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 نيإقرار المشرف                           

تقويم أداء مدرسي األحياء في ضوء أشهد أّن إعداد الرسالة الموسومة بـ )    

طالب ها ( ،التي قدمافتهم البايولوجيةالجودة الشاملة وعالقته بتحصيل طلبتهم وثق

(، قد جرى بإشرافي في كلية التربية قحطان عدنان محمود الجبوري) رالماجستي

 من متطلبات نيل شهادة ماجستير فياألساسية/ الجامعة المستنصرية، وهي جزء 

 (العلومالتربية )طرائق تدريس ،

التوقيع:                                       

  -المشرفة:                                                       

 التاريخ  /   /                                                        

 بناًء على التوصيات المتوافرة ، أرشح هذه الرسالة للمناقشة .

 رالدكتو األستاذ المساعد                                                

 أحمد عبد الزهرة                                 

 رئيس قسم الدراسات العليا لطرائق التدريس                                      

                               /   /2013 



 

 إقرار الخبير اللغوي                             

تقووويم أداء مدرسووي األحيوواء فووي ضوووء لموســومة بـــ)أشــهد أّنــي قــرأت الرســالة ا      

تـي قـدمها طالـب ( ، الالجودة الشاملة وعالقتوه بتحصويل طلبوتهم وثقوافتهم البايولوجيوة

( إلــى مجلــس كليــة التربيــة األساســية / قحطووان عوودنان محمووود الجبوووري)الماجســتير

ة الجامعــــة المستنصــــرية، وهــــي جــــزء مــــن متطلبــــات نيــــل شــــهادة ماجســــتير فــــي التربيــــ

 )طرائق تدريس ،العلوم(، ووجدتها صالحة من الناحية اللغوية . 

 -التوقيع:                                                       

 -االسم:                                                          

   -لعمل:مكان ا                                                          

 2013التاريخ        /   /                                                         

 

 

 



 

 

                            إقرار لجنة المناقشة

تقوويم شهد أننا أعضاء لجنـة المناقشـة، اّطلعنـا علـى الرسـالة الموسـومة بــ )ن          

لشوواملة وعالقتووه بتحصوويل طلبووتهم وثقووافتهم أداء مدرسووي األحيوواء فووي ضوووء الجووودة ا

في محتوياتهـا وفيمـا  (قحطان عدنان محمود الجبورية)( وقد ناقشنا الطالبالبايولوجية
ـــل شــهادة ماجستيـــر فــي التربيــة طرائــق  لــع عةقــة بهــا، ووجــدنا أنهــا جــديرة بــالنبول لنيـ

 (  .      بتندير)، العلوم، و تدريس

 يع:التوق              التوقيع:

 االسم : ا                                            االسم :ا. 

 عضواً               عضواً 

 التوقيع:             التوقيع:

 االسم: ا.                                            االسم : ا.

 عضوًا ومشرفاً 

 التوقيع : 

 االسم : ا.د   

 رئيس اللجنة     

 جلس كلية التربية األساسية / الجامعة المستنصريةوافق عليها م



 األستاذ الدكتور

عميد كلية التربية األساسية                              

                         

                                  اإلهداء

إىل ............ إمام الرمحة وقائد اخلري ومفتاح الربكة سيد 
 ي األعظم )صلى اهلل عليه واله وسلم(الكونني النب

إىل ............ سندي وذخري والدي احلبيبني أدامهما اهلل يل 
 عزاً وفخراً 

 إىل ............ من ساندوني يف حياتي إخوتي وأخواتي   

 إىل ............ من وقفت جبانبي وسهرت لراحتي زوجتي  

 



 قحطان                                                                                
 

                           شــــكـــر وتقدير 

 الحمد هلل الذي علم بالنلم علم اإلنسان مالم يعـــلم

والصـــةة والســـةم علـــى ســـيد المرســـلين وعلـــى الـــع الطيبـــين الطـــاهرين وأصـــحابع 
 البررة المخلصين .

شكري وامتناني إلى األسـتاذة الااضـلة ،األسـتاذ  في البدء ، يسعدني أن أقدم بالغ
المساعد الدكتورة )بتول محمد الـدايني( لمـا بذلتـع مـن جهـد صـادق ومتابعـة أ نـت بهـا 

 جزاها كل الخير.اهلل و  البحث وفنها

إلـى كـل مـن مـّد لـي يـد  وعرفانًا وامتنانًا بالجميل يسـعدني أن أقـدم بـالغ شـكري   
والــى  ،فــي الســنة التحضــيرية أســاتذتيو كتــاب والســّيما العــون بمســاعدة، أو مشــورة، أ

 جميع األساتذة الخبراء الذين التنيت بهم في مراحل كتابة البحث.
ويطيوول لووي أن أقوودم بووالع شووكري وعيوويم امتنوواني  لوول أسووات تي فووي الحلقووة   

)األسـتاذ الدراسية )السيمنار( ال ين وضعوا اللسمات األولل في موضوع ه ا البحو  
األســتاذ ح الطووا ي ويوسووف فووال األســتاذ الــدكتورة العكيلووي وأحموود عبوود ال هوور رالــدكتو 

( فجو اهم بتـول محمـد الـداينياألستاذ المساعد الـدكتورة والمساعد الدكتور عامر ياس 
 هللا عني خير الج اء.

الفضوول  ولووهإلــى األســتاذ الــدكتور يوســف فاضــل التميمــي شــكري  خــال  أقــدمو        

 . األطروحةعلل  أجريتجيهات التي في التعديالت والتو

ومن دواعي االعتراف بالجميل أسجل شكري وامتناني لزمةئـي وزميةتـي وكـل   
 من وقف إلى جانبي جزاهم اهلل خير الجزاء.



واجـــد ناســـي تاـــيم شـــكرا وامتنانـــًا بمـــا يمليـــع الوفـــاء والعرفـــان بالاضـــل والجميـــل 
رهم المنــال للوصــول بالبحــث إلــى ألفــراد أســرتي الــذين  زرونــي بصــدرهم الرحــب وتيســي

 هذا المسعى واهلل الموفق                                    

 

   الباحث                                                                              
 

 

 

 

 ملخص البحث                             
مدرسوي األحيواء فوي ضووء الجوودة الشواملة  يهدف البحو  الحوالي  لول تقوويم أداء    

 وعالقته بتحصيل طلبتهم وثقافتهم البايولوجية 
 ويتم  لك من خالل اإلجابة عن األس لة األتية:

 ما مدى توافر معايير الجودة الشاملة في أداء مدرسين مادة األحياء؟-1

 طلبتهم؟ماعالقة أداء مدرسين مادة األحياء في ضوء الجودة الشاملة بتحصيل  -2

ماعالقة أداء مدرسين مادة األحياء في ضووء الجوودة الشواملة بالثقافوة البايولوجيوة -3
 لطلبتهم؟

 ما مدى امتالك الطلبة في الصف األول متوسط الثقافة البايولوجية؟ -4

(مدرســـة وانويـــة 32الحـــالي) مجتمـــع البحـــثتـــم االعتمـــاد علـــى المـــنهغ الوصـــاي، بلـــغ 
تضممن   مركز المديرية العامة لتربية ديـالى /قضـاء بعنوبـةومتوسطة النهارية التابعة ل

(ممدر  ومددرسمة لممادة 23( مديرًا أما مدرسي مادة األحياء فقد بلم  عمدده   )23)
المؤهلين تربويًا والتي التنل خدمتهم عن وةث سـنوات اللـذين يدرسـون طـةب  األحياء

-2012لدراســـي) طـــةب هـــؤالء المدرســـين للعـــام االصـــف األول متوســـط وبلـــغ عـــدد 
2013  ( )3123).   



أداتوين األولول تمثلوت باسوتمارة المالحيوة للتحنق مـن الهـدف األول للبحـث تـم إعـداد 

ًا ( معيــار 11)بــيننــرة موزعــة ( ف   96 تضــمنت )لقيوواا األداء التدريسووي داخوول الصووف 
ووضووأ أمووام كوول فقوورة خمسووة بوودا ل )تقوودير خماسووي( وهوو    ،مجــاالتســبعة ضــمن 

(لكوووول بوووووديل 4,1,2,3,4,جيد,متوسط,ضووووعيف,يياديها(وحدد و ن )البدا ل)ممتا 
 .علل التوالي.تم التحقق من صدقها وثباتها

( 96 )أما األداة الثانية  عداد استبيان لقياا األداء التدريسي خارج الصوف تضومنت 
ووضــع أمــام كــل فنــرة وــةث  ،مجــاالتوةوــة ضــمن  ًا فــي( معيــار 8 ) بــيننــرة موزعــة ف  

تووووم  (علــــى التــــوالي.1،2،3(، وحــــدد وزن)1،متوسطة،ضــــعياة( ملحــــق) بــــدائل )كبيــــرة

 .التحقق من صدقها وثباتها
اختبار تحصيل موضوعي من نووع ايختيوار وللتحقق من الهدف الثاني تم  عداد 

علوول وفووق المسووتويات األربعووة  ( فقوورة44المتعوودد بوو ربأ بوودا ل مالووف موون)موون 
بعرضوه   المحتووىواليواهري  توم التحقوق مون صودقه   األولل مون تصوتيف بلووم .

لفقراته علل الخبراء والمحكمين فضالً عن استخراج الخصا ص السايكرومترية 
معامول باستخراج )معامل الصعوبة, وقوة التميي , فاعلية بودا ل, وكموا توم  يجواد 

 (.24-الثبات باستخدام معادلة كيودر ردشاردسون

صويةة  اء اختبواراً للثقافوة البايولوجيوة,أما التحقق من الهدف الثال  والرابأ فقد توم بنو
 ( فقوورة33)تضوومناألربأ بوودا ل, بووار علوول نمووط اإلختبووار موون متعوودد يووفقوورات ايخت

 .قضايا الثقافة البايولوجية مو عة بين ست مجايت لقياا 

بعد تطبيق أدوات البحث الحالي عولجت البيانات إحصائيًا باسـتخدام معامـل االرتبـاط 
 ،أظهرت النتائغ:24-معادلة كيودر ردشاردسون التائي و بيرسون و االختبار

 عينة البحث ال تملك جودة شاملة الستمارة المةحظة.  -1
 عينة البحث تملك جودة شاملة باالستبيان.  -2
 ضعيفة. العالقة بين األداء التدريسي والتحصيل -3
 متوسطة العالقة بين األداء التدريسي والثقافة البايولوجية -4
 .الثقافة البايولوجيةمستوى متدني من الطالل يمتلكون  -5

وفـــي ضـــوء هـــذه النتـــائغ وضـــع الباحـــث جملـــة مـــن التوصـــيات المناســـبة ، كمـــا اقتـــر  
 إجراء دراسة الحنع استكمااًل لهذا البحث.

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 ثبت محتويات
 الصفحة الموضوع
   العنوان

  اآلية النر نية 
  إقرار المشرف

  إقرار الخبير اللغوّي 

  إقرار لجنة المناقشة 
 أ اإلهداء

 ب شكر وامتنان
 ه-ج ملخ  الرسالة باللغة العربية

 و وبت المحتويات
 ي-ط وبت الجداول

 ك الخططوبت 



 ك وبت األشكال
 ن-ل وبت المةحق

 ) التعريف بالبحث ( الفصل األول
 2 مشكلة البحث. -أوال:
 3 أهمية البحث والحاجة إليع. -وانيا:
 10 ف البحث.هد-والوا:
 11 حدود البحث. -رابعا:

 12 تحديد المصطلحات. -خامسا:

 ) الخلفية النظرية(الفصل الثاني
 16 -الخلاية النظرية للبحث:

 20 أوالً:التقوبم:
 21 أهمية التقويم:

 21 أغراض التقويم:
 23 أنواع التقويم:

 29 خطوات التقويم:
 22 مواصفات التقويم الجيد:
 28 ثانياً:األداء التدريسي:

 30 أهداف تقويم أداء المدرس:
 31 خطوات تقويم األداء: 

 32 والوًا:الجودة الشاملة:

 31 مزايا الجودة في التعليم:



 39 متطلبات ومراحل تطبيق الجودة في التعليم:

 39 مجاالت تطبيق الجودة الشاملة في التعليم:

 36 ليم:أهمية الجودة في التربية والتع

 10 رابعًا:المعايير:

 ISO 11المنظمة الدولية للمواصاات والمناييس

 12 المعايير الدولية لجودة التعليم:
 ISO 32بين ادارة الجودة الشاملة ونظام األيزو

 33 خامساً:التحصيل:
 32 سادساً:الثقافة البايولوجية

 36 صفات الفرد المثقف علمياً)بايولوجياً(
 90 افة البايولوجيةعناصر الثق

 )دراسا  سابقة(الفصل الثالث
 93 أواًل :دراسات سابنة .

 23 :بعم الدالئل والمؤشرات حول الدراسات السابنة:وانياً 
 21 جوانب اإلفادة من الدراسات السابنةوالوًا: 

جراءاته(  الفصل الرابع  ) منهج البحث وا 
جراءاتو البحث منهغ   22 :عا 

 22 :أوال: منهغ البحث
 88-22 البحثإجراءات وانيًا: 

 66-61 وانيُا:التحصيل:



 103-66 والوًا:اختبار الونافة البايولوجية:

 )نتائج البحث وتوصياته(الفصل الخام 
 106 نتائغ البحث وتوصياتع:

 121-106 البحث نتائغ عرم -أواًل:
 122-121 .تاسير النتائغ -وانيًا:
 122 .االستنتاجات -والوًا:
 128-122 التوصيات -رابعًا:

 126-128 المنترحات. -خامسا:
 118-130 المصادر العربية واألجنبية  
 229-116 المةحق  
  الملخ  باللغة االنكليزية  
 

 

 

 

 ثب  الجداول
رق  
 الجدول

 الصفحة عنوان الجدول

أفراد مجتمع البحث من مدراء ومدرسي مادة علم األحياء وطلبة يبين  1
 2013-2012للعام صف األول المتوسط ال

28 



ـــــــين معـــــــايير التصـــــــحيح والمـــــــدى ألداتـــــــي تنـــــــويم األداء التدريســـــــي  2 يب

 )المةحظة واإلستبيان(

 

83 

بين الباحث  والمالحظين على وفق مجاالت  طاالرتبامعامالت يبين  3

 استمارة المالحظة
82 

نسووبتها مجووايت اسووتمارة المالحيووة وعوودد فقوورات كوول مجووال ويبــين  1

 وية الم

 

88 

 مجايت  ايستبيان وعدد فقرات كل مجال ونسبتها الم ويةيبين  3

 

60 

-الثووواني -تو يوووأ األضوووراو السووولوكية للفصوووول األربعوووة)األوليبـــين  9

 (الرابأ-الثال 

 

62 

الخارطة االختبارية الخاصة بفقرات إختبار تحصيل المفاهيم يبين  2

 اإلحيائية
61 

 سابي والوسط الفرضي والوزن المئوي والترتيبط الحالوسيبين  8

 داخل الصف ةلمجاالت الجود
110 

 ةلمجاالت الجود والترتيب المرجحة واألوزان المئوية األوساط يبين  6

 خارج الصف
111 

في  األحياءالتدريسي لمدرسي  األداءلمستوى  اإلحصائيةالقيم يبين  10

 مبتحصيل طلبته وعالقتهضوء الجودة الشاملة 
112 



 التدريسووي لوواداءرتباطيووة لكوول مجووال موون مجووايت العالقووة اإليبــين  11

مووووأ متوسووووط   تحصوووويل الطووووالل  والقيمووووة التا يووووة  لووووداخل الصووووف

 المحسوبة والجدولية

 

112 
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 مشكلة البحث:أواًل:

ركي ة أساسية ومكوناً مهماً من مكونات العمليوة المدرا مما ي شك فيه أن          

-التعليميووة العمليووة فووي ال اويووة جوورح التربووويين موون عوودد نيوور فووي يعوود   التعليميووة, 

ت التدريسوية لمودرا العلووم ماشوراً وتعتبور الممارسوا فيهوا الر يا والمفتاحالتعلمية 

 (150:2441.)عليمات,والقطيش, لتحديد مدى كفاءته ونجاحه في التدريا فعايً 

تطـــوير  أساســـياتعمليـــة التنـــويم فـــي التعلـــيم لكافـــة المســـتويات مـــن وعليـــع إن         

نظم تنـويم   تعملتس زالت الال  نظم التعليم في العراق أن الملات لةنتباه إن أالتعليم ال

 أوـــره انعكــس األداء المبنــي علــى معــايير موضـــوعية كــالتي تارضــها جـــودة األداء ممــا



علــــــــــى مخرجــــــــــات عمليــــــــــة التعلــــــــــيم واســــــــــتمرار الظــــــــــواهر الســــــــــلبية  فــــــــــي مســــــــــتوى 

 روعووتالتووي  الجووودة فلسووفة يهووور,ممووا أدى  لوول  (14:2441)كرمة,ومحموود,األداء

  عوداًدا الموتعلم  عوداد علول قاصوراالمودرا  دور عودي حديثة,فلم أدواًراالمدرا  علل

 الدراسووة حجوورة داخوول ر يسووة ولياتامسوو بتحقيووق مطالبوواً  أصووبح فحسوول,بل علميوواً 

 الفرديووة للفووروق والمراعوواة المتعلمووين آلراء والتقيوويم والتنيوويم والتوجيووه كاإلرشوواد

 لتمكين المعلم يستخدمها التي الفعال التدريا أساليل  لل  ضافةالمجتمأ  قيم وتجسيد

 نتوووا ل الكثيووور مووون الدراسووواتتشوووير    ,(43:2441م)عبووود الكوووريم,التعل مووون الموووتعلم

مووين دالووة لسوولوك مدرسوويهم فووي مواقووف سوولوك المتعل(  ن 1000كدراسووة )العوو اوي,

ومصووودراً موجهووواً لمصوووادر  لمالموووتعأنمو جوووا يوووتعلم منوووه  ,فالمدراالصوووفي الوووتعلم 

العلميوة ومرشوداً للتعلويم مون أجول رفوأ تحصويلهم الدراسوي وبالتوالي  ةوالثقاف المعرفة

وتعووود المرحلوووة , ثقوووافتهم العلميوووة عاموووة والبايولوجيوووة خاصوووة لمواجهوووة المشوووكالت

المتوسووطة مرحلووة وسووطل يوودرا فيهووا الطلبووة مووواد تعوودهم لمرحلووة اسووتكمال الثقافووة 

م ل لك كان من المهم أن يكون مدرسي ه   المرحلة قادرين علول نشور المشتركة بينه

لتربيووة الطلبووة فهووو  اسوواً الثقافووة العلميووة بووين طلبووتهم, و  ا كانووت الثقافووة العلميووة أس

للمدرسين ألنه مرتبط بحياتهم ك فراد في المجتموأ لمواجهوة مواقوف الحيواة  ضرورية

 (1:2411)النعيمي,م وللمجتمأ.لهم ولطلبته حيوياً مصدراً ل لك كانت ثقافتهم 

التدريسووية ك حوود األسوواليل  ت جووراء التقووويم للممارسووا لوو ا يصووبح ضوورورياً          

تشخيصية وعالجية فوي ان واحود لضومان  ةعملي فهو الفعالة لتطوير العملية التعليمية

الوصووول  لوول مدرسووين جيوودين قووادرين علوول القيووام ب عبوواء التوودريا بفاعليووة وكفوواءة 

تووووووافر  ىمووووود لالحوووووالي كمحاولوووووة للوقووووووف علوووووبحووووو  الء لووووو لك جوووووا,عاليوووووة

 نعكاسوه علول تحصويل وفي األداء التدريسي لمدرسي األحياء  الشاملة الجودة معايير

 .طلبتهم وثقافتهم البايولوجية

 أهمية البحث:ثانياً:

http://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/tags/11371/posts


 نالتربـوييعلـى الماكـرين و  ومتنوعـة، فرضـت كويـرة تغيرات اليوم عالم يشهد          

 صوبحت صوفة ف، هـذه التغيـرات موـل مـع للتعامـل والوسـائل أفضـل السـبل عـن البحـث

)الزعـانين ، .التةير اليوم من السمات الر يسة التي تواثر فوي حيواة اإلنسوان المعاصور 

2002  :23) 

نعكاســًا لتغيــرات العالميــة ا إذ إن لهــذه              فــي جــودة العمليــة كــان لهــا صــدى وا 

ــــة بعناصــــرها المختلاة ــــًا ،التربوي ــــيم قضــــيتي وجــــود وطنــــي ومــــدخًة حنيني فالتربيــــة والتعل

للتعامل مع متغيرات المستنبل،فهناك حاجة ماسة إلى أن يصبحا قوة فاعلـة فـي التنميـة 

ست وما ارد البشـرية،إذ تركـز التربيـة الحديوـة موارد المجتمـع أال وهـي المـو  رالمستدامة وا 

على عملية إعـداد الاـرد وتنميـة مداركـع وقدراتـع وشخصـيتع،كي يسـهم فـي بنـاء مجتمعـع 

 (21:1622وتطويره )عبد العزيز،

% 90( إن دور المنياس فـي العمليـة التربويـة يموـل نسـبة 1686ويؤكد )البزاز،        

 (81:1686بزاز:% )ال10في حين تمول بنية العناصر األخرى 

ولمــا كــان المــدرس عــامًة مهمــًا مــن عوامــل التنميــة ورئيســي فاعــل فــي مواجهــة         

فنـــد تغيــــر دوره مــــن ، دوره تــــ ويرًا ايجابيــــاً متطلبـــات النــــرن الحـــادي والعشــــرين فنــــد تـــ ور 

 األدوارتـ تي إذ  ،مرشـد ومنسـق للـتعلم والتعلـيم إلـىمصدر للمعلومات وملنن للمتعلمـين 

مندمـع ضـرورية للنهـوم بالعمليـة  ابه المنوطللمعلم والمهام الحديوة والمتطورة  المتغيرة

إذ تعتبـر الممارسـات التدريسـية المتصارعة،التعليمية لتساير بل لتسهم في تلك التغيرات 



لمدرسـي مؤشـرًا فعــااًل لتحديـد مـدى كاائتــع ونجاحـع فـي التــدريس ،حيـث تعـد الممارســات 

بــع المــدرس    يــتمكن مــن قيــادة التااعــل الصــاي ،وتختلــف التدريســية أبــرز نشــاط ينــوم 

هـــــــذه الممارســـــــات مـــــــن مـــــــدرس إلـــــــى أخـــــــر تبعـــــــًا لخصـــــــائ  المـــــــدرس الشخصـــــــية 

 (  121:1688والعلمية.)ممدو ،

التعلميــة  –فــاألداء التدريســي للمــدرس ذو أهميــة فــي نجــا  العمليــة التعليميــة          

أداء المــــدرس يمكــــن أن يتااعــــل ألنــــع الســــلوك المةحــــظ مــــن المتعلمــــين وعــــن طريــــق 

المتعلمين معع وعن طرينـع نسـتطيع أن نحكـم علـى مـدى نجـا  المـدرس،لغرم تنويـة 

(أنــع لكــي تكتمــل 2001األداء الجيــد وتعزيــزه وتصــحيح نــواحي النصــور،ويؤكد )زيتــون،

التعلميــة ينبغــي تنــويم مســتوى أداء مــدرس العلــوم وقابليــة تدريســع  –العمليــة التعليميــة 

عــــــن طريــــــق منــــــدار مــــــاتحنق مــــــن األهــــــداف التعليميــــــة والغايــــــات التربويــــــة  وتحديــــــده

المنشـــودة،ومدى اعتمـــاد المتعلمـــين لطرائـــق العلـــم وعملياتـــع علـــى أدائـــع ،وقدرتـــع علـــى 

-138:2001اإلوارة الاكرية العنلية واألنشطة العلميـة والتجريديـة التـي يويرهـا)زيتون ،

136) 

                                                                                   وقد عقد عدة ماتمرات منها:          

م، الــذي أكــد ضــرورة 1660مــؤتمر تنــويم األداء الشــامل الــذي عنــد فــي بغــداد عــام  -

تنويم أداء المعلمين بشـكل مسـتمر فـي المراحـل الدراسـية كافـة، بهـدف االرتنـاء بمسـتوى 

 (.169-163: 1663إبراهيم، ي.) التعليم في النطر العراق



ــــي جامعــــة بغــــداد  - ــــث ف ــــذي أكــــد 2003-1-20المــــؤتمر العلمــــي النطــــري الوال ، ال

وــــورة المعلومــــات التربويــــة  يناســــبعــــداده بشــــكل إ  ضــــرورة االهتمــــام بــــالمعلم وضــــرورة 

 (.2003:12)مركز البحوث الناسية ،. والتطورات التكنولوجية

والدراســـات خـــةل عـــدة مـــؤتمرات فـــي مجـــال وكـــذلك قـــد قـــدمت العديـــد مـــن المشـــاريع 

للجمعيـة الوطنيـة  مشـرو  المـدى والتتـابع والتناسـقتدريس العلـوم والتربيـة العلميـة منهـا 

عــام ) . فــي مجــال دراســة وتــدريس العلــوم أصــةحيلمدرســي العلــوم ب مريكــا كمشــرو  

 األمانيــتــم وضــع وتنايــذ مشــرو  لضــمان التاــوق فــي مجــال التعلــيم فــي م( كمــا 1688

 (60:2010م(.)إبراهيم ، شعبان حامد علي،1660عام )االتحادية

النظـر  أعـادةفند توالت جهود المهتمين ب مور التربية بمهمـة " بناءًا على ذلك         

متابعتــع فــي  وأســاليبالمــدرس  إعــدادفــي وضــع ماــاهيم مســتحدوة لكــل جوانــب بــرامغ 

 أواسـطالتـي بـدأت فـي المـدرس  أداءالخدمة فجاءت حركة التركيز علـى معـايير جـودة 

 Popham, 2010:14)) العشرين. من النرن (1680الومانينات)

مبادئ وتطبينات الجودة الشاملة ميدانا واسعا لها فـي حركـة  أخذتوبذلك فند         

 الجووودة عصوور فوويللموودرا  الجديوودة واألدوار،بالمؤسســات التربويــة والتعليميــة اإلدارة

 بمثابووة المعووايير هوو   تعتبوور حيوو  تحققهووا وضوومان قبتهووالمرا محووددة معووايير تتطلوول

  لل للوصول الحاف  هتعطي المعايير ,وه  المدرا أداء ضو ه في يقاا ال ي المحك

 (144: 2441 ي,ن الع) أدا ه في المرجوة المثالية الصورة



الشواملة أحود أهوم الوسوا ل واألسواليل لتحسوين نوعيوة التعلويم  الجودة ُتعدو            

في العصر الحالي ال ي يطلق عليه بعو المفكورين  ء المدراوايرتقاء بمستوى أدا

ترفاً تتطلأ  ليه الماسسات التعليمية أو بديالً ت خو   ةالجود ب نه عصر الجودة, فلم تعد

بوووه أو تتركوووه األنيموووة التعليميوووة, بووول أصوووبح ضووورورة ملحوووة تمليهوووا حركوووة الحيووواة 

المعاصوووووووورة, وهووووووووول دليوووووووول علووووووووول بقووووووووواء الووووووووروح والحيويوووووووووة للماسسوووووووووة 

 (  1:2443.)عمران,التعليمية

 التعليميوة الماسسوة منوتل أن هوو التعلويم في بالجودة ايهتمام يبرر ما ولعل           

 ضيور المنيموات نجاح أنكما  المجتمعات, من مجتمأ أي في لوأندر منت أضلل يعتبر

 حسون فوي التعليميوة الونيم نجواح بعود  ي  تلي أن يمكن ي أهدافها تحقيق في التعليمية

 علول كبيورة بدرجوة يتوقوف المجتموأ تقودمف جيوداً  تو هيالً  المجتمأ أفراد وت هيل  عداد

 (2441:33 وبدوي, الخويت) فيه التعليمي المنتل جودة مدى

ونظــــرًا ألهميــــة جــــودة األداء التدريســــي علــــى المســــتوى المحلــــي والعربــــي .ننــــًة        

ـــد مـــن المـــؤتمرات وورؤ العمـــل فـــي مؤسســـات التعلـــيم ( 2011عن)الحمـــاد، عنـــد العدي

 منها :، المختلاة بهدف ضمان الجودة في مدخةتها وعملياتها ومخرجاتها 

المؤتمر العلمي الوالث عشر في كلية التربية األساسية الجامعة المستنصـرية المنعنـد  -

متجـــدد( ،  إنســـانيحـــي وفعـــل  م، تحـــت شـــعار) التربيـــة نـــب2011/ ذار 30-26مـــن 

ق التعلـيم فـي ضـوء معـاير الجـودة ائـومن أهداف المؤتمر رفع نوعيـة التعلـيم وتعزيـز طر 

 الشاملة .

 تحووووت م 2443 عووووام حلوووووان جامعووووة فووووي التربيووووة كليووووة فووووي عقوووودالمن رالموووواتم -

 ." جديدة أللفية العربي بالوطن المعلم  عداد في الشاملة الجودة"عنوان

http://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/tags/11371/posts
http://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/tags/11371/posts


 فووي التوودريا وطوورق للمنوواهل المصوورية الجمعيووة اتهعقوود التووي الووثال  الموواتمرات -

 تكووووين"عنووووان تحوووت عشووور السوووادا العلموووي المووواتمر وهوووي شوووما عوووين جامعوووة

 منوواهل"عنوووان تحووت عشوور السووابأ يوالموواتمر العلمووم, 2444 عووام لمنعقوودا"المعلووم

 عشور التاسوأ يوالمواتمر العلمو م, 2445 عوام المنعقود"المعيارية والمستويات التعليم

 .م 2441 عام والمنعقد" الجودة معايير ضوء في التعليم مناهل تطوير"عنوان تحت

 منطقوة فوي عشور الرابوأ السونوي لقواءال والنفسوية التربوية للعلوم السعودية الجمعية -

 ."العام التعليم في الجودة"عنوان تحت م 2441 عام القصيم

 تحت م 2441 عام ض ة في اإلسالمية الجامعة في المنعقد الثال  التربوي الماتمر -

 (1:3244)الحماد,.للتمي  كمدخل الفلسطيني العام التعليم في الجودة"عنوان

أفضــــل لمعلــــم  إعــــدادنحــــو  )ســــلطنة عمــــانفــــي  – 2002المــــؤتمر التربــــوي الوالــــث -

 إلعــــدادواالعتمــــاد  وضــــع معــــايير للجــــودة "خــــرج بتوصــــيات عــــدة منهــــا : (المســــتنبل

:  2002، .)علـــي"المعلمـــين بمـــا يـــتةءم مـــع التوجهـــات العالميـــة فـــي الـــدول المتندمـــة

1093-1091 ) 

اص الو ي ياديوه فوي ويمتا  علم األحياء من بين العلوم األخرى بدور  الخو           

الحياة والتربية المعاصرة فهو يعمل علل تنمية القودرات والمهوارات العلميوة وأصوبح 

علمووواً تجريبيووواً يسوووعل  لووول  كسوووال المتعلموووين المهوووارات التوووي تناسووول المسوووتويات 

وعليووه أصووبح علوول التحصوويل الدراسووي وبشووكل  (,1:2443العليا)الدبسووي وصووالح,

يتم بموجبه قياا مودى  يتبار  المعيار األساسي ال خاص في المرحلة المتوسطة ب ع

تقووودم الموووتعلم فوووي دراسوووته وهوووو األسووواا المعتمووود فوووي اتخوووا  القووورارات التربويوووة 

(,وتعوود نتووا ل ايختبووارات التحصوويلية مقياسوواً أو ماشوورا عامووا 12:1000)اليوواهر,



لموووووووووودى نجوووووووووواح الموووووووووودرا فووووووووووي تحقيووووووووووق أهووووووووووداف عملووووووووووه التدريسووووووووووي 

 (430:2441والتربوي.) يتون,

ك وســتافر بــ ن تــدريس العلــوم يجــب أن يهــدف إلــى بريســكــل مــن  أكــدكمــا           

عــــدادمواجهـــة المشــــكةت لبونافـــة عامــــة فــــي كافـــة فــــرو  العلــــم المتعلمــــين تزويـــد   هم وا 

 Dennis, 1982مواطنين قادرين على التعامل بموضوعية مع تحديات العصر. )ك

 لدراسووووة ملحووووة رورةضوووو هنوووواك أن(1000)شوووواهين ,يرىكمووووا  ،(209-210 ,

 بوصوفها والبشورية الثقافوة لمسوتقبل المحددة العوامل من كعامل البيولوجية المنج ات

 مهموامودرا  كول بهوا يتو ود أن ينبةوي التي العامة الثقافة دعامات من أساسية دعامة

 لكوي المهنوي أو الدراسوي اتجاهوه كان مهمامتعلم  كل بها يت ود أن بل تخصصه كان

 الجهول ألخطار يتعرو ي وحتل ومحيطه نفسه يفهم وحتل الحياة هيواج أن يستطيأ

 (193:1003,شاهين).مستقبله وتحدد الصميم في حياته تما ب مور القاتل

ونيوورا ألهميووة علووم األحيوواء تقووأ علوول عوواتق الموودرا مهووام نقوول العلوووم            

لعديود مون األنشوطة ,وقود قاموت اايحيا ية الل جميوأ المتعلموين وتثقويفهم ثقافوة  حيا ية

عنـد واإلجراءات هدفها الت كيد علل الثقافوة العلميوة عاموة والبايولوجيوة خاصوة منهوا: 

 أليوقـد أكـد علـى أن نمـو العلـم والتننيـة 1626المتحدة في جينـف عـام  األمماجتما  

علـى أن االسـتغةل  أكدبلد يعتمد على توافر النوى العاملة المدربة علميًا وتننيًا . كما 

 أشـخا للتطور العلمي والتنني واستيعابع ال يحصل إال إذا تم دعمع مـن قبـل  مولاأل

ــــاً يموناــــ ــــدول الخلــــيغ ، ).ن علمي  كمــــا أعلنــــت( 3-2، 1660مكتــــب التربيــــة العربــــي ل

أن الونافـة العلميـة 1682( " عـام Ns AT) األمريكيةالجمعية النومية لمدرسي العلوم 



عبـد الواحـد ).لمية في الومانينات مـن هـذا النـرنللجميع هو الهدف األساسي للتربية الع

 ،1688 :23  ) 

 البحث الحالي باالتي : أهميةوبناء على ما سبق ذكره تتضح  

ن مســـ لة  -1 أهميـــة األداء التدريســـي واحتةلـــع مكانـــة متميـــزة فـــي العمليـــة التربويـــة وا 

شــخي  تنييمهــا مســ لة ضــرورية جــدًا فــي التنميــة المهنيــة للمــدرس.وذلك مــن خــةل ت

البحــث الحــالي فــي  غجوانــب النــوة والضــعف فــي الممارســات التدريســية،إذ قــد تايــد نتــائ

األحيـــاء إذ تعـــد معـــاييرًا لتنـــويم تلـــك البـــرامغ فـــي ضـــوء الجـــودة  يبـــرامغ إعـــداد مدرســـ

 الشاملة من اإلتجاهات الحديوة إلعداد مدرسي النرن الحادي والعشرين

العمليووة التعليميووة فقوود توووفر أدوراً جيوودة أهميووة الجووودة الشوواملة موون أجوول تحسووين  -2

 للمدرا ليتمكن من تهي ة أجيال قادرين علل مواكبة عصر المعلوماتية.

التعـــرف علـــى العةقـــة اإلرتباطيـــة بـــين األداء قـــد تســـهم نتـــائغ البحـــث الحـــالي فـــي  -3

بالتحصـيل الدراسـي لطلبـتهم مـن  التدريسي لمدرسي األحيـاء فـي ضـوء الجـودة الشـاملة

 ونافتهم البايولوجية من جهة أخرى.جهة و 

أهميوووة الثقافوووة البايولوجيوووة ,    ن التطوووورات الحديثوووة فوووي مجوووال علوووم األحيووواء  -4

وتطبيقاتها العملية ,قد  نعكست علل علوم أخرى منها الطل,ال راعة واإلنتواج وهو ا 

يادي  لل سيطرة اإلنسان علل نفسه وجسمه وبي ته بإكتشافه أسرار األموراو وفهوم 

لوراثة وحسن أساليل اإلنتاج,فالبح  الحالي يو ود مدرسوي األحيواء باختبوار الثقافوة ا

 البايولوجية لقياسها عند طلبتهم مستقبالً.



 يــر مســبوق فــي العــراق علــى حــد  للمكتبــة التربويــةنوعيــة يعــد هــذا البحــث إضــافة  -5

لدراســات علــم الباحــث فــي العلــوم عامــة وعلــوم الحيــاة خاصــة،إذ يمكــن أن يايــد طلبــة ا

العليــــا مــــن خــــةل اإلختبــــارات التحصــــيلية والونافــــة البايولوجيــــة كمــــا يمكــــن أن يســــتااد 

 المدراء والمشرفين في تنويم األداء التدريسي من خةل إستمارة المةحظة واإلستبيان.

 البحث: ثالثًا:هدف 

 يهدف البح  الحالي  لل :

عالقتوه بتحصويل طلبوتهم )تقويم أداء مدرسي األحياء في ضوء الجودة الشواملة و

وثقوافتهم البايولوجيوة( ويوتم تحقيوق هودف البحو  مون خوالل اإلجابوة عون األسو لة 

 األتية:

 ؟األحياء ير الجودة الشاملة في أداء مدرسيما مدى توافر معاي-1

 ؟مادة األحياء في ضوء الجودة الشاملة بتحصيل طلبتهم ماعالقة أداء مدرسي -2

يووواء فوووي ضووووء الجوووودة الشووواملة بالثقافوووة البايولوجيوووة األح ماعالقوووة أداء مدرسوووي-3

 لطلبتهم؟

 طلبة الصف األول متوسط الثقافة البايولوجية؟ما مدى امتالك  -4

 :حدود البحث  رابعاً:

 -:الحالي علل الحدود األتية البح  يقتصر

الحوودود المكانية:الموودارا المتوسووطة والثانويووة النهاريووة للبنووين التابعووة لمديريووة  -1

 بية ديالل /قضاء بعقوبة.تر



 .2413-2412م الدراسي نية:الفصل الدراسي األول من العاالحدود ال ما -2

 الحدود البشرية: -3

اللو ين ي تقول  )حملوة شوهادة بكوالوريوا تربيوة(,مدرسي األحيواء المواهلين تربوياً  -أ

 مدة خدمتهم عن ثال  سنوات في تدريا مادة األحياء.

للعام الدراسي  بح  المتمثلة بطالل الصف األول متوسططالل مدرسي عينة ال -ل

(2412-2413.) 

 مدراء المدارا مجتمأ البح . -ج

 الحدود الموضوعية للقياا: -4

 األداء التدريسي لمدرسي األحياء المتمثل بداخل القاعات الدراسية وخارجها. -أ

لسوونة  ,3ل األحيوواء للصووف األول متوسووط,طالفصووول األربعووة األولوول موون كتووا -ل

 م( وهي2011)

 ة.الاصل األول/نش ة علم الحيا 

 صل الواني/الهواء والماء والتربة.الا 

 اصل الوالث/خصائ  الكائنات الحية.ال

 الاصل الرابع/بناء جسم الكائن الحي.

مجايت)اكتسووال قوودر مناسوول موون المعرفووة العلميووة فووي بسووتة الثقافووة البايولوجيووة  -ج

تقودير  ,ل العالقة المتبادلة بوين علووم الحيواة والمجتموأالتعرف عل مجال علوم الحياة,

العالقووة المتبادلووة بووين علوووم  ,واينجووا ات التووي يقوووم بهووا علموواء البيولوجيووا األعمووال

القدرة علل التصرف السليم واتخوا  القورارات بشو ن موا يواجهوه  الحياة والتكنولوجيا,



المشوكالت البي يوة الناتجوة ,الفرد من مواقف ومشوكالت وقضوايا فوي مجوال البيولوجيوا

 عن تكنولوجيا علوم الحياة(

 حتديد املصطلحات:خامسًا:

 :التقويم  -أوال:

 عرفه كل من:

حكـــم معـــين فـــي ضـــوئع يـــتم  إصـــدارعمليـــة شـــاملع تتضـــمن  "ب نـــع :(2008،العـــزاوي)

   (18: 2008.)العزاوي، "والتحسين التطوير

 أولومـــات تايـــد فـــي تمـــوين تخطـــيط علـــى مع أو إعـــدادعمليـــة  "ب نـــع :(2006،ســـامي)

". مــن النــرارات متعــددةمــن بــين بــدائل  أفضــلتســتخدم فــي اتخــاذ قــرار  أحكــامتشــكيل 

 ( 32: 2006)سامي، 

 (Hume&Coll,2009):صــدارعمليــة تاســير معلومــات التنيــيم  "هــو  عليهــا، أحكــام وا 

ـــــــــدة  ـــــــــيم فـــــــــي ذاتهـــــــــا ليســـــــــت جي  ببســـــــــاطة تعكـــــــــس  أنهـــــــــا رديئـــــــــة، أووبيانـــــــــات التني

وتصــبح هــذه المعلومــات ذات معنــى حــين تنــرر فحســب ، حجــرة الدراســة يجــري فــي مــا

 ((Hume&Coll,2009: 275. "تعكس شيئًا ننيمع ونومنع أنها

 -التعريف االجرائي للتنويم :



مدى مستوى الفعاليات واينشطة التوي تتودرج ضومن أداء  علل حكم  صدار          

رجهووا فووي ضوووء معووايير الجووودة مدرسووي مووادة األحيوواء داخوول القاعووات الدراسووية وخا

 ويقاا من خالل بطاقة المالحية واإلستبيان.الشاملة 

 : األداء  -ثانياً:

 عرفه كل من:

 أوعمــــة  أوينــــوم بــــع الاــــرد فــــي مجــــال يتطلــــب فعــــة  مــــا "ب نــــع :(1661،الروســــان)

 ( 101: 1661)الروسان ،."انجازاً 

مهــاري وهــو يســتند إلــى (:" مــا يصــدر مــن الاــرد مــن ســلوك لاظــي أو 1666)اللنــاني،

خلايــة معرفيــة ووجدانيــة معينة،وهــذا األداء يكــون عــادًة علــى مســتوى معــين يظهــر منــع 

 (33:1666قدرة الارد أو عدم قدرتع على عمل ما".)اللناني،

( popham,2010 ) ســلوك يــتم بنــدر معــين مــن المهــارة فــي مجــال معــين وهــو "ب نــع

اد والتهيـــؤ حتـــى يصـــل المـــرء الـــى مرحلـــة يتطلـــب قـــدرًا مناســـبًا مـــن التـــدريب واالســـتعد

 ( popham,2010:6. )"التمكن

 -:إجرائيا األداء وعلى ضوء ذلك يعرف الباحث

قــدرات تعليميــة نوعيــة وتعبــر عنهــا معــايير ســلوك مــدرس األحيــاء وتشــمل  هــو

علـى نحـو مباشـر أو  يـر مباشـر  داخل الصف أو خارجـع على كل ما ينولع أو ياعلع



ة وممارســات والتــي تمكنــع مــن أداء مهامــع التعليميــة والتربويــة بمــا والمعبــر عنــع ب نشــط

 يحنق أهداف معدة سلاًا.

 األداء التدريسي:-ثالثًا:

 عرفه كل من:

(:ب نــــع "جميــــع الاعاليــــات والممارســــات التــــي ينــــوم بهــــا المــــدرس داخــــل 1686،الســــيد)

 (23:1686الصف وخارجع ".)السيد،

 الشخص  ةيو مكان قدرة أو ن,يمع عمل ءأدا علل المهارة" ب نه(:2444حيدر, (

 مستوى قيلتحق الال مة اتيالكفاالمدرا  متلكي أن ستل ميو العمل ه ا أداء علل

 (53-51: 2444 در,يح.) "األداء من مقبول

(:ب نه "سلوك المدرا أثناء مواقف للتدريا سواء داخل 2443)شحاتة وأخرون,

جرا ية لما يقوم به المدرا من الصف أم خارجه, ن ه ا األداء هو الترجمة اإل

أفعال أو  ستراتيجية في التدريا ,أو في أداء ُ الصفي,أو  سهامه في األنشطة 

المدرسية أو ضيرها من األعمال أو األفعال ,التي يمكن أن تسهم في تحقيق تقدم 

 ( 20:2443المتعلمين )شحاته وأخرون ,

درس للمهارات التدريسية تعبيرًا (:ب نع "وسيلة التعبير عن إمتةك الم2001)الارا،
 (1:2001سلوكيًا ".)الارا،

(:ب نــع " درجــة قيــام المــدرس بتنايــذ المهــام التعليميــة المناطــة بــع ومــا 2009)العمــايرة، 

ــــــــة".)العمايرة  ــــــــق بمهامــــــــع المختلا ــــــــع مــــــــن ممارســــــــات وأنشــــــــطة وســــــــلوكيات تتعل يبذل

،103:2009) 



 -:رائياإج التدريسي األداء وعلى ضوء ذلك يعرف الباحث

درجة قيام المدرس بتنايذ المهام التعليمية المناطة بع ومـا يبذلـع مـن ممارسـات         

ضرفوة الصوف وخارجهوا التوي يمكون  داخول وأنشطة وسلوكيات تتعلق بمهامع المختلاة

مالحيتهووا وقياسووها وفقوواً إلسووتمارة المالحيووة وايسووتبيان التووي أعوودها الباحوو  لهوو ا 

 الةرو.

 

 

 ودة الشاملة:الج -رابعاً:

 عرفه كل من:

جملــة مــن المعــايير والخصــائ  التــي ينبغــي أن تتــوافر فــي جميــع "(:2000)عشــيبة،

عناصــر العمليــة اإلنتاجيــة فــي المؤسســة ســواء مــا يتعلــق بالمــدخةت أو العمليــات أو 

المخرجــات،التي تلبــي احتياجــات المجتمــع ومتطلباتــع،ور بات المســتايدين،وتتحنق مــن 

.)عشـــيبة "الاعـــال لجميـــع العناصـــر البشـــرية والماديـــة فـــي المؤسســـة خـــةل االســـتخدام

،338:2000) 

هــي نظــام يــتم مــن خــةل تاــاعةت المــدخةت وهــي  (:"2000) أبــو نبعــة ومســعد ، 

األفـــراد واألســـاليب والسياســـات واألجهـــزة لتحنيـــق مســـتوى عـــال  مـــن الجـــودة ، إذ ينـــوم 



ــــة ال ــــي العملي ــــة ف ــــى التحســــين العــــاملون باالشــــتراك بصــــورة فاعل ــــز عل ــــة والتركي تعليمي

   (  11:2000. ) أبو نبعة ومسعد ،ودة المخرجات إلرضاء المستايدين"المستمر لج

وهـــي فلســـاة إداريـــة عصـــرية ترتكـــز علـــى عـــدد مـــن الماـــاهيم  (:"2003)الخطيـــب ، 

ـــة األساســـية  ـــين الوســـائل اإلداري ـــة الموجهـــة التـــي يســـتند إليهـــا المـــزج ب اإلداريـــة الحديو

اء بتكارية وبين المهارات الانية المتخصصة من أجل االرتنـاء بمسـتوى األدوالجهود اال

 ( .83:2003. ) الخطيب، والتحسين والتطوير المستمرين"

" اإلشارة إلى المواصـاات والخصـائ  المتوقعـة فـي المنـتغ (: ب نها 2001)عليمات، 

 (.12:2001وفي العمليات واألنشطة التي بها تتحنق تلك المواصاات" .)عليمات،

 -:التعريف االجرائي

 داخول الصوف وخارجوه مدرسوي األحيواء عينوة البحو األداء ل جوودة تتمثل        

 للتطوووير قابلووة المعووايير وهوو   ،فوويهم توافرهووا ينبةووي المعووايير موون مجموعووة فووي

 بمخرجوات , التعليميوة الخدموة مون المسوتفيدين احتياجوات  يفواء علول تعمل بحي 

 .العلمي التقدم وتواكل بالجودة تتصف

 التحصيل:-خامسًا:

 عرفه كل من:

: ب نووه" درجووة ايكتسووال التووي يحققهووا فوورد أو مسووتوى النجوواح الوو ي (2444,عووالم )

يحووور   أو يصووول اليوووه فوووي موووادة دراسوووية أو مجوووال تعليموووي أو تووودريبي معوووين " 

 (345:2444)عالم,



ومووات أو : ب نووه" مقوودار مووا يحصوول عليووه الطالوول موون معل(2443,شووحاتة و ينوول )

معارف أو مهارات, ُمعبراً  عنها بدرجات في ايختبار الُمعد بشكل يمكن معه قيواا 

 (330:2443المستويات المحددة " )شحاته و ينل,

:ب نه " محصلة ما يتعلموه الطالول بعود مورور مودة  منيوة معينوة, (2440, أبو جادو)

يلي, و لوك لمعرفوة ويمكن قياسه بالدرجة التي يحصل عليها الطالل في اختبار تحص

مدى نجاح اإلستراتيجية التي يضعها ويخطط لها المعلم ليحقق أهدافه وما يصل اليوه 

 (425:2440الطالل من معرفة تترجم  لل درجات " )أبو جادو,

 -التعريف اإلجرا ي :

الوو ين درسووهم مدرسووي )عينووة  هووو محصوولة مووا تعلمووه طووالل عينووة البحوو          

 ونالتووي يحصوول الكليووة بالدرجووةويقوواا البحوو  الحووالي موون موضوووعات قيوود  البحوو (

 .ألضراو ه ا البح  عليها في ايختبار التحصيلي ال ي أعد  الباح 

 الثقافة البايولوجية: -سادساً:

 عرفه كل من:

 و كسووابهم البيولوجيووة المعووارف موون بمجموعووة المووتعلم ت ويوود"(2444)عبوود الفتوواح,

 وعقليوووة وحركيوووة يدويوووة) متنوعوووة اتومهوووار علميوووة واهتماموووات وميوووول اتجاهوووات

 التعامول علول تسواعد  التوي العلميوة والقضوايا بالمشكالت ايتصال و ات( واجتماعية

 وتقودير العلموي التفكير علل وتدريبهم لها المناسبة الحلول وضأ في والمساهمة معها

 (14:2444)عبد الفتاح,.والبي ي الصحي والسلوك والعلماء للعلم الدولة جهود

 المتعلقوووة البيولوجيوووة والمعوووارف بالمعلوموووات الموووتعلم ت ويووود"(2443لوسووويمي,)ا 

 البيولوجيووووة, والمشووووكالت القضووووايا نحووووو المناسووووبة وايتجاهووووات وبي تووووه, بحاجاتووووه

 مون يواجهوه موا حول علول قوادر كموواطن الحيواة إلعوادة الال موة المختلفوة والمهارات

 البيولوجيووة المسووتحدثات رةومسوواي اليوميووة, الحيوواة مواقووف مووأ والتعاموول مشووكالت

 (219:2443)الوسيمي,4بش نها المناسبة القرارات واتخا 



 -:التعريف ايجرا ي للباح  

 يمتلكهووا أن يجوول التووي والمهووارات البيولوجيووة المعرفووة مووناألعلوول  الحوود             

 فوي اليوميوة الحيواة فوي ليسوتخدمهاطالل الصف األول متوسط عينة مدرسوي البحو  

 واتخوا  المتطوورة البيولوجيوة والمشوكالت القضوايا مون والعديود اليواهر فسيروت فهم

خووووالل ايختبووووار الوووو ي تضوووومن سووووت وتقوووواا موووون  تجاههووووا السووووليمة القوووورارات

التعورف  )اكتسال قودر مناسول مون المعرفوة العلميوة فوي مجوال علووم الحيواة,مجايت

واينجوا ات التوي  عموالاألتقودير  ,علل العالقة المتبادلوة بوين علووم الحيواة والمجتموأ

القوودرة  العالقوة المتبادلوة بوين علووم الحيواة والتكنولوجيوا, ,يقووم بهوا علمواء البيولوجيوا

علل التصرف السليم واتخا  القرارات بش ن ما يواجهه الفرد مون مواقوف ومشوكالت 

 ,المشكالت البي ية الناتجة عن تكنولوجيا علوم الحياة(وقضايا في مجال البيولوجيا
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 : التقوي -أوال"

 موون عليووه يترتوول لمووا   أهميووة التعليمووي النيووام عناصوور أكثوور التقووويم يعوود         

 علول التقوويم عمليوات تكون لوم فوإن ,  اك أو يوامالن هو ا لتطووير و جوراءات قرارات

 , صوحيحة وضيور مضللة النتا ل جاءت والموضوعية واإلتقان الدقة من عالية درجة

                          أكثوور التعليمووي النيووام تضوور خاط ووة و جووراءات قوورارات اتخووا  عليووه يترتوول ممووا

 (33:1686منسي،). تفيد  مما

 العمليـة مسـارات يشـخ  ألنـع التربويـة العمليـة فـي الرئيسـة اناألركـ احـد وهو         

 حكــم بإصــدار النــرار متخــذ ُيمّكــن   وــم والضــعف والنــوة والنصــور الخلــل نــواحي ويكشــف

 الحكــم بعــد وتعديلــع إصــةحع محاولــة وــم تنويمــع يجــري عنصــر أليــة وموضــوعي، ســليم

 لغــرم والبيانــات المعلومــات وتاســير وتحليــل جمــع تتضــمن منظمــة عمليــة فهــو عليــع،

 لتحسـين النـرارات تتخـذ ذلك ضوء وفي المتوخاة، التربوية األهداف تحنيق على التعرف

 (91:5222عودة,.)التربوية العملية وتطوير



 ، األخيـرة السنوات في يرا  بك تطورا التربوي للتنويم الحديث الماهوم تطور ولند            

 ال المربــي مســؤولية إلـى اتــدعو  التربيـة فــي جديـدة فلســاة ظهـور إلــى التطـور هــذا ويرجـع

 نمـو اسـتوارة فـي كـذلك مسـؤوليتع بـل ، فحسـب والعـادات والمهـارات الماـاهيم تطبيق نم

)اإلتجاهات،الميول،النــدرة علــى التاكير،التوافــق الوخصــي  المجــاالت شــتى فــي التلميــذ

 ال  إ ، التربويـة العمليـة مـن جـزء التنـويم أن بالضـرورة يعنـي ذلك أن ور م ،واإلجتماعي(

 للغـرم بالنسـبة وانويـا شـيئا كانـت لـو كما تتم التنويم عملية أن نرى ما كويرا ن سف أننا

 (38:1686، عةم أبو.)  للتدريس األساسي

 : التقويم أهمية

 التالية النقاط في التقويم أهمية (2445,خليفة) حدد

 للمووواد تحصوويلهم دىموو علوول الضوووء يلقوول ألنووه   للمتعلمووين مهموواً  التقووويم يعوود -1

 . ب ول أوي أحر و  ال ي التقدم ومدى , الدراسية

 , التدريسية تهم كفايا علل الضوء يلقي فهو   المعلمين لدى مهماً  التقويم يعد -2

 درجوة عون بمعلوموات الت ود يمكن طريقه فعن   اآلباء لدى خاصة أهمية للتقويم -3

 . أبنااهم أحر   ال ي التقدم

 , المدرسووة تتبناهووا التووي التعليميووة األهووداف قيمووة علوول الحكووم فووي قووويمالت يسوواعد -4

 , وحاجاتووه تمووألمجا ولفلسووفة , وطبيعتووه المووتعلم لخصووا ص ا ةمراعووا موون والت كوود

 . الدراسية المادة وطبيعة

 تطبقهوا التوي التربويوة التجوارل فاعليوة مودى علول ممن خمالل التقمويم الحكمم يمكن -5

 . تمألمجا مستوى علل تعميمها قبل و لك , ضيق نطاق علل الدولة



 ألنووه و لووك   المنوواهل لمطوووري بالنسووبة األهميووة فووي ضايووة عمليووة التقووويم يمثوول -9

 علول الدراسية الكتل مالفي يساعد أنه  لل  ضافة , الدراسية البرامل بفعالية يعرفهم

 ( 130: 2445 خليفة,) . متهمالفا تحسين

 :التقوي  أغراض

 -:للتنويم أ رام عدة هناك إن إلى (2445,النة) يشير

 هــذه فــي والمســؤولية، عملــع مســؤولية تحمــل كيايــة مــدرسال دريبلتــ التنــويم يســتخدم -1

 التنـويم ومهمـة سـواء، حـد علـى طلبـةوال درسـينللم مايـدة فهـي اتجـاهين فـي تكـون الحال

 .والطلبة المدرسين باحتياجات الوفاء مدى على الوقوف هنا

 يسـتهدف اذ مسـتنبلي هنـا التنـويم هـدف ،المسـاق لتحسـين التنـويم ميستخد ان يمكن -2

 التنــدم معــدل حــول ويــدور ،درسللمــ الذاتيــة الخبــرة عــن النظــر بصــرف التحســين تحنيــق

 .المستخدمة والمداخل يتحنق الذي

 ، جيـدة ممارسـات وتحنيـق إنسـانية عةقـات تطـوير اجـل مـن التنـويم يسـتخدم كـذلك -3

 نتـائغ عـن تنريـر وكتابـة والضـعف، النوة جوانب تحديد الحال ذهه في التنويم ويستهدف

 .التنويم

 والتخطـيط درسللمـ المهنـي اإلنمـاء سياسة عن المعلومات لتنديم التنويم من يستااد -1

 وهيئـــات النـــرار متخـــذي تايـــد بيانـــات تنـــديم هنـــا التنـــويم ويســـتهدف ، النـــرار واتخـــاذ لهـــا

 مــع واضــحة اتصــال وســيلة تحديــد األمــر يتطلــبو  ،التحويــل أولويــة تحديــد فــي التحويــل



 ، بهـا الوفـاء تـم التـي االحتياجات معرفة النرار لمتخذي المايد من كذلك النرار، متخذي

 .تحنينها يتم لم التي وتلك

 التنـــويم اهتمـــام ومحـــور بـــؤرة توســـعة يســـتهدف اذ الاهـــم، مـــن اً مزيـــد التنـــويم يحنـــق -3

 مناقشـات إجـراء التنـويم يتضـمن وقد ، المهني اءلإلنم األولية األهداف من أكور ليشمل

 .األعمال وأصحاب األمور وأولياء طلبةوال درسينالم من مجموعات مع ومشاورات

 مـا تطبيـق فـي يسـهم التنـويم عمليـة فـي درسـينالم فاشـتراك. تعلـم عمليـة التنـويم يعد -9

 .إونائها وفي الخدمة قبل تعلموه

 أدائـع عـن راجعـة تغذيـة المعلـم تعطـي ، ،عةجيـة وقائيـة تشخيصـية، عمليـة التنويم -2

 التدريسـية العملية في النوة عناصر تعزيز يتم وبهذا ،تدريسع وفاعلية ،التعلمي التعليمي

قرارها  سـويتع ورفـع التـدريس، لتحسـين فيهـا الضعف عناصر معالجة ويتم ، تها ومكاف وا 

 .ونوعيتع

 الدراسـية المـواد تعلـيم فـي لتنصـيوا البحـث أل ـرام مهمـة مخرجـات التنـويم ينـدم -8

              .وتطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويراً  وتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديةً  وتخطيطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًا، بحوــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  ومناهجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 (45:2443,)الحيلة,(500-501:9771القال,وأخرون,)

 :التقوي  أنواع

 نظـر ووجهـات مختلاـة عـدة زوايـا مـن بـع المهتمـين قبـل مـن التربـوي التنويم تناول تم لند

 :كاآلتي وهي وأصنافع ععأنوا تعدد الى أدى مما متعددة،



 :على ويشتمل والتعليمي التربوي المجال حسب :أوالً 

 ومــــا المختلاــــة الدراســــية المراحــــل تنــــويم ويشــــمل: التعليميــــة والبــــرامغ الــــنظم تنــــويم -1

 مـــدى علـــى والتعـــرف ومكتبـــات ومبـــاني وتننيـــات وكتـــب ومنـــاهغ أنظمـــة مـــن تتضـــمنع

 .لها المرسومة األهداف تحنيق في كاايتها

 :منها متعددة بوسائل ويتم: المعلم تنويم -2

 .طلبتع تحصيل في يحدوع الذي األور حيث من المعلم كااية تندير -أ

 .لمدرسيهم الطلبة تندير -ب

 .المعلم لكااية والخبراء والمسؤولين الزمةء تنديرات -ج

 .المهنة نحو واالتجاهات عنع والرضا للعمل الدافعية دراسة -د

 .التعليم مهنة إختيار دوافع دراسة -هـ

 .للمعلم والمهنية الشخصية الخصائ  وتحديد المعلم، عمل تحليل -و

 .الطالب تنويم - 3

 .إجرائع وقت حسب :ثانياً 

 البرنـامغ بدايـة قـي يـتم الـذي التنـويم وهـو:/  Intial Evalution  التمهيـدي التنـويم - أ

 .التعليمي



ــــويم - ب ــــائي التن ــــ وهــــو: Formative Evalution البن ــــذي ويمالتن ــــةزم ال  العمليــــة ي

 .مستمرة وبصورة بدايتها منذ التعليمية

 نهايـة فـي يجـري الـذي التنويم وهو: Summative Evalution التجميعي التنويم -جـ

 .الدراسي الاصل أو الدراسية السنة

 .الحكم إصدار بموجبع يتم الذي الجانب حسب :ثالثاً 

 طريــق عــن الاــرد اداء علــى فيــع الحكــم رإصــدا يــتم الــذي التنــويم: المعيــاري التنــويم -أ

 .ناسع المستخدم المنياس على اآلخرين ب داء منارنتع

 وابـت( محـك) الـى بالنسبة الطالب مستوى تحديد الى يسعى الذي: المحكي التنويم -ب

 . خر فرد  داء الى الرجو  دون

 (92-99:5227اإلمام,)                                             

 :كاآلتي وهي للتنويم ُأخر تنسيمات اكوهن

 :الشمولية حسب -5

 للمعلمـين راجعـة تغذيـة وعمـل بالتةميـذ المتعلنـة بالنتـائغ هـذا يخت  الجزئي التنويم -أ

 .التعليمي عملهم على لإلطة 

 التــي والمعلومــات البيانــات لجمــع أداة مــن أكوــر النــو  هــذا ويســتخدم الكلــي التنــويم -ب

 .باألهداف عةقة لها

 :االهداف من الموقف وفق التنويم ويصنف



 Objective dependent  األهداف على يعتمد تنويم -1

 دObjective in dependent evaluation االهداف على معتمد  ير تنويم -2

 : الى والبيانات المعلومات بحسب العلماء بعم صنف كما

حصمائية أساسماً لمه ,لميل  هوالميي يتخمي ممن األرقمام والعمليمات اال :الكمـي التنويم -1

 فهو يهتم بالمتغيرات التي تتضمن قياس صفات األشياء وخصائصها.

هو الميي يركمز علمى المعماني والمفماهيم والتعريفمات والخصمائ  :النـوعي التنويم -2

 (900:9777الدليمي,)والرموز ووصف األشياء.

التمدري  الميي  أداءوقد تم إختيمار تقمويم الممدرس فمي البحمث الحمالي ممن حيمث تقمدير 

 يحدثه في تحصيل طلبته وثقافته البايولوجية.

 :التقوي  خطوا 

 إصـدار وـم الحنـائق الـى الوصول يمكن من خاللها طرينة التنويم عملية إن بما        

يمكـن تحنينهـا مـن خـةل التـي  البحـث فـي العلميـة الطرينة تمول فهي والنرارات األحكام

 :اآلتية الخطوات

 . دقيق بشكل المبحووة المشكلة أو الموضو  تحديد -1

 .االهداف تحديد -2

 .التنويم أداة إختيار -3

 .وتحليلها المعلومات جمع -1

 (097-052:5223العجيلي,).والتوصيات االستنتاجات الى التوصل -3



 ,المدرســي النتائجــالتي قــد تكون)التحصــيل فــي تــؤور ان يمكــن التــي النــواحي حصــر-9

عداده المعلم كااية,ليةالعن االستعدادات , المنـاهغ, المدرسية االمكانات ,وتربوياً  علمياً  وا 

 (.اإلجتماعية المشكةت

عداد إختيار  -1  (11:5222عودة,.)بالتنويم النائمين وا 

 :الجيد التقوي  مواصفا 

 :باآلتي التنويمي البرنامغ في الجيد التنويم يتميز

 محممددة واضممحة بأهممداف  يبممدأ المميي وهمم الهممادف التقممويم أن :هادفــة عمليــة التنــويم -5

 االحكمام اصمدار علمى يسماعد ال عشوائياً  عمالً  التقويم يكون االهداف تحديد وبدون

 . المناسبة الحلول واتخاذ السليمة

 أن يعنممي بالضممرورة ذلمم  فممأن , بأهممداف يممرتبط التقممويم أن طالممما : التنــويم شـمولية -9

 غيرها دون معينة أهداف على االقتصار وعدم األهداف لجميع يتسع

 علــــى عونـــاً  تكـــون معينـــة بســـمات العلمـــي التنـــويم يتســـم -: علميـــة عمليـــة التنـــويم -0

 بالصـــدق،) الســـمات هـــذه ومـــن المناســـبة النـــرارات واتخـــاذ الســـليمة االحكـــام إصــدار

 (الموضوعية الوبات،

 التعليميمممة للعمليمممة ومصممماحبة مسمممتمرة التقمممويم عمليمممة أن :مســـتمرة عمليـــة التنـــويم -4

 . الدراسية والمرحلة الدراسي العام امتداد لىع وتجري



 والممممدرس الطالمممب ممممن كمممل التقمممويم عمليمممة فمممي يشمممتر  :تعاونيـــة عمليـــة التنـــويم -1

 تكممون أن يوجممب التقممويم فممي التعمماون مبممدأ تطبيممق وأن األمممر وأوليمماء والمدرسممة

 . جميعاً  باألمر المعنيين الى بالنسبة واضحة أهدافه

 , والوقايممة والعممالج التشممخي  إلممى يهممدف التقممويم أن ابممم :متكاملــة عمليــة التنــويم -9

 . التربوية العملية الجوانب مكملة التقويم عملية تعد ليل 

 .إقتصادية عملية التنويم -0

 (059-059:5223العجيلي,)                                                          

 :األداء التدريسي-ثانياً 

ــــداخل ، ونشــــاطع، درسمــــ ســــلوك فــــي معينــــة مظــــاهر إلــــى األداء يشــــير            ويت

 والمهــارة والاعــل العمــل موــل مصــطلحات مــع الــتعلمو  التعلــيم عمليــة فــي األداء مصــطلح

 التنـويم إلـى األداء هـذا إخضـا  ويمكـن ، ،و يرها والممارسة والتطبيق والتنايذ واالنجاز

 (190:1662،يوسنامطا(.)األداء اختبارات)األداء بتنويم يعرف ما خةل من

 علــــى الحصــــول منهــــا الغــــرم عمليــــة هــــو األداء تنــــويم ان المنصــــور ويــــرى           

 لمعلما كااية أداء وتنويم وفهم تحليل على تساعد ان ش نها من محددة بيانات أو حنائق

 للنهـــوم والعمليـــة المهنيـــة كااءتـــع مـــدى وتنـــدير محـــددة زمنيـــة مـــدة فـــي وســـلوكع لعملـــع

 مـن الكويـر ويعتنـد (،320:1626،المنصـور)بـع المناطـة والواجبات تالمسؤوليا ب عباء

 هوالنهــوم أساســا الصــاي والتعلــيم التربيــة، فــي والتطــوير التحســين ماتــا  ان التربــويين



 ذلــك تنــويم وأســاليب قائــوطر  أدائــع تنــويم وفلســاة المعلــم تعلــيم وفاعليــة بجــودة واالرتنــاء

 (33:2006،الدوسري).األداء

 الت كــد "إلــى ويهــدف واالســتمرارية بالشــمول يتســم ف نــع الجــودة فــي التنــويم أمــا          

 بالكاـــاءة ت ديتهـــا تـــتم الجـــودة فـــي المؤشـــرة واإلداريـــة التعليميـــة األعمـــال جميـــع ان مـــن

 التعليميـــة العمليـــة فـــي النظـــر إعـــادة كمـــا. الشـــاملة الجـــودة تننيـــات باســـتخدام المطلوبـــة

 فـــي واإلداريـــة التعليميــة العمليـــة توجيــع إلـــى أيضـــا فهــديو . التنـــويم نتــائغ فـــي واإلداريــة

 وتحسـين تطـوير إلـى ويـؤدي فيهـا الوقـو  وتجنـب األخطاء تصحيح يضمن بما المدرسة

 (119:2008محسن،.)واإلداري المعرفي األداء في مستمر

 ويســتدل التــدريس، فــي األداء مســتويات تحديــد يمكــن الجــودة فــي التنــويم ومــن        

 إعـــدادهم بـــرامغ خـــةل مـــن ."التـــدريس فـــي األحيـــاء مدرســـي أداء ياتمســـتو  علـــى منـــع

 الـــــذاتي التنيـــــيم بطاقـــــات باســـــتعمال التـــــدريس فـــــي ألدائهـــــم الاعلـــــي والتنـــــويم وتـــــدريبهم،

 اذ طةبهـــم مســـتويات أيضـــا المجــال هـــذا فـــي  المســتخدمة األســـاليب ومـــن ،والمةحظــة

 كـان وان ،لمدرسينا توياتمس على أدائهم وأشكال الطلبة تحصيل مستويات من يستدل

 نــواحي مــن بهــا يوجــد قــد ومــا المدرســين أداء مســتويات وحــده البعــد هــذا علــى يعتمــد ال

ـــــــدا قصـــــــور ـــــــرامغ لتخطـــــــيط تمهي ـــــــة الب  ".المدرســـــــين أداء لتحســـــــين المناســـــــبة العةجي

 (209:2449,محمد)



 ةاألكاديميــــ األعمــــال جميــــع أن مــــن الت كــــد إلــــى الجــــودة فــــي التنــــويم ويهــــدف          

 باســـتعمالالمطلوبة، الكاـــاءة إلـــى تـــؤدي ،المـــدرس أداء جـــودة فـــي تـــؤور التـــي واإلداريـــة

عادة الشاملة، الجودة تننيات  العمليـة وتوجيع ،واإلدارية التعليمية السياسات في النظر وا 

 التطــوير إلــى للوصــول األخطــاء لتصــحيح( المدرســة) المؤسســة فــي واإلداريــة التعليميــة

 (421: 6002األحمد،.)واإلداري األكاديمي األداء في المستمر والتحسين

 :أداء المدرس تقويم أهداف

 تنوعت أهداف تقويم المدرا فهي : 

 مهنيوة لمساعدة المحتاجين وخصوصاالمدرسين  مستويات علل التعرف -1

 لُه. الراجعة التة ية وتوفير وتقدمهالمدرا  نمو علل ايستديل

مممن  الوو مالء ومعاونووة الوو اتي النمووو خووالل موون التوودريا عمليووة تحسووين -2

 أفضووول تعلووويم لتحقيوووق واإلداريوووين المدرسوووين جهوووود بوووين التكامووول خمممالل

 .للمتعلمين

 .النقل أو بالترقية تتعلق قرارات اتخا  -3

 .الطالل علل بالنفأ يعود بماوالمدرسين  المدرسة بين الربط -4

 لموواهلينا ضيوور الضووعافالمدرسووين  موون الطووالل حمايووة علوول المسوواعدة -5

 التدريا. لممارسة

 .والمدير والمشرف المعلم من كل بين التبادلي التعلم تع ي  -9

                          (.المهنوة احتوراف ثقافوة) المهنية الثقافة مفهوم تع ي  -1

 .وتع ي ها المتمي ة التعليمية الخدمات علل التعرف -3

 .مهنيةال التنمية لممارسات ي مة توجيهات توفير -0

                . والقانونيوووووة المهنيوووووة للفحووووووص مناسوووووبة ودي ووووول شوووووواهد تووووووفير -14

(Lary andothers, 1999:40)      (31:2442,جابر ) 



 -:األداء تقوي  خطوا 

 لذلك وهي: (وعومان ربحي،) أشار قد

 .تنويمع المراد للجانب األدائية المعايير تحديد .5

 المتصـــلة المناســبة والبيانـــات المعلومــات لجمــع دهاإعـــدا أو الةزمــة األدوات تجهيــز .9

 .جهة كل وبيان المستهدف بالجانب

 أكااء مدربين أشخا  بواسطة المناسبة األدوات باستخدام المعلومات جمع .0

 عـن وواضـحة موضـوعية صورة على الحصول تضمن بطرق األولية البيانات تحليل .4

 .تنويمع يجري الذي الجانب أو الواقع أو الموقف

 وفــي للبيانــات الموضــوعي التحليــل خــةل مــن أليهــا التوصــل يــتم التــي النتــائغ اســيرت .1

 .التنويم لعملية المحددة المعايير ضوء

 الــذي الموقــف أو الواقـع مطابنــة عــدم أو مطابنـة مــدى حــول النيميـة األحكــام إصـدار .9

 .عنها انحرافع أو المعايير مع تنويمع يجري

 عمليـات مـن المزيـد أو التطـوير أو التعديل أو تغيرال ألحداث الةزمة تالنرارا اتخاذ .0

 (156- 154: 6000ربحي،وعومان،). التنويم

 

 

 

 



 :الشاملة الجممودة -:ثالثا"

 تسـتخدمها التـي التنافسـية االسـتراتيجيات إحـدى الحـالي عصـرنا في الجودة عدتُ         

 التنــافس خضـم  فــي وبنائهـا اســتمراريتها علـى تحـافظ لكــي المتنـدم العــالم فـي المنظمـات

 لهـــا ولكـــن ، الحـــالي العصـــر ابتكـــارات مـــن ابتكـــاراً  تكـــن لـــم والجـــودة ، المنظمـــات بـــين

 نصـيب   اإلسـةمي للـدين, الةحنـة المراحـل مـن العديـد خـةل وتطورها الت ريخية جذورها

تنـان الجـودة ت كيـد فـي وافر   حنـاق العمـل وا   فـي الت كيـد هـذا نجـد إذ ، للعـاملين الحنـوق وا 

ي اللَّمه   صُمنعع   :  تعـالى وقولـع. الشـرياة النبويـة واألحاديث الكريم النر ن  يات  أ تعق من   الَّمِ 

1*ش مميعء   كُمملَّ 
ي : الكريمــة واآليــة, لرســول وحــديث ا, *2خ ل ق ممهُ  ش مميعء   كُمملَّ  أ حعس ممن   الَّممِ 

ضــحة علــى دالالت وا(. كلهــارَحِمم َ  إ إِمممرمل عمممًَ عمممه     ق مم ُ   )محمــد صــلى اهلل عليــع وســلم

   (33: 2002)الدراركة و الشبلي ،.ت كيد اإلسةم لألخذ بالجودة 

 -:هي عدة بتوصياات( Quality) الجودة وعرفت

 Total quality   الشاملة الجودة .5

 Total quality management(TQM) الشاملة الجودة إدارة .9

 Quality Accreditation الجودة اعتماد .0

 Quality Assurance الجودة توكيد .4
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 Quality Control ضبطها أو الجودة مراقبة .1

 Quality standard الجودة معايير .9

 Quality measure الجودة مناييس .0

 tha house quality الجودة بيت .3

 (91:9773الفتالوي,)                                                        

 -:المحـددة للمعـايير الخدمـة أو للسـلعة التـام التطـابق لضـمان قيـاس هي فالجودة     

 وقــت أو إداريــة أو أوليــة مــواد مــن اإلنتاجيــة بالعمليــة يتعلــق مــا بكــل المعــايير تموــل إذ

 أو ســـلعة) المنـــتغ علـــى تـــ وير لهـــا أو للنيـــاس قابلـــة أخـــرى نـــواحي أيـــة أو معدليـــع أو

 Mukhopadahya,2006:172))(.خدمة

 نتيجـة ظهـور نظريــاتكـان  بـالجودة االهتمــام فـإن ، الحـديث العصـر فـي أمـا          

 الــدفا  وزارة أبــدت,كمووا (4310-4330) مــن للمـدة أمريكــا فــي الجـودة لضــبط وأساسـيات

 للمـدة الوانيـة العالميـة الحـرب من خارجة كانت الجودة مبادئ بتطبيق اهتماماً  األمريكية

 يكــاناألمر  الجــودة علمــاء أهــم فقممد اسممتدع  اليابانيــة الحكومــة,أمووا (4350-4310) مــن

(Deming,Juran) للمدة اليابان في الجودة لتطوير المطلوبة التسهيةت لهما وقّدمت 

 أســواق جميــع فــي كبيــراً  رواجــاً  اليابانيــة المنتجــاتمممما أدى شممهود (4320-4350) مــن

 عالميهمــــــــــــا مــــــــــــن ويطلبــــــــــــون حســــــــــــاباتهم يراجعــــــــــــون األمريكــــــــــــان وجعــــــــــــل ,العــــــــــــالم

(Deming,Juran) تصـرفهما تحـت تسـهيةت مـن بانـعيطل مـا جميـع وضـع مع العودة 

-4380),وخوووووالل (4380-4320) مـــــن للمـــــدة أمريكـــــا فـــــي الجـــــودة تحســـــين أجـــــل مـــــن



 فــي والخدميــة الصــناعية النطاعــات جميــع فــي مهمــاً  منحــى ت خــذ أخمميت الجممودة(4330

 ISO 9000*0 للجــــودة العـــالمي التاتــــيؤ شـــهادة ظهــــرت (4330في عـــام )و أمريكـــا،

 .(3:9779الراشد,. ) الشاملة ةالجود إلى الجودة مسمى وتحول

 :التعلي  في الجودة مزايا

 تحسوين طريوق فوي قودًما سوارت المتقدمة الدول في التعليمية الماسسات أن           

 , Guran  جوووران كمعووايير , والنمووا ج الوونيم موون العديوود باسووتخدام التعلوويم جووودة

 , اآليو و الدوليوة القياسوية المواصوفات كو لك , Deming نلديمو ,Crosby كروسبي

ISO نحوووووو للسوووووعي التعليميوووووة ماسسووووواتنا فوووووي توييفهوووووا الضوووووروري مووووون بوووووات 

 (19:2443,الفتالوي)الجودة

 القياسووية والمواصووفات والنمووا ج المعووايير لتطبيووق بحاجووة نحوون الواقووأ وفووي         

 الدراسوية الفصوول فوي المبادئ تلك بتطبيق و لك المدارا في الجودة لتحقيق الدولية

 الطوالل لودى وايبتكوار البح  تدعم المبادئ تلك  ن حي  , المستويات أعلل يقلتحق

 .المعلمين لدى الهمم وتحفي  الحماا و ثارة والتنييم التعاوني العمل  لل وتدعو ,

 : التالية النقاط في التعليم في الجودة تطبيق م ايا(  2414, قنديل) لخص كما

 الخوودمات وتقوودم موورة أول موون الصووحيح لبالشووك العموول أداء  لوول الجووودة تووادي -1

 . ·الجماهير حاجات تشبأ بصورة

 وتوجيوه , أعلول تنافسوية قودرات لبناء اإلدارية التقنيات توييف  لل الجودة تادي -2

 المتجووددة التقنيووات اسووتيعال  لوول تووادي كمووا· , المطلوبووة النتووا ل تحقيووق نحووو األداء

 . يةاإلدار العمليات وتحدي  تطوير في وتوييفها

                                                           
0/ISO : International Standardization Organization 



 البشووورية المتاحوووة المووووارد اسوووتخدام حسووون اإلداريوووة العمليوووة جوووودة  ادت كلموووا -3

 . والتصميم والتنفي  كالتحليل التعليمية· النيم تطوير عمليات وتطبيق والمادية

 بتلووك والوفوواء العمووالء واحتياجووات تمووألمجا متطلبووات دراسووة  لوول الجووودة تووادي -4

  لول توادي نهماأ كموا , الفريوق بعمول تتعلوق التوي · القيم من العديد وتنمية ايحتياجات

 الفعال وايتصال, الجيد الترابط وتحقيق العاملين لدى ووضوحها , المعلومات توفير

 . المختلفة والوحدات األقسام بين

 فوي للعواملين الجوادة والمشواركة واإلبداع , ايبتكار أعمال بانطالق تسمح الجودة -5

 . والتفوق· لتمي ا من أعلل مستويات تحقيق

 كموا العالميوة التطوورات لمسايرة الدورية المراجعة تتطلل مستمرة عملية الجودة -9

 . شاملة عملية نهاأ

 (41:9757قنديل,)                                                               

 : اليةالت النقاط في الجودة مرتفأ التعليم م ايا يلخص( 2443,الخطيل) بينما

 البح  مهارات علل يتدرل فالطالل , بنفسه المعرفة اكتشاف علل الطالل قدرة -1

 مشوارك والمعلوم بنفسوه المعرفوة ليكتشوف والتقوويم والتركيول · التحليول علل والقدرة

 . ل لك ومساند

 .  الفهم علل بنيت نهاأل بالمعرفة ايحتفاي علل القدرة -2

 .مستقل فكر فلديه لآلخرين لديه ما صيلتو علل بالقدرة المتعلم يتمي  -3

 (31:2443,الخطيل)                                                                   

 : التعليم في الجودة تطبيق ومراحل متطلبات

 :يلي فيما التعليم في الشاملة الجودة تطبيق متطلبات( 2441,اليحيوي) حددت لقد   



 بأهمية تطبيق الجودة. العليا اإلدارة اقتناع -1

 ,بالتعاون بين الجميأ بتبني فلسفة الجودة.المدرسة في الجودة ثقافة نشر -2

 . المدرسة في الجودة لتحسين عمل فرق تشكيل -3

 . معلومات قاعدة توفير -4

 . التدريل -5

 . اإلمكانات توفير -9

 . الجودة قيادة -1

 . ينالعامل كفاءة درجة -3

 . · الجودة تطبيق من الخوف عن دايبتعا -0

    . مسوتمرة عمليوة نهماأ الجودة وتحسين تطوير عملية  لل العليا اإلدارة تنير أن -14

 (31:2444(,)عليمات,31,2441,اليحيوي)

 : التعليم في الشاملة الجودة تطبيق مجاالت

 أو , بشورية كانوت سوواء التعليمية العملية في العوامل كافة أنمن المسلم به           

 أهوودافها وتحقيووق , التعلوويم عمليووة سووير علوول الكبيوور األثوور لهووا , تنييميووة أو , ماديووة

 الموودخالت كافووة فووي الجووودة تحقيووق موون يبوود متميوو  لتعلوويم وللوصووول , اتهوووتطلعا

 الممكنوة والطاقوات الجهوود تعب وة يتطلول وه ا ب لك, المتعلقة والمخرجات والعمليات

 (57:9770الورثان,). التعليم جودة تحقيق علل تساعد التي

 أهووم لوول  (9770(و)الغامممدي,9770(و)بلجممون,9774حسممن,) موون ًً كووالأشووار  قوود

 كما حصرها ويمكن , التعليم في الشاملة الجودة عليها تطبق أن يمكن التي ايتلمجا

 :يلي



 : المعلم -1

 الشواملة ةالجوود وتطبيوق , عناصورها وأبور  التعليمية العملية في األساا هو ويعتبر

 أدا وه وتحسوين تطووير علول وتعمول , الوييفيوة حقوقوه كافة له تضمن المعلم حق في

 وتشوجيعه , الجوانول مختلوف فوي قدراتوه بتطوير ايهتمام مأ , وفاعل مستمر بشكل

 فوي ومسواهمته , تموألمجا خدموة فوي ومشاركته , الجاد العلمي بالبح  ايهتمام علل

 بودورات و لحاقوه , حديثوة وتقنيوة وسا ل من التعلم لمصادر وتوييفه المشكالت, حل

 علوول حثووه مووأ , التوودريا مجووال فووي منهووا لالسووتفادة التوودريا طوورق فووي تدريبيووة

 مجووايت موون  لووك ونحووو , التعليميووة العمليووة تخووص التووي واللوووا ح لانيمووة مراعاتووه

 . بالمعلم المتعلقة الجودة تطبيق

 : المتعلم -2

 , التلميو  لمشواركة كبيور محفو  يعتبور عام بشكل التعليم يف الشاملة الجودة تطبيق  ن

 المهووارات وتنميووة وايبتكووار اإلبووداع موون الم يوود لتقووديم وتدفعووه , التعلوويم فووي وتميوو  

 يلو م بحيو  المدرسوة دور يت كود وهنا , وخارجها التعليمية الماسسة داخل والقدرات

 تتعودى بول , فحسول المنهجوي التعلويم عنود دورهوا يقف ي , للتالمي  صديقة تكون أن

 , المختلفوة اإليجابيوة ايتجاهوات مبهو كسوا , المهوارات التالميو  تعلويم  لول الودور ه ا

 بالخودمات العنايوة موأ , فاعلوة وقيوادة آمنوة مدرسوية بي وة خوالل من التمي  لهم وتكفل

 وتقديم , المختلفة الطالبية

 لنيووام المسووتمرة والمتابعووة , متهو بووداعا متهمهووارا تنمووي التووي صووفية الةيوور األنشووطة

 وتحقووق , الووتعلم تحفوو  التووي التطبيقووات موون  لووك وضيوور , الدراسووي تحصوويلهم تقيوويم

 .أهدافه

 : اإلدارية الهيئة -3

 تعود جميعوا وه   , التنفي ية والقيادات , المدرسية واإلدارة , التربوية اإلدارة وتشمل

 يبود اتهوتطبيقا الجوودة تحقوق حتولو , التعلويم تطووير حركوة  ليه تستند ر يسيا مدخال



 رايوة  ات تكوون وأن , واإلبوداع للتمي  الال مة التةييرات بإحدا  اإلدارة قناعة من

 للتواصول بي وة تحقيوق علول وقوادرة , للتعلويم المسوتقبلية الراى مأ تتناضم  ستراتيجية

 ياتوالمسوواول بالمهووام القيووام مووأ , وخارجهووا التعليميووة الماسسووات داخوول اإلنسوواني

 الداخليوة العمل وأساليل وقواعد لنيم المستمرة المراجعة علل والعمل , ابه المنوطة

 تَقودم اإلداريوة الهي وة قبول مون  لوك ولتحقيق , وتحسينها تطويرها دفبه المدرسة في

 فوي الجوودة تطبيوق مهوارات خاللهوا مون يكتسوبون ت هيليوة دورات الشاملة الجودة لهم

 . والمدرسي اإلداري العمل

 : التعلم ونواتج المدرسي المنهج -4

 المسووتمرة بالمراجعووة ايهتمووام , بووالمنهل يتعلووق فيمووا الشوواملة الجووودة تطبيقووات وموون

 بمووا المتسووارعة العالميووة المتةيوورات لمواكبووة , سوونوات خمووا كوول الموونهل لتطوووير

 وتةليوول التطبيقيووة بووالمقررات ايهتمووام مووأ , وثقافتووه تمووألمجا طبيعووة مووأ يتوافووق

 علوول والتركيوو  , المقووررات توودريا عنوود النيووري الجانوول علوول التطبيقووي جانوولال

 , المعوارف لهوم ويقودم , التالميو  نموو جوانول مختلوف يراعوي ال ي المدرسي المنهل

 تفكيورهم وينموي متهخبورا يطور بما , المناسبة والقيم وايتجاهات المهارات ويكسبهم

 .  كرا  دون من مالتعل علل لإلقبال يدفعهم وه ا , اإلبداعي

 

 : المساندة الخدمات -5

 اتهوتطبيقا التعلويم فوي الشواملة الجوودة تحقوق خاللهوا مون التوي يتلمجاا أهم من وه  

 المدرسوية المباني توفير يتطلل اللمجا وه ا , التعليمية الماسسات في  يجابي بشكل

 , ل لك بةالمناس والورش والمعامل الصفوف وتوفير , التعليم لعملية المال مة

 المختلفوة التعليميوة والتقنيوات التعلويم وسوا ل مون والمعدات األجه ة ب حد  وت ويدها

 التوودريا أجووواء توووفير ضوورورة مووأ , مسووتمر بشووكل بصوويانتها والعنايووة والحديثووة,

 والعنايوووة , مهوووام مووون سوووبق بموووا للقيوووام المدربوووة البشووورية القووووى وتووووفير , المناسوووبة



 . التعلويم عمليوة فوي والتحسوين التطوير لتحقيق , وجه ملأك علل وتدريبها بتطويرها

 , باختصوار التعلويم فوي الشواملة الجوودة تطبيوق مجوايت أن يتبين سبق ما خالل ومن

 مخرجووات , التعليمووي الموقووف عمليووات , التعليمووي الموقووف موودخالت:  جووودة تشوومل

 , ايتلمجووا هوو   موون مجووال كوول فووي المتطلبووات بكافووة القيووام وعنوود التعليمووي الموقووف

 علول الحصول هو  لك من الناتل فإن , فاعلة أداء وبجودة , المحددة األهداف حسل

 أهوووداف يحقوووق وبالتوووالي , المسوووتفيدين متطلبوووات ويلبوووي الجوووودة يحقوووق متميووو  تعلووويم

 و (37-93:9774حسممممممن,. )و تقووووووان جووووووودة بكوووووول المقووووووررة التعلوووووويم وسياسووووووة

 (313-345:2441,الةامدي) و ,(504-555:2441)بلجون,

 والبحث الحالي تم االعتماد على مقياس األداء التدريسي لمدرسي األحياء

 : التعليم و التربية في الجودة أهمية

 الجووودة تطبيووق حالووة فووي تتحقووق أن يمكوون التووي والمميوو ات الفوا وود موون العديوودهنوواك 

 : اآلتي في وتتمثل , والتعليم التربية في الشاملة

 .التعليمية الماسسة في ارياإلد النيام وتطوير ضبط -1

 .ايتلمجا جميأ في الطالل بمستوى ايرتقاء -2

 .لها الحلول ووضأ , منها والتقليل , أمورهم وأولياء الطالل شكاوى ضبط -3

 .التعليمية بالماسسة للعاملين األداء مستوى ورفأ , التعليمية الكفاءة  يادة -4

 وفق رضاهم  لل والوصول , تمألمجوا األمور وأولياء الطالل بمتطلبات الوفاء -5

 .التعليمية للماسسة العام النيام

 .العلمية بالطرق المشكالت تحليل من التعليمية الماسسة تمكين -9

 الماسسوة نحوو اإليجابيوة األموور أوليواء اتجاهوات وتنميوة , الطوالل مسوتوى رفأ -1

 .الجودة بنيام ايلت ام  برا  خالل من التعليمية



 والعمول , الماسسوة في واإلداريين بالتدريا القا مين جميأ بين والتكامل طالتراب -3

 .الفريق وبروح الفريق طريق عن

 .المحلي وايعتراف التقدير التعليمية الماسسة يمنح الجودة نيام تطبيق -0

 فوووي القصوووور وتشوووخيص , التعليموووي النيوووام تقوووويم خوووالل مووون التعلووويم تطووووير -14

 وضوبط حقيقوي تطووير  لول التقوويم يتحوول حتول   لمخرجاتوا والعمليات المدخالت

 التعليمية الخدمة لجودة فعلي

 االقتصاد في النانات لتحنيق األهداف. -11

 (.196:   2010)نبيل،                                                      

 المعايير -:رابعاً 

 هاوتطور  تهانشأ

النرن العشرين عندما ظهـرت  منفي الخمسينات   األولىالمحاوالت  كانت           

كاديميــة ألوذلــك مــن قبــل ا (Standardized Testing )فكــرة االختبــارات المعياريــة 

الهجرة فـي بعـم الـدول. وبـدأت  إلىربما  أومهنة ما،  إلىالمهنية الختيار المتندمين 

هـــا فـــي الوانويـــة الجامعـــة، وـــم انتنـــل تطبين إلـــىتزدهـــر هـــذه الاكـــرة الختيـــار المتنـــدمين 

العامة في بريطانيا، وفي ذلـك الوقـت ارتبطـت فكـرة المعـايير بالنـدرات والـذكاء وبعـم 

 ( APA)لعلـــم الـــناس  األمريكيـــةقامـــت المؤسســـة  (1631). وفـــي عـــام األداءمعـــايير 

مجموعــــة مــــن التوصــــيات والمعـــــايير حــــول بنــــاء االختبــــارات وفــــي عـــــام  أولبوضــــع 

لعلــــــم الــــــناس والمركــــــز النــــــومي  األمريكيــــــةة اشــــــتركت كــــــل مــــــن المؤسســــــ ( 1633)



(United Kingdom )ولنــد  ،للنيــاس بصــيا ة معــايير االختبــارات الناســية والتربويــة

معــان  إعــادةالــى  -وخاصــة المتندمــة اآلن –ارتبطــت فكــرة المعــايير بحاجــة الــدول   وا 

البــــذور  أمريكــــاالنظــــر فــــي كــــون المدرســــة مؤسســــة تربويــــة منتجــــة،أم ال. وــــم وضــــعت 

.)الســــــــــــــعيد "1618حــــــــــــــول المعــــــــــــــايير التربويــــــــــــــة فــــــــــــــي عــــــــــــــام األولــــــــــــــىاكريــــــــــــــة ال

 (30:  2010،وناصر،

ير مـــن خـــةل يالمنظمـــة الدوليـــة للمعـــا نشـــاءإبـــدأ التاكيـــر فـــي  (1629)عـــام          

الحــد  إلـىوذلـك نتيجـة لظهـور الحاجـة  لجنـة فنيـة للتعامـل مـع المبـادئ العامـة للجـودة،

لـــيس فنـــط لطرائـــق ضـــبط جـــودة (minimum standards) مـــن المعـــايير األدنـــى

وكـذلك التنبـؤات التـي تطـرأ عليـع،ألن  على شكلع الدائم، أيضاولكن للمحافظة  المنتغ،

 .المســـتايد ال يريـــد ســـوى االطمئنـــان علـــى انـــع ســـوف يحصـــل علـــى الجـــودة المطلوبـــة

 (11: 2009)االحمد، 

الصناعية الكبـرى ، والدول األوربيةاتانت دول المجموعة ( 1682)وفي عام          

 (International عليهــــا أطلــــقنظــــم الجــــودة  ألداءعلــــى وضــــع معــــايير عــــدة 

standard of organization-ISO) هــذه المعــايير الدوليــة للجــودة ال وأصــبحت 

بــالر م  تطبــق علــى المنتجــات الصــناعية فحســب، بــل علــى الخــدمات ومنهــا: التعلــيم،

وكانــت  ،عــن عــالم الصــناعة واالقتصــاد مــن تطبينهــا فــي الــنظم التربويــة جــاء متــ خرا

التربوي لتحنيق الجـودة فـي مخرجـات هـذا النظـام  االرتناء بالنظام  الغاية من ذلك هي



الحصـــول علـــى هـــذه  وأصـــبح ( 12:  2009)االحمـــد، . وهـــم المتعلمـــون والخريجـــون

 يف كور،فـإن المؤسسـة التـ المعايير ميزة تنافسية، بمعنى انع فـي حـال وجـود مؤسسـتين

ـــــرأي وفر هـــــذه المعـــــايير تتميـــــز ب ولويـــــة خاصـــــة فـــــي ســـــو تـــــ ق العمـــــل،وتلنى قبـــــول ال

 ( 38:  2009،  األحمد)العام.

وكـذلك مـن منطنـة  أخـرى إلـىوقد تختلف المعايير من منظمـة )هيئـة( اعتماديـة       

 (392:  2008)سالم، .وذلك حسب ظروف وطبيعة كل منطنة،أخرىمنطنة  إلى

التعليميـة المتميـزة عـددا مـن  األنظمةن الدول المتندمة ذات وقد قدمت العديد م       

صـة المعـايير التـي اعتمــدت عليهـا فـي تجويــد  وتطبيــق  الجـودةالتعليم،ونشـر ونافــة  وا 

المســـتويات المعياريـــة النياســـية فـــي جميـــع عناصـــر المنظومـــات التعليميـــة ســـعيًا نحـــو 

 هي  المعايير اعتبار إنبتحنيق الجودة الشاملة في نظم التعليم العربية، وذلك 

 التــــــــــــــــــــــي تحــــــــــــــــــــــدد مســــــــــــــــــــــتويات الجــــــــــــــــــــــودة فــــــــــــــــــــــي نظــــــــــــــــــــــم التعلــــــــــــــــــــــيم بكــــــــــــــــــــــل

 (33: 2006)لمياء،وسعيد،.عناصرها

 -:اآلتية المعايير لما يمكن أن تؤور فيع من العناصر  وأهميةوتتضح ضرورة 

واالهـداف المنال العام للنسق التربوية مـن خـةل تحديـد الرؤيـة والرسـالة  أدراك -1

 .للنظام



ـــــــات، لصـــــــعوبات التـــــــي تواجـــــــع النظـــــــام التربـــــــوي )مـــــــدخةت ،تحديـــــــد ا -2  عملي

 .مخرجات(

 أدواتتصـــميم  إلـــى باإلضـــافة ،األداءتعطـــي فرصـــة لتحديـــد مســـتويات تنـــدير  -3

 .التنويم

 .تحدث التيتعطي فرصة لتجميع البيانات حول العمليات  -1

 .وسيلة من وسائل المنارنة والتنويم -3

 .طاريةمهمة في االختبارات التي تكون على شكل ب -9

 .يمكن االستاادة منها في التنبؤ وتشخي  نواحي النوة والضعف و يرها -2

 .تعطي فرصة لتجميع البيانات حول المنتغ النهائي -8

 ( 28:  2008)الطائي،                                                

ن هنــاك تجربــة المعايير،واتانــت معظــم التجــارب علــى ا بــاختةفواختلاــت المجــاالت 

 -:أساسيةمجاالت  أربعة

 .المتميزة اإلدارة -1

 .المنهغ  -2

 .المعلم -2

 .مخرجات التعلم  -3

 ( 33: 2010)السعيد،وناصر،                                            



 international) يممزوآ(ISOالدوليممة للمواصممفا  والمقممايي )المنظمممة 

standardization organization) : 

 (ISOS)( اعتمـــــادا علـــــى الكلمـــــة اليونانيـــــة ISOاء اختصـــــارها )جـــــ         

الدوليـــــة للمواصـــــاات  تـــــم ت ســـــيس المنظمـــــة متســـــاوي. (Equal)والتـــــي تعنـــــي 

وكان منرهـا ،بعد الحـرب العالميـة الوانيـة (1619 )( عامISO) ايزو والمناييس

 تنـــــيس( هيئـــــة 60مـــــن ) أكوـــــرفـــــي سويســـــرا )جنيـــــف( وتضـــــم فـــــي عضـــــويتها 

 (96: 2008حمد ،)سوسن،وم،وطنية

لنظــــام عــــالمي ينــــدم  ليــــة دقينــــة لتخــــدم الميــــدان  أنمــــوذج االيــــزويعتبــــر       

ـــــوي  ـــــع سلســـــ واإلدارةالترب ـــــة بشـــــكل خـــــا  كمـــــا أن ة مـــــن المواصـــــاات لالتربوي

الصـــناعية والبيئـــة  اإلدارةالتـــي تعمـــل علـــى تطـــوير  والمعـــايير المهنيـــة العالميـــة

وقـد إتانـت مجموعـة ،(Kathryn & and othars,2004 :840) .التربويـة

علـى وضـع معـايير عـدة  1682والـدول الصـناعية الكبـرى عـام األوربيـة الدول 

 (39:2001()عليمات،ISO9000ألداء نظم الجودة أطلق عليها األيزو)

 والتـــي ســـوف تصـــبح مســـتنبًة متطلبـــًا ألي مؤسســـة تعليميـــة مـــن جامعـــة أو معهـــد أو

واإلقليمــي والعــالمي،ألن هــذه المعــايير  وانويــة ،تبحــث عــن التميــز فــي المجــال المحلــي

تعــد مجموعــة متكاملــة مــن المواصــاات والشــروط والمبــادئ التــي تحنــق الجــودة الكاملــة 

يبـــــين محتويـــــات ( 1،إن المخطـــــط)(110:1663داخـــــل المؤسســـــات التعليميـــــة)نظمي،



ـــــي 9000-9001-9002-9003سلســـــلة المواصـــــاات النياســـــية الدوليـــــة األيـــــزو) (،والت

األساســية فــي مجــال التجــارة والصــناعة والخــدمات ومــا ينابلهــا فــي  تتضــمن العناصــر

 مجال التعليم الوانوي.

عناصممممممر األيممممممزو فممممممي 

مجال التجارة والصمناعة 

 والخدما 

 معادلة العناصر في التعلي 

تحديممد متطلبمما  الجممودة بالعممداد لخطممة العمممل فممي التخطمميط للمممنهج مممن  - التصمي  -4

سممتراتيجيا  التعلممي  مقممررا  دراسممية وأنشممطة صممفية  والصممفية ومممواد التعلممي  وا 

 والتعل .

 تحديد مسؤوليا  الدارة والعاملين. -

 توفير المواد المادية والعلمية والفنية والتربوية لألخِ ببرامج الجودة. -

تهيئة جميع العاملين والمستفيدين في المؤسسا  التعليمية وخارجها لتقبمل  -

 ة بنظا  جودة التعلي .المفاهي  والممارسا  المرتبط

 وضع نظا  لألعتراف بالتميز والبداع. -

 

وجمموا التركيممز علممو التطمموير بحيممث يكممون شمماماًل لجميممع خممدما  العمليممة  - التطوير -3

 التعليمية بهدف إحداث التوقعا  التي يحتاج إليها نظا  الجودة من:

سمممترا - تيجيا  التعلمممي  تطممموير المنممماهج التعليميمممة ,تممموفير الممممواد التعليميمممة وا 

 والتعل  ,بناًء للسعي علو اللتزا  والدع  لنظا  جودة التعلي .

تنميممة الكفمماءا  المعرفيممة والمهممارا  الفنيممة الالزمممة لممدف العمماملين لتنفيممِ  -

 األنشطة المنسجمة مع خطة جودة التعلي .



تبممادل الخبممرا  والتجممارا مممع األجهممزة والمؤسسمما  المجتمعيممة فممي القطمماع  -

 والتشاركي. العا 

 إعداد الدراسا  الميدانية واألبحاث الجرائية حول تحقيق جودة التعلي . -

 تحديد أهداف البرنامج - التركيا -2

تبممماع  - وضمممع المنممماهج التعليميمممة ممممن المقمممررا  وتهيئمممة الممممواد التعليميمممة وا 

عداد إختبارا  الشخصية والتحصيل واألداء.  الوسائل التعليمية وا 

 البدء بتنفيِ برامج وأنشطة الجودة من : - النتاج -1

 إجراءا  النجاز واألداء في التدري  والتدريا. -

 تبني أنماط قيادية في العمل بروح الفريق. -

 إستخدا  التكنولوجية. -

 تقدي  خدما  الرشاد والتوجيه التربوي. -

منماهج والممواد التعليميمة رصد ومراجعة خدما  العمليمة التعليميمة لتطموير ال - الفحص والرصد -3

ستراتيجيا  التعلي  والتعل .  وا 

إجراءا  متابعة مدف تحسن أداء العماملين ممن الطمالا والمعلممين والقيمادة  - المتابعة -6

والداريمممة فمممي المؤسسمممة لتشمممخيص الجوانممما اليجابيمممة والسممملبية ممممن حالمممة 

 الضعف والخفاق والهدر.

 ليمية ومنها :عد وتقوي  نتائج العملية التإجراءا  رص - المراجعة النهائية -7

 الختبارا  بأنواعها الثالثة التحصيلية ,الشخصية,المهارية. -

 تقوي  أداء العاملين من إدارة ومعلمين...وسواه . -

 (4)مخطط                                   

ها في مجال التربية يوضح عناصر األيزو في مؤسسا  التجارة والصناعة وما يعادل          

 (P31.Richardوالتعلي  )



 المعايير الدولية لجودة التعلي :

 الماهر المعلم وجد   ا  ي ,  ليها يسعل التي وأهدافه جودته التعليم يحقق لن          

 مون الكثيور سوعت ولو ا , يووم بعود يوموا وتحسوينه بتطووير  والمهوتم أدا وه فوي الجيد ,

 أرجواء مختلوف في والتعليم بالتربية المهتمين وك لك , ليميةوالتع التربوية الماسسات

 التةيورات لمواكبوة , باسوتمرار أدا ه تطوير علل والعمل بالمعلم ايهتمام  لل , العالم

 , وا دهووار  ونمووو  تمووألمجا تقوودم وبالتووالي التعلوويم ابهوو يتوو ثر التووي المتالحقووة العالميوة

 جيودا منتجوا ليكوون , المعلوم أداء فوي شواملةال الجودة معايير بوضأ اليوم اهتمت ول ا

 . التعليمية الماسسات تطبقها التي الشاملة الجودة في فاعال ومشاركا

 , المعلمووين أداء فوي الشواملة للجوودة العالميوة المعوايير تعودد  ن   لول اإلشوارة وتجودر

  لك ليناس بما المعايير وضأ فيتم , مجتمأ لكل والثقافات البي ات اختالف  لل يعود

 فوي بتطبيقوه يكتفوي واحد نمو ج يوجد ي فإنه ول ا , وتطلعاته أهدافه ويحقق تمألمجا

 يمكون المعوايير مون العديود توجود ولكون , المعلم أداء في الشاملة الجودة معايير مجال

 المعوايير هو   مون معيوار لكول فوإن( " م2449 ) الورثوان أشوار وكموا. منها ايستفادة

 أكودت كموا , الجميوأ مون عليوه متفوق مطلوق معيار يوجد ي  نه حي  وعيوبه ممي اته

 , الجميوأ عليوه يتفوق مطلوق معيوار هنواك يكوون أن ينودر:  بقولهوا اليونسكو  لك علل

  ات أقطوار ثمانيوة بوين مون أنوه    , الموثً  أوروبوا فوي جيود بشوكل موضح األمر وه ا

 عنود المخطوط أن نجود , متماثل بشكل كفاءة  ات تربوية وأنيمة ةبهمتشا اقتصاديات

 األموور أنسول يقورر  نوه بول الخيالي الكمال من حالة لتحقيق يسعل ي المعايير تحديد

 الشواملة للجوودة العالميوة المعوايير بعوو  كور  لول هنوا سنتطرق ول ا,"  بالد  لوضأ

 فوووي المعلووم أداء فووي المسوووتوى الرفيعووة الجووودة مواصوووفات تعكووا والتووي للمعلمووين

 واحوود صوونف موون ليسووت نهمماأ علوول سووبق كمووا الت كيوود مووأ والتعلوويم التربيووة ماسسووات

 بكول خاصوة وأخورى الجميوأ علول تنطبوق معوايير هنواك  ن بول , الجميأ علل ينطبق

 : العالمية المعايير ه   من, مجتمأ



 (Crosby)معايير كروسبي   -:أوالً 

 ةأربعــمستشــاري الجــودة علــى المســتوى العــالمي ( أحــد Philip Crosbyحــدد)     

ـــيم تـــم ت سيســـها وفنـــا لمبـــادئ  الجـــودة  إدارةمعـــايير لضـــمان الجـــودة الشـــاملة فـــي التعل

 -( وهي :T.Q.Mالشاملة )

التكيــف مــع متطلبــات الجــودة مــن خــةل وضــع تعريــف محــدد وواضــح ومنســق  .5

 للجودة.

بمنــع حــدووها مــن  األخطــاءوصــف نظــام تحنيــق الجــودة علــى انــع الوقايــة مــن  .9

 لجيد.ا األداء خةل وضع معايير

 .األولىالصحيح في المرة  األداءمن خةل ضمان  األخطاءمنع حدوث  .0

تنــويم الجــودة مــن خــةل قيــاس دقيــق بنــاءًا علــى المعــايير الموضــوعة والكيايــة  .4

 ((Mukhopadahyay, 2006:170والكمية . 

 (Baldrigi)معايير بلدرج    -:ثانياً 

نظامـــا  (Malcolm Baldridge)طـــور (  2000ننـــًة عـــن )عبـــد الجـــواد،        

كمعيـار دولـي معتـرف بـع لضـبط الجـودة والتميـز  إقـرارهلضبط الجودة في التعلـيم، وتـم 

بالمؤسسات التعليمية بالتعليم العام،وذلك حتى تتمكن المـدارس مـن مواجهـة  األداءفي 

المنافســـة الناســـية فـــي ضـــوء المـــوارد المحـــدودة للنظـــام التعليمـــي ومطالـــب المســـتايدين 

متكــامة  إطــاراتــوفر  أساســيةنظــام بلــدرج لضــبط جــودة التعلــيم علــى قيمــة  منع.ويعتمــد



معيـــارا وانويــا لجــودة التعلــيم وتنــدمغ فـــي  ومانيــة وعشــرينللتطــوير التعليمــي وتتضــمن 

 سبعة مجموعات هي :

العليـــــا ونظـــــام النيـــــادة والتنظـــــيم، ومســـــؤولية المجتمـــــع  اإلدارةالنيـــــادة : وتموـــــل  .5

 والمواطنة.

المعلومـــــــات والبيانـــــــات والمنارنـــــــة بـــــــين  إدارةحليـــــــل: وتشـــــــمل المعلومـــــــات والت .9

 المعلومات ،وتحليل استخدام مستويات التحصيل المدرسي.

والتخطـــــــــــــــيط االســـــــــــــــتراتيجي وتشـــــــــــــــمل :التطـــــــــــــــوير  اإلجرائـــــــــــــــيالتخطـــــــــــــــيط  .0

 االستراتيجي،وتنايذ االستراتيجيات.

 وتطــــوير النــــوى البشــــرية وتشــــمل: تنــــويم وتخطــــيط النــــوى العاملــــة،ونظام إدارة .4

 تشغيل الهيئة التدريسية،والرضا المهني للهيئة التدريسية.

التربويـــــــة: وتشـــــــمل تصـــــــميم النظـــــــام التعليمي،والخـــــــدمات التعليميـــــــة ،  اإلدارة .1

ودعمهـــــــــــا، وتصـــــــــــميم البحـــــــــــوث التربويـــــــــــة،وتطوير إدارة تســـــــــــجيل والتحـــــــــــاق 

 التربوية كعمل اقتصادي. اإلدارة إلىالطلبة،والنظر 

والمنـال المدرسـي وتحسـين  وتشمل: نتـائغ الطلبـة، المدارس ونتائغ الطلبة أداء .9

المـدارس  أداءوالنظـر الـى  المدارس، أداءفي مجال  واألبحاث المنال والنتائغ،

 كعمل اقتصادي.



رضــــــا الطلبــــــة وممــــــولي النظــــــام التربــــــوي وتشــــــمل: حاجــــــات الطلبــــــة الحاليــــــة  .0

،ورضـا الطلبـة التربوية واإلدارةوالمستنبلية،والعةقة بين ممولي النظام التعليمي 

ـــاقي المـــدارس  وممـــولي النظـــام التعليمـــي الحـــالي والمتوقـــع، ـــع مـــع ب  أوومنارنت

 (28-29:2000)عبد الجواد، .األخرىالنظم التربوية 

 :Colorado" كولورادو"  والية في الجيد المعلم أداء معايير:-ثالثاً 

 . · والمعرفة عاإلطال واسأ المعلم يكون أن بمعنل , العلمي التنور:  األول المعيار

 حوول اإلطوالع واسوأ المعلوم يكوون أن وضورورة الرياضيات معرفة:  الثاني المعيار

 .الرياضيات·

 وضووأ علوول قووادرا المعلووم يكووون بوو ن , والتقيوويم المعووايير معرفووة:  الثالوو  المعيووار

 . التقييم وتقنيات التخطيط حول ايستراتيجيات

 مجوال حوول اإلطوالع واسوأ المعلوم ونيكو بحيو  , المحتووى معرفوة:  الرابأ المعيار

 .  تخصصه

 .  الصفية واإلدارة , الدروا قاعة معرفة:  الخاما المعيار

 .  للطالل الفردية الفروق معرفة:  السادا المعيار

 .  التقنية استعمال حول ماهرا المعلم يكون بحي  , التقنية معرفة:  السابأ المعيار

 .  التعليمية لممارساتا في الديمقراطية:  الثامن لمعيارا

 – Kentucky " :كنتاكي"  والية لمعلمي الجيد األداء معايير: -رابعا

 . المنهل وتخطيط تصميم:  األول اللمجا

 التعلم بي ة ي ةته:  الثاني اللمجا  



 .  المنهل  دارة:  الثال  اللمجا 

 . التعلم نتا ل وتقويم التواصل:  الرابأ اللمجا 

 . والتعلم التعليم نواتل المعلم أداء يعكا:  الخاما اللمجا 

 .  المهني بتطوير  مهتم:  السادا اللمجا 

 .  مال ه مأ مشارك نشط:  السابأ اللمجا 

 .  المنهل محتوى معرفة:  الثامن اللمجا 

 . التكنولوجيا تطبيق:  التاسأ اللمجا 

 (590:2441, بلجون)                                                                 

 التجربة المصرية في المعايير -:خامساً 

وزارة التربيـة  أقرتـعالاكري لمشرو  وضـع المعـايير الـذي  األساس إلىستنادا إ         

 للتعلويم القوميوة المعوايير مشوروع" في جمهوريـة مصـر العربيـة( 2003سنة )والتعليم 

 , التعليميووة العمليووة تمثوول ر يسووة مجووايت فووي وماشوورات معووايير وضووعت حيوو  "

 (2443 , األول المجلد , والتعليم التربية و ارة)  يلي بما المعايير ه   واهتمت

 .الفعالة المدرسة معايير -

 .المعلم معايير -

 .المتمي ة اإلدارة معايير -

 .المجتمعية المشاركة معايير -

 .التعلم ونواتل المنهل معايير -



 هو ا اهوتم حيو  , ر يسوة مجوايت خمسوة خوالل مون لمعلوما معوايير وضأ وتم        

 داخووول التعليميووة العمليوووة فووي يشووارك مووون كوول ألداء شوواملة معوووايير بتحديوود المجووال

)  النفسووي واألخصووا ي ايجتموواعي والموجووه واألخصووا ي المعلووم متضوومنا المدرسووة

 .(14:2443,والتعليم التربية و ارة

 : ISOو بني إدارة اجلودة الشاملة ونظام األيز

دارة الجودة الشـاملة ويتحـدث          يخلط البعم في كتاباتهم بين ماهومي األيزو وا 

ـــــات  ـــــان الشـــــيء ناســـــع ، مـــــع أن لكـــــل منهمـــــا األبعـــــاد والمتطلب عنهمـــــا وك نهمـــــا يعني

 التي هي اختصارًا لعنوان ISOواألهداف الخاصة بع ،وتعّرف المنظمة باأليزو 

International Standardization Organization 

ب نــع المنظمــة العالميــة للمعــايير ، وهــذه المنظمــة تنــوم بوضــع منــاييس عالميــة لنظــام 

 (31:1668مة سواء كانت إنتاجية أم خدمية )الصباغ ،إدارة الجودة في أية منظ

فهـــو يعّبـــر عـــن سلســـلة المواصـــاات التـــي تخـــت  بـــإدارة  (9000)وأمـــا األيـــزو        

عددة ، وهـو مـا يـتم تطبينـع لهـذه المواصـاات علـى العمليـات الجودة في التنظيمات المت

التشغيلية وليس على المنتغ أو الخدمة ، ويشير تطبيق هذه المواصاات كشهادة علـى 

 (ISO)واأليــزو (Lamprech,1992, P. 56)ممارســة نظــام إدارة الجــودة الشــاملة . 

جــراءات العمليــات ال مطلوبــة ، والمــواد نظــام جــودة لــع هيكــل تنظيمــي ، ومســؤوليات وا 

 الةزمة إلدارة الجودة ، ويتكون من سلسلة هي :



ISO 9000  نظـام يوضـح الخطـوط العريضـة لكيايـة اختيـار المواصـاة التـي تناسـب :

المنظمــــة ، واألســــاليب الةزمــــة للتنايــــذ ، وشــــر  العنــــود بــــين األطــــراف 

 المختلاة .

ISO 9001 الشـركات اإلنتاجيـة أو : يتضمن ما يجب أن يكون عليع نظام الجـودة فـي

الخدميــة التــي تبــدأ مــن التصــميم وتنتهــي بخدمــة مــا بعــد البيــع ، وتضــم 

 ( عنصرًا من عناصر الجودة .20)

ISO 9002 يتضمن ما يجب أن يكون عليع نظام الجـودة فـي الشـركات اإلنتاجيـة أو :

الخدميــة التــي ينتصــر عملهــا علــى اإلنتــاج والتركيــب دون التصــميم أو 

( عنصــــرًا مــــن عناصــــر الجــــودة 18عــــد البيــــع ، وتضــــم )خــــدمات مــــا ب

 العشرين .

ISO 9003 يخــ  الشــركات التــي ال تحتــاج إلــى نظــام جــودة متكاملــة ، وينتصــر :

( 12عملهــا علــى الاحــ  والتاتــيؤ واالختبــار النهــائي وينتصــر علــى )

 عنصرًا من العناصر العشرين .

ISO 9004 لــإلدارة وتحديــد الجوانــب : دليــل إرشــادي للمســاعدة فــي وضـع نظــام فعــال

الانيـــة واإلداريـــة المـــؤورة فـــي جـــودة المنـــتغ أو الخدمـــة لتحـــدد المنظمـــة 

بموجــب دليلهــا الخــا  بهــا ، الــذي يتضــمن مســتوى الجــودة المطلوبــة. 



ويختلــف عــن ســابناتع ، إذ أن األول صــيغة تعاقديــة ملزمــة مــن المــوارد 

 رشاد .اتجاه العميل . أما هذا الدليل فينتصر دوره على اإل

ISO 14000 سلسلة المعايير النياسية لتحنيق مزيد من التطوير والتحسـين فـي نظـام :

 حماية البيئـة مع عمل توازن مع احتياجات البيئـة االقتصادية .  

   (28-23:2001)عبد المحسن،                                        

جوانبهـا نظـام األيـزو ، فالمنظمـات ويمكن أن تضم إدارة الجودة الشـاملة فـي          

يمكنها أن تحصل على شهادة األيزو دون أن تكـون قـد اسـتكملت تطبيـق إدارة الجـودة 

الشـاملة ، فهـو بالنسـبة إليهـا بدايـة لمواصـلة الطريـق نحـو تطبيـق إدارة الجـودة الشــاملة 

ـــة لـــيس لهـــا محطـــة وصـــول  اياتهـــا االســـتمرارية فـــي التحســـين  التـــي هـــي رحلـــة طويل

لتطـــوير ، ولـــذلك فـــ ن األيـــزو ال يعـــد بـــديًة لنظـــام إدارة الجـــودة الشـــاملة الـــذي يموـــل وا

مرحلــــة أوليــــة  (ISO)فلســــاة عمــــل واســــتراتيجية ، أي يمكــــن عــــد نظــــام الجــــودة األيــــزو

 (22-2:2001)عنيلي،للوصول إلى منهجية إدارة الجودة الشاملة مستنبًة .

 :التحصيل-خامساً 

التحصوويل , ينووه ماشوور علوول موودى تقوودمها نحووو تهووتم الماسسووات التربويووة ب 

األهداف التربوية , وقد حيي التحصيل باهتمام المعنيين بالتعليم ألهميته الكبيورة فوي 

حياة الفرد نيرا لما يترتول علول نتا جوه مون قورارات تربويوة حاسومة , فايختبوارات 

الطالول أو التحصيلية وسيلة منيمة تهدف الول قيواا كميوة المعلوموات التوي يحفيهوا 



كموا وتشوير الول قدرتوه علول فهمهوا او  يت كرها في أي مجال من مجوايت المعرفوة ,

) اليوواهر وجوواكلين ,  .تطبيقهووا وتحليلهووا واينتفوواع بهووا فووي مواقووف الحيوواة المختلفووة

1000  :40 ) 

فالتحصيل يعكا نتاجات التعليم التي تسعل الماسسوات اليهوا فضوال عون انهوا         

قيوق مسووتوى عووالي مون التحصوويل ين مسووتوى التحصويل يوودل علوول تحورص علوول تح

ة القيمو –كفاية الماسسات وقدرتها علول بلووا اهودافها ويحودد الول درجوة ضيور قليلوة 

  ايجتماعية وايقتصادية للفرد.

فهو ماشر علل ماشرات القيمة ايجتماعية والطموح الوييفي التي يطمح الفرد الل 

وللتحصويل أربوأ جوانول ينبةوي للمدرسوة ,( 54: 1000 ) الياهر وجاكلين ,بلوضه 

 تطويرها وهي :

القوودرة علوول التوو كر واسووتعمال الحقووا ق :  وتووـُعنل بنوووع التحصوويل الوو ي تسووعل  -1

 ايختبارات التحصيليه الل قياسه عند الطلبة .

المهووارات العمليووة : وتووـُعنل بالقوودرة علوول تطبيووق المعرفووه مووأ التركيوو  علوول حوول  -2

 .هارات البحثية المشكلة والم

المهارات الشخصية وايجتماعية : وتعنل بقدرة الطالل علل ايتصال والتواصل  -3

مووأ ايخوورين والحقووا ق الشخصووية كالمبووادرة وايعتموواد علوول الوونفا وايسووتعداد 

 القيادي وضيرها .

 وتعنل بتصور الطالل ل اته وقدرته . الدافعية والثقة بالنفا :  -4

 ( 25,  1000) مالك ,                                                       

 ( ن هناك عددا من العوامل الماثرة في عملية التحصيل منها :2444,وياكد)العيسوي

مقوودار مووا يتمتووأ بووه الطالوول موون  كوواء عووام وقوودرات خاصووة , وميووول واسووتعدادات  -1

 ومهارات وخبرات ومواهل وضيرها .

وشعور بالحماسه وايهتمام بالدراسة وبو ل الجهود  مقدار ما لدى الطالل من دوافأ , -2

 والطاقة فيها .

 



 مقدار ما يتمتأ به الطالل من السالمة الجسمية والصحة العقلية والنفسية . -3

طرا ووق التوودريا ومووا يرافقهووا موون اثووارة وتشووويق وجوو ل ينتبووا  الطلبووة , واعتموواد  -4

 في النشاط التعليمي وضيرها.الوسا ل والتقنيات التعليمية المناسبة , واشراك الطالل 

شخصية المدرا ومقدار ما يتمتوأ بوه مون القودرة علول نقول المعلوموات وجو ل انتبوا   -5

 الطالل , وحثهم علل متابعة الدرا وايستيعال , ومدى تمكنه من المادة العلمية .

مقوودار مووا يتوووافر موون الكتوول والمصووادر الجيوودة والحديثووة فضووال عوون توووافر الووورش  -9

 .والمختبرات 

 مقدار تفرضه للدراسة , وعدم تكليفه بالقيام باعباء والت امات خارجية . -1

 يروف سكن الطالل واقامته . -3

 الجو العا لي الهادي والمال م للدراسة . -0

 ( 140,  2444) العيسوي ,                                                                 

 البايولوجية :الثقافة-سادساً 

 ونحوون خاصووة بيولوجيوواً  الفوورد بتثقيووف ايهتمووام الضووروري موون حلقوود أصووب          

 موون الكثيوور يعووالل األحيوواء علووم أن  لوول  ضووافة الحيوواة مووادة ثووورة عصوور فووي نعوويش

 والبي يووة والجنسووية والة ا يووة الصووحية بالثقافووة والمتعلقووة الضوورورية الموضوووعات

 من البيولوجية الثقافة لمفهوم النير يمكنو . اته باإلنسان المتعلقة والثقافية والوراثية

 الكيميا يووة أو الفي يا يووة للثقافووة محصوولة باعتبارهووا نفسووه العلميووة الثقافووة مفهوووم خوالل

   (102:2444,وآخرون  يدان. )والبي ية واألحيا ية

 قووود األمريكيوووة المتحووودة الوييوووات أن  لووول( 2440, السوووالم عبووود) ويشوووير           

 الهودف ه ا ولتحقيق , الطالل لجميأ تحقيقه يجل ر يساً  هدفاً  لميةالع الثقافة وضعت

 العلووم لتقودم األمريكوي ايتحواد قوام والعشورين الحوادي القورن في حقيقة  لل وتحويله

 األكاديميوة وضوعت كموا ( األمريكيين لجميأ العلوم)  2491 بمشروع (1030) عام

 و لوووكNSES). ميوووة  )العل تربيوووةلل القوميوووة المعوووايير  م 1005 عوووام للعلووووم القوميوووة

 فوي نصويل تموألمجا فوي فورد لكول ويكوون , واقوأ  لول للجميوأ العلمية الثقافة لتحويل



 , الطبيعووي للعووالم فهمووه  يووادة علوول الفوورد يسوواعد ممووا , ابهوو واإللمووام العلميووة الثقافووة

 . تمووألمجا فووي توواثر التووي العلميووة القضووايا توودورحول التووي المناقشووات فووي واإلسووهام

 ( 444 : 2440, السالم عبد)

 , التربويووة األدبيووات موون كثيوور فووي العلميووة الثقافووة مصووطلح ورد وقوود              

 خطايبووة) ويوورى , العلميووة للثقافووة محودد تعريووف وضووأ حاولووت التووي اآلراء وتعوددت

 أجوبوة يقورر أو ويجد يس ل أن الشخص يستطيأ أن تعني العلمية الثقافة أن (2443,

 علول القودرة تعنوي انهماأ كموا , اليوميوة الحيواة خبورات عون الفضوول من ةنابع ألس لة

 في العلوم مقايت وفهم قراءة وعلل , ابه والتنبا وشرحها الطبيعية اليواهر وصف

 العلميووة القضووايا حووول ايجتماعيووة المحادثووات فووي وايشووتراك , الشووعبية الصووحافة

 ( 11 : 2443, خطايبة) .الر يسية

: "  نهممابوو  العلميووة الثقافووة(James Trefil,2008 ) تريفيوول جوويما ويعوورف         

 التعامول يمكنوه بحيو  , الكوون عن كاف للمرءفهم يتوفر لكي الال م المعرفي اإلطار

 , ضيرهووا فووي أو األخبووار عبوور سووواء , حياتووه فووي لهووا يتعوورو التووي القضووايا مووأ

 James" . ) مفيودةو فاعلوة بطريقوة العاموة الحووارات فوي المشواركة لوه وبمايضمن

Trefil,2008,21) 

 إلعوداد الوال م المناسول القودر:"  نهمابو  العلميوة الثقافة (2441,علي) وعرف        

 وايتجاهوات , والفنيوة العلمية والمهارات المعارف حي  من, المعاصرة للحياة الفرد

 تمووووألمجا موووون كوووول علوووول وأثرهمووووا والتكنولوجيووووا العلووووم موووون كوووول نحووووو اإليجابيووووة

 ( 25: 2441,علي)ي ة".والب

 الدراسووات فووي تناولووه ونوودرة ,البايولوجيووة الثقافووة تعريووف حووول اآلراء لتبوواين ونيوورا

 أمكوون التويالبايولوجيوة  الثقافوة تعريفوات بعوو يعورو سووف الباحو  فوان العربيوة,

 :ب نها البيولوجية الثقافة (2444,الفتاح عبد (عرف اإلطار ه ا وفي عليها, ايطالع

 وميووول اتجاهووات و كسووابهم البيولوجيووة المعووارف موون بمجموعووة تعلمالموو ت ويوود"



 و ات( واجتماعيوووة وعقليووة وحركيووة يدويووة) متنوعووة ومهووارات علميووة واهتمامووات

 فوي والمساهمة معها التعامل علل تساعد  التي العلمية والقضايا بالمشكالت ايتصال

 للعلوم الدولوة جهوود تقوديرو العلموي التفكيور علول وتدريبهم لها المناسبة الحلول وضأ

 (14:2444,الفتاح عبد ( .والبي ي الصحي والسلوك والعلماء

 بالمعلومووات المووتعلم ت ويوود" ( فيعرفهووا علوول  نهووا:2443أمووا )الوسوويمي,           

 القضووايا نحووو المناسووبة وايتجاهووات وبي تووه, بحاجاتووه المتعلقووة البيولوجيووة والمعووارف

 قووادر كمووواطن الحيوواة إلعووادة الال مووة المختلفووة اراتوالمهوو البيولوجيووة, والمشووكالت

 ومسووايرة اليوميووة, الحيوواة مواقووف مووأ والتعاموول مشووكالت موون يواجهووه مووا حوول علوول

 ( 219:2443)الوسويمي, .بشو نها المناسوبة القورارات واتخوا  البيولوجية المستحدثات

 ةمصووطلح الثقافوو البووايولوجي مووأ التنووور مصووطلح وموون الجوودير بالوو كر بتووداخل

 فوارق ثوم لكون مترادف نحو علل المصطلحات ه   البعو يستخدم حي البايولوجية 

 اتسوواعاً  أكثوورالبايولوجيووة  الثقافووة مفهوووم أن فووي شووديد بإيجووا  تحديوود  يمكوون بينهمووا

  لوك. للثقافوة سوابقة مرحلوة يمثول التنوور وأن ,البوايولوجي التنوور مفهووم من وشمويً 

البوايولوجي  والتتور ,البايولوجية الثقافة بين والفارق بطبيعته متسأ الثقافة مفهوم ألن

البايولوجيوة  الثقافوة أن القول يمكنوب لك  النوع في فارق وليا الدرجة في فارق هو

 التنوووور مووون األدنووول الحووود يمتلوووك لوووم موووا الفووورد  ليوووه يصووول ي أعلووول مسوووتوى تمثووول

 (25:2449البايولوجي.)عودة,

 ياً(:صفات الفرد المثقف علمياً )بايولوج

 قوود ( NSTA) ب مريكووا العلوووم لمعلمووي القوميووة الجمعيووة أن (2441,  يتووون)  كوور

 : ال ي الشخص ب نهعلمياً )بايولوجياً(  المثقف الشخص صفات حددت

,من موابه المرتبطوة المشوكالت حول عنود والتكنولووجي العلموي البحو  بقويم يتحلول( 1

 .اإليجابية والميول تالتوجها وتوييف العلمية, خالل تقدير تنوع الطرا ق



 فضوالً  , ويقومهوا ويحللهوا ويجمعها , والتكنولوجية العلمية المعرفة مصادر يحدد( 2

 . اليومية القرارات واتخا  المشكالت حل في يستخدمها أنه عن

 . الشخصي والرأي , العلمي الدليل بين يمي ( 3

 .  نسانياً  مسعل يمثالن والتكنولوجيا العلم أن يدرك( 4

 . اإلنسان رفاهية تحقيق في ماتهومرتك ا والتكنولوجيا العلم من كل حدود دركي( 5

 . تمألمجوا والتكنولوجيا العلم من كل بين التفاعل يحلل( 9

 الشخصوية القضوايا مون لكول والخلقية والقيمية وايقتصادية السياسية األبعاد يحدد( 1

 . والتكنولوجيا بالعلم الصلة  ات والعالمية

 . صدقها يختبر قد التي الطبيعية للياهرة التفسيرات يقدم( 3

 . األساسية العلوم في المفاهيم,والقوانين,والمبادئ,والحقا ق فهم(0 

 والفي يا يووة الكيميا يووة العمليووات اليوميووة,و دراك بالحيوواة العلميووة النيريووة ربووط(14

 . العالم في والبيولوجية

 تو ثرت كيوف و دراك وفلسوفتها, لوومالع تو ري  عبور العلووم طبيعوة مون جو ء فهم(11

 .الدينية والعقا دية واألخالقية, الثقافية بالقوى العلوم وأثرت

   (31:2441)نادر,, ( 2441:34,  يتون)                                     

 :الثقافة البايولوجية عناصر

 : كالتاليالثقافة البايولوجية  عناصر( 2443,الوسيمي) يحدد

 :البيولوجية المعرفة -

 .والقوانين والمبادئ والتعميمات والمفاهيم الحقا ق علل وتشتمل

 : البيولوجيا بعلم المرتبطة المهارات -



 التووي المشوكالت حول علول الفورد تسواعد التوي العلموي التفكيور مهوارات علول وتشوتمل

 حوول علوول الفوورد تسوواعد التووي العلمووي التفكيوور ومهووارة اليوميووة, حياتووه فووي تواجووه

 علول تسواعد  التوي الناقود التفكيور ومهوارة اليوميوة حياتوه فوي تواجهوه التوي كالتالمش

 والموضوووعات القضووايا علوول سووليمة منطقيووة أحكووام  صوودار علوول القوودرة اكتسووال

 المطروحووة لووآلراء أورفضووه قبولووه  لوول يووادي الوو ي األموور البيولوجيووة والمسووتحدثات

 بعلووم الصوولة  ات يجتماعيووةوا اليدويووة كالمهووارات المهووارات موون وضيرهووا بشوو نها

 .البيولوجيا

 :البيولوجيا بعلم المرتبطة ايتجاهات -

 حسول الموضووعية كالدقوة, للفورد  كسوابها المرضوول العلمية ايتجاهات علل تشتمل

 باإلضوووافة وضيرهوووا اإلحكوووام  صووودار فوووي والتوووروي العلميوووة واألمانوووة ايسوووتطالع

 ونحووو البيولوجيووة والمسووتحدثات اوالقضوواي الموضوووعات نحووو اإليجابيووة لالتجاهووات

 .البيولوجيا علماء

 (224:2443,الوسيمي)                                             

 

 

 الفصل الثالث

 دراسات سابقة

 

 سابقةأوالً:  دراسات 

 



 ثانيًا: بعض الدالئل واملؤشرات حول الدراسات السابقة

 

 ثالثًا: مدى اإلفادة من الدراسات السابقة

 

 

 

 

 دراســات السابقة:أوالً:

يتنوواول هوو ا الفصوول بعضوواً موون الدراسووات السووابقة العربيووة والمحليووة ونيووراً            

لعوودم وجووود دراسووات فووي القطوور توضووح عالقووة األداء التدريسووي فووي ضوووء معووايير 

الجووودة الشوواملة فووي تحصوويل والثقافووة البايولوجيووة لطلبووتهم ,لوو ا سوويتم عوورو بعووو 

 تعكا  جراءات البح  وفيما ي تي عرضاً ل لك.الدراسات التي 

 ( 2001دراسة) قنديل ,  -1

 الدراسي والتحصيل الثقافةالعلمية في المجتمع و التكنولوجيا و العلم بين التكامل تأثير)

 (االبتدائي الخامس الصف لتالميذ العلوم في

بووين العلووم والتكنولوجيووا  لتوو ثير التكاموو  الدراسووة الوول التعوورف علوول  هوودفت هوو                    

والمجتمووأ فووي الثقافووة العلميووة والتحصوويل الدراسووي فووي العلوووم لنالميوو  الصووف الخوواما 

 األبتدا ي . 



( تلميوو ا وتلميوو ة موون الصووف  244طبقووت الدراسووة علوول عينووة عشوووا ية بلووع عووددها ) و        

 . الخاما األساسي

 ولتحقيق أهداف البح  أستخدم الباح  األختبار التحصيلي وأختبار الثقافة العلمية .          

الل أن التكامل بوين العلوم والتكنولوجيوا والمجتموأ فوي محتووى تودريا وأيهرت النتا ل            

 .العلوم أفضل بكثير في تنمية الثقافة العلمية للتالم ة من النيام المعتاد

 (91:2441,) قنديل                                                                                  

 (/فلسطين2002دراسة الصادق ) -2

 ومود  العلميوة الثقافوة لمعوايير العاشور وفقوا للصوف العلووم منهوا  تحليل محتوو )

 (لها الطلبة اكتساب

الثقافوة  لمعوايير وفقواً  العاشور للصوف العلوم محتوى تحليل  لل الدراسة تهدف         

 .الحديثة  العلوم تدريا أهداف ك حد العلمية

 علول مو عوة دراسوية شوعبة )12 ) مون مكونوة هوي و الدراسوة عينة حددت أنها كما

 , أ العليوا ) اليرمووك للو كور مدرسوتين هوم و عشووا يا اختيارهوا توم مودارا أربعوة

 قاسوم كفور , العليوا األساسوية )الرملوة لإلنوا   مدرسوتينوالعليوا (  الشواط  شوهداء

 .طالبة  و طالبا (433 ) للعينة الكلي العدد كان    الثانوية(

التحليول  لعملية الباحثة اختارت حي  , التحليلي الوصفي المنهل الباحثة اعتمدت قد و

  بج أيه العاشر للصف العلوم كتال محتوى

 مون و العلميوة الثقافوة اختبار بتصميم الباحثة قامت الحالية الدراسة أهداف لتحقيق و.

 باسوتخدام  حصوا يا تحليلها و البيانات جمأ وتم , الدراسة عينة أفراد علل ثم تطبيقه

 الفوروق لتوضويح المسوتقلة للمتةيورات اختبوار)ت( اسوتخدام تم    ,SPSS  برنامل

 .العلمية الثقافة في الطالبات و الطالل مستوى بين

 : عن النتا ل أسفرت قد و ه ا



 .العلمية للثقافة العاشر للصف العلوم منهاج محتوى تناول ضعف  -1

 مستوى انخفاو في علل دليل ( وه ا % 34 ) الكفاية لحد الطلبة وصول عدم  -2

 .الطلبة لدى الثقافة العلمية

 اكتسوال فوي (4045 (ديلوة  مسوتوى عنود  حصوا ية ديلوة  ات فوروق يوجود ي -3

 (43:2449)الصادق, .العلمية للثقافة العاشر الصف طلبة

 /األردن(3222دراسة )الزغبي ,  -2

مستوف الثقافة العلمية لدف معلمي الفيزياء في المرحلة الثانوية وعالقته بمسمتوف )

 (الثقافة العلمية واالتجاه نحو العل  لدف طلبته 

الايزيــاء و هــدفت الدراســة إلــى استنصــاء مســتوى الونافــة العلميــة لــدى معلمــي          

 استنصاء مستوى الونافة العلمية لدى طلبتهم ، و معرفة أور متغير الجنس عليع .

و صمم الباحث أداة الستنصاء مستوى الونافة العلمية لدى معلمي الايزياء مكونة مـن 

( فنرة باألبعاد )المعرفة العلمية ، الطبيعة االستنصـائية للعلـم ، العلـم كطرينـة فـي 30)

تااعـــــــل بـــــــين العلـــــــم و التكنولوجيـــــــا و المجتمـــــــع( ، و كـــــــذلك صـــــــمم أداة التاكيـــــــر ، ال

( فنـــرات طبـــق علـــى 10الستنصـــاء مســـتوى الونافـــة العلميـــة لـــدى طلبـــتهم مكونـــة مـــن )

ـــة اســـتطةعية مكونـــة مـــن ) ( طالبـــًا و طالبـــة ، كمـــا صـــممت أداة الستنصـــاء 30عين

( طالبـــًا و 10اتجاهــات الطلبـــة نحــو العلـــم طبـــق علــى عينـــة اســـتطةعية مكونــة مـــن )

 .طالبة



تكــون مجتمــع البحــث مــن معلمــي الايزيــاء للصــف األول الوــانوي ممــن يحملــون شــهادة 

( مدرســة ، و 13( معلــم و معلمــة مــوزعين علــى )29البكــالوريوس و قــد بلــغ عــددهم )

( طالـــب و 1312قـــد مولـــوا جميعـــًا عينـــة البحـــث  أمـــا مجتمـــع الطلبـــة فنـــد تكـــون مـــن )

قصــديًا لكــل معلــم مــن معلمــي مجتمــع البحــث فتكونــت عينــع طالبــة و تــم اختيــار شــعبة 

( طالـــب و طالبـــة.تم اســـتخدام المتوســـطات الحســـابية و االنحرافـــات 830الطلبـــة مـــن )

 .المعيارية و اختبار )ت( و تم استخدام معامل االرتباط 

 نتائغ الدراسة:أظهرت و  

 تدني مستوى الونافة العلمية لدى معلمي الايزياء . -1

 كذلك تدني مستوى الونافة العلمية لدى طلبتهم .و  -2

لـم يكـن هنالـك فــرًق ذو داللـة إحصـائية فـي مســتوى الونافـة العلميـة لـدى المعلمــين  -3

يعزى إلى عامل الجنس ، في حين أظهرت النتائغ فرقًا ذا داللة إحصائية في مسـتوى 

 ث .الونافة العلمية لدى الطلبة يعزى إلى عامل الجنس و لصالح اإلنا

و قــد أظهـــرت النتــائغ وجـــود عةقــة ارتباطيـــة موجبــة بـــين مســتوى الونافـــة العلميـــة  -1

 لدى معلمي الايزياء و مستوى الونافة العلمية و االتجاهات نحو العلم لدى طلبتهم .

 (103 - 111:  2008)الز بي ،                                               

 مملكة العربية السعودية(/ ال2002دراسة)الغامدي, -4

 مون االبتدائيوة المرحلة في اإلسالمية التربية لمعلمي الشاملة الجودة معايير أهمية)

 ( المختصين نظر وجهة



  لل الدراسة ه  هدفت       

 المرحلوووة فووي اإلسووالمية التربيوووة لمعلمووي الشوواملة الجوووودة معووايير أهميووة تحديوود. 1

 .الشخصي بالجانل المتعلقة المختصين نير وجهة من ايبتدا ية

 المرحلوووة فووي اإلسووالمية التربيوووة لمعلمووي الشوواملة الجوووودة معووايير أهميووة تحديوود. 2

 . العلمي بالجانل المتعلقة المختصين نير وجهة من ايبتدا ية

 المرحلوووة فووي اإلسووالمية التربيوووة لمعلمووي الشوواملة الجوووودة معووايير أهميووة تحديوود. 3

 (. المهني)  التربوي بالجانل المتعلقة المختصين نير وجهة من ايبتدا ية

 المرحلوووة فووي اإلسووالمية التربيوووة لمعلمووي الشوواملة الجوووودة معووايير أهميووة تحديوود. 4

 والمشوووواركة ايجتمووواعي بالجانووول المتعلقوووة نيرالمختصووووين وجهوووة مووون ايبتدا يوووة

 . تمعيةلمجا

 الشواملة الجوودة يرمعواي تضمنت استبانة ,أعد الباح الوصفي المنهل الباح  استخدم

 . ايبتدا ية المرحلة في اإلسالمية التربية لمعلمي

 فووي المتخصصووين التوودريا هي ووة أعضوواء موون المختصووينمثلووت عينووة الدراسووة موون 

 أم جامعوة)  الةربيوة بالمنطقوة الجامعوات فوي اإلسالمية التربية تدريا وطرق مناهل

 عضوو(  15)  عوددهم والبوالع(  الطوا ف جامعوة , الع ي  عبد الملك جامعة , القرى

 التربيوووة إلدارات التوووابعين اإلسوووالمية التربيوووة مشووورفي مووون وكووو لك , تووودريا هي وووة

(  11) عوددهم والبوالع(  الطوا ف , جودة , المكرموة مكوة)  الةربيوة بالمنطقوة والتعلويم

 . مشرفا

  الحسابية المتوسطاتو) % (  الم وية النسلو(  ك)  التكراراتتم  ستخدام 

(  بيرسووون)  ايرتبوواط معاموولو للثبووات ألفاكرونبووا  معاموولو المعياريووة اينحرافوواتو

 .الداخلي ايتساق لحسال

 وتوصلت الدراسة  لل عدد من التتا ل:



 ايبتدا يوة المرحلوة فوي اإلسوالمية التربيوة لمعلموي الشواملة الجوودة معوايير حييت -1

 وجهوة مون عاليوة أهميوة بدرجة ماشرات من تضمنته بما الشخصي بالجانل المتعلقة

 . المختصين نير

 ايبتدا يوة المرحلوة فوي اإلسوالمية التربيوة لمعلموي الشواملة الجوودة معوايير حييت -2

 وجهوة مون عاليوة أهميوة بدرجوة ماشورات مون تضومنته بموا العلموي بالجانول المتعلقة

 . المختصين نير

 ايبتدا يوة المرحلوة فوي اإلسوالمية التربيوة لمعلموي الشواملة الجوودة معوايير حييت -3

 عاليوة أهميوة بدرجوة ماشورات مون تضمنته بما(  المهني)  التربوي بالجانل المتعلقة

 . المختصين نير وجهة من

 ايبتدا يوة المرحلوة فوي اإلسوالمية التربيوة لمعلموي الشواملة الجوودة معوايير حييت -4

 بدرجوة ماشورات مون تضمنته بما تمعيةلمجا والمشاركة ايجتماعي بالجانل المتعلقة

 (:ل2440)الةامدي,. المختصين نير وجهة من عالية أهمية

5 (/المملكة العربية السعودية2011دراسة)الحماد, -

 مدينووة فووي المتوسوطة بالمرحلووة اإلنجليزيووة اللغوة لمعلمووات التدريسووي األداء تقوويم)

 (التدريس جودة معايير ضوء في حائل

ــــىهــــدفت الدراســــة            اللةووووة لمعلمووووات التدريسووووي األداء مسووووتوى معرفووووة إل

 .التدريا جودة معايير ضوء في حا ل مدينة في المتوسطة بالمرحلة اإلنجلي ية

بإعتمواد بطاقوة مالحيوة جوودة التودريا  التحليلوي الوصوفي المونهل الباحثة استخدمت

 ك داة للبح .

 .التدريا جودة معايير تتضمن مالحية بطاقةالباحثة  أعدت



 بالمرحلووة اإلنجلي يووة اللةووة معلمووات موون معلمووة( 13) موون مكونووة عينووة علوول طبقووت

 وأيهرت الدراسة:حا ل, مدينة في المتوسطة

 اإلنجلي يوة اللةوة لمعلموات التدريسوي األداء فوي الودرا تخطويط جوودة معايير أن -1

 (1,35) مقدار  مو ون بمتوسط متوسطة -2 بدرجة تحققت

 اإلنجلي يووة اللةووة لمعلمووات التدريسووي األداء فووي الوودرا تنفيوو  جووودة معووايير أن -3

 (2,45) مقدار  مو ون بمتوسط متوسطة بدرجة تحققت

 اإلنجلي يووة اللةووة لمعلمووات التدريسووي األداء فووي الصووف  دارة جووودة معووايير أن -4

 (2,43) مقدار  مو ون بمتوسط كبيرة بدرجة تحققت

 اللةووة لمعلموات التدريسوي األداء فووي التعليميوة الوسوا ل اسووتخدام جوودة معوايير أن -5

 (2,11)  مقدار  مو ون بمتوسط كبيرة بدرجة تحققت اإلنجلي ية

 اإلنجلي يووة اللةووة لمعلمووات التدريسووي األداء فووي الطالبووات تقووويم جووودة معووايير أن -9

 :ج(2411( )الحماد,2,33) مقدار  مو ون بمتوسط متوسطة بدرجة تحققت

 (/ المملكة العربية لبسعودية2011دراسة)المغيرة, -2

 بمحافظوووة المتوسوووطة المرحلوووة فوووي الرياضووويات لمعلموووي التدريسوووي األداء تقوووويم)

 (الشاملة الجودة معايير ضوء في األحساء

 لودى توافرهوا الوال م الشواملة الجودة معايير علل التعرف  لل  الدراسة هدف        

 التدريسوووي األداء مسوووتوى تحديووود ثوووم المتوسوووطة, المرحلوووة فوووي الرياضووويات معلموووي

 تلوووك ضووووء فوووي األحسووواء بمحافيوووة المتوسوووطة المرحلوووة فوووي الرياضووويات لمعلموووي

 الباحو  أعود ,المسوحي الوصفي المنهل الحالية الدراسة في الباح  استخدم .المعايير

 حسول مو عوة فقورة(  99)  علول مشوتملة محواور خمسوة فوي جاءت مالحية بطاقة

 .الدراسة لمحاور انتما ها

 .الرياضيات معلمي من معلماً (  54)  من الدراسة عينة تكونت



 :الدراسةوأيهرت 

 فووي الرياضوويات لمعلمووي الال مووة الشوواملة الجووودة بمعووايير قا مووة  لوول التوصوول -1

 محوواور خمسووة علوول مو عووة مهووارة(  99)  اتهوومهارا عوودد بلووع المتوسووطة, المرحلووة

 14)  التدريسوية وايستراتيجيات)  مهارة,(  11)  للدرا التخطيط: )وهي ر يسية,

 مهوارات, 3)  الصوفية واإلدارة مهوارة,(  19)  العلميوة المادة من والتمكن مهارة,( 

 (.مهارة(  11)  والتقويم

 2015)  بووين تووراوح( الدراسووة عينووة) الرياضوويات لمعلمووي التدريسووي األداء أن -2

 .كبيرة بدرجة متحقق ومستوى متوسطة بدرجة متحقق ,( 3014

 مون والوتمكن للودرا, التخطويط: للمحواور الرياضويات معلموي أداء مستوى تحقق -3

 لمحوور الحسوابي المتوسوط بلوع حيو  كبيرة, بدرجة الصفية, واإلدارة العلمية, المادة

 المتوسووط بلووع بينمووا ,%( 32)  قوودرها تحقووق وبنسووبة(  3049)  للوودرا التخطوويط

 31)  قوودرها تحقووق وبنسووبة(  3043)  العلميووة المووادة موون الووتمكن لمحووور الحسووابي

 وبنسووبة(  3014)  لووه الحسووابي المتوسووط بلووع فقوود الصووفية اإلدارة محووور أمووا ,%(

 .(04)%قدرها تحقق

 التدريسوووية, ايسوووتراتيجيات: لمحووووري الرياضووويات معلموووي أداء مسوووتوى تحقوووق -4

 ايسوووتراتيجيات لمحوووور الحسوووابي المتوسوووط بلوووع حيووو  متوسوووطة, بدرجوووة والتقوووويم

 الحسووابي المتوسووط بلووع بينمووا ,%( 91)  قوودرها تحقووق وبنسووبة(  2033)  التدريسووية

 هـ(-:د2411%(.)المةيرة,.53)  قدرها تحقق وبنسبة(  2015)  التقويم لمحور

 (/ العراق.2012دراسة)الربيعي, -7

ه بوبع  )قياس الجودة في تدريس معلمي التربية الفنية للمرحلة اإلبتدائية وعالقتو

 المتغيرات(

 تكمن أهمية الدراسة فيما يإتي:      

 بناء مقياا جودة التعليم لمعلم التربية الفنية.-أ



قيوواا الجووودة فووي توودريا معلمووي التربيووة الفنيووة وفووق معووايير المقياا.معرفووة  -ل

الفووروق فووي  سووتجابة أفووراد عينووة البحوو  فووي درجووة  مكانيووة تطبيووق معووايير الجووودة 

لمعلموووي التربيوووة الفنيوووة للمرحلوووة اإلبتدا يوووة تبعوووا" لمتةيووورات )التحصووويل الشووواملة 

 الدراسي,مدة الخدمة,الجنا(

 استخدمت الباحثة المنهل الوصفي.

وتكــون مــن  قامــت الباحوــة  ببنــاء منيــاس لمعــايير جــودة التعلــيم لمعلمــي التربيــة الانيــة 

والمجووووووايت  اً ( مؤشــــــر 69و) معيــــــاراً ( 18وتارعــــــت منهــــــا ) خمســــــة مجــــــاالت رئيســــــة

دارة الصـاستراتيجيات التعليم والـتعلم ,التخطيط لعمليتي التعليم والتعلمهي) المـادة , فوا 

 (.مهنية المعلم, التنويم,العلمية

ذات النســـــب العشـــــوائية الطبنيـــــة بالطرينـــــة  ومعلمـــــة   م  معلـــــ (100عينـــــة مـــــن)اختيـــــرت 

ــــة معلمــــي التربيــــة الانيــــة مــــن خريجــــي لمجتمــــع البحــــث مــــن   المتســــاوية كليــــات التربي

( معلمـــًا، 1093)األساســـية ومعاهـــد الانـــون الجميلـــة ومعاهـــد المعلمـــين والبـــالغ عـــددهم

تم إســــتخدام مــــديريات تربيــــة بغــــداد الرصــــافة )األولــــى والوانيــــة والوالوــــة(.بــــين مــــوزعين 

واســـــتخرج الوســـــط المـــــرجح والـــــوزن المئـــــوي والنســـــبة  (SPSS)رنـــــامغ اإلحصـــــائي الب

 ، وتحليــل التبــاين األحــادي T-testبيرســون واالختبــار التــائي المئويــة ومعامــل ارتبــاط 

 والوسط الحسابي والوسط الارضي.

 وأظهرت الدراسة:

 .جودة شاملة بشكل جيد تملكعينة البحث إن معظم أفراد -1



التوجـــد فـــروق معنويـــة فـــي معيـــار جـــودة معلـــم التربيـــة الانيـــة بشـــكل عـــام عـــن -2

 (:ط2012العمر والجنس.)الربيعي،متغيرات التحصيل الدراسي ومتغير 

 (/العراق.2012دراسة)الزبيدي, -3

تقوووويم تووودريس الجغرافيوووة فوووي المرحلوووة االبتدائيوووة فوووي ضووووء معوووايير الجوووودة )  

 الشاملة(

هدفت الدراسة  لل تقويم تدريا الجةرافيوة فوي المرحلوة ايبتدا يوة فوي ضووء         

 معايير الجودة الشاملة.

معلمي الجةرافية ومعلماتها للصف الخاما والسوادا ايبتودا ي مثل مجتمأ الدراسة 

_  2411فووي محافيووة بةووداد فووي الرصووافة الثانيووة والكوور  الثالثووة  للعووام الدراسووي 

( 344(  معلموواً ومعلمووة فووي موون أصوول  ) 94.أختيوورت عينووة مالفووة موون  )  2412

م اختيوووار وبنووواء علووول موووا تقووودم فقووود تووو معلوووم ومعلموووة موووو عين المووودارا ايبتدا يوووة

 استخدم الباح  المنهل الوصفي.العينة,و

( فقوورة مو عووة بووين المجوووايت )  91اعوود الباحوو  اسووتبانة فكانووت عووودد فقراتهووا ) 

األهداف التعليمية , طرا ق التدريا , األنشطة المصاحبة , لةوة الكتوال و خراجوه , 

 التقويم (.

المرجح , والو ن الم وي مربأ كاي , معامل ارتباط بيرسون , والوسط تم  ستخدام 

 , والنسبة الم وية .وأيهرت النتا ل:

( فقرة متحققة مو عة بين المجوايت الخمسوة فوي  20أيهرت النتا ل أن هناك )  -1

 ( معيارا 91المعيار  من مجموع معايير ايستبانة البالع عددها ) 



مجووايت ( فقوورة لووم تتحقووق ومو عووة علوول ال 32كمووا أيهوورت النتووا ل أن هنوواك )  -2

(55:2412)ال بيدي,   الخمسة في البطاقة .

 .العراق/(3243دراسة عبادة ) -9

تقوي  أداء مدرسي التربية الفنية فمي المرحلمة الثانويمة علمو وفمق مؤشمرا  معمايير )

 .(جودة التعلي 

تنــويم أداء مدرســي التربيــة الانيــة فــي المرحلــة الوانويــة علــى  هــدفت الدراســة إلــى      

 .معايير جودة التعليموفق مؤشرات 

المــــدارس ومــــدرس التربيــــة الانيــــة الــــذين ينتمــــون إلــــى  يريشــــمل مجتمــــع البحــــث مــــدو  

 المدارس الوانوية التابعة للمديرية العامة لتربية ديالى.

 ،( مديرًا 20( مدرسًا وُمدرسة و )20البالغة )بحث الداراسة تم اختيار عينة 

 مئوية.األوساط المرجحة واألوزان التم إستخدام 

جــاءت مهــارات التــذوق الانــي فــي أعلــى مســتويات، مــن خــةل  النتــائغ حيــثوأظهــرت 

 قـدإجابات مدرس التربيـة الانيـة موـل مهـارات اسـتنباط كـل مـا هـو جميـل فـي البيئـة ، و 

 جمـــال وقيمـــة األعمـــال الانيـــة المنتجـــة مـــن الطلبـــة ، ومـــنل  نـــتغ عنـــع تنـــدير المدرســـين 

الاني بحرية وتحديـد العناصـر األساسـية فـي العمـل الانـي خةل إتاحة الارصة للتعبير 

 .(80: 2012عبادة، ) وقدرة المدرس على تنمية التذوق الاني لدى الطلبة .

 بعض الدالئل والمؤشرا  حول الدراسا  السابقة:ثانيًا :



الوصـــاي ،والوصـــاي  األســـلوباســـتخدمت ا لـــب الدراســـات مـــنهغ  :مـــنهغ البحـــث-1

الوصــاي  األســلوبوهــذا يتاــق مــع الدراســة الحاليــة، حيــث اســتخدم الباحــث  التحليلــي،

 .التحليلي

إعـداد قائمــة  تباينـت أهــداف ا لـب الدراســات منهـا مــا تضـمن إلــى :هـدف الدراســة-2 

،وهـــدفت (2012كدراســـة )عبـــادة، معـــايير علـــى وفـــق المعـــايير العالميـــة لجـــودة التعلـــيم

 ة الشــاملة الــةزم توافرهــا لــدى المعلمــيندراســة أخــرى إلــى التعــرف علــى معــايير الجــود

 ، وأخــــــرى إلــــــى معرفــــــة مســــــتوى األداء التدريســــــي للمعلمــــــات(2011كدراســــــة)المغيرة،

، وهدفت دراسة أخرى إلـى بنـاء قائمـة بمعـايير الجـودة الشـاملة (2011كدراسة)الحماد،

(إلــى 2012وكــذاك هــدفت دراســة )الربيعــي،.(2012المعلمــين كدراســة)الزبيدي، لتنــويم

تـــدريس المعلمـــين وفـــق هـــذا  بنـــاء منيـــاس لجـــودة التعلـــيم للمعلمـــين وقيـــاس الجـــودة فـــي

بينمووا  ،(2441مثوول دراسووة)قنديل, الثقافووة العلميووة وبعضووها اسووتخدم اختبووار ،المنيـاس

( بينمـا 2011)النعيمـي ، اسوةدرمثول  العلمية عناصر الثقافةبأهتم عدد من الدراسات 

وهـــدفت دراســـة .يـــاس مســـتوى الونافـــة العلميـــة( إلـــى ق2008هـــدفت دراســـة )الز بـــي ، 

الثقافوة  لمعوايير وفقواً  العاشور للصوف العلووم محتووى تحليول  لول (2009)الصـادق،

  لولوكو لك هودفت دراسوة )الةامودي, (.الحديثوة  العلووم تودريا أهوداف ك حود العلمية

 ايبتدا يوة المرحلوة فوي اإلسوالمية التربيوة لمعلمي الشاملة الجودة معايير أهمية تحديد

لجانول اوب العلموي بالجانولو.الشخصوي بالجانول المتعلقوة المختصوين نيور وجهة من

  . التربوي بالجانلو تمعيةلمجا والمشاركة جتماعياي



 عينة الدراسة-3

اختلــف معظــم الدراســات مــن حيــث مجتمعاتهــا وعيناتهــا فــبعم الدراســات اقتصــرت  -

،فـي حـين كانـت دراسـة ( 2012)عبـادة،معلمي ومديري المدارس كما فـي دراسـة على 

( عينتهـــــا فنـــــط 2012( ودراســـــة )الزبيـــــدي ،2011(ودراســـــة)الحماد،2011)المغيـــــرة ،

مشـــــرفي وهيئـــــة ( عينتهـــــا 2006الغامـــــدي،أخـــــذت دراســـــة )معلمـــــي التعلـــــيم اإلبتدائي،و 

دراســــة )الز بــــي ، بينمــــا كانــــت  التــــدريس متخصصــــين فــــي منــــاهغ وطــــرق التــــدريس،

 .طلبتهم المدرسين ومن ( 2008

 الوسائل االحصائية -1

استتملت الاراساستتلالارستتلائللاستتليةلاتنتتليفللتملالتتللئتتالمت فتتةللملي  تتللام ستتفس لل

 ك)  التكورارات سوتخدام ارلسبلارتيافلللاSPSS  برنامللللأل اائ للئئالاسملتةمال

اتللتتتةل المعياريووة اينحرافوواتو الحسووابية المتوسووطاتو) % (  الم ويووة النسوولو( 

والوســـــط  ، وتحليـــــل التبـــــاين األحـــــادي T-testواالختبـــــار التـــــائي اسماتتتتتلسلافسستتتتتا ل

 الحسابي والوسط الارضي.

 ثالثًا: جوانا الفادة من الدراسا  السابقة:

 أفاد الباحث من الدراسات السابنة بالجوانب اآلتية :

 تعزيز مشكلة البحث. -

أهميـــة البحـــث المتعلنـــة بموضـــو  االطـــة  علـــى المصـــادر واألدبيـــات التـــي تعـــزز  -

 البحث )الجودة الشاملة في التربية والتعليم ( .



 البحث. واتإعداد خطوات بناء أد -

 انتناء الوسائل اإلحصائية المناسبة وصواًل إلى أهداف البحث. -

 

 

 

 

 

  

 

 الفصل الرابع

 منهج البحث وإجراءاته

 

 أوال: منهج البحث.

 إجراءا  البحث.ثانيًا: 

 .مجتمع البحث وعينته -



 البحث. وا أد -

 صدق األداة.-

 ثبا  األداة. -

 . او تطبيق األد -

 الوسائل الحصائية. -

 
 

جراءاته البحثمنهج   : وا 

ُأتبعـت مـن اجـل تحنيـق أهـداف يضم هـذا الاصـل اإلجـراءات والخطـوات التـي         

سـلوب  لمجتمـعل وصـاًا دقينـاً و لمنهغ البحث عرضًا تضمن  إذ ،البحث إختيـار العينـة وا 

جــراءات صــدقها ووباتهــا وتطبينهــا واتووصــف األد  علــى المســتخدمة وكيايــة بناءهــا وا 

 .ذلك في استخدمتالتي الوسائل اإلحصائية  فضًة عن ذكر ات البحثعين

 أواًل: منهج البحث: 

ـــر منـــاهغ إذ يعـــد المـــنهغ الوصـــاي لتحنيـــق أهـــداف البحـــث، أعتمـــد           مـــن أكو

ـــة  ـــى البحـــث شـــيوعًا وانتشـــارًا وال ســـيما فـــي البحـــوث التربوي استنصـــاء ،فهـــو يعمـــل عل



هــي قائمــة فــي الحاضــر بنصــد تشخيصــها ظــاهرة مــن الظــواهر التعليميــة والناســية،كما 

مــن  ،(31: 1681وكشــف جوانبهــا وتحديــد العةقــة بــين عناصــرها.)الزوبعي والغنــام، 

ــيًة دقينــًا وصــواًل إلــى تعميمــات بشــ ن خــةل  تصــنيف البيانــات والحنــائق وتحليلهــا تحل

 (122:  2011الظاهرة موضو  البحث.)عطوي، 

 إجراءا  البحث:ثانيًا:

 : مجتمع البحث -4

ـــيُ             تحديـــد مجتمـــع البحـــث مـــن المهمـــات الرئيســـة فـــي البحـــث التـــي علـــى  دّ ع 

تنـــان ،  ـــذين ينصـــبو الباحـــث إن يناـــذها بدقـــة وا   هـــو مجموعـــة العناصـــر أو األفـــراد ال

 عليهم االهتمام في دراسة معينة أو مجموعـة المشـاهدات أو النياسـات التـي تجمـع مـن

 (181: 2000تلك العناصر. )صبحي ،

(،حصــل الباحــث علــى البيانــات مــن شــعبة 1حصــول كتــاب تســهيل المهمــة ملحــق) بعـد

(مدرســة وانويــة ومتوســطة النهاريــة التابعــة 32الحــالي) مجتمــع البحــثشــمل ف اإلحصــاء

، ولوصــــف مجتمــــع (2ملحــــق)بعنوبــــة  لمركــــز المديريــــة العامــــة لتربيــــة ديــــالى /قضــــاء

 يوضح ذلك.(1جدول رقم) البحث الحالي بشكل أكور دقة

 (4جدول )                                 

وطلبممة الصممف األول  أفممراد مجتمممع البحممث مممن مممدراء ومدرسممي مممادة علمم  األحيمماء          

 التابعة لمدرية تربية ديالو /قضاء بعقوبة النهارية  في المدار  المتوسطة والثانوية المتوسط



   

 المرحلة الدراسية

 

 عدد المدار 

 

 المدراء عدد 

 

 يعدد المدرس       

 

            

 
 عدد الطالا  

 أناث ِكور

 3422 43 6 46 46 متوسطة

 4312 2 9 46 46 ثانوية

 2624 32 43 23 23 المجموع

                    :ـمجتمع البحث بمول ييةحظ من الجدول أعةه             

 بكــــالوريوس كليــــة التربيــــة()حملــــة شــــهادة المــــؤهلين تربوياً مدرســــي األحيــــاء -1

رســون طــةب الصــف األول اللــذين يد  تنــل خــدمتهم عــن وــةث ســنوات  والتــي ال

رس مـد   (33والبـالغ عـددهم)متوسط موزعين على المدارس المتوسـطة والوانويـة 

   .رسةومد  

طــــةب مدرســــي مجتمــــع البحــــث الصــــف األول متوســــط للعــــام الدراســــي)  -2

 .( 3123( والبالغ عددهم )  2012-2013

 .(مديرًا 32) البالغ عددهم مدراء المدارس -3

 عينة البحث:-3

تعـد مســ لة حجـم العينــة مـن األمــور األساسـية ولكــي تكـون العينــة المســحوبة           

واإلجرائيـة ممولة وصادقة يتنرر حجمها لدى الباحث في ضوء فهمع للجوانب النظريـة 



للبحــث وكــذلك مــا يتــوفر لــع مــن وقــت وجهــد ومــال ،عمومــًا لــيس هنــاك جــداول محــددة 

ممولــة ولتحديــد حجــم العينــة  تكــونلتحديــد عــدد أفــراد العينــة نســبة إلــى المجتمــع لكــي 

اإلســتاادة مــن خبــرات الدراســات الســابنة المتشــابهة حــول حجــم العينــة وعةقتهــا يمكــن 

اختيـرت ،(21:1662)عبد الـرحمن ،بالمجتمع األصلي واإلسـتعانة بـالخبير اإلحصـائي

( 11%(مــن بــين مــدارس مجتمــع البحــث إذ بلغــت )31مــدارس  عينــة البحــث بنســبة )

الطبنــة العشــوائية ، وعلــى  ( مدرســة باإلعتمــاد علــى األســلوب32) مدرســة مــن أصــل

 هذا األساس تم إختيار: 

: موودرا أو ُمدرسووة موون مدرسووي مووادة األحيوواء الوو ين يدرسووون نعينــة المدرســي -1

طالل الصف األول متوسط الماهلين تربوياً ال ين يتقل خودمتهم عون ثوال  سونوات 

(مودرا بواقوأ مودرا أو ُمدرسوة لكول 11بلوع عوددهم ) في مدارا مجتمأ البح    

 .مدرسة بةية تحقيق تمثيل لمجتمأ المدارا 

ت عينـــة طـــةب الصـــف األول متوســـط بصـــاوف مدرســـي دعينـــة الطـــةب : حـــد -2

األحيـــــاء عينـــــة البحـــــث بصـــــورة عشـــــوائية إذ أختيـــــر صـــــاًا واحـــــدًا يبلـــــغ عـــــدد طةبـــــع 

ي إختبــــار (طالبــــًا لتطبيــــق 330)إذ بلغــــت العينــــة (طالبــــًا بإبعــــاد الطلبــــة الراســــبين 30)

 والونافة البايولوجية عليهم.  التحصيل

(  11(موووديرا" موووو عين علووول )11:بلةوووت عينوووة المووودراء )مـــدراء المــدارس عينــة -3

   .البح  مدرسة من مدارا عينة

   -:أدوات البحث إعداد -0



ضووء لما كان الهودف مون  البحو  الحوالي تقوويم أداء مدرسوي األحيواء فوي            

 الجودة الشاملة وعالقته في تحصيل طلبتهم وثقافتهم البايولوجية تطلل  لك:

 تقويم األداء التدريسي لمدرسي األحياء في ضوء الجودة الشاملة . -أ

  ختبار تحصيل طلبة مدرسي عينة البح . -ل

  ختبار الثقافة البايولوجية لطلبة مدرسي عينة البح . -ج

 لمدرسي األحياء في ضوء الجودة الشاملة: تقويم األداء التدريسي أ

من أجل تقويم األداء التدريسي لمدرسوي األحياء)داخول الصوف وخارجوه( فوي ضووء 

اإلطالع علل الدراسات السابقة وتحليلها التوي تناولوت تقوويم األداء تم الجودة الشاملة 

ـــــــــــــــاد التدريسوووووووووووووووي كدراسوووووووووووووووة (,و 2412دراسوووووووووووووووة)ال بيدي,،و(2012) ةعب

فضالً عون اإلسوتعانة باألدبيوات  (,2412دراسة الربيعي) (,و2440دراسة)الةامدي,

أسفرت عملية اإلطالع علل  عداد أدوات تقويم والكتل التربوية والدراسات النيرية 

 (.2رقم)في المخطط كما موضح األداء التدريسي )داخل الصف وخارجه( 

 

 خارج الصف األداء التدريسي تقويم األداء التدريسي داخل الصف                        تقويم

  

 

 

 

 تحديد مجاالت األداء        

 

 

 كتابة فقرات أداة التقويم

 

 أستبيان       بطاقة المالحظة  



 ثبات األداة الصدق الظاهري

 

 تطبيق األداة            

 (2مخطط )                                            

 المراحل التي تم إعتمادها في أعداد أدوات التقويم                

 (إعداد الباحث)                                   

 

 

 المالحية:استمارة بناء  -1

هووي وأداة المالحيووة  اختيووارلةوورو تقووويم أداء التوودريا داخوول الصووف,تم            

 اسـتخدامهاأداة جيـدة ومناسـبة إلوبـات الحنـائق وان وتعود العلموي أدوات البح   حدى 

لعـدم وجـود قائمـة جـاهزة بالمجـاالت نظرًا و ، (191:1663)عنيل،يتصف بالموضوعية

خاصـة لكـل معيـار المناسـبة لهـذا الغـرم فنـرات ومعاييرها ومـا يلحـق لكـل واحـدة مـن 

تمارة .لـــــذلك أعـــــد الباحـــــث قائمـــــة بالمجـــــاالت ومعاييرهـــــا الةزمـــــة حيـــــث تـــــم بنـــــاء إســـــ

ــــألداء التدريســــي داخــــل ال ــــة المةحظــــة ل مجــــاالت ســــبعة  تتضــــمنصــــف بصــــورة أولي

ــــي ,تنــــديم المــــادة الدراســــية ,تنظــــيم التــــدريس وتطــــويره,التخطــــيط)هــــي  ,التــــدريب العمل

دارة الصــف ,إســتخدام تننيــات التكنولوجيــا  اإلختبــارات والتنــويم( ,العةقــات اإلنســانية وا 

ووضوأ أموام كول فقورة خمسوة بودا ل )تقودير (فقورة 11(معياراً بواقأ)14متفرعة  لل)

وحووودد و ن (3,ملحق)خماسوووي( وهووو   البدا ل)ممتا ,جيد,متوسط,ضوووعيف,يياديها(



-4المالحيوة )اسوتمارة (لكل بديل علول التووالي وبو لك تتوراوح درجوة 4,1,2,3,4)

 (3ول)دكما في ج (.234

 اإلستبيان :

هـــي أداة و لتنــويم األداء التدريســـي خــارج الصـــف تـــم إعــداد أداة اإلســـتبيان              

يمكن تطبينها على عينة كبيرة وبوقت قصـير،ويتيح للمسـتاتين حريـة اكبـر فـي التعبيـر 

فــــي ضــــوء  إعــــداد أداة اإلســــتبيان تــــم،)181: 1681، والغنــــام)الزوبعــــي .عــــن  رائهــــم

 :مرحلتين

خمـــــس مـــــدراء  علـــــى،(1ملحـــــق) ماتـــــو تـــــم توزيـــــع إســـــتبيان المرحلـــــة األولـــــى         

لغـــرم  علـــى مـــدارس مجتمـــع البحـــث نمـــوزعي لمتوســـطة والوانويـــة النهاريـــةالمـــدارس ل

بشـــــــكل ومـــــــدرس األحيـــــــاء بشـــــــكل عـــــــام المـــــــدرس الحصـــــــول علـــــــى معـــــــايير تخـــــــ  

 االســـتبيانعلـــى إجابـــات  باالعتمـــادالمغلـــق  االســـتبيانالمرحلـــة الوانيـــة تـــم بنـــاء .خـــا 

علـــى عـــدد مـــن الدراســـات واألدبيـــات وعلـــى كـــل مـــا تـــوافر مـــن معـــايير جـــودة و الماتـــو  

ـــم إعـــداد العمـــل التدريســـي التـــي تـــم الحصـــول عليهـــا مـــن المصـــادر.  االســـتبيانلذلك ت

الجانـب الشخصـي،الجانب  )وهـي رئيسـية  مجـاالت وـةثالمغلق بصورتع األوليـة مـن 

ووضـع .(فقورة99ير بواقوأ)(معواي3متفرعة  لول) (االجتمـاعيالجانب التربوي والمهني،

ـــــــــدائل )كبيـــــــــرة ،متوسطة،ضـــــــــعياة( ـــــــــرة وـــــــــةث ب وحـــــــــدد  (،3ملحـــــــــق) أمـــــــــام كـــــــــل فن

كما موضـح فـي (. 168-0(على التوالي وبذلك تتراو  درجة اإلستبيان  )1،2،3وزن)



( يوضـــــح معـــــايير التصـــــحيح والمـــــدى ألداتـــــي تنـــــويم األداء التدريســـــي 2جـــــدول رقـــــم)

 )المةحظة واإلستبيان(.

 (3جدول رق  )                             

 األداء التدريسي )المالحظة والستبيان( ألداتي تقوي  معايير التصحيح والمدف     

 المدف     معيار التصحيح األداة        

 صفر=اليؤدي بطاقة المالحظة

 =ضعيف4

 =متوسط3

 =جيد2

 =ممتاز1

2-376 

 =ضعيف4 الستبيان

 =متوسط3

 =كبير2

69-327 

 صدق أداتي التقوي : -1

على قياس الصاة المراد قياسـها دون اإلختبار قدرة  Validityبالصدق ينصد          

تعــــد األداة صــــادقة إذا كانــــت فعــــة تنــــيس مــــا و  (123:1660)النــــذافي،شــــيء  خــــر .

تدعي قياسع ،وصدقها هو صحتها في قياس ما تدعي انع تنيسع ،ويعد شـرطا أساسـيًا 

 Faceولغــرم التحنــق مــن الصــدق الظــاهري  (22:1666)قنديلجي،إســتعمالهافــي 



validity ( الــــذي ينصــــد بـــــع واالســــتبيانالمةحظــــة اســــتمارة لانــــرات أداتــــي التنــــويم )

المظهر العام لألداة أو الصورة الخارجية لع من حيث نـو  الماـردات وكيايـة صـيا تها 

علــى مجموعـة مــن  التنـويمتــم عـرم أداتــي  ،(280:1620)الغريـب،ومـدى وضــوحها 

ولتحديـــد قبـــول كـــل  (،9ملحــق)واإلدارة  فـــي طرائــق تـــدريس العلـــوم الخبــراء والمحكمـــين

علـــى وفـــق معادلـــة  % للنبـــول80تمـــدت نســـبة فنـــرة مـــن فنـــرات األداة أو رفضـــها ، اع

وهــــي  وقــــد روعــــي بمةحظــــاتهم ودمــــغ بعــــم الانــــرات وحــــذف الــــبعم منهــــا ،كــــوبر

ـــار الرابـــع 9المةحظـــة كـــذلك الانـــرة رقـــم)اســـتمارة مـــن  (91،30،26فنـــرة) ( مـــن المعي

وبــذلك أصــبح عــدد فنــرات إســتمارة المةحظــة لتنــويم األداء للمجــال الوــاني لإلســتبيان 

عــة بــين ســتة مجــاالت كمــا ( فنــرة موز  96التدريســي داخــل الصــف بصــورتها النهائيــة )

ف أصــبح عــدد (،أمــا أداة اإلســتبيان لتنــويم األداء التدريســي خــارج الصــ2فــي ملحــق )

 (                 8كما في ملحق).عة بين وةث مجاالت (موز  96فنراتها ) 

 ثبا  أداتي التقوي : -3

 وبات استمارة المةحظة: -1

ينصــد بالوبــات االتســاق فــي النتــائغ، أي إن األداة تعطــي النتــائغ ناســها إذا           

 ،(291:1682)أبو لبـــدة،ناســـهامـــا أعيـــد تطبينهـــا علـــى األفـــراد أناســـهم فـــي الظـــروف 

فـــاألداة الوابتـــة تعطـــي ناـــس النتـــائغ إذا مـــا إســـتخدمت أكوـــر مـــن مـــرة وتحـــت ظـــروف 

تيـــار بإخ حســـاب وبـــات إســـتمارة المةحظـــةتـــم   (222-229:1623)جابر،متشـــابهة.



وانويــة )وهــي ة مدرســين مــن مــدارس مجتمــع البحــثعينــة إســتطةعية مؤلاــة مــن خمســ

، إذ إســـــتعان الباحـــــث  (المعلمين،متوســـــطة العراق،متوســـــطة بريـــــرالشـــــام،وانوية حـــــي 

 1لعلـــوم الكيميـــاء والايزيـــاء تـــدريس ا مـــن المدرســـين المتخصصـــين فـــي طرائـــق بـــ ونين

وبعـــــد أن جـــــرى توضـــــيح األداة لهمـــــا وتـــــدريبهما علـــــى إســـــتخداهما ،قـــــام المةحظـــــين 

بمةحظـــــــة خمـــــــس مدرســـــــين بواقـــــــع مـــــــدرس واحـــــــد لكـــــــل صـــــــف دراســـــــي فـــــــي األول 

المشــاهدات وتنتهــي  توســط،موزعين علــى خمســة مــدارس أونــاء تدريســهم حيــث تبــدأالم

 21/10/2012الموافـق  األحـديـوم وكان بدء المةحظـة  في وقت واحد للمدرس ناسع

،وكـــل مـــنهم يضـــع تنديراتـــع بشـــكل مســـتنل 2012/ 18/11الموافـــق يـــوم األحـــدوانتهـــى 

ــــم حســــاب معامــــل وبــــات المةحظــــان  االنتهــــاءعــــن األخــــر.، وبعــــد  مــــن المةحظــــة ت

الباحــث  وتعــد طرينــة إتاــاق المةحظــين فــي حســاب الوبــات تنــديرات المســاعدان وبــين 

عينـة  ةوبعد مرور أسبوعين قام الباحـث بمةحظـ من أكور الطرائق إستخدامًا وشيوعًا،

عتمــد الباحــث هــذه ال المدرســين الســتخراج معامــل وبــات الباحــث مــع ناســع طرينــة فــي وا 

اإلرتبــاط وكانــت علــى النحــو معامــل تاــاق كــوبر تــم إيجــاد معامــل إالبحــث  بإســتخدام 

 :األتي

 88،36الباحث وناسع=  -

                                                           
4
 كلية الرتبية األساسية  -الدكتور.توفيق,رئيس قسم العلوم يف جامعة دياىل -1/*

  كلية الرتبية األساسية  -الدكتور.فاحل عبد احلسن,مقرر قسم العلوم يف جامعة دياىل -2     



 83،62الباحث والمةحظ األول= -

 81،32الباحث والمةحظ الواني= -

 (.3كما في الجدول رقم)ويعد معامل وبات مةئمًا أل رام البحث الحالي 

                                      

 

 (2جدول رق )                                    

 بين الباحث  والمالحظين على وفق مجاالت استمارة المالحظة طاالرتبامعامالت       

بوووين  طاالرتبوووامعامووول  المجاالت ت

 الباحث  ونفسه     

بووووين  طاالرتبووووامعاموووول 

الباحوووووووث و المالحوووووووظ 

     األول

معامووول االرتبووواط بوووين  

الباحوووووث  والمالحوووووظ 

 الثاني

 43,22 41,47 47,24 التخطيط 1

تنظووووووووووويم التووووووووووودريس  2

 وتطويره

20 45,21 47,24 

 44,22 42,02 47,21 تقديم المادة الدراسية 3

 1,00 1,00  1 التدريب العملي 4

اسووووووووووتخدام تقنيووووووووووات  5

 التكنولوجيا

24,44 42,22 47,72 

نسوووووووانية اإلالعالقوووووووات  2

 الصفية

43,53 42,31 40,57 

 41,12   45 44,42 االختبارات والتقويم 7

 44,32 43,27 44,32 العام طاالرتبامعامل  

 وبات اإلستبيان: -2



الموافق   اإلستبانة في يوم الوةواءالباحث وز   وبات االستبيان الستخراج        
من  تم اختيارهم بطرينة عشوائيةالمدراء خمس من على عينة مؤلاة من  23/10/2012

وانوية الشام،وانوية حي المعلمين،متوسطة )وهي بين مدارس مجتمع البحث
،وبعد تكميم تنديرات إجابات العينة إلى درجات (،متوسطة األصدقاءالعراق،متوسطة برير

ال نبالوبات باستخدام معادلة الااكرو وم بعد ذلك حسبت معامل  تم حساب معامل الوبات
وُيعد هذا معامل وبات ( 0،83بلغ معامل الوبات المحسوب بهذه الطرينة )حيث 
% ( يدل 80( الى ان معامل االرتباط اذا زاد عن نسبة) Obetيشير اوبت ) ،حيثجيد

                               ( Obet,1971:p85 على ان مستوى الوبات مرتاع. )

 التطبيق النهائي ألداتي التقوي : -6

بعـــد أن ت كـــد الباحـــث مـــن صـــدق أداة البحـــث ووباتهـــا  تطبيـــق إســـتمارة المةحظـــة: -أ

(  96 وتضـــمنت ) ،(2أصـــبحت األداة )إســـتمارة المةحظـــة( جـــاهزة للتطبيـــق ملحـــق )

 توزيـــع يوضـــح( 1) وجــدولمجـــاالت، ســـبعة ضــمن  ًا فـــي( معيـــار 11)بــيننــرة موزعـــة ف  

 .ونسبتها المئوية المعايير على الانرات

 (1جدول)                                       

 ويةئوعدد فقرات كل مجال ونسبتها الم مجاالت استمارة المالحظة                     

عوووووووووووووووووووودد  مجاالت االداء التدريسي

 الفقرات

 النسبة المئوية

 %14,44 13 تخطيط

 %14,44 13 تنظيم التدريس وتطويرة

 % 13,04 2 تقديم المادة الدراسية

 % 17,32 12 التدريب العملي

 % 10,14 7 استخدام تقنيات التكنولوجيا



 % 11,52 4 العالقات االالنسانية الصفية

 % 10,14 7 االختبارات والتقويم

 % 100 22 المجموع

مـــن مدرســـي مـــادة األحيـــاء الـــذين  الباحـــث األداة علـــى عينـــة البحـــث طبـــق             

البـــالغ عـــددهم  2013-2012يدرســـون طـــةب الصـــف األول متوســـط للعـــام الدراســـي 

ـــدرس وم درســـة11) االونـــين يـــوم بمةحظـــة األداء التدريســـي عينـــة البحـــث  إذ باشـــر،(م 

 .2013/ 13/1الموافقيوم الوةواء وانتهى  11/11/2012الموافق

 الباحث ما ي تي:وقبل النيام بهذا التطبيق أجرى  

  النيام بجولة في مدارس البحث بعد مرور شهر من بداية الـدوام الرسـمي وذلـك

 لأل رام األتية:

ـــى الجـــدول مـــن اإلدارة لكـــل  -أ ـــدروس بـــين المدرســـين وللحصـــول عل معرفـــة توزيـــع ال

 مدرس.

بعـــد اإلنتهـــاء مـــن الجولـــة المـــذكورة قـــام الباحـــث بتطبيـــق أداة بحوـــع عـــن طريـــق  -ب

 المةحظة المباشرة من خةل الزيارات الميدانية .

 وتضمنت الزيارات اإلجراءات األتية:

اإللتناء بمدرسين األحياء لتعرياهم بطبيعة الدراسـة وكونـع أل ـرام البحـث العلمـي -1

 د بالدرس العادي.ومبينا"أن يكون أدائهم كالمعتا

اإلطة  على دفاتر الخطة اليومية والسنوية للمدرسين وت شير الانـرات التـي تنـاس -2

 من خةل مةحظة دفاتر الخطة.



 النيام بزيارة كل مدرس وأستخدام بطاقة المةحظة .-3

اإلطة  على دفاتر الطـةب لمـادة األحيـاء وت شـير الانـرات التـي تنـاس مـن خـةل -1

 ترهم.مةحظة دفا

 ( زيارة.33كان عدد الزيارات التي حننها الباحث أكور من)-3

ن جـرى تحديــد مجتمــع البحــث وعينتـع والت كــد مــن صــدق ابعــد  تطبيـق اإلســتبيان: -ب

( 8 ) بــيننــرة موزعــة ( ف  96 األداة ووباتهــا أصــبحت األداة جــاهزة للتطبيــق وتضــمنت )

 علـى الانـرات توزيـع يوضـح( 3) وجـدول ،(8)قملحـ مجـاالتوةوـة ضـمن  فـي اييرمع

 .ونسبتها المئوية المعايير

 (3جدول)                                                 

 مجاالت  االستبيان وعدد فقرات كل مجال ونسبتها المئوية                    

عوووووووووووووووودد  مجاالت االداء التدريسي

 الفقرات

 النسبة المئوية

المتعلقوووووة بالجانوووووب ملة ير الجوووووودة الشوووووايمعوووووا

 الشخصي

13 14,44% 

ملة المتعلقة بالجانب التربوي ير الجودة الشايمعا

 والمهني

37 53,22 % 

ملة المتعلقوووووة بالجانوووووب ير الجوووووودة الشوووووايمعوووووا

 االجتماعي 

12 27,53 % 

 % 100 22 المجموع



مــــن مــــدراء عينــــة البحــــث البــــالغ  الباحــــث األداة علــــى عينــــة البحــــث طبــــق           

باشــر الباحــث بمةحظــة األداء التدريســي لمدرســي األحيــاء عينــة  ،( مــدير11عــددهم )

 . 22/1/2013وانتهى يوم الوةواء 28/10/2012الموافق  يوم األحدالبحث 

 

 

 التحصيل: -ثانياً 

موون متطلبووات البحوو  الحووالي  عووداد  ختبووار تحصوويلي لطلبووة الصوووف األول         

 لمتوسط عينة مدرسي األحياء وتم  جراء مايلي:ا

تم تحديد الموادة العلميوة قيود البحو  الحوالي علول الفصوول تحديد المادة العلمية :  -1

, 3األربعوووة األولووول وهوووي مووون كتوووال مبوووادئ األحيووواء للصوووف األول المتوسوووط ,ط

 وهي: 2413لسنة

 الفصل األول:نش ة علم األحياء

 الفصل الثاني:الهواء والماء والتربة 

 الفصل الثال :خصا ص الكا نات الحية 

 الفصل الرابأ:بناء جسم الكا ن الحي

: تشير األضوراو السولوكية  لول " النوواتل التعليميوة  صياغة األغرا  السلوكية -2

المتوقعووة موون المتعلمووين بعوود عمليووة التوودريا ويمكوون ان ُيالحيهووا المعلووم ويقيسووها " 

( . وان صياضة ايهداف السلوكية تسواعد فوي تنيويم عمليوة  91: 2411لخ رجي,)ا

 ( 15,  2414التخطيط للتدريا وتوجيهها وفي عملية التقويم ) عطا هللا,



( ضرضواً  214وبعد اإلطالع علل محتوى قيد البح  الحوالي توم صوياضة )           

-التطبيوووق  -ايسوووتيعال -سووولوكيا ً علووول وفوووق المسوووتويات األربعوووة األولووول )التووو كر

التحليوول(من تصوونيف بلوووم للمجووال المعرفووي .وفووي ضوووء تعريووف كوول مسووتوى 
1

,تووم 

( بحسوول الترتيوول كمووا فووي 214تحديوود مسووتويات األهووداف المعرفيووة فبلووع عووددها )

 (.9جدول )

 (2جدول )                                         

 الرابع(-الثالث-الثاني -األربعة)األول توزيع األغرا  السلوكية للفصول           

  مستو  األغرا                  المحتو 

 تحليل تطبيق استيعاب تذكر الموضوع الفصل المجموع

 نشأة علم األحياء األول

 

22 22 1 0 45 

 22 2 14 20 22 الهواء والماء والتربة الثاني

 خصائص الكائنات الحية  الثالث

 

21 25 11 2 22 

 بناء جسم الكائن الحي الرابع

 

51 30 13 2 101 

 270 14 32 27 112 المجموع

           

                                                           

 احلاجة.تذكر:قدرة الطالب على تذكر املعلومات وإسرتجاعها عند  -/ 1*

إستيعاب:قدرة الطالب على إستيعاب املادة التعليمية وإدراكه ملعناها حبيث يعيد صياغة املعلومات  -    
 بلغته

تطبيق:قدرة الطالب على على تطبيق احلقائق واملفاهيم والقوانني اليت درسها وفهمها يف مواقف   -    
 حياتية جديدة.

ملادة التعليمية إىل أجزائها وإدراك ما بينها من عالقات أو حتليل: قدرة الطالب على تفكيك ا  -    
 روابط



وللحكووم علوول جووودة صووياضة األهووداف السوولوكية ومطابقتهووا مووأ المسووتويات            

المحددة لكل منها ,ثم عرضها مأ محتوى المادة العلمية  علل مجموعوة مون الخبوراء 

والمحكموووووين فوووووي موووووادة األحيووووواء وطرا وووووق تووووودريا العلووووووم والقيووووواا والتقوووووويم 

سلوكية ومودى شومولها للمحتووى (,لبيان آرا هم بش ن دقة صياضة األهداف ال9ملحق)

%( مون 34التعليمي ومال متها المستوى ال ي تنتمي  ليه , واعتمد علل نسبة اتفواق )

آراء الخبوووراء والمحكموووين لمقترحووواتهم ,ثوووم عووودلت بعضوووها فوووي ضووووء مالحيووواتهم 

( ضرضووا ً سوولوكيا ً 214واسووتقرت األضووراو السوولوكية بصووورتها النها يووة علوول )

( 01(للتووووو كر,)119أو ان هووووو   األهوووووداف فبلةوووووت) (,ثوووووم توووووم حسوووووال0ملحوووووق )

 (للتحليل.13(للتطبيق,)30لاستيعال,)

 تحديد عدد فقرات االختبار :  -3

قام الباح  بالتشاور موأ عودد مون مدرسوي موادة علوم األحيواء للصوف األول    

( فقوورة 44المتوسوط لتحديود عودد فقورات ايختبووار التحصويلي, وتوم ايتفواق علول ان )

للفصول األربعة المشمولة بالبح  ُتعد مناسوبة ألعموار عينوة البحو  ,ولكوي اختبارية 

يووتم شوومول الفصووول فووي البحوو  بفقوورات اإلختبووار تووم بنوواء خارطووة  ختباريووة )جوودول 

مواصفات( وهو جدول  و ُبعدين يعمل علل ربط المحتوى واألهداف المراد تحقيقهوا 

(, وعليووه قووام الباحوو  بإعووداد 441:2443بمسووتوياتها ومجايتهووا المختلفووة )الحيلووة,

 جدول المواصفات وفق الخطوات األتية:

الثامن ( من كتال  -السابأ -تحديد الو ن النسبي لكل فصل من الفصول ) السادا -أ

علم األحياء المقرر للصف األول المتوسط في ضوء عدد الحصص التي تم تدريسها 

 ى لها علل النحو اآلتي : كل فصل من الفصول الثالثة, وتم استخراج و ن المحتو

الوزن النسبي للموضوع =             
 عدد الحصص الال مة لتدريا الموضوع

 عدد الحصص لتدريا المادة
 ×100 

تحديوود و ن األضووراو السوولوكية لكوول فصوول ولكوول مسووتوى موون مسووتويات بلوووم  -ل

 التطبيق ( و لك علل النحو ايتي :  -ايستيعال -الثالثة ) الت كر



الهداف في كل مستو  = وزن ا
 عدد اهداف المستوى

المجموع الكلي لالهداف 
 ×100 

 حسال عدد ايس لة لكل خلية في جدول المواصفات وعلل النحو ايتي:  -ج

عودد االسوئلة × نسوبة المحتوو × عدد االسئلة لكول وحودة = نسوبة مسوتو  الهودف

 (1( كما في جدول ) 34: 2445)الدليمي وعدنان,   الكلي

                                         

                                  

                                  

 (7جدول  )                                     

 الخارطة االختبارية الخاصة بفقرات إختبار تحصيل المفاهيم اإلحيائية        

  االهداف          المحتو 

عووووووووووودد 

 األسئلة
 

 الفصل

 

 عدد

 الحصص

الووووووووووووزن 

 بالدقيقة

 نسبة المستو      

 نسبة

 المحتو 

 تذكر

43% 

 استيعاب

32% 

 تطبيق

14% 

 تحليل

7% 

  نشأة علم الحياة

2 

 

20 

 

15,34% 

 

2,54 

~ 

3 

 

2,12 

~ 

2 

 

 

0,44 

 

0,42

~ 

 صفر

 

2 

الهوووواء والمووواء 

 والتربة

 

4 

 

140 

 

30,72% 

~ 

31 

 

 

5,33 

~ 

5 

 

4,42 

~ 

   5 

 

 

 

1,73 

~ 

2 

 

0,42

~ 

1 

 

13 



خصوووووووووووووووووائص 

 الكائنات الحية

 

2 

 

20 

 

15,34% 

 

3 

 

 

2 

 

1 

 

 صفر

 

2 

بنوووووووواء جسووووووووم 

 الكائن الحي

 

5 

 

225 

 

34,42% 

 

2,53 

~ 

7 

 

5,47 

~ 

5 

 

2,12 

~ 

2 

 

1,02

~ 

1 

 

15 

  المجموع

13 

 

545 

  

14 

 

14 

 

2 

 

2 

 

40 

 

 

 

 لتحصيلي : انوع فقرات االختبار  –4

( فقرة موضوعية من نوع ) ايختيار مون متعودد (, 44قام الباح  بصياضة )         

تضمنت كل فقرة اربعة بدا ل احدها صوحيحة وموا تبقول خاط وة, وقود توم اختيوار هو ا 

النوع مون ايختبوارات لموا يتمتوأ بوه مون م ايوا جيودة ومون ابور  م ايوا  تةطيوة عينوة 

ية, وخلو  من  اتية المصحح, بايضافة  لول كبيرة من مفردات محتوى المادة الدراس

 (  255: 2441. ) علي,  أس لتهضعف نسبة اللجوء  لل التخمين في اإلجابة عن 

 تعليمات االختبار التحصيلي :  –5

تمثل تعليمات ايختبار  رشوادات ضورورية توجوه الطالول وترشود  فوي أداء           

دة الفعاليوة ف نهوا تصوبح عديموة الجودوى   ا ايختبار. ومهما كانت أس لة ايختبار شدي

( 322: 2442لم يعورف الطالول كيوف يكتول  جابتوه ضومن الو من المحودد. )ملحوم, 

وعليه صيةت التعليمات الخاصة باإلجابة عن ايختبار بصوورة واضوحة    تضومنت 

تعليمات خاصة للطالل توضوح كيفيوة اإلجابوة عون فقورات ايختبوار والو من المحودد 

 .لإلجابة 



 وضع تعليمات التصحيح : –2

أعطيت درجة واحدة لإلجابة الصحيحة وصفر لإلجابة الخاط ة أو المتروكة   

 (.44-4أو ا ا كان هناك أكثر من بديل,وب لك حددت الدرجة الكلية لاختبار)

 صدق االختبار : –7

يقصوود بصوودق ايختبووار" بانووه الدرجووة التووي يحقووق فيهووا ايختبووار وايهووداف    

وضوأ مون اجلهوا" أي ان ايختبوار يجول ان يقويا موا ينبةوي قياسوه فعوآل ولويا التي 

( ل ا قد توم اسوتخراج الصودق اليواهري وصودق  111: 2414شي ا مختلفا. )عليان, 

 المحتوى .

 :  الصدق الظاهري–أ

 ن الصدق الياهري هو الميهر العوام لالختبوار , ويشومل الفقورات وكيفيوة            

( لوو ا قووام  124: 1004ودرجووة موضوووعيتها . ) دااد وانووور, صووياضتها ووضوووحها

الباح  بعرو فقرات ايختبار مأ األضراو السولوكية علول مجموعوة مون الخبوراء 

والمحكمين المختصين في طرا ق تدريا العلوم بايضافة  لل مجموعة من مدرسوي 

او المحوددة ( للت كد من سالمة الفقرات ومال متهوا لاضور9مادة علم األحياء ملحق )

ووضوح صياضتها وموضوعية البدا ل وجا بيتها, وفي ضوء مالحيوات الخبوراء توم 

% ( فموا أعلول 34 عادة صياضة بعو الفقرات وتعديلها بعد احتسوال نسوبة اتفواق ) 

 حسل معادلة كوبر.

 : صدق المحتو –ب 

يقصوود بووه تةطيووة أسوو لة ايختبووار لجميووأ جوانوول السوولوك الوو ي يقيسووه هوو ا      

ختبار ويتم  لك بعد فحوص محتووى ايختبوار وتحليول أسو لته لمعرفوة مودى تمثيلهوا اي

وقوود تحقووق  لووك عوون طريووق  عووداد ( 319:  1001) امطووانيوا , لوو لك السوولوك . 

الخارطووة ايختباريووة ) جوودول المواصووفات (.وتووم عوورو الخارطووة ايختباريووة مووأ 



 أصووبحاءات السووابقة فقوورات ايختبووار والمحتوووى علوول الخبووراء, وفووي ضوووء اإلجوور

 (14ملحق)ايختبار التحصيلي جاه ا للتطبيق. 

 التطبيق االستطالعي األول لالختبار :  –4

( طالول 29طبق ايختبار ألتحصيلي علل عينة استطالعية أولية مالفوة مون ) 

في الصف األول المتوسط في مدرسة متوسوطة النموارق للبنوين التابعوة  لول المديريوة 

يووالل , لةوورو تحديوود الوو من الووال م لإلجابووة عوون ايختبووار وموودى العامووة لتربيووة د

 وضوح فقراته وتعليماته, وقد تم ابالا الطالل بموعد ايختبار قبل اسبوع من 

وتووم 2412/ 12/  11الوقووت المحوودد, واجووري ايختبووار يوووم األربعوواء المصووادف 

 -24الول ) استخراج المتوسط ال مني لوقت انتهواء أول طالول مون اإلجابوة وآخور ط

 ( دقيقة.44( دقيقة فكان المتوسط ال مني ) 94

 التطبيق االستطالعي الثاني لالختبار :  -2

ان تحليووول مفوووردات ايختبوووار يسووواعد فوووي معرفوووة جوانووول ضوووعف بعوووو            

الفقرات والتي تجعلها ضير صالحة فتح ف, واستبقاء الفقرات التي تتمتوأ بخصوا ص 

( ,ل ا طبوق ايختبوار  291,:  2444ايختبار. ) عالم , تحقق الةرو من استخدام 

( طالووول فوووي )ثانويوووة حوووي المعلمين,وثانويوووة 244ألتحصووويلي علووول عينوووة ثانيوووة )

الشووام(لةرو تحليوول فقوورات ايختبووار والت كوود موون خصووا ص السووايكومترية , وقوود 

 24( ولةايووةيوم الخموويا 2412/ 12/ 13اجووري ايختبووار فووي يوووم الثالثوواء الموافووق

( بعوود  بووالا الطووالل بموعوود ايختبووار قبوول  سووبوع موون موعوود  المحوودد , 12/2412/

% مون  جابوات 21وبعد التصحيح حللت فقرات ايختبار , و لوك ب خو  أوراق أعلول 

% موون  جابووات الطووالل 21( طالوول لتمثوول المجموعووة العليووا, وأدنوول 54الطووالل )

 ( طالل لتمثل المجموعة الدنيا إليجاد ما ي تي :54)

 :  صعوبة فقرات االختبار –أ 



 ن صووووعوبة الفقوووورات موووون الخصووووا ص التووووي تووووادي دورا ً مهمووووا ً فووووي             

ايختبارات, فالفقرة التي  ي يستطيأ احد الطلبة اإلجابة عنها ي تفيد في الكشف عون 

(,وقد حسل معامل الصوعوبة 293: 2444الفروق بينهم فيما يقيسه ايختبار )عالم, 

(, وبهو ا 11(. ملحوق )4,13-4,32الموضوعية ووجد انه يتوراوح موا بوين)للفقرات 

( بو ن 141: 1033تكون جميأ الفقرات  ات مستوى صعوبة مناسل.    يرى )بلوم,

 4,34 – 4,24فقرات ايختبار ُتعود مقبولوة    اكوان معامول صوعوبتها يتوراوح بوين )

 .) 

 :  قوة تمييز فقرات االختبار–ب 

ي  " قدرة الفقرة علل التميي  بين المجمووعتين العليوا والودنيا " أي يقصد بمعامل التمي

(  30: 2445قوودرة الفقوورة علوول تمييوو  الفووروق الفرديووة بيوونهم, )الوودليمي وعوودنان,

أستخرج  الباح  القوة التميي ية لكل فقرة من فقرات ايختبار باستخدام معادلة القووة 

(  4,12-4,31يتووورواح بوووين )متهوووا التميي يوووة للفقووورات الموضووووعية  فوجووودها أن قي

( ان الفقوورة تكووون جيوودة   ا  04: 2445(,     كوور ) الوودليمي وعوودنان, 11ملحووق )

 ( ف كثر.4,24كانت قوتها التميي ية )

 :  فعالية البدائل الخاطئة لفقرات االختبار–  

 ن األصل في البديل الخاط  ) الممو  ( ان يكوون جو اباً  للممتحنين,بمعنول    

تم اختيار  من قبول طالول أو أكثور ويعود المموو  جيودا وفعواي عنودما تكوون قيمتوه أن ي

سالبة . ويتم الكشف عن البدا ل ضير الفعالة لتعديلها . وا ا كان  ي يمكن تعوديلها يوتم 

(,لوو ا تووم حسووال فعاليووة البوودا ل  03 – 02, ص  2445حوو فها ) الوودليمي وعوودنان, 

خاط ة بجميأ فقرات ايختبار ووجود ان معامول فعاليوة بتطبيق معادلة فعالية البدا ل ال

جميووأ البوودا ل سووالبة أي  نهووا جوو بت  ليهووا  جابووات أكثوور موون طووالل المجموعووة الوودنيا 

مقارنة بإجابات طالل المجموعة العليا وه ا دليل علول فعاليتهوا , لهو ا تقورر اإلبقواء 

 (.12علل بدا ل الفقرات , ملحق )



 ثبات االختبار : -10

يقصوود بثبووات ايختبووار ان يعطووي ايختبووار النتووا ل نفسووها   ا مووا أعيوود  جووراء          

( وقود 123:  2445علل نفا األفراد في يل نفا اليروف . ) الودليمي وعودنان , 

  –تم حسال ثبات ايختبار باستعمال طريقة التجانا الداخلي بتطبيق معادلة ) كيوودر

(, وهوو ا يعوود معاموول 4033الثبووات يسوواوي ) ( , فوجوود أن معاموول 24ريتشاردسووون 

( أو أكثوور هووي قيمووة 4,34( ان قيمووة ) 543:  2444ثبووات جيوودا فقوود أشووار )عووالم, 

مرتفعوة موون الثبوات. وبهوو ا توم اإلبقوواء علول جميووأ فقورات ايختبووار وأصوبح ايختبووار 

 (13ملحق) .جاه ا ً للتطبيق في صيةته النها ية علل عينة البح 

 النهائي الختبارالتحصيل :التطبيق  -11

  1/ 9علووول عينوووة البحووو  يووووم األحووود الموافوووق ايختبوووار ومووون ثوووم توووم تطبيوووق  

 2413/ 1/ 21ولةاية يوم ايثنين الموافق 2413/

 

 الثقافة البايولوجية لطالب عينة مدرسي األحياء:اختبار  -ثالثاً 

ة,  تم  عوداد الصوورة طالع علل األدبيات التربوية و الدراسات السابقبعد اإل         

األولية لإلختبار, ال ي يتم من خاللة قياا مدى معرفة الطالل لمجموعة من قضوايا 

   الثقافووة البايولوجيووة , ب عتبووار   ختبوواراً موضوووعياً موون نوووع ايختيووار موون متعوودد,

( 41( بعداً فبلوع عودد فقورات اإلختبوار )21يتضمن ست قضايا ر يسية متفرعة  لل )

 (, وتم  جراء ما يلي:14ملحق) فقرة كما في

 :تحديد أبعاد اإلختبار  -1

( بعووداً,  21علوول سووت قضووايا ر يسووية متضوومنة ) ختبووار الثقافووة البايولوجيووة شوومل  

 (بصيةته األولية, وه    القضايا هي:14ملحق)

 . كتسال قدر مناسل من المعرفة العلمية في مجال علوم الحياة  -1



 . المتبادلة بين علوم الحياة والمجتمأالتعرف علل العالقة  -2

 .تقدير ايعمال واينجا ات التي يقوم بها علماء البيولوجيا -3

 .العالقة المتبادلة بين علوم الحياة والتكنولوجيا -4

القدرة علل التصرف السليم واتخا  القرارات بش ن ما يواجهوه الفورد مون مواقوف  -5

 . ومشكالت وقضايا في مجال البيولوجيا

 . المشكالت البي ية الناتجة عن تكنولوجيا علوم الحياة -9

وكيفية اإلجابة  بايختبارالتعليمات الخاصة تم صياضة : صياغة تعليمات اإلختبار -2

توضح كيفية اإلجابة عن فقورات ايختبوار للطالل    تضمنت تعليمات خاصة  عنها,

مأ أنمو ج عن كيفية اإلجابوة عون بنوود األسو لة الموضووعية  وال من المحدد لإلجابة

 (.11ملحق )

: وضأ الباحو  معيواراً لتصوحيح  جابوات الطلبوة وضع تعليمات تصحيح اإلختبار -3

 علل اإلختبار كما ي تي:

 درجة واحد لإلجابة الصحيحة عن كل فقرة من فقرات اإلختبار. -1

 واألكثر من بديل. صفر لإلجابة الخاط ة والمتروكة -2

 ( درجة.33 – 4وب لك حددت الدرجة الكلية لالختبار بين ) -3

 صدق اإلختبار: -4

للةورو الو ي أُعود ألجلوه   ايختبوارب نُه مدى تحقيق  ايختباريعرف صدق            

(, ويووودل الصووودق اليووواهري علووول الميهووور العوووام 150: 1031)عوووودة, و ملكووواوي,

لإلختبار بوصوفه  وسويلة مون وسوا ل القيواا أي أنوُه يودل علول مودى مال موة ايختبوار 

(  لول أن أفضول Ebel,1972وُيشوير ) .(195: 1001ووضوح تعليماتوه  )درو ة,

ي لإلختبووار هوووو أن يقووووم عوودد مووون الخبوووراء أو وسوويلة للت كووود موون الصووودق اليووواهر



المحكمووووين بتقوووودير موووودى تحقيووووق الفقوووورات للصووووفة أو الصووووفات المووووراد قياسووووها 

(Ebel,1972, P:566 وعليووه توم عوورو اإلسووتبانة التوي تضووم قا مووة بالقضووايا ,)

المرفق بها علل عدد من الخبراء والمتخصصين فوي  البايولوجية مأ فقرات اإلختبار

(, إلبداء آرا هم حول اإلختبار من حي  دقوة صوياضة 9ملحق )العلوم  طرا ق تدريا

بالقضايا التي وضعت لقياسها, وكانوت  وارتباطهااألس لة وسالمتها اللةوية والعلمية, 

وحصووول بوواقي الفقوورات علوول نسووبة (44,13,0)نتيجووة آرا هووم حوو ف ثالثووة فقوورات, 

.وعليوه أصوبحت عودد بعوو التعوديالت علول بعوو الفقرات  جوراء% موأ 34اتفاق 

 (.33فقرات اإلختبار)

 

 

 

 التطبيق االستطالعي  لألختبار : -5

قووام الباحوو  بتطبيووق اإلختبووار علوول عينووة اسووتطالعية , و لووك للوقوووف علوول          

مدى وضوح التعليمات وصوا فقرات اإلختبار وتحديد الوقت المستةرق في اإلجابة 

( طالول مون طوالل 20اإلستطالعية مكونة مون )عن فقرات اإلختبار, وكانت العينة 

الصف األول المتوسط لمتوسطة)طارق بن  ياد(للبنين التابعة للمديرية العامة لتربيوة 

األحود ديالل ,     تم  ختيارهم من خارج عينة البح ,    تم تطبيق اإلختبار فوي يووم 

فقتهم علوول صووباحاً. وفووي أثنوواء التطبيووق أبوودى الطووالل موووا12/2412/  23الموافووق 

وضوووح التعليمووات وفقوورات اإلختبووار, ولحسووال الوو من المسووتةرق فووي اإلجابووة عوون 

وتم استخراج المتوسط ال مني لوقت انتهواء أول فقرات اإلختبار أتبأ الباح  حسال 

 ( دقيقة.34طالبة من اإلجابة وآخر طالبة دقيقة فكان المتوسط ال مني ) 

 التحليل اإلحصائي لفقرات اإلختبار: -2



يهدف تحليل فقرات اإلختبار  لل التحقق من صالحها للتطبيوق عون طريوق            

قورة منهوا )عبود معرفة معامل الصوعوبة وقووة التمييو  وفعاليوة البودا ل الخاط وة لكول ف

( 244بلوع حجوم عينوة التحليول اإلحصوا ي لفقورات اإلختبوار ),(144: 1000الهادي,

يوووم وقوود اجووري ايختبووار فووي , (النمووارقومتوسووطة ثانويووة حووي المعلمين,في) طالوول

بعود  12/2412/ 24لةايوة يووم الثالثواء الموافوق( و2412/ 12/ 24ايثنين الموافق 

وبعود  يجواد الدرجوة  سبوع مون موعود  المحودد ,   بالا الطالل بموعد ايختبار قبل 

لول الكلية لإلختبار ولكل طالل توم ترتيول أوراق اإلجابوات تنا ليواً مون أعلول درجوة  

%(, وأدنوووول 21أقوووول درجووووة, ويمكوووون تقسوووويم الطلبووووة  لوووول ف تووووين همووووا أعلوووول )

( .وبما  ن عودد أفوراد عينوة التحليول 31- 34: 2445%()الدليمي,  والمهداوي,21)

( طالووول لووو ا فوووإن عووودد كووول مووون المجموعوووة 244اإلحصوووا ي لفقووورات اإلختبوووار )

اإلختبووار لعينووة ( طالوول , حيوو  تووم تطبيووق 54والمجموعووة الوودنيا ) (طالوول54)العليووا

 .2413التحليل اإلحصا ي لفقراته يوم /  / 

 

 بعدها قام الباحث بإجراء التحليالت اإلحصائية :

 صعوبة فقرات اإلختبار:  -أ

 ن صعوبة الفقرات من الخصا ص التوي توادي دوراً  مهمواً  فوي ايختبوارات,        

تفيوود فووي الكشووف عوون الفووروق فووالفقرة التووي  ي يسووتطيأ احوود الطلبووة اإلجابووة عنهووا ي 

وقوود حسوول معاموول الصووعوبة ,( 293,ص2444بيوونهم فيمووا يقيسووه ايختبووار ) عووالم, 

(, 15ملحووق ) (4,13-4,21للفقوورات الموضوووعية ووجوود انووه يتووراوح مووا بووين )    

وبهووووووو ا تكوووووووون جميوووووووأ الفقووووووورات  ات مسوووووووتوى صوووووووعوبة مناسووووووول.    يووووووورى 

كوان معامول صوعوبتها مقبولوة   ا فقورات ايختبوار ُتعود  ( بو ن 141,ص1033)بلوم,

 (. 4,34 – 4,24يتراوح بين )

   :قوة التمييز للفقرة -ب



تعنووي قوووة تمييوو  الفقوورة قوودرتها علوول التمييوو  بووين الطووالل  وي المسووتويات          

أسووتخرج  ,(203: 1000العليووا والوودنيا بالنسووبة للصووفة التووي تقيسووها الفقوورة )عووودة,

باستخدام معادلوة القووة التميي يوة  فقرة من فقرات ايختبارالباح  القوة التميي ية لكل 

(, 15ملحوق )(4,93 -4,31فوجدها أن قيمتها تتراوح بين )   للفقرات الموضوعية 

%( فوو كثر 24و هوو ا يعنووي أن فقوورات اإلختبووار تعوود جيوودة   ا كانووت قوووة تميي هووا ) 

 ( . 34:  1031)ال وبعي ,

 :فعالية البدائل -  

تبارات الموضوعية التي من نوع ايختيوار مون متعودد يكوون للبوديل في اإلخ          

مهمووة أساسووية تتمثوول بالتمويووه علوول المفحوصووين فووي محاولووة إلبعوواد الضووعفاء الوو ين 

(, يفتورو 244 – 230: 2445يتمكنون من اإلجابوة عون الفقورة الصوحيحة )ملحوم,

طالول أو أكثور أو  أن تكون المموهات ج ابة, بمعنل أن يتم اختيار أي ممو  مون قبول

وبما أن اختيار أي من هو    المموهوات يعتبور  جابوة ,% من الطلبة5نسبة ي تقل عن 

خاط ة, فمن البديهي أن يكون عدد الطلبة ال ين يختارون أي منها من الف ة العليا أقل 

علوول وفووق معادلووة فعاليووة  موون الف ووة الوودنيا, وعليووه  تووم حسووال فعاليووة البوودا ل الخاط ووة

فتبووين أن نتووا ل هوو   المعادلووة سووالباً لكوول البوودا ل السوولبية للفقوورات ايختياريووة,  البوودا ل

وه ا يعني أن البدا ل الخاط ة قد ج بت  ليها عدداً مون طوالل المجموعوة الودنيا أكثور 

 (143: 1030وآخورون, سومار ) سمار من طلبة المجموعة العليا وه ا ما أكدَّ عليه 

باح  اإلبقاء علل البدا ل كما هوي فوي ايختبوار لفاعليتهوا واستناداً  لل ما تقدم يرى ال

 (19ملحق ).في ج ل الطلبة

 :االختبارثبات  -1

 ايختبوارويعني الثبات الدرجة العالية مون الدقوة واإلتسواق فوي موا ي ودنوا بوه          

علوووول  ايعتمووووادالثابووووت يمكوووون  وايختبووووارموووون بيانووووات موووون سوووولوك المفحوصووووين 

بلوع  KR-24ريتشوارد سوون –معادلوة كوودر  باسوتخدام (,354:1000نتا جه)عودة,

,   ( وهو معامل ثبات عوال يسومح بإسوتخدام اإلختبوار فوي البحو 4,34معامل الثبات )



, (391:1000فموا فووق تعود جيودة)عودة,(4094  ا بلع معامول ثباتهوا ) ايختبار ن و

 (11علل عينة البح .ملحق)وب لك أصبح ايختبار جاه اً للتطبيق 

 التطبيق النهائي لإلختبار : -4

  1/ 9يوووووم األحوووود الموافووووق وموووون ثووووم تووووم تطبيووووق اإلختبووووار علوووول عينووووة البحوووو  

 2413/ 1/ 21ولةاية يوم ايثنين الموافق 2413/

 :الوسائل اإلحصائية  -2

 استعمل الباح  الوسا ل اإلحصا ية اآلتية : 

 :  الموضوعيةمعامل الصعوبة للفقرات  –1

معامل الصعوبة = 
مجموع اإلجابات الخاط ة

مجموع( اإلجابات الصحيحة  اإلجابات الخاط ة)
 

  ( 34 ,2445) الدليمي وعدنان,                                                  

 :  القوة التمييزية للفقرات الموضوعية –2  

ت = 
ص ع– ص د

 ع  د
 

 

                                               

 ص ع = مجموعة اإلجابات الصحيحة في المجموعة العليا 

 ص د = مجموعة اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا

 ع   = عدد أفراد المجموعة العليا   

 ( 30 ,2445) الدليمي وعدنان,          الدنيا د   = عدد أفراد المجموعة   

 : فاعلية البدائل الخاطئة –3

ف م =
ن ع م– ن د م

ع  د
 

 

                                           



 ف م   = فاعلية الممو  

 ن ع م = عدد ال ين اختاروا الممو  من الف ة العليا 

 ن د م = عدد ال ين اختاروا الممو  من الف ة الدنيا                 

 ( 03,ص2445) الدليمي وعدنان,                                                 

 :  20ريتشاردسون  -معادلة كيودر –4

 معامل التجانا =  
ن

 ن  
 X   

 مل ا ص

ع
      

 ن  = عدد فقرات ايختبار                                                         

2
 ع = التباين الكلي للفقرات 

 ا = درجة صعوبة الفقرة 

                                   ص= درجووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة سووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووهولة الفقوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورة                                                          

 ( 192 ,2444)عالم, 

 :   معادلة نسبة االتفاق لكوبر –5 

P = 
       

         
 

NP    عدد مرات ايتفاق = 

 = NPP عدم ايتفاقعدد مرات 

(Cooper,1974,p:27) 

 :معادلة الفاركرونباخ  -6

Sx2           n                               



 معامل & =       ـــــ )ـــــ( 

                                            S2x          1-n                                        

Sx2     مجمو  تباين الدرجات على كل فنرة في المنياس = 

S2X    تباين الدرجات على المنياس = 

n     (  33: 1666طلبة الجموعة               )عودة : = العدد الكلي ل 

 معامل االرتباط بيرسون : - 7

                 n   xy        -       x    y  

r  = ـــــــــــــــــــــــ 

          ] n (    x2) – (   x)2 [ ] n (   y2) – (  y)2[ 

r    معامل االرتباط = 

n   عدد النيم = 

 x  =xمجمو  قيم المتغير 

  y  =yمجمو  قيم المتغير 

 (236: 2000)سامي :                                                       



 

 ( :t-testاالختبار التائي ) -2

                n-z 

t = r       ــــ 

               1 – r2 

t =  االختبار التائي 

r =  معامل االرتباط 

n =                                                              عـدد افـراد العينـة

( 301: 1688احمد وخليل :  ) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 



 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 الفصل اخلامس

  وتوصياته البحث نتائج                                    

 نتائج البحث  عرض:أوالً       

 

 ثانيًا: تفسري النتائج 

 

 : االستنتاجات ثالثاً       

 



 : التوصيات رابعاً       

 

 : املقرتحاتخامساً       
 

 

 

 

 نتائج البحث وتوصياته                                            

وتفسوير تلوك النتوا ل توصل  ليها تم اليتضمن ه ا الفصل عرضاً للنتا ل التي          

 ستنتاجات والتوصيات والمقترحات.مأ  كر اإل

 :أوالً:عر  نتائج البحث

لمدرسي األحياء في ضوء الجوودة لما كان هدف البح  تقويم األداء التدريسي        

الشووواملة وعالقتوووه بتحصووويل طلبوووتهم وثقوووافتهم البايولوجيوووة.فال بووود مووون تقوووويم األداء 

التدريسوووي لمدرسوووي األحيووواء فوووي ضووووء الجوووودة الشووواملة أويَ ,ثوووم تحديووود العالقوووة 

اإلرتباطيوووة بوووين األداء التدريسوووي وبوووين المتةيووورين التحصووويل والثقافوووة البايولوجيوووة 

  لك حسل نتا ل أهداف البح .للطالل,و

 تقويم األداء التدريسي: -1

 أ. تقويم األداء التدريسي داخل الصف

البوالع مدرسوي األحيواء األساسوية لبعد تطبيق استمارة المالحيوة علول عينوة           

ورصود ( مدرا ومدرسوة الو ين يدرسوون طوالل الصوف األول متوسوط  11عددهم)

تكميمهوا واسوتخراج المتوسوط  تمضوء الجودة الشاملة ,تقديرات أدا هم التدريسي في 



الحسوووابي والوسوووط الفرضوووي والوووو ن الم ووووي لكووول مجوووال مووون مجوووايت اسوووتمارة 

 (.1كما موضح في شكل المدرج التكراري)المالحية 

 

  (                      1شكل المدر  التكراري )                                      

 أوزان وترتيب مجاالت األداء التدريسي )داخل الصف(لمدرسي                         

 األحياء عينة البحث في ضوء الجودة الشاملة                                 

 (3لتوضيح المدرج التكراري نالحي جدول رقم ) 

 (3جدول)                                              

  داخل الصف ةلمجاالت الجود ط الحسابي والوسط الفرضي والوزن المئوي والترتيبالوس     

تسلسوووول المجوووواالت 

 بالبطاقة

المتوسووووط  المجال الرئيسي

 الحسابي 

الوسووووووووووووووط 

 الفرضي

 الوزن

 تسلسل الرتب

 المجاالت

 32,5  24,23 للدرس التخطيط 1 4

 

34  % 

 %35,24  32,5  23,74  وتطويرهتنظيم التدريس  2 5

 %42,22  22,5   20,74 تقديم المادة الدراسية 3 2

38% 
35.94% 

46.22% 
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%20.51 
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تقديم المادة 
 الدراسية

التدريل 
 العملي

استخدام 
تقنيات 
   التكنلوجيا

العالقات 
اينسانية 

 وادارة الصف

ايختبارات 
   والتقويم

(
ن
 
لو

ا
  ) 

 ( مجايت األداء التدريسي)



 %0 0 0 التدريب العملي 4 7

اسووووووووووووتخدام تقنيوووووووووووووات  5 2

 تكنولوجيا

 7,15  17,5  20,51% 

اإلنسانية وإدارة العالقات  2 1

 الصف

 21,33 20  51,22% 

 %42,52  17,5  14,44  االختبارات والتقويم 7 3

 %32.12  12.11 المجـــمـــوع

ف فـي ضـوء الجـودة صـإن األداء التدريسي داخـل ال أعةه يتضح من الجدول        

 (30,10)(والوو ن الم ووي 19,11بلع المتوسط الحسابي للمجايت ككل) إذالشاملة 

   ولتوضيح مجاالت األداء التدريسي ومعاييره وما يتضمنع من فنرات يتبين إن:

( علـى المرتبـة األولــى اإلنسوانية و دارة الصووفالعالقووات المجـال السـادس)حصـل  -1

%(،والمعيــــــار 31،62( وبــــــوزن مئــــــوي منــــــداره )21،33إذ بلــــــغ المتوســــــط الحســــــابي)

وبو ن م ووي ( 14,14) بمتوسط حسابي حاز على المرتبة األولى (قاعة التعلم بكفاءة إدارةاألول)

للمعيــــار األول (التــــابع ) الموووودرا عارفوووواً بموضوووووعه(1وأن الانــــرة رقــــم ) %(57,45)

 22،22)بوو ن م ووي مقودار  ( و3،93حازت علـى المرتبـة األولـى بمتوسـط حسـابي)

 .(13كما في ملحق) %(

( على المرتبة الوانيـة إذ بلـغ المتوسـط تقديم المادة الدراسيةالمجال الوالث)وحصل  -2

عيووة القيووام بووأدوار ابدا%(،والمعيــار األول)19،22( وبــوزن مئــوي منــداره)20،28الحســابي)

بوووو ن م ووووي ( و11،91بمتوســـط حســـابي) ( حووواز علوووى المرتيوووة األولوووىلتحقيوووق جوووودة التعلووويم

) يقوودم مراجعووه للنقوواط ايساسوويه فووي نهايووة  (3وأن الانــرة رقــم ) %(،19،31)مقوودار 



ــــــة األولــــــى بمتوســــــط حســــــابي الوووووودرا ــــــابع للمعيــــــار األول حــــــازت علــــــى المرتب  (الت

 .(13في ملحق)كما  %(39،39)(وبو ن م وي مقدار  2,31)

(علـى المرتبـة الوالوـة إذ بلـغ المتوسـط ايختبوارات والتقوويمحصل المجال السابع ) -3

) يسوتعمل سوجال (3وأن الانرة رقـم ) (،12،36( وبوزن مئوي منداره)11،88الحسابي)

(التــــابع للمعيــــار األول حــــازت علــــى المرتبــــة األولــــى بمتوســــط خاصووووا بتقووووويم الطلبووووة

 .(13كما في ملحق) %( 30،60)دار  بو ن م وي مق( و2حسابي)

( علـــى المرتبـــة الرابعـــة إذ بلـــغ المتوســـط للووودرا التخطووويطحصـــل المجـــال األول) -1

تحديوووود االحتياجووووات %(، والمعيــــار األول )38( وبــــوزن مئــــوي منــــداره )21.63الحســــابي )

( وبــــــوزن 11.33( حــــــاز علــــــى المرتبــــــة األولــــــى بمتوســــــط حســــــابي )التعليميووووووة للطووووووالب

) يصووا األهوداف التعليميوة المحوددة بديلوة السولوك (1وأن الانرة رقـم )%( 12مئوي)

( حـازت علـى التخطويط ألهوداف كبور  ولويس لمعلوموات تفصويلية(التابع للمعيار الواني) أو األداء

كمووا فووي  %(31،31)بووو ن م وووي مقوودار  ( و2.22المرتبــة األولــى بمتوســط حســابي)

 .(13ملحق)

( علـى المرتبـة الخامسـة إذ بلـغ  وتطووير التدريا  تنييمحصل المجال الواني )  -3

تووفير منوا  %(،والمعيار الوـاني)33،61( وبوزن مئوي منداره)23.21المتوسط الحسابي)

وأن الانــرة  %(،16،60وبــوزن مئــوي)( 7,43( حوواز علووى المرتبووة األولووى بمتوسووط حسووابي)ميسوور لتعلوويم

الوــاني حــازت علــى المرتبــة  (التــابع للمعيــار) يتجووول بووين الطووالل ويسوواعد (1رقــم )



ــــى بمتوســــط حســــابي) كمووووا فووووي  %(38،81)بووووو ن م وووووي مقوووودار  ( و2،60األول

 .(13ملحق)

( على المرتبة السادسة( إذ بلـغ استخدام تقنيات تكنولوجياحصل المجال الخامس) -9

) (1وأن الانـــــرة رقـــــم )%( 20،31( وبـــــوزن مئـــــوي منـــــداره)2،13المتوســـــط الحســـــابي)

(التــابع للمعيــار األول حــازت عليميووة المناسووبة لموضوووع الوودرايسووتعمل الوسووا ل الت

كموا  %( 26،06)وبو ن م وي مقدار   (1،13على المرتبة األولى بمتوسط حسابي)

 .(13في ملحق)

( علـى المرتبـة األخيـرة إذ بلـغ المتوسـط الحسـابي التدريل العملويالمجال الرابـع ) -2 

                 .(13كما في ملحق)%( 0( وبوزن مئوي منداره )0)

 :ب. تقويم األداء التدريسي خار  الصف

سووتبيان الخوواص اي بعوود تطبيووق اسووتمارة ايسووتبيان علوول عينووة موون مدرسووي األحيوواء

فوي ضووء  خمارج الصمفورصد تقوديرات أدا هوم التدريسوي للمدراء لتقويم مدرسيهم 

فرضوي والوو ن الجودة الشاملة ,ثم تكميمها واستخراج المتوسط الحسوابي والوسوط ال

كمووا موضووح فووي شووكل الموودرج الم وووي لكوول مجووال موون مجووايت اسووتمارة المالحيووة 

 (.2التكراري)

                            

 

 

 



 

 ( 2شكل المدر  التكراري )                                              

أوزان وترتيب مجاالت األداء التدريسي )خار  الصف ( لمدرسي األحياء عينة البحث           

 في ضوء الجودة الشاملة

 (0لتوضيح المدرج التكراري نالحي جدول رقم )   

 (0جدول)                                       

 خار  الصف ةالجودلمجاالت  والترتيب المرجحة واألوزان المئوية األوساط           

تسلسوووووووووول  الرتل

 المجايت

المتوسوووووط  المجال الر يسي

 الحسابي 

الوسووووووط 

 الفرضي

 الو ن

 %34,44 10,5 32,03 :الجانل الشخصيأويً  1 1

 :الجانل التربويثانياً  2 2

 

02,13 55,5 33,5 % 

 :الجانل ايجتماعي:ثالثاً  3 3

 

45,42 23,5 11,13% 

 %31,14  59,11 المجموع

84.04% 83.05% 

77.73% 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

 الجانل ايجتماعي الجانل التربوي    الجانل الشخصي

(
ن
وز
ال

 ) 

 (مجاالت االداء التدريسي)



يتضح من الجدول أعةه إن األداء التدريسي خارج الصف في ضوء الجودة          

( 81،81مئـــوي )وبـــوزن  (39،21)للمجـــاالت ككـــل المتوســـط الحســـابي وبلـــغالشـــاملة 

   ولتوضيح مجاالت األداء التدريسي ومعاييره وما يتضمنع من فنرات يتبين إن:

المرتبــة األولــى إذ بلــغ المتوســط ( علــى الجانوول الشخصوويحصــل المجــال األول)  -1

اموتالك المودرا %(،والمعيـار األول)81،01( وبوزن مئـوي منـداره)32،63الحسابي )

( 20،23بمتوســط حســابي) حووا  علوول المرتبووة األولوول (يووةقوالخل اإليمانيووةللصووفات 

( التـابع يمتا  بمستوى لياقة جسمية عالية )(3وأن الانرة رقـم ) ،(81،08وبوزن مئوي)

( حــازت علــى المرتبــة امووتالك الموودرا للصووفات الجسوومية والصووحيةالوــاني) للمعيــار

 .(10كما في ملحق) %(62) ن م وي مقدار  ( وو2،60األولى بمتوسط حسابي)

( علــى المرتبــة الوانيــة بمتوســط حســابي الجانوول التربووويالمجــال الوــاني ) حصوول  -2

حوا  علول (اخالقيات المهنوة%(،والمعيار الواني)83،3( ووزن مئوي منداره )62،18)

( 1)وأن الانـــرة رقـــم%(،83)وبـــوزن مئـــوي(23،36)بمتوســـط حســـابي المرتبوووة األولووول

( والانـرة اخالقيوات المهنوة( مـن المعيـار الوـاني)يحترم ال مالء ويتواصول معهوم جيوداً )

( التنميووة المهنيووة(مــن المعيــار الوالــث)يتبووادل الخبوورات مووأ  مال ووه وراسووا ه ()1رقــم)

كموا فووي  %(100) ن م ووي مقودار وو(3)لمرتبـة األولـى بمتوسـط حسـابيحـازا علـى ا

      .(10ملحق)



( علـى المرتبـة الوالوـة واألخيـرة الجانل اإلجتمواعيفي حين حصل المجال الوالـث) -3

ـــــوي منـــــداره)13،02بمتوســـــط حســـــابي) ـــــار األول) ,(28( ووزن مئ المشووووواركة ،والمعي

بمتوســــــط  المرتبووووووة األولوووووولحووووووا  علوووووول (والتعوووووواون مووووووأ المجتمووووووأ المدرسووووووي

موووأ باسوووتمرار تواصووول ي ()1)وأن الانـــرة رقـــم%(،83)وبـــوزن مئـــوي(32،01)حســـابي

حـازت علـى المرتبـة (مـن المعيـار األول أولياء أمور الطالل فيما يتعلق بتعلويم أبنوا هم

      .(10كما في ملحق) %(100) ن م وي مقدار وو(3)األولى بمتوسط حسابي

معامل ارتباط  باستخدامتحصيل الطلبة التدريسي و األداءبين العالقة االرتباطية  -2

 :بيرسون

 تووم , التدريسووي وتحصوويل الطلبووة األداءالعالقووة ايرتباطيووة بووين  علوول للتعوورف      

ولويا هنواك فا ودة لمعوامالت ايرتبواط (4,42) ستخدام معامل  رتباط بيرسون    بلوع 

 التا يووة القيمووةت بلةوو التووا ي ايختبووار  ا مووا تحولووت لقيمووة تا يووة وباسووتخدام معادلووة 

 فوي موضوح كموا (.4,45( عند مسوتوى ديلوة )320بدرجة حريه)( 2,09) المحسوبة

                                        (14) الجدول

                                              

 

 

 

 

 (  10الجدول)                                                

في ضوء الجودة الشاملة  األحياءالتدريسي لمدرسي  األداءلمستو   اإلحصائيةالقيم             

 .بتحصيل طلبتهم وعالقته



 األداءفكرة واضوحة عون طبيعوة العالقوات ايرتباطيوة بوين مجوايت   وإلعطاء       

البح  الحالي ومتوسوطات تحصويل طلبوتهم ,توم حسوال  ألضراوالتدريسي المعتمدة 

)داخل  التدريسي لاداءلكل مجال من مجايت استمارة المالحية  طايرتبامعامالت 

معادلوووة ايختبوووار التوووا ي للكشوووف عووون الديلوووة  تثوووم طبقووو الصوووف وخوووارج الصوووف(

 (            12( ,)11.جدول )المعنوية

 (11جدول)                                     

موع متوسوط    لوداخل الصوف التدريسي لألداءرتباطية لكل مجال من مجاالت العالقة اإل           

 تحصيل الطالب  والقيمة التائية المحسوبة والجدولية

المتوسووووط  المجموع المجاالت     ت

 الحسابي

متوسووووووووط 

تحصوووووووويل 

 الطالب

معاموووووول 

 االرتباط

مسوووووووتو   القيمة التائية

 الداللة

 الجدولية المحسوبة 

  25 275 للدرس التخطيط 1

 

22,17 

 

0,50 3,42  

 

2,22 

 

 

 

  دالة  

تنظووووووووويم التووووووووودريس  2

 وتطويره

 غير دالة 1,22 0,34 23,41 222

 غير دالة 0,27 0,22 21,23 234 تقديم المادة الدراسية 3

 غير دالة 0 0  0 0 التدريب العملي 4

اسووووووووتخدام تقنيووووووووات  5

 تكنولوجيا

 غير دالة  0,03 0,23 7,14 72

 اإلنسانيةالعالقات  2

 وإدارة الصف

 غير دالة 2,14 0,21 21,32 235

 دالة   2,27 0,23 14,20 124 االختبارات والتقويم 7

 يلي: ماأعال  يتضح من الجدول 

 

 العدد

مجموووووووووووووع 

 الدرجات

المتوسووووط 

 الحسابي

مجمووووووووع 

درجوووووووووات 

 التحصيل

متوسووووووووط 

درجوووووووووات 

 الطالب

معامووووووووووول 

 االرتباط

  القيمة التائية

 الجدولية المحسوبة الداللة

11 3112 
242,22 7312 22,17  0,42 2,22 2,22 

 دالة



وجود عالقة  رتباطية بين المجال األول التخطيط للودرا وبوين متوسوط تحصويل  -1

( وهووي  كبوور موون القيمووة الجدوليووة 3,94الطووالل    بلةووت القيمووة التا يووة المحسوووبة )

 (.2,29)البالةة 

ي وجووود عالقووة  رتباطيووة بووين المجووال الثوواني تنيوويم التوودريا وتطوووير  وبووين  -2

( وهوي أصوةر مون 1,29متوسط تحصيل الطالل    بلةت القيمة التا يوة المحسووبة )

 القيمة الجدولية.

ي وجود عالقة  رتباطية بين المجوال الثالو  تقوديم الموادة الدراسوية وبوين متوسوط  -3

( وهوي أصوةر مون القيموة 4,91   بلةوت القيموة التا يوة المحسووبة )تحصيل الطوالل 

 الجدولية.

ي وجووود عالقووة  رتباطيووة بووين المجووال الرابووأ التوودريل العملووي وبووين متوسووط  -4

تحصوويل الطووالل    بلةووت القيمووة التا يووة المحسوووبة )صووفر( وهووي أصووةر موون القيمووة 

 الجدولية.

لخواما  سوتخدام تقنيوات التكنولوجيوا وبوين ي وجود عالقة  رتباطية بين المجوال ا -5

( وهوي أصوةر مون 4,43متوسط تحصيل الطالل    بلةت القيمة التا يوة المحسووبة )

 القيمة الجدولية.

ي وجود عالقة  رتباطية بين المجوال السوادا العالقوات اإلنسوانية و دارة الصوف  -9

( وهي أصوةر 2,14)وبين متوسط تحصيل الطالل    بلةت القيمة التا ية المحسوبة 

 من القيمة الجدولية.

وجووود عالقووة  رتباطيووة بووين المجووال السووابأ اإلختبووارات والتقووويم وبووين متوسووط   -1

( وهووي أكبوورمن القيمووة 2,21تحصوويل الطووالل    بلةووت القيمووة التا يووة المحسوووبة )

 الجدولية.

 (12جدول)                             



موع متوسوط   لخوار  الصوف التدريسوي لوألداءمجوال مون مجواالت العالقة االرتباطيوة لكول        

 تحصيل الطالب والقيمة التائية المحسوبة والجدولية

 المتوسط المجموع المجاالت ت

 الحسابي

متوسووووووووط 

تحصوووووووويل 

 الطالب

معاموووووول 

 االرتباط

الداللوووووووووووووووة  القيمة التائية

 اإلحصائية

  الجدولية المحسوبة

الجانوووووووووب    1

 الشخصي

324 31,02  

 

 

22,17 

 

 

0,25 0,77  

 

 

2,22 

 غير دالة

الجانووووووووووووووب  2

 التربووووووووووووي

 والمهني

 دالة  2,34 0,22 20,32 224

الجانووووووووووووووب  3

 االجتماعي

 غير دالة  2,14 0,54 45,23 502

 يلي: يتضح من الجدول أعال  ما            

ي وجووود عالقووة  رتباطيووة بووين المجووال األول المتعلووق بالجانوول الشخصووي وبووين  -1

( وهوي أصوةر مون 4,11متوسط تحصيل الطالل    بلةت القيمة التا يوة المحسووبة )

 (.2,29القيمة الجدولية البالةة )

وجود عالقة  رتباطية بين المجال الثاني المتعلق بالجانل اليربوي والمهني وبوين  -2

( وهووي  كبوور موون 3,33متوسووط تحصوويل الطووالل    بلةووت القيمووة التا يووة المحسوووبة )

 (.2,29الجدولية البالةة ) القيمة

ي وجود عالقوة  رتباطيوة بوين المجوال الثالو  المتعلوق بالجانول اإلجتمواعي وبوين  -3

( وهوي أصوةر مون 2,14متوسط تحصيل الطالل    بلةت القيمة التا يوة المحسووبة )

 (.2,29القيمة الجدولية البالةة )

 باسوتخداملطلبوة للوجيوة وبايالتدريسوي والثقافوة ال األداءالعالقة االرتباطية بوين  -3

 .معامل ارتباط بيرسون



 ,, لوجيوةوالتدريسي والثقافوة الباي األداءالعالقة ايرتباطية بين  علل للتعرف         

ولووويا هنووواك فا ووودة لمعوووامالت (4,53) سوووتخدام معامووول  رتبووواط بيرسوووون    بلوووع  توووم

 القيمووةت بلةوو التووا ي ايختبووارايرتبوواط   ا مووا تحولووت لقيمووة تا يووة وباسووتخدام معادلووة 

 كموووا (.4,45( عنووود مسوووتوى ديلوووة )320بدرجوووة حريوووه)( 1,31) المحسووووبة التا يوووة

 (13) الجدول في موضح

 (13جدول)                                   

في ضوء الجودة الشواملة  األحياءالتدريسي لمدرسي  األداءلمستو   اإلحصائيةالقيم           

 لوجية  لطلبتهموبالثقافة الباي  وعالقته

 

 العدد

مجمووووع 

 الدرجات

المتوسووووط 

 الحسابي

مجمووووع 

درجووووات 

 الثقافة

متوسوووط 

درجووووات 

 الطالب

معاموووووول 

 االرتباط

 الداللة القيمة التائية

 الجدولية المحسوبة اإلحصائية

11 3112 
242,22 4371 13,24 0,53 1,47 2,22 

 غيردالة

 األداءفكرة واضوحة عون طبيعوة العالقوات ايرتباطيوة بوين مجوايت   وإلعطاء       

طلبوتهم لالبح  الحوالي ومتوسوطات  الثقافوة البايلوجيوة   ألضراوالتدريسي المعتمدة 

 لوواداءلكوول مجووال موون مجووايت اسووتمارة المالحيووة  طايرتبووا,تووم حسووال معووامالت 

بار التا ي للكشف عن معادلة ايخت تثم طبق )داخل الصف وخارج الصف(التدريسي

 (15(,)14.جدول)الديلة المعنوية

                                  

 ( 14جدول)                                   

موع متوسوط   لداخل الصف التدريسي  لألداءالعالقة االرتباطية لكل مجال من مجاالت             

 التائية المحسوبة والجدوليةالثقافة البايلوجية الطالب والقيمة 

مسوووووتو   القيمة التائية       معاموووووول متوسووووووط المتوسط  المجموع المجاالت ت



الثقافووووووووة  الحسابي

 الطالب

 الداللة الجدولية المحسوبة االرتباط

  25 275 التخطيط 1

 

13,24 

0,45 1,50  

 

 

 

 

2,22 

  غير دالة

تنظووووووويم التووووووودريس  2

 وتطويره

 غير دالة 1,43 0,43- 23,41 222

تقوووووووووووديم الموووووووووووادة  3

 الدراسية

 234 21,23  

0,141 

 غير دالة 0,42

 غير دالة 0 0 0 0 التدريب العملي 4

اسووووووتخدام تقنيوووووووات  5

 تكنولوجيا

 غير دالة 1,014 0,32 7,14 72

 دالة 2,54  0,25 21,32 235 اإلنسانيةالعالقات  2

 غير دالة 0,54 0,12 14,20 124 االختبارات والتقويم 7

 يلي: يتضح من الجدول أعال  ما        

ي وجود لعالقة  رتباطية بين المجال األول التخطيط للودرا وبوين متوسوط الثقافوة -1

 ة( وهوي أصوةر مون القيموة الجدوليو1,54للطالل    بلةت القيموة التا يوة المحسووبة )

 (.2,29البالةة )

بووين المجووال الثوواني تنيوويم التوودريا وتطوووير  وبووين  ي وجووود عالقووة  رتباطيووة -2

( وهوي أصووةر موون 1,43متوسوط الثقافووة للطوالل    بلةووت القيمووة التا يوة المحسوووبة )

 القيمة الجدولية.

ي وجود عالقة  رتباطية بين المجوال الثالو  تقوديم الموادة الدراسوية وبوين متوسوط  -3

( وهووي أصووةر موون القيمووة 4,42بة )الثقافووة للطووالل    بلةووت القيمووة التا يووة المحسووو

 الجدولية.

وبوين متوسوط الثقافوة  ي وجود عالقة  رتباطية بين المجال الرابأ التدريل العملي -4

 للطالل    بلةت القيمة التا ية المحسوبة )صفر( وهي أصةر من القيمة الجدولية.



لوجيوا وبوين ي وجود عالقة  رتباطية بين المجوال الخواما  سوتخدام تقنيوات التكنو -5

( وهوي أصوةر مون 1,414متوسط الثقافة للطالل    بلةت القيموة التا يوة المحسووبة )

 القيمة الجدولية.

وجووود عالقووة  رتباطيووة بووين المجووال السووادا العالقووات اإلنسووانية و دارة الصووف  -9

( وهوي أكبورمن 2,53وبين متوسط الثقافة للطالل    بلةت القيمة التا ية المحسووبة )

 الجدولية.القيمة 

ي وجود عالقة  رتباطية بين المجوال السوابأ اإلختبوارات والتقوويم وبوين متوسوط   -1

أصوةر مون  ( وهوي4,53الثقافة للطوالل الطوالل    بلةوت القيموة التا يوة المحسووبة )

 القيمة الجدولية.

 ( 15جدول)                                   

مع متوسط لخار  الصف التدريسي  لألداءجال من مجاالت العالقة االرتباطية لكل م            

 الثقافة البايلوجية الطالب والقيمة التائية المحسوبة والجدولية

متوسوووط  المتوسط المجموع المجاالت ت

الثقافووووووة 

 لطالبل

معامووووووووووول 

 االرتباط

الداللوووووووووووة  القيمة التائية

 االحصائية

  الجدولية المحسوبة

  31,02 324 الجانب الشخصي 1

 

 

 

 

13,24  

-0,471 5,33  

 

 

2,22 

 دالة 

 الجانوووب التربووووي 2

 والمهني

 غير  دالة 0,702 0,235- 20,32 224

 الجانوووووووووووووووووووووووووووب 3

 االجتماعي

 غير  دالة 0,47     0,24- 45,23 502

 يلي: يتضح من الجدول أعال  ما         

بالجانووول الشخصوووي وبوووين وجوووود لعالقوووة  رتباطيوووة بوووين المجوووال األول المتعلوووق  -1

( وهي أكبرمن القيموة 5,33متوسط الثقافة للطالل    بلةت القيمة التا ية المحسوبة )

 (.2,29البالةة ) ةالجدولي



يوجوود لعالقوة  رتباطيووة بوين المجووال الثواني المتعلوق بالجانوول التربووي والمهنووي  -2

( وهوي أصوةر 4,140) وبين متوسط الثقافة للطالل    بلةت القيمة التا ية المحسوبة

 (.2,29البالةة ) ةمن القيمة الجدولي

يوجود لعالقوة  رتباطيوة بوين المجوال الثالو  المتعلوق بالجانول التربووي والمهنوي  -3

( وهوي أصوةر 4,31وبين متوسط الثقافة للطالل    بلةوت القيموة التا يوة المحسووبة )

 (.2,29البالةة ) ةمن القيمة الجدولي

 لثقافة البايولوجية؟لبة في الصف األول متوسط مد  امتالك الطل -4

توم  سوتخراج الوسوط  ةللتحقق من هدف وجود الثقافوة البايولوجيوة لودى الطلبو         

 (,10(وكوووان والوسوووط الفرضوووي)3,34(واإلنحوووراف المعيووواري)13,24الحسوووابي )

 المحسوووبة الدالووة كانووت حيوو  دالووة, وكانووت( 21,42) المحسوووبة التا يووة القيمووة وبلةووت

 (19) الجدول في موضح كما ,( 1,09) الجدولية الدرجة من أكبر

 (12جدول)                                   

 لمد  إمتالك الطلبة للثقافة البايولوجية اإلحصائيةالقيم                 

 

 العدد

 

مجمووووووووع 

 الدرجات

 

الوسوووووووط 

 الحسابي

 

الوسوووووووووووووط 

 الفرضي

 

االنحوووووووراف 

 المعياري

  القيمة التائية

 الجدولية المحسوبة الداللة

 دالة 1,22 27,42 3,44 12 13,24 4371 330

(وهي 21,42يتبين من الجدول أعال   ن القيمة التا ية المحسوبة قد بلةت)                                      

(ودرجووة 4,45)( عنوود مسووتوى ديلووة 1,09أكبوور موون القيمووة الجدوليووة والتووي بلةووت)

(أي  ن الطالل  عينة 10ولصالح المتوسط األكبر هو الوسط الفرضي ) 320حرية 

 البح  لديهم مستوى متدني في الثقافة البايولوجية.

 النتائجثانياً:تفسير



بلع إن األداء التدريسي داخل الصف في ضوء الجـودة ( 3ـ نالحي من جدول رقم )1

الباحـث يعـزو ,(30,10(والوو ن الم ووي )19,11ككول)المتوسط الحسابي للمجايت 

وقلــة  التدريســية النتيجــة إلــى شــعور أو اعتنــاد المدرســين بعــدم أهميــة هــذه الممارســات

،أو إن الـــبعم مـــنهم قـــد يجهـــل هـــذه لـــدرس أكوـــر نجاحـــًا وفاعليـــةت ويرهـــا علـــى جعـــل ا

عــداد للــدرس ولــم يســبق لــع أن تــدرب علــى موــل  الممارســة ومــا تتضــمنع مــن خطــوات وا 

لــى  المــدرس اليهيــ فضــًة علــى إن  هــذه الممارســة، المــدرس المنــال الميســر للتعلــيم وا 

ــــة النشــــاطات المناســــبة للعمــــل الصــــايقلــــة  ــــًا مــــا ينــــوم المــــدرس ب ،تهيئ متابعتــــع و الب

 بخطــة أو بمــنهغ محــدد، فضــًة عــن اوكــذلك أن ا لــب المدرســين لــم يلتزمــو  ،للطــةب

معرفـة لنلـة كذلك  ،بعضهم ليست لديهم خطة مطلناً ، و أنهم ال يعتمدون الخطة اليومية

أفـراد العينــة فــي كيايــة ترتيــب المــواد وتلخـي  الــدرس إضــافة لنلــة التااعــل الــذي يــربط 

لخبـــرات ل فضـــةً المـــدرس بالطالـــب والنـــاجم عـــن قلـــة الجهـــد المبـــذول مـــن قبـــل المدرس،

لعـدم و ، نـق ذلـكفي هـذا المجـال لـم تكـن بمسـتوى يحالمدرسين والمهارات التي يمتلكها 

ن وجـــدت فــإن عمـــل المختبــرات يكــون كمخـــزن لأل ــرام النديمـــة  وجــود المختبــرات وا 

ومتمسـكون بـالطرق  التجديود يرفضوونالمدرسوين  من مجموعةوالمستهلكة، فضًة إن 

 مموا تقودم أو تطوور أي يواكول أنمن خاللها  يستطيأاالعتيادية من التدريس التـي ال 

عـدم تـوافر األجهـزة فـي المـدارس وكـذلك  كمودرا, أدا وه مون التمكن عملية في يساعد

وان تــوافرت ف نهــا تحتــاج إلــى قاعــات خاصــة الســتخدامها الن صــاوف المــدارس  يــر 



نلــة لو  ,ازدحــام الصــاوف ب عــداد كبيــرة مــن الطــةب فضــًة عــنمجهــزة لتلــك األجهــزة 

 يكــون ضــعيااً  اســتخدامها ،مــن مســتلزمات ووســائل  التننيــات التربويــة ومــا يتعلــق بهــا

علوول المقوودرة  لمدرسووينل و ن ،فرهــاابعــم المــدارس علــى الــر م مــن تو مدرســي لــدى 

 دارة الصف فضالً عن  لك ب ن العمليوة التعليميوة تسوتند باألسواا  لول  دارة الصوف 

ن بشووكل جيوود, معرفــة بطـرق وأســاليب التنـويم المتعــددة واقتصــارهم قلـة لهــم المدرسـين وا 

 تجري أحيانًا في نهاية الشهر أو العام الدراسي.على عمليات تنويم محددة 

إن األداء التدريســي خـارج الصــف فـي ضــوء الجــودة  (0نالحووي موون جوودول رقووم ) -2

 (،81،81( الـــوزن المئـــوي )39،21الشـــاملة بلـــغ المتوســـط الحســـابي للمجـــاالت ككـــل)

 هوو   فويللطوالل  الحسونة القوودوةهوم  مدرسوي األحيواء أن  لوول النتيجوة  الباحو  يعو و

 فوي تسوهم والتي , والخلقية اإليمانية الصفات   به وايتصفكان لهم أن   لكل  المرحلة

 الجسومية الصوفات اموتالك مراعواة ميل مه  لكك ,المطلول الوجه علل مب دا ه الرقي

   األن الموودرا و , التوودريا لمهنووة مأدا هوو فووي البووالع األثوور لووه  لووك ألن , والصووحية

 محفو   لوك فوإن , لهوا بانتما وه واعتو  , نهماشو  وعيوم التودريا مهنوة أهمية استشعر

  لول يوصوله وهو ا , مسوتمرة بصوورة أدا ه وتطوير ,  مواد تدريا في لإلبداع كبير

 والعمول ألدا وه ال اتيوة لمراقبوة,فضوالً عون أن ا المهنوة لهو   أدا ه في واإلتقان الجودة

  لوك فوي مستشوعرا , ومسوتمرة منتيموة بصوورة التدريا مهنة في جه نتا تقويم علل

 التطووور لووه يحقووق بوودور  وهوو ا , التوودريا مهنووة تجووا  عاتقووه علوول الملقوواة األمانووة

 تموألمجا موأ والتعواون المشواركة معيوار تووافروكـذلك  ,باسوتمرار أدا وه في والتجديد

  ضوافة , وخارجهوا المدرسوة داخولالطالل  مأ اإليجابي التفاعل خالل المدرسي من

 المدرسوية باألعموال والقيوام , الواحود الفريق بروحوالمدرسين  اإلدارة مأ العمل  لل

 تجعول المتعوددة والتعواون المشواركة ليأسال من وضير   لك ألن , بإتقان  ليه المسندة



  أن يجلوك لك  .وفاعالً  ومنتجاً  متمي اً  أداءً  المرحلة ه ا فيمدرا األحياء  أداء من

 فيحمول , بي توه ومحيط مجتمعه في فاعالً أيضاً  يكون بل , مجتمعهمشاركاً في  يكون

 ماسسووات مووأ  يجووابي بشووكل ويتعوواون , مشووكالته حوول فووي ويسوواعد , مجتمعووه هووم

 مسواول فهوو , مجتمعوه داخول واإلصوالح البنواء فوي فاعالً  ,ويكون المختلفة تمألمجا

 .و صالحه تمألمجا بناء عن ضير  من أكثر

األداء التدريسوي لمدرسوي األحيواء ـ توجد فوروق  ات ديلوة  حصوا ية فوي مسوتوى 3

في ضوء الجودة الشاملة بتحصيل طلبتهم  , فكانت دالة بصورة ضوعيفة,ويعود  لوك 

لضووعف المدرسووي بووامتالك معووايير الجووودة الشوواملة ممووا أثوور علوول تحصوويل طلبووتهم 

ة فوووي المووونهل وفيهوووا العديووود مووون دة األحيووواء جديووودمووواكووو لك ألن وبصوووورة طردية.

علول طوالل صوف األول  مون الصوعوبةنووع أ الجديدة وفيها المصطلحات والمواضي

 .متوسط

ـ توجد فوروق  ات ديلوة  حصوا ية فوي مسوتوى األداء التدريسوي لمدرسوي األحيواء 4

إن متوسطة في ضوء الجودة الشاملة بثقافة طالبهم البايولوجية, وكانت دالة بصورة 

معووايير  ال تتــوافر الســابنةعينــة البحــث كمــا أشــارت نتــائغ البحــث فــي الننــاط مدرســي 

لقلووة التركيوو  علوول هوو   النتيجووة أيضوواً جوواءت  كافــة شــروطها،فــيهم ب الجووودة الشوواملة

 . بصورة أكثر وضوحاً وشوقاً للطالل القضايا البايولوجية في المنهل

ثقافووووووة لووووووديهم مسوووووتوى متوووووودني مووووون ال الصووووووف األول المتوسوووووططوووووالل   ن -5

وموا تتمثول  علول القضوايا البايولوجيوة فوي المونهل ويعود  لك لقلة التركي بايولوجية.ال

موون الصووحة الشخصووية وايمووراو وأعراضووها والعووادات اإلجتماعيووة السووي ة و لوول 

 ,وكوو لكمسوو لة تنيوويم النسوول واألسوورة و لوول المشووكالت البي يووة الناتجووة عوون العلوم
والمعـــارف فـــي تـــدريس مـــادة العلـــوم بالنضـــايا واألبعـــاد للمدرســـين وعي قلـــة الـــإلى يعـــود

 .الخاصة بالتخص  وبالمادة التي يدرسونها



(  ّن فقوورات كووول مجووال حصووولت علوول متوسوووطات 10,13الملحوووق)نالحووي موون  -5

حسووابية وأو ان متباينووة, كمووا أّن بعووو الفقوورات احتلووت مراتوول عاليووة فووي المعيووار 

 الواحد, وأخرى منخفضة.
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 ضرورة تبني و ارة التربية تقويم األداء علل وفق معايير الجودة والعمل بها.  -2

ــــق متطلبــــات الجــــودة  -3  ــــة وتحني ــــة التغيــــرات العالمي كخطــــوة أساســــية ضــــرورة مواكب

بالتحسين المستمر والتطوير الـدائم لـألداء التدريسـي ، لضـمان لإلصة  في المدارس 

 تحنيق الجودة والتميز عند أدائهم لمهنة التدريس .

 في التعليم لنشر ونافة الجودة الشاملة.للمرسين ة توعية يأقامة دورات وناف -1

العمل على تطوير وتغيير دور أعضاء الهيئة التدريسية مـن خـةل تطـوير العمـل  -3

 لمدارس و رس قيمة العمل الجماعي والعمل برو  الاريق الواحد .في ا

 المقترحاتخامساً:



إجــراء دراســة تنويميــة لمــنهغ األحيــاء فــي المرحلــة الوانويــة علــى وفــق     معــايير   -1

 الجودة الشاملة.

 جووراء دراسووات للوقوووف علوول المشووكالت والمعوقووات فووي الموودارا فووي تطبيووق  -2

 الجودة الشاملة.

بـــ جراء موـــل هـــذه الدراســـة ألنهـــا عمليـــة ال تنـــف عنـــد حـــد معـــين وهـــي االســـتمرار  -3

 عملية مستمرة.

تقوويم توودريا األحيواء للمرحلووة المتوسووطة واإلعداديوة فووي ضووء معووايير الجووودة  -1

 الشاملة.

 .األخرى التعليم مراحل علل مماثلة دراسات  جراء -3

 جووراء دراسووة مقارنووه بووين معووايير الجووودة الشوواملة فووي توودريا األحيوواء للمرحلووة -9 

 الثانوية في العراق ومقارنتها مأ دول أخرى. 

 جراء دراسة تقوويم بورامل األعوداد التربووي لمودرا المرحلوة الثانويوة فوي ضووء -1

 معايير الجودة الشاملة 

 ات الدراسية األخرى . جراء دراسات مماثلة علل مدرسي ومدرسات المقرر -3

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 المصادر
 و        



 المراجع

 المصادر العربية

اإلحصواء للباحو  فوي التربيوة ( 1033احمد سليمان عودة,وخليل يوسف الخليلي) -1

 , دار الفكر للنشر, عّمان.1, طوالعلوم اإلنسانية

الموسـوعة العربيـة، دمشـق، .هيئـة الجـودة فـي تكـوين المعلمينخالد طع:  ،األحمد  -2

 .هـ1122م،  2009

ادارة جــودة المنــاهغ فــي تنميــة المواطنــة ( ، 2010ابــراهيم ، شــعبان حامــد علــي ) -3

، الجمعيــة المصــرية للتربيــة العلميــة، المــؤتمر  التربيــة العلميــة والمعــاييرالاكرة والتطبيــق

 العلمي الرابع عشر.

االردن: بيـة فـي مسـتنبل الـوطن العربـي. دور التر (. 1663إبراهيم، مايـد محمـد. ) -1

 .دار حامد والين للنشر والتوزيع



. منشــــورات جامعــــة  النيــــاس والتنــــويم فــــي التربيــــة الحديوــــةخائيــــل: ييوس منامطــــا -3

 .م1662،  دمشق،

،دار الحكمــة للطباعــة  " التقممويم والقيمماس"االمــام ، مصــطاى محمــود و  خــرون ، -9

 م. 1660والنشر ، بغداد 

، مكتبـــة مـــدخل إلـــى منـــاهغ البحـــث التربـــوي(، 1686أبـــو عـــةم، رجـــاء محمـــود ) -2

 دولة الكويت –الاة  للنشر والتوزيع 

"، جمعيــة عمــال مبــادئ النيــاس الناســي والتنيــيم التربــويأبــو لبــده، ســبع محمــد، "  -8

 1682، عمان، األردن 3المطابع التعاونية، ط

 ., عمان, دار المسيرة0, طالنف  التربويعلم , (9772)ابو جادو, صالح محمد, -0

( . نحــــو تطبيــــق ادارة جــــودة 2000ابــــو نبعــــة ، عبــــد العزيز،ومســــعد ، فوزيــــة .) -57

. مجلـة شاملة. دراسة اسـتطةعية ألراء عينـة مـن عمـداء وطلبـة جامعـة عمـان األهليـة

 .12. العددكلية اإلدارة واالقتصاد. الجامعة المستنصرية

 التقنيوة الثقافوة لمنهواج العلموي المحتووى تقوويم(, 2449) فوااد محمود, أبوعوودة -55

رسوووالة ,التقني التنوووور أبعووواد يووول فوووي العاشراألساسوووي الصوووف طلبوووة علووول المقووورر

 ,كلية التربية , الجامعة اإلسالمية , ض ة .ماجستير ضير منشورة 

لرستتلا ارتل تتلالاارسلرالالارتل تلالمناساا ،7002، تفةلكاثسل،لا  ا ل-12

 ر ل تتا لارستتلاافللار تلفتتللت  تتلل،"للارشتتلت للار تتاا لتلتتلففسلضتتا لئتتالارل تتا لتل تت 

 .لشسل،ارسااعلارسلايلار ئل ل،لسلاالارت كل لتللل،( سم )لاارل سفللارمساافل



, ترجمممة تقممويم الطممالب التجميعمي والتكممويني, (5230)بلموم, بنيممامين ووخمرون, -50

 القاهرةمحمد أمين المفتي ووخرون, دار ماكجروهيل للنشر, 

 مجلــة ،التدريســية للكاايــات األداء مســتوى تنــويم:  2000 ، ســيف أحمــد، حيــدر -11

 .اليمن صنعاء، السابعة، السنة ، 13 العدد ،التربوية والدراسات البحوث

 المودخالت , التعلويم في الجودة ضمان"  ,(  م 2444: )  صديق محمد , حسن -15

 .( 154)  العدد , القطرية التربية مجلة , صحفية تحقيقات ,"  النجاح ومقومات

, دار  1,ط  معجوم مصوطلحات التربيوة والتعلويم( :  2449حمدان , محمود , )  -19

 كنو  المعرفة , 

 اللةووووة لمعلمووووات التدريسووووي األداء تقووووويم .(2411)ياسوووومين حموووواد  ,الحموووواد -11

 ,التوودريا جووودة معووايير ضوووء فووي حا وول مدينووة فووي المتوسووطة بالمرحلووة اإلنجلي يووة

اإلمووام محموود سووعود اإلسووالمية  جامعووة ,العلوووم ايجتماعيووة كليووة , ماجسووتير رسووالة

 .الرياو,

, دار 4, طتصووميم التعلوويم نيريووة وممارسووة (:2443الحيلووة, محموود محمووود,) -13

 المسيرة, عمان.

ـــة ، محمـــد  -52 ـــة و ممارســـة ، دار 2003محمـــود)الحيل ( : التصـــميم التعليمـــي نظري

 .المسيرة للنشر، عمان

لتئاتتلالالت لمستافسلإتكللفتل ،7002،ارتس ا للاتالااااي،لستفسلارخافا،ل-70

ل.تلفالارثللفل،لارسلللارسااع،لارلاال،ارمسافللللر ل،"ارشلت للالر اا لارمساايلاراتث

 فوي األكواديمي وايعتمواد الشواملة الجوودة :( 2443)  ت شوحا ,محمود الخطيل -21

 . دارالخريجي:  الرياو.  التعليم



(، نحو هيئة وطنية لةعتمـاد األكـاديمي للتعلـيم العـالي 2000الخطيب، محمد ) -22

، جامعـــة الملـــك مركـــز البحـــوث التربويـــة بكليـــة التربيـــةفـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية، 

 سعود، الريام.

ماسسووة  اإلدارة الجامعيووة , " دراسووات حديثووة " , (,2441)الخطيوول , أحموود  -23

 .حماد للدراسات الجامعية للنشر والتو يأ , األردن ـ عّمان

 , عمووان , المسوويرة دار , للجميووأ العلوووم تعلوويم(  2443)  هللا عبوود , خطايبووة -24

 .األردن

المسوويرة, , دار 1, طتعلوويم العلوووم للجميووأ(, 2445خطابيووة, عبوود هللا محموود,) -25

  .عمان

  الرياو , الرشد مكتبة , المعاصر المدرسي المنهل:( 2441)  حسن , خليفة -29

, 5, طاسماليب معاصمرة فمي تمدري  العلموم (:9755الخزرجي, سليم ابمراهيم,) -90

   دار أسامة, عمان.

(.طرائــق تــدريس العلــوم 2003الدبســي ،أحمــد عصــام وصــالح ســعيد الشــهابي،) -28

 ،العدد الوالث.22،كلية التربية،المجلدمنشورات جامعة دمشقاألحياء(،الطبيعية)علم 

الـدليمي، عبــد محمـد  يــدان،" تنـويم مــنهغ التـاريخ للمرحلــة اإلبتدائيـة فــي العــراق  -26

، جامعــــة بغــــداد، كليــــة أطروحــــة دكتــــوراه ) يــــر منشــــورة(فــــي ضــــوء معــــايير محــــددة"، 

 م.2000التربية، إبن رشد 



،دار كيــوان تنــويم المعلــم مناربــات جديــدة وأســاليب حديوــةراشــد حمــاد:  الدوســري، -30

 .م2006للطباعة والنشر والتوزيع،،دمشق،سورية، 

الجــــودة فــــي المنظمــــات :(2002، مــــ مون و الشــــبلي ، طـــارق.) الدرادكـــة -31

 ، عمان . دار الصاا للنشر والتوزيع.الحديوة

, مكتبوة 2, طالتعليمية والتقييم المدرسي(: األس لة 1001درو ة, أفنان نيير, ) -32

 الفارابي, نابلا.

القيواا والتقوويم (:2445وعدنان محموود المهوداوي, ) الدليمي, أحسان عليوي, -33

 , مكتبة احمد الدباا, بةداد.2, طفي العملية التعليمية

منممماهل البحمممث التربممموي, وزارة (, 5227داؤد, عزيمممز وأنمممور عبمممد المممرحمن,) -04

 , جامعة بغداد, بغداد.العالي والبحث العلميالتعليم 

مبــــادئ النيــــاس والتنــــويم وتطبيناتــــع التربويــــة : و خرونالروســــان ،ســــليم ســــةمة، -33

 . 1661، األردن،عمان،واإلنسانية

-عليوووه ايشوووراف-وأدوار  العصوووري المعلوووم خصوووا ص( 2442) راشووود,علي -39

 .العربي الفكر دار القاهرة1 ط ,تدريبه

قيواا الجوودة فوي تودريا معلموي التربيوة  ,(9759) الربيعي,منال حسن سمعيد. -00

 ، ير منشــورةرســالة ماجسـتير،. الفنيوة للمرحلووة اإلبتدا يوة وعالقتووه بووبعو المتةيورات

 الجامعة المستنصرية، كلية التربية األساسية



( : التغيــرات العلميــة و التكنولوجيــة المتوقعــة 2002الزعــانين ، جمــال عبــد ربــع) -38

في مطلع النـرن الحـادي والعشـرين فـي المجتمـع الالسـطيني و دور التربيـة العلميـة فـي 

 .، المجلد العاشر ، العد الواني  مجلة الجامعة اإلسةميةمواجهتها ، 

 األحيا يوووووة الثقافوووووة مسوووووتوى( :  2444)  وآخووووورون حوووووافي عفيوووووف  يووووودان, -30

 السوونة وطلبووة الجوودد الطلبووة لوودى الحياتيووة العلوووم نحووو باتجووا  وعالقتووه( البيولوجيووة)

 الثالو  العودد ,العربيوة الجامعوات اتحواد مجلة القدا, مجامعة العلوم كلية في الرابعة

 .واألربعون

العلـوم ،  (: النظريـة البنائيـة واسـتراتيجيات تـدريس2002زيتون ، عـايؤ محمـود) -44

 دار الشروق، عمان، االردن.

، دار 2، ط((: تصــميم التــدريس )رؤيــة منظوميــة2001زيتــون، حســن حســين، ) -41

 عالم الكتب، الناهرة.

 , عمووان , الشووروق دار , العلوووم توودريا أسوواليل :( 2443)  عووايش ,  يتووون -42

 . األردن

(،إتجاهـــات حديوـــة فــي تـــدريس المعلمـــين ،مجلـــة 1686البزاز،حكمــت عبـــد اهلل ) -13

 (،الريام.28رسالة الخليغ العربي،مكتب التربية العربي لدول الخليغ العدد)

تقممويم تممدري  الجغرافيمة فممي المرحلممة  (.9759) الزبيمدي ,سممعد محسممن حممزة . -44

. رسـالة ماجسـتير، الجامعـة المستنصـرية، االبتدائية فمي ضموء معمايير الجمودة الشماملة

 كلية التربية األساسية.     



( : مستوى الونافة العلمية لدى معلمـي الايزيـاء 2008الز بي ، طةل عبد اهلل ) -13

فـي المرحلــة الوانويـة وعةقتــع بمسـتوى الونافــة العلميــة واالتجـاه نحــو العلـم لــدى طلبــتهم 

 .،المجلد الحادي عشر العدد االول المجلة األردنية للعلوم التطبينية.

منـــــاهغ البحـــــث فـــــي ( . 1681مـــــد احمـــــد. )الزوبعـــــي، عبـــــد الجليـــــل والغنام،مح -19

 .: الجزء االول ، مطبعة جامعة بغدادالتربية . بغداد. العراق

(, 1ط) القيواا والتقوويم فوي التربيوة وعلوم الونفا,(, 2444سامي محمد ملحم ) -41

 دار المسيرة للنشر والطباعة, عمان, األردن .

. دار المسـيرة للنشـر النياس والتنويم في التربيـة وعلـم الـناسسامي محمد ملحم:  -18

 .2006،األردن،عمان ،1ط والتوزيع،

،  2،ط1.دار الــــــــــــدكتور للعلــــــــــــوم،ج التكــــــــــــاليف إدارةســــــــــــالم محمــــــــــــد عبــــــــــــود:  -16

 .2008بغداد،

 ، دار الاكر العربي،الناهره.3، طالذكاء(، 1686)السيد، فؤاد البهي  -54

ــــد  -31 : توكيــــد الجــــودة فــــي منــــاهغ السعيد،رضــــا مسعد،وناصــــر الســــيد عبــــد الحمي

.دار التعلــــــــــــــــــــــــيم التعليم)المعــــــــــــــــــــــــايير والعمليــــــــــــــــــــــــات والمخرجــــــــــــــــــــــــات المتوقعــــــــــــــــــــــــة(

 .2010الجامعي،االسكندرية،مصر،



واالعتمـــــاد األكـــــاديمي الجـــــودة سوســـــن شـــــاكر مجيد،ومحمـــــد عـــــواد الزيـــــادات : -32

. دار صــــــــــااء للنشــــــــــر والتوزيع،،عمــــــــــان،  لمؤسســــــــــات التعلــــــــــيم العــــــــــام والجــــــــــامعي

 م.2008االردن،

 المتفوقين الطالل لدى العلمية (,الثقافة2444)  يمان , ربيأ و عادل, , سالمة -53

التربيوة  الرابوأ العلموي المواتمر , التعليميوة الورحالت مجال نحو باتجاهاتهم وعالقتها

 الثاني . المجلد ,  أضسطا 3 – يوليو 31 , للجميأ العلمية

, 2, طمبووادئ القيوواا والتقووويم فووي التربيووة(: 1030سوومارة, ع يوو  وآخوورون, ) -54

 دار الفكر, عمان.

(, معجمممممم المصمممممطلحات التربويمممممة 9770شمممممحاتة, حسمممممن وزينمممممب النجمممممار,) -11

 ., الدار المصرية اللبنانية, القاهرة5والنفسية,ط
هــل نحــن فــي -(:مــع وــورة العلــوم البيولوجيــة1668شــاهين،محمد عبــد الحميــد ) -59

حاجـــة إلـــى تربيـــة بيولوجيـــة،المؤتمر العلمـــي الوـــاني للجمعيـــة المصـــرية ،إعـــداد معلــــم 

 3-2،المجلــد الوــاني،الجمعيــة المصــرية للتربيــة العلميةالعلــوم للنــرن الواحــد والعشــرين ،

 أ سطس.

( ، تطـــور نظـــام الســـيطرة 1668بـــد الـــرزاق )الصـــباغ ، محمـــد عبـــد الـــرؤوف ع -10

، مندمـة إلـى الجامعـة التكنولوجيـة ،  رسـالة ماجسـتير  يـر منشـورةالنوعية الهندسية ، 

 بغداد .

 للصوف العلووم منهواج (, تحليول محتووى2449الصوادق , منول عبود الفتواح) -53

ماجسوتير ضيور لها,رسوالة  الطلبوة اكتسوال ومودى العلميوة الثقافوة لمعايير العاشر وفقا

 منشورة ,كلية التربية , الجامعة اإلسالمية , ض ة .



، دار اليـازوري 1. ط مندمـة فـي الطـرق االحصـائية( .2000).صبحي، محمد  -36

 العلمية للنشر والتوزيع .

مبوووووادئ القيووووواا والتقوووووويم فوووووي (.1000الياهر, كريوووووا محمووووود وأخووووورون,) -94

 ,مكتبة دار الثقافة ,عمان.1,طالتربية

الطائي،ظافر ناموس خلـف حسـن: بنـاء معـايير محكيـة المرجـع لـبعم النـدرات  -91

،كلية رســـالة ماجســـتير  يـــر منشـــورةالعنليـــة والحركيـــة الختيـــار االشـــبال فـــي المبـــارزة. 

 م.2008التربية الرياضية،جامعة ديالى،

, دار 1(: طوورق وأسواليل توودريا العلوووم,  ط2414عطوا هللا, ميشوويل كامول, ) -92

 عمان.المسيرة, 

 وحودة دراسوة فوي الو اتي التعلم فعالية( :  2444)  الحميد عبد هدى الفتاح, عبد-93

 علوووم ايبتوودا ي التعلوويم شووعبة لوودى الدراسووي التحصوويل علوول البيولوجيووة الثقافووة فووي

 .سبتمبر الثال , العدد الثال , المجلد ,العلمية التربية مجلة, التربية بكليات

 تودريا فوي الحديثوة ايتجاهوات,(  2440)  مصوطفل السالم عبد , السالم عبد -94

 .القاهرة , العربي الفكر دار , العلوم

(،االعــداد المهنــي للمعلــم وقابليــة األداء،مجلــة التربيــة 1622عبــد العزيز،صــالح) -95

 (.2،العدد)

 (: النياس والتنويم، مكتبة الاة ، الكويت.1662عبد الرحمن، سعد، ) -99



(، ضـــبط الجـــودة: الماهـــوم، المـــنهغ، 2000عبـــد الجـــواد، عصـــام الـــدين نوفـــل ) -92

، قطـــا  البحـــوث التربويـــة والمنـــاهغ بـــوزارة مجلـــة التربيـــةاآلليــات والتطبينـــات التربويـــة، 

 (.33(، العدد )10التربية بدولة الكويت، السنة )

س نـاجح ( . وـةث ووةوـون خطـوة لتـدري2001عبد الكـريم ، راشـد بـن حسـين .) -98

ل( .11، السعودية ، العدد ) مجلة خطوة)دليل عملي للمعلمين والمعلمات ( ، 

المنـــــارن ، ( ، قيـــــاس الجـــــودة والنيـــــاس 2001عبـــــد المحســـــن ، توفيـــــق محمـــــد )ل-96

، دار النهضــــة العربيــــة ، المكتبــــة األكاديميــــة،  أســــاليب حديوــــة فــــي المعــــايرة والنيــــاس

 مصر ـ الناهرة.

القيوواا والتقووويم التربوووي واسووتخدامه فووي (: 1000عبوود الهووادي, نبيوول أحموود, ) -20

 , دار وا ل, عمان.1, طمجال التدريا الصفي

العـــين،  دار الكتـــاب الجـــامعي، .األساســـيةمعلـــم المرحلـــة  إعـــدادمحمـــد: ،عـــودة  -21

 م.2009العربية المتحدة، اإلمارات

 اإلســراء بجامعــة سيالتــدر  ئــةيه أعضـاء ريتنــد ،(2009) حســن محمــد رة،يالعمـا -22

 العلــوم مجلــة طلبــتهم، نظــر وجهــة مــن بهــم المناطــةيميــة التعل للمهــام بــاألردنة الخاصــ

 (.3) العدد 2 المجلد/ ةيالترب ةيكل/ نيالبحر / ةيوالناسية التربو 

 فوي الجوودة معوايير ضووء فوي المعلوم كفايوات تطوير ,2441,بشري , العن ي -13

 والنفسوية التربويوة للعلووم السوعودية لجمعيةا,عشر الرابأ السنوي لقاءا , العام التعليم

 مايو.19-15,من"  التعليم في الجودة"  بعنوان



الدراسووووووات  ,تقووووووويم أداء معلموووووويخالوووووود عبوووووود اللطيووووووف محموووووود عمووووووران,  -14

الموواتمر العلمووي الشوواملة,  الجووودة بالحلقووة اإلعداديووة فووي ضوووء معووايير ايجتماعيووة

 .2443, جامعة عين شما,ايجتماعية الدراسات األول, تربية المواطنة ومناهل

, موسووعة  الطريق الل النبووا العلموي( :  2444العيسوي , عبد الرحمن , )  -15

 كتل علم النفا الحدي  ,  دار الراتل الجامعية , سالسل سوفينر , بيروت . 

لر ك لفلالارل ا لتل تالتتلسسللاس ل(:ل7002)لاارئسفش،تسف لل فتلا،ل ىل-29

لأ ل لتلتللت  تل.لارت تس لتتلئظللئالاألسلسفللارتست للتااسسلئالاألاايفللارمل فتفل

ل. ل7002لفارفال،(ل7)لل،للشسلارملسعلارت  ال،لاإللسللفللر ل ا لارئسى

إدارة الجـودة الشـاملة فـي المؤسسـات التربويـة  (. 2001عليمات، صـالح ناصـر.) -22

 . االردن: دار الشروق. التطبيق ومنترحات التطوير

القيممماس والتقمممويم التربممموي والنفسمممي (, 9777عمممالم, صمممالن المممدين محممممود,)ل-27ل

 , دار الفكر العربي, عمان.5, طاساسياته وتطبيقاته وتوصياته المعاصرة

المنهــــل فــــي العلــــوم التربويــــة النيــــاس والتنــــويم فــــي رحــــيم يــــونس كرو: ، العــــزاويل-26

 .2008، األردن عمان  ، . دار دجلة ،العملية التدريسية

ي لمممممدرس تدريسممممالسمممملو  ال تقممممويم  . (1666)رحــــيم يــــونس كــــرو ، العــــزاوي -80

إبن ، كليـة التربيـةبغـداد . رسـالة ماجسـتير، جامعة الرياضيات في المرحلمة االعداديمة 

 .     الهيوم
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مكانيــة تطبينهــا فــي التعلــيم 2000عشــيبة، فتحــي درويــؤ ) -81 (، الجــودة الشــاملة وا 

(، 3، العـــدد )مجلـــة اتحـــاد الجامعـــات العربيـــةالجـــامعي المصـــري ـ دراســـة تحليليـــة، 

 عمان. 

معلم الكيمياء بكلية التربية،جامعة الحديـدة  إعدادعلي حميد معاد: تنويم برنامغ  -82

عـــين شـــمس،المؤتمر العلمـــي التاســـع عشـــر،تطوير  فـــي ضـــوء معـــايير الجودة.جامعـــة

ـــــــي ضـــــــوء معـــــــايير الجودة، ـــــــيم ف ـــــــاهغ وطـــــــرق منـــــــاهغ التعل ـــــــة المصـــــــرية للمن الجمعي

 .2002(،3،المجلد )التدريس

, دار 9(, التربيمممة العلميمممة وتمممدري  العلممموم, ط9770علمممي, محممممد السممميد,) -83

 المسيرة, عمان.

رزمـة تدرييــة لـدورات إختبـار مــديري العجيلـي، صـبا  حسـين،" التنــويم التربـوي"،  -81

   م.1668، بغداد المدارس

مـدخل إلـى المنهجيـة المتكاملـة إلدارة الجـودة ( ، 2001عنيلي ، عمر وصـاي ) -83

 ، دار وائل للنشر ، األردن ـ عّمان . 1، ط الشاملة

تنـــويم اداء مــــدرس التربيــــة الانيــــة فــــي (.  2012عبـــادة ،هــــدى خليــــل حســــين. ) -89

. رســالة ماجســتير ، جامعــة الوانويــة علــى وفــق مؤشــرات معــايير جــودة التعلــيمالمرحلــة 

  بغداد، كلية الانون الجميلة .

, 5, طمنماهل العلموم الطبيعيمة وطمرر تدريسمها(, 9757عليان, شماهر ريحمي,) -30

 دار المسيرة, عمان.



اإلدارة المدرســـية الحديوـــة مااهيمهـــا النظريـــة (. 2011عطـــوي، جـــودت عـــزت. ) -88

 . االردن: دار الونافة.وتطبيناتها العلمية

مالطــا.   EIGAمنشــورات  2ط "فلســاة منهــاج البحــث العلمــي"عنيــل، حســين  -86

 .م1663جامعة الااتح 

أساسيات البح  العلموي (: 1031عودة, أحمد سليمان, وفتحي حسن ملكاوي, ) -04

, 1, طايحصوا ي لبياناتوه  في التربيوة والعلووم اينسوانية عناصور  ومناهجوه والتحليول 

 مكتبة المنار, ال رقاء.

,دار  3,ط القياا والتقويم في العملية التدريسية(:1000عودة, أحمد سليمان ,) -01

 األمل ,أربد.

 نيوام لتطبيوق مقتورح تصور"  ,( هـ 1423: )   هيد محمد بن علي , الةامدي -02

 المواصووفة ضوووء فووي السووعودية والتعليميووة التربويووة الماسسووات فووي الشوواملة الجووودة

 والنفسوية التربويوة للعلوم السعودية الجمعية مجلة ,( "  0442 اآلي و)للجودة الدولية

 .عشر الرابأ السنوي اللقاء , سعود الملك جامعة ,(جستن)

 لمعلموووي الشووواملة الجوووودة معوووايير أهميوووة .( 2440)  مشوووعل عوووادل , الةامووودي -03

 ماجسوتير رسالة , المختصين نير وجهة من ايبتدا يةة المرحل في اإلسالمية التربية

 .المكرمة ,مكة القرى أم جامعة , التربية كلية ,

 -الغريب، رمزيـة "التنـويم والنيـاس الناسـي والتربـوي "مكتبـة االنجلـو     المصـرية -04

 .1620الناهرة 



 لمعلمـي الصاي اللاظي سييالتدر  األداء ميتنو  ،(2001) صالح ليإسماع الارا، -63

 معياالجــــ ميالتعلــــ فــــي ةيــــالنوع لمــــؤتمر مندمــــة عمــــل نــــةيوو ،ةاألساســــي الــــتعلم مرحلــــة

 .3/2/2001-3 من للاترة الندس جامعة ،ينيطالالس

 , المعوووايير , المفووواهيم)  التعلووويم فوووي الجوووودة ,( 2443)  سوووهيلة , الفوووتالوي -09

 . األردن , عمان الشروق دار , ( المساوليات , المواصفات

 العمليووات فووي الشوواملة الجووودة معووايير( .  2414. )  سوويد محموود عووالء , قنووديل -01

 . للنشر طيبة ماسسة:  القاهرة·التعليمي باإلدارة اإلدارية

 فوي المجتموأ و التكنولوجيوا و العلوم بوين التكامول ت ثير (,2441) أحمد , قنديل -03

 مجلة , ايبتدا ي الخاما الصف لتالمي  العلوم في الدراسي والتحصيل الثقافةالعلمية

 .األول العدد , الرابأ المجلد , العلمية التربية

المؤسسـة  . طرائق تدريس المعلوماتيـة واالتصـاالت: و خرونالنة، فخر الدين ، -66

 .2003العامة للمطبوعات والكتب المدرسية،وزارة التربية،دمشق،

، دار الجمــاهير للنشــر والتوزيــع 1ط ،" علــم الــناس التربــوي"،النــذافي، رمضــان -100

 م.1660واإلعةن، ليبيا، 

، 1"، طالبحث العلمي وأسـتخدام مصـادر المعلومـاتقنديلجي، عامر إبراهيم،"  -101

 م.1666دار اليازوردي العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن 

(. اراء 2001كرمــــــة ، صــــــااء طــــــارق حبيــــــب ، ومحمــــــد انــــــور الســــــامرائي . )ل-207

 مجلـة جامعـة النادسـيةالتدريسيين حـول الممارسـات الاعليـة ألسـاليب التنـويم التربـوي ، 

 ، العراق. 3، العدد1، المجلد 



 -المصـــــطلحات معجـــــم(،1666الجمـــــل) احمـــــد وعلـــــي نيحســـــ احمـــــد اللنـــــاني، -201

 .الكتب عالم الناهرة، ،2 ط ،سيالتدر  وطرق المناهغ في المعروفةوية الترب

ـــاء محمـــد  -101 ـــى:   إســـماعيل،وســـعيد أمينلمي ـــات تســـويق عل نظـــم الجـــودة ومتطلب
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