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 المستخمص: 
ىدؼ البحث إلى تعرؼ كاقع البرامج التدريبية المقدمة لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة       

ـ تصكر مقترح لمبرامج التدريبية المقدمة لمعممي االبتدائية في ضكء احتياجاتيـ التدريبية, ثـ تقدي
التربية اإلسالمية بالمرحمة االبتدائية في ضكء احتياجاتيـ التدريبية.كقد استخدـ الباحث في ىذا 
البحث المنيج الكصفي, كقاـ بإعداد أداة البحث )االستبانة(, ثـ تطبيقيا عمى عينة البحث 

ربية اإلسالمية بالمرحمة االبتدائية في مدينة أبيا, ( معمما  مف معممي الت115المككنة مف )
( معمما , أما المعالجات اإلحصائية 499:( مف مجتمع البحث المككف مف )23كيمثمكف نسبة )

المستخدمة في ىذا البحث فيي: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كمعامالت 
تائج البحث عف أف كؿ احتياج مف االحتياجات االرتباط, كمعامؿ "ألفا", كاختبار "ت", كأسفرت ن

التدريبية تمثؿ فئة درجة "متكسطة" ماعدا أىمية التصميـ التعميمي في التعميـ االلكتركني, 
            كميارات الحاسب اآللي, حيث كاف تقديرىا بدرجة "كبيرة", ككذلؾ مستكل تقييـ مدة

  ا", ما عدا مراعاة البرامج التدريبية لمجانبالبرامج التدريبية كمستكل تنفيذىا كانت "أحيان
 فكانت "أبدا ".  التطبيقي
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Abstract:  
The objective of the research is to identify the reality of the 

training programs offered to teachers of Islamic education in the primary 
stage in the light of their training needs, and then to present a proposed 
scenario for the training programs offered to teachers of Islamic 
education at the primary stage in light of their training needs. 

The researcher used the descriptive method, prepared the 
research tool, and applied it to a sample of 115 teachers of Islamic 
education at the primary stage in Abha. They represent 23% of the 
research community, (499). The statistical treatments used in this study 
are: arithmetic averages, standard deviations, correlation coefficients, 
alpha coefficient, and T test. The results of the research showed that 
each training needs need represent a class of "intermediate" In E-
learning, and computer skills, where he was advanced As well as the 
level of evaluation of the duration of the training programs and the level 
of their implementation was "sometimes", except for taking into 
consideration the training programs of the applied side was "never". 
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 المقدمة:
يحتؿ التدريب التربكم مكانة كبيرة في جميع دكؿ العالـ, كىك كسيمة مناسبة لتغيير 
االتجاىات السالبة نحك التجديد في المينة كتطكيرىا كبناء اتجاىات مكجبة لدل المعمميف, كذلؾ 

عداده كتدريبو ألنو يسيـ إسياما  فاعال  كأساسيا  في تحقيؽ  أىداؼ يتطمب االىتماـ بالمعمـ كا 
ف نجاح التدريب التربكم في بمكغ أىدافو التربكية كالتعميمية يتكقؼ عمى  العممية التعميمية, كا 

 (.2005مقكمات عديدة مف أىميا المعمـ كيشكؿ العامؿ الرئيس فييا )الشاعر, 
يسعى التدريب إلى تحقيؽ النمك الميني المستمر لممعمميف, كرفع مستكل أدائيـ فضال  

ستجدات في مياديف التربية كعمـ النفس, كما إف نمك المعمـ مينيا  كعمميا  سيسيـ عف مكاكبة الم
في تحسيف كتطكير العممية التربكية كالتعميمية, كنتيجة لذلؾ تتأكد أىمية التدريب المستمر 
كالمتزامف مع مستجدات العصر كمتغيراتو المتسارعة, ليقـك المعمـ بجميع ما يناط بو مف 

 ات تجاه العممية التربكية كالتعميمية. مسؤكليات ككاجب
كلما لـ يكف معممك التربية اإلسالمية بالمرحمة االبتدائية بمنأل عف أىمية تدريبيـ كتنميتيـ 
مينيا كعمميا, لذلؾ يجب االىتماـ بتدريبيـ بما يحقؽ ليـ الكفاءة كالفاعمية داخؿ المؤسسات 

 التربكية كالتعميمية.
ربية اإلسالمية بالمرحمة االبتدائية غرس العقيدة الصحيحة كالقيـ كمف أىـ أدكار معممي الت

بعاد ما يضادىا مف تصكرات  النبيمة كتككيف االتجاىات السميمة نحك العبادات لدل طالبيـ كا 
 (. 2014خطأ, مف خالؿ تمث ميـ ليا في شخصياتيـ كتعامالتيـ مع طالبيـ )بابكر, 

األساس التعميمي لجميع مراحؿ التعميـ في السمـ كبما أف المرحمة االبتدائية ىي مرحمة 
التعميمي لممممكة العربية السعكدية, فال تقؼ أىمية معممي التربية اإلسالمية بالمرحمة االبتدائية 

بما تحمؿ مف أىمية بالغة في -في تحقيؽ ما سبؽ ذكره مف أدكار, بؿ إف المرحمة االبتدائية 
ما يحتاجو طالب ىذه المرحمة في تنمية جميع جكانب إصالح النظاـ التعميمي بشكؿ عاـ, كب

جعمت معممي التربية اإلسالمية أماـ حزمة مف المياـ كالكاجبات التي  -الشخصية البشرية
 تستكجب اإلعداد األكاديمي المناسب كالتدريب المستمر لممعمميف قبؿ الخدمة كفي أثنائيا.

ية اإلسالمية بالمرحمة االبتدائية كأىمية كىنا يرل الباحث إيمانا منو بمكانة معممي الترب
دكرىـ الكبير في زرع القيـ اإلسالمية كتككيف المنيج الفكرم الذم يعتمد عمى الثكابت اإلسالمية, 
كالتفاعؿ مع متغيرات العصر كمستجداتو, كتككيف االنتماء الكطني كتحقيؽ المكاطنة الصالحة, 

بد مف التركيز عمى البرامج التدريبية التي تالمس كتحقيؽ التككيف العاطفي لدل طالبيـ, أنو ال
 احتياجات معممي التربية اإلسالمية في ىذه المرحمة كفقا  لمتغيرات العصر كمستجداتو.
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إف المتأمؿ لكاقع البرامج التدريبية التي تعطى لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة 
التي يكاجييا معممي التربية اإلسالمية االبتدائية, يكحي بعدـ كفايتيا في مكاجية التحديات 

بالمرحمة االبتدائية, كبالتالي سيصبح في كاقع العممية التعميمية كالتربكية خمؿ ينعكس عمى 
المخرجات التعميمية, كال شؾ أف إخضاع البرامج التدريبية الحتياجات معممي التربية اإلسالمية 

كر في تحقيؽ أىداؼ تدريس مكاد التربية بالمرحمة االبتدائية سيسيـ في تالفي جكانب القص
اإلسالمية بالمرحمة االبتدائية, كسيساعد عمى تحقيؽ األداء الجيد كتحقيؽ األىداؼ األساسية 

 لمعممية التدريبية.
 مشكمة البحث:

مف خالؿ عمؿ الباحث معمما  لمتربية اإلسالمية بالمرحمة االبتدائية لمدة عشرة سنكات 
معممي التربية اإلسالمية بالمرحمة االبتدائية يكاجيكف تحديات عديدة, كمف تقريبا , فقد الحظ أف 

ىذه التحديات صعكبة تقديـ المقررات الدراسية المطكرة كتنفيذىا, كحاجتيـ لمتدريب عمى 
استراتيجيات التدريس الحديثة, كدكرىـ في ترسيخ العقيدة اإلسالمية كتأصيؿ القيـ  في زمف تكثر 

 مبية كاألفكار اليدامة كاالنفجار المعرفي بما يحممو مف إيجابيات كسمبيات.فيو المؤثرات الس
كنتيجة لما تقدـ فمف يصمح حاؿ التعميـ إال بصالح المعمـ, كلف تؤدم التربية اإلسالمية 
        مياميا إذا لـ يتـ تدريب معممي التربية اإلسالمية بالمرحمة االبتدائية في ضكء احتياجاتيـ

عمى مكاجية التحديات التي تـ ذكرىا سالفا , كالتي يركف أىمية مكاجيتيا بحكـ التي تعيف 
احتكاكيـ المباشر بالميداف التعميمي, كقضاء أغمب أكقاتيـ مع طالبيـ في أركقة المدرسة 

 كالفصكؿ الدراسية.
كمف ىنا ينكشؼ الكاقع حكؿ كجكد حاجة ممحة لمقياـ بعديد  مف البحكث كالدراسات 

عرفة احتياجات المعمميف بشكؿ عاـ عمى اختالؼ تخصصاتيـ, مف أجؿ تطكير الخاصة لم
البرامج التدريبية شكال  كمضمكنا , كيعكد نفعيا عمى المعمميف كالقائميف عمى تنفيذىا, كمف ذلؾ 
تحديد احتياجات معممي التربية اإلسالمية بالمرحمة االبتدائية, كىك ما سيتناكلو الباحث في ىذا 

 ئة اهلل كقدرتو.البحث بمشي
كيدعـ رأم الباحث حكؿ حاجة معممي التربية اإلسالمية إلى العديد مف البرامج التدريبية 

( التي كانت حكؿ احتياجات معممي التربية اإلسالمية في مجاؿ الحاسب 2013دراسة الشرفي )
جة إلى اآللي كمجاؿ مف مجاالت احتياجاتيـ, كأظيرت نتائجيا أف معممي العمـك الشرعية بحا

درجة كبيرة إلى البرامج التدريبية في مجاؿ االنترنت, كبدرجة متكسطة إلى البرامج التدريبية في 
( التي أظيرت نتائجيا كجكد أربعة كعشريف 2010مجاؿ الحاسكب, كدراسة جاسـ كالمالكي )

جيا تدكر ق( ككانت نتائ1427حاجة تدريبية لمعممي التربية اإلسالمية, كدراسة قاـ بيا العريني )
حكؿ تركيز البرامج التدريبية في مراكز التدريب عمى الجانب النظرم فقط, كأنيا ال تأخذ رأم 
المتدربيف في نكعية البرامج التي تقدـ ليـ, ككذلؾ مف أبرز نتائجيا كجكد احتياجات تدريبية 

نيات التعميـ, لمعممي العمـك الشرعية في مجاؿ النشاط كاإلرشاد الطالبي كمجاؿ إعداد الدرس كتق
 كتتراكح درجة ىذه االحتياجات التدريبية بيف كبيرة ككبيرة جدا.
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 أسئمة البحث:
 سعى البحث إلى اإلجابة عن السؤالين التاليين:

ما كاقع البرامج التدريبية الحالية المقدمة لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة االبتدائية في  (1
 ضكء احتياجاتيـ؟

مجمكعة البرامج التدريبية لتحقيؽ احتياجات معممي التربية اإلسالمية ما التصكر المقترح ل (2
 بالمرحمة االبتدائية التي تـ تحديدىا؟

 أىداف البحث:
 ىدف ىذا البحث إلى ما يمي:

لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة االبتدائية كاقع البرامج التدريبية الحالية المقدمة معرفة  .1
 احتياجاتيـ.في ضكء 

لمجمكعة البرامج التدريبية لتحقيؽ احتياجات معممي التربية اإلسالمية يـ تصكر مقترح تقد -2
 بالمرحمة االبتدائية التي تـ تحديدىا.

 أىمية البحث:
الكشؼ عف أكجو القصكر كالضعؼ في البرامج التدريبية المقدمة لمعممي التربية اإلسالمية  (1

 بالمرحمة االبتدائية.
ة البرامج التدريبية المصاغة في ضكء احتياجات معممي التربية تقديـ تصكر مقترح لمجمكع (2

اإلسالمية بالمرحمة االبتدائية, كيمكف االستفادة مف ىذا التصكر عند تصميـ ككضع برامج 
 تدريبية جديدة تراعي احتياجات المعمميف.

بما  إعادة النظر في كضع كتصميـ البرامج التدريبية مف قبؿ المسئكليف في كزارة التعميـ (3
 يتكافؽ مع احتياجات معممي التربية اإلسالمية بالمرحمة االبتدائية.

 حدود البحث:
 اقتصر ىذا البحث عمى الحدود التالية:

البرامج التدريبية المقدمة لمعمـ التربية اإلسالمية بالمرحمة االبتدائية في ضكء احتياجاتيـ  (1
 كمدينة أبيا بشكؿ خاص.بالمرحمة االبتدائية باإلدارة العامة لمتعميـ بعسير, 

تـ تطبيؽ ىذا البحث عمى عينة عشكائية مف معممي التربية اإلسالمية بالمرحمة االبتدائية في  (2
 اإلدارة العامة لمتربية كالتعميـ بعسير,كمدينة أبيا بشكؿ خاص.

 ق( مف الفصؿ الدراسي الثاني.1438/1439تـ تطبيؽ ىذا البحث في العاـ الدراسي ) (3
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 مصطمحات البحث:
 تضمف البحث تعريفات المصطمحات اآلتية:

 التقويم:
( التقكيـ بأنو: "عممية منيجية تتضمف جمع المعمكمات الكمية 2007عرفو الخكالدة كعيد )

كالكيفية عف سمة معينة. ثـ استخداـ ىذه المعمكمات في إصدار حكـ عمييا عمى ضكء أىداؼ 
 (.11كمعايير محددة مسبقا " )ص. 

كيـ إجرائيا  بأنو: عممية تشخيص نقاط القكة كالضعؼ في مدل تكافؽ كيمكف تعريؼ التق
البرامج التدريبية التي تقدـ لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة االبتدائية مع احتياجاتيـ التدريبية 
كأىداؼ تدريس مكاد التربية اإلسالمية بالمرحمة االبتدائية, ككذلؾ العمؿ عمى عالج جكانب 

 جكانب القكة بيدؼ تحسيف عممية التعمـ.الضعؼ كتعزيز 
 البرامج التدريبية:

( بأنيا: "نشاط مخطط بيدؼ إحداث تغي رات في المعمميف معرفيا  2015كعرفيا مطرم )
 .(140كمياريا  ككجدانيا ")ص. 

كيمكف تعريؼ البرامج التدريبية إجرائيا  بأنيا: جميع ما يقدـ لمعمـ التربية اإلسالمية 
بتدائية مف دكرات تدريبية في أثناء الخدمة, كتيدؼ في مجمميا إلى تحسيف أدائو بالمرحمة اال

كتنميتو معرفيا  كمياريا  ككجدانيا , كتيدؼ أيضا  إلى تمكينو مف مكاجية تحديات العصر 
 كمشكالت المناىج الدراسية الحديثة.

 االحتياجات:
بأنيا: "الفرؽ بيف  ( االحتياجاتAndre & Watkins, 1996عرؼ أندريو ككاتكينز )

الكاقع كالنتائج المرغكبة أك المطمكبة, أك بعبارة أخرل الفرؽ بيف ما ىك كائف كما يجب أف يككف" 
(p. 52). 

كيمكف تعريؼ االحتياجات إجرائيا  بأنيا: مجمكعة المعارؼ كالميارات كاالتجاىات 
خالؿ مجمكعة مف البرامج  المطمكب تكفيرىا لمعمـ التربية اإلسالمية بالمرحمة االبتدائية مف

التدريبية المخطط ليا, بيدؼ تحسيف أدائيـ الميني في مكاجية تحديات العصر, كفي مكاجية 
 مشكالت المناىج الدراسية الحديثة.

 اإلطار النظري:
 المحور األول: االحتياجات:

 :مفيوم االحتياجات 
نقص الفنية, حالية ىػ( بأنيا: "نكاحي الضعؼ كال1401عرؼ عبد الكىاب االحتياجات )

 أك محتممة, في معمكمات العامميف أك كاتجاىاتيـ أك مشكالت يراد حميا".
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"النقص الحاصل الذي ينتج عن  : بأنيا ىـ(2321) وعرفيا القبالن     
 المعادلة التالية:

 احتياجات انجاز العمؿ _  األداء الفعمي لشاغمي الكظيفة = االحتياج التدريبي.
فعرفتيا بأنيا: "الفرؽ الحاصؿ بيف األداء المتكقع كالكاقع  (Hiten, 2003)أما ىتف 

الفعمي لدل المعمـ, كيمكف تحديدىا مف خالؿ تعرؼ أكجو النقص في أداء المعمميف, كمف ثـ 
 تحديد الفجكة بيف ما ىك في الميداف, كما يجب أف يككف عميو المعمـ في أداء مينتو".

حتياجات ىي الفجكة التي تكمف بيف المستكل الذم كمف خالؿ التعريفات السابقة أف اال
 عميو المعمـ قبؿ التدريب كالمستكل المأمكؿ الذم يجب الكصكؿ إليو في النياية.

أف االحتياجات مجمكعة تغيرات في ميارات كاتجاىات كمعمكمات المعمـ, كتجعمو قادرا  عمى  (1
 الخركج بمخرجات تعميمية كتربكية مرغكبة.

حتياجات إجرائيا بأنيا: مجمكعة المعارؼ كالميارات كاالتجاىات كيعرؼ الباحث اال
المطمكب تكفيرىا لمعمـ التربية اإلسالمية بالمرحمة االبتدائية مف خالؿ مجمكعة مف البرامج 
التدريبية المخطط ليا, بيدؼ تحسيف أدائيـ الميني في مكاجية تحديات العصر, كفي مكاجية 

 .يثةمشكالت المناىج الدراسية الحد
 :أىمية تحديد االحتياجات التدريبية 

تعتبر عممية تحديد االحتياجات التدريبية مرحمة أكلى مف مراحؿ تصميـ البرامج التدريبية 
ككضعيا, كمما الشؾ فيو أف تحديد االحتياجات التدريبية مف أسباب نجاح البرامج التدريبية 

 كتحقيقيا ألىدافيا التي كضعت مف أجميا.
يد االحتياجات التدريبية بمثابة المؤشر الذم يكجو التدريب نحك االتجاه إف عممية تحد

 الصحيح, كىي خطكة ضركرية لمعالجة اليدر التدريبي.
ىػ( حكؿ أىمية تحديد االحتياجات التدريبية 1427كيتفؽ الباحث مع ما ذكره العريني )

ا مرحمة تحديد االحتياجات لمعممي التربية اإلسالمية, حيث ذكر األىمية القصكل التي تتمتع بي
 التدريبية في مجمكعة نقاط مف أىميا:

 إيجاد قاعدة برامج تدريبية قكية مف حيث التخطيط كالتنفيذ. (1
إمكانية التغمب عمى ما يكاجيو معممك التربية اإلسالمية مف معكقات تحكؿ دكف تحقيؽ  (2

 تمم س احتياجاتيـ التدريبية.األداء األفضؿ ألعماليـ, مف خالؿ البرامج التدريبية المبنية عمى 
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ويضيف الباحث مجموعة من النقاط حول أىمية تحديد االحتياجات 
 التدريبية كالتالي:

 تساعد في معرفة األسباب التي تكمف كراء األداء المنخفض لممعمميف داخؿ الميداف التربكم. (1
 نجاح أم برنامج تدريبي يعتمد عمى تحديد االحتياجات التدريبية لممعمميف. (2
 إشراؾ المعمميف في بناء كتصميـ البرامج التدريبية. (3

 المحور الثاني: التقويم:
 :مفيوم التقويم 

لمتقكيـ أكثر مف معنى, كتدكر معاني التقكيـ حكؿ معرفة كتحديد قيمة الشيء, كعممية 
كيعتبر إصدار الحكـ, كيتضمف معنى التحسيف أك التطكير, كما أف التقكيـ عممية كمية ككيفية, 

لػػو داللتػػو في تحديػػد مػػدل  قكيـ أسمكبا عمميا يعنى بالتشخيص الدقيؽ ألم مكضكع, كمػؤشراالت
  الكفػػاءة في جميع المجاالت.
(التقكيـ بأنو: "عممية نظامية مستمرة ترمي إلى تحديد مدل 2005كيعرؼ سيد كسالـ )

لكي يتـ , مككنػات المنظكمػػةتحقيػؽ األىداؼ, أم تحديػد نػكاحي القػكة كنػكاحي الضػعؼ في كػؿ 
 عالج نكاحي الضعؼ كتعزيز نكاحي القكة فييا".

كيمكف تعريؼ التقكيـ بأنو: عممية تشخيصية إلبراز نقاط القكة كالضعؼ في أمر  ما بناء 
عمى معايير محددة, كالعمؿ عمى عالج جكانب الضعؼ كتعزيز جكانب القكة بيدؼ التطكير, 

ة كمخطط ليا مسبقا , كتسبؽ مرحمة التطكير, أم أف التطكير يتـ كما أف التقكيـ عممية منظم
 كفؽ نتائج التقكيـ.

 :أىمية التقويم 
 ( أن أىمية التقويم التربوي تكمن في النقاط التالية:1000يرى الكمزة ) 
 تشخيص العقبات كالمشكالت ثـ تقديـ الحمكؿ كالعالج المناسب. (1
 الخاصة بيا في كؿ مرحمة. معرفة مدل تحقؽ الخطة التعميمية لألىداؼ (2
 كقكؼ المتعمـ عمى مركزه العممي كمدل تقدمو التربكم كفاعميتو في تحمؿ المسؤكلية. (3

 ويضيف الباحث حول أىمية التقويم التربوي النقاط التالية:
 أف التقكيـ التربكم عممية يخطط ليا بيدؼ التطكير. (1
كمما كاف التقكيـ مستمرا  كاف  أف العالقة بيف التقكيـ كالتطكير عالقة طردية, أم أنو (2

 التطكير كاضحا  جميا  كالعكس.
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 أف التقكيـ مرحمة تشخيصية لنقاط الضعؼ كالقكة في العممية التربكية كالتعميمية. (3
 أف التقكيـ مرحمة عالجية لنقط الضعؼ المكتشفة في العممية التربكية كالتعميمية. (4
 ية التربكية كالتعميمية.أف التقكيـ مرحمة تعزيزية لنقاط القكة في العمم (5
        أف نجاح أم برنامج يعتمد عمى التقكيـ المستمر الذم يعتمد عمى تفادم األخطاء  (6

 كتعزيز اإليجابيات.
 :أدوات التقويم 

 تتنكع أدكات التقكيـ بيف المالحظة كاالستبانة كالمقابمة 
 أوال : المالحظة:

ـ بتدكيف جميع تعد المالحظة أداة مف أدكات التقكيـ في جمع الم عمكمات, حيث يقـك المقك 
ما الحظو مف معمكمات, كبناء القرارات المناسبة عمى المعمكمات المتكفرة, كأف يالحظ المعمـ 

 سمكؾ الطالب, فيميز العدكاني منيـ كاالنطكائي كاألناني كاالجتماعي.
 ثانيا : االستبانة: 

المفحكص  ارية,كتطمػب مػفىي أداة تتضمف مجمكعة مف األسئمة أك الجمػؿ االختي
, كذلػؾ حسػب األغػراض التػي  . كضع االسػتبياف مػف أجميػا اإلجابة عنيا بطريقة يحددىا المقـك

كاالستبانة كسيمة لجمع المعمكمات لتقكيـ مكضكع معيف, حيث تطبؽ عمى عينة 
 مستيدفيف بالتقكيـ.
 ثالثا : المقابمة:

د استبانة شفكية يقـك مف خالليا المقـك بجمػع ( أف المقابمة تع2000ذكر عمياف كغنيـ )
شفكية مباشرة كجيا لكجو مف المستجيب, حيث أف الفرؽ بيف المقابمة  المعمكمػات بطريقػة

الذم يكتب اإلجابة عمى أسئمة االستبانة, بينما يقـك المقـك  كاالستبانة ىػي أف المفحػكص ىػك
 ء المقابمة.بيا المفحكص أثنا بتدكيف اإلجابات التي يػدلي

 :االختبارات التحصيمية:رابعا
  ( االختبار التحصيمي بأنو مجمكعة مف المثػيرات2004عرؼ الصمادم كالدرابيع )

(, أعدت لتقيس بطريقة كمية سمكؾ ما, كاالختبار  )أسػئمة شػفكية أك كتابيػة أك صكر أك رسـك
تبػػارات في القيػػاس كالكشػػؼ عف كتسػػتخدـ االخ يعطػي درجػة أك قيمػة أك رتبػة مػا لممفحػكص,

 الفركؽ بيف األفراد كالجماعات.
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 :خامسا: التقرير الذاتي
( التقرير الذاتي, كذكرا أف التقرير الذاتي أحد أنكاع 2001استعرض يكسؼ كآخركف )

التربكم كالنفسي, حيث أنو  التقكيـ التربكم, كىك أسمكب مف أساليب التقكيـ الميمة في المجػاؿ
شخصيا, كترتبط بسمككو أك ميكلو  عطاء الفرد نفسو تقريرا حكؿ سمة أك خاصية تتعمؽ بػويعني إ

أشياء معينة أك تتعمؽ باآلخريف  أك اتجاىاتو أك معتقداتو أك مكاقفو إزاء أشػخاص أك أفكػار أك
 كرأم المعمػـ في تالميػذه أك رأم التالميػذ بمعمميػـ .

 :سادسا:اإلسقاط
( أف اإلسقاط ىك أحد أساليب التقكيـ كالقياس النفسي 2001ذكر يكسؼ كآخركف )

النفسي كاإلرشاد كالعالج النفسي لألفراد .كينتمي ىذا  كالتربكم,كىػك شػائع جػدا في مجػاؿ القيػاس
يختمؼ عنو في أف التقرير الػذاتي يعتمػد عػمى أدكات  األسمكب إلى أساليب التقريػر الػذاتي, لكنػو

يعتمد األسمكب اإلسقاطي عمى نػكع مػف االختبػارات  لمبػاشرة لمفػرد, بيػنماتقػيس االستجابات ا
األسمكب اإلسقاطي في التقػكيـ التربػكم عنػدما يتعمػؽ األمػر بقيػاس   اإلسػقاطية,كتػبرز أىميػة

كالكشؼ عنيا بعمؽ مف خالؿ إتاحة الفرصة ليذا المػتعمـ لػكي يسػقط  جكانػب شخصػية المػتعمـ,
مباشرة, كعمى الرغـ مف أىمية األسػاليب اإلسػقاطية في التقػكيـ ألنيػا  داخمػو بصػكرة غػيرمػا ب

بيانات عميقة كدقيقة, إال أنيا تحتاج إلى تدريب عاؿ, كما أنيا تحتاج  تسػاعد في الحصػكؿ عػمى
 أخصائي عمى قدر عاؿ مف الكفاءة كالخبرة. ألف تفسر نتائجيا مف قبػؿ

 :الةسابعا: دراسة الح
( أف دراسة الحالة أسمكب مف أساليب التقكيـ 1997ذكر عبيدات كأبك نصار كمبيضيف )

ما, كذلؾ بجمع البيانات  التربكم الذم يختص بدراسة حالة فرد مػا أك جماعػة مػا, أك مؤسسػة
يا العكامؿ التي أثرت عمي كالمعمكمات عف الكضع الحالي لمحالة, كاألكضػاع السػابقة ليػا, كمعرفػة

المؤسسات البد كأف  لفيـ جذكر الحالة, فالحكادث التي مر بيا الفرد في السابؽ أك مرت بيػا
الحاضر أك الكضع  تترؾ آثارىا عػمى تطػكر الفػرد أك المؤسسػة, مػما يسػاعد عػمى فيػـ السػمكؾ

و أبرز كيدكف في الراىف .كيتمكف المعمـ مف دراسة حالة كؿ تمميذ حينما يعد ممفا لكؿ تمميػذ
 الحكادث كالخبرات التي مر بيا التمميذ في حياتو.

 المحور الثالث: البرامج التدريبية:
 :مفيوم البرامج التدريبية 

مجمكعة البرامج كاألنشطة التدريبية المخطط "( البرامج التدريبية بأنيا:2013كتعرؼ الفرا )
تطكرة, مما ينعكس عمى ليا بناء عمى احتياجات المعمميف, كفؽ أىداؼ كاضحة كبأساليب م

 زيادة فاعميتيـ التعميمية".
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كيمكف تعريؼ البرامج التدريبية إجرائيا  بأنيا: جميع ما يقدـ لمعمـ التربية اإلسالمية 
بالمرحمة االبتدائية مف دكرات تدريبية في أثناء الخدمة, كتيدؼ في مجمميا إلى تحسيف أدائو 

دؼ أيضا  إلى تمكينو مف مكاجية تحديات العصر كتنميتو معرفيا  كمياريا  ككجدانيا , كتي
 كمشكالت المناىج الدراسية الحديثة.

 :أىمية البرامج التدريبية لمعممي التربية اإلسالمية 
إف لمبرامج التدريبية أىمية كبرل في جميع مجاالت الحياة كمنيا المجاؿ التعميمي 

كاألفكار كاالستراتيجيات العامة كاألىداؼ, كالتربكم, كذلؾ لمكاكبة التغيرات المتجددة في المفاىيـ 
 كما أف البرامج التدريبية تحدد مدل جكدة مستكل العممية التعميمية.

 ( أن أىمية البرامج التدريبية تكمن في عدة نقاط منيا:1022وترى الفرا )
 .استكماؿ تأىيؿ المعمميف في مكاد تعميمية مختمفة (1
 .خدمة بالتطبيؽ العممي أثناء الخدمةالكقكؼ عمى ربط التعميـ النظرم قبؿ ال (2
 رفع مستكل المعمـ لمحد الذم يساعده عمى تحقيؽ أىداؼ المرحمة التي يعمؿ بيا. (3
تقبؿ المعمـ لعممو كمكانتو داخؿ المدرسة خاصة عند انخراطو بالتدريب مع المعمميف  (4

 كفى ظركؼ مختمفة. اآلخريف
اجع الحديثة في فركع التخصصات تكعية المعمميف بكؿ ما ىك جديد في البحكث كالمر   (1

 .مما ينعكس عمى تحسيف ميارتيـ التعميمية المختمفة
 مساعدة المعمـ عمى حسف اتخاذ القرار كالقدرة عمى حؿ  المشكالت.  (2
 .المساىمة في تككيف ميارات جيدة في مجاالت العمؿ كالحديث كاالستماع  (3

أىمية تدريبو, فيرل الباحث إضافة لما كلما لـ يكف معمـ التربية اإلسالمية بمنأل عف        
 سبؽ أف أىمية البرامج التدريبية لمعممي التربية اإلسالمية تكمف في النقاط التالية:

مكاكبة ما يشيده الميداف التربكم مف تطكرات في المناىج الدراسية لمكاد التربية اإلسالمية,  (1
 كذلؾ لمقدرة عمى التعامؿ مع ىذه التغيرات.

 تربية اإلسالمية مينيا كثقافيا مف خالؿ تنمية الميارات المتعددة.نمك معممي ال (2
قدرة معممي التربية اإلسالمية عمى تطكير قدراتيـ, كدعـ إمكانياتيـ كتكجيييا التكجيو  (3

 اإليجابي.
قدرة معممي التربية اإلسالمية عمى اكتشاؼ العقبات التي يكاجيكنيا, كالعمؿ عمى تخطييا  (4

 ي.عف طريؽ التعمـ الذات
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 قدرة معممي التربية اإلسالمية عمى اكتشاؼ مشكالت طالبيـ كاحتياجاتيـ كتمبيتيا.  (5
تزكيد معممي التربية اإلسالمية بما يستجد مف طرؽ التدريس المختمفة, كالتقنيات التربكية   (6

 كاستخداميا في تدريس مكاد التربية اإلسالمية.
 تزكيد معممي التربية اإلسالمية بمستجدات تخصصيـ.  (7
 :تقويم البرامج التدريبية 

يعتبر تقكيـ البرامج التدريبية مف أىـ مراحؿ العممية التدريبية, كىك مرحمة تسبؽ مرحمة 
التطكير, حيث ال يتـ التطكير إال في ضكء نتائج التقكيـ, فإذا كانت نتائج التقكيـ محققة ألىداؼ 

النسؽ, إف كانت نتائج التقكيـ ال  البرامج التدريبية فيتـ تعزيزىا كتدعيميا حتى تبقى عمى نفس
 تحقؽ أىداؼ البرامج التدريبية فيتـ تطكير ىذه البرامج بما يحقؽ أىدافيا.

ومن المجاالت التدريبية التي يشمميا البرنامج التقويمي كما ذكرتيا الفرا 
(1022:) 
 .مرحمة ما قبؿ التنفيذ (1
 .مرحمة التنفيذ (2
 .مرحمة ما بعد التنفيذ (3

 .التقكيـ يجب أف تككف مصاحبة كمالزمة ليذه المراحؿ كلذلؾ فإف عمميات
( يجعمنا نقؼ عمى الفجكات التي 2005إف تقكيـ  البرامج التدريبية كما ذكر شاكيش )

حدثت أثناء تنفيذ البرنامج, كتحديد مدل قدرة المدربيف عمى القياـ بالمياـ التدريبية, كتحديد مدل 
 استفادة المتدربيف مف التدريب.

تقكيـ البرامج التدريبية المقدمة لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة االبتدائية في كيمكف 
 المجاالت التالية:

 مالئمة البرامج التدريبية الحتياجات معممي التربية اإلسالمية بالمرحمة االبتدائية. (1
 أساليب تنفيذ التدريب كمدتيا. (2

 الدراسات السابقة:
تي تناكلت االحتياجات التدريبية لمعممي العمـك الشرعية, ق( ال1425دراسة الزىراني )      

          كتقديـ تكصيات كمقترحات تيـ القائميف عمى إعداد كتطكير معمـ العمـك الشرعية عف
طريؽ محاكلة تحديد حاجاتو التدريبية, كأظيرت الدراسة مجمكعة مف النتائج مف أبرزىا: أف 

لعمـك الشرعية ىي حاجات ترتبط بالتعميـ كالتعمـ, تقنيات الحاجات التدريبية الالزمة لمعممي ا
          التعميـ, النمك الميني, ككانت درجة الحاجة إلييا كبيرة, كالحاجات التدريبية في مجاؿ التخصص

 كانت متكسطة.
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ق( التي تناكلت الحاجات التدريبية لمعممي العمـك الشرعية 1427دراسة العريني )
ة كالثانكية مف كجية نظر مشرفي كمعممي العمـك الشرعية بالمدينة المنكرة, بالمرحمتيف المتكسط

حيث ىدفت إلى تحديد االحتياجات التدريبية كالتعرؼ عمى الميارات الالزمة لمعممي العمـك 
الشرعية بالمرحمتيف المتكسطة كالثانكية مف كجية نظر مشرفي العمـك الشرعية بالمدينة المنكرة 

برا ز أىـ الصفات الشخصية كالخمقية كالمينية في معممي العمـك الشرعية بالمرحمتيف كمعممييا, كا 
المتكسطة كالثانكية مف كجية نظر مشرفي العمـك الشرعية بالمدينة المنكرة كمعممييا, كأظيرت 
الدراسة مجمكعة مف النتائج مف أبرزىا أف غالبية البرامج التدريبية يتـ التركيز فييا عمى الجانب 

رم كال يؤخذ رأم المتدربيف في نكعية البرامج التي تقدـ ليـ, ككشفت الدراسة عف كجكد النظ
( في تقدير االحتياجات التدريبية بيف التربكييف كغير 0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند )

         التربكييف في محكر النشاط كاإلرشاد الطالبي, كمف نتائج ىذه الدراسة كجكد حاجات تدريبية
        ي مجاؿ النشاط كاإلرشاد الطالبي كمجاؿ إعداد الدرس كتقنيات التعميـ تتراكح بيف كبيرةف

 ككبيرة جدا .
( التي تناكلت االحتياجات التدريبية لمعممي مادة التربية 2010دراسة جاسـ كالمالكي)

المية بالمرحمة اإلسالمية, حيث ىدفت إلى معرفة االحتياجات التدريبية لمعممي مادة التربية اإلس
االبتدائية كالثانكية مف كجية نظر المعمميف كالمعممات كالمشرفيف كالمشرفات كالتربكييف 
كاالختصاصييف, ككذلؾ المقارنة بيف آراء المعمميف كالمعممات كالمشرفيف كالمشرفات في 

لنتائج مف االحتياجات التدريبية لمعممي مادة التربية اإلسالمية, كأظيرت الدراسة مجمكعة مف ا
( حاجة تدريبية في مجاؿ المعرفة العممية المتخصصة بدرجة كبيرة, كتسع 11أبرزىا كجكد )

حاجات تدريبية في مجاؿ تقنيات التعميـ بدرجة كبيرة, كأربع حاجات تدريبية في مجاؿ البحث 
 كالتطكير بدرجة كبيرة.

العمـك الشرعية في  ( التي تناكلت االحتياجات التدريبية لمعممي2013دراسة الشرفي )
مجاؿ تطبيقات الحاسكب كاالنترنت, حيث ىدفت إلى الكقكؼ عمى االحتياجات التدريبية لمعممي 
العمـك الشرعية في مجاؿ تطبيقات الحاسكب كاالنترنت بمدارس التعميـ العاـ في الباحة, كأظيرت 

بيا  في مجاؿ االنترنت الدراسة مجمكعة مف النتائج مف أبرزىا: أف خمسة كعشريف احتياجا  تدري
 قد جاءت بدرجة كبيرة, كستة احتياجات تدريبية في مجاؿ الحاسكب قد جاءت بدرجة متكسطة.

 المحور الثاني: بحوث ودراسات اىتمت بتقويم البرامج التدريبية لممعمم:
( التي تناكلت تقكيـ البرامج التدريبية لمعممي مدارس المغة العربية 2010دراسة الترجمي )

المرحمة الثانكية بالمدينة المنكرة في ضكء احتياجاتيـ المينية, حيث ىدفت إلى تقكيـ البرامج  في
التدريبية لمعممي مدارس المغة العربية في المرحمة الثانكية بالمدينة المنكرة في ضكء احتياجاتيـ 

االحتياجات  المينية الالزمة ليـ, كخمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج مف أبرزىا: أف جميع



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

       دي مرب    -جسء  ا ي -ال ا ي ع ر   العدد   -       لدا 118
 

 

التدريبية التي اشتممت عمييا استبانة تحديد االحتياجات التدريبية لمعممي المغة العربية في 
المرحمة الثانكية بالمدينة المنكرة ىي احتياجات ميمة, كأف مراعاة البرامج التدريبية المتعمقة 

المتعمقة بالجانب بالجانب األكاديمي التخصصي ضئيمة جدا , كأف مراعاة البرامج التدريبية 
 الميني عالية بنسبة كبيرة.
( التي تناكلت كاقع البرامج التدريبية لمعممي التربية اإلسالمية 2010دراسة المطرفي )

بالمرحمة االبتدائية بالمدينة المنكرة في ضكء احتياجاتيـ المينية )دراسة تقكيمية(, حيث ىدفت 
التربية اإلسالمية بالصفكؼ العميا مف المرحمة  إلى تحديد االحتياجات المينية الالزمة لمعممي

االبتدائية في منطقة المدينة المنكرة التعميمية, كمعرفة مدل مراعاتيا لالحتياجات المينية الالزمة 
( احتياجا  في مجاؿ 64ليـ, كخمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج مف أبرزىا: كجكد )

جاؿ تنفيذ التدريس, كمجاؿ التعامؿ مع الطالب, التخصص النكعي, كمجاؿ التخطيط لمدرس, كم
 كمجاؿ تقكيـ التدريس, كمجاؿ النمك الميني لممعمـ.

 ثانيا : التعقيب عمى البحوث والدراسات السابقة:
سعت الدراسات التي تناكلت تحديد االحتياجات التدريبية لممعمـ إلى تحقيؽ ىدؼ مشترؾ  (1

 لممعمميف بشكؿ عاـ.كىك تحديد االحتياجات التدريبية الفعمية 
 اتفقت جميع الدراسات السابقة عمى استخداـ االستبانة كأداة لكؿ دراسة. (2
 اتفقت جميع الدراسات في المنيج البحثي المتبع كىك المنيج الكصفي. (3
 لـ تتطرؽ بعض الدراسات إلى معممي التربية اإلسالمية بالمرحمة االبتدائية. (4
البرامج التدريبية المقدمة لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة تيتـ ىذه الدراسة بتقكيـ  (5

االبتدائية في ضكء احتياجاتيـ, بعكس بعض الدراسات التي اىتمت بتقكيـ البرامج التدريبية 
لمعمميف في تخصصات أكاديمية أخرل, ككذلؾ اىتمت بتقكيميا في مجاالت أخرل غير 

 مجاؿ االحتياجات التدريبية.
 منيج البحث: 

ىدؼ ىذا البحث إلى تعر ؼ كاقع البرامج التدريبية المقدمة لمعممي التربية اإلسالمية      
بالمرحمة االبتدائية في ضكء احتياجاتيـ التدريبية, كلطبيعة اليدؼ مف البحث؛ فقد استخدـ 

 الباحث المنيج الكصفي. 
 مجتمع البحث وعينتو: 

لتربية اإلسالمية بالمرحمة االبتدائية الذيف بمغ مجتمع البحث الحالي مف جميع معممي ا    
التحقكا بالبرامج التدريبية المقدمة لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة االبتدائية عمى مدل الثالث 

ق( إلى نياية العاـ الدراسي 1436-1435السنكات األخيرة, كالتي تبدأ مف العاـ الدراسي )
( معمم ا تـ 115ـ, كاشتممت عينة الدراسة عمى )( معم499ق( كالبالغ عددىـ )1437-1438)

 اختيارىـ بطريقة عشكائية مف مجتمع الدراسة.
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 ويمكن بيان أفراد عينة البحث حسب متغيرات البحث التالية:
 المؤىل العممي: -2

 (: توزيع أفراد عينة البحث وفقا  لمتغير المؤىل العممي2جدول )

 ئكيةالنسبة الم عدد المعمميف المؤىؿ العممي

 6117 71 جامعي
 1319 16 فكؽ الجامعي

 2019 24 ماجستير
 315 4 دكتكراه
 100 115 المجمكع

( الخاص بتكزيع أفراد عينة البحث كفقا  لمتغير المؤىؿ العممي أف 1يتضح مف الجدكؿ )
( مف أفراد عينة البحث مؤىميـ العممي )جامعي( كيأتكف في المرتبة األكلى, كبمغت نسبتيـ 71)
( مف أفراد عينة البحث مؤىميـ 24:( مف إجمالي أفراد عينة البحث, في حيف أف )6117)

:( مف إجمالي أفراد عينة 2019العممي )ماجستير( كيأتكف في المرتبة الثانية, كبمغت نسبتيـ )
( مف أفراد عينة البحث مؤىميـ العممي )فكؽ الجامعي( كيأتكف في 16البحث, في حيف أف )

( مف 4:( مف إجمالي أفراد عينة البحث, في حيف أف )1319لثة, كبمغت نسبتيـ )المرتبة الثا
:( 315أفراد عينة البحث مؤىميـ العممي )دكتكراه( كيأتكف في المرتبة الرابعة, كبمغت نسبتيـ )

 مف إجمالي أفراد عينة البحث.
 سنوات الخبرة: -1

 الخبرة في التدريس(: توزيع أفراد عينة البحث وفقا  لمتغير سنوات 1جدول )

 النسبة المئكية عدد المعمميف سنكات الخبرة

 2413 28 سنكات 5أقؿ مف 
 2216 26 سنكات 10إلى أقؿ مف  5مف 
 3014 35 سنة 15إلى أقؿ مف  10مف 

 2216 26 سنة فأكثر 15
 100 115 المجمكع
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ات الخبرة أف ( الخاص بتكزيع أفراد عينة البحث كفقا  لمتغير سنك 2يتضح مف الجدكؿ ) 
سنة( كيأتكف في  15إلى أقؿ مف  10( مف أفراد عينة البحث سنكات خبرتيـ تتراكح )مف 35)

( مف 28:( مف إجمالي أفراد عينة البحث, في حيف أف )3014المرتبة األكلى, كبمغت نسبتيـ )
نسبتيـ  سنكات( كيأتكف في المرتبة الثانية, كبمغت 5أفراد عينة البحث سنكات خبرتيـ )أقؿ مف 

( مف أفراد عينة البحث سنكات 26:( مف إجمالي أفراد عينة البحث, في حيف أف )2413)
:( مف 2216سنكات( كيأتكف في المرتبة الثالثة, كبمغت نسبتيـ ) 10إلى أقؿ مف  5خبرتيـ )مف 

إجمالي أفراد عينة البحث, كتكررت نفس النسبة كنفس عدد المعمميف كنفس المرتبة فيمف سنكات 
 سنة فأكثر(. 15برتيـ )خ
 الدورات التدريبية التي تم الحصول عمييا: -2

 (: توزيع أفراد عينة البحث وفقا  لمتغير عدد الدورات التدريبية2جدول )

 النسبة المئكية عدد المعمميف عدد الدكرات التدريبية

 1014 12 دكرة تدريبية كاحدة
 2019 24 دكرتاف تدريبيتاف
 6817 79 فأكثر ثالث دكرات تدريبية

 100 115 المجمكع

( الخاص بتكزيع أفراد عينة البحث كفقا  لمتغير الدكرات التدريبية 3يتضح مف الجدكؿ )
( مف أفراد عينة البحث عدد دكراتيـ التدريبية )ثالث دكرات 79التي تـ الحصكؿ عمييا أف )

( مف إجمالي أفراد عينة :6817تدريبية فأكثر( كيأتكف في المرتبة األكلى, كبمغت نسبتيـ )
( مف أفراد عينة البحث عدد دكراتيـ التدريبية )دكرتاف تدريبيتاف( 24البحث, في حيف أف )

:( مف إجمالي أفراد عينة البحث, في حيف أف 2019كيأتكف في المرتبة الثانية, كبمغت نسبتيـ )
دة( كيأتكف في المرتبة ( مف أفراد عينة البحث عدد دكراتيـ التدريبية )دكرة تدريبية كاح12)

 :( مف إجمالي أفراد عينة البحث. 1014الثالثة, كبمغت نسبتيـ )
 مواد البحث:

 تتكون مواد البحث من:
 قائمة االحتياجات لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة االبتدائية التي تـ تحديدىا. (1
مة االبتدائية المكجكدة عمى قائمة البرامج التدريبية المقدمة لمعممي التربية اإلسالمية بالمرح (2

 مكقع التدريب التربكم بعسير آلخر ثالث سنكات.
التصكر مقترح لمجمكعة البرامج التدريبية لتحقيؽ احتياجات معممي التربية اإلسالمية  (3

 بالمرحمة االبتدائية  التي تـ تحديدىا.
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 أدوات البحث:
( كأداة لجمع البيانات, حيث نظرا  لطبيعة البحث كأىدافو فقد استخدـ الباحث )االستبانة

تعد  إحدل كسائؿ البحث العممي التي تستعمؿ عمى نطاؽ كاسع مف أجؿ الحصكؿ عمى بيانات 
( االستبانة 2007أك معمكمات تتعمؽ بأحكاؿ الناس أك ميكليـ أك اتجاىاتيـ, كيعرؼ عطكم )
المفحكص اإلجابة بأنيا: "أداة تتضمف مجمكعة مف األسئمة أك الجمؿ الخبرية التي يطمب مف 

(. كلذا قاـ الباحث بتصميـ 99عنيا بطريقة يحددىا الباحث حسب أغراض البحث" )ص. 
استبانة تشمؿ جميع المحاكر كاألبعاد التي تحقؽ الجانب التطبيقي ليذا البحث, كما قاـ الباحث 

احؿ تتمثؿ بإخضاع تمؾ األداة لألسس العممية في البناء كاختبارات الصدؽ كالثبات كفؽ ثالث مر 
 فيما يمي:

 أوال : تقدير صدق االستبانة:
( ىك: "التأكد مف أنيا سكؼ تقيس ما أعدت 2003صدؽ االستبانة كما عرفيا العساؼ )

(. كمف أجؿ التحقؽ مف صدؽ أداة البحث )االستبانة( أجرل الباحث اختبار 249لقياسو" )ص. 
 الصدؽ التالي:
 خالل طريقة المقارنة الطرفية (: قيم "ت" لمحوري االستبانة من3جدول )

 قيمة "ت" المحكر
المحكر األكؿ: مالئمة البرامج التدريبية الحتياجات معممي التربية اإلسالمية بالمرحمة 

 االبتدائية
20.63** 

المحكر الثاني: مدة البرامج التدريبية المقدمة لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة 
 االبتدائية كأساليب تنفيذىا

19.85** 

 0.02** دالة عند مستوى 
أم أنو ىناؾ فركؽ جكىرية بيف المرتفعيف في االستبانة كالمنخفضيف فييا, أم أف 

 االستبانة تميز بيف المرتفعيف كالمنخفضيف فييا؛ مما يؤكد صدؽ االستبانة. 
 ثانيا : تقدير ثبات االستبانة:

أعيد تطبيؽ األداة عمى نفس  يشير الثبات إلى إمكانية الحصكؿ عمى النتائج نفسيا لك
ق( بأنو: "إلى أم درجة ي عطي المقياس قراءات متقاربة عند 1424األفراد, كيعرفو القحطاني )

كؿ مرة يستخدـ فييا؟ أك ما ىي درجة اتساقو كانسجامو كاستمراريتو عند تكرار استخدامو في 
 (.215أكقات مختمفة؟ " )ص. 

      الستبانة بطريقة ألفا كركنباخ, فكانت كما يكضحثبات محكرم ا بحسابقاـ الباحث      
 الجدكؿ التالي:
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 ثبات محوري االستبانة بطريقة ألفا كرونباخ : حساب(4جدول )

 معامؿ الثبات عدد العبارات محكرم االستبانة
المحكر األكؿ: مالئمة البرامج التدريبية الحتياجات معممي التربية 

 اإلسالمية بالمرحمة االبتدائية
30 0.91 

المحكر الثاني: مدة البرامج التدريبية المقدمة لمعممي التربية 
 اإلسالمية بالمرحمة االبتدائية كأساليب تنفيذىا

3 0.89 

 األساليب اإلحصائية:
 يستخدـ البحث األساليب اإلحصائية التالية:

 المتكسطات الحسابية. (1
 االنحرافات المعيارية. (2
 معامالت االرتباط. (3
 ".معامؿ "ألفا (4
 اختبار "ت".  (5

 نتائج البحث ومناقشتيا:
ما كاقع البرامج ينص السؤاؿ األكؿ عمى: اإلجابة عن السؤال األول من أسئمة البحث:  (2

. التدريبية الحالية المقدمة لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة االبتدائية في ضكء احتياجاتيـ؟
لحسابي كاالنحراؼ المعيارم, كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ, استخدـ الباحث, المتكسط ا

الستجابات عينة البحث عمى البعد األكؿ مف أداة البحث, كتـ تحديد الفئات التي تمثؿ 
الدرجة المتكقعة لممكافقة, كتـ تحديد درجة المكافقة, بتقسيـ حدكد االستجابة إلى خمس 

مى النحك فئات لمدل مالئمة البرامج, كثالث فئات لمدة البرامج كمستكيات تنفيذىا, ع
 التالي:

 4=1-5أقؿ درجة =  –المدل = أعمى درجة 
 018=5/ 4طكؿ الفئة = المدل/ عدد الفئات = 

 2=1-3المدل 
 0.67= 3/ 2المدل = 

كتـ مقارنة متكسطات استجابات أفراد العينة بحدكد تمؾ الفئات, لمحكـ عمى درجة 
 (:6المكافقة, ككانت النتائج كما بالجدكؿ)
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طات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الموافقة لمالئمة البرامج (: المتوس5جدول )
 التدريبية الحتياجات معممي التربية اإلسالمية بالمرحمة االبتدائية

المتكسط  العبارات ـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 درجة 
 الترتيب المكافقة

 30 متكسطة 11073 2167 أساسيات تدريس القراف الكريـ. 1
مشركع الشامؿ لتطكير مناىج التربية اإلسالمية ال 2

 17 متكسطة 11004 2187 أكلية.
 19 متكسطة 01946 2185 تربية إسالمية -الصفكؼ العميا  -تطكير المناىج  3
 9 متكسطة 1 2197 دكرة بناء القيـ. 4
 5 متكسطة 11002 312 التعمـ النشط 5
 6 متكسطة 01993 3112 ميمية.الخرائط العقمية كتكظيفيا في العممية التع 6
 10 متكسطة 11013 2195 نماذجيا كاستراتيجياتيا التدريسية. -النظرية البنائية  7
 20 متكسطة 01978 2185 إدارة الكقت. 8
 8 متكسطة 11037 2199 ميارات التفكير الناقد. 9
 1 كبيرة 11105 3.46 أىمية التصميـ التعميمي في التعمـ االلكتركني. 10
 16 متكسطة 01922 2189 مشكالت تربكية. 11
 14 متكسطة 01922 2191 الذكاءات المتعددة 12
 18 متكسطة 01978 2186 التقكيـ المستمر كميارات المعمـ فيو. 13
 3 متكسطة 111 3139 استخداـ السبكرة الذكية كتفعيميا. 14
 21 متكسطة 01987 2185 التعميـ المتمركز حكؿ المتعمـ. 15
 24 متكسطة 01951 2183 التعمـ بيف النظرية كالتطبيؽ. 16
 25 متكسطة 01961 2183 ميارات االتصاؿ الجيد. 17
 26 متكسطة 01948 2183 إدارة الذات. 18
 22 متكسطة 01967 2185 بناء برامج التكعية اإلسالمية. 19
 23 متكسطة 01934 2185 الميارات الحياتية في مقررات العمكـ الشرعية. 20
 15 متكسطة 01955 2191 الجكدة في تدريس القرآف الكريـ. 21
 4 متكسطة 3124 11059 (FPSP) حؿ المشكالت المستقبمية بطرؽ إبداعية 22
 29 متكسطة 01969 218 اإلعداد الكتابي كالذىني 23
 12 متكسطة 01963 2193 اإلدارة الصفية كنظريات التعمـ الحديثة. 24
 13 متكسطة 01948 2193 ر في التدريس.ميارات التفكي 25
 27 متكسطة 01945 2183 مراعاة الفركؽ الفردية بيف المتعمميف. 26
 2 كبيرة 11046 3145 ميارات في الحاسب اآللي. 27
 28 متكسطة 01968 2183 التخطيط لمتدريس. 28
 11 متكسطة 0198 2195 التقكيـ مف اجؿ التعمـ. 29
 7 متكسطة 11044 3104 ؿ المتعمـالتقكيـ المتمركز حك  30

  متكسطة 0167 2196 المحكر األكؿ ككؿ
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( أف تقييـ عينة البحث لمالئمة البرامج التدريبية الحتياجات معممي 6يتضح مف الجدكؿ )
 التربية اإلسالمية بالمرحمة االبتدائية كانت متكسطة, فيما عدا :

 ميارات في الحاسب اآللي. (1
 في التعمـ االلكتركني. أىمية التصميـ التعميمي (2

 حيث كان تقديرىا بدرجة موافقة كبيرة.
 وكان ترتيب االحتياجات حسب المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة، عمى النحو التالي:

 أىمية التصميـ التعميمي في التعمـ االلكتركني. (3
 ميارات في الحاسب اآللي. (4
 استخداـ السبكرة الذكية كتفعيميا. (5
 (FPSP) مية بطرؽ إبداعيةحؿ المشكالت المستقب (6
 التعمـ النشط (7
 الخرائط العقمية كتكظيفيا في العممية التعميمية. (8
 التقكيـ المتمركز حكؿ المتعمـ (9

 ميارات التفكير الناقد. (10
 دكرة بناء القيـ. (11
 نماذجيا كاستراتيجياتيا التدريسية. -النظرية البنائية  (12
 التقكيـ مف اجؿ التعمـ. (13
 مـ الحديثة.اإلدارة الصفية كنظريات التع (14
 ميارات التفكير في التدريس. (15
 الذكاءات المتعددة (16
 الجكدة في تدريس القرآف الكريـ. (17
 مشكالت تربكية. (18
 المشركع الشامؿ لتطكير مناىج التربية اإلسالمية أكلية. (19
 التقكيـ المستمر كميارات المعمـ فيو. (20
 تربية إسالمية -الصفكؼ العميا  -تطكير المناىج  (21
 إدارة الكقت. (22
 يـ المتمركز حكؿ المتعمـ.التعم (23
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 بناء برامج التكعية اإلسالمية. (24
 الميارات الحياتية في مقررات العمـك الشرعية. (25
 التعمـ بيف النظرية كالتطبيؽ. (26
 ميارات االتصاؿ الجيد. (27
 إدارة الذات. (28
 مراعاة الفركؽ الفردية بيف المتعمميف. (29
 التخطيط لمتدريس. (30
 اإلعداد الكتابي كالذىني (31
 لقراف الكريـ.أساسيات تدريس ا (32

 مقارنة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، ودرجة الموافقة (:6جدول) 
 لتقييمات عينة البحث لمدة البرامج التدريبية المقدمة لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة 

 االبتدائية وأساليب تنفيذىا 

المتكسط  العبارة ـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجة 
 فقةالمكا

 الترتيب

1 
ىؿ تتكافؽ أساليب التدريب لمبرنامج التدريبي 

المقدـ لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة االبتدائية 
 مع البرنامج التدريبي ذاتو؟

 1 أحيانا 01583 1189

2 
ىؿ تراعي البرامج التدريبية الجانب التطبيقي 
 لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة االبتدائية ؟

 3 أبدا 01601 1135

3 
ىؿ المدة الزمنية لتنفيذ البرامج التدريبية لمعممي 
التربية اإلسالمية بالمرحمة االبتدائية تحقؽ أىداؼ 

 تمؾ البرامج؟
 2 أحيانا . 1177

( أف مستكل تقييـ مدة البرامج كمستكل تنفيذىا, كانت أحيانا ما عدا 7يتضح مف الجدكؿ )
نب التطبيقي لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة االبتدائية ؟( )ىؿ تراعي البرامج التدريبية الجا

 فكانت أبدا, 
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 اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئمة البحث.
لإلجابة عف  السؤاؿ الثاني مف أسئمة البحث . كالذم ينص عمى " ما التصكر المقترح 

بالمرحمة االبتدائية التي تـ  لمجمكعة البرامج التدريبية لتحقيؽ احتياجات معممي التربية اإلسالمية
تحديدىا؟ قاـ الباحث بتحديد اإليجابيات كالسمبيات في البرامج التدريبية لتحقيؽ احتياجات معممي 
التربية اإلسالمية بالمرحمة االبتدائية  التي تـ تحديدىا, كمراعاة الجكانب التي يحتاجيا المعممكف 

 بدرجة كبيرة, كالتي تتمثؿ في:
 اسب اآللي.ميارات في الح 
 .التصميـ التعميمي في التعمـ االلكتركني 

 كالتي كاف احتياجيا بدرجة مكافقة كبيرة.
كيتضح التصكر المقترح لمجمكعة البرامج التدريبية لتحقيؽ احتياجات معممي التربية 

 اإلسالمية بالمرحمة االبتدائية؛ كما يمي:
 لتدريبية:األىداف اإلجرائية لمتصور المقترح لمجموعة البرامج ا

يجب تتضمف األىداؼ اإلجرائية لمتصكر المقترح لمجمكعة البرامج التدريبية لتحقيؽ 
 احتياجات معممي التربية اإلسالمية بالمرحمة االبتدائية؛ ما يمي:

 تنمية قدرات المعمـ عمى استخداـ الميارات الحاسكبية في تدريس التربية اإلسالمية. (1
 ي في ا لتربية اإلسالمية.اكتساب ميارات التعمـ االلكتركن (2
 تنمية قدرات المعمـ عمى تصميـ المقرر اإللكتركني في التربية اإلسالمية. (3

 محتوى التصور المقترح لمجموعة البرامج التدريبية:
البرامج التدريبية في التصكر المقترح تتضمف مجمكعة مف المعارؼ كاألنشطة 

لممعمميف. كىي مجمكعة مف النشاطات  كاالحتياجات التي تعمؿ عمى تحسيف األداء الميني
المخطط ليا؛ كفقا الحتياجات معممي التربية اإلسالمية بالمرحمة االبتدائية كالتي تيدؼ إلى بناء 

 الميارات بشكؿ إيجابي معرفيا كمياريا  ككجدانيا .
يقترح الباحث أف يتضمف محتكل التصكر المقترح لمجمكعة البرامج التدريبية لتحقيؽ 

 ت معممي التربية اإلسالمية بالمرحمة االبتدائية؛ مجمكعة مف المبادئ؛ كالتي تتمثؿ في:احتياجا
ربط ما تعممو المعمـ نظريا بتطبيؽ عممي عمى استخداـ الميارات الحاسكبية في تدريس  (1

 .التربية اإلسالمية
 استخداـ معممي التربية اإلسالمية لمتقنيات الحديثة في تدريس التربية اإلسالمية. (2
 اإلفادة مف طرؽ التدريس الحديثة لمكاد التربية اإلسالمية. (3
 تنمية قدرة معممي التربية اإلسالمية عمى فيـ مشكالت طالبيـ, كمحاكلة حميا. (4
 مساعدة المعمـ عمى اإلفادة مف أساسيات التعمـ االلكتركني في التربية اإلسالمية. (5
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 يبية التالية:ويقترح الباحث أن يتضمن التصور المقترح البرامج التدر 
 تنمية الميارات الحاسكبية في تدريس التربية اإلسالمية. (1
 أساسيات التعمـ االلكتركني في التربية اإلسالمية. (2

 خطة التدريب لمتصور المقترح لمجموعة البرامج التدريبية:
يقترح الباحث أف تتضمف خطة التدريب لمتصكر المقترح لمجمكعة البرامج التدريبية لتحقيؽ     

 حتياجات معممي التربية اإلسالمية بالمرحمة االبتدائية؛ ما يمي:ا
 (: خطة التدريب لمتصور المقترح لمجموعة البرامج التدريبية7جدول )

 ساعات البرنامج مدة البرنامج البرنامج التدريبي ـ
 ساعة 15 ثالثة أياـ أساسيات الحاسكب كاإلنترنت 
ربية ميارات تطبيقات الحاسكب في تدريس الت 

 ساعة 15 ثالثة أياـ اإلسالمية

 ساعة 15 ثالثة أياـ أساسيات التعمـ االلكتركني في التربية اإلسالمية 
 ساعة 15 ثالثة أياـ تكظيؼ التعمـ االلكتركني في التربية اإلسالمية 
 ساعة 15 ثالثة أياـ إنتاج الفيديك التعميمي لمقرر التربية اإلسالمية 
 مقرر التربية اإلسالمية.التصميـ التعميمي ل 

)تحكيؿ محتكل المادة الدراسية في التربية اإلسالمية 
 إلى دركس إلكتركنية مبسطة(

 ساعة 15 ثالثة أياـ

كقد تـ اختيار ىذه الدكرات؛ بكصفيا تندرج تحت ميارات في الحاسب اآللي,     
مكافقة كبيرة. كما أف خالؿ  كالتصميـ التعميمي في التعمـ االلكتركني, كالتي كاف احتياجيا بدرجة

 ىذه الدكرات كالبرامج التدريبية يتـ مراعاة:
الجانب التطبيقي لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة االبتدائية, حيث تتضمف ىذه البرامج  (1

 التدريبية, جانب عممي تطبيؽ حقيقي لممعمـ, يتدرب مف خاللو تدربا فعميا.
ريبية لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة االبتدائية تحقؽ المدة الزمنية لتنفيذ البرامج التد (2

( ساعة تدريبية ىي كافية لتعمـ الميارات المستيدفة خالؿ 15أىداؼ تمؾ البرامج, كمدة )
 البرامج التدريبية, كالتدريب العممي عمييا.

مة االبتدائية تكافؽ أساليب التدريب لمبرنامج التدريبي المقدـ لمعممي التربية اإلسالمية بالمرح (3
مع البرنامج التدريبي ذاتو. كىذه البرامج التدريبية السابقة تحتاج إلى تدريب عممي يفتقر 

 إليو العديد مف معممي التربية اإلسالمية بالمرحمة االبتدائية.
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 ثانيا : مناقشة نتائج البحث:
ية مف خالؿ العرض السابؽ يتضح أف تقييـ عينة البحث لمالئمة البرامج التدريب

 الحتياجات معممي التربية اإلسالمية بالمرحمة االبتدائية كانت متكسطة, فيما عدا :
 ميارات في الحاسب اآللي. (1
 أىمية التصميـ التعميمي في التعمـ االلكتركني. (2

 حيث كاف تقديرىا بدرجة مكافقة كبيرة
لدرجة كالبرامج التدريبية التالية؛ كانت احتياجات المعمميف حسب المتكسط الحسابي 

 (:3المكافقة, متكسطة, كالمتكسط الحسابي فييا يزيد عف )
 استخداـ السبكرة الذكية كتفعيميا. (1
 (FPSP) حؿ المشكالت المستقبمية بطرؽ إبداعية (2
 التعمـ النشط (3
 الخرائط العقمية كتكظيفيا في العممية التعميمية. (4
 التقكيـ المتمركز حكؿ المتعمـ (5

لتدريبية السابقة متكسطة, لكف احتياجيا أكبر مف باقي بمعنى أف درجة االحتياج لمبرامج ا
 البرامج التدريبية, في ذات االحتياج المتكسط.

كالبرامج التدريبية التالية؛ كانت احتياجات المعمميف حسب المتكسط الحسابي لدرجة 
 (:3المكافقة, متكسطة, كالمتكسط الحسابي فييا يقؿ عف )

 ميارات التفكير الناقد. (1
 القيـ. دكرة بناء (2
 نماذجيا كاستراتيجياتيا التدريسية. -النظرية البنائية  (3
 التقكيـ مف اجؿ التعمـ. (4
 اإلدارة الصفية كنظريات التعمـ الحديثة. (5
 ميارات التفكير في التدريس. (6
 الذكاءات المتعددة (7
 الجكدة في تدريس القرآف الكريـ. (8
 مشكالت تربكية. (9

 مية أكلية.المشركع الشامؿ لتطكير مناىج التربية اإلسال (10
 التقكيـ المستمر كميارات المعمـ فيو. (11
 تربية إسالمية -الصفكؼ العميا  -تطكير المناىج  (12
 إدارة الكقت. (13
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 التعميـ المتمركز حكؿ المتعمـ. (14
 بناء برامج التكعية اإلسالمية. (15
 الميارات الحياتية في مقررات العمـك الشرعية. (16
 التعمـ بيف النظرية كالتطبيؽ. (17
 جيد.ميارات االتصاؿ ال (18
 إدارة الذات. (19
 مراعاة الفركؽ الفردية بيف المتعمميف. (20
 التخطيط لمتدريس. (21
 اإلعداد الكتابي كالذىني (22
 أساسيات تدريس القراف الكريـ. (23

معنى أف درجة االحتياج لمبرامج التدريبية السابقة متكسطة, لكف احتياجيا أقؿ مف باقي 
 البرامج التدريبية, في ذات االحتياج المتكسط.

ؿ العرض السابؽ يتضح أف تقييـ مدة كأساليب تنفيذ البرامج التدريبية أنيا تتـ كمف خال
أحيانا, فيما عدا ىؿ تراعي البرامج التدريبية الجانب التطبيقي لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة 

 االبتدائية؟ فكانت أبدا. بمعنى غياب الجانب التطبيقي لمعظـ البرامج التدريبية.
اد التصكر المقترح لمجمكعة البرامج التدريبية لتحقيؽ احتياجات معممي لذلؾ تـ إعد

 التربية اإلسالمية بالمرحمة االبتدائية, فكانت كالتالي:
 أساسيات الحاسكب كاإلنترنت (1
 ميارات تطبيقات الحاسكب في تدريس التربية اإلسالمية (2
 أساسيات التعمـ االلكتركني في التربية اإلسالمية (3
 االلكتركني في التربية اإلسالميةتكظيؼ التعمـ  (4
 إنتاج الفيديك التعميمي لمقرر التربية اإلسالمية (5
التصميـ التعميمي لمقرر التربية اإلسالمية )تحكيؿ محتكل المادة الدراسية في التربية  (6

 اإلسالمية إلى دركس إلكتركنية مبسطة(
 ويفسر الباحث ىذه النتيجة بما يمي:

لبرامج التدريبية الحتياجات معممي التربية اإلسالمية بالمرحمة تقييـ عينة البحث لمالئمة ا (1
االبتدائية كانت متكسطة, بسبب أف ىذه البرامج التدريبية تقدـ محتكل جيد بالفعؿ, كينفذىا 
متخصصكف عمى مستكل عاؿ؛ لذلؾ لـ تأت احتياجات معممي التربية اإلسالمية بالمرحمة 

 االبتدائية جميعيا كبيرة.
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ة البحث لمالئمة البرامج التدريبية الحتياجات معممي التربية اإلسالمية بالمرحمة تقييـ عين (2
االبتدائية في ميارات في الحاسب اآللي؛ كانت كبيرة ربما العتماد  مصممي كمنفذم 

 كمخططي مدربي الدكرات عمى الجاني المعرفي؛ مع اىتماـ أقؿ بالجانب التطبيقي.
مج التدريبية الحتياجات معممي التربية اإلسالمية بالمرحمة تقييـ عينة البحث لمالئمة البرا (3

االبتدائية في التصميـ التعميمي في التعمـ االلكتركني؛ كانت كبيرة, أيضا العتماد مصممي 
 كمنفذم كمخططي مدربي الدكرات عمى الجاني المعرفي؛ مع اىتماـ أقؿ بالجانب التطبيقي.

الذكية كتفعيميا, كحؿ المشكالت المستقبمية بطرؽ إبداعية البرامج التدريبية ) استخداـ السبكرة  (4
كالتعمـ النشط, كالخرائط العقمية كتكظيفيا في العممية التعميمية, كالتقكيـ المتمركز حكؿ 
المتعمـ(؛ كانت احتياجات المعمميف حسب المتكسط الحسابي لدرجة المكافقة, متكسطة, 

ذه البرامج التدريبية تحتاج إلى التدريب (, ألف ى3كالمتكسط الحسابي فييا يزيد عف )
كالتطبيؽ, كما تحتاج إلى تييئة معامؿ كأجيزة؛ لذا غالبا تككف البرامج التدريبية قد تنقصيا 

 بعض ىذه التقنيات.
درجة االحتياج لباقي البرامج التدريبية متكسطة, لكف احتياجيا أقؿ مف باقي البرامج  (5

ط, بسبب أنيا تعتمد عمى المستكيات الدنيا مف المعرفة التدريبية, في ذات االحتياج المتكس
 كالفيـ, كغالبا التصؿ إلى التطبيؽ كالتحميؿ, كما أنيا قد ال تحتاج أجيزة كتقنيات.
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 توصيات البحث.
 بناء  عمى نتائج البحث الحالي يمكف تقديـ التكصيات التالية: 
 .التقنيات الحديثةقـك عمي كفؽ نظاـ ي البرامج التدريبيةلتعديؿ محتكل  آليةإيجاد  (1
البرامج التدريبية لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة االبتدائية ضركرة تضمف  (2

 ميارات في الحاسب اآللي.
البرامج التدريبية لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة االبتدائية ضركرة تضمف  (3

 التصميـ التعميمي في التعمـ االلكتركني.
 ء دراسة حول:مقترحات البحث: إجرا

تقكيـ البرامج التدريبية المقدمة لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة المتكسطة في ضكء  (1
 احتياجاتيـ.

 تصكر مقترح لتحقيؽ احتياجات معممي التربية اإلسالمية بالمرحمة الثانكية. (2
ضكء  تقكيـ البرامج التدريبية المقدمة لمشرفي التربية اإلسالمية بالمرحمة االبتدائية في (3

 احتياجاتيـ.
دراسة مقارنة لتقكيـ البرامج التدريبية المقدمة لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة  (4

 المتكسطة في ضكء احتياجات المعمميف كالمشرفيف.
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 أوال : المراجع العربية:
. مكانة المعمـ في التربية اإلسالمية ككاقعيا مف كجية نظر (2014بابكر, عمر عبد اهلل )

رسالة ماجستير غير  معممي المرحمة الثانكية بالمدينة المنكرة.مشرفي ك 
 منشكرة, كمية التربية, الجامعة اإلسالمية, المدينة المنكرة.

. بيركت: المؤسسة الجامعية تككيف المعمـ العربي كالثكرة التكنكلكجية(. 1996بشارة, جبرائيؿ )
 لمدراسات كالنشر كالتكزيع.

تقكيـ البرامج التدريبية لمعممي المغة العربية في المرحمة . (2010الترجمي, فيصؿ محمد )
. رسالة ماجستير الثانكية بالمدينة المنكرة في ضكء احتياجاتيـ المينية
 غير منشكرة, كمية التربية, جامعة طيبة, المدينة المنكرة.

تربية (. االحتياجات التدريبية لمعممي كمدرسي مادة ال2010جاسـ, شاكر؛ المالكي, جكاد )
(. 2) 21, جامعة بغداد, مجمة كمية التربية لمبناتاإلسالمية. 

 (.493-455)ص
. عم اف: المركز تقكيـ التدريس في التربية اإلسالمية(. 2007الخكالدة, ناصر؛ عيد, يحيى )

 العربي لمنشر كالتكزيع.
المناىج. ق(. جيكد المممكة العربية السعكدية في مجاؿ تطكير 1425الزىراني, سعكد حسيف )

. المنعقدة تقرير كطني مقدـ لكرشة العمؿ اإلقميمية حكؿ تطكير المناىج
 ديسمبر. 12-11خالؿ المدة 

 . الرياض: مكتبة الرشد.إعداد البرامج التدريبية(. 2005الشاعر, عبد الرحمف )
. عماف: دار الشركؽ لمنشر إدارة األفراد –إدارة المكارد البشرية (. 2005شاكيش, مصطفى )

 كالتكزيع.
(. االحتياجات التدريبية لدل معممي العمـك الشرعية بمدارس 2013الشرفي, عبد الرحمف محمد )

بحث التعميـ العاـ بمدينة الباحة في مجاؿ تطبيقات الحاسكب كاالنترنت. 
 : مصر.مقدـ إلى المؤتمر العممي الدكلي األكؿ. المنصكرة

دراسة (. 2015لفالح, جكزاء؛ بكر, أماني )شمبي, عماد؛ محمد, ىيثـ؛ عبد اهلل, مجدم؛ ا
. تقييمية ألثر البرامج التدريبية في عمادة الجكدة كالتطكير بجامعة حائؿ

 عمادة الجكدة كالتطكير, حائؿ.



 محمد سالم عمي آل مداوي الوادعيأ /             تقويم البرامج التدريبية المقدمة
 محمد زيدان آل محفوظد /                                                
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. عماف :دار القياس كالتقكيـ النفسي كالتربكم(. 2004؛ الدرابيع, ماىر )هللالصمادم, عبدا 
الكفايات التربكية كتدريب  تنمية(. 1998كائؿ. عبد القادر, يكسؼ )

 . القاىرة: دار الكتاب العربي.المعمميف أثناء الخدمة
 التدريب كالتطكير مدخؿ عممي لتطكير األفراد كالمنظمات.ىػ(. 1401عبد الكىاب, عمي محمد )

ق(. 1427الرياض: معيد اإلدارة العامة. العريني, عبد المطيؼ محسف )
الشرعية بالمرحمتيف المتكسطة كالثانكية الحاجات التدريبية لمعممي العمـك 

رسالة  مف كجية نظر مشرفي كمعممي العمـك الشرعية بالمدينة المنكرة.
 ماجستير غير منشكرة, كمية التربية, الجامعة اإلسالمية, المدينة المنكرة.

عماف :دار  منيجية البحث العممي.(. 1997عبيدات, محمد؛ أبكنصار,محمد؛ مبيضيف, عقمة )
 .كائؿ

  .  (. التقكيـ التربكم المؤسس. القاىرة :دار الفكر العربي2003عالـ, صالح الديف محمكد )
(. مناىج كأساليب البحث العممي.عػماف 2000عمياف, ربحي مصطفى؛ غنيـ, عثماف محمد ) 

 لمنشر. :دار صػفاء
يـ األساسي تقكيـ برامج تدريب المعمميف أثناء الخدمة في التعم(. 2013الفرا, غادة رفيؽ )

. رسالة بمدارس كزارة التربية كالتعميـ كمدارس ككالة الغكث الدكلية
 ماجستير غير منشكرة, كمية التربية, جامعة األزىر, غزة.

إسياـ برامج التكجيو كاإلرشاد الطالبي في عالج التأخر ق(. 1424القحطاني, محمد قمشع )
م( مف كجية نظر الدراسي في مدارس التعميـ العاـ )المتكسط كالثانك 

, جدة( -الطائؼ -المعمميف كالمرشديف الطالبييف في )العاصمة المقدسة
 رسالة ماجستير غير منشكرة. جامعة أـ القرل, مكة المكرمة.

اإلسكندرية: منشأة  المناىج المعاصرة.(. 2000الكمزة, رجب أحمد؛ إبراىيـ, فكزم طو )
 المعارؼ.

برامج التدريبية لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة كاقع ال(. 2010المطرفي, صالح عاتؽ )
 االبتدائية بالمدينة المنكرة في ضكء احتياجاتيـ المينية )دراسة تقكيمية(.
 رسالة ماجستير غير منشكرة, كمية التربية, جامعة طيبة, المدينة المنكرة.

قراءة في ضكء برنامج تدريبي مقترح لتنمية ميارات تدريس ال(. 2015مطرم, إدريس عمي )
. ( لدل معممي المغة العربية في المرحمة االبتدائيةPIRLSدراسة بيرلز )

 رسالة ماجستير غير منشكرة, كمية التربية, جامعة الممؾ خالد, أبيا.
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