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 ملخص الدراسة:
هدفت الدراسة إىل التعرف على دور معلم العلوم الشرعية يف تنميةة الةوعي اين ةد لةدب طل ةة      

رحلة الثانوية من وج ة نظر معلمي العلوم الشرعية مبنطقةة عسة و و ةد تتونةت عينةة الدراسةة مةن        اين
، الط قيةة خت وا بالطريقة العشةوايية  ُاو د ، مشيط( معلًما للعلوم الشرعية من مدينيت أب ا ومخيس 120)

و ةد  ، ( فقةر   15ست انة  ام ال احة  بتمةميم ا تتونةت مةن )    إبيانات الدراسة من خالل  ُجِمعْتو د 
أهميةة  و، اإلسالميبالنماذج اين نية الناجحة يف الرتاث ضرور  تعريف الطل ة أشارت نتايج الدراسة إىل 

التعريةف بةاين ن اينتاحةة يف    كما أكدت على أهميةة  ، يف جمتمع اينتعلم ااالطالع على س  الناجحني م نيًّ
وكةلل   ، للم ةن اينتاحةة يف سةوق العمةل     ديةواالجتماعية واال تمةا  اينتطل ات اين اريةو، سوق العمل

الةيت علةى    بةالقيم والسةلوكيات  و، والنظريةة  التعريف بايننافل اين نية اينتفرعة عن التخممةات العلميةة  
ت ةمني   ويف ضةو  نتةايج الدراسةة يواةي ال احة  ب ةرور        اينوظف مراعات ا لتحقيق النجاح اين دو

اةة علةى العمةل وم اراتةل وعال تةل مب ةامني الر يةة       مقررات العلوم الشرعية عدد من اينوضوعات احل
، تتثيف الةاامج واننشةطة اينمةاح ة اينعنيةة بةالتعريف بةاين ن اينتاحةة ومتطل ات ةا        و، م2030الوطنية 

تفعيل دور الشراكة بني اينؤسسات التعليمية واجل ات اينعنية بسوق العمل السعودي للتعريف بةاططط  و
مما سيساهم يف توجيةل الطل ةة    ا م وم ادرات2030يف وفق برامج الر ية الوطنية اينستق لية يف إجياد الوظا

 التوجيل انمثلو
 معلمو العلوم الشرعيةو -طل ة اينرحلة الثانوية -تنمية الوعي اين د: التلمات االفتتاحية

 
 
 

The Role of Islamic Studies Teachers’ in Enhancing Professional 
Awareness among Secondary Schools Students based on Islamic Studies 

Teachers' Perceptions at Asir Region 
Mesfer Ahmed Alwadai 

 

Abstract: 
The current study aimed at identifying the role of Islamic Studies Teachers' in 

enhancing professional awareness among secondary schools’ students based on Islamic 
Studies Teachers' Perceptions at Asir Region. The study sample consisted of (120) Islamic 
sciences teachers from Abha and Khamis Mushait who were selected by using the method 
stratified random sample. The data of the study were collected by using a tool of a survey 
questionnaire consisting of (15) items designed by the researcher.  

The study revealed that it is a necessity for secondary school students to be  aware of 
successful professional models  in Islamic heritage as well as the importance of awareness 
of successful professional people's biographies in the learner's community. The results also 
underscored  and confirmed the importance of knowing the available jobs in the market and 
skillful, social and economic requirements for available jobs in the market, besides 
specifying  the professional outlets which were bifurcated from scientific and theoretical 
disciplines, with values and behaviors which should be fully considered by an employee to 
achieve the professional success. In the light of the above-mentioned results, the researcher 
recommends the necessity and obligation to include the Islamic sciences syllabuses some 
spectra and plethora of topics that may motivate the work and its skill in relation to the 
implications of the Saudi National Vision of 2030 as well as condensing programs and 
activities that aim at identifying the available professions and their requirements. It will 
also activate the role of collaborations between the educational institutions and the 
employers who shoulder the responsibility of Saudi labour market to identify the future 
plans of creating new jobs in accordance with the programs and national initiatives of 2030 
vision which may play a role that contributes to guiding the students in the best possible 
way. 

Keywords: Enhancing Professional Awareness, secondary school students, Islamic studies 
teachers. 
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 املقدمة:

الش اب هم الثةرو  احلقيقيةة للمجتمعةات لتةون م رواد العلةم واينعرفةة وال نةا         
تمع وإدراكلو والعناية ب م واجب و د و  ية حتمية ح ارية تعتس وعا اجمل، والنما 

وإدراك ا من حتومة اينملتة العربية السعودية لدور الش اب اين م يف ر ا اجملتمع وتقدمةل  
مةن إاةالا    %36.7وهةم ثثلةون نسة ة     -م 2030وحتقيق ر يت ا التطويرية الشةاملة  

ستان ا لتحتل اينرت ة انوىل بني الدول العشرين انعلى ا تماًدا يف العةا  )اهليةةة العامةة    
أن تسةةخر كافةةة إمتانيات ةةا ومؤسسةةات ا التعليميةةة للر ةةا ب ةةم   -م(2019، لإلحمةةا 

ومتتين م معرفيًّا وةقافيًّا واجتماعيًّا وا تمةاديًّا وم نيًّةا مةن خةالل     ، وإعدادهم للمستق ل
تنفيل عدد من الاامج واين ادرات النوعيةة الةيت تسةعى إىل تعةريف م مبيةوهلم و ةدرات م       

 اينستق لا للشابو سار الوظيفا واين داينرسم ت م واليت من خالهلا وم ارات م وإمتانيا
ولتون الةوعا اين ةد عامل ةا م مًوةا وضةرور  ملحةة يف رسةم حاضةر اجملتمعةات          

وبتدنيةل ترتاجةع نسةب اسةتثمار اينتةون ال شةري       ، ومستق ل ا وحتقيق خطط ا التنمويةة 
وترتفع نسب ، ادي القوما احمللاويتدهور اال تم، للمجتمع وت عف إنتاجيتل كمًوا وكيف ا

م(و وثثةل الةوعا اين ةد اينرتتة      2007، ال طالة ومعدالت اجلرثةة يف اجملتمةع )ملحةم   
م( أن 2009حي  أشارت دراسة الم حا )، الرييسا وحجر ال اوية لنمو اإلنسان اين د

ويةة اين نيةة   "تنمية الوعا اين د لإلنسان ت دأ من مرحلة الطفولة وتستمر إىل أن تتحقةق اهل 
وينت ا الفرد إىل االختيار اينناسب ين نتل يف الظروف اينثاليةو ويشتمل الوعا على عال ةة  
تفاعلية دينامتية بني وعا الفرد خبمايمل الشخمية والعقلية واالجتماعية بةل وال دنيةة   

 (و305إدراك ا بشروط ومطالب وم ايا كل م نة")ص كما يت من، وعا  العمل
ا يف اختةاذ الفةرد   ( أساًسا م مًوة Professional Awarenessلوعا اين د )ا دَُّعُيكما 

وفةق   ايناليمةة لقدراتةل وميولةل ورت اتةل     اين نةة باختيةار   القرار اين د اينناسب فيما يتعلق
اينعلومات اينتوفر  لديل كالفرص والتخممات التعليمية اينتاحة واينؤهلة لسوق العمل يف 

م(و ويش  2012، واطااة وانهلية وت ها )نوبا وآخرونخمتلف القطاعات احلتومية 

م( إىل أن مرور اإلنسان بالعديةد مةن اطةاات والتجةارب     2011السفاسفة وأبو أسعد )
 احليويَّة يساعد على حتسني مستوب وعيل اين دو

أن عمليةة اختيةار الفةرد ين نةة      Super & Ginzbergوي ةيف سةوبر وجنة ب      
ل مراحلل العمرية من خالل اينوا مة بةني مةا ثلتةل مةن م ةارات      اينستق ل تنمو من خال

وإمتانات و موحات ور ب وتن ؤات وبني ما يفرضل عليل وا عل اجملتمعةا مةن فةرص    
م نية متاحةو وُتعودُّ نظريتل من أبرز نظريات اإلرشاد النفسا يف اجملال اين د لألفراد حي  

الل اكتشاف  دراتل ونقةاط القةو  وتع ي هةا    تعمل على رفع كفا   اإلنسان اين نية من خ
كما تساعد الفرد على اختيةار  ، والعمل على معاجلة نقاط ال عف بمور  متدرجة م نية

اين نة اينناس ة لقدراتل وم اراتلو كما يفسر مف وم اللات اين نية مةن خةالل جمموعةة مةن     
دواره اجملتمعيةة الةيت   العوامل اين مة واليت ثتن إااهلةا يف المةفات الشخمةية للفةرد وأ    

واليت توفر لل اينعلومات التافية اينتعلقةة بفةرص العمةل اينتاحةة     ، ثارس ا يف يومل وليلتل
 الختاذ القرار اين د اينناسبو

وتلعب اينرحلة الثانوية دوًرا م مًوا يف مسةاعد  الطالةب يف بنةا  معارفةل وخااتةل      
مةن اختيةار التخمةص اجلةامعا     واقل شخميتل وتنميةة م اراتةل و دراتةل مبةا ثتنةل      

لتون ا تقع ضةمن مسةتويا التن ةؤ    ، أو االخنراط يف سوق العمل بيسر وس ولة، اينناسب
واالكتشاف وفق نظرية سوبر للنمو اين د؛ حي  يتناول مستوب التن ؤ اينرحلة العمرية من 

لفراة اين نية واليت ي دأ في ا الفرد باختيار ا، سن مخسة عشر عاًما وحتى الثامنة عشر عاًما
والعمل على حتديد انولويات اين نية ةم اخت ارها بنا  على اينيول والقةدرات  ، اينناس ة لل
 (وOsipow& Fitzgerald,1996والقيم )

ونهمية تنمية الوعا اين د لدب  الب اينرحلة الثانوية فقد أواةت العديةد مةن    
، م(2014السةةعدية )ودراسةةة ، مAlsuwaidi (2012)الدراسةةات الرتبويةةة كدراسةةة  

م( إىل ضرور  إدراج مقررات وبرامج 2018ودراسة اهلنايية )، م(2015ودراسة الع از )
ومساعدت م يف اكتشاف  درات م و ا ات م والعمةل  ، ُتعنى بالتوجيل اين د وتنميتل لدي م
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م( إىل أنل على الرتم 2010على تطوير م ارات م احلياتيةو كما أشارت دراسة الم حا )
أهمية تنمية الةوعا اين ةد يف شخمةية اينةتعلم بشةتل متةاوزي مةع بقيةة اجلوانةب          من 

الشخمية انخرب إال أن "ضعف الاامج الرتبية اين نية واينت منة إعداد اينعلومات حةول  
ووضع االخت ارات اينتعلقة بقيةا  الةوعا الفةردي    ، اين ن وحتليل متطل ات ا وتوايفات ا

  على معرفة اللات واينيةول والقةدرات واالسةتعدادات يف    مبتطل ات كل م نة مع الرتكي
واللي البد أن يقدم للطالب من خالل ، مراحل التعليم العام وتط يق االخت ارات اين نية

و اتساع جمال عةا  العمةل جعةل    ، Career Educationبرامج متخممة يف الرتبية اين نية 
 د والةلي يقةودهم يف اللالةب إىل    التث  من اينراهقني والش اب ضحية نقض وعي م اين

وهةو مةا يةؤةر علةى إنتةاج م      ، خيارات م نية ال تتفق مع  درات م وميةوهلم وأهةداف م  
(و ول ةرور  العنايةة بةالوعا اين ةد لةدب  ةالب       305كأع ا  فاعلني يف اجملتمةع" )ص 

ما اينرحلة الثانوية لتون الوعا اين د الراشد يتشتل بشتل  وي خالل مرحلة اينراهقة ك
، لتون ا ال داية احلقيقية لن ةج الةوعا اين ةد    Erikson (1968)أشارت إىل ذل  دراسة 

ويسةاهم يف رفةع   ، Jafar (1993) ولتونل أحد العوامةل اينةؤةر  علةى النجةاح ايندرسةا     
واللي يتطلب توجيً ا تربويًوا مةن  ، Watkins (1999)مستوب تقدير اللات لدب الطالب 

اينتعلم خةالل هةله اينرحلةة يقةوم باستتشةاف اين ةن واخت ارهةا        ِ َ ل اينعلم ال سيما أن 
 ومتطل ات ا ومناس ت ا لقدراتل وم اراتل   ل االختيار وااللت ام ب ا كما أكدوت ذل  دراسة

Holland (1997)دور معلم العلوم الشرعية يف تنميةة  وبناً  على ما س ق وللتعرف على  و
 كانت هله الدراسةو ةالوعا اين د لدب  الب اينرحلة الثانوي

 مشكلة الدراسة:

يف ضو  ما يش ده سوق العمل السعودي من حتديات ك    كارتفاع نسب ال طالة 
يف أوساط الش اب السعودي نظًرا للياب اينعرفة اين نية حي  بللت نسة ة العةا لني عةن    

ومةا ت ةمنتل   ، م(2019، اال تمةادية  من إاالا نس ة الستان )جريةد   %12.7العمل 
م من ضرور  خلق فرص العمل اينتنوعة يف خمتلف 2030 ية اينملتة العربية السعودية ر

اجملاالت احليويَّة واال تمادية واالجتماعية وت هةا مبةا ققةق حيويةة اجملتمةع السةعودي       

واال تماد اين دهرو وانطال  ا من انهمية التفاعليةة ينتونةات الةوعا اين ةد لةدب الفةرد       
ين د اين نية على اينعلومات اينتاحة لديل حول اين ن وحتليةل متطل ات ةا   وأةرها على  راره ا

وبني اينعلومات الشخمية للفرد ذاتل اينتعلقةة مبتونةات شخمةيتل وميولةل     ، وتوايفات ا
م( علةى ضةرور  تنميةة الةوعا اين ةد لةدب       1999) Watkinsو دراتلو وتؤكيد دراسة 

ليمية واننشطة وت هةاو ومةن خةالل خةا      اينتعلمني من خالل اينقررات والاامج التع
ال اح  اجلامعية ات ح لل وجود  مور فيما يتعلق بتنمية الوعا اين د لدب  ل ة اينرحلة 

وارتفاع نسب التسةرب  ، الثانوية يتمثل يف التلي  اينستمر للتخمص انكادثا يف اجلامعة
ور معلم العلوم الشةرعية  دانكادثا من اجلامعة؛ و د جا ت هله الدراسة للتعرف على 

يف تنمية الوعا اين د لدب  الب اينرحلة الثانوية من وج ة نظر معلما العلوم الشةرعية  
 ومبنطقة عس 

 أسئلة الدراسة:

 جا ت الدراسة احلالية لإلجابة عن التسا ل الرييس التالا:
انوية من دور معلم العلوم الشرعية يف تنمية الوعا اين د لدب  الب اينرحلة الثما 

 ؟وج ة نظر معلما العلوم الشرعية مبنطقة عس 

 أهداف الدراسة:

 هدفت الدراسة إىل حتقيق اهلدفني التالينِي:
 بيان حقيقة الوعا اين د وأهميتل وأساليب تنميتل لدب اإلنسانو  -1
دور معلم العلوم الشرعية يف تنمية الوعا اين د لدب  الب اينرحلة التشف عن   -2

 والثانوية

 الدراسة: أهمية

 تتمن أهمية الدراسة فيما يلا:
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واال تماد اين دهرو وانطال  ا من انهمية التفاعليةة ينتونةات الةوعا اين ةد لةدب الفةرد       
ين د اين نية على اينعلومات اينتاحة لديل حول اين ن وحتليةل متطل ات ةا   وأةرها على  راره ا

وبني اينعلومات الشخمية للفرد ذاتل اينتعلقةة مبتونةات شخمةيتل وميولةل     ، وتوايفات ا
م( علةى ضةرور  تنميةة الةوعا اين ةد لةدب       1999) Watkinsو دراتلو وتؤكيد دراسة 

ليمية واننشطة وت هةاو ومةن خةالل خةا      اينتعلمني من خالل اينقررات والاامج التع
ال اح  اجلامعية ات ح لل وجود  مور فيما يتعلق بتنمية الوعا اين د لدب  ل ة اينرحلة 

وارتفاع نسب التسةرب  ، الثانوية يتمثل يف التلي  اينستمر للتخمص انكادثا يف اجلامعة
ور معلم العلوم الشةرعية  دانكادثا من اجلامعة؛ و د جا ت هله الدراسة للتعرف على 

يف تنمية الوعا اين د لدب  الب اينرحلة الثانوية من وج ة نظر معلما العلوم الشةرعية  
 ومبنطقة عس 

 أسئلة الدراسة:

 جا ت الدراسة احلالية لإلجابة عن التسا ل الرييس التالا:
انوية من دور معلم العلوم الشرعية يف تنمية الوعا اين د لدب  الب اينرحلة الثما 

 ؟وج ة نظر معلما العلوم الشرعية مبنطقة عس 

 أهداف الدراسة:

 هدفت الدراسة إىل حتقيق اهلدفني التالينِي:
 بيان حقيقة الوعا اين د وأهميتل وأساليب تنميتل لدب اإلنسانو  -1
دور معلم العلوم الشرعية يف تنمية الوعا اين د لدب  الب اينرحلة التشف عن   -2

 والثانوية

 الدراسة: أهمية

 تتمن أهمية الدراسة فيما يلا:
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تتناول ُبعًدا إنسانيًوا يتعلق بالوعا واللي ثي ه عن ساير اينخلو ات و يمتل يف منحل   -1
وعال تل مبجتمعل اللي ، مساحة كافية من اليقظة واالنت اه للتعرف على ذاتل و دراتل

 ودوره يف تنميتل والر ا بلو، يعيشل
وباعت ةاره  ، باينتعلم باعت اره حموًرا للعملية التعليمية احلديثةة تؤكد على أهمية العناية   -2

 مو2030مرتتً ا للتنمية اال تمادية والر ية الو نية ينملتة العربية السعودية 
حي  ُت نى ، تتناول اينرحلة الثانوية باعت ارها مرحلة م مة يف مس   الطالب التعليمية  -3

  اجملاالتومن خالهلا العديد من اين ارات يف خمتلف 
تنمية الةوعا اين ةد ي ةيف لطالةب اينرحلةة الثانويةة معةانَا جديةد  حةول اين ةن             -4

كما يمة ح  ةادًرا   ، كالسل يات اينرتت ة على بعض اين ن كلياب الرضا اين د وت ها
كما سةي وده بالعديةد مةن القةيم اين نيةة الداعمةة       ، على مقارنة اين ن بع  ا ب عض

حي  ُيَعدُّ من أساسيات حتسني التعليم ، يف ختممللسلوكل للو وف على كل جديد 
والتشف عن نواحا ، والتعلم من خالل السعا إلكسابل اين ارات اين نية وانكادثية

 مما يعد أساًسا موجً ا لتطويرها مستق ل او، القمور يف برامج اإلعداد اةنا  اطدمة
وت يد ، يح اللي ققق حاجاتلتنمية الوعا اين د يوجل اينتعلم حنو اطيار اين د المح  -5

من فرص أدايل ندواره اين نية بالشتل اينناسب ليواكب مستجدات التخمص 
 ومتطل ات سوق العملو

تساهم نتايج الدراسة يف خفض مستوب ال طالة من خالل التأكيد على تنمية الةوعا    -6
م اين ةةد لةةدب  ةةالب اينرحلةةة الثانويةةة واختيةةار اينسةةار اين ةةد اينناسةةب لقةةدرات   

  واالخنراط يف الاامج الو نية اينع ز  للل و، وم ارات م
تساعد ال احثني يف إجرا  العديةد مةن انثةاث والدراسةات ب ةدف التشةف عةن          -7

وا رتاح الوسةايل اينعينةة علةى رفةع مسةتوب      ، مستوب وعا  الب اينرحلة الثانوية
 وت مني ذل  من خالل اينقررات التعليميةو، الوعا اين د لدي م

 ود الدراسة:حد

معلم العلةوم الشةرعية يف تنميةة الةوعا     تتناول الدراسة احلالية دور  احلدود اينوضوعية:
 واين د لدب  الب اينرحلة الثانوية مبنطقة عس 

 معلمو العلوم الشرعية باينرحلة الثانوية مبدينيت أب ا ومخيس مشيطو احلدود ال شرية:
 وةه1441/1442ل انول من العام اجلامعا ُ  قت الدراسة يف الفم احلدود ال مانية:

 مصطلحات الدراسة:

" منظمومةة انهةداف    م( العلوم الشةرعية بأن ةا:  2008ُيعروف احلربا )العلوم الشرعية: 
واحملتوب والطرق والوسايل واننشطة والتقويم اليت ينتج عن ا منظومة اطاات الرتبويةة  

الر ية التلية للمسلم جتةاه خالقةل ونفسةل    اينستمد  من الوحيني واللي تشتل يف جممل ا 
وعاينا الليب والش اد  والنشأ  واينم  ودوره جتاه كل ذل  ، وحميطل والتون من حولل

اينَ يَّأ من )اليت ت ي يةأ( ايندرسةة لتالميةلها واينتمثلةة مبةواد التوحيةد واحلةدي  والثقافةة         
أن ةا:" اطةاات اينعرفيةة    م( ب2015كمةا يعرف ةا احلةدي  )   ، (34اإلسالمية والفقةل" )ص 

واين ارية والوجدانية اليت تقدم للمتعلمني متمثلة يف القرآن التةريم والسةنة الن ويةة ومةا     
، يرت ط ب ما من توحيد وفقل وةقافة؛ لتنمية جوانةب الشخمةية تنميةة متتاملةة متوازنةة     

: اينقةررات  (و ويعرف ا ال اح  إجراييًوا بأن ةا 259ولتحقيق مراد اهلل احلق من اطلق" )ص
الشرعية اينتخممة واينوج ة لطالب اينرحلة الثانويةة واينت ةمنة للعديةد مةن اطةاات      
اينعرفية والوجدانيةة واين اريةة ب ةدف تع يةدهم هلل تعةاىل حةق ع ادتةل وعمةار  انر          

، والتجويةد ، والتفسة  ، والقرا ات، واستمالح ا وتشمل تل  اينقررات: القرآن التريم
 وت هاو، والفرايض، وأاول الفقل، والفقل، يدوالتوح، واحلدي 

هم اينعلمون اينؤهلون أكادثيًوا وةقافيًوا وم اريًوا لتةدريس مقةررات   معلم العلوم الشرعية: 
 الرتبية اإلسالمية واليت ُتعرف يف بعض ال لدان بالرتبية الدينية مبقررات ا اينختلفةو
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 ود الدراسة:حد

معلم العلةوم الشةرعية يف تنميةة الةوعا     تتناول الدراسة احلالية دور  احلدود اينوضوعية:
 واين د لدب  الب اينرحلة الثانوية مبنطقة عس 

 معلمو العلوم الشرعية باينرحلة الثانوية مبدينيت أب ا ومخيس مشيطو احلدود ال شرية:
 وةه1441/1442ل انول من العام اجلامعا ُ  قت الدراسة يف الفم احلدود ال مانية:

 مصطلحات الدراسة:

" منظمومةة انهةداف    م( العلوم الشةرعية بأن ةا:  2008ُيعروف احلربا )العلوم الشرعية: 
واحملتوب والطرق والوسايل واننشطة والتقويم اليت ينتج عن ا منظومة اطاات الرتبويةة  

الر ية التلية للمسلم جتةاه خالقةل ونفسةل    اينستمد  من الوحيني واللي تشتل يف جممل ا 
وعاينا الليب والش اد  والنشأ  واينم  ودوره جتاه كل ذل  ، وحميطل والتون من حولل

اينَ يَّأ من )اليت ت ي يةأ( ايندرسةة لتالميةلها واينتمثلةة مبةواد التوحيةد واحلةدي  والثقافةة         
أن ةا:" اطةاات اينعرفيةة    م( ب2015كمةا يعرف ةا احلةدي  )   ، (34اإلسالمية والفقةل" )ص 

واين ارية والوجدانية اليت تقدم للمتعلمني متمثلة يف القرآن التةريم والسةنة الن ويةة ومةا     
، يرت ط ب ما من توحيد وفقل وةقافة؛ لتنمية جوانةب الشخمةية تنميةة متتاملةة متوازنةة     

: اينقةررات  (و ويعرف ا ال اح  إجراييًوا بأن ةا 259ولتحقيق مراد اهلل احلق من اطلق" )ص
الشرعية اينتخممة واينوج ة لطالب اينرحلة الثانويةة واينت ةمنة للعديةد مةن اطةاات      
اينعرفية والوجدانيةة واين اريةة ب ةدف تع يةدهم هلل تعةاىل حةق ع ادتةل وعمةار  انر          

، والتجويةد ، والتفسة  ، والقرا ات، واستمالح ا وتشمل تل  اينقررات: القرآن التريم
 وت هاو، والفرايض، وأاول الفقل، والفقل، يدوالتوح، واحلدي 

هم اينعلمون اينؤهلون أكادثيًوا وةقافيًوا وم اريًوا لتةدريس مقةررات   معلم العلوم الشرعية: 
 الرتبية اإلسالمية واليت ُتعرف يف بعض ال لدان بالرتبية الدينية مبقررات ا اينختلفةو
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:" ف م اإلنسان وإدراكل لدوره اللي جيب بأنل (2012نوبا وآخرون ) لعرفُي الوعا اين د:
أن تقوم بل جتاه م نتل يف احليا  العملية وما ين لا عليل أن يتقن من م ارات تنعتس على 

( بأنل:" ر ية الفرد للاتل اين نيةة  2013) Hardawayكما يعروفل ، (10دوره يف اجملتمع" )ص
ويعمل علةى إااحةل   ، لل موضوعيًواورت تل يف اإل دام على سلوك ما يرتاح نفسيًوا لل ويتق 

(و وُيعرفل ال اح  إجراييًوا بأنل: تعرُّف 7جبميع  ا اتل اللهنية والنفسية واالجتماعية" )ص
الفرد على ذاتل واكتشاف ميولل و دراتل و يمل اين نية وف مل لعا  العمل وكل مةا يتعلةق   

 بلو
اينتوسطة يف السلم التعليمةا للتعلةيم    اينرحلة التعليمية اليت تلا اينرحلة اينرحلة الثانوية:

وتتناول الفةة العمرية من مخسةة عشةر عاًمةا إىل الثامنةة     ، العام باينملتة العربية السعودية
ومد  الدراسة في ا ةالث سنوات يتأهل الطالب بعدها للمرحلةة اجلامعيةة أو   ، عشر عاًما

 االخنراط يف سوق العمل بعد التخرج في او

 اإلطار النظري:

عةةدُّ الةةوعا اين ةةد جةة ً ا م مًوةةا مةةن اينفةةاهيم احلديثةةة الةةيت تناولت ةةا الدراسةةات ُي
واندبيات الرتبوية بال ح  والتقما ينا لل من أهمية باللة يف جتويد اينخرجات التعليمية 

ورفةع  ، وخفةض معةدالت ال طالةة يف اجملتمةع    ، للمؤسسات التعليمية والتدري ية والفنيةة 
ومةا  ، ونظًرا لتونل يتشتل من إدراك الفرد للاتل و دراتةل اين نيةة  الناتج القوما للدولةو 
، وخاات عملية متاشًيا مع ميولل الشخمية واجتاهاتل الوجدانية، قملل من معارف نظرية

وتل ية  ينعطيات ومتطل ات سوق العمل ووا عل ممةا يسةاعد الفةرد علةى االختيةار اجليةد       
قيق أعلى معدالت النجاح والتمي  الوظيفاو وُتَعدُّ واينناسب ين نتل ووظيفتل اينستق لية وحت

اينرحلة الثانوية اينرحلَة التعليمية اين مة واين يأ  للطل ة الختيار اين نة اينستق لية سةوا  عةن   
 ريق بوابة اجلامعة واحلمول على درجة علمية متخممة أو عن  ريةق بوابةة التعلةيم    

أو عةن  ريةق   ، فد تقةد م ةد متخمةص    الفد والتدريب التقد واحلمول على دبلوم
التوظيف اين اشر باالخنراط بإحدب الوظايف احلتومية أو انمنية أو انهلية وت هاو ويف 

معلم العلوم الشةرعية يف تنميةة    هلا اإل ار هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على دور

لةوم الشةرعية مبنطقةة    الوعا اين د لدب  الب اينرحلة الثانوية من وج ة نظر معلما الع
 وعس 

 تعريف الوعا اين د:
الوعا اين د ممطلح مركب من الوعا واين نة وللا يتوجب حترير كةل ممةطلح   

 على حد  ومن ةم تعريفل كممطلح مركبو
ُيعرف الوعا للة بأنل:" حفظ القلب الشا و وعى الشةا  واحلةدي  يعيةل وعًيةا      الوعا:

وفةالن أوعةى مةن فةالن أي أحفةظ وأف ةمو ويف        ،وواعاه: حفظل وف مل و  لل ف و واع
وأُذٌن واعيةة.و  ، فرب م لغ أوعى مةن سةامع  ، احلدي : ن ر اهلل امرأ مسع مقاليت فوعاها

 و(348ص، 15ج، ةهة 1418،  ال انزهري: الوعا احلافظ التةيس الفقيةلو")ابن منظةور   
شةا و  كلمةة تةدل علةى ضةم     ، ه(:" وعا: الواو والعةني واليةا   1422و ال ابن فار  )

(و وُيعرف ااطالًحا 1058وأوعيت اينتاع يف الوعا  أوعية" )ص، وعيت العلم أعيل وعًيا
وعلةى توااةلل اين اشةر مةع احملةيط      ، تع ور عن حالة العقةل يف حالةة اإلدراك  " كلمة  بأنل:

، احلاليقةة " )اطارجا عن  ريق نوافل الوعا اينتمثلة بشتٍل عام ثوا  اإلنسان اطمةس 
 (و 1ص، 2016

ي نوع من العمل اللي قتاج إىل تدريب خاص أو م ةار   أ ما ُتعرف اين نة بأن ا:"ك
جمموعة معقد  من اينعارف واين ارات اليت يتم اكتسةاب ا مةن خةالل    لتونل يت من  معينة

 وُيعةروف الةوعا اين ةد   (و 1ص، م2018، " )أبةو ت الةة  التعليم الرمسا واطا  العملية
ويشةمل اينعلومةات   ، واالحتياجةات اين نيةة اينتاحةة   ، يفيةة "وعا الفرد بةالفرص الوظ :بأنل

، وأنواع اين ةن اينتاحةة  ، واين ارات الفنية اينطلوبة، وال يانات حول من اينتطل ات التعليمية
، (Eliason & Patrick,2008,P.2ومناخ العمل واللوايح والتعليمات يف جمال كل م نةة" ) 

تعلم بإمتانية مال مة وضعل النفسةا ينقت ةيات   م( بأنل:" شعور اين2011كما ُيعروفل أمني )
وأهميت ةا  ، من خالل ف مل ندواره اين نية ومتطل ات ا اينعرفية واالجتماعية وت ها، اين نة

، والعجةب   (و وي ةيف نةوبا وع ةد الع ية    156لل ندا  م امةل بتفةا   وفاعليةة" )ص   
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لةوم الشةرعية مبنطقةة    الوعا اين د لدب  الب اينرحلة الثانوية من وج ة نظر معلما الع
 وعس 

 تعريف الوعا اين د:
الوعا اين د ممطلح مركب من الوعا واين نة وللا يتوجب حترير كةل ممةطلح   

 على حد  ومن ةم تعريفل كممطلح مركبو
ُيعرف الوعا للة بأنل:" حفظ القلب الشا و وعى الشةا  واحلةدي  يعيةل وعًيةا      الوعا:

وفةالن أوعةى مةن فةالن أي أحفةظ وأف ةمو ويف        ،وواعاه: حفظل وف مل و  لل ف و واع
وأُذٌن واعيةة.و  ، فرب م لغ أوعى مةن سةامع  ، احلدي : ن ر اهلل امرأ مسع مقاليت فوعاها

 و(348ص، 15ج، ةهة 1418،  ال انزهري: الوعا احلافظ التةيس الفقيةلو")ابن منظةور   
شةا و  كلمةة تةدل علةى ضةم     ، ه(:" وعا: الواو والعةني واليةا   1422و ال ابن فار  )

(و وُيعرف ااطالًحا 1058وأوعيت اينتاع يف الوعا  أوعية" )ص، وعيت العلم أعيل وعًيا
وعلةى توااةلل اين اشةر مةع احملةيط      ، تع ور عن حالة العقةل يف حالةة اإلدراك  " كلمة  بأنل:

، احلاليقةة " )اطارجا عن  ريق نوافل الوعا اينتمثلة بشتٍل عام ثوا  اإلنسان اطمةس 
 (و 1ص، 2016

ي نوع من العمل اللي قتاج إىل تدريب خاص أو م ةار   أ ما ُتعرف اين نة بأن ا:"ك
جمموعة معقد  من اينعارف واين ارات اليت يتم اكتسةاب ا مةن خةالل    لتونل يت من  معينة

 وُيعةروف الةوعا اين ةد   (و 1ص، م2018، " )أبةو ت الةة  التعليم الرمسا واطا  العملية
ويشةمل اينعلومةات   ، واالحتياجةات اين نيةة اينتاحةة   ، يفيةة "وعا الفرد بةالفرص الوظ :بأنل

، وأنواع اين ةن اينتاحةة  ، واين ارات الفنية اينطلوبة، وال يانات حول من اينتطل ات التعليمية
، (Eliason & Patrick,2008,P.2ومناخ العمل واللوايح والتعليمات يف جمال كل م نةة" ) 

تعلم بإمتانية مال مة وضعل النفسةا ينقت ةيات   م( بأنل:" شعور اين2011كما ُيعروفل أمني )
وأهميت ةا  ، من خالل ف مل ندواره اين نية ومتطل ات ا اينعرفية واالجتماعية وت ها، اين نة

، والعجةب   (و وي ةيف نةوبا وع ةد الع ية    156لل ندا  م امةل بتفةا   وفاعليةة" )ص   
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وإدراكل لدوره اللي جيةب  م( بأن الوعا اين د يتمثل يف " ف م اإلنسان 2012والعمران )
وما ين لا عليل أن يتقن من م ارات تنعتس على ، أن يقوم بل جتاه م نتل يف احليا  العملية

 (و112دوره يف اجملتمع" )ص
 أهمية تنمية الوعا اين د:

م( أن أهميةة تنميةة   2018وحةداد ) ، م(2013ودمحري )، م(2011أوضح أمني )
 الوعا اين د تتمثل يف:

باينعلومات التافية يقوده إىل االختيار انمثل للم مةة اينناسة ة لقدراتةل     ت ويد الفرد  -1
ونقص اينعلومةات لةدب اينةتعلم يةؤدي إىل     ، واينشاركة االجيابية يف منا  اجملتمع وبنايل

ونقةص  ، وعدم الرضا عةن العمةل  ، اختيار م د خا ئ ويرتتب عليل هدر الطا ات
 التفا   االنتاجيةو

 أمًرا ضروريًوا لتطوير  ةدر  الفةرد اللاتيةة الةيت تسةاهم يف تعةديل       ُيَعدُّ الوعا اين د  -2
اجتاهاتل وتنما معارفل وم اراتل لتحقيق تقدمل اين ةد بإحةداث تلةي ات إجيابيةة يف     

 أدايل ودافعيتل حنو العمل أو اين نة وت يةتل للتتيف مع اينستجداتو
عدادهم ل يةة العمل؛ وتر   يم وإ، توعية اينتعلمني بأهمية اختيار اين نة يف اينستق ل  -3

 العمل لدي م متتن م من النجاح يف حيات م اين نيةو
وعا الفرد مبتطل ات اين ن يقوده إىل حتديد مستواه ومو عل االجتماعا واال تمادي   -4

  داخل منظومة العمل وخارج او
انتقةةا  العمةةل اينناسةةب للفةةرد واينسةةاعد  يف اةةنع القةةرار اين ةةد اينناسةةب وتةةاليف   -5

 شتاليات اينرتت ة على سو  اختيار اين نةواإل
حتقيق التوافق والقدر  علةى العطةا  يف العمةل مةن خةالل ترسةيا اندوار اين نيةة          -6

 لألفراد وتطوير اين ارات اين نية لدي مو
عمةل  ومن ةم تطوير اإلبداع حنو ، اإلس ام يف دعم االجتاه اإلجيابا حنو العمل اين د  -7

 وإةرا  احلميلة اينعرفية اين نية لدب الطالبو، ديدم د يتمف باالبتتار والتج

 أهداف تنمية الوعا:

 م( أن أهداف تنمية الوعا اين د تتمثل فيما يلا:2006تلكر بدرخان )
وبأن هناك فراة أو فرًاةا متاحةة   ، الشعور بانمن: يس م يف إجيابية التفت  يف اللد  -1

 النفس ومبجتمع ي من لل م نةومما يولد لديل الثقة ب، للخريج لالستقرار النفسا
تع ي  االجتاه اإلجيابا حنو العمل اين د ومن ةم تنمية اإلبداع حنو عمل م د يتسم   -2

 بالتجديد واالبتتارو
زياد  احلميلة اينعرفية اين نية عند اينتعلم حي  يس م الوعا اين د يف توسع الثقافة   -3

 فراد وجمتمعات موحول اين نة و  ايع ا ومستويات ا ومردودات ا على ان
 أساليب الوعا اين د:

تتنوع أساليب الوعا اين د فمن ا: انساليب اللَّاتية واليت تقةع مسةؤولية تنفيةلها    
على اينتعلم نفسل ل ياد  منوه اين د؛ واليت تسةاعده يف اكتشةاف  دراتةل وميولةل ومساتةل      

 تساعد الفةرد علةى   الشخمية واالجتماعية واجلسميةو وكلل  انساليب اطارجية واليت
التعرف على عا  اين ن واينتل ات اينرت طة ب ا كقيمة الدخل والتةدريب الةالزم لةدخول    

واينتانةة  ، وظروف العمةل أةنةا  اين نةة وأمةاكن تواجةدها وانخطةار احمليطةة ب ةا        ، اين نة
االجتماعية للم نة ومن أبرز تل  انساليب اينؤمترات والةور  التعليميةة والةتعلم عةن     

، والنةدوات واجللسةات اإلرشةادية )أمحةد    ، وجمموعات ايننا شةة ، عد والتدريب العملاب
، وتركية  االهتمةام علةى اين نةة    ، ( وت دف إىل تلي  سلوك الفرد وتع ي  ممارساتل2004

 م(و2018) م( وحداد2006ل نا  اينعرفة واين ارات الالزمة لتيس  اندا  اين د احلربا )
 مية الوعا اين د:العوامل اينؤةر  يف تن

  حي  أشةارت دراسةة  ، تتأةر عملية انع القرار اين د باالستعداد والوعا اين د
Romila (2001)ودراسةةة ، مNabi, Holden & Walmsley (2006 إىل أنَّ وعةةا )م

الفرد اين د يساعد يف اختاذ القرار اين د المايب والرشيد واختيار اين نة اينناس ة للقدرات 
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 أهداف تنمية الوعا:

 م( أن أهداف تنمية الوعا اين د تتمثل فيما يلا:2006تلكر بدرخان )
وبأن هناك فراة أو فرًاةا متاحةة   ، الشعور بانمن: يس م يف إجيابية التفت  يف اللد  -1

 النفس ومبجتمع ي من لل م نةومما يولد لديل الثقة ب، للخريج لالستقرار النفسا
تع ي  االجتاه اإلجيابا حنو العمل اين د ومن ةم تنمية اإلبداع حنو عمل م د يتسم   -2

 بالتجديد واالبتتارو
زياد  احلميلة اينعرفية اين نية عند اينتعلم حي  يس م الوعا اين د يف توسع الثقافة   -3

 فراد وجمتمعات موحول اين نة و  ايع ا ومستويات ا ومردودات ا على ان
 أساليب الوعا اين د:

تتنوع أساليب الوعا اين د فمن ا: انساليب اللَّاتية واليت تقةع مسةؤولية تنفيةلها    
على اينتعلم نفسل ل ياد  منوه اين د؛ واليت تسةاعده يف اكتشةاف  دراتةل وميولةل ومساتةل      

 تساعد الفةرد علةى   الشخمية واالجتماعية واجلسميةو وكلل  انساليب اطارجية واليت
التعرف على عا  اين ن واينتل ات اينرت طة ب ا كقيمة الدخل والتةدريب الةالزم لةدخول    

واينتانةة  ، وظروف العمةل أةنةا  اين نةة وأمةاكن تواجةدها وانخطةار احمليطةة ب ةا        ، اين نة
االجتماعية للم نة ومن أبرز تل  انساليب اينؤمترات والةور  التعليميةة والةتعلم عةن     

، والنةدوات واجللسةات اإلرشةادية )أمحةد    ، وجمموعات ايننا شةة ، عد والتدريب العملاب
، وتركية  االهتمةام علةى اين نةة    ، ( وت دف إىل تلي  سلوك الفرد وتع ي  ممارساتل2004

 م(و2018) م( وحداد2006ل نا  اينعرفة واين ارات الالزمة لتيس  اندا  اين د احلربا )
 مية الوعا اين د:العوامل اينؤةر  يف تن

  حي  أشةارت دراسةة  ، تتأةر عملية انع القرار اين د باالستعداد والوعا اين د
Romila (2001)ودراسةةة ، مNabi, Holden & Walmsley (2006 إىل أنَّ وعةةا )م

الفرد اين د يساعد يف اختاذ القرار اين د المايب والرشيد واختيار اين نة اينناس ة للقدرات 
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ة للميول والتطلعات؛ إال أنل يتأةر بالعديد من العوامةل الشخمةية واالجتماعيةة    وايناليم
 والثقافية واليت ُيمتن إااهلا فيما يلا:

 مAhmed, Hasnain & Venkatesan (2012)أشارت دراسة  العوامل الشخمية:  -1
إىل أن العوامل الشخمية تساهم بشتل فعوال وم اشر يف تشتيل الوعا اين ةد لةدب   

واينسةتوب العقلةا للفةرد    ، ومن أبرز تل  العوامل االستعداد النفسا واينعريف الفرد
ودرجة اللكا  واليت تؤدي دوًرا م مًوا يف تق ل الفرد ين نة ما أو رف  ا فقةد أشةارت   

م( إىل عال ة مستوب اللكا  واينعلومات اين نية الةيت  2005) .Hartung et alدراسة 
كمةا أكةدت دراسةة    ، لاتا وبةني اختيةاره للم نةة   ثلت ا الفرد ومستوب التقةدير الة  

Hirschi (2008   علةةى دور انمنةةاط الشخمةةية واالسةةتعداد النفسةةا والدافعيةةة )
 الداخلية للفرد يف اختيار اين نة اختيار اين نةو

: تؤةر ال يةة احمليطة بةالفرد كانسةر  وااعةة الرفةاق يف اةناعة      ال يةة احمليطة بالفرد  -2
رد إجياًبا أو سلً ا جتاه م نة معينة بناً  على اطلفية اينعرفية حول الوعا اين د لدب الف

 Millerأشةارت إىل ذلة  دراسةة     اكمة ، واينتانة االجتماعية للم ن وت هةا ، اين ن
وياز ذل  الدور ، مAhmed, Hasnain & Venkatesan (2012)ودراسة ، م(1999)

 على هيةة نمايح وتوجي ات وأوامر م اشر وت هاو
Shuptrine (2013 ): فقد أشارت دراسةة  روف االجتماعية واال تمادية للفردالظ  -3

إىل أهمية دور الظروف االجتماعية واال تمادية للفرد خموًاا والديةل يف تشةتيل   
ايندركات اين نية لدب الفرد واختيار اين نة اينناس ة للط قةة االجتماعيةة واال تمةادية    

ى أنةةل كلمةةا علةةت   قةةة انسةةر  م( علةة2009ويؤكةةد ذلةة  المةة حا )، لألسةةر 
االجتماعية بقدر ما كان وعا الطفل باينتانةة االجتماعيةة للم ةن وربةط الوظةايف      

واين ن اليدويةة واحلرفيةة بالط قةات    ، اإلدارية والتخممية بالط قات العليا اجملتمعية
 ووكلل  توفر الفرص اين نية مبتانة انسر  اال تمادية، اجملتمعية ان ل متانة وهتلا

إىل أن هناك عال ة وةيقة بني  مHartung et al. (2005): أشارت دراسة نوع اجلنس  -4
ووجود فوارق ، نوع اجلنس ومستوب وعا الفرد اين د خموًاا خالل فرت  اينراهقة

جوهريةةة بةةني اجلنسةةني يف إدراك الفةةرص اين نيةةة ومتطل ات ةةا وتوفرهةةا بنةةاً  علةةى  
مArcher & Macrae (1991 )دراسةة   فقةد أشةارت   االستعدادات اجلسمية للفرد؛

إىل وجود ما ُيعرف بتنميط احلقول اين نية وتمنيف ا حية  ُاةنفت جمةاالت أعمةال     
احلرف اليدوية وتمميم اينرك ات وايانت ا كمجاالت ذكورية بينما ُاةنفت الرتبيةة   

 االجتماعية والرعاية والتمميم كمجاالت أنثوية وت هاو
أن الوعا اين د يتأةر بعةد  عوامةل تتمثةل فيمةا     ( ب2019و د أوضح ع دالع ي  )

والعال ةات  ، والعال ةات انسةرية  ، يلا: "اإلعةداد انكةادثا واطلفيةة التعليميةة للفةرد     
وحةب التحةدي   ، والدافعية للعمل واالستعداد للتلةي  ، االجتماعية خارج نطاق انسر 

 (و 17شخما" )صومنط التف يل اينعريف ال، واهلوية اين نية للفرد، واين ادر 
 أبعاد الوعا اين د:

يتتون مف وم الوعا اين د من جمموعة انبعاد الرييسية ؛فمن ا يتعلق بوعا الفةرد  
ومن ا ما يتعلق مبمي ات انعمال ، ومن ا ما يتعلق بسوق العمل ومتطل اتل، بلاتل و دراتل
 ين د ما يلا:م( أن من أهم أبعاد الوعا ا2013و د أوضح دمحري )، اين نية اينتاحة

وعا الفرد بلاتل: يعتا مف وم اللات والتشف عن  ا ات ا و ةدرات ا مةن اينفةاهيم      -1
اليت نالت اهتمام ال احثني والدارسةني باعت ارهةا اهلةدف ايننشةود حتقيقةل يف الرتبيةة       
احلديثة؛ حي  سخرت كافة إمتانيت ا وكوادرها ال شرية ينساعد  اينتعلم لتحقيق ذاتل 

آلخرين وال يةة احمليطة بةل يف حماولةة طلةق جةو تفةاعلا إجيةاباو و ةد        وتعاملل مع ا
م( أن اكتشاف الفرد لقدراتل اين نية والعمل على توجي ي ا يف 2011أوضح الشرفا )

والتعرف على اين نة اينناسة ة لةل ومةدب حتقيق ةا لطموحةل      ، إ ار اهتماماتل ورت اتل
 وآماللو

النظةر يف سةوق العمةل يتة ني أن سةوق      الوعا مبتطل ات سوق العمل: فمن خالل   -2
العمل ي م العديد مةن النشةا ات اإلنسةانية اينتعةدد  سةواٌ  أكانةت اجتماعيةة أو        
ا تمادية أو ةقافية أوت ها يف حني أن عدًدا من تلة  النشةا ات يتطلةب كفةا ات     
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جوهريةةة بةةني اجلنسةةني يف إدراك الفةةرص اين نيةةة ومتطل ات ةةا وتوفرهةةا بنةةاً  علةةى  
مArcher & Macrae (1991 )دراسةة   فقةد أشةارت   االستعدادات اجلسمية للفرد؛

إىل وجود ما ُيعرف بتنميط احلقول اين نية وتمنيف ا حية  ُاةنفت جمةاالت أعمةال     
احلرف اليدوية وتمميم اينرك ات وايانت ا كمجاالت ذكورية بينما ُاةنفت الرتبيةة   

 االجتماعية والرعاية والتمميم كمجاالت أنثوية وت هاو
أن الوعا اين د يتأةر بعةد  عوامةل تتمثةل فيمةا     ( ب2019و د أوضح ع دالع ي  )

والعال ةات  ، والعال ةات انسةرية  ، يلا: "اإلعةداد انكةادثا واطلفيةة التعليميةة للفةرد     
وحةب التحةدي   ، والدافعية للعمل واالستعداد للتلةي  ، االجتماعية خارج نطاق انسر 

 (و 17شخما" )صومنط التف يل اينعريف ال، واهلوية اين نية للفرد، واين ادر 
 أبعاد الوعا اين د:

يتتون مف وم الوعا اين د من جمموعة انبعاد الرييسية ؛فمن ا يتعلق بوعا الفةرد  
ومن ا ما يتعلق مبمي ات انعمال ، ومن ا ما يتعلق بسوق العمل ومتطل اتل، بلاتل و دراتل
 ين د ما يلا:م( أن من أهم أبعاد الوعا ا2013و د أوضح دمحري )، اين نية اينتاحة

وعا الفرد بلاتل: يعتا مف وم اللات والتشف عن  ا ات ا و ةدرات ا مةن اينفةاهيم      -1
اليت نالت اهتمام ال احثني والدارسةني باعت ارهةا اهلةدف ايننشةود حتقيقةل يف الرتبيةة       
احلديثة؛ حي  سخرت كافة إمتانيت ا وكوادرها ال شرية ينساعد  اينتعلم لتحقيق ذاتل 

آلخرين وال يةة احمليطة بةل يف حماولةة طلةق جةو تفةاعلا إجيةاباو و ةد        وتعاملل مع ا
م( أن اكتشاف الفرد لقدراتل اين نية والعمل على توجي ي ا يف 2011أوضح الشرفا )

والتعرف على اين نة اينناسة ة لةل ومةدب حتقيق ةا لطموحةل      ، إ ار اهتماماتل ورت اتل
 وآماللو

النظةر يف سةوق العمةل يتة ني أن سةوق      الوعا مبتطل ات سوق العمل: فمن خالل   -2
العمل ي م العديد مةن النشةا ات اإلنسةانية اينتعةدد  سةواٌ  أكانةت اجتماعيةة أو        
ا تمادية أو ةقافية أوت ها يف حني أن عدًدا من تلة  النشةا ات يتطلةب كفةا ات     
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واط وع لتدريب متخمص حتت إشراف ذوي ، وم ارات معينة يتم تنميت ا أكادثيًوا
م( أن اختيار اين نة اينناسة ة للفةرد   2001واالختماصو و د أوضح الشرفا )اطا  

؛ ف ةا  انسر  وخارج ايؤةر تأةً ا م اشًرا يف مرك ه االجتماعا واال تمادي داخل 
 بلل  تش ع حاجات نفسية واجتماعية وتل  رت ات ا تمادية لدب الفردو

جانً ةا م مًوةا ين لةا العنايةة بةل      الوعا مبمي ات انعمال اين نية اينتاحة: وثثل ذلة     -3
الختالف متطل ات اين ن سواً  أكادثية أو ةقافية أو اجتماعيةة أو م اريةة "فانعمةال    
اليت تقت ا االختالط بالنا  والتعامل مع م تتطلب الما وسةعة المةدر و ةدًرا    

إلنسةان  ثي  ال ينجح يف اين نة مثل ا ا، ك ً ا من الروح االجتماعية لدب القايمني ب ا
كم ينطوي الوعا مبي ات انعمال أهمية  موحةات الفةرد وآالةل    ، ايننطوي اطجول

اليت تعرف على أن ا انهداف اليت ي ع ا الفرد لنفسل يف عمل من انعمةال  ، اين نية
ومةا يتعلةق بةل كةلل      ، (35ص، م2013، اليت هلا داللة و يمة بالنس ة لل" )دمحةري 

 وآليات عمل ا وُسُ ل التعامل مع او الوعا خبمايص اين ن ومتطل ات ا
 دور معلم العلوم الشرعية يف تنمية الوعا اين د لدب  ل ة اينرحلة الثانوية:

يعتا اينورد ال شري اينمدر الرييس لتقدم ور ا اجملتمعات ومناي ا مبةا قملةل مةن    
تطةور  مةن  العةا    درات وإمتانيات تتطلب اإلعداد وال نا  ال سيما يف ظةل مةا يشة ده    

ة والثقافية واالجتماعية واين نية واال تماديةو ومةن  عرفينوعا يف شتى اجملاالت احلياتية اين
اينعلوم أن إعداد اينورد ال شري يتم يف موا ف تعليمية تربويةة متعةدد  يف حمةيط ايندرسةة     

، ورفع مستوب الوعا لديل حيال جيري حولل، واليت تعمل على ربطل مبحيطل االجتماعا
مMiller (1999 )التطورات اليت حتدث يف حميط تواجدهو و ةد أكةدت دراسةة     وخمتلف

على أهمية دور ايندرسة يف إعداد الفرد للحيا  من خالل امتالكةل للعديةد مةن اين ةارات     
 واالستتشاف اين د وت هاو ، التخطيطية ومن ا الوعا اين د

تل نقةل اينعرفةة اجملةرد     ويف ظل اينف وم احلدي  للرتبية جتاوز دور اينعلم ومسؤولي
واإلسة ام يف اةناعة   ، للمتعلم لتمل إىل إعداد اينتعلم للحيا  بتافة متطل ات ا ومعطيات ا

حيا  الطالب ورسم مستق ل م من خالل تل ية احتياجةات م وتوجيةل رت ةات م وميةوهلم     
عربيةة  إ ةرار حتومةة اينملتةة ال    ومعوتنمية  درات م وم ارت م اينعرفية واين نية وت هاو 

م بةرزت أهميةة دور معلةم اينرحلةة الثانويةة يف توجيةل       2030السعودية لر يت ا الو نية 
 الطالب م نيًوا مبا يتناسب مع إمتانيات م من خالل  يامل باندوار التالية:

مساعد  الطالب على اكتشاف ذاتل وميولل و دارتل من و ت م تر ومةا ذاك إال نن    -1
ومعرفةة اينةتعلم لسةماتل اللاتيةة     ، د  ومعينةة كل م نة تتطلب مسات شخمةية حمةد  

يساعده على امتالك ر ية واضةحة حةول توافقةل يف جمةاالت م نيةة تاليةم مساتةل        
 الشخميةو

مساعد  الطالب على اختاذ القرارات اين نية اينتسمة باالسةتقاللية واينرونةة واالجتةاه      -2
مل حتى يةتمتن مةن   حنو اين نة من خالل تعريف م بالفرص اين نية اينتاحة بسوق الع

وخفض معدالت ال طالة النااةة عةن اجل ةل مبعطيةات     ، اختاذ القرار اين د اينناسب
م(و حي  أشارت دراسةة العيسةوي   2008، الوا ع اين د للدولة )اللماري والطايا

م( إىل أن االختيار اين د ت  اينناسب أحد انس اب الرييسة للتسرب من بيةة 1995)
كما يعيةق حتسةني   ، ح اط والتلمر واينلل واالبتعاد عن اآلخرينالعمل والشعور باإل

 اينستوب اال تمادي الو د للدولةو 
تط يق العديد من اينقاييس واالخت ارات اين نية لتحديد درجة استعداد الفرد النفسةا    -3

اين د بنا  على ميولل الشخمية و دراتلو وللتقليل من اهلةدر ال شةري النةاجم عةن     
 ةةد تةة  مناسةةب عمةةدت كةةث  مةةن دول العةةا  إىل تنفيةةل عةةدد مةةن  االختيةةار اين

اإلسةرتاتيجيات ينسةاعد  الفةرد علةى االختيةار اين ةد اينناسةب وإجةرا  عةدد مةن           
  االخت ارات اين نية اينتخممةو

 مساعد  الطالب على تطوير م اراتل اين نيةو  -4
 ادثية وت هاوتوعية وتثقيف اينتعلم بالفرص الوظيفية اينتاحة ومتطل ات ا انك  -5
 مساعد  اينتعلم على رسم خطة مستق لية وا عية وفق  دراتل وإمتانياتلو  -6
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حيا  الطالب ورسم مستق ل م من خالل تل ية احتياجةات م وتوجيةل رت ةات م وميةوهلم     
عربيةة  إ ةرار حتومةة اينملتةة ال    ومعوتنمية  درات م وم ارت م اينعرفية واين نية وت هاو 

م بةرزت أهميةة دور معلةم اينرحلةة الثانويةة يف توجيةل       2030السعودية لر يت ا الو نية 
 الطالب م نيًوا مبا يتناسب مع إمتانيات م من خالل  يامل باندوار التالية:

مساعد  الطالب على اكتشاف ذاتل وميولل و دارتل من و ت م تر ومةا ذاك إال نن    -1
ومعرفةة اينةتعلم لسةماتل اللاتيةة     ، د  ومعينةة كل م نة تتطلب مسات شخمةية حمةد  

يساعده على امتالك ر ية واضةحة حةول توافقةل يف جمةاالت م نيةة تاليةم مساتةل        
 الشخميةو

مساعد  الطالب على اختاذ القرارات اين نية اينتسمة باالسةتقاللية واينرونةة واالجتةاه      -2
مل حتى يةتمتن مةن   حنو اين نة من خالل تعريف م بالفرص اين نية اينتاحة بسوق الع

وخفض معدالت ال طالة النااةة عةن اجل ةل مبعطيةات     ، اختاذ القرار اين د اينناسب
م(و حي  أشارت دراسةة العيسةوي   2008، الوا ع اين د للدولة )اللماري والطايا

م( إىل أن االختيار اين د ت  اينناسب أحد انس اب الرييسة للتسرب من بيةة 1995)
كما يعيةق حتسةني   ، ح اط والتلمر واينلل واالبتعاد عن اآلخرينالعمل والشعور باإل

 اينستوب اال تمادي الو د للدولةو 
تط يق العديد من اينقاييس واالخت ارات اين نية لتحديد درجة استعداد الفرد النفسةا    -3

اين د بنا  على ميولل الشخمية و دراتلو وللتقليل من اهلةدر ال شةري النةاجم عةن     
 ةةد تةة  مناسةةب عمةةدت كةةث  مةةن دول العةةا  إىل تنفيةةل عةةدد مةةن  االختيةةار اين

اإلسةرتاتيجيات ينسةاعد  الفةرد علةى االختيةار اين ةد اينناسةب وإجةرا  عةدد مةن           
  االخت ارات اين نية اينتخممةو

 مساعد  الطالب على تطوير م اراتل اين نيةو  -4
 ادثية وت هاوتوعية وتثقيف اينتعلم بالفرص الوظيفية اينتاحة ومتطل ات ا انك  -5
 مساعد  اينتعلم على رسم خطة مستق لية وا عية وفق  دراتل وإمتانياتلو  -6
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 الدراسات السابقة:
متثل الدراسات السابقة رافًدا م مًوا لل اح  يف رسم إ ار دراستل النظري ودعمةل  

 ومن خالل ا ةالع ال احة  علةى العديةد مةن     ، باحلقايق واينعلومات النظرية والتط يقية
 السابقة ذات العال ة مبوضوع الدراسة واليت ُيمتن إااهلا فيما يلا:  تساالدار

هةدفت إىل بنةا  وتقةنني مقيةا  للةوعا اين ةد لةدب         :م(2009دراسة الم حا )  -1
و ةد  و ةد اسةتخدمت ال احثةة    ، اينراهقني من اجلنسني يف اينملتة العربية السةعودية 

 الً ةا   263ينةة الدراسةة   استخدمت ال احثة اينن ج ش ة التجةري  حية  تلةت ع   
و و د أظ رت نتايج الدراسة ادق وة ات ع ارات اينقيا  والةلي ثتةن أن   و ال ة

كما ُيمتن أن يتون أدا  للتشف عن ، ُيستخدم كأدا   يا  يف جماالت التنمية اين نية
 وعا الطالب اين د باينرحلة الثانوية للجنسنيو

ف على مدب امتالك  ل ة اينرحلةة  : هدفت إىل التعرمAlsuwaidi (2012)دراسة   -2
 الً ةا   371اينتوسطة ين ارات اختاذ القرار اين د حية  تتونةت عينةة الدراسةة مةن      

و ال ة من أربع مدار  من ايندار  اينتوسطة و د استخدم ال اح  مةن ج ال حة    
وأشارت النتايج إىل عدم وجود الوعا الةلاتا لةدب الطل ةة ممةا يةؤدي إىل      ، التما

، وأن هناك انفمال ا بني ما ثيل إليل الطل ة وبةني  ةدرات م  ، الل  مرضية االختيارات
وأواةت  ، كما أكدت الدراسة أن اينرحلة اينتوسطة تلعب دوًرا يف تطةوير الطةالب  

بتط يق برامج التوجيل اين د كجة   مةن ايننةاهج الدراسةية للمرحلةة اينتوسةطة وأن       
وتوجيةل  ، الةوعا اين ةد لةدب الطل ةة    وتع ي  ، تتون أهداف ا: تطوير الوعا اللاتا

وأكدت كلل  علةى  ، ومساعد  الطل ة إلعدادهم للم نة، الطل ة لالستتشاف اين د
أنل البد من توف  برامج التوعية واإلرشاد ينسةاعد  الطل ةة علةى اكتشةاف أنفسة م      

 ونقاط القو  وال عف اليت ثتلتون او
لةوعا اين ةد لةدب  ل ةة التعلةيم      بعنوان: "بنا  مقيا  ل م(2014دراسة السعدية )  -3

العالا يف القطاعني احلتوما واطاص يف سلطنة عمان" إىل بنا  مقيا  للوعا اين ةد  
، واللي تتون من احملةاور التاليةة: إدراك الةلات اين نيةة ومتطل ةات م نةة اينسةتق ل       

والةوعا مب ةار  اختةاذ    ، والوعا باينعلومات اين نية وم ارات احلمول على الوظيفةة 
 الً ا و ال ة من  ل ة التعلةيم العةالا    764لقرار اين دو و د تلت عينة الدراسة ا

وخلمةت الدراسةة إىل أن مسةتوب الةوعا اين ةد لةدب عينةة        ، احلتوما واطةاص 
الدراسةة كةان بدرجةةة متوسةطة وأواةةت ب ةرور  إدراج مقةةرر للةوعا اين ةةد يف      

 مؤسسات التعليم العالا يف سلطنة عمانو
هدفت إىل التعرف علةى فاعليةة برنةامج تةوجي ا م ةد       :م(2018ية )دراسة اهلناي  -4

لتنمية الوعا اين د لدب  ل ة المةف التاسةع مبحافظةة جنةوب ال ا نةة يف سةلطنة       
حية  تلةت عينةة الدراسةة     ، و د استخدمت ال احثة اينن ج ش ة التجري ، عمان
 الً ا و ال ة  56و الً ا و ال ة للمجموعة التجري ية  56 الب و ال ة بوا ع  103

وخلمت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللةة إحمةايية بةني    ، للمجموعة ال ابطة
متوسط استجابات أفراد اجملموعة التجري ية واجملموعة ال ابطة على مقيةا  الةوعا   

كما أظ ةرت نتةايج اخت ةار "ت"    ، اين د يف التط يق ال عدي لماحل اجملموعة التجري ية
 وجود فروق ذات داللة إحمايية بني متوسط استجابات أفةراد  جملموعتني مرتابطتني

اجملموعة التجري ية على مقيا  الوعا اين د   ةل وبعةد الانةامج التةوجي ا اين ةد      
يف حني أشارت نتايج حتليل الت اين الثنايا إىل وجود فروق ، لماحل التط يق ال عدي

وعة التجري ية يف الوعا اين د ذات داللة إحمايية بني متوسط استجابات أفراد اجملم
بدون أن تتأةر بالنوع االجتمةاعا للطل ةةو و ةد أواةت الدراسةة بتط يةق برنةامج        

وإدراجةل ضةمن اططةة السةنوية     ، توجي ا لتنمية الوعا اين د لطل ة المف التاسع
وضرور  توعية اهليةة التعليمية بايندار  مبا خيةص تنميةة   ، للتوجيل اين د يف ايندار 

 ا اين د لدب الطل ة وأهمية التعرف على ميوهلم و دارت م و يم موالوع

 مننهج الدراسة وإجراءاتنها:
حسب ما تفت يل اإلجابة عن تسا الت الدراسة وما تسعى إليل أهةداف الدراسةة   
تتخل الدراسة احلالية اينن ج الوافا وهو انكثر استخداًما يف دراسة اينشتالت اينتعلقةة  

كمةةا يوضوةةح ع يةةدات وعةةد  وع ةةداحلق   -وهةةو ، ية والنظريةةةبالدراسةةات اإلنسةةان
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والةوعا مب ةار  اختةاذ    ، والوعا باينعلومات اين نية وم ارات احلمول على الوظيفةة 
 الً ا و ال ة من  ل ة التعلةيم العةالا    764لقرار اين دو و د تلت عينة الدراسة ا

وخلمةت الدراسةة إىل أن مسةتوب الةوعا اين ةد لةدب عينةة        ، احلتوما واطةاص 
الدراسةة كةان بدرجةةة متوسةطة وأواةةت ب ةرور  إدراج مقةةرر للةوعا اين ةةد يف      

 مؤسسات التعليم العالا يف سلطنة عمانو
هدفت إىل التعرف علةى فاعليةة برنةامج تةوجي ا م ةد       :م(2018ية )دراسة اهلناي  -4

لتنمية الوعا اين د لدب  ل ة المةف التاسةع مبحافظةة جنةوب ال ا نةة يف سةلطنة       
حية  تلةت عينةة الدراسةة     ، و د استخدمت ال احثة اينن ج ش ة التجري ، عمان
 الً ا و ال ة  56و الً ا و ال ة للمجموعة التجري ية  56 الب و ال ة بوا ع  103

وخلمت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللةة إحمةايية بةني    ، للمجموعة ال ابطة
متوسط استجابات أفراد اجملموعة التجري ية واجملموعة ال ابطة على مقيةا  الةوعا   

كما أظ ةرت نتةايج اخت ةار "ت"    ، اين د يف التط يق ال عدي لماحل اجملموعة التجري ية
 وجود فروق ذات داللة إحمايية بني متوسط استجابات أفةراد  جملموعتني مرتابطتني

اجملموعة التجري ية على مقيا  الوعا اين د   ةل وبعةد الانةامج التةوجي ا اين ةد      
يف حني أشارت نتايج حتليل الت اين الثنايا إىل وجود فروق ، لماحل التط يق ال عدي

وعة التجري ية يف الوعا اين د ذات داللة إحمايية بني متوسط استجابات أفراد اجملم
بدون أن تتأةر بالنوع االجتمةاعا للطل ةةو و ةد أواةت الدراسةة بتط يةق برنةامج        

وإدراجةل ضةمن اططةة السةنوية     ، توجي ا لتنمية الوعا اين د لطل ة المف التاسع
وضرور  توعية اهليةة التعليمية بايندار  مبا خيةص تنميةة   ، للتوجيل اين د يف ايندار 

 ا اين د لدب الطل ة وأهمية التعرف على ميوهلم و دارت م و يم موالوع

 مننهج الدراسة وإجراءاتنها:
حسب ما تفت يل اإلجابة عن تسا الت الدراسة وما تسعى إليل أهةداف الدراسةة   
تتخل الدراسة احلالية اينن ج الوافا وهو انكثر استخداًما يف دراسة اينشتالت اينتعلقةة  

كمةةا يوضوةةح ع يةةدات وعةةد  وع ةةداحلق   -وهةةو ، ية والنظريةةةبالدراسةةات اإلنسةةان
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تشخيص الوا ع اينةراد دراسةتل مةن خةالل دراسةة الظةواهر        أنل يعتمد على-(م2005)
كما ، والعوامل اينؤةر  فيل وواف ا واف ا د يق ا من خالل التع   عن ا بللة كمية أو كيفية

ن جني  م التعةرف علةى دور   استخدم ال اح  اينن ج ش ل التجري  ومن خالل هةلين اينة  
معلم العلوم الشرعية يف تنمية الوعا اين د لدب  الب اينرحلة الثانوية مةن وج ةة نظةر    

 اينعد  للل و االست انةمعلما العلوم الشرعية مبنطقة عس  من خالل 
 جمتمع الدراسة:

علةيم  معلما العلوم الشرعية باينرحلة الثانوية بةإدار  الت يتتون جمتمع الدراسة من 
 -شةؤون اينعلمةني بةاإلدار    ثسةب إحمةايية    معلةمٍ  300وال الغ عةددهم  مبنطقة عس  

 وةه1441/1442الفمل انول من العام اجلامعا 
 عينة الدراسة:

معلًما للعلوم الشرعية باينرحلة الثانوية مبدينيت أب ا  120تتونت عينة الدراسة من 
( تقريً ا من جمتمع %32ال سيطة بنس ة ) بالطريقة العشوايية ُاخت واحي  ، ومخيس مشيط

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة على النحو التالا:1ويوضح اجلدول ر م )، الدراسة
 م ايندينة العدد النس ة

 1 أب ا معلًما 60 50%
 2 مخيس مشيط معلًما 60 50%

 وأفراد عينة الدراسة( توزيع 1جدول ر م )
 

 أدا  الدراسة:
ست انة توضح دور معلم العلوم الشرعية يف تنمية الوعا إمن  تتونت أدا  الدراسة

، اين د لدب  الب اينرحلة الثانوية من وج ة نظر معلما العلوم الشةرعية مبنطقةة عسة    
 .( فقر 15واشتملت على )

 :الدراسة ادق أدا 
للتأكد من ادق أدا  الدراسة  ام ال اح  بعرضة ا علةى جمموعةة مةن احملتمةني      

وذلة  ب ةدف   ، لعاملني يف اجلامعةات السةعودية ومةدار  التعلةيم العةام     اينتخممني ا
و ةد وردت  ، التحقق من مناس ة المياتة الللوية ومناس ة فقرات اندا  للر  الدراسة

و د  م انخل ب ا فتم تعديل المياتة ، العديد من اينالحظات واينقرتحات اإلةرايية لألدا 
حي  أعطا لتل فقر  وزن مةدرج وفةق   ، خرالللوية ل عض الفقرات وحلف بع  ا اآل

سلم )ليترت( اطماسا لتقدير دور معلم العلوم الشرعية يف تنميةة الةوعا اين ةد لةدب     
وذلة  كمةا   ،  الب اينرحلة الثانوية من وج ة نظر معلما العلوم الشرعية مبنطقة عس 

 :يأتا
 اك    جدًو بدرجة بدرجة ك    بدرجة متوسطة بدرجة  ليلة ابدرجة  ليلة جدًو
 درجات 5 درجات 4 درجات 3 درجتان درجة واحد 

 .( فقر 15و د تتونت االست انة يف اورت ا الن ايية من )

 :ة ات أدا  الدراسة
للتأكد من ة ات أدا  الدراسة  م حساب معامل الث ات بطريقة االتسةاق الةداخلا   

( وبةلل   0.86ث ةات ) للفقرات باستخدام معادلة )كرون اخ ألفا( حية  بلةغ معامةل ال   
  ويتمتع االست يان بدرجة عالية من الث ات

 :انساليب اإلحمايية
اإلجابةة عةن    تمت، بعد اع اينعلومات اطااة بالدراسة وتفريغ بيانات االست يان

 :تسا ل الدراسة الرييس
من  ما دور معلم العلوم الشرعية يف تنمية الوعا اين د لدب  الب اينرحلة الثانوية

 ؟نظر معلما العلوم الشرعية مبنطقة عس  وج ة
حلسةةاب  (SPSS) وذلةة  مةةن خةةالل اسةةتخدام برنةةامج التحليةةل اإلحمةةايا 

واالحنرافةات اينعياريةة هلةاو ولتسة يل     ، التترارات إلجابات العينة واينتوسطات احلسابية
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 :الدراسة ادق أدا 
للتأكد من ادق أدا  الدراسة  ام ال اح  بعرضة ا علةى جمموعةة مةن احملتمةني      

وذلة  ب ةدف   ، لعاملني يف اجلامعةات السةعودية ومةدار  التعلةيم العةام     اينتخممني ا
و ةد وردت  ، التحقق من مناس ة المياتة الللوية ومناس ة فقرات اندا  للر  الدراسة

و د  م انخل ب ا فتم تعديل المياتة ، العديد من اينالحظات واينقرتحات اإلةرايية لألدا 
حي  أعطا لتل فقر  وزن مةدرج وفةق   ، خرالللوية ل عض الفقرات وحلف بع  ا اآل

سلم )ليترت( اطماسا لتقدير دور معلم العلوم الشرعية يف تنميةة الةوعا اين ةد لةدب     
وذلة  كمةا   ،  الب اينرحلة الثانوية من وج ة نظر معلما العلوم الشرعية مبنطقة عس 

 :يأتا
 اك    جدًو بدرجة بدرجة ك    بدرجة متوسطة بدرجة  ليلة ابدرجة  ليلة جدًو
 درجات 5 درجات 4 درجات 3 درجتان درجة واحد 

 .( فقر 15و د تتونت االست انة يف اورت ا الن ايية من )

 :ة ات أدا  الدراسة
للتأكد من ة ات أدا  الدراسة  م حساب معامل الث ات بطريقة االتسةاق الةداخلا   

( وبةلل   0.86ث ةات ) للفقرات باستخدام معادلة )كرون اخ ألفا( حية  بلةغ معامةل ال   
  ويتمتع االست يان بدرجة عالية من الث ات

 :انساليب اإلحمايية
اإلجابةة عةن    تمت، بعد اع اينعلومات اطااة بالدراسة وتفريغ بيانات االست يان

 :تسا ل الدراسة الرييس
من  ما دور معلم العلوم الشرعية يف تنمية الوعا اين د لدب  الب اينرحلة الثانوية

 ؟نظر معلما العلوم الشرعية مبنطقة عس  وج ة
حلسةةاب  (SPSS) وذلةة  مةةن خةةالل اسةةتخدام برنةةامج التحليةةل اإلحمةةايا 

واالحنرافةات اينعياريةة هلةاو ولتسة يل     ، التترارات إلجابات العينة واينتوسطات احلسابية
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: اندا تفس  النتايج استخدم ال اح  انسلوب اآلتا لتحديد مستوب اإلجابة على بنود 
 ليلةة  ، 2 ليلةة  ، 3متوسةطة  ، 4عاليةة  ، 5 م إعطا  وزن لل دايل: )عالية جةًدا   حي 
ةم  م تمنيف تل  اإلجابات إىل مخسة مستويات متسةاوية اينةدب مةن خةالل     ، (1جًدا 

 :اينعادلة اآلتا
 0.80   5 ÷ ( 1-5عدد بدايل اندا    ) ÷ أ ل  يمة(  - ول الفةة   )أكا  يمة

( ليتةون مؤشةًرا علةى درجةة     3ف اآلتا كما اجلدول ر ةم ) لنحمل على التمني
 :التالا على النحوموافقة ورضا أفراد العينة لع ارات االست يان 

مؤشًرا منخفً ا يف موافقةة أفةراد العينةة    ( 2.60اعت ار اينتوسطات احلسابية ان ل من )  -1
 .الع ار  عن

ا متوسط ا يف موافقةة  ( مؤشًر3.40-2.61اعت ار اينتوسطات احلسابية الوا عة بني )  -2
 .أفراد العينة عن الع ار 

( مؤشًرا عالًيا يف موافقة أفراد العينةة  3.41اعت ار اينتوسطات احلسابية انعلى من )  -3
 وعن الع ار 

 الواف مدب اينتوسطات
 اعالية جدًو 5.00 – 4.21
 عالية 4.20 – 3.41
 متوسطة 3.40 – 2.61
  ليلة 2.60 – 1.81
 ايلة جدًو ل 1.80 – 1.00

 ( توزيع للفةات وفق التدرج اينستخدم يف أدا  ال ح و2جدول ر م )

 :حتليل النتائج ومناقشتنها

، يت من هلا اجل   عرًضا للنتايج اليت  م احلمول علي ةا باسةتخدام أدا  الدراسةة   
وبعد إجرا  اينعاجلات اإلحمايية وفق ا لتسا ل الدراسة اينتمثل يف: ما دور معلةم العلةوم   

شرعية يف تنمية الوعا اين د لدب  الب اينرحلة الثانوية من وج ة نظر معلما العلةوم  ال
 الشرعية مبنطقة عس ؟

 االحنراف الرتتيب
 اينعياري

اينتوسط 
 م الفقر  احلسابا

 1 التعريف مبتانة العمل يف اإلسالمو 4.74 0.44 1
 2 إلسالماو التعريف بالنماذج اين نية الناجحة يف الرتاث ا 4.64 0.48 2
 3 اينتعلمو اال الع على س  الناجحني م نيًوا يف جمتمعالتعريف بأهمية  4.62 0.60 3
 4 التعريف باين ن اينتاحة يف سوق العملو 3.44 1.45 4
 5 اين نة اينناس ةو بالتخممات اجلامعية اينتاحة اينمّتنة الختيارالتعريف  3.38 1.20 5
 6 الستعداد النفسا للعمل يف حتقيق النجاح اين دوالتعريف بدور ا 3.24 1.02 6
 7 التعريف باينتطل ات اين ارية للم ن اينتاحة يف سوق العملو 3.17 1.54 7
 8 التعريف باينتطل ات االجتماعية للم ن اينتاحة يف سوق العملو 3.05 1.46 8
 9 العملوالتعريف باينتطل ات اال تمادية للم ن اينتاحة يف سوق  2.99 1.33 9
 10 التعريف بايننافل اين نية اينتفرعة عن التخممات العلميةو 2.90 1.21 10
 11 التعريف بايننافل اين نية اينتفرعة عن التخممات النظريةو 2.65 1.30 11

12 1.45 2.63 
اليت على اينوظف مراعات ا لتحقيق النجاح  التعريف بالقيم والسلوكيات

 اين دو
12 

13 0.73 2.39 
التعريف مبمي ات اين ن اينختلفة كال مان االجتماعا واإلستان 

 واينتافآتو 
13 

 14 والتعريف باين ن اينناس ة لللكور دون اإلناث 2.39 1.02 14
 15 التعريف بالشروط اين نية اينرت طة بالعملو 2.33 1.02 15

 درجات 5* اينتوسط احلسابا من 

ية واالحنرافات اينعيارية إلجابات عينةة  ( يوضح اينتوسطات احلساب3جدول ر م )
الدراسة وترتي  ا تنازلًيا حول دور معلم العلوم الشرعية يف تنمية الوعا اين د لدب  ل ة 

  من وج ة نظر معلما العلوم الشرعية مبنطقة عس  اينرحلة الثانوية
 وُيمتن تفميل النتايج اليت توالت إلي ا الدراسة كما يأتا: 

التعريف مبتانةة العمةل    ( أن أهم فقرات اإلست يان ها3ل ر م )نلحظ من اجلدو
وال ش  أن من أبرز ، (0.44( وباحنراف معياري )4.74) مبتوسط حسابا يف اإلسالم

م ام معلم العلوم الشرعية الرتبوية والتعليمية تعريةف  الب ةم مبتانةة العمةل ودوره يف     
ومن   توب احمللا واإل ليما والعايناور ا اجملتمعات وح ارت ا وحتقيق الرياد  على اينس
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 االحنراف الرتتيب
 اينعياري

اينتوسط 
 م الفقر  احلسابا

 1 التعريف مبتانة العمل يف اإلسالمو 4.74 0.44 1
 2 إلسالماو التعريف بالنماذج اين نية الناجحة يف الرتاث ا 4.64 0.48 2
 3 اينتعلمو اال الع على س  الناجحني م نيًوا يف جمتمعالتعريف بأهمية  4.62 0.60 3
 4 التعريف باين ن اينتاحة يف سوق العملو 3.44 1.45 4
 5 اين نة اينناس ةو بالتخممات اجلامعية اينتاحة اينمّتنة الختيارالتعريف  3.38 1.20 5
 6 الستعداد النفسا للعمل يف حتقيق النجاح اين دوالتعريف بدور ا 3.24 1.02 6
 7 التعريف باينتطل ات اين ارية للم ن اينتاحة يف سوق العملو 3.17 1.54 7
 8 التعريف باينتطل ات االجتماعية للم ن اينتاحة يف سوق العملو 3.05 1.46 8
 9 العملوالتعريف باينتطل ات اال تمادية للم ن اينتاحة يف سوق  2.99 1.33 9
 10 التعريف بايننافل اين نية اينتفرعة عن التخممات العلميةو 2.90 1.21 10
 11 التعريف بايننافل اين نية اينتفرعة عن التخممات النظريةو 2.65 1.30 11

12 1.45 2.63 
اليت على اينوظف مراعات ا لتحقيق النجاح  التعريف بالقيم والسلوكيات

 اين دو
12 

13 0.73 2.39 
التعريف مبمي ات اين ن اينختلفة كال مان االجتماعا واإلستان 

 واينتافآتو 
13 

 14 والتعريف باين ن اينناس ة لللكور دون اإلناث 2.39 1.02 14
 15 التعريف بالشروط اين نية اينرت طة بالعملو 2.33 1.02 15

 درجات 5* اينتوسط احلسابا من 

ية واالحنرافات اينعيارية إلجابات عينةة  ( يوضح اينتوسطات احلساب3جدول ر م )
الدراسة وترتي  ا تنازلًيا حول دور معلم العلوم الشرعية يف تنمية الوعا اين د لدب  ل ة 

  من وج ة نظر معلما العلوم الشرعية مبنطقة عس  اينرحلة الثانوية
 وُيمتن تفميل النتايج اليت توالت إلي ا الدراسة كما يأتا: 

التعريف مبتانةة العمةل    ( أن أهم فقرات اإلست يان ها3ل ر م )نلحظ من اجلدو
وال ش  أن من أبرز ، (0.44( وباحنراف معياري )4.74) مبتوسط حسابا يف اإلسالم

م ام معلم العلوم الشرعية الرتبوية والتعليمية تعريةف  الب ةم مبتانةة العمةل ودوره يف     
ومن   توب احمللا واإل ليما والعايناور ا اجملتمعات وح ارت ا وحتقيق الرياد  على اينس
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"التعريف  2كما جا ت الفقر  ر م ، اينعلوم أن اإلسالم ح  على العمل وأةنى على أهلل
( 4.64بالنماذج اين نية الناجحة يف الرتاث اإلسالما" يف اينرت ة الثانية مبتوسةط حسةابا )  

بأهمية اال الع علةى  التعريف  ("3كما جا ت الفقر  ر م )، (0.48وباحنراف معياري )
( واحنةراف  4.62" يف اينرت ة الثالثة مبتوسط حسابا )ا يف جمتمع اينتعلمس  الناجحني م نيًو

أن الرتبيةة بالقةدو  أسةلوب تربةوي فعوةال يف تربيةة الةنش           وال شو(0.60معياري )
 ادراسة الم حوتعديل وتقويم سلوك م وتنمية اجتاهات م اإلجيابية وهلا يتفق مع أكدتل 

 و م(2009)
( " التعريةف بةاين ن اينتاحةة يف    4( أن الفقر  ر ةم ) 3كما نلحظ من اجلدول ر م )

( واحنةةراف معيةةاري 3.44سةوق العمةةل" جةةا ت يف اينرت ةةة الرابعةةة مبتوسةةط حسةةابا ) 
( " التعريةف بالتخممةات اجلامعيةة اينتاحةة اينمّتنةة      5وجا ت الفقر  ر ةم ) ، (1.45)

ويتأكد هةلا  ، (1.20( واحنراف معياري )3.38توسط حسابا )الختيار اين نة اينناس ة" مب
يف حق معلم العلوم الشرعية وإس امل يف رفع مستوب وعا  البل باين ن اينتاحة يف سوق 
العمل السعودي ب دف استثمار  درات م وكفا ت م وتوجي  ا التوجيل انمثل مةن و ةت   

( " 6وجا ت الفقةر  ر ةم )  ، (م2012) Alsuwaidiم تر وهلا يتفق مع ما أكدتل دراسة 
التعريف بدور االستعداد النفسةا للعمةل يف حتقيةق النجةاح اين ةد" يف اينرت ةة السادسةة        

وذلة  نن االسةتعداد النفسةا    ، (1.02( واحنةراف معيةاري )  3.24مبتوسط حسابا )
وهةلا يتفةق   ، يساعد اينتقدم على التعامل مع حتديات سوق العمل بتل جدار  واحرتافية

 وم(2018اهلنايية )ايج دراسة مع نت
التعريةف باينتطل ةات اين اريةة    "  (7( أن الفقر  ر م )3كما يظ ر من اجلدول ر م )

( 3.17" جةا ت يف اينرت ةة السةابعة مبتوسةط حسةابا )     للم ن اينتاحةة يف سةوق العمةل   
التعريةف باينتطل ةات االجتماعيةة     (" 8وحلت الفقر  ر ةم ) ، (1.54واحنراف معياري )

( واحنةراف  3.05" يف اينرت ةة الثامنةة مبتوسةط حسةابا )    اينتاحةة يف سةوق العمةل   للم ن 
(" التعريةةف 9( أن الفقةةر  ر ةةم )3كمةةا يت ةةح مةةن اجلةةدول ر ةةم )، (1.46معيةةاري )

باينتطل ات اال تمادية للم ن اينتاحة يف سوق العمل" جةا ت يف اينرت ةة التاسةعة مبتوسةط     

الش  أن تعريف الطالب مبتطل ات اين نة و، (1.33( واحنراف معياري )2.99حسابا )
م اريًوا واجتماعيًوا وا تماديًوا من و ةت م تةر يسةاعد يف االختيةار اجليةد ين نةة اينسةتق ل        
، ويساعد يف خفض معدالت ال طالة يف اجملتمع من إعداد الطل ة وفق  درات م وإمتانات م

  العمةل والتنميةة   والتواال مع اجل ات اينعنيةة باإلشةراف علةى سةوق العمةل كةوزار      
االجتماعية ب دف حتدي  الاامج التعليمية والتدري ية وفق متطل ات سوق العمل وهةلا  

 وم(2014السعدية )يتفق مع نتايج دراسة 
( " التعريف بايننافل اين نية اينتفرعة 10أن الفقر  ر م ) (3ويظ ر من اجلدول ر م )

( واحنةراف  2.90مبتوسةط حسةابا )  عن التخممات العلمية" جا ت يف اينرت ة العاشر  
( " التعريف بايننافةل اين نيةة اينتفرعةة عةن     11كما جا ت الفقر  ر م )، (1.21معياري )

( واحنةراف  2.65التخممات النظرية" جا ت يف اينرت ة احلادية عشر  مبتوسط حسةابا ) 
 م(2014السةعدية ) ودراسةة   م(2009) الم حا و د أكدت دراسة، (1.30معياري )
ح ةلا يف مرحلةة    التخممةات مةن   اين نيةة اينتفرعةة  ور  تعريف الطةالب بايننافةل   على ضر

تعليمية م تر  رت ة يف مساعد  الطالب يف اختيار التخمص اينناسب واينل  الحتياجاتةل  
 واينوافق الهتماماتلو

( " التعريةف بةالقيم والسةلوكيات الةيت علةى اينوظةف       12وجا ت الفقةر  ر ةم )  
( واحنراف 2.63اح اين د" يف اينرت ة الثانية عشر  مبتوسط حسابا )مراعات ا لتحقيق النج

وهلا مما تفردت بل الدراسة احلالية يف إي اح ضرور  تعريف الطالب ، (1.45معياري )
الواجةب مراعات ةا يف سةوق العمةل      واين ةاد  ، والتعاليم، وانخال يوة، ال وابط اين نيوةب

سقف اإلنتاجية الفردية وللمنظومة العامل ب ةاو   ولتا ققق اينوظف النجاح اين د ورفع
( " التعريف مبمية ات اين ةن اينختلفةة كال ةمان االجتمةاعا      13كما جا ت الفقر  ر م )

( واحنراف معيةاري  2.39واإلستان واينتافآت" يف اينرت ة الثالثة عشر  مبتوسط حسابا )
ر دون اإلنةاث" مبتوسةط   ( " التعريف باين ن اينناسة ة للةلكو  14وحلت الفقر  )، (0.73)

وتعريةف الطل ةة مبمية ات اين نةة ومةدب      ، (1.02( واحنراف معياري )2.39حسابا )
مناس ت م جلنس م يتيح تعددية يف االختيار لألف ل واننسب يف حماولةة خلةق جةو مةن     
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الش  أن تعريف الطالب مبتطل ات اين نة و، (1.33( واحنراف معياري )2.99حسابا )
م اريًوا واجتماعيًوا وا تماديًوا من و ةت م تةر يسةاعد يف االختيةار اجليةد ين نةة اينسةتق ل        
، ويساعد يف خفض معدالت ال طالة يف اجملتمع من إعداد الطل ة وفق  درات م وإمتانات م

  العمةل والتنميةة   والتواال مع اجل ات اينعنيةة باإلشةراف علةى سةوق العمةل كةوزار      
االجتماعية ب دف حتدي  الاامج التعليمية والتدري ية وفق متطل ات سوق العمل وهةلا  

 وم(2014السعدية )يتفق مع نتايج دراسة 
( " التعريف بايننافل اين نية اينتفرعة 10أن الفقر  ر م ) (3ويظ ر من اجلدول ر م )

( واحنةراف  2.90مبتوسةط حسةابا )  عن التخممات العلمية" جا ت يف اينرت ة العاشر  
( " التعريف بايننافةل اين نيةة اينتفرعةة عةن     11كما جا ت الفقر  ر م )، (1.21معياري )

( واحنةراف  2.65التخممات النظرية" جا ت يف اينرت ة احلادية عشر  مبتوسط حسةابا ) 
 م(2014السةعدية ) ودراسةة   م(2009) الم حا و د أكدت دراسة، (1.30معياري )
ح ةلا يف مرحلةة    التخممةات مةن   اين نيةة اينتفرعةة  ور  تعريف الطةالب بايننافةل   على ضر

تعليمية م تر  رت ة يف مساعد  الطالب يف اختيار التخمص اينناسب واينل  الحتياجاتةل  
 واينوافق الهتماماتلو

( " التعريةف بةالقيم والسةلوكيات الةيت علةى اينوظةف       12وجا ت الفقةر  ر ةم )  
( واحنراف 2.63اح اين د" يف اينرت ة الثانية عشر  مبتوسط حسابا )مراعات ا لتحقيق النج

وهلا مما تفردت بل الدراسة احلالية يف إي اح ضرور  تعريف الطالب ، (1.45معياري )
الواجةب مراعات ةا يف سةوق العمةل      واين ةاد  ، والتعاليم، وانخال يوة، ال وابط اين نيوةب

سقف اإلنتاجية الفردية وللمنظومة العامل ب ةاو   ولتا ققق اينوظف النجاح اين د ورفع
( " التعريف مبمية ات اين ةن اينختلفةة كال ةمان االجتمةاعا      13كما جا ت الفقر  ر م )

( واحنراف معيةاري  2.39واإلستان واينتافآت" يف اينرت ة الثالثة عشر  مبتوسط حسابا )
ر دون اإلنةاث" مبتوسةط   ( " التعريف باين ن اينناسة ة للةلكو  14وحلت الفقر  )، (0.73)

وتعريةف الطل ةة مبمية ات اين نةة ومةدب      ، (1.02( واحنراف معياري )2.39حسابا )
مناس ت م جلنس م يتيح تعددية يف االختيار لألف ل واننسب يف حماولةة خلةق جةو مةن     
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التنافسية يف بيةة انعمال وبني اينتقدمني لشلل تل  الفرص اين نية وهلا يتفق مةع نتةايج   
 ومAlsuwaidi (2012)دراسة 

"التعريةف بالشةروط اين نيةة اينرت طةة بالعمةل" يف اينرت ةة        (15وحلت الفقر  ر م )
( وتتعلةق بالشةروط اين نيةة    1.02( واحنراف معياري )2.33انخ   مبتوسط حسابا )

اينتخممة واليت تشرتط بعض اجل ات اين نية واينتخممة يف انعمال اليدوية كالنجةار   
داد  والت ربا  واينيتانيتا ومةن تلة  الشةروط اجتيةاز الفمةل التةدري        والس اكة واحل

 وم(2009) الم حا وت ها وهلا ما أكدتل دراسة

 

 التوصيات:
 فإن ال اح  يواا مبا يأتا: الدراسةبناً  على ما توالت إليل 

 عدد من اينوضوعات احلاةةة علةى العمةل وم اراتةل      ت مني مقررات العلوم الشرعية
 مو2030 امني الر ية الو نية وعال تل مب

 تتثيف الاامج واننشطة اينماح ة اينعنية بالتعريف باين ن اينتاحة ومتطل ات او 
  واجل ات اينعنية بسوق العمل السةعودي  تفعيل دور الشراكة بني اينؤسسات التعليمية

ة للتعريف باططط اينستق لية يف إجياد الوظايف وفق برامج وم ةادرات الر يةة الو نية   
 م مما سيساهم يف توجيل الطل ة التوجيل انمثلو2030

 عــــاملراج

 اينراجع العربية: -أوال 
 ه(و لسان العربو ب وت: دار اادرو1418حممد بن مترم بن علىو )، ابن منظور 
  أمحد بن فار  بن زكريا  الق ويد الرازيو معجم مقةاييس الللةةو بة وت: دار إحيةا      ، ابن فار

 اواث العربرتال
 م(و تعريف اين نةو 2018إبراهيمو )، أبو ت الةhttps://mawdoo3.com 
 م(و التنمية اين نية اينستدامة نسةتاذ اجلامعةة يف ضةو  مةتل ات العمةرو      2004حافظ فرجو )، أمحد

 جامعة عني تسو  اجلامعا العربا آفاق اإلاالح والتطويروور ة  دمت إىل مؤمتر التعليم 
 م(و أةر م ام الويب يف تنميةة الةوعا اين ةد وم ةار  إدار  الو ةت      2011زينب حممد حممدو )، أمني

 و203-145، (5)21، ممر، جملة كلية الرتبية باإلستندريةلدب  الب تتنولوجيا التعليمو 
 م(و الرتبية اين نيةو انردن: دار جريرو2006سوسنو )، بدر خان 
 م(و تقارير وحتليالت: اخنفةا  معةدل ال طالةة بةني السةعوديني ندنةى       2019ديةو )جريد  اال تما

  http:// shorturl.at/ilxAV و% 12.7مستوب يف عامني عند 
  م(و تمور مقرتح لانامج إعداد معلم العلةوم الشةرعية ينتعلمةا    2015علا ع داحملسنو )، احلدي

، 38،   اجلود و اجمللة الدوليةة لألثةاث الرتبويةة   يف ضو  معايالللة العربية النا قني بللات أخرب 
 و253-295

 م(و الوعا اين د لدب  ل ةة جامعةة ال مةوك وفق ةا لعةدد مةن اينةتل اتو        2019لينا ن يلو )، حداد
 انردنو، ال موكجامعة ، رسالة ماجست  ت  منشور 

 يةة اين نيةة نع ةا  هيةةة     م(و إدارات التطةوير ودورهةا يف التنم  2006حيا  حممد سةعيدو ) ، احلربا
، دراسات يف التعليم اجلامعاو مركة  تطةوير التعلةيم اجلةامعا    التدريس باجلامعات السعوديةو جملة 

 و120-100، 13جامعة عني تس 
 م(و دور من ج العلوم الشرعية يف تع ي  انمن الفتري لدب 2008ج   سليمان العلويو )، احلربا

جامعةة أم القةربو متةة    ، كليةة الرتبيةة  ، دكتوراه ت  منشور  رسالة الب المف الثال  الثانويو 
 اينترمةو

 م(و مف وم الوعا يف الفلسفةو 2016تاد و )، احلاليقةhttps://mawdoo3.com 
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 عــــاملراج

 اينراجع العربية: -أوال 
 ه(و لسان العربو ب وت: دار اادرو1418حممد بن مترم بن علىو )، ابن منظور 
  أمحد بن فار  بن زكريا  الق ويد الرازيو معجم مقةاييس الللةةو بة وت: دار إحيةا      ، ابن فار

 اواث العربرتال
 م(و تعريف اين نةو 2018إبراهيمو )، أبو ت الةhttps://mawdoo3.com 
 م(و التنمية اين نية اينستدامة نسةتاذ اجلامعةة يف ضةو  مةتل ات العمةرو      2004حافظ فرجو )، أمحد

 جامعة عني تسو  اجلامعا العربا آفاق اإلاالح والتطويروور ة  دمت إىل مؤمتر التعليم 
 م(و أةر م ام الويب يف تنميةة الةوعا اين ةد وم ةار  إدار  الو ةت      2011زينب حممد حممدو )، أمني

 و203-145، (5)21، ممر، جملة كلية الرتبية باإلستندريةلدب  الب تتنولوجيا التعليمو 
 م(و الرتبية اين نيةو انردن: دار جريرو2006سوسنو )، بدر خان 
 م(و تقارير وحتليالت: اخنفةا  معةدل ال طالةة بةني السةعوديني ندنةى       2019ديةو )جريد  اال تما

  http:// shorturl.at/ilxAV و% 12.7مستوب يف عامني عند 
  م(و تمور مقرتح لانامج إعداد معلم العلةوم الشةرعية ينتعلمةا    2015علا ع داحملسنو )، احلدي

، 38،   اجلود و اجمللة الدوليةة لألثةاث الرتبويةة   يف ضو  معايالللة العربية النا قني بللات أخرب 
 و253-295

 م(و الوعا اين د لدب  ل ةة جامعةة ال مةوك وفق ةا لعةدد مةن اينةتل اتو        2019لينا ن يلو )، حداد
 انردنو، ال موكجامعة ، رسالة ماجست  ت  منشور 

 يةة اين نيةة نع ةا  هيةةة     م(و إدارات التطةوير ودورهةا يف التنم  2006حيا  حممد سةعيدو ) ، احلربا
، دراسات يف التعليم اجلامعاو مركة  تطةوير التعلةيم اجلةامعا    التدريس باجلامعات السعوديةو جملة 

 و120-100، 13جامعة عني تس 
 م(و دور من ج العلوم الشرعية يف تع ي  انمن الفتري لدب 2008ج   سليمان العلويو )، احلربا

جامعةة أم القةربو متةة    ، كليةة الرتبيةة  ، دكتوراه ت  منشور  رسالة الب المف الثال  الثانويو 
 اينترمةو

 م(و مف وم الوعا يف الفلسفةو 2016تاد و )، احلاليقةhttps://mawdoo3.com 
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 م(و بنةا  مقيةا  للةوعا اين ةد لةدب  ل ةة التعلةيم العةالا يف         2014موز  علا أمحدو )، السعدية
 عمانو جامعة السلطان  ابو و سلطنة عمانو  قطاعني احلتوما واطاص يف سلطنة ال

 م(و اإلرشاد اين دو عمان: متت ةة  2011أمحد ع د اللطيفو )، حممد إبراهيم؛ وأبو أسعد، السفاسفة
 الفالح للنشر والتوزيعو

 شةادي الرتبةوي   م(و اللات اين نية للمرشدين النفسةيني يف العمةل اإلر  2011ع   فتحاو )، الشرفا
 اجلامعة اإلسالمية بل  و ، منشور و كلية الرتبيةبقطاع ت  و رسالة ماجست  ت  

 م(و بنا  وتقنني مقيا  للوعا اين د لدب اينراهقني مةن اجلنسةني يف   2009م ا مرزوقو )، الم حا
 و322-305، (4)3دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفسو اينملتة العربية السعوديةو 

 م(و الوعا اين د وتشتيل اهلوية اين نيةة وعال ت ةا باالختيةار اين ةد     2010م ا مرزوقو )،  حاالم
من اجلنسني يف ضو  بعض اينتل ات انكادثية باينرحلةة الثانويةة   لدب عينة من اينوهوبني والعاديني 

 اينملتة العربية السعوديةو، مبدينة متة اينترمةو جامعة أم القرب
 م(و تطور مستوب الوعا اين د لدب الطل ة ت ًعا ينستويات م التتوينيةة علةى   2013ماجد و )، دمحري

دراسة تت عية مستعرضة على عينة من  الب و ال ات الليسةانس   -ضو  خدمات التوجيل اجلامعا
بقسم العلوم االجتماعيةو رسالة ماجست  ت  منشور و كلية العلوم االجتماعية واإلنسانيةو جامعةة  
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 املقدمة:

الش اب هم الثةرو  احلقيقيةة للمجتمعةات لتةون م رواد العلةم واينعرفةة وال نةا         
والعناية ب م واجب و د و  ية حتمية ح ارية تعتس وعا اجملتمع وإدراكعو ، والنما 

وإدراك ا من حتومة اينملتة العربية السعودية لدور الش اب اين م يف ر ا اجملتمع وتقدمةع  
مةن إاةالا    %36.7وهةم ثثلةون نسة ة     -م 2030يق ر يت ا التطويرية الشةاملة  وحتق

ستان ا لتحتل اينرت ة ا وىل بني الدول العشرين ا على ا تماًدا يف العةا  )اهليةةة العامةة    
أن تسةةخر كافةةة إمتانيات ةةا ومؤسسةةات ا التعليميةةة للر ةةا ب ةةم   -م(2019، لإلحمةةا 

رفيًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا وا تمةاديًّا وم نيًّةا مةن خةالل     ومتتين م مع، وإعدادهم للمستق ل
تنفيل عدد من الاامج واين ادرات النوعيةة الةيت تسةعى إىل تعةريف م مبيةوهلم و ةدرات م       

 اينستق لا للشابو سار الوظيفا واين داينرسم وم ارات م وإمتانيات م واليت من خالهلا 
ر  ملحةة يف رسةم حاضةر اجملتمعةات     ولتون الةوعا اين ةد عامل ةا م مًوةا وضةرو     

وبتدنيةع ترتاجةع نسةب اسةتثمار اينتةون ال شةري       ، ومستق ل ا وحتقيق خطط ا التنمويةة 
وترتفع نسب ، ويتدهور اال تمادي القوما احمللا، للمجتمع وت عف إنتاجيتع كمًوا وكيف ا

رتتة   م(و وثثةل الةوعا اين ةد اين   2007، ال طالة ومعدالت اجلرثةة يف اجملتمةع )ملحةم   
م( أن 2009حي  أشارت دراسة الم حا )، الرييسا وحجر ال اوية لنمو اإلنسان اين د

"تنمية الوعا اين د لإلنسان ت دأ من مرحلة الطفولة وتستمر إىل أن تتحقةق اهلويةة اين نيةة    
وينت ا الفرد إىل االختيار اينناسب ين نتع يف الظروف اينثاليةو ويشتمل الوعا على عال ةة  

ية دينامتية بني وعا الفرد خبمايمع الشخمية والعقلية واالجتماعية بةل وال دنيةة   تفاعل
 (و305إدراك ا بشروط ومطالب وم ايا كل م نة")ص كما يت من، وعا  العمل
ا يف اختةاذ الفةرد   ( أساًسا م مًوة Professional Awarenessالوعا اين د ) دَُّعُيكما 

وفةق   ايناليمةة لقدراتةع وميولةع ورت اتةع     اين نةة ختيةار  با القرار اين د اينناسب فيما يتعلق
اينعلومات اينتوفر  لديع كالفرص والتخممات التعليمية اينتاحة واينؤهلة لسوق العمل يف 

م(و ويش  2012، خمتلف القطاعات احلتومية واطااة وا هلية وت ها )نوبا وآخرون
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ستان ا لتحتل اينرت ة ا وىل بني الدول العشرين ا على ا تماًدا يف العةا  )اهليةةة العامةة    
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رفيًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا وا تمةاديًّا وم نيًّةا مةن خةالل     ومتتين م مع، وإعدادهم للمستق ل
تنفيل عدد من الاامج واين ادرات النوعيةة الةيت تسةعى إىل تعةريف م مبيةوهلم و ةدرات م       

 اينستق لا للشابو سار الوظيفا واين داينرسم وم ارات م وإمتانيات م واليت من خالهلا 
ر  ملحةة يف رسةم حاضةر اجملتمعةات     ولتون الةوعا اين ةد عامل ةا م مًوةا وضةرو     

وبتدنيةع ترتاجةع نسةب اسةتثمار اينتةون ال شةري       ، ومستق ل ا وحتقيق خطط ا التنمويةة 
وترتفع نسب ، ويتدهور اال تمادي القوما احمللا، للمجتمع وت عف إنتاجيتع كمًوا وكيف ا

رتتة   م(و وثثةل الةوعا اين ةد اين   2007، ال طالة ومعدالت اجلرثةة يف اجملتمةع )ملحةم   
م( أن 2009حي  أشارت دراسة الم حا )، الرييسا وحجر ال اوية لنمو اإلنسان اين د

"تنمية الوعا اين د لإلنسان ت دأ من مرحلة الطفولة وتستمر إىل أن تتحقةق اهلويةة اين نيةة    
وينت ا الفرد إىل االختيار اينناسب ين نتع يف الظروف اينثاليةو ويشتمل الوعا على عال ةة  

ية دينامتية بني وعا الفرد خبمايمع الشخمية والعقلية واالجتماعية بةل وال دنيةة   تفاعل
 (و305إدراك ا بشروط ومطالب وم ايا كل م نة")ص كما يت من، وعا  العمل
ا يف اختةاذ الفةرد   ( أساًسا م مًوة Professional Awarenessالوعا اين د ) دَُّعُيكما 

وفةق   ايناليمةة لقدراتةع وميولةع ورت اتةع     اين نةة ختيةار  با القرار اين د اينناسب فيما يتعلق
اينعلومات اينتوفر  لديع كالفرص والتخممات التعليمية اينتاحة واينؤهلة لسوق العمل يف 

م(و ويش  2012، خمتلف القطاعات احلتومية واطااة وا هلية وت ها )نوبا وآخرون



ة يف تنمية الوعي املهنّي ... رعيَّ دور معلم العلوم ال�شَّ

مجلة العلوم التربوية والنفسية 143المجلد )12(  العـدد )3(  142

لعديةد مةن اطةاات والتجةارب     م( إىل أن مرور اإلنسان با2011السفاسفة وأبو أسعد )
 احليويَّة يساعد على حتسني مستوب وعيع اين دو

أن عمليةة اختيةار الفةرد ين نةة      Super & Ginzbergوي ةيف سةوبر وجنة ب      
اينستق ل تنمو من خالل مراحلع العمرية من خالل اينوا مة بةني مةا ثلتةع مةن م ةارات      

عليع وا عع اجملتمعةا مةن فةرص     وإمتانات و موحات ور ب وتن ؤات وبني ما يفرضع
م نية متاحةو وُتعودُّ نظريتع من أبرز نظريات اإلرشاد النفسا يف اجملال اين د لألفراد حي  
تعمل على رفع كفا   اإلنسان اين نية من خالل اكتشاف  دراتع ونقةاط القةو  وتع ي هةا    

رد على اختيةار  كما تساعد الف، والعمل على معاجلة نقاط ال عف بمور  متدرجة م نية
اين نة اينناس ة لقدراتع وم اراتعو كما يفسر مف وم اللات اين نية مةن خةالل جمموعةة مةن     
العوامل اين مة واليت ثتن إااهلةا يف المةفات الشخمةية للفةرد وأدوارت اجملتمعيةة الةيت       

احةة  واليت توفر لع اينعلومات التافية اينتعلقةة بفةرص العمةل اينت   ، ثارس ا يف يومع وليلتع
 الختاذ القرار اين د اينناسبو

وتلعب اينرحلة الثانوية دوًرا م مًوا يف مسةاعد  الطالةب يف بنةا  معارفةع وخااتةع      
واقل شخميتع وتنميةة م اراتةع و دراتةع مبةا ثتنةع مةن اختيةار التخمةص اجلةامعا          

لتون ا تقع ضةمن مسةتويا التن ةؤ    ، أو االخنراط يف سوق العمل بيسر وس ولة، اينناسب
واالكتشاف وفق نظرية سوبر للنمو اين د؛ حي  يتناول مستوب التن ؤ اينرحلة العمرية من 

واليت ي دأ في ا الفرد باختيار الفراة اين نية ، سن مخسة عشر عاًما وحتى الثامنة عشر عاًما
والعمل على حتديد ا ولويات اين نية ثم اخت ارها بنا  على اينيول والقةدرات  ، اينناس ة لع

 (وOsipow& Fitzgerald,1996لقيم )وا
و همية تنمية الوعا اين د لدب  الب اينرحلة الثانوية فقد أواةت العديةد مةن    

، م(2014السةةعدية )ودراسةةة ، مAlsuwaidi (2012)الدراسةةات الرتبويةةة كدراسةةة  
م( إىل ضرور  إدراج مقررات وبرامج 2018ودراسة اهلنايية )، م(2015ودراسة الع از )

ومساعدت م يف اكتشاف  درات م و ا ات م والعمةل  ، التوجيع اين د وتنميتع لدي مُتعنى ب

م( إىل أنع على الرتم 2010على تطوير م ارات م احلياتيةو كما أشارت دراسة الم حا )
من أهمية تنمية الةوعا اين ةد يف شخمةية اينةتعلم بشةتل متةاوزي مةع بقيةة اجلوانةب          

امج الرتبية اين نية واينت منة إعداد اينعلومات حةول  الشخمية ا خرب إال أن "ضعف الا
ووضع االخت ارات اينتعلقة بقيةا  الةوعا الفةردي    ، اين ن وحتليل متطل ات ا وتوايفات ا

مبتطل ات كل م نة مع الرتكي  على معرفة اللات واينيةول والقةدرات واالسةتعدادات يف    
لي البد أن يقدم للطالب من خالل وال، مراحل التعليم العام وتط يق االخت ارات اين نية

و اتساع جمال عةا  العمةل جعةل    ، Career Educationبرامج متخممة يف الرتبية اين نية 
التث  من اينراهقني والش اب ضحية نقض وعي م اين د والةلي يقةودهم يف اللالةب إىل    

ج م وهةو مةا يةؤثر علةى إنتةا     ، خيارات م نية ال تتفق مع  درات م وميةوهلم وأهةداف م  
(و ول ةرور  العنايةة بةالوعا اين ةد لةدب  ةالب       305كأع ا  فاعلني يف اجملتمةع" )ص 

اينرحلة الثانوية لتون الوعا اين د الراشد يتشتل بشتل  وي خالل مرحلة اينراهقة كما 
، لتون ا ال داية احلقيقية لن ةج الةوعا اين ةد    Erikson (1968)أشارت إىل ذل  دراسة 
ويسةاهم يف رفةع   ، Jafar (1993) ينةؤثر  علةى النجةاح ايندرسةا    ولتونع أحد العوامةل ا 

واللي يتطلب توجيً ا تربويًوا مةن  ، Watkins (1999)مستوب تقدير اللات لدب الطالب 
ِ َ ل اينعلم ال سيما أن اينتعلم خةالل هةلت اينرحلةة يقةوم باستتشةاف اين ةن واخت ارهةا        

 تيار وااللت ام ب ا كما أكدوت ذل  دراسةومتطل ات ا ومناس ت ا لقدراتع وم اراتع   ل االخ
Holland (1997)دور معلم العلوم الشرعية يف تنميةة  وبناً  على ما س ق وللتعرف على  و

 كانت هلت الدراسةو الوعا اين د لدب  الب اينرحلة الثانوية

 مشكلة الدراسة:

الة يف ضو  ما يش دت سوق العمل السعودي من حتديات ك    كارتفاع نسب ال ط
يف أوساط الش اب السعودي نظًرا للياب اينعرفة اين نية حي  بللت نسة ة العةا لني عةن    

ومةا ت ةمنتع   ، م(2019، اال تمةادية  من إاالا نس ة الستان )جريةد   %12.7العمل 
م من ضرور  خلق فرص العمل اينتنوعة يف خمتلف 2030ر ية اينملتة العربية السعودية 

مادية واالجتماعية وت هةا مبةا ققةق حيويةة اجملتمةع السةعودي       اجملاالت احليويَّة واال ت
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م( إىل أنع على الرتم 2010على تطوير م ارات م احلياتيةو كما أشارت دراسة الم حا )
من أهمية تنمية الةوعا اين ةد يف شخمةية اينةتعلم بشةتل متةاوزي مةع بقيةة اجلوانةب          

امج الرتبية اين نية واينت منة إعداد اينعلومات حةول  الشخمية ا خرب إال أن "ضعف الا
ووضع االخت ارات اينتعلقة بقيةا  الةوعا الفةردي    ، اين ن وحتليل متطل ات ا وتوايفات ا

مبتطل ات كل م نة مع الرتكي  على معرفة اللات واينيةول والقةدرات واالسةتعدادات يف    
لي البد أن يقدم للطالب من خالل وال، مراحل التعليم العام وتط يق االخت ارات اين نية

و اتساع جمال عةا  العمةل جعةل    ، Career Educationبرامج متخممة يف الرتبية اين نية 
التث  من اينراهقني والش اب ضحية نقض وعي م اين د والةلي يقةودهم يف اللالةب إىل    

ج م وهةو مةا يةؤثر علةى إنتةا     ، خيارات م نية ال تتفق مع  درات م وميةوهلم وأهةداف م  
(و ول ةرور  العنايةة بةالوعا اين ةد لةدب  ةالب       305كأع ا  فاعلني يف اجملتمةع" )ص 

اينرحلة الثانوية لتون الوعا اين د الراشد يتشتل بشتل  وي خالل مرحلة اينراهقة كما 
، لتون ا ال داية احلقيقية لن ةج الةوعا اين ةد    Erikson (1968)أشارت إىل ذل  دراسة 
ويسةاهم يف رفةع   ، Jafar (1993) ينةؤثر  علةى النجةاح ايندرسةا    ولتونع أحد العوامةل ا 

واللي يتطلب توجيً ا تربويًوا مةن  ، Watkins (1999)مستوب تقدير اللات لدب الطالب 
ِ َ ل اينعلم ال سيما أن اينتعلم خةالل هةلت اينرحلةة يقةوم باستتشةاف اين ةن واخت ارهةا        

 تيار وااللت ام ب ا كما أكدوت ذل  دراسةومتطل ات ا ومناس ت ا لقدراتع وم اراتع   ل االخ
Holland (1997)دور معلم العلوم الشرعية يف تنميةة  وبناً  على ما س ق وللتعرف على  و

 كانت هلت الدراسةو الوعا اين د لدب  الب اينرحلة الثانوية

 مشكلة الدراسة:

الة يف ضو  ما يش دت سوق العمل السعودي من حتديات ك    كارتفاع نسب ال ط
يف أوساط الش اب السعودي نظًرا للياب اينعرفة اين نية حي  بللت نسة ة العةا لني عةن    

ومةا ت ةمنتع   ، م(2019، اال تمةادية  من إاالا نس ة الستان )جريةد   %12.7العمل 
م من ضرور  خلق فرص العمل اينتنوعة يف خمتلف 2030ر ية اينملتة العربية السعودية 

مادية واالجتماعية وت هةا مبةا ققةق حيويةة اجملتمةع السةعودي       اجملاالت احليويَّة واال ت
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واال تماد اين دهرو وانطال  ا من ا همية التفاعليةة ينتونةات الةوعا اين ةد لةدب الفةرد       
وأثرها على  رارت اين د اين نية على اينعلومات اينتاحة لديع حول اين ن وحتليةل متطل ات ةا   

ة للفرد ذاتع اينتعلقةة مبتونةات شخمةيتع وميولةع     وبني اينعلومات الشخمي، وتوايفات ا
م( علةى ضةرور  تنميةة الةوعا اين ةد لةدب       1999) Watkinsو دراتعو وتؤكيد دراسة 

اينتعلمني من خالل اينقررات والاامج التعليمية وا نشطة وت هةاو ومةن خةالل خةا      
لدب  ل ة اينرحلة  ال اح  اجلامعية ات ح لع وجود  مور فيما يتعلق بتنمية الوعا اين د

وارتفاع نسب التسةرب  ، الثانوية يتمثل يف التلي  اينستمر للتخمص ا كادثا يف اجلامعة
دور معلم العلوم الشةرعية  ا كادثا من اجلامعة؛ و د جا ت هلت الدراسة للتعرف على 

ية يف تنمية الوعا اين د لدب  الب اينرحلة الثانوية من وج ة نظر معلما العلوم الشةرع 
 ومبنطقة عس 

 أسئلة الدراسة:

 جا ت الدراسة احلالية لإلجابة عن التسا ل الرييس التالا:
دور معلم العلوم الشرعية يف تنمية الوعا اين د لدب  الب اينرحلة الثانوية من ما 

 ؟وج ة نظر معلما العلوم الشرعية مبنطقة عس 

 أهداف الدراسة:

 الينِي:هدفت الدراسة إىل حتقيق اهلدفني الت
 بيان حقيقة الوعا اين د وأهميتع وأساليب تنميتع لدب اإلنسانو  -1
دور معلم العلوم الشرعية يف تنمية الوعا اين د لدب  الب اينرحلة التشف عن   -2

 والثانوية

 أهمية الدراسة:

 تتمن أهمية الدراسة فيما يلا:

و ات و يمتع يف منحع تتناول ُبعًدا إنسانيًوا يتعلق بالوعا واللي ثي ت عن ساير اينخل  -1
وعال تع مبجتمعع اللي ، مساحة كافية من اليقظة واالنت ات للتعرف على ذاتع و دراتع

 ودورت يف تنميتع والر ا بعو، يعيشع
وباعت ةارت  ، تؤكد على أهمية العناية باينتعلم باعت ارت حموًرا للعملية التعليمية احلديثةة   -2

 مو2030نية ينملتة العربية السعودية مرتتً ا للتنمية اال تمادية والر ية الو 
حي  ُت نى ، تتناول اينرحلة الثانوية باعت ارها مرحلة م مة يف مس   الطالب التعليمية  -3

  من خالهلا العديد من اين ارات يف خمتلف اجملاالتو
تنمية الةوعا اين ةد ي ةيف لطالةب اينرحلةة الثانويةة معةانَا جديةد  حةول اين ةن             -4

كما يمة ح  ةادًرا   ، لى بعض اين ن كلياب الرضا اين د وت هاكالسل يات اينرتت ة ع
كما سةي ودت بالعديةد مةن القةيم اين نيةة الداعمةة       ، على مقارنة اين ن بع  ا ب عض

حي  ُيَعدُّ من أساسيات حتسني التعليم ، لسلوكع للو وف على كل جديد يف ختممع
والتشف عن نواحا ، ثيةوالتعلم من خالل السعا إلكسابع اين ارات اين نية وا كاد

 مما يعد أساًسا موجً ا لتطويرها مستق ل او، القمور يف برامج اإلعداد اثنا  اطدمة
وت يد ، تنمية الوعا اين د يوجع اينتعلم حنو اطيار اين د المحيح اللي ققق حاجاتع  -5

من فرص أدايع  دوارت اين نية بالشتل اينناسب ليواكب مستجدات التخمص 
 سوق العملو ومتطل ات

تساهم نتايج الدراسة يف خفض مستوب ال طالة من خالل التأكيد على تنمية الةوعا    -6
اين ةةد لةةدب  ةةالب اينرحلةةة الثانويةةة واختيةةار اينسةةار اين ةةد اينناسةةب لقةةدرات م   

  واالخنراط يف الاامج الو نية اينع ز  للل و، وم ارات م
لدراسةات ب ةدف التشةف عةن     تساعد ال احثني يف إجرا  العديةد مةن ا ثةاث وا     -7

وا رتاح الوسةايل اينعينةة علةى رفةع مسةتوب      ، مستوب وعا  الب اينرحلة الثانوية
 وت مني ذل  من خالل اينقررات التعليميةو، الوعا اين د لدي م
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و ات و يمتع يف منحع تتناول ُبعًدا إنسانيًوا يتعلق بالوعا واللي ثي ت عن ساير اينخل  -1
وعال تع مبجتمعع اللي ، مساحة كافية من اليقظة واالنت ات للتعرف على ذاتع و دراتع

 ودورت يف تنميتع والر ا بعو، يعيشع
وباعت ةارت  ، تؤكد على أهمية العناية باينتعلم باعت ارت حموًرا للعملية التعليمية احلديثةة   -2

 مو2030نية ينملتة العربية السعودية مرتتً ا للتنمية اال تمادية والر ية الو 
حي  ُت نى ، تتناول اينرحلة الثانوية باعت ارها مرحلة م مة يف مس   الطالب التعليمية  -3

  من خالهلا العديد من اين ارات يف خمتلف اجملاالتو
تنمية الةوعا اين ةد ي ةيف لطالةب اينرحلةة الثانويةة معةانَا جديةد  حةول اين ةن             -4

كما يمة ح  ةادًرا   ، لى بعض اين ن كلياب الرضا اين د وت هاكالسل يات اينرتت ة ع
كما سةي ودت بالعديةد مةن القةيم اين نيةة الداعمةة       ، على مقارنة اين ن بع  ا ب عض

حي  ُيَعدُّ من أساسيات حتسني التعليم ، لسلوكع للو وف على كل جديد يف ختممع
والتشف عن نواحا ، ثيةوالتعلم من خالل السعا إلكسابع اين ارات اين نية وا كاد

 مما يعد أساًسا موجً ا لتطويرها مستق ل او، القمور يف برامج اإلعداد اثنا  اطدمة
وت يد ، تنمية الوعا اين د يوجع اينتعلم حنو اطيار اين د المحيح اللي ققق حاجاتع  -5

من فرص أدايع  دوارت اين نية بالشتل اينناسب ليواكب مستجدات التخمص 
 سوق العملو ومتطل ات

تساهم نتايج الدراسة يف خفض مستوب ال طالة من خالل التأكيد على تنمية الةوعا    -6
اين ةةد لةةدب  ةةالب اينرحلةةة الثانويةةة واختيةةار اينسةةار اين ةةد اينناسةةب لقةةدرات م   

  واالخنراط يف الاامج الو نية اينع ز  للل و، وم ارات م
لدراسةات ب ةدف التشةف عةن     تساعد ال احثني يف إجرا  العديةد مةن ا ثةاث وا     -7

وا رتاح الوسةايل اينعينةة علةى رفةع مسةتوب      ، مستوب وعا  الب اينرحلة الثانوية
 وت مني ذل  من خالل اينقررات التعليميةو، الوعا اين د لدي م
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 حدود الدراسة:

معلم العلةوم الشةرعية يف تنميةة الةوعا     تتناول الدراسة احلالية دور  احلدود اينوضوعية:
 وب  الب اينرحلة الثانوية مبنطقة عس اين د لد

 معلمو العلوم الشرعية باينرحلة الثانوية مبدينيت أب ا ومخيس مشيطو احلدود ال شرية:
 وةه1441/1442ُ  قت الدراسة يف الفمل ا ول من العام اجلامعا  احلدود ال مانية:

 مصطلحات الدراسة:

" منظمومةة ا هةداف    لشةرعية بأن ةا:  م( العلوم ا2008ُيعروف احلربا )العلوم الشرعية: 
واحملتوب والطرق والوسايل وا نشطة والتقويم اليت ينتج عن ا منظومة اطاات الرتبويةة  
اينستمد  من الوحيني واللي تشتل يف جممل ا الر ية التلية للمسلم جتةات خالقةع ونفسةع    

ورت جتات كل ذل  وعاينا الليب والش اد  والنشأ  واينم  ود، وحميطع والتون من حولع
اينَ يَّأ من )اليت ت ي يةأ( ايندرسةة لتالميةلها واينتمثلةة مبةواد التوحيةد واحلةدي  والثقافةة         

م( بأن ةا:" اطةاات اينعرفيةة    2015كمةا يعرف ةا احلةدي  )   ، (34اإلسالمية والفقةع" )ص 
يةة ومةا   واين ارية والوجدانية اليت تقدم للمتعلمني متمثلة يف القرآن التةريم والسةنة الن و  

، يرت ط ب ما من توحيد وفقع وثقافة؛ لتنمية جوانةب الشخمةية تنميةة متتاملةة متوازنةة     
(و ويعرف ا ال اح  إجراييًوا بأن ةا: اينقةررات   259ولتحقيق مراد اهلل احلق من اطلق" )ص

الشرعية اينتخممة واينوج ة لطالب اينرحلة الثانويةة واينت ةمنة للعديةد مةن اطةاات      
جدانيةة واين اريةة ب ةدف تع يةدهم هلل تعةاىل حةق ع ادتةع وعمةار  ا ر          اينعرفية والو

، والتجويةد ، والتفسة  ، والقرا ات، واستمالح ا وتشمل تل  اينقررات: القرآن التريم
 وت هاو، والفرايض، وأاول الفقع، والفقع، والتوحيد، واحلدي 

يًوا وم اريًوا لتةدريس مقةررات   هم اينعلمون اينؤهلون أكادثيًوا وثقافمعلم العلوم الشرعية: 
 الرتبية اإلسالمية واليت ُتعرف يف بعض ال لدان بالرتبية الدينية مبقررات ا اينختلفةو

:" ف م اإلنسان وإدراكع لدورت اللي جيب بأنع (2012نوبا وآخرون ) ععرفُي الوعا اين د:
من م ارات تنعتس على أن تقوم بع جتات م نتع يف احليا  العملية وما ين لا عليع أن يتقن 

( بأنع:" ر ية الفرد للاتع اين نيةة  2013) Hardawayكما يعروفع ، (10دورت يف اجملتمع" )ص
ويعمل علةى إااحةع   ، ورت تع يف اإل دام على سلوك ما يرتاح نفسيًوا لع ويتق لع موضوعيًوا

ا بأنع: تعرُّف (و وُيعرفع ال اح  إجراييًو7جبميع  ا اتع اللهنية والنفسية واالجتماعية" )ص
الفرد على ذاتع واكتشاف ميولع و دراتع و يمع اين نية وف مع لعا  العمل وكل مةا يتعلةق   

 بعو
اينرحلة التعليمية اليت تلا اينرحلة اينتوسطة يف السلم التعليمةا للتعلةيم    اينرحلة الثانوية:

ر عاًمةا إىل الثامنةة   وتتناول الفةة العمرية من مخسةة عشة  ، العام باينملتة العربية السعودية
ومد  الدراسة في ا ثالث سنوات يتأهل الطالب بعدها للمرحلةة اجلامعيةة أو   ، عشر عاًما

 االخنراط يف سوق العمل بعد التخرج في او

 اإلطار النظري:

ُيعةةدُّ الةةوعا اين ةةد جةة ً ا م مًوةةا مةةن اينفةةاهيم احلديثةةة الةةيت تناولت ةةا الدراسةةات 
التقما ينا لع من أهمية باللة يف جتويد اينخرجات التعليمية وا دبيات الرتبوية بال ح  و

ورفةع  ، وخفةض معةدالت ال طالةة يف اجملتمةع    ، للمؤسسات التعليمية والتدري ية والفنيةة 
ومةا  ، الناتج القوما للدولةو ونظًرا لتونع يتشتل من إدراك الفرد للاتع و دراتةع اين نيةة  

، ا مع ميولع الشخمية واجتاهاتع الوجدانيةوخاات عملية متاشًي، قملع من معارف نظرية
وتل ية  ينعطيات ومتطل ات سوق العمل ووا عع ممةا يسةاعد الفةرد علةى االختيةار اجليةد       
واينناسب ين نتع ووظيفتع اينستق لية وحتقيق أعلى معدالت النجاح والتمي  الوظيفاو وُتَعدُّ 

للطل ة الختيار اين نة اينستق لية سةوا  عةن    اينرحلة الثانوية اينرحلَة التعليمية اين مة واين يأ 
 ريق بوابة اجلامعة واحلمول على درجة علمية متخممة أو عن  ريةق بوابةة التعلةيم    

أو عةن  ريةق   ، الفد والتدريب التقد واحلمول على دبلوم فد تقةد م ةد متخمةص   
ية وت هاو ويف التوظيف اين اشر باالخنراط بإحدب الوظايف احلتومية أو ا منية أو ا هل

معلم العلوم الشةرعية يف تنميةة    هلا اإل ار هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على دور
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:" ف م اإلنسان وإدراكع لدورت اللي جيب بأنع (2012نوبا وآخرون ) ععرفُي الوعا اين د:
من م ارات تنعتس على أن تقوم بع جتات م نتع يف احليا  العملية وما ين لا عليع أن يتقن 

( بأنع:" ر ية الفرد للاتع اين نيةة  2013) Hardawayكما يعروفع ، (10دورت يف اجملتمع" )ص
ويعمل علةى إااحةع   ، ورت تع يف اإل دام على سلوك ما يرتاح نفسيًوا لع ويتق لع موضوعيًوا

ا بأنع: تعرُّف (و وُيعرفع ال اح  إجراييًو7جبميع  ا اتع اللهنية والنفسية واالجتماعية" )ص
الفرد على ذاتع واكتشاف ميولع و دراتع و يمع اين نية وف مع لعا  العمل وكل مةا يتعلةق   

 بعو
اينرحلة التعليمية اليت تلا اينرحلة اينتوسطة يف السلم التعليمةا للتعلةيم    اينرحلة الثانوية:

ر عاًمةا إىل الثامنةة   وتتناول الفةة العمرية من مخسةة عشة  ، العام باينملتة العربية السعودية
ومد  الدراسة في ا ثالث سنوات يتأهل الطالب بعدها للمرحلةة اجلامعيةة أو   ، عشر عاًما

 االخنراط يف سوق العمل بعد التخرج في او

 اإلطار النظري:

ُيعةةدُّ الةةوعا اين ةةد جةة ً ا م مًوةةا مةةن اينفةةاهيم احلديثةةة الةةيت تناولت ةةا الدراسةةات 
التقما ينا لع من أهمية باللة يف جتويد اينخرجات التعليمية وا دبيات الرتبوية بال ح  و

ورفةع  ، وخفةض معةدالت ال طالةة يف اجملتمةع    ، للمؤسسات التعليمية والتدري ية والفنيةة 
ومةا  ، الناتج القوما للدولةو ونظًرا لتونع يتشتل من إدراك الفرد للاتع و دراتةع اين نيةة  

، ا مع ميولع الشخمية واجتاهاتع الوجدانيةوخاات عملية متاشًي، قملع من معارف نظرية
وتل ية  ينعطيات ومتطل ات سوق العمل ووا عع ممةا يسةاعد الفةرد علةى االختيةار اجليةد       
واينناسب ين نتع ووظيفتع اينستق لية وحتقيق أعلى معدالت النجاح والتمي  الوظيفاو وُتَعدُّ 

للطل ة الختيار اين نة اينستق لية سةوا  عةن    اينرحلة الثانوية اينرحلَة التعليمية اين مة واين يأ 
 ريق بوابة اجلامعة واحلمول على درجة علمية متخممة أو عن  ريةق بوابةة التعلةيم    

أو عةن  ريةق   ، الفد والتدريب التقد واحلمول على دبلوم فد تقةد م ةد متخمةص   
ية وت هاو ويف التوظيف اين اشر باالخنراط بإحدب الوظايف احلتومية أو ا منية أو ا هل

معلم العلوم الشةرعية يف تنميةة    هلا اإل ار هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على دور
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الوعا اين د لدب  الب اينرحلة الثانوية من وج ة نظر معلما العلةوم الشةرعية مبنطقةة    
 وعس 

 تعريف الوعا اين د:
ر كةل ممةطلح   الوعا اين د ممطلح مركب من الوعا واين نة وللا يتوجب حتري

 على حد  ومن ثم تعريفع كممطلح مركبو
ُيعرف الوعا للة بأنع:" حفظ القلب الشا و وعى الشةا  واحلةدي  يعيةع وعًيةا      الوعا:

وفةالن أوعةى مةن فةالن أي أحفةظ وأف ةمو ويف       ، وواعات: حفظع وف مع و  لع ف و واع
وأُذٌن واعيةة.و  ، فرب م لغ أوعى مةن سةامع  ، احلدي : ن ر اهلل امرأ مسع مقاليت فوعاها

 و(348ص، 15ج، ةهة 1418،  ال ا زهري: الوعا احلافظ التةيس الفقيةعو")ابن منظةور   
كلمةة تةدل علةى ضةم شةا و      ، ت(:" وعا: الواو والعةني واليةا   1422و ال ابن فار  )

(و وُيعرف ااطالًحا 1058وأوعيت اينتاع يف الوعا  أوعية" )ص، وعيت العلم أعيع وعًيا
وعلةى توااةلع اين اشةر مةع احملةيط      ، ر عن حالة العقةل يف حالةة اإلدراك  تع و" كلمة  بأنع:

، احلاليقةة " )اطارجا عن  ريق نوافل الوعا اينتمثلة بشتٍل عام ثوا  اإلنسان اطمةس 
 (و 1ص، 2016

ي نوع من العمل اللي قتاج إىل تدريب خاص أو م ةار   أ كما ُتعرف اين نة بأن ا:"
قد  من اينعارف واين ارات اليت يتم اكتسةاب ا مةن خةالل    جمموعة معلتونع يت من  معينة

 وُيعةروف الةوعا اين ةد   (و 1ص، م2018، " )أبةو ت الةة  التعليم الرمسا واطا  العملية
ويشةمل اينعلومةات   ، واالحتياجةات اين نيةة اينتاحةة   ، "وعا الفرد بةالفرص الوظيفيةة  :بأنع

، وأنواع اين ةن اينتاحةة  ، فنية اينطلوبةواين ارات ال، وال يانات حول من اينتطل ات التعليمية
، (Eliason & Patrick,2008,P.2ومناخ العمل واللوايح والتعليمات يف جمال كل م نةة" ) 

م( بأنع:" شعور اينتعلم بإمتانية مال مة وضعع النفسةا ينقت ةيات   2011كما ُيعروفع أمني )
وأهميت ةا  ، االجتماعية وت هامن خالل ف مع  دوارت اين نية ومتطل ات ا اينعرفية و، اين نة

، والعجةب   (و وي ةيف نةوبا وع ةد الع ية    156لع  دا  م امةع بتفةا   وفاعليةة" )ص   

م( بأن الوعا اين د يتمثل يف " ف م اإلنسان وإدراكع لدورت اللي جيةب  2012والعمران )
س على وما ين لا عليع أن يتقن من م ارات تنعت، أن يقوم بع جتات م نتع يف احليا  العملية

 (و112دورت يف اجملتمع" )ص
 أهمية تنمية الوعا اين د:

م( أن أهميةة تنميةة   2018وحةداد ) ، م(2013ودمحري )، م(2011أوضح أمني )
 الوعا اين د تتمثل يف:

ت ويد الفرد باينعلومات التافية يقودت إىل االختيار ا مثل للم مةة اينناسة ة لقدراتةع      -1
ونقص اينعلومةات لةدب اينةتعلم يةؤدي إىل     ، تمع وبنايعواينشاركة االجيابية يف منا  اجمل

ونقةص  ، وعدم الرضا عةن العمةل  ، اختيار م د خا ئ ويرتتب عليع هدر الطا ات
 التفا   االنتاجيةو

ُيَعدُّ الوعا اين د أمًرا ضروريًوا لتطوير  ةدر  الفةرد اللاتيةة الةيت تسةاهم يف تعةديل         -2
تقدمع اين ةد بإحةداث تلةي ات إجيابيةة يف     اجتاهاتع وتنما معارفع وم اراتع لتحقيق 

 أدايع ودافعيتع حنو العمل أو اين نة وت يةتع للتتيف مع اينستجداتو
وإعدادهم ل يةة العمل؛ وتر   يم ، توعية اينتعلمني بأهمية اختيار اين نة يف اينستق ل  -3

 العمل لدي م متتن م من النجاح يف حيات م اين نيةو
يقودت إىل حتديد مستوات ومو عع االجتماعا واال تمادي  وعا الفرد مبتطل ات اين ن  -4

  داخل منظومة العمل وخارج او
انتقةةا  العمةةل اينناسةةب للفةةرد واينسةةاعد  يف اةةنع القةةرار اين ةةد اينناسةةب وتةةاليف   -5

 اإلشتاليات اينرتت ة على سو  اختيار اين نةو
وار اين نيةة  حتقيق التوافق والقدر  علةى العطةا  يف العمةل مةن خةالل ترسةي  ا د        -6

 لألفراد وتطوير اين ارات اين نية لدي مو
عمةل  ومن ثم تطوير اإلبداع حنو ، اإلس ام يف دعم االجتات اإلجيابا حنو العمل اين د  -7

 وإثرا  احلميلة اينعرفية اين نية لدب الطالبو، م د يتمف باالبتتار والتجديد
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م( بأن الوعا اين د يتمثل يف " ف م اإلنسان وإدراكع لدورت اللي جيةب  2012والعمران )
س على وما ين لا عليع أن يتقن من م ارات تنعت، أن يقوم بع جتات م نتع يف احليا  العملية

 (و112دورت يف اجملتمع" )ص
 أهمية تنمية الوعا اين د:

م( أن أهميةة تنميةة   2018وحةداد ) ، م(2013ودمحري )، م(2011أوضح أمني )
 الوعا اين د تتمثل يف:

ت ويد الفرد باينعلومات التافية يقودت إىل االختيار ا مثل للم مةة اينناسة ة لقدراتةع      -1
ونقص اينعلومةات لةدب اينةتعلم يةؤدي إىل     ، تمع وبنايعواينشاركة االجيابية يف منا  اجمل

ونقةص  ، وعدم الرضا عةن العمةل  ، اختيار م د خا ئ ويرتتب عليع هدر الطا ات
 التفا   االنتاجيةو

ُيَعدُّ الوعا اين د أمًرا ضروريًوا لتطوير  ةدر  الفةرد اللاتيةة الةيت تسةاهم يف تعةديل         -2
تقدمع اين ةد بإحةداث تلةي ات إجيابيةة يف     اجتاهاتع وتنما معارفع وم اراتع لتحقيق 

 أدايع ودافعيتع حنو العمل أو اين نة وت يةتع للتتيف مع اينستجداتو
وإعدادهم ل يةة العمل؛ وتر   يم ، توعية اينتعلمني بأهمية اختيار اين نة يف اينستق ل  -3

 العمل لدي م متتن م من النجاح يف حيات م اين نيةو
يقودت إىل حتديد مستوات ومو عع االجتماعا واال تمادي  وعا الفرد مبتطل ات اين ن  -4

  داخل منظومة العمل وخارج او
انتقةةا  العمةةل اينناسةةب للفةةرد واينسةةاعد  يف اةةنع القةةرار اين ةةد اينناسةةب وتةةاليف   -5

 اإلشتاليات اينرتت ة على سو  اختيار اين نةو
وار اين نيةة  حتقيق التوافق والقدر  علةى العطةا  يف العمةل مةن خةالل ترسةي  ا د        -6

 لألفراد وتطوير اين ارات اين نية لدي مو
عمةل  ومن ثم تطوير اإلبداع حنو ، اإلس ام يف دعم االجتات اإلجيابا حنو العمل اين د  -7

 وإثرا  احلميلة اينعرفية اين نية لدب الطالبو، م د يتمف باالبتتار والتجديد
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 أهداف تنمية الوعا:

 ة الوعا اين د تتمثل فيما يلا:م( أن أهداف تنمي2006تلكر بدرخان )
وبأن هناك فراة أو فرًاةا متاحةة   ، الشعور با من: يس م يف إجيابية التفت  يف اللد  -1

 مما يولد لديع الثقة بالنفس ومبجتمع ي من لع م نةو، للخريج لالستقرار النفسا
يتسم  تع ي  االجتات اإلجيابا حنو العمل اين د ومن ثم تنمية اإلبداع حنو عمل م د  -2

 بالتجديد واالبتتارو
زياد  احلميلة اينعرفية اين نية عند اينتعلم حي  يس م الوعا اين د يف توسع الثقافة   -3

 حول اين نة و  ايع ا ومستويات ا ومردودات ا على ا فراد وجمتمعات مو
 أساليب الوعا اين د:

مسةؤولية تنفيةلها   تتنوع أساليب الوعا اين د فمن ا: ا ساليب اللَّاتية واليت تقةع  
على اينتعلم نفسع ل ياد  منوت اين د؛ واليت تسةاعدت يف اكتشةاف  دراتةع وميولةع ومساتةع      
الشخمية واالجتماعية واجلسميةو وكلل  ا ساليب اطارجية واليت تساعد الفةرد علةى   
التعرف على عا  اين ن واينتل ات اينرت طة ب ا كقيمة الدخل والتةدريب الةالزم لةدخول    

واينتانةة  ، وظروف العمةل أثنةا  اين نةة وأمةاكن تواجةدها وا خطةار احمليطةة ب ةا        ،  نةاين
االجتماعية للم نة ومن أبرز تل  ا ساليب اينؤمترات والةور  التعليميةة والةتعلم عةن     

، والنةدوات واجللسةات اإلرشةادية )أمحةد    ، وجمموعات ايننا شةة ، بعد والتدريب العملا
، وتركية  االهتمةام علةى اين نةة    ، الفرد وتع ي  ممارساتع( وت دف إىل تلي  سلوك 2004

 م(و2018) م( وحداد2006ل نا  اينعرفة واين ارات الالزمة لتيس  ا دا  اين د احلربا )
 العوامل اينؤثر  يف تنمية الوعا اين د:

  حي  أشةارت دراسةة  ، تتأثر عملية انع القرار اين د باالستعداد والوعا اين د
Romila (2001)ودراسةةة ، مNabi, Holden & Walmsley (2006 إىل أنَّ وعةةا )م

الفرد اين د يساعد يف اختاذ القرار اين د المايب والرشيد واختيار اين نة اينناس ة للقدرات 

وايناليمة للميول والتطلعات؛ إال أنع يتأثر بالعديد من العوامةل الشخمةية واالجتماعيةة    
 ا فيما يلا:والثقافية واليت ُيمتن إااهل

 مAhmed, Hasnain & Venkatesan (2012)أشارت دراسة  العوامل الشخمية:  -1
إىل أن العوامل الشخمية تساهم بشتل فعوال وم اشر يف تشتيل الوعا اين ةد لةدب   

واينسةتوب العقلةا للفةرد    ، الفرد ومن أبرز تل  العوامل االستعداد النفسا واينعريف
م مًوا يف تق ل الفرد ين نة ما أو رف  ا فقةد أشةارت   ودرجة اللكا  واليت تؤدي دوًرا 

م( إىل عال ة مستوب اللكا  واينعلومات اين نية الةيت  2005) .Hartung et alدراسة 
كمةا أكةدت دراسةة    ، ثلت ا الفرد ومستوب التقةدير الةلاتا وبةني اختيةارت للم نةة     

Hirschi (2008 علةةى دور ا منةةاط الشخمةةية واالسةةتعداد النفسةةا وال ) دافعيةةة
 الداخلية للفرد يف اختيار اين نة اختيار اين نةو

: تؤثر ال يةة احمليطة بةالفرد كا سةر  وااعةة الرفةاق يف اةناعة      ال يةة احمليطة بالفرد  -2
الوعا اين د لدب الفرد إجياًبا أو سلً ا جتات م نة معينة بناً  على اطلفية اينعرفية حول 

 Millerأشةارت إىل ذلة  دراسةة     اكمة ، ت هةا واينتانة االجتماعية للم ن و، اين ن
وياز ذل  الدور ، مAhmed, Hasnain & Venkatesan (2012)ودراسة ، م(1999)

 على هيةة نمايح وتوجي ات وأوامر م اشر وت هاو
Shuptrine (2013 ): فقد أشارت دراسةة  الظروف االجتماعية واال تمادية للفرد  -3

ال تمادية للفرد خموًاا والديةع يف تشةتيل   إىل أهمية دور الظروف االجتماعية وا
ايندركات اين نية لدب الفرد واختيار اين نة اينناس ة للط قةة االجتماعيةة واال تمةادية    

م( علةةى أنةةع كلمةةا علةةت   قةةة ا سةةر  2009ويؤكةةد ذلةة  المةة حا )، لألسةةر 
االجتماعية بقدر ما كان وعا الطفل باينتانةة االجتماعيةة للم ةن وربةط الوظةايف      

واين ن اليدويةة واحلرفيةة بالط قةات    ، دارية والتخممية بالط قات العليا اجملتمعيةاإل
 وكلل  توفر الفرص اين نية مبتانة ا سر  اال تماديةو، اجملتمعية ا  ل متانة وهتلا

إىل أن هناك عال ة وثيقة بني  مHartung et al. (2005): أشارت دراسة نوع اجلنس  -4
ووجود فوارق ، د اين د خموًاا خالل فرت  اينراهقةنوع اجلنس ومستوب وعا الفر
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وايناليمة للميول والتطلعات؛ إال أنع يتأثر بالعديد من العوامةل الشخمةية واالجتماعيةة    
 ا فيما يلا:والثقافية واليت ُيمتن إااهل

 مAhmed, Hasnain & Venkatesan (2012)أشارت دراسة  العوامل الشخمية:  -1
إىل أن العوامل الشخمية تساهم بشتل فعوال وم اشر يف تشتيل الوعا اين ةد لةدب   

واينسةتوب العقلةا للفةرد    ، الفرد ومن أبرز تل  العوامل االستعداد النفسا واينعريف
م مًوا يف تق ل الفرد ين نة ما أو رف  ا فقةد أشةارت   ودرجة اللكا  واليت تؤدي دوًرا 

م( إىل عال ة مستوب اللكا  واينعلومات اين نية الةيت  2005) .Hartung et alدراسة 
كمةا أكةدت دراسةة    ، ثلت ا الفرد ومستوب التقةدير الةلاتا وبةني اختيةارت للم نةة     

Hirschi (2008 علةةى دور ا منةةاط الشخمةةية واالسةةتعداد النفسةةا وال ) دافعيةةة
 الداخلية للفرد يف اختيار اين نة اختيار اين نةو

: تؤثر ال يةة احمليطة بةالفرد كا سةر  وااعةة الرفةاق يف اةناعة      ال يةة احمليطة بالفرد  -2
الوعا اين د لدب الفرد إجياًبا أو سلً ا جتات م نة معينة بناً  على اطلفية اينعرفية حول 

 Millerأشةارت إىل ذلة  دراسةة     اكمة ، ت هةا واينتانة االجتماعية للم ن و، اين ن
وياز ذل  الدور ، مAhmed, Hasnain & Venkatesan (2012)ودراسة ، م(1999)

 على هيةة نمايح وتوجي ات وأوامر م اشر وت هاو
Shuptrine (2013 ): فقد أشارت دراسةة  الظروف االجتماعية واال تمادية للفرد  -3

ال تمادية للفرد خموًاا والديةع يف تشةتيل   إىل أهمية دور الظروف االجتماعية وا
ايندركات اين نية لدب الفرد واختيار اين نة اينناس ة للط قةة االجتماعيةة واال تمةادية    

م( علةةى أنةةع كلمةةا علةةت   قةةة ا سةةر  2009ويؤكةةد ذلةة  المةة حا )، لألسةةر 
االجتماعية بقدر ما كان وعا الطفل باينتانةة االجتماعيةة للم ةن وربةط الوظةايف      

واين ن اليدويةة واحلرفيةة بالط قةات    ، دارية والتخممية بالط قات العليا اجملتمعيةاإل
 وكلل  توفر الفرص اين نية مبتانة ا سر  اال تماديةو، اجملتمعية ا  ل متانة وهتلا

إىل أن هناك عال ة وثيقة بني  مHartung et al. (2005): أشارت دراسة نوع اجلنس  -4
ووجود فوارق ، د اين د خموًاا خالل فرت  اينراهقةنوع اجلنس ومستوب وعا الفر
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جوهريةةة بةةني اجلنسةةني يف إدراك الفةةرص اين نيةةة ومتطل ات ةةا وتوفرهةةا بنةةاً  علةةى  
مArcher & Macrae (1991 )فقةد أشةارت دراسةة     االستعدادات اجلسمية للفرد؛

ل إىل وجود ما ُيعرف بتنميط احلقول اين نية وتمنيف ا حية  ُاةنفت جمةاالت أعمةا    
احلرف اليدوية وتمميم اينرك ات وايانت ا كمجاالت ذكورية بينما ُاةنفت الرتبيةة   

 االجتماعية والرعاية والتمميم كمجاالت أنثوية وت هاو
( بأن الوعا اين د يتأثر بعةد  عوامةل تتمثةل فيمةا     2019و د أوضح ع دالع ي  )

والعال ةات  ، ات ا سةرية والعال ة ، يلا: "اإلعةداد ا كةادثا واطلفيةة التعليميةة للفةرد     
وحةب التحةدي   ، والدافعية للعمل واالستعداد للتلةي  ، االجتماعية خارج نطاق ا سر 

 (و 17ومنط التف يل اينعريف الشخما" )ص، واهلوية اين نية للفرد، واين ادر 
 أبعاد الوعا اين د:

عا الفةرد  يتتون مف وم الوعا اين د من جمموعة ا بعاد الرييسية ؛فمن ا يتعلق بو
ومن ا ما يتعلق مبمي ات ا عمال ، ومن ا ما يتعلق بسوق العمل ومتطل اتع، بلاتع و دراتع
 م( أن من أهم أبعاد الوعا اين د ما يلا:2013و د أوضح دمحري )، اين نية اينتاحة

وعا الفرد بلاتع: يعتا مف وم اللات والتشف عن  ا ات ا و ةدرات ا مةن اينفةاهيم      -1
مام ال احثني والدارسةني باعت ارهةا اهلةدف ايننشةود حتقيقةع يف الرتبيةة       اليت نالت اهت

احلديثة؛ حي  سخرت كافة إمتانيت ا وكوادرها ال شرية ينساعد  اينتعلم لتحقيق ذاتع 
وتعاملع مع اآلخرين وال يةة احمليطة بةع يف حماولةة طلةق جةو تفةاعلا إجيةاباو و ةد        

دراتع اين نية والعمل على توجي ي ا يف م( أن اكتشاف الفرد لق2011أوضح الشرفا )
والتعرف على اين نة اينناسة ة لةع ومةدب حتقيق ةا لطموحةع      ، إ ار اهتماماتع ورت اتع

 وآمالعو
الوعا مبتطل ات سوق العمل: فمن خالل النظةر يف سةوق العمةل يتة ني أن سةوق        -2

أو العمل ي م العديد مةن النشةا ات اإلنسةانية اينتعةدد  سةواٌ  أكانةت اجتماعيةة        
ا تمادية أو ثقافية أوت ها يف حني أن عدًدا من تلة  النشةا ات يتطلةب كفةا ات     

واط وع لتدريب متخمص حتت إشراف ذوي ، وم ارات معينة يتم تنميت ا أكادثيًوا
م( أن اختيار اين نة اينناسة ة للفةرد   2001اطا  واالختماصو و د أوضح الشرفا )

؛ ف ةا  ا سر  وخارج اتماعا واال تمادي داخل يؤثر تأثً ا م اشًرا يف مرك ت االج
 بلل  تش ع حاجات نفسية واجتماعية وتل  رت ات ا تمادية لدب الفردو

الوعا مبمي ات ا عمال اين نية اينتاحة: وثثل ذلة  جانً ةا م مًوةا ين لةا العنايةة بةع         -3
فا عمةال  الختالف متطل ات اين ن سواً  أكادثية أو ثقافية أو اجتماعيةة أو م اريةة "  

اليت تقت ا االختالط بالنا  والتعامل مع م تتطلب الما وسةعة المةدر و ةدًرا    
ثي  ال ينجح يف اين نة مثل ا اإلنسةان  ، ك ً ا من الروح االجتماعية لدب القايمني ب ا

كم ينطوي الوعا مبي ات ا عمال أهمية  موحةات الفةرد وآالةع    ، ايننطوي اطجول
أن ا ا هداف اليت ي ع ا الفرد لنفسع يف عمل من ا عمةال  اليت تعرف على ، اين نية

ومةا يتعلةق بةع كةلل      ، (35ص، م2013، اليت هلا داللة و يمة بالنس ة لع" )دمحةري 
 الوعا خبمايص اين ن ومتطل ات ا وآليات عمل ا وُسُ ل التعامل مع او

 انوية:دور معلم العلوم الشرعية يف تنمية الوعا اين د لدب  ل ة اينرحلة الث
يعتا اينورد ال شري اينمدر الرييس لتقدم ور ا اجملتمعات ومناي ا مبةا قملةع مةن    

تطةور  مةن  العةا    درات وإمتانيات تتطلب اإلعداد وال نا  ال سيما يف ظةل مةا يشة دت    
ة والثقافية واالجتماعية واين نية واال تماديةو ومةن  عرفينوعا يف شتى اجملاالت احلياتية اين

اينعلوم أن إعداد اينورد ال شري يتم يف موا ف تعليمية تربويةة متعةدد  يف حمةيط ايندرسةة     
، ورفع مستوب الوعا لديع حيال جيري حولع، واليت تعمل على ربطع مبحيطع االجتماعا

مMiller (1999 )دت دراسةة  وخمتلف التطورات اليت حتدث يف حميط تواجدتو و ةد أكة  
على أهمية دور ايندرسة يف إعداد الفرد للحيا  من خالل امتالكةع للعديةد مةن اين ةارات     

 واالستتشاف اين د وت هاو ، التخطيطية ومن ا الوعا اين د
ويف ظل اينف وم احلدي  للرتبية جتاوز دور اينعلم ومسؤوليتع نقةل اينعرفةة اجملةرد     

واإلسة ام يف اةناعة   ، داد اينتعلم للحيا  بتافة متطل ات ا ومعطيات اللمتعلم لتمل إىل إع
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واط وع لتدريب متخمص حتت إشراف ذوي ، وم ارات معينة يتم تنميت ا أكادثيًوا
م( أن اختيار اين نة اينناسة ة للفةرد   2001اطا  واالختماصو و د أوضح الشرفا )

؛ ف ةا  ا سر  وخارج اتماعا واال تمادي داخل يؤثر تأثً ا م اشًرا يف مرك ت االج
 بلل  تش ع حاجات نفسية واجتماعية وتل  رت ات ا تمادية لدب الفردو

الوعا مبمي ات ا عمال اين نية اينتاحة: وثثل ذلة  جانً ةا م مًوةا ين لةا العنايةة بةع         -3
فا عمةال  الختالف متطل ات اين ن سواً  أكادثية أو ثقافية أو اجتماعيةة أو م اريةة "  

اليت تقت ا االختالط بالنا  والتعامل مع م تتطلب الما وسةعة المةدر و ةدًرا    
ثي  ال ينجح يف اين نة مثل ا اإلنسةان  ، ك ً ا من الروح االجتماعية لدب القايمني ب ا

كم ينطوي الوعا مبي ات ا عمال أهمية  موحةات الفةرد وآالةع    ، ايننطوي اطجول
أن ا ا هداف اليت ي ع ا الفرد لنفسع يف عمل من ا عمةال  اليت تعرف على ، اين نية

ومةا يتعلةق بةع كةلل      ، (35ص، م2013، اليت هلا داللة و يمة بالنس ة لع" )دمحةري 
 الوعا خبمايص اين ن ومتطل ات ا وآليات عمل ا وُسُ ل التعامل مع او

 انوية:دور معلم العلوم الشرعية يف تنمية الوعا اين د لدب  ل ة اينرحلة الث
يعتا اينورد ال شري اينمدر الرييس لتقدم ور ا اجملتمعات ومناي ا مبةا قملةع مةن    

تطةور  مةن  العةا    درات وإمتانيات تتطلب اإلعداد وال نا  ال سيما يف ظةل مةا يشة دت    
ة والثقافية واالجتماعية واين نية واال تماديةو ومةن  عرفينوعا يف شتى اجملاالت احلياتية اين

اينعلوم أن إعداد اينورد ال شري يتم يف موا ف تعليمية تربويةة متعةدد  يف حمةيط ايندرسةة     
، ورفع مستوب الوعا لديع حيال جيري حولع، واليت تعمل على ربطع مبحيطع االجتماعا

مMiller (1999 )دت دراسةة  وخمتلف التطورات اليت حتدث يف حميط تواجدتو و ةد أكة  
على أهمية دور ايندرسة يف إعداد الفرد للحيا  من خالل امتالكةع للعديةد مةن اين ةارات     

 واالستتشاف اين د وت هاو ، التخطيطية ومن ا الوعا اين د
ويف ظل اينف وم احلدي  للرتبية جتاوز دور اينعلم ومسؤوليتع نقةل اينعرفةة اجملةرد     

واإلسة ام يف اةناعة   ، داد اينتعلم للحيا  بتافة متطل ات ا ومعطيات اللمتعلم لتمل إىل إع
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حيا  الطالب ورسم مستق ل م من خالل تل ية احتياجةات م وتوجيةع رت ةات م وميةوهلم     
إ ةرار حتومةة اينملتةة العربيةة      ومعوتنمية  درات م وم ارت م اينعرفية واين نية وت هاو 

أهميةة دور معلةم اينرحلةة الثانويةة يف توجيةع      م بةرزت  2030السعودية لر يت ا الو نية 
 الطالب م نيًوا مبا يتناسب مع إمتانيات م من خالل  يامع با دوار التالية:

مساعد  الطالب على اكتشاف ذاتع وميولع و دارتع من و ت م تر ومةا ذاك إال  ن    -1
ومعرفةة اينةتعلم لسةماتع اللاتيةة     ، كل م نة تتطلب مسات شخمةية حمةدد  ومعينةة   

ساعدت على امتالك ر ية واضةحة حةول توافقةع يف جمةاالت م نيةة تاليةم مساتةع        ي
 الشخميةو

مساعد  الطالب على اختاذ القرارات اين نية اينتسمة باالسةتقاللية واينرونةة واالجتةات      -2
حنو اين نة من خالل تعريف م بالفرص اين نية اينتاحة بسوق العمل حتى يةتمتن مةن   

وخفض معدالت ال طالة النااةة عةن اجل ةل مبعطيةات     ، باختاذ القرار اين د اينناس
م(و حي  أشارت دراسةة العيسةوي   2008، الوا ع اين د للدولة )اللماري والطايا

م( إىل أن االختيار اين د ت  اينناسب أحد ا س اب الرييسة للتسرب من بيةة 1995)
كما يعيةق حتسةني    ،العمل والشعور باإلح اط والتلمر واينلل واالبتعاد عن اآلخرين

 اينستوب اال تمادي الو د للدولةو 
تط يق العديد من اينقاييس واالخت ارات اين نية لتحديد درجة استعداد الفرد النفسةا    -3

اين د بنا  على ميولع الشخمية و دراتعو وللتقليل من اهلةدر ال شةري النةاجم عةن     
تنفيةةل عةةدد مةةن االختيةةار اين ةةد تةة  مناسةةب عمةةدت كةةث  مةةن دول العةةا  إىل  

اإلسةرتاتيجيات ينسةاعد  الفةرد علةى االختيةار اين ةد اينناسةب وإجةرا  عةدد مةن           
  االخت ارات اين نية اينتخممةو

 مساعد  الطالب على تطوير م اراتع اين نيةو  -4
 توعية وتثقيف اينتعلم بالفرص الوظيفية اينتاحة ومتطل ات ا ا كادثية وت هاو  -5
 مستق لية وا عية وفق  دراتع وإمتانياتعومساعد  اينتعلم على رسم خطة   -6

 الدراسات السابقة:
متثل الدراسات السابقة رافًدا م مًوا لل اح  يف رسم إ ار دراستع النظري ودعمةع  

 ومن خالل ا ةالع ال احة  علةى العديةد مةن     ، باحلقايق واينعلومات النظرية والتط يقية
 يت ُيمتن إااهلا فيما يلا: السابقة ذات العال ة مبوضوع الدراسة وال تالدارسا

هةدفت إىل بنةا  وتقةنني مقيةا  للةوعا اين ةد لةدب         :م(2009دراسة الم حا )  -1
و ةد  و ةد اسةتخدمت ال احثةة    ، اينراهقني من اجلنسني يف اينملتة العربية السةعودية 

 الً ةا   263استخدمت ال احثة اينن ج ش ة التجةري  حية  تلةت عينةة الدراسةة      
تايج الدراسة ادق وث ات ع ارات اينقيا  والةلي ثتةن أن   و و د أظ رت نو ال ة

كما ُيمتن أن يتون أدا  للتشف عن ، ُيستخدم كأدا   يا  يف جماالت التنمية اين نية
 وعا الطالب اين د باينرحلة الثانوية للجنسنيو

: هدفت إىل التعرف على مدب امتالك  ل ة اينرحلةة  مAlsuwaidi (2012)دراسة   -2
 الً ةا   371ارات اختاذ القرار اين د حية  تتونةت عينةة الدراسةة مةن      اينتوسطة ين 

و ال ة من أربع مدار  من ايندار  اينتوسطة و د استخدم ال اح  مةن ج ال حة    
وأشارت النتايج إىل عدم وجود الوعا الةلاتا لةدب الطل ةة ممةا يةؤدي إىل      ، التما

، ل إليع الطل ة وبةني  ةدرات م  وأن هناك انفمال ا بني ما ثي، االختيارات الل  مرضية
وأواةت  ، كما أكدت الدراسة أن اينرحلة اينتوسطة تلعب دوًرا يف تطةوير الطةالب  

بتط يق برامج التوجيع اين د كجة   مةن ايننةاهج الدراسةية للمرحلةة اينتوسةطة وأن       
وتوجيةع  ، وتع ي  الةوعا اين ةد لةدب الطل ةة    ، تتون أهداف ا: تطوير الوعا اللاتا

وأكدت كلل  علةى  ، ومساعد  الطل ة إلعدادهم للم نة، ستتشاف اين دالطل ة لال
أنع البد من توف  برامج التوعية واإلرشاد ينسةاعد  الطل ةة علةى اكتشةاف أنفسة م      

 ونقاط القو  وال عف اليت ثتلتون او
بعنوان: "بنا  مقيا  للةوعا اين ةد لةدب  ل ةة التعلةيم       م(2014دراسة السعدية )  -3

طاعني احلتوما واطاص يف سلطنة عمان" إىل بنا  مقيا  للوعا اين ةد  العالا يف الق
، واللي تتون من احملةاور التاليةة: إدراك الةلات اين نيةة ومتطل ةات م نةة اينسةتق ل       
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 الدراسات السابقة:
متثل الدراسات السابقة رافًدا م مًوا لل اح  يف رسم إ ار دراستع النظري ودعمةع  

 ومن خالل ا ةالع ال احة  علةى العديةد مةن     ، باحلقايق واينعلومات النظرية والتط يقية
 يت ُيمتن إااهلا فيما يلا: السابقة ذات العال ة مبوضوع الدراسة وال تالدارسا

هةدفت إىل بنةا  وتقةنني مقيةا  للةوعا اين ةد لةدب         :م(2009دراسة الم حا )  -1
و ةد  و ةد اسةتخدمت ال احثةة    ، اينراهقني من اجلنسني يف اينملتة العربية السةعودية 

 الً ةا   263استخدمت ال احثة اينن ج ش ة التجةري  حية  تلةت عينةة الدراسةة      
تايج الدراسة ادق وث ات ع ارات اينقيا  والةلي ثتةن أن   و و د أظ رت نو ال ة

كما ُيمتن أن يتون أدا  للتشف عن ، ُيستخدم كأدا   يا  يف جماالت التنمية اين نية
 وعا الطالب اين د باينرحلة الثانوية للجنسنيو

: هدفت إىل التعرف على مدب امتالك  ل ة اينرحلةة  مAlsuwaidi (2012)دراسة   -2
 الً ةا   371ارات اختاذ القرار اين د حية  تتونةت عينةة الدراسةة مةن      اينتوسطة ين 

و ال ة من أربع مدار  من ايندار  اينتوسطة و د استخدم ال اح  مةن ج ال حة    
وأشارت النتايج إىل عدم وجود الوعا الةلاتا لةدب الطل ةة ممةا يةؤدي إىل      ، التما

، ل إليع الطل ة وبةني  ةدرات م  وأن هناك انفمال ا بني ما ثي، االختيارات الل  مرضية
وأواةت  ، كما أكدت الدراسة أن اينرحلة اينتوسطة تلعب دوًرا يف تطةوير الطةالب  

بتط يق برامج التوجيع اين د كجة   مةن ايننةاهج الدراسةية للمرحلةة اينتوسةطة وأن       
وتوجيةع  ، وتع ي  الةوعا اين ةد لةدب الطل ةة    ، تتون أهداف ا: تطوير الوعا اللاتا

وأكدت كلل  علةى  ، ومساعد  الطل ة إلعدادهم للم نة، ستتشاف اين دالطل ة لال
أنع البد من توف  برامج التوعية واإلرشاد ينسةاعد  الطل ةة علةى اكتشةاف أنفسة م      

 ونقاط القو  وال عف اليت ثتلتون او
بعنوان: "بنا  مقيا  للةوعا اين ةد لةدب  ل ةة التعلةيم       م(2014دراسة السعدية )  -3

طاعني احلتوما واطاص يف سلطنة عمان" إىل بنا  مقيا  للوعا اين ةد  العالا يف الق
، واللي تتون من احملةاور التاليةة: إدراك الةلات اين نيةة ومتطل ةات م نةة اينسةتق ل       



ة يف تنمية الوعي املهنّي ... رعيَّ دور معلم العلوم ال�شَّ

مجلة العلوم التربوية والنفسية 157المجلد )12(  العـدد )3(  156

والةوعا مب ةار  اختةاذ    ، والوعا باينعلومات اين نية وم ارات احلمول على الوظيفةة 
لً ا و ال ة من  ل ة التعلةيم العةالا    ا 764القرار اين دو و د تلت عينة الدراسة 

وخلمةت الدراسةة إىل أن مسةتوب الةوعا اين ةد لةدب عينةة        ، احلتوما واطةاص 
الدراسةة كةان بدرجةةة متوسةطة وأواةةت ب ةرور  إدراج مقةةرر للةوعا اين ةةد يف      

 مؤسسات التعليم العالا يف سلطنة عمانو
امج تةوجي ا م ةد   هدفت إىل التعرف علةى فاعليةة برنة    :م(2018دراسة اهلنايية )  -4

لتنمية الوعا اين د لدب  ل ة المةف التاسةع مبحافظةة جنةوب ال ا نةة يف سةلطنة       
حية  تلةت عينةة الدراسةة     ، و د استخدمت ال احثة اينن ج ش ة التجري ، عمان
 الً ا و ال ة  56 الً ا و ال ة للمجموعة التجري ية و 56 الب و ال ة بوا ع  103

الدراسة إىل وجود فروق ذات داللةة إحمةايية بةني    وخلمت ، للمجموعة ال ابطة
متوسط استجابات أفراد اجملموعة التجري ية واجملموعة ال ابطة على مقيةا  الةوعا   

كما أظ ةرت نتةايج اخت ةار "ت"    ، اين د يف التط يق ال عدي لماحل اجملموعة التجري ية
تجابات أفةراد  جملموعتني مرتابطتني وجود فروق ذات داللة إحمايية بني متوسط اس

اجملموعة التجري ية على مقيا  الوعا اين د   ةل وبعةد الانةامج التةوجي ا اين ةد      
يف حني أشارت نتايج حتليل الت اين الثنايا إىل وجود فروق ، لماحل التط يق ال عدي

ذات داللة إحمايية بني متوسط استجابات أفراد اجملموعة التجري ية يف الوعا اين د 
ر بالنوع االجتمةاعا للطل ةةو و ةد أواةت الدراسةة بتط يةق برنةامج        بدون أن تتأث

وإدراجةع ضةمن اططةة السةنوية     ، توجي ا لتنمية الوعا اين د لطل ة المف التاسع
وضرور  توعية اهليةة التعليمية بايندار  مبا خيةص تنميةة   ، للتوجيع اين د يف ايندار 

 م و دارت م و يم موالوعا اين د لدب الطل ة وأهمية التعرف على ميوهل

 مننهج الدراسة وإجراءاتنها:
حسب ما تفت يع اإلجابة عن تسا الت الدراسة وما تسعى إليع أهةداف الدراسةة   
تتخل الدراسة احلالية اينن ج الوافا وهو ا كثر استخداًما يف دراسة اينشتالت اينتعلقةة  

 ةةداحلق كمةةا يوضوةةح ع يةةدات وعةةد  وع -وهةةو ، بالدراسةةات اإلنسةةانية والنظريةةة 

تشخيص الوا ع اينةراد دراسةتع مةن خةالل دراسةة الظةواهر        أنع يعتمد على-(م2005)
كما ، والعوامل اينؤثر  فيع وواف ا واف ا د يق ا من خالل التع   عن ا بللة كمية أو كيفية

استخدم ال اح  اينن ج ش ع التجري  ومن خالل هةلين اينةن جني ا التعةرف علةى دور     
ية يف تنمية الوعا اين د لدب  الب اينرحلة الثانوية مةن وج ةة نظةر    معلم العلوم الشرع

 اينعد  للل و االست انةمعلما العلوم الشرعية مبنطقة عس  من خالل 
 جمتمع الدراسة:

معلما العلوم الشرعية باينرحلة الثانوية بةإدار  التعلةيم   يتتون جمتمع الدراسة من 
 -شةؤون اينعلمةني بةاإلدار    سةب إحمةايية   ث معلةمٍ  300وال الغ عةددهم  مبنطقة عس  

 وةه1441/1442الفمل ا ول من العام اجلامعا 
 عينة الدراسة:

معلًما للعلوم الشرعية باينرحلة الثانوية مبدينيت أب ا  120تتونت عينة الدراسة من 
( تقريً ا من جمتمع %32بالطريقة العشوايية ال سيطة بنس ة ) ُاخت واحي  ، ومخيس مشيط

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة على النحو التالا:1ويوضح اجلدول ر م )، اسةالدر
 م ايندينة العدد النس ة

 1 أب ا معلًما 60 50%
 2 مخيس مشيط معلًما 60 50%

 وأفراد عينة الدراسة( توزيع 1جدول ر م )
 

 أدا  الدراسة:
 تنمية الوعا ست انة توضح دور معلم العلوم الشرعية يفإتتونت أدا  الدراسة من 

، اين د لدب  الب اينرحلة الثانوية من وج ة نظر معلما العلوم الشةرعية مبنطقةة عسة    
 .( فقر 15واشتملت على )
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تشخيص الوا ع اينةراد دراسةتع مةن خةالل دراسةة الظةواهر        أنع يعتمد على-(م2005)
كما ، والعوامل اينؤثر  فيع وواف ا واف ا د يق ا من خالل التع   عن ا بللة كمية أو كيفية

استخدم ال اح  اينن ج ش ع التجري  ومن خالل هةلين اينةن جني ا التعةرف علةى دور     
ية يف تنمية الوعا اين د لدب  الب اينرحلة الثانوية مةن وج ةة نظةر    معلم العلوم الشرع

 اينعد  للل و االست انةمعلما العلوم الشرعية مبنطقة عس  من خالل 
 جمتمع الدراسة:

معلما العلوم الشرعية باينرحلة الثانوية بةإدار  التعلةيم   يتتون جمتمع الدراسة من 
 -شةؤون اينعلمةني بةاإلدار    سةب إحمةايية   ث معلةمٍ  300وال الغ عةددهم  مبنطقة عس  

 وةه1441/1442الفمل ا ول من العام اجلامعا 
 عينة الدراسة:

معلًما للعلوم الشرعية باينرحلة الثانوية مبدينيت أب ا  120تتونت عينة الدراسة من 
( تقريً ا من جمتمع %32بالطريقة العشوايية ال سيطة بنس ة ) ُاخت واحي  ، ومخيس مشيط

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة على النحو التالا:1ويوضح اجلدول ر م )، اسةالدر
 م ايندينة العدد النس ة

 1 أب ا معلًما 60 50%
 2 مخيس مشيط معلًما 60 50%

 وأفراد عينة الدراسة( توزيع 1جدول ر م )
 

 أدا  الدراسة:
 تنمية الوعا ست انة توضح دور معلم العلوم الشرعية يفإتتونت أدا  الدراسة من 

، اين د لدب  الب اينرحلة الثانوية من وج ة نظر معلما العلوم الشةرعية مبنطقةة عسة    
 .( فقر 15واشتملت على )
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 :الدراسة ادق أدا 
للتأكد من ادق أدا  الدراسة  ام ال اح  بعرضة ا علةى جمموعةة مةن احملتمةني      

وذلة  ب ةدف   ، م العةام اينتخممني العاملني يف اجلامعةات السةعودية ومةدار  التعلةي    
و ةد وردت  ، التحقق من مناس ة المياتة الللوية ومناس ة فقرات ا دا  للر  الدراسة

و د ا ا خل ب ا فتم تعديل المياتة ، العديد من اينالحظات واينقرتحات اإلثرايية لألدا 
حي  أعطا لتل فقر  وزن مةدرج وفةق   ، الللوية ل عض الفقرات وحلف بع  ا اآلخر

يترت( اطماسا لتقدير دور معلم العلوم الشرعية يف تنميةة الةوعا اين ةد لةدب     سلم )ل
وذلة  كمةا   ،  الب اينرحلة الثانوية من وج ة نظر معلما العلوم الشرعية مبنطقة عس 

 :يأتا
 ابدرجة ك    جدًو بدرجة ك    بدرجة متوسطة بدرجة  ليلة ابدرجة  ليلة جدًو
 درجات 5 درجات 4 درجات 3 درجتان درجة واحد 

 .( فقر 15و د تتونت االست انة يف اورت ا الن ايية من )

 :ث ات أدا  الدراسة
للتأكد من ث ات أدا  الدراسة ا حساب معامل الث ات بطريقة االتسةاق الةداخلا   

( وبةلل   0.86للفقرات باستخدام معادلة )كرون اخ ألفا( حية  بلةغ معامةل الث ةات )    
  ولية من الث اتيتمتع االست يان بدرجة عا

 :ا ساليب اإلحمايية
اإلجابةة عةن    تمت، بعد اع اينعلومات اطااة بالدراسة وتفريغ بيانات االست يان

 :تسا ل الدراسة الرييس
من  ما دور معلم العلوم الشرعية يف تنمية الوعا اين د لدب  الب اينرحلة الثانوية

 ؟وج ة نظر معلما العلوم الشرعية مبنطقة عس 
حلسةةاب  (SPSS)   مةةن خةةالل اسةةتخدام برنةةامج التحليةةل اإلحمةةايا وذلةة

واالحنرافةات اينعياريةة هلةاو ولتسة يل     ، التترارات إلجابات العينة واينتوسطات احلسابية

ا دا : تفس  النتايج استخدم ال اح  ا سلوب اآلتا لتحديد مستوب اإلجابة على بنود 
 ليلةة  ، 2 ليلةة  ، 3متوسةطة  ، 4عاليةة   ،5ا إعطا  وزن لل دايل: )عالية جةًدا   حي 
ثم ا تمنيف تل  اإلجابات إىل مخسة مستويات متسةاوية اينةدب مةن خةالل     ، (1جًدا 

 :اينعادلة اآلتا
 0.80   5 ÷ ( 1-5عدد بدايل ا دا    ) ÷ أ ل  يمة(  - ول الفةة   )أكا  يمة

ى درجةة  ( ليتةون مؤشةًرا علة   3لنحمل على التمنيف اآلتا كما اجلدول ر ةم ) 
 :التالا على النحوموافقة ورضا أفراد العينة لع ارات االست يان 

مؤشًرا منخفً ا يف موافقةة أفةراد العينةة    ( 2.60اعت ار اينتوسطات احلسابية ا  ل من )  -1
 .الع ار  عن

( مؤشًرا متوسط ا يف موافقةة  3.40-2.61اعت ار اينتوسطات احلسابية الوا عة بني )  -2
 .ر أفراد العينة عن الع ا

( مؤشًرا عالًيا يف موافقة أفراد العينةة  3.41اعت ار اينتوسطات احلسابية ا على من )  -3
 وعن الع ار 

 الواف مدب اينتوسطات
 اعالية جدًو 5.00 – 4.21
 عالية 4.20 – 3.41
 متوسطة 3.40 – 2.61
  ليلة 2.60 – 1.81
 ا ليلة جدًو 1.80 – 1.00

 لتدرج اينستخدم يف أدا  ال ح و( توزيع للفةات وفق ا2جدول ر م )

 :حتليل النتائج ومناقشتنها

، يت من هلا اجل   عرًضا للنتايج اليت ا احلمول علي ةا باسةتخدام أدا  الدراسةة   
وبعد إجرا  اينعاجلات اإلحمايية وفق ا لتسا ل الدراسة اينتمثل يف: ما دور معلةم العلةوم   

لة الثانوية من وج ة نظر معلما العلةوم  الشرعية يف تنمية الوعا اين د لدب  الب اينرح
 الشرعية مبنطقة عس ؟
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ا دا : تفس  النتايج استخدم ال اح  ا سلوب اآلتا لتحديد مستوب اإلجابة على بنود 
 ليلةة  ، 2 ليلةة  ، 3متوسةطة  ، 4عاليةة   ،5ا إعطا  وزن لل دايل: )عالية جةًدا   حي 
ثم ا تمنيف تل  اإلجابات إىل مخسة مستويات متسةاوية اينةدب مةن خةالل     ، (1جًدا 

 :اينعادلة اآلتا
 0.80   5 ÷ ( 1-5عدد بدايل ا دا    ) ÷ أ ل  يمة(  - ول الفةة   )أكا  يمة

ى درجةة  ( ليتةون مؤشةًرا علة   3لنحمل على التمنيف اآلتا كما اجلدول ر ةم ) 
 :التالا على النحوموافقة ورضا أفراد العينة لع ارات االست يان 

مؤشًرا منخفً ا يف موافقةة أفةراد العينةة    ( 2.60اعت ار اينتوسطات احلسابية ا  ل من )  -1
 .الع ار  عن

( مؤشًرا متوسط ا يف موافقةة  3.40-2.61اعت ار اينتوسطات احلسابية الوا عة بني )  -2
 .ر أفراد العينة عن الع ا

( مؤشًرا عالًيا يف موافقة أفراد العينةة  3.41اعت ار اينتوسطات احلسابية ا على من )  -3
 وعن الع ار 

 الواف مدب اينتوسطات
 اعالية جدًو 5.00 – 4.21
 عالية 4.20 – 3.41
 متوسطة 3.40 – 2.61
  ليلة 2.60 – 1.81
 ا ليلة جدًو 1.80 – 1.00

 لتدرج اينستخدم يف أدا  ال ح و( توزيع للفةات وفق ا2جدول ر م )

 :حتليل النتائج ومناقشتنها

، يت من هلا اجل   عرًضا للنتايج اليت ا احلمول علي ةا باسةتخدام أدا  الدراسةة   
وبعد إجرا  اينعاجلات اإلحمايية وفق ا لتسا ل الدراسة اينتمثل يف: ما دور معلةم العلةوم   

لة الثانوية من وج ة نظر معلما العلةوم  الشرعية يف تنمية الوعا اين د لدب  الب اينرح
 الشرعية مبنطقة عس ؟
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 االحنراف الرتتيب
 اينعياري

اينتوسط 
 م الفقر  احلسابا

 1 التعريف مبتانة العمل يف اإلسالمو 4.74 0.44 1
 2 التعريف بالنماذج اين نية الناجحة يف الرتاث اإلسالماو  4.64 0.48 2
 3 اينتعلمو  الع على س  الناجحني م نيًوا يف جمتمعاالالتعريف بأهمية  4.62 0.60 3
 4 التعريف باين ن اينتاحة يف سوق العملو 3.44 1.45 4
 5 اين نة اينناس ةو بالتخممات اجلامعية اينتاحة اينمّتنة الختيارالتعريف  3.38 1.20 5
 6 دوالتعريف بدور االستعداد النفسا للعمل يف حتقيق النجاح اين  3.24 1.02 6
 7 التعريف باينتطل ات اين ارية للم ن اينتاحة يف سوق العملو 3.17 1.54 7
 8 التعريف باينتطل ات االجتماعية للم ن اينتاحة يف سوق العملو 3.05 1.46 8
 9 التعريف باينتطل ات اال تمادية للم ن اينتاحة يف سوق العملو 2.99 1.33 9
 10  نية اينتفرعة عن التخممات العلميةوالتعريف بايننافل اين 2.90 1.21 10
 11 التعريف بايننافل اين نية اينتفرعة عن التخممات النظريةو 2.65 1.30 11

12 1.45 2.63 
اليت على اينوظف مراعات ا لتحقيق النجاح  التعريف بالقيم والسلوكيات

 اين دو
12 

13 0.73 2.39 
جتماعا واإلستان التعريف مبمي ات اين ن اينختلفة كال مان اال

 واينتافآتو 
13 

 14 والتعريف باين ن اينناس ة لللكور دون اإلناث 2.39 1.02 14
 15 التعريف بالشروط اين نية اينرت طة بالعملو 2.33 1.02 15

 درجات 5* اينتوسط احلسابا من 

( يوضح اينتوسطات احلسابية واالحنرافات اينعيارية إلجابات عينةة  3جدول ر م )
اسة وترتي  ا تنازلًيا حول دور معلم العلوم الشرعية يف تنمية الوعا اين د لدب  ل ة الدر

  من وج ة نظر معلما العلوم الشرعية مبنطقة عس  اينرحلة الثانوية
 وُيمتن تفميل النتايج اليت توالت إلي ا الدراسة كما يأتا: 

ف مبتانةة العمةل   التعري ( أن أهم فقرات اإلست يان ها3نلحظ من اجلدول ر م )
وال ش  أن من أبرز ، (0.44( وباحنراف معياري )4.74) مبتوسط حسابا يف اإلسالم

م ام معلم العلوم الشرعية الرتبوية والتعليمية تعريةف  الب ةم مبتانةة العمةل ودورت يف     
ومن   ر ا اجملتمعات وح ارت ا وحتقيق الرياد  على اينستوب احمللا واإل ليما والعايناو

"التعريف  2كما جا ت الفقر  ر م ، م أن اإلسالم ح  على العمل وأثنى على أهلعاينعلو
( 4.64بالنماذج اين نية الناجحة يف الرتاث اإلسالما" يف اينرت ة الثانية مبتوسةط حسةابا )  

التعريف بأهمية اال الع علةى   ("3كما جا ت الفقر  ر م )، (0.48وباحنراف معياري )
( واحنةراف  4.62" يف اينرت ة الثالثة مبتوسط حسابا )جمتمع اينتعلم ا يفس  الناجحني م نيًو

أن الرتبيةة بالقةدو  أسةلوب تربةوي فعوةال يف تربيةة الةنش           وال شو(0.60معياري )
 دراسة الم حاوتعديل وتقويم سلوك م وتنمية اجتاهات م اإلجيابية وهلا يتفق مع أكدتع 

 و م(2009)
( " التعريةف بةاين ن اينتاحةة يف    4الفقر  ر ةم ) ( أن 3كما نلحظ من اجلدول ر م )

( واحنةةراف معيةةاري 3.44سةوق العمةةل" جةةا ت يف اينرت ةةة الرابعةةة مبتوسةةط حسةةابا ) 
( " التعريةف بالتخممةات اجلامعيةة اينتاحةة اينمّتنةة      5وجا ت الفقر  ر ةم ) ، (1.45)

ويتأكد هةلا  ، (1.20( واحنراف معياري )3.38الختيار اين نة اينناس ة" مبتوسط حسابا )
يف حق معلم العلوم الشرعية وإس امع يف رفع مستوب وعا  البع باين ن اينتاحة يف سوق 
العمل السعودي ب دف استثمار  درات م وكفا ت م وتوجي  ا التوجيع ا مثل مةن و ةت   

( " 6وجا ت الفقةر  ر ةم )  ، مAlsuwaidi (2012)م تر وهلا يتفق مع ما أكدتع دراسة 
ستعداد النفسةا للعمةل يف حتقيةق النجةاح اين ةد" يف اينرت ةة السادسةة        التعريف بدور اال
وذلة   ن االسةتعداد النفسةا    ، (1.02( واحنةراف معيةاري )  3.24مبتوسط حسابا )

وهةلا يتفةق   ، يساعد اينتقدم على التعامل مع حتديات سوق العمل بتل جدار  واحرتافية
 وم(2018اهلنايية )مع نتايج دراسة 

التعريةف باينتطل ةات اين اريةة    "  (7( أن الفقر  ر م )3دول ر م )كما يظ ر من اجل
( 3.17" جةا ت يف اينرت ةة السةابعة مبتوسةط حسةابا )     للم ن اينتاحةة يف سةوق العمةل   

التعريةف باينتطل ةات االجتماعيةة     (" 8وحلت الفقر  ر ةم ) ، (1.54واحنراف معياري )
( واحنةراف  3.05توسةط حسةابا )  " يف اينرت ةة الثامنةة مب  للم ن اينتاحةة يف سةوق العمةل   

(" التعريةةف 9( أن الفقةةر  ر ةةم )3كمةةا يت ةةح مةةن اجلةةدول ر ةةم )، (1.46معيةةاري )
باينتطل ات اال تمادية للم ن اينتاحة يف سوق العمل" جةا ت يف اينرت ةة التاسةعة مبتوسةط     
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"التعريف  2كما جا ت الفقر  ر م ، م أن اإلسالم ح  على العمل وأثنى على أهلعاينعلو
( 4.64بالنماذج اين نية الناجحة يف الرتاث اإلسالما" يف اينرت ة الثانية مبتوسةط حسةابا )  

التعريف بأهمية اال الع علةى   ("3كما جا ت الفقر  ر م )، (0.48وباحنراف معياري )
( واحنةراف  4.62" يف اينرت ة الثالثة مبتوسط حسابا )جمتمع اينتعلم ا يفس  الناجحني م نيًو

أن الرتبيةة بالقةدو  أسةلوب تربةوي فعوةال يف تربيةة الةنش           وال شو(0.60معياري )
 دراسة الم حاوتعديل وتقويم سلوك م وتنمية اجتاهات م اإلجيابية وهلا يتفق مع أكدتع 

 و م(2009)
( " التعريةف بةاين ن اينتاحةة يف    4الفقر  ر ةم ) ( أن 3كما نلحظ من اجلدول ر م )

( واحنةةراف معيةةاري 3.44سةوق العمةةل" جةةا ت يف اينرت ةةة الرابعةةة مبتوسةةط حسةةابا ) 
( " التعريةف بالتخممةات اجلامعيةة اينتاحةة اينمّتنةة      5وجا ت الفقر  ر ةم ) ، (1.45)

ويتأكد هةلا  ، (1.20( واحنراف معياري )3.38الختيار اين نة اينناس ة" مبتوسط حسابا )
يف حق معلم العلوم الشرعية وإس امع يف رفع مستوب وعا  البع باين ن اينتاحة يف سوق 
العمل السعودي ب دف استثمار  درات م وكفا ت م وتوجي  ا التوجيع ا مثل مةن و ةت   

( " 6وجا ت الفقةر  ر ةم )  ، مAlsuwaidi (2012)م تر وهلا يتفق مع ما أكدتع دراسة 
ستعداد النفسةا للعمةل يف حتقيةق النجةاح اين ةد" يف اينرت ةة السادسةة        التعريف بدور اال
وذلة   ن االسةتعداد النفسةا    ، (1.02( واحنةراف معيةاري )  3.24مبتوسط حسابا )

وهةلا يتفةق   ، يساعد اينتقدم على التعامل مع حتديات سوق العمل بتل جدار  واحرتافية
 وم(2018اهلنايية )مع نتايج دراسة 

التعريةف باينتطل ةات اين اريةة    "  (7( أن الفقر  ر م )3دول ر م )كما يظ ر من اجل
( 3.17" جةا ت يف اينرت ةة السةابعة مبتوسةط حسةابا )     للم ن اينتاحةة يف سةوق العمةل   

التعريةف باينتطل ةات االجتماعيةة     (" 8وحلت الفقر  ر ةم ) ، (1.54واحنراف معياري )
( واحنةراف  3.05توسةط حسةابا )  " يف اينرت ةة الثامنةة مب  للم ن اينتاحةة يف سةوق العمةل   

(" التعريةةف 9( أن الفقةةر  ر ةةم )3كمةةا يت ةةح مةةن اجلةةدول ر ةةم )، (1.46معيةةاري )
باينتطل ات اال تمادية للم ن اينتاحة يف سوق العمل" جةا ت يف اينرت ةة التاسةعة مبتوسةط     
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والش  أن تعريف الطالب مبتطل ات اين نة ، (1.33( واحنراف معياري )2.99حسابا )
ا واجتماعيًوا وا تماديًوا من و ةت م تةر يسةاعد يف االختيةار اجليةد ين نةة اينسةتق ل        م اريًو

، ويساعد يف خفض معدالت ال طالة يف اجملتمع من إعداد الطل ة وفق  درات م وإمتانات م
والتواال مع اجل ات اينعنيةة باإلشةراف علةى سةوق العمةل كةوزار  العمةل والتنميةة         

امج التعليمية والتدري ية وفق متطل ات سوق العمل وهةلا  االجتماعية ب دف حتدي  الا
 وم(2014السعدية )يتفق مع نتايج دراسة 

( " التعريف بايننافل اين نية اينتفرعة 10أن الفقر  ر م ) (3ويظ ر من اجلدول ر م )
( واحنةراف  2.90عن التخممات العلمية" جا ت يف اينرت ة العاشر  مبتوسةط حسةابا )  

( " التعريف بايننافةل اين نيةة اينتفرعةة عةن     11كما جا ت الفقر  ر م ) ،(1.21معياري )
( واحنةراف  2.65التخممات النظرية" جا ت يف اينرت ة احلادية عشر  مبتوسط حسةابا ) 

 م(2014السةعدية ) ودراسةة   م(2009) الم حا و د أكدت دراسة، (1.30معياري )
ح ةلا يف مرحلةة    التخممةات مةن   اين نيةة اينتفرعةة  على ضرور  تعريف الطةالب بايننافةل   

تعليمية م تر  رت ة يف مساعد  الطالب يف اختيار التخمص اينناسب واينل  الحتياجاتةع  
 واينوافق الهتماماتعو

( " التعريةف بةالقيم والسةلوكيات الةيت علةى اينوظةف       12وجا ت الفقةر  ر ةم )  
( واحنراف 2.63حسابا )مراعات ا لتحقيق النجاح اين د" يف اينرت ة الثانية عشر  مبتوسط 

وهلا مما تفردت بع الدراسة احلالية يف إي اح ضرور  تعريف الطالب ، (1.45معياري )
الواجةب مراعات ةا يف سةوق العمةل      واين ةاد  ، والتعاليم، وا خال يوة، ال وابط اين نيوةب

او ولتا ققق اينوظف النجاح اين د ورفع سقف اإلنتاجية الفردية وللمنظومة العامل ب ة 
( " التعريف مبمية ات اين ةن اينختلفةة كال ةمان االجتمةاعا      13كما جا ت الفقر  ر م )

( واحنراف معيةاري  2.39واإلستان واينتافآت" يف اينرت ة الثالثة عشر  مبتوسط حسابا )
( " التعريف باين ن اينناسة ة للةلكور دون اإلنةاث" مبتوسةط     14وحلت الفقر  )، (0.73)

وتعريةف الطل ةة مبمية ات اين نةة ومةدب      ، (1.02معياري )( واحنراف 2.39حسابا )
مناس ت م جلنس م يتيح تعددية يف االختيار لألف ل وا نسب يف حماولةة خلةق جةو مةن     

التنافسية يف بيةة ا عمال وبني اينتقدمني لشلل تل  الفرص اين نية وهلا يتفق مةع نتةايج   
 ومAlsuwaidi (2012)دراسة 

تعريةف بالشةروط اين نيةة اينرت طةة بالعمةل" يف اينرت ةة       "ال (15وحلت الفقر  ر م )
( وتتعلةق بالشةروط اين نيةة    1.02( واحنراف معياري )2.33ا خ   مبتوسط حسابا )

اينتخممة واليت تشرتط بعض اجل ات اين نية واينتخممة يف ا عمال اليدوية كالنجةار   
اجتيةاز الفمةل التةدري     والس اكة واحلداد  والت ربا  واينيتانيتا ومةن تلة  الشةروط    

 وم(2009) الم حا وت ها وهلا ما أكدتع دراسة

 

 التوصيات:
 فإن ال اح  يواا مبا يأتا: الدراسةبناً  على ما توالت إليع 

 عدد من اينوضوعات احلاثةة علةى العمةل وم اراتةع      ت مني مقررات العلوم الشرعية
 مو2030وعال تع مب امني الر ية الو نية 

 وا نشطة اينماح ة اينعنية بالتعريف باين ن اينتاحة ومتطل ات او تتثيف الاامج 
  واجل ات اينعنية بسوق العمل السةعودي  تفعيل دور الشراكة بني اينؤسسات التعليمية

للتعريف باططط اينستق لية يف إجياد الوظايف وفق برامج وم ةادرات الر يةة الو نيةة    
 ا مثلو م مما سيساهم يف توجيع الطل ة التوجيع2030
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التنافسية يف بيةة ا عمال وبني اينتقدمني لشلل تل  الفرص اين نية وهلا يتفق مةع نتةايج   
 ومAlsuwaidi (2012)دراسة 

تعريةف بالشةروط اين نيةة اينرت طةة بالعمةل" يف اينرت ةة       "ال (15وحلت الفقر  ر م )
( وتتعلةق بالشةروط اين نيةة    1.02( واحنراف معياري )2.33ا خ   مبتوسط حسابا )

اينتخممة واليت تشرتط بعض اجل ات اين نية واينتخممة يف ا عمال اليدوية كالنجةار   
اجتيةاز الفمةل التةدري     والس اكة واحلداد  والت ربا  واينيتانيتا ومةن تلة  الشةروط    

 وم(2009) الم حا وت ها وهلا ما أكدتع دراسة

 

 التوصيات:
 فإن ال اح  يواا مبا يأتا: الدراسةبناً  على ما توالت إليع 

 عدد من اينوضوعات احلاثةة علةى العمةل وم اراتةع      ت مني مقررات العلوم الشرعية
 مو2030وعال تع مب امني الر ية الو نية 

 وا نشطة اينماح ة اينعنية بالتعريف باين ن اينتاحة ومتطل ات او تتثيف الاامج 
  واجل ات اينعنية بسوق العمل السةعودي  تفعيل دور الشراكة بني اينؤسسات التعليمية

للتعريف باططط اينستق لية يف إجياد الوظايف وفق برامج وم ةادرات الر يةة الو نيةة    
 ا مثلو م مما سيساهم يف توجيع الطل ة التوجيع2030
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 عــــاملراج

 اينراجع العربية: -أوال 
 ت(و لسان العربو ب وت: دار اادرو1418حممد بن مترم بن علىو )، ابن منظور 
  أمحد بن فار  بن زكريا  الق ويد الرازيو معجم مقةاييس الللةةو بة وت: دار إحيةا      ، ابن فار

 اث العرباورتال
 نةو م(و تعريف اين 2018إبراهيمو )، أبو ت الةhttps://mawdoo3.com 
 م(و التنمية اين نية اينستدامة  سةتاذ اجلامعةة يف ضةو  مةتل ات العمةرو      2004حافظ فرجو )، أمحد

 اجلامعا العربا آفاق اإلاالح والتطويرو جامعة عني تسو ور ة  دمت إىل مؤمتر التعليم 
 م(و أثر م ام الويب يف تنميةة الةوعا اين ةد وم ةار  إدار  الو ةت      2011زينب حممد حممدو )، أمني

 و203-145، (5)21، ممر، جملة كلية الرتبية باإلستندريةلدب  الب تتنولوجيا التعليمو 
 م(و الرتبية اين نيةو ا ردن: دار جريرو2006سوسنو )، بدر خان 
 ( و تقارير وحتليالت: اخنفةا  معةدل  2019جريد  اال تماديةو)ال طالةة بةني السةعوديني  دنةى      م

  http:// shorturl.at/ilxAV و% 12.7مستوب يف عامني عند 
  م(و تمور مقرتح لانامج إعداد معلم العلةوم الشةرعية ينتعلمةا    2015علا ع داحملسنو )، احلدي

، 38، يف ضو  معاي  اجلود و اجمللة الدوليةة لألثةاث الرتبويةة   الللة العربية النا قني بللات أخرب 
 و253-295

 م(و الوعا اين د لدب  ل ةة جامعةة ال مةوك وفق ةا لعةدد مةن اينةتل اتو        2019لينا ن يعو )، حداد
 ا ردنو، ال موكجامعة ، رسالة ماجست  ت  منشور 

 م(و إدارات التطةوير ودورهةا يف التنميةة اين نيةة  ع ةا  هيةةة       2006حيا  حممد سةعيدو ) ، احلربا
، دراسات يف التعليم اجلامعاو مركة  تطةوير التعلةيم اجلةامعا    لسعوديةو جملة التدريس باجلامعات ا

 و120-100، 13جامعة عني تس 
 م(و دور من ج العلوم الشرعية يف تع ي  ا من الفتري لدب 2008ج   سليمان العلويو )، احلربا

م القةربو متةة   جامعةة أ ، كليةة الرتبيةة  ، رسالة دكتورات ت  منشور  الب المف الثال  الثانويو 
 اينترمةو

 م(و مف وم الوعا يف الفلسفةو 2016تاد و )، احلاليقةhttps://mawdoo3.com 

 م(و بنةا  مقيةا  للةوعا اين ةد لةدب  ل ةة التعلةيم العةالا يف         2014موز  علا أمحدو )، السعدية
 السلطان  ابو و سلطنة عمانو   عمانو جامعةالقطاعني احلتوما واطاص يف سلطنة 

 م(و اإلرشاد اين دو عمان: متت ةة  2011أمحد ع د اللطيفو )، حممد إبراهيم؛ وأبو أسعد، السفاسفة
 الفالح للنشر والتوزيعو

 م(و اللات اين نية للمرشدين النفسةيني يف العمةل اإلرشةادي الرتبةوي     2011ع   فتحاو )، الشرفا
 اجلامعة اإلسالمية بل  و ، منشور و كلية الرتبيةبقطاع ت  و رسالة ماجست  ت  

 م(و بنا  وتقنني مقيا  للوعا اين د لدب اينراهقني مةن اجلنسةني يف   2009م ا مرزوقو )، الم حا
 و322-305، (4)3دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفسو اينملتة العربية السعوديةو 

 يل اهلوية اين نيةة وعال ت ةا باالختيةار اين ةد     م(و الوعا اين د وتشت2010م ا مرزوقو )، الم حا
من اجلنسني يف ضو  بعض اينتل ات ا كادثية باينرحلةة الثانويةة   لدب عينة من اينوهوبني والعاديني 
 اينملتة العربية السعوديةو، مبدينة متة اينترمةو جامعة أم القرب

 ت ًعا ينستويات م التتوينيةة علةى    م(و تطور مستوب الوعا اين د لدب الطل ة2013ماجد و )، دمحري
دراسة تت عية مستعرضة على عينة من  الب و ال ات الليسةانس   -ضو  خدمات التوجيع اجلامعا

بقسم العلوم االجتماعيةو رسالة ماجست  ت  منشور و كلية العلوم االجتماعية واإلنسانيةو جامعةة  
 الواديو

  منع القرار اين ةد مبجةال ا عمةال اإلليترتونيةة     م(و منوذج مقرتح ل2019محدي أمحدو )، ع الع ي
وفاعليتع يف تنمية م ارات االستعداد والوعا اين د لةدب  ةالب اينةدار  الفنيةة التجاريةةو كليةة       

 الرتبيةو جامعة بن او
 م(و الةوعا اين ةد وعال تةع بةالقرار اين ةد لةدب اينوهةوبني يف        2015أمل سليمان حممةدو ) ، الع از

واحلتومية باينملتة العربيةة السةعوديةو ور ةة عمةل  ةدمت إىل      ة يف مدار  الشراكة اينرحلة الثانوي
 21-19، جامعة اإلمارات العربية اينتحد ، كلية الرتبية، اينؤمتر الدولا الثانا للموهوبني واينتفو ني

 مايوو
 عمةال  م(و دراسات حديثة ومعاار  يف ال يةة المةناعية واين ةن وا   1995ع دالرمحنو )، العيسوي

 والتدريب والتسويق واإلدار و ممر: دار اينعارفو
 م(و احلاجةات اإلرشةادية لطل ةة جامعةة عمةر اينختةار يف       2008إثانو )، ااحل والطايا، اللماري

 ضو  بعض اينتل اتو جامعة عمر اينختارو لي ياو
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 م(و بنةا  مقيةا  للةوعا اين ةد لةدب  ل ةة التعلةيم العةالا يف         2014موز  علا أمحدو )، السعدية
 السلطان  ابو و سلطنة عمانو   عمانو جامعةالقطاعني احلتوما واطاص يف سلطنة 

 م(و اإلرشاد اين دو عمان: متت ةة  2011أمحد ع د اللطيفو )، حممد إبراهيم؛ وأبو أسعد، السفاسفة
 الفالح للنشر والتوزيعو

 م(و اللات اين نية للمرشدين النفسةيني يف العمةل اإلرشةادي الرتبةوي     2011ع   فتحاو )، الشرفا
 اجلامعة اإلسالمية بل  و ، منشور و كلية الرتبيةبقطاع ت  و رسالة ماجست  ت  

 م(و بنا  وتقنني مقيا  للوعا اين د لدب اينراهقني مةن اجلنسةني يف   2009م ا مرزوقو )، الم حا
 و322-305، (4)3دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفسو اينملتة العربية السعوديةو 

 يل اهلوية اين نيةة وعال ت ةا باالختيةار اين ةد     م(و الوعا اين د وتشت2010م ا مرزوقو )، الم حا
من اجلنسني يف ضو  بعض اينتل ات ا كادثية باينرحلةة الثانويةة   لدب عينة من اينوهوبني والعاديني 
 اينملتة العربية السعوديةو، مبدينة متة اينترمةو جامعة أم القرب

 ت ًعا ينستويات م التتوينيةة علةى    م(و تطور مستوب الوعا اين د لدب الطل ة2013ماجد و )، دمحري
دراسة تت عية مستعرضة على عينة من  الب و ال ات الليسةانس   -ضو  خدمات التوجيع اجلامعا

بقسم العلوم االجتماعيةو رسالة ماجست  ت  منشور و كلية العلوم االجتماعية واإلنسانيةو جامعةة  
 الواديو

  منع القرار اين ةد مبجةال ا عمةال اإلليترتونيةة     م(و منوذج مقرتح ل2019محدي أمحدو )، ع الع ي
وفاعليتع يف تنمية م ارات االستعداد والوعا اين د لةدب  ةالب اينةدار  الفنيةة التجاريةةو كليةة       

 الرتبيةو جامعة بن او
 م(و الةوعا اين ةد وعال تةع بةالقرار اين ةد لةدب اينوهةوبني يف        2015أمل سليمان حممةدو ) ، الع از

واحلتومية باينملتة العربيةة السةعوديةو ور ةة عمةل  ةدمت إىل      ة يف مدار  الشراكة اينرحلة الثانوي
 21-19، جامعة اإلمارات العربية اينتحد ، كلية الرتبية، اينؤمتر الدولا الثانا للموهوبني واينتفو ني

 مايوو
 عمةال  م(و دراسات حديثة ومعاار  يف ال يةة المةناعية واين ةن وا   1995ع دالرمحنو )، العيسوي

 والتدريب والتسويق واإلدار و ممر: دار اينعارفو
 م(و احلاجةات اإلرشةادية لطل ةة جامعةة عمةر اينختةار يف       2008إثانو )، ااحل والطايا، اللماري

 ضو  بعض اينتل اتو جامعة عمر اينختارو لي ياو
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 لثانا عشر م(و دراسة مقارنة ينستوب الوعا اين د لدب  ل ة المف ا2010عادل حممدو )، التندي
 وآباي م يف سلطنة عمانو رسالة ماجست  ت  منشور و جامعة السلطان  ابو و سلطنة عمانو

 م(و فاعلية برنامج توجي ا م ةد لتنميةة الةوعا اين ةد لةدب      2018منى ع داهلل مسعودو )، اهلنايية
والنفسةيةو   ل ة المف التاسع مبحافظة جنوب ال ا نة يف سلطنة عمانو جملةة الدراسةات الرتبويةة    

 و 354-340، (2)12جامعة السلطان  ابو و 
 حمة ع ةدالرمحنو  ، حممد العجب و العمران، محدي أمحد و العجب، أمحد حممد و ع دالع ي ، نوبا

م(و أثر ايننظم التم يدي اإلليترتونا يف الوعا اين د واين ةارات العمليةة لطةالب الثةانوي     2012)
 و59-40ص ص ، 13 الرتبوية والنفسيةوم المناعا مبملتة ال حرينو جملة العلو
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