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ملخص البحح:
استيدف ىذا البحث بيان فعالية برنامج تدريبي لتنمية األداءات التدريسية لمعممى المواد
الفمسفية بالمدارس الثانوية غير المعتمدة من منظور معايير الجودة واالعتماد ،وقد تم بناء
البرنامج التدريبي في ضوء االحتياجات

التدريبية لممعممين ،و استخدم الباحث المنيج

الوصفي التحميمي؛ لتحديد معايير جودة األداءات التدريسية لمعممى المواد الفمسفية من
منظور معايير الجودة واالعتماد،

باإلضافة لممنيج التجريبي ذى المجموعة التجريبية

معمما لممواد الفمسفية (فمسفة ،وعمم نفس وعمم
الواحدة ،وكانت عينة البحث ()03
ً
اجتماع) ،وكانت أداتا البحث عبارة عن :أداة فحص تخطيط التدريس ،وبطاقة مالحظة تنفيذ
التدريس وتقويمو (من إعداد الباحث) ،وقد اسفرت النتائج عن:
 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )3,30بين متوسط األداء القبمي
ومتوسط األداء البعدي لمعممي المواد الفمسفية في معايير :تخطيط التدريس ،وتنفيذ
التدريس ،وتقويم التدريس لصالح التطبيق البعدي.
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )3,30بين متوسط األداء
البعدي لمعممي الفمسفة ومعممي عمم النفس في معايير :تخطيط التدريس ،تنفيذ
التدريس ،تقويم التدريس.
فعالي ة البرنامج التدريبي في تنمية األداءات التدريسية لمعممي المواد الفمسفية بالمدارس
الثانوية غير المعتمدة.

الكممااااات المفتاحيااااة :برنااااامج تاااادريبي ،األداءات التدريسااااية ،الماااادارس الثانويااااة غياااار
المعتمدة ،معايير الجودة واالعتماد.
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مكدمة البحح:
يتساام العصاار الحااالي بساارعة التتياار فااي حااتى ناواحي الحياااة ،والتاراكم المعرفااي فااي كافااة
المجااالت والتخصصااات ،وأصاابحت معظاام المجتمعااات  -فااي انونااة األخياارة  -تقااف فااي مفتاارق
الطرق ،إما أن تسير في خطى ثابتة نحاو المساتقبل بتوحادىا ماط منطمقاتاو ،وباعتمادىاا عماى
ثرواتيااا البحاارية (الم)ىمااة) ،وامااا أن تقااف ثابتااة ،أو تتقيقاار لمخمااف باعتمادىااا عمااى ثرواتيااا
الطبيعية (القابمة لمندرة).
والحك أن إعداد ىذه الثروات البحرية القادرة عمى قيادة دفة التطوير فاي مجتمعاتياا ،تعاد
ميماااة العممياااة التعميمياااة والمنظوماااة التربوياااة ،ويحقاااق التعمااايم ىاااذه الميماااة عنااادما تتحقاااق
متطمبات الجودة في مدخالتو وعممياتاو؛ لالرتقااء بمساتوى جاودة المناتج التعميماى ،والاذي يعاد
أىم مدخالت عممية التنمية في أي مجتمط من المجتمعات.
وانطالقًاا مان ذلااك فقاد تاام إنحااء الييئااة القومياة لضاامان جاودة التعماايم واالعتمااد بصاادور

القانون رقم  28لسنة 8332م ،والقرار الجميوري رقام  82لسانة 8332م بالالئحاة التنفيذياة
لمييئة (دليل الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتمااد 8332م) وقاد حرصات الييئاة مناذ
بدايااة إنحااائيا عمااى تااوفير ليااة محااددة؛ العتماااد الم)سسااات التعميميااة ،ماان خااالل مااا يساامى
بمعاايير االعتماااد لمختماف المراحاال التعميمياة ،فاعتماااد الم)سساات التعميميااة يا)دي إلااى تعارف
مستوى استيفاء الم)سسة التعميمية معايير الجودة ،وتحفيزىا عمى إجراء التقويم الاذاتي بحاكل
دوري ،وبناء خطط التطوير في ضوء نتائجو ،مماا يحاجط الم)سساة التعميمياة عماى المنافساة:
المحميااة ،واإلقميميااة ،والعالميااة ،فااي ضااوء مقارنااة أدائيااا بالمعااايير :المحميااة ،والعالميااة (دلياال
المراجعة الخارجية لم)سسات التعميم قبل الجامعي8332 ،م.)02 ،
معمماا يحقاق معاايير الجاودة
وتحقيق جاودة العممياة التعميمياة والمنظوماة التربوياة يتطماع ً
وتقويماااا ،ويتحقااق ذلااك مااان خااالل أن يجاادد المعمااام
فااي أداءاتااو التدريساااية تخطيطًااا وتنفياا ًذا
ً
مياراتو وخبراتو ومعارفة المينية والتخصصية والثقافية ،أي أن يكاون المعمام فاي تنمياة مينياة

مستمرة طوال حياتو المينية.
فالتنميااة المينيااة بمفيوميااا الاادقيق تعنااى عمميااة تعماام مسااتمرة ومتراكمااة ،يحااترك فييااا
المعممون طوعا لكي يتعمموا كيف يقومون بتوجيو تدريسايم عماى أفضال وجاو الحتياجاات تعمام
متعممييم( .قاسم ،مصطفى8303 ،م.)00 :
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ويعااد التاادريع أحااد أىاام وسااائل التنميااة المينيااة؛ لمواجيااة الميااام والمسائوليات المتجااددة
لممعممين ،ولذا فقاد لجا ت العدياد مان المجتمعاات ،التاي تنحاد تطاوير منظومتياا التعميمياة إلاى
تدريع معممييا وت ىيميم فى أثناء الخدمة؛ بيدف تحساين ،وتطاوير أداءاتيام التدريساية ،وفاي
ىذا السياق فقد أوصات دراساة أكاالين  ،ساوكوغمو ) )kalin & Sucuoglu, 2015بضارورة
تدريع المعممين أثناء الخدمة؛ لدعم تطورىم الميني ،ومن بين ىوالء المعممين ،معمماى الماواد
الفمسافية الاذين فاي حاجاة ماساة إلاى تتيياار فاي مضاامين بارامج تادريبيم؛ ال كتساابيم الخبارات
وتقويماا؛ لتحقياق ناواتج الاتعمم
والميارات الالزماة لتطاوير أداءاتيام التدريساية تخطيطًاا وتنفياذا
ً
المس اتيدفة فااي الم اواد الفمساافية؛ لوجااود عالقااة بااين أداء المعماام وأداء المتعممااين ،وفااي ىااذا
الساياق فقاد أسافرت نتاائج دراساة كال مان :دنار  ،و خارون )، (Denner & et al., 2003
ساكاكتر ) ،(Schacter, 2007حااويردت ،وفوبرمااا (Schwerdt & Wuppermann,
)( ،2008الحاااربيني ،الحاااين8332 ،م) عااان أن جاااودة أداء المعمااام تااا)ثر عماااى جاااودة أداء
المتعمماين ،ويمكان تحساين مساتوى أداء الماتعمم بتطاوير مساتوى أداء المعمام القاائم بالتادريس
لو.
وانطالقًا من ذلك فقد أوصات البحاوث والدراساات ،التاي أجريات فاي مجاال الماواد الفمسافية

والتااي ماان أىميااا دراسااة( :خضاار8332 ،م)( ،صااالح الاادين8303 ،م)( ،بيااومي8308 ،م)،
(محمااد8300 ،م)( ،أمااين8302 ،م)( ،عريااان8302 ،م) (عبااد المعطااي8302 ،م) بضاارورة

االىتمااام بتاادريع المعممااين فااى أثناااء الخدمااة بصاافة مسااتمرة فااي ضااوء االتجاىااات المعاصاارة،
ولعل من أبرز االتجاىات العالمية المعاصارة فاي التادريع ىاو حركاة معاايير الجاودة واالعتمااد،
حيااث أساافرت نتااائج دراسااة كاال ماان( :بيااان8303 ،م)( ،مختااار8308 ،م)( ،عبااد العزيااز،
8300م) ،عااان فاعمياااة البااارامج التدريبياااة القائماااة عماااى معاااايير الجاااودة فاااي تنمياااة األداءات
التدريسية لممعممين في أثناء الخدمة.
لذا يجاع االىتماام بالتنمياة المينياة لمعمماي الماواد الفمسافية وتطاوير أداءاتيام التدريساية
لتمكينيم من أداء أدوارىم بمينية لتحقيق نواتج التعمم المستيدفة لطالبيم ،لكان بتحميال الواقاط
َّن انتي:
واستقرائو تبي َ
 .0تم تطوير مناىج المواد الفمسفية بالمرحمة الثانوية فاي السانوات األخيارة ،وىاذا يتطماع
تدريع المعممين عمى كيفية تنفيذ ىذه المنااىج بفاعمياة لتحقياق أىادافيا ،ولكان لام ياتم تادريع
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اببا فاي وجااود ىجااوم مان قباال المعممااين
المعمماين إال بعااد تنفياذ المناااىج بالمياادان ،مماا كااان سا ً

سمبا عمى عممية التدريس.
عمى ىذه المناىج ،مما اثر ً
 .8عدم رضا الكثير من معممي المواد الفمسفية عن البرامج التدريبية المقدمة ليام لبعادىا
عاان احتياجاااتيم التدريبيااة ،وقااد تبااين ذلااك ماان خااالل مقابمااة مفتوحااة مااط عاادد ماان المعممااين
أيضاا مان خاالل عمال الباحااث كمادرع (مادرع عاام ترباوي) باأل كاديمياة المينيااة
والماوجيين) ،و ً
لممعممين ،ويتفق ىذا مط نتائج دراسة كل من( :خضار0222 ،م)( ،حسانين8302 ،م)( ،عباد
المعطي8302 ،م).
 .0عااادم وجاااود معاااايير خاصاااة بااااألداءات التدريساااية لمعمماااي الماااواد الفمسااافية (خاصاااة
الفمسفة والمنطق ،وعمم النفس وعمم االجتماع ،التربية الوطنية) ،تتفق وطبيعة محتاوى منااىج
الم اواد الفمساافية ،والتااي تسااتخدم ماان قباال المااوجيين والمدرسااين األوائاال فااي تقااويم األداءات
التدريسية ،وبالتالي تحديد االحتياجات التدريبية الفعمية ليا)الء المعمماين ،باإلضاافة إلاى تقاويم
األداءات التدريسية لممعممين أثناء زيارات االعتماد لممدارس المتقدمة لإلعتماد كماا يحادث فاي
بعض الدول المتقدمة ،وقاد تباين ذلاك مان خاالل :عمال الباحاث كعضاو بالمكتاع الفناي لمتعمايم

قبااال الجاااامعي باليئياااة القومياااة لضااامان جاااودة التعمااايم واالعتمااااد ،وزيارتاااو العممياااة لمديناااة
"دوسمدورف" (عاصمة والية حمال الاراين  -وساتفاليا فاي غارع ألمانياا) ،وذلاك فاي حاير ماايو
8302م؛ لمتعاااارف عمااااى نظاااام تحمياااال الجااااودة وكيفيااااة تقااااويم األداءات التدريسااااية لممعممااااين
بالمدارس الثانوية األلمانية.
 .2قصاااور فاااي األداءات التدريساااية لمعمماااى الماااواد الفمسااافية بالمااادارس غيااار المعتمااادة
خاصة التي لم تستوف معايير االعتماد في مجال فاعميتياا التعميمياة :حياث تام تطبياق (بطاقاة
تقيااايم الموجاااو لااالداء التدريساااي لممعمااام8332 ،م )008 -082 :مااان قبااال ماااوجيى الماااواد
معمما) من معمماي الماواد الفمسافية بالمادارس الثانوياة غيار المعتمادة
الفمسفية عمى عدد (ً 83
بالقاىرة الكبرى؛ وقد أسفر ذلاك عان التاالي :حقاق ( )% 03مان معمماي الماواد الفمسافية الحاد
األدناااي مااان المعاااايير فاااي أداءاتيااام التدريساااية ،كماااا لااام يحقاااق ( )% 23مااان معمماااي الماااواد
الفمسفية الحد األدني من المعاايير فاي أداءاتيام التدريساية ،ويادل ذلاك عماى وجاود قصاور فاي
األداءات التدريسية لمعممى المواد الفمسفية في تخطيط التدريس وتنفياذه وتقويماو ،ويتفاق ىاذا
مااااط نتااااائج دراسااااة كاااال ماااان( :عريااااان8332 ،م)( ،ساااابط المياااال8332 ،م)( ،عبااااد الفتاااااح،
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8332م)( ،بالبال8300 ،م)( ،عبااد المعطااي8302 ،م) حيااث أساافرت نتائجيااعن أن مسااتوى
األداء التدريسى لمعممى الماواد الفمسافية لام يصال إلاى مساتوى الجاودة والكفااءة المطموباة فاي
معايير األداءات التدريسية.
 .2عاادم وجااود دراسااات  -فااى حاادود عماام الباحااث  -لتنميااة األداءات التدريسااية لمعممااي
المواد الفمسفية (فمسفة ،وعمم النفس) بالمدارس غيار المعتمادة مان خاالل برناامج تادريبي مان
منظور معايير الجودة واالعتماد ،األمر الذي دعا الباحث إلى محاولة معالجة ىذه المحكمة.

مشكلة البحح:
تتحدد محكمة البحث في التالي:
قصور في األداءات التدريسية لمعمماي الماواد الفمسافية بالمادارس الثانوياة غيار المعتمادة
نظار لمقصاور فاي البارامج التدريباة المقدماة
والتي لم تستوف معايير مجال الفاعمية التعميمياة؛ ًا
ليااا)الء المعمماااين؛ لبعااادىا عااان احتياجااااتيم التدريبياااة الفعمياااة؛ نتيجاااة عااادم تقاااويم األداءات
التدريساية ليا)الء المعمماين ماان منظاور معاايير وم)حارات تتفااق ماط طبيعاة أدوار ومياام معماام
الماواد الفمسافية ،ممااا يتطماع بناااء قائماة بااألداءات التدريسااية وفقًاا لااذلك؛ لتحدياد االحتياجااات

الفعميااة لي ا)الء المعممااين ،وتصااميم برنااامج تاادريبي فااي ضااوء احتياجاااتيم التدريبيااة الفعميااة،
وقياس فعاليتو في تنمية أداءاتيم التدريسية.

أسئلة البحح:
في ضوء محكمة البحث يتم طرح األسئمة التالية:
 .0ما معايير جودة األداءات التدريساية لمعمماي الماواد الفمسافية بالمادارس الثانوياة غيار
المعتمدة من منظور معايير الجودة واالعتماد ؟
 .8ما االحتياجات التدريبية لمعممي المواد الفمسفية بالمدارس الثانوية غيار المعتمادة مان
منظور معايير الجودة واالعتماد ؟
 .0مااا التصااور المقتاارح لبرنااامج تاادريبي ماان منظااور معااايير الجااودة واالعتماااد؛ لتنميااة
األداءات التدريسية لمعممى المواد الفمسفية بالمدارس الثانوية غير المعتمدة ؟
 .2مااا فعاليااة البرنااامج التاادريبي المقتاارح فااي تنميااة األداءات التدريسااية لمعممااى الم اواد
الفمسفية بالمدارس الثانوية غير المعتمدة ؟
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فروض البحح:
حاول البحث التحقق من صحة الفروض التالية:
 .0توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى ( )3,30بااين متوسااط األداء القبمااي،
ومتوسط األداء البعدي لمعممي المواد الفمسفية في تخطيط التدريس لصالح التطبيق البعدي.
 .8توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى ( )3,30بااين متوسااط األداء القبمااي،
ومتوسط األداء البعدي لمعممي المواد الفمسفية في تنفيذ التدريس لصالح التطبيق البعدي.
 .0توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى ( )3,30بااين متوسااط األداء القبمااي،
ومتوسط األداء البعدي لمعممي المواد الفمسفية في تقويم التدريس لصالح التطبيق البعدي.
 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصاائية عناد مساتوى ( )3,30باين متوساط األداء البعادي
لمعمماااي الفمسااافة ومعمماااي عمااام الااانفس فاااي األداءات التدريساااية (تخطااايط التااادريس ،وتنفياااذ
التدريس ،وتقويم التدريس).
 .2البرنااامج التاادريبي المقتاارح ذات فعاليااة فااي تنميااة األداءات التدريسااية لمعممااي الم اواد
الفمسفية بالمدارس الثانوية غير المعتمدة.

أيدف البحح:
يستيدف ىذا البحث:
 .0وضااط قائمااة بمعااايير جااودة األداءات التدريسااية لمعممااي الماواد الفمساافية ماان منظااور
معايير الجودة ،وتحديد احتياجاتيم التدريبية من خالليا.
 .8بناااء برنااامج تاادريبي ماان منظااور معااايير الجااودة واالعتماااد وفااي ضااوء االحتياجااات
التدريبية لمعممي المواد الفمسفية بالمدارس الثانوية غير المعتمدة.
 .0بيان فعالية البرنامج التادريبي فاي تنمياة األداءات التدريساية لمعمماي الماواد الفمسافية
بالمرحمة الثانوية بالمدارس غير المعتمدة.

أينية البحح:
قد يفيد ىذا البحث:
 .0مصممى البرامج التدريبية :وذلك من خالل تحديد االحتياجات التدريبية لمعممي الماواد
الفمسفية؛ وتصميم البرامج التدريبية الالزمة؛ لتنمية أداءاتيم التدريسية.
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 .8أعضاااء فاارق المراجعااة الداخميااة :وذلااك عمااى مسااتوى المااديريات واإلدارات التعميميااة
ووحاادات التاادريع والجااودة بالماادارس الثانويااة فااي تقااويم األداءات التدريسااية لممعمم اي الم اواد
الفمسفية من منظور معايير الجودة واالعتماد.
 .0الييئاااة القومياااة لضااامان جاااودة التعمااايم واالعتمااااد :وذلاااك مااان خاااالل تقاااويم األداءات
التدريسية لمعممي المواد الفمسفية فاى أثنااء المراجعاة الخارجياة لممادارس الثانوياة ،واالساتفادة
من تعميم ىذه المنظومة في كل التخصصات.

حدود البحح:
اقتصر البحث عمى:
 .0األداءات التدريسااااية المتمثمااااة فااااي :تخطاااايط التاااادريس ،وتنفيااااذ التاااادريس ،وتقااااويم
التدريس.
 .8بعاااض المااادارس الثانوياااة غيااار المعتمااادة بااابعض اإلدارات التعميمياااة التابعاااة لمديرياااة
التربية والتعميم بمحافظة القاىرة.
معمما.
 .0عينة من معممي المواد الفمسفية (الفمسفة وعمم النفس) وعددىم (ً )03
 .2العام الدراسي 8302م 8302 -م.

مهًج البحح:
اسااتخدم الباحااث الماانيج الوصاافي التحميمااي؛ لتحديااد معااايير جااودة األداءات التدريسااية
لمعممى الماواد الفمسافية مان منظاور معاايير الجاودة واالعتمااد ،وتحدياد احتياجااتيم التدريساية
فاااي ضاااوء معاااايير جاااودة أداءاتيااام التدريساااية ،باإلضاااافة لممااانيج التجريباااي ذى المجموعاااة
التجريبية الواحدة؛ حيث يمثال البرناامج التادريبي المتتيار المساتقل ،وتمثال األداءات التدريساية
المتتير التابط.

أداتا البحح:
تم إعداد واستخدام كل من :أداة فحص تخطيط التدريس ،وبطاقة مالحظاة تنفياذ التادريس
وتقويمو (من إعداد الباحث).
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مصطلحات البحح:
 .0الربنامج التدرييب:
يعاارف ب نااو :خطااة عماال منظمااة وحاااممة تاام تصااميميا فااي ضااوء االحتياجااات التدريبيااة
لمعممااي الم اواد الفمساافية ومان منظااور معااايير الجااودة واالعتماااد ،والخطااة ذات أىااداف محااددة
وخطوات إجرائية متتابعة ،وتتضامن مجموعاة مان االساتراتيجيات واألسااليع واألنحاطة المينياة
اليادفة والمقصودة ،التي يتم تنفياذىا مان قبال المتادربين (معمماي الفمسافة وعمام الانفس) وفاق
ترتيبات وتوقيتات زمنية محددة؛ بيدف تنمية أداءاتيم التدريسية.

 .8األداءات التدريشية:
تعرف ب نيا :السموك الذي يتبعاو المعمام قبال وفاى أثنااء عممياة التادريس وبعادىا ،ويجساد
التخطايط المساابق ،والساايناريو الموضااوع؛ لسااير ىااذه العمميااة ماان حيااث :كيفيااة تااوفير المناااخ
الصاافي الااداعم وادارة وقاات الااتعمم ،وتحديااد وتفعياال كاال ماان :اسااتراتيجيات التاادريس ،والوسااائل
التعميمياااة والتكنولوجياااة ،واألنحاااطة التعميمياااة والتعممياااة ،وكااال ماااا مااان حااا نو تحقياااق دافعياااة
الطالع ،ويجعميم محور العممية التعميمية؛ لتحقيق نواتج التعمم المستيدفة.

 .3املدارض غري املعتندة:
تعاارف ب نيااا :الماادارس ،التااي لاام تتقاادم لمييئااة القوميااة لضاامان جااودة التعماايم العتمادىااا،
بعضاا منياا فاي مجاال الفاعمياة التعميمياة
ًا
نظر لعدم استيفاء ىذه المدارس لمعايير االعتماد أو ً
(خاصة مجال المتعمم والمعمم) أو القدرة الم)سسية ،والذي تظيره نتائج دراسة التقويم الذاتي.

 .4معايري اجلودة واالعتناد:
تعرف ب نيا :عبارات موجية ومرحادة تتضامن مجموعاة مان الم)حارات والممارساات ،التاي
تصف األداء المطموع من المعمم في تخطيط التدريس ،وتنفيذه وتقويمو؛ لتحقياق ناواتج الاتعمم
المستيدفة.

خطة البحح وإدراءاتٌ:
سيسا عماى ماا سابق ،تا تي خطاة البحاث واجراءاتاو فاي سابعة محااور  -بعاد التقاديم -
ت ً
كما يمي:
المحور األول  -تدريع معممى المواد الفمسفية في أثناء الخدمة:
أوالً :دواعي التدريع فى أثناء الخدمة.
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ثانيا :أنواع التدريع أثناء الخدمة لمعممي المواد الفمسفية.
ً

ثالثًا :أىداف التدريع أثناء الخدمة لمعممي المواد الفمسفية.

المحور الثاني  -معايير األداءات التدريسية لمعممى المواد الفمسفية:
أوالً :أىمية وضط معايير جودة األداءات التدريسية لمعممى المواد الفمسفية.

ثانيا :معايير جودة األداءات التدريسية لمعممى المواد الفمسفية من منظور معايير الجاودة
ً
واالعتماد.
المحاااور الثالاااث  -إعاااداد أداتاااي البحاااث وتحدياااد االحتياجاااات التدريبياااة لمعمماااي الماااواد
الفمسفية:
المحور الرابط  -بناء البرنامج التدريبي لمعممي المواد الفمسفية.
المحور الخامس  -الدراسة الميدانية ونتائج البحث وتوصياتو.
المحور السادس  -البحوث المقترحة.
المحور السابط  -خاتمة البحث.

احملور األول  -تدريب معلنى املواد الفلشفية يف أثهاء اخلدمة:
يتناول ىذا المحور النقاط التالية:

أوالً  -دواعي التدريب فى أثهاء اخلدمة:
تتمثال أىاام دواعااي التاادريع فاي :تطااوير المناااىج الدراسااية ،ومعالجاة القصااور فااي إعااداد
المعماام ،وتطااور النظريااات التربويااة ،واتاحااة الفرصااة لمنمااو المينااي والترقااي الااوظيفي( .األحمااد،

8332م )82 :ومتطمبات االعتماد الترباوي لممعمام وحصاولو عماى الرخصاة ،والتطاور اليائال فاي
متطمبات وميارات المعممين التي يتطمبيا سوق العمل.

ثانيًا  -أنواع التدريب أثهاء اخلدمة ملعلني املواد الفلشفية:
تتنوع البرامج التدريبية لممعممين أثناء الخدمة ،ومان أىمياا :التادريع التكميماي ،والتادريع
العالجاااي ،والتااادريع التجديااادي ،والتااادريع للعماااال والمياااام الجديااادة ،والتااادريع اإلنعاحاااي.
عالجياا لمقصاور
تادريبا
(األحمد8332 ،م ،)82 :ىذا ويمثل البرنامج التدريبي في ىذا البحاث
ً
ً
اديا لمسااايرة المسااتجدات
فااي األداءات التدريسااية لمعممااي الم اواد الفمساافية ،و ً
ادريبا تجديا ً
أيضااا تا ً
التربويااة المتعمقاااة بمنظوماااة معاااايير الجاااودة واالعتماااد لمم)سساااات التعميمياااة ،باإلضاااافة إلاااى
االعتماد الميني لي)الء المعممين.
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ثالجًا  -أيداف التدريب أثهاء اخلدمة ملعلني املواد الفلشفية:
يقترح الباحث أىداف التدريع أثناء الخدمة لمعممي المواد الفمسفية في التالي:
 .0ت ىيل معممي المواد الفمسفية لمحصول عمى الترقيات القائمة عمى الكفايات.
 .8ت ىياال معممااي المااواد الفمساافية لمحصااول عمااى االعتماااد األكاااديمي والحصااول عمااى
رخصة مزاولة مينة التدريس.
 .0تمبياااة االحتياجاااات التدريبياااة لممعمماااين الجااادد والقااادامي ،وغيااار الترباااويين ،ومواجياااة
التفاوت في مستويات إعدادىم.
 .2إلماااااام المعمماااااين باااااالتطورات ،التاااااي تتعماااااق باالتجاىاااااات المعاصااااارة فاااااي التااااادريس
واستراتيجياتو وطرائقو ومياراتاو ،والتقنياات والوساائل التكنولوجياة والتعميمياة ،والتقاويم ب نواعاو
واستراتيجياتو  ..وغيره).
 .2إلمااام المعممااين بمتطمبااات أداء أدوارىاام الراىنااة ماان منظااور متطمبااات تحقيااق معااايير
الجودة واالعتماد.
 .2ت ىيل المعممين لممحاركة في تحقيق مواصفات الخريج لمتعميم قبل الجامعي.
 .2إلمااام المعممااين بااالتطوير والنقمااة الفكريااة ،التااي حاادثت فااي مناااىج الم اواد الفمساافية
بالمرحمة الثانوية ،وكيفية تنفيذىا وكيفية تقويميا؛ لتحقيق نواتج التعمم المستيدفة.

احملور الجاني  -معايري األداءات التدريشية ملعلنى املواد الفلشفية:
يتضمن ىذا المحور النقاط التالي:

أوالً  -أينية وضع معايري دودة األداءات التدريشية ملعلنى املواد الفلشفية:
ويتحدد ذلك في التالي:
 .0ضاابط وتوجيااو مسااار أداء المعماام :فالمعااايير بمثابااة نقطااة ارتكاااز أداء المعماام؛ حيااث
تحاادد لااو مااا يجااع أن يعرفااو ،وكيااف ينمااى معارفااو وقدراتااو ،وكيااف يطبقيااا ،وكيااف يقًااوم أثاار
تطبيق معارفو وقدراتو ومياراتو عمى أداء المعممين.

نظاار لمااا تتساام بااو المعااايير ماان مرونااة وتطااوير دائاام
 .8التنميااة المينيااة المسااتدامةً :ا
محفاز لممعمام عماى الاتعمم الاذاتي فاي مجاال تخصصاو؛ مان أجال اساتيفاء
ًا
ومستمر فإنيا تكاون
معايير األداء عمى نحو مستمر مدى الحياة المينية (الحربيني ،الحين8332 ،م).
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 .0تاوفير منيجيااة موضااوعية فاي تقااويم أداء المعممااين وتارقيتيم :االرتكاااز عمااى المعااايير
فااي تقااويم أداء المعممااين يحقااق الموضااوعية والحاافافية فااي المحاساابية والمساااءلة فااي ىااذه
اادا عااان
العممياااة ،وبالتاااالي تكاااون الترقياااة لمااادرجات األعماااى وفقًاااا لجاااودة األداء التدريساااي بعيا ً
الوساطة والمحسوبية.
 .2االعتماااد المينااي لممعماام :نظ ا ارً لكااون التعماايم مينااة رفيعااة المسااتوى ،تحكميااا معااايير

واضحة ،وتتطمع معايير محاددة لادى العااممين بياا ،فمان األىمياة بمكاان أن تت كاد المجتمعاات
ماان تحقيااق المعماام ليااذه المعااايير عاان طريااق ىيئااة متخصصااة ومحاياادة وىااي ىيئااة االعتماااد
الميني لممعمم( .الحربيني ،محمود8332 ،م)02 :

ثانيًا  -معايري دودة األداءات التدريشية ملعلنى املواد الفلشفية مو مهظور معايري اجلودة واالعتناد:
لقد تم تحديد ىذه المعايير من خالل التالي:

 .0بناء قائمة المعايير :تم تحديد معاايير جاودة األداءات التدريساية (تخطايط التادريس،
تنفيذ التادريس ،تقاويم التادريس) مان خاالل األدبياات وحركاة المعاايير القومياة والعالمياة ،ومان
أىمياااا( :المعاااايير القومياااة لمتعمااايم عاااام 8330م)( ،وثيقاااة مقااااييس التقااادير لمجاااال المعمااام،
8332م)( ،وثيقة المستويات المعيارية لمعمم التعميم قبل الجاامعى 8332م) ،دراساة (عرياان،
8332م)(Evaluation Philosophy and ، (Observation sheet QA NRW) ،
) ، Teaching Standardsىذا وقد تم مراعاة عدة حروط في صاياغة المعاايير وم)حاراتيا
وممارساااتيا ،وماان أىميااا :الحاامول ،القابميااة لمتنفيااذ ،التكاماال ،الحداثااة والتطااور ،والمناساابية
لطبيعة المواد الفمسفية.

 .8ضبط قائمة المعاايير :وقاد تام ذلاك مان خاالل عارض قائماة المعاايير عماى مجموعاة

حكمين المتخصصين في المجال؛ وفى ضوء راء السادة الم ِّ
من الخبراء والم ِّ
تام التوصال
حكمين َّ

لمصاااورة النيائياااة لقائماااة المعاااايير (ممحاااق  ، )0ويباااين جااادول ( )0التاااالي المعاااايير وعااادد
وم)حراتيا وممارساتيا.
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جدول ()0
عدد المعايير وم)حراتيا وممارساتيا
البيان

المعايير
تخطيط التدريس
تنفيذ التدريس
تقويم التدريس

الم)حرات

الممارسات

2
2
2

82
22
80

ىذا وفي ضوء ما سبق قد تم اإلجابة عن الس)ال األول من أسئمة البحث.

احملور الجالح  -إعداد أداتي البحح وحتديد االحتيادات التدريبية ملعلني املواد الفلشفية:
تساااتخدم أدوات عديااادة لجماااط البياناااات التاااي تسااااعد فاااى تحدياااد االحتياجاااات التدريبياااة
َّد كاال ماان( :عميااوة8330 ،م ،)22 - 22:باارون ( Brown, 2002
لممعممااين ،وقااد حااد َ
اددا ماان ىااذه األدوات:
 ،):574أكااالين  ،سااوكوغمو ) (Akalin & Sucuoglu, 2013عا ً

(اساااتبانات ،مقاااابالت ،مالحظاااات ب نواعياااا ،اختباااارات ،فحاااص الوثاااائق ،تحميااال الخطاااط ..
وغيرىا) ،وقد اعتمد البحاث الحاالي عماى :فحاص الوثاائق ،وبطاقاة المالحظاة؛ لتقاويم األداءات
التدريسية لمعممي المواد الفمسفية وتحديد احتياجاتيم التدريبية.
وقد سار إعداد أداتي البحث وتحديد االحتياجات عمى النحو التالي:
أوالً  -إعداد أداتي البحح :سار إعداد أداتي البحث وفقًا لمتالي:

 .9أداة فحااص تخطاايط التاادريس (خريطااة الماانيج ،وخطااط التاادريس) :تاام إعااداد األداة

وفقًا لمخطوات التالية:

أ .اليدف من األداة وأبعادىا :تستيدف ىذه األداة تقويم أداءات معممى المواد الفمسافية

في كل من تصميم خريطة المنيج ،وتصميم خطاط التادريس ،وبالتاالي تحاددت أبعااد األداة فاي
معايير :تصميم خريطة المنيج ،تحميل المحتوى ،صياغة نواتج الاتعمم ،تصاميم خطاة التادريس
في ضوء التدريس الفعال ،حيث تتكون األداة من )2( :م)حرات ،و( )82ممارسة ،وياتم تقاويم
كل ممارسة في ضوء أربعة مستويات للداء.

ع .ثباااات األداة وصااادقيا :تااام عااارض األداة فاااى صاااورتيا األولياااة عماااى مجموعاااة مااان

حكمااين المتخصصااين فااي المجااال؛ وفااى ضااوء راء السااادة الم ِّ
الخباراء والم ِّ
حكمااين تا َّام التوصاال

لمصاااورة النيائياااة لااالداة (ممحاااق  ،)8وقاااد تااام حسااااع ثباااات األداة باساااتخدام طريقاااة اتفااااق
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الفاحصين ،حيث قام الباحث وموجيان لممواد الفمسافية (أحادىما تخصاص فمسافة وانخار عمام
النفس) بفحص عينة لعدد ( )03خرائط لمنيج الفمسفة ومنيج عمم النفس ،وكذا فحاص عيناة
ممثمااة لعاادد ( )03ماان تخطاايط دروس بعااض معممااي الم اواد الفمساافية )2( :تخصااص فمساافة،
( )2تخصااص عماام الاانفس ،باسااتخدام األداة ،وقااد تاام حساااع نساابة االتفاااق بااين المالحظااين؛
وذلااك باسااتخدام معادلااة كااوبر ( Cooperخطاااع8333 ،م )222 :وقااد تبااين ارتفاااع نساابة
االتفااااق باااين الفاحصاااين؛ حياااث تتاااراوح ىاااذه النسااابة باااين ( )%033 ، %22بمتوساااط بمااا
( ،)%22.2وىذه تمثل نسبة اتفاق مرتفعة ،وتدل عمى أن األداة تتمتط بمدى ثبات مرتفط.

ج .تصحيح األداة وتحدياد االحتيااج التادريبي :ياتم تقيايم كال عباارة مان عباارات األداة

فاي ضاوء أربعااة مساتويات ،حيااث تام إعطاااء القيماة الوزنيااة ( )2لمساتوى األداء الرابااط ،و()0
لمساااتوى األداء الثالاااث ،و( )8لمساااتوى األداء الثااااني ،و( )0لمساااتوى األداء األ ول ،وقاااد تااام
تحديد درجة االحتياج التادريبي مان خاالل تحدياد مادى المتوساط الحساابى بحسااع الفارق باين
أعمااى قيمااة ( )2وأدنااى قيمااة ( )0ثاام قساامة الناااتج عمااى ( )2مسااتويات فكااان الناااتج ()3722
وىى طول الفئة ،ويوضح ذلك جدول ( )8التالي:

جدول ()8

تفسير متوسطات تقدير درجة االحتياجات التدريبية لمستويات أداء المعممين في تخطيط التدريس
مدى المتوسط الحسابي

درجة االحتياج التدريبي

 0.82ف كثر

كبيرة جداً

8.82 - 8.28

كبيرة

8.20 - 0.22

متوسطة

0.22 - 0

قميمة

 .8بطاقة مالحظة تنفيذ التدريس وتقويمو:

أ .الياادف ماان البطاقااة وأبعادىااا :تسااتيدف البطاقااة تعاارف مااا يمتمكااو معممااي المااواد
الفمساافية ماان أداءات تدريسااية فااي تنفيااذ التاادريس وتقويمااو ،وبالتااالي تحااددت أبعاااد األداة فااي
معياارين ىمااا :معيااار تنفيااذ التاادريس :ويتضاامن ( )2م)حارات و( )22ممارسااة ،ومعيااار تقااويم
التاادريس :ويتضاامن ( )2م)حاارات و( )80ممارسااة ،ويااتم تقااويم كاال ممارسااة فااي ضااوء أربعااة
مستويات للداء.
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ع .تصااحيح البطاقاااة :تااام تصااحيح األداة وفقًاااا لااانفس إجااراءات وخطاااوات تصاااحيح أداة

فحص تخطيط التدريس ،والتي تم اإلحارة ليا سابقا.

ج .صدق البطاقاة وثباتياا :تام عارض البطاقاة فاى صاورتيا األولياة عماى مجموعاة مان

الخبراء والم َح ِّكمين فى مجاال المنااىج وطارق التادريس ،وفاى ضاوء راء الساادة الم َح ِّكماين تام
التوصاال لمصااورة النيائيااة لاالداة (ممحااق  ، )0وقااد تاام حساااع ثبااات البطاقااة بإسااتخدام طريقااة
اتفاااق المالحظااين ،حيااث الحااظ الباحااث وموجيااان (أحاادىما فمساافة وانخاار عماام الاانفس) عينااة
( )03من معممي المواد الفمسفية )2( :تخصاص فمسافة )2( ،تخصاص عمام الانفس فاي أثنااء
تنفيذ المعممين لمتدريس ،وقد تم حساع نسبة االتفاق باين المالحظاين وذلاك باساتخدام معادلاة
كااوبر ( Cooperخطاااع8333 ،م )222؛ وقااد تبااين ارتفاااع نساابة االتفاااق بااين المالحظااين فااي
استخدام وتطبيق البطاقة؛ حيث تتراوح ىاذه النسابة باين ( )%033 ، %22728أماا المتوساط
الحسابي لنسبة االتفاق فقد بم ( ،)%22.22وكل ىذه تمثل نسبة اتفاق مرتفعاة ،وتادل عماى
أن البطاقة تتمتط بمدى ثبات مرتفط.

ثانيًا  -حتديد االحتيادات التدريبية ملعلني املواد الفلشفية:
تعرف االحتياجات التدريبية ب نيا :تحديد الفجوة بين مستوى األداء الفعماي لمعمماي الماواد
الفمساافية ومسااتوى األداء النمااوذجي فااي تخطاايط التاادريس وتنفيااذه وتقويمااو ،ومااا يتعمااق ذلااك
باألنحطة المينية من منظور الجودة واالعتماد.
تحديد االحتياجات التدريبية لممعممين لاو أىمياة كبيارة قبال تصاميم البارامج التدريبياة ليام؛
نظر ألن عدم تحديد االحتياجات التدريبية ي)دي إلى ضاياع الجياد والماال والوقات المباذول فاى
ًا
التدريع بارون ( ،)Brown ,2002: 570باربزيات ( )Barbazette,2006: 6-5وفاي ىاذا الساياق فقاد
أوصت دراسة كال مان( :راضاى ،محماد  ،)8332االرفاالي و خارون

(El Warfali & et al., 2014

) ،:1-5ساارتوري و خارون ) ،(Sartori & et al., 2015: 22-42ريسس آخرسزآ

(Ries & et al.,

) 2016: 2029-2054ضااارورة أن تكاااون البااارامج التدريبياااة نابعاااة مااان االحتياجاااات التدريبياااة
لممعممااين .وانطالقًااا ماان ذلااك فيااتم تصااميم البرنااامج التاادريبي فااي ضااوء االحتياجااات التدريبيااة
لمعممي المواد الفمسفية من منظور معايير الجودة واالعتماد ،وعميو فقاد تام تحدياد االحتياجاات

التدريبية لمعممي المواد الفمسفية وفقًا لمخطوات التالية:
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معممااا) ماان معممااي
 .0اختيااار العينااة وتطبيااق أداتااي البحااث :تاام اختيااار العينااة (ً 23
معمماااا تخصاااص عمااام الااانفس) بااابعض
معمماااا تخصاااص فمسااافةً 03 ،
الماااواد الفمسااافية (ً 03
الماادارس الثانويااة العامااة بمحااافظتي القاااىرة والجياازة )2( ،ماادارس بكاال محافظااة ،وقااد ساااعد

الباحث في ذلك إدارة قياس الجودة بمديرية التربية والتعميم بمحافظتي القااىرة والجيازة ،وقاد تام
تطبيااق األداتاااين خااالل الفتااارة (مااان 8302 /00/0م حتااى 8302/00/02م) ،حياااث حاااارك
موجيا ( 2تخصص فمسفة 2 ،تخصص عمم النفس).
الباحث في تطبيقيما ()08
ً
 .8تصحيح األداتين وتفري البيانات وتحديد االحتياجات التدريبية :بعد اال نتياء مان
تمييادا لممعالجاة اإلحصاائية ،بيادف الوصاول
تطبيق األداتين ،تم تصاحيحيما ورصاد الادرجات
ً
إلى تحديد االحتياجات التدريبية لمعممى المواد الفمسفية ،وفقًا لمتالي:
أ .االحتياجااااات التدريبيااااة المتعمقااااة بتخطاااايط التاااادريس :لتحديااااد ذلااااك تاااام حساااااع

أيضاا الم)حارات التاي تتضامنيا أداة فحاص تخطايط
المتوسطات الحسابية لجميط الممارسات ،و ً
التدريس ،ويوضح نتائج ذلك جدول ( )0التالي:
جدول ()0

درجة تمكن معممي المواد الفمسفية أثناء الخدمة من ممارسات معيار تخطيط التدريس ومستوى
داللتيا

كود

م)حرات األداء

الم)حر

المتوسط

درجة االحتياج

الحسابي

التدريبي

0.22

جدا
كبيرة ً

0.22

جدا
كبيرة ً

0-0

يحدد نواتج التعمم المستيدفة لدرسو بكفاءة عالية.

0.80

كبيرة

2-0

يصمم خطة تدريس تساعده عمى التدريس الفعال.

0.22

جدا
كبيرة ً

المتوسط الحسابي لمم)حرات والمعيار ككل ومستوى األداء

0.22

جدا
كبيرة ً

0-0
8-0

يصمم خريطة المنيج في ضوء نواتج التعمم

المستيدفة.

يحماااال محتااااوى الاااادرس لمكوناتااااو األساسااااية (أنماااااط
المعرفة المختمفة).

يتضح من جادول ( )0الساابق أن المتوساط الحساابي لمم)حار ( )0-0ماا قيمتاو ()0.80
ويحااير ذلااك إلااى أن درجااة االحتياااج التاادريبي ليااذا الم)حاار كبياارة ،كمااا تراوحاات المتوسااطات
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الحسابية لباقي الم)حارات باين ()0.22-0.22؛ ويحاير ذلاك إلاى أن درجاة االحتيااج التادريبي
جادا ،كمااا بما المتوساط الحسااابي الكمااي لم)حارات األدء بمعيااار تخطاايط
لياذه الم)حارات كبياارة ً
التدريس ( ،)0.22ويحير ذلك إلى أن درجة االحتياج التدريبي لمعممي المواد الفمسافية لممعياار
جدا.
بحكل عام كبيرة ً

ع .االحتياجات التدريبية المتعمقة بتنفيذ التدريس :لتحديد ذلك تم حساع المتوسطات

أيضااا الم)ح ارات التااي يتضاامنيا معيااار تنفيااذ التاادريس ببطاقااة
الحسااابية لجميااط الممارسااات و ً
مالحظة األداءات التدريسية ،يوضح ذلك جدول ( )2التالي:

جدول ()4

درجة تمكن معممي المواد الفمسفية أثناء الخدمة من ممارسات معيار تنفيذ التدريس ومستوى داللتيا
كود

م)حرات األداء

الم)حر

المتوسط
الحسابي

درجة
االحتياج
التدريبي

0-8

يتمكن من أنماط المعرفة التي يتضمنيا المحتوى

0.22

قميمة

8-8

يتمكن من إحداث تكامل بين المواد الدراسية المختمفة

0.20

0-8

يجعل الطالع محور عمميتي التعميم والتعمم

0.22

جدا
كبيرة ً

2-8

ييتم بإثارة وتفعيل عممية التفكير لدى الطالع

0.20

جدا
كبيرة ً

2-8

يوظف إستراتيجيات التدريس لتحقيق نواتج التعمم المستيدفة

0.23

جدا
كبيرة ً
جدا
كبيرة ً

0.22

جدا
كبيرة ً

2-8

يوظف ميارات األتصال في تحقيق دافعية الطالع نحو التعمم

0.82

كبيرة

2-8

ينظم البيئة الصفية ويدير وقت التعمم بفاعمية

0.82

كبيرة

2-8

يوظف الوسائل التعميمية والتكنولوجية في التدريس بكفاءة

0.22

جدا
كبيرة ً

2-8

يوظاااف األنحاااطة التعميمياااة والتعممياااة فاااي تحقياااق ناااواتج الاااتعمم

المستيدفة

المتوسط الحسابي لمم)حرات والمعيار ككل ومستوى األداء

0.22

جدا
كبيرة ً

يتضااح ماان جاادول ( )2السااابق أن المتوسااطات الحسااابية لم)ح ارات األداء تراوحاات بااين
( )0.22و( ،)0.23كمااا بما المتوسااط الحسااابي لمم)حاار ( )0-8مااا قيمتااو ( ،)0.22ويحااير
نظار لاتمكن معمماي الماواد الفمسافية
ذلك إلى إن درجاة االحتيااج التادريبي لياذا الم)حار قميماةً ،ا
من أنماط المعارف الفمسفية والسيكولوجية واالجتماعية ،وبالتالي تام اساتبعاد ىاذا الم)حار مان
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البرناامج التاادريبي ،وقااد بما المتوسااط الحسااابي لمم)حار ( )2-8مااا قيمتااو ( ،)0.82والم)حاار
( )2-8ما قيمتو ( ،)0.82ويحير ذلاك إلاى إن درجاة االحتيااج التادريبي لمم)حاران كبيارة ،كماا
تراوح ات المتوسااطات الحسااابيية لباااقي الم)حاارات بااين ( ،)0.23-0.20ويحااير ذلااك إلااى أن
جدا ،كما بم المتوسط الحساابي الكماي لم)حارات
درجة االحتياج التدريبي ليذه الم)حرات كبيرة ً
األدء بمعيااار تنفيااذ التاادريس ( ،)0.22ويحااير ذلااك إلااى أن درجااة االحتياااج التاادريبي لمعممااي
جدا.
المواد الفمسفية لممعيار بحكل عام كبيرة ً

ج .االحتياجات التدريبية المتعمقة بتقويم التدريس:

أيضااا الم)ح ارات التااي
لتحديااد ذلااك تاام حساااع المتوسااطات الحسااابية لجميااط الممارسااات و ً
يتضمنيا معيار تقويم التدريس ببطاقاة مالحظاة األداءات التدريساية ،ويوضاح ذلاك جادول ()2
التالي:
جدول ()2

درجة تمكن معممي المواد الفمسفية أثناء الخدمة من ممارسات معيار تقويم التدريس ومستوى داللتيا
كود

الم)حر

م)حرات األداء

المتوسط

الحسابي

درجة

االحتياج
التدريبي

0-0

يستخدم التقويم الذاتي ويحجط الطالع عمى ممارستو

0.20

8-0

يقوم أداء الطالع بكفاءة

0.22

جدا
كبيرة ً

0-0

يعزز تعمم الطالع ويدعمو

0.82

جدا
كبيرة ً
كبيرة

0.22

جدا
كبيرة ً

0.22

جدا
كبيرة ً

2-8

يقااااادم تتذياااااة راجعاااااة لمطاااااالع ويعااااادل مااااان أداءاتاااااو
التدريسية في ضوء نتائج التقويم.

المتوسط الحسابي لمم)حرات والمعيار ككل ومستوى األداء

يتضاااح مااان جااادول ( )2الساااابق أن المتوساااط الحساااابي لمم)حااار ( )0-0بمااا ماااا قيمتاااو
()0.82؛ ويحاااير ذلاااك إلاااى أن درجاااة االحتيااااج التااادريبي لياااذا الم)حااار كبيااارة ،كماااا تراوحااات
المتوساااطات الحساااابية لبااااقي الم)حااارات باااين ()0.20-0.22؛ ويحاااير ذلاااك إلاااى أن درجاااة
االحتياااج التاادريبي ليااذه الم)ح ارات كبياارة جا ًادا ،كمااا بم ا المتوس اط الحسااابي الكمااي لم)ح ارات
األدء بمعياااار تقاااويم التااادريس ككااال ( ،)0.22ويحاااير ذلاااك إلاااى أن درجاااة االحتيااااج التااادريبي
جدا.
لمعممي المواد الفمسفية لممعيار بحكل عام كبيرة ً
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ىذا وفي ضوء ما سبق قد تم اإلجابة عن الس)ال الثاني من أسئمة البحث3
احملور الرابع  -بهاء الربنامج التدرييب ملعلني املواد الفلشفية:
مر إعداد البرنامج التدريبي وفق الخطوات التالية:

 .0نواتج التعمم المستيدفة من البرنامج التدريبي:
حددت نواتج التعمم المساتيدفة مان البرناامج التادريبي فاي تمكان معمماي الماواد الفمسافية
من:
أ .تعرف متطمبات تحقيق معايير جودة األداءات التدريسية.
ع .التقويم الذاتي للداءات التدريسية في ضوء معايير الجودة واالعتماد.
ج .استيفاء معايير جودة األداء في تخطيط التدريس.
د .استيفاء معايير جودة األداء في تنفيذ التدريس.
ه .استيفاء معايير جودة األداء في تقويم التدريس.

 .8محتوى البرنامج التدريبي:

في ضاوء ناواتج الاتعمم المساتيدفة تام اختياار محتاوى البرناامج التادريبي ،وقاد تام تنظيماو
فاااي ساااتة مودياااوالت ،ويوضاااح جااادول ( )2التاااالي عااادد مودياااوالت البرناااامج التااادريبي وزمااان
تنفيذىا.

جدول ()2
محتوى المديوالت التعميمية وزمن تنفيذىا
المحتوى

الموديول

الزمن

األول

خرطنة المنيج وتصميم التدريس

 023دقيقة

الثاني

ميارات التدريس من منظور معايير الجودة واالعتماد

 023دقيقة

الثالث

استراتيجيات التدريس وطرائقو من منظور معايير الجودة واالعتماد

 023دقيقة

الرابط

األنحطة التعميمية والتعممية من منظور معايير الجودة واالعتماد

 023دقيقة

الوسائل التعميمية والتكنولوجية من منظور معايير الجودة واالعتماد

 023دقيقة

الخامس
السادس

التقويم ..إجراءاتو وأساليبو واستراتيجياتو من منظور معايير الجودة
واالعتماد

عروض تطبيقية لدروس نموذجية في ضوء جودة األداءات التدريسية

ىذا ،وقد سار تصميم واعداد الموديوالت التعميمية ،وفقاً لمخطوات التالية:
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أ .تضمين كل موديول لمقدمة تتضمن أىمية دراسة موضوع الموديول.
ع .صياغة نواتج التعمم المستيدفة من كل موديول تعميمي.
ج .تضمين كل مودياول اختباار قبماي؛ لقيااس مادى تمكان المعمام مان المعاارف والمياارات
التي يتضمنيا الموديول.
د .صياغة وتنظيم المحتوى العممي لمموديول التعميمي.
ه .تضمين كل موديول تعميماي بمصاادر التعمايم والاتعمم التاي يمكان لممتادرع الرجاوع لياا
لالستفادة.
ز .تضمين كل موديول بالعديد من التدريبات واألنحطة التعميمية والتعممية.
ح .تضاامين كااال مودياااول تعميمااي باختباااار بعااادي؛ لمعرفااة ماااا إذا كاااان المتاادرع قاااد بمااا
المستوى المطموع لال نتقال لمموديول التالي أم ال.

 .0استراتيجيات وطرائق وأساليع تنفيذ البرنامج التدريبي:
وتتحااادد فاااي أساااموع ورش العمااال ،والعصاااف الاااذىني ،واالستقصااااء الفمسااافي ،والحاااوار

والمناقحة ،والتعمم التعاوني ،وتعميم االقران ،والبيان العممي ،والتادريس المصاتر ،وتمثيال /لعاع
األدوار.

 .2االنحطة التعميمية والتعممية لمبرنامج التدريبي:
فااي ضااوء أىااداف البرنااامج التاادريبي ،ومحت اواه تاام ممارسااة المتاادربين ألنحااطةجماعية،

وأنحااطة عمميااة ،تتعمااق بالممارسااة الفعميااة والعمميااة لاالداءات التدريسااية (تخطاايط التاادريس
وتنفيذه وتقويمو).

 .2الوسائل التعميمية والتكنولوجية لمبرنامج التدريبي:

تاام االسااتعانة فااي تنفيااذ البرنااامج التاادريبي بالعديااد ماان الوسااائل :جياااز عاارض البيانااات
( ،)DATA SHOWوجياااز الكمبيااوتر ،وساابورة متحركااة ،وأوراق عماال ،وعاارض تقااديمي،
وسبورة فميع حارت.

 .2تقويم البرنامج التدريبي:
تنوعت طرق تقويم البرنامج التدريبي وتمثمت في :التقويم القبمي (وذلاك مان خاالل تطبياق

قبمياااا) ،التقاااويم التكاااويني (وذلاااك مااان خاااالل االختباااارات القبمياااة والبعدياااة التاااي
أداتاااي البحاااث ً
بعديا).
تتضمنيا الموديوالت التعميمية) التقويم النيائي (وذلك من خالل تطبيق أداتي البحث ً
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 .2ضبط البرنامج التدريبي:
تم عرض البرنامج التدريبيى عمى مجموعة من المتخصصين في مناىج وطرائاق التادريس
أيضااا بعااض المتخصصااين فااي تصااميم الب ارامج التدريبيااة وتنفيااذىا؛ وفااى ضااوء راء السااادة
و ً
الم ِّ
تام التوصال لمصاورة النيائياة لمبرناامج التادريبي
حكمين تم إجاراء التعاديالت الالزماة ،وباذلك َّ

(ممحق .)2

وفي ضوء ما سبق قد تم اإلجابة عن الس)ال الثالث من أسئمة البحث.

احملور اخلامص  -الدراسة امليدانية ونتائج البحح وتوصياتٌ:
أوالً  -الدراسة امليدانية:
 .1عينة البحث:
معمما من معممي :الفمسافة ( )02وعمام الانفس ( ،)02مان
تكونت عينة البحث من (ً )03
بعض المدارس الثانوية غير المعتمدة والتابعة لمديرية التربية والتعميم بمحافظة القاىرة.

 .2التطبيق القبمي ألداتي البحث:

تاام تطبيااق أداتاااي البحااث خاااالل الفتاارة مااان 8302/8/02م إلااى 8302/8/82م ،حياااث
ساعد الباحث في التطبيق عدد ( )0من موجيي الفمسفة ،وعادد ( )0مان ماوجيي عمام الانفس
من اإلدارات التابعة ليا عينة البحث.

 .3تنفيذ البرنامج التدريبي:

تاام تنفيااذ البرنااامج التاادريبي خااالل الفتاارة ماان 8302/8/82م إلااى 8302/0/0م بقاعااة
مركااز التاادريع التااابط إلدارة الزيتااون التعميمااة  -مديريااة التربيااة والتعماايم بالقاااىرة ،وقااد ساااعد
الباحااث فااي تااوفير قاعااة التاادريع وتكميااف المعممااين لحضااور البرنااامج التاادريبي إدارة قياااس
الجودة بمديرية التربية والتعميم بمحافظة القاىرة.

 .4التطبيق البعدي ألداتي البحث:

تم تطبيق أداتي البحث خالل الفتارة مان 8302/0/2م إلاى 8302/0/02م ،حياث سااعد
الباحث فاي التطبياق عادد ( )0مان ماوجيي الفمسافة ،وعادد ( )0مان ماوجيي عمام الانفس مان
اإلدارات التابعة ليا عينة البحث.
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 .5تصحيح أداتي البحث وتفري البيانات:
بعااد االنتياااء ماان التطبيااق البعاادي ألداتااي البحااث عمااى عينااة البحااث ،تاام تصااحيحيما فااي
ضوء القواعد التي سبق اإلحارة إلييا.

ثانيًا  -نتائج البحح وتفشرييا:
لإلجابة عن الس)ال الرابط من أسئمة البحاث ونصاو :ماا فعالياة البرناامج التادريبي المقتارح
في تنمياة األداءات التدريساية لمعمماى الماواد الفمسافية بالمادارس الثانوياة غيار المعتمادة ؟ تام
اختبار صحة فروض البحث ،والنتائج موضحة عمى النحو التالي:

وبعديا عمى أداتي البحث:
قبميا
ً
 .0نتائج مقارنة أداء معممي المواد الفمسفية ً

يوضح جدول ( )2الفروق بين متوسطي درجات معممي المواد الفمسفية فاي أداتاي البحاث

في التطبيقين القبمي والبعدي.

جدول ()2

الفروق بين متوسطي درجات معممي المواد الفمسفية وقيم (ت) وداللتيا اإلحصائية في التطبيقين
القبمي والبعدي ألداتي البحث

المعيار
تخطيط التدريس
تنفيذ التدريس
تقويم التدريس

التطبيق القبمي

التطبيق البعدي

م

ع

م

ع

02

2.22

002

0.30

22.22

030.08

2.20

22.22

()3.31

002.32

0.22

28.80

()3.31

8.22 20.23
28.22

2.22

ت

مستوى الداللة
()3.31

يتضح من جدول ( )2التالي:
أ .وجود فروق ذات داللاة إحصاائية عناد مساتوى ( )3.30باين متوساطي درجاات معمماي
الم اواد الفمساافية فااي كاال ماان التطبيقااين القبمااي والبعاادي فااي معيااار تخطاايط التاادريس لصااالح
التطبيق البعدي ،وبذلك يمكن قبول الفرض األول من فروض البحث.
ع .وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )3.30باين متوساطي درجاات معمماي
المواد الفمسفية في كل من التطبيقين القبمي والبعدي في معيار تنفيذ التدريس لصاالح التطبياق
البعدي ،وبذلك يمكن قبول الفرض الثاني من فروض البحث.
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ج .وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )3.30بين متوسطي درجاات معمماي
المااواد الفمساافية فااي كاال ماان التطبيقااين القبمااي والبعاادي فااي معيااار تقااويم التاادريس لصااالح
التطبيق البعدي ،وبذلك يمكن قبول الفرض الثالث من فروض البحث.

بعاديا عماى أداتاي
 .8نتائج مقارنة أداء معمماي الفمسافة وأداء معمماي عمام الانفس ً
البحث:
يوضح جدول ( )2الفروق بين متوسطي درجات معممي الفمسفة ومعمماي عمام الانفس فاي
أداتي البحث في التطبيق البعدي.

جدول ()2

الفرق بين متوسطي درجات معممي الفمسفة ومعممي عمم النفس وقيم ( ت) وداللتيا اإلحصائية في
التطبيق البعدي ألداتي البحث
المعيار

معممي عمم النفس

معممي الفمسفة
م

ع

م

ع

ت

مستوى
الداللة

تخطيط التدريس

22.22

3.22

22.22

3.22

0.82

()3.31

تنفيذ التدريس

20.02

0.22

20.00

0.22

0.02

()3.31

تقويم التدريس

22.20

0.22

22.22

3.20

0.28

()3.31

األداء الكمي

20.23

2.02

22.30

2.00

0.80

()3.31

يتضح من جدول ( )2عادم وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية عناد مساتوى ( )3.30باين
متوسطي درجات معممي الفمسفة ومعممي عمم النفس في التطبيق البعادي فاي معاايير :تخطايط
التاادريس ،وتنفيااذ التاادريس ،وتقااويم التاادريس ،باإلضااافة إلااى األداء الكمااي لجميااط المعااايير،
وبذلك يمكن قبول الفرض الرابط من فروض البحث.

 .0نتااائج حجاام تاا ثير البرنااامج التاادريبي فااي تنميااة األداءات التدريسااية لمعممااى

المواد الفمسفية:

تاام حساااع حجاام ت ا ثير البرنااامج فااي تنميااة األداءات التدريسااية لمعممااى الم اواد الفمساافية
(عينة البحث) ،باستخدام معادلة مربط إيتا ( ( )منصور0222 ،م )22 :كماا ىاو مباين بجادول
2

( )2التالي.
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جدول ()2
حجم ت ثير البرنامج التدريبي في تنمية األداءات التدريسية لمعممى المواد الفمسفية
المعايير

البيانات
قيمة (ت)

درجة الحرية

قيمة ()η2

قيمة ()d

حجم األثر

تخطيط التدريس

22.22

82

3.22

82.28

كبير

تنفيذ التدريس

22.22

82

3.22

02.22

كبير

تقويم التدريس

28.80

82

3.22

0.20

كبير

يتضح من جدول ( )2أن قيماة كال مان )η2( :و( )dأكبار مان ( )3.2فاي معاايير :تخطايط
التدريس ،وتنفيذ التدريس ،وتقويم التادريس ،وباذلك يمكان قباول الفارض الخاامس مان فاروض
البحث ،مماا يادل عماى فعالياة البرناامج التادريبي فاي تنمياة األداءات التدريساية لمعمماى الماواد
الفمسفية.

يعزو الباحح الهتائج الشابكة للبحح إىل:
 .0وضااط قائمااة لاالداءات التدريسااية لمعممااي الم اواد الفمساافية فااي ضااوء معااايير الجااودة
وبنااء عماى ذلاك تام
واالعتمااد ،والتاي فاي ضاوئيا تام تحدياد االحتياجاتاات التدريبياة لممعمماين،
ً
تصااميم وبناااء البرنااامج التاادريبي ويتفااق ىااذا مااط نتااائج دراسااة كاال ماان( :خضاار8332 ،م)( ،عبااد
المعطااي8302 ،م) ،الوارفااالي و خاارون ) ،(El Warfali & et al., 2014: 1-5سااارتوري و خاارون
) ،(Sartori & et al., 2015: 22-42ريس و خرون )(Ries, & et al., 2016: 2029-2054

عاددا مان المودياوالت التعميمياة ،التاي تام تصاميميا وبنا)ىاا
 .8تضمن البرنامج التادريبي ً
فااي ضااوء االحتياجااات التدريبيااة لممعممااين؛ باإلضااافة إلااى احت اواء المودي اوالت التعميميااة عمااى
العديد من األنحطة التعميمية والتعممياة التاي تمكان المتادربين مان الممارساات الفعمياة والعممياة
لاالداءات التدريسااية المختمفااة ،ويتفااق ىااذا مااط دراسااة كاال ماان( :الحااربيني ،الحاااين8332 ،م)،

(عثمان8308،م)( ،راضى ،محمد8332 ،م).
 .0توافر اإلمكانات المادية المناسبة بقاعاة التادريع ،مماا وفار بيئاة ومنااخ تادريبي حاافز
وداعااام لممارساااة األداءات التدريساااية مااان جاناااع المتااادربين ،ويتفاااق ىاااذا ماااط دراساااة (خضااار،
0222م).

 .2حاارص الماادرع عمااى تقااديم التعزيااز المباحاار لممتاادربين ،وتقااديم تتذيااة راجعااة فوريااة؛
لمت كااد عمااى الااتعمم الصااحيح ،واسااتخدام أساااليع األ تصااال المتنوعااة ممااا كااان لااو األثاار فااي
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استمرار دافعية المتدربين لمتدريع والتعمم ،وممارسة األداءات التدريساية المختمفاة ،ويتفاق ىاذا
مط دراسة كل من :ىاربر ( ، )Harper, 1997: 104 - 108.كون (.)Kong, 2004: 363 - 368

 .2التنوع في استراتيجيات وطرائق وأساليع تنفيذ البرنامج التدريبي ،جعل المتادربين أكثار
اتمتاعا بعمميااة التاادريع ،ممااا كااان لااو األثاار فااي تحقيااق دافعيااة
فيم اا لمحتااوى الموديااول ،واسا
ً
ً
المتدربين واستمرارىا نحو ممارسة األداءات التدريساية ،ويتفاق ىاذا ماط نتاائج دراساة (عيساي،
8332م).

 .2مراعاااة اسااتخدام التقااويم المسااتمر والااذي يتمثاال فااي التقااويم القبمااي ،ويميااة التقااويم
البنائي بعد كل موقف أو نحااط ،ثام ينتياي باالتقويم النياائي لاتعمم محتاوى المودياول ككال مماا
يساعد عمى زيادة فعالية المتدرع لعممية التدريع.
 .2ممارسااة المتاادربين لمتقااويم الااذاتي وذلااك عنااد بدايااة كاال موديااول ونيايتااو ،ممااا ساااعد
المتدربين عمى تعرف نقاط القوة وجوانع الضعف لدييم ،مما أثاار دافعياتيم لتادعيم نقااط القاوة
وتحسين جوانع الضعف لدييم ،ويتفق ىذا مط نتائج دراسة (إبراىيم8332 ،م).

التوصيات:
بناء عمى ما توصل إليو البحث من نتائج ،يمكن تقديم التوصيات التالية:
ً
 .0عقاااد ورش عمااال لماااوجيى الماااواد الفمسااافية؛ لتااادريبيم عماااى كيفياااة تقاااويم األداءات
التدريسااية لممعممااين فااي المياادان باسااتخدام أداتااي البحااث؛ لتحقيااق الموضااوعية فااي التقااويم
والمتابعة المستمرة ،وتحديد االحتياجات التدريبية الفعمية لممعممين.
 .8االسااتفادة ماان البرنااامج التاادريبي خاصااة المودياوالت التعميميااة؛ بحيااث يمكاان توزيعيااا
عماااى المعمماااين فاااي الميااادان ،تحقيقًاااا لفمسااافة الاااتعمم الاااذاتي ك حاااد أسااااليع التنمياااة المينياااة
المستدامة.

 .0تفعيل البرنامج التدريبي وتعميمو من خاالل تنفياذه عماى معمماي الماواد الفمسافية عماى
مستوى الجميورية بواسطة فروع "األكاديمية المينية لممعممين" بالمحافظات المختمفة.
 .2االىتمااام بتطااوير برنااامج إعااداد الطااالع /المعممااين بحااعبة الفمساافة واالجتماااع بكميااات
التربية من منظور اإلعتماد والجودة بالمدارس الثانوية.
 .2تفعياال البرنااامج التاادريبي ماان جانااع الييئااة القوميااة لضاامان جااودة التعماايم واالعتماااد
ك حد ليات الدعم الفني لممدارس غير المعتمدة ،لت ىيميا لالعتماد ،ونحر ثقافة الجودة.
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احملور الشادض  -البحوخ املكرتحة:
في ضوء ما أسفرت عنو نتائج البحث ،والتوصايات الساابقة يقتارح الباحاث إجاراء البحاوث
التالية:
 .0فعاليااة برنااامج تاادريبي قااائم عمااى الااتعمم الماادمج فااي تنميااة األداءات التدريسااية ماان
منظور معايير الجودة واالعتماد لدى معممي المواد الفمسفية بالمرحمة الثانوية.
 .8تقااويم باارامج إعااداد الطااالع /المعممااين حااعبة الفمساافة وعماام االجتماااع وحااعبة عماام
النفس في كميات التربية في ضوء معايير الجودة واالعتماد.
 .0فعاليااة برنااامج تاادريبي إلكترونااي قااائم عمااى معااايير الجااودة واالعتماااد لتنميااة األداءات
التدريسية لدى معمم المواد الفمسفية بالمرحمة الثانوية.
 .2فعالية برنامج إثرائي من منظاور معاايير الجاودة واالعتمااد لتنمياة األداءات التدريساية
لدى الطالع /المعمم بحعبة الفمسفة واالجتماع بكميات التربية.
 .2دراسة تتبعية للداءات التدريسية لمعممي المواد الفمسفية عينة البحث.

احملور الشابع  -خامتة البحح:
استيدف البحث الحالي بيان فعالية برناامج تادريبي مان منظاور معاايير الجاودة واالعتمااد
في تنمية األداءات التدريساية لادى معمماي الماواد الفمسافية بالمادارس الثانوياة غيار المعتمادة،
حيث يوجود قصور في ىذه األداءات التدريسية لدييم.
وقااد أظيااارت النتاااائج فعالياااة البرناااامج التااادريبي فاااي تنمياااة األداءات التدريساااية (تخطااايط
التدريس وتنفيذه وتقويمو) لدى معممي المواد الفمسفية.
وي مل الباحث أن يكون في ىاذا البحاث ماا يفياد القاائمين عماى تادريع المعمماين والمتمثال
في األ كاديمية المينياة لممعمماين فاي االساتفادة مان ىاذا البرناامج التادريبي فاي عممياة التنمياة
أيضاا االساتفادة مان جاناع الييئاة
المينية المستدامة لمعممي الماواد الفمسافية أثنااء الخدماة ،و ً
القوميااة لضاامان الجااودة واالعتماااد فااي عماال معااايير لجااودة األداءات التدريسااية لممعممااين فااي
مختماف التخصصااات ،واسااتخداميا فااي عمميااة المراجعااة الخارجيااة ،باإلضااافة إلااى تقااديم الاادعم
الفني لممدارس الثانوية العامة غير المعتمدة.
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Research Abstract:
This research aimed at measuring the effectiveness of a proposed program
based on Quality & Accreditation standards for developing philosophical
subjects teachers’ performance in unaccredited secondary school. That
program based on Training needs of Philosophical subjects teachers. The
researcher used the analytical and descriptive method to determine standards of
quality of Philosophical subjects teachers’ performance from point of view of
quality & accreditation standards. Also, the researcher used the empirical
method based on one group as an experimental group. The sample of research
included 30 philosophical subjects teachers (philosophy, Sociology and
Psychology) The researcher designed two tools in order to measure the
effectiveness of the proposed program. These tools were a tool for examining
teacher’s skills of lessons planning and another tool for observing lessons
teaching & evaluation. The finding of the research indicated to the following:
 There are statistically significant difference between the mean score of the
experimental group on skills of lessons planning and lessons teaching and evaluation
before and after applying the program in favor of post measurement.
 There are effectiveness of Program in Developing Philosophical subjects
Teachers’ Performance in Unaccredited Secondary School.

Keywords: Training Program, Teaching Performance, ,Unaccredited
Secondary School,Quality and Accreditation Standards.
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املرادع
أوالً  -املرادع باللػة العربية:
 .0إبراىيم ،نادية حسن (8332م) :معممو الفمسفة يقومون أدائيام التدريساي .جامعاة عاين حامس 

كمياااة التربياااة :الجمعياااة المصااارية لمقاااراءة والمعرفاااة ،مجماااة القاااراءة والمعرفاااة ،العااادد الثااااني

والخمسون ،مارس ،ص ص .002 - 22

 .8األحمااد ،خالااد طااو (8332م) :تكااوين المعممااين ماان اإلعااداد إلااى التاادريع .اإلمااارات  -العااين :دار
الراية لمنحر والتوزيط.

 .0الحااربيني ،أحااالم الباااز ،محمااود ،الفرحاااتى الساايد (8332م) :االعتماااد المينااى لممعماام  ..ماادخل
تطوير التعميم .اإلسكندرية :دار الجامعة الجديدة.

 ،____________ .2والحين ،سمر عبد الفتاح ( :)8332فعالية برنامج تدريبي في تحقيق معايير
جودة األداء الحامل لمعممي الرياضيات والعماوم ولتالمياذىم بالمرحماة االبتدائياة .جامعاة المنياا 

كمية التربياة :مجماة البحاث فاى التربياة وعمام الانفس ،المجماد الحاادي والعحارون  -العادد الراباط،

إبريل ،ص ص.22 -0

 .2أمااين ،حاايماء فكااري (8302م) :تصااميم مواقااف تعميميااة فااي تاادريس مااادة عماام الاانفس وقياااس
فاعميتيااا لتنميااة ميااارات الااذكاء الوجااداني لاادى طااالع المرحمااة الثانويااة .رسااالة ماجسااتير غياار

منحورة ،كمية التربية  -جامعة حموان.

 .2بيااان ،محمااد سااعد الاادين (8303م) :فاعميااة برنااامج تاادريبي مقتاارح لتحسااين األداء التدريسااى
لممعممااين أثناااء الخدمااة فااي ضااوء معااايير الجااودة الحاااممة .رسااالة دكتااوراه غياار منحااورة ،كميااة

التربية  -جامعة دمحق ،سوريا.

 .2بالبل ،ماجدة راغع محمد (8300م) :فاعمية برنامج مقترح قائم عماى فمسافة التادريس المصاتر
فاي تنميااة األداء المينااى واالتجاااه نحاو المينااة لاادى معممااي الماواد الفمساافية بالمرحمااة الثانويااة.

المممكة العربية السعودية :بنيا :رابطة التربويين العارع ،مجماة دراساات عربياة فاي التربياة وعمام
النفس ،العدد  ،02الجزء الثالث ،ابريل ،ص ص .22-08

 .2بيومي ،ىند محماد (8308م) :تطاوير مانيج عمام الانفس وعمام االجتمااع بالمرحماة الثانوياة فاي
ضوء فمسفة التكامل لتنمية التفكير التحعبي والتحصيل واالتجاه نحو المادة .رسالة دكتوراه غيار

منحورة ،كمية التربية  -جامعة حموان.

 .2حسنين ،عبير فيصل عبد المنعم فيصل (8302م) :برنامج تدريبي مقترح لمعممي االجتماع قائم
عمااى توظيااف حاابكة اإلنترناات لتنميااة كفاياااتيم التدريسااية وميااارات اسااتخداميا .القاااىرة :كميااة
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التربية  -جامعة عين حمس ،مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية ،العدد  ،22ديسمبر،
ص ص 028 - 000

 .03خضر ،خالد محماد (0222م) :تقاويم بارامج تادريع معمماى الفمسافة والمنطاق بالمرحماة الثانوياة
العامة أثناء الخدمة .رسالة ماجستير غير منحورة ،كمية التربية  -جامعة طنطا.

8332( _____________ .00م) :برنامج مقترح لتنمية ميارات التدريع لموجيى عمام الانفس و
االجتماااع و تحسااين اتجاىاااتيم نحااو التاادريع فااى ضااوء االتجاىااات العالميااة المعاصاارة .رسااالة

دكتوراه غير منحورة ،كمية التربية  -جامعة طنطا.

 .08خطاااع ،عمااي ماااىر (8333م) :القياااس والتقااويم فااي العمااوم النفسااية والتربويااة واالجتماعيااة.
القاىرة :مكتبة األنجمو المصرية ،ط.8

 .00دليل االعتماد لم)سسات التعميم قبال الجاامعي (8332م) :الجازء الثااني  ..أدوات التقيايم الاذاتي
لم)سسات التعميم العام .القاىرة :الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد.

 .02دلياال المراجعااة الخارجيااة لم)سسااات التعماايم قباال الجااامعي (التعماايم العااام  -المعاىااد األزىريااة)
(8332م) .القاىرة :رئاسة مجمس الوزراء ،الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد.

 .02دليل الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد (8332م) :القاىرة :رئاساة مجماس الاوزراء،
الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد.

 .02راضااي ،وائاال أحمااد ،محمااد ،أحاارف فتحااي (8332م) :فعاليااة برنااامج تاادريبي مقتاارح لمعممااي
الزخرفة واإلعالن أثناء الخدمة لتمبية احتياجاتيم التدريبياة الساتخدام البارامج الفنياة الكمبيوترياة

وفقااً لمتطمبااات االعتماااد وضاامان الجااودة .جامعااة حماوان  -كميااة التربيااة :الماا)تمر الاادولي األول
(العممي الخامس عحر) إعداد المعمام وتنميتاو  ...أفااق التعااون الادولى واساتراتيجيات التطاوير،

 88 - 80إبريل.

 .02سبط الميال ،مصاطفى عادلى (8332م) :فاعمياة برناامج تادريبى فاى ضاوء االحتياجاات التدريبياة
لمعممى المواد الفمسافية فاى تنمياة مياارات التادريس االباداعى لادييم ومياارات التفكيار االباداعى

لدى طالع المرحمة الثانوية .رسالة دكتوراه غير منحورة ،كمية التربية  -جامعة األزىر.

 .02صالح الدين ،والء محماد (8303م) :تطاوير مانيج الفمسافة فاي ضاوء التعددياة الثقافياة لتنمياة
التفكيار الناقااد واالتجااه نحااو المااادة لادى طااالع المرحماة الثانويااة .رسااالة دكتاوراه غياار منحااورة،

كمية التربية  -جامعة حموان.

 .02عبااد العزيااز ،ريحاااع أحمااد (8300م) :فاعميااة برنااامج تاادريبي لتنميااة ميااارات التاادريس لاادى
سامعيا مان المرحماة االبتدائياة فاي ضاوء معاايير الجاودة .القااىرة :مجماة
معممي العموم لممعااقين
ً
التربية العممية ،مجمد  ،02عدد  ،2ص ص .20 -0
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 .83عبد الفتاح ،مال جمعاة (8332م) :تقاويم األداء التدريساي لمعمماى عمام الانفس واالجتمااع فاي
ضوء معاايير وم)حارات الجاودة الحااممة .القااىرة :جامعاة عاين حامس  -كمياة التربياة :الجمعياة
المصرية لمقراءة والمعرفة ،مجمة القاراءة والمعرفاة ،العادد ( ،)22الجازء الثااني ،ماارس ،ص ص

.22 - 02

 .80عبد المعطى ،كاممة جميل (8302م) :فاعمية برنامج تدريبي مقترح في التنمية المينية لمعمماي
مادة االجتماع بالمرحمة الثانوية في ضوء تحديات المستقبل .رسالة دكتوراه غير منحورة ،معياد

البحوث و الدراسات التربوية  -جامعة القاىرة.

 .88عثمان ،عبير كمال (8308م) :فعالية تكامال بعاض مقاررات اإلعاداد الميناي فاي تحساين األداء
التدريسااي لمطااالع /المعممااين بحااعبة المالبااس الجاااىزة وأثاار ذلااك فااى اتجاى ااتيم نحااو المينااة.
رسالة دكتوراه غير منحورة ،كمية التربية  -جامعة حموان.

 .80عرياااان ،ساااميرة عطياااة (8332م) :قائماااة مقترحاااة بالمساااتويات المعيارياااة ألداء معمااام الفمسااافة

لتحقيق الجودة الحاممة في تدريس مادة الفمسافة لطمباة المرحماة الثانوياة .القااىرة :كمياة التربياة
– جامعة عين حمس ،مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية ،العادد  ،2ناوفمبر ،ص ص
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