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 المستخمص:
ىدف البحث إلى تقديم تصور مقترح لمجموعة البرامج التدريبية المقدمة لمعممي التربية     

اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة في ضوء احتياجاتيم. وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي, وقام 
( معمًما من معممي ٖ٘ن )بإعداد أداة البحث )االستبانة(, ثم تطبيقيا عمى عينة البحث المكونة م

%( ٘ٗالتربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة في مدارس شمال خميس مشيط, ويمثمون نسبة )
( معمًما, أما المعالجات اإلحصائية المستخدمة بالبحث ىي: ٚٚمن مجتمع البحث المكون من )

لبحث عن مالئمة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامالت ألفا, وأسفرت نتائج ا
البرامج التدريبية الحتياجات معممي التربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة, حيث كان تقديرىا 
بدرجة كبيرة, ومناسبة مدة البرامج التدريبية المقدمة لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة 

البرامج التدريبية لمجانب مع البرامج التدريبية ذاتيا, جاءت بدرجة متوسطة. ماعدا مراعاة 
 التطبيقي فجاءت بدرجة ضعيفة, أي أنيا ال تراعي الجانب التطبيقي.

 . معممي التربية اإلسالمية -لبرامج التدريبية ا الكممات المفتاحية :
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Abstract: 
     The aim of the research is to present a proposed conception of the 

set of training programs provided to teachers of Islamic education in the 
middle school in light of their needs. The researcher used the 
descriptive method, prepared the research tool (the questionnaire), and 
then applied it to the research sample consisting of (35) teachers of 
Islamic education in the intermediate stage in North Khamis Mushait 
schools, and they represent (45%) of the research community consisting 
of (77) ) As a teacher, as for the statistical treatments used in the 
research are: arithmetic averages, standard deviations and alpha 
coefficients, and the results of the research resulted in the suitability of 
training programs to the needs of Islamic education teachers in the 
intermediate stage, as they were highly appreciated, and the duration of 
the training programs provided to Islamic education teachers in the 
intermediate stage with the training programs Itself, it came with a 
moderate degree. With the exception of taking into account the training 
programs for the practical side, it came in a weak degree, that is, it 
does not take into account the practical side. 

Key words : training programs - Islamic education teachers . 
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  مشكمة البحث:
من خالل عمل الباحث معممًا لمتربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة, فقد الحظ أن معممي 

تحديات عديدة, ومن ىذه التحديات صعوبة التربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة يواجيون 
التعامل مع التقنيات الحديثة في مصادر التعمم, وحاجتيم لمتدريب عمى استراتيجيات التدريس 
الحديثة المتعمقة بالتقنيات الحديثة, مما أدى إلى نفورىم عن مجال التقنيات الحديثة في تدريسيم,  

من مستجدات تربوية تتطمب اإللمام بالتقنيات  ومن الصعوبات أيًضا ما طرأ في جائحة كورونا
الحديثة من قبل المعممين, وتتطمب معمم قادر عمى التعامل مع طالبو داخل المنصات التعميمية 

 التقنية, ودعم تفاعل الطالب, ورصد مشاركاتيم, وتقييم واجباتيم, وتقويم المادة الدراسية ككل.

يل المخطط لو مسبًقا سبًبا في إنجاح نظام التعميم, ونتيجة لما تقدم فإن تأىيل المعمم التأى
ولن نصل بتدريس مقررات التربية اإلسالمية إلى أىدافيا المنشودة إذا لم يتم تدريب معممي 
التربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة في ضوء احتياجاتيم التقنية التي تعين عمى مواجية 

 التحديات التي تم ذكرىا سالفًا.

ما زال النفور واالمتعاض يتزايد من قبل معممي التربية اإلسالمية سنويًا حيال ومع ذلك ف
البرامج التدريبية المقدمة ليم من قبل مراكز التدريب بإدارات التعميم, وذلك بسبب التقصير في 
تممس الحاجات الفعمية لممتدربين, بل إن من االنتقادات التي طالت بعض البرامج التدريبية 

معممي التربية اإلسالمية أنيا برامج تدريبية مقدمة ومعمن عنيا مسبقًا وال يؤخذ فييا رأي المقدمة ل
المعممين, فيي ال تأخذ في الغالب احتياجات المعممين التدريبية, وتعتمد في تنفيذىا بشكل كبير 

 ه(.ٕٚٗٔعمى الجانب النظري وتيمل الجانب التطبيقي )العريني, 

وجود حاجة ممحة لمقيام بعديٍد من البحوث والدراسات  ومن ىنا ينكشف الواقع حول
الخاصة لمعرفة احتياجات معمي التربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة, من أجل تطوير البرامج 
التدريبية شكاًل ومضمونًا, ويعود نفعيا عمى المعممين والقائمين عمى تنفيذىا, ومن ذلك تحديد 

بالمرحمة المتوسطة, ومن ثم تقديم تصور مقترح لمبرامج  احتياجات معممي التربية اإلسالمية
التدريبية المقدمة لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة في ضوء احتياجاتيم, وىو ما 

 سيتناولو الباحث في ىذا البحث بمشيئة اهلل وقدرتو.
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امج التدريبية ويدعم رأي الباحث حول حاجة معممي التربية اإلسالمية إلى العديد من البر 
( التي كانت حول احتياجات معممي التربية اإلسالمية في مجال الحاسب ٖٕٔٓدراسة الشرفي )

اآللي كمجال من مجاالت احتياجاتيم, وأظيرت نتائجيا أن معممي العموم الشرعية بحاجة إلى 
التدريبية في درجة كبيرة إلى البرامج التدريبية في مجال االنترنت, وبدرجة متوسطة إلى البرامج 

( التي أظيرت نتائجيا وجود أربعة وعشرين ٕٓٔٓمجال الحاسوب, ودراسة جاسم والمالكي )
ه( وكانت نتائجيا تدور ٕٚٗٔحاجة تدريبية لمعممي التربية اإلسالمية, ودراسة قام بيا العريني )

 تأخذ رأي حول تركيز البرامج التدريبية في مراكز التدريب عمى الجانب النظري فقط, وأنيا ال
المتدربين في نوعية البرامج التي تقدم ليم, وكذلك من أبرز نتائجيا وجود احتياجات تدريبية 
لمعممي العموم الشرعية في مجال النشاط واإلرشاد الطالبي ومجال إعداد الدرس وتقنيات التعميم, 

 وتتراوح درجة ىذه االحتياجات التدريبية بين كبيرة وكبيرة جدا.
 ث:أسئمة البح

 سعى البحث إلى اإلجابة عن السؤالين التاليين:
ما واقع البرامج التدريبية الحالية المقدمة لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة في   (ٔ

 ضوء احتياجاتيم؟
ما التصور المقترح لمجموعة البرامج التدريبية لتحقيق احتياجات معممي التربية اإلسالمية  (ٕ

 تي تم تحديدىا؟بالمرحمة المتوسطة ال
 أىداف البحث:

 ىدف ىذا البحث إلى ما يمي:
لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة في واقع البرامج التدريبية الحالية المقدمة ( معرفة ٔ

 احتياجاتيم وتقويميا.ضوء 
ية لمجموعة البرامج التدريبية لتحقيق احتياجات معممي التربية اإلسالم( تقديم تصور مقترح ٕ

 بالمرحمة المتوسطة التي تم تحديدىا
 أىمية البحث:

 تتمثل أىمية ىذا البحث في الجوانب التالية:
التعرف عمى واقع البرامج التدريبية المقدمة لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة,  (ٔ

 ومدى مالئمتيا الحتياجاتيم.
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في ضوء احتياجات معممي تقديم تصور مقترح لمجموعة البرامج التدريبية المصاغة  (ٕ
التربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة, ويمكن االستفادة من ىذا التصور عند تصميم 

 ووضع برامج تدريبية جديدة تراعي احتياجات المعممين.
إعادة النظر في وضع وتصميم البرامج التدريبية من قبل المسئولين في وزارة التعميم بما  (ٖ

 التربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة.يتوافق مع احتياجات معممي 

 حدود البحث:
 اقتصر ىذا البحث عمى الحدود التالية:

البرامج التدريبية المقدمة لمعمم التربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة في ضوء احتياجاتيم  (ٔ
بالمرحمة المتوسطة بمكتب التعميم بمحافظة خميس مشيط, شريحة مدارس شمال خميس 

 مشيط. 
بيق ىذا البحث عمى عينة عشوائية من معممي التربية اإلسالمية بالمرحمة تم تط (ٕ

 المتوسطة بمكتب التعميم بمحافظة خميس مشيط, شريحة مدارس شمال خميس مشيط. 
 ه( من الفصل الدراسي األول.ٕٗٗٔ/ٔٗٗٔتم تطبيق ىذا البحث في العام الدراسي ) (ٖ

 مصطمحات البحث:
 البرامج التدريبية:
( البرامج التدريبية بأنيا: "مجموعة المعارف واألنشطة واالحتياجات ٕٙٓٓعرف سمور )

 (ٜٙٗالتي تسيم في تطوير أداء المعممين وتحسين مستواىم الميني" )ص.

( بأنيا: "نشاط مخطط بيدف إحداث تغّيرات في المعممين معرفيًا ٕ٘ٔٓوعرفيا مطري )
 .(ٓٗٔومياريًا ووجدانيًا")ص. 

التدريبية إجرائيًا بأنيا: جميع ما يقدم لمعمم التربية اإلسالمية ويمكن تعريف البرامج 
بالمرحمة المتوسطة من دورات تدريبية  في مجال الحاسب اآللي والتقنيات الحديثة أثناء الخدمة 
تحت مسمى برامج إدارة التدريب واالبتعاث, وتيدف في مجمميا إلى تحسين أدائو وتنميتو معرفيًا 

وتقنًيا, وتيدف أيضًا إلى تمكينو من مواجية تحديات العصر ومشكالت  ومياريًا ووجدانياً 
 المناىج الدراسية الحديثة.
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 االحتياجات:
( بأنيا: "أنواع التغيرات أو اإلضافات المطموب ٜٜٓٔوعرف شاويش االحتياجات )

 (.ٖٕٙإدخاليا عمى السموك الوظيفي لمفرد, وأنماط أدائو ودرجة كفاءتو" )ص. 

( بأنيا: "مجموعة من المتغيرات المطموب إحداثيا في ٕٚٓٓي االحتياجات )عرف الطعان
الفرد, والمتعمقة بمعموماتو, وخبراتو, وأدواتو, وسموكو واتجاىو, لجعمو مناسبًا لشغل الوظيفة, 

 (.ٜٕوأداء اختصاصو")ص. 

ويمكن تعريف االحتياجات إجرائيًا بأنيا: مجموعة المعارف والميارات واالتجاىات 
لمطموب توفيرىا لمعمم التربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة في مجال الحاسب اآللي وتقنيات ا

التعميم, من خالل مجموعة من البرامج التدريبية المخطط ليا, بيدف تحسين أدائيم الميني في 
 مواجية تحديات العصر.

 اإلطار النظري لمبحث
 المحور األول : البرامج التدريبية:

 امج التدريبية:مفيوم البر  (1
( البرامج التدريبية بأنيا: "مجموعة المعارف واألنشطة واالحتياجات ٕٙٓٓعرف سمور )

 (ٜٙٗالتي تسيم في تطوير أداء المعممين وتحسين مستواىم الميني" )ص.

( أنيا: "مجموعة من النشاطات المؤسسة والمخطط ليا والمستمرة, ٕٛٓٓعرفيا عائدة )
لبشرية في المؤسسة بمعارف معينة, وتحسين وتطوير الميارات وتيدف إلى تزويد القوى ا

 (.ٛوالقدرات والسموكيات واالتجاىات بشكل إيجابي بناء")ص. 

مجموعة البرامج واألنشطة التدريبية المخطط ليا بناء عمى "( بأنيا:ٖٕٔٓوتعرفيا الفرا )
مى زيادة فاعميتيم احتياجات المعممين, وفق أىداف واضحة وبأساليب متطورة, مما ينعكس ع

 (.ٕٚالتعميمية")ص. 

ويمكن تعريف البرامج التدريبية إجرائيًا بأنيا: جميع ما يقدم لمعمم التربية اإلسالمية 
بالمرحمة المتوسطة من دورات تدريبية في أثناء الخدمة, وتيدف في مجمميا إلى تحسين أدائو 

تمكينو من مواجية تحديات العصر وتنميتو معرفيًا ومياريًا ووجدانيًا, وتيدف أيضًا إلى 
 ومشكالت المناىج الدراسية الحديثة.
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 أىمية البرامج التدريبية لمعممي التربية اإلسالمية: (2
إن لمبرامج التدريبية أىمية كبرى في جميع مجاالت الحياة ومنيا المجال التعميمي 

ستراتيجيات العامة واألىداف, والتربوي, وذلك لمواكبة التغيرات المتجددة في المفاىيم واألفكار واال
 كما أن البرامج التدريبية تحدد مدى جودة مستوى العممية التعميمية.

 ( أن أىمية البرامج التدريبية تكمن في عدة نقاط منيا:2013وترى الفرا )
 .استكمال تأىيل المعممين في مواد تعميمية مختمفة (ٔ
 .العممي أثناء الخدمة الوقوف عمى ربط التعميم النظري قبل الخدمة بالتطبيق (ٕ
 رفع مستوى المعمم لمحد الذي يساعده عمى تحقيق أىداف المرحمة التي يعمل بيا. (ٖ
تقبل المعمم لعممو ومكانتو داخل المدرسة خاصة عند انخراطو بالتدريب مع المعممين  (ٗ

 اآلخرين
 وفى ظروف مختمفة. (٘
فروع التخصصات  توعية المعممين بكل ما ىو جديد في البحوث والمراجع الحديثة في (ٙ

 المختمفة
 .مما ينعكس عمى تحسين ميارتيم التعميمية (ٚ
 مساعدة المعمم عمى حسن اتخاذ القرار والقدرة عمى حل  المشكالت. (ٛ
 .المساىمة في تكوين ميارات جيدة في مجاالت العمل والحديث واالستماع (ٜ

ى الباحث إضافة لما ولما لم يكن معمم التربية اإلسالمية بمنأى عن أىمية تدريبو, فير       
 سبق أن أىمية البرامج التدريبية لمعممي التربية اإلسالمية تكمن في النقاط التالية:

مواكبة ما يشيده الميدان التربوي من تطورات في المناىج الدراسية لمواد التربية  (ٔ
 اإلسالمية, وذلك لمقدرة عمى التعامل مع ىذه التغيرات.

 ينيا وثقافيا من خالل تنمية الميارات المتعددة.نمو معممي التربية اإلسالمية م (ٕ
قدرة معممي التربية اإلسالمية عمى تطوير قدراتيم, ودعم إمكانياتيم وتوجيييا التوجيو  (ٖ

 اإليجابي.
قدرة معممي التربية اإلسالمية عمى اكتشاف العقبات التي يواجيونيا, والعمل عمى  (ٗ

 تخطييا عن طريق التعمم الذاتي.
 تربية اإلسالمية عمى اكتشاف مشكالت طالبيم واحتياجاتيم وتمبيتيا.قدرة معممي ال  (٘
تزويد معممي التربية اإلسالمية بما يستجد من طرق التدريس المختمفة, والتقنيات   (ٙ

 التربوية واستخداميا في تدريس مواد التربية اإلسالمية.
 تزويد معممي التربية اإلسالمية بمستجدات تخصصيم.  (ٚ
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 تدريبية:تقويم البرامج ال (3
يعتبر تقويم البرامج التدريبية من أىم مراحل العممية التدريبية, وىو مرحمة تسبق مرحمة 
التطوير, حيث ال يتم التطوير إال في ضوء نتائج التقويم, فإذا كانت نتائج التقويم محققة ألىداف 

تائج التقويم ال البرامج التدريبية فيتم تعزيزىا وتدعيميا حتى تبقى عمى نفس النسق, إن كانت ن
 تحقق أىداف البرامج التدريبية فيتم تطوير ىذه البرامج بما يحقق أىدافيا.
 (:2013) ومن المجاالت التدريبية التي يشمميا البرنامج التقويمي كما ذكرتيا الفرا
 .ولذلك فإن عمميات التقويم يجب أن تكون مصاحبة ومالزمة ليذه المراحل

( يجعمنا نقف عمى الفجوات التي ٕ٘ٓٓة كما ذكر شاويش )إن تقويم  البرامج التدريبي
حدثت أثناء تنفيذ البرنامج, وتحديد مدى قدرة المدربين عمى القيام بالميام التدريبية, وتحديد مدى 

 استفادة المتدربين من التدريب.
ويمكن تقويم البرامج التدريبية المقدمة لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة 

 ي ثالث مجاالت كالتالي:ف
o .مالئمة البرامج التدريبية الحتياجات معممي التربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة 
o .أساليب تنفيذ التدريب 
o .مدة البرامج التدريبية 

 المحور الثاني : االحتياجات:
 مفيوم االحتياجات: (1

ب إحداثيا في ( بأنيا: "مجموعة من المتغيرات المطمو ٕٚٓٓعرف الطعاني االحتياجات )
الفرد, والمتعمقة بمعموماتو, وخبراتو, وأدواتو, وسموكو واتجاىو, لجعمو مناسبًا لشغل الوظيفة, 

 (.ٜٕوأداء اختصاصو")ص. 
( بأنيا: "مقدار الفرق بين األداء المتوقع واألداء الممارس فعاًل في ٕٔٓٓوعرفيا رواس )

 (.ٕٓوبين األداء الموجود")ص.  الواقع, أو ىي مقدار االختالف بين األداء المتوقع
 ومن خالل التعريفات السابقة يتضح اآلتي:

أن االحتياجات ىي الفجوة التي تكمن بين المستوى الذي عميو المعمم قبل التدريب والمستوى  (ٗ
 المأمول الذي يجب الوصول إليو في النياية.
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, وتجعمو قادرَا عمى أن االحتياجات مجموعة تغيرات في ميارات واتجاىات ومعمومات المعمم (٘
 الخروج بمخرجات تعميمية وتربوية مرغوبة.

ويعرف الباحث االحتياجات إجرائيا بأنيا: مجموعة المعارف والميارات واالتجاىات 
المطموب توفيرىا لمعمم التربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة من خالل مجموعة من البرامج 

م الميني في مواجية تحديات العصر, وفي مواجية التدريبية المخطط ليا, بيدف تحسين أدائي
 .مشكالت المناىج الدراسية الحديثة

 أىمية تحديد االحتياجات التدريبية: (2
تعتبر عممية تحديد االحتياجات التدريبية مرحمة أولى من مراحل تصميم البرامج التدريبية 

جاح البرامج التدريبية ووضعيا, ومما الشك فيو أن تحديد االحتياجات التدريبية من أسباب ن
 وتحقيقيا ألىدافيا التي وضعت من أجميا.

إن عممية تحديد االحتياجات التدريبية بمثابة المؤشر الذي يوجو التدريب نحو االتجاه 
 الصحيح, وىي خطوة ضرورية لمعالجة اليدر التدريبي.

قاط ( أىمية تحديد االحتياجات التدريبية لممعممين في الن2002وذكر النجادي )
 التالية:

تعتبر عممية تحديد االحتياجات التدريبية العامل الحقيقي في رفع كفاءة المعممين لتأدية  (ٙ
 مياميم.

 أنيا مرحمة أولى من مراحل بناء وتصميم البرامج التدريبية. (ٚ
 أنيا المؤشر الذي يوجو التدريب نحو االتجاه الصحيح. (ٛ
 اقات البشرية.التغمب عمى اليدر التدريبي في الجيد والمال والط (ٜ

            ( أىمية تحديد االحتياجات التدريبية لممعممين في مجموعة نقاط 2004وذكر متولي )
 من أىميا:

 توجيو اإلمكانات البشرية والمادية والمالية المتاحة لمتدريب نحو اليدف السميم. (ٓٔ
 تمثل سببًا رئيسًا في رفع كفاءة المعمم. (ٔٔ
 دريب.أنيا األساس الذي يبنى عميو الت (ٕٔ
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ىـ( حول أىمية تحديد االحتياجات التدريبية ٕٚٗٔويتفق الباحث مع ما ذكره العريني )
لمعممي التربية اإلسالمية, حيث ذكر األىمية القصوى التي تتمتع بيا مرحمة تحديد االحتياجات 

 التدريبية في مجموعة نقاط من أىميا:

 نفيذ.إيجاد قاعدة برامج تدريبية قوية من حيث التخطيط والت (ٖٔ

إمكانية التغمب عمى ما يواجيو معممو التربية اإلسالمية من معوقات تحول دون تحقيق  (ٗٔ
األداء األفضل ألعماليم, من خالل البرامج التدريبية المبنية عمى تمّمس احتياجاتيم 

 التدريبية.

لمقدمة معالجة العشوائية في إقامة البرامج التدريبية التي ال تتفق مع االحتياجات التدريبية ا (٘ٔ
 لمعممي التربية اإلسالمية.

ويضيف الباحث مجموعة من النقاط حول أىمية تحديد االحتياجات        
 التدريبية كالتالي:

تساعد في معرفة األسباب التي تكمن وراء األداء المنخفض لممعممين داخل الميدان  (ٙٔ
 التربوي.

 ية لممعممين.نجاح أي برنامج تدريبي يعتمد عمى تحديد االحتياجات التدريب (ٚٔ

 إشراك المعممين في بناء وتصميم البرامج التدريبية. (ٛٔ

 التطوير المستمر لقاعدة البرامج التدريبية من خالل وجود احتياجات تدريبية جديدة. (ٜٔ

 البحوث والدراسات السابقة
 أواًل: عرض البحوث والدراسات السابقة:

 دريبية لممعمم.المحور األول: بحوث ودراسات اىتمت بتحديد االحتياجات الت

 المحور الثاني: بحوث ودراسات اىتمت بمعرفة واقع البرامج التدريبية لممعمم.

 ثانيًا: التعقيب عمى البحوث والدراسات السابقة.
 البحوث والدراسات السابقة

 تناول ىذا الفصل عرضًا لمبحوث والدراسات السابقة المرتبطة بمتغيرات البحث الحالي.
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 الدراسات السابقة:أواًل: عرض البحوث و 
 المحور األول: بحوث ودراسات اىتمت بتحديد االحتياجات التدريبية لممعمم:

( التي تناولت االحتياجات التدريبية لمعممي العموم الشرعية, ٕ٘ٓٓدراسة الزىراني )
وتقديم توصيات ومقترحات تيم القائمين عمى إعداد وتطوير معمم العموم الشرعية عن طريق 

( مشرفًا ٚٗ( معممًا و)ٖٔ٘يد حاجاتو التدريبية, وكانت عينة الدراسة مكونة من )محاولة تحد
تربويًا, واستخدم فييا الباحث المنيج الوصفي المسحي التحميمي, واستخدم لدراستو االستبانة, 
وأظيرت الدراسة مجموعة من النتائج من أبرزىا: أن الحاجات التدريبية الالزمة لمعممي العموم 

ىي حاجات ترتبط بالتعميم والتعمم, تقنيات التعميم, النمو الميني, وكانت درجة الحاجة  الشرعية
 إلييا كبيرة, والحاجات التدريبية في مجال التخصص كانت متوسطة.

ه( التي تناولت الحاجات التدريبية لمعممي العموم الشرعية ٕٚٗٔدراسة العريني )
ر مشرفي ومعممي العموم الشرعية بالمدينة المنورة, بالمرحمتين المتوسطة والثانوية من وجية نظ

حيث ىدفت إلى تحديد االحتياجات التدريبية والتعرف عمى الميارات الالزمة لمعممي العموم 
الشرعية بالمرحمتين المتوسطة والثانوية من وجية نظر مشرفي العموم الشرعية بالمدينة المنورة 

براز أىم الصفات الشخصية و  الخمقية والمينية في معممي العموم الشرعية بالمرحمتين ومعممييا, وا 
المتوسطة والثانوية من وجية نظر مشرفي العموم الشرعية بالمدينة المنورة ومعممييا, وكانت عينة 

( معممًا ومشرفًا تربويًا, ٘ٔٗالدراسة مكونة من جميع أفراد مجتمع الدراسة البالغ عددىم )
وصفي التحميمي, واستخدم لدراستو االستبانة, وأظيرت الدراسة واستخدم فييا الباحث المنيج ال

مجموعة من النتائج من أبرزىا أن غالبية البرامج التدريبية يتم التركيز فييا عمى الجانب النظري 
وال يؤخذ رأي المتدربين في نوعية البرامج التي تقدم ليم, وكشفت الدراسة عن وجود فروق ذات 

( في تقدير االحتياجات التدريبية بين التربويين وغير التربويين في ٘ٓ.ٓداللة إحصائية عند )
محور النشاط واإلرشاد الطالبي, ومن نتائج ىذه الدراسة وجود حاجات تدريبية في مجال النشاط 

 واإلرشاد الطالبي ومجال إعداد الدرس وتقنيات التعميم تتراوح بين كبيرة وكبيرة جدًا.
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( التي تناولت االحتياجات التدريبية لمعممي مادة التربية ٕٓٔٓدراسة جاسم والمالكي)
اإلسالمية, حيث ىدفت إلى معرفة االحتياجات التدريبية لمعممي مادة التربية اإلسالمية بالمرحمة 
المتوسطة والثانوية من وجية نظر المعممين والمعممات والمشرفين والمشرفات والتربويين 

ين آراء المعممين والمعممات والمشرفين والمشرفات في واالختصاصيين, وكذلك المقارنة ب
( ٖٙ٘االحتياجات التدريبية لمعممي مادة التربية اإلسالمية, وكانت عينة الدراسة مكونة من )

فردًا من المعممين والمعممات والمشرفين والمشرفات والتربويين واالختصاصيين من المرحمتين 
حافظات القْطر في العراق, واستخدم فييا الباحث المتوسطة والثانوية لست محافظات من م

المنيج الوصفي التحميمي, واستخدم لدراستو االستبانة, وأظيرت الدراسة مجموعة من النتائج من 
( حاجة تدريبية في مجال المعرفة العممية المتخصصة بدرجة كبيرة, وتسع ٔٔأبرزىا وجود )

كبيرة, وأربع حاجات تدريبية في مجال البحث حاجات تدريبية في مجال تقنيات التعميم بدرجة 
 والتطوير بدرجة كبيرة.
( التي تناولت االحتياجات التدريبية لمعممي العموم الشرعية في ٖٕٔٓدراسة الشرفي )

مجال تطبيقات الحاسوب واالنترنت, حيث ىدفت إلى الوقوف عمى االحتياجات التدريبية لمعممي 
الحاسوب واالنترنت بمدارس التعميم العام في الباحة, وكانت العموم الشرعية في مجال تطبيقات 

( معممًا, واستخدم فييا الباحث المنيج ٛٗٔ( معممًا من أصل )ٗٚعينة الدراسة مكونة من )
الوصفي, واستخدم لدراستو االستبانة, وأظيرت الدراسة مجموعة من النتائج من أبرزىا: أن 

ل االنترنت قد جاءت بدرجة كبيرة, وستة احتياجات خمسة وعشرين احتياجًا تدريبيًا في مجا
 تدريبية في مجال الحاسوب قد جاءت بدرجة متوسطة.

 المحور الثاني: بحوث ودراسات اىتمت بمعرفة واقع البرامج التدريبية لممعمم:
ه( التي تناولت تقويم البرامج التدريبية المقدمة لمعممي العموم ٕٛٗٔدراسة معمار )

لمتوسط في منطقة المدينة المنورة التعميمية من وجية نظرىم, حيث ىدفت إلى بالصف الثالث ا
تقويم البرامج التدريبية المقدمة لمعممي العموم بالصف الثالث المتوسط في منطقة المدينة المنورة 

)األىداف والمحتوى وطرق التدريس وأساليب التقويم والتقنيات  -التعميمية في الجوانب التالية:
( من معممي العموم ٛٓٔية وميارات التعمم الذاتي(, وكانت عينة الدراسة مكونة من )التربو 

بالمرحمة المتوسطة بمنطقة المدينة المنورة التعميمية, واستخدم فييا الباحث المنيج الوصفي, 
واستخدم لدراستو االستبانة, وخمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أبرزىا أن أىداف 

تدريبية المقدمة لمعممي العموم بالصف الثالث المتوسط ترتبط بدرجة ضعيفة بأىداف البرامج ال
تدريس عموم الصف الثالث المتوسط واالستفادة منيا بدرجة متوسطة, وأن مواضيع البرامج 
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التدريبية المقدمة لمعممي العموم بالصف الثالث المتوسط ترتبط بدرجة متوسطة بمواضيع عموم 
توسط واالستفادة منيا بدرجة متوسطة, وأن طرق التدريس المقدمة لمعممي الصف الثالث الم

العموم بالصف الثالث المتوسط ترتبط بدرجة ضعيفة بطرق التدريس المناسبة لتدريس عموم 
الصف الثالث المتوسط واالستفادة منيا بدرجة متوسطة, وأن أساليب التقويم المقدمة لمعممي 

ط ترتبط بدرجة ضعيفة بأساليب التقويم المناسبة لتدريس عموم العموم بالصف الثالث المتوس
الصف الثالث المتوسط واالستفادة منيا بدرجة ضعيفة, وأن التقنيات التربوية المقدمة لمعممي 
العموم بالصف الثالث المتوسط ترتبط بدرجة ضعيفة بالتقنيات التربوية المناسبة لتدريس عموم 

ادة منيا بدرجة متوسطة, وأن ميارات التعمم الذاتي المقدمة الصف الثالث المتوسط واالستف
لمعممي العموم بالصف الثالث المتوسط ترتبط بدرجة متوسطة بميارات النمو الميني المناسبة 

 لمعمم العموم بالصف الثالث المتوسط واالستفادة منيا بدرجة متوسطة.
يبية لمعممي مدارس المغة العربية ( التي تناولت تقويم البرامج التدر ٕٓٔٓدراسة الترجمي )

في المرحمة الثانوية بالمدينة المنورة في ضوء احتياجاتيم المينية, حيث ىدفت إلى تقويم البرامج 
التدريبية لمعممي مدارس المغة العربية في المرحمة الثانوية بالمدينة المنورة في ضوء احتياجاتيم 

طوير محتوى البرامج التدريبية في ضوء المينية الالزمة ليم, ثم وضع تصور مقترح لت
( ٕٔ( معممًا و)٘ٗٔاالحتياجات التدريبية المينية الالزمة ليم, وكانت عينة الدراسة مكونة من )

مشرفًا تربويا, واستخدم فييا الباحث المنيج الوصفي, واستخدم لدراستو االستبانة, وخمصت 
االحتياجات التدريبية التي اشتممت عمييا  الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أبرزىا: أن جميع

استبانة تحديد االحتياجات التدريبية لمعممي المغة العربية في المرحمة الثانوية بالمدينة المنورة ىي 
احتياجات ميمة, وأن مراعاة البرامج التدريبية المتعمقة بالجانب األكاديمي التخصصي ضئيمة 

 المتعمقة بالجانب الميني عالية بنسبة كبيرة.جدًا, وأن مراعاة البرامج التدريبية 
( التي تناولت واقع البرامج التدريبية لمعممي التربية اإلسالمية ٕٓٔٓدراسة المطرفي )

بالمرحمة المتوسطة بالمدينة المنورة في ضوء احتياجاتيم المينية )دراسة تقويمية(, حيث ىدفت 
لتربية اإلسالمية بالصفوف العميا من المرحمة إلى تحديد االحتياجات المينية الالزمة لمعممي ا

المتوسطة في منطقة المدينة المنورة التعميمية, ومعرفة مدى مراعاتيا لالحتياجات المينية الالزمة 
( مشرفًا, واستخدم فييا الباحث المنيج ٕٔ( معممًا و )ٙٗٔليم, وكانت عينة الدراسة مكونة من )
, وخمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أبرزىا: الوصفي, واستخدم لدراستو االستبانة

( احتياجًا في مجال التخصص النوعي, ومجال التخطيط لمدرس, ومجال تنفيذ ٗٙوجود )
 التدريس, ومجال التعامل مع الطالب, ومجال تقويم التدريس, ومجال النمو الميني لممعمم.
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ريبية المنفذة لمديري مدارس التعميم ( التي تناولت تقويم البرامج التدٕٗٔٓدراسة الحربي )
العام ومعممييا بالقصيم, حيث ىدفت إلى معرفة مدى مناسبة البرامج التدريبية لمديري مدارس 
التعميم العام ومعممييا في منطقة القصيم لالحتياجات التدريبية ليم, وكذلك درجة مناسبة 

معممين والمديرين بمنطقة القصيم, األساليب ووسائل التدريب لتنفيذ البرامج من وجية نظر ال
( معممًا ومديرًا ووكيل مدرسة في منطقة القصيم التعميمية, ٖٗٛوكانت عينة الدراسة مكونة من )

واستخدم فييا الباحث المنيج الوصفي المسحي, واستخدم لدراستو االستبانة, وخمصت الدراسة 
ت البرامج التدريبية لالحتياجات إلى مجموعة من النتائج من أبرزىا أن درجة مناسبة موضوعا

التدريبية لمديري المدارس والمعممين في منطقة القصيم من وجية نظرىم عالية, وال توجد فروق 
( بين المتوسطات الحسابية الخاصة لدرجة تقدير أفراد عينة الدراسة ٘ٓ.ٓدالة إحصائيًا عند )

ارس ومعممي التعميم العام الحتياجاتيم نحو درجة مناسبة البرامج التدريبية الموجية لمديري المد
 التدريبية عند جميع المجاالت واألداة ككل تعزى لمتغير المسمى الوظيفي والمؤىل العممي.

 ثانيًا: التعقيب عمى البحوث والدراسات السابقة:
 أوجو التشابو بين ىذه الدراسة والدراسات السابقة:

 حث النقاط التالية:من خالل استعراض الدراسات السابقة اتضح لمبا
  سعت الدراسات التي تناولت تحديد االحتياجات التدريبية لممعمم إلى تحديد االحتياجات

 التدريبية الفعمية لممعممين بشكل عام.
  سعت الدراسات التي تناولت معرفة واقع البرامج التدريبية لممعمم إلى تقويم البرامج التدريبية

 المقدمة لممعممين.
 دراسات السابقة عمى استخدام االستبانة كأداة لكل دراسة.اتفقت جميع ال 
 .اتفقت جميع الدراسات في المنيج البحثي المتبع وىو المنيج الوصفي 

 أوجو االختالف بين ىذه الدراسة والدراسات السابقة:
 .لم تتطرق بعض الدراسات إلى معممي التربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة 
 يم تصور مقترح لمبرامج التدريبية المقدمة لمعممي التربية اإلسالمية تيتم ىذه الدراسة بتقد

بالمرحمة المتوسطة في ضوء احتياجاتيم من خالل معرفة واقع البرامج التدريبية المقدمة 
لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة في ضوء احتياجاتيم وتقويميا, بعكس بعض 

رامج التدريبية لمعممين في تخصصات أكاديمية أخرى, الدراسات التي اىتمت بتقويم الب
وكذلك اىتمت بتقويميا في ضوء اعتبارات أخرى غير مجال االحتياجات التدريبية 

 لممعممين التي سعت ليا ىذه الدراسة.
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 أوجو اإلفادة من الدراسات السابقة:
ور مقترح يستفيد الباحث من الدراسات السابقة في دراستو التي سيجرييا حول وضع تص

لمبرامج التدريبية المقدمة لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة في ضوء احتياجاتيم, وفي 
تحديد االحتياجات التدريبية الفعمية لمعمم التربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة, وكذلك األدوات 

لييا الدراسات السابقة, المستخدمة في الدراسات مثل االستبانة, وأيضًا النتائج التي خمصت إ
 والمنيج المتبع في الدراسات السابقة. 

 إجراءات البحث
تعتبر اإلجراءات المنيجية لمبحث أحد العوامل الميمة التي تمكن الباحث من إجراء بحثو 
طار المعاينة الذي  بطريقة عممية, ويقدم الفصل الحالي وصفًا دقيقًا لمنيج البحث ومجتمعو, وا 

ت اختيار العينة, بجانب شرح أدوات جمع البيانات وطرق اختيارىا وتصميميا, اعتماده, وآليا
وكيفية التأكد من صدقيا وثباتيا, ويتعرض الفصل أيضًا إلى تحديد أىم األساليب اإلحصائية 

 التي تم االعتماد عمييا.

 منيج البحث:
ي التربية ىدف ىذا البحث إلى تقديم تصور مقترح لمبرامج التدريبية المقدمة لمعمم

اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة في ضوء احتياجاتيم التدريبية, ولطبيعة اليدف من البحث؛ فقد 
استخدم الباحث المنيج الوصفي باعتباره من أنسب المناىج مالئمة في البحوث الكمية, والذي 

 يًا.    يقوم عمى دراسة الواقع وييتم بوصفو وصفًا دقيقًا ويعبر عنو تعبيرَا كميًا أو كيف

 مجتمع البحث:
تكون مجتمع البحث الحالي من جميع معممي التربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة 
بمكتب التعميم بمحافظة خميس مشيط, شريحة مدارس شمال خميس مشيط, والذين التحقوا 

اضي بالبرامج التدريبية المقدمة لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة خالل العام الم
 ( معمًما.ٚٚىـ( والبالغ عدد )ٔٗٗٔ -ىـ ٓٗٗٔ)

 عينة البحث:
بمغ عدد معممي التربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة الذين تم تطبيق أدلة البحث عمييم 

 قسميم الباحث إلى عينتين كما يمي: %( من مجتمع البحث,٘ٗ( معمما, ويمثمون )ٖ٘)
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( معممين, حيث قام الباحث بتطبيق ٓٔتطالعية ): تضمنت العينة االسالعينة االستطالعية -أ
استبانة تصور مقترح لمبرامج التدريبية المقدمة لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة 

 ؛ عمى العينة االستطالعية لمتحقق من صدقيا وثباتيا. في ضوء احتياجاتيم
( معمما؛ وتتضح العينة األساسية من خالل ٕ٘تضمنت العينة األساسية )العينة األساسية:  -ب

 ( ٔجدول )
المؤىل العممي وعدد الدورات تبعا لمتغيري  األساسية ( توزيع عينة الدراسة1جدول )

 التدريبية التي تم الحصول عمييا

 النسبة المئوية عدد المعممين التصنيف المتغير

 %ٛٛ ٕٕ جامعي المؤىل العممي
 %ٛ ٕ ماجستير
 %ٗ ٔ دكتوراه

 ٙٔ% ٗ دورة تدريبية واحدة عدد الدورات التدريبية التي تم الحصول عمييا
 %ٕٖ ٛ دورتان تدريبيتان

 %ٕ٘ ٖٔ ثالث دورات تدريبية فأكثر
 %ٓٓٔ  المجموع

 مواد البحث:
 تتكون مواد البحث من:

 المية بالمرحمة المتوسطة الموجودة عمى قائمة البرامج التدريبية المقدمة لمعممي التربية اإلس
 موقع التدريب التربوي بعسير.

 .قائمة االحتياجات التدريبية لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة. التي تم تحديدىا 
 أداة البحث:

تصور مقترح لمبرامج التدريبية المقدمة لمعممي التربية تشتمل أداة الدراسة عمى استبانة 
. )أعدىا الباحث(, ونظًرا لظروف جائحة ة بالمرحمة المتوسطة في ضوء احتياجاتيماإلسالمي

كورونا واإلجراءات االحترازية الواجب اتباعيا, تم إرسال االستبانة إلكترونًيا, واستقبال إجابات 
 وفيما يمي عرض لالستبانة. المعممين عمييا إلكترونًيا أيًضا, 
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التدريبية المقدمة لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة  استبانة تصور مقترح لمبرامج     
 المتوسطة في ضوء احتياجاتيم )أعدىا الباحث(

تصور مقترح لمبرامج التدريبية المقدمة لمعممي استبانة  ( توزيع عباراتٕيوضح جدول )
 .عمى بعديياالتربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة في ضوء احتياجاتيم 

تصور مقترح لمبرامج التدريبية المقدمة لمعممي التربية بارات استبانة ( توزيع ع2جدول )
 عمى أبعادىااإلسالمية بالمرحمة المتوسطة في ضوء احتياجاتيم 

 أرقام العبارات البعد م

المحور األول: مالئمة البرامج التدريبية الحتياجات معممي التربية اإلسالمية بالمرحمة  ٔ
 المتوسطة

ٔ- ٚ 

الثاني: مدة البرامج التدريبية المقدمة لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة المحور  ٕ
 المتوسطة.

ٛ 

المحور الثالث: أساليب تدريب البرامج التدريبية لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة  ٖ
 المتوسطة.

ٜ ,ٔٓ 

لمعممي التربية الخصائص السيكومترية الستبانة تصور مقترح لمبرامج التدريبية المقدمة       
 اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة في ضوء احتياجاتيم:

صدق استبانة تصور مقترح لمبرامج التدريبية المقدمة لمعممي التربية اإلسالمية       
  بالمرحمة المتوسطة في ضوء احتياجاتيم:

لمعممي قام الباحث بعرض استبانة تصور مقترح لمبرامج التدريبية المقدمة  الصدق الظاىري:
( من األساتذة ٘عدد )التربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة في ضوء احتياجاتيم عمى 

بيدف التأكد من الصدق الظاىري لالستبانة. وتم حذف مجموعة المتخصصين في التربية؛ 
 % من عدد المحكمين عبارات مقبولة.  ٓٛعبارات, واعتبار العبارات التي حصمت عمى موافقة 

 ة الطرفية:صدق المقارن
تصور مقترح لمبرامج التدريبية المقدمة لمعممي التربية قام الباحث بالتأكد من صدق استبانة 

من خالل طريقة المقارنة الطرفية, حيث قام اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة في ضوء احتياجاتيم 
والتي بمغ عددىا بمقارنة متوسطات درجات المرتفعين في االستبانة من أفراد العينة االستطالعية 

( معممين, بمتوسطات درجات المنخفضين ثم حساب داللة الفروق بين ىذه المتوسطات عن ٓٔ)
 ( ىذه الفروق.ٖطريق حساب النسبة الحرجة. ويوضح جدول رقم )
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تصور ( الفروق بين المرتفعين والمنخفضين بالعينة االستطالعية في استبانة 3جدول رقم )
المقدمة لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة في ضوء  مقترح لمبرامج التدريبية

 احتياجاتيم

 قيمة "ت" درجة الحرية المحور م

 **ٖٖ.ٚ ٜ األول ٔ

 **ٖٗ.ٗ ٜ الثاني ٕ

 **ٙٔ.٘ ٜ الثالث ٖ

 ** دالة عند مستوى 

تصور يتضح من خالل الجدول السابق أنو ىناك فروق جوىرية بين المرتفعين في استبانة 
ترح لمبرامج التدريبية المقدمة لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة في ضوء مق

والمنخفضين فييا, أي أن االستبانة تميز بين المرتفعين والمنخفضين فييا ؛ مما يؤكد احتياجاتيم 
 صدق االستبانة. 

اإلسالمية بالمرحمة ثبات استبانة تصور مقترح لمبرامج التدريبية المقدمة لمعممي التربية      
 المتوسطة في ضوء احتياجاتيم:

قام الباحث بحساب ثبات العبارات عن طريق حساب معامل ألفا لكل بعد من  ثبات العبارات:
الستبانة تصور مقترح لمبرامج التدريبية المقدمة لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة  األبعاد الثالثة

عبارات كل بعد عمى حدة, وفي كل مرة يتم حذف درجة المتوسطة في ضوء احتياجاتيم بعدد 
(, ٔٚ.ٓإحدى العبارات من الدرجة الكمية لمبعد. وانحصرت معامالت ألفا لمعبارات بين )

(ٓ.ٚ٘ .) 

             قام الباحثان بحساب ثبات البعدين عن طريق حساب معامل ألفا لكلثبات البعدين:       
               (٘ٚ.ٓلممحور الثاني, ) (ٙٚ.ٓ, و)ور األوللممح( ٚٚ.ٓبعد منيما, فكانت )

 .لممحور الثالث
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ستبانة تصور مقترح لمبرامج التدريبية المقدمة لمعممي التربية مما سبق يتضح صدق ا    
 اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة في ضوء احتياجاتيم, وثباتيا. 

مقدمة لمعممي التربية اإلسالمية وصف استبانة تصور مقترح لمبرامج التدريبية ال      
 بالمرحمة المتوسطة في ضوء احتياجاتيم في صورتيا النيائية: 

استبانة تصور مقترح لمبرامج التدريبية المقدمة لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة  تتكون
وتصحح االستبانة  ( عبارات تتوزع عمى ثالثة أبعاد.ٓٔمن ), المتوسطة في ضوء احتياجاتيم

 حيث تتدرج عمى مقياس ليكرت الثالثي من ثالث درجات حتى تصل إلى درجة واحدة وال توجدب
( توزيع عبارات استبانة تصور مقترح لمبرامج التدريبية ٕ, ويوضح جدول )درجة كمية لالستبانة

بصورتيا النيائية  المقدمة لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة في ضوء احتياجاتيم
( استبانة تصور مقترح لمبرامج التدريبية المقدمة لمعممي ٔأبعادىا الثالث, ويوضح ممحق )عمى 

 التربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة في ضوء احتياجاتيم في صورتيا النيائية. 

 تنفيذ البحث:
بعد التأكد من صدق أداة البحث )االستبانة( وثباتيا, تم إعدادىا في صورتيا النيائية, وتم 
تطبيقيا ميدانيًا عمى أفراد عينة البحث, وقد استغرق التطبيق الفصل الدراسي األول من العام 

 ه( وفقا لإلجراءات )الخطوات( التالية:ٕٗٗٔ-هٔٗٗٔ)

قام الباحث بتوزيع أداة البحث الموجية إلى عينة البحث من معممي التربية اإلسالمية  (ٔ
ذين التحقوا بالبرامج التدريبية المقدمة بالمرحمة المتوسطة بمدارس شمال خميس مشيط ال

 لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة.

واجو الباحث صعوبات كبيرة في توزيع االستبانات يدوًيا في ظل ظروف جائحة كورونا,  (ٕ
 وتم توزيعيا إلكترونًيا ومتابعتيا, مما تطمب المزيد من الجيد والحث عمى االستجابة.

 ( استبانة.ٖ٘ات المعادة والصالحة لمتحميل )بمغ عدد االستبان (ٖ

قام الباحث بعد استكمال جمع االستبانات بمراجعتيا وتدقيقيا استعدادًا إلدخاليا في  (ٗ
 الحاسب اآللي, ثم أجراء التحميل اإلحصائي ليا.
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 األساليب اإلحصائية:

 .استخدم الباحث المتوسطات الحسابية, واالنحرافات المعيارية, ومعامالت ألفا

 نتائج البحث ومناقشتيا

 تمييد:

يقوم الباحث في ىذا الفصل بمناقشة نتائج الدراسة الميدانية, والتي تدور حول " تصور 
مقترح لمبرامج التدريبية المقدمة لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة في ضوء 

ألىداف وجمع اإلطار احتياجاتيم". حيث تناول الباحث في الفصول السابقة من البحث, وضع ا
النظري والدراسات السابقة, ثم القيام بالدراسة الميدانية لجمع البيانات, واختيار األسموب 

 اإلحصائي المناسب لإلجابة عن أسئمة البحث, والتي تمت عمى النحو التالي:

طة في ما واقع البرامج التدريبية الحالية المقدمة لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة المتوس (ٔ
 ضوء احتياجاتيم؟

ما التصور المقترح لمجموعة البرامج التدريبية لتحقيق احتياجات معممي التربية اإلسالمية  (ٕ
 بالمرحمة المتوسطة التي تم تحديدىا؟

 أواًل: عرض نتائج البحث:

 .اإلجابة عن السؤال األول من أسئمة البحث 

الحالية المقدمة لمعممي التربية  ما واقع البرامج التدريبيةينص السؤال األول عمى:     
. ولإلجابة عن ىذا السؤال, استخدم اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة في ضوء احتياجاتيم؟

الباحث, المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري, الستجابات عينة البحث عمى البعد األول 
مقترح لمبرامج  تصور يوضح الجدول اآلتي التحميل اإلحصائي الستبانةمن أداة البحث, و

 التدريبية المقدمة لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة في ضوء احتياجاتيم.
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تصور مقترح لمبرامج التدريبية المقدمة لمعممي التربية  ( التحميل اإلحصائي الستبانة4جدول )
 اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة في ضوء احتياجاتيم

المتوسط  العبارة المحور 
 ابيالحس

االنحراف 
 المعياري

مستوى 
 العبارة

المحور األول:   .1
مالئمة البرامج 

التدريبية 
الحتياجات 
معممي التربية 
اإلسالمية 
بالمرحمة 
 المتوسطة

 كبير ٖٗ.ٓ ٛٛ.ٕ استخدام وتفعيل السبورة الذكية.
 كبير ٕٚ.ٓ ٕٜ.ٕ استخدام استراتيجيات التدريس عن بعد.  .2
 كبير ٖٖ.ٓ ٛٛ.ٕ اآللي. استخدام ميارات في الحاسب  .3
 كبير ٕٓ.ٓ ٜٙ.ٕ بناء االختبارات اإللكترونية.  .4
 كبير ٖٖ.ٓ ٛٛ.ٕ استخدام التقويم عن بعد.  .5
 كبير ٕٚ.ٓ ٕٜ.ٕ إدارة وقت الحصة عن بعد.  .6
 كبير ٕٚ.ٓ ٕٜ.ٕ استخدام خدمات جوجل  .7
المحور الثاني:   .8

مدة البرامج 
التدريبية المقدمة 
لمعممي التربية 

سالمية اإل
بالمرحمة 
 المتوسطة

المدة الزمنية لتنفيذ البرامج التدريبية لمعممي 
التربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة تحقق 

 أىداف تمك البرامج مالئمة

 متوسط ٕٙ.ٓ ٕٖ.ٕ

المحور الثالث:   .9
أساليب تدريب 
البرامج التدريبية 
لمعممي التربية 
اإلسالمية 
بالمرحمة 
 المتوسطة.

يب التدريب لمبرنامج التدريبي تتوافق أسال
المقدم لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة 

 المتوسطة مع البرنامج التدريبي ذاتو

 متوسط ٖٚ.ٓ ٕٚ.ٔ

يغمب الجانب التطبيقي عمى الجانب النظري   .11
في تقديم البرامج التدريبية المقدمة لمعممي 

 التربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة

 ضعيف ٕٓ.ٓ ٗٓ.ٔ

  ٓٙ.ٔ ٖٙ.ٕٓ الدرجة الكمية لممحور األول

 من خالل الجدول السابق يتضح ما يمي:

مالئمة البرامج التدريبية الحتياجات معممي التربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة, حيث  -
 تضمنت جميع عباراتيا مستوى كبير من موافقتيم عمى عبارات ىذا المحور من حيث:

 ذكية.استخدام وتفعيل السبورة ال -
 استخدام استراتيجيات التدريس عن بعد. -
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 استخدام ميارات في الحاسب اآللي. -
 بناء االختبارات اإللكترونية. -
 استخدام التقويم عن بعد. -
 إدارة وقت الحصة عن بعد. -
 استخدام خدمات جوجل. -
ية الموافقة بدرجة متوسطة لدى عينة الدراسة عمى مدة البرامج التدريبية المقدمة لمعممي الترب -

 اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة.
الموافقة بدرجة متوسطة لدى عينة الدراسة عمى توافق أساليب التدريب لمبرنامج التدريبي  -

 المقدم لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة مع البرنامج التدريبي ذاتو.
ري في تقديم البرامج عدم موافقة العينة عمى عبارة "يغمب الجانب التطبيقي عمى الجانب النظ -

التدريبية المقدمة لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة". مما يعنى أن ىذه البرامج 
 التدريبية يغمب عمييا الناحية النظرية.

 اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئمة البحث.
تصور المقترح لإلجابة عن  السؤال الثاني من أسئمة البحث . والذي ينص عمى " ما ال      

لمجموعة البرامج التدريبية لتحقيق احتياجات معممي التربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة التي تم 
 تحديدىا؟

التصور المقترح لمبرامج التدريبية المقدمة لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة      
 في ضوء احتياجاتيم:

                من أىداف التصور المقترح لمجموعةيجب تتض, بناًء عمى النتائج السابقة
               البرامج التدريبية لتحقيق احتياجات معممي التربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة؛

 ما يمي:
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  أن يكون معمم التربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة قادر عمى استخدام التدريس الحديثة عن
 بعد.

 اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة قادر عمى استخدام ميارات الحاسب  أن يكون معمم التربية
 اآللي.

 .أن يكون معمم التربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة قادر عمى بناء االختبارات اإللكترونية 

 .أن يكون معمم التربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة قادر عمى تقويم طالبو عن بعد 

 سالمية بالمرحمة المتوسطة قادر عمى إدارة وقت الحصة عن بعد.أن يكون معمم التربية اإل 

 .أن يكون معمم التربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة قادر عمى استخدام خدمات جوجل 

 محتوى التصور المقترح لمجموعة البرامج التدريبية:
اإلسالمية ىي مجموعة من البرامج التدريبية المخطط ليا؛ وفقا الحتياجات معممي التربية 

 بالمرحمة المتوسطة والتي تيدف إلى بناء المعممين معرفيا ومياريًا ووجدانيًا.

ويقترح الباحث أن يتضمن محتوى التصور المقترح لمجموعة البرامج التدريبية لتحقيق 
 احتياجات معممي التربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة؛ مجموعة من المبادئ؛ والتي تتمثل في:

 عممو المعمم نظريا بتطبيق عممي عمى استخدام الميارات الحاسوبية في تدريس ربط ما ت
 .التربية اإلسالمية

 .استخدام معممي التربية اإلسالمية لمتقنيات الحديثة في تدريس التربية اإلسالمية 

 ويقترح الباحث أن يتضمن التصور المقترح البرامج التدريبية التالية:
  في تدريس التربية اإلسالمية.تنمية الميارات الحاسوبية 

 .بناء االختبارات اإللكترونية لمقررات التربية اإلسالمية 
 .)تقويم الطالب عن بعد )تحريرًيا, شفيًيا 
 .إدارة حصص التربية اإلسالمية عن بعد 
 .توظيف خدمات جوجل في تدريس التربية االسالمية 
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 ج التدريبية:( يوضح محتوى التصور المقترح لمجموعة البرام5والجدول )
, وخطة التدريب لمتصور ( محتوى التصور المقترح لمجموعة البرامج التدريبية5جدول )

 المقترح.

البرنامج  م
 مدة البرامج التدريبية محتوى البرنامج التدريبي

ٔ 

أساسيات 
الحاسوب 
 واإلنترنت

في استخدام 
 السبورة الذكية

 إدارة الممفات داخل المجمدات 
 ضوئياستخدام الماسح ال 
 .استخدام الميكروفون 
 استخدام برنامج جداول البياناتExcel 
 استخدام برنامج معالجة النصوصWord 
 زالتيا  تثبيت برامج الحاسوب األساسية وا 
 تشغيل الحاسوب مع األجيزة الممحقة بو 
 تصفح المعمومات عبر اإلنترنت 
  الوصول إلى بحث أو فتوى عبر اإلنترنت

 بالكممات المفتاحية ليا.

 خمسة أيام -ساعة تدريبية ٖٓ

ٕ 

ميارات 
تطبيقات 

الحاسوب في 
تدريس التربية 

 اإلسالمية

  استخدام البرامج التعميمية المحوسبة
بطريقة تراعي الفروق الفردية بين 

 التالميذ.
  استخدام الحاسوب في تقويم التالميذ

 ومتابعتيم.
  استخدام برامج الحاسوب في إعداد

تدريس التربية الخطة الفصمية واليومية ل
 اإلسالمية.

  استخدام نماذج دروس التربية اإلسالمية
المتاحة عبر اإلنترنت في تدريس التربية 

 اإلسالمية.
  تصميم األنشطة المرافقة لدروس التربية

 اإلسالمية باستخدام الحاسوب.
  توظيف استخدام اإلنترنت في الوصول

 لفتوى شرعية.
  توظيف اإلنترنت في الحصول عمى

ومات التي تساعدني في تدريس المعم
 التربية اإلسالمية.

  كيفية التواصل مع التالميذ إلكترونيا
 واستقبال استفساراتيم واإلجابة عنيا.

 خمسة أيام -ساعة تدريبية ٖٓ
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البرنامج  م
 مدة البرامج التدريبية محتوى البرنامج التدريبي

ٖ 

استراتيجيات 
التدريس عن 
بعد في تدريس 

التربية 
 اإلسالمية

  تفعيل استراتيجية التعمم التعاوني في
 الفصول االفتراضية.

  تفعيل استراتيجية حل المشكالت في
 الفصول االفتراضية.

  تفعيل استراتيجية العصف الذىني في
 الفصول االفتراضية.

  تفعيل استراتيجية أسموب الحوار والمناقشة
 في الفصول االفتراضية.

  تفعيل استراتيجية خرائط المفاىيم في
 الفصول االفتراضية.

  تفعيل استراتيجية الفصل المقموب في
 فصول االفتراضية.ال

 خمسة أيام -ساعة تدريبية ٖٓ

ٗ 

توظيف التعمم 
االلكتروني في 

التربية 
 اإلسالمية

 .البحث في االنترنت 
 .استخدام العروض 
 .استخدام المحاكاة 
 .استخدام برامج الحاسوب التطبيقية 
 .نماذج الستخدام الصور 
 .نماذج الستخدام الرسوم 
 .نماذج لحل المشكالت الحاسوبية 

 خمسة أيام -ساعة تدريبية ٖٓ

٘ 

بناء اختبارات 
مقررات التربية 
اإلسالمية عن 

 بعد

  التعامل مع برنامج الفورم في منصة
 مدرستي.

  االستفادة من بنك االختبارات في منصة
 مدرستي.

 .تصحيح استجابات الطالب 
 .تقديم التغذية الراجعة المستمرة 
  تفعيل التقويم البنائي أثناء سير العممية

 عميمية.الت
  تفعيل التقويم الختامي نياية العممية

 التعميمية.

 خمسة أيام -ساعة تدريبية ٖٓ

ٙ 

التصميم 
التعميمي لمقرر 

التربية 
 اإلسالمية.

)تحويل محتوى 
المادة الدراسية 
في التربية 

اإلسالمية إلى 
دروس إلكترونية 

 مبسطة(

  المفاىيم األساسية لتصميم مقررات التربية
 اإلسالمية.

 اصر بناء المقرر االلكتروني في عن
 التربية اإلسالمية.

  أنواع المقررات االلكترونية في التربية
 اإلسالمية.

  خطوات إعداد المقرر االلكتروني في
 التربية اإلسالمية.

  تكوين المقررات االلكترونية في التربية
 اإلسالمية.

 خمسة أيام -ساعة تدريبية ٖٓ
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بية المقترحة, والمدة الزمنية المقترحة لكل برنامج وخالل ىذه البرامج التدري     
 تدريبي يتم مراعاة:

  الجانب التطبيقي لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة, حيث تتضمن ىذه
 البرامج التدريبية, جانب عممي تطبيق حقيقي لممعمم, يتدرب من خاللو تدربا فعميا.

 ة لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة تحقق المدة الزمنية لتنفيذ البرامج التدريبي
( ساعة تدريبية, موزعة عمى خمسة أيام, بحيث يخصص ٖٓأىداف تمك البرامج, ومدة )

ست ساعات لكل يوم, وىي كافية لتعمم الميارات المستيدفة خالل البرامج التدريبية, 
 والتدريب العممي عمييا.

 تدريبي المقدم لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة توافق أساليب التدريب لمبرنامج ال
المتوسطة مع البرنامج التدريبي ذاتو. وىذه البرامج التدريبية السابقة تحتاج إلى تدريب 

 عممي يفتقر إليو العديد من معممي التربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة.

  مشاريع إلكترونية خاصة تكميف المعممين المستيدفين من ىذه البرامج التدريبية بعمل
 بكل برنامج, وتسميميا نياية البرنامج.

  تزويد المعممين بمواد تعميمية خاصة بكل برنامج تدريبي, وتكون مرجًعا لممعمم الحًقا
 في حال أشكل عميو أمر ما أثناء تطبيق البرنامج التدريبي في العممية التعميمية.

 مناقشة نتائج البحث:
( حيث أظيرت نتائجيا أن ٕ٘ٓٓالحالي جزئيا مع نتائج دراسة الزىراني )تتفق نتائج البحث     

الحاجات التدريبية الالزمة لمعممي العموم الشرعية ىي حاجات ترتبط بتقنيات التعميم, وكانت 
ه( حيث أظيرت نتائجيا وجود ٕٚٗٔوتتفق مع دراسة العريني ), درجة الحاجة إلييا كبيرة

ات التعميم تتراوح بين كبيرة وكبيرة جدًا, كما تتفق نتائج البحث حاجات تدريبية في مجال تقني
( حيث أظيرت الدراسة مجموعة من النتائج من ٕٓٔٓالحالي مع نتائج دراسة جاسم والمالكي)

أبرزىا وجود تسع حاجات تدريبية في مجال تقنيات التعميم بدرجة كبيرة, وتتفق بشكل كبير مع 
رت الدراسة مجموعة من النتائج من أبرزىا: أن خمسة (, حيث أظئٖٕٓدراسة الشرفي )

وعشرين احتياجًا تدريبيًا في مجال االنترنت قد جاءت بدرجة كبيرة, وستة احتياجات تدريبية في 
 مجال الحاسوب قد جاءت بدرجة متوسطة.
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 ه( حيث ٕٛٗٔوتختمف نتائج البحث الحالي جزئيا مع نتائج دراسة معمار )    
ن أىداف البرامج التدريبية المقدمة لمعممي العموم بالصف الثالث المتوسط أظيرت نتائجيا أ

ترتبط بدرجة ضعيفة بأىداف تدريس عموم الصف الثالث المتوسط واالستفادة منيا بدرجة 
متوسطة, وأن مواضيع البرامج التدريبية المقدمة لمعممي العموم بالصف الثالث المتوسط ترتبط 

وم الصف الثالث المتوسط واالستفادة منيا بدرجة متوسطة, وأن بدرجة متوسطة بمواضيع عم
طرق التدريس المقدمة لمعممي العموم بالصف الثالث المتوسط ترتبط بدرجة ضعيفة بطرق 
التدريس المناسبة لتدريس عموم الصف الثالث المتوسط واالستفادة منيا بدرجة متوسطة, وأن 

الصف الثالث المتوسط ترتبط بدرجة ضعيفة بأساليب أساليب التقويم المقدمة لمعممي العموم ب
التقويم المناسبة لتدريس عموم الصف الثالث المتوسط واالستفادة منيا بدرجة ضعيفة, وأن 
التقنيات التربوية المقدمة لمعممي العموم بالصف الثالث المتوسط ترتبط بدرجة ضعيفة بالتقنيات 

لث المتوسط واالستفادة منيا بدرجة متوسطة, وأن التربوية المناسبة لتدريس عموم الصف الثا
ميارات التعمم الذاتي المقدمة لمعممي العموم بالصف الثالث المتوسط ترتبط بدرجة متوسطة 
بميارات النمو الميني المناسبة لمعمم العموم بالصف الثالث المتوسط واالستفادة منيا بدرجة 

عممي المغة العربية لتدريس مقرر لغتي الخالدة في متوسطة. أن االحتياجات التدريبية الالزمة لم
 المرحمة المتوسطة كانت بدرجة عالية لكل مجال عمى حده )التخطيط والتنفيذ والتقويم(. 

( حيث أظيرت ٕٓٔٓكما تختمف نتائج البحث الحالي جزئيا مع نتائج دراسة الترجمي )    
تياجات التدريبية التي اشتممت عمييا الدراسة مجموعة من النتائج من أبرزىا: أن جميع االح

استبانة تحديد االحتياجات التدريبية لمعممي المغة العربية في المرحمة الثانوية بالمدينة المنورة ىي 
احتياجات ميمة, وأن مراعاة البرامج التدريبية المتعمقة بالجانب األكاديمي التخصصي ضئيمة 

مقة بالجانب الميني عالية بنسبة كبيرة, وتختمف جزئيًا مع جدًا, وأن مراعاة البرامج التدريبية المتع
( ٗٙ( وخمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أبرزىا: وجود )ٕٓٔٓدراسة المطرفي )

احتياجًا في مجال التخصص النوعي, ومجال التخطيط لمدرس, ومجال تنفيذ التدريس, ومجال 
 ال النمو الميني لممعمم.التعامل مع الطالب, ومجال تقويم التدريس, ومج

( وخمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من ٕٗٔٓوتختمف جزئًيا مع دراسة الحربي )    
أبرزىا أن درجة مناسبة موضوعات البرامج التدريبية لالحتياجات التدريبية لمديري المدارس 

( ٘ٓ.ٓصائيًا عند )والمعممين في منطقة القصيم من وجية نظرىم عالية, وال توجد فروق دالة إح
بين المتوسطات الحسابية الخاصة لدرجة تقدير أفراد عينة الدراسة نحو درجة مناسبة البرامج 
التدريبية الموجية لمديري المدارس ومعممي التعميم العام الحتياجاتيم التدريبية عند جميع 

 المجاالت واألداة ككل تعزى لمتغير المسمى الوظيفي والمؤىل العممي.
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 ر الباحث ىذه النتيجة بما يمي:ويفس
  التربية اإلسالمية بالمرحمة تقييم عينة البحث لمالئمة البرامج التدريبية الحتياجات معممي

, بسبب أن ظروف المتوسطة, حيث تضمنت جميع عباراتيا مستوى كبير من موافقتيم
جيد مع جائحة كورونا بيذا الوقت جعمت من ىذه البرامج ضرورة تدريبية, لمتعامل ال

 المنصات التعميمية. 

  تقييم عينة البحث لمالئمة البرامج التدريبية الحتياجات معممي التربية اإلسالمية بالمرحمة
المتوسطة في ميارات الحاسب اآللي؛ واستخدام السبورة الذكية, واستراتيجيات التدريس عن 

دارة وقت الحصة عن بعد, بعد, وبناء االختبارات اإللكترونية, واستخدام التقويم عن بعد, و  ا 
واستخدام خدمات قوقل, كانت كبيرة, ربما الىتمام القائمين عمييا بالجانب المعرفي؛ 

 وتغميبو عمى الجانب التطبيقي.

  لمدة البرامج التدريبية المقدمة لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة تقييم عينة البحث
التدريبية لم تعط الوقت الكافي لتحقيق  بدرجة متوسطة, ربما ألن بعض البرامج المتوسطة
 أىدافيا.

عمى عبارة "يغمب الجانب التطبيقي عمى الجانب النظري في تقديم تقييم عينة البحث       
, نظًرا ألن ىذه البرامج البرامج التدريبية المقدمة لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة"

 ب الممارسة والتطبيق عمى الجانب المعرفي.ينبغي أن تنفذ تطبيقًيا, وتيتم بجان
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 خاتمة البحث
 أواًل: ممخص نتائج البحث.

 أسفرت نتائج البحث الحالي عن:
  المتوسطات الحسابية لدرجة تقدير عينة البحث لمالءمة كل احتياج من االحتياجات

فيما ( والتي تمثل فئة درجة موافقة متوسطة, ٗ,ٖ – ٙ,ٕالتدريبية, قد وقعت في الفئة )
عدا: أىمية التصميم التعميمي في التعمم االلكتروني, وميارات في الحاسب اآللي؛ حيث 

 كان تقديرىا بدرجة كبيرة.
  مستوى تقييم مدة البرامج ومستوى تنفيذىا, كانت أحيانا ما عدا )ىل تراعي البرامج

 ؟( فكانت أبدا. التدريبية الجانب التطبيقي لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة االبتدائية
  تم تحديد تصور مقترح من الباحث الحالي لمجموعة البرامج التدريبية لتحقيق احتياجات

 معممي التربية اإلسالمية بالمرحمة االبتدائية.
 ثانيًا: توصيات البحث.

 بناًء عمى نتائج البحث الحالي يمكن تقديم التوصيات التالية:
 .التقنيات الحديثةفي ضوء  ريبيةالبرامج التدلتعديل محتوى  آليةإيجاد  (ٔ
البرامج التدريبية لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة ميارات ينبغي أن تتضمن  (ٕ

 في تقنيات التعميم.
 ثالثًا: مقترحات البحث.

في ضوء ما أسفر البحث الحالي عنو من نتائج؛ يقترح الباحث إجراء الدراسات التالية 
 :استكمااًل لمبحث الحالي

تقويم البرامج التدريبية المقدمة لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة الثانوية في ضوء  (ٔ
 احتياجاتيم.

 تصور مقترح لتحقيق احتياجات معممي التربية اإلسالمية بالمرحمة الثانوية. (ٕ
 تصور مقترح لتحقيق احتياجات معممي التربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة. (ٖ
بية المقدمة لمشرفي التربية اإلسالمية بالمرحمة االبتدائية في ضوء تقويم البرامج التدري (ٗ

 احتياجاتيم.
دراسة مقارنة لتقويم البرامج التدريبية المقدمة لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة المتوسطة  (٘

 في ضوء احتياجات المعممين والمشرفين.
 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 رررر

 المراجع:
. المؤسسة الجامعية لمدراسات الثورة التكنولوجيةتكوين المعمم العربي و (. ٜٜٙٔبشارة, جبرائيل )

 والنشر والتوزيع.
تقويم البرامج التدريبية لمعممي المغة العربية في المرحمة (. ٕٓٔٓالترجمي, فيصل محمد )

]رسالة ماجستير  الثانوية بالمدينة المنورة في ضوء احتياجاتيم المينية
 غير منشورة[. جامعة طيبة.

(. االحتياجات التدريبية لمعممي ومدرسي مادة التربية ٕٓٔٓي, جواد )جاسم, شاكر؛ المالك
 .ٖٜٗ-٘٘ٗ(. ٕ) ٕٔ, مجمة كمية التربية لمبناتاإلسالمية. 

تقويم برامج التدريب لمعممي المرحمة األساسية الدنيا أثناء الخدمة بمحافظة (. ٕٕٓٓجبر, نبيل )
غير منشورة[. ]رسالة ماجستير  غزة في ضوء اتجاىات عالمية معاصرة

 جامعة األزىر
دراسة تقويمية لمبرامج التدريبية المنفذة لمديري ومعممي مدارس (. ٕٗٔٓالحربي, سمطان تركي )

 ]رسالة ماجستير غير منشورة[. جامعة أم القرى. التعميم العام بالقصيم
ميم البنات في تقويم برامج مركز التدريب التربوي بالرئاسة العامة لتع(. ٕٔٓٓرواس. فائزة أحمد )

]رسالة ماجستير غير  مكة المكرمة من وجية نظر المدربات والمتدربات
 منشورة[. جامعة أم القرى.

جيود المممكة العربية السعودية في (. (. ٕٔ-ٔٔ, ديسمبر ٕ٘ٓٓالزىراني, سعود حسين )
]بحث مقدم[. المؤتمر الوطني المقدم لورشة العمل  مجال تطوير المناىج

 ول تطوير المناىج, الرياض, المممكة العربية السعودية.اإلقميمية ح
مجمة (. دور برنامج المدرسة. وحدة تدريب في النمو الميني لممعممين. ٕٙٓٓسمور, رياض )

 ٔٛ-ٖٙ(, ٕ) ٗٔ, الجامعة اإلسالمية
 دار الشروق لمنشر.إدارة األفراد. (. ٜٜٓٔشاويش, مصطفى نجيب )

 . دار الشروق لمنشر والتوزيع.إدارة األفراد –ارد البشرية إدارة المو (. ٕ٘ٓٓشاويش, مصطفى )
االحتياجات التدريبية لدى معممي العموم (. ٙ-ٗاكتوبر  ٖٕٔٓالشرفي, عبد الرحمن محمد ) 

الشرعية بمدارس التعميم العام بمدينة الباحة في مجال تطبيقات الحاسوب 
 المنصورة, مصر.المؤتمر العممي الدولي األول, ]بحث مقدم[.  واالنترنت

 الموسوعة العربية لمصطمحات التربية وتكنولوجيا التعميم.(. ٕٕٓٓصبري, ماىر إسماعيل )
 مكتبة الرشد.
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. دار التدريب مفيومو وفعاليتو. بناء البرامج التدريبية وتقويميا(. ٕٚٓٓالطعاني, حسن أحمد )
 الشروق.

]رسالة  عاممين في اإلدارة الوسطىعالقة التدريب بأداء األفراد ال(. ٕٛٓٓعائدة, نعمان )
 ماجستير غير منشورة[. جامعة الشرق األوسط لمدراسات العميا

الحاجات التدريبية لمعممي العموم الشرعية بالمرحمتين ه(. ٕٚٗٔالعريني, عبد المطيف محسن )
المتوسطة والثانوية من وجية نظر مشرفي ومعممي العموم الشرعية 

 ماجستير غير منشورة[. الجامعة اإلسالمية]رسالة بالمدينة المنورة 
 , دار الفكر العربي.تكنولوجيا التعميم والوسائل التعميمية(. ٕٕٓٓعمي, محمد السيد )

 . ابتراك لمنشر.تحديد االحتياجات التدريبية(. ٕٔٓٓعميوة, السيد )
م األساسي تقويم برامج تدريب المعممين أثناء الخدمة في التعمي(. ٖٕٔٓالفرا, غادة رفيق )

]رسالة  بمدارس وزارة التربية والتعميم ومدارس وكالة الغوث الدولية
 ماجستير غير منشورة[. جامعة األزىر.

تطوير برنامج تدريب معممي الرياضيات (. ٕٗ-ٖٕنوفمبر  ٕٗٓٓمتولي, عالء الدين سعد )
]بحث مقدم[. بسمطنة عمان في ضوء االتجاىات العالمية المعاصرة

 مسقط, عمان.  ,ممي السادس عشر: تكوين التعميمالمؤتمر الع
واقع البرامج التدريبية لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة (. ٕٓٔٓالمطرفي, صالح عاتق )

 المتوسطة بالمدينة المنورة في ضوء احتياجاتيم المينية )دراسة تقويمية(.
 ]رسالة ماجستير غير منشورة[. جامعة طيبة.

برنامج تدريبي مقترح لتنمية ميارات تدريس القراءة في ضوء (. ٕ٘ٔٓمطري, إدريس عمي )
 ( لدى معممي المغة العربية في المرحمة المتوسطةPIRLSدراسة بيرلز )

 ]رسالة ماجستير غير منشورة[ جامعة الممك خالد.
تقويم البرامج التدريبية المقدمة لمعممي العموم بالصف الثالث ه(. ٕٛٗٔمعمار, صالح صالح )
]رسالة  متوسط في منطقة المدينة المنورة التعميمية من وجية نظرىمال

 ماجستير غير منشورة[. جامعة أم القرى
(. الحاجات التدريبية لمعممي التربية الفنية في المرحمة ٕٕٓٓالنجادي, عبد العزيز راشد )

 .ٖٙٛ-ٜٚٚ(, ٘ٔ) ٕٔ مجمة جامعة الممك سعود,المتوسطة. 
 


