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 ملدص البحح:

 المهنيدددة الدددتعم  مجتمعدددات عمددد  قدددا   مقتدددرح برندددامجقيددداس لاعميدددة إلددد  هددددل الب دددث 
(PLC )مددددادة معممدددد  لدددددى التعدددداون  العمدددد  ن ددددو واالتجددددا  القددددرار اتخدددداذ مهددددارات لتنميددددة 

( معمًمدددا لمدددادة الفمسدددفة بدددسدارة عدددين شدددمس 03وتكوندددت مجموعدددة الب دددث مدددن ) الفمسدددفة 
لدددد  اختبددددار مهددددارات اتخدددداذ القددددرار  الب ددددث  وتمثمددددت يداتدددد  التعميميددددة بم الظددددة القدددداهرة 

الب ددددث عمدددد  مجموعددددة الب ددددث   يداتدددد  االتجددددا  ن ددددو العمدددد  التعدددداون   وطبقددددتومقيدددداس 
بددددددين  (3030)إ صددددددا ية عنددددددد مسددددددتوى  الددددددةوجددددددود لددددددروق د ةوجدددددداتت النتددددددا ج م كددددددد

كددد  مدددن لددد   لمجموعدددة الب دددث لددد  التطبيدددق القبمددد  والبعددددي متوسدددط  درجدددات المعممدددين 
المجموعددددة لصددددال  اون  اختبددددار مهددددارات اتخدددداذ القددددرار ومقيدددداس االتجددددا  ن ددددو العمدددد  التعدددد

 عمددددد  القدددددا   مقتدددددرحال برندددددامجوهدددددذا ي كدددددد لاعميدددددة ال التطبيدددددق البعددددددي0التجريبيدددددة لددددد  
 العمددددد  ن دددددو واالتجدددددا  القدددددرار اتخددددداذ مهدددددارات لتنميدددددة( PLC) المهنيدددددة الدددددتعم  مجتمعدددددات
تدددددددريب وجدددددداتت توصدددددديات الب ددددددث ب ددددددرورة  الفمسددددددفة  مددددددادة معممدددددد  لدددددددى التعدددددداون 

وتنميددددة اتخدددداذ القددددرار واالتجددددا  ن ددددو العمدددد   الددددتعم  المهنيددددة مجتمعددددات المعممددددين عمدددد  
 التعاون 0

  مهارات اتخاذ القرار  االتجا  ن و (PLC)الكممات المفتا ية: مجتمعات التعم  المهنية   
 العم  التعاون 0
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The effectiveness of a suggested program based on professional 

learning communities (PLC) for developing decision making skills and 

the attitude towards cooperative work for philosophy teachers 

                                                Prepared by 

Dr. Dina Saber Abd El-haliem Mousa 

Abstract 

The research aimed at investigating the effectiveness of a suggested 

program based on professional learning communities (PLC) for developing 

decision-making skills and the attitude towards cooperative work for 

philosophy teachers. The research group consisted of 30 philosophy teachers at 

Ain Shams Educational Administration, Cairo governorate. The research tools 

included decision-making skills test and a scale for the attitude towards 

cooperative work. The research tools were administered on the research group. 

Results indicated that there were statistical significant differences at the level 

of (0,01) between the teachers’ mean scores on the pre-post test administration 

for the experimental group in the decision making skills test and the scale for 

the attitude towards cooperative work favoring the post test scores of the 

experimental group. This emphasized the effectiveness of the suggested 

program based on professional learning communities (PLC) for developing 

decision-making skills and the attitude towards cooperative work for 

philosophy teachers. The research recommended that it is necessary to train 

teachers on PLC and to develop their decision-making skills and their attitude 

towards cooperative work.  

Key words: Professional Learning Communities (PLC), decision-making 

skills, attitude towards cooperative work.       
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 أًّلا: مكدم٘.

 امددت ا الفددردنعدديش اليددو  عصددر المعموماتيددة والتطددور التكنولددوج  المتسددارع  ممددا يتطمددب     
تسدداعد  عمدد  اجنتاجيددة ومواكبددة  ال زمددة كدد مجموعددة المفدداهي  واالتجاهددات والقددي  والمهددارات 

  ومددن المهددارات التدد  ممددا يسددم  لددط بددالتطور مددن يجدد   ا ددر يل دد  ومسددتقب  واع    التطددور
مهدارات اتخداذ القدرار  لهد  لتساعد الفرد عم     مشك تط واتخاذ قرارات  كيمدة هد  امت كدط 

لمفرد داخ  المجتمع ولممعم  داخ  م سستط التعميمية ول  ع قاتط مع زم  دط المعممدين  ةمهم
مجموعدة مدن الخطدوات لمهارات اتخداذ القدرار تتطمدب  0القيادات ويوليات األموروط بط واجدارة و 

و تد  يصدب  لدردًا   المدروسة التد  البدد ين يتعممهدا الفدرد مندذ سدن الطفولدة إلد  سدن الشدباب
 هادرجة تمتع صدا ب القراراترات الت  يتخذها  وعادة ما تعكس نتا ج ايفيد ذاتط ونفسط ل  القر 

 السمي 0 اتخاذ القرار لط ل ات  والخبرات المساعدة بمجموعة من المهار 
 المعاصدرة  ال يداة مجداالت مختمدل لد  األساسدية المهارات من القرار اتخاذ مهارات وتعتبر   

 ون بشد المرتبطدة المعمومدات جمدع عمد لهد  تسداعد الفدرد   مم دة  درورة يصدب ت  يدث
لد   طهدتواج التد  المشدك ت و د  القدرار تخداذا لد  ميدةعبفا يشدارا وين واسدتخدامها  المجتمع

مددادة الفمسددفة   تدددريب معممدد  ينبغدد   ددد مهددارات التفكيددر العميددا التدديتعتبددر هدد  لالمجتمددع  
ي دا تنميدة قددرته  عمد  يو   تدواجهه   لممواقل والمشك ت ال ياتيدة التد يوذلا لمتصديها  عم

 0  (Mary,2005,138)المواقل المختمفة   التصرل السمي  والمس و  ل
بعددد مدن المهدارات التد   عمديه  ين يتسدموالمعم  مادة الفمسفة مدن المعممدين الدذين وجدب     

ومناقشدددة الق دددايا والمشدددك ت مدددن زوايدددا ور ى   تسدداعد عمددد  تنميدددة التفكيدددر بكالدددة مهاراتددط
وهدذا لمسفية متنوعة  مما وجب امت كط مهارات التفكير المتنوعة وخاصة مهدارة اتخداذ القدرار  

 ينعكس هذا عم  ط بط ل  يلكاره  وقراراته 0 بدور 
(  3302(  )عدداد  النجدددي  3300وقددد يكدددت عديددد مددن الدراسددات مثدد  )مددروة بيددوم       
(Al- Mehsin,2017  )(Meyer,2018)   ( 3309  )عبدددددددد اا الزهرانددددددد 

Sadaf,2019)  عمدد  يهميددة تنميدة مهددارات اتخدداذ القدرار ألنهددا متطمددب مهد  مددن متطمبددات )
 القرن ال ادي والعشرين0      

ط ومدع زم  دط يدلدكما ي تاج معم  المواد الفمسدفية إلد  تعزيدز االتجدا  ن دو العمد  التعداون     
المكمفدين بهدا وال فداظ عمد   ومهامها  المجموعاتيهدال ل  العم   وذلا لمتأكيد عم  ت قيق 
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ع قات عم  لعالة  لالعم  التعاون  المنظ  يسم  أللراد  بسنجاز المطموب ل  الوقدت الم ددد  
ن بع ده  بدين المعممدي ةوزيادة اجنتاجية لأللكار ل  وقت يق   مع خمدق بي دة اجتماعيدة صد ي

لد  منالعهدا إلد    وتعزيز مبدي المشاركة ليما بينه   كما ين بي ة العم  التعداون  ترقد  البعض
ومدن هندا تصدب  بي دة المدرسدة بي دة منتجدط تتسد  بالتعداون   ين ك  معم  يقو  بتعمي  زميد  لدط

 والعم  التعاون 0 
  التدددريس  لهددو ي كددد عمدد لدد  الفعالددة المشدداركة عمدد  االتجددا  ن ددو العمدد  التعدداون  ي كددد   

 الطدد ب وبع دده    وبددينوالطدد ب والمعممددين الددبعض  وبددين التفاعدد  بددين المعممددين وبع دده 
بالمو ددوعية والمشدداركة  التدددريس بي ددة تفاعميددة تتسدد  بي ددة جعدد     ليددنعكس هددذا عمددالددبعض
 لد  كةالمشدار  الطد ب ن دو يوجدط ين يجب الفعا  التدريس ين  عم البنا ية لقد ركزت الفاعمة 

ين  المعممددين عمدد  يجددب لددذلا  (Bogner,2009) التعمددي  عددن طريددق األنشددطة التعاونيددة 
عكس هدذا التعداون نممدا يد  متعاونين ل  ع قاته  مدع زم  هد  ومدع ط بهد  - دا ًما – يكونوا
لذا وجب إكساب المعممين اتجاهات إيجابية ن و العم  التعداون  كد  يدنعكس هدذا  يدا ه    عم
 0ط به   عم
(  3303)ي مدددد السدددديري    ((Bogner,2009 :وقدددد يكددددت عديدددد مدددن الدراسدددات مثددد     

Donne,2011)  )Micheal,2012)  )(Hernandez,2013)  
Bareerah,2014))  (3302  )م مدد لرلمدد  Gudi,2017))   االتجددا   يهميددة تنميددةعمدد
ته  عمد  التواصد  والتعداون وااللتدزا  ليمدا بيدنه   ات سين قدر وقدرتط عم   ن و العم  التعاون 

مما يسدم  بت سدين العمميدة التعميميدة وت قيدق يهددالها المرجدوة وتوطيدد الع قدات االجتماعيدة 
   ليما بينه 0           

معممدد  مددادة  ىونظددرًا ألهميددة تنميددة مهددارات اتخدداذ القددرار واالتجددا  ن ددو العمدد  التعدداون  لددد   
د من الب ث عن برنامج يساعد عم  تنمية مهدارات اتخداذ القدرار واالتجدا  ن دو الفمسفة كان الب
لممعممين تعتمد لد  يساسدها عمد   جرى  وذلا ألن يلمب التدريبات الت  ته يلدالعم  التعاون  

عمددد  تنميدددة المهدددارات  اعتمادهددداالتددددريب عمددد  المنددداهج الدراسدددية الجديددددة لقدددط يكثدددر مدددن 
  المعممين  لذا كان البد من ين يكون هناا برنامج ُيعد لمعممد  مدادة الفمسدفة ىواالتجاهات لد

 ه  مهارات اتخاذ القرار واالتجا  ن و العم  التعاون 0يلدينم   ذلا الذي



 ......................................................... (PLCبرنامج مقترح قائم على مجتمعات التعلم المهنية )

- 893 - 

ومن يكثر مدا ي تاجدط المعمد  داخد  م سسدتط ومدع زم  دط هدو كيدل يقدو  ببندات مجتمعدات     
معددات التقميديددة لمددتعم  التدد  تعتمددد عمدد  العمدد  الفددردي الددتعم  المهنيددة والخددروج مددن لكددر المجت

مجتمعدددات تعدددزز لكدددرة التعددداون وعمددد  الفريدددق  وتعزيدددز الع قدددات  إلددد واألعمدددا  الروتينيدددة 
تمثدد  مجتمعددات االجتماعيددة وتعزيددز مهددارات التفكيددر واتخدداذ القددرار بددين المعممددين وبع دده   ل

ي ددد يسدداليب  Professional Learning Communities (PLCsالددتعم  المهنيددة )
ات لدد  األدب التربددوي وبصددورة يالتطددوير المهندد  لممعمدد  والددذي تطددور مفهومهددا منددذ التسددعين

 0متسارعة
  تعد مجتمعات التعم  المهن  وسيمة منهجية لت سين يدات التعمي  والتعم  والثقالة المدرسدية   

لمتغمدب   بدين يلدراد   لهد  تسدع تما المجتمعات عمد  يسداس التعداون عن طريق تصمي  وذلا
وتظهدر الدراسدات ين بندات مجتمعدات تعمد  مهنيدة   عم  ثقالات االنعزا  وتجزيئ عم  المعممين

سددي دي إلدد  زيددادة تعدداون  -تركددز عمدد  ت سددين التعمددي  والمندداهج الدراسددية والتقيددي   -قويددة 
  الفصدو  الدراسدية  ممدا وزيادة استخدا  الممارسات التعميميدة الفعالدة لد وتشاركه   المعممين

 (7102)عبد هللا صالح،   بي دي إل  ت سين ت صي  الط
لددسن المجتمعددات المهنيددة لمددتعم  يمكددن ين تصددب  مدددخً  قويددًا إلدد    قمددا سددبعمدد   بندداتً و    

وتبدرز مجتمعدات الدتعم  كفمسدفة  هدا0وتطوير  التنمية المهنية واستراتيجية لعالة لتغييدر المددارس
 ددوت ر يددة المدرسددة  لدد  تطددويري إصدد    يخطددط لددط مددن داخدد  المدرسددةتعميميددة ومشددروع 

 التعددداون   وطبيعدددة اجمكاندددات الماديدددة والبشدددرية المتا دددة  وذلدددا مدددن خددد   العمددد  تهاورسدددال
دارة المدرسدددة والمجتمدددع   الم مددد المشدددترا  والتعددداون المثمدددر بدددين الطددد ب والمعممدددين واج

(Morrissey, 2000). 

( إلدد  ين مجتمعددات الددتعم  المهنيددة 3338)إيكددر دولددور و روبددرت  ريتشدداردمددن  ويشدير كدد    
   يدث يشدترا المعممدون والمددرات وا بدات لد  ”سدياقًا وبي دة  يدة ومثمدرة“ل  مدرسة ما تمث  

 طددد بممددا يعدددزز تعمدد  ال  صددنع القددرارات  والتعددداون لدد  الممارسدددات  وتبدداد  ا رات والخبدددرات
من النمط التقميدي المألول إل  نمط مجتمعات الدتعم  المهنيدة  إال ين ت و  المدارس وي سنط 

 0لير المألول ليس باألمر اليسير  ولكنط يتطمب تغييرًا جوهريًا ل  هيك  المدرسة
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وهنددداا دراسدددات يوصدددت ب دددرورة االهتمدددا  بالتنميدددة المهنيدددة لممعممدددين لددد  مجدددا  
كاممددددة جميدددد   (  )3338(  ) مصددددطف  عدددددل   3338التخصددددص مثدددد  :) خالددددد خ ددددر  

(   كمددا ين هندداا دراسددات يكدددت 3309(   ) والت م مددد   3308(  )  سددن  هاشدد  3302
 (Morrissey, 2000), :لددددي المعممدددين مثددد  مجتمعدددات الدددتعم  المهنيدددةعمددد  يهميدددة 

DuFour, 2004) )  (3338  ريتشدارد دولدور و روبدرت إيكدر)  (2008 ( LOUISE 
STOLL, ،(King,2016)     ،مجتمعددات الددتعم   يددث يكدددت إن  (7102)عبددد هللا صددالح

  وتبداد  الخبدرات  المهنية تعد بي ة خصبة لممعممين لبنات مجتمعات تقا  عمد  يسداس التعداون
وبدالرل  مدن ذلدا إال يندط يوجدد التقدار لبدرامج تهددل  وتوطيد الع قدات االجتماعيدة ليمدا بيدنه 0
ن ددو العمدد  التعدداون  لدددي معممدد  مددادة الفمسددفة يثنددات لتنميددة مهددارات اتخدداذ القددرار واالتجددا  
 الخدمة  ويت   ذلا من خ   االت :

مهددارات توصدديات عديددد مددن الدراسددات والب ددوث التدد  يكدددت  ددرورة االهتمددا  بتنميددة  - ي
 لدي المعممين والت  ُذكرت ل  المقدمة0اتخاذ القرار واالتجا  ن و العم  التعاون  

 الفمسدفةمعممد  مدادة مدن  (02)عدددالت  طبقتها البا ثة عم   0الدراسة االستط عية - ب
 مفتو دة  وذلدا ( يسد مة2) مقابمة معه  مكونة منالبا ثة  طبقتيثنات الخدمة   يث 

 :كاالت النتا ج جاتت   لقد يس مة المقابمة مفتو ةكانت لمدار يومين 

 : يدث تصد  النسدبة  يجابوا إجابة ص ي ةمن المعممين ( 8عدد ) إجابة الس ا  األو 
كددان لددديه  خمددط بددين مهددارات  %22 المعممددين بنسددبةمددن  7بينمددا عدددد  % 20 إلدد 

 وبين مهارات    المشك ت0  اتخاذ القرار وتعريفها

 : بطددرح إجددراتات وا دد ة قدداموا ( معممددين 2يو دد ت إجابددات ) بالنسددبة لمسدد ا  الثددان
 بينمددا %(  00لتنميددة مهددارات اتخدداذ القددرار داخدد  الم سسددة التعميميددة يي بنسددبة )

ليددر وا دد ة الم مدد  وال %(  27يي بنسددبة )مددن المعممددين  (03إجابددات ) جدداتت
 ينددا إجابدداته لكانددت يلمددب   يوجددد ر يددة لتنميددة مهددارات اتخدداذ القددرار داخدد  الم سسددة

المدنهج  عمد ل د  التركيدز يُ    والدبعض األخدرلد  ذلدا األمدرلست متخدذ قدرار لمتفكيدر 
األمر يرجع إلد  مددير المدرسدة واجدارة  بأنبينما جاتت بعض اججابات  الدراس  يكثر

 0التعميمية

                                                           
0
 .دراسة استطالعية عمى مجموعة من معممي مادة الفمسفة( 2ممحق ) 
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 قددرارات الو  عدددد مددن اججابدداتمعممددين  (2)إجابددات  : يو دد تبالنسددبة لمسدد ا  الثالددث
يي ( معمد  00بينمدا ) %(  32)بنسدبة منطقية ن و الق ية المعرو ة يمدامه  يي ال

لمتخدددذ ن دددو الق دددية ليدددر منطقيدددة تجدددا  القدددرار ا إجابددداته جددداتت %(  72بنسدددبة )
 المعرو ة عميه  وكانت المبها لير قابمة لمتطبيق عم  يرض الواقع0

  ( معممدددين تف ددديمه  لمعمددد  التعددداون  يي 2)إجابدددات  جددداتتالرابدددع:  بالنسدددبة لمسددد ا
( 9بينمدا ) عداد  توزيدع عميه  تكدون %( بشرط ين تكون المها  موزعة  23)بنسبة 
تف دديمه  لألعمددا  الفرديددة جنجدداز المهددا  الموكمددة إلدديه   %( 23بنسددبة )يي  معمدد 

 بكفاتة0

  يجددابوا %(  00)( معممددين يي بنسددبة 2)إجابددات  جدداتتالخددامس:  بالنسددبة لمسدد ا
يي  ( معمد 03لمعمد  التعداون   بينمدا )مع التأكيد عم  وجود بي ة داعمدة إجابة كالية 

وبالتددال  لدد  تكددن   كانددت إجابدداته  تخمددو مددن يي تعدداون يو تواصدد  %( 27بنسددبة )
 0يرض الواقع عم  قابمة لمتنفيذالت  طر وها الشروط 

لد  لدديه   دعل  الفمسدفةنتا ج الدراسة االستط عية نجد ين معممد  مدادة  إل وبالنظر   
ومن ثد  ينبغد  االهتمدا  بتنميدة مهدارات  التعاون  مهارات اتخاذ القرار واالتجا  ن و العم  

وهددذا مدا سدع  إليدط الب دث ال دال  مدن خدد     اتخداذ القدرار واالتجدا  ن دو العمد  التعداون 
 0  تنميتط عم  البرنامج المقترح القا   عم  مجتمعات التعم  المهنية

ًٔا: مػلل٘ البحح.  ثاى

 دعل مهدارات اتخدداذ القدرار  واالتجدا  ن دو العمدد  التعداون  لددى معممد  مددادة  لد ددت ت د    
 التال :  الفمسفة  لذا  او  الب ث ال ال  اججابة عن الس ا  الر يس

 مهدارات ( لتنميدةPLC) المهنيدة الدتعم  مجتمعدات عمد  قدا   مقتدرح برندامجما لاعمية 
                                              الفمسفة؟ مادة معمم  ىلد التعاون  العم  ن و واالتجا  القرار اتخاذ

 ويتفرع عن هذا الس ا  األس مة التالية:

 معمم  مادة الفمسفة؟ لدىما مهارات اتخاذ القرار الواجب تنميتها  -1

 معمم  مادة الفمسفة؟ لدىما يبعاد االتجا  ن و العم  التعاون  الواجب تنميتها  -2

 اتخدداذ مهددارات ( لتنميددةPLC) المهنيددة الددتعم  المقتددرح القددا   عمدد  مجتمعدداتمددا البرنددامج  -3
 الفمسفة؟ مادة معمم  لدى التعاون  العم  ن و واالتجا  القرار
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 ما لاعمية البرنامج المقترح لتنمية مهارات اتخاذ القرار لمعمم  مادة الفمسفة؟ -4

تعددداون  لمعممددد  مدددادة مدددا لاعميدددة البرندددامج المقتدددرح لتنميدددة االتجدددا  ن دددو العمددد  ال -5
 الفمسفة؟

 ثالًجا: حدّد البحح. 

 يقتصر الب ث ال ال  عم :
 إل وذلا الن مادة الفمسفة تسع   يثنات الخدمة ل  مجموعة من معمم  مادة الفمسفة -

لوجب تنمية مهارات  لها تنمية مهارات التفكير بصورة عامة لدي الط ب الدارسين 
 عم اتخاذ القرار لدي ه الت المعممين واالتجا  ن و العم  التعاون  ك  ينعكس هذا 

 0ط به  داخ   جرة الدراسة

وت  اختيارها بما يتناسب مع طبيعة  مو وعات ةيربع عم اقتصر البرنامج ال ال   -
 البرنامج وطبيعة معمم  مادة الفمسفة0

   وذلا 3309/3333المعممين ل  الفص  الدراس  األو  من العا   عم ُطبق البرنامج  -
الن الفص  الدراس  األو  بط مسا ة من الوقت يكبر من الفص  الدراس  الثان  ليسم  

   دون اجخ   بواجبات المعممين التدريسية0 بالتطبيق
 زابًعا: مصطلحات البحح.

 :(PLC)جمتنعات التعله املَئ٘ -

تقا  عم  يساس مجموعة من المعممين داخ  سياق مجتمعد  معدين تجمعهد  ه  مجتمعات    
ممدا يسدم  لهد  العمد  بشدك    ت قيقهدا رلبدة لد  ت سدين يدا هد إلد   نيهدال مشتركة يسدعو

تعدداون  لاعدد  كدد  يتغمبددوا عمدد  الصددعوبات والت ددديات التدد  تددواجهه   وذلددا عددن طريددق تبدداد  
مدن الخبددرات والمتخصصددين لد  المجددا   ممددا يددنعكس رات آالخبدرات ليمددا بيددنه  مدع االسددتعانة بدد

هذا عم  ت سين يدا ه  وقدراته  عم  اتخاذ القرار المناسب بشدأن مدا يواجهوندط مدن صدعوبات 
 0ت سين يدات ط به   وت ديات  مما ينعكس هذا عم

 مَازات اختاذ الكساز: -

 مددن يواجهددط مددا لت ويدد  المعمدد  بهددا يقددو  التدد  العقميددة العمميددات مددن مجموعددة هدد 
 وهدد  المهددارات مددن عدددد إلدد  ي تدداج  يددث  منهددا لددادةاج يمكددن لددرص إلدد  ت ددديات
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 القدرار اتخداذ البددا    صديالة  وت ميمهدا األسباب تشخيص القرار  بمتطمبات االعترال
 0القرار تقوي  المناسب 

 االجتاِ حنْ العنل التعاّىٕ: -

يج  التعاون والتواصد  الجيدد ليمدا ه  قدرة المعممين عم  و ع خطة عم  مشتركة من       
وذلددا لت قيددق األهدددال المرجددوة مددن يجدد    خددرا  كدد  مددنه  يكمدد   يددث بيددنه  والعمدد  كفريددق

 لإلمكانات المتا ة0 امشاركة الخبرات وت سين األدات وذلا ولقً 
 خامًطا: إجساٛات البحح ّخطْاتُ:

 سار الب ث ال ال  ولًقا لمخطوات واججراتات التالية:   

معممدد  مددادة الفمسددفة  ويددت  ذلددا مددن دى تنميتهددا لدد الواجددبت ديددد مهددارات اتخدداذ القددرار  -0
 خ  :

 دراسة األدبيات المتعمقة بطبيعة مادة الفمسفة0 00

 مراجعة الب وث والدراسات السابقة ذات الصمة بمهارات اتخاذ القرار0 30

 مراجعة الم تمرات وورش العم  الت  اهتمت بمهارات اتخاذ القرار0 00

 0وعر ها عم  مجموعة من الم كمين  بمهارات اتخاذ القرارإعداد قا مة  20

  بط القا مة وو عها ل  صورتها النها ية 20

ت ديد يبعاد االتجدا  ن دو العمد  التعداون  ال زمدة لمعممد  مدادة الفمسدفة  ويدت  ذلدا مدن   -3
 خ  :
 دراسة األدبيات المتعمقة بطبيعة مادة الفمسفة0 00

 ات السابقة ذات الصمة باالتجا  ن و العم  التعاون 0مراجعة الب وث والدراس 30

 مراجعة الم تمرات وورش العم  الت  اهتمت باالتجا  ن و العم  التعاون 0 00

 0وعر ها عم  مجموعة من الم كمين بأبعاد باالتجا  ن و العم  التعاون إعداد قا مة  20

 0 بط القا مة وو عها ل  صورتها النها ية 20

( لمعممددد  مدددادة PLC) المهنيدددة الدددتعم  البرندددامج المقتدددرح القدددا   عمددد  مجتمعدددات بندددات -0
 وذلا من خ  :الفمسفة  

 ت ديد لمسفة البرنامج المقترح0 00

 ت ديد يسس بنات البرنامج المقترح0 30
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 ت ديد إطار البرنامج المقترح0 00

 ت ديد جمسات تنفيذ البرنامج من  يث: 20
 األهدال العامة لمبرنامج0 -ي 
 الجمسات0 م توى -ب 
 استراتيجيات وطرق التدريس0 -ج 
 وسا   ومصادر التعم 0 -د 
 األنشطة التعميمية المناسبة0 -ه 
 يساليب التقوي  المستخدمة0 -و 

 وتتمث  ل :  الب ث يدات  إعداد -2
 إعداد اختبار مهارات اتخاذ القرار0 00

 إعداد مقياس ل تجا  ن و العم  التعاون 0 30

والتأكددد مددن عر ددها عمدد  مجموعددة مددن الم كمددين مددن خدد    ددبط األدوات  وذلددا  00
 0النها ية ا0 وو عها ل  صورتهاص  يته

 وذلا من خ  :  قياس لاعمية البرنامج المقترح -2
 معمم  مادة الفمسفة0اختيار مجموعة من  -0
 0القياس قبميا يدات تطبيق  -3
 تطبيق البرنامج عم  مجموعة الب ث0 -0
 0القياس بعديا يدات تطبيق  -2

 ومعالجتها إ صا يا وتفسيرها ومناقشتها0النتا ج  رصد -2
 0التوصيات والمقتر ات ل   وت ما تسفر عنط النتا ج تقدي  -2

 البحح. ٍدفضادًضا: 

 ( لتنميةPLC) المهنية التعم  مجتمعات البرنامج المقترح القا   عم قياس لاعمية 
 الفمسفة0 مادة معمم  لدى التعاون  العم  ن و واالتجا  القرار اتخاذ مهارات
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 ضابًعا: فسّض البحح.

 ي او  الب ث ال ال  الت قق من ص ة الفروض التالية: 
إ صدددا ية بدددين متوسدددط  درجدددات يلدددراد المجموعدددة التجريبيدددة  داللدددةتوجدددد لدددروق ذات  -0

اتخداذ القدرار لصدال  القيداس  ختبدار مهداراتالالدرجة الكمية  القبم  والبعدي عم  نلمقياسي
 البعدي0 

إ صدددا ية بدددين متوسدددط  درجدددات يلدددراد المجموعدددة التجريبيدددة  داللدددةتوجدددد لدددروق ذات  -3
اتخدداذ القددرار لصددال   مهددارات المهددارات الفرعيددة الختبددار القبمدد  والبعدددي عمدد  نلمقياسددي

 القياس البعدي0
إ صدددا ية بدددين متوسدددط  درجدددات يلدددراد المجموعدددة التجريبيدددة  داللدددةتوجدددد لدددروق ذات  -0

لصدال   االتجا  ن دو العمد  التعداون  الدرجة الكمية لمقياس القبم  والبعدي عم  نلمقياسي
 القياس البعدي0

إ صدددا ية بدددين متوسدددط  درجدددات يلدددراد المجموعدددة التجريبيدددة  داللدددةتوجدددد لدددروق ذات  -2
 لصال  القياس البعدي0  االتجا  ن و العم  التعاون  يبعاد القبم  والبعدي عم  نلمقياسي

 لبحح.ثامًيا: ميَج ا

 اعتمد الب ث ال ال  عم  منهجين  هما:
  المددنهج الوصدددف  الت ميمددد : اسدددتخد  عندددد وصدددل وت ميددد  األدبيدددات والدراسدددات السدددابقة

االتجدا  ن دو و مهارات اتخاذ القرار  و   (PLC))مجتمعات التعم  المهنية  :المتعمقة بك  من
 العم  التعاون 0

 مجتمعددات عمدد  التجريبدد : اسددتخد  لدد  ت ديددد لاعميددة البرنددامج المقتددرح القددا   المددنهج 
 لدددى التعدداون  العمدد  ن ددو واالتجددا  القددرار اتخدداذ مهددارات لتنميددة( PLC) المهنيددة الددتعم 
   الفمسفة0 مادة معمم 

 البحح. ٘تاضًعا: أٍنٔ

 تت دد يهمية الب ث ال ال  ل  تقدي :
ممعممين يثنات الخدمة يساعده  عم  إعداد برامج ل :مطوري برامج إعداد المعم  -1

 0واالتجا  ن و العم  التعاون مهارات اتخاذ القرار  تهت  بتنمية
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 رورة تنمية مهارات اتخداذ القدرار واالتجدا  ن دو العمد   إل يوجهه   المعممين: -2
 ط به 0 عم   مما ينعكس هذا التعاون 

البددا ثين إلدد  إجددرات ب ددوث ودراسددات مسددتقبمية تتعمددق  يوجددط نظددرالبددا ثين:  -3
بمجتمعات الدتعم  المهنيدة تسدتهدل تنميدة مهدارات التفكيدر اجبدداع  يو الفمسدف  لددي 

 0واالهتما  بالعم  التعاون  ل  إجرات األب اث المعممين
 اإلطاز اليظسٖ للبحح

 مجتمعدات قدا   عمد  مقتدرح برندامج لاعميدةقيداس  لما كان الهدل مدن الب دث ال دال         
معممد   لددى التعداون  العمد  ن دو واالتجدا  القدرار اتخداذ مهدارات لتنمية( PLC) المهنية التعم 

  (PLCلددسن اجطددار النظددري ال ددال  سددول يتندداو  مجتمعددات الددتعم  المهنيددة )  مددادة الفمسددفة
واألسس التد  تقدو  عميهدا ألخدذها لد  االعتبدار عندد إعدداد البرندامج المقتدرح  وتنداو  مهدارات 
اتخددداذ القدددرار ويبعددداد االتجدددا  ن دددو العمددد  التعددداون   التددد  البدددد وين يت مددد  بهدددا معممددد  مدددادة 

 :وليما يم  تتناو  البا ثة ما يم الفمسفة0 
 (.PLCأّاًل: جمتنعات التعله املَئ٘ )

األدلددة الدوليددة إلدد  ين التقددد  الم ددرز لدد  إصدد ح التعمددي  يعتمددد عمدد  القدددرة  تشددير     
بنات عمد  ذلدا لدسن و وعم  صمتها بالمدرسة لتعزيز تعم  الط ب    الفردية والجماعية لممعممين

القدددرة الم سسددية ل رتقددات بالقددا مين عميهددا هدد  مددزيج متشددابا مددن الدددالع والمهددارة والددتعم  
التنظيمية والدوع  والثقالدة  لكد  هدذ  المقومدات ت تداج إلد  التكامد  والتعداون  اجيجاب  والقدرة
ت سدين األدات   وي ققدوا يهددال الم سسدة التد  ينتمدون إليهدا والوصدو  إلد ا ك  يكوندوا دعًمد

والكفدداتة  لددذا لددتكمن قددوة مجتمعددات الددتعم  المهنيددة لدد  بنددات القدددرات مددن يجدد  االسددتمرارية 
يميددة التدد  يصددب ت مددن يولدد  اهتمامددات كالددة الدددو   وخاصددة الناميددة لت سددين العمميددة التعم

  منها  لسن مس ولية التغيير والت سدين تدأت  مدن تعداون وتكداتل كد  مجتمعدات الدتعم  المهنيدة
 له  مس ولية الجميع0 إذن

هناا عدد من األس مة البد من اججابة عنها   من يج  بنات وتطوير مجتمعات التعم  
 وتطوير تما المجتمعات وه :من يج  ت سين 
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 ما مجتمعات التعم  المهنية؟ -0
 ما الذي يجع  مجتمعات التعم  المهنية لاعمة؟ -3
 ما العمميات الت  تستخد  جنشات وتطوير مجتمعات تعم  مهنية لاعمة؟ -0
مددا العوامدد  األخددرى التدد  تسدداعد يو تعرقدد  إنشددات وتطددوير مجتمعددات الددتعم  المهنيددة  -2

 الفاعمة؟
 ه  مجتمعات التعم  المهنية تتس  باالستدامة؟ -2

عددرض  مددن خدد  مددن التفصددي   تومددن ثدد  سددول يددت  اججابددة عددن تمددا األسدد مة بشدد  
 النقاط التالية: 

 :٘ٔتعسٓف جمتنعات التعله املَي 
 ميَا: ٗ،تعسٓفات عد جملتنعات التعله املَئ٘

المجتمدع الدذي يكدون ليدط مجتمعدات الدتعم  المهنيدة بأنهدا:  Hord (1997) هدواردعدرل  
دارة المدرسة ل  سع  دا د  لممشداركة لد  الدتعم   والبندات عمد  هدذا الدتعم   بهددل  المعممون واج
تعزيددز لدداعميته  المهنيددة  بمددا يعددود بالفا دددة عمدد  الطدد ب  وهددو مددا يمكددن تسددميتط بمجتمعددات 

 .التطوير والب ث المستمر
مجموعدة مدن األشدخاص بأنهدا يدة مجتمعدات الدتعم  المهن  LOUIS( 2008)عرل لدويس 

يتبددادلون الخبددرات والممارسددات بصددورة مسددتمرة تعاونيددة شدداممة مددن يجدد  الت سددين واالرتقددات 
 باألدات إل  يعم  مستوياتط0

مجموعدة مدن إل  ين مجتمعات التعم  المهنية هد    Hoaglund (2014)ويشير هوجموند 
المعممين الممتزمين الذين يعممون بشك  تعاون  لد  عمميدة مسدتمرة تد دي إلد  ت صدي  يل د  

 0لمط ب
تطددوير ريس المددا  المهندد   ددو  مسدداعدة  اأنهددبKevin   (2015) كيفددين اكمددا عرلهدد

المعممدين لمسداعدة ينفسدده  ومسداعدة ط بهد  بشددك  يكثدر لاعميدة  إنهددا ليسدت  دو  الت عددب 
بهددا لدد  االمتثددا  يو إبقددات الطدد ب نسددخط مددن معممدديه  بدد  جعمهدد  يل دد  مددع االسددتعانة بددآرات 

 الخبرات ل  المجا 0
مجموعددات  اأنهددب( 3302ير المدددارس بالسددعودية )البرنددامج الددوطن  لتطددو  اكمددا عرلهدد

مددن األلددراد المنتمددين إلدد  نفددس المهنددة تتشددك  ولددق يطددر متعددددة ومسددتويات مختمفددة يجمعهدد  
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االهتما  المشترا يجع  يدا ه  يكثر كفاتة ولاعمية  ويعممون بصورة تعاونية مدن خد   يوعيدة 
معالجددة الصددعوبات والت ددديات التدد  متعددددة تتددي  تبدداد  الخبددرات واكتسدداب يل دد  الممارسددات و 

تواجددط عممهدد   ويكددون تعمدد  الطالددب بدد رة التركيددز لعمدد  مجتمعددات الددتعم  لدد  المدددارس الددذين 
ينخرطددون لددد  عمميدددة منهجيدددة مسدددتمرة لددد  دورات متكدددررة مدددن الب دددث االستقصدددا   لت ديدددد 

ت ال زمددة توقعدداته  مددن تعمدد  جميددع الطدد ب  وكيفيددة تقيددي  مدددي تعممهدد   وتطددوير المددداخ 
لمساعدة الط ب الذين يواجهون صعوبات ل  الدتعم  األمدر الدذي يسداعد عمد  توجيدط إمكاندات 

 المدرسة لغايتها األساسية وه  ت سين تعم  الط ب0
 يسداس عمد  تقدا  مجتمعدات لذا يمكن تعريدل مجتمعدات الدتعم  المهنيدة إجرا ًيدا بأنهدا 

إلدد   نيسددعو مشددتركة ايهدددالً  تجمعهدد   معددين مجتمعدد  سددياق داخدد  المعممددين مددن مجموعددة
 عمد  يتغمبدوا كد  لاعد و  تعاون  بشك  العم  له  يسم  مما  يدا ه  ت سين ل  رلبة ت قيقها

 االسدتعانة مدع بيدنه  ليمدا الخبدرات تباد  طريق عن وذلا تواجهه   الت  والت ديات الصعوبات
 عمد  وقددراته  يدا هد  ت سدين عمد  هدذا يدنعكس ممدا المجدا   ل  والمتخصصين الخبرات راتآب

 عمدد  هددذا يددنعكس ممددا وت ددديات  صددعوبات مددن يواجهونددط مددا بشددأن المناسددب القددرار اتخدداذ
  0    0ط به  يدات ت سين
 :٘ٔأٍنٔ٘ جمتنعات التعله املَي 
( ين هندداا مميددزات عنددد 3302يكددد )البرنددامج الددوطن  لتطددوير المدددارس بالسددعودية   

 ه :  إقامة مجتمعات التعم  المهنية
 يع ات المجتمع المدرس : -0
 زيادة سرعة استجابة المعممين لممستجدات وت ديث معارله  باستمرار0 -
تعميددق ممارسددات الددتعم  مددن خدد   تطبيددق وتجريددب اسددتراتيجيات م ددددة لدد  مواقددل  -

 مختمفة0
 توليد الفر يات الجديدة لتطوير العم  واختبارها0 -
 وبع ه 0معالجة الفجوة ل  األدات بين المشاركين  -
 التخمص من يسوار العزلة بين يص اب التخصص الوا د وبين التخصصات المختمفة0 -
 زيادة الر ا الوظيف  واجبداع ل  المهنة0 -
 تولير البي ة الداعمة واجسناد لممستجدين0 -
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 تعرل الممارسات المتنوعة ل  البي ات المختمفة0 -
 المدرسة: -3

 مية0مواجهة الت ديات الت  تعوق عم  المدرسة بفاع -
 معالجة المشك ت الت  تتسبب ل  عرقمة ت قيق األهدال0 -
 الت و  إل  م سسة تعم  عا  النوعية لجميع منسوبيها0 -
 تولير مصادر يكبر ويكثر تنوعًا0 -
 التنمية المهنية: -0
% ممددا 73ن ين المعممددين يكتسددبون  يددث تبدديّ   تجعدد  التنميددة المهنيددة يكثددر لاعميددة -

 والممارسة ل  بي ة العم 0ي تاجونط من خ   التجربة 
 كما ينط يساعد عم  زيادة نسبة التفاع  االجتماع  بين األلراد وبع ه 0 -
% لقددط مددن التنميددة المهنيددة عددن طريددق التدددريب العددادي 03بينمددا ي صددمون عمدد   -

 والتعم  التقميدي0
  َٔا جمتنعات التعله املَئ٘:إلاألضظ اليت تستلص 

مجتمعات الدتعم  المهنيدة التد  تقدا  عميهدا لجعد  هناا عدد من األسس الت  ت تاجها  
 بأنها: LOUISE  ( (2008 لويس تما المجتمعات تتس  باالستمرارية  يث  ددها

 يي عد  تمركز القرار ل  يد وا دد لقدط   القيادة الموزعة: وه  تعن  ال مركزية ل  اجدارة
بدد  تعتمددد عمدد  القيددادة لدد  العمدد  ب يددث ت ددث عمدد  العمدد  المشددترا مددن يجدد  التطددوير 

 والت سين لالك  ل  مكانة يبدع0
  إدارة وتنسيق الدتعم  المهند : وهد  إشدعار المعممدين باالسدتق   الدذات  والقددرة عمد  إدارة

 المواقل واتخاذ القرارات المناسبة0
 طدددوير المدددوارد االجتماعيدددة: لهددد  ترتكدددز عمددد  تطدددوير الع قدددات االجتماعيدددة بدددين يلدددراد ت

الم سسددة الوا دددة  وذلددا عددن طريددق الثقددة وتوطيددد ع قددات العمدد  اجيجابيددة كدداال ترا  
 المتباد  والمشاركة ل     المشك ت العامة0

 اا تفاعد  وع قدات ديناميات الجماعة: السياسة الداخمية ت ثر عم  التغيير لكد  مكدان هند
 PLC0بين الجماعة وطيدة مما يعمق لكرة 

 : إدارة الموارد الهيكمية: له  تشم  عم  عدد من العناصر وه 
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الوقددت: كممددا كدددان هندداا وقدددت يتفددق عميدددط الجميددع لمناقشدددة مددا يخصددده  مددن ق دددايا  -
كان هناا عمق ل  عممية التعم  وبنات لمجتمعدات الدتعم  المهنيدة  ممدا يسدم    بانتظا 

لمتطددوير المهندد  والتنميددة بددين المعممددين لمددا يتناقشددون عميددط مددن ق ددايا ويمددور تتعمددق 
 به 0

الم ادثات يو ال وارات: ويقصد بها قدرة الم سسة التعميمية من عمد  تعداون مثمدر مدع  -
 والشراكةPLC 0 ة مجتمعات التعم  المهنية الم سسات المجاورة لتعميق لكر 

الددددع : كددد  مدددا كاندددت الجهدددات المسددد ولة الخارجيدددة كاندددت ي  الداخميدددة داعمدددة لفكدددرة  -
الشراكة  ومجتمعات التعم  ك  ما كانت نتا جها إيجابية ولاعمة  ممدا يسداعده  لد   د  

قددط  ممددا كثيددر مددن المشددك ت التدد  تددواجهه  كمددا يسدداعد عمدد  تطددور لكددرة الددتعم  وتطبي
 يسم  بتطوير وت سين العمميات التعاونية0

الشددراكات: لهدد  تسددم  لممعممددين باتسدداع الر يددة وعقددد تددأم ت ليمددا تدد  لدد  المرا دد   -
 لادة من خبرات ا خرين وتوسيع األنشطة0كما ينها تساعده  عم  اج  السابقة

متطدورة وال  الشبكات: وه  الت  تت  بدين المعممدين ممدا تجعد  مدن عمميدة الدتعم  عمميدة -
تقددل عنددد  ددد معددين  لهدد  تسددم  بالت ميدد  والتقيددي  والتجريددب والتطددوير  لهدد  عمميددة 

لمجتمع التعم  هو لد  يصدمط عمميدة اجتماعيدة لت ويد  المعمومدات إلد  معرلدة   مستمرة
 والمجتمعات الشبكية كذلا0

تستند عدد من األسس والمبادئ الت   DuFour (2004,2-6)كما ي ال ديفور  
 لكرة مجتمعات التعم  المهنية: إليها
 مان تعم  الط ب: ترتكز مجتمعات التعم  المهند  عمد  ين المهمدة األساسدية لمتعمدي  ال  -0

تقتصر لقط عم  تدريس الط ب لقط  ولكنهدا تعتمدد عمد  ترسدير لكدرة الدتعم  وبقدات يثدر  
عم  لمطدد ب عمدد  بددداًل مددن االهتمددا  بالتدددريس لقددط  ول ددمان التأكيددد عمدد  بقددات يثددر الددت

 المعم  ين يسأ  نفسط عدد من األس مة ك  يت  تفعي  مجتمعات التعم  المهنية وه :
 ما الذي نريد ين يتعممط ك  طالب؟ -
 يتعم  ك  طالب؟  كيل ستعرل مت -
 يثنات وجود صعوبة تواجط الطالب ل  التعم ؟ ل  ما اججرات المتخذ -
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ة عمدد  ثقالددة التعدداون لت قيددق األهدددال ثقالددة التعدداون: ُتقددا  مجتمعددات الددتعم  المهنيدد -3
بدد  يبدددي مددن المعممددين مددن   المنشددود لهددا لالتعدداون لدديس لقددط عمدد  مسددتوي الطدد ب

خددد   عممهددد  مدددع بع ددده  الدددبعض لت قيدددق هددددله  الجمددداع  وتعزيدددز الممارسدددات 
التعاونيددة  لددسن هددذا التعدداون مددع مجتمددع المعممددين سددينعكس عمدد  الطدد ب  لددذا لددسن 

يدط ين ي دع لد  عدين االعتبددار كيدل لدط ين ينشدر ثقالدة التعداون بددين المعمد  البدد وعم
 الط ب داخ  الصل الدراس  ويت  ذلا عن طريق تدعي  االت :

بدين الطد ب بع دده   المنداخ االجتمداع : ويدت  ذلدا بتعزيددز الع قدات االجتماعيدة -
 البعض0

المهنيدة تعزيز المجتمع المهن : العم  عم  التعاون القدوي لد  مجتمعدات الدتعم   -
 بين الط ب والمعممين من يج  ت سين الممارسات واألدات0

إزالة ال واجز من يج  ت قيق النجداح: م اولدة تدذلي  الصدعوبات وم اولدط إيجداد  -
  مو  لت قيق األهدال المنشودة0

عم  النتا ج: مجتمع التعم  المهن  الموجط ن و النتا ج ليس لقط ير ب  التركيز -0
 بالبيانات  ولكنط ي و  البيانات إل  معمومات مفيدة ذات صمط0

العم  الجاد وااللتزا : يتميز مجتمع التعم  المهن  بالعم  الجاد المنظ  ولق يهدال  -2
  قيق األهدال المرجوة0مسبقة يسع  يلرادها ل لتزا  باألدوار المسندة إليه  لت

( يشار إل  ين هناا متطمبات جقامة 3302) 3303ول  تقرير المممكة العربية السعودية 
 مجتمعات التعم  المهنية وه :

 يتأمدد  ين المدددارس تمددا لدد  الشددا ع لمددن :Reflective Practices تأمميددة ممارسددات( 0)
 وجهدددوده  تدددأم ته  تعدددرل ويدددت  التعميميدددة  البددددا   ويختبدددروا ممارسددداته  المعممدددون
 الفصددد   دددو  البياندددات مدددن كبيدددرة مجموعدددة جمدددع ن دددو اتجددداهه  خددد   مدددن الب ثيدددة
 0والمدرسة

 مددوارد المدددارس تمددا لدد  يتددوالر :Organizational Resources التنظيميددة المددوارد( 3)
 0المهنية لمتنمية عديدة لرص وكذلا مناسبة  ومكتبية ومنهجية تكنولوجية

 عمد  المسدتمر االط ع عم  المدارس تما ل  العاممون : ي رصCurrency االستمرارية( 0)
 والتعم  التعمي  مجا  ل  الب وث ي دث
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 لمددتعم  عديدددة لرصدداً  المدددارس تمددا تتددي  :Learning Opportunities الددتعم  لددرص( 2) 
 0التعم  عم  ت ث ثقالة بتنمية المديرون ويقو  وا بات  والط ب العاممين يما 

 عدن المددارس تمدا لد  المعممدون يب دث :Interactive Teaching التفداعم  التددريس( 2)
 0جماعية بصورة ذلا ويت  والتعم   التعمي  عمميت  لت سين طرق

 مسدددتوى بارتفددداع المددددارس تمدددا تتسددد  :Learner Engagement المدددتعم  مشددداركة( 2)
 0وانفعالياً  وسموكياً  معرلياً  الط ب مشاركة

 لدد  نوالمددديرون والعددامم يهددت  :Developing Learning Teams تعمدد  لددرق بنددات( 7)
 0قيادية بأدوار القيا  عم  ا خرين و ث  الجماع  العم  بتقدير المدارس تما
 :٘ٔخصاٜص جمتنعات التعله املَي 
ل  دراسة لط ين مجتمعات التعم  المهنية لها    King (2016)يو   كينج  

 عن ليرها من المجتمعات وه :  اخصا ص تميزه
تعن  تعرل ا تياجات المعممين داخ  مجتمعات التعم  و التركيز الوا   عم  المشاركة:  -0

ا تياجاته  واالنط ق من خ لها ك  يسه  التعرل عم   ت ديدالمهنية من يج  
الت ديات الت  تقابمه  وم اولة تذليمها  وذلا من يج  ت سين ممارسته  ومشاركته  

 يجابية0اج
التعم  النشط من خ   اججراتات العممية: هنا يت  التركيز عم  الممارسات الت  تت    -3

ه  يقومون بها بشك  جماع  منظ    بين يلراد مجتمع التعم  ور ية العمميات الت  تت 
التنفيذ وصواًل إل  )ولق ألهدال ت  اجعداد لها مسبًقا ث  الوصو  إل  اججراتات 

وجمع البيانات(  ه  لك  لرد داخ  مجتمعات التعم  دور وا   المعال  اججراتات 
 والمها  ي  ال0

الممكية الجماعية: لك  ع و من يع ات الفريق دور لد  العمد  مدن خد   دور  واختيدار  -0
األلكددار كمددا لددرض تصددمي  الددتعم  المهندد  لممعممددين  وت سددين الهياكدد  الموجددودة بالفعدد   

  لت سدددين الممارسدددات واألدات  رات واأللكدددار كددد  تسدددع  ا وهددد  تمدددا المجتمعدددات تتبددداد
ويعتبرون ين ما ينتمون إليدط مدن مجتمعدات تعمد  هد  مشداركة وممكيدة جماعيدة البدد مدن 

 تنميتها وتباد  الخبرات ليها وتباد  التوقعات ل رتقات بالمستوي0
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وجهدات مزيج مناسب من الشركات: ي   ك  لريدق مدن المقاطعدات ممثمدين يمكدنه  جمدب  -2
يجدداد ال مددو  مثدد  المسدد المقاطعددة  والمعمدد    ىولين عمدد  مسددتو  نظددر مختمفددة لممشددكمة واج

والمديريددة  مدددرب  يو الموجددط لدد  مددواقفه  المختمفددة لددسن هددذا يمكنددط ين يسدداعد عمدد  
 التواص  وخمق لرص جديدة لمتعم  المهن 0

جمدع لمناقشدة مدا تد  لد  االلتزا  والدع : البدد بعدد كد  لتدرة مدن لتدرات العمد  االلتقدات والت -2
الفتددرة السددابقة ومددا تدد  ت قيقددط مددن إنجددازات ومددا الت ددديات التدد  واجهددته   وكيددل تغمبددوا 
عميها  وهنا يمكن لمفرق تقدي  الدع  والمشورة لبع ه  البعض لدسن تمدا التجمعدات ليدر 
الرسدددمية تعطددد  طاقدددة لإلنجددداز كبيدددرة كمدددا ينهدددا تسددداعد عمددد  تدددذلي  الصدددعوبات وتبددداد  

 مامات وال وارات المشتركة0االهت
هيك  لعا  لم ك  واتخاذ القرارات: وهنا يقاو  ك  لريق يو م سسة بتباد  خبراتها مع  -2

ليرها من الفرق األخرى ك  يت  االستفادة من الخبرات  وكيفية اتخاذ قرارات مناسبة مع 
ساعد ل  الظرول الموجودة  وهذا يكف  التعاون ويدع  الثقة بين الفرق وبع ها  كما ي

 إصدار ي كا  يو اتخاذ قرارات مدروسة0
 كبيدر  دد إل  - يعتمد مهنية تعم  مجتمعات إل  المدارس ت وي  ين يت   سبق مما 
 ومهدداراته   معددارله  وتنميددة  المدددارس بتمددا العدداممين واأللددراد القددادة قدددرات بنددات عمدد  -

 لدد  المدرسدد  المجتمددع يلددراد جميددع مشدداركة ذلددا لدد  تسدده  التدد  الممارسددات يبددرز ومددن
 والمتعممدددين الطددد ب مشددداركة إلددد  باج دددالة المدرسدددية  القدددرارات وصدددنع القيدددادي العمددد 

 خدد   مددن المختمفددة باألنشددطة والقيددا  والتنظيمدد   الفددردي الددتعم  عمدد  والتركيددز ينفسدده  
العمدد   ممددا يسددم  بت قيددق األهدددال التدد  تسددع  الم سسددة  لددرق وبنددات التعدداون   العمدد 

لت قيقها وت سين يدات المعممين بها كما تمكدنه  مدن صدنع القدرارات المختمفدة ممدا يسدم  
 0بمواجهة الت ديات وجعمها لرص يمكن االستفادة منها

ًٔا: مَازات اختاذ الكساز   ثاى

يمدر الفدرد لد  إن عممية اتخداذ القدرار هد  عمميدة مهمدة لد  كد  ل ظدة مدن  ياتندا  لقدد       
بالعديد من المواقل الت  تتطمب منط اتخاذ قرار يو يكثر  األمدر الدذي يتطمدب ين  ياتط اليومية 

لدذا سديتناو    من المهارات الت  تساعد  عم  صنع القرار المناسدب لم ددث ايكتسب الفرد عددً 
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هذا الجزت تعريل مهارات اتخاذ القدرار  ومرا مدط  اسدتراتيجياتط التد  تسداعد المعمد  عمد  اتخداذ 
 خصا صط والعوام  الت  ت ثر عميط0قرار سمي   
 :تعسٓف مَازات اختاذ الكساز 

 :ما يم لي إيجازها يمكن التعريفات من العديد هناا 
ين اتخدداذ القددرار هددو القدددرة عمدد  اختيددار يل دد  إلدد  ( 3302)يشددار عدداد  النجدددي     

البدددا   المتا ددة ل دد  مشدددكمة معينددة  وذلددا مددن خددد   الدراسددة المتعمقددة وجمددع المعمومدددات 
ول صددها وت ميمهددا ومعالجتهددا وتقويمهددا والمفا ددمة بددين عدددد مددن البدددا   المتا ددة واختيددار 

 (0  00  3302عاد  النجدي  )البدا   األنسب ل   المشكمة وت قيق المرجوة 
بأنددط القدددرة عمدد  اتخدداذ قددرار إيجدداب  جيددد  Al-mehsin( 2017)عرلددط الم سددين  

 ي قق األهدال الم ددة بأق  تكمفة ول  الوقت المناسب0
ين مهارات اتخاذ القرار هو اختيار يل      مدن بدين  Meyer( 2018)يشار ماير و  

وتسدميط ال دوت عمد  معيدار القدرار  بدا   معينة لتعد عممية صنع القرار مث  تصنيل ق ية مدا
 وصنع البدا   ودراستها  واختيار يل   بدي  مناسب وتطبيق البدا   وتقيي  لاعمية القرار0

( بأن اتخاذ القرار ه  تما العممية العقميدة التد  يقدو  بهدا 3309يو   عبد اا الزهران  )كما 
يمدا  موقدل معدين مدن يجد  الوصدو  المتعم  الختيار يل   وي سن البدا   يو ال مو  المتا دة 

 (2230 220  3309إل  ت قيق الهدل المنشود  وال   المناسب )عبد اا الزهران  
ويمكن تعدرل مهدارات اتخداذ القدرار إجرا يدا بأنهدا: هد  مجموعدة مدن العمميدات العقميدة  

يددث    لددادة منهدداالتدد  يقددو  بهددا المعمدد  لت ويدد  مددا يواجهددط مددن ت ددديات إلدد  لددرص يمكددن اج
ي تدداج إلدد  عدددد مددن المهددارات وهدد  االعتددرال بمتطمبددات القددرار  تشددخيص وت ميدد  األسددباب  

 صيالة البدا    اتخاذ القرار المناسب  تقوي  القرار0
 مساحل عنلٔ٘ اختاذ الكساز: 

 ه :  ين عممية اتخاذ القرار ك  تت  البد وين تمر بسبع مرا   Sadaf 2019))ذكر صادل 
 ت ديد المشكمة: لعممية صنع القرار تبدي بت ديد المشكمة الت  ت تاج إل    0 -0
ت ميدددد  المشددددكمة: ويددددت  ل ددددص المسددددألة المطرو ددددة عمدددد  الن ددددو المناسددددب وتبسدددديط  -3

االسددتراتيجيات ذات الصددمة المتعمقددة بالمشددكمة لتنفيددذها لدد  المرا دد  ال  قددة لدد  صددنع 
 القرار0
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بدددا   المطرو ددة مددن قبدد  البا ددث  تدد  يددتمكن مددن ويددت  ليهددا تطددوير لمتطددوير البدددا  :  -0
واالنتقددا  لبدددا   يخددري لدد   الددة   االعتمدداد عميهددا لدد  إيجدداد  مددو  لممشددكمة المطرو ددة

 0يت  االنتقا  لمبدي  االخر يي بدي  منها جدوىعد  إثبات 
البدا  : وكما ين إيجاد البدا   مه  ل  اتخاذ القرار لدسن ت ميد  تمدا البددا   ال تقد   تقسي  -2

يهميددة عددن إيجادهددا لهددذا ال يددت  إال إذا تدد  ت ميدد  البدددا   كدد  تسددتطيع ت قيددق األهدددال 
 المرجوة0

ت ديد بدي : عندما ي ين الوقت الختيار بدي  وا د يجب ين تمتما التخمدين األكداديم  يو  -2
 المطموب الختيار يل   من بين البدا   المتا ة0الشعور 

تنفيذ القرار: القرار ليس وا ً ا طالما ل  يت  تنفيدذ  لد  العمد  وت قيدق النتدا ج المطموبدة  -2
ويتعددين   التواصدد  الفعددا  مددن المعنددين مطمددوب التخدداذ القددرار إلدد  نهايتددط الطبيعيددةللددذا   

 مية0إشراا الموظفين الممتزمين والمعنين ل  هذ  العم
فد  الغالدب ال ل  متابعة النتا ج والت قق منها: الخطوة األكثدر يهميدة هد  نشداط المتابعدة  -7

تعطد  هددذ  الخطدوة االهتمددا  المناسدب والنتددا ج ال تسددتمر لفتدرة يطددو   ولد  تمددا الخطددوة 
 يمكن تعدي  القرار الخاطئ ن و القرار األصوب عند متابعة النتا ج0

 :اضرتاتٔجٔات اختاذ الكساز 
( ين هنداا العديدد مدن االسدتراتيجيات التد  يمكدن لمتخدذي 3302)ذكر عاد  النجددي  

 ويذكر منها:  القرار ين ينفذوا القرار بموجبها ل   وت األهدال والمعمومات المتوالرة
اسدتراتيجية المناقشدات ليدر الرسدمية: تسدتخد  هدذ  االسدتراتيجية بهددل معرلدة المميددزات  -0

 يت  اتخاذ 0والعيوب الخاصة بك  قرار س
اسددتراتيجية إثددارة األلكددار والعصددل الددذهن : لمعرلددة يي الخيددارات يبدددو يكثددر عمميددة مددن  -3

والهدددل منهددا العمدد  عمدد  توليددد   الخيددارات األخددرى تسددتخد  اسددتراتيجية العصددل الددذهن 
 يكبر عدد ممكن من البدا   والخيارات0

البددا   ليدر العمميدة وبالتددال   اسدتراتيجية االسدتبعاد: ولد  هدذ  االسدتراتيجية يددت  اسدتبعاد -0
العمدد  عمدد  تقميدد  القا مددة الكبيددرة مددن البدددا   التدد  يمكددن توليدددها ل دد  المشددكمة واتخدداذ 

 القرار0
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استراتيجية التقيي  ل   وت األهدال: ويت  ذلا من خد   توظيدل هدذ  االسدتراتيجية عدن  -2
 هدال المراد ت قيقها0طريق مراجعة الخيارات المتبقية ل  القا مة وتقييمها ل   وت األ

استراتيجية الترتيب من  يث األولوية:  يث ترتب ال مو  استناًدا إل  جممدة مدن المعدايير  -2
 منها األل   واألقرب ل   المشكمة0

استراتيجية الدمج بين خيارين يو يكثر: قد ي دث ي ياًنا ين عنصرين يو يكثدر مدن البددا    -2
ع ددها  لددذا يمكددن دمجهددا واسددتخدامها مًعددا المتا ددة ال تتعددارض مددع بع ددها  وقددد ت مدد  ب

 ول   المشكمة ولت قيق الهدل0
اسددتراتيجية مصددفولة المعددايير: وهدد  مخطددط يشددتم  عمدد  ال مددو  البديمددة والمعددايير التدد   -7

يددت  بهددا تقيددي  هددذ  ال مددو  وهددذ  العمميددة يقددو  لقددط بتقيددي  عمميددة التقيددي  المعقدددة إلدد  
 مجموعة من األ كا  الصغيرة0

جية و ع قرارا ل  العم : لد  هدذ  الخطدوة يأخدذ القدرار مدن جدرا  لمتنفيدذ بعدد ين استراتي -8
 تت  اختيار  بعناية من بين مجموعة من البدا   المطرو ة0

  عنلٔ٘ اختاذ الكساز:  )مسات(خصاٜص 
( ين عممية اتخاذ القرار تتس  0803 0839  3333) إبراهي مجدي عزيز  ذكر 

 بأنها عممية: 
  المشتركة0تقو  عم  الجهود الجماعية  - ي
 اتخاذها0ويساليب  القرارات تتصل بالعمومية والشمو  من  يث ينواع  - ب
  القرار0وصواًل إل  الهدل المنشود م    آخريديناميكية مستمرة تنتق  من مر مة إل   - ج
  متعددة0نظرًا لكون متخذ القرار يخ ع لقيود  ي يانا مفيدة وتتس  بالبطت  - د
  إنجازها0 يث تت من مهارات وينشطة وقدرات متعددة ل    ومعقدةصعبة  - ه
 القرار0تتأثر بعوام  اجتماعية نابعة من بي ة  - و
قد تستغرق وقتًا طويً  بسبب تعقد المشكمة م   القرار يو بسبب ما يتطمبط  مها من  - ي

 0وتقييمها والبينات  المعمومات جميع 
 :العْامل املؤثسٗ علٙ اختاذ الكساز 
(  3303  22 عبددد اا )زينددب ( 77 3303 مندددو   )هنددات دراسددة كدد  مددن: يشددارت 

   التالية:ين عممية اتخاذ القرار تتوقل عم  مجموعة من العوام   (9109ػىَس،يرفذ )
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يختارها   الت القراراتنوعية   ومعايير المجتمع ل قي ت ثر ليط: المجتمع الذي يعيش  -0
  كما ين الفرد يخ ع ل  اتخاذ قراراتط لمعايير وقي  الجماعة الفرعية الت  ينتم الفرد 

 األصدقات0إليها سوات كانت األسرة يو جماعة العم  يو جماعة 
كما ين الفرد الوا د يختمل  القرار يختمل األلراد ل  يساليب اتخاذ  الشخصية:سمات  -3

  الموقل0ل  يساليب اتخاذ القرار  سب 
إن لجنس الفرد متخذ القرار آثر  عم  نوع القرار الذي يتخذ   يث ين ثقالة الفرد: جنس   -0

الذي تقر  قي  ومعايير   المجتمع ت دد الدور الذي ال يتعارض مع دور  االجتماع
 المجتمع0

وتكون  والخبرة الفرد عم  يساس الن ج  قراراتباعتبارات  الفرد:ت اثر الخبرة ل  قرار ي  -2
نجازاتط0الفرد  قرارات  واج

واال طراب  النفس لسزالة التوتر  القرار اتخاذ   ت ثر العوام  النفسية ل النفسية:العوام   -2
وا ما  والطمو ات  وت قيق األهدال   العم  وال يرة والتردد لها تأثير كبير ل  إنجاز 

 الفرد0الت  يسع  إليها 
اسيًا ل  بمورة القرار  لسذا يشك  عنصر الزمن عامً  يس القرار:الزمن المتاح التخاذ   -2

ألنط ل   رشدًا  يكثرلسن قرار  عم  األلمب سيكون  القرار لمفرد وقت كال التخاذ  يتي 
 عديدة0وين يجمع بيانات كالية من مصادر  يو   هذ  ال الة يستطيع ين ي دد يهدال 

بعدد انتهدات البا ثددة مدن عددرض الم دور الخداص بمهددارات اتخداذ القددرار تد  اسددتخ ص 
قا مة بمهارات اتخاذ القرار  وعر ها عم  الخبدرات والمتخصصدين لد  مجدا  المنداهج وطدرق 

 التدريس  ومن ث  التوص  إل  قا مة نها ية بتما المهارات0
 ثالجًا: االجتاِ حنْ العنل التعاّىٕ

سيتناو  هذا الم ور االتجدا  ن دو العمد  التعداون  وي د  تعريفدط  وخصا صدط  ويهميتدط  
ومقومات نجا دط  والمبدادئ التد  يقدو  عميهدا  والمعوقدات التد  يمكدن ت ليهدا عندد  ومتطمباتط 

 العم  التعاون  جنجاز المها  المطموبة وسيت  عرض تما النقاط بالتفصي  ل  هذا الجزت
ُيعددد الددتعم  التعدداون  ي ددد يهدد  الطددرق التدريسددية التدد  ت كددد عمدد  الجوانددب االجتماعيددة    

لت قيق يهدال تعاونيط من خد   إشدراا الطد ب داخد   جدرة الصدل    بواجنسانية بين الط 
لهدد  خيددر وسدديمة لم صددو  عمدد  التفاعدد  اجيجدداب   ل ددً  عددن ينددط يداة ناقمددة لمعمدد  والمعرلددة 
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موقراطيددة يلد ينمددا ت دددث لدد  كتابددط   ا 0902بواسددطة الطالددب  لقددد ذكددر جددون ديددوي عددا  
ذكددر ين  جددرة الدراسددة يجددب ين تعكددس مددا   Democracy and Educationوالتربيددة   

قت د  لكدر جدون ديدوي ين القدد  يجري لد  المجتمدع  وين تعمد  كمختبدر لدتعم  ال يداة اليوميدة
يولر المدرسون ل  صدفوله  وبي داته  التعميميدة نظاًمدا اجتماعًيدا  وبعمميدات عمميدة  وين يثيدر 

االجتماعيددة اليوميددة واهتمددامه  دوالددع الطدد ب إلدد  الددتعم  متعدداونين  ولينظددروا لدد  المشددك ت 
بالتعم  لد  مجموعدات صدغيرة ل د  المشدك ت  وين يتعممدون لد  مدا بيدنه  مدن خد   تفداعمه  
مع بع ده  وكد  يدت  نشدر العمد  التعداون  والعمد  بدط داخد   جدرات الدراسدة مدع الطد ب كدان 

يدط داخد   جدرات البد من إكساب المعممين االتجدا  ن دو العمد  التعداون  كد  يددربوا ط بهد  عم
 الدراسة0
 .ٕتعسٓف االجتاِ حنْ العنل التعاّى 
يشددار يوسددل  سددين ين االتجددا  ن ددو العمدد  التعدداون  هددو م صددمة االسددتجابات التدد     

يبددديها الطالددب ن ددو تعاونددط مددع زم  ددط لدد  الفصدد  خدد   وقددت ال صددة الدراسددية بالتأكيددد يو 
اسددتجاباتط عمدد  مقيدداس االتجددا  ن ددو  الددرلض  يو القبددو  يو االعتددراض  ويعبددر عنددط بمجمددوع

 (33020  238العم  التعاون  )يوسل  سين عبيد  
ين العمدد  التعدداون  هددو جهددد متبدداد  لتخطدديط وتنفيددذ  Hernandezكمددا يو دد  هيراندددز 

 (Hernandez,20130وتقيي  البرنامج التعميم  أل د الط ب بالتعاون مع المعم  )
التعدداون  هددو مجموعددة مددن األلددراد يتميددزون بوجددود كمددا ذكددر ي مددد السددديري ين العمدد  

مهدارات متكاممددة ليمددا بيددنه   ويلددراد الفريددق يجمعهدد  يهدددال مشددتركة ولددرض وا ددد  باج ددالة 
 (33030  00إل  وجود استراتيجية عم  مشتركة لمعم  ليما بينه  )ي مد السديري 
و دع خطدة   المعممدين عمد ويمكن تعريل االتجا  ن و العم  التعاون  إجرا ًيدا بأندط: قددرة

  خدروالعمد  كفريدق كد  يكمد  ا   عم  مشدتركة مدن يجد  التعداون والتواصد  الجيدد ليمدا بيدنه 
وذلا لت قيق األهدال المرجوة من يج  مشاركة الخبرات وت سين األدات وذلدا ولدق لإلمكاندات 

 المتا ة0
 ٕخصاٜص العنل التعاّى: 
مددن  ا  ين هندداا عددددً & Hernandez (2013) Gudi (2017)يتفددق كدد  مددن  

 ويمكن إيجازها ل  النقاط التالية:  الخصا ص الت  تميز العم  التعاون 
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التوجهددات واالسددتعداد لمهنددة التعمددي : ين دد  األلددراد إلدد  مهنددة التعمددي  بخمفيددات ومواقددل  -0
ومعتقدددات قويددة عددن التعمددي  والددتعم  والتدد  تدد ثر بشددك  كبيددر عمدد  تعدداممه  مددع يي جهددد 

 تعاون  تعميم 0
الكفاتة المهنية: ي دد المبدادئ األساسدية لمعمد  التعداون  لد  مجدا  التعمدي  هدو ين يددمج  -3

 المهنيين خبراته  داخ  المدرسة من يج  خمق العديد من الفرص لط به 0
ن الذين تناولوا العم  التعاون  ل  دراسداته  بدأن هنداا والقدرة عم  التواص : يشار البا ث -0

لبنددات الع قددات بددين األشددخاص يثنددات المواقددل اجيجابيددة التدد  ت دددث يثنددات قيمددة عاليددة 
 العم  التعاون 0

ت ديدددد الموقدددل ال دددال  والقددددرة التنظيميدددة: باج دددالة إلددد  تدددأثير المواقدددل والمعتقددددات  -2
الشخصدددية لممهنيدددين عمددد  العمددد  التعددداون   لدددسن المجموعدددات الكبدددرى داخددد  المنظمدددات 

تطوير العم  التعاون  من خ   استخدامه  لمختمل الوسدا   ال خمة لها يثر كبير عم  
 واألساليب0

منعددزلين عددن واقددع وطبيعددة  ايمكددن االسددتنتاج ين المعممددين ليسددوا يلددراد وممددا سددبق     
مجتمعدداته  بدد  هندداا ع قددة تددأثير وتددأثر مددع المجتمددع الم دديط بهدد  مددن زم  هدد  لدد  المهنددة  

مددن التواصدد  الفاعدد  بددين  اهددذا التعدداون يخمددق جددوً  والخبددرات لدد  التخصددص  ومددن ط بددط  لددسن
والطدد ب وبع دده  ممددا يجعدد  مددن عمميددة الددتعم    المعممددين وبع دده  وبددين المعممددين والطدد ب

 متعة  قيقة وبي ة خصبة لمتفاع  والتواص  واجنتاجية0
 :ٕأٍنٔ٘ تعصٓص االجتاِ حنْ العنل التعاّى 
اون  لددط يهميددة كبيددرة ذكرهددا كدد  مددن إن تعزيددز اتجاهددات المعممددين ن ددو العمدد  التعدد 

Bareerah (2014)   Gudi (2017)(  ويمكدن إجمالهدا لد  3309  ندوال بندت عمد )
 النقاط التالية:

ط كوندط كدا ن يلدمع الم يطين بط من زم  ط  كما يعزز  متفاعً   ايجع  من المعم  شخصً  -0
ممدا يخمدق جدو تنالسد   اجتماع  تعاون   لهو ينتق  من التعاون إل  التندالس بعدد لتدرة 

 ويساعد  عم  إقامة وسا   وقنوات اتصا  بينط وبين زم  ط ل  بي ة العم 0
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بينمدا يدأت  هدذا التعداون   قد ت   بي ة العم  من خمفيات معرلية مختمفة وخبرات متنوعدة -3
كدد  يجمعهدد  ن ددو هدددل مشددترا يسددعوا لت قيقددط بددالرل  مددن اخت لدداته   ويددت  ذلددا عددن 

 س ولية0طريق ت ممه  لمم
 :  ما يم يسم  اتجا  المعم  ن و العم  التعاون  باكتساب  -0

ر ية المواقل والت ديات من وجهة نظر مختمفة نظرًا الخت ل ا رات وم اولدة اختيدار  -
 الراي األنسب والمناسب0

يجع  من عر ا لممنداهج الدراسدية التد  تقدو  بتدريسدها لط بدا متعدة ور يدة جديددة  -
 ن المم  والرتابة0ل  عر ا لها بعيًدا ع

 يزود االنتمات لمجموعة العم  عن طريق التركيز عم  هدل مشترا يسعوا لت قيقط0 -
 ولية والدالعية لإلنجاز0 ه  ت م  المسيلدينم   -
 يساعد عم  تقوية الع قات واالتصا  بين الزم ت بع ه  البعض0 -
يسه  ل  تمبية العديد من الظرول النفسية لمفدرد الن دمامط لمجموعدة عمد  متعاوندة  -

 ومتوالقة0
يعددزز المهددارات االجتماعيددة وتعزيددز مفهددو  نقددد الفكددرة ولدديس الشددخص  ربددط الددتعم   -

ال ددال  بالسددابق  تعزيددز المناقشددة بأصددوات هاد ددة  إعطددات التوجيددط لعمدد  المجموعددة  
 التشجيع عم  المشاركة0

 بات العنل التعاّىٕ:متطل 
بددأن االتجددا  ن ددو العمدد  التعدداون  ي تدداج إلدد   Gudi (2017) لقددد يكددد جايدددي  

مدا وذلدا عدن طريدق ت قيدق   متطمبات ك  تتسد  بي دة العمد  بالددع  االجتمداع  وروح الفريدق
 :يم 
 التخطيط الجيد لممها  المراد إنجازها0 -
 خمق تكال  الفرص بين الزم ت0 -
بمددا يتناسددب مددع المهددا  الطمددوب إتمامهددا بمددا يتوالددق مددع كدد  معمدد  تقسددي  المجموعددات  -

مكاناتط0  واج
 تنظي  بي ة العم  التعاون  وو ع قواعد لمعم  الستثمار الوقت0 -
 و ع معايير وا  ة لتقيي  األدات0 -
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 التشجيع المستمر بين الزم ت ل  العم 0 -
رشداده  لمعمد      المشك ت إذا وجدت ومتابعة خطة العمد  بالمجموعدات وتدوجيهه  - واج

 عم  ت قيق األهدال المرجوة0
 تقدي  التعزيز المناسب لمعم  المنجز من يج  الت فيز عم  اجنجاز0 -
ومما سبق البد من خمق جدو تعداون  بدين المعممدين داخد  الم سسدات التعميميدة وت فيدزه      

نجدازايعم  اجنجداز واالتجدا  اجيجداب  ن دو العمد  التعداون  ليمدا بيدنه  ويجعمهد    كثدر تعاوندا واج
 مطموبة ويدات متميز0 ةوكفات ةلممها  المطموبة بهم

 :ٕمكْمات جناح العنل التعاّى 
ينط لنجداح يي عمد  تعداون  البدد مدن تدوالر بعدض المقومدات  Micheal (2012)يذكر ميشي 

 بين يع ات الفريق وتت   ليما يم :
 االتصا  الجيد والمتباد  بين يع ات الفريق0 -
 يع ات الفريق بالمس ولية الفردية والجماعية0شعور جميع  -
 شعور ك  ع و بأنط ينجز المها  الموكمة إليط بنجاح0 -
 االستجابة وال ساسية ال تياجات ا خرين0 -
 توزيع المها  عم  يع ات الفريق بطريقة تتناسب وت    قدرات ك  ع و0 -
 ت الفريق0النقد البنات من خ   التعرل عم  نقاط القوة وال عل لجميع يع ا -
 التعاون المثمر بين يع ات الفريق الذي يت  ليها تباد  األلكار الجديدة والتكاممية0 -

  العنل التعاّىٕ الياجح: ٓطتيد إلَٔااملبادئ اليت 
لقددد   هندداا عدددد مددن المبددادئ واألسددس التدد  يقددو  عمدد  يساسددها العمدد  التعدداون  الندداج 

إلد  تمدا McLeish (2009, 19:21)   ميسدمش Rabgay (2018)يشار ك  مدن ربداج  
 :  وه يها العم  التعاون إلاألسس والمبادئ الت  يرتكز 

التددرابط اجيجدداب : يقصددد بهددا تصددديق الطدد ب بارتبدداطه  داخدد  المجموعددة التدد  ينتمددون  -0
ن الفرد ال يمكدن ين يدنج  بمفدرد  بد  عميدط التدرابط مدع زم  دط  ألن نجا دط إ يث   إليها

 ذا يتطمب وجود هدل مشترا ليما بينه 0مرتبط بزم  ط  وه
 ولتفعي  الترابط اجيجاب  بين المجموعات البد من وجود:

 هدل مشترا ليما بينه 0 -
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 تقسي  األدوار0 -
 تعبر عن ريي المجموعة0 ةاالتفاق عم  ريي يو إجاب -
ك  ع دو مدن يع دات المجموعدة يسدتطيع تفسدير الجدواب وم ددد مسد وليات مسدند   -

 إليط0
التفاعددد  المتبددداد  بدددين يلدددراد المجموعدددة يكسدددبه  لالتفاعددد  الت فيدددزي وجًهدددا لوجدددط:  -3

التفاعدد  مددن  يددث التشددجيع وردود الفعدد  وتبدداد  المعمومددات و االنتمددات ليمددا بيددنه   
قددوي الع قددة بددين يلددراد المجموعددة  ويخمددق االتجددا  اجيجدداب  ن ددو يواأللكددار والمددواد 

 خر0العم  التعاون  ويعزز الشعور با 
لد   دد ذاتدط  والقدوة  ىالمساتلة الفردية: مجموعات العم  التعاون  تجع  ك  لرد يقدو  -0

تأت  من قيدا  كد  لدرد داخد  المجموعدة بالعمد  المكمدل بدط  ل بدد عندد توزيدع المهدا  
عم  ك  لرد مدن يلدراد المجموعدة ين تدت ت  مدع إمكاناتدط وقدراتدط  كمدا ين المجموعدة 

إلدد  مزيددد مددن المسدداعدة لدد  إكمددا  المهمددة  تدد  يددت   ت تدداج إلدد  معرلددة مددن ي تدداج
إنجاز المهمة عم  يكم  وجط  كما يأت  دور المعم  هنا بالتأكيد من وصو  المعمومدة 
لك  لرد من يلراد المجموعة ك  يت من مشاركة ك  يلراد المجموعة ل  إنجداز المهدا  

 المكمفين بها0
ون ين نجدداح مجموعددة العمدد  مهددارات األشددخاص والمجموعددات الصددغيرة: ذكددر جونسدد -2

التعاون  تعتمد عم  عدد من المهارات الموجودة داخد  يلدراد المجموعدة مثد  )القيدادة  
صددنع القددرار  بنددات الثقددة  التواصدد  الفعددا   إدارة الصددراعات( هددذ  المهددارات يجددب ين 

  كما هو ال ا  ل  المهدارات األكاديميدة  وخاصدة عنددما ةتدرس تماًما وبصورة متعمد
 ون هناا ط ب ال تعم  بشك  تعاون  داخ  مجموعاته 0يك

يثنات العم  التعاون  الدذي يدت  لد  ة ل  معالجة المجموعة لأللكار: لممعم  يدوار عديد -2
ويددت  ذلددا عددن طريددق متابعددة عمدد  المجموعددات لدد  ت قيددق يهددداله    بي ددة الصددل

ن خد   وصدل والمها  المكمفين بها  وال فاظ عمد  ع قدات عمد  لاعمدة  يدت  ذلدا مد
المجموعات ججراتات ما ت  إنجاز   وتوصيل دور ك  ع و مدن يع دات المجموعدة  
كما يقو  المعم  باتخاذ القرارات ال زمة  و  ما يجدب االسدتمرار ليدط  ومدا هدو ي تداج 

 لمتغير  وما هو ي تاج لممعالجة المناسبة لمتمكن من التعم 0
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لدد  العمدد  وانعكدداس هددذا التعدداون   ن بددين زم  هددمتابعددة التعدداولدد  يددأت  دور المعممددين لهنددا 
لهد  وجنجدازاته  داخد  الصدفول  ومعالجدة األمدور والمشدك ت   يثنات متابعته   ل عم  ط به

مع إعطات الوقت الكال لمشاركة الط ب ل  المجموعات وتنمية االتجدا  اجيجداب  ن دو العمد  
 التعاون  ل مان التفاع  المستمر0

 تعاّىٕ داخل جمنْعات العنل:معْقات العنل ال 
إل  وجود بعض العوام  التد  يمكدن ين تقدل عا ًقدا  Donne (2011,4)يشير دون 

 يما  نجاح العم  التعاون  وه :
ولية الفرديددة المكمددل بهددا وو ددعها عمدد  عدداتق  عددد  قيددا  ي ددد يع ددات الفريددق بالمسدد -

 ا خرين0
 ي د األع ات بك  المها  م اواًل تأديتها بنفسط0 قيا  -
الشددعور باألنانيددة  واهتمددا  كدد  ع ددو مددن يع ددات الفريددق بعممددط مددع إهمددا  بدداق   -

 يع ات الفريق0
 عد  مراعاة ا تياجات ك  يع ات الفريق0 -
 عد  توالق األلراد ذوي المهارات المختمفة عم  نطاق واسع0 -
 لتنمية سموكيات العم  التعاون 0لياب التدريب الكال  ألع ات الفريق  -

قدد تعدوق  ابدأن هنداا مخاوًلد McLeish (2009, 17,18) مداا لديش كمدا يشدار  
 :  ت  وه العم  التعاون  داخ  المجموعا

 قيا  شخص وا د بسنجاز ك  المها  الموكمة لممجموعة0 -
 إعطات درجة لممجموعة وتعمي  تما الدرجة عم  يلراد المجموعة0 -
 ما يقو  بط الفرد يل   مما يقو  بط المجموعة0 ين -
عدددد  ثقدددته  لددد  الدددتعم  الجمددداع  واعتقددداده  ين تعمددد  الفدددرد بصدددورة لرديدددة يل ددد   -

 والت صي  بيكون يكثر ويل   من العم  الجماع 0
ومددن هنددا البددد مددن مراعدداة تمددا المعوقددات لتفاديهددا يثنددات تشددكي  يي مجموعددات عمدد   

ظهدار المجموعدة لد  صدورة متعاوندة تعاون    ت  يت  ت قيق األ هدال الت  اجتمعوا عميهدا  واج
  قيقط وليست صورة زا فط0
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 عياصس لتكٔٔه العنل التعاّىٕ داخل اجملنْعات: 
العناصدر التد  مدن خ لهدا يسده  تقيدي  العمد  التعداون   Doan (2019)يدذكر دوان  

 وذلا من خ  :
دارة الوقت: ويت  ذلا عن طريق و دع الطد ب لمجددو   -0 الزمند  لممهدا   والتخطديط لهدا  واج

 الوقت بكفاتة0
الجهد: يقصد بط قدرة الط ب عم  ال فاظ عم  جهدوده  واالهتمدا  بالمهدا  المكمفدين بهدا  -3

 وااللتزا  بها0
تعمدد  األقددران: يتعمددق بمقدددار تعدداون الطدد ب ومسدداعدته  لبع دده  الددبعض لفهدد  المعرلددة  -0

 الجديدة0
   الب ث عن دع  من األقران يو توجيط مساعد  لمزم ت0المساعدة ل  الب ث: يشير إل -2
 التنظي  الذات  لممعرلة: يشير إل  الوع  والمعرلة والسيطرة عم  اجدراا0 -2
تنظي  العناصر: وليهدا يختدار الطد ب المعمومدات المناسدبة ويربطدون بدين مدا تعممدو  ومدا  -2

 سيت  تعممط0
عمدد  التعداون  تدد  اسدتخ ص األبعدداد بعدد االنتهدات مددن الجدزت الخدداص باالتجدا  ن دو ال 

 الت  سيت  بنات المقياس ل   و ها0
نجددددد هندددداا ع قددددة بددددين مجتمعددددات الددددتعم  المهنيددددة وبددددين مهددددارات اتخدددداذ   ومددددن ثدددد  

القدددددرار واالتجدددددا  ن دددددو العمددددد  التعددددداون   لددددد  يمكدددددن االرتقدددددات بالم سسدددددات التعميميدددددة إال 
المشدددداركة والتواصدددد  بمددددا لديددددط مددددن ببنددددات مجتمعددددات تعمدددد  يسددددع  كدددد  لددددرد ليهددددا إلدددد  

التددددد  ينتمددددد   معمومدددددات ومعرلدددددة وخبدددددرة مدددددن يجددددد  ت قيدددددق يهددددددال الم سسدددددة التعميميدددددة
إال  وال يمكددددن ت قيددددق هددددذا  االرتقددددات بمعمميهددددا وط بهدددداممددددا يددددنعكس هددددذ عمدددد    إليهددددا

ترتكدددددز لددددد  يساسدددددها عمددددد  التعددددداون مجموعدددددات لددددد  بدددددامت ا المعممدددددين لكيفيدددددة العمددددد  
التددددد  يدددددت  النقددددداش  وال دددددوار ليمدددددا يخدددددص اهتمامددددداته   ومعدددددارله   والق ددددداياالمناقشدددددة و 

التدددد  يددددت   إلدددد  القددددرارات المناسددددبةإلدددد  ين يتوصددددموا م ددددور االهتمددددا    والتدددد  ُتعددددد   ولهددددا
 0تجا  الق ايا م و النقاش االتفاق عميها

  بدددددين مجتمعدددددات الدددددتعم  المهنيدددددة ومعممددددد  مدددددادة الفمسدددددفةتمتدددددد الع قدددددة  كمدددددا ين  
بدددددين  تنميدددددة التعددددداون لددددد  يهددددددالها إلددددد  تسدددددع  عمددددد  اعتبدددددار ين مدددددادة الفمسدددددفة وذلدددددا
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  كمددددا لدددددي الطدددد ب الدراسددددين لهددددابأنواعددددط وتنميددددة مهددددارات التفكيددددر   الطدددد ب وبع دددده 
  تنميددددة وعدددد  الطدددد ب ن ددددو الق ددددايا المعاصددددرة تركددددز لدددد  يهدددددالها عمدددد  مددددادة الفمسددددفة 
وتنميددددة قدراتددددط   لتطددددوير ذاتددددط ين يكددددون لددددرد لاعدددد  لدددد  المجتمددددع يسددددع و رصددددها عمدددد  

ومددددن ثدددد  لجددددئ الب ددددث ال ددددال  إلدددد  بنددددات   الددددذي يعدددديش ليددددط جدددد  مواكبددددة العصددددريمددددن 
برندددامج قدددا   عمددد  مجتمعدددات الدددتعم  المهنيدددة لتنميدددة مهدددارات اتخددداذ القدددرار واالتجدددا  ن دددو 

 العم  التعاون  لدي معمم  مادة الفمسفة0 
 إجساٛات البحح

يتندداو  هددذا الجددزت الخطددوات التفصدديمية ججددراتات الب ددث التدد  تبدددي بت ديددد مهددارات اتخدداذ 
ت ديدد يبعدداد االتجدا  ن دو العمد  التعدداون  و معممدد  مدادة الفمسدفة   لددىالقدرار الواجدب تنميتهدا 

لمعممدد  مددادة الفمسددفة  ثدد  و ددع اجطددار العددا  لمبرنددامج المقتددرح  باج ددالة إلدد  إعددداد يداتدد  
وهما: اختبار لمهارات اتخاذ القدرار  ومقيداس االتجدا  ن دو العمد  التعداون   ثد  اختيدار  الب ث 

 مجموعة الب ث  وتطبيق األدوات عميه  الستخراج النتا ج وصواًل إل  التوصيات والمقتر ات0
 معلنٕ مادٗ الفلطف٘. لدٚمبَازات اختاذ الكساز الْاجب تينٔتَا قاٜن٘  إعداد-1

ما مهارات اتخاذ القرار الواجب تنميتهدا ألول من أسئلة البحث، وهو" لإلجابة عن السؤال ا
 لمخطوات التالية ا؟ ت  إعداد قا مة بمهارات اتخاذ القرار  وذلا ولقً معمم  مادة الفمسفة لدى

 معلنٕ مادٗ الفلطف٘.  لدٚاهلدف مً إعداد الكاٜن٘: حتدٓد أٍه املَازات الْاجب تينٔتَا  . أ
 متجلت يف: ،عتند يف بياٛ ٍرِ الكاٜن٘ علٙ عدد مً املصادزااغتكاق الكاٜن٘:  مصادز . ب
 0الدراسات والب وث السابقة واألدبيات الت  تناولت مهارات اتخاذ القرار 
  االتجاهات العالمية ال ديثة ل  مجا  الفمسفة المتعمقة بمجتمعات التعم  المهنية وع قتهدا

 بمهارات اتخاذ القرار0
  0وخصا صه  يثنات الخدمةل  طبيعة معمم  مادة الفمسفة 
 رات الخبرات والمتخصصين0آ 

  عمد تر دُو عت قا مة مبد ية بمهدارات اتخداذ القدرار  وعُ   ول   وت العناصر السابقة      
القا مدة لد   دوت توصدياته   ثد  التوصد  إلد  القا مدة النها يدة  ت  تعددي   و 3السادة الم كمين

                                                           
7
 ( قائمة بأسماء السادة المحكمٌن على أدوات البحث0ملحق ) 
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( 2معممدد  مددادة الفمسددفة  وقددد اشددتممت عمدد ) لدددىتنميتهددا  0القددرار الواجددب لمهددارات اتخدداذ
 ( مهارة لرعية  وبهذا لقد يُجيب عن الس ا  األو  من يس مة الب ث000ة  و)يمهارات ر يس

 معلنٕ مادٗ الفلطف٘: لدٚحتدٓد أبعاد االجتاِ حنْ العنل التعاّىٕ الْاجب تينٔتَا  -ج
مدا يبعداد االتجدا  ن دو العمد  التعداون  عن السؤال الثانً مدن أسدئلة البحدث، وهدو"  لإلجابة   

 :لمخطوات التالية ات  ت ديد األبعاد وذلا ولقً  معمم  مادة الفمسفة؟ لدىالواجب تنميتها 
 لدىالواجب تنميتها يبعاد االتجا  ن و العم  التعاون  الهدل من إعداد القا مة: ت ديد   -ي 

 0معمم  مادة الفمسفة
 مصادر اشتقاق األبعاد: يعتمد ل  بنات هذ  القا مة عم  عدد من المصادر تمثمت ل : -ب 

 0 الدراسات والب وث السابقة واألدبيات الت  تناولت االتجا  ن و العم  التعاون 
   االتجاهات العالمية ال ديثة ل  مجا  الفمسفة المتعمقة بمجتمعات التعم  المهنية

 ها باالتجا  ن و العم  التعاون 0وع قت
 0آرات الخبرات والمتخصصين 

ول   وت العناصر السابقة ُو عت قا مة مبد ية ألبعاد االتجا  ن دو العمد  التعداون       
  وُعدددلت القا مددة لدد   ددوت توصددياته   ثدد  التوصدد  إلدد   2وعر ددت عمدد  السددادة الم كمددين

( 2معممدد  مددادة الفمسددفة  وقددد اشددتممت عمدد ) ىلدددالقا مددة النها يددة لألبعدداد الواجددب تنميتهددا 
يبعدداد  كمددا ُو ددع تعريددل إجرا دد  لكدد  ُبعددد   وبهددذا لقددد يُجيددب عددن السدد ا  الثددان  مددن يسدد مة 

 20الب ث
( ملعلنــٕ مــادٗ الفلطــف٘، PLC) املَئــ٘ الــتعله بيــاٛ الاىــامج املكــرتح الكــاٜه علــٙ جمتنعــات  -2

 الفلسٓ٘ ميلً إجياشٍا فٔنا ٓلٕ:ّالرٖ اضتيد يف بياُٜ إىل عدد مً امليطلكات 
 مراعاة االتجاهات ال ديثة ل  برامج تدريب المعممين ل   وت مجتمعات التعم  المهنية0 -ي 
ال رص عم  تنمية مهارات اتخاذ القرار من خ   األنشطة المختمفة الت  يمارسها  -ب 

 المعممين ل  البرنامج0
المعممين ويتناسب مع ا تياجاته  التنوع ل  يسموب تقدي  الم توي بما يجذب انتبا   -ج 

 ومتطمباته 0  واتجاهاته
                                                           

3
 الواجب لدي معلمً مادة الفلسفة.( قائمة بمهارات اتخاذ القرار 3)ملحق  
7
 ( قائمة بأسماء السادة المحكمٌن على أدوات البحث.0ملحق ) 
5
 ( مقٌاس االتجاه نحو العمل التعاونً.5ملحق ) 
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ربط المو وعات المت منة بالبرنامج بما ي تاجط المعممين مما يساعده  عم   -د 
 بنات مجتمعات التعم  المهنية بصورتها الص ي ة0

استخدا  طرق واستراتيجيات تدريسية متنوعة تسه  ل  تعزيز مهارات اتخاذ القرار  -ه 
وترشده  ن و الت م  بها ل  المواقل اليومية الت  ت دث له  مع المعممين   لدى

 زم  ه  وط به 0
دمج عدد من المشروعات والتكميفات واألنشطة الت  تسه  ل  تعزيز وتنمية  -و 

 المعممين0 لدىاالتجا  ن و التعم  التعاون  
 ممارسة عممية التقوي  المستمر يثنات دراسة البرنامج  وبعد االنتهات منط0 -ز 
استخدا  يدوات تقوي  مو وعية تتس  بدرجة عالية من الصدق والثبات لقياس  -ح 

 لاعمية البرنامج المقترح لتنمية مهارات اتخاذ القرار واالتجا  ن و العم  التعاون 0
 .فلطف٘ الاىامج املكرتح 

 عمدد التركيددز  إلدد تجاهددات التربويددة ال ديثددة التدد  تدددعو تنطمددق لمسددفة البرنددامج ولددق ل      
المهندد   ددرورة االهتمددا  بددالمجتمع  عمدد ( وليهددا يددت  التأكيددد PLC) مجتمعددات الددتعم  المهنيددة

 ليمدا بيدنه  مدن اجد  ت قيدق يهددال الم سسدة التعميميدة والتعداون يددع  التواصد لممعم  الدذي 
بتنميدة  ط بدط وعمد   تدطابتطوير يدا دط وتنميدة مهار  ينعكس هذا عم  المعم    مماواالرتقات بها

 0لمسفة مجتمعات التعم  المهنية وهذا ما تركز عميط  لديه  وزيادة الت صي   مهاراته

 :األضظ اليت أعتند علَٔا التصْز املكرتح للاىامج 
 عند إعداد   وه : ااستند تصور البرنامج المقترح إل  عدد من األسس الت  ت  مراعاته

الب ددوث والدراسددات السددابقة لدد  مجددا  البددرامج التدريبيددة لممعمدد  لدد   نتددا ج وتوصدديات -ي 
 يثنات الخدمة والت  ركزت عم  مجتمعات التعم  المهنية0

 االتجاهات ال ديثة ل  البرامج التدريبية لممعم  ل  يثنات الخدمة0 -ب 

 :خطْات بياٛ الاىامج املكرتح 
و دع تصدور عدا  لبرندامج قدا   عمد  مجتمعدات الدتعم  المهنيدة لمعممد  مدادة الفمسدفة   ت     

 وذلا من خ   مراعاة عدد من العناصر  وه :
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 ت ديد الهدل العا  لمبرنامج المقترح: والذي تمث  ل : 0 ي

 معمم  مادة الفمسفة0 لدىتنمية مهارات اتخاذ القرار واالتجا  ن و العم  التعاون  
 ر العا  لمبرنامج المقترح لتشم  عم :و ع اجطا 0 ب

o ت ديد عنوان البرنامج: مجتمعات التعم  المهنية(PLC)  0 وتعزيز يدوار المعم 

o  : وصل البرنامج: والذي يتكون من يربع مو وعات تتناو  ما يم 

 المو وع األو : مقدمة عن مجتمعات التعم  المهنية0                    -
 المو وع الثان : المعم  الرقم  ل  عصر التكنولوجيا0                            -
 المو وع الثالث: اجرشاد والتوجيط يساس بنات مجتمعات التعم 0 -
 المو وع الرابع: بنات لرق العم  داخ  الم سسة التعميمية0                                  -
 المقترح0ت ديد األهدال العامة لمتصور  -

 و ع جدو  عا  لمبرنامج ي   مو وعاتط0 -

 :إعداد مْضْعات الاىامج 
 ت  إعداد مو وعات البرنامج ولق لعدد من الخطوات تمثمت ل  ا ت :

المو ددوعات التجريبيددة ومدددي ارتباطهددا بمعممدد  مددادة الفمسددفة التدد  تسدداعده   اختيددار -
عمدد  كيفيددة بنددات مجتمعددات الددتعم  المهنيددة لدد  مدارسدده  مددع زم  هدد  لدد  التخصددص 

 وزم  ه  ل  العم 0
ت ديددد األهدددال العامددة لممو ددوعات: وقددد تدد  صدديالة األهدددال لدد   ددوت الهدددل العددا   -

 عم  الث ثة )المعرل   المهارى  والوجدان (0لمبرنامج ب يث ي   جوانب الت

مو دوعات  كمدا روعد  عندد صديالتها  2ت ديد م توي المو وعات  يث شممت عم   -
 ين تدع  تنمية مهارات اتخاذ القرار  ويبعاد االتجا  ن و العم  التعاون 0

ت ديددد طددرق التدددريس المختددارة:  يددث تدد  االعتمدداد عمدد  مجموعددة مددن االسددتراتيجيات  -
 ساليب منها:واأل

 المواد التعميمية ومصادر التعم 0 -

 األنشطة والمشروعات المصا بة0 -

 يساليب التقوي  المستخدمة الت  تنوعت ما بين القبم   والبعدي0 -
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 2 بط مو وعات البرنامج وو عهما ل  الصورة النها ية -

األسدس التدد   عمد تد  األخدذ لد  االعتبددار يثندات بندات مو دوعات البرنددامج التركيدز  
لقدد شدممت عمد  عددد مدن المواقدل والت دديات  ( (PLCمجتمعدات الدتعم  المهنيدة تستند عميها

ممدا  تجاههدا والق ايا التد  تسداعد معممد  مدادة الفمسدفة عمد  التفكيدر م داولين اتخداذ القدرار 
ه   كما يهتمدت مو دوعات البرندامج عمد  التركيدز يلدساعده  عم  تنمية مهارات اتخاذ القرار 

وتدددريباتها عمدد  المشددروعات واألنشددطة الجماعيددة  واختيددار االسددتراتيجيات التدد   لدد  ينشددطتها
 معمم  مادة الفمسفة0 لدىساعدت عم  تنمية االتجا  ن و العم  التعاون  

 وبذلا يكون الب ث قد يجاب عن الس ا  الثالث لمب ث ال ال 0
 يف: إعداد أداتٕ البحح: ّتتنجل -3

 لمهارات اتخاذ القرار لمعمم  مادة الفمسفة0 اختبار - ي
 مقياس اتجا  ن و العم  التعاون  لمعمم  مادة الفمسفة0 - ب

 وسيت  تناولهما بالتفص  ل  الجزت التال : 
 70اختبار لمهارات اتخاذ القرار لمعمم  مادة الفمسفة - ي
 :حتدٓد اهلدف مً االختباز 

 مجموعة من معمم  مادة الفمسفة0 لدىيهدل هذا االختبار إل  قياس مهارات اتخاذ القرار 
  :المهارات الت  يقيسها االختبار 

 تشدخيص وت ميد  األسدباب – )االعتدرال بمتطمبدات القدراريقيس االختبار المهدارات التاليدة 
يدار تمدا المهدارات بعدد وتد  اختتقوي  القدرار(   – اتخاذ القرار المناسب – صيالة البدا   –

 وتدد  اختيدداربالب ددث  اتخدداذ القددرارالدراسددات السددابقة التدد  تناولددت مهددارات  عمدد االطدد ع 
 معمم  مادة الفمسفة0المهارات الت  تتناسب مع طبيعة 

  االختباز: قضآاحتدٓد 
األخيدرة  ةوندالتد  تهد  معممد  مدادة الفمسدفة لد  ا الق دايا  يت من هذا االختبار مجموعة من

 وه :
  

                                                           
6
 ( موضوعات البرامج المقترح القائم على مجتمعات التعلم المهنٌة.6)ملحق  
2
 ( اختبار مهارات اتخاذ القرار.4)ملحق  
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 (0جذول )

 قضبَب اخزجبر يهبراد ارخبر انقرار 

 :إعداد جدّل مْاصفات االختباز 
ُيعد جدو  مواصفات لمهارات اتخاذ القدرار التد  ُ دددت لد  القا مدة النها يدة  والتد  تمثمدت     
( ق ايا الت  ت  ذكرها وت دديها لد  الجددو  03)مهارات ر يسة  وِقيست من خ   عدد  2ل  

السابق  وُخصصت لك  ق دية مدن الق دايا الم دددة خمدس مفدردات عمد  ين تكدون كد  مفدرد  
 ( مفردة0 23منها تمث  مهارة من مهارات اتخاذ القرار وبمغ عدد مفردات االختبار )

 (9)جذول 

 اخزجبر يهبراد ارخبر انقرار واألسئهخ انزٍ رقُس كم يهبرح ػذد يفرداد 

ػذد  انًهبراد انرئُسخ

انًفرداد 

 ثبالخزجبر

 رىزَغ انًهبراد ػهً يفرداد االخزجبر

االػزرررررررراب ثًز هجررررررربد 

 انقرار

01 0 ،6  ،00  ،06  ،90   ،96  ،10 ،16   ،10  ،16 

رشررررررررررخُ  ور هُررررررررررم 

 األسجبة

01 9 ،7 ،09 ،07   ،99  ،97 ، 19 ،17  ،19  ،17. 

 .18، 11،  18، 11،  98،   91،  08، 01، 8، 1 01 صُبغخ انجذائم

 .19،  11، 19، 11،   99،  91،  09، 01، 9، 1 01 ارخبر انقرار انًُبست

 . 51، 15،  11،  15،   11، 95،  91،  05، 01، 5 01 رقىَى انقرار

 :إعداد مفسدات االختباز 
ت  ت ديد الصورة المبد ية ل ختبار  وانتهت إل  تقسي  االختبار إل  ق ايا  يث كاندت عددد    

( كددد  ق دددية ت ددد  الخمدددس مهدددارات الخاصدددة باتخددداذ القدددرار  يدددث ين مهدددارات 03الق دددايا )
( 2تقدوي  القدرار( تد  قياسدها لد  صدورة ) – اتخداذ القدرار المناسدب –)االعترال بمتطمبات القرار

 ع ( يت  اختيار منها اججابدة المناسدبة بينمدا مهدارت  )تشدخيص وت ميد  األسدباببدا  )مو و 
صدديالة البدددا  ( تدد  قياسددها لدد  صددورة نقدداط )مقددال  قصددير( يقددو  كدد  معمدد  بممدد ت الجددزت  –

 الخاص بط0

 انقضُخ انقضُخ

 انزسرة انًذرسٍ .9 اسزخذاو انزبثهذ فٍ انزؼهُى .0

 انىػٍ ثبسزخذاو انجُئبد االفزراضُخ .1 َظبو انزقىَى ان ذَث ثبنًرحهخ انثبَىَخ .1

 انسهىك انؼذواٍَ ثٍُ ان الة .6 االركبنُخ وغُبة ر ًم انًسئىنُخ .5

 انىػٍ اإلػاليٍ انًؼبصر .8 اسزخذاو انزكُىنىجُب فٍ انؼًهُخ انزؼهًُُخ .7

 اإلرهبة انفكرٌ .01 انفردَخ .9
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  التعلٔنات:ّضع 

خطددوة إعددداد التعميمددات مهمددة جثبددات يثددر دقتهددا عمدد  الدددرجات التدد  ي صدد  عميهددا 
وعدد مفرداتدط وطريقدة   بسعدادها ب يث ت منت الهدل من االختبار اهت  الب ث  لذا المعممين

 اججابة عنها  وروع  ليها االعتبارات التالية:
 الم ددة0 بالمهاراتين تكون بنود االختبار مرتبطة  -
  رورة اججابة عن ك  البنود0 لممعممينين تو    -
 من النا ية المغوية والعممية0 تهاوس مدقة صيالة بنود االختبار  -
 ين تو   الزمن ال ز  لإلجابة عن االختبار0 -

 :مفتاح التصحٔح 

األس مة المو وعية ) االختيار من متعدد( وجاتت لقياس مهارات االعترال بمتطمبدات 
سد ا  مو دوع  لد  لكد  درجدة تد  تقددير   يدث  تقوي  القدرار(و اتخاذ القرار المناسب  و القرار  

ذا تدد   درجددة  03مفددردة     03   ×( 0ين تقدددر اججابددة الصدد ي ة بدرجددة )  مدداالختبددار ع واج
ة جدددداتت لقيدددداس يددددبينمددددا األسدددد مة المقال  اختيددددار إجابددددة ليددددر صدددد ي ة تقدددددر بددددد) صددددفر(

: 0صيالة البدا  ( لقدرت اججابة الص ي ة بدرجدة مدن) و مهارت )تشخيص وت مي  األسباب  
 83مفددردة    33  ×( 2كدار عمد  ين تقددر درجدة )( عمد   سدب إجابدة المعمد  وطر دة لألل2

وعميددط تصددب  الدرجددة   لكددرة داخدد  السدد ا  ةدرجددة بينمددا درجددة) صددفر( إذا لدد  يكتددب المعمدد  ييدد
 درجة0 (003الكمية ل ختبار )

   :صدق االختباز 

تدد  عددرض الصددورة األوليددة ل ختبددار عمدد  األسدداتذة المتخصصددين  جبدددات الددريي  ددو  النقدداط 
 التالية:
 الم ددة0 بالمهاراتبنود االختبار  ارتباط -
 دقة صيالة وس مة بنود االختبار من النا ية المغوية والعممية0 -
  ذل يو تعدي  بنود االختبار0 -
 إ الة بنود ل  ترد ل  االختبار0 -

ن ب ددرورة إجددرات بعددض التعدددي ت العامددة ويوصدد  األسدداتذة المتخصصدد  ونتيجددة ذلددا
هد    االختبدار ودقتدط وسد متط العمميدة  وقدد تد  التعددي  لد   دوت آراالت  تزيد من مو دوعية 
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لمتطبيددق عمدد  العينددة  اوصددال ً  اوولددق مددا ت ددمنتط م  ظدداته   وبالتددال  يصددب  االختبددار معدددً 
معممد   لددىاالختبدار الخداص بقيداس مهدارات اتخداذ القدرار   وصدار عددد مفدردات االستط عية

   ( مفردة230)مادة الفمسفة ه  
  :٘ٔالتجسب٘ االضتطالع 

معمًما من مادة الفمسفة من ( 02االختبار )استط عيًا(  عم  عينة قوامها ) ُطبق
 وذلا بهدل:  مختمل اجدارات التعميمية

  ساب ثبات االختبار0 -
 الصدق التجريب  ل ختبار0 -
 االختبار0 يس مة ت ديد زمن اججابة عن  -
 ك  تتس  بالو وح0 المعممينإعادة صيالة بعض العبارات الغام ة عم   -
 التأكد من و وح التعميمات0 -

 :حطاب ثبات االختباز 

يقصددد بثبددات األداة دقتهددا لدد  القيدداس والم  ظددة وعددد  تناق ددها مددع نفسددها  يو ين 
يداة القيداس تعطدد  نفددس النتددا ج إذا اسددتخدمت يكثددر مدن مددرة ت ددت نفددس الظددرول يو ظددرول 

ب سداب ثبدات  ةالبا ثد تقامد    يدثالقيداس يداتد ت متماثمة  وهناا طرق مختمفة ل ساب ثبدا
لدد   سدداب ثبددات االختبددار  طريقددة يلفددا كرونبدداخ  همددا:بطددريقتين اتخدداذ القددرار  اختبددار مهددارات

عمدد  درجددة ثبددات   النصددفية  طريقددة التجز ددة(  بينمددا  صددمت 3093وكانددت درجددة ثباتددط  )
 0اعمميً  والثبات ويمكن استخدامهااألداة المستخدمة تتميز بالصدق  وبذلا لسن  (3082)

 :الصدق التجسٓيب لالختباز 

  وصدددق المقارنددة الطرليددة لددط يت ددمن الصدددق التجريبدد  ل ختبددار االتسدداق الددداخم  
 ويت  عر ها ليما يم :

 :ٕاالتطاق الداخل 

يستخد  صدق االتساق الدداخم  السدتبعاد األسد مة ليدر الصدال ة لد  االختبدار   يدث 
يقصددد بددط ت ديددد التجددانس الددداخم  ل ختبددار  بمعندد  ين يهدددل كدد  سدد ا  إلدد  قيدداس نفددس 

معدام ت  ُ سدبتالوظيفة الت  تقيسها األس مة األخرى ل  االختبار  ولت ديد االتساق الدداخم  
  -3072الدرجة الكميدة ل ختبدار  يدث تتدراوح معدام ت االرتبداط بدين: )االرتباط بين ك  س ا  و 
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(  وبذلا يصب  االختبار يتمتع بدرجدة عاليدة 3030عند مستوى )( ذات داللة إ صا ية 3082
 بين جميع يبعاد المقياس0 من االتساق الداخم 

  :حتدٓد الصمً الالشو لإلجاب٘ عً االختباز 
الزمن ال ز  ل ختبار عن طريدق جمدع زمدن يو  معمد  ينهد  اججابدة عدن االختبدار   ُ سب

 خر معم  ينه  اججابة عنط مقسًما عم  اثنين كما يم :آمع زمن 
        38+22 

 23              ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد                                
 3    دقيقة تقريًبا

 التأكد مً ّضْح التعلٔنات: 
ختبددار كددان هندداا  ددرص عمدد  قددراتة التعميمددات العامددة االقبدد  البدددت لدد  اججابددة عددن 

  وتو دي  تمدا التعميمدات لهد  كد  يتسدن  لهد  اججابدة عدن جميدع المعممدينختبار مدن قبد  ل 
 مفردات بطريقة سميمة0

 :8مكٔاع االجتاِ حنْ العنل التعاّىٕ - ب
 لمخطوات التالية: االتعاون  ولقً  العم  ن و يعد مقياس االتجا 

 الددتعم  مجتمعددات عمدد  قددا  ال المقتددرح قيدداس تددأثير البرنددامج الهدددل مددن المقيدداس: -ي 
الفمسدفة  ذلدا مدن  مدادة معمم  لدى التعاون  العم  ن و االتجا  ل ( PLC) المهنية

 مفددردات المقيدداس التدد  تنطددوي عمدد  يربعددة يبعدداد وهدد : )يهميددة نعددخدد   إجابدداته  
 معالجددةو  الفرديددة  المسدداتلةو  األقددران  جماعددة مددع الجيددد التواصدد و  التعدداون   العمدد 
 المجموعة(0  داخ  األلكار

ت  صيالة عبارات المقياس ل  صورة عبارات  ويما  ك   صيالة مفردات المقياس: -ب 
-موالق-بشدة عبارة مقياس متدرج من خمس استجابات عم  طريقة ليكرت )موالق

وقد بمغ عدد عبارات المقياس ل  صورتط  لير موالق بشدة(-لير موالق-م ايد
 ( عبارة320األولية )

                                                           
8
 اس االتجاه نحو العمل التعاونً. ( مق5ٌملحق ) 
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وعددة مددن الم كمددين ُعددرض المقيدداس لدد  صددورتط األوليددة عمدد  مجم صدددق المقيدداس: -ج 
و ددوح تعميمددات المقيدداس  وعباراتددط ودقددة صدديالتها  وم تمتهددا  ىبهدددل تعددرل مددد

 انتمات ك  عبارة لممهارة الت  تنتم  إليها0 ىلمعمم  مادة الفمسفة  ومد
تدد   سدداب معددام ت االرتبدداط بددين المهددارات الفرعيددة والدرجددة صدددق االتسدداق الددداخم   - د

د تتسدددق مدددع المقيددداس ككددد   يدددث تتدددراوح معدددام ت الكميدددة لممقيددداس ووجدددد ين األبعدددا
( ممدا يشدير إلد  3030( وجميعها دالة عند مسدتوى )3089  - 3070االرتباط بين: )

ين هناا اتساقا بين جميع يبعاد المقياس  وينط بوجط عدا  صدادق لد  قيداس مدا و دع 
 0لقياسط

ياس ل  صورتط : طبق المقالتجريب االستط ع  لمقياس االتجا  ن و العم  التعاون  - ه
بعد م    ىاألولية عم  نفس المجموعة من معمم  مادة الفمسفة  وُطبق مرة يخر 

 يسبوعين تقريًبا وذلا ل ساب:
  ّن مددن خدد   التجريددب االسددتط ع  لممقيدداس ين ت ديددد زمددن المقيدداس: تبددي

ُ سدب عدن الزمن المناسب النتهات جميع المعممين من اججابدة عدن مفرداتدط 
خدر معمد  آطريق جمع زمن يو  معم  ينه  اججابدة عدن المقيداس  مدع زمدن 

 ينه  اججابة عنط مقسًما عم  اثنين كما يم :
02+32     

 دقيقة تقريًبا 33دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد                          
3 

 حطاب ثبات املكٔاع : 
ل   ساب ثبات  سبت قيمة الثبات لألبعاد الفرعية باستخدا  معام  يلفا كرونباخ  

وباستخدا  طريقة التجز ة النصفية  ص  المقياس  (3088المقياس  وكانت درجة ثباتط  )
   والجدو  التال  يو   هذ  المعام ت: (3080) كك  عم  درجة ثبات 

 تمددد عمددد  طريقدددة ليكدددرت ذي التددددرج طريقددة تصددد ي  المقيددداس: نظدددرًا ألن المقيددداس يع
الخماس   لهو ي توي عم  عبارات موجبة وسالبة  ث  ت  و دع طريقدة التصد ي  ولدق 

 الجدو  التال :
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 ( 1جذول )

 رقذَر ػجبراد يقُبس االرجبِ َ ى انؼًم انزؼبوٍَ

يىافررررررررررر   انؼجبراد 

 ثشذح

غُرررررررر يىافررررررر   غُر يىاف  ي بَذ يىاف 

 ثشذح

رقذَر انؼجبراد 

 انًىججخ

5 1 1 9 0 

رقذَر انؼجبراد 

 انسهجُخ

0 9 1 1 5 

( عبارة   32: يصب  المقياس ل  صورتط النها ية مكوًنا من )9الصورة النها ية لممقياس
 والجدو  التال  يو   مواصفات مقياس االتجا  ن و العم  التعاون 0

  (1جذول ) 

 يىاصفبد يقُبس االرجبِ َ ى انؼًم انزؼبوٍَ

 التجسب٘ املٔداىٔ٘ ّىتاٜجَا:

 :الهدل من تجربة الب ث 
تنمية مهدارات اتخداذ القدرار  ل تأكد لاعمية البرنامج المقترح   الميدانية إل تجربةهدلت ال      

 معمم  مادة الفمسفة مجموعة الب ث  وذلا من خ  : لدىواالتجا  ن و العم  التعاون  
وه  مجموعة من معمم  مادة الفمسدفة التدابعين جدارة عدين  :اختيار مجموعة الب ث -0

 ( معمًما030والذي بمغ عدده  )  شمس التعميمية

                                                           
9
 ( مقٌاس االتجاه نحو العمل التعاونً.5ملحق ) 

انؼجبراد أرقبو  األثؼبد و

 انًىججخ

أرقبو  انؼذد

انؼجبراد 

 انسبنجخ

 انًجًىع انؼذد

أهًُخ انؼًم  0

 انزؼبوٍَ.

0 ،1،00 1 8 ،91 ،

06 

1 6 

انزىاصم انجُذ يغ  9

 جًبػخ األقراٌ.

9 ،1 ،91 1 9 ،09،05 1 6 

، 91، 09 1 90، 01، 5 انًسبءنخ انفردَخ. 1

99 

1 6 

يؼبنجخ األفكبر  1

داخم يجًىػخ 

 انؼًم

07 ،01 ،6 1 08 ،01 ،

7 

1 6 

 91 09  09  انًجًىع 



 ......................................................... (PLCبرنامج مقترح قائم على مجتمعات التعلم المهنية )

- 939 - 

التصددمي  التجريبدد  لمب ددث:  يددث اتبددع هددذا الب ددث المددنهج التجريبدد   والددذي  ت ديددد -3
جرات اختبارين قبم  وبعدي ث  المقارنة بينهما0  يعتمد عم  مجموعة وا دة واج

 تطبيق يدات  الب ث قبمًيا عم  المعممين مجموعة الب ث0 -0

دراسدد  ث ثددة يسددابيع لدد  الفصدد  ال البرنددامج المقتددرح اسددتغرق عمدد تدددريب المعممددين  -2
  باج الة إلد  يسدبوع قبد  تددريس البرندامج 3309/3333األو  من العا  الدراس  

 ويسبوع بعد  لتطبيق يدات  الب ث0

 تطبيق يدات  الب ث بعدًيا عم  مجموعة الب ث0 -2

  :اختبار ص ة لروض الب ث وعرض النتا ج ومناقشتها وتفسيرها 
-Tلمعالجة البياندات اج صدا ية والتأكدد مدن صد ة الفدروض الب دث  تد  اسدتخدا  اختبدار     

Test  ت  لمعيندددات المرتبطدددة  وكدددذلا معامددد  إيتدددا ل سددداب  جددد  التدددأثير  باسدددتخدا  برندددامج 
Spss : لم ز  اج صا ية  وكانت النتا ج كما يم 
 األو :  اختبار ص ة الفرض الب ث  -0

 نإ صا ية بين متوسدط  درجدات يلدراد المجموعدة التجريبيدة لمقياسدي داللةتوجد لروق ذات 
 الختبار مهارات اتخاذ القرار لصال  القياس البعدي0 الدرجة الكمية  القبم  والبعدي عم 

ويمكددن   لمت قددق مددن هددذا الفددرض اسددتخدمت البا ثددة اختبددار   ت   لمعينددات المرتبطددةو    
 عرض ما توصمت إليط البا ثة من نتا ج من خ   الجدو  التال :

 (5جذول )

الخزجبر انذرجخ انكهُخ  َىضح األػذاد وانًزىس بد واالَ رافبد انًؼُبرَخ وقًُخ " د " ودالنزهب ػهً

 يهبراد ارخبر انقرار فٍ انقُبسٍُ انقجهٍ وانجؼذٌ

 ٌ انقُبس انجؼذ
يسزىي  د ع و

 انذالنخ

يرثغ 

 (01إَزب)

حجى 

 انزأثُر

انذرجخ 

 انكهُخ

نًقُبس 

 ارخبر انقرار

 5.11 01.17 11 قجهٍ

60.18 

دانخ 

إحصبئُبً 

 1.10ػُذ 

 كجُر 1.99

 5.91 78.97 11 ثؼذي

                                                           

 0.1.( أنه إذا كانت قيمة مربع إيتا تساوي  248 : صالح أحمد مراد) في Kiess  1989كيس قد رأى -1
و إذا كانت تساوي  ،فإنها تكون متوسطة  0.6.و إذا كانت تساوي  ، في المتغير التابع فإنها تكون ضعيفة

 فإنها تكون مرتفعة 0 015.
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يت   من الجدو  السابق ينط توجدد لدروق ذات داللدة إ صدا ية بدين القيداس القبمد    
لصددال   القدرار اتخداذ مهدارات الختبددار والبعددي لممجموعدة التجريبيدة لدد  متوسدط الدرجدة الكميدة

0 3030وهدد  دالددة إ صددا يًا عنددد مسددتوى  20008القيدداس البعدددي  يددث كانددت قيمددة   ت     
 من خ   الشك  التال : ويمكن تو ي  هذ  النتيجة

 
 ( انذرجخ انكهُخ الخزجبر ارخبر انقرار0شكم)

 اختبار ص ة الفرض الب ث  الثان : -3
إ صددا ية بددين متوسددط  درجددات يلددراد المجموعددة التجريبيددة  داللددةتوجددد لددروق ذات  

اتخددداذ القدددرار لصدددال  القيددداس  المهدددارات الفرعيدددة الختبدددار القبمددد  والبعددددي عمددد  نلمقياسدددي
 البعدي0

لمت قق من هدذا الفدرض اسدتخدمت البا ثدة اختبدار   ت   لمعيندات المرتبطدة ويمكدن و      
 عرض ما توصمت إليط البا ثة من نتا ج من خ   الجدو  التال :
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 (6جذول )

ارخبر يهبراد اخزجبر  َىضح األػذاد وانًزىس بد واالَ رافبد انًؼُبرَخ وقًُخ " د " ودالنزهب فٍ

 انقجهٍ وانجؼذٌ انقرار فٍ انقُبسٍُُ

 ٌ انقُبس انجؼذ
يسزىي  د ع و

 انذالنخ

يرثغ 

 إَزب

حجى 

 انزأثُر

االػزراب 

ثًز هجبد 

 انقرار

 0.59 9.01 11 قجهٍ

09.18 

دانخ 

إحصبئُبً 

ػُذ 

1.10 

 كجُر 1.81

 0.88 7.11 11 ثؼذي

رشخُ  

ور هُم 

 األسجبة

 9.55 1.67 11 قجهٍ

50.78 

دانخ 

إحصبئُبً 

ػُذ 

1.10 

 كجُر 1.98

 9.01 98.61 11 ثؼذي

صُبغخ 

 انجذائم

 9.11 1.77 11 قجهٍ

15.09 

دانخ 

إحصبئُبً 

ػُذ 

1.10 

 كجُر 1.98

 9.98 98.81 11 ثؼذي

ارخبر 

انقرار 

 انًُبست

 0.18 9.01 11 قجهٍ

01.66 

دانخ 

إحصبئُبً 

ػُذ 

1.10 

 كجُر 1.88

 0.79 7.91 11 ثؼذي

رقىَى 

 انقرار

 0.96 0.71 11 قجهٍ

05.59 

دانخ 

إحصبئُبً 

ػُذ 

1.10 

 كجُر 1.89

 0.75 6.61 11 ثؼذي

يت   من الجدو  السابق ينط توجدد لدروق ذات داللدة إ صدا ية بدين القيداس القبمد    
و البعدددي لممجموعددة التجريبيددة لدد  متوسددط بعددد االعتددرال بمتطمبددات القددرار لصددال  القيدداس 

  كمدا  3030و هد  دالدة إ صدا يًا  عندد مسدتوى  03028 يث كاندت قيمدة   ت       البعدي
يت   من الجدو  السابق ينط توجد لروق ذات داللدة إ صدا ية بدين القيداس القبمد  و البعددي 
لممجموعة التجريبية ل  متوسدط بعدد تشدخيص وت ميد  األسدباب لصدال  القيداس البعددي  يدث 

  و يت ددد  مدددن  3030وى و هددد  دالدددة إ صدددا يًا  عندددد مسدددت 20078كاندددت قيمدددة   ت     
الجدو  السابق ينط توجد لروق ذات داللة إ صدا ية بدين القيداس القبمد  و البعددي لممجموعدة 
التجريبيددة لدد  متوسددط بعددد صدديالة البدددا   لصددال  القيدداس البعدددي  يددث كانددت قيمددة   ت     

  يت دد  مددن الجدددو  السددابق ينددط توجددد  3030و هدد  دالددة إ صددا يًا  عنددد مسددتوى  22009
روق ذات داللة إ صا ية بين القياس القبم  و البعددي لممجموعدة التجريبيدة لد  متوسدط بعدد ل
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و هد  دالدة  02022اتخاذ القدرار المناسدب لصدال  القيداس البعددي  يدث كاندت قيمدة   ت     
  و يت دد  مددن الجدددو  السددابق ينددط توجددد لددروق ذات داللددة  3030إ صددا يًا  عنددد مسددتوى 
قبمدد  و البعدددي لممجموعددة التجريبيددة لدد  متوسددط بعددد تقددوي  القددرار إ صددا ية بددين القيدداس ال

و هد  دالدة إ صدا يًا  عندد مسدتوى  02023لصال  القياس البعدي  يث كانت قيمدة   ت     
 ويمكن تو ي  هذ  النتيجة من خ   الشك  التال : 30300

 
 انقرار ارخبرانفرػُخ الخزجبر ًهبراد ان( 9شكم)

 اختبار ص ة الفرض الب ث  الثالث: -0
إ صددا ية بددين متوسددط  درجددات يلددراد المجموعددة التجريبيددة  داللددةتوجددد لددروق ذات  
لصدال   االتجدا  ن دو العمد  التعداون  الدرجدة الكميدة لمقيداس القبم  والبعددي عمد  نلمقياسي

 القياس البعدي0
مددن هددذا الفددرض اسددتخدمت البا ثددة اختبددار   ت   لمعينددات المرتبطددة ويمكددن  لمت قددق 

 عرض ما توصمت إليط البا ثة من نتا ج من خ   الجدو  التال :
 (7جذول )

َىضح األػذاد وانًزىس بد واالَ رافبد انًؼُبرَخ وقًُخ " د " ودالنزهب ػهً انذرجخ انكهُخ نًقُبس 

 انقجهٍ وانجؼذٌ ٍانقُبسُُاالرجبِ َ ى انؼًم انزؼبوٍَ فٍ 

 ٌ انقُبس انجؼذ
يسررررزىي  د ع و

 انذالنخ

يرثرررغ 

 إَزب

حجرررررى 

 انزأثُر

انذرجخ انكهُخ 

نًقُبس االرجبِ 

َ ى انؼًم 

 انزؼبوٍَ

 5.18 60.07 11 قجهٍ

11.65 

دانرررررررررررررخ 

إحصررربئُبً 

ػُرررررررررررررذ 

1.10 

 كجُر 1.98

 1.16 010.51 11 ثؼذي
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يت   من الجدو  السابق ينط توجد لروق ذات داللة إ صدا ية بدين القيداس القبمد     
والبعدي لممجموعة التجريبية لد  متوسدط الدرجدة الكميدة لمقيداس االتجدا  ن دو العمد  التعداون  

وهدد  دالددة إ صددا يًا عنددد مسددتوى  20022لصددال  القيدداس البعدددي  يددث كانددت قيمددة   ت     
 النتيجة من خ   الشك  التال :0 ويمكن تو ي  هذ  3030

 
 ( انذرجخ انكهُخ نًقُبس االرجبِ َ ى انؼًم انزؼبو1ٍَشكم)

 اختبار ص ة الفرض الب ث  الرابع: -2
إ صددا ية بددين متوسددط  درجددات يلددراد المجموعددة التجريبيددة  داللددةتوجددد لددروق ذات  
 لصال  القياس البعدي0  االتجا  ن و العم  التعاون  يبعاد القبم  والبعدي عم  نلمقياسي

لمت قق من هدذا الفدرض اسدتخدمت البا ثدة اختبدار   ت   لمعيندات المرتبطدة ويمكدن عدرض مدا 
 توصمت إليط البا ثة من نتا ج من خ   الجدو  التال : 

 (8جدو  )
َىضح األػذاد وانًزىس بد واالَ رافبد انًؼُبرَخ وقًُخ " د " ودالنزهب فٍ أثؼبد االرجبِ َ ى انؼًم 

 انقجهٍ وانجؼذٌ ٍانزؼبوٍَ فٍ انقُبسُُ

 ٌ انقُبس انجؼذ
يرثررررررررررغ  يسزىي انذالنخ د ع و

 إَزب
حجررررررررررررررررى 

 انزأثُر

أهًُررررخ انؼًررررم 
 انزؼبوٍَ

 0.95 05.11 11 قجهٍ
95.75 

دانررررخ إحصرررربئُبً 
 1.10ػُذ 

 كجُر 1.95
 0.11 95.51 11 ثؼذي

انزىاصم انجُذ 
يرررررغ جًبػرررررخ 

 األقراٌ

 9.79 07.17 11 قجهٍ
09.81 

دانررررخ إحصرررربئُبً 
 1.10ػُذ 

 كجُر 1.91

 0.17 96.71 11 ثؼذي

انًسرررررررررررررربءنخ 
 انفردَخ

دالددددة إ صددددا يًا  02032 9.78 06.01 11 قجهٍ
 3030عند 

 كبير 3093
 9.95 91.67 11 ثؼذي

معالجة األلكار 
داخ  مجموعة 

 العم 
 0027 03027 03 قبم 

02033 
دالددددة إ صددددا يًا 

 3030عند 
 كبير 3097

 3002 32023 03 بعدى
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يت   من الجدو  السابق ينط توجد لروق ذات داللة إ صا ية بين القيداس القبمد  و   
  البعدددي لممجموعددة التجريبيددة لدد  متوسددط بعددد يهميددة العمدد  التعدداون  لصددال  القيدداس البعدددي

مدن    كما يت   3030و ه  دالة إ صا يًا  عند مستوى  32072 يث كانت قيمة   ت     
الجدو  السابق ينط توجد لروق ذات داللة إ صدا ية بدين القيداس القبمد  و البعددي لممجموعدة 

 يددث   التجريبيددة لدد  متوسددط بعددد التواصدد  الجيددد مددع جماعددة األقددران لصددال  القيدداس البعدددي
  و يت ددد  مدددن  3030و هددد  دالدددة إ صدددا يًا  عندددد مسدددتوى  09082كاندددت قيمدددة   ت     
جد لروق ذات داللة إ صدا ية بدين القيداس القبمد  و البعددي لممجموعدة الجدو  السابق ينط تو 

 يدث كاندت قيمدة   ت       التجريبية ل  متوسط بعد المساتلة الفردية لصال  القياس البعدي
  و يت د  مدن الجددو  السدابق يندط توجدد  3030و ه  دالة إ صا يًا  عندد مسدتوى  02032

لقبم  و البعددي لممجموعدة التجريبيدة لد  متوسدط بعدد لروق ذات داللة إ صا ية بين القياس ا
لصدددال  القيددداس البعددددي  يدددث كاندددت قيمدددة   ت      معالجدددة األلكدددار داخددد  مجموعدددة العمددد 

0 ويمكددن تو ددي  هددذ  النتيجددة مددن خدد   3030و هدد  دالددة إ صددا يًا  عنددد مسددتوى  02033
 الشك  التال :

 
 ( أثؼبد االرجبِ َ ى انؼًم انزؼبو1ٍَشكم)
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 مياقػ٘ اليتاٜج ّتفطريٍا: 
 من العرض السابق لنتا ج الب ث يمكن التوص  إل  ما يم :

كددددد  مدددددن االختبدددددارين ليثبتدددددت النتدددددا ج الخاصدددددة باختبدددددار مهدددددارات اتخددددداذ القدددددرار 
القبمدددد  والبعدددددي  قبدددد  تطبيددددق البرنددددامج المقتددددرح القددددا   عمدددد  مجتمعددددات الددددتعم  المهنيددددة 

ذات داللدددددة إ صدددددا ية بدددددين القيددددداس القبمددددد  والبعدددددددي  الروًقدددددوبعدددددد التطبيدددددق ين هنددددداا 
لصددددال  القيدددداس  لمقيدددداس اتخدددداذ القددددرار لممجموعددددة التجريبيددددة لدددد  متوسددددط الدرجددددة الكميددددة

 :ين 0 ويمكن إرجاع ذلا إل البعدي
 برنددددامج مجتمعددددات الددددتعم  المهنيددددة يتدددداح لممعممددددين مواقددددل ولرًصددددا التخدددداذ القددددرار  

  ت ديدددددها مددددن خدددد  قدددداموا بددددالتفكير ليهددددا نهددددا يتا ددددت لهدددد  مواقددددل وق ددددايا إ يددددث 
وطددددرح لددددروض تسدددداعده  عمدددد  ال دددد  وصددددواًل إلدددد  اتخدددداذ   والتعددددرل عمدددد  يسددددبابها

القدددرار المناسدددب مدددع تقدددوي  هدددذا القدددرار  األمدددر الدددذي يدى إلددد  تنميدددة مهدددارات اتخددداذ 
 القرار لدى المعممين0

 يث يددمج المعممدين تتي  ينشطة البرنامج استخدا  المعمومات بصورة وظيفية وتطبيقية   
ل  مها  وق ايا واقعية ت دث له  ل  ال ياة المهنية  مما يدى إل  زيدادة لهد  المعممدين 

 ه 0يلدوتنمية مهارات اتخاذ القرار 
   توظيل عدد من الصور والرسو  التو ي ية  والمواد التعميميدة لد  تنفيدذ األنشدطة سداه

 ل  إثرات عمميات التعمي  والتعم 0

    قيا  المعممين بمشاركة األلكار مع مجموعة العم  ومع الزم ت ل  المجموعات األخدرى
ممدا   جع  هناا ثرات ل  طرح البدا   المختمفة الت  ساعدته  عم  اتخاذ القرار المناسدب

 المعممين0  لدىإل  تنمية مهارات اتخاذ القرار  ىيد

 عمدد  هنددات)(  (McLeish,2009وتتفددق هددذ  النتيجددة مددع نتددا ج دراسددة كدد  مددن 
 Hernandez) (3303 اا  عبدددد م مدددد زيندددب) (   (King,2016  (3303 منددددو  

,2013) ,   (Gudi ,2017),   (3309عويس  م مد مرلت)   والتد  يكددت تدأثير اسدتخدا
 مجتمعات التعم  المهنية لتنمية مهارات اتخاذ القرار لدى المعممين0

توجددددد االتجددددا  ن ددددو العمدددد  التعدددداون  ينددددط كمددددا يشددددارت النتددددا ج الخاصددددة بمقيدددداس 
لددددروق ذات داللددددة إ صدددددا ية بددددين القيددددداس القبمدددد  و البعدددددي لممجموعدددددة التجريبيددددة لددددد  
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0 متوسددددط الدرجددددة الكميددددة لمقيدددداس االتجددددا  ن ددددو العمدددد  التعدددداون  لصددددال  القيدددداس البعدددددي
مجتمعدددات الدددتعم  المهنيدددة   ويمكدددن إرجددداع ذلدددا إلددد  مدددا قدمدددط البرندددامج المقتدددرح القدددا   عمددد

الفرصددددة لمعممدددد  المجموعددددة التجريبيددددة إلدددد  تنميددددة مهددددارات العمدددد  التعدددداون  مددددن خدددد   
اندددددماجه  معددددا لدددد  تنفيددددذ مجموعددددة مددددن المهددددا  الجماعيددددة المرتبطددددة بكدددد  مو ددددوع مددددن 
مو دددددوعات البرندددددامج   وهدددددذ  المهدددددا  قدددددد ولدددددرت لهددددد  لرصدددددًا تفاعميدددددة  قيقدددددة تمدددددن ه  

ويجربددددوا  ويستكشددددفوا  ويت دددداوروا معددددا  ددددو  الق ددددايا االجتماعيددددة  ال ريددددة كدددد  يتسدددداتلوا 
والمهنيددددة التدددد  يب ثونهددددا  وي دددداولوا اقتددددراح بدددددا   و مددددو  متنوعددددة لهددددا  ممددددا يتدددداح لهدددد  
الفرصدددة لددد  معالجدددة يلكددداره  ومناقشدددة زم  هددد  والتواصددد  الجيدددد معهددد  ممدددا سدددم  لهددد  

 ون 0بالتدريب عم  التنب   والتوجط ن و المستقب  والتعا
مشاركة  من خ  كما ت منت مو وعات البرنامج ينشطة وتدريبات ويس مة تقوي   

يلكار المعممين مع بع ه  البعض وتباد  وجهات النظر  ومصادر المعرلة مع ا خرين  
والتعاون ل  إنجاز المها   واألنشطة ل  إطار من المشروعات الجماعية   وهذا من شأنط 

يثنات العم  معه   ل  عم  كيفية تقدي  المساعدات لمزم ت تدريب المعممين ساعد ل  
ومساهمته  ل  مواجهة المشك ت يثنات العم  التعاون   وتشجيعط لزم  ط من يج  المشاركة 

 سن االستماع  مث  من  ل  إنجاز المهمة المكمفين بها  بجانب تدريبط عم  التواص  الجيد
يثنات المناقشات المختمفة الت  ل  خرين الت  ُتطرح    ويلكار ااألخرى   وا ترا  وجهات نظر

تثار بينط وبينه   وتقبمط لمنقد  وعد  تسرعط ل  إصدار ي كامط عم  يي زمي  لط مهما كانت 
انطباعاتط السابقة عنط  واهتمامط بالعم  التعاون  ويدراكه  ين التعاون يساعد عم  إنجاز 

 المها  ل  يق  وقت ممكن وبكفاتة عالية0
                               كددددددددددددددددددد          مدددددددددددددددددددع نتدددددددددددددددددددا ج دراسدددددددددددددددددددات وتتفدددددددددددددددددددق هدددددددددددددددددددذ  النتيجدددددددددددددددددددة 

 ,(DuFour(2004),( LOUISE STOLL,2008)  (Donne,2011) 
(Hernandez,2013)(3307,صال    )عبداا  (Doan,. 2019)0  والتد  توصدمت إلد  ين

التعدداون   وذلددا ألنددط يهددت   تنميددة االتجددا  ن ددو العمدد لدد  مجتمعددات الددتعم  المهنيددة تسدداعد 
بالمهددارات االجتماعيدددة مدددن خددد   عمددد  المعممدددين لددد  مجموعدددات تعاونيدددة ومسددداعدة األقدددران 

 لبع ه  البعض ل  جو من األلفة واجيجابية0
 :توصيات الب ث 
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 ل   وت ما توص  إليط الب ث ال ال  من نتا ج  يمكن التوصية بما يم :
  لممعممددددين واهتمامهددددا بمددددا ي تدددداج إليددددط المعممددددينإعددددادة النظددددر لدددد  البددددرامج التدريبددددة  00

وخاصددددددة معممدددددد  مددددددادة الفمسددددددفة و ددددددرورة إثرا هددددددا بالق ددددددايا التدددددد  تخددددددص هدددددد الت 
 المعممين مما ينعكس هذا عم  يدات المعم  مع ط بط داخ  الفصو  الدراسية0

بمهدددارات اتخددداذ القدددرار و دددرورة تنميتهدددا لددددى جميدددع معممددد  مدددادة الفمسدددفة  االهتمدددا   30
لمدددا لهدددا مدددن  دددرورة كددد  تسددداعد المعمددد    خاصدددة ومعممددد  المدددواد الدراسدددية المختمفدددة

    المشك ت واتخاذ القرارات الصا بة لمق ايا المختمفة0  ل 
د التخصصدددية كيفيدددة إنشدددات مجتمعدددات الدددتعم  المهنيدددة لددد  المدددواتددددريب المعممدددين عمددد   00

  المختمفة وتعزيز مبدي التكام  بينه  لت سين العممية التعميمية0 
الفمسدددفة وتددددريبه  عمددد   معممددد  إعددددادبدددرامج  لددد  بمجتمعدددات الدددتعم  المهنيدددةاالهتمدددا   20

   كيفية إقامتها مع زم  ه 0
اسددددددتخدا  الطددددددرق واألسدددددداليب ال ديثددددددة لتنميددددددة االتجاهددددددات اجيجابيددددددة ن ددددددو العمدددددد   20

 التعاون 0
مجتمعدددددات عدددددداد دورات تدريبيدددددة لمدددددوجه  المدددددواد ومدددددديري المددددددارس  دددددو  كيفيدددددة إ 20

المختمفدددددة لدددددتفهمه  تمدددددا المجتمعدددددات المدددددواد والمرا ددددد  الدراسددددية  لددددد  الددددتعم  المهنيدددددة
 وتشجيع المعممين عم  إقامتها داخ  المدارس0

نشدددر ثقالدددة العمددد  التعددداون  مدددن يجددد   صدددو  المعممدددين عمددد  إنجددداز المهدددا  وت سدددين  70
 مية التعميمية  وت قيق األهدال المنشودة ورا ها0العم
 :مكرتحات البحح 

 ل   وت نتا ج الب ث ال ال   يقترح إجرات الدراسات التالية:
تطددددوير بددددرامج إعددددداد معممدددد  الفمسددددفة لدددد   ددددوت مجتمعددددات الددددتعم  المهنيددددة لتنميددددة  00

 مهارات القرن ال ادي والعشرين0
الفمسدددفة قدددا   عمددد  مجتمعدددات الدددتعم  المهنيدددة  برندددامج تددددريب  مقتدددرح لمعممددد  مدددادة 30

 لتنمية مهارات التفكير الجمع 0
معمم  مادة  لدىالوظيف   معات التعم  المهنية لتنمية الر ابرنامج مقترح قا   عم  مجت 00

 الفمسفة0
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 املساجع

 أًّلا: املساجع العسبٔ٘.
(0 آراء العاممين في القطاع الخاص في سمطنة عمان عن مهارات مددراهه  .2.1أحمد السديري0 ) 10

رسدددالة ماجسدددتير ، ايكاديميدددة العربيدددة البريطانيدددة لمتعمدددي  العدددالي، المممكدددة فدددي قيدددادة فريدددق العمددد 0 
 0المتحدة

معممي المواد (0 فعالية برنامج تدريبي لتنمية ايداءات التدريسية ل2.18حسني هاش  محمد0 ) 20
المجمة التربوية الفمسفية بالمدارس الثانوية غير المعتمدة من منظور معايير الجودة واالعتماد0 

 0لكمية التربية، جامعة سوهاج
(0 برنامج مقترح لتنمية مهارات التدريب لموجهي عم  النفس 8..2خالد محمد محمد خضر0 ) 30

دكتوراة واالجتماع وتحسين اتجاهاته  نحو التدريب في ضوء االتجاهات العالمية المعاصرة0 رسالة 
 0، كمية التربية، جامعة طنطا

المهنيددة ودورهددا فددي التحسددين مجتمعددات الددتعم  (0 02.16 ).2.3رؤيددة المممكددة العربيددة السددعودية  40
، مدددن .2.2، 2 029 تددداريال االسدددترداد المدرسدددي فدددي ضدددوء تبندددي بعدددا انمددداط القيددداة المعاصدددرة

https://tooty321.wordpress.com/2016/04/06/%d9%85%d8%ac%d8%aa%
d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%aa-

%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85-
%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d9%8a%d8%a9-

%d9%88%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d9%81%d9%8a-
%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad/ 

المجتمعات المهنية التعميمية أثناء العمد  ترجمدة مددارس (0 8..2ريتشارد دوفور و روبرت إيكر0 ) 50
ي لمنشددددر (0 الدددددما ، المممكددددة العربيددددة السددددعودية: دار الكتدددداب التربددددو 2)المجمددددد  الظهددددران ايصددددمية

 والتوزيع0
(0 فاعميددة الددتعم  االسددتراتيجى فددى تنميددة التحصددي  واتخدداذ 2.12زينددب محمددد عبددد اي محمدددين0 ) 60

رسدالة دكتدورا، ، كميدة البندات ، جامعدة عدين القرار والدافعية لالنجاز لدى طالب المرحمة الثانويدة 0 
 0شمس

التفكير في تنميدة المفداهي  العمميدة (0 أثر استخدا  استراتيجية قبعات 2.12سناء محمود رضوان0 ) 70
ماجسددتير، الجامعددة ايسددالمية طالبددات الصددث الثددامن ايساسددي بغددزة0  لدددىومهددارات اتخدداذ القددرار 

 0بغزة
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(0 فاعميدددة اسدددتراتيجية القبعدددات السدددت فدددي تددددريس 2.15عددداد  رسدددمي النجددددي وأخدددرون0 )يوليدددو،  80
مركدز تطدوير تالميذ المرحمدة ايعداديدة0  لدىالدراسات االجتماعية عمي تنمية مهارات اتخاذ القرار 

 470 -27، 9جامعة أسيوط،  -التعمي  الجامعي
، .2.2، 2 029 تدداريال االسددترداد مجتمعددات الددتعم  المهنيددة(0 2.17عبددداي صددالئ غاهددب زيددد0 ) 90

 https://www.rwaq.org/courses/professional_learning_communities_plcsمن 
(0 التفكير المنطقي وعالقته بمهارة اتخاذ القرار لدى 2.19الزهراني0 )أكتوبر، عبداي عمي عبداي  1.0

(، .1)35مجمددة كميددة التربيددة جامعددة أسدديوط، الطمبددة الموهددوبين بالمرحمددة الثانويددة بمنطقددة الباحددة0 
647- 668 0 

ي مادة (0 فاعمية برنامج تدريبي مقترح في التنمية المهنية لمعمم2.14كاممة جمي  عبد المعطي0 ) 110
دكتوراة، معهد الدراسات عم  االجتماع بالمرحمة الثانوية في ضوء تحديات المستقب 0 رسالة 

 0والبحوث التربوية، جامعة القاهرة
القدداهرة: مكتبددة  ادارتدده 0 -مهاراتدده  -ماهيتدده  -التدددريس الفعددا  (0 2..2مجدددي عزيددز ابددراهي 0 ) 120

 االنجمو المصرية0
(0 برنامج في عمي  االجتماع اينساني لتنمية الخيا  السيوسيولوجي 2.16محمد سيد فرغمي0 ) 130

مجمة الجمعية وقي  التضامن االجتماعي لدي طالب المرحمة الثانوية الدارسين لعم  االجتماع0 
 850التربوية لمدراسات االجتماعية، 

ه  عمدددى القضدددايا المعاصدددرة فدددي (0 " تدددرثير برندددامج مقتدددرح قدددا2.19مرفدددت محمدددد محمدددد عدددويس0 ) 140
رسددالة ماجسددتير، كميددة تدددريس التدداريال عمددي تنميددة الددوعي السياسددي وبعددا مهددارات اتخدداذ القددرار0 

 0التربية، جامعة عين شمس
(0 فاعميددة وحدددة فددي الفمسددفة التطبيقيددة لتنميددة مهددارة اتخدداذ القددرار 2.13مددروة بيددومي عبددد الحميددد0 ) 150

  التربية، جامعة عين شمس0ماجستير،كمية لممرحمة الثانوية0 
(0 مجتمعدات الدتعم  2.15مشدروع الممدع عبدد اي بدن عبدد العزيدز لتطدوير التعمدي  العدا  )تطدوير(0 ) 160

 المهنية0 السعودية: البرنامج الوطني لتطوير المدارس0
(0 فاعمية برنامج تدريبي في ضوء االحتياجات التدريبية 8..2مصطفي عدلي مصطفي سبع0 ) 170

الفمسفية في تنمية مهارات التدريس االبداعي لديه  ومهارات التفكير ايبداعي لدي  لمعممي المواد
 0دكتوراة، كمية التربية، جامعة ايزهرطالب المرحمة الثانوية0  رسالة 

(0 أثدددددددر اسدددددددتخدا  نمدددددددوذج التقصدددددددي الجمددددددداعي   2.19ندددددددواث بندددددددت عمدددددددي إبدددددددراهي  الحمددددددداد0 ) 180
( فدددي تددددريس مقدددرر الدراسدددات االجتماعيدددة والوطنيدددة فدددي تنميدددة التفكيدددر التدددااريخي Thelenثيمدددين)
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جمعيدددة الثقافدددة مدددن أجددد  طالبدددات الصدددث الثالدددث المتوسدددط0  لددددىوايتجدددا، نحدددو العمددد  الجمددداعي 
 4.20-329، 139التنمية، 

مهدارات  (0 ترثير استخدا  التقوي  الواقعي في تدريس الجغرافيا عمي تنمية2.14هبة هاش  محمد0 ) 190
الجمعيدددة التربويدددة طدددالب المرحمدددة الثانويدددة0  لددددىالتفكيدددر الجمعدددي واالتجدددا، نحدددو العمددد  الجمددداعي 

 12.0-79، 59لمدراسات االجتماعية، 
(0 فعاليددة اسددتخدا  خددراهط التفكيددر فددي تنميددة التحصددي  .2.1هندداء عمددي مندددو، عيسددى التمبدداني0 ) 2.0

رسالة دكتدورا، ،كميدة لدى تالميذ المرحمة االعدادية 0 ومهارات التفكير واتخاذ القرار في مادة العمو  
 0البنات لآلداب والعمو  والتربية ، جامعة عين شمس

(0 برنامج تدريبي قاه  عمي الدرس البحثي لتنمية مهارات التدريس 2.19والء محمد صالح0 ) 210
تربوية لكمية التربية، المجمة الاالبداعي واالتجا، نحو توظيفها لدي معم  الفمسفة بالمرحمة الثانوية0 

 0جامعة سوهاج
(0 أثددر أسددموب العصددث الددذهني فددي التحصددي  لمددادة الفيزيدداء وتنميددة 2.14يوسددث حسددين عبيددد0 ) 220

مجمدة القادسدية لمعمدو  طدالب المرحمدة المتوسدطة0  لددىالتفكيدر الناقدد وايتجدا، نحدو العمد  التعداوني 
 )المجمد السابع عشر(0اينسانية، العدد الثاني
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