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 املستخلص 
ة عنوان ة   :الدراس ة الثانوی ة بالمرحل دى معلمي الدراسات االجتماعی ا ل الزم توافرھ اییر الجودة الشاملة ال مع

  .ي بالمدارسمن وجھة نظر مدیربالمملكة العربیة السعودیة 
  . محمد بن مصلح بن معیض القحطاني/ للطالب 

ولتحقیق ھدف ، )ھـ١٤٣٤-١٤٣٣(طبقت الدراسة بمحافظة الخرج خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 
  .الدراسة استخدم الباحث المنھج الوصفي المسحي

 :معاییر  تحدید إلى الحالیة ھدفت الدراسة  :الدراسة أھداف
 .ـ الجودة الشاملة الالزم توافرھا لدى معلمي الدراسات االجتماعیة في المرحلة الثانویة في الجانب الشخصي١
 .ـ الجودة الشاملة الالزم توافرھا لدى معلمي الدراسات االجتماعیة في المرحلة الثانویة في الجانب العلمي٢
 .دراسات االجتماعیة في المرحلة الثانویة في الجانب المھنيـ الجودة الشاملة الالزم توافرھا لدى معلمي ال٣
 .ـ الجودة الشاملة الالزم توافرھا لدى معلمي الدراسات االجتماعیة في المرحلة الثانویة في الجانب االجتماعي٤

ة االستطالعیة عینة شملت : الدراسة عینة ً ) ١١(الدراس دیرا ة للدراسة ، والم ة الكلی ً ) ٢٢(عین دیرا د أظھرت م ، وق
ة نصفیة للنصف األول )  ٠.٩٨( عبارة معامل ثبات عام بحدود ) ١٠٧(أداة الدراسة للعینة االستطالعیة لـ  وتجزئ

  ). تسعھ وتسعون في المائة( وأن صدقھا الذاتي كان بحدود ) ٠.٩٧إلى ٠.٩٦(والثاني على التوالي 
 :التالیة األدوات الباحث استخدم : الدراسة أدوات

تبیانـ ١ ث اس تخدم الباح ً اس ً مكون ا ن  ا ا) ١٨(م ً ، منھ ارا اییر للجان) ٤(معی ي، مع ب ) ٤(ب الشخص اییر للجان مع
 . معیار للجانب االجتماعي) ٢(معاییر للجانب المھني،) ٨(ي،ملالع

 :الدراسة في المستخدمة اإلحصائیة األسالیب
 .الوزن النسبي للمتوسط ـ ٣المعیاریةالمتوسطات واالنحرافات ـ ٢ـ التكرارات والنسب المئویة   ١

 : الدراسة نتائج
ً  لمعاییر الجودة الشاملةـ ١ ة ھنالك توافر بدرجة كبیرة جدا ة الثانوی ة بالمرحل ى  لدى معلمي الدراسات االجتماعی عل

 :محور
  .القدوة الحسنةمعیار ـ 

 .االتجاه االیجابي نحو مھنة التدریسـ معیار 
 .التخطیط لمھارات التدریس معیارـ 
 .أخالقیات اإلدارة الصفیة معیارـ 

 .المشاركة والتعاون مع المجتمع المدرسيـ معیار 
 .االنضباط في العملـ معیار 

 .االتزان االنفعالي وحسن التصرف معیارـ 
ً لدرجة التوافر ) ٥(من أصل ) ٤.٢١(إلى ) ٤.٤٩(وقد تراوحت  متوسطات ھذه المعاییر بین   .الكبیرة جدا

املةـ ٢ ودة الش اییر الج رة لمع ة كبی وافر بدرج ك ت ة ھنال ة الثانوی ة بالمرحل ي الدراسات االجتماعی دى معلم ى  ل عل
 :محور

ةمعیار  -التنفیذ لمھارات التدریسمعیار ـ  ة الدراسات االجتماعی ار  - فھم طبیع ى خصائص الطالب معی التعرف إل
ات  معیار   -التقویم لمھارات التدریسمعیار - تحمل المسؤولیات معیار  - والفروق الفردیة بینھم االستفادة من التقنی

 معیار - التمكن من طرق البحث العلمي في الدراسات االجتماعیة معیار - التعلیمیة في تدریس الدراسات االجتماعیة
واد األخرى ع الم ة م ل الدراسات االجتماعی ار  - تمكن المعلم من تكام ألداء معی ذاتي ل ویم ال ار  - التق ام  معی االھتم

) ٣.٤٧(إلى ) ٤.١٣(بمتوسطات تراوحت بین  . العالقة مع مؤسسات المجتمع المختلفة معیار - بالنشاطات التعلیمیة
ً ) ٥(من أصل   .درجات للممارسة الكبیرة جدا

  : توصیات الدراسة
م ـ ١ ة للمعل اح الفرص ُت اھضرورة أن ت ع المن ي وض د لكي یساھم ف ا یزی ادة مم ر للم م أكث ى فھ ي تساعده عل ج والت

 .براعتھ في توصلیھا لطالبھ
٢ ً ا ر فھم م أكث ل المعل اـ العمل على زیادة أسالیب التفاعل والتواصل بین المعلم والطالب لجع ھ  وإدراك لمشاكل طالب

 .بصورة لصیقة مما یساعده أكثر في فھم الفروق الفردیة بینھم

ل أسالیب ـ وضع لوائح واضحة المع٣ ي سبیل تفعی ألداءاییر ف ذاتي ل ویم ال ي مجال الدراسات  التق ین ف دى المعلم ل
  .االجتماعیة
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Abstract 
 

Study Title: Total Quality standards required to be provided to social 
studies teachers at secondary school in the Kingdom of Saudi Arabia from 
the perspective of school principals. 
Student / Mohammed Musleh Meed Al-Qahtani. 
The study was applied at Al Kharj province during the first semester of the 
academic year (2012/2013), and to achieve the goal of the study, the 
researcher used descriptive survey approach. 
Study Objectives: The present study aimed to determine the criteria of: 

1. Total Quality required to be provided to social studies teachers at 
secondary school in the personal side. 

2. Total Quality required to be provided to social studies teachers at 
secondary school in the scientific side. 

3. Total Quality required to be provided to social studies teachers at 
secondary school in the professional side. 

4. Total Quality required to be provided to social studies teachers at 
secondary school in the social side. 
Sample of study: The sample of survey study included (11) principal, and 
the total sample of study (22) principal, and the study tool for 
reconnaissance sample has shown for (107) formula the general reliability 
coefficient up to (0.98) and spilt-half for the first and second half 
consecutively (0.96 to 0.97) and its intrinsic validity was up (0.99). 
Tools of Study: The researcher used the following tools: 

1- Researcher used a questionnaire consisting of (18) standard, (4) standards 
for the personal side, (4) standards for the practical side, (8) standards for 
the professional side, and (2) standards for the social side. 
Statistical methods used in the study: 

1- Replication and percentages, 2- averages and standard deviations, and 3- 
relative weight of the average. 
Results of the study: 

1- There is a very large availability of Total Quality standards of social 
studies teachers in secondary school on the scale of: 

- Standard of good example. 
- Standard of positive attitude towards the teaching profession. 
- Standard of planning for teaching skills. 
- Standard of class management ethics. 
- Standard of participation and cooperation with the school 

community. 
- Standard of discipline at work. 
- Standard of emotional stability and good behavior. 
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The averages of these criteria ranged between (4.49) to (4.21) out of (5) to 
a very high degree of availability. 

2- There is a significant availability of Total Quality standards for 
social studies teachers in secondary school on the scale of: 

- standard of implementation for teaching skills - the understanding 
standard of the nature of Social Studies - the standard to identify the 
characteristics of students and individual differences between them - 
standard of affording responsibilities - standard of assessment for 
teaching skills - the standard of benefiting from educational 
technology in teaching social studies - standard of mastery in 
research methods in Social Studies - teacher’s mastery that social 
studies is integrated with other courses -standard of self-evaluation 
for performance - standard of interest in educational activities - the 
standard of relationship with various community organizations at 
averages ranged from (4.13) to (3.47) out of (5) degrees for very 
large practice. 

Recommendations of the study: 
1- It is necessary to give teacher the opportunity to contribute to curriculum 
development that helps it understanding the course more which increases 
proficiency in teaching it to students. 
2- To increase the methods of interaction and communication between the 
teacher and the students to make the teacher more understanding and aware 
of the problems faced by students closely which helps it more in 
understanding individual differences between them. 
3- Development of clear regulations for standards in order to activate the 
self-evaluation methods for performance of teachers in the field of social 
studies. 
 

 

 

 

 

 

 
  

   




