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 تالميـــــذداء هــــدفت الدراســــة إلــــى تقصــــي مؤشــــرات جــــودة أ       :ملخــــص 
ــية . مـــن ِوجهـــة نظـــر معلِّميهـــا  ســـاحل العـــاج فـــي مـــدارس   المرحلـــة األساسـ

مــــن %) 10( وبنســــبة بلغــــتمعّلمــــا، ) 195(مــــن تشــــكلت عينــــة الدراســــة 
الفصــــل ، فـــي  مجتمـــع الدراســـة، تــــم اختيـــارهم بطريقــــة عشـــوائيٍة بســــيطةٍ    

 ــام الد ــتبوتـــــم تطـــــوير   .2015-2016راســـــي األول مـــــن العـــ بعـــــد انة االســـ
ــا، وقــــد  لجــــودة األداء مؤشــــرا ) 34( حتــــوتا التَّأكــــد مــــن صــــدقها وثباتهــ

ــائج و. جــــاالتعلــــى ثالثــــة م  ةموزعــــ متوســــطات أن ال الدراســــة أظهــــرت نتــ
ــة بــــــين   جــــــالفقــــــرات مالحســــــابية علــــــى  -3.98(جــــــودة البنيــــــة المعرفيــــ

وانحصــــــرت المتوســــــطات  .)موافــــــق بشــــــدةو موافــــــق(أي بــــــين  ؛)4.44
ة بــــين  جــــالمة علــــى فقــــرات الحســــابي3.40( جــــودة المهــــارات األساســــي - 

المتوســـــطات  كمـــــا تعاقبـــــت، )موافـــــق بشـــــدةو محايـــــد(، أي بـــــين )4.58
ــا بـــــين   لفقـــــرات محـــــور جـــــودة االتِّ   ؛)4.51 - 3.39(جاهـــــات والقـــــيم فيمـــ

ــائج، أوصـــت الدراســـة  . )موافـــق بشـــدة و محايـــد( أي بـــين  وفـــي ضـــوء النَّتـ
ــاد ــة ل بإيجـ ــودة رات مؤشـــ قائمـ ــة  الجـ ــيم األساســـي  مرحلـــة  فـــي منظومـ الّتعلـ

مــــن خــــالل   تِّلميــــذالتــــي يمكــــن اســــتخدامها للحكــــم علــــى مســــتوى أداء ال  

  .عليميةما اكتسبه في العملية التَّ

ــة ( ــات المفتاحيــــ ــذ المرحلــــــة ، جــــــودة األداء :الكلمــــ ــي تالميــــ ، ةاألساســــ
 ).ساحل العاج

  

ليم ضرورة أضحى تطبيق نظام الجودة في التَّع: مقدمة
 رات المصاحبة لالنفجار المعرفيالت والتَّغية، لتالئم التَّحوعصري
والّتكنولوجي الذي حدث في الميادين المجتمعية المتعددة؛ مما 
يتطلَّب منظومًة تعليميًة قادرة على إعداد أفرادها لمواجهة التَّغيرات، 

التَّوجه نحو الجودة من كما يعد . وتوجيهها لخدمة مجتمعاتهم
األمور التي تجعل المؤسسة التَّعليمية تحظى بثقة المؤسسات 

  ).2012حافظ، (المجتمعية األخرى 
استخدام : ويتنوع نظام تحقيق الجودة في التَّعليم ليشمل

من خالل  ،حسين المستمرالتَّ األسس والمبادئ التي يستند إليها
ا يحدد األولويات، ويقيس ؛ مممؤشراتهاالجودة وااللتزام بمعايير 

مة تعليمية تعنى علُّم، ويكرس المدرسة كمنظَّعليم والتَّعمليات التَّ
، وتسعى إلى تحسين مستوى أدائهم في ضوء معايير طَّلبةبشؤون ال

؛ مما يعني أن معايير الجودة )2011، ةاألمير والعوامل( الجودة
ة ومؤشة في تقييم التَّعليميمن األدوات األكثر فعالي راتها تعد

المنظومة التَّعليمية، التي ُتؤدي إلى إقرار السياسات والبرامج الكفيلة 
  .بتطوير أداء المؤسسات التَّعليمية

________________________  
  .ماليزيا، جامعة السلطان زين العابدين ،قسم الّتربية* 
  .ربد، األردنإظة لجامعة اليرموك، حقوق الطبع محفو© 

  
The Quality Indicators of Students’ Educational 
Performance from Teachers’ Viewpoint at Primary 
Schools in Côte D’Ivoire 
 
Cissé Ahanadou and Abdulhakim Abdullah, University 
Sultan Zainal Abi din, Malaysia. 

Abstract: This study has aimed to investigate quality 
indicators of students’ performance at primary schools in Côte 
d’Ivoire based on teachers’ viewpoint. The study included 
(195) of participating teachers, with a rate of (10%) of the 
study total population; they were selected based on a simple 
random sampling technique from data of 2015 to 2016. The 
questionnaire was developed and tested to ensure its content 
validity, which included (34) indicators distributed into three 
themes. The study results are illustrated as follows: the 
average range for the section of knowledge quality structure 
occurred between (3.98 - 4.44), which is between (strongly 
agree and agree). The average range of skills’ quality section 
was between (3.40 - 4.58); it appeared between (strongly agree 
and neutrality). In addition, the average range of the trends 
and value qualities section was between (4.51) and (3.39); that 
appeared between (strongly agree and neutrality). Based on 
the results, the study recommends the creation of a list for the 
primary educational schools, which could be used to assess the 
level of student’s performance through what he has obtained 
from the educational process.  

(Keywords: Quality of Performance, Student’s Basic 
Education, Côte d'Ivoire). 

  

المؤسسات التَّعليمية، مؤشرات أهم مؤشرات الجودة في ومن 
آلية و ،عليميوليدة حركة اإلصالح التَّ تِّلميذ؛ لكونهاالأداء جودة 

عليم، عليمية، وتصميم التَّلتشكيل الخطوط اإلرشادية للعملية التَّ
التي يمتلكها المعّلمون  ،وتحديد المستوى المعرفي والمهارات

). 2012حافظ، ( عليميةلعملية التَّوالمتعلِّمون واإلداريون في ا
ؤية المستقبلية لمستوى األداء المطلوب من محاور الر ويعكس ذلك

ما قد يحتاج إليه، وتوظيف ما  هفهم، من خالل تحقيقه تِّلميذال
كما يساعد  ).Alston, 2001( تعّلمه في مواقف الحياة المختلفة

والمتابعة المستمرة للعملية عليمية بأسس التَّقويم، المنظومة التَّ
بهدف الحصول على مخرجات ُتلبي متطلَّبات سوق  ،الّتعليمية

  .العمل
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ربويين إلى األخذ بمعايير وهناك أسباب أساسية تدعو التَّ
عف في ظهور مالمح الض: ومؤشراتها، ومنها تِّلميذالأداء جودة 

ير عالمية تسعى المؤسسة عليمية، والحاجة إلى معايتَّالمخرجات ال
عليمي، وغموض األهداف لدى العاملين إلى تحقيقها في المنتج التَّ
ما هو المطلوب عمله؟ وما هي حول والقائمين بنظام الجودة 

هائي الذي تعمل المتطلَّبات التي يمكن تفعيلها؟ وما هو المنتج النِّ
زايدة في ، والبطالة المت)2006طعيمة، (المدرسة على تحسينه؟ 

حتياجات سوق العمل الأعداد الخريجين لعدم مطابقة المخرجات 
إلى جانب ضعف قدراتها على مواكبة التَّغيرات  ,وخطَّط الّتنمية

  ).2008الصرايرة والعساف، (الّتكنولوجية والمعرفية 

في  من دور مهم تِّلميذله المثِّلما ينظرا ألهمية ذلك كّله، وو
 -الّتعليمية  ؤسساتوتطوير المجتمع، تسعى الم ،ل األمةبناء مستقب

جاهدة إلى إعداد مواصفات  - األساسي عليمالتَّ مدارس رأسها علىو
ف هذه عروُت .عليمي الذي يتطلَّبه المجتمعقياسية للمنتج التَّ

، التي تمثِّل جميع ما ينبغي أن تِّلميذالمواصفات بمعايير جودة ال
من النَّظريات والمهارات والقيم، ويكون قادرا على  ميذتِّليعرفه ال
  .تطبيقها

 التي العام عليمالتَّ مراحل أهم من ةاألساسي مرحلةال عدوُت
 عليم،والتَّ ربيةالتَّ من األساسية متعّلمال حاجات من األدنى الحد ُتلبي

 من امناسب قدرا ويكتسب التَّعلُّم، أدوات استخدام يتقن بحيث
 ميادين في إليها يحتاج التي واالّتجاهات والقيم والمهارات ةالمعرف
 أن يعني مما ).2008 الزامل،( الّتعليم ومواصلة والعمل، الحياة
 الياتفع لكافَّة مركزيا هدًفا ديع المرحلة هذه في تِّلميذال جودة

  .التَّعلُّم استمرارية وتحقيق ،ربيةالتَّ

رحلة األساسية في نطاق السياسات التَّربوية في الم دوتع
ساحل العاج إحدى ركائز التَّنمية، حيث تحَتلُّ مكان الصدارة في 

وهي  .إبراز المواهب، والقدرات، واإلمكانات البشرية في المجتمع
بمثابة األداة التي تسهم في تكوين الفرد، وبلورة مالمحه في الحاضر 

وضمان طرق التَّطور السليم لُألمة في مسيرتها والمستقبل معا، 
 ,Binaté(ويؤكِّد بناتي  .أهدافها في التَّقدم والرقيتحقيق نحو 
أن التَّعليم األساسي في ساحل العاج يتكون من عدة  )2012

تختص برسم السياسات التي  اإلدارة اإلستراتيجية: محكات، أهمها
رس، وتتضمن رؤيتها ورسالتها وأهدافها، ومؤشرات العامة للمدا

 تطوير الموارد البشريةأما المحك اآلخر فهو  .األداء واألولويات
يتضمن التَّدريب والتَّعليم المستمرين للعاملين؛ ليكونوا  الذي

قادرين على أداء مهامهم بفاعلية، وأصالة المناهج ومدى ارتباطها 
يذ، وإكسابه أدوات المعرفة، ومساعدته على تنمية بواقع حياة التِّلم

وحسه الفني ،إضافة إلى تعزيز المهارات  .ذهنه، وذكائه العلمي
، وتمكينه من توظيف رياضياتوال ،األساسية كالقراءة، والكتابة

أرض الواقع، وصقل مهاراته العلمية، وإكسابه على قدراته الكامنة 
كالتَّفكير النَّاقد واإلبداعي، وحّل  ؛المهارات الحياتية األخرى

  .  المشكالت، وتحمل المسؤولية، وإدارة الذَّات، وغيرها

 أداء جودة حقيقتو األساسية، التَّعليمية المرحلة وألهمية
 الذي للجميع، ربيةالتَّ حول العالمي المؤتمر نص فقد ،هافي التَّالميذ

تمكين كّل شخص من  على 1999 امع بتايلند جومتيين في عقد
على نحو يلبي حاجاته األساسية  ،االنتفاع بفرص تعليمية مصممة

: وتشمل هذه الحاجات كًال من وسائل التَّعلُّم األساسية، مثل .للتَّعلُّم
، )، والحساب، وحّل المسائلفهيعبير الشالقراءاة، والكتابة، والتَّ(

علُّم، مثلتَّة للوالمضامين األساسي) :ة، المعارف، والمهارات الحياتي
ا يحتاجها البشر من أجل البقاء، ولتنمية مم ؛)والقيم، واالّتجاهات

كافَّة قدراتهم، والعيش، والعمل بكرامة، والمشاركة بشكل كامل في 
نمية، وتحسين نوعية حياتهم، واّتخاذ قرارات مستنيرة، عملية التَّ

 .)1990ربية للجميع، المؤتمر العالمي حول التَّ(م علُّومواصلة التَّ
ضمان تلبية ب 2000 عام داكارب ربيةللتَّ العالمي المنتدى نادى كما

ة لكافَّة الصحاجات التَّعلُّم األساسياشدين من خالل االنتفاع غار والر
زمة المتكافئ ببرامج مالئمة للتَّعلُّم، واكتساب المهارات الحياتية الال

)UNESCO, 2000(. ،ياق ذاتهعليم إعالن منتدى التَّ جاء وفي الس
بمدينة إنشيون في كوريا الجنوبي 2015ة عام العالمي الذي ينص ،

الهدف اإلنمائي لأللفية " و" عليم العالمي للجميع حركة التَّ: " على
وتحقيق علُّم مدى الحياة، ويهدف ذلك إلى تعزيز التَّ. "عليمبشأن التَّ

بما في ذلك  ،اكتساب جميع المتعلِّمين المعارف والمهارات المناسبة
قرير العالمي لرصد التَّ(املة نمية الشالمهارات الّتقنية لدعم التَّ

لدى ولتحقيق هذه األهداف  .)302، ص2015عليم للجميع، التَّ
ملية عليم األساسي عه يتطلَّب أن تمارس مدارس التَّالمتعلِّم، فإنَّ

ندة، وأن تسعى إلى تطوير فهم لمعايير االمراجعة الذَّاتية المس
  .  مفي إطار ضمان جودة المتعلِّومؤشراته األداء 

من العوامل  وظهر مفهوم مؤشرات الجودة كنتاج لمجموعٍة
معالم العصر  وعهال في مجمشكِّوالمتغيرات العالمية الجديدة التي ُت

الّتكنولوجيا المتقدمة  :هذه العوامل برز، ومن أديثالح
راتعليم مواكبة هذه التَّما فرض على التَّ، ةوالمعلوماتيغي، باعتبار أن 

الموارد البشرية المبدعة التي تستطيع أن تحدث  نميةتلعليم أداة التَّ
  ). 2006طعيمة، (وتقوده بفعالية وابتكار  ،غييرالتَّ

 أداء جودة في استخدامها يتم التي المؤشرات تعددت وقد
 المجاالت على توزيعها ويمكن .األساسية المرحلة في التِّلميذ

 كمهارات( األساسية والمهارات المعارف جودة راتؤشم :تيةاآل
 والقيم االّتجاهات وجودة ،)واالبتكار واإلبداع النَّاقد، فكيرالتَّ

 الخلقي، وااللتزام حقوقه، مواحترا اآلخر، قبول :مثل من للمتعّلم
  ).2012 السنيدي،( الحياة مدى علُّموالتَّ

 غيره، دون واحٍد نموذج وجود عدم إلى اإلشارة وتجدر 
وتؤّكد  .تلميذالااللتزام به في مجال قياس جودة أداء  نصحي

معيار أو مؤشر مطلق متَّفق عليه عدم وجود ) 2002(اليونسكو 
 .لكّل ميزاته وعيوبه ، وأناء التَّالميذحول جودة أد لدى الجميع

التَّ منظومةاهن للويرجع اختياره وإقراره إلى الوضع الرةعليمي 
  .اوجودته اواألنسب لتطويره
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 من تِّلميذال مهيقد ما :هبأنَّ تِّلميذال أداء جودة مؤشر ويعرف
 اتالمستوي على الةالد العالمات لتحقيق أدائية ومهارات رفامع

 هذه لتحقيق لوماتومع مهارات من به يقوم ما صفيو .المعيارية
  ).Education, of Board State Kansas 2000( المطلوبة المهمة

 ألداء الجودة مؤشرات أن )2007( محمود يرى بينما
 للعمل علُّموالتَّ عليمالتَّ مخرجات دحدُت عبارات :هي ،التِّلميذ

وما أداءات، من التِّلميذ به يقوم أن ينبغي فيما متمثِّلة ،المدرسي 
 المرحلة نهاية في جاهاتواتِّ وقيم ومهارات معارف من إليه يصل
ةالدد فيما .راسي2008( ربه وعبد فضل يحد( رالمؤش األساسي 

 ،المسؤولية تحمل على قدرته في ،المدرسة في تِّلميذال لجودة
 علُّموالتَّ اقد،النَّ فكيرالتَّ لمهارات وامتالكه االجتماعية، والمشاركة

   .االجتماعية بالقيم حليوالتَّ الحياة، مدى

 المرحلة تالميذ أداء مؤشرات إلى الحالية الدراسة وتنظر
 المعارف مجموعة باعتبارهاساحل العاج  مدارس في األساسية
 في تتوافر أن ينبغي التي والقيم واالّتجاهات األساسية والمهارات

 في تِّلميذال ُتِعد التي ،والتَّعلُّمية عليميةالتَّ للعملية نتيجة تِّلميذال
 لحياة وتهيئته والجامعي، الّثانوي تعليمه لمواصلة األساسي عليمالتَّ

  .أفضل

 أداء بجودة المتعلِّقة للدراسات المتأني االّطالع خالل ومن
 العام، الّتعليم منظومة في هاتطبيق يةأهمو ومؤشراتها، التِّلميذ

عليمالتَّ وباألخص ،ن األساسيتبي راسات من العديد هناك أنالد 
 دراسة هدفتفقد : بالدراسة الحالية العالقة ذات واألجنبية العربية

 المعايير تحقُّق مدى فحص إلى ),Lukhwareni 2003( الكويرين
 عام منذ إفريقيا بجنوب التَّعليم منظومة حدثتهااست التي  التَّعليمية

 مستوى جودة وباألخص المدارس، أداء تحسين ميدان في 1994
 من المسحي الوصفي المنهج الدراسة استخدمت .المتعلِّمين أداء
 اإلدارات من مكونة عشوائية عينة على وزعت استبانة خالل

 نتائج وتوصلت .إفريقيا جنوب مدارس في والمدرسين المدرسية
 تحسينات عن أسفرت قد إحداثها، تم التي التَّغيرات أن إلى الدراسة

 التَّحصيل مستوى جودة :أهمها من والتي التَّعليمية، الجودة في
كما .للمتعلِّمين العلمي الجودة معايير طبقت التي المدارس أن 
 وفاعليته، التَّعليم بنوعية زتتمي التي المدارس من أصبحت الشاملة

 التي ،اإلبداع ثقافة إلى الذاكرة ثقافة من الّتحول على عملي ما
 ةالحياتي والمهارات والمعلومات للمعارف متعلِّمال إنتاج على ترتكز

  .الالزمة

 & Moses, David( واستفين ودافيد موسيس دراسة وسعت
Stephen, 2006( ف إلىة المدارس تطبيق ىمد على التَّعرالثَّانوي 

 الوصفي المنهج استخدام وتم .الشاملة الجودة إلدارة كينيا في
نت .االستبانة طريق عن المسحيراسة عينة وتكو300( من الد( 

 المدارس مديري أن :أهمها من عدة، نتائج الدراسة وأظهرت معلِّم،
 إدارة تطبيق لتعزيز الالزمة يادةالق بمهارات يتمتعون ال الثَّانوية
 والجودة المستمر الّتحسين يحّقق وما الضرورية، الشاملة الجودة

 بالتَّخطيط ملتزمة غير المدارس غالبية وأن .الطَّلبة أداء في
د، االستراتيجية، الجودة ومعايير الجيز أن يمكن التي التَّعليميتعز 

 لدى والتَّقنية المهنية والمهارات ألساسية،ا والمهارات المعارف تنمية
  .الطَّلبة

 معرفة إلى هدفت دراسة ),Darden 2007( ينارِدد أجرىو
 تم .نيويورك في التَّالميذ أداء جودة في وفاعليتها الوطنية المعايير
 المتعلِّقة والوثائق التَّقارير خالل من التَّحليلي، المنهج توظيف

 أن إلى الدراسة نتائج وتوصلت .التَّعليم لجودة الوطنية بالمعايير
عضة مستويات ومعياري في التَّالميذ أداء لمعرفة راتهاومؤش 

 استخدامها حيث من لهم، تَّعليميال اإلنجاز من يحسن المدرسة،
 نقاط تعزيز على يعمل كما .تقدمهم مستوى لمالحظة أساسية كأداة
 في بها المعمول الّتعليم منظومة في عفالض نقاط وكبت ،الُقوة

 الالزمة الحياتية المهارات التَّالميذ اكتساب إلى يؤدي ما ،المدرسة
  .الذَّاتي والتَّعلُّم واإلبداعي، النَّاقد التَّفكير مهارات في المتمثِّلة

إلى التَّعرف على  سعتدراسة ب) 2010(الشناوي وعيد  وقام
تطبيق الجودة في مؤسسات التَّعليم ما قبل الجامعي بمصر، واقع 

أهم المعايير والمقترحات للتَّطوير، وتكونت عينة المقابلة تحديد و
فرد، وتم ) 500(من  ةعينة االستبانتكونت فرد، بينما ) 300(من 

 المقابلة المفتوحة: (يةتتوظيف المنهج الوصفي من خالل األدوات اآل
المعايير  أهم النَّتائج أنوكشفت ) ةاالستبانو لمحتوىتحليل او

لضمان الجودة في مؤسسات التَّعليم ما قبل الجامعي ترتبط بمعايير 
جودة أداء المتعلِّمين المتمثِّلة بالقيم األخالقية، كااللتزام بالقوانين 

ة ولوائحها، واحترام اآلخرين، وحبالمدرسي  للعمل الجماعي
  .طوعيوالتَّ

إلى تقصي معوقات ) Binaté, 2012(دراسة بناتي  سعتو
تحقيق جودة التَّعليم العام بالمدارس اإلسالمية في ساحل العاج، 

وتم توظيف المنهج التَّاريخي  .وتقديم مقترحات لضمان جودتها
والدراسات والبحوث التي  وثائقوالتَّحليلي من خالل تحليل ال

وأظهرت الدراسة  .كالت التَّعليم العام في ساحل العاجتناولت مش
ة، من أهمة: هانتائج عدضعف معايير الجودة في المنظومة التَّعليمي، 

، وضعف اكتسابهم )ميذالالّت(على أداء المنتج التَّعليمي  ما أثَّر
اتي والتَّعلُّم الذَّواإلبداعي،  اقدلمهارات الحياتية، كالتَّفكير النَّل

،ة، وحّل المستمرل المسؤوليالمشكالت وتحم.  

 ؤشراتم تحديد إلى هدفت دراسًة )2012( حافظ أجرىو
 في عليميةالتَّ المعايير ضوء في الثَّانوي عليمالتَّ متعلِّم أداء جودة
 .االستبانة خالل من المسحي الوصفي المنهج توظيف وتم .مصر

 الدراسة وأسفرت .الثَّانوي التَّعليم معلِّمي من ةالدراس عينة وتكونت
 المعيارية المستويات تحديد أن :أهمها من ،عدة نتائج عن

 العملية توجيه على يساعد تِّلميذال أداء لجودة والمؤشرات
 ةراسيالد الخطَّط لوضع األساس :كونها األفضل نحو عليميةالتَّ

 الّتالميذ لحاجات المالئمة الدراسية ناهجللم والهدف المناسبة،
 عليمالتَّ أساليب في والمتحكِّم عليمية،التَّ للمواد والمرِشد وميولهم،
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 أن الدراسة نتائج بينت كما .الّتقييم ألساليب والمحدد علُّم،والتَّ
 في يتمّثل الّتلميذ ألداء المؤشرات وضع من األساسي الهدف
 وُتمكِّنه المجتمع، مع عايشللتَّ ُتؤهله التي والمهارات اياتلكفا امتالكه

 تلبية على يعمل ما مهنة، وممارسة وظيفة، على الحصول من
  .والمدربة المؤهلة واردمال من العمل سوق احتياجات

 مجاالت أهم تحديد إلى سعت فقد ،)2012( السيد دراسة أما
 األداء مؤشرات ّققتح مدى عن والكشف المؤسسي، اإلصالح

التَّعليم من األولى الحلقة بمدارس المؤسسي محافظة في األساسي 
 خالل من المسحي الوصفي المنهج استخدام وتم .بمصر القليوبية
 اإلدارية الهيئة من المكونة الدراسة عينة على وزعت التي االستبانة

 من النَّتائج، من مجموعة عن الدراسة أسفرت وقد .والمعلِّمين
 في مرتفعة بدرجة تحقَّقت األداء مؤشرات بعض أن :أهمها

 المؤسسي األداء مؤشرات واقع أن على يدلُّ وذلك المدارس،
 القوة جوانب بعض به األساسي التَّعليم من األولى الحلقة لمدارس

 التي ينالمتعلِّم أداء بمؤشرات يتعلَّق ما وخاصة تدعيمها، يمكن
  .واالجتماعية األخالقية بالقيم ترتبط

دراسة حول معرفة مدى  )Niang, 2014(وأجرى نيانغ 
تحقيق المنظومة التَّعليمية في المدرسة االبتدائية في الِسنغال 

وتكونت . لمؤشرات جودة أداء التَّالميذ، وضمان التَّعليم للجميع
داكار، : ثالث مناطق هي شخصا في) 143(الدراسة من عينة 

. )Dakar, Diourbel & Tambacounda(وديوربيل وتامباكوندا 
وتم استخدام المنهج الوصفي من خالل أداة المقابلة، والرجوع إلى 
األدبيات العلمية والتَّربوية والدراسات االستقصائية، والتَّقارير 

ة في السلطات اإلداريراسة نتائج . نغالالمنشورة من السوأبرزت الد
أن هناك تقدما كبيرا في االلتحاق بالتَّعليم : عدة، من أهمها

إلى  1995عام %) 54(االبتدائي، والذي ارتفع معدله من 
وعلى الرغم من هذا التَّقدم في االلتحاق . 2011عام  %)93.9(

عليمية ما تزال تعاني من بالمدارس االبتدائية، إالَّ أن المنظومة التَّ
ويعزى ذلك إلى قلَّة . ضعف تحقيق الجودة في أداء التَّالميذ

االهتمام بالمعايير الوطنية والدولية لجودة التَّعليم، والتي تؤدي إلى 
إكساب التَّالميذ المعارف والمهارات الالزمة، والقيم األخالقية؛ مما 

متطلَّبات العصر، وتحقيق التَّنمية الشاملة في  يمكِّنهم من التَّكيف مع
  .المجتمع وتقدمة

بدراسة  )Ebenezer et al, 2015(وقام إبينزير وآخرون 
هدفت إلى معرفة العالقة بين جودة أداء المعلِّمين ومؤشرات جودة 
التَّحصيل العلمي لدى التَّالميذ في المدارس اإلعدادية في المناطق 

وتم استخدام المنهج الوصفي المسحي عن . بدولة غاناالغربية 
 )500(طريق االستبانة التي وزعت على عينة الدراسة المكونة من 

. فرد من المعلِّمين والمديرين في المدارس بطريقة العينة العشوائية
وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن جودة أداء المعلِّمين لها عالقة وثيقة 

حسين أداء التَّالميذ، وإكسابهم المهارات والمعارف، وتعزيز في ت
 مع عاملالتَّ في التَّعلُّم الذَّاتي لديهم، وتنمية قدراتهم الذهنية

 ،تحدياتها ومواجهة المتسارعة، والعالمية المحلية المتغيرات
  .المساهمة في تنمية المجتمع المحليو

إلى معرفة أثر الجودة  )2015(وهدفت دراسة عبد المعطي 
واالعتماد على تطوير أداء المتعلِّم وتحسينه بالمؤسسات التَّعليمية 

عن طريق . في العالم العربي التَّحليلي توظيف المنهج الوصفي وتم
األدبيات والدراسات والبحوث التي تناولت موضوع الجودة 

أن : عدة، من أهمهاوأبرزت الدراسة نتائج . واالعتماد في التَّعليم
 –بما فيها المدارس  -هناك إقباًال واسعا من المؤسسات التَّعليمية 

على ضمان الجودة النَّوعية في سعيها إلى استقطاب التَّالميذ، وجعل 
مخرجاتها أكثر إعدادا وتميزا، وأن ضمان الجودة وتحقيق 

ى إعداد تلميٍذ مؤهل ومسّلح مؤشراتها عملية مستمرة، ما يؤدي إل
بكافَّة الكفايات الالزمة في الحياة العملية، وقادر على مواكبة تحديات 

  .العصر ومتطلَّباته، وحّل مشكالته اليومية، وتحمل المسؤولية

دراسة سعت إلى تحديد أهم مؤشرات  )2016(وأجرت السيد 
والتَّعرف على أهم استخدامات تقويم أداء المؤسسات التَّعليمية، 

وتم توظيف المنهج الوصفي المعتمد على . المؤشرات التَّعليمية
وكان من أبرز . تحليل محتوى األدبيات والدراسات في المجال

سواء  -أن المؤسسات التَّعليمية في كافَّة مراحلها التَّعليمية : النَّتائج
وؤلة عن تقديم نوعية جيدة من مس - كانت مدارس أو جامعات

التَّعليم للمتعلِّمين،  ويتطلَّب ذلك استخدام مجموعة من المعايير 
والمؤشرات للحكم على فعالية أداء هذه المدارس، بغية الوصول إلى 
مستوى الجودة المطلوبة في أداء المتعلِّمين، وبما يتناسب مع 

ية والتَّعليمية، التي تسعى إلى إكساب التَّوجهات الحديثة للنُّظم التَّربو
المتعلِّمين المعارف والمهارات، والقيم واالتِّجاهات اإليجابية نحو 

التَّعلُّم المستمر.  

يتَّضح من خالل استعراض الدراسات السابقة وجود عالقة 
بينها وبين الدراسة الحالية، حيث أكَّدت نتائجها أهمية معايير 

التَّعليمية، التي تؤدي إلى تحقيق أعلى مؤشرات في أداء  الجودة
 راسات ). التِّلميذ(المنتج التَّعليميراسة الحالية عن الدزت الدوتمي

السابقة في أنَّها تناولت مؤشرات جودة أداء تالميذ المرحلة 
 األساسية من وجهة نظر المعلِّمين، كونهم أقرب إلى التَّالميذ،

  . وأدرى بخصائصهم ومستوياتهم الدراسية، وميولهم وحاجاتهم

 المعيارية المستويات موضوع أن ،سبق مما نيتبي كما
 جودة تحقيق في واضحة أهمية ذو ّتلميذ،ال أداء لجودة ومؤشراتها

 تصف حيث -  األساسي الّتعليم تحديدا -  العام الّتعليم منظومة أداء
 التَّالميذ، من المتوقَّع األداء مستوى ومؤشراتها دةالجو معايير
 متغيراته، مع والّتكيف العصر، تحديات مواكبة على يساعدهم الذي

 يمكن التي والّتقويمية الّتعليمية ستراتيجياتاال بناء في أيضا ويسهم
 دراسٍة إلى ويحتاج ،األساسية المرحلة في الّتلميذ مع استخدامها

 المبررات، من للعديد وذلك ،ساحل العاج في ةاألساسي مرحلةال يف
 بالجودة االهتمام تؤّكد التي العالمية، الّتطورات مواكبة :ومنها

 وتحديات المختلفة، الّتعليمية المراحل في ومؤشراتها الّتعليمية
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 الّتعليم باألخص - العام الّتعليم منظومة على ؤثِّرُت باتت تيال العصر
مخرجاته وجودة ،ساحل العاج في -  األساسي.  

  مشكلة الدراسة وأسئلتها

عليم األساسي التَّ -عليم العام من مؤسسات التَّ عديدال تهتم
 غيراتتالقادر على الّتعايش مع  الّتلميذبإعداد  -على وجه الخصوص

ات من خالل ما ُتقدم من معارف ومهار ،، ومواكبة تحدياتهالعصر
يتطلَّب و .اليومية الّتلميذيمكن الربط بينها وبين تطبيقاتها في حياة 

، وتطبيق ستراتيجيات اإلصالح الّتعليمياهذا الّتوجه استحداث 
 رات الجودة في التَّعليم، لتقويم مستوى التَّحصيل العلمينظام مؤش

  .لدى التَّالميذ

ؤشرات الجودة في وعلى الرغم من أهمية األخذ بنظام م
التَّعليم ، إّال أن واقع منظومة التَّالميذالعملية الّتعليمية لقياس أداء 

، يشير إلى غياب مدارس ساحل العاجفي في المرحلة األساسية 
وضعف مؤشرات الجودة في مخرجات عليمية، صيغة المعايير التَّ

 )Kouadio, 2007(المرحلة األساسية؛ إذ أسفرت دراسة ُكواديو 
المرحلة األساسية في ساحل في مخرجات  نَّقصظهور مالمح العن 
. وضعف تأهليها لمرحلة التَّعليم الثَّانوي الّتقني والمهني، العاج

قنية والمعرفية، ما مواكبة التَّغيرات الّتعدم قدرتها على  باإلضافة إلى
إلى تحقيقها  دارستسعى الم تعليمية فعالة،معايير  يستدعي تصميم

 ,D'Almeida(كما توصلت دراسة داْلميدا . أداء التَّالميذفي 
إلى أن منظومة التَّعليم في مدارس ساحل العاج تعاني من  )2012

ضعف المعايير التَّعليمية، مما أدى إلى ضعف تنمية مهارات االبتكار 
. ّل المشكالت لدى التَّالميذواإلبداع والنَّقد، وتحمل المسؤولية، وح

ضعف االهتمام بمعايير الجودة ) 2016(وأظهرت دراسة سيسي 
التَّعليمية ومؤشراتها في المؤسسات التَّعليمية في ساحل العاج؛ مما 

ات عديدة في  إلى ظهورى أدسلبيوشّكل مرحلة التَّعليم األساسي ،
 .انوي والجامعي ومستقبلهماعليم الّثخطورة كبيرة على منظومة التَّ

المدخالت األساسية في الّتعليم  ةاألساسي المرحلة مخرجاتمّثل تإذ 
 .الّثانوي والعالي، والتي تؤثِّر في تدّني مستوى نوعية الّتعليم فيهما

وهذا بدوره يشّكل خطورة على المجتمع بشكل عام، وعلى قدرته 
  .عابيات والصحدالتَّ مو والتَّطور، ومواجهةفي النُّ

المرحلة إصالح منظومة  من خالل ما تم سرده، تتَّضح أهمية
، من خالل تفعيل أسس اة أدائه، وتحسين نوعيةاألساسي يةعليمالتَّ

عديل قابلة للتَّ ،عالمية، ومؤشرات جودة أداءوطنية وومعايير 
واالّتجاهات التي يمكن والقياس في ضوء المعارف والمهارات والقيم 

، وُتمكِّنه من مواصلة المرحلة األساسيةفي  التِّلميذأن يكتسبها 
 .وتحدياته تعليمه الّثانوي والجامعي، والّتكيف مع مقتضيات العصر

محاولة اإلجابة بناء على ذلك يمكن أن تنحصر مشكلة الدراسة في و
 المرحلة تالميذأداء  ما مؤشرات جودة: تيالسؤال الرئيس اآلعن 

؟معلِّميهامن وجهة نظر  مدارس ساحل العاجفي  ةاألساسي  

  

ؤال الرئيس األسئلة الفرعيتيةة اآلويتفرع من الس:  

1 (ة لدى ما مة المعرفيرات جودة البنيالمرحلة في  التَّالميذؤش
  ؟مدارس ساحل العاجفي  األساسية

2 (رات جودة المهارات اما مة لدى ؤشالمرحلة في  التَّالميذألساسي
  ؟مدارس ساحل العاجفي  األساسية

3 (رات جودة االّتجاهات والقيم لدى ما مالمرحلة في  التَّالميذؤش
  ؟مدارس ساحل العاجفي  األساسية

  أهداف الدراسة

راسة الحالية إلىسعت الد ف على مة الّتعررات جودة البنيؤش
مدارس ساحل في  المرحلة األساسيةفي  التَّالميذى المعرفية لد

في  التَّالميذؤشرات جودة المهارات األساسية لدى تحديد مالعاج، و
ؤشرات جودة رصد ممدارس ساحل العاج، وفي  المرحلة األساسية

مدارس في  المرحلة األساسيةفي  التَّالميذاالّتجاهات والقيم لدى 
  .ساحل العاج

راسةأهمة الدي  

تكتسب الدراسة أهميتها من خالل حداثة موضوع المستويات 
عليم كمدخل من المعيارية، ومؤشرات الجودة في منظومة التَّ

طوير ، وآلية لتوجيه التَّالّتلميذالمداخل المهمة لقياس جودة أداء 
تسعى التي من خاللها يمكن أن الشامل في العملية الّتعليمية؛ 

التي  دارس التَّعليم األساسي في ساحل العاج إلى معالجة المعوقاتم
كما تسهم نتائج الدراسة . تحول دون تحقيق جودة أداء التَّالميذ

السياسات  يوصانعفي مساعدة المهتمين بجودة المراحل األساسية، 
ن في ساحل العاج، مربوية عليمية، وأصحاب القرار، والقيادات التَّالتَّ

وقد تلفت نتائج الدراسة أنظار . خالل ما تقدم من نتائج وتوصيات
الباحثين والمهتمين بأدبيات الجودة إلى دراسة تطويرية لواقع جودة 

 .أداء التَّالميذ في المراحل التَّعليمية األخرى في ساحل العاج
وتكشف الدراسة عن الواقع التَّعلمي في مجال الجودة الشاملة 

لقائمين على التَّطوير في الجهات الرسمية، من أجل اتِّخاذ التَّدابير ل
واإلجراءات الكفيلة لتفعيل معايير الجودة التَّعليمية المحلية 
والدولية؛ مما يضمن تطوير أداء التَّالميذ في المراحل األساسية في 

  .ساحل العاج

  حدود الدراسة 

ؤشرات جودة أداء ة على تحديد ماقتصرت الدراسة الحالي
) االبتدائي والمتوسط(في مرحلة الّتعليم األساسي  التَّالميذ

من وجهة نظر ساحل العاج بالمدارس اإلسالمية والّنموذجية في 
والمهارات  ،البْنية المعرفية :وتتمّثل جودة األداء في .المعّلمين
الّتلميذ عية التي يكتسبها واالّتجاهات والقيم االجتما ،األساسية

الفصل األول من في الدراسة  تم إجراءو .خاللَ  الّتعليمية والّتعلُّمية
راسي2015-2016: العام الد.  
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  الّتعريفات اإلجرائية 

التي يمكن مصطلحات ال تضمنت الدراسة الحالية عددا من
  :حو اآلتيعلى النَّتعريفها 

كلمة الجودة بأن أصلها ) 2003(منظور يعرف ابن  :الجودة
والجيد نقيض الردئ، وجاد الشيء جوده، أي صار جيدا، " جود"

ويرى الفيروز آبادي ، وأجاد أي أتى بالجيد من القول والفعل
أي صار جيدا، : أن كلمة الجودة من جاد، يجود، جودًة) 2005(

هدوه، وأجادأَتى بال: وأجوادِد، فهو ِمجيج.   

عبارة تعبر عن درجة في الدراسة الحالية ب الجودةوتتحدد 
االلتزام بالمعايير العالمية، واإلجراءات التي تؤدي إلى مخرجات 

  .حقِّق متطلَّبات األداء الجيد والنَّوعيوخدمات ُت

هي السلوك أو الحال، أو المستويات  :مؤشرات الجودة
نة التي يمكن قياسها لمعرفة مدى األداء المتوقَّع كميا وكيفيا المقن

بلوغ هدف معين، ووإجرائيا، كما يدلُّ أيضا على توافر وضع 
أبو زيد، (من خالل السلوك الذي يمارسه الّتلميذ  حددتعليمي م

2007(.  

وتتحدد مؤشرات جودة أداء التَّالميذ في الدراسة الحالية 
 ،األساسية الحياتية والمهارات ،والنَّظريات ،المعارف من موعةمجب

 ّتلميذال في تتوافر أن ينبغي التي االجتماعية والقيم واالّتجاهات
 المرحلة في ّتلميذال ُتِعد التي والّتعلُّميِة الّتعليميِة للعمليِة كنتيجة

تعليمه لمواصلة ةاألساسي الّثانوي ،أفضل، لحياة تهيئتهو والجامعي 
  .والعالمية المحلية المتغيرات مع عاملالتَّ في قدرته جانب إلى

عليم التَّ حلقتا يه :ساحل العاجفي  المرحلة األساسية
موذجية في المتوسط بالمدارس اإلسالمية والنَّالتَّعليم االبتدائي و
األدنى من إلى تلبية الحد  حلقتانتهدف هاتان الو ،ساحل العاج
عليمية األساسية من معارف ومهارات أساسية وحياتية، الحاجات التَّ

والمشاركة بفعالية في  ،من مواصلة تعليمه ّتلميذواّتجاهات ُتمكِّن ال
  .غيرات الحالية والمستقبليةمجتمعه، ومواكبة التَّ

بالّلغة الفرنسية، وساحل ): Côte d'Ivoire(ُكوت ديفوار
العاج بالّلغة العربية، وهي إحدى دول غرب أفريقيا، تحيطها ست 
دول، وهي مالي وبوركينا فاسو شماًال، والمحيط األطلسي جنوبا، 

  .  وغانا شرًقا، وليبيريا وغينيا كوناكري غربا

 الّطريقة 

  الدراسة جمنه

نِّي منهج  إنن َتبطبيعة المشكلة المطروحة تحتم على الباحثي
راسة إلى تحقيقهامعيا لألهداف التي تسعى الدن دون غيره، تبع. 

تالميذ ولما كانت الدراسة تقصد إلى تحديد مؤشرات جودة أداء 
، معلِّميهامن وجهة نظر  مدارس ساحل العاجفي  المرحلة األساسية

 عن طريق االستبانة َتم المسحي تطبيق المنهج الوصفي فقد تم

بهدف الحصول على معلومات "أفراد عينة الدراسة توزيعها على 
وافية ودقيقة حول موضوع الدراسة، والخروج بنتائج ومقترحات 

 "طوير أو اإلصالحوتوصيات يمكن أن يسترشد بها في التَّ
  ). 99، ص2008لجي، يقند(

  مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جميع معلِّمي مرحلة الّتعليم 
 والمتوسطاال(األساسي ة في ) بتدائية والّنموذجيبالمدارس اإلسالمي

، 2015-2016: راسيل من العام الدخالل الفصل األوساحل العاج 
  . معّلما  )1950(والبالغ عددهم 

  عينة الدراسة

من  %)10(بواقع أي معّلما، ) 195(تكونت عينة الدراسة من 
ويوضح  .ة عشوائيٍة بسيطٍةمجتمع الدراسة، تم اختيارهم بطريق

: العينَة العشوائيَة البسيَطَة"أن ) 221، ص2012( وآخرونعباس 
هي العينة التي يتم اختيارها بطريقة يكون فيها لكل فرٍد في المجتمع 
فرصة االختيار نفسها، دون ارتباط ذلك االختيار باختيار فرٍد آخر 

د المجتمع معروفين من المجتمع، ويشترط أن يكون جميع أفرا
ومحددين، كما يجب أن يكون هناك تجانس بين جميع أفراد 

خصائص عينة الدراسة وفًقا ) 3(ويبين الجدول رقم ". المجتمع
ومد ل العلميعليمة الخبرة في مجال مهنة الّتلمتغيري المؤه.  

  أداة الدراسة

مع استبانة لج تطويرقام الباحثان ب ،لتحقيق أهداف الدراسة
ة والدراسات السابقة ربويالمعلومات، وذلك بالرجوع إلى األدبيات التَّ

ومن هذه األدبيات  .في مجال معايير الجودة الشاملة ومؤشراتها
، وحافظ )2011(، وأبو عبده )2005(محمود : والدراسات

وقد . )2015(عليم للجميع لتَّاقرير العالمي لرصد التَّو ،)2012(
  : ، هيجاالتستبانة ثالثة متضمنت اال

تالميذ المرحلة مؤشرات جودة البْنية المعرفية لدى : األول جالالم
 .مؤشرات) 10( األساسية، وهي

تالميذ مؤشرات جودة المهارات األساسية لدى : الّثاني مجالال
 .مؤشرا) 11( المرحلة األساسية، وهي

تالميذ ودة االّتجاهات والقيم لدى مؤشرات ج: الّثالث جالالم
 .مؤشرا) 13( المرحلة األساسية، وهي

إعطاء كّل مؤش رات الموتمفي االستبانة وزًنا  جالر من مؤش
  ا وفًقا لسلم ليكرت الخماسية، موافق، محايد، (متدرجموافق بشد

, 4، 5(وتمّثلت االستجابات رقميا  .)غير موافق، غير موافق بشدة
سلم إجابات االستبانة ووصف ) 1(ويوضح الجدول  .)2،1، 3

  .البدائل
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  يبين توزيع للبدائل وفق الّتدرج المستخدم في أداة الدراسة :)1(الجدول                        

  1  2  3  4  5  سلم بدائل

  غير موافق بشدة  غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة  الوصف

  1.00 - 1.80  2.60 - 1.81 3.40 - 2.61  4.20 -3.41  5.00 -4.21  المتوسطات
       

  داة األصدق 

تم  ،)االستبانة(حقُّق من الصدق الّظاهري ألداة الدراسة للتَّ
اثني عشر محّكما من أعضاء هيئة الّتدريس ذوي ) 12(عرضها على 

 هم إبداء الرأي حولإليوطلب الباحثان  .الخبرة األكاديمية والّتربوية
للمجال ) المؤشر(فقرات االستبانة من حيث مدى مناسبة الفقرة 

الذي تندرج تحته، ووضوح الفقرة، وسالمة الصياغة الّلغوية، 
وقد تم العمل بجميع ملحوظات  .والّتعديل والحذف واإلضافة

االستبانة، فأضحت مكونة من  تصميمالمحّكمين واالستفادة منها ل
  . الّنهائيمؤشرا في شكلها ) 34(

  داة األثبات 

تم استخدام معادلة كرونباخ  ،للّتأّكد من ثبات أداة الدراسة
، وذلك بتطبيقها على عينة استطالعية )Cronboch's Alpha(ألفا 

أّكد من صالحيتها للّتطبيق على ّتالعلما، بقصد م) 18(مكونة من 
من  جالم ا لكّلل كرونباخ ألفممعا) 2(ويبين الجدول  ،العينة نفسها

  .أداة الدراسة جاالتم

  أداة الدراسة جاالتمن م جالل كرونباخ ألفا لكّل مميوضح قيمة معا :)2(الجدول               

  ل كرونباخ ألفا ممعا  عدد الفقرات  االستبانة جاالتم  م

  656.  10  تالميذ المرحلة األساسيةمؤشرات جودة البنية المعرفية لدى   1

  527.  11  تالميذ المرحلة األساسيةمؤشرات جودة المهارات األساسية لدى   2

 603.    13  تالميذ المرحلة األساسيةمؤشرات جودة االّتجاهات والقيم لدى   3
 راسةألالثبات العام661.    34  داة الد 

     

 أداة جاالتثبات م أن معامل يتبين ،)2( ظر إلى الجدولبالنَّ
الّثبات  عاملوقد بلغ م .)527.(-) 656.(بين  تراوحالدراسة، حيث ت

؛ مما يدلُّ على أن أداة الدراسة تتمتَّع بدرجة )661.( لالستبانة ككل
  .جاالتهامن الّثبات في م مقبولة

    متغيرات الدراسة

، موزعا إلى ثالثة مجاالت تتضمن الدراسة متغيرا تابعا واحدا
جودة البنية المعرفية، وجودة المهارات األساسية، وجودة : لوتشم

المؤهل العلمي، وله : هما نيتصنيفياالّتجاهات والقيم، ومتغيرين 
مؤهالت أخرى، ومدة وبكالوريوس، وثانوية، ( ثالثة مستويات، وهي

سنوات، ) 5(أقل من ( أيضا، وهي الخبرة، ولها ثالثة مستويات
  .)سنوات) 10(سنوات، وأكثر من  )10(وأقل من 

  مهنة التَّعليمفي الخبرة يبين توزيع أفراد عينة الدراسة وفًقا لمتغيري المؤهل العلمي ومدة  :)3( لالجدو           

  الّنسبة المئوية  الّتكرار  مهنة التَّعليممدة الخبرة في   الّنسبة المئوية  الّتكرار  المؤهل العلمي  م

 25.1 49  سنوات) 5(أقل من   54.4  106  انويةث  1
 44.6 87  سنوات) 10(أقل من  41.5  81  بكالوريوس 2
 30.3 59  سنوات) 10(أكثر من  4.1  8  مؤهالت أخرى 3

  100  195   100  195  المجموع     
        

أن غالبية أفراد عينة ) 3(يالحظ من خالل استقراء الجدول 
راسة هم من حملة مؤهة بنسبة بلغت الديليهم )%54.4(الت ثانوي ،

، ثم مؤهالت )%41.5(حملة مؤهالت بكالوريوس بنسبة بلغت 
أن مدة الخبرة  كما يظهر من الجدول .)%4.1(أخرى بنسبة بلغت 
 10أقل من (لغالبية أفراد عينة الدراسة كانت  عليمفي مجال مهنة التَّ

) سنوات 10أكثر من (ة ، ثم ِخبر)%44.6(، بنسبة بلغت )سنوات
) سنوات 5أقل من (، في حين جاءت ِخبرة )%30.3(بنسبة بلغت 
المرحلة معظم معّلمي  وقد يعود ذلك إلى أن .)25.1(بنسبة بلغت 

لديهم خبرة  ساحل العاجفي ) ةوالمتوسط ةاالبتدائي( األساسية
ت مما يدعم وجهة نظرهم حول مؤشرا عليم،طويلة في مهنة التَّ

   .التَّالميذ في المرحلة األساسيةجودة أداء 

  األساليب اإلحصائية

األساليب اإلحصائية استخدمت لتحقيق أهداف الدراسة، 
المتوسطات الحسابية، واألوزان النِّسبية لتحديد استجابات : آلتيةا

أفراد العينة، واالنحرافات المعيارية لمعرفة مدى انحراف استجابات 
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) (Cronbach Alphaأفراد العينة لكّل فقرة، ومعادلة كرونباخ ألفا 
لحساب الّثبات، وذلك عن طريق برنامج الرزم اإلحصائية الخاصة 

  ).SPSS(إلنسانية واالجتماعية بالعلوم ا

  نتائج الدراسة ومناقشتها

تالميذ المرحلة سعت الدراسة إلى تحديد مؤشرات جودة أداء 
من خالل استجابات المعلِّمين عن  مدارس ساحل العاجفي  األساسية

 أتيوفيما ي .التي صممت ألجلها) االستبانة(فقرات أداة الدراسة 
  :الحالية توصلت إليها الدراسة عرض الّنتائج التي

ما مؤشرات جودة البنية : الّنتائج المتعلِّقة بالسؤال األول

مدارس ساحل في  تالميذ المرحلة األساسيةالمعرفية لدى 

 ؟العاج

 ،لإلجابة عن هذا السؤال اسُتخرجت المتوسطات الحسابية
ويبين  .والرتب للفقرات ،واألوزان النِّسبية ،واالنحرافات المعيارية

حسب المتوسطات الحسابية  جالترتيب فقرات الم) 4(الجدول رقم 
  .لكل فقرة

تالميذ جودة البنية المعرفية لدى مؤشرات  جالنسبية ورتب فقرات مالوزان األمعيارية والنحرافات االحسابية والمتوسطات ال :)4(الجدول 
  ساحل العاج دارسم في المرحلة األساسية

رقم 

  الفقرة
  المؤشرات 

المتوسط 

الحسابي  

االنحراف 

المعياري  

الوزن 

الّنسبي  
  الرّتبة

  وصف 

  المقياس

5  
المعارف التي ُتؤهله لمواصلة تعليمه في المرحلة  الّتلميذاكتساب 

  موافق بشدة  1  %88.8  618.  4.44  الدراسية الّتالية

  موافق بشدة  2  %87.8  636. 4.39  بناء تراكيب معرفية جديدةمن  الّتلميذتمكُّن   7

  موافق بشدة  3  %87.6  666. 4.38  الحقائق والّنظريات المتضمنة في المواد الدراسية الّتلميذإتقان   1

4 
على تفسير المعلومات وربطها بما لدية من معرفة  الّتلميذقدرة 
  سابقة 

  دةموافق بش  4 87.2%  777.  4.36

  موافق بشدة  5 %87.2  677. 4.36 من الّتعبير عن فكرته بوضوح وفاعلية الّتلميذتمكُّن   9

6  
المفاهيم والّنظريات المكتسبة من المواد الدراسية  الّتلميذتوظيف 

  موافق بشدة  6  %85.6 638.  4.28  في المواقف الحياتية المختلفة

2  
الستدعاء مما تعّلمها من المواد على الّتذكر وا الّتلميذقدرة  

  موافق بشدة  7 %85.4  774.  4.27  الدراسية عند الحاجة إليها

  موافق  8 %82.8  861.  4.14  بأساسيات الّتاريخ الوطني والبيئة الجغرافية لمجتمعه الّتلميذوعي   10

8  
الّتعلُّم الّذاتي من خالل مصادر المعلومات المتاحة  الّتلميذإجادة 

  موافق  9 %80.4  818. 4.02  داخل المدرسة وخارجها

  موافق  10 %79.6  809.  3.98  القابلية في الحكم على نوع المعرفة بصورة نقدية الّتلميذامتالك   3
         

 جاللفقرات مالحسابية المتوسطات  أن) 4( الجدولر يظه
 ساسيةتالميذ المرحلة األجودة البنية المعرفية لدى مؤشرات 

 .)موافق بشدةوموافق (، أي بين )4.44-3.98(تراوحت بين 
وكانت أهم أربعة مؤشرات من ِوجهة نظر المعّلمين مرتبًة من األعلى 

  :يأتيما كإلى األدنى 

المعارف التي ُتؤهله لمواصلة تعليمه في  الّتلميذاكتساب ) "1
مؤشر على ، حيث حصل هذا ال"المرحلة الدراسية الّتالية

بلغ ، وبوزن نسبي )4.44(أعلى متوسط حسابي بلغ 
، وتتَّفق هذه )موافق بشدة(بمقياس اإلجابة %) 88.8(

تيجة ما مع نص عليه الّتقرير العالمي لرصد الّتعليم للجميع النَّ
)2008( م المحرز تحقيق التَّ على أنعليم للجميع يرتهن بالّتقد

حيث يشّكالن  في الّتعليم الّثانوي ،اوالجامعيمن  جزًءا مهم
واألهداف اإلنمائية لأللفية فيما يتعلَّق  ،أهداف الّتعليم للجميع

في  هذا ويتمثَّل .بتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين

اكتساب الّتالميذ الّتدريب الّتقني والمهني، والمهارات 
تعليمهم الّثانوي والمعارف األساسية التي تمكِّنهم من مواصلة 

تالميذ المرحلة أن جودة أداء مكن تفسيره بأو الجامعي؛ مما ي
تتمحور حول تلبية الحد مدارس ساحل العاج في  األساسية

األدنى من حاجاته األساسية من الّتربية والّتعليم، بحيث يكسب 
قدرا مناسبا من االّتجاهات والمعارف التي يحتاج إليها 

  .تَّعليم الّثانويلمواصلة ال

، حيث حصل "من بناء تراكيب معرفية جديدة الّتلميذتمكُّن ) "2
، وبوزن نسبي بلغ )4.39(متوسط حسابي هذا المؤشر على 

هذه  يمكن عزوو .)موافق بشدة(بمقياس اإلجابة %) 87.8(
ة يتمثَّل في  جالم الّنتيجة إلى أنة البنائياالرتكاز في النَّظري

لتكوين خبرات  ّتلميذاستخدام األفكار التي تستحوذ على لب ال
) 2002(جديدة، والتَّوصل إلى معارف جديدة، ويؤّكد الوهر 

ة للمعرفة تنظر إلى التَّ أنة البنائية بناء النَّظريعليم بأّنه عملي
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لتراكيب معرفية  ّتلميذمستمرة وغرضية، تقوم على اختراع ال
أو منظومته المعرفية اعتمادا  أو إعادة بناء تراكيبه،جديدة، 

التعليم ليس عملية تراكمية للمعرفة ف. على خبرته السابقة
فحسب، بل عملية إبداع تحدث تغييرات جديدة في التَّراكيب 

  .الّتلميذالمعرفية لدى 

ية أهم ما َتتَّسم به النَّظرية البنائ أن) 2003(ويرى الجندي 
لمعرفته، من خالل تفاوض اجتماعي  التِّلميذفي التَّعليم إعادة بناء 

عائم التَّأكيد على دور المعرفة المسبقة أحد الد دويع .مع اآلخرين
التي يرتكز عليها الفكر البنائي بهدف بناء تعلُّم ذي معنى، فعملية 

بدًال  الّتلميذ عليم ناتجة عن إعادة بناء للمعاني الموجودة لدىالتَّ
الّتعليم يتحدد في  ا يعني باختصار أن، ممن كونه اكتساب معلومات
من نتائج منسوبة لدرجة الفهم  الّتلميذضوء ما يحصل عليه 

ة جديدة، أو  ّتلميذفكلَّما َتمكَّن ال .العلميمن اختراع تراكيب معرفي
ألفكار الموجودة إضافة تراكيب إلى بنيته المعرفية، أو إعادة تنظيم ا

  .في تلك البنية، كان ذلك مؤِشرا من مؤشرات جودة أدائه

الحقائق والّنظريات المتضمنة في المواد  الّتلميذإتقان ) "3
ا حسابيا قدره أحرز هذا المؤشر متوسًط ، حيث"الدراسية

موافق (بمقياس اإلجابة %) 87.6(، وبوزن نسبي بلغ )4.38(
سجم هذا المؤشر مع المؤشر السابق الّذكر الذي نيو .)بشدة
المعارف التي تؤهله لمواصلة تعليمه  الّتلميذاكتساب "مغزاه 

بالمعارف  الّتلميذإن إلمام  إذ، "في المرحلة الدراسية الّتالية
 دعة يراسينة  في المواد الدات المتضموالحقائق والّنظري

ة للتَّالحلقة األساسي ،ذلكرشيح في الّتعليم الّثانوي أساليب  أن
رّكز على الجانب الّنظري تالّتقويم في الّتعليم العام غالبا ما 

ه في المرحلة األمر الذي يستلزم من .الّتلميذوالمفاهيمي لدى 
عديدا من المفاهيم والنَّظريات التي تتعلَّق  األساسية

بهدف ترشيحه في المرحلة الدراسية  ،باالستدعاء واالسترجاع
  .الّتالية

لمفاهيم والنَّظريات على تعامله مع ل الّتلميذكما يساعد إتقان 
المتغيرات المعاصرة والمستقبلية، التي تتطلَّب أفرادا قادرين على 

والوصول إلى المعلومات والمفاهيم الجديدة  ،البحث واالستقصاء
عمل توافر الممارسات الخاصة وي .)2008حجي، (بأنفسهم 

بنية معرفية مناسبة على تكوين األبعاد  ّتلميذبمؤشرات امتالك ال
ات تهالمختلفة لشخصيوتمكينه من تطبيق المفاهيم والنَّظري ،

 الّتلميذالتي قد يواجهها  ،المكتسبة في المواقف الحياتية المتنوعة
  ).2012حافظ، (داخل المدارسة وخارجها 

على تفسير المعلومات وربطها بما لديه من  الّتلميذقدرة ) "4
حظي هذا المؤشر بمتوسط حسابي بلغ  ، وقد"معرفة سابقة

بمقياس اإلجابة %) 87.2(بوزن نسبي قدره و، )4.36(
أن على أساس ويمكن تفسير هذه النَّتيجة  .)موافق بشدة(

الجديدة، وإضافتها التَّعلُّم ال يحدث نتيجة تراكم المعلومات 
ولكّنه يحدث عندما يتمكَّن  .إلى المعلومات التي سبق تعلُّمها

من تفسير مضمونها ومغزاها، إلى جانب ربطها  الّتلميذ
 .  بالمفاهيم والنَّظريات الموجودة في بنيته المعرفية

الّتعلُّم الّذاتي من خالل مصادر  الّتلميذإجادة " وجاء مؤشر
في المرتبة قبل " متاحة داخل المدرسة وخارجهاالمعلومات ال

%) 80.4(، وبوزن نسبي بلغ )4.02(بمتوسط حسابي  ،األخيرة
القابلية في  الّتلميذامتالك "، ومؤشر )موافق(بمقياس اإلجابة 

في المرتبة األخيرة بمتوسط " الحكم على نوع المعرفة بصورة نقدية
 3.98(حسابي( وبوزن نسبي ،)موافق(بمقياس اإلجابة %) 79.6( ،

 ،),Darden 2007( داردينوتتَّفق هذه النَّتائج مع نتائج دراسة 
، ودراسة إبينزير وآخرين )Binaté, 2012(بناتي  ودراسة

)Ebenezer et al; 2016(  التي توصلت إلىبناء أن راتمؤش 
 إكسابهم على يعمل ،المدرسة في التَّالميذ أداء لمعرفة الجودة

 النَّقدي التَّفكير مهارات في المتمثِّلة الالزمة الحياتية المهارات
،والتَّعلُّم واإلبداعي الذَّاتي ،ل المستمرة وتحمالمسؤولي.  

ما مؤشرات جودة المهارات : الّنتائج المتعّلقة بالسؤال الّثاني

مدارس ساحل في  المرحلة األساسية تالميذاألساسية لدى 

 ؟ العاج

لإلجابة عن هذا السؤال اسُتخرجت المتوسطات الحسابية 
 )5(واالنحرافات المعيارية والرتب للفقرات، ويبين الجدول رقم 

  .حسب المتوسطات الحسابية لكل فقرة جالترتيب فقرات الم

لدى تالميذ  جودة المهارات األساسيةمؤشرات  جالفقرات مسبية ورتب ّنالوزان األمعيارية والنحرافات االحسابية والالمتوسطات  :)5(الجدول 
  المرحلة األساسية في مدارس ساحل العاج

رقم 

  الفقرة
  المؤشرات 

المتوسط 

الحسابي  

االنحراف 

المعياري  

الوزن 

الّنسبي  
  الرّتبة

  وصف 

  المقياس

  موافق بشدة  1  %91.6  525.  4.58  مهارات القراءة والكتابة والرياضيات  الّتلميذإجادة   1

10  
مهارة المحافظة على الصحة والوقاية من  الّتلميذاكتساب 

  األمراض والمخاطر
  موافق بشدة  2 %89  619. 4.45

  موافق بشدة  3 %88.8  732.  4.44  من مهارة تحمل المسؤولية الّتلميذتمكُّن   9
  موافق بشدة  4 %88.6 649.  4.43  التوحّل المشكلمهارات الّتفكير الّناقد  الّتلميذممارسة   5
  موافق بشدة  5 %88.4  624.  4.42 مهارة الّتواصل الّلفظي وغير الّلفظي الّتلميذ اكتساب  7
  موافق بشدة  6  %85.2  855.  4.26  مهارة االبتكار واإلبداع الّتلميذامتالك   4
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رقم 

  الفقرة
  المؤشرات 

المتوسط 

الحسابي  

االنحراف 

المعياري  

الوزن 

الّنسبي  
  الرّتبة

  وصف 

  المقياس

3  
ت من مهارات الّتعامل مع تكنولوجيا المعلوما الّتلميذتمكُّن 

  موافق بشدة  7  %84.8  717.  4.24  واالّتصاالت

  موافق  8 %83.4  716.  4.17  مهارات إدارة الّذات وصناع القرار الّتلميذإتقان   8

2 
على مهارة تنظيم المعلومات التي اكتسبها في  الّتلميذقدرة 

  المواد الدراسية
  موافق  9 79.8%  815.  3.99

  موافق  10 %79.6  1.050  3.98  هنيبمهارة العصف الّذ الّتلميذإلمام   6
  محايد  11  %68 1.037  3.40  على مهارة الّتعامل مع البيئة المحيطة بشكل فعال الّتلميذقدرة   11

 جاللفقرات مالحسابية أن المتوسطات ) 5(يتبين من الجدول 
 تالميذ المرحلة األساسيةجودة المهارات األساسية لدى مؤشرات 

 .)موافق بشدةو محايد(، أي بين )4.58-3.40( انحصرت بين
وكانت أهم خمسة مؤشرات من ِوجهة نظر المعّلمين مرتبًة من 

  :يأتيما كاألعلى إلى األدنى 

بمتوسط  " مهارات القراءة والكتابة والرياضيات الّتلميذإجادة  ) "1
 4.58(حسابي( بلغ وبوزن نسبي ،)بمقياس )%91.6 ،
والدافع إلى إحراز هذا المؤشر  .)فق بشدةموا(اإلجابة 

المرتبة األولى، هو أن  العملي مناهج الّتعليم  فيالجانب
األساسي يبدأ تعلُّمه بعد اكتساب الّطفل المهارات األساسية 

ة يوهذا يشير إلى أهم .وإجادتها) القراءة والكتابة والحساب(
افذة إلى الفكر اإلنساني، وتنمية هذه المهارات التي ُتعد النَّ

القدرات العقلية والّلغوية، والموصلة إلى أنواع المعرفة 
فأي ضعف في مهارات القراءة  ،المتنوعة، والعكس كذلك

ي نتيجته إلى الضعف التَّوالكتابة والحساب، ستؤد حصيلي
  .في كافَّة المواد الّنظرية والعلمية التِّلميذلدى 

معظم المعلِّمين في هذا نظر ير بالتَّوضيح أن اتِّفاق وجهة وجد
يتناغم مع ما أوصى به  بلالمؤشر لم يكن مجرد اتِّفاق في رؤى، 

وتأمين حاجات  ،حول الّتربية للجميع 1990مؤتمر جومتين عام 
علُّم وتشمل هذه الحاجات كًال من وسائل التَّ .علُّم األساسيةالتَّ

وحّل المسائل؛ مما  ،القراءة والكتابة، والرياضيات: ثلاألساسية، م
يحتاجها الفرد من أجل تنمية كافَّة قدراته، وتحسين نوعية حياته، 

 .)1990المؤتمر العالمي حول الّتربية للجميع، (ومواصلة الّتعلُّم 
تلبية حاجات بضمان  2000ينسجم مع ما أقره منتدى داكار عام و

اشدين من خالل االنتفاع المتكافئ ببرامج غار والرالص ةالّتعلُّم لكاّف
علُّم، واكتساب المهارات الحياتية األساسية، والتي تتألف مالئمة للتَّ

والحساب الالزمة للحصول على وظيفة  والكتابة من مهارات القراءة
كما يؤيده  .)UNESCO, 2000(ُتدر أجرا لتلبية الحاجات اليومية 

، 2015إعالن منتدى الّتعليم العالمي بمدينة إنشيون عام كذلك 
د والمنصف والشم مدى علُّامل، والتَّالذي قصد ضمان الّتعليم الجي

لة بالقراءة ركيز على المهارات األساسية المتمثِّالحياة، مع التَّ
الّتقرير ( 2030والرياضيات والكتابة، وحّل المشكالت بحلول عام 

  ). 2015صد الّتعليم للجميع، العالمي لر

حة والوقاية من مهارة المحافظة على الص الّتلميذاكتساب ) "2
حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذا  ،"األمراض والمخاطر

، بمقياس اإلجابة )89%( بلغسبي نِّال ه، ووزن)4.45(المؤشر 
 أن اإلنسان يعدبتيجة ويمكن تفسير هذه النَّ .)موافق بشدة(

مسؤوًال عن صحته، وعن الوقاية من األمراض، وألهمية ذلك، 
في النَّ فإن ةاِشئمدارس ساحل العاج،في  المرحلة األساسي 

أجدر بإكسابه بعض المهارات التي تعينه على الّتعامل مع 
ية وكلَّما تمكَّن الّناِشئ من معرفة أهم .الحياة وبيئتها الصحية

المة الجسم بالتَّعرف على المخاطر التي المحافظة على س
تتهدده، ومهارة الوقاية منها، وآليات تطبيق ذلك في واقعه 

 . المعيش، كان ذلك دليًال ومؤشرا على تحسين أدائه

بمتوسط حسابي " من مهارة تحمل المسؤولية التِّلميذتمكُّن " )3
)4.44( وبوزن نسبي ،)موافق ( ، بمقياس اإلجابة%)88.8

 ربه وعبد فضلفق هذه النَّتيجة مع دراسة وتتَّ .)بشدة
 في الّتلميذ لجودة األساسي المؤشر أن أبرزت التي )2008(

 والمشاركة ،المسؤولية تحمل على قدرته في يتحدد ،المدرسة
التي أظهرت ) 2015(دراسة عبد المعطي و االجتماعية،

وتحقيق مؤشراتها عملية مستمرة، نتائجها أن ضمان الجودة 
وتؤدي إلى إيجاد تلميذ مؤهل ومسّلح بكافَّة الكفايات الالزمة 
في الحياة العملية، وقادر على حّل مشكالته اليومية، وتحمل 

من أهم أهداف  أنيمكن تفسير هذه النَّتيجة بو. المسؤولية
 ،ى تحمل مسؤولياتهمعل الّتالميذتعويد  ،تعليم المستقبل

  .ز ِوجهة نظر المعلِّمين في المؤشرعزي وذلك

نال  ."وحّل المشكالتمهارات الّتفكير الّناقد  الّتلميذممارسة ) "4
، ووزًنا نسبيا بلغ )4.43(هذا المؤشر متوسًطا حسابيا قدره 

ويعود ذلك  .)موافق بشدة(، ومقياس اإلجابة عليه %)88.6(
فكير العليا باعتبارها مهارات التَّل الّتلميذهمية امتالك إلى أ

من مواجهة تحديات  هإحدى المهارات األساسية التي تمكِّن
 تتَّفق هذه النَّتيجة مع دراسةالعصر الّتقني والمعلوماتي، و

من أبرز المهارات التي  أنالتي أظهرت  )2005(مصطفى 
في القرن الحادي والعشرين، هي  اكتسابها التَّالميذينبغي على 

مهارات التَّفكير المناسبة لمستوى نضجهم وقدراتهم، حيث 
يقوم الّتفكير على معالجة القضايا العلمية والفكرية، وعندما 

فإّنه يمتلك أساليب النَّقد  ،مهاراتهذه ال ّتلميذيمتلك ال
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ق مما يحّق ،"والّتحليل، واالستدالل التي تستند على البرهان
التي قد  أكبر قدٍر من عملية الّتعلُّم لحّل جميع المشكالت

 الكويرينوتتَّفق هذه النَّتيجة أيضا مع نتائج دراسة ، ايواجهه
)2003 Lukhwareni,( أظهرت التي طبقت التي المدارس أن 

 تتميز التي المدارس من أصبحت الشاملة الجودة معايير
 ثقافة من حولالتَّ على عملي ما ه،وفاعليت التَّعليم بنوعية
 اءثرإو المشكالت، وحلِّ والنَّقد، ،اإلبداع ثقافة إلى الذاكرة

 والمعلومات للمعارف متعلِّمال إنتاج على ترتكز التي، خبراتال
 ممارسة أن )2006( شقير ويؤكِّد .وممارستها والمهارات

نمي لديه ُت، وحّل المشكالتلمهارات الّتفكير الّناقد  الّتلميذ
غبة في اقتحام األشياء االلتزام بالعمل والمثابرة، والر

واستكشافها، والثِّقة بالّنفس، واالنفتاح على الجديد، وحب 
عبة، وتوليد سريع الص مةغبة في ممارسة المهجريب، والرالتَّ

  .لألفكار

 حظي ،"واصل الّلفظي وغير الّلفظيمهارة التَّ الّتلميذاكتساب ) "5
 4.42(بمتوسط حسابي( قدره وبوزن نسبي ،)88.4(% ،
 ذلك إلى أنيمكن عزو ، و)موافق بشدة(بمقياس اإلجابة 

ذاته وباآلخرين، وتمكِّنه بمهارات التَّواصل ُتحقِّق للفرد وعيا 
األمر الذي يساعده على  .من االندماج في الحياة االجتماعية

به، حيث يتبادل الفرد مع أفراد الّتأثير في المجتمع والّتأثُّر 
واالّتجاهات لفظيا وغير لفظي  ،والمشاعر ،المجتمع األفكار

أهمية من يقن تَّلابدرجة تؤدي إلى الفهم العميق المتبادل، و
من  ّتلميذمهارة الّتواصل الّلفظي وغير الّلفظي، وما يتمّتع به ال

إن اكتسابها لديه فلذا  ؛إيجابية تجاه ذاته وتجاه اآلخرين
  . مؤشر من أهم مؤشرات جودة أدائه

عامل على مهارة التَّ التِّلميذقدرة " فقرتهوأتى المؤشر الذي 
في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي " مع البيئة المحيطة بشكل فعال

لعلَّ ، و)محايد(بمقياس اإلجابة %) 68(، وبوزن نسبي بلغ )3.40(
ية هذا المؤشر من ِوجهة نظر أهم تدني فييكمن ذلك  تفسير

بعض المؤشرات مع المعّلمين على الرغم من تناغمه وانسجامه 
مهارة المحافظة على الصحة  الّتلميذاكتساب : السابقة الذِّكر، ومنها

وحّل  مهارات تحمل المسؤوليةوالوقاية من األمراض والمخاطر، و
  .المشكالت

ما مؤشرات جودة االّتجاهات : قة بالسؤال الّثالثالّنتائج المتعّل

مدارس ساحل في  تالميذ المرحلة األساسيةوالقيم لدى 

 ؟العاج

اسُتخرجت المتوسطات الحسابية  ،لإلجابة عن هذا السؤال
واالنحرافات المعيارية واألوزان الّنسبية والرتب للفقرات، ويبين 

حسب المتوسطات الحسابية  جالالمترتيب فقرات ) 6(الجدول رقم 
  .لكل فقرة

تالميذ لدى  جودة االّتجاهات والقيممؤشرات  مجالسبية ورتب فقرات ّنالوزان األمعيارية والنحرافات االحسابية والمتوسطات ال :)6(الجدول 
  مدارس ساحل العاجفي  المرحلة األساسية

رقم 

  الفقرة
  المؤشرات 

المتوسط 

الحسابي  

نحراف اال

المعياري  

الوزن 

الّنسبي  
  الرّتبة

  وصف 

  المقياس

  موافق بشدة  1  %90.2  578.  4.51  بسلوكيات تتناسب مع القيم اإلسالمية الّنبيلة الّتلميذالتزام   10
  موافق بشدة  2 %87.6  697. 4.38  قيم الّتسامح والسالم وقبول اآلخر الّتلميذممارسة   11
  موافق بشدة  3 %87.4  716.  4.37  استثمار وقت فراغه على الّتلميذحرص   5
  موافق بشدة  4 %87.4  656. 4.37  في الّتعلُّم مدى الحياة الّتلميذوجود دافعية لدى   4
  موافق  5  %82.8  859.  4.14  بقيم المواطنة واالنتماء إليها الّتلميذاعتزاز   1
  موافق  6 %82.2  808.  4.11  الفريقعلى العمل الجماعي والعمل بروح  الّتلميذقدرة   9
  موافق   7 %81.8  874.  4.09  على محافظة البيئة ومقاومة تلوثها الّتلميذقدرة   13
  موافق  8  %77.6  862.  3.88  الّتلميذتوفُّر جوانب تقدير الذَّات والّثقة بالّنفس لدى  3

12  
أخالقيات الّتعامل مع تكنولوجيا المعلومات الّتلميذ اكتساب 

  االّتصاالتو
  موافق   9  77%  923.  3.85

  موافق  10 %69.4  668.  3.47  للوائح واألنظمة المدرسية الّتلميذاحترام   8
  محايد  11  %68  1.168  3.40  في القضايا القومية والمجتمعية المتنوعة الّتلميذمشاركة   2

7  
بحقوقه وواجباته في المجتمع  الّتلميذإظهار الوعي لدى 

محايد 12  %68 1.012  3.40  المدرسي  

  محايد  13 %67.8  1.211  3.39  بإيجابية في األنشطة المدرسية الّتلميذمشاركة   6
         

 جاللفقرات مالحسابية المتوسطات  أن) 6(الجدول  منيّتضح 
 تالميذ المرحلة األساسيةجودة االّتجاهات والقيم لدى مؤشرات 

وكانت  .)موافق بشدة محايد(ي بين أ ؛)4.51-3.39(بين راوحت ت

أهم خمسة مؤشرات من ِوجهة نظر المعّلمين مرتبًة من األعلى إلى 
  :يأتيما كاألدنى 
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 ،"بسلوكيات تتناسب مع القيم اإلسالمية النَّبيلة الّتلميذالتزام ) "1
 4.51(بمتوسط حسابي( وبوزن نسبي ،)بمقياس ) %90.2

جوهر رسالة  إلى أن لعل ذلك يعودو .)ةموافق بشد(اإلجابة 
الّتربية والّتعليم هو توجيه أخالقي بالدرجة األولى، والبحث 
عن الكيفية التي يتم بها غرس القيم األخالقية في نفوس 

 الّتلميذ تحليأن ) 2012(حافظ  أبرزت دراسة، والّتالميذ
يته، وية يسهم في تكوين شخصنمي لديه بالقيم األخالقي

التَّعلُّمية، ويوفِّر قدرا  الدافعية والّتفاعل في العملية التَّعليمية
من المناخ التَّربوي اآلمن الذي يساعده في تحسين مناسبا 
، )2010(الشناوي وعيد  كما استنتجت دراسة .دائهأمستوى 
 أنNiang, 2014( (ودراسة ِنيانغ  ،)2012( السيدودراسة 

ترتبط  العامأهم المعايير لضمان الجودة في مؤسسات التَّعليم 
 .بمعايير جودة أداء المتعلِّمين المتمثِّلة بالقيم األخالقية

ربية في جودة التَّ أن) 2015(يوضح سيسي وعبد الله و
المدارس تحتوي على تشكيل شخصيات الّناشئين، وتزويدهم 

والمثل العليا والمبادئ الدينية؛ مما  بالقيم األخالقية الّنبيلة،
ونفوسهم توجيها صالحا نحو المستقبل الزاهر،  يوجه عقولهم

والّنهوض بالمجتمع والرقي به إلى سلم المجد والمعرفة 
  . والوعي

حصل  ،"قيم الّتسامح والسالم وقبول اآلخر الّتلميذممارسة ) "2
، وبوزن نسبي )4.38(غ هذا المؤشر على متوسط حسابي بل

ومن الممكن أن  .)موافق بشدة(بمقياس اإلجابة %) 87.6(
تحقيق قيم الّتسامح والسالم  نبأ تيجة إلى القولتقود هذه النَّ

هدف إنساني، وغاية نبيلة تسعى اإلنسانية لتحقيقها على 
ويكون الدور األساسي للّتعليم مساعدَة  .امتداد تاريخها

فراد على فهم اآلخر، واحترام حقوقه، وتعزيز الّتسامح األ
والسالم اللذين يمثالن أساسا للّتعايش السلمي، واالستقرار 

درء  .األمني فيما يخص ويضطلع الّتعليم كذلك بدور حيوي
فمن األهمية غرس هذه القيم في نفوس  .الصراعات والّنزاعات

الم والتَّسامح، وفهم حقوق الّناشئين من أجل تحقيق الس
 .اآلخرين

أحرز هذا المؤشر  ،"على استثمار وقت فراغه الّتلميذحرص ) "3
، ومقياس %)87.4(، ووزًنا نسبيا )4.37(متوسًطا حسابيا 

ولعلَّ تفسير ذلك من وجهة نظر أفراد ، )موافق بشدة(اإلجابة 
ن تساهم فى ليمة يجب أربية السالتَّ أنالعينة، يكمن في 

تحديد كيفية استغالل وقت الفراغ استغالًال ممتعا ومفيدا، 
، وتطويرها ّتلميذوتنمية القدرات والمهارات الكامنة داخل ال

ا فعم في المجتمع وتنميتهليصبح فرداًال في دفع عجلة الّتقد .  

حظي هذا  ،"في التَّعلُّم مدى الحياة الّتلميذوجود دافعية لدى ) "4
، وبوزن نسبي )4.37(لمؤشر بمتوسط حسابي بلغ ا
وتتَّفق هذه  .)موافق بشدة(بمقياس اإلجابة %) 87.4(

 إيجاد أن أظهرت التي )2016(السيد  تيجة مع دراسةالنَّ
 اإلصالحات أساس يمثِّل الّتلميذ، ألداء ومؤشرات معايير

 التَّعلُّم على الّتلميذ ُتحفِّز تعليمية بيئة لتأسيس المطلوبة
ز الحياة، مدى المستمرواالستقصاء البحث لديه وُتعز 
، ومن إيجابيات هذا بنفسه والمعارف المعلومات إلى والوصول

أّنه عملية دينامكية مستمرة منفتحة على  الّتلميذاالّتجاه لدى 
المبادرات والجهود الذَّاتية في سبيل تحقيق أكبر قدر ممكن 

كيف في جميع األماكن واألوقات، واإلفادة من الفرص من التَّ
المتاحة للتَّعلُّم، والتَّزود بأهم ما وصل إليه العلم من معارف 

والّتكنولوجي رات في المجال العلميلمتابعة التَّطو.  

وقد حصل  ،"بقيم المواطنة واالنتماء إليها الّتلميذاعتزاز ) "5
%) 82.8(، ووزن نسبي )4.14(متوسط حسابي على 

تيجة إلى أهمية هذه النَّيمكن عزو و .)موافق(بمقياس اإلجابة 
تربية المواطن، حيث تتطلَّب ضرورة العمل على تلبية 
احتياجات الفرد ومتطلَّباته النَّفسية على حد سواء، وتوفير 
كافَّة اإلمكانات المادية والبشرية الالزمة لتحقيق الكفاءة 

أن ): 2004(فرج يذكر والفاعلية من جانب المواطنين، و
، ووعيه االجتماعي الّتلميذممارسة المواطنة تثير اهتمام 

والسياسي بطبيعة العالقة التَّبادلية بين الفرد والمجتمع، 
وتدعم شعوره بأهمية الفرد للوطن، والوطن للفرد من خالل 

لقيم واالّتجاهات التي إكسابه قاعدة عريضة من المعارف وا
الشبول والخوالده يذكر و .تساعده على فهم العالم المحيط به

)2014 (ج أن داقيم المواطنة تعانب في حياة الفرد،  امهم
لكونها عملية متواصلة لتعميق الحس بالواجب تجاه المجتمع، 
عور باالنتماء للوطن واالعتزاز به، وغرس حبوتنمية الش 

ام واالّتجاهات الوطنية، واألخوة والتَّفاهم والتَّعاون بين النِّظ
أفضل  دالمواطنين، واحترام النُّظم والتَّعليمات، والتَّعليم يع

لذا فقد عملت الكثير من  .تنمية الشعور بالمواطنةلالوسائل 
عليمية على تطوير مناهجها الدراسية؛ بهدف المؤسسات التَّ

لمزود بقيم المواطنة واالّتجاهات اإليجابية ا الّتلميذإعداد 
ويمثِّل ذلك الهدف األساسي من  .نحو الوطن الذي يعيش فيه

إن : ومن نافلة القول .)Wing, 2004(منظومتها التَّعليمية 
ممارسة الظَّواهر والسلوكيات الدالة على المواطنة بما 

واعتزاٍز بقيمها  تتضمنه من شعوٍر بالوالء وانتماٍء للوطن،
النَّبيلة مؤشر إيجابي من مؤشرات نواتج عملية تربية 

  .المواطنة

على المراتب الّثالث األخيرة  تيةرات اآلوحصلت المؤش
في  الّتلميذمشاركة : "، وهي)محايد(بمقياس اإلجابة على كل منها 

بلغ  بمتوسط حسابي" القضايا القومية والمجتمعية المتنوعة
 الّتلميذإظهار الوعي لدى "، و%)68(، وبوزن نسبي قدره )3.40(

بحقوقه وواجباته في المجتمع المدرسي " 3.40(بمتوسط حسابي( ،
 ة في األنشطة  الّتلميذمشاركة "، و%)68(وبوزن نسبيبإيجابي

، وبوزن نسبي بلغ )3.39(بمتوسط حسابي قدره " المدرسية
تائج تعزى إلى عدم قناعة المعّلمين بتأثير هذه النَّولعلَّ  .%)67.8(
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في  تالميذ المرحلة األساسيةهذه المؤشرات على جودة أداء 
  .مدارس ساحل العاج

  وصيات تَّال

  :يأتيأوصت بما  ،تائج التي كشفت عنها الدراسةفي ضوء النَّ

 )وطنيةوزارة التَّربية ال(الجهات الرسمية تثقيف القائمين على  )1
ؤشراتها في المدارس بأهمـية تطبيق معايير الجودة ومو

  .بالمرحلة األساسيةعليم منظومة التَّ

المرحلة في منظومة الجودة مؤشرات قائمة ل تبنِّي المدارس )2
التي يمكن استخدامها للحكم على مستوى أداء  األساسية

 .حاليةفي ضوء ما أسفرت عنه الدراسة ال تَّالميذال

وباألخص المناهج  ،عليم األساسيظر في مناهج التَّإعادة النَّ 3)
 التَّالميذركيز على اكتساب الدراسية للحلقة الّثانية منه، والتَّ

بنية المعرفية، والمهارات األساسية، واالهتمام بالقيم ال
   .األخالقية واالجتماعية

لّتعلُّم الّذاتي من خالل مصادر ا الّتالميذالّتركيز على إجادة  )4
 همامتالكو ،المعلومات المتاحة داخل المدرسة وخارجها

  .لقابلية في الحكم على نوع المعرفة بصورة نقديةل

مؤشرات جودة أداء لتحديد الدراسات المزيد من إجراء  5) 
المرحلة الدراسية األخرى، وبخاصة تلك في  المتعلِّمين
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