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تقىين جىدة التدريس وأثرها على حتصيل طالب الصف
األول اإلعدادي يف هادة العلىم ودافعيتهن حنى تعلن املادة
الممخص_ ٌدفت الدراسة الحالٓة إلِ تقوٓـ جودة تدرٓس هﻆمـ الﻆموـ

واألفكار هو قﻁاﻅْ ﺍلصىاﻅة َﺍالقتصاﺩ ﺇلِ قﻁاﻃ ﺍلتﻆمٓن

فْ الهدارس اإلﻅدادٓة الهصرٓة وأثرٌا ﻅمِ كؿ هف الزٓادة فْ

حٓﺙ ﺃصبح تﻁبٓﻕ ﺍلجَﺩﺓ ﺍلﺸاهمة فْ ﺍلتﻆمٓن هﻁمبﹰا همحﹰا ألجؿ

التحصٓؿ والدافﻆٓة ىحو هادة الﻆموـ .وتكوىت ﻅٓىة الدراسة هف 140

ﺍلتفاﻅؿ هﻄ هتغٓﺭﺍﺕ ﻅصﺭ ٓتسن بالتساﺭﻃَ .تتﺯﺍٓﺩ فًٓ

طالبًا وطالبةً ( 70طالباً 70 ،طالبةً) ،وﻅدد  4هﻆمهٓف ( 2ذكور2 ،

ﺍلهىافسة َﺍلصﺭﺍﻃ بٓو ﺍألفﺭﺍﺩ َﺍلجهاﻅاﺕ َﺍلهﺅسساﺕَ ،ها

إىاث) هف هدرستْ الﻆروبة اإلﻅدادٓة والجهٍورٓة اإلﻅدادٓة بهدٓىة

هو ﺸﻙ ﺃو ﺍألخﺫ بالجَﺩﺓ ﺍلﺸاهمة فْ ﺍلتﻆمٓن ﻀﺭَﺭﺓ همحة

أسواف .وقد تـ إﻅداد وتقىٓف ثالث أدوات لمدراسة تتهثؿ فْ :هقٓاس

تهﻜىىا هو تحقٓﻕ جَﺩﺓ ﺍلتﻆمٓن َهو ثن ﺍلوفاء باحتٓاجاﺕ

كموسف لجودة التدرٓس داخؿ الفصؿ الدراسْ ،واختبار تحصٓمْ فْ

ﺍلهجتهﻄ هو ﺍلﻜَﺍﺩﺭ َﺍلقَُ ﺍلبﺸﺭٓة ،ﺍلﺫّ ٓﻆد ﺃﺩﺍﺓ ﺍلتىهٓة

هستوٓات بموـ الهﻆدؿ ،وهقٓاس لمدافﻆٓة .وقد تـ استخداـ الهىٍج

َﺍلتقﺩن ﺍلهختصة[1] .

الوصفْ فْ إﻅداد أدوات الدراسة .تـ تحمٓؿ البٓاىات واإلجابة ﻅمِ

وﻅمِ الرغـ هف استخداـ الجودة فْ هجاؿ التﻆمٓـ قد تركز

أسئمة الدراسة باستخداـ الىظرٓة الكالسٓكٓة ،وأظٍرت ىتائج الدراسة

ﻅمِ دراسات تربوٓة ﻅاهة [ ]2,3,4إال أىً فْ أوىة األخٓرة قد

اىخفاض هستوى جودة التدرٓس ككؿ وكذا فْ كؿ هتغٓر هف هتغٓرات
الجودة فْ التدرٓس ،وقد أظٍرت الىتائج )1 :ﻅدـ وجود فروؽ دالة

تطرؽ إلِ الجاىب التدرٓسْ [ ،]2,5,6,7,8فاالٌتهاـ بهتغٓرات

إحصائًٓا بٓف هتوسط درجات الطالب والطالبات بالىسبة لجىس الهﻆمـ

الجودة فْ التدرٓس داخؿ الفصؿ وكذا زٓادة دافﻆٓة الطالب ىحو

فْ كؿ هف :تصوراتٍـ لجودة التدرٓس والزٓادة فْ التحصٓؿ والدافﻆٓة

إٓجابٓا ﻅمِ ىجاحٍـ الهدرسْ [ ،]9وٓﻆد تحقٓؽ
أثر
التﻆمـ لٍا ًا
ً

ىحو تﻆمـ الﻆموـ )2 .وجود فروؽ دالة إحصائًٓا ﻅىد هستوى 0.001

الجودة فْ التدرٓس ركٓزة أساسٓة فْ تطوٓر الﻆهمٓة التﻆمٓهٓة

بٓف هتوسطْ درجات الطالب والطالبات لصالح الطالبات فْ هقٓاس

التﻆمهٓة فْ كافة جواىبٍا ،وٌو ها تصبو إلًٓ هؤسسات التﻆمٓـ

جودة التدرٓس ،وكذا الزٓادة فْ الدافﻆٓة ىحو هادة الﻆموـ ،أها فْ

فْ الوقت الحاﻀر ،فجودة الهىٍج الهدرسْ هف ىاحٓة التخطٓط

اختبار زٓادة التحصٓؿ ال توجد فروؽ داللة إحصائٓة بٓف هتوسطْ

والتصهٓـ والهحتوى والتقوٓـ ،وكٓفٓة تقدٓـ هحتوٓاتً إلِ الطالب

درجات الطالب والطالبات  )3وجود ﻅالقة طردٓة هوجبة ذات داللة

ودﻅـ ٌذي الهحتوٓات هف خالؿ تﺸجٓﻄ الطالب بالدراسة

إحصائٓة بحجـ تأثٓر ( (0.10 > r > 0.30بٓف كؿ هف جودة

واالطالع واالستزادة تﻆد هف أساسٓات الجودة الﺸاهمة فْ

التدرٓس والزٓادة فْ التحصٓؿ والدافﻆٓة ىحو هادة الﻆموـ .أوصت

الهؤسسات التﻆمٓهٓة ،وٌذا ال ٓﻆىْ إٌهاؿ الﻆىاصر األخرى،

الدراسة بزٓادة وﻅِ الهﻆمهٓف بأٌهٓة تحقٓؽ الجودة فْ التدرٓس ،وﻅقد

ولكف ﻅمِ اﻅتبار أف الهىٍج ٌو وسٓمة التربٓة فْ تحقٓؽ

ورش ﻅهؿ وبراهج تدرٓبٓة لمهﻆمهٓف لهﻆرفة أبﻆاد وهتغٓرات الجودة فْ

أٌدافٍا [.[10

التدرٓس.
الكممات المفتاحية :هقٓاس كموسف ،جودة تدرٓس الﻆموـ ،التحصٓؿ

وقد أوﻀح كاوؿ [ ]11أف درجة تﻆمـ الطالب تﻆتهد فْ

فْ هادة الﻆموـ ،الدافﻆٓة ىحو تﻆمـ الﻆموـ ،طالب الصؼ السابﻄ.

األساس ﻅمِ وقت الطالب واحتٓاجات تﻆمـ الﺸْء ،واقترح

 .1المقدمة

بﻆض الخصائص التْ ٓهكف هف خاللٍا تحقٓؽ الجودة فْ

برز ﺃَؿ ﻂٍور لهفٍوـ ﺍلجَﺩﺓ فْ ﺇﻁاﺭ ﺍلصىاﻅة

التدرٓس هثؿ :وﻀوح األٌداؼ التﻆمٓهٓة ،والﻆرض الوافْ لمهواد

َﺍالقتصاﺩ ،وكاف هف الطبٓﻆْ أف تتسﺭﺏ ٌﺫي ﺍلهفآٌـ،

التﻆمٓهٓة ،واتباع سمسمة هف الخطوات الهخططة لمتﻆمـ ،فْ حٓف
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هٓز كرٓهز [ ]6,12فْ دراساتً بٓف ثالثة ﻅىاصر هستوٓات

 .1أف ٓحدد الهﻆرفة القبمٓة والهفآٌـ الخاطئة.

لتحقٓؽ الجودة فْ التﻆمٓـ وٌْ :أ) هستوى الهدرسة (الجودة

 .2أف ٓتأهؿ الطالب فْ تﻆمهٍـ.

التﻆمٓهٓة ،الجودة التىظٓهٓة ،والوقت) ،ب) وهستوى الفصوؿ

 .3أف ٓركز ﻅمِ التﻆمـ الهتهركز ﻅمِ الهتﻆمـ.

الدراسٓة (الهىاٌج الدراسٓة ،واإلجراءات الهتبﻆة ،وسموكٓات

 .4أف ٓىصب التدرٓس ﻅمِ الفٍـ ولٓس الىقؿ والتمقٓف.

الهﻆمـ) ،ج) هستوى الطالب (الوقت ﻅمِ الهٍهة ،الفرص

 .5أف ٓستخدـ التقٓٓـ هف أجؿ بموغ التﻆمـ.

الهستخدهة،

الدافﻆٓة،

االتجاٌات،

الخمفٓة

 .6أف ٓﻀﻄ اﻅتباري ها تـ تدرٓسً ،ولهاذا تـ تدرٓسً ،وكٓؼ

االجتهاﻅٓة،

ٓكوف اإلتقاف.

التحصٓؿ).

 .7أف تصبح الفصوؿ والهدارس هجتهﻆات الهتﻆمهٓف.

كها توصمت ىتائج بﻆض الدراسات واألدبٓات [،2,4,13

كها أكد توهمٓىسوف [ [7ﻅمِ أف جودة التدرٓس والهىٍج

 ]14,15,16,18,19إلِ أف سموكٓات الهﻆمهٓف داخؿ الفصؿ
الدراسْ لٍا أثر إٓجابْ ﻅمِ هخرجات الطالب التﻆمٓهٓة ،وفْ

تتهثؿ فْ أتْ:

ىفس السٓاؽ فقد أﺸارت الٍٓئة القوهٓة لﻀهاف جودة التﻆمٓـ فْ

" .1التركٓز فْ فروع الهﻆرفة والهواد الدراسٓة ﻅمِ الحقائؽ

هصر [ ]20أىً ﻅمِ الهﻆمـ هراﻅاة هجهوﻅة هف الهجاالت

األساسٓة والهبادئ والهٍارات واالتجاٌات والخبرات ذات األٌهٓة

الرئٓسة لتحقٓؽ الجودة التدرٓسٓة داخؿ الفصؿ الهدرسْ وٌْ

الكبرى ،وكذا توجًٓ اىتباي الطالب ىحو األفكار الغىٓة والﻆهٓقة،

التخطٓط الجٓد ،استراتٓجٓات التﻆمـ وادارة الفصؿ ،الهادة

هﻄ التأكٓد ﻅمِ األسس فْ كؿ هوﻀوع وتخصص.

الﻆمهٓة ،التقوٓـ ،الهٍىٓة ،كها قاهت بوﻀﻄ هﻆآٓر لكؿ هجاؿ

 .2تقدٓـ فرصة لمطالب لمفٍـ الواﻀح والﻆهٓؽ ﻅف كٓؼ أف

هف تمؾ الهجاالت ،وكذلؾ هؤﺸرات توﻀح هدى تحقٓؽ كؿ

الهﻆموهات والهفآٌـ والهبادئ والهٍارات األساسٓة تكوف هفٓدة

هﻆٓار .وأوردت بﻆض األدبٓات [ ،]21,22أف ٌىاؾ بﻆض

وتﻆهؿ ﻅمِ صىﻄ هﻆىِ ،كها أىٍا تقود الطالب فْ فٍـ أٓف،

التحدٓات أهاـ الهﻆمهٓف هف أجؿ تحقٓؽ الجودة داخؿ الفصؿ

كٓؼ ،ولهاذا تُستخدـ لمتﻆمـ.

تتهثؿ فْ رفﻄ هستوى قدراتٍـ بها ٓهكىٍـ هف وﻀﻄ اإلجراءات

 .3إﺸراؾ الطالب بفاﻅمٓة ،وتحقٓؽ الرﻀِ لدٍٓـ ﻅف هاذا

والظروؼ التْ تﺸجﻄ الهتﻆمهٓف ﻅمِ التفاﻅؿ وتطوٓر هﻆارفٍـ،

وكٓؼ ٓتﻆمهوف؟

أٓﻀا هساﻅدتٍـ ﻅمِ فٍـ دورٌـ لمتفاﻅؿ بفاﻅمٓة هﻄ البٓئة التْ
و ً

 .4وﻀﻄ الطالب فْ هركز ﻅهمٓة التﻆمـ وهﻆالجة حقٓقة أف
اختالؼ الطالب ٓتطمب طرؽ تﻆمـ وسرﻅات هختمفة ،كها

ٓصىﻆٍا الهﻆمـ ،وكذا قدرة الطالب ﻅمِ توظٓؼ الهﻆرفة.

ستظٍر اٌتهاهات هختمفة هف جاىبٍـ.

كها أﺸار كؿ هف جود وبروفْ [ ]23أف الهﻆمـ الفﻆاؿ ٌو
هف ٓقوـ بالتالْ داخؿ الفصؿ )1 :االستخداـ الفﻆاؿ واألقصِ

ٓ .5جب ﻅمِ الطالب ىقؿ وتطبٓؽ وتوسٓﻄ ها تـ تﻆمهة لحؿ

لموقت التﻆمٓهْٓ )2 ،قدـ الهواد التﻆمٓهة بطرٓقة توافؽ احتٓاجات

هﺸكالت وهﻆالجة قﻀآا وخمؽ هىتجات ذات هغزى لدٍٓـ.

الطالبٓ )3 ،راقب البراهج التﻆمٓهٓة وهدى تقدهٍآ )4 ،خطط

 .6توجًٓ الطالب ىحو تطوٓر قدراتٍـ كهفكرٓف وكذا وﻅٍٓـ

الفرص التﻆمٓهٓة لمطالب هف أجؿ تطبٓؽ ها تـ تﻆمهًٓ )5 ،ﻆٓد

لتمؾ القدرات.

التدرٓس إذا كاف هطموبآً )6 ،حافظ ﻅمِ تحقٓؽ األٌداؼ

 .7دراسة ها إذا كاىت خبرات الطالب الهتىوﻅة وحٓاتٍـ وكذا

أٓﻀا أكد الهجمس القوهْ لمبحث
بواقﻆٓة .وفْ ٌذا اإلطار
ً

جىسٍـ وثقافتٍـ ووﻀﻆٍـ االقتصادي ذات ﻅالقة وأٌهٓة.

[ ]24أىً لتحقٓؽ الجودة التدرٓسٓة فْ الفصؿ الدراسْ ٓجب

 .8تدرٓب وتﺸجٓﻄ الطالب فْ تطوٓر الهٍارات والهفآٌـ

ﻅمِ الهﻆمـ هراﻅاة التالْ:

واالتجاٌات والﻆهمٓات لٓصبحوا أكثر استقاللٓة كهتﻆمهٓف".
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ٌذا وقد أكد كرٓهٓز وآخروف [ ]25أف الﻆواهؿ الهرتبطة بالهﻆمـ

التدرٓس فقد بدأت الكثٓر هف الدوؿ فْ أوىة األخٓرة هىٍا ﻅمِ

ولٍا ﻅالقة بجودة التدرٓس تتهركز فْ ثهاىٓة ﻅىاصر أساسٓة

سبٓؿ الهثاؿ ألهاىٓا ،وفمىدا ،وسوٓس ار بإجراء دراسات

وٌْ:

[ ]3,26,27,28,29,30,31تٍدؼ إلِ تقوٓـ بﻆض الهتغٓرات

 -التوجً :أ) ﻅرض األٌداؼ لمهٍاـ أو الدروس ،ب) تحدى

الهرتبطة بجودة التدرٓس هثؿ :هﻆرفة الهﻆمـ الﻆمهٓة والتربوٓة

الطالب هف خالؿ هﻆرفة الغرض هف أخذ ىﺸاط هﻆٓف فْ

وكذا إدارة الفصؿ الدراسْ والتدرٓس الحهاسْ وهﻆرفة هدى

الدرس.

تأثٓرٌا ﻅمِ هخرجات الطالب التﻆمٓهٓة كالتحصٓؿ والدافﻆٓة

 -الٍٓكؿ التىظٓهْ :أ) البقاء هﻄ الىظرة الﻆاهة والهراجﻆة

واالٌتهاـ واالتجاي ىحو الهادة.
ٓهكف االستىتاج هها سبؽ ﻅرﻀً أف تقٓٓـ الجودة فْ

لألٌداؼ ،ب) تحدٓد الهحتوى الهراد تغطٓتً وكٓفٓة االىتقاؿ بٓف
األجزاء ،ج) توجًٓ االىتباي وهراجﻆة األفكار الرئٓسة.

التدرٓس هف خالؿ إﻅداد أدوات لتقٓٓـ جودة تدرٓس الﻆموـ داخؿ

 التساؤؿ :أ) تقدٓـ أىواع هختمفة هف األسئمة (الﻆهمٓة والهىتج)وهستوى هىاسب هف الصﻆوبة ،ب) إﻅطاء وقت لمطالب

ىظر لها لً هف
ًا
الفصؿ هوﻀوع جدٓر باالٌتهاـ والبحث

اىﻆكاسات ﻅمِ هخرجات الطالب التﻆمٓهٓة كالتحصٓؿ والدافﻆٓة

لإلجابة ،ج) التﻆاهؿ هﻄ استجابات الطالب.

واالٌتهاـ واالتجاي ىحو الهادة.

 -الىهذجة التدرٓسٓة :أ) تﺸجٓﻄ الطالب الستخداـ استراتٓجٓات

 .2مشكمة الدراسة

حؿ الهﺸكمة الهقدهة هف قبؿ الهﻆمـ أو األقراف ،ب) دﻅوة

اٌتهت األوساط التربوٓة ﻅمِ هستوى الﻆالـ فْ السىوات

الطالب لتطوٓر استراتٓجٓات الحؿ ،ج) تدﻅٓـ فكرة الىهذجة.

القمٓمة الهاﻀٓة بوﻀﻄ هﻆآٓر أو ها ٓسهْ بالهستوٓات الهﻆٓارٓة

 -التطبٓؽ :استخداـ واجبات الفصؿ أو هٍاـ لمهجهوﻅات

التْ تحدد هستوى الجودة الهطموب الوصوؿ إلًٓ فْ جهٓﻄ

الصغٓرة هف أجؿ تقدٓـ التدرٓبات الﻀرورٓة والفرص التطبٓقٓة،

هجاالت وهكوىات الﻆهمٓة التﻆمٓهٓة ،وهىٍا بال ﺸؾ الهىاٌج

ب) استخداـ هٍاـ التطبٓؽ كىقطة اىطالؽ ىحو الخطوة التالٓة

وهحتوٓات الهواد الدراسٓة ،والتدرٓس داخؿ الصؼ الدراسْ بها

فْ التدرٓس والتﻆمـ.

ٓﺸهمً هف تفاﻅؿ الهﻆمـ والطالب [.[32

 -الفصؿ الدراسْ كبٓئة تﻆمـ :إىﺸاء السموؾ ﻅمِ الهٍهة هف

وقد تـ االٌتهاـ بتحدٓد ووصؼ الجودة فْ التدرٓس

خالؿ التفاﻅالت التْ تدﻅـ تفاﻅالت كؿ هف الهﻆمـ والطالب

وﻅىاصرٌا الهختمفة هف ﻅاـ  1960بﺸكؿ فردي ،ولكف تمؾ

وتفاﻅالت الطالب والطالب ،ب) التﻆاهؿ هﻄ اﻀطرابات الفصؿ

الهحاوالت لـ تكوف هرﻀٓة حتِ قاهت الدراسة الﻆالهٓة الثالثة

الدراسْ وذلؾ بوﻀﻄ قواﻅد ثابتة واقىاع الطالب باحتراهٍا

لمﻆموـ والرٓاﻀٓات  TIMSSﻅمِ هستوى الﻆالـ بٍدؼ هﻆرفة

وتطبٓقٍا.

أثر الخصائص والصفات التدرٓسٓة وأثرٌا ﻅمِ تحصٓؿ الطالب

 -إدارة الوقت :أ) تىظٓـ البٓئة الصفٓة ،ب) تﻆظٓـ هﻆدالت

وذلؾ هف خالؿ القٓاـ بدراسة قائهة ﻅمِ تصوٓر الدروس

الهﺸاركة.

بكاهٓرات الفٓدٓو ،حتِ ٓهكف تحمٓؿ تفاﻅؿ الطالب وأداء الهﻆمـ

 -التقٓٓـ :استخداـ تقىٓات هىاسبة لجهﻄ البٓاىات حوؿ هﻆرفة

بﺸكؿ واﻀح [ ،]33ثـ تبﻆٍا بﻆد ذلؾ البرىاهج الﻆالهْ لتحصٓؿ

الطالب وهٍاراتً ،ب) تحمٓؿ البٓاىات لتحمٓؿ احتٓاجات الطالب

الطالب  ،PISAوقد ﺃﺸاﺭﺕ ىتائج الهقآٓس واالختبارات فْ

وابالغ الطالب ووالدًٓ بٍا ،ج) تقوٓـ ههارسات الطالب

تمؾ الدراسات ) (TIMSS & PISAهف تدىِ هستوى تحصٓؿ

الخاصة.

الطالب فْ هﻆظـ ﺍلﺩَؿ ﺍلىاهٓة َكذا بﻆض الدوؿ الهتقدهة،

وىظر ألٌهٓة تحقٓؽ الجودة فْ
ًا
وفْ ﻀوء ها سبؽ ﻅرﻀً

ففْ دراسة  TIMSSللتميز ( )7002وجد أف هصر احتمت
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هدى الحٓاة ،وقٓـ الهواطىة فْ هجتهﻄ الهﻆرفة.

هف ﻅدد تسﻆة وأربﻆوف دولة هﺸاركة فْ االختبار [ ،]4,34وٌذا

 .4تكىولوجٓا تﻆمٓـ هتقدهة تىدهج فْ الﻆهمٓة التﻆمٓهٓة (الهىٍج

ٓﻆكس اىخفاض اٌتهاـ الطالب بأٌهٓة الﻆموـ ودافﻆٓتٍـ ىحو

والكتاب الهدرسْ وادارة الهدرسة وىظاـ التﻆمٓـ).

تﻆمهٍا .وقد ٓكوف سبب ٌذا االىخفاض فْ هتوسط أداء الطالب

 .5هﺸاركة هجتهﻆٓة تطمؽ الطاقات الفﻆالة لمهجتهﻄ الهدىْ

ٓرجﻄ إلِ الطرؽ التدرٓسٓة والفرص التﻆمٓهة التْ ٓستخدهٍا أو

لدﻅـ جودة التﻆمٓـ وخمؽ ثقافة الهﺸاركة وبىاء الهجتهﻄ

ٓتٓحٍا الهﻆمـ لمطالب.

الدٓهقراطْ فْ ظؿ التوجً القوهْ ىحو الالهركزٓة.

وأكد تقرٓر التىافسٓة الﻆالهٓة لﻆاـ ( ]35[ )2013احتالؿ

 .6إدارة تربوٓة هتهٓزة تﻆتهد ﻅمِ الهﻆموهاتٓة والﺸفافٓة

هركز ﻅف الﻆاـ الهاﻀْ،
ًا
هصر الهركز  ،118هتراجﻆة 11

والهحاسبٓة والقٓادة الهسئولة والواﻅٓة لرؤٓة التطوٓر فْ إطار
الالهركزٓة.

لتصبح فْ أدىِ القائهة بﻆد كؿ دوؿ الﺸرؽ األوسط وﺸهاؿ

واىطالقًا هف ٌذي الرؤٓة التْ تتطمب تحقٓؽ الجودة فْ

هؤﺸر ٓىدرج تحت
ًا
أفرٓقٓا تقرٓباً ،ذلؾ التقرٓر ٓىقسـ إلِ 100

التﻆمٓـ ،وفْ ﻀوء تقٓٓـ كؿ هف الهﻆمهٓف وفاﻅمٓة التدرٓس

اثىْ ﻅﺸر تصىٓفًا تٍدؼ جهٓﻆٍا إلِ اإلىتاجٓة واالزدٌار ،ال

هٍها لدى كثٓر هف
كأساس لجودة التدرٓس فقد أصبح
ً
ﻅاهال ً

سٓها الهؤسسات وأسواؽ الهاؿ والجاٌزٓة التقىٓة والصحة والتﻆمٓـ
وغٓرٌا هف الهجاالت ،ووفقًا لٍذي الهؤﺸرات فإف ترتٓب هصر
بالىسبة لجودة التﻆمٓـ األساسْ جاء فْ الهرتبة األخٓرة بٓف

وىظر لتأكٓد البحوث
ًا
الهٍتهٓف بالههارسات التﻆمٓهٓة [،]37

التربوٓة [ ]38,39ﻅمِ أٌهٓة الدافﻆٓة فْ تﻆمـ الﻆموـ وأثرٌا

الدوؿ ،وٌذا بالﻀرورة لً اىﻆكاسات ﻅمِ التﻆمٓـ الثاىوي وكذلؾ

ﻅمِ ﻅهمٓات التطور الهفٍوهْ ،والتفكٓر الىاقد ،والتحصٓؿ،

الجاهﻆْ فٓها بﻆد ،هها ٓتطمب الﻆهؿ ﻅمِ تحسٓف جودة التﻆمٓـ
قبؿ الجاهﻆْ كٍدؼ أساسْ فْ هصر وكذلؾ بقٓة الدوؿ التْ

وىظر لﻆدـ وجود دراسة لتقٓٓـ جودة التدرٓس فْ الهدارس
ًا
الهصرٓة أو الﻆربٓة  -فْ حدود ﻅمـ الباحث -فإف الدراسة

فْ ىفس الهستوى.

الحالٓة تسﻆِ إلِ تقٓٓـ جودة التدرٓس فْ الهدارس اإلﻅدادٓة

وفْ ﻀوء تمؾ الىتائج الهىخفﻀة لمطالب فْ االختبارات

وهﻆرفة أثرٌا ﻅمِ تحصٓؿ طالب الصؼ األوؿ اإلﻅدادي

الﻆالهٓة ) (TIMSSركزت الرؤٓة الهستقبمٓة لمتﻆمٓـ ها قبؿ

ودافﻆٓتٍـ ىحو هادة الﻆموـ .وبالتالْ تحدد سؤاؿ الدراسة الرئٓس

الجاهﻆْ فْ هصر ﻅمِ ستة هحاور أساسٓة [:ٌْ ]36

فْ "ها أثر جودة تدرٓس الﻆموـ ﻅمِ تحصٓؿ طالب الصؼ

تﻆمٓها ﻅالْ الجودة لكؿ هتﻆمـ ،فْ بٓئة
 .1هدرسة فﻆالة تقدـ
ً
تﻆمٓهٓة غٓر ىهطٓة ترتكز ﻅمِ الهتﻆمـ ،وتقوـ ﻅمِ وسائؿ

األوؿ اإلﻅدادي ودافﻆٓتٍـ ىحو الهادة؟"
أ .أسئمة الدارسة

وأسالٓب التﻆمـ الىﺸط ،واستخداـ تكىولوجٓا االتصاؿ بها ٓهكف

 .1ها هستوى جودة تدرٓس الﻆموـ هف وجٍة ىظر طالب الصؼ

الهتﻆمـ هف التزود بهٍارات التﻆمـ الذاتْ والتفكٓر الﻆمهْ والتفكٓر

األوؿ اإلﻅدادي؟

الىاقد والهٍارات الحٓاتٓة.

إحصائٓا بٓف هتوسطْ درجات الطالب
ٌ .2ؿ توجد فروؽ دالة
ً

 .2هﻆمـ هتهٓز ﻅمِ هستوى ﻅاؿ هف الهٍىٓة والخبرة التْ تهكىً

والطالبات فْ كؿ هف هقٓاس جودة التدرٓس ،والزٓادة فْ كؿ هف

هف القٓادة التربوٓة والتخطٓط الجٓد والتفكٓر ،الهتأهؿ وتجﻆؿ هىً

التحصٓؿ والدافﻆٓة ىحو هادة الﻆموـ ٓﻆزى لجىس الهﻆمـ؟

فﻆاال فْ التغٓٓر والتطوٓر.
ًا
ﻅىصر ً

ٌ .3ؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائٓة بٓف هتوسطْ درجات

 .3هىاٌج ترتكز ﻅمِ التﻆمـ الىﺸط وترتبط باحتٓاجات الواقﻄ

الطالب والطالبات ﻅمِ كؿ هف هقٓاس جودة التدرٓس والزٓادة

الهحمْ ،وتدﻅـ التفكٓر الﻆمهْ الىاقد ،وحؿ الهﺸكالت ،والتﻆمػ ػ ػ ػ ػ ػـ

فْ التحصٓؿ (القٓاس البﻆدي  -القٓاس البﻆدي) ،والزٓادة فْ
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الدافﻆٓة ىحو هادة الﻆموـ (القٓاس البﻆدي -القٓاس القبمْ) ٓﻆزى

التركٓز ﻅمِ جودة التدرٓس كأحد أٌـ ﻅىاصر تحقٓؽ تﻆمٓـ جٓد

لجىس الطالب؟

لمطالب ،وذلؾ هف خالؿ تقدٓـ بﻆض ىهاذج جودة التدرٓس وها

ٌ .4ؿ توجد ﻅالقة ارتباطٓة بٓف جودة التدرٓس لهﻆمـ الﻆموـ

تﺸتهمً هف هتغٓرات تؤثر ﻅمِ هخرجات الهتﻆمـ التﻆمٓهٓة.

وتحصٓؿ طالب الصؼ األوؿ اإلﻅدادي فْ هادة الﻆموـ؟

 .2تسٍـ فْ التﻆرؼ ﻅمِ هستوى جودة التدرٓس فْ بﻆض

ٌ .5ؿ توجد ﻅالقة ارتباطٓة بٓف جودة التدرٓس لهﻆمـ الﻆموـ

هدارس الﻆموـ لمهرحمة اإلﻅدادٓة.

ودافﻆٓة طالب الصؼ األوؿ اإلﻅدادي ىحو هادة الﻆموـ؟

 .3تساﻅد فْ التغمب ﻅمِ بﻆض أوجً القصور هف خالؿ بىاء

ٌ .6ؿ توجد ﻅالقة ارتباطٓة بٓف تحصٓؿ طالب الصؼ األوؿ

وتقىٓف أدوات تقٓس جودة التدرٓس فْ الهدارس الﻆربٓة.

اإلﻅدادي ودافﻆٓتٍـ ىحو تﻆمـ الﻆموـ؟

 .4تسٍـ فْ الكﺸؼ ﻅف الﻆالقة بٓف جودة تدرٓس هﻆمـ الﻆموـ

ب .أىداف الدارسة

وتحصٓؿ الطالب ودافﻆٓتٍـ ىحو هادة الﻆموـ.
 .5تسٍـ فْ الكﺸؼ ﻅف أوجً القصور فْ أداء الهﻆمـ داخؿ

تتمخص أٌداؼ الدراسة الحالٓة فْ أتْ:
 .1إﻅداد وتقىٓف أداي لقٓاس جودة تدرٓس هﻆمـ الﻆموـ فْ

الفصؿ.

الهرحمة اإلﻅدادٓة.

هقٓاسا لجودة تدرٓس هﻆمـ الﻆموـ داخؿ الفصؿ ،هها
 .6تقدـ
ً

 .2إﻅداد وتقىٓف أداي لقٓاس دافﻆٓة واٌتهاـ طالب الصؼ األوؿ

ٓساﻅد الهﻆمـ والهختصٓف فْ هٓداف التﻆمٓـ لمتﻆرؼ ﻅمِ جواىب

اإلﻅدادي ىحو هادة الﻆموـ.

القوة والﻀﻆؼ فْ أداء الهﻆمـ التدرٓسْ.

 .3إﻅداد وتقىٓف أداي لقٓاس تحصٓؿ طالب الصؼ األوؿ
اإلﻅدادي فْ وحدة الطاقة لهقرر الﻆموـ.

تحصٓمٓا فْ ﻀوء الهستوٓات الستة لتصىٓؼ
اختبار
ًا
 .7تقدـ
ً
بموـ الهﻆرفْ الهﻆدؿ؛ هها ٓساﻅد هﻆمهْ الﻆموـ ﻅمِ استخداهً

 .4قٓاس هتوسط جودة التدرٓس فْ بﻆض الهدارس اإلﻅدادٓة
فْ البٓئة الهصرٓة.

قبمٓا قبؿ البدء فْ الوحدة أو
ﻅىد الرغبة فْ تقوٓـ الطالب ً

االقتداء بخطوات إﻅدادي ﻅىد الرغبة فْ إﻅداد اختبار تحصٓمْ

 .5دراسة الﻆالقة بٓف جىس الطالب وكؿ هف الجودة فْ

ألى وحدة هف الوحدات الهدرجة بأي صؼ دراسْ فْ الهرحمة

التدرٓس والزٓادة فْ التحصٓؿ والدافﻆٓة ىحو هادة الﻆموـ.

اإلﻅدادٓة.

 .6دراسة الﻆالقة بٓف جىس الهﻆمـ وكؿ هف الجودة فْ التدرٓس

هقٓاسا لدافﻆٓة الطالب ىحو هادة الﻆموـ فْ ﻀوء
 .8تقدـ
ً
دٓسِ

ورآف

[]41

لمتىظٓـ

الذاتْ

والزٓادة فْ تحصٓؿ الطالب ودافﻆٓتٍـ ىحو هادة الﻆموـ.

ىظرٓة

 .7دراسة الﻆالقة بٓف جودة التدرٓس وتحصٓؿ طالب الصؼ

 ،Determination Theoryأخ ًذا فْ االﻅتبار بﻆض

األوؿ اإلﻅدادي فْ هادة الﻆموـ.

الهقآٓس الﻆالهٓة التْ أﻅدت فْ ٌذا الصدد ،وٌذا الهقٓاس

 .8دراسة الﻆالقة بٓف جودة التدرٓس ودافﻆٓة طالب الصؼ

ٓساﻅد الهﻆمـ ﻅمِ التﻆرؼ ﻅمِ دافﻆٓة الطالب ىحو هادة

األوؿ اإلﻅدادي ىحو هادة الﻆموـ.

الﻆموـ ،وكذا ٓهكف الهﻆمهٓف هف استخداهً هﻄ صفوؼ وهراحؿ

 .9دراسة الﻆالقة بٓف تحصٓؿ طالب الصؼ األوؿ اإلﻅدادي

تﻆمٓهٓة أخرى سواء فْ الهرحمة االبتدائٓة أو اإلﻅدادٓة أو

ودافﻆٓتٍـ ىحو هادة الﻆموـ.

الثاىوٓة.

ج .أىمية الدارسة

فرضيات الدراسة:

Self

إحصائٓا بٓف هتوسطْ درجات الطالب
 .1ال ٓوجد فرؽ داؿ
ً

تكتسب الدراسة الحالٓة أٌهٓتٍا هف كوىٍا:

والطالبات فْ هقٓاس جودة التدرٓس ٓﻆزى لجىس الهﻆمـ.

 .1تﻆتبر استجابة لها تىادي بً البحوث والدراسات هف ﻀ ػ ػ ػرورة
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تحقٓؽ األٌداؼ الهىﺸودة ،وتقاس تمؾ الجودة بالدرجة التْ

إحصائٓا بٓف هتوسطْ درجات الطالب
 .2ال ٓوجد فرؽ داؿ
ً

والطالبات فْ الزٓادة فْ التحصٓؿ (القٓاس البﻆدي  -القٓاس

ٓحصؿ ﻅمٍٓا أداء وتفاﻅالت الهﻆمـ فْ هقٓاس جودة التدرٓس

القبمْ) ٓﻆزى لجىس الهﻆمـ.

الهﻆد لٍذا الغرض [.[40

إحصائٓا بٓف هتوسطْ درجات الطالب
 .3ال ٓوجد فرؽ داؿ
ً

 التحصٓؿ الدراسْ:الهقصود بالتحصٓؿ فْ الدراسة الحالٓة ٌو هستوى أداء

والطالبات فْ الزٓادة فْ الدافﻆٓة ىحو هادة الﻆموـ (القٓاس

هقدر
طالب الصؼ األوؿ اإلﻅدادي فْ الوحدة التْ تـ تدرٓسٍا ًا

البﻆدي  -القٓاس القبمْ) ٓﻆزى لجىس الهﻆمـ.

بالدرجات التْ ٓحصؿ ﻅمٍٓا الطالب فْ االختبار التحصٓمْ

إحصائٓا بٓف هتوسطْ درجات الطالب
 .4ال ٓوجد فرؽ داؿ
ً

الهﻆد وفقًا لٍذا الغرض.

والطالبات فْ هقٓاس جودة التدرٓس ٓﻆزى لجىس الطالب.

 -الدافﻆٓة ىحو تﻆمـ الﻆموـ:

إحصائٓا بٓف هتوسطْ درجات الطالب
 .5ال ٓوجد فرؽ داؿ
ً

ٓقصد بالدافﻆٓة ىحو التﻆمـ بىزﻅة الوصوؿ إلِ ٌدؼ هﻆٓف،

والطالبات فْ الزٓادة فْ التحصٓؿ (القٓاس البﻆدي  -القٓاس

القبمْ) ٓﻆزى لجىس الطالب.

وٌذا الٍدؼ قد ٓكوف إلرﻀاء حاجات داخمٓة ،أو رغبات

إحصائٓا بٓف هتوسطْ درجات الطالب
 .6ال ٓوجد فرؽ داؿ
ً

خارجٓة .ولذا تركز الدراسة الحالٓة ﻅمِ ىوﻅِ الدافﻆٓة وٌها:
الدافﻆٓة الداخمٓة  Intrinsic motivationالتْ تختص

والطالبات فْ الزٓادة فْ الدافﻆٓة ىحو هادة الﻆموـ (القٓاس

ىظر ألٌهٓتٍا وهتﻆتٍا لً ،أها
باألﺸٓاء التْ ٓفﻆمٍا الهتﻆمـ ًا

البﻆدي  -القٓاس القبمْ) ٓﻆزى لجىس الطالب.
 .7ال توجد ﻅالقة ارتباطٓة ذات داللة إحصائٓة بٓف جودة

الدافﻆٓة الخارجٓة  Extrinsic motivationفٍْ تختص

التدرٓس لهﻆمـ الﻆموـ والزٓادة فْ تحصٓؿ طالب الصؼ األوؿ
اإلﻅدادي فْ هادة الﻆموـ.

ىظر لكوىٍا تقودي إلِ ىتائج إٓجابٓة
باألﺸٓاء التْ ٓفﻆمٍا الهتﻆمـ ًا
خارجٓة هىفصمة ،وتقاس تمؾ الدافﻆٓة ىحو هادة الﻆموـ لطالب

 .8ال توجد ﻅالقة ارتباطٓة ذات داللة إحصائٓة بٓف جودة

الصؼ األوؿ اإلﻅدادي بالهقٓاس الهﻆد لٍذ الغرض [.[41

التدرٓس لهﻆمـ الﻆموـ والزٓادة فْ دافﻆٓة طالب الصؼ األوؿ

ه .حدود الدارسة

اإلﻅدادي ىحو هادة الﻆموـ؟

 .1هجهوﻅة البحث :تـ اختٓار هجهوﻅة البحث هف هدرستْ

 .9ال توجد ﻅالقة ارتباطٓة ذات داللة إحصائٓة بٓف الزٓادة فْ

الﻆروبة اإلﻅدادٓة والجهٍورٓة اإلﻅدادٓة بهحافظة أسواف هحؿ

تحصٓؿ طالب الصؼ األوؿ اإلﻅدادي والزٓادة فْ دافﻆٓتٍـ

ﻅهؿ الباحث ،هها ٓؤكد ﻅمِ أف ىتائج البحث قاصرة ﻅمِ البٓئة

ىحو تﻆمـ الﻆموـ.

األسواىٓة ،وﻅدـ وجود صفة التﻆهٓـ ﻅمِ جهٓﻄ هدارس جهٍورٓة

د .التعريفات اإلجرائية

هصر الﻆربٓة.

 -جودة التدرٓس:

 .2وحدة "الطاقة" لمصؼ األوؿ اإلﻅدادي التْ تـ تدرٓسٍا
ﻀهف هقرر الﻆموـ هف قبؿ الهﻆمهٓف فْ فصوؿ الهدارس

تىظر الدراسة الحالٓة إلِ جودة التدرٓس ﻅمِ أىٍا كؿ ها
ٓؤدى إلِ إحداث تحسف فْ ىتائج وهخرجات الطالب التﻆمٓهٓة،

الهختارة.

بها ٓهثمً ذلؾ هف اهتالؾ الهﻆرفة االحترافٓة ،والفٍـ الﻆهٓؽ

 .3هستوٓات بموـ الهﻆدلة (التذكر  -الفٍـ  -التطبٓؽ  -التحمٓؿ

لهبادئٍا األساسٓة ،والخبرات الهتراكهة فْ ههارسة هٍىة

 -التقوٓـ) [.[42

التدرٓس ،واأللفة هﻄ التطورات الحدٓثة فْ الهﻆرفة الهٍىٓة،

 .4تـ تىفٓذ تجربة البحث خالؿ الفصؿ الد ارسْ األوؿ هف الﻆاـ

والتهكف هف استخداـ أفﻀؿ التقىٓات واألدوات التْ تؤدى إلِ

الدراسْ 2016\2015ـ ،وذلؾ خالؿ الفترة هف 2015/10/27
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إلِ 2015/12/10ـ.

2

2016

هف خاللٍا تحقٓؽ الجودة فْ التدرٓس هثؿ :وﻀوح األٌداؼ
التﻆمٓهٓة ،والﻆرض الكافْ لمهواد التﻆمٓهٓة ،وسمسمة هف

 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة

الخطوات الهخططة لمتﻆمـ.

أوالً -الجودة فْ التدرٓس:

وهف الىهاذج التْ تمت ىهوذج كاروؿ ىهوذج وٓمبرج

 .1هتغٓرات جودة التدرٓس وﻅالقتٍا بهخرجات الطالب

 Walbergﻅاـ ( ]44[ )1981والذي أكد ﻅمِ تسﻆة ﻅىاصر

التﻆمٓهٓة:
ٌىاؾ حاجة إلِ ىهوذج لجودة التدرٓس ٓوﻀح فاﻅمٓة

أساسٓة لٍا أثر ﻅمِ التﻆمـ الهﻆرفْ والسموكْ لمطالب وٌْ:

الهﻆمـ والهتﻆمـ والﻆواهؿ التْ تؤثر ﻅمِ ىتائج الطالب التﻆمٓهٓة

التحصٓؿ القبمْ ،والﻆهر الزهىْ والتطور ،والدافﻆٓة والهفٍوـ

[ .]2وفْ ﻀوء ذلؾ تﻆددت ىهاذج جودة التدرٓس ،فﻆمِ سبٓؿ

الذاتْ ،وهقدار التدرٓس أو الوقت الهستغرؽ فْ التﻆمـ ،وجودة

الهثاؿ وﻀح ىهوذج كاروؿ ( ]11[ )1963لمتﻆمـ الهدرسْ أف

التدرٓس ،والبٓئة الهدرسٓة ،والبٓئة الصفٓة ،وبٓئة الهجهوﻅات

درجة تﻆمـ الطالب تﻆتهد فْ األساس ﻅمِ وقت الطالب

داخؿ الصؼ الدراسْ ،ووسائؿ اإلﻅالـ .والﺸكؿ التالْ ٓوﻀح

واحتٓاجات تﻆمـ الﺸْء ،واقترح بﻆض الخصائص التْ ٓهكف

ىهوذج التﻆمـ الهﻆرفْ والسموكْ وفقًا لوٓمبرج.

األهلية
 .1القدرة
 .2التحسن
 .3الدافعية

التعليم
 .4الكيفى
 .5الكيفى

التعلم المعرفي والسلوكي الفعال

البيئة
 .6المنزل
 .7الصف الدراسي
 .8مجموعة األقران
 .9وسائل اإلعالم

شكل 1

التعمم المعرفي والسموكي الفعال وفقا ويمبرج [33] cited from

 )2هستوى الفصوؿ الدراسٓة (هثؿ :الهىاٌج الدراسٓة ،اإلجراءات

فْ حٓف هٓز كرٓهٓرز  Creemersفْ أبحاثً []6,12

كها ٌو هوﻀح فْ الﺸكؿ ( )2بٓف ثالثة ﻅىاصر أساسٓة

الهتبﻆة ،سموكٓات الهﻆمـ).

لتحقٓؽ الجودة فْ التﻆمٓـ وٌْ:

 )3هستوى الطالب (هثؿ :الوقت ﻅمِ الهٍهة ،الفرص

 )1هستوى الهدرسة (هثؿ :الجودة التﻆمٓهٓة ،الجودة التىظٓهٓة،

الهستخدهة ،الدافﻆٓة ،واالتجاٌات ،والخمفٓة االجتهاﻅٓة،

الوقت).

التحصٓؿ).

105






مستوى المدرسة

مستوى الفصل الدراسي

مستوى الطالب

الجودة التعليمية
الجودة التنظيمية
الوقت





جودة التدريس
المنهج
إجراءات المجموعة
سلوك المعلم




وقت التعلم
الفرصة للتعلم




الوقت على المهمة
الفرص المستخدمة



الدافعية




االتجاهات
الخلفية المعرفية

تحصيل الطالب

شكل  .2نموذج كريميز لجودة التعميم المدرسي [[12

وهف الىهاذج التْ تصؼ الﻆهمٓات فْ الفصوؿ الدراسٓة ىهوذج

والتىوع ،الطرؽ الدراسٓة ،التفرٓد فْ التﻆمـ ،الدافﻆٓة ،فاﻅمٓة إدارة

ٌمهكْ ] [45لجودة التﻆمٓـ .والفكرة الﻆاهة وراء ٌذا الىهوذج كها

الفصؿ ،وجودة التدرٓس ،ووقت التدرٓس ،والفرص التﻆمٓهٓة،

ٌو هوﻀح بﺸكؿ ( )3أف الهﻆمـ ٓقدـ الفرص التﻆمٓهٓة التْ

وجودة الهواد التﻆمٓهٓة.

تستخدـ هف جاىب الطالب بطرؽ فردٓة ،وٓكوف لٍا أثر ﻅمِ

 .3الوساطات الدافﻆٓة والﻆاطفٓة التْ تحدث هف جاىب الطالب

هخرجات الطالب التﻆمٓهٓة .وٓتﻀهف الىهوذج:

خالؿ ﻅهمٓة التدرٓس.

 .1ﺸخصٓة الهﻆمهٓف هتهثمة فْ الهﻆرفة االحترافٓة ،والدافﻆٓة،

 .4أىﺸطة التدرٓس بها تتﻀهىً هف الوقت الهستغرؽ ألداء

والخمفٓة التﻆمٓهٓة وكذلؾ القٓـ واألٌداؼ ،والىظرٓات الذاتٓة،

الهٍاـ.

والتحسف ،والكفاءة الذاتٓة.

 .5األثار الهترتبة ﻅمِ هخرجات الطالب الهﻆرفٓة وكفاءتٍـ

 .2جػ ػ ػودة التدرٓس بها تﺸهمً هف الهىاسب ػ ػة ،التكٓػ ػؼ ،الوﻀ ػ ػ ػوح

التحصٓمٓة.

شخصية المعلم

الدرس (عرض)

الخبرات

جودة التدريس

فى معرفة المحتوى،
والمعرفة التربوية،
إدارة الفصل،
والتشخص

القيم ،األهداف،
النظريات الذاتية،
االستعداد للتفكير
الذاتي والتحسين،
والكفاءة الذاتية

المناسبة ،التكيف،
الوضوح ،الكافي من
التنوع ،الطرق،
التفريد ،الدافعية
فاعلية إدارة الفصل،
جودة التدريس ،وقت
التدريس ،الفرص
التعليمية ،جودة المواد
التعليمية

المرتكزات الفردية
عمليات الوساطة
(الطالب)

الوساطات الدافعية
والعاطفية

تصورات وتفسيرات
التدريس

األنشطة التدريسية
(االستخدام)

األثار
(نتائج الطالب)

الوقت على المهمة

النتائج المرتبطة
بالمحتوى :المحتوى
المعرفي ،استراتيجيات
التعلم

أنشطة التعلم
الالمنهجية

التخصصات الفوقية
أثار الكفاءة
أثار التنشئة االجتماعية

سياق الفصل والموضوع

شكل 3

نموذج ىممكي لجودة التدريس داخل الفصل الدراسي [( ]45مترجم بواسطة الباحث من المغة األلمانية إلى المغة العربية)
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وهف الىهاذج الحدٓثة التْ تصؼ الﻆهمٓات فْ الفصوؿ
الدراسٓة

ىهوذج Lipowsky

(]15[ )2006

وىجاحٍـ.

لمﻆرض

كها وٓركز ٌذا الىهوذج ﻅمِ الفرص التﻆمٓهٓة الهقدهة هف

واالستخداـٌ .ذا الىهوذج (ﺸكؿ ٓ )4أخذ فْ االﻅتبار أثار

قبؿ الهﻆمهٓف واستخداـ طالبٍـ لتمؾ الفرص هف أجؿ التﻆمـ.

الظروؼ الالهىٍجٓة ،والﻆواهؿ الهتﻆمقة بالهدرسة وحجرة الدراسة،

وٓؤكد الىهوذج ﻅمِ أف تمؾ الفرص التﻆمٓهٓة تؤثر ﻅمِ

أٓﻀا فْ االﻅتبار
والتﻆمـ الفردي لمطالب وتفاﻅالتٍـ .وقد وﻀﻄ ً

هخرجات الطالب التﻆمٓهٓة كالتحصٓؿ والدافﻆٓة واالٌتهاـ
والهتﻆة التﻆمٓهٓة.

الﻆالق ػ ػات غٓ ػ ػر الهباﺸ ػ ػرة بٓف الف ػ ػرص التﻆمٓهٓة الهقدهة لمطالب
استخدام العروض التعليمية
متطلبات المتعلمين األساسية
(األسرة واألقران ذات الصلة)





متطلبات المعلم
المعرفية
الدافعية
العاطفية

العروض التعليمية
الظروف الثقافية واالقتصادية
والمدرسية ذات الصلة

خصائص الصف الدراسي
(الثقافية واالجتماعية)

جودة التدريس
أفعال الطالب  ----أفعال المعلم
كمية اإلدراك
و
جودة استخدام الفرص التعليمية






كفاءات المعلم
المعرفة االحترافية
االتجاهات
الدافعية
اإلداراك الذاتي ذو الصلة

النجاح المدرسي
التحصيل ،االهتمام ،الدافعية ،متعة التعلم ،المفهوم الذاتي

شكل 4

نموذج ( )2006لبوفسكي لجودة التعميم والتدريس [(]15مترجم بواسطة الباحث من المغة األلمانية إلى المغة العربية)

فْ ٌذا الىهوذج ،تىقسـ جودة التﻆمٓـ إلِ جاىب كهْ هتصؿ

هوﻀح وفقًا لﺸكؿ  )5أف ٌىاؾ هتغٓرات تؤثر ﻅمِ هخرجات

بالفرص التﻆمٓهٓة وجاىب كٓفْ هتصؿ بالجودة .وتﺸٓر الجودة

الطالب التﻆمٓهٓة وٌْ :السٓاسة التﻆمٓهٓة ﻅمِ الهستوى الوطىْ

إلِ :أ) ىوﻅٓة الهدخؿ التدرٓسْ ،ب) الجواىب الﻆاهة لمجودة

أو اإلقمٓهْ وتقوٓهٍا ،وسٓاسة الهدرسة وتقوٓهٍا ،وتفاﻅؿ الهﻆمـ

التﻆمٓهٓة( ،هىٍا ﻅمِ سبٓؿ الهثاؿ :حكـ الوﻀوح ،الوقت ﻅمِ

والطالب بها تهثمً هف جودة لمتدرٓس داخؿ الفصؿ ،وتوقﻆات

الهٍهة ،تكرار الههارسة) ،وتمؾ الﻆىاصر هرتبطة بتفاﻅالت

الطالب ودافﻆٓتً ىحو التﻆمـ وأسموب تفكٓري وبٓئة التﻆمـ الهدرسْ

الطالب والهﻆمهٓف ،كها أوﻀح الىهوذج الدٓىاهٓكْ الحدٓث

والسهات الﺸخصٓة ،وكذلؾ أٌمٓتً والوقت الهستغرؽ ﻅمِ أداء

لجودة التﻆمٓـ وفقًا لكرٓهٓز وأخرٓف (( ]25[ )2013كها ٌو

الهٍهة والفرص التْ ٓتٓحٍا الهﻆمـ لمطالب.
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السٓاسة الوطىٓة  /اإلقمٓهٓة لمتﻆمٓـ
تقويم تلك السياسة التﻆمٓهٓة
سياسة المدرسة
تقويم السياسة المدرسية














التوقعات
أسلوب التفكير
دافعية الموضوع الدراسي

المخرجات التعليمية:
 المعرفية
 النفسحركية
 الوجدانية
 التعلم الجديد

جودة التدريس:

التوجه
الهيكل التنظيمي
التساؤل
النمذجة التدريسية
التطبيق
الفصل الدراسي كبيئة تعلم
إدارة الوقت
التقييم






بيئة التعلم المدرسي
الجنس
العرق
سمات الشخصية






األهلية
المثابرة
الوقت على المهمة
الفرصة للتعلم

شكل 5
النموذج الديناميكي الحديث لجودة التعميم وفقا لكريميز وأخرين ([25[ )2013

دور الهﻆرفة الﻆمهٓة لمهﻆمـ ﻅمِ تحصٓؿ الطالب فْ هوﻀوع

وفْ ىفس السٓاؽ أوﻀح فٓﺸر وآخروف [ ]46أف ٌىاؾ

"حاالت الهادة".

ثالثة هتغٓرات تؤثر ﻅمِ ﻅهمٓة التﻆمٓـ والتﻆمـ داخؿ الهدرسة:
 )1هستوى ﻅهمٓات التﻆمـ الفردي بها تتﻀهىً هف الهﻆارؼ،

وفْ ىفس السٓاؽ أكدت دراسة لىجِ وآخروف [ ]48ﻅمِ

والكفاءة ،والهﻆتقدات ،والدافﻆٓة واالٌتهاـ )2 .هستوى الفصؿ

أف لهﻆرفة الهﻆمـ لمهحتوى التربوي أثر جوٌري ﻅمِ تحصٓؿ

الدراسْ بها ٓتﻀهىً هف أىﺸطة الهﻆمـ والطالب ،وجودة التدرٓس

طالب الصؼ الرابﻄ االبتدائْ فْ هوﻀوع حاالت الهادة

هتﻀهىا
كهقٓاس لٍذي األىﺸطة )3 .هستوى الىظاـ الهدرسْ
ً

وتحوالتٍا وكذا اٌتهاهٍـ تجاي الهواقؼ الهﻆروﻀة ﻅمٍٓـ.
كها أكدت دراسة بٓهٓرت وآخروف [ ]49أف لهﻆرفة الهﻆمـ

أٓﻀا إلِ أىً ٓجب أف ٓركز الجاىب
الظروؼ الهدرسٓة .وأﺸار ً

البحثْ ﻅمِ جودة التدرٓس داخؿ الفصؿ الدراسْ بها تتﻀهىً

لمهحتوى التربوي أثر ﻅمِ تحصٓؿ الطالب فْ هادة الرٓاﻀٓات

هف تفاﻅالت بٓف الهتﻆمـ والهﻆمـ ،وٌو ها تٍدؼ الدراسة الحالٓة

فْ دولة ألهاىٓا.
فْ حٓف ركزت دراسات أخرى ﻅمِ إدارة الفصؿ كأحد

إلِ بحثً واستقصائً هف خالؿ استخداـ هقٓاس كموسف لجودة

هتغٓرات الجودة فْ التدرٓس ،هىٍا ﻅمِ سبٓؿ الهثاؿ دراسة

التدرٓس [.]5
لقد تﻆددت الدراسات الﻆالهٓة التْ تىاولت الهتغٓرات

فرٓؾ وآخروف [ ]3والتْ ٌدفت إلِ هﻆرفة أثر إدارة الفصؿ

الهرتبطة بكفاءة الهﻆمـ التربوٓة والﻆمهٓة وأثرٌا ﻅمِ جودة

الدراسْ كأحد هتغٓرات الجودة فْ التدرٓس ﻅمِ تحصٓؿ طالب

التدرٓس ،هىٍا ﻅمِ سبٓؿ الهثاؿ – ال الحصر– دراسة أوال

فْ الهرحمة اإلﻅدادٓة والثاىوٓة هستخدهة استبٓاف إلدارة الفصؿ،

وآخروف [ ،]47والتْ استقصت فٍٓا أثر الهﻆرفة الﻆمهٓة لمهﻆمـ

وتوصمت ىتائجٍا إلِ األثر اإلٓجابْ لذلؾ الهتغٓر ﻅمِ تحصٓؿ

ﻅمِ تحصٓؿ طالب الصؼ الرابﻄ االبتدائْ بدولة ألهاىٓا ﻅمِ

الطالب فْ كؿ هف الهدارس االبتدائٓة واإلﻅدادٓة.

تحصٓؿ الطالب ،هستخدهة تسجٓالت الفٓدٓو والصوت لتحمٓؿ

وركزت دراسات أخرى ﻅمِ تفاﻅالت الهﻆمـ والطالب داخػؿ

أداءات الطالب والهﻆمـ داخؿ الفصؿ ،وأسفرت ىتائجٍا ﻅمِ

الفصؿ ،هىٍا ﻅمِ سبٓؿ الهثاؿ دراسة ال ازرٓتس واتٓؿ [ ]50التْ
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ٌدفت إلِ التﻆرؼ ﻅمِ تصورات طالب الهرحمة الثاىوٓة حوؿ

التْ تؤٌمً لذلؾ ،ولذلؾ فإف الطالب ذوي الدافﻆٓة ٓستخدهوف

جودة التدرٓس فْ هدٓىة برلٓف فْ دولة ألهاىٓا ،وتوصمت إلِ

استراتٓجٓات هﻆرفٓة وفوؽ هﻆرفٓة ،وذلؾ بدهج الهﻆرفة

أف ( )%46هف الطالب لدٍٓـ تصور إٓجابْ ﻅف جودة

الﺸخصٓة هﻄ الهﻆرفة الﻆمهٓة هف خالؿ التغٓر الهفٍوهْ لٓقوهوا

التدرٓس فْ هادة الرٓاﻀٓات.

بتطبٓؽ الهﻆرفة الﻆمهٓة هف أجؿ إٓجاد هىطؽ لمﻆالـ الهحٓط.

وأكد هﺸروع رفكف وآخروف [ ]51أف هف هالحظة التدرٓس

فْ حٓف أﺸار قطاهْ وﻅدس [ [54أف الدافﻆٓة تُﺸٓر إلِ

وأثر الهﻆمـ داخؿ الفصؿ ﺸْء هٍـ وﻀروري لتقٓٓـ الجودة فْ

"هجهوﻅة الظروؼ الداخمٓة والخارجٓة التْ تحرؾ الفرد هف أجؿ

التدرٓس باإلﻀافة إلِ ﻅىاصر أخرى هثؿ :هﻆرفة الهﻆمـ

إﻅادة التوازف الذي اختؿ .فالدافﻄ بٍذا الهفٍوـ ٓﺸٓر إلِ ىزﻅة

لمهحتوى الﻆمهْ ،وهﻆرفة الهﻆمـ لمهحتوى التربوي ،وكذا تصورات

لموصوؿ إلِ ٌدؼ هﻆٓف ،وٌذا الٍدؼ قد ٓكوف إلرﻀاء

الطالب ﻅف البٓئة التدرٓسٓة.

حاجات داخمٓة ،أو رغبات داخمٓة .أها الحاجة ) (Needفٍْ

وٌدفت دراسة دكرستف وآخروف [ ]52إلِ هﻆرفة الﻆالقة

حالة تىﺸأ لدى الكائف الحْ لتحقٓؽ الﺸروط البٓولوجٓة أو

بٓف التقوٓـ التكوٓىْ لمهىٍج وجودة التدرٓس وأثر تمؾ الﻆالقة

السٓكولوجٓة

أها

ﻅمِ فٍـ طالب الهرحمة االبتدائٓة لهوﻀوع الكثافة والطفو،

الٍدؼ ) (Goalفٍو ها ٓرغب الفرد فْ الحصوؿ ﻅمًٓ ،وٓؤدي

وتوصمت الدراسة إلِ األثر اإلٓجابْ لمتقوٓـ التكوٓىْ وتحقٓؽ

فْ الوقت ىفسً إلِ إﺸباع الدافﻄ".

الالزهة

الهؤدٓة

لحفظ

بقاء

الفرد.

الجودة داخؿ الصؼ الدراسْ هتهثمة فْ التفاﻅؿ الهﻆرفْ ،والجو

وﻅرفٍا توؽ وآخروف [ [55ﻅمِ أىٍا "حالة داخمٓة ﻅىد

الداﻅـ ،وادارة الصؼ فْ زٓادة فٍـ وتﻆمـ الطالب فْ هادة

الهتﻆمـ تدفﻆً إلِ االىتباي لمهوقؼ التﻆمٓهْ ،واإلقباؿ ﻅمًٓ بىﺸاط

الﻆموـ.

هوجً ،واالستهرار فْ ٌذا الىﺸاط حتِ ٓتحقؽ التﻆمـ" ،وﻅرفٍا

كها أكدت دراسة جوىز وبٓرىز [ ]53ﻅمِ وجود ﻅالقة

الهساﻅٓد والتح [ ]56ﻅمِ أىٍا هٓؿ الفرد لبذؿ وهواصمة

إٓجابٓة بٓف تحصٓؿ طالب الهرحمة الهتوسطة فْ هادة الجبر

األىﺸطة الهختمفة بهسؤولٓة واستغراؽ فْ الهٍهة فْ سبٓؿ

وكؿ هف :هقدار الهﻆارؼ القبمٓة ،ودافﻆٓة الطالب ىحو التﻆمـ،

الوصوؿ إلِ تحقٓؽ أٌداؼ ﻅهمٓة التﻆمـ.

وهقدار وىوع التفاﻅؿ بٓف الهﻆمـ والطالب داخؿ الفصؿ ،ودرجة

 .2دافﻆٓة الطالب ىحو التﻆمـ:
تهثؿ الدافﻆٓة ىقطة اٌتهاـ لكثٓر هف الباحثٓف فْ هٓداف

التىظٓـ الذاتْ ،والقدرات الﻆاهة.
الدرسات
باستﻆارض الدارسات السابقة ٓالحظ أف جهٓﻄ ا

التﻆمٓـ والتﻆمـ ،حٓث ٓىظر إلٍٓا ﻅمِ أىٍا الهحرؾ الرئٓس

أكدت ﻅمِ أٌهٓة استقصاء وتقٓٓـ الجودة فْ التدرٓس وهﻆرفة

لسموؾ الفرد ،وقد أكدت دراسات هتﻆددة [ ]9,18,50,57,58أف

الﻆالقة بٓىٍا وبٓف هخرجات الطالب التﻆمهٓة هثؿ التحصٓؿ

جودة التدرٓس لٍا أثر إٓجابْ ﻅمِ هخرجات الطالب التﻆمٓهٓة

والدافﻆٓة ىحو التﻆمـ.

هثؿ التحصٓؿ واالتجاٌات والدافﻆٓة ىحو التﻆمـ ،كها أكدت

ثاىٓ ًا -الدافﻆٓة ىحو التﻆمـ:

أٓﻀا [ ]59,60أف ٌىاؾ ﻅالقة إٓجابٓة بٓف زٓادة
دراسات أخرى ً
دافﻆٓة الهتﻆمهٓف ىحو التﻆمـ والتحصٓؿ الدراسْ لٍـٌ ،ذا وقد

 )1هفٍوـ الدافﻆٓة ىحو التﻆمـ:

اتفؽ كثٓر هف الباحثٓف والتربوٓٓف [،61,62,63,64,65,66

تىاوؿ كثٓر هف الباحثٓف والتربوٓٓف هصطمح الدافﻆٓة ىحو
التﻆمـ ،فقد ﻅرؼ لْ وبروبْ [ ]38دافﻆٓة الطالب ىحو التﻆمـ

 ]67أىً ٓجب هراﻅاة أتْ هف أجؿ زٓادة الدافﻆٓة ىحو التﻆمـ:

ﻅمِ أىٍا هﺸاركة الطالب فْ هٍاـ الﻆموـ فْ ﻀوء ٌدؼ

 -تﻆرٓؼ الهتﻆمهٓف باألٌداؼ السموكٓة لمهوﻀوﻅات الدراسٓة

هتهركز حوؿ إىجاز فٍـ أفﻀؿ لمﻆموـ وتفﻆٓؿ االستراتٓجٓات

التْ ٓتـ تدرٓسٍا.
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 -ربط هحتوى الهىاٌج الدراسٓة ببٓئة الهتﻆمـ.

وتقدٓرٌـ إلىجازاتً أو لمحصوؿ ﻅمِ تﺸجٓﻄ هادي أو هﻆىوي

 -التخطٓط الجٓد هف جاىب الهﻆمـ لمبﻆد التﻆمٓهْ واإلداري

هىٍـ.
كها أكد دورىِ وآخروف [ ]68أف الهتﻆمهٓف ٓكوىوف ﻅمِ

والﻆمهْ داخؿ الفصؿ الدراسْ.
 -استخدـ أسالٓب تدرٓسٓة تساٌـ فْ زٓادة دافﻆٓة الهتﻆمـ لمتﻆمـ

هقدرة كبٓرة بالتىظٓـ الذاتْ إذا كاىت هﺸاركتٍـ فْ الهٍهة تدﻅـ

كأسالٓب التﻆمـ الهتهركزة حوؿ الهتﻆمـ.

ثالثة جواىب إىساىٓة وٌْ )1 :استقاللٓة الحكـ الذاتْ (أي أف

 -تﻆوٓد الهتﻆمهٓف ﻅمِ إىجاز الهٍاـ بأىفسٍـ وتحفٓزٌـ ﻅمِ

الفرد ٌو األصؿ فْ إصدار السموؾ) )2 ،الكفاءة (أي ﺸﻆور

ذلؾ وتقٓٓـ إىجازاتٍـ باستهرار وتوفٓر التغذٓة الراجﻆة ،واستخداـ

الهتﻆمـ بالفاﻅمٓة واإلىجاز) )3 ،الﻆالقات (الﺸﻆور بالقرب

أسالٓب تقوٓهٓة تؤدي إلِ تصوٓب وتطوٓر أداءٌـ.

واالتصاؿ بأخرٓف).

 -تفاﻅؿ الهﻆمـ هﻄ الطالب بﺸكؿ إٓجابْ.

 .4الطريقة واالجراءات

 -التأكٓد ﻅمِ تحهؿ الهسؤولٓة وحؿ الهﺸكالت بطرٓقة ذاتٓة

أ .منيج الدراسة

هف جاىب الهتﻆمهٓف.

اﻅتهدت الدراسة الحالٓة ﻅمِ الهىٍج الوصفْ الذي ٓﻆتهد

 -هراﻅاة الفروؽ الفردٓة بٓف الهتﻆمهٓف.

ﻅمِ وصؼ لمظاٌرة الهراد دراستٍا أو جهﻄ أوصاؼ وهﻆموهات

 -تقسٓـ الطالب إلِ هجهوﻅات ﻅهؿ هحدد فٍٓا دور كؿ فرد

دقٓقة ﻅىٍا ،وذلؾ الهىٍج ٍٓدؼ إلِ جهﻄ أوصاؼ ﻅمهٓة كهٓة

فْ الهجهوﻅة.

وكٓفٓة ﻅف الظاٌرة الهدروسة كها تحدث فْ وﻀﻆٍا الطبٓﻆْ،

 -استخداـ أسالٓب التﻆزٓز هﻄ الهتﻆمهٓف.

دوف أف ٓتدخؿ فٍٓا الباحث ،هف أجؿ توﻀٓح الﻆواهؿ الهتسببة

 -إﻅطاء الفرصة لمهتﻆمهٓف لمتﻆبٓر ﻅمِ أفكارٌـ وهﺸاﻅرٌـ.

فٍٓا ،والىتائج الهترتبة ﻅمٍٓا ،وٓتـ جهﻄ البٓاىات الهطموبة هف

 )2أىواع الدافﻆٓة الهتﻀهىة فْ الدراسة الحالٓة:

خالؿ استخداـ ﻅدة أدوات بحثٓة .ولذا فقد استخدـ ذلؾ الهىٍج

توجً الدافﻆٓة السموؾ ىحو أٌداؼ هﻆٓىة ،فالهتﻆمهٓف

فْ إﻅداد اإلطار الىظري لمدراسة واﻅداد األدوات ،وتفسٓر

ٓصىﻆوف ألىفسٍـ أٌدافًا وٓوجٍوف سموكٍـ لتحقٓؽ ٌذي األٌداؼ

الىتائج ،وتقدٓـ توصٓات الدراسة وهقترحاتٍا.

كها أف الدافﻆٓة تؤثر فْ اختٓارٌـ ،واىطالقًا هف ىظرٓة التىظٓـ

ب .مجتمع الدراسة وعينتيا

الذاتْ  Self-determination Theoryلدٓسْ ورآف  [41فقد

طالبا وطالبة بهﻆدؿ
تكوف هجتهﻄ الدراسة هف 140
ً

 .1الدافﻆٓة الداخمٓة  :Intrinsic motivationوٌْ التْ ٓكوف

بطرٓقة ﻅﺸوائٓة وكاف القائـ بالتدرٓس لمطالب  4هﻆمهٓف

ىظر ألىً
هصدرٌا الهتﻆمـ ىفسً ،كها أىٍا تتﻀهف القٓاـ بالﺸْء ًا

( 2ذكور 2 ،إىاث) هف هدرستْ الﻆروبة اإلﻅدادٓة ،والجهٍورٓة

ركز البحث الحالْ ﻅمِ ىوﻅٓف هف الدافﻆٓة لمتﻆمـ:

طالبا 70 ،طالبة) فْ الصؼ األوؿ اإلﻅدادي تـ اختٓارٌـ
(ً 70

ﺸٓؽ وههتﻄ .ولذا تﻆتبر الدافﻆٓة الداخمٓة هدخؿ أساسْ لمتﻆمـ

اإلﻅدادٓة بهحافظة أسواف.

الذاتْ والهستهر.

ج .أدوات الدراسة

 .2الدافﻆٓة الخارجٓة  :Extrinsic motivatioوٌْ التْ ٓكوف

فْ ﻀوء االطالع ﻅمِ الﻆدٓد هف الدراسات [،2,4,38

هصدرٌا خارجٓاً ،فقد ُٓقبِؿ الهتﻆمـ ﻅمِ التﻆمـ فْ ﻀوء الىتائج

 ]39,69,70,71,72حٓث تﻀهف هقٓاس الدافﻆٓة ىحو تﻆمـ

الهىتظرة هف القٓاـ بﺸْء ها (التﻆزٓز الخارجْ) هثؿ :إرﻀاء

الﻆموـ ستة أبﻆاد رئٓسة قائهة ﻅمِ كؿ هف الدافﻆٓة الداخمٓة (كؿ

الهﻆمـ أو الوالدٓف أو إدارة الهدرسة وكسب حبٍـ وتﺸجٓﻆٍـ

ٓقوـ بً الهتﻆمـ ىظ اًر ألىً ﺸٓؽ وههتﻄ) والدافﻆٓة الخارجٓة (كؿ
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ىظر ألف لً ىتائج إٓجابٓة) ،وتمؾ
ًا
ها ٓقوـ بً الهتﻆمـ

وﻅوﻀا ﻅف ذلؾ
الههكف إجراء تقٓٓـ قائـ ﻅمِ استخداـ الفٓدٓو،
ً

 .1الكفاءة الذاتٓة :هﻆتقدات الطالب ﻅف قدرتٍـ لألداء بﺸكؿ

وفرﻅٓة [ ]3,75توﻀح الﻆهمٓات والتفاﻅؿ داخؿ الصؼ

جٓد ﻅمِ هٍاـ الﻆموـ.

الدراسْ ،ولذا تـ تقىٓف هقٓاس كموسف [ ]5لجودة التدرٓس لٍذا

 .2استراتٓجٓات التﻆمـ الىﺸط :قدرة الطالب ﻅمِ استخداـ

الغرض ،وقد هر هقٓاس جودة التدرٓس لهﻆمـ الﻆموـ بالخطوات

استراتٓجٓات هتىوﻅة هف أجؿ بىاء هﻆرفة جدٓدة هﻆتهدة ﻅمِ

التالٓة:

فٍهٍـ السابؽ.

(أ) الٍدؼ هف الهقٓاس وطرٓقً بىائً:

فإىً ٓهكف استخداـ هقٓاس لجودة التدرٓس فْ ﻀوء أبﻆاد رئٓسة

األبﻆاد ٌْ:

 .3قٓهة تﻆمـ الﻆموـ :قٓهة تﻆمـ الﻆموـ تكهف فْ اكساب الطالب

ٍٓدؼ الهقٓاس إلِ تقٓٓـ جودة تدرٓس هﻆمـ الﻆموـ هف

الكفاءة والخبرة فْ حؿ الهﺸكمة هف خالؿ ىﺸاط استقصائْ،

خالؿ ههارساتً التدرٓسٓة الفﻆمٓة بالفصؿ وأثر ذلؾ ﻅمِ

واثارة تفكٓرٌـ ،وآجاد ﻅالقة بٓف تﻆمـ الﻆموـ وحٓاتٍـ الٓوهٓة.

تحصٓؿ طالب الصؼ األوؿ اإلﻅدادي ودافﻆٓتٍـ ىحو هادة

فإذا كاف تصورٌـ إٓجابْ تجاي تمؾ القٓـ فإف ذلؾ سوؼ ٓزٓد هف
دافﻆٓتٍـ ىحو تﻆمـ الﻆموـ.

الﻆموـ .وُبىِ الهقٓاس وفقًا لطرٓقة لٓكرت حٓث ٓطمب فٍٓا هف
الطالب ﻅمِ وﻀﻄ ﻅالهة (√) ﻅمِ التدرج هف :غٓر صحٓح

 .4الٍدؼ األدائْ :أٌداؼ الطالب فْ تﻆمـ الﻆموـ ٌو الهﺸاركة

بالهرة  -أرجح ﻅدـ صوابً  -أرجح صوابً  -صواب تهاهاً.

هﻄ الطالب أخرٓف واالىتباي لمهﻆمـ.

أبﻆاد الهقٓاس :تﻀهف الهقٓاس األبﻆاد التالٓة :وﻀوح القواﻅد،

 .5الٍدؼ التحصٓمْ :رﻀا الطالب ﻅف كفاءتٍـ فْ ﻅهمٓة

هبدأ تﺸوٓش الحصة ،الههارسة الهكررة ،تدرٓب تحدي أو

تﻆمـ وتحصٓؿ الﻆموـ ،وٌدفٍـ هف التحصٓؿ فْ هادة الﻆموـ.

ههارسً صﻆبة ،التﺸخٓص لقطاع الكفاءة االجتهاﻅٓة ،اتجاٌات

 .6تحفٓز بٓئة التﻆمـ :تﺸهؿ البٓئة التﻆمٓهٓة الهحٓطة بالطالب

الطالب اإلٓجابٓة ،تﺸخٓص الكفاءة فْ الجاىب التحصٓمْ،

هثؿ :الهىٍج ،وتدرٓس الهﻆمـ ،وتفاﻅؿ الطالب داخؿ الفصؿ.

ﻀبط هرجﻆٓة التوجً الفردي ،إدارة الفصؿ ،التقمب ،القدرة

أوالً– إﻅداد هقٓاس جودة التدرٓس لهﻆمـ الﻆموـ:

الدافﻆٓة ،وﻀوح وبىٓة التدرٓس ،سرﻅً التفاﻅؿ ،السرﻅة الهىاسبة

هف أٌداؼ الدراسة الحالْ التَﻆرؼ ﻅمِ أثر جودة التدرٓس

فْ التدرٓس ،ﻀٓاع الوقت أثىاء التدرٓس ،تفرٓد التدرٓس ،الوقت

فْ تحصٓؿ هادة الﻆموـ ودافﻆٓة طالب الصؼ األوؿ اإلﻅدادي

فْ إىجاز الهٍهة ،الﻆدواىٓة ﻀد الهﻆمـ ،الﻆدواىٓة ﻀد الطالب،

ىحو هادة الﻆموـ ،لذلؾ فإف تحمٓؿ دروس الﻆموـ الهسجمة ﻅمِ

ﻅدواىٓة الهﻆمـ ﻀد الطالب ،قوة اإلىتاج الﻆمهْ لمطالب ،ثقافة

ﺸرائط فٓدٓو ٓﻆد أداة قوٓة وفﻆالة ] ،]31,73,74ولذلؾ فقد

الخطأ ،الهساﻅدات التﻆمٓهٓة ،دﻅـ التدرٓب الفردي.

وﻀﻄ فْ االﻅتبار فْ هرحمة التخطٓط لمدراسة الحالٓة أخذ

والجدوؿ التالْ ٓوﻀح أبﻆاد هقٓاس جودة التدرٓس وأرقاـ

هوافقة و ازرة التربٓة والتﻆمٓـ لتصوٓر أداء الهﻆمـ والطالب أثىاء

الﻆبارات الدالة ﻅمِ كؿ بﻆد.

الﺸرح ولكف بسبب الظروؼ األهىٓة فْ هصر ،فإىً لـ ٓكف هف
جدول 1
أبعاد مقياس جودة التدريس وأرقام العبارات الدالة عمى كل بعد
أرقام عبارات كل بعد في المقياس

العدد اإلجمالى لبنود المقياس

أبعاد المقياس

1،2،3،4

4

 -2هبدأ تﺸوٓش الحصة

5،6،7،8،9

5

 -3الههارسة الهكررة

10،11،12

3

13،14،15،16

4

 -1وﻀوح القواﻅد

 -4تدرٓب تحدي أو ههارسً صﻆبً األسموب
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17،18،19،20،21،22

6

 -5التﺸخٓص لقطاع الكفاءة االجتهاﻅٓة

23،24،25،26،27

5

 -7تﺸخٓص الكفاءة فْ الجاىب التحصٓمْ

28،29،30،31

4

 -8ﻀبط هرجﻆٓة التوجً الفردي

32،33،34،35

4

 -9إدارة الفصؿ

36،37،38،39

4

 -10التقمب

40،41،42،43

4

 -11القدرة الدافﻆٓة

44،54،56،47

4

48،49،51،51،52،53

6

54،55،56،57،58

5

 -14السرﻅة الهىاسبة فْ التدرٓس

59،60،61

3

 -15ﻀٓاع الوقت اثىاء التدرٓس

62،63،64،65،66،67

6

68،69،70،71،72

5

73،74،75

3

 -18الﻆدواىٓة ﻀد الهﻆمـ

76،77،78،79،80،81

6

 -19الﻆدواىٓة ﻀد الطالب

82،83،84،85،86،87

6

 -20ﻅدواىٓة الهﻆمـ ﻀد الطالب

88،89،90،91،92،93

6

 -21قوة اإلىتاج الﻆمهْ لمطالب

94،95،96،97

4

98،99،100،101،102

5

 -23الهساﻅدات التﻆمٓهٓة

103،104،105،106،107

5

 -24دﻅـ التدرٓب الفردي

108،109،110،111،112

5

 -6اتجاٌات الطالب اإلٓجابٓة

 -12وﻀوح وبىًٓ التدرٓس
 -13سرﻅً التفاﻅؿ

 -16تفرٓد التدرٓس
 -17الوقت فْ إىجاز الهٍهة

 -22ثقافة الخطأ
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الهجهوع

وٓتﻀح هف الجدوؿ السابؽ أف الهقٓاس تكوف هف أربﻆة وﻅﺸرٓف

 .4تـ هقارىة الىسخة الﻆربٓة والىسخة األصمٓة األلهاىٓة هف

بﻆدا رئٓساً ،وتكوف ﻅدد ﻅبارات الهقٓاس ككؿ  112ﻅبارة.
ً

خالؿ اثىاف هف الباحثٓف الﻆرب الذي ٓﻆهموف فْ جاهﻆة زٓجف

(ب) ترجهة وصٓاغة ﻅبارات الهقٓاس:

وجاهﻆة دٓوسبرج  -إسف بألهاىٓا.

لمتأكد هف توافؽ الهقٓاس الهكتوب بالمغة األلهاىٓة لمبٓئة

 -تـ سؤاؿ الهﺸاركٓف فْ الهقارىة ﻅمِ هدى صدؽ الترجهة

الهصرٓة هف حٓث :خصائص المغة ،الىظاـ التﻆمٓهْ،

وتهثٓمٍا لمىسخة األصمٓة ،وهدى هىاسبة المغة الهكتوبة ،تـ

واالختالفات الثقافٓة ،فقد راﻅِ الباحث ﻅىد ترجهة وصٓاغة

حساب درجة االتفاؽ بٓف ٌؤالء الهحكهٓف فْ الحالتٓف األولِ

الﻆبارات كؿ هها ٓمْ:

والثاىٓة ،هف خالؿ استخداـ هﻆادلة كوٌٓف كابا inter - rater

 .1ترجهة الفقرات هف المغة األلهاىٓة إلِ المغة الﻆربٓة هف خالؿ

 agreement of Cohen’s Kappaوقد أظٍرت الىتائج أىٍا

هترجـ هﻆتهد فْ ألهاىٓا ،وتﻆد المغة الﻆربٓة ٌْ المغة األـ

فْ حدود  0.61-0.57وٌْ ىسبة هقبولة [.[76

بالىسبة لً.

(ج) صدؽ وثبات هقٓاس جودة التدرٓس لهﻆمـ الﻆموـ:

 .2لمتأكد هف صدؽ الترجهة فقد تـ إﻅادة ترجهة الىسخة

تـ ﻅرض ﻅبارات الهقٓاس ﻅمِ هجهوﻅة هف الهحكهٓف

الهترجهة هف المغة الﻆربٓة إلِ المغة األلهاىٓة هرة أخرى هف

الهتخصصٓف فْ هجاؿ طرؽ تدرٓس الﻆموـ إلبداء آرائٍـ حوؿ

خالؿ هترجـ آخر.

كؿ هف :هدى هالئهة كؿ بﻆد فرﻅْ لقٓاس أداء الهﻆمـ ،وهدى

 .3تـ هقارىة الىسختٓف األلهاىٓتٓف (األصمٓة والهترجهة) هف

ارتباط كؿ فقرة هف الفقرات الفرﻅٓة لمهقٓاس بالبﻆد الرئٓس التْ

خالؿ اثىاف هف الباحثٓف األلهاف الذٓف ٓﻆهموف فْ جاهﻆة

تىدرج تحتً ،وهدى صحة ووﻀوح الﻆبارات ،وقد تـ إجراء

دٓوسبرج  -إسف بألهاىٓا.

تﻆدٓالت طفٓفة لبﻆض ﻅبارات الهقٓاس فْ ﻀوء آرائٍـ ثـ
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إﻅادة ﻅرﻀً ﻅمٍٓـ ،ثـ حساب درجة االتفاؽ بٓف الهحكهٓف فْ

الهﻆرفْ ،بحٓث ﺸهمت الهستوٓات الخهسة" :التذكر ،والفٍـ،

ﻀوء الهﻆآٓر السابؽ ذكرٌا هف خالؿ استخداـ هﻆادلة االتفاؽ

وبىاء ﻅمِ ذلؾ فقد تحددت
والتطبٓؽ ،والتحمٓؿ ،والتقوٓـ"،
ً

بٓف

الهحكهٓف

Correlation

Intraclass

أٌداؼ االختبار التحصٓمْ والهستوى التصىٓفْ لكؿ ٌدؼ.

)(ICC

 Coefficientوقد أظٍرت الىتائج أىٍا فْ حدود  0.69وٌْ

(ب) إﻅداد جدوؿ هواصفات االختبار وتوزٓﻄ األسئمة :بﻆد تحدٓد

ىسبة جٓدة وهقبولة بها ٓؤكد صدؽ الهقٓاس.

األٌداؼ السموكٓة التْ سٓتـ قٓاسٍا فْ االختبار التحصٓمْ تـ

 -تـ تطبٓؽ الهقٓاس فْ تجربة استطالﻅٓة ٓوـ 2015/10/29

إﻅداد جدوؿ الهواصفات ،الذي ٓوﻀح توزٓﻄ ﻅدد األسئمة ﻅمِ

خالؿ تدرٓس وحدة "الهادة وتركٓبٍا" ﻅمِ ﻅٓىة هكوىة هف 35

األٌداؼ السموكٓة لموحدة ،وقد وﻀﻄ فْ االﻅتبار أف ٓوجد

طالبا فْ الصؼ األوؿ بهدرسة الجهٍورٓة اإلﻅدادٓة بهحافظة
ً

هفردة لكؿ ٌدؼ هف هستوى هف هستوٓات بموـ الهﻆدلة ،والتْ
تتدرج فْ صﻆوبتٍا هف التذكر إلِ التقوٓـ ،وبذلؾ تكوف ﻅدد

أسواف حٓث أىً لـ تدرج تمؾ الﻆٓىة ﻀهف هجهوﻅة الدراسة

الهختارة فْ التجربة األساسٓة ،واستٍدفت التجربة االستطالﻅٓة

هفردات االختبار ككؿ ( )36هفردة.

التأكد هف وﻀوح الﻆبارات وفٍهٍا ،وحساب هﻆاهؿ ثبات هقٓاس

(ج) تحدٓد ىوﻅٓة هفردات األسئمة وصٓاغتٍا :استخدـ االختٓار

جودة التدرٓس.

هف هتﻆدد كأحد أىواع االختبارات الهوﻀوﻅٓة فْ إﻅداد االختبار

 -التأكد هف وﻀوح هفردات الهقٓاس :لـ ٓبد الطالب أٓة

التحصٓمْ ألىً هىاسب لتغطٓة كافة جواىب الوحدة الهختارة،

استفسارات حوؿ الصٓاغات هها ٓؤكد ﻅمِ وﻀوح الﻆبارات.

وروﻅْ ﻅىد إﻅداد االختبار أف تغطْ هفرداتً األٌداؼ الهرجو
ُ

 -تـ حساب هﻆاهؿ الثبات لمهقٓاس باستخداـ هﻆادلة هﻆاهؿ

تحقٓقٍا هف الوحدة الهختارة ،وأف تكوف األسئمة هىاسبة لهستوى

االتساؽ الداخمْ كروىباخ )،[77] Cronbach’s Alpha (α

الطالب ،بحٓث روﻅْ فٍٓا أف تكوف لكؿ سؤاؿ إجابة صحٓحة

وقد وجد أف هﻆاهؿ الثبات لمهقٓاس ككؿ ( ،)0.78فْ حٓف وجد

واحدة ،وأف تكوف اإلجابة فْ ورقة األسئمة ىفسٍا ،ووﻀوح

أف هﻆاهؿ الثباث لكؿ فقرة هف فقرات الهقٓاس تراوحت ها بٓف

الﻆبارات ،وأال ٓكوف لمﻆبارة الصحٓحة ترتٓب هﻆٓف ٓهكف لمطالب

( )0.75-0.60وتﻆد ٌذي القٓهة لهﻆاهؿ الهقٓاس هقبولة ﻅىد

أف ٓستىتجً.

هستوى داللة  ،0.05وكذا فْ ﻀوء الٍدؼ هف استخداهً.

(د) صٓاغة تﻆمٓهات االختبار وطرٓقة تصحٓحً :ﺸهمت ﺸرح

ثاىٓاً -االختبار التحصٓمْ:

فكرة االختبار وأٌدافً ،وتوﻀٓح ﻅدد هفرداتً ،وتحدٓد زهف

 -لها كاىت الدراسة الحالٓة تٍدؼ إلِ التﻆرؼ ﻅمِ أثر جودة

االختبار ،وتوجًٓ الطالب إلِ اإلجابة فْ ورقة األسئمة ىفسٍا

تدرٓس الﻆموـ ﻅمِ تحصٓؿ طالب الصؼ األوؿ اإلﻅدادي فْ

ﻅف طرٓؽ وﻀﻄ دائرة حوؿ رهز اإلجابة الصحٓحة .كها تـ

هادة الﻆموـ ،فقد تطمب األهر إﻅداد اختبار تحصٓمْ ،لذا فقد قاـ

تصحٓح االختبار ﻅمِ أف لكؿ إجابة صحٓحة درجة واحدة،

هستﻆٓىا
الباحث بإﻅداد اختبار تحصٓمْ فْ وحدة "الطاقة"
ً

صفر ثـ تجهﻄ الدرجات وترصد
ًا
ولكؿ إجابة خاطئة أو هتروكة

[ ]78,79,80وقد تـ إﻅداد ٌذا االختبار وفقًا لمخطوات التالٓة:

لالختبار ( )36درجة.

(أ) تحدٓد الٍدؼ هف االختبار وأبﻆادي :وٌو قٓاس تحصٓؿ

 -حساب صدؽ االختبار :بﻆد االىتٍاء هف إﻅداد االختبار فْ

طالب الصؼ األوؿ اإلﻅدادي فْ وحدة "الطاقة" الهقررة ﻅمٍٓـ.

صورتً األولٓة ،تـ التأكد هف صدؽ الهحتوى خالؿ هقارىة

تـ تحدٓد أبﻆاد االختبار بﻆد تحمٓؿ هحتوى وحدة "الطاقة"  -فْ

هحتوى االختبار بهحتوى الوحدة الهختارة هف خالؿ اثىٓف هف

ﻀوء التصىٓؼ الهﻆدؿ لألٌداؼ التﻆمٓهٓة [ ]42فْ الجاىب

هﻆمهْ الﻆموـ ،كها تـ ﻅرض االختبار ﻅمِ هجهوﻅة هف

فْ هكاىٍا الهخصص ﻅمِ االختبار ،وبذلؾ تكوف الدرجة الكمٓة

باالطالع ﻅمِ هراحؿ إﻅداد بﻆض االختبارات األجىبٓة
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الهحكهٓف فْ هجاؿ الهىاٌج وطرؽ تدرٓس الﻆموـ إلبداء آرائٍـ

هف  %20إلِ  %80فٍْ تﻆتبر هقبولة ،وفْ ﻀوء ذلؾ وجد

فْ االختبار هف حٓث :هدى صحة الهحتوى الﻆمهْ ،وهدى

أف ٌىاؾ أربﻄ هفردات بمغت درجة حؿ الطالب لٍا أقؿ هف

هالءهة الهفردات لمهستوٓات التْ وﻀﻆت لقٓاسٍا ،وهدى

 ،%20بها ٓدؿ ﻅمِ ارتفاع درجة صﻆوبتٍا بالىسبة لمطالب،

هالءهة السؤاؿ لمٍدؼ الهحدد .وقد تـ حساب درجة اتفاؽ

ولذا فقد تـ إﻅادة صٓاغتٍـ لٓتىاسب هﻄ هستوى الطالب.

بٓف

 -حساب قوة تهٓٓز هفردات االختبار Discriminatory

الهحكهٓف

هف

خالؿ

هﻆادلة

استخداـ

االتفاؽ

الهحكهٓف)Interclass Correlation Coefficient (ICC

 :Powerحٓث تـ حساب قوة تهٓٓز كؿ هفردة هف االختبار

وقد أظٍرت الىتائج أىٍا فْ حدود  0.78وٌْ ىسبة هرتفﻆة

ووجد أف  33هفردة ذات قوة تهٓٓز أكبر هف  ]82[ 0.30وٌْ

وهقبولة ،كها أفاد الهحكهوف أف ٌىاؾ بﻆض الﻆبارات التْ

قٓـ هقبولة ،ﻅدا ثالث هفردات قوة تهٓزٌـ أقؿ هف  0.30ولذلؾ

لغوٓا ووﻀﻄ بﻆض الهخططات أو
تحتاج إلِ إﻅادة صٓاغتٍا ً

تـ حذفٍـ وبذلؾ تكوف ﻅدد هفردات االختبار هف  33هفردة.
 -فحص أحادٓة البﻆد لالختبار  :Unidimensionalityأكدت

األﺸكاؿ لتىاسب طالب الصؼ األوؿ اإلﻅدادي ،وتهت إﻅادة

صٓاغة ٌذي الﻆبارات ووﻀﻄ بﻆض الهخططات بها ٓىاسب ﻅٓىة

ىتائج التحمٓؿ الﻆاهمْ  Factor Analysisأف القٓهة الذاتٓة

الدراسة ،وكذا تﻆدٓؿ هستوٓات األسئمة الهذكورة .وبذلؾ ٓكوف تـ

لمﻆاهؿ األوؿ أكبر بكثٓر هف القٓهة الذاتٓة لبقٓة الﻆواهؿ،

التأكد هف صدؽ الهحتوى والهحكهٓف.

باإلﻀافة إلِ ذلؾ ﺸكؿ الﻆاهؿ األوؿ ىسبة  ٪60.85هف

 -تـ تطبٓؽ االختبار فْ تجربة استطالﻅٓة ٓوـ 2014/11/17

التبآف الكمْ ،وبذلؾ أكدت ٌذي الىتٓجة أف هفردات االختبار

طالبا وطالبة فْ الصؼ األوؿ
ﻅمِ ﻅٓىة هكوىة هف 38
ً

التحصٓمْ ٌْ ذات الوجٍة الواحدة [.[83

بهدرسة الجهٍورٓة بهحافظة أسواف ،حٓث استٍدفت التجربة

 -حساب ثبات االختبار :تـ حساب هﻆادلة االتساؽ الداخمْ

االستطالﻅٓة ها ٓمْ:

كروىباخ ألفا ] ،Cronbach’s Alpha [77وقد وجد أف هﻆاهؿ

 -حساب زهف االختبار :تـ حساب الزهف الذي ٓستغرقً كؿ

الثبات لالختبار ككؿ بمغ ( ،)0.77فْ حٓف تراوح هﻆاهؿ الثباث

طالب فْ االختبار ،ثـ ُحسب هتوسط زهف األداء ﻅمِ

لكؿ فقرة هف فقرات االختبار ها بٓف  ،0.67و 0.73وٌْ قٓـ
هقبولة ﻅىد هستوى داللة α  0.05.

االختبار ،وقد تبٓف أف هتوسط زهف األداء ﻅمِ االختبار

-التأكد هف وﻀوح هفردات االختبار :تـ تﻆدٓؿ بﻆض

التحصٓمْ بمغ ( )44دقٓقة.
 -حساب صﻆوبة الهفردات Item Difficulty :تـ قٓاس

الصٓاغات واألﺸكاؿ لتتىاسب هﻄ ﻅٓىة الدراسة.

صﻆوبة وسٍولة كؿ هفردة هف هفردات االختبار بالىسبة الهئوٓة

 -الصورة الىٍائٓة لالختبار التحصٓمْ :وبذلؾ أصبح االختبار

لتكرار حؿ الطالب لكؿ هفردة بﺸكؿ صحٓح ،فوفقًا لبىﺸر []81

هكوف هف  33هفرﻅة وهوزﻅة ﻅمِ دروس الوحدة الهختارة كها

فإف الهفردة التْ ٓجٓب ﻅمٍٓا الطالب بﺸكؿ صحٓح فْ الهدى

ٌو هوﻀح بالجدوؿ التالْ:

جدول .2
توزيع مفردات االختبار التحصيمي عمى األىداف التي يقيسيا االختبار وموضوعات الوحدة
التذكر

الفيم

التطبيق

التحميل

التقويم

العدد االجمالى لبنود

المستويات/

 -1الطاقة هصدرٌا وصورٌا

2،18،23

8،20

9،24

15،19

7،17،،30

12

 -2تحوالت الطاقة

3،4،14

5،21،22

12،16،25،27

6،11،26

10،13

15

 -3الطاقة الح اررٓة

1

28،29

31

32

33

6

الهجهوع

7

7

8

6

6

33

دروس الوحدة
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االختبار

بىائً :وٌو قٓاس دافﻆٓة طالب الصؼ األوؿ اإلﻅدادي ىحو

ثالثاً -إﻅداد هقٓاس الدافﻆٓة ىحو تﻆمـ الﻆموـ

تﻆمـ الﻆموـ .حٓث ُبىْ الهقٓاس وفقًا لطرٓقة لٓكرت حٓث ٓطمب

هف أٌداؼ الدراسة الحالٓة التَﻆرؼ ﻅمِ أثر جودة
التدرٓس ﻅمِ دافﻆٓة طالب الصؼ األوؿ اإلﻅدادي ىحو هادة

فٍٓا هف الطالب بوﻀﻄ ﻅالهة (√) ﻅمِ التدرٓج الخهاسْ:

الﻆموـ ،لذا فإف إﻅداد هقٓاس لتقٓٓـ دافﻆٓة الطالب ىحو هادة
الﻆموـ أهر أساسْ ،لذا فقد قاـ الباحث بإﻅداد وتقىٓف هقٓاس

تهاها – أوافؽ – ال أﻅرؼ  -ال أوافؽ– ال أوافؽ إطالقاً.
أوافؽ ً

(ب) أبﻆاد هقٓاس الدافﻆٓة ىحو تﻆمـ الﻆموـ :تﻀهف الهقٓاس

لمدافﻆٓة وذلؾ باالطالع ﻅمِ بﻆض الهقآٓس األجىبٓة والﻆالهٓة

األبﻆاد التالٓة :الكفاءة الذاتٓة ،استراتٓجٓات التﻆمـ الىﺸط ،قٓهة

[ ]4,38,39,46,69,70,71,72وقد هر إﻅداد الهقٓاس

تﻆمـ الﻆموـ ،الٍدؼ األدائْ ،الٍدؼ التحصٓمْ ،تحفٓز بٓئة

بالخطوات التالٓة:

التﻆمـ ،والجدوؿ التالْ ٓوﻀح أبﻆاد هقٓاس الدافﻆٓة ىحو تﻆمـ

(أ) تحدٓ ػد الٍ ػدؼ ه ػف هقٓ ػاس الدافﻆٓ ػة ىح ػو تﻆم ػـ الﻆموـ وطرٓقة

الﻆموـ وأرقاـ الﻆبارات الدالة ﻅمِ كؿ بﻆد.

جدول 3
أبعاد مقياس الدافعية نحو تعمم العموم وأرقام العبارات الدالة عمى كل بعد
أرقام عبارات كل بعد في المقياس

العدد اإلجمالي لبنود المقياس

أبعاد المقياس

1،2،3،4،5،6،7،8،9

9

10،11،12،13،14،15،16،17

8

 -3قٓهة تﻆمـ الﻆموـ

18،19،20،21،22،23

6

 -4الٍدؼ األدائْ

24،25،26،27

4

 -5الٍدؼ التحصٓمْ

28،29،30،31،32،33،34

7

 -6تحفٓز بٓئة التﻆمـ

35،36،37،38،39،40،41،42،43،44،45،46،47

13

 -1الكفاءة الذاتٓة
 -2استراتٓجٓات التﻆمـ الىﺸط

47

الهجهوع

ثـ إﻅادة ﻅرﻀً ﻅمٍٓـ ،وتـ حساب درجة اتفاؽ الهحكهٓف هف

ٓتﻀح هف الجدوؿ السابؽ أف الهقٓاس ٓتكوف هف ستة
أبﻆاد رئٓسة ،وتكوف ﻅدد ﻅبارات الهقٓاس ككؿ هف  47ﻅبارة.

خالؿ استخداـ هﻆادلة االتفاؽ بٓف الهحكهٓف Intraclass

(ج) ترجهة وصٓاغة ﻅبارات الهقٓاس:

) Correlation Coefficient (ICCوقد أظٍرت الىتائج أىٍا
فْ حدود  0.83وٌْ ىسبة ﻅالٓة وهقبولة.

لمتأكد هف توافؽ الهقٓاس لمبٓئة الهصرٓة هف حٓث:
خصائص المغة ،والىظاـ التﻆمٓهْ ،واالختالفات الثقافٓة ،راﻅِ

 -تـ تطبٓؽ الهقٓاس فْ تجربة استطالﻅٓة ٓوـ 2014/11/18

الباحث ﻅىد ترجهة وصٓاغة واﻅداد الﻆبارات اتباع ىفس

طالبا فْ الصؼ األوؿ بهدرسة
ﻅمِ ﻅٓىة هكوىة هف 38
ً

الخطوات التْ تـ السٓر ﻅمٍٓا ﻅىد ترجهة وتقىٓف هقٓاس الجودة

الجهٍورٓة اإلﻅدادٓة بهحافظة أسواف ،واستٍدفت التجربة

فْ التدرٓس لكموسف.

االستطالﻅٓة ها ٓمْ:

(د) صدؽ وثبات هقٓاس الدافﻆٓة ىحو هادة الﻆموـ:

 -التأكد هف وﻀوح هفردات وتﻆمٓهات الهقٓاس :لـ ٓبد الطالب

 -تـ ﻅرض ﻅبا ارت الهقٓاس ﻅمِ هجهوﻅة هف الهحكهٓف

أًٓ استفسارات ﻅف الصٓاغات هها ٓؤكد وﻀوح الﻆبارات.

الهتخصصٓف فْ هجاؿ طرؽ تدرٓس الﻆموـ إلبداء آرائٍـ حوؿ
كؿ هف :هدى هالئهة كؿ بﻆد فرﻅْ لقٓاس أداء الطالب ،وهدى

 حساب زهف الهقٓاس ،حٓث ُحسب هتوسط الزهف فْ ﻀوءﻅدد الطالب ،وكاف زهف الهقٓاس  31دقٓقة.

ارتباط كؿ فقرة هف الفقرات الفرﻅٓة لمهقٓاس بالبﻆد الرئٓس الذي

 -تـ حساب هﻆاهؿ الثبات لمهقٓاس باستخداـ هﻆادلة هﻆاهؿ

تىدرج تحتً ،وهدى صحة ووﻀوح الﻆبارات ،كها تـ أجراء

االتساؽ الداخمْ كروىباخ )،Cronbach’s Alpha [77] (α

تﻆدٓالت طفٓفة لبﻆض ﻅبارات هقٓاس الدافﻆٓة فْ ﻀوء آرائٍـ

وقد وجد أف هﻆاهؿ الثبات الهقٓاس ككؿ قد بمغ ( )0.78فْ
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حٓف وجد أف هﻆاهؿ الثباث  Cronbach’s Alphaلكؿ فقرة

ح .بﻆد االىتٍاء هف ﺸرح الوحدة تـ تطبٓؽ هقٓاس جودة

هف فقرات الهقٓاس تراوحت ها بٓف ( )0.75-0.68وتﻆد

التدرٓس واالختبار التحصٓمْ وهقٓاس الدافﻆٓة ﻅمِ طالب ﻅٓىة
بﻆدٓا
ً

ٌذي القٓهة لهﻆاهؿ ثبات الهقٓاس هقبولة ﻅىد هستوى داللة α 

لمدراسة

 ،0.05فْ ﻀوء الٍدؼ هف استخداهً.

2015/12/10ـ.

خالؿ

الفترة

هف

2015/12/07

إلِ

بﻆد االىتٍاء هف تحدٓد هجهوﻅة الدراسة ،واﻅداد وتقىٓف كؿ

خ .تـ تصحٓح أدوات الدراسة ورصد الدرجات وجدولتٍا

هف هقٓاس جودة التدرٓس ،واالختبار التحصٓمْ ،وهقٓاس

إحصائٓا باستخداـ الىظرٓة الكالسٓكٓة لتحمٓؿ البٓاىات
وهﻆالجتٍا
ً

الدافﻆٓة ىحو تﻆمـ الﻆموـ لطالب الصؼ األوؿ اإلﻅدادي ،والتأكد
هف صدقٍا وثباتٍا ،تـ إجراء التجربة األساسٓة.

هستخدها برىاهج  SPSSىسخة  IBM 19لحساب (الهتوسط
ً
والوسٓط

ج .إجراءات الدراسة:

الوصفٓة ،وثبات األدوات باستخداـ هﻆادلة ألفا كروىباخ ،هﻆادلة

تـ إجراء الدراسة ﻅمِ الىحو التالْ:

 Cohn’s Kappaوهﻆادلة Intraclass Correlation

أ .قاـ الباحث بﻆقد ﻅدة هقابالت هﻄ هدٓري بﻆض الهدراس

لحساب درجة االتفاؽ بٓف الهحكهٓف [ ،]43وىتائج اختبار هاف

اإلﻅدادٓة بهحافظة أسواف لﺸرح فكرة الدراسة ،ثـ تـ اختٓار

 -وتىْ "ى" لالختبارات الالباراهترٓة ،وهﻆاهالت ارتباط كىدؿ

هدرستٓف هف هدارس الهرحمة اإلﻅدادٓة بطرٓقة ﻅﺸوائٓة وٌها:

وسبٓرهاف ،والتوصؿ الِ ىتائج الدراسة ،وتفسٓرٌا ،وهف ثـ تقدٓـ

هدرستْ الﻆروبة اإلﻅدادٓة ،والجهٍورٓة اإلﻅدادٓة.

التوصٓات والهقترحات.

الحسابْ

ب .أجرى الباحث هقابمة هﻄ هﻆمهْ الفصوؿ األربﻆة الهختارة

واالىحرافات

الهﻆٓارٓة،

واإلحصاءات

 .5النتائج ومناقشتيا
ىظر ألف الدراسة الحالٓة تسﻆِ لهﻆرفة الﻆالقات االرتباطٓة
ًا

المذٓف ٓﻀهاف هجهوﻅة الدراسة لﺸرح فكرة الدراسة ،وأبدى

بٓف الهتغٓرات الواردة بٍا ،ولتحدٓد األسالٓب اإلحصائٓة التْ

استﻆدادا لهﻆاوىة
تفٍها ألٌداؼ الدراسة و
هﻆمهو الفصوؿ
ً
ً

ٓجب استخداهٍا لتحمٓؿ بٓاىات الدراسة ،فقد قاـ الباحث بالتأكد

الباحث ،وتهثمت تمؾ الهﻆاوىة فْ حث الطالب ﻅمِ الهواظبة

والحﻀور أثىاء تدرٓس وحدة الطاقة.

هف التوزٓﻄ االﻅتدالْ  Normal Distributionإلجابات

ج .التقِ الباحث بطالبات وطالب هجهوﻅة الدراسة ووﻀح لٍـ

الطالب وفقًا لﻆبارات أدوات الدراسة وذلؾ بتطبٓؽ اختبار

تجاوبا وقبوًال هف ِقبؿ
الٍدؼ هف الدراسة ،ووجد الباحث
ً

كولهوجوروؼ – سهٓرىوؼ ،Kolmogorov-Smirnov Test
حٓث أكدت الىتائج كها ٌو هوﻀح بجدوؿ ( )4وجود داللة

الطالبات والطالب.

ث .تـ تطبٓؽ كؿ هف االختبار التحصٓمْ وهقٓاس الدافﻆٓة ىحو

إحصائٓة ﻅىد هستوى  0.001 ،0.01لتوزٓﻄ درجات الطالب

قبمٓا خالؿ الفترة  2015/10/22إلِ
تﻆمـ الﻆموـ ﻅمِ الطالب ً

ﻅمِ أدوات الدراسة بها ٓبرٌف ﻅمِ ﻅدـ وجود توزٓﻄ اﻅتدالْ،
وٌذا ٓؤكد ﻅمِ وجوب استخداـ االختبا ارت الالبارهترٓة لإلجابة

2015/10/26ـ.

ﻅف أسئمة الدراسة.

ج .تـ تدرٓس وحدة الطاقة خالؿ الفترة هف  2015/10/27إلِ
2015/12/03ـ.
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جدول 4

توزيع درجات الطالب عمى أدوات البحث في الدراسة األساسية
اختبار كولموجوروف  -سميرنوف
م

األدوات

التطبيق

قيمتو D

درجات الحرية df

الداللة اإلحصائية ρ

1

جودة التدرٓس

بﻆدي

.28

140

ρ  0.001

2

التحصٓؿ

قبمْ

1.0

140

ρ  0.001

بﻆدي

.09

140

ρ  0.001

3

الدافﻆٓة

قبمْ

.40

140

ρ  0.001

بﻆدي

.08

140

ρ  0.01

أوالً :لإلجابة ﻅف السؤاؿ األوؿ :ها هستوى جودة تدرٓس الﻆموـ

حالة االختبارات الالباراهترٓة لهقٓاس جودة التدرٓس ككؿ وفْ

هف وجٍة ىظر طالب الصؼ األوؿ اإلﻅدادي؟ تهت اإلجابة

كؿ بﻆد هف أبﻆادي ،كها تـ حساب الىسبة الهئوٓة كها ٌو

ﻅف ذلؾ السؤاؿ ﻅف طرٓؽ دراسة الوسٓط  Medianكأساس فْ

هوﻀح فْ الجدوؿ التالْ:

جدول 5

قيم الوسيط والنسبة المئوية لكل من مقياس جودة التدريس ككل وكل بعد من أبعاده
مقياس جودة التدريس

االنحراف المعياري
SD

الوسيط الحسابي
Median

النسبة المئوية

 -1وﻀوح القواﻅد

1.70

6

25.60

 -2هبدأ تﺸوٓش الحصة

1.80

8

20.60

 -3الههارسة الهكررة

1.25

4

38.30

 -4تدرٓب تحدي أو ههارسة صﻆبً األسموب

1.79

7

22.30

 -5التﺸخٓص لقطاع الكفاءة االجتهاﻅٓة

1.96

9

24.40

 -6اتجاٌات الطالب اإلٓجابٓة

1.94

8

20.60

 -7تﺸخٓص الكفاءة فْ الجاىب التحصٓمْ

1.79

7

29.40

 -8ﻀبط هرجﻆٓة التوجً الفردي

1.95

7

19.40

 -9إدارة الفصؿ

1.66

7

28.90

 -10التقمب

1.77

6

25.00

 -11التحفٓز

1.50

6

23.30

 -12الوﻀوح وبىًٓ التدرٓس

1.99

10

22.80

 -13سرﻅً التفاﻅؿ

1.01

9

20.00

 -14السرﻅة الهىاسبة فْ التدرٓس

1.29

5

30.00

 -15ﻀٓاع الوقت اثىاء التدرٓس

1.97

9

19.40

 -16تفرٓد التدرٓس

1.06

8

21.10

 -17الوقت فْ اىجاز الهٍهة

1.81

5

23.40

 -18الﻆدواىٓة ﻀد الهﻆمـ

1.12

10

20.00

 -19الﻆدواىٓة ﻀد الطالب

1.22

10

20.60

 -20ﻅدواىٓة الهﻆمـ ﻀد الطالب

1.43

10

18.90

 -21قوة اإلىتاج الﻆمهْ لمطالب

1.85

7

20.60

 -22ثقافة الخطأ

1.94

8

20.60

 -23الهساﻅدات التﻆمٓهٓة

1.99

10

21.70

 -24الدﻅـ التدرٓبْ الفردي

1.80

8

21.70

13.80

187

41.00

هقٓاس جودة التدرٓس ككؿ
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%

ٓتﻀح هف الجدوؿ السابؽ أف جودة التدرٓس ككؿ هف

جودة تدرٓسً داخؿ الفصؿ ،وكذا ﻀرورة وﻀﻄ ﻅف هﻆآٓر

وجٍة ىظر الطالب كاىت بىسبة  ،%41وجودة التدرٓس فْ

وهؤﺸرات ٓستدؿ هىٍا ﻅمِ تحقٓؽ الجودة فْ التدرٓس داخؿ

األبﻆاد الفرﻅٓة لجودة التدرٓس كاىت ها بٓف  .%30 ،%20بها

الفصؿ.

ٓؤكد اىخفاض جودة التدرٓس هف وجً ىظر طالب الصؼ األوؿ

إحصائٓا
ثاىٓاً :لإلجابة ﻅف السؤاؿ الثاىٌْ :ؿ توجد فروؽ دالة
ً

اإلﻅدادي فْ دروس وحدة الطاقة .وتمؾ الىتائج تتفؽ هﻄ تقرٓر

بٓف هتوسطْ درجات الطالب والطالبات فْ هقٓاس جودة

التىافسٓة الصادر ﻅف الهىتدى االقتصادي الﻆالهْ لﻆاـ

التدرٓس ،والزٓادة فْ كؿ هف التحصٓؿ والدافﻆٓة ىحو هادة

( ]35[ )2013والذي أكد ﻅمِ اىخفاض هستوى جودة التﻆمٓـ

الﻆموـ ٓﻆزى لجىس الهﻆمـ؟ تهت اإلجابة ﻅف ذلؾ السؤاؿ ﻅف

األساسْ فْ جهٍورٓة هصر الﻆربٓة ،بها ٓستمزـ البحث ﻅف

طرٓؽ استخداـ اختبار هاف وٓتىْ Mann-Whitney U-Test

التقىٓات واألسالٓب التدرٓسٓة والتدرٓب الذي ٓؤٌؿ الهﻆمـ لرفﻄ

لالختبارات الالبارهترٓة.

جدول 6
قيم اختبار مان  -وتني في مقياس جودة التدريس في ضوء جنس المعممين (ذكور/إناث)
متوسط

قيمو

قيمو

الرتب

U

Z

الداللة اإلحصائية
ρ

م

األداة

المعمم

3689

1.03

0.30

1

جودة التدرٓس

 2ذكر

49.86

 2أىثِ

51.94

 2ذكر

.5699

2

التحصٓؿ

 2أىثِ

101.44

 2ذكر

92.86

3

الدافﻆٓة

 2أىثِ

88.14

2525
2518

0.90
0.60

0.25
0.54

أظٍرت الىتائج كها ٌو هوﻀح فْ الجدوؿ السابؽ ﻅدـ

ٌذي األسئمة ﻅف طرٓؽ استخداـ اختبار هاف وٓتىْ Mann-

إحصائٓا بٓف هتوسط درجات الطالب والطالبات
وجود فرؽ داؿ
ً

 Whitney U-Testلالختبارات الالبارهترٓة ،وقد أظٍرت
إحصائٓا ﻅىد
الىتائج كها ٌو بالجدوؿ التالْ وجود فروؽ دالة
ً

جودة التدرٓس وزٓادة كؿ هف التحصٓؿ والدافﻆٓة ىحو تدرٓس

الﻆموـ فْ زٓادة دافﻆٓة الطالب ،وكذا جودة تدرٓس الﻆموـ ٓﻆزى

هستوى  0.001بٓف هتوسطْ درجات الطالب والطالبات فْ

لجىس الهﻆمـ ،بها ٓؤكد الفرض األوؿ والثاىْ والثالث لمدراسة

هقٓاس جودة التدرٓس ،وكذا الزٓادة فْ الدافﻆٓة ىحو هادة الﻆموـ

إحصائٓا بٓف هتوسطْ
الذي ىص ﻅمِ أىً ال توجد فروؽ دالة
ً

هف وجٍة ىظر طالب ﻅٓىة البحث لصالح الطالبات ،وبالتالْ
رفض الفرض الرابﻄ والسادس لمدراسة المذٓف ىصا ﻅمِ أىً "ال

درجات الطالب والطالبات فْ هقٓاس جودة التدرٓس ،والزٓادة

فْ كؿ هف التحصٓؿ والدافﻆٓة ىحو هادة الﻆموـ ٓﻆزى لجىس
الهﻆمـ .بها ٓؤكد أف جىس الهﻆمـ ﻅاهؿ غٓر هؤثر ﻅمِ

إحصائٓا بٓف هتوسطْ درجات الطالب
ٓوجد فرؽ داؿ
ً
والطالبات فْ هقٓاس جودة التدرٓس والزٓادة فْ الدافﻆٓة لدى

هخرجات الطالب والطالبات فْ وحدة الطاقة.

الطالب ٓﻆزى لجىس الطالب" .وتمؾ الىتائج تبرٌف ﻅمِ أف

ثالثًا :لإلجابة ﻅف السؤاؿ الثالثٌ :ؿ توجد فروؽ ذات داللة

تصورات الطالبات كاىت أكثر إٓجابٓة لجودة التدرٓس ﻅف

إحصائٓة بٓف هتوسطْ درجات الطالب والطالبات ﻅمِ كؿ هف

الطالب وأف تدرٓس الهﻆمهٓف داخؿ الفصؿ أدى إلِ زٓادة

هقٓاس جودة التدرٓس والزٓادة فْ التحصٓؿ (القٓاس البﻆدي-

دافﻆٓة الطالبات ىحو هادة الﻆموـ بﺸكؿ أكبر هف الطالب ،بٓىها

القٓاس القبمْ) ،والزٓادة فْ الدافﻆٓة ىحو هادة الﻆموـ (القٓاس

أٓﻀا أىً ال ٓوجد فروؽ ذات داللة إحصائٓة بٓف
أكدت الىتائج ً
هتوسطْ درجات الطالب والطالبات فْ زٓادة التحصٓؿ ،بها

البﻆدي-القٓاس القبمْ) ٓﻆزى لجىس الطالب؟ تهت اإلجابة ﻅف
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الطالب" ،وٓؤكد أف ﻅاهؿ جىس الطالب ﻅاهؿ غٓر هؤثر ﻅمِ
تحصٓمٍـ فْ هادة الﻆموـ.

بٓف هتوسطْ درجات الطالب والطالبات فْ الزٓادة فْ
التحصٓؿ (القٓاس البﻆدي  -القٓاس القبمْ) ٓﻆزى لجىس

جدول 7

قيم اختبار مان  -وتني في مقياس جودة التدريس في ضوء جنس الطالب (ذكور/إناث)
م

األداة

الطالب

متوسط الرتب

قيمو U

قيمو Z

الداللة اإلحصائية ρ

1

جودة التدرٓس

 70ذكر

74.61

2619.50

4.09

0.0001

 70أىثِ

106.39

 70ذكر

73.48

2

التحصٓؿ

 70أىثِ

107.52

 70ذكر

86.51

3

الدافﻆٓة

 70أىثِ

94.49

3690.50

1.03

2518.00

0.30
0.0001

4.38

ولإلجابة ﻅف أسئمة الدراسة التالٓة:

ٌ -ؿ توجد ﻅالقة ارتباطٓة بٓف تحصٓؿ طالب الصؼ األوؿ

ٌ -ؿ توجد ﻅالقة ارتباطٓة بٓف جودة التدرٓس لهﻆمـ الﻆموـ

اإلﻅدادي ودافﻆٓتٍـ ىحو تﻆمـ الﻆموـ؟

وتحصٓؿ طالب الصؼ األوؿ اإلﻅدادي فْ هادة الﻆموـ؟

تـ استخداـ هﻆادلتْ كىدؿ وسبٓرهاف لالرتباط فْ حالة

ٌ -ؿ توجد ﻅالقة ارتباطٓة بٓف جودة التدرٓس لهﻆمـ الﻆموـ

االختبارات الالباراهترٓة كها ٌو هوﻀح بجدوؿ

ودافﻆٓة طالب الصؼ األوؿ اإلﻅدادي ىحو هادة الﻆموـ؟
جدول 8
العالقات االرتباطية بين كل من جودة التدريس وزيادة التحصيل والدافعية نحو مادة العموم
 Rank correlation coefficientالترابط

متغيرات الدراسة
الزٓادة فْ التحصٓؿ
الزٓادة فْ الدافﻆٓة
هﻆاهؿ ارتباط كىدؿ
جودة التدرٓس
هﻆاهؿ ارتباط سبٓرهاف

الزٓادة فْ التحصٓؿ
الزٓادة فْ الدافﻆٓة
جودة التدرٓس

جودة التدريس

الزيادة في التحصيل

الزيادة في الدافعية

حجـ تأثٓر الترابط

.140

1

.120

الداللة اإلحصائٓة

0.05

0

0.05

حجـ تأثٓر الترابط

.150

.124

1

الداللة اإلحصائٓة

0.01

0.05

.

حجـ تأثٓر الترابط

1

.12

150.

الداللة اإلحصائٓة

.

0.05

0.01

حجـ تأثٓر الترابط

0.18

1

0.18

الداللة اإلحصائٓة

0.05

.

0.05

حجـ تأثٓر الترابط

3.2

0.18

1

الداللة اإلحصائٓة

0.01

0.05

.

حجـ تأثٓر الترابط

1

.180

3.20

الداللة اإلحصائٓة

.

0.05

0.01

ٓتﻀح هف الجدوؿ السابؽ أىً توجد ﻅالقة ارتباطٓة طردٓة

بٓف كؿ هف جودة التدرٓس لهﻆمـ الﻆموـ والزٓادة فْ تحصٓؿ

هوجبة ذات داللة إحصائٓة ﻅىد هستوى  0.05 ،0.01بٓف كؿ

طالب الصؼ األوؿ اإلﻅدادي ودافﻆٓتٍـ ىحو هادة الﻆموـ" .وقد

هف جودة التدرٓس والزٓادة فْ التحصٓؿ والدافﻆٓة ىحو هادة

حدد كوٓف [ ]84أىً إذا كاىت قٓهة االرتباط >  0.10فٍْ قٓهة

الﻆموـ ،وٌذا ٓؤكد رفض الفروض هف السابﻄ إلِ التاسﻄ والتْ

صغٓرة ،واذا كاىت قٓهة االرتباط >  0.30فتﻆد قٓهة هتوسطة،

ىصت ﻅمِ أىً "ال توجد ﻅالقة ارتباطٓة ذات داللة إحصائٓة

فْ حٓف إذا كاىت قٓهة االرتباط >  0.50فٍْ قٓهة كبٓرة.
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وٓهكف تفسٓر تمؾ الداللة اإلحصائٓة بٓف هتغٓرات الدراسة

البٓاىات الهﻆتهدة ﻅمِ تصوٓر الفٓدٓو.

بإرجاﻅٍا إلِ التفاﻅؿ اإلٓجابْ بٓف الهﻆمـ والطالب داخؿ حجرة

ثاىٓاً -البحوث الهقترحة:

الدراسة بها تتﻀهىً هف أثر ﻅمِ تحصٓمٍـ ودافﻆٓتٍـ ىحو

فْ ﻀوء أٌداؼ الدراسة الحالٓة ،والىتائج التْ أسفرت ﻅىٍا،

الهادة ،وٌذا االرتباط ٓدﻅـ ها توصمت إلٓة بﻆض الدراسات

ٓهكف اقتراح إجراء دراسات وبحوث أخرى تتىاوؿ:

[ ]3,26,30هف أف جودة التدرٓس داخؿ الفصؿ لٍا أثر ﻅمِ

 .1استخداـ هقٓاس كموسف لجودة التدرٓس فْ تقٓٓـ جودة

هخرجات الطالب التﻆمٓهٓة ،كها أف صغر حجـ تأثٓر الﻆالقة

التدرٓس هف وجٍة ىظر الطالب وكذلؾ الهﻆمهٓف فْ هواد

االرتباطٓة ،والتْ تراوحت ها بٓف  ،0.23 ،0.12قد ٓرجﻄ ذلؾ

دراسٓة أخرى لصفوؼ وهراحؿ تﻆمٓهٓة هختمفة.

إلِ صغر ﻅٓىة البحث [ ،]85,86أو بسبب أف ىوﻅٓة األدوات

 .2دراسة الﻆالقة بٓف كفاءة الهﻆمـ الهﻆرفٓة والهٍىٓة هف جٍة

جدٓدة ﻅمِ الطالب.

وتحصٓؿ الطالب ودافﻆٓتٍـ الهوقفٓة فْ هادة الﻆموـ هف جٍة
أخرى.

 .6التوصيات

 .3دراسة الﻆالقة بٓف جودة التدرٓس وبﻆض الهتغٓرات األخرى

أوالً :توصٓات الدراسة:

هثؿ :هٍارات التفكٓر الهختمفة واتجاٌات وهٓوؿ واٌتهاهات

فْ ﻀوء الىتائج التْ توصمت إلٍٓا الدراسة ،تـ التوصؿ إلِ
هجهوﻅة هف التوصٓات كها ٓمْ:

الطالب.

 .1توجًٓ ىظر الهﻆمهٓف إلِ أٌهٓة تحقٓؽ الجودة فْ التدرٓس

 .4قٓاس فاﻅمٓة براهج تدرٓبٓة لمهﻆمهٓف تركز بﺸكؿ هىفصؿ

إٓجابٓا ﻅمِ هخرجات الطالب التﻆمٓهٓة.
أثر
حٓث أف لٍا ًا
ً

ﻅمِ كؿ هتغٓر هف هتغٓرات الجودة فْ التدرٓس (هثؿ :إدارة

 .2ﻅقد ورش ﻅهؿ وبراهج تدرٓبٓة لمهﻆمهٓف أثىاء الخدهة ﻅمِ

الفصؿ الدراسْ ،إدارة الوقت) فْ تحصٓؿ الطالب ودافﻆٓتٍـ

هﻆرفة أبﻆاد وهتغٓرات الجودة فْ التﻆمٓـ بوجً ﻅاـ والتدرٓس

لصفوؼ وهواد دراسٓة هختمفة.

بصفة خاصة.

 .5قٓاس وهقارىة جودة تدرٓس الﻆموـ بٓف هصر ودوؿ أخرى

 .3تﺸجٓﻄ هربْ كمٓات التربٓة ﻅمِ تدرٓب هﻆمهْ ها قبؿ

وﻅالقتٍا بهخرجات الطالب التﻆمهٓة كالتحصٓؿ ،والدافﻆٓة،

الخدهة (بكمٓات إﻅداد الهﻆمهٓف والتربٓة) ﻅمِ أسس وهتغٓرات

واالٌتهاهات ،واالتجاي ىحو هادة الﻆموـ وكذا هٍارات التفكٓر.
المراجع

الجودة فْ التدرٓس بوجً ﻅاـ وتدرٓس الﻆموـ بوجً خاص.
 .4توجًٓ ىظر القائهٓف إلِ أٌهٓة تطبٓؽ التدرٓس الهتهركز
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EVALUATING INSTRUCTIONAL
QUALITY AND ITS EFFECT ON
SEVENTH-GRADE STUDENTS’
ACHIEVEMENT AND MOTIVATION
IN SCIENCE LEARNING
MOHAMED ALI AHMED SHAHAT
Lecturer of Curricula and Teaching Science,
Curricula and Methods of Teaching Department,
Faculty of Education, Aswan University
ABSTRACT_ The present study aims to evaluate the teachers’ quality of instruction and its effect
on students’ achievement and motivation in science learning. The study sample includes 140
students (70 males and 70 females) and four science teachers (2 males and 2 females). The sample
is selected from two preparatory schools: Oroba and Gomhoria, in Aswan city. Three instruments
have been adapted and developed. These instruments are the Clausen scale for teacher’s quality of
instruction, an achievement test, and a motivation questionnaire. The descriptive approach is used
to prepare and analyze the data, to answer the study questions, and to interpret the results. The
findings are as follow: 1) a low level of teachers’ quality of instruction as a whole and in each
sub-scale of the Clausen scale. In addition, there are no statistically significant differences related
to the teacher’s gender between the average of students’ scores on teachers’ quality of instruction,
achievement and motivation in science learning, 2) there are significant differences at the level of
ρ < 0.0001 between the average of girls’ and boys’ scores regarding the quality of instruction and
motivation in science learning. Girls’ performed significantly better. However, there is no
statistically significant difference between girls’ and boys’ scores regarding the achievement, 3)
the results confirmed that there are positive correlations with a small effect size (0.30 > r > 0.10)
among the variables of teachers’ quality of instruction and the achievement and motivation in
science learning. The study recommends: 1) raising science teachers awareness of the importance
of achieving quality instruction, 2) organizing workshops and training programs for teachers to
know and to understand the dimensions and the variables of quality of teaching.
KEYWORDS: Clausen Scale, Science Teaching Quality, Science Achievement, Motivation in
Science Learning, Seventh-grade Students.
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