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 والىطنية االجتماعية الرتبية كتاب تقييم
 معلمي نظر وجهة من االبتدائي الرابع للصف

 العربية باململكة القريات حمافظة ومعلمات
  السعىدية
 *مرشد قياض الكىيكبي

 
 

هذفذ الذساظت ئلى جلُُم هخاب التربُت الاحخماُِت والىوىُت للفف الشابْ باإلاملىت الّشبُت العّىدًت مً وحهت هٍش مّلمي  امللخص_

ش اظدباهت الذساظت، وكذ جم الخأهذ مً ـذق ألاداة وزباتها.  اث. ولخدلُم هذف الذساظت، كام الباخث بخىٍى ومّلماث مدافٍت اللٍش

ذدهم )جيىهذ الُّىت حمُْ مّلمي وم (. وأٌهشث هخاةج الذساظت أن جلذًشاث مّلمي ومّلماث 100ّلماث التربُت الاحخماُِت والىوىُت ِو

اث في اإلاملىت الّشبُت العّىدًت لىخاب التربُت الاحخماُِت والىوىُت كذ حاءث ِالُت في حمُْ  التربُت الاحخماُِت بمدافٍت اللٍش

 ِذم وح
ً
ىد فشوق راث داللت ئخفاةُت حّضي إلاخغحر الخبرة والجيغ في جلذًشاث مّلمي مجاالث الذساظت. وأٌهشث الذساظت أًما

اث في اإلاملىت الّشبُت العّىدًت لىخاب التربُت الاحخماُِت والىوىُت. وفي لىء ما أظفشث  ومّلماث التربُت الاحخماُِت بمدافٍت اللٍش

الىخب اإلاذسظُت مً كىاةم مّاًحر ومىاـفاث الىخاب ِىه هخاةج الذساظت فان الباخث ًىص ي بمشوسة اظخفادة مً ًلىم بخألُف 

ت في مجاٌ الذساظاث الاحخماُِت  ئلى الذساظاث والخبراث التربٍى
ً
 .اإلاذسس ي الجُذ، مْ لشوسة جدذًث هزه اللاةمت اظدىادا

اث هخاب التربُت الاحخماُِت الىوىُت، الفف الشابْ الابخذاتي، مدافٍتالكلماث املفتاحيت:   اللٍش
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جقييم كتاب التربيت الاحتماعيت والىطىيت للصف الرابع الابتدائي مً 

 وحهت هظر معلمي ومعلماث محافظت القرياث باململكت العربيت السعىدًت
 املقدمت. 1

الزي ٌؽهذه الّالم والخىىس الخلجي ِلى الشغم مً الاهفجاس اإلاّشفي      

هىس جلىُاث حّلُمت حذًذة ًبلى الىخاب  وجىُى مفادس الخّلم ٌو

اإلاذسس ي أخذ الشواةض ألاظاظُت في الّملُت الخّلُمُت، ئر ٌعاهم الىخاب 

لبي الخاحاث،  ، ٍو شاعي اإلاٌُى ت، ٍو الجُذ في جدلُم ألاهذاف التربٍى

ىمي  جذد الاججاهاث، ٍو غشط اللُم، ٍو اإلاهاساث واللذساث الّللُت، َو

ت الخّبحر دُذ فـش شجْ ِلى الخىاس الهادف، ٍو  .َو

وكذ اخخل الىخاب اإلاذسس ي مياهت أظاظُت في الّملُت الخّلُمُت مىز      

ا، ِىذها وان  ل ورلً ِىذما وان اإلاّلمىن غحر مإهلحن جشبٍى وكذ وٍى

اء ِملُت الىخاب مالرهم الىخُذ للخخلق مً الّلباث التي جىاحههم أزى

ل بحن مً ًلىم باِذاده  غ، خُث ٌّذ الىخاب خللت ـو الخذَس

 ].1والخلمُز في الغشفت الذساظُت ]

زهش الجُالوي        [ أن الىخاب اإلاذسس ي هى الىخاب ألاٌو الزي ًجذه 2] ٍو

لُت فالّالكت اإلاعخلبلُت بحن  اإلاخّلم بحن ًذًه في مٍّم ألاوكاث، ِو

ظىاء بالؽيل أو اإلاممىن، وختى ًبلى الىٍام اإلاخّلم والىخاب اإلاذسس ي 

 ِلى جلبُت الخاحاث الثلافُت والاحخماُِت لألفشاد 
ً
التربىي كادسا

ش والخغُحر والخدعحن بؽيل دوسي  واإلاجخمْ، ًيبغي أن ًدعم بالخىٍى

 ألن اإلاىاهج والىخب اإلاذسظُت أهم الّىاـش التي حؽيل 
ً
ومىخٍم، وهٍشا

ش مً فترة ئلى أخشي الىٍام التربىي، فانها حعخذع ي الخلُُم والخىٍى

ت والىوىُت  لدؽيل الىمىرج التربىي الزي ًدلم ألاهذاف التربٍى

 .للمجخمْ

دخل الىخاب اإلاذسس ي مياهت مشمىكت وأظاظُت في الخّلُم ِلى         ٍو

اث، باِخباسه الشابي ألاظاس ي بحن والعي اإلاجهاج والخلمُز  حمُْ اإلاعخٍى

سةِس ي للمّلىماث له أزش هبحر في ِملُت،  في غشفت الفف، وهى مفذس 

لله وجلذًم  لزلً ًيبغي جألُفه في ئواس سؤٍت واضخت لخىمُت الخفىحر ـو

مادجه بأهثر مً أظلىب بدُث ًبّث في هفىط الخالمُز خب الاظخىاُل 

مْ بحن أًذيهم خبراث مخمحزة ومىخلاة ]  ].3ٍو

ُل مً الىاؼئت وحعاهم هخب الذساظاث الاحخماُِت في ئِذاد ح        

 هابغحن في اإلاجخمْ الزي ٌِّؽىن فُه، وإلاُذان الذساظاث 
ً
لُيىهىا أفشادا

الاحخماُِت أهذاف هثحرة جبذو أهمُتها مً خالٌ: ِالكت ؤلاوعان 

الكخه باإلاجخمْ الزي ٌِّؾ فُه،  الكخه بأخُه ؤلاوعان، ِو بىفعه، ِو

الكخه ببِئخه الىبُُّت، واإلاؽىالث التي جيؽأ ًِ هزه ا  ].4لّالكاث ]ِو

 لخغحر الٍشوف        
ً
 ألهمُت هخب الذساظاث الاحخماُِت، واِخباسا

ً
وهٍشا

الاحخماُِت والثلافُت والعُاظُت والاكخفادًت جأحي أهمُت اللُام 

بخلُُم جلً الىخب باظخمشاس وي جىاهب جىىساث الّفش، هما وحّذ 

ت ًمىً ئحش   بالغ ألاهمُت، وخىىة لشوٍس
ً
اؤها كبل أو ِملُت الخلُُم أمشا

أزىاء أو بّذ الّملُت الخّلُمُت، أو في هزه اإلاشاخل حمُّها، فهي ِملُت 

معخمشة ووظُلت ًدىم بىظاوتها ِلى خذور الخّلم، والخلُُم ِملُت 

ت جخىلب الذساظت اإلاعخفُمت والبدث والىٍش والخمدُق  جشبٍى

 ].5للمىلُى اإلاشاد جلُُمه ]

بخلُُم الىخاب اإلاذسس ي حىاهب ِذة  وكذ جىاولذ الذساظاث اإلاخّللت       

مىه الؽيل وؤلاخشاج، والخفاةق الّامت، وألاهذاف، واإلادخىي، 

ش الىخب  وأظلىب الّشك، والىظاةل الخّلُمُت وألاوؽىت، ئن جىٍى

الذساظُت أمش بالغ ألاهمُت ًخىلب ِملُت الخلُُم كبل وئزىاء وبّذ جىفُز 

 .اإلاجهاج

شي الباخث أن للمّلمحن          في جلُُم هخاب  ٍو
ً
 مهما

ً
واإلاّلماث دوسا

التربُت الاحخماُِت والىوىُت، وهىا البذ الخّشف ِلى أسائهم وملترخاتهم 

مً أحل جلذًمها وئًفالها ئلى أصخاب اللشاس في وصاسة التربُت والخّلُم، 

ذ ِلى الىخب الذساظُت الجذًذة  والاظخفادة مً الذساظاث التي أحٍش

ض حىاهب اللىة فحهامً أحل مّالجت حىاهب ال  .مّف وحٍّض

 مشكلت الدراست. 2

أؼاسث اللجىت الّلُا لعُاظت الخّلُم في اإلاملىت الّشبُت العّىدًت      

ئلى أن اإلاىاهج الذساظت كذ مشث بدشهت ججذًذه وؽىت في الفترة ما بحن 

شها  1998-2008 وكذ اظتهذفذ هزه الخشهت ئِادة بىاء اإلاىاهج وجىٍى

الخىىس الىبحر الزي حؽهذه اإلاملىت الّشبُت  اظخجابت إلالخمُاث

العّىدًت في مخخلف الىىاحي الاكخفادًت والاحخماُِت وهدُجت للىلب 

 باإلاعخجذاث في مُذان التربُت مْ الخفاً 
ً
اإلاتزاًذ ِلى الخّلُم، وأخزا

الت التي ًخمعً بها اإلاجخمْ العّىدي، وكذ ؼهذث جلً  ِلى كُمت ألـا

 
ً
مال  ِو

ً
 لعاةش وخذاث ؤلاداسة الّامت للمىاهج الفترة اهخماما

ً
معخلشا

ش التربىي إلاشاحّت أهذاف اإلاىاهج الذساظُت ومدخىاها  .بجهاص الخىٍى

وبالشغم مً جلً الجهىد التي بزلذ في هزا الاججاه، ئال أن      

بذالجىاد، ] [ ًإهذان أن مىاهج الخّلُم التي ًجشي 6الغامذي، ِو

 ال ًضاٌ ًىلفها ا
ً
ذ مً الترهحز جىفُزها خالُا لىثحر وهي بداحت ئلى مٍض

لم ش، وفي هزا الفذد ٌؽحر الّخُبي، والعٍى [ ئلى لشوسة 7] والخىٍى

ت والخّشف ِلى  ئحشاء مشاحّت ِلمُت للىخب اإلاذسظُت وألاهذاف التربٍى

 .مذي جدللها والفّىباث التي جدٌى دون جدللها

ت الّشبُت العّىدًت مً هىا فلذ أِذث وصاسة التربُت والخّلُم باإلاملى      

هخاب التربُت الاحخماُِت والىوىُت للفف الشابْ الابخذاتي وحّلخه 

(. ولم حّذ أي دساظت جلُُمُت لهزا 2011 -2010مىلْ الخىفُز لّام )

الىخاب، وحاءث هزه الذساظت الخالُت لخلُُم هخاب التربُت الاحخماُِت 

مدافٍت  والىوىُت للفف الشابْ مً وحهت هٍش مّلمي اإلابدث في

اث باإلاملىت الّشبُت العّىدًت، وخاولذ الذساظت الخالُت ؤلاحابت  اللٍش

 :ًِ ألاظئلت آلاجُت

 أ. أسئلت الدراست

ما جلذًشاث مّلمي مبدث التربُت الاحخماُِت والىوىُت في مدافٍت . 1

اث الخلُُمُت لىخاب التربُت الاحخماُِت والىوىُت للفف الشابْ  اللٍش

 ؟الابخذاتي

جخخلف جلذًشاث مّلمي مبدث التربُت الاحخماُِت والىوىُت في هل . 2

اث الخلُُمُت لىخاب التربُت الاحخماُِت والىوىُت للفف  مدافٍت اللٍش

  الشابْ الابخذاتي باخخالف مخغحراث الخبرة والجيغ؟
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 أهميت الدراستب. 

 جأحي أهمُت هزه الذساظت وىنها أٌو دساظت لىخاب التربُت الاحخماُِت       

والىوىُت للفف الشابْ الابخذاتي في خذود ِلم الباخث جدىاٌو هخاب 

التربُت الاحخماُِت والىوىُت الجذًذ، وكذ بذب بخذَسغ هزا الىخاب مْ 

( وجشي وصاسة التربُت والخّلُم 2011-2010بذاًت الّام الذساس ي )

خم مشاحّخه  ش ٍو بي كابلت للخّذًل والخىٍى العّىدًت الىخاب ججٍش

عه، وجىلُده ظ حن واإلاّلمحن الزًً ًلىمىن بخذَس  بمؽاسهت التربٍى
ً
ا ىٍى

 :وحاءث هزه الذساظت بهذف

جلذًم سؤٍت واضخت حلُت لللاةمحن ِلى اإلاىاهج والىخب اإلاذسظت في  -1

وصاسة التربُت والخّلُم خٌى واكْ الىخب اإلاذسظُت الجذًذة للذساظاث 

ماُِت في مجاٌ الاحخماُِت هما ًشاها مّلمى ومّلماث التربُت الاحخ

 .جدلُم الاججاهاث الاًجابُت

ئزشاء اإلاىخبت الّلمُت في هزا الجاهب اإلاهم مً الذساظاث والبدىر  -2

ت راث الفلت بمُذان الذساظاث الاحخماُِت خُث حّذ الذساظت  التربٍى

الخالُت مً الذساظاث ألاولى ِلى معخىي وصاسة التربُت والخّلُم 

 .العّىدًت

 محدداث الدراستج. 

 :ًلخفش حّمُم هخاةج الذساظت ِلى اإلادذداث الخالُت     

اإلادذد الضماوي: جم ئحشاء هزه الذساظت في الففل الثاوي مً الّام . 1

 (.2011-2010الذساس ي )

اث باإلاملىت . 2 اإلادذد اإلاياوي: جم ئحشاء هزه الذساظت في مدافٍت اللٍش

 .الّشبُت العّىدًت

لذساظت ِلى ُِىت مً مّلمي اإلادذد البؽشي: جم ئحشاء هزه ا. 3

ومّلماث التربُت الاحخماُِت والىوىُت الزًً ًذسظىن الفف الشابْ 

 .الابخذاتي

 التعريفاث إلاحرائيتد. 

الخلُُم: هى ِملُت حمْ البُاهاث بالىخاب اإلاذسس ي مً أحل جدذًذ 

كُمت الىخاب اإلاذسس ي والخىم ِلُه بهذف الخدعحن أو الخّذًل أو 

 .لهالاظخمشاس في جىبُ

اإلابدث: هم اإلاّلمىن واإلاّلماث الزًً ًذّسظىن مادة  ومّلماث مّلمي

التربُت الاحخماُِت والىوىُت للفف الشابْ الابخذاتي في مدافٍت 

اث باإلاملىت الّشبُت العّىدًت للّام الذساس ي )  (.2011-2010اللٍش

هخاب التربُت الاحخماُِت والىوىُت: هى الىخاب الزي جم ئكشاسه مً كبل 

عه في  وصاسة التربُت والخّلُم في اإلاملىت الّشبُت العّىدًت لُخم جذَس

 مً الّام الذساس ي 
ً
م باظم التربُت 2010/2011اإلاذاسط بذءا

 .الاحخماُِت والىوىُت

جلذًشاث اإلاّلمحن: هي خفُلت اظخجاباث ُِىت الذساظت مً اإلاّلمحن 

ُِت والىوىُت واإلاّلماث الزًً ؼاسوىا في ِملُت جلُُم التربُت الاحخما

 .للفف الشابْ الابخذاتي

 إلاطار الىظري . 3

 اإلاىاهج الذساظُت وأهمُتها

ت ومً أهم ميىهاث       حّذ اإلاىاهج الذساظُت مً أبشص اإلاُادًً التربٍى

الىٍام الخّلُمي ألي مجخمْ بؽشي، وهي أداة مهمت حّخمذ ِلحها 

ط اإلاخّلمىن اإلاإظعاث الخّلُمُت في جدلُم أهذافها، فمً خاللها ًماس 

         كُم اإلاجخمْ الزي ٌِّؽىن فُه ومبادةه وجفىساجه معخخذمحن 

ما ًمليىن مً كذساث ِللُت وبذهُت مً احل جدلُم سغباتهم 

 ].8وومىخاتهم ]

لت واإلاماسظت واإلاىاكف وألاوؽىت التي          واإلاىاهج هي اإلادخىي والىٍش

ت  جلذم للىالب لخدلُم أهذاف مُّىت في لىء الفلعفت التربٍى

اإلاعخلاة مً اإلاجخمْ. واإلاىاهج حضء مً الىٍام التربىي وهى بجي مً 

الكاث، هما  ؽخمل ِلى ِذة ِملُاث ِو أحل غاًت أو مهمت مدذدة َو

اث حضةُت مىٍمت مْ بّمها البّن لخدلُم أهه ًدخىي ِلى ميىه

 ].9أهذاف ولْ ألحلها ]

شي جاًلش اإلاؽاس ئلُه في ِاؼىس، وأبى الهُجاء        [ أن اإلاىاهج هي 10] ٍو

الُت والفىُت  ت والثلافُت والاحخماُِت والٍش ت الخبراث التربٍى مجمِى

 التي تهُئها اإلاذسظت للىالب داخل اإلاذسظت وخاسحها بلفذ معاِذتهم

 ألهذافها 
ً
ِلى الىمى الؽامل مً حمُْ الىىاحي وحّذًل ظلىههم وبلا

ت  .التربٍى

 :الىخاب اإلاذسس ي 

حّذ الىخب اإلاذسظُت واخذ مً أهم مفادس الخّلم والخّلُم في        

ش الىخب اإلاذسظُت ٌّخبر ِملُت معخمشة،  اإلاذسظت، خُث أن ئِذاد وجىٍى

ً مً دخاج ئلى الذِم والاهخمام اإلاعخمٍش الباخثحن باِخباسها دِامت  ٍو

أظاظُت للخّلُم ٌّخمذ ِلحها ول مً اإلاّلم واإلاخّلم في داخل الفف. 

 بمياهت مشمىكت فهى أهم مفذس مً 
ً
ٍل الىخاب اإلاذسس ي مخمخّا ٍو

مه ومشاحّخه والاظتزادة مً الخدفُل ]  ].8مفادس حّلم الىالب وجلٍى

زهش ظّادة، وئبشاهُم       اإلاذسس ي ٌؽخمل ِلى [ أن الىخاب 11] ٍو

ت مً اإلاّلىماث ألاظاظُت، التي حّمل ِلى جدلُم أهذاف  مجمِى

، وجلذم هزه اإلاّلىماث في ؼيل ِلمي مىٍم 
ً
ت مدذدة ظلفا جشبٍى

غ مادة مُّىت، في ملشس دساس ي مّحن، وبمذة صمىُت مدذدة  .لخذَس

 :أهمُت الىخاب اإلاذسس ي

ت ألا          هذاف التي ٌععى ئلى جيبْ أهمُت الىخاب اإلاذسس ي مً مجمِى

جدلُلها وجىمُتها لذي الىلبت ومجها: جىمُت أظلىب الخفىحر الّلمي 

وبالخالي جىمُت مهاسة خل اإلاؽيلت، وجىمُت اللذسة ِلى الىلذ والخدلُل 

والابخياس ومشاِاة الفشوق الفشدًت، وجىمُت اإلاٌُى والاججاهاث هدى 

لتي حعهم في بىاء اللُم الّمل ِبر جضوٍذ الىالب باإلاّلىماث اإلاىاظبت ا

 ].12والاججاهاث وؤلاظهام في حّذًل الاججاهاث ]

وحّذ هخب التربُت الاحخماُِت والىوىُت ؤلاواس اإلاشحعي واإلافذس         

الشةِس ي الزي ٌعاِذ الىلبت ِلى جفعحر الٍىاهش الىبُُّت 

ً الىفاًاث  ت وجىمُت الاججاهاث واللُم وجيٍى والاحخماُِت والبؽٍش

      ساث التي حعاِذ ِلى الاظخلفاء وخل اإلاؽىالث اإلاّاـشة واإلاها

التي جىاحه الىلبت واللذسة ِلى الىلذ والخدلُل وئـذاس ألاخيام 

 ].1الّلالهُت ]

ش الىخاب اإلاذسس ي   :دوافْ جىٍى

ش الىخاب اإلاذسس ي لشوسة جملحها وجفشلها اِخباساث هثحرة.         ئن جىٍى

ُفت  أولها: خشهت اليؽاه ؤلاوعاوي في ؼتى اإلاجاالث، وزاهحها: جىىس ٌو

اإلاذسظت الخذًثت في اإلاجخمْ وزالثها: اسجباه الىخاب اإلاذسس ي بالذولت 

اإلاىخمي ئلحها، ئر ٌعهم في ئللاء المىء ِلى واكْ جلً الذولت ومعخلبلها 

الكاتها بالذٌو ألاخشي، وحسجُل الجذًذ الزي وشأ ِلى الذولت مً  ِو
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خفادًت والاحخماُِت، لُىاهب الخذازت في ول الىىاحي العُاظُت والاك

 ].13مُذان ]

 :مدخىي هخب الذساظاث الاحخماُِت 

أؼاس ألادب التربىي بأن الذساظاث الاحخماُِت ِلىم احخماُِت        

شفذ بأنها دمج مً الّلىم الاحخماُِت أو مىاد مجها ألغشاك  مبعىت، ِو

ت، وحّشف بأنها أحضاء مً الّلىم  حّلُمُت، وأنها ِلىم احخماُِت وجشبٍى

الاحخماُِت التي جم اخخُاسها مً أحل ئًجاد اإلاىاوً الفالح في مجخمْ 

 ].14حعىده الذًملشاوُت ]

[ ئن الهذف مً الذساظاث الاحخماُِت 15] وكذ أؼاس دبى، والخىُب       

ًخلخق في ئهعاب اإلاخّلمحن الاججاهاث اإلاشغىب فحها، مثل خب 

ً، واخترام اللىا  .هحنآلاخٍش

وللذساظاث الاحخماُِت أهمُت بالغت، ومياهت باسصة في اإلاىاهج         

الذساظُت في مخخلف اإلاشاخل الذساظُت، ورلً لذوسها في ئِذاد الجُل 

، وحّلهم أِماء هافّحن إلاجخمّهم وأمتهم 
ً
 ومهىُا

ً
لمُا  ِو

ً
زلافُا

ت حمّاء، وحعاِذ الذساظاث الاحخماُِت اإلاخّلم في فهم  وللبؽٍش

ؽىالث اإلاخّللت به وبمجخمّه، خُث جضود اإلاخّلم بالىثحر مً اإلا

اإلاّلىماث والخلاةم التي حعهم في ئِذاده ِلمُا ومهىُا وحعاِذ ِلى 

جدلُم ألاهذاف اللىمُت الىبري مً خالٌ حشخُق آلافاث وألامشاك 

الاحخماُِت واإلاؽىالث اإلاخخلفت، وولْ خلٌى إلاّالجتها، ئلافت ئلى أنها 

اللُم ألاخالكُت العامُت، وحّضص الىالء وؤلاخالؿ للىوً حغشط وجىمي 

وألامت والشغبت في العالم الّالمي، هما وأنها حعاِذ في الخّشف ِلى 

ت، مما ًىزم الفلت بحن اإلاخّلمحن  ُاث البِئت الىبُُّت والبؽٍش خفـى

ت والىبُُّت ِلى ٍِمت  خأهذ الاظخذالٌ باإلاخلىكاث البؽٍش وبِئاتهم، ٍو

ً الخالم، وجش  ظُخ ؤلاًمان بلذسجه والاهخفاُ بما خلم، وحعاِذ في جيٍى

وحّمُم الثلافت واإلاّشفت لذي اإلاخّلمحن، مً خالٌ حشجُّهم ِلى 

البدث والاظخلفاء، والترهحز ِلى دساظت البِئت والخّشف ِلى مٍاهشها 

واهدؽاف كىاهُجها، وجىحُه ألاوؽىت لإلفادة مجها في سقي وجلذم اإلاجخمْ 

 ].8ةه ]وسفاهُت أبىا

 في معخىاه، فاهه لً ًمم ول ما         
ً
ومهما ًىً الىخاب اإلاذسس ي حُذا

ًخىلبه اإلاجهاج، ولً ًىخمل بجمُْ أغشاله وأهذافه ألن العُاظُت 

ت،  ت للتربُت والخّلُم جخىىس بخىىس ؤلاوعان واإلاّاسف البؽٍش اإلاىلِى

ب وهزا ًخىلب ًىابُْ مخجذدة ًجب أن ًشدها الىالب ومجها الىخا

 ].16اإلاذسس ي ]

 :الخلُُم

ف مخخلفت          ىالح له حّاٍس ٌّجي الخلُُم في اللغت الخثمحن وفي الـا

لماء التربُت وكذ أؼاس ألادب التربىي  ِلى خعب اخخالف اإلاشبحن ِو

ش كُمُت اإلاىهج، ظىاء واهذ هزه اللُمت فىُت  اإلاخّلم بالخلُُم بأهه جلٍش

ت ]  ].17أو جشبٍى

ت ًخم جدذًذ اللُم وكذ ِشف بُ         ىؼامب الخلُُم هى ِملُت جشبٍى

والىفاًاث التي ًدخاحها الىالب ومجخمّهم، زم حمْ البُاهاث الخاـت 

 ].17بذسحت جدلُلها لذيهم، وجفعحرها بّذةز لفشك جدعحن اإلاىهج ]

 :خفاةق الىخاب اإلاذسس ي الجُذ

 :أ. ما ًخّلم باإلخشاج الفجي ولغت الىخاب

ُت وسق راث ــاب بغــض الىخــأن ًخمُي ــئر ًيبغ          الف مخحن وحزاب وهِى

حىدة ِالُت و وباِت فىُت، وؼيل الخشوف وحجمها ًجب أن ًدىاظب 

ً الشةِعت  مْ أِماس الىلبت الزًً ًلذم لهم الىخاب، وولىح الّىاٍو

ُت، أما ففٌى الىخاب فخلىن بلىن مخخلف ًِ لىن الىق  والفِش

خم ِشك  اث في فلشاث مشجبت ومىٍمت ومعخللت وجيىن ممحزة ٍو اإلاىلِى

يبغي أن ًخممً  بدُث جدخىي ول فلشة ِلى فىشة سةِعُت واخذة، ٍو

الم واإلافىلخاث غحر  خ وأظماء ألِا الىخاب في نهاًخه كاةمت بالخىاٍس

اإلاألىفت، وأن جخممً الففدت ألاولى مً الىخاب اإلاذسس ي الّىىان 

اث [. أما لغت الىخا18وأظماء اإلاإلفحن ] ب ًجب ئن جدىاظب مْ معخٍى

الىالب الثلافُت والاحخماُِت والّللُت، وجيىن لغت الىخاب ظهلت جالةم 

 ًِ الخّلُذ اللفٍي
ً
 .اإلاعخىي اللغىي للىالب بُّذا

 :ب. مً خُث اإلادخىي 

ًجب أن ًخىافم مدخىي الىخاب مْ فلعفت التربُت والخّلُم، ومْ          

عاهم جب  مخىلباث اإلاجخمْ اإلادلي َو في جدلُم ألاهذاف اإلاشظىمت، ٍو

 بداحاتهم وكذساتهم 
ً
أن ًيىن اإلادخىي مالةما إلاعخىي الىالب ومشجبىا

اتهم مً خُث اإلاّلىماث واإلافاهُم  ومُىلهم وسغباتهم ومعخٍى

 ].1] واإلافىلخاث

شي ئبشاهُم           أن مادة الىخاب ًجب أن جبجى ِلى الخبراث  [19] ٍو

اِذهم ِلى سبي خبراتهم التي ًمشون بها في العابلت للمخّلمحن وحع

داخل اإلاذسظت بالخبراث التي ًمشون بها خاسج اإلاذسظت هما ًجب أن 

جب أن ًخمش ى  حعاِذ الخالمُز ِلى فهم مىاكف الخُاة ومؽىالتها، ٍو

ش الخىىىلىجي ومعاًشة سوح  مدخىي الىخاب مْ الخلذم الّلمي والخىٍى

  .الّفش

 :ج. مً خُث اإلالذمت

ًجب أن جلذم للمّلم واإلاخّلم الفلعفت التي ٌّخمذ ِلحها الىخاب           

والفىشة الّامت ًِ الىخاب، وحّمل ِلى ئزاسة الذافُّت وجدفض اإلاخّلم 

ِلى دساظت الىخاب، لزلً ًجب أن جلشأ بّىاًت مً كبل اإلاّلم 

والخالمُز هجضء مً ِملُت الخىاـل مْ الىخاب الجذًذ هما ئن اإلالذمت 

ُفت الىخاب ومحزاجهبأهمله ً فىشة ًِ ٌو  .ا حعاِذ اللشاء لخيٍى

 :د. مً خُث الىظاةل ألاظالُب وألاوؽىت

الىخاب اإلاذسس ي الجُذ هى الىخاب الزي ًدخىي ِلى وظاةل          

ت ومؽىكت ومىاظبت إلاشاخل همى الىلبت ومثحرة للذافُّت،  حّلُمُت مخىِى

اث والذسوط وظهلت الاظخّ ماٌ، وجشاعي اللُم وجدىاظب مْ اإلاىلِى

والاججاهاث العاةذة في اإلاجخمْ، وجيىن وافُت ودكُلت وواضخت، وأن 

جيسجم مْ اإلافادس اإلاخاخت في اإلاذسظت والبِئت اإلادلُت، وأن جدعلعل 

، وحؽخمل ِلى حّلُماث دكُلت جدذد 
ً
 وهفعُا

ً
خىىاث جىفُزها مىىلُا

ض اإلاىاظ  .باإلاىلىب مجها، وجىفش الخغزًت الشاحّت والخٍّض

م   :و. مً خُث الخلٍى

م هي ِملُت حشخُفُت ِالحُت حّاوهُت معخمشة، ئ           ن ِملُت الخلٍى

م،  فان الىخاب اإلاذسس ي الجُذ ًجب أن ًشاعي الاهخمام بأظالُب الخلٍى

 مً أحل 
ً
 ومعخمشا

ً
 وؼامال

ً
 وهادفا

ً
ا م مخىِى يبغي ئن ًيىن الخلٍى ٍو

 
ً
م هفعه راجُا م معاِذة الخلمُز ِلى جلٍى ومعاِذة اإلاّلم ِلى جلٍى

 .جالمُزه

 الدراساث السابقت. 4

 ألهمُت الىخاب اإلاذسس ي باِخباسه الخ        
ً
ُفُــهٍشا  ه ــت، والىحـــشحمت الٌى
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الخىبُلي للمجهاج الذساس ي وألهه وظُلت سةِعت مً وظاةل جىفُزه مً 

 في
ً
الّملُت  كبل اإلاّلم والخلمُز وألهه ألاداة الخّلُمُت ألاهثر اظخخذاما

الخّلُمُت مً كبل اإلاّلم والخلمُز. فلذ خٍُذ الىخب اإلاذسظُت 

ذ بدىر ودساظاث  باهخمام بالغ ِلى اإلاعخىي الّشبي والّالمي، وأحٍش

جلُُمُه لىخب مذسظُت ِلى اخخالفها بغُت الىؽف ًِ هلاه اللىة 

وهلاه المّف فحها، وفي ما ًلي ِشك للذساظاث العابلت راث الفلت 

ً للباخث الاواُل ِلحها، وجم جلعُمها ئلى دساظاث ِشبُت والتي أمى

 .وأحىبُت

 :الذساظاث الّشبُت

[ ئلى جلُُم هخب التربُت الاحخماُِت 1] هذفذ دساظت الّبُذاث         

والىوىُت للفف الثامً ألاظاس ي مً وحهت هٍش اإلاّلمحن في مدافٍت 

بالذساظت، وكذ مأدبا، ووىس اظدباهت بغشك حمْ البُاهاث الخاـت 

( مّلًم ومّلمت ممثلت إلاجخمْ الذساظت، 105جيىهذ ُِىت الذساظت مً )

وأٌهشث هخاةج الذساظت: ئن جلذًشاث اإلاّلمحن الخلُُمُت لىخب التربُت 

الاحخماُِت والىوىُت للفف الثامً ألاظاس ي بؽيل ئحمالي واهذ راث 

لُُمُت جلذًش مخىظي، هما هؽفذ الىخاةج أن جلذًشاث اإلاّلمحن الخ

لىخب التربُت الاحخماُِت والىوىُت ليل مجاٌ مً مجاالث ألاداة 

وللىخب الثالزت واهذ بذسحت مخىظىت، وكذ أٌهشث هخاةج الذساظت أن 

جلذًشاث اإلاّلمحن الخلُُمُت لىخب التربُت الاحخماُِت والىوىُت ليل 

 .فلشة مً فلشاث ألاداة واهذ راث جلذًش مخىظي لغالبُتها

م هخب 20] حشث هىذيهما أ        [ دساظت هذفذ ئلى هلذ وجدلُل وجلٍى

، الثاوي،  التربُت الىوىُت الفلعىُيُت للففىف ألاظاظُت ألاسبّت )ألاٌو

الثالث، الشابْ( في لىء مّاًحر ملترخت، وكامذ الباخثت باِذاد كاةمت 

مّاًحر جممىذ أسبّت حىاهب هي: مّاًحر خاـت بمدخىي هخب التربُت 

ًحر خاـت بدىٍُم اإلادخىي، ومّاًحر خاـت بىشق ِشك الىوىُت، ومّا

باث وألاظئلت وألاوؽىت، وجدذدث ُِىت  اإلادخىي، ومّاًحر خاـت بالخذٍس

الذساظت في هخب التربُت الىوىُت للففىف ألاسبّت ألاولى مً اإلاشخلت 

ألاظاظُت، وأٌهشث الىخاةج: أن مجاٌ اإلادخىي حاء باإلاشجبت ألاولى 

ث جدلُم اإلاّاًحر اليلُت لجمُْ الجىاهب وبذسحت مشجفّت مً خُ

 ،
ً
وللففىف ألاسبّت، وجاله مجاٌ جىٍُم اإلادخىي وبذسحت مشجفّت أًما

بِىما حاءث ألاوؽىت في اإلاشجبت الثالثت وبذسحت مخىظىت مً جدلُم 

 .اإلاّاًحر اليلُت لجمُْ الجىاهب وللففىف ألاسبّت

م هخب الذ21] وهذفذ دساظت الخعً        ساظاث الاحخماُِت [ ئلى جلٍى

اإلالشسة لىلبت الفف ألاٌو الثاهىي ألادبي في اإلاذاسط الفلعىُيُت مىز 

م، ورلً مً خالٌ اظخىاُل آساء 2006/2007مىلْ الّام الذساس ي 

ً واإلاّلمحن في مدافٍتي كللُلُت وظلفُذ  حن واإلاذًٍش اإلاؽشفحن التربٍى

م اإلاخمثلت في  اظدباهت ميىهت بفلعىحن، واظخخذمذ الذساظت أداة الخلٍى

( فلشة مىصِت ِلى ظخت مجاالث هي اإلافاهُم الّلمُت، 30مً )

لت ِشك اإلادخىي، والخىزُم الذاخلي في  واإلاّلىماث الّلمُت، ووٍش

م، وجيىهذ ُِىت الذساظت مً ) ( مؽشفحن 6اإلادخىي، واليؽاواث والخلٍى

حن، و) ، و)60جشبٍى
ً
 ومّلمت. وأؼاسث هخاةج الذساظ192( مذًشا

ً
ت ( مّلما

ئلى أن جلذًش أفشاد ُِىت الذساظت لىخب الذساظاث الاحخماُِت للفف 

 حّضي إلاخغحر الخبرة 
ً
، ووحىد فشوق دالت ئخفاةُا

ً
ألاٌو الثاهىي وان ِالُا

لت ِشك اإلادخىي فلي ولفالح الفئت )أكل مً  ظىىاث(،  5إلاجاٌ وٍش

وهزلً وحىد فشوق راث داله ئخفاةُت حّضي إلاخغحر اإلاإهل الّلمي في 

 .جاالث الذساظت ولفالح خملت الذبلىم الّالي والبيالىسٍىطم

[ بذساظت هذفذ ئلى جلُُم هخاب الذساظاث 22] وكام الّجزي         

ذ في لىء اإلاّاًحر اإلاّاـشة  الاحخماُِت للفف الخاظْ في دولت اليٍى

والىاحب جىافشها في الىخب اإلاذسظت، وفّالُخه في ئؼشان الىالب 

خخلفت، وجمثلذ ُِىت الذساظت بىخاب الذساظاث وجىمُت مهاساجه اإلا

( فلشة، 40الاحخماُِت واظخخذمذ الذساظت أداة جلُُم ميىهت مً )

لخعاب مّامالث  (Romey Formula) باإللافت الظخخذام مّادلت سومي

لذ ئلُه الذساظت جباًً دسحت  ئؼشاهُت الىخاب للىالب، وأبشص ما جـى

ىخاب اإلاذسس ي الجُذ، وحاء مجاٌ مشاِاة الىخاب إلاّاًحر ومىاـفاث ال

ت، ومجاٌ  ؤلاخشاج الفجي في اإلاشجبت ألاولى مً خُث جدلُم البىىد اإلاُّاٍس

 ،
ً
، ومجاٌ الىظاةل الخّلُمُت وألاوؽىت الخّلُمُت زالثا

ً
اإلادخىي زاهُا

 ،
ً
لت ِشك اإلادخىي وجىٍُمه خامعا ، ووٍش

ً
م سابّا وأظالُب الخلٍى

، وألاهذاف الخّل
ً
، هما أؼاسث الذساظت ئلى واإلالذمت ظادظا

ً
ُمُت ظابّا

لت ِشك اإلاادة  لّف ئؼشان الىخاب اإلاذسس ي للىالب مً خالٌ وٍش

الّلمُت وألاوؽىت والىظاةل الخّلُمُت والشظىم والفىس وخالـاث 

 ٌ  .الففى

  :الذساظاث ألاحىبُت

م هخب التربُت 23أحشي الّذوان ]         [ دساظت هذفذ ئلى جدلُل وجلٍى

والىوىُت في اإلاشخلت الابخذاةُت في ألاسدن إلاّشفت مذي الاحخماُِت 

جممُجها إلافاهُم خلىق ؤلاوعان، ولخدلُم أهذاف الذساظت وىس 

الباخث كاةمت جدلُل إلافاهُم خلىق ؤلاوعان اإلاخممىت في هخب التربُت 

الاحخماُِت والىوىُت لففىف الشابْ والخامغ والعادط والعابْ 

( مفهىما لخلىق ؤلاوعان 28ُل مً )ألاظاس ي، وجيىهذ كاةمت الخدل

مىصِت ِلى خمعت مجاالث هي: الخلىق اإلاذهُت، والخلىق العُاظُت، 

والخلىق الاكخفادًت، والخلىق الاحخماُِت، والخلىق الثلافُت، 

وأٌهشث الىخاةج ِذم ولىح مفاهُم خلىق ؤلاوعان اإلاخممىت في 

شك اإلافاهُم  .الىخب اإلالفىدة، ولّف في جىٍُم ِو

م وجدلُل 24وهذفذ دساظت اهعِذ وأهعِذ وأجاظاالس ]        [ ئلى جلٍى

هخاب الذساظاث الاحخماُِت للفف ألاٌو الابخذاتي في جشهُا، 

( فلشة جشهضث ِلى 50واظخخذمذ الذساظت كاةمت جدلُل ميىهت مً )

كُاط أسبّت مجاالث هي ؤلادسان الّللي، والففاث الشخفُت، والىعي 

أٌهشث الىخاةج الخالُت: في مجاٌ ؤلادسان الّللي الّالمي، ودوس الفشد، و 

أؼاسث الىخاةج ئلى كلت جشهحز هخاب الذساظاث الاحخماُِت للفف ألاٌو 

الابخذاتي ِلى مهاساث الخزهش بِىما ٌّىي الىخاب وصها أهبر إلاهاساث الفهم 

والاظدُّاب والخىبُم، وأٌهشث الىخاةج في مجاٌ الففاث الشخفُت 

ُت في جىمُت كُم جلذًش الزاث والفبر والخدمل، كذسة الىخاب الّال

ُت، هما وحذث ) ( كُمت ِالُت اإلاعخىي حاءث 16والفذق واإلاىلِى

دت ولمىُت في هخاب الذساظاث الاحخماُِت، هما وبُيذ  بفىسة ـٍش

الىخاةج في مجاٌ الىعي الّالمي جشهحز الىخاب ِلى اللماًا اإلادلُت 

اإلاخمثل في الىخاب فلذ أبشصث هخاةج والّاإلاُت، وفُما ًخّلم بذوس الفشد 

هىس أهبر للفشد لفالح  جدلُل الفىس اإلاخممىت في الىخاب دوس ٌو

 .الزوىس 

م هخاب للتربُت الاحخماُِت 25وأحشي بشوفي ]       [ دساظت هذفذ ئلى جلٍى
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ىُت. ووان مدىس اهخمام  في اإلاشخلت الابخذاةُت في الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

الشةِعت آلاجُت: ألاهذاف، واإلادخىي، وأظلىب الذساظت اإلاجاالث 

م.  الّشك، والىظاةل الخّلُمُت، وألاوؽىت والىاحباث، والخلٍى

وهؽفذ الذساظت أن ألاهذاف لم جىً مفاغت بذاللت الفّل العلىوي 

اث الّللُت الّلُا؛ والخدلُل  ِىذ اإلاخّلمحن، وأنها لم جشهض ِلى اإلاعخٍى

حّل جشهحزها ِلى الخلاةم. أما اإلادخىي والترهُب وئـذاس ألاخيام. ووان 

، هزلً لم ًشهض ِلى 
ً
فلذ سهض ِلى الخلاةم، ولم يهخم باإلابادب ئال كلُال

خ والجغشافُت،  الّلىم الاحخماُِت بؽيل ِام، وئهما سهض ِلى مادحي الخاٍس

ولم يهخم بّشك ألافياس ألاظاظُت، ولم ًشاعي البيُت الخىٍُمُت اإلاىىلُت 

ُفخه، للمدخىي، وال ال اث اإلادخىي، ئلافت ئلى جذوي ٌو خيامل في مىلِى

ذم كذسجه ِلى جىمُت الخفىحر الىاكذ ِىذ الىالب، أما الىظاةل  ِو

ت وهثحرة، وممخّت وفّالت، ومشجبىت باإلادخىي،  الخّلُمُت فياهذ مخىِى

ذ  ذ مً فهم الىلبت للذسوط. وباليعبت لألوؽىت فلذ جىِى وجٍض

مل مخىىاث وحّذدث؛ هأوؽىت الخفىحر الىاك ذ، والّمل الىخابي، ِو

اساث  ىس بُاهُت وخشاةي، وألاوؽىت الخّاوهُت، ولّب ألادواس، والٍض ـو

 .اإلاُذاهُت، وئحشاء اإلالابالث

 :التعقيب على الدراساث السابقت

 بخلُُم         
ً
جبحن مً الذساظاث العابلت التي أّن هىان اهخماما

م الىخاب اإلاذسس ي واظخىاُل آ حن خىله، وكذ وجدلُل وجلٍى ساء التربٍى

اتها  ذ معخٍى حّذدث الجىاهب التي جىاولتها جلً الذساظاث، هما جىِى

واإلاشاخل الخّلُمُت التي جىاولتها، وكذ اجبّذ هزه الذساظاث أظالُب 

ِذة مجها الخدلُل والخلُُم، وكذ اجبّذ هزه الذساظاث أظالُب ِذة 

ظخخذم بّمها [ وا23مجها الخدلُل والىلذ مثل دساظت الّذوان ]

ت  اظدباهاث جىاولذ مجاالث مخّذدة، حشي جىصَّها ِلى فئاث مخىِى

حن والخبراء مثل دساظت الّبُذاث  واإلاّلمحن والىلبت واإلاؽشفحن التربٍى

[ وجىاولذ هزه الاظدباهاث مجاالث 25[ وبشوفي ]22] [، والّجزي 1]

لذمت، مدذدة في الىخاب اإلاذسس ي جمثلذ في الؽيل وؤلاخشاج الفجي، واإلا

لت الّشك للمادة، والىظاةل، وألاوؽىت،  واإلادخىي، وألاظالُب، ووٍش

م. وجلخلي هزه الذساظت مْ جلً الذساظاث في بّن  ووظاةل الخلٍى

اإلاجاالث التي جىاولها الخلُُم والىظاةل الخّلُمت، واإلادخىي، وأظلىب 

م، وجلُُم اإلاّلمحن واإلاّلماث هدى هخب التربُت  الّشك، والخلٍى

ماُِت، وجم في هزه الذساظت بُان جلذًشاث مّلمي اإلابدث الاحخ

الخلُُمُت لىخاب التربُت الاحخماُِت والىوىُت للفف الشابْ الابخذاتي 

مً خالٌ اظخجاباث اإلاّلمحن واإلاّلماث خٌى هخاب التربُت الاحخماُِت 

والىوىُت في اإلاجاالث العخت التي جممىتها الاظدباهت. وما ًمحز هزه 

الذساظاث العابلت أن الباخث لم ًجذ ِلى خذ ِلمه  الذساظت ًِ

دساظاث جدىاٌو هخاب التربُت الاحخماُِت والىوىُت للفف الشابْ 

 .الابخذاتي في اإلاملىت الّشبُت العّىدًت

 الطريقت وإلاحراءاث. 5

 مىهج الدراستأ. 

في للىكىف ِلى       اجبّذ الذساظت الخالُت اإلاىهج اإلاعخي الـى

اث في جلذًشاث مّلمي  ومّلماث التربُت الاحخماُِت بمدافٍت اللٍش

 .اإلاملىت الّشبُت العّىدًت لىخاب التربُت الاحخماُِت والىوىُت

 مجتمع الدراست وعيىتهاب. 

جيىن مجخمْ الذساظت مً حمُْ مّلمي مبدث التربُت الاحخماُِت       

اث باإلاملىت الّشبُت العّى  دًت للفف الشابْ الابخذاتي في مدافٍت اللٍش

 ومّلمت وكذ 100( والبالغ ِذدهم )2010/2011للّام الذساس ي )
ً
( مّلما

واهذ ُِىت الذساظت هي مجخمْ الذساظت ورلً لفغش حجم اإلاجخمْ، 

بحن الجذٌو ) ( جىصَْ أفشاد ُِىت الذساظت مً اإلاّلمحن خعب 1ٍو

 .مخغحراث الذساظت

 1حدول 

 عيىت الدراست مً املعلمين واملعلماث حسب متغيري الخبرة والجيسجىزيع أفراد 

 املجمىع العدد  مستىياجه املتغير

 

 الخبرة الخّلُمُت

 100 33 ظىىاث 5أكل مً 

 39 ظىىاث 10-6مً 

 28 ظىت 11أهثر مً 

 الجيغ

 

 100 52 رهش

 48 أهثى

 الدراست ج. أداة

 والىوىُت الاحخماُِت التربُت هخاب لخلُُم اظدباهت الباخث أِذ       

 اإلابدث مّلمي هٍش وحهت مً العّىدًت الّشبُت باإلاملىت الشابْ للفف

اث، مدافٍت في  والذساظاث التربىي  ألادب ِلى الاواُل بّذ ورلً اللٍش

 لبىاء ورلً[ 21] الخعً هذساظت الذساظت، بمىلُى اإلاخّللت العابلت

 ؤلاخفاةُت اإلاّالجت واخخُاس الخماس ي لُىشث ملُاط ِلى ألاداة

ٌ  الجضء: حضأًً مً الذساظت أداة وجيىهذ. الىخاةج ومىاكؽت : ألاو

 مخغحري  لىء في الذساظت، ُِىت أفشاد ًِ ِامت مّلىماث واؼخمل

 إلاّشفت فلشة( 72) جممً فلذ: الثاوي الجضء أما. والجيغ الخبرة

 مدافٍت في والىوىُت الاحخماُِت التربُت مبدث مّلمي جلذًشاث

اث  الابخذاتي الشابْ للفف والىوىُت الاحخماُِت التربُت لىخاب اللٍش

: هي مجاالث ظخت ئلى الفلشاث كعمذ وكذ العّىدًت، الّشبُت باإلاملىت

 فلشاث،( 8) وجممىذ وألاهذاف فلشة،( 12) وجممىذ اإلالذمت

لت واإلادخىي   وألاوؽىت والىظاةل فلشة،( 16) وجممً ِشله ووٍش

م فلشة،( 13) وجممىذ الخّلُمُت  وؤلاخشاج فلشة،( 13) وجممً والخلٍى

 فلشاث مً فلشة ليل أِىي وكذ فلشاث،( 10) وجممً للىخاب الفجي

 الترجِب وفم ورلً الخماس ي لُىشث ظلم وفم مذسج وصن الاظدباهت

، هبحرة) الخالي
ً
  كلُلت كلُلت، مخىظىت، هبحرة، حذا

ً
  وجمثل( حذا

ً
 سكمُا

 مّلمي جلذًشاث جلعُم وحشي . الخىالي ِلى( 1 ،2 ،3 ،4 ،5) الترجِب

 زالزت ئلى للىخاب الخلُُمُت والىوىُت الاحخماُِت التربُت مبدث

اث ذاد مذي بخلعُم ورلً مىخفن؛ مخىظي، مشجفْ،: معخٍى  مً ألِا

ٌ  فئاث زالر ِلى 1-5 لُه 1.33 أي معخىي  ول مذي ِلى للخفى   ِو



 

79 

اث جيىن   :واآلحي اإلاعخٍى

 (.2.33 -1) مً الخلُُم مً مىخفمت جلذًشاث. 1

 (.3.67-2.34) مً الخلُُم مً مخىظىت جلذًشاث . 2

 (.5-3.68) مً الخلُُم مً ِالُت جلذًشاث . 3

 :ألاداة ـذق

 في بّشلها الباخث كام لألداة الٍاهشي  الفذق مً للخدلم     

 روي  مً مدىمحن( 9) ِلى( 67) فلشاتها ِذد والبالغ ألاولُت ـىستها

م واللُاط الاحخماُِت الذساظاث مىاهج مجاٌ في الاخخفاؿ،  والخلٍى

حن اإلاؽشفحن وبّن اث، حّلُم ئداسة في التربٍى  دسحت ِلى للخىم اللٍش

 الشأي وئبذاء كُاظه، اإلاشاد للمجاٌ واهخمائها الاظدباهت فلشاث مالءمت

 ٌ ت، الفُاغت دكت مذي خى   فلشاث،ال وولىح اللغٍى
ً
 ئلافت ًِ فمال

 وجشهضث حّذًلها، أو خزفها أو الاظدباهت مجاالث لمً فلشة أًت

 الىاخذ، اإلاجاٌ لمً مُّىت فلشاث دمج ِلى أغلبها في اإلاالخٍاث

 الفُاغت حّذًل أو أخشي، فلشاث وصٍادة مجها، مىشس  هى ما وخزف

ت  الجهاةُت ـىستها في الاظدباهت اؼخملذ بدُث الفلشاث، لبّن اللغٍى

 مىاظبتها ِلى اإلادىمىن  اجفم التي الفلشاث اخخُاس وجم فلشة،( 72) ِلى

ذث الفلشاث، بّن وصٍادة والخزف الخّذًل ئحشاء بّذ  مىافلت ِو

  الفلشاث ِلى اإلادىمحن غالبُت
ً
 .ألاداة ـذق ِلى مإؼشا

 :ألاداة زباث

لت الباخث اظخخذم الذساظت أداة زباث مً للخدلم        الاخخباس وٍش

 اظخىالُِت ُِىت ِلى ألاداة وصِذ خُث (test-re-test) الاخخباس وئِادة

 ( 20) مً ميىهت
ً
 جىبُلها وئِادة الذساظت، ُِىت مً ومّلمت مّلما

حن، مض ي بّذ ِلحهم  الثباث مّامل اظخخشاج جم رلً وبّذ أظبِى

 الاسجباه مّامل كُمت بلغذ خُث بحرظىن، اسجباه مّامل بدعاب

 للمداوس  الاسجباه مّامالث جشاوخذ وكذ(. 0.89) الذساظت ألداة الىلي

ُت ٌ ( 0.86 – 0.92) بحن ما لألداة اإلايىهت الفِش  ًىضح ،(2) سكم والجذو

 .اإلاداوس  مً مدىس  وليل لألداة الىلي الثباث مّامل كُم

  الكلي ألاداة لثباث الارجباط معامالث قيم. 2 حدول 
 
 الاختبار وإعادة الاختبار بطريقت للمجاالث وفقا

 معامل الارجباط املجال

 0.92 اإلالذمت

 0.90 ألاهذاف

لت ِشله اإلادخىي   ووٍش

 الىظاةل وألاوؽىت الخّلُمُت

0.88 

0.91 

 0.84 الخلُُم

 0.86 ؤلاخشاج الفجي للىخاب

 0.88 الىلي

 الدراست متغيراثد. 

 :اإلاعخللت اإلاخغحراث. أ

اث زالزت ولها: الخبرة .1  ظىىاث، 10-6 مً ظىىاث، 5 مً أكل) معخٍى

 (.ظىت 11 مً أهثر

ان وله الجيغ. 2  (.أهثى رهش،) معخٍى

 مدافٍت في الخلُُمُت اإلابدث مّلمي جلذًشاث وهى: الخابْ اإلاخغحر. ب

اث  باإلاملىت الشابْ للفف والىوىُت الاحخماُِت التربُت لىخاب اللٍش

 .العّىدًت الّشبُت

 :الدراست إحراءاث

 وجدذًذ وزباتها،( الاظدباهت) الذساظت أداة ـذق مً الخدلم بّذ      

ٌ  جم الذساظت ُِىت  الّالي الخّلُم وصاسة مً مىافلت ِلى الخفى

اث بمدافٍت والخّلُم التربُت ئداسة زم العّىدًت الّشبُت باإلاملىت  اللٍش

 بخىصَْ الباخث كام خُث( ج) سكم ملخم الذساظت أداة لخىبُم

 مّلمي مً الذساظت، ُِىت أفشاد ِلى الّمل صمالء وبمعاِذة الاظدباهت

اث، مدافٍت في الابخذاةُت اإلاشخلت في الاحخماُِت، التربُت ومّلماث  اللٍش

ُت بذكت حّبئتها أهمُت لهم بحن خُث  في أزش مً لزلً إلاا ومىلِى

ُت  ئال حعخخذم لً ئحاباتهم أن لهم والخأهُذ الذساظت، هخاةج مىلِى

 .الّلمي البدث ألغشاك

 . الىتائج5

ٌ  العإاٌ هخاةج  الاحخماُِت التربُت مبدث مّلمي جلذًشاث ما: ألاو

اث مدافٍت في  والىوىُت  الاحخماُِت التربُت لىخاب الخلُُمُت اللٍش

 الابخذاتي؟ الشابْ للفف والىوىُت

 لخلذًشاث الخعابُت اإلاخىظىاث خعاب جم العإاٌ هزا ًِ لإلحابت       

اث مدافٍت في الخلُُمُت الاحخماُِت التربُت مبدث مّلمي  لىخاب اللٍش

 وليل ِام بؽيل الابخذاتي الشابْ للفف والىوىُت الاحخماُِت التربُت

ٌ  في مىضخت هي هما. الذساظت مجاالث مً مجاٌ  (.3) الجذو

 الحسابيت املتىسطاث حسب والىطىيت الاحتماعيت التربيت لكتاب الاحتماعيت التربيت مبحث معلمي لتقدًراث الحسابيت املتىسطاث. 3 حدول 

 التقدًراث املتىسط الحسابي املجاالث الرقم الرجبت

 ِالُت 3.88 ؤلاخشاج الفجي للىخاب 6 1

لت ِشلهاإلادخىي  3 2  ِالُت 3.81 ووٍش

م 5 3  ِالُت 3.77 الخلٍى

 ِالُت 3.75 الىظاةل وألاوؽىت الخّلُمُت 4 4

 ِالُت 3.71 اإلالذمت 1 5

 ِالُت 3.69 ألاهذاف 2 6

 ِالُت 3.76 ألاداة هيل
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 ( أن اإلاخىظىاث الخعابُت كذ جشاوخذ ما بحن3ًبحن الجذٌو )      

(، خُث حاء مجاٌ ؤلاخشاج الفجي للىخاب في اإلاشجبت ألاولى 3.69-3.88)

(، وبخلذًشاث جلُُمُت ِالُت، بِىما 3.88بأِلى مخىظي خعابي بلغ )

لت ِشله وبمخىظي خعابي  حاء في اإلاشجبت الثاهُت مجاٌ اإلادخىي ووٍش

م وبلغ )3.81بلغ ) اث (. وبخلذًش 3.77(، وحاء باإلاشجبت الثالثت مجاٌ الخلٍى

جلُُمُت ِالُت، ومً زم مجاٌ الىظاةل وألاوؽىت الخّلُمُت وبمخىظي 

(، وبخلذًشاث جلُُمُت ِالُت، وحاء في اإلاشجبت 3.75خعابي بلغ )

( وبخلذًشاث 3.71الخامعت مجاٌ اإلالذمت وبمخىظي خعابي بلغ )

جلُُمُه ِالُت، أما اإلاجاٌ العادط وألاخحر فلذ حاء إلاجاٌ ألاهذاف 

(. وبخلذًشاث جلُُمُت ِالُت، وحاءث 3.69الخعابي له )وبلغ اإلاخىظي 

جلذًشاث مّلمي مبدث التربُت الاحخماُِت والىوىُت الخلُُمُت لألداة 

 (.3.76هيل ِالُت خُث بلغ اإلاخىظي الخعابي الىلي )

وبؽيل ِام فان الخلذًشاث الخلُُمُت اليلُت إلاّلمي مبدث التربُت       

إلاجاالث واهذ ِالُت وهزا ًذٌ ِلى أن الاحخماُِت والىوىُت لجمُْ ا

الخلذًشاث الخلُُمُت للىخاب هيل، وليل مجاٌ مً مجاالجه مدؽابهت، 

ش اإلاىاهج باوؽاء لجان  م جىٍى وكذ ٌّىد العبب في رلً ئلى كُام فٍش

ذ ِلى ولْ هخاب التربُت الاحخماُِت والىوىُت مىلُى  مخخلفت خـش

هذاف التي ولْ مً الذساظت لمً أظغ ِلمُت مىهجُت لُدلم ألا 

أحلها ولمً الخىىه الٍّشمت ومً حمُْ الجىاهب، وواهذ دسحت 

كبىله بؽيل ِام ِالُت، وهزا ًمْ الجهذ العّىدي مىلْ اخترام 

وجلذًش، وكذ جم خعاب اإلاخىظىاث الخعابُت لخلذًشاث أفشاد ُِىت 

 :الذساظت ِلى فلشاث ول مجاٌ ِلى خذة، خُث واهذ ِلى الىدى الخالي

:
ً
 :مجاٌ اإلالذمت أوال

 4حدول 

 املتىسطاث الحسابيت لتقدًراث معلمي مبحث التربيت الاحتماعيت والىطىيت التقييميت لفقراث مجال املقدمت

 التقدًراث الحسابي املتىسط الفقراث الرقم الرجبت

ت التي بجي ِلحها الىخاب 1 1  ِالُت 3.88 جىضح الفلعفت التربٍى

 ِالُت 3.88 حّشف بأهم بميىهاث الىخاب 3 2

 ِالُت 3.82 مىحهت للمّلم 4 3

 ِالُت 3.80 حؽمل أهذاف الىخاب 2 4

اث الىخاب 7 5 ت إلادخٍى  ِالُت 3.77 جزهش الخالمُز باإلاّلىماث العابلت المشوٍس

ُف الخىىىلىحُا 8 6  ِالُت 3.76 جبرص أهمُت جٌى

 ِالُت 3.74 وجدفضهم للخّلم الزاحيجثحر دافُّت الخالمُز  6 7

 ِالُت 3.71 جىحه اإلاّلم ئلى مفادس أخشي للمّشفت 10 8

 مخىظىت 3.59 جىحه اإلاخّلم ئلى مفادس أخشي للمّشفت 11 9

 مخىظىت 3.58 مىحهت للمخّلم 4 10

ٌى ئلى اإلاّشفت 12 11 ْ في أظالُب الـى  مخىظىت 3.54 جبرص أهمُت الخىَى

 مخىظىت 3.49 اإلاهاساث الّللُت في الخّامل مْ الىخابجبرص أهمُت  9 12

 ِالُت 3.71 الىلي

بحن      ٌ  ٍو  مّلمي لخلذًشاث الخعابُت اإلاخىظىاث أن( 4) الجذو

 اإلالذمت مجاٌ لفلشاث الخلُُمُت والىوىُت الاحخماُِت التربُت مبدث

( 3 ،1) سكم الفلشجان حاءث خُث ،(3.88 -3.49) بحن ما جشاوخذ كذ

ت الفلعفت جىضح" وهفهما  حّشف"و" الىخاب ِلحها بجي التي التربٍى

 بِىما ،(3.88) بلغ خعابي وبمخىظي ألاولى اإلاشجبت في" الىخاب بميىهاث

 الخّامل في الّللُت اإلاهاساث أهمُت جبرص"  وهفها( 9) سكم الفلشة حاءث

 وحاءث(. 3.49) بلغ خعابي وبمخىظي ألاخحرة باإلاشجبت"  الىخاب مْ

 وبخلذًشاث( 3.71) خعابي بمخىظي اإلالذمت إلاجاٌ اليلُت الذسحت

الخَ الذساظت، هزه في اإلاّخمذ الخفيُف خعب ِالُت جلُُمُت  مً ٍو

 ٌ ٌ ( 4) الجذو  ِالُت جلذًشاث ِلى اإلالذمت مجاٌ فلشاث حمُْ خفى

 أسبْ باظخثىاء والىوىُت الاحخماُِت التربُت مبدث مّلمي كبل مً

 لهزا اليلُت الخلذًشاث واهذ خحن في مخىظىت، جلذًشاتها حاءث فلشاث

 ئلى الباخث هٍش وحهت مً رلً في العبب ٌّضي  وكذ. ِالُت اإلاجاٌ

  واِخباسها بأهمُتها اإلاإلفحن كىاِت
ً
  أمشا

ً
 الىخاب بذاًت في ًىلْ مهما

لت الخّلُم ِملُاث جىفُز ِلى اإلاّلم إلاعاِذة  في فاِلُت أهثر بىٍش

ت الخىحهاث لىء  .اإلاملىت في العاةذة التربٍى

 
ً
 :ألاهذاف مجاٌ: زاهُا

 5 حدول 

 ألاهداف مجال لفقراث التقييميت والىطىيت الاحتماعيت التربيت مبحث معلمي لتقدًراث الحسابيت املتىسطاث

 التقدًراث املتىسط الحسابي الفقراث الرقم الرجبت

 ِالُت 3.85 جشاعي ألاهذاف اإلاجاٌ اإلاّشفي 15 1

 ِالُت 3.80 جشاعي ألاهذاف اإلاجاٌ الىحذاوي 16 2

 ِالُت 3.76 جشاعي ألاهذاف اإلاجاٌ الىفغ خشوي 17 3

ذاد اإلاخىاصن للخلمُز في الخُاة 20 4  ِالُت 3.74 جشهض ألاهذاف ِلى ؤلِا

ذاد اليامل للخلمُز في  13 5  مخىظىت 3.66 الخُاةجشهض ألاهذاف ِلى ؤلِا
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 مخىظىت 3.65 جشجبي أهذاف الذساظاث الاحخماُِت بأهذاف اإلاىاد ألاخشي  14 6

 مخىظىت 3.61 جمذ ـُاغت ألاهذاف بؽيل واضح ومدذد 19 7

 مخىظىت 3.57 جشاعي ألاهذاف للفشوق الفشدًت بحن الخالمُز 18 8

 ِالُت 3.69 الىلي

بحن الجذٌو )       ( أن اإلاخىظىاث الخعابُت لخلذًشاث مّلمي 5ٍو

مبدث التربُت الاحخماُِت والىوىُت الخلُُمُت لفلشاث مجاٌ ألاهذاف 

( وهفها 15(، خُث حاءث الفلشة )3.85 -3.57بحن ) كذ جشاوخذ ما

"جشاعي ألاهذاف اإلاجاٌ اإلاّشفي" في اإلاشجبت ألاولى وبمخىظي خعابي بلغ 

( وهفها" جشاعي ألاهذاف اإلاجاٌ الىحذاوي". 16(، جلتها الفلشة )3.85)

( وهفها "جشاعي ألاهذاف للفشوق الفشدًت 18بِىما حاءث الفلشة سكم )

(. وحاءث 3.57شجبت ألاخحرة وبمخىظي خعابي بلغ )بحن الىالب" باإلا

( وبخلذًشاث 3.69الذسحت اليلُت إلاجاٌ ألاهذاف بمخىظي خعابي )

الخَ مً  جلُُمُت ِالُت خعب الخفيُف اإلاّخمذ في هزه الذساظت. ٍو

( خفٌى حمُْ فلشاث مجاٌ ألاهذاف ِلى جلذًشاث 5هخاةج الجذٌو )

حخماُِت والىوىُت باظخثىاء أسبْ ِالُت مً كبل مّلمي مبدث التربُت الا 

فلشاث حاءث جلذًشاتها مخىظىت. في خحن واهذ الخلذًشاث اليلُت لهزا 

اإلاجاٌ ِالُت. وكذ ٌّضي العبب في رلً مً وحهت هٍش الباخث ئلى 

ت  ت لدؽمل اإلاجاالث اإلاّشفُت واإلاهاٍس لشوسة أن جيىن ألاهذاف مخىِى

ىحُه اإلاخّلم هدى والىحذاهُت خُث أن رلً ٌعاِذ اإلاّلم ِلى ج

 .الىخاحاث اإلاشغىب جدلُلها مً ِملُاث الخّلُم والخّلم

لت ِشله : اإلادخىي ووٍش
ً
 :زالثا

 6حدول   

 املتىسطاث الحسابيت لتقدًراث معلمي مبحث التربيت الاحتماعيت والىطىيت التقييميت لفقراث مجال املحتىي وطريقت عرطه

 التقدًراث املتىسط الحسابي الفقراث الرقم الرجبت

ت فُما بُجهم 24 1  ِالُت 3.94 ٌشجْ اإلادخىي الخالمُز ِلى بىاء ِالكاث أخٍى

 ِالُت 3.92 ٌشجْ اإلادخىي الخالمُز ِلى بث سوح اإلاؽاسهت فُما بُجهم 25 2

 ِالُت 3.90 ٌشجْ اإلادخىي الخالمُز ِلى هبز ألاهاهُت وألاوماُ 26 3

 ِالُت 3.88 ٌشجْ اإلادخىي الخالمُز ِلى ؤلاًثاس وجلذًم اإلافلخت الّامت 27 3

 ِالُت 3.86 ًخلى اإلادخىي مً ألاخىاء ؤلامالةُت. 33 5

 ِالُت 3.85 يهخم بأظلىب الخذسج والاهخلاٌ مً العهل ئلى الفّب 34 6

ت للخالمُز للىلاػ 35 7  ِالُت 3.83 ٌشجْ أظلىب الخىاس وئجاخت الفـش

 ِالُت 3.79 يهخم بأظلىب الخّلم مً خالٌ اإلاماسظت. 36 8

 ِالُت 3.78 ًإهذ اإلادخىي ِلى جدلُم اإلاعاواة بحن الخالمُز 30 9

 ِالُت 3.76 ٌشجْ اإلادخىي الخالمُز ِلى جدمل اإلاعإولُت 31 10

 ِالُت 3.74 ًالةم اإلادخىي معخىي الخالمُز اإلاّشفي 32 11

الخالمُزٌعهم اإلادخىي في غشط الاهخماء وخب الىوً في هفىط  29 12  ِالُت 3.71 

م 28 13 ت للشظٌى الىٍش ـلى هللا ِلُه وظلم ًبرص اإلادخىي العحرة الىبٍى  ِالُت 3.70 

ُت الصخُت 21 14  ِالُت 3.68 ًدشؿ اإلادخىي ِلى جىمُت الخِى

 مخىظىت 3.66 ًشهض اإلادخىي ِلى وشح كماًا مّاـشة 22 15

 مخىظىت 3.65 يهخم اإلادخىي بدىمُت الخفىحر ؤلابذاعي وخل اإلاؽىالث 23 16

 ِالُت 3.81 الىلي

بحن       ٌ  ٍو  مّلمي لخلذًشاث الخعابُت اإلاخىظىاث أن( 6) الجذو

 اإلادخىي  مجاٌ لفلشاث الخلُُمُت والىوىُت الاحخماُِت التربُت مبدث

لت  الفلشة حاءث خُث ،(3.94 -3.65) بحن ما جشاوخذ كذ ِشله ووٍش

ت ِالكاث بىاء ِلى الىالب اإلادخىي  ٌشجْ" وهفها( 23)  فُما أخٍى

( 24) الفلشة جلتها ،(3.94) بلغ خعابي وبمخىظي ألاولى اإلاشجبت في" بُجهم

 بُجهم فُما اإلاؽاسهت سوح بث ِلى اإلادخىي  اإلاىهج ٌشجْ" وهفها

"  وهفها( 23) سكم الفلشة حاءث بِىما ،(3.92) خعابي وبمخىظي".

 ألاخحرة باإلاشجبت"  اإلاؽىالث وخل ؤلابذاعي الخفىحر بدىمُت اإلادخىي  يهخم

 اإلادخىي  إلاجاٌ اليلُت الذسحت وحاءث(. 3.65) بلغ خعابي وبمخىظي

لت  ِالُت جلُُمُت وبخلذًشاث( 3.81) خعابي بمخىظي ِشله ووٍش

 .الذساظت هزه في اإلاّخمذ الخفيُف خعب

الخَ        ٌ  هخاةج مً ٍو ٌ ( 6) الجذو  مجاٌ فلشاث حمُْ خفى

لت اإلادخىي   مبدث مّلمي كبل مً ِالُت جلذًشاث ِلى ِشله ووٍش

 جلذًشاتهما حاءث فلشجحن باظخثىاء والىوىُت الاحخماُِت التربُت

ّخلذ ِالُت، اإلاجاٌ لهزا اليلُت الخلذًشاث واهذ خحن في مخىظىت،  َو

ٌ  أن الباخث اث ِلى والىوىُت الاحخماُِت التربُت هخاب ؼمى  مىلِى

خ والجغشافُا مخّذدة مجاالث مً  ِلى ظاِذ الىوىُت، والتربُت والخاٍس

 الىالب ٌشجْ اإلادخىي  أن: آلاجُت باإلاّاًحر اإلاخّللت اإلاىاـفاث جىفش

ت ِالكاث بىاء ِلى شجْ بُجهم، فُما أخٍى  فُما اإلاؽاسهت سوح بث ِلى َو

 .بُجهم

 
ً
  الخّلُمُت وألاوؽىت الىظاةل مجاٌ: سابّا
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 التعليميت وألاوشطت الىسائل مجال لفقراث التقييميت والىطىيت الاحتماعيت التربيت مبحث معلمي لتقدًراث الحسابيت املتىسطاث. 7 حدول 

 التقدًراث املتىسط الحسابي الفقراث الرقم الرجبت

بلابلُت الخىفُزجخمحز ألاوؽىت  45 1  ِالُت 3.92 

 ِالُت 3.89 حشجْ ألاوؽىت ِلى الّمل الفشدي 46 2

 ِالُت 3.87 جخمحز الىظاةل الخّلُمُت بالخذازت 37 3

 ِالُت 3.84 جخمحز الىظاةل الخّلُمُت بالذكت الّلمُت 38 4

 ِالُت 3.81 الىظاةل الخّلُمُت ملىهت وحزابت جثحر دافُّت الخالمُز 39 5

 ِالُت 3.79 حعاِذ الخالمُز ِلى الفهم واهدعاب اإلاّشفت 43 6

ُف الخىىىلىحُا 47 7  ِالُت 3.76 جىحه الخالمُز ئلى جٌى

 ِالُت 3.74 جشاعي الىظاةل الخّلُمُت اإلاعخخذمت معخىي الىالب 48 8

 ِالُت 3.70 حشجْ ألاوؽىت ِلى الّمل الجماعي 49 9

اإلاخخلفتجثحر جفىحر الخالمُز بأؼياله  44 10  ِالُت 3.69 

 مخىظىت 3.62 مشجبىت باإلافادس اإلاخاخت في اإلاذسظت والبِئت 40 11

ت والّملُت للخالمُز 41 12  مخىظىت 3.60 جثري اإلاّشفت الىٍٍش

ش الىظاةل الخّلُمُت 42 13  مخىظىت 3.55 جىحه الخالمُز إلهخاج وجىٍى

 ِالُت 3.75 الىلي

بحن       ٌ  ٍو  مّلمي لخلذًشاث الخعابُت اإلاخىظىاث أن( 7) الجذو

 الىظاةل مجاٌ لفلشاث الخلُُمُت والىوىُت الاحخماُِت التربُت مبدث

 حاءث خُث ،(3.92 -3.55) بحن ما جشاوخذ كذ الخّلُمُت وألاوؽىت

 ألاولى اإلاشجبت في"  الخىفُز بلابلُت ألاوؽىت جخمحز" وهفها( 45) الفلشة

 حشجْ" وهفها( 46) الفلشة جلتها ،(3.92) بلغ خعابي ظيوبمخى 

 وحاءث ،(3.89) خعابي وبمخىظي". الفشدي الّمل ِلى ألاوؽىت

 حاءث بِىما". بالخذازت جخمحز" وهفها( 37) الفلشة الثالثت باإلاشجبت

ش إلهخاج الىلبت جىحه" وهفها( 42) سكم الفلشة  الىظاةل وجىٍى

 وحاءث(. 3555) بلغ خعابي وبمخىظي ألاخحرة باإلاشجبت" الخّلُمُت

 خعابي بمخىظي الخّلُمُت وألاوؽىت الىظاةل إلاجاٌ اليلُت الذسحت

  هزه في اإلاّخمذ الخفيُف خعب ِالُت جلُُمُت وبخلذًشاث( 3575)

 .الذساظت

الخَ       ٌ  هخاةج مً ٍو ٌ ( 7) الجذو  مجاٌ فلشاث حمُْ خفى

 مّلمي كبل مً ِالُت جلذًشاث ِلى الخّلُمُت وألاوؽىت الىظاةل

 حاءث فلشاث زالر باظخثىاء والىوىُت الاحخماُِت التربُت مبدث

 .ِالُت اإلاجاٌ لهزا اليلُت الخلذًشاث واهذ خحن في مخىظىت، جلذًشاتها

شحْ       ٌ  في العبب الباخث ٍو  باألوؽىت الخاـت الفلشاث خفى

 التربُت مادة في أهمُتها ئلى مشجفّت خعابُت مخىظىاث ِلى الخّلُمُت

 ألاوؽىت اسجباه لشوسة التربىي  ألادب أهذ فللذ والىوىُت، الاحخماُِت

 وئزاسة بالخذازت وجخفف الىلبت جىاظب وأن باإلادخىي، الخّلُمُت

 . اإلاجخمْ في العاةذة والاججاهاث اللُم وجشاعي الذافُّت،
ً
 مجاٌ: خامعا

م  .الخلٍى

 التقىيم مجال لفقراث التقييميت والىطىيت الاحتماعيت التربيت مبحث معلمي لتقدًراث الحسابيت املتىسطاث. 8 حدول 

 التقدًراث املتىسط الحسابي الفقراث الرقم الرجبت

 ِالُت 3.95 جخفف أظئلت اإلادخىي بالذكت والىلىح. 58 1

ت. 57 2 م لألهذاف التربٍى  ِالُت 3.94 ؼمٌى ِملُت الخلٍى

اث. 54 3 م اللبلي للمىلِى  ِالُت 3.92 يهخم الىخاب بالخلٍى

ت. 55 4 م مخىِى  ِالُت 3.90 يهخم اإلادخىي بىظاةل جلٍى

م للفشوق الفشدًت بحن الخالمُز. 56 5  ِالُت 3.85 ًشاعي وظاةل الخلٍى

م الجاهب الىٍشي. 50 6  ِالُت 3.80 ٌؽمل الخلٍى

م الجاهب الّملي. 51 7  ِالُت 3.79 ٌؽمل الخلٍى

م وافت حىاهب الفشد. 52 8  ِالُت 3.75 ٌؽمل الخلٍى

ت. 53 9 م ِلى جدعحن الّملُت التربٍى  ِالُت 3.69 ًدشؿ الخلٍى

اث الجاهب اإلاّشفي. 60 10 م وافت معخٍى  مخىظىت 3.65 حؽمل أظئلت الخلٍى

اث الجاهب الىفغ خشوي. 61 11 م وافت معخٍى  مخىظىت 3.62 حؽمل أظئلت الخلٍى

اث الجاهبحؽمل  62 12 م وافت معخٍى  مخىظىت 3.60 الىحذاوي. أظئلت الخلٍى

م بشبي العلىن بالهذف التربىي. 59 13  مخىظىت 3.59 يهخم الخلٍى

 ِالُت 3.77 الىلي

بحن الجذٌو )       ( أن اإلاخىظىاث الخعابُت لخلذًشاث مّلمي 8ٍو

م  مبدث التربُت الاحخماُِت والىوىُت الخلُُمُت لفلشاث مجاٌ الخلٍى

( وهفها 58(، خُث حاءث الفلشة )3.95 -3.59كذ جشاوخذ ما بحن )

"جخفف أظئلت اإلادخىي بالذكت والىلىح" في اإلاشجبت ألاولى وبمخىظي 

م 57لتها الفلشة )(، ج3.95خعابي بلغ ) ( وهفها "ؼمٌى ِملُت الخلٍى

ت". وبمخىظي خعابي ) (، وحاءث باإلاشجبت الثالثت 3.94لألهذاف التربٍى
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اث". بِىما 54الفلشة ) م اللبلي للمىلِى ( وهفها "يهخم اإلاىهج بالخلٍى

م بشبي العلىن بالهذف 59حاءث الفلشة سكم ) ( وهفها " يهخم الخلٍى

(. وحاءث الذسحت 3.59حرة وبمخىظي خعابي بلغ )التربىي " باإلاشجبت ألاخ

م بمخىظي خعابي )  ( وبخلذًشاث جلُُمُت 3.77اليلُت إلاجاٌ الخلٍى

 .ِالُت خعب الخفيُف اإلاّخمذ في هزه الذساظت

الخَ مً هخاةج الجذٌو )        ( خفٌى حمُْ فلشاث مجاٌ 8ٍو

م ِلى جلذًشاث ِالُت مً كبل مّلمي مبدث التربُت الاحخماُِت  الخلٍى

والىوىُت باظخثىاء زالر فلشاث حاءث جلذًشاتها مخىظىت. في خحن واهذ 

الخلذًشاث اليلُت لهزا اإلاجاٌ ِالُت. وكذ ٌّضي العب في رلً ئلى 

 اِخلاد مّلمي الذساظا
ً
 أظاظُا

ً
م ٌّذ ِامال ث الاحخماُِت أن الخلٍى

ًمىً به جدذًذ مذي هجاح اإلاىهج والىخاب اإلاذسس ي في جدلُم ألاهذاف 

الج ووكاًت  التي ولْ مً أحلها، فهى ِباسة ًِ ِملُت حشخُق ِو

 .للمىهج اإلاذسس ي

: مجاٌ ؤلاخشاج الفجي للىخاب
ً
  ظادظا

 9حدول 

 ملتىسطاث الحسابيت لتقدًراث معلمي مبحث التربيت الاحتماعيت والىطىيت التقييميت لفقراث مجال إلاخراج الفني للكتابا

 التقدًراث املتىسط الحسابي الفقراث الرقم الرجبت

 ِالُت 4.05 جخىابم ميىهاث الفهشط مْ ميىهاث الىخاب 68 1

 ِالُت 4.04 غالف الىخاب ًجزب الخالمُز. 63 2

 ِالُت 4.02 ًالةم غالف الىخاب إلادخىاه ومممىهه 64 3

شله وظمىه( إلاعخىي الىلبت 65 4  ِالُت 4.01 ًىاظب حجم الىخاب )وىله ِو

 ِالُت 3.97 ًىاظب ججلُذ الىخاب وجثبُخه الظخخذامه اإلاخىشس  72 5

 ِالُت 3.93 حىدة وسق الىخاب مً خُث اللىن واإلالمغ واإلاعاخت 66 6

 الىخاب ِلى اإلاّلىماث ألاظاظُتًدخىي  67 7

 )الفف و الّىىان والففل الذساس ي والىبّت وداس اليؽش (

 ِالُت 3.90

 ِالُت 3.80 ًخممً الىخاب كاةمت باإلافادس واإلاشاحْ اإلاشجبت وفم مىهجُت ِلمُت 71 8

ُت 69 9 اجه الشةِعُت والفِش  ؼامال إلاىلِى
ً
 مخىظىت 3.60 ًخممً الىخاب في بذاًخه فهشظا

10 70  
ً
 مخىظىت 3.48 ًيخهي الىخاب بلاةمت للمفىلخاث واإلافاهُم الىاسدة فُه مشجبت هجاةُا

 ِالُت 3.88 الىلي

بحن الجذٌو )       ( أن اإلاخىظىاث الخعابُت لخلذًشاث مّلمي 9ٍو

مبدث التربُت الاحخماُِت والىوىُت الخلُُمُت لفلشاث مجاٌ ؤلاخشاج 

(، خُث حاءث الفلشة 4.05 -3.48الفجي للىخاب كذ جشاوخذ مابحن )

( وهفها "جخىابم ميىهاث الفهشط مْ ميىهاث الىخاب "في اإلاشجبت 68)

( وهفها "ًجزب 63(، جلتها الفلشة )4.05بي بلغ )ألاولى وبمخىظي خعا

(، وحاءث باإلاشجبت 4.04غالف الىخاب الىلبت". وبمخىظي خعابي )

ىىاهه إلادخىاه 64الثالثت الفلشة ) ( وهفها "ًالةم غالف الىخاب ِو

( وهفها ًيخهي الىخاب بلاةمت 70ومممىهه". بِىما حاءث الفلشة سكم )

 "باإلاشجبت ألاخحرة للمفىلخاث واإلافاهُم الىاسدة ف
ً
ُه مشجبت هجاةُا

(. وحاءث الذسحت اليلُت إلاجاٌ ؤلاخشاج 3.48وبمخىظي خعابي بلغ )

( وبخلذًشاث جلُُمُت ِالُت 3.88الفجي للىخاب بمخىظي خعابي )

 .خعب الخفيُف اإلاّخمذ في هزه الذساظت

( خفٌى حمُْ فلشاث مجاٌ ؤلاخشاج 9وأٌهشث هخاةج الجذٌو )      

خاب ِلى جلذًشاث ِالُت مً كبل مّلمي مبدث التربُت الفجي للى

الاحخماُِت والىوىُت باظخثىاء فلشجحن حاءجا جلذًشاتهما مخىظىت، في 

شي الباخث أن  خحن واهذ الخلذًشاث اليلُت لهزا اإلاجاٌ ِالُت، ٍو

ؤلاخشاج الفجي للىخاب هى كمُت ِلى حاهب هبحر مً ألاهمُت، فخدذًذ 

لت ِشك  ُت حجم الىخاب ووٍش ً الفِش اإلاىلُى داخله وجىٍُم الّىاٍو

في داخله ِلى وعم مّحن وجفمُم الغالف ِوجىصَْ الشظم والىخابت ِلُه 

واخخُاس ألالىان، ول هزا ًمفي ِلى الىخاب ـفاجه اإلادعىبت. 

 .فاإلخشاج الجُذ للىخاب هى الخّبحر الؽىلي الفادق ًِ اإلاممىن 

ّلمي مبدث التربُت هخاةج العإاٌ الثاوي: هل جخخلف جلذًشاث م

اث الخلُُمُت لىخاب التربُت  الاحخماُِت والىوىُت في مدافٍت اللٍش

الاحخماُِت والىوىُت للفف الشابْ الابخذاتي باخخالف مخغحراث الخبرة 

  والجيغ؟

ولإلحابت ًِ هزا العإاٌ جم اظخخشاج اإلاخىظىاث الخعابُت      

ت لخلذًشاث مّلمي مبدث ال تربُت الاحخماُِت في والاهدشافاث اإلاُّاٍس

اث الخلُُمُت لىخاب التربُت الاحخماُِت والىوىُت للفف  مدافٍت اللٍش

الشابْ الابخذاتي باإلاملىت الّشبُت العّىدًت جبّا إلاخغحراث الخبرة، 

 .( ًىضح رل10ًوالجيغ. والجذٌو سكم )

 11حدول 

املعياريت لتقدًراث معلمي مبحث التربيت الاحتماعيت في محافظت القرياث لكتاب التربيت الاحتماعيت والىطىيت للصف الرابع  املتىسطاث الحسابيت والاهحرافاث

 الابتدائي باململكت العربيت السعىدًت جبعا ملتغيراث الخبرة والجيس

 ألاداة ككل إلاخراج الفني للكتاب التقىيم التعليميتالىسائل وألاوشطت  املحتىي وطريقت عرطه ألاهداف املقدمت  املستىياث املتغيراث

 3.61 3.88 3.69 3.60 3.66 3.51 3.50 ط رهش الجيغ

ُ 0.70 0.66 0.60 0.84 0.67 0.70 0.68 

 3.99 3.93 3.97 3.99 4.01 4.02 4.09 ط أهثى

ُ 0.60 0.59 0.64 0.70 0.59 0.60 0.55 
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 الخبرة الخّلُمُت

 

 

 5أكل مً 

 ظىىاث

 3.57 3.88 3.65 3.39 3.53 3.56 3.53 ط

ُ 0.68 0.62 0.74 0.70 0.77 0.50 0.63 

6-10 

 ظىىاث

 3.59 3.94 3.63 3.52 3.72 3.45 3.49 ط

ُ 0.90 0.77 0.69 0.85 0.70 0.71 0.68 

 11أهثر مً  

 ظىت

 3.85 3.90 3.89 3.90 3.90 3.83 3.83 ط

ُ 0.65 0.61 0.55 0.70 0.60 0.59 0.50 

بحن      ٌ  ٍو  ( 10) الجذو
ً
  جباًىا

ً
ا  الخعابُت اإلاخىظىاث في ٌاهٍش

ت والاهدشافاث  في الاحخماُِت التربُت مبدث مّلمي لخلذًشاث اإلاُّاٍس

اث مدافٍت  للفف والىوىُت الاحخماُِت التربُت لىخاب الخلُُمُت اللٍش

 الخبرة، إلاخغحراث جبّا العّىدًت الّشبُت باإلاملىت الابخذاتي الشابْ

 جم الخعابُت اإلاخىظىاث بحن ؤلاخفاةُت الفشوق داللت ولبُان والجيغ

ٌ  في واإلابحن للمجاالث اإلاخّذد الخباًً جدلُل اظخخذام ( 10) حذو

ٌ  في واإلابحن هيل لألداة الثىاتي الخباًً وجدلُل  (.11) حذو

 11 حدول 

 الاحتماعيت التربيت لكتاب السعىدًت العربيت باململكت القرياث محافظت في الاحتماعيت التربيت مبحث معلمي لتقدًراث املتعدد الثىائي التباًً جحليل هتائج

  والىطىيت
 
 التعليميت والخبرة الجيس ملتغيري  وفقا

 إلاحصائيت الداللت قيمت ف املربعاثمتىسط  الحريت درحاث مجمىع املربعاث املجاالث مصدر التباًً

 0.12 10.310 4.858 1 4.858 اإلالذمت الجيغ

 0.14 7.383 2.903 1 2.903 ألاهذاف 175.هىجلىج=

لت ِشله   0.10 2.688 1.022 1 1.022 اإلادخىي ووٍش

 0.18 1.828 1.060 1 1.060 الىظاةل وألاوؽىت الخّلُمُت 

م   0.21 1.566 0.63 1 0.63 الخلٍى

 0.70 0.14 0.56 1 0.56 ؤلاخشاج الفجي للىخاب 

 0.79 0.22 0.10 2 0.21 اإلالذمت الخبرة الخّلُمُت

لىغ  0.53 0.63 0.25 2 0.50 ألاهذاف 859. = ٍو

لت ِشله 452.ح=  0.60 0.49 0.30 2 0.16 اإلادخىي ووٍش

 0.23 1.436 0.54 2 1.092 الىظاةل وألاوؽىت الخّلُمُت 

م   0.11 2.121 1.230 2 2.459 الخلٍى

 0.47 0.71 0.28 2 0.57 ؤلاخشاج الفجي للىخاب 

   0.47 95 44.767 اإلالذمت الخىأ

   0.39 95 37.349 ألاهذاف 

لت ِشله     0.62 95 59.041 اإلادخىي ووٍش

   0.37 95 36.105 الىظاةل وألاوؽىت الخّلُمُت 

م     0.58 95 55.078 الخلٍى

   0.40 95 38.382 ؤلاخشاج الفجي للىخاب 

    99 53.992 اإلالذمت الىلي

    99 44.008 ألاهذاف 

لت ِشله      99 65.343 اإلادخىي ووٍش

    99 39.822 الىظاةل وألاوؽىت الخّلُمُت 

م      99 61.932 الخلٍى

    99 41.154 ؤلاخشاج الفجي للىخاب 

 :آلاحي( 11جبحن مً الجذٌو )

حّضي ألزش ظىىاث  ≤ α) 0.05ِذم وحىد فشوق راث داللت ئخفاةُت ) -

 .الخبرة في حمُْ اإلاجاالث

ألزش الجيغ حّضي  ≤ α) 0.05ئخفاةُت )ِذم وحىد فشوق راث داللت  -

 .في حمُْ اإلاجاالث

 حّضي إلاخغحر الخبرة      
ً
وكذ ٌّىد ظبب ِذم وحىد فشوق دالت ئخفاةُا

ئلى وىن الىخاب ًخخق بالتربُت الاحخماُِت والىوىُت واإلاّلمحن لذيهم 

غىحهم، فالخبرة مىحىدة  مً الخبرة الزاجُت والخُاجُت ما ًىفحهم َو

غ للمادة أو مً اإلاجخمْ أو مً  للجمُْ مً اإلاّلمحن ظىاء مً الخذَس

الزاجُت واإلاىالّاث الخاـت، لزلً ًشي الباخث أن الخبرة سغم  الذساظت

بُت  لشوستها في الخّلُم ئال أن اإلاّلمحن الجذد ًخمّىن لذوساث جذٍس

ليل هخاب ًفذس ًِ وصاسة التربُت والخّلُم مما ٌّجي ئهعاب اإلاّلمحن 

الجذد الخبرة والىُفُت في الخّامل مْ الىخاب الجذًذ، هاهًُ ًِ 

اِذة واإلاىضخت للمّلم ًِ أفمل الىشق والعبل في الخّلُم ألادلت اإلاع

 
ً
ا وهُفُت الخّامل مْ اإلاجهاج الجذًذ والىخاب بدذ راجه ملبٌى جشبٍى

ولِغ فُه أي غمىك أو ـّىبت مما أٌهش ِذم وحىد فشوق راث داله 
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شي الباخث أن العبب في رلً ٌّىد ئلى أن  ئخفاةُت ِلى هزا اإلاخغحر، ٍو

اث ًخمخّىن بثلافت مّلمي التربُت الا  حخماُِت والىوىُت بمدافٍت اللٍش

ْ في الاجفاالث له  مخلاسبت ئر أن ـغش معاخت اإلادافٍت والخلذم العَش

ازش هام ووعبت هبحرة في جىخُذ الشؤي وألاظالُب مً خالٌ الذوساث 

ووسؼاث الّمل ولجان اإلابدث الىاخذ ِلى معخىي ئداسة التربُت 

م وحىد فشوق راث داله ئخفاةُت في والخّلُم. وكذ ٌّىد ظبب ِذ

الخلذًشاث الخلُُمُت ألفشاد الذساظت خٌى هخاب التربُت الاحخماُِت ئلى 

 باللُام بالىاحباث اإلاذسظُت اإلاىىوت 
ً
اهخمام اإلاّلمحن واإلاّلماث مّا

بهم، والالتزام بما هى مىلىب مً أِماٌ جخّلم بالّمل الزي جلخمُه 

ُفت اإلاّلم، ومّالجت ألامىس  بجذًت، وسبما ٌّىد رلً ئلى حؽابه ٌو

باء اإلاىلىبت مً اإلاّلمحن واإلاّلماث  .اإلاعإولُاث وحجم ألِا

 التىصياث. 6

 :في لىء ما أظفشث ِىه هخاةج الذساظت فان الباخث ًىص ي بما ًأحي     

لشوسة اهخمام ملذمت هخاب التربُت الاحخماُِت والىوىُت بخىحُه . 1

ت للمّ شفت باإللافت إلبشاص أهمُت اإلاهاساث اإلاخّلم ئلى مفادس مخىِى

ٌى للمّشفت ْ في أظالُب الـى  .الّللُت في الخّامل مْ الىخاب والخىَى

لشوسة اسجباه ألاهذاف الخاـت بىخاب التربُت الاحخماُِت والىوىُت . 2

بأهذاف اإلاىاد ألاخشي، والّمل ِلى ـُاغت ألاهذاف بؽيل مدذد 

 .الىالب وواضح، ومشاِاتها للفشوق الفشدًت بحن

لشوسة جشهحز مدخىي الىخاب ِلى اإلاهاساث اإلاّاـشة، باإللافت ئلى . 3

 .جىمُت مهاساث الخفىحر الىاكذ وؤلابذاعي وخل اإلاؽىالث

لشوسة اهخمام هخاب التربُت الاحخماُِت والىوىُت بخىحُه الىالب . 4

شها، واسجباوها باإلافادس اإلاخاخت في  إلهخاج الىظاةل الخّلُمُت وجىٍى

 .ذسظت والبِئتاإلا

اث، . 5  للمىلِى
ً
 ؼامال

ً
لشوسة جممحن الىخاب في بذاًخه فهشظا

 .ولشوسة اهتهاةه بلاةمت للمفىلخاث واإلافاهُم الىاسدة

ت لخلُُم هخب الذساظاث الاحخماُِت   ذ مً الذساظاث التربٍى ئحشاء اإلاٍض

في مشاخل دساظُت أخشي مً وحهت هٍش اإلاؽشفحن التربىٍحن ومذًشي 

 اإلاذاسط.
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ABSTRACT_ The study aimed to evaluate the social national educational textbooks for fourth 

grade from the point of view of teachers In Gurayyat Governorate In K. S.A .To achieve that aim , 

the researcher developed a survey to collect the data of the study. This was assured by a group of 

experienced referees. Moreover, it was assured to be stable when it was applied to an investigative 

sample of 20 male and female teachers. Then, Pirson's correlation confident was used to trace 

stability factor which was totally.88. The sample included all the 100 teachers of social national 

education in Gurayyat. Results indicated that teachers estimated assessments for the social 

national educational textbooks in Gurayyat in K.S.A were high at all aspects of the study. Also, 

there were no statistical significant differences due to gender and experience of teachers 

evaluation estimates. According to the results of the study , the researcher recommended the 

ministry of education and school textbooks Publishing Department to make use of the lists of 

criteria and specifications of the good school book. He also recommended that the lists should be 

renewed according to the study and the educational experiences at the field of social studies in 

order to increase focus on the field of the preface to show the mental skills in dealing with the 

books and the variety of styles to acquire knowledge. 

Key word: social national educational textbooks, fourth grade, Gurayyat Governorate. 

 

 

 

 


