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بلى جدضًض ؤَم ملىقاث جؼبُق الغزصت اإلاهىُت إلاللم  َضفذ الضعاؾت

لؿلىصًت مً وحهت هـغ اإلاللمين، وملغفت الفغوق الخللُم اللام في اإلاملنت اللغبُت ا

طاث الضاللت ؤلاخصاثُت بين وحهاث هـغ ؤفغاص اللُىت خىى ملىقاث جؼبُق الغزصت 

ل الللمي، ؾىىاث الخبرة، ؤلاصاعة   الزخالف اإلاخغيراث الخالُت: الىىق، اإلاَا
ً
اإلاهىُت جبلا

ىقاث مً وحهت هـغ ومً زم جدضًض ؤبغػ اإلاقترخاث للخغلب كلى اإلال الخللُمُت.

والاؾدباهت  جم اؾخسضام اإلاىهج الىصفي اإلاؿخي، اإلاللمين.ولخدقُق ؤَضاف الضعاؾت

 مً مللمي الخللُم 1٣٦١) كضصَا كُىت كلى البُاهاث لإصاة لجمم
ً
 ومللمت

ً
( مللما

 بين ؤفغاص 
ً
اللام/ الحهىمي. وقض بُيذ الىخاثجإن َىاك مىافقت بضعحت لبيرة حضا

ث جؼبُق الغزصت اإلاهىُت بإبلاصَا ألاعبلت، وقض حاء بلض "اإلالىقاث اللُىت كلى ملىقا

 اإلاخللقت ببرامج بكضاص اإلاللم" في الترجِب ألاوى لإبغػ اإلالىقاث، ًلُه بلض "اإلالىقاث

 ببرامج اإلاخللقت الغزصتاإلاهىُت"، زم بلض "اإلالىقاث هدى اإلاللم باججاٍ اإلاخللقت

غ  بلض اإلانهي الخؼٍى
ً
 الغزصت جؼبُق بألُاث اإلاخللقت "اإلالىقاث للمللم"، وؤزيرا

اإلاهىُت". لما جىحض فغوق طاث صاللت بخصاثُت بين وحهاث هـغ ؤفغاص اللُىت خىى 

 
ً
ل الللمي وؾىىاث الخبرة. وؤًظا ملىقاث جؼبُق الغزصت اإلاهىُت حلؼي الزخالف اإلاَا

 بين ؤفغاص اللُىت كلى اإلاقترخاث، وقض ح
ً
اء اإلاقترح َىاك مىافقت بضعحت لبيرة حضا

ت الخاؾم "جقضًم اإلاالُت اإلاخىاؾبت مم مخؼلباث مل عجبتصون و  خؼمت مً الحىافؼ اإلالىٍى

ت" في الترجِب ألاوى لإبغػ اإلاقترخاث  . اإلاؿاؽ باللالوة الؿىٍى
 .الخللُم اللام ؛جمهين الخللُم ؛الغزصت اإلاهىُت الكلماث املفخاخيت:
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The study aimed to identify the most important obstacles for applying 

the professional license for general education teacher in the Kingdom of Saudi 

Arabia from the viewpoint of teachers. The study also attempts to define the 

statistically significant differences of obstacles for applying the professional 

license depending on the following variables: type, academic qualification, years 

of Experience, educational management. And define the most prominent 

proposals that can overcome obstacles from the viewpoint of teachers. To 

achieve these goals, descriptive survey approach is used with a questionnaire to 

collect the data from (1634) male and female teachers fromgovernment in the 

general education. Results show that there is a high degree of agreement 

between the sample members on the obstacles for applying the professional 

license in its four dimensions, "the obstacles related to the teacher preparation 

programs"comes first as the most prominent obstacles. Secondly comes "the 

obstacles related to the teacher’s attitudes toward the professional license". 

Thirdly comes "the obstacles related to teacher professional 

development programs". At last comes "the obstacles related to the mechanisms 

of application of the professional license". There are statistically significant 

differences of obstacles for applying the professional license according to 

academic qualification, years of experience. There is also a high degree of 

agreement between the sample members on the proposals, "to provide a 

package of moral and financial incentives commensurate with the requirements 

of each rank without compromising the annual bonus" comes first as the most 

prominent proposals.  

Keywords:  Professional License ; professionalization of education, General 

Education. 
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 ملذمت:

 كلغى ج
ً
ىاحه الضوى في اللصغ الحضًث اللضًض مً الخدضًاث التي حكهل طغغىػا

الخؼغغغغغغغىعاث الللمُغغغغغغغت والخقىُغغغغغغغت  ومغغغغغغغً ؤبغغغغغغغغػ َغغغغغغغظٍ الخدغغغغغغغضًاث مىالبغغغغغغغت قؼاكاتهغغغغغغغا، مسخلغغغغغغغ 

اإلادؿاعكت في مافت اإلاجاالث وكلى حمُم ألاصلضة، وباألزص كلغى قؼغاق الخللغُم مىهغه مغً 

 ذهغظٍ الخدغضًاث، وجغإ
ً
، فهغى كمغىص بىغاء الفغغص ؤلثر اإلاجغاالث جغإزغا  كلغى ييغٍر

ً
واإلاجخمغم وبغه زيرا

غغغغغت وػىُغغغغغت جدؿغغغغغابق الغغغغغضوى بلغغغغغى  جخقغغغغغضم الغغغغغضوى وجؼصَغغغغغغ   لغغغغغظلو ؤطغغغغغخى الخللغغغغغُم ؤولٍى
ً
وهدُجغغغغغت

، لُىالب مخؼلباث اللصغ. غ مافت كىاصٍغ  الاَخمام به وبصالخه واللمل كلى جؼٍى

لض مً ؤَم كىاصغ اللملُت الخللُمُت،فهى الغل ٌُ يزة ألاؾاؾُت والقو ؤن اإلاللم 

في الىـام الخللُمي،وبمقضاع صالخه ًهىن صالح الخللُم مله، فاإلاىاهج اإلاؼىعة واإلاضاعؽ 

الحضًثت والخقىُاث الظلُت جهىن قلُلت الىفم بطا لم ًخىفغ اإلاللم الن ءالغاض ي كً 

مهىخه واإلاخقبل لها، بل بن وحىص َظا اإلاللم ٌلىض في لثير مً ألاخُان الىقص الحاصل 

لم،في َظ  (.٣6، ص1111ٍ الىىاحي )ؾٍى

ت في ؿل   الزخالف الغاًاث وألاَضاف التربٍى
ً
لما ؤن ؤصواع اإلاللم ازخلفذ جبلا

مهمخه جقىم كلى خكى  الخدضًاث اإلالاصغة،فمللم الُىم لِـ لمثله باألمـ،خُث ماهذ

ق الحفف فقؽ؛لظا مان مً الؿهل اهدؿاب  ؤطَان الؼلبت باإلاللىماث واإلالاعف كً ػٍغ

م  ًض مً ألافغاص بلى مهىت الخللُم صون الخظىق بلىاللض ازخباعاث ؤو ملاًير، واؾخمغاَع

، ؤما مهمت مللم الُىم فهي ؤلثر 
ً
م ؤو جىمُتهم مهىُا َغ فحها مىؿُفت ؤبضًت صون جؼٍى

، لظا لؼم ألامغ بًجاص مللم ل ءقاصع كلى القُام بإصواٍع اإلاخلضصة 
ً
 وحلقُضا

ً
صلىبت

، 1112عفم لفاءة الىـام الخللُمي وجدقُق ؤَضافه)الجمُل، بفاكلُت، بدُث ٌؿاَم في 

 (.1٣1ص 

الض طلو غ اللالمي لغصض الخللُم الصاصع كً مىـمت ألامم اإلاخدضة  ٍو الخقٍغ

للتربُت والللم والثقافت)الُىوؿهى( ؤن حىصة ؤي هـام حللُمي جقاؽ بمؿخىي مللمُه 

لى الضوى ؤن جنث  حهىصَا مً ومضي فاكلُتهم في ؤصاء ؤصوعاَم اإلاخلضصة، لظا ًجب ك

(.وفي 111١ؤحل جىفير ؤفظل اإلاللمين لتزوٍض الؼالب بخللُم كالي الجىصة )الُىوؿهى، 

غ اإلاللم،بدُث  ؾبُل جدقُق طلو بظلذ اللضًض مً الضوى حهىص لبيرة في مجاى جؼٍى
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 كلى القُام بلملُت الخضَعـ بالصىعة اإلاإمىلت، وباإلاسغحاث الخللُمُت 
ً
ًصبذ قاصعا

بالغيم مً جلو الجهىص، ال ػاى مؿخىي حىصة اإلاللمين في  إلاغحىة مىه، ولنًا

 لىخاثج اللقاء الؿىىي الثالث ككغ للجملُت الؿلىصًت للللىم والتربُت 
ً
جغاحم،وطلو وفقا

"، الظي ؤقاع بلى وحىص مكهلت 111٣الىفؿُت )حؿتن( ) ٍغ ( بلىىان"بكضاص اإلاللم وجؼٍى

لت في ملـم في وطم اإلاللم بكهل كام، خُث  ٌلاوي مً جضوي مؿخىاٍ مىظ فترة ػٍى

 ألاهـمت الخللُمُت.

ولهي حؿخؼُم اإلاملنت اللغبُت الؿلىصًت لةخضي الضوى الىامُت اللحاق بغلب 

ؾُاؾاث  بكاصة الىـغ في الضوى اإلاخقضمت؛كلحها الجهىض بىـامها الخللُمي مً زالى

غ اإلاللم،وجبجي فلؿفاث واججاَاث ً ازخُاع ألافغاص اإلالخدقين جدقق ُخؿ حضًضة جؼٍى

بمهىت الخللُم ابخضاًء، وخؿً بكضاصَم وجإَُلهم قبل الخضمت، وطلو بالخىاػي مم 

م اإلانهي.وجصاصق كلى طلو  غ اإلانهي ؤزىاء الخضمت، بما ًظمً اؾخمغاع همَى بغامجالخؼٍى

بظغوعة ؤزظ الىـام الخللُمي الؿلىصي  ( التي ؤوصذ111١صعاؾت الظبُاوي )

غ اإلاللم، لما ؤوصذ باالججاَا ث اللاإلاُت اإلالاصغة في البالص اإلاخقضمت في مجاى جؼٍى

بةكاصة الىـغ في ملاًير قبىى الؼالب في بغامج بكضاص اإلاللم، وبظغوعة اهخقاء ؤفظل 

ب  لاث مىاؾبت جلؼم اإلاللمين ؤزىاء الخضمت بمخابلت الخضٍع اإلاخقضمين،وبةصضاع حكَغ

 اإلاؿخمغ.

َاث الحضًثت الاججاٍ اللالمي بلى جمهين الخللُم،الظي وللل مً ؤبغػ َظٍ الاججا

ًقط ي بخغُير الىـغة الؿاثضة بإن الخللُم مهىت مً ال مهىت له، خُث ٌلض الخللُم مهىت 

مغمىقت مالؼب والهىضؾت التي جخؼلب الاكتراف ذها ووحىص اإلالاًير والكغوغ الالػمت 

ؾُت لها والظىابؽ اإلاىاؾبت لؿلىلُاتها إلاماعؾتها والاؾخمغاع فحها، وجقضًم النفاًاث ألاؾا

(. فقض ؤوص ى مجلـ الخلاون الخلُجي 1٣1، ص 1111وؤزالقُاتها )البكير؛ مصؼفى، 

لاث الخىـُمُت وآلالُاث 111١) ً، بخىفير الظىابؽ والدكَغ ( في صوعجه الثالثت واللكٍغ

ى وطم ؤلاحغاثُت لخلؼى مهىت الخللُم مهاهتها اإلاؿخدقت في اإلاجخمم، وطلو مً زال

همىطج جؼبُقي هدى جمهين الخللُم في صوى اإلاجلـ جخظمً مداوعٍ ألاؾاؾُت مجالين، 

كمل طلو  ؤوالَما: وطم مىاصفاث وملاًير بكضاص اإلاللم وجإَُله في ملُاث التربُت، َو
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جبجي ملاًير مقىىت جىحه ؾُاؾاث القبىى في الخللُم اللالي، وحؿاكض في اهخقاء اللىاصغ 

: بىاء ملاًير وؤصواث الزخُاع اإلاللمين  زة وبلحاقهم بهلُاث التربُت، وزاهحهماالؼالبُت اإلاخمي

ً ألصائهم ػىاى خُاتهم اإلاهىُت، وطلو مً  غ اإلاؿخمٍغ م والخؼٍى كىض جىؿُفهم، والخقٍى

(. بال ؤن الغزص اإلاهىُت 111١زالى جؼبُق هـام الغزصت اإلاهىُت للمللمين )الصغاف، 

م لم جفّلل في اإلاملنت اللغبُ ا مً قبل َُئت جقٍى ت الؿلىصًت بلى آلان، ختى مم بقغاَع

بخم جإحُل اللمل ذها مغجين كلى الخىالي! لظلو ؾلذ الضعاؾت الحالُت بلى  الخللُم والخضٍع

النك  كً ملىقاث جؼبُق الغزصت اإلاهىُت إلاللم الخللُم اللام في اإلاملنت اللغبُت 

 للخغلب 
ً
ا.الؿلىصًت مً وحهت هـغ اإلاللمين؛ؾلُا  كلحها والحض مً آزاَع

 . مشكلت الذساظت٢

بن حلُين اإلاللمين صون الخظىق إلالاًير كلمُت صقُقت وصاعمت ٌلض مً ؤَم 

ألاؾباب التي ؤصث بلى جضوي لفاءة الىـام الخللُمي في اإلاملنت اللغبُت الؿلىصًت، وبالخالي 

اطُا ث والللىم بلى طل  مسغحاجه، فقض ؤزبدذ هخاثج الازخباعاث الضولُت في الٍغ

اهسفاض  -وهي ؤخض ماقغاث لفاءة الىـام الخللُمي الؿلىصي-TIMSS(1116 )جُمؼ

(خُث اهسفع مؿخىي ؤصاء اإلاملنت في 1111ألاصاء الىػجي اللام كً الضوعة الؿابقت)

اطُاث والللىم كلى خض الؿىاء مً مىسفع بلى ؤقل مً مىسفع، وصىفذ مً  الٍغ

 
ً
 كاإلاُا

ً
اطُاث والللىم ما بين  طمً الضوى ألالثر اهسفاطا في ملضالث ؤلاهجاػ في الٍغ

ا 1116 -1111صوعحي) ؿُت للمللمين وؤزَغ (. وقض جم عبؽ َظٍ الىخاثج باإلاماعؾاث الخضَع

ب،  م الخللُم والخضٍع  (.111٢كلى مؿخىي جدصُل الؼالب )َُئت جقٍى

ؿُت  وكلى اإلاؿخىي اللالمي، ؤلضث كضص مً الضعاؾاث اعجباغ اإلاماعؾاث الخضَع

 هخاثج صعاؾت قىلـ بخؼبُق هـام الغزصت اإلاهىُت. فقض ؤوضحذ للمللمين

Shuls(1112 الزخباع الغزصت اإلاهىُت مان ؤصائهم ؤفظل مً ؤصاء ً ( ؤن اإلاللمين اإلاجخاٍػ

غ ؤصاء  ؤقغانهم الظًً لم ًسخبروا، وؤن خصىى اإلاللم كلى الغزصت اإلاهىُت ٌؿهم في جؼٍى

بًجابُت بين ؤصاء اإلاللم الحاصل كلى الغزصت ػالبه، خُث جىصل بلى وحىص كالقت 

ى جدضًض صعحت هجاح مغجفلت، ولِـ   لخدقُق طلو، َو
ً
وؤصاثه بالص ، وؤطاف قغػا

ظا ًخىافق مم هخاثج صعاؾتي ( 111٦)Gustafsson يىؾخافؿىن  مجغص احخُاػ الازخباع،َو
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ً ًدققىن ( اللخان ؤؿهغجاؤن جدصُل الؼالب ًغجفم مم اإلاللمين الظ111٦ً)Riceوعاٌـ

صعحاث كالُت في الازخباعاث اإلاهىُت. لما ؤوضحذ صعاؾت صولُت ؤحغتها ومالت الؼاقت 

( بغهامج 261( ؤل  مللم، في )11111( صولت و)12( بمكاعلت )IEA( )111٦الضولُت)

ت طاث ألاصاء اإلاغجفم في الازخباعاث 611مً) ( ماؾؿت حللُمُت، ؤن حمُم الىـم التربٍى

جين لللمل بمهىت الضولُت جؼبق هـام  الغزص اإلاهىُت مىؾُلت الهخقاء ؤفظل الخٍغ

جين في مىعٍا الجىىبُت 6الخللُم، فللى ؾبُل اإلاثاى، ًخم ازخُاع ؤفظل ) %( مً الخٍغ

 %( في ؾىغافىعة.٦1%( في فىلىضا، وؤفظل )11للخضَعـ، وؤفظل )

 واإلاملنت اللغبُت الؿلىصًت لِؿذ بمىإي كً طلو، فقضقامذ وػاعة الخللُم

ت  م الخللُم والخضٍعب ووػاعة اإلاىاعص البكٍغ وػاعة الخضمت اإلاضهُت –بالخلاون مم َُئت جقٍى

 
ً
غ هـام ازخُاع مللمحها وبكضاصَم  -ؾابقا بلضص مً الخؼىاث الهامت التي حؿاَم في جؼٍى

(، 111٣وجىمُتهم بما ًدىاؾب مم مخؼلباث الغزص اإلاهىُت. وقض مان ؤوالَا في كام )

(، بقغاع ازخباع لفاًاث 111٦ُثاق ؤزالقي إلاهىت الخللُم. جالَا في كام )خُث جم بقغاع م

اإلاللمين بىىكُه التربىي والخسصص ي لكغغ عثِس ي إلاؼاولت اإلاهىت مم اقتراغ الحصىى 

(، جم بكضاص ملاًير ومؿاعاث مهىُت زاصت 1112%( كلى ألاقل. وفي كام )61كلى وؿبت )

وػٍغ الخللُم بةًقاف القبىى في مافت بغامج بكضاص  (، صضع قغاع 111٢باإلاللمين. وفي كام )

اض ألاػفاى-اإلاللم إلاغخلت البهالىعٍىؽ  غ  -باؾخثىاء ٍع لحين اهتهاء اللجىت اإلاهلفت بخؼٍى

(، جمذ بكاصة 111٢بغامج بكضاص اإلاللم، وبوكاء اإلاجلـ الاؾدكاعي للمللمين.وفي كام )

غ اإلانهي الخللُمي.  غ بغامج جىـُم اإلالهض الىػجي للخؼٍى صضع ؤلاػاعالىػجي لخؼٍى
ً
ومازغا

بكضاص اإلاللم في الجاملاث الؿلىصًت، وطلو بالتزامً مم جدضًث الثدت الىؿاث  

الخللُمُت، وقغاع بلغاء ازخباع لفاًاث اإلاللمين واؾدبضاله بىـام الغزصت اإلاهىُت 

 (. 1111للمللمين اإلاقغع جىفُظٍ في )

ؼبُق الغزصت اإلاهىُت للمللم، ومً وكلى الغيم مما طلغ ؤكالٍ مً ؤَمُت ج

هـام الغزصت اإلاهىُت ٌلض هـام  بال ؤن الجهىص الجاصة التي بظلتها مل مً الىػاعة والهُئت

حضًض في اإلاملنت، بالخالي قض ًهىن ُكغطه لبلع الصلىباث واإلالىقاث التي حلترض 

 في واقم اإلاُضان الخللُمي، خُث قابل
ً
ظا مكاَض خالُا ميؿىبي  جىفُظٍ بىجاح، َو
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مىنهم -الخللُم قغاع جؼبُق الغزصت اإلاهىُت بملاعطت لبيرة، وكلى ألازص اإلاللمين 

دت ألالبر فقض قهضث قبهاث الخىاصل الاحخماعي مىحاث يظب كاعمت امخضث  -الكٍغ

لت! وما ػالذ جؼالب بةلغاء جؼبُق الغزصت اإلاهىُت قبل البضء ذها؛ لظلو جبرػ  ألقهغ ػٍى

اإلاللمين مً زالى ملغفت ؤَم ملىقاث جؼبُق الغزصت اإلاهىُت الحاحت بلى ؾماق صىث 

م.  إلاللم الخللُم اللام في اإلاملنت اللغبُت الؿلىصًت وؾبل الخغلب كلحهامً وحهت هـَغ

 . أظئلت الذساظت٣

ما ملىقاث جؼبُق الغزصت اإلاهىُت إلاللم الخللُم اللام في اإلاملنت اللغبُت  -

 الؿلىصًتمً وحهت هـغ اإلاللمين؟

(بين وحهاث α ≤1.16ىحض فغوق طاث صاللت بخصاثُتكىض مؿخىي صاللت )َل ج -

هـغ ؤفغاص اللُىت خىى ملىقاث جؼبُق الغزصت اإلاهىُت إلاللم الخللُم اللامفي 

ل الللمي،  اإلاملنت اللغبُت الؿلىصًت حلؼي للمخغيراث الخالُت: )الىىق، اإلاَا

 ؾىىاث الخبرة، ؤلاصاعة الخللُمُت(؟

التي ًمنً مً زاللها الخغلب كلى ملىقاث جؼبُق الغزصت  ما ؤبغػ اإلاقترخاث -

اإلاهىُتإلاللم الخللُم اللامفي اإلاملنت اللغبُت الؿلىصًت مً وحهت هـغ 

 اإلاللمين؟

 . فشطياث الذساظت٤

( بين وحهاث α ≤1.16ال جىحض فغوق طاث صاللت بخصاثُت كىض مؿخىي صاللت ) -

هىُت إلاللم الخللُم اللام في هـغ ؤفغاص اللُىت خىى ملىقاث جؼبُق الغزصت اإلا

 اإلاملنت اللغبُت الؿلىصًت حلؼي إلاخغيرالىىق.

( بين وحهاث α ≤1.16ال جىحض فغوق طاث صاللت بخصاثُت كىض مؿخىي صاللت ) -

هـغ ؤفغاص اللُىت خىى ملىقاث جؼبُق الغزصت اإلاهىُت إلاللم الخللُم اللام في 

ل ال  للمي.اإلاملنت اللغبُت الؿلىصًت حلؼي إلاخغير اإلاَا

( بين وحهاث α ≤1.16ال جىحض فغوق طاث صاللت بخصاثُت كىض مؿخىي صاللت ) -

هـغ ؤفغاص اللُىت خىى ملىقاث جؼبُق الغزصت اإلاهىُت إلاللم الخللُم اللام في 

 اإلاملنت اللغبُت الؿلىصًت حلؼي إلاخغير ؾىىاث الخبرة.



 هـهى بيذ ظليمان خمذ الغــثــبـش
 

202 

 

وحهاث  ( بينα ≤1.16ال جىحض فغوق طاث صاللت بخصاثُت كىض مؿخىي صاللت ) -

هـغ ؤفغاص اللُىت خىى ملىقاث جؼبُق الغزصت اإلاهىُت إلاللم الخللُم اللام في 

 اإلاملنت اللغبُت الؿلىصًت حلؼي إلاخغير ؤلاصاعة الخللُمُت.

 . أهذاف الذساظت٥

َغغغضفذ الضعاؾغغغت بكغغغهل عثغغغِـ بلغغغى النكغغغ  كغغغً ؤَغغغم ملىقغغغاث جؼبُغغغق الغزصغغغت 

ـغغغغغغغ اإلال فغغغغغغي اإلاملنغغغغغغت اللغبُغغغغغغت الؿغغغغغغلىصًت.  لمغغغغغغيناإلاهىُغغغغغغت إلاللغغغغغغم الخللغغغغغغُم اللغغغغغغام مغغغغغغً وحهغغغغغغت ه

م، مغغغغغم جدضًغغغغغض ؤبغغغغغغػ  والخلغغغغغغف كلغغغغغى الفغغغغغغوق طاث الضاللغغغغغت ؤلاخصغغغغغاثُت بغغغغغين وحهغغغغغاث هـغغغغغَغ

 اإلالىقاث. اإلاقترخاث التي ًمنً مً زاللها الخغلب كلى جلو

 . أهميت الذساظت٦

حؿخمض َظٍ الضعاؾت ؤَمُتها مً ؤَمُت صوعاإلاللم ومهاهخه، خُث ٌلض ؤخض ؤَم 

ت في ؤي جؼىع جغبىي، فاالَخمام بةكضاص اإلاللم ؤقؼاب اإلا ت، وججغ الؼاٍو ىـىمت التربٍى

ٍغ غ الخللُم والؿبُل بلى بصالخه.  ٌلخبر وخؿً جإَُله وجؼٍى  مً ؤَم مضازل جؼٍى

 ألاهميت الىظشيت: 1,٦

 جقضم الضعاؾت قغاءة مخبصغة لىـام الغزصت اإلاهىُت للمللم. -

ضة للمنخبت اللغبُت مً خُث مىنها ًامل ؤن جهىن َظٍ الضعاؾت بطافت حضً -

ين )جمهين الخللُم والغزص اإلاهىُت(.  حؿخلغض مىطىكُين خٍُى

 ألاهميت الخطبيليت: ٦,٢

غ قؼغغغغغاق  11٦1جخماشغغغغغ ى مغغغغغم عئٍغغغغغت اإلاملنغغغغغت اللغبُغغغغغت الؿغغغغغلىصًت  - وجؼللاتهغغغغغا لخؼغغغغغٍى

 الخللُم.

ب الؿغغغغغغغغاكُت  - م الخللغغغغغغغغُم والخغغغغغغغغضٍع ُئغغغغغغغغت جقغغغغغغغغٍى جتغغغغغغغغزامً مغغغغغغغغم حهغغغغغغغغىص وػاعة الخللغغغغغغغغُم َو

غغغغى "جدؿغغغغين  1111ُغغغغق الهغغغغضف الخللُمغغغغي الثغغغغاوي لبرهغغغغامج الخدغغغغىى الغغغغىػجي لخدق َو

م". َغ  اؾخقؼاب اإلاللمين وبكضاصَم وجإَُلهم وجؼٍى
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م الخللغغغغُم  حؿغغغغاكض هخغغغغاثج الضعاؾغغغغت مخسغغغغظي القغغغغغاع فغغغغي وػاعة الخللغغغغُم - ُئغغغغت جقغغغغٍى َو

ب كلغغغغغغغغغى ملغفغغغغغغغغغت ؤَمملىقغغغغغغغغغاث جؼبُغغغغغغغغغق الغزصغغغغغغغغغت اإلاهىُغغغغغغغغغتإلاللم الخللغغغغغغغغغُم  والخغغغغغغغغغضٍع

 لب كلحها.اللامىؾبل الخغ

 . خذود الذساظت٧

جدضًض ؤَم ملىقاث جؼبُق  الحضوص اإلاىطىكُت: اقخصغث َظٍ الضعاؾت كلى -

الغزصت اإلاهىُت إلاللم الخللُم اللامفي اإلاملنت اللغبُت الؿلىصًت، وؤبغػ 

 للخغلب كلحهامً وحهت هـغ اإلاللمين. اإلاقترخاث

بُت الؿلىصًت بجمُم الحضوص اإلاهاهُت: جم جؼبُق َظٍ الضعاؾت في اإلاملنت اللغ  -

( بصاعاث حللُمُت وهي بصاعة حللُم 6بصاعاتها الخللُمُت الغثِؿُت، وكضصَا )

 قماى وقغق ووؾؽ ويغب وحىىب.

ت: مللمي ومللماث الخللُم اللام/الحهىمي في اإلاملنت اللغبُت  - الحضوص البكٍغ

 الؿلىصًت.

اوي مً اللام الحضوص الؼماهُت: جم جؼبُق َظٍ الضعاؾت في الفصل الضعاس ي الث -

 ٌ( غ1١١1الجامعي )

 . مصطلحاث الذساظت٨

 : Professional License for Teacherالشخصت املهىيت للمعلم 1,٨

ذ  خم مىذ الخصٍغ ذ قاهىوي بإَلُت الفغص ولفاءجه إلاؼاولت مهىت الخللُم، ٍو : "جصٍغ
ً
اصؼالخا

اث مً زالى كملُت هـامُت تهضف بلى وطم طىابؽ إلاهىت الخللُم وفق ملاً ير ومؿخٍى

ؤصاثُت جنفل الحض اإلاالثم مً النفاًاث ألاماصًمُت واإلاهىُت الالػمت للمللمألصاء صوعٍ 

غ؛ اإلاصغي،   (.٦12، ص 1112بنفاًت وفاكلُت" )قٍغ

 بإنها: آلالُت التي جظمً 
ً
وحلغف الباخثت الغزصت اإلاهىُت للمللم بحغاثُا

م ال ب ازخُاع ؤفظل بمقخظاَا وػاعة الخللُم بالخلاون مم َُئت جقٍى خللُم والخضٍع

 إلالاًير واقتراػاث زاصت، لما جظمىدىمُت 
ً
اللىاصغ لللمل في مهىت الخللُم وفقا

م   ؤزىاء الخضمت،والخإلض مً لفاًتهم مً زالى اؾخسضام ؤصواث جقٍى
ً
اإلاللمين مهىُا
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مىذ الغزصت ؤو ججضص للمللم؛ مدضصة ومخىىكت ماالزخباعاث واإلاقابالث،
ُ
 وبىاًء كلحها ج

 وبظلو ًخم خماًت اإلاهىت والؼلبت مً اإلاللمين يير ألالفاء.

 معىكاث جطبيم الشخصت املهىيت: ٨,٢

 بإنها: الصلىباث التي جدىى صون خصىى مللم الخللُم 
ً
حلغفها الباخثت بحغاثُا

ججضًضَا، وهي صلىباث مخللقت بإعبلت ؤبلاص  ؤو اللام/ الحهىمي كلى الغزصت اإلاهىُت

غ اإلانهي للمللم، اججاٍ آلُاث جؼبُق ا هي: لغزصت اإلاهىُت،بغامج بكضاص اإلاللم،بغامج الخؼٍى

 اإلاللم هدى الغزصت اإلاهىُت.

 . إلاطاس الىظشي ٩

 الشخصت املهىيت للمعلم: مفهىم ٩.1

هي آلالُت التي ًظمً بمقخظاَا الىـام الخللُمي امخالك اإلاللمين الحض ألاصوى 

خم بمىحبها مىذ مً اإلالاعف واإلاهاعاث والاججاَاث اإلاؼل ىبت لللمل في مهىت الخللُم، ٍو

خم ججضًضَا بكهل  اإلاللمين عزصت إلاماعؾت اإلاهىت إلاضة ملُىت مً حهت ملخمضة، ٍو

 (.1111؛ النىضعي وفغج، 1116مؿخمغ )البهُجي، 

م الخللُم 1111وحلغفها وػاعة الخللُم ) ا َُئت جقٍى ( بإنها: "وزُقت جصضَع

ب وفق ملاًير مدضصة،   إلاؼاولت مهىت الخللُم بدؿب عجب والخضٍع
ً
ال ًهىن خاملها مَا

 مدضصة ومضة ػمىُت مدضصة، وبدؿب جىـُم الهُئت ولىاثدها".

 الشخصت املهىيت للمعلم: وشؤة٢.٩

ش الاَخمام بالترزُص إلاماعؾت مهىتالخللُم بلى اللام ) (، خُىما 1٢16ًغحم جاٍع

نُت في وطم الظىابؽ ال الػمت لللمل بمهىت الخللُم، ومان بضؤث الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

اطُاث، اطؼغث مله بلع ؤلاصاعاث   لحضور عجؼ لبير في مللمي الٍغ
ً
طلو هدُجت

ا في اإلاخقضمين للخضَعـ. فقض  الخللُمُت بلى الخغاض ي كً اإلالاًير الىاحب جىافَغ

 إلكضاص اإلاللمين ُكغف بةحاػة الخضَعـ البضًلت١٣اؾخدضزذ )
ً
 حضًضا

ً
 ( والًت هـاما

AlternativeCertificate  ًللؼالب الظًً ًغيبىن بمؼاولت مهىت الخللُم بلض جسغحهم م

قبل الخداقهم ببرامج ؤلاكضاص اإلانهي، بل حلضي ألامغ طلو في بلع  -مباقغة-الجاملت 
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الىالًاث بمىذ بحاػة الخضَعـ ألهاؽ ال ًدملىن ختى صعحت البهالىعٍىؽ! بال ؤن َظا 

مً اإلاسخصين، فقض ؤقاعث هخاثج الضعاؾاث اإلاقاعهت ما بين الىـام القى اهخقاصاث خاصة 

جي الىـام الخخابعي   -زٍغ
ً
جي بغامج بحاػة الخضَعـ البضًلت، بإن  -اإلالمىى به ؾابقا وزٍغ

الفئت الثاهُت قض ُصىفذ مً قبل اإلاضعاء واإلاللمين كلى ؤنها ألاصوى في مهاعاث الاجصاى، 

وؿاهُت، والقضعة كلى بقامت بِئت بًجابُت للخللم. ومهاعاث الخضَعـ، ومهاعاث اللالقاث ؤلا

 مً ؤولُاء ألامىع الؾدُائهم مً اهسفاض مؿخىي جدصُل 
ً
 قلبُا

ً
لما واحهذ طغؼا

اطُاث  National Council of Teachers ofؤبىائهم. مما صكا اإلاجلـ الىػجي إلاللمي الٍغ

Mathematicsاطُاث مهىت خقُقُت. وقض  بلى وطم ؾُاؾت تهضف بلى حلل جضَعـ الٍغ

مثل َظا الخىحه بضاًت الخفنير الفللي في وطم الظىابؽ الصاعمت لغزصت الخضَعـ 

 (. 1111)النىضعي وفغج، 

 الشخصت املهىيت للمعلم: مبرساث٣.٩

قغغغغغف اإلاهىغغغغت وحغغغغضاعتها، فمهىغغغغت الخللغغغغُم مغغغغً ؤهبغغغغل اإلاهغغغغً، وألاحغغغغضع ؤن ًهغغغغىن لهغغغغا  -

لفغغغغغغا فحهغغغغغغا، وبالخغغغغغغالي جغغغغغغغزُص منهغغغغغغي ملخمغغغغغغض ًظغغغغغغمً كغغغغغغضم اهسغغغغغغغاغ ؤي فغغغغغغغص ييغغغغغغر 

 القظاء كلى مقىلت "الخللُم مهىت مً ال مهىت له".

ض مسغحاجه،  - ؤَمُت اإلاللم وصوعٍ اإلاباقغ في عفم لفاءة الىـام الخللُمي وججٍى

ٍغ ؤزىاء الخضمت.  والخإلض مً ُخؿً بكضاصٍ قبل الخضمت وجؼٍى

فُض طمان خق الؼالب في جىفير هـام حللُمي طا حىصة ولفاءة، مىهه اإلاؿخ -

 ألاوى ومدىع اللملُت الخللُمُت.

القصىع الحاصل في بغامج بكضاص اإلاللم، بط لِـ مل مً ًخسغج مجها ًهىن  -

 إلاماعؾت اإلاهىت؛ لظا البض مً وحىص ازخباعاث جثبذ مضي لفاًخه إلاماعؾت 
ً
صالحا

 اإلاهىت.

-  
ً
ألازظ بمبضؤ الخللم مضي الحُاة اإلاهىُت لإخض اإلاباصت الهامت للمللم؛ هـغا

 بلض ًىم.لال 
ً
 هفجاع اإلالغفي والخقجي اإلاتزاًض ًىما

غ مهىت الخللُم والاعجقاء ذها وفق الخىحهاث اللاإلاُت الحضًثت. -  اؾخمغاع جؼٍى
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 الشخصت املهىيت للمعلم: أهذاف٤.٩

غ واإلاصغغغغغغغغغغغي  ؤقغغغغغغغغغغاع ( بلغغغغغغغغغغى كغغغغغغغغغغضص مغغغغغغغغغغً 111٢واإلاىُفغغغغغغغغغغي )(1112اضغغغغغغغغغغ ي )(والغ 1112)قغغغغغغغغغغٍغ

 ألاَضاف، مً ؤبغػَا ماًلي:

 اإلاجخمم مً اإلاللمين يير ألالفاء.خماًت اإلاهىت و  -

 جىـُم كملُاث ازخُاع الؼالب اإلالخدقين ببرامج بكضاص اإلاللم. -

 طمان امخالك اإلاللم للحض ألاصوى مً النفاًاث الالػمت. -

 الحفاؾ كلى مؿخىي اإلاللم وصىن َُبخه ولغامت مهىخه. -

 وطم اإلالاًير اإلاهىُت وطمان جدققها صازل اإلاُضان الخللُمي. -

غ آ - م ألاصاء الىؿُفي.جؼٍى  لُاث جقٍى

 جىحُه اإلاللم ألوحه الظل  في ؤصاثه.  -

 حشجُم اإلاللم كلى الاػالق اإلاؿخمغ بمؿخجضاث اإلاهىت. -

غ اإلانهي. -  جدفيز اإلاللم لاللخداق بإوكؼت الخؼٍى

 الخإصُل القاهىوي للمل اإلاللم.  -

اصة حاطبُت مهىت الخللُم. -  ٍػ

 الشخصت املهىيت للمعلم: مميزاث٥.٩

جين لاللخداق ببرامج بكضاص اإلاللم، والخإلض مً ؤنهم جظمً از - خُاع ؤفظل الخٍغ

ًمخلهىن النفاءة اإلاهىُت اإلاؼلىبت لالهظمام إلاهىت الخللُم، ولِـ ألحل ؾض 

 الاخخُاج الخللُمي فدؿب. 

 لخجضص ملغفخه  -
ً
جمنً اإلاللم مً مىاحهت اخخُاحاث الؼالب اإلاخجضصة، هـغا

 باؾخمغاع.

غ اللىاثذ جفغض خؼمت مً الؿُاؾ - ت اإلاصاخبت لها، مثل: جؼٍى ٍغ اث الخؼٍى

وألاهـمت، وجدضًث هـام ألاحىع والغواجب، وهـام اإلاؿاعاث اإلاهىُت، وآلُاث 

غ بغامج بكضاص اإلاللم، وبوكاء الىقاباث الخللُمُت.  غ اإلانهي، وجؼٍى  الخؼٍى
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جسلق مؿاع وؿُفي واضح بألُاث وبحغاءاث واضحت، ولفاًاث مدضصة، وملاًير  -

غوغ مدنمت ومىاؾبت إلاغاخل الىمى اإلانهي للمللم، لُيخقل مً مغخلت وق

 بلى الاختراف واإلاهىُت.
ً
 ؤلاكضاص للمهىت بلى مماعؾت اإلاهىت وصىال

جىفغ فغص خقُقُت للىمى اإلانهي والترقي الىؿُفي للمللم صون الحاحت بلى وحىص  -

، ل
ً
ا إن ًصبذ مكغف وؿُفت قايغة، فاإلاللم اإلاخميز لىُترك صفه مي ًترقى بصاٍع

ترقى مً عجبت مللم مماعؽ بلى مخقضم  ؤو ولُل، بل ًبقى صازل ججغةالص ، ٍو

 بلى زبير، مم الخمخم بمميزاث مل عجبت.

حؿاَم في جدقُق فغص الخماًؼ اللاصى والخىافـ ؤلاًجابي ما بين اإلاللمين  -

م كلى ؤلابضاق والابخها ع، خُث ًغجبؽ الخضعج اإلانهي باألصاء، وبالخالي جدفيَز

 كلى اللمل وؤلاهجاػ.
ً
 وحشجُم ألاقل حهضا

غ  - ت والخؼبُق مً زالى عبؽ بغامج الخؼٍى حلمل كلى جقلُص الفجىة بين الىـٍغ

 اإلانهي ؤزىاء الخضمت باخخُاحاث اإلاللمين الفللُت.

جظم هـام صاعم ومؿخقل للخقُُم قاثم كلى ملاًير واقتراػاث مدضصة، لما  -

م مخ سظم اإلاللمين للملُاث جقٍى
ُ
ىىكت ومؿخمغة، بدُث جظمً جدقق ج

 النفاءة باللمل.

جىفغ حغظًت عاحلت لبرامج بكضاص اإلاللم كً مضي حىصة بغامجها، وما جدخاج  -

ض مً فغص الخهامل مم بغامج ؤلاكضاص قبل  غ وجدؿين، وبظلو جٍؼ بلُه مً جؼٍى

 الخضمت.

ٍم حؿاكض صىاق القغاع وواطعي الؿُاؾاث الخللُمُت كلى بحغاء كملُاث الخقى  -

 بُاهاث لمُت وهىكُت حؿمذ لهم باجساط 
ً
 لهىنها جىفغا

ً
الظاحي واإلااؾس ي؛ هـغا

 القغاعاث الفلالت.  

جؼوص اإلاجخمم بماؾؿاجه اإلاسخلفت بإؾـ واضحت إلاهىت الخللُم، حؿهم في  -

حكنُل فهم احخماعي كام كً مهاهت اإلاللم، وصوعٍ القُاصي في بكضاص حُل 

 اإلاؿخقبل.

ض مسغحاث الخللُم، مما ًغفم  حؿاكض في جدقُق مؼالب - اإلاجخمم بظغوعة ججٍى

 مً عطا اإلاجخمم كً حللُم ابىاءٍ.
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 الشخصت املهىيت للمعلم: عيىب٦.٩

قض جقِـ ازخباعاث الغزصت اإلاهىُت ما ًمخلنه اإلاللم مً ملغفت، وحغفل ؤصاءٍ  -

 كلى حمُم حىاهب 
ً
 حُضا

ً
صازل ججغة الص ، بالخالي قض ال جىفغ خنما

ؼ حىاهب القصىع وؾبل ك الحها، لما قض جغلؼ كلى حىاهب الظل  وحغفل حلٍؼ

 القىة. 

م  - جدخاج إلاهاعة كالُت في بكضاصَا وجصمحها وبىائها وزبرة واؾلت لخؼبُقها وجقٍى

 فلالُتها.

 لؿغكت اإلاخغيراث اإلالغفُت  -
ً
م وجدضًث ومؿخمغة؛ هـغا جدخاج للملُاث جقٍى

 ا الدؿاعق الهاثل.والخقىُت وطغوعة جدضًث آلُاث الغزص إلاىالبت َظ

 مم العجؼ الحاصل في بلع الخسصصاث  -
ً
قض جازغ كلى جىافغ اإلاللمين زاصت

 الللمُت.

ت، فخفغض كلى الجمُم  - قض ال جغاعي الازخالف بين مللم اإلاضًىت ومللم القٍغ

اقتراػاث مىخضة بغع الىـغ كً اإلاىؼقت الجغغافُت، وؤلامهاهاث اإلاخىافغة 

 فحها.

ا كلى ؤعض اإلاُضان، وقض جدخاج الغزص اإلاهىُت ل - لت ختى جاحي زماَع ؿىىاث ػٍى

 ًاصي بؽء ؿهىع الىخاثج بلى سخؽ اإلاللمين.

 مخطلباث جطبيم الشخصت املهىيت للمعلم:٧.٩

ا فُما ًلي:1112( والغاض ي )1116ؤقاع الحغبي واإلاىُم )   ( بلى كضص مً اإلاخؼلباث، هىحَؼ

 :مخطلباث اداسيت وجىظيميت 

لت مسصصت إلاىذ الغزص اإلاهىُت، بدُث ال حؿمذ وحىص َُئت وػىُت مؿخق -

بمماعؾت الخللُم ؤو بصاعجه بال إلاً ًملو عزصت الخللُم، لما تهخم بهل ما 

ًخللق بالترزُص اإلانهي مً: بكضاص وجصمُم الازخباعاث الخاصت بالترزُص وفق 

اإلالاًير اإلاهىُت، بكضاص اإلاقابالث الشخصُت، اكخماص ملاًير وػىُت إلاىذ عزصت 

م ألاصاء الىؿُفي، جفلُل الكغالت مم ال مها بكهل مؿخمغ، جقٍى خللُم وجقٍى

غ اإلانهي ؤزىاء الخضمت، بصضاع صلُل ملخمض إلاخؼلباث الترزُص  بغامج الخؼٍى
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قت ججضًضٍ، ؤلاقغاف اإلاباقغ  اإلانهي ولُفُت الحصىى كلُه ومضة صالخُخه وػٍغ

 كلى مغالؼ الترزُص اإلانهي في مل مىؼقت.

ب اإلاللم كلى ؤن جخىلى الجاملت ممثلت جىخُض الجهت ا - إلاؿاولت كً بكضاص وجضٍع

في ملُاث التربُت جلو اإلاؿاولُت؛ وطلو بغغض جىخُض الؿُاؾاث وطمان 

 مؿخىي ؤلاكضاص وهىكُخه.

 مً  -
ً
 كلى ؤؾـ كلمُت ؾلُمت، بضءا

ً
 وهىكا

ً
الخسؼُؽ لبرامج بكضاص اإلاللم لما

إلاؿخىي كملُت ؤلاكضاص هفؿها في عؾم اؾتراجُجُت ؤلاكضاص بلى الخدلُل الىصفي 

 الىىاحي الللمُت والثقافُت.

بكاصة الىـغ في اإلاىاهج الضعاؾُت الحالُت، واللمل كلى حلضًلها وجدضًثها بما  -

ًدىاؾب مم مخؼلباث اللصغ الحضًث، مم الحغص كلى الخىاػن بين اإلاجاالث 

 ألاماصًمُت واإلاهىُت والثقافُت.

بهم في بغامج بكضاص اإلاللم،  بكضاص صلُل بعقاصي قامل إلكضاص - اإلاللمين وجضٍع

ًخظمً ؤَم ألاؾالُب الحضًثت، بدُث ٌؿخفُض مىه الؼالب الغايبين في 

 الاهظمام بلى ملُاث التربُت للخلغف كلى الهلُت وبغامجها.

 :مخطلباث أكادًميت ومهىيت 

ت ملترف فحها، ؤو صبلىم جغبىي  - خصىى اإلاللم كلى قهاصة حاملُت جغبٍى

ت. للحاصلين  كلى قهاصة حاملُت يير جغبٍى

قُاؽ الغيبت الفللُت في مماعؾت مهىت الخللُم مً زالى مقاًِـ مدضصة  -

 وملخمضة مً الهُئت الىػىُت للترزُص.

اإلاكاعلت في كضص مً ألاوكؼت زالى مضة الترزُص مثل: جقضًم البرامج  -

ا. م بدثُت، خلقاث هقاقُت، وييَر بُت، وعف اللمل، مكاَع  الخضٍع

 إلاللم مً الخلامل مم الخقىُاث وألاحهؼة الحضًثت.جمنً ا -

 ؾالمت اإلاخقضم إلاهىت الخللُم مً ؤي ؤمغاض بضهُت ؤو هفؿُت. -

 زلى الؿيرة الظاجُت مً ؤي ؾىابق ؾلىلُت ال جخفق مم ؤزالقُاث اإلاهىت. -
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 الشخصت املهىيت للمعلم: معىكاث٨.٩

ا فُما ًلي:( بلى كضص مً اإلا1116( والبهُجي )1112ؤقاع الغاض ي )     لىقاث، هىحَؼ

 :معىكاث مخعللت بىظام الخطبيم 

 طل  الخبرة الللمُت بىـام الترزُص اإلانهي. -

 يُاب الهُامل الخىـُمُت التي ًخلين كلحها اؾدُلاب مثل َظٍ ألافهاع الجضًضة. -

حلضص الجهاث اإلاكترلت في كملُت الخىفُظ وما قض ًيخج كً طلو مً جظاعب  -

 في الخيؿُق. وازخالف في ألافهاع وطل 

ا لضي اللاملين لىُل  - صلىبت جدضًض النفاًاث اإلاىاؾبت التي ًجب جىفَغ

 الترزُص اإلانهي ؤو ججضًضٍ.

 صلىبت جدضًض وجىصُ  ؤلاحغاءاث اإلاخللقت بهل ما ًسص الترزُص اإلانهي. -

حلضص وحكابو اإلاخغيراث طاث اللالقت بالترزُص اإلانهي، فهىاك كاملىن خضًثى  -

ىاك كاملى  ىن، الخسغج َو ىن وبلظهم يير جغبٍى ن قضامى، وبلظهم جغبٍى

الث كالُت وبلظهم مىسفظت. ىاك ؤصحاب مَا  َو

طل  الغبؽ بين الخسصصاث ألاماصًمُت في ماؾؿاث ؤلاكضاص قبل الخضمت  -

 وبين اخخُاج ماؾؿاث الخللُم.

قلت وحىص الفغص الحقُقُت لخىمُت اللاملين التي جمنجهم مً جدقُق مخؼلباث  -

 لقلت وحىص مغالؼ مخسصصت الغزصت اإلاهى
ً
ُت ومخؼلباث ججضًضَا، هـغا

غ اإلانهي. ب والخؼٍى  للخضٍع

 لظل   -
ً
اهفصاى ازخباع الغزصت اإلاهىُت كً واقم اإلاللم وقضعاجه الفللُت؛ هـغا

 الخيؿُق بين وػاعاث الخللُم والجهت اإلااهدت للغزص.

 لالزخباع في مل مغة ًج -
ً
 للمللم؛ إلنها جفغض عؾىما

ً
ضص فحها مهلفت ماصًا

غ اإلانهي.  الترزُص، باإلطافت بلى عؾىم ؤوكؼت الخؼٍى

ت مما ًاصي بلى اوكغاى اإلاللم كً  - ؿُت وألاكباء ؤلاصاٍع اصة ألاهصبت الخضَع ٍػ

 جلبُت مخؼلباث الغزصت اإلاهىُت.
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طل  الخيؿُق بين ماؾؿاث ؤلاكضاص قبل الخضمت وبين الجهت اإلااهدت  -

 للترزُص اإلانهي.

 كضاص قبل الخضمت باإلالاًير الخاصت بمهىت الخللُم.كضم اعجباغ كملُت ؤلا  -

 كضم وحىص آلُت زاصت وؾلُمت الزخُاع الؼالب اإلالخدقين بماؾؿاث الخللُم. -

 كضم الاَخمام بخدقُق مخؼلباث الجىصة في ماؾؿاث الخللُم بكهل كام. -

جضزل الىؾاػت واإلادؿىبُت وطل  مىطىكُت وقفافُت الجهت اإلااهدت  -

 للترزُص اإلانهي.

 ىكاث مخعللت بالعاملين أهفعهم:مع 

 الخسىف مً جإزير الغزصت اإلاهىُتكلى الاؾخقغاع الىؿُفي للمللم. -

طل  الىعي اللام بإَمُت الغزصت اإلاهىُت، وكىاثضَا كلى حمُم ؤػغاف  -

 في جقبل اإلاللمين لها ومقاومتها.
ً
 اللملُت الخللُمُت قض ٌؿبب بقهاال

م كل - غ الكلىع بإن هـام الترزُص ؾىف ًجبَر ض مً الجهض لخؼٍى ى بظى اإلاٍؼ

 مهاعاتهم وؤصائهم.

غ اإلانهي، فبلع اللاملين ًفظلىن  - الافخقاع لثقافت الجىصة ؤو زقافت الخؼٍى

ذ.  اللمل اإلاٍغ

الكو في ؤن هـام الترزُص اإلانهي يهضف بلى الخسلص مً كضص مً اللاملين  -

؛ لخسفُع هفقاث الخللُم.
ً
جين خضًثا  القضامى واؾدبضالهم بالخٍغ

غ وجدضًض ط - ل  قضعاث اللاملين البدثُت والىقضًت في جقضًم الخقاٍع

بُت اإلاىاؾبت وبحغاء البدىر.  الاخخُاحاث الخضٍع

م ألاصاء مً الجهاث الللُا.  -  طل  الثقت في كملُاث جقٍى

قض جبضو لبلع اإلاللمين مجغص ؤصاة للفغػ والخصيُ  ؤلثر مً مىنها ؤصاة  -

غ.  جؼٍى
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 . الذساظاث العابلت1١

( بعىىان: "سإيت ملترخت لخطبيم سخصت مضاولت مهىت الخعليم ٢١1٧ساظت الشاض ي )د

 في طىء املعاًير املهىيت العامليت".

َضفذ الضعاؾت بلى جقضًم عئٍت مقترخت لخؼبُق عزصت مؼاولت مهىت الخللُم في 

طىء اإلالاًير اإلاهىُت اللاإلاُت، وطلو مً زالى النك  كً مبرعاث جؼبُق الغزصت 

لىقاث جؼبُقها. واؾخسضم الباخث اإلاىهج الىصفي اإلاؿخي. والاؾدباهت لإصاة وخصغ م

 مً ؤكظاء َُئت الخضَعـ بهلُت التربُت في 111للضعاؾت، وقض جم جؼبُقها كلى )
ً
( كظىا

 خصلذ ملـمها كلى ٦6الجاملاث الؿلىصًت. وزلصذ هخاثج الضعاؾت بلى )
ً
( مبرعا

، مً ؤَمها بؾهام الت
ً
رزُص في ملالجت القصىع في ؤؾـ ازخُاع مىافقت لبيرة حضا

 مً ؤَمها ما ًلي: يُاب ٦٦اإلالخدقين بماؾؿاث بكضاص اإلاللم. وجىصلذ بلى )
ً
( ملىقا

الهُامل الخىـُمُت التي ًخلين كلحها اؾدُلاب َظٍ ألافهاع وجؼبُقها باإلاؿخىي اإلاؼلىب، 

للم، قلت اعجُاح يُاب آلالُت الؿلُمت الزخُاع الؼالب اإلالخدقين بماؾؿاث بكضاص اإلا

غ مهاعاتهم  ض مً الجهض لخؼٍى م كلى بظى اإلاٍؼ بلع اإلاللمين لىـام الترزُص ألهه ًجبَر

 وؤصائهم.

( بعىىان: "جصىس ملترح لخطىيش عمليت الترخيص ملضاولت ٢١1٧دساظت ششيش واملصشي )

 مهىت الخعليم بفلعطين في طىء بعض الخجاسب إلاكليميت والعامليت املعاصشة".

غ كملُت الترزُص إلاؼاولت مهىت َضفذ  الضعاؾت بلى جقضًم جصىع مقترح لخؼٍى

الخللُم بفلؿؼين في طىء بلع الخجاعب ؤلاقلُمُت واللاإلاُت اإلالاصغة، مً ؤحل طمان 

ازخُاع ؤفظل اللىاصغ وخماًت اإلاهىت مً اللىاصغ مخضهُت النفاءة، وطلو في بػاع صعاؾت 

خي والفلؿفي لقظُت الترزُص إلاؼاولت مهىت قاملت جدىاوى الخإصُل والخدلُل الخاٍع

الخللُم، مم كغض ألبغػ الخجاعب اللاإلاُت في َظا اإلاجاى، ووص  الىاقم الغاًَ للملُت 

. واؾخسضمذ الباخثخان اإلاىهج  ٍغ الترزُص إلاؼاولت مهىت الخللُم في فلؿؼين وؾبل جؼٍى

الترزُص إلاؼاولت الىصفي، وطلو لغصض وجدلُل الضعاؾاث وألاصبُاث اإلاخصلت بمىطىق 

غ كملُت الترزُص  مهىت الخللُم. وزلصذ هخاثج الضعاؾت بلى جقضًم جصىع مقترح لخؼٍى

 فلؿفت ومىؼلقاث وؤَضاف وآلُاث جؼبُق، 
ً
إلاؼاولت مهىت الخللُم بفلؿؼين، مخظمىا
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ولظلو طىابؽ وجىصُاث ًيبغي مغاكاتها لىجاح الخؼبُق، وقض جم كغض الخصىع اإلاقترح 

زبراء التربُت في فلؿؼين لظبؼه وجضكُمه والخإلض مً صضقه كلى مجمىكت مً 

 واحؿاق بىىصٍ ومداوعَمم ؤَضاف الضعاؾت.

( بعىىان: "اظدششاف مخطلباث الخطبيم لشخصت مضاولت مهىت ٢١1٥دساظت البهيجي )

 الخعليم في اململكت العشبيت الععىدًت مً وجهت هظش الخبراء التربىيين".

مخؼلباث الخؼبُق لغزصت مؼاولت مهىت الخللُم  َضفذ الضعاؾت بلى اؾدكغاف

في اإلاملنت اللغبُت الؿلىصًت. واؾخسضم الباخث اإلاىهج الاؾدكغافي باؾخسضام ؤؾلىب 

( 16صلفاي مً زالى اؾدباهت مفخىخت ػبقذ كلى كُىت مً زبراء التربُت بلغ كضصَم)

، وػبقذ مً زالى )
ً
اإلاخؼلباث مجها  ( حىالث.وزلصذ هخاثج الضعاؾت بلى مجمىكت٦زبيرا

غ :  ما ًلي عزصت الخللُم حؿاَم في اهخقاء اإلاللمين ألالفاء إلاؼاولت اإلاهىت، الجهىض وجؼٍى

اإلاللم وبالخالي بصالح اللملُت الخللُمُت، طمان الىمى اإلانهي اإلاؿخمغ للمللم والاعجقاء 

م ولها بلملُاث الخللُم والخللم، بوكاء َُئت مؿخقلت إلاىذ عزصت مؼاولت مهىت الخللُ

ت ملترف ذها لضي الجهاث  مجمىكت مً الفغوق، الحصىى كلى قهاصة حاملُت جغبٍى

 اإلااهدت، الخىمُت اإلاهىُت اإلاؿخمغة للمللم طغوعة لخجضًض عزصت مؼاولت مهىت الخللُم.

( بعىىان: "جصىس ملترح لىظام سخصت الخذسيغ ملعلمي ٢١1٥دساظت الحشبي واملىيع )

 العشبيت الععىدًت في طىء الخبراث العامليت".الخعليم العام في اململكت 

َضفذ الضعاؾت بلى وطم جصىع مقترح لىـام عزصت الخضَعـ إلاللمي الخللُم 

اللام في اإلاملنت اللغبُت الؿلىصًت في طىء الخبراث اللاإلاُت. واؾخسضم الباخث اإلاىهج 

ت مبيُت كلى زبراث ) صاة للضعاؾت. ( صوى لإ٣الىصفي الخدلُلي. وقاثمت مىاصفاث ملُاٍع

نُت، اهجلترا، ٣خُث اقخملذ كُىت الضعاؾت كلى ) ( صوى هي: الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

لىضا، الُابان، ؾىغافىعة، اؾترالُا. وزلصذ هخاثج الضعاؾت بلى جقضًم جصىع مقترح 

 
ً
لىـام عزصت الخضَعـ إلاللمي الخللُم اللام في اإلاملنت اللغبُت الؿلىصًت، مخظمىا

ُهل جىـُمي، وؤهىاق الغزص، ومخؼلباتها. لما ؤلضث الضعاؾت كلى  ملاًير وؤَضاف َو

 طغوعة وحىص حهت مؿاولت كً هـام الترزُص، وجقىم بمهام بصاعة الترزُص.
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( بعىىان: "جطىيش هظام اعذاد املعلم في اململكت ٢١1٥دساظت هىيمل والعىادي )

 العشبيت الععىدًت في طىء ججشبتي اليابان وفىلىذا".

غ هـام بكضاص اإلاللم في اإلاملنت اللغبُت الؿلىصًت في َضفذ ال ضعاؾت بلى جؼٍى

طىء ججغبتي الُابان وفىلىضا، وطلو مً زالى الخلغف كلى واقم هـام بكضاص اإلاللم في 

اإلاملنت وصولتي اإلاقاعهت، وجدضًض ؤوحه الكبه والازخالف فُما بُجهم. واؾخسضمذ 

ضاي طو ألاعبم زؼىاث الباخثخان اإلاىهج الخدلُلي اإلاقاعن باؾخس ضام ؤؾلىب حىعج بيًر

وهي: الىص  والخفؿير واإلاىاػهت واإلاقاعهت. وزلصذ هخاثج الضعاؾت بلى ؤن وؿب القبىى 

 
ً
 بضولتي الُابان وفىلىضا هـغا

ً
في ماؾؿاث بكضاص اإلاللم باإلاملنت جخم بيؿب لبيرة مقاعهت

 بلى طل  جغليز بغامج لظل  ملاًير القبىى ذها، مما ًازغ كلى حىصة مسغحاتها، بط
ً
افت

بكضاص اإلاللم في اإلاملنت كلى بلؿاب الؼالب اإلاهاعة البدثُت. وؤوصذ بظغوعة عفم ملاًير 

قبىى الؼالب في بغامج بكضاص اإلاللمين، لُخم قبىى الؼالب مً طوي اإلاهاعاث والقضعاث 

 اللالُت. 

 ( بعىىان: "ججاسب بعض الذول في اعذاد املع٢١1٤دساظت الزبياوي )
ً
لم وجىميخه مهىيا

 وامكاهيت إلافادة منها في اململكت العشبيت الععىدًت".

 في اإلاملنت اللغبُت 
ً
َضفذ الضعاؾت بلى عصض واقم بكضاص اإلاللم وجىمُخه مهىُا

نُت،  الؿلىصًتمم الىقىف كلى زبراث بلع الضوى وهي: الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ا؛ذهضف الخىصل بلى مجمىكت م غ ؤؾترالُا، ماليًز ً الخىصُاث واإلاقترخاث ؤلاحغاثُت لخؼٍى

اإلاللم.اؾخسضمذ الباخثت اإلاىهج الىصفي الخدلُلي.وزلصذ هخاثج الضعاؾت بلى 

( جىصُت ومقترح، مً ؤبغػَا طغوعة ؤزظ الىـام الخللُمي في اإلاملنت اللغبُت ٦6جقضًم)

ٍغ اإلاللم، الؿلىصًت باالججاَاث اللاإلاُت اإلالاصغة في البالص اإلاخقضمت في مجاى جؼى 

وبكاصة الىـغ في ملاًير قبىى الؼالب في بغامج بكضاص اإلاللم، وبظغوعة اهخقاء ؤفظل 

لاث مىاؾبت جلؼم اإلاللمين ؤزىاء الخضمت بمخابلت الخضٍعب  اإلاخقضمين، وبةصضاع حكَغ

 اإلاؿخمغ.

 



 معىكاث جطبيم الشخصت املهىيت ملعلم الخعليم العام في اململكت العشبيت الععىدًت
 

215 

 

(بعىىان: ٢١1٢)Cherif&Nasser & Romanowskiدساظتششيف وسوماهىفعكي وهاصش

: جدذًاث هظام جشخيص املعلمين وكادة املذاسط في كطش"ليغ كل ما ًل
ً
 ."مع رهبا

َضفذ الضعاؾت بلى جدلُل وحهاث هـغ قاصة اإلاضاعؽ في اإلالاًير الىػىُت اإلاهىُت 

في قؼغ، وفي هـام الترزُص. واؾخسضم الباخثىن اإلاىهج الىصفي اإلاؿخي.والاؾدباهت 

إلاضاعؽ بقؼغ.وزلصذ هخاثج ( مً قاصة ا2١لإصاة للضعاؾت، وقض جم جؼبُقها كلى)

٪( مً كُىت الضعاؾت ٌلخقضون ؤن الىـام جم جبيُه بالهامل مً 21الضعاؾت بلى ؤن )

الىمىطج الغغبي صون مغاكاة الخخُاحاث اإلاللمين اإلادلُين، وال لثقافت اإلاجخمم اإلادلي، 

مما ؤصي بلى لما ؤن اإلالاًير اإلاهىُت الىػىُت ال جخالءم مم واقم اإلاُضان الخللُمي القؼغي؛ 

مقاومت قضًضة مً حاهب اإلاللمين.باإلطافت بلى وحىص بقهالُاث جخللقبؿُاؾاث 

الخؼبُق، خُث جم اؾخسضام مصؼلحاث وبحغاءاث يامظت. وؤوصذ الضعاؾت بظغوعة 

عبؽ اإلالاًير بالىاقم الفللي للمللمين اإلادلُين، ومغاكاة الثقافت اإلادلُت كىض اؾخيراص 

 بُت.الىماطج الخللُمُت الغغ 

( بعىىان: "اجشاءاث الترخيص، فعاليت املعلم وجىكعاث ٢١1٢)Libmanدساظت ليبمان

 مىطليت".

َضفذ الضعاؾت بلىمىاقكت ألاؾاؽ اإلاىؼقي للترزُص والنك  كً مبرعاث 

ازخباعاث الترزُص إلاؼاولت مهىتالخللُم في بؾغاثُل، والىخاثج اإلاترجبت كلى جؼبُق جلو 

ؼاهُا، الازخباعاث، وبلى جدلُل مخ ؼلباجالترزُص إلاؼاولت مهىت الخللُم في مل مً: بٍغ

فغوؿا، الىالًاث اإلاخدضة، هُىػٍلىضا.واؾخسضم الباخث مىهج البدث اإلانخبي.وزلصذ 

هخاثج الضعاؾت بلى ؤن وطم اإلالاًير ٌؿهم في جدؿين ؤصاء اإلاللم وجدؿين صىعة مهىت 

ثضلظل  مؿخىي اإلاللمين الخللُم، لما ؤن اهسفاض مؿخىي اإلاضاعؽ في بؾغاثُل كا

الىاجج كً طل  بغامج الخىمُت اإلاهىُت، وؤن الترزُص اإلانهي ٌؿاكض كلى جدؿين ألاصاء، 

 وحظب ؤفظل اللىاصغ لللمل في مهىت الخللُم.

 الخعليم على الذساظاث العابلت 1.1١

ًالخف مً اؾخلغاض الضعاؾاث الؿابقت، اجفاق الضعاؾت الحالُت مم 

(، 1112في اؾخسضام اإلاىهج الىصفي مثل صعاؾت الغاض ي ) هصفالضعاؾاث الؿابقت
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(، وصعاؾت الحغبي واإلاىُم 1111(، وصعاؾت قٍغ  وآزغون )111١وصعاؾت الظبُاوي )

(. فُما ازخلفذ مم حمُم الضعاؾاث الؿابقت في َضف الضعاؾت الغثِـ، فهي 1116)

امفي اإلاملنت اللغبُت حؿعى بلى جدضًض ملىقاث جؼبُق الغزصت اإلاهىُت إلاللم الخللُم الل

الؿلىصًت، وؾبل الخغلب كلحهامً وحهت هـغ اإلاللمين. في خين َضفذ ملـم الضعاؾاث 

(، 1112بلى وطم جصىع مقترح لخؼبُق عزصت مؼاولت مهىت الخللُم مثل صعاؾت الغاض ي )

غ واإلاصغي ) (. لما اؾخفاصث الضعاؾت 1116(، وصعاؾت الحغبي واإلاىُم )1112وصعاؾت قٍغ

ت مً الضعاؾاث الؿابقت فُبىاء فنغة الضعاؾت الحالُت، وجضكُم مداوع ؤلاػاع الحالُ

الىـغي، وجصمُم ؤصاة الضعاؾت. وجخميز الضعاؾت الحالُت كً الضعاؾاث الؿابقت، بإنها 

 كلى ؾلذ للنك  كً ملىقاث جؼبُق الغزصت اإلاهى
ً
ُت إلاللم الخللُم اللام اكخماصا

غ  ؤعبم ؤبلاصَامت، هي: آلُاث جؼبُق الغزصت اإلاهىُت، بغامج بكضاص اإلاللم، بغامج الخؼٍى

اإلانهي للمللم، اججاٍ اإلاللم هدى الغزصت اإلاهىُت، مم جقضًم الخىصُاث اإلاقترخت للخغلب 

دت ألال بر مً اإلاُضان الخللُمي، كلحها. لما جميزث بازخُاع اللُىت خُث اؾتهضفذ الكٍغ

م اإلاللمين واإلاللماث ؤصحاب اللالقت اإلاباقغة بقغاع جؼبُق الغزصت اإلاهىُت، وجميزث  َو

بالفترة الؼمىُت التي ػبقذ فحها الضعاؾت، فقض حاءث في فترة َامت ومفصلُت في 
ً
ؤًظا

م الخللُم والخضٍع ُئت جقٍى ش الخللُم الؿلىصي، خُث كملذ وػاعة الخللُم َو ب كلى جاٍع

م ؤلاصالخُت النبري، والتي جصب في جدقُق مخؼلباث الغزصت اإلاهىُت،  كضص مً اإلاكاَع

 -مجهاكلى ؾبُل اإلاثاى جدضًث الثدت الىؿاث  الخللُمُت 
ً
 -بلض حمىصَا ألعبلين كاما

بدُث جخىافق مم هـام الغجب اإلاهىُت،جؼامً ملها ؿهىع كضص مً ؤلاقهالُاجىاإلالىقاث 

هفاط الالثدت الجضًضة،وبالخالي جإحُل جؼبُق الغزصت اإلاهىُت إلاغجين التي ؤصث بلى جإحُل 

 كلى الخىالي.

 . مىهج الذساظت واجشاءاتها11

 :الذساظت مىهج1.11

  اإلاؿخي؛ الىصفي اإلاىهج الضعاؾت كلى اكخمضث
ً
 مً الىىق َظا إلاثل إلاالثمخه هـغا

 ذهضف لهم، ممثلت كُىت ؤو الضعاؾت مجخمم ؤفغاص حمُم اؾخجىاب كلى واإلالخمض الضعاؾاث،

 وص  كىض والًخىق  وحىصَا، وصعحت ػبُلتها خُث مً اإلاضعوؾت الـاَغة وص 
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ا اؾخقصاء خضوص بلى ًخلضاٍ بل فقؽ بالـاَغة اإلاخللقت البُاهاث  وكالقاتها مـاََغ

ا الـاَغة جدلُل كلى ًقىم لما اإلاسخلفت،  في اؾخيخاحاث حؿهم بلى والىصىى  وجفؿيَر

غ  (.1111ؿِىه )اللؿاف،وجد الىاقم جؼٍى

 :مجخمع وعيىت الذساظت11.٢

ًخهىن مجخمم الضعاؾت مً مللمي ومللماث الخللُم اللام/الحهىمي في اإلاملنت 

غ ٣٢٣,١16اللغبُت الؿلىصًت، والبالغ كضصَم )  ومللمت، وطلو خؿب الخقٍغ
ً
( مللما

ممىػكين كلى مافت ؤلاصا111٢الؿىىي لىػاعة الخللُم لللام اإلاالي ) عاث الخللُمُت (. َو

( بصاعاث حللُمُت، وهي بصاعة حللُم قماى وقغق ووؾؽ ويغب 6الغثِؿُت،وكضصَا )

 (.1111جقؿُمها في مىقم وػاعة الخللُم )وػاعة الخللُم،  وحىىب، وطلو خؿب

 ومللمت،1٣٦١ؤما كُىت الضعاؾت فقض بلغذ )
ً
قت جم حم ( مللما لها بؼٍغ

 Krejcie andلغحؿُىمىعحان وى حض ججمها باؾخسضامككىاثُت بؿُؼت،وجدضًض

Morgan (1٢21الظي ؤوضح) في الحصىى كلى ٦١٢) حؿاوي  اللُىتاإلامثلت ؤن 
ً
( وعيبت

 (.1٣٦١ؤلبر كضص ممنً اؾخمغ الخىػَم الالنترووي ختى بلغذ اللُىت )

 خصائص أفشاد العيىت:11.٣

ل كضصمً صعاؾت كلى الضعاؾت اكخمضث  الللمي، اإلاخغيراث،وهي: )الىىق، اإلاَا

  الخبرة، ؤلاصاعة الخللُمُت( وطلو كلى الىدى الخالي: ؾىىاث

 
مً ؤفغاص اللُىت َم اإلاللماث بخنغاع  ألالبر اليؿبت (،ؤن1الجضوى ) مً ًخضح         

 ٪(.٦١.٢( وبيؿبت )6٣٢٪(، ًلحهً اإلاللمىن بخنغاع )٣6.1( وبيؿبت )11٣6)
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ل ألالبر مً ؤفغاص اليؿبت (،ؤن1الجضوى ) مً ًخضح     البهالىعٍىؽ اللُىت ًدملىن مَا

( وبيؿبت 11٣ًلحهم خملت اإلااحؿخير بخنغاع ) %(،2٢.٦(،وبيؿبت )11٢1بخنغاع )

 خملت الضلخىعاَبخنغاع 6.٣( وبيؿبت )٢1%(،زم خملت الضبلىم بخنغاع )1.1٦)
ً
%(، وؤزيرا

 %(.1.٢( وبيؿبت )١٣)

 
 اهذ زبرتهم في الخضَعـ(،ؤهاليؿبتألالبر مً ؤفغاص اللُىتم٦الجضوى ) مً ًخضح

ًلحهم مً ماهذ ؾىىاث زبرتهم  %(،٣٢.٦( وبيؿبت )11٦٦بخنغاع ) ؾىىاث ككغ مً ؤلثر

مً ماهذ زبرتهم ؤقل16.1( وبيؿبت )١11ككغؾىىاث بخنغاع ) بلى مً زمـ
ً
 %(،وؤزيرا

 %(.6.١( وبيؿبت )٢٢ؾىىاث بخنغاع ) زمـ مً
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اص اللُىت ماهىا جابلُىإلصاعاث ألالبر مً ؤفغ  اليؿبت ؤن (،١الجضوى ) مً ًخضح

٪(، ًلحهم مللمى ١٣.6( وبيؿبت )26٢الخللُم بىؾؽ اإلاملنتاللغبُتالؿلىصًت بخنغاع )

%(، 12.6( وبيؿبت)1٢٣ومللماث بصاعاث الخللُم بكغق اإلاملنتاللغبُتالؿلىصًت بخنغاع )

( 11٢) ًلحهم مللمى ومللماث بصاعاث الخللُم بجىىب اإلاملنتاللغبُتالؿلىصًت بخنغاع

 اللغبُت بصاعاث الخللُم بغغب اإلاملنت %(، ًلحهم مللمى ومللماث1٦.٦وبيؿبت )

  مللم11.١( وبيؿبت )111الؿلىصًت، بخنغاع )
ً
بصاعاث الخللُم  و ومللماث %(،وؤزيرا

 %(.11.٦( وبيؿبت )1٣٢الؿلىصًت بخنغاع) اللغبُت بكماى اإلاملنت

 أداة الذساظت:11.٤

 ألاصاة ؤن الباخثت وحضث الضعاؾت، في اإلاخبم اإلاىهج وكلى ث،البُاها ػبُلت كلى بىاءً 

 ألاصبُاث بلى  بالغحىق بىاءَا جم وقض الاؾدباهت، هي ؤَضاف الضعاؾت لخدقُق مالءمت ألالثر

 مً الجهاثُت صىعتها في جهىهذ ولقض الضعاؾت، بمىطىق اللالقت طاث الؿابقت والضعاؾاث

 حؼؤًً:

 :ل بإفغاص اللُىت وهي: الىىق، الخاصت ألاولُت البُاهاث ًدىاوى  الجضءألاول  اإلاَا

 ؤلاصاعة الخللُمُت. الخبرة، ؾىىاث الللمي،

( كباعة مىػكت كلى مدىعًٍ، اإلادىع ألاوى ًخللق ٦١ًخهىن مً )الجضء الثاوي:

ى مهىن مً ؤعبلت ؤبلاص، البلض  بغملىقاث جؼبُق الغزصت اإلاهىُت إلاللم الخللُم اللام، َو

( ٣إلالىقاث اإلاخللقت بألُاث جؼبُق الغزصت اإلاهىُت( واقخمل كلى )ألاوى زاص بغ )ا
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( ٣كباعاث، البلض الثاوي زاص بغ )اإلالىقاث اإلاخللقت ببرامج بكضاص اإلاللم( واقخمل كلى )

غ اإلانهي للمللم( واقخمل  كباعاث، البلض الثالث زاص بغ )اإلالىقاث اإلاخللقت ببرامج الخؼٍى

زاص بغ )اإلالىقاث اإلاخللقت باججاٍ اإلاللم هدى الغزصت  ( كباعاث، البلض الغابم٣كلى )

( كباعاث. واإلادىع الثاوي زاص باإلاقترخاث التي ًمنً مً زاللها ٣اإلاهىُت( واقخمل كلى )

( كباعاث.وقض جمةكؼاء 11الخغلب كلى ملىقاث جؼبُق الغزصت اإلاهىُت، واقخمل كلى )

 
ً
 وفقا

ً
 مخضعحا

ً
 مل كباعة مً كباعاث الاؾدباهت وػها

ً
إلاقُاؾلُنغجالخماس ي: مىافقخماما

 )1(،ييرمىافق )٦(،مىافق بلى خض ما )١(،مىافق )6)
ً
 ؤحل (؛م1ً(،ييرمىافقةػالقا

 الحضألاكلى جمدؿاباإلاضًبؼغح اإلاقُاؽ فئاث ػىى  اإلاىافقت. ولخدضًض صعحت كلى الخلغف

 (،1.٢1=  6÷  ١اإلاقُاؽ ) في قُمت ؤلبر كلى جقؿُمه جم (،زم١=  1 –6ألاصوى ) الحض مً

 لهظٍ ألاكلى الحض لخدضًض (؛1اإلاقُاؽ ) في قُمت ؤقل بلى القُمت َظٍ بطافت جم طلو وبلض

نظا الفئت،  الخالي: الجضوى  في َىمىضح لما الفئاث ػىى  ؤصبذ َو

 
   

 صذق أداة الذساظت:11.٥

قخين، وطلو كلى الىدى الخالي:        جم الخدقق مىصضق الاؾدباهتباؾخسضام ػٍغ

 بلع اإلادنمين مً كلى ألاولُت صىعتها في الاؾدباهت كغض جم ـاَغي:ال الصضق -

 بحغاء وقض جم بأعائهم، لالؾترقاص ؾلىص اإلالو حاملت في الخضَعـ َُئت ؤكظاء

 ؤبضًذ. التي الاقتراخاث كلى بىاء الالػمت الخلضًالث

عة بين صعحت مل كبا Pearsonجم خؿاب ملامل الاعجباغ بيرؾىن  الضازلي: الاحؿاق صضق

 مم الضعحت الهلُت للبلض الظي جيخمي بلُه اللباعة، وطلو كلى الىدى الخالي:
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الاعجباغ بين صعحاث ألابلاص  ملامالث قُم (،ؤن2( و )٣ًخضح مً الجضاوى )

الهلُت للملىقاث ملامالث اعجباغ  والضعحت اإلاهىُت الغزصت جؼبُق اإلاسخلفت إلالىقاث

 كىضمىحبت، ومغجفلت، وصالت بخصاثُ
ً
 ( فإقل؛1.16ؤو ) ( فإقل1.11الضاللت ) مؿخىي  ا

كضث ما لقُاؽ ومىاؾبتها مماًضى كلى احؿاق وججاوـ ألابلاص فُما بُجها،
ُ
 لقُاؾه.   ؤ

 ثباث أداة الذساظت:11.٦
جم الخدقق مً زباث الاؾدباهت ومداوعَا وؤبلاصَا اإلاسخلفتباؾخسضام ملامل 

 وطلو كلى الىدى الخالي:، Gronbach Alphaلغوهبار ؤلفا  الثباث

 

 جغاوخذ (، لما1.٢٣٢(،ؤهملاماللثباجالهلُلاٍلحُثبلغ )٢ًخضح مً الجضوى )

 بضعحت جخمخم الاؾدباهت ؤن (،مما ًضى كلى1.٢2١-1.2١٢مابين ) للمداوع  الثباث ملامالث

 للضعاؾت. اإلاُضاوي الخؼبُق في كلحها الاكخماص ًمنً مغجفلت زباث

 :تإلاخصائي املعالجاث11.٧

 بغهامج باؾخسضام البُاهاث ملالجت وجدلُلبُاهاتها جم الضعاؾت ؤَضاف لخدقُق

 :بخصاثُت مً ؤبغػَا ماًلي ، وطلو بلضة ػغق SPSSالاحخماكُت  للللىم ؤلاخصاثُت الغػم

ت؛ -  اللُىت. ؤفغاص زصاثص كلى للخلغف الخنغاعاث واليؿب اإلائٍى

 ؤفغاص اللُىت اؾخجاباث اضاهسف ؤو اعجفاق، مضي اإلاخىؾؼاث الحؿابُت؛ إلالغفت -

 اإلاداوع  جغجِب في ًفُض بإهه الللم مم الغثِؿت )مخىؾؼاللباعاث(، اإلاداوع  كً

 خؿابي. مخىؾؽ ؤكلى خؿب
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ت؛ للخلغف -  لهل ؤفغاص اللُىت اؾخجاباث اهدغاف مضي كلى الاهدغافاث اإلالُاٍع

 كً الغثِؿت اإلاداوع  مدىعمً ولهل الضعاؾت، مخغيراث كباعاث مً كباعة

 الحؿابي. ؾؼهامخى 

للُيخين مؿخقلخين  One – Way ANOVAازخباع جدلُل الخباًً ألاخاصي  -

 فإلثر؛للنك  كً الفغوق بين اإلاخىؾؼاث.

 . عشض هخائج الذساظت وجفعيرها1٢

ا مغجبت خؿب حؿلؿل ؤؾئلت  فُما ًلي كغض جفصُلي لىخاثج الضعاؾت وجفؿيَر

 الىدىالخالي: كلى الضعاؾت

ث جطبيم الشخصت املهىيت ملعلم الخعليم العام في اململكت العئال الاول:ما معىكا

 العشبيت الععىدًت مً وجهت هظش املعلمين؟

ت والاهدغافاث الحؿابُت، اإلاخىؾؼاث خؿاب جم كً الؿااى لإلحابت  اإلالُاٍع

 الغزصت جؼبُق ؤبلاص اإلادىع ألاوى اإلاخللق بملىقاث مً بلض كلى مل والغجب لالؾخجاباث

 وحاءث الىخاثج مالخالي: ألابلاص ألاعبلت، كباعاث مً باعةك ولهل اإلاهىُت،

: املخىظطاث
ً
 ألبعاد املدىس ألاول: والشجب املعياسيت والاهدشافاث الحعابيت أوال

 

(، ؤهضعحتمىافقت ؤفغاص اللُىت كلى ملىقاث جؼبُق ٢ًخضح مً الجضوى )

خىؾؽ الحؿابي ؤلاحمالي الغزصت اإلاهىُت بإبلاصَا ألاعبلتحاءث"لبيرة حًضا"، خُث بلغ اإلا

(، وقض حاء بلض )اإلالىقاث اإلاخللقت ١.1211ألبلاص ملىقاث جؼبُق الغزصت اإلاهىُت )
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( ١.٦6٢٣ببرامج بكضاص اإلاللم( في الترجِب ألاوى لإبغػ اإلالىقاث بمخىؾؽ خؿابي )

"، جالَا في الترجِب الثاوي بلض )اإلالىقاث اإلاخللقت باججاٍ اإلاللم ه
ً
دى وبضعحت "لبيرة حضا

، زم الترجِب ١.1٢11الغزصت اإلاهىُت( بمخىؾؽ خؿابي )
ً
" ؤًظا

ً
( ؤي بضعحت"لبيرة حضا

غ اإلانهي للمللم( بمخىؾؽ خؿابي ) ( ١.1٢11الثالث بلض )اإلالىقاث اإلاخللقت ببرامج الخؼٍى

 بلض )اإلالىقاث اإلاخللقت بألُاث جؼبُق الغزصت اإلاهىُت( 
ً
وبضعحت "لبيرة حًضا"، وؤزيرا

ى بضعحت "لبيرة".وجخفق َظٍ الىدُجت ملضعاؾت الغاض ي ١.16١6)بمخىؾؽ خؿابي  ( َو

 مهىت الخللُم بضعحت "لبيرة" بكهل( في جدقق ملىقاث جؼبُق عزصت مؼاولت 1112)

 كام.

: الخكشاساث واليعب واملخىظطاث الحعابيت والاهدشافاث املعياسيت والشجب لكل 
ً
ثاهيا

 بعذ مً أبعاد املدىس ألاول:

 ملعىكاث املخعللت بآلياث جطبيم الشخصت املهىيت:البعذ ألاول: ا
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(، ؤن صعحت مىافقت ؤفغاصاللُىتكلى اإلالىقاث اإلاخللقت 11ًخضح مً الجضوى )

بألُاث جؼبُق الغزصت اإلاهىُت حاءث"لبيرة"، خُث بلغ اإلاخىؾؽ الحؿابي للبلض 

ظا صلُل كلى ؤَمُت اللباعاث وجمثُلها ألبغػ اإلالىقاث الخاص16١6.١) ت بألُاث (، َو

( والظي هصه "صلىبت جدضًض ؤلاحغاءاث اإلاخللقت 1الخؼبُق. وقض حاء اإلالىق عقم )

 لخلضص اإلاخغيراث طاث الصلت"في الترجِب ألاوى لإبغػ اإلالىقاث، 
ً
بالغزصت اإلاهىُت هـغا

(؛وجفؿغ الباخثت ١.66له ) "لبيرة حًضا"، خُث بلغ اإلاخىؾؽ الحؿابي بضعحت مىافقت

 وحكابو حلضص مم اإلانهي الترزُص ماًسص صُفاإلحغاءاجاإلاخللقتبهلطلنبصلىبتجدضًضوجى 

ين وحضص، مللمىن  قضامى اللالقت، فللى ؾبُل اإلاثاى، َىاك مللمىن  طاث اإلاخغيراث  جغبٍى

ين، مللمىن ًضعؾىن كضة جسصصاث في هفـ الىقذ  ويير كلى ألازص في اإلاغخلت -جغبٍى

لها الللمي. وجخفق َظٍ الىدُجت بل ختى ًضعؾىن جسصصاث ال ًدملىن -الابخضاثُت مَا

( في جدقق َظا اإلالىق بضعحت "لبيرة". بِىما حاء اإلالىقغقم 1112مم صعاؾت الغاض ي )

ت بالحصىى كلى الغزصت اإلاهىُت" في الترجِب ١) ( والظي هصه "عبؽ مىذ اللالوة الؿىٍى

ؿغ (؛ وجف٦.1٢ألازير، بضعحت مىافقت"مخىؾؼت"، خُث بلغ اإلاخىؾؽ الحؿابي له )

الباخثت وقىق َظٍ اللباعة في الترجِب ألازير لإقل اإلالىقاث ؤَمُت لضي ؤفغاص اللُىت بإن 

ت يير مقلق للمللم مقابل جؼبُق هـام واضح بألُاث  الحصىى كلى اللالوة الؿىٍى

 وبحغاءاث كاصلت،جظمً جقضًم الحىافؼ بىاًء كلى الجضاعة والاؾخدقاق.

 برامج اعذاد املعلم:البعذ الثاوي: املعىكاث املخعللت ب

 (: الخكشاساث واليعب واملخىظطاث الحعابيت والاهدشافاث املعياسيت لعباساث البعذ الثاوي 11جذول )
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(، ؤن صعحت مىافقت ؤفغاصاللُىتكلى اإلالىقاث اإلاخللقت 11ًخضح مً الجضوى )

"، خُث بلغ اإلاخىؾؽ الحؿابي للُبلض )
ً
(؛ ١.٦6٢٣ببرامج بكضاص اإلاللم حاءث"لبيرة حضا

ظا صلُل كلى ؤَمُت اللباعاث وجمثُلها ألبغػ اإلالىقاث الخاصت ببرامج بكضاص اإلاللم.وقض  َو

( والظي هصه "طل  الخهامل بين بغامج بكضاص اإلاللم قبل الخضمت 1حاء اإلالىقغقم )

غ اإلانهي ؤزىاء الخضمت" في الترجِب ألاوى لإبغػ اإلالىقاث، بضعحت  وبغامج الخؼٍى

(؛ وجفؿغ الباخثت طلو بلضم ١.١2ا"، خُث بلغ اإلاخىؾؽ الحؿابي له )مىافقت"لبيرة حًض 

غ اإلانهي؛  وحىص ؾُاؾاث مىخضة ججمم ما بين ماؾؿاث بكضاص اإلاللم وماؾؿاث الخؼٍى

مما ؤصي بلى ازخالف ألاَضاف والبرامج في لال اإلاغخلخين، وبالخالي قضٌلُق جدقُق اإلاللم 

( والظي هصه "طل  الاَخمام ١لىقغقم )إلاخؼلباث الغزصت اإلاهىُت. بِىما حاء اإلا

بالتربُت اإلاُضاهُت في بغامج بكضاص اإلاللم مما ًازغ كلى ؤصاء اإلاللمين الجضص" في الترجِب 

(؛ وجفؿغ ١.1٦ألازير، بضعحت مىافقت"لبيرة حًضا"، خُث بلغ اإلاخىؾؽ الحؿابي له )

مُت لضي ؤفغاص اللُىت بإن الباخثت وقىق َظٍ اللباعة في الترجِب ألازير لإقل اإلالىقاث ؤَ

، وجضعك 
ً
 مىاؾبا

ً
بغامج بكضاص اإلاللم في الجاملاث الؿلىصًت جىلي التربُت اإلاُضاهُت اَخماما
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ؤَمُتها في جإَُل اإلاللم الجضًض، بما ٌؿاكضٍ كلى جدقُق مخؼلباث الغزصت اإلاهىُت. 

 لبيرة".( في جدقق َظا اإلالىق بضعحت "1112وجخفق َظٍ الىدُجت مم صعاؾت الغاض ي )

 البعذ الثالث: املعىكاث املخعللت ببرامج الخطىيش املنهي للمعلم:

(: الخكشاساث واليعب واملخىظطاث الحعابيت والاهدشافاث املعياسيت لعباساث البعذ 1٢جذول )

 الثالث 

 

(، ؤن صعحت مىافقت ؤفغاصاللُىتكلى اإلالىقاث اإلاخللقت 11ًخضح مً الجضوى )

غ اإلانهي ل "، خُث بلغ اإلاخىؾؽ الحؿابي للبلض ببرامج الخؼٍى
ً
لمللم حاءث"لبيرة حضا

ظا صلُل كلى ؤَمُت اللباعاث وجمثُلها ألبغػ اإلالىقاث الخاصت ببرامج 1٢11.١) (؛َو

غ اإلانهي للمللم. وقض حاء اإلالىقغقم ) ( والظي هصه "طل  الغبؽ بين بغامج 1الخؼٍى

غ اإلانهي واخخُاحاث اإلاللم الفللُت" في الترجِ ب ألاوى لإبغػ اإلالىقاث، بضعحت الخؼٍى

(؛ وجفؿغ الباخثت طلو ١.١٢مىافقت"لبيرة حًضا"، خُث بلغ اإلاخىؾؽ الحؿابي له )
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بُت همؼُت ال  بُت، مما ؤصي بلى بىاء بغامج جضٍع بظل  آلُاث جدضًض الاخخُاحاث الخضٍع

 جدامي خاحاث اإلاللم الحقُقُت، وبالخالي قض حلُق جدقُق اإلاللم إلاخؼلباث الغزصت

( والظي هصه "طل  قضعاث اإلاللم البدثُت جظل  مً ١اإلاهىُت.بِىما حاء اإلالىقغقم )

بمهاهُت جدقُق مخؼلباث الغزصت وججضًضَا" في الترجِب ألازير، بضعحت مىافقت"لبيرة"، 

(؛ وجفؿغ الباخثت وقىق َظٍ اللباعة في الترجِب ٦.2٦خُث بلغ اإلاخىؾؽ الحؿابي له )

مُت لضي ؤفغاص اللُىت بإن ؾُاؾت الخللُمباإلاملنت جدُذ الفغصت ألازير لإقل اإلالىقاث ؤَ

للمللم الغايببمىاصلت الضعاؾاث الللُا ؾىاء باإلًفاص الضازلي في الجاملاث الؿلىصًت 

ؤو الخاعجي في الجاملاث اللاإلاُت، فقض بلغ كضص اإلاؿخفُضًً مً بغامج ؤلاًفاص ما ًخجاوػ 

غ الؿىىي ٦111) (، مما ؾاَم في الغفم مً 111٢لىػاعة الخللُم،  ( مىفض ومىفضة )الخقٍغ

قضعاث اإلاللم البدثُت، وبالخالُخقلُل ؤزغ َظا اإلالىق كلى جدقُق مخؼلباث الغزصت 

 اإلاهىُت.

 البعذ الشابع: املعىكاث املخعللت باججاه املعلم هدى الشخصت املهىيت:
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اث اإلاخللقت (، ؤن صعحت مىافقت ؤفغاصاللُىت كلى اإلالىق1٦ًخضح مً الجضوى )

باججاٍ اإلاللم هدى الغزصت اإلاهىُت حاءث"لبيرة حًضا"، خُث بلغ اإلاخىؾؽ الحؿابي 

ظا صلُل كلى ؤَمُت اللباعاث وجمثُلها ألبغػ اإلالىقاث ١.1٢11للبلض ) (؛ َو

( والظي هصه 1الخاصتاإلاخللقت باججاٍ اإلاللم هدى الغزصت اإلاهىُت.  وقض حاء اإلالىقغقم )

ىُت يهضص ألامان الىؿُفي للمللم" في الترجِب ألاوى لإبغػ اإلالىقاث، "جؼبُق الغزصت اإلاه

بضعحت مىافقت "لبيرة حًضا" مً وحهت هـغ ؤفغاصاللُىت، خُث بلغ اإلاخىؾؽ الحؿابي له 

(؛ وجفؿغ الباخثت طلو بدضازت هـام الغزصت اإلاهىُت للمللم في اإلاملنت،وما 61.١)

في الؿابق، مما ؤقلغ اإلاللم بالقلق،  ًفغطه مً مخؼلباث بلؼامُت لم جنً مؼلىبت

 ؤن هـام جقُُم ألاصاء الىؿُفي الؿابقاؾخمغ للقىص مً الؼمً صون ؤي 
ً
زصىصا

( والظي هصه "جؼبُق الغزصت اإلاهىُت يهضف للخسلص مً ٣حغُير.بِىما حاء اإلالىقغقم )

ت لبيرة"، اإلاللمين القضامى واؾدبضالهم بدضًثي الخسغج" في الترجِب ألازير، بضعحت"مىافق

(؛ وجفؿغ الباخثت وقىق َظٍ اللباعة في الترجِب ١.16خُث بلغ اإلاخىؾؽ الحؿابي له )

ل  ألازير لإقل اإلالىقاث ؤَمُت لضي ؤفغاص اللُىت بإن اإلاللمىن القضامى طووالباق الؼٍى

جي ملاَض اإلاللمين والهلُاث اإلاخىؾؼت إلكضاصاإلاللمين  -في الخللُمملـمهم مً زٍغ

ل صبلىم م الفئت الىخُضة اإلاؿخثىاة مً ازخباع الغزصت اإلاهىُت، بالخالي ال  -بمَا َو

 ٌكلغون بالقلق ؤو التهضًض.

العئال الثاوي: هل جىجذ فشوق راث داللت اخصائيت بين وجهاث هظش أفشاد العيىت 

خىل معىكاث جطبيم الشخصت املهىيت ملعلم الخعليم العام في اململكت العشبيت 

اث الخاليت: )الىىع، املئهل العلمي، ظىىاث الخبرة، إلاداسة الععىدًت حعضي للمخغير 

 الخعليميت(؟

لإلحابت كً الؿااى جم صُايت الفغض الخالي: جىحض فغوق طاث صاللت بخصاثُت 

( بين وحهاث هـغ ؤفغاص اللُىت خىى ملىقاث جؼبُق α ≤1.16كىض مؿخىي صاللت )

لغبُت الؿلىصًت حلؼي للمخغيراث الغزصت اإلاهىُت إلاللم الخللُم اللام في اإلاملنت ال

ل الللمي، ؾىىاث الخبرة، ؤلاصاعة الخللُمُت(.وللخدقق مً الفغطُت  الخالُت: )الىىق، اإلاَا

 جم ججؼثتها خؿب اإلاخغيراث الخصيُفُت الخالُت:



 هـهى بيذ ظليمان خمذ الغــثــبـش
 

230 

 

 :مخغير الىىع( 05.0ال جىحض فغوق طاث صاللت بخصاثُت كىض مؿخىي الضاللت  )

ـغ ؤفغاص اللُىت خىى ملىقاث جؼبُق الغزصت اإلاهىُت إلاللم الخللُم بين وحهاث ه

 اللام في اإلاملنت اللغبُت الؿلىصًت حلؼي لغ )الىىق(.

، Independent Sample T-testوللخدقق مً الفغطُت جم اؾخسضامازخباع "ث"

للمقاعهت بين مخىؾؽ صعحاث ؤفغاص اللُىت والضعحت الهلُت إلالىقاث جؼبُق الغزصت 

 هىُت خؿب الىىق، وحاءث الىخاثج مالخالي:اإلا

هخائج اخخباس "ث" للكشف عً داللت الفشوق خعب الىىع(:1٤جذول )  

 

( للضعحت الهلُت إلالىقاث جؼبُق Sig(،ؤن قُمت )1١ًخضح مً الجضوى )

(؛ؤي ؤهه ال 05.0( وهي ؤلبر مً مؿخىي صاللت )1.٢6٢الغزصت اإلاهىُت حؿاوي )

( بين وحهاث هـغ ؤفغاص α ≤1.16جىحض فغوق طاث صاللت اخصاثُت كىض مؿخىي صاللت )

اللُىت خىى ملىقاث جؼبُق الغزصت اإلاهىُت إلاللم الخللُم اللام في اإلاملنت اللغبُت 

الؿلىصًت حلؼي لغ )الىىق(. وحلؼو الباخثت طلو بلى مؿاواة الىـام الخللُمي ما بين 

لماث، فهم ًسظلىن بلى هفـ القىاهين وجؼبق كلحهملىاثذ وؤهـمت اإلاللمين واإلال

 مىخضة؛ مما حللهم مخفقين كلى ملىقاث جؼبُق الغزصت اإلاهىُت.

 :ال جىحض فغوق طاث صاللت بخصاثُت كىض مؿخىي الضاللت مخغير املئهل العلمي

(05.0بين وحهاث هـغ ؤفغاص اللُىت خىى ملىقاث جؼبُق ال  ) غزصت اإلاهىُت

ل الللمي(.  إلاللم الخللُم اللام في اإلاملنت اللغبُت الؿلىصًت حلؼي لغ )اإلاَا
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 One Wayوللخدقق مً الفغطُت جم اؾخسضام ازخباع جدلُل الخباًً ألاخاصي

ANOVA للنك  كً صاللت الفغوق بين وحهاث هـغؤفغاص اللُىت خىى ملىقاث جؼبُق

ل الللمي،وح  اءث الىخاثج مالخالي:الغزصت اإلاهىُت خؿباإلاَا

 

( للضعحت الهلُت إلالىقاث جؼبُق Sig(،ؤن قُمت )16ًخضح مً الجضوى )

(؛ؤي ؤهه جىحض 05.0( وهي ؤقل مً مؿخىي صاللت )1.111الغزصت اإلاهىُت حؿاوي )

( بين وحهاث هـغ ؤفغاص اللُىت α ≤1.16فغوق طاث صاللتاخصاثُت كىض مؿخىي صاللت )

قاث جؼبُق الغزصت اإلاهىُت إلاللم الخللُم اللام في اإلاملنت اللغبُت الؿلىصًت خىى ملى 

ل الللمي في صعحت جقضًغ ؤفغاص  ل الللمي(؛ مما ًضلل كلى وحىص جإزير للمَا حلؼي لغ )اإلاَا

 اللُىتإلالىقاث جؼبُق الغزصت اإلاهىُت.

 فدص البُاهاث باؾخسضا
ً
م ولخدضًض اججاٍ الفغوق لصالح ؤي فئت، جم ؤوال

، وماهذ البُاهاث مخجاوؿت؛ لظلو اؾخسضمذ الباخثت الازخباع Leveneازخباع لُفين

 ، وحاءث الىخاثج مالخالي:shefeeالبلضي

( بين 05.0جىحض فغوق طاث صاللت بخصاثُت كىض مؿخىي الضاللت ) -

 وحهاث هـغ ؤفغاص اللُىت خىى ملىقاث جؼبُق الغزصت اإلاهىُت إلاللم الخللُم

اللام في اإلاملنت اللغبُت الؿلىصًت بين فئت بهالىعٍىؽ وصبلىم، لصالح فئت 

الضبلىم. وقض جغحم َظٍ الىدُجت بلى طل  وعي خاملي الضبلىم بىـام الغزصت 

 اإلاهىُت.
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(  بين 05.0ال جىحض فغوق طاث صاللت بخصاثُت كىض مؿخىي الضاللت ) -

لىقاث جؼبُق الغزصت اإلاهىُت إلاللم الخللُم وحهاث هـغ ؤفغاص اللُىت خىى م

 اللام في اإلاملنت اللغبُت الؿلىصي بين باقي مل فئخين مىفغصجين كلى خضة.

ال جىحض فغوق طاث صاللت بخصاثُت كىض مؿخىي مخغير ظىىاث الخبرة: -

(  بين وحهاث هـغ ؤفغاص اللُىت خىى ملىقاث جؼبُق 05.0الضاللت )

إلاهىُت إلاللم الخللُم اللام في اإلاملنت اللغبُت الؿلىصًت حلؼي لغ الغزصت ا

 )ؾىىاث الخبرة(.

 One Wayوللخدقق مً الفغطُت جم اؾخسضام ازخباع جدلُل الخباًً ألاخاصي

ANOVA للنك  كً صاللت الفغوق بين وحهاث هـغؤفغاص اللُىت خىى ملىقاث جؼبُق

ملنت اللغبُت الؿلىصًت خؿب ؾىىاث الخبرة، الغزصت اإلاهىُت إلاللم الخللُم اللام في اإلا

 :وحاءث الىخاثج مالخالي

 

( للضعحت الهلُت إلالىقاث جؼبُق Sig(،ؤن قُمت )1٣ًخضح مً الجضوى )

(؛ؤي ؤهه 05.0( وهي ؤقل مً مؿخىي صاللت )1.1١٢الغزصت اإلاهىُت حؿاوي )

( بين وحهاث هـغ ؤفغاص α≤ 1.16جىحضفغوق طاث صاللتاخصاثُت كىض مؿخىي صاللت )

اللُىت خىى ملىقاث جؼبُق الغزصت اإلاهىُت إلاللم الخللُم اللام في اإلاملنت اللغبُت 

الؿلىصًت حلؼي لغ )ؾىىاث الخبرة(؛ مما ًضلل كلى وحىص جإزير لؿىىاث الخبرة في صعحت 

 جقضًغ ؤفغاص اللُىت إلالىقاث جؼبُق الغزصت اإلاهىُت.
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 فدص البُاهاث باؾخسضام ولخدضًض اججاٍ الفغوق ل 
ً
صالح ؤي فئت، جم ؤوال

، وماهذ البُاهاث مخجاوؿت؛ لظلو اؾخسضمذ الباخثت الازخباع Leveneازخباع لُفين

 ، وحاءث الىخاثج مالخالي:shefeeالبلضي

(  بين 05.0جىحض فغوق طاث صاللت بخصاثُت كىض مؿخىي الضاللت ) -

ى ملىقاث جؼبُق الغزصت اإلاهىُت إلاللم الخللُم وحهاث هـغ ؤفغاص اللُىت خى 

 – 6ؾىىاث وفئت مً  6اللام في اإلاملنت اللغبُت الؿلىصي بين فئت ؤقل مً 

 ؾىىاث. 11- 6ؾىىاث لصالح فئت مً  11

(  بين 05.0جىحض فغوق طاث صاللت بخصاثُت كىض مؿخىي الضاللت ) -

جؼبُق الغزصت اإلاهىُت إلاللم الخللُم  وحهاث هـغ ؤفغاص اللُىت خىى ملىقاث

ؾىىاث وفئت ؤلثر مً  6اللام في اإلاملنت اللغبُت الؿلىصي بين فئت ؤقل مً 

 ؾىىاث. 11ؾىىاث لصالح فئت ؤلثر مً  11

هالخف ؤن الفغوق ؤكالٍ لصالح اإلاللمُىظوي الخبرة ألاػىى، وقض جغحم َظٍ  -

في مقابل جقبل اإلاللم الجضًض الىدُجت بلى مقاومت اإلاللم ألالثر زبرة للخغُير 

غ.  للخغُير والخؼٍى

(  بين 05.0ال جىحض فغوق طاث صاللت بخصاثُت كىض مؿخىي الضاللت ) -

وحهاث هـغ ؤفغاص اللُىت خىى ملىقاث جؼبُق الغزصت اإلاهىُت إلاللم الخللُم 

 – 6مً  ؾىىاث وفئت 11اللام في اإلاملنت اللغبُت الؿلىصي بين فئت ؤلثر مً 

 ؾىىاث. 11

 :ال جىحض فغوق طاث صاللت بخصاثُت كىض مؿخىي الضاللت مخغيرإلاداسة الخعليميت

(05.0 بين وحهاث هـغ ؤفغاص اللُىت خىى ملىقاث جؼبُق الغزصت اإلاهىُت  )

 إلاللم الخللُم اللام في اإلاملنت اللغبُت الؿلىصًت حلؼي لغ )ؤلاصاعة الخللُمُت(.

 One Wayدقق مً الفغطُت جم اؾخسضام ازخباع جدلُل الخباًً ألاخاصي وللخ

ANOVA  للنك  كً صاللت الفغوق بين وحهاث هـغؤفغاصاللُىت خىى ملىقاث جؼبُق

الغزصت اإلاهىُت إلاللم الخللُم اللام في اإلاملنت اللغبُت خؿب ؾىىاث الخبرة، وحاءث 

 الىخاثج مالخالي:
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( للضعحغغغغغغغت الهلُغغغغغغغت إلالىقغغغغغغغاث جؼبُغغغغغغغق Sig) ت(،ؤن قُمغغغغغغغ12ًخضغغغغغغغح مغغغغغغغً الجغغغغغغغضوى )

(؛ؤي ؤهغغغغغه ال جىحغغغغغغض 05.0( وهغغغغغغي ؤلبغغغغغر مغغغغغً مؿغغغغغغخىي صاللغغغغغت )1.21٢الغزصغغغغغت حؿغغغغغاوي )

( بغغين وحهغغاث هـغغغ ؤفغغغاص اللُىغغت α ≤1.16فغغغوق طاث صاللتاخصغغاثُت كىغغض مؿغغخىي صاللغغت )

نغت اللغبُغت الؿغغلىصًت خغىى ملىقغاث جؼبُغق الغزصغت اإلاهىُغت إلاللغغم الخللغُم اللغام فغي اإلامل

حلغغغغؼي لغغغغغ )ؤلاصاعة الخللُمُغغغغت(. وحلغغغغؼو الباخثغغغغت طلغغغغو بلغغغغى جىخُغغغغض بحغغغغغاءاث الغزصغغغغت اإلاهىُغغغغت 

ومخؼلباتها كلى حمُم بصاعاث الخللُم؛ مما حللهم مخفقين كلى ملىقاث جؼبُق الغزصت 

 اإلاهىُت.

جطبيم  ما أبشص امللترخاث التي ًمكً مً خاللها الخغلب على معىكاث العئال الثالث:

 الشخصت املهىيت ملعلم الخعليم العام في اململكت العشبيت الععىدًت مً وجهت هظش املعلمين؟

لإلحابت كً الؿااى جم خؿاب الخنغاعاث واليؿبىاإلاخىؾؼاث الحؿابُت 

ت والغجب لالؾخجاباث كلى مل كباعة مً كباعاجاإلادىع الثاوي  والاهدغافاث اإلالُاٍع

ً مً زاللها الخغلب كلى ملىقاث جؼبُق الغزصت اإلاهىُت، اإلاخللقباإلاقترخاث التي ًمن

 وحاءث الىخاثج مالخالي:
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(، ؤهضعحت مىافقت ؤفغاص اللُىت كلى اإلاقترخاث التي 1٢ًخضح مً الجضوى )

ًمنً مً زاللها الخغلب كلى ملىقاث جؼبُق الغزصت اإلاهىُت حاءث"لبيرة حًضا"، خُث 

ظا صلُل كلى ؤَمُت اللباعاث وجمثُلها ألبغػ ١.٦22٢بلغ اإلاخىؾؽ الحؿابي للبلض ) (؛ َو

( ٢الحلىى اإلاقترخت للخغلب كلى ملىقاث جؼبُق الغزصت اإلاهىُت.وقضحاء اإلاقترح عقم )

ت واإلاالُت اإلاخىاؾبت مم مخؼلباث مل عجبت  والظي هصه "جقضًم خؼمت مً الحىافؼ اإلالىٍى

ت" في الترجِب ألاوى لإبغ  ػ اإلاقترخاث، بضعحت مىافقت"لبيرة صون اإلاؿاؽ باللالوة الؿىٍى

(؛ وجفؿغالباخثتطلو بظل  الحىافؼ ١.21حًضا"، خُث بلغ اإلاخىؾؽ الحؿابي له )

 باإلاخؼلباث، وكلى ألازص "الحىافؼ اإلاالُت" فللى ؾبُل 
ً
اإلاقضمت في مل عجبت مقاعهت

اى ١1اإلاثاى،الفغق بين كالوة عجبت مللم مماعؽ وعجبت مللم مخقضم حؿاوي ) ( ٍع

بلغ بحمالي فغق اللالوة بُجهما)فقؽ اى.بِىما حاء اإلاقترح عقم )١٢1!ٍو ( والظي هصه ٢( ٍع

بلىبلض" في الترجِب ألازير، بضعحت  ؼالخللمالظاجُمىسالاللخىحهىدىالخضٍع "حلٍؼ

(.وجفؿغ الباخثت ١.1٦مىافقت"لبيرة"، خُث بلغ اإلاخىؾؽ الحؿابي له )

اث ؤَمُتلضًإفغاصاللُىت باهدكاع زقافت وقىكهظَاللباعةفُالترجِباألزير لإقل اإلاقترخ

ب وكضم مىالبتها للخؼىعاث  الخللم الظاحي بين اإلاللمين، ففي ؿل طل  بغامج الخضٍع

 وبلضٍ ػغق، 
ً
غ ؤهفؿهم طاجُا اإلادؿاعكت التي ٌكهضَا الخللُم، كمل اإلاللمىن كلى جؼٍى

 للل مً ؤبغػَا الخللم اإلالخمض كلى قبهاث ؤلاهترهذ. 

 . الخىصياث:1٣

م  .1 ُئت جقٍى طغوعة الخهامل بين حمُم الجهاث اإلالىُت، وهي: وػاعة الخللُم َو

غ  ب وبغامج بكضاص اإلاللم في الجاملاث الؿلىصًت وبغامج الخؼٍى الخللُم والخضٍع

ت،  غ اإلانهي الخللُمي ووػاعةاإلاىاعصالبكٍغ اإلانهي وكلى عؤؾها اإلالهض الىػجي للخؼٍى

مج مكترلت، حلمل كلى ُخؿً وطلو مً زالى وطم ؾُاؾاث وؤَضاف وبغا

غ اإلاماعؽ بما ًظمً اؾخمغاع همٍى اإلانهي.  جإَُل اإلاللم الجضًض وجؼٍى

غ اإلانهي الخخُاحاث اإلاللم الفللُت، وطلو مً زالى عبؼها  .1 مىالبت بغامج الخؼٍى

بيخاثج ازخباع الغزصت اإلاهىُت، بدُث جدضص حىاهب الظل  بىاًء كلحها، ومً 

بُت اإلاالثمت لهل عجبت،والتي جنفلخدضًض اإلالاعف زم ًخم جصمُم البرامج الخ ضٍع
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واإلاهاعاث والاججاَاث الالػمت للمللم لخدقُق مخؼلباث الغزصت اإلاهىُت بنفاءة 

 واقخضاع في مل عجبت.

، ومً  .٦
ً
خل ؤلاقهالُاث اإلاخللقت بألُاث الغزصت اإلاهىُت قبل جؼبُقها عؾمُا

ة التي ًضعؾها اإلاللم ؤو مم اإلاهام ؤبغػَا: مؼابقت ازخباع الغزصت اإلاهىُت مم اإلااص

اإلاىملت بلُه، ولِـ بالظغوعة ؤن جخؼابق مم جسصصه ألاماصًمي الظي ال 

 ًماعؾه في الىاقم.

بكاصة الىـغ في الحىافؼ اإلاقضمت في مل عجبت مهىُت، بدُث جدىاؾب مم  .١

غ هفؿه باؾخمغاع.  اإلاخؼلباث، وحشجم اإلاللم كلى جؼٍى

 ؾت.طغوعة ألازظ بمقترخاث الضعا .6

 كائمت املشاجع

مل، ابدؿام؛ اللىاصي، كبير) .1 جطىيش هظام اعذاد املعلم في (. 1116ابً ٍَى

ت اململكت العشبيت الععىدًت في طىء ججشبتي اليابان وفىلىذا . اإلاجلت التربٍى

 .61-٦1(، 1) ١الضولُت اإلاخسصصت، 

اب ) .1 جمهين مهىت (. 1111البكير، مدمض مؼمل؛ مصؼفى، الؼُب كبض الَى

ت، م: الذواعي واملبرساثاملعل  .1٢6-16٦(، 16) 1٦.صعاؾاث جغبٍى

ؼ كبض هللا ) .٦ اظدششاف مخطلباث الخطبيم لشخصت (. 1116البهُجي، كبض اللٍؼ

مضاولت مهىت الخعليم باململكت العشبيت الععىدًت مً وجهت هظش الخبراء 

 عؾالت ماحؿخير يير ميكىعة، حاملت القصُم، القصُم. .التربىيين

ت والىفؿُت )حؿتن( )الجملُت ال .١ اعذاد املعلم (. 111٣ؿلىصًت للللىم التربٍى

 . ميكىعاث حاملت اإلالو ؾلىص.املعاصشة وجطىيشه في طىء املخغيراث

املعاًير العلميت الالصمت لخمهين الخعليم مً (. 1112الجمُل، كبض هللا خمىص ) .6

ت، صعاؾاث الللى  .وجهت هظش ألاكادًميين في اململكت العشبيت الععىدًت م التربٍى

 .122-1٣1)كضص زاص(،  ١١
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جصىس ملترح لىظام سخصت الخذسيغ (. 1116الحغبي، ؾلؼان؛ اإلاىُم، مىُم ) .٣

. ملعلمي الخعليم العام في اململكت العشبيت الععىدًت في طىء الخبراث العامليت

 .1٦2-1٢٦(، 1) ٣1صعاؾاث كغبُت في التربُت وكلم الىفـ، 

ججاسب بعض الذول في اعذاد املعلم وجىميخه  (.111١الظبُاوي، مجى ؾلُمان ) .2

ت مهىيا وامكاهيت إلافادة منها في اململكت العشبيت الععىدًت .صعاؾاث جغبٍى

 .121-11٦(، ٢6وهفؿُت، )

لم، مدمض مدمض ) .٢ الترخيص املنهي للمعلم في مصش: سإيت ملترخت (. 1111ؾٍى

 . 11٦ - ٣٦(، ٦١) 1١. مجلت التربُت، في طىء بعض الخبراث العامليت

الخطىيش الشامل للخعليم بذول مجلغ (. 111١الصغاف، قاؾم كلي ) .٩

الخعاون: دساظت خىل الخىجهاث الىاسدة في كشاس املجلغ ألاعلى بشؤن 

 .21-21(، 1٢) 6. مجلت الؼفىلت اللغبُت، الخعليم

. املذخل الى البدث في العلىم العلىكيتم(. 1111اللؿاف، صالح مدمض ) .11

غ  اض: صاع الَؼ  اء.الٍغ

: عئٍت الترخيص ملماسظت مهىت الخعليم(. 1111النىضعي، حاؾم؛ فغج، َاوي ) .11

ت،  غ مؿخىي اإلاللم اللغبي. اإلاجلت التربٍى  .6١-1٦(، 6٢) 16مؿخقبلُت لخؼٍى

ملخص (. 111١مىـمت ألامم اإلاخدضة للتربُت والللم والثقافت )الُىوؿهى( ) .11

جدقُق الجىصة  الخعلم:الخلشيش العاملي لشصذ الخعليم للجميع، الخعليم و 

 للجمُم. ميكىعاث الُىوؿهى.

سخصت الخعليم سإيت جذًذة هدى جطىيش أداء (. 111٢اإلاىُفي، ؤخمض ؾلض ) .1٦

ل املعلم.املىخذي الثاوي للمعلم ذ، ؤبٍغ  .111٢. حاملت الهٍى

م الخللُم ) .1١ . TIMSS 2019(. الضلُل ؤلاعقاصي لالزخباعاجالضولُت111٢َُئت جقٍى

 الغابؽ:جم اؾترحاكه كلى 
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16. https://etec.gov.sa/ar/productsandservices/Qiyas/internationaltests/T

g_Guides.pdfIMSS/Documents/TIMSS_International_Testin 

غ الؿىىي لللام اإلاالي111٢وػاعة الخللُم ) .1٣ . اإلاملنت اللغبُت 111٢(. الخقٍغ

 الؿلىصًت.

حعشيف الشخصت املهىيت. مشكض سعاًت املعخفيذًً (. 1111وػاعة الخللُم ) .12

 جم اؾترحاكه كلى الغابؽ: )جىاصل(.

https://tawasul.moe.gov.sa/Pages/FAQDetail?id=8108 

 (. بصاعاث الخللُم. جم اؾترحاكه كلى الغابؽ:1111وػاعة الخللُم )

ionDepartment.asphttps://www.moe.gov.sa/ar/PublicEducation/Pages/Educat
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