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 الصف طالب حتصيل على وأثرها التدريس جىدة تقىين
 املادة تعلن حنى ودافعيتهن العلىم هادة يف اإلعدادي األول

ـ جودة تدٓرس هظمـ الظمـو ٌدفت الدراسة  _الممخص الحالٓة إلِ تقٓو
ا ظمِ كؿ هف الٓزادة فْ  فْ الهدارس اإلظدادٓة الهصٓرة وأثٌر

. وتكوىت ظٓىة الدراسة هف   140التحصٓؿ والدافظٓة ىحو هادة الظمـو
 2ذكور،  2هظمهٓف ) 4(، وظدد طالبةً  70، اً طالب 70) طالبةً و ا طالبً 

ة والجهٍوٓرة اإلظدادٓة بهدٓىة إىاث( هف هدرستْ الظروبة اإلظدادٓ
أسواف. وقد تـ إظداد وتقىٓف ثالث أدوات لمدراسة تتهثؿ فْ: هقٓاس 
كموسف لجودة التدٓرس داخؿ الفصؿ الدراسْ، واختبار تحصٓمْ فْ 

ات بمـو الهظدؿ، وهقٓاس لمدافظ ٓة. وقد تـ استخداـ الهىٍج هستٓو
ات واإلجابة ظمِ فْ إظداد أدوات الدراسة. تـ تحمٓؿ البٓاى ْالوصف

كٓة، وأظٍرت ىتائج الدراسة ٓأسئمة الدراسة باستخداـ الىظٓرة الكالس
اىخفاض هستوى جودة التدٓرس ككؿ وكذا فْ كؿ هتغٓر هف هتغٓرات 

( ظدـ وجود فروؽ دالة 1الجودة فْ التدٓرس، وقد أظٍرت الىتائج: 
ظمـ بٓف هتوسط درجات الطالب والطالبات بالىسبة لجىس الها إحصائًٓ 

فْ كؿ هف: تصوراتٍـ لجودة التدٓرس والٓزادة فْ التحصٓؿ والدافظٓة 
 .  0.001ظىد هستوى ا ( وجود فروؽ دالة إحصائًٓ 2ىحو تظمـ الظمـو

بٓف هتوسطْ درجات الطالب والطالبات لصالح الطالبات فْ هقٓاس 
، أها فْ  جودة التدٓرس، وكذا الٓزادة فْ الدافظٓة ىحو هادة الظمـو

ٓادة التحصٓؿ ال توجد فروؽ داللة إحصائٓة بٓف هتوسطْ اختبار ز 
( وجود ظالقة طردٓة هوجبة ذات داللة 3درجات الطالب والطالبات 
بٓف كؿ هف جودة  < r < 0.10) 0.30إحصائٓة بحجـ تأثٓر )

. أوصت  التدٓرس والٓزادة فْ التحصٓؿ والدافظٓة ىحو هادة الظمـو
تحقٓؽ الجودة فْ التدٓرس، وظقد  الدراسة بٓزادة وظِ الهظمهٓف بأٌهٓة

ورش ظهؿ وبراهج تدٓربٓة لمهظمهٓف لهظرفة أبظاد وهتغٓرات الجودة فْ 
 .التدٓرس

، التحصٓؿ  الكممات المفتاحية: هقٓاس كموسف، جودة تدٓرس الظمـو
، طالب الصؼ السابط ، الدافظٓة ىحو تظمـ الظمـو  .فْ هادة الظمـو

 المقدمة. 1
الجَدة فْ إطار الصىاظة لهفٍـو  ورطٍؿ أَ برز     

ـ، تتسرب ٌذي الهفآٌأف  ْ، وكاف هف الطبٓظَاالقتصاد

هو قطاظْ الصىاظة َاالقتصاد إلِ قطاط التظمٓن  راكفألاو 
ؿ حٓث أصبح تطبٓق الجَدة الشاهمة فْ التظمٓن هطمبًا همحًا ألج

هط هتغٓرات ظصر ٓتسن بالتسارط. َتتزآد فًٓ ؿ التفاظ
َها ، بٓو األفراد َالجهاظات َالهؤسساتالهىافسة َالصراط 

هو شك أو األخذ بالجَدة الشاهمة فْ التظمٓن ضرَرة همحة 
باحتٓاجات وفاء تهكىىا هو تحقٓق جَدة التظمٓن َهو ثن ال

أداة التىهٓة ٓظد الذّ ، الهجتهط هو الكَادر َالقَُ البشرٓة
  .[1]َالتقدن الهختصة

ْ هجاؿ التظمٓـ قد تركز وظمِ الرغـ هف استخداـ الجودة ف     
خٓرة قد األ ةىً فْ أوىأ[ إال 2,3,4ة ظاهة ]ظمِ دراسات تربٓو

[، فاالٌتهاـ بهتغٓرات 2,5,6,7,8] ْتطرؽ إلِ الجاىب التدٓرس
الجودة فْ التدٓرس داخؿ الفصؿ وكذا ٓزادة دافظٓة الطالب ىحو 

ظد 9ظمِ ىجاحٍـ الهدرسْ ]ا إٓجابًٓ ا التظمـ لٍا أثرً  تحقٓؽ [، ٓو
ر الظهمٓة التظمٓهٓة  الجودة فْ التدٓرس ركٓزة أساسٓة فْ تطٓو
و ها تصبو إلًٓ هؤسسات التظمٓـ  التظمهٓة فْ كافة جواىبٍا، ٌو
فْ الوقت الحاضر، فجودة الهىٍج الهدرسْ هف ىاحٓة التخطٓط 
اتً إلِ الطالب  ـ، وكٓفٓة تقدٓـ هحتٓو والتصهٓـ والهحتوى والتقٓو

ات هف خالؿ تشجٓط الطالب بالدراسة  ودظـ ٌذي الهحتٓو
واالطالع واالستزادة تظد هف أساسٓات الجودة الشاهمة فْ 
ذا ال ٓظىْ إٌهاؿ الظىاصر األخرى،  الهؤسسات التظمٓهٓة، ٌو
ولكف ظمِ اظتبار أف الهىٍج ٌو وسٓمة التربٓة فْ تحقٓؽ 

 ].10أٌدافٍا ]
ْ [ أف درجة تظمـ الطالب تظتهد ف11وقد أوضح كاوؿ ]     

، واقترح ْءِ وقت الطالب واحتٓاجات تظمـ الشاألساس ظم
بظض الخصائص التْ ٓهكف هف خاللٍا تحقٓؽ الجودة فْ 

لمهواد  ْاألٌداؼ التظمٓهٓة، والظرض الوافالتدٓرس هثؿ: وضوح 
التظمٓهٓة، واتباع سمسمة هف الخطوات الهخططة لمتظمـ، فْ حٓف 
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ات [ فْ دراساتً بٓف ثالثة ظ6,12هٓز كٓرهز ] ىاصر هستٓو
ْ: أ( هستوى الهدرسة )الجودة  لتحقٓؽ الجودة فْ التظمٓـ ٌو
التظمٓهٓة، الجودة التىظٓهٓة، والوقت(، ب( وهستوى الفصوؿ 
الدراسٓة )الهىاٌج الدراسٓة، واإلجراءات الهتبظة، وسموكٓات 
الهظمـ(، ج( هستوى الطالب )الوقت ظمِ الهٍهة، الفرص 

، االجتهاظٓةاٌات، الخمفٓة الهستخدهة، الدافظٓة، االتج
 (.التحصٓؿ

 ،2,4,13كها توصمت ىتائج بظض الدراسات واألدبٓات ]     
هٓف داخؿ الفصؿ [ إلِ أف سموكٓات الهظم14,15,16,18,19

ٓجابْ ظمِ هخرجات الطالب التظمٓهٓة، وفْ إالدراسْ لٍا أثر 
ىفس السٓاؽ فقد أشارت الٍٓئة القوهٓة لضهاف جودة التظمٓـ فْ 

[ أىً ظمِ الهظمـ هراظاة هجهوظة هف الهجاالت 20ر ]هص
 ْ الرئٓسة لتحقٓؽ الجودة التدٓرسٓة داخؿ الفصؿ الهدرسْ ٌو
دارة الفصؿ، الهادة  التخطٓط الجٓد، استراتٓجٓات التظمـ وا 
ـ، الهٍىٓة، كها قاهت بوضط هظآٓر لكؿ هجاؿ  الظمهٓة، التقٓو

قٓؽ كؿ هف تمؾ الهجاالت، وكذلؾ هؤشرات توضح هدى تح
[، أف ٌىاؾ بظض 21,22] هظٓار. وأوردت بظض األدبٓات

التحدٓات أهاـ الهظمهٓف هف أجؿ تحقٓؽ الجودة داخؿ الفصؿ 
جراءات وى قدراتٍـ بها ٓهكىٍـ هف وضط اإلتتهثؿ فْ رفط هست

ر هظارفٍـ،  والظروؼ التْ تشجط الهتظمهٓف ظمِ التفاظؿ وتطٓو
ـ ا وأٓضً  لمتفاظؿ بفاظمٓة هط البٓئة التْ هساظدتٍـ ظمِ فٍـ دوٌر

 .ٓصىظٍا الهظمـ، وكذا قدرة الطالب ظمِ توظٓؼ الهظرفة
[ أف الهظمـ الفظاؿ ٌو 23كها أشار كؿ هف جود وبروفْ ]     

( االستخداـ الفظاؿ واألقصِ 1داخؿ الفصؿ:  ْبالتالهف ٓقـو 
( ٓقدـ الهواد التظمٓهة بطٓرقة توافؽ احتٓاجات 2لموقت التظمٓهْ، 

( ٓخطط 4( ٓراقب البراهج التظمٓهٓة وهدى تقدهٍا، 3الطالب، 
( ٓظٓد 5الفرص التظمٓهٓة لمطالب هف أجؿ تطبٓؽ ها تـ تظمهً، 

( ٓحافظ ظمِ تحقٓؽ األٌداؼ 6التدٓرس إذا كاف هطموبًا، 
أكد الهجمس القوهْ لمبحث ا بواقظٓة. وفْ ٌذا اإلطار أٓضً 

لفصؿ الدراسْ ٓجب [ أىً لتحقٓؽ الجودة التدٓرسٓة فْ ا24]
 :ظمِ الهظمـ هراظاة التالْ

 .أف ٓحدد الهظرفة القبمٓة والهفآٌـ الخاطئة. 1
 .أف ٓتأهؿ الطالب فْ تظمهٍـ. 2
 .أف ٓركز ظمِ التظمـ الهتهركز ظمِ الهتظمـ. 3
 .أف ٓىصب التدٓرس ظمِ الفٍـ ولٓس الىقؿ والتمقٓف. 4
 .أف ٓستخدـ التقٓٓـ هف أجؿ بموغ التظمـ. 5
تـ تدٓرسً، وكٓؼ  اأف ٓضط اظتباري ها تـ تدٓرسً، ولهاذ. 6

 .ٓكوف اإلتقاف
 .أف تصبح الفصوؿ والهدارس هجتهظات الهتظمهٓف. 7

ظمِ أف جودة التدٓرس والهىٍج ] 7كها أكد توهمٓىسوف ]     
 :تتهثؿ فْ أتْ

التركٓز فْ فروع الهظرفة والهواد الدراسٓة ظمِ الحقائؽ ". 1
والخبرات ذات األٌهٓة  واالتجاٌاتادئ والهٍارات األساسٓة والهب

الكبرى، وكذا توجًٓ اىتباي الطالب ىحو األفكار الغىٓة والظهٓقة، 
 .هط التأكٓد ظمِ األسس فْ كؿ هوضوع وتخصص

تقدٓـ فرصة لمطالب لمفٍـ الواضح والظهٓؽ ظف كٓؼ أف . 2
دة الهظموهات والهفآٌـ والهبادئ والهٍارات األساسٓة تكوف هفٓ

وتظهؿ ظمِ صىط هظىِ، كها أىٍا تقود الطالب فْ فٍـ أٓف، 
 .كٓؼ، ولهاذا ُتستخدـ لمتظمـ

الرضِ لدٍٓـ ظف هاذا إشراؾ الطالب بفاظمٓة، وتحقٓؽ . 3
 ف؟وكٓؼ ٓتظمهو 

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

 .اٌتهاهات هختمفة هف جاىبٍـستظٍر 
ٓجب ظمِ الطالب ىقؿ وتطبٓؽ وتوسٓط ها تـ تظمهة لحؿ . 5

 .هشكالت وهظالجة قضآا وخمؽ هىتجات ذات هغزى لدٍٓـ
ر . 6 راتٍـ كهفكٓرف وكذا وظٍٓـ قدتوجًٓ الطالب ىحو تطٓو

 .لتمؾ القدرات
دراسة ها إذا كاىت خبرات الطالب الهتىوظة وحٓاتٍـ وكذا . 7

 .وثقافتٍـ ووضظٍـ االقتصادي ذات ظالقة وأٌهٓة جىسٍـ
ر الهٍارات والهفآٌـ . 8 تدٓرب وتشجٓط الطالب فْ تطٓو

 ."كهتظمهٓف استقاللٓةوالظهمٓات لٓصبحوا أكثر  واالتجاٌات
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[ أف الظواهؿ الهرتبطة بالهظمـ 25وآخروف ] ٌذا وقد أكد كٓرهٓز
ولٍا ظالقة بجودة التدٓرس تتهركز فْ ثهاىٓة ظىاصر أساسٓة 

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

الطالب هف خالؿ هظرفة الغرض هف أخذ ىشاط هظٓف فْ 
 .الدرس

راجظة : أ( البقاء هط الىظرة الظاهة والهْالٍٓكؿ التىظٓه -
بٓف  االىتقاؿلألٌداؼ، ب( تحدٓد الهحتوى الهراد تغطٓتً وكٓفٓة 
 .األجزاء، ج( توجًٓ االىتباي وهراجظة األفكار الرئٓسة

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

 .الطالب لإلجابة، ج( التظاهؿ هط استجابات
الىهذجة التدٓرسٓة: أ( تشجٓط الطالب الستخداـ استراتٓجٓات   -

حؿ الهشكمة الهقدهة هف قبؿ الهظمـ أو األقراف، ب( دظوة 
ر استراتٓجٓات الحؿ، ج( تدظٓـ فكرة الىهذجة  .الطالب لتطٓو

التطبٓؽ: استخداـ واجبات الفصؿ أو هٍاـ لمهجهوظات  -
الضروٓرة والفرص التطبٓقٓة،  الصغٓرة هف أجؿ تقدٓـ التدٓربات

ب( استخداـ هٍاـ التطبٓؽ كىقطة اىطالؽ ىحو الخطوة التالٓة 
 .فْ التدٓرس والتظمـ

الفصؿ الدراسْ كبٓئة تظمـ: إىشاء السموؾ ظمِ الهٍهة هف  -
خالؿ التفاظالت التْ تدظـ تفاظالت كؿ هف الهظمـ والطالب 

ابات الفصؿ وتفاظالت الطالب والطالب، ب( التظاهؿ هط اضطر 
الدراسْ وذلؾ بوضط قواظد ثابتة واقىاع الطالب باحتراهٍا 

 .وتطبٓقٍا
إدارة الوقت: أ( تىظٓـ البٓئة الصفٓة، ب( تظظٓـ هظدالت  -

 .الهشاركة
التقٓٓـ: استخداـ تقىٓات هىاسبة لجهط البٓاىات حوؿ هظرفة  -

بٓاىات لتحمٓؿ احتٓاجات الطالب الطالب وهٍاراتً، ب( تحمٓؿ ال
ـ ههارسات الطالب ا  و  بالغ الطالب ووالدًٓ بٍا، ج( تقٓو

 .الخاصة
 ألٌهٓة تحقٓؽ الجودة فْ ا وفْ ضوء ها سبؽ ظرضً وىظرً      

األخٓرة هىٍا ظمِ  أوىةالتدٓرس فقد بدأت الكثٓر هف الدوؿ فْ 
سرا بإجراء دراسات  سبٓؿ الهثاؿ ألهاىٓا، وفمىدا، وسٓو

ـ بظض الهتغٓرات [ تٍدؼ إلِ 3,26,27,28,29,30,31] تقٓو
ة  الهرتبطة بجودة التدٓرس هثؿ: هظرفة الهظمـ الظمهٓة والتربٓو

وهظرفة هدى  ْة الفصؿ الدراسْ والتدٓرس الحهاسوكذا إدار 
ا ظمِ هخرجات الطالب التظمٓهٓة كالتح صٓؿ والدافظٓة تأثٌٓر

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

ـ جودة تدٓرس الظمـو داخؿ ٓٓقتالتدٓرس هف خالؿ إظداد أدوات ل
لها لً هف ا تهاـ والبحث ىظرً الفصؿ هوضوع جدٓر باالٌ

كاسات ظمِ هخرجات الطالب التظمٓهٓة كالتحصٓؿ والدافظٓة اىظ
 .واالٌتهاـ واالتجاي ىحو الهادة

 الدراسةمشكمة . 2
ة ظمِ هستوى الظالـ فْ السىوات      اٌتهت األوساط التربٓو

ات الهظٓآرة  القمٓمة الهاضٓة بوضط هظآٓر أو ها ٓسهْ بالهستٓو
التْ تحدد هستوى الجودة الهطموب الوصوؿ إلًٓ فْ جهٓط 
هجاالت وهكوىات الظهمٓة التظمٓهٓة، وهىٍا بال شؾ الهىاٌج 

ات الهواد الدراسٓة، و  التدٓرس داخؿ الصؼ الدراسْ بها وهحتٓو
 ].32] ٓشهمً هف تفاظؿ الهظمـ والطالب

وقد تـ االٌتهاـ بتحدٓد ووصؼ الجودة فْ التدٓرس       
ا الهختمفة هف ظاـ  بشكؿ فردي، ولكف تمؾ  1960وظىاصٌر

الهحاوالت لـ تكوف هرضٓة حتِ قاهت الدراسة الظالهٓة الثالثة 
توى الظالـ بٍدؼ هظرفة ظمِ هس TIMSS لمظمـو والٓراضٓات

ا ظمِ تحصٓؿ الطالب  أثر الخصائص والصفات التدٓرسٓة وأثٌر
ر الدروس ر وذلؾ هف خالؿ القٓاـ بد اسة قائهة ظمِ تصٓو

بكاهٓرات الفٓدٓو، حتِ ٓهكف تحمٓؿ تفاظؿ الطالب وأداء الهظمـ 
لتحصٓؿ  الظالهْ[، ثـ تبظٍا بظد ذلؾ البرىاهج 33بشكؿ واضح ]

ىتائج الهقآٓس واالختبارات فْ أشارت ، وقد PISA الطالب
هف تدىِ هستوى تحصٓؿ  (TIMSS & PISA) تمؾ الدراسات

كذا بظض الدوؿ الهتقدهة، الىاهٓة َؿ الدَهظظـ فْ الطالب 
وجد أف هصر احتمت  (7002) للتميز TIMSSدراسة ففْ 
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بالىسبة لطالب الصؼ الثاىْ اإلظدادي الهركز الواحد واألربظٓف 
ذا 4,34تسظة وأربظوف دولة هشاركة فْ االختبار ] هف ظدد [، ٌو

ٓظكس اىخفاض اٌتهاـ الطالب بأٌهٓة الظمـو ودافظٓتٍـ ىحو 
تظمهٍا. وقد ٓكوف سبب ٌذا االىخفاض فْ هتوسط أداء الطالب 
ٓرجط إلِ الطرؽ التدٓرسٓة والفرص التظمٓهة التْ ٓستخدهٍا أو 

 .ٓتٓحٍا الهظمـ لمطالب
[ احتالؿ 35] (2013التىافسٓة الظالهٓة لظاـ )وأكد تقٓرر      

ظف الظاـ الهاضْ، ا هركزً  11، هتراجظة 118هصر الهركز 
القائهة بظد كؿ دوؿ الشرؽ األوسط وشهاؿ  أدىِلتصبح فْ 

بًا، ذلؾ التقٓرر ٓىقسـ إلِ  ا ٓىدرج تحت هؤشرً  100أفٓرقٓا تقٓر
 ، الارواالزدٌتٍدؼ جهٓظٍا إلِ اإلىتاجٓة ا اثىْ ظشر تصىٓفً 

سٓها الهؤسسات وأسواؽ الهاؿ والجآٌزة التقىٓة والصحة والتظمٓـ 
ا هف الهجاالت، ووفقً  ا لٍذي الهؤشرات فإف ترتٓب هصر وغٌٓر

بالىسبة لجودة التظمٓـ األساسْ جاء فْ الهرتبة األخٓرة بٓف 
ذا بالضرورة لً اىظكاسات ظمِ التظمٓـ  وكذلؾ  الثاىويالدوؿ، ٌو

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

 .فْ ىفس الهستوى
وفْ ضوء تمؾ الىتائج الهىخفضة لمطالب فْ االختبارات      

ة الهستقبمٓة لمتظمٓـ ها قبؿ  (TIMSS) الظالهٓة ركزت الرٓؤ
 :ٌْ [36]الجاهظْ فْ هصر ظمِ ستة هحاور أساسٓة 

الجودة لكؿ هتظمـ، فْ بٓئة  ظالْا هدرسة فظالة تقدـ تظمٓهً . 1
تظمٓهٓة غٓر ىهطٓة ترتكز ظمِ الهتظمـ، وتقـو ظمِ وسائؿ 
وأسالٓب التظمـ الىشط، واستخداـ تكىولوجٓا االتصاؿ بها ٓهكف 

والتفكٓر الظمهْ والتفكٓر  الذاتْالهتظمـ هف التزود بهٍارات التظمـ 
 .الىاقد والهٍارات الحٓاتٓة

هظمـ هتهٓز ظمِ هستوى ظاؿ هف الهٍىٓة والخبرة التْ تهكىً . 2
ة والتخطٓط الجٓد والتفكٓر الهتأهؿ وتجظؿ هىً ، هف القٓادة التربٓو

 .فْ التغٓٓر والتطوٓر فظااًل ا ظىصرً 
ت الواقط هىاٌج ترتكز ظمِ التظمـ الىشط وترتبط باحتٓاجا. 3

 ـ ػػػػػػػػػػػالهحمْ، وتدظـ التفكٓر الظمهْ الىاقد، وحؿ الهشكالت، والتظم

 .هدى الحٓاة، وقٓـ الهواطىة فْ هجتهط الهظرفة
تكىولوجٓا تظمٓـ هتقدهة تىدهج فْ الظهمٓة التظمٓهٓة )الهىٍج . 4

دارة الهدرسة وىظاـ التظمٓـ  (.والكتاب الهدرسْ وا 
الطاقات الفظالة لمهجتهط الهدىْ هشاركة هجتهظٓة تطمؽ . 5

لدظـ جودة التظمٓـ وخمؽ ثقافة الهشاركة وبىاء الهجتهط 
 .الدٓهقراطْ فْ ظؿ التوجً القوهْ ىحو الالهركٓزة

ة هتهٓزة تظتهد ظمِ الهظموهاتٓة والشفافٓة . 6 إدارة تربٓو
ر فْ إطار  ة التطٓو والهحاسبٓة والقٓادة الهسئولة والواظٓة لرٓؤ

 .الالهركٓزة
ة التْ تتطمب تحقٓؽ الجودة فْ ا واىطالقً       هف ٌذي الرٓؤ

التظمٓـ، وفْ ضوء تقٓٓـ كؿ هف الهظمهٓف وفاظمٓة التدٓرس 
لدى كثٓر هف  اهٍهً  قد أصبح ظاهاًل فكأساس لجودة التدٓرس 

لتأكٓد البحوث ا [، وىظرً 37الهٍتهٓف بالههارسات التظمٓهٓة ]
ة ] ا [ ظمِ أٌهٓة الدافظ38,39ٓالتربٓو ة فْ تظمـ الظمـو وأثٌر

ظمِ ظهمٓات التطور الهفٍوهْ، والتفكٓر الىاقد، والتحصٓؿ، 
لظدـ وجود دراسة لتقٓٓـ جودة التدٓرس فْ الهدارس ا وىظرً 

فإف الدراسة  -فْ حدود ظمـ الباحث - الهصٓرة أو الظربٓة
الحالٓة تسظِ إلِ تقٓٓـ جودة التدٓرس فْ الهدارس اإلظدادٓة 

ا  ظمِ تحصٓؿ طالب الصؼ األوؿ اإلظدادي وهظرفة أثٌر
 . تحدد سؤاؿ الدراسة الرئٓس  وبالتالْودافظٓتٍـ ىحو هادة الظمـو

فْ "ها أثر جودة تدٓرس الظمـو ظمِ تحصٓؿ طالب الصؼ 
 "األوؿ اإلظدادي ودافظٓتٍـ ىحو الهادة؟

 أسئمة الدارسة . أ
ها هستوى جودة تدٓرس الظمـو هف وجٍة ىظر طالب الصؼ . 1

  األوؿ اإلظدادي؟
بٓف هتوسطْ درجات الطالب ا ٌؿ توجد فروؽ دالة إحصائًٓ . 2

والطالبات فْ كؿ هف هقٓاس جودة التدٓرس، والٓزادة فْ كؿ هف 
  التحصٓؿ والدافظٓة ىحو هادة الظمـو ٓظزى لجىس الهظمـ؟

ٌؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائٓة بٓف هتوسطْ درجات . 3
هف هقٓاس جودة التدٓرس والٓزادة الطالب والطالبات ظمِ كؿ 
القٓاس البظدي(، والٓزادة فْ  - فْ التحصٓؿ )القٓاس البظدي
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القٓاس القبمْ( ٓظزى  -الدافظٓة ىحو هادة الظمـو )القٓاس البظدي
 لجىس الطالب؟

ٌؿ توجد ظالقة ارتباطٓة بٓف جودة التدٓرس لهظمـ الظمـو . 4
؟ وتحصٓؿ طالب الصؼ األوؿ اإلظدادي فْ هادة  الظمـو

ٌؿ توجد ظالقة ارتباطٓة بٓف جودة التدٓرس لهظمـ الظمـو . 5
؟  ودافظٓة طالب الصؼ األوؿ اإلظدادي ىحو هادة الظمـو

ٌؿ توجد ظالقة ارتباطٓة بٓف تحصٓؿ طالب الصؼ األوؿ . 6
؟  اإلظدادي ودافظٓتٍـ ىحو تظمـ الظمـو

 أىداف الدارسةب. 
 :أتْتتمخص أٌداؼ الدراسة الحالٓة فْ      

إظداد وتقىٓف أداي لقٓاس جودة تدٓرس هظمـ الظمـو فْ . 1
 .الهرحمة اإلظدادٓة

إظداد وتقىٓف أداي لقٓاس دافظٓة واٌتهاـ طالب الصؼ األوؿ . 2
 .اإلظدادي ىحو هادة الظمـو

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

قٓاس هتوسط جودة التدٓرس فْ بظض الهدارس اإلظدادٓة . 4
 .فْ البٓئة الهصٓرة

دراسة الظالقة بٓف جىس الطالب وكؿ هف الجودة فْ . 5
 .التدٓرس والٓزادة فْ التحصٓؿ والدافظٓة ىحو هادة الظمـو

دراسة الظالقة بٓف جىس الهظمـ وكؿ هف الجودة فْ التدٓرس . 6
 .ودافظٓتٍـ ىحو هادة الظمـووالٓزادة فْ تحصٓؿ الطالب 

دراسة الظالقة بٓف جودة التدٓرس وتحصٓؿ طالب الصؼ . 7
 .األوؿ اإلظدادي فْ هادة الظمـو

دراسة الظالقة بٓف جودة التدٓرس ودافظٓة طالب الصؼ . 8
 .األوؿ اإلظدادي ىحو هادة الظمـو

دراسة الظالقة بٓف تحصٓؿ طالب الصؼ األوؿ اإلظدادي . 9
 .حو هادة الظمـوودافظٓتٍـ ى

 أىمية الدارسة.  ج
 :تكتسب الدراسة الحالٓة أٌهٓتٍا هف كوىٍا     

 رورة ػػػػػػبً البحوث والدراسات هف ض يتظتبر استجابة لها تىاد. 1

التركٓز ظمِ جودة التدٓرس كأحد أٌـ ظىاصر تحقٓؽ تظمٓـ جٓد 
لمطالب، وذلؾ هف خالؿ تقدٓـ بظض ىهاذج جودة التدٓرس وها 

 .تشتهمً هف هتغٓرات تؤثر ظمِ هخرجات الهتظمـ التظمٓهٓة
هستوى جودة التدٓرس فْ بظض  ظمِ تظرؼالتسٍـ فْ . 2

 .هدارس الظمـو لمهرحمة اإلظدادٓة
بىاء  هف خالؿتساظد فْ التغمب ظمِ بظض أوجً القصور . 3

 .وتقىٓف أدوات تقٓس جودة التدٓرس فْ الهدارس الظربٓة
الظالقة بٓف جودة تدٓرس هظمـ الظمـو تسٍـ فْ الكشؼ ظف . 4

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

 .الفصؿ
لجودة تدٓرس هظمـ الظمـو داخؿ الفصؿ، هها  اتقدـ هقٓاسً . 6

متظرؼ ظمِ جواىب لالتظمٓـ فْ هٓداف ٓساظد الهظمـ والهختصٓف 
 .ْلضظؼ فْ أداء الهظمـ التدٓرسة واالقو 
ات الستة لتصىٓؼ ا تحصٓمًٓ ا تقدـ اختبارً . 7 فْ ضوء الهستٓو

بمـو الهظرفْ الهظدؿ؛ هها ٓساظد هظمهْ الظمـو ظمِ استخداهً 
ـ الطالب قبمًٓ  ء فْ الوحدة أو قبؿ البدا ظىد الرغبة فْ تقٓو

الرغبة فْ إظداد اختبار تحصٓمْ  دظدادي ظىإاالقتداء بخطوات 
فْ الهرحمة  دراسْصؼ  بأيألى وحدة هف الوحدات الهدرجة 

 .اإلظدادٓة
لدافظٓة الطالب ىحو هادة الظمـو فْ ضوء  اتقدـ هقٓاسً . 8

 Self ْ[ لمتىظٓـ الذات41ة دٓسِ ورآف ]ىظٓر

Determination Theory ًفْ االظتبار بظض ا ، أخذ
ذا الهقٓاس  ٓس الظالهٓة التْٓالهقا أظدت فْ ٌذا الصدد، ٌو

ٓساظد الهظمـ ظمِ التظرؼ ظمِ دافظٓة الطالب ىحو هادة 
استخداهً هط صفوؼ وهراحؿ  هفوكذا ٓهكف الهظمهٓف  ،الظمـو

أو اإلظدادٓة أو  االبتدائٓةتظمٓهٓة أخرى سواء فْ الهرحمة 
ة  .الثاىٓو

 :فرضيات الدراسة
هتوسطْ درجات الطالب بٓف ا ال ٓوجد فرؽ داؿ إحصائًٓ . 1

 .والطالبات فْ هقٓاس جودة التدٓرس ٓظزى لجىس الهظمـ
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 بٓف هتوسطْ درجات الطالبا ال ٓوجد فرؽ داؿ إحصائًٓ . 2
القٓاس  - والطالبات فْ الٓزادة فْ التحصٓؿ )القٓاس البظدي

 .القبمْ( ٓظزى لجىس الهظمـ
بٓف هتوسطْ درجات الطالب ا ال ٓوجد فرؽ داؿ إحصائًٓ . 3

والطالبات فْ الٓزادة فْ الدافظٓة ىحو هادة الظمـو )القٓاس 
 .القٓاس القبمْ( ٓظزى لجىس الهظمـ - البظدي

بٓف هتوسطْ درجات الطالب ا ال ٓوجد فرؽ داؿ إحصائًٓ . 4
 .والطالبات فْ هقٓاس جودة التدٓرس ٓظزى لجىس الطالب

بٓف هتوسطْ درجات الطالب ا ال ٓوجد فرؽ داؿ إحصائًٓ . 5
القٓاس  - والطالبات فْ الٓزادة فْ التحصٓؿ )القٓاس البظدي

 .القبمْ( ٓظزى لجىس الطالب
بٓف هتوسطْ درجات الطالب ا ال ٓوجد فرؽ داؿ إحصائًٓ . 6

والطالبات فْ الٓزادة فْ الدافظٓة ىحو هادة الظمـو )القٓاس 
 .القٓاس القبمْ( ٓظزى لجىس الطالب - البظدي

ٓة ذات داللة إحصائٓة بٓف جودة ال توجد ظالقة ارتباط. 7
التدٓرس لهظمـ الظمـو والٓزادة فْ تحصٓؿ طالب الصؼ األوؿ 

 .اإلظدادي فْ هادة الظمـو
ال توجد ظالقة ارتباطٓة ذات داللة إحصائٓة بٓف جودة . 8

التدٓرس لهظمـ الظمـو والٓزادة فْ دافظٓة طالب الصؼ األوؿ 
؟  اإلظدادي ىحو هادة الظمـو

ظالقة ارتباطٓة ذات داللة إحصائٓة بٓف الٓزادة فْ ال توجد . 9
تحصٓؿ طالب الصؼ األوؿ اإلظدادي والٓزادة فْ دافظٓتٍـ 

 .ىحو تظمـ الظمـو
 التعريفات اإلجرائية  . د
 :جودة التدٓرس -

تىظر الدراسة الحالٓة إلِ جودة التدٓرس ظمِ أىٍا كؿ ها      
وهخرجات الطالب التظمٓهٓة،  جىتائٓؤدى إلِ إحداث تحسف فْ 

ظهٓؽ الفٍـ البها ٓهثمً ذلؾ هف اهتالؾ الهظرفة االحترافٓة، و 
لهبادئٍا األساسٓة، والخبرات الهتراكهة فْ ههارسة هٍىة 
التدٓرس، واأللفة هط التطورات الحدٓثة فْ الهظرفة الهٍىٓة، 
والتهكف هف استخداـ أفضؿ التقىٓات واألدوات التْ تؤدى إلِ 

األٌداؼ الهىشودة، وتقاس تمؾ الجودة بالدرجة التْ  تحقٓؽ
ٓحصؿ ظمٍٓا أداء وتفاظالت الهظمـ فْ هقٓاس جودة التدٓرس 

  ].40الهظد لٍذا الغرض ]
 :التحصٓؿ الدراسْ -

هستوى أداء  ٌو ةالهقصود بالتحصٓؿ فْ الدراسة الحالٓ     
ا طالب الصؼ األوؿ اإلظدادي فْ الوحدة التْ تـ تدٓرسٍا هقدرً 

بالدرجات التْ ٓحصؿ ظمٍٓا الطالب فْ االختبار التحصٓمْ 
 .لٍذا الغرضا الهظد وفقً 

 :الدافظٓة ىحو تظمـ الظمـو -
ٓقصد بالدافظٓة ىحو التظمـ بىزظة الوصوؿ إلِ ٌدؼ هظٓف،      

ذا الٍدؼ قد ٓكوف إلرضاء حاجات داخمٓة، أو رغبات  ٌو
ها: خارجٓة. ولذا تركز الدراسة الحالٓة ظمِ ىوظ ِ الدافظٓة ٌو

تختص التْ  Intrinsic motivation الدافظٓة الداخمٓة
ألٌهٓتٍا وهتظتٍا لً، أها ا باألشٓاء التْ ٓفظمٍا الهتظمـ ىظرً 

تختص  فٍْ Extrinsic motivation الدافظٓة الخارجٓة
تقودي إلِ ىتائج إٓجابٓة  لكوىٍاا باألشٓاء التْ ٓفظمٍا الهتظمـ ىظرً 

تقاس تمؾ الدافظٓة ىحو هادة الظمـو لطالب خارجٓة هىفصمة، و 
 ].41الصؼ األوؿ اإلظدادي بالهقٓاس الهظد لٍذ الغرض ]

 حدود الدارسة . ه
هوظة البحث هف هدرستْ جهجهوظة البحث: تـ اختٓار ه. 1

الظروبة اإلظدادٓة والجهٍوٓرة اإلظدادٓة بهحافظة أسواف هحؿ 
ظهؿ الباحث، هها ٓؤكد ظمِ أف ىتائج البحث قاصرة ظمِ البٓئة 
األسواىٓة، وظدـ وجود صفة التظهٓـ ظمِ جهٓط هدارس جهٍوٓرة 

 .هصر الظربٓة
 وحدة "الطاقة" لمصؼ األوؿ اإلظدادي التْ تـ تدٓرسٍا. 2

هقرر الظمـو هف قبؿ الهظمهٓف فْ فصوؿ الهدارس  ضهف
 .الهختارة

ات بمـو الهظدلة )التذكر. 3  التحمٓؿ - التطبٓؽ - الفٍـ - هستٓو
ـ -  ].42] (التقٓو
سْ األوؿ هف الظاـ رافٓذ تجربة البحث خالؿ الفصؿ الدتـ تى. 4

  27/10/2015ـ، وذلؾ خالؿ الفترة هف 2016\2015الدراسْ 
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 .ـ10/12/2015إلِ 
 والدراسات السابقةاإلطار النظري . 3

 :الجودة فْ التدٓرس -أوالً 
هتغٓرات جودة التدٓرس وظالقتٍا بهخرجات الطالب . 1

 :التظمٓهٓة
إلِ ىهوذج لجودة التدٓرس ٓوضح فاظمٓة  ٌىاؾ حاجة     

 الهظمـ والهتظمـ والظواهؿ التْ تؤثر ظمِ ىتائج الطالب التظمٓهٓة
[. وفْ ضوء ذلؾ تظددت ىهاذج جودة التدٓرس، فظمِ سبٓؿ 2]

[ لمتظمـ الهدرسْ أف 11( ]1963الهثاؿ وضح ىهوذج كاروؿ )
درجة تظمـ الطالب تظتهد فْ األساس ظمِ وقت الطالب 

، واقترح بظض الخصائص التْ ٓهكف الشْءواحتٓاجات تظمـ 

 هف خاللٍا تحقٓؽ الجودة فْ التدٓرس هثؿ: وضوح األٌداؼ
لمهواد التظمٓهٓة، وسمسمة هف  ْالتظمٓهٓة، والظرض الكاف
 .الخطوات الهخططة لمتظمـ

مبرج        وهف الىهاذج التْ تمت ىهوذج كاروؿ ىهوذج ٓو
Walberg ( 1981ظاـ[ )ظىاصر  ة[ والذي أكد ظمِ تسظ44

 :ْ أساسٓة لٍا أثر ظمِ التظمـ الهظرفْ والسموكْ لمطالب ٌو
لتطور، والدافظٓة والهفٍـو وا ْالزهى التحصٓؿ القبمْ، والظهر

، وهقدار التدٓرس أو الوقت الهستغرؽ فْ التظمـ، وجودة ْالذات
التدٓرس، والبٓئة الهدرسٓة، والبٓئة الصفٓة، وبٓئة الهجهوظات 
داخؿ الصؼ الدراسْ، ووسائؿ اإلظالـ. والشكؿ التالْ ٓوضح 

مبرج.ا ىهوذج التظمـ الهظرفْ والسموكْ وفقً   لٓو

 
 1 شكل

 cited from [33] ويمبرج ا وفق   الفعال والسموكي المعرفي التعمم
[ 6,12] أبحاثً فْ Creemers كٓرهٓرز هٓز حٓف فْ     
 أساسٓة ظىاصر ةثالث بٓف (2) شكؿفْ ال هوضح ٌو كها

ْ التظمٓـ فْ الجودة لتحقٓؽ  : ٌو
 التىظٓهٓة، الجودة التظمٓهٓة، الجودة: هثؿ) الهدرسة هستوى( 1

 .(الوقت

 اإلجراءات الدراسٓة، الهىاٌج: هثؿ) الدراسٓة الفصوؿ هستوى( 2
 .(الهظمـ سموكٓات الهتبظة،

 الفرص الهٍهة، ظمِ الوقت: هثؿ) الطالب هستوى( 3
 ،االجتهاظٓة والخمفٓة واالتجاٌات، الدافظٓة، الهستخدهة،
 (.التحصٓؿ

 األهلية

 . القدرة1

 . التحسن2

 . الدافعية3

 التعليم التعلم المعرفي والسلوكي الفعال

الكيفى. 4  

. الكيفى5  

 

 البيئة

. المنزل6  

. الصف الدراسي7  

. مجموعة األقران8  

. وسائل اإلعالم9  
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 ]12] المدرسي التعميم لجودة كريميز نموذج. 2 شكل

 ىهوذج الدراسٓة الفصوؿ فْ الظهمٓات تصؼ التْ الىهاذج وهف
 كها الىهوذج ٌذا وراء الظاهة الفكرةو . التظمٓـ لجودة [45] ٌمهكْ

 التْ التظمٓهٓة الفرص ٓقدـ الهظمـ أف( 3) بشكؿ هوضح ٌو
كوف فردٓة، بطرؽ الطالب جاىب هف تستخدـ  ظمِ أثر لٍا ٓو

تضهف. التظمٓهٓة الطالب هخرجات  :الىهوذج ٓو
 والدافظٓة، االحترافٓة، الهظرفة فْ هتهثمة الهظمهٓف شخصٓة. 1

 الذاتٓة، والىظٓرات واألٌداؼ، القٓـ وكذلؾ التظمٓهٓة والخمفٓة
 .الذاتٓة والكفاءة والتحسف،

  وحػػػػػػالوض ؼ،ػػػالتكٓ ة،ػػػػالهىاسب هف تشهمً بها التدٓرس ودةػػػػػج. 2

 إدارة فاظمٓة الدافظٓة، التظمـ، فْ التفٓرد الدراسٓة، الطرؽ والتىوع،
 التظمٓهٓة، والفرص التدٓرس، ووقت التدٓرس، وجودة الفصؿ،
 .التظمٓهٓة الهواد وجودة

 الطالب جاىب هف تحدث التْ والظاطفٓة الدافظٓة الوساطات. 3
 .التدٓرس ظهمٓة خالؿ

 ألداء الهستغرؽ الوقت هف تتضهىً بها التدٓرس أىشطة. 4
 .الهٍاـ

 وكفاءتٍـ الهظرفٓة الطالب هخرجات ظمِ الهترتبة األثار. 5
 .التحصٓمٓة

 
 3 شكل

 العربية( المغة إلى األلمانية المغة من الباحث بواسطة مترجم[ )45] الدراسي الفصل داخل التدريس لجودة ىممكي نموذج

الجودة التعليمية 

 التنظيميةالجودة 

الوقت 



 جودة التدريس

المنهج 

المجموعة إجراءات 

سلوك المعلم 

وقت التعلم 

الفرصة للتعلم 

الدافعية 

 مستوى المدرسة

 مستوى الفصل الدراسي

 مستوى الطالب

 الوقت على المهمة تحصيل الطالب

الفرص المستخدمة 

 االتجاهات 

الخلفية المعرفية 

الفردية المرتكزات الدرس )عرض( شخصية المعلم  

 الخبرات

فى معرفة المحتوى، 

التربوية،  والمعرفة

إدارة الفصل، 

  صوالتشخ

 

القيم، األهداف، 

النظريات الذاتية، 

االستعداد للتفكير 

الذاتي والتحسين، 

 والكفاءة الذاتية 

 جودة التدريس

 

، تكيفال المناسبة،

من  الكافي، وضوحال

، طرق، الالتنوع

 ، الدافعيةديتفرال

فاعلية إدارة الفصل، 

جودة التدريس، وقت 

الفرص التدريس، 

التعليمية، جودة المواد 

 التعليمية

 عمليات الوساطة

()الطالب  

 

الوساطات الدافعية 

 والعاطفية

 

 

تصورات وتفسيرات 

 التدريس

 األنشطة التدريسية
()االستخدام  

 

 الوقت على المهمة

 

 

أنشطة التعلم 

 منهجيةالال

 األثار

 )نتائج الطالب(

 

النتائج المرتبطة 

بالمحتوى: المحتوى 

، استراتيجيات المعرفي

 التعلم

 التخصصات الفوقية

 أثار الكفاءة

 أثار التنشئة االجتماعية

الموضوعو الفصل سياق  
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 الفصوؿ فْ الظهمٓات تصؼ التْ الحدٓثة الىهاذج وهف     
 لمظرض[ Lipowsky (2006[ )15 ىهوذج الدراسٓة

 أثار االظتبار فْ ٓأخذ( 4 شكؿ) الىهوذج ٌذا. واالستخداـ
 الدراسة، وحجرة بالهدرسة الهتظمقة والظواهؿ الالهىٍجٓة، الظروؼ
 االظتبار فْا أٓضً  وضط وقد. وتفاظالتٍـ لمطالب الفردي والتظمـ
  لمطالب الهقدهة التظمٓهٓة رصػػػػالف بٓف رةػػػػالهباش رػػػػغٓ اتػػػػالظالق

 . وىجاحٍـ
 هف الهقدهة التظمٓهٓة الفرص ظمٌِذا الىهوذج  ٓركزكها و       
. التظمـ أجؿ هف الفرص لتمؾ طالبٍـ واستخداـ الهظمهٓف قبؿ

ؤكد  ظمِ تؤثر التظمٓهٓة الفرص تمؾ أف ظمِ الىهوذج ٓو
 واالٌتهاـ افظٓةوالد كالتحصٓؿ التظمٓهٓة الطالب هخرجات
 .التظمٓهٓة والهتظة

 
 4 شكل

 (العربية المغة إلى األلمانية المغة من الباحث بواسطة مترجم[)15] والتدريس التعميم جودةل لبوفسكي( 2006) نموذج
 هتصؿ كهْ جاىب إلِ التظمٓـ جودة تىقسـ الىهوذج، ٌذا فْ    

 الجودة تشٓرو . بالجودة هتصؿ كٓفْ وجاىب التظمٓهٓة بالفرص
 لمجودة الظاهة الجواىب( ب ،ْالتدٓرس الهدخؿ ىوظٓة( أ: إلِ

 ظمِ الوقت الوضوح، حكـ: الهثاؿ سبٓؿ ظمِ هىٍا) التظمٓهٓة،
 بتفاظالت هرتبطة الظىاصر وتمؾ ،(الههارسة تكرار الهٍهة،
 الحدٓث الدٓىاهٓكْ الىهوذج أوضح كها والهظمهٓف، الطالب
 ٌو كها[ )25( ]2013) وأخٓرف لكٓرهٓزا وفقً  التظمٓـ لجودة

 هخرجات ظمِ تؤثر هتغٓرات ٌىاؾ أف( 5 لشكؿا وفقً  هوضح
ْ التظمٓهٓة الطالب  لوطىْا الهستوى ظمِ التظمٓهٓة السٓاسة: ٌو

هٍا، ْاإلقمٓه أو هٍا، الهدرسة وسٓاسة وتقٓو  الهظمـ وتفاظؿ وتقٓو
 وتوقظات الفصؿ، داخؿ لمتدٓرس جودة هف تهثمً بها والطالب
 الهدرسْ التظمـ وبٓئة تفكٓري وأسموب التظمـ ىحو ودافظٓتً الطالب
 أداء ظمِ الهستغرؽ والوقت أٌمٓتً وكذلؾ الشخصٓة، والسهات
 .لمطالب الهظمـ ٓتٓحٍا التْ والفرص الهٍهة

  استخدام العروض التعليمية    العروض التعليمية

المدرسيالنجاح   
يالتعلم، المفهوم الذاتعية، متعة التحصيل، االهتمام، الداف  

 كفاءات المعلم

المعرفة االحترافية 

االتجاهات 

الدافعية 

ذو الصلة يتداراك الذااإل 

 جودة التدريس
فعال الطالبأ ---- أفعال المعلم  

اإلدراككمية   
 و

 جودة استخدام الفرص التعليمية

 متطلبات المعلم

المعرفية 

الدافعية 

العاطفية 

يالدراسخصائص الصف   
(واالجتماعية)الثقافية   

 واالقتصاديةالظروف الثقافية 

 والمدرسية ذات الصلة

 متطلبات المتعلمين األساسية 
 )األسرة واألقران ذات الصلة(
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 5شكل 

 ]25( ]2013لكريميز وأخرين )ا النموذج الديناميكي الحديث لجودة التعميم وفق  
[ أف ٌىاؾ 46وفْ ىفس السٓاؽ أوضح فٓشر وآخروف ]     

ة: ثالثة هتغٓرات تؤثر ظمِ ظهمٓة التظمٓـ والتظمـ داخؿ الهدرس
بها تتضهىً هف الهظارؼ،  ي( هستوى ظهمٓات التظمـ الفرد1

( هستوى الفصؿ 2والكفاءة، والهظتقدات، والدافظٓة واالٌتهاـ. 
هف أىشطة الهظمـ والطالب، وجودة التدٓرس  ًالدراسْ بها ٓتضهى

ا ( هستوى الىظاـ الهدرسْ هتضهىً 3كهقٓاس لٍذي األىشطة. 
إلِ أىً ٓجب أف ٓركز الجاىب ا الظروؼ الهدرسٓة. وأشار أٓضً 

ظمِ جودة التدٓرس داخؿ الفصؿ الدراسْ بها تتضهىً  البحثْ
و ها تٍدؼ ا لدراسة الحالٓة هف تفاظالت بٓف الهتظمـ والهظمـ، ٌو

ـ هقٓاس كموسف لجودة ً هف خالؿ استخدائإلِ بحثً واستقصا
 .[5التدٓرس ]

التْ تىاولت الهتغٓرات  ةظالهٓالتظددت الدراسات لقد      
ا ظمِ جودة الهرتبطة بكفاءة الهظمـ التر  ة والظمهٓة وأثٌر بٓو

دراسة أوال  –ال الحصر – التدٓرس، هىٍا ظمِ سبٓؿ الهثاؿ
فٍٓا أثر الهظرفة الظمهٓة لمهظمـ  استقصت ْ[، والت47وآخروف ]

ظمِ تحصٓؿ طالب الصؼ الرابط االبتدائْ بدولة ألهاىٓا ظمِ 
تحصٓؿ الطالب، هستخدهة تسجٓالت الفٓدٓو والصوت لتحمٓؿ 

الطالب والهظمـ داخؿ الفصؿ، وأسفرت ىتائجٍا ظمِ  أداءات

دور الهظرفة الظمهٓة لمهظمـ ظمِ تحصٓؿ الطالب فْ هوضوع 
 "حاالت الهادة". 

[ ظمِ 48وفْ ىفس السٓاؽ أكدت دراسة لىجِ وآخروف ]      
ريلأف  ظمِ تحصٓؿ  هظرفة الهظمـ لمهحتوى التربوي أثر جٌو

هوضوع حاالت الهادة طالب الصؼ الرابط االبتدائْ فْ 
 ظمٍٓـ.  ةظروضهوتحوالتٍا وكذا اٌتهاهٍـ تجاي الهواقؼ ال

هظرفة الهظمـ ل[ أف 49كها أكدت دراسة بٓهٓرت وآخروف ]     
أثر ظمِ تحصٓؿ الطالب فْ هادة الٓراضٓات التربوي لمهحتوى 

 فْ دولة ألهاىٓا. 
فْ حٓف ركزت دراسات أخرى ظمِ إدارة الفصؿ كأحد       
ٓرات الجودة فْ التدٓرس، هىٍا ظمِ سبٓؿ الهثاؿ دراسة هتغ

ٌدفت إلِ هظرفة أثر إدارة الفصؿ  والتْ[ 3فٓرؾ وآخروف ]
الدراسْ كأحد هتغٓرات الجودة فْ التدٓرس ظمِ تحصٓؿ طالب 
ة هستخدهة استبٓاف إلدارة الفصؿ،  فْ الهرحمة اإلظدادٓة والثاىٓو

ؾ الهتغٓر ظمِ تحصٓؿ وتوصمت ىتائجٍا إلِ األثر اإلٓجابْ لذل
 .واإلظدادٓة االبتدائٓةالطالب فْ كؿ هف الهدارس 

ؿ ػوركزت دراسات أخرى ظمِ تفاظالت الهظمـ والطالب داخ     
تٓؿ ] [ التْ 50الفصؿ، هىٍا ظمِ سبٓؿ الهثاؿ دراسة الزآرتس وا 

 اإلقمٓهٓة لمتظمٓـ / السٓاسة الوطىٓة

 التظمٓهٓةتلك السياسة تقويم 

 سياسة المدرسة
 تقويم السياسة المدرسية

 المخرجات التعليمية:
 المعرفية 
النفسحركية 
الوجدانية 
التعلم الجديد 

 

التدريس:جودة   
التوجه 
 التنظيميالهيكل 
التساؤل 
النمذجة التدريسية 
التطبيق 
 كبيئة تعلم الدراسيالفصل 
 إدارة الوقت 
التقييم 

 

األهلية 
المثابرة 
الوقت على المهمة 
الفرصة للتعلم 

 
 

التوقعات 
أسلوب التفكير 
 الدراسيدافعية الموضوع 

 يالمدرسبيئة التعلم 
الجنس 
العرق 
 الشخصيةسمات 
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ة حوؿ  ٌدفت إلِ التظرؼ ظمِ تصورات طالب الهرحمة الثاىٓو
جودة التدٓرس فْ هدٓىة برلٓف فْ دولة ألهاىٓا، وتوصمت إلِ 

%( هف الطالب لدٍٓـ تصور إٓجابْ ظف جودة 46أف )
 التدٓرس فْ هادة الٓراضٓات. 

[ أف هف هالحظة التدٓرس 51وأكد هشروع رفكف وآخروف ]    
لتقٓٓـ الجودة فْ  يوضرور هٍـ  شْءؿ وأثر الهظمـ داخؿ الفص

التدٓرس باإلضافة إلِ ظىاصر أخرى هثؿ: هظرفة الهظمـ 
لمهحتوى الظمهْ، وهظرفة الهظمـ لمهحتوى التربوي، وكذا تصورات 

 .الطالب ظف البٓئة التدٓرسٓة
دفت دراسة دكرستف وآخروف ]      [ إلِ هظرفة الظالقة 52ٌو

ـ  ىْبٓف التقٓو دة التدٓرس وأثر تمؾ الظالقة لمهىٍج وجو  التكٓو
لهوضوع الكثافة والطفو،  االبتدائٓةظمِ فٍـ طالب الهرحمة 

ى وتوصمت الدراسة إلِ ـ التكٓو وتحقٓؽ  ْاألثر اإلٓجابْ لمتقٓو
الجودة داخؿ الصؼ الدراسْ هتهثمة فْ التفاظؿ الهظرفْ، والجو 
دارة الصؼ فْ ٓزادة فٍـ وتظمـ الطالب فْ هادة  الداظـ، وا 

 .  الظمـو
[ ظمِ وجود ظالقة 53كها أكدت دراسة جوىز وبٓرىز ]    

إٓجابٓة بٓف تحصٓؿ طالب الهرحمة الهتوسطة فْ هادة الجبر 
القبمٓة، ودافظٓة الطالب ىحو التظمـ، وكؿ هف: هقدار الهظارؼ 

وهقدار وىوع التفاظؿ بٓف الهظمـ والطالب داخؿ الفصؿ، ودرجة 
 ، والقدرات الظاهة. الذاتْالتىظٓـ 
سات االدر  جهٓطالحظ أف ٓض الدارسات السابقة ار ستظاب      

أكدت ظمِ أٌهٓة استقصاء وتقٓٓـ الجودة فْ التدٓرس وهظرفة 
هخرجات الطالب التظمهٓة هثؿ التحصٓؿ الظالقة بٓىٍا وبٓف 
 .والدافظٓة ىحو التظمـ

 :الدافظٓة ىحو التظمـ -ثاىٓاً 
 :هفٍـو الدافظٓة ىحو التظمـ( 1

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

ظمِ أىٍا هشاركة الطالب فْ هٍاـ الظمـو فْ ضوء ٌدؼ 
هتهركز حوؿ إىجاز فٍـ أفضؿ لمظمـو وتفظٓؿ االستراتٓجٓات 

مً لذلؾ، ولذلؾ فإف الطالب ذو   فخدهو تالدافظٓة ٓس يالتْ تٌؤ
ة وذلؾ بدهج الهظرف ،هظرفٓةفوؽ استراتٓجٓات هظرفٓة و 

الشخصٓة هط الهظرفة الظمهٓة هف خالؿ التغٓر الهفٍوهْ لٓقوهوا 
 .بتطبٓؽ الهظرفة الظمهٓة هف أجؿ إٓجاد هىطؽ لمظالـ الهحٓط

أف الدافظٓة ُتشٓر إلِ  ]54حٓف أشار قطاهْ وظدس ] فْ     
"هجهوظة الظروؼ الداخمٓة والخارجٓة التْ تحرؾ الفرد هف أجؿ 

لدافط بٍذا الهفٍـو ٓشٓر إلِ ىزظة إظادة التوازف الذي اختؿ. فا
ذا الٍدؼ قد ٓكوف إلرضاء  لموصوؿ إلِ ٌدؼ هظٓف، ٌو

فٍْ  (Need)  حاجات داخمٓة، أو رغبات داخمٓة. أها الحاجة
حالة تىشأ لدى الكائف الحْ لتحقٓؽ الشروط البٓولوجٓة أو 
السٓكولوجٓة الالزهة الهؤدٓة لحفظ بقاء الفرد. أها 

ؤدي  فٍو ها  (Goal)الٍدؼ ٓرغب الفرد فْ الحصوؿ ظمًٓ، ٓو
 ."فْ الوقت ىفسً إلِ إشباع الدافط

ظمِ أىٍا "حالة داخمٓة ظىد ] 55وظرفٍا توؽ وآخروف ]     
الهتظمـ تدفظً إلِ االىتباي لمهوقؼ التظمٓهْ، واإلقباؿ ظمًٓ بىشاط 
هوجً، واالستهرار فْ ٌذا الىشاط حتِ ٓتحقؽ التظمـ"، وظرفٍا 

[ ظمِ أىٍا هٓؿ الفرد لبذؿ وهواصمة 56] الهساظٓد والتح
األىشطة الهختمفة بهسؤولٓة واستغراؽ فْ الهٍهة فْ سبٓؿ 

 .الوصوؿ إلِ تحقٓؽ أٌداؼ ظهمٓة التظمـ
 :دافظٓة الطالب ىحو التظمـ. 2

تهثؿ الدافظٓة ىقطة اٌتهاـ لكثٓر هف الباحثٓف فْ هٓداف      
الهحرؾ الرئٓس التظمٓـ والتظمـ، حٓث ٓىظر إلٍٓا ظمِ أىٍا 

[ أف 9,18,50,57,58لسموؾ الفرد، وقد أكدت دراسات هتظددة ]
جودة التدٓرس لٍا أثر إٓجابْ ظمِ هخرجات الطالب التظمٓهٓة 
هثؿ التحصٓؿ واالتجاٌات والدافظٓة ىحو التظمـ، كها أكدت 

[ أف ٌىاؾ ظالقة إٓجابٓة بٓف ٓزادة 59,60]ا دراسات أخرى أٓضً 
و التظمـ والتحصٓؿ الدراسْ لٍـ، ٌذا وقد دافظٓة الهتظمهٓف ىح

ٓف  ،61,62,63,64,65,66] اتفؽ كثٓر هف الباحثٓف والتربٓو
 :[ أىً ٓجب هراظاة أتْ هف أجؿ ٓزادة الدافظٓة ىحو التظمـ67
تظٓرؼ الهتظمهٓف باألٌداؼ السموكٓة لمهوضوظات الدراسٓة  -

 .التْ ٓتـ تدٓرسٍا
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 .ببٓئة الهتظمـربط هحتوى الهىاٌج الدراسٓة  -
التخطٓط الجٓد هف جاىب الهظمـ لمبظد التظمٓهْ واإلداري  -

 .والظمهْ داخؿ الفصؿ الدراسْ
استخدـ أسالٓب تدٓرسٓة تساٌـ فْ ٓزادة دافظٓة الهتظمـ لمتظمـ  -

 .كأسالٓب التظمـ الهتهركزة حوؿ الهتظمـ
ـ ظمِ  - د الهتظمهٓف ظمِ إىجاز الهٍاـ بأىفسٍـ وتحفٌٓز تظٓو

وتقٓٓـ إىجازاتٍـ باستهرار وتوفٓر التغذٓة الراجظة، واستخداـ  ذلؾ
ر أداءٌـ ب وتطٓو  .أسالٓب تقوٓهٓة تؤدي إلِ تصٓو

 .تفاظؿ الهظمـ هط الطالب بشكؿ إٓجابْ -
لٓة وحؿ الهشكالت بطٓرقة ذاتٓة و التأكٓد ظمِ تحهؿ الهسؤ  -

 .هف جاىب الهتظمهٓف
 .هراظاة الفروؽ الفردٓة بٓف الهتظمهٓف -
تقسٓـ الطالب إلِ هجهوظات ظهؿ هحدد فٍٓا دور كؿ فرد  -

 .فْ الهجهوظة
 .استخداـ أسالٓب التظٓزز هط الهتظمهٓف -
ـ - ـ وهشاظٌر  .إظطاء الفرصة لمهتظمهٓف لمتظبٓر ظمِ أفكاٌر
 :أىواع الدافظٓة الهتضهىة فْ الدراسة الحالٓة( 2

فالهتظمهٓف  ،توجً الدافظٓة السموؾ ىحو أٌداؼ هظٓىة     
وجٍوف سموكٍـ لتحقٓؽ ٌذي األٌداؼ ا ٓصىظوف ألىفسٍـ أٌدافً  ٓو

ـ، واىطالقً  هف ىظٓرة التىظٓـ ا كها أف الدافظٓة تؤثر فْ اختٓاٌر
فقد   41]ورآف ْلدٓس Self-determination Theory الذاتْ

 :ف هف الدافظٓة لمتظمـٓركز البحث الحالْ ظمِ ىوظ
ٌْ التْ ٓكوف و   Intrinsic motivation:الدافظٓة الداخمٓة. 1

ا الهتظمـ ىفسً،  ألىً ا ىظرً  بالشْءالقٓاـ  كها أىٍا تتضهفهصدٌر
شٓؽ وههتط. ولذا تظتبر الدافظٓة الداخمٓة هدخؿ أساسْ لمتظمـ 

 .الذاتْ والهستهر
ٌْ التْ ٓكوف و   Extrinsic motivatio:الدافظٓة الخارجٓة. 2

ا خارجًٓا، فقد ُٓقِبؿ الهتظمـ ظمِ التظمـ فْ ضوء الىتائج  هصدٌر
( هثؿ: إرضاء ْالخارجها )التظٓزز  بشْءهف القٓاـ  الهىتظرة

الهظمـ أو الوالدٓف أو إدارة الهدرسة وكسب حبٍـ وتشجٓظٍـ 

ـ إلىجازاتً أو لمحصوؿ ظمِ تشجٓط هادي أو هظىوي  وتقدٌٓر
 .هىٍـ
ظمِ  ف[ أف الهتظمهٓف ٓكوىو 68دورىِ وآخروف ] كها أكد     

إذا كاىت هشاركتٍـ فْ الهٍهة تدظـ  الذاتْهقدرة كبٓرة بالتىظٓـ 
أف  أي) الذاتْ( استقاللٓة الحكـ 1: ْجواىب إىساىٓة ٌو ةثالث

( الكفاءة )أي شظور 2الفرد ٌو األصؿ فْ إصدار السموؾ(، 
( الظالقات )الشظور بالقرب 3الهتظمـ بالفاظمٓة واإلىجاز(، 

 (.واالتصاؿ بأخٓرف
 الطريقة واالجراءات. 4

 منيج الدراسة . أ
الذي ٓظتهد  الوصفْاظتهدت الدراسة الحالٓة ظمِ الهىٍج      

ظمِ وصؼ لمظاٌرة الهراد دراستٍا أو جهط أوصاؼ وهظموهات 
لؾ الهىٍج ٍٓدؼ إلِ جهط أوصاؼ ظمهٓة كهٓة ذو  ،دقٓقة ظىٍا

وكٓفٓة ظف الظاٌرة الهدروسة كها تحدث فْ وضظٍا الطبٓظْ، 
دوف أف ٓتدخؿ فٍٓا الباحث، هف أجؿ توضٓح الظواهؿ الهتسببة 

تـ جهط البٓاىات الهطموبة هف فٍٓا، والىتائج الهترتبة ظمٓ ٍا، ٓو
خالؿ استخداـ ظدة أدوات بحثٓة. ولذا فقد استخدـ ذلؾ الهىٍج 
ظداد األدوات، وتفسٓر  فْ إظداد اإلطار الىظري لمدراسة وا 

 .الىتائج، وتقدٓـ توصٓات الدراسة وهقترحاتٍا
 مجتمع الدراسة وعينتيا . ب

    بة بهظدؿطالًبا وطال 140تكوف هجتهط الدراسة هف      
ـ فْ طالبة(  70طالًبا،  70) الصؼ األوؿ اإلظدادي تـ اختٓاٌر

     هظمهٓف  4بطٓرقة ظشوائٓة وكاف القائـ بالتدٓرس لمطالب 
إىاث( هف هدرستْ الظروبة اإلظدادٓة، والجهٍوٓرة  2ذكور،  2)

 .اإلظدادٓة بهحافظة أسواف
 أدوات الدراسةج. 
 ،2,4,38ظمِ الظدٓد هف الدراسات ] االطالعفْ ضوء      

تضهف هقٓاس الدافظٓة ىحو تظمـ  حٓث[ 39,69,70,71,72
 كؿأبظاد رئٓسة قائهة ظمِ كؿ هف الدافظٓة الداخمٓة ) ةالظمـو ست

( والدافظٓة الخارجٓة )كؿ وههتط شٓؽ ألىً ىظراً  الهتظمـ بً ٓقـو
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        ألف لً ىتائج إٓجابٓة(، وتمؾا ها ٓقـو بً الهتظمـ ىظرً 
 :األبظاد ٌْ

الكفاءة الذاتٓة: هظتقدات الطالب ظف قدرتٍـ لألداء بشكؿ . 1
 .جٓد ظمِ هٍاـ الظمـو

استراتٓجٓات التظمـ الىشط: قدرة الطالب ظمِ استخداـ . 2
استراتٓجٓات هتىوظة هف أجؿ بىاء هظرفة جدٓدة هظتهدة ظمِ 

 .فٍهٍـ السابؽ
: قٓهة تظمـ الظمـو تكهف ف. 3 ْ اكساب الطالب قٓهة تظمـ الظمـو

، استقصائْالكفاءة والخبرة فْ حؿ الهشكمة هف خالؿ ىشاط 
ٓجاد ظالقة بٓف تظمـ الظمـو وحٓاتٍـ الٓو  ـ، وا  ثارة تفكٌٓر هٓة. وا 

ـ إٓجابْ تجا هف تمؾ القٓـ فإف ذلؾ سوؼ ٓٓزد  يفإذا كاف تصوٌر
 .دافظٓتٍـ ىحو تظمـ الظمـو

الظمـو ٌو الهشاركة الٍدؼ األدائْ: أٌداؼ الطالب فْ تظمـ . 4
 .هط الطالب أخٓرف واالىتباي لمهظمـ

فْ ظهمٓة  كفاءتٍـالٍدؼ التحصٓمْ: رضا الطالب ظف . 5
دفٍـ هف التحصٓؿ فْ هادة الظمـو ، ٌو  .تظمـ وتحصٓؿ الظمـو

تحفٓز بٓئة التظمـ: تشهؿ البٓئة التظمٓهٓة الهحٓطة بالطالب . 6
 .الطالب داخؿ الفصؿهثؿ: الهىٍج، وتدٓرس الهظمـ، وتفاظؿ 

 :إظداد هقٓاس جودة التدٓرس لهظمـ الظمـو –أوالً 
أثر جودة التدٓرس ظمِ َتظرؼ الهف أٌداؼ الدراسة الحالْ      

فْ تحصٓؿ هادة الظمـو ودافظٓة طالب الصؼ األوؿ اإلظدادي 
، لذلؾ فإف تحمٓؿ دروس الظمـو الهسجمة ظمِ  ىحو هادة الظمـو

ة وفظالة  [، ولذلؾ فقد 31,73,74[شرائط فٓدٓو ٓظد أداة قٓو
وضط فْ االظتبار فْ هرحمة التخطٓط لمدراسة الحالٓة أخذ 

ر أداء الهظمـ والطالب أثىاء هوافقة وزارة التربٓة  والتظمٓـ لتصٓو
الشرح ولكف بسبب الظروؼ األهىٓة فْ هصر، فإىً لـ ٓكف هف 

ظف ذلؾ ا الههكف إجراء تقٓٓـ قائـ ظمِ استخداـ الفٓدٓو، وظوضً 
فإىً ٓهكف استخداـ هقٓاس لجودة التدٓرس فْ ضوء أبظاد رئٓسة 

صؼ توضح الظهمٓات والتفاظؿ داخؿ ال [3,75وفرظٓة ]
[ لجودة التدٓرس لٍذا 5] الدراسْ، ولذا تـ تقىٓف هقٓاس كموسف

الغرض، وقد هر هقٓاس جودة التدٓرس لهظمـ الظمـو بالخطوات 
 :التالٓة

 :الٍدؼ هف الهقٓاس وطٓرقً بىائً أ()
ٍٓدؼ الهقٓاس إلِ تقٓٓـ جودة تدٓرس هظمـ الظمـو هف      

ثر ذلؾ ظمِ خالؿ ههارساتً التدٓرسٓة الفظمٓة بالفصؿ وأ
تحصٓؿ طالب الصؼ األوؿ اإلظدادي ودافظٓتٍـ ىحو هادة 

 . لطٓرقة لٓكرت حٓث ٓطمب فٍٓا هف ا ُبىِ الهقٓاس وفقً و الظمـو
( ظمِ التدرج هف: غٓر صحٓح √) الطالب ظمِ وضط ظالهة

 .صواب تهاهاً  -أرجح صوابً  -أرجح ظدـ صوابً  -بالهرة 
التالٓة: وضوح القواظد، أبظاد الهقٓاس: تضهف الهقٓاس األبظاد 

ش الحص أو  ي، تدٓرب تحدالهكررة الههارسة، ةهبدأ تشٓو
، اتجاٌات االجتهاظٓة الكفاءةالتشخٓص لقطاع  بة،ههارسً صظ

الطالب اإلٓجابٓة، تشخٓص الكفاءة فْ الجاىب التحصٓمْ، 
الفصؿ، التقمب، القدرة  إدارة، الفرديضبط هرجظٓة التوجً 

 ةالهىاسب ةس، سرظً التفاظؿ، السرظالتدٓر ةالدافظٓة، وضوح وبىٓ
الوقت أثىاء التدٓرس، تفٓرد التدٓرس، الوقت  ضٓاعفْ التدٓرس، 

ة ضد الطالب، ضد الهظمـ، الظدواىٓ الظدواىٓةفْ إىجاز الهٍهة، 
الطالب، قوة اإلىتاج الظمهْ لمطالب، ثقافة  ظدواىٓة الهظمـ ضد

 .الفردي الخطأ، الهساظدات التظمٓهٓة، دظـ التدٓرب
والجدوؿ التالْ ٓوضح أبظاد هقٓاس جودة التدٓرس وأرقاـ 

 .الظبارات الدالة ظمِ كؿ بظد

 1جدول 
 أبعاد مقياس جودة التدريس وأرقام العبارات الدالة عمى كل بعد

 لبنود المقياس العدد اإلجمالى أرقام عبارات كل بعد في المقياس أبعاد المقياس
 4 1،2،3،4 وضوح القواظد -1
ش الحص -2  5 5،6،7،8،9 ةهبدأ تشٓو
 3 10،11،12 الهكررة الههارسة -3
 4 13،14،15،16 سموباأل أو ههارسً صظبً يتدٓرب تحد -4
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 6 17،18،19،20،21،22 االجتهاظٓة الكفاءةالتشخٓص لقطاع  -5
 5 23،24،25،26،27 اتجاٌات الطالب اإلٓجابٓة -6
 4 28،29،30،31 الكفاءة فْ الجاىب التحصٓمْتشخٓص  -7
 4 32،33،34،35 الفرديضبط هرجظٓة التوجً  -8
 4 36،37،38،39 الفصؿ إدارة -9

 4 40،41،42،43 التقمب -10
 4 44،54،56،47 القدرة الدافظٓة -11
 6 48،49،51،51،52،53 وضوح وبىًٓ التدٓرس -12
 5 54،55،56،57،58 سرظً التفاظؿ -13
 3 59،60،61 فْ التدٓرس الهىاسبة سرظةال -14
 6 62،63،64،65،66،67 الوقت اثىاء التدٓرس ضٓاع -15
 5 68،69،70،71،72 تفٓرد التدٓرس -16
 3 73،74،75 الوقت فْ إىجاز الهٍهة -17
 6 76،77،78،79،80،81 ضد الهظمـ الظدواىٓة -18
 6 82،83،84،85،86،87 الظدواىٓة ضد الطالب -19
 6 88،89،90،91،92،93 ظدواىٓة الهظمـ ضد الطالب -20
 4 94،95،96،97 قوة اإلىتاج الظمهْ لمطالب -21
 5 98،99،100،101،102 ثقافة الخطأ -22
 5 103،104،105،106،107 الهساظدات التظمٓهٓة -23
 5 108،109،110،111،112 الفرديدظـ التدٓرب  -24

 112  الهجهوع
تضح هف الجدوؿ السابؽ أف  ف أربظة وظشٓرف الهقٓاس تكوف هٓو

 .ظبارة 112كوف ظدد ظبارات الهقٓاس ككؿ ترئٓسًا، و ا بظدً 
 :ترجهة وصٓاغة ظبارات الهقٓاس ب()

لمتأكد هف توافؽ الهقٓاس الهكتوب بالمغة األلهاىٓة لمبٓئة      
، التظمٓهْ الىظاـالهصٓرة هف حٓث: خصائص المغة، 

الباحث ظىد ترجهة وصٓاغة راظِ فقد  ،الثقافٓة واالختالفات
 :ْالظبارات كؿ هها ٓم

ترجهة الفقرات هف المغة األلهاىٓة إلِ المغة الظربٓة هف خالؿ  .1
وتظد المغة الظربٓة ٌْ المغة األـ  ،هترجـ هظتهد فْ ألهاىٓا

 .بالىسبة لً
لمتأكد هف صدؽ الترجهة فقد تـ إظادة ترجهة الىسخة . 2

المغة األلهاىٓة هرة أخرى هف  الهترجهة هف المغة الظربٓة إلِ
 .خالؿ هترجـ آخر

ترجهة( هف ف )األصمٓة والهٓتتـ هقارىة الىسختٓف األلهاىٓ. 3
ف األلهاف الذٓف ٓظهموف فْ جاهظة ثىاف هف الباحثٓاخالؿ 
 .إسف بألهاىٓا - دٓوسبرج

تـ هقارىة الىسخة الظربٓة والىسخة األصمٓة األلهاىٓة هف . 4
ٓف الظرب الذي ٓظهموف فْ جاهظة ٓزجف ىاف هف الباحثثاخالؿ 

 .إسف بألهاىٓا - وجاهظة دٓوسبرج
تـ سؤاؿ الهشاركٓف فْ الهقارىة ظمِ هدى صدؽ الترجهة  -

وبة، تـ وتهثٓمٍا لمىسخة األصمٓة، وهدى هىاسبة المغة الهكت
ٓف فْ الحالتٓف األولِ الء الهحكهؤ بٓف ٌ االتفاؽحساب درجة 

ٓف كابا ،والثاىٓة  inter - rater هف خالؿ استخداـ هظادلة كٌو

agreement of Cohen’s Kappa  أىٍا  الىتائجوقد أظٍرت
ْ ىسبة هقبولة 0.61-0.57فْ حدود   ].76] ٌو

 :صدؽ وثبات هقٓاس جودة التدٓرس لهظمـ الظمـو ج()
تـ ظرض ظبارات الهقٓاس ظمِ هجهوظة هف الهحكهٓف       

طرؽ تدٓرس الظمـو إلبداء آرائٍـ حوؿ الهتخصصٓف فْ هجاؿ 
لقٓاس أداء الهظمـ، وهدى  ْكؿ هف: هدى هالئهة كؿ بظد فرظ

ارتباط كؿ فقرة هف الفقرات الفرظٓة لمهقٓاس بالبظد الرئٓس التْ 
جراء وقد تـ إتىدرج تحتً، وهدى صحة ووضوح الظبارات، 

تظدٓالت طفٓفة لبظض ظبارات الهقٓاس فْ ضوء آرائٍـ ثـ 
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بٓف الهحكهٓف فْ  االتفاؽظرضً ظمٍٓـ، ثـ حساب درجة  إظادة
ا هف خالؿ استخداـ هظادلة االتفاؽ  ضوء الهظآٓر السابؽ ذكٌر

 Intraclass Correlation (ICC)بٓف الهحكهٓف

Coefficient  0.69وقد أظٍرت الىتائج أىٍا فْ حدود  ْ ٌو
 .ىسبة جٓدة وهقبولة بها ٓؤكد صدؽ الهقٓاس

 29/10/2015اس فْ تجربة استطالظٓة ٓـو تـ تطبٓؽ الهقٓ -
 35خالؿ تدٓرس وحدة "الهادة وتركٓبٍا" ظمِ ظٓىة هكوىة هف 

لصؼ األوؿ بهدرسة الجهٍوٓرة اإلظدادٓة بهحافظة ا فْ اطالبً 
أسواف حٓث أىً لـ تدرج تمؾ الظٓىة ضهف هجهوظة الدراسة 

 ٓةاالستطالظالهختارة فْ التجربة األساسٓة، واستٍدفت التجربة 
التأكد هف وضوح الظبارات وفٍهٍا، وحساب هظاهؿ ثبات هقٓاس 

 .جودة التدٓرس
 ةٓأالطالب  التأكد هف وضوح هفردات الهقٓاس: لـ ٓبد -

 .ٓؤكد ظمِ وضوح الظبارات ههاالصٓاغات  حوؿاستفسارات 
تـ حساب هظاهؿ الثبات لمهقٓاس باستخداـ هظادلة هظاهؿ  -

،  Cronbach’s Alpha (α) [77]كروىباخ االتساؽ الداخمْ
(، فْ حٓف وجد 0.78وقد وجد أف هظاهؿ الثبات لمهقٓاس ككؿ )

ها بٓف  تراوحتلكؿ فقرة هف فقرات الهقٓاس  أف هظاهؿ الثباث
( وتظد ٌذي القٓهة لهظاهؿ الهقٓاس هقبولة ظىد 0.60-0.75)

 .، وكذا فْ ضوء الٍدؼ هف استخداه0.05ًهستوى داللة 
 :التحصٓمْاالختبار  -ثاىٓاً 

لها كاىت الدراسة الحالٓة تٍدؼ إلِ التظرؼ ظمِ أثر جودة  -
تدٓرس الظمـو ظمِ تحصٓؿ طالب الصؼ األوؿ اإلظدادي فْ 

، فقد ت لذا فقد قاـ طمب األهر إظداد اختبار تحصٓمْ، هادة الظمـو
ا الباحث بإظداد اختبار تحصٓمْ فْ وحدة "الطاقة" هستظٓىً 

ظمِ هراحؿ إظداد بظض االختبارات األجىبٓة  باالطالع
 :لمخطوات التالٓةا [ وقد تـ إظداد ٌذا االختبار وفقً 78,79,80]
و قٓاس تحصٓؿ  أ() تحدٓد الٍدؼ هف االختبار وأبظادي: ٌو

طالب الصؼ األوؿ اإلظدادي فْ وحدة "الطاقة" الهقررة ظمٍٓـ. 
فْ  - الطاقة"تـ تحدٓد أبظاد االختبار بظد تحمٓؿ هحتوى وحدة "

[ فْ الجاىب 42ضوء التصىٓؼ الهظدؿ لألٌداؼ التظمٓهٓة ]

ات الخهسة: "التذكر، والفٍـ،  الهظرفْ، بحٓث شهمت الهستٓو
ـ"، وبىاًء ظمِ ذلؾ فقد تحددت  والتطبٓؽ، والتحمٓؿ، والتقٓو

 .لكؿ ٌدؼ التصىٓفْأٌداؼ االختبار التحصٓمْ والهستوى 
ر وتوٓزط األسئمة: بظد تحدٓد إظداد جدوؿ هواصفات االختبا ب()

األٌداؼ السموكٓة التْ سٓتـ قٓاسٍا فْ االختبار التحصٓمْ تـ 
إظداد جدوؿ الهواصفات، الذي ٓوضح توٓزط ظدد األسئمة ظمِ 
األٌداؼ السموكٓة لموحدة، وقد وضط فْ االظتبار أف ٓوجد 

ات بمـو الهظدلة،   والتْهفردة لكؿ ٌدؼ هف هستوى هف هستٓو
ـ، وبذلؾ تكوف ظدد تتدرج فْ  صظوبتٍا هف التذكر إلِ التقٓو

 .( هفردة36هفردات االختبار ككؿ )
تحدٓد ىوظٓة هفردات األسئمة وصٓاغتٍا: استخدـ االختٓار  ج()

هف هتظدد كأحد أىواع االختبارات الهوضوظٓة فْ إظداد االختبار 
الوحدة الهختارة،  التحصٓمْ ألىً هىاسب لتغطٓة كافة جواىب

هفرداتً األٌداؼ الهرجو  ْظىد إظداد االختبار أف تغط ْوُروظ
تحقٓقٍا هف الوحدة الهختارة، وأف تكوف األسئمة هىاسبة لهستوى 

فٍٓا أف تكوف لكؿ سؤاؿ إجابة صحٓحة  روظْالطالب، بحٓث 
وضوح و أف تكوف اإلجابة فْ ورقة األسئمة ىفسٍا، و واحدة، 

هظٓف ٓهكف لمطالب  أال ٓكوف لمظبارة الصحٓحة ترتٓبو الظبارات، 
 .أف ٓستىتجً

صٓاغة تظمٓهات االختبار وطٓرقة تصحٓحً: شهمت شرح  د()
تحدٓد زهف و ، ًتوضٓح ظدد هفرداتو فً، اٌدأفكرة االختبار و 

توجًٓ الطالب إلِ اإلجابة فْ ورقة األسئمة ىفسٍا و االختبار، 
ظف طٓرؽ وضط دائرة حوؿ رهز اإلجابة الصحٓحة. كها تـ 

ار ظمِ أف لكؿ إجابة صحٓحة درجة واحدة، تصحٓح االختب
ثـ تجهط الدرجات وترصد ا ولكؿ إجابة خاطئة أو هتروكة صفرً 

فْ هكاىٍا الهخصص ظمِ االختبار، وبذلؾ تكوف الدرجة الكمٓة 
 .( درجة36لالختبار )

حساب صدؽ االختبار: بظد االىتٍاء هف إظداد االختبار فْ  -
صورتً األولٓة، تـ التأكد هف صدؽ الهحتوى خالؿ هقارىة 

ثىٓف هف اهحتوى االختبار بهحتوى الوحدة الهختارة هف خالؿ 
، كها تـ ظرض االختبار ظمِ هجهوظة هف  هظمهْ الظمـو
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ء آرائٍـ الهحكهٓف فْ هجاؿ الهىاٌج وطرؽ تدٓرس الظمـو إلبدا
فْ االختبار هف حٓث: هدى صحة الهحتوى الظمهْ، وهدى 

ات التْ وضظت لقٓاسٍا،  هدى و هالءهة الهفردات لمهستٓو
تـ حساب درجة اتفاؽ وقد هالءهة السؤاؿ لمٍدؼ الهحدد. 

الهحكهٓف هف خالؿ استخداـ هظادلة االتفاؽ بٓف 
 Interclass Correlation Coefficient (ICC)الهحكهٓف

ْ ىسبة هرتفظة  0.78ائج أىٍا فْ حدود الىتأظٍرت وقد  ٌو
وهقبولة، كها أفاد الهحكهوف أف ٌىاؾ بظض الظبارات التْ 

ووضط بظض الهخططات أو ا تحتاج إلِ إظادة صٓاغتٍا لغوًٓ 
وتهت إظادة األشكاؿ لتىاسب طالب الصؼ األوؿ اإلظدادي، 

ٌذي الظبارات ووضط بظض الهخططات بها ٓىاسب ظٓىة  ةصٓاغ
ات األسئمة الهذكورة. ،الدراسة وبذلؾ ٓكوف تـ  وكذا تظدٓؿ هستٓو

 .التأكد هف صدؽ الهحتوى والهحكهٓف
 17/11/2014تـ تطبٓؽ االختبار فْ تجربة استطالظٓة ٓـو  -

الصؼ األوؿ فْ وطالبة  اطالبً  38ظمِ ظٓىة هكوىة هف 
استٍدفت التجربة حٓث ٓرة بهحافظة أسواف، بهدرسة الجهٍو 
 :ها ٓمْاالستطالظٓة 

ب الزهف الذي ٓستغرقً كؿ حساب زهف االختبار: تـ حسا -
االختبار، ثـ ُحسب هتوسط زهف األداء ظمِ  طالب فْ

االختبار، وقد تبٓف أف هتوسط زهف األداء ظمِ االختبار 
 .( دقٓقة44التحصٓمْ بمغ )

تـ قٓاس : Item Difficulty حساب صظوبة الهفردات -
ة  صظوبة وسٍولة كؿ هفردة هف هفردات االختبار بالىسبة الهئٓو

[ 81] لبىشرا بشكؿ صحٓح، فوفقً  حؿ الطالب لكؿ هفردة لتكرار
الهفردة التْ ٓجٓب ظمٍٓا الطالب بشكؿ صحٓح فْ الهدى فإف 

تظتبر هقبولة، وفْ ضوء ذلؾ وجد  فٍْ% 80% إلِ 20هف 
أقؿ هف  ادرجة حؿ الطالب لٍبمغت أف ٌىاؾ أربط هفردات 

بالىسبة لمطالب،  ا%، بها ٓدؿ ظمِ ارتفاع درجة صظوبت20ٍ
 .ولذا فقد تـ إظادة صٓاغتٍـ لٓتىاسب هط هستوى الطالب

 Discriminatoryحساب قوة تهٓٓز هفردات االختبار -
Power:  الختبار احساب قوة تهٓٓز كؿ هفردة هف  تـحٓث
ْ 82] 0.30ٓز أكبر هف ٓقوة ته اتذهفردة  33ووجد أف  [ ٌو

ـ أقظدا ثالث هفر ، ٓـ هقبولةق ولذلؾ  0.30ؿ هف دات قوة تهٌٓز
 .هفردة 33 هف كوف ظدد هفردات االختبارتتـ حذفٍـ وبذلؾ 

أكدت  : Unidimensionalityفحص أحادٓة البظد لالختبار -
أف القٓهة الذاتٓة   Factor Analysisىتائج التحمٓؿ الظاهمْ

لمظاهؿ األوؿ أكبر بكثٓر هف القٓهة الذاتٓة لبقٓة الظواهؿ، 
٪ هف 60.85باإلضافة إلِ ذلؾ شكؿ الظاهؿ األوؿ ىسبة 

دات االختبار فر ٌذي الىتٓجة أف ه أكدتالتبآف الكمْ، وبذلؾ 
 ].83] ٌْ ذات الوجٍة الواحدة ْالتحصٓم

 ْحساب ثبات االختبار: تـ حساب هظادلة االتساؽ الداخم -
، وقد وجد أف هظاهؿ Cronbach’s Alpha [77]ألفا  كروىباخ

 هظاهؿ الثباث تراوح(، فْ حٓف 0.77الثبات لالختبار ككؿ بمغ )
ْ قٓـ  0.73، و0.67لكؿ فقرة هف فقرات االختبار ها بٓف  ٌو

 .α  0.05  هقبولة ظىد هستوى داللة
االختبار: تـ تظدٓؿ بظض  هفرداتالتأكد هف وضوح  -

 .الصٓاغات واألشكاؿ لتتىاسب هط ظٓىة الدراسة
الصورة الىٍائٓة لالختبار التحصٓمْ: وبذلؾ أصبح االختبار  -

دروس الوحدة الهختارة كها  ظمِ هوزظةو هفرظة  33هكوف هف 
 :ٌو هوضح بالجدوؿ التالْ

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

 المستويات/
 دروس الوحدة

العدد االجمالى لبنود  التقويم التحميل التطبيق الفيم التذكر
 االختبار

اال -1 ا وصوٌر  12 30،،7،17 15،19 9،24 8،20 2،18،23 طاقة هصدٌر
 15 10،13 6،11،26 12،16،25،27 5،21،22 3،4،14 تحوالت الطاقة -2
 6 33 32 31 28،29 1 الطاقة الحرآرة -3

 33 6 6 8 7 7 الهجهوع
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 إظداد هقٓاس الدافظٓة ىحو تظمـ الظمـو -ثالثاً 
أثر جودة  ظمِ َتظرؼالهف أٌداؼ الدراسة الحالٓة       

التدٓرس ظمِ دافظٓة طالب الصؼ األوؿ اإلظدادي ىحو هادة 
، لذا فإف إظداد هقٓاس لتقٓٓـ دافظٓة الطالب  ىحو هادة الظمـو

فقد قاـ الباحث بإظداد وتقىٓف هقٓاس  االظمـو أهر أساسْ، لذ
ظالهٓة بٓة والاالطالع ظمِ بظض الهقآٓس األجىوذلؾ بلمدافظٓة 

لهقٓاس اوقد هر إظداد  [4,38,39,46,69,70,71,72]
 :بالخطوات التالٓة

  ةـ الظمـو وطٓرقػػو تظمػػة ىحػػاس الدافظٓػػف هقٓػػدؼ هػػد الٍػػتحدٓ أ()

و قٓاس دافظٓة طالب الصؼ األوؿ اإلظدادي ىحو  :بىائً ٌو
 . لطٓرقة لٓكرت حٓث ٓطمب ا ُبىْ الهقٓاس وفقً حٓث تظمـ الظمـو

ظمِ التدٓرج الخهاسْ:  (√فٍٓا هف الطالب بوضط ظالهة )
 .ال أوافؽ إطالقاً  –ال أوافؽ - ال أظرؼ –أوافؽ  –ا أوافؽ تهاهً 

: تضهف الهقٓاس  ب() أبظاد هقٓاس الدافظٓة ىحو تظمـ الظمـو
األبظاد التالٓة: الكفاءة الذاتٓة، استراتٓجٓات التظمـ الىشط، قٓهة 

، الٍدؼ األدائْ، الٍدؼ التحصٓمْ، تحفٓز بٓ ئة تظمـ الظمـو
التظمـ، والجدوؿ التالْ ٓوضح أبظاد هقٓاس الدافظٓة ىحو تظمـ 

 .الظمـو وأرقاـ الظبارات الدالة ظمِ كؿ بظد
 3جدول 

 أبعاد مقياس الدافعية نحو تعمم العموم وأرقام العبارات الدالة عمى كل بعد
المقياس أبعاد المقياسفي  بعدأرقام عبارات كل   المقياسلبنود  اإلجماليالعدد    

 9 1،2،3،4،5،6،7،8،9 الكفاءة الذاتٓة -1
 8 10،11،12،13،14،15،16،17 استراتٓجٓات التظمـ الىشط -2
 6 18،19،20،21،22،23 قٓهة تظمـ الظموـ -3
 4 24،25،26،27 دائْالٍدؼ األ -4
 7 28،29،30،31،32،33،34 تحصٓمْالٍدؼ ال -5
 13 35،36،37،38،39،40،41،42،43،44،45،46،47 تحفٓز بٓئة التظمـ -6

 47  الهجهوع
 ةٓتضح هف الجدوؿ السابؽ أف الهقٓاس ٓتكوف هف ست      

 .ظبارة 47 هف كوف ظدد ظبارات الهقٓاس ككؿتأبظاد رئٓسة، و 
 :ترجهة وصٓاغة ظبارات الهقٓاس ج()

لمتأكد هف توافؽ الهقٓاس لمبٓئة الهصٓرة هف حٓث:      
الثقافٓة، راظِ  واالختالفاتخصائص المغة، والىظاـ التظمٓهْ، 

ظداد الظبارات اتباع ىفس  الباحث ظىد ترجهة وصٓاغة وا 
الخطوات التْ تـ السٓر ظمٍٓا ظىد ترجهة وتقىٓف هقٓاس الجودة 

 .فْ التدٓرس لكموسف
 :ة ىحو هادة الظمـوٓظافالدصدؽ وثبات هقٓاس  د()
 فت الهقٓاس ظمِ هجهوظة هف الهحكهٓتـ ظرض ظبارا -

الهتخصصٓف فْ هجاؿ طرؽ تدٓرس الظمـو إلبداء آرائٍـ حوؿ 
داء الطالب، وهدى ألقٓاس  ْكؿ هف: هدى هالئهة كؿ بظد فرظ

 ذيارتباط كؿ فقرة هف الفقرات الفرظٓة لمهقٓاس بالبظد الرئٓس ال
تـ أجراء كها تىدرج تحتً، وهدى صحة ووضوح الظبارات، 

تظدٓالت طفٓفة لبظض ظبارات هقٓاس الدافظٓة فْ ضوء آرائٍـ 

تـ حساب درجة اتفاؽ الهحكهٓف هف و ثـ إظادة ظرضً ظمٍٓـ، 
 Intraclassخالؿ استخداـ هظادلة االتفاؽ بٓف الهحكهٓف

Correlation Coefficient (ICC) ج أىٍا وقد أظٍرت الىتائ
ْ ىسبة ظالٓة وهقبولة 0.83فْ حدود   .ٌو

 18/11/2014تـ تطبٓؽ الهقٓاس فْ تجربة استطالظٓة ٓـو  -
الصؼ األوؿ بهدرسة ا فْ طالبً  38ظمِ ظٓىة هكوىة هف 

استٍدفت التجربة و  ،الجهٍوٓرة اإلظدادٓة بهحافظة أسواف
 :ها ٓمْاالستطالظٓة 

الطالب  الهقٓاس: لـ ٓبددات وتظمٓهات التأكد هف وضوح هفر  -
 .ٓؤكد وضوح الظبارات ههآً استفسارات ظف الصٓاغات أ

حساب زهف الهقٓاس، حٓث ُحسب هتوسط الزهف فْ ضوء  -
 .دقٓقة 31ظدد الطالب، وكاف زهف الهقٓاس 

تـ حساب هظاهؿ الثبات لمهقٓاس باستخداـ هظادلة هظاهؿ  -
، Cronbach’s Alpha [77] (α) كروىباخ  االتساؽ الداخمْ

( فْ 0.78وقد وجد أف هظاهؿ الثبات الهقٓاس ككؿ قد بمغ )
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لكؿ فقرة  Cronbach’s Alpha حٓف وجد أف هظاهؿ الثباث
    ( وتظد 0.75-0.68ها بٓف ) تراوحتهف فقرات الهقٓاس 

 α   ٌذي القٓهة لهظاهؿ ثبات الهقٓاس هقبولة ظىد هستوى داللة
 .استخداهًفْ ضوء الٍدؼ هف ، 0.05
ظداد وتقىٓف كؿ       بظد االىتٍاء هف تحدٓد هجهوظة الدراسة، وا 

هف هقٓاس جودة التدٓرس، واالختبار التحصٓمْ، وهقٓاس 
الدافظٓة ىحو تظمـ الظمـو لطالب الصؼ األوؿ اإلظدادي، والتأكد 

 .ا، تـ إجراء التجربة األساسٓةٍا وثباتهف صدقٍ
 :إجراءات الدراسة. ج

 :دراسة ظمِ الىحو التالْتـ إجراء ال
 دة هقابالت هط هدٓري بظض الهدراسقاـ الباحث بظقد ظ . أ

اإلظدادٓة بهحافظة أسواف لشرح فكرة الدراسة، ثـ تـ اختٓار 
ها:  هدرستٓف هف هدارس الهرحمة اإلظدادٓة بطٓرقة ظشوائٓة ٌو

 .هدرستْ الظروبة اإلظدادٓة، والجهٍوٓرة اإلظدادٓة
هقابمة هط هظمهْ الفصوؿ األربظة الهختارة أجرى الباحث  . ب
ذٓف ٓضهاف هجهوظة الدراسة لشرح فكرة الدراسة، وأبدى مال

لهظاوىة ا ألٌداؼ الدراسة واستظدادً ا هظمهو الفصوؿ تفٍهً 
الباحث، وتهثمت تمؾ الهظاوىة فْ حث الطالب ظمِ الهواظبة 

 .والحضور أثىاء تدٓرس وحدة الطاقة
 ـات وطالب هجهوظة الدراسة ووضح لٍالتقِ الباحث بطالب . ج

هف ِقبؿ  وقبواًل ا الٍدؼ هف الدراسة، ووجد الباحث تجاوبً 
 .الطالبات والطالب

تـ تطبٓؽ كؿ هف االختبار التحصٓمْ وهقٓاس الدافظٓة ىحو  . ث
إلِ  22/10/2015خالؿ الفترة ا تظمـ الظمـو ظمِ الطالب قبمًٓ 

 .ـ26/10/2015
إلِ  27/10/2015ؿ الفترة هف الخ تـ تدٓرس وحدة الطاقة . ج

 .ـ03/12/2015

هف شرح الوحدة تـ تطبٓؽ هقٓاس جودة  االىتٍاءبظد  . ح
التدٓرس واالختبار التحصٓمْ وهقٓاس الدافظٓة ظمِ طالب ظٓىة 

إلِ  07/12/2015خالؿ الفترة هف ا لمدراسة بظدًٓ 
 .ـ10/12/2015
وجدولتٍا تـ تصحٓح أدوات الدراسة ورصد الدرجات  . خ

باستخداـ الىظٓرة الكالسٓكٓة لتحمٓؿ البٓاىات ا وهظالجتٍا إحصائًٓ 
لحساب )الهتوسط  IBM 19 ىسخة SPSS برىاهجا هستخدهً 

الهظٓآرة، واإلحصاءات  واالىحرافات الحسابْوالوسٓط 
 الوصفٓة، وثبات األدوات باستخداـ هظادلة ألفا كروىباخ، هظادلة

Cohn’s Kappa وهظادلةIntraclass Correlation  
 [، وىتائج اختبار هاف43لحساب درجة االتفاؽ بٓف الهحكهٓف ]

وتىْ "ى" لالختبارات الالباراهتٓرة، وهظاهالت ارتباط كىدؿ  -
ٌا، وهف ثـ تقدٓـ لتوصؿ الِ ىتائج الدراسة، وتفسٓر وسبٓرهاف، وا

 .التوصٓات والهقترحات
 نتائج ومناقشتيا. ال5

 االرتباطٓةألف الدراسة الحالٓة تسظِ لهظرفة الظالقات ا ىظرً      
بٓف الهتغٓرات الواردة بٍا، ولتحدٓد األسالٓب اإلحصائٓة التْ 
ٓجب استخداهٍا لتحمٓؿ بٓاىات الدراسة، فقد قاـ الباحث بالتأكد 

إلجابات  Normal Distribution االظتدالْهف التوٓزط 
ذلؾ بتطبٓؽ اختبار لظبارات أدوات الدراسة و ا الطالب وفقً 

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

لتوٓزط درجات الطالب  0.001، 0.01إحصائٓة ظىد هستوى 
ف ظمِ ظدـ وجود توٓزط اظتدالْ،  ظمِ أدوات الدراسة بها ٓبٌر

ذا ٓؤكد ظمِ وجوب استخداـ االختبارا ت الالبارهتٓرة لإلجابة ٌو
 .ظف أسئمة الدراسة
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 4جدول 
 توزيع درجات الطالب عمى أدوات البحث في الدراسة األساسية

  
 األدوات

 
 التطبيق

 سميرنوف -اختبار كولموجوروف 
 ρ  الداللة اإلحصائية df  درجات الحرية  D  قيمتو م
  0.001 ρ 140 28. بظدي التدٓرسجودة  1
  0.001 ρ 140 01. قبمْ التحصٓؿ 2
  0.001 ρ 140 09. بظدي 
  0.001 ρ 140 40. قبمْ الدافظٓة 3
  0.01 ρ 140 08. بظدي 

أواًل: لإلجابة ظف السؤاؿ األوؿ: ها هستوى جودة تدٓرس الظمـو 
طالب الصؼ األوؿ اإلظدادي؟ تهت اإلجابة هف وجٍة ىظر 

كأساس فْ  Median ظف ذلؾ السؤاؿ ظف طٓرؽ دراسة الوسٓط

حالة االختبارات الالباراهتٓرة لهقٓاس جودة التدٓرس ككؿ وفْ 
ة كها ٌو كؿ بظد هف أبظادي، كها تـ ح ساب الىسبة الهئٓو

 :جدوؿ التالْفْ الهوضح 
 5جدول 

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

SD 
 الحسابيالوسيط 

Median 

 النسبة المئوية
% 

 25.60 6 1.70 وضوح القواظد -1
ش الحص -2  20.60 8 1.80 ةهبدأ تشٓو

 38.30 4 1.25 الهكررة الههارسة -3
 22.30 7 1.79 صظبً األسموب ةتحدي أو ههارس تدٓرب -4

 24.40 9 1.96 االجتهاظٓة الكفاءةالتشخٓص لقطاع  -5
 20.60 8 1.94 اتجاٌات الطالب اإلٓجابٓة -6

 29.40 7 1.79 تشخٓص الكفاءة فْ الجاىب التحصٓمْ -7
 19.40 7 1.95 الفرديضبط هرجظٓة التوجً  -8

 28.90 7 1.66 الفصؿ إدارة -9
 25.00 6 1.77 التقمب -10
 23.30 6 1.50 التحفٓز -11

 22.80 10 1.99 الوضوح وبىًٓ التدٓرس -12
 20.00 9 1.01 سرظً التفاظؿ -13

 30.00 5 1.29 فْ التدٓرس الهىاسبة السرظة -14
 19.40 9 1.97 الوقت اثىاء التدٓرس ضٓاع -15

 21.10 8 1.06 تفٓرد التدٓرس -16
 23.40 5 1.81 الوقت فْ اىجاز الهٍهة -17

 20.00 10 1.12 ضد الهظمـ الظدواىٓة -18
 20.60 10 1.22 الظدواىٓة ضد الطالب -19
 18.90 10 1.43 ظدواىٓة الهظمـ ضد الطالب -20
 20.60 7 1.85 قوة اإلىتاج الظمهْ لمطالب -21

 20.60 8 1.94 ثقافة الخطأ -22
 21.70 10 1.99 الهساظدات التظمٓهٓة -23
 21.70 8 1.80 الفردي التدٓربْالدظـ  -24

 41.00 187 13.80 هقٓاس جودة التدٓرس ككؿ
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ٓتضح هف الجدوؿ السابؽ أف جودة التدٓرس ككؿ هف      
%، وجودة التدٓرس فْ 41وجٍة ىظر الطالب كاىت بىسبة 

%. بها 30%، 20األبظاد الفرظٓة لجودة التدٓرس كاىت ها بٓف 
جودة التدٓرس هف وجً ىظر طالب الصؼ األوؿ  اىخفاضٓؤكد 

اإلظدادي فْ دروس وحدة الطاقة. وتمؾ الىتائج تتفؽ هط تقٓرر 
التىافسٓة الصادر ظف الهىتدى االقتصادي الظالهْ لظاـ 

[ والذي أكد ظمِ اىخفاض هستوى جودة التظمٓـ 35( ]2013)
األساسْ فْ جهٍوٓرة هصر الظربٓة، بها ٓستمـز البحث ظف 

ؿ الهظمـ لرفط الت قىٓات واألسالٓب التدٓرسٓة والتدٓرب الذي ٌٓؤ

 جودة تدٓرسً داخؿ الفصؿ، وكذا ضرورة وضط ظف هظآٓر
قٓؽ الجودة فْ التدٓرس داخؿ تحوهؤشرات ٓستدؿ هىٍا ظمِ 

 .الفصؿ
ا ثاىًٓا: لإلجابة ظف السؤاؿ الثاىْ: ٌؿ توجد فروؽ دالة إحصائًٓ 

بات فْ هقٓاس جودة بٓف هتوسطْ درجات الطالب والطال
التدٓرس، والٓزادة فْ كؿ هف التحصٓؿ والدافظٓة ىحو هادة 
الظمـو ٓظزى لجىس الهظمـ؟ تهت اإلجابة ظف ذلؾ السؤاؿ ظف 

تىْ  Mann-Whitney U-Testطٓرؽ استخداـ اختبار هاف ٓو
 .لالختبارات الالبارهتٓرة

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

 متوسط المعمم األداة م
 الرتب

 قيمو
U 

 قيمو
Z 

 الداللة اإلحصائية
ρ 

 3689 86.49 ذكر 2 جودة التدٓرس 1
 

1.03 0.30 
 94.51 أىثِ 2  
 0.25 0.90 2525 99.56 ذكر 2  
 101.44 أىثِ 2 التحصٓؿ 2
 0.54 0.60 2518 92.86 ذكر 2  
 88.14 أىثِ 2 الدافظٓة 3

ظدـ  السابؽالجدوؿ فْ أظٍرت الىتائج كها ٌو هوضح       
بٓف هتوسط درجات الطالب والطالبات ا وجود فرؽ داؿ إحصائًٓ 

جودة التدٓرس وٓزادة كؿ هف التحصٓؿ والدافظٓة ىحو تدٓرس 
ٓزادة دافظٓة الطالب، وكذا جودة تدٓرس الظمـو ٓظزى الظمـو فْ 

لجىس الهظمـ، بها ٓؤكد الفرض األوؿ والثاىْ والثالث لمدراسة 
بٓف هتوسطْ ا الذي ىص ظمِ أىً ال توجد فروؽ دالة إحصائًٓ 

درجات الطالب والطالبات فْ هقٓاس جودة التدٓرس، والٓزادة 
الظمـو ٓظزى لجىس فْ كؿ هف التحصٓؿ والدافظٓة ىحو هادة 

الهظمـ. بها ٓؤكد أف جىس الهظمـ ظاهؿ غٓر هؤثر ظمِ 
 .والطالبات فْ وحدة الطاقة هخرجات الطالب

لإلجابة ظف السؤاؿ الثالث: ٌؿ توجد فروؽ ذات داللة  :اثالثً 
إحصائٓة بٓف هتوسطْ درجات الطالب والطالبات ظمِ كؿ هف 

-لقٓاس البظديهقٓاس جودة التدٓرس والٓزادة فْ التحصٓؿ )ا
القٓاس القبمْ(، والٓزادة فْ الدافظٓة ىحو هادة الظمـو )القٓاس 

القٓاس القبمْ( ٓظزى لجىس الطالب؟ تهت اإلجابة ظف -البظدي

تىْ -Mann ٌذي األسئمة ظف طٓرؽ استخداـ اختبار هاف ٓو

Whitney U-Test  لالختبارات الالبارهتٓرة، وقد أظٍرت
ظىد ا لْ وجود فروؽ دالة إحصائًٓ الىتائج كها ٌو بالجدوؿ التا

بٓف هتوسطْ درجات الطالب والطالبات فْ  0.001هستوى 
هقٓاس جودة التدٓرس، وكذا الٓزادة فْ الدافظٓة ىحو هادة الظمـو 

 ْة البحث لصالح الطالبات، وبالتالهف وجٍة ىظر طالب ظٓى
ا ظمِ أىً "ال ذٓف ىصمرفض الفرض الرابط والسادس لمدراسة ال

بٓف هتوسطْ درجات الطالب ا فرؽ داؿ إحصائًٓ ٓوجد 
والطالبات فْ هقٓاس جودة التدٓرس والٓزادة فْ الدافظٓة لدى 
ف ظمِ أف  الطالب ٓظزى لجىس الطالب". وتمؾ الىتائج تبٌر
تصورات الطالبات كاىت أكثر إٓجابٓة لجودة التدٓرس ظف 
الطالب وأف تدٓرس الهظمهٓف داخؿ الفصؿ أدى إلِ ٓزادة 

ٓة الطالبات ىحو هادة الظمـو بشكؿ أكبر هف الطالب، بٓىها دافظ
أىً ال ٓوجد فروؽ ذات داللة إحصائٓة بٓف ا أكدت الىتائج أٓضً 

هتوسطْ درجات الطالب والطالبات فْ ٓزادة التحصٓؿ، بها 
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ا ٓثبت الفرض الخاهس الذي ىصً "ال ٓوجد فرؽ داؿ إحصائًٓ 
لٓزادة فْ بٓف هتوسطْ درجات الطالب والطالبات فْ ا

القٓاس القبمْ( ٓظزى لجىس  - التحصٓؿ )القٓاس البظدي

ؤكد أف ظاهؿ جىس الطالب ظاهؿ غٓر هؤثر ظمِ  الطالب"، ٓو
 .تحصٓمٍـ فْ هادة الظمـو

 7جدول 
 وتني في مقياس جودة التدريس في ضوء جنس الطالب )ذكور/إناث( - قيم اختبار مان

 ρ الداللة اإلحصائية Z قيمو U قيمو متوسط الرتب الطالب األداة م
 0.0001 4.09 2619.50 74.61 ذكر 70 جودة التدٓرس 1
 106.39 أىثِ 70  
 0.30 1.03 3690.50 73.48 ذكر 70  
 107.52 أىثِ 70 التحصٓؿ 2
 0.0001 4.38 2518.00 86.51 ذكر 70  
 94.49 أىثِ 70 الدافظٓة 3

 ولإلجابة ظف أسئمة الدراسة التالٓة:
ٌؿ توجد ظالقة ارتباطٓة بٓف جودة التدٓرس لهظمـ الظمـو  -

؟  وتحصٓؿ طالب الصؼ األوؿ اإلظدادي فْ هادة الظمـو
ٌؿ توجد ظالقة ارتباطٓة بٓف جودة التدٓرس لهظمـ الظمـو  -

؟ودافظٓة طالب الصؼ األوؿ   اإلظدادي ىحو هادة الظمـو

ٌؿ توجد ظالقة ارتباطٓة بٓف تحصٓؿ طالب الصؼ األوؿ  -
؟   اإلظدادي ودافظٓتٍـ ىحو تظمـ الظمـو

لالرتباط فْ حالة  تـ استخداـ هظادلتْ كىدؿ وسبٓرهاف
  االختبارات الالباراهتٓرة كها ٌو هوضح بجدوؿ

 8جدول 
 بين كل من جودة التدريس وزيادة التحصيل والدافعية نحو مادة العموم االرتباطيةالعالقات 

Rank correlation coefficient متغيرات الدراسة الترابط 
   جودة التدريس الزيادة في التحصيل الزيادة في الدافعية

  الٓزادة فْ التحصٓؿ حجـ تأثٓر الترابط 0.14 1 0.12
 
 

 ارتباط كىدؿهظاهؿ 
 

  الداللة اإلحصائٓة 0.05 0 0.05
 الٓزادة فْ الدافظٓة حجـ تأثٓر الترابط 0.15 124. 1
  الداللة اإلحصائٓة 0.01 0.05 .
 جودة التدٓرس حجـ تأثٓر الترابط 1 12. 015.

  الداللة اإلحصائٓة . 0.05 0.01
 هظاهؿ ارتباط سبٓرهاف التحصٓؿالٓزادة فْ  حجـ تأثٓر الترابط 0.18 1 0.18
  الداللة اإلحصائٓة 0.05 . 0.05
 الٓزادة فْ الدافظٓة حجـ تأثٓر الترابط 23. 0.18 1
  الداللة اإلحصائٓة 0.01 0.05 .
 جودة التدٓرس حجـ تأثٓر الترابط 1 0.18 0.23

  الداللة اإلحصائٓة . 0.05 0.01
طردٓة  ارتباطٓةٓتضح هف الجدوؿ السابؽ أىً توجد ظالقة      

بٓف كؿ  0.05، 0.01هوجبة ذات داللة إحصائٓة ظىد هستوى 
هف جودة التدٓرس والٓزادة فْ التحصٓؿ والدافظٓة ىحو هادة 

ذا ٓؤكد رفض الفروض هف السابط إلِ التاسط  ، ٌو  والتْالظمـو
ذات داللة إحصائٓة ظمِ أىً "ال توجد ظالقة ارتباطٓة  تىص

بٓف كؿ هف جودة التدٓرس لهظمـ الظمـو والٓزادة فْ تحصٓؿ 
". وقد  طالب الصؼ األوؿ اإلظدادي ودافظٓتٍـ ىحو هادة الظمـو

ف ] قٓهة  فٍْ 0.10<  تباطر اال[ أىً إذا كاىت قٓهة 84حدد كٓو
ذا كاىت قٓهة  فتظد قٓهة هتوسطة،  0.30<  االرتباطصغٓرة، وا 

ْ قٓهة كبٓرة. ٍف 0.50 < االرتباطت قٓهة فْ حٓف إذا كاى
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ٓهكف تفسٓر تمؾ الداللة اإلحصائٓة بٓف هتغٓرات الدراسة و 
الب داخؿ حجرة إلِ التفاظؿ اإلٓجابْ بٓف الهظمـ والط بإرجاظٍا

هف أثر ظمِ تحصٓمٍـ ودافظٓتٍـ ىحو  ًالدراسة بها تتضهى
ذا   تالدراسآدظـ ها توصمت إلٓة بظض  االرتباطالهادة، ٌو

[ هف أف جودة التدٓرس داخؿ الفصؿ لٍا أثر ظمِ 3,26,30]
هخرجات الطالب التظمٓهٓة، كها أف صغر حجـ تأثٓر الظالقة 

، قد ٓرجط ذلؾ 0.23، 0.12ها بٓف  تراوحت والتْ، تباطٓةر اال
[، أو بسبب أف ىوظٓة األدوات 85,86إلِ صغر ظٓىة البحث ]

 .جدٓدة ظمِ الطالب
 التوصيات. 6

 :توصٓات الدراسة :أوالً 
فْ ضوء الىتائج التْ توصمت إلٍٓا الدراسة، تـ التوصؿ إلِ     

 :كها ٓمْ هجهوظة هف التوصٓات
توجًٓ ىظر الهظمهٓف إلِ أٌهٓة تحقٓؽ الجودة فْ التدٓرس . 1

 .ظمِ هخرجات الطالب التظمٓهٓةا إٓجابًٓ ا حٓث أف لٍا أثرً 
أثىاء الخدهة ظمِ ظقد ورش ظهؿ وبراهج تدٓربٓة لمهظمهٓف . 2

هظرفة أبظاد وهتغٓرات الجودة فْ التظمٓـ بوجً ظاـ والتدٓرس 
 .بصفة خاصة

تشجٓط هربْ كمٓات التربٓة ظمِ تدٓرب هظمهْ ها قبؿ . 3
الخدهة )بكمٓات إظداد الهظمهٓف والتربٓة( ظمِ أسس وهتغٓرات 

 .الجودة فْ التدٓرس بوجً ظاـ وتدٓرس الظمـو بوجً خاص
القائهٓف إلِ أٌهٓة تطبٓؽ التدٓرس الهتهركز  توجًٓ ىظر. 4

 .اسٓةر حوؿ الهتظمـ داخؿ الفصوؿ الد
قد ورش ظهؿ تظٓرفٓة بأىواع الدافظٓة وكٓفٓة االٌتهاـ بٍا . ظ5

داخؿ الفصؿ حٓث أف لٍا أثر بهرور الوقت ظمِ اٌتهاهات 
 .الطالب ىحو هادة الظمـو

ـ فْ هصر التظمٓ إداراتتشجٓط الهظمهٓف والقائهٓف ظمِ . 6
ر هف  ا هف الدوؿ الظربٓة ظمِ أٌهٓة استخداـ التصٓو وغٌٓر
خالؿ كاهٓرات الفٓدٓو كأحد أدوات تقٓٓـ جودة التدٓرس فْ 

 .الفصؿ
 ز ػػػػة ترهٓػػػِ كٓفٓػػػف ظمػػػف والباحثٓػػػة لمهظمهٓػػػد دورات تدٓربٓػػظق. 7

ر الفٓدٓو  .البٓاىات الهظتهدة ظمِ تصٓو
 :الهقترحةالبحوث  -ثاىٓاً 
ظىٍا،  ت، والىتائج التْ أسفر الدراسة الحالٓة أٌداؼضوء  فْ

 :ٓهكف اقتراح إجراء دراسات وبحوث أخرى تتىاوؿ
استخداـ هقٓاس كموسف لجودة التدٓرس فْ تقٓٓـ جودة . 1

التدٓرس هف وجٍة ىظر الطالب وكذلؾ الهظمهٓف فْ هواد 
 .دراسٓة أخرى لصفوؼ وهراحؿ تظمٓهٓة هختمفة

دراسة الظالقة بٓف كفاءة الهظمـ الهظرفٓة والهٍىٓة هف جٍة . 2
وتحصٓؿ الطالب ودافظٓتٍـ الهوقفٓة فْ هادة الظمـو هف جٍة 

 .أخرى
دراسة الظالقة بٓف جودة التدٓرس وبظض الهتغٓرات األخرى . 3

هثؿ: هٍارات التفكٓر الهختمفة واتجاٌات وهٓوؿ واٌتهاهات 
 .الطالب

تدٓربٓة لمهظمهٓف تركز بشكؿ هىفصؿ قٓاس فاظمٓة براهج . 4
ظمِ كؿ هتغٓر هف هتغٓرات الجودة فْ التدٓرس )هثؿ: إدارة 
الفصؿ الدراسْ، إدارة الوقت( فْ تحصٓؿ الطالب ودافظٓتٍـ 

 .لصفوؼ وهواد دراسٓة هختمفة
قٓاس وهقارىة جودة تدٓرس الظمـو بٓف هصر ودوؿ أخرى . 5

تحصٓؿ، والدافظٓة، وظالقتٍا بهخرجات الطالب التظمهٓة كال
 .واالٌتهاهات، واالتجاي ىحو هادة الظمـو وكذا هٍارات التفكٓر
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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. 

 


