددى مةهومدددد ،

(22). 
 2996دراسة عبد الفتاح القرشي 

اطدددار لدددى م اولدددة ت ديدددد معدددالم إة سدددذدددد   ذددد ه الدرا
ا تددددتم مددددا  اللدددد  عمليددددة تطددددوير  سدددداليب  يمكددددا  نظددددرق

التتدددويم، و لددد  عدددا طريدددت تديدددد  ذددددا  التتدددويم و نماطددد  
ووسائل ، وت ليا  وج  النتد التى توجد  لدنظم االمت اندا  

 .(21السائدح االست دام  ى البالد العربية )
 

 1000دراسة محمد شحات الخطيب وعبد اهلل الجبر 
 دراد عيندة الدراسدة  الدى ت ديدد اراء  ذ ه الدراسة ذد  

زاء  سدداليب تتددويم ا داء والت صدديا الطالبدد  المتبعددة  ددى إ
 الجامعا  ومدق مناسبة  سداليب تتدويم ا داء  دى التيداس،
ومعوقدددددددا  تنةيددددددد  ا سددددددداليب ال ديثدددددددة  دددددددى تتدددددددويم ا داء 

 .(24والت صيا ا كاديمى)
 1007دراسة محمد عواد الزيادات 

ة الدددددددى ت ديدددددددد  ذدددددددم ال طدددددددوا  ذدددددددد   ذددددددد ه الدراسددددددد
ا تتدمنها عمليا  التتييم الد اتى  والم أرا  التى ينبغى 

للجامعددددددا ، وا سددددددداليب المعتمددددددددح مددددددا قبدددددددا الجامعدددددددا  
 .(25ا ردنية  ى عمليا  التتييم ال اتى )

 1007دراسة محمد المصرى وتوفيق مرعى 
جاذددا  طلبددة إتذددد   ذدد ه الدراسددة الددى التعددر  علددى 

ال اصددددة ن ددددو  سدددداليب التتددددويم الم تلةددددة  سددددراءإلجامعددددة ا
والةدددروت  دددى ذددد ا المتغيدددر بدددا تال  الت صدددا والجدددنس 

 .(26ومستوق الت صيا والتةاعا بينها )
ويةيددد ذدد ا الم ددور مددا الدراسددا  الدراسددة ال اليددة  ددى 
الوقددددو  علددددى  ذددددم  سدددداليب المعتمدددددح  ددددى تتيدددديم الطددددالب 
 وانواعهدددددددا والم أدددددددرا  التدددددددى تتددددددددمنها ذددددددد ه ا سددددددداليب

 ومعوقا  التنةي .
 لدراسة التجريبيةا

اتبع  البا ثة المنها الوصةى الت ليل  لت ليا  اعلية  -
  ساليب التتييم    ت تيت نواتا التعلم المستهد ة.

قامدددد  البا ثددددة بتصددددميم ا تبددددار  كةدددداءح  نددددواتا تعلددددم  -
 مسددددددار المالبددددددس والنسدددددديا لطالبددددددا  قسددددددم االقتصدددددداد

مهدددام منسدددتة  المنزلدددى مسدددار المالبدددس والنسددديا كأ دددد
الجددودح بالتسددم  وتددم ت كدديم اال تبددار بمعاونددة ا سددات ح 

 المت صصيا بالتسم.
تم اعداد استمارح استطالع ر ق طالبا  قسم االقتصداد  -

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

ا ( مدطالبدة 351تددما الب دى عددد) مجتمت الب دى:
لى كليدة التربيدة جامعدة  ائدا  ريجا  قسم االقتصاد المنز 

( طالبددددة  ريجددددة مددددا مسددددار المالبددددس والنسدددديا 45)وعدددددد
 .بتسم االقتصاد
 أدوات الدراسة:

 :اختبار الكفاءة -2
سدددت دم  البا ثدددة ا تبدددار الكةددداءح والددد ق يهدددد  الدددى ا

ت ديدددد مددددق ت تدددت ندددواتا الدددتعلم المسدددتهد ة والتدددى مثلتهدددا 
 51سددئلة صددا بالمسددار  يددى بلدد  عدددد ا   الت متددررا

 تيددار مددا متعدددد وبلغدد  الدرجددة العظمددى إسدد اا بصددورح 
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درجددة ودار  عبددارا  اال تبددار  ددوا نددواتا  51لال تبددار 
، وتددم تتسدديم اال تبددار الددى سددتة دراكيددةالددتعلم المعر يددة واإل

 –بلددددوم لنددددواتا الددددتعلم وذى)التدددد كر م دددداور و تددددًا لتصددددني 
 .التتويم( –التركيب –ياالت ل –التطبيت –الةهم
سررررراليب أراء الطالبرررررات عرررررن آاسرررررتمارة اسرررررتطال   -1

 :التقييم
تددددددويم تسددددداليب ال تهدددددد  الدددددى التعدددددر  علددددددى  اعليدددددة 

المباأددرح و يددر المباأددرح ومدددق ارتبدداط كددا منهددا ببعدددها 
الددددبعا  يدددددى تددددم وددددددت بنودذددددا باالسدددددتعانة بالدراسدددددا  

جدددامعى السدددابتة  دددى مجددداا الجدددودح الأددداملة  دددى التعلددديم ال
بصدددةة عامددددة ومعددددايير االعتمدددداد الم سسدددد  لكليددددة التربيددددة 

 . جامعة  ائا بصةة  اصة
  :وتكونت االستبانة من

: بل  عدد العبدارا   ساليب التتييم المباأرح المحور األول:
سددداليب  عبدددارح  يدددى تددددمن   32 التدددى تتددديس  اعليتهدددا 
، اال تبددددددددارا  اال تبددددددددارا  النصددددددددةية التتيدددددددديم مددددددددا يلدددددددد :

 العدددددددروا، الواجبا  المنزليدددددددة، كتابدددددددة التتدددددددارجة،النهائيددددددد

التعليميدددددة، المأددددداريت الدوريدددددة معر دددددة المعددددددا التراكمدددددى، 
 ، المناقأة الةعالة.را تبار الكةاءح، النتد المباأ

 سدداليب التتيدديم  يددر المباأددرح: بلدد  عدددد  المحررور الثررانى:
عبدددارح  يدددى تددددمن   32العبدددارا  التدددى تتددديس  اعليتهدددا 

مدددددا يلدددد : تتيدددديم المتدددددرر الدراسدددد ، تتيددددديم  اسدددداليب التتيدددديم
المعلم، التغ ية الراجعة، المال ظة مدا الدزمالء، المراجعدة 
الدا ليددة، المراجعددة ال ارجيددة، اإلرأدداد ا كدداديمى، متابعددة 
ال دددددريجيا، المجتمدددددت الم لدددددى، الدددددتعلم التعددددداونى والتتيددددديم 

 ال اتى.

 ضبط وتقنين األدوات:
نهدا كةيلدة لتيداس مدا  للتأكد ما صدت وثبا  االدوا  و 

 جراءا  التالية:ودع  ل  قام  البا ثة باإل
 االختبار: أوالا:

 صدق االختبار:
للت تدددت مدددا صددددت م تدددوق اال تبدددار تدددم عرددددها  ددد  
صددددورت  ا وليددددة علددددى مجموعددددة مددددا  سددددات ح الت صددددا 
بكليددا  االقتصدداد المنزلدد  و لدد  لل كددم علدد  مدددج ت تددت 

يا ة ا سدئلة و د   نواتا التعلم المستهد ة بها وك ل  صد
دددا ة  ج اسددئلة،وقد بلدد  متوسددط نسددبة اتةددات الم كمدديا  وا 

 .%98على  سئلة اال تبار
 ثبات االختبار:

بطريتدة  لةددا  ل سداب ثبدا  ااال تبددار تدم  سداب الثبددا 
لت ديددددددددد قيمددددددددة االتسددددددددات  -Alpha-Cronbachكرونبدددددددداس  

 :الدا لى لال تبار، والتى كان  كالتالى
سررراليب التقيررريم بمعامرررل ألفرررا ثبرررات مقيررراس أ :2جررردول

 كرونباخ
اقيمة معامل ألف عدد االسئلة المحور  
 15751 8 الت كر
 15724 8 الةهم

 15776 8 التطبيت
 15791 9 الت ليا
 15793 9 التركيب
 15784 8 التتويم

 15853 51 اال تبار ككا
 ا قيمدة معامدا  لةدا لكدا م دور  3 ويتد  مدا جددوا

ة عاليدددة ت كددد علدددى اتسددات بندددود مددا م دداور المتيددداس قيمدد
 اال تبار. 

 استمارة استطال  الرأى: ثانيا:
 صدق استمارة استطال  الرأى: -3

للت تددت مددا صدددت م تددوق االسددتمارح تددم عردددها  دد  
صددورتها ا وليددة علددى مجموعددة مددا الم كمدديا مددا  سددات ح 
الت صدددا بكليدددا  االقتصددداد المنزلددد  و لددد  لل كدددم علددد  

لم دددددور ال ددددداا بهدددددا وكددددد ل  مددددددج مناسدددددبة كدددددا عبدددددارح ل
ددا ة  ج عبدارا  متتر دة وتدم  صيا ة العبدارا  وت ديدد وا 

وتددددم  سدددداب نسددددبة االتةددددات لدددددج  تعددددديا أددددكا االسددددتبياا
الم كمددديا علدددى كدددا عبدددارح مدددا عبدددارا  االسدددتبياا، وتدددم 
اسددتبعاد العبددارا  التدد  تتددا نسددبة اتةددات الم كمدديا عليهددا 

و مودد ، وتم إدا ة العبارا  الجديددح كمدا ذد %85عا 
 وب ل  يكوا االستبياا قد  دت لصدت الم توج 

ل سددددداب ثبدددددا  االسدددددتمارح تدددددم  -ثبرررررات االسرررررتمارة: -1
 طريت:عن   ساب الثبا 

 Split-Halfطريقة التجزئة النصفية  -3
عا طريت تتسيم كا م ور ما م داور االسدتبياا إلدى 
نصةيا، عبارا   ردية، عبارا  زوجية وقد تم ذ ا التتسيم 
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لكددا م ددور مددا م دداور االسددتبياا وكدد ل  بالنسددبة  بالنسددبة
للم ددددور ككددددا. ل سدددداب االرتبدددداط بدددديا نصددددة  االسددددتبياا 

ل سددددددداب  Spearman-Brownاسددددددت دم  البا ثددددددة معادلددددددة
 االرتباط بيا نصة  كا م ور ما م اور االستبياا.

 معامرررل االرتبرررراط بطريقرررة التجزئرررة النصررررفية :1 جررردول
 رعيةلمحاور االستبيان ككل ومحاوره الف

 المحور
معامل ارتباط 

 براون  -سيبرمان 
 15766 اساليب التتييم المباأرحالم ور ا وا: 

: اسددداليب التتيددديم  يدددر الم دددور الثدددان 
 15783 المباأرح

 15743 الم اور)ككا(
يودددد  الجددددوا  ا معامددددا االرتبددداط بطريتدددة التجزئددددة 

بدددددراوا معدددددامال  متبولدددددة –النصدددددةية لالسدددددتبياا لسددددديبرماا
 .نسبياً 
                ثبررررررررررات االسررررررررررتمارة بطريقررررررررررة ألفررررررررررا كرونبرررررررررراخ -1

Alpha-Cronbach 
لت ديدددد قيمدددة االتسدددات الددددا لى لالسدددتمارح،  يدددى يدددتم 
 سددداب معامدددا  لةدددا لكدددا م دددور علدددى  ددددح و لالسدددتمارح 

 .ككا، والتى كان  كالتالى
ثبرررات مقيررراس أسررراليب التقيررريم بمعامرررل ألفرررا  :3جررردول

 كرونباخ
عدد  المحور

باراتالع  
قيمة معامل 

 ألفا
 15781 32  ساليب التتييم المباأر
اأر ساليب التتييم  ير المب  32 15824 

 15876 24  ساليب التتييم ككا
 ا قيمددة معامددا  لةددا لكددا م ددور  1ويتددد  مددا جدددوا

مددا م دداور المتيددداس قيمددة عاليدددة ت كددد علدددى اتسددات بندددود 
  .التتييم

ى بإيجررراد حسررراب الثبرررات بطريقرررة االتسررراق الرررداخل -3
معامررل االرتبرراط بررين درجررة كررل محررور مررن محرراور 
المقيرررراس والدرجررررة الكليررررة لرررري  والجرررردول التررررالي 

 يوضح ذلك.
 ثبات مقياس أساليب التقييم باالتساق الداخلي: 4جدول

يم أساليب التقي المحور
 المباشر

ير أساليب التقييم غ
 المباشر

**15878 معاما االرتباط  15911**  
(  ا معامددددا االرتبدددداط لم ددددداور 4يتددددد  مددددا جدددددوا)

وذدددى قددديم  15911 – 15878 سددداليب التتيددديم تتدددراوح بددديا 
، وعلى  ل    ا االسدتمارح 1513دالة عند مستوق معنوية 

تتمتدددددت بدرجدددددة مناسدددددبة مدددددا الصددددددت والثبدددددا  المناسدددددبيا 
للتطبيدددت وبهددد ا  صدددب   االسدددتمارح جددداذزح للتطبيدددت علدددى 

 عينة الدراسة.

 مناقشتهاالنتائج و 
يتددددد  توزيددددت االسددددئلة بمددددا يدددددما  ( 5)لجدددددوامددددا ا

 قيددداس مددددق ت تدددت جميدددت ندددواتا الدددتعلم المسدددتهد ة لمسدددار
المالبددس والنسدديا لبرندداما االقتصدداد المنزلددى، ومددا م ددور 
النددددواتا المعر يددددة يتددددد  اا الندددداتا الثددددانى قددددد تددددم ت تتدددد  

 %659بةدارت يصدا الدى  %7853بأعلى معدا  يى بل  
ة، بينمددا بلدد  الندداتا الثالددى  قددا عددا نددواتا الددتعلم المسددتهد 

. بةددددارت %7454ندددداتا معر ددددى  تتتدددد   الطالبددددا  بنسددددبة 
  .عا نواتا التعلم المستهد ة %556يصا الى 

 السددابت ومددا م ددور النددواتا االدراكيددة يتددد  اا الندداتا
بةددارت  %7851قددد تددم ت صدديل  بددأعلى معدددا يصددا الددى 

ا بدددديا نددددواتا الددددتعلم المسددددتهد ة ونددددوات %657يصددددا الددددى 
 التعلم الم تت

 مقارنة نواتج التعلم المحققي بنواتج التعلم المستهدفي فى ضوء نتائج اختبار الكفاءة :5جدول
النسبة 
 المستهدفة
لملنواتج التع  

ق نسبة تحق
لمنواتج التع  

النسبة المئوية 
لالجابات الصحيحة 

 لكل سؤال
 

  النواتج االسئلة

81%  7559%  

7456% 3 
ى انددددددواع االليددددددا  النسددددددجية تتعددددددر  الطالبددددددة علدددددد 3-3

 – واصدددددددها –واالقمأدددددددة مدددددددا  يدددددددى) تطدددددددور  اماتهدددددددا
رفي است داماتها(

لمع
ا

 

7154% 4 
8552% 6 
7154% 41 

85%  7853% تأددددرح الطالبددددة االدوا  وال امددددا  واالسددددس الةنيددددة  3-2 8 7559% 
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 الالزمة للتطريز وال ب  اليدوق 39 8151%

81%   
7454%  

8351% 2 

تتعددر  الطالبددة علددى اسددس وقواعددد تصددميم وتنةيدد   3-1
التطدددت الملبسدددية مدددا  يدددى تصدددميم الدددزق واسددداليب رسدددم 

 تأكيا على الجسم الصناعى( –الباتروا سواء)مسط 

7358% 1 
8151% 9 
7956% 31 
5759% 33 
6956% 34 
8355% 38 
7154% 41 

81% 7153%  
ت ديد  واا االليا  النسدجية وتصدنيةاتها وتتدارا  2-3 17 9157%

بددددديا االسددددداليب المسدددددت دمة لت دددددديرذا وكيةيدددددة اددددددا ة 
 الز ار  عليها

كية
الدرا

ا
 

5555% 41 

81%  7359%  

6652% 22 

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

5158% 21 
8151% 24 
9454% 26 
7559% 28 
7154% 29 
7252% 11 
6259% 12 
6151% 16 
7956% 48 

85%  7457%  
تدر  اذمية الرقابة االداريدة والت طديط للمأدروعا   2-1 11 5754%

 14 %87 والتدرح على ت ليا اال تياجا  القامة المأروعا
7956% 15 

85%  73%  

تتددارا الطالبددة بدديا الطددرت الم تلةددة لرسددم البدداتروا  2-4 25 6352%
التأدددكيا علدددى الجسدددم  –للتطدددت الملبسدددية)باتروا مسدددط 

الصددناعى( وطددرت التمكدديا واالنهدداء والتجميددا الق منددتا 
 ملبس 

6759% 27 
75511% 46 
7958% 47 

81%  7759%  
االجهدددددزح الم تلةدددددة لرسدددددم االليدددددا  ت ددددددد االدوا  و  2-5 18 7457%

 النسجية وتطبيت التجارب المعملية عليها

 

6654% 43 
9256% 42 

81%  7456%  

79511% 5 
تدددر  الطالبددة اذميددة مهددارح تصددميم االزيدداء وطددرت  2-6

تأكيا على الجسدم  –رسم الباترونالم تلةة)باتروا مسط 
ق منددتا الصددناعى( وطددرت التمكدديا واالنهدداء والتجميددا ال

 ملبس 

8859% 7 
7551% 32 
7453% 31 
7252% 36 
6151% 37 
7956% 23 

85%  7851%  

9853% 35 

تنمدددددى الطالبدددددة مهاراتهدددددا لتنةيددددد  اسددددداليب التطريدددددز  2-7
 وال ب  اليدوق وابداع التنةي  باست دام المكمال  ال ديثة

8859% 21 
7651% 13 
6951% 19 
7956% 44 
64% 49 
71% 51 

بينمددددا بلدددد  الندددداتا الثددددانى  قددددا ندددداتا ادراكددددى  ددددى ت صدددديا 
بدديا نددواتا  %9. بةددارت يصددا الددى %73الطالبددا  بنسددبة

 .التعلم المستهد ة ونواتا التعلم الم تتة
( إلى  ا متوسط استجابا  6تأير نتائا الجدوا)

 2958المباأر بلغ  الطالبا  لم ور  ساليب التتييم 
(، كما بل  متوسط استجابا  1598بان را  معيارق بل )

 2957ساليب التتييم  ير المباأر    الطالبا  لم ور
كما بل   متوسط  (.4544بان را  المعيارق بل )

 59558استجابا  الطالبا  على  ساليب التتييم ككا  
 .7553بان را  معيارق 

:7 كما يتضح من الجدول  
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قددة ارتباطيددة موجبددة   ا  داللددة ا صددائية وجددود عال -3
بدددددديا اال تبددددددارا  النصددددددةية  واال تبددددددارا  النهائيددددددة 

سدددددددلوب الواجبدددددددا  المنزليدددددددة والعدددددددروا التتدميدددددددة  و 
والمأددداريت الدوريددددة والتتيددديم الدددد اتى وا تبدددار الكةدددداءح 

، بينمددا 1513والنتددد والمناقأددة  عنددد مسددتوق معنويددة 
 صدددائية بددديا ال توجدددد عالقدددة ارتباطيدددة  ا  داللدددة ا

اسدددلوب اال تبدددارا  النصدددةية وكتابدددة التتدددارير كأ دددد 
  ساليب التتييم.

وجددود عالقددة ارتباطيددة موجبددة   ا  داللددة ا صددائية  -2
بدددددديا اال تبددددددارا  النهائيددددددة و اال تبددددددارا  النصددددددةية 

سدددددددلوب الواجبدددددددا  المنزليدددددددة والعدددددددروا التتدميدددددددة  و 
والمأددداريت الدوريددددة والتتيددديم الدددد اتى وا تبدددار الكةدددداءح 

              1515النتددددددددد والمناقأددددددددة  عنددددددددد مسددددددددتوق معنويددددددددة و 
، بينمددا ال توجدددد عالقدددة ارتباطيدددة  ا  داللدددة 1513و

ا صددددائية بدددديا اسددددلوب اال تبددددارا  النهائيددددة وكتابددددة 
 التتارير كأ د  ساليب التتييم.

وجددود عالقددة ارتباطيددة موجبددة   ا  داللددة ا صددائية  -1
ةية بددددددددديا الواجبدددددددددا  المنزليدددددددددة واال تبدددددددددارا  النصددددددددد

واال تبددددددارا  النهائيددددددة والعددددددروا التتدميددددددة وكتابددددددة 
التتدددارير والمأددداريت الدوريدددة والتتيددديم الددد اتى وا تبدددار 

، 1513و 1515الكةددداءح والنتدددد عندددد مسدددتوق معنويدددة 
بينمددا ال توجددد عالقددة ارتباطيددة  ا  داللددة ا صددائية 

 سلوب المناقأة كأ د  ساليب التتييم. بيا 
 ا  داللددة ا صددائية   وجددود عالقددة ارتباطيددة موجبددة -4

والواجبددددا  المنزليددددة والعددددروا  بدددديا كتابددددة التتددددارير

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

سدلوب  داللة ا صدائية بديا كتابدة التتدارير وكدا مدا 
لنتددد اال تبددارا  النصددةية والنهائيددة وا تبددار الكةدداءح وا

 والمناقأة كأ د  ساليب التتييم.
وجددود عالقددة ارتباطيددة موجبددة   ا  داللددة ا صددائية  -5

سدداليب التتيدديم عنددد  بدديا العددروا التعليميددة وجميددت 
 .1513و  1515مستوق معنوية 

وجددود عالقددة ارتباطيددة موجبددة   ا  داللددة ا صددائية  -6
بيا المأاريت الدوريدة واال تبدارا  النصدةية والنهائيدة 

ا  المنزليدددددددة وكتابدددددددة التتدددددددارير والعدددددددروا والواجبددددددد
           1515التعليميددددددددددددددددددة عنددددددددددددددددددد مسددددددددددددددددددتوق معنويددددددددددددددددددة 

. بينمددا ال توجدددد عالقدددة ارتباطيدددة  ا  داللدددة 1513و
ا صددددائية بدددديا المأددددداريت الدوريددددة وا تبددددار الكةددددداءح 

  .والتتييم ال اتى
وجددود عالقددة ارتباطيددة موجبددة   ا  داللددة ا صددائية  -7

اليب التتيدددديم ماعدددددا  سدددد بدددديا التتيدددديم الدددد اتى وجميددددت
             1515المأدددددددداريت الدوريددددددددة عنددددددددد مسددددددددتوق معنويددددددددة 

 .1513و
عالقددة ارتباطيددة موجبددة   ا  داللددة ا صددائية  وجددود -8

اليب التتيددديم ماعددددا  سدددبددديا ا تبدددار الكةددداءح وجميدددت 
كتابة التتارير والمأاريت الدورية عند مسدتوق معنويدة 

 .1513و  1515

 ات الطالبات على استمارة استطال  الرأى عن أساليب التقييم متوسطات استجاب :6جدول
 المدى اصغر قيمة اعلى قيمة االنحراف المعيارى المتوسط الحسابي المحور

 24 32 16 1598 29586  ساليب التتييم المباأر
 22 34 16 4544 29573  ساليب التتييم  ير المباأر

 46 26 72 7553 59558  ساليب التتييم ككا
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وجددود عالقددة ارتباطيددة موجبددة   ا  داللددة ا صددائية  -9
 سددددداليب التتيددددديم ماعددددددا كتابدددددة بددددديا النتدددددد  وجميدددددت 

 .1513و  1515التتارير عند مستوق معنوية 
وجدود عالقددة ارتباطيدة موجبددة   ا  داللدة ا صددائية  -31

سدددداليب التتيدددديم ماعدددددا كتابددددة  اقأددددة وجميددددت بدددديا االمن

 1515التتارير واالواجبا  المنزلية عند مستوق معنوية 
 .1513و 

( وجددددود عالقدددة ارتبددداط موجبددددة 8)يتدددد  مدددا الجددددوا
 ا  داللدددددة ا صدددددائية بددددديا جميدددددت  سددددداليب التتيددددديم  يدددددر 
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المباأدددددر المسدددددت دمة والتتيددددديم  يدددددر المباأدددددر ككدددددا عندددددد 
 .1513مستوق معنوية 

 تد  ما الجدوا:كما ي
وجددود عالقددة ارتباطيددة موجبددة   ا  داللددة ا صددائية  -3

وتتيدددديم المعلدددم والتغ يدددة الراجعددددة  بددديا تتددديمم المتدددرر
الدا ليدددددة والمراجعدددددة ومال ظدددددة الدددددزمالء والمراجعدددددة 

رأددددداد االكدددداديمى ومتابعدددددة ال دددددريجيا ال ارجيددددة واإل
 اتى عندد مسدتوق معنويددة والدتعلم التعداونى والتتيديم الد

، بينمدددا ال توجدددد عالقدددة ارتباطيدددة  ا  1513،1515
لوب تتيدديم المتددرر والمجتمددت  سددداللددة ا صددائية بدديا 

 يم الم لى  كأ د  ساليب التتي
وجددود عالقددة ارتباطيددة موجبددة  ا  داللددة ا صددائية  -2

بددددددديا كدددددددا مددددددددا تتيددددددديم المعلددددددددم والتغ يدددددددة الراجعددددددددة 
الدا ليدددددددددة والمال ظدددددددددة مدددددددددا الدددددددددزمالء والمراجعدددددددددة 

رأددددداد االكددددداديم  والدددددتعلم إلوالمراجعدددددة ال ارجيدددددة وا
سداليب التتيديم  يدر  الد اتى وجميدت  التعداونى والتتيديم

 .1515 ،1513باأر عند مستوق معنوية الم
 
وجددود عالقددة ارتباطيددة موجبددة   ا  داللددة ا صددائية  -1

ل دددريجيا والمجتمدددت الم لدددى  بددديا كدددا مدددا  متابعدددة ا
 ،1513يديم  عندد مسدتوق معنويدة سداليب التت وجميت 
 سلوب تتييم المترر. دا ماع، 1515

( عددددم وجدددود  دددروت  ا  داللدددة 9يتدددد  مدددا الجددددوا)
إ صدددددددائية بددددددديا متوسدددددددطا  اسدددددددتجابا  الطالبدددددددا  تبعدددددددا 

 سدداليب التتيدديم المباأددر و يددر المباأددر  يددى كاندد  قيمددة 
(، وذددى قيمددة  يددر 15514) ( المعبددرح عددا ذدد ه الةددروت)

 دالدددة إ صدددائيًا وذددد ا يعندددى  نددد  ال يوجدددد  دددروت  ا  داللدددة
سدداليب إ صددائية بدديا متوسددط اسددتجابا  الطالبددا  تبعددا  
وتكامدددا  التتيددديم المباأدددر و يدددر المباأدددر. وذددد ا يةيدددد تدددرابط

 سدددددداليب التتيدددددديم المباأددددددر و يددددددر المباأددددددر مددددددت بعدددددددها 
 البعا.

وجدددود عالقدددة ارتباطيدددة موجبدددة   :31يتدددد  مدددا جددددوا
 ا  داللدددة ا صدددائية بددديا  سددداليب التتيددديم المباأدددر و يدددر 

 1513والتتييم الكلى عند مستوق معنوية المباأر 
 

 التوصيات
تطبيددددت معددددايير قيدددداس جددددودح التعلدددديم بصددددورح ت دددداك   -3

الممارسددددددا  العالميددددددة المتعددددددار  عليهددددددا  دددددد  الجددددددودح 
 واالعتماد االكاديم .

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

لطددالب و تددًا لمتغيددرا  العصددر تطددوير  سدداليب تتيدديم ا -1
 ومتطلبا  جودح العملية التعليمية.

العمددددددا علددددددى بندددددداء الم ددددددرر الرئيسدددددد  مددددددا العمليددددددة  -4
التعليميددة وذددو المددتعلم بمددا يسدداذم  دد   دمددة مجتمعددد  

 .وطن  ةالم ل  ور ع

 
 
 
 
 
 

 ليب التقييم الغير مباشرساأساليب التقييم المباشر و ستجابات الطالبات ألإداللة الفروق بين متوسطات  :9 جدول
 الداللة قيمة )ت( غير مباشر مباشر

   االن را  المعيارق المتوسط االن را  المعيارق المتوسط
  ير دالة 15514 4544 29573 1598 29586

 مع التقييم الكلى المباشر مصفوفة معامالت االرتباط بين أساليب التقييم المباشر وأساليب التقييم غير: 20جدول 
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 التقييم الكلى أساليب غير التقييم المباشر أساليب غير التقييم المباشر المتغيرات
   -  ساليب  التتييم المباأر

  - **588.  ساليب التتييم  ير المباأر
 - .911** .878** التتييم الكلى

 جعالمرا
دريس، كدددددوثر كوجددددد  اتجاذدددددا   دددددى المنددددداذا وطدددددرت التددددد

 (1020)،1التاذرح ،عالم الكتب ط 
الجددددوذرح م مددددد الدوسددددرج برندددداما متتددددرح العددددداد معلمددددة 
االقتصاد المنزلى بكلية التربية للبنا  بالمملكدة العربيدة 

 ،ية  دددددددددى ددددددددددوء معدددددددددايير الجدددددددددودح الأددددددددداملةالسدددددددددعود
(1021.) 

ن ددو تطويراعددداد المعلددم النددوعى  :م مددد علددى   مددد نصددر
بتدددو ير معدددايير الجدددودح  ددددى مواجهدددة قددددايا العولمددددة، 

لثالددى لكليددة التربيددة النوعيددة لمميددزا  تطددوير المدد تمر ا
الددددتعلم النددددوعى  ددددى مصددددر والددددوطا العربدددد  لمواجهددددة 
متطلبددددددا   سددددددوت العمددددددا  ددددددى عصددددددر العولمددددددة)ر ق 

 .1008ابريا  31-9استراتيجية(  ى الةترح ما

الهيئدددددة الوطنيددددددة للتتددددددويم واالعتمددددداد االكدددددداديمى بالمملكددددددة 
 العربية السعودية .

: بعددددا معوقددددا  دددددماا م مددددد جددددابر م مددددود رمددددداا
الجودح واالعتماد بكليدا  التربيدة النوعيدة بتندا، المد تمر 

الددددولى االوا( بعندددواا -العلمدددى السدددنوق)العرب  الرابدددت
االعتمدداد االكددداديم  لم سسددا  وبدددراما التعلدديم العدددالى 
النوعى  ى مصر والعالم العرب )الواقت والمأموا( كلية 

 .1009التربية النوعية، جامعة المنصورح، 

ميددادح م مددد  ددوزق الباسددا: متطلبددا  تطبيددت ادارح الجددودح 
بريددداا االطةددداا ومددددارس التعلددديم  ISO9000الأددداملة 

 .1002العام بمصر، مجلة كلية التربية بالمنصورح،
 
 

 مددزح دوديددا: تتددويم الم رجدددا  التعليميددة للبددراما العلميدددة 
الجامعيددددة كأسدددداس دددددماا الجددددودح، المدددد تمر السددددنوق 

ر دددددماا الجددددودح واالعتمدددداد  ددددى التعلدددديم الثانى)معددددايي
النددددوعى بمصددددر والددددوطا العربدددد (، جامعددددة المنصددددورح 

1007. 

الهيئدددددة الوطنيدددددة للتتدددددويم واالعتمددددداد  االكددددداديم  بالمملكدددددة 
 الهربية السعودية/)التتويم ال اتى.

 .االطار الوطنى للم ذال 
 عمادح الجودح والتطوير جامعة  ائا

معايير الجودح ل ريجا  رأا م مد جاد: متطلبا  تطبيت 
االقتصدداد المنزلدد  بكليددة التربيددة النوعيددة، مجلددة  كليددة 

 –، الجددددزء ا وا75التربيددددة جامعددددة المنصددددورح، العدددددد 
 1022يناير 

عدددزح م مدددد جددداد: اثدددر ا دددتال  اسدددلوب عدددرا الم تدددوق 
ونمددط ممارسددة االنأددطة التعليميددة علددى تنميددة التةكيددر 

تربيددة ا سددرية االبددداع  ومهددارا  قددراءح الصددور  دد  ال
لدق طدالب كليدة التربيدة، مجلدة العلدوم التربويدة، العددد 

 م1020يناير  –ا وا

ايماا عبد ال كيم الصا ورق، تصور متترح لبرناما اعداد 
معلمدددددددددة االقتصددددددددداد المنزلدددددددددى  دددددددددى ددددددددددوء المعدددددددددايير 
االكاديميددددة، المدددد تمر العلمددددى التاسددددت عأددددر، تطددددوير 

 مناذا التعليم  ى دوء عايير الجودح

 اعليدة نمدو ر متتدرح  دى التددريس  دى ا داء :ريد عمرااتغ
للطالبدددا  معلمدددا  اال تصددداد المنزلدددى و دددى  التدريسددد 

تعلدددددددم تلميددددددد اتها، اسددددددددتا  النددددددداذا وطدددددددرت التدددددددددريس 
 كلية البنا  جامعة عيا أمس –المساعد

عبدددد البددداقى عبدددد الغندددى بدددابكر: ددددماا الجدددودح واالذتمدددام 
اعداد المعلمديا،  بالتوعية  ى كليا  التربية وم سسا 

مدد تمر االعتمدداد االكدداديمى لكليددا  التربيددة  ددى الددوطا 
 العربدد  ر ق وتجددارب، المدينددة المنددورح، جامعددة طيبددة،

1009. 

الأددددنات، قسدددديم م مددددد: تطبيددددت معددددايير الجددددودح  دددد  كليددددة 
التربيدددة بجامعدددة االمدددارا  العربيدددة المت ددددح  ددد  مجددداا 
تطددددددددددوير اداء معلددددددددددم المعلمدددددددددديا، مدددددددددد تمر االعتمدددددددددداد 
االكددددداديم  لكليدددددا  التربيدددددة  ددددد  الدددددوطا العربددددد  ر ق 
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-38وتجددددددددددارب، المدينددددددددددة المنددددددددددورح، جامعددددددددددة طيبددددددددددة
 .م10/5/1009

: اجراءا  تطوير كلية التربية جامعدة عبد العزيز الأ ا
عيا أمس    دوء معايير الجدودح، مد تمر االعتمداد 
االكددددداديم  لكليدددددا  التربيدددددة  ددددد  الدددددوطا العربددددد  ر ق 

-28ورح، جامعدددددددددة طيبدددددددددة وتجدددددددددارب، المديندددددددددة المنددددددددد
 .م10/5/1009

ذيددام مصدددطةى عبدددا  سدددالم:  ثدددر اسددت دام الدددتعلم النأدددط 
على الت صيا واكتساب بعا المهارا  العملية وبتاء 
 ثددددر الددددتعلم لدددددق معلمدددد  االقتصدددداد المنزلدددد ، المجلددددد 

  1021الثاما عأر العدد االوا يناير 

 ثدددددددر اسدددددددت دام طرائدددددددت تددددددددريس  عدددددددودح م مدددددددد التلتلدددددددى.
ادددرح والددتعلم التعدداون  واالستتصدداء  دد  ت صدديا الم 

طلبدددة المر لدددة االساسدددية العليدددا واتجاذددداتهم ن وذدددا  ددد  
مب ى التربية االسالمية، رسدالة دكتدوراح  يدر منأدورح، 
جامعدددددددة عمددددددداا العربيدددددددة للدراسدددددددا  العليدددددددا، عمددددددداا، 

 .(1004ا ردا.)

 سددددددداليب تتدددددددويم الطالب، وليدددددددة كليدددددددة :عبدددددددد ا  قصدددددددود
ا، المجلددددددد العاأددددددر، المملكددددددة العربيددددددة  بهدددددد المعلمدددددديا،
 .1007 السعودية،

 اتجاذدددا  جديددددح  دددى  سددداليب تتدددويم :عبدددد الةتددداح الترأددد 
 .2996الطالب، رسالة ال ليا العرب ، السعودية 

 سدداليب تتددويم ا داء والت صدديا   :م مددد أدد ا  ال طيددب
 داب،كددددددداديم  لطلبدددددددة الجامعدددددددة،  وليدددددددة كليدددددددة ا ا 

 .1000قطر،
التتويم ال اتى   د ا ساليب المتبعدة  :لريادا م مد عواد ا

 دددى ت تيدددت جدددودح التعلددديم الجدددامعى مددد تمر الجامعدددا  
 .1007 ،ديسمبر العربية للتنمية االدارية، المغرب،

اتجاذدددا  طلبدددة جامعدددة : م مددد المصدددرق و تو يدددت مرعدددى
مجلدددة العلدددوم  االسدددراء ال اصدددة ن دددو  سددداليب التتدددويم،

 .1007 الب ريا، ،2عدد 7مجلد  التربوية والنتسية،
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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.  
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 House Economics التسم: االقتصاد المنزل 
 Cloths and Textile مالبس و نسيا –المسار: اقتصاد المنزل 

 المستوى األول الوحدات
 رمز المقرر اسم المقرر باللغة االنجليزية اسم المقرر باللغة العربية المتطلب نظري عملى معتمدة

2 1 - - 
-الماكينا  وتتنيا  ال ياطة 

3- 
  Machines and Sewing 
Techniques-1 

CLTH 114 

 Principles of Patterns CLTH 116    مبادئ الباترونا  - 3 1 1

 Wearing Education CLTH 184   تثتي  ملبس  - 2 - 2
 Caring for Textiles CLTH 124    العناية بالمنسوجا  - 2 3 1
 Arabic Language  -1- ARAB 116    -3-اللغة العربية  - 2 - 2

 The Holy Quran IC 109    -3-التراا الكريم  - 2 - 2

 Introduction to Computer COMP 114    متدمة    ال اسب ا ل   2 2 1

 المجموع 37

 
 المستوى الثاني الوحدات

 رمز المقرر اسم المقرر باللغة االنجليزية اسم المقرر باللغة العربية المتطلب نظري عملى معتمدة

2 1 - CLTH 114 
الماكينا  وتتنيا  ال ياطة 

-2- 
   Machines And Sewing 

Techniques -2 
CLTH 102 

1 1 3 CLTH 114 مالبس ا طةاا    Children's Clothes CLTH 104 

1 1 3 - 
تكنولوجيا النسيا والتراكيب 

 النسيجية
   Weaving Technology 
and Textile Structures 

CLTH 106 
  سس التطريز اليدوج - 3 2 2

   The Foundations of 
Hand Embroidery 

CLTH 108 
3 2 - - 

مبادئ التأكيا على الجسم 
 الصناع 

   Principles of Structuring 
on Models 

CLTH 109 
 Color Expression ART 112    التعبير با لواا - - 2 3
2 - 2 ARAB 116  2-اللغة العربية-    Arabic Language -2- ARAB 119 
 Islamic Culture -1- IC 101    -3-   الثتا ة اإلسالمية - 2 - 2
 المجموع 36

 
 المستوى الثالث الوحدات

 رمز المقرر اسم المقرر باللغة االنجليزية اسم المقرر باللغة العربية المتطلب نظري عملى معتمدة

  سس التطريز ا ل  - - 1 2
 The Foundations of Machine 

Embroidery 
CLTH 201 

2 1 - CLTH 102  الجونال    Skirts CLTH 202 

2 2 3 CLTH 116  إعداد الباترونا    Preparing Patterns CLTH 205 

 History of Textiles CLTH 207    تاريخ المنسوجا  - 2 - 2

 Fundamentals  of Design ART 212     سس التصميم - 3 2 2

 Introduction to Psychology PSYC 103    مد ا إلى علم النةس - 2 - 2

 English Language-1 ENGL 159    -3-اللغة االنجليزية  - 2 - 2

 The Holy Quran IC 105    -2-التراا الكريم  - 2 - 2

 Development of Thinking Skills PSYC 210 تنمية مهارا  التةكير - 2 2 1

 المجموع 39

 
 المستوى الرابع      الوحدات

 رمز المقرر اسم المقرر باللغة االنجليزية  اسم المقرر باللغة العربية المتطلب نظري عملى معتمدة
 Fibers and Textiles CLTH 245    ا ليا  والمنسوجا  - 2 2 1

2 1 - 
CLTH 102 
CLTH 205 

 Blouses CLTH 246    البلوزا 

1 1 3 CLTH 108 التصميم والتطريز اليدوج    Design and Hand 

Embroidery 
CLTH 247 
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2 1 - 
 Hand Knitting (Crochet    ال ب  اليدوج)الكروأي  والتريكو( -

and Knitting) 
CLTH 248 

   المناذا وطرت التدريسمد ا   - 2 - 2
   Introduction  in 

Curricula and Teaching 

Methods 

CRCL 340 

 English   Language -2- ENGL 240    -2-اللغة االنجليزية - 2 - 2
 Islamic Culture -2- IC 106    -2-الثتا ة اإلسالمية - 2 - 2
 Health Education HS 102    ثتا ة ص ية - 2 - 2
 Education Sociology Educ410 اجتماعيا  التربية - 2 - 2

 Developmental علم نةس النمو - 1 - 1

Psychology 
PSYC 111 

 المجموع 21

 
 المستوى الخامس      اتالوحد

 رمز المقرر اسم المقرر باللغة االنجليزية اسم المقرر باللغة العربية المتطلب نظري عملى معتمدة

1 1 3 
CLTH 102 
CLTH 205 

 Traditional Clothes CLTH 360    مالبس تتليدية

 Clothes  Manufacturing CLTH 362  تصنيت مالبس - - 1 2

 تاريخ ا زياء - 2 - 2
   History of  Clothes 

Fashion 
CLTH 371 

 Clothing Complements CLTH 363    مكمال  المالبس - - 2 3
 -3-تصميم  زياء  - 3 1 1

   Clothes Fashion Design -

1- 
CLTH 372 

 Islamic Education EDUC 310    تربية إسالمية - 2 - 2
 Special Teaching Methods    -3-طرت تدريس  اصة  - 2 - 2

-1- 
CRCL 309 

 Educational Psychology SPYC 221    علم نةس تربوج - 1 - 1

 Means and Techniques of -3-وسائا وتتنيا  التعليم  - 2 - 2

Education -1- 
ETEC 310 

 The Holy Quran -3- IC 310 -1- التراا الكريم   - 2 - 2

 المجموع 22

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المستوى السادس الوحدات
 رمز المقرر اسم المقرر باللغة االنجليزية اسم المقرر باللغة العربية بالمتطل نظري عملى معتمدة

1 1 3 CLTH 372  2-تصميم  زياء-    Clothes Fashion Design-2- CLTH 374 

2 1 - CLTH 102 
CLTH 205 

 Home Clothes CLTH 364     المالبس المنزلية

1 4 3 CLTH 102 
CLTH 205   3-تايورا- Suits-1- CLTH 401 
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1 1 3 CLTH 109  إعداد الجسم الصناع Preparation of  Body Models CLTH 405 

 Projects Management MGT416 إدارح مأروعا  - 2 - 2
1 - 1 CRCL 340 

CRCL 309 
 -2-طرت تدريس  اصة 

Special  Teaching Methods -

2- 
CRCL 310 

2 - 2 ETEC 310  2-وسائا وتتنيا  التعليم- Means and Techniques of 

Education-2- ETEC 311 

 Curricula CRCL 410 المناذا - 2 - 2
 Policy and Education سياسة ونظام التعليم    المملكة - 2 - 2

System in The Kingdom MGT 417 

 
 المستوى السابع لوحدات

 رمز المترر اسم المترر باللغة االنجليزية اسم المترر باللغة العربية المتطلب نظرج عملى دحمعتم

3 2 - CLTH 372  1-تصميم  زياء- Clothes Fashion Design -3 CLTH 475 
 Traditional Design and تصميم وتطريز تتليدق - 3 1 1

Embroidery 
CLTH 373 

1 1 3 CLTH 401 2-ورا  تاي-    Suits-2- CLTH 402 
1 4 3 CLTH 405  التأكيا على الجسم الصناع    Structuring on Body 

Models 
CLTH 406 

2 1 - 
تدرس    

المستوق السابت 
  تط

الب ى التطبيت     مجاا 
 الت صا

   Applied Research in the 

area of Specialization 
ECON 420 

 Educational Assessment PSYC 412 تتويم تربوج - 2 - 2
 Mental Health PSYC 410     ص ة نةسية - 2 - 2
 Development of    تطور الةكر التربوج - 2 - 2

Educational Thought 
EDUC 411 

 Educational    إدارح وت طيط تربوج - 2 - 2

Management and Planning 
MGT 418 

 The Holy Quran -4- IC 410 -4-التراا الكريم  - 2 - 2

 المجموع  22
 المستوى الثامن الوحدات

 رمز المترر اسم المترر باللغة االنجليزية اسم المترر باللغة العربية المتطلب نظرج لى عم معتمدح

 Field Education CRCL 413 تربية ميدانية - - 12 12
 المجموع 12

 ساعة 351اجمالى عدد الساعا  المعتمدح = 
      76الساعا  الت صصية= 

    57التربوق =
 21اعداد عام =

 
 

 :1ملحق 
الطالبة /......................................................... عزيزت   

نظددرا الندد  عنصددرا ذامددا مددا عناصددر العمليددة التعليمددة والا الهددد  مددا العمليددة التعليميددة باكملهددا واكتسدداب  للمهددارا  
عد بابداء راي   وا اسداليب والمعلوما  الم تلةة، ونظرا لما عر  عن  ما نزاذة الراج والمصداقية    التوا والعما اس

 أاكرح ل   سا تعاون   تتييم المتررا  الدراسية الت  قد تعردت  لها اثناء دراست  بتسم االقتصاد المنزل 
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 د / نانس  عبدالمعبود عبدال ميد الصاوج 
 استا  مساعد بتسم االقتصاد المنزل  جامعة  ائا.

إلى حد  موافق عبارات التقييرررم م
 ما

غير 
 موافق

 المحور األول: أساليب التقييم المباشرة
تتي  ل  اال تبارا  النصةية تتييم  لمستوق ت صيل   الا دراسة المترر للوقو   3

    على نتاط التوح والدع 
    تساذم اال تبارا  النهائية    تتييم مستوق الت صيا النهائ  للمترر الدراس   2
على اكتساب معار  ومهارا   اصة بالمتررا  تساعدن  الواجبا  المنزلية اليومية  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
     صيل  للمترر الدراس ا دا تتديم العروا التعليمية الثبا  مدق ت 6
    ا دا تتديم المأاريت الدورية الثبا  مدق ت صيل  للمترر الدراس  7
تساعدن  جمت النتائا والتتديرا  ال اصة ب     قياس مدق كةاءت     ت صيا  8

    المتررا  الدراسية بنةس 

  تم اكتسابها يأما ا تبار الكةاءح ال اا بالتسم على جميت المهارا  والمعار  الت 9
    اثناء دراست  بالتسم

ساذم ا تبار الكةاءح    ت ديد مستوق ت صيا المعار  والمهارا  الدراسية المكتسبة  31
     الا تدريس  للمتررا  الدراسية

يمثا النتد المباأر البناء الموج  ل  ما المعلم وسيلة  عالة لالستةادح    تنمية  33
    مستوق الت صيا 

    تت المناقأة الةعالة بيا المعلم المتعلم وسيلة ذامة الكتساب المهارا  ت  32
 المحور الثاني: أساليب التقييم غير المباشررررررررة

    ا را على تعبئة استمارا  تتييم الطالب للمتررا  الدراسية بمصداقية و مان  3
      تطوير المناذا الدراسيةاستمارا  تتييم الطالبا  للمتررا  الدراسية وسيلة ذامة   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
    ت مستوق الت صياتساذم المال ظا  الصةية ما الزمالء    تنأئة  ا ز ذامًا لر  5
    يوجد بالتسم مراجعيا للمتررا  الدراسية اثناء التدريس 6
يمثا وجود المراجعيا ما  ارر الم سسة للمتررا  الدراسية عامال ذاما للتاكد ما  7

    جودح العملية التعليمية
    يسهم االرأاد االكاديمى  ى تتييم ادائى الدراس  بطريتة  عالة. 8
    التسم بمعلوما  عا ال ريجيا ال يا واجهو سوت العمايمدن   9
امدادق بمعلوما  عا متطال  المجتمت الم لى يسهم  ى تنمية قدراتى ومهاراتى  31

    الدراسية 

يمثا التعليم التعاون  وسيلة ذامة الكتساب وتتييم المعلوما  والمهارا  عا طريت  33
    تبادلهما مت الزمالء

يم  ات  اثناء الدراسة عا طريت ب ث  المستمر عا المعار  والمعلوما  اذتم بتتي 32
    الص ي ة

 


