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أهمية الكفايات الالزمة ملعلمي ومعلمات 
الدراسات االجتماعية والىطنية بإدارة التعليم 

مبحافظة النماص من وجهة نظرهم ومدي 
 تىفرها لديهم

 *مرام عبذ الهادي عبذ السالم بشناق

 

 

َضفذ الضعاؾت ئلى الخعغف على مضي أَمُت الىفاًاث الالػمت إلاعلمي ومعلماث الضعاؾاث الاحخماعُت والىػىُت باصاعة الخعلُم  امللخص_

م  ا لضيهم ولخدلُم طلً اؾخسضمذ اإلاىهج الىصفي الخدلُلي، على عُىت الضعاؾت َو م، ومضي جىفَغ بمدافظت الىماص مً وحهت هظَغ

ؾاث الاحخماعُت والىػىُت باصاعة الخعلُم بمدافظت الىماص الخعلُمُت في الفصل الضعاس ي ألاٌو مً حمُع معلمي ومعلماث ماصة الضعا

ض 1437/1438العام  ٌ خُث جم جؼبُم اؾدباهت ئلىتروهُت معضة مً كبل الباخثت وجم ئعؾالها ئلى أفغاص مجخمع الضعاؾت عبر البًر

ا  ( اؾدباهت، مثل عُىت الضعاؾت50ؤلالىترووي وعاص منها ) ٪ مً مجخمع الضعاؾت ألاؾاس ي، وأظهغث هخائج الضعاؾت 37,59وؿبت وكضَع

ش والجغغافُا والتربُت الىػىُت إلاعلمي ومعلماث الضعاؾاث الاحخماعُت والىػىُت باص اعة أَمُت الىفاًاث اإلاهىُت اإلاعغفُت اإلاخعللت بالخاٍع

م واهذ بضعحت عالُت، في خحن و ان مجاٌ الىفاًاث اإلاهىُت اإلاعغفُت اإلاخعلم بالتربُت الىػىُت حعلُم مدافظت الىماص مً وحهت هظَغ

ش على مخىؾؽ خؿابي كُمخه ) ( وصعحت 3.19إلاعلمي ومعلماث الضعاؾاث الاحخماعُت والىػىُت مخىفغة بضعحت عالُت، بِىما خصل الخاٍع

ت ( وصعحت جىفغ مخىؾؼت أما باليؿ3.13جىفغ مخىؾؼت، والجغغافُا على مخىؾؽ خؿابي كُمخه ) بت للىفاًاث اإلاهىُت الؿلىهُت التربٍى

 مً الخىصُاث مً أَمها: عمل 
ً

ؿُت فلض خصلذ على صعحت أَمُت وجىفغ عالُت، وفي طىء َظٍ الىخائج كضمذ الباخثت عضصا والخضَع

ت للخسصصاث الثالزت زاصت ماصة ال 5صوعاث أو للاءاث ول   .جغغافُاؾىىاث للمعلمحن واإلاعلماث بهضف مغاحعت اإلاىطىعاث الىظٍغ

ؿُت ،: الىفاًاث اإلاعغفُتتفخايةتاملكلماث ال ؿُت ،الىفاًاث الؿلىهُت الخضَع  .الىفاًاث الخضَع
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 والىطنةت الاجخماعةت الذراساث ومعلماث ملعلمي الالزمت الكتفاًاث أهمةت

 لذيهم جىفرها ومذي هظرهم وجهت من النماص بمحافظت الخعلةم بإدارة
 املقذمت. 1

 مً صٌو العالم وزاصت الضٌو ؤلاؾالمُت جبظٌ كصاعي        
ً
ئن هثحرا

الفجىة اإلاعغفُت بُنها وبحن الضٌو اإلاخلضمت وال ؾُما في حهىصَا لخظُِم 

ت اإلادؿاععت والخؼىعاث اإلاعغفُت اإلاخالخلت التي  ظل الخغحراث الخظاٍع

ٌعِشها العالم اإلاعاصغ وخُث أن الىظام التربىي والخعلُمي ألي صولت 

ٌعض عهحزة أؾاؾُت في ؾباق الخلضم ومىاحهت جدضًاث اإلاؿخلبل فان 

ي والخعلُمي في اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت ًلىم على التربُت الىظام التربى 

ؤلاؾالمُت والظي هصذ علُه اإلااصة ألاولى في وزُلت الخعلُم الصاصعة مً 

اللجىت العلُا لؿُاؾت الخعلُم في اإلاملىت والتي جإهض على أن َظا 

 
ً
الىظام " ًىبثم مً ؤلاؾالم والظي جضًً به ألامت علُضة وعباصة وزللا

 للخُاة "]وشَغ
ً
 مخيامال

ً
 وهظاما

ً
 ].1عت وخىما

ت فيها ومدىعَا      ت وحجغ الؼاٍو وبما أن اإلاعلم عصب العملُت التربٍى

غ  ت، وئن أي ئصالح أو جؼٍى ألاؾاس ي والعىصغ الفاعل في أًت عملُت جغبٍى

ت، ًجب أن ًبضأ باإلاعلم، ئط ال جغبُت حُضة  أو ججضًض في العملُت التربٍى

 ].2بضون معلم حُض ]

وألهه ال ميان للمعلم غحر الىفء في العملُت الخعلُمُت ألامغ الظي     

ٌعجي طغوعة ئعضاص اإلاعلم وفم مضزل او اججاٍ الىفاًاث الظي ٌعُىه 

 .على مىاحهت جدضًاث العصغ

[ عً الؿلىن الخعلُمي الظي ًمحز اإلاعلم الفعاٌ 3وكض جدضر اليىلي ]     

ماعُت خضص بها زصائص الخعلُم مً غحر الفعاٌ في الضعاؾاث الاحخ

زاصُت ملؿمت ئلى ؾخت أهماغ هي: الصفاث  29الفعاٌ في 

والخصائص الشخصُت، جمىً اإلاعلم مً اإلااصة الضعاؾُت وؤلاإلاام بها، 

ـ وأؾالُبه، الىؾائل وألاوشؼت الخعلُمُت اإلاؿاعضة،  ػغق الخضَع

 .الخلُُم الصفي، زم جدلُل أَضاف التربُت باليؿبت للمخعلمحن

عىضَا واهذ الخاحت ملخت لظهىع خغهت ئعضاص اإلاعلم على أؾاؽ       

 
ً
الىفاًاث ئزغ ئزفاق التربُت الخللُضًت في العضًض مً حىاهبها، هظغا

ا على الجاهب الىظغي في ئعضاص اإلاعلم، وفي اإلالابل فان صوع  لترهحَز

ت التي ًضعؾها بل  اإلاعلم خضًثا لم ٌعض ًلخصغ على معغفخه باإلااصة الىظٍغ

ـ  اث وػغق الخضَع حعضاٍ ئلى معغفت ما ًغجبؽ باإلاىاهج مً الىظٍغ

ـ ]  ].4وجىىىلىحُا الخعلُم مع اللضعة على جىظُفها في الخضَع

 بضأ الىحي ًجٌز على الىبي اإلاسخاع مدمض صلى هللا علُه وؾلم       
ُ
فمىظ

ؼلبىا العل  ٍو
ً
ؼصاصوا علما ت بأن ًخعلمىا ٍو م وان الخىحُه الغباوي للبشٍغ

ِع   } أًىما وان، وكض أزجى هللا ؾبداهه وحعالى على العلم وأَله في كىله: 
َ
ْغف ًَ

َم َصَعَحاث  
ْ
ِعل

ْ
ىا ال

ُ
وج

ُ
ًَ أ ِظً

َّ
ْم َوال

ُ
ًَ آَمُىىا ِمىى ِظً

َّ
ُه ال

َّ
وعً   [ 11  : اإلاجاصلت ] {  الل

ٍغ عض ي هللا عىه أن عؾٌى هللا صلى هللا علُه وؾلم كاٌ )... مً  أبي ٍَغ

لا لا ئلى الجىت...(" عواٍ  ؾلً ػٍغ ًلخمـ فُه علما ؾهل هللا له به ػٍغ

 .مؿلم

 مشكلت الذراست. 2

ت مدافظه       غ الخىمُت البشٍغ [ ئلى صوع اإلاعلم في العملُت 2] أشاع جلٍغ

الخعلمُت الخعلُمُت خُث أهه: َى مغشض إلاصاصع اإلاعغفت وميؿم لعملُاث 

م، وملّىم لىخ
ّ
م، ومصدح ألزؼاء الخعل

ّ
ائج الخعلم، ومىحه ئلى ما الخعل

به في ئػاع  يبغي ئعضاص اإلاعلم وجضٍع ًىاؾب كضعاث ول مخعلم ومُىله، ٍو

الخغّحر الجظعي الظي ًجب أن ًخم في بيُت الخعلُم ومىاهجه وػغائله، 

وفي أَضافه ألاؾاؾُت، وال ؾُما في ما ًخصل بخمغؽ اإلاعلم بأؾالُب 

م ا م فٍغ م الظاحي، وبالخعلُم عً ػٍغ
ّ
إلاعلمحن، وبأؾالُب الخعاون الخعل

م  به على الىؾائل الجضًضة في جلٍى مع آلاباء واإلاجخمع اإلادلي، وجضٍع

الؼالب، وعلى الخىحُه التربىي وبغبؽ الخعلُم ألاؾاس ي بداحاث 

 
ً
 مً ػغاػ حضًض. وئعضاصا

ً
ظا ٌؿخلؼم معلما اإلاجخمع وبمىاكع العمل. َو

 مؿ
ً
با  لألَضاف اإلادضزت، وجضٍع

ً
 له على اإلاؿخجضاث للمعلم مالئما

ً
خمغا

ت وجؼىعاجه  .التربٍى

حن      ؿُت مشيلت شغلذ فىغ الباخثحن والتربٍى وبما أن الىفاًاث الخضَع

ألاوائل وأزاع فيهم حؿاؤالث مشغوعه جابعها باَخمام وحضًه الجامعاث 

وولُاث التربُت ومعاَض ئعضاص اإلاعلمحن ومغاهؼ البدىر والضعاؾاث 

ت  .الىفؿُت والتربٍى

 لىاحباجه      
ً
ض عاعفا وان ال بض أن ًيىن معلم اإلاؿخلبل الظي هٍغ

ت خضًثت،   بالىفاًاث الخعلمُت الالػمت لعمله، وفم أؾـ جغبٍى
ً
مخمخعا

 ].2بدُث ًىعىـ أزغ َظٍ اإلاعغفت على الغغفت الصفُت ]

ومً أحل َظٍ ظهغث الخاحه لضعاؾت أَمُت الىفاًاث الالػمت إلاعلمي  

حخماعُت والىػىُت باصاعة حعلُم الىماص مً ومعلماث الضعاؾاث الا 

ا لضيهم. وبالخالي ًمىً صُاغت مشيلت  م، ومضي جىفَغ وحهت هظَغ

 :الضعاؾت في الؿإاٌ الغئِس ي الخالي

 أ. أسئلت الذراست

ما أَمُت الىفاًاث الالػمت إلاعلمي ومعلماث الضعاؾاث الاحخماعُت 

م، وما مضي والىػىُت باصاعة حعلُم مدافظت الىماص مً وحهت  هظَغ

ا لضيهم؟   جىفَغ

خفغع عً َظا الؿإاٌ ألاؾئلت الخالُت  :ٍو

ما مضي جىافغ الىفاًاث الالػمت إلاعلمي الضعاؾاث الاحخماعُت ( 1

م؟   والىػىُت باصاعة حعلُم مدافظت الىماص مً وحهت هظَغ

ما أَمُت الىفاًاث اإلاهىُت اإلاعغفُت إلاعلمي ومعلماث الضعاؾاث ( 2

م الاحخماعُت وال ىػىُت باصاعة حعلُم مدافظت الىماص مً وحهت هظَغ

ا لضيهم؟   وما مضي جىفَغ

ت إلاعلمي ومعلماث ( 3 ما أَمُت الىفاًاث اإلاهىُت الؿلىهُت التربٍى

الضعاؾاث الاحخماعُت والىػىُت باصاعة حعلُم مدافظت الىماص مً 

ا لضيهم؟ م وما مضي جىفَغ  وحهت هظَغ

ؿُت إلاعلمي ومعلماث الضعاؾاث ما أَمُت الىفاًاث اإلاهىُت الخ( 4 ضَع

م  الاحخماعُت والىػىُت باصاعة حعلُم مدافظت الىماص مً وحهت هظَغ

ا لضيهم؟  وما مضي جىفَغ

 أهمةت الذراستب. 

جىمً أَمُت الضعاؾت الخالُت في أن صعاؾت أَمُت الىفاًاث الالػمت      

معلمي ومعلماث الضعاؾاث الاحخماعُت والىػىُت باصاعة مدافظت 
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ا لضيهم. مً العىامل اإلاؿاعضة  م، ومضي جىفَغ الىماص مً وحهت هظَغ

ت، هما أنها  لخدلُم الىمى اإلانهي واللضعة على جدلُم ألاَضاف التربٍى

جلضم َظٍ الضعاؾت كائمت بالىفاًاث الالػمت إلاعلمي ومعلماث الضعاؾاث 

الاحخماعُت، وؾخفخذ َظٍ الضعاؾت مجاالث عضة ومىاطُع مخعضصة أمام 

ر وصعاؾاث ازغي مؿخلبلُت في مسخلف مجاالث العمل التربىي في بدى 

 .طىء ما جيخهي الُه الضعاؾت مً هخائج وجىصُاث

 مصطلحاث الذراستج. 

  Competencies اوال: الىفاًاث

هي مجمىع الاججاَاث وأشياٌ الفهم واإلاهاعاث التي مً شأنها أن      

حضاهُت والىفـ خغهُت جِؿغ للعملُت الخعلُمُت أَضافها العللُت والى 

لصض بالىفاًاث في َظٍ الضعاؾت هي امخالن وكضعة وئجلان  ].5] ٍو

معلمي ومعلماث الضعاؾاث الاحخماعُت والىػىُت باصاعة حعلُم مدافظت 

ـ اإلااصة  .الىماص للمعغفت العامت واإلاهاعاث الالػمت لخضَع

: الىفاًاث اإلاعغفُت
ً
 cognitive competencies  زاهُا

 امخال    
ً
مً اإلاعلىماث في مجاٌ جسصصه الاواصًمي  ن اإلاعلم كضعا

وئإلاامه بالفغوع اإلاسخلفت في مجاٌ جسصصه والعالكت بُنها وبحن الخىظُم 

 ].5] اإلاىؼلي للمعاعف في َظا اإلاجاٌ

لصض بالىفاًاث اإلاعغفُت في َظٍ الضعاؾت اإلاعلىماث اإلاعغفُت      ٍو

ت ألصاء معلمي ومعلماث الضعاؾاث  الاحخماعُت والىػىُت باصاعة الظغوٍع

 .حعلُم مدافظت الىماص مهامهم في ول ما ًسخص بخضَعـ اإلااصة

ت   : زالثا: الىفاًاث الؿلىهُت والتربٍى

ً وخؿً جفعُلها، وجمثل      امخالن اإلاعلم إلاهاعاث الخىاصل مع آلازٍغ

خه الىػىُت صون  ٍى اللُم وألازالق الخمُضة، والخمؿً بثلافخه َو

 ].2ؿً بأزالكُاث مهىت الخعلُم ]حعصب، والخم

ت في َظٍ الضعاؾت التزام معلمي      لصض بالىفاًاث الؿلىهُت والتربٍى ٍو

ومعلماث الضعاؾاث الاحخماعُت والىػىُت باصاعة حعلُم مدافظت 

 .الىماص بأزالكُاث اإلاهىت وجىمُت الاججاَاث الاًجابُت هدى الىػً

ؿُت   :عابعا: الىفاًاث الخضَع

مً اللضعاث وما ًغجبؽ بها مً مهاعاث والتي ًفترض أن مجمىعت     

اإلاعلم ًمخلىها بما ًمىىه مً أصاء مهامه وأصواٍع ومؿإولُاجه زحر أصاء 

مما ًىعىـ على العملُت الخعلُمُت هيل وزصىصا مً هاخُت هجاح 

اإلاعلم وكضعجه على هلل اإلاعلىمت بل اإلاعلىماث ئلى جالمُظٍ وكض ًلىم 

ٍم الخسؼُؽ وؤلاعضاص للضعوؽ وغحٍر مً ألاوشؼت اإلاعلم بظلً عً ػغ 

الُىمُت والخؼبُلُت مما ًخطح في الؿلىن وؤلاعضاص الفعلي للمعلم 

ؿُت في َظٍ  ].3] صازل الفصل وزاعحه لصض بالىفاًاث الخضَع ٍو

الضعاؾت اؾخسضام أؾلىب الخعلم الضًمىكغاػي واإلاهاعة في جىفُظ ألاصاء 

س ي إلاعلمي ومعلماث الضعا ؾاث الاحخماعُت والىػىُت باصاعة حعلُم الخضَع

 .مدافظت الىماص

 
ً
أحؼاء مً العلىم الاحخماعُت : : الضعاؾاث الاحخماعُت والىػىُتزامؿا

ش والجغغافُا والتربُت  ؿُت وحشمل: الخاٍع اؾخسضمذ جدلُم اَضاف جضَع

لصض بالضعاؾاث الاحخماعُت والىػىُت في َظٍ الضعاؾت  ].6] الىػىُت ٍو

ش ؤلاوؿان، والخىظُماث فغع مً فغوع  اإلاعغفت تهخم بضعاؾت أصل وجاٍع

والخؼىعاث التي جؼغأ على اإلاجخمع البشغي، هما جضعؽ ؤلاوؿان 

ً  .وعالكاجه باآلزٍغ

 يذود الذراستد. 

ت: وجخمثل في معلمي ومعلماث الضعاؾاث الاحخماعُت  الخضوص البشٍغ

 .والىػىُت

بمدافظت الىماص في الخضوص الجغغافُت: وجخمثل في اصاعة الخعلُم 

 .اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت

 َـ1438-1437الخضوص الؼماهُت: وجخمثل في الفصل الضعاس ي ألاٌو لعام 

الخضوص اإلاىطىعُت: وجخمثل في أَمُت الىفاًاث الالػمت إلاعلمي ومعلماث 

الضعاؾاث الاحخماعُت والىػىُت باصاعة حعلُم مدافظت الىماص مً 

ا  م ومضي جىفَغ لضيهم وجدضصث الضعاؾت باإلاىهج الىصفي وحهت هظَغ

وألاصواث واإلاعالجاث ؤلاخصائُت اإلاؿخسضمت في الضعاؾت وهظلً 

ت إلالُاؽ الىفاًاث اإلاهىُت إلاعلمي ومعلماث  بالخصائص الؿُيى متًر

 .الضعاؾاث الاحخماعُت والىػىُت اإلاعضة مً كبل الضاعؾت

 الذراساث السابقت. 3

ؿُت لضي 7] جىاولذ صعاؾت زؼعلي ومىمجي      [ الىفاًاث الخضَع

معلماث اإلاغخلت ألاؾاؾُت الضهُا في اإلاضاعؽ الخاصت الخابعت لىػاعة 

ل  التربُت والخعلُم إلاىؼلت اعبض ألاولى في ألاعصن في طىء مخغحراث اإلاَإ

العلمي وؾىىاث الخبرة والخسصص في اإلاضاعؽ الخاصت ولخدلُم َضف 

( مضعؾت 30معلمت ٌعملً في )(168الضعاؾت جم ازخُاع عُىت جيىهذ مً )

( مضعؾت 94( معلمت ٌعملً في )315زاصت في مدافظت اعبض مً اصل )

( 38زاصت وكض كام الباخثان بخصمُم اصاة الضعاؾت والتي جظمىذ )

ؿُت للُاؽ مضي امخالههً للىفاًاث. وكض اظهغث هخائج  هفاًت جضَع

ؿُت التي جمخلىها اإلاعل ماث هي: الضعاؾت ان ابغػ الىفاًاث الخضَع

س ي اإلاالئم  اؾخغالٌ وكذ الخصه بفاعلُت واؾخسضام ألاؾلىب الخضَع

لت واضخت ومدضصة  مُت بؼٍغ للمىكف الخعلُمي وصُاغت ألاؾئلت الخلٍى

خه. وبُيذ هخائج  وحظب اهدباٍ الؼالباث واإلادافظت على اؾخمغاٍع

في صعحت  (α=0,05) الضعاؾت ئلى عضم وحىص فغوق طاث صاللت ئخصائُت

ل العلمي امخالن  ؿُت حعؼي إلاخغحري اإلاَإ اإلاعلماث للىفاًاث الخضَع

 والخسصص في خحن وحضث الضعاؾت وحىص فغوق طاث صاللت ئخصائُت

(α=0,05)  ؿُت حعؼي في صعحت امخالن اإلاعلماث للىفاًاث الخضَع

ض عً  ؿُت ولصالح اإلاعلماث طواث الخبرة التي جٍؼ لؿىىاث الخبرة الخضَع

 (.ؾىىاث 6)

[ فلض َضفذ للىشف عً مضي جىافغ الىفاًاث 8صعاؾت لبض ]أما      

ألاؾاؾُت لضي معلمي التربُت الفىُت ومهاعاث الخظوق الفجي لضيهم 

مً معلمي التربُت  136والعالكت بُنهما في طىء الىىع والخسصص لضي 

معلمت مً مدافظتي غؼة وشمالها ولخدلُم  50معلما و 86الفىُت منهم 

ُم اؾدباهت الىفاًاث ألاؾاؾُت إلاعلم التربُت أَضاف الضعاؾت جم جؼب

الفىُت وجىصلذ الضعاؾت لىخائج أَمها أن الىػن اليؿبي للىفاًاث 

%( وأن الىفاًاث جخضعج في ؾلم أعالٍ الىفاًاث 70,8الاؾاؾُت للمعلم )

ت وأصهاٍ هفاًاث اؾخسضام مصاصع الخعلم وهفاًاث  الشخصُت وؤلاصاٍع

م وأن الىػن اليؿبي إلا %( ولم 68,8هاعاث الخظوق الفجي ًلع عىض )الخلٍى

 صالت ئخصائُت بحن مخىؾؼي صعحاث اإلاعلمحن 
ً
ججض الضعاؾت فغوكا

واإلاعلماث في الىفاًاث ألاؾاؾُت وفي مهاعاث الخظوق الفجي إلاعلم التربُت 

 .الفىُت

  –زصائصه  –جىاولذ معلم اإلاؿخلبل لض [ ف2ت ]ـافظمدت ؾصعا اأم    
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ٍ الضعاؾت الىشف عً معلم اإلاؿخلبل مً هفاًاجه وكض َضفذ َظ

خُث الخصائص واإلاهاعاث والىفاًاث الالػمت إلعضاصٍ. وهشفذ هخائج 

ا في معلم اإلاؿخلبل هي:  الضعاؾت أن أَم الخصائص الىاحب جىافَغ

اإلاعغفت الجُضة بمدخىي مىطىع الخسصص، والضعاؾت الجُضة 

ت في أؾالُب بسصائص اإلاخعلمحن وكضعاتهم وهفؿُاتهم، ومهاعة عالُ

ـ والخلُُم، وكضعة عالُت على الخفاعل مع الخالمُظ، والاؾخعضاص  الخضَع

للخىمُت اإلاهىُت اإلاؿخضامت، وئحاصة اؾخسضام الخاؾىب وجلىُاث 

الخعلُم اإلاسخلفت. أما في مجاٌ الىفاًاث فىشفذ هخائج الضعاؾت أن 

ت للمعلم هي: ؤلاعضاص الىظغي والعملي طغوعي  الىفاًاث الظغوٍع

للمعلم، وهظلً الالتزام بلىاعض اإلاهىت ألازالكُت، والاؾخعضاص لخضمت 

اإلاجخمع اإلادلي والخىاصل معه، واللضعة على ئحغاء البدىر العلمُت. أما 

ت لخدؿحن هىعُت اإلاعلم فهي: جمهحن الخعلُم، ووطع  ؤلاحغاءاث الظغوٍع

 .معاًحر حُضة الزخُاع اإلاعلمحن

ئلى الخعغف على ما مضي اجلان معلم  [3كض َضفذ صعاؾت اليىلي ]و      

ؿُت وجىاولذ آعاء اإلاىحهحن  الجغغافُا بمدافظت طماع للىفاًاث الخضَع

ؿُت وجىصلذ هخائج  واإلاضعؾحن بمدافظت طماع في الىفاًاث الخضَع

ؿُت  الضعاؾت ئلى ان معلمي الجغغافُا ًخلىىن غالبُت الىفاًاث الخضَع

اللت ئخصائُت بحن اإلاىحهحن أما باليؿبت لفغوض الضعاؾت فلض ظهغث ص

ؿُت. وفي طىء الىخائج  واإلاضعؾحن لؿخت مداوع مً الىفاًاث الخضَع

جىصل الباخث ئلى عضة اؾخيخاحاث مً أَمها: الترهحز على الىفاًاث 

ؿُت وجمىً معلم الجغغافُا منها واجلاهه وزاصت هفاًاث أؾالُب  الخضَع

ـ والىفاًاث الاواصًمُت والىمى اإلانهي وه فاًاث ألاوشؼت الصفُت الخضَع

  .والالصفُت مع اؾخمغاع الخأهُض على الىفاًاث ألازغي 

ىاث      [ لخىشف عً أَم وأبغػ الىفاًاث 6] وحاءث صعاؾت الغٍؼ

جسصص معلم مجاٌ احخماعُاث في  –اإلاعلمحن \اإلاخىافغة لضي الؼلبت

حامعت مإجت مً وحهت هظغ معلمي الضعاؾاث الاحخماعُت اإلاخعاوهحن في 

عؽ مدافظت الىغن. واؾخسضم الباخث ألاؾلىب الىصفي، مضا

واؾخسضم اؾدباهت وػىعَا بعض الخأهض مً صضكها وزباتها الظي بلغ 

م ئعاصة الخؼبُم، وكض اؾخسضم الباخث اإلاخىؾؼاث 78،0) (عً ػٍغ

إلاىاؾبتها ألَضاف الضعاؾت وكض وػعذ  (T.Test) واليؿب وازخباعاث

مخعاوها مً اإلاعلمحن  40الظي جيىن مً الاؾدباهت على مجخمع الضعاؾت 

واإلاعلماث وهشفذ هخائج الضعاؾت أن ػلبت الضعاؾاث الاحخماعُت 

بداحت ئلى بعع الىفاًاث مثل: الخجضًض اإلاعغفي وؤلاوؿاوي وجىظُم 

ـ الخضًثت  الخعلم الظاحي وئصاعة الصف واؾخسضام أؾالُب الخضَع

ػغق  لىفاًاث مثل:وجىص ي الضعاؾت بتزوٍض الؼلبت اإلاعلمحن ببعع ا

م وهفاًت الخعلم الظاحي وهفاًت الخجضص  ـ الخضًثت وهفاًت الخلٍى الخضَع

 اإلاعغفي والاوؿاوي وهفاًت الاصاعة الصفُت، 

ــ[ فل9اعي ]ــــذ، ومـــىهــت أفـــا صعاؾـــأم         ل وصفي إلاعغفت ـذ جدلُــاولــض جىــ

ا بالخىىىلىحُا اإلاؿاهضة  ت معلمي اإلاعاكحن بصٍغ لهم والتي حعض طغوٍع

ا وجيىهذ عُىت الضعاؾت مً    219لىمى الؼالب اإلاعاكحن بصٍغ
ً
مضعؾا

أصواث لخدضًض الخىىىلىحُا اإلاؿاعضة للؼالب  3وكض جم اؾخسضام 

اصة حعلُمهم اللغاءة والىخابت وجدؿً  ا والتي جإصي ئلي ٍػ اإلاعاكحن بصٍغ

ئج الضعاؾت جدصُلهم الضعاس ي والخيامل مع اإلاجخمع وكض أؾفغث هخا

 .% فلؽ مً اإلاضعؾحن ٌعغفىن عً الخىىىلىحُا اإلاؿاعضة9على أن 

لُبرن، وؾاوؿبري ]        ً، َو [ في الىالًاث 10وهظلً صعاؾت ئًٍغ

ىُت َضفذ ئلى الخعغف على معاًحر ؤلاعضاص اإلانهي للمعلمحن  اإلاخدضة ألامٍغ

ت وجيىهذ  ـ الؼلبت طوي ؤلاعاكت البصٍغ للخصٌى على شهاصة جضَع

 الخدلىا ببرهامج زاص لألعضاص  200عُىت الضعاؾت مً 
ً
ىُا  أمٍغ

ً
معلما

معلم ًضعؾىن في الجامعاث واؾخجاب أفغاص عُىت  200ئزىاء الخضمت و

 لهظا الغغض خُث أظهغث 
ً
الضعاؾت لالؾدباهت التي أعضث زصُصا

ب اإلاعلمحن أزىاء الخضمت على مهاعاث مخسصصت  هخائج الضعاؾت أن جضٍع

ـ الخاصت بالؼلبت ججمع بحن ألا  ت للمهىت وأؾالُب الخضَع ػغ الىظٍغ

ت وجظمحن بغامج البيالىعٍىؽ والضهخىعاٍ معاًحر  طوي ؤلاعاكت البصٍغ

ب اإلاعلمحن على مسخلف ألاحهؼة  ت وجضٍع الخعامل مع طوي ؤلاعاكت البصٍغ

ت مثل أحهؼة بغاًل وخىاؾِب للؼلبت  الخاصت بظوي ؤلاعاكت البصٍغ

ت  باإلطافت ئلى ئهؿاب اإلاعلمحن مهاعاث الىشف طوي ؤلاعاكت البصٍغ

ت مً أحل ئعضاص  عً اإلاؿخىي اإلاعغفي للؼلبت طوي ؤلاعاكت البصٍغ

ؿُت مىاؾبت   .لهمزؼؽ جضَع

في جدضًض جصىعاث اإلاعلمحن العاملحن  Kim [11] وكض عهؼث صعاؾت     

معلما  53في بغامج جغبُت الؼفىلت اإلابىغة وجيىهذ عُىت الضعاؾت مً 

معلما في التربُت الخاصت لألػفاٌ  52في جغبُت الؼفىلت اإلابىغة و ومعلمت

ومً أَم هخائج الضعاؾت عضم وحىص فغوق صالت بحن مجمىعتي اإلاعلمحن 

ٌعؼي ألَمُت الىفاًاث وبُيذ الضعاؾت اخخُاج هال اإلاجمىعخحن ئلى 

ت للمعلمحن كبل  م والخاحت ئلى بغامج جغبٍى ب على هفاًاث الخلٍى الخضٍع

 .وأزىائها الخضمت

 الطريقت وإلاجراءاث. 4

 منهج الذراست. أ

اعخمضث الضعاؾت الخالُت اإلاىهج الىصفي الخدلُلي، إلاالءمخه لؼبُعت     

الضعاؾت والتي تهضف ئلى الخعغف على الىفاًاث اإلاهىُت إلاعلمي ومعلماث 

 .الضعاؾاث الاحخماعُت والىػىُت

 مجخمع الذراست ب. 

حمُع معلمي ومعلماث ماصة الضعاؾاث  جيىن مجخمع الضعاؾت مً     

الاحخماعُت والىػىُت باصاعة الخعلُم بمدافظت الىماص الخعلُمُت في 

ىضح الجضٌو الخالي 1437/1438الفصل الضعاس ي ألاٌو مً العام  َـ ٍو

أعضاص معلمي ومعلماث ماصة الضعاؾاث الاحخماعُت والىػىُت باصاعة 

 .ُمُت لجمُع اإلاغاخلالتربُت والخعلُم بمدافظت الىماص الخعل

 جىزيع أفراد مجخمع الذراست. 1جذول 

 الجنس م

 املريلت

 البناث البنين

 عذد

 املعلماث املذارس املعلمين املذارس

 13 25 33 35 الابخضائُت 1

 - - 11 5 اإلاخىؾؼت 2
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ت 3  1 1 16 8 الثاهٍى

 12 9 11 13 الابخضائُت مخىؾؼت 4

 23 12 1 2 مخىؾؽ وزاهىي  5

ت 6  8 2 4 5 ابخضائُت ومخىؾؼت وزاهٍى

 57 48 76 68 اإلاجمىع

ض عبر الضعاؾت مجخمع أفغاص ئلى الاؾخبُان ئعؾاٌ جم خُث        البًر

 الضعاؾت عُىت وجمثل صالح ولها اؾدباهت،( 50) منها وعاص ؤلالىترووي

ا وؿبت  .ألاؾاس ي الضعاؾت مجخمع مً٪ 37,59 وكضَع

 :الضعاؾت مخغحراث خؿب الضعاؾت عُىت أفغاص زصائص

ٌ  ًىضح   الضعاؾت عُىت أفغاص زصائص الخالي الجضو
ً
 إلاخغحراث وفلا

 :الضعاؾت

 2 جذول 

 الذراست مخغيراث يسب العةنت أفراد جىزيع

 النسبت الخكرار املسخىياث املخغير

 14.0 7 طهغ الجيـ

 86.0 43 أهثى

 12.0 6 صون الجامعي اإلاإَل العلمي

 4.0 2 حامعي/غحر جغبىي 

 84.0 42 حامعي/جغبىي 

ش الخسصص  26.0 13 جاٍع

 38.0 19 حغغافُا

 12.0 6 صعاؾاث احخماعُت

 24.0 12 اصعؽ الاحخماعُاث لىً غحر مخسصص

ـ  30.0 15 ابخضائي مغخلت الخضَع

 6.0 3 مخىؾؽ

 12.0 6 زاهىي 

 12.0 6 ابخضائي ومخىؾؽ

 32.0 16 مخىؾؽ وزاهىي 

 8.0 4 ابخضائي ومخىؾؽ وزاهىي 

 4.0 2 ؾىىاث5أكل مً  الخضمتؾىىاث 

 52.0 26 ؾىىاث 10ئلى أكل مً  5مً 

 14.0 7 ؾىت 15ئلى أكل مً  10مً 

 22.0 11 ؾىت 20ئلى أكل مً  15مً 

 8.0 4 ؾىت فأهثر 20

 88.0 44 وعم الضوعاثخظىع 

 12.0 6 ال

 100.0 50 اإلاجمىع

 ًخطح الجيـ، خؿب الضعاؾت عُىت أفغاص بخىػَع ًخعلم فُماأما      

ٌ  ؤلاخصائُت اإلاإشغاث مً  ئهار مً العُىت أغلبُت بأن أعالٍ( 2) للجضو

%( 86) الظوىع، مً%( 14) بىاكع آعائهم اإلاؿخؼلعت العُىت حيـ هىع في

 .ؤلاهار مً

ل خملت مً الضعاؾت عُىت مً%( 84) أن ًخطح هما        الجامعي اإلاَإ

ل خملت الثاهُت باإلاغجبت ًليهم التربىي  %( 12) بيؿبت الجامعي صون  اإلاَإ

 ال والظًً التربىي  غحر الجامعي اإلاإَل خملت وألازحرة الثالثت وباإلاغجبت

 ( 50) وعضصَم الىلي الضعاؾت عُىت مً%( 4) وؿبتهم جخعضي
ً
 .فغصا

 أن ًخطح الخسصص، خؿب الضعاؾت عُىت بخىػَع ًخعلم وفُما    

ليهم حغغافُا، جسصصهم الضعاؾت عُىت مً%( 38)  ًضعؽ%( 24) ٍو

%( 26) وؿبخه ما طلً بعض ًأحي زم مخسصص، غحر لىً الاحخماعُاث

ش، جسصص في   الخاٍع
ً
  .احخماعُت صعاؾاث جسصصهم%( 12) وأزحرا

، والثاهىي  اإلاخىؾؽ اإلاغخلت ًضعؾىن %( 32) أن ًخطح هما     
ً
ا  ؾٍى

 للمغخلت%( 12) وبيؿبت الابخضائُت، اإلاغخلت فلؽ ًضعؾىن %( 30)و

ت  حمُع في ًضعؾىن  الظًً بِىما واإلاخىؾؽ، الابخضائي واإلاغخلت الثاهٍى

 اإلاغخلت ًضعؾىن  مً هي وؿبت وآزغ ،%(8) وؿبتهم واهذ اإلاغاخل

 (.%6) وؿبتهم واهذ خُث اإلاخىؾؼت

 ًخطح الخضمت، ؾىىاث خؿب الضعاؾت عُىت بخىػَع ًخعلم وفُما     

 جتراوح عملُت زبرة لضيهم%( 52) وبيؿبت الضعاؾت عُىت مً الغالبُت أن

 عملُت زبرة لضيهم%( 22) وؿبت وأن ؾىىاث، 10 مً أكل ئلى 5 بحن

 الضعاؾت عُىت مً%( 14) ووؿبت ؾىت 20 مً أكل ئلى 15 مً جتراوح

%( 8) وؿبخه ما بِىما ؾىت، 15 مً أكل ئلى 10 بحن زبرتهم جتراوح

    5 مً أكل زبرجه%( 4) ووؿبت فأهثر، ؾىت 20 العملُت فسبرجه

  .ؾىىاث
ً
  الضوعاث خظىع  خؿب الضعاؾت عُىت بخىػَع ًخعلم فُما أزحرا
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بُت،  صوعاث على خصلىا الضعاؾت عُىت مً%( 88) أن ًخطح الخضٍع

بُت  هىع أي على ًدصلىا لم الضعاؾت عُىت مً%( 12) َىالً بِىما جضٍع

بُت الضوعاث مً  .الخضٍع

 الذراست أداة ج.

  الضعاؾت أصاة بخصمُم الباخثت كامذ    
ً
 الضعاؾت أصبُاث على اعخماصا

 البدىر وبعع للضعاؾت، الىظغي  وؤلاػاع اإلالضمت في اإلاخمثلت

 طاث الاؾدباهاث مً عضص على الاػالع ئلى ئطافت الؿابلت، والضعاؾاث

 :هي بمغاخل ألاصاة بىاء عملُت ومغث الضعاؾت، بمىطىع العالكت

 :حؼأًً مً وجيىهذ ألاولي شيلها في ألاصاة بىاء -أ

ٌ  الجؼء - شمل: ألاو  الضعاؾت مجخمع بأفغاص اإلاخعللت ألاولُت البُاهاث َو

ل الجيـ،: )وهي ـ، مغخلت الخسصص، العلمي، اإلاَإ  الخبرة الخضَع

 (.الضوعاث العملُت،

شمل: الثاوي الجؼء -  :وهي الاؾدباهت مداوع  على َو

ٌ  اإلادىع -    يـــــإلاعلم تــــغفُـــاإلاع تـــىُـاإلاه اثــــاًــالىف تـــأَمُ ضيـــم تــــمعغف: ألاو

م، وحهت مً والىػىُت الاحخماعُت الضعاؾاث ومعلماث  ومضي هظَغ

ا ظم، لضيهم جىفَغ  .عباعة( 29) ٍو

ت الؿلىهُت اإلاهىُت الىفاًاث أَمُت مضي معغفت: الثاوي اإلادىع -   التربٍى

م، وحهت مً والىػىُت الاحخماعُت الضعاؾاث ومعلماث إلاعلمي  هظَغ

ا ومضي ظم، لضيهم جىفَغ  .عباعة( 16) ٍو

ؿُت اإلاهىُت الىفاًاث أَمُت مضي معغفت: الثالث اإلادىع -   إلاعلمي الخضَع

  الاحخماعُت الضعاؾاث ومعلماث

م، وحهت مً والىػىُت ا ومضي هظَغ ظم، لضيهم جىفَغ  .عباعة( 25) ٍو

 :الضعاؾت أصاة صضق

 الباخثت كامذ ألاولُت، صىعتها في الاؾدباهت ئعضاص مً الاهتهاء بعض 

 أؾالُب زالٌ مً له أعضث ما جدلُم على كضعتها صضق مً بالخدلم

 :الخالُت الصضق

 :الظاَغي  الصضق -أ

 على الاؾدباهت عغض جم الظاَغي  ألاصاة صضق مً للخدلم       

 في أؾاجظة منهم مدىمحن،( 7) عضصَم بلغ اإلادىمحن مً مجمىعت

ت ؤلاصاعة  الخعلُم باصاعاث واإلاشغفاث اإلاشغفحن وبعع بجامعت، التربٍى

 مً الضاعؾت ػلبذ وكض مسخلفت علمُت صعحاث ًدملىن  باإلاىؼلت

ٌ  عأيهم ئبضاء اإلادىمحن  احؿاق ومضي اللُاؽ وئمياهُت الىطىح خى

 أو العباعاث. بعع وحعضًل ليها جيخمي التي لألبعاص ومالئمتها العباعة

  ًغوهه ما واطافت الاؾخبُان على مالخظاتهم وابضاء خظفها
ً
 مً مىاؾبا

 بصُغتها ألاصاة ئعضاص جم اإلادىمحن الؿاصة آعاء على وبىاء .عباعاث

 .النهائُت

 :البىاء صضق

 اؾخسضام جم الاؾدباهت، إلاداوع  الضازلي البىاء صضق مً للخدلم        

 اليلُت والضعحت عباعة ول بحن العالكت للُاؽ بحرؾىن  اعجباغ معامل

 للمدىع، اليلُت والضعحت مجاٌ ول بحن وهظلً لها، اإلاىخمُت للمدىع 

 :ًلي هما الىخائج وواهذ

 اإلاهىُت الىفاًاث أَمُت: أوال

 3 جذول 

 الةه املنخمةت املحىر  أو للمجال الكلةت بالذرجت العباراث ارجباط معامالث

 معامل الارجباط العبارة معامل الارجباط العبارة املجال املحىر 

ش الىفاًاث اإلاهىُت اإلاعغفُت  **0.908 7 **0.749 1 الخاٍع

2 0.632** 8 0.841** 

3 0.386** 9 0.777** 

4 0.722** 10 0.558** 

5 0.851** 11 0.742** 

6 0.851** 12 0.516** 

 **0.762 8 **0.697 1 الجغغافُا

2 0.752** 9 0.873** 

3 0.801** 10 0.836** 

4 0.816** 11 0.862** 

5 0.873** 12 0.873** 

6 0.874** 13 0.872** 

7 0.877** 14 0.895** 

 **0.767 3 **0.886 1 التربُت الىػىُت

2 0.920** 4 0.892** 

 **0.749 9 **0.683 1 الىفاًاث اإلاهىُت الؿلىهُت

2 0.551** 10 0.660** 

3 0.609** 11 0.534** 

4 0.805** 12 0.720** 

5 0.437** 13 0.821** 

6 0.172 14 0.439** 
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7 0.821** 15 0.749** 

8 0.705** 16 0.720** 

ؿُت  **0.849 15 **0.449 1 الىفاًاث اإلاهىُت الخضَع

2 0.812** 16 0.726** 

3 0.852** 17 0.576** 

4 0.557** 18 0.760** 

5 0.605** 19 0.808** 

6 0.828** 20 0.808** 

7 0.807** 21 0.700** 

8 0.830** 22 0.697** 

9 0.516** 23 0.514** 

10 0.814** 24 0.683** 

11 0.648** 25 0.786** 

12 0.757** 26 0.752** 

13 0.804** 27 0.610** 

14 0.729**   

ٌ  مً ًخطح             ول بحن الاعجباغ معامالث حمُع أن( 3) الجضو

 وصالت مىحبت واهذ اليها اإلاىخمُت اإلاجاٌ أو للمدىع  اليلُت والضعحت عباعة

 
ً
 (.0.01) مؿخىي  عىض ئخصائُا

 4 جذول 

 املعرفةت املهنةت ملحىر الكتفاًاث الكلةت بالذرجت مجال كل ارجباط معامالث

 معامل الارجباط املجال

ش  **0.868 الخاٍع

 **0.937 الجغغافُا

 **0.636 التربُت الىػىُت

بحن      ٌ  ٍو  إلادىع  اليلُت بالضعحت مجاٌ ول اعجباغ معامالث( 4) الجضو

 ــــائُـــئخص تـــوصال مىحبت واهذ وحمُعها اإلاعغفُت، اإلاهىُت الىفاًاث
ً
 ضــــــعى ا

 (.0.01) مؿخىي 

 5 جذول 

 املهنةت الكتفاًاث بأهمةت لالسدباهت املخعلق الكلةت بالذرجت محىر  كل ارجباط معامالث

 معامل الارجباط املحىر 

 **0.825 الىفاًاث اإلاهىُت اإلاعغفُت

 **0.438 الىفاًاث اإلاهىُت الؿلىهُت

ؿُت  **0.712 الىفاًاث اإلاهىُت الخضَع

بحن       ٌ  ٍو  اليلُت بالضعحت مدىع  ول اعجباغ معامالث( 5) الجضو

 وصالت مىحبت واهذ وحمُعها اإلاهىُت، الىفاًاث بأَمُت اإلاخعلم لالؾدباهت

 
ً
ظا ،(0.01) مؿخىي  عىض ئخصائُا  عباعاث حمُع أن على ًضٌ َو

 وجلِـ صاصكت واهذِِ  اإلاهىُت الىفاًاث بأَمُت اإلاخعللت الاؾدباهت

 .أحله مً وطعذ الظي الهضف

 
ً
 اإلاهىُت الىفاًاث جىفغ: زاهُا

 6 جذول 

 الةه املنخمةت املحىر  أو للمجال الكلةت بالذرجت العباراث ارجباط معامالث

 معامل الارجباط العبارة معامل الارجباط العبارة املجال املحىر 

ش الىفاًاث اإلاهىُت اإلاعغفُت  **0.789 7 **0.706 1 الخاٍع

2 0.747** 8 0.802** 

3 0.716** 9 0.820** 

4 0.696** 10 0.794** 

5 0.803** 11 0.759** 

6 0.799** 12 0.578** 

 **0.758 8 **0.632 1 الجغغافُا

2 0.703** 9 0.882** 
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3 0.879** 10 0.907** 

4 0.888** 11 0.856** 

5 0.839** 12 0.864** 

6 0.892** 13 0.892** 

7 0.846** 14 0.905** 

 **0.874 3 **0.948 1 التربُت الىػىُت

2 0.882** 4 0.776** 

 **0.903 9 **0.810 1 الىفاًاث اإلاهىُت الؿلىهُت

2 0.818** 10 0.683** 

3 0.683** 11 0.469** 

4 0.740** 12 0.885** 

5 0.462** 13 0.885** 

6 0.695** 14 0.809** 

7 0.838** 15 0.838** 

8 0.839** 16 0.570** 

ؿُت  **0.819 15 **0.422 1 الىفاًاث اإلاهىُت الخضَع

2 0.758** 16 0.830** 

3 0.714** 17 0.845** 

4 0.701** 18 0.808** 

5 0.676** 19 0.853** 

6 0.772** 20 0.804** 

7 0.838** 21 0.871** 

8 0.761** 22 0.876** 

9 0.706** 23 0.834** 

10 0.873** 24 0.687** 

11 0.564** 25 0.701** 

12 0.798** 26 0.802** 

13 0.838** 27 0.783** 

14 0.852**   

ٌ  مً ًخطح             ول بحن الاعجباغ معامالث حمُع أن( 6) الجضو

 وصالت مىحبت واهذ اليها اإلاىخمُت اإلاجاٌ أو للمدىع  اليلُت والضعحت عباعة

  
ً
 (.0.01) مؿخىي  عىض ئخصائُا

 املعرفةت املهنةت ملحىر الكتفاًاث الكلةت بالذرجت مجال كل ارجباط معامالث. 7 جذول 

 معامل الارجباط املجال

ش  **0.868 الخاٍع

 **0.937 الجغغافُا

 **0.636 التربُت الىػىُت

بحن     ٌ  ٍو  إلادىع  اليلُت بالضعحت مجاٌ ول اعجباغ معامالث( 7) الجضو

ــــئخصائُ تـــــوصال مىحبت واهذ وحمُعها اإلاعغفُت، اإلاهىُت الىفاًاث ـــ  ـ
ً
 ضـــعى ا

 (.0.01) مؿخىي 

 8 جذول 

 املهنةت الكتفاًاث بخىفر لالسدباهت املخعلق الكلةت بالذرجت محىر  كل ارجباط معامالث

 معامل الارجباط املحىر 

 **0.823 الىفاًاث اإلاهىُت اإلاعغفُت

 **0.520 الىفاًاث اإلاهىُت الؿلىهُت

ؿُت  **0.819 الىفاًاث اإلاهىُت الخضَع

بحن ٌ  ٍو  لالؾدباهت اليلُت بالضعحت مدىع  ول اعجباغ معامالث( 8) الجضو

  وصالت مىحبت واهذ وحمُعها اإلاهىُت، الىفاًاث بخىفغ اإلاخعلم
ً
 ئخصائُا

ظا ،(0.01) مؿخىي  عىض  الاؾدباهت عباعاث حمُع أن على ًضٌ َو

  الظي الهضف ــــُـوجل تـــاصكـــص ذـــاهــه ِت ــُــاإلاهى اثـــاًــالىف غــــىفــبخ تـلــاإلاخعل
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 .أحله مً وطعذ

 :الثباث

  هغوهبار الفا زباث معامالث اًجاص جم الاؾدباهت زباث مً للخدلم     

 :ًلي هما الىخائج وواهذ الاؾدباهت، ومجاالث إلاداوع 

 اإلاهىُت الىفاًاث أَمُت: أوال

 9 جذول 

 املهنةت الكتفاًاث بأهمةت املخعلق الاسدباهت وأبعاد ملحاور  الثباث معامالث قةم

 معامل ألتفا كروهباخ املجال املحىر 

ش الىفاًاث اإلاهىُت اإلاعغفُت  0.913 الخاٍع

 0.965 الجغغافُا

 0.885 التربُت الىػىُت

 0.962 هيل الىفاًاث اإلاهىُت اإلاعغفُت

 0.843 الؿلىهُت الىفاًاث اإلاهىُت                                                                    

ؿُت                                                                     0.959 الىفاًاث اإلاهىُت الخضَع

 0.955 أَمُت الىفاًاث اإلاهىُت هيل                                                                   

ٌ  ًبحن        ومجاالث إلاداوع  هغوهبار ألفا معامالث كُم( 9) الجضو

 مما مغجفعت، كُم وهي اإلاهىُت، الىفاًاث بأَمُت اإلاخعلم الاؾدباهت

 جخمخع اإلاهىُت الىفاًاث بأَمُت اإلاخعللت الاؾدباهت عباعاث أن ئلى ًؼمئن

 .الثباث مً مغجفع بلضع

 اإلاهىُت الىفاًاث جىفغ: زاهُا

 11 جذول 

 املهنةت الكتفاًاث بخىفر املخعلق الاسدباهت وأبعاد ملحاور  الثباث معامالث قةم

 معامل ألتفا كروهباخ املجال املحىر 

ش الىفاًاث اإلاهىُت اإلاعغفُت    0.929 الخاٍع

 0.968 الجغغافُا

 0.892 التربُت الىػىُت

 0.964 هيل اإلاعغفُتالىفاًاث اإلاهىُت 

 0.916 الىفاًاث اإلاهىُت الؿلىهُت 

ؿُت   0.973 الىفاًاث اإلاهىُت الخضَع

 0.968 أَمُت الىفاًاث اإلاهىُت هيل 

ٌ  ًبحن        ومجاالث إلاداوع  هغوهبار ألفا معامالث كُم( 10) الجضو

 ًؼمئن مما مغجفعت، كُم وهي اإلاهىُت، الىفاًاث بخىفغ اإلاخعلم الاؾدباهت

 بلضع جخمخع اإلاهىُت الىفاًاث بخىفغ اإلاخعللت الاؾدباهت عباعاث أن ئلى

 .الثباث مً مغجفع

 البدث أصاة جصخُذ -ص

 أعبع مً اإلايىن  الغباعي الخضعج ملُاؽ الباخث اؾخسضم       

 اإلاداوع، لجمُع( مهمت غحر مىسفظت، مخىؾؼت، عالُت،) هي اؾخجاباث

 
ً
( مخىفغة غحر مىسفظت، مخىؾؼت، عالُت،) هي اؾخجاباث أعبع وأًظا

م عً الغكمي الخلضًغ خؿاب وجم اإلاداوع، لجمُع  ليل صعحت ئعؼاء ػٍغ

  ألاعبع الاؾخجاباث مً اؾخجابت
ً
لت وفلا  أعؼُذ خُث لُىغث، لؼٍغ

" مخىؾؼت" الاؾخجابت وأعؼُذ ،(4) الضعحت"  عالُت"  الاؾخجابت

 وأعؼُذ(، 2) الضعحت" مىسفظت" الاؾخجابت وأعؼُذ ،(3) الضعحت

 صعحت ولخدضًض ،(1) الضعحت" مخىفغة غحر مهمت، غحر" الاؾخجابت

 :ًلي هما اإلاضي خؿاب جم الضعاؾت بأصاة الخىفغ أو ألاَمُت

  3=  1 – 4=  للملُاؽ ألاصوى الخض – للملُاؽ ألاعلى الخض=  اإلاضي

 ٌ   0.75=     3   =    اإلاضي   = الفئت ػى

 4     الفئاث عضص                     

 :الخالي الىدى على الخىم ًيىن  علُه وبىاءً 

 11 جذول 

 الخىفر أو ألاهمةت ومذي درجت

 املذي درجت الخىفر لجمةع املحاور  درجت ألاهمةت لجمةع املحاور 

 1.75ئلى أكل مً  1مً  غحر مخىفغة غحر مهمت

 2.5ئلى أكل مً  1.75مً  مىسفظت مىسفظت

 3.25ئلى أكل مً  2.5مً  مخىؾؼت مخىؾؼت

 4ئلى  3.25مً  عالُت عالُت

ٌ  مً ًخطح       مداوع  وجىفغ أَمُت صعحت جىػَع هخائج أن( 11) الجضو

 فان وعلُه مدىع، ليل أؾاؾُت فئاث أعبع على جخىػع الضعاؾت أصاة

، الضعاؾت أصاة مداوع  مهاعاث مً مهاعة ألي الخىفغ أو ألاَمُت صعحت

 على بىاءً  ألاعبع الضعحاث جلً بأخض وكىعها مضي على ٌعخمض ؾىف

 .علُه اإلاخدصل اإلاخىؾؽ
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 النخائج. 5

ٌ  بالؿإاٌ اإلاخعللت الىخائج  اإلاعغفُت اإلاهىُت الىفاًاث أَمُت ما: ألاو

 مدافظت حعلُم باصاعة والىػىُت الاحخماعُت الضعاؾاث ومعلماث إلاعلمي

م وحهت مً الىماص ا مضي وما هظَغ  لضيهم؟ جىفَغ

 :ألاَمُت مضي: أوال

ٌ  اإلاجاٌ ش: ألاو  الخاٍع

 الخؿابُت اإلاخىؾؼاث خؿاب جم الؿإاٌ َظا عً ولإلحابت      

ت والاهدغافاث  اإلاعغفُت اإلاهىُت الىفاًاث أَمُت لضعحاث والترجِب اإلاعُاٍع

ش اإلاخعللت  باصاعة والىػىُت الاحخماعُت الضعاؾاث ومعلماث إلاعلمي بالخاٍع

م، وحهت مً الىماص مدافظت حعلُم  :ًلي هما الىخائج وواهذ هظَغ

 12 جذول 

 الاجخماعةت الذراساث ومعلماث ملعلمي بالخاريخ املعرفةت املخعلقت املهنةت الكتفاًاث أهمةت لذرجاث والترجيب املعةاريت والاهحرافاث الحسابةت املخىسطاث

 هظرهم وجهت من النماص محافظت حعلةم بإدارة والىطنةت

 املخىسط العبارة الرقم

 الحسابي

 الاهحراف

 املعةاري 

 الرجيب درجت ألاهمةت

 1 عالُت 0.240 3.94 معغفت ؾحرة الغؾٌى صلى هللا علُه وؾلم. 3

ش  4  2 عالُت 0.328 3.88 الخلفاء الغاشضًً عطىان هللا عليهم.معغفت جاٍع

ش الضولت الؿعىصًت. 12  3 عالُت 0.438 3.82 معغفت جاٍع

ش اللضًم. 2 سُت في الخاٍع  4 عالُت 0.527 3.74 معغفت أَم ألاخضار الخاٍع

ش اللظُت الفلؿؼُيُت. 10  5 عالُت 0.551 3.68 معغفت جاٍع

ش الضولت  5 ت.معغفت جاٍع  6 عالُت 0.697 3.62 ألامٍى

ش الضولت العباؾُت. 6  7 عالُت 0.697 3.62 معغفت جاٍع

ش الضولت العثماهُت. 8  8 عالُت 0.789 3.48 معغفت جاٍع

ش. 1  9 عالُت 0.613 3.46 معغفت علم الخاٍع

 10 عالُت 0.768 3.32 معغفت الخغواث العلائضًت الهضامت والاؾخعماع ألاحىبي. 9

ش الضٌو ؤلاؾالمُت اإلاؿخللت.معغفت  7  11 مخىؾؼت 0.894 3.24 جاٍع

ا على اإلاجخمع  11 سُت العاإلاُت في العصغ الخضًث وآزاَع معغفت أَم ألاخضار الخاٍع

 الضولي.

 12 مخىؾؼت 0.808 3.20

  عالُت 0.459 3.58 اإلاخىؾؽ العام 

ٌ  ًبحن        ت والاهدغافاث الخؿابُت اإلاخىؾؼاث( 12) الجضو  اإلاعُاٍع

ش اإلاخعللت اإلاعغفُت اإلاهىُت الىفاًاث أَمُت لضعحاث والترجِب  بالخاٍع

 مدافظت حعلُم باصاعة والىػىُت الاحخماعُت الضعاؾاث ومعلماث إلاعلمي

م وحهت مً الىماص ، مغجبت هظَغ
ً
 اإلاخىؾؼاث كُم جغاوخذ خُث جىاػلُا

 عالُت، أَمُت بضعحاث ومعظمها( 3.94 – 3.20) بحن لها الخؿابُت

ٌ  ؾحرة معغفت( )3) العباعة خصلذ خُث ( وؾلم علُه هللا صلى الغؾى

 العباعجان خصلذ خحن في ،(3.94) وكُمخه خؿابي مخىؾؽ أعلى على

 معغفت( )11) العباعة أصهاَما وان مخىؾؼت، أَمُت صعحاث على( 7،11)

سُت ألاخضار أَم ا الخضًث العصغ في العاإلاُت الخاٍع  اإلاجخمع على وآزاَع

 (.3.20) وكُمخه خؿابي مخىؾؽ أكل على( الضولي

ٌ  ًبحن هما      ٌ  الجضو  خؿابي مخىؾؽ على العباعاث ئحمالي خصى

ظا عالُت، أَمُت وصعحت( 3.58) كُمخه  الىفاًاث أَمُت أن على ًضٌ َو

ش اإلاخعللت اإلاعغفُت اإلاهىُت  الاحخماعُت الضعاؾاث ومعلماث إلاعلمي بالخاٍع

م وحهت مً الىماص مدافظت حعلُم باصاعة والىػىُت  بضعحت واهذ هظَغ

 .عالُت

 الجغغافُا: الثاوي اإلاجاٌ

 والاهدغافاث الخؿابُت اإلاخىؾؼاث خؿاب جم الؿإاٌ َظا عً ولإلحابت

ت  اإلاخعللت اإلاعغفُت اإلاهىُت الىفاًاث أَمُت لضعحاث والترجِب اإلاعُاٍع

 باصاعة والىػىُت الاحخماعُت الضعاؾاث ومعلماث إلاعلمي بالجغغافُا

م، وحهت مً الىماص مدافظت حعلُم  :ًلي هما الىخائج وواهذ هظَغ

 13 جذول 

 الاجخماعةت الذراساث ومعلماث ملعلمي بالجغرافةا املعرفةت املخعلقت املهنةت الكتفاًاث أهمةت لذرجاث والترجيب املعةاريت والاهحرافاث الحسابةت املخىسطاث

 هظرهم وجهت من النماص محافظت حعلةم بإدارة والىطنةت

 املخىسط العبارة الرقم

 الحسابي

 الاهحراف

 املعةاري 

 الرجيب درجت ألاهمةت

 1 عالُت 0.476 3.76 ؤلاإلاام بمسخلف حىاهب حغغافُت اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت. 8

 2 عالُت 0.762 3.46 حغغافُت العالم العغبي.معغفت أبغػ حىاهب  9

 3 عالُت 0.644 3.44 معغفت علم الجغغافُا 1

 4 عالُت 0.785 3.42 معغفت حغغافُت اإلاُاٍ. 13

 5 عالُت 0.785 3.42 معغفت حغغافُت اإلاىار. 14

 6 عالُت 0.833 3.40 معغفت حغغافُت العالم ؤلاؾالمي. 7

 7 عالُت 0.756 3.40 معغفت الجغغافُا الفلىُت. 11
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 8 عالُت 0.808 3.40 معغفت حغغافُت اللاعاث واإلادُؼاث. 12

ت واإلافاَُم اإلاخعللت بها. 10  9 عالُت 0.749 3.36 معغفت الجغغافُا الخٍُى

 10 عالُت 0.863 3.30 معغفت حغغافُت الؿيان والعمغان 5

 11 عالُت 0.834 3.28 معغفت علم الخغائؽ وجلىُت اإلاعلىماث الجغغافُت. 2

 12 عالُت 0.803 3.26 معغفت أبغػ حىاهب حغغافُت الىلل والخجاعة. 4

 13 مخىؾؼت 0.797 3.24 معغفت ابغػ حىاهب الجغغافُا الاكخصاصًت والؿُاؾُت. 3

 14 مخىؾؼت 0.894 3.24 معغفت علم الجُىمغفىلىحُت )علم ؾؼذ ألاعض( 6

  عالُت 0.645 3.38 اإلاخىؾؽ العام 

ٌ  ًبحن       ت والاهدغافاث الخؿابُت اإلاخىؾؼاث( 13) الجضو  اإلاعُاٍع

 بالجغغافُا اإلاخعللت اإلاعغفُت اإلاهىُت الىفاًاث أَمُت لضعحاث والترجِب

 مدافظت حعلُم باصاعة والىػىُت الاحخماعُت الضعاؾاث علماثمو  إلاعلمي

م وحهت مً الىماص ، مغجبت هظَغ
ً
 اإلاخىؾؼاث كُم جغاوخذ خُث جىاػلُا

 خُث عالُت، أَمُت بضعحاث ومعظمها( 3.76 – 3.24) بحن لها الخؿابُت

 العغبُت اإلاملىت حغغافُت حىاهب بمسخلف الاإلاام( )8) العباعة خصلذ

 خصلذ خحن في ،(3.76) وكُمخه خؿابي مخىؾؽ أعلى على( الؿعىصًت

( والؿُاؾُت الاكخصاصًت الجغغافُا حىاهب ابغػ  معغفت( )3) العباعجان

 أكل على( ألاعض ؾؼذ علم) الجُىمغفىلىحُت علم معغفت( )6)و

 .مخىؾؼت أَمُت وصعحاث( 3.24) وكُمخه خؿابي مخىؾؽ

ٌ  ًبحن هما       ٌ  الجضو  خؿابي مخىؾؽ على العباعاث ئحمالي خصى

ظا عالُت، أَمُت وصعحت( 3.38) كُمخه  الىفاًاث أَمُت أن على ًضٌ َو

 الضعاؾاث ومعلماث إلاعلمي بالجغغافُا اإلاخعللت اإلاعغفُت اإلاهىُت

م وحهت مً الىماص مدافظت حعلُم باصاعة والىػىُت الاحخماعُت  هظَغ

 .عالُت بضعحت واهذ

 الىػىُت التربُت: الثالث اإلاجاٌ

 والاهدغافاث الخؿابُت اإلاخىؾؼاث خؿاب جم الؿإاٌ َظا عً ولإلحابت

ت  اإلاخعللت اإلاعغفُت اإلاهىُت الىفاًاث أَمُت لضعحاث والترجِب اإلاعُاٍع

 باصاعة والىػىُت الاحخماعُت الضعاؾاث ومعلماث إلاعلمي الىػىُت بالتربُت

م، وحهت مً الىماص مدافظت حعلُم  :ًلي هما الىخائج وواهذ هظَغ

 14 جذول 

 الاجخماعةت الذراساث ومعلماث ملعلمي الىطنةت بالتربةت املعرفةت املخعلقت املهنةت الكتفاًاث أهمةت لذرجاث والترجيب املعةاريت والاهحرافاث الحسابةت املخىسطاث

 هظرهم وجهت من النماص محافظت حعلةم بإدارة والىطنةت

 املخىسط العبارة الرقم

 الحسابي

 الاهحراف

 املعةاري 

درجت 

 ألاهمةت

 الرجيب

ؼ الاهخماء الىػجي. معغفت صوع التربُت الىػىُت 3  1 عالُت 0.351 3.86 في حعٍؼ

 2 عالُت 0.495 3.80 معغفت أَمُت ملغع التربُت الىػىُت. 1

 3 عالُت 0.517 3.76 معغفت مفاَُم اإلاىاػىت وأَمُتها. 2

 4 عالُت 0.593 3.66 معغفت صوع الاعالم الجضًض في ججؿُض اإلاىاػىت الصالخت. 4

  عالُت 0.428 3.77 اإلاخىؾؽ العام 

ٌ  ًبحن        ت والاهدغافاث الخؿابُت اإلاخىؾؼاث( 14) الجضو  اإلاعُاٍع

 بالتربُت اإلاخعللت اإلاعغفُت اإلاهىُت الىفاًاث أَمُت لضعحاث والترجِب

 حعلُم باصاعة والىػىُت الاحخماعُت الضعاؾاث ومعلماث إلاعلمي الىػىُت

م وحهت مً الىماص مدافظت ، مغجبت هظَغ
ً
 كُم جغاوخذ خُث جىاػلُا

 أَمُت بضعحاث وحمُعها( 3.86 – 3.66) بحن لها الخؿابُت اإلاخىؾؼاث

ؼ في الىػىُت التربُت صوع  معغفت( )3) العباعة خصلذ خُث عالُت،  حعٍؼ

 خحن في ،(3.66) وكُمخه خؿابي مخىؾؽ أعلى على( الىػجي الاهخماء

 اإلاىاػىت ججؿُض في الجضًض الاعالم صوع  معغفت( )4) العباعة خصلذ

 (.3.86) وكُمخه خؿابي مخىؾؽ أكل على( الصالخت

ٌ  ًبحن هما        ٌ  الجضو  خؿابي مخىؾؽ على العباعاث ئحمالي خصى

ظا عالُت، أَمُت وصعحت( 3.77) كُمخه  الىفاًاث أَمُت أن على ًضٌ َو

 الضعاؾاث ومعلماث إلاعلمي الىػىُت بالتربُت اإلاخعللت اإلاعغفُت اإلاهىُت

م وحهت مً الىماص مدافظت حعلُم باصاعة والىػىُت الاحخماعُت  هظَغ

 .عالُت بضعحت واهذ

ت والاهدغافاث الخؿابُت اإلاخىؾؼاث ًلي وفُما           والترجِب اإلاعُاٍع

 الضعاؾاث ومعلماث إلاعلمي اإلاعغفُت اإلاهىُت الىفاًاث أَمُت لضعحاث

      وحهت مً الىماص مدافظت حعلُم باصاعة والىػىُت الاحخماعُت

م  :هظَغ

 والىطنةت الاجخماعةت الذراساث ومعلماث املعرفةت ملعلمي املهنةت الكتفاًاث أهمةت لذرجاث والترجيب املعةاريت والاهحرافاث الحسابةت املخىسطاث. 15 جذول 

 هظرهم وجهت من النماص محافظت حعلةم بإدارة

 املخىسط املجال

 الحسابي

 الاهحراف

 املعةاري 

 الرجيب درجت ألاهمةت

 1 عالُت 0.428 3.77 التربُت الىػىُت

ش  2 عالُت 0.459 3.58 الخاٍع

 3 عالُت 0.645 3.38 الجغغافُا

  عالُت 0.478 3.52 اإلاخىؾؽ العام
 

 

 

 

 

 

 

 

 



637102 

298 

 

ٌ  ًبحن        ٌ ( 15) الجضو  اإلاهىُت الىفاًاث مجاالث حمُع خصى

 حعلُم باصاعة والىػىُت الاحخماعُت الضعاؾاث ومعلماث إلاعلمي اإلاعغفُت

م وحهت  مً الىماص مدافظت  خُث عالُت، أَمُت صعحاث على هظَغ

ٌ  الترجِب على الىػىُت التربُت خصلذ  كُمخه خؿابي بمخىؾؽ ألاو

ش جالَا ،(3.77)  الجغغافُا جالٍ ،(3.58) كُمخه خؿابي بمخىؾؽ الخاٍع

 (.3.38) كُمخه خؿابي بمخىؾؽ

ٌ  ًبحن هما       ٌ  الجضو  خؿابي مخىؾؽ على اإلاجاالث ئحمالي خصى

ظا عالُت، أَمُت وصعحت( 3.52) كُمخه  الىفاًاث أَمُت أن على ًضٌ َو

 باصاعة والىػىُت الاحخماعُت الضعاؾاث ومعلماث إلاعلمي اإلاعغفُت اإلاهىُت

م وحهت مً الىماص مدافظت حعلُم   .عالُت بضعحت واهذ هظَغ

 :الخىفغ مضي: زاهُا

ٌ  اإلاجاٌ ش: ألاو  الخاٍع

 الخؿابُت اإلاخىؾؼاث خؿاب جم الؿإاٌ َظا عً ولإلحابت      

ت والاهدغافاث  اإلاعغفُت اإلاهىُت الىفاًاث جىفغ لضعحاث والترجِب اإلاعُاٍع

ش اإلاخعللت  باصاعة والىػىُت الاحخماعُت الضعاؾاث ومعلماث إلاعلمي بالخاٍع

م، وحهت مً الىماص مدافظت حعلُم  :ًلي هما الىخائج وواهذ هظَغ

 16 جذول 

 والىطنةت الاجخماعةت الذراساث ومعلماث ملعلمي بالخاريخ املعرفةت املخعلقت املهنةت الكتفاًاث جىفر لذرجاث والترجيب املعةاريت والاهحرافاث الحسابةت املخىسطاث

 هظرهم وجهت من النماص محافظت حعلةم بإدارة

 املخىسط العبارة الرقم

 الحسابي

 الاهحراف

 املعةاري 

 الرجيب درجت الخىفر

 1 عالُت 0.577 3.56 معغفت ؾحرة الغؾٌى صلى هللا علُه وؾلم. 3

ش الخلفاء الغاشضًً عطىان هللا عليهم. 4  2 عالُت 0.580 3.50 معغفت جاٍع

ش اللضًم. 2 سُت في الخاٍع  3 عالُت 0.639 3.40 معغفت أَم ألاخضار الخاٍع

ش الضولت الؿعىصًت. 12  4 عالُت 0.722 3.36 معغفت جاٍع

ت. 5 ش الضولت ألامٍى  5 عالُت 0.730 3.28 معغفت جاٍع

ش الضولت العباؾُت. 6  6 عالُت 0.730 3.28 معغفت جاٍع

ش اللظُت  10  7 مخىؾؼت 0.782 3.20 الفلؿؼُيُت.معغفت جاٍع

ش الضولت العثماهُت. 8  8 مخىؾؼت 0.792 3.16 معغفت جاٍع

ش. 1  9 مخىؾؼت 0.652 3.06 معغفت علم الخاٍع

ش الضٌو ؤلاؾالمُت اإلاؿخللت. 7  10 مخىؾؼت 0.808 2.86 معغفت جاٍع

ا  11 سُت العاإلاُت في العصغ الخضًث وآزاَع  11 مخىؾؼت 0.881 2.86 على اإلاجخمع الضولي.معغفت أَم ألاخضار الخاٍع

 12 مخىؾؼت 0.808 2.80 معغفت الخغواث العلائضًت الهضامت والاؾخعماع ألاحىبي. 9

  مخىؾؼت 0.547 3.19 اإلاخىؾؽ العام 

ٌ  ًبحن        ت والاهدغافاث الخؿابُت اإلاخىؾؼاث( 16) الجضو  اإلاعُاٍع

ش اإلاخعللت اإلاعغفُت اإلاهىُت الىفاًاث جىفغ لضعحاث والترجِب  بالخاٍع

 مدافظت حعلُم باصاعة والىػىُت الاحخماعُت الضعاؾاث ومعلماث إلاعلمي

م وحهت مً الىماص ، مغجبت هظَغ
ً
 اإلاخىؾؼاث كُم جغاوخذ خُث جىاػلُا

 ،2 ،4 ،3) العباعاث خصلذ خُث ،(3.56 – 2.80) بحن لها الخؿابُت

 ؾحرة معغفت( )3) العباعة أعالَا وان عالُت جىفغ صعحاث على( 6 ،5 ،12

 ٌ  خؿابي مخىؾؽ أعلى على خصلذ خُث( وؾلم علُه هللا صلى الغؾى

 جىفغ صعحاث على العباعاث باقي خصلذ خحن في ،(3.56) وكُمخه

 الهضامت العلائضًت الخغواث معغفت( )9) العباعة أصهاَا وان مخىؾؼت

 وكُمخه خؿابي مخىؾؽ أكل على خصلذ خُث( ألاحىبي والاؾخعماع

(2.80.) 

ٌ  ًبحن هما       ٌ  الجضو  خؿابي مخىؾؽ على العباعاث ئحمالي خصى

ظا مخىؾؼت، جىفغ وصعحت( 3.19) كُمخه  الىفاًاث جىفغ أن على ًضٌ َو

ش اإلاخعللت اإلاعغفُت اإلاهىُت  الاحخماعُت الضعاؾاث ومعلماث إلاعلمي بالخاٍع

م وحهت مً الىماص مدافظت حعلُم باصاعة والىػىُت  بضعحت وان هظَغ

 .مخىؾؼت

 الجغغافُا: الثاوي اإلاجاٌ

 الخؿابُت اإلاخىؾؼاث خؿاب جم الؿإاٌ َظا عً ولإلحابت     

ت والاهدغافاث  اإلاعغفُت اإلاهىُت الىفاًاث جىفغ لضعحاث والترجِب اإلاعُاٍع

 والىػىُت الاحخماعُت الضعاؾاث ومعلماث إلاعلمي بالجغغافُا اإلاخعللت

م، وحهت مً الىماص مدافظت حعلُم باصاعة         الىخائج وواهذ هظَغ

 :ًلي هما

 17 جذول 

 الاجخماعةت الذراساث ومعلماث ملعلمي بالجغرافةا املعرفةت املخعلقت املهنةت الكتفاًاث جىفر لذرجاث والترجيب املعةاريت والاهحرافاث الحسابةت املخىسطاث

 هظرهم وجهت من النماص محافظت حعلةم بإدارة والىطنةت

 املخىسط العبارة الرقم

 الحسابي

 الاهحراف

 املعةاري 

 الرجيب درجت الخىفر

 1 مخىؾؼت 0.822 3.24 معغفت حغغافُت اإلاُاٍ. 13

 2 مخىؾؼت 0.808 3.20 الا إلاام بمسخلف حىاهب حغغافُت اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت. 8

ت واإلافاَُم اإلاخعللت بها. 10  3 مخىؾؼت 0.857 3.20 معغفت الجغغافُا الخٍُى
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 4 مخىؾؼت 0.825 3.18 معغفت أبغػ حىاهب حغغافُت العالم العغبي. 9

 5 مخىؾؼت 0.681 3.16 معغفت علم الجغغافُا 1

 6 مخىؾؼت 0.681 3.16 معغفت حغغافُت اإلاىار. 14

 7 مخىؾؼت 0.808 3.14 معغفت حغغافُت الؿيان والعمغان 5

 8 مخىؾؼت 0.857 3.14 معغفت الجغغافُا الفلىُت. 11

 9 مخىؾؼت 0.886 3.10 معغفت علم الجُىمغفىلىحُت )علم ؾؼذ ألاعض( 6

 10 مخىؾؼت 0.853 3.08 معغفت أبغػ حىاهب حغغافُت الىلل والخجاعة. 4

 11 مخىؾؼت 0.877 3.08 معغفت حغغافُت اللاعاث واإلادُؼاث. 12

 12 مخىؾؼت 0.740 3.06 معغفت علم الخغائؽ وجلىُت اإلاعلىماث الجغغافُت. 2

 13 مخىؾؼت 0.832 3.05 معغفت ابغػ حىاهب الجغغافُا الاكخصاصًت والؿُاؾُت. 3

 14 مخىؾؼت 0.807 3.04 معغفت حغغافُت العالم ؤلاؾالمي. 7

  مخىؾؼت 0.682 3.13 اإلاخىؾؽ العام 

ٌ  ًبحن        ت والاهدغافاث الخؿابُت اإلاخىؾؼاث( 17) الجضو  اإلاعُاٍع

 بالجغغافُا اإلاخعللت اإلاعغفُت اإلاهىُت الىفاًاث الخىفغ لضعحاث والترجِب

 مدافظت حعلُم باصاعة والىػىُت الاحخماعُت الضعاؾاث ومعلماث إلاعلمي

م وحهت مً الىماص ، مغجبت هظَغ
ً
 اإلاخىؾؼاث كُم جغاوخذ خُث جىاػلُا

 مخىؾؼت، جىفغ بضعحاث وحمُعها( 3.24 – 3.04) بحن لها الخؿابُت

 مخىؾؽ أعلى على( اإلاُاٍ حغغافُت معغفت( )13) العباعة خصلذ خُث

 حغغافُت معغفت( )7) العباعة خصلذ خحن في ،(3.24) وكُمخه خؿابي

 (.3.04) وكُمخه خؿابي مخىؾؽ أكل على( ؤلاؾالمي العالم

ــالج ًـــًبُ اـــهم         ٌ ـ ٌ ـخص ضو  خؿابي مخىؾؽ على العباعاث ئحمالي ى

ظا مخىؾؼت، جىفغ وصعحت( 3.13) كُمخه  الىفاًاث جىفغ أن على ًضٌ َو

 الضعاؾاث ومعلماث إلاعلمي بالجغغافُا اإلاخعللت اإلاعغفُت اإلاهىُت

م وحهت مً الىماص مدافظت حعلُم باصاعة والىػىُت الاحخماعُت  هظَغ

 .مخىؾؼت بضعحت وان

 الىػىُت التربُت: الثالث اإلاجاٌ

 والاهدغافاث الخؿابُت اإلاخىؾؼاث خؿاب جم الؿإاٌ َظا عً ولإلحابت

ت  اإلاخعللت اإلاعغفُت اإلاهىُت الىفاًاث جىفغ لضعحاث والترجِب اإلاعُاٍع

 باصاعة والىػىُت الاحخماعُت الضعاؾاث ومعلماث إلاعلمي الىػىُت بالتربُت

م، وحهت مً الىماص مدافظت حعلُم  :ًلي هما الىخائج وواهذ هظَغ

 18 جذول 

 الاجخماعةت الذراساث ومعلماث ملعلمي الىطنةت بالتربةت املعرفةت املخعلقت املهنةت الكتفاًاث جىفر لذرجاث والترجيب املعةاريت والاهحرافاث الحسابةت املخىسطاث

 هظرهم وجهت من النماص محافظت حعلةم بإدارة والىطنةت

 املخىسط العبارة الرقم

 الحسابي

 الاهحراف

 املعةاري 

 الرجيب درجت الخىفر

ؼ الاهخماء الىػجي. 3  1 عالُت 0.613 3.54 معغفت صوع التربُت الىػىُت في حعٍؼ

 2 عالُت 0.647 3.50 معغفت مفاَُم اإلاىاػىت وأَمُتها. 2

 3 عالُت 0.676 3.46 أَمُت ملغع التربُت الىػىُت.معغفت  1

 4 عالُت 0.675 3.44 معغفت صوع الاعالم الجضًض في ججؿُض اإلاىاػىت الصالخت. 4

  عالُت 0.568 3.49 اإلاخىؾؽ العام 

ٌ  ًبحن       ت والاهدغافاث الخؿابُت اإلاخىؾؼاث( 18) الجضو  اإلاعُاٍع

 بالتربُت اإلاخعللت اإلاعغفُت اإلاهىُت الىفاًاث جىفغ لضعحاث والترجِب

 حعلُم باصاعة والىػىُت الاحخماعُت الضعاؾاث ومعلماث إلاعلمي الىػىُت

م وحهت مً الىماص مدافظت ، مغجبت هظَغ
ً
 كُم جغاوخذ خُث جىاػلُا

 أَمُت بضعحاث وحمُعها( 3.54 – 3.44) بحن لها الخؿابُت اإلاخىؾؼاث

ؼ في الىػىُت التربُت صوع  معغفت( )3) العباعة خصلذ خُث عالُت،  حعٍؼ

 خحن في ،(3.54) وكُمخه خؿابي مخىؾؽ أعلى على( الىػجي الاهخماء

 اإلاىاػىت ججؿُض في الجضًض الاعالم صوع  معغفت( )4) العباعة خصلذ

 (.3.44) وكُمخه خؿابي مخىؾؽ أكل على( الصالخت

ٌ  ًبحن هما      ٌ  الجضو  خؿابي مخىؾؽ على العباعاث ئحمالي خصى

ظا عالُت، أَمُت وصعحت( 3.49) كُمخه  الىفاًاث جىفغ أن على ًضٌ َو

 الضعاؾاث ومعلماث إلاعلمي الىػىُت بالتربُت اإلاخعللت اإلاعغفُت اإلاهىُت

م وحهت مً الىماص مدافظت حعلُم باصاعة والىػىُت الاحخماعُت  هظَغ

 .عالُت بضعحت واهذ

ت والاهدغافاث الخؿابُت اإلاخىؾؼاث ًلي وفُما       والترجِب اإلاعُاٍع

 الضعاؾاث ومعلماث إلاعلمي اإلاعغفُت اإلاهىُت الىفاًاث جىفغ لضعحاث

م وحهت مً الىماص مدافظت حعلُم باصاعة والىػىُت الاحخماعُت  :هظَغ
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 19 جذول 

 حعلةم بإدارة والىطنةت الاجخماعةت الذراساث ومعلماث املعرفةت ملعلمي املهنةت الكتفاًاث جىفر لذرجاث والترجيب املعةاريت والاهحرافاث الحسابةت املخىسطاث

 هظرهم وجهت من النماص محافظت

 املخىسط املجال

 الحسابي

 الاهحراف

 املعةاري 

 الرجيب درجت الخىفر

 1 عالُت 0.568 3.49 التربُت الىػىُت

ش  2 مخىؾؼت 0.547 3.19 الخاٍع

 3 مخىؾؼت 0.682 3.13 الجغغافُا

  مخىؾؼت 0.533 3.20 اإلاخىؾؽ العام

ٌ  ًبحن      ٌ ( 19) الجضو  اإلاخعلم اإلاعغفُت اإلاهىُت الىفاًاث مجاٌ خصى

 باصاعة والىػىُت الاحخماعُت الضعاؾاث ومعلماث إلاعلمي الىػىُت بالتربُت

م وحهت مً الىماص مدافظت حعلُم  خُث عالُت، جىفغ صعحت على هظَغ

ٌ  الترجِب على خصل  خصل بِىما ،(3.49) كُمخه خؿابي بمخىؾؽ ألاو

ش  مخىؾؼت، جىفغ وصعحت( 3.19) كُمخه خؿابي مخىؾؽ على الخاٍع

 .مخىؾؼت جىفغ وصعحت( 3.13) كُمخه خؿابي مخىؾؽ على والجغغافُا

ٌ  ًبحن هما      ٌ  الجضو  خؿابي مخىؾؽ على اإلاجاالث ئحمالي خصى

ظا مخىؾؼت، جىفغ وصعحت( 3.20) كُمخه  الىفاًاث جىفغ أن على ًضٌ َو

  باصاعة تــــىػىُـــوال تــــالاحخماعُ الضعاؾاث ومعلماث إلاعلمي اإلاعغفُت اإلاهىُت

م وحهت مً الىماص مدافظت حعلُم  .مخىؾؼت بضعحت وان هظَغ

 الؿلىهُت اإلاهىُت الىفاًاث أَمُت ما: الثاوي بالؿإاٌ اإلاخعللت الىخائج

ت  حعلُم باصاعة والىػىُت الاحخماعُت الضعاؾاث ومعلماث إلاعلمي التربٍى

م وحهت مً الىماص مدافظت ا مضي وما هظَغ  لضيهم؟ جىفَغ

 :ألاَمُت مضي: أوال

 والاهدغافاث الخؿابُت اإلاخىؾؼاث خؿاب جم الؿإاٌ َظا عً ولإلحابت

ت  التربىٍت الؿلىهُت اإلاهىُت الىفاًاث أَمُت لضعحاث والترجِب اإلاعُاٍع

 مدافظت حعلُم باصاعة والىػىُت الاحخماعُت الضعاؾاث ومعلماث إلاعلمي

م، وحهت مً الىماص  :ًلي هما الىخائج وواهذ هظَغ

 21 جذول 

 بإدارة والىطنةت الاجخماعةت الذراساث ومعلماث ملعلمي التربىيت املهنةت السلىكةت الكتفاًاث أهمةت لذرجاث والترجيب املعةاريت والاهحرافاث الحسابةت املخىسطاث

 هظرهم وجهت من النماص محافظت حعلةم

 املخىسط العبارة الرقم

 الحسابي

 الاهحراف

 املعةاري 

 الرجيب درجت ألاهمةت

 1 عالُت 0.198 3.96 أشجع الؼالب مخضوي الخدصُل الضعاس ي. 6

 2 عالُت 0.198 3.96 أخفؼ الؼالب باؾخمغاع ول ما وان طلً مىاؾبا. 7

 3 عالُت 0.198 3.96 أشجع الؼالب على اخترام اإلاضعؾت والىظام. 13

 4 عالُت 0.240 3.94 أجُذ للؼالب فغصت الخىاع واإلاىاكشت. 2

 5 عالُت 0.240 3.94 أشجع الؼالب على اخغاػ الىجاح. 4

 6 عالُت 0.240 3.94 أوحه الؼالب للؿلىن الخؿً. 9

12 .ً  7 عالُت 0.240 3.94 أشجع الؼالب على اخترام آلازٍغ

 8 عالُت 0.240 3.94 اشجع الؼالب على جلمص اللُم واإلاثل العلُا. 14

15 .  9 عالُت 0.240 3.94 أشُع في هفىؽ الؼالب الخفاٌؤ

 10 عالُت 0.240 3.94 الؼالب.أشجع على العالكاث الؼُبت بحن  16

 11 عالُت 0.303 3.90 أزاػب الؼالب بأؾمائهم. 1

 12 عالُت 0.303 3.90 أجُذ فغصت الؿإاٌ والاؾخفؿاع للؼالب. 8

 13 عالُت 0.303 3.90 أحعامل مع الؼالب بهضوء واجؼان. 10

 14 عالُت 0.495 3.86 أججىب العباعاث الىابُت. 3

 15 عالُت 0.465 3.78 اإلاىاكشت مع الؼالب.أجىخى الصغاخت في  11

 16 عالُت 0.809 3.72 أججىب اؾخسضام العلاب البضوي. 5

  عالُت 0.189 3.91 اإلاخىؾؽ العام 

ٌ  ًبحن       ت والاهدغافاث الخؿابُت اإلاخىؾؼاث( 20) الجضو  اإلاعُاٍع

ت الؿلىهُت اإلاهىُت الىفاًاث أَمُت لضعحاث والترجِب  إلاعلمي التربٍى

 مدافظت حعلُم باصاعة والىػىُت الاحخماعُت الضعاؾاث ومعلماث

م وحهت مً الىماص ، مغجبت هظَغ
ً
 اإلاخىؾؼاث كُم جغاوخذ خُث جىاػلُا

 خُث عالُت، أَمُت بضعحاث وحمُعها( 3.96 – 3.72) بحن لها الخؿابُت

 على( الضعاس ي الخدصُل مخضوي الؼالب أشجع( )6) العباعة خصلذ

( 5) العباعة خصلذ خحن في ،(3.96) وكُمخه خؿابي مخىؾؽ أعلى

 وكُمخه خؿابي مخىؾؽ أكل على( البضوي العلاب اؾخسضام أججىب)

(3.72.) 

ٌ  ًبحن هما       ٌ  الجضو  خؿابي مخىؾؽ على العباعاث ئحمالي خصى

ظا عالُت، أَمُت وصعحت( 3.91) كُمخه  الىفاًاث أَمُت أن على ًضٌ َو

ت الؿلىهُت اإلاهىُت  الاحخماعُت الضعاؾاث ومعلماث إلاعلمي التربٍى
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م وحهت مً الىماص مدافظت حعلُم باصاعة والىػىُت  بضعحت واهذ هظَغ

 .عالُت

 :الخىفغ مضي: زاهُا

  والاهدغافاث الخؿابُت اإلاخىؾؼاث خؿاب جم الؿإاٌ َظا عً ولإلحابت

ت ت الؿلىهُت اإلاهىُت الىفاًاث جىفغ لضعحاث والترجِب اإلاعُاٍع  التربٍى

 مدافظت حعلُم باصاعة والىػىُت الاحخماعُت الضعاؾاث ومعلماث إلاعلمي

م، وحهت مً الىماص  :ًلي هما الىخائج وواهذ هظَغ

 12 جذول 

 بإدارة والىطنةت الاجخماعةت الذراساث ومعلماث ملعلمي التربىيت املهنةت السلىكةت الكتفاًاث جىفر لذرجاث والترجيب املعةاريت والاهحرافاث الحسابةت املخىسطاث

 هظرهم وجهت من النماص محافظت حعلةم

 املخىسط العبارة الرقم

 الحسابي

 الاهحراف

 املعةاري 

 الرجيب درجت الخىفر

 1 عالُت 0.274 3.92 أوحه الؼالب للؿلىن الخؿً. 9

 2 عالُت 0.303 3.90 والاؾخفؿاع للؼالب.أجُذ فغصت الؿإاٌ  8

12 .ً  3 عالُت 0.303 3.90 أشجع الؼالب على اخترام آلازٍغ

 4 عالُت 0.303 3.90 أشجع الؼالب على اخترام اإلاضعؾت والىظام. 13

 5 عالُت 0.303 3.90 اشجع الؼالب على جلمص اللُم واإلاثل العلُا. 14

 6 عالُت 0.328 3.88 أزاػب الؼالب بأؾمائهم. 1

 7 عالُت 0.328 3.88 أخفؼ الؼالب باؾخمغاع ول ما وان طلً مىاؾبا. 7

15 .  8 عالُت 0.328 3.88 أشُع في هفىؽ الؼالب الخفاٌؤ

 9 عالُت 0.351 3.86 أجُذ للؼالب فغصت الخىاع واإلاىاكشت. 2

 10 عالُت 0.351 3.86 أشجع الؼالب على ئخغاػ الىجاح. 4

 11 عالُت 0.495 3.86 العالكاث الؼُبت بحن الؼالب.أشجع على  16

 12 عالُت 0.370 3.84 أشجع الؼالب مخضوي الخدصُل الضعاس ي. 6

 13 عالُت 0.404 3.80 أحعامل مع الؼالب بهضوء واجؼان. 10

 14 عالُت 0.582 3.78 أججىب العباعاث الىابُت. 3

 15 عالُت 0.487 3.74 أجىخى الصغاخت في اإلاىاكشت مع الؼالب. 11

 16 عالُت 0.827 3.64 أججىب اؾخسضام العلاب البضوي. 5

  عالُت 0.279 3.85 اإلاخىؾؽ العام 

ٌ  ًبحن       ت والاهدغافاث الخؿابُت اإلاخىؾؼاث( 21) الجضو  اإلاعُاٍع

ت الؿلىهُت اإلاهىُت الىفاًاث جىفغ لضعحاث والترجِب  إلاعلمي التربٍى

 مدافظت حعلُم باصاعة والىػىُت الاحخماعُت الضعاؾاث ومعلماث

م وحهت مً الىماص ، مغجبت هظَغ
ً
 اإلاخىؾؼاث كُم جغاوخذ خُث جىاػلُا

 خُث عالُت، جىفغ بضعحاث وحمُعها( 3.92 – 3.64) بحن لها الخؿابُت

 مخىؾؽ أعلى على( الخؿً للؿلىن الؼالب أوحه( )9) العباعة خصلذ

 اؾخسضام أججىب( )5) العباعة خصلذ خحن في ،(3.92) وكُمخه خؿابي

 (.3.64) وكُمخه خؿابي مخىؾؽ أكل على( البضوي العلاب

ٌ  ًبحن هما       ٌ  الجضو  خؿابي مخىؾؽ على العباعاث ئحمالي خصى

ظا عالُت، جىفغ وصعحت( 3.85) كُمخه  الىفاًاث جىفغ أن على ًضٌ َو

ت الؿلىهُت اإلاهىُت  الاحخماعُت الضعاؾاث ومعلماث إلاعلمي التربٍى

م وحهت مً الىماص مدافظت حعلُم باصاعة والىػىُت  بضعحت واهذ هظَغ

 .عالُت

ؿُت اإلاهىُت الىفاًاث أَمُت ما: الثالث بالؿإاٌ اإلاخعللت الىخائج  الخضَع

 مدافظت حعلُم باصاعة والىػىُت الاحخماعُت الضعاؾاث ومعلماث إلاعلمي

م وحهت مً الىماص ا مضي وما هظَغ  لضيهم؟ جىفَغ

 :ألاَمُت مضي: أوال

 الخؿابُت اإلاخىؾؼاث خؿاب جم الؿإاٌ َظا عً ولإلحابت     

ت والاهدغافاث  اإلاهىُت الىفاًاث أَمُت لضعحاث والترجِب اإلاعُاٍع

ؿُت  حعلُم باصاعة والىػىُت الاحخماعُت الضعاؾاث ومعلماث إلاعلمي الخضَع

م، وحهت مً الىماص مدافظت  :ًلي هما الىخائج وواهذ هظَغ

 22 جذول 

 حعلةم بإدارة والىطنةت الاجخماعةت الذراساث ومعلماث ملعلمي املهنةت الخذريسةت الكتفاًاث أهمةت لذرجاث والترجيب املعةاريت والاهحرافاث الحسابةت املخىسطاث

 هظرهم وجهت من النماص محافظت

 املخىسط العبارة الرقم

 الحسابي

 الاهحراف

 املعةاري 

 الرجيب درجت ألاهمةت

ت. 23  1 عالُت 0.274 3.92 أعؼػ الاهخماء الىػجي وأعسخ اللُم الىبٍى

 2 عالُت 0.452 3.86 أزؼؽ للضعؽ بمىهجُت واضخت وعلمُت. 2

ـ. 19 م اإلاسخلفت أزىاء الخضَع  3 عالُت 0.452 3.86 أعاعي جؼبُم مغاخل الخلٍى

 4 عالُت 0.405 3.86 في الىكذ اإلاىاؾب.أههي اإلاىهج  22
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لت مشىكت. 3  5 عالُت 0.510 3.84 أزحر اهدباٍ الؼالب في بضاًت الضعؽ بؼٍغ

 6 عالُت 0.422 3.84 أخغص على أن ٌشاعن حمُع الؼالب في اإلاىاكشت وؤلاحابت عً ألاؾئلت. 12

 7 عالُت 0.468 3.84 أوحه الؼالب لألؾالُب الصخُدت في اإلاظاهغة. 21

ؿه. 4  8 عالُت 0.523 3.82 أكىم بمغاحعت ما ؾبم جضَع

 9 عالُت 0.523 3.82 أعؼي أمثلت جىضح الضعؽ. 8

 10 عالُت 0.482 3.82 أجمىً مً اصاعة الصف بشيل مىاؾب. 10

 11 عالُت 0.438 3.82 أؾخسضم وأجابع هخابي الؼالب واليشاغ. 14

 12 عالُت 0.482 3.82 أصعم وأوظف ما ًخعلمه الؼالب في خُاتهم. 18

 13 عالُت 0.535 3.80 أعؼػ ما لضي الؼالب مً زبراث ؾابلت. 7

 14 عالُت 0.495 3.80 أجُذ الفغصت للمماعؾت والخؼبُم أزىاء الضعؽ. 13

 15 عالُت 0.495 3.80 أجغن فغصت للؼالب الهدشاف الخلائم واإلافاَُم العلمُت. 17

ـ بما  5  16 عالُت 0.545 3.78 ًىاؾب الضعؽ.أؾخسضم اؾتراجُجُاث الخضَع

 17 عالُت 0.591 3.76 أؾاعض الؼالب على الخفىحر بأؾلىب علمي. 15

 18 عالُت 0.555 3.76 أفعل الخلىُت الخضًثت هأصاة جىطُذ وجدفحز للخعلم. 24

م الخضًثت. 25  19 عالُت 0.517 3.76 أػبم أؾالُب الخلٍى

 20 عالُت 0.527 3.74 أعبؽ الخلائم العلمُت بعظها ببعع. 16

 21 عالُت 0.633 3.74 أجابع الىاحباث اإلاجزلُت. 20

 22 عالُت 0.607 3.72 أعبؽ بحن أَضاف اإلااصة واإلاىاص ألازغي. 6

 23 عالُت 0.653 3.68 أجىلل في أعحاء الصف. 11

 24 عالُت 0.593 3.66 أؾخسضم الىىاصع واللصص أزىاء الضعؽ. 9

 25 عالُت 0.805 3.62 أعماٌ الؼالب في ملف الاهجاػ.اخغص على جىزُم  26

 26 عالُت 0.787 3.56 أػبم الخعلم اليشؽ وفم شغوػه الؿبعت. 27

 27 عالُت 0.735 3.50 اؾخسضم اللغت العغبُت الفصحى مساػبت وهخابت. 1

  عالُت 0.382 3.77 اإلاخىؾؽ العام 

ٌ  ًبحن        ت والاهدغافاث الخؿابُت اإلاخىؾؼاث( 22) الجضو  اإلاعُاٍع

ؿُت اإلاهىُت الىفاًاث أَمُت لضعحاث والترجِب  ومعلماث إلاعلمي الخضَع

 مً الىماص مدافظت حعلُم باصاعة والىػىُت الاحخماعُت الضعاؾاث

م وحهت ، مغجبت هظَغ
ً
 الخؿابُت اإلاخىؾؼاث كُم جغاوخذ خُث جىاػلُا

 خصلذ خُث عالُت، أَمُت بضعحاث وحمُعها( 3.92 – 3.50) بحن لها

ت اللُم وأعسخ الىػجي الاهخماء أعؼػ ( )23) العباعة  أعلى على( الىبٍى

 اؾخسضم( )1) العباعة خصلذ خحن في ،(3.92) وكُمخه خؿابي مخىؾؽ

 خؿابي مخىؾؽ أكل على( وهخابت مساػبت الفصحى العغبُت اللغت

 (.3.50) وكُمخه

ٌ  ًبحن هما      ٌ  الجضو  خؿابي مخىؾؽ على العباعاث ئحمالي خصى

ظا عالُت، أَمُت وصعحت( 3.77) كُمخه  الىفاًاث أَمُت أن على ًضٌ َو

ؿُت اإلاهىُت  والىػىُت الاحخماعُت الضعاؾاث ومعلماث إلاعلمي الخضَع

م وحهت مً الىماص مدافظت حعلُم باصاعة  .عالُت بضعحت واهذ هظَغ

 :الخىفغ مضي: زاهُا

 الخؿابُت اإلاخىؾؼاث خؿاب جم الؿإاٌ َظا عً ولإلحابت     

ت والاهدغافاث  اإلاهىُت الىفاًاث جىفغ لضعحاث والترجِب اإلاعُاٍع

ؿُت  حعلُم باصاعة والىػىُت الاحخماعُت الضعاؾاث ومعلماث إلاعلمي الخضَع

م، وحهت مً الىماص مدافظت  :ًلي هما الىخائج وواهذ هظَغ

 23 جذول 

 حعلةم بإدارة والىطنةت الاجخماعةت الذراساث ومعلماث ملعلمي املهنةت الخذريسةت الكتفاًاث جىفر لذرجاث والترجيب املعةاريت والاهحرافاث الحسابةت املخىسطاث

 هظرهم وجهت من النماص محافظت

 املخىسط العبارة الرقم

 الحسابي

 الاهحراف

 املعةاري 

 الرجيب درجت الخىفر

 1 عالُت 0.573 3.72 أخغص على أن ٌشاعن حمُع الؼالب في اإلاىاكشت وؤلاحابت عً ألاؾئلت. 12

 2 عالُت 0.614 3.70 أعؼي أمثلت جىضح الضعؽ. 8

 3 عالُت 0.614 3.70 أجمىً مً اصاعة الصف بشيل مىاؾب. 10

 4 عالُت 0.688 3.66 أههي اإلاىهج في الىكذ اإلاىاؾب. 22

 5 عالُت 0.663 3.64 أجىلل في أعحاء الصف. 11

 6 عالُت 0.598 3.64 أؾاعض الؼالب على الخفىحر بأؾلىب علمي. 15

 7 عالُت 0.693 3.64 أوحه الؼالب لألؾالُب الصخُدت في اإلاظاهغة. 21

 8 عالُت 0.602 3.62 أعبؽ بحن أَضاف اإلااصة واإلاىاص ألازغي. 6
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 9 عالُت 0.602 3.62 لضي الؼالب مً زبراث ؾابلت.أعؼػ ما  7

 10 عالُت 0.602 3.62 أجُذ الفغصت للمماعؾت والخؼبُم أزىاء الضعؽ. 13

 11 عالُت 0.667 3.62 أؾخسضم وأجابع هخابي الؼالب واليشاغ. 14

 12 عالُت 0.667 3.62 أصعم وأوظف ما ًخعلمه الؼالب في خُاتهم. 18

 13 عالُت 0.667 3.62 اإلاجزلُت.أجابع الىاحباث  20

ت. 23  14 عالُت 0.697 3.62 أعؼػ الاهخماء الىػجي وأعسخ اللُم الىبٍى

ـ. 19 م اإلاسخلفت أزىاء الخضَع  15 عالُت 0.606 3.60 أعاعي جؼبُم مغاخل الخلٍى

 16 عالُت 0.639 3.60 اخغص على جىزُم أعماٌ الؼالب في ملف الاهجاػ. 26

م الخضًثت.أػبم أؾالُب  25  17 عالُت 0.731 3.58 الخلٍى

ؿه. 4  18 عالُت 0.707 3.52 أكىم بمغاحعت ما ؾبم جضَع

 19 عالُت 0.707 3.52 أعبؽ الخلائم العلمُت بعظها ببعع. 16

 20 عالُت 0.762 3.52 أفعل الخلىُت الخضًثت هأصاة جىطُذ وجدفحز للخعلم. 24

لت مشىكت.أزحر اهدباٍ الؼالب في بضاًت الضعؽ  3  21 عالُت 0.678 3.50 بؼٍغ

 22 عالُت 0.678 3.50 أجغن فغصت للؼالب الهدشاف الخلائم واإلافاَُم العلمُت. 17

 23 عالُت 0.734 3.46 أزؼؽ للضعؽ بمىهجُت واضخت وعلمُت. 2

ـ بما ًىاؾب الضعؽ. 5  24 عالُت 0.734 3.46 أؾخسضم اؾتراجُجُاث الخضَع

 25 عالُت 0.785 3.42 واللصص أزىاء الضعؽ.أؾخسضم الىىاصع  9

 26 عالُت 0.700 3.40 أػبم الخعلم اليشؽ وفم شغوػه الؿبعت. 27

 27 مخىؾؼت 0.714 3.02 اؾخسضم اللغت العغبُت الفصحى مساػبت وهخابت. 1

  عالُت 0.514 3.56 اإلاخىؾؽ العام 

ٌ  ًبحن      ت والاهدغافاث الخؿابُت اإلاخىؾؼاث( 23) الجضو  اإلاعُاٍع

ؿُت اإلاهىُت الىفاًاث جىفغ لضعحاث والترجِب  ومعلماث إلاعلمي الخضَع

 مً الىماص مدافظت حعلُم باصاعة والىػىُت الاحخماعُت الضعاؾاث

م وحهت ، مغجبت هظَغ
ً
 الخؿابُت اإلاخىؾؼاث كُم جغاوخذ خُث جىاػلُا

 خصلذ خُث عالُت، أَمُت بضعحاث ومعظمها( 3.72 – 3.02) بحن لها

 اإلاىاكشت في الؼالب حمُع ٌشاعن أن على أخغص( )12) العباعة

 في ،(3.72) وكُمخه خؿابي مخىؾؽ أعلى على( ألاؾئلت عً وؤلاحابت

 مساػبت الفصحى العغبُت اللغت اؾخسضم( )1) العباعة خصلذ خحن

 أَمُت وصعحت( 3.02) وكُمخه خؿابي مخىؾؽ أكل على( وهخابت

 .مخىؾؼت

ٌ  ًبحن هما       ٌ  الجضو  خؿابي مخىؾؽ على العباعاث ئحمالي خصى

ظا عالُت، جىفغ وصعحت( 3.56) كُمخه  الىفاًاث جىفغ أن على ًضٌ َو

ؿُت اإلاهىُت  والىػىُت الاحخماعُت الضعاؾاث ومعلماث إلاعلمي الخضَع

م وحهت مً الىماص مدافظت حعلُم باصاعة  .عالُت بضعحت وان هظَغ

 النخائج مناقشت. 6

ىاث صعاؾت أن الضاعؾت وحضث وبالخالي        الضعاؾت مع جخفم[ 6] الغٍؼ

ى الخسصص هاخُت مً الخالُت  صعاؾت ومع الاحخماعُت الضعاؾاث َو

ىاث وصعاؾت[ 8] لبض  الاؾدباهت وهي البدث أصواث هاخُت مً[ 6] الغٍؼ

 مً[7] ومىمجي وزؼعلي[ 8] ولبض[ 3] واليىليKim [11]  صعاؾت ومع

م اإلاؿتهضفت الفئه هاخُت  زؼعلي صعاؾت ومع واإلاعلماث اإلاعلمحن َو

 الخبرة ؾىىاث إلاخغحر وفلا الاؾخجابت مخىؾؼاث هاخُت مً[ 7] ومىمجي

 [ 8] لبض صعاؾت ومع
ً
ً وصعاؾت والخسصص الجيـ إلاخغحر وفلا  ئًٍغ

لُبرن  [ 10] وؾاوؿبري  َو
ً
بُت الضوعاث إلاخغحر وفلا  .الخضٍع

 الفئاث في الؿابلت الضعاؾاث مع الخالُت الضعاؾت وازخلفذ       

 معلماث – عام حعلُم معلمحن - مىحهحن) بحن ما واإلاجاالث اإلاؿتهضفت

 معلمحن - فىُت جغبُت معلمحن - زاصت جغبُت معلمحن – زاص حعلُم

 معلمحن ػالب - مخعاوهحن احخماعُت صعاؾاث معلمحن – مبىغة ػفىلت

ت ئعاكت معاكحن ػالب – عام حعلُم بػال  – احخماعُاث مجاٌ  – بصٍغ

 (.زاصت جغبُت أػفاٌ -مبىغة ػفىلت

 الخىصةاث. 7

 :ًأحي بما الباخثت جىص ي الضعاؾت َظٍ هخائج عىه أؾفغث ما طىء في

 بهضف واإلاعلماث للمعلمحن ؾىىاث 5 ول للاءاث أو صوعاث عمل -1

ت اإلاىطىعاث مغاحعت  ماصة زاصت الثالزت للخسصصاث الىظٍغ

 .الجغغافُا

اصة بهضف للمضاعؽ وشغاث أو حعامُم ئعؾاٌ -2  اإلاعلمحن وعي ٍػ

 طلً وأَمُت الفصُدت العغبُت اللغت اؾخسضام بظغوعة واإلاعلماث

 .اإلاجخمع على وجأزحٍر

 مً الضعاؾت َظٍ في وعص ما بأَمُت واإلاعلماث اإلاعلمحن جىعُت -3

 .بأهىاعها هفاًاث

  :الذراست مقترياث

 مهىُت هفاًاث على جغهؼ لىً اإلاجاٌ هفـ في أزغي  صعاؾت ئحغاء -1

ت ؾلىهُت  .أزغي  جغبٍى

 الؼالب هظغ وحهت مً لىً اإلاجاٌ هفـ في أزغي  صعاؾت ئحغاء -2

 الىفاًاث جىافغ على للخعغف والصفىف اإلاغاخل مسخلف في والؼالباث

 .كغب عً واإلاعلماث اإلاعلمحن لضي

 املراجع

 العربةت املراجع أ.

الىظام الخعلُمي في اإلاملىت  (2004) أبى عغاص، صالح بً علي، [1]

اث  العغبُت الؿعىصًت وجدضًاث العىإلات، هضوة العىإلات وأولٍى

اض.  التربُت، ولُت التربُت، حامعت اإلالً ؾعىص، الٍغ
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 –مهاعاجه  –زصائصه  –( معلم اإلاؿخلبل 2009مدافظت، ؾامذ )[2] 

ؾاث العلُا، الجامعت هفاًاجه، عماصة البدث العلمي والضعا

الهاشمُت، اإلاإجمغ العلمي الثاوي هدى اؾدثماع أفظل للعلىم 

ت والىفؿُت في طىء جدضًاث العصغ، عخاب حامعت صمشم  التربٍى

ت.  ولُت التربٍى

( ما مضي اجلان معلم الجغغافُا 2008اليىلي، حبر مدمض عبضهللا، ) [3]

ؿُت ؾخؼالعُت، صعاؾت ا-بمضاعؽ مدافظت طماع للىفاًاث الخضَع

ولُت التربُت البُظاء، حامعت طماع، اإلاإجمغ العلمي الاٌو )جغبُت 

 مصغ.  ،اإلاىاػىت ومىاهج الضعاؾاث الاحخماعُت(

( اإلاعلم ومضزل الىفاًاث في 2007الغخامي، ؾلمان بً ؾُف ) [4]

ـ، حامعت الؿلؼان كابىؽ، ولُت التربُت كؿم مىاهج  الخضَع

ـ، ؾلؼىت عمان، وػاعة التربُت والخعلُم، صوعٍت  وػغق جضَع

غ التربىي، العضص   .37الخؼٍى

م ) ،غىىم [5] ( ئعضاص اإلاعلم في طىء مفهىم 2007أخمض عبضالىٍغ

م، مصغ، العضص  ؿُت، مجلت ولُت التربُت بالؼكاٍػ الىفاًاث الخضَع

56.  

ىاث[6]  ( الىفاًاث الخعلُمُت اإلاخىافغة لضي 2002مدمض ابغاَُم ) ،الغٍؼ

ن جسصص معلم مجاٌ احخماعُاث في حامعت مإجه الؼلبت اإلاعلمح

مً وحهت هظغ معلمي الضعاؾاث الاحخماعُت اإلاخعاوهحن في مضاعؽ 

مجلت  ،مدافظت الىغن ألاعصن وأزٍغ في جدصُل الؼالب الضعاس ي

ت والاحخماعُت وؤلاوؿاهُت، العضص  حامعت أم اللغي للعلىم التربٍى

 .  ألاٌو

ؿُت 2010ف )زؼعلي، كاؾم ومىمجي، عبضاللؼُ [7] ( الىفاًاث الخضَع

لضي معلماث اإلاغخلت ألاؾاؾُت الضهُا في اإلاضاعؽ الخاصت الخابعت 

لىػاعة التربُت والخعلُم إلاىؼلت اعبض ألاولى، مجلت صمشم، اإلاجلض 

 .2010-العضص الثالث-26

م مدمض ) لبض، [8] الىفاًاث ألاؾاؾُت لضي معلمي . (2010عبض الىٍغ

بعع مهاعاث الخظوق الفجي في طىء عالكتها بالتربُت الفىُت و 

، 18اإلاخغحراث، مجلت الجامعت ؤلاؾالمُت، اإلاجلض ) (، العضص ألاٌو

 .228 – 198ص ص 
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IMPORTANT COMPETENCIES REQUIRED 

FOR TEACHERS OF SOCIAL AND 

NATIONAL STUDIES MANAGEMENT 

EDUCATION PROVINCE NAMAS FROM 

THEIR PERSPECTIVE 

MARAM A. BUSHNAQ 

Teacher -Saudi Arabia 

ABSTRACT_ This study aimed to identify how important competencies required for teachers of 

social and national studies management education province Namas from their perspective, and 

availability have, but to achieve this the researcher used the descriptive and analytical approach, 

the study population who are all teachers of material social and national Studies Department of 

Education province educational Namas in the first semester of the year 1437/1438 AH where the 

application of an electronic questionnaire prepared by the researcher was sent to members of the 

school community via email and returned (50) questionnaire, all a favor and represent the sample 

rate of 37.59% of the study population basic, study results showed through averages, standard 

deviations, calculating that the importance of professional cognitive skills related to history, 

geography and civics education for teachers of social and national studies management education 

Al-Namas from their perspective was a high degree, while the field of professional competence of 

knowledge on national education for teachers social and national studies are available with a high 

degree, while history happened on the arithmetic mean value (3.19) and the degree of medium 

provides, and geography on the arithmetic mean value (3.13) and medium provide As for 

efficiencies of professional behavioral and educational teaching has got a degree of importance 

and high availability, and in the light of these results researcher has made a number of 

recommendations including: work sessions or meetings every five years for teachers in order to 

review the topics theory of the three disciplines of special geography, while the researcher 

conducting another study in the same area proposed but focus on other professional competencies 

behavioral education. 

KEYWORDS: cognitive skills, teaching behavioral skills, teaching skills. 

 

 

 


