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 ملخص البخح

في تدريس ىدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى أثر توظيؼ مراسي التعمـ االلكتروني 
مقرر تقييـ تربوي لتنمية مستويات عمؽ المعرفة وجدرات التقويـ وتوكيد الذات المينية لدي 

( طالب مقيديف 521الطالب المعمـ بكمية االقتصاد المنزلي، وقد تكونت عينة البحث مف )
عة واعتمد البحث عمى التصميـ شبو التجريبى لمجمو  بالفرقة الرابعة بكمية االقتصاد المنزلي،

تجريبية واحدة، حيث طبقت عمييـ أدوات البحث التى تضمنت ) اختبار مستويات عمؽ 
المعرفة ، بطاقة مالحظة جدرات التقويـ ، مقياس توكيد الذات المينية( قبؿ وبعد تطبيؽ 

 تجربة البحث .
وجود فرؽ داؿ إحصائيًا عند بيف متوسطات درجات الطالب وتوصمت النتائج إلي 

البحث في التطبيقيف القبمي والبعدي الختبار عمؽ المعرفة لصػػالح التطبيؽ  المعمميف مجتمع
البعدي، وجود فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطات درجات الطالب المعمميف في التطبيقيف القبمي 

، وجود فرؽ داؿ  والبعدي لبطاقة مالحظة مؤشرات الجدارات التقويمية لصالح التطبيؽ البعدي
طات درجات الطالب المعمميف في التطبيقيف القبمي والبعدي لمقياس توكيد إحصائيًا بيف متوس

موجبة بيف نمو طردية وجود عالقة ارتباطيو  الذات المينية لصالح التطبيؽ البعدي .
مستويات عمؽ المعرفة وجدارات التقويـ وتوكيد الذات المينية. وفي ضوء ىذه النتائج أمكف 

ضرورة االىتماـ بتنمية واكتساب الطالب معممي ثية كتقديـ مجموعة مف التوصيات البح
االقتصاد المنزلى لجدارات التقويـ بشقييا ) المعرفى واألدائى( لتحسيف العممية التدريسية و 

 زيادة ثقتيـ بأدائيـ التدريسى.
مراسي التعمـ االلكتروني ، مستويات عمؽ المعرفة ، جدرات التقويـ ،  :المفتاحيةالكممات 

 توكيد الذات المينية .                                                                              
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Employing E-learning Anchors in Teaching The pedagogical 

Assessment Course to Develop Levels of Depth of Knowledge, 

Competencies Evaluation and Professional Self-affirmation the 

Student Teacher in the Faculty of Home Economics 

The current research aims to know the impact of employing E-learning 

anchors in teaching an educational assessment course to develop the levels of 

depth of knowledge, competencies evaluation and professional self-affirmation 

of the student teacher in the faculty of Home Economics, The research sample 

consisted of (125) student enrolled in the 4th Division of the faculty of Home 

Economics, The research relied on the semi-experimental design of one 

experimental group, Research tools, which included testing depth levels of 

knowledge, a competencies evaluation note card, a measure of professional 

self-affirmation, were then applied to them before and after applying the search 

experience. 

 The results found a statistically difference between the average grades 

of students teachers sample research in tribal and dimensional applications to 

test the depth of knowledge in favor of the remote application, There are 

significant differences between the averages of the grades of teacher students 

in the tribal and dimension applications of the note card for competencies 

evaluation wall indicators, There are significant differences between the 

averages of the grades of teachers students in the tribal and dimensional 

applications of the occupational self-assurance measure in favor of the remote 

application, A proportional positive correlation between the growth of 

knowledge depth levels, calendar and professional self-affirmation. 

A series of research recommendations have been made, such as the 

need to pay attention to the development of and acquisition of teachers students 

of home economics for the merits of the competencies evaluation in both( 

cognitive and performance) to improve the teaching process and increase their 

confidence in their teaching performance. 

Keywords: E-learning anchors, Depth levels of knowledge, Competencies 

Evaluation, Professional Self-affirmation. 
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 املكذمُ 

تؤمف المجتمعات المتقدمة بأف المعمميف األكفاء الفاعميف ىـ الركيزة األساسية    
المستقبؿ، فمكي يصبح التعميـ قادًرا عمي تحقيؽ أىدافو فى تخريج لمنيوض واالنطالؽ نحو 

جيؿ يحمؿ عمي عاتقو مسئولية الوطف ومواكبة التغيرات والمستجدات والمستحدثات المعرفية 
بارعيف في استخداـ االستراتيجيات  والتقنية المتالحقة،  فإنو يتوقع أف يكوف المعمميف

راء في محتوى المناىج الدراسية، ولدييـ جدارات تدريسية واألساليب التدريسية الحديثة، وخب
عالية تغرس قيـ االبداع والتميز في نفوس الطالب، ولدييـ معرفة ودراية شاممة بمستوى 

 التطور الذي يحرزه طالبيـ، باإلضافة إلى إتقانيـ لممادة التي يقوموف بتدريسيا.
لتعميمية وتعددىا كاف البد أف يقابميا ونظرا لتغير طبيعة دور المعمـ في العممية ا      

تغير مماثؿ في محتوي برامج اعداده وتدريبو، لكونو عصب المينة ومحركيا األساسي 
والمسئوؿ األوؿ عف تحقيؽ أىداؼ التربية وعامؿ مف عوامؿ تطوير المجتمع وتنميتو. مما 

مف أجؿ تحسيف أدي الي ظيور محاوالت عديدة لتطوير برامج اعداد المعمميف وتدريبيـ 
أدائيـ ورفع جداراتيـ التدريسية واالرتقاء بذاتيـ المينية لمواكبة التحديات التي تواجو العممية 

 (2154التعميمية.)صفوت حسف،  ىناء خادـ ، 
إذ تعد برامج إعداد الطالب المعمـ وتطوير كفاياتو ومياراتو مف القضايا التربوية التي     

يولييا البحث العممي األىمية الكبري، لما يترتب عمييا مف جودة في األداء التعميمي، 
كثير وتستوجب عممية إعداد المعمـ اعداده اعداًدا متكاماًل أكاديمًيا ومينًيا وثقافًيا، وتزويده بال

مف الجدارات التي يحتاج إلييا في عممو، والتي يتـ تحديدىا باألسموب العممي السميـ، حيث 
تعد عممية التدريس مف أكثر العمميات تعقيًدا فيي تتضمف ثالث جدارات رئيسة ىي: 

التخطيط، والتنفيذ، والتقويـ، ويتطمب إنجاز كؿ جدارة منيا أف يجيد المعمـ القياـ بالعديد مف 
 (2112دارات الفرعية التي تحقؽ التدريس الفعاؿ.) سييمة الفتالوي ،الج

( أف الجدارات التدريسية تتمثؿ في جميع الخبرات 2112ويشير كماؿ زيتوف)      
والمعارؼ التي تنعكس عمى سموؾ المعمـ، وتظير في أنماط وتصرفات مينية خالؿ الدور 

التعميمي. ومف أىـ ىذه األدوار قيامو  الذي يمارسو عند تفاعمو مع جميع عناصر الموقؼ
بعممية التقويـ، فالبد أف يكوف ممما بمفاىيميا، وأسسيا، وأساليبيا المختمفة، إذ ال تخمو 
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قائمة مف قوائـ الجدارات التدريسية المطموبة لممعمـ في أي مرحمة تعميمية مف الجدارات 
ما شامال لجوانب التعمـ المعرفية فالتدريس الجيد ألي معمـ يتطمب تقوي الخاصة بالتقويـ، 

 والوجدانية والميارية .
 المعمميف يمتمكيا أف يجب التي اليامة التدريسية الجدارات مف التقويـ جدارات وتعد    

 وتأتي التدريسية. العممية أركاف مف أساسًيا ركًنا تمثؿ ألنيا وذلؾ تخصصاتيـ، اختالؼ عمى
 العممية أىداؼ عمى وأىمية تأثير وليا المنيج، ناصرع أحد تعد حيث التقويـ جدارات أىمية

 مف التقويـ يعد كما . وتدعيميا القوة ونقاط وتذليميا، الضعؼ نقاط عمى لموقوؼ التعميمية،
 المسعودى أحمد ) ، (2155 النصر، أبو )ىاني التعميـ عممية لتطوير الرئيسية المداخؿ أىـ
 فضماف التعميـ في الجودة لضماف مطموبةال العناصر أىـ مفو  . (2154 الجاسر، وىند

 ومعرفة التقويـ عممية خالؿ مف اال تحقيقو يمكف ال الطالب تعمـ مستويات وتحسيف الجودة
 في فاعؿ دور ولو ( 2121 ، يوسؼ خنيش ) التعميمية العممية عناصر مع تكاممو مدى

 البدائؿ عمى والتعرؼ وطرائقو، وأساليبو التعميـ فاعمية وتقويـ التعّمـ، صعوبات تشخيص
 الشقيفي موسى ، الكساب عمي ) . وتحديثيا المناىج وتطوير التربوية، لمممارسات المختمفة

، 2152 )      
وعمي الرغـ مف كثرة الدراسات التي تناولت تنمية الجدارات التدريسية إال أنيا اتفقت     

المتعمقة أف المعمميف لدييـ مستويات كفاءة متدنية فى بعض الجدارات وخاصة الجدارات 
)عبد الباقي أبو  بأعماؿ التقويـ ، وتدني ممارستيـ ألساليبو وأدواتو المختمفة. ومنيا دراسة:

 (، ) 2152(، برىامى زغموؿ )2152 ،لبنى محمد حسيف (،)2112محمد سعد، زيد و 
(Ozdemir,2013( ،Matsenjwa,2013،2152(، ) قاسمة اسماعيؿ  ،)Koloi, 

(، ) 2153(، )النور أحمد وعبد الرحمف عبد اهلل ،2152(، )يوسؼ خنيش ، (2016
النظر في الجدارات ( وقد أكدت ىذه الدراسات عمى ضرورة اعادة 2154حمدى محمود ،

التقويمية الحالية التي تعتمد عمي االختبارات التقميدية واكتساب بعض المفاىيـ والمحتوي 
بيدؼ تصنيؼ وترتيب الطالب حسب مستوى تحصيميـ. بؿ  النظري لممقررات الدراسية فقط

يجب االىتماـ بتدريب المعمميف عمى بتوظيؼ أساليب وطرؽ التقويـ التربوي المستخدمة 
المنيج المدرسي وعناصره لتشخيص الواقع التعميمي ومعرفة نقاط الضعؼ والقوة في 

 .المختمفة
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وبناًءا عمي ما تقدـ فإف االىتماـ بتنمية جدارات التقويـ لمطالب المعمميف يؤىميـ      
لمقياـ باألداء التدريسى الجيد، ويمكنيـ مف التحكـ بدقة في العممية التدريسية، ويكشؼ 

يف قدراتيـ، ويوضح ليـ نقاط قوتيـ وضعفيـ، كما أنو يالـز العممية التعميمية سواء لممتعمم
المعمـ  –كاف ذلؾ أثناء التخطيط لمدرس أو أثناء تنفيذه أو بعد نيايتو، فامتالؾ الطالب 

لجدارات التقويـ وممارستو ألساليبو وأدواتو يعد مف العوامؿ األساسية المؤثرة في تطوير 
ية التعميمية، فالتقويـ ال ييدؼ فقط الي مراقبة المخرجات النيائية بؿ ىو وسيمة فاعمية العمم

لتقديـ المعمومات لتحسيف العممية التعميمية . إذا يتـ مف خاللو تجديد معارؼ المعمميف، 
 وصقؿ خبراتيـ، ويزيد مف ثقتيـ بذواتيـ المينية .

 طالب معممى االقتصاد المنزلىلذا كاف مف الضروري االىتماـ بتنمية واكتساب ال     
عمقًا أكبر في تفيـ محتوى الموضوعات والمفاىيـ والميارات والممارسات المرتبطة بمقرر 
تقييـ تربوي بشقييا ) النظري والتطبيقي( ، ومعالجتيا وتخزينيا في الذاكرة ثـ استخداميا و 

بتنمية مستويات عمؽ  . وذلؾ مف خالؿ االىتماـتطبيقيا في المواقؼ التدريسية المختمفة 
المعرفة العممية المرتبطة بالمحتوى التعميمى لمقرر تقييـ تربوى، حيث أف تنمية عمؽ المعرفة 
يؤدي إلى تنمية ميارات الطالب التفكيرية واىتماميـ بما يقوموف بو مف أعماؿ، ويمكنيـ مف 

مختمفة والذي قد ينعكس ربط المفاىيـ والميارات الجديدة التي تـ اكتسابيا بمواقؼ التدريس ال
 بدوره عمي جداراتيـ التقويمية وتعزيز ذواتيـ المينية.

( أف مستويات عمؽ المعرفة تؤدي  Webb , Webb, 1997,1999ويؤكد )      
بالفعؿ دورًا بارزًا في توجيو عمميات تعمـ الطالب عبر تمكيف المعمميف مف االنتقاؿ مف تقيـ 

درجة المشاركة المعرفية لمطالب  –عمي تقييـ  –األىداؼ السموكية إلى التركيز بداًل مف ذلؾ 
كسابيـ الميارات األساسية الم طموبة لمقرف الحادي والعشروف. في أنشطة التعمـ المعقد وا 

أف مستويات عمؽ    (Hess & Jones& Carlock & Walkup, 2009وتوضح ) 
المعرفة تركز بشكؿ أساسى عمي قياس استيعاب الطالب لممفاىيـ والمعمومات كما يتطمب بناء 

 العديد مف الروابط المنطقية بيف األفكار وترسيخيا في البنية المعرفية. 
ماـ بتنمية عمؽ المعرفة العممية بما تتطمبو مف ميارات معقدة لمتفكير مف إف االىت    

( أف 2153األىداؼ الميمة لتعميـ وتعمـ المقررات الدراسية . حيث يشير) عاصـ ابراىيـ، 
اعداد الطالب القادريف عمي اتخاذ القرارات المناسبة واستخداـ طرؽ التفكير العممي خالؿ 
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يأتي إال بالبعد عف السطحية فى عممية التعمـ و التى تركز عمى  مواقؼ الحياة اليومية لف
تذكر الحقائؽ فقط ، دوف التعمؽ في معالجة المعرفة العممية وفيـ ما بينيا مف ترابط مما 

 يجعؿ التعمـ ذا معني .
وتعتبر عمؽ المعرفة أحد المتغيرات اليامة المرتبطة بتطوير الميارات العقمية لمطالب     
يؽ المفاىيـ والميارات، والتفكير االستراتيجي والممتد . وقد ظير ىذا االتجاه ليقدـ مثؿ تطب

حال لمشكمة تفكؾ المعرفة وضعؼ ترابطيا فيو ييتـ بكيفية اكتساب الطالب لممعمومات 
 Holmesومعالجتيا وتخزينيا في الذاكرة ثـ استخداميا وتطبيقيا فى المواقؼ المختمفة )

( أف عمؽ المعرفة ىو عممية تعميمية تتطمب  Jackson ,T., 2010,3( ، ويري) 2011,
مف المعمميف شرح العمؽ الذي يتـ فيو التعميـ ، وأف يحدد المعمموف بعمؽ الغرض مف تعميـ 
 طالبيـ وبالتالي يقيموف الطالب عمي المعمومات التي يجب االحتفاظ بيا لمتعمـ مدي الحياة. 

ت التي تناولت مستويات عمؽ المعرفة بأف ىناؾ وقد أفادت نتائج بعض الدراسا    
ضعؼ واضح في مستويات عمؽ المعرفة لدى الطالب ناتج عف عدـ معالجتيـ لممحتوى 
العممى الذى يدرسونو بطريقة صحيحة، وكذلؾ عدـ تدريبيـ بشكؿ صحيح عمى تطبيؽ ما تـ 

ا الضعؼ يمكف تنميتو تعممو فى المواقؼ المختمفة، كما أكدت تمؾ الدراسات أيضا عمى أف ىذ
عندما يتـ تقديـ محتوي قائـ عمى التعمـ ذي المعنى الذي يربط المحتوى بالواقع 

، دراسة حممى الفيؿ (۸۱۰۲وبالمستحدثات التكنولوجية، ومف ىذه الدراسات : دراسة السيد )
، دراسة عاصـ ابراىيـ (۸۱۰۲، دراسة شيماء حسف )(۸۱۰۲دراسة ماىر زنقور )(، ۸۱۰۲)
( أف بناء Joan & Robert, 2014، ويؤكد )  (Bear ,2016 )(، دراسة  ۸۱۰۷)

عداد المتعمميف وتدريبيـ عمي نوع االختبارات ، يجعميـ  االختبارات وفقًا ألعماؽ المعرفة ، وا 
قادريف عمي المنافسو دوليًا ، ويزيد مف استعدادىـ لممستقبؿ ومتطمبات الحياة االجتماعية 

 واالكاديمية .
في ضوء ما سبؽ ترى الباحثتاف أف تمكيف الطالب معمـ االقتصاد المنزلى مف و      

مستويات عمؽ المعرفة وخاصة المستويات األكثر عمًقا منيا ، يجعمو أكثر اندماًجا وتركيًزا 
فى بيئة التعمـ ويساعده عمي القياـ بوظائفو بشكؿ فعاؿ، ويتيح لو تطبيؽ ما تعممو مف 

ى المواقؼ التدريسية والذى قد يؤثر عمى تعزيز ثقتو فى ذاتو ميارات وأساليب تقويـ ف
 المينية .
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وتعد توكيد الذات المينية مف الصفات اليامة الواجب توافرىا في الطالب المعمـ      
والتى يستطيع مف خالليا التعبير عف مشاعره االيجابية والسمبية المتفقة مع اآلخريف أو 
المختمفة عنيـ، وانعداـ ىذ الميارة لديو تؤدي إلي الفشؿ فى تحقيؽ المياـ المينية عمى 

 (۸۱۰۷.)عمى سميماف ،  النحو المنشود
( أف توكيد الذات المينية تنمى لدى الفرد الشعور ۸۱۰۲ويشير عصاـ السيد )     

بالتقدير والمكانة واالستقالؿ واالعتماد عمي النفس نحو إدارة الموقؼ المينية ، وتزيد مقدرتو 
ؽ اليدؼ عمي مواجية االعباء المحتممة في المستقبؿ، وتخطي التحديات والحرص عمي تحقي

والتوجو الذاتي ، وينعكس ذلؾ عمي خفض معدؿ القمؽ واإلحباط تجاه المياـ و المواقؼ 
 المينية .
وفى ىذا الصدد يركز التعميـ الجامعى عمي بناء شخصية الطالب واعدادىـ      

لالندماج في مجاؿ العمؿ ومواجية تحديات الحياة، حيث يبدأ الطالب في ىذه المرحمة باشباع 
يـ النفسية واالجتماعية ، ولقد أشارت عديد مف الدراسات إلى قصور توكيد الذات لدي حاجات

(، واتفؽ معيا دراسة عمي سميماف ) ۸۱۰۸طالب الجامعة ومنيا دراسة سعيدة لونيس )
( التى أكدت أف طرؽ التدريس المتبعة حاليا فى التعميـ الجامعى ال تسيـ بشكؿ فعاؿ  ۸۱۰۷

ية لدي معممي المستقبؿ والذي سوؼ يؤثر سمبًا عمي مياراتيـ في تعزيز الذات المين
 التدريسية .

ويمثؿ طالب الجامعو فئة المراىقة المتأخرة ودخواًل لمرحمة الرشد المبكرة وىي مرحمة 
تتطمب المزيد مف التفاعالت االجتماعية مع اآلخريف والتعبير عف االنفعاالت ، ولما كاف 

ار الميني لذا فينالؾ ضرورة لتنمية ميارة توكيد الذات المينية طالب الجامعة في طور االختب
 ألنيا تمثؿ نقطة االنطالؽ لمنجاح في الحياة المينية البيئية .

وتأسيًسا لما سبؽ يتضح أىمية تضميف برامج إعداد المعمميف باألساليب والطرؽ       
ابيا بمواقؼ التدريس المختمفة، التي تمكنيـ مف ربط المفاىيـ والميارات الجديدة التي تـ اكتس

وامتالكيـ لمجدارات التقويمية التي تساعدىـ عمي القياـ بوظائفيـ بشكؿ فعاؿ، واثبات ذاتيـ 
 المينية وتحقيؽ ما يتطمعوف إليو مف أىداؼ مينية مستقباًل .

ومف ثـ فإف ىناؾ حاجة ضرورية لتعرض الطالب المعمميف قبؿ الخدمة لبيئات     
ويتماشي ذلؾ مع ما نادت  كب مستجدات العصر وتطوراتو في مختمؼ المجاالت،تعميمية توا
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بو األبحاث التربوية إلي ضرورة تطبيؽ األساليب التكنولوجية الحديثة في مجاؿ التعميـ، مف 
جيؿ يعرؼ كيؼ يفكر  أجؿ إعداد جيؿ قادرًا عمي توظيؼ معارفو ومياراتو في حؿ المشكالت،

عمي ما حولو ، قادرًا عمي التوصؿ إلي المعرفة بنفسو مف خالؿ ويجيد الحكـ عمي نفسو و 
 معالجة المعمومات بطريقة تحميمية ابتكاريو .

وتعد مراسي التعمـ االلكترونية مدخؿ لمتعمـ القائـ عمي توظيؼ التكنولوجيا الحديثة      
ني عمي وتقدـ مراسي التعمـ شكؿ جديد مف أشكاؿ التعمـ االلكتروني المب في التدريس،

النظرية البنائية ، الذى ييدؼ إلي تعميؽ فيـ المتعمـ لممعرفة والمفاىيـ باالعتماد عمي أبنية 
عقمو وايجاد سياؽ حقيقي ممتع لمتعمـ، مف خالؿ تصميـ مواقؼ حقيقة لمساعدة المتعمـ 

تى عمي التحقؽ مف المشكمة والتوصؿ إلي حميا، كما أنيا أحد استراتيجيات التعمـ البنائي ال
 ( 2152) ريياـ الغوؿ ،  تيدؼ إلي خمؽ بيئة تعمـ تساعد عمي حؿ مشكمة المعارؼ الكامنة

ولقد أكدت عديد مف الدراسات جدوي مراسي التعمـ في تحقيؽ نواتج العممية       
التعميمية ، ألنيا تتيح لممتعمـ توظيؼ المعارؼ وتنظيميا وتطبيقيا في سياؽ حقيقي ومنيا 

( التي أكدت أف مراسي التعمـ ساعدت عمي التطبيؽ المتكامؿ لممعرفة Liu,2010دراسة) 
( ودراسة 2151المكتسبة وتوظيفيا في حؿ المشكالت، وأسفرت دراسة نشوي شحاتو ) 

( أف مراسي التعمـ ليا دور كبير في تطوير برمجيات المحاكاة التفاعمية 2153ايناس جودة )
 ببيئة الكترونية. والبرمجة مف خالؿ نمط التفاعؿ التزامني

( ، ) 2153كما أكدت العديد مف الدراسات ومنيا دراسة ) ايناس جودة وآخروف ، 
عمي  ( أف مراسي التعمـ االلكتروني كبيئة لمتعمـ تساعد المتعمميف2151نشوي شحاتو ، 

اكساب الميارات والحقائؽ، وتنظيميا بطريقة تسمح بتطبيقيا في الحياة االكاديمية 
، كما يتأثر نجاح المتعمـ أثناء التفاعؿ االجتماعي مع اآلخريف في السياقات  واالجتماعية

الحياتية المختمفة وجميع مجاالت الحياة  بمدي توكيده لذاتو والتعبير المالئـ عف نفسو 
 والدفاع عف رآيو ومشاعره وانفعاالتو .  

ية في تدريس مقرر وتأسيًا لما سبؽ يتضح أىمية توظيؼ مراسى التعمـ االلكترون       
كساب الطالب المعمميف القدرة عمى  تقييـ تربوى، والتى تزيد مف فعالية العممية التعميمية، وا 

كساب الميارات والحقائؽ وتنظيميا بطريقة تسمح  التفاعؿ بايجابية مع المحتوى التعميمى، وا 
رات بيف الطالب بتطبيقيا في المواقؼ التدريسية وتدعيـ المشاركة والتفاعؿ باآلراء والخب
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وبعضيـ البعض . مما قد يسيـ فى تحقيؽ عمؽ التعمـ و تنمية جدارات التقويـ وتوكيد الذات 
 المينية لدى الطالب المعمميف.

 :املصهلُ اإلحظاس

يعد مقرر " تقييـ تربوي " مف المقررات التربوية اليامة التي تمثؿ البنية األساسية في      
برامج اعداد الطالب المعمـ تخصص االقتصاد المنزلي التربوي ، حيث يكتسب الطالب مف 
خالؿ دراستو المقرر العديد مف المفاىيـ والمعارؼ المتعمقة بطرؽ القياس وفوائدىا وأنواع 

وأىميتو في العممية التعميمية، وطرؽ استخدامو أثناء عممية التدريس، وطرؽ اعداد  التقويـ
االختبار التحصيمي المبني عمي أسس عممية مف خالؿ استخداـ جدوؿ المواصفات ، كما 
يكتسب معارؼ عف أىـ االتجاىات الحديثة في مجاؿ التقويـ التربوي وأساليب جمع البيانات، 

 اعداده أثناء العممية ساب الطالب المعمـ ليذه المعارؼ والمصطمحاتومما الشؾ فيو أف اكت
 يعزز االكاديمي سوؼ تمكنو مف القياـ بميامو االساسية قبؿ وأثناء وبعد عممية التدريس مما

 والميني .  التعميمية العممية في النشط االيجابي دوره
 : يمي ما خالؿ مف البحث بمشكمة اإلحساس وقد نبع      

ُتدرس الباحثتاف مقرر التقييـ التربوي  لمفرقة الرابعة بجانب قياميما باإلشراؼ عمى طالب  -5
التربية العممية بالمدارس الحظتا وجود ضعؼ فى تطبيؽ المفاىيـ والميارات المكتسبة 

 ر التقويـناسبة واقتصامىمية الوعدـ اعطاء جدارات التقويـ األمف مقرر تقييـ تربوى، 
تدني جدارات التقويـ الخاصة ليب البسيطة التى تقيس التذكر والفيـ، و األساعمى بعض 

تحسيف اعطاء تغذية راجعة لاالستفادة منيا في قمة دوات التقويـ و أبتحميؿ وتفسير نتائج 
 مف التحقيؽ سبيؿ في .العممية التعميمية، وتدنى الثقة فى ذواتيـ المينية أثناء الشرح

 : يمي ما الباحثتاف أجرت فقد السابقة المالحظات صحة
يـ يأساليب التقلمتعرؼ عمى  فعمميمالدروس لبعض الطالب ال تحضيرمراجعة دفاتر  -

 التدريس ميارات بتنمية االىتماـتبيف مف نتائج المراجعة قد و  .المستخدمة أثناء الشرح
 الطالب يمارسيا التي التقويمية األساليب معظـ أفو  التقويـ، بجدرات وتدنى االىتماـ

 كؿ وال تقيس صحيحة بصورة وبناؤىا إعدادىا ال يتـ بالتدريس القياـ أثناء المعمموف
 التركيز التفسير، وكؿ أو لمتحميؿ تخضع مكررة، وال بصورة وتتـ الطالب لدى الجوانب
 . الختامي التقويـ أثناء الشرح و التذكر أسئمة استخداـ عمي ينصب



 م1212( 18) -2ج-فبرايرعدد                                        ...             توظيف مراسي التعلم االلكتروني

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 255 - 

األوؿ ( بالفصؿ الدراسي 2فترة التربية العممية )( طالبًا أثناء 51مالحظة عدد )واثناء  -
 يـممارساتواقع معمـ بيدؼ التعرؼ عمي  /لكؿ طالب  حصتيفبواقع لمفرقة الرابعة 

تفسير  –التطبيؽ والتنفيذ  – التقويـ أدوات وبناء خطيطتال )لجدارات التقويـ والمتمثمة فى
الطالب المعمميف امتالؾ تدني إلى توصمت نتائج المالحظة . وقد وتحميؿ النتائج (
بكفاءة وفعالية ، كما  لتحقيؽ أىداؼ العممية التعميميةالتي تؤىميـ  لمجدارات التقويمية

 . قمة الثقة بذاتيـ المينيةيظير عمي سموكيـ 
أعضاء ىيئة التدريس القائميف باإلشراؼ عمى رأي طبقتو الباحثتيف عمي  استطالع عمؿ -

مف  الطالب المعمميف مدى تمكف ىدفو استقصاء( عضواً  52 فعددى بمغ)التربية العممية 
 أنواع جميع المتعمميف واستخداـ خصائص مع تتوافؽ التي التقويـ وأساليب أدوات اختيار
وتوظيفيا فى الوقت المناسب أثناء التدريس ،  (ختامي تكويني،  مبدئي،) التقويـ

تقديـ تغذية راجعة لتحسيف أدائيـ فى  المتعمميف تقويـ نتائج واالستفادة مف تفسير
مستوى امتالؾ  تدني % منيف51التدريسى واإللماـ بسموكيات التمميذات، وأكدت حوالى 

 التمميذات. لتقويـ المختمفة أدوات التقويـ إعداد لميارات الطالب
( طالب مف الفرقة الرابعة ، وقد 22نتائج الدراسة االستطالعية عمي عينة مف الطالب ) -

تبار عمؽ المعرفة ، مقياس توكيد الذات المينية، وأسفرت النتائج عف تدني طبؽ اخ
مستوي عمؽ المعرفة، وانخفاض توكيد الذات المينية لدي الطالب المعمميف مما يؤثر 

 عمي دورىـ الميني في المستقبؿ.
منيا  الطالب لدى المعرفة عمؽ نتائج العديد مف الدراسات التى أوصت بضرورة تنمية -2

(؛ حممى  2153عاصـ ابراىيـ) (؛,Mcfarland, Dyer, 2008)  Moulds دراسة 
(. 2155وليد رفاعى) (؛2155شحاتة ) (؛ إيياب2154؛ مروه الباز)  (2154الفيؿ )
 جديدة . مواقؼ في وتطبيقيا صحيحة بطريقة المعرفة معالجة عمى الطالب قدرة لتنمية

 لتكنولوجيا العربية لمجمعية الخامس العممي المؤتمرات مثؿ المؤتمر بعض توصيات -2
 عف والتعميـ اإللكتروني لمتعميـ والثالث الثاني الدولي (، والمؤتمر2115)التربية 

( والذى 2154العربي ،  الوطف في الرقمي ) التعميـ األوؿ الدولي المؤتمر ،(2152بعد)
 التعمـ ودعـ والتربوي، التعميمي الجانب بالتركيز عمى أوصت التي عقد فى القاىرة .

المجتمعات  وتصميـ تطوير بضرورة كذلؾ وأوصت الحياة، والمستمر مدى الذاتي،
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 التعميمية، لتحقيؽ األىداؼ فعاؿ بشكؿ وتوظيفيا التفاعمية، اإللكترونية التعميمية
 زماف يحدىا ال الحديثة التي التغيرات العالمية ومواكبة المتقدمة التكنولوجيا مع والتعاوف

 أو مكاف .
مراسى  تقدميا التي واإلمكانيات المزايا عمي أكدت التي والبحوث الدراسات مف عديد نتائج -2

 مختمفة تعميمية لمقررات التعميمي المجاؿ في منيا االستفادة التعمـ االلكترونية وسبؿ
(، ) 2152( ، ) ايماف محمد شعيب ، 2152) سياـ الجريوي ، دراسة كؿ مف:  ومنيا
 . (2152البساـ ، أريج 

توصيات الييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد بجميورية مصر العربية بضرورة  -1
االىتماـ بتنمية الميارات التدريسية والميارات التقويمية ، وتوكيد الذات المينية لدي 
الطالب المعمميف ، وجعمتيا مواصفات عامة واجب توافرىا لدي خريجي كميات التربية 

الييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد . )مة واألقساـ التربوية بجميع القطاعاتعا
 ،2152 ) 
 ضرورة مف السابقة والدراسات المؤتمرات بو أوصت لما واستجابة تقدـ وفقًا لما      

 برامج تطوير في التكنولوجية المستحدثات مف واالستفادة المعمميف، بإعداد الطالب االىتماـ
مستويات  لتنمية كمحاولة فكرتو جاءت التي الحالي لمبحث الحاجة أظيرت والتي تدريبيـ

توظيؼ  خالؿ مف المعمميف الطالب لدي عمؽ المعرفة وجدارات التقويـ و توكيد الذات المينية
 . تقييـ تربوى مقرر تدريس في واستخداـ مراسى التعمـ االلكترونية 

  مصهلُ البخح :

العممية  المعرفة عمؽ مستوى تدنيفي الحالى ما سبؽ تتحدد مشكمة البحث فى ضوء      
الطالب المعمميف بكمية االقتصاد المنزلي، ومف لدى  وجدارات التقويـ وانخفاض الذات المينية

توظيؼ مراسي التعمـ ىؿ ثـ فإف مشكمة البحث يمكف صياغتيا في السؤاؿ الرئيسي التالي : 
 ةتنمية مستويات عمؽ المعرفلو دور في االلكتروني في تدريس مقرر التقييـ التربوي 

 ؟رات التقويـ وتوكيد الذات المينية  لدي الطالب المعمـ  بكمية االقتصاد المنزلياوجد
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 ويتفرع مف السؤاؿ الرئيسي األسئمة الفرعية التالية :
 تقييـ تربوىفي تدريس مقرر التي يمكف استخدميا مراسي التعمـ االلكتروني ما ىي  -5

 ؟طالب المعمـ بكمية االقتصاد المنزليلم
تنمية في توظيؼ مراسي التعمـ االلكتروني في تدريس مقرر تقييـ تربوي ما أثر  -2

 ؟لدي الطالب المعمـ  بكمية االقتصاد المنزلي ةمستويات عمؽ المعرف
رات اتنمية جدفي راسي التعمـ االلكتروني في تدريس مقرر تقييـ تربوي توظيؼ مما أثر  -2

 ؟التقويـ لدي الطالب المعمـ  بكمية االقتصاد المنزلي
تنمية توكيد في توظيؼ مراسي التعمـ االلكتروني في تدريس مقرر تقييـ تربوي ما أثر  -2

 ؟الذات المينية لدي الطالب المعمـ  بكمية االقتصاد المنزلي
رات التقويـ وتوكيد الذات المينية لدي اوجد ةمستويات عمؽ المعرفعالقة بيف نمو ما ال -1

 ؟الطالب المعمـ بكمية االقتصاد المنزلي
 فشوض البخح :

 يسعي البحث الحالى التحقؽ مف صحة الفروض التالية :   
فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطات درجات الطالب المعمميف في التطبيقيف القبمي يوجد   -5

 .والبعدي الختبار عمؽ المعرفة لصػػالح التطبيؽ البعدي
في التطبيقيف القبمي  المعمميف الطالبيوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطات درجات   -2

 . التطبيؽ البعديلصالح  الجدارات التقويميةبطاقة مالحظة مؤشرات ل والبعدي

في التطبيقيف القبمي  المعمميف الطالبيوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطات درجات   -2
 . التطبيؽ البعديلصالح  توكيد الذات المينيةمقياس ل والبعدي

توكيد الذات و  نمو مستويات عمؽ المعرفة وجدارات التقويـبيف  ويوجد عالقة ارتباطي  -2
 المينية.
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 أهذاف البخح :
 ييدؼ البحث إلي :     
  وجدارات المعرفة عمؽ مستويات فى تنمية االلكترونية التعمـ أثر توظيؼ مراسىدراسة 

 لدي الطالب المعمميف بكمية االقتصاد المنزلي . المينية الذات وتوكيد التقويـ

  الذات وتوكيد التقويـ وجدارات المعرفة عمؽ مستوياتالكشؼ عف طبيعة العالقة بيف 
 . المينية

 أهنًُ البخح :
 ىذا البحث ونتائجو فيما يمى : قد يفيد     

 يتعرض التي لألزمات نتيجة لما يتطمبو الوقت الراىف موضوعية استجابة ىذا البحث يعد -5
 بيا تستمر أف يمكف بدائؿ عف واألوبئة بالبحث الفيروسات انتشار مخاطر مف العالـ ليا

 األزمة. ليذه المتعمـ وكحؿ عمى التعمـ حفاظاً  عممية
 ، مراسى التعمـ االلكترونية نحو والباحثيف والتربوييف التعميـ مصممي اىتماـ توجيو -2

 ظؿ في وبخاصة التعميـ نوعية التعميمية لتطوير البيئة وتجويد إثراء في وتوظيفيا
 . التعميمي النظاـ في المستحدثة التغييرات

 عمى لمتغمب التدريسية العممية إثراء في عميو االعتماد يمكف مرجعياً  إطاراً  البحث يشكؿ -2
 العممية عمي ينعكس مما المعمـ الطالب يمتمكيا التي التقويـ جدارات القصور في

 .المرجوة لالىداؼ وتحقيقا  وتنمية، تطويرا التعميمية
 في االلكترونية التعمـ مراسى توظيؼ في بو االسترشاد يمكف نموذجاً  البحث ىذا يقدـ -2

 .المعمميف الطالب لدى المينية الذات وتوكيد التقويـ وجدارات المعرفة عمؽ تنمية
 الجدارات ألىـ المنزلي بقائمة االقتصاد مجاؿ في واإلشراؼ التوجيو عمى لقائميفا تزويد -1

 .امتالكيا المعمميف عمى ينبغي التي التقويمية
 الذات توكيد بتضميف االىتماـ بضرورة المعمميف، الطالب إعداد برامج مطوري توجيو -2

 مقدرتيـ تنمية في يسيـ بما البرامج، ىذه ضمف الطالب المعمميف لدى المينية
 .سميـ عممي بشكؿ والمينية التدريسية
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اختبار عمؽ المعرفة لممحتوى العممى بمقرر تقييـ :في تتمثؿ تقويمية أدوات البحث يقدـ -3
 اإلفادة يمكف المينية، تربوى، وبطاقة مالحظة الجدارات التقويمية، ومقياس توكيد الذات

 .أخرى تعميمية برامج وفي مماثمة، تقويمية أدوات إعداد في منيا
 حذود البخح : 

 اقتصر البحث الحالى عمى ما يمى:

جامعة  –لطالب الفرقة الرابعة الشعبة التربوية بكمية االقتصاد المنزلي  تقييـ تربوىمقرر  –
 ـ. 2121/ 2155لمعاـ الجامعي  – الثانىالفصؿ الدراسي ، حمواف 

 التربوية بكمية االقتصاد المنزلي. الطالب المعمميف المقيديف بالفرقة الرابعة الشعبة –

 أدوات الكًاس ومىاد املعاجلُ للبخح: 

 )إعداد الباحثتاف ( : عتمد البحث الحالى عمي األدوات التاليةا

 أواًل : أدوات الكًاس : 

    مستويات عمؽ المعرفة العممية المتضمنة بمقرر تقييـ تربوى.اختبار  -1
                 .                 جدارات التقويـ  بطاقة مالحظة مؤشرات -2

         .                                    توكيد الذات المينية مقياس  -3

 املعاجلُ التجشيبًُ : مادَثاىًًا : 
تقييـ مقرر تدريس لتييئة بيئة تعمـ الكترونية مف خالؿ توظيؼ مراسى التعمـ االلكترونية   -

 .عمى الموقع  الكتروني عمي شبكة المعمومات الدولية تربوى 

 : التجشيبِ والتصنًه البخح ميهج

 :اآلتييف المنيجيف عمى اعتمد فقد الحالى البحث لطبيعة نظراً    
 االتجاىات ودراسة السابقة والدراسات البحوث وتحميؿ وصؼ في وذلؾ الوصفى: المنيج -5

باستخداـ مراسى التعمـ االلكترونى، واعداد أدوات  والتعمـ التدريس مجاؿ في الحديثة
 البحث .

 وذلؾ والبعدى القبمى القائـ عمي القياس الواحدة المجموعة ذو التجريبى شبو المنيج -2
)مراسى التعمـ االلكترونى(عمى المتغيرات التابعة وىى:  المستقؿ المتغير أثر عف لمكشؼ

وقد تـ استخداـ ىذا  (وكيد الذات المينيةتمستويات عمؽ المعرفة، جدارات التقويـ ، 
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المنيج الف المقرر يدرس لطالب الفرقة الرابعة ونتيجة الزمة كورونا التي حدثت اثناء 
 تطبيؽ التجربة فتـ التطبيؽ عمي طالب الفرقة بأكمميا .

 مصطلخات البخح :

عمي  استراتيجية تعميمية قائمةاجرائيًا: Anchored Learning تعشف مشاطٌ التعله *
توظيؼ المستحدثات التكنولوجية بيدؼ اتاحة الفرصة أماـ المتعمميف لمتعايش مع بيئة 

 التعمـ وتوظيؼ المعارؼ وتنظيميا وتطبيقيا أثناء عممية التدريس .

 أحد :إجرائًيا بأنياDepth of Knowledge levels  تعشف مظتىيات عنل املعشفُ *
 والميارات المعارؼ بتنظيـ المعمـ الطالب خاللو مف يقـو الذي المركب التفكير أنواع

 وىو عمقا بأقميا تبدأ مستويات أربعة في منطقي بشكؿ التربوى التقييـ بمقرر المرتبطة
عادة االستدعاء مستوى  مستوى ثـ والميارات المفاىيـ تطبيؽ مستوى ثـ اإلنتاج وا 
 التى بالدرجة وتقاس ، الممتد التفكير وىو عمًقا بأكثرىا وتنتيي اإلستراتيجي التفكير
 . الحالي البحث في لذلؾ المعد المعرفة عمؽ اختبار في المعمـ الطالب عمييا يحصؿ

 مف إكسابو الالـز الضروري الحد :بأنيا اجرائيا Competencies اجلذاسَ تعشف *
 التدريس عممية مياـ بكمية االقتصاد المنزلى ألداء المعمـ الطالب لدى والميارات المعارؼ
 . والفاعمية والكفاءة االتقاف عالي مف بمستوي

  المعمـ الطالب مف يتطمب إجراء عف عبارة: اجرائًيا بأنو Evaluation التكىيه يعشف *
 وتحقيؽ التعميمية العممية تحسيف بغرض التمميذات أداء حوؿ قرار واتخاذ حكـ إصدار

 . التربوية األىداؼ

مف  مجموعة: اجرائًيا بأنيا Competencies Evaluation التكىيه تعشف جذاسات *
 عمميات معمـ االقتصاد المنزلى وتشمؿ الطالب يمتمكيا أف ينبغى التي والميارات المفاىيـ

 ليتمكف( الراجعة التغذية تقديـ  التقويـ، نتائج وتحميؿ تفسير -األدوات وبناء التخطيط)
 وتقاس. المنزلى االقتصاد بتدريس المتعمقة التربوية األىداؼ التقويـ لحقؽ مياـ أداء مف

 في المعرفة عمؽ مستويات اختبار في المعمـ،/ الطالب عمييا يحصؿ التي بالدرجات
 . األدائي المجاؿ في جدارات التقويـ مالحظة وبطاقة المعرفي، المجاؿ
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مجموعة اجرائيًا :  affirmation-SelfProfessional يعشف تىنًذ الزات املهيًُ *
التدريس والتى  بمينة المرتبطة المستقبمية والمعتقدات والطموحات قيـمف السموكيات وال

يؤدى اكتسابيا إلى تعزيز ثقة الطالب المعمـ بنفسو أثناء عممية التدريس وادراكو لذاتو 
 /التي يحصؿ عمييا الطالب اتقاس بالدرجوآرائو ومشاعره أثناء الموقؼ التعميمي ، وت

 المينية المعد ليذا الغرض  . ت مقياس توكيد الذاتاستجابتو عف فقرا خالؿالمعمـ مف 

 : للبخح اليظشّ اإلطاس

 :Anchored Learningالتعله االلهرتوىٌ مشاطٌ احملىس االول : 

ُبنيت مراسي التعمـ االلكتروني عمي مبادئ ونظريات مشتقة مف نظريات تربوية منيا 
،ونظريات التعمـ االجتماعي المعتمده النظرية البنائية القائمة عمي مبادئ االكتشاؼ الموجو 

عمي أف معظـ أنماط السموؾ االنساني متعمـ مف خالؿ المالحظة ، ونظريات االتصاؿ التي 
 تؤكد عمي اتاحة الفرصة لمطالب لمتواصؿ والتفاعؿ فيما بينيـ أثناء التعمـ.

التعميمية كما ُتعد مراسي التعمـ مدخاًل الكتشاؼ بيئة التعمـ ، حيث تتمركز األنشطة 
حوؿ المتعمـ بتصميـ مواقؼ حقيقية في صورة مشكالت تدور حوليا المعارؼ والميارات التي 

 Roxanne.) ينبغي تعمميا مما تدفع المتعمـ الي التحقؽ مف المشكمة والتوصؿ الي حميا 

&Kathy . 2007) 

 مفهىو مشاطٌ التعله االلهرتوىًُ :

التعمـ بأنيا " استراتيجية تعمـ مراسي ( Ruzic & Oconnell, 2007يعرؼ ) 
الكتشاؼ البيئة التعميمية ، تعتمد عمي تصميـ جميع االنشطة العممية حوؿ المواقؼ الحقيقة 

 لتؤىؿ المتعمميف لحؿ المشكالت التي تواجييـ "
مراسي التعمـ بأنيا : " بيئة تعميمية تساعد الطالب ( Yusung Heo , 2007ويري ) 

المحتوي العممي بوجيات نظر  ؼىتماـ بالمعارؼ ، تمكنيـ مف استكشاعمي توليد االفكار واال
 مختمفة".

(  بأنيا مدخؿ تعميمي يكسب الطالب المعارؼ أثناء 2152وتعرفيا نسريف الحديدي) 
محاولتيـ حؿ المشكمة التعميمية مف خالؿ بعض الممارسات التعميمية المحددة سواء كانت 

 ع تعميمية ، نماذج محاكاةعروض فيديو ، مواقؼ حقيقة ، مشاري

https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/self-affirmation
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( بأنيا نموذج لمتعمـ قائـ عمي حؿ المشكالت الصعبة Kumar, 2010ويعرفيا ) 
 والمعقدة ، ومشاركتو المتعمـ في مواقؼ حقيقيو يتـ تبادؿ األفكار واآلراء الناقدة .

( إلي مراسي التعمـ بأنيا أسموب يعتمد عمي استخداـ مشكمة Roe,2014ويشير )
سياؽ واسع كمراسي ، بحيث يتاح لمطالب االطالع عمييا مف منظور مختمؼ ، معقدة داخؿ 

إليجاد حموؿ مقبولة ، وىذه المراسي تكوف في صورة معمومات نصية ، أو فيديوىات لتزود 
 الطالب بمعمومات عامو حوؿ المشكمة ، وُيكوف خبرة تعمـ مشتركة .

تعميمية قائمة عمي توظيؼ  ( الي انيا استراتيجية2153وتشير )احالـ ابراىيـ ، 
االفتراضية ، المناقشات  ؿالمستحدثات التكنولوجية كمراسي لمتعمـ مثؿ اإلنفوجرافيؾ ، الفصو

لبناء سياؽ تعميمي  Watsppالجماعية المتزامنة وغير المتزامنة ، تطبيؽ الواتس آب 
 حقيقي وممتع يشجع عمي التعمـ النشط .

خؿ تعميمي الكتروني بنائي  مبنية عمي مبادئ ومما سبؽ يتضح اف مراسي التعمـ مد
االكتشاؼ الموجو وتنظر لمطالب كمشارؾ نشط في عممية التعمـ واكتساب خبرات تعميمية ، 

 مف خالؿ التواصؿ الفعاؿ فيما بينيـ ، ومالحظة سموكياتيـ اثناء عممية التعمـ .
 أمناط مشاس التعله االلهرتوىًُ :

التعمـ الي يمكف توظيفيا في بيئات التعمـ ، حيث يتـ  تعددت أنماط واشكاؿ مراسي   
عرض المحتوي التعميمي مف خالليا مثؿ : عروض الفيديو أو الرسوـ المتحركة أو المحاكاة 

 ، وتمثمت أنماط مراسي التعمـ االلكترونية في البحث الحالي في :
لتنظيـ المعمومات والمفاىيـ المرتبطة  XMindباستخداـ برنامج :  اواًل  خشيطُ رهيًُ

 )( ودراسة) 2153بمقرر التقييـ التربوي . وقد أكدت دراسة ايناس جودة وآخروف ) 

Sanson, 2015  ، ( إلي أف توظيؼ األشكاؿ التخطيطية في 2152ودراسة ) نشوة عطية
اىيـ والعناصر التعميـ يسيؿ تنظيـ المعمومات وسيولة استرجاعيا ومعرفة العالقات بيف المف

 مما يؤدي الي تنمية ميارات المتعمـ في تنظيـ العناصر والمفاىيـ وترتبييا واالحتفاظ بيا .
عروض الفيديو عمي الألنماط البصرية ، التي تسمح تعتمد  ثاىًًا عشوض الفًذيى:

لمطالب بتطوير مياراتيـ ومعارفيـ ، ويفضؿ أف تصاغ في شكؿ قصصي ، وتدعـ باألنشطة 
مية لمساعدة الطالب عمي تحقيؽ اليدؼ التعميمي بشكؿ نشط وذي معني ، ويتـ دمج التعمي

الفيديو وتكاممو مع المحتوي التعميمي لتدعيمو وربط معارؼ وخبرات المتعمـ السابقة 
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( ودراسة Wojtowicz, 2011بالمعارؼ الجديدة التي يكتشفيا . وىذا ما أكدتو  دراسة ) 
 (2151)رضا ابراىيـ ، 
 Cloud Computingاحد تطبيقات الحوسبة السحابية : Class Roomثالجًا 

، ويسمح  لتبادؿ المواد الدراسية والمستندات األخرى المتعمقة بيا مع الطالب تعميمية  منصةو 
لممعمميف بمشاركة الممفات مف أجيزة الكمبيوتر الخاصة بيـ، أو مقاطع فيديو يوتيوب أو 

، وبمجرد حفظ وتخزيف ىذه المواد عمى االنترنت  وابط أخرىروابط جوجؿ درايؼ أو أي ر 
مكف لممعمـ تحديد ما ، وت  يمكف لمطالب الوصوؿ إلييا مف أي مكاف، حتى األجيزة المحمولة

إذا كاف ُيسمح لطالبو بالتعميؽ عمى األسئمة واإلعالنات والواجبات التي يقوـ بإنشائيا أو 
مـ أيًضا اختيار أف يكوف ىو الشخص الوحيد الذي يكوف بإمكانيـ النشر فقط. يمكف لممع

 . يمكنو النشر والتعميؽ في فصمو
خدمة يتـ استخدميا  كمساحًة تخزينيًة عبر شبكة اإلنترنت ،  :  One Driveسابعًا 

، ويذكر بأف الخدمة تتيح الفرصة في حفظ البيانات التي يتـ مف  وتتمتع باألماف بدرجٍة عاليةٍ 
، كما  بالبيانات والمساىمة في إنشائيا واستقطابيا واسترجاعيا أواًل بأوؿخالليا االحتفاظ 

يمكف لممستخدـ االستعانة بيذه الخدمة لغايات تخزيف البيانات الحساسة التي يمنع الوصوؿ 
إلييا كالبيانات الضريبية والصور وغيرىا، باإلضافة إلى إمكانية تصميـ العروض التقديمية 

 حتفاظ بيا عبر اإلنترنت.وجداوؿ البيانات واال
وىي تعمؿ عمي اكساب المتعمـ المعارؼ والميارات عمي : خامظًا منارج احملهاَ

أختالؼ مستوياتيا ، حيث تـ تسجيؿ بعض الفيديوىات لبعض الطالب المتعمميف اثناء عممية 
 التدريب الميداني وعرضيا عمي الطالب .

الب عمي تجميع بيانات ومعمومات حوؿ حيث تساعد الط:  طادطًا املىاقع االلهرتوىًُ
المشكمة التعميمية ، وتمكنيـ مف الوصوؿ لحميا ، ويفضؿ تقديـ مراسي التعمـ في شكؿ 
مواقؼ حقيقة ، حيث تقدـ المشكمة التعميمية في شكؿ واقعي وطبيعي تمكف الطالب واستخداـ 

 المفاىيـ التي تـ التوصؿ إلييا في المواقؼ الحياتية .
مجموعة مف االنشطة التفاعمية المتنوعة التي تساعد :  االىصطُ التفاعلًُطابعًا 

 .  الطالب عمي زيادة المعارؼ واكتساب الميارات التعميمية
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 خصآص مشاطٌ التعله االلهرتوىٌ :

ُتعد البيئات التعميمية التفاعمية االسموب االفضؿ لتقديـ التعميـ والتدريب حيث توفر 
عمية متكاممة مف الوسائط تراعي الفروؽ الفردية بيف المتعمميف ولدييا بيئة ال مركزية تفا

القدرة عمي جعؿ التعمـ نشط وجذاب لممتعمميف ، وفي ظؿ التطور اليائؿ في مستحدثات 
تكنولوجية التعميـ فتطورت بيئات التعمـ االلكترونية لتكوف أكثر اندماجًا ، ويتـ ذلؾ مف خالؿ 

مة عمي تطبيقات جوجؿ التفاعمية ، ولمراسي التعمـ االلكتروني توظيؼ مراسي التعمـ القائ
 خصائص ومنيا : 

  " تعالج مشكمة المعرفة الكامنةInter Knowledge عف طريؽ خمؽ بيئات التعمـ التي "
 تتيح لممتعمـ البحث عف المعمومات والمعارؼ لفيـ وحؿ المشكالت .

  وتنظيميا ومقارنتيا بالمعمومات الجديدة تتمركز حوؿ المتعمـ مف خالؿ بناء المعرفة
 (.2153والسابقة وىذا ما أكدتو دراسة مارياف منصور )

  تساعد المتعمـ عمي اكتساب ميارات ومعارؼ جديدة وتطبيقيا بمرونة وايجابيو وىذا ما
( 2153( دراسة ايناس محمد وآخروف )2153اكدتو كال مف دراسة احالـ الدسوقي )

راسي التعمـ ساعدت عمي تنمية ميارات ادارة التعمـ االلكتروني التي توصال الي أف م
 وتنمية ميارات البرمجة.

 . تجعؿ التقويـ قائـ عمي بدائؿ متعددة ، ويتـ في سياؽ عممية التعمـ 

 . تتيح فرصة العرض التعددي لممعمومات ، مما ييسر تمخيص الحقائؽ والمعمومات 

 ي مواقع تخزينة واسعو مما تساعد عمي توفر لممتعمـ مصادر متنوعة في تعممو عم
 التغذية الراجعو .

 ممًضات مشاطٌ التعله اإللهرتوىًُ :

تتسـ مراسي التعمـ االلكتروني بعدة سمات تميزىا في بيئات التعمـ االلكتروني الفعاؿ 
 والتي تتمثؿ فيما يمي :

ومنيا ميارات التفكير تنمي ميارات التعمـ الذاتي والتعمـ المستمر وميارات التفكير العميا  -5
 الناقد وميارات حؿ المشكالت والتفكير التحميمي التأممي .
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تزيد مف فاعمية الطالب وتنمية االتجاىات االيجابية نحو التعمـ وتطور مف ثقتيـ  -2
بأنفسيـ وتطور معارفيـ ومياراتيـ الالزمة لحؿ المشكالت الحياتية وىذا ما أسفرت عنو 

 (.chapman, 2014دراسة ) 
عزز العمميات المعرفية ليصبح التعمـ ذو معني بإدراؾ المتعمـ المعمومات الجديدة كأداة ت -2

 بديؿ مف ادراكيا في صورة مجموعات عشوائية مف الوقائع .
 توفر التوجو والدعـ والمساعدة اثناء التعمـ مف خالؿ حؿ مشكالت المواقؼ الحياتية . -2
يجابية مع  تساعد المتعمـ عمي اكتساب الميارات والمعارؼ -1 الجديدة وتطبيقيا بمرونة وا 

 السابقو في سياؽ ىادؼ ونشط  .
تنمي لدي المتعمـ التفاعالت المتعدده ، وتشمؿ التفاعؿ بيف الطالب وبعضيـ ، وبينيـ  -2

 وبيف معممييـ ، وتفاعميـ مع محتويات مواد التعمـ .
 تجعؿ ميمة المعمـ التوجيو والمرشد والمقـو ألنشطة التعمـ . -3
بيئة المراسي عمي مصادر ثرية تمكف الطالب مف استكشافيا كما يمكف إعطاء تشمؿ  -4

المساعدة ، أو التعميقات كتمميحات ، أو كأفكار بشكؿ تدريجي مف العاـ الي األكثر 
 ((Hartanto & Reye, 2013تفصياًل  

 تزود المتعمـ بالتغذية الراجعة الفورية لمعرفة مستواه ومستوي تقدمو . -5
 مشاطٌ التعله االلهرتوىًُ : مبادئ تصنًه

يوجد مجموعو مف المبادئ التي ينبغي مراعاتيا عند تصميـ مراسي التعمـ االلكتروني 
( ، ) احالـ 2152( ، ) نسريف الحديدي ،Wright,2010ويمكف توضيحيا فيما يمي : ) 

 (2153دسوقي ، 
 يقة ، أو قصة البد أف تتميز المرسي بالتشويؽ بعرض موقفًا مشوقًا ، أو مشكمة حق

 لمطالب تدور حولو أنشطة التعمـ .
 . تصميـ المحتوي التعميمي بطريقة تسمح لممتعمـ فرصة التحكـ الكامؿ في عرضة 
  تصميـ أنشطة مراسي التعمـ اإللكتروني في شكؿ مواقؼ او مشكمة حقيقية يسعي المتعمـ

 لحميا ، مزود بنماذج لمساعدة عمي كيفية حؿ المشكمة .
 مة في صورة صورة مواقؼ حقيقيو مفتوحة النيايات ، كما تصمـ بطريقة تصاغ المشك

 تساعد المتعمـ عمي توظيؼ ما تـ تعممو ويأتوف بنيايات محتممو .
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  تصميـ مشاريع تعميمية تعتمد عمي ربط المعارؼ السابقة بالمعارؼ الجديدة التي تقدـ
 لممتعمـ .

 . تشمؿ بيئة التعمـ القائمة عمي مراسي التعمـ عمي مصادر ثرية تمكف المتعمـ استكشافيا 
  يقدـ المعمـ مساعدات ، أو تعميقات ، أو يطرح أفكار بشكؿ تدريجي مف العاـ الي األكثر

 تفصياًل.
    Depth of  Knowledge احملىس الجاىٌ: مظتىيات عنل املعشفُ

عمى أک السداسي لممعرفة بعد االنتقادات وخاصة أنو حدد التقويـ ـبمو  تصنيؼواجو       
 Depth ؽ المعرفةعمتصنيؼ ل  Webb( 1999يب )و ابتكر نورماف ف ،مستويات المعرفة 

of Knowledge (DOK) التعميمي يقوـ عمى المواءمة بيف كؿ مف المعايير والمحتوى 
الطالب  معرفة المعرفة، واستيدؼ ربطؽ موالتقييـ، ويتدرج ىذا التصنيؼ وفقا لمستويات ع

وؿ لمتعمـ وصلم سعيا الجديدة بمعرفتو السابقة مما يساعده عمى خمؽ أفكار متكاممة ومترابطة
حممى بينيا ) والمقارنة بيز األفكار المختمفةموزيادة قدرة الطالب عمى فيـ وت ینعالم یذ

 (.۸۱۰۲ الفيؿ،
 والباحثيف التربوييف في مجاؿ عمـ النفس حوؿ مفيـوددت وجيات نظر العمماء عوقد ت     

 أف مستويات عمؽ(  (Matthew, et. al.,2013شارتأمستويات عمؽ المعرفة فقد 
نو أكما  بيف المعايير والمحتوى لتقييـ الطالب ؤاءـالمعرفة أحد أنواع مستويات التفكير التي ت

نما يعتمد عمى اليدؼ   ) ويشير ۔مف سياؽ تمؾ األفعاؿال يعتمد عمى األفعاؿ مباشرة وا 
Baer, 2016) التي  المتشابكة ويات عمؽ المعرفة مجموعة مف القدرات العقميةستإلى أف م

 ,Thomas ) یر يو  ،يحدث بينيا تفاعؿ مف خالؿ االستقصاء والمناقشة وحؿ المشكالت
المعمومات الجديدة  معالجة أف مستويات عمؽ المعرفة تتمثؿ في قدرة الطالب عمى  (2017

فكار جديدة مترابطة يسيؿ أ إلى وفيـ األفكار المتناقضة لموصوؿ ،ومقارنتيا والتمييز بينيا
 الحسباف ؽ المعرفة تأخذ فيمالبعض أف مستويات ع ويرى،  يا في الحياة العمميةطبيقعميو ت

 القياـ الطالبممينة التي يجب عمى لتعقد المحتوى الذي يجب أف يتعممو الطالب، كذلؾ تعد 
 ( Hess , K., et  al., 2009)بيا. 
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التي يتفاعؿ مف خالليا  التفكير يدتعقدرجات  " ( بأنيا2153 ) إبراىيـعاصـ  ياويعرف      
وتشمؿ ثالثة مستويات ىي: استدعاء المعارؼ العممية، وتطبيؽ  طالب مع المعارؼ العمميةال

 التفكير الممتد .االستراتيجي، و والتفكير ، العممية والميارات المفاىيـ
 محكـ منطقی تنظيـ بأنيا"  المعرفة عمؽ مستويات( 2154)  الفيؿ حممي ويعرؼ       
 عمقيا لدرجة وفقا دراسي مجاؿ أي في الطالب منيا يتمكف أف يجب التي والميارات لممعارؼ
 ثـ التطبيؽ مستوى ثـ التذكر مستوى وىو وقوة عمًقا بأقميا تبدأ مستويات أربعة في وقوتيا
 .وقوة عمًقا األكثر المستوى وىو الممتد التفكير وأخيرا االستراتيجي التفكير

 استدعاء عمى الفرد قدرة مدى"  بأنو المعرفة عمؽ( ۸۱۰۲) كما تعرفيا مروة الباز
 الخطوات، تتابع وتحديد والخطط األسباب وتقديـ بالمحتوى، المرتبطة والمعارؼ المعمومات

 والتربوية. العممية المعرفة ىذه الكتساب والحموؿ الطرؽ واقتراح
 بالمحتوى العممى" اكتساب المعرفة المرتبطة  ( بأنيا 2155وليد يسري ) ياعرفوي    

األقؿ  وفقا لدرجة عمقيا في أربعة مستويات تبدأ بمستوى التذكر واعادة اإلنتاج ) وتنظيميا
ی والميارات. ثـ مستوى التفكير االستراتيجي، وأخيرا مستو ثـ مستوى تطبيؽ المفاىيـ (، عمقا

 ( .قاعماألكثر  تد )مالم التفكير
 عمي أساسى بشكؿ يتضح مما سبؽ مف تعريفات لمستويات عمؽ المعرفة أنيا تركز    
 الروابط مف باستخداـ العديد وتنظيميا وبناؤىا والمعمومات، لممفاىيـ الطالب استيعاب قياس

 المعرفية وتطبيقيا فى المواقؼ الجديدة . البنية في وترسيخيا األفكار، فبي المنطقية
  :مظتىيات عنل املعشفُ 

 عمى افتراض أف عناصر)1997b)   Webbويستند نموذج عمؽ المعرفة الرباعي لويب    
 مف المناىج الدراسية يمكف تصنيفيا عمى أساس المعرفة المطموبة إلنتاج استجابة مقبولة

 ؽ المعرفةم، وتتمثؿ مستويات ع ( Mississippi State University,2009) الطالب
 ,Hess) : وفقا لتصنيؼ ويب في أربعة مستويات تتفاعؿ فيما بينيا بشكؿ متناسؽ ومتتابع

et.al, 2009 )، ( Khadri ,2014)  (۸۱۰۲)يؿفالحممى  (،۸۱۰۲ ) عزاـ، محمود، 
 :يمي كما توضيحيا يمكف  (2155) ياسر وليد(، 2155) السيد ايياب
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 Recall and Reproduction  اإلىتاج وإعادَ التزنش مظتىّ -5
 المبادئ أو الحقائؽ أو المفاىيـ تذكر مثؿ األساسية الميمات المستوى ىذا يتطمب   
 واإلجراءات الحقائؽ استخداـ عمى ينطوي المستوى ىذا فإف وبذلؾ المعرفة، إنتاج واعادة
  واستنساخيا واسترجاعيا. المبسطة والصيغ

 Basic Application of Concepts and مظتىّ تطبًل املفاهًه واملهاسات -2

Skills  
عمى المعمومات كأف يفسر ىذه  وفي ىذا المستوى يقـو الطالب بإجراء عمميات أعمؽ

يوضح العالقة بيف األسباب والنتائج كما يجب أف يكوف لديو القدرة عمى  المعمومات أو
العممي ليذه المعمومات، وفرز وتصنيؼ األشياء، ووصؼ العالقات بيف األسباب  التطبيؽ

  .وفؽ معيار محدد ت، واألداءظاخروجا بالنتائج، والتنبؤ مف خالؿ المالح
  :Strategic Thinking مظتىّ التفهري االطرتاتًجٌ  -3

 تفكير عمميات استخداـ يتطمب حيث السابقيف المستوييف مف أعمؽ المستوى ىذا يعد   
الطالب بوضع خطة  وفيو يقوـ،  والمنطؽ واالستدالؿ والتقييـ التحميؿ إلى تحتاج األمد قصيرة

أوغير تقميدية مف خالؿ  محددة لحؿ المشكالت التي تواجيو سواء كانت مشكالت تقميدية
كير مثؿ التحميؿ، فمف الت تنسيؽ المعارؼ والميارات، مما يتطمب منو مستويات عميا

 .األمثمة واألدلة ج، ودعـ ذلؾ بتقديـئوالتركيب، والتقييـ والتنبؤ بالنتا
 Extended Thinking    :املظتىّ الشابع: مظتىّ التفهري املنتذ -4

 فيوحيث يقوـ الطالب .  المعرفة عمؽ نموذج مستويات قمة ىو المستوى ىذايعد    
 وتحميؿ والمعقدة، المركبة العقمية األنشطة لتنفيذ موسع، بشكؿ التفكير عمميات باستخداـ

 أشكاؿ إلى المعارؼ وتطوير ومناقشتيا ، التقارير وكتابة المختمفة، النظر وجيات وتقييـ
مف خالؿ تطبيؽ الميارات التي المشكالت  لحؿ وسيناريوىات خطط ووضع متنوعة، جديدة

 .المواقؼ الحياتية اكتسبيا في
تركز عمى معالجة  عمؽ المعرفة السابؽ ذكرىا أعاله أف مستويات يتضح مما سبؽ      

 لديو،ة سابقعارؼ المخالؿ ربط المعرفة الجديدة التي يكتسبيا الطالب بال المعارؼ مف
ؽ ائووضعيا في إطار مفاىيمي ومعالجتيا حتى يحدث الترابط بيف تمؾ المقاىيـ، واستخداـ طر 

الطالب  يكسبو أنـ ذي معنى، وىذا مف شالتعم عؿالتفكير المختمفة في المواقؼ اليومية لج
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 التحميؿ والتقويـ والتمييز والمقارنة وطرح األسئمة وفيـ األفكاراالستقصاء و القدرة عمى 
في مواقؼ  مكتسبةال ، وتطبيؽ المعرفةأكثر عمؽ وموضوعيةوتفسير المعمومات ب ،المتناقضة

 . جديدة
 ل املعشفُنأهنًُ تينًُ مظتىيات ع

 لألدبيات وبالرجوع التعميمية، العممية في كبيرة بأىمية المعرفة عمؽ تنمية تحظى     
، Huang (2006) راسة دالمعرفة ك ؽمية مستويات عىموالدراسات واألبحاث التي تناولت أ

 مؽأىمية ع استخالص يمكف (۸۱۰5)الغامدي  (، ماجد2153عاصـ ابراىيـ )دراسة و 
 :المعرفة في أنيا

 بالحياة  صمةذات ة ديدج راتيبخ ابقةالطالب عمى ربط معارفو ومياراتو وأفكاره الس تساعد
 .ةعيالواق

 أنواع التفكير التي  مفوالتفكير المنطقي والتأممي وغيره  ميارات التفكير االستداللي  تنمي
 . يحتاجيا الطالب لتعميؽ معرفتو

 اج والتركيز بشكؿ أكبر في بيئة دماالنو  واتخاذ القرار نبؤالقدرة لدى الطالب عمى الت تنمي
 عمـ.الت

  عمميات تنظيمية أثناء التعمـو استخداـ أساليب . 
 مجموعات . في العمؿ خالؿ مف اآلخريف مع التفاعؿ مف الطالب تمكف 
 ب مما يتيح لو تكويف بنيتو المعرفيةطالتنظيـ المواقؼ التعميمية بحيث تثير تفكير ال. 
 ةطواتخاذ القرارات لمتكيؼ مع البيئة المحي تنمية ميارات حؿ المشكالت. 
  وء رؤية شاممة ومتكاممةضاكتساب ميارة ربط األفكار ببعضيا في. 
 تنمية ميارات البحث عف المعمومات والحموؿ ونقدىا وتقييميا 
  المستقبميه تنمية مستوى التفكير االستراتيجي والممتد لدى الطالب بما ينعكس عمى تفكير 
  ليا الخاطئوالحد مف التصور  صحيحةورة صبتكويف المفاىيـ . 
 التعمـ . في االستقاللية مبدأ وترسيخ التشجيع عمى العمؿ الذاتي لتأدية الميمة المطموبة 

 السابقة والبحوث الدراسات مف عديد سعت فقد مستويات عمؽ المعرفة  ألىمية ونظرًا     
 العالقة بحثت التي( Jackson ,2010بالمراحؿ الدراسية المختمفة مثؿ دراسة ) تنميتيا إلى
 الذيف والمعمميف المعرفة عمؽ مف مرتفعة مستويات يمتمكوف الذيف المعمميف تصورات بيف
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 دراسة طالبيـ، و لتحصيؿ كمنبئ المعرفة عمؽ مف منخفضة مستويات يمتمكوف
Boyles,2016) )يكونوا لكي لمطالب الالزمة الدقيقة اإلحتياجات تقصي إلى ىدؼ التي 

 استخداـ أو المعرفة. عمؽ مستويات مف مستوى كؿ في معدؿ أعمى تحقيؽ عمى قادريف
 ,.Zhang,x)تنميتيا مثؿ دراسة  عمى تعمؿ التى الحديثة التدريسية االستراتيجيات

lu,X.,2015) واتساع المفردات تعمـ استراتيجيات بيف العالقة عمى التعرؼ ىدفت التى 
 استخداـ فعالية تعرؼ ىدفت التى( 2154) عزاـ محمود ودراسةالمعرفة،  وعمؽ المفردات

 عمؽ تنمية في الثانوي الثاني الصؼ لطالب البيولوجي تدريس في السمؾ عظـ استراتيجية
مثؿ  التدريبية البرامج خالؿ تنميتيا مف البصري . أو التفكير وميارات البيولوجية المعرفة
 تعميـ في تدريبي برنامج فعالية عمى التعرؼ إلى ىدفت التي( ۸۱۰۲) الباز مروة دراسة

STEM تكونت عينة عمى التصميمي والتفكير التدريسية والممارسات المعرفة عمؽ لتنمية 
 عمؽ مستويات تنمية بضرورة الدراسة وأوصت بالخدمة، يعمموف ممف معمما( ۸۸) مف

 استيدفت التى( 2154) الفيؿ حممي الطالب، و دراسة لدى التعميمية والممارسات المعرفة
 التدريس في السيناريو عمى القائـ التعمـ أنموذج لتوظيؼ مقترح برنامج تأثير عمى التعرؼ
 جامعة النوعية التربية كمية طالب لدى العقمي التجوؿ وخفض المعرفة، عمؽ مستويات لتنمية

 التى( Baer ,E., 2016) . أو تنميتيا باستخداـ التعمـ االلكترونى مثؿ دراسة اإلسكندرية
 عمؽ مستويات فى تنمية التعميمية التكنولوجيا أساليب استخداـ فاعمية نتائجيا كشفت
أثبتت  التي( ۸۱۰۷) إبراىيـ المعرفة المنخفض،  ودراسة عاصـ عمؽ ذوی لمطالب المعرفة

 بالقدرة والثقة العممية المعرفة عمؽ مستويات تنمية في الرقمية التعمـ وحدات فاعمية استخداـ
( التى 2155) الرفاعي المتوسط ، ودراسة وليد الثاني الصؼ طالب لدى العمـو تعمـ عمى

 اإللكترونية التعمـ بيئة خالؿ مف المعرفية التممذة نموذج تطبيؽ فاعمية نتائجيا أسفرت
 التعمـ ببيئة مقارنة المعرفة وعمؽ الرقمي المحتوى إنتاج ميارات فى تنمية التكيفية

بينما سعت بعض الدراسات عمى تقصى  . معرفية التممذة نموذج بدوف التكيفية اإللكترونية
مدى تضميف مستويات عمؽ المعرفة بالمقررات الدراسية مثؿ دراسة عبد الرحمف شاىيف 

عمؽ المعرفة بمقررات االحياء  مستويات توفر مدى الكشؼ عف ( التى ىدفت إلى2121)
 بالمرحمة الثانوية . 
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 : يمى ما استخالص أمكف سمًفا الييا المشار السابقة الدراسات ضوء فى
 لجميع وضرورتيا،  مستويات عمؽ المعرفة اكتساب أىمية عمى السابقة الدراسات أكدت 

 المتعمميف
 مستويات عمؽ المعرفة  لتنمية مختمفة تعمـ استراتيجيات الدراسات ىذه بعض استخدمت 

استخدمت بعض  حيف في( المفردات تعمـ السمكة، استراتيجياتعظـ  استراتيجية)مثؿ 
 حممي) ودراسة ،( ۸۱۰۲الباز،  مروة)الدراسات البرامج التدريبية لتنميتيا مثؿ دراسة 

كما استخدمت بعض الدراسات التعمـ االلكترونى فى تنميتيا مثؿ دراسة (.2154،  الفيؿ
(Baer ,E., 2016)الرفاعي ، ودراسة ) وليد(۸۱۰۷،  إبراىيـ ، ودراسة )عاصـ  ،

2155. ) 
 ألىمية توضيح فى المختمفة بمحاورىا السابقة مف الدراسات عرضو تـ ما ضوء فى      
لمطالب  تنميتيا أىمية عمى الدراسات ىذه مع الباحثتاف تتفؽ.  مستويات عمؽ المعرفة تنمية

 ربط مف وستمكنيـ الفيـ، درجات أقصي الي لموصوؿ تربوي تقييـ مقرر خالؿ المعمميف مف
 استخداميا ثـ الذاكرة في وتخزينيا اكتسابيا ومعالجتيا تـ التي الجديدة والميارات المفاىيـ
 المرتبط ادائيـ التدريسي عمي بدوره ينعكس والذي.  المختمفة التدريس بمواقؼ وتطبيقيا
 تربوي . تقييـ مقرر خالؿ مف تعممو تـ ما بتطبيؽ
  Competencies Evaluationجذاسات التكىيه : الجالح  احملىس
 :  جذاسات التكىيهمفهىو 
فمف  لمجدارة االصطالحيفي ضوء المعني  جدارات التقويـيمكف تحديد مفيوـ        

لمعاني  ةجاءت مرادف ةالعربي ةومعاجـ المغ سالتعريفات المغوية لمصطمح الجدارة في قوامي
بمعاني عديدة  ةاالنجميزي ةالجدارة في المغ كممةىمية والتفوؽ، وكما جاء معني واأل حقاؽاالست

 .  ةخبر ، واالقتدار، وال ىي: الكفاءة، والميارة
 المكتسبة، والميارات العممية، المعرفة تشمؿ بأنيا الواسع معناىا في وتعرؼ الجدارة     

 مف ميمة تتطمبيا التي األعماؿب لمقياـ مطموبة أمور وكميا الشخصية، والسمات والقدرات
 العمميات مف مجموعة: بأنيا( Filani, 2010) الوظائؼ، ويعرفيا مف أو وظيفة المياـ،
 عالءويري االداء،  لتطوير واالتجاىات والقيـ والميارات المعارؼ اكتساب الستمرار المنظمة

 بمصطمح الجدير بالشئ وىو مف يستحؽ فمصطمح الجدارة يقترأف  (2152العزيز ) عبد



 م1212( 18) -2ج-فبرايرعدد                                        ...             توظيف مراسي التعلم االلكتروني

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 214 - 

( مصطمح 2155) جردات أسامة . بينما يعرؼ ف يمتمؾ مقومات نجاحوأيفترض  ئالش
. عالية، وكذلؾ القدرة عمي االستجابة لمتغيرات المختمفة داء بكفاءةالقدرة عمي األ بأنوالجدارة 
 بأنيا القدرة  الجدارة( 2154)الطائي وآخروف  (، حميد2153عبد الرحمف الشتوى ) ويعرؼ
 . المطموبة والفعالية بالكفاءة  المحددة، المستويات وفؽ لمفرد الموكمة األعماؿ أداء عمى

 توجو التي والميارات والمفاىيـ المعارؼ مف مجموعة: التقويمية بأنيا وتعرؼ الجدارات    
 مف بمستوى معيف عممو أداء في وتساعده الطمبة تقويـ بعممية قيامو مف أجؿ المعمـ، سموؾ

بأنيا " مجموعة  (2153 ) الشمبي كما تعرفيا إلياـ (. 2152، حسيف التمكف )لبنى
 مجاؿ في المعمـ بيا يتمتع التي المعارؼ أو السموكيات أو الميارات أو الشخصية الصفات
 في وتسيـ وظيفتو مياـ لممارسة ضرورية وتكوف والقياس لممالحظة قابمة وتكوف التقويـ،

بينما يعرفيا أحمد المسعودى و ىند الجاسر  .التقويـ بعممية القياـ أثناء أدائو حسفت
 المعممة كي تمتمكيا أف والقدرات التي ينبغي والمفاىيـ المعارؼ مف ( بأنيا " مجموعة2154)

 وكفاءة .  بدقة تحصيؿ الطالبات المتعمقة بقياس والتقويـ القياس بعمميات القياـ مف تتمكف
تعنى توظيؼ المعمـ لمجموعة الميارات  جدارات التقويـ أف يتضح السابقة التعريفات مف    

 عمى لمحصوؿ إعدادىا تـ والتي أدوات التقويـ المختمفة والسموكيات الالزمة الستخداـ
صدار االحكاـ عمييا واتخاذ قرارات تمكنو مف  معمومات دقيقة عف العممية التعميمية وتفسيرىا وا 

 .لتدريسىتحسيف أدائو ا
 :  جذاسات التكىيه أىىاع

إلى ما يمى:) عبد الباقى أبو زيد و محمد سعد  جدارات التقويـ الباحثوف صنؼ      
 : بأنيا(  2154أحمد المسعودى وىند الجاسر ، (، )  2153الياـ الشمبى، ) (،2112،

 تحديد عمي الجدارات ىذه وبناء أدوات التقويـ: تشتمؿ بالتخطيط الخاصة الجدارات :أوالً 
 التي التقويـ وأساليب أدوات واختيار تقويميا، يراد التي المفاىيـ وتحديد التقويـ أىداؼ
 لقياس موضوعية تقويـ أساليب اختيار عمي تشتمؿ كما المتعمميف خصائص مع تتوافؽ
 . المعمميف لدي التعمـ

 تقويـ أساليب استخداـ عمي الجدارات ىذه تشتمؿ: والتنفيذ بالتطبيؽ الخاصة الجدارات :ثانياً 
  تكويني،  مبدئي،) التقويـ أنواع جميع واستخداـ المناسب، الوقت في وتطبيقيا متنوعة،
 . التدريس أثناء المتعمميف دافعية اثارة في التقويـ استثمار كذلؾ ،(ختامي
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 االلتزاـ عمي الجدارات ىذه تشتمؿالنتائج:  وتحميؿ بتفسير الخاصة الجدارات: ثالثاً 
 ممؼ محتوي واستخداـ تقارير، وكتابة التقويـ، نتائج استخراج في بالموضوعية

 .المتعمميف تقويـ نتائج لتفسير عممية دراسات نتائج واستخداـ  االنجاز،
 نجاح مقياس تعد والتى المعمـ - الطالب إعداد برنامج في جدارات التقويـ ألىمية ونظراً     

لذا فإف البحث الحالى يسعى إلى .  وجو أتـ عمى التعميمية بالمياـ ومعيار، مينتو فى المعمـ
 التدريسى الموقؼ فى المنزلى االقتصاد معمـ – الطالب يحتاجيا تنمية تمؾ الجدارات والتى

 تمؾ ممارسة عمى التدريب خالؿ مف وذلؾ. والفاعمية اإلتقاف مستوى إلى الوصوؿ بيدؼ
 .الميدانى بالتدريب الفعمى بالتدريس قيامو أثناء الجدارات

 : التكىيه جذاسات تينًُ أهنًُ

) النور أحمد و عبد الرحمف : حددىا كما جدارات التقويـ تنمية مف األساسي اليدؼ إف     
 يتمثؿ فيما يمى : (2153 الحريري، (، ) رافدة2153عبد اهلل ، 

 التالميذ نمو اتجاه ناحية مف يبيف فيو المنشودة األىداؼ تحقؽ مدى عمى التعرؼ 
 في التنويع عمى قدرتو ومدى عممو في المعمـ نجاح مدى أخرى ناحية ومف ومداه،

 .المختمفة التقويـ وأدوات والوسائؿ المصاحبة واألنشطة الفاعمة التدريس طرؽ استخداـ
 والمنيج مجار بوال والمتعمـ المعمـ مف كؿ يواجييا التي صعوباتيقدـ حمواًل مناسبة لم. 
 ضعفيـ نقاط حوؿ بمعمومات يمدىـ ألنو التعمـ عمى التالميذ تحفيز في التقويـ ساعدي 

 .وقوتيـ
 اتجاىاتو ومعرفة نفسو عمى والحكـ األمور تقويـ عمى المتعمـ تدريب في المساعدة 

 .عاـ بشكؿ حياتو في يرسميا التي ألىدافو تحقيقو ومدى ووقدرات وميولو
 والتعميمية التربوية و البرامج التربويالعداد ا فاعمية مدى عف الكشؼ. 
 حصائيات معمومات عمى الحصوؿ  تقارير لرفع ىنةاالر  واألوضاع االنجازات بمدى تتعمؽ وا 

 . األمور أولياء أو المسئوليف إلى
 التغذية خالؿ مف باستمرار وتنميتو التدريسي األداء تحسيف عمي المعمموف تساعد 

 العممية أثناء يستخدمونيا تحميؿ وتفسير نتائج التقويـ التي بعد ليـ المقدمة الراجعة
  التدريسية
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 ونظًرا ألىمية جدارات التقويـ التى تعد ركًنا أساسًيا مف أركاف العممية التدريسية ونقطة    
 عدة وبحوث دراسات اىتمت فقد لمعممية التعميمية األخرى الجوانب في اإلصالح إلحداث البدء
 ومنيا دراسة كؿ مف :تنميتيا  عمي
( التى ىدفت إلى بناء برنامج لتنمية كفايات معممي التربية  2152دراسة لبنى حسيف )  -

الرياضية في مجاؿ القياس والتقويـ بناء عمى حاجاتيـ التدريبية، وقد أشارت نتائج ىذه 
 الدراسة إلى أف ىنالؾ عدة عوامؿ متصمة بالقياس والتقويـ ليراعييا معممو التربية
الرياضية عند قياميـ بأدوارىـ المينية كاف مف أبرزىا: الترابط والتكامؿ بيف المعارؼ التي 
تدور حوليا أداة التقويـ، كما أظيرت النتائج محدودية في الممارسات الخاصة بالقياس 

 والتقويـ التي تتصؿ باإلدارة المدرسية وأولياء األمور .
كشؼ عف ميارتى معممى المرحمة ( التى ىدفت الMatsenjwa,2013دراسة )  -

االبتدائية فى القياس والتقييـ، وأظيرت النتائج أف معممى المرحمة االبتدائية لدييـ بعض 
المعرفة فى القياس والتقييـ اال أف الميارات تنقصيـ فى استخداـ أساليب التقييـ 

ى ممارسة المختمفة وأوصت الدراسة بضرورة تدريب المعمميف فى الكميات والجامعات عم
 أساليب القياس والتقييـ.

( التى استيدفت البحث عف الكفايات التدريسية لمعمـ المرحمة Özdemir,2013دراسة ) -
األساسية وحاجات التدريب عمى أدوات القياس والتقييـ أثناء الخدمة . وأظيرت النتائج 

بضرورة أف المعمميف لدييـ مستويات كفاءة متدنية فى بعض أدوات التقييـ، وأوصت 
توفير برامج تدريبية لممعمميف أثناء الخدمة حوؿ استخداـ أساليب القياس والتقييـ 

 المختمفة .
( استيدفت دراسة أثر استخداـ مقرر طرؽ تدريس العمـو 2152دراسة برىامي زغموؿ ) -

التجارية االلكتروني في تنمية المعارؼ وجدارات التقويـ لدي طالب شعبة التعميـ التجاري 
ة التربية.  وأظيرت النتائج فعالية مقرر طرؽ تدريس العمـو التجارية االلكتروني في بكمي

تعميـ وتعمـ الطالب المعمـ لممعارؼ المرتبطة بجدارات التدريس باإلضافة الي اكتسابو 
 .جدارات التقويـ الشامؿ

( التى ىدفت التعرؼ عمى مدى ممارسة 2152دراسة عمي الكساب، موسى الشقيفي ) -
ي الدراسات االجتماعية لكفايات التقويـ المستمر في مدارس مدينة مكة المكرمة، معمم
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اشتمؿ مجتمع الدراسة عمى جميع معممي مرحمتي الثانوية والمتوسطة في إدارة التربية 
( معممًا ومعممة، في الفصؿ الدراسي 4313والتعميـ في مكة المكرمة البالغ عددىـ )

(  اختيرت العينة عشوائيًا مف مجتمع الدراسة ،  2151 -2152األوؿ لمعاـ الدراسي)
( معممًا ومعممة، وأوصت الدراسة بضرورة تدريب المعمميف عمى 511وتكونت مف )

 توظيؼ كفايات التقويـ المستمر في أثناء الحصص الدراسية .
( بعنواف التدريب عمى التقييـ شرط مسبؽ لكفاءات المدرسيف Koloi,2016دراسة ) -

( مدرًسا فى 255فى استخداـ التقييـ الصفى ، تـ توزيع استبياف عمى )ومياراتيـ 
المدارس الحكومية األساسية و الثانوية فى بتسوانا لتحديد العالقة بيف مستوى التدريب 
عمى التقييـ الذى يتمقاه المعمموف ومدى استخدامو فى ممارسات التقييـ الصفية . 

ش تدريبية و دورات متخصصة حوؿ التقييـ وتوصمت نتائج الدراسة أف االلتحاؽ بور 
خالؿ الخدمة كاف لو عالقة ميمة باستخداـ المعمميف وسائؿ التقييـ الصفية ، وأوصت 

 . الدراسة عمى ضرورة التركيز عمى بناء كفاءة المعمميف فى التقييـ
 المصغرة التعميمية الوحدات فعالية عف الكشؼ ىدفت التى( 2152) خنيش يوسؼ دراسة -

 مجاؿ في احتياجاتيـ عمى استنادا االبتدائية المرحمة معمـ لدى التقويـ كفايات تطوير في
 يحتاج التي التقويـ كفايات رصد خالؿ مف الوصفي  المنيج عمى البحث اعتمد. التقويـ
 شبو والمنيج .(52) مف تتكوف عينة عمى وزع استبياف باستعماؿ المعمموف إلييا

 إلى ينتموف ومعممة ( معمما52مف ) تتكوف والتي واحدة مجموعة بتصميـ تجريبي
 لقياس وخضعت المصغرة التعميمية الوحدات مف العينة استفادت حيث البحث، مجتمع
 وكشفت .المتعدد مف االختيار نوع مف موضوعي اختيار عمى باالعتماد وبعدي قبمي
 البحث وأوصى. التقويـ كفايات تطوير في المصغرة التعميمية الوحدات فعالية البحث نتائج
 التقويمية . الكفايات عمى قائمة وأساليب الحتياجاتيـ وفقا المعمميف تدريب بأىمية

ىدفت إلى تصميـ برنامج تدريسي قائـ عمى استراتيجية  (2153) دراسة إلياـ الشمبي -
األدائية (،  -الصفوؼ المقموبة وقياس فاعميتو في تنمية كفايات التقويـ )المعرفية

ت العقؿ لدى الطالبة/ المعممة في جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية. وعادا
وأظيرت النتائج فاعمية البرنامج في تنمية كفايات التقويـ، وعادات العقؿ، وأوصت 
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الدراسة بضرورة تدريب المعمميف وتشجيعيـ عمى استخداـ كفايات التقويـ المختمفة مما 
 .يزيد مف فاعمية العممية التعميمية

( التى ىدفت إلى تحديد كفايات القياس 2154دراسة أحمد المسعودى وىند الجاسر ) -
والتقويـ لدى معممة التعميـ العاـ بتبوؾ وفؽ المعايير العالمية في ضوء بعض المتغيرات. 
 وقد أوصت الدراسة إلى ضرورة تدريب المعممات  لتحسيف كفاءتيا في القياس والتقويـ.

(" ىدفت إلي التعرؼ عمػى درجة توفر كفايات التقويـ 2154ف )خروآدراسو أنور حسف و  -
لدي معممات رياض األطفاؿ لمادة الرياضيات تبغا لمتغيرات المنطقة التعميمية وسنوات 

بمرحمة رياض األطفاؿ في  ة( معمم211مكونة مف ) ةوطبقت الدراسة عمي عين  -ةالخبر 
أوضحت الدراسة بضرورة اعداد  جميع المناطؽ التعميمية الست بدولة الكويت، وقد

الطالب المعمميف عمي استخداـ النماذج التعميمية واستخداـ المستحدثات التكنولوجية 
 لتنمية الكفايات التقويـ.

فى ضوء ما سبؽ عرضو مف الدراسات والبحوث التربوية التى اىتمت بتنمية جدارات       
 التقويـ أمكف استخالص ما يمى :

معظـ الدراسات والبحوث عمى أىمية تدريب المعمميف عمى ممارسة أساليب التقييـ  أكدت -
المختمفة وتحديدىا بطريقة عممية، والعمؿ عمى تنميتيا مف خالؿ البرامج التدريبية 

  وورش العمؿ المتخصصة
اعتمدت الدراسات السابقة عمى طرؽ مختمفة وأساليب متعددة لتنمية جدارات التقويـ. فقد  -

 ( .2153لياـ الشمبي، اخدمت االستراتيجيات التدريسية مثؿ دراسة ) است
اىتمت بعض الدراسات السابقة بتنمية جدارات التقويـ لمطالب المعمميف مثؿ دراسة )  -

(، بينما سعت دراسات أخرى 2153) الياـ شمبى،  ودراسة (،2152برىامى زغموؿ، 
مختمفة مثؿ دراسة )عمي الكساب، لتقصى درجة ممارسة المعمميف ألساليب التقييـ ال

 ( .     2154) وآخروفودراسة أنور حسف  ، (2152موسى الشقيفي،
لمطالب معممى االقتصاد المنزلي  جدارات التقويـيتضح مما سبؽ ضرورة االىتماـ بتنمية      

 واقعية أىداؼ تمكنيـ مف وضعميارات والتى بدورىا الخبرات و المعارؼ و الحيث تزودىـ ب
لبناء أدوات التقويـ  التخطيط وبالتالي تحقيقيا الطالب مف يتوقع التي النتاجات يدوتحد

 متابعة وكذلؾ التعمـ، نحو دافعيتو ومستوى لمتعمـ واستعداده الطالب قدرات فى ضوء المناسبة
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 يمكف وبالتالي التعميمية، األىداؼ مف تحقؽ وما الدراسي وتقدمو األكاديمي الطالب انجاز
مف خالؿ تحميؿ وتفسير نتائج عممية التقويـ  الضعؼ نقاط وتحديد التعمـ صعوبات اكتشاؼ

 . التدريس مما يؤثر عمى أدائيـ التدريسى طرؽ أو التدريسية األنشطة بتعديؿ إما ومعالجتيا
 احملىس الشابع : تىنًذ الزات املهيًُ 

ثناء عممو، ومف أىـ أُيعد توكيد الذات مف أبرز المفاىيـ التي تعبر عف شخصية الفرد   
العوامؿ التي تؤثر في سموكو االجتماعي وتوافقو النفسي واالجتماعي ، ويشير ) أحمد عبد 

( الي مفيـو الذات المينية بأنيا الصورة التي يكونيا الفرد 2114المطيؼ ، لمياء اليواري ، 
ية المرتبطة عف ذاتو في مجاؿ عممو ، وىذا المفيـو يتطور وينمو في ضوء خبراتو الحيات

 بمجاؿ العمؿ .
( بأنيا ميارة لدي الطالب لمتعبير عف آرائو ، 2152وتعرفيا سعيدة لونيس )

واإلفصاح عف مشاعره االيجابية والسمبية بطريقة مالئمة ، والمبادأة واالستمرار في العالقات 
 قية .االجتماعية بصورة ايجابية ، مع االلتزاـ بالقيـ والمعايير االجتماعية واألخال

( بأنيا القدرة عمي التعبير الموضوعي عف 2153كما يعرفيا عمي سميماف )
المشاعر واألفكار واآلراء والقيـ والمعتقدات والطموحات المستقبمية المرتبطة بمينة التدريس 

 ليؤكد ثقتو بذاتو واعتزازه بيا .
ف ( أف توكيد الذات ىي السموؾ الذي تمكف المعمـ م2154ويري عصاـ سيد ) 

التصرؼ الصحيح حياؿ المواقؼ التي قد يتعرض ليا داخؿ البيئة التعميمية ، لمساعدة عف 
التعبير عما يجوؿ بخاطره بصدؽ ، ويناؿ حقوؽ دوف إنكار حقوؽ اآلخريف ، ويفي 

 باحتياجاتو النفسية .
تعمميا اكتسابيا و التي يمكف  السموكياتوتتضمف توكيد الذات المينية مجموعة مف 

بيا وادخميا مف اتجاىات لفظية وغير لفظية باالتصاؿ مع اآلخريف ، لزيادة تقوية واستيعا
 .، واقامة عالقات اجتماعية بصورة إيجابية الشخصية وتعزيز الثقة بالنفس في مجاؿ عممو
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 خصآص تىنًذ الزات  املهيًُ:

 تتسـ توكيد الذات المينية بمجموعو مف الخصائص منيا :
التعبير عف المشاعر بحرية والدفاع عف الحقوؽ الخاصة الفرد في قدرة تزيد مف  -5

 بطالقة.وممارستيا 
 راء االخريف وتقبؿ الرأي والرأي االخر اثناء العمؿ .آاحتراـ تنمي لدي الفرد  -2
دراؾ الثقة المغزى لمسموؾ . افعاليتي -2  نسبية تتوقؼ عمي المعايير المستخدمو ، وا 
متغيرات التي تساىـ في تشكيمة عمي مستوي الفرد أو عتمد عمي الت وموقفيتتصؼ بأنيا  -2

 مف خالؿ التفاعؿ مع اآلخريف .
لمتعمـ :اي امكانية تعميمة بطريقة نظامية أو بطريقة ذاتية مف خالؿ الخبرة  وقابم -1

 .Lera A  2016 ,والتفاعؿ االجتماعي الذي تكسبو الخبرة .وىذا ما أكدتو دراسة)
Kamalova ) 

وغير لفظية : المفظي يقاس مف خالؿ التقرير الذاتي ، أـ الغير  تتضمف عناصر لفظية -2
 لفظي فيتضمف االيماءات والحركات واإلشارات . 

 مظاىر توكيد الذات المينية :
 تنقسـ مظاىر توكيد الذات المينية الي ثالث مظاىر ىما : 
  : مظاىر غير لفظية :وتنقسـ الي قسميف 
  العمميات الفيزيولوجيو كالنبض وضغط الدـ .مظاىر سموكية داخمية : تشير الي 
  مظاىر سموكية خارجية :تعبر عف التقاء العيوف، واالبتساـ ، ومدة االستجابة ، وشدة

 (2111الصوت ، وارتباؾ الكالـ ، وتعبيرات الوجو ) ابراىيـ الفقي ، 
  ، والقدرة العامو مظاىر لفظية توكيديو :تتمثؿ في التوكيد االجتماعي والدفاع عف الحقوؽ

عمي التعبير ، والقدرة عمي التعبير عف اآلراء ، والتصرؼ مع االشخاص المختمفيف ، 
 (2112المدح والتقدير ، مدح اآلخريف ) نادر مرياف ، 
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  اتخاذ القرار :عممية فكرية ، سموكية ، معقدة ، تتضمف السعي لوضع بدائؿ ، ثـ اختيار
سبة لموصوؿ لميدؼ المرغوب ) صالح الخولي ، البديؿ المناسب ضمف استراتيجيات منا

2115) 

 ابعاد الزات املهيًُ :

( ودراسة ) محمود 2153ولقد أكدت العديد مف الدراسات ومنيا ) عمي سميماف ، 
( 2112(،  والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية ، 2152عبد اهلل ، امجد ابراىيـ ، 

 ؿ مالمحيا وخصائصيا ، وتمؾ االبعاد ىي :تتضمف الذات المينية مف عدة ابعاد تشك
البعد المعرفي : يتضمف المعارؼ والمفاىيـ والمعمومات التي تتعمؽ بمينة التدريس والتي  -5

 تساعده عمي اداءه عممو الميني بكفاءة.
البعد النفسي : تشير الي مدي وعي المعمـ مشاعره واىتماتو وقدرتو عمي قراءة مشاعر  -2

معيـ بمرونو والتحكـ في إنفعاالتو وسماتو الشخصية لتمكنو مف اآلخريف والتفاعؿ 
 التفاعؿ بإيجابية في بيئة التعمـ .

البعد األدائي الميني : تعبر عف االداءات والممارسات الميارية التي يمارسيا الفرد اثناء  -2
 قيامو بالتدريس .

يتسـ بيا اثناء  البعد االجتماعي :يتعمؽ بالسمات الشخصية واالجتماعية التي يجب اف -2
عممية التدريس مثؿ االتزاف االنفعالي والمبادأة واتخاذ القررات والتمتع بالعالقات 

 االنسانية المرونة والقدرة عمي التكيؼ مع التغيرات االجتماعية .
البعد القيمي : يسمي بإخالقات المينة وتعبر عف المعتقدات واالتجاىات والدوافع واالفكار  -1

 قدات التي تظير في صورة سموكيات وميارات اثناء ممارسة المينة.والمبادئ والمعت
البعد المستقبمي : وممكف اف نسمية الطموح الميني حيث يشير الي االىداؼ التي  -2

 يضعيا الفرد لنفسو في مجاؿ عممو ويسعي لتحقيقيا لمنيوض بعممو .
اساسي في  مما سبؽ نجد أف توكيد الذات المينية بابعاده المختمفة تعتبر مكوف

تكويف شخصية المعمـ الناجح السوي المتكامؿ ، القادر عمي االعتزاز بنفسو وجدير بمينتو 
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التدريسية وااليماف بأىميتيا في اعداد نشئ متميز، كما تعزز لدية القدرة عمي االستقالؿ 
وضبط النفس والقدرة عمي مواجية المشاكؿ والسرعة في اتخاذ القرارات الصحيحة .وىذا ما 

 أكدت العديد مف الدراسات ومنيا :
( التي توصمت الي عالقة الذات المينية بالرضا 2155دراسة عثماف محمد ) 

 الوظيفي لدي المرشديف النفسييف في المدارس الثانوية بوالية الخرطـو .
( التي ىدؼ الي الكشؼ عف فاعمية برنامج قائـ عمي 2154دراسة عصاـ سيد ) 

المستند عمي الدماغ في تنمية ميارات التفكير العممي وميارت  التدريب المصغر والتعمـ
تدريسية وتوكيد الذات المينية لدي معممي العموـ قبؿ الخدمة واسفرت النتائج عمي فاعمية 
البرامج في تنمية التوكيد الذات المينية وأوصت أىمية اعداد البرامج التي تيدؼ الي تنمية 

 لخدمة .توكيد الذات لدي المعمميف قبؿ ا
( التي ىدفت الي التعرؼ استراتيجية الصؼ المقموب 2153دراسة ) عمي سميماف ، 

في تنمية الميارات التدريسية وتوكيد الذات الينية لدي الطالب المعمميف واوصت بضرروة 
تنمية توكيد الذات المينية لدي المعمميف كاحد مقومات الشخصية المينية لمطالب المعمـ 

 النجاح الميني المستقبمي . واساس لمتطمبات
( التي توصمت الي عالقة الذات 2152دراسة )محمود عبد اهلل ، أمجد ابراىيـ ، 
 المينية باالستقرارا الميني لدي المرشديف التربوييف.

توكيد الذات المينية يتأثر وبناء عمي الدراسات السابؽ واالدبيات العربية نجد أف 
مثؿ القدرات العقمية ، سماتو الشخصية ، ومنيا ما ىو بعدة عوامؿ منيا ما ىو داخمي 

خارجي كنظرة الفرد لنفسو ، والتأثيرات االسرية والخبرات المدرسية ، والمعايير االجتماعية ، 
 والدور االجتماعي ، التفاعؿ االجتماعي ،  التأثيرات الجسمية ، البيئة المحيطة بو.
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 :البخح امليهجًُإجشاْات 
 تتضمف اإلجراءات الخطوات التالية :     

 :ملشاطِ التعله االلهرتوىٌأوال: التصنًه التعلًنٌ 

 تصنًه طشيكُ تكذيه احملتىٍ التعلًنٌ  .1
( لتقديـ المحتوي التعميمي  5تـ استخداـ بعض مراسي التعمـ االلكترونية ) ممحؽ    

 لمقرر تقييـ تربوي وتمثمت في :
  عروض الفيديو: تـ استخداـ عروض الفيديو لتوضيح كيفية استخداـ ميارة التقويـ في

  التدريس .
   انشاء فصوؿ افتراضيو باستخداـ برنامجClass Room  لعرض المحتوي العممي :

التخطيطية المرتبطة بالمحتوي ،  لممقرر مع وضع فيديوىات توضيحية وبعض األشكاؿ
 قية لمطالب وادارة مناقشات بيف الطالب وأستاذ المادة .مع وضع تكميفات ومياـ تطبي

  تطبيؽ الواتس آبWatsapp  لتقديـ بعض عناصر المحتوي التعميمي وتوفير الدعـ :
 والتوجيو واإلرشاد والمساعدات لمطالب .

    خريطة ذىنية : باستخداـ برنامجXMind  لتنظيـ المعمومات والمفاىيـ المرتبطة بمقرر
 تقييـ تربوي . 

  منتديات المناقشة : لمناقشة بعض موضوعات المحتوي التعميمي ، التي تمثمت في
 مناقشات متزامنو وغير متزامنو بيف الطالب .

  االنشطة التفاعمية : صممت الباحثتاف مجموعة مف االنشطة التفاعمية والميمات
مرتبطة بأساليب التقويـ المتضمنة بمقرر تقييـ تربوى موزعة عمى موضوعات التعميمية ال

المقرر، وتـ عرض ىذه األنشطة عمى مجموعة مف السادة المتخصصيف فى مجالى 
المناىج و طرؽ التدريس وعمـ النفس التربوى ، وذلؾ لمتحقؽ مف مدى ارتباطيا 

لمرجوة . وقد أظيرت نتائج بموضوعات المقرر ، ومدى كفايتيا فى تحقيؽ األىداؼ ا
% مف السادة المحكميف عمى صالحية تمؾ األنشطة 41التحكيـ اتفاؽ أكثر مف 

 (.2التطبيقية . وبذلؾ أصبحت األنشطة التعميمية فى صورتيا النيائية ممحؽ )
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 مشحلُ االىتاج : .2
رساليا 2151  التقدميةتـ إعداد محتوي مقرر تقييـ تربوي باستخداـ برنامج العروض  -5  وا 

 .Class Room , Wats Appالي كؿ مف موقع 

 .Jma4ropورمزه الفصمي   Class Roomتـ اعداد موقع  -2

 

 
 Class Room( يوضح شكؿ  5شكؿ ) 

 الموقعوالرابط   Google siteعمي ارشادي تـ إعداد موقع  -2
evaloution-https://sites.google.com/view/education 

 
 google site( يوضح موقع 2شكؿ  )

https://sites.google.com/view/education-evaloution
https://sites.google.com/view/education-evaloution
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 watsappتـ عمؿ جروب   -2

(https://chat.whatsapp.com/G2weRpgHV79BcRMlToyXyd) 

 

 

 Wats App( يوضح وجية 2شكؿ )
 

 Google أداة تتيح. كما  Google Driveتـ إعداد نماذج محاكاة وتـ تخزينيا عمي  -1
Drive  وممفات الصور مف مجموعة رفع Word) )بإعداد وتحضير محاضرات  الخاصة
 مع ومشاركتيا بالمقرر دراستيا تـ التيواستخداـ أساليب التقويـ المختمفة  المقرر
  .جانب الباحثتاف مفو تقديـ التغذية الراجعة  وتقيميا وحفظيا عمييا والتعميؽ الزمالء

 
 Googl Drive( يوضح موقع 2شكؿ )

تـ تصميـ أنشطة تفاعمية فى صورة مشكالت مفتوحة النياية وتحميميا عمي موقع   -2
class room , watsapp. ( 2ممحؽ) 

https://chat.whatsapp.com/G2weRpgHV79BcRMlToyXyd
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 بالتربية المنزلي االقتصاد دروس تـ تصوير فيديوىات لبعض الطالب أثناء القياـ بشرح -3
تقييـ  مقرر خالؿ مف عمييا التدريب يتـ باستخداـ أساليب التقويـ المختمفة التى العممية
 تربوى

  . Class Room  ,  Wats Appورفعيا عمي كال مف 
 مشحلُ التيفًز :

عقب تحديد مراسي التعمـ االلكترونية التي تـ تقديميا مف خالليا المادة العممية الخاصة  - أ
رساليا الروابط بمقرر تقييـ  تربوي ، تـ تعريؼ الطالب بالمواقع المختمفة لمراسي التعمـ وا 

 .App Watsليـ عف طريؽ 
يشاىد الطالب المحتوي العممي مف خالؿ المحاضرات التي تـ ارساليا صورة بوربيونت  - ب

ومناقشتيا مع   Class Roomمصاحب بصوت الدكتور لشرح المحتوي مف عمي موقع 
، كما يتـ وضع بعض  Watsappالطالب أثناء الشرح ، ومتابعو المناقشة مف خالؿ 

 .Classroomالتكميفات عمي 
يستطيع الطالب أف يحؿ التكميفات بعد االطالع عمي بعض الفيديوىات الخاصة  - ت

رساليا عمي  ،  Classroomبموضوعات المقرر التي تـ إعدادىا مف قبؿ الباحثتاف وا 
، كما تـ ارساؿ فيديو  Google Driveنفيذ بعض الخرائط الذىنية مف خالؿ فتح وت

 .Wats Appتوضيح لمطالب لكيفية عمؿ خرائط ذىنية الكترونية عمي 
االستعانة بالموقع االرشادي في الحصوؿ عمي معمومات إضافية مف مصادر مختمفة حيث  - ث

 .Class Roomتـ ارساؿ روابط لإلطالع خاصة بالمحاضرات عمي موقع 
 Class Roomيقيـ الدكتور التكميفات ويكتب التعميقات الخاصة بكؿ طالب عمي موقع - ج

 ويعطي درجو لكؿ تكميؼ .
مرحمة التقويـ : بعد االنتياء مف إعداد بيئة التعمـ االلكتروني القائمة عمي مراسي التعمـ  تـ 

مب منيـ تقويميا عرضيا عمي مجموعة مف المتخصصيف في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ وط
لمتأكد مف صالحيتيا لمتطبيؽ عمي مجموعتي البحث ، وقد أبدي المحكميف موافقتيـ عمي 
محتوي بيئة التعمـ االلكتروني القائمة عمي مراسي التعمـ ومناسبتيا لألىداؼ مقرر التقييـ 

وتـ  التربوي ، وأوصوا بإضافة بعض الفيديوىات والصور والخرائط والتدريبات التفاعمية ،
 إجراء التعديالت المطموبة ، وبذلؾ أصبحت بيئة التعمـ قابمة لمتطبيؽ عمي العينة االساسية .
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ًًا   البخح أدوات إعذاد: ثاى

 اختباس مظتىيات عنل املعشفُ - ١

عمؽ المعرفة المرتبطة باكتساب : ىدؼ االختبار إلى قياس حتذيذ اهلذف مً االختباس - أ
 –بكمية االقتصاد المنزلى  لمعمميفطالب االتربوى لمالمحتوى المعرفى لمقرر التقييـ 

 جامعة حمواف
فى ضوء تحميؿ المحتوى التعميمى لمقرر تقييـ تربوى وفؽ : صًاغُ مفشدات االختباس  - ب

مستويات عمؽ المعرفة االربعة لنورماف ويب ، واالعتماد عمى االطر النظرية و 
؛  2154؛ حممى الفيؿ،   Hess ,K., et al,2009االدبيات و البحوث السابقة 

 صياغة ( تـ2155؛ ايياب شحاتو،  2154؛ مروه الباز،  2154محمود عزاـ ، 
عادة االنتاج مستوى في متعدد مف االختيار نوع مف الفقرات  وتطبيؽ ، ) التذكر وا 
 وأف،  االستجابات تمثؿ بدائؿ( 2) عمى فقرة كؿ تحتوي حيث ( والميارات المفاىيـ
 فقرات صياغة تمت بينما. واحدة إجابة وليا واحدة فكرة عمى الواحدة الفقرة تحتوى

 المنشأة االستجابة نوع الممتد( مف التفكير ومستوى االستراتيجي التفكير  )مستوى
Constructed Response (CR)  عمؽ يتطمبو لما نظرا القصير، المقاؿ أو 

 اإلجابة، وقد إلى لموصوؿ لمتفكير وخطوات إجراءات مف المستوييف ىذيف في المعرفة
 محتوى بأىداؼ مرتبطة االختبار أسئمة تكوف أف االختبار مفردات صياغة عند روعى
والجدوؿ التالى يوضح مواصفات اختبار عمؽ المعرفة و األوزاف ، تقييـ تربوى مقرر

 .النسبية 
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 (1خذول )

 يىاصفبد اختجبر يستىَبد ػًك انًؼزفخ انًزتجط ثًستىي يمزر تمُى تزثىي 

  و

 انًىضىع

  يستىَبد ػًك انًؼزفخ

يدًىع 

 االسئهخ

 

انىسٌ 

 انُسجً
انتذكز و 

اػبدح 

 االَتبج

تطجُك 

 انًفبهُى

 وانًهبراد

انتفكُز 

 االستزاتُدً

انتفكُز 

 انًًتذ

يفبهُى أسبسُخ فً  1

 انتمىَى انتزثىي

4 3 1 1 9 12% 

 %6..1 8 1 1 3 3 االختجبراد 2

 %6..1 8 1 1 3 3 أَىاع انتمىَى انتزثىي 3

 %9.3 7 1 1 3 2 يستىَبد انتمىَى 4

أسبنُت خًغ  5

 انجُبَبد)انًالزظخ( 

3 4 1 1 9 12% 

 %12 9 1 1 4 3 االستجُبٌ  6

 %9.3 7 1 1 3 2 انًمبثهخ  7

 انتمىَى االنكتزوًَ  8

 ) االختجبراد

 االنكتزوَُخ (

2 3 2 1 8 1..6% 

أدواد انتمىَى  9

 االنكتزوًَ 

) ثُىن األسئهخ , يهف 

االَدبس, االستجُبٌ 

 االنكتزوًَ (

3 4 1 2 1. 13.3% 

 %..1 75 .1 .1 .3 25 يدًىع األسئهخ .1

سؤااًل . ونظرًا الف  (31) ىو االختبار يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف اجمالى عدد اسئمة      
طبيعة االجابة عمى فقرات مستوى التفكير االستراتيجى والتفكير الممتد تحتاج لوقت أطوؿ مف 

% مف 21قبؿ الطالب لإلجابة عمييما، ووفقا ألراء السادة المحكميف فقد تـ االقتصار عمى 
عمؽ  عمى مستويات مفردات ىذيف المستوييف، والجدوؿ التالى يوضح عدد األسئمة موزعة

 بعة .األر  المعرفة
 

 ( 2) خذول

 االختجبر فٍ انًؼزفخ ػًك يستىَبد يٍ يستىي كم أسئهخ ػذد

 ػذد انًفزداد انًستىي

 25 انتذكز واػبدح االَتبج

 .3 تطجُك انًفبهُى و انًهبراد

 3 انتفكُز االستزاتُدً

 3 انتفكُز انًًتذ

 61 انًدًىع انكهً 



 م1212( 18) -2ج-فبرايرعدد                                        ...             توظيف مراسي التعلم االلكتروني

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 222 - 

 اليدؼ مف عمى اشتممت التي التعميمات ووضوح دقة مراعاة تـ :االختباس تعنًنات وضع - ج
 .االختبار درجة وتقدير عمييا، اإلجابة وكيفية فيو، المستخدمة واألسئمة االختبار،

 الصحيحة تقدير اإلجابة تـ متعدد مف االختبار ألسئمة بالنسبة: طشيكُ تصخًح االختباس - د
 الدرجة تكوف متروكة؛ وبذلؾ أو خاطئة إجابة لكؿ وصفر واحدة، بدرجة مفردة لكؿ

 درجات (5) مفردة ُخصص لكؿ المقاؿ ألسئمة وبالنسبة درجة، (55) النوع ليذا النيائية
 أو الخاطئة لالجابة اإلجابة، وصفر صحة حسب الدرجة ىذه وتنقص الصحيحة لالجابة

 الدرجة تكوف درجة؛ وبالتالي (۸5) النوع ليذا النيائية الدرجة وبذلؾ تكوف المتروكة،
 . ( درجة۲5لالختبار )الكمية 

 :املعشفُ عنل مظتىيات الختباس الظًهىمرتيُ اخلصآص -هـ 

 -االتساؽ الداخمي  –الثبات  –تـ التحقؽ مف توافر الشروط السيكومترية ) الصدؽ     
 معامؿ التمييز ( لالختبار كاآلتي : –معامؿ الصعوبة والسيولة 

 أواًل : صذم االختباس

، والصدؽ التمييزي، وفيما يمي  في ىذا البحث عمى صدؽ المحكميف تافاعتمدت الباحث  
 توضيح لذلؾ:

تـ عرض االختبار في صورتو األولية عمى مجموعة  صذم احملهنني )الصذم الظاهشٍ( : . أ
؛ وذلؾ إلبداء  المناىج وطرؽ تدريس وعمـ النفس التربوي ىمجالمف المتخصصيف في 

الرأي حوؿ مدى ارتباط المفردات باليدؼ مف االختبار وذلؾ وفقا لبديميف )مرتبطة / غير 
مرتبطة( ، مدى مالئمة المفردات لكؿ مستوى مف مستويات االختبار وذلؾ وفقا لبديميف 
)مالئمة / غير مالئمة( ، ومدى مناسبة المفردات لمستوى الطالب وفقا لبديميف 

ير مناسبة( ، ومدى دقة صياغة المفردات عممًيا ولغوًيا )دقيقة/ غير دقيقة(، )مناسبة/ غ
، وبناءا عمى أرائيـ تـ  واقتراح التعديؿ بما يرونو مناسبا سواء بالحذؼ أو باإلضافة

، وقد استبقت الباحثة عمى المفردات التي  إجراء التعديالت التي اتفؽ عمييا المحكميف
( 2%( فأكثر، وفيما يمي جدوؿ ) 41المحكميف بنسبة ) اتفؽ عمى صالحيتيا السادة

 يوضح نسب اتفاؽ المحكميف عمى االختبار ومستوياتو وما يتضمنو مف مفردات :
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 ( 2خذول )

 َست االتفبق ثٍُ انًسكًٍُ ػهً اختجبر يستىَبد ػًك انًؼزفخ نهطبنت انًؼهى

 ثكهُخ االلتصبد انًُشنٍ

 َست االتفبق انًستىَبد   و

 %94.18 انتذكز وإػبدح اإلَتبج 1

 %3..93 تطجُك انًفبهُى وانًهبراد 2

 %93.94 انتفكُز االستزاتُدٍ 3

 %91..9 انتفكُز انًًتذ 4

 %2..93 َسجخ االتفبق ػهً االختجبر ككم

وبناء عمى المالحظات التي أبداىا المحكميف فقد تـ اإلبقاء عمى جميع المفردات الواردة 
والتي اجمع عمييا الخبراء بأنيا مناسبة لقياس مستويات عمؽ المعرفة لمطالب باالختبار ، 

%( وىي 52.12المعمـ بكمية االقتصاد المنزلي ، وقد بمغت نسبة االتفاؽ عمى االختبار ككؿ )
نسبة مرتفعة تدؿ عمى صالحية االختبار وذلؾ بعد إجراء التعديالت التي أشار إلييا المحكميف 

، وبذلؾ فقد أصبح االختبار بعد إجراء  يؿ في صياغة بعض مفردات االختباروالتي تضمنت تعد
 ( مفردة.25تعديالت السادة المحكميف مكوف مف )

تـ التحقؽ مف الصدؽ التمييزي لالختبار مف خالؿ حساب الفرؽ بيف  الصذم التنًًضٍ: . ة
ختبار، وأظيرت المجموعتيف )مجموعة اإلرباعي األعمى ، ومجموعة اإلرباعي االدني( في اال

 (:2النتائج وجود فرؽ ذو داللة إحصائية بيف المجموعتيف كما يبينيا الجدوؿ التالي )
 (3خذول )

دالنخ انفزوق ثٍُ رتت انًدًىػبد انطزفُخ )االرثبػٍ األػهً, واالرثبػٍ األدًَ( فٍ اختجبر  

 يستىَبد ػًك انًؼزفخ نهطبنت انًؼهى ثكهُخ االلتصبد انًُشنٍ

االرثبػٍ يدًىػخ 

 (8)ٌ =  األػهً

يدًىػخ االرثبػٍ 

 األدًَ

 لًُخ (8)ٌ = 

(U) 

 

 لًُخ

(W) 

 

 لًُخ

(Z) 

يستىي 

 انذالنخ
يتىسط 

 انزتت

يدًىع 

 انزتت

يتىسط 

 انزتت

يدًىع 

 انزتت

12.5. 1..... 4.5. 36... ..... 36.... -3.4.3 

دانخ ػُذ 

يستىي 

(...1) 
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 (:2يتضح مف الجدوؿ السابؽ )
( بيف متوسطات رتب درجات 1.15فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوي ) أنو يوجد 

مجموعة االرباعي األعمى ومتوسطات رتب درجات مجموعة االرباعي األدنى في اختبار 
( دالة عند Uمستويات عمؽ المعرفة لمطالب المعمـ بكمية االقتصاد المنزلي ؛ كما أف قيمة )

التمييزي لالختبار، وىذا يعني تمتع االختبار بدرجة (؛ مما يدؿ عمى الصدؽ 1.15مستوى )
 عالية مف الصدؽ.

 : ثبات االختباس ثاىًًا

  Cronbach's)تـ حساب ثبات االختبار بعدة طرؽ وىي معامؿ الفا كرونباخ      

Alpha (α)) :عادة التطبيؽ، وذلؾ كما يمي  ، وا 
حساب معامؿ ثبات االختبار كما تـ  (: ) αCronbach's  Alpha(الفا كرونباخ )معامؿ  .أ 

( ، وكانت قيمة معامؿ Cronbach's  Alpha (α)باستخداـ معادلة الفا كرونباخ )
( معامالت الثبات لكؿ مستوى مف 2( ، ويوضح جدوؿ )1.424الثبات لالختبار ككؿ )

 مستويات االختبار وكذلؾ الدرجة الكمية باستخداـ معادلة الفا كرونباخ.
 (4خذول )

 يؼبيم انثجبد نكم يستىي يٍ يستىَبد اختجبر يستىَبد ػًك انًؼزفخ ونالختجبر ككم لُى 

 انفب كزوَجبشيؼبيم  ػذد انًفزداد انًستىَبد

 815.. 25 انتذكز وإػبدح اإلَتبج

 864.. .3 تطجُك انًفبهُى وانًهبراد

 9.5.. 3 انتفكُز االستزاتُدٍ

 ..9.. 3 انتفكُز انًًتذ

 868.. 61 االختجبر ككم

عادة Test-retestب. إعادة التطبيؽ  : تـ حساب ثبات االختبار بطريقة التطبيؽ وا 
( 21( يـو مف التطبيؽ األوؿ عمى عدد )21التطبيؽ، حيث تـ إعادة تطبيؽ االختبار بعد )

كمية االقتصاد المنزلي، وقد وصمت قيمة معامؿ الثبات  الفرقة الرابعة مف طالبمعمـ  –طالب 
 (.1.415إلى )

وتدؿ ىذه القيـ عمى أف االختبار يتمتع بدرجة مناسبة مف الثبات لقياس مستويات 
عمؽ المعرفة ، ومف ثـ ثبات االختبار ككؿ، وىذا يعني أف القيـ مناسبة يمكف الوثوؽ بيا 

 وتدؿ عمى صالحية االختبار لمتطبيؽ .
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 الجا : االتظام الذاخلٌ ث

تـ التحقؽ مف االتساؽ الداخمي الختبار مستويات عمؽ المعرفة مف خالؿ التطبيؽ 
 الذي تـ لالختبار عمى العينة االستطالعية ، وذلؾ مف خالؿ ما يمي:

 حساب معامالت االرتباط بيف مفردات االختبار والدرجة الكمية لممستويات كؿ عمى حده. (5
 االرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ مستوى والدرجة الكمية لالختبار ككؿ.حساب معامالت  (2

 وفيما يمي توضيح لذلؾ كؿ عمى حدة :
 حساب معامالت االرتباط بيف مفردات االختبار والدرجة الكمية لممستويات كؿ عمى حده: .5

 ( 5خذول )
 يؼبيالد االرتجبط ثٍُ يفزداد اختجبر يستىَبد ػًك انًؼزفخ ودرخبد انًستىَبد كم يستىي  ػهً زذِ

تطجُك انًفبهُى  انتذكز وإػبدح اإلَتبج
 انتفكُز انًًتذ انتفكُز االستزاتُدٍ وانًهبراد

 انًفزدح

يؼبيم ارتجبط 
انًفزدح 

ثبنذرخخ انكهُخ 
 نهًستىي

 انًفزدح

يؼبيم ارتجبط 
انًفزدح 
ثبنذرخخ 
انكهُخ 

 نهًستىي

 انًفزدح

يؼبيم 
ارتجبط 
انًفزدح 
ثبنذرخخ 
انكهُخ 

 نهًستىي

 انًفزدح

يؼبيم 
ارتجبط 
انًفزدح 
ثبنذرخخ 
انكهُخ 

 نهًستىي
1 ..72.** 1 ..81.** 1 ..798** 1 ..769** 
2 ..632** 2 ..713** 2 ..828** 2 ..812** 
3 ..598** 3 ..698** 3 ..842** 3 ..8.7** 
4 ..8.3** 4 ..8.4** 

  

5 ..825** 5 ..85.** 
6 ..3..* 6 ..698** 
7 ..599** 7 ..598** 
8 ..822** 8 ..3.1* 
9 ..85.** 9 ..825** 

1. ..742** 1. ..742** 
11 ..75.** 11 ..713** 
12 ..8.1** 12 ..71.** 
13 ..81.** 13 ..589** 
14 ..756** 14 ..496** 
15 ..687** 15 ..671** 
16 ..8.1** 16 ..825** 
17 ..8..** 17 ..3.3* 
18 ..725** 18 ..81.** 
19 ..691** 19 ..825** 
2. ..713** 2. ..85.** 
21 ..812** 21 ..713** 
22 ..85.** 22 ..7.1** 
23 ..714** 23 ..813** 
24 ..759** 24 ..814** 
25 ..8.6** 25 ..71.** 

 

26 ..681** 
27 ..58.** 
28 ..496** 
29 ..81.** 
3. ..765** 

 (5...(                      ** دانخ ػُذ يستىي )1...** دانخ ػُذ يستىي )
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مف الجدوؿ السابؽ أف معامالت االرتباط بيف مفردات االختبار والدرجة الكمية لكؿ  يتضح
( ، وجميعيا دالة إحصائية عند 1.411( ، و) 1.211مستوى عمى حدة تراوحت ما بيف )

 (.1.11( و )1.15مستوى )

 حساب معامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ مستوى والدرجة الكمية لالختبار ككؿ: .2
 (6خذول )

اختجبر يستىَبد ػًك انًؼزفخ وانذرخخ انكهُخ  يؼبيالد االرتجبط ثٍُ انذرخخ انكهُخ نكم يستىي يٍ يستىَبد 

 نالختجبر ككم

 يؼبيم االرتجبط يستىَبد االختجبر

 **864.. انتذكز وإػبدح اإلَتبج

 **9.3.. تطجُك انًفبهُى وانًهبراد

 **9.7.. انتفكُز االستزاتُدٍ

 **869.. انًًتذ انتفكُز

 (1...** دانخ ػُذ يستىي )

( أف معامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية لالختبار والدرجة 2يتضح مف الجدوؿ السابؽ )
(، وجميعيا دالة 1.513( ، و)1.422الكمية لكؿ مستوى مف مستوياتو تراوحت ما بيف )

 (.1.15إحصائية عند مستوى )
( أف معامالت االرتباطات 2( )1الجدوليف السابقيف )وبناءا عمى ما سبؽ يتضح مف 

بيف المفردات والدرجة الكمية لكؿ مستوى عمى حدة، وكذلؾ بيف الدرجة الكمية لكؿ مستوى 
والدرجة الكمية لالختبار ككؿ جميعيا دالة إحصائيا؛ وىو ما يدؿ عمى ترابط وتماسؾ 

 ف االختبار يتمتع باتساؽ داخمي.المفردات والمستويات والدرجة الكمية؛ مما يشير إلى أ
 سابعا : حظاب معامل الصعىبُ 

( يبيف مؤشر 3تـ حساب معامؿ صعوبة لكؿ مفردة مف مفردات االختبار، وجدوؿ )
 صعوبة المفردات كما يمي :
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 (7خذول )

 لُى يؼبيالد انصؼىثخ نًفزداد اختجبر يستىَبد ػًك انًؼزفخ  

 انًفزدح
يؼبيم 

 انصؼىثخ
 انًفزدح

يؼبيم 

 انصؼىثخ
 انًفزدح

يؼبيم 

 انصؼىثخ
 انًفزدح

يؼبيم 

 انصؼىثخ

1 ..49 17 ..5. 33 ..6. 49 ..55 

2 ..5. 18 ..52 34 ..55 5. ..59 

3 ..52 19 ..55 35 ..49 51 ..49 

4 ..6. 2. ..53 36 ..48 52 ..48 

5 ..55 21 ..5. 37 ..52 53 ..5. 

6 ..56 22 ..51 38 ..53 54 ..53 

7 ..48 23 ..49 39 ..5. 55 ..57 

8 ..48 24 ..48 4. ..6. 56 ..58 

9 ..53 25 ..55 41 ..52 57 ..6. 

1. ..54 26 ..56 42 ..49 58 ..53 

11 ..6. 27 ..59 43 ..5. 59 ..52 

12 ..59 28 ..57 44 ..55 6. ..55 

13 ..58 29 ..55 45 ..56 61 ..5. 

14 ..56 3. ..6. 46 ..59  

15 ..51 31 ..6. 47 ..48 

16 ..53 32 ..49 48 ..59 

 – 1.24بيف ) ( أف معامالت الصعوبة قد تراوحت3يتضح مف الجدوؿ السابؽ )
( ومف ثـ 1.12(، وىي معامالت صعوبة جيدة ، كما بمغ معامؿ صعوبة االختبار ككؿ )1.21

 تشير تمؾ النتائج إلي صالحية االختبار لالستخداـ.
 خامظا : حظاب معامل التنًًض 

تـ حساب معامؿ تمييز كؿ مفردة مف مفردات اختبار مستويات عمؽ المعرفة ، والجدوؿ 
 ( يبيف معامالت التمييز لمفردات االختبار : 4التالي )
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 ( 8خذول )

 لُى يؼبيالد انتًُُش نًفزداد اختجبر يستىَبد ػًك انًؼزفخ 

 انًفزدح
يؼبيم 

 انتًُُش
 انًفزدح

يؼبيم 

 انتًُُش
 انًفزدح

يؼبيم 

 انتًُُش
 انًفزدح

يؼبيم 

 انتًُُش

1 ..6. 17 ..55 33 ..77 49 ..6. 

2 ..65 18 ..73 34 ..82 5. ..58 

3 ..55 19 ..8. 35 ..85 51 ..63 

4 ..8. 2. ..81 36 ..83 52 ..72 

5 ..82 21 ..85 37 ..74 53 ..77 

6 ..7. 22 ..85 38 ..77 54 ..81 

7 ..65 23 ..7. 39 ..78 55 ..73 

8 ..66 24 ..55 4. ..8. 56 ..66 

9 ..75 25 ..65 41 ..85 57 ..59 

1. ..8. 26 ..68 42 ..85 58 ..55 

11 ..82 27 ..71 43 ..55 59 ..74 

12 ..66 28 ..55 44 ..58 6. ..8. 

13 ..8. 29 ..6. 45 ..57 61 ..67 

14 ..82 3. ..72 46 ..73  

15 ..8. 31 ..7. 47 ..81 

16 ..85 32 ..72 48 ..79 

( يتضح أف قيـ تمييز مفردات االختبار تراوحت بيف 4مف خالؿ الجدوؿ السابؽ )
( وىي قيـ مقبولة تدؿ عمى قدرة المفردات عمى التمييز بيف الطالب ، ومف 1.41 -1.11)

، ىذا وقد بمغ معامؿ ( 2) ممحؽ ثـ تـ الخروج باالختبار في صورتو النيائية بعد التعديالت 
 ( ، ومف ثـ تشير تمؾ النتائج إلي صالحية االختبار لالستخداـ.1.32االختبار ككؿ )تمييز 

 الصىسَ اليهآًُ لالختباس مظتىيات عنل املعشفُ :

وثبات االختبار تـ اعداده  االختبار في صورة النيائية ليتكوف مف  ؽبعد التأكد مف صد     
عادة االنتاج اربعة مستويات ىـ  التفكير  ، مستوى والميارات المفاىيـ وتطبيؽ ، ) التذكر وا 

  formsالممتد( وتصميـ الكترونيًا مف خالؿ استخداـ تطبيؽ  التفكير ومستوى االستراتيجي
Google ورابط االختبار 

 https://forms.gle/A4spy6sduSkhNqo2A  وتـ رفعو عمي الفصؿ االفتراضي
Class Room  كما تـ ارساؿ الرابط لمطالب عمي ،Wats App.  والجدوؿ التالي يوضح

 المستويات وعدد المفردات في كؿ مستوي.
 

  

https://forms.gle/A4spy6sduSkhNqo2A
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 ( 9)  خذول

 َىضر يستىَبد اختجبر ػًك انًؼزفخ وػذد يفزداد كم يستىٌ

 ػذد انًفزداد انًستىي

 25 انتذكز و اػبدح االَتبج

 .3 تطجُك انًفبهُى و انًهبراد

 3 انتفكُز االستزاتُدً

 2 انتفكُز انًًتذ

 .6 انًدًىع انكهً 

 :التالية بالخطوات المالحظة بطاقة إعداد مرت قد : جذاسات التكىيه مالحظُ بطاقُ إعذاد -۸
 االقتصاد معممي -الطالب أداء مستوى تقدير:  المالحظة بطاقة مف اليدؼ تحديد - أ

 التربية فى الفعمى بالتدريس قياميـ أثناء(  المياري الجانب ) لجدارات التقويـ المنزلي
 . التقييـ التربوى مقرر تدريس فى توظيؼ مراسى التعمـ االلكترونى وبعد قبؿ الميدانية

 بعد مراجعة المالحظة بطاقة الباحثتاف أعدت: المالحظة لبطاقة األولية اعداد الصورة  - ب
 وذلؾ جدارات التقويـ، بتنمية التى اىتمت واألدبيات واألجنبية العربية البحوث و الدراسات
النور  ،(Koloi,2016 (،) ۸۱۰۱أحمد عودة ) ومنيا: القائمة إعداد فى بيا لالستعانة

 (،  وفى۸۱۰۲( ، أحمد المسعودى، ىند الجاسر )۸۱۰۷أحمد، عبد الرحمف عبداهلل )
 جدارة (21) مالحظة جدارات التقويـ تضمنتلبطاقة  أولية قائمة اعداد تـ ذلؾ ضوء
 ثالث عمي موزعة األداء مستوى لتقدير فئات خمس جدارة كؿ أماـ ووضع،  فرعية
 تفسير -التقويـ عممية وتنفيذ تطبيؽ -أدوات التقويـ وبناء التخطيط ) رئيسة جدارات
 لمتدرج وفقاً  جدارة كؿ عمي المعمميف الطالب أداء تقدير وتـ( التقويـ  نتائج وتحميؿ

 ليذه خصصت(  جداً  منخفضة منخفضة، متوسط، مرتفع، جدًا، مرتفعة)  الخماسي
 المفحوص أداء درجة احتساب ويتـ التوالي عمى( 5 -2 -2 -2 -1) أرقاـ االختيارات

 .  لممفحوص الكمية الدرجة عمي لمحصوؿ ككؿ البطاقة فقرات عمى
 خاصة بيانات جدارات التقويـ مالحظة بطاقة تعميمات تضمنت: البطاقة تعميمات إعداد - جػ

 . الدرجات تقدير وكيفية المالحظ، قبؿ مف استخداميا وكيفية ، المعمـ – بالطالب
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 اخلصآص الظًهىمرتيُ لبطاقُ مالحظُ جذاسات التكىيه للطالب املعله بهلًُ االقتصاد امليضلٌ:

االتساؽ  –الثبات  –الصدؽ قامت الباحثة بالتحقؽ مف توافر الشروط السيكومترية ) 
 الداخمي ( لبطاقة المالحظة كاآلتي :

 أواًل : صذم بطاقُ املالحظُ

مف أجؿ التأكد مف ذلؾ فقد أمكف االستدالؿ بعدة طرؽ وىـ : صدؽ المحكميف وذلؾ     
 بعرضيا عمى لجنة مف الخبراء المتخصصيف ، والصدؽ التمييزي، وفيما يمي توضيح لذلؾ :

قامت الباحثة بعرض البطاقة في صورتيا األولية عمى مجموعة مف  :صذم احملهنني  . أ
المتخصصيف في مجاؿ المناىج وطرؽ التدريس تخصص اقتصاد منزلي ؛ وذلؾ إلبداء 
الرأي حوؿ مدى مالئمة العبارات الدالة عمى الميارة لبعد تمؾ الميارة الذي تـ تصنفييا 

الؿ تنمية جدارات التقويـ لمطالب المعمـ تبعا ليا، ومدى مناسبتيا لتحقيؽ األىداؼ مف خ
بكمية االقتصاد المنزلي، وبناءا عمى أرائيـ قامت الباحثة بإجراء التعديالت التي اتفؽ 
عمييا المحكميف ، وقد استبقت الباحثة عمى األسئمة التي اتفؽ عمى صالحيتيا السادة 

ا المحكميف فقد تـ % فأكثر، وبناءا عمى المالحظات التي أبداى41المحكميف بنسبة 
اإلبقاء عمى جميع الميارات األدائية الواردة ببطاقة المالحظة ، والتي اجمع عمييا الخبراء 

وفيما يمي بأنيا مناسبة لقياس جدارات التقويـ لمطالب المعمـ بكمية االقتصاد المنزلي، 
نو ( يوضح نسب اتفاؽ المحكميف عمى بطاقة المالحظة وأبعادىا وما تتضم51جدوؿ )

 مف عبارات:
 (.1خذول )

 َست االتفبق ثٍُ انًسكًٍُ ػهً ثطبلخ يالزظخ خذاراد انتمىَى

 نهطبنت انًؼهى ثكهُخ االلتصبد انًُشنٍ

 َست االتفبق األثؼبد   و

 %9..94 خذارح انتخطُط وثُبء أدواد انتمىَى 1

 %5..93 خذارح تطجُك وتُفُذ ػًهُخ انتمىَى 2

 %93.58 تسهُم وتفسُز َتبئح انتمىَى خذارح 3

 %93.57 َسجخ االتفبق ػهً انجطبلخ ككم

وبناء عمى المالحظات التي أبداىا المحكميف فقد تـ اإلبقاء عمى جميع العبارات الواردة 
بالبطاقة ، والتي اجمع عمييا الخبراء بأنيا مناسبة جدارات التقويـ لمطالب المعمـ بكمية 

%( وىي نسبة مرتفعة 52.13االقتصاد المنزلي ، وقد بمغت نسبة االتفاؽ عمى البطاقة ككؿ )
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صالحية البطاقة وذلؾ بعد إجراء التعديالت التي أشار إلييا المحكميف والتي تضمنت تدؿ عمى 
تعديؿ في صياغة بعض عبارات البطاقة، وبذلؾ فقد أصبحت البطاقة بعد إجراء تعديالت 

 ( عبارة.12السادة المحكميف مكونة مف )
الفرؽ بيف  تـ التحقؽ مف الصدؽ التمييزي لمبطاقة مف خالؿ حساب:  الصدؽ التمييزي . ب

المجموعتيف )مجموعة اإلرباعي األعمى ، ومجموعة اإلرباعي االدني( في البطاقة، 
وأظيرت النتائج وجود فرؽ ذو داللة إحصائية بيف المجموعتيف كما يبينيا الجدوؿ التالي 

(55:) 
 (11خذول )

 دالنخ انفزوق ثٍُ رتت انًدًىػبد انطزفُخ )االرثبػٍ األػهً, واالرثبػٍ األدًَ( 

 ثطبلخ يالزظخ خذاراد انتمىَى نهطبنت انًؼهى ثكهُخ االلتصبد انًُشنٍفٍ 

 

أنػػو يوجػػد فػػرؽ ذو داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوي  (51يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ ) 
( بػػػيف متوسػػػطات رتػػػب درجػػػات مجموعػػػة االربػػػاعي األعمػػػى ومتوسػػػطات رتػػػب درجػػػات 1.15)

مجموعػػة االربػػاعي األدنػػى فػػي بطاقػػة مالحظػػة جػػدارات التقػػويـ لمطالػػب المعمػػـ بكميػػة االقتصػػاد 
(؛ ممػػا يػػدؿ عمػػى الصػػدؽ التمييػػزي 1.15( دالػػة عنػػد مسػػتوى )Uالمنزلػػي ؛ كمػػا أف قيمػػة )

 لمبطاقة، وىذا يعني تمتع البطاقة بدرجة عالية مف الصدؽ
 ثاىًًا : ثبات بطاقُ املالحظُ

المالحظة عمى العينة االستطالعية مف طالب كمية االقتصاد المنزلي تـ تطبيؽ بطاقة 
مف خارج عينة الدراسة األصمية ، وتـ التأكد مف ثبات بطاقة المالحظة باستخداـ عدة طرؽ 

وىي: طريقة حساب معامؿ االتفاؽ بيف المالحظيف )معامؿ الثبات الداخمي( ، وثبات التجانس 
عادة التطبيؽ وذلؾ كما يمي : الداخمي بطريقة الفا كرونباخ ،  وا 

  

يدًىػخ االرثبػٍ 

 (8األػهً )ٌ = 

يدًىػخ االرثبػٍ 

 (8األدًَ )ٌ = 

 لًُخ

(U) 

 

 لًُخ

(W) 

 

 لًُخ

(Z) 

يستىي 

 انذالنخ

 يتىسط

 انزتت

يدًىع 

 انزتت

يتىسط 

 انزتت

يدًىع 

 انزتت

دانخ ػُذ  3.368- ....36 ..... ...36 .4.5 .....1 .12.5

يستىي 

(...1) 
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 الجبات الذاخلٌ )معامل االتفام بني املالحظني ( :  . أ
تـ حساب ثبات بطاقة المالحظة بطريقة حساب معامؿ االتفاؽ بيف المالحظيف ، حيث       

تـ مالحظة أداء طالب كمية االقتصاد المنزلي عمى العبارات الواردة ببطاقة المالحظة أثناء فترة 
التطبيؽ االستطالعي عمى أفراد العينة االستطالعية مف طالب كمية االقتصاد المنزلي مف قبؿ 

وباحث آخر تـ تدريبو ليذا الغرض ، وتـ حساب معامؿ االتفاؽ بينيما عمى  تافالباحث
مستوى البطاقة ككؿ، وتـ حساب معامؿ االتفاؽ لبطاقة مالحظة أداء طالب كمية االقتصاد 

وىو  1.424وقد بمغ  Cooperبيف المالحظيف باستخداـ معادلة كوبر  المنزلي بتطبيؽ
 معامؿ ثبات مرتفع لمبطاقة.

كما تـ حساب معامؿ ثبات  ( : Cronbach's  Alpha (α)) معامل الفا نشوىباخ -ب
( ، وكانت قيمة Cronbach's  Alpha (α)البطاقة باستخداـ معادلة الفا كرونباخ )

( معامالت الثبات لكؿ بعد مف 52( ، ويوضح جدوؿ )1.412ككؿ )معامؿ الثبات لمبطاقة 
 أبعاد البطاقة وكذلؾ الدرجة الكمية باستخداـ معادلة الفا كرونباخ.

 (12خذول )

 لُى يؼبيم انثجبد نكم ثؼذ يٍ أثؼبد ثطبلخ يالزظخ خذاراد انتمىَى 

 انفب كزوَجبشيؼبيم  ػذد انؼجبراد األثؼبد

 9.5.. .2 انتخطُط وثُبء أدواد انتمىَى خذارح

 849.. 17 خذارح تطجُك وتُفُذ ػًهُخ انتمىَى

 869.. 17 خذارح تسهُم وتفسُز َتبئح انتمىَى

 852.. 54 انجطبلخ ككم

عادة التطبيؽ، Test-retest إعادَ التطبًلج.  : تـ حساب ثبات البطاقة بطريقة التطبيؽ وا 
( طالب مف 21( يـو مف التطبيؽ األوؿ عمى عدد )21بعد )حيث تـ إعادة تطبيؽ البطاقة 

 (.1.521طالب كمية االقتصاد المنزلي، وقد وصمت قيمة معامؿ الثبات إلى )
وتدؿ ىذه القيـ عمى أف البطاقة تتمتع بدرجة مناسبة مف الثبات لقياس جدارات 

يـ مناسبة يمكف الوثوؽ التقويـ لمطالب المعمـ ، ومف ثـ ثبات البطاقة ككؿ، وىذا يعني أف الق
 بيا وتدؿ عمى صالحية البطاقة لمتطبيؽ .
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 ثالجا : االتظام الذاخلٌ 

تـ التحقؽ مف االتساؽ الداخمي لبطاقة مالحظة جدارات التقويـ لمطالب المعمـ بكمية 
االقتصاد المنزلي مف خالؿ التطبيؽ الذي تـ لمبطاقة عمى العينة االستطالعية ، وذلؾ مف 

 يمي:خالؿ ما 
 حساب معامالت االرتباط بيف عبارات البطاقة والدرجة الكمية لألبعاد كؿ عمى حده. (5
 حساب معامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ بعد والدرجة الكمية لمبطاقة ككؿ. (2

 وفيما يمي توضيح لذلؾ كؿ عمى حدة :
 معامالت االستباط بني عباسات البطاقُ والذسجُ الهلًُ لألبعاد نل بعذ علِ حذه: حظاب .1

 (13خذول )

ودرخبد  ثطبلخ يالزظخ خذاراد انتمىَى نهطبنت انًؼهى ثكهُخ االلتصبد انًُشنٍيؼبيالد االرتجبط ثٍُ ػجبراد  

 األثؼبد كم ثؼذ ػهً زذِ

خذارح انتخطُط وثُبء أدواد 

 انتمىَى

وتُفُذ ػًهُخ خذارح تطجُك 

 انتمىَى

خذارح تسهُم وتفسُز َتبئح 

 انتمىَى

 انؼجبرح

يؼبيم ارتجبط 

انؼجبرح ثبنذرخخ 

 انكهُخ نهجؼذ

 انؼجبرح

يؼبيم ارتجبط 

انؼجبرح ثبنذرخخ 

 انكهُخ نهجؼذ

 انؼجبرح

يؼبيم ارتجبط 

انؼجبرح ثبنذرخخ 

 انكهُخ نهجؼذ

1 ..635** 1 ..81.** 1 ..798** 

2 ..581** 2 ..713** 2 ..828** 

3 ..82.** 3 ..698** 3 ..842** 

4 ..8..** 4 ..8.5** 4 ..865** 

5 ..62.** 5 ..52.** 5 ..8.6** 

6 ..596** 6 ..55.** 6 ..716** 

7 ..7.1** 7 ..639** 7 ..713** 

8 ..823** 8 ..812** 8 ..712** 

9 ..865** 9 ..86.** 9 ..593** 

1. ..855** 1. ..718** 1. ..8.3** 

11 ..85.** 11 ..569** 11 ..71.** 

12 ..71.** 12 ..522** 12 ..769** 

13 ..8.1** 13 ..736** 13 ..7.8** 

14 ..62.** 14 ..8.1** 14 ..817** 

15 ..713** 15 ..713** 15 ..638** 

16 ..816** 16 ..81.** 16 ..665** 

17 ..569** 17 ..756** 17 ..71.** 

18 ..71.** 

  19 ..698** 

2. ..521** 

 (1...** دانخ ػُذ يستىي )
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامالت االرتباط بيف عبارات البطاقة والدرجة الكمية لكؿ 
( ، وجميعيا دالة إحصائية عند 1.421( ، و) 1.121بعد عمى حدة تراوحت ما بيف )

 (.1.15مستوى )
 بني الذسجُ الهلًُ لهل مظتىّ والذسجُ الهلًُ لالختباس نهل:حظاب معامالت االستباط -2

 ( 14خذول )

ثطبلخ يالزظخ خذاراد انتمىَى نهطبنت انًؼهى ثؼذ يٍ أثؼبد يؼبيالد االرتجبط ثٍُ انذرخخ انكهُخ نكم 

 ثكهُخ االلتصبد انًُشنٍ وانذرخخ انكهُخ نهجطبلخ ككم

 يؼبيم االرتجبط أثؼبد انجطبلخ

 **925.. انتخطُط وثُبء أدواد انتمىَى خذارح

 **895.. خذارح تطجُك وتُفُذ ػًهُخ انتمىَى

 **9.1.. خذارح تسهُم وتفسُز َتبئح انتمىَى

 (1...** دانخ ػُذ يستىي )

مف الجدوؿ السابؽ أف معامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية لمبطاقة والدرجة الكمية  يتضح
(، وجميعيا دالة إحصائية عند 1.521( ، و)1.451لكؿ بعد مف أبعاده تراوحت ما بيف )

 (.1.15مستوى )
( أف معامالت 52( )52عمى ما سبؽ يتضح مف الجدوليف السابقيف ) وبناءاً 

االرتباطات بيف العبارات والدرجة الكمية لكؿ بعد عمى حدة، وكذلؾ بيف الدرجة الكمية لكؿ بعد 
(؛ وىو ما يدؿ عمى 1.15والدرجة الكمية لمبطاقة ككؿ جميعيا دالة إحصائيا عند مستوى )

اقة تتمتع ترابط وتماسؾ العبارات واألبعاد والدرجة الكمية لمبطاقة؛ مما يشير إلى أف البط
 باتساؽ داخمي.

 : جذاسات التكىيه مالحظُ لبطاقُ اليهآًُ الصىسَ - هـ

 مقسمة فرعية جدارة( 45) عمي التقويـ جدارات مالحظة لبطاقة النيائية الصورة تكونت    
 وتحميؿ تفسير -التقويـ عممية وتنفيذ تطبيؽ -التقويـ أدوات وبناء التخطيط) أبعاد خمسة إلي

 والدرجة درجة(  ۸۷۱) الكفايات مالحظة لبطاقة العظمي الدرجة تكوف وبذلؾ( التقويـ نتائج
 (. 3ممحؽ) درجة( 45) األدني
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 التالًُ باخلطىات املكًاس إعذاد مش قذ:  تىنًذ الزات املهيًُ مكًاس إعذاد -3

 اليدؼ مف المقياس : قياس مدي الطالب المعمـ عمي تحديد ميارات وقدراتو التدريسية -
ومقدرتو عمي التعامؿ مع الطالب واتخاذ القررات المالئمة في المواقؼ التعميمية ونظرتو 

 المستقبمية لمينة التدريس  .
تـ االطالع عمي العديد المصادر والدراسات والبحوث  لبناء المقياسبناء المقياس  :  -

خاص ومنيا السابقو التي تناولت توكيد الذات بشكؿ عاـ وتوكيد الذات المينية بشكؿ 
( ، دراسة ) ناز بدرخاف وآخروف ، 2112المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية ،

دراسة  (،Lera , 2016، دراسة ) ( ۸۱۰۷( ،  دراسة ) عمي سميماف ، ۸۱۰3
كما تـ ، ( ۸۱۰2ودراسة ) سيد الغامدي ، فتحي نصر ،   (۸۱۰۲)عصاـ سيد ، 

المينية ومنيا دراسة ) محمود عبد اهلل ، امجد االطالع عمي دراسات تناولت الذات 
وتـ التوصؿ لتصور عاـ لممقياس (  ۸۱۰2( ، ) عثماف الزبير ،  ۸۱۰2ابراىيـ ، 

(  52تكوف مف ) ليستو ابعاد رئيسية المستخدـ في البحث الحالي وابعاده ليتكوف مف 
 عبارة موزعو كالتالي :

 ( مفردة تشير 51البعد المعرفي : يتكوف مف ) إلي المعارؼ واالفكار واالستنتاجات
 المرتبطة بمينة التدريس .

 ( عبارة تدؿ عمي مدي كفاءة المعمـ عمي مواجية 52البعد النفسي : وتتكوف مف )
االخريف وقدرتو عمي التعبير الواضح وااالتزاف االنفعالي  اثناء اداء االنشطة 

 التدريسية .
  ( عبا21بعد االداء الميني : ويتكوف مف ) رة تشير إلي ويشير الي المشاركة

بفعالية واستخداـ التعبير المناسب تجاه ردود االفعاؿ واستيداـ التعزيز االيجابي في 
 المواقؼ التعميمة واثناء اداء االنشطة التعميمية ..

 : تشير الي مدي التعاوف  ( عبارة22ويتكوف مف ) البعد الشخصي واالجتماعي
والتمسؾ بقيـ المجتمع والتعبير عف الرأيفي القضايا  والتواصؿ بفاعمية مع االخريف

 المجتمعية .
 : وتشير الي التمسؾ بالموضوعية واالمانو ( عبارات 51ويتكوف مف ) البعد القيمي

 العممية والدقو عند مناقشة الموضوعات المتعمقة بالقضايا التربوية .
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 : ت المعمـ  نحو ( عبارات تشير معتقدا5)ويتكوف مف  بعد الطموح المستقبمي
التغيرات المرغوبة المستقبمية في مينة التدريس ، والتنبؤ بمتطمبات النجاح الميني 

 والعمؿ مف أجؿ التميز التدريسي .
مفردات المقياس : تـ صياغة عبارات المقياس في صورة عبارات تقريرية وروعي فييا  -

ال تطبؽ(  -أحيانا -، وتـ وضع ثالث استجابات أماـ كؿ عبارة )تنطبؽ حالدقة والوضو 
وعمى الطالب أف يقوـ باختيار االستجابة التى يراىا متفقة مع وجية نظره وارائو 

( ، واالستجابة التي 2الشخصية ، ، وبالتالي تـ تقدير االستجابة التتي تعبر ايجابيًا )
 (  .  5ي تعبر سمبيًا )( ، أـ االستجابة الت2تعبر محايدًا )

 :  اخلصآص الظًهىمرتيُ ملكًاس تىنًذ الزات املهيًُ

( االتساؽ الداخمي -الثبات –قامت الباحثة بالتحقؽ مف توافر الشروط السيكومترية )الصدؽ 
 لممقياس كاآلتي :

 أوال : صذم املكًاس

وفيما يمي تـ االعتماد في ىذا البحث عمى صدؽ المحكميف ، والصدؽ التمييزي 
 توضيح لذلؾ:

قامت الباحثة بعرض المقياس في صورتو األولية عمى  : صذم احملهنني )الصذم الظاهشٍ( . أ
مجموعة مف المتخصصيف في مجاؿ عمـ النفس والصحة النفسية؛ وذلؾ إلبداء الرأي 
حوؿ مدى انتماء العبارات لمبعد التي تندرج تحتو وذلؾ وفقا لبديميف )مالئمة / غير 
مالئمة(، ومدى مناسبة العبارات لميدؼ العاـ مف المقياس وفقا لبديميف )مناسبة/ غير 
مناسبة(، ومدى وضوح العبارات وفقا لبديميف )واضحة/ غير واضحة(، واقتراح التعديؿ 
بما يرونو مناسبا سواء بالحذؼ أو باإلضافة، وبناءا عمى أرائيـ قامت الباحثة بإجراء 

عمييا المحكميف، وقد تـ االستبقاء عمى العبارات التي اتفؽ عمى التعديالت التي اتفؽ 
( يوضح 51%( فأكثر، وفيما يمي جدوؿ )41.11بنسبة ) صالحيتيا السادة المحكميف

 نسب اتفاؽ المحكميف عمى المقياس وأبعاده وما تتضمنو مف عبارات:
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 ( 15خذول )

 َست االتفبق ثٍُ انًسكًٍُ ػهً يمُبص تىكُذ انذاد انًهُُخ 

 َست االتفبق أثؼبد انًمُبص و

 %93.33 انجؼذ انًؼزفٍ 1

 %93.75 انجؼذ انُفسٍ 2

 %93.64 ثؼذ األداء انًهٍُ 3

 %.93.8 انجؼذ انشخصٍ واالختًبػٍ 4

 %93.94 انجؼذ انمًٍُ 5

 %92.93 ثؼذ انطًىذ انًستمجهٍ 6

 %93.57 االتفبق ػهً انًمُبص ككمَسجخ 

وبناء عمى المالحظات التي أبداىا المحكميف فقد تـ اإلبقاء عمى جميع العبارات الواردة 
بالمقياس، والتي اجمع عمييا الخبراء بأنيا مناسبة لقياس توكيد الذات المينية ، وقد تـ 

%( 52.13لمقياس ككؿ )حساب نسبة االتفاؽ بيف المحكميف، وقد بمغت نسبة االتفاؽ عمى ا
وىي نسبة مرتفعة تدؿ عمى صالحية المقياس وذلؾ بعد إجراء التعديالت التي أشار إلييا 
المحكميف والتي تضمنت تعديؿ في صياغة بعض عبارات المقياس، وبذلؾ فقد أصبح المقياس 

، ويتـ ( عبارة تـ توزيعيـ عمى ستة أبعاد55بعد إجراء تعديالت السادة المحكميف مكوف مف )
 االستجابة عميو وفقا لمقياس ليكرت الخماسي.

وييدؼ إلى التحقؽ مف قدرة المقياس عمى التمييز بيف المستويات المختمفة :  الصذم التنًًضٍ . ب
لممقياس بيف الطالب، وقد تـ التحقؽ مف الصدؽ التمييزي لممقياس مف خالؿ حساب الفرؽ 

ومجموعة اإلرباعي االدني( في المقياس، بيف المجموعتيف )مجموعة اإلرباعي األعمى، 
وأظيرت النتائج وجود فرؽ ذو داللة إحصائية بيف المجموعتيف كما يبينيا الجدوؿ التالي 

(52:) 
 ( 16خذول )

دالنخ انفزوق ثٍُ رتت انًدًىػبد انطزفُخ )االرثبػٍ األػهً, واالرثبػٍ األدًَ( فٍ يمُبص 

 تىكُذ انذاد انًهُُخ

يدًىػخ االرثبػٍ 

 (8)ٌ =  ألػهًا

يدًىػخ االرثبػٍ 

 (8)ٌ =  األدًَ

 لًُخ

(U) 

 

 لًُخ

(W) 

 

 لًُخ

(Z) 

يستىي 

 انذالنخ

يتىسط 

 انزتت

يدًىع 

 انزتت

يتىسط 

 انزتت

يدًىع 

 انزتت

دانخ ػُذ  3.373- ....36 ..... ...36 .4.5 .....1 .12.5

يستىي 

(...1) 
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( بيف 1.15إحصائية عند مستوي ) أنو يوجد فرؽ ذو داللة يتضح مف الجدوؿ السابؽ    
متوسطات رتب درجات مجموعة االرباعي األعمى ومتوسطات رتب درجات مجموعة االرباعي 

(؛ مما يدؿ 1.15( دالة عند مستوى )Uاألدنى في مقياس توكيد الذات المينية ؛ كما أف قيمة )
 الصدؽ. عمى الصدؽ التمييزي لممقياس، وىذا يعني تمتع المقياس بدرجة عالية مف

 ثاىًا : ثبات املكًاس

عادة التطبيؽ كما يمي :  تـ حساب ثبات المقياس بعدة طرؽ وىي معامؿ الفا كرونباخ ، وا 
( : تـ استخداـ ىذه الطريقة في ) αCronbach's  Alpha(معامؿ الفا كرونباخ ) . أ

معمـ بالفرقة  –( طالب 21حساب ثبات المقياس وذلؾ بتطبيقو عمى عينة قواميا )
( معامالت الثبات لكؿ بعد مف أبعاد 53كمية االقتصاد لمنزلي، ويوضح جدوؿ )الرابعة ب

المقياس وكذلؾ الدرجة الكمية باستخداـ معامؿ الفا، وقد بمغت قيمة معامؿ الفا كرونباخ 
 ( .1.412لممقياس ككؿ )

 ( 17خذول )

 ذاد انًهُُخ ونهًمُبص ككملُى يؼبيم انثجبد نكم ثؼذ يٍ أثؼبد يمُبص تىكُذ ان

 يؼبيم انفب كزوَجبش ػذد انؼجبراد األثؼبد

 875.. 15 انجؼذ انًؼزفٍ

 912.. 16 انجؼذ انُفسٍ

 .94.. .2 ثؼذ األداء انًهٍُ

 839.. 22 انجؼذ انشخصٍ واالختًبػٍ

 .84.. 9 انجؼذ انمًٍُ

 825.. 9 ثؼذ انطًىذ انًستمجهٍ

 856.. 91 انًمُبص ككم

عادة retest-Testإعادة التطبيؽ  . ب : تـ حساب ثبات المقياس بطريقة التطبيؽ وا 
( يـو مف التطبيؽ األوؿ عمى عدد 21التطبيؽ، حيث تـ إعادة تطبيؽ المقياس بعد )

كمية االقتصاد لمنزلي ، وقد وصمت قيمة معامؿ معمـ بالفرقة الرابعة ب –( طالب 21)
 (.1.421الثبات إلى )

عمى أف المقياس يتمتع بدرجة مناسبة مف الثبات لقياس توكيد الذات وتدؿ ىذه القيـ 
المينية، ومف ثـ ثبات المقياس ككؿ، وىذا يعني أف القيـ مناسبة يمكف الوثوؽ بيا وتدؿ عمى 

 صالحية المقياس لمتطبيؽ .
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 ثالجا : االتظام الذاخلٌ 

لمطالب المعمـ بكمية تـ التحقؽ مف االتساؽ الداخمي لمقياس توكيد الذات المينية 
االقتصاد المنزلي مف خالؿ التطبيؽ الذي تـ لممقياس عمى العينة االستطالعية التي قواميا 

 ( طالب وطالبة مف طالب كمية االقتصاد المنزلي، وذلؾ كما يمي :21)
 حساب معامالت االرتباط بيف عبارات المقياس والدرجة الكمية لألبعاد كؿ عمى حده. (5
 االرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ بعد والدرجة الكمية لممقياس ككؿ.حساب معامالت  (2

 وفيما يمي توضيح لذلؾ كؿ عمى حدة :
 حظاب معامالت االستباط بني عباسات املكًاس والذسجُ الهلًُ لألبعاد نل علِ حذه :

 ( 18خذول )

 ثؼذ ػهً زذِ يؼبيالد االرتجبط ثٍُ ػجبراد يمُبص تىكُذ انذاد انًهُُخ ودرخبد األثؼبد كم
انجؼذ انشخصٍ  ثؼذ األداء انًهٍُ انجؼذ انُفسٍ انجؼذ انًؼزفٍ

 واالختًبػٍ

 ثؼذ انطًىذ انجؼذ انمًٍُ

 انًستمجهٍ

يؼبيم  انؼجبرح

ارتجبط 

انؼجبرح 

ثبنذرخخ 

 انكهُخ نهجؼذ

يؼبيم  انؼجبرح

ارتجبط 

انؼجبرح 

ثبنذرخخ 

 انكهُخ نهجؼذ

يؼبيم ارتجبط  انؼجبرح

انؼجبرح 

انكهُخ ثبنذرخخ 

 نهجؼذ

يؼبيم ارتجبط  انؼجبرح

انؼجبرح 

ثبنذرخخ 

 انكهُخ نهجؼذ

يؼبيم ارتجبط  انؼجبرح

انؼجبرح 

ثبنذرخخ 

 انكهُخ نهجؼذ

يؼبيم  انؼجبرح

ارتجبط 

انؼجبرح 

ثبنذرخخ 

 انكهُخ نهجؼذ

1 ..6..** 1 ..757** 1 ..81.** 1 ..7.1** 1 ..825** 1 ..71.** 

2 ..71.** 2 ..9.1** 2 ..769** 2 ..825** 2 ..8.2** 2 ..91.** 

3 ..839** 3 ..91.** 3 ..822** 3 ..9.2** 3 ..769** 3 ..638** 

4 ..9..** 4 ..9.4** 4 ..825** 4 ..91.** 4 ..7.1** 4 ..769** 

5 ..812** 5 ..723** 5 ..716** 5 ..745** 5 ..8.3** 5 ..81.** 

6 ..716** 6 ..658** 6 ..69.** 6 ..656** 6 ..9.5** 6 ..836** 

7 ..799** 7 ..558** 7 ..559** 7 ..7..** 7 ..816** 7 ..845** 

8 ..812** 8 ..56.** 8 ..56.** 8 ..825** 8 ..746** 8 ..884** 

9 ..789** 9 ..779** 9 ..73.** 9 ..8.2** 9 ..769** 9 ..85.** 

1. ..639** 1. ..689** 1. ..785** 1. ..6.8**   

11 ..558** 11 ..714** 11 ..8.2** 11 ..8..** 

12 ..9.1** 12 ..772** 12 ..91.** 12 ..91.** 

13 ..825** 13 ..8.1** 13 ..81.** 13 ..763** 

14 ..746** 14 ..8..** 14 ..769** 14 ..882** 

15 ..812** 15 ..739** 15 ..882** 15 ..88.** 

 16 ..825** 16 ..638** 16 ..829** 

 17 ..839** 17 ..83.** 

18 ..714** 18 ..713** 

19 ..7.1** 19 ..698** 

2. ..658** 2. ..596** 

 21 ..81.** 

22 ..847** 

 (1...** دانخ ػُذ يستىي )
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( أف معامالت االرتباط بيف عبارات المقياس والدرجة 53يتضح مف الجدوؿ السابؽ )     
( وجميعيا دالة إحصائية عند مستوى 1.551( ، و)1.114الكمية لو تراوحت ما بيف )

(1.15.) 
 حظاب معامالت االستباط بني الذسجُ الهلًُ لهل بعذ والذسجُ الهلًُ للنكًاس: (1

 ( 19خذول )

وانذرخخ انكهُخ  يٍ أثؼبد يمُبص تىكُذ انذاد انًهُُخ يؼبيالد االرتجبط ثٍُ انذرخخ انكهُخ نكم ثؼذ

 نهًمُبص

 يؼبيم االرتجبط أثؼبد انًمُبص

 **885.. انجؼذ انًؼزفٍ

 **9.8.. انجؼذ انُفسٍ

 **855.. ثؼذ األداء انًهٍُ

 **915.. انجؼذ انشخصٍ واالختًبػٍ

 **865.. انجؼذ انمًٍُ

 **.84.. ثؼذ انطًىذ انًستمجهٍ

 (1...ػُذ يستىي ) ** دانخ

( أف معامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية لممقياس 55يتضح مف الجدوؿ السابؽ )
( وجميعيا دالة 1.551( ، و)1.421والدرجة الكمية لكؿ بعد مف أبعاده تراوحت ما بيف )

 ( .1.15إحصائية عند مستوى )
يف العبارات ( أف معامالت االرتباطات ب55( )54يتضح مف الجدوليف السابقيف )

والدرجة الكمية لكؿ بعد عمى حده ، وكذلؾ بيف الدرجة الكمية لكؿ بعد والدرجة الكمية 
(؛ وىذا يدؿ عمى ترابط وتماسؾ العبارات 1.11لممقياس كميا دالة إحصائيا عند مستوى )

 واألبعاد والمقياس ككؿ؛ مما يدؿ عمى أف المقياس يتمتع باتساؽ داخمي.
ة لمقياس توكيد الذات المينية : بعد التأكد مف صدؽ وثبات المقياس ، الصورة النيائي -ىػ 

بعاد أ( عباره موزعو عمي ستو 52ليتكوف مف )الكتروني صورتو النيائية تـ اعداده في 
رئيسية ىما)البعد المعرفي ، البعد النفسي ، بعد االداء الميني ، البعد الشخصي واالجتماعي 

( 232العميا ) المستقبمي ( ، ليكوف درجة مقياس توكيد الذات المينية،  البعد القيمي ، البعد 
ورابط المقياس  (2( درجة . ممحؽ )52درجة والدرجة الدنيا )

https://forms.gle/nFAK6Gmm32MfAM7s5   وتـ رفعو عمي الفصؿ االفتراضي
Class Room ارساؿ الرابط لمطالب عمي  ، كما تـWats App. 

  

https://forms.gle/nFAK6Gmm32MfAM7s5
https://forms.gle/nFAK6Gmm32MfAM7s5
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 البخح ا: التصنًه التجشيبِ وإجشاْات جتشبُخامًظ
 : في ضوء طبيعة البحث استخدمت الباحثتاف ميهج البخح: -1
  :عدادالعربية واألجنبية و  األدبياتدراسة  فيالمنيج الوصفي التحميمي  ،اإلطار النظري  ا 

 وتحميؿ النتائج وتفسيرىا وتقديـ التوصيات المقترحة. بحثوأدوات ال
 عف لمكشؼ وذلؾ والبعدى القبمى والقياس الواحدة المجموعة ذو التجريبى شبو المنيج 

 اكتساب: وىى التابعة المتغيرات عمى (االلكترونى التعمـ مراسى) المستقؿ المتغير أثر
 عمؽ مستويات اختبار يقيسيا كما تربوى تقييـ بمقرر التعميمى والمحتوى المفاىيـ
 المينية . الذات توكيد مقياس - التقويـ جدارات – لذلؾ المعد المعرفة

 عًيُ البخح: -2

طػػالب الفرقػػة الرابعػػة الشػػعبة التربويػػة بكميػػة ( طالبػػًا مػػف 521تكونػػت عينػػة البحػػث مػػف )     
 .، استخدمت كمجموعة واحدةاالقتصاد المنزلي جامعة حمواف

 الكبلِ ألدوات البخح :التطبًل  -3

مػػف  الثػػانىفػػى الفصػػؿ الدراسػػى  المجموعػػة التجريبيػػةتػػـ تطبيػػؽ أدوات البحػػث قبمًيػػا عمػػى      
ـ. وذلػػػؾ لمحصػػوؿ عمػػػى المعمومػػات القبميػػة التػػػى تسػػاعد فػػػى 2155/2121 جػػامعىالعػػاـ ال

 .العمميات اإلحصائية الخاصة بنتائج البحث
 تيفًز جتشبُ البخح: -4

فػي الفصػؿ الدراسػي الثػاني فػي شػير فبرايػر حيػث  نفيػذ تجربػة البحػثتـ البدء فى ت  
كاف الحضور فعمي ومباشر فػي القاعػات الدراسػية وتػـ اسػتخداـ مراسػي الػتعمـ االلكترونػي فػي 
تدريس المقرر، وبعد ظيور ازمة كورونا وتعميؽ الدراسة المباشرة ساعدت االزمة عمػي تطبيػؽ 

اسػػتغرؽ تنفيػػذ التجربػػة الفصػػؿ  يػػؽ اىػػداؼ المقػػرر ، وقػػدالتجربػػة وكػػاف ليػػا اثػػر فعػػاؿ فػػي تحق
 ـ.  2155/2121مف العاـ الجامعي  الثانىالدراسي 

 : وقد تـ التنفيذ وفؽ ما يمى
 (عينة البحثالطالب المعمميف )مع  في اوؿ محاضرةقامت الباحثتاف بعقد جمسة تمييدية  -

اليدؼ مف التجربة،  وذلؾ لشرح، حيث كانت المحاضرة مباشرة بالقاعات الدراسية 
 تعريؼ الطالب بالمواقع المختمفة لمراسي التعمـ وتحفيزىـ عمى المشاركة والتفاعؿ، وتـ
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عطائيـ الرمزه الفصمي لموقع و   Watsعف طريؽ االنضماـ روابط و   Class Roomا 

App  توضيح المياـ المطموب انجازىا، كما تـ.  
 خالؿ مف التعميمى لمقرر تقييـ تربوىدعت الباحثتاف الطالب لمشاىدة المحتوى  -

. و ومناقشتيا مع الطالب أثناء الشرح، Class Roomتـ رفعيا عمى  التي المحاضرات
 .  Wats app خالؿ مف متابعة التعميقات أو تقديـ االستفسارات

 المياـ تقويـ خالؿ مف.  والتعمـ التعميـ أثناءلمطالب المعمميف  المستمر والتقويـ المتابعة -
ومتابعة مياـ التعمـ والتعميقات عمى الصور والفيديوىات التى يرفعيا الطالب  ،التشاركية

( يوضح بعض الميمات التعميمية التى قاـ 1وتقديـ التغذية الراجعة المناسبة ، و ممحؽ )
 Watsأو جروب Class Room الطالب المعمميف بأدائيا ورفعيا سواء مف خالؿ 

App الخاص بالمقرر أو Google Drive . 
 التطبًل البعذّ ألدوات البخح : -5

تػـ تطبيػؽ أدوات البحػث بعػدًيا. وذلػؾ باسػتخداـ مراسػي الػتعمـ بعد االنتيػاء مػف التػدريس      
فػػى  التقيػيـ التربػوىالػتعمـ االلكترونيػة فػى تػدريس مقػرر توظيػؼ مراسػى متعػرؼ عمػى فاعميػة ل

 لدى الطالب المعمميف. وتوكيد الذات المينية وجدارات التقويـ تنمية مستويات عمؽ المعرفة
 أطالًب املعاجلُ اإلحصآًُ:-6

فػػػي إجػػػراء   SPSS Ver.22تػػػـ اسػػػتخداـ الحزمػػػة اإلحصػػػائية لمعمػػػـو االجتماعيػػػة       
 :التحميالت اإلحصائية ، واألساليب المستخدمة في ىذا البحث ىي

   معادلػػػة كػػػوبرCooper ومعامػػػؿ الثبػػػات بػػػيف  إليجػػػاد نسػػػب االتفػػػاؽ بػػػيف المحكمػػػيف ،
 المالحظيف.

 .عادة التطبيؽ لحساب ثبات األدوات  أسموب الفا كرونباخ وا 
  اختبار ماف وتينيMann-Whitney .لحساب الصدؽ التمييزي ألدوات القياس 
  معامؿ ارتباط بيرسوفPearson  بػيف درجػة كػؿ مفػردة أو عبػارة والدرجػة الكميػة لممحػور

 لألدوات.الذي تنتمي إليو؛ وذلؾ لتقدير االتساؽ الداخمي 
  الختبػػػار معػػػامالت السػػػيولة والصػػػعوبة والتمييػػػز لمتحقػػػؽ مػػػف الخصػػػائص السػػػيكومترية

 مستويات عمؽ المعرفة.
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  اختبػػار "ت" لممجموعػػات المرتبطػػةt-test  درجػػات التطبيقػػيف لبحػػث داللػػة الفػػروؽ بػػيف
القبمػػي والبعػػدي لممجموعػػة التجريبيػػة لتحديػػد مقػػدار النمػػو فػػي اختبػػار مسػػتويات عمػػؽ 

 المعرفة، وتـ التحقؽ مف داللتيا عف طريؽ قيمة )ت( .
  اختبػػػار "ت" لممجموعػػػات المرتبطػػػةt-test الطػػػالب  لبحػػػث داللػػػة الفػػػروؽ بػػػيف درجػػػات

مقػػدار النمػػو فػػي بطاقػػة مالحظػػة جػػدارات  التطبيقػػيف القبمػػي والبعػػدي لتحديػػد المعممػػيف فػػى
 التقويـ، وتـ التحقؽ مف داللتيا عف طريؽ قيمة )ت( .

  اختبػػػار "ت" لممجموعػػػات المرتبطػػػةt-test  الطػػػالب لبحػػػث داللػػػة الفػػػروؽ بػػػيف درجػػػات
التطبيقػػيف القبمػػي والبعػػدي لتحديػػد مقػػدار النمػػو فػػي مقيػػاس توكيػػد الػػذات المعممػػيف فػػى 

 ف داللتيا عف طريؽ قيمة )ت( .المينية، وتـ التحقؽ م
  معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوفPearson  إليجػػاد العالقػػة االرتباطيػػة بػػيف تنميػػة مسػػتويات عمػػؽ

 )عينة البحث(. لمعمميفالمعرفة وتنمية جدارات التقويـ وتوكيد الذات المينية لدى طالب ا
  " مقيػػاس حجػػـ التػػأثير

( لبيػػاف قػػوة تػػأثير المعالجػػة التجريبيػػة 5553" ) رشػػدى فػػاـ،  2
 عمي المتغير التابع .

 طادطًا: عشض ىتآج البخح، ومياقصتها، وتفظريها:

عرض لمنتائج التي أسفرت عنيا تجربة البحث الميدانية وذلؾ مف  –فيما يمي  –يتـ 
حث ، ثـ تفسير خالؿ اإلجابة عف أسئمة البحث واختبار صحة كؿ فرض مف فروض الب

 –فيما يمي  –ومناقشة ىذه النتائج في ضوء اإلطار النظري لمبحث والدراسات السابقة ، ويتـ 
 . فروض البحث لالجابة عف أسئمة البحثالتحقؽ مف صحة 

 : األول الفـشض صخُ اختباس

عمى أنو : "يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطات  البحث فروض مف األوؿ الفرض ينص   
درجات الطالب المعمميف في التطبيقيف القبمي والبعدي الختبار عمؽ المعرفة لصػػالح التطبيؽ 

 البعدي ". 
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ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب قيمة )ت( لمتوسطيف مرتبطيف ومدى داللتيا 
لمفرؽ بيف متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي الختبار 

 ( يوضح ذلؾ :21عمؽ المعرفة عمى طالب كمية االقتصاد المنزلي، وجدوؿ )مستويات 
 ( .2خذول )

فٍ انتطجُمٍُ انمجهٍ وانجؼذٌ الختجبر  انًؼهًٍُطالة اندالنتهب نهفزق ثٍُ يتىسطٍ درخبد لًُخ "د" ويستىي 

 (125ػًك انًؼزفخ)ٌ = 

 ضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي :يت
التطبيؽ البعدي عف متوسط درجات التطبيؽ الطالب المعمميف فى ارتفاع متوسط درجات  -

عادة اإلنتاج باختبار عمؽ المعرفة، حيث حصؿ الطالب  القبمي في مستوى التذكر وا 
 ( ، وفي5.225( بانحراؼ معياري قدره )2.12في التطبيؽ القبمي عمى متوسط )المعمميف 

( ، كما بمغ متوسط 1.352( بانحراؼ معياري قدره )22.52التطبيؽ البعدي عمى متوسط )
عادة اإلنتاج باختبار عمؽ المعرفة  الفرؽ بيف التطبيقيف القبمي والبعدي لمستوى التذكر وا 

طالب ال( درجة، وقيمة )ت( المحسوبة لداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات 55.21)

 انتطجُك انًستىَبد

انًتىسط 

 انسسبثٍ

 و

يتىسط 

 انفزق

ثٍُ 

 انتطجُمٍُ

 ¯ف

 االَسزاف

 انًؼُبرٌ

 ع

 االَسزاف

انًؼُبرٌ 

 نهفزوق

 فع 

درخبد 

 انسزَخ

 دذ

د 

 انًسسىثخ
 انذالنخ

 لًُخ
2η 

 لًُخ

d 

زدى 

 انتأثُز

انتذكز 

وإػبدح 

 اإلَتبج

 4.54 انمجهٍ

19.4. 

1.241 

1.47. 124 147.537 

 دانخ

ػُذ 

يستىٌ 

...1 

 كجُز  13.196 994..
 796.. 23.94 نجؼذٌا

جُك تط

انًفبهُى 

 وانًهبراد

 .8.5 انمجهٍ

2..22 

1.311 

1.534 124 147.416 

 دانخ

ػُذ 

يستىٌ 

...1 

 كجُز  13.185 994..
 27..1 28.73 نجؼذٌا

تفكُز ان

 االستزاتُدٍ

 1.38 انمجهٍ

12.19 

..779 

1.354 124 1...659 

 دانخ

ػُذ 

يستىٌ 

...1 

 كجُز  3...9 988..

 34..1 13.57 نجؼذٌا

انتفكُز 

 انًًتذ

 1.18 انمجهٍ

11.86 

..745 

1.428 124 92.919 

 دانخ

ػُذ 

يستىٌ 

...1 

 كجُز  8.311 986..
 1.425 5..13 نجؼذٌا

 االختجبر ككم

 15.61 انمجهٍ

63.68 

2.228 

3.252 124 218.945 

 دانخ

ػُذ 

يستىٌ 

...1 

 كجُز  19.583 997..
 2.396 79.29 انجؼذٌ
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عادة اإلنتاج باختبار عمؽ في التطبيقيف ال المعمميف قبمي والبعدي لمستوى التذكر وا 
( ، وىذا يعني 1.15( وىي دالة إحصائيا عند مستوي )523.123المعرفة والتي بمغت )

وجود فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات الطالب في التطبيقيف القبمي والبعدي 
عادة اإلنتاج باختبار عمؽ المعرفة  لصالح التطبيؽ البعدي ، وقيمة مربع لمستوى التذكر وا 

عادة اإلنتاج باختبار عمؽ المعرفة " ىي )2ηآيتا ) ( وىذا 1.552( " لمستوى التذكر وا 
عادة اإلنتاج باختبار 55.2يعني أف نسبة ) %( مف التبايف الحادث في مستوى التذكر وا 

ني )المتغير عمؽ المعرفة )المتغير التابع( يرجع إلى توظيؼ مراسي التعمـ االلكترو 
( وىي تعبر عف حجـ تأثير كبير لممتغير 52.552بمغت ) (d)المستقؿ( ، كما أف قيمة 
 .1.4أكبر مف  (d)المستقؿ وذلؾ ألف قيمة 

التطبيؽ البعدي عف متوسط درجات التطبيؽ الطالب المعمميف فى ارتفاع متوسط درجات  -
القبمي في مستوى تطبيؽ المفاىيـ والميارات باختبار عمؽ المعرفة، حيث حصؿ الطالب 

( ، وفي التطبيؽ 5.255( بانحراؼ معياري قدره )4.11في التطبيؽ القبمي عمى متوسط )
توسط الفرؽ ( ، كما بمغ م5.123( بانحراؼ معياري قدره )24.32البعدي عمى متوسط )

بيف التطبيقيف القبمي والبعدي لمستوى تطبيؽ المفاىيـ والميارات باختبار عمؽ المعرفة 
الطالب ( درجة، وقيمة )ت( المحسوبة لداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات 21.22)

في التطبيقيف القبمي والبعدي لمستوى تطبيؽ المفاىيـ والميارات باختبار عمؽ المعمميف 
( ، وىذا يعني 1.15( وىي دالة إحصائيا عند مستوي )523.252بمغت ) المعرفة والتي

وجود فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات الطالب في التطبيقيف القبمي والبعدي 
لمستوى تطبيؽ المفاىيـ والميارات باختبار عمؽ المعرفة لصالح التطبيؽ البعدي ، وقيمة 

ىيـ والميارات باختبار عمؽ المعرفة " ىي ( " لمستوى تطبيؽ المفا2ηمربع آيتا )
%( مف التبايف الحادث في مستوى تطبيؽ المفاىيـ 55.2( وىذا يعني أف نسبة )1.552)

والميارات باختبار عمؽ المعرفة )المتغير التابع( يرجع إلى توظيؼ مراسي التعمـ 
عبر عف حجـ ( وىي ت52.541بمغت ) (d)االلكتروني )المتغير المستقؿ( ، كما أف قيمة 

 تأثير كبير لممتغير المستقؿ.

التطبيؽ البعدي عف متوسط درجات التطبيؽ  الطالب المعمميف ارتفاع متوسط درجات -
القبمي في مستوى التفكير االستراتيجي باختبار عمؽ المعرفة، حيث حصؿ الطالب في 
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طبيؽ ( ، وفي الت1.335( بانحراؼ معياري قدره )5.24التطبيؽ القبمي عمى متوسط )
( ، كما بمغ متوسط الفرؽ 5.122( بانحراؼ معياري قدره )52.13البعدي عمى متوسط )

بيف التطبيقيف القبمي والبعدي لمستوى التفكير االستراتيجي باختبار عمؽ المعرفة 
( درجة، وقيمة )ت( المحسوبة لداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات طالب 52.55)

بمي والبعدي لمستوى التفكير االستراتيجي باختبار في التطبيقيف القالطالب المعمميف 
( ، وىذا 1.15( وىي دالة إحصائيا عند مستوي )511.215عمؽ المعرفة والتي بمغت )

يعني وجود فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات الطالب في التطبيقيف القبمي 
التطبيؽ البعدي ،  والبعدي لمستوى التفكير االستراتيجي باختبار عمؽ المعرفة لصالح

( " لمستوى التفكير االستراتيجي باختبار عمؽ المعرفة " ىي 2ηوقيمة مربع آيتا )
%( مف التبايف الحادث في مستوى التفكير 54.4( وىذا يعني أف نسبة )1.544)

االستراتيجي باختبار عمؽ المعرفة )المتغير التابع( يرجع إلى توظيؼ مراسي التعمـ 
( وىي تعبر عف حجـ 5.112بمغت ) (d)ير المستقؿ( ، كما أف قيمة االلكتروني )المتغ

 تأثير كبير لممتغير المستقؿ.

التطبيؽ البعدي عف متوسط درجات التطبيؽ الطالب المعمميف فى ارتفاع متوسط درجات  -
القبمي في مستوى التفكير الممتد باختبار عمؽ المعرفة، حيث حصؿ الطالب في التطبيؽ 

( ، وفي التطبيؽ البعدي 1.321( بانحراؼ معياري قدره )5.54القبمي عمى متوسط )
بيف  ( ، كما بمغ متوسط الفرؽ5.221( بانحراؼ معياري قدره )52.11عمى متوسط )

( درجة، 55.42التطبيقيف القبمي والبعدي لمستوى التفكير الممتد باختبار عمؽ المعرفة )
في التطبيقيف الطالب المعمميف وقيمة )ت( المحسوبة لداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات 

( 52.555القبمي والبعدي لمستوى التفكير الممتد باختبار عمؽ المعرفة والتي بمغت )
( ، وىذا يعني وجود فرؽ ذو داللة إحصائية بيف 1.15ا عند مستوي )وىي دالة إحصائي

متوسطي درجات الطالب في التطبيقيف القبمي والبعدي لمستوى التفكير الممتد باختبار 
( " لمستوى التفكير الممتد 2ηعمؽ المعرفة لصالح التطبيؽ البعدي ، وقيمة مربع آيتا )

%( مف التبايف 54.2يعني أف نسبة ) ( وىذا1.542باختبار عمؽ المعرفة " ىي )
الحادث في مستوى التفكير الممتد باختبار عمؽ المعرفة )المتغير التابع( يرجع إلى 
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( 4.255بمغت ) (d)توظيؼ مراسي التعمـ االلكتروني )المتغير المستقؿ( ، كما أف قيمة 
 وىي تعبر عف حجـ تأثير كبير لممتغير المستقؿ.

التطبيؽ البعدي عف متوسط درجات التطبيؽ القبمي ب المعمميف فى الطالارتفاع متوسط درجات  -
( 51.25في اختبار عمؽ المعرفة ككؿ، حيث حصؿ الطالب في التطبيؽ القبمي عمى متوسط )

( بانحراؼ 35.25( ، وفي التطبيؽ البعدي عمى متوسط )2.224بانحراؼ معياري قدره )
يف التطبيقيف القبمي والبعدي لمستويات ( ، كما بمغ متوسط الفرؽ ب2.252معياري قدره )

( درجة، وقيمة )ت( المحسوبة لداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات 22.24عمؽ المعرفة ككؿ )
في التطبيقيف القبمي والبعدي لمستويات عمؽ المعرفة ككؿ والتي بمغت  الطالب المعمميف

فرؽ ذو داللة  ( ، وىذا يعني وجود1.15( وىي دالة إحصائيا عند مستوي )254.521)
إحصائية بيف متوسطي درجات الطالب في التطبيقيف القبمي والبعدي لمستويات عمؽ المعرفة 

( " لمستويات عمؽ المعرفة ككؿ " ىي 2ηككؿ لصالح التطبيؽ البعدي ، وقيمة مربع آيتا )
%( مف التبايف الحادث في مستويات عمؽ المعرفة 55.3( وىذا يعني أف نسبة )1.553)

لمتغير التابع( يرجع إلى توظيؼ مراسي التعمـ االلكتروني )المتغير المستقؿ( ، كما أف ككؿ )ا
 ( وىي تعبر عف حجـ تأثير كبير لممتغير المستقؿ.55.142بمغت ) (d)قيمة 

 مراسي توظيؼ بعدنو قد حدث نمو واضح وداؿ في مستويات عمؽ المعرفة أ يدؿوىذا       
 .المنزلى االقتصاد بكمية المعمميف الطالب لدى تربوى تقييـ مقرر تدريس فى االلكتروني التعمـ

وبذلؾ تكوف تمت االجابة عف  ويعني ىذا قبوؿ الفرض األوؿ مف فروض البحث ،       
ما أثر توظيؼ مراسي التعمـ االلكتروني في تدريس : "  لمبحث الذى ينص عمىالسؤاؿ الثاني 

تقييـ تربوي في تنمية مستويات عمؽ المعرفة لدي الطالب المعمـ بكمية االقتصاد  مقرر
 :ويمكف إرجاع ىذه النتيجة إلى ."المنزلي؟ 

 عممية يثرى داعـ مناخ متعددة وسائط مف تتضمنو وما االلكترونى التعمـ مراسى وفرت –
تاحة،  التفاعؿ عمى الطالب ويشجع التعمـ  خالؿ مف البناء والنقاش لمحوار الفرصة وا 
 . بينيـ فيما الخبرات تبادؿ

ما تضمنتو مراسى التعمـ االلكتروني مف وسائط متعددة متمثمة فى مقاطع الفيديو  –
والعروض التقدمية واألشكاؿ التخطيطية ونماذج المحاكاة ومنتديات المناقشة واألنشطة 

تاحة الفرصة التفاعمية أسيمت فى توفير بيئة تعميمية مثيرة لتعمـ مقرر تقييـ  تربوى وا 
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لمطالب المعمميف مف عرض الشرح وتكراره أكثر مف مرة . مما كاف لو أثر واضح فى 
وتنظيميا واستدعائيا وتطبيقيا  زيادة فيـ الطالب لممعمومات والمعارؼ المتضمنة بالمقرر

 فى المواقؼ المينية  
تو مراسى التعمـ ساعد التنويع فى المياـ واألنشطة والتطبيقات العممية الذى وفر  –

االلكتروني عمى مستوى موضوعات مقرر تقيـ تربوى وتزويد الطالب بنتائج أدائيـ عمى 
تمؾ األنشطة والمياـ بعد قياميـ بالحؿ مباشرة ) التغذية الراجعة ( األمر الذى كاف لو أثر 
واضح فى توجيو تعمـ الطالب فى المسار الصحيح و اكتشاؼ أخطائيـ ومعالجتيا 

إلى الشرح مرة أخرى ، ومعرفة نواحى القوة لدييـ والذى انعكس بدوره عمى زيادة  بالرجوع
 التي الجديدة والميارات المفاىيـ ربط مف فيـ واكتساب الطالب لمحتوى المقرر وتمكنيـ

مما أدى إلى  معنى ذات المعرفة أصبحت ثـ المختمفة ومف التدريس بمواقؼ اكتسابيا تـ
 تنمية عمؽ المعرفة لدييـ . 

ما وفرتو مراسى التعمـ االلكتروني مف مياـ وأنشطة تطبيقية عممية متنوعة ومرتبطة  –
بالمحتوى العممى المتضمف بمقرر تقييـ تربوى ساعد عمى اكتشاؼ الطالب لممشكالت 

وتفيميا بعمؽ التى قد تواجييـ فى حياتيـ المينية و خاصة المرتبطة بجدارات التقويـ 
مما كاف لو أثر واضح فى  التدريسية، المواقؼ أكبر وحميا و اتخاذ القرارات المناسبة في

 وطرح والمقارنة والتمييز والتقويـ والتحميؿ االستقصاء عمى القدرة الطالب المعمـ اكساب
 وتطبيؽ، أكثر وموضوعية بعمؽ المعمومات وتفسير، المتناقضة األفكار وفيـ األسئمة
وىو ما ساعد عمى تنمية التفكير االستراتيجى  جديدة مواقؼ في المكتسبة المعرفة

 والتفكير الممتد .  

 ايياب السيد (،2153وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة كؿ مف: عاصـ محمد )       
والتى أثبتت إمكانية تنمية مستويات عمؽ المعرفة لمطالب ( 2155، وليد يسرى )(2155)

 المستحدثات التكنولوجية فى دراسة المقررات الدراسية . مف خالؿ توظيؼ
 : الجاىِ الفـشض صخُ اختباس

 بيف إحصائياً  داؿ فرؽ يوجد:" " عمى أنو البحث فروض مف الثانى الفرض ينص    
 مؤشرات مالحظة لبطاقة والبعدي القبمي التطبيقيف في المعمميف الطالب درجات متوسطات
 ". البعدي التطبيؽ لصالح التقويمية الجدارات
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ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب قيمة )ت( لمتوسطيف مرتبطيف ومدى داللتيا 
في التطبيقيف القبمي والبعدي لبطاقة مالحظة  الطالب المعمميفلمفرؽ بيف متوسطي درجات 

 ( يوضح ذلؾ :25مؤشرات الجدارات التقويمية ، وجدوؿ )
 (21خذول )

نهفزق ثٍُ يتىسطٍ درخبد انطالة انًؼهًٍُ فٍ انتطجُمٍُ انمجهٍ وانجؼذٌ نجطبلخ  لًُخ "د" ويستىي دالنتهب 

 (125يالزظخ يؤشزاد اندذاراد انتمىًَُخ)ٌ = 

 انتطجُك األثؼبد

انًتىسط 

 انسسبثٍ

 و

يتىسط 

 انفزق

ثٍُ 

 انتطجُمٍُ

 ¯ف

 االَسزاف

 انًؼُبرٌ

 ع

 االَسزاف

انًؼُبرٌ 

 نهفزوق

 فع

درخبد 

 انسزَخ

 دذ

د 

 انًسسىثخ
 انذالنخ

 لًُخ
2

η 

 لًُخ

d 

زدى 

 انتأثُز

خذارح 

انتخطُط 

وثُبء 

أدواد 

 انتمىَى

 44.41 انمجهٍ

43..2 

6.356 

6.973 124 68.985 

 دانخ

ػُذ 

يستىٌ 

...1 

 كجُز .6.17 975..
 4.791 87.43 انجؼذٌ

 خذارح

تطجُك 

وتُفُذ 

ػًهُخ 

 انتمىَى

 28.46 انمجهٍ

47.58 

7.874 

8.261 124 64.388 

 دانخ

ػُذ 

يستىٌ 

...1 

 كجُز 5.759 971..

 3.967 3..76 انجؼذٌ

 خذارح

تسهُم 

وتفسُز 

َتبئح 

 انتمىَى

 26.82 انمجهٍ

5...2 

5.227 

6.292 124 88.89. 

 دانخ

ػُذ 

يستىٌ 

...1 

 كجُز 7.951 985..
 3.688 76.85 انجؼذٌ

انجطبلخ 

 كمك

 99.69 انمجهٍ

14..62 

1..978 

11.67. 124 134.724 

 دانخ

ػُذ 

يستىٌ 

...1 

 كجُز .5..12 993..
 6.836 31..24 انجؼذٌ

 لجدوؿ السابؽ ما يمي :يتضح مف ا

التطبيؽ البعدي عف متوسط درجات التطبيؽ الطالب المعمميف فى ارتفاع متوسط درجات  -
القبمي في بعد جدارة التخطيط وبناء أدوات التقويـ ببطاقة مالحظة مؤشرات الجدارات 

( بانحراؼ معياري 22.25التقويمية، حيث حصؿ الطالب في التطبيؽ القبمي عمى متوسط )
ري قدره ( بانحراؼ معيا43.22(، وفي التطبيؽ البعدي عمى متوسط )2.212قدره )

( ، كما بمغ متوسط الفرؽ بيف التطبيقيف القبمي والبعدي لبعد جدارة التخطيط 2.355)
( درجة، وقيمة 22.12وبناء أدوات التقويـ ببطاقة مالحظة مؤشرات الجدارات التقويمية )

في التطبيقيف القبمي  الطالب المعمميف)ت( المحسوبة لداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات 
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د جدارة التخطيط وبناء أدوات التقويـ ببطاقة مالحظة مؤشرات الجدارات والبعدي لبع
( ، وىذا يعني 1.15( وىي دالة إحصائيا عند مستوي )24.541التقويمية والتي بمغت )

وجود فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات الطالب في التطبيقيف القبمي والبعدي 
يـ ببطاقة مالحظة مؤشرات الجدارات التقويمية لصالح لبعد جدارة التخطيط وبناء أدوات التقو 
( " لبعد جدارة التخطيط وبناء أدوات التقويـ ببطاقة 2ηالتطبيؽ البعدي ، وقيمة مربع آيتا )

%( مف 53.1( وىذا يعني أف نسبة )1.531مالحظة مؤشرات الجدارات التقويمية " ىي )
ت التقويـ ببطاقة مالحظة مؤشرات التبايف الحادث في بعد جدارة التخطيط وبناء أدوا

الجدارات التقويمية )المتغير التابع( يرجع إلى توظيؼ مراسي التعمـ االلكتروني )المتغير 
( وىي تعبر عف 2.531بمغت ) (d)، كما أف قيمة  فى تدريس مقرر تقييـ تربوى المستقؿ(

 حجـ تأثير كبير لممتغير المستقؿ.
التطبيؽ البعدي عف متوسط درجات التطبيؽ ميف فى الطالب المعمارتفاع متوسط درجات  -

القبمي في بعد جدارة تطبيؽ وتنفيذ عممية التقويـ ببطاقة مالحظة مؤشرات الجدارات 
( بانحراؼ معياري 24.22التقويمية، حيث حصؿ الطالب في التطبيؽ القبمي عمى متوسط )

ؼ معياري قدره ( بانحرا32.12(، وفي التطبيؽ البعدي عمى متوسط )3.432قدره )
( ، كما بمغ متوسط الفرؽ بيف التطبيقيف القبمي والبعدي لبعد جدارة تطبيؽ وتنفيذ 2.523)

( درجة، وقيمة )ت( 23.14عممية التقويـ ببطاقة مالحظة مؤشرات الجدارات التقويمية )
في التطبيقيف القبمي الطالب المعمميف المحسوبة لداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات 

ي لبعد جدارة تطبيؽ وتنفيذ عممية التقويـ ببطاقة مالحظة مؤشرات الجدارات والبعد
( ، وىذا يعني 1.15( وىي دالة إحصائيا عند مستوي )22.244التقويمية والتي بمغت )

وجود فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات الطالب في التطبيقيف القبمي والبعدي 
تقويـ ببطاقة مالحظة مؤشرات الجدارات التقويمية لصالح لبعد جدارة تطبيؽ وتنفيذ عممية ال

( " لبعد جدارة تطبيؽ وتنفيذ عممية التقويـ ببطاقة 2ηالتطبيؽ البعدي ، وقيمة مربع آيتا )
%( مف 53.5( وىذا يعني أف نسبة )1.535مالحظة مؤشرات الجدارات التقويمية " ىي )

ية التقويـ ببطاقة مالحظة مؤشرات التبايف الحادث في بعد جدارة تطبيؽ وتنفيذ عمم
الجدارات التقويمية )المتغير التابع( يرجع إلى توظيؼ مراسي التعمـ االلكتروني )المتغير 
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( وىي تعبر عف 1.315بمغت ) (d)، كما أف قيمة  فى تدريس مقرر تقييـ تربوى المستقؿ(
 حجـ تأثير كبير لممتغير المستقؿ.

التطبيؽ البعدي عف متوسط درجات التطبيؽ فى  مميفالطالب المع ارتفاع متوسط درجات -
القبمي في بعد جدارة تحميؿ وتفسير نتائج التقويـ ببطاقة مالحظة مؤشرات الجدارات 

( بانحراؼ معياري 22.42التقويمية، حيث حصؿ الطالب في التطبيؽ القبمي عمى متوسط )
اؼ معياري قدره ( بانحر 32.41(، وفي التطبيؽ البعدي عمى متوسط )1.223قدره )

( ، كما بمغ متوسط الفرؽ بيف التطبيقيف القبمي والبعدي لبعد جدارة تحميؿ 2.244)
( درجة، وقيمة 11.12وتفسير نتائج التقويـ ببطاقة مالحظة مؤشرات الجدارات التقويمية )

في التطبيقيف القبمي الطالب المعمميف )ت( المحسوبة لداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات 
دي لبعد جدارة تحميؿ وتفسير نتائج التقويـ ببطاقة مالحظة مؤشرات الجدارات التقويمية والبع

(، وىذا يعني وجود فرؽ 1.15( وىي دالة إحصائيا عند مستوي )44.451والتي بمغت )
ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات الطالب في التطبيقيف القبمي والبعدي لبعد جدارة 

تقويـ ببطاقة مالحظة مؤشرات الجدارات التقويمية لصالح التطبيؽ تحميؿ وتفسير نتائج ال
( " لبعد جدارة تحميؿ وتفسير نتائج التقويـ ببطاقة مالحظة 2ηالبعدي ، وقيمة مربع آيتا )

%( مف التبايف 54.1( وىذا يعني أف نسبة )1.541مؤشرات الجدارات التقويمية " ىي )
ئج التقويـ ببطاقة مالحظة مؤشرات الجدارات الحادث في بعد جدارة تحميؿ وتفسير نتا

 التقويمية )المتغير التابع( يرجع إلى توظيؼ مراسي التعمـ االلكتروني )المتغير المستقؿ(
( وىي تعبر عف حجـ 3.515بمغت ) (d)، كما أف قيمة  فى تدريس مقرر تقييـ تربوى
 تأثير كبير لممتغير المستقؿ.

التطبيؽ البعدي عف متوسط درجات التطبيؽ في  فى مميفالطالب المع ارتفاع متوسط درجات -
بطاقة مالحظة مؤشرات الجدارات التقويمية ككؿ، حيث حصؿ الطالب في التطبيؽ القبمي 

( ، وفي التطبيؽ البعدي عمى 51.534( بانحراؼ معياري قدره )55.25عمى متوسط )
الفرؽ بيف  ( ، كما بمغ متوسط2.422( بانحراؼ معياري قدره )221.25متوسط )

( 521.22التطبيقيف القبمي والبعدي لبطاقة مالحظة مؤشرات الجدارات التقويمية ككؿ )
فى  الطالب المعمميفدرجة، وقيمة )ت( المحسوبة لداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات 

التطبيقيف القبمي والبعدي لبطاقة مالحظة مؤشرات الجدارات التقويمية ككؿ والتي بمغت 
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( ، وىذا يعني وجود فرؽ ذو داللة 1.15دالة إحصائيا عند مستوي ) ( وىي522.322)
إحصائية بيف متوسطي درجات الطالب في التطبيقيف القبمي والبعدي لبطاقة مالحظة 

( " لبطاقة 2ηمؤشرات الجدارات التقويمية ككؿ لصالح التطبيؽ البعدي ، وقيمة مربع آيتا )
%( 55.2( وىذا يعني أف نسبة )1.552ىي ) مالحظة مؤشرات الجدارات التقويمية ككؿ "

مف التبايف الحادث في بطاقة مالحظة مؤشرات الجدارات التقويمية ككؿ )المتغير التابع( 
فى تدريس مقرر تقييـ  يرجع إلى توظيؼ مراسي التعمـ االلكتروني )المتغير المستقؿ(

حجـ تأثير كبير لممتغير  ( وىي تعبر عف52.111بمغت ) (d)، كما أف قيمة  تربوى
 المستقؿ.

 بعد توظيؼنو قد حدث نمو واضح وداؿ في مؤشرات الجدارات التقويمية أ ويدؿ ذلؾ      
فى تدريس مقرر تقييـ تربوى لدى الطالب المعمميف بكمية االقتصاد  مراسي التعمـ االلكتروني

 .المنزلى 
ويعني ىذا قبوؿ الفرض الثاني مف فروض البحث ، كما أنو يجيب عف السؤاؿ الثالث 

ما أثر توظيؼ مراسي التعمـ االلكتروني في تدريس مقرر التقييـ التربوي : "  ينص عمىالذي 
 " وتعزى ىذه النتيجة إلى: في تنمية جدارات التقويـ لدي الطالب المعمـ  بكمية االقتصاد المنزلي

أدى استخداـ مراسى التعمـ االلكترونى فػى تػدريس مقػرر تقيػيـ تربػوى إلػى اتاحػة الفرصػة  -
عمػػى المحتػػوى العممػػى والمشػػاركة فػػى بنػػاء المعػػارؼ والمفػػاىيـ  لإلطػػالعلمطػالب المعممػػيف 

والػربط بػيف الجانػب النظػرى والجانػب التطبيقػى مػف خػالؿ  مف خالؿ البحث عبػر المراسػى.
وتطبيقيػػا بػػدروس االقتصػػاد  بػػالمقرر يب التقػػويـ التػػى تػػـ دراسػػتيانسػػب ألسػػالاالختيػػار األ 

المنزلػػى بالتربيػػة العمميػػة ممػػا كػػاف لػػو أثػػر واضػػح فػػى تنميػػة جػػدارات التقػػويـ لػػدى الطػػالب 
 المعمميف.

ساعدت مراسى التعمـ االلكترونى إلى صقؿ ميارات الطالب المعمميف وجػداراتيـ التدريسػية  -
ا لمػػا وفرتػػو مػػف أمثمػػة تطبيقيػػة وميػػاـ و أنشػػطة عمميػػة وخاصػػة فػػى مجػػاؿ التقػػويـ. نظػػرً 

وفيديوىات شارحة لكيفية اعداد و تطبيؽ أساليب التقويـ المختمفة  بػالمقرر ، كمػا أتاحػت 
كيفيػة إعػػداد جعػؿ الطػػالب أقػرب إلػى واقػػع مينػتيـ المسػتقبمية فيمػػا يخػتص بالفرصػة إلػى 

لتى تخدـ العممية التعميمية  ممػا أدى وتخطيط الدروس باستخداـ أساليب التقويـ الحديثة ا
 .يةالتقويم يـإلى تنمية جدارات
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أدى تفاعؿ الطالب المعمميف مع الوسػائط المتعػددة التػى وفرتيػا مراسػى الػتعمـ االلكترونػى  -
رفػع و التواصؿ المستمر مع الباحثتاف فيما يواجيونو مف مشكالت أثناء التربية العممية، و 

دروس االقتصػػاد المنزلػػي و نفيػػذ الخاصػػة بإعػػداد وتحضػػير ( (Wordالفيػػديوىات وممفػػات 
مف خػالؿ تػدريس مقػرر  استخداميا تـ التدريب عميالتى باستخداـ أساليب تقويـ متنوعة 

تقيػػيـ تربػػوى، ومشػػاركتيا مػػع الػػزمالء والتعميػػؽ عمييػػا وحفظيػػا وتقيميػػا وتقػػديـ التغذيػػة 
عمػى مػواطف الضػعؼ والقػوة فػى أداء التعرؼ . إلى و الزمالء  الراجعة مف جانب الباحثتاف

الطالب المعمميف، كما بينت فيديوىات الطالب المعمميف التى تـ رفعيا إلى مػدى اقتػراب أو 
مسػػتوى األداء الفعمػػى السػػتخداـ أسػػاليب التقػػويـ عػػف األداء الطػػالب المعممػػيف عػػف ابتعػػاد 

 العمميػة أثنػاء يسػتخدمونيا مف خػالؿ تحميػؿ وتفسػير نتػائج التقػويـ التػي المطموب تحقيقو
. والػػذى كػػاف لػػو عظػػيـ األثػػر فػػى تنميػػة الجػػدارات التقويميػػة األدائيػػة لمطػػالب التدريسػػية
 المعمميف.

،  (2152) زغموؿ عبد الحميد كؿ مف : برىامي دراسة نتائج مع النتيجة ىذه وتتفؽ        
 ، التى(2154) ارؾمب ىناء  العزيز، عبد ودراسة صفوت(، 2153) الشمبي ودراسة إلياـ

  المعمميف . لمطالب جدارات التقويـ تنمية فى واألساليب االلكترونية البرامج فعالية مدى أثبتت
 :الجالح الفـشض صخُ اختباس

عمػػػى أنػػػو: " يوجػػػد فػػػرؽ داؿ إحصػػػائيًا بػػػيف  البحػػػث فػػػروض مػػػف الثالػػػث الفػػػرض يػػػنص      
متوسػػػطات درجػػػات الطػػػالب المعممػػػيف فػػػي التطبيقػػػيف القبمػػػي والبعػػػدي لمقيػػػاس توكيػػػد الػػػذات 

 المينية لصالح التطبيؽ البعدي ". 
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب قيمة )ت( لمتوسطيف مرتبطيف ومدى داللتيا 

في التطبيقيف القبمي والبعدي لمقياس توكيد  يفالمعممطالب اللمفرؽ بيف متوسطي درجات 
 ( يوضح ذلؾ :22الذات المينية عمى طالب كمية االقتصاد المنزلي، وجدوؿ )
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 ( 22خذول )

 لًُخ "د" ويستىي دالنتهب نهفزق ثٍُ يتىسطٍ درخبد انطالة انًؼهًٍُ

 (125فٍ انتطجُمٍُ انمجهٍ وانجؼذٌ نًمُبص تىكُذ انذاد انًهُُخ )ٌ = 

 انتطجُك األثؼبد

انًتىسط 

 انسسبثٍ

 و

يتىسط 

 انفزق

ثٍُ 

 انتطجُمٍُ

 ¯ف

 االَسزاف

 انًؼُبرٌ

 ع

 االَسزاف

انًؼُبرٌ 

 نهفزوق

 فع

درخبد 

 انسزَخ

 دذ

د 

 انًسسىثخ
 انذالنخ

 لًُخ
2

η 

 لًُخ

d 

زدى 

 انتأثُز

انجؼذ 

 انًؼزفٍ

 ...36 انمجهٍ

33.1. 

3.996 

4.662 124 79.373 

 دانخ

ػُذ 

يستىٌ 

...1 

 كجُز  99..7 981..
 3.163 .69.1 انجؼذٌ

انجؼذ 

 نُفسٍا

 .43.9 انمجهٍ

26.99 

5.493 

6.855 124 44..23 

 دانخ

ػُذ 

يستىٌ 

...1 

 كجُز  3.938 .94..

 5.391 89..7 انجؼذٌ

داء ثؼذ األ

 انًهٍُ

 47.58 انمجهٍ

39.48 

4.53. 

1..447 124 42.252 

 دانخ

ػُذ 

يستىٌ 

...1 

 كجُز  3.779 935..

 139..1 6..87 انجؼذٌ

انجؼذ 

انشخصٍ 

 واالختًبػٍ

 73.38 انمجهٍ

28.37 

6.833 

9.146 124 34.677 

 دانخ

ػُذ 

يستىٌ 

...1 

 كجُز  3.1.2 9.7..

 4.774 1.1.74 انجؼذٌ

 انمًٍُ انجؼذ

 17.34 انمجهٍ

21.86 

11.236 

13.4.6 124 18.227 

 دانخ

ػُذ 

يستىٌ 

...1 

 كجُز  .1.63 728..

 2.584 .39.2 انجؼذٌ

انطًىذ  ثؼذ

 انًستمجهٍ

 8..18 انمجهٍ

2..82 

4.3.. 

6.625 124 35.128 

 دانخ

ػُذ 

يستىٌ 

...1 

 كجُز  3.142 9.9..

 3.225 .38.9 انجؼذٌ

 انًمُبص

 ككم

 236.28 انمجهٍ

17..61 

19.44. 

31.314 124 6..914 

 دانخ

ػُذ 

يستىٌ 

...1 

 كجُز  5.448 968..

 16.661 4.6.89 انجؼذٌ

 ما يمي : الجدوؿ السابؽ يتضح مف
التطبيؽ البعدي عف متوسط درجات التطبيؽ القبمي  المعمميف فى الطالب ارتفاع متوسط درجات -

في البعد المعرفي بمقياس توكيد الذات المينية، حيث حصؿ الطالب في التطبيؽ القبمي عمى 
متوسط ( ، وفي التطبيؽ البعدي عمى 2.552( بانحراؼ معياري قدره )22.11متوسط )
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( ، كما بمغ متوسط الفرؽ بيف التطبيقيف القبمي 2.522( بانحراؼ معياري قدره )25.51)
( درجة، وقيمة )ت( المحسوبة 22.51والبعدي لمبعد المعرفي بمقياس توكيد الذات المينية )

في التطبيقيف القبمي والبعدي لمبعد  المعمميف الطالبلداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات 
( وىي دالة إحصائيا عند مستوي 35.232مقياس توكيد الذات المينية والتي بمغت )المعرفي ب

( ، وىذا يعني وجود فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات الطالب في 1.15)
التطبيقيف القبمي والبعدي لمبعد المعرفي بمقياس توكيد الذات المينية لصالح التطبيؽ البعدي ، 

( وىذا 1.545( " لمبعد المعرفي بمقياس توكيد الذات المينية " ىي )2ηوقيمة مربع آيتا )
%( مف التبايف الحادث في البعد المعرفي بمقياس توكيد الذات المينية 54.5يعني أف نسبة )

فى تدريس )المتغير التابع( يرجع إلى توظيؼ مراسي التعمـ االلكتروني )المتغير المستقؿ( 
( وىي تعبر عف حجـ تأثير كبير لممتغير 3.155بمغت ) (d)مة ، كما أف قيمقرر تقييـ تربوى

 المستقؿ.
التطبيؽ البعدي عف متوسط درجات التطبيؽ القبمي  المعمميف فى الطالب ارتفاع متوسط درجات -

في البعد النفسي بمقياس توكيد الذات المينية، حيث حصؿ الطالب في التطبيؽ القبمي عمى 
( ، وفي التطبيؽ البعدي عمى متوسط 1.252قدره ) ( بانحراؼ معياري22.51متوسط )

( ، كما بمغ متوسط الفرؽ بيف التطبيقيف القبمي 1.255( بانحراؼ معياري قدره )31.45)
( درجة، وقيمة )ت( المحسوبة 22.55والبعدي لمبعد النفسي بمقياس توكيد الذات المينية )

تطبيقيف القبمي والبعدي لمبعد في ال المعمميف الطالبلداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات 
( وىي دالة إحصائيا عند مستوي 22.122النفسي بمقياس توكيد الذات المينية والتي بمغت )

( ، وىذا يعني وجود فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات الطالب في 1.15)
طبيؽ البعدي ، التطبيقيف القبمي والبعدي لمبعد النفسي بمقياس توكيد الذات المينية لصالح الت

( وىذا 1.521( " لمبعد النفسي بمقياس توكيد الذات المينية " ىي )2ηوقيمة مربع آيتا )
%( مف التبايف الحادث في البعد النفسي بمقياس توكيد الذات المينية 52.1يعني أف نسبة )

ريس فى تد )المتغير التابع( يرجع إلى توظيؼ مراسي التعمـ االلكتروني )المتغير المستقؿ(
( وىي تعبر عف حجـ تأثير كبير لممتغير 2.524بمغت ) (d)، كما أف قيمة  مقرر تقييـ تربوى

 المستقؿ.
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التطبيؽ القبمي  التطبيؽ البعدي عف متوسط درجاتفى  المعمميف الطالب ارتفاع متوسط درجات -
قبمي في بعد األداء الميني بمقياس توكيد الذات المينية، حيث حصؿ الطالب في التطبيؽ ال

( ، وفي التطبيؽ البعدي عمى متوسط 2.121( بانحراؼ معياري قدره )23.14عمى متوسط )
( ، كما بمغ متوسط الفرؽ بيف التطبيقيف القبمي 51.525( بانحراؼ معياري قدره )43.12)

( درجة، وقيمة )ت( 25.24والبعدي لبعد األداء الميني بمقياس توكيد الذات المينية )
في التطبيقيف القبمي والبعدي  المعمميف الطالبالفرؽ بيف متوسطي درجات المحسوبة لداللة 

( وىي دالة إحصائيا 22.212لبعد األداء الميني بمقياس توكيد الذات المينية والتي بمغت )
( ، وىذا يعني وجود فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات الطالب 1.15عند مستوي )

لبعد األداء الميني بمقياس توكيد الذات المينية لصالح التطبيؽ  في التطبيقيف القبمي والبعدي
لبعد األداء الميني بمقياس توكيد الذات المينية" ىي  ( "2ηالبعدي ، وقيمة مربع آيتا )

%( مف التبايف الحادث في بعد األداء الميني بمقياس 52.1( وىذا يعني أف نسبة )1.521)
بع( يرجع إلى توظيؼ مراسي التعمـ االلكتروني )المتغير توكيد الذات المينية )المتغير التا

( وىي تعبر عف 2.335بمغت ) (d)، كما أف قيمة  فى تدريس مقرر تقييـ تربوى المستقؿ(
 حجـ تأثير كبير لممتغير المستقؿ.

التطبيؽ البعدي عف متوسط درجات التطبيؽ القبمي فى  المعمميف الطالب ارتفاع متوسط درجات -
في البعد الشخصي واالجتماعي بمقياس توكيد الذات المينية، حيث حصؿ الطالب في التطبيؽ 

( ، وفي التطبيؽ البعدي عمى 2.422( بانحراؼ معياري قدره )32.24القبمي عمى متوسط )
متوسط الفرؽ بيف التطبيقيف  ( ، كما بمغ2.332( بانحراؼ معياري قدره )515.32متوسط )

( درجة، 24.23القبمي والبعدي لمبعد الشخصي واالجتماعي بمقياس توكيد الذات المينية )
في التطبيقيف  المعمميف الطالبوقيمة )ت( المحسوبة لداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات 

بمغت  القبمي والبعدي لمبعد الشخصي واالجتماعي بمقياس توكيد الذات المينية والتي
( ، وىذا يعني وجود فرؽ ذو داللة 1.15( وىي دالة إحصائيا عند مستوي )22.233)

إحصائية بيف متوسطي درجات الطالب في التطبيقيف القبمي والبعدي لمبعد الشخصي 
( " 2ηواالجتماعي بمقياس توكيد الذات المينية لصالح التطبيؽ البعدي ، وقيمة مربع آيتا )

( وىذا يعني أف نسبة 1.513اعي بمقياس توكيد الذات المينية" ىي )لمبعد الشخصي واالجتم
%( مف التبايف الحادث في البعد الشخصي واالجتماعي بمقياس توكيد الذات المينية 51.3)
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فى تدريس  )المتغير التابع( يرجع إلى توظيؼ مراسي التعمـ االلكتروني )المتغير المستقؿ(
( وىي تعبر عف حجـ تأثير كبير لممتغير 2.512بمغت ) (d)، كما أف قيمة  مقرر تقييـ تربوى

 المستقؿ.

التطبيؽ البعدي عف متوسط درجات التطبيؽ القبمي  المعمميف فى الطالب ارتفاع متوسط درجات -
في البعد القيمي بمقياس توكيد الذات المينية، حيث حصؿ الطالب في التطبيؽ القبمي عمى 

( ، وفي التطبيؽ البعدي عمى متوسط 55.222ه )( بانحراؼ معياري قدر 53.22متوسط )
( ، كما بمغ متوسط الفرؽ بيف التطبيقيف القبمي 2.142( بانحراؼ معياري قدره )25.21)

( درجة، وقيمة )ت( المحسوبة 25.42والبعدي لمبعد القيمي بمقياس توكيد الذات المينية )
يقيف القبمي والبعدي لمبعد القيمي في التطب المعمميف الطالبلداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات 

( 1.15( وىي دالة إحصائيا عند مستوي )54.223بمقياس توكيد الذات المينية والتي بمغت )
، وىذا يعني وجود فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات الطالب في التطبيقيف القبمي 

ؽ البعدي ، وقيمة مربع آيتا والبعدي لمبعد القيمي بمقياس توكيد الذات المينية لصالح التطبي
(2η( لمبعد القيمي بمقياس توكيد الذات المينية" ىي " )وىذا يعني أف نسبة 1.324 )
%( مف التبايف الحادث في البعد القيمي بمقياس توكيد الذات المينية )المتغير التابع( 32.4)

،  مقرر تقييـ تربوىفى تدريس  يرجع إلى توظيؼ مراسي التعمـ االلكتروني )المتغير المستقؿ(
 ( وىي تعبر عف حجـ تأثير كبير لممتغير المستقؿ.5.221بمغت ) (d)كما أف قيمة 

التطبيؽ البعدي عف متوسط درجات التطبيؽ القبمي  المعمميف فى الطالب ارتفاع متوسط درجات -
في بعد الطموح المستقبمي بمقياس توكيد الذات المينية، حيث حصؿ الطالب في التطبيؽ 

( ، وفي التطبيؽ البعدي عمى 2.211( بانحراؼ معياري قدره )54.14القبمي عمى متوسط )
وسط الفرؽ بيف التطبيقيف ( ، كما بمغ مت2.221( بانحراؼ معياري قدره )24.51متوسط )

( درجة، وقيمة 21.42القبمي والبعدي لبعد الطموح المستقبمي بمقياس توكيد الذات المينية )
في التطبيقيف القبمي  المعمميف الطالب)ت( المحسوبة لداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات 

( وىي 21.524والبعدي لبعد الطموح المستقبمي بمقياس توكيد الذات المينية والتي بمغت )
( ، وىذا يعني وجود فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي 1.15دالة إحصائيا عند مستوي )

درجات الطالب في التطبيقيف القبمي والبعدي لبعد الطموح المستقبمي بمقياس توكيد الذات 
( " لبعد الطموح المستقبمي بمقياس 2ηالمينية لصالح التطبيؽ البعدي ، وقيمة مربع آيتا )
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%( مف التبايف الحادث في 51.5( وىذا يعني أف نسبة )1.515توكيد الذات المينية" ىي )
بعد الطموح المستقبمي بمقياس توكيد الذات المينية )المتغير التابع( يرجع إلى توظيؼ مراسي 

بمغت  (d)، كما أف قيمة  فى تدريس مقرر تقييـ تربوى التعمـ االلكتروني )المتغير المستقؿ(
 ( وىي تعبر عف حجـ تأثير كبير لممتغير المستقؿ.2.522)

التطبيؽ البعدي عف متوسط درجات التطبيؽ القبمي  المعمميف فى الطالب ارتفاع متوسط درجات -
لطالب المجموعة التجريبية في مقياس توكيد الذات المينية ككؿ، حيث حصؿ الطالب في 

( ، وفي التطبيؽ 55.221دره )( بانحراؼ معياري ق222.24التطبيؽ القبمي عمى متوسط )
( ، كما بمغ متوسط الفرؽ 52.225( بانحراؼ معياري قدره )212.45البعدي عمى متوسط )

( درجة، وقيمة 531.25بيف التطبيقيف القبمي والبعدي لمقياس توكيد الذات المينية ككؿ )
لتطبيقيف )ت( المحسوبة لداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية في ا

( وىي دالة إحصائيا 21.552القبمي والبعدي لمقياس توكيد الذات المينية ككؿ والتي بمغت )
( ، وىذا يعني وجود فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات الطالب 1.15عند مستوي )

في التطبيقيف القبمي والبعدي لمقياس توكيد الذات المينية ككؿ لصالح التطبيؽ البعدي ، 
( وىذا يعني أف نسبة 1.524( "لمقياس توكيد الذات المينية ككؿ" ىي )2ηمة مربع آيتا )وقي
%( مف التبايف الحادث في مقياس توكيد الذات المينية ككؿ )المتغير التابع( يرجع إلى 52.4)

( وىي 1.224بمغت ) (d)توظيؼ مراسي التعمـ االلكتروني )المتغير المستقؿ( ، كما أف قيمة 
 حجـ تأثير كبير لممتغير المستقؿ.تعبر عف 

 توظيؼ بعدنو قد حدث نمو واضح وداؿ في أبعاد مقياس توكيد الذات المينية أ ويدؿ ذلؾ        
 االقتصاد بكمية المعمميف الطالب لدى تربوى تقييـ مقرر تدريس فى االلكتروني التعمـ مراسي
           المنزلى

عف السؤاؿ الرابع  تمت االجابةويعني ىذا قبوؿ الفرض الثالث مف فروض البحث ، كما        
ما أثر توظيؼ مراسي التعمـ االلكتروني في تدريس مقرر : "  الذى ينص عمى الذي ورد في البحث

 التقييـ التربوي في تنمية توكيد الذات المينية لدي الطالب المعمـ  بكمية االقتصاد المنزلي؟ 
 وترجع الباحثتاف ىذه النتيجة الي :
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ساعد توظيؼ مراسي التعمـ االلكترونية في السياؽ التعميمي عمي تنمية الجانب المعرفي  -
واالدائي لدي الطالب حيث جعمت عممية التعميـ والتعمـ أكثر متعو واثارة ، وفرت المشاركة في 

لتعامؿ مع عدد كبير مف المتعمميف التطبيقات المستخدمة وتقديـ التغذية الراجعة الفورية ، وا
في أماكف مختمفة ، فرصة لتبادؿ المعمومات وزيادة ثقة المتعمـ بنفسو واعتزازه بما تـ تعممة ،  

(  ودراسة ) حميمة النتشر ، 2152وىذا ما أكدتو بعض الدراسات مثؿ دراسة )حناف عمار 
لمعرفي والشخصي واالدائي (  اف مراسي التعمـ ساىمت وبشكؿ فعاؿ في رفع الجانب ا2155

 الميني لدي الطالب المعمميف.
ما وفرتو مراسي التعمـ مف مناقشات الجماعية اثناء استخداـ منتديات المناقشة أو مف خالؿ  -

اتاح الفرصة بيف المتعمميف لمتواصؿ والمشاركة مما كاف لو  Wats Appتطبيؽ الوتس آب 
لروح المعنوية لدي الطالب . وتتفؽ ىذه النتيجة االثر الكبير في تحفيز واثبات الذات ورفع ا

( التي توصمت الي 2151( ودراسة ) سعد اماـ ، 2153مع نتائج دراسة )احالـ ابراىيـ ، 
المناقشات الجماعية مف خالؿ بيئات التعمـ االلكترونية لو دور كبير في زيادة ثقة المتعمـ 

 .بذاتو ويظير ذلؾ اثناء ممارستو العممية التدريسية
ساىمت االنشطة والتكميفات المستمرة المرتبطة بكؿ محاضرة والتي اعتمدت عمي طرح عدد مف  -

المشكالت التدريسية التقويمية الي اكتساب الطالب المثابرة والدافعية عمي استكماؿ جميع 
االنشطة وتقديـ المزيد مف التفسيرات والمالحظات البنائة ، وتبادؿ المعمومات والخبرات بيف 

ثراء التفاعؿ بيف الطالب والمحتوي التعميمي مما ادي الط الب وتقبؿ الرآي والرآي اآلخر ، وا 
الي اكتساب الطالب الثقة بالنفس وتمكنيـ مف الخبرات المعرفية التي ارتبطت بميارات التقويـ 

 التدريسي ..
 :الشابع الفـشض صخُ اختباس 

أنو : "يوجد عالقة ارتباطية بيف نمو مستويات عمؽ الفرض الرابع مف فروض البحث ينص 
 المعرفة وجدارات التقويـ وتوكيد الذات المينية " . 

 Pearsonولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب قيمة معامؿ ارتباط بيرسوف 
في التطبيؽ البعدي عمى اختبار مستويات عمؽ المعرفة ،  الطالب المعمميفبيف درجات 

قة مالحظة وجدارات التقويـ، وكذلؾ درجاتيـ عمى مقياس توكيد الذات ودرجاتيـ عمى بطا
 ( يوضح ذلؾ :22المينية ، وجدوؿ )
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 ( 23خذول )

دراسخ انؼاللخ االرتجبطُخ ثٍُ درخبد انطالة انًؼهًٍُ فٍ اختجبر يستىَبد ػًك انًؼزفخ ودرخبتهى ػهً  

 ثطبلخ يالزظخ وخذاراد انتمىَى ودرخبتهى ػهً يمُبص تىكُذ انذاد انًهُُخ

لًُخ يؼبيم  أطزاف انؼاللخ انؼذد

 االرتجبط )ر(

يستىي 

 انذالنخ

يذي لىح 

 انؼاللخ

 اتدبِ انؼاللخ

 يستىَبد ػًك انًؼزفخ  125

 × 

 خذاراد انتمىَى 

طزدَخ  انؼاللخ لىَخ  1... 978..

 يىخجخ

 يستىَبد ػًك انًؼزفخ  125

 × 

 تىكُذ انذاد انًهُُخ

طزدَخ  انؼاللخ لىَخ  1... 911..

 يىخجخ

 خذاراد انتمىَى  125

 × 

 تىكُذ انذاد انًهُُخ

طزدَخ  انؼاللخ لىَخ  1... 868..

 يىخجخ

 ما يمي:السابؽ يتضح مف الجدوؿ 
وجود عالقة ارتباطية )طردية موجبة( بيف درجات الطالب في اختبار مستويات عمؽ  -5

المعرفة ودرجاتيـ في بطاقة مالحظة جدارات التقويـ؛ حيث بمغت قيمة معامؿ ارتباط 
أف متغير عمؽ المعرفة ، . مما يدؿ  (1.15( وىي دالة عند مستوى )1.534بيرسوف )

 غير جدارات التقويـ مرتبطيف ارتباط طردي قوي فيتزايدا االثنيف معا ويتناقصا معا.ومت
 ( يوضح ذلؾ 1والشكؿ )

 
( انؼاللخ االرتجبطُخ ثٍُ درخبد انطالة انًؼهًٍُ فٍ اختجبر يستىَبد ػًك انًؼزفخ ودرخبتهى فٍ 5شكم )

 ثطبلخ يالزظخ خذاراد انتمىٌ

وجود عالقة ارتباطية )طردية موجبة( بيف درجات الطالب في اختبار مستويات عمؽ  -2
المعرفة ودرجاتيـ في مقياس توكيد الذات المينية ؛ حيث بمغت قيمة معامؿ ارتباط 

أف متغير عمؽ المعرفة ، حيث  ( .1.15( وىي دالة عند مستوى )1.555بيرسوف )
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باط طردي قوي فيتزايدا االثنيف معا ويتناقصا ومتغير توكيد الذات المينية مرتبطيف ارت
 ( يوضح ذلؾ :2الشكؿ البياني التالي )و  معا.

 
(انؼاللخ االرتجبطُخ ثٍُ درخبد طالة انًدًىػخ انتدزَجُخ فٍ اختجبر يستىَبد ػًك انًؼزفخ 6شكم )

 ودرخبتهى فٍ يمُبص تىكُذ انذاد انًهُُخ

وجود عالقة ارتباطية )طردية موجبة( بيف درجات الطالب في بطاقة مالحظة جدارات  -2
التقويـ ودرجاتيـ في مقياس توكيد الذات المينية ؛ حيث بمغت قيمة معامؿ ارتباط 

أف متغير جدارات التقويـ ويدؿ ذلؾ  ( .1.15( وىي دالة عند مستوى )1.424بيرسوف )
تبطيف ارتباط طردي قوي فيتزايدا االثنيف معا ويتناقصا ، ومتغير توكيد الذات المينية مر 

 : ذلؾ يوضح  (3الشكؿ البياني التالي )و  معا .

 
فٍ ثطبلخ يالزظخ خذاراد انتمىَى ودرخبتهى فٍ  انطالة انًؼهًٍُ(انؼاللخ االرتجبطُخ ثٍُ درخبد 7شكم )

 يمُبص تىكُذ انذاد انًهُُخ
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ىذا إلى وجود عالقة طردية قوية بيف مستويات عمؽ المعرفة وجدارات التقويـ  يدؿو        
 . )عينة البحث( الطالب المعمميفوتوكيد الذات المينية لدي 

عف السؤاؿ  تمت االجابةويعني ىذا قبوؿ الفرض الرابع مف فروض البحث ، كما أنو       
 المعرفة عمؽ مستويات بيف قةالعال والذى ينص عمى:" ماالخامس الذي ورد في البحث 

  المنزلي؟ االقتصاد بكمية المعمـ الطالب لدي المينية الذات وتوكيد التقويـ وجدرات
 وترجع الباحثتاف ىذه النتيجة الي :

  اتاح توظيؼ مراسي التعمـ االلكترونية الي زيادة فرص التواصؿ االجتماعي وتبادؿ اآلراء
والتعميقات والخبرات ، ومساعدة الطالب بعضيـ البعض في توضيح العديد مف العناصر 
وحؿ بعض المشكالت التي واجيتيـ اثناء تنفيذ االنشطة والتكميفات ، مما كاف ليـ الدعـ 

الجيد ؿ فيـ الموضوعات والتعمؽ فييا ، مف خالؿ مشاىدة اعماؿ في بذؿ المزيد مف 
اقرانيـ عبر مراسي التعمـ ، مما زادت ثقة المتعمـ بذاتو نتيجة لفيمو العميؽ لممحتوي 

 (.Chapman, 2014التعميمي وىذا ما أكدتو دراسة ) 
  توفير فرص كما تتسـ بيئة التعمـ االلكترونية القائمة عمي مراسي التعمـ بالمرونة مع

التعمـ في أي وقت وأي مكاف ، وامكانية الرجوع الي المحتوي التعميمي عدة مرات ، مما 
ساعد الطالب عمي زيادة فيـ المعمومات المقدمة والتعمؽ فييا ، وعدـ الشعور بالحرج 

 عند طمب المساعدة .
 والحرص  عندما تزداد ثقة الفرد عمي إدارة الموقؼ وتحمؿ االعباء ومواجية التحديات

وتفسير عمي تحقيؽ االىداؼ المنشود ، تزداد دافعيتو نحو فيـ المعمومات وتحميميا 
كما تتولد لدية طموح في النجاح  التدريسية العممية أثناء يستخدمونو نتائج التقويـ التي

 ( .2155في العمؿ وتطويره.وىذا ما أكدتو دراسة )عثماف محمد ، 
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 :البخح تىصًات

 : أىميا التوصيات مف عدد وضع تـ نتائج مف البحث إليو توصؿ ما إلى استنادا     
 المعمميف لمطالب التخصصية المقررات تدريس فى االلكتروني التعمـ توظيؼ فى التوسع -

 لتعظيـ بتنمية جداراتيـ التدريسية. المتعمقة المقررات وبخاصة، التخصصات كافة فى
 .وثقتيـ المينية قدارتيـ تطوير فى التعمـ وقت مف االستفادة

التربوي لممعمميف قبؿ وأثناء  التقويـ مجاؿ التدريبية وورش العمؿ في بالدورات االىتماـ -
المختمفة مما ينعكس عمى جودة  التقويـ أساليب وبناء اعداد الخدمة الكتسابيـ ميارات

 .العممية التعميمية 
واالعتماد عمي نظـ التعميـ تطوير أنظمة التدريب الخاصة بأعضاء ىيئة التدريس  -

اإلكتروني عف بعد ، لتحقيؽ اىداؼ التنمية المينية المستدامة وتحقيؽ اىدا العممية 
 التعميمية بالتعمـ في أي وقت ومف أي مكاف .

 الطالب المعمميف فييا ينخرط تفاعمية أنشطة والتعمـ التعميـ عمميتى تتضمف أف ضرورة -
مستويات  تنمية بيدؼ التعميمية المحتويات نقؿ فى ئمياووسا الحديثة التقنيات مع عممًيا

 . عمؽ المعرفة ويرفع مف كفاءة جداراتيـ التقويمية
عادة، الدراسية المقررات نشر فى صورىا بمختمؼ التعميـ تكنولوجيا توظيؼ -  تنظيـ وا 

، المعرفة عمى والحصوؿ والتكنولوجية المعموماتية عصر وطبيعة يتمشى بما، محتواىا
تاحة، الطالب بيف واالتصاؿ  التعميمية العممية لتسييؿ وذلؾ، ليـ الذاتى التعمـ فرصة وا 
 اثرائًيا. وليس تعميمًيا مكمالً  باعتبارىا

توجيو اىتماـ الباحثيف وأعضاء ىيئة التدريس ومخططي المناىج إلى تقويـ النواتج  -
 .مستويات بموـالتعميمية باستخداـ مستويات عمؽ المعرفة بدال مف استخداـ 

توفير دورات تدريبيو لممعمـ الذي في الخدمة لتنمية توكيد الذات المينية لدييـ مما يؤثر  -
 عمي مياراتيـ التدريسية اثناء العممية التعميمية .

االىتماـ بأساليب وطرائؽ تنمية مستويات عمؽ المعرفة لدى الطالب بالمراحؿ التعميمية  -
 . المختمفة
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 بلًُ للبخح املكرتحات املظتك

فاعمية توظيؼ الكائنات الرقمية في تدريس مقرر التقييـ التربوي لتنمية جدارات الذات  -5
 المينية واالبداع التكنولوجي  لدي طالب الجامعو .

برنامج تدريبي قائـ عمي تحميؿ االحتياجات المينية واالكاديمية لتنمية الرضا الميني  -2
 االقتصاد المنزلي .وميارات التدريس االبداعي لدي معممي 

توظيؼ مراسي التعمـ في تدريس مقرر طرؽ التدريس لتنمية االنداماج النفسي  -2
 والمعرفي واالكاديمي لدي معممي االقتصاد المنزلي .

تنمية مستويات عمؽ المعرفة لدي طالب المرحمة الثانوية وقياس أثرىا عمي الذكاء  -2
 التنافسي االستراتيجي .
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 املشاجع

 العشبًُ املشاجع:  أوال

 ( 2222ابراىيم الفقي " : )دار المنار لمنشر والتوزيع ، دمشق ، سورية. قوة التحكـ بالذات " 
  تصميم بيئة تعمم إلكترونية قائمة عمى مراسي التعمم( :" 2207) احالم دسوقي ابراىيم 

Anchored Learning))  ) اإللكترونيوأثرىا في تنمية ميارات استخدام نظام إدارة التعمم 
(Desire2Learn) مجمة دراسات عضوات ىيئة التدريس بكمية التربية "  والكفاءة الذاتية لدى

 .94-23( ، اكتوبر ، ص ص 92، رابطة التربويين العرب ، ع ) عربية في التربية وعمـ النفس
 ( 2228أحمد أبو أسعد عبد الطيف ، لمياء اليواري ": )مان ، دار " ، ع التوجيو التربوي والميني

 الشروق لمنشر والتوزيع .
 التعميم معممة لدى والتقويم القياس كفايات( " 2208) الجاسر اهلل عبد ىند، المسعودى سميم أحمد 

 و التربوية لمدراسات الدولية المجمة"  المتغيرات بعض ضوء في العالمية المعايير وفق بتبوك العام
 . 225-096، ص ص( 2) ع( ، 4) مج،  النفسية

 ل لمنشر والتوزيع م، دار األالقياس والتقويـ في العممية التدرسية :(2202حمد سميمان عودة )أ
 اربد.

 الكويت ) ول مؤتمر التدريب األ" التدريب االحترافي: جدارات ومسار" (: 2206جردات ) ةسامأ
طيط،  متخلم، المعيد العربي 26/02/2206-25المنعقد في الفترة  (، عاصمة التدريب االحترافي

  . 02- 0 ص ص، الكويت

 (  فاعمية برنامج تدريسي قائم عمى استراتيجية الصفوف المقموبة في تنمية 2207إليام الشمبي " )
كفايات التقويم وعادات العقل لدى الطالبة/ المعممة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية " 

  008 -99(، ص ص 0) ع، (03)، مج المجمة األردنية في العموـ التربوية
 درجو توفر كفايات التقويم لدي  (2208نور حسن محمد، عفيفة حسين الداود، سموي باقر جوىر )أ"

" الكويت في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية ةمعممات رياض األطفال لمادة الرياضيات في دول
 . 222 – 523، ص ص  ، مارس(9) ع، البحث العممي في التربية ةمجم ،

 ( :" أثر اختالف نمطي 2207س أحمد جودة ، ماىر اسماعيل صبري ، حنان محمد عمار ) اينا
غير المتزامنة( المدعومة بمراسي التعمم االلكترونية عمي تنمية  –الفصول االفتراضية ) المتزامنة 

مجمة بحوث عربية في مجاالت التربية ميارات البرمجة لدي طالب الصف األول الثانوي " 
 .62 -03(، أكتوبر ، ص ص  8، ع)  النوعية
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 القازي المنطق عمى قائمة الرياضيات في مقترحة وحدة( "  2209)  شحاتة السيد إيياب Logic 
Fuzzy  الجامعية المرحمة طالب لدى القرار اتخاذ وميارات المعرفة عمق مستويات لتنمية  ،
 . 49-6أكتوبر،ص ص  ،(00) ع ،(22) مج،  الرياضيات تربويات مجمة

 التجارية العموم " فاعمية مقرر الكترونى عبر الويب فى تعميم( 2204) زغمول عبدالحميد برىامي 
 التعميم شعبة طالب الشامل والدافعية لمتعمم لدي التقويم وجدارات المعارف لتنمية االلكتروني

 .38 -0(، ص ص 27، ع ) مجمة المعرفة االنسانيةالتربية بدمنيور ،  بكمية التجاري
 ( الصحة النفسية والعالج النفسي " القاىرة ، عالم الكتب 0978حامد عبد السالم زىران " : ) 
 السيناريو عمى القائم التعمم أنموذج لتوظيف مقترح برنامج(. ۸۱۰۲) الفيل محمد حممي (SBL )

 كمية طالب لدى العقمي التجول وخفض المعرفة عمق مستويات تنمية في وتأثيره التدريس في
-2( ، 2) ع(، 33)مج ، المنوفية جامعة ،التربية كمية مجمة اإلسكندرية، جامعة النوعية التربية

66 . 
 التدريب نحو واالتجاه التدريسية الجدارات لتنمية تدريبى برنامج(  2208)  محمود أحمد حمدى 

 احتياجاتيم ضوء فى األساسى التعميم بمرحمة االجتماعية الدراسات معممى لدى الخدمة أثناء
يوليو، ص ص ،  (00) ع،  النوعية التربية مجاالت فى عربية بحوث مجمة"  المينية/  التدريبية

40- 73 .  
 ( نموذج مقترح لتصميم وتفعيل الفصول االفتراضية بمدارس التعميم 2202حنان محمد عمار ": )

 االساسي في ضوء معايير الجودة" رسالة دكتوراه ، كمية التربية النوعية ، جامعة بنيا. 

  مدخؿ  -ادارة الجدارات والمواىب(، 2208دنيا فاضل جياد ) و  حمد عمي صالحوأ الطائيحميد
  دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع. ،الشمولي

 ( فاعمية الوحدات التعميمية المصغرة وأثرىا عمى كفايات التقويم لدى معممى 2206خنيش يوسف " )
المرحمة االبتدائية " رسالة دكتوراه غير منشورة ، كمية العموم االنسانية واالجتماعية ، جامعة محمد 

 لمين الدباغين ، الجزائر .

 ةمجمة وحد" ، لكفايات تقويم العممية التعميمية لدي المعمم ةالعوامل المعرقم ("2207ف )خنيش يوس 
 . 26- 3ص ص ، (0)، ع(8) مجالبحث في تنمية وادارة الموارد البشرية، 

 العمـو مجمة"  المعمم لدي التقويم كفايات لتطوير مقترحة استراتيجيات( " 2222) يوسف خنيش 
 424 -403 ص ص، (، يونيو04ع ) برلين، -ألمانيا العربي الديمقراطي المركز – االجتماعية

 ( 2207رافدة الحريرى " )األردن ،  دار المناىج لمنشر والتوزيع . التقويـ التربوى ، " 
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 ( حجم التأثير " الوجو المكمل لمداللة اإلحصائية ، 0997رشدي فام" : ) المجمة المصرية
 ( ، يونيو .06(، ع )7، مج ) لمدراسات النفسية

 ( توظيف مراسي التعمم بالبيئات االلكترونية التفاعمية من 2204رييام محمد أحمد الغول ": )
 (.03، جامعة المنصورة ، ع ) مجمة التعميـ االلكترونيةمنظور جديد في ضوء تطبيقات جوجل " 

  ( تصميم بيئة تعمم قائمة عمي المناقش2205سعد محمد أمام ": ) ات االلكترونية لتنمية ميارات
، مج)  مجمة دراسات تربوية واجتماعيةالبحث التعاوني لدي طالب الدبموم الميني بكمية التربية ، 

 .466-420(، ص ص 0( ، ع )20
 ( مدي فعالية برنامج التدريب التوكيدي في تنمية مستوي توكيد الذات 2202سعيدة لونيس " : )

( 7ين " مركز البصيرة لمبحوث واالستشارات والخدمات التعميمية ، ع)لدي عينة من الطمبة الجامعي
 .92-73، ديسمبر ، ص ص 

 دار الشروق: عمان ،األداء – التدريب -المفيـو: التدريسية الكفايات( " 2223)  سييمة الفتالوي 
 األردن . والتوزيع، لمنشر

 ( مقياس توكيد الذات لدي طالب المرحمة 2209سيد أحمد الغامدي ، فتحي ميدي نصر ":)
، ص ص  2209( ، يناير ، 53، جامعة المنصورة ، ع ) مجمة بحوث التربية النوعيةالثانوية " 

0-9. 
 المعرفة عمق لتنمية فيوجرتسكي نظرية ضوء في مقترحة استراتيجية(. ۸۱۰۲) حسن محمد شيماء 

 مج ،الرياضيات تربويات مجمة اإلعدادية، المرحمة تالميذ لدى الرياضيات تعمم ومسؤولية الرياضية
 . 077 - 026(، ص ص 02) ع،  (20)

 ( 2208صفوت حسن عبد العزيز، ىناء خادم مبارك)عمي  ةبيئة تدريب الكترونية قائم ثر" أ
مجمة جيؿ االحتياجات المينية في تنمية الكفايات التدريسية لدي معممي العموم في دولة الكويت " 

 . 25- 9ص ص ، مايو ،(42) ع،  العموـ االنسانية و اإلجتماعية

 ( 2229صالح زىران الخولي ": ) مراكز المعمومات ودورىا في صنع ودعـ القرار التربوي في
 .92العمم واإليمان ، القاىرة ، مصر ، ص  " داراإلدارة التعميمة 

 تنمية في الرقمية التعميم وحدات باستخدام العموم تدريس أثر(. ۸۱۰۲. )ابراىيم محمد عاصم 
 المتوسط، الثاني الصف طالب لدى العموم تعمم عمى بالقدرة والثقة العممية المعرفة عمق مستويات
  045 -99، ص ص (025) ع ،(32مج )، الكويت ، جامعةالتربوية المجمة
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 كفايات لتنمية مقترح تدريبي برنامج (2223محمد) سعد محمد زيد، أبو المنعم عبد الباقي عبد 
( ، 4الكويت ، مج ) جامعة. والنفسية التربوية العمـو مجمة التجاري"، التعميم معممي لدى التقويم

 . 224 - 063(، ص ص 3ع)
 فى ألقيت محاضرة. " مقترح : نموذج 2232 قائد "جدارات ( : 2207) عبد الرحمن الشتوى 

 . السعودية ، لمجودة السعودية الجمعية ، لمجودة العالمى اليوم فعاليات
 األحياء كتب في المعرفي العمق مستويات توفر "مدى( : 2222) شاىين يوسف الرحمن عبد 

 العممية المجمة"  تحميمية دراسة"  السعودية العربية المممكة في المقررات نظام الثانوية لممرحمة
 456 - 408 ص ص، يناير ( ،0ع ) ( ،36) ، مج أسيوط جامعة -التربية بكمية

 ( الذات المينية وعالقتيا بالرضا الوظيفي لدي المرشدي النفسسين 2209عثمان محمد الزبير ": )
، جامعة النيمين ، كمية الدراسات العميا  مجمة الدراسات العميافي المدارس الثانوية بوالية الخرطوم " 

 . 042 -006(، ص ص  52(، ع )03، مج )
 ( فاعمية برنامج قائم عمي التدريب المصغر والتعمم المستند 2208عصام محمد عبد القادر سيد ": )

عمي الدماغ في تنمية ميارات التفكير العممي وميارات تدريسية وتوكيد الذات المينية لدي معممي 
( ، ابريل ، ص ص 4(، ع )34، جامعة اسيوط ، مج )مجمة كمية التربية موم قبل الخدمة " الع
0- 57. 

  نحو تصحيح الخطأ الشائع في التمييز بينيما.  ة(: الجدارة و الكفاء2206بو عبدالعزيز )أعالء  :
  _naba_aWWW.Ala_abu :متاح عمي الرابط التالي 

 معممي ممارسة مدى( " 2206) الشقيفي أحمد بن موسى الكساب، محمد الكريم عبد عمي 
 دراسات مجمة"  المكرمة مكة مدينة مدارس في المستمر التقويم لكفايات االجتماعية الدراسات

 . 465 -447، ص ص (43) مج،  التربوية العمـو
 ( استراتيجية الصف المقموب وتنمية الميارات التدريسية وتوكيد 2207عمي محمد سميمان " : )

، جامعة االزىر ،  مجمة كمية التربيةالذات المينية لدي الطالب المعممين : دراسة تجريبية " 
 .74 -03( ، ديسمبر ، ص ص 2(، ج )076ع)

 التدريسية الجدارات لتطوير كمدخل قميةالر  الثقافة( "  2204) اسماعيل احمد اسماعيل قاسمة 
 ماجستير رسالة" ،  االتصالية النظرية ضوء فى التجارية العموم معممى لدى التدريس فى واالنخراط

 . طنطا جامعة،  التربية كمية،  منشورة غير
 الكتب عالم :القاىرة ، ومياراتو نماذجو التدريس ( 2003 )  " كمال زيتون. 

http://www.ala_abu_naba_a/
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  ( برنامج مقترح لتنمية كفايات معممي التربية الرياضية في االردن في  2202لبنى محمد حسين )
ير منشورة ، كمية غالتقويم مبني عمى اساس حاجاتيم التدريبية " رسالة دكتوراه  مجال القياس و

 . العميا ، االردن التربوية الدراسات
 ( واقع االحتياجات التدريبية لمعممي المراحل 2206لزىر خموة ) المتوسطة في كفايات التقويم وبناء

 . 407 -378( ، ص ص 02) ع - مجمة تنمية الموارد البشرية"  االختبارات دراسة استطالعية

 التعمم بين التكامل عمى قائم العموم لتدريس مقترح نموذج( "  2209) الغامدي سعد شباب ماجد 
 بمحافظة االبتدائي السادس طالب لدى العممية المعرفة عمق عمى وأثره المفاىيمية والنمذجو البنائي
 . 73 – 49، ص ص(25) ع  ،(3)مج، والنفسية التربوية العمـو مجمة الباحة،

 تخيمى/  لفظى المعرفى النمط و الرياضية المعرفة تجزيل بين التفاعل( 2208) زانقور محمد ماىر 
 مجمة،  الثانوى األول الصف طالب لدى الرياضيات فى العميق الفيم لتنمية العقمية السعة و

 .069 -80( ، 0) ع( ، 20) مج،  الرياضيات تربويات
 البيولوجي تدريس في السمك عظم استراتيجية استخدام فعالية(. ۸۱۰۲) عزام رمضان محمود 

 المجمة البصري، التفكير وميارات البيولوجية المعرفة عمق تنمية في الثانوي الثاني الصف لطالب
 .046 ۔۰۱۹ ،ص ص(۹) ع( ، ۸۰)مج ،العممية لمتربية المصرية

 ( الذات المينية وعالقتيا باالستقرار الميني  2206محمود شاكر عبد اهلل ، امجد جعفر ابراىيم ":)
(، ص ص 4، ع )40) العموم االنسانية ( مج  مجمة أبحاث البصرةعند المرشدين التربويين " 

304- 338 . 
  ( 2226المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية  : )مشروع المنار : دليؿ ميارات توكيد الذات ،

 عمان : مطابع الدستور التجارية .

 تعميم في تدريبي برنامج فعالية( " 2208) الباز محمد مروة STEM المعرفة عمق لتنمية 
 ،التربية كمية مجمة الخدمة ، أثناء العموم معممي لدى التصميمي والتفكير التدريسية والممارسات

 . 54 -0( ، ص ص 02(، ع )34مج ). أسيوط جامعة،  التربية كمية
 ورؤى الحاضر تحديات ( "2208) العربي الوطن في الرقمي التعميم األول الدولي المؤتمر 

 القاىرة . جامعة، ديسمبر 26 - 25 من الفترة فى:   القاىرة " المستقبؿ
 التربية كمية مع بالتعاون التربية لتكنولوجيا العربية لمجمعية الخامس السنوي العممي المؤتمر 

من  ،"البشرية الموارد وتنمية اإللكتروني ، التدريب" :)2229 (السويس قناة جامعة باإلسماعيمية،
 . االسماعيمية أغسطس، 03- 02



 م1212( 18) -2ج-فبرايرعدد                                        ...             توظيف مراسي التعلم االلكتروني

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 235 - 

 ( 2226نادر مريان ": )المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية ،  دليؿ ميارات توكيد الذات "
 .23مؤسسة المنار ، عمان ، االردن ، ص 

  ( اثر 2203ناز بدرخان السندي ، شيماء عبد العزيز عبد الحميد ، ايمان حسن جعدان ": )
مجمة كمية أسموب توكيد الذات في تنمية االحساس بالمعني الوجودي لمحياة لدي طالب الجامعة " 

 .545-532، 02، جامعة بابل ،  الساسيةالتربية ا
  ( فاعمية استخدام خرائط العقل في تنمية التحصيل 2204نشوة محمد عبد المجيد عطية ": )

المعرفي وبعض ميارات الذكاء الوجداني لدي الطالب الدارسين لمادة عمم النفس في المرحمة 
 الثانوية، رسالة ماجستير ، كمية البنات ، جامعة عين شمس .

 ( اثر اختالف نمط التفاعل ببيئة إلكترونية قائمة عمي مراسي التعمم 2205نشوي رفعت شحاتو ": )
في تنمية ميارات تطوير برمجيات المحاكاة التفاعمية لدي طالب الدبموم الميني بكمية التربية " 

 .025 -70( ، ص ص62، ع ) مجمة دراسات عربية في التربية وعمـ النفس
 معممى واستخدام توافر مدى : (2207)  عبداهلل احمد وعبد الرحمن احمد ورالن الصادق النور 

 مج ،التربوية العمـو مجمة، النيل شرق بمحمية الثانوية المدارس فى التقويميو لمكفايات الرياضيات
 . 66 -50، ص ص (3) ،ع( 08)

 لتنمية المستدامة التنمية عمى قائم برنامج فاعمية( " 2209)  محمد عبد الستار النضر أبو ىاني 
اكتوبر، ص ص ،  ( 66)  ع، التربوية المجمة"  الزراعية العموم معممي لدى التدريسية الجدارات
0272- 0000 . 

  ( المعايير القومية االكاديمية المرجعية 2203الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد " )
 قومية لضمان جودة التعميم واالعتماد.قطاع كميات التربية ، القاىرة ، الييئة ال

 والثاني الثالث الدولي المؤتمر ،( 2203.) عن بعد والتعميم االلكتروني لمتعمم الوطني المركز 
 http://www.elc.edu /من2209/ 9/ 07  بتاريخ استرجع. بعد عن اإللكتروني والتعميم لمتعميم

. 
 لطالب المعرفية التممذة نموذج عمى قائمة تكيفية إلكترونية تعمم بيئة( 2209) الرفاعي يسري وليد 

 الرقمي المحتوى إنتاج ميارات تنمية عمي وأثرىا المعرفي والتعقيد التبسيط ذوي التعميم تقنيات
أكتوبر، ص ص ،  (0ج ) ،(  084)ع  األزىر، جامعة ،التربية كمية مجمة"،  المعرفة وعمق
765 – 857 . 

http://www.elc.edu/


 م1212( 18) -2ج-فبرايرعدد                                        ...             توظيف مراسي التعلم االلكتروني

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 232 - 

 عمى قائم تدريبي برنامج بناء( " 2227)  الطاىات، محمد مقبل عميمات أحمد محمد يوسف 
 تمك تنمية في أثره وبيان األردن في المينية التربية لمعممي واألدائية المعرفية التقويمية الكفايات
 االردن .،  العميا التربوية الدراسات كمية،  منشورة غير دكتوراه رسالة"  الكفايات

 املشاجع االجيبًُ :
Baer, E. (2016). Leading for Educational Equity in a Context of 

Accountability : Instructional Technology. Methods and Depth of 

Knowledge. PhD Dissertation , Southern Illinois University 

Edwardsville. 

Bounds, P. (2013) . Examining the relationship between career decision self-

efficacy , ethnic ideni-ty , and academic self –concept and achievement 

of Africn American high school students.(Order No. 3608193, The 

University of lowa).Pro Quest Dissertations and Theses, 143. 

Boyles, N. (2016) " Pursuing the Depths of Knowledge . Educational Leaders , 

74 (2) . 46-50 . 

Chapman, D.N. (2014). Using PulpMotion Videos as Instructional Anchors 

for Pre-Service Teachers Learning about Early Childhood Special 

Education International Research in Early Childhood Education 

,5(1),56-63. 

Filani,E.O.(2010) "Teacher education in a democratized Nigeria : challenges 

and way forward. Being a Lead Paper Presented at the National 

Conference of South-West Colleges of Education Academic Staff 

Union (COEASU), Ondo. 

Hartento,P. & Reye, J. ( 2013) .Incotporating Anchored Learning in a 

Consortia . Proceedings of the 2Ist International Conference  on 

 Conference on Computers in Education . Indonesia , Asia 

Pacific - Soiety For computers in Education, Nov, 18 -22 ,pp 5-8 . 

Hess, K., Jones, B., Carlock, D & Walkup, J. (2009). Cognitive Rigor: 

Blending the Strengths of Bloom's Taxonomy and Webb's Depth of 

Knowledge to Enhance Classroom-level Processes. ERIC Number: 

ED517804. 

Hess, K., Jones, B., Carlock, D. and Walkup, j. (2009). Cognitive Rigor: 

Blending the Strengths of Blooms Taxonomy and Webb's Depth of 

Knowledge to Enhance Classroom- Level Processes. ERIC Number: 

ED517804. \ 

Holmes, S. (2011): Teacher Preparedness for Teaching and Assessing Depth of 

Knowledge. PhD Dissertation, University of Southern Mississippi.   



 م1212( 18) -2ج-فبرايرعدد                                        ...             توظيف مراسي التعلم االلكتروني

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 232 - 

Huang, H. (2006): Breadth and Depth of English Vocabulary knowledge: 

Which Really Matters in the Academic Reading Performance of 

Chinese University Students?, Master Thesis, McGill University, 

Montreal. 

Jackson. T.H. (2010). Teacher Depth of Knowledge as a Predictor of Student 

Achievement in the Middle Grades. Ph.D. dissertation. University of 

Southern Mississippi. Retrieved from: 

https://aquila.usm.edu/cgi/viewcontent.cgi? 

article=2015&context=dissertations . Last visited. 17 February 2018 

Khadri , Hanaa Oude (2014) " Planning For Establishing STEM Education 

Department Within Faculty Of Education – Ain Shamas university an 

Interdisciplinary Model , European Scientific Journal , 10 (28) , 280- 

311.  

Koloi, Keaikitse, S. (2016) " Assessment training a precondition for teachers' 

Competencies and use of classroom assessment practices. International 

Journal of Training and Development .Vol .20.No,2 .PP107-123 . 

 Landine , J. (2013) .The Relationship Between Vocational Self-Concept, 

Ego-Identity Development , and  Vocatonal Decision- Making. The 

Canadian Journal of Career Development, (12) 2, 5-18. 

Lera A. Kamalova Kazan (2016). Professional Self-Affirmation of a Teacher 

as a Functional Activity System, International Society of Educational 

Research, Mathematics Education, 2016, 11(1), 279-290. 

Lera A.Kamalove (2016):" Professional Self- Affirmation of a Teacher as a 

Functional Activity System " Mathematics Eduction, 2016 , 11(1), 279-

290. 

Matsenjwa,L.R.,(2013) " Primary School Teachers Knowledge and Skills of 

measurement and assessment , A case of Swaziland Problem of 

Education in the 21st Century ,Vol.55, PP 74- 87.   

Matthew,P.,Bruce., Frank,R. Steven, M., Larry, A., Michael, C., David, C. 

and Monica , T.,(2013) " the Science of Decision Making United 

States Department of Agriculture ,General Teaching Report . 

Mississippi State University (2009). Webb's Depth of Knowledge Guide 

Career and Technical Education Definitions, HTTP:// 

REDESIGN.RCU.MSSTATE.EDU.  

Özdemir, S, M.(2013) " Elementary Teacher Competencies and In service 

Training Needs and Alternative measurement and Assessment tools . 

Journal of Turkish Educational Sciences,3(4) .813-816 . 

https://aquila.usm.edu/cgi/viewcontent.cgi?%20article=2015
https://aquila.usm.edu/cgi/viewcontent.cgi?%20article=2015
https://aquila.usm.edu/cgi/viewcontent.cgi?%20article=2015


 م1212( 18) -2ج-فبرايرعدد                                        ...             توظيف مراسي التعلم االلكتروني

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 232 - 

Joan Herman ; Robert Linn (2014) . New Assessments, Teaching 

Geography. University Science News , 16 (21), May . available at : 

http// science .uniserve . edu . au //newsletter/ vol 16 / Johnson.html. 

Roe, E.( 2014). Anchored Instruction. Retrieved Dec25,2014 form 

http://www.multiverse.co.uk/whitepaper.pdf. 

Roxanne, R. & Kathy O Connell(2007). Anchored instruction. CAST. 

(online) available http://dl.cast.org/ncac/anchoredinstuction/663.cfm. 

 Samson  k,L, (2015):" Using Strategies From Graphic Design to Improve 

Teaching and Learning, Essentials of Teaching and Integrating Visual 

and Media Literacy, pp. 3-26, Lesley University Springer International 

Publishing, USA. 

Thomas, J. (2017). Noticing and Knowledge: Exploring Theoretical 

Knowledge for Teaching, the Mathematics Educator. 26 (2). 3 

Webb ,N. (1997). Criteria for Alignment of Expectations and Assessm-ents on 

Mathematics and Science Education. Washington ,DC: Council of 

Chief State School Officers. 

Webb ,N. (1999). Alignment of Science and Mathematics Standards and 

Assessments in Four States. Washington ,DC: Council of Chief State 

School Officers. 

Yusung Heo (2007) :" The impact of multimedia anchored instruction on the 

motivation to learn of students with and without learning disabilities 

placed in inclusive middle . school language arts classes . Doctor of 

Philosophy, the university of Texas at Austin. 

Zhang, X., Lu, X. (2015). The Relationship between Vocabulary Learning 

Strategies and Breadth and Depth of Vocabulary knowledge. The 

Modern Language Journal, 99(4), pp740-753. 

 

 

 

http://www.multiverse.co.uk/whitepaper.pdf
http://dl.cast.org/ncac/anchoredinstuction/663.cfm

