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إـشراف دادإـع
 أستاذ اإلاداة  اتبروية  ااتتطيط 

هددت ا درتسد ددى بردد  رجددأه يس ددى رهأجددى لقدددة  ريدر در جددأيل درأتس ددجى اددأركة ج  درةددأ   دد  درأأ  ددى 
درة بجى درسةدييى    ضددر راةدأي تمكأةدأل دردكة   درأ مجدى تد  ظ  دى ادد  ر د دي اجمدى درتسد دى  ظدر  د  

دإلحصددأةجى رددج  ب أاددأل ر دد دي اجمددى درتسد ددى لتةددأم رأك جدد دلم درأمق ددى دركة جأجددى   ادد  درودد ظت ادل درت رددى
درةأدددل دردددداجو   درأعهدددل درة أددد   د دددكمتتا درتسد دددى درأدددم ا دردأدددو  در أددد  ظد  دددكتأاى  ددد يدل رمأددد  

( تددد  اجمدددى درتسد دددى ظلددد  دقكجأسهدددأ اق ة دددى 910( اتأسل,ظر دددأن ام دددأ ادددتي  54درتجأادددأل ظل دادددا تددد   
جى طت جى ت م قأيل ظقأةتدل ظتة أ  ظتة أأل تتدسس درأ ح دى دراأادةدى  د  قأدا بيدسدل لة جأجدىم ا ددة

در ةددأ    ددتل  دءحسددأر  حأةددل   ددأجده  ظبةددت  أدد  درتجأاددأل لدد  تةأرمك ددأ ظد ددكمتتا ر ددأرج  درك  جددل 
ظت رددج  درمسدد  دإلحصددأة  ديلجددىم رروددأ   ظاتددأس  درأكد ددقأل ظد ا  د ددأل درأةجأسةددى دقكتددأس ي رددى درودد  

 دأج اد   ظلدأد ا  –ظدرجا  دقكتأس  درأدد  ظ   –ظةكم   دقكتأس   ظ كأل  –درأئدةى  دقكتأس تأه 
 درتسد ى بر  تمأداى ت  درمكأةا  ت  رهأ أ تأ ي  م 

  د كمأاأل درةجمى حددل رهأجدى لقددة  ريدر در جدأيل درأتس دجى  د  ضددر راةدأي تمكأةدأل دردكة   درأ مجدى
 اأرجى  تد"   أرل "ت أى رتس ى

  ظ تل  د ظت يدردى دحصدأةجأ  د  بيسدر ر د دي درةجمدى رتس دى رهأجدى در جدأيل درك دأس جى  د  لقددة  در جدأيل
 درأتس جى رصأرح تمق ى حأةل ظ   تك ج  "طتجةى درةأل"  أرل درو ظت رصأرح درأة أأل.

   ى ظ  دأ رقتجةدى درةأدل ظ تل   ظت يدرى دحصأةجأ    بيسدر ر  دي درةجمى ءهأجى در دج  ظدر يةدى درأ دك
رصأرح درأة أأل     بيسدر درةجمى رتس دى رهأجدى اد ظ  رجئدى درةأدل درتداأدى  دأرل درود ظت رصدأرح 

 تمق ى حأةل  ظرقتجةى درةأل رصأرح درأة أأل  
   بيسدر ر  دي درةجمى رتس ى رهأجى دإلرتدع ظدركة   درمأأا  ظ تل درو ظت رصأرح تمق ى حأةل    
  صأةجأ    بيسدر ر  دي درةجمى رتس ى رهأجى ل أسر درمت دل درأ مجدى ظدرأأأس دأل ظ تل   ظت يدرى دح

 در مصجى لةزى ر أعهل درتسد   رصأرح دء  دي تأ يظه ت ح ى درتكأردسةدس.
ظبمأر ا د  اكدأةا درتسد دى  دأرل دركدأدجأل ظتم أملوةجدل  دل درسد د جأل درأكادأمى  د  دءاةدأي 

ل درأتس دجج   د  دكوأيل تد  حأدأس ظلد دع درأة أدأل ا دد دركقددة   درمأسى ا  رمأر رد دتا لقددة  در دأي
ت د ةددى تةددأيج  ل اددجح در جددأيدل  رهأجددى لموجددا قددأيل ظقأةددتدل درأددتدسس ت د ةددأل يظسةددى ر  يةددى ظدر  ددأرى 
ا ددكل  أددأا  درةمأيددى اأ ددأس ى درأمكأدد  درأ  دد  ر أتس ددى  ت د ةددى تكق تددأل درتجئددى درأتس ددجى در أرجددى  

 ل وجز درأة أج  رزةأيل يد ةجك  . لقدة  ر أرج  
 لقدة  دءيدر  در جأيل درأتس جى  دركة ج  درةأ   تمكأةأل دركة   درأ مجى. اتكلمات املفتاحط :
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ي  ُت درةأر  لقدسدم تكالح أم     أ ى  دداد  در جدأل  ظ يأكد  لصددس هداد درك دت  درأكسدأسع  
ة ددج    ددأركة ج  هددد سدةددت درك ججدد   ظلةكتدد  درأتس ددى تدد  ر ادد  درأع سددأل يظه دإلاددأسل بردد  يظس درك

دركد  ل دأسر  د  اردت درك ججدد  ظدرك دت   ظهد  درأدتقل در  ج دد  درأةمد  رك ددة  درأودأهج  درصدد ج ى 
ةأكدد  ظأدد  درأتس ددى اوا ددأ ردداددى درك ددِدل بردد  تمكأدد   درأة  ددى ظ  ظلةزةزهددأ  دد  راهددأه درمأاددئى 

 (.2008 ا جأه, 
ل ت ددأظ ل دإلأددالت دركة جأدد  دركدد  ل تدد  بردد  ل دةددل درأتس ددى تدد  درمأدددا  ظقددت ا دد   

تة  ى ظر   در اج  تم أ ر  ي  ق رهتد دع  تأدأ يدتاد درتدأحاج  ظ  درك  جتي درسأةت بر  اأدا  ت م 
 برددددددددد  ضددددددددد ظسل دركو جددددددددد   ددددددددد  تدددددددددتقل لقددددددددددة ي بأدددددددددالح   يمتددددددددد  تددددددددد  يدقدددددددددل درأتس دددددددددى.

 Thornton & Cherrington 2014.) 
ظدرت ث اد  درمأدأا  دء اد  ل  ج دأم رأو دد   درتسد أل    لقدة  در جأيل درأتس جى لددراظ  

أدتقل ركقددة  ريدر  دركة   در أتل  ظ   دطأس ل ت درت دث ر ج تو د  تمكأةأل دركة   درأ مجدى 
 (.2012درأتس ى  درس جتأا  

 Professional learning communitiesظ يةكتد  تو دد  تمكأةدأل دردكة   درأ مجدى  
ت  د لمأهأل دركة جأجى در تياى  درك  لس      ل دل درأتس ى ت  درمأط درأ كص  ا   دركة دج  

 ( Caine 2010  ط بر  ره ل ده تع سى ل بدةى ل ج ر رجئى دركة    
ظقددت حددد  تو ددد  تمكأةددأل درددكة   درأ مجددى اأهكأددأ  درةتيددت تدد  دءادأددى دركة جأجددى ا دد   

ظدرأ  دد   رددل قأتددا اةدد  درم ددأل دركة جأجددى ركقتجددق ارددت درأو ددد  درأسددكدى درةددأرأ  ظدإلق جأدد  
(  دد   أتةددى  دددس  ظداددمق  اأر دد د ى تدد  REALIGNا ددكل ت ددأسة  ت ددتيل  تاددل ت دد ظع  

( ردتدة ل دركة دج  رد يدى ل سدأس د ت ةكجدى KEEPSت د ظع  ظ  تتدسس ت أطةى  ج  دأ ا او  جمجدأ 
 (.2012 درس جتأا  

ب  ره تو ددد  تمكأةددأل درددكة   درأ مجددى   يددزدل ا أ ددى بردد  ظبددأر    تدد  ل ددت درأ ددأسة   
تزةت ت  درتسد ى ظدرت ث ا دكل ت  دز  حجدث لمأظردا اةد  درتسد دأل درةأرأجدى رحدت راةدأي تو دد  

( Meyers 2008تمكأةأل دركة   درأ مجى ر  ظهد اةت در جأيل درأتس جى   أأ    يسد ى تج ةز  
دث  دراأادةدددى دركددد  لدددعث  ا ددد  لقتجدددق تمكأةدددأل دردددكة   حددددل  ددد د جأل در جدددأيل رأدددتي  تتس دددى رددد

( حدددل بيدسر تددتي ي درأ ح ددى د ركتدةجددى Richardson 2009درأ مدد   ظيسد ددى سةك ددأسي  ددده  
( رأة  دى رثد  در جدأيل درأتس دجى ا د  لقتجدق Moore 2010رأتدس     أمكأةدأل لة د   ظيسد دى 
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( حدل در جدأيل ظتمكأةدأل Gasper 2010 تمكأةأل دركة   درأ مجى ظتسأاتل أ  ظيسد ى  أ ت  
( حدددل در جددأيل رأسددأاتل تمكأةددأل درددكة   Gillespie 2010درددكة   درأ مجددى  ظيسد ددى  ج سددتأي  

رأة  دددى درةالقدددى ردددج  تدددتي ي درأدددتدسس رأمكأةدددأل  Phillips) 2009درأ مددد   ظيسد دددى  ج جدددتا  
ظيسد ددددددى تدهدددددددأيت   درددددددكة   درأ مدددددد  ظسضدددددددأ درأة أددددددج  ظرظرجدددددددأر د تدددددددس اددددددد  اأددددددل درأدددددددتدسس 

 2009 Mohabir يسد ددى ظ  ( رك تيدت ريظدس تدتي  درأتس ددى  د  لقتجددق تمكأةدأل درددكة   درأ مجدى
يظس تدتي  درأتس دى ظ  حدل لقدة  ظييأدتى تمكأةأل دردكة   درأ مد  (Maynor 2010تأيمدس  

 . ظل ثج ه ا   دركة  
درأو د   أأ    يسد دى رتأ ا   درصةجت درة ب    ت اوال اة  درتسد أل درة أجى    هاد 

( حددددل تمكأةدددأل دردددكة    أدددتقل إلأدددالت تدددتدسس دركة دددج  درةدددأ   ددد  تصددد   2012اأأددد   
( ادد  تمكأةددأل درددكة   تددتقل راددأأه درمددديل  دد  درأددتدسس دراأادةددى  2009ظيسد ددى درصدد ج   

( رتجدددأه دردددمأط در جدددأيي رك دةدددل درأدددتدسس درأصددد ةى برددد  تمكأةدددأل لة ددد  2009ظيسد دددى رحأدددت  
( اددد  2015ظا ددد  درصدددةجت درأ  ددد  اأرأأ  دددى درة بجدددى درسدددةدييى  دددأرل يسد دددى درأدردددت   ت مجدددى 

بتكأاجدددى لقتجدددق تمكأةدددأل دردددكة   درأ مجدددى دإليدسةدددى  ددد  درأدددتدسس دراأادةدددى اأتيمدددى تكدددى درأك تدددى  
( رإلاددأسل بردد  تكق تدأل قجددأيل تمكأةددأل درددكة   تد  ظ  ددى اددد  تددتي ي 2014ظيسد دى درصددجة ي 
( حدددل لقدددة  ريدر تددتدسس 2012يسد ددى درسدد جتأا   ظ  ةددأ   دد  ت أ دددى رج ددى تددتدسس دركة ددج  در

 دركة ج  درةأ  اأتيمى در ةأ     ضدر تتقل تمكأ  دركة   درأ م . 

يأ  دركة ج     درأأ  ى درة بجى درسةدييى اأ ح دى ت أدى تد  ت دحدل دركقددة  درداي ي دأل  
درت دد ةى ظدرأأييددى  ظةأكددت بردد  درمددادد  دإليدسةددى ظدرك مجددى  ظتدد   ددل ارددت  أ ددى درمددادد  ظدرةمأأدد  

( ره درأتس ددى 2011  لت دد  دردحددتل دءهدد   دد  هدداه درأمددتددى هدد  درأتس ددى  حجددث يدد ى در تددأط 
هددد  درأع سدددى دء اددد  لددد ثج دم ظدء دددتس اأإلهكأدددأ  ردددتى درك بددددةج  ظتقددددسي دركة دددج  ادددد دم رك ثج هدددأ 

 . ة ج  ا أجأم ظل بدةأم ظ  د جأم درأتأا  ا   تم  أل درك
دركقدددسدل درأكالح ددى  دد  درة ددد  اأدتددأ ظ دد  تمددأل دركة ددج  ا دد  ظ ددع درمصددد  ب   ظتدد   ددل

( ا ا ددددأ لددددتظس 2006ره درأتس ددددى   لددددزدل لددددعيي ريظدسدهددددأ ادددد يدر ل  جددددتي  حجددددث يصددددو أ درمقجدددد   
 ةدى تد  درمد ةدى درة أجدى رو ييدتر  أرأصم   ج ددل " ره درأتس دى   لدزدل لسدكأت رمجك دأ دركمدجأجدى  ظدرو 

(  مأددا  بيدسي ر أتس دى  Factory Modelلأي دس  ظدرك  ر  أا    ل د ةا درمأددا  درأصدمة   
تددددأ  ظتدددد   (157م 2006ظدردددداي يمددددد  ر ةأ جددددى دركة جأجددددى ظدرك بدةددددى اأاأاددددى قددددط باكددددأ .  درمقجدددد  
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ى تكةتيل  ب  ره اة  درتسد أل ريظدس قجأييظ  ياق   اع در أةت درأتس   ت  ت أ  بيدسةى ظل بدةى
ل ج  بر  ضة  قدتسل در جدأيدل درأتس دجى ا د  تدد تدى دركقددسدل در تيادى ء دتأن تمك ودى بيدسةدى 

( 2007(ظ درتظ ددددددددددد ي 2010(ظ درتادددددددددددتا  2005 درسددددددددددد ج   ظلمدجأجدددددددددددى  أدددددددددددأ  ددددددددددد  يسد دددددددددددى
 (2010ظ درت   
تد  درأ دأ ل  ( ره ت ك ى ضة  دءيدر رأتي ي درأتدسس392م 2011ظةا   در تأط    

دركد  لددعست در جددأيدل درة جددأ  ددد  ظجدسدل درك بجددى ظدركة دج   ظارددت اسددت  درأ ددكالل دركدد  لةجدددق  دددج  
درةأ جددى درك بدةددى ظدركة جأجدى حجث رادأسل اةد  درك دأسة  در  دأجى برد  ره اةد  تدتي ي ظتدتي دل 

 أدأل دإليدسةدى ظدرومجى.درأدتدسس يظه درأسكدى درأق دن ت  حجث در وأرل ظدر تسل ا   تزدظردى دءا
ظس    اد ل درتسد دأل دركد  لمأظردا در جدأيل درأتس دجى ب   أرد  تدأ دط د  ا جدع درتأحدث تد   

ل ت درتسد أل لمأظرا درمددا  دإليدسةى ظدر جأييى درت كى  ظا  ل باةكأ أم ظلتةأم ر تسد أل در جأييى 
د ةددأل لقدددة  دإليدسل  دد  ققددأع تمددأ ل درصددمأاى ظد قكصددأي  ظداةكأ ددأ رمظ   دد  دإليدسل درةأتددى

دءاأأل  ظقت يةدي ارت ءه ا   دإليدسل    تمدأل دركة دج  قدت دادكق در اجد  تد  توأهجأدع ظقددادته 
 . ت  ا   دإليدسل درةأتى

   ضدر ارت اة  درتأحث اأر أ ى بر  درت ث    تمدأل لقددة  ريدر در جدأيل درأتس دجى  
 أةددت دردحجددت دروددا  ظارددت تدد  قددالل يسد ددى بحددتى اأو دت ددأ درأع سدد  درأمدأدد  ظرددجا اأو ددد  در

د لمأهدددأل در تيادددى دركددد  لسدددأه   ددد  لقددددة  درأمكأددد  درأتس ددد  اكأ دددى امأأددد ه ا جدددث ي دددأل 
دركقددددة  دإليدسي ظدرومددد   ددد  يه ظدحدددت ظةدددعث   ددد  رجئدددأل دردددكة   ظلقددددة  درأم  دددأل دركة جأجدددى  

ظ مجدأم  ظل دأل لقددة  در جدأيل درأتس دجى  ظدر أ ى رتسد ى لمأ  ردج  لقددة  در جدأيل درأتس دجى بيدسةدأم 
 . اصوى اأت ى ظرجا ت  قالل اد ةأل ل كص  ا   لقدة  در أةت درأتس     ط

ظبأ طالع ا   اة  تأ ظأل برجع درأمكصده    لقدة  دركة ج  ت  لقتج أل لسدأات  
 دددد  در أةدددت درأتس ددد   ددد  دركمدددأظن درسددد ة  تددد  درأسدددكمتدل ظتدد  دددى درك دددتيأل ظ دددت درتأحدددث تو

 تمكأةأل دركة   درأ مجى تمق  أم تمأ تأم رتمأر لصدس حدل لقدة  ريدر در جأيل درأتس جى.
ظل ددددج  اةدددد  درتسد ددددأل بردددد  ره تو ددددد  تمكأةددددأل درددددكة   درأ مجددددى ي  ددددق ارددددت درك ددددت   

(   أدددددأ به لقتج دددددأل تو دددددد  2012( ظ درسددددد جتأا  2015ر أتس دددددى  أدددددأ  ددددد  يسد دددددى  درأدردددددت 
 دددم أ دسد ريى برددد  د دددك دلجمجأل لةكمددد  ظ   ددد  اةددد  دردددتظل تادددل   مدددتد تمكأةدددأل دردددكة   درأ مجدددى

( ظ ددأه رددع لدد ثج  ا دد  دءيدر درةددأ  2010اأرك سددج  درأسددكأ   دد  درأتس ددى  حجددتس ظدرأصددج     
ره تو د  رمأر تمكأةأل  Caine) 2010(  ظةع ت  أي   2015ر قالن ظدرأة أج   درصجة ي 

( درد  درةالقدى ردج  2009يدر اوةأرجدى ر تد   ظة دج  درصد ج  دركة   درأ مجى يأِك  درأتس ى تد  دء
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رمدددأر تمكأةدددأل دردددكة   درأ مجدددى ظضدددأأه  دددديل دءيدر  ددد  درأدددتدسس ءا دددأ لأادددل سيةدددى ر ةالقدددأل 
 درة أجى ظدرأ مجى رج  تمسدب  درأتس ى درددحتل.

( ره تمكأةددددأل درددددكة   لأاددددل دءتددددل در  ج دددد  إلأددددالت درأددددتدسس 2005ظةددددا   ررددرمدددددس 
سددج  دإلاكأ جددى دركة جأجددى  قأأددى ظراددع تددتقل رإلأددالت تددممو  درك  وددى باد قددجا ا جدد ه تدد  ظل 

درأتدقل دإلأالحجى دءق ى   أأ ده رع درةتيت ت  درأأأس أل دروة جى ظل دل  اج  ت  درأتدسس 
تدد  درددمأط درك  جددتي بردد  تمكأةددأل لة دد  ت مجددى  دد  اةدد  يظل درةددأر   ظدرممددأت دردداي ح  كددع ل ددت 

. ا دد  تسددكدى ل صددجل درقددالن ظل سددج  درتجئددى درأتس ددجى ظل  جددق دءهددتد  دركة جأجددىدركمددأسن 
 (977م 2005 ررد درمدس 

ظبددج  توددأهج  رقدد ى تاددلمدركة    PLCظس دد  درك ددأاع رددج  تو ددد  تمكأةددأل درددكة   درأ مجددى 
ركددد  درأمدأدددى درأكة أدددى ظ ج هدددأ  ب  رادددع يةكتددد  تددد  درأودددأهج  در تيادددى دظ  إيدسل درأة  دددىظ  درأمدأددد 

 .دضأ ا راةأيدم رق ى    درس در ظدرأأأس أل دركة جأجى
ظبمدددأرم ا ددد  تدددأ  دددتق ظر أ دددى تجدددتده دركة دددج  برددد  يسد دددأل لسددد    ددد  دإلسل دددأر ظدرك سدددج  
ر ةأ جدددأل درومجدددى ظدرأ مجدددى  ددد  در جدددأيل درأتس دددجى  ظادددةدس درتأحدددث ظإحسأ دددع ا هأجدددى لقددددة  ريدر 

أهمية تطوةر أتأء ات ياية ءلت يمية ةي تى رتجدأه يس دى در جأيل درأتس دجى  أرل هداه درتسد دى  أ أظرد
 .ب يتعليمت يع متفيت يمملك ت يعأبي ت يسعرءي تفيتضراتأبع ءتمجتمع تت يتعلمت يمهني 

تأ يس ى رهأجى لقدة  ريدر در جأيل درأتس جى اأركة ج  درةأ   د  درأأ  دى درة بجدى درسدةدييى  د  -1
ةددأل درددكة   درأ مجددىم  در جددأيل درك ددأس جى  در ددج  ظدر يةددى درأ ددك  ى  ادد ظ  ضدددر راةددأي تمكأ

رجئى درةأل درتداأى  دإلرتدع ظدركة   درمأأا   ل أسر درمت دل درأ مجى( ت  ظ  ى اد  ر د دي 
 اجمى درتسد ى ؟

رددج  ب أاددأل ر دد دي اجمددى  0,05 ≥هددل لد ددت  دد ظت ادل ي رددى بحصددأةجى امددت تسددكدى ي رددى  -2
 ةأم رأك ج دلمدرأمق ى دركة جأجى  درةأل درداجو   درأعهل درة أ  ؟درتسد ى لت

 م لمت  رهأجى درتسد ى ت  رت ة 
  مدرأكأا دددى  ددد  بر دددأر دراددددر ا ددد  تدضددددع لقددددة  ريدر در جددددأيل  ألهميةةة ت يعلميةةة ت ين أ ةةة

ةدددأي تمكأةدددأل دردددكة   درأتس دددجى ادددأركة ج  درةدددأ   ددد  درأأ  دددى درة بجدددى درسدددةدييى  ددد  ضددددر را
حددتياأم ركقدددة  دءيدر درة أدد  ظدرةأ دد  ر أتس ددى ظبدد يظدل ظ  درأ مجددى  حجددث يةكتدد  تددتقالم ت أددأم 

 . ت مجى اأت ى
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  متدد  قددالل تددأ قددت لسدد   اددع اكددأةا درتسد ددى ظلدأددجأل أ  دد  بيمددأي  ألهميةة ت يعمليةة ت يتوةيايةة
لزظةددت ظ در جددأيل درأتس ددجى  درأسددأهأى  دد  لقدددة  تسددكدى ريدر ظ  ح دددل تمأ ددتى رأ ددك ى درتسد ددى

درأسعظرج     ظجدسل دركة ج  اأة دتأل حدل لقدة  تسكدى ريدر در جدأيل درأتس دجى تد  تمدددس 
 تمكأةأل دركة   درأ مجى.

تومنتهن تطكمنتأهمي ت يية   ت يح يي تفيم تيلي:ت
ل دددأظل درأسدددأهأى  ددد  س ددد  تالتدددح ظراةدددأي درأسدددك تل درك بددددي اأدتدددأم ظدإليدسل درأتس دددجى  -1

 . ل تيتدم  ظدرت ث ا  درمأأا  ظدركقتج أل    دركمأسن درةأرأجى درمأ  ى
قتلسدد   درتسد ددى در أرجددى  دد  بثدد در قتدد دل در جددأيدل درأتس ددجى تدد  قددالل ل ددتي  اددتي تدد   -2

 . درأوأهج  ظدء  أس درك  يأك  لقتج  أ    تمأل در جأيل درأتس جى
در جدأيل درأتس دجى  ظجةدأيل  أا جدى در أةدت يأك  ره لسأات درتسد دى در أرجدى  د  د سل دأر ريدر -3

درأتس د   د  ل سدج  درةأ جددى ظدركة جأجدى ركدكالر  تد  درك ددد ل درك بدةدى  د  ضددر توددأهج  
 . تمكأةأل دركة   درأ مجى

اكأةا درتسد ى در أرجى قدت لدت   درتدأحاج  برد  ب د در تزةدتل تد  درتسد دأل حددل لقددة  ريدر -4
 . در جأيل درأتس جى

 : لقددة  ريدر در جدأيل درأتس دجى  د  رهأجدى  ل كص  هاه درتسد ى ا   لمدأظلت يحيوءت يمرضرعي
( تد  قدالل لمدج هدأ Hord 2008ضدر راةأي تمكأةأل دردكة   درأ مجدى دركد  حدتيل أ هددسي  

  participative leadershipرأمكأةدأل دردكة   درأ مجدى ظهد   أدأ ي  مدر جدأيل درك دأس جى   
(  ادد ظ  رجئددى درةأددل درتداأددى shared values and visionدر ددج  ظدر يةددى درأ ددك  ى  

 supportive conditions   دإلردتدع ظدردكة   درمأدأا )collective creativity ل دأسر )
ت( shared personal experienceدرمت دل درأ مجى ظدرأأأس أل در مصجى  

 الل لقتجدددق ريظدل دددأ ا ددد  اجمدددى لادددأما قدددأيل اودددال هددداه درتسد دددى تددد  قددد  يحةةةيوءت يةةةةةأ  :ت
 ظقأةتدل ظتة أ  ظتة أأل درأتدسس دراأادةى در كدتجى  ظت     ظت   أل در جأيل درأتس جى. 

 دقكصدد  لقتجددق درتسد ددى در أرجددى ا دد  درأددتدسس دراأادةددى در كدتجددى ر تمددج  ت يحةةيوءت يمن ةيةة :ت
 . ةأ    تل  دءحسأر   أجده  حأةلظدرتمأل اأإليدسدل درةأتى ر كة ج  ر أته دركأرجىم در  

 : ت.2017طت ا ريظدل درتسد ى قالل درمص  لأثكم  ت  اأ   يحيوءت يزم ةي
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 يتوةةةةر أت Development:  ا اددددعمققددل تتسظ ددددى تدددد  قتددددل 9م 2013ا  ددددع س دددداله )
 ددد  تمدددأل هدددداد  درأمدأدددى رك سدددج  دءيدر اأإل دددكةأاى اددد يظدل حتيادددى ظر  دددأس  تيدددتل ظقتددد در

( 14م 2010ظةة  دع اأت  ادأت    در قأع رجك  در صدل ا د  رقصد  اأةدت تد  درأم  دأل
ا اددع درك ججدد  ا ددد دء اددل  دد  ريدر درأع سددى تدد  قددالل لمدةددت تأأس ددى درةأ جددأل د يدسةددى 

 ا كل اأتل ظتسكأ  ظ ةأل. 

  درأددتدسس دراأادةددى اأددأ  ظةة  ددع درتأحددث ب  دةجددأ ا اددعمدإلسل أر ادد يدر   ةددق در جددأيل درأتس ددجى  دد
 . يمةكا ا   دءيدر درةأ  رمأج  تمسدب  درأتس ى بيدسةأ ظل بدةأ ظلة جأجأظتمكأةجأ

 يايةة ءلت يمية ةةي ت School Leadership: ا ا أمتمأداددى  (17م 2009ية   ددأ درمدد ددأ
تدد  درةأ جددأل دركموجايددى ظدرومجددى دركدد  يددك  لموجدداهأ ادد  ط ةددق درةأددل درمأددأا  دركةددأظا  ا صددت 
  لد ج  درأمأس درو  ي ظدرموس  ظدرأأيي دراي يسأات ا   حوز در أ  ظبةث در  تى    درةأل

( ا ا ددأ درم دددي درأمسدد ى دركدد  ي ددد  ر ددأ تددتي  درأتس ددى تدد   أجدد  22م2009 ددأر    ددأظةة  
درةأت ج  تةع ت  تتس ج  ظإيدسةج  ظ ج ه  ا جى ل  جق دءهتد  درك بدةدى تد  تدأ ل دت  برجدع 

 جى ررمأة أ ل بجى أ ج ى ظا   ر أس   ج . دءتى ت  ل ب
  ظةة   أ درتأحث ب  دةجأم ا ا أم در جئى دإليدسةى تد  قجدأيدل درأتس دى دركد  ل دد  ركموجدا درسجأ دى

درك بدةى ا  أرج  تمدأى رك  جق د  كاأأس دءتال ر أددسي درأأييى ظدرت  ةى ظلداجو أ ظدركد ثج  
 أجى.  ج أ رك  جق دءهتد  درك بدةى ظدركة ج

 مجتمعةةة تت يةةةتعلمت يمهنيةةة تProfessional learning communitiesت(PLC)ت:ت
( ا ا دأ " درمدد درةدأ  درأ دجط اأرمأأادى ظدرداي 2007لة   أ درأمدأى درة بجى ر كمأجى دإليدسةى 

ي أسر  جع  ل درةأت ج     درأسئدرجى لمأه لة ج  اةا   دردتة  ظل سدج  دءيدر ظدرأ دأس ى 
( ا ا ددأ Thomas 2008(  ظةة   ددأ لدتددأس  288م 2007جددق ارددت  ا ددكل اأ دد   دد  ل  

 تمدأل رظ تدضددع حددل ظداوةدأ ل ت دك  ى ظت دكالل دهكأأتدأل ردتي   دء د دي تد   أأادى

م 31درأسدكأ .   دركوأادل قدالل تد  درأمدأل هداد  د  ظقتد دل   تةدأس    ظةةأ دده  تةدج  
2008 Thomas) 

 رك  جددق درك سددج  يكةددأظه   ةددق تع سدد ( ا ا ددأ  Duling  2012ظةة   ددأ يظرجمدد     

م 8ا د  درقأرد   ل  دز ت دك  ى سيةدى قدالل تد  درأدكة   دحكجأ دألظ  اأدأ ي  دق لدقةدأل درأسدكأ  
2012 Duling) 
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رجئددى لد ددع درأكة أددج   ج ددأ تةددأم ركتددأيل درأة دتددأل  ا ا ددأم Kemp.,2010)ظةة   ددأ  ددج    
ا دد  ت دددأسدل تكددأه درةأدددل تادددل  ظدرددكة   تددد  اةادد   درتة  ظإا دددأر تةددأس   تيدددتل ظدر صددددل

 Kemp.,2010:63)  دركةأظه ظدإلرتدع ظدركو ج  درم تي ظحل درأ أ ل
( ا ا أم درأمكأ  دراي يكده  جدع درأة أدده ظإيدسل درأتس دى Hord 2008ظلة   أ هدسي    

     ة  يدة  ر أ أس ى    دردكة    ظدرتمدأر ا د  هداد دردكة    ر دت  لةزةدز  دأا جك   درأ مجدى  اأدأ
يةددددددددي اأروأةدددددددتل ا ددددددد  درقدددددددالن  ظحدددددددتيل راةأيهدددددددأ امأسدددددددى امأأددددددد  ظه مدر جدددددددأيل درك دددددددأس جى 

 (participative leadershipدر دج  ظدر يةدى درأ دك  ى    shared values and vision  )
( دإلرددددددتدع ظدرددددددكة   درمأددددددأا  supportive conditionsادددددد ظ  رجئددددددى درةأددددددل درتداأددددددى  

 collective creativityدرمتددددددددددد دل درأ مجدددددددددددى ظدرأأأس دددددددددددأل در مصدددددددددددجى (  ل دددددددددددأسر 
 shared personal experience.) 
مرجئى تتس جى ا قى  ي لتط تمسددبدهأ ر يةدى ظقدج  ت دك  ى  و عأفه ت ية حثتإجأ ئي تبأةه تت

ظةكددرجسظه ركتددأيل درمتدد دل ظد كسددأن ر اددل درأأأس ددأل   دد  اددل قجددأيل ل ددأس جى لددد   رجئددى اأددل 
تتلة   درقأر  رعسل درك  جز.يداأى ر كة   درمأة  لمةل 

 :  School Leadershipاتقطااد  املدةسط  : املبحث األال
حددد  تدضدددع در جددأيل درأتس ددجى اأهكأددأ  در اجدد  تدد  درتددأحاج   ظلمأظركددع يسد ددأل تكةددتيل 

أل لأاددل ردداددى درك دددل تدد   ددادد  تمك وددى  ظارددت ره در جددأيل درأتس ددجى لاددق   ادد يظدس ظتسددعظرج
 در  ج      امصجى درقأر  ظ   ر  لع ظبأركأر  درك ثج  ا   درأمكأ  ا  أ ع 

( ره دركد ثج  درأتأاد  ر  جدأيل  د   أ دى درأع سدأل اأدتدأم ظ د  2013ظة ج  اتدتدر أيس  
 د   درأع سأل درك بدةى اصوى قأأى ت وزد  تجد دم ر تدأحاج  رالهكأدأ  رتسد دى  مدده در جدأيل ظيثأسهدأ

 . ل ثج هأ ا   درةأل ظدرةأت ج ظ  ل  جق دءهتد 
ظرارت لةت ت أدى در جدأيل درأتس دجى ادأقى ظتة دتل  ظرد  لةدت لأدأسس راأأر دأ ا دكل سظلجمد  
رددل با ددأ تقأرتددى اأرت ددث ظدرأةأرمددى درة أجددى  ظدر مدددر بردد  لم ةدد  درة ددد  ظدرمد ةددأل ا دد  رس  

هدددأل  تيدددتل   ددد  لةدددت ل دددت  برددد  تمددد ي لجسدددج  ه دإليدسل درأتس دددجى اددد تل دلمأودرددقددد   ظا جدددع  ددد
اددعظه درأتس ددى ظدرأ أ دددى ا دد  درمدددأ  ظضددتط دركالتجددا  ج ددأ رظ ل  ددج  دركالتجددا ظح ددد راهددأا   
ادددأرة د  ظدرأةدددأس  ردددل رأدددت ا رهدددتد    لكأ ددددس حددددل ل جئدددى ظلدددد ج  دإلتكأاجدددأل دركددد  لسدددأات 

  .(72م 2007درأكة   ا   درمأد درأك أتل  در  ة ي ظيق ظه  
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 :Leadership مفهيم اتقطااد 
ددددت    ددد تددد  دءتدددأ    م( ره در جدددأيل2008ا دد  دروجددد ظج راددأيي   تدد  در ددددي ظهدددد ا ددج  درسن

دددت تدد  درم دد   ظتةمأهددأ در ةأ ددى ظلددتر  دءتدد   ي ددألم قددأي درتداددى قددديدم  ظقجددأيلم باد ت دد    ظقجددأيدم   ظدرسن
دء أدى  مظدر أةدتل. تد  ي ددي درمدجش مظدر أةدت .ظقأي درمجش قجدأيلم سر دع ظيرد  رتد ه .رتأت أ يقادم اأ ديهأ

 (.  1379م 2008درك  لك تت أ  دروج ظج راأيي  مظدر أةتل ت  دإلرل .لأكت ا   ظ ع دءس 
( ا ا أم در تسل ا د  دركد ثج   د  درمدأس  د  درمدددح  درأ  دبدى  89م2009ية   أ  مةأه  

رتدددأ  دددددي     جدددق رهددتد  تةجمدددى ك ددده اتدددأسل اددد  تأأس ددى دركددد ثج  تددد  قتدددل  دد ي ا ددد  يقددد ة  رك
(   رى را أمل ت درأمأداى ت  درمصدأة  در مصدجى دركد  لمةدل دركد جدع ظدردك ك  34م 2010 

( بردد  ره در جددأيلمقدل ظلدد ثج  رك  جددق هددت  20م 2011ظاهدد  درأمجدد     دد  ديقدد ة  رتدد دم اأ  ددأم 
 درك ثج  ظدر ت .ظ  ألاةأي درأكأا ى    در دلرتزةا ظ 

  د ل ظ  أل درسدأا ى لةقد  در أةدت دءهأجدى در تد ى ظلتد ج يظسه درأ  دزي ظةالحظ ره دركة ةو
در أةددت أددأح  درصددوأل ظدرسددأأل درمأأددى دركدد  لعه ددع رإلادد د  ا دد   در جدأيل  ج ددأ لكأ دددس حدددل

تمأدادددى تددد  درةدددأت ج  رك  جدددق رهدددتد  ت دددتيل ظبد دددج ى دركددد ثج  ظد  دددكأأرى رظ د دددكمتد  درسددد قى 
 اأر تس درأمأ   ظامت درا ظسل.

رقدد ى تدد  دركة ةوددأل  ة ددا ل  جزهددأ ظدهكأأت ددأ ا دد  دركدد ثج  دردداي يأأس ددع  اددد لظهمددأر 
( ية   ددأ ا ا ددأم قددتسل  دد ي 215م 2010در أةددت تدد  درمأأاددى   ا جددى ل  جددق دءهددتد   ممددت حدد ة   

ظهد در أةت ا د  دركد ثج   د  يقد  رجكصد   اأرق ة دى دركد  ي  ت أ. أر أةدت ي  د  لد  دأ تد  قدالل 
 . تسك ت جى لقدة  سيةى

( در جددددأيل ا ا ددددأمدرم دي درأتاظرددددى ر كدددد ثج  ا دددد  رظ ل ججدددد  18م 2015ظةةدددد   درةمأدددد   
  در درمأس ت  ر دل دردأددل برد  رهدتد  درأمدأدى ظدء د دي  ظهد  االقدى يسدكمت   ج دأ ادم  

 . قدلع ظل ثج ه ر ث ر  دي درمأأاى ا   درةأل تةأم إلامأج ت أى ت ك  ى
( درد  هداد درأو دد  تد  حجدث ره در جدأيل ه ماأ جدى لد ثج  2015لددييدل  ظ  ظراأس بس جمز

( ا ا ددأم 20م 2017 د   دد در درةددأت ج  رك  جددق دءهددتد   دد  تدقد  تةددج    أددأ ا   ددأ حسدد   
اأ جى ل ثج     ا أطأل   ي رظ تمأداى ا د ل  جق دءهدتد   د  تدقد  ت دتي  ظل دده اكجمدى 

 . ركوأال تك ج دل در أةت ظدرأ يظ ج  ظدرأدق 
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( برددد  ره در جدددأيل رحدددت رادددكأل 2011 ددد  تو دددد  ر اددد  ادددأدرجى ر  جدددأيل ي دددج  درأمجددد   ظ 
دركوأال د  كأأا  دراي ي د  درو ي اأاكتأسه قأةتدم ل ده رع در دل ظدر تسل  د  دركد ثج  ا د  ديقد ة  

  .ظل  جق رهتد  درمأأاى ظدر وأظ ا   لأأ ك أ
تكداأل اأ جأل در جأيل حجث راأس  ( لصدسدم ر ا  اأد م حدل طتجةى2010ظقت   ددي  

بردددد  ره در جددددأيل يدرددددى ر كوأاددددل رددددج   ددددل اددددتل رط د مامصددددجى در أةددددت ظلدقةددددأل دءلتددددأع ءيدةددددع  
ظامصجى دءلتأع ظتكق تأل دءيدر  أأ يتس  أ دءلتدأع  ظدرأمدأس دركمدجأد  درداي يكوأادل  جدع  دل 

  .ت  در أيل ظدءلتأع
مدادددا  ددد  أدددجأ ك أ ب  ره درتأحدددث يددد ى را دددأ ظتددد  قدددالل دركة ةودددأل درسدددأا ى ظدركددد  ل

لك دددأط   ددد  در اجددد  تددد  درةمأأددد  درأ ددد  ى  ظررددد ج ل دددت درةمأأددد  دركددد  لدددتظس حدر دددأ دركة ةودددأل 
لأاةده يسكمجتده ركد جع در أةت   درسأا ى تأ ي  مقأةت يأك ت أوأل لأم ع قدل درك ثج     ديق ة 

رهدتد  ظدضد ى يةأدل تد  ر دل ل  ج  دأ   أاةج لددأل ديمأر  رج  در أةت ظدرك  ظة   ده دءهتد 
 . در أةت ظدركأاةده 

 : ـــــااد  املدةسطــــــاتقط
يأكدددد  دياددددأت تو ددددد  در جددددأيل درأتس ددددجى تدددد  قددددالل ل  جددددل درددددتظس در جددددأيي  دددد  دإليدسل 

 دددد  هدددداد  ددددتجل دياددددأت تو ددددد  در جددددأيل ظ  درأتس ددددجى ظاددددت  د قكصددددأس  ج ددددأ ا دددد  درددددتظس د يدسي 
ركة ةودأل ركةدتي درأودأهج  ظد لمأهدأل د يدسةدى ظتدأ أدأحت أ تد  لقددسدل   أدأ درأتس جى لةتيل د

دركة جأجدى  ب  ره همدأر ت ل دزدل سةجسدى ظت دتيدل ت دك  ى   ركقددس درةأ جدى قدت لقددس درأو دد  ره
 ظت  ل ت دركة ةوألم

( را ددأم قددتسل در جددأيي درأتس دد  ا دد  دردددا  درأكزديددت Matthew 2008م 9ادد   تددأثجد 
ى درةأرأجى  ظ ةل تتس كع لمد  رموس أ ت  قالل االقك أ اأمكأة أ دردد   ظدرةأر  دراي اأرأددطم

لمكأددد  برجدددع  ظدرك جددد  تددد  دردددد ظ  درأكمدددتيل  ظدرت دددأر  ةأردددى ظ دددط درسدددجأقأل درأك جددد ل  ظدلمدددأا 
در  دسدل درأمسمأى ت  دركد  أل     جأق أ درأ    ظدرةأرأ   ظدتكالر درأ ظاى  ظلةزةز اأ جأل 

  جج  ظدإلرتدع  ظدرةأل اأاوكأت ت  ظ  أل اد  تكةتيل  رك  جق دءهتد  درأم ديل درك
( را أماأ جددددى دركدددد ثج  دركدددد  ي ددددد  ر ددددأ در أةددددت  دددد  تتس ددددكع إلقمددددأع 2009ظاهدددد   ددددال   

درةدددأت ج  ظحدددا   ا ددد  درأسدددأهأى دروةأردددى ام دددديه  ر  جدددأ  رم دددأو تكةدددأظه  ظدركددد ثج   ددد   ددد در 
   ظلد جع   د    رك  جق قجأيل  أا ى تتمجدى ا د  ر دا ل بدةدى قدأيسل ديق ة  دراي  يةأ ده تة 

 (.362-361م 2009ا   ل  جق د هتد   ال   
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 ظتأأ  تق  يأك  ره يكدأل درتأحث بر  لة ةف دإليدسل درأتس جى ب  دةجأم ا ا أم  
ركة جأجدى درم دي درأمس ى درك  ي د  ر أ   ةدق در جدأيل اأرأتس دى رك  جدق در أيدأل درك بدةدى ظد

ظلموجددددا درسجأ ددددى درك بدةددددى دردطمجددددى ا  ددددأرج  تمدأددددى رك  جددددق د  ددددكاأأس دءتاددددل ر أددددددسي درأأييددددى 
 . ظدرت  ةى ظلداجو أ ظدرك ثج   ج أ

 أهداف اتقطااد  املدةسط :
( American Council on Education,2011:24  ي دتي درأم دا دءت ةكد  ر كة دج  

مددى در اددأيأ دركدد  ل ددكل ل ددتيأم ر أع سددأل دركة جأجددى اكأ ددى هددت  سةددجا ر  جددأيل درتس ددجى ظهددد تةأر
راددع درأ كالل دركة جأجى ظد  كأأاجى ظد قكصأييى  ظدرةأل ا   بيمأي دقك دحأل رك دت درأةدقدأل 

 . ظدرأ كالل  ددر    درأم أ  درصو  ظ ج  درصو 

 درمأددددد درأ مدددد  ( بردددد  اةدددد  دءهددددتد  دءقدددد ى ظهدددد م2007ظاددددج  در  ةدددد ي ظيقدددد ظه   
ل  جدددق تكق تدددأل لمأجدددى در جدددأيل درأتس دددجى ر م دددد    ر أة أدددج  ظي ة ددد  ر كقددددة  دردددادل  درأسدددكأ 

درسدددة  ركأكدددج  در دددأيس دركة جأدد  تددد  تدد  دددى دركددددل دل   اأرأسددكدى دركمأ سددد  ر أع سدددى دركة جأجددى
بيسدر ظ  دددد  ظدحكدددد د   أجدددد  ث أ ددددأل ظقددددج  ظر ددددأرج  حجددددأل درةددددأت ج    درتجئجددددى  ظدرك جدددد  درةددددأرأ 

 رأع سى درك بدةى.اأ

 :  قطااد  اتفرادا اتقطااد  املؤسسط 

 د ي ظدحدت يم دا  د  را د  در د    رجسدا ( ره در جدأيلMatthew 2008م 9ي دج  تدأثجد 
  ةق األ تعت  ا اجكع ظةك تتع أأح  درأ أسدل دءا ىو  درك ثج    درأمدأ   ر م أ اتأسل ا 
أتس ددجى  كجتددى امدأت لكدد ر  تدد  ( ره در جدأيل درHauge et al, 2014ظةادج  هددد  ظيقد ظه  

ظتكق تدأل  تسدئدرجألع ظت أتدع حسد  دإليدسةدج    دلظ  ظبةد  درأة أدج  تةأظاجدعظ  در أةدت درأتس د 
( 2007دركة جأجدى  ظةع دت ا ددده   درةأ جدى امدأت ظدر  تى  د  دركةأظه  ت  در ل ر ظت ةةألظ  اأ ع 

أتس دددى ظلمك دددل ءه ل دددده ره در جدددأيل درأتس دددجى يمددد  ره لمددد   تددد  سري در  دددل درددحدددت ادددأا  در
تع سى لة جأجى ي ديهأ   ةق در جأيل درأتس جى  ظهاه ه  درأأأس أل دإليدسةى در تياى ظدرك  ل  ق 

 (.93م  2007در كل درأع س   ا ددهم 
ظدرأتس ى در تياى ل د  ا   رأدل ا أجى لد ع درةأل    درأتس دى درد  دى درصد ج ى   

  ظادد  ر دداه دءأدددل حكدد  يسددكقج  ره ي  ددق درددتظس ظةمت دد  ا دد  تددتي  درأتس ددى ره يكددده ا دد
در جأيي دراي ي ةتع   أرداجوى در ةجسجى رإليدسل درأتس جى ه  ل جئى درد ظ  ظل تي  درمتتأل درك  



  ن حممد آل عاتقأ.اد/ علي زهطد اتغامدي، أ/ سعطد و
 

 340 

 لسددددددأات ا دددددد  ل بجددددددى درقددددددالن ظلة ددددددجأ   س تدددددددى  دددددد  ل  جددددددق درمأددددددد درأك أتددددددل ر دددددد   بس جمدددددددز
  .(2015لددييل ظ 

   در  ه در أيي ظدرة  ة  د اكأأي ا   در أةت درود ي ظبمأر ا   تأ  تق  ر  يةت ت تد م 
  ددط ت أددأ دتك ددت تدد  ت ددأسدل ظقددتسدل  رددل  رددت تدد  درك دددل بردد  در جددأيل درأع سددجى ظرددجا در أةددت 

قدتسدل أ دركمدجأجدى ظ  دروا  ظهاد درأو د  هد تأ يةكأت ا جدع درتأحدث تد  قدالل ريدر در جدأيل درأتس دى
أتس دددجى تم مجدددى درو ةدددق درددحدددت درددداي ي دددأل قأةدددت درأتس دددى ا ددد  رمدددأر تع سددد  يةقددد  در جدددأيل در

 . ظدرو ةق در جأيي تةع

 احلاج  إىل تييةر أاداء اتقطااد  املدةسط 
به درمددد ل بردد  درأتس ددى ظقجأيل ددأ اأاكتأسهددأ تع سددى لددعيي ريظدسدم تمك وددى  ظلكوأاددل تة ددأ 

در در جددأيل درأتس ددجى تمأداددى تدد  درأمددأ ل ظدرةددتددل   ة ددا درك بدددةج  يةأ ددده ا دد  لقدددة  ري
ظدردقدددد  ا ددد  تدددتى  أا جك دددأ  ظ دددديل ريدة دددأ  ظقدددتسل أ ا ددد  ل  جدددق رهدددتد  أ  ظ ودددأرل تة أج دددأ 

 (.2012  درأةأيقىظدرةأت ج  ر أ  
به درتظس درمتيت ر  أةت درأتس   يو   ا جع ره يكو   درأك ج دل درمأأى اسد در دء د دي 
يدقل درأتس ى   أر جأيل درأتس جى دردداجى ه  در دأيسل ا د  لوةجدل يظس درةدأت ج  ظلمددج    دديه   
ظل سدج  تسددكدى ريدة دد  تدد  د ددل درم ددد  اأرةأ جدى درك بدةددى  ِأددأم ظ جوددأم  ظأددد م رك  جددق اكأ ددأل 

 (.2010لسأد اأرأمكأ   دردأرأ   
( به درأدق  دراي ي ك ع در أةدت درأتس د  امدداتدع درأمك ودى درأ لتقدى 2014ظة ج  قأ    

درأ ددجط اأرأتس ددى لكق دد  ره ي ددد  اددأرقالن ظدرأة أددج  ظدرةددأت ج  ظرظرجددأر دءتدددس ظر دد دي درأمكأدد  
 . ا يظدس  اج ل ظتكةتيل    د يك أل تسعظرجأل تمك وى ا د هع ر  أجةأم 

 :  منيلقات تييةر أاداء اتقطااد  املدةسط 
رك  جددق دركقدددة  درأم دددي  دد  در جددأيل درأتس ددجى  رددت تدد  ظ دددي تمق  ددأل ر أ ددجى رددارت 

ة  در جأيل درأتس جى تد  قدالل د  ك دضدأل ( تمق  أل لقد 2009دركقدة   ظةةكت  درد در مأ   
درك ددل برد  تمكأد  ظ   كقددة رداكتأس دركة ج  درةأ  ث ظل دردط  دءظر  ظراع دءيدل در ةجسجى  مدركأرجى

لقدددة    س دد   ددديل دركة ددج  ا جدأيل تتس ددجى اأ  ددى  ددجزةت درمدألا درأ  دد   ظل  جددل درتقأرددى  درأة  دى
درقأرد  ت ددس درةأ جدى   ة   ر أ دأم ر ةأ جدى دركة جأجدى ظدرك بدةدىدر جأيل درأتس جى يكاأ  داكتأس درأ

 (.246م  2009 ررد در مأ   . دركة جأجى ظهد درأمق ق دءظل ر كقدة 

http://knol.google.com/k/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
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 :  مداخل تييةر أاداء اتقطااد  املدةسط 
 دأظل يظت  قالل د كة د  درتأحث ءه  تتدقل لقدة  در جأيل درأتس جى  د  درتسد دأل 

لقدددة   دد  درأم مجددأل دإليدسةددى ظدرمد ةددأل در جأييددى ر  أةددت  م ةجسددى دركأرجددىد أأر ددأ  دد  درأددتدقل در
لقدددددة   دددد  درأأأس ددددأل درومجددددى درأكة  ددددى اةأ جددددأل دركة ددددج  ظدرددددكة   ظدرأمددددأها ظطدددد ت   درأتس دددد 
لقدددة   دد    يثددأسه درك بدةددى ا دد  در ددج ظ  لقدددة  تدد  تددتقل  دد در درأة أددج  ظدرأكة أددج   دركددتسةا

لقددددة  تتمددد  ا ددد    رجئدددى درةأدددل ظ أارجك دددأ ر ةأدددل دركة جأددد  ظدرك بددددي  درتجئدددى درأتس دددجى ظاددد ظ 
 ل سج  درةالقى ظدركددأل رج  ر  دي درأمكأ  درأتس  

 :حتدةات تييةر أاداء اتقطااد  املدةسط 
لدد ع در جأيل درأتس جى اة  درك تيأل رتأ  تتدأيسدل لقددة  دءيدر  ظقدت رادأس ادتي تد  

داموددأ  تسددكدى دركدد ثج   م( بردد 2011ي ددج  رحأددت ظدرو جددع   درتددأحاج  دردد  ل ددت درك ددتيأل  حجددث
لدتا  درأسدكدى   ضدة  در يةدى درأسدك ت جى  ظدرس قى ا   ديق ة   ددر سر جأم  أرأة أج  رظ ر  جأم 

ضددة  ت ددأس ى درةددأت ج  رد ددأةل   دركة جأدد  ظدرا ددأ   رددتة  در جددأيدل درأتس ددجى  ظضددة  قتسلددع
 (.586م 2011 رحأت  ظدرو جع   .دركددأل در تياى

( بردد  ل ددتيأل رقدد ى رتددأ  لقدددة  ريدر در جددأيل درأتس ددجى 2015 أددأ ي ددج  رحأددت ظدرةددأا    
ضة  درسأأل در مصجى رتة  در جأيدل درأتس جى  تال درأتأيرل ظدإلرتدع ظد رك أس ظادت   ظه م

متدع ضة  در دتسل ا د  درك  با در درو   ر  جأيي درأتس      لقتج أل درمأأى اأرمدأ  درأتس  
ضة  تسكدى دركمسجق رج  در جأيدل درأتس دجى درأمك ودى   ا أ أل ظتكق تأل درأمكأ  درأسك ت جى

ات  قتسل دءادأى دركة جأجى ا   د كجةأن قتسدل اة  در جدأيل   ظبج  در قأاأل درأ كأى اأركة ج 
 ضة  با در دردجدسدل ر  جأيدل درأتس جى    در  دسدل درأكة  ى   درأتس جى

 تثاني:جمتمعات اتتعلم املهنط املبحث ا 
 Professional learning communities (PLC) : 

ركقددة  ريظدل ظا دت رد دتا لمأجدى ت مجدى  Dufour and Eaker  قدأ  2005تمدا ادأ  
ا د  تسدكدى دإليدسدل دركة جأجدى ظدرأدتدسس اأرد يدأل درأك دتل دءت ةكجدى ركجسدج  لقتجدق تمكأةدأل 

 (2012دركة   درأ م   درس جتأا  
اكددأةا ا ا ددأ ا دد  تددتدسس درأسددك تل.   ددت لمتدد ل  Hord هدددسي   طت ددا2006ظ د  اددأ  

ا ه تدتدسس درأسدك تل درمأ  دى  دك د  اأدتي ة  ظتة أدج  تكةدأظاج   رأد أن  ودأرل  ت كدزتج   
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ي ددأس ده اأ ددكأ دس  دد  درددكة    درتسد ددى  درك تددل  ظدر ددددس  ظبدداد ل ددده درأتس ددى لمددأظجل دركةددأظه 
ودد ت بردد  درددكة   ا دد  تسددكدى درأتس ددى. ظرضددأ ا درددد ظ  درا أ جددى بردد  دءاةددأي ا دد  تسددكدى در

درسدددأا ى تددد  در يةدددى درأ دددك  ى  در جدددأيل درك دددأس جى درتداأدددى  دردددكة   درمأدددأا   دردددد ظ  درتداأدددى  
لتأيل اكأةا درأأأس أل درأ مجدى در مصدجى. حجدث قسدأا دردد ظ  درتداأدى برد  اد ظ  لمدجأجدى 

درا دددى اأتدددل ر أ دددد   ددد  لقدددددة  درةالقدددأل ردددج  درةددددأت ج   ددد  درأتس ددددى  ظرقددد ى ث أ جدددى  تةكتدددد ل
 68 2008  Hord .) 

ا ا أ اد ةى درقأا   ظ  ددي  Hord(   دي هدسي Schroeder, 2009ظةص   ك  ةت 
ا ا أ اأ جى ظظدقةجى  ظر   اأإل أأل  وه   ديهأأ درت اجدى هد  درسدت  درد ةجا  Dufourيظ دس 

كة   درأ مدددددد   ددددد  درد يددددددأل درأك دددددتل دءت ةكجددددددى ظدرةدددددأر  ر أدددددد   اك دددددأس تأأس دددددأل تمكأدددددد  درددددد
 Schroeder, 2009:42)ت

 Professional Learning Communitiesمفهيم جمتمعات اتتعلم املهنط  
 Professional Learning Communitiesا د ل   دد ل تمكأةدأل درددكة   درأ مجددى 

جددى  دد  درةددأر   تأددأ حددتد اأرةتيددت تدد   مأدددا  ظداددت ر ك سددج  درأتس دد   دد  اةدد  دءادأددى دركة جأ
درتظل بر  لمأجى ت أسدل تتي ي درأتدسس ظدرأقدسة  ظدرك بدةج  حدل يرجأل با أر تمكأةأل لة   

 ( , Hord 2008ت مجى    تتدس     
درأمدأددى ظ  ( ره اةدد  درتددأحاج  يسددكمت  تصددق  ألم تمدأددأل لة دد 2014ظةمتددع ه ددل 

   درأ مجى  ب  ره همأر   ت رج  ل ت درأوأهج   ظة ج  درأكة أى  أ دي  رأصق ح تمكأةأل دركة
ره ره تمدأدددأل دردددكة   لمك ددد  اددد  تمكأةدددأل دردددكة    طت دددأم  قدددكال  تصدددق ح درأمدأدددى اددد  

ظدروةأرجددددددى  Structureدرأمكأدددددد    أرأمدأددددددى هدددددد  رمددددددأر ظاجودددددد  ظإيدسي  يمصدددددد  ا دددددد  درتمجددددددى 
Efficiency  ظ دد  درأ أرددل  ددوه تصددق ح تمكأدد  Community ج  بردد  لددأددل  أددأا  ي دد

تدد  قددالل دهكأأتددأل ت ددك  ى  رظ تكددأه ر ددتا  درموسدد  تدد  ت ددأس ى اأج ددى ظلدد داط تدد  ديقدد ة   
ظبأ ظس دردقدا رأدتح تصدق ح تمكأةدأل دردكة   هدد دء اد  ادجداأم ظد دكمتدتأم اأرمسدتى ر أدتدسس 

 (.40-38م2014 أع سأل ل بدةى. ه ل 
   درأ مجدى لتةدأم ر أم مجدى ظدرأمدددس درداي ظرارت لةدتيل لة ةودأل ظتودأهج  تمكأةدأل دردكة

 طالادأم  ل دأل ره يأكد  اسدتجأم  أد ج ل ( را أم أأادى2007  ت كدده  رمد  ا جدع دركة ةدف  ية   دأ

 ظ  أدى ت دك  ى  ظرهدتد  اأرةاددةى  ظدضدح بحسدأس تأد  ردتي   ظ جد ه  ظإيدسةدج  ظتتس دج 

 (2007رد ع  ت كده  ظ  أم  در أتل ر كوأال
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 دهكأأتأل رتي   دء  دي ت  ا اع  أأاى دركة   تمكأ (Thomas, 2008) لدتأس ظةة  

 هداد  د  ظقتد دل   تةدأس    ظةةأ دده  تةدج   تمدأل رظ تدضددع حددل ظداوةأ ل ت ك  ى ظت كالل

 . درأسكأ  دركوأال قالل ت  درأمأل
( ا ا دددأمدرأمكأ  درددداي ي  دددز ا ددد  لة ددد  درقدددالن 2010يقددد ظه  ظ   أدددأ ية   دددأ يظ ددددس

 ( 33  2010يق ظه  ظ   يظ دس. ةكده سيةى ظدض ى ظةسةده رك  ج  أ تةأم ظدإلركزد  اع ظ 
( ا ا أمتمأداى ت  دء  دي يةأ ده تةأم ظ دق سيةدى 2010 أأ ية   أ حجتس ظدرأصج    

ت ك  ى ظةسك صده ت كالل ت مجى ت تيل لدد      ظةك أس ده  جأدأ يكدأد ده برجدع تد  دء د دي 
سدد    دد  لمأجددى تةددأس    ظظاددج   ظتةددأس  ظظادد  درأمكأدد  ديقدد ة   دد  درأمكأدد  درأ مدد   اأددأ ي

 ( 40  2010درأ م   حجتس ظدرأصج     
( ا ا أم درأمكأ  درداي يكدده  جدع درأة أدده ظإيدسل درأتس دى Hord,2008ظ لة   أ هدسي 

    ة  يدة  ر أ أس ى    دردكة    ظدرتمدأر ا د  هداد دردكة    ر دت  لةزةدز  دأا جك   درأ مجدى  اأدأ 
أروأةدددتل ا دددد  درقدددالن  ظحددددتيل راةأيهدددأ امأسددددى امأأددد  ظه مدر جددددأيل درك دددأس جى  در ددددج  يةددددي ا

ظدر يةى درأ ك  ى  ا ظ  رجئى درةأل درتداأى دإلردتدع ظدردكة   درمأدأا   ل دأسر درمتد دل درأ مجدى 
 . ظدرأأأس أل در مصجى

ظ ددد  ضددددر ل دددت دركة ةودددأل يأكددد  دركدأدددل برددد  لة ةدددف ب  دةددد  يصددد  تمكأددد  دردددكة    
أ مددد  حجدددث ية   دددأ درتأحدددث ب  دةجدددأ ا ا أمرجئدددى تتس دددجى ا دددقى  يددد لتط تمسددددبدهأ ر يةدددى ظقدددج  در

ت ك  ى  ظةكرجسظه ركتأيل درمت دل ظد كسأن ر ال درأأأس أل     ال قجأيل ل أس جى لد   رجئى 
 األ يداأى ر كة   درمأة  لمةل لة   درقأر  رعسل درك  جز.

 :  هنط مصيلحات مرتبي  مبجتمعات اتتعلم امل
  (Hardin.2010) (Hannaford.2010)ظ (Blackock.2009)يةك دددت درتدددأحاده 

Voelkel,2011   ره درأمدأددى درأكة أددى رسددجما )Senge  أاددا حمدد  ر ددأس دإلطددأس درمددد ي 
( ره Ceislak,2001ر ت ددددث درك بدةدددى اددد  تمكأددد  دردددكة   درأ مددد   ددد  درأدددتدسس  رجمأدددأ يددد ى  

ودردددى رأمكأددد  درددكة   درأ مددد   ظاد ةدددى درأمدأدددى درأكة أدددى لأادددل ت ح دددى درق Rosenholtz  دددي 
 Senge ظب دث درك بدةج  ركقتج  أ اأرأتدسس    دركسةجمجأل لأال ت ح ى درأ ده ى  رتدأ ت ح دى )

 (.2012 درس جتأا  . Hordدرماا لكأال ام دي هدسي 
ظرةددددل تدددد  ر ددددأن  ادددد ل دركة ةوددددأل رأمكأةددددأل درددددكة   درأ مجددددى ظلددددتدق  أ ظ دددددي اةدددد  

تمكأدد  درأة  ددى  بيدسل درأة  ددى  دركة ددج  درأمدأدد    هد مظ رأصدق  أل در  ةتددى تدد  ارددت درأو ددد   د
 درأمدأى درأكة أى. 
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 :  أهمط  جمتمعات اتتعلم املهنط 

ره اأ جدددى دردددكة   لأادددل درأو دددد  دء أ ددد  درددداي لةكأدددت ا جدددع ري تع سدددى لة جأجدددى ر ددد   
كأدأ  ادأركقدة  درأسدكأ  ر دتسدل درةدأت ج  لعيي يظسهأ  أمدأدى لة د   ظةد د  اردت تد  قدالل د ه

ر ددددأ  ظلمأجددددى راأددددأو  تيددددتل تدددد  دركو جدددد  رددددتي    ظحددددا   ا دددد  درةأددددل درمأددددأا  إلامددددأج درأ ددددأ  
ظدءا قى ظل  جق دءهتد   ظ  يك ل  ارت ب     ال قجدأيل ظداجدى لدتتا اأ جدى دردكة    د  سيةدى 

 درأمدأى ظرهتد  أ ظد ك دلجمجأل أ ظرا قك أ درجدتجى.
( بر  ره رهأجى تمكأةأل دركة   درأ مجدى 2102   جأأه ظ (2102ة ج   ل ت   درتمأ ظ 

درأتس ددجى لكاددح تدد  قددالل لأجزهددأ اأرت ددث درأسددكأ  ادد  درك سددج  ظدركقدددة  ظلةزةزهددأ رأ ددأسدل 
درت ث ظد رك أس ظد  ك صأر   أأ را أ لسكمت  درمت دل ظدرأةأس  درادلجى  ظلسكوجت تد  ديقد ة  

 سددج  ريدر درق تددى ظدرأة أددج  ا دد  حددت   ددددر  ا جددث يددك  ل  ددجا ث أ ددى درأسددعظرجى  دد  لقدددة  ظل
 درأ ك  ى ر مأج .

ظتأأيزةت ت  رهأجى هاد درأو د  هد بلأحدى  د   دردكة   رتدأ   أجد  دءاادأر ظدءطد د  
درأةمجى اأرأتس ى  ظدلوأق   حدل ل  جق هت  ت ك ر  ظت أس ى رأ أن درأصد  ى  د  اأ جدأل 

  ظت دأس ى دءا دقى در جأييدى  ظل أددل تمسددب  درأتس دى تسدئدرجى ت دك  ى اد  اكددأةا أدم  در د دس
راأددددأر    و ةددددق ظدحددددت تدددد  قددددالل درةأددددل درمأددددأا  دركةددددأظا  دردددداي يةأددددل ا دددد  لمأجددددى قددددتسدل   

  .(2010يق ظه ظ  درأكمداى.  يظ دس
اأدع  أأ رثتكا درت ددث در تيادى  د  درأمدأل درك بددي ره قدتسل درأمدأدى ا د  درك سدج  ظي

 Professionalلةكأدددت برددد  حدددت  تجددد  ا ددد  قدددتسل أ ا ددد  رمدددأر ظياددد  تمكأةدددأل لة ددد  ت مجدددى 

Learning Communities  لكأجدددز اأ دددأس ى تمسددددب  درأتس دددى  ددد  را دددقى در جدددأيل ظأدددم )
در ددد دس  ظةكددددده رددددتي   اددددةدسدم ت ددددك  أم اأر ددددت    أدددأ ي ددددأس ده  دددد  درةأددددل دركةددددأظا  ظةك أ ددددده 

 ( 2009ج  دل  ظ  ا راأأر  .  رحأتتسئدرجى ت ك  ى ا  اكأة

 :(PLC)أوعااد جمتمعات اتتعلم املهنط  
 م حتيل دءيرجأل درأةأأ ل راةأي تمكأةأل دركة   درأ مجى ا   درم د دركأر 

( ا ا ددأم Hord,2008لة   ددأ هدددسي   :participative leadership يايةة ءلت يتةةة ة ي ت -1
ل يادددل طددأق  درةأددل ر أ ددأس ى دروة جددى  دد  ت ددأس ى تددتي  درأتس ددى ر  جددأيل ظدرسدد قى تدد  قددال

 أم  در  دسدل درأتس جى. 
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( ره قأةددددت درأتس ددددى  دددد  تمكأةددددأل درددددكة   يكتددددأيل 2009ظلدضددددح رحأددددت ظج  دددددل  
در جدددأيل تددد  درةدددأت ج   ظة دددأسر تة ددد  ا  ددد دن  أدددأا  ييأ  دطددد   ددد  درةأدددل درأتس ددد   

جى درأة أدج  ظلأكجدم    ظتد  ظةك أ   تة د  درسد قى ظدر ددل  ظبدارت يأكد  ره لزيهد  د دك الر
ث   أ  ره  ت دتأل تمكأةأل دركة   درأ مجى درمأ  دى ره ل دده در جدأيل لةأظاجدى حجدث يادق 

 درأتي ظه ظدرةأت ده  ل تم   اأيق   ظةك أ ده تسئدرجى أم  در  دس ظدلمأاه.
( در جدددأيل درك دددأس جى ا ا دددأم ياددددل درأدددتي  رأ يظ دددجع 129م 2010ظلةددد   در جسددد   

 دأر ر د  رأمأق ددى ت دكالل   دإليدسةدى ظل  ج  ددأ  ظت أظردى دردأددل بردد  د ادل در  دددل ظدإلرك
درأأكمدى ر دأ  تأدأ يم دق درا ددى ردتي   ظة ودزه  ا د  ردال درم دددي رك  جدق تسدكدى را د  تدد  

 د اكأ جى.
( ا ا أم ت أس ى درأ يظ ج     أم  ظدلمأا 147  2010در جخ   ظ  ظةة   أ حأدي
ةأددل  ظلودددة  در أةددت رددتة   دد قألع ر ةددأت ج  تةددع اأددأ يكمأ دد  تدد  در دد دسدل درأ لتقددى اأر

درأسدددعظرجأل درأأمدحدددى ر ددد   ظد ك دددأسل درأ يظ دددج  ظد دددكاأأس تأردددتي   تددد  قدددتسدل برتداجدددى 
 ظدرك أسةى.

تأأ ددتق يكاددح ر تأحددث ره در جددأيل درك ددأس جى هدد  أددوى ر  جددأيل دركدد  يكددده ت دسهددأ 
ظهداد درمددع تد      ظب دتسل   ا د  ل أدل درأسدئدرجىيس ى اأرجى ت  درا ى اأء  دي درأ يظ دج

در أيل دراي  يكأكةده اأإلحسأس اأءت  درادل  ظبأو د  بيمأر  ا  اظدل   ظتجل بر  درا ى 
دردددمأط در جدددأيي درأمأ ددد  ركقددددة  تأأس دددأل درأدددتدسس ظا   دددأ رك دددده   ظهددداد هدددد ادددأيق ة 

ت.تمكأةأل لة   ت مجى
( Hord,2008لة   دأ هددسي  ت:shared values and vision  ياةيمتو يأي ة ت يمةةتأ   -2

لدد دددق امأأددد  درأمكأددد  درأتس ددد  ا ددد  أدددجأ ى  أأاجدددى لةتددد  اددد  لق ةدددأل   برددد   ا ا دددأم
( ا ادددع 2015ظةتدددج  درةكجتددد  ظدرددد دهج      تسدددك تل ادددأ ح ر أتس دددى ظر قدددالن ظد ركدددزد  ردددارت

 ج   حجث يكأجز تمكأ   يأك  رمأر تمدأى لة   رتظه سيةى ت ك  ى يكوق ا ج أ  أج  درةأت
دردكة   رد ددي سيةدى ظس دأرى ت دك  ى  ظة دة   أجد  دءاادأر درةدأت ج  اأسدئدرجك   درأ ددك  ى 
ا د ل  جق دءهتد . ظرأأ  أه درستجل بر  امأت تمكأد  درأ مد  هدد ل  جدز س دأرى درأتس دى 

 ظهدددد درأتدددتر درأد دددع رمأجددد  را دددقى أدددم  "در ددد دس ظدركمقدددجط –ا ددد  ل سدددج  لة ددد  درقدددالن 
ظدركةدددأظه ا ددد  تسدددكدى درأتس دددى  ة ددد   أجددد  دءاادددأر ره يةأ ددددد اصددددسل  أأاجدددى ركقتجدددق 

 (2015درأتأيئ ظدرأأأس أل درك  ل  ق هاد در ت .  درةكجت  بر دهج   
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( ره درأع سدددددأل دركة جأجدددددى لكأجدددددز  أمكأةدددددأل لة ددددد  اددددد  2014ظ ي دددددج  ه دددددل  
أ ا ددادت ظقدج  ت دك  ى ظدضد ى درأع سأل دركة جأجى درةأييى  ا ا أ تع سأل ي كز  راادأيه
 رتى  أج  درةأت ج  لد ع   در رااأر درأمكأ  درأتس  .

ظلأال در يةى أدسل درممأت درك  يك أسر  ج دأ تمسددب  درأتس دى  د   أجد   دداد   
درةأل درأتس    ظلكاأ  لق ةأل درأتس ى  ظ جأ أل أ  ظتسدك ت  أ  ظظ ددي حدا ت دك ر 

حددى درو أددى ر أ ددأس ى درأمكأةجددى  ظ  دد  درأأأس ددأل رجددم   حدددل دركد جددع درأتس دد   ظإلأ
 در تياى ظا تهأ.

ظإاد  أاا در جأيل لةكت  تجزل لمأ سجى    درأمدأى تأا ى  د  ظ دتظي در أةدت درودا   دوه 
 & Mirali)ظ ددددي سيةدددى ظدضددد ى ردددتى در أةدددت لةدددتدرأجزل دركمأ سدددجى ردددج  رظرئدددت در دددأيل

Morteza, 2008) 
( Hord,2008لة   دددأ هددددسي  م supportive conditionsظةةةأويتةياةةة ت يعمةةة ت يي عمةةة ت -3

ا ا أمدءاةأي درأأييى ر أمكأ  درأتس   تال دردقا ظدرأكأه  ظدءاةدأي درا أ جدى تادل درا دى ظدإلحكد د   
ظةدد ى   ( ا ا ددأم در جددز دردداي يأددأسس  جددع درت دد  تمك دد  را ددقى حجددأل  2013ظةة   ددأ درةتجددتي 

درأدتدسس برد  تمكأةدأل لة د  ره ل دده درتجئدى در أرجدى ( ره تد  تكق تدأل ل دةدل 2010در  بجم  
رظ درسددددجأت در ددددأر  يدادددد  ظقدددددي رتس ددددى  أ جددددى ا جددددث يسددددأح ر ةددددأت ج  اأرأ ددددأس ى  دددد  دءا ددددقى 

( ره درددد ظ  درأمأ ددتى  دد  درتجئددى درأتس ددجى اأتددل ت دد  2012 ددأي   ظ  ظةددا    دد ة   دركةأظاجددى
قدددا ظدروددد   ر كةدددأظه در ددد   ظد لصدددأل يدددتا  اأدددل درأة أدددج  ظدرأدددتي ة  ظةدددد   در اجددد  تددد  درد 

درأسدددكأ   ظدركمقدددجط درمأدددأا   ظحدددل درأ دددكالل ظدردددكة    برددد   أاددد  ادددةدس درةدددأت ج  اأرا أ دددى 
درمأأاجى  ظقت لمةكا ل ت درةددتل ا د  درأأأس دأل د رك أسةدى ظدإلرتداجدى ر ةدأت ج  تأدأ يزةدت تد  

  (Krain & Cain, 2012) . ةأرجى درأتس ى ظل سج  تم  أل أ
 ( ا اددعمHord,2008ظلة  ددع هدددسي  :تcollective creativity إلةةةي وتو يةةتعلمت يجمةة عيت -4

لةدددأظه درأمكأددد  درأتس ددد  اكأ دددى امأأددد ه رك صدددجل درأةدددأس  ظدرأ دددأسدل درمتيدددتل ظلقتج  دددأ 
ةسددددكدا  قددددتسدل   د رتداجددددى ظ  ركقدددددة  درأأأس ددددأل دركة جأجددددى اأددددأ ي  ددددق لق ةددددأل درقددددالن

 ظت أسدل   درة أجى.

به ظ دددددي ث أ ددددى ظتأأس ددددى درددددكة   درمأددددأا   دددد  درأمكأدددد  ( 2009ج جددددتا   ظةدددد ى 
درأتس   لمةدل تمسددب  درأتس دى يت ادده اصددسل  أأاجدى اد  تةدأس   تيدتل  ظةتدأيسظه 
ركتأيل ل ت درأةأس  تأأ يعث  اويمأرجى ا د  تأأس دأل   درة أجدى ظدركة أجدى يدقدل درأتس دى. 
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قأاددتل تةددأس  ظل ددتيا أ اأ ددكأ دس اأأأس ددأل  ظ دد  اددل د رددتدع ظدرددكة   درمأددأا  يددك  رمددأر
 (Phillips  2009   تيتل  ةأرى.

 مshared personal experience طةةة ةات يرةةةأ تت يمهنيةة تو يمم ة ةة تت يةر ةةي  -5
( ا ا أمت د ةى امأأ  درأمكأ  درأتس   ر أأأس أل دركة جأجدى Hord,2008لة   أ هدسي  

  الةع اأرمت دل درمتيتل تمع ظدرك ايى در د ةى ءيدة  ظدرأ أسدل دركتسةسجى ظلزظةت  ل تة   رزت
( ظيقدددد ظه اددددتيدم تدددد  درأأأس دددأل دركدددد  لسددددأات  دددد  رمددددأر درأع سددددى 2015ظةةدددتي درةكجتدددد   

دركة جأجى ظبمأر امصجك أ ركصتح تمكأةأل لة د  ت مجدى قجأييدى ظلكأادل ل دت درأأأس دأل  جأدأ 
كدتسةا دركودأا    ت دأس ى درأدكة    رمدأر تأأس أل ل ت جى  د  دكأ دسةى   د   دردكة    در :ي  

 (.2015ظإر دهج      ت لة    درةكجت 

 :  اتقطااد  املدةسط  اجمتمعات اتتعلم
اأ جددى ل دةددل درأتس ددى رأمكأدد  لة ددج  ت مدد  يكدقدد  ا دد  لدددد   لقدددة  درددمأط در جددأيي 

ظدرأ دأس ى  د   دراي يمةل قتسدل درو ي دركمأدةى اأرجى ت  درمأحجى در جأييى  ظهداد يةددي تد  قدالل
أم  در  دس ظلدجة  درم أو در جأيي  باد  أاا درأع سى درأتس جى ل       ل دل ظلقدس دركة ج  
بردد  تمكأدد  لة ددج  ت مدد    ة دد  درأع سددى ره لسددة  لتدد تا درددكة   دروةددأل ر ددل طالر ددأ ظدرةددأت ج  

 (.2009 درص ج   
 دد ظو دء أ ددجى رممأحددع ظدر أةددت   يأكدد  ره يةأددل اأةددزل ادد  ديقدد ة   ردداد  ددوه تدد  در

 ددددد  در جدددددأيل لو ددددد  قدددددتسدل ظد دددددكةتديدل تددددد  يةأ دددددده اأةجكدددددع ظدركمدددددأظن تددددد  حأ دددددأل   ظيتدددددأر   
( حجدددث ره امدددأت 4م 1428ظطأدحدددأل   ر ددد  يسدددكقج  ره يدددعث   دددج   دركددد ثج  دروأادددل  درتددد دهج  

ل دحك د جدى درأتدسس  د  ريدر س دأرك أ يكدقد  ا د  ظ ددي در جدأيل درأدعث ل دركد  لدت   ديقد ة  اصددس 
بر  درةأل درمأ ح  ظل دةل درأتس ى بر  تع سى تكة أدى لكسد  را أ دى دركةدأظه ظدرك دأسر  داأددا  

 (.84م 1433لقدة  درأتدسس  
( ره ا و رمأر تتس ى يدةأى دركة    ره ل ده همأر قجدأيل تتس دجى 2010در     ظةا   

 أأاجى    تسعظرجك أ  برتداجى    ت اى بيدسل أ تكوك ى    ر  أسهأ  ت أس ى    حل ت كالل أ  
قجددأيل تكدقددتل ادد د ى اددأرك جج   ر  أسهددأ  تكةأظاددى  دد  ريدر ت أت ددأ  ت  ددزل ا دد  ل صددجل طالر ددأ 

 (13   م2010ظدركمتيت ظدركقدة   لة  تو د  درأتس ى يدةأى دركة  .  در    
 ( ره رمدددأر تمكأددد  دردددكة   درأ مددد  يكق ددد  تددد 2003لدددأت   ظ  ظ رادددأسل  دددد ظتأس  ةدددا

در ددأيل درك  جددز ا دد  درددكة   ظدرت ددث ادد  د ددك دلجمجأل ر أ أ دددى ا جددع  ظإيسدر دحكجأ ددأل درددكة   
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اأرمسددتى ر أتس ددى  ظدرأ دددأس ى اوأا جددى  ددد  اأددل درأة أددج  ظ ددد  ل ددت  درقدددالن   ددأركة   يمددد  ره 
 يكده ت دس دهكأأ  در جأيل درأتس جى اأمكأةأل دركة   درأ مجى.

به قجددأيل تمكأةددأل  (,2013The Wallace Foundationظلع ددت تع سددى ظد س 
دردكة   تةمجدى رك ججد  درةدأيدل درأك أد ى  د  درأتس دى دركد  لةددت دركقددة  ظدرك ددل رأمكأد  لة د   
بتددأ رةددت  د كأددأل يظدةدد  درددكة    رظ رةددت  در ددتسل ا دد  دركو جدد   دد  در ددل رددت  تدد  درودد ي  رظ ر مزاددى 

راوس   ت  درأدد  ى ظدرم ت درصد ةح  ظاردت ءه قأةدت  درت أاجى رج  ر  دي درأمكأ  دركة جأ  ر أأيى
تمكأددد  دردددكة   اأركةدددأظه ظدرك أتدددل تددد  ادددتكى در ددد  أر يةأ دددده رك  ةدددت ظي ددد  ام دددى دإلأددددالت 

  . ظدرك جج  درأكأ  زل حدل دركة 

 :  متيلبات قطااد  جمتمعات اتتعلم املهنط 
( راددددددددع  دددددددد  ضدددددددددر طتجةددددددددى ظقصددددددددأة  تمكأةددددددددأل 2009ظلددددددددا   رحأددددددددت ظج  دددددددددل 

رددددكة   درأ مجدددددى  ظدر أ دددددى درددددد  رمدددددأر قدددددتسدل درةددددأت ج  ر دددددأ   دددددوه تددددد  رهددددد  درأكق تدددددأل درالجتدددددى د
رك دةددددل درأددددتدسس بردددد  تمكأةددددأل لة دددد  ت مجددددى هددددد لتمدددد  اأددددط قجددددأيي تةأأدددد  يددددتا  ت ددددأس ى 
درةدددددأت ج م حجدددددث به تمكأةدددددأل دردددددكة   لكق ددددد  اأقدددددأم تمك ودددددأم تددددد  در جدددددأيل يزةدددددت  جدددددع تسدددددكدى 

ى أددددددم  در دددددد دس  ظلتددددددأيل درسدددددد قى  ظدرأ أ ددددددتجى رددددددج  دءطدددددد د  ت ددددددأس ى درةددددددأت ج   دددددد  اأ جدددددد
درأةمجددددددى اأرةأ جددددددى دركة جأجددددددى  ظةةأددددددل  جددددددع در ددددددأيل ا دددددد  رمددددددأر در ددددددتسل در جأييددددددى رددددددج  جتالة دددددد   

 ظة كأده    دردقا ادلع رك سج  دإلامأج درقالر  ا   درأتى درقدةل. 

درأ مجدى درك  جدز ا د  ( ره ت  ره  تكق تأل رمدأر تمكأةدأل دردكة   2012ظة ى يظرجم   
درددكة   حجددث ره رمددأر تمكأدد  درددكة   درأ مدد  يكق دد  تدد  در ددأيل درك  جددز ا دد  درددكة   ظدرت ددث ادد  
د ك دلجمجأل ر أ أ دى ا جع  ظإيسدر دحكجأ أل دركة   ظدرأ أس ى اوأا جى    األ درأة أدج  ظ د  

ل دردكة   درأ مجدى  ظتد  ل ت  درقالن   أركة   يم  ره يكده ت ددس دهكأدأ   أجد  در دأيل اأمكأةدأ
ي كددأ  هددع ر در ددأيل بردد  قأاددتل ا ةاددى تددد  درأةددأس  حدددل دركة ددج  ظدرددكة   حكدد  يأكددم   قجدددأيل 
درك ججددد  ظإيسدلدددع رممدددأت  ظل وجدددز دء ددد دي ظإيسدل ددد   ظلصدددأج  دردددمد  ظدرةأ جدددأل ظدرأدددددسي ظلمدجأ دددأ 

 (Duling  2012م 16اوأا جى 
ى رممدأت رجئدى تمكأةدأل دردكة   درأ مجدى  د  ( بر  تكق تأل ت أ2014ظراأس درصجة ي  

درأكق تددددددأل درت دددددد ةى. ظ  درأكق تددددددأل درومجددددددى ظ  درأتس ددددددى  ظأددددددمو أ دردددددد م درأكق تددددددأل دركمدجأجددددددى 
 (2014 درصجة ي 
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(تبعنةةةر ا:ت يكا يةةة تت يمهنيةةة ت يمنةةةةرءلتيةةةي ت يايةةة ء تت2016ءة  ةةة تنحسةةةنتةةةة  ت -
هدت ا  مجتمعة تت يةتعلمتبمس سة تت يتعلةيمت يعة مت يسةعرءي    يمية ي تيتوةيقتمع ييأت

درتسد ددددى بردددد  دركةدددد   ا دددد  تةددددأيج  تمكأةددددأل درددددكة    ظل تيددددت در وأيددددأل درأ مجددددى رددددتى 
بمددأر راأدددا  ت كدد ت حدددل ظ  در جددأيدل درأتس ددجى درالجتددى ركقتجددق تةددأيج  تمكأةددأل درددكة   

قتجدددق تةدددأيج  تمكأةدددأل دردددكة   در وأيدددأل درأ مجدددى درأم دددديل ردددتى در جدددأيدل درأتس دددجى رك
اأع سددأل دركة ددج  درةددأ   دد  درسددةدييى  داكأددت درتأحددث ا دد  درأددم ا دردأددو  درك  ج دد   
ظراددأسل اكددأةا درتسد ددى بردد  ره دركو جدد   دد  د ددك دلجمجأل لددتا  درددكة   درم ددط اأع سددأل 
 دركة ج  درةأ  درسةدييى ت  قالل ل تيت ر دا ظتتدأيئ ظرهدتد  ت دتيل تد  را دقى دردكة  

درقالن ر داه درأع سدأل دركة جأجدى درسدةدييى  ظقدت رظأدا ظ  درم ط رج   ل ت  درأة أج 
درتسد دددى ركصدددأج  رددد دتا لتسةتجدددى ر  جدددأيدل درأتس دددجى اأع سدددأل دركة جدددت درةدددأ  درسدددةدييى 

 . رم   ث أ ى ل دل درأتدسس بر  تمكأةأل لة  
 آييةة تيتحر ةة تت(تبعنةةر ا:ت مجةة يمت ألمنةة اتو ابةة اتو يمعلمةةين2015ءة  ةة تنمحمةةي  -

هددت ا درتسد ددى بردد  دركةدد   ا دد  دء ددا   يمية ةة ت يم ةةأ  تإيةةعتمجتمةةهتطعلةةمتمهنةةي 
درمد ةدى درأ لتقددى رك دةددل درأتس ددى برد  تمكأدد  لة دد  ت مدد   ظدردقدد  ا دد  ظدقدد  تم ددا 

ت دددسة  ظهأددأ داددكأ ا ا دد  ظ  تمدأرا دءتمددأر ظدياددأر ظدرأة أددج   دد  درأتس دى درأصدد ةى 
جى  ظتم ا تمأرا دءتمأر ظدياأر ظدرأة أج   ظت  اكدأةا درتسد دى تمكأةأل دركة   درأ م

درأة أج   د  لقددة  درأتس دى ظ  ره همأر رهأجى  تج ل رتظس تم ا تمأرا دءتمأر ظدياأر
درأصدددد ةى  ظجةددددأيل يظس ت ددددأس ى رظرجددددأر دءتدددددس يدقددددل تم ددددا تمددددأرا دءتمددددأر ظدياددددأر 

مددددأر اددددتل تةدقددددأل ءيدر تم ددددا ظدرأة أددددج  لسددددأات  دددد  اأ جددددأل أددددم  در دددد دس  ظره ه
تمدددأرا دءتمدددأر ظديادددأر ظدرأة أدددج  اأرأدددتدسس درأصددد ةى ظل دة  دددأ برددد  تمكأةدددأل لة ددد  
ت مدد   ظقددت رظأددا درتسد ددى اادد ظسل د قكجددأس درددتقجق ءااددأر تم ددا تمددأرا دءتمددأر 
ظدياأر ظدرأة أج  ت  اظي درأسدكدةأل درة أجدى ظدرأ د دز درأ تدقدى  ظلمأجدى ظاد  در جدأيدل 

رأتس دددجى ا هأجددددى يظس تم دددا تمددددأرا دءتمددددأر ظديادددأر ظدرأة أددددج   ددد  لقدددددة  درةأ جددددى د
دركة جأجى  ظض ظسل جةأيل ت أس ى تع سأل درأمكأد  درأ مد  درأ  د   د  لقددة  درةأ جدى 

 دركة جأجى يدقل درأتس ى ت  قالل لزظةتهأ ا حتث درد أةل درك مدرد جى.
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طوةيةقتمجتمعة تت يةتعلمت يمهنية ت إلء ة ة تفةيت(.تبعنر ات تإمن ةي ت2015ءة   تن يمريي ت-
هت ا درتسد ى بر  دركةد   ا د  يس دى دتكأاجدى : يمي ةست يث ةر  تبميين تمن ت يمنأم ت 

لقتجددق تمكأةددأل درددكة   درأ مجددى د يدسةددى اأرأددتدسس دراأادةددى تدد  حجددث درمددادد  دإليدسةددى 
دردأدددو   ظقدددأ  ركصدددأج   ظدركمدجأجدددى ظدرومجدددى ظد  كأأاجدددى  ظقدددت د دددكمت  درتأحدددث درأدددم ا

( اتددأسل تدجاددى ا دد  دسبةددى تمددأ ل  ظل داددا اجمددى درتسد ددى تدد  45د ددكتأاى لاددأما  
( تددتي  تتس دددى اأتيمدددى تكدددى درأك تدددى  ظقددت لدأددد ا درتسد دددى درددد  تمأدادددى اكدددأةا 110 

ره يس دددى دتكأاجدددى لقتجدددق تمكأةدددأل دردددكة   درأ مجدددى اأرأدددتدسس دراأادةدددى در كدتجدددى م تم دددأ
اددددد  تددددتي ي درأددددأسس رتس ددددى  تجدددد ل  ظاددددت  ظ دددددي  دددد ظت ادل ي رددددى اأكددددى تدددد  ظ  ددددى 

دحصأةجى رج  تكد قأل د كمأاى ر  دي تمكأ  درتسد ى حدل يس ى ل دتي  دتكأاجدى لقتجدق 
تمكأةدددأل دردددكة   درأ مجدددى د يدسةدددى ظ  دددأم رأك جددد  درأعهدددل  رجمأدددأ لد دددت  ددد ظت ادل ي ردددى 

درأ  سدل  ظ  ظت لةزى در   ئأل درمت ل دحصأةجى ظ  أم رأك ج  ادع دراأادةى رصأرح ادأ  
  مى    ا   15رصأرح دراي  قت ل   ا  

(.تبعنةر ا: تمتولةةة تتدية ءلتمجتمعة تت يةةتعلمتمةنتوجهة تة ةةأت2014ءة  ة تن ي ةيعأ  تت-
هدت ا درتسد دى برد  ل تيدت يس دى لددد   مييأ تمي ةست يتعليمت يع متفيتمح ف  تةيةة ت .

در  د  اد  درود ظت ردج  ظ  ت د ةى ر جدأيل تمكأةدأل دردكة   درأكق تأل دركمدجأجى ظدرومجدى ظدر
تكد دددقأل د دددكمأاى ر ددد دي تمكأددد  درتسد دددى حددددل تكق تدددأل قجدددأيل تمكأةدددأل دردددكة    ددد  

تك جددد  ظ  تدددتدسس دركة دددج  درةدددأ   ددد  ت أ ددددى رج دددى ظدركددد  لةدددزى رأك جددد   دددمددل درمتتدددى
  درأسد    ظقددأ  در صددل ا د  يظسل د يدسل درأتس ددجى  ظد دكمت  درتأحدث درأددم ا دردأدو

( اتأسل تدجاى ا   ثالث ت أظس  ظل ده تمكأ  درتسد دى 69ركصأج  د كتأاى لاأما  
( 245تدد   أجددد  تدددتي ي تددتدسس دركة دددج  درةدددأ   رمدددج ( اأ أ دددى رج دددى ظدرتدددأر  ادددتيه   

( تددتي دم  ظقددت لدأدد ا درتسد ددى دردد  تمأداددى تدد  103تددتي دم  لدد  لقتجددق درتسد ددى ا دد   
أكق تدددأل دإليدسةدددى ظدرومجدددى ظدرت ددد ةى  دددأرل رتس دددى  تكد دددقى(  ظادددت  درمكدددأةا تم دددأمره در

ظ دي  د ظت ادل ي ردى دحصدأةجى  د  تكد دقأل ل دتي  د د دي درةجمدى لةدزى رأك جد  درمتد ل 
 . رظ تك ج  در صدل ا   يظسل دإليدسل درأتس جى

(.تبعنةةر اتThornton and Cherrington, 2014شةةيأةتراتنوتتءة  ةة تررةةتةةراتت-
هدت ا درتسد دى درد  دركةد   ا د  درةددتدل  :(PLCsفيت يمجتمعة تت يتعليمية تن  ياي ءلت

دركمدجأجى ظدر جك جى درك  لعيي در  جةأيل  ةأرجى در جأيل    درأمكأةأل دركة جأجى    لة ج  
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سةددأ  دءطودددأل. ظلاددأما ل  جدددل يسد دددأل حأرددى ءسبددد  تمكأةدددأل لة جأجددى لددد  دا دددأيهأ 
ل سجأ أ در  قسأج   در س  دءظل لاأ  يسد كج   ظلصأجأ أ قالل  كى را    حجث ل 

( تددتسس  دد  تمددأل لة ددج  16( ظدركدد  دحكدددل ا دد   PLC A and PLC Bحأرددى  
( ظدركد  دحكددل Cluster PLCsسةأ  دءطوأل  ظدر سد  درادأا  لادأ  يسد دكج  حأردى  

( تدددتسس  حجدددث لددد  درك  جدددز ظل  جدددل تأأس دددأل در جدددأيل اددد  ط ةدددق د دددكمتد  19ا ددد   
أاى ظدرأ ددأاالل در مصددجى ظدرمأأاجددى  اأ ضددأ ى دردد  د ددكمتد  درأددديل  دد  لمدددج  د  ددكت

ا دددأطأل تمك ودددى ا ددد  د اك ادددا. را ددد ل اكدددأةا درتسد دددى دءهأجدددى در تجددد ل ردددمأط در جدددأيل 
درك أس جى    درأع سى دركة جأجى   أأ ظراأسل درتسد ى در  رهأجدى قجدأ  در أةدت ا د  لدد ج  

ا ددكل يمددت  دءهددتد   أ ددتى ركوةجددل يظس درأمكأأاددا دركة جأجددىدرددتا  درددالج  ظدرتجئددى درأم
دركة جأجددى  ظل وجددز درأتس دددج  ا دد  در جدددأ  ادد يظدس قجأييدددى لمأ دد  ت دددأسدل   ظتةدد  ك    ددد  
درتجئى دركة جأجى  ظراأسل درةجمى درد  رهأجدى ديمدأي اأتدل درا دى درأكتأيردى  د  امدأت ظلقددس 

 درأمكأةأل دركة جأجى.
(.تبعنةر ات  ياية ءلت يمية ةي تو يتايةأ تت يتعليمية :تHauge et al, 2014ءة  ة تهةر)تنت-

هددت ا درتسد ددى  يمم ة ةة تتو ألءو تت يمسةةتريم تطوةةر أت يايةة ءلت يمية ةةي ت يتةةة ة ي  ت
در أرجى در  ل  جل قصأة  در جأيل درأتس جى رك سج  ظلقدة  تأأس أل   ةق ت  در أيل 

ده تد  ثدالث تسدكدةأل لادأما درةتيدت    درأتدسس دراأادةى. طت ا درتسد ى لصأج  تكد
ت  دءيظدل ركقددة  ريدر   ةدق در دأيل  دحكددى درأسدكدى دءظل ا د  اأددا  اأدل لد  تد  
قالرددع تمأق ددى درأأأس ددأل ظدءيظدل درأسددكمتتى  دد  در جددأيل  دد  رجئددى تسددك  ى ادد  درةأددل 

أاجى  در ظلجم  درجدت   ظل  لمأج  درأة دتأل ا  ط ةق درأالحدى ظظساأل درةأل درمأ
ظ   درأسكدى دراأا  ل  د كمتد  اد ةدى درم دأطأل درا أ جدى ظدركأسةمجدى  د يدل  د  دركصدأج  

د ددكمتد  ل مجددأل ظ دد  درأسددكدى دراأرددث رك  جددل در جددأيل درأتس ددجى ظتأأس ددأل   ةددق در ددأيل  
سقأجددى ركةزةددز اأددل اأدددا  اد ةددى درم ددأطأل درا أ جددى ظدركأسةمجددى  دد  لدثجددق درك جدد دل  دد  

در جأييى. ق صا اكأةا درتسد ى در  ره در جأيل درأتس جى    درأتدسس درمأ  ى  درأأأس أل
ل م  اأط در جأيل درك دأس جى ظدرداي يةدزج ردتظسه قدتسل درأتس دى ا د  دركد ق   تد  درك جد دل  
 أأ ظر تل درمكأةا ا   رهأجى درةأل ا   دركم   ت  درأةدقأل ظدركمأقاأل درأكدد دتل 

 .دة  اأ  أ ا كل تسكأ    در جأيل درأتس جى ركق
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(.تبعنر ات تطور أتأء اتمةي ةست يتعلةيمت يعة متبميينة ت يأ ة  ت2012ءة   تن يسحية ةي ت-
ظهددت ا درتسد ددى بر مدركةدد   ا دد  امأأدد   فةةيتضةةراتمةةيم تمجتمةةهت يةةتعلمت يمهنةةيت .

تمكأدد  درددكة   درأ مددد   ظد ددكة د  ررددد ج دركمددأسن درةأرأجدددى  دد  لقتج دددع   أددأ د دددك ت ا 
  يس ى لدد   امأأ  تمكأ  دركة   درأ مد   د  تدتدسس دركة دج  درةدأ  اأتيمدى دركة   ا 

در ةأضددركة   ا د  درود ظت ادل درت ردى دإلحصدأةجى ردج  د أادأل ر د دي درةجمدى ادأقكال  
درأك ج دل دركأرجىمدرمما درةأل در أر  درأ ح دى  درأعهدل درة أد    دمددل درمتد ل  درتد دتا 

 ى برد  ل تيدت تكق تدأل دركقتجدق  د  تدتدسس دركة دج  درةدأ  تد  دركتسةتجى   أأ هت ا درتسد
ظ  ددى اددد  قتدد در دإليدسل درك بدةددى  ظل ددتي  اأدددا  ت كدد ت ركقتجددق تو ددد  تمكأدد  درددكة   
درأ مدد   دد  تددتدسس دركة ددج  درةددأ  ظد ددكمتتا درتأحاددى درأددم ا دردأددو   ظقأتددا ركصددأج  

 ددد  أل دإليدسل درأتس دددجى ظتدددتي ي د دددكتأاكج مدءظر  ء ددد دي اجمدددى درتسد دددى تددد  ت ددد    ظت
ظتددتي دل درأددتدسس ظدرأة أددج  ظدرأة أددأل  دد  درأ دحددل درتسد ددجى دردداالث  ظد ددكتأاى رقدد ى 

تددد  قتددد در دإليدسل درك بدةدددى  ظقدددت لدأددد ا درتسد دددى درددد  تمأدادددى تددد  درمكدددأةام  31رةدددتي 
س ددى لدددد   امأأدد  تمكأدد  درددكة   درأ مدد   دد  تددتدسس دركة ددج  درةددأ  اأأتيمددى در ةددأ  رت

تكد ددقى   ظدلوددق ر دد دي اجمددى درتسد ددى ا دد  رهأجددى لدددد   امأأدد  تمكأدد  درددكة   درأ مدد  
ظ ددي  د ظت ادل ي ردى بحصدأةجى ردج  اةد  ب أادأل ر د دي اجمدى درتسد دى ظ  رتس ى اأرجى 

رأك جددد دل درتسد دددى  ظدلودددق قتددد در درتسد دددى ا ددد  رهأجدددى تكق تدددأل لقتجدددق تمكأددد  دردددكة   
تتا درتسد ددى اأدا ددأم ت ك حددأم ر كتجددق تو ددد  تمكأدد  درددكة   درأ مدد  رتس ددى اأرجددى   أددأ قدد

 . درأ م     تتدسس دركة ج  درةأ 
(تبعنر ات تمجتمع تت يتعلمت ميم تإلصالحتمي ةست يتعليمت يعة مت2012ءة   تنة صف تت-

هدت ا درتسد دى برد  ل  جدل تو دد  تمكأةدأل دردكة   درأ مجدى   فيتم ةأتءة  ة تطحليلة ت .
درأمكأةددأل حكددد  اصددتح قددأيسة  ا ددد  لصدددس  جدددت رقتجةددى هددداه  ظر ددا ظت دتددأل هددداه

ظضدد  سيةددى  تيددتل رإلأددالت درأتس دد   ظلوةجددل اأددل درأددتدسس  ظل سددج  ظ  درأمكأةدأل 
باكأ جك ددأ تدد  قددالل تسددأاتل أ ا دد  رمددأر تمكأةددأل لة دد  ت مجددى  ظبجددأه تددتى بتكأاجددى 

ى  أدتقل بأدالح  تتدسس دركة ج  درةأ     تص  ركتم  اأددا  تمكأةدأل دردكة   درأ مجد
يسدددأاتهأ ا ددد  درك ددددل تددد  درمأددددا  درك  جدددتي ر أتس دددى برددد  اأددددا  تمكأةدددأل دردددكة    

اتدأسل  20ظد كمت  درتأحث درأدم ا دردأدو  درك  ج د   ظقدأ  درتأحدث اوادتدي د دكتأاى تد  
لكاأ  قأةأى ا ه  تددأوأل تمكأةأل دردكة   درأ مجدى  ظطت دا ا د  اجمدى تد  تدتدسس 
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تتس ى ت  تتدسس دركة ج  درةأ     تص  ت  ثالث  220ث ل  دقكجأس دركة ج  درةأ   حج
ت أ ددددأل هددد  در دددأه ل ظدر ددد قجى ظدرتق  جدددى تددددجاج  ا ددد  درأددد ح كج  د ركتدةجدددى ظدراأادةدددى 

 . تتس ى ر ل ت ح ى 110رددق  
مس ةيلتمجتمعة تتوتتءوةت يمييأتفيتفيتءعمت(تبعنر ا:Duling ت2012نتءويينغءة   تت-

هدددت ا درتسد دددى برددد  رجدددأه درسددد د جأل درمأأدددى اأرأدددتي   أدددأ يكصددددسهأ   . يةةةتعلمت يمهنيةةة
دركددد  ر دددأ د ثددد   ددد  ياددد  تمكأةدددأل دردددكة   درأ مجدددى  دددارت ظ  درأدددتي ة  داوسددد  ظ  درأة أدددج 

درسدددأأل ظدرصدددوأل در أ دددأى ظ  دقكتددد ل درتسد دددى درك دددأط  ردددج  دردددكة   درأسدددكمت درددد  در جدددأيل
 أةدأل دردكة   درأ مجدى ظبدج  ل صدجل درقأرد رأمكأةأل دركة   درأ مجى  ظدر  د  ردج  تمك

راددع   د جأل درأتي  درأ أى درك  لصدسهأ درأتسدر ظدرأة أج     يا  تمكأةأل دردكة   ظ 
درأ مجى  ظداكأ ا درةجمى ا   تة أج  تد  درأ ح دى دء أ دجى ظتد  د يدسةدج   د  تدتدسس 

ر ددت ظ  درأ ددأاالل  ادل يقددل ت ددتظي  ظد ددكمت  درتأحددث د  ددكتجأه رمأدد  درتجأاددأل ظ ددارت
ق صا درتسد ى در  ره درأتسدر ظدرأة أج  يك أس ده درمد ل درددحتل  د  دردكة   ظ د  ل تجدى 
در أ أل رمأج  درأكة أج   ظقت  أاا دءاةأي دركأرجى درأكة  ى اأر جدأيل هد  ت أدى اأرتس دى 
 دءظرددد   ددد  ياددد  تمكأةدددأل دردددكة   درأ مجدددى ظهددد   أركدددأر م ت دددتدس تة  دددى درأدددتي  ظتدددتى
ت أس كع    درأم أ  ظدركة ج   ت تدس تة  دى درأدتي  ظت دأس كع  د  ر ادأتا درك جدج   ت دتدس 
رثددد  درأدددتي  ا ددد  درا أ دددى دركمدجأجدددى   أدددأ   دددوا درتسد دددى رادددع امدددتتأ لكودددق در جدددأيل دركددد  
لكأ  ددز حدددل دركة ددج  ظدرددكة   ظتمكأةددأل دردددكة   درأ مجددى   ددوه در جددأيل درأ ددك  ى ظدركة دددج  

تل يأك  رع ره يك  ق ا كل ر جت  ت تدس درو أدى دركد  يدرج دأ درأدتي   د  درمأأا  در أ
قجأيلع    درأتس ى ر أة أج  ظتأ يكتد  اردت تد  حددد ز ظتتدأيسدل لمةدل تد  درأة د  تدتي د 

 ثأاجأ تص  د يأال درأتي     لد  ألع لمأه تتس كع ر ةأل ا   ل سج  ديدر درقأر   
 يت رة تتحرلت يسلر ي تت ياي ءي ت يي عم تمنت(تبعنر ا:Craigت 2012نت أ قءة   تت-

  ل دت  در  دأرى دقكتدأس درةالقدى ردج   ج تمجتمع تت يتعلمت يمهنيتفيت يمي ةست يث ةر  
االقك دددددأ ظ  لصدددددسدل درأة أدددددج  حددددددل يظس درأدددددتي   ددددد  ياددددد  تمكأةدددددأل دردددددكة   درأ مجدددددى

رةأددل ا دد  ل  جددل لدد  دظ  .ركصدددسدل   حدددل درسدد د جأل در جأييددى در  ج جددى ظدروة جددى ر أددتي 
 116درأة دتدددأل اأ دددكمتد  درةالقدددأل ظادددتي تددد  د ا دددتدس درأكةدددتي  ل دادددا درةجمدددى تددد  

تة أددأ تددد  تة أدد  در ةأضدددجأل ظدر  دددى د ام جزةددى تددد  رسبددد  تددتدسس تكد دددقى ظتتس دددكج  
ثأادةكج     ظ يى  أرجودساجأ د ت ةكجى    اوا درأمق ى ر جأس لصدسدل   حدل تأأس أل 
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 جى ر أتي  ظدرك  لص     قأسى راةأيم در جأيل درتداأى ظدرأ أس ى  ت دأس ى در جأيل در  ج
در ددددج  ظدركصدددددس  درددددكة   درمأددددأا  ظدركقتجق ت ددددأس ى درأأأس ددددى در مصددددجى  ظدرددددد ظ  
درتداأى  ظقت لدأ ا درتسد دى درد  تمأدادى تد  درمكدأةا تم دأم ره دركصددسدل امصدد  

ة أدددج  ظتددد  ل صدددجل درقدددالن  لو ددد  تمكأةدددأل دردددكة   درأ مددد  قتحسدددما تددد   ودددأرل درأ
درأة أددده در جأددى  دد  درصددوأل درمأقددتل ر مأددا راةددأي  دد  يادد  تمكأةددأل درددكة   درأ مجددى  
ي دددة  درأة أدددده اددد ا   يسدددك ت ده ياأدددأ تكاودددأ تددد  درأدددتي   ددد   أجددد  تسدددكدةأل دءاةدددأي 
درمأسددى تدد  اةدد  درك  جددز ا دد  در ددج  درأ ددك  ى يادد  تددتي  درأتس ددى در تجدد  ادد  ط ةددق 

جددق در جددأيل درتداأددى درأ ددك  ى  درةالقددى رددج  لصدددسدل درأة أددج  ر سدد د جأل دركدد  ل ددت  لقت
ياأأ قجأدأ رأمكأةدأل دردكة   درأ مجدى ظلصددسدل   رسد د جأل قجدأيل درأدتي  در  ج جدى رتس دى 

 . اأرجى
د ددك ت ا   (تبعنر ا: يايةة ءلتومجتمةةهت يةةتعلمت يمهنةةيGasper ت2010ءة  ةة تج  ةةةأنت-

رد دتا دركقددة  درأ مد  إليدسل لة جأجدى أد ج ل  حجدث س دزل ا د   درتسد ى ظأد  ل دةدل
دإل د دردل دركد  قدأ  ر دأ قدأيل درأتس ددى   دكتتدل ر ادأتا ل  جدتي يةكأدت ا د  ظس  درةأددل 
ظةةكت   ج   ةأل رمأددا   تيدت ر كقددة  درأ مد  أدأ  إليمدأي تمكأةدأل دردكة   درأ مد  

تا يسد دى در أردى  أدم ا ر ت دث  ادأ ا د دكمت .اأ  كوأيل ت  قجأيل درأة أج  ظلأكجم  
ريظدل درتسد دددى د  دددكتأاأل ظدرأ دددأاالل. لدأددد ا درتسد دددى برددد  داكأدددأي  ةأرجدددى تمكأةدددأل 
دركة   درأ مد   زةجدأم ا د  در جدأيل درتيأ  دطجدى حجدث ي دأسر درأة أدده  د  درسد قى ظدلمدأا 

   .در  دسدل
. يلتمجتمع تت يتعلمت يمهني(تبعنر ا: ياي ءلتيمس ةGillespie ت2010ءة   تجيلسة  نت-

تتي  رأتدسس دركتدةجدى ظيظسهدأ  30د ك ت ا درتسد ى دردقد  ا   قصأة  در جأيل رتى 
داكأدددتل  . ددد  ل دددكجل درا أ دددى دركمدجأجدددى ظلدددد ج  دردددتا  رأسدددأاتل تمكأددد  دردددكة   درأ مددد 

درأم ا دردأو  ظاأ ا ريظدل درتسد ىمد  كتأاى ظدرأمأق ى درمأأاجى درأ  زل  ظ دأه تد  
رهدد  اكأةم ددأمره درأ ددأس ى دردد ددةى  دد  در جددأيل لةددت تدد  رردد ج امأأدد  امددأت تمكأةدددأل 

 أددأ قددتتا اأدا ددأم ر كقدددة  درأ مدد  يددد   درأة  ددى اأرةمأأدد  د  أ ددجى  .درددكة   درأ مدد 
 . أسأاتل تمكأةأل دركة   درأ م ر  جأيل درالجتى ر

(تبعنر ا:طور أتوءيمرم تمجتمع تت يتعلمت يمهنيتفيتMaynor 2010ءة   تم ينرةتنت-
ظد ددك ت ا ت.مية ةةتينت ةتةةي ئيتين:ءوةتمةةييأت يمية ةة توطةةأريألتعلةةعت يةةتعلمتو يتةةية م
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درتسد ددى دركةددد   ا دد  يظس تدددتي  درأتس ددى  ددد  لقدددة  تمكأددد  درددكة   درأ مددد  ظييأدتكدددع 
 تيدددت طتجةدددى درةالقدددى ردددج  لقددددة  تمكأةدددأل دردددكة   درأ مددد  ظل سدددج  دركدددتسةا ظلة ددد  ظل

لدد  دقكجددأس تتس ددكج  دركددتدةجكج  رمددأر ا دد  لأسةم أددأ تدد  تمكأدد  درددكة   درأ مدد   .درقددالن
ظدرمأدددد در تجددد  رك صدددجل درقدددالن  ددد  درسدددمددل د قجددد ل اأ دددكمتد  درأدددم ا د اادددد  د    

 .ر مصدددددجى  درأالحددددددى درأتأاددددد ل  ظل  جدددددل دردثدددددأةقادددددأ ا ريظدل درتسد دددددىمدرأ أاالل د
رظض ا درتسد ى يظس درأتي ة     لقدة  تمكأ  دردكة   درأ مد  اتد  ت دأس ى درأة أدج  
 ددد  أدددم  در ددد دس  ظظضددد  لدقةدددأل اأرجدددى  ديمدددأي رجئدددى يداأدددى لةدددزج در دددةدس اأرك دددتي ي 

كة   تأأس ددددأل ر أددددتي ة  اأ ددددا ا دددد  ييأدتددددى تمكأدددد  دردددد ظدرأسددددأاتل   أددددأ   ددددوا ادددد 
درأ م   ظه م    درأة أج  رأمكأةأل دركة   درأ مجى  درةأل دردتين ر ك  د  ا د  حدأ ز 

 . دردقا  ل جج  حأ أل درأة أج  ر كقدة  درأ م   درأ أس ى دروةأرى
(تبعنر ا:مجتمعةة تت يةةتعلمت يمهني:هةة تطةةسرأتمم ة ةة تتMoore ت2010ءة  ةة تمةةرةتنت-

 تةةةينتمجتمةةهت يةةتعلمت يمهنةةيتيلمية ةةة ت يايةة ءلتعلةةعتطوةياهةة تومسةة ةيطه قتوم يعالدةةة
ظد دددك ت ا درتسد دددى دركةددد   ا ددد  يظس در جدددأيل  ددد  لقتجدددق ظتسدددأاتل تمكأددد  ت.ومن مهةةة ق

 .دردددكة   درأ مددد   ظطتجةدددى درةالقدددى ردددج  لقتجدددق تمكأددد  دردددكة   درأ مددد  ظدرأمدددأس درأتس ددد 
رأ  دزل  داكأتل درأم ا د سلتأط   ظاأ ا ريظدل درتسد ى درأ أاالل    سأل درأمأق ى د

ظلدأددد ا درددد  االقدددى ديمأرجدددى قدةددى ردددج  در جدددأيل درك دددأس جى ظلقتجدددق ظتسدددأاتل  .د  ددكتأاى
  .تمكأ  دركة   درأ م   ظل ثج  ريمأر  رأمكأ  دركة   درأ م  ا   تمأس درأتس ى

(تبعنةةر ا:إء ةاتمةةييأ ت يمأحلةة ت يةتي ئيةة تRichardson 2009ءة  ةة تة ة ةء ةةراتنت-
ظد دددك ت ا درتسد دددى دركةددد   ا ددد  بيدسر تدددتي ي درأدددتدسس  .ميمي ة ةةةهمت مجتمعةةة تتطعلةةة

د ركتدةجى ادل دءيدر درأ لو  ظرق ى ادل ريدر تممو  رأتدس     أمكأةأل لة    ظ ق 
قأسىمد ل أه در مص  در يةى درأ ك  ى  درمأأا  درة  جى  لة   درو ةق  دركو ج   تكداأل
تددتي  رأددتدسس  40د  ددكتأاى ا دد  داكأددتل درتسد ددى درأددم ا دردأددو   ظجاددا   درأمدأدد 

تدددتي  رأدددتدسس ادل ريدر تدددممو   أدددأ حدددتيه  تعاددد   40ظ دركتيدةجدددى ادل ريدر ت لوددد 
. لدأدد ا درتسد ددى بردد  داكدددأ  درأددتدسس ادل 2006دءيدر دء ددأييأ   دد   أرجودساجددأ رةددأ 

دءيدر درأ لودد  تدد  تكداددأل  ددما درمأسددى رأمكأدد  درددكة   ر ادد  تدد  درأددتدسس ادل دءيدر 
ظ تل   قأم اد ي رى بحصأةجى رج  ديدسر درأتي ة  رأتدس     أمكأةأل لة   ظ  رأممو د

 . رصأرح تتي ي درأتدسس ادل دءيدر درأ لو 
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(تبعنر ا:أءو ةتمةييأت يمية ة تفةيتطوةيةقتمجتمعة تتMohabir 2009ءة   تمرهةيأتنت-
جوجددى لمدددج  د ددك ت ا درتسد ددى دركةدد   ا دد   ظ ت. يةةتعلمت يمهنةةيتب يمية  :ءة  ةة تح يةة 

تتس دددى تكد ددددقى رددددتتا تمكأةددددأل درددددكة   ظد  ددددك دلجمأل دء أ ددددجى ركقتجددددق تمكأةددددأل 
درددكة    ظدرك ددتيأل دركدد  لدد  تدد  ك ددأ رثمددأر دركقتجددق رأمكأةددأل درددكة   ه اددأ ا ريظدل 

ظرظضدد ا درتسد ددى يظس تددتي  درأتس ددى  .درتسد ددىمدرأ أاالل  درأالحدددأل  ل  جددل دردثددأةق
درةزرددددى بردددد  دركةددددأظه اتدددد  ل دةددددل راتيددددى در كدددد  درأد ددددديل بردددد    دددد  ل ججدددد  درا أ ددددى تدددد 

تمكأةدددأل لة ددد  تددد  درأدددتي ة    دددأيل  ظإيمدددأي  ددد   تكمدادددى رك دددمج  طدددأق  درةأدددل ا ددد  
دركوأاددل ظدركقدددة  درأ مدد   ظ  ددوا درتسد ددى ادد  د  ددك دلجمجأل درمأ  ددى ر ك دةددل ا ددد 

كمقددددجط رزةددددأيل درأ ددددأس ى تمكأةددددأل درددددكة   درأ مدددد  ظتم أمرمددددأر قددددتسدل طددددأق  درةأددددل  در
درمأأا      أ  درتجأادأل ظل  ج  دأ  يتدا را دقى رمدأر درا دى  د  درأمكأةدأل  ظلدد  جا 
هدددت  ل بددددي ت دددك ر رتدددأ درك دددتيأل   دددت ادددأ امدقكجأس در دددت   لةزةدددز ت دددأسدل در جدددأيل 

 ر أتي ة   لقدة  د ك دلجمجأل رك مج  طأق  درةأل 
 ياية ء تمةيم تيتحر ة ت يمةي ةست يم ةأ  تإيةعت(.ت تبعنةر ا: ينم ت2009ءة   تنأحمي تت-

هت ا درتسد ى بر  ل تيدت دء دا درو  ةدى  مجتمع تتطعلمتمهني : ين ة ره تتماتأح ت .
رك دةددل درأددتدسس درأصددد ةى دردد  تمكأةدددأل لة دد  ت مجددى  ددد  ضدددر لتمددد  اةدد  دءاأدددأو 

تدسس در جأييدددى درأةأأددد ل  ظدردقدددد  ا ددد   دداددد  در ددددل ظدرادددة  درأ لتقدددى رك دةدددل درأددد
ظد ددكمتتا درتأحاددى درأددم ا دردثددأة   درك  ج دد  بردد   .درأصدد ةى بردد  تمكأةددأل لة دد  ت مجددى

 أا  د  كةأاى اأ  دن درسجمأسةدهأل  حجدث قدتتا ثدالث  دجمأسةدهأل ت ك حدى رك دةدل 
درأدددتدسس درأصددد ةى برددد  تمكأةدددأل لة ددد  ت مددد  ظهددد م درسدددجمأسةد درأ  ةددد  ظة دددد  ا ددد  

همدددددى   دددددجمأسةد دأدددددالح  ي دددددد  ا ددددد  بحدددددتدث اةددددد  د كددددد د  د دددددكأ دس دءظضدددددأع در د 
  .درك سجمأل   جمأسةد درك أسي يةكأت ا   درك جج  درماسي ظإحتدث ا  ى ر دض  در أة 

مجتمع تت يتعلمتميم تيضم ات يجةرءلتفةيت يمةي ةست:ت(.تبعنر ا2009ءة   تن ي ايأ تت-
ركة   ا د  دءهأجدى هت ا درتسد ى در  د  يث ةر  :ءة   تميي ةي تفيتمجتمهت إلم ة تت .

درك بدةددى رأمكأةددأل درددكة   درأ مجددى  مأدددا  راددأأه درمددديل  دد  درأددتدسس  ظدر  دد  ادد  
تتى لدد ت تمكأةأل لة   ت مجى    اة  درأتدسس دراأادةدى  د  يظردى دإلتدأسدل درة بجدى 
درأك دددددتل  ظتة  دددددىدرأةدقأل دركددددد  ل دددددت تددددد  لقتجدددددق تةدددددأيج  درأمكأةدددددأل دركة أجدددددى  ددددد  

  طدد ت اأ جددى رك دةددل درأددتدسس دراأادةددى بردد  تمكأةددأل لة دد   ظد ددكمت  درأددتدسس  ظل ددتي
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درتأحددث درأددم ا دردأددو   دد  درتسد ددى  ظلدد  لقتجددق د ددكتأاى تدد  رسبةددج  اتددأسل ا دد  اجمددى 
درأتي ة  ظدرأد  ج  ظدرأة أج  اأتدسس دركة ج  دراأادي در كدت     د تأسدل  ظدقكج ل  

ه درأتدسس دراأادةدى  اجمدى درتسد دى( لوك د  برد  ظلدأل بر  تمأداى ت  درمكأةا تم أ / ر
 اج  ت  تةأيج  تمكأةأل دركة    ظلدد ع تمأداى ت  درأ كالل درك  لعث  ا    ديل 

 . دءيدر  ظقتتا درتسد ى لصدسدم ب  دةجأم رك دةل درأتدسس بر  تمكأةأل ر كة  
 تمية ة تيةةررأت(تبعنةر ا:تفحةةلت ةلر ي تت ياية ءلتيمةةييأتMeyers  2008ءة  ة تميأ ةزتنت-

د دك ت ا درتسد دى دركةد   ا د    يث ةر  ت يتةيتطةسرأتعلةعتطوةيةقتمجتمعة تت يةتعلمت يمهنةي.
درةالقى رج    د جأل ت تيل ر  جدأيل درمأ  دى ر جئدى دركدتسةا درد  تمكأد  تة د  ت مد   ظلد ثج  

 مد    ل ت محم  درأتس ى   مددل درمت ل  د رك أت اأرت دتا دركتسةتجى ا  تمكأ  دردكة   درأ
ظلدأدد ا درتسد ددى  .داكأددتل درتسد ددى درأددم ا د سلتددأط   ظاددأ ا ريظدل درتسد ددى د  ددكتأاأل

بر مظ دددي االقددى قدةددى رددج   دد د جأل در جددأيل درأكة  ددى اوا ددأر االقددأل ديمأرجددى تدد  درةددأت ج  
ظدركقدة  رأمكأ  دركة   درأ م   ظ دي االقى رج    د جأل در جأيل درأكة  دى اأ ادأدى ظلدجةد  

رأ ددأ  ظدركقدددة  رأمكأدد  درددكة   درأ مدد   در مدد  درصدد ج  ر أتس ددى ظد رك ددأت رتدد دتا لتسةتجددى د
ر جئدى دركدتسةا درد  تمكأد  دردكة   درأ مد   رد  ل صدل  دمددل درمتد ل ا د   دسلتقا ادأركقدة 

  ظت ادل ي رى   أه ل جج  درأة أج  ر أتي ة  را      ثالث تمأ ل ت   د د جأل در جدأيل 
 درمأأاى  ل أل درا دو  دإلقمأع. لأاجل مظه 

 . در أ    هاه درتسد ى درأم ا دردأو  د كمت  درتأحث 

يك دددده تمكأددد  درتسد دددى تددد  قدددأيل ظقأةدددتدل درأدددتدسس ظتة أددد  ظتة أدددأل درأ ح دددى دراأادةدددى 
    تل  دءحسأر   أجده  حأةل  ظدراي  ه  ا د  در كدتجى اويدسدل دركة ج  اأرأته دركأرجىم در ةأ

هد  حجث يت   تمأددع 1437/1438سرس درةأل قالل دروصل درتسد   دراأا  ت  درةأ  درتسد   
ب ددد  تمأددددع درأة أدددج  ظدرأة أدددأل  ددد  درأ ح دددى ظ ( قأةدددتدم ظقأةدددتل  1605قدددأيل ظقأةدددتدل درأدددتدسس  

ر دا دددأ لأادددل  أ دددى درم دددأل  ددد  درأمدددأطق (  ظقدددت لددد  دقكجدددأس درأدددته درأدددا دسل 42621دراأادةدددى  
درم  د جددى در ةجسددى اأرأأ  ددى درة بجددى درسةدييىددد ظلأاددل درم ددأل در ةجسددىم در ددأأل ظدرممدددن ظدر دد ت 

% تدد  درأمأدددع در  دد  ر أددتدسس اأرأأ  ددى درة بجددى 32ظدر دد ن ظدرد ددط   أددأ را ددأ لأاددل ر ادد  تدد  
 رأمأطق لمدع ث أ   ظد كأأا   تج .ل ق  تسأحى    د جى ظد ةى  ظل كدي هاه دظ درسةدييى  
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 ل تيل اجمى درتسد ى ظ  أ رإل  دردل دركأرجىم
تد  قدالل د اكأدأي ا د  قدددة  ا  دأأر ر د دي درأمكأد  اكدل  ئألدع تد   ط ميمتإطة ةتيلمع ينة  (أ

دل دركة دددج  اأرأدددته اأرأ ح دددى دراأادةدددى در كدتجدددى ادددويدس در دددأيل ظدر أةدددتدل ظدرأة أدددج  ظدرأة أدددأل 
دركأرجىم در ةدأ    دتل  دءحسدأر   دأجده  حأةدل  ظدرداي  هد  ا د  سرس درةأدل قدالل دروصدل 

 . ده1437/1438درتسد   دراأا  ت  درةأ  درتسد   
داكأت درتأحدث  د  لةجدج  در مد  درأمأ د  ر ةجمدى ا د  حمد   طحيييتحجمت يعين ت أل   ي تيلية   : (ب

اكتددأس تسددكدى ت ددتي تدد  درتقددى  ظ دد تا هدداه درةجمددأل اق ة ددى  ددل رأددل   ادد   تدد  دءقددا  دد  د 
ت م در أيل ظدر أةتدل ظدرأة أج  ظدرأة أأل اأرأ ح ى دراأادةى در كدتجى اويدسدل  ا ددةجى     ل طت ى

(  212( تم  م  910رك ده    تمأدا أ درم أة  اجمى ر أ جى ر ت ث تكداى ت    دركة ج  درأمك وى
( تة أى  ظلةكت  هاه درةجمى تأا ى رأمكأ  درتسد دى 254( تة أأم  ظ 226 ظ ل ( قأةت218  ظ قأةتدم 

راددع امددت ظأدددل حمدد   ((Bartlett Kotrlik & Higgins,2001 اأ اكأددأي ا دد  تددأ حددتيه
( رجمأدأ ر د  323( هدد 0,05  (  دوه حمد  درةجمدى درأالةد  امدت تسدكدى درت ردى1605درأمكأ  بر   

( 42621ظأددل حمد  درأمكأد  برد    (  ظامدت430جدى ر داه درقت دى  حم  درةجمى    درتسد دى در أر
رجمأأ ر   حم  درةجمدى  د  درتسد دى  (370  ( هد05 0   وه حم  درةجمى درأالة  امت تسكدى درت رى

( يزةددت ادد  در ددت دإل ك دضدد  دءيادد  ر مدد  910(  ظب دداد يكددده حمدد  درةجمددى    480ر دداه درقت ددى  
 (.  1ةجمى ا   درم د درأتج  اأرمتظل سق  دركأر  سق    درةجمى  ظبمأر ا جع لدجاا در

 (1اجلدال)
 تيزةع أفرااد اتعطن  افقا تيرةق  املعاةن  اتعشيائط  اتيبقط 

 املدةن  م
 معلمي امعلمات املداةس اتثانية  قااد  اقائدات املداةس اتثانية 

 ونات ونني ونات ونني
 اتعطن  اتكلي اتعطن  اتكلي اتعطن  اتكلي اتعطن  اتكلي

 94 10556 74 7487 74 362 70 350 اترةاض 1
 59 6333 56 5834 43 220 46 208 جد  2
 33 2252 33 2444 35 66 34 83 األحساء 3
 36 1999 33 2081 34 72 31 84 جازان 4
 32 1809 30 1826 32 73 31 87 حائل 5

 254 22949 226 19672 218 793 212 812 اجملميع
 480 430 اتعطن جمميع 

 910 امجاتي اتعطن 
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 م  أادا  مجع اتبطانات -أ
د  كتأاى رك ده ريدل  أ  درتجأادأل در أجدى تد  ر د دي اجمدى درتسد دى   ظقدت درتأحث  د كمت 

  ل تيت در ت  تد  د  دكتجأه دلت  درتأحث اتيد ت  درمقددل رتمأر د  كتجأه ا   درم د ديل م
دع درتسد ددى  ظد  ددكوأيل تدد  د  ددكتأاأل ظدرأ ددأيجا درددددسيل  دد  در  دددع بردد  دءين درمددد ي رأدضدد

( 54ظتددد   أ دددى هددداه دءيرجدددأل أدددأ  درتأحدددث ريدل درت دددث تكدادددأ تددد  ادددتي    درتسد دددأل درسدددأا ى
(  ةجمى ل كأل ا د   دل 52تو يل  ظه  درصدسل درك  طت ا ا   اجمى د كقالاجى تكداى ت   

ق ت  درمصأة  درسجكد تك ةى رال كتجأه ظاردت ا د  ا دةح درةجمى دء أ جى ر ت ث ر ت  درك  
 درم د ديل م

   مصدق االستبطان
د دددكمت  درتأحدددث ثدددالث طددد ت ر ك  دددق تددد  أدددتت د  دددكتجأهم أدددتت درأ كأدددج   ظدرصدددتت 

 درادل   االظل ا   درصتت دركأججزي رتمدي د  كتجأه. 
  درأ كأددج  ر دد  لدد  ادد   د  ددكتأاى  دد  أدددسل أ دءظرجددى ا دد    ةددق تددم صةةيات يمحنمةةين ر(

( ت كأأم ظبةت د كةأيل درمسخ درأ كأدى لد  لةدتيل أدجأ ى اةد  درةتدأسدل  د  16اتيه   
% رظ 80لاتجددا درةتددأسدل دركدد  اأرددا دلوددأت رددج  درأ كأددج  رمسددتى ظ ضدددر يسدر درأ كأددج  

 اتأسدل   6  ظحا  ل اتأس  12كةتيل ظال دررا   
ظبمأر ا جع  وه قدج   0,757 ت راع يسأظي ا سأن تةأتل ثتأل د  كتجأه ظ  منب( ي يات يذ طي

  تةأتل درصتت درادل  لةت  ا  يس ى اأرجى ت  درصتت درك  يكأك  ر أ د  كتجأه.
د دكمتد  ت دت يأك  در صدل ا   تعاد دل ر صدتت دركأججدزي تد  قدالل  م ي يات يتمييز ت  (

أيجا درو اجددى  درأسددكمت ر ددج  د سلتأطددأل درتجمجددى رددج  درأ دد (Ware  2007"ظةدد   ظجتالةددع" 
 سبدددددددط "ظةددددددد " ظجتددددددداليه ردددددددج  دركمدددددددأاا دردددددددتدق   ر أوددددددد يدل ظدرصدددددددتت دركأججدددددددزي حجدددددددث 

Item internal consistency and discriminant validity  ظ د  ضدددر هدداد  
دردد بط ُقدددج  د لسدددأت دردددتدق   ر ددل توددد يل تددد  توددد يدل د  ددكتجأه ظاردددت تددد  قدددالل   ددد  

ت  ت جأ  أ درو ا  درأوك  .  0.4و درأكمأظج ر جأى درمستى درأئدةى ر أو يدل ادل د سلتأ
% تد  دسلتأطدأل 90ظةكده تةتل د لسأت درتدق   ر دل تود يل ت ضدجأ ردد  دأه ر اد  تد  

 .(Ware et al., 2007 أدأ ردج  ظةد   0.40درأود يدل اأ جأ د أ درو اد  تكمدأظجل ر  جأدى 
  ددده رددج   ددل تودد يل ظقددت قددجا درصددتت دركأججددزي ر ددل تودد يل اأ ددكمتد  تةأتددل دسلتددأو رج



  ن حممد آل عاتقأ.اد/ علي زهطد اتغامدي، أ/ سعطد و
 

 360 

رتمجددى د  ددكتجأه  كددل.  ظت جأ دد أ درو ادد  درأوكدد   تدد  ت أساكددع اأرأ ددأيجا درو اجددى دءقدد ى 
% تدد  دسلتأطددأل درأودد يدل اأ جأ دد أ درو ادد  درأوكدد   يدرددى 80  جمأددأ يكددده ر ادد  تدد  

ظب ج  را   ت  د سلتأطدأل اأرأ دأيجا درو اجدى درتتي دى  وادع يأكد  داكتدأس درصدتت دركأججدزي 
( د سلتأطددأل درتجمجددى رددج  تودد يدل  ددل ُاةددت   ادد  تدد  2ةتددج   ددتظل ظ   ر أودد يدل ت ضددجأ

ت.دءاةأي درو اجى دءق ى رال كتجأه
 االةتباطات اتبطنط  وني مفرادات كل ُوعد فرعي مع األوعااد اتفرعط  األخرى تالستبطان (2جدال)

 املفراد 
اتقطااد  
 اتتشاةكط 

اتقطم 
ااترؤة  
 املشبرك 

وطئ  
 اتعمل
 اتداعم 

اإلوداع 
 ااتتعلم

تشاةك 
 اخلربات

 املفراد 
اتقطااد  
 اتتشاةكط 

اتقطم 
ااترؤة  
 املشبرك 

وطئ  
اتعمل 
 اتداعم 

اإلوداع 
 ااتتعلم

تشاةك 
 اخلربات

1 .853** .756** .696** .722** .676** 28 .562** .699** .720** .753** .754** 
2 .715** .521** .573** .540** .455** 29 .559** .451** .590** .462** .456** 
3 .926** .819** .841** .776** .780** 30 .646** .714** .791** .681** .635** 
4 .871** .731** .779** .802** .783** 31 .586 .563 .706 .423 .311 
5 .855** .774** .843** .836** .722** 32 .517** .606** .693** .866** .942** 
6 .831** .799** .822** .801** .744** 33 .561** .596** .679** .959** .942** 
7 .808** .735** .683** .651** .683** 34 .574** .651** .623** .946** .904** 
8 .905** .824** .784** .775** .796** 35 .397** .473** .471** .830** .770** 
9 .783** .771** .762** .662** .628** 36 .552** .645** .634** .909** .848** 
10 .848** .724** .747** .704** .657** 37 .496** .614** .728** .875** .762** 
11 .647** .866** .712** .612** .776** 38 .615** .744** 782** .935** .859** 
12 .530** .697** .611** .599** .491** 39 .624** .696** .686** .926** .862** 
13 .661** .859** .665** .662** .634** 40 .589** .668** .720** .937** .889** 
14 .750** .906** .742** .799** .737** 41 .557** .581** .600** .959** .817** 
15 .659** .815** .674** .763** .706** 42 .397** .406** .693** .921 .920 
16 .538** .837** .563** .633** .648** 43 .895** .818** .863** .928** .993** 
17 .669** .854** .587** .643** .677** 44 .898** .802** .869** .880** .899** 
18 .727** .848** .730** .714** .777** 45 .861** .865** .858** .864** .940** 
19 .669** .870** .687** .700** .710** 46 .846** .849** .899** .872** .937** 
20 .632** .652** .518** .754** .471** 47 .890** .897** .855** .886** .952** 
21 .550** .690** .808** .681** .745** 48 .861** .844** .858** .874** .926** 
22 .680** .654** .828** .758** .785** 49 .907** .911** .884** .908** .958** 
23 .520** .626** .777** .649** .650** 50 .896** .901** .853** .887** .941** 
24 .587** .621** .773** .578** .621** 51 .885** .896** .870** .874** .921** 
25 .558** .525** .663** .493** .517** 52 .922** .856** .894** .868** .942** 
26 .365** .413** .489** .347* .355** 53 .395** .818 .863 .868 .893 
27 .528** .434** .558** .576** .526** 54 .498** .749 .718 .798 .872 
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ت(تم تيأطي:ت2مم تيالحظتعلعتةت ئجت يجيولن
اأرمسدددددتى ر ُتةدددددت درو اددددد  دءظل در جدددددأيل  0,40درمسدددددتى درأئدةدددددى رالسلتدددددأو درأكمدددددأظج قجأدددددى 

 أأ را دأ  0,905 -715. % لأأتأ  حجث ل دظحا قج  د سلتأو رج  100( لصل بر  درك أس جى
 0,40لةكا تسكدى ت   ت  د لسأت درتدق   قأأى ظره اسدتى د سلتأطدأل درأكمدأظجل ر  جأدى 

دءظل ظب جددى  رُتةددتقددت ر  ددا درأ ددت. ظبأ ددكة د   ددل قددج  د سلتأطددأل رددج  درأودد يدل درأ لتقددى اأ
قدد ى يكاددح تددتى لأكدد  رمجددى هدداد درأ جددأس درو ادد  رتس ددى اأرجددى تدد  درصددتت دءاةددأي درو اجددى دء
% تدد  تو يدلددع يدرددى ا ددج  دسلتددأو را دد  ت أساددى اأسلتأط ددأ رت جددى دءاةددأي  100دركأججددزي حجددث به 

درو اجى دءق ى رال كتجأه دءت  درداي يأكد  لةأجأدع اأرمسدتى رت جدى دءاةدأي درو اجدى دءقد ى حجدث 
 (Ware et al., 2007  يدق   ظيس ى اأرجى ت  درصتت دركأججزي  را أ لكأك  األسأت

 ثبات االستبطان:
قددددجا ثتددددأل د لسددددأت درددددتدق   ر ددددل ُاةددددت   ادددد  تدددد  د  ددددكتجأه ردد ددددقى رروددددأ   ظاتددددأس 
تدددد  رددددج  ل ددددتي دل د لسددددأت درددددتدق   درأمك وددددى يةددددت ت جددددأس رروددددأ   ظاتددددأس تدددد  راددددددع ت ددددأيجا 

دث درأسددددددد جى دركددددددد  لسدددددددكمت  تدددددددتى تددددددد  دإل أادددددددأل دراتدددددددأل دركددددددد  لةدددددددت ر اددددددد  تمأ دددددددتى ر ت ددددددد
درأ كأ ددددى ر ددددل تودددد يل  ظبمددددأر ا جددددع   ددددت حسدددد  رروددددأ   ظاتددددأس ر ددددل ُاةددددت تدددد  دءاةددددأي درمأسددددى 

تسل قجأدددددى تةأتدددددل دراتدددددأل اأ دددددكمتد    ظقددددد ددددد  ضددددددر د  دددددكمأاأل درمأأ دددددجى رأ جدددددأس رجكددددد ل
ا  تودددد يل تدددد   ددد  حأرددددى حددددرألهأجددددى  كددددل ررودددأ   ظاتددددأس  كددددل  ظ ددددارت قدددج  تةددددأتالل دراتددددأل 

تو يدلدددع حكددد  يأكدددد  درك  دددق تدددد  تدددتى در أ ددددى رد ددددي  دددل تودددد يل تددد  تو يدلددددع  ظقدددت د ددددكمت  
( اكددددددأةا قددددددج  ثتددددددأل رروددددددأ 3درتأحددددددث اوددددددا دإل دددددد در اأرمسددددددتى ر ددددددل دءاةددددددأي. ظةتددددددج  درمددددددتظل  

 .  ظاتأس ر ل اةت  تس ى   جى  ظ ارت    حأرى حا   ل تو يل ت  تو يدلع
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 (3اجلدال )
 ات أتفا كرانباخ تكل وعد كدةج  كلط ، اكذتك يف حات  حذف كل مفراد  من مفراداتهنتائج قطم ثب

 أتفا تلبعد
 ككل

 قطم  أتفا اتعباة 
 أتفا تلبعد
 ككل

 قطم  أتفا اتعباة 
 أتفا تلبعد
 ككل

 قطم  أتفا اتعباة 
 أتفا تلبعد
 ككل

 قطم  أتفا اتعباة 

 
 
 
 

اتقطااد  
 اتتشاةكط 

= 
.785 

1 .763 
اتقطم 
 ااترؤة 
 املشبرك 

= 
.788 

15 .769  
 
 

29 .767 

 
 

 تشاةك
 اخلربات
 املهنط 

.=784 

43 .767 
2 .767 16 .764 30 .764 44 .769 
3 .766 17 .767 31 .764 45 .767 
4 .762 18 .763 

 
 اإلوداع
 ااتتعلم
 اجلماعي

.=787 

32 .770 46 .767 
5 .766 19 .768 33 .767 47 .766 
6 .765 20 .766 34 .767 48 .763 
7 .761 

 ظراف
 وطئ 
 اتعمل
 اتداعم 

.=785 

21 .762 35 .771 49 .766 
8 .758 22 .764 36 .768 50 .761 
9 .767 23 .761 37 .766 51 .761 
10 .762 24 .762 38 .763 52 .766 

 

11 .770 25 .763 39 .767 53 .765 
12 .769 26 .770 40 .767 54 .763 
13 .765 27 .770 41 .766  
14 .762 28 .766 42 .765 

( ره  أج  تةأتالل دراتأل ر ل ُاةت ت  دءاةدأي درو اجدى درمأسدى 3ظةكاح ت  درمتظل 
اأدأ ي دج  راللسدأت دردتدق   0.7قت  أه ر ت  تد  در جأدى درأ كجدى رأةأتدل ررودأ   ظاتدأس درأسدأظةى 

ت   أا  يق    ت ظ ت ره  أج  قج   .ُاةت   ا  ظقتسلع ا   قجأس اوا درتمجى رج  تو يدل  ل
تةأتل ثتأل رروأ ر ل ُاةت  تس ى   جى    حأل حا   ل تو يل ت  تو يدلع رقل ت  قجأى تةأتل 
دراتأل ر تةت  كل اأأ ي ج  را ظسل لدد ت  أج  درأو يدل     ل دءاةأي ظات  حا  ريدى تود يل 

رمسدددتى ر دددل ُاةدددت تددد  دءاةدددأي درمأسدددى رال دددكتجأه اأدددأ ي دددج   ددد  درم أيدددى ركأكددد  تددد  درأوددد يدل اأ
 د  كتجأه    ت دس دءهأجى رتس ى ت تدرى ت  دراتأل. 

 :نتائج اتدةاس  امناقشتها
م  درسدددعدل ا ددد  " تدددأ يس دددى رهأجدددى لقددددة  ريدر در جدددأيل يددد ب أادددى درسدددعدل دءظل ر تسد دددىم

ى درة بجددى درسددةدييى  دد  ضدددر راةددأي تمكأةددأل درددكة   درأ مجددىم درأتس ددجى اددأركة ج  درةددأ   دد  درأأ  دد
 در جأيل درك أس جى  در ج  ظدر يةى درأ ك  ى  ا ظ  رجئى درةأل درتداأى  دإلرتدع ظدركة   درمأأا   

 ل أسر درمت دل درأ مجى( ت  ظ  ى اد  ر  دي اجمى درتسد ى ؟" 
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ظدرك د دسدل  ظر ك  دق تد  تدتى ي ردى رإل أاى ا  درسعدل د كمت  درتأحث درمس  درأئدةى   
درو ظت رج  درمس  درأئدةى   كمأاأل درةجمى  كل   ت د كمت  درتأحدث ت جدأس ت بد   دأي رمدديل 

ظارت ركة   تأ باد  أاا همأر   ظت يدردى  د   Chi – Square Goodness of Fitدرأقأا ى 
 دد  لقدددة  در جددأيل درأتس ددجى تددتى بيسدر اجمددى درت ددث رتس ددى رهأجددى  ددل ُاةددت تدد  دءاةددأي درمأسددى 

اددأركة ج  درةددأ   دد  درأأ  ددى درة بجددى درسددةدييى  در جددأيل درك ددأس جى  در ددج  ظدر يةددى درأ ددك  ى  ادد ظ  
( 4ظةتدددج  درمدددتظل   .رجئدددى درةأدددل درتداأدددى  دإلردددتدع ظدردددكة   درمأدددأا   ل دددأسر درمتددد دل درأ مجدددى(

قجأى بحصدأرل ت بد   دأي  ظيس دأل ( ظ 910درمس  درأئدةى   كمأاأل اجمى درت ث درأكداى ت  
 در  ةى  ظقجأى د حكأأل  ظدرت رى دإلحصأةجى ر ل ُاةت ت  دءاةأي درمأسى 

 (4جدال )
اقطم  إحصاء  مروع كاي، اادةجات احلرة ، اقطم   910اتنسب املئية  الستجاوات عطن  اتبحث املكين  من

  االحتمال، ااتدالت  اإلحصائط  تكل ُوعد من األوعااد اخلمس

 اتُبعد

 اتنسب املئية  تكل فئ  من فئات االستجاو  تالستبطان
إحصاء  
 مروع كاي

ادةج  
 احلرة 

قطم  
 االحتمال

اتدالت  
 اإلحصائط 

مهم 
ودةج  
 عاتط  جدا

مهم ودةج  
 عاتط 

مهم ودةج  
 متيسي 

مهم 
ودةج  
 منطفض 

مهم ودةج  
منطفض  
 جدا

 ادات  0.000 32 1370 4.93 %3.93 %12.77 %26.17 %52.2 اتقطااد  اتتشاةكط 
اتقطم ااترؤة  

 املشبرك 
 ادات  0.000 38 1926 5% 4.83% 12.87% 27.43% 49.87%

 ادات  0.000 35 3309 %5.73 %2.8 %4.7 %20.8 %65.97 ظراف وطئ  اتعمل
 ادات  0.000 34 2492 %5.6 %8 %4.3 %18.8 %70.5 اإلوداع ااتتعلم
 ادات  0.000 43 2276 %4.9 %2.5 %10.1 %32 %50.4 تشاةك اخلربات

 ادات  0.000 103 1315 %5.2 %4.4 %8.95 %25.04 %"56.41 اتكلي

ت(تم تيأطي:4تمم تيالحظتعلعتةت ئجت يجيولن
يكتج  ره  أج  درو ظت  أرل يدرى    دلمأه ت د  رتس دى اأرجدى  دتد اأرمسدتى   دكمأاأل 

جدددث  أادددا قدددج  د حكأدددأل درأصدددأحتى ر جأدددى درةجمدددى حددددل رهأجدددى لقددددة  ريدر در جدددأيل درأتس دددجى  ح
ظهددد تسددكدى اددأر  تدد   0.0005بحصددأرل ت بدد   ددأي رمددديل درأقأا ددى رقددل تدد  تسددكدى درت رددى 

درتقدددى ظدرت ردددى  ظبأركدددأر  س ددد  دروددد   درصدددو ي ظقتددددل دروددد   درت اددد  ظرصدددأرح بيسدر يس دددى 
 دءهأجى ا   را أ "ت أى رتس ى اأرجى  تد" ر ل دءاةأي.
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 ةتددأسدل  ثدد  سلتددا تدد  راالهددأ قجأددى ر  درأكد ددقأل ظد ا  د ددأل درأةجأسةددى ظقددت قددتسل قددج
( درأكد دددددقأل 5ر أكد دددددط برددددد  رق  دددددأ قجأدددددى ر أكد دددددط ظد ا ددددد د  درأةجدددددأسي. ظةتدددددج  درمدددددتظل 

 ت لتى ت  را   بر  رقل  ظد ا  د أل درأةجأسةى
 (5دال)ــــــج

 تب  من أعلى متيس  إىل أقل متيس املتيسيات ااالحنرافات املعطاةة  تعباةات االستبطان مر 

 املتيس  اتعباة  اتبعد
االحنراف 
 املعطاةي

 املتيس  اتعباة  اتبعد
االحنراف 
 املعطاةي

 املتيس  اتعباة  اتبعد
االحنراف 
 املعطاةي

كط 
شاة

اتت
ااد  

تقط
ا

 

3 4.46 1.046 

م 
داع

ل ات
تعم

ئ  ا
ف وط

ظرا
 

26 4.54 1.055 

نط 
امله
ات 
خلرب

ك ا
شاة

ت
 

43 4.32 1.071 
5 4.43 1.053 25 4.52 1.027 45 4.29 1.094 
4 4.25 1.074 29 4.48 .979  47 4.27 1.070 
6 4.24 1.085 27 4.48 1.012 49 4.24 1.079 
10 4.24 1.095 22 4.43 .999  53 4.20 1.054 
1 4.24 1.026 24 4.40 1.052 44 4.20 1.067 
9 4.22 1.152 28 4.39 1.020 46 4.16 1.136 
2 4.21 1.123 23 4.35 1.051 48 4.11 1.116 
8 4.06 1.093 21 4.33 1.130 54 4.07 1.165 
7 3.81 1.139 31 4.31 1.098 51 4.02 1.134 

برك 
ملش
ة  ا

ترؤ
م اا

تقط
ا

 
12 4.37 1.064 30 4.26 1.019 52 3.96 1.169 
15 4.19 1.072 

ماع
اجل

لم 
تتع

ع اا
ودا

اإل
 ي

32 4.48 1.027 50 3.80 1.233 
20 4.18 1.080 35 4.41 1.012 

 

11 4.18 1.153 37 4.38 .994  
19 4.11 1.101 33 4.32 1.061 
14 4.08 1.103 39 4.32 1.074 
18 4.07 1.122 40 4.30 1.037 
13 4.07 1.117 41 4.26 1.046 
17 3.98 1.132 38 4.24 1.086 
16 3.96 1.178 34 4.22 1.068 

 
36 4.19 1.045 
42 4.18 1.079 
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ت(تم تيأطي:5مم تيالحظتعلعتةت ئجت يجيولتن
  ددد  ت ددددس دءهأجدددى رُتةدددت " در جدددأيل درك دددأس جى " حدجدددا تةدددد  درةتدددأسدل اأكد دددقأل اأرجدددى 

 ددددأس ى " دركدددد  حدجدددا ا قدددل تكد دددط  ظلددددم  هددداه درةتدددأسل ا ددد  "ت7اأ دددكامأر درةتدددأسل سقددد  "
قدددت ي دددج  هدددداد درددد  اددددت  ادددةدس درأمكأدددد  ظ  درأمكأددد  درأ  ددد   دددد  لقددددة  دءيدر درأتس دددد "

درأتس دد  ا هأجددى ت ددأس ى درأمكأدد  ركقدددة  دءيدر درأتس دد   ظةدد ل  هدداد در ددةدس  دد   ددجأت 
ث أ ى اأتى رقتجةى درةالقى رج  درأتس ى ظدرأمكأد  ظره تسدكدى درةالقدى هدد ره درأتس دى ل دت  

   يك    درمتتأل ظرجا تسكدى ا د ى ح ج جى.درمتتى ظدرأمكأ
  اأرمستى رألهأجى درأتس ى رتةت در ج  ظدر يةى درأ دك  ى   دت حدجدا  أجد  درةتدأسدل اأكد دقأل

" دركدد  لددم  ا دد  "سبددط تتددأيسدل 17اأرجددى سلتددا تدد  دا دد  ءقددل قجأددى اأ ددكامأر درةتددأسلج  "
كدددد  لددددم  ا دددد  "ت د ةددددى در يةددددى " در16ل سددددج  دءيدر اأر يةددددى درأ ددددك  ى"  ظدرةتددددأسل سقدددد  "

 درأ ك  ى يظسةأ ا كل  أأا "
  اأرمستى رألهأجى درأتس ى رتةت ل أسر درمت دل درأ مجى ظدرأأأس أل در مصجى   ت حدجدا  دل

" ا دددد  دركددددددر  ظلمصددددأ ا دددد  " 50"  "52درةتددددأسدل اأكد ددددقأل اأرجددددى اأ ددددكامأر درةتددددأسلج  "
درةأدل"  " لد جدع تمسددب  درأتس دى ا دد  لودة    ت األ تمكأةأل دركة      بادتدي قددادت

 درت دث دإل  دةجى رثمأر درةأل".
سبأأ رجا   ةتأ ا   دهكأأ  درأتدسس ظدإليدسدل دركة جأجدى اأدتدسس دركة دج  درةدأ  اأرأأ  دى 
ره لتدددتي  دددل هددداد د هكأدددأ  ظيس دددى دءهأجدددى ا اةدددأي تمكأةدددأل دردددكة   درأ مجدددى اأاكتأسهدددأ تدددتقال 

رأتس جى ظبأأ يمةكا ا   ظدق  درةأ جى دركة جأجى ظقتتى درقأر  قأأى ظره ركقدة  ريدر در جأيل د
ر كقدة  ظدركمدةت ظل سج  درأم  أل  ظهاد ي    ادالرع ا د   2030درأأ  ى لسة     سيةك أ 

لقدددة  ديدر در جددأيدل ظةادد  رتددأت   تسددئدرجى  تجدد ل   ددكجةأن درأسددك تثأل درمتيددتل ظدركدد ددق تدد  
ياى درأةمجى ركقدة  ديدر در جدأيدل اأرأدتدسس  ظتدد  دى ل دتيأل رقد ى لكة دق اكأةا درتسد أل در ت

 ر بط دركة ج  ظتم  ألع اسدت درةأل ظلمدةت درةأ جى دركة جأجى.
( دركدد  امجددا Duling  2012ظلكوددق اكددأةا درتسد ددى در أرجددى تدد  اكددأةا يسد ددى يظرجمدد   

جى  ظ أه ت  رج  رهتد  هاه درتسد ى تسأاتل تمكأةأل دركة   درأ مظ  رتسد ى يظس درأتي     يا 
دركد  ر دأ د ثد   د  ظ  درأدتي ظه راوسد  ظ  رجأه درس د جأل درمأأى اأرأتي   أأ يكصددسهأ درأة أدده 

ياد  تمكأةدأل دردكة   درأ مجدى  ظقدت ق صدا درتسد دى درد  ره درأدتسدر ظدرأة أدج  يك دأس ده درمددد ل 
أدددج   ظقدددت  أادددا دءاةدددأي دركأرجدددى درأكة  دددى درددحدددتل  ددد  دردددكة    ظ ددد  ل تجدددى در أ دددأل رمأجددد  درأكة 
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 أددأ دلو ددا تدد  اكددأةا يسد ددى  .اأر جددأيل ت أددى اأرتس ددى دءظردد   دد  يادد  تمكأةددأل درددكة   درأ مجددى
( دركدد  د ددك ت ا دردقددد  ا دد  در جددأيل رأسددأاتل تمكأةددأل درددكة   Gillespie  2010 ج سددتأي 

تتي  رأتدسس دركتدةجى ظيظسهأ  30 درأ م . د ك ت ا درتسد ى دردقد  ا   قصأة  در جأيل رتى
   ل كجل درا أ ى دركمدجأجى ظلد ج  درتا  رأسأاتل تمكأ  دركة   درأ م   ظق صا رمكأةا ه  ره 

 أدأ دلو ددا  .درأ دأس ى دردد دةى  د  در جدأيل لةددت تد  ررد ج امأأد  امدأت تمكأةددأل دردكة   درأ مد 
 دد  يظس تددتي  درأتس ددى  دد  ( دركدد  هددت ا بردد  دركةدد   اMaynor  2010تدد  يسد ددى تددأيمدس 

لقددددة  تمكأددد  دردددكة   درأ مددد  ظييأدتكدددع ظل تيدددت طتجةدددى درةالقدددى ردددج  لقددددة  تمكأةدددأل دردددكة   
درأ مدد  ظل سدددج  دركددتسةا ظلة ددد  درقدددالن. رظضدد ا درتسد دددى يظس درأدددتي ة   دد  لقددددة  تمكأددد  

رجئدى يداأدى دركة   درأ م  ات  ت أس ى درأة أج     أدم  در د دس  ظظضد  لدقةدأل اأرجدى  ديمدأي 
تأأس ددأل ر أددتي ة  اأ ددا ا دد  ييأدتددى  4لةددزج در ددةدس اأرك ددتي ي ظدرأسددأاتل   أددأ   ددوا ادد  

تمكأ  دركة   درأ م   ظه م    درأة أج  رأمكأةأل دركة   درأ مجدى  درةأدل دردتيظن ر ك  د  ا د  
 . حأ ز دردقا  ل جج  حأ أل درأة أج  ر كقدة  درأ م   درأ أس ى دروةأرى

ث ره بيسدر درأة أددج  ظدرأة أددأل ظدر ددأيل ظدر أةددتدل ءهأجددى راةددأي تمكأةددأل درددكة   ظةدد ى درتأحدد
درأ مجددى ر دداه درتس ددى درةأرجددى تدد  دءهأجددى ردد  يدد ل تدد   دد د   ظارددت ءه تددأ لكاددأمع هدداه دءاةددأي تدد  
  د جأل باأأ يأال حأ أل  ق ةدى  د  دردموا دإلاسدأاجى تكأا دى  د  در أ دى رك  جدق دردادل دركد  لةتد  

اوس أ    در ةدس اأإلرتدع ظدر تسل ا   لقدة  دردادل درأكأا دى  د   دل درسد د جأل درمأأدى اأرتةدت  ا 
در دا  "دإلرتدع ظدركة   درمأأا "  ظدر أ ى ر  ةدس ا جأى درادل  ظهاه در أ دى سبأدأ يأكد  بادتأا أ تد  

رجةتدد ظد اد  يسدة دد   قدالل بيسدر درأة أدج  ظدرأة أددأل ظ جد ه  رد دددي تمدأس يدادد  رد ري   ظإلأحددى درود  
ظتد   أاد   ت  قدالل درأ دأس ى  د  أدم  در د دسدل دإليدسةدى  ظدرأ دأس ى  د  لقددة  دءيدر درأتس د  

يقدد  سبأددأ ل ددده در أ ددى رالاكأددأر ر مأأاددى تأا ددى  ددارت  دد  اةدد  درسدد د جأل درأكاددأمى  دد  راةددأي 
ع درأة أدج  ركموجدا اأ جدأل تمكأةأل دركة   درأ مجى تم أ   د جأل لد ج      ر دكة   درمأدأا   لد جد

دركدددتسة  ادددأءق ده  ظلموجدددا ح  دددأل ا دددأ   أأاجدددى حددددل دءيدر دركة جأددد  ر قدددالن.  أدددأ لد ددد  اةددد  
در أ ددأل دءقدد ى  دد  اةدد  درسدد د جأل تاددل در أ ددى ر أة  ددى ظلقدددة  درددادل درأكأا ددى  دد   دد د جأل 

 .تال ل وجز درأة أج  رال كوأيل ت  ر ال دءا أث    دركة ج  ظدركة  

 إجاو  اتسؤال اتثاني تلدةاس :
 0,05 ≥يدم  درسدعدل ا دد  " هدل لد ددت  د ظت ادل ي رددى بحصدأةجى امددت تسدكدى ي رددى   

رددددج  د ددددكمأاأل ر دددد دي اجمددددى درتسد ددددى حدددددل رهأجددددى لقدددددة  ريدر در جددددأيل لتةددددأم رأك ج دلمدرأمق ددددى 
  دركة جأجى  درةأل درداجو   درأعهل درة أ  ؟
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درتأحددث ره يك  ددق تدد  تددتى لددد   ادد ظو دركدجةدد  د اكددتدر  رإل أاددى ادد  درسددعدل حددأظل   
رأك جدد دل درتسد ددى درأكأا ددى  دد  دءاةددأي درمأسددى اأرمسددتى   ددكمأاأل اجمددى درتسد ددى حدددل دءهأجددى 

( اكأةا د دكمتد  6درأتس ى ر اه دءاةأي ركقدة  ريدر در جأيل درأتس جى اأركة ج  درةأ  ظةتج  درمتظل 
اد    كمأاأل ر  دي اجمى درتسد ى ر ل ُاةت ت  دءاةأي درمأسى     أج   –دقكتأس  درأد  ظ  

 تمأل دءهأجى. 
 (6اجلدال)

 مسرينيف الستجاوات أفرااد عطن  اتدةاس  تكل ُوعد من األوعااد  –نتائج استطدام اختباة كيمليجراف 

 vorooooloK – vonlioKاختباة اتُبعد
 قطم  االحتمال ادةج  احلرة  قطم  اإلحصاء 

 000. 910 197. اتقطااد  اتتشاةكط 
 000. 910 182. اتقطم ااترؤة  املشبرك 
 000. 910 261. ظراف وطئ  اتعمل

 000. 910 227. اإلوداع ااتتعلم اجلماعي
 000. 910 185. تشاةك اخلربات املهنط 

 000. 910 199. ادةج  كلط 
ت(تم تيأطي:ت6مم تيالحظتعلعت ينت ئجت يمةين تب يجيولن

    درمكأةا درأتجمى اأرمدتظل درو ضدجى درصدو ةى رالاكتدرجدى دركد  لةتد  اد  ره دركدجةد  در  ج د  ل 
ظقدت ر ل ُاةت ت  دءاةأي درمأسى     ل تمأل يالة  دردمأط درداي اكدقةدع ردد  دأه طتجةجدأ  د  لدجةةدع. 

أي درمأسدى ُس اا درو ضجأل درصدو ةى رالاكتدرجدى  د  ادل اكدأةا اجمدى درتسد دى  د   دل ُاةدت تد  دءاةد
حجدث ظ دت ره  Kolmogorov-Smirnov test    ضدر اكأةا د قكتدأس درك مجصد  رالاكتدرجدى

 أجددد  قدددج  د حكأدددأل  ددد   دددل دءاةدددأي اأرمسدددتى رأمدددأل د  دددكتجأه را دددأ رقدددل تددد  تسدددكدى درت ردددى 
اأددأ ي ددج  بردد  ره دركدجةدد  رددجا داكددتدرجأ  ددد   ددل ُاةددت. ظتأددأ يع ددت ا دد  اكددأةا دردددترجل  0.0005

 .صأة  درترجل درتجأا  ر مكأةا ر ل اةت ت  دءاةأيدإلح
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تدأ   ( ا  اأدا  ظدحت   ط ر كدجة  درأ كددي ر دتس أل در  جدى1ظةةت  در    درتجأا  اكل   
 ريى اأرتأحث   كمتد  دء أرج  دإلحصأةجى درالتة أجى رإل أاى ا  ر ئ ى درتسد ى.

ترت اطي:أمننتيلة حثت إلج ب تعلعت ينحتوبن اتعلعت يس ةق  
رددج   0,05 ≥ظةددم  ا دد  " هددل لد ددت  دد ظت ادل ي رددى بحصددأةجى امددت تسددكدى ي رددى   

د ددكمأاأل ر دد دي اجمددى درتسد ددى حدددل رهأجددى لقدددة  ريدر در جددأيل لتةددأم رأك ج دلمدرأمق ددى دركة جأجددى  
 درةأدددل دردددداجو   درأعهدددل درة أددد ؟ ظحجدددث به درأك جددد دل درتيأد  د جدددى ر تسد دددى درأأا دددى اأرأمق دددى
دركة جأجى  درةأل درداجو   ظدرأعهل درة أ     أ تك ج دل تسدك  ى لصدمجوجى قدت أدموا د دكمأاأل 

ظدردجا" رإل أادى اد  هداد  -اجمى درتسد ى ء ا  ت   ئكج   راد د كمت  درتأحث دقكتأس "  ظ دكأل
 درسعدل. 

ث رتس دددى ( تكد دددط در لددد  ر أك جددد  دركدددأا   درأأادددل اأدددتى بيسدر اجمدددى درت ددد7يتدددج  درمدددتظل  ظ  
   لقددة  ريدر در جدأيل درأتس دجى اأدتدسس دركة دج  درةدأ  ظ  دأ روئدأل  دل تك جد    ياي ءلت يتة ة ي رهأجى 

ظدردددجا قجأدددى ت بددد   دددأي  –بحصدددأردل دقكتدددأس   ظ دددكأل تددد  درأك جددد دل درأسدددك  ى دركصدددمجوجى(  ظقدددج  
Chi-square  درأأا ى ر جأى(Kruskal-Wallis H) حكأأل  ظدرت رى.  ظيس أل در  ةى  ظقجأى د 

 (7اجلدال)
  ااتطس –متيس  اترتب، اقطم احصاءات كراسكال 

املتغري 
 املستقل

مستيةات املتغري 
 املستقل

 اتعداد متيس  اترتب
قطم  مروع 

 كاي
ادةجات 
 احلرة 

قطم  
 االحتمال

 اتدالت 

 
 

 املنيق 

 312 483.10 اترةاض

18.062 4 0.001 

 ادات 
 
 
 
 

 204 413.30 جد 
 135 405.34 حساءاإل

 134 460.95 جازان
 125 503.81 حائل

 
 

 اتعمل

 212 417.23 قائد

 ادات  0.016 3 10.269
 218 478.38 قائد 
 226 437.44 معلم
 254 483.87 معلم 

 
 املؤهل

 50 503.74 ادان اتبكاتيةةيس
 630 446.02 اتبكاتيةةيس غري ادات  0.189 2 3.334

 230 470.99 ادةاسات علطا
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ت(تم تيأطي:7مم تيالحظتعلعتةت ئجت يجيولن
   ظ دي   ظت يدرى بحصأةجأ    بيسدر اجمى درت ث رتس دى رهأجدى در جدأيل درك دأس جى  د  لقددة

 در جددددددددددددددددددددددددددددددددددأيل درأتس ددددددددددددددددددددددددددددددددددجى رددددددددددددددددددددددددددددددددددج  درأمددددددددددددددددددددددددددددددددددأطق درمأددددددددددددددددددددددددددددددددددا حجددددددددددددددددددددددددددددددددددث به
(H(4) = 18.062, P = 0.001)   413.30ر ةدأ   رأمق دى د 483.10اأكد دط سلد 

رأمق دى حأةدل   503.81رأمق ى  دأجده  460.95رأمق ى دإلحسأر   405.34رأمق ى  تل  
ظبأركددأر  لصددتح درودد ظت رصددأرح اجمددى درت ددث درأد ددديل اأمق ددى حأةددل   دد  تدد  ر ادد  ر دد دي 

 درةجمى بيسد أ رتس ى رهأجى در جأيل درك أس جى    لقدة  ريدر در جأيل درأتس جى.

 بحصأةجأ    بيسدر اجمى درت ث رتس دى رهأجدى در جدأيل درك دأس جى  د  لقددة   ظ دي   ظت يدرى
اأكد دط  (H(3) = 10.269, P = 0.016)در جأيل درأتس جى لةزى رقتجةى درةأل حجدث به 

اأرمسددددتى ر أة أددددج    437.44اأرمسددددتى ر  أةددددتدل   478.38اأرمسددددتى ر  ددددأيل   417.23سلدددد  
لصتح درو ظت رصأرح درأة أدأل   د  تد  ر اد  ر د دي اأرمستى ر أة أأل   ظبأركأر   483.87

 درةجمى بيسد أ رتس ى رهأجى در جأيل درك أس جى    لقدة  ريدر در جأيل درأتس جى.

   اددت   دددي  دد ظت يدرددى بحصددأةجأ  دد  بيسدر اجمددى درت ددث رتس ددى رهأجددى در جددأيل درك ددأس جى  دد
 H(2) = 3.334, P)حجث به  لقدة  در جأيل درأتس جى لةزى ر أعهل درتسد   ء  دي درةجمى

ظدرددجا ر تدد  تدد   –  حجددث به قجأددى د حكأددأل درأصددأحتى إلحصددأرل   ظ ددكأل (0.189 =
  ظبأركدددأر  ُقتدددل دروددد   درصدددو ي رإلحصدددأرل درددداي يةتددد  اددد  لةدددأيل 0.05تسدددكدى درت ردددى 

رأمك ودى بيسدر ر  دي درةجمى ءهأجى در جأيل درك أس جى رج  ر  دي درةجمى اظي درأعهالل درتسد جى د
ظهاد ي ج  بر  راع   االقى رج  درأعهل درتسد   ء  دي درةجمى ظإيسد    رتس دى رهأجدى در جدأيل 

 درك أس جى    لقدة  ريدر در جأيل درأتس جى. 

( تكد دددط در لددد  ر أك جددد  دركدددأا   درأأادددل اأدددتى بيسدر اجمدددى درت دددث 8ظةتدددج  درمدددتظل    
دة  ريدر در جأيل درأتس جى ظ  دأ روئدأل  دل تك جد  تد     لق  يايمتو يأي  ت يمةتأ  رتس ى رهأجى 

 Chi-squareظدرددجا قجأددى ت بدد   ددأي  –بحصددأردل دقكتددأس   ظ ددكأل ظقددج   درأك جد دل درأسددك  ى
   ظيس أل در  ةى  ظقجأى د حكأأل  ظدرت رى.(Kruskal-Wallis H)درأأا ى ر جأى 
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  (8اجلدال)
  طساات –متيس  اترتب، اقطم احصاءات كراسكال 

 املتغري املستقل
مستيةات املتغري 

 املستقل
 اتعداد متيس  اترتب

قطم  مروع 
 كاي

ادةجات 
 احلرة 

قطم  
 االحتمال

 اتدالت 

 
 

 املنيق 

 312 467.50 اترةاض

 غري ادات  0.187 4 6.163
 204 466.19 جد 

 135 405.84 اإلحساء
 134 450.73 جازان
 125 466.86 حائل

 
 

 اتعمل

 212 403.03 قائد

 ادات  0.009 3 11.503
 218 474.28 قائد 
 226 463.13 معلم
 254 476.39 معلم 

 
 املؤهل

 50 486.23 ادان اتبكاتيةةيس
 630 446.77 اتبكاتيةةيس غري ادات  0.302 2 2.398

 230 472.73 ادةاسات علطا

ت(تم تيأطي:8مم تيالحظتعلعتةت ئجت يجيولن
   ات   دي   ظت يدرى بحصأةجأ    بيسدر اجمى درت ث رتس ى رهأجى در ج  ظدر يةى درأ دك  ى  د

حجدث به قدج  لقدة  در جأيل درأتس جى لةزى رأك ج دل درأمق ى  درأعهل  ظدرمتد ل( ء د دي درةجمدى 
تك ج  ر ل  0.05ظدرجا ر ت  ت  تسكدى درت رى  –د حكأأل درأصأحتى إلحصأرل   ظ كأل 

ت  درأك ج دل دراالثى  ظبأركأر  ُقتل درو   درصدو ي رإلحصدأرل درداي يةتد  اد  لةدأيل بيسدر 
ر  دي درةجمى رتس ى رهأجى در ج  ظدر يةى درأ ك  ى رج  ر  دي درةجمى ت  اظي درمت دل درأمك وى رظ 

 درأعهالل درأمك وى دظ درأمأطق درأمك وى درك  يمكأده برج أ. 
 صددأةجأ  دد  بيسدر اجمددى درت ددث رتس ددى رهأجددى در ددج  ظدر يةددى درأ ددك  ى  دد  ظ دددي  دد ظت يدرددى بح

 = H(3) = 11.503, P)لقددة  در جدأيل درأتس دجى ُلةدزى رأك جد  طتجةدى درةأدل حجدث به 

 476.39ر أة أددج    463.13ر  أةددتدل   474.28ر  ددأيل   403.03اأكد ددط سلدد   (0.009
أأل     تد  ر اد  ر د دي درةجمدى بيسد دأ رتس دى ر أة أأل   ظبأركأر  لصتح درو ظت رصأرح درأة 

 . رهأجى در ج  ظدر يةى درأ ك  ى    لقدة  ريدر در جأيل درأتس جى اأركة ج  درةأ 
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( تكد ط در ل  ر أك ج  دركأا   درأأال اأتى بيسدر اجمدى درت دث رتس دى 9يتج  درمتظل   
 ددجى ظ  ددأ روئددأل  ددل تك جدد  تدد  رهأجددى ادد ظ  رجئددى درةأددل درتداأددى  دد  لقدددة  ريدر در جددأيل درأتس 

ظدرددجا قجأددى ت بدد   ددأي درأأا ددى ر جأددى  –بحصددأردل دقكتددأس   ظ ددكأل درأك جدد دل درأسددك  ى( ظقددج  
 ظيس أل در  ةى  ظقجأى د حكأأل  ظدرت رى.

  (9اجلدال)
  ااتطس –متيس  اترتب، اقطم احصاءات كراسكال 

 املتغري املستقل
مستيةات املتغري 

 املستقل
 اتعداد بمتيس  اترت

قطم  مروع 
 كاي

ادةجات 
 احلرة 

قطم  
 االحتمال

 اتدالت 

 
 

 املنيق 

 312 476.17 اترةاض

 ادات  0.002 4 16.773
 204 414.79 جد 

 135 407.89 اإلحساء
 134 470.53 جازان
 125 505.65 حائل

 
 

 اتعمل

 212 413.38 قائد

 ادات  0070. 3 12.131
 218 479.51 قائد 
 226 437.54 معلم
 254 486.03 معلم 

 
 املؤهل

 50 481.21 ادان اتبكاتيةةيس
 630 446.00 اتبكاتيةةيس غري ادات  0.249 2 2.777

 230 475.92 ادةاسات علطا

ت(تم تيأطي:9مم تيالحظتعلعتةت ئجت يجيولن
  اد ظ  رجئدى درةأدل درتداأدى  دى رهأجدى ظ ددي  د ظت يدردى بحصدأةجأ  د  بيسدر اجمدى درت دث رتس

 = H(4) = 16.773, P) د  لقدددة  در جدأيل درأتس ددجى رددج  درأمدأطق درمأددا حجدث به 

رأمق ى  407.89رأمق ى  تل   414.79رأمق ى در ةأ    476.17اأكد ط سل   (0.002
رأمق دى حأةدل  ظبأركدأر  لصدتح درود ظت رصدأرح  505.65رأمق دى  دأجده  470.53دإلحسأر  

ادد ظ  ى درت ددث درأد ددديل اأمق ددى حأةددل   دد  تدد  ر ادد  ر دد دي درةجمددى بيسد ددأ رتس ددى رهأجددى اجمدد
 .    لقدة  ريدر در جأيل درأتس جى اأركة ج  درةأ  رجئى درةأل درتداأى
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  اد ظ  رجئدى درةأدل درتداأدى ظ ددي  د ظت يدردى بحصدأةجأ  د  بيسدر اجمدى درت دث رتس دى رهأجدى
 = H(3) = 12.131, P)قتجةددى درةأددل حجددث به  دد  لقدددة  در جددأيل درأتس ددجى لةددزى ر

 437.54اأرمسدددددتى ر  أةدددددتدل   479.51اأرمسدددددتى ر  دددددأيل   413.38اأكد دددددط سلددددد   (0.007
اأرمسددددتى ر أة أددددأل   ظبأركددددأر  لصددددتح درودددد ظت رصددددأرح اجمددددى  486.03اأرمسددددتى ر أة أددددج   

 دد  درتداأددى  ادد ظ  رجئددى درةأددلدرأة أددأل   دد  تدد  ر ادد  ر دد دي درةجمددى بيسد ددأ رتس ددى رهأجددى 
 . لقدة  ريدر در جأيل درأتس جى اأركة ج  درةأ 

  ظةةةأويتةياةةة ت يعمةةة تاددت   ددددي  ددد ظت يدرددى بحصدددأةجأ  ددد  بيسدر اجمدددى درت ددث رتس دددى رهأجدددى
  ددددد  لقددددددة  در جدددددأيل درأتس دددددجى لةدددددزى ر أعهدددددل درتسد ددددد  ء ددددد دي درةجمدددددى حجدددددث به  يي عمةةةةة 

 (H(2) = 2.777, P = 0.249)رأصددأحتى إلحصددأرل   حجددث به قجأددى د حكأددأل د
  ظبأركأر  ُقتل درو   درصدو ي رإلحصدأرل 0.05ظدرجا ر ت  ت  تسكدى درت رى  – ظ كأل 

رج  ر د دي درةجمدى  ظأويتةيا ت يعم ت يي عم دراي يةت  ا  لةأيل بيسدر ر  دي درةجمى ءهأجى 
 د  ء د دي ظهداد ي دج  برد  رادع   االقدى ردج  درأعهدل درتسد .اظي درأعهالل درتسد دجى درأمك ودى

 دد  لقدددة  ريدر در جددأيل درأتس ددجى  ظةةأويتةياةة ت يعمةة ت يي عمةة درةجمدى ظإيسد  دد  رتس ددى رهأجددى 
  .اأركة ج  درةأ 

  ظةةةأويتةياةةة ت يعمةةة تاددت   ددددي  ددد ظت يدرددى بحصدددأةجأ  ددد  بيسدر اجمدددى درت ددث رتس دددى رهأجدددى
 H(2) = 3.32, P)   لقدة  در جأيل درأتس جى لةدزى رمتد ل ر د دي درةجمدى حجدث به   يي عم 

ظدرددجا ر تدد  تدد   –  حجددث به قجأددى د حكأددأل درأصددأحتى إلحصددأرل   ظ ددكأل (0.847 =
  ظبأركأر  ُقتل درو   درصو ي رإلحصأرل دراي يةت  ا  لةدأيل بيسدر 0.05تسكدى درت رى 

ردج  ر د دي درةجمدى اظي تسدكدةأل درمتد ل  ظأويتةيا ت يعمة ت يي عمة ر  دي درةجمى رتس ى رهأجدى 
ظهاد ي ج  بر  راع   االقى رج  تك ج  درمت ل ء د دي درةجمدى ظإيسد  د  رتس دى رهأجدى  .درأمك وى

    لقدة  ريدر در جأيل درأتس جى اأركة ج .  ظأويتةيا ت يعم ت يي عم 

( تكد ددط در لددد  ر أك جددد  دركددأا   درأأادددل اأددتى بيسدر اجمدددى درت دددث 10ظةتددج  درمدددتظل   
   لقدة  ريدر در جأيل درأتس جى اأتدسس دركة ج  درةأ  ظ  أ  ي إلةي وتو يتعلمت يجم عرتس ى رهأجى 

ظدرجا  –بحصأردل دقكتأس   ظ كأل روئأل  ل تك ج  ت  درأك ج دل درأسك  ى دركصمجوجى(  ظقج  
  ظيس أل در  ةدى  ظقجأدى (Kruskal-Wallis H)درأأا ى ر جأى  Chi-squareقجأى ت ب   أي 

 د حكأأل  ظدرت رى.



2017  (1ج)أكتوبر ( 112)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 373 

 (10اجلدال)
 ااتطس –متيس  اترتب، اقطم احصاءات كراسكال  

املتغري 
 املستقل

مستيةات املتغري 
 املستقل

متيس  
 اترتب

 
 اتعداد

قطم  مروع 
 كاي

ادةجات 
 احلرة 

قطم  
 اتدالت  االحتمال

 
 

 املنيق 

 312 466.49 اترةاض

 ادات  0.005 4 14.9
 204 410.58 جد 

 135 425.60 اإلحساء
 134 477.62 جازان
 125 509.96 حائل

 
 

 اتعمل

 212 432.14 قائد
7.509 
 218 466.28 قائد  غري ادات  0.057 3 

 226 432.22 معلم
 254 486.46 معلم 

 
 

 املؤهل

 50 495.21 ادان اتبكاتيةةيس
 630 445.53 اتبكاتيةةيس غري ادات  0.194 2 3.284

 230 474.18 ادةاسات علطا

ت(تم تيأطي:10مم تيالحظتعلعتةت ئجت يجيولن
  د  دإلردتدع ظدردكة   درمأدأا  ظ دي   ظت يدرى بحصأةجأ    بيسدر اجمى درت ث رتس ى رهأجدى 

 (H(4) = 14.9, P = 0.005)لقددة  در جدأيل درأتس دجى ردج  درأمدأطق درمأدا حجدث به 
رأمق ددددددى  425.60  رأمق ددددددى  ددددددتل 410.58رأمق ددددددى در ةددددددأ    466.49اأكد ددددددط سلدددددد  

رأمق ى حأةدل  ظبأركدأر  لصدتح درود ظت رصدأرح  509.96رأمق ى  أجده  477.62دإلحسأر  
دإلرددتدع اجمدى درت ددث درأد دديل اأمق ددى حأةددل   د  تدد  ر ادد  ر د دي درةجمددى بيسد ددأ رتس دى رهأجددى 

 .    لقدة  ريدر در جأيل درأتس جى اأركة ج  درةأ  ظدركة   درمأأا 
 إلةي وتو يتعلمت يجم عيى بحصأةجأ    بيسدر اجمى درت ث رتس ى رهأجدى ات   دي   ظت يدر  

 ددد  لقددددة  در جدددأيل درأتس دددجى لةدددزى ر أعهدددل درتسد ددد  ء ددد دي درةجمدددى  رظ طتجةدددى درةأدددل  رظ 
ظدرددجا  – أجدد  قدج  د حكأددأل درأصدأحتى ر جأددى بحصدأرل   ظ ددكأل  دمددل درمتدد ل حجدث به 

ظبأركددأر  ُقتددل درودد   درصددو ي رإلحصددأرل دردداي   0.05ر تدد  تدد  تسددكدى درت رددى درأ تدرددى 
ردج  ر دد دي درةجمددى اظي   إلةةةي وتو يةةتعلمت يجمةة عييةتد  ادد  لةدأيل بيسدر ر دد دي درةجمددى ءهأجدى 

درأعهالل درتسد دجى درأمك ودى  ظاظي طتجةدى درةأدل درأمك ودى  ظ دارت اظي درمتد دل درأكتأيمدى. 
ل درأسدك  ى دراالثدى ردتى ر د دي درةجمدى ظإيسد  د  ظهاد ي ج  بر  راع   االقى ردج  هداه درأك جد د

  .   لقدة  ريدر در جأيل درأتس جى اأركة ج  درةأ   إلةي وتو يتعلمت يجم عيرتس ى رهأجى 
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( تكد ددط در لدد  ر أك جدد  دركددأا   درأأاددل اأددتى بيسدر اجمددى درت ددث رتس ددى 11يتددج  درمددتظل   
 دد  لقدددة  ريدر در جددأيل درأتس ددجى اأددتدسس  طةةة ةات يرةةةأ تت يمهنيةة تو يمم ة ةة تت يةر ةةي رهأجددى 

بحصدددأردل دقكتدددأس دركة دددج  درةدددأ  ظ  دددأ روئدددأل  دددل تك جددد  تددد  درأك جددد دل درأسدددك  ى دركصدددمجوجى(  ظقدددج  
  (Kruskal-Wallis H)درأأا ددددى ر جأددددى  Chi-squareظدرددددجا قجأددددى ت بدددد   ددددأي  –  ظ ددددكأل 

 ظيس أل در  ةى  ظقجأى د حكأأل  ظدرت رى.
  (11اجلدال)

 ااتطس –تيس  اترتب، اقطم احصاءات كراسكال م
املتغري 
 املستقل

مستيةات املتغري 
 املستقل

متيس  
 اترتب

 
 اتعداد

قطم  مروع 
 كاي

ادةجات 
 احلرة 

قطم  
 اتدالت  االحتمال

 
 

 املنيق 

 312 459.40 اترةاض

 غري ادات  0.507 4 3.310
 204 434.51 جد 

 135 440.94 اإلحساء
 134 470.77 جازان
 125 479.36 حائل

 
 

 اتعمل

 212 435.28 قائد

 218 464.90 قائد  غري ادات  0.079 3 6.801
 226 431.65 معلم
 254 485.53 معلم 

 
 املؤهل

 50 531.79 ادان اتبكاتيةةيس
 630 442.65 اتبكاتيةةيس ادات  0.031 2 6.962

 230 474.11 ادةاسات علطا

ت(تم تيأطي:11مم تيالحظتعلعتةت ئجت يجيولن
  طةةة ةات يرةةةأ تت يمهنيةة ت دددي  دد ظت يدرددى بحصددأةجأ  دد  بيسدر اجمددى درت ددث رتس ددى رهأجددى ظ

 حجددددث به لةددددزى ر أعهددددل درتسد دددد  دددد  لقدددددة  در جددددأيل درأتس ددددجى  و يمم ة ةةةة تت يةر ةةةةي 
(H(2) = 6.962, P = 0.031)   ه درتكدأردسةدس  رداظي درأعهدل يظ  531.79اأكد دط سلد

رددداظي درتسد دددأل درة جدددأ   ظبأركدددأر  لصدددتح دروددد ظت  474.11ر أ دددى درتكدددأردسةدس   442.65
رصددأرح اجمددى درت ددث اظي درأعهددل يظه درتكددأردسةدس   دد  تدد  ر ادد  ر دد دي درةجمددى بيسد ددأ رتس ددى 

 دد  لقدددة  ريدر در جددأيل درأتس ددجى  طةةة ةات يرةةةأ تت يمهنيةة تو يمم ة ةة تت يةر ةةي رهأجددى 
 . ة ج  درةأ اأرك
  طةة ةات يرةةأ تت يمهنية تات   دي   ظت يدرى بحصأةجأ    بيسدر اجمى درت دث رتس دى رهأجدى

   لقدة  در جأيل درأتس جى لةزى ر أمق ى  ظطتجةدى درةأدل  ظتسدكدى  و يمم ة  تت يةر ي 
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ظدردجا ر تد   –حجث به قجأى د حكأدأل درأصدأحتى إلحصدأرل   ظ دكأل  درمت ل ء  دي درةجمى 
  ظبأركدأر  ُقتدل درود   درصدو ي رإلحصدأرل درداي يةتد  اد  لةدأيل 0.05تسدكدى درت ردى  ت 

ردج  ر د دي درةجمدى  طةة ةات يرةةأ تت يمهنية تو يمم ة ة تت يةر ةي بيسدر ر  دي درةجمى ءهأجدى 
ظهداد ي دج   .درأمكستج  إليدسدل لة جأجدى اأرأمدأطق درأمك ودى  ظتسدكدى درمتد ل  ظطتجةدى درةأدل

طة ةات يرةأ تتالقى رج  هاه درأك ج دل دراالثى ظتتى بيسدر درةجمى رتس ى رهأجى بر  راع   ا
    لقدة  ريدر در جأيل درأتس جى اأركة ج .   يمهني تو يمم ة  تت يةر ي 

راددددأسل اكددددأةا درتسد ددددى بردددد  ري تددددتى يددددتسر درأمكسددددتده ر ةأ جددددى دركة جأجددددى تدددد  درأة أددددج   -1
ل ظدر ددأيل ظدر أةددتدل رهأجددى راةددأي تمكأةددأل درددكة   درأ مجددى  دد  لقدددة  ديدر در جددأيل ظدرأة أددأ

درأتس جى اأأ يأال س جزل ر أ جى يأك  ت  قالر أ د كاأأس هاد دركد ع  د  لةددج  د  دكوأيل 
تمددع  دد   ددل يرجددأل دركقدددة  دركدد  يمدد  دلتأا ددأ ر ك  دد  ا دد  تةدقددأل دركقدددة  دإليدسي  دد  

الل لوةجدل  دل درسد د جأل درأكادأمى  د   دل ُاةدت تد  دءاةدأي درمأسدى درأتدسس ظارت ت  ق
 حجمأأ ي    درأسعظرده ريى  جأ أل ر كقدة  دإليدسي ر  أيل درأتس جج .

را ددد ل اكدددأةا درتسد دددى ره درأة أدددأل ر اددد  بيسد دددأ ءهأجدددى راةدددأي تمكأةدددأل دردددكة   درأ مجدددى  -2
ركصدددس درأ كدد ت ا ددكل لم ةتدد   دد  ظبأركددأر  يأكدد  ره يسددكوأي تدد  هدداه درمكجمددى  دد  دااددأ  د

تتدسس درتمأل  ا جث يكده لأاجل درأة أدأل رمسدتى ر تد   د  ري د كأأادأل رظ ظس  اأدل 
يكددده در ددت  تم ددأ لوةجددل هدداه دءاةددأي  دد  لقدددة  درةأددل دإليدسي حكدد  يأكدد  د  ددكوأيل تدد  

 حأأ    ظلد  أل   دإليمأرجى رت   ري ققط ر كقدة  دإليدسي    درأسك تل. 

ا اكددأةا درتسد ددى ره درودد ظت  جأددأ يكة ددق اأرأعهددل درتسد دد  ردداظي "تددأ يظه درتكددأردسةدس"   ددو -3
ظرددد  ل ددد  دروددد ظت رصدددأرح حأ دددى درتكدددأردسةدس رظ در أأددد ج  ا ددد  يس دددأل ا أجدددى را ددد    
ظبأركددأر  ي كدد ت ا دد  درأسددئدرج  د هكأددأ  اأروئددى دءظردد  تدد  درةددأت ج   دد  ققددأع دركة ددج  ءاددع 

درأة  دددى در أ جدددى اأودددأهج  تمكأةدددأل دردددكة   درأ مجدددى اأدددأ داةكدددا ا ددد  سبأدددأ   ل دددده ردددتي   
ب أاددأل   اأر ددكل دردداي را دد ه  ر ادد  بيسد ددأ رتس ددى دءهأجددى ت أساددى ا جدد ه . ظهدداد د هكأددأ  
يكدددده تدددد  قددددالل بيسد  ددد   دددد  ردددد دتا لتسةتجددددى رظ يظسدل لتسةتجدددى بضددددأ جى رصدددد ل تةددددأس    

 رك بدي ظدإليدسي.ظت أسدل       ل تأ هد  تيت    درةأل د

را  ل اكأةا درتسد ى  دارت ره همدأر   ظقدأ لةدزى ر أمق دى  ظقدت  أادا هداه درود ظت رصدأرح  -4
اةددددد  درأ أ ددددددأل يظه ت أ ددددددأل رقددددد ى  ظهددددداد يكق ددددد  باقدددددأر درأزةدددددت تددددد  د هكأدددددأ  



  ن حممد آل عاتقأ.اد/ علي زهطد اتغامدي، أ/ سعطد و
 

 376 

اأرأمكسدددتج  تددد  درأة أدددج  ظدرأة أدددأل ظدر دددأيل ظدر أةدددتدل درةدددأت ج  ادددويدسدل دركة دددج  اأمدددأطق 
 ددتل  ظدإلحسددأر رزةددأيل لةدد ةو   رظ حددا   ا دد  د هكأددأ  ر ادد  ا اةددأي تمكأةدددأل در ةددأ   ظ 

 . دركة   درأ مجى ظيظسهأ    لقدة  درةأل دإليدسي 

لتج  ت  اكأةا درتسد ى در أ ى در  لموجا يسد ى رأة  ى تةدقأل دلمأه تمسدب  درأتس ى ا د  -5
    جى درك بجى امأتةى طجتى األ درت دث دإل  دةجى رثمأر درةأل ظةأك  ره ل ده ل ا با د

رال كوأيل ت  اكأةم أ    جةأيل ظا  تمسدب  درأتس ى ا جأى ا دث درةأل دإل  دةجدى ظيظسهدأ 
   لقدة  درةأل دإليدسي اأرأتس ى ظارت اكجمى تأ ا   تد  ق دى دإلهكأدأ  ركد جدع درأة أدج  

 . ا د درت دث د   دةجى

تدل درأددتدسس ت د ةددأل يظسةددى ر  يةددى ظدر  ددأرى را دد ل اكددأةا درتسد ددى رهأجددى لموجددا قددأيل ظقأةدد -6
ا ددكل  أددأا  تدد  قددالل ظس  اأددل ا ادددس درأة أددج  ظتمسدددب  درأتس ددى  أ ددى اأددأ يزةددت 

 ت  ظاج   ءهأجى ظقجأى هاه درأ د ةى درتظسةى ظب كل تسكأ  ظ أأا .

   دوا اكدأةا درتسد دى اد  در أ دى ر ت دث اد  ظ دأةل ت ودزل ر أة أدج  رزةدأيل يد ةجدك   ظهداد -7
يتاد در أيل درك بدةج  رالطالع ا د  اكدأةا درتسد دأل درك بدةدى ظدرموسدجى ادل درةالقدى ركقددة  

 . دءيدر درأتس   ظإتكأاجى درك أس ت وزدل تأييى ظتةمدةى

د بردد  تدضدددع درتسد ددى در أرجددى حددتظيهأ ظدرمكددأةا ظلوسددج دل أ ي كدد ت درتأحددث ب دد در ظ  د ددكمأيم
 أل درأسك ت جى دركأرجىم درتسد 
 ب  در درتسد ى ادل أ ا   تسكدى تته رق ى اأرأأ  ى درة بجى درسةدييى. -1

 . ب  در درتسد ى ادل أ ا   درأتدسس د ركتدةجى ظدرأكد قى -2

ل  جل ت كدى ل أسة  درتسد ى درادلجدى ادل درةالقدى اد يدر تدتي ي درأدتدسس  د  ضددر راةدأي  -3
 تمكأةأل دركة  .

ةز درأوأهج  در جأييى    تمكأةأل دركة   درأ مجى رتى درقالن اأدتدسس لصدس ت ك ت ركةز  -4
 دركة ج  درةأ .

 ددتتجى ظدسلتددأو اةدد  درةددتددل اأ لمددأه ا ددد لوةجددل راةددأي تمكأةددأل درددكة   درأ مجددى  دد    -5
 لقدة  ريدر در جأيل درأتس جى اأركة ج  درةأ  اأرأأ  ى درة بجى درسةدييى.

ةدى ردددجدسل دركة دج  ا ددد يظس راةدأي تمكأةددأل دردكة   درأ مجددى يسد دى لد  دأل در جددأيدل درك بد  -6
    لقدة  ريدر در أيل اأرأتدسس.

 يسد ى حأرى ر جأيل تتس جى لقتق تم مجأل تمكأةأل دركة   درأ مجى.   -7

 . يسد ى لقدة  ريدر در جأيل درأتس جى    ضدر تتقل يق  رإلأالت -8
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دإليدسل درأكأجددزل  ظ ددأأل درأددتي  درمددأ ح  يدس در كددأن درة بدد    (.2009ررددد در مددأ   يد دد    
 در أه ل  تص .

(. لقتجق تةأيج  دإليدسل درأكأجزل اأتدسس دركة ج  د ركتدة     تصد   2005ررد درمدس  ت أدي  
درأدددعلأ  درادددأادي دراأردددث ا ددد  ر مأةجدددى درأصددد ةى ر ك بجدددى درأ أسادددى ظدإليدسل دركة جأجدددى 

 .976    3رم   دةف   أتةى در أه ل    اك جى درك بجى   

(. در جددأيل د  ددك دلجمجى ر ي ددأر دءقسددأ  دء أييأجددى  يسد ددى 2011رحأددت  رادد   ظدرو جددع  ت أددت 
 .146تجتداجى    جى درك بجى   أتةى دءجه   ع 

دردددمأط در جددأيي تدددتقل رك دةددل درأدددتدسس درأصدد ةى برددد   .(2009ج  ددددل  سد دد   ظ  رحأددت  بيأددأه
 تص   مجل تءة   تتطأبر  تو جتم عي    ت مجىم  جمأسةدهأل ت ك حى  تمكأةأل لة

 . 560-475    4  ع 15  
(. قصددأة  در جددأيل درأتس ددجى درةأرأجددى ظيس ددى ل    ددأ 2015رحأددت  ت أددت  ددأي ظدرةددأا   ظ جددع  

رأتي ي درأتدسس دراأادي  د  تصد  ظ د قمى اأدأهم يسد دى ت أسادى  ا ددث ظت دأ ل  
  درمأةجدى درأصد ةى ر ك بجدى درأ أسادى ظدإليدسل دركة جأجدى  2  درةدتيبر ة مجل ت إلء ةلت يتأت

 تص .
(  دإليدسل درأتس دددجى قأةدددت ر  تمددتدددى  تمأدادددى درمجدددل 2015لددييدددل  بسةدددت  ظ  بس جمدددز   سدددأاتسد

 درة بجى  تص   در أه ل.
يت دق   ( در جدأيل درأتس دجى ظدرادتط  يدس درو د  درة بد    ددسةى 2009 أر   اتتدر أجت  أر   

 . 2و

(. اددددد ل ت ددددت رظ درأو ددددد  درمتيددددت ر سدددد قى  بأددددالت ادددددأ  درك بجددددى 2009 ددددال   اتددددت در دددد ة    
 .362-361  درأقتةى ظدرددسيل دردطمجى, ت د ش   1ظدرك دة , و
( درأ  د  درأك أتددل  د  بيدسل دءاأدأل تمددددس   د   دءسيه  اأددأه  2010 دددي  اددق  اددأ    

 يدس در أتت.

در جددأيل درك بدةددى  تككدد  درك بجددى درة بددد   –(مريظدل تتس ددى درأسددك تل 2010ةددز  در دد   اتددت درةز 
 .3رتظل درم جا.  در ةأ   و

(. تتدأيئ د يدسل در تيادى درمد ةدأل درةأ جدأل  يدس حأتدت ر قتأادى ظدرم د   2010ح ة   حسج   
 2اأأه  و
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يدل درأتس دددجى (. در وأيدددأل درأ مجدددى درأم دددديل ردددتى در جدددأ2016حسددد  ردددا  حسدددج  رددد  قأ ددد    
ركقتجددق تةددأيج  تمكأةددأل درددكة   اأع سددأل دركة ددج  درةددأ  درسددةدييىم اأدددا  ت كدد ت  

 ا ث ظت أ ل  درا أ ى ظدركمأجى  تص .

  دءسيه  اأدأهم يدس  ياي ءل:أ   ي تتوة أ ة تتوماة هيم(  2017حس   تأه  ت أت أأرح  
 .2در متي  و

ظس درأتس ددى  أمكأدد  لة دد   دد  رمددأر ث أ ددى ي .(2010حجددتس  اتددتدر قج  ظ درأصددج     ت أددت  
   23  ع مجلةة ت ليةة ت يتأبيةة تج معةة ت يمةة ة تت يعأبيةة ت يمتحةةيلدرددكة   ظلمأجك ددأ  

31-58. 
(  درأتس دى درأمكأةجدى  ظلة دج  درأسدك تل  ادأر  در كد  2006درمقج   رحأت  ظدرمقجد   سيدت  

 در تياى ر م   ظدركدجة   اأأه.

  لقددددددة  دإليدسل درأتس دددددجى ظدر جدددددأيل دإليدسةدددددى  يدسدرا أ دددددى ر م ددددد  (2009درمدد دددددأ  اتتدر أجدددددت  
 . ظدركدجة   دءسيه  اأأه

( درددكة   اأرأأأس ددى يرجددل 2010تددأا   لدتددأس  ظ  إيكدد   سظبدد لظ  يظ دس سبجكددأظ  يظ دددس  سةك ددأسي
 تمكأةأل دركة   درأ م  رثمأر درةأل  تكك  درك بجى درة ب  رتظل درم جا  در ةأ . 

لقتجق بيدسل درمديل در أت ى    تتدسس دركة ج  درةأ  اأرأأ  ى  .(2010حأت اتتدرةزةز درتاتا   ر
    جددى درك بجددى   أتةددى درأ ددت  ددةدي  ة ةة ي تء تةةرة لتميةةأتمنةةةرةلدرة بجددى درسددةدييى 

 در ةأ .

ة ةة ي تء تةةرة لت(, دإليدسل درادلجددى  دد  تددتدسس درتمددأل  دد  تتيمددى در ةددأ   2007درتظ دد ي ق دي  
 .   جى درك بجى   أتةى درأ ت  ةدي  در ةأ ل تميأتمنةرةت
( دركقدة  دركمدجأ   يدس س اله ر قتأاى ظدرم      ددسةأ  يت دق  2013س اله  االر درتي   

 .2و
(. لقدة  ريدر تدتدسس دركة دج  درةدأ  اأتيمدى در ةدأ   د  ضددر 2012درس جتأا   درك أل   جأأه 

 أتةدى درأ دت  دةدي    جدى يأمنةةرةل( ة  ي ء ترة لتنمتتقل تمكأ  دركة   درأ مد   
 درك بجى  در ةأ .

 (م دإليدسل ظدإلاددددد د  درك بددددددي" يسد دددددى ل بدةدددددى" يدس درأسدددددك تل ر م دددددد  2011أدددددأرح  برددددد دهج   
 ظدركدجة   اأأه.
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(. تمكأةدددددأل دردددددكة   تدددددتقل رادددددأأه درمدددددديل  ددددد  درأدددددتدسس 2009درصددددد ج   رحأدددددت حسدددددج   
دل درة بجدددى درأك دددتل  تم دددى   جدددى درك بجدددى  دراأادةىميسد دددى تجتداجدددى  ددد  تمكأددد  د تدددأس 

 .197-157   26 أتةى د تأسدل درة بجى درأك تل  ع 

(. تكق تددأل قجددأيل تمكأةددأل درددكة   تدد  ظ ددع اددد  تددتي ي 2014اتددتدر حأ  اددأت   درصددجة ي 
مجلةة تءة  ةة تتعأبيةة تفةةيت يتأبيةة توعلةةمتتددتدسس دركة ددج  درةددأ   دد  ت أ دددى رج ددى  

 . 231   4  46تص  ع -(ASEP ينامن

(. قجددأس  ددديل تم  ددأل دركة ددج  درةددأر  تدد  ظ  ددى اددد  درمأتةدددأل 2010دردددأرأ   ت سدد    
 ظبة  تع سأل  دت درةأل  يسد ى ل  ج جى    تمق ى درو دل دءظ ط.

(  دركقددددددددددة  دركمقجأددددددددد  ظريظدلدددددددددع  يدس درو ددددددددد  ر م ددددددددد  2010ادددددددددأت    دددددددددأتح اتدددددددددتدرأق    
 ظدركدجة   دسةى  يت ق. 

(. در جددددأيل درأتس ددددجى  دددد  اددددل درأ أساددددى اأر وددددأردل  ا دددددث 2013يحأددددأا     اتددددتدر أيس  رحأددددت
  درأتس دددى درة جدددأ ردجسةةدددى  4  درةدددت مجلةةة ت يةحةةةربت يتأبر ةةة تو يتعليميةةة ظت دددأ ل  

 درمزدة .

(. يس دددى لدددد   راةدددأي 2015درةكجتددد   ل  ددد  رددد   دددتيأجا  ظإرددد دهج   هجودددأر رمدددا اتدددت درةزةدددز  
أكددددج  درةددددأت ج  امأتةددددى درقددددأة   ا دددددث ظت ددددأ ل  درأمدأددددى درأكة أددددى ظاالقك ددددأ رك

 درا أ ى ظدركمأجى  تص .

(  د لمأهدأل در تيادى  د  در جدأيل د يدسةدى ظدركمأجدى درت د ةى  يدس 2015درةمأ   ت أت حسمج   
 .3درأأ  ى دءسياجى در أاأجى  و درأسج ل  اأأه 

 أوأر ر م   ظدركدجة . (  بيدسل درأة  ى, اأأه, دءسيه, يدس2008ا جأه, سب   تصقو  

 (.در أتدس درأ جط  تص   در أه ل يدس در تيث ر م  .2008دروج ظج راأيي  ت أت ر  ية دن  

س أا أ ظظاأةو أ ظراأأط أ (. در جأيل درك بدةى ظدرأتس جى لة ةو أ ظامأأ هأ ظر2014  رتمت   قأ  
 ظتةدقأل أ.

(. د حكجأ أل دركتسةتجى رأتي ي درأتدسس دراأادةى درةأتى    تتيمدى 2011در تأط   ااأأه  ةجت 
  (27مجل تج مع تءمةقناد ه  ظاد  ظ الة     لةز اأرمأ دسةى درجأمجى ت  ظ  ى

    389- 426. 
درأأ  ى دءسياجى در أادأجى  و  درا أ ى  اأأه  ( در جأيل دإليدسةى  تككتى يدس2009 مةأه  ادد   
3 . 

http://al3loom.com/?author=1
http://al3loom.com/?author=1
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(. تمددأرا دءتمددأر ظدياددأر ظدرأة أددج   ررجددى ل دةددل درتس ددى درأصدد ةى 2015ت أددت  ب دد د  رحأددت  
  س مجلة ت إلء ةلت يتأبر ة بر  تمكأ  لة   ت م م يسد دى ل  ج جدى  ا ددث ظت دأ ل  

 ل دركة جأجى  تص .  درمأةجى درأص ةى ر ك بجى درأ أساى ظدإليدس 4  ع 2

(. سيةدى ت ك حدى  قكجدأس در جدأيدل درأتس دجى  د  ضددر تةدأيج  2007ت أت  ت أت اتت در أجت  
دإليدسل درأكأجددزل  ا دددث ظت ددأ ل  درأددعلأ  درسددمدي درمددأتا ا دد   ل هجددل در جددأيدل 

 درك بدةى    تص  ظدردط  درة ب   در أه ل  تص .
( راأدددا  لقدددة  1433قدددة  دركة ددج  درةددأ  دددد لقدددة    ت دد ظع درأ ددت اتددت ب ردد  اتددت درةزةددز رك

 درأتدسس   تككتى درأ ت   ت دردطمجى  در ةأ 

دإليدسل ظإاتدي در جأيدل دإليدسةى درة بجدى  تم دى درأدتيي   ظ  ( در جأيل2011درأمج   در دهج  اتتب  
 درأأ  ى درة بجى درسةدييى  در ةأ .

ى لقتجددق تمكأةددأل درددكة   درأ مجددى دإليدسةددى  دد  درأددتدسس (. بتكأاجدد2015درأدرددت  اتددتب رتددأه  
 أتةدددى ر  در ددد ى    جدددى ة ةةة ي تم جستأنميأمنةةةةرةل( دراأادةدددى اأتيمدددى تكدددى درأك تدددى 

 درك بجى  تكى درأك تى.

(. تمكأةدددأل دردددكة    أدددتقل إلأدددالت تدددتدسس دركة دددج  درةدددأ   ددد  2012اأأددد   ت أدددت رحأدددت 
 . 2012  48    4امأتةى درزقأجةق  ع  مجل ت لي ت يتأبيتص م يسد ى ل  ج جى  

 (م دإليدسل ظدإلا د  درك بدي رج  درمد ةى ظدركقتجق  درقتةى دءظر .2007ا دده  ية دن  
(. تمكأةدأل درددكة   تدتقل رإلأدالت درك بددي اأرأع سدأل دركة جأجددى  2014ه دل  ادةتأه رحأدت  

 تص م د  كمتسةى  تككتى اسكأه درأة  ى.

 درددد داطم ا ددد 25/1/1437دقددد  در  دددأ  دإلر ك ظاددد   لددد  د دددك  أاع ركدددأسةخ ظجدسل دركة دددج   درأ

http://www.moe.gov.sa/ar/Ministry/BoysEducationAgency/Pag
es/GeneralStatistics.aspx 
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