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  :ملخص البحث

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

كما هدف أیضا الكشف عن  .ي ضوء معاییر ومؤشرات الجودة الشاملةف لدیهم
تحدید مدي كفاءة األداء و ،واقع األداء التدریسي لمعلمي علم النفس واالجتماع 

فس واالجتماع في ضوء معاییر ومؤشرات الجودة الشاملة التدریسي لمعلمي علم الن
  .الطالب المعلمینو  المعلمینو  الطالبو  من وجهة نظر الموجهین

التدریسي لمعلمي علم مستوي األداء أن  وتوصلت نتائج  البحث إلي
القائمین علي عملیة التقویم بما فیهم  عمن وجهة نظر جمی النفس واالجتماع

 معاییرالمطلوبة في جمیع  ةصل إلي مستوي الجودة والكفاءالمعلمین أنفسهم لم ی
أعلي نسبة أداء تدریسي لمعلمي علم متوسط أن إلي  وتوصلت. األداء التدریسي

) %٧٧,١٠(النفس واالجتماع كانت من وجهة نظر المعلمین أنفسهم حیث بلغت 
 أعلي متوسط أنو .  )%٥٨,١٧(وأدناها كانت من وجهة نظر الطالب المعلمین 
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القائمین  عنسبة أداء تدریسي لمعلمي علم النفس واالجتماع من وجهة نظر جمی
) %٧٨,٦(التمكن من المادة العلمیة: الرابععلي عملیة التقویم كانت في المعیار 

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

متوسطي درجات الموجهین والطالب في مالحظة األداء التدریسي لمعلمي علم 
النفس واالجتماع في ضوء معاییر ومؤشرات الجودة الشاملة لصالح درجات 

درجات المعلمین  اتوجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطو  . الموجهین
مالحظة األداء التدریسي لمعلمي علم الموجهین والطالب المعلمین في و والطالب 

التوجد فروق ذات داللة كما توصلت إلي أنه . لصالح المعلمین النفس واالجتماع 
الطالب في مالحظة و إحصائیة بین متوسطي درجات الموجهین والطالب المعلمین 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


