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ي علم   س  لمعل  ري دا  التد قو م األ راات عايير و ؤش ي  وء م ع ف ما جت س و ال   تلنف
ة ة  لشامل ود   الج

  آمال جمعة عبد الفتاح محمد. د 
  مدرس المناهج وطرق تدریس الفلسفة وعلم االجتماع

  كلیة التربیة جامعة الفیوم
، الجزء الثاني ) ٨٧(، الجمعیة المصریة للقراءة والمعرفة ، العدد  مجلة القراءة والمعرفة

  .م ٢٠٠٩سر ما

  
  :ملخص البحث

جودة الشاملة في األداء التدریسي تحدید معاییر ومؤشرات الهدف البحث الحالي إلي 
ي ضوء معاییر ف لدیهم بناء أداة لقیاس األداء التدریسيو ،  لمعلمي علم النفس واالجتماع

واقع األداء التدریسي لمعلمي علم النفس كما هدف أیضا الكشف عن  .ومؤشرات الجودة الشاملة
فس واالجتماع في ضوء معاییر تحدید مدي كفاءة األداء التدریسي لمعلمي علم النو ،واالجتماع 

  .الطالب المعلمینو  المعلمینو  الطالبو  ومؤشرات الجودة الشاملة من وجهة نظر الموجهین
 التدریسي لمعلمي علم النفس واالجتماعمستوي األداء أن  وتوصلت نتائج  البحث إلي

صل إلي مستوي القائمین علي عملیة التقویم بما فیهم المعلمین أنفسهم لم ی عمن وجهة نظر جمی
أعلي نسبة متوسط أن إلي  وتوصلت. األداء التدریسي معاییرالمطلوبة في جمیع  ةالجودة والكفاء

أداء تدریسي لمعلمي علم النفس واالجتماع كانت من وجهة نظر المعلمین أنفسهم حیث بلغت 
 أعلي متوسط أنو .  )%٥٨,١٧(وأدناها كانت من وجهة نظر الطالب المعلمین ) %٧٧,١٠(

القائمین علي عملیة  عنسبة أداء تدریسي لمعلمي علم النفس واالجتماع من وجهة نظر جمی
وأدناها كانت في المعیار ) %٧٨,٦(التمكن من المادة العلمیة: الرابعالتقویم كانت في المعیار 

  ).%٦٠(المشاركة في األنشطة المدرسیة : السابع
داللة إحصائیة بین متوسطي  وجود فروق ذات إلي أیضاً  وتوصلت نتائج  البحث

درجات الموجهین والطالب في مالحظة األداء التدریسي لمعلمي علم النفس واالجتماع في ضوء 
وجود فروق ذات داللة إحصائیة و  . معاییر ومؤشرات الجودة الشاملة لصالح درجات الموجهین

مالحظة األداء الموجهین والطالب المعلمین في و درجات المعلمین والطالب  اتبین متوسط
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التوجد فروق كما توصلت إلي أنه . لصالح المعلمین التدریسي لمعلمي علم النفس واالجتماع 
الطالب في مالحظة و ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات الموجهین والطالب المعلمین 

   .األداء التدریسي لمعلمي علم النفس واالجتماع في ضوء معاییر ومؤشرات الجودة الشاملة
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Abstract 

 
The current research aimed at determining the standards and 

indicators of total quality in the teaching performance of psychology and 

sociology teachers. It also aimed at designing an instrument  for assessing 

the teaching performance of these teachers in light of total quality 

standards and indicators. At the same time, the study aimed to explore the 

current status of the teaching performance of psychology and sociology 
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teachers, and to determine their competency level in light of total quality 

standards and indicators from teachers', inspectors', and student teachers' 

perspectives. Results of the study showed that psychology and sociology 

teachers' performance did not reach to the required quality and efficacy 

levels regarding all teaching performance standards. Results also showed 

that the highest  percentage to the teaching performance of   psychology 

and sociology teachers was given by teachers themselves (77.10%) and 

the lowest was given by students (58.17%). Results also indicated that 

teachers, students and inspectors gave the highest  percentage to the 

fourth standard of teaching performance ( knowledge of the subject 

matter ), it was (78.6%), and the lowest percentage to the seventh 

standard (60%). Also, results of the study showed that (1) there are 

statistically significant differences between inspectors' and students' 

scores in observing the teaching performance of psychology and 

sociology teachers, in favor of the inspectors' scores, (2) there are 

statistically significant differences between teachers',  inspectors' and 

students' scores in observing the teaching performance of  psychology 

and sociology teachers, in favor of teachers' scores, and (3) there are no 

statistically significant differences between inspectors' and students' 

scores in observing the teaching performance of psychology and 

sociology teachers in light of total quality standards and indicators.  
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