مستوى تحقق مواصفات خريجة كلية التربية في طالبات الماجستير مسار
التربية العلمية من خالل تنفيذ المهام االدائية
Science Education Graduate Students' Specification Level
and the Implementation of Performance Tasks
أمل سعيد القرني
محاضر متعاونه ،جامعة األميرة نوره بنت عبدالرحمن
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أهمية البحث
َ
ُ
أهمية استخدام المهام األدائية (أحد أساليب التقويم المستند إلى
البحث
•كشف هذا
األداء) ،في مساعدة المتعلمة (طالبة الماجستير) على التعلم ،حيث أن تقويم هذه
ً
ت ك ِّم ً
ت وبيانا ٍ
المهام األدائية يعطي معلوما ٍ
وكيفية
ية (،)Quantitative
( )Qualitativeعن أداء المتعلمة ،مما يساعد في تقديم نتيج ٍة واقعي ٍة وأكثردقة مما َ
أساليب التقويم التقليدية؛ مثل :اختبارات الورقة والقلم.
قد تعطيه
ُ
َ
ُ
تفكير المعلمة
أهمية التأمل أثناء تنفيذ الحقائب الوثائقية ،إذ إن
البحث
•بين هذا
َ
ت والتفسيرا ِ
فيما تفعله ،وكتاب َتها التعليقا ِ
ت يساعدها على الربط بين المعلومات
النظرية والخبرات التطبيقية التي تقوم بها.
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أهداف البحث
•التعرف على مستوى تحقق مواصفات خريجة كلية التربية ،في طالبات الماجستير،
مسار التربية العلمية ،من خالل تنفيذ المهام األدائية.
ِ
مسار
•حصر الصعوبات التي تواجه خريجة كلية التربية من طالبات الماجستير؛
َ
التربية العلمية ،من خالل تنفيذ المهام األدائية.
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مجتمع البحث
جميع طالبات الماجستير ،مسار التربية العلمية ،في قسم المناهج وطرق التدريس،
بكلية التربية ،في جامعة الملك سعود ،بمدينة الرياض،
البالغ عددُهن (ثماني
ِ
طالبات).
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6

ثبات ميزان التقدير الوصفي ( :)Rubric

أوالً :ثبات المواصفات لميزان التقدير الوصفي (:(Rubric

.1ثبات التقديرات بين المق ِّدرين أو المحللين:
.2ثبات اإلتفاق في األحكام بين المق ِّدرين أو المحللين:
.3طريقة معادلة ألفا كرونباخ:
.4حساب مُعامالت االرتباط بين درجات المواصفة ،والدرجة الكلية للمواصفات.
ثان ًيا :الثبات الكلي لميزان التقدير الوصفي (:(Rubric

 .1معامل ارتباط بيرسون بين تقديرات المالحظين.
 .2طريقة معادلة ألفا كرونباخ.
.3طريقة التجزئة النصفية لـ سبيرمان/براون
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الوصفي
التقدير
ميزان
صدق
يكون :كالتالي:
المواصفات
مدى تحقق
وللحكم على
الظاهريفي المهمة األدائية :من 1.49 -1؛ فالمواصفة ال تتحقق خالل المهمة األدائية.
تقدير المواصفة
كان ناتج
الصدق
•أوإذاالا:
•إذا كان ناتج تقدير المواصفة في المهمة األدائية :أكثر من 2.49 -1.49؛ فالمواصفة تتحقق خالل المستوى
االتساق .الداخلي :صدق المواصفات لميزان التقدير الوصفي
ثان ايا :صدق
المطلوب في المهمة األدائية
:(Rubric
تقدير المواصفة في المهمة األدائية :أكثر من 3 - 2.49؛ فالمواصفة تتحقق خالل المستوى
•(إذا كان ناتج
ا
األدائية.
المستهدف في
لميزان التقدير الوصفي (:(Rubric
المهمةالكلي
الصدق
ثالثا:
الصدق الظاهري لالستبانة المفتوحة:
تم التأكد من صدق اإلستبانة؛ بــ  :عرضِ ها على مجموعة من المختصين من أعضاء هيئة التدريس ،تخصص:
(المناهج والتربية العلمية والقياس والتقويم).
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نتائج البحث:

9

ً
إحصائيا (عند مستوى  ،)0.01بين
ُ .1تشِ ير قِ َي ُم اختبار (ت) إلى :وجود
فرق دال ٍّ
ٍ
قيمة المتوسط العام لمجموع المواصفات ( ،)2.69والقيمة ()2.5؛ التي تمثل الح َّد
األدنى للقيمة التي ُتشِ ير إلى تح ُّقق المواصفة خالل المهمة األدائية ،في المستوى
المسته َدف ،وذلك لصالح المتوسط العام
لمجموع المواصفات ،وهذا يشير إلى أنه أعلَى بدالل ٍة إحصائية من القيمة (.)2.5
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.2كما ُيظ ِهر الجدول ُ رقم ( :)4أن قِ َي َم اختبار (ت)؛ تشير إلى وجود َفرق دال ٍّ
ً
إحصائيا (عند مستوى ،0.01أو  ،)0.05بين متوسط جميع الطالبات ،على
المواصفات ذات األرقام ،)10 ،9 ،7 ،6 ،2 ،1(:والقيمة ( ،)2.5التي تمثل الحد
األدنى للقيمة التي تشير إلى تح ُّقق المواصفة ،خالل المهمة األدائية ،في المستوى
المسته َدف ،وذلك لصالح متوسط درجات جميع الطالبات على هذه المواصفات
ِّ
الست؛ أعلى بداللة
الست ،وأن متوسط درجات جميع الطالبات على هذه المواصفات
إحصائية من القيمة ( ،)2.5التي تمثل الحد األدنى للقيمة التي تشير إلى تح ُّقق
المواصفة خالل المهمة األدائية ،في المستوى المستهدف
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.3كما ُيظ ِهر الجدول رقم ( :)4أن قِ َي َم اختبار (ت)ُ ،تشِ ير إلى عدم وجود
فرق دال ٍّ
ٍ
ً
إحصائيا ،بين متوسط جميع الطالبات ،على المواصفات ذوات األرقام،5 ،4 ،3(:
 ،)8والقيمة ( ،)2.5التي تمثل الحد األدنى للقيمة التي تشير إلى تح ُّقق المواصفة
ب
خالل المهمة األدائية ،في المستوى المستهدف .وهذا ُيشِ ير إلى أنه يوجد تقا ُر ٌ
بين متوسط درجات جميع الطالبات ،على هذه المواصفات األربع ،والقيمة ()2.5؛
التي تمثل الحد األدنى للقيمة التي تشير إلى تحقق المواصفة خالل المهمة األدائية،
س ُطها يقع في المستوي
في المستوى المستهدف ،إال أن المواصفة رقم ( )8متو ِّ
المطلوب ،ألنه يساوي ( ،)2.28وهو أقل من القيمة (.)2.50

.4وجود صعوبات في مهارات التدريس لدى المعلمات.
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التوصيات:
 .1تطوي ُر توصيف بعض المقررات في مسار المناهج وطرق التدريس ،بكلية
التربية ،وخاصة :مقرر مناهج العلوم في المملكة ،وطرق تدريسها ،واتجاهات
حديثة في مناهج العلوم وتدريسها؛ الرتباطها بتحليل المحتوى،وتخطيط الدروس،
وتنفيذِها ،وتقويمها ،واالستراتيجيات الحديثة في تدريس العلوم ،حيث اتضح من
خالل السؤال الثاني :وجو ُد صعوبات في مهارات التدريس ،خاصة فيمايرتبط بتقييم
المهارات االستقصائية لدى المتعلمات.
.2تدريب أعضاء الهيئة التعليمية ،على استراتيجيات التفكير التأ ُّملي
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 .3ضرورة مراعاة أعضاء الهيئة التعليمية ،في كلية التربية؛ اشتمال َ المقررات
الدراسية على المواضيع التي ُت َن ِّمي مهارات التفكير التأ ُّملي ،وترفع مستواه لدى
طالبات الدراسات العليا ،بحيث تساعدهن على إبداء التفسيرات ،والمالحظة الدقيقة،
ووضع الحلول المناسبة لِـ َما قد يوا ِج ْه َنه من مشكالت تربوية ،حيث اتضح من نتائج
َ
ُ
المواصفة الثامنة في المستوى المطلوب،
تحقيق طالبات الماجستير
السؤال األول:
ـي:
بدال من المستوى المستهدف ،حيث ترتبط بالنمو المهني؛ الذي يقوم على عملي َت ْ
(التقويم ،والتأمل) ،في الممارسات ،سواء في أثناء العمل ،أوبعدَ ه ،مما ُيـحدِث
ت وتحسينا ٍ
تعديال ٍ
ت على الممارسات التدريسية
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شكرا لكم
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