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واقع استخذام هعلوي الذراسات االجتواعية 
ملهارات تنفيذ الذرس يف تذريسهن بإدارة شزق 

 كفز الشيخ التعليوية
 *إبشاهيم عبذهللا محمذ ظليم

 

 

ؿهم بةصاعة قغق هفغ هضف البدث بلى صعاؾت واكم  _ اإلالخص اؾخسضام مللمي الضعاؾاث الاحخماكُت إلاهاعاث جىفُظ الضعؽ في جضَع

كباعة(، وجيىهذ كُىت  36الكُش الخللُمُت بمصغ، ولخدلُم طلً اجبم الباخث اإلاىهج الىصفي، وكض جم بكضاص اؾدباهت ميىهت مً )

الىخائج كلى الىدى الخالي: ملغفت اإلاهاعاث الالػمت لخىفُظ الضعؽ في  ( مللًما مً بصاعة قغق هفغ الكُش الخللُمُت، وواهذ140البدث مً )

ؽ خؿابي ) ِّ
ٌُّ كلى صعحت ؤهمُت )مخىؾؼت(، 30,00الضعاؾاث الاحخماكُت بةصاعة قغق هفغ الكُش الخللُمُت حاء بمخىؾ  (، وهى ًض

ؽ خؿابي ) ِّ
حىص فغوق طاث صاللت بخصائُت كىض مؿخىي (، وصعحت اؾخسضام )مخىؾؼت(، وو 25,75واؾخسضام هظه اإلاهاعاث حاء بمخىؾ 

( بين مخىؾؽ اؾخجاباث مللمي الضعاؾاث الاحخماكُت كلى بلع مداوع الاؾدباهت حلؼي الزخالف )الىؿُفت واللمغ والخبرة 0.05)

بُت  (.واإلااهل والضوعاث الخضٍع

 .: مللمى الضعاؾاث الاحخماكُت، مهاعاث جىفُظ الضعؽ، الخضَعـالكلماث اإلافخاحيت
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 في الذسط جنفيز إلاهاساث الاحخماعيت الذساظاث معلمي اظخخذام واقع

 الخعليميت الشيخ كفش ششق  بئداسة جذسيعهم
 قذمت. اإلا1

بن اللملُت الخللُمُت هىـام حكمل اللضًض مً اللىامل اإلاهمت مثل       

اإلاىاهج الضعاؾُت والامياهُاث والىؾائل اإلااصًت الالػمت للملُت الخللُم، 

 [1].الاحخماكُت اإلادُؼت باإلاخللمين والـغوف 

خىكف هجاح كملُت الخللُم كلى هثير مً اللىامل اإلاسخلفت بال ؤن          ٍو

ت لهظا الىجاح، فإفظل الىخب  وحىص مللم هفء ٌلض حجغ الؼاٍو

واإلالغعاث الضعاؾُت والىؾائل الخللُمُت وألاوكؼت واإلاباوي اإلاضعؾُت 

عغم ؤهمُتها ال جدلم ألاهضاف اإلايكىصة ما لم ًىً هىان مللم طو 

حللُمُت، وؾماث مخميزة ٌؿخؼُم بها بهؿاب ػلبخه  هفاءاث ومهاعاث

لمل كلى تهظًب شخصُاتهم وجىؾُم مفاهُمهم  الخبراث اإلاخىىكت َو

ىمل الىلص  ىمي ؤؾالُب جفىيرهم وكضعاتهم اللللُت ٍو ومضاعههم، ٍو

اهض هظا  اإلادخمل في هخب وملغعاث اإلاضعؾت، وفي ؤوكؼتها وبمياهاتها، ٍو

ً اإلالغعاث الضعاؾُت التي ًضعؾها ػلبت في كىله ك اإلالنى حىن الؾيا

اإلاجمىكت الىاخضة في مضاعؽ كضًضة في بلض واخض جيىن واخضة، وهظلً 

الىخب اإلاضعؾُت والىؾائل الخللُمُت والاوكؼت وختى اإلاباوي وألازار 

جين مسخلف،   في الخٍغ
ً

واخضة، ولىً الىاجج مً هظه اإلاضاعؽ مخمثال

ملاعف واهدؿبىا مً مهاعاث  وهظا الازخالف ًخضح فُما خصلىا مً

وكُم واججاهاث، وفُما ؤطُف بلى شخصُاتهم مً ؾماث وهظا ًغحم 

بلى اللىصغ الفلاٌ واإلاميز في اللملُت الخللُمُت ؤال وهى )اإلاللم( وألاصواع 

 [2].ألاهضاف التي ٌؿعى بلى جدلُلها التي ًلىم بها و

خصف اإلاللم بالفلالُت والىفاًت كىضما ٌؿخؼُم       ؤن ًيىن كاصًعا  ٍو

، وهظا  ٌٍ كلى بكىاق جالمُظه وصون اؾخثىاء باللمل الجاص بمؿخىي كا

لت ؾلُمت، هما  ٌلني ؤن ٌؿخغلىا ػاكاتهم بلى ؤكص ى خض ممىً وبؼٍغ

ؤن حمُم الـىاهغ جضٌ كلى ؤن فكل ؤي مضعؾت ٌلىص بلى فكل اإلاللم 

وجصغفاجه صازل غغفت الصف والضلُل كلى طلً اعجفاق وؿبت حؿغب 

لخالمُظ، وجضوي مؿخىي الخدصُل لضيهم، والابخلاص كً حللُم ا

ل   [3].ت ؤو ألاؾلىب اإلاىاؾب للخالمُظاإلاىطىكاث الللمُت بالؼٍغ

ؿُت ؤخض        م ؤصاء اإلاللم مً زالٌ كُاؽ مهاعاجه الخضَع لض جلٍى وَُ

غ كمل اإلاللمين، بط ًمىً  الغوائؼ ألاؾاؾُت التي ًمىً اكخماصها في جؼٍى

 كً  مً زاللها
ً
جدؿين الجىاهب الىىكُت في ؤصاء ؤولئً اإلاللمين، فظال

م ًمثل حغظًت عاحلت حؿخ ت ؤن الخلٍى غ اللملُت التربٍى  [4].سضم في جؼٍى

ؿُت طغوعة جاهضها الخىحهاث        لظلً ؤصبذ الاهخمام باإلاهاعاث الخضَع

ت الخضًثت، بط ؾاصث خغهت بكضاص اإلاللمين اللائمت كلى اإلاهاعاث  التربٍى

ؿُت ملـم بغامج اإلاللمين في الىالًاث اإلاخدضة بهضف بكضاص  الخضَع

ً كلى ؤص س ي كلى هدى ؾلُممللمين كاصٍع   [5].اء كملهم الخضَع

همىطًحا ًلِـ بمىحبه   [6]وفي هظا الصضص كضمذ هُلىحه       

زصائص اإلاللم الىاجح الظي ؤػلم كلُه اؾم همىطج اإلاهاعاث 

ت، لُخظمً  ٍغ ؿُت للمللم وهي والىاحباث الخؼٍى اإلاهاعاث الخضَع

امخالهه للماصة الللمُت اإلاخسصص فيها، وكضعجه كلى بًصاٌ ) بازخصاع:

 م ؤكماٌ ػالبه، وكضعجه كلى ــى جلٍىـــه كلـــه، وكضعجــاإلااصة الللمُت لؼالب

 (.جدلُم الاهضاف الخللُمُت

ـ وكاغ منهي ًخم بهجاػه مً زالٌ مهاعاث عئِؿت وهى:        والخضَع

م( ٌؿتهضف مؿاكضة الؼالب كلى  )الخسؼُؽ، والخىفُظ، والخلٍى

الخللُم والخللم وهظا اليكاغ كابل للخدلُل، واإلاالخـت، والخىم كلى 

حىصجه، ومً زم جدؿىه. وحكخمل مهاعاث الخىفُظ كلى: مهاعة التهُئت، 

ـ، وبزاعة الضافلُت، و  لت الخضَع ؼ، وازخُاع ػٍغ م اإلاثيراث، والخلٍؼ جىَى

واؾخسضام الىؾائل الخللُمُت، اؾخسضام الؿبىعة، وصُاغت وػغح 

ومً هىا اؾتهضف الباخث  [7,8,9].ألاؾئلت، والغلم، وبصاعة الصف 

صعاؾت واكم اؾخسضام مللمي الضعاؾاث الاحخماكُت إلاهاعاث كغض 

ؿهم بةصاعة قغق هفغ ا  .لكُش الخللُمُتالضعؽ في جضَع

 ذساظتمشكلت ال. 2

مً زالٌ اللمل همللم للضعاؾاث الاحخماكُت والاقغاف كلى مللمي  -

الضعاؾاث الاحخماكُت الخف الباخث ؤن البلع ال ٌللم قًِئا كً 

ـ وول ما ًفلله اإلاللم صازل الفصل هى ؤلاللاء فلؽ  مهاعاث الخضَع

 .صون اؾخسضام ؤي مهاعة مً مهاعاث جىفُظ الضعؽ

ؿُت ؤخض  - م ؤصاء اإلاللم مً زالٌ كُاؽ مهاعاجه الخضَع هما ؤن جلٍى

غ كمل اإلاللمين  .الغوائؼ ألاؾاؾُت التي ًمىً اكخماصها في جؼٍى

وفي خضوص كلم الباخث ال جىحض صعاؾت تهضف بلى جدضًض واكم  -

 .اؾخسضام مهاعاث جىفُظ الضعؽ لضي مللمي الضعاؾاث الاحخماكُت

 ذساظت أظئلت الأ. 

جم صُاغت اإلاكيلت في الؿااٌ آلاحي: ما واكم اؾخسضام مللمي  

ؿهم بةصاعة قغق  الضعاؾاث الاحخماكُت إلاهاعاث جىفُظ الضعؽ في جضَع

خفغق مً هظا الؿااٌ الدؿائالث الفغكُت  هفغ الكُش الخللُمُت؟ ٍو

 :الخالُت

: ما مهاعاث جىفُظ الضعؽ الالػمت لخضَعـ الضعاؾاث الاحخماكُت 1ؽ

 غق هفغ الكُش الخللُمُت؟بةصاعة ق

ـ الضعاؾاث 2ؽ : ما مضي اؾخسضام مهاعاث جىفُظ الضعؽ في جضَع

 الاحخماكُت بةصاعة قغق هفغ الكُش الخللُمُت؟

ـ الضعاؾاث 3ؽ  : ما فىائض اؾخسضام مهاعاث جىفُظ الضعؽ في جضَع

 الاحخماكُت بةصاعة قغق هفغ الكُش الخللُمُت؟

ئُت بين مخىؾؽ اؾخجاباث : هل جىحض فغوق طاث صاللت بخصا4ؽ

مللمي الضعاؾاث الاحخماكُت كلى حمُم مداوع الاؾدباهت حلؼي الزخالف 

ؿُت بُت، واللمغ والخبرة الخضَع  (.)الغجبت الللمُت، والضوعاث الخضٍع

: ما اإلالترخاث التي مً قإنها جفلُل مهاعاث جىفُظ الضعؽ في 5ؽ

ـ الضعاؾاث الاحخماكُت بةصاعة قغق هفغ الكُش  الخللُمُت؟ جضَع

 :ؤهمُت البدث: جبرػ ؤهمُت هظا البدث مً زالٌ ما ًلي -

غ ؤؾالُب ومهاعاث  -1 جداٌو وػاعة التربُت والخللُم في مصغ كلى جؼٍى

ـ وزاصت مهاعاث  ـ، مما ٌؿخضعي صعاؾت واكم مهاعاث الخضَع الخضَع

جىفُظ الضعؽ في اإلاُضان، لخىفير كاكضة ملغفُت ًمىً ؤن جيىن مىؼلًلا 

 .للباخثين
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ٌؿاكض هظا البدث مللمي الضعاؾاث الاحخماكُت بةصاعة قغق هفغ  -2

الكُش الخللُمُت؛ كلى ملغفت الضوع الظي حؿهم به مهاعاث جىفُظ 

ـ الضعاؾاث الاحخماكُت لالؾخفاصة منها، وملغفت  الضعؽ في جضَع

الصلىباث التي جىاحههم كىض اؾخسضام هظه اإلاهاعاث، مما ٌؿاكض كلى 

 .ً الصلىباثجسؼي جل

ٌؿاكض هظا البدث كلى فخذ اإلاجاٌ ؤمام الباخثين إلحغاء بدىر  -3

ؤزغي خٌى اؾخسضام مهاعاث جىفُظ الضعؽ في اللملُت الخللُمُت بىحه 

 .كام، والضعاؾاث الاحخماكُت بىحه زاص

 ذساظتأهذاف الب. 

 :يهضف البدث بلى    

ـ  -1 الضعاؾاث الىكىف كلى مهاعاث جىفُظ الضعؽ الالػمت لخضَع

 .الاحخماكُت بةصاعة قغق هفغ الكُش

ملغفت مضي اؾخسضام مهاعاث جىفُظ الضعؽ في جضَعـ الضعاؾاث  -2

 .الاحخماكُت بةصاعة قغق هفغ الكُش

ببغاػ الفىائض اإلاترجبت كلى اؾخسضام مهاعاث جىفُظ الضعؽ في جضَعـ  -3

 .الضعاؾاث الاحخماكُت بةصاعة قغق هفغ الكُش الخللُمُت

خلغف كلى وحىص الفغوق طاث الضاللت ؤلاخصائُت بين مخىؾؽ ال -4

اؾخجاباث مللمي الضعاؾاث الاحخماكُت كلى حمُم مداوع الاؾدباهت، 

بُت واللمغ  والتي حلؼي بلى ازخالف: )الغجبت الللمُت والضوعاث الخضٍع

ؿُت  (.والخبرة الخضَع

الضعؽ الىكىف كلى اإلالترخاث التي مً قإنها جفلُل مهاعاث جىفُظ  -5

ـ الضعاؾاث الاحخماكُت بةصاعة قغق هفغ الكُش الخللُمُت  .جضَع

 ذساظتمصطلحاث الج. 

 :اإلاهاعة -

ىت   بإنها " كضعة مً كضعاث ؤلاوؿان كلى اللُام بلمل  [10]ٌلغفها ؤبى ٍػ

 ". ما وجخصف هظه اللضعة بالؿغكت والضكت

ا: ألاصاء الظي ًخميز بالضكت  ًُ لصض باإلاهاعة بحغائ والؿغكت في اهجاػ ؤي ٍو

 .كمل

ـ -  :الخضَع

لغف كىضًل        ـ بإهه: " مىكف مسؼؽ ٌؿتهضف  [11]ٌُ الخضَع

ب، هما ٌؿتهضف  جدلُم مسغحاث حللُمُت مغغىبت كلى اإلاضي اللٍغ

 ." بخضار مـاهغ مخىىكت للتربُت

ا بإهه: مجمىكت ؤلاحغاءاث اإلاسؼؼت التي ًلىم بها        ًُ لغف بحغائ وَُ

ل الفصل الؾدثاعة جفاكل اإلاخللمين، بهضف بخضار حغُير في اإلاللم صاز

ا ا ومهاعًٍ ًُ ا وملغف  .ؾلىههم جغبىًٍ

 :مهاعة جىفُظ الضعؽ -

خىن        بإنها: " اإلاهاعاث التي ًجب ؤن جخىافغ لضي اإلاللم في  [7]ٌُلغفها ٍػ

اللُام بفلالُاث الضعؽ اإلاسخلفت، صازل الخصت الضعاؾُت، والتي حلبر 

س يبكيل صكُ  ."م كً اإلاماعؾاث الفللُت في اإلاىكف الخضَع

ا بإنها: حمُم اإلاماعؾاث التي ًلىم بإصائها اإلاللم صازل        ًُ وحُلغف بحغائ

الفصل الضعاس ي والتي جخظمً مجمىكت مً اإلاهاعاث جخمثل في: )مهاعة 

لت  ؼ، وازخُاع ػٍغ م اإلاثيراث، والخلٍؼ التهُئت، وبزاعة الضافلُت، وجىَى

ـ،  واؾخسضام الىؾائل الخللُمُت، ومهاعة اؾخسضام الؿبىعة، الخضَع

 (.وصُاغت ػغح ألاؾئلت، وبصاعة الصف

 :مللمى الضعاؾاث الاحخماكُت -

هم الظًً ًضعؾىن ماصة الضعاؾاث الاحخماكُت بفغوكها )الجغغافُا  

ش( للمغخلت ؤلاكضاصًت، في مضاعؽ بصاعة قغق هفغ الكُش  والخاٍع

 .الخللُمُت

 :البدثخضوص  -

الخضوص اإلاىطىكُت: اكخصغ هظا البدث كلى مهاعاث جىفُظ الضعؽ في  -1

ـ الضعاؾاث الاحخماكُت مً خُث ؤهمُت هظه اإلاهاعاث  .جضَع

الخضوص الؼماهُت: جم جؼبُم هظا البدث في الفصل الضعاس ي الثاوي  -2

 .م 2017/  2016مً اللام 

لخللت الثاهُت مً الخضوص اإلاياهُت: مضاعؽ اإلاغخلت ؤلاكضاصًت )ا -3

الخللُم ألاؾاس ي( بةصاعة قغق هفغ الكُش الخللُمُت بجمهىعٍت مصغ 

 .اللغبُت

 نظشي والذساظاث العابقتؤلاطاس ال. 3

 :مهاعاث جىفُظ الضعؽ

ف مهاعاث جىفُظ الضعؽ -  :حلٍغ

لغفها ًحى واإلاىىفي       ب كليها  [12]ٌُ ؤنها " اإلاهاعاث التي ًخم الخضٍع

يبغي ؤن جيىن مدضصة جدضًًضا صكًُلا ومصاغت صُاغت ؾلىهُت في  ٍو

قيل اصكاءاث مثل مهاعاث ألاؾئلت ومهاعاث الخمهُض ومهاعة اؾخسضام 

 ." الؿبىعة وغيرها

هي كضعة اإلاللم كلى جؼبُم ما زؼؽ له، خُث ًخميز ؾلىهه في هظه " 

خؼلب  اإلاغخلت بالخفاكل مم الخالمُظ، بغغض جدلُم ؤهضاف الضعؽ، ٍو

ت، واؾخسضام طلً مً اإلاللم كضعة هبيرة كلى الكغح وػغح ألاؾئل

 [13].الؿبىعة وغيرها " 

اإلاهاعاث: وجغجِب هظه اإلاهاعاث ال ٌلني بالظغوعة ؤن جيىن مدؿلؿلت،  -

بل ؤنها كض جيىن مخضازلت في ؤخُان هثيرة، وجخمثل ؤهم مهاعاث جىفُظ 

 :الضعؽ فُما ًلي

 :مهاعة التهُئت للضعؽ -1

ًلصض بالتهُئت ول ما ًلىله اإلاللم ؤو ًفلله بهضف تهُئت الخالمُظ      

للضعؽ الجضًض وججهيزهم له بدُث ًيىهىا في خالت اهفلالُت وكللُت 

ً وحان [13]وحؿمُت مؿخلضة للخللم  . وخضص وًل مً حابغ وآزٍغ

ؤهضاف التهُئت للضعؽ وهى: )جغهيز اهدباه  [14,15,16,17]وبغاون واإلااليي 

ً بػاع مغحعي  الخالمُظ كلى اإلاللم واإلااصة الخللُمُت الجضًضة، وجيٍى

لخىـُم ألافياع واإلاللىماث إلاا ؾِخم حللمه، وخث كضعاث الخالمُظ 

م عبؽ مىطىق  ت في اللملُت الخللُمُت كً ػٍغ وبزاعتها، وجىفير الاؾخمغاٍع

 (.الخالمُظ وبسبراتهم الؿابلت الضعؽ بما ؾبم ؤن حللمه

التهُئت  [14,18]ً حابغ وآزغون والؼىاوي ؤهىاق التهُئت: ًصىف وًل م -

بلى زالزت ؤهىاق وهى: )التهُئت الخىحيهُت، والتهُئت الاهخلالُت، والتهُئت 

مُت  (.الخلٍى

 :مهاعة بزاعة الضافلُت -2

ضي   دضص الهٍى إلزاعة  مجمىكت مً الاؾالُب والاؾتراجُجُاث [8]ٍو

 :الضافلُت كىض الخالمُظ هدى الخللم ومنها

بؿهاع هلص في حللم الخلمُظ: ًجلل اإلاللم الخالمُظ ًضعوىن ؤهه ًىحض  -

ض كً  هلص في ملغفتهم وبالخالي ٌؿخضعي الضافلُت كىضهم لخللم اإلاٍؼ

 .اإلاىطىق اإلاؼغوح
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ض م - ً جلضًم جدض: كُام اإلاللم بؼغح ؤؾئلت جخدضي جفىير الخالمُظ ًٍؼ

 .خماؾهم

الدؿلؿل اإلاىؼلي: ًفظل الخالمُظ الدؿلؿل اإلاىؼلي في كغض اإلااصة  -

  .الللمُت

م اإلاثيراث -3  :مهاعة جىَى

كير حابغ وآزغون  م  [14]َو م اإلاثيراث ومنها: )الخىَى بلى ؤؾالُب جىَى

م في اؾخسضام الخىاؽ،  الخغوي، وبًماءاث اإلاللم، والصمذ، والخىَى

م هبراجه  (.وصىث اإلاللم وجىَى

ؼ -4  :مهاعة الخلٍؼ

ؼ بلى هىكين عئِؿي [17]ًلؿم اإلااليي       :ن هماالخلٍؼ

يىن هظا في بلع الخاالث واإلايافأث و  - ؼ اإلااصي: ٍو الجىائؼ الخلٍؼ

 .اإلااصًت

ؼ اإلالىىي: ألالفاؾ والىالم وؤلاقاعاث التي جدضر ؤزىاء الخفاكل  - الخلٍؼ

 .الصفي بلى ملؼػاث بًجابُت

ـ -5 لت الخضَع  :مهاعة ازخُاع ػٍغ

لت       لت ولىً هىان الؼٍغ ـ ؤفظل مً ػٍغ لت جضَع ال جىحض ػٍغ

جب كلى اإلاللم ؤن ًىىق مً ؤؾالُب وػغق  ثلى ليل مىكف. ٍو
ُ
اإلا

ـ لُخلغف كلى ألافظل منها والتي جلبي اخخُاحاث وعغباث  الخضَع

 [17].هفـ الىكذ ًلضم مللىماث الضعؽ جالمُظه وفي 

 :مهاعاث اؾخسضام وؾائل جىىىلىحُا الخللُم -6

مغ مفهىم الىؾائل الخللُمُت بلضة مغاخل بلى ؤن وصل بلى جلىُاث      

بلع  [19,20,21]غىضوعة وكبُض وؾالمت الخللُم. وخضص وًل مً 

اث، والصىع، والاحهؼة، الىؾائل ومنها:  الىماطج، واإلاجؿماث، والُضٍو

ت، واإلاداواة، والخلائب الخللُمُت  .والبرمجُاث، وألاللاب التربٍى

 :مهاعاث اؾخسضام الؿبىعة -7

مً كىاكض اؾخسضام الؿبىعة: ًجب كلى اإلاللم ؤن ًلف بلى حاهب       

الجؼء الظي ٌكغخه ختى ال ًسفُه بجؿمه كً الخالمُظ، وكضم الاهثاع 

غؾمه،  مً الىخابت كلى الؿبىعة، ووطىح الخؽ، وؾالمت ما ًضوهه ٍو

يبغي كلى اإلاللم ؤن ًلؿم الؿبىعة بلى زالزت ؤحؼ  اء: حؼء لللىاصغ، ٍو

 [17].ؼء للمفاهُم الجضًضة في الضعؽ وحؼء للكغح، وح

 :مهاعاث صُاغت وػغح ألاؾئلت -8

صُاغت ألاؾئلت: جـهغ في جلً اإلاهاعة كضعة اإلاللم كلى صُاغت ألاؾئلت،  -

اتها  واؾخسضم ؤهىاق مسخلفت منها بلى حاهب مغاكاة الخضعج في مؿخٍى

الياملت مً اإلاىكف الخللُمي  ؾخفاصةوؤؾالُب بللائها، وعبما ًدلم الا 

.[13] 

مهاعة ػغح ألاؾئلت: ال جخىكف هفاءة جىحُه ألاؾئلت كلى خؿً  -

صُاغتها فدؿب، وبهما حلخمض ؤًًظا كلى هُفُت جىحيهها، واإلالُاؽ 

ت الخلُلي لفاكلُت الؿااٌ هى م  [22].ا ًثيره مً اؾخجاباث ابخياٍع

 :مهاعة الغلم -9

ع كً اإلاللم مً ؤكىاٌ وؤفلاٌ ًلصض بها ؤن ًىهي ول ما ًصض يوه      

كغض الضعؽ ؤو اليكاغ نهاًت مىاؾبت مً زالٌ ببغاػ ؤهم اللىاصغ 

اإلاخظمىت في الضعؽ ؤو اليكاغ وعبؼها في قيل مخماؾً طماًها 

ىلؿم الغلم بلى: )غلم  ؼت اإلالغفُت للمخللم، ٍو لخياملها في الخٍغ

إلاغاحلت الىلاغ الاؾاؾُت ؤو  اإلاغاحلت: ٌؿخسضم في ؤزىاء كغض الضعؽ

في نهاًت الخصت لخلخُص الىلاغ الغئِؿُت، وغلم الىلل: ٌؿخسضم 

إلاؿاكضة اإلاخللمين كلى اهدؿاب ملاعف حضًضة مً مللىماث ؾبم 

 [18].ت للمخللمين لخؼبُم ما حللمىه حللمها، وبجاخت الفغص

 :مهاعاث بصاعة الصف -10

البِئت الصفُت والخالي: جىفير : ؤهضاف بصاعة [14]ًظهغ حابغ وآزغون 

اإلاىار اللاػفي والاحخماعي، وجىـُم بِئت الخللم، وجىفير الخبراث 

مهم،  الخللُمُت، وخفف الىـام، ومالخـت الخالمُظ ومخابلتهم وجلٍى

 :ولإلصاعة الصفُت اهماغ مخلضصة هي

ت  - ألاؾلىب الفىطىي: ًمىذ اإلاللم زالٌ هظا الاؾلىب الخالمُظ الخٍغ

 .ُتاإلاخىاه

ألاؾلىب الضًملغاػي: مً ؤهم ؾماث هظا ألاؾلىب هى ملاملت اإلاللم  -

 .للخالمُظ هإزىة له

ألاؾلىب الدؿلؼي: ًماعؽ اإلاللم في هظا الىىق ؾلؼت بمالئُت مباقغة  -

زالٌ جىحُه الخالمُظ وحللُمهم ػالًبا منهم الخمش ي مم ؤهىائه وعغباجه 

 .صون ملاعطت

تي اهخمذ بخدضًض وجىمُت مهاعاث وهىان بلع الضعاؾاث ال      

ـ بصفت كامت ومهاعاث جىفُظ الضعؽ بصفت زاصت في ول اإلاىاص  الخضَع

التي هضفذ بلى جدضًض اإلاهاعاث  [23]الضعاؾُت ومنها: صعاؾت ؾاهضع 

ذ  ت، ؤحٍغ ؿُت الالػمت إلاضعس ي الللىم في اإلاغخلت الثاهٍى والىفاًاث الخضَع

يا. وجم بىاء ؤص اة الضعاؾت وهى الاؾدباهت. وجيىهذ هظه الضعاؾت في ؤمٍغ

( مً اإلاضعؾين الظًً ٌلملىن في اإلاضاعؽ اإلاخىؾؼت 250اللُىت )

وؤلاكضاصًت، وهكفذ الضعاؾت كً اهخمام اإلاضعؾين ببلع اإلاهاعاث 

ؿُت  .الخضَع

فذ        بضعاؾت فلالُت اإلاللم في مهاعة قغح الضعؽ  [24]وكام ؾٍى

للمين ؤهفؿهم وكالكت طلً وػغح ألاؾئلت وطلً مً وحهت هـغ اإلا

ذ الضعاؾت كلى كُىت ميىهت مً  ـ. ؤحٍغ بىفاءجه كلى مماعؾت الخضَع

( مللم ومللمت. جىصلذ الضعاؾت بلى ؤهه جىحض كالكت اًجابُت 400)

ت بين فلالُت اإلاللم لكغح الضعؽ وؤؾلىب ػغخه لألؾئلت  حىهٍغ

ـ، وؤهه جىحض فغوق في فلالُت اإلاللم في ق غح الضعؽ وهفاءجه في الخضَع

وػغح ألاؾئلت حلؼي إلاخغير الجيـ إلاصلخت ؤلاهار، بِىما ال جىحض فغوق 

 .في هظه الفلالُت حلؼي إلاخغيراث الخبرة والخسصص واإلااهل الللمي

الخلغف كلى وحهاث هـغ الؼلبت مً  [25]وهضف هىهؿمير         

اؾخسضام مهاعاث قغح ألاؾئلت وهل لها كالكت كلى فلالُت اإلاللم 

ذ ػالًبا وػالبت. ( 79) الضعاؾت كلى كُىت ميىهت مً وهفاءجه. ؤحٍغ

وجىصلذ الضعاؾت بلى ؤن اؾخسضام وؾائل قغح مىاؾبت وػغق حُضة في 

مها، هما ؤن كلى ػغح ألاؾئلت حلمل كلى جؼىع فلالُت اإلاللم وجلض

اإلاللم ؤن ًغهؼ كلى هىكُت ألاؾئلت ولِـ كلى همُتها، جىصلذ الضعاؾت 

هظلً بلى ؤن ملـم اإلاللمين ال ًخلاملىن بفلالُت مم اؾخجاباث 

 .الؼالب كلى هظه ألاؾئلت

لً       الخلغف كلى ؤؾلىب اإلاللم في ػغح ألاؾئلت  [26]واؾتهضف ٍو

ت وكالكخه بمهاعة اإلاللم كل ى قغح الضعؽ مً وحهت هـغ الكفٍى

ذ الضعاؾت كلى كُىت ميىهت مً ) ( مللًما. وكض 98اإلاللمين. ؤحٍغ

جىصلذ الضعاؾت بلى ؤن مهاعة اإلاللم في قغح الضعؽ جخإزغ بإؾلىبه في 

ت ؤزىاء الضعؽ، وؤن اؾخسضام اإلاللم ألؾلىب ػغح  ػغح ألاؾئلت الكفٍى



697102 

38 

ؾئلت التي ًخم ألاؾئلت ًمىىه مً مخابلت عصوص ؤفلاٌ الؼلبت مً ألا 

 .ػغخها

هضفذ بلى الخلغف كلى ؤهمُت جىفغ اإلاهاعة في  [27]وصعاؾت حلؼ       

كملُت ػغح ألاؾئلت وقغح الضعؽ مً كبل ػلبت حاملت خغم اللضٌـ 

ذ الضعاؾت كلى كُىت ميىهت مًلىعاوـ.  ( مً الؼلبت مً 103( ؤحٍغ

هال الجيؿين، وكض ؤؿهغث الضعاؾت ؤن الخصائص الىفؿُت 

حخماكُت للمللم لها ؤزغ هبير في جدضًض اإلاهاعة اإلاؿخسضمت في قغح والا 

الضعؽ، وكضعة اإلاللم كلى جدلُل ؤصاء الؼالب في ػغح ألاؾئلت ال ًخإزغ 

 .بمخغيراث: الجيـ والخسصص والضوعاث الخإهُلُت

فلض هضفذ الخلغف بلى فلالُت بغهامج  [28]ؤما صعاؾت اإلالافا        

بي ملترح لخىمُ ـ الفلاٌ لضي مللمي اإلاىاص جضٍع ت مهاعاث الخضَع

الاحخماكُت في اإلاغخلت ؤلاكضاصًت، وكض ؤقاعث هخائج الضعاؾت بلى وحىص 

فغوق صالت بخصائُا بين مخىؾؼي صعحاث ؤفغاص اللُىت كبل وبلض 

بي  .جؼبُم البرهامج لصالح الخؼبُم البلضي حلؼي بلى البرهامج الخضٍع

م ؤصاء مللمي  [29]لللُان بِىما كام ا        بضعاؾت هضفذ بلى جلٍى

اض في طىء اإلاهاعاث  اطُاث في اإلاغخلت الابخضائُت الللُا بمضًىت الٍغ الٍغ

ؿُت الالػمت، وجىصلذ الضعاؾت بلى كضص مً الىخائج، مً ؤهمها:  الخضَع

ؿُت الغئِؿت ًمُل بلى  ؤن مؿخىي ؤصاء كُىت الضعاؾت في اإلاهاعاث الخضَع

لً وحضث كالكت ػغصًت صالت بخصائُا بين ؤصاء ألاصاء اإلاخىؾؽ، وهظ

كُىت الضعاؾت في مداوع جسؼُؽ الضعؽ وكغض الضعؽ وجضَعـ 

م  .اإلافاهُم وبين مدىع الخلٍى

 :الخعقيب على الذساظاث والبحىث العابقت

      ٌ  :ًالخف مً الضعاؾاث والبدىر الؿابلت اجفاكها خى

ـ بصفـــاعاث الخـــت مهـــؤهمُ -  اعاث جىفُظ الضعؽ بصفتــت ومهـــت هامـــضَع

 .زاصت للمللم

جىىكذ الضعاؾاث الؿابلت التي هضفذ بلى الخلغف كلى مهاعاث  -

ـ وجدضًضها ومنها صعاؾت ؾاهضع   [23,28,29].واإلالافا والللُان  الخضَع

وهىان بلع الضعاؾاث والبدىر اهخمذ بدىمُت بلع مهاعاث جىفُظ  -

فذ هىهؿمير   [24,25,26].، ووٍلًالضعؽ مثل صعاؾت ؾٍى

 الطشيقت وؤلاحشاءاث. 3

 ذساظتمنهج ال أ.

لني بىصف       ٌُ اؾخسضم الباخث اإلاىهج الىصفي )اإلاؿحي( الظي 

م حمم اإلاللىماث والبُاهاث، وجصيُفها وجدلُلها،  الىاكم، وطلً كً ػٍغ

والغبؽ بين مضلىالتها، بهضف الىصٌى بلى الاؾخيخاحاث التي حؿاكض كلى 

البدث )واكم اؾخسضام مللمي الضعاؾاث الاحخماكُت فهم مكيلت 

ؿهم بةصاعة قغق هفغ الكُش الخللُمُت(،  إلاهاعاث جىفُظ الضعؽ في جضَع

مً زالٌ جفؿير اإلاللىماث وجدلُلها، ومىاككتها بغُت جدلُم ؤهضاف 

 .البدث

 ذساظتعينت الب. 

عة جيىن مجخمم الضعاؾت مً حمُم مللمي الضعاؾاث الاحخماكُت بةصا     

قغق هفغ الكُش الخللُمُت، اإلاىحىصًً كلى عؤؽ اللمل زالٌ الفصل 

م ممً هم كلى وؿُفت )مللم  2017/  2016الضعاس ي الثاوي لللام 

مؿاكض ومللم ومللم ؤٌو ومللم ؤٌو ؤ وزبير ومللم هبير(، والبالغ 

 .( مللًما140كضصهم )

 :زصائص كُىت البدث -

الضعاؾت وفًلا إلاخغيراث البدث، كام الباخث بىصف ؤفغاص كُىت      

إلااهل الللمي، وهي: )الىؿُفت، ومؿخىي اللمغ، وؾىىاث الخبرة، وا

بُ  ت(:والضوعاث الخضٍع

ا للىظيفت، ومعخىي العمش، وظنىاث الخبرة، واإلاؤهل العلمي، والذوساث الخذسيبيت. 1حذول 
ً
 جىصيع أفشاد العينت وفق

 النعبت اإلائىيت الخكشاس اإلاعخىياث اإلاخغيراث

 % 6 9 مللم مؿاكض الىؿُفت

 %29 40 مللم

 ٌ  %32 45 مللم ؤو

 %16 23 مللم ؤٌو ؤ

 % 9 12 مللم زبير

 % 8 11 مللم هبير

 ٪100 140 اإلاجمىق

 % 22 30 كاًما. 35- 25 مؿخىي اللمغ

 % 64 90 كاًما. 45 -36

 فإهثر. 46
ً
 % 14 20 كاما

 ٪100 140 اإلاجمىق

 %43 60 ؾىىاث. 5 – 1 ؾىىاث الخبرة

 % 36 50 ؾىىاث. 6-10

 %21 30 ؾىت فإهثر. 11مً 

 ٪100 140 اإلاجمىق

 %1 2 صهخىعاه اإلااهل الللمي

 %4 6 ماحؿخير
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 %61 85 صبلىم جغبُت

 % 34 47 بيالىعٍىؽ

 ٪100 140 اإلاجمىق

بُت  % 18 25 ًدصل كلى ؤي صوعةلم  الضوعاث الخضٍع

 %57 80 كلُل: صوعجان فإكل

 %14 20 ( صوعاث5الى  3مخىؾؽ )مً 

 % 11 15 ( صوعاث5مغجفم )ؤهثر مً 

 ٪100 140 اإلاجمىق

 ذساظتالأداة ج. 

 (:)الاؾدباهت

خٌى )واكم اؾخسضم الباخث اؾدباهت؛ إلالغفت آعاء كُىت البدث،         

اؾخسضام مللمي الضعاؾاث الاحخماكُت إلاهاعاث جىفُظ الضعؽ في 

ؿهم بةصاعة قغق هفغ الكُش الخللُمُت  (.جضَع

 :وكض اكخمض الباخث في بىاء ؤصاة البدث كلى الخؼىاث الخالُت    

 .الاػالق كلى الضعاؾاث الؿابلت اإلاخلللت بمهاعاث جىفُظ الضعؽ -1

 .للبدثمغاحلت ؤلاػاع الىـغي  -2

 :وفي طىء طلً كام الباخث ببىاء ؤصاة البدث، وكؿمذ ألاصاة كؿمين

: مخغيراث البدث  :اللؿم ألاٌو

ًخظمً مللىماث كامت كً ؤفغاص اللُىت، اقخملذ كلى اإلاللىماث 

 :آلاجُت

اث )مللم مؿاكض ومللم ؤٌو ومللم ؤٌو ؤ ومللم  -1 الىؿُفت: اإلاؿخٍى

 (.زبير ومللم هبير

اث: ) مؿخىي اللمغ، .2 ما.  35-25وله زالزت مؿخٍى
ً
ما.  45 – 36كا

ً
كا

ما فإهثر 46
ً
 (.كا

ـ بةصاعة قغق هفغ الكُش الخللُمُت، وله . 3 مؿخىي الخبرة في الخضَع

اث هي ؾىت  11ؾىىاث. 10بلى  5ؤكل مً زمـ ؾىىاث. ) :زالزت مؿخٍى

 (.فإهثر

بُت: )لم ًدصل كلي ؤي صوعة جسصصُت.ـــضص الــك  -4  كلُل: ضوعاث الخضٍع

 (.( صوعاث5( صوعاث. كاٌ )ؤهثر مً 5الى  3صوعجان فإكل. مخىؾؽ )مً  

اث: )بيالىعٍىؽ -5 صبلىم جغبُت  -اإلااهل الللمي ألازير؛ وله ؤعبلت مؿخٍى

 (.صهخىعاه –ماحؿخير  –

 :اللؿم الثاوي

خظمً اإلاداوع الغئِؿت لالؾدباهت، التي اقخملذ كلى اإلاداوع آلاجُت     :ٍو

ـ الضعاؾاث الاحخماكُت بةصاعة  ما مهاعاث -1 جىفُظ الضعؽ الالػمت لخضَع

 .( كباعاث10قغق هفغ الكُش الخللُمُت، وجظمً )

ـ الضعاؾاث  -2 ما مضي اؾخسضام مهاعاث جىفُظ الضعؽ في جضَع

 .( كباعاث10الاحخماكُت بةصاعة قغق هفغ الكُش الخللُمُت، وجظمً )

ي جضَعـ الضعاؾاث ما فىائض اؾخسضام مهاعاث جىفُظ الضعؽ ف -3

 .( كباعاث10الاحخماكُت بةصاعة قغق هفغ الكُش الخللُمُت، وجظمً )

ما اإلالترخاث التي مً قإنها جفلُل مهاعاث جىفُظ الضعؽ في جضَعـ  -4

( 6الضعاؾاث الاحخماكُت بةصاعة قغق هفغ الكُش الخللُمُت، وجظمً )

 .كباعاث

( كباعة، ووكض 36ألاولُت كلى)وبظلً اخخىث الاؾدباهت في صىعتها        

صمم الباخث الاؾدباهت كلى قيل ؤؾئلت مغللت، واكخمض الباخث في 

الاؾدباهت اإلاغللت كلى اإلالُاؽ الخماس ي وهى: )صعحت كالُت حًضا، وصعحت 

 (.كالُت، وصعحت مخىؾؼت، وصعحت طلُفت، وصعحت طلُفت حًضا

ضًل صُاغت وكغطذ الاؾدباهت كلى مجمىكت مً اإلادىمين، وحل      

 :بلع اللباعاث التي ؤقاعوا بليها، زم خؿاب الثباث

 معامل ثباث )ألفا كشونباخ( لكل محىس من محاوس الاظدبانت. 2 حذول 

 معامل ثباث ألفا كشونباخ اإلاحىس  م

ـ الضعاؾاث الاحخماكُت بةصاعة  1  0,83 قغق هفغ الكُش.ما مهاعاث جىفُظ الضعؽ الالػمت لخضَع

ـ الضعاؾاث الاحخماكُت. 2  0,89 ما مضي اؾخسضام مهاعاث جىفُظ الضعؽ في جضَع

ـ الضعاؾاث الاحخماكُت. 3  0,91 ما فىائض اؾخسضام مهاعاث جىفُظ الضعؽ في جضَع

ـ الضعاؾاث الاحخماكُت. 4  0,90 ما اإلالترخاث التي مً قإنها جفلُل مهاعاث جىفُظ الضعؽ في جضَع

 0,88 حمُم اإلاداوع 

          بلض الاهتهاء مً بكضاص الاؾدباهت في صىعتها النهائُت،   :جؼبُم الاؾدباهت -

هــ،  2017/  2016كام الباخث بخؼبُلها في الفصل الضعاس ي الثاوي       

الاحخماكُت وكام الباخث بخؼبُم ألاصاة كلى حمُم مللمي الضعاؾاث 

 .بةصاعة قغق هفغ الكُش الخللُمُت

جصخُذ ؤصاة الضعاؾت: لإلحابت كً ألاؾئلت كام الباخث بلمل   -

 :الخؼىاث الخالُت

كىض الخدلُل ؤلاخصائي الؾخجاباث ؤفغاص كُىت البدث وػق الباخث  -ؤ

 للجضٌو الخالي
ً
 :الضعحاث وفلا

 جىصيع الذسحاث جبًعا الظخجاباث أفشاد العينت طشيقت. 3 حذول 

 الاظخجابت نىع الجملت

 ضعيفت حًذا ضعيفت مخىظطت عاليت عاليت حًذا

 صعحت واخضة صعحخان ( صعحاث3) ( صعحاث4) ( صعحاث5) في خالت ؤلازباث

 ( صعحاث5) ( صعحاث4) ( صعحاث3) صعحخان صعحت واخضة في خالت الىفي
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 لخؿاب صاللت اإلاخىؾؼاث في ول ؾااٌ مً  -ب 
ً
خضص الباخث ملُاؾا

 .ؤؾئلت البدث خؿب ما جلظُه بحابت هظا اإلادىع 

 نخائج. ال5

ه "ما مهاعاث جىفُظ الضعؽ الالػمت  - ٌ: الظي هصُّ ؤلاحابت كً الؿااٌ ألاوَّ

ـ الضعاؾاث الاحخماكُت بةصاعة قغق هفغ   " الكُش الخللُمُت؟ لخضَع

ؼاث الخؿابُت        ِّ
ولإلحابت كً هظا الؿااٌ جمَّ خؿاب اإلاخىؾ 

ت الؾخجاباث ؤفغاص كُىت البدث كلى كباعاث اإلادىع  والاهدغافاث اإلالُاٍع

ا بىاًء كلى  ًُ ٌ مً الاؾدباهت، ومً زمَّ جغجِب جلً اللباعاث جىاػل ألاوَّ

ن بالجضٌو ) ؽ الخؿابي، هما ًدبيَّ ِّ
 (.4اإلاخىؾ 

 4 حذول 

ل  طاث الحعابيت والانحشافاث اإلاعياسيت لعباساث اإلاحىس ألاوَّ ِّ
ح اإلاخىظ  ِّ

 
 ًىض

 ألاهميت الانحشاف اإلاعياسي  اإلاخىظط العباساث الترجيب

 هبيرة 0,66 4,00 اؾخسضام الؿبىعة 1

 هبيرة 0,66 4,00 بصاعة الصف 2

 هبيرة 0,64 4,00 التهُئت للضعؽ 3

 مخىؾؼت 0,66 3,22 اؾخسضام وؾائل جىىىلىحُا الخللُم 4

 مخىؾؼت 0,76 3,07 صُاغت وػغح ألاؾئلت 5

ـ 6 لت الخضَع  مخىؾؼت 0,67 3,02 ازخُاع ػٍغ

م اإلاثيراث 7  مخىؾؼت 0,66 3,00 جىَى

 طلُفت 0,68 2,06 بزاعة الضافلُت 8

 طلُفت 0,70 2,00 الغلم 9

ؼ 10  طلُفت 0,67 2,00 الخلٍؼ

 مخىؾؼت 2,48 30,00 اإلاجمىق

ن مً الجضٌو )      ٌ )ملغفت مهاعاث جىفُظ الضعؽ 4ًدبيَّ ( ؤنَّ اإلادىع ألاوَّ

ـ الضعاؾاث الاحخماكُت بةصاعة قغق هفغ الكُش  الالػمت لخضَع

ؽ خؿابي ) ِّ
ٌُّ كلى صعحت 30,00الخللُمُت( حاء بمخىؾ  ؤهمُت (، وهى ًض

)مخىؾؼت( مً وحهت هـغ ؤفغاص كُىت البدث مً مللمي الضعاؾاث 

الاحخماكُت بةصاعة قغق هفغ الكُش الخللُمُت، وبلغذ كُمت الاهدغاف 

 (.2,48اإلالُاعي )

ؽ        ِّ
ٌ بمخىؾ  وحاءث مهاعة )اؾخسضام الؿبىعة( في الترجِب ألاوَّ

ا في الترج4,00ِخؿابي ) ب ألازير فجاءث (، وصعحت ؤهمُت )هبيرة(، ؤمَّ

ؽ خؿابي ) ِّ
ؼ( بمخىؾ  (، وصعحت ؤهمُت )طلُفت(. وهظا 2,00مهاعة )الخلٍؼ

ٌلىـ ملغفت ؤفغاص كُىت البدث لبلع مهاعاث جىفُظ الضعؽ وكضم 

اإلالغفت بالبلع ألازغ، وهظه الىدُجت جخفم مم ما جىصلذ بلُه صعاؾت 

 [29,23]. ؾاهضع والللُان

ه " ما مضي اؾخسضام مهاعاث  ؤلاحابت كً الؿااٌ الثاوي: الظي - هصُّ

ـ الضعاؾاث الاحخماكُت بةصاعة قغق هفغ الكُش  جىفُظ الضعؽ في جضَع

 "الخللُمُت؟

ؼاث الخؿابُت        ِّ
ولإلحابت كً هظا الؿااٌ جمَّ خؿاب اإلاخىؾ 

ت الؾخجاباث ؤفغاص كُىت البدث كلى كباعاث اإلادىع  والاهدغافاث اإلالُاٍع

ا بىاًء كلى  الثاوي مً الاؾدباهت، ومً ًُ زمَّ جغجِب جلً اللباعاث جىاػل

ن بالجضٌو ) ؽ الخؿابي، هما ًدبيَّ ِّ
 (.5اإلاخىؾ 

 5 حذول 

طاث الحعابيت والانحشافاث اإلاعياسيت لعباساث اإلاحىس الثاني ِّ
ح اإلاخىظ  ِّ

 ًىض 

 الاظخخذامدسحت  الانحشاف اإلاعياسي  اإلاخىظط العباساث الترجيب

 هبيرة 0,59 4,27 اؾخسضام الؿبىعة 1

 مخىؾؼت 0,64 3,09 الغلم 2

ؼ 3  مخىؾؼت 0,70 3,00 الخلٍؼ

 مخىؾؼت 0,68 3,00 بصاعة الصف 4

 طلُفت 0,50 2,50 بزاعة الضافلُت 5

م اإلاثيراث 6  طلُفت 0,58 2,24 جىَى

 طلُفت 0,67 2,07 التهُئت للضعؽ 7

 طلُفت 0,81 2,00 جىىىلىحُا الخللُماؾخسضام وؾائل  8

لت الخضَعـ 9  طلُفت 0,70 2,00 ازخُاع ػٍغ

 طلُفت 0,67 2,00 صُاغت وػغح ألاؾئلت 10

 مخىؾؼت 2,18 25,75 اإلاجمىق

ن مً الجضٌو )     ( ؤنَّ اإلادىع الثاوي )اؾخسضام مهاعاث جىفُظ 5ًدبيَّ

ـ الضعاؾاث الاحخماكُت بةصاعة قغق هفغ الكُش  الضعؽ في جضَع

ؽ خؿابي ) ِّ
ٌُّ كلى صعحت 25,75الخللُمُت( حاء بمخىؾ  (، وهى ًض

 ث، وبلغذ كُمت ــــت البدـــغاص كُىــاؾخسضام )مخىؾؼت( مً وحهت هـغ ؤف
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 (.2,18اإلالُاعي )الاهدغاف 

ؽ        ِّ
ٌ بمخىؾ  وحاءث مهاعة )اؾخسضام الؿبىعة( في الترجِب ألاوَّ

ا في الترجِب ألازير فجاءث 4,27خؿابي ) ( وصعحت اؾخسضام )هبيرة(، ؤمَّ

ؽ خؿابي ) ِّ
(، وصعحت 2,00مهاعة )صُاغت وػغح ألاؾئلت( بمخىؾ 

كُت ؛ مما ٌلني ؤنَّ مللمي الضعاؾاث الاحخما(اؾخسضام )طلُفت

ٌؿخسضمىن بلع اإلاهاعاث وال ٌؿخسضم البلع ألازغ مً مهاعاث جىفُظ 

لذ بلُه صعاؾت هىهؿمير  فم مم ما جىصَّ الضعؽ، وهظه الىدُجت جخَّ

 [25,28].واإلالافا 

ه " ما فىائض اؾخسضام مهاعاث  - ؤلاحابت كً الؿااٌ الثالث : الظي هصُّ

ـ الضعاؾاث الاحخماكُت بةصاعة قغق هفغ الكُش  جىفُظ الضعؽ في جضَع

 "الخللُمُت؟

ؼاث الخؿابُت          ِّ
ولإلحابت كً هظا الؿااٌ جمَّ خؿاب اإلاخىؾ 

ت الؾخجاباث ؤفغاص كُىت البدث كلى كباعاث اإلادىع  والاهدغافاث اإلالُاٍع

ا بىاًء كلى  ًُ الثالث مً الاؾدباهت، ومً زمَّ جغجِب جلً اللباعاث جىاػل

ن ب ؽ الخؿابي، هما ًدبيَّ ِّ
 (.6الجضٌو )اإلاخىؾ 

 6حذول 

طاث الحعابيت والانحشافاث اإلاعياسيت لعباساث اإلاحىس الثالث ِّ
ح اإلاخىظ  ِّ

 
 ًىض

 ألاهميت الانحشاف اإلاعياسي  اإلاخىظط العباساث الترجيب

 هبيرة 0,65 4,20 عفم اإلاؿخىي الللمي للمخللم 1

 هبيرة 0,61 4,10 مغاكاة الفغوق الفغصًت 2

 هبيرة 0,66 4,00 جدلُم ؤهضاف الضعؽ 3

اصة الخفاكل بين اإلاللم واإلاخللم 4  مخىؾؼت 0,74 3,15 ٍػ

 مخىؾؼت 0,65 3.10 جىفير بِئت حللُمُت حظابت 5

 مخىؾؼت 0,69 3,05 الخىاصل مم اإلاخللم بؿهىلت 6

 مخىؾؼت 0,66 3,05 جىـُم اللمل صازل الفصل 7

 مخىؾؼت 0,70 3,02 اإلادافـت كلى الىكذ 8

ت حلبير اإلاخللم 9  مخىؾؼت 0,74 3,00 خٍغ

 مخىؾؼت 0,65 2,57 اإلاغوهت بالخللُم 10

 مخىؾؼت 2,63 33,19 اإلاجمىق

ن مً الجضٌو )      ( ؤنَّ اإلادىع الثالث )فىائض اؾخسضام مهاعاث 6ًدبيَّ

ـ الضعاؾاث  الاحخماكُت بةصاعة قغق هفغ الكُش جىفُظ الضعؽ في جضَع

ؽ خؿابي ) ِّ
ت 33,19الخللُمُت( حاء بمخىؾ  َُّ ٌُّ كلى صعحت ؤهم (، وهى ًض

)مخىؾؼت( مً وحهت هـغ ؤفغاص كُىت البدث، وبلغذ كُمت الاهدغاف 

 (.2,63اإلالُاعي )

ؽ        ِّ
ٌ بمخىؾ  وحاء )عفم اإلاؿخىي الللمي للمخللم( في الترجِب ألاوَّ

ا في الترجِب ألازير فجاءث ( و 4,20خؿابي ) صعحت ؤهمُت )هبيرة(، ؤمَّ

ؽ خؿابي ) ِّ
( وصعج ؤهمُت )طلُفت(. مما 2,57)اإلاغوهت بالخللُم( بمخىؾ 

 ظـــهاعاث جىفُــت ٌللمىن ؤن إلاـــٌلني ؤنَّ بلع مللمي الضعاؾاث الاحخماكُ

 .الضعؽ فىائض هبيرة للمخللم 

ه " - ابم الظي هصُّ هل جىحض فغوق طاث صاللت  ؤلاحابت كً الؿااٌ الغَّ

( بين مخىؾؽ اؾخجاباث مللمي الضعاؾاث 0.05بخصائُت كىض )

الاحخماكُت كلى حمُم مداوع الاؾدباهت حلؼي الزخالف )الىؿُفت، 

ؿُت(؟  "واللمغ، وؾىىاث الخبرة، واإلااهل، والخبرة الخضَع

ولإلحابت كً هظا الؿااٌ جمَّ اؾخسضام جدلُل الخباًً للىكف كً  

ؼاث اؾخجاباث مللمي الضعاؾاث  الضاللت ِّ
ؤلاخصائُت للفغوق في مخىؾ 

الاحخماكُت بةصاعة قغق هفغ الكُش الخللُمُت كلى مداوع الاؾدباهت 

 :ألاعبلت، وفُما ًلي بُان طلً

 7 حذول 

طاث اظخجاباث معلمي الذساظاث الاحخماعيت بئداسة ششق كفش  ِّ
عضي إلاخغير )الىظيفت( الفشوق في مخىظ 

ُ
 الشيخ الخعليميت على محاوس الاظدبانت ألاسبعت والتي ح

مجمىع  مصادس الخباًن اإلاخغيراث

 اإلاشبعاث

دسحاث 

 الحشيت

ط  ِّ
مخىظ 

 اإلاشبعاث

معخىي  قيمت ف

 الذاللت

: ملغفت ـ  اإلادىع ألاٌو مهاعاث جىفُظ الضعؽ الالػمت لخضَع

 الضعاؾاث الاحخماكُت.

 0,14 1,67 10,055 5 50,276 بين اإلاجمىكاث

صازل 

 اإلاجمىكاث

806,124 134 6,016   

    139 856,40 الىلي

مضي اؾخسضام مهاعاث جىفُظ الضعؽ في جضَعـ اإلادىع الثاوي:: 

 الضعاؾاث الاحخماكُت.

 0,22 1,412 6,623 5 33,115 بين اإلاجمىكاث

صازل 

 اإلاجمىكاث

628,627 134 4,691   

    139 661,743 الىلي

فىائض اؾخسضام مهاعاث جىفُظ الضعؽ في جضَعـ اإلادىع الثالث: 

 الضعاؾاث الاحخماكُت.

 0,01 2,999 19,359 5 96,796 بين اإلاجمىكاث

صازل 

 اإلاجمىكاث

864,996 134 6,45   
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    139 961,793 الىلي

اإلالترخاث التي مً قإنها جفلُل مهاعاث جىفُظ اإلادىع الغابم: 

ـ الضعاؾاث الاحخماكُت.الضعؽ في   جضَع

 0,00 5,068 15,408 5 77,040 بين اإلاجمىكاث

صازل 

 اإلاجمىكاث

407,382 134 3,040   

    139 484,421 الىلي

      ( في 0,05( ؤن كُم ف صالت كىض مؿخىي )7ًخضح مً الجضٌو )    

 ظلً وان ًجب كلى الباخث اؾخسضام ازخباع ــم؛ لـــث والغابـــىع الثالــــاإلاد

 (.8؛ وطلً إلالغفت اججاه الفغوق هما بالجضٌو )()قُفُه

 8 حذول 

 نديجت شيفيه لخحذًذ اججاه الفشوق في الىظيفت

 (0,5,معخىي الذاللت = ) العذد الىظيفت اإلاخغير

1 2 

 35,66  9 مللم مؿاكض الثالث

 20,77  9 مللم مؿاكض الغابم

خضح مً الجضٌو )      ( ؤن اججاه الفغوق في اإلادىع الثالث: لصالح 8ٍو

(، ؤما اإلادىع الغابم؛ 35,66وؿُفت )اإلاللم اإلاؿاكض( بلغ مخىؾؽ صعحخه )

فاججاه الفغوق لصالح وؿُفت )مللم مؿاكض( وبلغ مخىؾؽ صعحخه 

ج خضًث مً اليلُت ( 20,77) غحم طلً بلى ؤن اإلاللم اإلاؿاكض زٍغ ٍو

ـ بصفت كامت ومهاعاث جىفُظ  وماػاٌ لضًه زلفُت كً مهاعاث الخضَع

 .الضعؽ بصفت زاصت

 9 حذول 

طاث اظخجاباث معلمي الذساظاث الاحخماعيت بئداسة ششق كفش الشيخ الخعليميت  ِّ
عضي إلاخغير )معخىي العمش(الفشوق في مخىظ 

ُ
 على محاوس الاظدبانت ألاسبعت والتي ح

مجمىع  مصادس الخباًن اإلاخغيراث

 اإلاشبعاث

دسحاث 

 الحشيت

ط  ِّ
مخىظ 

 اإلاشبعاث

معخىي  قيمت ف

 الذاللت

: ملغفت مهاعاث جىفُظ الضعؽ الالػمت لخضَعـ  اإلادىع ألاٌو

 الضعاؾاث الاحخماكُت.

 0,18 1,738 10,597 2 21,194 بين اإلاجمىكاث

صازل 

 اإلاجمىكاث

835,206 137 6,096   

    139 856,400 الىلي

مضي اؾخسضام مهاعاث جىفُظ الضعؽ في جضَعـ اإلادىع الثاوي:: 

 الضعاؾاث الاحخماكُت.

 0,38 0,964 4,594 2 9,187 بين اإلاجمىكاث

صازل 

 اإلاجمىكاث

652,556 137 4,763   

    139 661,743 الىلي

فىائض اؾخسضام مهاعاث جىفُظ الضعؽ في جضَعـ اإلادىع الثالث: 

 الضعاؾاث الاحخماكُت.

 0,00 15,752 89,910 2 179,821 بين اإلاجمىكاث

صازل 

 اإلاجمىكاث

781,972 137 5,708   

    139 961,793 الىلي

اإلالترخاث التي مً قإنها جفلُل مهاعاث جىفُظ اإلادىع الغابم: 

ـ   الضعاؾاث الاحخماكُت.الضعؽ في جضَع

 0,00 5,100 16,783 2 33,566 بين اإلاجمىكاث

صازل 

 اإلاجمىكاث

450,856 137 3,291   

    139 484,421 الىلي

( في 0,05( ؤن كُم ف صالت كىض مؿخىي )9ًخضح مً الجضٌو )     

 اع ــــضام ازخبــالباخث اؾخساإلادىع الثالث والغابم ؛ لظلً وان ًجب كلى 

 (.10)قُفُه( وواهذ الىخائج في الجضٌو )

 ,1 حذول 

 نديجت شيفيه لخحذًذ اججاه الفشوق في معخىي العمش

 (0,5,معخىي الذاللت = ) العذد معخىي العمش اإلاخغير

1 2 

 35,06  30 كاًما. 35- 25 الثالث

 19,26  30 كاًما. 35- 25 الغابم

خضح مً الجضٌو )       ( ؤن اججاه الفغوق في اإلادىع الثالث: 10ٍو

 (، ؤما 35,06كاًما( بلغ مخىؾؽ صعحخه ) 35 - 25لصالح مؿخىي اللمغ )

كاًما( وبلغ  35- 25اإلادىع الغابم؛ فاججاه الفغوق لصالح مؿخىي اللمغ )

(، وهظا ٌلني ؤن مللمي الضعاؾاث الاحخماكُت في 19,26مخىؾؽ صعحخه )
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( لضيهم ملغفت كً بلع فىائض مهاعاث 35 – 25اإلاؿخىي اللمغي مً )

جىفُظ الضعؽ، وهظلً لضيهم اللضعة كلى جلضًم بلع اإلالترخاث 

 .اإلاهاعاث لخفلُل هظه

 11 حذول 

ع
ُ
طاث الاظخجاباث معلمي الذساظاث الاحخماعيت بئداسة ششق كفش الشيخ الخعليميت على محاوس الاظدبانت ألاسبعت والتي ح ِّ

ضي إلاخغير )ظنىاث الفشوق في مخىظ 

 الخبرة(

مجمىع  مصادس الخباًن اإلاخغيراث

 اإلاشبعاث

دسحاث 

 الحشيت

ط  ِّ
مخىظ 

 اإلاشبعاث

معخىي  قيمت ف

 الذاللت

: ملغفت مهاعاث جىفُظ الضعؽ الالػمت لخضَعـ  اإلادىع ألاٌو

 الضعاؾاث الاحخماكُت.

 0,27 1,288 7,900 2 15,800 بين اإلاجمىكاث

صازل 

 اإلاجمىكاث

840,600 137 6,136   

    139 856,400 الىلي

الضعؽ في جضَعـ مضي اؾخسضام مهاعاث جىفُظ اإلادىع الثاوي:: 

 الضعاؾاث الاحخماكُت.

 0,88 0,124 0,596 2 1,193 بين اإلاجمىكاث

صازل 

 اإلاجمىكاث

660,550 137 4,822   

    139 661,743 الىلي

ـ اإلادىع الثالث:  فىائض اؾخسضام مهاعاث جىفُظ الضعؽ في جضَع

 الضعاؾاث الاحخماكُت.

 0,35 1,054 7,286 2 14,573 بين اإلاجمىكاث

صازل 

 اإلاجمىكاث

947,220 137 6,914   

    139 961,793 الىلي

اإلالترخاث التي مً قإنها جفلُل مهاعاث جىفُظ اإلادىع الغابم: 

ـ الضعاؾاث الاحخماكُت.  الضعؽ في جضَع

 0,00 6,771 21,787 2 43,575 بين اإلاجمىكاث

صازل 

 اإلاجمىكاث

440,847 137 3,218   

    139 484,421 الىلي

( في 0,05( ؤن كُم ف صالت كىض مؿخىي )11ًخضح مً الجضٌو )     

 ضام ازخباع )قُفُه(؛ــــــاإلادىع الغابم؛ لظلً وان ًجب كلى الباخث اؾخس

 (.12وطلً إلالغفت اججاه الفغوق وواهذ الىخائج في الجضٌو ) 

 12 حذول 

 نديجت شيفيه لخحذًذ اججاه الفشوق في ظنىاث الخبرة ًىضح

 (0,5,معخىي الذاللت = ) العذد ظنىاث الخبرة اإلاخغير

1 2 

 19,00  60 ؾىىاث. 5 – 1 الغابم

خضح مً الجضٌو )  (.19,00ؾىىاث( بلغ مخىؾؽ صعحخه ) 5 – 1ؾىىاث الخبرة )  ( ؤن اججاه الفغوق في اإلادىع الغابم: لصالح12ٍو

 13 حذول 

عضي 
ُ
طاث اظخجاباث معلمي الذساظاث الاحخماعيت بئداسة ششق كفش الشيخ الخعليميت على محاوس الاظدبانت ألاسبعت والتي ح ِّ

 إلاخغير )اإلاؤهل العلمي( الفشوق في مخىظ 

مجمىع  مصادس الخباًن اإلاخغيراث

 اإلاشبعاث

دسحاث 

 الحشيت

ط  ِّ
مخىظ 

 اإلاشبعاث

معخىي  قيمت ف

 الذاللت

: ملغفت ـ الضعاؾاث  اإلادىع ألاٌو مهاعاث جىفُظ الضعؽ الالػمت لخضَع

 الاحخماكُت.

 0,11 2,041 12,301 3 36,903 بين اإلاجمىكاث

صازل 

 اإلاجمىكاث

   026و6 136 819,497

    139 856,400 الىلي

مضي اؾخسضام مهاعاث جىفُظ الضعؽ في جضَعـ اإلادىع الثاوي:: 

 الضعاؾاث الاحخماكُت بةصاعة قغق هفغ الكُش الخللُمُت.

 0,11 2,035 9,477 3 28,431 بين اإلاجمىكاث

صازل 

 اإلاجمىكاث

633,312 136 4,657   

    139 661,743 الىلي

الضعؽ في جضَعـ فىائض اؾخسضام مهاعاث جىفُظ اإلادىع الثالث: 

 الضعاؾاث الاحخماكُت بةصاعة قغق هفغ الكُش الخللُمُت.

 0,04 2,851 18,972 3 56,916 بين اإلاجمىكاث

صازل 

 اإلاجمىكاث

904,877 136 6,654   

    139 961,793 الىلي
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اإلالترخاث التي مً قإنها جفلُل مهاعاث جىفُظ الضعؽ اإلادىع الغابم: 

ـ الضعاؾاث   الاحخماكُت بةصاعة قغق هفغ الكُش الخللُمُت؟في جضَع

 0,00 4,971 15,956 3 47,867 بين اإلاجمىكاث

صازل 

 اإلاجمىكاث

436,554 136 3,210   

    139 484,421 الىلي

   ( في0,05( ؤن كُم ف صالت كىض مؿخىي )13ًخضح مً الجضٌو )   

ــوالغابث ـــمدىع الثالــال  م؛ لظلً وان ًجب كلى الباخث اؾخسضام ازخباع ـ

 (.14؛ وواهذ الىخائج في الجضٌو )()قُفُه

 14 حذول 

 نديجت شيفيه لخحذًذ اججاه الفشوق في اإلاؤهل العلمي

 (0,5,معخىي الذاللت = ) العذد اإلاؤهل العلمي اإلاخغير

1 2 

 36,88  2 صهخىعاه الثالث

 21,00  2 صهخىعاه الغابم

خضح مً الجضٌو )     ( ؤن اججاه الفغوق في اإلادىع الثالث: لصالح 14ٍو

 مدىع الغابم: ــ(، وال36,88اإلااهل الللمي )صهخىعاه( بلغ مخىؾؽ صعحخه )

 (.21,00لصالح اإلااهل الللمي )صهخىعاه( بلغ مخىؾؽ صعحخه )

 15 حذول 

عضي 
ُ
طاث اظخجاباث معلمي الذساظاث الاحخماعيت بئداسة ششق كفش الشيخ الخعليميت على محاوس الاظدبانت ألاسبعت والتي ح ِّ

إلاخغير )الذوساث  الفشوق في مخىظ 

 الخذسيبيت(

مجمىع  مصادس الخباًن اإلاخغيراث

 اإلاشبعاث

دسحاث 

 الحشيت

ط  ِّ
مخىظ 

 اإلاشبعاث

معخىي  قيمت ف

 الذاللت

: ملغفت ـ  اإلادىع ألاٌو مهاعاث جىفُظ الضعؽ الالػمت لخضَع

 الضعاؾاث الاحخماكُت.

 0,29 1,249 7,652 3 22,957 بين اإلاجمىكاث

صازل 

 اإلاجمىكاث

833,443 136 6,128   

    139 856,400 الىلي

ـ  مضي اؾخسضام مهاعاث جىفُظ الضعؽ فياإلادىع الثاوي::  جضَع

 الضعاؾاث الاحخماكُت بةصاعة قغق هفغ الكُش الخللُمُت.

 0,28 1,289 6,100 3 18,300 بين اإلاجمىكاث

صازل 

 اإلاجمىكاث

643,443 136 4,731   

    139 661,743 الىلي

فىائض اؾخسضام مهاعاث جىفُظ الضعؽ في جضَعـ اإلادىع الثالث: 

 الكُش الخللُمُت.الضعاؾاث الاحخماكُت بةصاعة قغق هفغ 

 0,00 12,541 69,471 3 208,412 بين اإلاجمىكاث

صازل 

 اإلاجمىكاث

753,381 136 5,540   

    139 961,793 الىلي

اإلالترخاث التي مً قإنها جفلُل مهاعاث جىفُظ الضعؽ اإلادىع الغابم: 

ـ الضعاؾاث الاحخماكُت بةصاعة قغق هفغ الكُش الخللُمُت؟  في جضَع

 0,01 3,889 12,756 3 38,271 اإلاجمىكاثبين 

صازل 

 اإلاجمىكاث

446,150 136 3,281   

    139 484,421 الىلي

( في 0,05( ؤن كُم ف صالت كىض مؿخىي )15ًخضح مً الجضٌو )     

 م؛ لظلً وان ًجب كلى الباخث اؾخسضام ازخباع ــث والغابــــمدىع الثالــال

 (.16؛ وواهذ الىخائج في الجضٌو )()قُفُه

 16حذول 

 ًىضح نديجت شيفيه لخحذًذ اججاه الفشوق في الذسواث الخذسيبيت

 (0,5,معخىي الذاللت = ) العذد الذوساث الخذسيبيت اإلاخغير

1 2 

 35,56  25 ًدصل كلى ؤي صوعةلم  الثالث

 19,40  25 لم ًدصل كلى ؤي صوعة الغابم
 

خضح مً الجضٌو )       ( ؤن اججاه الفغوق في اإلادىع الثالث: 16ٍو

بُت )لم ًدصل كلى ؤي صوعة( بلغ مخىؾؽ  لصالح الضوعاث الخضٍع

بُت )لم ًدصل 35,56صعحخه )  (، واإلادىع الغابم: لصالح الضوعاث الخضٍع

 (.19,40كلى ؤي صوعة( بلغ مخىؾؽ صعحخه )

ه جىحض فغوق طاث صاللت   بخصائُت كىض مؿخىي ومما ؾبم هالخف ؤهَّ

ؼاث اؾخجاباث مللمي الضعاؾاث الاحخماكُت 0.05صاللت ) ِّ
( في مخىؾ 
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لؼي 
ُ
بةصاعة قغق هفغ الكُش الخللُمُت خٌى اإلادىع الثالث والغابم ح

إلاخغير )الىؿُفت، واللمغ، وؾىىاث الخبرة، واإلااهل الللمي، والضوعاث 

بُت(، خُث حاءث كُم )ف( للمدىع الثالث والغاب م صالت كىض الخضٍع

اث صاللت ؤكل مً )  (.0.05مؿخٍى

ه " ما اإلالترخاث التي مً  - ؤلاحابت كً الؿااٌ الخامـ: الظي هصُّ

ـ الضعاؾاث الاحخماكُت  قإنها جفلُل مهاعاث جىفُظ الضعؽ في جضَع

 " بةصاعة قغق هفغ الكُش الخللُمُت؟

ؼاث الخؿابُت        ِّ
ولإلحابت كً هظا الؿااٌ جمَّ خؿاب اإلاخىؾ 

ت  :والاهدغافاث اإلالُاٍع

 17 حذول 

طاث الحعابيت والانحشافاث اإلاعياسيت لعباساث اإلاحىس الشابع ِّ
 اإلاخىظ 

 ألاهميت الانحشاف اإلاعياسي  اإلاخىظط العباساث الترجيب

بُت  1  هبيرة 0,67 4,00 كلض صوعاث جضٍع

 هبيرة 0,65 4,00 جىفير خصص همىطحُت 2

 مخىؾؼت 0,72 3,52 جىفير صلُل للمللم  3

ب  4  مخىؾؼت 0,68 3,00 جفلُل وخضة الخضٍع

 طلُفت 0,66 2,03 الخىكُت بإهمُت اإلاهاعاث 5

 طلُفت 0,67 2,02 جىفير ول الامياهُاث  6

 طلُفت 1,86 18,36 اإلاجمىق

ن مً الجضٌو )       اإلادىع الغابم )اإلالترخاث التي مً قإنها ( ؤنَّ 17ًدبيَّ

ـ الضعاؾاث الاحخماكُت بةصاعة  جفلُل مهاعاث جىفُظ الضعؽ في جضَع

ؽ خؿابي ) ِّ
ٌُّ 18,36قغق هفغ الكُش الخللُمُت( حاء بمخىؾ  (، وهى ًض

ت )طلُفت( مً وحهت هـغ ؤفغاص كُىت البدث، وبلغذ  َُّ كلى صعحت ؤهم

بُت( في الترجِب (، و 1,86كُمت الاهدغاف اإلالُاعي ) حاء )كلض صوعاث جضٍع

ؽ خؿابي ) ِّ
ٌ بمخىؾ  ا في الترجِب 4,00ألاوَّ (، وصعحت ؤهمُت )هبيرة(، ؤمَّ

ؽ خؿابي  ِّ
ألازير فجاء )جىفير ول الامياهُاث الالػمت للمللم( بمخىؾ 

ت )طلُفت2,02) َُّ  (.(، وصعحت ؤهم

 الخىصياث. 6

 : خىصُاثال

 :الباخث ًىص ي بما ًليبىاًء كلى هخائج البدث، فةنَّ     

 .الاهخمام بالجاهب اإلانهي في بكضاص الؼالب اإلاللم بيلُاث التربُت •

بُت إلاللمي الضعاؾاث الاحخماكُت كلى مضاع اللام  • كمل صوعاث جضٍع

ـ بصفت كامت ومهاعاث جىفُظ الضعؽ  عاس ي إلهؿابهم مهاعاث الخضَع ِّ
الض 

 .بصفت زاصت

ب مللمي  • الضعاؾاث الاحخماكُت في ؤزىاء صكىة اللائمين كلى جضٍع

ب غ ؤؾالُب الخضٍع  .الخضمت بظغوعة اللمل كلى جؼٍى

 :البدىر اإلالترخت -

بحغاء صعاؾت ممازلت بدُث حكخمل كُىاث ؤهبر، ومىاػم حللُمُت  •

 .مسخلفت، ومغاخل ؤزغي 

بي لخىمُت مهاعاث جىفُظ الضعؽ لضي مللمي  • فلالُت بغهامج جضٍع

 .اء الخضمتالضعاؾاث الاحخماكُت ؤزى

 شاحعاإلا

 اإلاشاحع العشبيت .أ

، اللاهغة، 5(: اإلاىاهج، غ 1982ؾغخان، الضمغصاف ووامل، مىير ) [1]

 صاع الللىم للؼباكت. 

ـ اللامت، 2002والخُلت، مدمض )غعي، جىفُم م[2]  (: ػغائم الخضَع

 كمان، صاع اإلاؿيرة. 

ت، صاع حاملت 1987خؿً، كاصٌ ) [4] (: بصاعة ألافغاص، الاؾىىضٍع

ت.   الاؾىىضٍع

ـ، اللاهغة، ػهغاء الكغق 2000خمُضة، امام ) [5] (: مهاعاث الخضَع

 لليكغ.

خىن، خؿً ) [7] ـ، 2001ٍػ ـ عئٍت في جىفُظ الخضَع (: مهاعاث الخضَع

 اللاهغة، كالم الىخب. 

ض ) [8] ضي، ٍػ اطُاث الفلاٌ، 2006الهٍى (: اؾتراجُجُاث مللم الٍغ

 الاماعاث، صاع الىخاب الجامعي. 

(: مهاعاث الخضَعـ الاؾاؾُت للمللم، 2009الؿلُض، ؾلُض ) [9]

اض، مىخبت الغقض.   الٍغ

ض ) [10] ىت، فٍغ ؿها، 1997ؤبى ٍػ اطُاث مىاهجها وؤصٌى جضَع (: الٍغ

 كمان، صاع الفغكان. 

اض، صاع اليكغ 2000ًل، ٌـ )كىض [11] (: الخضَعـ واكضاص اإلاللم، الٍغ

 الضولي.

(: اإلاضزل بلى الخضَعـ 1999، خؿً واإلاىىفي، ؾلُض )يىًد [12]

 الفلاٌ، حضة، صاع الصىلخُت. 

ـ، 2005مدمىص، صالح الضًً ) [13] ض حللم مهاعاث الخضَع (: جفٍغ

 اللاهغة، كالم الىخب. 

(: مهاعاث 1985حابغ، حابغ والكُش، ؾلُمان وػاهغ، فىػي ) [14]

ت.  ـ، اللاهغة، صاع النهظت اإلاصٍغ  الخضَع

(: اإلاغقض الىفِـ بلى ؤؾلمه التربُت وػغق 2002حان، مدمض ) [15]

ـ، مىت اإلاىغمت، مىخبت ؾالم.   الخضَع

(: الخضَعـ اإلاصغغ والتربُت اإلاُضاهُت، جغحمت 2004بغاون، حىعج ) [16]

 مض عطا البغضاصي، اللاهغة، صاع الفىغ اللغبي. مد

ـ اإلاصغغ في بهؿاب 2009اإلااليي، ؾلؼان ) [17] (: فاكلُت الخضَع

ـ، عؾالت ماحؿخير غير  اطُاث بلع مهاعاث الخضَع الؼالب مللمي الٍغ

 ميكىعة، ولُت التربُت، حاملت ؤم اللغي. 

ـ الفلاٌ 2009الؼىاوي، كفذ ) [18] هاعاجه، جسؼُؼه، م –(: الخضَع

مه، كمان، صاع اإلاؿيرة.  –اؾتراجُجُاجه   جلٍى
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اض، 1998غىضوعة، كباؽ ) [19] اث، الٍغ اطُاث بالُضٍو (: جضَعـ الٍغ

 مىىبت مغػا.

اطُاث لجمُم الاػفاٌ، كمان، صاع 2004كبُض، ولُم ) [20] (: حللُم الٍغ

 اإلاِؿغة. 

اطُاث،2005ؾالمت، خؿً ) [21]  (: اججاهاث خضًثت في جضَعـ الٍغ

 اللاهغة، صاع الفجغ.

 –(: الفاكل الصفي 2005ببغاهُم، مجضي وخؿب هللا، مدمض ) [22]

 مهاعجه، اللاهغة، كالم الىخب.  –جدلُله  –مفهىمه 

بي ملترح لخىمُت 2009اإلالافا، مدمض ) [28] (: فلالُت بغهامج جضٍع

ؿُت لضي مللمي اإلاىاص الاحخماكُت في اإلاغخلت ؤلاكضاصًت،  اإلاهاعاث الخضَع
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ؿُت الالػمت،  اض في طىء اإلاهاعاث الخضَع الابخضائُت الللُا بمضًىت الٍغ
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ABSTRACT: the aim of the research The fact of using Lesson Plan Skills in Teaching by Social 

Studies Teachers in Eastern Educational Administration in Kafr Elsheikh. To obtain this the 

researcher uses the Descriptive method and makes a questionnaire consists of (36 sentences). The 

study sample consists of (140) teacher from Eastern Educational Administration in Kafr Elsheikh. 

The results are as follows: knowing the necessary skills to apply the lesson in Social Studies 

Eastern Educational Administration in Kafr Elsheikh with average (30.00) it signifies the 

importance of it (Medium) ،using these skills with average (25.75) the using degree 

(Medium)،There are statistical differences at level (0.05) between the average of Social Studies 

Teachers responses on some axis of questionnaire due to (Job, Age, Experience, Qualification and 

Courses Taken). 

KEYWORDS: Social Studies Teachers ،Applying Lesson Skills ،Teaching. 

 

 

 


