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 هخ امل

استيدؼ البحث الحالي الكشؼ عف أثر استخداـ المياـ األدائية في تحصيؿ معارؼ البحث 
 عممات بكمية االقتصاد المنزلي بجامعة العريش. العممي، وتنمية مياراتو األساسية لدى الطالبات الم

وقد قامت الباحثة بإعداد المياـ األدائية واختبار تحصيمي وكذلؾ بطاقة تقييـ بحث عممي لتقييـ  
 ميارات البحث العممي.

( بيف متوسطي رتب درجات ٘ٓ.ٓوقد أظيرت النتائج وجود فرؽ داؿ إحصائيًّا عند مستوى ) 
بيؽ القبمي والتطبيؽ البعدي لالختبار التحصيمي ولبطاقة تقييـ البحث العممي مجموعة البحث في التط
 لصالح التطبيؽ البعدي.

المياـ األدائية، التحصيؿ، ميارات البحث العممي، الطالبات معممات :  انكهمبت املفتبحية
 .االقتصاد المنزلي

The Effect of Using the Performance Tasks on acquiring the 

knowledge of the Scientific Research and Developing its Basic 

Skills among the Female Students Teachers at the Faculty of 

Home Economics 

 The current research aims to uncover the effect of using the 

Performance Tasks on acquiring the knowledge of the Scientific Research 

and Developing its Basic Skills among the Female Students Teachers at the 

Faculty of Home Economics - Arish University. 

 The researcher prepares the performance tasks and an achievement 

test as well as a scientific research evaluation card to evaluate the scientific 

research skills. 

 The results show that there is a statistically significant difference at 

the level of (0.05) between the means ranks of the research group scores in 

the pre/post applications of the achievement test and of the scientific 

research evaluation card in favour of the post application. 

Performance Tasks, Achievement, Scientific Research 

Skills, Female Students, Teachers of Home Economics 
 

 



 المنزلي دأثر استخدام المهام األدائية في تحصيل معارف البحث العلمي وتنمية مهاراته األساسية   لدى الطالبات المعلمات بكلية االقتصا
 د/ إيمان محمد عبدالعال لطفي                                         

 جبمعة بىرسعيذ –جمهة كهية انرتبية                         433                   (                    0202– أبريم) –  (43) انعذد

 مقذمة 

يفرض القرف الحالي الكثير مف التحديات لمواكبة متطمبات النظاـ العالمي الجديد، والذي يحتاج 
 إلى أفراد يمتمكوف كفاءات متنوعة وميارات إبداعية متقدمة، تسيـ إيجابيًا في تحسيف نوعية الحياة. 

طوير جميع وتستجيب النظـ التعميمية في جميع دوؿ العالـ ليذه المتطمبات، عف طريؽ ت
 مف عناصر. مكوناتيا، وفي مقدمتيـ عممية التدريس وما تشتممو

التدريس عممية مقصودة ومخطط ليا، تتكوف مف مجموعة مف العناصر الديناميكية التي تتفاعؿ 
مع بعضيا البعض بيدؼ إحداث تعمـ مرغوب فيو لدى المتعمـ؛ وىذه العناصر المتفاعمة ىي: المعمـ، 

ستراتيجيات التدريس، وبيئة والمتعمـ، واألىدا ؼ التعميمية، والمحتوى التعميمي، ومصادر التعمـ، وا 
التعمـ، وطرؽ وأدوات التقويـ ، والتوجيات الحديثة في التدريس ال تتناوؿ التقويـ عمى أنو فقط قياًسا 

 Assessment forأيًضا وسيمة إلحداث التعمـ ، ولكنه Assessment of Learningلمتعمـ 
Learning ويمثؿ قاطرة التدريس الفعاؿ، فعندما يشارؾ المتعمموف بإيجابية في إجراءات تقويـ ،

أصيؿ قبؿ وأثناء وبعد التدريس يؤدي ذلؾ إلى تزايد ثقتيـ مما ينعكس عمى تحصيميـ وأدائيـ بشكؿ 
 (.ٕٓٓ-ٕٜ، ٕٛٓٓف، إيجابي )كوثر كوجؾ وآخرو

مياـ ذات معنى، وىي تبدو كأنشطة تعمـ أكثر  وتمؾ اإلجراءات تحقؽ التعمـ حيف يدمج المتعمـ في
منيا اختبارات حيث تتطمب وتتضمف ميارات تفكير عالية المستوى وتناسؽ بيف مدى عريض مف 
المعارؼ وتنقؿ لممتعمـ كيفية القياـ بعممو عمى نحو جيد حيث تقدـ لو معايير الحكـ عمى جودة ما 

 (.ٚٚ، ٕٙٓٓيقدمو )جابر عبد الحميد، 
"، وىي كما يعرفيا Performance Tasksتمؾ المياـ ما يسمى بالمياـ األدائية ومف صور 

( "عمؿ حقيقي واقعي يتطمب مف المتعمـ توليؼ المعرفة ٕٙٔ، ٕ٘ٓٓمحمد رجب فضؿ اهلل )
والميارات التي تـ تعمميا وتطبيقيا إلنشاء استجابة معينة، و / أو عمؿ منتج معيف، و / أو بناء 

ـ بعرض معيف يتضح فيو معرفتو، وفيمو وقدرتو عمى األداء )العمؿ(، وفي كؿ شيء، و / أو القيا
 الحاالت فيي تمكف المقّيـ مف الحكـ عمى مستوى تعمـ المتعمـ مف خالؿ استخداـ مقاييس األداء".

ولقد توصمت نتائج العديد مف الدراسات إلى فاعمية استخداـ المياـ األدائية أثناء التدريس في دعـ 
؛  Qing etal,2010 ؛ٕٓٔٓ،البالونة  )فيميوتقويـ حدوثو في نفس الوقت، مثؿ دراسات  التعمـ

Aktepe, 2015  ؛Pattaraporn etal, 2015  ؛Abbott and Douglas, 2016  ؛
Cargas  etal, 2017 . ) 

( بضرورة التوسع في عمميات التعمـ القائـ ٕٛٔٓأوصت دراسة وليد الحمفاوي )في نفس الصدد و 
( أوصت بتعميـ استخداـ المياـ األدائية في مختمؼ ٜٕٔٓالمياـ، وكذلؾ دراسة خمود العميقي )عمى 

 مراحؿ التعميـ العاـ، والتعميـ الجامعي. 



 المنزلي دأثر استخدام المهام األدائية في تحصيل معارف البحث العلمي وتنمية مهاراته األساسية   لدى الطالبات المعلمات بكلية االقتصا
 د/ إيمان محمد عبدالعال لطفي                                         

 جبمعة بىرسعيذ –جمهة كهية انرتبية                         452                   (                    0202– أبريم) –  (43) انعذد

مف أىميا ، لممعرفة والميارات المتنوعة نشًطا تطبيقاً المياـ األدائية خبرات تعميمية تتطمب ف إذف
ـ بتجارب ميدانية، مما يؤدي إلى تحوؿ عممية التعمـ مف والقيا المركبةالبحث في المشكالت  ميارات

 .تمقيف التعمـ إلى بنائية التعمـ
ولقد أصبحت الميارات المرتبطة بالبحث العممي مف األمور الضرورية ألي مجاؿ مف مجاالت 

لتي المعرفة؛ ألف البحث العممي ىو الذي يتيح لممجتمعات اإلنسانية )العممية والمينية( حؿ مشكالتيا ا
تواجييا بطريقة عممية سواء كانت تمؾ المشكالت اقتصادية أو صحية أو سياسية أو تربوية )محمد 

 (. ٛ، ٕٕٔٓالكسباني، 
ويمبي البحث العممي حاجات المجتمعات واألفراد المرتبطة بأنشطة الحياة المختمفة؛ ولذلؾ اىتمت 

البكالوريوس والميسانس ومرحمة المؤسسات التعميمية الجامعية عمى مختمؼ مستوياتيا )مرحمة 
 الطالب الجامعييف في التخصصاتلدى ميارات البحث العممي  وتنمية الدراسات العميا( بضرورة إكساب

كافة سواء كاف ذلؾ عف طريؽ طرح ىذه الميارات في مقررات مستقمة أو دمجيا في بعض المقررات 
 والمواد الدراسية التي يدرسيا الطالب. 

القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد بإدراج استخداـ التفكير والبحث العممي واىتمت الييئة 
لمواجية مشكالت التخصص ضمف المواصفات العامة لخريج كمية االقتصاد المنزلي والمتضمنة في 
الوثيقة القومية لممعايير األكاديمية القياسية لقطاع كميات االقتصاد المنزلي )الييئة القومية لضماف 

 (.ٚ-ٕ، ٜٕٓٓجودة واالعتماد،ال
العريش وقد تضمنت الئحة برنامج إعداد معممة االقتصاد المنزلي بكمية االقتصاد المنزلي جامعة 

بالفرقة الرابعة المعارؼ والميارات األساسية  المعممات مقرر قراءات وبحوث تربوية، تدرس فيو الطالبات
 المرتبطة بالبحث العممي التربوي.

وى مقرر قراءات وبحوث تربوية وفقًا لما ورد بالتوصيؼ المعتمد لو يتوقع أف والمتأمؿ لمحت
يسيـ ىذا المقرر في إعداد معممة اقتصاد منزلي متفكرة وباحثة وقادرة عمى المشاركة في دراسة 

 .ةصاخمشكالت الميداف التربوي بعامة، ومشكالت تدريس مادة تخصصيا ب
ويستيدؼ في نواتجو معارؼ  التربوية،عمى البحوث  وعمى الرغـ مف وجود مقرر دراسي يركز 

يتبنى أساليب تقميدية، ويفتقد وجود مياـ تعمـ  و الزاؿتدريس أف واقعإال  ؛البحث العممي ومياراتو
وتقويـ مستمرة تتطمب انشغاؿ الطالبة المعممة واندماجيا في تطبيؽ ما تدرسو؛ مما قد يؤثر سمًبا عمى 

  دفةتحقؽ نواتج التعمـ المستي
عمى الجوانب فقط  ال تقتصرالمستيدفة في مقرر قراءات وبحوث تربوية  ونواتج التعمـ 

بؿ تمتد إلى جوانب متصمة بتطبيؽ ميارات أساسية لمبحث العممي، وىي ميارات تحتاج المعرفية، 
قياـ وىو ما استدعى ال ؛حتى يتـ تنميتيا بشكؿ صحيحالمستمرة لمممارسة المتدرجة والتغذية الراجعة 

 .بيذا البحث
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 مشكهة انبحث وأسئهته 

مشكمة البحث الحالي في تقميدية أنشطة ومياـ التعمـ والتقويـ المستخدمة في مقرر  تحددت
والحاجة إلى  ،قراءات وبحوث تربوية؛ األمر الذي قد يؤثر سمبًيا في تحقؽ نواتج التعمـ المستيدفة

وفي تقويـ تحصيؿ معارفو ومياراتو؛ لتمتعيا  مقرر،الاستخداـ المياـ األدائية في تدريس محتوى ىذا 
 بمزايا مياـ التعمـ والتقويـ في آٍف واحد، كما أشارت كثير مف الدراسات السابقة. 

تحديد السؤاؿ الرئيس لمبحث الحالي كاآلتي: ما أثر استخداـ المياـ األدائية في تحصيؿ  وتـ
 لدى الطالبات المعممات بكمية االقتصاد المنزلي؟ وفي تنمية مياراتو األساسية العممي،معارؼ البحث 

 وانبثؽ مف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية اآلتية:
ما أثر استخداـ المياـ األدائية في تحصيؿ معارؼ البحث العممي لدى الطالبات المعممات بكمية  .ٔ

 االقتصاد المنزلي؟
ممي لدى الطالبات المعممات بكمية ما أثر استخداـ المياـ األدائية في تنمية ميارات البحث الع .ٕ

 االقتصاد المنزلي؟
األساسية لدى الطالبات  مياراتووتنمية  معارؼ البحث العممي،العالقة بيف تحصيؿ نوع ما  .3

 ؟المعممات بكمية االقتصاد المنزلي

 انبحث أهذاف
 سعى البحث الحالي إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية: 

تحصيؿ معارؼ البحث العممي لدى الطالبات ة في الكشؼ عف أثر استخداـ المياـ األدائي .ٔ
 .المعممات بكمية االقتصاد المنزلي

تنمية ميارات البحث العممي لدى الطالبات الكشؼ عف أثر استخداـ المياـ األدائية في   .ٕ
 .المعممات بكمية االقتصاد المنزلي

اسية لدى األس مياراتووتنمية  معارؼ البحث العممي،بيف تحصيؿ  نوع العالقةتحديد  .ٖ
 .الطالبات المعممات بكمية االقتصاد المنزلي

 أهمية انبحث

 ستمد البحث الحالي أىميتو في أنو:ا
عند التدريس  مياـ التعمـ األدائيةيواكب االتجاىات العالمية التربوية في استخداـ  .ٔ

 خاصة في التعميـ الجامعي.
ات الذىنية بمقرر قراءات وبحوث يقدـ اختبارًا تحصيميًّا موضوعيًّا مقنًنا لممعارؼ والميار  .ٕ

 تربوية، مما يفيد في تغذية بنؾ األسئمة الخاص بالمقرر.
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 لمرحمة جامعي بحث بإعداد والمرتبطة العممي البحث ميارات لتقييـ مقننة بطاقة يقدـ .ٖ
 يفيد مما ميارة؛ كؿ في األداء مستوياتل تقدير مقياس بيا موضًحا البكالوريوس

 .المنزلي االقتصاد بكميات تقويـوال القياس أدوات مطوري
 تربوية؛ وبحوث قراءات مقرر تعمـ نواتج تنمية في األدائية المياـ استخداـ أثر يتقصى .ٗ

 والعقمية المعرفية تعمـ نواتج تحقيؽ في أثرىا دراسة عمى الباحثيف يشجع مماقد 
 .اإلعداد ببرامج األخرى بالمقررات مختمفة والمينية

 حذود انبحث

شرية: الطالبات المعممات بالفرقة الرابعة في قسـ االقتصاد المنزلي التربوي الحدود الب .ٔ
 بكمية االقتصاد المنزلي جامعة العريش.

الذي امتد  ٕٕٓٓ – ٜٕٔٓالحدود الزمانية: الفصؿ الدراسي الثاني العاـ الدراسي  .ٕ
 .(ٜٔ –بسبب تعطيؿ الدراسة أثناء جائحة فيروس الكورونا )كوفيد  ٕٕٓٓحتى أغسطس 

 الحدود المكانية: جامعة العريش بمحافظة شماؿ سيناء. .ٖ
الحدود الموضوعية: معارؼ وميارات البحث العممي المتضمنة في توصيؼ مقرر  .ٗ

قراءات وبحوث تربوية لمفرقة الرابعة بالقسـ التربوي بكمية االقتصاد المنزلي بجامعة 
 العريش الذي يقتصر عمى:

 كر، والفيـ، والتطبيؽ، والتحميؿ( في التحصيؿ المعرفي عمى مستويات )التذ
.  تصنيؼ بمـو

  ميارات البحث العممي األساسية وىي: )كتابة مقدمة البحث، وكتابة متف البحث
 وتنسيؽونتائجو، وكتابة توصيات البحث وخاتمتو، وكتابة مستخمص البحث، 

 اإلخراج العاـ لشكؿ البحث(.
 انبحث منهج

 بيف مناىج البحث األتية:الحالي منيج بحث دامج  البحث استخدـ
 البحث توميارا، واألدبيات المرتبطة بالمياـ األدائية الكتابات مسح في الوصفي المنيج .ٔ

. وفي التحميؿ الكيفي لمبيانات التي تـ الحصوؿ عمييا مف المقابمة الشخصية مع العممي
 مجموعة البحث.

المياـ األدائية في ستخداـ ال في الكشؼ عف األثر اإلحصائي التجريبي شبو المنيج  .ٕ
الطالبات المعممات بكمية  األساسية لدىتحصيؿ معارؼ البحث العممي وتنمية مياراتو 

 مقارنة يتـ حيث الواحدة التجريبية المجموعة ذي التجريبي والتصميـ ،االقتصاد المنزلي
 .المجموعة لنفس والبعدي القبمي القياسيف بيف الفروؽ
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 فروض انبحث

 ى النحو اآلتي:صيغت فروض البحث عم
( بيف متوسطي رتب درجات ٘ٓ.ٓيوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى ) .ٔ

مجموعة البحث في التطبيؽ القبمي والتطبيؽ البعدي لالختبار التحصيمي لمقرر قراءات 
 وبحوث تربوية لصالح التطبيؽ البعدي.

( بيف متوسطي رتب درجات ٘ٓ.ٓيوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى ) .ٕ
مجموعة البحث في التطبيؽ القبمي والتطبيؽ البعدي لبطاقة تقييـ البحث العممي لصالح 

 التطبيؽ البعدي.
 مياراتووتنمية  معارؼ البحث العممي،تحصيؿ  عالقة ارتباطية موجبة بيفتوجد   .ٖ

 .األساسية لدى الطالبات المعممات بكمية االقتصاد المنزلي
 أدوات انبحث

 مقرر قراءات وبحوث تربوية )إعداد الباحثة(اختبار تحصيمي موضوعي ل .ٔ
 بطاقة تقييـ بحث عممي )إعداد الباحثة( .ٕ
 إعداد الباحثة(في مجاؿ ميارات البحث في االقتصاد المنزلي التربوي ) اـ أدائيةمي .ٖ
 مقابمة شخصية مع مجموعة البحث. .ٗ

 مصطهحبت انبحث
 المياـ األدائية −

ميمية تقويمية مستمرة مصممة إلدماج الطالبات معممات يعرفيا البحث إجرائيًّا بأنيا: خبرات تع   
في تعمـ نشط قائـ عمى تطبيؽ ما يدرْسنو في مقرر قراءات وبحوث تربوية مف االقتصاد المنزلي 

مستويات األداء  تقديرمعايير  معارؼ وميارات لمبحث العممي بشكؿ تدريجي تكويني يوضح ليف
 المتوقع.

 ميارات البحث العممي −

البحث إجرائيًّا بأنيا: األداءات المرتبطة بالبحث العممي والتي يستيدؼ مقرر قراءات يعرفيا  
وبحوث تربوية تنميتيا لدى الطالبات المعممات بكمية االقتصاد المنزلي جامعة العريش، وتتمثؿ في 
كتابة مقدمة البحث، وكتابة متف البحث ونتائجو، وكتابة توصيات البحث وخاتمتو، وكتابة 

ص البحث، وتنسيؽ اإلخراج العاـ لشكؿ البحث، وتقاس مف خالؿ رصدىا في بحث عممي مستخم
 تعّده الطالبات المعممات باستخداـ بطاقة تقييـ معدة ليذا الغرض.
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 اإلطبر اننظري نهبحث

 Performance Tasksاملهبو األدائية  -أوالا 
 مفيـو المياـ األدائية .1

مف المتعمـ توليؼ المعرفة والميارات التي تـ تعمميا المياـ األدائية ىي عمؿ حقيقي يتطمب 
وتطبيقيا إلنشاء استجابة معينة، أو عمؿ منتج معيف، يتضح فيو معرفتو، وفيمو وقدرتو عمى األداء 

 (.ٕٙٔ، ٕ٘ٓٓ)محمد رجب فضؿ اهلل، 
براىيـ المحاسنة ) ط ( بأنيا نشاٜٙٔ، ٜٕٓٓوُتعرؼ الميمة األدائية عند عبد الحكيـ مييدات وا 

لتقويـ قدرتو عمى تطبيؽ مصمًما أيضًا تعميمي مركب يتطمب أكثر مف أداء يكمؼ بو المتعمـ ويكوف 
 معارؼ وميارات محددة في مشكالت أو مواقؼ واقعية. 

وىي خبرة تعمـ نشط تمكف المتعمميف مف تطبيؽ المفاىيـ والميارات التي تعمموىا مف خالؿ ابتكار 
 (Ainsworth & Viegut ,2015, 272) .منتج أو أداء يمكف تقييمو 

وجاء أيًضا تعريفيا بأنيا خبرات تعميمية وتعممية يمر بيا المتعمـ كما تستخدـ في التقويـ التكويني 
لممتعمميف مما يفيدىـ في ضبط طرؽ تعمميـ وتقديـ أدلة عمى حدوثو كما تفيد المعمميف في تعديؿ 

 .(Shiel, 2017, 10)ممارسات التدريس وتقديـ التغذية الراجعة 
 ومما سبؽ عرضو مف تعريفات لممياـ األدائية يمكف استخالص ما يأتي:

 ىي خبرات تعميمية مقصودة قائمة عمى نشاط المتعمـ )أدائو(. −

 مصممة لغرضيف ىما: إحداث التعمـ وتقويمو بشكؿ بنائي مستمر أثناء مراحؿ تدريس المقرر. −

 تويات أداء المتعمـ لنواتج التعمـ المرغوبة.تعتمد عمى توضيح معايير الحكـ عمى جودة مس −

وعميو فإف المياـ األدائية خبرات تعميمية وتقويمية مصممة إلدماج المتعمـ في تعمـ نشط قائـ 
عمى تكامؿ ما يدرسونو مف معارؼ وميارات لمبحث العممي بشكؿ تطبيقي يوضح معايير الحكـ عمى 

 جودة مستويات األداء.
 ة خصائص المياـ األدائي .ٕ

تتمتع المياـ األدائية بمجموعة مف الخصائص التي تميزىا كما يشير إلييا )عبد الحكيـ مييدات 
براىيـ المحاسنة،   ( وىي:ٓٚٔ - ٜٙٔ، ٜٕٓٓوا 

 مف حيث التصميـ:أ. 

 جزء مف المنيج التعميمي وليست نشاًطا غير متجانس معو. −

 ياة الواقعية أو المينية.تعكس المواقؼ الحقيقية التي سوؼ يستخدـ فييا التعمـ بالح −

 تثير تحديات تحقؽ التكامؿ بيف المعرفة والميارة. −

 تراعي قدرات المتعمـ واستعداداتو وأسموب تعممو. −
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 لممتعمـ.االختيار تتيح فرصة  −

 مف حيث البنية:ب. 

 أدائية إنتاجية. −

 بنائية تطبيقية. −
 فردية أو تعاونية. −
  تتسؽ مع اىتمامات المتعمـ واختياراتو −

 حيث تقدير الدرجات: مفج. 

 تستند إلى محكات واضحة لتقدير الدرجة. −
 تقدـ دلياًل مباشرًا عمى أداء المتعمـ. −
 تكشؼ نواحي القوة والضعؼ لدى المتعمـ  −
 تشجع التقويـ الذاتي لدى المتعمـ. −

وعمى مصمـ المياـ األدائية أف يراعي ما سبؽ مف خصائص بما يتناسب مع نواتج التعمـ التي 
 مقرره. يستيدفيا
 الفوائد التربوية لممياـ األدائية  .ٖ

إف لممياـ األدائية العديد مف الفوائد التربوية التي توصمت إلييا العديد مف الدراسات 
السابقة، مما يعكس أىمية استخداميا في التعميـ بجميع مراحمو وخاصة التعميـ الجامعي، ومف 

 ىذه الفوائد: 
( ٕ٘ٔٓصيؿ وىذا ما أشارت إليو نتائج دراسة شوقي محمد )تنمية نواتج التعمـ المعرفية والتح .أ 

لدى طالب كمية  الجوانب المعرفيةحيث توصمت إلى أثر إيجابي الستخداـ المياـ في تنمية 
 التربية النوعية. 

 تنمية ميارات التفكير المختمفة وحؿ المشكالت، وىذا ما توصمت إليو العديد مف الدراسات مثؿ: .ب 
( أشارت نتائجيا إلى أثر المياـ األدائية اإليجابي في ٕٓٔٓة )دراسة فيمي البالون −

 تنمية التفكير الرياضي وحؿ المشكالت.
 إيجابي توصمت نتائجيا إلى أثر (Pattaraporn etal, 2015) دراسة كينج وآخروف −

 ستخداـ المياـ األدائية عند تعمـ وتدريس الكيمياء في التفكير الناقد.ال
توصمت نتائجيا إلى أف ( Abbott and Douglas, 2016) فوآخرادراسة باتاربوف  −

استخداـ المياـ األدائية الجدلية في التدريس لو فاعمية في تنمية التفكير واالستدالؿ 
 التحميمي.
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المياـ  إلى أف( أشارت ٕٙٔٓ، Abbott and Douglasدراسة البوت ودوجالس ) −
ر العميا )التفكير النقدي وحؿ األدائية وسيمة فعالة لتحسيف وتقييـ ميارات التفكي

 المشكالت وميارات االتصاؿ الكتابي(.
توصمت لفاعمية  استخداـ المياـ األدائية ( Cargas etal, 2017)دراسة كارجاس  −

 القائمة عمى حؿ المشكالت في تدريس التفكير الناقد لمطالب الجامعييف. 
( التي ٜٕٓٓراسة أزىار أحمد )تنمية االتجاىات نحو التعمـ؛ حيث أشارت إلى ذلؾ نتائج د .ج 

توصمت إلى وجود أثر ذي داللة إحصائية الستخداـ التعمـ القائـ عمى المياـ في تنمية 
والتي توصمت إلى وجود أثر ( Aktepe, 2015)االتجاىات، وكذلؾ نتائج دراسة أكتيبي 

نوف تجاه قيمة إيجابي الستخداـ المياـ األدائية عمى اتجاىات المتعمميف في مركز العمـو والف
 حب الطبيعة. 

ربط التعمـ بالمواقؼ الحياتية والمينية الواقعية، فالمياـ األدائية تمكف المتعمميف مف ممارسة  .د 
ميارات وتجعميـ قادريف عمى مواجية سيناريوىات مختمفة لمشكالت الميداف الواقعية بشكؿ 

 ,Abbott and Douglas). وأشارت دراسة البوت ودوجالس (Chun, 2010, 22)أفضؿ 
إلى أف المياـ األدائية أفادت المعمميف في إمدادىـ بتغذية راجعة لتطوير تدريسيـ في ( 2016
 الميداف.

استخداـ المياـ األدائية يفيد في تنمية نواتج تعمـ متنوعة سواء كانت عمى مستوى المعرفة  إف
 تكامؿ جوانب حدوث التعمـ.أو الميارات العقمية أو المينية العممية أو الوجدانية بما يحقؽ 

 تقدير مستويات األداء فييا ومعاييرخطوات بناء المياـ األدائية،  .ٗ
براىيـ المحاسنة، بالرجوع إلى  ؛ وأكـر البشير وأريج برىـ، ٜٕٓٓ)عبد الحكيـ مييدات وا 

 :يمكف استخالص خطوات بناء المياـ األدائية فيما يأتي ،(ٕٕٔٓ
التي تستيدؼ أف يستخدميا المتعمموف أثناء قياميـ  إعداد قائمة بالمعارؼ والميارات .أ 

 بأداء الميمة ويتعمموىا بعد إكماليـ ليا.
تصميـ ميمة أدائية تتطمب أف يستخدـ المتعمـ المعارؼ والميارات المحددة أثناء   .ب 

 تنفيذىا وينبغي أف تتصؼ الميمة األدائية:
 .تثير الدافعية نحو إنجازىا 
 تماـ المتعمـ.تمثؿ تحدًيا أماـ تفكير واى 
 .ال يكوف المتعمـ أنجزىا مف قبؿ 
 .تراعي حدود اإلمكانات المتاحة لدى المتعمـ 
 .محددة بوقت زمني يتناسب مع نوعية المعارؼ والميارات المستيدفة مف الميمة 
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إعداد قوائـ تضـ معايير ومؤشرات واضحة لقياس مدى أداء المتعمـ وتقدمو في إنجاز  .ج 
داة بمساعدة المعمـ في تحديد مستوى التميز وكيفية الوصوؿ بأداء الميمة، وتتميز ىذه األ

عمـ والمتعمـ حوؿ األداء المطموب مف المتعمـ، مالمتعمـ إليو، وتسيؿ مف عممية التواصؿ بيف ال
كما أنيا تضمف دقة وموضوعية التصحيح ورصد الدرجات إلى حد كبير وتتيح فرصة لتقويـ 

تقويـ أقرانو. وتتكوف ىذه األداة مف قوائـ وصؼ لألداء الذي ينبغي المتعمـ لنفسو ذاتيًّا، وكذلؾ 
أف يقـو بو المتعمـ لتنفيذ الميمة، ومقياس متدرج يتكوف مف مجموعة مف المعايير أو 

 المحكات التي تصؼ توقعات ألداء المتعمـ، ووصؼ مستويات أداء المتعمـ. 
مف أىـ مكونات المياـ ” Rubrics“ة إف معايير تقدير مستويات األداء في المياـ األدائي

 األدائية التي يسترشد بيا كؿ مف المعمـ والمتعمـ في حدوث التعمـ وتقويمو.
( أف معايير تقدير مستويات األداء ىي مجموعة ٖٕ -ٕٓأ، ٕ٘ٔٓوترى سوزاف بروكيارت )

نيا تقويـ مف المعايير المترابطة وأوصاؼ لمستويات األداء ليذه المعايير، والغرض الرئيس م
أداءات المتعمـ التي يمكف مالحظتيا أثناء قيامو بعمؿ ما مثؿ استخداـ أداة أو مناقشة قضية أو 

 .مالحظة المنتج المنفذ مف عمؿ المتعمـ مثؿ التقارير المكتوبة
وتتحدد خطوات تصميـ وبناء معايير تقدير مستويات األداء كما جاءت في )صالح الديف 

سوزاف بروكيارت، ؛ و ٙٚ – ٜٙ، ٕٓٔٓتيسير الكوافحة،؛ و ٛٛٔ – ٘ٛٔ، ٜٕٓٓعالـ، 
 (:٘ٔٔ - ٗٔٔب،  ٕ٘ٔٓسوزاف بروكيارت، ؛ و ٖ٘ – ٚٗأ، ٕ٘ٔٓ
  تحديد طبيعة مياـ األداء: تحديد نوع الميمة معرفية أـ أدائية تتطمب عمميات أـ

أدائية تتطمب إنتاًجا ذا جودة معينة وذلؾ حتى يتسنى لممعمـ والمتعمـ التركيز عمى 
 األداء المطموب.

  تحديد معايير األداء الناجح: وذلؾ عف طريؽ تحميؿ الميارات أو اإلنتاج المستيدؼ
 مف الميمة لمتوصؿ إلى المكونات األساسية لسمسمة األداء المنشود بشكؿ واقعي.

  التحقؽ مف تمايز قواعد ومعايير األداء عف بعضيا البعض: بحيث يحدد كؿ معيار
 وانب األداء المطموب تقويمو.جانًبا منفصاًل مف ج

  تحديد الخصائص األساسية لكؿ مستوى مف مستويات األداء أو جودة اإلنتاج: عف
طريؽ تجميع المعمومات التي تـ التوصؿ إلييا مف الخطوة السابقة وفحصيا وتدقيقيا؛ 
النتقاء أفضؿ المؤشرات التي ينبغي أف تكوف في األداء األعمى جودة ثـ التراجع في 

 ويات الوصؼ بدرجات متباينة مف الكفاءة مست
  تقدير مستويات األداء إجرائيًّا: وذلؾ في عبارات السموؾ الذي يمكف  معاييرصياغة

مالحظتو أو خصائص اإلنتاج المرجو تقييمو مما يوضح لممتعمميف كيفية تحسيف 
نتاجيـ.   أدائيـ وا 
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 لبعض: بحيث تكوف التحقؽ مف تمايز مستويات األداء في كؿ معيار عف بعضيا ا
مختمفة بما يكفي مف مستوى ألخر لكي يصنؼ العمؿ بشكؿ واضح ويكوف مف الممكف 

 مالءمة العمؿ بأوصاؼ مستوى األداء بشكؿ واضح.
  األداء: وذلؾ مف خالؿ التجريب  مستويات تقدير لمعاييرالتحقؽ مف فيـ المتعمميف

 وعرضيا عمى مجموعة مف المتعمميف.
  األداء: وىي عممية مستمرة يقـو بيا المعمموف  مستويات رتقدي معاييرمراجعة

 والمتعمموف حتى يتـ تنقيحيا وتصفيتيا.
  التقدير الممحقة بيا. ولمعاييرإجراء عمميات تحكيـ وتقنيف لممياـ األدائية 

جمااًل فإف معايير تقدير مستويات األداء  أىـ ما يميز المياـ األدائية عف غيرىا مف وا 
وصفية  المقاييس التي تصؼ مستويات معايير األداء أف تكوف مية، ويجبالمياـ التعمي

واضحة، وتغطي كؿ نطاؽ األداء، وتميز بيف مستوياتو، وتحدد مركز األداء المستيدؼ عند 
 المستوى المالئـ.

  Scientific Research skillsمهبرات انبحث انعهمي  -ثبنيبا 
 مفيـو البحث العممي ومستوياتو .ٔ

طريقة مف طرؽ التفكير المنظـ أو “( البحث العممي بأنو ٕٛ، ٖٕٓٓمنسي ) يعرؼ محمود
الدراسة الدقيقة التي تعتمد عمى وسائؿ موضوعية لجمع البيانات، وىي طريقة تؤدي إلى نتائج يمكف 
التثبت منيا في أي وقت مف األوقات، كما يمكف تعميميا والخروج منيا بقواعد عممية تسمح بتفسير 

 ضع الدراسة وتتيح إمكانية التنبؤ بيا وضبطيا".الظاىرة مو 
( فيعرفو بأنو " إجراء عممي منظـ يتضمف خطوات منطقية ٕٖ، ٕٕٔٓأما محمد الكسباني )

منظمة، تتـ وفؽ قواعد عممية منسقة ومتسقة ومتتالية تمكف الباحث مف اكتساب معمومات معينة، أو 
عيف، أو لحؿ مشكمة معينة يعاني منيا المجتمع ككؿ، تعديميا، أو تنميتيا؛ وذلؾ لإلجابة عف تساؤؿ م

 أو شريحة أو أكثر منو".
 ( أف لمبحث العممي مستويات ىي:ٜٔ، ٕٔٔٓويرى عماد القصراوي )

بحوث الدراسات األولية: ويطمؽ عمييا البحوث الصفية، مثؿ البحوث أثناء فترة الجامعة وفييا  .أ 
 العممي.يتـ التعرؼ عمى الميارات األولية في البحث 

: وىي بحوث تخصصية بعد البكالوريوس أو الميسانس وفييا يكتسب  .ب  بحوث الدبمـو
 ميارات متنوعة في البحث العممي.

بحوث الماجيستير: ويطمؽ عمييا رسالة وفييا تتطور ميارات متقدمة في كيفية إعداد  .ج 
 البحث العممي.
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تقديـ بحٍث يضيؼ جديًدا بحوث الدكتوراه: ويطمؽ عييا أطروحات، وفييا يجب عمى الباحث  .د 
 لممعرفة اإلنسانية.  

وتجدر اإلشارة إلى أف البحث الحالي يستيدؼ تنمية معارؼ وميارات أساسية لمبحث العممي 
 والالزمة إلعداد بحث عممي جامعي عمى مستوى مرحمة البكالوريوس.

 العممي لمبحث األساسية الميارات .ٕ
 الختالؼ نظرًا آلخر مجاؿ ومف ألخرى تعميمية مةمرح مف وتنوعت العممي البحث ميارات اختمفت

 البحث ميارات بتعميـ اىتمت التي السابقة والبحوث الدراسات استعراض وعند ة. مرحم كؿ متطمبات
 السنوات شيدت وقدواالختالؼ،  التنوع ىذا يتضح والبكالوريوس؛ الميسانس بمرحمة لمطالب العممي
  :منيا الدراسات ىذه مف عدداً  األخيرة العشر
حددت مجموعة مف الميارات البحثية التي يجب  (Devi et al , 2010) دراسة ديفي وآخروف −

أف يتمكف منيا الطالب الجامعي وىي: كتابة بروتوكوؿ لمدراسة العممية، وصياغة اليدؼ، والبحث 
دارة المعالجة التجريبية، وجمع البيانات، ونقد األدبيات، وحصر نقاط ال قوة ونقاط عف األدبيات، وا 

الضعؼ في الدراسة، وكتابة تقرير المشروع البحثي واستخداـ الكمبيوتر وبرامج الحـز اإلحصائية، 
 وعرض ما توصؿ إليو البحث، وتبادؿ األفكار واآلراء مع الزمالء، والعمؿ في فريؽ.   

عييف لمطالب الجامقامت بطرح برنامج تدريبي  (Galeano et al, 2012) وآخرافدراسة جالينو  −
يحتوي عمى مجموعة مف ميارات البحث العممي ىي: منيجية البحث واالستيعاب وتقييـ وبناء 
الوثائؽ العممية والتقنية والممكية الفكرية وميارات ريادة األعماؿ وطرؽ البحث النوعي والكراسي 

 البحثية ثـ وحدة مشروع التخرج.

ميارات بحثية عامة وأساسية حددت خمس  (Showman etal, 2013)دراسة شوماف وآخروف  −
يحتاجيا المتعمـ في مختمؼ التخصصات الجامعية؛ لكي يصبح الطالب الجامعي باحثًا جامعيًّا 

صدار الحكـ، االتصاؿ، والتنظيـ، والمثابرة.  وىي: اإلبداع، وا 

( حددت ميارات البحث العممي المتضمنة بمقرر مناىج البحث ٖٕٔٓدراسة يحي أبو حجوج ) −
ي يدرس لمطالب بجامعة األقصى بػػػػػػػػ: اختيار عنواف البحث، والشعور بالمشكمة، العممي الذ

وتحديدىا، وتجزئتيا إلى أسئمة فرعية، وصياغة فروضيا، وتحديد أىدافيا، وأىميتيا، واختيار 
 منيج البحث المناسب وأدواتو، واختيار عينة البحث مف مجتمعو.

( حددت مجموعة مف ميارات البحث العممي لطمبة ٕٙٔٓدراسة فلاير أبو عواد وأيمف القيوجي ) −
كمية التربية في الجامعات األردنية وكانت: ميارات التخطيط لمبحث، واإلطار النظري، واإلجراءات، 

 واستخالص النتائج.
( ذكرت أف ميارات البحث العممي المرتبطة بإعداد الخطة البحثية ٕٚٔٓدراسة لبنى العجمي ) −

لبات المعممات تخصص رياض األطفاؿ بكمية التربية بجامعة الممؾ خالد التي تحتاجيا الطا
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والمتضمنة في مقرر حمقة البحث ىي: تحديد وجمع المشكمة، وفرض الفروض، واختبار صحة 
 الفروض، ومناقشة النتائج.

( التي حددت ميارات البحث العممي الالزمة لمطالب المعمميف ٕٚٔٓدراسة عمي سميماف ) −
فيا بكمية التربية جامعة األزىر وىي: اختيار موضوع البحث وتحديده إجرائيًّا تخصص الجغرا

 .والتخطيط اإلجرائي لمبحث، وتنفيذ البحث، وكتابة التقرير النيائي، والعرض والتقديـ
( حددت ميارات البحث العممي ٕٚٔٓالمغاربة ) وانشراحدراسة السرة الفكي، وفادية مصطفى،  −

لتربية تخصص التربية الخاصة بجامعة المجمعة ىي: عنواف ومقدمة المناسبة لطمبة كمية ا
البحث، وأىداؼ البحث وأىميتو، مشكمة البحث وفروضو، واإلطار النظري والدراسات السابقة، 

 وحدود ومصطمحات البحث، ومنيجية البحث وتوثيؽ المواجع ثـ كتابة التوصيات.  
( أشار إلى ميارات البحث ٚٔ – ٘، ٕٕٓٓوعات )أما مركز القياس والتقويـ بوحدة إدارة المشر 

العممي اآلتية: إعداد الشكؿ العاـ ودقة المغة، وصياغة العنواف، وصياغة المستخمص، وكتابة المقدمة 
 والمشكمة، وكتابة المتف، وكتابة النتائج وتفسيرىا، ثـ التوثيؽ والمراجع.

 مراف ىما:ومما سبؽ مف استعراض لمدراسات والبحوث السابقة اتضح أ
االختالؼ والتنوع في ميارات البحث العممي حسب احتياجات المتعمميف ومجاؿ الدراسة  −

 واليدؼ مف تعميـ ىذه الميارات 

االتفاؽ عمى أىمية التركيز عمى مجموعة مف الميارات األساسية التي تناسب الطالب  −
 .وتؤسس ألداء دوره كباحث في حياتو المينيةومتطمبات تخصصو، الجامعي 

عمى مجموعة محددة مف ميارات البحث العممي مقرر قراءات وبحوث تربوية ولذلؾ يركز توصيؼ 
: كتابة مقدمة ، وىياالقتصاد المنزليبكمية الطالبات معممات  التي تناسب متطمبات برنامج إعداد

البحث، وكتابة متف البحث ونتائجو، وكتابة توصيات البحث وخاتمتو، وكتابة مستخمص البحث، 
  .تنسيؽ اإلخراج العاـ لشكؿ البحثو 

 أىمية ميارات البحث العممي لمطالب المعمـ. ٖ
استيدفت النظـ التعميمية المختمفة بشكؿ عاـ ونظـ التعميـ الجامعية بشكؿ خاص تنمية ميارات 
ذا كانت تمؾ الميارات ميمة لكؿ التخصصات المينية  البحث العممي لدى المتعمميف كناتج تعمـ، وا 

تمعية فيي أىـ لممعمـ المنوط بو تربية روح الباحث لدى كؿ المتعمميف في مراحؿ التعميـ والمج
 المختمفة. 
مف تعمـ وممارسة ميارات البحث العممي: تحفيز  المعمـالفوائد التي تعود عمى الطالب ومف 

طالؽ اإلبداعات، وكسر رتابة المحاضرات التقميدية المممة التي ال  الفضوؿ الفكري لشحذ اليمـ وا 
بالثقة بالنفس والتحدي والشعور باإلنجاز، ه في اكتساب ميارات تطبيقية لممعرفة، تقوية شعور ه تساعد
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تقوية العالقة القائمة عمى الخبرة ما بيف المعمـ الجامعي وطالبو وتعظيـ االستفادة مف توجيياتو في 
 (.ٕٗٔٓمواقؼ فعمية مرتبطة بالواقع الميداني )طالؿ المالكي،

( أىمية ميارات البحث العممي في برامج إعداد ٕٙٓ – ٕ٘ٓ، ٕٚٔٓخص عمي سميماف )ويم
 الطالب لمعمـ في النقاط اآلتية: 

اإلسياـ في إعداد المعمـ كباحث قادر عمى دراسة مشكالت الواقع الميني الميداني  −
 ومواجيتيا بإيجاد حموؿ ليا عف طريؽ اتباع الطرؽ العممية المنيجية.

 المعمـ عمى إظيار قدراتو اإلبداعية في مجاؿ البحث والمعرفة. تشجيع الطالب −

 االستجابة لممتطمبات التعمـ في القرف الواحد والعشريف. −

 إعداد معمـ قادر عمى تطوير العممية التعميمية ونظميا المختمفة. −

 لمواكبة يؤىمو مما المنظـ العممي التفكير عمى قادر معمـ إعداد في العممي تساعد البحث ميارات إف
يجاد و  التعميـ عمميات احتياجات تمبية في ويساىـ والتكنولوجية، العممية التطورات التعمـ الحديثة وا 

؛ مما في الميداف بشكؿ عممي منيجي مف أجؿ تطوير وخدمة المجتمع يياحموؿ لممشكالت التي يواج
خدمة وبرامج تنمية المعمـ العمؿ تدريس ميارات البحث العممي في برامج إعداد المعمـ قبؿ ال يستمـز

 .أثناء الخدمة
 إجراءات انبحث

 انبحثإعذاد أدوات  -أوالا 
 االختبار التحصيمي في مقرر قراءات وبحوث تربويةإعداد  .ٔ

 تـ إعداده باتباع الخطوات اآلتية:
تحديد اليدؼ مف االختبار: قياس تحصيؿ المعارؼ المرتبطة بالبحث العممي والمتضمنة في  −

اءات وبحوث تربوية لدى الطالبات معممات االقتصاد المنزلي عمى مستويات توصيؼ مقرر قر 
 تصنيؼ بمـو )التذكر، والفيـ، والتطبيؽ، والتحميؿ(.

مقرر قراءات وبحوث تربوية: والمقرر عمى طالبات الفرقة الرابعة ٔاالطالع عمى توصيؼ  −
حتوي الئحة المقرر، بكمية االقتصاد المنزلي جامعة العريش المعتمد مف الكمية والذي ي
 و.ومراجعوىدفو العاـ، ونواتج التعمـ المستيدفة، وعناويف وحداتو وموضوعاتو 

عمى ضوء نواتج  ٕإعداد جدوؿ مواصفات االختبار التحصيمي: تـ إعداد جدوؿ المواصفات −
التعمـ المتعمقة بالجانب المعرفي والمذكورة في التوصيؼ تحت مسميات )المعرفة والفيـ 

 ت الذىنية(.والميارا

                                              
2

 هقرر قراءاث وبحىث تربىيت( تىصيف 1هلحق رقن  

0
 جدول هىاصفاث االختبار التحصيلي (2هلحق رقن ) 
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صياغة مفردات االختبار التحصيمي: تمت صياغة مفرداتو في صورة أسئمة االختيار مف  −
كؿ مفردة، وتضع دائرة  بعدأف تختار أحد البدائؿ الموجودة  المعممة متعدد وعمى الطالبة

 .( سؤاالً ٚٙحوؿ الحرؼ اليجائي الذي يمثؿ اإلجابة الصحيحة وبمغ عددىا )

يمي: قامت الباحثة بعرض االختبار في صورتو المبدئية مع مفتاح صدؽ االختبار التحص −
متخصصيف في التربية والمناىج وطرؽ الٔالمحكميفالتصحيح وجدوؿ المواصفات عمى 

لتحكيمو؛ وتـ إجراء التعديالت والمالحظات التي انحصرت في تعديؿ  (؛ٓٔتدريس عددىـ )
 دائؿ.بعض الصياغات المغوية في األسئمة وتغيير بعض الب

ثبات االختبار التحصيمي: تـ تجريب االختبار استطالعيًّا عمى مجموعة مف طالبات قسـ   −
(، وقد ٕٓاالقتصاد المنزلي التربوي بكمية االقتصاد المنزلي غير مجموعة البحث وعددىف )

(؛ مما يعد مؤشرًا مقبواًل عمى ٛٚ.ٓتـ استخداـ معامؿ ألفا كرو نباخ، وقد بمغت قيمتو )
 الختبار.ثبات ا

معامؿ الصعوبة ومعامؿ التمييز لمفردات االختبار التحصيمي: تـ تحميؿ مفردات االختبار  −
التحصيمي بعد تطبيقو عمى المجموعة االستطالعية وتـ حساب معامالت الصعوبة والتمييز 

(؛ وبالتالي ىناؾ تفاوت في صعوبة وسيولة ٛ.ٓ – ٕ.ٓلممفردات وتراوحت ما بيف )
 . المعممات يا عمى التمييز بيف الطالباتالمفردات وقدرت

مف  ٕالصورة النيائية لالختبار التحصيمي: تكونت الصورة النيائية لالختبار التحصيمي −
( مفردة مف نوع االختيار مف ٚٙصفحة التعميمات، ويمييا مفردات االختبار التي بمغ عددىا )

يح االختبار، يرصد لكؿ إجابة متعدد، ويمي كؿ منيا أربعة بدائؿ.  وتـ إعداد مفتاح لتصح
 درجة. ٚٙصحيحة درجة، وصفر لإلجابة الخطأ؛ وعميو فإف الدرجة النيائية لالختبار ىي 

 بطاقة تقييـ البحث العممي  إعداد  .ٕ
 تـ إعدادىا باتباع الخطوات اآلتية:

: تحديد مستوى ميارات البحث العممي لدى الطالبات التقييـ تحديد اليدؼ مف بطاقة −
ويكوف مرتبًطا  معممة ت مف خالؿ رصدىا في بحث عممي جامعي تقدمو كؿ طالبةالمعمما

 بالموضوعات التي يطرحيا مقرر قراءات وبحوث تربوية. 

االطالع عمى توصيؼ مقرر قراءات وبحوث تربوية: لتحديد نواتج التعمـ المتعمقة بميارات  −
ات )الميارات العممية البحث العممي التي يستيدفيا والمذكورة في التوصيؼ تحت مسمي

. وكذلؾ تـ االطالع عمى جدوؿ المحتوى التعميمي حتى يتـ تحديد عناويف ميارات (والمينية
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 ( قائمة المحكمين3ملحق رقم ) 

0
 الصىرة النهائيت لالختبار التحصيلي( 4هلحق رقن ) 
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البحث العممي المطموبة كما جاءت بالتوصيؼ المعتمد مف الكمية. واتضح أف ميارات البحث 
لمرحمة العممي التي يستيدفيا المقرر ىي ميارات أساسية تناسب إعداد بحث عممي جامعي 

 البكالوريوس والميسانس. 

تحديد أبعاد بطاقة التقييـ: بعد االطالع الدقيؽ عمى توصيؼ المقرر والذي تـ بالخطوة  −
السابقة قامت الباحثة بتحديد أبعاد البطاقة في ضوء ميارات البحث العممي التي يستيدفيا 

 المقرر وىي: 

 كتابة مقدمة البحث. ●

 كتابة متف البحث ونتائجو. ●

 توصيات البحث وخاتمتو. كتابة ●

 كتابة مستخمص البحث. ●

  العاـ لشكؿ البحث.اإلخراج تنسيؽ  ●

( ٖٕ( أبعاد رئيسة تمثؿ الميارات الرئيسة و )٘مكونات بطاقة التقييـ: تضمنت البطاقة ) −
عبارة فرعية تمثؿ الميارات الفرعية ويوجد أماـ كؿ منيا مقياس متدرج تصاعديًّا )مف قيمة 

( عمى أعمى مستوى مف أداء ٖ( عمى أقؿ مستوى ورقـ )ٓحيث يدؿ رقـ ) (ٖإلى القيمة  ٓ
 الميارة.

محدد لكؿ مستوى مف لفظي وصؼ  يتضمف(: Rubricsمقياس تقدير مستويات األداء ) −
مستويات كؿ ميارة فرعية مف ميارات البحث العممي عمى مستويات متدرجة مف الكفاءة 

 (.  ٖإلى القيمة  ٓتصاعديًّا )مف قيمة 

مستويات األداء لتقدير الصدؽ بطاقة التقييـ: قامت الباحثة بعرض بطاقة التقييـ ومقياس  −
( مف المحكميف تخصص التربوي والمناىج وطرؽ تدريس؛ إلبداء الرأي في مدى ٓٔعمى )

انتماء كؿ مفردة لمميارة التابعة ليا، ومدى دقة الصياغة المغوية والعممية لمحتواىا، وجاءت 
حكميف في تعديؿ بعض الصياغات المغوية لمعبارات، وحذؼ بعض الميارات مالحظات الم

، ٕ، ٔ( إلى التدريج )ٖ، ٕ، ٔ، ٓالمكررة، وتعديؿ مستويات المقياس المتدرج تصاعديًا )
( عمى أعمى مستوى مف أداء الميارة، ٗ( عمى أقؿ مستوى ورقـ )ٔ(  حيث يدؿ رقـ )ٗ، ٖ

 وتـ األخذ بتعديالت سيادتيـ. 

بطاقة التقييـ: تـ استخداـ طريقة اتفاؽ المقيميف في حساب ثبات البطاقة حيث قامت  ثبات −
الباحثة باالتفاؽ مع أحد أعضاء ىيئة التدريس المنتدبيف بكمية االقتصاد المنزلي بالعريش 

( مف طالبات االقتصاد المنزلي التربوي بكمية ٚباستخداـ بطاقة التقييـ في تقييـ أبحاث )
%( وىي ٛٛمنزلي بالفرقة الثالثة، ثـ حساب متوسط نسبة االتفاؽ، وكانت )االقتصاد ال

 نسبة مرتفعة تدؿ عمى ثبات البطاقة.
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تكونت الصورة النيائية مف صفحة التعميمات، واستمارة  ٔ:الصورة النيائية لبطاقة التقييـ −
 ٔقيمة ( عمى مقياس متدرج )مف Rubricsبطاقة التقييـ ومقياس تقدير مستويات األداء )

 ( يوضح أبعاد وميارات بطاقة التقييـ.ٔ(. والجدوؿ )ٗإلى القيمة 

 (ٔجدوؿ )
 أبعاد وميارات بطاقة تقييـ البحث العممي 

 األبعاد
 (الميارات الرئيسة)

العبارات 
 (الميارات الفرعية)

مجموع درجاتو 
 العظمى

 ٕٔ ٖ كتابة مقدمة البحث. .ٔ
 ٖٙ ٜ كتابة متف البحث ونتائجو. .ٕ
 ٛ ٕ وصيات البحث وخاتمتو.كتابة ت .ٖ
 ٛ ٕ كتابة مستخمص البحث. .ٗ
 ٕٛ ٚ البحث لشكؿ العاـ اإلخراج تنسيؽ .٘

 ٕٜ ٖٕ المجموع
أبعاد يمثموف الميارات الرئيسة لمبحث  ٘يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف البطاقة احتوت عمى 

ى لدرجات التقييـ في فرعية، وأف الحد األدنال اتميار عبارة تمثؿ ال ٖٕالعممي التي يتـ رصدىا، ثـ 
 درجة(. ٕٜدرجة( والدرجة النيائية لمتقييـ في البطاقة ىي ) ٖٕالبطاقة ىو )

 تصميـ المياـ األدائية  . ٖ
 ( مياـ أدائية لتحقيؽ أىداؼ المقرر وىي:  ٚتـ إعداد )أ. 

 االطالع عمى الكتب والمراجع واالستفادة منيا وتوثيقيا 
 سابقة واالستفادة منيا وتوثيقيااالطالع عمى الدراسات والبحوث ال 
 كتابة مقدمة البحث 
 .كتابة متف البحث 
 .كتابة نتائج البحث وتوصياتو والخاتمة 
 .كتابة مستخمص البحث 
 )اإلخراج النيائي لمبحث )الشكؿ العاـ ودقة المغة 

 وقد تكونت كؿ ميمة مف األجزاء اآلتية:
 .تعمـما سيطمب فييا مف نواتج عنواف الميمة: وكاف العنواف يعبر عف طبيعة الميمة و  −

 وصؼ الميمة: بيدؼ تييئة الطالبات المعممات لموضوع الميمة ووصفيا. −
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 تقيين بحج علويئيت لبطاقت الصىرة النها (5هلحق رقن ) 
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زمف الميمة: وىو الوقت المتاح لمطالبات المعممات لتنفيذ الميمة، وتـ تحديد الزمف عمى ضوء  −
حجـ المطموب فييا وحسب توزيع محاضرات المقرر وتـ إضافة وقت توزيع كؿ ميمة في 

 ؼ المقرر.توصي

 ىدؼ الميمة: تـ كتابتو بشكؿ واضح ومحدد مرتبط بنواتج التعمـ المستيدفة مف الميمة. −

 نواتج الميمة: توضيح لما يطمب مف الطالبات المعممات إنجازه وتسميمو في نياية الميمة. −

لمعايير لفظي  ووصؼ : وىو توضيحRubricsمستويات األداء في الميمة مقياس تقدير ل −
 .ج الميمةتقييـ نوات

مصادر تعمـ: وفييا يتـ عرض الكتب ومواقع اإلنترنت والفيديوىات التعميمية التي يجب أف ترجع  −
 إلييا الطالبات عند تنفيذ الميمة.

 ودرجة الميمة. إلكترونيًّا أو يدويًّا إرشادات لتسميـ الميمة −

أشاروا بصالحية مياـ وبعد االنتياء مف صياغة المياـ األدائية تـ عرضيا عمى المحكميف الذيف 
األداء لمتطبيؽ. مع اقتراح بعض التعديالت الشكمية وفي الصياغة، وقامت الباحثة بإجراء التعديالت 

 ٔوالتوصؿ لشكؿ نيائي لمياـ األداء.
 ٕإعداد دليؿ معمـ الطالبات المعممات الستخداـ المياـ األدائية ب.
وقد تضمف  المياـ األدائية أثناء سير المقرر.قامت الباحثة بإعداد دليؿ لتوضيح كيفية استخداـ  

التوزيع الزمني لممياـ األدائية عمى أسابيع الفصؿ الدراسي ووحدات الدليؿ ما يمي: مقدمة الدليؿ، و 
خمفية نظرية عف المياـ األدائية، ومكونات المياـ األدائية المقترحة، ثـ أىـ الخطوات ، محتوى المقرر

وأخيرًا مراجع ، دائية أثناء تدريس مقرر قراءات وبحوث تربويةاأل المياــ االسترشادية لكيفية استخدا
 مقترحة.

 المقابمة الشخصية .ٗ
 وىي مقابمة شخصية ذات األسئمة مفتوحة اإلجابة، وتـ اإلعداد ليا كاآلتي:

 تحديد أىداؼ المقابمة الشخصية، وىي: .أ 
لي في المياـ األدائية التي تناولت التعرؼ عمى أراء الطالبات المعممات بكمية االقتصاد المنز  −

 ميارات البحث العممي وطرحيا مقرر قراءات وبحوث تربوية.
عمى الصعوبات التي واجيتيا الطالبات المعممات أثناء تنفيذىف لممياـ األدائية  التعرؼ  −

 المطروحة في مقرر قراءات وبحوث تربوية.
 حة ومحددة ومرتبة، وتمثمت في:تحديد أسئمة المقابمة الشخصية: تضمنت بحيث تكوف واض .ب 
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 الوهام األدائيت  (6هلحق رقن ) 

0
 دليل معلم الطالبات المعلمات الستخدام المهام األدائية( 7ملحق رقم ) 
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ما ىو رأيؾ في المياـ األدائية التي تناولت ميارات البحث العممي وطرحيا مقرر قراءات   −
 وبحوث تربوية؟

ما ىي الصعوبات التي واجيتيا أثناء تنفيذ المياـ األدائية المطروحة في مقرر قراءات وبحوث  −
 تربوية؟

 ٖابمة مع مجموعة البحث، قامت الباحثة بإجراء إجراء مقابالت تجريبية: قبؿ تنفيذ المق .ج 
مقابالت تجريبية مع مجموعة مف الزمالء، لمتدرب عمى طريقة إلقاء األسئمة بشكؿ واضح 

 ومطمئف يحفز المستجيب عمى التعبير عف رأيو بدوف قمؽ. 
 جتربة انبحث امليذانية: -ثبنيبا 
ة في قسـ االقتصاد المنزلي التربوي ( طالبات معممات بالفرقة الرابعٚمجموعة البحث: عدد ) .ٔ

بكمية االقتصاد المنزلي جامعة العريش، وسبب قمة عدد المجموعة التجريبية لمبحث تعطيؿ 
( كورونا المستجد، مما ٜٔ –بسبب فيروس )كوفيد  ٕٕٓٓمارس  ٘ٔالدراسة الذي بدأ في 

تماـ منيف فقط في الت ٚأدى إلى تسرب عدد كبير مف مجموعة البحث واستمرار  واصؿ وا 
 المياـ األدائية بالمقرر.

التطبيؽ القبمي ألدوات القياس: تـ تطبيؽ االختبار التحصيمي قبميًّا عمى الطالبات في بداية  .ٕ
، أما عف بطاقة تقييـ البحث فتـ ٕٕٓٓ – ٜٕٔٓالفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الجامعي 

 عممات في بداية الفصؿ الدراسي.تطبيقيا قبميًّا عمى أبحاث تربوية قدمتيا الطالبات الم
تنفيذ تجربة البحث: تـ تطبيؽ تجربة البحث في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الجامعي  .ٖ

ومدتو حسب الالئحة وتوصيؼ المقرر ساعتاف أسبوعيًّا، وتـ تدريس  ٕٕٓٓ – ٜٕٔٓ
ريخ ، ومف بعد ىذا التإٕٓٓمارس  ٘ٔالمقرر بالكمية مف بداية الفصؿ الدراسي وحتى 

وتوزيع المياـ واستالميا وتقديـ  وتعطيؿ الدراسة بسبب جائحة كورونا؛ تـ تدريس المقرر
التغذية لمطالبات إلكترونيًّا باستخداـ مجموعات الواتساب ومنصات التعمـ اإللكترونية وذلؾ 

 .ٕٕٓٓحتى نياية يونيو 
متحانات تـ االاد ألعماؿ التطبيؽ البعدي ألدوات القياس: بعد رجوع العمؿ بالجامعات لالستعد  .ٗ

 تطبيؽ أدوات القياس بعديًّا، ورصدت الدرجات وعولجت إحصائيًّا لمتحقؽ مف صحة الفروض.
قامت الباحثة بإجراء إجراء المقابمة الشخصية مع مجموعة البحث: بعد انتياء تجربة البحث  .٘

سئمة بشكؿ واضح ( طالبات معممات مف مجموعة البحث ىاتفيًا، وتـ توجيو األٗمع ) المقابمة
مع إعادة شرح أي سؤاؿ إذا كاف ىذا ضروريًا، واىتمت الباحثة بإعطاء الوقت الكافي لمطالبة 
المعممة لتقديـ اإلجابة، وتـ تسجيؿ المقابمة بعد إعالـ الطالبة المعممة بذلؾ؛ وأخيرًا تـ تفريغ 

 ما جاء في المقابالت ورقيًا.
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 نتبئج انبحث ومنبقشتهب وتفسريهب

 : انكمية ومنبقشتهب عرض نتبئج انبحث-أوالا 
 نتائج مرتبطة بالفرض األوؿ: .ٔ

بالنسبة لمفرض األوؿ مف فروض البحث والذي ينص عمى ما يأتي: يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية 
( بيف متوسطي رتب درجات مجموعة البحث في التطبيؽ القبمي والتطبيؽ البعدي ٘ٓ.ٓعند مستوى )

 راءات وبحوث تربوية لصالح التطبيؽ البعدي.لالختبار التحصيمي لمقرر ق
( لعينتيف مترابطتيف وىو (Wilcoxon ولمتحقؽ مف صحة الفرض تـ استخداـ اختبار ويمكوكسوف

اختبار البارامتري ومناسب لألعداد الصغيرة وذلؾ لممقارنة بيف متوسطي رتب درجات مجموعة البحث 
 (:ٕلتحصيمي، ويتضح ذلؾ مف الجدوؿ التالي )في التطبيؽ القبمي والتطبيؽ البعدي لالختبار ا

 (ٕجدوؿ )
 وداللتيا لمفرؽ بيف متوسطي رتب درجات مجموعة البحث في التطبيؽ القبمي والتطبيؽ البعدي لالختبار التحصيمي Zقيمة 

متوسط الرتب  ف أداة القياس
 السالبة

متوسط الرتب 
 الموجبة

مجموع الرتب 
 السالبة

مجموع الرتب 
 الموجبة

 .Z P قيمة
Value 

 تفسيرىا

االختبار 
 ٕٛ ٓ.ٓ ٗ ٓ.ٓ ٚ التحصيمي

ٕ.
ٖٚ٘ 

ٓ.
ٓٔٛ 

دالة عند 
 (٘ٓ.ٓمستوى )

( وىي قيمة دالة إحصائيًّا عند مستوى داللة ٖ٘ٚ.ٕ) Z( أف قيمة ٕويتضح مف بيانات الجدوؿ )
 ث عفالبعدي لطالبات مجموعة البحفي التطبيؽ ( وىو ما يكشؼ عف تحسف التحصيؿ ٘ٓ.ٓ)

ووجود فرؽ داؿ إحصائيًّا بيف متوسطي ، القبمي فيما يتعمؽ باالختبار التحصيمي في التطبيؽ التحصيؿ
رتب درجات مجموعة البحث في التطبيؽ القبمي والتطبيؽ البعدي لالختبار التحصيمي لمقرر قراءات 

 .لووبحوث تربوية لصالح التطبيؽ البعدي؛ األمر الذي يشير صحة الفرض األوؿ وقبو 
 :نتائج مرتبطة بالفرض الثاني .ٕ

يوجد فرؽ ذو داللة  بالنسبة لمفرض الثاني مف فروض البحث والذي ينص عمى ما يأتي: 
( بيف متوسطي رتب درجات مجموعة البحث في التطبيؽ القبمي ٘ٓ.ٓإحصائية عند مستوى )

 والتطبيؽ البعدي لبطاقة تقييـ البحث العممي لصالح التطبيؽ البعدي.
( لعينتيف مترابطتيف وىو (Wilcoxon ؽ مف صحة الفرض تـ استخداـ اختبار ويمكوكسوفولمتحق

اختبار ال بارامتري ومناسب لألعداد الصغيرة وذلؾ لممقارنة بيف متوسطي رتب درجات مجموعة البحث 
 (:ٖويتضح ذلؾ مف الجدوؿ التالي ) العممي،في التطبيؽ القبمي والتطبيؽ البعدي لبطاقة تقييـ البحث 
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 (ٖجدوؿ )
وداللتيا لمفرؽ بيف متوسطي رتب درجات مجموعة البحث في التطبيؽ القبمي والتطبيؽ  Zقيمة 

 البعدي لبطاقة تقييـ البحث العممي

متوسط الرتب  ف أداة القياس
 السالبة

متوسط الرتب 
 الموجبة

مجموع الرتب 
 السالبة

مجموع الرتب 
 .Z Pقيمة  الموجبة

Value تفسيرىا 

قييـ تبطاقة 
 البحث العممي

ٚ ٓ.ٓ ٗ ٓ.ٓ ٕٛ ٕ.
ٖٚٔ 

ٓ.
ٓٔٛ 

دالة عند 
مستوى 

(ٓ.ٓ٘) 

( وىي قيمة دالة إحصائيًّا عند مستوى داللة ٖٔٚ.ٕ) Z( أف قيمة ٖويتضح مف بيانات الجدوؿ )
لبطاقة تقييـ البحث  البعدي ميارات البحث العممي في التطبيؽ( وىو ما يكشؼ عف تحسف ٘ٓ.ٓ)

ووجود فرؽ داؿ إحصائيًّا بيف متوسطي رتب درجات مجموعة البحث في القبمي،  التطبيؽ عف العممي
التطبيؽ القبمي والتطبيؽ البعدي لبطاقة تقييـ البحث العممي لصالح التطبيؽ البعدي؛ األمر الذي يشير 

 صحة الفرض الثاني وقبولو.
 الفرض الثالث:ب نتائج مرتبطة .ٖ

لبحث والذي ينص عمى ما يمي: توجد عالقة ارتباطية موجبة بالنسبة لمفرض الثالث مف فروض ا
بيف تحصيؿ معارؼ البحث العممي، وتنمية مياراتو األساسية لدى الطالبات المعممات بكمية االقتصاد 

 المنزلي.
الالبارامتري والمناسب  (Spearman)تـ استخداـ معامؿ ارتباط سبيرماف تو لمتحقؽ مف صحو 

رجات الطالبات المعممات مجموعة البحث في االختبار التحصيمي ودرجاتيف بيف دلمعينات الصغيرة، 
 (.ٚٙ.ٓفي بطاقة تقييـ البحث العممي وكانت قيمة معامؿ االرتباط لسبيرماف )

في االختبار المعممات بيف درجات الطالبات  موجبة وجود عالقة ارتباطيةوىي قيمة تدؿ عمى 
األمر الذي  لدييف؛حث العممي التي ترصد ميارات البحث التحصيمي ودرجاتيف في بطاقة تقييـ الب

 .يشير صحة الفرض الثالث وقبولو
 : انكيفية ومنبقشتهب عرض نتبئج انبحث-ثبنيبا 

لمحصوؿ عمى نتائج كيفية لمبحث قامت الباحثة بالتحميؿ الكيفي لبيانات المقابالت الشخصية التي 
ت معممات بكمية االقتصاد المنزلي جامعة ( طالباٗتمت مع بعض مف مجموعة البحث وعددىف )

( حتى يتـ التعامؿ بو في عرض ٗإلى  ٔالعريش، وتـ إعطاء كود رمزي لكؿ طالبة معممة )مف 
النتائج، ثـ القراءة المتعمقة الستجابات الطالبات المعممات عمى سؤالي المقابمة، واستخراج أىـ أنماط 

 ت الطالبات المعممات.األفكار منيا ورصد شواىد عمييا مف استجابا
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وقد أظيرت نتائج التحميؿ الكيفي الستجابات الطالبات المعممات عمى السؤاؿ األوؿ مف أسئمة 
ما ىو رأيؾ في المياـ األدائية التي تناولت ميارات البحث العممي وطرحيا المقابمة، والذي ينص عمى " 
 " أنيا تدور حوؿ محوريف ىما:مقرر قراءات وبحوث تربوية؟

ميـ المياـ األدائية: عبرت الطالبات المعممات عف اىتماميف بتصميـ المياـ األدائية تص .ٔ
عندما توزع ميمة أدائية جديدة اتميؼ لقراءة ( " ٔومكوناتيا. فقد ذكرت الطالبة المعممة رقـ )

"، بينما وصفيا ، الذي يأتي في بدايتيا، وتفيدني مصادر التعمـ المقترحة في نيايتيا بشدة
توضيح ىدؼ الميمة األدائية والوقت المتاح ليا والنواتج ( " ٕالطالبة المعممة رقـ ) أوضحت

" ، بينما أشارت الطالبة المطموبة منيا ؛ يساعدني في تحديد وترتيب أولوياتي في تنفيذىا
بالنسبة لي أوؿ عنصر في تصميـ الميمة األدائية يجب أف تقع ( إلى " ٖالمعممة رقـ )

( ذكرت " ٗ" ، والطالبة المعممة رقـ )دؼ الميمة الذي يأتي بعد وصفياعيناي عميو ىو ى
أحب ػأف أقرأ نواتج التعمـ المستيدفة ومقياس مستويات األداء ، فيما مف يحدداف شكؿ 

 " .الميمة في ذىني
ويتضح مما سبؽ أف كؿ مكوف تـ ذكره في تصميـ الميمة األدائية، يسيـ في نجاح 

ات في تعمـ نشط يربط بيف النظرية والتطبيؽ، وواضح اليدؼ اندماج الطالبات المعمم
والتوقيت، محدد الناتج المطموب ومعايير التقييـ، ويعطي اختيارات واقتراحات تتعمؽ بمصادر 

 تعمـ مساعدة وآليات تسميـ متنوعة لنواتج الميمة.
مى تأثير التغذية التغذية الراجعة التي توفرىا المياـ األدائية: أجمعت الطالبات المعممات ع .ٕ

الراجعة اإليجابي في تطوير ممارستيف لميارات البحث العممي بشكؿ صحيح. فذكرت الطالبة 
عند عممي عمى الميمة األدائية فإني أراجع وأعدؿ ما أقـو بو قبؿ تسميمو ( " ٔالمعممة رقـ )

في ميارة  مع مقياس تقدير مستويات األداء المرتفع باستمرار، ألني أريد أف يكوف مستواي
بعد انتيائي ( " ٕ" ، بينما قالت الطالبة المعممة رقـ )البحث العممي أعمى مستوى في المقياس

مف نواتج الميمة األدائية وقبؿ تسميميا أصححيا لنفسي عمى ضوء مقياس تقدير األداء، 
فارغ انتظر درجة الميمة ب( فقالت" ٖ"، أما الطالبة المعممة رقـ )وأعطي لنفسي درجة متوقعة

"، الصبر باإلضافة إلى تعميقات الدكتور السمبية قبؿ اإليجابية حتى أطور مياراتي البحثية
تعميقات الدكتور التي توضح أخطائي في ناتج الميمة ( ذكرت " ٗوالطالبة المعممة رقـ )

 . األدائية ىي التي أركز عمييا عند إعادة ممارسة الميارة مرة أخرى"
ية الراجعة التي توفرىا المياـ األدائية مف أىـ عناصر تدعيـ ويتضح مما سبؽ أف التغذ

تعمـ ميارات البحث العممي المستيدفة مف المقرر ، وأظيرت استجابات الطالبات المعممات 
أنيف استفدف مف نوعيف مف أنواع التغذية الراجعة: أوليما التغذية الراجعة الذاتية التي تقدميا 

تقييـ ذاتي لنواتج ميمة األداء التي قامت بيا، وثانييما التغذية الطالبة المعممة لنفسيا بعد 
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الراجعة الخارجية التي تقدميا أستاذة المادة مف توضيح لجوانب القوة وجوانب الضعؼ التي 
تحتاج لمتطوير، ومتابعتيا لتطور أداء الطالبات المعممات في الميارة البحثية التي تدور 

 حوليا ميمة األداء.
ائج التحميؿ الكيفي الستجابات الطالبات المعممات عمى السؤاؿ الثاني مف أسئمة وأظيرت نت

ما ىي الصعوبات التي واجيتيا أثناء تنفيذ المياـ األدائية المطروحة في المقابمة، والذي ينص عمى " 
 ما يأتي:” مقرر قراءات وبحوث تربوية؟

اء تنفيذ المياـ األدائية بالمقرر، حددت الطالبات المعممات بعض الصعوبات التي واجيتيف أثن
إف أكثر الصعوبات واجيتني في تنفيذ المياـ المتعمقة بالبحث عف ( " ٔفقالت الطالبة المعممة رقـ )

المراجع والبحوث وتوثيقيا، قابمني مصادر ومراجع وكتب عمى شبكة األنترنت بدوف توضيح السـ 
( فقد ذكرت ٕ"، أما الطالبة المعممة رقـ )ستفادة منياالمؤلؼ وتفاصيؿ دار النشر وبالتالي لـ استطع اال

عدـ توافر المجالت العممية بمكتبة الكمية كاف عائؽ في الحصوؿ عمى بحوث تربوية بعيداً  عف "  
البحث عمى االنترنت كاف مشكمة كبيرة بالنسبة ( وضحت أف " ٖ"، والطالبة المعممة رقـ )شبكة االنترنت

" بينما الطالبة المعممة رقـ ترنت مستقرة في جميع مناطؽ محافظة شماؿ سيناءلي لعدـ توافر شبكة ان
إف عممية البحث عف مراجع وكتب موثوؽ بيا عمى شبكة األنترنت لمحصوؿ عمى المعمومة ( قالت" ٗ)

الصحيحة كانت مف أكبر التحديات لي، فمـ اىتـ بذلؾ األمر قبؿ ذلؾ، وكنت استخدـ أي معمومات مف 
 " .غيره في أي بحث يطمب منيمنتديات و 

يالحظ مما سبؽ أف كؿ الصعوبات التي واجيت الطالبات المعممات عند تنفيذ المياـ األدائية 
 األولى والثانية المرتبطتاف بالبحث عف مراجع ودراسات وبحوث سابقة بطريقة صحيحة.  

فييا معمومات موثوؽ وقد يرجع ذلؾ لتعامميف ألوؿ مرة مع بحث عممي يتطمب التعامؿ مع مراجع 
يستخدمونيا قبؿ ذلؾ، وقد يرجع أيضًا لعدـ  افييا بعيدًا عف المنتديات ونشرات الفيس بوؾ التي كانو 

توافر كتب ومراجع ومجالت عممية حديثة بالكمية مما جعؿ االنترنت ىو المصدر الوحيد لمحصوؿ عمى 
ثر عمى سيولة وسرعة البحث. كؿ المراجع، ويضاؼ لذلؾ ضعؼ شبكة األنترنت بالمحافظة بشكؿ يؤ 

ىذا األسباب جعمت الطالبات المعممات يستشعرف الصعوبات فيما يتعمؽ بتنفيذ تمؾ المياـ األدائية 
 خاصة.
 نتبئج انبحث  تفسري - ثبنثبا 

( بيف متوسطي رتب ٘ٓ.ٓوجود فرؽ داؿ إحصائيًّا عند مستوى ) الكميةيتضح مف عرض النتائج  
ي التطبيؽ القبمي والتطبيؽ البعدي لالختبار التحصيمي لمقرر قراءات وبحوث درجات مجموعة البحث ف

( بيف متوسطي رتب ٘ٓ.ٓتربوية لصالح التطبيؽ البعدي، كما وجد فرؽ داؿ إحصائيًّا عند مستوى )
درجات مجموعة البحث في التطبيؽ القبمي والتطبيؽ البعدي لبطاقة تقييـ البحث العممي لصالح 
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في االختبار  المعممات عالقة ارتباطية موجبة بيف درجات الطالباتووجدت أيضًا  .التطبيؽ البعدي
 .التحصيمي ودرجاتيف في بطاقة تقييـ البحث العممي التي ترصد ميارات البحث لدييف

ي وفيم؛ ٜٕٓٓ،أحمد  ػػػػػػػػػػػات )أزىارائج دراسػػػػػػػػػػػػع نتػػػػػػػػػػػتائج مػػػػػػػػػػػػػػوتتفؽ ىذه الن
 Cargas) ؛  Pattaraporn etal, 2015؛ ٕ٘ٔٓ،محمد  وشوقي؛ Qing etal, 2010؛ ٕٓٔٓ،البالونة

etal, 2017    وبعض  المعرفيمف حيث األثر اإليجابي الستخداـ المياـ األدائية في تنمية التحصيؿ
 وحؿ المشكالت.نواتج التعمـ األخرى المتعمقة بميارات التفكير 

 تائج إلى أف:وتعزو الباحثة ىذه الن
المياـ األدائية جزء مف المقرر يدعـ عممية التعمـ وفي نفس الوقت يقيس حدوثو فعمميات  −

التدريس والتعمـ والتقويـ تتـ كميا عندما يمارس المتعمـ األداء في الميمة، مما انعكس عمى 
العميا بشكؿ متكامؿ مف معرفة المحتوى وممارسة ميارات التفكير  المعممات تمكيف الطالبات

مما يزيد مف مدة االحتفاظ بالمعمومات وظير ذلؾ في نتائج التحصيؿ المعرفي وميارات البحث 
 العممي.

في تطبيؽ المعارؼ والميارات المتعمقة  اتالمعمم اتمصممة لدمج الطالبالمياـ األدائية  −
تعمؽ م واقعيبالبحث العممي والتي تدرسيا في مقرر قراءات وبحوث تربوية، في موقؼ بحثي 

 بمجاالت ومشكالت تدريس االقتصاد المنزلي في الميداف التربوي.

المياـ األدائية صممت بحيث تراعي قدرات الطالبات المعممات واستعدادىف وأسموب تعمميف  −
أثناء سيرىف في تعمـ المقرر فيي تتيح ليف فرصة الختيار موضوع البحث بما يناسب 

 بحثي مف الميمة. اىتماميف ووقت وكيفية تقديـ المنتج ال

واضحة لتقدير الدرجة ووصؼ مستويات تقدير األداء التي  معاييرالمياـ األدائية تستند إلى  −
تصفو عمى مختمؼ مستوياتو، مما انعكس ذلؾ عمى وضوح مكونات الميارة والمعرفة المرتبطة 

غًما مع ما ومتنا المعممات بيا، وجعؿ التصور الصحيح لمميارة البحثية واضًحا لدى الطالبات
 يسعيف لفعمو مما سيؿ عمييف استدعاء المعرفة الخاصة بيا بعد التطبيؽ بسيولة. 

في ضبط المياـ األدائية تقدـ تغذية راجعة متتابعة مف المعمـ لمطالبات المعممات تفيدىف  −
تعمميف وىو في مرحمة التكويف، بتدعيـ نقاط القوة وعالج مواطف الضعؼ، وتقديـ أدلة عمى 

 .منتج بحثي يمكف تقييمو تقديـمف خالؿ حدوثو 

المياـ األدائية تتيح فرص لمطالبات لتقييـ أدائيف بأنفسيف قبؿ تسميـ المياـ مما يوفر ليف  −
تغذية راجعة فورية باإلضافة إلى التغذية الراجعة التي يحصمف عمييا مف المعمـ بعد انتيائيف 

ريع ويدفعيف لمعالجتيا بشكؿ مف كؿ ميمة مما يجعميف يحددف مواطف الضعؼ بشكؿ س
 مباشر، وتشجيع التعمـ العميؽ والتركيز عمى الجوانب الميمة في التعمـ.
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بيف التحصيؿ الدراسي لمطالبات في المقرر موجبة وتعزو الباحثة وجود عالقة ارتباطية  −
ات ودرجاتيف في بطاقة تقييـ البحث العممي الرتباط المعرفة األولية بالميارة العقمية فميار 

 البحث العممي ميارات عقمية في المقاـ األوؿ تعتمد عمى استدعاء المعرفة واستخداميا.

وتعد نتائج البحث الكيفية السابؽ عرضيا ومناقشتيا رؤية تفسيرية تدعـ نتائج البحث الكمية؛  −
 األمر الذي يشير إلى اتساؽ بيف نتائج البحث. 

 ومقرتحبته تىصيبت انبحث
 يمي:لى حيز التطبيؽ توصي الباحثة بما لألخذ بنتائج البحث إ

تدريس مقرر في الفرقة األولى بجميع كميات جامعة العريش بمسمى " ميارات البحث  −
باعتبار البحث العممي الركيزة األساسية في تكويف الطالب الباحث في مجتمع  "العممي

 عالمي قائـ عمى إتاحة المعرفة وكفاءة توظيفيا. 

كميات إعداد معممة االقتصاد المنزلي بحيث يكوف درجات التقويـ السعي في تطوير لوائح  −
 المرحمي )أعماؿ السنة( مرتفعة.

عداد معممة االقتصاد  − تعميـ استخداـ مياـ األداء في برامج إعداد المعمـ بصفة عامة وا 
 المنزلي كأداة مف أدوات التعمـ والتقويـ.

لجامعية خاصة في نواتج التعمـ القائمة التوسع في استخداـ المياـ األدائية في المقررات ا −
 عمى المعرفة اإلجرائية التي تربط بيف المعرفة والميارة العقمية أو الحركية.

في ئيف في كؿ مقرر حتى يتسنى ألستاذ المادة متابعة أدا المعممات تقميؿ عدد الطالبات −
 المياـ وحصوليف عمى تغذية راجعة مناسبة.

 تقدير مستويات األداء في جميع المقررات. ضرورة االىتماـ ببناء مقاييس −

تشجيع الطالبات المعممات عمى ممارسة ميارات البحث العممي وتطبيقيا في جميع مقررات  −
 برنامج اإلعداد.

تدريب أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة عمى كيفية إعداد واستخداـ مياـ األدائية  −
 وتقديـ التغذية الراجعة.

عمى أدوات البحث العممي  المعممات لمكتبات والتكنولوجيا لتدريب الطالباتتوفير المعامؿ وا −
 المختمفة.

االستفادة مف أدوات البحث الحالي في قياس وتقويـ وتدريس ميارات البحث العممي لدى  −
 المنزلي. االقتصادالطالب والطالبات بكمية 
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 :دراسة الباحثة تقترح الحالي البحث إليو توصؿ ما والستكماؿ

ممارسة ميارات وأخالقيات البحث العممي لدى الطالب والطالبات بكمية االقتصاد المنزلي "  −
 دراسة تقويمية".

أثر استخداـ مياـ األداء عمى تنمية ميارات التدريس الفعاؿ واالتجاه نحو المينة لدى  −
 الطالبة معممة االقتصاد المنزلي.

 عممة االقتصاد المنزلي.مل ألداء التدريسيا لمستوياتبناء مقياس تقدير  −

 دراسة عالقة ميارات البحث العممي بأخالقياتو لدى الطالبة معممة االقتصاد المنزلي. −

فاعمية استخداـ مياـ األداء في تحسيف جودة مشروع التخرج بأقساـ كمية االقتصاد  −
 المنزلي بجامعة العريش.

الطالبة معممة االقتصاد  تنمية أخالقيات البحث العممي لدىاستخداـ المياـ األدائية ل −
 المنزلي.
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 املراجع
 انعربية املراجع: أوالا 
 ( أثر استخداـ نموذج التعمـ القائـ عمى المياـ في تنمية ميارات ٜٕٓٓأزىار يوسؼ أحمد .)

الكتابة لدى تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي وعمى اتجاىاتيـ نحو الكتابة بالمغة اإلنجميزية. 
 التربية، جامعة سوىاج.رسالة ماجستير، كمية 

 ( استخداـ استراتيجيات التقويـ البديؿ وأدواتو ٕٕٔٓأكـر عادؿ البشير وأريج عصاـ برىـ .)
في تقويـ تعمـ الرياضيات والمغة العربية في األردف. مجمة العمـو التربوية والنفسية، البحريف، 

ٖٔ(ٔ) .ٕٗٔ-ٕٚٓ. 
 ( ٕٓٔٓتيسير مفمح الكوافحة).  وأساليب القياس والتشخيص في التربية القياس والتقييـ

 ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع: عماف األردف.ٖط  . الخاصة
 ( اتجاىات وتجارب معاصرة في تقويـ أداء التمميذ والمدرس. ٕٙٓٓجابر عبد الحميد جابر .)

 دار الفكر العربي: القاىرة.
 ( واقع استخداـ المياـ األدائٜٕٔٓخمود صالح رشيد العميقي .) ية في تدريس مقرر التربية

األسرية لدى معممات المرحمة المتوسطة في منطقة حائؿ. مجمة العمـو التربوية والنفسية، 
 .ٕٓٔ – ٛٚ، (ٖ)ٛٔالمركز القومي لمبحوث غزة، 

 ( مدى امتالؾ ٕٛٔٓالسرة حسف الفكي، وفادية خالد مصطفى، وانشراح سالـ المغاربة .)
البحث العممي مف وجية نظرىـ. مجمة  المجمعة لمياراتمعة طمبة قسـ التربية الخاصة في جا

 ٕٔٙ – ٖٕٗ، ٓٓٔدراسات عربية في التربية وعمـ النفس، 
  أ(. كيؼ تصمـ قوائـ إرشادات التقويـ الذاتي وكيؼ تستخدميا  ٕ٘ٔٓ)سوزاف ـ. بروكيارت

يزية اإلنجم مصطفى، لمنسخةفي التقويـ التكويني ومنج الدرجات.  ترجمة معتصـ يوسؼ 
، مكتب التربية العربي ٖٕٔٓالمنشورة    How To Create And Use Rubricsبعنواف 

 لدوؿ الخميج لمترجمة والنشر: الرياض.  
  ب(. استراتيجيات التقويـ التكويني لكؿ صؼ دراسي )أدوات  ٕ٘ٔٓ)سوزاف ـ. بروكيارت

 Formativeعمؿ(. ترجمة عبدااهلل زيد الکيالني، لمنسخة اإلنجميزية بعنواف 
Assessment Strategies مكتب التربية العربي لدوؿ الخميج لمترجمة ٕٓٔٓ المنشورة ،

 والنشر: الرياض.  
 ( فعالية مياـ الويب المبنية عمى النظـ الذكية في تنمية ٕ٘ٔٓشوقي محمد محمود محمد .)

التربية  ميارات إنتاج مشروعات التخرج والجوانب المعرفية المرتبطة بيا لدى طالب كمية
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، (ٔ)ٕ٘النوعية وتنمية الدافعية لإلنجاز لدييـ. مجمة الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميـ، 
ٖٔٚ – ٕٗٓ. 

 ( التقويـ التربوي البديؿ: أسسو النظرية والمنيجية ٜٕٓٓصالح الديف محمود عالـ .)
 وتطبيقاتو الميدانية. دار الفكر العربي: القاىرة.

  مقاؿ منشور  ترفًا!ليس  ..(. البحث العممي لطمبة الجامعاتٕٗٔٓالمالكي ) عبد اهللطالؿ
، متاح عمى موقع ٕٗٔٓ/  ٚٓ/  ٕٙفي صحيفة المدينة السعودية بتاريخ 

https://www.al-madina.com/article/320750/ - 
 ( براىيـ محمد المحاسنة (. التقويـ الواقعي. دار جرير ٜٕٓٓعبد الحكيـ عمي مييدات وا 

 يع: البحريف.لمنشر والتوز 
 ( فاعمية التدريس القائـ عمى المشروعات البحثية ٕٚٔٓعمي محمد حسيف سميماف .)

والحمقات النقاشية في تنمية ميارات البحث العممي والتفكير المنظومي لدى الطالب المعمميف 
 – ٖٛٔ، ٕٜبكمية التربية جامعة األزىر. مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية، 

ٕٕٗ. 
 ( ٕٔٔٓعماد شوقي ممقى القصراوي).  البحث التربوي اإلجرائي كأحد فروع البحث العممي

 ؤية عصرية مف الناحيتيف النظرية والتطبيقية. عالـ الكتب: القاىرة.ر 
 ميارات في اختبار (. تطويرٕٙٔٓسميماف القيوجي ) عواد، أيمف عثماف أبو محمد فلاير 

 السيكومترية خصائصو مف األردنية والتحقؽ الجامعات يف التربية كميات لطمبة العممي البحث
 – ٘ٗٙٔ(، ٕ) ٖٗ التربوية، والحديثة. دراسات العمـو الكالسيكية القياس نظريتي وفؽ

ٔٙٙٛ.   
 ( أثر إستراتيجية التقويـ القائـ عمى األداء في ٕٓٔٓفيمي يونس عبد الكريـ البالونة .)

لمشكالت لدى طمبة المرحمة الثانوية. مجمة جامعة تنمية التفكير الرياضي والقدرة عمى حؿ ا
 .ٕٕٓٚ-ٕٕٕٚ(، ٛ)ٕٗالنجاح لألبحاث العمـو اإلنسانية. 

 أحمد و  يفرماو فرماوي محمد و  صالح الديف خضرو  ماجدة مصطفى السيدكوجؾ و  فكوثر حسي
 -(: تنويع التدريس في الفصؿٕٛٓٓفايد ) أنور وبشرى أحمد حامد و عمية عبد العزيز عياد

اإلقميمي مكتب اليونسكو ،  دليؿ المعمـ لتحسيف طرؽ التعميـ والتعمـ في مدارس الوطف العربي
 ، لبناف. بيروت العربية،في الدوؿ  لمتربية

 (. فاعمية استراتيجية االستقصاء الشبكي في تنمية ميارات ٕٚٔٓحسيف العجمي ) لبنى
البحث العممي واالتجاه نحوه لدى طالبات كمية التربية جامعة الممؾ خالد. مجمة كمية التربية 

 .ٙٗٗ – ٕٓٗ، (ٔ)٘ٙبطنطا، 

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001597/159795a.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001597/159795a.pdf
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 ( البحث التربوي بيف النظرية والتطبيؽ. دار ٕٕٔٓمحمد السيد عمي الكسباني .) الفكر
 العربي: القاىرة.

 ( متطمبات التقويـ المغوي في ظؿ حركة المعايير التربوية. ٕ٘ٓٓمحمد رجب فضؿ اهلل .)
مناىج التعميـ  -المصرية لممناىج وطرؽ التدريس  عشر لمجمعيةالسابع  العمميالمؤتمر 

 . ٛٚٔ – ٚٗٔالمجمد األوؿ،  المعيارية.والمستويات 
 ( مناىج البحث العممي في المجاالت التربوية والنفسية. ٖٕٓٓمحمود عبد الحميـ منسي .)

 دار المعرفة الجامعية: اإلسكندرية.
 ( دليؿ استرشادي إلعداد وتقييـ ٕٕٓٓمركز القياس والتقويـ بوحدة إدارة المشروعات .)

بحث مرجعي(. وزارة التعميـ العالي بجميورية  –مشروع بحثي  –الرسائؿ البحثية )مقالة بحثية 
 العربية.مصر 

 ( المعايير القومية األكاديمية القياسية ٜٕٓٓالييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد .)
 قطاع كميات االقتصاد المنزلي.

 ( العالقة بيف نمط عرض طبقات المعمومات بالواقع ٕٛٔٓوليد سالـ محمد الحمفاوي .)
ائـ عمى المياـ في تنمية ميارات المعزز ومستوى الحاجة إلى المعرفة عبر بيئات التعمـ الق

االستشياد المرجعي اإللكتروني والقابمية لالستخداـ لدى طالبات كمية التربية. مجمة تكنولوجيا 
 .ٜٖٔ – ٔٙ، ٖٙدراسات وبحوث،  -التربية 

  فاعمية التفاعؿ بيف طريقة التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة (ٖٕٔٓ) جيحي محمد أبو حجو .
تنمية ميارات البحث العممي والدافعية نحو البحث العممي لدى طمبة  واألسموب المعرفي في

 .ٕٙٓ- ٘ٛٔ، (ٕ)ٖٔجامعة األقصى. مجمة الزرقاء لمبحوث والدراسات اإلنسانية، 
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