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امللخ�ص
هدفت الدرا�سة �إىل قيا�س م�ستوى تفعيل معلمي الدرا�سات االجتماعية للمنهج
املطور لل�صف الأول الإعدادي يف �ضوء املعايري القومية فى م�رص.
لتحقيق ذلك� ،أعد الباحثان ا�ستبانة تقومي تفعيل املنهج من خالل �آراء املعلمني،
وبطاقة مالحظة �أداء املعلمني ،وطبقت �أداتا الدرا�سة على عينة قوامها ( )65معلما ًّ
ومعلمة للدرا�سات االجتماعية لل�صف الأول الإعدادي يف العام الدرا�سي ()2009/2008
م.
وتو�صلت الدرا�سة �إىل �ضعف م�ستوى تفعيل منهج الدرا�سات االجتماعية املطور
لل�صف الأول الإعدادي �سواء من خالل �آراء املعلمني� ،أو من واقع مالحظة �أدائهم يف
�أثناء التدري�س.
وتو�صي الدرا�سة بتدريب املعلمني على عمليات تفعيل املنهج املطور ،وتوفري
الإمكانات التي ت�ساعدهم على ذلك ،وتن�سيق اجلهود بني املدار�س واملجتمع املحلي مبا
يكفل تفعيل املنهج
الكلمات املفتاحية :تفعيل املنهج ،املعلمني ،الدرا�سات االجتماعية ،املعايري القومية.
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Abstract
The study aimed at assessing the activation level of the 1st year preparatory
developed curriculum by social studies teachers in the light of the National
Standards in Egypt
To achieve this objective, a teacher evaluation questionnaire for curriculum
activation was prepared, and an observation sheet for teachers’ activation of
the curriculum throughout their teaching.
The tools were applied to (65) teachers for 1st year preparatory stage in
Minia governorate during in school year (2008/2009).
Results revealed a weak level of activating the developed curriculum of
social studies for 1st year preparatory whether on the light of the teachers’
opinions or from the actual observation of their teaching.
The study recommended that teachers should be trained in the processes
of activating the developed curriculum, helped making available all facilities,
and encouraged coordination between schools and local communities.
Key words: curriculum activation, teachers, social studies, national standards.
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املقدمة

�أ�صبحت جودة التعليم هدفا �أ�سا�سيا ً ت�سعى �إليه املجتمعات املختلفة من �أجل حت�سني

ال�سيا�سات التعليمية احلالية ،فالتحدي الرئي�س للنظم التعليمية املعا�رصة ال يتمثل يف
تقدمي التعليم فقط ،ولكن يف الت�أكد من �أن التعليم املقدم يت�سم بجودة عالية� .إذ �إن عملية
�ضمان اجلودة يف م�ؤ�س�سات التعليم العام من �أهم املقومات الأ�سا�سية لنجاح تلك امل�ؤ�س�سات

يف ت�أدية ر�سالتها وحتقيق �أهدافها ،ويتطلب ذلك وجود نظام ل�ضبط اجلودة ي�سعى �إىل الت�أكد
من مدى مطابقة خمرجات التعليمللأهداف واملعايري املو�ضوعة له (النجار.)2007 ،

وانطالقا ً من ذلك ،ظهر التوجه نحو الأخذ بنظام اجلودة واالعتماد ،وت�أ�سي�س �آليات ل�ضمان

جودة النظام التعليمي ،وتطوير نظم و�إجراءات ومعايري اجلودة مبا يتم�شى مع التوجهات
العاملية من جهة وظروف كل جمتمع من جهة �أخرى ،يف حماولة لتقومي املمار�سات التعليمية

وتطويرها.

وتقوم فكرة اعتماد امل�ؤ�س�سات التعليمية على �أ�سا�س �أنه من حق املجتمع �أن يت�أكد �أن

هذه امل�ؤ�س�سات تقوم بدورها الذي �أن�شئت من �أجله ب�أف�ضل �أداء ممكن ،و�أنها حتاول دائما ً
البحث عن موا�ضع قوتها لدعمها ،وعن مواطن �ضعفها لإ�صالحها .فامل�ؤ�س�سات التعليمية

ـ يف خمتلف دول العامل ـ �أ�صبحت مطالبة ب�رضورة ح�صولها على نوع من االعرتاف بها

واعتمادها ،ليمكن لها �أن التعامل على قدم امل�ساواة مع مثيالتها يف دول العامل الأخرى،

وي�صبح لها وخلريجيها و�أ�ساتذتها قيمة حقيقية معرتف بها على ال�صعيدين الداخلي
واخلارجي (( ,)Houghton, 1966الده�شان.)2007 ،

ولذلك ظهرت نداءات تنادي ب�رضورة و�ضع م�ستويات معيارية ( )Standardsيتم يف �ضوئها

تقومي النظام الرتبوي وتطويره ،ا�ستجابة ملطالب اجلودة واالعتماد الرتبوي ،واملتغريات املنبثقة
منها ،مثل:

 -التوجه �إىل تعميق مبد�أ املحا�سبية وامل�ساءلة يف النظام التعليمي.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 ربط الثواب والعقاب بالأداء يف التعليم؛ نتيجة للتقلبات التي مير بها االقت�صاد العاملي.والرتبية امل�ستقبلية.

 -حدوث طفرة يف طرق التدري�س و�أ�ساليبه ،وتنوع م�صادر التعليم والتعلم.

 انتقال ب�ؤرة االرتكاز يف العملية التعليمية من التعليم �إىل التعلم ومن املعلم �إىلاملتعلم.

 التحول من قيا�س املدخالت �إىل الرتكيز على النتائج( ،(Nelly, 1995) .عبد املوجود،)1996 ،)( ،(Marzano & Kendall, 1996ماك بيث.)2002 ،

و�أ�صبح الإ�صالح القائم على املعايري ( )Based ReformStandardsمبثابة القوة الدافعة

لكثري من ال�سيا�سات الرتبوية ،التي ت�ؤكد على �رضورة االرتفاع مب�ستوى �أداء الطالب ،وتوفري

الفر�صة لكل طالب لتعلم املحتوى املنا�سب و�صوال ً �إىل م�ستوى الأداء املطلوب (Edsource

).Online, 2005

وانطالقا ً من هذه الر�ؤية ظهرت حركة املعايري يف التعليم ،وانت�رشت بقوة يف الآونة الأخرية،

حتى �إنه كاد يطلق على عقدنا احلايل ،عقد املعايري ( Era of Standardsزيتون.)2004 ،

وقد بد�أت م�رص خطوات هذا االجتاه ب�إن�شاء الهيئة القومية ل�ضمان جودة التعليم

واالعتماد ،عقب �صدور قرار رئي�س اجلمهورية يف الثامن من نوفمرب  2007م ،بعد �إقراره من

جمل�س ال�شعب(.جمهورية م�رص العربية“�أ”.)2008 :

وقامت هذه الهيئة القومية ـ بعد �إن�شائها ـ ب�إعداد وثيقة املعايري القومية التي يتم

يف �ضوئها اعتماد امل�ؤ�س�سات التعليمية من خالل جمالني رئي�سني ،هما( :جمهورية م�رص
العربية“ب”)2008 :

املجال الأول ـ القدرة امل�ؤ�س�سية ( :)Institutional Capacityويق�صد بها حتقيق اجلودة

ال�شاملة للم�ؤ�س�سة التعليمية ،من خالل جمموعة القواعد وال�رشوط املحددة لبنيتها
التنظيمية و�إمكاناتها الب�رشية واملادية.

ويندرج حتت هذا املجال خم�سة جماالت فرعية �أخرى تتمثل يف :ر�ؤية امل�ؤ�س�سة ور�سالتها،

والقيادة واحلوكمة ،واملوارد الب�رشية واملادية للم�ؤ�س�سة ،وامل�شاركة املجتمعية ،وتوكيد اجلودة

وامل�ساءلة.

كما يندرج حتت كل جمال من هذه املجاالت الفرعية جمموعة من املعايري التي حتقق

املجال ،ولكل معيار جمموعة من امل�ؤ�رشات التي تدل عليه ،ولكل م�ؤ�رش �أربعة م�ستويات،
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 -ظهور مفاهيم جديدة كالرتبية امل�ستمرة ،والتعليم مدى احلياة ،والتنمية الب�رشية امل�ستدامة،
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املجال الثانى ـ الفاعلية التعليمية ( :)Educational Effectivenessويق�صد بها حتقيق

خمرجات عالية اجلودة ،يف �ضوء ر�ؤية امل�ؤ�س�سة التعليمية ور�سالتها من خالل جمموعة

العمليات التي توفر فر�ص التعليم والتعلم املتميز للجميع.

ويندرج حتت هذا املجال �أربعة جماالت فرعية �أخرى تتمثل يف :املتعلم ،واملعلم ،واملنهج

الدرا�سي ،واملناخ الرتبوي.

ويندرج حتت كل جمال من املجاالت الفرعية الأربعة ال�سابقة جمموعة من املعايري التى

حتقق املجال ،ولكل معيار جمموعة من امل�ؤ�رشات التي تدل عليه ،ولكل م�ؤ�رش �أربعة م�ستويات،

وقائمة بالأدلة وال�شواهد املنا�سبة لقيا�س م�ستوى حتقق امل�ؤ�رش.

وتعد معايري تفعيل املنهج الدرا�سى من املعايري املهمة يف جمال الفاعلية التعليمية ،التي
ّ

ت�ؤكد على:

توافر ممار�سات داعمة للمنهج :تعمل على توظيف املنهج مبا يربطه بالق�ضايا وامل�شكالت
املعا�رصة ،وتنمية مهارات املتعلمني ،والعمل على ا�ستخدام املوارد البيئية واملحلية املتاحة،

والأدلة التعليمية مبا يحقق �أهداف املنهج.

توافر �أن�شطة �صفية وال�صفية فعالة :من حيث وجود خطة �أن�شطة �صفية وال�صفية تلبي
احتياجات املتعلمني ورغباتهم ،وت�سهم يف حتقيق �أهداف املنهج ،ويراعى ا�ستخدام �إمكانات
املجتمع املحلي يف تنفيذها ،وكذلك ا�شرتاك املدر�سة يف الأن�شطة الرتبوية التي حتدث خارج

املدر�سة (جمهورية م�رص العربية“ب”.)2008 :

مما يعني �أن هذه املعايري ت�ؤكد على الدور املحوري الذي ي�ؤديه املعلم يف عملية التطبيق

الفعلي .فاملعايري تر�شد املعلمني وتعينهم على تعديل ممار�ستهم التعليمية ،وتقرتح ماهية
الأدوار التي ي�ستطيعون القيام بها من �أجل جعل مثل هذه العملية التعليمية �أمرا ً ممكناً .كما

تزود هذه املعايري املعلمني بتوجيهات ميكن �أخذها باحل�سبان لدى ت�صميم املهمات التعليمية

�أو اختيارها (ال�سواعي ،خ�شان.)2005 ،

وعلى الرغم من �أهمية معايري تفعيل املنهج الدرا�سي ومنها منهج الدرا�سات االجتماعية

للمرحلة الإعدادية ،والدور املهم للمعلم يف حتقيق تلك املعايري ،ملا له من مردود على عمليتي
التعليم والتعلم ،ف�إ ّن الواقع ي�شري �إىل جوانب ق�صور متعددة تعوق عملية تفعيل املنهج
وحتقيق معايريها ،ومن �أهمها ق�صور املنهج الدرا�سي واملعلمني:

فيما يتعلق مبناهج الدرا�سات االجتماعية للمرحلة الإعدادية وعدم توافقها مع حركة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
املعايري وامل�ستجدات العاملية املعا�رصة ،وحاجتها للتطوير يف �ضوء تلك امل�ستجدات ،بينت
مناهج الدرا�سات االجتماعية يف تنمية كثري من املهارات الالزمة لتعلمها لدى تالميذ مرحلة

التعليم الأ�سا�سي.

ودرا�سة (�أبوزيد )2003 ،التي �أكدت على �ضعف تناول مناهج الدرا�سات االجتماعية باملرحلة

الإعدادية لأبعاد ظاهرة العوملة ،وحاجتها للتطوير ملواكبة ظاهرة العوملة وتداعياتها.

كما �أكدت درا�سة (مغاورى )2006 ،على غياب كثري من املهارات احلياتية وعدم مراعاتها يف

مناهج الدرا�سات االجتماعية باملرحلة الإعدادية ،مما ي�ؤكد احلاجة �إىل تطوير تلك املناهج يف

�ضوء املهارات احلياتية.

ودرا�سة (النجدى )2006 ،التي بينت نتائجها عدم توافر معايري مناهج الدرا�سات االجتماعية

املنبثقة عن املعايري القومية للتعليم يف م�رص مع املناهج احلالية للدرا�سات االجتماعية
باملرحلة الإعدادية ،والت�أكيد على حاجتها للتطوير يف �ضوء تلك املعايري.

و�أو�ضحت درا�سة (رجب )2007 ،ق�صور مناهج الدرا�سات االجتماعية للمرحلة الإعدادية،

و قدمت ت�صورا ً مقرتحا ً لتطويرها يف �ضوء املعايري القومية ،و�أثبتت فعالية بع�ض وحدات

الت�صور املقرتح يف تنمية بع�ض مهارات التفكري العليا لدى تالميذ تلك املرحلة.

فيما يتعلق مبعلم الدرا�سات االجتماعية للمرحلة الإعدادية ،وما يعرتيه من ق�صور يف �أدائه

التدري�سي وتفعيله للمنهج� ،سواء من ناحية امتالكه املهارات التدري�سية� ،أو توظيف موارد

البيئة املحلية� ،أو تفعيل الأن�شطة ال�صفية والال�صفية ،فقد بينت ذلك درا�سات �سابقة

مثل :درا�سة كل من( :خياط ،)1988 ،و(ال�سويدى ،)1989 ،و(العجاجى ،)1998 ،و(املعافا،)2002 ،
و(عبدالوهاب ،)2003 ،و(حممد ،)2008 ،و ( ،)Saleh, 2010التى �أكدت على وجود م�شكالت

فى �أداء معلم الدرا�سات االجتماعية تعوق توظيف امل�صادر وموارد البيئة املحلية ،وتوظيف
الأن�شطة التعليمية فى تدري�سها .وكذلك عدم توافر معايري اجلودة فى �أداء ه�ؤالء املعلمني

يف املرحلة الإعدادية ،فى معايري تخطيط التدري�س ،ومعايري تنفيذ ا�سرتاتيجيات التدري�س و�إدارة

الف�صل ،ومعايري املادة العلمية ،ومعايري �أ�ساليب التقومي ،ومعايري النمو املهني.

ومت�شيا ً مع �سيا�سة اجلودة واالعتماد ،و�سعي وزارة الرتبية والتعليم مب�رص �إىل ح�صول

مدار�سها على االعتماد من قبل الهيئة ،كان لزاما ً عليها �إ�صالح تلك النواحي ال�سلبية �سواء

يف املنهج الدرا�سي �أو يف �أداء املعلمني ،ولذلك قامت الوزارة بجهود كبرية يف هذا اجلانب،
ومنها:
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ذلك درا�سات �سابقة ذات عالقة مثل :درا�سة (اجلزار )1999 ،التي تو�صلت �إىل عدم فاعلية
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� -إعداد وثيقة املعايري القومية للتعليم يف م�رص مت�ضمنة جماالت املدر�سة الفعالة ،واملعلم،
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والإدارة املتميزة ،وامل�شاركة املجتمعية ،واملنهج الدرا�سي ونواجت التعلم.

 -و�ضع اخلطة اال�سرتاتيجية القومية لإ�صالح التعليم قبل اجلامعي (–2008/2007

 ،)200102/2011وكانت �أهم براجمها الإ�صالح املتمركز حول املدر�سة School Based

 ،Reformو�إعدادها لالعتماد الرتبوي ،الذي هدف �إىل �إحداث نقلة نوعية يف تطوير التعليم،

من خالل دعم املدار�س وجمتمعاتها املحلية ملمار�سة الإدارة املتمركزة حول املدر�سة ،لتمكني
كل مدر�سة من حت�سني �أدائها ،واالرتقاء بجودة املخرجات التعليمية لدى تالميذها ،وحتقيق

االعتماد الرتبوي و�ضمان اجلودة وفقا ً للمعايري القومية للتعليم.

 قيام وزارة الرتبية والتعليم بتطوير مناهجها الدرا�سية مبا يتم�شى مع حركة املعايري القوميةللتعليم يف م�رص ،ومنها منهج الدرا�سات االجتماعية لل�صف الأول الإعدادي ،الذى بد�أ

العمل به يف العام الدرا�سي (.)2009/2008

 -قيام الوزارة �أي�ضا ً ب�إعداد برامج تدريبية للمعلمني ،منها ما يتعلق بن�رش ثقافة املعايري

وتطبيقها ،ومنها ما يتعلق بالتدريب على تدري�س املناهج املطورة (جمهورية م�رص العربية،
( ،)2003جمهورية م�رص العربية.)2009 ،

ات�ضح مما �سبق ،اجلهود التى تبذلها وزارة الرتبية والتعليم يف م�رص نحو تطوير النظام

التعليمي من مناهج ومعلمني وغريها �سعيا ً لالعتماد و�ضمان اجلودة فى �ضوء معايري الهيئة

القومية لالعتماد و�ضمان جودة التعليم ،ومع تطوير منهج الدرا�سات االجتماعية لل�صف
الأول الإعدادى وبداية تطبيقه اعتبارا ً من العام الدرا�سي ( ،)2009/2008واعتبار معايري تفعيل
املنهج من املعايري املهمة لالعتماد� ،أ�صبحت احلاجة ما�سة لتحديد م�ستوى تفعيل معلمي

الدرا�سات االجتماعية للمنهج املطور لل�صف الأول الإعدادي يف �ضوء املعايري القومية التي

و�ضعتها الهيئة القومية لالعتماد و�ضمان جودة التعليم.

م�شكلة الدرا�سة

حتددت م�شكلة الدرا�سة احلالية يف وجود م�شكالت عديدة تعوق عملية تفعيل منهج

الدرا�سات االجتماعية املطور لل�صف الأول الإعدادى .ومع �سعي وزارة الرتبية والتعليم

للح�صول على اجلودة واالعتماد ملدار�سها ،ت�صبح احلاجة ما�سة لتحديد م�ستوى تفعيل

معلمي الدرا�سات االجتماعية للمنهج املطور لل�صف الأول الإعدادي يف �ضوء معايري الهيئة
القومية لالعتماد و�ضمان جودة التعليم.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�أهداف الدرا�سة

 -م�ستوى تفعيل معلمي الدرا�سات االجتماعية للمنهج املطور لل�صف الأول الإعدادي يف

�ضوء معايري الهيئة القومية لالعتماد و�ضمان جودة التعليم من خالل �آراء املعلمني.

 -م�ستوى تفعيل معلمي الدرا�سات االجتماعية للمنهج املطور لل�صف الأول الإعدادي

يف �ضوء معايري الهيئة القومية لالعتماد و�ضمان جودة التعليم من خالل مالحظة �أداء

املعلمني.

�أ�سئلة الدرا�سة

 -ما م�ستوى تفعيل معلمي الدرا�سات االجتماعية للمنهج املطور لل�صف الأول الإعدادي

من خالل �آرائهم؟

 -ما م�ستوى تفعيل معلمي الدرا�سات االجتماعية للمنهج املطور لل�صف الأول الإعدادي

من واقع مالحظة �أدائهم؟

فر�ضا الدرا�سة

�سعت الدرا�سة احلالية �إىل اختبار �صحة الفر�ضني الآتيني:

 -ال ي�صل م�ستوى تفعيل معلمي الدرا�سات االجتماعية للمنهج املطور لل�صف الأول

الإعدادي من خالل �آرائهم �إىل امل�ستوى املقبول.

 -ال ي�صل م�ستوى تفعيل معلمي الدرا�سات االجتماعية للمنهج املطور لل�صف الأول

الإعدادي من واقع مالحظة �أدائهم �إىل امل�ستوى املقبول.

�أهمية الدرا�سة

ات�ضحت �أهمية الدرا�سة احلالية من خالل:

 -تقدمي مقرتحات ت�سهم يف حت�سني عملية تفعيل املنهج يف �ضوء معايري الهيئة القومية

لالعتماد و�ضمان جودة التعليم.

� -إي�ضاح جانب مهم من جوانب االعتماد التي تخ�ضع لها املدار�س املتقدمة للهيئة القومية

لالعتماد و�ضمان اجلودة.

 -الإ�سهام يف م�سايرة االجتاهات الرتبوية احلديثة التي تنادي ب�رضورة حتقيق اجلودة داخل املدر�سة

امل�رصية.
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 -تقدمي مثا ٍل �إجرائي لكيفية قيا�س مدى حتقق معايري تفعيل املنهج داخل املدر�سة مبا قد يفيد
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يف تعرف كيفية قيا�س معايري االعتماد الأخرى.

حدود الدرا�سة

اقت�رصت الدرا�سة احلالية على ما ي�أتي:

 -عينة ع�شوائية ب�سيطة تتكون من ) (65معلما ً ملنهج الدرا�سات االجتماعية لل�صف الأول

الإعدادي مبحافظة املنيا.

 -منهج الدرا�سات االجتماعية املطور لل�صف الأول الإعدادي ،الذى بد�أ العمل به يف العام

الدرا�سي (.)2009/2008

 -معايري تفعيل املنهج الواردة يف وثيقة معايري �ضمان اجلودة واالعتماد مل�ؤ�س�سات التعليم قبل

اجلامعي ،ال�صادرة عن الهيئة القومية ل�ضمان جودة التعليم واالعتماد� ،إ�صدار �أبريل ()2008

 -امل�ستوى املقبول لتفعيل املنهج هو امل�ستوى الثالث ،وفقا ًملقايي�س التقدير املتدرجة Rubrics

الأربعة ،التى حددتها الهيئة القومية ل�ضمان جودة التعليم واالعتماد.

م�صطلحات الدرا�سة

تفعيل املنهج :يُعرف �إجرائيا ً ب�أنه“:القيام مبمار�سات داعمة للمنهج تربطه بالق�ضايا

وامل�شكالت املعا�رصة ،وتوفري �أن�شطة �صفية وال�صفية فعالة توظف فيها الإمكانات واملوارد

املحلية مبا ي�سهم يف تنمية مهارات املتعلمني وجناح املنهج يف حتقيق �أهدافه”.

املعايري القومية :تُعرف �إجرائيا ً ب�أنها“:املعايري التي حددتها الهيئة القومية ل�ضمان جودة

التعليم واالعتماد ،ويتم يف �ضوئها تقومي امل�ؤ�س�سات التعليمية واعتمادها يف جمهورية م�رص
العربية”.

االعتماد :يٌعرف �إجرائيا ً ب�أنه“:عملية م�ستمرة لتعرف مدى حتقيق املعايري ،وامل�ؤ�رشات ،وحتديد

نقاط القوة وال�ضعف ،والعمل على حت�سني الأداء ملختلف جماالت امل�ؤ�س�سة ومنظوماتها،
ويتم هذا من خالل ال�شواهد والأدلة املتمثلة يف قواعد البيانات واملعلومات املتاحة ،والوثائق

وغريها”.

املعيار :يُعرف �إجرائيا ً ب�أنه“ :عبارة ت�شري �إىل احلد الأدنى من الكفايات املطلوب حتقيقها لغر�ض
ويعد احلد الأدنى هو �أقل الكفايات الواجب توافرها لدى الفرد/امل�ؤ�س�سة ،كي تلحق
معني،
ّ

بامل�ستوى الأعلى ،ولكي ت�ؤدي وظيفتها يف املجتمع .وحتدد املعايري املخرجات املرغوب فيها
متمثلة فيما ينبغي �أن يعرفه املعلم ويقوم به من �أداءات يف جمال تفعيل املنهج”.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
منهجية الدرا�سة و�إجراءتها:
ا�ستخدمت الدرا�سة احلالية املنهج الو�صفي يف تعرف �آراء املعلمني يف جمال تفعيل

املنهج من خالل تطبيق اال�ستبانة ،ومالحظة �أدائهم يف هذا املجال من خالل بطاقة املالحظة
املعدة ،وحتليل النتائج وتف�سريها ،وتقدمي املقرتحات والتو�صيات.

عينة الدرا�سة

�أجريت الدرا�سة على عينة ع�شوائية ب�سيطة مكونة من ( )65معلما ً ومعلمة ملنهج

الدرا�سات االجتماعية لل�صف الأول الإعدادي مبحافظة املنيا ،مت اختيارهم بحيث يتمثل فيهم
تنوع املدار�س ما بني القرى واملدن ،وتنوع امل�ؤهالت الدرا�سية (تربوي وغري تربوي) ،وتنوع عدد

�سنوات اخلربة.

�أدوات الدرا�سة

�أوال ً ـ ا�ستبانة تقييم املعلم لتفعيل منهج الدرا�سات االجتماعية املطور للعام
(.)2009/2008

قامت الهيئة القومية ل�ضمان جودة التعليم واالعتماد ب�إعداد ا�ستبانة تقييم املعلم

و�صف ملكونات اال�ستبانة:
لتفعيل املنهج ،وفيما يلي
ٌ

الهدف من الأداة :تقومي تفعيل املنهج داخل امل�ؤ�س�سة التعليمية.
م�ستخدم الأداة :املعلم.

تعليمات التطبيق :تت�ضمن جمموعة من التعليمات التي تو�ضح للمعلم كيفية اال�ستجابة

لبنود اال�ستبانة ،وكيفية اختيار التقدير املنا�سب للعبارات.

البيانات الأ�سا�سية :تت�ضمن جمموعة من البيانات اخلا�صة باملدر�سة حمل التطبيق ،واملعلم

م�ستخدم الأداة ،من حيث م�ؤهله الدرا�سي ،وخربته ،وعدد �سنوات العمل ،واملرحلة التعليمية،
ونوعية التعليم الذى يتبعه (تعليم عام ،تعليم خا�ص).

عبارات اال�ستبانة وحمتواها :مت حتديد جمموعة من البنود الرئي�سة لعملية تفعيل املنهج،
ولكل بند جمموعة من العبارات التي تقي�س م�ستوى تفعيل املعلم له ،من خالل �أربعة

تقديرات (دائما ً ـ غالبا ً ـ �أحيانا ً ـ نادراً) ،ويعطى كل تقدير من التقديرات الأربعة درجة من بني
( )1 ،2 ،3 ،4على الرتتيب .ومن ثم تكونت اال�ستبانة من ( )8بنود ،و( )62عبارة .واجلدول رقم ()1

يو�ضح بنود تفعيل املنهج وعدد العبارات لكل بند.
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رقم
1
2
3
4
5
6
7
8

اجلدول رقم ()1
بنود تفعيل املنهج وعدد العبارات لكل بند
البنود
توظيف املنهج
ا�ستخدام املوارد البيئية واملحلية
تنمية املهارات لدى املتعلمني
�أدلة املعلم
خطة الأن�شطة الرتبوية
حتقيق الأن�شطة الرتبوية لأهداف املنهج
�إمكانات املجتمع املحلى وتنفيذ الأن�شطة
الأن�شطة الرتبوية اخلارجية
املجموع
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عدد العبارات
6
9
5
6
15
6
9
6
62

�صدق اال�ستبانة

مت عر�ض اال�ستبانة على جمموعة من املحكمني من ذوي اخلربة يف جمال املناهج وجمال اجلودة

واالعتماد ـ ملحق رقم ( )1ـ ،للتحقق من �صدقها ،ومنا�سبتها لتحقيق �أهداف الدرا�سة .وقد

�أكد املحكمون على �صالحية اال�ستبانة ومنا�سبتها لتحقيق الهدف من ا�ستخدامها.

ثبات اال�ستبانة

مت ح�ساب ثبات اال�ستبانة با�ستخدام الربنامج الإح�صائي ( ،)SPSSوح�ساب معامل �ألفا

كرونباخ لثبات اال�ستبانة على عينة ( )30معلماً .وكان معامل الثبات ( )0.92وهو معامل
مرتفع ،مما يدل على ثبات اال�ستبانة.

ثانيا ً ـ بطاقة مالحظة تفعيل معلمي الدرا�سات االجتماعية للمنهج املطور
مرت عملية ت�صميم بطاقة املالحظة باخلطوات الآتية:

حتديد الهدف من البطاقة :هدفت بطاقة املالحظة �إىل قيا�س م�ستوى تفعيل املعلم ملنهج
الدرا�سات االجتماعية املطور لل�صف الأول الإعدادي يف العام الدرا�سي (، )2009/ 2008من
واقع �أداء معلميها.

حتديد حمتوى البطاقة :ا�ستنادا ً�إىل معياري تفعيل املنهج الدرا�سي ،اللذين حددتهما الهيئة

القومية ل�ضمان جودة التعليم واالعتماد ،وكانا كالآتي:

املعيار الأول :توافر ممار�سات داعمة للمنهج

 -يوظف املنهج مبا يربطه بالق�ضايا وامل�شكالت املعا�رصة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 -ينفذ املنهج با�ستخدام املوارد البيئية واملحلية املتاحة.

 -ت�ستخدم الأدلة التعليمية بفعالية مبا يحقق �أهداف املنهج.

املعيار الثاين :توافر �أن�شطة �صفية وال �صفية فعالة:

امل�ؤ�رشات

 توجد خطة �أن�شطة �صفية وال �صفية متنوعة تلبي احتياجات املتعلمني ورغباتهم. -حتقق الأن�شطة ال�صفية والال�صفية �أهداف املنهج املحددة.

 -يراعي اال�ستفادة من �إمكانات املجتمع املحلي يف تنفيذ الأن�شطة ال�صفية والال�صفية

املختلفة.

 -ت�شرتك امل�ؤ�س�سة يف الأن�شطة الرتبوية اخلارجية.

وباالطالع على �أدبيات تربوية تناولت مقايي�س التقدير املتدرجة مثل:

)(Mertler, 2001) ،(Moskal, 2000) ،(Charlotte, 1996) ،(Glathorn, 1999
(Shepherd & Mullane, 2008)،

قام الباحثان بتحديد �أربعة م�ستويات للأداء يف كل م�ؤ�رش من امل�ؤ�رشات ،لتكون مقيا�س

التقدير املتدرج ( ،)Rubricsوهى:

امل�ستوى الأول :ي�شري �إىل �أن املعلم فى حاجة �إىل جمهود �أكرب ،للو�صول �إىل امل�ستوى الثالث

ٍ
مر�ض).
املطلوب حتقيقه ،حيث �إنه يقوم ب�أداءات حمدودة (غري

امل�ستوى الثاين :يعرب عن املعلم ب�أداءات �أقل من املطلوب حتقيقه ،وبحاجة �إىل بذل جمهود

للو�صول �إىل امل�ستوى الثالث (نا ٍم).

امل�ستوى الثالث :هو امل�ستوى الدال على و�صول املعلم �إىل امل�ستوى املطلوب حتقيقه� ،أي

القيام بالأداءات املطلوبة وفقًا للم�ؤ�رش ،وقد حقق املع ّلم الو�صول �إىل م�ستوى املعيار املطلوب
و�أنه يقوم ب�أداءات جيدة/كفاءة.

امل�ستوى الرابع :هو دليل التميز والتفوق� ،أي �أن املعلم يقوم �أو تقوم ب�أداءات متميزة �أو جيدة

جدا.

ومت تو�صيف الأداء يف كل م�ستوى من هذه امل�ستويات ،وحتديد قائمة ال�شواهد والأدلة التي

حتدد امل�ستوى الذي يكون عليه �أداء املعلم.
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تعليمات البطاقة

املجلد  13العدد  1مار�س 2012

مت و�ضع تعليمات لبطاقة املالحظة كالآتي:

 -تو�صيف م�ستويات الأداء الأربعة �أمام كل م�ؤ�رش من م�ؤ�رشات الأداء.

 -قائمة ال�شواهد والأدلة التي حتدد امل�ستوى الذي يكون عليه �أداء املعلم �أمام كل م�ؤ�رش من

م�ؤ�رشات الأداء.

 -حتديد م�ستوى الأداء الذي ينطبق على املعلم من خالل مالحظة الأدلة وال�شواهد

املتوافرة.

تقدير درجات البطاقة وطريقة الت�صحيح

روعي عند تقدير الدرجات يف البطاقة �أن تعطى �أربع درجات �إذا كان الأداء يف امل�ستوى

الرابع ،ويعطى ثالث درجات �إذا كان الأداء يف امل�ستوى الثالث ،ويعطى درجتان �إذا كان الأداء

يف امل�ستوى الثاين ،ودرجة واحدة �إذا كان الأداء يف امل�ستوى الأول .وبذلك تكون الدرجة الكلية
للبطاقة = (عدد امل�ؤ�رشات التى كان الأداء فيها يف امل�ستوى الرابع ( +)4 xعدد امل�ؤ�رشات التى

كان الأداء فيها يف امل�ستوى الثالث ( +)3 xعدد امل�ؤ�رشات التى كان الأداء فيها يف امل�ستوى

الثاين( +)2 xعدد امل�ؤ�رشات التى كان الأداء فيها يف امل�ستوى الأول .)1 x

ح�ساب �صدق البطاقة

مت ح�ساب �صدق بطاقة املالحظة عن طريق:

�صدق املحتوى

ت�ضمنت هذه املرحلة مراعاة بع�ض املتطلبات الأ�سا�سية عند �صياغة بطاقة املالحظة،

مثل:

أ� -صياغة البطاقة الأدائية بدقة وعناية بحيث حتتوي على الأداء الذى �سيتم مالحظته.
ب -يجب �أال حتتمل اخلطوات الإجرائية �أكرث من تف�سري للحكم على الأداء املالحظ.

ج -يجب �أن تتم عملية الت�سجيل مبا�رشة ثم يلي ذلك عملية التفريغ بعناية ودقة تامة

(املفتى.)1984 ،

وقد راعى الباحثان هذه املتطلبات الأ�سا�سية عند �صياغة امل�ؤ�رشات ومقايي�س التقدير

املتدرجة ( )Rubricsلكل م�ؤ�رش منها.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�صدق املحكمني

جمموعة من املحكمني من خرباء يف جمال اجلودة واالعتماد وخرباء يف املناهج وطرق التدري�س
لإبداء الر�أى حول:

 منا�سبة التو�صيف مل�ستويات الأداء داخل كل م�ؤ�رش. -و�ضوح التعليمات.

� -صالحية البطاقة للتطبيق.

 -اقرتاح �أي تعديالت �سواء باحلذف �أو بالإ�ضافة.

وبعد عر�ض ال�صورة الأولية لبطاقة املالحظة على جمموعة من املحكمني ،اتفق ( )%85من

املحكمني على �أن البطاقة حتقق الهدف الذي و�ضعت من �أجله ،و التو�صيف فيها منا�سب
مل�ستويات الأداء داخل كل م�ؤ�رش من م�ؤ�رشات الأداء ،يف حني �أ�شار عدد منهم �إىل بع�ض

التعديالت و�إعادة �صياغة لبع�ض تو�صيفات م�ستويات الأداء لتكون قابلة للمالحظة.

ومت �إجراء التعديالت التي �أ�شار �إليها املحكمون ،ومتثل هذه املرحلة ال�صدق الداخلي �أو

ما ي�سمى ب�صدق املحكمني ،وبذلك �أ�صبحت البطاقة �صاحلة للح�صول على الثوابت
الإح�صائية.

ح�ساب ثبات بطاقة املالحظة

حل�ساب ثبات بطاقة املالحظة ،اتبعت طريقة ثبات املالحظة )املفتى (1984 ،فقد مت

اال�ستعانة ب�أحد معلمي الدرا�سات االجتماعية ذوي اخلربة بالإ�ضافة �إىل �أحد الباحثني ،ومت �رشح
الهدف من ا�ستخدام البطاقة وكيفية ا�ستعمالها ،ومت �إجراء تطبيق بطاقة املالحظة على
عينة من ع�رشة معلمني يف بداية الف�صل الدرا�سي الثانى لعام (.)2009/ 2008

وقام الباحثان بح�ساب الثبات عن طريق ح�ساب معامل االتفاق با�ستخدام معادلة هول�ستي
بني الباحثني لعدد ع�رشة معلمني ،وكانت قيم معامل االتفاق ترتاوح بني ( )0.75 ،0.87مما يدل

على ثبات البطاقة واالطمئنان ال�ستخدامها يف الدرا�سة.

املعاجلات الإح�صائية

للتحقق من �صحة فر�ضي الدرا�سة ،ا�ستخدم الباحثان برنامج الرزم الإح�صائية للعلوم

االجتماعية (SPSS) ،وذلك با�ستخدام اختبار ”ت” للعينة الواحدة ،حل�ساب الفروق بني
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متو�سطات ا�ستجابة عينة الدرا�سة واملتو�سط االختباري( الفر�ضي )الذي ي�شري �إىل امل�ستوى
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املقبول.

عر�ض نتائج الدرا�سة

�أوالً :اختبار �صحة الفر�ض الأول
ن�ص الفر�ض الأول على �أنه« :ال ي�صل م�ستوى تفعيل معلمي الدرا�سات االجتماعية

للمنهج املطور لل�صف الأول الإعدادي من خالل �آرائهم �إىل امل�ستوى املقبول».
وقد مت التحقق من �صحة هذا الفر�ض كالآتي:

ا�ستخدام اختبار ”ت” للمجموعة الواحدة ،مع حتديد القيمة االختبارية”�أو املتو�سط

الفر�ضي لدرجة تفعيل املنهج ،وذلك لكل بند من البنود ولكل معيار من معايري تفعيل

املنهج ،وجمموع املعايري ككل .وملا كان امل�ستوى املقبول هو امل�ستوى الثالث ا�ستنادا ً �إىل درجات

اال�ستجابة لبنود اال�ستبانة (دائما ً  ،4غالبا ً � ،3أحيانا ً  ،2نادرا ً  ،)1ي�صبح املتو�سط الفر�ضي = 3

× عدد العبارات داخل كل بند.

�إذا كانت قيمة”ت”موجبة ودالة ف�إن هذا يعني تفعيل املنهج مب�ستوى مقبول ،و�إذا كانت

قيمة ”ت” موجبة وغري دالة ،و�إذا كانت قيمة ”ت” �سالبة ،ف�إن هذا يعني عدم تفعيل املنهج

بامل�ستوى املقبول .ويو�ضح اجلدول رقم ( )2البيانات الالزمة الختبار �صحة هذا الفر�ض.

الأول

اجلدول رقم ()2
عدد العبارات واملتو�سط الفر�ضي واملتو�سط واالنحراف املعياري وقيمة ت املح�سوبة
وداللتها لدرجة تفعيل منهج يف كل بند من بنود املعيار واملعايري ككل
الداللة
ت
ن
م
مف
ع
البند
املعيار
0.000
-19.250
2.042 13.123
18
6
الأول
0.000
-5.720
5.073 23.400
27
9
الثانى
0.000
-5.948
2.648 13.046
15
5
الثالث
0.000
-11.767
2.424 14.461
18
6
الرابع
0.000
-14.946
7.535 64.030
78
26
املجموع
0.000
-5.043
10.576 38.384
45
15
الأول
0.000
-2.578
4.233 16.646
18
6
الثانى
0.000
-12.612
6.028 17.569
27
9
الثالث
0.000
-9.403
3.944 13.400
18
6
الرابع
0.000
-8.424
21.056
86
108
36
املجموع
0.000
-11.469
25.284 150.30
186
62
املجموع
الثانى

حيث :ع = عدد العبارات املمثلة للبند ،م ف = املتو�سط الفر�ضي ،م = املتو�سط،
ن = االنحراف املعياري ،ت :قيمة T

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
يت�ضح من اجلدول رقم ( )2ما ي�أتي:
لل�صف الأول الإعدادي ـ من خالل �آرائهم وفقا ً للمعيار الأول ـ �إىل امل�ستوى املقبول� ،إذ

�إن قيم”ت”للبنود من الأول �إىل الرابع كانت على الرتتيب (،)-5.948( ،)-5.720( ،)-19.250

( ،)-11.767وقيمة”ت”ملجموع البنود املكونة للمعيار ( ،)-14.946وهى قيم �سالبة ،مما يعني

�أن متو�سط م�ستوى تفعيل املعلمني لتلك البنود مل ي�صل �إىل املتو�سط الفر�ضي املقبول.

املعيار الثاين :ال ي�صل م�ستوى تفعيل معلمي الدرا�سات االجتماعية للمنهج املطور لل�صف

الأول الإعدادي ـ من خالل �آرائهم وفقا ً للمعيار الثاين ـ �إىل امل�ستوى املقبول� ،إذ �إن قيم «ت»
للبنود من الأول �إىل الرابع كانت على الرتتيب ( ،)-9.403( ،-12.612( ،)-2.578( ،)-5.043وقيمة
”ت” ملجموع البنود املكونة للمعيار ( ،)-8.424وهى قيم �سالبة ،مما يعني �أن متو�سط م�ستوى

تفعيل تلك البنود مل ي�صل �إىل املتو�سط الفر�ضي املقبول.

جمموع املعايري :بناء على �أعاله ،ال ي�صل م�ستوى تفعيل معلمي الدرا�سات االجتماعية

للمنهج املطور لل�صف الأول الإعدادي ـ من خالل �آرائهم وفقا ً ملجموع معايري تفعيل املنهج
ـ �إىل امل�ستوى املقبول� ،إذ كانت قيمة ”ت” ( ،)-11.469وهى قيمة �سالبة تعني �أن املتو�سط

يقل عن املتو�سط الفر�ضي املقبول.

اختبار �صحة الفر�ض الثاين :ن�ص الفر�ض الثانى على �أنه” :ال ي�صل م�ستوى تفعيل

معلمي الدرا�سات االجتماعية للمنهج املطور لل�صف الأول الإعدادي من واقع مالحظة
�أدائهم �إىل امل�ستوى املقبول”.

وقد مت التحقق من �صحة هذا الفر�ض كالآتي:

ـ ا�ستخدام اختبار ”ت” للمجموعة الواحدة ،مع حتديد القيمة االختبارية �أو املتو�سط الفر�ضي

لدرجة تفعيل املنهج ،وذلك لكل م�ؤ�رش من امل�ؤ�رشات ولكل معيار من معايري تفعيل املنهج،
وجمموع املعايري ككل .وملا كان امل�ستوى املقبول هو امل�ستوى الثالث ا�ستنادا ً �إىل مقايي�س
التقدير املتدرجة ،ي�صبح املتو�سط الفر�ضي = .3

ـ �إذا كانت قيمة ”ت” موجبة ودالة ف�إن هذا يعني تفعيل املنهج مب�ستوى مقبول ،و�إذا كانت

قيمة«ت»موجبة وغري دالة ،و�إذا كانت قيمة ”ت” �سالبة ،ف�إن هذا يعني عدم تفعيل املنهج
بامل�ستوى املقبول .ويو�ضح اجلدول رقم ( )3البيانات الالزمة الختبار �صحة هذا الفر�ض.
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الثانى

املجلد  13العدد  1مار�س 2012

الأول

اجلدول رقم ()3
املتو�سط الفر�ضي واملتو�سط واالنحراف املعياري وقيمة ت املح�سوبة وداللتها لدرجة
تفعيل املنهج يف كل م�ؤ�رش من م�ؤ�رشات املعيار واملعايري ككل
الداللة
ت
ن
م
مف
امل�ؤ�شر
املعيار
0.142
-1.488
0.833
2.846
3
الأول
0.002
-3.235
0.996
2.600
3
الثانى
0.026
-2.284
0.923
2.738
3
الثالث
0.010
-2.649
0.796
2.738
3
الرابع
0.001
-3.551
2.445
10.923
12
املجموع
0.000
-6.224
0.996
2.230
3
الأول
0.001
-3.589
0.967
2.569
3
الثانى
0.000
-7.415
0.970
2.107
3
الثالث
0.000
-6.150
1.048
2.200
3
الرابع
0.000
-7.627
3.057
9.107
12
املجموع
0.000
-6.719
4.763
20.030
24
املجموع

م ف = املتو�سط الفر�ضى ،م = املتو�سط ،ن = االنحراف املعيارى ،ت = قيمة T
يت�ضح من اجلدول رقم ( )3ما ي�أتي:

املعيار الأول :ال ي�صل م�ستوى تفعيل معلمي الدرا�سات االجتماعية للمنهج املطور لل�صف

الأول الإعدادي ـ وفقا ً للمعيار الأول من واقع مالحظة �أدائهم ـ �إىل امل�ستوى املقبول� ،إذ �إن قيم
”ت” للم�ؤ�رشات من الأول �إىل الرابع كانت على الرتتيب (،)2.649( ،)2.284( ،)3.235( ،)-1.488

وقيمة ”ت” ملجموع م�ؤ�رشات املعيار ( ،)-3.551وهي قيم �سالبة ،مما يعني �أن متو�سط م�ستوى

تفعيل تلك البنود مل ي�صل �إىل املتو�سط الفر�ضي املقبول.

املعيار الثاين :ال ي�صل م�ستوى تفعيل معلمي الدرا�سات االجتماعية للمنهج املطور لل�صف

الأول الإعدادي ـ وفقا ً للمعيار الثاين من واقع مالحظة �أدائهم ـ �إىل امل�ستوى املقبول� ،إذ �إن قيم
”ت” للبنود من الأول �إىل الرابع كانت على الرتتيب (،)-6.150( ،)7.415( ،)-3.589( ،)-6.224

وقيمة”ت”ملجموع م�ؤ�رشات املعيار ( ،)-7.627وهى قيم �سالبة ،مما يعني �أن متو�سط م�ستوى

تفعيل تلك البنود مل ي�صل �إىل املتو�سط الفر�ضي املقبول.

جمموع املعايري :بناء على �أعاله ،ال ي�صل م�ستوى تفعيل معلمي الدرا�سات االجتماعية

للمنهج املطور لل�صف الأول الإعدادي ـ وفقا ً ملجموع معايري تفعيل املنهج من واقع مالحظة
�أدائهم ـ �إىل امل�ستوى املقبول� ،إذ كانت قيمة”ت” ( ،)-6.719وهى قيمة �سالبة تعني �أن
املتو�سط يقل عن املتو�سط الفر�ضي املقبول.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
تف�سري النتائج

معلمي الدرا�سات االجتماعية للمنهج املطور لل�صف الأول الإعدادي� ،سواء من واقع �آرائهم،

�أو من واقع مالحظة �أدائهم .وعدم و�صول م�ستوى تفعيل ذلك املنهج �إىل امل�ستوى املطلوب
كما ن�صت عليه معايري الهيئة القومية ل�ضمان جودة التعليم واالعتماد.
وقد يرجع ذلك �إىل بع�ض العوامل التى �أدت �إىل هذه النتيجة وهي:

 عدم التدريب الكايف للمعلمني يف جمال اجلودة واالعتماد ومعايريها.� -ضعف تفعيل دور وحدات التدريب باملدار�س والإدارات التعليمية.

 -غياب التن�سيق بني وزارة الرتبية والتعليم والهيئة القومية ل�ضمان جودة التعليم واالعتماد،

مما ي�ضعف من �إمكانات اال�ستفادة من خربات الهيئة يف تدعيم عملية تفعيل املعلمني
للمنهج داخل املدر�سة.

 -وجود عدد من امل�شكالت التى حتد من تفعيل املنهج ،مثل:

 بدء تطبيق املناهج املطورة دون االهتمام بتدريب املعلمني على تفعيلها. -عدم وجود دليل للمعلم ي�سرت�شد به يف تدري�س املنهج املطور.

 عدم وجود خطة وا�ضحة للأن�شطة الال�صفية املرتبطة باملنهج املطور.� -ضعف توظيف املعلمني ملوارد البيئة املحلية يف تنفيذ املنهج.

 -غياب التن�سيق بني املدر�سة واملجتمع املحلي مما يعوق اال�ستفادة من �إمكانات املجتمع

املحلي يف تدعيم املنهج الدرا�سي وحتقيق �أهدافه.

وبذلك مت الت�أكد من �صحة فر�ضي الدرا�سة التى ن�صت على:

“ -ال ي�صل م�ستوى تفعيل معلمي الدرا�سات االجتماعية للمنهج املطور لل�صف الأول

الإعدادي من خالل �آرائهم �إىل امل�ستوى املقبول”.

“ -ال ي�صل م�ستوى تفعيل معلمي الدرا�سات االجتماعية للمنهج املطور لل�صف الأول

الإعدادي من واقع مالحظة �أدائهم �إىل امل�ستوى املقبول”.

وتتفق هذه النتيجة ب�شكل عام مع نتائج العديد من الدرا�سات التى تناولت بع�ض جوانب

تفعيل املنهج ،وتو�صلت �إىل تدين م�ستوى تفعيل تلك اجلوانب وكذلك تدين م�ستوى �أداء

معلميها ،مثل درا�سة كل من( :املعافا ،)2002 ،و(عبدالوهاب ،)2003 ،و(حممد� .)2008 ،إال
�أنها تختلف عن تلك الدرا�سات فى تركيزها على جمال تفعيل املنهج ،ك�أحد جماالت اعتماد

املدار�س فى م�رص ،وتعرف م�ستوى تفعيل املعلمني لكل م�ؤ�رش من م�ؤ�رشات هذا املجال .مبا
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ات�ضح من نتائج الدرا�سة احلالية اخلا�صة بالفر�ضني الأول والثاين ،تدين م�ستوى تفعيل

463

م�ستوى تفعيل معلمي الدرا�سات االجتماعية للمنهج

464

د� .إدري�س يون�س ،د� .أحمد ح�سني

يفيد فى حتديد نقاط القوة وال�ضعف ،وتقدمي املقرتحات التى قد ت�سهم فى حت�سني عمليات
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تفعيل املعلمني ملنهج الدرا�سات االجتماعية.

التو�صيات

يف �ضوء النتائج التى مت التو�صل �إليها ،تو�صى الدرا�سة بـ:

� .1رضورة وجود دليل معلم ي�سرت�شد به املعلم يف تدري�س املنهج املطور.
� .2إعداد خطة وا�ضحة للأن�شطة الال�صفية املرتبطة باملنهج املطور.

 .3تدريب املعلمني على ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات تدري�سية تنمى مهارات املتعلمني املتعددة.

 .4تدريب املعلمني على توظيف املوارد البيئية و�إمكانات البيئة املحلية يف تنفيذ املنهج.

 .5وجود تن�سيق بني املجتمع املحلي واملدر�سة ،مبا يدعم املدر�سة من اال�ستفادة من �إمكانات

املجتمع يف حتقيق �أهدافها.

 .6اال�ستفادة من خربات الهيئة القومية ل�ضمان جودة التعليم واالعتماد يف تدريب املعلمني

وفرق اجلودة باملدار�س فيما يخ�ص عملية تفعيل املنهج.

املقرتحات

على �ضوء نتائج الدرا�سة التي مت التو�صل �إليها والتو�صيات �أعاله ،تقرتح الدرا�سة �إجراء

بحوث ودرا�سات مقرتحة ،منها:

 .1م�ستوى متكن معلمي الدرا�سات االجتماعية باملرحلة الإعدادية من مفاهيم اجلودة

واالعتماد.

 .2اجتاهات معلمي الدرا�سات االجتماعية للمرحلة الإعدادية نحو اجلودة واالعتماد.

 .3برنامج تدريبي مقرتح لتح�سني تفعيل املعلمني ملنهج الدرا�سات االجتماعية لل�صف الأول

الإعدادي.

� .4أثر تفعيل منهج الدرا�سات االجتماعية املطور لل�صف الأول الإعدادي يف امل�ستوى

التح�صيلي للتالميذ.

 .5فعالية برنامج مقرتح قائم على معايري الهيئة القومية ل�ضمان جودة التعليم واالعتماد

يف تنمية �أداء معلمي الدرا�سات االجتماعية.
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