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 ات ـــالبـــات الطـــة ملعلمـــدريبيــربات التــــاخل
 ةــــويـــانـــة الثـــرحلـــم باملـــات التعلــبوــذوات صع

 دادإـع

  (*) أ/ حنان علي القرني &أ/ ضحى سيف القحطاني  &أ/ جوخة سامل الكلباني  &أ/ نسرين أمحد الضبيب 

 ص ــــــــملخ

التدريبيةة لععلعةاا اللالتةاا ت اا بةع  اا تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على الخبرة 
 هالةةةتعلي اةةةح العرثلةةةة القا  يةةةةه   ةةةد اتتعةةةع ةةةةمي الدراسةةةة الص ةيةةةة ت ةةةعيي الت ر ةةةة ال خ ةةةية ل اةةةرا 

تةي اتتيةارةق   ةداا تاعتتةارةق مةق الععلعةاا ت اا الخبةرة ل تةرة    تةا  شارك اةح ةةمي الدراسةة معلع
ا بةةع  اا الةةتعلي تالعرثلةةة القا  يةةةه   ةةد تعقلةةع تقةةع عةةق تعةةت سةةص اا اةةح تةةدريت اللالتةةاا ت ا

أ  اا جعةةةل البيا ةةةاا اةةةةح العقاملةةةة شةةةةتة العصتعةةةةه تاالةةةااة إلةةةةى تحل ةةةع تعةةةة  ال  ةةةا   الخابةةةةة 
تالبرامج التدريبية التاتعة لإل ارة العامة للتدريب  ا متعاث تعصلقة الرياض.  ت بلع الصتا ج إلى أ  

ت اا بةع  اا الةتعلي نا ةع سةلبية اةح م علهةا. نعةا ت ة لع ةةمي الخبرة التدريبية لععلعاا طالتةاا 
الخبرة مق أر عة محا ر  ةح: ر    أاعال الععلعاا ثة ل تبةراتهق التدريبيةةه  ااجةراااا التصتيعيةة 
 اا اريةة للبةرامج التدريبيةةه  محد  فةةة اعاليةة الةد راا التدريبيةة اةةح مةرامج بةع  اا الةتعلي تالعرثلةةة 

 . ثاتهق اح تل ير البرامج التدريبيةالقا  يةه  مقتر 

بةةةع  اا الةةتعليه الخبةةةراا التدريبيةةةةه التر يةةةة الخابةةةةه التةةةدريب أ صةةةاا الخدمةةةةه  :الكلماااات املحتاحياااة
 .التل ير العهصحه العرثلة القا  ية
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Training Experiences for Teachers of Students with Learning 

Disabilities in Secondary School 
By 

Nisreen Aldhobaib & Jokha Alkalbani & Doha Saif & Hanan Alqarni (*) 

Abstract 

The present study aims to identify the training experience of female 

students with learning disability in the secondary stage. This qualitative 

study was followed by the design of the personal experience of the 

individuals. The study included two teachers who were chosen intentionally 

as experienced teachers for at least five years in teaching students with 

disability. The data collection tools in the semi-structured interview were in 

addition to the analysis of some documents related to the training programs 

of the General Administration for Training and Scholarship in Riyadh. The 

results showed that the training experience of female students with learning 

disabilities was negative in its entirety. This experience was formed from 

four themes: teachers' reactions to their training experiences, organizational 

and administrative procedures for training programs, limited effectiveness of 

training courses in secondary learning difficulties programs, and their 

suggestions in the development of training programs. 

Key words: learning disability, Training experiences, special education, in-

service training, professional development, secondary education. 
                                           

(*) Learning disabilities Teacher, Ministry of education - Riyadh City. PhD Researcher, Department of 
Special Education, College of Education, King Saud University : n_aldhobaib@hotmail.com  

Learning disabilities Supervisor, Ministry of education- Sultanate Of Oman. PhD Researcher, 
Department of Special Education, College of Education, King Saud University: 
Galkalbani@gmail.com 

Lecturer, Collage of Education, Prince Sattam University- ALkharj City. PhD Researcher, 
Department of Special Education, College of Education, King Saud University: 
W.alqahtani@psau.edu.sa  

Lecturer, Collage of Education, King Khalid University- Abha City. PhD Researcher, Department of 
Special Education, College of Education, King Saud University : hnalqrni@hotmail.com. 

mailto:n_aldhobaib@hotmail.com
mailto:Galkalbani@gmail.com
mailto:W.alqahtani@psau.edu.sa
mailto:hnalqrni@hotmail.com


 ينـايــر    األول  زء ــاجلـ ()دد ــالع ()د ــاجملل يلــأهــة والتـــاصــة اخلـــرتبيــة الــجمل

 

 

143 

 ة:ــــــــدمــــــمق
معةةا   شةةه أيةةة أ  الععلةةي ف ةة ع ث ةةر أسةةا  لةةعق العصت مةةة التعليعيةةة العت املةةة   تلةةه 

مةةةق أ  ار  م ةةة  لياا متعةةةد ة اةةةح تعلةةةيي  تر يةةةة الةةةص اه  ت  يةةةدةي تالععةةةارف  لعةةةا لعهصتةةةة ال ةةةامية
 أاةرا اا م ةاةع ق  ه العهاراا  الخبراا الالزمة اح ةمي الحيةاةه التةح ت ةصل مةصهي مة اطص ق بةالح ق

 اح  هضة  از ةار الع تعل. 
ثةة ل الععةةةع علةةى أ  متعتةةل جعيةةةل  2030  ةةد أتةةدا تافةةةاا التعلةةيي لةةعق ر يةةةة الةة طق 

م ةةا ح  مص ةة   ه  ةةا     ه مت سةة  هلبصةة ق  البصةةاا اةةح الععل ةةة العر يةةة ال ةةع  فة متعلةةيي امتةةدا حا
 ج ةةةده  أ  ف ت ةةةب جعيةةةل العتعلعةةة ق الععةةةارف  الخبةةةرااه  العهةةةاراا التةةةح تةةةدعي التصعيةةةة الع ةةةتدامة 

اةةح طياتهةةا علةةى أةعيةةة تعة ةةع الععلةةي  2030(. نعةةا رنةة ا ر يةةة 2018)األلععةةحه  2030تحلةة ل 
يالا عاليةةةةااه  دعةةةةدا  معةةةام ر  م ةةةةاراا مهصيةةةةة للععلعةةة قه  العةةةةامل ق اةةةةح القلةةةا  التعليعةةةةح ن ةةةةعه تةةةع 

 استحداث البرامج مقع مر امج الرتص  الع اراا العهصية للععلع ق  العامل ق اح التعلةييه للراةل مةق 
ماا  حة   قلةة  ااعلية ةما القلا   متاتعة  تح ة ق مخرجةاا التعلةييه  ال ة ر تةة  ةد هت ااتهي العهصية

 (.2018  ةية  نعية ت هي اح م اتتة متللتاا الع ر العتغ رة )ة ئة تق يي التعلييه 
  ص ت ةما ال ياقه  أل  تعة ع  تدريب معلي التر ية الخابة ة  ج ا   مت  أ مق مصت مة 

العهصيةةةة ف ةةة ر م قةةةاق ل ان العهصةةةة  معةةةام ر الععارسةةةة تعة ةةةع الععلعةةة ق اةةةح الصتةةةاك التعليعةةةح ن ةةةعه 
اةةةح ال ةةة ا الخةةةا  تععةةةام ر الععارسةةةة  -لععلعةةةح التر يةةةة الخابةةةة لع لةةةت األط ةةةال ت ةةةر العةةةا م ق

علةةى لةةر رة أ  فععةةع مهص ةة  التر يةةة الخابةةة تلريقةةة مصتعةةة علةةى تقةةدك  -العهصيةةة للتر يةةة الخابةةة
تغ ةرة معاراهي  مهةاراتهي تغةرض الح ةال علةى م ةت   عةال مةق ال  ةااةه  ا سةت اتة لالثتياجةاا الع

ل شخا  ت ر العا م قه مق تالل اتتا  مر امج للتعليي الع ةتعره متضةعق الع ةارنة اةح   ةاطاا 
 مقةةةرراا التعلةةةيي  ه اللقةةةاااا العهصيةةةة همقةةةع التةةةدريب اةةةح أ صةةةاا الخدمةةةة  العةةة تعراا  الةةة ر  العهصيةةةة

 (.2012  رااة األ مياا العهصية )م لت األط ال ت ر العا م قه  هالع تعر
ند على أةعية ا ةتعاك متعة ع  رال ن ااة الععلع ق اح التر ية الخابة مةا جةاا تةة  معا م  

أثةةد أةةةي القةة ا  ق  الت ةةريعاا األمري يةةة التةةح اةتعةةع تحقةة ق األاةةرا  ت   ااعا ةةة  ةةة   ةةا    تر يةةة 
 Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) ك2004األارا  ت   ااعا ةاا 



  روناااااوآخ أ/ نسرين الضبيب

 

 

144 

اسةتي اا معةام ر التعلةيي للععلعة ق اةح تعدفالتة على تع ة عصابر جدمدة نا  أثةدةا:  الم  اثت ا
&  (Faieta, 2017التر يةةةة الخابةةةة تةةةع  مةةةتي تةةةعة لهي تةةةع يالا عاليةةةا اةةةح م ةةةال التر يةةةة الخابةةةة 

(Bicehouse يتضح مق القا    ال  درالح ال ام  أ  التعت د على لر رة استي اا معلعح التر ية ه 
ةةةا  شةةةامالا ل عيةةةل معلعةةةح التر يةةةة الخابةةةة اةةةح ائاتهةةةا  الخابةةةة لععةةةام ر التعلةةةيي للععلعةةة ق جةةةاا عاما

 العختل ةه تعا ا ها ائة معلعح اللالن ت   بع  اا التعلي.
 يعةةةد التحةةةج اةةةح م ةةةال تعلةةةيي اللةةةالن ت   بةةةع  اا الةةةتعلي اةةةح العرثلةةةة القا  يةةةة ثةةةدمج 

اا ثة ل أ  العةراةق ق ت   بةع  اا الةتعلي لةدمهي   بيااه  مل تله ت ار تع   تا ج الدراساا ا تات
أ جةةة   ةة ر اةةح التح ةة عه  تلةةه اةةح ال ق ةةر مةةق م ةةا ا العهةةاراا األساسةةيةه  أ  ةةةما الق ةة ر 
م  ا  مل ال  ع.  مل تله اإ  العدرسة القا  ية تتهر ت  رة عامة أ ع مقدرة على تلبية اثتياجاا 

ت ةةبب مصيةةة  ت ةة يق العدرسةةةه  دعةةدا  الععلعةة قه  تق ةةيي ةةة  ا اللةةالن مقار ةةة تالعةةدار  ا متدا يةةةه 
العةةةصهج.  ةةةةمي الع امةةةع م تععةةةة  ةةةد ت ةةةهي اةةةح زيةةةا ة معةةةدل ا ةةةع العةةةراةق ق ت   بةةةع  اا الةةةتعلي. 
  ةةالرتي مةةق تلةةه ت ةةتعر ال ةةر  التعليعيةةة لللةةالن ت   بةةع  اا الةةتعلي تالتح ةةق ت ةةر  اسةةتعرار 

ن. لةةةما نةةةا  علةةةى الععلعةةة ق  لةةةل أةةةةداف مهصيةةةة تح ةةةق ا سةةةتعدا  العهصةةةح لععلعةةةح ةةةة  ا اللةةةال
 (.2011لتح  ق  دراتهي  مهاراتهي اح التدريت له  ا اللالن )م صدره 

 ة:ـــــدراســـــة الـــــمشكل

( اح  راسة  بفية ةداع إلى التعرف علةى أةةي ال  افةاا العهصيةة 1439ت بلع القتا ح )
الالزمةةةة لععلعةةةاا اللالتةةةاا ت اا بةةةع  اا الةةةتعلي اةةةح العرثلةةةة القا  يةةةةه إلةةةى أ  جعيةةةل ال  افةةةاا 
العهصيةةةة لهةةة  ا الععلعةةةاا نا ةةةع مهعةةةة مدرجةةةة عاليةةةة جةةةداا.   ةةةد جةةةااا ال  افةةةاا العهصيةةةة الخابةةةة 

ال خ ية  التصعية العهصية تالعرتتة األ لةىه مل هةا الخةدماا األتا فعيةة اةح العرتتةة القا يةةه تال  اا 
  أت راا ا ست ارة  الععع ال عاعح اح العرتتة القالقة. 

 عليةةة اةةةإ  عةةدك اسةةةتي اا الععةةام ر العهصيةةةة الالزمةةة لععلعةةةح اللةةالن ت   بةةةع  اا الةةةتعلي 
تالك ال  افاا الضةر رية لل اةاا تعتللتةاا ةة  ا اللةالن اةح تالعرثلة القا  ية  د م    إلى عدك ام

 م اجهةة  ه  التالح عدك القدرة على التعامع ت  ع اعال مةل اثتياجةاا أ لئةه اللةالن هةمي العرثلة
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  ةةةد مصةةةتج مةةةق تلةةةه ت امةةةد الرسةةة ن  .م ةةة التهي العختل ةةةةه  الحةةةد مةةةق ل ةةةار بةةةع  اتهي  ةةةدر اام ةةةا 
 ه مق ةصا ظهرا م  لة ةمي الدراسة تابة  أ  ة  ا اللالن عليي.العت رر م صهي  الت رن مق الت

اح ةمي العرثلة تحدمدااه  د فعةا    مةق   ة ر اةح عةدة ج ا ةب أتا فعيةةه  اجتعاةيةة تعقةع لةر رة 
ا  از متللتاا الدراسةه  الحياة ت  ع عاك.  ما  د فخل ة تله الق  ر مق ع ا ب  تيعة تةصع ت 

 معا م يةد مةق اداثةة ةةما األمةر  تل رتةة نة   ائةة اللةالن  ع تعل معاا.على ثياة ال ر    هضة ال
   ةةة ة تابةةةة اةةةح الع تعةةةل  هت   بةةةع  اا الةةةتعلي ت ةةة ع   ةةةتة   ف ةةةتها  مهةةةا مةةةق أ  م تعةةةل

% مةةةةق طةةةةالن 7إلةةةةى أ  تلةةةةه الص ةةةةتة  ةةةةد ت ةةةةع إلةةةةى  (2012ال ةةةةع   ه ث ةةةةج أشةةةةار أمةةةة   يةةةةا  )
العةةدار .  أ  ةةةمي الص ةةتة  ةةد تت امةةد نلعةةا تةةعتر ال  ةة  عصهةةاه   التةةالح متةةعتر نةةمله تقةةدفي البةةرامج 

 العالجية ال عالة تالص تة لهي. 
ال ةةةياق ملةةةا عةةةد  اللالتةةةاا ت اا بةةةع  اا الةةةتعلي تالعرثلةةةة القا  يةةةة تعدمصةةةة  ةةةةما   ةةةص ت

ةةا مةةق مةةرامج بةةع  اا الةةتعلي اةةح مةةدار   25اةةح طالتةةة  330هه 1439الريةةاض اةةح العةةاك  مر ام ا
ه( 1439ه بةة ره 27للبصةةاا )إ ارة التر يةةة الخابةةة للبصةةااه مريةةد ال تر  ةةحه  التعلةةيي العةةاك القا  يةةة

(.  لعع تله ف  ر إلى إم ا ية ت امد ةما العد  مةل زيةا ة الت سةل ال عةح اةح 2018)اح: مق جالله 
اا الةةتعلي للبصةةاا تالعرثلةةة القا  يةةة اةةح جعيةةل مصةةاط  الععل ةةة العر يةةة ال ةةع  فة عةةد  مةةرامج بةةع  

 تقدك على أمد  معلعةاا علةى  ةدر عةال   ه  التالح زيا ة الحاجة إلى ت ا ر تدماا تابة هم تقتالا 
 مق ال  ااة  التعة ع اح ةما الع ال. 

اا التةح ت اجةة معلعةاا مةق الع ةدا  التر ة   التحةدف هقمق تالل  ةر  ع التاثقاا  د  ثت
بع  اا التعلي تالعرثلة القا  يةه مق ث ج ال ااا تعتللتاا ةمي العرثلةه     ر تع  ال  افةاا 
العهصيةةةةة لةةةةدمهقه  التةةةةح  ةةةةد تلبةةةةح اثتياجةةةةاا اللالتةةةةاا ت اا بةةةةع  اا الةةةةتعلي تالعرثلةةةةة القا  يةةةةة. 

 ن افةاتهق العهصيةة لع اجهةة جعيةل  تاالااة إلى أةعية البرامج التدريبية ال عالة اح تل ير مهةاراتهق
تلةةةةه ا ثتياجةةةةااه  سةةةةد ال  ةةةة ة مةةةة ق إعةةةةدا  الععلعةةةةاا الةةةةم  مت ااةةةة    ةةةةبياا مةةةةل متللتةةةةاا العرثلةةةةة 
ا متدا يةةةه   ةة ق متللتةةاا العرثلةةة القا  يةةة مةةق الصاثيةةة ال عيةةة  الص ةيةةةه   ةةد  لةةح نةةع مةةق ل ر ةةر 

متللتاا العرثلة ا متدا يةه ث ج مصتقع  تع  متللتاا العرثلة القا  ية تختل  عق (2014 ج    )
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الللتة مق م ئة مدرسية متعح رة ث ل اللالب اح العرثلة ا متدا ية إلى العرثلةة القا  يةة العتعحة رة 
ثةةة ل محتةةة   الع الةةةيل التةةةح تةةةدر  لللالةةةبه  تالتةةةاا مةةةا ف تقةةةد الللتةةةة ت   بةةةع  اا الةةةتعلي اةةةح 

رية لتلبيةة الت  عةاا األتا فعيةة للعرثلةة القا  يةةه اةإتا لةي العرثلة القا  يةه العهاراا األساسةية الضةر  
ي طةةرق التةةدريت ا ثتياجةةاا ال عليةةة الخابةةة لللالةةب  اةتعاماتةةةه اةةإ  اجتيةةازي للقا  يةةة العامةةة  ةةتال

 ,Erickson ال ةةياقه أتةةدا  راسةةة   ةةص ت ف ةة   م لةةل شةةهه  ي تص ةةة ال ق ةةر مةةق ال ةةع  اا.

Noonan & Mccall, (2012) اللةالن ت   بةع  اا  ي التحدفاا التةح ت اجةة معلعةحتع  معت
 التعلي تتعل  تالعصاخ العدرسح  ت ا ص اللالن  دعدا  الععلع ق  تع ض أ  ارةي. 

إ  نةةع تلةةه مةةق شةةع ة أ  م نةةد علةةى أةعيةةة التعةةرف علةةى تبةةراا ةةة  ا الععلعةةاا التدريبيةةة 
ح ةةةمي العرثلةةة الدراسةةيةه  تلةةه التةةح مةةرر  مهةةا نعةةا ف ةة صهاه  ا ع اسةةاتها علةةى أ ا هةةق العهصةةح اةة

لعحا لةةة ت ةة يق بةة رة أععةة  ثةة ل ةةةمي الخبةةرااه  است  ةةاف مةةا  ةةد تحعلةةة مةةق ت ةةارن إف اميةةة أ  
سةةةةلبية  ةةةةد ت ةةةةاعدةقه أ  تع ةةةة  ععلهةةةةقه أ   ةةةةد   تةةةة  ر اةةةةح مهةةةةامهق ال ظيفيةةةةةه أ  اهةةةةي األ  ار 

 اآلتح: الر يت اح ال  ال اح ل ا ما سب  فع ق تحدمد م  لة الدراسة الحالية  العلل  ة مصهق.
  الثانوية بمدينة الرياض  التعلم بالمرحلةكيف تصف معلمات الطالبات ذوات صعوبات

 خبراتهن التدريبية؟

 :الـــــدراســـــةدف ــــــــه

التعةرف علةى الخبةراا التدريبيةة لععلعةاا اللالتةاا ت اا بةع  اا  الدراسة إلةى تهدف ةمي
  التعلي تالعرثلة القا  ية.

 :الـــــدراســـــة ةـــــــأهمي

 :تبرز أةعية الدراسة الحالية اح جا ب ق

 - التاثقةةاا  تلةةه اةةح ثةةد   علةةي - الةةم  متعقةةع اةةح أ  ةةةمي الدراسةةة مةةق الدراسةةاا القل لةةة
اةح  التح تهةتي مدراسةة الخبةراا التدريبيةة لععلعةاا اللالتةاا ت اا بةع  اا الةتعلي تالعرثلةة القا  يةة

الب ئة العر ية ت  ع عةاكه  اةح م تعةل الععل ةة العر يةة ال ةع  فة علةى  جةة الخ ة  .   ةمله اقةد 
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ت ةةهي ةةةمي الدراسةةة اةةح إتصةةاا األ ميةةاا اةةح م ةةال التر يةةة الخابةةةه  االةةااة لإلطةةار الصتةةر  اةةح 
 م دا  بع  اا التعلي. 

تت بةةةةع لصتةةةةا ج ت  ةةةةد بةةةصجا  القةةةةرار اةةةةح م ةةةةال التةةةةدريب الةةةم  متعقةةةةع اةةةةح أ  ةةةةةمي الدراسةةةة  ةةةةد 
  ةد   التل ير العهصح اح م ال التر ية الخابةة ت ة ع عةاكه  اةح م ةال بةع  اا الةتعلي ت ة ع تةا .

ةةةةمي الدراسةةةة الع ةةةال اجةةةراا  راسةةةاا أتةةةر  اةةةح م ةةةال التةةةدريب  التلةةة ير العهصةةةح لععلعةةةح  ت ةةةتح أفضةةةا
رامج تدريبيةة  ةد ت ةهي اةح راةل ال  ةااة العهصيةة لععلعةح ةة  ا اللالن ت   بع  اا التعليه  استحداث م
 اللالنه  تلبح اثتياجاا الع دا  ال علية.

 :الـــــدراســـــة دودــــــــح

 أجريع ةمي الدراسة اح إطار الحد   اآلتية:

الةةةةةتعلي الخبةةةةةراا التدريبيةةةةةة لععلعةةةةةاا اللالتةةةةةاا ت اا بةةةةةع  اا تصا لةةةةةع الدراسةةةةةة م لةةةةة   
  .تالعرثلة القا  ية

   ةةة مةةق معلعتةة ق مةةةق معلعةةاا اللالتةةاا ت اا بةةةع  اا علةةى ع صةةةة م الدراسةةة ا ت ةةرا
 التعلي تالعرثلة القا  ية. 

العدار  القا  ية الح  مية العلحة  مهةا مر ةامج ل ةع  اا الةتعلي. الدراسة اح إثد   أجريع
تاتل لع تةب تعلةيي شةرق الريةاضه تاالةااة إلةى إ ارة التةدريب  ا متعةاث تعصلقةة اح ثح الصهضة ال

 الرياض.

 ه(. 1440 1439ال  ع األ ل مق العاك الدراسح ) الدراسة اح طتقع
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 :الـــــدراســـــة اتــــمصطلح

Training

ف  ر التدريب التدري ح إلى "ععليةة فقة ك ا هةا أت ةا ح تر ة   ت  معةارف  تبةراا متلة رة 
تاسةةتخداك اسةةتراتي ياا مختل ةةة للتصعيةةة العهصيةةة أ صةةاا الخدمةةة ل يةةا ة  ةةدرة الععلعةة ق تح ةةج ف ةةتليع   

 (. 289ه  2017تح  ق  تا ج اللالب" )اريصده  ن كه 

Learning Disabilities

 ت    األاةةةرا  تعلةةةيي  ةةةا     اةةةح اعتعةةةا ي تةةةي الةةةم  تةةةالتعري  الةةةتعلي بةةةع  اا تعريةةة  فع ةةةق
الةم   The Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) (2004) ااعا اا

  :فعراها تع ها
اللراتاا اح  اثدة أ  أتقر مق الععلياا الص  ةية األساسةيةه التةح تتضةعق اهةي  اسةتخداك 
اللغةةة الع ت  ةةة أ  العصل  ةةةه  ةةة  ا لةةلران الةةم  فتهةةر علةةى شةة ع   ةة ر اةةح  ةةدرة الل ةةع علةةى 
. ا ستعا ه أ  الت   ره أ  التحدثه أ  القرااةه أ  ال تاتةةه أ  اله ةااه أ  إجةراا الععليةاا الح ةامية

متضةةةعق ةةةةما الع ةةةللح ثةةةا ا مع صةةةة مقةةةع بةةةع  اا اا راكه  دبةةةاتاا الةةةدما ه  اتةةةتالل األ اا 
الةةةة ظي ح الةةةةدماتح الت ةةةةي ه  ع ةةةةر القةةةةرااةه  الحت ةةةةة ال الميةةةةة التل ريةةةةة.    متضةةةةعق مقةةةةع ةةةةةما 
الع ةةللح م ةة الا الةةتعلي الصات ةةة عةةق إعا ةةة ت ةةريةه أ  سةةعويةه أ  ثرنيةةةه أ  تخلةة  عقلةةحه أ  

 Department)الل ةع ا  عالحه أ  أ     ر م ئحه أ   قااحه أ  ا ت ا   فعا ح مصة اللران 

of Education Office for Exceptional Children, 2012.P.63).  
تعةةا فع ةةةق تعريةةة  بةةةع  اا الةةتعلي مةةةص ت التعريةةة  الععتعةةةد اةةح  زارة التعلةةةيي تالععل ةةةة العر يةةةة 

 ه(ه   ص على:1437 -1436لتر ية الخابة ) زارة التعلييه ه  ال ار  اح الدل ع التصتيعح لال ع  فة
ةح اللراتاا اح  اثدة أ  أتقر مق الععليةاا الص  ةية األساسةية التةح تتضةعق اهةي  اسةتخداك "

اللغة الع ت  ة أ  اللغة العصل  ة  التح تبد  اح الةلراتاا ا سةتعا   الت   ةر  ال ةالكه  القةرااةه  ال تاتةة 
ه  الخ (ه  الريالياا  التح   تعة   إلةى أسةتان تتعلة  تةالع ق العقلةح أ  ال ةععح أ  )اامالاه  التعب ر

(. تاالةةااة إلةةى أ  10)  "الت ةةر  أ  ت رةةةا مةةق أ ةة ا  العةة ق أ  ظةةر ف الةةتعلي أ  الرعافةةة األسةةرية
 ةمي ال ع  اا تخص اللالتاا ت اا بع  اا التعلي تالعرثلة القا  ية.
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Learning Disabilities Teacher

"معلعةة ثابةلة علةى م ةةع الةدمل ك أ  الت ةال ري   اةح  عرف معلعة بع  اا التعلي تع هةات
التر ية )تخ ص بع  اا تعلي( مق إثد  ال لياا التر  ية العتخ  ة اةح إعةدا  الععلةي لتعة لهةا 

 (. 142  ه2013 هالت يي) التعلي"لتدريت اللالتاا الالتح لدمهق بع  ة اح 

 ة: ــابقــات الســدراســري والـــار النظـــــاإلط
جااا سياسة التعليي اح الععل ة العر ية ال ع  فة لت ند على أةعية التدريب ث ج تنر اح 

ةةة196العةةةا ة ) للةةةد راا التدريبيةةةة  الت دمدفةةةة    راا  ا( أ  علةةةى ال هةةةاا الععصيةةةة أ  تعلةةةح اةتعاما
(. نعةةا جةةاا 1400يةةة لترسةةيخ الخبةةراا  ن ةةب الععل مةةاا  العهةةاراا ال دمةةدة ) زارة الععةةارفهالت ة

( مةق  تةاك الخدمةة العد يةة ال ةا رة اةح 34اح تعاميي  ل ع إ ارة التدريب  ا متعاث أ  العةا ة ر ةي )
ه  ةةةةد   ةةةةع علةةةةى "إتاثةةةةة ال ربةةةةة لتةةةة ا ر البةةةةرامج  1397  7   10( متةةةةاريخ 49العرسةةةة ك ر ةةةةي )

ريبية ل عيل شاتلح ال ظا   التعليعية  ا  اثتياجاتهي التدريبية ال عليةه  تع  صهي مةق ا لتحةاق التد
 (. 9ه  1423ا ها") زارة التر ية  التعلييه 

ه األمةةر الةةم  مةةصع ت علةةى فعةةدج التةةدريب م ةةدرا مةةق م ةةا ر إعةةدا  الععلجةةيه  تلةة يري مهصيةةاا 
ة  اإعلاا الععلجي ال ربة اح التةدريب  ا لتحةاق تةالبرامج التدريبيةة أمةرل فععةع علةى راةل   ام ت   أ

تبراتةةة الععرأيةةة  العهاريةةة  نةةمله ال جدا يةةةه ا ةةصع ت ت ةة ع  الةةح علةةى أ ا ةةة التر ةة    التعليعةةح. 
ةه   ةةد تعةا أ  نق ةةر مةق الععلعةة ق ال ةد  ف هلةة   التحةةدفاا التةح  ةةد م اجه  هةا اةةح ال  ة ل الدراسةةيج 
 Frankالت تةةع الع س ةةاا التر  يجةةة ألةعيجةةة التةةدريب  التلةة ير ت ةةع أرنا ةةةه  ةةةما مةةا أتجدتةةة  راسةةة 

ةة للعةدر  قه مةصع ت علةى الع ةت   التصتيعةح 2009) (ه تع  تل ير  راةل الع ةت   التةدريبح   خابج
ى أا ةةار ععليةةة تلبةة   اا ار  لبةةرامج التةةدريب العهصةةح. االتةةدريب التر ةة   متةةرجي األا ةةار الصتريةةة إلةة

ت ةة ع إف ةةامح اةةح الع ةةدا ه  يراةةل مةةق تةةالل تلةةه األا ةةار الععليةةة العلتقةةة اةةح الع ةةدا  مةةق   ةيةةة 
 (.2008العخرجاا التعليعيةه  ي يد مق الع ت   التح  لح لللالن )ال ر  ه 

أ  التةةدريب الصةةاجح ف ةةب أ  ف ةة   م اتتةةا للتغ ةةراا  التلةة راا  إلةةى (2008 أشةةار ةصةةد  )
ة ف ةةب أ  يةةتحةةدث اةةح الع س ةةة التعليعيةةةه  ل ةةح ملبةةح ثاجةةاا العةةامل ق اةةح الع س ةةة التعليع التةةح
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اه  أ  مراعح ا ثتياجاا الحقيقيةة التةح تحتاجهةا الع س ةة. لةمله اةإ   م جة التدريب ت ج ها بحيحا
 س ةةة التةدريب الصةاجح لةة ا ا ةد نق ةرة  مةق تلةه ال  ا ةةد ت ةه ع ععليةة الت ابةع مة ق األاةرا   اتةع الع

التعليعيةه نعا فقة   العال ةة م ةصهيه  يقةرن مةق  جهةاا الصتةر مة ق العةامل قه تاالةااة إلةى ت ة يل 
( علةى أ  2016) Zhao & Xo ا  راسةةتعا أتةد األارا  على اامدا   اتع الع س اا التعليعية.

الععلعةة ق الععلعةة ق تحاجةةة ملحةةة لتةةدريب مهصةةح عةةالح الع ةةت  ه تاالةةااة إلةةى أ  نتةةار ال ةةق مةةق 
 األطةة ل ععةةراا اةةح العدرسةةة لةةدمهي اهةةي شةةامع للتةةدريب الةةم  فح ةةع عليةةة الععلةةي.  أشةةارا الصوةةيي 

أ  ةصةةةاك م ع عةةةة مةةةق العع  ةةةاا التةةةح  ةةةد ت ةةةبب ا خ ةةةاض م ةةةت   ال  افةةةاا لةةةد   إلةةةى (2016)
يةةة معلعةةاا التر يةةة الخابةةةه   ةةد أ بةةع إزاا تلةةه تضةةر رة إعةةدا  البةةرامج التدريبيةةة لععلعةةاا التر 

الخابة ات امهي العهاراا  الخبراا الالزمة اح ععلهي مل ت   ا ثتياجةاا الخابةة.  اةح سةياق  
التةةح ةةةداع إلةةى التعةةرف علةةى العةة ةالا ه Rasmussen & Kis (2018)لتةةر ت بةةلع  راسةةة 

ق اح ةةمي الدراسةة   فعتل ة   الععراةة  التر  ية اح مدار  التعليي الخا  اح ترنياه إلى أ  الععلع
أ  التةةدريب الةةم   عةةق ال اأيةةة عةةق اللةةالن ت   ااعا ةةاا العختل ةةة  ت ا  ةةهيه  عبجةةر الععلعةة   

متلق  ة  بع   عد الخدمة ت ر ناف اح  لل تلة  التةدريت  التق ةيي  د ارة ال  ةع الدراسةح لتغ  ةر 
 سل ك اللالن ت   ا ثتياجاا الخابة.

أ  ةصةاك عةد  مةق اللةرق  إلةى (2016لعرن  الق مح للدراسةاا القضةا ية الع ةرية )أشار ا
 لت صي  ا ثتياجاا التدريبية  مصها: 

  ث ةةب الهةةدفه تح ةةج فع ةةق ت ةةصي ها إلةةى اثتياجةةاا عا فةةة لتح ةة ق أ اا ا عضةةااه مقةةع
مقةةةع   راا اا اريةةة ق أ  الععلعةةة ق ال ةةةد ه أ  إلةةةى اثتياجةةةاا ت ةةةغ لية لراةةةل ن ةةةااة الععةةةع 

الد راا العتعلقةة تععارسةة جدمةدة  نيفيةة تلبيقهةاه أ  إلةى اثتياجةاا تل يريةة ل يةا ة اعاليةة 
العصت مةةةه مقةةع   راا إعةةدا  ال ةة ا ر التعليعيةةة مهةةدف تةةعم ق الح ةة ل علةةى نةة ا ر مةةاةرة 

 م تقتال ث ب تلة ا ثتياجاا مق ال  ا ر.

 اا عاجلةة )ل يةة  ت ةر مخللةة(ه أ   صي ها ث ب ال ترة ال مصيةه أ  ت صي ها إلةى: اثتياجةت
 اثتياجاا  ريتة العد  )مخللة(ه أ  اثتياجاا م تقبلية )تل يرية  تلة تع دة العد (.
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  ت ةةةةةةةةصي ها ث ةةةةةةةةب ث ةةةةةةةةي التةةةةةةةةدريب أ  نقااتةةةةةةةةةه أ  ت ةةةةةةةةصي ها إلةةةةةةةةى: اثتياجةةةةةةةةاا ار فةةةةةةةةةه
  اثتياجاا جعاةية.

 تلبيقية أ  لتدريب  ت صي ها ث ب طريقة التدريب أ  أسل  ةه أ  ت صي ها إلى: اثتياجاا
 ععلح اح م ا  العععه  اثتياجاا  ترية لتدريب معراح اح القاعاا.

  ت صي ها ث ةب م ةا  التةدريب أ  جهتةةه أ  ت ةصي ها إلةى: اثتياجةاا تدريبيةة أ صةاا الععةع
على الخبراا الداتليةه  اثتياجاا تدريبية تارج الععع اعتعا ا على مرات   ة ئةاا  ااعتعا ا 

 تدريبية أ  م س اا معا لة.

ضةةر رة اسةةتعرارية ث ةةر  تحدمةةد ا ثتياجةةاا التدريبيةةة ت( 2014أ بةةع  راسةةة ال ةةبيعح )
للتلةةة راا العتالثقةةةة اةةةح م ةةةدا  تعلةةةيي ت   ا ثتياجةةةاا الخابةةةةه لععلعةةةاا التر يةةةة الخابةةةة  تةةةراا 

 على لر رة ت عيي مرامج تدريبية اح م ال التق يي  الت خيص ت تهدف تالدرجة األ لى تخ ص 
( اةح 2015بع  اا التعلي  تراعح ت ا ص مرثلتح العت سلة  القا  ية. نعا أتد العامد  العامد )

التعليي تالععل ة العر ية ال ع  فة تح ر  ا ل ا ثتياجاا التدريبيةة   راستهعا تضر رة أ  تق ك  زارة
لععلعح التر ية الخابةه  أ  تتبصى إزاا تله ال  ة اعالة اةح تلبيةة تلةه ا ثتياجةاا اةح أسةر    ةع 

 مع ق لعا لة مق أ ر على الععلية التر  ية.

بيةة مهةاراا األاةرا   ات اةةاتهي  حة  م لة   معة جقه لةما اةإ ج ت ةعيي ت ةتهدف البةرامج التدري
أ  مر ةةامج تةةدريبح  مةةدج  أ  متضةةعجق الخبةةراا  الص ةةاطاا التةةح ت ةةتصد إلةةى  تريةةاا الةةتعلي  التعلةةييه 
 التةةح فخضةةةل لهةةةا العتةةةدرن  يعارسةةةها لتع صةةةة مةةةق اتت ةةةان الععةةةارف  العهةةةاراا  ا ت اةةةةااه التةةةح 

 (.2010لبية ا ثتياجاا التدريبية ل ارا  )فاتحهم    اتت امها إلى ت
( أتد التاثقا  لر رة الععع على تح  ق م ةت   2016 اح  راسة العبد ال تار   ا زير )

الرلةةا الةة ظي ح ت ةة ع عةةاك مةةق تةةالل زيةةا ة التعةةرف علةةى الع ةة الا  الحاجةةاا التدريبيةةة لععلعةةاا 
( أ ةةة فع ةةق 2017 راسةةة أمة   ةةد   الع ةةر ) مةرامج بةةع  اا الةةتعلي.  اةةح سةياق  لتةةر أشةةارا  تةةا ج
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ا عتعةةةا  علةةةى تةةة ار ا ثتياجةةةاا التدريبيةةةة    ئةةةة الععةةةع اةةةح التصبةةة  تةةةالت اا  العهصةةةحه نعةةةا أ بةةةع 
الدراسة تع  مهتي القا ع   متدريب معلعح التر ية الخابة علةى العهةاراا الالزمةة للقيةاك تع ةئ لياتهي 

 بة.على أتعع  جة ت اي ت   ا ثتياجاا الخا

( مبةةةرراا تقةةةدفي تةةةدماا مةةةرامج بةةةع  اا 2011م لةةةح أمةةة   يةةةا ه  الع ةةةيقحه  اليوةةةي  )
التعلي اح العرثلة القا  ية تع  بع  اا التعلي إعا ة ت تعر مد  الحياةه  للحد مق التعقةر الدراسةح 

 تي ةة ل ةع  ة العةة ا   تراتعهةاه  اسةتقعار طا ةةاا   الت ةرن مةق التعلةيي اةةح العراثةع العليةا التعليعيةةة
اللةةةالن ت   بةةةع  اا الةةةتعلي   قةةةا  القةةة ة التةةةح فعتل   هةةةا للع ةةةاةعة ال اعلةةةة اةةةح مصةةةاا الع تعةةةله 
تاالةةااة إلةةى تقل ةةع اآل ةةار ال ةةلبية الص  ةةيةه  ا جتعاةيةةة لةةد  ت   بةةع  اا الةةتعليه  تي ةةة تةةراتي 

( أ  مرثلةة 2014للعرثلةة القا  يةة. نعةا تةر  ل ر ةره  جة    )ال  ع عبر ال ص اا الدراسةية  بة  ا 
العراةقة العت امصة مل العرثلت ق العت سلة  القا  ية ةح أتقر العراثع الععرية ث اسية  ث ج فتهر 
اةةةح ةةةةمي العرثلةةةة مالمةةةح ا لةةةلران  ال ةةةع  ة اةةةح الت يةةة ه  بةةةع  ة الت ااةةة  ال  ةةةد   العقلةةةح 

عصةدما ت تعةل  امةق ال  ا ةب اةح ثيةاة العراةة .  ية  ا  األمةر سة اا   العاط حه معا مة  ر علةى العدمةد
العراةقةةةة  بةةةع  اا الةةةتعلي  ت ةةةبب تةةةداتع نق ةةةر مةةةق ت ةةةا ص بةةةع  اا الةةةتعلي  العراةقةةةة تح ةةةج 
ف عب تحدمد ما إتا نا  سل ناا مع صاا مصتل مق بع  اا التعليه أ  مق التلة راا اللبيويةة لعرثلةة 

ا اةةةإ  ال ةةةع  اا تصتةةةل مةةةق ا  صةةة ق معةةةااه  ةةةةما مةةة    إلةةةى تعق ةةةد العراةقةةةةه  اةةةح نق ةةةر مةةةق الحةةةا 
 الع  الا التعليعية  ا جتعاةية  ال ل نية.

 تهةةدف مةةرامج بةةع  اا الةةتعلي اةةح العرثلةةة القا  يةةة تالععل ةةة العر يةةة ال ةةع  فة إلةةى تقةةدفي 
تح متي إ راجهةا الخدماا  األ  لة تحع متلة البر امج التر    ال ر  ه مق تالل تع  البيا اا ال

اح البر امج التر    ال ر   مق ِ بع اري  الععع الم  ف عى لتحق   األةدافه تاالااة إلى ت ا ر 
اارشةةا اا العامةةة العتعلقةةة تإعةةدا   تص  ةةم  مراجعةةة البر ةةامج التر ةة   ال ةةر  ه  ت لةةيح الت ةةهيالا 

شةارة إلةى الخةدماا الع ةا دة التةح العقدمة لللالب اح م ال العصاةج  ا تتتةاراا  ال اجتةااه مةل اا
 تلةةةه اةةةح ال  ا ةةةب ا جتعاةيةةةة  الص  ةةةية  هفحتاجهةةةا طالةةةب بةةةع  اا الةةةتعلي اةةةح العرثلةةةة القا  يةةةة

 التقصيةه  أفضاا تحدمد     ا ست ارة التةح  ةد فحتاجهةا اللالةب  تاريخهةا  مخرجاتهةاه  دعةدا  الخلةة 
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التاليةةةة   ةةد ت ةةة   م ةةتقلة عةةةق البر ةةامج التر ةةة   ا  تقاليةةة التةةح فحتاجهةةةا اللالةةب لال تقةةةال للعرثلةةة 
 (.2011ال ر   )أم  يا   لتر  ه

 2004( تةةةةةةع  القةةةةةةا    األمري ةةةةةةح لتعلةةةةةةيي األاةةةةةةرا  ت   ااعا ةةةةةةاا )2016تنةةةةةةر الحةةةةةةار ح )
IDEA, ةةةد  لةةةح م هةةة ك الخةةةدماا ا  تقاليةةةة ت ةةة ع شةةةامع   اسةةةل علةةةى أ هةةةا: م ع عةةةة أ  ةةةلة  )

مص ةةةقة  م ةةةععة تقةةةدك لللالةةةب ت   ااعا ةةةةه تغةةةرض ته ئتةةةة  دعةةةدا ي لتحق ةةة   تةةةا ج مت  عةةةة مصةةةةه 
 لتع يةة  ا تقالةةة مةةق مرثلةةة العدرسةةة إلةةى مةةا تعةةد العدرسةةةه عةةق طريةة  الترن ةة  علةةى تلةة ير ال ا ةةب 

ظي ح لللالةةبه تعةةا اةةح تلةةه التعلةةيي ال ةةامعحه  التةةدريب العهصةةحه  الوةةي  الع ةةتقعه األتةةا فعح  الةة  
 معتعدة على اثتياجاا اللالب ال ر فة مل مراعاة رغتاتة  ال ا دة العرج ة. 

ع  الخةةةدماا ا  تقاليةةةة ةةةةح م ع عةةةة أ  ةةةلة تةةةدعي ا تقةةةال تةةة   ةةة ع مخت ةةةر فع ةةةق القةةة ل 
درسةةةه تغةةرض تي ةة ر  ت ةةه ع ا تقالةةة إلةةى مراثةةع ثياتيةةة الل ةةع ت  ااعا ةةة إلةةى مرثلةةة مةةا تعةةد الع

م ةةةا ا: الع ةةةال العهصةةةحه أ  الع ةةةال ا سةةةتقاللحه أ    ال ةةةةأتةةةر  تاا أةعيةةةةه  ي ةةة   تلةةةه اةةةح 
بةةع  اا الةةتعلي إلةةى التةةدريب الع قةة  لل بةة ل   الع ةةال التعليعةةح األتةةا فعح.  يحتةةاج اللةةالن ت  

ستقالل ال ظي حه أ  ا  ت ا  ه  اتتيار التعلةيي ال ةامعحه إلى ال  ااة الماتيةه أ  ا جتعاةيةه  ا 
ث ةةج مةةق العت  ةةل أ هةةي سةة  اجه   م يةةداا مةةق التحةةدفاا عصةةد اتخةةاتةي القةةراراا العتعلقةةة تع ةةتقبلهيه 

 العصابر التالية: مق  تله فحتي على اري  ا  تقال عدك إةعال أ 
 ري  ا  تقال معراة  قلة البدافة.م ت   األ اا الحالح األتا فعح  ال ظي ح ثتى مت صى ل  

  اةتعاماا   دراا اللالبه  ر يتة  ح  الع تقبعه ا عع ها ف ب أتمةا تع ق ا عتتار عصد
 التخلي  لال تقال.

 .تحدمد األةداف العدرسية التح رسعها اللالبه  أسرتةه  اري  ا  تقال 

 د ت    تعليعاا مهصياا أ   ظيفياا.تحدمد أ  ا   أش ال أ  لة ا  تقال التح فحتاجها اللالبه اق 

  تحدمةةةد األشةةةخا  الع ةةة  ل قه أ  اله ئةةةاا التةةةح سةةةتقدك الخةةةدماا تعةةةد تخةةةرج اللالةةةب مةةةق
 العدرسة القا  ية.

  (.2014 لل تلة لعراجعة تدماا ا  تقال العقدمة نلعا ل ك األمر )ل ر ره  ج   ه  
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 مةةق الدراسةةاا الحدمقةةة العهتعةةة تالخةةدماا ا  تقاليةةة لللةةالن ت   بةةع  اا الةةتعلي الدراسةةة 
(  التةةةح أتةةةدا علةةةى لةةةر رة الععةةةع علةةةى ت ع ةةةع تةةةدماا ا  تقةةةال 2016التةةةح أجرتهةةةا العقيل ةةةب )

لللةةالن ت   بةةع  اا الةةتعلي اةةح العةةدرا  القا  يةةة تالععل ةةة العر يةةة ال ةةع  فة مةةق تةةالل إبةةدار 
لعل مةةةة مةةةملهه  تقةةةدفي مةةةرامج تدريبيةةةة اعالةةةة اةةةح الخةةةدماا ا  تقاليةةةةه  اةةة  متللتةةةاا ةةةةمي األ تعةةةة ا

(  راسةة ةةداع 2015) Georgallisالبرامج  ثاجاا ة  ا اللالن  أةدااهي الخابة. نعةا أجةر  
إلى تحل ع إ راك اللالن ت   بةع  اا الةتعلي ل عاليةة الخةدماا ا  تقاليةة العقدمةة لهةي اةح العرثلةة 

ا  ية.   د أجر  التاثج مقاتالا مل ت عة طةالن مةق ت   بةع  اا الةتعلي معةق مضةى علة هي الق
عاك جةامعح علةى األ ةعه  ت بةلع الصتةا ج تةع  تالبيةة اللةالن   فعتقةد   تةع  الخةدماا ا  تقاليةة 

رةةي التح  دمع لهي تالعرثلة القا  ية نا ع ناأية اح إعدا ةي للعرثلة ال امويةه نعا ألاا ا تةع     
 اح الع ارنة اح البرامج ا  تقالية العقدمة لهي. الا تا  لئي

 ا:ــــراءاتهــــة وإجــــدراســــج الــــمنه

اةةح ةةةمي الدراسةةة علةةى العصللقةةاا ال ل ةةفية البصا يةةةه  التةةح ترنةة  علةةى  ا التاثقةةاااعتعةةد 
نةة  علةةى ت ر ةةة الصتةةر اةةح الحيةةاة  ت  ةةر ال جةة   مةةق تةةالل مةةا فتهةةر مةةق  عةةح اا  ةةا  ا هةةا.  تر 

 مق  (. (Merriam & Tisdell , 2016األشخا   ة  أسل ن تحقح مق أسال ب التحج الص عح
اإ  الت ةاعالا ا جتعاةيةة تتحةد  تعةا لةد  األاةرا   Phenomenologyمصلل  علي  راسة التاةرة 

  علةةةي التةةةاةراا مةةةدر  نيفيةةةة اتت ةةةان إ معصاةةةةا تالص ةةةتة لهةةةيه ث ةةةج  Knowledgeمةةةق معراةةةة 
الععراة اح  س  مةاه مةل مةا ف رلةة ةةما ال سة ه  الت  ة راا التةح فقةدمها  ت ة ع اةح الصهافةة  عةح 

 (.2017األارا  تاألشياا التح ث لهيه تعا فحد  ت رااتهي  ت اعالتهي ا جتعاةية )الت ره 

 الةةم   (Design Phenomenologyاةةح ةةةمي الدراسةةة الت ةةعيي التةةاةراتح ) ع التاثقةةاااتتعةة
التاثج مق تاللة ف   الخبراا  الت ارن ث ل ظاةرة مع صةة فوي ةها  تع  ) 2018)  لحة نري  يع

ت تق ةةةح معةةةا ح تبةةةراا ثياتيةةةة ل ةةةخصه أ  م ع عةةةة مةةةق األاةةةرا ه أ  نعةةةا ف ةةة ها األاةةةرا  أ   ةةةهي.   
قةةةةاتالا األشةةةةخا  الع ةةةةتهدف  راسةةةةتهيه  يقةةةة ك التاثةةةةج ت عةةةةل البيا ةةةةاا م ةةةةتخدماا ت ةةةة رة ر ي ةةةةية الع
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العتععقةةةة م صةةةة   ةةة ق الع ةةةارن ق. نعةةةا أ  ا ستق ةةةاا التةةةاةراتح ف ةةةتهدف اتت ةةةان اهةةةي أععةةة  للبيعةةةة 
أ   معةةا ح الخبةةراا الحياتيةةة مةةق  جهةةة  تةةر الع ةةارن ق أ   ةةهيه  الغةةرض األساسةةح لهةةما العةةدتع ةةة  

)ةة اه  نرامةره  األارا  فحةا ل   إلة اا معصةى علةى تبةراتهيه  اهةي تلةه فعةد جة ااا مةق أتةراض الدراسةة
2016  Merriam & Tisdell, 2016.)  علةةةى اةةةح ةةةةمي الدراسةةةة  اقةةةد رنةةة ا التاثقةةةاا  التةةةالح

اةةح العرثلةةة است  ةةاف الخبةةراا التدريبيةةة ال عليةةة التةةح توي ةةها معلعةةاا اللالتةةاا ت اا بةةع  اا الةةتعلي 
  تحل ع ال  ا  .القا  ية مق تالل  ب هق لهاه  تله مق تالل استخداك العقاملة ت ر العصتعةه 

 مد أ  م لح التاثةج اةح  راسةتة الص ةيةةه تعةا   لةتت أيةةه الخلفيةاا التةح مصللة  مصهةاه 
ا  لةةح ميعةةة التةةح مةة مق مهةةا  ا حيازاتةةة. اةةمنر ةةةم األمةةر م لةةح للقةةار  نيةة  ا ةةر التاثةةج  تةةا ج 

تةةة تع ةة لة الدراسةةة أ  تالع ةةارن ق اةةح الدراسةةة أ  الدراسةةة.  علةةى التاثةةج أ  فضةةل ةتةةارة تبةة ق تبر 
تع  ةةل الدراسةةة.  أ  ف ةة    الةةحاا اةةح عةةرض األ ةةر العحتعةةع لتلةةه الخبةةراا علةةى م ريةةاا الدراسةةة 

 (.Marshall & Rossman, 2011 ت   ر  تا  ها )
 نتةة راي تق ةةي التر يةةة الخابةةةه اةةح جامعةةة  مرثلةةة طالتةةاا ةةةقةةةمي الدراسةةة   التاثقةةاا اةةح

ال ظيفيةه ث ج تععع  هق مهام ةقمق الع دا  التر   ه  تعد  أ  ار  هقه سع  ه  مق تالل  ر العل
معلعة لللالتاا ت اا بع  اا التعلي تالعرثلة القا  يةه نعا تععع أتر  م راة تر  ية اح  ةقإثدا 

 هال ةةع  فةمحالةةراا تع  ةةاك التر يةةة الخابةةة اةةح ال امعةةاا مةةصهق م ةال بةةع  اا الةةتعليه  ا صتةةا  
لحدا ةة  القا  يةةه  تةرااالتع ق التحدفاا  ا ثتياجةاا العلجحةة لععلعةاا بةع  اا الةتعلي اةح العرثلةة 

لععةةع  م ا اةا العدرسةةة اتخةم البر ةامج اةةح تلةه العرثلةةة مقار ةة تالبر ةةامج اةح العرثلةةة ا متدا يةة.   ةةد 
عتتةاراا األتالميةة اةح تلةه مقةع: العقاتالا مل الععلعاا مل مراعاة تل  ج  مق األل ةةه  اتتةا  ا 

 اجةةراا الدراسةةة تةةالل - ت ةةه ع مهعةةة - ال امعةةة اسةةتخراج األت  ةةاا الرسةةعيةه  أتةةم إت   م ااقةةة
 ةةةةمي أ  (2018تري ةةة يع ) تنةةةر   ةةةد .(ه1440  1439) الدراسةةةح مةةةق العةةةاك ال  ةةةع األ ل

 لدراسة.ا اجراا اح البدا  بع تتي التح األتالمية ا عتتاراا لعق تدتع ااجراااا
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ثةةد  مةةدار  الريةةاض العلتقةةة لبر ةةامج بةةع  اا الةةتعلي إةةةمي الدراسةةة اةةح  ا التاثقةةااأجةةر 
تالعرثلةةة القا  يةةة اةةح ثةةح الصهضةةة التةةاتل لع تةةب تعلةةيي شةةرق الريةةاضه تاالةةااة إلةةى إ ارة التةةدريب 

  ا متعاث تعصلقة الرياض.

الدراسة الحالية مق جعيةل معلعةاا اللالتةاا ت اا بةع  اا الةتعلي تالعرثلةة مت    م تعل 
( اةةةح التحةةة ث    تتع ةةة  الع صةةةة )الع ةةةارنالقا  يةةة اةةةح العةةةدار  الح  ميةةةة للبصةةةاا تعدمصةةةة الريةةةاض.   

الص ةية تع ها بغ رةه    ف تر  ا ها تعق ع الع تعل. نمله تت   تع ها   دفة ) لي ع ع  ا ية( 
تعتعةةد أساسةةا علةةى تبةةراا الع ةةارن ق  العال ةةة   ث ةةج فختارةةةا التاثةةج ث ةةب الغةةرض مةةق الدراسةةة. 

مل التاثج ت    مبصية على الققة  التعاط ه  ي    ا ت ال مةل الع ةارن ق ت ة ع م قة ه اح ةي 
  نري ةةةة يعه 2012ال ةةةةرييه  الع صةةةةة فعتعةةةةد علةةةةى ت ةةةةعيي التحةةةةج الةةةةم  ف ةةةةتخدمة التاثةةةةج )العبةةةةد

(.   التةةالح ت   ةةع ع صةةة ةةةمي الدراسةةة مةةق معلعتةة ق مةةق معلعةةاا اللالتةةاا ت اا بةةع  اا 2018
ع الريةاض تالععل ةة العر يةة ال ةع  فةه   ةد  لةع مدمصة اح للبصاا ث  مية مدرسة  ا  ية احالتعلي 
اح مر امج بةع  اا  أ  تقع تدمتهق ال ظيفية : ةح تتيار الع ارنت قتع  الععام ر   االتاثقا

الةةةتعلي عةةةق تعةةةت سةةةص اا ثتةةةى ف ةةة   تلةةةه أ عةةةى لعةةةر رةق تخبةةةراا تدريبيةةةة أتقةةةره  أ  ف ةةةق مةةةق 
تري ةةاا   ةةي التر يةةة الخابةةة م ةةار بةةع  اا الةةتعلي مدرجةةة ت ةةال ري   أ  ماج ةةت ر.  تةةي اتتيةةار 

 الت ابةةةع مةةةل إ ارة ةةةةمي  هلتةةةح تقةةةدك مر ةةةامج بةةةع  اا تعلةةةي اةةةح العرثلةةةة القا  يةةةةالعةةةدار  ا إثةةةد 
 اح ةمي الدراسة تعد اتالتهق تالهدف مصها. ت قالعدرسة ألتم م ااقة الع ارن

 :اتااااانااااع البيااااراءات مجااااااإج
 تي جعل البيا اا اح ةمي الدراسة مق تالل أ ات ق  ةعا:

  ةـــالمنظمه ـــة شبـــابلـــالمقأواًل: 

ع ها     مق الح ار ف تخدمة التاثةج لي ت  ة  تبةرة "ت (2012عبد ال ريي )ال التح فعراها 
 اةةح ةةةمي الدراسةةة  .  ةةةح مقاملةةة شةةتة مقصصةةةه تاا أسةةئلة م ت ثةةة الصهافةةة  ععيقةةة."األاةةرا   ت  ةة راتهي

العصتعةة أل هةا ةةح األ اة األساسةية التةح تت ااة  مةل ت ةعيي الدراسةةه   ةد  شتةاعتعد ا على العقاملة 
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اآلتةةح: نيةة  ت ةة  معلعةةاا اللالتةةاا ت اا بةةع  اا  الةةر يت ت رعةةع أسةةئلة العقاملةةة مةةق ال ةة ال
 التعلي تالعرثلة القا  ية تبراتهق التدريبية؟  ت ر  مق ال  ال الر يت عد  مق األسئلة.

تإرسةةال  عةة تج ت ةةه ع العهعةةة الععتعةةد مةةق  بةةع نليةةة التر يةةة  تاثقةةااامةةع ال اجةةراا العقاملةةة  
ت امعة العله سع   إلى عع د نلية التر يةه   عد الح  ل على م ااقتةه تةي الت ابةع مةل إ ارة التعلةيي 

  ةةةي  امةةةع التاثقةةةااتالريةةةاضه  الح ةةة ل علةةةى تلةةةان م جةةةة إلةةةى م تةةةب شةةةرق الصهضةةةة تالريةةةاضه 
ر  للح ةة ل علةةى إت  الةةدت ل  الح ةة ل علةةى الععل مةةاا.  ةةي تعةةد تلةةه العةةدا ا ةةدااتالت ابةةع مةةل  

اةةح الدراسةةة لتحدمةةد م عةةد العقاملةةةه   عةةد ا ت ةةاق  ت قالع ةةارن عتةة قةاتفياةةا مةةل الععل  ابةةلع التاثقةةاات
اجةةةراا العقاملةةةةه  اةةةح الع عةةةد العحةةةد  تةةةي إجةةةراا  2018 11 25معهةةةق تةةةي تحدمةةةد مةةة ك األثةةةد متةةةاريخ 

-ي اطالعهق على  ع تج الع ااقة للع ارنة اح الدراسة  أتم م ااقتهق الخلية علية العقاملة تعد أ  ت
 -للت   ع ال  تح  عتتاراا اجتعاةية تابة مهةا ت قمل األتم تع ق ا عتتار را  اثد  الع ارن

 اةح للع ةارنة الع صةة مق م ت ن إت  على الح  ل لعا  مق مد   أ ة scholl (2017) تنر عاا 
 علةةى الع ةةتقة الع ااقةةة  عةة تج متضةةعق أ  مراعةةاة  نةةمله مهةةي. الخابةةة الععراةةاا تغ  ةةر لمةة الدراسةةة
 الصتةةا ج   بةة  الدراسةةةه ةةةمي مةةق الغةةرض  شةةر  الدراسةةة اةةح تضةةع صة سةة تي الةةم  العحتةة     بةة 

إلةةى م عةة عت ق نةةع م ع عةةة  ع التاثقةةااإجةةراا العقاملةةة ا ق ةةع  بةةع   الععل مةةاا. ةةةمي لص ةةر العحتعلةةة
 ق مل م ارنة ث ج  امع إثد  التاثقةاا اةح الع ع عةة األ لةى تلةر  األسةئلة  األتةر  ت عع تاثقت

 امةةةع ت تامتهةةةا مةةةد ياا  مةةةق  ةةةي طتاعتهةةةا.  اةةةح الع ع عةةةة القا يةةةة تةةةي ت ةةة  ع العقاملةةةة ت هةةةاز الهةةةات  
ع ق تاالااة إلى نتاتة العقاملة مد ياا  ي طتاعتها.  استعرا العقاتالا اح ثد   ساعة  أر  هالعحع ل

ت ةةةةتل  تلةةةةه مةةةةق تةةةةالل ت ةةةةرار حةةةةد ال ميقةةةةةه  ت   ةةةةع التاثقةةةةاا عةةةةق إجةةةةراا العقاملةةةةة عصةةةةدما  بةةةةلق ل
  عةد ا  تهةاا تةي شة ر الععلعتة ق الع ةارنت ق   ا ةدة   .االع ةارنتالععلعتةا  الععل ماا التح أ لع مهةا 

 العدرسة على تعا  هق مل التاثقااه نعا تي الح  ل على م هد الحض ر للعدرسة.

   التــــق والسجــائــوثــل الـــتحليثانًيا: 

 ةةةةة  م ةةةةةدر لتةةةةر للح ةةةةة ل علةةةةى الععل مةةةةةااه  ةةةةةح ةتةةةةةارة عةةةةق العالثتةةةةةاا الع ت  ةةةةةةه 
 الع  رةه  الع ةع عةه ثة ل الب ئةة العالثتةةه  يةتي تحل ةع ال  ةا   مقةع: ال  ميةااه الرسةا عه األ راق 
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ل م لةة   أ  م ةة لة مةةا. الرسةةعيةه العةةمنرااه التقةةاريره  العل ةةاا للح ةة ل علةةى معل مةةاا مصهةةا ثةة  
 تتضةةةعق ال  ةةةا   ال خ ةةةية أشةةةياا مقةةةع الل ثةةةاا التمناريةةةةه العل ةةةقااه ال ةةة ا  ه الرمةةة ز الدمصيةةةةه 
 رمةة ز أتةةر ه إلةةااة إلةةى مقةةاميت التفتةةع مقةةع تلةة  الرمةة ز ا  العا فةةاا نالبصةةاا أ  ال تةةبه  ت ةةتخدك 

 ةةةةةاا مةةةةةق العقاملةةةةةة  العالثتةةةةةة ال  ةةةةةا   الرسةةةةةعية  ال خ ةةةةةية لتقةةةةةدفي ت  ةةةةة راا فع ةةةةةق تةةةةةدةيعها تالبيا
(Merriam and Tisdell, 2016.) 

الت ابةةع  جةةر  مت ةةعيي  عةة تج تةةا  مهةةمي الدراسةةة لتحل ةةع ال  ةةا  ه    امةةع التاثقةةاا  ةةد  
مةةةل إ ارة التعلةةةيي تالريةةةاضه  الح ةةة ل علةةةى تلةةةان م جةةةة الةةةى إ ارة التةةةدريب  ا متعةةةاث تعصلقةةةة 

دريب  ا متعةةاث تعصلقةةة الريةةاض للح ةة ل علةةى إت  الت ابةةع مةةل ميةةا ة إ ارة التةةجةةر   الريةةاضه  ةةي
الةةةةدت ل  الح ةةةة ل علةةةةى  ةةةة ا ي ن ةةةة ااا مرنةةةة  التةةةةدريب ثةةةة ل الةةةةد راا العقدمةةةةة لععلعةةةةاا ت اا 

 ه2018 11 26تحدمةد مةة ك ا  صةة ق متةةاريخ  ق جةةر  بةع  اا العرثلةةة القا  يةةةه   عةد ا ت ةةاق معهةة
  .للالتاا ت اا بع  اا التعليللمةان  الح  ل على  ا عة الد راا العقدمة لععلعاا ا

 :اتااااناااال البيااااراءات حتليااااإج
( أ ة اح جعل البيا اا الص ةية فق ك التاثةج 2012تنر ةتا     اع  الوت ح  أم  ع ا  )

ت عل ميا اا أ لية  تحل لهاه  اةح لة ا الصتةا ج ف عةل ميا ةاا جدمةدة  يحللهةا  ت ةتعر الععليةة ثتةى 
مر ةةامج  ع التاثقةةااة ت ةة ع مصاسةةب.  اةةح الدراسةةة الحاليةةة اسةةتخدمف ةةعر التاثةةج أ ةةة  ر  التةةاةر 

تلة يري اةح مصت ة   جر  ( إلى أ ة مر امج 2017 الم  أشار محعد )(  MAXqda )مات      
ه  يق ك متحل ع البيا اا ال يفية   يا اا العصاةج MAXمر امج  القعا  صااه  أ  ئ ةما البر امج عق

إ تةةةال  جةةةر   تابةةةة العل ةةةاا الص ةةةية تعختلةةة  أ  اعهةةةاه ث ةةةج   Methods Mixed العختللةةةة
ميا ةةاا العقاملةةة  تحل ةةع ال  ةةا   اةةح ةةةما البر ةةامج تع ةةاعدة إثةةد  العةةدر اا ت اا الخبةةرة أيةةةه   ةةد 

أيعةةةا فخةةةص البيا ةةةاا  م ةةةاعدة  هقالع ةةةتعرة  مصا  ةةةات هقمةةةق تةةةالل اجتعاعةةةاتع التاثقةةةاا ت بةةةل
ر عةةةة التةةةح شةةة لع الخبةةةراا التدريتةةةة للععلعةةةاا اللالتةةةاا ت اا البر ةةةامج إلةةةى الع ةةةا يي األساسةةةية األ

 بع  اا التعلي تالعرثلة القا  ية.
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 :اسرتاتيجية التحقق من صدق البيانات
أ  م لةح اآلليةاا التةح اتخةمةا اةح  راسةتة للتحقة  مةق بةحة  م ةدامية  مةق  مد للتاثج

مختل ة ععا ة  م ج   اح التح ث   تا ج  راستة الص ةية.  ال دق اح التح ث الص ةية فحعع   لة
ال عيةةة ث ةةج أ  ال ةةدق ةصةةا ةةة  بةةدق  ةة عح   يعصةةح أ  التاثةةج متحقةة  مةةق سةةالمة الصتةةا ج مةةق 
تالل إجراااا مع صة مخت ة تالتحةج الصة عحه  القتةاا الصة عح الةم  ف ة ر إلةى أ  األسةل ن الةم  

  ةةد  .(2018ه ري ةة يعت)أتةةر  اتتعةةة التاثةةج مت ةة  مةةل مةةا  ةةاك تةةة تةةاثق   لتةةر   اةةح  راسةةاا 
 (2016)التح تنرةا نع مق  هلتحق  مق بدق البيا االاستراتي ياا   الث على ا التاثقاااعتعد

Merriam & Tisdell  :على الصح  التالح 
 ةةح اسةتخداك أتقةر مةق طريقةة ل عةل البيا ةاا  (Triangulationاستراتيجية التثليـ    : أواًل

ةةةةمي ا سةةةتراتي ية مةةةق تةةةالل  ع التاثقةةةاا ةةةد مقلةةةمةةةق م ةةةا ر متعةةةد ة   تريةةةاا مختل ةةةة.   
للعقاملة  تحل ع ال  ا  ه  ي مقار ة ما تي الت بع إلية مق تحل ع ميا اا العقاملةة مةل  ةقاجراا

إلى م ع عت ق نع  هقتله مق تالل ا ق ام جر   ما تي الت بع إلية مق تحل ع ال  ا  ه   د
ت  ع م تقعه  مق  ةي مقار ةة  تةا ج تحل ةع م ع عة ت عع تاثقت ق  عق متحل ع ةمي البيا اا 

 تاثقاا تعقيالا  ستراتي ية التقل ج. التعد   دفع نملهالع ع عت ق متع ه   

اح جعةل  (Adequate engagement في الميدان استراتيجية االنخراط الكافي ثانًيا: 
ع البيا ةاا:  يةتي ا هةا محا لةة ا  تةةران  ةدر اام ةا  مةق الع ةةارن قه "اهةي التةاةرة".   ةد مقلةة

 هةةةاا العقةةةاتالا  بةةةع إعلةةةى عةةةدك  هقةةةةمي ا سةةةتراتي ية مةةةق تةةةالل ا ت ةةةاق أيعةةةا م ةةةص التاثقةةةاا
 ةق ةةعر ستعل هةةا مةةق الع ةةارنااه  التةةح  سيح ةةلقال بةة ل لعرثلةةة ت ةةرار الععل مةةاا التةةح 

  ل إلى ثد الت تل.تال ب

طريقةةة تعبةةر عةةق :  ةةةح (rich thick description)الوصــا الينــي بالمالومــات ثالًثــا: 
د التاثةةج تععل مةةاا يةة بةة  الععل مةةاا اةةح الدراسةةة  ةةةع ةةةح ناأيةةة ل بةة  التةةاةرةه  ت   

 ةق ت  ةة ر  هقةةةمي ا سةةتراتي ية مةةق تةةالل  بةة  ع التاثقةةاا  ةةد مقلةة تصيةةة عةةق ظةةاةرة مةةا.
 البيا اا  ب اا شامالا   ميقاا. لصتا ج تحل ع
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 ا:ـــــاقشتهــــة ومنــــدراســــائج الـــنت
ت بلع التاثقاا اح ةمي الدراسة إلى أ  تبةراا معلعةاا اللالتةاا ت اا بةع  اا الةتعلي 

 ت  لع مق أر عة محا ر ر ي ية ناآلتح:

عبةةرا الع ةةارنتا  عةةق تعةة  ر   األاعةةال ال ةةلبيةه التةةح تعقلةةع تااثتةةا   ال ةةع ر تا تت ةةاا 
الععراةةح الةةماتحه اقةةد تنةةرا إثةةد  الع ةةارنت ق: "ثضةة ر  للةةد راا ف ةةعر ح تعةةدك الرلةةا   عةةا مةةا ت ةةاي 

ا تقةةةةدفي الخةةةةدماا التر  يةةةةة للالتةةةةاا بةةةةع  اا الةةةةتعلي تالعرثلةةةةة القا  يةةةةة"ه   االةةةةااة إلةةةةى تلةةةةه عبةةةةر 
الع ارنتا  تعدك الققةة  ا فعةا  تاألةعيةة ال عليةة تالةد راا التدريبيةة اةح تلة ير أ ا هةق العهصةحه  العة  ف 

 عق ثض ر الد راا التدريبيةه  الع ع إلى اتتيار   راا أتر  تع ا ا تع دة عق م ال الععع.
د راا م ةرره أ  محتة   الة ه عق أستان ر    األاعال ال لبية تلهه نعا تنرتها الع ارنتا 

 م جة للعرثلة ا متدا ية ت  ع تا .  اح سياق ت رار محتة   الةد راا تنةرا إثةد  الع ةارنت ق 
  أتلةةب العهةةاراا التدري ةةية للععلعةةاا تةةي اتت ةةامها اةةح األسةةا  مةةق مرثلةةة الت ةةال ري  ه  مازالةةع أ

لةةه العالثتةةاا تلةةب الةةد راا.   ةةد نا ةةع تأ ت عةةع اةةح مهةةامهق ال ظيفيةةةه  أفضةةا مازالةةع تت ةةرر اةةح 
متعاشةةيةا مةةل مةةا  ر  اةةح تحل ةةع ال  ةةا   الةةم  أظهةةر ت ةةرار تعةةت   راا اقةة  للةةقالث أعةة اك األت ةةرة 

(.   التةةةالح   ةةةةد ا  ال ا ةةةل متصةةةةا   مةةةل مةةةةا جةةةاا اةةةةح تعةةةاميي  ل ةةةةع إ ارة 1437-1438-1438)
العرسة ك ر ةي ( مةق  تةاك الخدمةة العد يةة ال ةا رة اةح 34التدريب  ا متعاث أيعا فخص العا ة ر ي )

هه  التح   ع على "إتاثة ال ربة لت ا ر البرامج التدريبية ل عيل  1397  7   10( متاريخ 49)
شةةةاتلح ال ظةةةا   التعليعيةةةة  اةةة  اثتياجةةةاتهي التدريبيةةةة ال عليةةةةه  تع  ةةةصهي مةةةق ا لتحةةةاق ا هةةةا") زارة 

 (. 9ه  1423التر ية  التعلييه 
بةةرامج بةةع  اا الةةتعلي تالعرثلةةة القا  يةةة اقةةد  أيعةةا فخةةص عةةدك مصاسةةتة محتةة   الةةد راا ل

ات قةةع الع ةةارنتا  علةةى أ ةةة م جةةة اةةح األسةةا  لععلعةةاا بةةع  اا الةةتعلي ت ةة ع عةةاكه   ح ةةج   
مراعةةح اثتياجةةاا معلعةةة اللالتةةاا ت اا بةةع  اا الةةتعلي اةةح العرثلةةة القا  يةةة علةةى  جةةة التحدمةةده 

ا بع  اا التعلي للعرثلةة ا متدا يةةه  التةح  يتصاسب ةما العحت   ت  ع أتبر مل اثتياجاا معلعا
  تتصاسةةب علةةى ثةةد  ةة لهق مةةل اثتياجةةاا طالتةةاا العرثلةةة القا  يةةةه  ةةةما مةةا أتدتةةة ععليةةة تحل ةةع 

العلر ثةةة تةةالل  ةمةةق تةةالل عةةدك مصاسةةتة الع لةة عاا الخع ةة امةةع مهةةا التاثقةةااال  ةةا   التةةح  
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تاا العرثلة القا  ية.  يت   نمله مةل مةا (ه مل متلل1438-1438-1437أع اك األت رة ) ةالقال 
( تةةع  متللتةةاا العرثلةةة القا  يةةة تختلةة  عةةق متللتةةاا العرثلةةة 2014تنةةري نةةع مةةق ل ر ةةر  جةة    )

ا متدا يةةةه ث ةةج مصتقةةع الللتةةة مةةق م ئةةة مدرسةةية متعحةة رة ثةة ل اللالةةب اةةح العرثلةةة ا متدا يةةة إلةةى 
  ل التةح تةدر  لللالةبه  تالتةاا مةا ف تقةد الللتةة ت  العرثلة القا  ية العتعح رة ث ل محتة   الع الةي

بةةةع  اا الةةةتعلي اةةةح العرثلةةةة القا  يةةةةه العهةةةاراا األساسةةةية الضةةةر رية لتلبيةةةة الت  عةةةاا األتا فعيةةةة 
ي طةرق التةدريت ا ثتياجةاا ال عليةة الخابةة لللالةب  اةتعاماتةةه اةإ   ةللعرثلة القا  يةه اإتا لةي تال

    م لل شهه  ي تص ة ال ق ر مق ال ع  اا.اجتيازي للقا  ية العامة ف 
ةما  ت در ااشارة إلةى أ  ر    األاعةال ال ةلبية التةح عبةرا عصهةا الع ةارنتا ه ةةح  تي ةة 

مالهقه معا أ   إلةى ا ع ةا  تلةه علة هق اةح عةدك طبيعة لعا مرر  تة مق تبراا تدريبية مخ تة آل
( عال ةة الرلةا الةة ظي ح 2016ار   ةةا زير )ال تة ال ةع ر ال ةااح تالرلةةا الة ظي حه ث ةج أتةةد العبةد

لد  معلعاا بع  اا التعليه ت عالية الد راا التدريبية  تلب تها لحاجاا ة  ا الععلعاا اح تحق   
أ  تةدريب معلعةح  إلةى (2012أةداف مرامج بع  اا التعلي. نعا أشةار نةع مةق البةتال  ه  أثعةد )

ةي علةةى اهةةي م ةةت داا التر يةةة الخابةةةه  تصعيةةة التر يةةة الخابةةة ت ةة ع عةةاك أ صةةاا الخدمةةة ف ةةاعد
 استعدا اتهيه  تح  ق م ت   الرلا ال ظي ح لدمهي.

ااجةةةراااا التصتيعيةةةة  اا اريةةةة للةةةد راا التدريبيةةةة  مةةةقهق  عبةةةرا الع ةةةارنتا  عةةةق اسةةةتيا 
ع: ال  ةةع العتةةا  ا امةةة الةةد رة التدريبيةةة   ااجةةراااا اا اريةةة العت ةةد ة العتاثةةة لهةةقه  التةةح تضةةعص

ةة أمةةامهق  امةةق  بةةع إ ارة التةةدريب  حةة  ا لتةة اك تال  ةةع العحةةد  للةةد راا التدريبيةةة التةةح  ةةد تقةة  عا قا
لحض ر ةةمي الةد رااه   االةااة إلةى تلةه اةإ  ال  ةع العحةد  للةد راا التدريبيةة  ةد   متصاسةب مةل 

الةةةد رة التدريبيةةةه ث ةةةج أ  تعةةة  الةةد راا تحتةةةاج ألفةةاك أتقةةةر مةةةق العحةةد  لهةةةا "  رة ت يةةة  محتةة   
العصةةاةج"  ةةةما فعصةةح تةةع  محتةة   الةةد راا التدريبيةةة ةةة  مةةق فحةةد  ال  ةةع الةةم  تحتاجةةةه  معةةا م نةةد 

( تةع  مةا م تةم تعة ق ا عتتةار 2016تله ما أشار لة العرن  الق مح للدراساا القضا ية الع ةرية )
 د ت صي  الد راا التدريبية ة  ت صي ها ث ب ال ترة ال مصيةه  ث ي التدريب  نقااتة.عص
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لليةةة ا لتحةةاق تالةةد راا التدريبيةةةه  عةةد ةاه    عهةةاه  تضةةعصع ااجةةراااا التصتيعيةةة نةةمله 
ث ةةةج أشةةةارا الع ةةةارنتا  تةةةع  تلةةةه اآلليةةةة ت ةةةر  الةةةحةه  أ  ا لتحةةةاق تالةةةد راا التدريبيةةةة ف ةةة   

ر  يةةةةه أمةةةا الترشةةةيح لتلةةةه الةةةد راا ف ةةة   مةةةق  بةةةع الع ةةةراة أثيا اةةةا لعةةةق ااتهةةةا الت ةةة  ع تلريقةةةة ال ت
عةةدك ال لةةة   اةةح متللتةةةاا الصعةةة  نعةةةا أسةة را  تةةةا ج تحل ةةع العقةةةاتالا  ال  ةةا   عةةةق  ا ل تر  ةةح.

العهصح نعثةد عصابةر تق ةيي األ اا الة ظي ح للععلعةااه ث ةج أ ةة تةي ر ة  ثضة ر الةد راا التدريبيةة 
اق  تاأل اا ال ظي حه  ليت مص ةية تله الةد راا  مةا تلبيةة مةق اثتياجةاا اعليةة للععلعةااه  عد ةا 

ا نق ةةةر"  يتصةةةا   مةةةل العةةةد    ا ةتعةةةاك تةةةال ي اقةةة   لةةةيت تةةةال ي ه  علقةةةع إثةةةد  الع ةةةارنت ق " جةةةدا
التةةةح تةةةي تحل لهةةةا  اسةةةتصتاج عةةةد ةا  إ ارة التةةةدريب  ا متعةةةاث ال علةةةح العلةةةر    الع لةةةح اةةةح   ةةةا  

ال علح اح القالث سص اا األت رةه ث ج ملا عد  تله الةد راا تعةت   راا تدريبيةة اقة .  ي تةرض 
ا ةتعاك مص ةية الد راا التح تحد  ا ثتياجاا ال علية للععلعةاا  ر ة  تلةه متق ةيي األ اا الة ظي حه 

تقةةارير إلةى أ   (2016  العرنةة  القة مح للدراسةاا القضةا يةه 2010البرنةااهث ةج أشةار نةع مةق )
األ اا تعةةةد مةةةق أةةةةي م ةةةا ر تحدمةةةد ا ثتياجةةةاا التدريبيةةةة  تح ةةةج تع ةةةت بةةة رة ثقيقيةةةة لخبةةةراا 

  .الععلع ق  سل نهي  ات اةاتهيه   التالح تحدمد ال  ا ب التح فع ق عالجها مق تالل التدريب
 مةةق  اثيةةة ا عتتةةاراا العتعلقةةة تالعةةدر اا مةةق ث ةةج عةةد ةقه  تبةةرتهقه  ت ع ةةع  تص يةةةل 

 ةما ما أتجدتة  راسةة  لة  ال سا ع الح ية التح لها   ر اح اتت ان الععراة تلريقة بحيحةه األ 
Frank (2009 ةةة للعةةدر  قه مةةصع ت علةةى  الع ةةت   ( تةةع  تلةة ير  راةةل الع ةةت   التةةدريبح   خابج

 .  مةةق األةعيةةة تع ةةا  ااشةةارة نةةمله إلةةى أ  الع ةةارنت قالعهصةةح التةةدريبلبةةرامج   اا ار   التصتيعةةح
ات قتةةةا علةةةى عةةةدك  جةةة   تص ةةة   مةةةة ق األطةةةراف تاا العال ةةةة متحدمةةةد ا ثتياجةةةاا التدريبيةةةة ال عليةةةةة 

أ   ل ج   ا  ة م ق ما  العدرسة( معاه الع راااه معلعاا التعليي العاكه  ا دة )الععلعااللععلعاا 
 اثةةدة اقةة   فقةدك للععلعةةاا مةق محتةة   تةدريبح  مةةا فحتاجةة ال ا ةةل ال علةح. ث ةةج لةي تقةةدك سة     رة

ما م نةد لةر رة التص ة   مة ق األطةراف تاا  ت عل م ق معلعاا التعليي العاك  التر ية الخابة.  ةما
 العال ةةة تالتةةدريب  مصهةةا ااعةةدا  اةةح اتةةرة مةةا  بةةع الخدمةةة تلةةه مةةا عبةةر عصةةة الععلعةة   اةةح  راسةةة

Rasmussen & Kis (2018 ث ج تنر ا أ ة عصد ا تقةال الععلعة ق مةق م ةال الدر ) اسةة ال امويةة



 ينـايــر    األول  زء ــاجلـ ()دد ــالع ()د ــاجملل يلــأهــة والتـــاصــة اخلـــرتبيــة الــجمل

 

 

163 

إلى م دا  الععع اإ هي س  اجه   تحدفاا مهصية نب ةرة   يرجةل تلةه إلةى ات ةان الععلعة ق الخبةراا 
 العهاراا اح ال ا ب الصتر ه  دت ال ال ا ةب التلبيقةح معةا مة  ر علةى  قةتهي تع   ةهي  شخ ة تهي 

لعةةةة قه  ت  يةةةةدةي مهةةةةا العهصيةةةةةه لةةةةما  مةةةةد مةةةةق تحدمةةةةد ا ثتياجةةةةاا التدريبيةةةةة الضةةةةر رية لهةةةة  ا العع
( اح ةما ال ياق إلى أ  التةدريب الصةاجح لةة 2008(. نعا أشار ةصد  )2010)الخل به الحدمد ه

ا ا د نق رة  مق تله ال  ا د ت ه ع ععلية الت ابةع مة ق األاةرا   اتةع الع س ةة التعليعيةةه نعةا فقة   
لةةى ت ة يل األاةةرا  علةةى اامةةدا  العال ةة م ةةصهيه  يقةةرن مةق  جهةةاا الصتةةر مةة ق العةامل قه تاالةةااة إ

 (.2008 اتع الع س اا التعليعيةه لما  مد مق  ج   تص    م ق القا ع ق على التدريب )ةصد ه

عبرا الععلعتا  الع ارنتا  اح الدراسة الحالية على عدك ا ع ا  ال ا دة العرج ة مق البةرامج 
يبيةة تال ةة ع ال ةةااح علةةى لليةة الععةةع اةةح مةةرامج بةةع  اا الةتعلي تالعرثلةةة القا  يةةة  ث ةةج أ  تلةةه التدر 

البرامج لي ت اجةة الحاجةة ال عليةة اةح ثةع الع ة الا التةح تعةا ح مصهةا مةرامج بةع  اا الةتعلي اةح ةةمي 
 ب ت ةر مصاسةتة تلب   الل ا ح  األ تعة اح للية س ر العععه استخداك أسال العرثلة  مصها: التخت  اح

اح التق يي  الت خيص ث ج تنرا إثد  الع ارنت ق " أ  اللالتاا عا ة متي ت خي هق اح العراثةع 
ا متدا يةةةة  العت سةةةلة  يلةةةتحقق مبر ةةةامج بةةةع  اا الةةةتعلي اةةةح العرثلةةةة القا  يةةةة مصةةةااا علةةةى تلةةةهه  ةةةةما 

يص العت ارة   تتصاسب نةمله الت خيص   متصاسب مل مهاراا العرثلة القا  يةه نعا أ  أ  اا الت خ
مةةةل ةةةةمي العرثلةةةة"ه  مةةةق الع ةةة الا نةةةمله عةةةدك الععراةةةة ال اأيةةةة تا سةةةتراتي ياا التدري ةةةية للعهةةةاراا 
األتا فعيةةة لهةةمي العرثلةةةه  عةةدك ن افةةة البةةرامج التدريبيةةة اةةح ةةةما ال ةةد  ث ةةج علقةةع علةةى تلةةه إثةةد  

ي ياا الع ةتخدمة ناسةتراتي ية القةرااة العتععقةة الع ارنت ق تق لها"   م جةد أ ةر للةد راا ثتةى ا سةترات
مةةةق القةةةةراااا  لةةةةيت مةةةةق الةةةةد راا"ه   االةةةةااة إلةةةةى تلةةةةه الع ةةةة الا رنةةةة ا البةةةةرامج التدريبيةةةةة علةةةةى 

 م اليل  ج ا ب ت ر ةامة لهمي العرثلة  أت لع ج ا ب أتقر أةعية نعا سب  تنري.
عةق تلةةه الةةد راا   ةة ع نةةاف   مةا تنرتةةة الععلعتةةا  اةح ةةةما ال ةةد  ف ة ر إلةةى عةةدك الرلةا ت

التدريبيةةة التةةح تلق صهةةاه  مةةد  ا ع ةةا  جةةد اةا علةةى مهةةامهق ال ظيفيةةة اةةح ةةةمي العرثلةةةه  ةةةما مت ةة  
( التةةح أ بةةع تةةع  مهةةتي القةةا ع   2017ت ةة ع نب ةةر مةةل مةةا أتدتةةة  تةةا ج  راسةةة أمةة   ةةد   الع ةةر )
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ئ لياتهي علةى أتعةع  جةة ت ةاي ت   متدريب معلعح التر ية الخابة على العهاراا الالزمة للقياك تع 
 ا ثتياجاا الخابة.

 ةةةمي الع ةة  لياا التةةح فقعةةق مهةةا ةةة  ا الععلعةةاا تتللةةب تةة ا ر مةةرامج تدريبيةةة تاا اا ةةدة 
 ااعليةةةة ثقيقةةةة لهةةةق ت ةةةاعد اةةةح تصعيةةةة ن ةةةامتهق العهصيةةةة لع اجهةةةة ا ثتياجةةةاا العتغ ةةةرة لللالتةةةااه 

( اةةح  راسةةتها إلةةى أةعيةةة 1439ل ةةد  أشةةارا القتةةا ح ) م اتتةةة التلةة راا اةةح الع ةةدا .  اةةح ةةةما ا
ال  افاا العهصية الخابة تال  اا ال خ ةيةه  التصعيةة العهصيةة ث ةج ث ةلع علةى العرتتةة األ لةى 

م قةةاق ل ان العهصةةة  معةةام ر الععارسةةة العهصيةةة لععلعةةةح مةة ق ال  افةةاا العهصيةةة األتةةر . نعةةا أشةةةار 
العا م ق إلى لةر رة أ  فععةع مهص ة  التر يةة الخابةة تلريقةة التر ية الخابة لع لت األط ال ت ر 

مصتعة على تقدك معاراهي مق تالل اتتا  مر امج للتعلةيي الع ةتعره متضةعق الع ةارنة اةح   ةاطاا 
 (.2012مقع التدريب اح أ صاا الخدمة )م لت األط ال ت ر العا م قه 

يةة البةرامج التدريبيةة العقدمةة لهةق   د أشارا الععلعتا  الع ارنتا  نمله إلةى محد  فةة ااعل
اح التعري  تخ ا ص  اثتياجاا  م  الا اللالتاا ت اا بةع  اا الةتعلي اةح العرثلةة القا  يةة 
مةق الصاثيةةة الص  ةيةه  ال ةةل نيةه  األتا فعيةةه  سةةبع التعامةةع معهةا  ةةة  األمةر الةةم  أتةدي نةةمله نةةع 

قةةةة العت امصةةةة مةةةل العةةةرثلت ق العت سةةةلة ( ث ةةةج تنةةةرا تةةةع  مرثلةةةة العراة2014مةةةق ل ر ةةةره  جةةة ةص  )
 القا  ية ةح أتقةر العراثةع الععريةة ث اسةيةه  ية  ا  األمةر سة اا عصةدما ت تعةل العراةقةة  بةع  اا 

  الرتي مق تلةه ت ةتعر ال ةر  التعليعيةة لللةالن ت   بةع  اا ( أ ة 2011التعلي.  تنر م صدر )
 صح لععلعح ة  ا اللالن. التعلي تالتح ق ت ر  استعرار تح ق ا ستعدا  العه

أظهةةةر تحل ةةةع ميا ةةةاا العقةةةاتالاه  تحل ةةةع ال  ةةةا   عةةةدة مقترثةةةاا لتلةةة ير البةةةرامج التدريبيةةةة 
الخابةةةةة تععلعةةةةاا اللالتةةةةاا ت اا بةةةةع  اا الةةةةتعلي تالعرثلةةةةة القا  يةةةةة مةةةةق  جهةةةةة  تةةةةر الععلعتةةةة ق 

عقلةةع اةةح ا تةةراثهق عةةدة مقترثةةاا تضةةعصع: تخ ةةيص   راا تدريبيةةة تععلعةةاا الع ةةارنت ق  التةةح ت
اللالتةةةاا ت اا بةةةع  اا الةةةتعلي تالعرثلةةةة القا  يةةةة "تةةةد رة تعةةةدمع سةةةل ك"ه  ععةةةع اسةةةتلالعاا   ريةةةة 
لل    عق اثتياجاتهق التدريبية ال علية تلبح متللتاا العرثلة القا  يةه  الععع على اتتيار م الةيل 

اا التدريبيةةة  مصهةةا علةةى سةةب ع العقةةال ا سةةتراتي ياا التعليعيةةة الخابةةة تالعرثلةةة القا  يةةة شةةاملة للةةد ر 
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 الع تخدمة اح مصاةج العرثلة القا  يةه نعا تنرا إثةد  الععلعتة ق الع ةارنت ق " تةع  ا سةتراتي ياا 
 ععةةع   راا  م جةة  ة تال تةةان".  مةةق العقترثةةاا نةةمله تةة ا ر نةة ا ر م ةلةةة لتقةةدفي الةةد راا التدريبيةةةه

تت ااةة  مةةل اثتياجةةاتهق  هم جهةةة لععلعةةاا التعلةةيي العةةاكه  القيةةا ااه  اللالتةةاا ت اا بةةع  اا الةةتعلي
 ت ا  ةهق اةةح ةةةمي العرثلةةةه مةةل لةةر رة تقةةدفي مةرامج تدريبيةةة اعالةةة اةةح الخةةدماا ا  تقاليةةة  نيفيةةة 

 الخابةه  م  لهق العهصية. تقدفعهاه  ا  متللتاا ةمي العرثلةه  ثاجاا ة  ا اللالتاا  أةدااهق
ث ةةةر ا ثتياجةةةاا التدريبيةةةة  ( تعةعيةةةة2014 اةةةح ةةةةما ال ةةةد  أ بةةةع  راسةةةة ال ةةةبيعح )

لع اتتةةة التغ ةةراا العتالثقةةة اةةح م ةةدا  بةةع  اا الةةتعلي تالعرثلةةة القا  يةةةه نعةةا أتةةد العامةةد  العامةةد 
( اةةح  راسةةتهعا تضةةر رة ث ةةر  ا ةةل ا ثتياجةةاا التدريبيةةة لععلعةةح التر يةةة الخابةةة ت ةة ع 2015)

يةة تلةه ا ثتياجةاا اةح أسةر    ةع مع ةق اعالةة اةح تلب عاكه  على الة زارة أ  تتبصةى إزاا تلةه ثلة  ا 
 لعا لة مق أ ر على الععلية التر  ية.

 :الصورة العامة خلربات املعلمات التدريبية
ه أشةةارا اةةح م علهةةا إلةةى أ  الخبةةراا حةةا رمةةق أر عةةة م سةةب  تنةةريت ةة لع ةةةمي ال ةة رة نعةةا 

ةه  ت عةةق أسةةتان تلةةه اةةح التدريبيةةة لععلعةةاا اللالتةةاا ت اا بةةع  اا الةةتعلي تت ةةي ت   هةةا تبةةرة سةةلبي
ال خ ةةح اةةح العحةة ري ق األ ل  القةةا ح العتعقلةةة مةةر    أاعةةال ةةة  ا الععلعةةاا ثةة ل  التاثقةةاا ت ةة ر

 التاثقةاا محت   الد رااه  ااجراااا التصتيعيةة  اا اريةة لهةاه م صعةا ف ة ع العحة ر القالةج اةح اعتقةا 
 هتعية ل سةتان ال ةاتقة الةمنر. أمةا العحة ر الراتةل تي ة ث ه العتعقع تعحد  فة اعالية الد راا التدريبية

 العتعقةةةع اةةةح مقترثةةةاا تلةةة ير البةةةرامج التدريبيةةةة الخابةةةة تععلعةةةاا اللالتةةةاا ت اا بةةةع  اا الةةةتعلي 
الحلةة ل  التاثقةةاا اهةة  فعقةةع مةةق  جهةةة  تةةر هتالعرثلةة القا  يةةة مةةق  جهةةة  تةةر الععلعتةة ق الع ةةارنت ق

 ر التدريب للععلعااه  التغلب على الع  الا التح ت اجهة. ال بع التح مصتغح األتم مها لتل ي

 :اتــــوصيــــالت

 تعا فعتح:ت بح التاثقاا مصاا على ما تي الت بع إلية مق  تا جه 
  لةةل سياسةةاا  الةةحة لتصتةةيي ععليةةة الت ةة  ع تةةالبرامج التدريبيةةةه ت ةة ر تةةإجراااا محةةد ة 

  سه لة. سل ة تع ق الععلعاا مق ا لتحاق مها ت ع ف ر 
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  تةةةة ا ر اةةةةر  تدريبيةةةةة ت ةةةةعى إلةةةةى تصعيةةةةة ال  افةةةةاا العهصيةةةةة لةةةةد  معلعةةةةاا اللالتةةةةاا ت اا
 بع  اا التعلي تالعرثلة القا  يةه  تلبح الحاجة ال علية اح الع دا .

  لةةر رة الععةةةع علةةى م اجهةةةة التحةةدفاا  الع ةةة الا التةةةح  ةةد تع ةةة  ععةةع البةةةرامج التدريبيةةةة
 براا ال لبية لدمهق.له  ا الععلعاا للقضاا على الخ

  الععةةةع علةةةى ت ث ةةةد ال هةةة   مةةة ق األطةةةراف تاا العال ةةةة )الععلعةةةااه الع ةةةرااا التر  يةةةااه
م ةةرااا التةةدريب( لدراسةةة ا ثتياجةةاا التدريبيةةة ال عليةةة للععلعةةااه اةةح الع ةةا ا العختل ةةة 

   صاا مرامج اعالة ت اجة تله ا ثتياجاا  تلب ها. 

 ا ت اا بةةع  اا الةةتعلي تالعرثلةةة القا  يةةة لاللتحةةاق مةةد راا اةةتح الع ةةال لععلعةةاا اللالتةةا
تدريبية إ را ية اةح م ةا ا مختل ةة نتلة ير الةمااه أ  الةد راا الخابةة تالعهةاراا التقصيةةه 

 لتحق   الت امع الععراح اح الع ا ا العختل ة مق التصعية العهصية. 

 ل ةة ا ةراا محتة   البةرامج استقلان مدر  ق مق ت   الخبرة  ا تت ةا  اةح م ةا ا مخت
 التدريبية العختل ة.

 :ةــــرحــــات مقتــــدراس

  ارة العامةة ااإجراا  راساا تتعل  تالخبراا ال خ ية لعةدر اا مةرامج التر يةة الخابةة اةح 
 للتدريب  ا متعاث.

 الةةةةةةةتعلي  راسةةةةةةةة اعاليةةةةةةةة البةةةةةةةرامج التدريبيةةةةةةةة العقدمةةةةةةةة لععلعةةةةةةةاا اللالتةةةةةةةاا ت اا بةةةةةةةع  اا 
 ة القا  ية.تالعرثل

  راسةةة العع  ةةاا اا اريةةة  التصتيعيةةة للبةةرامج التدريبيةةة لععلعةةاا بةةع  اا الةةتعلي تالعرثلةةة 
 القا  ية مق  جهة  ترةق.

  راسة م ةت   الرلةا الة ظي ح  عال تةة تةالبرامج التدريبيةة العقدمةة لععلعةاا اللالتةاا ت اا 
 بع  اا التعلي.

 التدريبية لععلعةاا اللالتةاا ت اا بةع  اا  إجراا  راساا استلالةية لح ر ا ثتياجاا
 التعلي تالعرثلة القا  ية.

  ة.يالبرامج التدريبت راسة عال ة ال  افاا العهصية لععلعاا اللالتاا ت اا بع  اا التعلي  
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 :ةــــــامتــــــخ
مةةق تةالل ةةةمي الدراسةةة إلةى  بةة  الخبةةراا التدريبيةة لععلعةةاا اللالتةةاا  ع التاثقةةااتلر ة

  اا الةةتعلي تالعرثلةةة القا  يةةة مةةق تةةالل ت ةةار هق ال خ ةةية علةةى أرض ال ا ةةل اةةح ةةةما ت اا بةةع
الع ةةال.   ةةد  لةةحع ةةةمي الخبةةرة الق ةة ر اةةح تلبيةةة ا ثتياجةةاا التدريبيةةة لهةة  ا الععلعةةاا ت ةة ع 
عةةةاكه  التةةةح ا ع  ةةةع مةةةد رةا علةةةى ر    األاعةةةةال ال ةةةلبية لهةةةق ت ةةةاي محتةةة   الةةةد رااه  شةةةةع رةق 

 ل تها اح تل ير أ ا هق العهصح اح مهامهق ال ظيفية. تعحد  فة ااع
ةةةا مةةةا لععلعةةةاا مةةةرامج تةةة دجعةةةا ا فع ةةةق القةةة ل  ع  ةةةةمي الخبةةةرة ال ةةةلبية ةةةةح  تي ةةةة مت  عةةةة   عا

بةةع  اا الةةتعلي اةةح العرثلةةة القا  يةةة التةةح تت ةةي تالحدا ةةة مقار ةةة مبةةرامج بةةع  اا الةةتعلي اةةح العرثلةةة 
  د عةا تت ةا زيت اجةة عةدة تحةدفاا   تت  ة  علةى التةدريب اح ةبه  ا متدا ية  العت سلةه معةا ف علهةا

إلةةةى لليةةةة سةةة ر الععةةةع ا هةةةا. إ  أ ةةةة مةةةق العق ةةةر لالةتعةةةاك اةةةح ةةةةما ال ةةةد  ةةةة  مةةةر ر تبةةةراا ةةةة  ا 
الععلعاا تعراثع مق ر    األاعال ت اي البرامج التدريبيةة العقدمةة لهةقه  التةح مةدأا تالحعةا   الرغتةة 

 ا لتحةاق مهةاه  يتقةى تا لتحاق مهاه  مر راا تال ت ر  ااثتا  ت اةهاه   ب  ا إلةى العة  ف التةاك عةق
ال  ال ال  ةر  اح أتةا صا جعيعااه  الم  متعح ر ث ل ني  فع ق أ   ع ةد تلةه الحعةا   اح الصهافة

  عصها؟. الرغتة لهق ت اي البرامج التدريبية العقدمة لهقه  ني   ت ا ز مرثلة ال ت ر أ  الع  ف 
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 عـــــراجـــــة املــــائمــــق

(. ت ار ا ثتياجاا التدريبية    ئة الععةع نعصبئةاا تةالت اا  2017أم   د ه تالده  الع ره محعد )
 .33-1(ه 4)25 هالعهصح لععلعح التر ية الخابة. م لة العل ك التر  ية  علي الص ت

)اللتعةةةة  ا الععرأيةةةةطةةةرق التةةةدريت  ا سةةةتراتي يا -بةةةع  اا الةةةتعلي (.2012أمةةة   يةةةا ه إمةةةرا يي )
  القا ية(. الرياض:  ار الصاشر الد لح.

(.  ل ع ععع مرامج بع  اا الةتعلي 2011أم   يا ه إمرا يي   الع يقيحه   الا   اليوي ه سامية )
 زارة التر يةةةة  التعلةةةييه اا ارة العامةةةة للتر يةةةة الخابةةةةه  .اةةةح العةةةرثلت ق العت سةةةلة  القا  يةةةة

 رياضه الععل ة العر ية ال ع  فة. ثدة بع  اا التعليه ال
 ل ع التخلي   ح  الع تقبع. )اللتعة القا ية(. الرياض:  -2030(. التعليي 2018األلععحه علح )

 م تب التر ية العر ح لد ل الخليج.
(. ا ثتياجاا التدريبية الالزمة لععلي ال   اةح العرثلةة األساسةية الةد يا مةق 2010مرنااه زيا  )

الع تعر .  ر ة مقدمة إلى ح العدار  الح  مية تعحااتة ط ل رك ت ل ل ق جهة  تر معلع
جامعةةة  -العلعةةح القالةةج: تر يةةة الععلةةي العر ةةح  تعة لةةة: ر   معابةةرة ت ليةةة العلةة ك التر  يةةة

 . 20-2 .جر ه األر  
 (. مدرستح بصد ق مغل  )اللتعة الراتعة(. الرياض: م تتة الرشد.2017الت ره ا زية ) 

. ااعليةةة التةدريت الت ةةارنح اةةح العةرثلت ق العت سةةلة  القا  يةة نعةةا تةةدرنها (2018جةةالله ريةي )مةق 
اللالتاا ت اا بع  اا التعلي  معلعاتهق اح ل ا ن ااة التلب ة  )رسةالة ماج ةت ر ت ةر 

 مص  رة(. جامعة العله سع  ه الرياضه الععل ة العر ية ال ع  فة.
(.  ضةةافا معابةةرة اةةح التر يةةة الخابةةة. )اللتعةةة القا يةةة(. 2012البةةتال  ه إمهةةان   أثعةةده ال ةة د )

 .الرياض:  ار ال ةراا
(. بةةع  اا الةةتعلي: الخ ةةا صه  التعةةرفه  اسةةتراتي ياا التةةدريت )اللتعةةة 2011) يليةةاك م صةةدره 

األ لةةى(. )ترجعةةة: عبةةد الةةرثعق سةةليعا   ال ةة د التهةةامح  محعةة   اللصلةةا  ( القةةاةرة: عةةالي 
 (. 2008ال تب. )ال تان األبلح مص  ر عاك 
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ا التر  يةاا  العةدمراا (.  ا ل مرات  بع  اا التعلي مق  جهة  تةر الع ةراا2013الت ييه  اف  )
 معلعةةاا بةةع  اا الةةتعلي تالعرثلةةة ا متدا يةةة تع ةةة الع رمةةة. م لةةة الدراسةةاا العر يةةة اةةح 

 . 157-135ه (41)3، التر ية  علي الص ت
 (. بع  اا التعلي اح العرثلة ال اموية.  ار العتصبحه الدماك.2016الحار حه بتحح )

ه ععةةةا :  ار 2   .لعةةةدتع إلةةةى التر يةةةة الخابةةةة(. ا2010الخل ةةةبه جعةةةاله  الحدمةةةد ه مصةةةى. )
 ال  ر للص ر.

(. ا ثتياجاا التدريبية الالزمة لع رااا  معلعاا التر ية الخابة تالععل ةة 2014ال بيعحه  هلة )
جامعةةةة اامةةةاك محعةةةد مةةةق سةةةع    -العر يةةةة ال ةةةع  فة. م لةةةة العلةةة ك اا  ةةةا ية  ا جتعاةيةةةة

 .226 -169(ه 33) هااسالمية
(. ا ثتياجةةةاا التدريبيةةةة لععلعةةةح التر يةةةة الخابةةةة " راسةةةة 2015ده م سةةة   العامةةةده  ابةةة  )العامةةة

 .159-128(ه 9)3 هم ر -م دا ية تعحااتة الع ععة". م لة التر ية الخابة  التعة ع
(. مةةدتع إلةةى مصةةاةج 2012ةتةةا ه محعةةد     اةةعه محعةةد   الوت ةةحه محعةةد   أمةة  عةة ا ه اريةةال )

 ي الص ت. ععا :  ار الع  رة للص ر  الت زيل.التحج اح التر ية  عل

(. الرلةا الةة ظي ح لةةد  معلعةاا مةةرامج بةةع  اا 2016الع ية    ةةا زيره مصةةى ) ال تةةاره عبةةد العبةد
 .92-66(ه 41) هم ر -التعلي اح مدمصة الرياض. م لة تح ث التر ية الص ةية

 امعة العله سع  .(. التحج الص عح اح التر ية.  ار   ر ج2012العبدال رييه راشد )
(. الت ةةاعالا: مهةةاراا التعةةا   لةةد  األت ةةا   ق العدرسةة  ق 2017اريصةةده مةةارل ق   نةة كه ل صةةح )

)اللتعة األ لى(. )ترجعة: أمة ق الح  ة  ه  ترنةح ال ةرا ةحه  م ةعع ال هصةح(. ععةا :  ار 
 (.2013ال  ر )ال تان األبلح مص  ر اح عاك 

ال  افةةاا العهصيةةة الالزمةةة لععلعةةاا اللالتةةاا ت اا بةةع  اا الةةتعلي اةةح  (.1439القتةةا حه  جةةدا  )
العرثلةةة القا  يةةة مةةق  جهةةة  تةةرةق. )تحةةج ماج ةةت ر ت ةةر مص ةة ر(. جامعةةة العلةةه سةةع  ه 

 الرياضه الععل ة العر ية ال ع  فة. 
 هريةةةةم لةةةة العلةةة ك اا ا .(. التةةةدريب تعةةةد ا لتحةةةاق تال ظي ةةةة العامةةةة2008ال ةةةر  ه ال ةةة د محعةةةد )

 .92-75(ه 7)1
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(. تدماا ا  تقال لللالن ت   بع  اا التعلي لعرثلة ما تعةد القا  يةة: 2016العقيل به إفعا  )
 .322 -289 ه(2) 168 هجامعة األزةر- راسة تق يعية. م لة نلية التر ية

الع جيةةةةة. )ترجعةةةةة  عبةةةةد العح ةةةةق -الص ةيةةةةة-( ت ةةةةعيي التحةةةة ث: ال عيةةةةة2014تري ةةةة يعه جةةةة   )
 (ه  ار الع  لة للص ر  الت زيله ال  يع.2018حه القحلا 

(. بةةةةع  اا الةةةةةتعلي  ااعا ةةةةاا الت ةةةةيلة تاا العال ةةةةةة 2014ل ر ةةةةره جا  ةةةةع   جةةةةة   ه مي  رلةةةةح )
ت ةةا ص  اسةةتراتي ياا تةةدريت  ت جهةةاا ثدمقةةة )اللتعةةة األ لةةى(. )ترجعةةة: سةةهى محعةةد 

 (.2012ةاشي الح ق(. ععا :  ار ال  ر. )ال تان األبلح مص  ر عاك 
(. ما ف ب أ  فعراة نع معلعح التر ية الخابةه األتالمياا 2012م لت األط ال ت ر العا م ق )

 الععام ر  العتا   الت ج هية )اللتعةة األ لةى(. )ترجعةة: علةح ة سةا  (. الريةاض: جامعةة 
 (.2009)ال تان األبلح مص  ر عاك العله سع  ه الص ر العلعح. 

تحل ةةةع البيا ةةةاا ال يفيةةةة اةةةح التحةةة ث ا جتعاةيةةةة  راسةةةة للعقار ةةةاا (. مةةةرامج 2017محعةةةده مةةةر ة )
  .110-57(ه 7)77ه جامعة القاةرة-م لة نلية اآل ان الصترية  العصه ية.

(.  ر ة ععةع تعصة ا  اسةتخداك ال سةا ع الحدمقةة 2016العرن  الق مح للدراساا القضا ية الع رية )
 العر يةه م ر. العح ر الراتل  الع ريق. اح ميا  ا ثتياجاا التدريبية. جامعة الد ل

(. ال  افةةاا التعليعيةةة لععلعةةاا التر يةةة الخابةةة العرثلةةة ا متدا يةةة للبصةةاا اةةح 2016الصوةةييه  ةة ف )
مةةةرامج الةةةدمج تالعةةةدار  الح  ميةةةة  األةليةةةة تعدمصةةةة الريةةةاض:  راسةةةة مقار ةةةة. م لةةةة التر يةةةة 
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