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دإـع دا
 قسم الرتبية اخلاصة / جامعة امللك فيصل

 احلربي قسم الرتبية اخلاصة خالد وئام
 جامعة امللك فيصل

اء  رنددداتد يددد تنمي حم اردددا تحددداتبا بحث ددد  بي رب دددي حددد   ت  ادددي هدد ا بحث ددد  نحددد    ددد
وت  ااا فصول بحاوهوبين/داا. ويم يوظرف بحا حد بحوصفي بحم  ي ي وحم قيق أه با بح تبسا 

سدددددددمد بح ادددددد ل تدددددددن بملوبا ح علدددددددل ادددددددن  ا ددددددا ت  ادددددددي وت  اددددددداا فصدددددددول ثدددددددا   اقدددددداح بحثا 
 اسدددمد بح أسددد ول ي  يددد   حث ددد  بي رب ددديبحاوهوبين/ددداا نحددد   رنددداتد يددد تنمي حم اردددا تحددداتبا ب

في: بحاقا  ا تع ت رسا قسم بحاوهوباا  إلبتة ي  رم صمرا،   اء بسممرا  يم يطمرقه تماث   بحاحاا
ت  اددا تدددن ت  اددي وت  اددداا فصددول بحاوهدددوبين  ددإلبتة ي  دددرم  18ت  دددم و 24ا دد  اي دددا قوبتحددا 

وأظحددرا . حم داء ويصددارم بحمرندداتدصدمرا. وترب  ددا ح سددالا وبحمقداتنر بحداصددا. وةحدد   دطددوة 
نمددا د بتسددممرا  أ  ه ددا   ا ددا حمرندداتد يدد تنمي حم ارددا تحدداتبا بحث دد  بي رب ددي حدد   ت  ادددي 

في بحفئا بحثانرا  1.79وت  ااا فصول بحاوهوبين/داا  إلبتة ي  رم صمرا وةح   اموسط  سا ي 
 ي. وأ  ه ا   ا ا ح   في     تفحوح بحث   بي رب 0.28( وبان ربا تعراتي 2 – 50)تن 

ت  ادي وت  ادداا فصدول بحاوهوبين/ددداا نحد    دداء  رندداتد يد تنمي تقمددرت حم اردا تحدداتبا بحث دد  
 (2 -1.50في بحفئا بحثانرا تن ) 1.48بي رب ي في   دد  تحاتبا بحث   بي رب ي  اموسط  سا ي 

م اردا تحداتبا بحث د  . وظحرا بح ا ا نح    اء  رناتد ي تنمي تقمدرت ح0.41 ان ربا تعراتي 
فدي بحفئدا بحثانردا تددن  1.62بي رب دي حا  ادي وت  اداا فصدول بحاوهوبين/دداا  اموسددط  سدا ي 

 لدد   ادداح. وب سدد  نسددثا بح ا ددا بحم تنمرددا حا  ادددي  0.38(  ددان ربا تعردداتي 2 -1.50)تددن 
 %.  اددا أتددد ا نمددا د بحاقا  دددا وترب  دددا100وت  ادداا فصدددول بحاوهوبين/ددداا ا ددد  بتسدددممرا  

 م اء بحمرناتد بحم تنمي  اامادال ا  بحسالا وبحمقاتنر بحداصا ا   ةح . وفي ضوءه قاح بحثا ث
بحادطددط بح دداح حم دداء بحمرنددداتد بحمدد تنمي حا  اددي تااوددا بحاوهدددوبين وفددق ت ددا ير تصددفوفا يعاتددد  

 . حم اء ت اهد بحم تنب MIT (Matrix of integration target )بمه با 

 . ، تحاتبا بحث   بي رب يت  اي بحاوهوبين،  رناتد ي تنمي، بحث   بي رب ي :الكلمات املفتاحية
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Abstract 

This research aimed to build a training program to develop action 

research skills for teachers of gifted students. The descriptive and 

analytical method was used to achieve the objectives of the study. The 

researchers used a number of tools to reveal the need of teachers of gifted 

students for a training program to develop action research skills. The 

research used Task analysis method which consisted of: Interviewing the 

head of the gifted department of Sabya Education Department, building a 

questionnaire that was applied to a sample of 24male teachers and 18 

female teachers from the gifted classes in Sabya Education Department. 

The research reviewed of the documents and special reports. The results 

of the questionnaire showed that there is a need for a training program to 

develop action research skills for teachers of gifted students: with an 

average of 1.79 in the second category (from 50-2) and a standard 

deviation of 0.28 in the dimension of the action research concept. 

Moreover, there is a need for teachers of gifted students to build a 

proposed training program to develop action research skills in the 

dimension of the action research skills with an average of 1.48 in the 

second category of (from 1.50-2) with a standard deviation of 0.41. 

There was a need to build a proposed training program to develop 

action research skills for teachers of Gifted students with an average of 

1.62 in the second category of (from 1.50-2) with a standard deviation of 

0.38 in general. The training requirement for teachers on the 

questionnaire was 100%. In light of this, the researchers built the training 

program by adopting the general plan to build the training program for 

gifted education teachers according to criteria of an integrated matrix for 

the objectives of MIT to build training curricula. 

Keywords: Teachers of Gifted Students, Training Program, Action 
Research, Action Research skills. 
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مدي ي مادد  ا يحدا بمتدم تهلهاتهددا وصد ااا تسدمقم حا  يدد  ياثد  فئدا بحاوهددوبين بحثدروة بح
وقدوح بحمو ده بح  ادي ا د  بسدمثاات بحدرأا تددال بحثلدري  لد   ت درج، وأاممد  ياداتل بح   د  تددن 
بحد ول نمدداق يقدد  رها ولااحددا ويوظرفحددا حلسددم  بلبا وبحاوبهددب وبحقدد تبا بحداصددا وبحمددي أ دد ا  

    ردا بحا رفدا و اصددا ب   ثدا هت  دا بحا اصددر نقدلا نويردا فددي تاما ايحدا وبح داحم.  يدد  أ
( 2013و ا اا بحاسمقم  وتطاحثا  اا أشات  لا تن )تن زوحي، يوت  سو ،  ا ل ، وآادرو ، 

نحد  أندده  مدد   ددما ن ب  اتنددا تددن ي قيددق أهدد بفحم فددي تاماددع بحيددوح، حدد ب يقددوح بح ا ددا نحدد  ت  ددم 
حموظرفحا وبحم ات  تع بحاوبقل  يثه بحداصاتمارا قالت ا   يوفير بحفرص ويطونرها وب ربه أساح

 (.2012بحام واا  م  يوبتب بحامط ثاا وبحمو حاا بحام اترا في بح احم  اا أوتل )بحاغراا ، 
، تدن ادن بحا ا دين بتادرننوتن ه ب بحا ط ق فإ  لوت ت  دم بحط ثدا بحاوهدوبين ودم دل 

دمددربا وبحاااتسددداا وبملبءبا عفاودداا  يدد  أنددده ت وقددل ا دد  يطونددع بحبح يدد  يددوبفر تحدداتبا و 
    م    بح   بحمربونا بحمي  م مم ا ره اوضحا  اا وسحم في يطونر ق تبيحم وي ارا بسم  بلبيحم

يقونم ويقرم  ارع ب  ال بح ا را بحم  رارا وبحمربونا وي قيق ت طرايحدا وفاا يمحدا  ادا و سدن بملبء 
اا بحاط وبدا ح  ادد  وبملبء  فاا ردا  دد   ون داحد بحقاداوا ضددان ن دات يطدونر بحاحدداتبا وبتيااهد

ا تسمقلا ت   بح راة، حراس  لوت بح اوةق وبحق وة ح ام  اين بحاسمق ين  اا وضح  لا  و و  تم  اا
وةحد  أ  بحا  دم هدو ( 2011بحدوبتل فدي )تر در وشدرفر، (  Betts & Kercher, 1999تدن ) 

( ا د  و دول بح  اودا 2017  )يراصدرة، بحوسرط بح ي ح ق  بحا رفا وبح ظرنا ويطمرقحدا. حد ب أتد
 إاد بله وي تنثدا  صدوتة  يدد ة وسد راا فدي بحااددال بمتدالواي وبحثقدافي وبحمربددوي. حمزوند ه   د  تددا 
وسم  ث في تاال يدصصه تن ت اتا ونظرناا ولتبساا وباا   اي ح وه بحارونا وبحق تة ا   

 ي  أ  تن أهم بحدصا ب بحمي  بتسمعلاا وبحث   ويطميق بحاااتساا بحقا اا ا   بملحا.
( ادددن 2019واددب أ   مايددز  حددا ت  ادددو بحط ثددا بحاوهددوبين  اددا وتلا فدددي )بحفددولتي، بحااسددم، 

(Thomas, 2011  يماان س ا بت لع وبحا رفا، بحث   ان بحا    ووضع بحقوبا  وبمسج )
راا بحم  رارا نح  غرفا ح م ات  تع بحط ثا بحاوهوبين ان  رنق نق  بح ظرناا بحمربونا وبتسمربيرا

بحم  م وإضافا تا  م اسب تع بهمااتاا وتيول بحطاحب وي   تن أهم بملوبت بحمي يساهم في يق وم 
( أ  تددددن تمط ثددداا نادددد بل ت  ددددم 2015ي  دددرم تدم ددددل ح اوهدددوبين وبحامفددددوقين. ووضددددح )بح اقدددا، 

وتاا محم تماث  في  بحاوهوبين أ  و را تا  مص   ه تن تقوتاا ناات اا را ي  رم بحاوهوبين
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بحقد تة ا د  بت دلع ا د  بح تبسداا وبم  داث  ددول هد ه بحفئدا وبتيااهداا بح   ثدا فدي ي  ددراحم 
( أنده ي دداهة ت  ددم NAGCونؤ د  ضددروتة ةحد  تددا يقدرة بحااعرددا بحو  ردا بمترن رددا ) وتادا محم.

اا لتبسدراا تددمب فدي ح م  رم في  ربتد بحاوهوبين وبحامفوقين واب أ  و و  قد  أيدم لتبسدا  رناتاد
تسمو  بح   وح بح احي أو بحاا سمير ا   أ   ماان تقرتبا ت ي ا تن ضا حا: تقرت وب   ا   
بمق  في أساحيب بحث  .  اا أقرا بحا ا ير بحاح را حا  اي بحاوهوبين في ضوء بحا ا ير بحر رسا 

بحس ولوا ا   ضروتة بسم بتا  ح اوهثا وبحمفوق  احار ز بحو  ي ح قراا وبحمقونم  احاا عا بح ربرا
بح او بحاح ي ح ا  اين في ا ل تن بحم ول ت حا بحافاهرم وبمسج بحمدصصرا في تادال بحاوهثدا 

 وبحمفوق وبحمي يلا  حمطوتبا وبح ظرناا وبم  اث في بحااال.
تاا أ  بم  اث بحمربونا بمتالوارا بحمي ق  يق ح بمسج وبح ظرناا وأساحيب بحمربرا  ان  

تهبح  ُيار   وبسطا بحثا ثين بحا مرفين وغاحثاا تا و ونوب تن ااتق بحا تسا، وتع بسماربت ةح  و 
بحمو ه يزب   نلتب  يوبضع نما د ت اوتا قراح  ا ثين تن ااتق بحا تسا   تبسا تل ليحا وبقمربت 

(  قوحده أ   Schmuch, 1996( وفسدر ةحد  ) Kennedy, 1997; Mills, 2007  ول ححا ) 
ا وبربتد وتوبفق حم  م اولو  ت حا.  (2016)بحل مري، أوحئ  بحثا ثو    تسو  أشداصا

ب ا د  ةحد  تدا  ( أ  بم  داث بمتالواردا ت ي اد  فددي  Mertler, 2017وضد ه )وي تيد ا
ب وب سدداحيب ت يم اسددب تددع  بتامثدات ناددوةق بحا  ددم بحيددوتي وغاحثادا تددا يعددو  وصددارا وب ثردا  دد ا

 .وبحاوبتل بحاما ا ح ا  اينبت مرا اا بحيوترا 
وتن ه ا  ماث  لوت ت  م بحط ثدا بحاوهدوبين  ا  دم  ا د  وتاداتا تم تد  واداتا ألوبته 
بحث ثرا   فسه في    تا ودوضه تن تااتساا وتل لا أو قااوا يربونا وباا  م  ق  اسم بتا 

مسا ه تحاتبا بحث د  ي ايمه بحاح را ويطونر  ل ه وبحاؤسسا بحمي   ماي نحيحا ونم قق ةح   ات
ونظحدر بحمر يدز ا د  ةحد   لد   فااد  حمعدونن أفدربل تفعدرنن وتمد اين ت مادين، وهد ب  بي رب دي.

( أ  بحاثدالتبا بحادالة  إاد بل 2012)بحاغرادا ،  تع تا أت يه أ  داث يدوتبنج وآادرو   ادا أوتل
قدالتنن ا د  يدوفير  بحام اين وبحاوهوبين يسم زح و دول  دربتد ي تنمردا حم هيد  بحا  ادين حرصدث وب

 بحميئا بحمي ي اي بحاوهثا وبي  بع.

 وب ده بح ظدداح بحم  راددي  لدد   اداح ويربرددا بحاوهددوبين  لدد   اداص ادد ل تددن بحم دد واا 
وبحال لا بح اتا وبحام  قا  املبء وبحاااتساا  ل   ااص وبح ا   في غاحمحا نح  بحفاوة  ي حا 

بح ظرندداا وبملحدددا بح  ارددا وبح تبسددداا فددي بحااددال،  ادددا أ  تمسيددربا  ددد  صددل لتبسدددي ت  وبددين
يم اسب تع بحم ارااا وبح  ول وبحاااتساا بحمي ق  ودم ل ي ايرها تن تساق مار    ي ماق بح  
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دا اددن ت  ولوددا  يلددرب وي تدد  تح دي لبا ددي تدددمب  ادا  م اسددب ت حدا وبلدد   تثاشددر اوضا
بحدات را في بحاي ب . ح ح  يؤ   ت ا ير بحااعرا بحو  را حرااوا بحاوهوبين  بح تبساا بمتالوارا

(NAGC وت ا ير ت  م بحاوهوبين وا ل تن بح تبساا بحمي يم اول  فاواا واصا ب و ا اا )
.  وتناي دددو ولوفددددز، 2009. آل  اسدددي، 2007وت دددا ير ت  دددم بحاوهدددوبين بحاح رددددا )بحاغرادددا ، 

. 2016. بح  دددددي، 2013بحاغراددددا  وت ددددا ي ي،  .2013ن، .  سددددي2012.بحاغراددددا ، 2007
. بحفولتي وبحااسم، 2019. بآلغا، 2018. بحرشي ي، 2018.  سين، 2017توبا وبحربش ي، 

( ا   ضروتة نحااته  امسج بح ظرنا وبح  ارا وأار تا يوص   حه بح تبساا وبحمو حاا 2019
في  دال ي د ت  صدوحه ا د   -وتاا محا  في تاال بحاوهثا وبحمفوق وبي  بع وسم  بحعلل ا حا

وبحث   وبحمقصي  م  يقوح تااتسايه ويطمرقايه ا   ه ه بمسج  -لت ا ا ارا في بحمدصب
وباا وسما  في تاال بحمربرا  ل   ااح وتااوا بحاوهوبين  ل   ااص.  اا  ي   بحد قب فدي 

 بحااال  ل   س مي.  بيا بل بحاح ي حا  اي بحط ثا بحاوهوبين في بحاي ب  تاا  ؤار ا  
( أندده  داحرغم تدن بتامددربا بحرسداي   هارددا 2019فرادا يؤ د  لتبسددا )بحفدولتي وبحااسدم، 

ت  اي بحط ثا بحاوهوبين في ي مرا ب مرا اا هد ه بحفئدا نت أنحدم وفمقدرو  نحد  بحا رفدا وبحاحداتبا 
تبسا نح  ( بحوبتلة في نفج بح Howard & Woodcock, 2015بحامط ثا  اا أشاتا نما د )

أنه  احرغم تن بسم  بل بحمربتد وبحاقدرتبا ح قرداح  حد ب بحمطدونر بحاح دي ح ط ثدا بحاوهدوبين، بت أنده 
 تا  ه ا  نقب في بحا رفا وبتسمر ال ح مطونر بحاح ي ح   ت  اي بحط ثا بحاوهوبين.

تع ت رسا حقسم توهوباا أ  أغ ب بحا  ااا وبحا  ادين  أ رن وأوض   بحاقا  ا بحمي 
( فدي أ  2014حصفوا بحاوهوبين غير تدمصين في بحااال  اا  موبفق تدع لتبسدا )بحساتد ي، 

بحايدد ب  وفمقدددر بحدد  ت  ادددي بحاوهددوبين ةوو بتامصددداص ف غ ددب تدددن  م اتدد  ت حدددم تددن ت  ادددين 
بحاددوبل بح تبسددرا ةوو بتهمادداح فدددي  وبنددب بحاوهثددا بمتددر بحددد ي  مط ددب نادد بل ويدد تنب يتسدددا حم 

اواا بتهتا ح م ات  تع بحاوهوبين وبحمفاا  تدع بحاوبقدل وبحدمدربا  طرنقدا ا اردا بحاحاتبا وبحعف
(  يد  أشدداتا نحد  بتيفدداع فددي 2019، )بمغددات حاردا.  ايضددافا نحد  تددا أظحريده نمددا د لتبسدا 

بت مرا داا بحم تنمردا حا  اددي بحاوهدوبين فدي بحار  ددا بحثانوندا فدي  ارددع أ  دال بحعفاوداا بحلهتددا 
وبحد ي و دول بحد  ضد ل بتهماداح  مدربتد ت  ادي بحاوهدوبين تدن  اندب  ل بحامفوقينحرااوا بحطل

أوض   نما د ترب  اا بحواا ق وبحسالا  وض ل بتهمااح  احث   وبحاااتساا بحم ت را  ي 
بحداصا  م تنب بحا  ااا وي صي  بم  اث بي رب را ا ح و ول أي بامثات ححا وحمطمرقايحا في 

ا د  لتبسداا ي اوحد  ي اردا تحداتبا بحث د   وقفدا فدي  د ول ت رفمحدا حدم ا بحثا ثدتاا أ   بحاي ب .
  ل   ااح وبحث   بي رب ي ح   ت  اي وت  ااا فصول بحاوهوبين/داا  ل   ت  ل وااص.
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فددي ضدددوء تدددا سدددمق تدددن ضددد ل بتهماددداح  احم اردددا بحاح ردددا وبياددد بل بحاددددمب حا  ادددي 
روتنا حرااوددا بحاوهوبين/دداا،  ايضددافا نحد   رددال بحاوهدوبين وقصددوت بحعفاوداا وبحاحدداتبا بحاد

وا   ةح  يم  ل تل  ا بح تبسا في  بحث   بي رب ي وبحاااتساا بحم ت را بحا حارا ان بحاي ب .
 بي ا ا ا   بمسئ ا بحماحرا:

يد تنمي حم اردا  ه  يو    ا ا ح   ت  اي وت  ااا فصول بحاوهوبين/داا نح   رناتد -1
 تحاتبا بحث   بي رب ي؟

تا ت وناا  رناتد ي تنمي تقمرت حم ارا تحاتبا بحث د  بي رب دي حد   ت  ادي وت  اداا  -2
 فصول بحاوهوبين/داا؟

  اء  رناتد ي تنمي تقمرت حم ارا تحاتبا بحث   بي رب ي ح   ت  اي وت  ااا فصول 
حم سين بملبء ويوظرف بح ظرناا في بحمطمرقاا وي زنز بحاااتساا بحقا اا ا    بحاوهوبين/داا

 بملحا وبحم ت  وبحمي يؤ   ا يحا ت ا ير  رتاا بحاوهوبين وياان بحم ارا بحاح را بحاسم بتا. 
( اددددددن 2007ونا دددددن ي   ددددد   وباددددد    دددددداء بحمرنددددداتد بحمددددد تنمي  اددددددا ة دددددر )بحاغرادددددا ، 

(Stanley, 1984 بح ي أ ا ) :وبا  بحمربتد بحم تنمرا في  
  ي هي ي يا   ي: ح  ا ا نح  ي هي  بحاسمح فين حاحاا أو وظرفا تسمقم را نمراا يسييدر

 في ظروا بح ا .
  ال ددي يددد هي ي: ح  ا دددا نحددد  سددد  بحفادددوبا وادددلق بحالددد لا بحمدددي يم  دددق  احا ددداتا

 وبحاحاتبا وبتيااهاا حمطونر بح ا  بح احي وس  نوب ي بحقصوت.
 اااي يعرفي: وةح  ح  ا ا نح  تساا ة بحاسمح فين ا   بحمعرف تع أااال تو ولة تسثقاا.ب م 

ويمر ز  وبا  بحمرناتد بحم تنمي بحاقمرت في هد ه بح تبسدا ا د  بح ل دي بحمد هي ي وةحد  
فددددي تلح بحفادددددوبا واددددلق بحالددددد لا بحام  قدددددا  احاحدددداتبا وبتيااهددددداا وبحا دددداتا حسددددد  ندددددوب ي 

 وبحمي يم ي    ها  ات مرا اا بحم تنمرا. بحقصوت في بملبء

 اي وت  ااا فصول بحاوهوبين/داايق ح  رناتد ي تنمي تقمرت حا   

 .يق ح ألبة قراا ب مراق بحا  ااا حاحاتبا وتفحوح بحث   بي رب ي 

  وبتيااهاا ح م ات  تع تلح بحفاوة  ين بح ظرناا وبحاااتساا  اتمسال بحاحاتبا وبحعفاواا
وفق ألحا ا ارا ت اسثا ح سراق تاا    فسهبحوبقع وبحال ظاا بحمي و  لها ت  م بحاوهوبين 

 ود ق بحص ا وبتتيثاط بحاثاشر ون زه بح بفعرا وبحاسئوحرا بح بيرا بحمي ي قق بحعفاءة.
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 ت حددا  ادددا ي زنددز لوت بحا  دددم بحام تدد  بحثا ددد  حم سددين بملبء ويقددد وم بحدمددربا وبحم اتددد  
 م اسدب ونسددما  فدي تااوددا بحاوهدوبين وبحامفددوقين تاددا  د ام بحثقددا وبحادولة فددي بحقددربتبا 

 بحم  رارا بحمي  مد ها. 

  يقرنر بحم ارا بحاح را بحاسم بتا حا  اي وت  ااا بحاوهوبين تن غير ةوي بتامصاص
   وتة بحم  م وبحم ت  بحاسمارة.

   اي وت  ااا بحاوهوبين/داا أا داء بحد تدا   هاردا يويرا بحقا اين ا    ربتد ي تنب ت
بحث د  بي رب ددي ونلددر اقافمدده  اااتسددا يربوندا ضددروتنا ويقدد وم بحمددربتد بحم تنمرددا بحمددي 

 .بسم  بث آحراا تما  ا يطمرقايه وي فيزها في بحاي ب  ي اي تحاتبيه

 ة:   ــــوعيــــوضــــدود املــــاحل
يقمصر بح تبسا ا   ي     بت مرا اا بحم تنمرا حاحاتبا بحث   بي رب دي حد   ت  ادي 
وت  اداا فصددول بحاوهددوبين وب دداء  رندداتد يدد تنمي تقمدرت حم ارددا تحدداتبا بحث دد  بي رب ددي حدد   

 ت  اي وت  ااا فصول بحاوهوبين لو  يطميق بحمرناتد.
  يم باماال تحاتبا بحث   بي رب ي وفق ناوةقKemmis ( بحوبتل فيMertler, 2017. 

Mills, 2018. وةح  حلاوحرا ووضوت اطوبيه  اا واا  أسج واطوبا بح ااةق بمار .) 

  يدم   داء بحمرندداتد وفدق ت دا ير   دداء ت داهد بحمدد تنب تصدفوفا يعاتد  بمهدد باMIT( 

Matrix of integration target)  لو  قردداا أاددر بحمدد تنب  وةحدد  ح دد ح يطميدددق
حاقمددددرت وةحدددد  تامادددددال تدطددددط   دددداء بحمرنددددداتد بحمدددد تنمي حا  اددددي بحاوهدددددوبين بحمرندددداتد ب

( وبح ي نب ا   بامثات اا ردا ي فيد  بحمد تنب  دزء تدن بي دربءبا 2007)بحاغراا ، 
وبحمددي حددم وسددداح بحوقدد   ايداةهدددا وةحدد  أ  اا ردددا ي فيدد  بحمددد تنب  اددا ندددمد اددن ي  ي ددده 

هدد با بحمددي يددم يصددارم بحمرندداتد م  حددا مهد بفحا ي ممددر تر  ددا  ددمم فيحددا بحم قددق تدن بم
حرس  اطوة تسمق ا في يصارم بحمرناتد    ي سب تن ضان بي ربءبا بحمي  مم  وهي

بيثااحدددا حمقدددونم بحمرنددداتد وبح صدددول ا ددد  يس ودددا تب  دددا حددد ب يدددم بسدددمث الها تدددن بحارب ددد  
 (1ش   )  اا  وضحبمساسرا في   اء بحمرناتد بحم تنمي في ه ب بمناوةق 
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 ت  اي وت  ااا فصول بحاوهوبين/داا  إلبتة ي  رم صمرا.حلدود البشرية: ا
 .1441-1440يم ن ربء ه ه بح تبسا قي بحفص  بح تبسي بحثاني تن بح اح بمتالواي  احلدود الزمانية:

 ني: ــــــوبــــــوهــــــم املــــــمعل
دا ح اوهدوبين فدي بحادد بتا هدو بحا  دم بحا  دل تسدارا  ا تدن صددا ب بحصدل را ح  اد  ت  اا

 أو تربتز بحاوهوبين. )لحي  فصول بحاوهوبين(.
 ني: ـــوبـــوهـــول املـــم فصــــمعل

 لوتبا ا   و ص  بحاوهوبين، فصول في بحطلل حم تنج بامراته  مم بح ي بحا  م هو
ون را ن رب راا في بحث     نه بحاوهوبين(. )لحي  فصول  .بحاوهوبين بحطلل ي تنج في ي هي را

 بحا  م بح ي وقوح  م تنج فصول بحاوهوبين  إلبتة ي  رم صمرا سوبء يم نا بله أح ت.
 ب: ـــــدريـــــالت

هو اا را  ربل  حا ن  بث يسيربا في ت اتا بحفرل وتحاتبيه وألبءه وس و ه وبيااهايه في 
ي ألبء أااداححم بح احردا وبحاسدمقم را وةحد   معدونن اددالبا تادال ت دين حر دو  أتثدر  فداءه وقد تة فد

 (1995فعرنا واا را ت اسثا ويسيير أو بتمسال تحاتبا وت اتا وبيااهاا     ة. )بحزهربني، 
 االحتياجات التدريبية: 

تاادوع تدا و ما دده بحفدرل تددن ن دربءبا يسيرندا   ردده أو  ز رده فددي و رفحدا بحثا ثدا    نحددا 
اا وبحاحاتبا، أو ي سي اا ويطونربا ناياه ان نقب أو قصوت حمقونم بملبء بحافاهرم وبتيااه

وهنالة بحعفاءة وبحفاا را بحمي وا ن أ  ي قق بح ما د وبمهد با بحار دوة فدي بحا ظادا سدوبء  اند  
  احرا أو تسمقم را.

 ان  رنق ا ه تصالت اسمد بح أس ول ي  ي  بحاحاا  ب بحث  في ه ن رب راا ويم ي    ها 
، بحاقا  ا تع بحثا ثا يماث  في بح ت ا بحمي  مم بح صول ا يحا في بتسممرا  بحا   ح ح  تن قم  

 ا ل تن بحادمصين وةوو بح لقا في بحااال، ترب  ا بح تبساا بحسا قا وبملل بحث ثي.
 الربنامج التدرييب املقرتح: 

ادان يطمرقداا ونلداط و را ن رب راا   نه ت ظوتا ي تنمرا ي  رارا أو تدطط تصدام يم
لدا  )بمهد با، بحا مدو ، أسداحيب ا  حمي تنمي تمعات  ح ث   بي رب دي تصدام تدن قمد  بحثا ثد

بحم تنب، بحوسا   وبمنلطا، ألوبا بحمقونم(  طرق ت حارا فاا ا حم ارا تحاتبا بحث   بي رب ي 
 ح   ت  اي وت  ااا فصول بحاوهوبين.
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 ي:   ـــــرائـــــث اإلجـــــالبح
( 2015. بحسي  وبح اري، 2007م  ل تساراا بحث   بي رب ي  اا ة ر  لا تن )اطرفا، ي

وةح  يث اا ح مر ااا بحادم فا فق  وسا  بحث   بحاوقفي، وب احم     بحف   أو     بح ا   اا 
 ير اه بحث ض  ث   بحاااتسا أو بحاح ا،  اا وسا  أوااا     بحم سن أو     بملبء.

 نبحاوهدوبي  نده بح ا رداا بحم ت ردا بحد ي وقدوح  ده ت  ادو   ب بحث د ا في هد ون را ن رب را 
 حدد ا يطددونر ألب حدددم وتااتسددايحم بحم  راردددا و دد  بحالددد لا وبحم دد واا بحمدددي  وب حونحددا لباددد  
فصول بحاوهوبين   سج نظرنا ولتبساا ا ارا وفق اطا وإ ربءبا تا حاا ي  بث بحمسيربا 

 أو بحم سي اا بحار وة.

 ات البحث اإلجرائي: مهار
، بحمدطددرط، )بحال ظددا  نحددا قدد تة ت  ددم بحاوهدوبين ا دد   ب بحث د ي درا ن رب ردداا فددي هدد 

بي ددربء، بحمقدددونم، وبحم تددد ( وفددق أسدددج ا اردددا نظرنددا تا حادددا  حددد ا  دد  بحالددد لا ويطدددونر 
 ححا. بحاااتساا وي سين بملبء لبا  فصول بحاوهوبين، ويقاا  م صي  بح ت ا في بتلبة بحا  ة

 (. Action Researchالبحث اإلجرائي )  -1
وا ددن بت ددداع فعددرة بسدددمد بح بحث دد  بي رب دددي فدددي توقددل  مر دددي حمسييددر بحطرنقدددا بحمدددي 

،  Kurt Lewin مفاادد   حددا بحثا دد  تدددع هدد ه بحاوبقددل بحدد  بحا  دددم وادداحم بحدد فج بت ماددااي 
 دددي فددددي بحوتوددداا بحام دددد ة اددددلل بمتب ي رددداا تددددن بحقددددر  وبحددد ي  ددددوت اا ددده فددددي بحث دددد  بي رب

بحااضي ون ول بحفا  نحره في صراغا تصط ح بحث   بي رب ي في وصل بح ا  بح ي وااع 
( أول تدن وظفده  Stephen Corey ين بحم قيق ان بي ربء بحاط ول ح   بحال  ا. و ا  ) 
فدي بحم  درم سدم  ث فرقادا م  بحا  اددين فدي تادال بحم  درم وأادرل ادن بواانده ب  بحطرنقددا بح  اردا 

 سرلات و  في  لا تن بحث   وبحمطميق.
 ي:ـــرائـــث اإلجـــوم البحـــمفه

و ممددددر تصددددط ح بحث دددد  بي رب ددددي تصددددط ح نسددددمي ودم ددددل  ددددااملا يطمرقايدددده وتادددداتا و ددددرق 
  دددض بحافددداهرم  (Cohen, 2007ل وشدددات  يدددم بتيفددداق ا رددده وندددوتل )يوظرفدده وباحمددداحي ت  و ددد  تفحدددوح ت ددد 

أندده  (Hopkins, 1985: تددا وقمر ده )بحادم فدا فددي   ددض بحم رنفداا بح اوة رددا ح ث دد  بي رب دي وت حددا



 عبد احلميد عبد اهلل العرفجأ/ 
 

 218 

ش   تن أش ال بحم قق بحا اثط أي بحااع  ين بي ربء وبحث    ي  يمم بحا اوحا بحلدصرا 
ع  ين بحف   ( أنه لتبسا ت حارا يااEbbutt, 1985حفحم، يطونر، وي سين بحاااتسا. ون ممره )
ن ّرفه أ   بحاؤسسين وبح ي و ممر أول تن ألا ه في و وبحمفعير تع بحر ثا في ي سين بحاااتسا. 

( ونؤ   ا   لقمه   نه اا را   تا فيحا بحاااتسو  بحال لا Corey, 1953بحااال بحمربوي )
ون مدر ا دده  ا.وبحقاداوا ا ارادا حيما  ددوب تدن يقيددرم وي سدين ويو ردده اا ردا صدد ع بحقدربت وبحاااتسدد

(Elliott, 1988 نه تااواا تن بحدطوبا بحا اوسا وحعن   ا را ح م  م تن بحماربا، يفاا   ين   )
بحاااتسا وبحمفعير وبحم  م تن الل بتاماال بحاسمار ا   بح ظرناا وبح تبساا بحث ثرا ونظحدر 

 بحا ما ا.ننما يمه في  رت أسئ ا  ول  مر ا بحا رفا بحم  رارا وبتسا حا قرامحا 
( بحث د  بي رب دي فددي بحم  درم   نده لتبسددا حفحدم وي سدين  ددولة 2016تادا و ممدر )قددوتة، 

ونفصدددد ه . بح ا رددددا بحم  رارددددا لبادددد  بحا تسددددا وةحدددد  اددددن  رنددددق  دددد  بحقادددداوا لبادددد  بحصددددفوا
(Mills, 2018 ندده أي بسمقصدداء ت حادي  ددمم ن ددربته تددن قمد  بحا  اددين بحثددا ثين أو تدد  ري   )

شددد  بحا تسدددا أو أصددد ال بحاصددد  ا بمادددرنن فدددي  يئدددا بحمددد تنج وبحدددم  م  حاادددع بحادد بتا أو تر 
 ت  وتاا  ول  رارا اا  ت بتسحم و رارا ي تنسحم وت   ي  م  ل حم.

 ي:ـــرائـــث اإلجـــداف البحـــأه
 ح ا بحث   بي رب ي نح  يطونر وي سين بح ا را بحم  رارا    ة أو ه  اا   ام ي ارا 

تلح بحفادددوة  ددين بحث ددد  بحمربدددوي ، و يرسدددرك فعددرة بحا  دددم بحام تددد  بحثا دد ، و ن  دده ارددع بحالدددات ي
بحمق يد ي وتااتسداا بحا  دم لباد  بحفصد  بح تبسدي  د تد بحا رفدا بح ظرندا تدع تااتسدايحم حم قيدق 

(، أ  بحث دد  بي رب ددي تااتسددا Hassane, 2018اددر) )وقدد   بحمعاتد  وا ددق بحصدد ا وبحثقدا.
حمقدددد وم بح  ددددول حقادددداوا بحمدددد تنج بح احرددددا وي زنددددز يطددددونر بحا  اددددين، تفيدددد ة ح ا  اددددين،  وسددددي ا 

 . ايضافا نح  يزون  بحا  اين  احاحاتبا بح  ارا وبح ا را وبحا رفا بحامدصصا
 ي:ـــرائـــث اإلجـــص البحـــائـــخص

 ددداحرغم تدددن بحمفددداوا فددددي ي رنفددداا ويطمرقددداا بحث ددد  بي رب ددددي نت أ  ه دددا  اددد ل تددددن 
 & Elliot, 1991. Whiteheadيايدزه ويدم ي   د  أ رههدا  ادا أوتل  د  تدن )بحدصدا ب بحمدي 

McNiff,2006. Bradbury, 2015. Mertler, 2017 Mills, 2018.  ،2016.قددوتة .
 ر دز ا د  بحالد لا بحمدي يوب ده  وبق دي ( فدي  ونده:2019. تهق، 2017بحلديمي وبييربي، 

يددد ت ي:  ر ددددز ا ددد  ي تددد  بحثا دددد  و  ءبا،تدددن  يددد  بح مددددا د وبت دددر  تق دددع وتواددددوق ، و بحااددداتا
فاددل اددن  ، ويلددات ي و فددز بحا  اددو  ا د  بحالددات ا حم سددين بحاحدداتة،وبتسمقصداء وبتسددمقربء

 تونه لوتي، وتثاشر وتر  واالل و ما  ا   بحاثالئ بح  ارا. 
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 ي:ـــرائـــث اإلجـــاذج البحـــنم
 ,Elliot ددض ت حدا  دلا تددن ) ه احد  بح   د  تددن بح اداةق ح ث د  بي رب ددي أشدات نحدي  

1991. Clark & Frances,2003. Whitehead & McNiff,2006. Bradbury, 

2015. Mertler, 2017. Mills, 2018  ، 2015.بحسدي  وبح اددري، 2012نو د  وآادرو .
نادوةق  اتسدو  وبدربو ، ناددوةق  (:2018. سدد رم، 2017. بحلدديمي وبييربدي،2016بحلد مري، 

ت  دددل، نادددوةق شوسدددداا ، نادددوةق تر دددز يع  و ردددا بحم  دددرم  اات دددا  ددددو  تدددوتا حدددونن، نادددوةق 
وصل نادوةق  دوتا حدونن فق   هوب  ز، ناوةق تر ز بحث   بي رب ي بحم اوني  ات ا  مرل ن.

يادددددددا   بحمدطدددددددرط.، بي دددددددربء  "تمصددددددداا ة"( بحث ددددددد  بي رب دددددددي   نددددددده اا ردددددددا لوتندددددددا 1952)
بحددددد ي " بي ددددربء بح ددددوحمي" ت روفاددددا ح ث دددد  ( ياثددددرلا 1988وبحال ظددددا. وب معددددر سددددمرفن  راددددرج )

( لوتة بحث دد  1994وصددف  نتي دي  داححو  ) تادا  مادان بحدصدا ب بمساسدرا ح اددوةق حدونن.
بي رب دي   نحدا يلددا  بامردات توضدوع أو تلدد  ا ةبا بهماداح  ادااي، و اددع بحمرانداا، وي ظددرم 

( تدددا 1994وتلو  ون دددز )بحمراندداا، وي  يددد  بحمرانددداا ويفسدديرها، وبيدددداة بي دددربءبا. وصددل  ددد
لا ح وتة بحث   بي رب ي وبحمي يماان بحال ظدا ويفسدير ويدطدرط بحمسييدر  ا ُتفصَّ وساره ناوة ا

(   ددددوت حء ددددربء 2004وصدددل نتنسدددد  سددددمرن ار )، "بح ظرنددددا بحلدصددددرا ح اادددداتا"وبحماثيددد  و
 . "بحوق  ترب   بحث   ]يمعرت[  اروت"بحث ثي يماان بحث   وبحم ت  وبي ربء ا   أنحا 

ويظحر ت ظم بح ااةق أ  اا را بحث   بي رب ي حرسد  اطردا وإنادا يظحدر فدي يس سد  
 Lewin, Jean McNiff  زوندي أو حددوحمي وشدد    هدد ه بحفعددرة ت ظددم بح اداةق  اددا صددوتها 

( . ونوضدددح  McNiff & Whitehead, 2002تادددا وتل فدددي ) S. Kemmisو وتهددا 
(Mertler, 2017) ا ه ه بح ا را ح   تا فإنه  احرغم تن ي وع بح ااةق نت أنحدا أنه يث ا ح   اتر ر

يام د  بح   دد  تدن بح  اصددر بحالدمر ا فددي  ونحدا: يمدد أ  الد  ا أو توضددوع تر دزي،  مث حددا  اددع 
ويوحردف ح ا  وتداا وبحمرانداا، وأايدرب  دمم بيدداة ندوع تدن بي دربءبا وبحمدي يعدو  أسداا ح ار  ددا 

(  اددا وتل فددي Kemmis, 1988واد ل ا ردده ) lewinوحمي ل بحماحردا. ويماثدد  فدي بح اددوةق بح دد
(McNiff & Whitehead, 2002  ويدم بامادال هد ب بمنادوةق فدي بحمرنداتد بحمد تنمي بحاقمدرت )

 (2ش   )  اا  وضح حلاوحيمه ووضوت اطوبيه  اا واا  أسج بح ااةق بمار 
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 ي:ـــــرائـــــث اإلجـــــوات البحـــــخط
اددد ل تدددن بح ادداةق بحادم فدددا ح ث ددد  بي رب ددي بت أ  اطدددوبا بحث ددد   دداحرغم تدددن و ددول 

( بحددددوبتل فددددي Sagor, 2004بي رب دددي وا ددددن ن ااححددددا فددددي أتبددددع اطدددوبا ناوة رددددا وفقاددددا حددددد )
(Cohen, 2007احماحي: بسمراات بحرتنا وبمه با  ) ادع ، و بسم رب) بح ظرناا بحا اسدثا، و 

 مراناا وبي ربءبا واطا بح ا .بحم ت  في بح، و بحمراناا وي في  بي ربءبا
 ي:ـــرائـــث اإلجـــارات البحـــمه

، بحمدطدددرط، بي دددربء، بحمقدددونم، وبحم تددد ( وفدددق أسدددج يلدددا   هددد ه بحاحددداتبا )بحال ظدددا
ا اردا نظرندا تا حادا  حد ا  د  بحالد لا ويطدونر بحاااتسداا وي سدين بملبء لباد  فصدول 

ويدم يفصدي حا وي   د ها فرادا   دي تدن  بحا د ة ححدا. بحاوهوبين، ويقاا  م صي  بح ت دا فدي بتلبة 
 ,Elliot)ادلل بسددم رب) بح ادداةق واطدوبا بحث دد  بي رب ددي وبارب  ددا بمل رداا وبح تبسدداا 

1991. Clark & Frances, 2003. Whitehead & McNiff, 2006. Bradbury, 

2015. Mertler, 2017. Mills, 2018  ، 2015 .بحسدي  وبح اددري،2012نو د  وآادرو .
 ، ويماددددان: يوضددددرح بحافحددددوح،(2018. سدددد رم، 2017. بحلددددديمي وبييربددددي،2016بحلدددد مري، 

وبحمفرنق  ين بحث   بت رب ي وبحث وث بمار ، ويايدز تااتيده، ونااة ده، وبسدمد بح بحدطدوبا 
اددددم يصدددددارم بحدطددددا، وترب  ددددا بتلل بح ظددددري وبح تبسددددداا  بحلهتددددا، وي دددد ي بحالدددد  ا وبملوبا،

 وت بح  با بل بحمقرنر، وإقربت بحاااتسا بحم ت را ونق  بحث   بت رب ي.بحسا قا وص
 المعلم الباحث والممارسات التأملية:

نا دن ي رندف بحمد تنج بحمد ت ي و أ  بحمفعير بحم ت ي  زء ت  مازأ ان بحث   بي رب ي، 
سدددا حعددد  تدددن   ندده اا ردددا يطدددونر بحددد توا أو يقيدددرم بحطاحدددب أو بحم  دددرم وبحدددم  م تدددع ترباددداة ت تو 

بح ظرندداا بحم  رارددا وبحث دد  بح دداحي وبحدمددرة بح  ارددا تددع ي  يدد  أادداته ا دد  ي  ددم بحطددلل و اددع 
وناث  بحم تنج بحم ت ي يو حاا في نا بل بحا  دم، ، (Mertler, 2019بحا  وتاا  ل   ت حاي.) 

 ب   بحاا  ا  ي  وقوح بحا  م  م  ي  تااتسايه وبمسج بحمي يسم   ا يحا وتن ام  وبه   ين بحم
 (.2007بحمي يا  ه تن   وغ أه بفه، تاا ول   أساا ح  او بحاح ي ح ا  م )اطرفا، 

ويساهم بحاااتساا بحم ت ردا فدي هندالة بتتيثداط وبح بفعردا وبحر ثدا فدي بحم سدين وبحمطدونر 
( وفسدددر ةحددد  Kennedy, 1997; Mills, 2007ا دد  أسدددج ا ارددا وت حاردددا تواوقدددا. )

(Schmuch, 1996  )  ا وبربتد وتوبفق حم  م اولو  قوحه أ  أوحئ  بحثا ثو    تسو  أشداصا
 (2016)بحل مري، ت حا.
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ب ا دد  ةحد  تددا وضد ه ) ( أ  بم  داث بمتالوارددا ت ي اد  فددي Mertler, 2017وي تيد ا
ب  اددا أنحددا غيددر اا ردددا وت  بتامثددات ناددوةق بحا  ددم بحيددوتي وغاحثادددا تددا يعددو  وصددارا وب ثرددا  ددد ا

ونؤ د  هد ب ا د  بتتيثداط بحوايدق  .را ايحم وت ي ا  في بامثاتهدا و حدا نظدر بحا  ادينيريثط  ا م
 (2007 ين بحاااتسا بحم ت را ح ا  م وبم  اث بي رب را. )اطرفا، 

وتدن ه ددا  م صدد  فدي بحث دد  بي رب ددي تفحدوح بحا  ددم بحثا دد  وبحد ي  ؤ دد  ا دد  و ددول 
ساا حم سي حا ويطونرها وفحاحدا  ادا أوتل  دلا تدن تو  بحا  م  ا ثاا وااع  ين بحم ت  في بحااات 

أ  يزب   بتهمااح  احث   بي رب ي في بحااال بحمربوي  ا  نمراا  .(2012)بحازن ي وبحازتوع، 
ح ر دددا بحا  دددم بحثا ددد  وبحمدددي يدددر  أ  بحا  دددم بحاادددداتا لباددد  بحصدددل هدددو بمقددد ت ا ددد  ي   دددد  

 وسمعلل آفاق     ة ون  تد في ي  م تسمار فحو( 2018 )س رم، بحال لا وبحقااوا بحم  رارا
دا أفادد  وفحددم  (.2007وتبطحدا  دداحااماع بحا درط )اطرفددا،  حد ب يسدداهم بحث دوث بي رب رددا فرصا

أاادق حدرلح بحفادوة بحظدداهرة  دين بح ظرندا وبحاااتسددا حمصدثح أتثدر بن  اسددا فدي ألب حدم وتااتسددايحم 
 (. Mertler, 2017تاا وا   يطونرهم بحاح ي أتثر ت    )

( أ  بحث   بي رب ي يم يصاراه حس  بحفاوة  ين بحث   وبحاااتسا Cohen, 2007ون  ر )
وباحماحي  ؤلي ح مس ب ا   تل  ا بحفل  بحا  وظ حأل  اث بح ظرنا في بحم اير ا   بحاااتسا أو 

 ,McNiff(.  اا وقمدرت )Somekh, 1995 . McCormick and James, 1988ي سي حا )

 وساهم في بحاااتساا فقط    في نظرناا بحم  رم وبحم  م بحمي ق   موص  نحيحا ( في أنه ت2002
بحا  او  تاا وا   بح ا را بحم  ارا ي ت را  ل   أتمر. وةح  أنه وااع  ين بحملددرب وبح اد  

( أ  بحم ت  وبحم قق  Ginns , Heirdsfield, Atweh & Watters. 2001وبحم ت .  ي     ر ) 
بحاااتساا وبحا مق با وي زنز بحا رفا وبتنفمات ح مل ر  في بملبء  تن سااا  وبي ربء حف ب

 (.3ش   )   ي  يعو  بح ا راا تسمارة  ين بي ربء وبحم ت   اا  وضح بحا  م بحثا   بحفاا 
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 الربامج التدريبية ملعلمي املوهوبني.-2
بحمطدوتبا وبحمسيدربا و اد  يد تنب بحا  ادين  د  بهماداح بحاؤسسداا بحمربوندا وااصدا تدع 

بحاسمارة بحمي يطرأ ا      بح ا راا بحمربونا فدي ضدوء بحامط ثداا بح  اردا وبحمع  و ردا، وحد ح  
 رص  بحاؤسساا ا   يوفير بيت اناا بتهتا يا بل وي هي  بحا  اين ا    افا بمص  ة يربوناا 

وحرا  مطونر ت ا ير ي تنب ت  م وق  ا ي  بح     تن بحاؤسساا بح  (.2019تح راا وتس عراا ) ا ، 
بحاوهددوبين وإادد بلهم وتددن أ ددره هدد ه بحا ددا ير هددي بحا ددا ير وبحاحدداتبا وبحا دداتا بح احارددا حا  ددم 
بحاوهدوبين وبحمدي يصد ت اددن أ دره قطمدين فددي ي  درم بحاوهدوبين وهاددا بحااعردا بحو  ردا حأل فددال 

ي يمادان تددن بحا ددا ير وبحمدد ( ECCوتا ددج بم فددال بحسيدر اددال ين )  (NAGC)بحاوهدوبين 
 (.2018) سين،  وبحاؤشربا بمساسرا ح  ل تن بحا اتا وبحاحاتبا بملب را حا  م بحاوهوبين.

أشاتا بح     تن بح تبساا نح  بح وت بحر رج بح ي واث ه ي تنب بحا  اين    صر تحم 
أ دد  يطددونر اا رددا تدططددا وت ظادا ويلددات را قا  دا ح م فيدد  وتسددمارة تدن  فحديح م اردا بحاح رددا 

أظحدر بحا  اددين بحد  ن حدم  م قددوب  (.  ادا2017وبحربشدد ي،  )توبابملبء بحاح دي حا  دم بحاوهدوبين 
يد تنثاا فددي تادال يربرددا بحاوهددوبين قصدوت فددي بحفاا ردا فددي ي مرددا بت مرا داا بحم  رارددا بحا دد لة 

 (2018ح ط ثا بحاوهوبين  اا أامم  ا ل تن بح تبساا ) اي ة، 
( أ  ه دددا  ادد ل تدددن بحعفاوددداا وبحاحددداتبا 2019بحفددولتي. بحااسدددم، ونوضددح  دددلا تدددن )

بحا دد لة بحمددي  مط محددا ناددات أي اادد  ف ندده وفمددر) أ  وام دد  ت  ددم بحاوهددوبين  فاودداا ت رفرددا 
وألب ردا حمم اسددب تدع بحاحاددا. وندمم بتمسددا حا تدن اددلل بح تبسدا وبحم هيدد  بمتدالواي بحامدصددب 

 & Seredina ، Pomortseva ر)  ددد  تدددن )ونسدددم وبحمددربتد بحم تنمردددا بحام وادددا.

Morozova, 2016 أفاددد  بحاااتسدداا فدددي بحوتودداا بحام ددد ة حمددربتد يددد تنب ت  اددي يربردددا )
بحاوهوبين   ي  و ماد  بح ظداح بح د    حمد تنب بحا  ادين   د  بحمددرق ونسدمق ةحد  بامثداتهم فدي 

بحمطدونر بحاح دي ةبا بحصد ا  تفاءيحم بحاح را وفقاا حاااواا تن بحا ا ير وتن ام بحدادوع حد وتة
  مقيرم تسمو  ي هي  بحا  اين وا   أساا ننااهبا بحاوهوبين في بحاقاح بمول. 

 ةـــدريبيــــات التــــاجــــاالحتي
و د  اا ردا ي   دد  بت مرا داا بحم تنمرددا ح ا  ادين وت رفمحددا تدن بح  اصددر بمساسدرا فددي 

يد  أنحدا يسدحم فدي ي   د   مر دا ونويردا بحقصدوت اا را نا بل وي تنب بحا  اين أا اء بحد تدا  
 (2019في بت مرا اا )بمغا، 

( ادن بحفاددوة  ددين بملبء بحف  ددي 2010وي دمد بت مرا دداا بحم تنمرددا  ادا ة ددر )ت اددات، 
ح فددرل أو بحاؤسسددا، وبتيااهدداا بحمددي بحا دد لة بحمدددي و ما حددا فددرل فددي تؤسسددا أو وظرفددا ت ي دددا 

 اا را أتمر حم قيق بمه با بحار وة.ملبء تحاح ت ي ا   فاءة وف
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( أنحا يماث  في بحم اردا 2019وتن اصا ب بت مرا اا بحم تنمرا تا وتل في )بح بول،
وبحمسييدر وةحد  تشدمااححا بحا داتا وبتيااهداا وبحاحداتبا، ون دو  هد ب بحما  د  وبحمسييدر حاوب حدا 

بحر يزة  ه ه بت مرا ااح ب . أو بينسانرااموق ا أو بحمسيربا بحم ظرارا أو بحمق را بحبحال لا غير 
( وا ص  لتبسمه نح  ضروتة  و  2016 بحر رسا في ناات بح ا را بحم تنمرا  اا وضح )بح  ي،

 بحمربتد بحم تنمرا حا  اي بحط ثا بحاوهوبين نا  ا تن ب مرا ايحم بحم تنمرا   سب باملا تؤهليحم.
تنمرددا حا  ادي بحط ثدا بحاوهدوبين وتدن أهارددا وبد ح  يظحدر أهاردا ي   د  بت مرا داا بحم 

ه ه بحفئا في بحااماع،  اا     ج نواا ادا ا د  بحطدلل بحاوهدوبين، وةحد  حادا يق تده ح ا  دم تدن 
ونؤ ددد   (.2019تسدداا ة وتحددداتبا حمطميددق بح ظرنددداا وبحافدداهرم لباددد  بحصددل بح تبسدددي ) ادد ، 

د بحم تنمردددا بحا ظادددا وبحاصددددااا ( ا ددد   ا دددا بحايددد ب  نحددد  بحدطدددط وبحمدددربت2007)بحاغرادددا ، 
ويم دد ل   طدرق ا اردا حم مردا بح ا دا نحد  ي هيد   ددوبلت  لدرنا ح  اد  فدي تادال بحاوهثدا وبحمفدوق.

. ت اات، 2007 أساحيب ي     بت مرا اا بحم تنمرا ويم ن ااححا في الث أساحيب )بحاغراا ،
ي  يددد  بحاحادددا: ، و ا وتتنمحدداي  يددد  بحاحددا بحاسدددمفي ة:  م  يدد  أهددد بفح (:2019. بحدد بول، 2010

بحفددرل: بحم دددرا ا دد  بحد اردددا بح  اردددا ي  يددد  ، و  موصددرف بحامط ثددداا وبحا ددا ير بحاح ردددا وبحاحدداح
 وبحدمربا وبح وبت  بحلدصرا بحمي واب أ  يموفر في بحاسمح فين تن بحمرناتد بحم تنمي.

 نظريات ونظم التعلم والتدريب:
   اء بحمرناتد بحم تنمي يماث  فراا   ي:يم باماال ا ل تن بح ظرناا وبح ظم في 

 ة:ـــائيـــة البنـــريـــالنظ

فدددي ادددد ل تدددن بح قدددداط )هنمددددو ،   ماثددد  يصددددارم بحم  دددرم وبحمدددد تنب وفقادددا ح  اددددوةق بحم ددددا ي
ت   فصدد  بحددم  م أو بحمدد تنب ، و بحادم  م أو بحامدد تل هددو بحا ددوت فددي بح ا ردا بحم  رارددا :(2003

ي زندز بح اد  بحم داوني وبح ادد  و  ،وبحمفااد   دين بحدمدربا وبحاوضددوع ادن بحمطدوت بح ادا ي ح  لقددا
بحمطميددددق ، و ي اردددا تحدددداتبا بحث ددد  بح  ادددي وتحددداتبا بحمفعيددددر بح اقددد  وبي ددد باي، و فدددي تااواددداا

 بحوبق ي وفي سراقاا     ة ي اتي بحوبقع.
 (:2005نظرية الجاشطلت )قطامي، 

وهي يقوح  ت ي طي بحا    بحعات  ح ع .وي  ي بحع  أو بحل   بحع ي، ن  تااوع بم زبء 
بامثات ، و ي قق بتسمثصات تن بحام  م، و بحفحم بح قيق حم را بحليت حا: تثالئ بحم  م وبحم تنب  ا  

، بحم  م  م قق   ق  بحم  م بح  توبقل تلا حه، و بحم  م تريثط  اح ما د، و بتسمثصات ت فز لبا ي
 ظرم، ناالة بحم ظرم، بحا   ، بيلتب ، بتسمثصات.ويلا  ا ل تن بحافاهرم يماث  في: بحم 
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 ب:ـــدريـــللت MITام ـــنظ

 يم باماال ت ا ير   اء ت اهد بحم تنب )تصفوفا يعات  بمه با( 
MIT (Matrix of integration target  بحا ما ة تن بحاؤسسا بح اتا ح م تنب بحمق ي

تمط دب وتؤشدر حدأللبء بح داحي ح اد تل،  MITح وبحاح ي في بحاا عا بح ربردا بحسد ولوا: ُو د  نظدا
تم ي  طرنقا يمرح حاصام ، وهو تونحا ياان  ولة بحدمربا بحمي   ثسي ا   بحام تبين بتمسا حا

بحاالة بحم تنمرا تن وضع أه با ي احد تسموناا تم  لة تث  )بتيااهاا، بح صي ا، بحاااتسا، 
 4هد بحمعات رددا حد  وي وبايرندد  وةحدد  حم قيددق ف سددفا بحا ددا، ونم دد  بح ظداح نحدد  آاددره.(… بحادولة

يعادن أهاردا   داء ويصدارم بح قا دب بحم تنمردا وفدق و  تثالئ: بح اوح، بحمرب ط، بم الودا، بحم ا ردا.
نسدداا  ، و قن  ُبسدد ول بحمعاتدد   مددرح ح امدد تبين بتمسددال بحافدداهرم  لدد   أاادد بحف سدفا بحمعات رددا:

نؤلي بحا حد نح  ي وع  رب ق بحم تنب وتلءتمحا و ، بحا حد بحمعات ي ا   يعات  شدصرا بحام تل
يا د  أهد با بحمد تنب ونوبياده و  ،يؤلي نح  يق ي  بحعم )بحا مو ( بحاق ح ح امد تبين، و ح ام تبين

 (.2020)بي ال بمنظاا بحاح را ح م تنب. بحمرناوي،  أتثر يااس ا ويوبفقاا وي اسقاا 
 :4 Mat (MacCarth, 1990) نموذج مكارثي اسرتاتيجية الفور مات

و را ت اتاي لوتة بحم  م بحطمرعرا  اااوادا تدن بح ا رداا بحم تنسدرا بحقا ادا ا د  لتدد 
أساحيب بحم  م بمتب ا بمساسرا ووظا ل نصفي بح تاغ بموان وبموسدر. ونسدمد ح   سد ول تدن 

باماددددال يددددم وقددد   ، حاددداةب،  رددددف، تددداةب حددددو(.)تدددداةبأسددداحيب بحمدددد تنب ونقدددوح ا دددد  بمسدددئ ا بمتبددددع 
بح ظرناا وبح ااةق بحسا قا في ه ه بح تبسا وةح  تيقا حا في ا ة ت دوت وااصدا  مد ار اا رداا 
بحم  م  احام  م أو بحام تل، وت احامه ح ا  وتاا، أي  ما وت بح ا ردا بحم  راردا  دول بحادم  م أو 

ن ادلل يف يد  بحام تل و رارا نلتبته، ون  ب ه ب بحما وت لوتاب  د ق بحص ا  ا فز لبا ي، تد
 .بحث   وبتسمقصاء وبتسمعلاا وياارع بحا رفا في لوت بحام تل

( في لتبسمه  مصارم ن ات تقمرت حمرناتد ي تنمي يا بل ت  اين 2007قاح )بحاغراا ، 
بح اح في بحاا عا بح ربرا تمفرغين ح  ا  في تاال بتملاا وتااوا بحاوهوبين في ت بتا بحم  رم 

بحس ولوا، وق  ا ص  بح  ي     تدطط ااح ح مرناتد بحم تنمي يا بل ت  اي تااوا بحاوهوبين 
في ت بتا بحم  رم بح اح نمراا ح  ل تن بحارب  اا وبحم  رلا ح ااةق وبربتد بحم تنب وي درصاا 

  ادددي تااودددا بحاوهدددوبين أ  حاددا   ليددده بح مدددا د تدددن تدطدددط اددداح حدطدددوبا بحمرنددداتد بحمددد تنمي حا
 وبا  بحمرناتد بحم تنمي، بح ا اا بحم تنمرا فراا  م  ق  احاحا  و موي ا   ا ل تن بح  اصر:

بحاسددمفي ة، وبحاحاددا بحاط وبددا وبمفددربل بحالدددات ين، أهدد با بحمرندداتد بحمدد تنمي، ا دداونن وتفدددرلبا 
   بح صول ا   بحمس وا بحرب  ا.بحمرناتد، بتساحيب بحم تنمرا، تصالت بحم  م بحا  را، ووسا 
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( نحد  بسمقصداء فاا ردا  رنداتد يد تنمي تقمدرت 2012ه ف  لتبسا )بحازن دي وبحادزتوع، و 
فدددي ي اردددا تحددداتبا بحث ددد  بي رب دددي وتفحدددوح ي  ددددرم بح  دددوح حددد   ت  اددداا بح  دددوح أا ددداء بحد تددددا. 

بحقم دي وبحث د ي  وأظحرا بح ما د و ول فرق لبل ن صا راا  ين تموسط تيب لت داا فدي بحمطميدق
في  ارع بم  ال وبح ت ا بحع را حس م يق  ر تحاتبا بحث   بي رب ي تاا  ثم  فاا ردا بحمرنداتد. 
وق  ق ت  بح تبسا ا ل تن بحموصراا وبحاقمر اا في ضدوء نما احدا وت حدا: يقد وم لتبسداا يحدمم 

  احاتبا بحث   بي رب ي ح   بحا  ااا في يدصصاا أار .
قا ادددا يددددم  ويطميدددق اسدددمد بح بحاددد حد بحوصدددفي  ( لتبسدددا2015ح ادددري )بحسدددي  وب وأ دددر 

ناددد بلها  احدددداتبا بحث ددد  بي رب ددددي ياث ددد  فددددي ااددددج تحددداتبا ت رسددددا وهدددي: بامرددددات بحالدددد  ا 
،  اع بحا  وتاا وصراغا بحفرو)، نا بل اطا ن ربءبا بحث  ، ي في  بي ربءبا، وصراغمحا

 86الدوب را   د  بحم تد  تدن صد قحا واثايحدا يم دد   و ما دا يقرندر بحث د ( ويدم يطمرقحدا ا د  اي دا
ت  اا أوح  في ا ل تن بحوتواا، و لف  بح ما د ان ا ح يدوفر تحداتبا بحث د  بي رب دي حد   

 .بحا  ااا بموب    ي   ان  بح ت ا لو  تسمو  بييقا  بحا  ل في بح تبسا
اتسحا ت  او بح  وح ( ي     تحاتبا بحث   بي رب ي بحمي وا2016بسمح ا )بحل مري، 

 احار  دا بحاموسددطا، يدطددرط وي فيدد   رندداتد يدد تنمي فدي ضددوء تحدداتبا بحث دد  بي رب ددي حم ارددا 
  دض تحداتبا بحث د  بي رب دي حد   ت  ادي بح  دوح  احار  دا بحاموسدطا، وةحد   اسدمد بح بحاد حد 

بامثاتنن قم ي  بحوصفي بحم  ي ي  ايضافا نح  بحا حد بحمارنمي  مصارم بحاااواا بحوب  ة ةبا
وب  ي. وأسفرا نما د بحمطميق بحقم ي وبحث  ي تامثاتي بحاحاتبا بحا رفرا وبملب را حقراا أار 
يطميق بحمرناتد بحمد تنمي ح  ي دا، ادن و دول فدروق لبحدا ن صدا راا  دين بحمطمرقدين بحقم دي وبحث د ي 

   د  تدن بحامسيدرنن حصاحح بحمطميق بحث د ي،  ادا لحد  ا د  و دول  ادم أادر  ميدر ح مرنداتد ا د
 بحما  ين. تاا أام  فاا را بحمرناتد في ي قيق أه بفه.

( فدي لتبسدمحا بححالفدا نحد  قرداا فاا ردا  رنداتد يد تنمي Abu Sharar, 2016قد ت  )
قدا م ا دد  بحث دوث بي رب رددا فدي يطددونر أسداحيب بحا  اددين فدي يدد تنج تحداتبا بح سددا بينا يزنددا 

بح تبسددددا ح ددد ل تددددن  ويوصددد  اددد حد بحاددددم ط )بحعاددددي وبح دددواي(. وأنظامحدددا بح سوندددا،  اسددددمد بح بح
بح مدا د أ رههدا: و دول أادر  ميددر ح ث دوث بي رب ردا فدي ي سددين أسداحيب تحداتبا يد تنج ت  ادداا 

بح سونا وي زنز بتيااه بيواا ي ن و ي سين  رق بحم تنج وتفع ق تة  وأنظامحابح سا بينا يزنا 
 رب را  ل   وبضح.بحا  ااا في يطميق بم  اث بي 



 عبد احلميد عبد اهلل العرفجأ/ 
 

 226 

 وأهارا% تن أفربل بح ي ا  رو  ضروتة 76.8أ   بح ( 2017لتبسا )اساا، يوص   و 
% ت حم  رغمو  في يطونر تحاتبيحم بحث ثرا في ه ب 63.4بحث   بي رب ي في بح ا  بحا تسي، و 

ي و % ت حم ا   أ  ظروا بح ا  ت يساح ححم  اااتسا بحث   بي رب 80.1بحااال،  ي اا أقر 
% و ما و  نح  ي ارا تحاتبيحم بحث ثرا )بي رب را بحف را(. في  ين أ  بح ت ا بحع را حمق  ر أفربل 50

% وهي لت ا 58.86بح ي ا تتملتحم تحاتبا بحث   بي رب ي في بحاااتا بحا  لة  ان  يساوي 
  ا افظاا غزة.تموسطا. ويم وضع تتنا تقمر ا حم ارا تحاتبا بحث   بي رب ي ح   بحا  اين 

لت ددا تموسددطا حاااتسددا و ددول  ( اددن2019لتبسددا )أ ددو ا ددي وبحطربونددا،  أسددفرافراددا 
ت  ادي بح  ددوح حاحدداتبا بحث د  بي رب ددي،  اددا أ  بح ت دا ت يدم ددل  ددااملا بحاد ج فددي  ددين 
بنحدددا يدم دددل  ددددااملا بحاؤهددد  بح  ادددي حصدددداحح  ا دددا بحث ددداحوتنوا وبح تبسدددداا بح  ردددا. وأوصدددد  

 د ل تدن بحموصدراا فدي ضدوء هدد ه بح مدا د ت حدا اقد  بحد وتبا بحم تنمردا حا  ادي بح  ددوح بحثدا ثين  
حم تنمحم ا   ن ربء بم  اث بي رب را ويوايمحم   هايمحا، نلر بحواي  ين ت  اي بح  وح   هارا 

 بم  اث بي رب را في بح ا را بحم  رارا      ت با  بح او بحاح ي ححم.
ا ه ف  نح  ي سين ألبء ت  م بح  وح بحا رفدي وبحميد بغو ي (   تبس2019قات  )تهق، 

. و لدددف  بح مدددا د ادددن ي سدددن ألبء ت  دددم بح  دددوح بحا رفدددي وبحميدددد بغو ي  TPACKوبحمع  دددو ي 
وبحمع  و ي وت مق بيحم ن و بحم  رم وبحم  م.  اا يم بحموص  نح  أ    وث بحف   بحقا اا ا   بحفعر 

 لبء بحا  اين وت مق بيحم ن و بحم  رم وبحم  م في اصر بحا رفا.بحم ا ي يا   بحق تة ا   ي سين أ
( بححالفدا نحد    د  فاا ردا  رنداتد يد تنمي تسدم   2019لتبسا )بح مد بتا ووشدات، أتا 
ر بحمد ت ي وبحاااتسداا بحم تنسدرا حد   ح ث   بي رب ي فدي ي سدين بحمفعيد Kemmisنح  ناوةق 

ا صدد  نحدد  و ت  اداا بح سددا بح ربرددا ح ار  ددا بمساسددرا بح  رددا  اسدمد بح بحادد حد بحلددثه يارنمددي. 
فدي ي سدين بحمفعيدر بحمد ت ي وبحاااتسداا  Kemmisفاا را بحمرناتد بحم تنمي بحقا م ا   نادوةق 

ةحدد   اددروتة نادد بل  ددربتد ي تنمردددا  بحم تنسددرا حدد   بحفئددا بحاسددمح فا وأوصدد  بحثا ثددا  فددي ضددوء
 يسم   نح  بحث وث بي رب را ويطمرقايحا في بحمدصصاا بحادم فا.

أظحرا ترب  ا بح تبساا بحسا قا وبملل بحث ثي بحاريثط  اح تبسا بح احرا أهارا بحث   
 دددد  بي رب دددي  يدددد  ي اوحدددد  بي رب دددي وتحاتبيدددده  دددااملا ت دددداوت ير يزهدددا ضددددان توضدددوع بحث

)بحازن دددي وبحاددددزتوع،    ادددحا أادددر  رندددداتد يددد تنمي قدددا م ا دددد  تحددداتبا بحث ددد  بي رب ددددي   تبسدددا
 ,Abushara( بحمي بسمح ف  ت  اي بح  وح ولتبسا )  .2019. تهق، 2016. بحل مري، 2012

2016. Hassane, 2018 بسددا ( بحمددي بسددمح ف  ت  ادي بح سددا بينا يزنددا،  ي اددا بسددمح ف  لت
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بحسددي  وبح ادددري، . فدددي  ددين اادد ا لتبسدددا )( ت  ادددي بح سددا بح ربرددا2019بح مدد  بتا ووشددات، )
( نحدد  يقصددي تحدداتبا بحث دد  بي رب دددي 2019أ ددو ا ددي وبحطربونددا،  .2017. اسدداا، 2015

حدد   بحا  اددين تددن و حددا نظددرهم. بام فدد  بح تبسددداا فددي تدد حد بح تبسددا  ددين بحوصددفي بحم  ي دددي 
بحلدددثه يارنمدددي وبحاددددم ط،  اددددا يثا  ددد  ناددداةق بحث ددد  بي رب دددي ويصدددد رف وبحاددد حد بحمارنمدددي و 

بحاحاتبا بحمي ي اوحمحا    لتبسا، وت ا ير   اء بحمدربتد وألوبا وأسداحيب بحقرداا بحقم دي وبحث د ي 
سدوبء فددي بحاحدداتبا بحمددي يحدد ا بح تبسددا حقراسدحا أو تدد   فاا رددا بحث دد  بي رب ددي وي ايربيدده فددي 

ر حددا فدددي بحدد وت بحدد ي ي عثددده تحدداتبا بحث دد  بي رب دددي ويطمرقايدده فددي ي اردددا وبيفقدد   ا ،ي ايمحددا
بحا  دددم تح راددددا.  اددددا أ  بغ ددددب بح تبسدددداا بحمددددي يددددم بسم ربضددددحا ا يدددد   ا  اددددي بح  ددددوح )بحازن ددددي 

 (.2019. أ و ا ي وبحطربونا، 2019. تهق، 2016. بحل مري، 2012وبحازتوع، 
واحا وتمرتبيحدا تماث ددا فدي بحم اردا بحاح رددا بيفقد  بح تبسدا بح احردا تددع تدا قم حدا فددي توضد

) بح مدد  بتا ووشددات، وتددع لتبسددا بي رب ددي، ح ا  اددين وي سددين يو حددايحم وتااتسددايحم  احث دد  
( فددددددي ناددددددوةق بحث دددددد  بي رب ددددددي بحا مادددددد  فددددددي بحمرندددددداتد بحمدددددد تنمي تماثدددددد  فددددددي ناددددددوةق 2019

Kemmis .  حمرندداتد بحمدد تنمي حا  ادددي ا حددا واددن  دداقي بح تبسددداا فددي أنحددا يقدد ح ب ي اددا بام فدد
وت  اددداا بحاوهددددوبين بيا  اندددد  يدصصددددايحم أو بحاددددوبل بحمدددي وقوتددددو   م تنسددددحا لبادددد  فصددددول 

 .بحاوهوبين/داا

 :ةــــدراســــالج ــــمنه
 يم باماال بحا حد بحوصفي بحم  ي ي حال امه مغرب) بح تبسا.

 :ةــــدراســــالع ــــجمتم
  معو  تاماع بح تبسا تن  ارع ت  اي وت  ااا فصول بحاوهوبين/داا في نلبتة ي  رم صمرا.

 ( ت  اا.303( ت  م و )35)وبحثاح  ا لهم 
 ة:   ــــدراســــة الــــعين

( ت  دددم وت  اددا ح م قدددق تدددن 19ويددم بامردددات اي دده بسدددمطليرا  لدد   الدددوب ي قوبتحددا )
 يق. ص ق بملبة واثايحا وصل يمحا ح مطم

تدددد حم يددددم بامردددداتهم  طرنقددددا الددددوب را، يددددم  200وتددددن اددددم يددددم يوهنددددع ألبة بح تبسددددا ا دددد  
 فقط . ت  اا 18ت  م و 24ت حا  54بسمر اع 
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 مراجعة السجالت والتقارير.
اا يم بحر وع حدطا بحمربتد بحم تنمرا بحا ف ة حقسم بحم تنب بحمربوي وبحاق تا حقسم بحاوهوب

 هد.1442 -1441هد، 1441-1440 إلبتة ي  رم صمرا ح فص ين بح تبسيين ح  اتين بح تبسيين 
يدم بحر دوع حدطدا بحمدربتد بحم تنمردا بحارفواددا تدن قسدم بحاوهوبداا حقسدم بحمد تنب بحمربددوي 

 هد.1442 -1441هد، 1441-1440يلبتة ي  رم صمرا ح  اتيين بح تبسيين 
 .المقابلة الموجهة 

تدؤهلا ت  اداا استخدمت أداة المقابلة والتي تضمنت: السؤال عن   ابلة:أسئلة المق
بحقسم  ربتد  ، وان يق ومت  ااا فصول بحاوهوباا أ  اث ن رب را، وان قراح فصول بحاوهوباا

ا ل يم ار) أسئ ا بحاقا  ا ا   . وق  ي تنمرا في بحث   بي رب ي حا  ااا فصول بحاوهوباا
 م ت  تن ت اسثا بمسئ ا وبح تبسا.تن بحا  اين بحادمصين ح 

 استبيان االحتياجات التدريبية لدى معلمي ومعلمات صفوف الموهوبين/ـات
 حساب صدق وثبات االستبيان:

يدددم اددددر) بسدددممرا  بت مرا ددداا بحم تنمردددا حددد   ت  ادددي وت  ادددداا صننندل المينمننن  : 
  بي رب ي ح  حم.، ا د  صفوا بحاوهوبين/داا حم اء  رناتد ي تنمي تقمرت حم ارا تحاتبا بحث 

ت  اددين تدمصددين فدددي يربرددا بحاوهددوبين وةحددد  ي دد بء تل ظددايحم وأتبءهدددم  وححددا وتددن اددد ة  6
. بشدددما  نددوب ي  اددد   وضدددوت بحعثدداتبا وأهايمحدددا وبتيثا حدددا  احث ددد  وتددا بحم ددد ولا وبحاقمر ددداا

يثداتة  14ب ي، يثاتة حث   تفحوح بحث   بي ر  11يثاتة تقساا ا   أ  اله  25بتسممرا  ا   
 حث   تحاتبا بحث   بي رب ي. 

يددم بامثددات ادد ل تددن بحم دد ولا فددي ضددوء تل ظدداا بحا  اددين وةحدد   م دد    بحعثدداتبا 
وإادالة صددراغا  21(، يددم  د ا بحعثداتة 19-3بحا اردا نحد  يثداتبا نوادال فددي  د  تدن بحعثداتة )

تفحدددوح 11ين بحث ددد  ن تقسددداا  ددد 24. وبنمحددد  ترب  دددا وي ددد    بتسدددممرا  نحددد  13-7بحعثدداتبا 
 حاحاتبا بحث   بي رب ي. 13بحث   بي رب ي و

 .ويم ناربق بتسممرا  في صوتيه بح حا را في ضوء ي   بحال ظاا
يم  سال اثداا بتسدممرا  وبحصد ق بحد با ي  مطميدق بتسدممرا  ا د  اي دا بسدمطليرا 

حمق  ر  SPSSمد بح  رناتد( ت  م وت  اا،  وبسطا  سال ت ات  بحفا  رو نثاخ  اس19قوبتحا )
 بحثثاا حلسممرا  وبحم ت  تن بتيساق بح با ي. 

 (1يددم نوادددال بحصدد ق بحددد با ي وهدددو وسدداو  بحاددد ت بحمربر دددي حا اتدد  بحثثددداا وبحاددد ول )
  وضح ةح :



2020 (4ج) أبريل (122)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 229 

 يـــداخلـــدق الـــاب الصـــ( حس1جدول )
معامل ألفا كرو نباخ  الصدق اإلحصائي

 ادـــــاألبع راتـــــــــــــــــــــــــــــــالفق )الثبات(

0.85 0.718 

ميكـ  طببيـا البحـث اإلجرائـي داخـل الفصـول الدراسـية للموهـوبني          0.675
 لتحسني األداء واملمارسات الرتبوية.

 البعد األول :
مفهوم البحث 

 اإلجرائي

 طكون األحباث اإلجرائية نظرية وطنحصر على األكادمييني فقط. 0.704
 ستبيع متييز الفروق بني البحث اإلجرائي وأنواع األحباث األخرى.أ 0.691
يساعد البحث اإلجرائي معلم املوهوبني على طرسيخ دورة كباحث منـتج   0.637

 للمعرفة.
 يعزز البحث اإلجرائي م  التعاون بني املدرسة وأولياء األمور واجملتمع احمللي. 0.675
كـال  مـ  املمارسـاتمل املهـاراتمل اإلسـرتاطيجيات       يبور البحـث اإلجرائـي   0.675

 لألشخاص الذي  يشملهم.

أحتاج لتوجيه ممارساطي إىل طببيـا النظريـات العلميـة واملمارسـات      0.725
 القائمة على األدلة وما طوصلت له الدراسات يف اجملال.

 يساعد البحث اإلجرائي يف النمو والتبور املهين للمعلمني. 0.623
ميك  طببيا البحـث اإلجرائـي علـى كـل املشـكالت والقاـايا التابعـة         0.694

 للموهوبني: طربويةمل نفسيةمل اجتماعيةمل مادية.
 عملية البحث اإلجرائي عملية خبية وليست دورة مستمرة. 0.809
 احتاج إىل طبوير مفهومي للبحث اإلجرائي. 0.727

0.86 0.734 

يزيـد فهمهـم لعمليـة التعلـيم والـتعلم وفـا أسـ         املعلمون الباحثون  0.740
 نظرية وطببيقية.

 البعد الثاني:
مهارات البحث 

 اإلجرائي

ــع املمارســة        0.742 ــ  واق ــم م ــة بشــكل واض ــكلة حبثي ــد مش ــنين يدي ميك
 واألداء يف الصف.

 أقوم بالتعبري ع  املشكلة يف صياغة واضحة. 0.710
 البحثي القابل للتنفيذ وفا معايري حمددة. لدي معرفة خبصائص السؤال 0.760
 ميكنين وضع الفرضية يف عبارات قابلة لالختبار إلثبات صحتها أو عدمها. 0.674
احتاج الكتساب معرفة كافية بأدوات مجع األدلة والبيانات واختيارها  0.753

 حسب أبعاد املشكلة.
 رائية مكتملة لتنفيذ البحث.احتاج املهارات أالزمه لتصميم خبة إج 0.720
 ميكنين التعامل مع البيانات اجملموعة ببرق حمددة وفا سياق علمي. 0.675
 يتوجب مراجعة نتائج اإلجراءات فقط يف حال عدم جناحها. 0.682
 يعترب التفكري التأملي عملية جوهرية يف البحث اإلجرائي. 0.683
 واملصادر العلمية وفا نظام معتمد.أستبيع طوثيا املراجع  0.720
 يكتفي يف التقرير النهائي للبحث بعرض املشكلة وملخص النتائج. 0.709
 أحتاج إىل طبوير مهاراطي يف البحث اإلجرائي. 0.740

 االختبار الكلى 0.844 0.92

 يددق،، وهددو و ممدر اثداا ادداحي و ماد  ا ردده فدي بحمطم0.844  د  بحثثداا بح دداح حلامثدات 
 صد ق ن صددا ي  0.734، وح ث د  بحثداني 0.85 صد ق ن صدا ي لبا ددي  0.718وح ث د  بمول 

 .0.86لبا ي 
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 0.664 ، وح ث دد  بحثددداني 0.809نحددد   0.623  دد  بتيثددداط بحعثدداتبا ح ا دددوت بمول تددن
 ، وه ب ولير نح  و ول بيساق لبا ي حلامثات    .0.753نح 

   أسج وتثالئ   اء بحمربتد بحم تنمرا تن الل بحعمب وبملل بحث ثي.بي لع ا  -1

 ي     بت مرا اا بحم تنمرا تن الل: -2
  ثا .بسمثانا ي     بت مرا اا بحم تنمرا بحمي يم يصاراحا تن قم  بحثا 
 بحاقا  ا تع ا ل تن بحا  ااا وتلرفاا يربرا بحاوهوبين 
 احااأس ول ي  ي  بح 
  وبملل بحث ثيترب  ا بح تبساا 

 ي  ي  نما د بت مرا اا بحم تنمرا. -3

   اء بحمرناتد بحم تنمي بحاقمرت. -4

 إجابة السؤال األول:
ه  يو    ا ا ح   ت  اي وت  ااا فصول بحاوهوبين نح    ب بحسؤبل بمول ا  : 

  رناتد ي تنمي حم ارا تحاتبا بحث   بي رب ي؟
ه ب بحسؤبل وبمص  فره ي     بت مرا اا بحم تنمرا حا  اي وت  ااا فصول يم ن ا ا 

بحاوهددوبين نحددد  بحمرنددداتد بحمددد تنمي بحاقمدددرت فدددي بح تبسددا  اسدددمد بح أسددد ول ي  يددد  بحاحادددا وةحددد  
  مطميق ا ل تن بملوبا:

 مراجعة السجالت والتقارير. -1
نب بحمربوي وبحاق تا حقسم بحاوهوباا يم بحر وع حدطا بحمربتد بحم تنمرا بحا ف ة حقسم بحم ت 

 هد.1442 -1441هد، 1441-1440 إلبتة ي  رم صمرا ح فص ين بح تبسيين ح  اتين بح تبسيين 
يدم بحر دوع حدطدا بحمدربتد بحم تنمردا بحارفواددا تدن قسدم بحاوهوبداا حقسدم بحمد تنب بحمربددوي 

 هد.1442 -1441هد، 1441-1440يلبتة ي  رم صمرا ح  اتيين بح تبسيين 
أظحرا بحارب  ا ا ح ب موبء بحدطا ا    ربتد ي تنمرا ح ث د  بي رب دي وتحاتبيده حد   

  ت  ااا فصول بحاوهوبين.
ترب  ددا بحا ددا ير بحاح رددا حا  ادددي بحاوهددوبين ت ددا ير  رتادددا بحاوهددوبين، ولحيدد  فصدددول 

 نبحاوهدددددوبين فددددددي حاا عدددددا وادددددد ل تدددددن بح تبسدددددداا فددددددي  فاوددددداا وتحدددددداتبا وتحددددداح ت  ددددددم بحاوهددددددوبي
. بحار دز بحدو  ي ح قرداا، 2017. لحيد  فصدول بحاوهدوبين، 2015. بح اقدا، 2012)بحاغرادا ،

(. و  حدا يؤ د  ا د  ضددروتة 2019. بحفدولتي و اسددم، 2018.  سدين، 2017.  ايد ة، 2017
تادا أ  بامردات  يوظرف بح ظرناا وبح تبساا وتحاتبا بحث   وبتسمقصاء في يربرا بحاوهدوبين.

وهوبين/با في نلبتة ي  رم صمرا  ت وداع حا ا ير لحي  فصول بحاوهوبين ت  اي وت  ااا بحا
    م ار  امسيربا أار    صال بح صدب ويوهندع بحا داهد وبح ادز فدي بحعدالت أو بحمدصدب 

 واا راا بتنم بل وبحم ونر ح ا  اين.
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 ة:ــــــابلــــــاملق -2
 بسماا اا ت رسا قسم بحاوهوباا  إلبتة ي  رم صمرا

 احوتنوا في يدصصاا تدم فا. تؤهلا ت  ااا فصول بحاوهوباا؟ تاهي   
 ت حدم  ددمم ن دربء أو يقد وم أ  دداث  هد  يقد ح ت  ادداا فصدول بحاوهوبداا أ  دداث ن رب ردا؟

 ن رب را تن قم  ت  ااا فصول بحاوهوباا.

 ت.  دمم  ه  وق ح بحقسم  ربتد ي تنمرا في بحث   بي رب ي حا  اداا فصدول بحاوهوبداا؟
 ا ل تن بحمربتد بحم تنمرا حعن بحث   بي رب ي حم و ن تن ضا حا.  يق وم

 ان:ـــــاالستبي -3
يم يطميق بسممرا  ي     بت مرا اا بحم تنمرا حا  اي وت  ااا فصول بحاوهوبين/داا  

وأظحددددرا بحا احاددددا بي صددددا را تددددا   ددددي: يددددم  سددددال بحمعددددربتبا وبح سددددب بحائونددددا وبحاموسدددددطاا 
فاا بحاعراتنا وبح تحا بي صا را تع يرييب لت ا بحاوبفقا حعثاتبا بحث   بمول بح سا را وبتن رب

 ( يوضح ةح 3،2وبحا بول ) وبحثاني،
 ( طكرارات والنسب املئوية واملتوسبات واالحنرافات املعيارية والداللة2جدول )

االحنراف  الداللة الرطبة
 املعياري

الوسط 
رقم  ارةــــــــــــــــــــــالعب أوافا ال أوافا احلسابي

 العبارة

ميك  طببيا البحث اإلجرائي داخل الفصـول الدراسـية    %92.7 51 7.3% 4 1.93 0.20 **0.000 5
 1 للموهوبني لتحسني األداء واملمارسات الرتبوية.

ــى    49.1% 27 50.9% 28 1.50 0.50 **0.000 9 ــر علـ ــة وطنحصـ ــة نظريـ ــاث اإلجرائيـ طكــون األحبـ
 2 .األكادمييني فقط

ــواع      12.7% 7 87.3 48 1.13 0.34 **0.000 11 ــي وأن ــني البحـث اإلجرائ ــز الفـروق ب أسـتبيع متيي
 3 األحباث األخرى.

8 0.000** 0.31 1.89 6 
يساعد البحث اإلجرائي معلم املوهوبني على طرسيخ دورة  89.1% 49 10.9%

 4 كباحث منتج للمعرفة.

زز البحث اإلجرائي م  التعـاون بـني املدرسـة وأوليـاء     يع 96.4% 53 3.6% 2 1.95 0.19 **0.000 3
 5 األمور واجملتمع احمللي.

ــاراتمل    %96.4 53 3.6% 2 1.96 0.19 **0.000 2 ــ  املمارســاتمل امله ــال  م ــي ك يبــور البحــث اإلجرائ
 6 اإلسرتاطيجيات لألشخاص الذي  يشملهم.

1 0.000** 0.13 1.98 1 1.8% 54 98.2% 
ــاط  ــه ممارسـ ــاج لتوجيـ ــات أحتـ ــا النظريـ ي إىل طببيـ

العلمية واملمارسات القائمة على األدلة ومـا طوصـلت لـه    
 الدراسات يف اجملال.

7 

 8 يساعد البحث اإلجرائي يف النمو والتبور املهين للمعلمني. 94.5% 52 5.5% 3 1.94 0.23 **0.000 4

7 0.000** 0.29 1.91 5 9.1% 50 90.9% 
ــى كــ     ــي عل ــث اإلجرائ ــا البح ــ  طببي ــكالت ميك ل املش

ــةمل نفســـيةمل      ــة للموهـــوبني: طربويـ ــايا التابعـ والقاـ
 اجتماعيةمل مادية.

9 

 10 عملية البحث اإلجرائي عملية خبية وليست دورة مستمرة. 49.1% 27 50.9% 28 1.49 0.50 **0.000 10
 11 احتاج إىل طبوير مفهومي للبحث اإلجرائي. 94.5% 52 5.5% 3 1.92 0.23 **0.000 6

 امــــــــــــــــط العــــــــوســــــــاملت 1.79 0.28 
 0.01** دالة عند مستوى 
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 ماح أ  ه ا   ا ا مفربل اي ا بح تبسا  (2تن الل بح ما د بحاوض ا في بحا ول )
ح مرنداتد )  ت ددا ااحرددا( ا د    دد  تفحددوح بحث د  بي رب ددي فددي بحمرنداتد بحاقمددرت حم ارددا تحدداتبا 

( وهو تموسدط 2تن  1.79 اموسط اي وت  ااا فصول بحاوهوبين، )بحث   بي رب ي ح   ت  
(، وهد  بحفئدا بحمدي يلدير نحد  اردات 2 نح 1.50وقع ضان بحفئا بحثانرا تن فئاا بحاقراا )تن 

ونل ددأ أ   اردع قدرم بحعثدداتبا  اند  لبحددا ن صدا راا ا دد   بتسدمثانا(× توبفدق ا د  ألبة بح تبسددا
تادا ول ددأ أ   يثددا ن و حداا بح ظددر  دول هد ه بحعثدداتبا. ف قدد ، تادا  مدين 0.01تسدمو  لتحدا 

ه دددا  يفددداوا فددددي تددد    ا دددا أفددددربل بح ي دددا ا ددد    دددد  تفحدددوح بحث ددد  بي رب ددددي  يددد  يربو دددد  
 (.1.98 -1.13تموسطاا  ا محم تا  ين )

ا تن بح ما د أفربل اي ا بح تبسا توبفقو  ا   اد ة يثداتبا تدن يثداتبا   د    ماح أواا
 رب ي وه   اتيي:تفحوح بحث   بي 

 (( وهدد : )أ مدداق حمو ردده تااتسددايي نحدد  يطميددق بح ظرندداا بح  ارددا 7 دداءا بحعثدداتة تقددم
وبحاااتسداا بحقا ادا ا د  بملحدا وتدا يوصد   حده بح تبسداا فدي بحاادال  احاريثدا( بموحد  

 (.2تن 1.98في ه ب بحث    اموسط )

 ( وه :3 اءا بحعثاتة تقم ) ث   بي رب ي وأنوبع بم  اث )أسمطرع ياييز بحفروق  ين بح
 (.2تن  1.49بح الوا الر أو بمايرة في يثاتبا ه ب بحث    اموسط )  احاريثا بمار (.

 ( طكرارات والنسب املئوية واملتوسبات واالحنرافات املعيارية والداللة3جدول )
االحنراف  الداللة الرطبة

 املعياري
الوسط 

رقم  ارةــــــــــــــالعب أوافا ال أوافا احلسابي
 العبارة

املعلمون الباحثون يزيد فهمهم لعملية التعليم والتعلم  100% 55 0% 0 2.000 0.0 **0.000 1
 12 وفا أس  نظرية وطببيقية.

ميكنين يديد مشـكلة حبثيـة بشـكل واضـم مـ  واقـع        21.8% 12 78.2% 43 1.28 0.59 **0.000 7
 13 املمارسة واألداء يف الصف.

 14 أقوم بالتعبري ع  املشكلة يف صياغة واضحة. 1.8% 1 98.2% 54 1.02 0.13 **0.000 13
لدي معرفة خبصائص السـؤال البحثـي القابـل للتنفيـذ      12.7% 7 87.3% 48 1.15 0.40 **0.000 9

 15 وفا معايري حمددة.

ــة لالخت   9.1% 5 90.9% 50 1.09 0.29 **0.000 11 ــارات قابل ــية يف عب ــنين وضــع الفرض ــار ميك ب
 16 إلثبات صحتها أو عدمها.

ــة    94.5% 52 5.5% 3 1.95 0.23 **0.000 3 ــأدوات مجــع األدل ــة ب ــة كافي ــاج الكتســاب معرف احت
 17 والبيانات واختيارها حسب أبعاد املشكلة.

احتاج املهارات أالزمه لتصميم خبة إجرائيـة مكتملـة    94.5% 52 5.5% 3 1.93 0.23 **0.000 4
 18 لتنفيذ البحث.

ميكنين التعامل مع البيانـات اجملموعـة ببـرق حمـددة      12.7% 7 85.5% 47 1.14 0.36 **0.000 10
 19 وفا سياق علمي.

 20 يتوجب مراجعة نتائج اإلجراءات فقط يف حال عدم جناحها. 60% 33 40% 22 1.60 0.50 **0.000 6
 21 ة جوهرية يف البحث اإلجرائي.يعترب التفكري التأملي عملي 92.7% 51 7.3% 4 1.92 0.26 **0.000 5
 22 أستبيع طوثيا املراجع واملصادر العلمية وفا نظام معتمد. 9.1% 5 90.9% 50 1.08 0.29 **0.000 12
ــرض املشــكلة       20% 11 80% 44 1.20 0.40 **0.000 8 ــائي للبحــث بع ــي يف التقريــر النه يكتف

 23 وملخص النتائج.
 24 أحتاج إىل طبوير مهاراطي يف البحث اإلجرائي. 96.4 53 3.6% 2 1.96 0.19 **0.000 2

 املتوسط العام 1.48 0.41 
 0.01** دالة عند مستوى 
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 ماح أ  ه ا   ا ا ي تنمرا مفربل اي ا  (3تن الل بح ما د بحاوض ا في بحا ول )
حث د  ي اردا تحداتبا ب بح تبسا )  ت ا ااحرا( ا       تحاتبا بحث   بي رب ي ح ا محم ححا فدي

( وهو تموسط وقع 2تن  1.48بي رب ي ح   ت  اي وت  ااا فصول بحاوهوبين/داا، ) اموسط 
(، وه  بحفئا بحمي يلير نح  ارات غيدر 2 نح 1.50ضان بحفئا بحثانرا تن فئاا بحاقراا )تن 

توبفدق ا د  ألبة بح تبسا()بتسدممرا (، ونل دأ أ   اردع قدرم بحعثداتبا  اند  لبحدا ن صدا راا ا دد  
ف قدد ، تادا  مدين يثددا ن و حداا بح ظددر  دول هد ه بحعثدداتبا .تادا ول ددأ أ   0.01سدمو  لتحدا ت

ه ا  يفاوا في ت   توبفقا أفربل بح ي ا ا   تحاتبا بحث   بي رب ي  ي  يربو   تموسطاا 
 .(.2.0-1.02توبفقمحم تا  ين )

ا تن بح ما د أ  أفربل اي ا بح تبسا توبفقو  ا   بحعثاتبا ألناه تن يثداتبا   ماح أواا
  اتيي: وهي    تحاتبا بحث   بي رب ي 

 ( وهدد : )بحا  اددو  بحثددا ثو   زندد  فحاحددم ح ا رددا بحم  ددرم وبحددم  م 12)  داءا بحعثدداتة تقددم
 (.2تن 2.00وفق أسج نظرنا ويطمرقرا( بموح  في ه ب بحث    اموسط )

 ( وهدد :14 داءا بحعثدداتة تقدم )  بح  اردا وفددق نظدداح )أسدمطرع يوايددق بحارب دع وبحاصددالت
 (.2تن  1.02ت ما (  احاريثا بحثاحثا الر أي بمايرة في ه ب بحث    اموسط )

وا صد  نمدا د بح تبسدا نحدي أ  ه دا   ا دا ي تنمردا حم داء  رنداتد يد تنمي تقمدرت حم اردا 
تحدداتبا بحث دد  بي رب ددي حدد   ت  اددي وت  ادداا فصددول بحاوهوبين/ددداا فددي   دددد  تفحددوح بحث ددد  

 .0.28(  ان ربا تعراتي 2نح  1.50في بحفئا بحثانرا تن )تن  1.79 اموسط  سا ي بي رب ي 
وأ  ه ا   ا ا ي تنمرا نح    اء  رناتد ي تنمي تقمرت حم ارا تحداتبا بحث د  بي رب دي 

( 2نح  1.50في بحفئا بحثانرا تن )تن  1.48في   دد  تحاتبا بحث   بي رب ي  اموسط  سا ي 
 .0.41 ان ربا تعراتي 

وأ  ه دا   ا ددا ي تنمرددا ت  اددي وت  ادداا فصدول بحاوهددوبين نحدد    دداء  رندداتد يدد تنمي 
فدددددي بحفئددددا بحثانرددددا تددددن )تدددددن  1.62تقمددددرت حم ارددددا تحدددداتبا بحث ددددد  بي رب ددددي  اموسددددط  سددددا ي 

 .0.38(  ان ربا تعراتي 2نح  1.50
نمي بحاقمدرت ( نسثا بح ا ا بحم تنمرا مفربل اي ا بح تبسا ح مرناتد بحم ت 4 وضح   ول )

 حم ارا تحاتبا بحث   بي رب ي
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 ( نسبة احلاجة التدريبية ألفراد عينة الدراسة 4جدول )
 للربنامج التدرييب املقرتح لتنمية مهارات البحث اإلجرائي

 ةـــــــالنسب رارـــــــالتك ةـــــــابـــــــة االستجـــــــدرج

 %100 55 (48-25عالية )
 %0 0 فأقل( 24منخفاة )

 %100 55 وعـــــــــــاجملم

( أ   دد  أفددربل بح ي ددا  ققددوب لت ددا ااحرددا ا دد  بسددممرا  بح ا دددا 4نل ددأ تددن بحادد ول )
بحم تنمرا ح مرناتد بحم تنمي بحاقمرت حم ارا تحاتبا بحث   بي رب ي ح   ت  اي وت  ااا فصول 

 %100بحاوهوبين/داا   سثا 
 إجابة السؤال الثاني:

تددا ت ونددداا  رندداتد يددد تنمي تقمددرت حم اردددا تحدداتبا بحث ددد  ني ا ددد :  دد ب بحسدددؤبل بحثددا
 بي رب ي ح   ت  اي وت  ااا فصول بحاوهوبين؟

يدددم بامادددال بحادطدددط بح دددداح حدطدددوبا   ددداء بحمرنددداتد بحمدددد تنمي حا  ادددي تااودددا بحاوهددددوبين 
   ت  اي ( حم اء بحمرناتد بحم تنمي بحاقمرت حم ارا تحاتبا بحث   بي رب ي ح2007)بحاغراا ، 

 (2ت  ق ) وت  ااا فصول بحاوهوبين/داا.
 MIT( Matrix ofيم باماال ت ا ير   اء ت اهد بحم تنب )تصدفوفا يعاتد  بمهد با( 

integration target) 
 يديد بواعث الربنامج التدرييب. -1

يماث   وبا  بحمرناتد في نا بل ت  م فصول توهوبين  ا   تم ت  وةح   ونه ال ي 
حسدددد  بحفاددددوبا بحمدصصددددرا واددددلق بحالدددد لا بحمددددي يم  ددددق  احدددداتبا وبيااهدددداا ت  ددددم يددد هي ي 

 بحاوهوبين ن و بحم ت  وبحث   وبحمقصي، حمطونر بح ا  بح احي وس  بحقصوت في بملبء.

 يديد االحتياجات التدريبية.-2
 يم ي    ها في ن ا ا بحسؤبل بمول ح  تبسا.

 يديد أهداف الربنامج.-3
تصدفوفا يعاتد   MITبا بحمرنداتد وفدق نادوةق يدرب ط بمهد با فدي نظداح يم ي   د  أهد 

 بمه با وبحمي يمم   بحف سفا بحمعات را بحم ا را:
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 الهدف العام من البرنامج: -1
 ي ارا تحاتبا بحث   بي رب ي ويطمرقايه ح   ت  اي وت  ااا فصول بحاوهوبين.

 األهداف التفصيلية: -2

 ي.يوضرح تفحوح بحث   بي رب  -1
 ضثط تحاتبا بحث   بي رب ي. -2
 ألبء بحث   بي رب ي. -3
 نق  بحث   بي رب ي. -4

 األهداف األدائية )نواتج التدريب(: -3
يصددد رف بمهددد با  سدددب نواحدددا فدددي بحا رفدددا، بتيااهددداا، بحسددد و  وي ظدددرم بمهدددد با 
بملب رددا بحا رفرددا  سدددب يصدد رف   دددوح يصدداا واا: ت رفدددا، ي دددرب، يطميدددق، ي  يدد ، ير يدددب، 

  موقع تن بحام تل في نحاوا بحمرناتد بحم تنمي أ  و و  قالت ا  : (5قونم.   ول )ي
 ةـــداف األدائيـــف األهـــ( طصني5جدول)

ـــــاجتاه ارفـــــــــــمع دفـــــــــــون اهلـــــــــــعن  اراتـــــــــــمه اتــــــ
   يليل طوضيم مفهوم البحث اإلجرائي.-1
  * معرفة البحث اإلجرائي.ذكر أهداف -2
  * معرفة معرفة أهمية البحث اإلجرائي ومربرات احلاجة إليه. -3
   يليل التفريا بني البحث اإلجرائي واألحباث األخرى. -4
  * طركيب متييز جماالت البحث اإلجرائي.-5
   طلخيص يديد خصائص البحث اإلجرائي. -6
   عرفةم معرفة مناذج البحث اإلجرائي. -7
 *  طببيا بيان دورة البحث اإلجرائي. -8
 *  طببيا استخدام اخلبوات االزمة إلعداد البحث اإلجرائي -9

   طلخيص يديد املشكالت املناسبة للبحث اإلجرائي.-10
 *  طركيب صياغة السؤال البحثي اجليد.-11
 *  يبطرك اختيار أدوات مجع البيانات املناسبة للمشكلة البحثية. -12
 * *  طوظيف التثليث ببريقة مناسبة. -13
  * طركيب طصميم خبة البحث وفا منهجية وأس  علمية. -14
 *  طركيب طنظيم البيانات والنتائج.-15
 *  يليل مراجعة األدب البحثي و الدراسات السابقة. -16
 *  طببيا اعداد طقرير البحث بصورة سليمة.-17
  *  أملية الفاعلة يف كل إجراءاطه.اقرار املمارسة الت-18
 * * طقويم نقد البحث اإلجرائي وفا املعايري االزمة.-19



 عبد احلميد عبد اهلل العرفجأ/ 
 

 236 

 تحديد المحتوى المعرفي. -4
يم ي     بحا مو  بحا رفي ح مرناتد بحم تنمي  اامثات تل امه حأله با وشاوحيمه ضان 

 ادا سديمم يقد وم بحا مدو  اطا هت را ت اسثا وةح  فدي ضدوء بح تبسداا بحسدا قا وبملل بحث ثدي، 
بحا رفي وبحا مو  بي رب ي ان  رندق لتدد بحقسداين بح ظدري وبي رب دي  ادا قد ح بحادطدط بح داح 

( و اا ي ب بح ظرناا وبحا ا ير بحمي يم 2007حم تنب ت  اي تيرا بحاوهوبين في )بحاغراا ، 
حث دد  بي رب دددي، بامثاتهددا فددي بمناددوةق، ونماثدد  بحا مددو  فدددي ادد ل تددن بحاوضددوااا: تفحددوح ب

تحددداتبا بحث ددد  بي رب دددي، يطمرقددداا بحث ددد  بي رب دددي، نقددد  بحث ددد  ي رب دددي.  سدددب تصدددفوفا 
 (6)  اا  وضح   ول MItنظاح  -ا اصر بحا مو  بح  اي ح ا حاق بحم تنمي

 مصفوفة عناصر احملتوى العلمي للمنهاج التدرييب( 6جدول )

ــوى التعلــــمست وعـــــــــالن  مــ
 دافـــــــــــــــــــــــــــاأله

 ةــــــــاهيــــاالجت ةــــاريــــامله ةــــرفيــــاملع

 حجم املمارسة
 عما ومشول مشول مشول صعوبات
 عما عما عما متوسط
 مشول عما ومشول عما ومشول متفوق

 نباق احملتوى
 إلزامي إلزامي إلزامي صعوبات

 إلزامي وداعم إلزامي إلزامي متوسط
 داعم داعم داعم متفوق

 تحديد أساليب التدريب. -5
يددم ي   دد  أسدداحيب حمدد تنب  اامثاتهددا وسددا   ي قيدددق بححدد ا فددي ضددوء ادد ل تددن تثدددالئ 

 بحمرناتد:بحم  م وبحم تنب بحما  ا ح  ظرناا وت ا ير   اء بحا حد بحم تنمي بحمي يم باماالها في 
ج حمصدارم بح بفعردا، ت دا ير تصددفوفا بح ظرندا بحم ا ردا، نظرندا بحااشدط  ، ناددوةق آت د

 .  MITيطا ق بمه با 
تادا ي وادد  أسداحيب بحمدد تنب حمماددا ز   سدب تمسيددربا بحفئددا بحاسدمح فا  ددين: بح ددرو) 
بحمق وارا، بح صل بح ه ي، وتش بح ا ، لتبسا بح احا، بحم  م بحم داوني، بتسمقصداء، بحا اقلدا، 

 .(mate 4تاي )بسمربيرارا بحفوت تاا بحفي  وهاا، بحاااوااا بحمؤتنا، ناوةق ت ا
مسددد ول بحمدد تنمي وتددد   ت اسدددممه بويددم يوهن حدددا فددي بمنلدددطا بحم تنمرددا   سدددب  مر ددا 

 حد تا بحح ا بحم تنمي سوبء  ا  في بتيااهاا، بحاحاتبا، بحا اتا.
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 تحديد مصادر التعلم. -6
 (2بحم تنمرا ح مرناتد ت  ق) يم ي     تصالت بحم  م في بحمرناتد بحم تنمي بحاقمرت في بح قيثا

 وي موي ا ل تن أوتبق بح ا  وبحعمب وبح تبساا وبحاوبقع وبح ااةق بحاحاا في توضوع بحمرناتد.
 يتخلل جميع ما سبق التغذية الراجعة والتقويم البنائي والختامي. -7

 يم يصارم  طاقاا تل ظا وبسمااتبا يقونم ترفقا فدي بح قيثدا بحم تنمردا، ونسدمث   تدن
 اا را بحمقونم قراا فاا را بحمرناتد بحاقمرت وأاره.

 180أوداح  وبقدع   سدمين  وترادا تد ة بحا سدا  5( سااا ي تنمرا فدي 15بحدطا بحزت را: )
 (.7لقرقا. ونظحر يوهن حا في بحا ول بحماحي   ول) 20يفص حا بسمرب ا حا ة  لقرقا

 جـــــامـــــربنـــــي للـــــزمنـــــدول الـــــ( اجل7جدول )
 الزم  ةـــــــــات اجللســـــــــوعـــــــــوضـــــــــم اجللسة اليوم

 األول
 األوىل

 مفهوم البحث اإلجرائي
 د 95 أهداف البحث اإلجرائي -طعريفات البحث اإلجرائي -طعارف

 د 180
 الثانية

الفرق بني البحث اإلجرائـي وغـرية مـ      -جماالت البحث اإلجرائي 
 ما لي  حبث إجرائي. -البحوث

 د 85

اليوم 
 الثاني

 األوىل
 طابع مفهوم البحث اإلجرائي

أهميـة   -حمدوديـة البحـث اإلجرائـي    -خصائص البحث اإلجرائـي 
 البحث اإلجرائي

 د 85
 د 180

 د 95 خبوات البحث اإلجرائي -دورة البحث اإلجرائي -مناذج البحث اإلجرائي الثانية
اليوم 
 الثالث

 األوىل
 ات البحث اإلجرائيمهار

 د95 أسئلة البحث اإلجرائي. -مشكالت البحث اإلجرائي
 د 180

 د85 التثليث -أدوات مجع البيانات املناسبة  الثانية
اليوم 
 الرابع

 األوىل
 مهارات البحث اإلجرائي

 د 85 طرطيب اإلجراءات وطنظيم البيانات والنتائج ويليلها -خبة البحث
 د 180

 د 95 طقرير البحث -ظرية احليةالن الثانية
اليوم 

 اخلام 
 د 85 طببيا وطقديم األحباث اإلجرائية طببيقات البحث اإلجرائي األوىل

 د 180
 د 95 نقد األحباث اإلجرائية نقد البحث اإلجرائي الثانية

 ساعة 15 ةـــــــــدريبيـــــــــات التـــــــــاعـــــــــوع الســـــــــجمم

أظحرا نما د بحسؤبل بمول و ول بح ا ا بحم تنمرا بح    اء  رناتد ي تنمي تقمرت حم ارا 
تحددداتبا بحث دددد  بي رب دددي حدددد   ت  ادددي وت  ادددداا فصددددول بحاوهوبين/دددداا وقدددد  و دددول ةحدددد  ح دددد ح 

ا بحاوهدوبين وبحامفدوقين  صوححم ا   لت ا تدمصدا )ل  دوح اداحي، تا سدمير، ل مدوتبة( فدي يربرد
أو فدددي يدصصدددايحم تادددا أندددمد قصدددوت فددددي بحاحددداتبا وبحا حارددداا بحث ثردددا  لددد   اددداح وبحث دددد  
بي رب ي  ل   ااص  ايضافا نحد  قصدوت  دربتد بياد بل وبحمدربتد بحم تنمردا بحاق تدا ححدم  دإلبتة 
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حدد   بحا  اددين  ي  ددرم صددمرا فددي هدد ب بحسددراق.  اددا  م  ددق  اح ا ددا بحدد  تحدداتبا بحث دد  بي رب ددي
( في أ  نسثا بحا  اين بح  ن  رغمدو  فدي يطدونر تحداتبيحم 2017وبحا  ااا  اا أوتل )اساا، 

%.وبحدد  ن  درو  ضددروتة وأهارددا بحث دد   63.4فدي بحث دد  بي رب ددي  ددا  فدوق بحاموسددط   سددثا 
( بحمدي أظحدرا اد ح يدوبفر تحداتبا 2015%. ولتبسا )بحسي  وبح داتري، 76.81بي رب ي   سثا 

بحث   ي رب ي ح   بحا  ااا بموب   و ان  لت ايحم في بامثات بحاحاتبا لو  تسدمو  بييقدا  
تادا وظحددر بح ا ددا نحدد    دداء ويقدد وم  ددربتد ي تنمرددا فددي بحث دد  بي رب ددي وتحاتبيدده ح ا  اددين فددي 

( بحمددي اصد  بت مردداق بحمدد تنمي 2019بحمدصصداا بحادم فددا.  ادا يموبفددق تدع لتبسددا ) اد ، 
وت  ادداا بحاوهدوبين فددي ضدوء ت ددا ير بحار دز بحددو  ي ح قرداا وبحمقددونم،  يد  أظحددرا حا  ادي 

نما احا لت ا بت مراق بحم تنمي حا  ادي بحاوهدوبين فدي بحا طقدا بحا وبردا فدي بحاا عدا فدي ضدوء 
ت ا ير بحار ز بحو  ي ح قراا وبحمقونم  ميرة ا   تسدمو  بملبة، تادا  ؤ د  ا د  بح ا دا بحا  دا 

 د   اردع بحا دا ير حرفدع تسدمو   فاوداا ت  ادي بحاوهدوبين بحادروتنا ح قرداح   ااداححم ح مد تنب ا
  فاءة تع بحط ثدا بحاوهدوبين. وي قدق هد ه بح ا دا ن ا دا بحسدؤبل بحثداني فدي   داء  رنداتد يد تنمي 
تقمدرت حم اردا تحدداتبا بحث د  بي رب دي حدد   ت  ادي وت  اداا فصددول بحاوهوبين/دداا  يد  أنحددا 

بحاح ردا بحاسدم بتا ح ا  ادين بحمددي ي قدق بملبء وبحاااتسداا بحقا ادا ا د  بحعفاودداا  ي قدق بحم اردا
 ,.Ginns. Heirdsfield et al.بحامط ثا في ه ب بح سق  اا أامم  بح     تن بح تبساا ت حا ) 

2001.Elliot, 1991. Whitehead & McNiff,2006. Bradbury, 2015. Mertler, 

2017 Mills, 2018. ،2019. تهق، 2017. بحلديمي وبييربي، 2016 .قوتة) 

 في ضوء بح ما د بحمي يوص   بحيحا بح تبسا يوصي  اا   ي:
تادددددددلا ولوتنددددددداا وت صددددددداا ااصدددددددا  ام  ددددددداث بي رب ردددددددا  وإ دددددددلقاقددددددد  ت مقرددددددداا  -1

 في يربرا بحاوهوبين.

 دد  بي رب ددي  لدد   ادداص فددي  ددربتد ياداين تقددرتبا ت دداهد بحث دد   لدد   ادداح وبحث -2
   احوتنوا ول  وتاا يا بل بحا  اين قم  بحد تا.

 يلارع بم  اث بي رب را بحملات را ولااحا تن بحاحاا بحادمصا وي فيز بحقا اين ا يحا. -3

 أارولتبسا قراا أار بحمرناتد بحم تنمي بحاقمرت في بح تبسا     يطمرقه، ويقمرت بح تبسا 
 بي رب ي ا   ا ل تن بحامسيربا بحما  ا حا  اي وت  ااا فصول بحاوهوبينتحاتبا بحث   
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 أوال : املــــــراجــــــع العــــــربيــــــة:
درجننة ممارسننة م لمنني ال لننوت لمبننارا  ال ينن  (. 2019أ دو ا دي، ت ادد . بحطربوندا، ت ادد . )

. تا دا بحاات دا بيسدلترا ح  تبسداا اإلجرائي في المندار  األردنةنة من  وجبنة ن نر  
 .2ع 28بحمربونا وبح فسرا.تد

 .2020/ 19/3يم بت لع ا را في  /http://ptsu.coبي ال بمنظاا بحاح را ح م تنب. 
دور ال ين  اإلجرائنني فني تيسن   الممارسننا  الت لةمةنة من  وجبننة (. 2019 دداتي، ا دول. )

  رددا  -.  ات دا أسدديوطادا  المدرسننةة بمدةنننة الر نناة  ميلننة رلةننة التر ةننةن ننر ال ةنن
 .8ع35بحمربرا. تد

. تر دز أهبل ح مد تنب. MIT تصمة  اليقائب التدر بةنة بن نات(. 2020بحمرناوي، ام  بحعدرنم. )
 بحاؤسسا بح اتا ح م تنب بحمق ي وبحاح ي.

قنائمتي صصنائو ورياتنا  م لمنني بننا  وتونو ر  (:2018) بحااسدم، فا ادا. بح محدا ، توسد .
 ات دا بحد ددرد.  . قسددم يربردا بحاوهدوبينالمو نو    فني دولننة اإلمنارا  ال ر ةننة المتيندة

 . ل ي: ق     ح طثااا وبح لر.1ط
األدا  التدر سي لم لمي تر ةنة المو نو    فني تني نن األنمنو   (. 2012بحاغراا ، ام  هللا. )

بح  وح بحمربوندا  -تا ا  ات ا بحا   س ول . ودتةاإلثرائي في مدار  الت لة  ال ات الس
 22وبح تبساا بيسلترا.ع

(  تصمة  إطار مقترح لبرنامج تندر بي إلعنداد م لمني المو نو    2007) بحاغراا ، امد  هللا.
. لتبسداا فدي بحا داهد و درق في مندار  الت لنة  ال نات فني الممللنة ال ر ةنة السن ودتة

 .22 اهد و رق بحم تنج. عبحم تنج. بحااعرا بحاصرنا ح ا
قرا ا  في م اة ر إعداد م لن  المو نو     الميلنة الدولةنة لل ينو  (. 2018 سين، هلداح. )

 .4ع1بحاؤسسا بح وحرا آلفاق بحاسمقم . تد في ال لوت التر و ة 
االحتةاجا  التدر بةة لم لمي الول ة المو و    في ضو  م اة ر المررز (. 2019 ا ،  سا . )

. تا دا   ردا لل ةا  والتقو   في المنوقة الينو ةة بالممللة ال ر ةة السن ودتةالوطني 
 543-528ص 43بحمربرا بمساسرا ح   وح بحمربونا وبينسانرا.  ات ا  ا  . ع 

اللياتا  النوعةة لم لم   وم لما  الول ة المو و    بمدةنة جندة  (. 2018 اي ة، ب مساح. )
 4ع2. بحار ز بحقوتي ح ث وث غزة. تدةةميلة ال لوت التر و ة والنيس

. تصنمة  وععنداد وتني نن اليقائنب التدر بةنة(. 2013امربء بحاااواا بح ربرا ح م تنب وبح لدر.)
 بحقاهرة: بحاااواا بح ربرا ح م تنب وبح لر.

http://ptsu.co/
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مصادر تيدةد االحتةاجا  التدر بةة في إدارا  التدر ب التر وي بوزارة (. 2019) بح بول، ااح .
  رددا  -: بحوبقدع وسددم  بحمطددونر.  ات دا أسدديوطة  فنني الممللننة ال ر ةننة السنن ودتةالت لنن

 3ع35تد بحمربرا. تا ا   را بحمربرا.
 . وهبتة بحم  رم.اإلدارة ال امة للمو و    والمو و ا (. 2017) لحي  فصول بحاوهوبين.

  أدا  م لن  توظةف بيو  الي ل المستندة إلى اليلر البنائي لتيسن (. 2019تهق، فا ادا. )
 .114. لتبساا اربرا في بحمربرا وا م بح فج.عال لوت وم تقداته نيو الت لة  والت ل 

تصور مقترح للتنمةة المبنةنة لم لن  المو نو    فني (. 2017توبا، ت ا . بحربش ي،  ات . )
. بحاددؤيار بح  ادي بح ربددي بحثداني الددر ضنو  م نناة ر المررننز الننوطني لل ةننا  والتقننو  

 بمتل . -اوهوبين وبحامفوقين. ااا حرااوا بح
.  ات دددا دل ننل ال يننن  اإلجرائنني(: 2018هبتدد ، تادد ي. أ ددو ت ي ددد ، ت ادد . لون دداا، ااحددد . )

   را بح  وح بحمربونا. -بحق ا بحافمو ا
 . بح اشر: تؤحل بحعمال.1.طالم ل  الس ودي إعداده وتدر  ة وتقو مه(. 1995بحزهربني، س ول. )

. 3. طالبنائةنننننة من نننننور ابسنننننتمولوجي وتر نننننوي (. 2003 ادددددال. ) هنمددددو ،  سدددددين. هنمددددو ،
 بيس   تنا: ت ل  بحا اتا.

. 1. طالت لة  والتدر س م  من نور الن ر نة البنائةنة(. 2003هنمو ،  سين. هنمو ،  ادال. )
 بحرنا): ااحم بحعمب ح  لر وبحموهنع

ال المةنة اليدةثنة لتنمةنة برننامج تندر بي قنائ  علنى الم ناة ر المبنةنة (. 2018س رم، شرااء. )
. بحاا دا مبارا  ال ي  اإلجرائني لندى الونال الم لمن    نل ة اللةمةنا  بنلةنة التر ةنة

 .7ع 21بحاصرنا ح مربرا بح  ارا.تد
(. ت   يوبفر تحاتبا بحث   بي رب ي ح   بحا  ااا 2015بحسي ، ام  بحقالت. بح اري،  فول. )

 103ع26 افظا ظفات. تا ا   را بحمربرا  م حا. تدبموب    ا بتا بحم  رم بمساسي في ت
(:   د  بح اد ،  رنقدا حم اردا بحعفداءبا بحث ثردا حد   2017بحلديمي، ا ي. بتيربي، هون ب. )

 .174بحا  اين " لتبسا ي  ي را". تا ا   را بحمربرا.ع
ت  اددي (. أاددر  رنداتد يد تنمي فددي ي اردا تحداتبا بحث دد  بي رب دي حد   2016بحلد مري، ااحد . )

   را بحمربرا. -بح  وح  احار  ا بحاموسطا.  ات ا أح بحقر 
(. بح وبتدد  بحمددي يددؤار ا دد  بيااهدداا بحا  اددين ن ددو فاا رددا  ددربتد 2013بحصدداالي،  سددين. )

ح ط ثددا بحاوهدوبين فددي تدد بتا تدمداتة فددي بحاا عددا  يحاوهدوبين ا دد  بحم صدي  بمتددالوا
 570-551ص  14حمربرا. عبح ربرا بحس ولوا. تا ا بحث   بح  اي في ب
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(. فاا ردا  رنداتد يد تنمي تقمددرت فدي ي اردا تحداتبا بحث د  بي رب دي حدد   2016بح ميمدي، سداتة )
ت  اداا بحصدفوا بموحرددا قمد  بحد تدا .لتبسدداا اربردا فدي بحمربرددا وا دم بحد فج: تب طددا 

 69ع بحمربونين بح رل.
ا  ا افظدددداا غدددزة تتددددملتحم (. لت ددددا يقددد  ر ت  اددددي بحار  دددا بحثانونددد2017اسددداا، ت ادددول. )

 146تحاتبا بحث   بحمربوي بي رب ي وتتنا تقمر ا حمطونرها. تساحا بحد رد بح ربي.ع
بينننو  الي ننننل طر نننن إلننننى تمبننن   الم لنننن  وتونننو ر المؤسسننننة (. 2007اطرفدددا،  اددد ي. )

 . بحقحرة: لبت بح لر ح اات اا.1.طالتر و ة
حلهتددا حا  اددي بحط ثدا بحاوهددوبين فددي بحاا عددا (. بت مرا دداا بحم تنمردا ب2016بح  دي، وسددر . )

 3ع 43بمتلنرا بححاشارا. لتبساا بح  وح بحمربونا. تد
(. بحدصدا ب بحاط دول يوبفرهدا فدي ت  ادي بحاوهدوبين وبحامفدوقين تدن 2017يراصدرة، سداتر. )

و حه نظر بيلبتنين بح ات ين في ت بتا بحاوهوبين وبحامفوقين بمتلنرا. بحاا ا بح وحرا 
 .14ع 8مطونر بحمفوق. تدح

(: بحعفاواا بحاح را بحلهتا حا  اي بحاوهوبين في ت طقدا بحثا دا وتد   2014بحسات ي، ت ال. )
   را بحمربرا. - ا محم ح م تل ا يحا.  ات ا بحثا ا

(. لتبسا تس را ي  ي را ح دصا ب بحا حارا وبحث ثرا 2019بحفولتي، ترنم. بحااسم، فا اا. )
. بحاا دا 2017نحد   2000ام  قا  ا  اي بحط ثا بحاوهوبين  دين بحفمدرة في بح تبساا بح

 .19ع 10بح وحرا حمطونر بحمفوق. تد
(. يصارم  رناتد ي تنمي قا م ا   يطمرقاا   وث بحف   حم ارا    تن 2018قاسم، ن ربهرم. )

صد ااي تحاتبا بحمفعير بحم ت ي وبحعفاءة بحاح ردا حد   بحطدلل بحا  ادين شدعثا بحم  درم بح
 9   را بحمربرا  ات ا   وب .   وث اربرا في تااتا بحمربرا بح ويرا.ع

(.   دددوث بحف دد   اددد ا  ح م ارددا بحاح ردددا ح ا  ددم. بحاا دددا بح ربرددا ح تبسددداا 2016قددوتة، ا دد . )
 4وب وث بح  وح بحمربونا وبينسانرا.ع

ير اددا: امدد  هللا  .تصننمة  الدافلةننة للننت ل  واألدا : نمننو    ررننس(: 2016ت يدر،  ددو  بح. )
 بحاغراا ، ت ا  نوف . بحرنا): ت مب بحمربرا بح ربي ح ول بحد رد.

.  يدددروا: منبيةنننة ال ينن  ال لمننني: إجابننا  علمةنننة ألسنننئلة جو ر ننة(. 2016تا دد ، تناددا. )
 تؤسسا فرن تنش ن مرا.

 (: بحث   بي رب ي لحي  بحا  اين وبحا  ااا. غزة.2004تر ز ن  بع بحا  م)
(. بحا ا ير بحاح را حا  اي بحاوهوبين: تلروع بحا ا ير بحاح را 2017  ي ح قراا. )بحار ز بحو 

 ح ا  اين وألوبا بحمقونم. هيئا يقونم بحم  رم.
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(: ي ارا تحاتبا بحث   بي رب ي وتفحوح ي  رم بح  وح ح   2012بحازن ي، يحاني. بحازتوع، هرا. )
 2تد ع ۲4.تا ا  ات ا بحا   س ول،  ت  ااا بح  وح أا اء بحد تا ]نسدا بحعمرونرا[

 . ااا : ل ممونو ح طثااا وبح لر وبحموهنع1ط .التدر ب: األسس والم ادئ(. 2010ت اات، صلت. )
(: بحث   بي رب ي تن أ   بحمطوت بحاح ي. ير اا نالت وهثا. تبح هللا: 2001ت  رف،  ين. )

 تر ز بحقطا  ح ث   وبحمطونر بحمربوي.
(. ناداةق ي تنسددرا فدي ي  ددرم بحاوهدوبين. ير اددا: 2011شرفر،شديرحي ل  يددو.)تر در، سددي. و . 

 2012لبوول بحقرنا. بح مر ا . بحرنا). 
(. ت  م بحاوهوبين ولوتة بحاما ل. بحاؤيار بح  اي بحرب ع وبح لرو :  رناتد 2015بح اقا، ت اول. )

  اهد و رق بحم تنج.نا بل بحا  اين في بحاات اا تن أ   بحمايز. بحااعرا بحاصرنا ح ا
(: 2012نو  دددد ،   ي دددد ب. تاحدددد ، شدددداتي . هوحي اسددددوتث، سددددان تب. ير اددددا سدددداترا بحثسددددديوني )

بسدمد بح بحث دوث بي رب ردا فددي يطدونر تحداتبا بحقدربءة وبحعما ددا لباد  بحفصدول بح تبسددرا 
 ددول بح دداحم: لحيدد  ا ادددي ح ث ددوث بي رب رددا حا  اددي بحقدددربءة وبحعما ددا. بحا ظاددا بح وحردددا 

  قربءة. نو را  وبربشن. وبش طن: تؤسسا  يرسو .ح
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