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 لصداملشت: 
فتُعددد لبحيدددتعًِبحلٗٓٝددد١بيترشددد بببب عددداحربامْددد َخبقددد ٥ِبعًددد٢بببببٖدددافبحي رددديبحؿددد يٞب  بب

حلُ رسدد لبحيتارٜشدد١ٝبيددا٣بَعًُددٞبحيتعًددِٝبحيعدد ّبا لًُهدد١بحيعماٝدد١بحيشددعٛر١ٜ بٚحسددت اّبحي ردديبببب
فُٛعدد١بحلددٓٗخبحيتحددمٜقبحيكدد ٥ِبعًدد٢بعؼددُِٝبحلع ؾدد لبطدد ٘بحيتحمٜ ٝدد١بَددٔب دد ٍبحسددت احّببب

ػمٜ ٝددد١بٚحيتق دددٝك بحيك ًدددٞبٚحي عددداٟبي ق قددد١بَ ذعددد١بحلُ رسددد لبحيتارٜشددد١ٝ بعهْٛددد بعٝٓددد١ببب
ث ثبَاحرضبلبحي ريبيفبٝق َعًِبَٔبَعًُٞبحيتعًِٝبحيع ّباث ثبَمحذٌ.بمتبع(ب30)بحي ريبَٔ

ٛسطبٚث ْٟٛ(با لًُه١بحيعما١ٝبحيشعٛر١ٜ بٚعٛػٌبحي ريب  بٚجٛربؾمٚمبذحلبراليد١بب)حاتاح٥ٞبَٚت
 ذؼدد ١ٝ٥بادد بحيتق ٝددلبحيك ًددٞبٚحي عدداٟبي ق قدد١بَ ذعدد١بحلُ رسدد لبحيتارٜشدد١ٝبيددا٣بَعًُددٞببببببببب
حيتعًِٝبحيع ّبيؼ حلبحيتق ٝلبحي عاٟ بٚأٚػ٢بحي ريبعزٜٚابحلعًُ باأريد١بعٛؿدكبنٝؿٝد١بآد ٤ببببب

١بيترشددد بس رسددد عِٗبحيتارٜشددد١ٝ بٚحالٖتُددد ّبا لُ رسددد لبحيتارٜشددد١ٝبيفببفتُعددد لبععًدددِبَٗٓٝددد
بامحَخبحيت١ُٝٓبحل١ٝٓٗبيًُعًُ .

بحلُ رس لبحيتارٜش١ٝ.–فتُع لبحيتعًِبحل١ٝٓٗبب–حيهًُ لبحلؿت ذ١ٝ:بامْ َخبعارٜقب

A Training Program based on Professional Learning Communities 
and its Impact on Improving the Teaching Practices of General 

Education Teachers 
Dr. Yahya  Mansour Hassan Otaif & Jaber Abdullah Hassan Sharaheeli 

Abstract: 
The current research aimed at preparing a program based on professional 

learning communities to improve the teaching practices forpublic education 
teachers in Kingdom of Saudi Arabia, and the research used the experimental 
approach based on the design of quasi-experimental treatments using pre- and 
post-applications for the teaching practices observation card. The research 
sample consisted of (30) public education teachers in three stages(primary, 
preparatory, secondary) in Kingdom of Saudi Arabia, and the research 
indicated that there are statistically significant differences between the pre- 
and post-application of the teaching practices observation card for public 
education teachers in favor of the post application.The research recommended 
providing teachers with guidebooks that shows how to build professional 
learning communities to improve their teaching practices, pay attention to 
teaching practices in professional development programs for teachers. 
Key words: Training program - Professional learning societies - Teaching 
practices. 

 ٘مكدم: 
ععدددابحلُ رسددد لبحيتارٜشددد١ٝبَدددٔبحيمنددد ٥زبحيم٥ٝشددد١بيفبلددد  بعًُدددٝ بحيتعًدددِٝببببب

ؾُدددٔب ددد ٍبحلُ رسددد لبحيتارٜشددد١ٝبٜدددتِبْكدددٌبٚع ددد رٍبحلعددد رفبٚحـددد حلبببببب ٚحيدددتعًِ
ٚعتقًد بٖد ٙبحلُ رسد لبعقدٜٛمبببببيفبحيع١ًُٝبحيتع١ًُٝٝ ببا بحلعًِبٚحيق بٚحلٗ رحلب

َدٔبأٖدِبحيمند ٥زبحيد بعشدِٗبيفب ػد  بحيتعًدِٝ ببببببببَٗينبَشتُمبيًُعًِبٚحي ٟبٜعاب
ب.ٚحيٛػٍٛب يٝ٘بيتركٝك٘بٚحالرعك ٤بمب مج ع٘ بٖٚٛبَ بعشع٢بنٌبرٍٚبحيع مل
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ٚس رسدد لبعارٜشدد١ٝببَددٔب دد ٍبَدد بمتًهدد٘بَددٔب دد حلبَٚٗدد رحلببنُدد بإٔبحلعًددِ
يفبؼكٝددلبأٖدداحفبحيعًُٝدد١بحيتعًُٝٝدد١ بٚحيتػًدد بعًدد٢بأٟبقؼددٛرببببٜشددتقٝ ببَتقددٛر٠

ٜؤًٖددد٘بيشدددابذحىبحيدددٓكؽبببحلٓددد ٖخبٚحاَه ْٝددد لب ذحبَددد بمتب عددداحرٙبٚعارٜ ددد٘بعدددارٜ   ببب
حيعؼددم بؾدد لعًِبَددٔبأٖددِبحيدداع َ لبحيدد بٜ ٓدد٢بببببببٚحيتػًدد بعًدد٢بؼدداٜ لبَٚظدده لببب

عًٝٗدد برؾدد بنؿدد ٠٤بٚؾ عًٝدد١بأٟبْعدد ّبععًُٝددٞ بٚجٗددٛربحاػدد  بحي اددٟٛبمهددٔبإٔببببب
عًُٝد بٚحلؤٖدٌببببع ٖ بأررحدبحيمٜ  ب ذحبملبٜتٛحؾمبيًُارس١بحلعًِبحيهـ٤بحلعداب عداحرح بب

ب(.135:ب2014)ذشٓ  ب بعماٜٛ  بعأٖٝ  

ادد لعًِبٚعُٓٝتدد٘ ب ذددا٣بأٖددِبحيكـدد ٜ بحيدد بببببب ّحالٖتُددَٚددٔبٖدد حبحلٓقًددلبندد ٕببب
طدددػً باددد ٍبحلٗدددتُ با ي اٝددد١بذدددٍٛبحيعددد ملبٚسددد بٜؤندددابعًددد٢بحالٖتُددد ّباددد لعًِببببب

رعدٛحلبحيعاٜدابَددٔبحلدؤ محل بَٚٓٗد بحلدؤ مبحيداٚيٞبحيدد ٟببببببببٚعُٓٝتد٘بٚعقدٜٛمٙبَٗٓٝد  ببب
)َعًدددددِبٙ باعٓدددددٛحٕب1436/ب12/ب24ب-22ْعُتددددد٘بج َعددددد١بحلًدددددوبسدددددعٛربيفبحيؿددددد ٠

ك ٌ:ب عدداحرٙبٚعقددٜٛمٙ( بٚندد يوبحلددؤ مبحـدد َصباعدداحربحلعًددِبٚحلٓعكددابيفببحلشددت
ٙ باعٓددٛحٕب) عدداحربٚعددارٜ بحلعًددِبيفببب1437/ب4/ب25ب-23ج َعدد١بأّبحيكددم٣بيفبحيؿدد ٠بب

ب.حيعؼم(بؿ٤ٛبَق ي بحيت١ُٝٓبَٚشتحاحل

َهثدـببٚيفبٖ حبحيؼاربعشدع٢بٚاحر٠بحيتعًدِٝبيفبحلًُهد١بحيعماٝد١بحيشدعٛر١ٜبظٗداببببببب
ٚعقددٜٛمبَٗدد رحلبحلعًُدد بسددٛح٤بن ْدد بحيتارٜشدد١ٝبأٚبحيظ ؼدد١ٝبَددٔب دد ٍببتُٓٝدد١بي

حيعاٜابَٔبامحَخبحيت١ُٝٓبحل١ٝٓٗبحيد بٜدتِبعكدامٗ بيًُعًُد بأثٓد ٤بحـاَد١ بٚقدابببببببب
أرلبٖ ٙبحيتٛجٗ لب  بظٗٛربفتُعد لبحيدتعًِبحلٗٓٝد١ ب ذبٜظدابٖد حبحلؼدقًكب  ببببببب

ٌبعظدد رنٞبيفبرٚرحلبَتهددمر٠بَددٔببحيعًُٝدد١بحلشددتُم٠بحيدد بٜعُددٌبؾٝٗدد بحلعًُددٕٛباظددهبب
حيتكؼددٞبحؾُدد عٞبيتركٝددلبأؾـددٌبحيٓتدد ٥خبحيقدد ب بٚعتشددِبٖدد ٙبحيعًُٝدد١باتددأثابببببب
عُٝلبع٢ًبا١ٝٓبحلارس١بٚثك ؾتٗ  بٚعؤندابعًد٢بحيدتعًِبحلشدتُمبيًُعًُد بنحدز٤ببببببب

 (.(Riveros& et al, 2012: 207.بأس ضبَٔبس رس لبعًُِٗبحي١َٝٛٝ

 بإٔبحجملتُعد لبحيٓ جرد١بيفبحيكدمٕبحؿد رٟببببب ب(Saltmarsh, 2011: 78)ٜٚظدابب
َٗٓٝدد١ بعتؿددلبَدد بذ جدد لبحي ٦ٝدد١ببببععًددِٝٗدد بفتُعدد لببٚحيعظددمٜٔبٖددٞبحيدد بعكددّٛبؾب

حيددتعًِببفتُعدد لحالجتُ عٝدد١بٚحالقتؼدد ر١ٜبحلددتػا٠ باظددهٌبَتٛحػددٌ بٜٚـددٝـبإٔببب
حيٓ جردد١بٖددٞبحجملتُعدد لبحيدد بعشددتعٌُبنددٌبَٛحررٖدد بحل رٜدد١بٚحيؿهمٜدد١ بحيٓع َٝدد١بببببب

ؾاٍٚبعٌُبمهٔبنٌبؾدمربببٓع ١َٝ بيفبحلارس١بٚ  ردبحلارس١ بٚذيوبٚؾك  ٚغابحي
بَٔبحيُٓٛبٚحالط حىبَع آل مٜٔ.

نٝؿٝدد١بآدد ٤ببَٚددٔبأنثددمبَدد بوت جدد٘بحلعًددِبرح ددٌبَؤسشددت٘بَٚدد باَ ٥دد٘بٖددٛبببببببببب
فتُع لبحيتعًِبحل١ٝٓٗبٚحـمٚدبَٔبؾهمبحجملتُع لبحيتكًٝا١ٜبيًتعًِبحي بععتُاب

عُدد ٍبحيمٚعٝٓٝدد١ب  بفتُعدد لبععددزابؾهددم٠بحيتعدد ٕٚبٚعُددٌبببعًدد٢بحيعُددٌبحيؿددمرٟبٚح ب
 بنُ بحيؿمٜل;بؾتُثٌبفتُع لبحيتعًِبحل١ٝٓٗبأذابأس يٝ بحيتقٜٛمبحلٗينبيًُعًِ

ٚسدد١ًٝبَٓٗحٝد١بيترشدد بأرح٤بحيتعًدِٝبٚحيددتعًِبٚحيثك ؾد١بحلارسدد١ٝ بٚذيدوبعددٔببببببععداب
عشدع٢بيًتػًد بببطمٜلبعؼُِٝبعًوبحجملتُع لبع٢ًبأس ضبحيتع ٕٚبا بأؾمحرٙ بؾٗدٞبب

عُددددٌبحلعًُ  ٚاٜددد ر٠بحسددددت احّبحلُ رسددد لبحيتعًُٝٝدددد١ببببيفعًددد٢بثك ؾدددد لبحالْعدددزحٍببب
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 باٜددداحيؿع يددد١بيفبحيؿؼدددٍٛبحيارحسددد١ٝ بسددد بٜدددؤرٟب  بؼشددد بؼؼدددٌٝبحيقددد بب)ببببببب
ب.(۷۱۰۲

ٜتـددكبسدد بسدد لبإٔبفتُعدد لبحيددتعًِبحلٗٓٝدد١بععتدد بَددا   بيًتُٓٝدد١بحلٗٓٝدد١ببببببببب
ٚحسدد حعٝح١ٝبؾع يدد١بيتقددٜٛمبأرح٤بحلعًُدد  بٚعشددتٓابعًدد٢بحيعُددٌبحيتعدد ْٚٞبحلظدد ىببب

َددٔبادد بأعـدد ٤بحجملتُدد بحلارسددٞ با سددت احّبحاَه ْدد لبحل رٜدد١بٚحي ظددم١ٜبحلت ذدد١ببببببب
ثُمبا بحيق ببٚحلعًُ بٚ رحر٠بحلارس١ب  ٍبحيعٌُبحيتع ْٚٞبحلظ ى بٚحيتع ٕٚبحل

ب.ٚحجملتُ بححملًٞ

ٚقابأنالبحيعاٜابَدٔبحيارحسد لبعًد٢بأُٖٝد١بفتُعد لبحيدتعًِبحلٗٓٝد١بٚرٚرٖد ببببببببب
(ب2012ٗد بح ند رمٞ بذٝديبأندالبررحسد١ب)ْ ػدـ ببببببب٥يفب ػ  بحلاحرضبٚػٜٛدابأرحب

ٚذددٌبكتًددـبإٔبفتُعدد لبحيددتعًِبحلٗٓٝدد١بععددابَددٔبأٖددِبحلدداح ٌباػدد  بحلدداحرضبب
(بإٔبفتُعد لبحيدتعًِبببEley, 2017حلظه لبحي بعع ْٞبَٓٗ  بنُ بأنالبررحس١ب)

حل١ٝٓٗبعشِٗبيفبحيتقٜٛمبحلٗينبحلشتُمبيًُعًُ بٚؼشد بس رسد عِٗبحلٗٓٝد١ بأَد ببببب
عًددد٢بإٔبفتُعددد لبحيدددتعًِبب (ؾأنددداعPeppers, 2015)ٚب(Finch, 2017ررحسددد١ب)

س رسدددددد عِٗبٚؼشدددددد ببحلٗٓٝدددددد١بعشددددددِٗبيفبؼشدددددد بح رح٤بحيتارٜشددددددٞبيًُعًُدددددد 
بحيتارٜش١ٝ.

نُددد بعشددد عابفتُعددد لبحيدددتعًِبحلٗٓٝددد١بحلعًُددد بعًددد٢بػمٜددد بحسددد حعٝحٝ لبب
جاٜددا٠بيفبَٛحقددـبحيددتعًِبحل تًؿدد١ بٚعددٛؾمبا٦ٝدد١برحعُدد١بمددِ بٚ هددِٓٗبَددٔبَٛحجٗدد١بب

ؼكٝدلبجدٛر٠بأرح٥ٗدِبحيتارٜشدٞ بٚعزٜدابَدٔبَعداٍبحيمؿد بببببببببحيتراٜ لبحي بقدابععدٛمببب
بٙ(.1435 بيتقٜٛمبحيتعًِٝبحيٛظٝؿٞبياِٜٗب)َظمٚعبحلًوبع ابحهلل

س سدٞبٚرنٝدز٠بر٥ٝشد١ببببأػ ر بؾهم٠بفتُعد لبحيدتعًِبحلٗٓٝد١بقدٛربببببي حبؾكابأ
 بٚحيتُٓٝددد١بحلٗٓٝددد١بيًُعًُددد بيفب ٝددد ببشددديفبادددمحَخبَٚظدددمٚع لبحيتقدددٜٛمبٚحيترب

ٚذيددوبيتأثاٖدد بحاهدد اٞبعًدد٢بعُٓٝدد١بقددارحعِٗبٚنؿدد ٤حعِٗ بٚاٜدد ر٠بببأمدد ٤بحيعدد مل 
ٕببب ٚ ثددددٌب بحيترؼددددٌٝبٚحالدددد ابحيعًُددددٞبيًقً دددد١ بٚحي نٝددددزبعًدددد٢بجٗددددٛربحيتعدددد ٚ

حل١ٝٓٗبأذابَؼ رربحيتعًِبحيم٥ٝشد١بيًُعًدِ بٚععدابحيداٚربح ند بببببببفتُع لبحيتعًِ
ب(.3:ب2019.ب)ط ٖ  بيًُعًِبيفبحالستؿ ر٠بَٔبحلعمؾ١باؼٛر٠بعع ١ْٝٚ

ب رح٤بحلعًَِٔبٖٓ بلابإٔبفتُع لبحيتعًِبحل١ٝٓٗبعشِٗبيفبحيترش بحلشتُمب
ٌبببب بَٔب  ٍبعٛؾابَٓ خبحه اٞبعشٛرٙبحيع ق لبحاْشد ١ْٝبٚحيثكد١بحلت  ريد١ بٚحيتؿ عد

 ٚقددابحٖتُدد بٚؼشدد بحلُ رسدد لبحيتارٜشدد١ٝبيددا٣بحلعًُ بحاهدد اٞبادد بح عـدد ٤ بب
 د ٍبحيشدٓٛحلبح  دا٠باحػد  بحيتعًدِٝبٚػٜٛداٙ بٚرؾد ببببببببحلًُه١بحيعما١ٝبحيشعٛر١ٜب

نؿ ٤ع٘بحياح ١ًٝبٚحـ رج١ٝ با عت  رٙبأذابح ٖاحفبحاس حعٝح١ٝبحي بعشع٢ب  ب
يددد حبؾكدددابجددد ٤لبحيارحسددد١بحؿ يٝددد١بق ٚيددد١بببب ب2030ؼكٝٗددد بؿدددُٔبعقًعددد لبر ٜددد١ببب

١بيترشدددد بحلُ رسدددد لبحيتارٜشدددد١ٝبيددددا٣بَعًُددددٞبحيتعًددددِٝبحيعدددد ّبا لًُهدددد١بحيعماٝددددبببب
بحيشعٛر١ٜبَٔب  ٍبامْ َخبعارٜقبق ٥ِبع٢ًبفتُع لبحيتعًِبحل١ٝٓٗ.
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 مظهل٘ البحح: 
ِب اداعِبآد ٤بٚعؿعٝدٌبببببا لًُهد١بحيعماٝد١بحيشدعٛر١ٜببببا يمغِبَٔبحٖتُ ّبٚاحر٠بحيتعًدٝ

فتُع لبحيتعًِبيفبحلاحرضبا عت  رٖ بحلدا ٌبحؿكٝكدٞباػد  بحلداحرضبٚػٜٛدابببببب
حلعًُد باٗد  ب البإٔبحيٛحقد بٜظدابإٔبَداحرضبحيتعًدِٝبببببببأرح٥ٗ  بٚحالرعكد ٤بمبشدت٣ٛبأرح٤ببب

حيع ّبملبعترٍٛباعاب  بفتُع لبحيتعًِ بؾُد باحيد بح ؾهد ربٚحيكدِٝبحيشد ٥ا٠بعداٚرببببببب
بٚعكًٝاٜدد١ذددٍٛبععًددِبحيت َٝدد بؾرشدد  بذٝدديبٜػًدد بعًدد٢بحلدداحرضبثك ؾدد١بحالْعددزحٍببب

ُبب )ذشددٔ ببٝدد١حيتددارٜص بٚعدداْٞبحيتقددٜٛمبحلٗددينبيًُعًُدد بٚؿددعـبحاْت جٝدد١بحيتعًٝ
ب(.64:ب2019

;ب۷۱۰۰حيػ َاٟ بٚعأنٝاح بي يوبؾكابأط رلبعاٜابَٔبحيارحس لبنارحسد :)ب
بيعداّبؼكٝدلبحيعًُٝد١بحيتعًُٝٝد١ب ٖداحؾٗ بببببحيش  بحيدم٥ٝصبب  بإٔبب(۷۱۰۷قُا ب

ٖدددٛبٚجدددٛربؾحددد٠ٛبذكٝكٝددد١باددد بَددد بعأَدددٌبحيدددٛاحر٠ب  بؼكٝكددد٘ بٚاددد بَشدددت٣ٛبأرح٤ببببب
لعًددِ بٚغ ػدد١بَدد بٜتعًددلبا ؾ ْدد بحلٗددين ببببحلعًُدد  بْتٝحدد١بؿددعـبعًُٝدد١ب عدداحربحبب

ٚحلُ رسددد لبحيتارٜشددد١ٝبيًقددد ببحلعًُددد  بَٚددد بعتقً ددد٘بَدددٔبنؿ ٜددد ل بٚحعشددد َٗ بببببب
با يـعـبٚحالرػ ي١ٝبٚحيتكًٝا١ٜ.

ؾعد ال بببفتُع لبحيتعًِبحل١ٝٓٗبمهٔبإٔبعؼ كبَدا   بس بس لبمهٔبحيكٍٛب ٕب
 رسد لبحيتارٜشد١ٝبيًُعًُد  بنُد بببببحلُؾع ي١بيتقدٜٛمبببٚحس حعٝح١ًٝت١ُٝٓبحل١ٝٓٗبي

حالرعكددد ٤بمبشدددت٣ٛبأرح٤بحلعًُددد بٚعُٓٝددد١بببعٗدددافب  بفتُعددد لبحيدددتعًِبحلٗٓٝددد١بببإٔب
مبُ رس لبحلعًدِبببَٗ رحعِٗبٚقارحعِٗبٚرٚرٖ بيفبَع ؾ١بحيهثابَٔبحيكـ ٜ بحلتعًك١

عددٔبحيشدددؤحٍببمهددٔبؼاٜددابَظددده١ًبحي ردديبَددٔب دد ٍبحاج ادد١ببببببببَددٔبٖٓدد ببحيؼددؿ١ٝ;بب
يفببفتُعددد لبحيدددتعًِبحلٗٓٝددد١بَددد بؾ عًٝددد١بحي ْددد َخبحيكددد ٥ِبعًددد٢ببٞ:بحيتددد يحيدددم٥ٝصب

ب؟ؼش بحلُ رس لبحيتارٜش١ٝبيا٣بَعًُٞبحيتعًِٝبحيع ّ

ب:ٜٚتؿمعبَٔبحيشؤحٍبحيم٥ٝصبحيش البح س١ً٦بحآلع١ٝ
 ب؟َعًُٞبحيتعًِٝبحيع ّيا٣ببحيٛحج بعُٓٝتٗ حيتارٜش١ٝببحلُ رس لَ ب
 فتُعدد لبحيددتعًِبحلٗٓٝدد١بيترشدد بحلُ رسدد لببَدد بحي ْدد َخبحلكدد  بحيكدد ٥ِبعًدد٢بب

ب؟حيتارٜش١ٝبيا٣بَعًُٞبحيتعًِٝبحيع ّ

  البححأٍداف: 
 ١ٝبحيٛحج بعُٓٝتٗد بيدا٣بَعًُدٞبحيتعًدِٝبببببحيتارٜشبحيتٛػٌب  بق ١ُ٥با لُ رس ل

 حيع ّبا لًُه١بحيعما١ٝبحيشعٛر١ٜ.
 تارٜشد١ٝببفتُع لبحيتعًِبحل١ٝٓٗبيترش بحلُ رسد لبحيب عاحربامْ َخبق ٥ِبع٢ًب

 يا٣بَعًُٞبحيتعًِٝبحيع ّ.
 فتُع لبحيتعًِبحل١ٝٓٗبيترش بحلُ رسد لببقٝ ضبؾ ع١ًٝبحي ْ َخبحيك ٥ِبع٢ًب

 يا٣بَعًُٞبحيتعًِٝبحيع ّ.حيتارٜش١ٝب
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 :فزض البحح 
 عٛجابؾمٚمبذحلبرالي١ب ذؼ ١ٝ٥با بَتٛسقٞبررج لبأؾمحربحجملُٛع١بحيتحمٜ ٝد١بب

حيتارٜشددد١ٝبحلُ رسددد لبيفبحيتق دددٝك بحيك ًدددٞبٚحي عددداٟبعًددد٢باق قددد١بَ ذعددد١بببب
 .يؼ حلبحيتق ٝلبحي عاٟ

 :أٍنٔ٘ البحح 
بعمج بأ١ُٖٝبحي ريبحؿ يٞب  بَ بًٜٞ:

 َدددٔبب١ٝٓٗععددداحيدددتعًِبحلذٝددديب ٕبقـددد١ٝبفتُعددد لبببَٛؿدددٛع٘;ُٖٝددد١بٚذاحثددد١بأ
ب.حيكـ ٜ بحؿاٜث١بحلقمٚذ١بع٢ًبحيش ذ١بحي ا١ٜٛ

 حي نٝددزبعًدد٢بحيتقددٜٛمبحلٗددينبيًُعًددِبٚحيدد ٟبٜظددهٌباددؤر٠بأس سدد١ٝبيفبؼشدد ببببببببب
ب.فتُع لبحيتعًِبحل١ٝٓٗبؼكٝلس ضبأحيع١ًُٝبحيتع١ًُٝٝبٚحيتع١ًُٝبٚ

 ِببمهدٔبإٔبٜؿٝددابحي رديببب ِبَقددٛرٟبادمحَخب عدداحربحلعًد عًدد٢بب;بَددٔب د ٍبَشدد عاعٗ
بيترش بس رس عِٗبحيتارٜش١ٝ.احربامحَخبيًُعًُ بأثٓ ٤بحـا١َب ع

 حدّد البحح: 
 ث ثبَاحرضب)حاتاح٥ٞبَٚتٛسطبٚثد ْٟٛ(با لًُهد١بببحؿابحله ْٞ:بط لبحي ريبيفب

حيعماٝدد١بحيشدددعٛر١ٜبْعدددمح بيتظددد ا٘بحلُ رسدد لبحيتارٜشددد١ٝبيدددا٣بحلعًُددد باددد يث ثببب
بَمحذٌ.

 بً ريب  ٍبحيع ّبحيارحسٞحؿابحيزَ ْٞ:بمتبحيتق ٝلبحلٝاحْٞبي
 .بحؿابحي ظمٟ:بع١ٓٝبَٔبَعًُٞبحيتعًِٝبحيع ّبا لًُه١بحيعما١ٝبحيشعٛر١ٜ

 :مصطلحات البحح 
 ٘ٔدلتنعات التعله املَي :Professional Learning Communities 

َعًُدددٞبفُٛعددد١بَددٔببباأْدد٘:بيفبحي ردديبحؿددد يٞببب جمح٥ٝددد  ٜعددمفبٖددد حبحلؼددقًكببب
عع ١ْٝٚبَدٔبٖدؤال٤بببفُٛع لبحعِٗبَٔب  ٍبعهٜٛٔب ٜتظ رنٕٛبغبحيتعًِٝبحيع ّ

َدٔبببجاٜدا٠ببحلعًُ بعًتكٞباظهٌبرٚرٟبَٚٓتعِبيت د رٍبحـد حل بٚعد ينبس رسد لبببب
ب.َٚٛحج١ٗبحيتراٜ لبحلظ ن١بس رس عِٗبحيتارٜش١ٝبَ بحيق ب بجٌبؼش أ

 ٘ٔاملنارسات التدرٓش :Teaching practices 

فُٛع١بحيترمن لبٚح ؾع ٍبحيد بٜكدّٛباٗد بحلعًدِبرح دٌببببببععمفب جمح٥ٝ  باأْٗ :ب
ات٦ٝٗدد١بحلدتعًُ بيًددارض بٚحيتددارٜ  لبببحيد بعتعًددلببحيددارضغمؾد١بحيؼددـبأثٓد ٤بطددم ببب

َدٔب د ٍباق قد١بحل ذعد١بحيد بأعدالبمد حببببببببب  ٚعكد ضب جمح٥ٝدبببٚح ْظدق١ بٚحيتكدِٜٛ بب
ب.حيػمض

 تدرٓيب:الربىامر الtraining program 

قددد ٥ِبعًددد٢بقدددطبَٚدددٓعِبَٚكؼدددٛر ب جمح٥دددٞبكامْددد َخب:بٜعدددمفب جمح٥ٝددد  باأْددد٘
ؼش بحلُ رس لبحيتارٜش١ٝبيا٣بَعًُدٞبحيتعًدِٝببب باٗافبفتُع لبحيتعًِبحل١ٝٓٗ

ٚؼشددد بأرح٥ٗدددِبٚ نشددد اِٗبحلعددد رفبٚحلٗ رحل ٜٚكددداّبيفبػدددٛر٠بَٛؿدددٛع لبببببحيعددد ّ
بَتعًك١باترش بحلُ رس لبحيتارٜش١ٝبيا٣بَعًُٞبحيتعًِٝبحيع ّ.
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 :ميَر البحح 
عًدد٢بَددٓٗح بُٖدد بحلددٓٗخبحيٛػددؿٞبيفبؼاٜددابحاطدد ربببببببٜعتُددابحي ردديبحؿدد يٞببب

مبحتُعدد لبحيددتعًِبحلٗٓٝدد١بحيٓعددمٟبٚؼًٝددٌبح راٝدد لبٚحيارحسدد لبحيشدد اك١بحلمع قدد١ب
 بٚحلدددٓٗخبحيتحدددمٜقبحيكددد ٥ِبعًددد٢بعؼدددُِٝبحلع ؾددد لبطددد ٘بببببٚحلُ رسددد لبحيتارٜشددد١ٝب

ٟببفُٛع١بػمٜ ٝد١بٚحيتق دببحيتحمٜ ١ٝبَٔب  ٍبحست احّب يفببٝك بحيك ًدٞبٚحي عدا
امْ َخبعارٜقبق ٥ِبع٢ًبفتُعد لبحيدتعًِبحلٗٓٝد١بيفبؼشد بحلُ رسد لببببببقٝ ضبأثمب

بحيتارٜش١ٝ.

 :أداٗ البحح 
حسددت اّبحي ردديبحؿدد يٞباق قدد١بَ ذعدد١بحلُ رسدد لبحيتارٜشدد١ٝبيددا٣بَعًُددٞبببببببب

بحيتعًِٝبحيع ّبَٔب عاحربحي  ذي.

 شابك٘الدراسات ال: 
ٚؿ بر ١ٜبجاٜا٠بيإلػد  بحلارسدٞبَدٔب د ٍببببب  ب(ب2012ٖاؾ بررحس١بْ ػـب)

آدد ٤بفتُعدد لبععًددِبَٗٓٝدد١ بٚأعددابحي  ذدديبحسددت  ١ْباددأِٖبَٛحػددؿ لبفتُعدد لبببببببببب
ب220(بَعًدددِبَدددٔب880ٚ)بَددداٜم(ب220َهْٛددد١بَدددٔب)١بحيدددتعًِبحلٗٓٝددد١ بٚاعٗددد بعًددد٢بعٝٓدددب

َارس١بَٔبَاحرضبحيتعًِٝبحيع ّبيفبث ثبق ؾعد لبمبؼدمبٖدٞبحيكد ٖم٠بٚحيظدمق١ٝبببببب
َدٔببب١ٝ بٚعٛػً بحيارحس١ب  بإٔبفتُعد لبحيدتعًِبحلٗٓٝد١بأػد ر بَدا   بببببقًٗٚحيا

أِٖبَاح ٌبحاػ  بيفبحيٛق بحؿ ؿدم بَٚعًدِبَدٔبَعد ملبْعدِبحيتعًدِٝبيفبندثابببببببب
َددٔبرٍٚبحيعدد مل بٚندد ٕبَددٔبؿددُٔبعٛػددٝ لبحيارحسدد١بؿددمٚر٠باًددٛر٠بر ٜدد١بذكٝكٝدد١بببببببببب

ٗببببببب آد ٤بثك ؾد١ببب بٚٓٝد١باػ  بَداحرضبحيتعًدِٝبحيعد ّبٚؾدلبَدا ٌبفتُعد لبحيدتعًِبحل
جاٜددا٠بطدد ١ًَبيإلػدد  باعهددصبحلدداح ٌبحيكامدد١بحيدد بعمعهددزبعًدد٢بعقددٜٛمبعٓؼددمبببببب

بٚحذا.

احجمح٤بَك رْ لبا بفُٛعت بَٔبحلعًُد با لداحرض بببب(Harak, 2012)ٚأجم٣ب
فُٛع١بط لبعًٝٗ بْع ّبفتُع لبحيتعًِبحل١ٓٝٗبٚأ م٣بع رٜد١ بٚذيدوبيفبؿد٤ٛبببب

ْتدد ٥خبعكدد رٜمبحلظدد رن بيفبحي ْدد َخبببٚحطددتًُ ٝدد١ بفتُعدد لبحيددتعًِبحلٗٓبئَ دد ر
ٝبب  ا ا  عبع٢ًبإٔبفتُعد لبحيدتعًِبحلٗٓٝد١بَمؿد١ٝباظدهٌبند ابَٗٓٝدببببببب ب   ٚط ؼد

 بنددثابَددٔبحلعدد رفبٚحلٗدد رحلبٚحيهؿدد ٠٤بحي حعٝدد١ ببببب ٚذنددملبحجملُٛعدد١بأْٗدد بحنتشددبب
ب.ٚ رحر٠بحيؼـ بٚنٝؿ١ٝبععزٜزبحيق ي 

حلُ رسددد لبحيتارٜشددد١ٝبحي ٓ ٥ٝددد١بحيددد ب(بؼاٜددداب2014ٚذ ٚيددد بررحسددد١بح  ددداٟ)
عشددت اَٗ بَعًُدد لبرٜ ؿددٝ لبحلمذًدد١بحيث ْٜٛدد١بيفبحيمٜدد ض بٚحعتُددابحي ردديبعًدد٢ببببب
حلٓٗخبحيٛػؿٞبحلشرٞ بٚحست اّباق ق١بَ ذع١بيتراٜابحلُ رس لبحي ٓ ١ٝ٥بيا٣ب

 بٚعٛػدٌبحي رديب  بٚجدٛربؾدمٚمبذحلبراليد١ب ذؼد ١ٝ٥بيفبررجد١ببببببببلَعًُ لبحيمٜ ؿدٝ ب
ُددد لبَددد ر٠بحيمٜ ؿدددٝ لبيًُُ رسددد لبحيتارٜشددد١ٝبحي ٓ ٥ٝددد١بيفبحجملددد اللبببببس رسددد١بَعً

حيث ثدد١ب)حالنتظدد ف بٚحالستكؼدد ٤ بٚحيددتعًِبحيٓظددط بٚحيتكددِٜٛبحي ٓدد ٥ٞ(بٚأٚػدد٢بببببببب
حي ردديباعكددابرٚرحلبعارٜ ٝدد١بٚٚرغبعُددٌبَشددتُم٠بلعًُدد لبحيمٜ ؿددٝ لبٚحلظددمؾ لبببببببب

ب١ٝ.حي اٜٛ لبيتارٜ ٗٔبع٢ًبنٝؿ١ٝبحست احّبحالس حعٝحٝ لبحي ٓ ٥
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(ب  بحيتعددمفبعًدد٢بَددا٣بععدد ٕٚبحلعًُدد بيفبببMatthews, 2014ٖٚدداؾ بررحسدد١ب)
حي نٝددزبعًدد٢بسدد ٌبؼشدد بحيقدد ب بَدد ب هدد ربحيع قدد١بادد بس رسدد١بفتُعدد لببببببب
حيددتعًِبحلٗٓٝدد١بٚس رسدد١بحلعًددِبيدد عيبحالسدد حعٝحٝ لبحيتعًُٝٝدد١بٚعؼددُِٝبحلٓدد ٖخبب

ٝدددٌبحي ٝ ْددد ل بنُددد برندددزلببببٚحيؿؼدددٍٛبحيارحسددد١ٝ بٚحارحر٠بحيؼدددؿ١ٝ بٚعكٝدددِٝبٚؼًببب
حيارحس١بع٢ًبؾِٗبنٝؿ١ٝبحست احّبحلعًُ بيًُعًَٛ لبحيد بيفبفتُعد لبحيدتعًِبببب
حلٗٓٝدد١بيتػددٝابس رسدد لبحلعًُدد بَددٔبأجددٌبعً ٝدد١بحالذتٝ جدد لبحيتعًُٝٝدد١بيًقدد ب بب
ٚعٛػددً بحيارحسدد١ب  بإٔبَظدد رن١بحلعًُدد بيفبفتُدد بحيددتعًِبحلٗٓٝدد١بعددؤثمبعًدد٢ببببببب

ِ بٚعظدددٌُبٖددد ٙبحجملددد اللبعؼدددُِٝبحلٓددد ٖخبحيؼدددؿ١ٝبٚعكٝدددِٝببباعددديبس رسددد لبحلعًدددب
ب.حي ٝ ْ لبٚؼًًٝٗ 

حيدتعًِبحلٗدينببببأثدمبفتُد ببحيتعمفبع٢ًبب   (Turmer, 2015)اُٝٓ بسع بررحس١
عهْٛد بعٝٓد١بحيارحسد١بَدٔبببببٚع٢ًبحيتارٜصبعٔبطمٜلبررحس١بذ يد١بَارسد١بَتٛسدق١ بببب

ا لبَد بق ٥دابحلارسد١ببببَكدِٝ بمتب جدمح٤بَكد ببببفٚق ٥دابَارسد١بَٚظدمببببَعًُ مث ١ْٝب
حيددتعًِ بنُدد ب دد ببفتُدد حجتُ عدد لببيفبعق ٝددلٚحلظددمف بثددِبَ ذعدد١بحلعًُدد بب

ررحسدد١بسددح لبحالجتُ عدد ل بٚأجددم٣بحي  ذدديبَكدد ا لبَدد بحلعًُدد بلعمؾدد١بٚؿدد بببببببب
فتُ بحيتقِبحلٗينبرح ٌبحلارس١ بٚأظٗدملبحي ٝ ْد لبحيد بمتب عٗد بإٔب)حيثك ؾد١بببببب

محرحلبحل ٓٝدد١بعًدد٢بطددٛحٖابَٚعًَٛدد ل بٚحيكٝدد ر٠بحياحعُدد١(ببببحيتع ْٚٝدد١بحلارسدد١ٝ بٚحيكددب
ب.ن ٕبم بحيتأثابح ن بع٢ًبنؿ ٠٤بحلعًِبيفبحيتارٜص

(ب  بحيتعمفبع٢ًبحيعٛحٌَبحيم٥ٝش١ٝبيتقدٜٛمبب(Chen, et al, 2016ٖٚاؾ بررحس١
أراعددد١بعٛحَدددٌبر٥ٝشددد١ببعظدددهٌٝ بٚقدددابمتباتددد ٜٛحٕفتُعددد لبحيدددتعًِبحلٗٓٝددد١بحيؿع يددد١ب

حيتعدد ٕٚبحؾُدد عٞ بٚحلُ رسدد لب بٚحيتظدد رن١ٝبحياحعُدد١ بٚحيم ٜدد١بحلظدد ن١حيكٝدد ر٠ب)
ٚقددابأجمٜددد بعٝٓددد١ببب١ فتُعددد لبحيددتعًِبحلٗٓٝدددببآدد ٤بٚذيدددوبَددٔبأجدددٌبب(;بحلظدد ن١ب

َارسد١بث ْٜٛد١ بمتبح تٝد رببببب۳۳۱عظٛح١ٝ٥بط ك١ٝبَٔبحلٓد طلبحؾػمحؾٝد١.بَٚدٔباد ببببب
حلعًُدد .بٚعٛػددً ببْشدد ١بَددٔبحالسددت ٝ ْ لبعًدد٢بببب۲۰۷َارسدد١بث ْٜٛدد١ بٚٚاعدد ببب51

حيارحس١ب  بإٔبحيعٛحٌَبح راد بَدؤثم٠بيفبَؿٗدّٛبفتُعد لبحيدتعًِبحلٗٓٝد١بحيؿع يد١.بببببببب
بح َٚ  طدمببقٜٛد  ببنُ بأط رلبحيٓت ٥خب  بإٔبع قد١بحيتعد ٕٚبحؾُد عٞبٜدمع طبحرع  طد  ببببب

ادد بحيكٝدد ر٠بحياحعُدد١بٚحيم ٜدد١ببب  َُٗددبٚسددٝق  با لُ رسدد لبحلظدد ن١ بٚن ْدد بعدد َ  ب
ب.ٚحلُ رس ل

ررجددد١بعدددٛحؾمبعٓ ػدددمبفتُعددد لببعًددد٢بتعدددمفب(بحي2019ٚذ ٚيددد بررحسددد١بحيددداحٚٚر)
حيدددتعًِبحلٗٓٝددد١بيفبَددداحرضبحيتعًدددِٝبحيعددد ّبمبر ؾعددد١بحـدددمدبنُدددا ٌبيًترشددد ببببب

(بيتق ٝلبفتُع لب2014 بًٌَٖكٝ ض)حلشتُمبٚيتركٝلبٖ حبحمافبمتبحست احّب
عق ٝكددد٘بعًددد٢بعٝٓددد١ببحيدددتعًِبحلٗٓٝددد١با لؤسشددد لبحيتعًُٝٝددد١بأرح٠بيًارحسددد١ بحيددد ٟبمتب

(بَٔبحلعًُ لبٚحارحرٜ لبيفبق ؾع١بحـمد.بٚعٛػً بحيارحس١بؾمرح ب295َه١ْٛبَٔب)
  بإٔبأؾددمحربعٝٓدد١بحيارحسدد١بَتؿكددٕٛباارجدد١بندد ا٠بعًدد٢بعددٛحؾمبعٓ ػددمبفتُعدد لبببب

ارٜ بتدبأٚػد بحيارحسد١بابب بٚحيتعًِبحل١ٝٓٗبيفبَاحرضبحيتعًِٝبحيع ّبمبر ؾعد١بحـدمدبب
من طبحيكٝ ر٠بحلع ػم٠ بَثٌبحيكٝ ر٠بحيتظ رن١ٝ بحيد بععتُدابببق ٥احلبحلاحرضبع٢ًبأ

بع٢ًبَظ رن١بحيع ًَ بٚحلعٓٝ بيفبقٝ ر٠بحلارس١بٚػٓ بحيكمحربؾٝٗ .
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 ٕٓتضح مً العزض الشابل للبحْخ ّالدراسات الشابك٘ ما ٓل: 
 ذاحثدد١بحيارحسدد لبحيشدد اك١بحيعماٝدد١بٚح جٓ ٝدد١بحيدد بعٓ ٚيدد بَٛؿددٛعبفتُعدد لببببب

لدد ب ثًدد٘بَددٔبأُٖٝدد١با يػددد١بيفببببببٚقًٝددد  بٚ قًُٝٝدد  بب١ ٚعٓٛعٗ بع لٝدد  بحيددتعًِبحلٗٓٝددبب
َٚٛحن دد١بحيددتػاحلبٚحيتقددٛرحلبحيشددمٜع١ببحلُ رسدد لبحيتارٜشدد١ٝبعقددٜٛمبٚؼشدد ب

بٚحلشتُم٠بيًع١ًُٝبحيتع١ًُٝٝ.ب
 بِبٚ ؼ ٥ؼدٗ بعًرنزلباعيبٖ ٙبحيارحس لبعًد٢بؼًٝدٌبَؿٗدّٛبفتُعد لبحيدتببببب

ِبلبحيد بؼدٍٛبرٕٚبعؿعٝدٌبفتُعد لبببببَٚتقً  لبعق ٝكٗ  بٚررحسد١بحلعٛقد بب بحيدتعً
 لدداٜمبٚسددًٛنٝ لبحيكٝدد ر٠بيفبباحلٗٓٝدد١بيفبحلدداحرض بنُدد بحٖتُدد بررحسدد لبأ ددم٣ببب

عؼددٛرحلبحلعًُدد بب٣ ددمأفتُعدد لبحيددتعًِبحلٗٓٝدد١بيفبحلدداحرض بٚعٓ ٚيدد بببعق ٝددل
عددٔبفتُعدد لبحيددتعًِبحلٗٓٝدد١بٚرٚرٖدد بيفبحيتُٓٝدد١بحلٗٓٝدد١بيًُعًددِبَٚددٔبثددِباٜدد ر٠بببب

 .يًق ببحيترؼٌٝبحيارحسٞ
 بيفب ثمح٤بحـًؿ١ٝبحيع١ًُٝبٚعاعِٝبحيش اك١ حي ريبحؿ يٞبَٔبحيارحس لببحستؿ ر

حاط ربحيٓعمٟبذٍٛبَٛؿٛعبفتُعد لبحيدتعًِبحلٗٓٝد١ بنُد بمتبحالسدتؿ ر٠بَدٔببببببب
ٓتددد ٥خبٚحيتٛػدددٝ لبٚحالق حذددد لبحيددد بقددداَتٗ باعددديبحيارحسددد لبحيشددد اك١بيفببببببحي

ب.حؿ يٞبعاعِٝبَظه١ًبحي ري

 اليظزٖ اإلطار: 
قد ٥ِبعًد٢ببببعدارٜقبَكد  ببامْد َخبببأثدمبل بن ٕبحمافبَٔبحي ريبحؿد يٞبقٝد ضببب

ّبفتُع لبحيتعًِبحل١ٝٓٗب  بيترش بحلُ رس لبحيتارٜش١ٝبيا٣بَعًُٞبحيتعًِٝبحيعد 
ٓد ٍٚبفتُعد لبببَدٔبحيتعدمفبعًد٢بح سدصبحيٓعمٜد١بيًُٛؿدٛعبَدٔب د ٍبعبببببببببي حبالاداب

حيتعًِبحل١ٝٓٗ بٚح سصبحيد بعكدّٛبعًٝٗد ب  د ٖ بيفبحالعت د ربعٓداب عداحربحي ْد َخببببببببب
اٗددد ببٜتؼدددـ بحيددد بالادددابٚإٔبحلُ رسددد لبحيتارٜشددد١ٝبيدددا٣بحلعًُددد بحلكددد   بٚعٓددد ٍٚب

بٌٝ:عٓ ٍٚبذيوبا يتؿؼ.بٚؾُٝ بًٜٞبحيتعًِٝبحيع َّعًُٞب

 ٘ٔأّاًل: دلتنعات التعله املَي 
 :٘ٔمفَْو دلتنعات التعله املَي 

َدٔبببفُٛعد١بُع لبحيتعًِبحل١ٝٓٗباأْٗ بت(بف40:ب2006)عمفبذٝاربٚحلؼًٝرٞ
َٗٓٝددد١بقدددار٠بببٜٚٓ قظدددٕٛبَظددده لبٚؾدددلبر ٜددد١بَظددد ن١ ببببح ؾدددمحربٜعًُدددٕٛبَعددد  بب

عٛحجِٗٗ بٜٚتظ رنٕٛبؾُٝ بٜتٛػًٕٛب يٝ٘بَد بح ؾدمحربحآل دمٜٔبيفبحجملتُد بحلٗدين بببببب
بَٚٗ رحعِٗ.ٚا يوبٜشُٕٗٛبيفبع١ُٝٓبَع رؾِٗبٚٚعِٝٗب

فُٛعد١بَدٔبحلُ رسد بٜعًُدٕٛبببببب:ْٗد بأابLee & et al(2013: 53)يفبذد بعمؾٗد بب
ُددٞبحلتُٝددز بذتدد٢بيفبطددهٌبفُٛعدد لبعُددٌبَشددتُم٠بيتركٝددلبحيددتعًِبحيتٓعٝبسددٜٛ  

ععًددِٝبٚععًددِبحيقً دد١بٚحيتػًدد ببعًُٝدد لَددٔبَٛحجٗدد١بحلظدده لبحيدد بعٛحجدد٘ببٜتُهٓددٛح
ٖددد ٙبحلظددده ل بٚع ددد رٍبح ؾهددد ربحؾاٜدددا٠بببذدددٍٛعًددد٢بؼددداٜ عٗ  بٚ ددد بَعًَٛددد لبب
بحل١ٝٓٗ.ٚحيتأٌَبؾٝٗ  بٚؼاٜيبحلُ رس لب

لارسٞبحيد ٜٔببٚععمفبفتُع لبحيتعًِبيفبحيتعًِٝبحيع ّباأْٗ :بأعـ ٤بحجملتُ بح
ٜكَٛددٕٛباتددٛؾابؾددمؾبذكٝكٝدد١بيددتعًِبحيت َٝدد  بيفبسددٝ مبَددٔبحيتؿ عددٌبحلت ددد رٍبببببببببب

ٚاٝددِٓٗبٚادد بحلعًُدد بَددٔبجٗدد١بأ ددم٣ بمبدد بٜظددعمببببببجٗدد١ اٝددِٓٗبٚادد باعـددِٗبَددٔببب
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ٛببٝطمن ٤بذكٝكباأِْٗ ٝ بأؾمحربحلارس١ب ٕب بيفبعًُٝ بحيتعًِٝبٚحيدتعًِ بٜٚعًُد
يفبحسددت احّبحلعمؾدد١بٚحيتهٓٛيٛجٝدد بَددٔبأجددٌبببا سددتُمحربعًدد٢بؼشدد بقددار٠بحلارسدد١ببب

ب(.44:ب2014 ًٌٖؼش بح رح٤بحلارسٞبحلشتُم)

فُٛعددد١بَدددٔبحلعًُددد بحيددد ٜٔببب:عمؾددد بفتُعددد لبحيدددتعًِبحلٗٓٝددد١باأْٗددد ببنُددد 
هُعٗددِبحالٖتُدد ّبحلظدد ىبظعددٌبأرح٥ٗددِبحيتارٜشددٞبأنثددمبنؿدد ٠٤بٚؾ عًٝدد١;بَددٔببببب

 رسددد لبعارٜشددد١ٝبأؾـدددٌ ببجدددٌبس;بَدددٔبأٚع ددد رٍبحـددد حلببحيتعددد ْٚٞ  ددد ٍبحيعُدددٌبب
َٚع ؾدد١بحيؼدددعٛا لبحيددد بعدددٛحجِٗٗ بٚحيكٝددد ّبا ردددٛثبحستكؼددد ١ٝ٥بيتكدددِٜٛبْتددد ٥خبب

َظمٚعبحلًدوبب)حيق ب بٚعكاِٜبحياعِبٚحلش عا٠بحلٓ س ١بمِبيتركٝلبععًِبأؾـٌب
ب(.1435ٙع ابحهللبيتقٜٛمبحيتعًِٝ ب

ي ردديبحؿدد يٞبيفبحب جمح٥ٝدد  ٚسدد بسدد لبمهددٔبععمٜددـبفتُعدد لبحيددتعًِبحلٗٓٝدد١ببب
حعِٗبَدٔب د ٍبعهدٜٛٔبببب حيتعًدِٝبحيع َٝتظد رنٕٛبغدبببَعًُدٞببفُٛعد١بَدٔبببباأْٗ :

تع ١ْٝٚبَٔبٖؤال٤بحلعًُ بعًتكٞباظدهٌبرٚرٟبَٚٓدتعِبيت د رٍبحـد حل بببببفُٛع ع
َٚٛحجٗدد١ببس رسدد عِٗبحيتارٜشدد١ٝبَدد بحيقدد ب ببببجددٌبؼشدد بأٚعدد ينبس رسدد لبَددٔببب
ب.حيتراٜ لبحلظ ن١

 ٘ه املَئ٘دلتنعات التعل فلشف: 

عكددددّٛبؾًشددددؿ١بفتُعدددد لبحيددددتعًِبحلٗٓٝدددد١بعًدددد٢بأراعدددد١بأْظددددق١بأس سدددد١ٝ بٖددددٞبببببب
ب(:195 2015سًُٝ ٕ )

 أٚمُ :بحيتآاربٚحيظمحن١بحيؿهم١ٜ بذٝيبعت  رٍبحؾُ عد لبَد بيداٜٗ بَدٔبَعد رفبببببب
ٖٚٓددد بٜعتُدددابحيؿدددمربعًددد٢بقُٝددد٘ببب ا العتُددد ربع٣ًٛسددد ٥ٌبحالعؼددد اللبحيتٓعُٝٝددد١ب

بٚثك ؾت٘بحـ ػ١بيتكاٜمبَا٣بػر١بحلظٛر٠.
 .بث ْٝٗ :بع  رٍبأؾـٌبحلُ رس لبحل١ٝٓٗ
 .بث يثٗ :بعقٜٛمبف ٍبَعميفبَع با العتُ ربع٢ًبأس سٝ لب رحر٠بحلعمؾ١
 رحاعٗددد :بعٝشدددابحالاتهددد ربٚحااددداحعبا السدددتؿ ر٠بَدددٔبحيؼددداحّباددد بٚجٗددد لبحيٓعدددمبببب

بحل تًؿ١.

عكدددّٛبعًددد٢بؾًشدددؿ١بفتُعددد لبحيدددتعًِبحلٗٓٝددد١بب ٤ٕبسددد لبمهدددٔبحيكدددٍٛبٚيفبؿدددٛ
حيتقددٜٛمبٚحيترشدد بحلشددتُمب رح٤بأعـدد ٤بحجملتُدد بحلارسددٞ بْٚظددمبثك ؾدد١بحيددتعًِبببببببب

ي ٓدد ٤بفتُدد بععًددِبَٗددينبَتقددٛربببحلشددتُمبٚحلددتػا بعددتػابع عدد  بيتقددٛرحلبحيعؼددم ببب
 ّبٚحي نٝددزبعًدد٢ببا سددتُمحر بنُدد بعٓ دد بَددٔبحيتٓ ددؤبا لشددتك ٌبَددٔب دد ٍبحالٖتُددبببببب

ررحس١بنٌبَٔبحي ١٦ٝبحياح ١ًٝبٚحـ رج١ٝبٚررحس١بحيعمٚفبححملٝق١با يعٌُبٚعدأثابب
ب.ٖ ٙبحيعمٚفبٚقٝ ضبٖ حبحيتأثابَٔب  ٍبؼشٔبأرح٤بحيق ببٚ ل اِٖ

 :٘ٔأٍداف دلتنعات التعله املَي 
ؼش بح رح٤با ست احّبعدا٠بحسد حعٝحٝ لببب  بعٗافبفتُع لبحيتعًِبحل١ٝٓٗب

َددٔبذٝدديبحلعدد رفبٚحلٗدد رحل بٚيتظددهٌببعًدد٢بحيعدد ًَ باتُٓٝددتِٗبَٗٓٝدد  بثمب ه اٝدد  عددؤ
ثك ؾ١بجاٜا٠بع ٢ٓبر ١ٜبٚرسد ي١بٚقدِٝبٚأٖداحفبَظد ن١ بٚجدٛبَدٔبحيعُدٌبٚحيدتعًِببببببببب
حؾُدد عٞ بٚحيترددٍٛبَددٔبحي نٝددزبعًدد٢بحيتددارٜصب  بحيددتعًِبحلت دد رٍبادد ب ٝدد بببببببب
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وبعًدد٢بحلارسدد١با يترشدد بببأعـدد ٤بحجملتُدد بحلارسددٞ بٚا يتدد يٞبٜددٓعهصبنددٌبذيددبببببب
حلشدددتُمبٖٚددد حبَددد بهعدددٌبعددد ينبَدددا ٌبفتُعددد لبحيدددتعًِبحلٗٓٝددد١بؿدددمٚر٠بقؼددد٣ٛبببب

ب(.218:ب2019)حياحٚٚر ببيًُاحرض

بينَٔبفتُد بَٗدبببٚعٓٛعٗ عاربح ٖاحفبحي بٜٓظاٖ بفتُ بحيتعًِبحلٗينبتعٚ
  ددم٣ بٚؽتًددـبندد يوبيفبفتُدد بحيددتعًِبذحعدد٘بَددٔبَمذًدد١ببببببببا٦ٝدد١آل ددم بَٚددٔبب

 بؾهًُ بذكلبفتُ بحيتعًِبأٖاحؾد٘بعقًد ب  بأٖداحفبأ دم٣بجاٜدا٠بأنثدمببببببب  م٣
  بأْٗد بعٗدافب  بعقدٜٛمب د حلبحيقد بببببببب(Russell, 2018: 93)ٜٚظداببب.طُٛذد١ب

يفبحيددتعًِبٚحي ردديبٚحيتأَددٌ بذٝدديبٜتعددٛربحيقدد ببعًدد٢بببِٗباٜدد ر٠بَٗدد رحعبٚٚحلعًُدد 
ر٠بحيع١ًُٝبَٔبَؼد ررٖ  ببس رس١بحي ريبحيعًُٞبيفبررحس١بؾـ١ٝبقار٠ بٚ  بحل 

بؾتشددد عاٚنددد يوبعُٓٝددد١بَٗددد رحلبحيدددتؿهابحلعكدددا٠ ب  ػددد١بحيدددتؿهابحااددداحعٞ;بببببب
حي نٝدزببٚحيتداقٝلبيفبس رسد عِٗبحـ ػد١ ببببحلعًُٝٓعًد٢ببفتُع لبحيدتعًِبحلٗٓٝد١ببب
ب.حلشتُمبع٢ًبععًِبحيق ب

(ب  بإٔبأٖدداحفبفتُعدد لبحيددتعًِبحلٗٓٝدد١بعتُثددٌببب۷۱۰۷:۷۲۳ٜٚظدداب)ْ ػددـ ب
بيف:

 .ػ  بٚعقٜٛمبحلاحرض  
 .ًًِلبا١٦ٝبَارس١ٝبرحع١ُبٚقؿز٠بع٢ًبحيتع  
 .ع١ُٝٓبحيظعٛربا يظ ؼ١ٝبحؾُ ع١ٝ 
 . ًُبع١ُٝٓب  حلبَٚٗ رحلبحيق ببٚحلع

عقددددٜٛمبحلدددداحرضباترشدددد بح رح٤بنُدددد بعٗددددافبفتُعدددد لبحيددددتعًِبحلٗٓٝدددد١ب  ب
ِببعٛؾابا١٦ٝبَارسد١ٝببٚح ن رمٞبيفبفتُع لبحيتعًِبحل١ٝٓٗ ب ذٝديبب;برحعُد١بيًدتعً

ٕبفتُع لبحيتعًِبحلٗٓٝد١بقدابٚجدالبيتهدٕٛبأرح٠بَدؤثم٠بعشدت اّبيزٜد ر٠بؼؼدٌٝببببببببب 
ب.((East, 2015: 26جٛر٠بأرح٤بحلعًِبٚؼش بحيق ب ب

ٚعٗافبفتُع لبحيدتعًِبحلٗٓٝد١ب  بععزٜدزبحيتعد ٕٚباد بحيعد ًَ با لارسد١بَدٔببببببببب
يٝؼددد رٛحبأنثدددمبؾع يٝددد١بيفبب ددد ٍب هددد ربثك ؾددد١بَٗٓٝددد١بعع ْٚٝددد١بعشددد عابحلعًُددد ب

عًُِٗبَ بحيقً د١ بٚحي نٝدزبعًد٢بحيدتعًِبٚحيٓتد ٥خ بٚحاليتدزحّبػد ٙبرعدِبحيدزَ ٤ بببببببببب
حل١ٝٓٗبٚحيتأَدٌبببا لُ رس لٚحيمغ ١بحيك١ٜٛبيفب ع ر٠بعظهٌٝبثك ؾ١بحلارس١بٚحالٖتُ ّب

 ,Battersby&Verdi)حي حعٞبؾٝٗ بْٚكاٖ  بٚحيتػ ١ٜبحيمحجع١بحم رؾ١ب  بحيترشد ب

ب.(23 :2015

إٔبعهددٕٛبٗددافب  بفتُعدد لبحيددتعًِبحلٗددينبعبحيكددٍٛب ٕبٚيفبؿدد٤ٛبَ سدد لبمهددٔبب
يفبحيعاٜددددابَددددٔبب ذددددا٣بحيٛسدددد ٥ٌبحلشدددد ْا٠بيً ٦ٝدددد١بحيتعًُٝٝدددد١ٚحي بعق ددددلبؾعًٝدددد  بب

ٚببببحلؤسش لبحيتعًُٝٝد١بذدٍٛبحيع ملبب ععزٜدزبحيكدِٝببب ٚؼشد بَٗد رحلبٚقدارحلبحلعًُد  ب
يارحسددٞبعٓددابحيقدد ببحيدد ٜٔبٜؿتكددإٚبببَع ؾدد١بحيتكؼددابحب بٚحيتعًُٝٝدد١بحلظدد ن١ب

عددٛؾابحيعدمٚفبحلٓ سدد ١بيإلادداحع بٚرعددِبحيدداٚربحيكٝدد رٟبب;بَددٔب دد ٍبحلٗد رحلبحلٓ سدد ١ب
ٚٚؿ بذًٍٛبيًكـ ٜ بحي بعٛحج٘بحيق ب بٚعٛؾابذًٍٛبغابعكًٝا١ٜبب عٓابحيق ب

ب.م 
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 :٘ٔأٍنٔ٘ دلتنعات التعله املَي 
ح س سددد١ٝبيـدددُ ٕبجدددٛر٠بح رح٤ببفتُعددد لبحيدددتعًِبحلٗٓٝددد١بأذدددابحلددداح ٌبببببععدددا

ا لددداحرضبٚؼشددد بكمج عٗددد بحيتعًُٝٝددد١ بٚحالرعكددد ٤بمبشدددتٜٛ لبععًدددِبحيت َٝددد ببببببب
ٚ ذدداحثبحيددتػابحلٓظددٛر بلدد بعتـددُٓ٘بَددٔبآدد ٤بثك ؾدد١بَارسدد١ٝبجاٜددا٠ بعشددتٓاب  ببببببب
حيتأنٝددابعًدد٢بحلٗٓٝدد١ بٚحيددتعًِبحيتعدد ْٚٞبٚؾددممبحيعُددٌ بٚحيتُٓٝدد١بحلٗٓٝدد١بي عـدد ٤ بب

عًُٝدد لبحالستكؼدد ٤بٚحيددتؿهابٚعق ٝددلبَعدد ٜابحؾددٛر٠بيفبحيعًُٝدد١ببٚحيتأنٝدابعًدد٢ب
نُ بععُدددٌبفتُعددد لبحيدددتعًِبحلٗٓٝددد١بعًددد٢بؼشددد بح رح٤بٚػٜٛددداٙببببببب حيتعًُٝٝددد١

ؼشدد بح رح٤بحيتارٜشددٞبيًُعًُٝٓ رٝدديبٜؼدد كبحيؼددـبببببٚٚعععددِٝبْددٛحعخبحيددتعًِ ببب
حيارحسددددٞبكتدددد بيتقدددددٜٛمبس رسدددد عِٗبحيتارٜشددددد١ٝ بٚذيددددوبَدددددٔب دددد ٍبعػدددددٝابببببب

ٞببببببسً بٛنٝ عِٗبحيتارٜش١ٝبحيتكًٝا١ٜ بٚعُٓٝد١بقدارحعِٗبعًد٢بحالْتكد ٤ بٚحيدتعًِبحيد حع
ب(.73:ب2019)ذشٔ ب

أُٖٝددد١بفتُعددد لبحيدددتعًِبحلٗٓٝددد١بَدددٔب ددد ٍبَددد بعكاَددد٘ب عـددد ٤ببنُددد بعمجددد 
عشدد عابعًدد٢بعًُٝدد١بحيترشدد بحلارسددٞبنهددٌ بببببذٝدديحجملتُدد بحلارسددٞبَددٔبؾٛح٥ددا ببب

س١بل بي٘بَٔبرٚربٖد ّبؾٝٗد  بَٚدٔبثدِبؾدحٕبأُٖٝد١بببببببيفبحلاربأس سٝ  بٜٚعت بحلعًِبقٛرح 
اٜ ر٠بؾ ع١ًٝبحلعًُ  ببَٔب  ٍفتُع لبحيتعًِبحل١ٝٓٗبا يٓش ١بيًُعًُ بعتـكب

آد ٤بحلعمؾد١بٚحـد ٠بيًُعًُد بَدٔببببببٚاٜ ر٠بح رٚحربحيتارٜشد١ٝبحلشدتك١ًبيًُعًُد  ببببٚ
عػددٝابحلُ رسدد لبحؿ يٝدد١بٚػمٜدد بأؾهدد ربٚس رسدد لبببٚ دد ٍبحالستكؼدد ٤بحيتعدد ْٚٞ بب

عاعِٝبحيتػٝابحيتارٜشٞبَٔب  ٍبعهٜٛٔبا١٦ٝبرعِبحيتعًِبع بحيتحاٜداببٚجاٜا٠ ب
ب(.255ب-254:ب2015)قُا ببٚحيتحمٜ 

س رسدد لببسدد بسدد لبٜتدد  بأُٖٝدد١بفتُعدد لبحيددتعًِبحلٗٓٝدد١بَددٔب دد ٍبػٜٛددابببب
;بجاٜدا٠بيفبَٛحقدـبحيدتعًِبحل تًؿد١ببببحيتعًِبَٔب  ٍبعق ٝلبػمٜ بحس حعٝحٝ لب

ٛحجٗد١بحيترداٜ لبحيد بقدابععدٛمببببببلبعٛؾابحي ١٦ٝبحياحع١ُبيعٌُبحلعًُد ببٚععٌُبع٢ً
اٜ ر٠بسددددمع١بحسددددتح ا١بحلعًُدددد بيًُشددددتحاحلببببٞ ٚجددددٛر٠بح رح٤بحيتارٜشددددببؼكٝددددل

ٍبحيمؿدد بحيددٛظٝؿٞ بٚحاادداحعبحلٗددينبيددا٣ببااٜدد ر٠بَعدد بٚٚؼدداٜيبَعدد رؾِٗبا سددتُمحرب
البعكتؼمبٖد ٙبح ُٖٝد١بعًد٢بحلعًُد بؾكدطبادٌبعهُدٔبأُٖٝد١بفتُعد لبببببببببب بٚحلعًُ 

ؾـدددٌبيفبأبا٦ٝددد١بةَٓددد١بَٚموددد١بٚل ذددد  بحيدددتعًِبحلٗٓٝددد١بيًقددد ببَدددٔب ددد ٍبعدددٛؾاببب
 .حيٓٛحذٞبح ن رم١ٝبٚحالجتُ ع١ٝبٚحيظ ؼ١ٝ

 :٘ٔخصاٜص دلتنعات التعله املَي 
ِببب  ب(Antinluoma& et al, 2018: 77)أطد ربب حلٗٓٝد١بمد ببببإٔبفتُعد لبحيدتعً

 بعًدد٢بحلظدد رن١بَددٔب دد ٍبعمنٝزٖدد  ؼدد ٥ؽب ٝزٖدد بعددٔبغاٖدد بَددٔبحجملتُعدد لبب
حيتعددمفبعًدد٢ب بٚحذتٝ جدد لبحلعًُدد برح ددٌبفتُعدد لبحيتعًُ لٗٓٝدد١ببعًدد٢بتعددمفبٚحي

حيتردداٜ لبحيدد بعك اًددِٗبٚق ٚيدد١بع يًٝددٗ  بٚذيددوبَددٔبأجددٌبؼشدد بس رسددتِٗببببببببب
ٔبأٖددِب ؼدد ٥ؽبفتُعدد لبببَددبحيددتعًِبحيٓظددطب بنُدد بٜعدداببَٚظدد رنتُٗ اه ا١ٝ

عًد٢بحلُ رسد لبحيد بعتُد  ببببببٚحي نٝزَٔب  ٍبحاجدمح٤حلبحيعًُٝد١بببحيتعًِبحل١ٝٓٗ
نُ بعؤرٟبفتُع لبحيتعًِبحل١ٝٓٗبرٚربحلٓع١َٛبحي بعدؤَٔببب.أؾمحربفتُ بحيتعًِ

حـ حلبحـ ػ١بي ؾمحر بٚػعًدٗ بَظد ن١بيًحُٝد .بٜٚدؤرٟبحيعُدٌبحيتعد ْٚٞبيفببببببب
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حيٓ ػ١بعٔبعكِٝٝبحلُ رس لبٚأثمٖ بع٢ًبععًِبحيق بب  بؼًٜٛدٗ ببررحس١بحي ٝ ْ لب
  بَعًَٛدد لبَٚعدد رفبعشدد عابعًدد٢بعقددٜٛمبحيؿٗددِبحلظدد ى بٚحسددت  ؾبحيددارٚضبببببب
ٚحيع بٚحل  رئبحيم٥ٝش١بحي بؼهِبع١ًُٝبحيدتعًِب)َظدمٚعبحلًدوبع دابحهللبادٔبع داببببببب

 .(1435ٙحيعزٜزبيتقٜٛمبحيتعًِٝ ب

لٗٓٝدد١بمنددٛذدبيًتحٜٛددابٚحيترشدد بحلشددتُمبيًعًُٝدد١ببببببفتُعدد لبحيددتعًِبحببٚععددا
حيتعًُٝٝددد١بَدددٔب ددد ٍبععزٜدددزبحيُٓدددٛبٚحالاتهددد ر بٚحي رددديبٚحالستكؼددد ٤ بٚحسدددت احّببببب
حـ حلبحي حع١ٝبٚحلع رفبٚحلٛحرربحل ر١ٜبٚحي ظدم١ٜ بٚحالسدتؿ ر٠بَدٔبػد رببحآل دمٜٔبببببب

أسدٝصبثك ؾد١بببيفبعقٜٛمبٚؼش بأرح٤بحيق ببٚحلعًُ بع٢ًبذابسٛح٤ بعٝيبٜتِبع
حلشؤٚي١ٝبحلظد ن١بيًحُٝد  با اؿد ؾ١ب  ب ع ذد١بؾدمؾبحيدتعًِبأَد ّبن ؾد١بأؾدمحربببببببببب
حجملتُدد بحلارسددٞ بٚحعؿدد قِٗبعًدد٢بؼكٝددلبٖددافبَظدد ى بَٚظدد رنتِٗبيفبعًُٝدد لبب
ػٓ بحيكمحر بٚس رس١بح ْظق١بحيكٝ ر١ٜ بح َدمبحيد ٟبٜداعِبعًُٝد لبؼشد بح رح٤بببببب

ب(.273ب:2016حلارسٞب)حلٗاٟبٚة مٕٚ ب

فتُعددد لبحيدددتعًِبَدددٔب ؼددد ٥ؽب(ب  بإٔب۷۱۰۳:۰۷۱ حيه ٝشدددٞ)نُددد بأطددد رب
 ث ث١بعٓ ػمبٖٚٞ:أْٗ بعظتٌُبع٢ًبحل١ٝٓٗب

 حلؿددد ِٖٝ:بعظدددٌُبح ؾهددد ربٚحلؿددد ِٖٝبٚحيٛسددد ٥ٌبٚحيتكٓٝددد لبٚح رٚحلبحيددد بععتُدددابب
شدِٗبيفباٜد ر٠بقدار٠بح ؾدمحربعًد٢بحالاتهد ربببببببععًٝٗ بيفبع١ًُٝبحيتعًِ بٚحي باداٚرٖ بب

 ٚحاااحعبٚحيتحاٜا.
 حاعك ٕ:بعظدٌُبحلٗد رحلبٚحالسدتعاحرحلبٚحيكدارحلبٚحـد حلبحيد بعدتُ يبعٓٗد ببببببببب

 ع١ًُٝبحيتعًِبٚعهٕٛبحػ ٖ لب ه ا١ٝبععٗمبيفبطهٌبسًٛنٝ لبع١ًُٝ.
 حيتٛحػٌ:بعظٌُبحيع ق لبٚحيتؿ ع لبحلت  ري١بحي بعمعهزبعًد٢بحؿدٛحربٚحيتعد ٕٚبببب

بٝاٖ .ٚع  رٍبحلعًَٛ لبٚعػ ٜتٗ بٚعٛي

س بس لبٜتـكبإٔبؼٌٜٛبحلاحرضب  بفتُع لبععًِبَٗٓٝد١بٜعتُدابعًد٢بآد ٤ببببب
اتًددددوبحلاحرسددددٛع١ُٝٓبَعدددد رؾِٗبَٚٗدددد رحعِٗ بَٚددددٔبأاددددمابببٚحلعًُدددد قددددارحلبحيكدددد ر٠ب

حلُ رسدد لبحيدد بعشددِٗبيفبذيددوبَظدد رن١ب ٝدد بأؾددمحربحجملتُدد بحلارسددٞبيفبحيعُددٌبببب
 بَظددد رن١بحيقددد ببٚحلدددتعًُ ببحيكٝددد رٟبٚػدددٓ بحيكدددمحرحلبحلارسددد١ٝ با اؿددد ؾ١ب بب

أْؿشددِٗ بٚحي نٝددزبعًدد٢بحيددتعًِبحيؿددمرٟبٚحيتٓعُٝددٞ بٚحيكٝدد ّبا  ْظددق١بحل تًؿدد١بب
َدٔب دد ٍبحيعُدٌبحيتعدد ْٚٞ بٚآد ٤بؾددممبحيعُددٌ;بسد بٜشددُكباتركٝدلبح ٖدداحفبحيدد بببببب

ب.ٚؼش بأرح٤بحلعًُ باٗ حلؤسش١بحيتع١ًُٝٝبيتركٝكٗ  بعشع٢ب

 ٔأطهال دلتنعات التعله املَي:٘ 
ب(:107ب-106:ب2018)سعٛرٟ ببعتعاربأطه ٍبفتُع لبحيتعًِبحل١ٝٓٗبنُ بًٜٞ

 حيددد حَخبح ن رمٝددد١:بٚعؼدددُِبٖددد ٙبحيددد حَخبَدددٔب ددد ٍبحلؤسشددد لبحي اٜٛددد١بببببببب
سددصبأن ؾ َعدد ل بأٚبحلع ٖددا بأٚبَمحنددزبحي رددٛث بٚعؼددُِبٖدد ٙبحيدد حَخبعًدد٢ببب

ركدددلبعًُٝددد١بَٚع ٜاَٗٓٝددد١بٚؾدددلبحذتٝ جددد لبحلعًُددد  بٚعددد ينباظدددهٌبعًُدددٞ;بيت
حيتقددٜٛمبيفبأرح٤بحلعًُدد  بٜٚددتِبحيتددارٜ بأثٓدد ٤بٖدد ٙبحيدد حَخباظددهٌبَ  طددمبَددٔببببب

   ٍبحـ ح٤ بأٚبحلعًُ بح ٚح٥ٌ.
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 حؿًكدد لبحيٓك طدد١ٝ:بٚعددتِبَددٔب دد ٍبرعدد٠ٛبفُٛعدد١بَددٔبحلعًُدد ب  بجًشدد لبببببببب
ٜٓ قعبَٔب  م بَؿّٗٛبعماٟٛ بأٚبقـ١ٝ بأٚبَظه١ًباٗدافبحيٛػدٍٛب  برأٟبيفببب

 أٚبذٌبلظه١ً.قـ١ٝب
 حلددؤ محلبٚحيٓدداٚحل:بٚعهددٕٛبعًدد٢بَشددت٣ٛبحارحرحلبحيتعًُٝٝدد١ بٜٚددتِبَددٔب  مدد ببببب

طم بْت ٥خباعيبحيارحس لبحيع١ًُٝ بٚحي رٛثبحيتق ٝك١ٝ;بَٚٔبثِب ثمح٤ب د حلبب
 حلعًُ بحلظ رن  بٚع١ُٝٓبحػ ٖ عِٗبحيع١ًُٝ.

 حلعًُد بح سد١ً٦بذدٍٛببببحي رٛثبحاجمح١ٝ٥ب)عٛثبحيؿعٌ(:بٚعدتِبَدٔب د ٍبطدم ببببب
حيٛؿ بحيمحٖٔبيٓت ٥خبط اِٗ بٚأرح٥ٗدِبحيتهممدٞ;بَٚدٔبثدِبحي رديبعدٔبأسد يٝ بببببببب

 جاٜا٠ بٚح تٝ ربأؾـًٗ باٗافبؼش بأرح٤بحلعًُٝٓٛحيق ب.
 حيتددارٜ بادد  قمحٕ:بٜٚددتِبَددٔب دد ٍبع دد رٍبحلعًُدد بيً دد حلبَددٔبأجددٌبعقددٜٛمببببببببب

ٜؼدددُِبحلعًُدددٕٛب ددد ٍبٖددد حبأرح٥ٗدددِبحيتارٜشدددٞ بٚؼشددد بس رسددد عِٗبحلٗٓٝددد١ بٚ
 حيتارٜ بأرٚحلبحل ذع١بأرح٤باَ ٥ِٗ بٚعكاِٜبحيتػ ١ٜبحيمحجع١بحلٓ س ١بمِ.

حسددتٓت ج  بلدد بسدد لبمهددٔبحيكددٍٛباتعدداربأطدده ٍبفتُعدد لبحيددتعًِبحلٗٓٝدد١بع عدد  ببببببببب
يقمٜكددد١بآ ٤ٖددد بٚعؿعًٝددددٗ  بٚحي رددديبحؿددد يٞبٜتدددد ينبحيظدددهٌبح ٍٚبٖٚدددٛبحيدددد حَخببببببب

 ٤بامْدد َخبعددارٜقبقدد ٥ِبعًدد٢بأسددصبَٚعدد ٜابفتُعدد لبببببببحيتارٜ ٝدد١;بَددٔب دد ٍبآددببب
بحيتعًِبحل١ٝٓٗباٗافبؼش بس رس لبحلعًِبحيتارٜش١ٝ.

 :٘ٔخطْات بياٛ دلتنعات التعله املَي 
َدددٔبحـقدددٛحلبي ٓددد ٤بفتُددد بحيدددتعًِبحلٗدددينبيفببب(بعدددارح (Provini, 2012قددداّب

 :حلارس١بٖٚٞ

 راٜابحذتٝ ج عِٗ;بَٚٔبثدِببَمحجع١بْت ٥خبحيق ببيفبحيت ؼؼ لبحل تًؿ١;بيت
اتهددٜٛٔبؾددممبػددػا٠بعٝدديبعـددِبنددٌبببب;بؼاٜددابأٖدداحفبحيددتعًِبٖددؤال٤بحيقدد ببب

بَعًُ ;بيًت قٝطبَٔبأجٌبؼكٝلبح ٖاحف.ب8  بب4ؾمق١بَٔب
 .ح تٝ ربنٌبؾمٜلبي س حعٝحٝ لبحل ١ُ٥بيتركٝلبح ٖاحفبحيتع١ًُٝٝ 
 بَٚٔبثِب د ببؼُِٝب قطبررحس١ٝبيتٓؿٝ بٖ ٙبحالس حعٝحٝ لبرح ٌبحيؿؼٌع;

 ح ري١بحي بعؤنابؼكٝلبحيق ببي ٖاحفبحلمج٠ٛ.
 َمحجعدد١بحيؿددممبيٓتدد ٥خبحيقدد بباعددابعق ٝددلبحالسدد حعٝحٝ ل بَٚددا٣بل ذٗدد بيفبب

  ه بحيق ببَٔبؼكٝلبح ٖاحف.

بNorth Carolina Schoolsحرٚيٝٓدد بکَك طعدد١بَدداحرضب دد ٍببببنُدد بذددارلبب
تُعدد لبحيدددتعًِبحلٗٓٝدد١بنُدد بًٜدددٞبببب قدددٛحلبآدد ٤بفببا يٛالٜدد لبحلترددا٠بح َمٜهٝدد١ببب

ب(:ب619 ب618:ب2017)ذشٔبٚة مٕٚ ب

 حتدٓد داٍزٓ٘ فزٓل العنل ّاملدارض األّىل:خلطْٗ ا. 

ٜعتددد بحسدددتعاحربؾمٜدددلبحيعُدددٌبٚحلددداحرضبي ْػُددد ضبيفبحجملتُددد بحلٗدددينبحيؿعددد ٍبببب
ؿدددمٚر٠بيتهدددٕٛبَؤطدددمحلبعًدددوبحؾ ٖزٜددد١بعدددٛؾابجددداٍٚباَدددينبؾعًدددٞبٜتدددٝكبحيٛقددد ببب

ٌب َداٜمبحلارسد١بيًُظد رن١بيفبببببٚحسدتعاحربعًد٢بأسد ضبَٓدتعِ بببببَعد  ببيًُعًُ بيًعُد
ب.حيكٝ ر٠بٚحؽ ذبحيكمحر
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 ٕاخلطْٗ الجاىٔ٘: اليظز يف استدداو مٔشز التغٔري اخلارد. 
شددمٚبحيتػددٝابيفبَشدد عا٠بحلددٛظؿ بَددٔب دد ٍبعٛحؾددلبحؾٗددٛربحلارسدد١ٝببٜٝشددِٗبَ

ٚببحلهثؿدد١ ٕبيفبؾٗددِبح ٚؿدد عب  ػدد١بيفبااحٜدد١بعًُٝدد١بحيترشدد  بنُدد بٜشدد عابحلٝشددم
ٚحيشٝ ق لبحي بٜتع ٌَبحيع ًَٕٛبَٔب  م بيفبحلارس١ بٚمهٔبإٔبٜظدح بحلٝشدمٕٚببب
عؼددمؾ لبح ؾددمحربيفبأرٚحربجاٜددا٠بسدد بٜشدد عابَارسددتِٗبيتؼدد كبفتُدد بحيددتعًِببببببببب

ب.حلٗين بنُ بٜكإَٛبحياعِبٚحيتظحٝ بيًُٛظؿ بيفبؼكٝلبأٖاحؾِٗ

 اخلطْٗ الجالج٘: حتدٓد احلدّد. 
عٓددابحسددت احَ٘بذٝدديبٜعتدد بببببتُدد بحيددتعًِبحلٗددينبٖددٛبح نثددمبل ذدد  بببببٜعددابف

مبث ا١بحي ١ٝٓبحيترتٝد١بيداعِبر ٜد١بٚأٖداحفبطد قِبحلارسد١بمدٛبحيترشد ;بؾ مدافبببببببببب
َددٔبذيددوبعتحدد٘بح ٖدداحفبمددٛببببيددٝصأبإٔبٜهددٕٛبفتُدد بحيددتعًِبحلٗينأ ٚيهددٔبادداال بب

حلاحرض بؾحذحبرندزببحالستؿش ربحلشتُم بٚحيترش بحلشتُم بٚؼكٝلبأٖاحفبؼش ب
حيعد ًَٕٛبؾٝ لارسدد١بعًدد٢بحلعٗددمبحؾدد حببَددٔبفتُدد بحيددتعًِبحلٗددين بؾددحٕبقؼدداِٖبب

;بؾم ٜد١بحلارسد١بَدٔببببغدابَٓـد طبَد بغدمضبحي ٓٝد١بحيترتٝد١بجملتُد بحيدتعًِبحلٗدينببببببببب
ؼش بحلاحرض بٚػٝ غ١بح ٖاحف بأَمحٕبذ مس ٕبيفبعقٜٛمبفتُ بحيتعًِبحلٗدينبب

 ددٌبحلٗٓٝددٕٛبَعدد بعًدد٢بحيددتعًِبَددٔبأجددٌبحيترشدد برح ددٌبببٚحجملتُدد بححملًددٞ بذٝدد بٜك
ب.ذيوبحجملتُ بحيتعًُٝٞ

 اخلطْٗ الزابع٘: البدٛ بعنلٔ٘ التعله. 
٘ب رح دددٌبحلارسددد١بَشدددؤٚيٕٛبعدددٔبحيتقدددٜٛمبحلٗدددينببٜعددابحجملتُددد بحلارسدددٞباأنًُددد

 دمبيتدٛؾابعُٓٝد١بحيكدارحلبببببةحلشتُمب ْؿشِٗ بؾًِبععدابعكد بعًد٢بعد علبأٟبطد ؽبببببب
فتُ بععًِبَٗين بؾٝح بإٔبٜ داأبطد قِبحيعد ًَ بيفبببببيتؼ كاحرضبحلٛظؿ بيفبحل

ب.حلارس١با النمحطبيفبحيتعًِبَع  

 اخلطْٗ اخلامش٘: بياٛ ىظزٓ٘ التغٔري. 

ععت بحيقمٜك١بح نثمبَٓقك١ٝبٚؾع ي١ٝبيً ا٤بيفبعقٜٛمبفتُ بحيتعًِبحلٗدينبب
شدد بحلدداحرضبٜعتُدداب يتػٝا بؾددحٕبعقددٜٛمبٚؼٚ ذدداحثيًددتعًِببيفبجًدد بحلٗٓددٝ بَعدد  

ٕبع٢ًبعقدٜٛمبٚؼشد بحلعًُد  بنُد بإٔبَداٜمٟبحلداحرضببببببببح َ  طمبحعتُ رح  بٚحلعًُدٛ
حيد ٜٔبوٛيدٕٛبَاحرسدِٗبآحد  ب  بَٓعُدد لبحيدتعًِبيفبفتُعد لبحيدتعًِبحلٗٓٝدد١بببببببب

ب.ؾمؾبعع١ًُٝٝبأؾـٌبيًق ببٜٚكإَٜٛعزإٚبحيتأٌٖٝبحلٗينبيًُعًُ ب

حيدددتعًِبحلٗٓٝددد١بيفبحلؤسشددد لبحيتعًُٝٝددد١بببٜتددد  بَدددٔبذيدددوبإٔبلددد  بفتُعددد لب
ٚببب  ع ذد١ببٜعتُابع٢ًب قٛحلبكقق١بَٚؿؼ١ًبعٗافب  بآد ٤بفتُد بععًدِبَٗين 

َدد ّبن ؾدد١بح عـدد ٤بحيعدد ًَ باٗدد  بٚسددعِٝٗبمددٛبؼكٝددلبأٖدداحفبببببببببحيددتعًِبأؾددمؾب
َظددد ن١ بَٚظددد رنتِٗبيفبعًُٝددد لبحؽددد ذبحيكدددمحر بٚس رسددد١بح ْظدددق١بحيكٝ رٜددد١ ببب

 ن١بعددٔبْتدد ٥خبأعُدد مِ بَٚددٔبثددِبٜٓددتخبعددٔبٖدد حبحيعُددٌببببٚؼًُددِٗبَشدد٦ٛي١ٝبَظددب
ٞبببببب ٚعًد٢بٖد حببب;بحؾُ عٞبحيتع ْٚٞبعُٓٝد١بقدارحعِٗ بٚحيترشد بحلشدتُمبيد رح٤بحلارسد

عابحلعًِبحلا ٌبحيم٥ٝصبيٓح  بفتُع لبحيتعًِبحلٗٓٝد١ بمبد بمتًهد٘بَدٔبػدؿ لببببببٜ
ٚؼشددٝٓٗ ببيد حبٚجدد بحالٖتُد ّبا لُ رسدد لبحيتارٜشد١ٝبيًُعًُدد بببط ؼد١ٝبَٚٗٓٝدد١ بب

با ستُمحر.
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 ٘ٔثاىًٔا: املنارسات التدرٓش:Teaching Practices 

ٜتُٝزبحيعؼمبحؿ يٞبا يتقٛربحلعميفبٚحلعًَٛ عٞ بٚحلعًِبحيهـ٤بٖدٛبَدٔبٜتدٛحؾمبببب
َٔبحلشت٣ٛبح ن رمٞبٚحلٗينبٚحيثك يفبٚح   قٞ بٚحيك رربعًد٢بببن ؾٝ  بياٜ٘بقارح 

حيدددتعًِبحيددد حعٞ بٚحي رددديبعدددٔبحلعًَٛددد لبَٚؼددد ررٖ  بٚؼًًٝدددٗ بٚ عددد ر٠بعٓعُٝٗددد  ببببببب
ٚاًٛؽبح ٖداحفبحي اٜٛد١بٜعتُدابا يارجد١بح ٚ بعًد٢بحلعًدِببببببب.بحالست احّبح َثٌبم 

ٚب َُٗدد بأسددتراثبحيعًددِبَددٔبحيهددـ٤بحيدد ٟبمتًددوبحيعاٜددابَٓ يهؿ ٜدد لبحيتارٜشدد١ٝ ب
طممبٚأسد يٝ  بَُٚٗد بقداَ بحيتكٓٝد لبحؿاٜثد١ بَُٚٗ ٚؿدع بؾًشدؿ لبٚعم د ببببببببب
  بَٓدددد ٖخ بؾددددحٕبٖدددد حبنًدددد٘بالبٜددددؤرٟب  باًددددٛؽبح ٖدددداحفبحي اٜٛدددد١بحلٓظددددٛر٠ب الببببببب

حيد بببحيتارٜشد١ٝبٚحلُ رسد لبباٛجٛرحلعًِبحيهـ٤بحي ٟبمتًوبحيعاٜابَٔبحيهؿ ٜ لب
ب(.157:ب2014ٌُبع٢ًبؼكٝكٗ ب)ذشٓ  بعتُ ط٢بَ بٖ ٙبح ٖاحفبٚعع

 :٘ٔمفَْو املنارسات التدرٓش 

ٜكؼابا لُ رس لبحيتارٜش١ٝ:بَ بٜكّٛبا٘بحلعًِبَٔبأْظق١بٚ جمح٤حلبيفبحلٛحقدـبب
حيتع١ًُٝٝبحل تًؿ١بٚحيد بعدٓعهصبعًد٢بحلدتعًِ بٚععٗدمبيفبأمند طبٚعؼدمؾ لبَٗٓٝد١ببببببببب

 ٝددد بعٓ ػدددمبحلٛقدددـبببَدددٔب ددد ٍبحيددداٚربحيددد بم رسددد٘بحلعًدددِبعٓدددابعؿ عًددد٘بَددد ببببببببب
ب(.184:ب2012حيتعًُٝٞ)حيًٛ  ب

فُٛع١بح عُد ٍبحيد بٜكدّٛباٗد ببببب(باأْٗ :ب109:ب2013ٜٚعمؾٗ ب)ٖٓاٟبٚحيتُُٝٞ ب
حلعًُدددددٕٛبرح  يػمؾددددد١بحيؼدددددؿ١ٝ بٚنٝؿٝددددد١بحيتع َدددددٌبَددددد بحيقددددد ب بَٚدددددمق تِٗ بببب

ب.ٚعظحٝعِٗ بٚحاطمحفبع٢ًبأْظقتِٗ

حلعًُددٕٛبحلبحيدد بٜؤرٜٗدد ببأْٗدد :بحيشددًٛنٝ لبٚح ْظددق١بٚحاجددمح٤بببنُدد بععددمفباب
ِبب بٚعدددؤرٟب  ٚعتشدددِبا ياقدد١بٚحاعكددد ٕبٚحيشددمع١باأقددٌبٚقددد بٚجٗددا ببببب بأثٓدد ٤بعارٜشددٗ

ب(.113:ب2014)حيشٝا ببؼشٔبحستٝع ببحلتعًُ بيًُؿ ِٖٝبحيع١ًُٝ

فُٛعددددد١بٜٚعدددددمفبحي رددددديبحؿددددد يٞبحلُ رسددددد لبحيتارٜشددددد١ٝب جمح٥ٝددددد  باأْٗددددد :ببببب
بحيددارضح ددٌبغمؾدد١بحيؼددـبأثٓدد ٤بطددم ببحيترمندد لبٚح ؾعدد ٍبحيدد بٜكددّٛباٗدد بحلعًددِبرب

ٚعك ضبات٦ٝٗدددد١بحلددددتعًُ بيًددددارض بٚحيتددددارٜ  لبٚح ْظددددق١ ٚحيتكِٜٛ ببحيدددد بعتعًددددل
ب.َٔب  ٍباق ق١بحل ذع١بحي بأعالبم حبحيػمضب   جمح٥ٝ

 :٘ٔمسات املنارسات التدرٓش 
 ٕ(051: 4102)حشيني،  مً مسات ّخصاٜص الهفآات التدرٓشٔ٘ ما ٓل: 

 ػٛر٠بأٖاحفبسًٛن١ٝبٜشٌٗبقٝ سٗ .بمهٔبؼاٜاٖ بيف 
 َٚرحلبٚحػ ٖ ل.ٗعتهٕٛبَٔبَع رفب  
 ٜددددتِبؼاٜدددداٖ بيفبؿدددد٤ٛبحلٗدددد ّبٚح رٚحربحيدددد بٜكددددّٛباٗدددد بحلعًددددِ بٖٚددددٞبَتعددددار٠بب

 َٚتحار٠.
 حلتٓٛع١.مهٔبعُٓٝتٗ بيا٣بحلعًُ با ست احّبأس يٝ بحيتارٜ ب 
 بحل تًؿ١.يًهؿ ٜ لبَشت٣ٛبأرح٤بقاربٜعهصبَشتٜٛ لبحلعًُ ب

 ٘ٔخصاٜص املنارسات التدرٓش: 
ٞبحلعًددِبَددٔبأٖددِب ؼدد ٥ؽبحلُ رسدد لبحيتارٜشدد١ٝبيددا٣بببببب :ب2018)حيؿٗٝددا ببَدد بًٜدد

ب(:356
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 إٔبحلُ رس لبحيتارٜش١ٝبعتـُٔبفُٛع١بَٔبحيهؿ ٜ لبحلتٓٛع١ بحي بٜٓ ػٝعًد٢بب
 عك ْٗدد بؾددٛر٠بح رح٤بحيتارٜشددٞ با اؿدد ؾ١  بحلُ رسدد لبحيتارٜشدد١ٝبحيدد بببحلعًددِ

 مبٛؿٛع لبحيتارٜص.عتعًلب
 يتكِٜٛبأرح٥ِٗ بٚعقٜٛمببأس سٝ  بٜعابأَمح بيًُعًِإٔبؼاٜابحلُ رس لبحيتارٜش١ٝب

 مب بوكلبأرح٤بَتُٝزبٚؾ عٌ.بس رس عِٗبحيتارٜش١ٝبحؾٝا٠
 َدددٔبأٖدددِبحلهْٛددد لبح س سددد١ٝبٚحيـدددمٚر١ٜببببٜعددداببحيتارٜشددد١ٝبحلُ رسددد لإٔب عكددد ٕب

نمطبيفبَٗٓد١بحيتعًدِٝ;بيتركٝكُُ رسد لبببب بٚيهٌبَعًِبحيهًُعًًُتأًٖٝ٘بَٗٓٝ  
 عارٜش١ٝبؾ ع١ً.

 ٝٗدددد بإٔبحلُ رسدددد لبحيتارٜشدددد١ٝبَٚدددد بعتـددددُٓٗ بَددددٔبنؿ ٜدددد لبمهددددٔبحيتددددارببعًب
 ٚ عك ْٗ .ٚحنتش اٗ ب

ٜتـددكبسدد بسدد لبإٔبحلُ رسدد لبحيتارٜشدد١ٝبععددابأَددمح بادد يؼبح ُٖٝدد١بيًُعًُددد بببببببببب
َددت ىبحلعًددِببيكٝدد ضبَددا٣بلدد ذِٗبيفبؼكٝددلبح ٖدداحفبحيتعًُٝٝدد١ بَددٔب دد ٍبحبببببب

يًُع رفبٚحلٗ رحلبٚحالػ ٖ لبحي ب هٓ٘بَٔبأرح٤بعارٜشدٞبَتُٝدزبوكدلبح ٖداحفببببب
حلمغٛا١ بي حبؾحٕبحي ريبحؿ يٞبو ٍٚبٚؿ بق ١ُ٥باأِٖبحلُ رس لبحيتارٜش١ٝبحي ب
ه بعُٓٝتٗ بٚؼشٝٓٗ بيا٣بحلعًُد ;بٚمهدٔبعٛؿدٝكبذيدوبيفبحاطد ربحيتق ٝكدٞببببببب

 نُ بًٜٞ:

 :ٕاإلطارالتطبٔك 
 :ُخطْات البحح ّادزاٛات 

ٜتٓدد ٍٚبحي  ذدديبيفبٖدد حبحؾددز٤بحـقددٛحلبحاجمح٥ٝدد١بيً ردديبحيدد بع دداأباتراٜددابب
حلُ رس لبحيتارٜش١ٝبحيٛحج بؼشٝٓٗ بيا٣بَعًُٞبحيتعًِٝبحيع ّ بثدِبٚؿد بحاطد ربببب
حيعدد ّبيً ْدد َخبحيتددارٜق با اؿدد ؾ١ب  ب عدداحربأرح٠بحي ردديبٖٚددٞ:باق قدد١بَ ذعدد١بببب
حلُ رسدددد لبحيتارٜشدددد١ٝ بثددددِبح ت دددد ربفُٛعدددد١بحي ردددديبٚعق ٝددددلبحلكٝدددد ضبعًددددِٝٗببببب

بالست محدبحيٓت ٥خبٚػٛال ب  بحيتٛػٝ لبٚحلك ذ ل.

 :٘ٔأّاًل: حتدٓد املنارسات التدرٓش 

يإلج اددد١بعًددد٢بحيشدددؤحٍبحي رثدددٞبح ٍٚ:بَددد بأٖدددِبحلُ رسددد لبحيتارٜشددد١ٝبحيٛحجددد ببب
 ذدديباحعدداحربق ٥ُدد١باددأِٖبحلُ رسدد لببببعُٓٝتٗدد بيددا٣بَعًُددٞبحيتعًددِٝبحيعدد ّ؟بقدد ّبحي بببب

بحيٛحج بعُٓٝتٗ بيا٣بَعًُٞبحيتعًِٝبحيع ّ;ٚذيوبَٔب  ٍ:

   :٘ٔمصادر اطتكام املنارسات التدرٓش 

 حعتُابحي  ذيبيفبآ ٤بٖ ٙبحيك ١ُ٥بع٢ًبعاربَٔبحلؼ ررب ثً بيف:

 .حيارحس لبحيعما١ٝبٚح جٓ ١ٝبحي بحٖتُ بمبٛؿٛعبحلُ رس لبحيتارٜش١ٝ 
  لبحؿاٜثدد١بيفبفدد ٍبفتُعدد لبحيددتعًِبحلٗٓٝدد١بٚع قتٗدد با لُ رسدد لببببببحالػ ٖدد

 حيتارٜش١ٝ.
 جدددمح٤بَك اًددد١بَددد باعددديبأسددد ع ٠بحلٓددد ٖخبٚطدددممبحيتدددارٜصبيًتعدددمفبعًددد٢بأٖدددِببب 

 حلُ رس لبحي بوت جٗ بَعًِبحيتعًِٝبحيع ّ.
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 .٘ٔاهلدف مً بياٛ قاٜن٘ املنارسات التدرٓش 

 حلُ رس لبحيتارٜش١ٝ.حالستؿ ر٠بَٓٗ بيفب عاحرباق ق١بَ ذع١ب 
 .حالس ط رباٗ بيفبٚؿ بحي ْ َخبحيتارٜق 

 .٘ٔإعداد الصْرٗ األّلٔ٘ لكاٜن٘ املَارات التدرٓش 

(بس رسدد لب3قدد ّبحي  ذدديباحعدداحربق ٥ُدد١بأٚيٝدد١بيًُُ رسدد لبحيتارٜشدد١ٝبعـددُٓ ب)ب
حيتكددِٜٛ(بٜٚٓدداردبؼد بنددٌبَٗدد ر٠بر٥ٝشدد١ببب–عٓؿٝد بحيددارضبب–ر٥ٝشد١بٖٚددٞب)حيت٦ٝٗدد١بب

بُ رس لبحيؿمع١ٝبحلمع ق١باٗ .عاربَٔبحل

 .٘ٔصدم قاٜن٘ املنارسات التدرٓش 

متبعددمضبحيك ٥ُدد١بعًدد٢بفُٛعدد١بَددٔبححملهُدد باادداح٤بحيددمأٟبيفبَددا٣بأُٖٝدد١بببببببب
ق ٥ُددد١بحلُ رسددد لبحيتارٜشددد١ٝبلعًدددِبحيتعًدددِٝبحيعددد ّ بٚعـدددُٓ بحيك ٥ُددد١بيفبػدددٛرعٗ ببب

بع١ٝ.(بس رس لبر٥ٝش١بعٓاردبؼتٗ بعاربَٔبحلُ رس لبحيؿم3حيٓٗ ١ٝ٥ب)

 :ثاىًٔا: بياٛ الربىامر التدرٓيب 

فتُعد لببَ بحي ْ َخبحلك  بحيك ٥ِبعًد٢ببيإلج ا١بع٢ًبحيشؤحٍبحي رثٝ يث ْٞ:ب
ّبببببب ؟قددد ّبحيدددتعًِبحلٗٓٝددد١بيترشددد بحلُ رسددد لبحيتارٜشددد١ٝبيدددا٣بَعًُدددٞبحيتعًدددِٝبحيع 

حي  ذددديباحعددداحربامْددد َخبعدددارٜقبقددد ٥ِبعًددد٢بفتُعددد لبحيدددتعًِبحلٗٓٝددد١بيترشددد بببببب
شددد١ٝبيدددا٣بَعًُددٞبحيتعًدددِٝبحيعددد ّ;بٚقددابحع ددد بحي  ذددديبحاجدددمح٤حلبببحيتارٜحلُ رسدد لبب

بحيت ي١ٝباعاحربحي ْ َخ:

 :ميطلكات الربىامر التدرٓيب 

 ؿمٚر٠بعٛؾابا١٦ٝبَارس١ٝبق ١ُ٥بع٢ًبحيع قد لبحاه اٝد١بعع ْٚٝد١باد بحجملتُد بببببب
 حلارسٞ.

 .  َٝٓٗعقٜٛمبحلُ رس لبحيتارٜش١ٝبيًُعًُ بٚعُٓٝتِٗب 
 أس يٝ بعكاِٜبححملت٣ٛبحيتعًُٝٞبمب بٜٓ س بحذتٝ ج لبحلتعًُ .عٓٛعب 
 راطبَٛؿدٛع لبحي ْد َخبحيتدارٜ ٝ ُ بوت جد٘بحلعًُد بي ٓد ٤بفتُعد لبععًدِببببببببب

.١َٝٓٗ 

 :فلشف٘ الربىامر التدرٓيب 

عٓقًلبؾًشؿ١بحي ْ َخبحيتارٜقبع٢ًبحالػ ٖ لبحي اٜٛد١بحؿاٜثد١بحيد بعداعٛببببب
ٓبب ٝدد١ بٚؿددمٚر٠بحالٖتُدد ّبادد جملتُ بحلارسددٞبَددٔب دد ٍببببب  بآدد ٤بفتُعدد لبععًددِبَٗ

حيتٛحػددددٌبٚحيتعدددد ٕٚبادددد بحلعًُدددد بيفبٚؿدددد بح ٖدددداحفبحيتعًُٝٝدددد١بٚحسدددد حعٝحٝ لبببب
حيتدددارٜصبٚأسددد يٝ بحيتكدددِٜٛ بٚحيتعدددمفبعًددد٢بْكددد طبحيكددد٠ٛبٚحيـدددعـبيفبحيعًُٝددد١بببببببب

بحيتع١ًُٝٝ;بمب بٜٓعهصبع٢ًبأرح٤بحلعًِبٚؼش بس رس ع٘بحيتارٜش١ٝ.

 ٓشتيد إلَٔا الربىامر: املربرات اليت 

بٜشتٓابحي ْ َخبحيتارٜقبع٢ًبحل رحلبحيت ي١ٝ:

 َددد بأندددالبعًٝددد٘بحيارحسددد لبحيشددد اك١بَدددٔبؿدددمٚر٠بحالٖتُددد ّباتقدددٜٛمبحلُ رسددد لببب
 حيتارٜش١ٝبيًُعًِ.
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 حالػ ٖدد لبحؿاٜثدد١بيفبحيدد حَخبحيتارٜ ٝدد١بيًُعًددِبٚعٛػددٝ عٗ باأُٖٝدد١بعق ٝددلبببببب
 .فتُع لبحيتعًِبحل١ٝٓٗبيا٣بحلعًُ 

 :خطْات بياٛ الربىامر املكرتح 
بمتبآ ٤بَهْٛ لبحي ْ َخبع٢ًبحيٓرٛبحيت يٞ:

   :اهلدف مً الربىامر 

ؼشدد بحلُ رسدد لبحيتارٜشددد١ٝبيددا٣بَعًُددٞبحيتعًدددِٝبحيعدد ّبا سددت احّبامْددد َخببببببب
 عارٜقبق ٥ِبع٢ًبفتُع لبحيتعًِبحل١ٝٓٗ.

 :احملتْٚ العاو للربىامر 

يك ٥ِبع٢ًبفتُع لبحيتعًِبحل١ٝٓٗبيترشد ببمتب عاحربححملت٣ٛبحيع ّبيً ْ َخبح
بحلُ رس لبحيتارٜش١ٝبيا٣بَعًُٞبحيتعًِٝبحيع ّبع٢ًبحيٓرٛبحيت يٞ:

 ريٌٝبحلارب:بٜعابريٌٝبحرط رٟبيًُارببٜشد عاٙبعًد٢بعٓؿٝد بحي ْد َخبٚ نشد ببببببب
حلعًُ بةيٝ لبفتُع لبحيتعًِبحل١ٝٓٗبيترش بس رستِٗبحيتارٜش١ٝ بٚقاباًؼب

ٚق بب–(بأْظق١ بٚنٌبْظ طبوتٟٛبع٢ًب)أٖاحفب4يفبحي ْ َخب)عاربح ْظق١ب
  قٛحلب جمح٤بحيٓظ ط(.ب–حيٛس ٥ٌبحلشت ا١َبب–عٓؿٝ بحي ْ َخب

 ريٝددٌبحلتددارب:بعهًٝؿدد لبمتب عدداحرٖ بيفبأٚرحمبعُددٌ بٜددتِبعٛاٜعٗدد بعًدد٢بحلعًُدد بببببببب
 يتٓؿٝ بْظ طبَع بؼ ب طمحفبحلارب.

 حسدددتُ ر٠بأعددداٖ بحلدددارببعدددٛاعبيفبْٗ ٜددد١بحيٝدددّٛبببحسدددتُ ر٠بعكٝدددِٝبحيٝدددّٛبحيتدددارٜق:بب
 حيتارٜقبيتكِٝٝبحيٓظ ط.

 عؼُِٝبحي ْ َخ:بمتبعؼُِٝبحي ْ َخبعٝيبٜتـُٔبفُٛعد١بَدٔبحاجدمح٤حلبببب
ٖٞ:بعٓٛحٕبحيٓظ ط بٚق بٚأَبحيتٓؿٝ  بحيٛس ٥ٌبحلشدت ا١َبيتٓؿٝد بحي ْد َخ بببب

  قٛحلب جمح٤بحيٓظ ط.

 :إعداد الربىامر 
   :عيْاٌ الربىامر 

ْ َخبعارٜقبَكد  بقد ٥ِبعًد٢بفتُعد لبحيدتعًِبحلٗٓٝد١بيترشد بحلُ رسد لبببببببببام
بحيتارٜش١ٝبيا٣بَعًُٞبحيتعًِٝبحيع ّ.

   :مهْىات الربىامر 

 ٜتهٕٛبحي ْ َخبَٔبأرا بَهْٛ لبنُ بٜأعٞ:

 .أس سٝ لبفتُع لبحيتعًِبحل١ٝٓٗ 
 .آ ٤بحيؿمٜل 
 .ٌُؼاٜابحاط ربحيع ّبحيع 
 ٜ ١بحيمحجع١.حالستكؼ ٤بحؾُ عٞبٚحيتػ 

 :إعداد مْضْعات الربىامر 

 متب عاحربَٛؿٛع لبحي ْ َخبيفبؿ٤ٛبَ بًٜٞ:ب

 .ععمٜـبحلعًُ بمبهْٛ لبآ ٤بفتُع لبحيتعًِبحل١ٝٓٗ 
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 ح تٝدددد ربحلٛؿددددٛع لبحيدددد بٜددددتِبَٓ قظددددتٗ بعٝدددديبعهددددٕٛبَمع قدددد١با لُ رسدددد لبببببب
 حيتارٜش١ٝبيًُعًُ .

 ب–ؼاٜددابح ٖدداحفبحيع َدد١بيًُٛؿددٛع لبعٝدديبعظددتٌُبعًدد٢بأٖدداحفب)َعمؾٝدد١بببببببب
 ٚجاح١ْٝ(.ب–سًٛن١ٝب

 ؼاٜددابحسددد حعٝحٝ لبحيتددارٜ بعٝددديبعهددٕٛبَتـددد١ُٓبَددٛحربععًُٝٝددد١بَٚؼددد ررببببب
ععًددددِ بٚحلٓ قظدددد١بحي ٓدددد ٠٤برح ددددٌبحجملُٛعدددد ل بٚحيددددتعًِبحيتعدددد ْٚٞبأثٓدددد ٤بعٓؿٝدددد بببب

 ح ْظق١.

 :التكْٓه 

ُ رسدد لبحيتارٜشدد١ٝ بَددٔب دد ٍبحيتق ٝددلبحيك ًددٞببببحسددت احّباق قدد١بَ ذعدد١بحلبب
 ٚحي عاٟ.

 :ضبط الربىامر 

 متبَمحع ٠بح سصبٚحلع ٜابحي بٜشتٓاب يٝٗ بفتُع لبحيتعًِبحل١ٝٓٗبأثٓ ٤بآد ٤بب
حي ْدد َخ بٚحيدد بمهددٔبحٕبعشدد عابَعًُددٞبحيتعًددِٝبحيعدد ّبيفبؼشدد بس رسدد عِٗبببب

 حيتارٜش١ٝ.
 حيتعدددد ْٚٞبٚحالستكؼدددد ٤بحؾُدددد عٞببببعمنددددزلبأْظددددق١بحي ْدددد َخبعًدددد٢بحيددددتعًِببببب

 ٚحيعمٚضبحيع١ًُٝبٚنًٗ بأس يٝ بفتُع لبحيتعًِبحل١ٝٓٗ.
 (بَدددٔبحـددد ح٤بيفبؽؼدددؽبحلٓددد ٖخبٚطددددممببببب7متبعدددمضبحي ْددد َخبعًددد٢بعدددارب)بببب

حيتدددارٜصبااددداح٤بةرح٥ٗدددِبيفبػددد ذٝت٘بيًتق ٝدددل بٚيفبؿددد٤ٛبةرح٥ٗدددِبمتبععددداٌٜببببببب
 حي ْ َخبٚٚؿع٘بيفبػٛرع٘بحيٓٗ ١ٝ٥.

 داٗ البححثالجًا: إعداد أ 
 .٘ٔبطاق٘ مالحظ٘ املنارسات التدرٓش 

بمتبحع  عبحـقٛحلبحيت ي١ٝباعاحرباق ق١بحل ذع١:
   :٘اهلدف مً البطاق 

قٝدد ضبأثددمبحي ْدد َخبحيتددارٜقبحلكدد  بحيكدد ٥ِبعًدد٢بفتُعدد لبحيددتعًِبحلٗٓٝدد١بببببببببب
 يترش بحلُ رس لبحيتارٜش١ٝبلعًُٞبحيتعًِٝبحيع ّبق ٌبٚاعابعٓؿٝ بحي ْ َخ.

 غ٘ مفزدات بطاق٘ املالحظ٘:صٔا 

متبحالطدد عبعًدد٢باعدديبحيارحسدد لبحيعماٝدد١بٚح جٓ ٝدد١بحيدد بعٓ ٚيدد بحلُ رسدد لبببببببببب
حيتارٜشدد١ٝبيًُعًُدد  بٚمتب عدداحربق ٥ُدد١باددأِٖبحلُ رسدد لبحيدد بهدد بعُٓٝتٗدد بيددا٣ببببب
َعًُدددٞبحيتعًدددِٝبحيعددد ّ بثدددِبمتبحالس طددد رباٗددد بيفبػدددٝ غ١باق قددد١بحل ذعددد١بٚحيددد بب

حيتكِٜٛ( بب–ح ْظق١بٚحيتارٜ  لبب–ٚربأس س١ٝبٖٚٞب)حيت١٦ٝٗب(بق 3حطتًُ بع٢ًب)
(ب35ٚمتبٚؿ بؼ بنٌبقدٛربعداربَدٔبحلؤطدمحل;بٚقداباًدؼبعداربع د رحلبحي ق قد١ب)ببببببببب

ب-نددد ا٠ب-ع ددد ر٠.بٚأَددد ّبندددٌبع ددد ر٠بَكٝددد ضبيٝهدددملبحـُ سدددٞب)نددد ا٠بجددداح ب
 ؿعٝؿ١بجاح (.ب-ؿعٝؿ١ب-َتٛسق١

   :٘صدم بطاق٘ املالحظ 

(بأسدد ع ٠ب١7بيفبػددٛرعٗ بح ٚيٝدد١بعًدد٢بفُٛعدد١بَددٔب)بببمتبعددمضباق قدد١بحل ذعددبب
قهُ بؽؼؽبحلٓ ٖخبٚطممبحيتارٜص;بيًتعمفبع٢ًبٚؿدٛ بحيع د رحل بَٚ ٥ُد١بببب

 حيتكاٜمبحيهُٞبيً ق ق١ بٚ ؿ ؾ١بأٟبَ ذع لبٜمْٚٗ بَٓ س ١.
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 :٘ثبات البطاق 

ععددابطمٜكدد١بحعؿدد مبحل ذعدد بَددٔبأنثددمبحيقددممبطددٝٛع  بٚحسددت احَ   بٜٚتقًدد بببب
حست احَٗ بأنثمبَٔبَ ذغبل ذع١بسدًٛىبحلعًُد ;بيد حبؾكدابحسدتع ٕبحي  ذديببببببب
مب ذغبة مباعدابعارٜ د٘بعًد٢بنٝؿٝد١بحسدت احّباق قد١بحل ذعد١ بل ذعد١بعٝٓد١بببببببببب

يفبٚقددد بٚحذدددابَددد بب(بَعًُددد  بٚادددا٤بعشدددحٌٝبحي ٝ ْددد لبب5حسدددتق ع١ٝبَهْٛددد١بَدددٔب)ب
ؿشددد ببْشددد ١بث ددد لبببCooperحيزَٝدددٌبحل ذدددغ بثدددِبمتبحسدددت احّبَع ريددد١بندددٛامبببب

حي ق قدد١بَددٔب دد ٍبعدداربَددمحلبحالعؿدد مبٚحال ددت فباُٝٓٗدد  بٚحعـددكبإٔبأعًدد٢بْشدد ١بببب
(بٚإٔبَع َدددٌبحالعؿددد مباددد بب0.84( بٚأقدددٌبْشددد ١بحعؿددد مبن ْددد ب)ب0.89حعؿددد مبن ْددد ب)

َب0.87حل ذعددد بنددد ٕبآشددد ١ب)بب معؿعددد١ بٖٚدددٛبَددد بٜؤندددابإٔباق قددد١بببب(بٖٚدددٞبقُٝددد١ب
 حل ذع١بعتُت باارج١بع ي١ٝبَٔبحيث  ل.

 :٘الصْر اليَأٜ٘ للبطاق 

(بع د ر٠ بٚحؾداٍٚببب34أػ ر باق ق١بحل ذع١بيفبػٛرعٗ بحيٓٗ ٥ٝد١بَهْٛد١بَدٔب)بببب
 حيت يٞبٜٛؿكبَٛحػؿ لباق ق١بحل ذع١.

 (: مىاصفات بطاقُ مالسظُ املنازضات التدزيط1ًُددول )

 اليطبُ عدد املنازضات التدزيطًُ احملىز و

 %35.3 (12 -1مً ) التًَُٔ 1

 %35.3 (24 -13مً ) األىػطُ والتدزيبات 2

 %29.4 (34 -25مً ) التكىيه 3

 %100 ممازضُ 30 اجملنىع

 :٘األسالٔب اإلحصأٜ٘ املشتددم 

يترٝددلبأٖدداحفبحي رددي بَٚع ؾدد١بحي ٝ ْدد ل بمتبحسددت احّبح سدد يٝ بحاذؼدد ١ٝ٥ببب
بحيت ي١ٝ:

 .حيتهمحرحلبٚحيٓش بحل١ٜٛ٦ بيٛػـبررج لبحلعًُ بع٢ًباق ق١بحل ذع١ 
 حلتٛسدددق لبحؿشددد ا١ٝبٚحالممحؾددد لبحلعٝ رٜددد١;بي ٝددد ٕبَشدددت٣ٛبأرح٤بحلعًُددد بيفببببببب

 حلُ رس لبحيتارٜش١ٝ.
 َع ريدد١بنددٛامبCooperؿشدد ببْشدد ١بحالعؿدد مبادد بحل ذعدد ;بيتكدداٜمبَع َددٌبببب

 ث  لباق ق١بحل ذع١.
  ت  ربٚيههشٕٛبيعٝٓت بَ حاقت بيًتعمفبع٢ًبحيؿمٚمباد بررجد لبحيتق ٝدلببببح

 حيك ًٞبٚحي عاٟبيًُحُٛع١بحيتحمٜ ١ٝ.

 :رابعًا: التذزب٘ املٔداىٔ٘ ّىتاٜذَا 
 :اهلدف مً جتزب٘ البحح 

حيتأنابَٔبؾ ع١ًٝبحي ْ َخبحيتارٜقبحلك  بيفبؼش بحلُ رسد لبحيتارٜشد١ٝبببب
 .بٚذيوبَٔب  ٍ:يا٣بَعًُٞبحيتعًِٝبحيع ّ

 ؼاٜابفُٛعد١بحي ردي:بفُٛعد١بَدٔبَعًُدٞبحيتعًدِٝبحيعد ّبا لًُهد١بحيعماٝد١بببببببببب
(بَعًُد بَدٔبحيتعًدِٝبحالاتداح٥ٞ ببببب10حيشعٛر١ٜبمتبح تٝ رِٖباقمٜكد١بعظدٛح١ٝ٥ ب)بب

(بَعًُ بَٔبحيتعًِٝبحيث ْٟٛ بٚقداباًدؼببب10(بَعًُ بَٔبحيتعًِٝبحاعاحرٟ ب)10)
 (بَعًِ.30عاربحيع١ٓٝب   ال ب)
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 ؼاٜابحيتؼُِٝبحيتحمٜقبيً ري:بحع  بحي رديبحلدٓٗخبحيتحدمٜق بٚحيد ٟبٜعدتِبببببب
 ع٢ًبفُٛع١بٚحذا٠بٚ جمح٤بح ت  رٜٔبق ًٞبٚاعاٟبثِبحلك ر١ْباُٝٓٗ .

 .عق ٝلبأرح٠بحي ريبق ًٝ  بٚاعاٜ  بع٢ًبحلعًُ بفُٛع١بحي ري 
 يؿؼدٌببعٓؿٝ بحي ْد َخبحيتدارٜقبعًد٢بعٝٓد١بحي ردي بٚقدابحسدتػممبأسد ٛع بيفبحبببببببب

ّ با اؿدددد ؾ١ب  بأسدددد ٛعبق ددددٌب2021/ب2020حيارحسددددٞبح ٍٚبَددددٔبحيعدددد ّبحيارحسددددٞبب
 حي ْ َخبٚأس ٛعباعاٙبيتق ٝلبأرح٠بحي ري.

 .عق ٝلباق ق١بحل ذع١باعاٜ  بع٢ًبفُٛع١بحي ري 

 :ىتاٜر البحح 
يإلج ادد١بعًدد٢بحيشددؤحٍبحيم٥ٝشددٞبيً رددي:بَدد بؾ عًٝدد١بامْدد َخبعددارٜقبقدد ٥ِبعًدد٢بببببب

ٗٓٝدد١بيفبؼشدد بحلُ رسدد لبحيتارٜشدد١ٝبيددا٣بَعًُددٞبحيتعًددِٝبببببببفتُعدد لبحيددتعًِبحلب
بحيع ّ؟بمتبح ت  ربؾمضبحي ريبحيت يٞ:

         الفزض األّل للبحح ّالذٖ ٓيص علٙ: تْددد فدزّم تات داللد٘ إحصدأٜ٘ بدني متْسدط درددات
املعلنددني باونْعدد٘ التذزٓبٔدد٘ يف التطبددٔكني الكبلددٕ ّالبعدددٖ علددٙ الدرددد٘ الهلٔدد٘ لبطاقدد٘  

 نارسات التدرٓشٔ٘ لصاحل التطبٔل البعدٖ.مالحظ٘ امل
ٚيإلج اددد١بعًددد٢بحيؿدددمضبحي رثدددٞبمتبحسدددت احّبح ت ددد ربٚيههشدددٕٛبيًُحُٛعددد لبب
حلمع قد١بلعمؾدد١بحيؿدمٚمبادد بحيارجدد١بحيهًٝد١بيًتق ٝددلبحيك ًدٞبٚحي عدداٟبيًُحُٛعدد١ببببب

بحيتحمٜ ١ٝ.

للفسوم بني متىضطات دزدات اجملنىعُ التذسيبًُ يف التطبًكني الكبلٌ والبعدٍ  Z(: قًنُ 2ددول )

 لبطاقُ املالسظُ نهل

 Zقًنُ  ع و ٌ الكًاع البعد

سذه 

 التأثري

مطتىّ 

 الداللُ

الدزدُ الهلًُ 

لبطاقُ مالسظُ 

املنازضات 

 التدزيطًُ

 5.81 15.35 30 قبلٌ

3.208 0.883 0.001 

 4.17 65.27 30 بعدٍ

 (: زضه بًاىٌ ملتىضطات دزدات اجملنىعُ التذسيبًُ يف التطبًل الكبلٌ والبعدٍ لبطاقُ املالسظ1ُغهل )
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ٜتـددكبَدددٔبحي ٝ ْددد لبحيشدد اك١بٚجدددٛربؾدددمٚمبذحلبراليدد١ب ذؼددد ١ٝ٥باددد بحيتق ٝدددلبببب
حيك ًٞبٚحي عاٟبي ق ق١بَ ذع١بحلُ رس لبحيتارٜش١ٝبيدا٣بَعًُدٞبحيتعًدِٝبحيعد ّببببب

ٟبب ( بيًؿدددمٚمباددد بب3.208َشددد ١ٜٚب)بZ بذٝددديبجددد ٤لبقُٝددد١بببيؼددد حلبحيتق ٝدددلبحي عدددا
َتٛسددق لبحيتق ددٝك بحيك ًددٞبٚحي عدداٟبي ق قدد١بحل ذعدد١بنهددٌ بٚعشدد ببذحددِبببب

(بٖٚٞبق١ُٝبع يٝد١بعداٍبعًد٢بإٔبذحدِببببب0.883ح ثمبا بحيتق ٝك بج ٤بذحِبح ثمب)
ح ثدددمبنددد ابسددد بٜددداٍبعًددد٢ب ه اٝددد١بحسدددت احّبحي ْددد َخبحيتدددارٜقبيفبؼشددد بببببببببب

بلبحيتارٜش١ٝبيا٣بَعًُٞبحيتعًِٝبحيع ّ بٚق ٍٛبحيؿمضبح ٍٚبيً ري.حلُ رس 

      الفزض الجاىٕ للبحح ّالذٖ ٓيص علٙ: تْدد فزّم تات دالل٘ إحصدأٜ٘ بدني متْسدط درددات
املعلنني باونْع٘ التذزٓبٔ٘ يف التطبٔكني الكبلٕ ّالبعدٖ علٙ نل ذلْر مً بطاقد٘ مالحظد٘   

 التطبٔل البعدٖ.املنارسات التدرٓشٔ٘ لصاحل 

للفسوم بني متىضطات دزدات اجملنىعُ التذسيبًُ يف التطبًكني الكبلٌ والبعدٍ  Z(: قًنُ 3ددول )

 لبطاقُ املالسظُ نهل

 Zقًنُ  ع و ٌ الكًاع احملىز
سذه 

 التأثري

مطتىّ 

 الداللُ

 التًَُٔ

 0.554 7.24 30 قبلٌ

3.120 0.876 0.001 

 0.494 13.86 30 بعدٍ

 التدزيبات واألىػطُ

 0.526 8.21 30 قبلٌ

3.205 0.884 0.001 

 0.488 14.53 30 بعدٍ

 التكىيه

 0.514 8.47 30 قبلٌ

3.210 0.889 0.001 

 0.485 15.11 30 بعدٍ

بٜتـكبَٔبحؾاٍٚبحيش البَ بًٜٞ:

 اًػدد بقُٝدد١بZ( بٖٚددٞبقُٝدد١برحيدد١ب ذؼدد ٥ٝ  بعٓدداببب3.120ححملشددٛا١بي عددابحيت٦ٝٗدد١ب)بب
( بسدد بٜعددينبق ددٍٛبحيؿددمضبحيدد ٟبٜددٓؽبعًدد٢بٚجددٛربؾددمٚمبب0.01َشددت٣ٛبحيااليدد١ب)

ذحلبراليددد١ب ذؼددد ١ٝ٥باددد بَتٛسدددطبررجددد لبحلعًُددد با جملُٛعددد١بحيتحمٜ ٝددد١بيفبببببب
عداببحيتق ٝك بحيك ًٞبٚحي عداٟبعًد٢باق قد١بَ ذعد١بحلُ رسد لبحيتارٜشد١ٝبيفبابببببب

(بٖٚدٛبذحدِبعدأثابببب0.876حيت١٦ٝٗبيؼ حلبحيتق ٝلبحي عداٟ بٚاًدؼبذحدِبحيتدأثاب)بببب
%بَٔبحيت  ٜٔبحيهًٞبيًُتػابحيت ا ب)حيت٦ٝٗد١(بٜعدٛرب  ببب87.6ن ابٜٚاٍبع٢ًبإٔب

 عأثابحلتػابحلشتكٌب)حي ْ َخبحيتارٜقبحيك ٥ِبع٢ًبفتُع لبحيتعًِبحل١ٝٓٗ(.
 اًػدد بقُٝدد١بببZ( بٖٚددٞبقُٝدد١برحيددد١ببب3.250 لبٚح ْظددق١ب)بححملشددٛا١بي عددابحيتدددارٜ ببب

( بس بٜعينبق ٍٛبحيؿدمضبحيد ٟبٜدٓؽبعًد٢ببببب0.01 ذؼ ٥ٝ  بعٓابَشت٣ٛبحياالي١ب)
ٚجددددٛربؾددددمٚمبذحلبراليدددد١ب ذؼدددد ١ٝ٥بادددد بَتٛسددددطبررجدددد لبحلعًُدددد با جملُٛعدددد١ب
حيتحمٜ ٝددد١بيفبحيتق دددٝك بحيك ًدددٞبٚحي عددداٟبعًددد٢باق قددد١بَ ذعددد١بحلُ رسددد لبببببب

لبٚح ْظددق١بيؼدد حلبحيتق ٝددلبحي عدداٟ بٚاًددؼبذحددِبببحيتارٜشدد١ٝبيفباعددابحيتددارٜ  ب
%بَدٔبحيت د ٜٔبحيهًدٞبببب88.4(بٖٚٛبذحدِبعدأثابند ابٜٚداٍبعًد٢بإٔبببببب0.884حيتأثاب)

يًُتػابحيت ا ب)حيتارٜ  لبٚح ْظق١(بٜعٛرب  بعأثابحلدتػابحلشدتكٌب)حي ْد َخبببب
بحيتارٜقبحيك ٥ِبع٢ًبفتُع لبحيتعًِبحل١ٝٓٗ(.

 اًػدد بقُٝدد١بZ( بٖٚددٞبقُٝدد١برحيدد١ب ذؼدد ٥ٝ  بعٓددابب3.210ححملشددٛا١بي عددابحيتكددِٜٛب)ب
( بسدد بٜعددينبق ددٍٛبحيؿددمضبحيدد ٟبٜددٓؽبعًدد٢بٚجددٛربؾددمٚمبب0.01َشددت٣ٛبحيااليدد١ب)
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ذحلبراليددد١ب ذؼددد ١ٝ٥باددد بَتٛسدددطبررجددد لبحلعًُددد با جملُٛعددد١بحيتحمٜ ٝددد١بيفبببببب
عداببحيتق ٝك بحيك ًٞبٚحي عداٟبعًد٢باق قد١بَ ذعد١بحلُ رسد لبحيتارٜشد١ٝبيفبابببببب

(بٖٚدٛبذحدِبعدأثابببب0.889حيتكِٜٛبيؼ حلبحيتق ٝلبحي عاٟ بٚاًدؼبذحدِبحيتدأثاب)ببب
%بَٔبحيت  ٜٔبحيهًٞبيًُتػابحيت ا ب)حيتكِٜٛ(بٜعٛرب  ب88.9ن ابٜٚاٍبع٢ًبإٔب

 عأثابحلتػابحلشتكٌب)حي ْ َخبحيتارٜقبحيك ٥ِبع٢ًبفتُع لبحيتعًِبحل١ٝٓٗ(.

 :مياقظ٘ ىتاٜر البحح 
َدٔب دد ٍبحيعددمضبحيشد البيٓتدد ٥خبحي ردديبٜتـدكبإٔبحي ْدد َخبحيتددارٜقبحيكدد ٥ِبببب

ب–ع٢ًبفتُع لبحيتعًِبحل١ٝٓٗبقابس ِٖبيفبؼش بحلُ رس لبحيتارٜش١ٝب)حيت١٦ٝٗب
حيتكِٜٛ(بيا٣بَعًُدٞبحيتعًدِٝبحيعد ّ بٚمهدٔبإٔبٜعدزٚبذيدوبببببببب–حيتارٜ  لبٚح ْظق١ب

ظدق١بعارٜ ٝد١بَتٓٛعد١بق ٥ُد١بعًد٢بببببب  بط ٝع١بحي ْ َخبَٚ بعـُٓ٘بَٔبقت٣ٛبٚأْ
فتُعدد لبحيددتعًِبحلٗٓٝدد١بٚعـددُ بأْظددقتٗ بيفبحي ْدد َخبَددٔب دد ٍبعددٛؾابقٝدد ر٠بببببب
عٝشددمبعُددٌبحجملُٛعدد١ بٚعٛاٜدد بحلٗدد ّبعًدد٢بأعـدد ٤بحيؿمٜددل بٚ ررحىبفُٛعدد١بحي ردديبب
 ُٖٝدد١بفتُعدد لبحيددتعًِبحلٗٓٝدد١ بٚعٛعٝدد١بفُٛعدد١بحي ردديباـددمٚر٠بعهددٜٛٔبؾددممببببببب

ْٚظمبثك ؾ١بحيتعًِبحيتع ْٚٞبٚحيعٌُبحؾُ عٞبَٔب  ٍبأْظدق١بببعٌُبال ابحلٗ ّ 
بحي ْ َخ.

 :تْصٔات البحح 
بيفبؿ٤ٛبَ بأسؿمبعٓ٘بحي ريبَٔبْت ٥خ بج ٤لبحيتٛػٝ لبنُ بًٜٞ:

 ؿدددمٚر٠بعـدددُ بَكدددمرحلب عددداحربحيق يددد بحلعًدددِباهًٝددد لبحي اٝددد١بامْددد َخبعدددٔبببببببببب
 فتُع لبحيتعًِبحل١ٝٓٗ.

 ٝددد١بآددد ٤بفتُعددد لبععًدددِبَٗٓٝددد١بيترشددد بببعزٜٚدددابحلعًُددد باأريددد١بعٛؿدددكبنٝؿب
 س رس عِٗبحيتارٜش١ٝ.

 . ًُحالٖتُ ّبا لُ رس لبحيتارٜش١ٝبيفبامحَخبحيت١ُٝٓبحل١ٝٓٗبيًُع 
 َٛحن دد١بحلُ رسدد لبحيتارٜشدد١ٝبيًتهٓٛيٛجٝدد بحؿاٜثدد١ بٚ عدداحربحيدد حَخبحي اَدد١ببب

 يتُٓٝتٗ بيا٣بحلعًُ .

 :املكرتحات 
 ُعددد لبحيدددتعًِبحلٗٓٝددد١بيترشددد بحلُ رسددد لبأثدددمبامْددد َخبعدددارٜقبقددد ٥ِبعًددد٢بفت

 حيتارٜش١ٝبيا٣بَعًُ لبرٜ ضبح طؿ ٍ.
 .ّ رٚربفتُع لبحيتعًِبحيمقُٞبيفبعقٜٛمبح رح٤بحيتارٜشٞبلعًُٞبحيتعًِٝبحيع 
 أثدددمبا٦ٝددد١بحؾ حؿددد١ٝبق ٥ُددد١بعًددد٢بفتُعددد لبحيدددتعًِبحيمقُدددٞبيفبعُٓٝددد١بحيدددٛعٞبببببب

 حيتهٓٛيٛجٞبيا٣بحلعًُ .
 َعٛقدد لبعق ٝددلبفتُعدد لبحيددتعًِبحلٗٓٝدد١بمبمحذددٌبببب جددمح٤بررحسدد١بيًتعددمفبعًدد٢ب

بحيتعًِٝبحل تًؿ١بَٔبٚج١ٗبْعمبحلعًُ .

 :املزادع 
 ٘ٔأّاًل: املزادع العزب 

(. املنازضات التدزيطًُ البيآًُ لدّ معلنات السياضًات باملسسلُ 2014األمحدٍ، ضعاد مطاعد ) 

 .92 -39(، 3)17ىيات السياضًات، ، ادتنعًُ املصسيُ لرتبزتلُ تسبىيات السياضًاتالجاىىيُ. 
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(. بياْ زتتنعات التعله املَيًُ نندخل لتذىيد األداْ األنادميٌ يف 2019سطً، ماٍس أمحد ) 

زتلُ ادتامعُ اإلضالمًُ للدزاضات مدازع التعلًه العاو باملنلهُ العسبًُ الطعىديُ. 6

 .92 -62(، 6)27، دامعُ اإلماو عبد السمحً بً فًصل، الرتبىيُ واليفطًُ
(. متهني قًادات مدازع 2017سطً، ستند مًنٌ وادتًاز، ضَري علٌ، واملَدٍ، ضىشاٌ ستند ) 

زتلُ البشح العلنٌ يف التعلًه الجاىىٍ العاو مبصس يف ضىْ مدخل زتتنعات التعله املَيًُ. 

 .637 -601(، 18)10، دامعُ عني مشظ، الرتبًُ
(. بسىامر تدزييب مكرتح ملعلنٌ االدتناع قآه علِ تىظًف غبهُ 2014سطيني، عبري عبد امليعه ) 

زتلُ ادتنعًُ الرتبىيُ اإلىرتىت لتينًُ نفاياتَه التدزيطًُ ومَازات اضتددامَا. 

 .192 -133(، 65، ادتنعًُ الرتبىيُ للدزاضات االدتناعًُ، )للدزاضات االدتناعًُ
(. دوز املدزضُ ننذتنع تعله مَين يف بياْ ثكافُ 2006املصًلشٌ، ستند )سًدز، عبد اللطًف و 

 (.23، )زتلُ نلًُ الرتبًُ ظامعُ اإلمازات العسبًُ املتشدَالتعله وتينًتَا. 
(. دزدُ تىافس عياصس زتتنعات التعله املَيًُ يف مدازع التعلًه العاو 2019الداوود، ميال ضعد ) 

، ادتامعُ زتلُ دزاضات العلىو الرتبىيُاملطتنس.  مبشافظُ ارتسز نندخل للتشطني

 .237 -217(، 46األزدىًُ، )
و، متاح علِ: 10/12/2020. تازيخ االضرتداد زتتنعات التعله املَيًُ(. 2017شيد، عبد اهلل صاحل ) 

.rwaq.org/courses/professional_learning_communities_plhttp://www
cs 

(. بسىامر قآه علِ مدخل زتتنعات التعله املَيًُ لتينًُ 2018ضعىدٍ، عالْ الديً سطً ) 

، زتلُ الكساَْ واملعسفُمَازات تدزيظ الكىاعد واالجتاه حنىٍا لدّ معلنٌ املسسلُ اإلعداديُ. 

 .132 -87(، 195دامعُ عني مشظ، )
(. فاعلًُ بسىامر قآه علِ منىذز مهازثٌ لتينًُ املنازضات التدزيطًُ 2014الطًد، علًاْ علٌ ) 

دزاضات عسبًُ يف الرتبًُ وعله . TIMSSملعلنٌ العلىو وأثسٍا يف أداْ تالمًرٍه الختباز 

 .152 -103(، 4)45، زابطُ الرتبىيني العسب، اليفظ
رتح لتينًُ مَازات اضتدداو تطبًكات دىدل يف (. تصىز مك2019غاٍني، عبد السمحً يىضف ) 

، اجمللُ الرتبىيُ الدولًُ املتدصصُزتتنعات التعله املَيًُ لدّ املعلنني واملػسفني الرتبىيني. 

 .29 -1(، 11)8داز مسات للدزاضات واألعاخ، 
(. دزاضُ وصفًُ لتشديد اذتادات التدزيبًُ للنعلنني: مدخل لبياْ 2011الغامدٍ، أمحد ) 

زضالُ سىامر تدزييب مكرتح مً ودَُ ىظس الكادَ الرتبىيني واملدتصني واملػسفني الرتبىيني. ب

 ، دامعُ أو الكسّ.مادطتري
(. تطىيس املنازضات التدزيطًُ الفاعلُ لدّ الطالب املعلنني يف 2018الفًَد، خالد عبد السمحً ) 

زتلُ الرتبىيُ املتذددَ.  ختصص العلىو الػسعًُ يف ادتامعات الطعىديُ يف ضىْ املتطلبات

 .406 -340(، 2)179، دامعُ االشٍس، نلًُ الرتبًُ
(. دزدُ تىافس أبعاد ميظنُ التعله يف املدازع األضاضًُ ارتاصُ يف 2013الهبًطٌ، أزير مًنىٌ ) 

، زضالُ مادطتريستافظُ عناٌ وعالقتَا باإلبداع اإلدازٍ للنديسيً مً ودَُ ىظس املعلنني. 

 لرتبىيُ، دامعُ الػسم األوضط.نلًُ العلىو ا
(. دزدُ حتطني اإلغساف الرتبىٍ التطىزٍ للننازضات التدزيطًُ 2012اللىح، أمحد سطً ) 

زتلُادتامعُ اإلضالمًُ للدزاضات ملعلنٌ اللغُ العسبًُ يف مدازع ونالُ الغىخ الدولًُ. 

 .519 -483(، 1)20، الرتبىيُ واليفطًُ
(. زتالظ األمياْ واآلباْ واملعلنني نآلًُ لتشىيل املدزضُ املصسيُ 2015ستند، إنساو أمحد ) 

، ادتنعًُ املصسيُ للرتبًُ زتلُ اإلدازَ الرتبىيُإىل زتتنع تعله مَين: دزاضُ حتلًلًُ. 

 .275 -239(، 4)2املكازىُ واإلدازَ التعلًنًُ، 
آه علِ التعله اليػط يف األداْ التدزيطٌ (. فعالًُ بسىامر تدزييب ق2012ستند، بجًيُ ) 

للطالبات معلنات اللغُ العسبًُ بالفسقُ الجالجُ بهلًُ الرتبًُ ظامعُ غكساْ وأثسه يف تينًُ 

http://www.rwaq.org/courses/professional_learning_communities_plcs
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، زتلُ نلًُ الرتبًُ باإلمساعًلًُبعض املَازات اللغىيُ لدّ طالبات الصف األول املتىضط. 

(23 ،)67- 106. 
. زتتنعات التعله املَيًُه(. 1435لعصيص لتطىيس التعلًه العاو )مػسوع امللو عبد اهلل بً عبد ا 

 الربىامر الىطين لتطىيس املدازع "تطىيس"،غسنُ تطىيس ارتدمات التعلًنًُ، السياض.
(. واقع تىافس أبعاد زتتنعات التعله املَيًُ واملنازضات 2016املَدٍ، ياضس فتشٌ وآخسوٌ ) 

زتلُ هىمًُ ظنَىزيُ مصس العسبًُ وضلطيُ عناٌ. الكًاديُ الداعنُ هلا يف املدازع اذت

 .289 -271(، 2)10، الدزاضات الرتبىيُ واليفطًُ
(. زتتنعات التعله نندخل إلصالح مدازع التعلًه العاو يف مصس: 2012ىاصف، ستند أمحد ) 

 .358 -269(، 48، دامعُ طيطا، )زتلُ نلًُ الرتبًُدزاضُ حتلًلًُ. 
زتتنعات التعله مبدازع التعلًه العاو مبصس: دزاضُ (. 2013ٍلل، غعباٌ أمحد ) 
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