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اٌىشَُ اٌمشآْ ِمشس ٌتذسَظ اٌالصِخ اٌتذسَجُخ اًلحتُبربد
اخلبصخ اًلحتُبربد روٌ ِٓ ٌٍغالة

اٌجحريٌ حبِذ ثٓ زلّذ. د
ادلشبسن اٌتذسَظ وعشق ادلٕبهذ أعتبر

 خبٌذ ادلٍه ربِؼخ اٌرتثُخ وٍُخ 
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اخلاصة االحتياجات ذوي من للطالب ميالكر  القرآن مقرر لتدريس الالزمة التدريبية االحتياجات
 البحريي حامد بن دمحم. د

 :ادللخص
 ذكم من الطبلب لتدريس الكرًن القرآف ١تعلمي البلزمة التدريبية االحتياجات ٖتديد إُف البحث ىذا ىدؼ
 ىعل اشتملت استبانة خبلؿ كمن الوصفي، ا١تنهج الباحث استخدـ البحث أىداؼ كلتحقيق ا٠تاصة، االحتياجات

 آراء استطبلع مت التعليمية، كالتقنيات كالوسائل ا٠تاصة، كالًتبية التدريس، تنفيذ: ٤تاكر ثبلثة على موزعة بندنا( ّْ)
البحث نتائج كأظهرت ا٠تاصة، االحتياجات لذكم كمعلماهتا الكرًن القرآف معلمي من معلمنا( ِٔ) من مكونة عينة
 أك كبيػرة درجػة انلػت الثبلث اجملػاالت فػي ا٠تاصة االحتياجات لذكم الكرًن القرآف ١تعلمي التدريبيػة االحتياجػات أف

 االحتياجات ذكم تدريس بطرائق يتعلق فيما كانت التدريس تنفيذ ٣تاؿ يف االحتياج درجات أعلى كأف متوسطة،
 التدريبية الحتياجاتا أبرز كاف فقد ا٠تاصة الًتبية ٣تاؿ يف أما كمشكبلتو، النطق كتصحيح الصف، كإدارة ا٠تاصة،

 االحتياجات ذكم تعليم يف ا١تؤثرة الًتبوية كالنظرايت كتطبيقاتو، الفردم الًتبوم الربانمج تصميم تتناكؿ اليت تلك ىي
 درجات أعلى أف البحث نتائج أظهرت فقد كتقنياتو التعليم كسائل ٣تاؿ يف أما أتىيلهم، برامج ككذلك ا٠تاصة
 لذكم الكرًن القرآف تدريس يف كبر٣تياتو اٟتاسوب تطبيقات استخداـ ا١تتضمنة بالتدري برامج كانت االحتياج

 السمع لضعاؼ التعويضية الصوت أنظمة كاستخدامات برايل، بلغة ا١تكتوبة ا١تصاحف ككذلك ا٠تاصة، االحتياجات
 ٨تو العينة أفراد تاستجااب بُت إحصائية داللة ذات فركؽ كجود البحث نتائج تظهر كَف. الكرًن القرآف تدريس يف

 .البحث متغَتات ابختبلؼ التدريبية احتياجاهتم
الشرعية العلوم معلمي ، اخلاصة الًتبية الكرمي، القرآن التدريبية، االحتياجات: ادلفتاحية الكلمات

The Training Needs for Teachers of the Holy Quran for Students with Special Needs  

Abstract

This study aimed to identify the training needs for teachers of the Holy Quran for 

special needs students. To achieve the aims of this study, the researcher used the 

descriptive survey method with a survey of (34 items) divided into three domains: 

lesson teaching, special education, aids and educational technologies. The sample 

consisted of 62 teachers of those who teach the Holy Quran for special needs students. 

The results revealed that the training needs in all these domains are either at a high or 

a medium level. Using special teaching methods, class management, correct speech 

problems are the most needed in the lesson teaching domain. Regarding special 

education, the results showed that designing individual programs and their 

applications, knowing the special education theories and rehabilitation programs are 

the most important. Moreover, the results confirmed that teachers need more training 

about using computer and its application in teaching special needs students, using the 

Holy Quran written in Braille and using Compensatory sound systems for those who 

suffering from hearing impairment. There were no statistically significant differences 

among sample members’ responses regarding their training needs in relation to 

variable differences. 

Keywords: Training needs, Holy Quran, Special Education, Islamic Teachers 
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 : البحث مقدمة
 الًتبويُت إٚتاع إُف اإلشارة ٕتدر ك٥ترجاتو، التعلم عمليات كٖتسُت كبرا٣تو، التعليم بتطوير ا١تستمرة ا١تناداة ظل يف       
 ال اليت التعليمية العملية أركاف أحد بوصفو ا١تعلم ييغفل ال أف ٬تب لربا٣تو، تطوير أك للتعليم، إصبلحو  أم أف على

 .بدكنو ٢تا ٧تاح أم يتصور
 ذم ا١تتمكن ا١تعلم دكر دكف كالتطوير التحسُت إُف ٔتفردىا تؤدم أف ٯتكن ال الًتبوم اإلصبلح عمليات إفك        
 ّتميع الًتبوية العملية ٧تاح من%( َٔ) أف إُف الًتبوية الدراسات تشَت إذ اٞتيد، العلمي كاألداء العالية الكفاءة
 ا١تتعلمُت، كظركؼ كالكتب، كا١تناىج، كاإلدارة، ٣تتمعة األبعاد بقية تشكل افيم ا١تعلم، عاتق على يقع أبعادىا

.(َُِٓ حبيًت، ك عبدالكرًن) .التعليمية العملية ٧تاح من%( ََْ) ا١تدرسة كإمكاانت
 االستمرارك  كٗتصصيان، مهنيا كتكوينو ا٠تدمة، قبل إعداده أ٫تية تزداد التعليمية؛ العملية يف نفسو ا١تعلم أ٫تية كمع      

 يف كخصوصنا مهامو، كأداء رسالتو ٛتل على قادرنا ليظل ا٠تدمة؛ أثناء يف لو مستمر كتدريب مهنية تنمية برامج تقدًن يف
 ذلك كترٚتة كالتقٍت، ا١تعريف التطور مواكبة على قادرة كوادر لتوفَت ضماانن  ا١تعلومات، كانفجار ا١تكتشفات، تسارع ظل

 .ك٣تتمعو دينو ٕتاه بواجباتو القياـ ىعل قادر صاٌف جيلو  إلعداد
 ٢تؤالء كا١تهارات القدرات لتطوير كىادفة مقصودة عملية ىي للمعلمُت ا١تستمرة ا١تهنية التنمية عملية أف كٔتا     

ا١تعلمُت احتياجات على أساسنا ا١تبٍت التخطيط من متُت أساسو  على العملية ىذه تبٌت أف الواجب من فإف ا١تعلمُت،
 يف للمعلمُت ا١تقدمة التدريب برامج لنجاح كحاٝتة مهمة عملية التدريبية االحتياجات ٖتديد عملية إف إذ م،أنفسه
(َُِٓ ساَف،). ا٠تدمة أثناء

نقطة تعد منظمة عملية التدريبية االحتياجات ٖتديد أف (ََُِ) كإٝتاعيل (ََُِ) العنزم من كله  كيؤكد
 بُت الفجوة سد على تعمل الطريقة هبذه كىي كتصميمها، البلزمة التدريبية االحتياجات لتخطيط موضوعية انطبلؽ
 أكثر يكوف التدريبية االحتياجات إُف استنادنا الربامج ىذه بناء أف كما فيو، ا١ترغوب كاألداء للمعلمُت اٟتاِف األداء

 .أنفسهم ا١تستفيدين من دقيق ٖتديد على بٍت إذا للواقع مبلمسةن 
 لدل التدريبية لبلحتياجات مسبق ٖتديد على استنادنا كبناءىا البلزمة التدريبية الحتياجاتا ٗتطيط كأل٫تية

ا١تعلمُت من فعلية احتياجات على بناءنا تصمم أف ٬تب ا١تعلمُت تطوير برامج أف على يؤكد (َُِٓ) ساَف فإف ا١تعلمُت
 الدقة كبقدر إلشباعها، كساعينا االحتياجات، لكلت ملبينا يكوف أف ينبغي فإنو االٕتاه ىذا يف نشاط أم كأف أنفسهم،

.ككفاءتو التدرييب الربانمج فاعلية تتحدد االحتياجات تلك ٖتديد يف كا١توضوعية
العلـو ١تعلم فإف احتياجاتو؛ على بناءنا مهنينا كتنميتو ،-عمومنا-  ا١تعلم تطوير أ٫تية يؤكد سبق ما كاف كإذا
 على كتربيتهم إليو، الناس كدعوة شرعو، كبياف هللا، دين تبليغ ا١تتضمنة رسالتو أ٫تية من تنبع  خاصة أ٫تية الشرعية
 تعليم إف إذ كقداستو، الدين، من كمنزلتو تعاُف، هللا كبلـ تعليم أل٫تية إضافية أب٫تية الكرًن القرآف معلم كينفرد أحكامو،
 القرآف خلدىا اليت السبلـ عليو – إبراىيم – الرٛتن لخلي لدف من انطلقت اليت كدعوهتم األنبياء كظيفة ىي القرآف
نػٍهيمٍ  رىسيوالن  ًفيًهمٍ  كىابٍػعىثٍ  رىبػَّنىا) الكرًن ليو مًٌ ًتكى  عىلىٍيًهمٍ  يػىتػٍ اٍلعىزًيزي  أىنتى  إًنَّكى ۚ   كىيػيزىكًٌيًهمٍ  كىاٟتًٍٍكمىةى  اٍلًكتىابى  كىيػيعىلًٌميهيمي  آايى
[.ُِٗ:البقرة( ] اٟتٍىًكيمي 
 الذم الفاعل الدكر مع يتناسب مستمر تطوير إُف ْتاجة - ا١تباركة مهمتو ك٠تصوصية – الكرًن القرآف ممعل إف      
 الدقمَتم،ك  الزىراين) األجياؿ عرب كتناقلو هللا كتاب حفظ يف األماف صماـ ىو إذ أىدافو، بلوغ لو كيسهل بو، يضطلع
َُِِ).
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 يف خصوصية ٢تا اليت ا١تتعلمُت فئات من فئة بتدريس مهمتو ارتبطت إذا أيضنا الكرًن القرآف معلم أ٫تية كتزداد     
ا، أكثر عملية التدريس يصبح إذ ا٠تاصة، االحتياجات كذكم كالرعاية، كالتعامل التعلم  إُف ا١تعلم حاجة كتصبح تعقيدن
 لذكم الكرًن قرآفال ١تعلمي التدريبية االحتياجات دراسة فكرة جاءت ىنا كمن إٟتاحنا، أكثر ٗتصصية مهارات تعلم

.ا٠تاصة االحتياجات
 : البحث مشكلة

  حتمية ضركرة كاحتياجاهتم قدراهتم مع يتبلءـ ٔتا كتعليمهم ا٠تاصة االحتياجات ذكم من ا١تتعلمُت رعاية إف
 أبرز من تعاُف هللا كتاب مقدمتها كيف دينهم أمور تعلمهم أف شك كال ا١تشركعة، حقوقهم من حقنا التعليم ابعتبار

 مشاعر تبث أف ٯتكن اليت ا١تهن مقدمة يف أييت ا٠تاصة االحتياجات ذكم مع التعامل أف إال كأكالىا، قوقهم،ح
 كإمكاانهتم قدراهتم يف عاديُت غَت أشخاص مع التعامل من ا١تهن ىذه تقتضيو ما بسبب فيها، العاملُت لدل اإلحباط
.قدراهتم كتطوير ، كتدريبهم ا٠تاصة االحتياجات ذكم ٔتعلمي العناية أ٫تية جاءت ىنا كمن تعلمهم؛ كطرائق كنفسياهتم
 : التاِف الرئيس السؤاؿ عن اإلجابة اٟتاِف البحث ٭تاكؿ كسوؼ
 كيتفرع ا١تعلمُت؛ نظر كجهة من ا٠تاصة االحتياجات لذكم الكرًن القرآف ١تعلمي البلزمة التدريبية االحتياجات ما    
 :اليةالت الفرعية األسئلة السؤاؿ ىذا عن
 التدريس؟ تنفيذ ٣تاؿ يف ا٠تاصة االحتياجات لذكم الكرًن القرآف ١تعلمي البلزمة التدريبية االحتياجات ما-
 ٣تاؿ يف ا١تعلمُت كجهة من ا٠تاصة االحتياجات لذكم الكرًن القرآف ١تعلمي البلزمة التدريبية االحتياجات ما-

 ا٠تاصة؟ الًتبية
 كالتقنيات الوسائل ٣تاؿ يف ا٠تاصة االحتياجات لذكم الكرًن القرآف علمي١ت البلزمة التدريبية االحتياجات ما-

  التعليمية؟
 ا١تتغَتات؟ لبعض تبعنا البحث عينة إجاابت بُت إحصائية داللة ذات فركؽ توجد ىل-

 :البحث أىداف
 من ا٠تاصة االحتياجات لذكم الكرًن القرآف ١تعلمي البلزمة التدريبية االحتياجات ٖتديد إُف اٟتاِف البحث يهدؼ   

 من ٭تتاجونو ٔتا كتزكدىم للمعلمُت، الفعلي االحتياج ٖتقق فاعلة تطويرية برامج لبناء منطلقنا لتكوف نظرىم، كجهة
ا أىدافهم، لتحقيق كمعارؼ مهارات  : على يركز اٟتاِف فالبحث كٖتديدن

 نظر كجهة من ا٠تاصة االحتياجات لذكم الكرًن القرآف ١تعلمي البلزمة التدريبية االحتياجات عن الكشف-
 .كتنفيذه التدريس ٣تاؿ يف ا١تعلمُت

 يف ا١تعلمُت نظر كجهة من ا٠تاصة االحتياجات لذكم الكرًن القرآف ١تعلمي البلزمة التدريبية االحتياجات تعرؼ-
 ا٠تاصة الًتبية ٣تاؿ

 كالتقنيات الوسائل ٣تاؿ يف ا٠تاصة تاالحتياجا لذكم الكرًن القرآف ١تعلمي البلزمة التدريبية االحتياجات ٖتديد-
.التعليمية

.ا١تتغَتات لبعض تبعنا البحث عينة استجاابت بُت الفركؽ تعرؼ-
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 : البحث أمهية
 إذ اإلسبلمية، أمتنا يف الًتبوية ا١تؤسسات إليها تسعى اليت الًتبوية األىداؼ أىم أحد هللا كتاب تعليم ٯتثل        
 التعليم، مراحل ٚتيع يف الدراسية ا١تقررات أحد الكرًن القرآف أف على السعودية العربية ١تملكةا يف التعليم سياسية نصَّت
على كالعمل ا١تهنية احتياجاتو كتلمس كتطويرنا، كأتىيبلن  إعدادنا ٔتعلمو العناية هللا كتاب بتعليم العناية من أف ريب كال

 إشباعها
:يلي ٦تا أ٫تيتو يستمد البحث فهذا كلذا  
للًتبية كذلك األكؿ كا١تصدر اإلسبلمي، للتشريع األكؿ ا١تصدر ىو إذ كتعليمو، كتعلمو كمدارستو هللا كتاب يةأ٫ت -1

.اإلسبلمية
يف الوحيد كلعلَّو اإلسبلمية، الًتبية معلمي احتياجات بتحديد عنيت اليت القليلة البحوث من البحث ىذا يعد -2

.ا٠تاصة الحتياجاتا لذكم الكرًن القرآف معلمي احتياجات دراسة
ا٠تاصة االحتياجات لذكم الكرًن القرآف ١تعلمي تطويرية برامج لتصميم منطلقنا البحث ىذا يكوف أف ا١ترجو من -3

.احتياجاهتم على مبنية
لذكم كعلومو الكرًن القرآف، تدريس تطوير على تركيزو  أكثر ْتوث إلجراء ٤تفزنا البحث ىذا يكوف أف ٯتكن -4

.ا٠تاصة االحتياجات
االحتياجات بذكم العناية إُف تدعو اليت الًتبوية النداءات إُف االستجابة أ٫تية يف اٟتاِف البحث أ٫تية تربز كما -5

.كإمكاانهتم قدراهتم مع ا١تتوافق التعلم حق كمنحهم ا٠تاصة
 :البحث حدود

 من ا٠تاصة االحتياجات ملذك  الكرًن القرآف ١تعلمي البلزمة التدريبية االحتياجات ٖتديد على البحث ىذا يقتصر 
 : يلي فيما تتمثل البحث ىذا حدكد فإف كعليو نظرىم كجهة
 لذكم الكرًن القرآف ١تعلمي البلزمة التدريبية االحتياجات ٖتديد إُف البحث ىذا يسعى: ا١توضوعية اٟتدكد -

 .ا٠تاصة االحتياجات
 الكرًن القرآف يدرسوف الذين ا٠تاصة الًتبية معلمي يف ا١تتمثلة البحث عينة آراء البحث ىذا يستطلع: الزمانية اٟتدكد-

(. ىػُّْٕ/ُّْٔ) اٞتامعي العاـ من الثاين الدراسي الفصل خبلؿ ا٠تاصة االحتياجات لذكم
: البحث مصطلحات

 اإلحساس أهنا كتعرؼ كالعوز، االفتقار كىو اٟتوج من مشتقة اللغوم أصلها يف اٟتاجة :التدريبية االحتياجات      
.(ََِِ جودت،). أفضل لتعليم ْتاجتو الشخص شعور مثل مفيد أك مرغوب أك مطلوب شيءو  بنقص
 كإتاىاتو كسلوكو كآرائو ٔتعارفو كا١تتعلقة الفرد يف إحداثها ا١تطلوب التغَتات ٣تموعة ىي التدريبية كاالحتياجات 
 (ََِٕ منتصر،) عالية بكفاءة عملو ألداء الئقنا ٞتعلو
 ٬تب اليت كالتطورات التغَتات من ٣تموعة أهنا (ََِّ) كاٞتمل اللقاين يعرفها السابق؛ التعريف من قريبناك        
 الوظيفي أدائهم كٖتسُت الًتبوية، أعما٢تم أداء على قادرين ٞتعلهم كإتاىاهتم كمهاراهتم ا١تعلمُت معلومات يف إحداثها
  .التعلم نوعية ٖتسُت يف بدكره يسهم الذم
 كخرباهتم الكرًن القرآف معلمي معلومات يف إحداثها ا١تطلوب التغَتات ٣تموعة أهنا البحث ىذا يف إجرائينا كتعرؼ 
.ا١تقرر ىذا تدريس يف كفاءهتم مستول لرفع ا٠تاصة االحتياجات لذكم
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 :اخلاصة االحتياجات ذوي
 قدراهتم يف ٮتتلفوف الذين العاديُت غَت راداألف ىم ا٠تاصة االحتياجات ذكم الطبلب أف على الًتبويوف يتفق      
 تقدًن يوجب اختبلفنا األكادٯتية أك االنفعالية اك السلوكية أك التواصلية أك الصحية أك اٞتسمية أك اٟتسية أك العقلية

 (َُِٓ ا١تطوع،). ٢تم ا٠تاصة الًتبية خدمات
 الشخصية السمات بعض يف العاديُت األفراد عن فوفٮتتل الذين األفراد أكلئك أهنم (َُِٓ) كأٛتد راشد كيعرفهم     
 رعاية إُف ٭تتاجوف فهم كابلتاِف مكتسبة، أـ فطرية االختبلفات ىذه أكانت كسواء ، حسية أك جسمية أكانت سواء
.إجرائينا التعريف ىذا اٟتاِف البحث يتبٌت كسوؼ العاديُت، األفراد إُف تقدـ اليت تلك عن ٗتتلف خاصة

 : ابقةالس الدراسات
 – الباحث أف إال للمعلمُت، التدريبية االحتياجات ٖتديد ٣تاؿ يف كاألجنبية العربية الًتبوية الدراسات تعددت         
 القرآف ١تعلمي التدريبية ابالحتياجات عنيت دراسة ٬تد َف – الدراسات ىذه الستقصاء جهدو  من بذلو ٦تا كابلرغم
 التدريبية ابالحتياجات عنيت اليت األْتاث من اإلفادة إُف الباحث سعى فقد اكلذ ا٠تاصة؛ االحتياجات لذكم الكرًن
 .اٟتاِف البحث ٣تاؿ من لقرهبما ا٠تصوص كجو علي  ا٠تاصة الًتبية معلمي أك عموما الشرعية العلـو ١تعلمي
 كمػا التعلػيم تقنيػات فػي علمالػت صػعوابت ١تعلمػي التدريبيػة اٟتاجػات ٖتديػد بعنػواف (ََِٓ) لشيباين دراسة ففي      
 كمعلمػي كمػشريف سػعود ا١تلػك ّتامعػة ا٠تاصػة كالًتبيػة التعليم كتكنولوجيا كسػائل بقػسمي التػدريس ىيئػة أعػضاء يراىػا

 ١تعلمػي التعلػيم اتتقني ٣تاؿ يف التدريبية اٟتاجات ٖتديػػػد إلػػػى كىػػػدفت كالتعلػػػيم، الًتبيػػػة بػػػوزارة الػػػتعلم صػػػعوابت
 التعليم كتكنولوجيا كسػػػائل بقسمي التدريس ىيئػػػة أعػػػضاء يراىػػػا كمػػػا كالتعلػػػيم الًتبيػػػة كزارة ٔتػدارس الػتعلم صػعوابت
 لدراسػةا عينػة كبلغت. كالتعليم الًتبيػة بوزارة التعلم صػعوابت كمعلمػي كمشريف سعود، ا١تلػك ّتامعػة ا٠تاصػة كالًتبيػة

 تػدريب أب٫تيػة كبيػرة قناعػة على الًتبويُت كا١تشرفُت التعلم صعوابت معلمي أف الدراسة نتائج ككشفت فػردان،( ِّْ)
 يف اقتناع درجة أم كا١تشرفُت ا١تعلمُت لدل يرد َف حيث خاصػة بػصفةو  التعلػيم تقنيات ٣تاؿ كفػي عامػة بصفةو  ا١تعلمُت
 نوعاف ٫تا منها ا١تتػوافر أف تبػُت فقػد التعليم، تقنيات إُف تفتقر التعلم صعوابت برامج أف كاتضح مقتنػع، غيػر مػستول
 أداة فػػي ا١تػػذكورة التعلػػيم تقنيػػات ٚتيػػع فػػي كبيػرة بدرجة تدريبية حاجة كجود كتبُت نوعنا،( ِٓ) أصل من فقط

 ".االحتياج قليلة" مستول يف تعليمية يةتقن أم ترد كَف الدراسة، عينػػة إبٚتػػاع كذلػػك الدراسػػة
 الًتبية ١تعلمي التدريبية اٟتاجات تعرؼ إُف ىدفت دراسة (ََِٓ) ىندم أجرل فقد عماف سلطنة يف أما         
 عبلقة كاستقصاء أنفسهم، كا١تعلمُت ا١تشرفُت نظر كجهة من عماف بسلطنة كالثانوية اإلعدادية ا١ترحلتُت يف اإلسبلمية

 اإلسبلمية الًتبية موجهي من البحث ٣تتمع كتكوف فيها، يعلم اليت كا١ترحلة خربتو كسنوات ا١تعلم ّتنس اجاتاٟت تلك
 عينة كبلغت السلطنة، يف تعليمية مناطق بعشر كالثانوية اإلعدادية ا١تدارس يف العامليُت اإلسبلمية الًتبية معلمي كمن

استبانة بناء مت ا١تعلومات كٞتمع عشوائينا، اختيارىم مت كمعلمة منامعل( ُُٔ)ك موجهنا( ّٓ) منهم فردنا( ُٗٔ) البحث
 عليها اتفق اليت التدريبية اٟتاجات أىم أف البحث نتائج كأظهرت ٣تالُت، على موزعة حاجة( ّٔ) على اشتملت
 مهارات ٣تاؿ يف كثبلث اإلسبلمية، الًتبية ٔتنهاج ا١تعرفة ٣تاؿ يف منها ثبلث حاجات،( ٔ) ىي كا١تعلمات ا١تعلموف
 منها حاجة،( ِٖ) ىي ٢تم ابلنسبة التدريبية اٟتاجات أىم أف النتائج أظهرت فقد ا١تشرفوف أما ا١تنهج، ىذا تدريس

 اتفق كقد ا١تنهج، ىذا تدريس مهارات ٣تاؿ يف حاجة( ُِ)ك اإلسبلمية الًتبية ٔتنهاج ا١تعرفة ٣تاؿ يف حاجات( ٕ)
 نتائج ككشفت ا١تهارات، ٣تاؿ يف كاثنتُت ا١تنهج ٣تاؿ يف منها أربع تدريبية، حاجات( ٔ) أ٫تية على كا١تعلموف ا١تشرفوف
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 ا١تنهاج ٣تاؿ يف كا١تشرفُت ا١تعلمُت بُت اٟتاجات تقدير متوسطات يف إحصائية داللة ذات فركؽ كجود" ت" اختبار
 .ا١تشرفُت لصاٌف بزايدة ككل كا١تقياس كا١تهارات
 ٔتدينػػػػة كمػػشرفاهتا ا٠تاصػػػػة الًتبيػػػػة ١تػػشريف التدريبيػػة االحتياجػػات بعنػػواف (ََِٗ) افيدالػػسو  دراسػػة أما         
 استخدـ الرايض فػي كمشرفاهتا ا٠تاصة الًتبية ١تشريف التدريبية االحتياجات تعػػػػرؼ إُف الدراسة سعت فقد الريػػػػاض
 مشريف ٚتيع من الدراسة ٣تتمع كتكوف ا١تعلومات، ٞتمع أداةن  تبانةاالس استخدـ كما التحليلي، الوصفي ا١تنهج الباحث
 كالتعليم الًتبية إدارة كيف كالتعليم، الًتبية كزارة يف( بنات -بنُت) ا٠تاصة للًتبية العامة اإلدارة يف كمشرفاهتا ا٠تاصة الًتبية

( ْٕ) كعددىم ػ،(قَُّْ/ُِْٗ) لعاـا من الثاين الدراسي الفصل خبلؿ العاملُت الرايض مدينة يف( بنات – بنُت)
 النتػائج أىػم كمن الدراسة، ٣تتمع أفراد ٞتميع الشامل اٟتصر أسلوب العينة اختيار يف الباحث كاعتمد كمشرفة، مشرفنا
 تاالحتياجػػا أكثػػر ككانػت كبيػرة درجػة انلػت ا١تعػارؼ ٣تػاؿ فػي التدريبيػة االحتياجػات أف: الدراسة إليها خلصت اليت
 التدريبيػة االحتياجات كانلت اٟتديثة، اإلشرافية كاألساليب الًتبوم اإلشراؼ ٣تاؿ يف اٟتديثة االٕتاىات اجملػػاؿ ىػػذا فػػي
 التػػي التشخيػػصية كاالختبػارات ا١تقػػػػػاييس تطبيػػػػػق ىػػػػػي االحتياجػػػػػات أكثػػػػػر ككانػػػػػت كبيػػػػػرة درجػػػػػة ا١تهػارات ٣تػاؿ فػي

 فكانػػت االٕتاىػػات ٣تػػاؿ فػػي أمػػا لقػػرار، كاٗتػػاذا ا١تػػشكبلت كٖتليػػل ا٠تاصػػة االحتياجػػات ذكم قػػدرات عػػن تكػػشف
٣تاؿ يف جديد كل كمتابعة اإلشػػػرايف العمػػػل تطػػوير اجملػػػاؿ ىػػذا فػػػي االحتياجػػػات أكثػػر ككاف أيضنا، كبيػػػرة بدرجػػةو 

 االحتياجات) ٨تو الدراسة أفراد استجاابت بُت إحصائية داللة ذات فركؽ كجود الدراسة تظهر كَف الًتبوم، اإلشراؼ
 الدراسة متغَتات ابختبلؼ( التدريبية االحتياجات ٖتديد كمعوقات كاالٕتاىات كا١تهارات ا١تعارؼ ٣تاؿ يف التدريبية

 (. كاٞتنس ربةا٠ت كسنوات األكادٯتي كالتخصص العلمي ا١تؤىل)
 ١تعلم البلزمة التدريسي اٞتانب يف التدريبية االحتياجات تعرؼ إُف ىدفت فقد (َُُِ) ا١تطركدم دراسة أما        
 مت ذلك كلتحقيق كا١تعلمُت؛ ا١تدارس مديرم نظر كجهة من التعليمية الرايض ٔتنطقة الثانوية ا١ترحلة يف الكرًن القرآف
 كإدارة ، التعليم كتقنيات كالتنفيذ، التخطيط،) ٣تاالت ٜتسة على كموزعة فقرة( ُّ) من مكونة استبانة تصميم
( َُُ) عددىم بلغ كا١تعلمُت مديرنا،( ٓٓ) عددىم ا١تدارس مديرم من عشوائية عينة على كطيبقت ،(كالتقوًن الصف،
 إُف متوسطة من لتدريبيةا اٟتاجات فقرات على البحث عينة إجاابت ٚتيع تراكحت: نتائجها أىم من ككاف ،ان معلم
 األخطاء تعديل كأساليب ا١تناسبة، التدريس طريقة كاختيار ابلتخطيط يرتبط ما االحتياجات مقدمة يف كجاء كبَتة،
 الكرًن القرآف تدريس صعوابت ٖتديد كأساليب الكرًن، القرآف لتدريس ا١تبلئمة التعليمية الوسائل كتصميم اٞتهرية،
 مديرم لصاٌف كا١تعلمُت ا١تدارس مديرم إجاابت بُت إحصائينا دالة فركؽ كجود أيضنا ائجالنت كمن معاٞتتها، كطرؽ

 .البحث عينة إجاابت على التدريبية الدكرات أك ا٠تربة أك للمؤىل أتثَت كال ا١تدارس،
 لدل عاكينالت التعلم لطريقة البلزمة ا١تهارات توفر مدل تعرؼ إُف ىدفت فقد (َُِِ) ا١تطركدم دراسة أما        
 الطريقة؛ ىذه استخداـ من ٖتد قد اليت كا١تعوقات الرايض، مدينة يف االبتدائية ا١ترحلة ٔتدارس االسبلمية الًتبية معلمي
 ا١ترتبطة كا١تعوقات ا١تهارات) ىي ٤تاكر ٜتسة على موزعة فقرة (َٕ) من مكونة استبانة تصميم مت ذلك كلتحقيق
 كالتجهيزات، اب١تباين ا١ترتبطة كا١تعوقات ا١تدرسي، ابلنظاـ ا١ترتبطة كا١تعوقات اب١تعلمُت، ةا١ترتبط كا١تعوقات ا١تنهج، بعناصر

مديرنا،( ُُٕ)ك اإلسبلمية، للًتبية مشرفنا( ّٓ) من مكونة  عينة على الدراسة كطبقت ابلتبلميذ ا١ترتبطة كا١تعوقات
بدرجة ا١تعلمُت لدل متوافرة التعاكين التعليم اراتمه أف: نتائجها أىم من ككاف اإلسبلمية، للًتبية امعلمن ( ّْٓ)ك

 أف أيضنا النتائج كمن كبَتة، كانت كالتبلميذ ا١تدرسي كابلنظاـ اإلسبلمية الًتبية ٔتعلم ا١ترتبطة ا١تعوقات درجة أف، كبَتة
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 ٣تاؿ يف التدريبية الدركات حضور ككذلك كالعمر، كا٠تربة ا١تؤىل، اختبلؼ لعامل تعود العينة متوسطات بُت فرقنا ىناؾ
 .التعاكين التعلم
 ٔتدارس الشرعية العلـو معلمي لدل التدريبية االحتياجات ٖتديد إُف ىدفت دراسة (َُِِ) الشريف أجرل كما       
 العلـو معلمي من عينة ابستطبلع الباحث قاـ كقد كاالنًتنت، اٟتاسوب تطبيقات ٣تاؿ يف الباحة ٔتدينة العاـ التعليم
التدريبية االحتياجات من عددو  عن الدراسة نتائج ككشفت ا١تختلفة، التعليم مراحل من معلمنا( ٕٕ) بلغت الشرعية
 إجاابت بُت إحصائينا داللة ذات فركؽ كجود أيضنا كتبُت االنًتنت، استخداـ ك٣تاؿ ، االِف اٟتاسب ٣تاؿ يف للمعلمُت

 ا١تؤىل ١تتغَت تعزل إحصائينا دالة فركؽ كجود إُف الدراسة نتائج تشر َف فيما الدراسية ا١ترحلة ١تتغَت تعزل البحث عينة
.كا٠تربة

 ا٠تاصػة الًتبيػة ١تػشرفات البلزمػة التدريبيػة االحتياجػات تعػرؼ إلػى كىدفت (َُِْ)السبيعي أجرهتا دراسة كيف 
التعليمية للعملية ٦تارسػػتهم علػػى بنػػاءنا نظػػرىم كجهػػة مػػن التدريبيػػة األكلويػػات كتعػػرؼ الػػسعودية العربيػػة ا١تملكػػة فػي

 بدرجة تدرييب كاحتياج العاـ، للمجاؿ عالية بدرجة تدرييب احتياج لديهن ا١تشرفات أف إُف الدراسة كخلصت كالًتبوية،
 الربنػامج ٣تػاؿ فػي عاليػة رجػةبد تػدرييب احتيػاج لػديهن ا١تعلمػات كأف كا١تعػارؼ، كا١تهػارات، االٕتاىػات ٣تاؿ يف متوسطة
 الدراسػػة كتوصػػي كالتػػشخيص، كالتقيػػيم العػاـ، كالربنػامج التػدريس، ٣تػاؿ فػي متوسػط تػدرييب كاحتيػاج الفػردم، الًتبػوم

 التدريبية الربامج عن للكشف ٥تتلفة آليات كتوظيف كا١تعلمػػات للمػػشرفات التدريبيػػة اٟتاجػػات تقػػوًن ابسػػتمرارية
 ا١تختلفػة جملاالهتػا كفقنا الدراسة ىذه يف الواردة التدريبية االحتياجػات ضػوء فػي تدريبية برامج كبناء ٢تن، البلزمة

 التدريبيػة االحتياجػات لتعػرؼ العػاـ كالتعلػيم العػاِف التعلػيم مؤسسات بُت الػربط ك٤تاكلػة األكلويػة ذات البػرامج كبػاألخص
 .االحتياجات ىذه ضوء على الكليات يف الدراسية ا٠تطط تطػوير ك٤تاكلػة ،للخػر٬تُت
 يف ا٠تاصة الًتبية ١تعلي التدريبية االحتياجات معرفة إُف كىدفت (َُِٓ) كالعايد العايد هبا قاـ دراسة كيف       
استبانة عرب قصدية ريقةبط معلمنا( ٔٔ) استطبلع كمت ا١تسحي، الوصفي ا١تنهج الدراسة كاتبعت اجملمعة، ٤تافظة
 كاسًتاتيجيات كالتخطيط كالتقييم، القياس مهارات يف ٘تثل تدرييب احتياج كجود النتائج كأظهرت الغرض، ٢تذا صممت
 ١تتغَت تعزل التدريبية االحتياجات يف إحصائينا دالة فركؽ كجود الدراسة نتائج تظهر َف كما التواصل، كمهارات التدريس

 (.ا٠تربة نواتس اٞتنس، التخصص،)
 يف االسبلمية كالًتبية العربية اللغة معلمي تدريب برامج تقوًن إُف ىدفت دراسة (َُِٓ) كالتو٬ترم صاٌف كأجرل       

 التحليلي، الوصفي ا١تنهج خبلؿ كمن السعودية، العربية اب١تملكة ا١تطورة ا١تناىج لتدريس البلزمة التدريسية االحتياجات
تستهدؼ تدريبية برامج حضركا ٦تن االبتدائية ا١ترحلة معلمي من معلمنا( ّْٕ) من مكونة عينة الباحثاف استطلع
 كا١تعلومات ا٠تربات ٣تاؿ يف التدريب برامج أف إُف الدراسة كخلصت ا١تذكورة، ا١تناىج تدريس يف قدراهتم تطوير

 كاسًتاتيجيات طرؽ استخداـ ٣تاؿ أما كبَتة، بدرجةو  ا١تعلمُت احتياجات لبت قد الدركس إعداد ك٣تاؿ التخصصية،
 .كافية بدرجة التدريسية ا١تتعلمُت احتياجات تليب فلم الطبلب مع كالتعامل ، كالتقوًن الفعاؿ، التدريس
 الكفاايت الشرعية العلـو معلمي امتبلؾ مدل ٖتديد إُف كىدفت( َُِٔ) البحَتم أجراىا حديثة دراسة كيف       
 من أكثر أك فئة بتدريس ا١تكلفُت الشرعية العلـو معلمي آراء استطبلع مت ا٠تاصة؛ جاتاالحتيا ذكم لتدريس البلزمة
الوصوؿ أجل كمن معلمنا،( ٕٓ) عددىم كالبالغ(  ىػُّْٕ/ُّْٔ) الدراسي العاـ خبلؿ ا٠تاصة االحتياجات ذكم
 ا١تئوية النسب الباحث ستخدـا كقد كثباهتا، صدقها من التأكد بعد االستبانة أداة استخداـ مت الدراسة نتائج إُف

 لتحليل" ANOVA" التباين كٖتليل ،"ت" كاختبار كألفاكركنباخ، بَتسوف االرتباط كمعامل اٟتسابية، كا١تتوسطات
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 ذكم لتدريس الشرعية العلـو ١تعلمي البلزمة الكفاايت توافر مدل ما" للدراسة الرئيس السؤاؿ ككاف الدراسة، معلومات
 الكفاايت من أمو  توافر عدـ على الدراسة عينة اتفاؽ: يلي ما الدراسة نتائج أظهرت كقد" ا٠تاصة؟ االحتياجات

 حوؿ الدراسة عينة حياد النتائج أظهرت كما الشرعية، العلـو معلمي لدل ا٠تاصة االحتياجات ذكم لتدريس البلزمة
 أخرل كفاية( ِٖ) توافر عدـ ىعل كاتفاقهم ا٠تاصة، االحتياجات ذكم لتدريس البلزمة الكفاايت من كفاية( ِْ)

.ا١تعلمُت لدل
السابقة الدراسات على التعليق
  - :يلي ما السابقة الدراسات استعراض من يتضح

 ا٠تاصة الًتبية كمعلمي الشرعية العلـو معلمي لدل تدريبية احتياجات كجود على السابقة الدراسات اتفاؽ-
.متعددة كٔتجاالت

 الدراسات بعض اىتمت حُت يف عمومنا، للمعلمُت التدريبية االحتياجات دراسة السابقة الدراسات بعض تناكلت-
 كتناكلت ، التقنية االحتياجات أك التدريس طرؽ يف كاالحتياجات متخصص ّتانب ا١تتعلقة االحتياجات بدراسة
 .ا٠تاصة جاتاالحتيا ذكم لتدريس الشرعية العلـو ١تعلمي البلزمة التدريسية الكفاايت( َُِٔ) البحَتم دراسة

 ا١تكلف الشرعية العلـو ١تعلم التدريبية االحتياجات يف ا١تتخصصة الدراسات من مزيدو  إُف قائمة اٟتاجة زالت ال-
 البحث يسعى كلذلك اجملاؿ؛ ىذا السابقة الدراسات من أم تتناكؿ َف إذ ا٠تاصة، االحتياجات ذكم بتدريس
 .ا٠تاصة االحتياجات لذكم الشرعية العلـو معلمي من نةعي لدل ا١توضوع ىذا جوانب بعض تناكؿ إُف اٟتاِف

 عديدو  كتعرؼ أداتو، كبناء البحث، موضوع عن معرفية خلفية أتطَت يف كغَتىا الدراسات ىذه من الباحث أفاد-
.جوانبو من
: النظري اإلطار
 أجل من كالية العا١تية الًتبوية ا١تؤسسات هبا تعٌت اليت األساليب أكثر من مهنينا كتنميتهم ا١تعلمُت تدريب يعد 
 للعاملُت ا١تستمرة ا١تهنيػة التنميػة ٣تاؿ يف كاٟتيوية الرئيسة العملية ابعتباره منسوبيها، أداء مستول تطوير استمرار ضماف

 إتاىاهتم كصقل بقيمهم، كاالرتقاء أدائهم، معدالت ٖتػسُت علػى كيعمػل معلوماهتم، ٬تدد حيث الوظائف، ٥تتلف يف
 .(ََِٕ عبدالغفار،)

أمتها ٕتاه رسالتها ٛتل على كالقادرة كا١تتعلمة ا١تؤىلة األجياؿ إعداد يف رئيسة أدكار من ا١تعلم بو يقـو ١تا كنظرنا
 كأىدافو السامية مهمتو مع يتناسب ما ا١تستمر كالتطوير كاالىتماـ العناية من ا١تعلم يناؿ أف الضركرم من فإف كأكطاهنا،

 كالتخصصي ا١تهٍت كمستواه ا١تعلم نوعية أف(َُِٓ) كحبيًت الكرًن عبد كيؤكد ،(ََِٗ الرٛتن، عبدك  ا٢تامشي) لة،النبي
 عوامل أم أك ايطة، البيئة كطبيعة التبلميذ، أعداد كعن ا١تدارس، حالة عن النظر بغض الطالب أداء ٖتسُت مفتاح ٫تا

 . كغَتىا ا١تدرسية كالتجهيزات التعليمية كالوسائل الدراسية كا١تقررات يمكالتعل التعلم يف التبلميذ ْتياة مرتبطة أخرل
 بناء أف على يؤكدكف ا١تهٍت التطوير بشؤكف كا١تعنيُت ا١تتخصصُت غالبية فإف فاعل تدريب على اٟتصوؿ أجل كمن      
 برانمج أم ٖتديد أف إذ لعاملُت،ل الفعلية التدريبية للحاجات علمي تقدير ضوء يف إال يتم أال ٬تب التدريبية الربامج
 يعتمد لتنفيذه ا١تناسبة التدريبية األساليب ككذلك كالفعاليات كاألنشطة ا١توضوعات حيث من ٤تتواه كاختيار تدرييب
(ََِٗ الطعاين،) تلبيتها ا١تطلوب التدريبية االحتياجات تقدير على كبَتنا اعتمادنا

 كمعارؼ كمهارات خاصة، كفاايت تتطلب ٔتهمةو  تعلقت إذا زدادت ا١تعلم كتطوير للتدريب اٟتاجة أف كالشك
. ا٠تاصة االحتياجات ذكم كتدريس متخصصة،
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.ٖتديدىا كأساليب دراستها كأ٫تية التدريبية، االحتياجات ١تفهـو موجز عرض يلي كفيما
 : التدريبية االحتياجات مفهوم
 أف ينبغي ما كمستول اٟتاِف، األداء مستول بُت الفرؽ ٘تثل ليتا ا٠تربات ٣تموع أهنا التدريبية االحتياجات تعرؼ      
.(ََِٔ طعيمة،). مهارات أـ كإتاىات، قيمو  أـ معلومات ا٠تربات ىذه أكانت سواء األداء، ىذا عليو بكوف
 تتعلق ريةالبش ا١توارد كتنمية التدريب منظومة من فرعية منظومة أهنا التدريبية االحتياجات (ََِٕ) السيد ك٭تدد     

 األداء مستول رفع هبدؼ العاملُت كإتاىات كمهارات معارؼ يف إحداثها ا١تطلوب كالتطورات التغيَتات من ٔتجموعة
 .كاإلنتاج العمل سَت تعرقل اليت ا١تشاكل على التغلب أك

:أهنا التدريبية االحتياجات (ََِِ) كمصطفى السيد، من كل كيرل
 .تغيَتىا أك تعديلها أك تنميتها يراد سلوكية أك فنية معينة راتكقد كمهارات كإتاىات معلومات -
 إتاىاهتم، أك معلوماهتم أك العاملُت قدرات يف ٤تتملة أك حالية إنسانية، أك فنية جوانب نقص أك ضعف نواحي ٘تثل -
.حلها يراد ٤تددة مشكبلت أك
 .اإلنسانية أك لتكنولوجيةا أك التنظيمية للتغَتات نتيجة كذلك منتهية غَت مستمرة عملية -
 ا١تستمرة اب١تراجعة يسمح التدريبية االحتياجات فتحديد الذايت، كالتقوًن النضج ابستمرارية تسميتو ٯتكن ما توفر -

.أفضل كضع إُف الوصوؿ يف كدكره للواقع
 .تدريبية احتياجات ىناؾ كانت إذا إال يكوف ال فالتدريب ٖتقيقها، إُف ا١تنظمة تسعى للتدريب أىداؼ -

 ألم – ما منظمةو  يف العاملُت أداء هبا يتسم قد اليت النقص جوانب أهنا التدريبية االحتياجات يعرؼ من كىناؾ      
 .األداء ىذا ٖتسُت على يعمل ٔتا العاملُت ىؤالء إُف ا١تقدمة التدريب برامج تتضمنها أف ٬تب اليت األسباب من سببو 

(ََِٔ يونس،)
 التدريبية، االحتياجات ٖتديد ١تفهـو ٖتديدىا يف تتقارب أهنا جلينا يظهر السابقة التعريفات قراءاست خبلؿ كمن      
 القياـ الشخص يستطيع ما بُت الفجوة ٖتديد عملية ىو التدريبية االحتياجات ٖتديد مفهـو أف اختصارنا القوؿ كٯتكن

.معُت ىدؼ لتحقيق بو يقـو أف ينبغي كما بو
 :التدريبية ياجاتاالحت دراسة أمهية

 لؤلسباب كذلك فاعلة؛ تدريبية برامج أجل من كحاٝتة مهمة عملية التدريبية االحتياجات ٖتديد عملية إف
:(ََِٔ يونس،) التالية
إف ٖتديد االحتياجات التدريبية ىو األساس لكل عناصر العملية التدريبية؛ فتحديد االحتياجات التدريبية يعد -

وجيهنا صحيحنا يف تلك العمليات الفرعية.مؤشرنا يوجو التدريب ت
 يساعد ٖتديد االحتياجات التدريبية يف الًتكيز على األداء اٟتسن، كا٢تدؼ األساس من التدريب.-
ٖتدد عملية ٖتديد االحتياجات التدريبية األفراد ا١تطلوب تدريبهم، كنوع التدريب ا١تطلوب، كالنتائج ا١تتوقعة -

منهم.
اجات التدريبية أك ٖتديدىا بشكلو غَت دقيق، إضاعة للجهد كالوقت كا١تاؿ. يف غياب ٖتديد االحتي-
 : التالية األىداؼ ٖتقق أف ٯتكن التدريبية االحتياجات دراسة أف (َُِٓ)  كالتو٬ترم صاٌف كيرل
.ايتالذ كالتعلم العلمي التفكَت أساليب كتنمية ا١تعرفية ٗتصصاهتم ٣تاؿ يف ا١تعلومات أبحدث ا١تعلمُت تزكيد-
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 ٦تارسة من يتمكنوا كي ا١تتطورة التفكَت كطرائق التدريس كبطرائق كالتعلم التعليم ٔتبادئ ا١تتعلقة اب١تعارؼ تزكيدىم-
 .أفضل ٨تو على عملهم

 .العصر خصائص مع يتماشى ٔتا( االنًتنت) ا١تعلومات كشبكة اٟتديثة التعليمية التقنيات على التدريب-
 .االبتكارية ا١تعلمُت قدرات كتنمية اإلنسانية، العبلقات كٖتسُت رغوبة،ا١ت اإل٬تابية االٕتاىات تنمية-
 .عناصرىا ّتميع التعليمية العملية جودة كٖتقيق التعلم، بنواتج االرتقاء-
 .ا٠تدمة أثناء يف كمعارفو خرباتو كٖتديث العلم كتطوير ا٠تدمة قبل ا١تعلمُت إعداد برامج يف القصور أكجو تبليف-

صانع ٘تكن أهنا كما التدريب، عليو يقـو الذم األساس تعد التدريبية االحتياجات ٖتديد عمليةف عليو كبناءن 
 كاٞتهد الوقت يوفر ٦تا التدريب؛ يف أسبقية تتطلب اليت األكلوية، ذات التدريبية لبلحتياجات الرشيد االختيار من القرار
.التدريب من ا١تنشودة األىداؼ ٖتقيق سبيل يف كا١تاؿ

 :التدريبية االحتياجات ربديد أساليب
 ٯتكن اليت العلمية األساليب أف العمل رأس على كتدريبهم للمعلمُت ا١تهنية ابلتنمية ا١تهتمُت من الكثَتكف يتفق      

 ٖتليل كأسلوب التنظيم، ٖتليل أسلوب: مقدمتها يف كأييت كمتنوعة متعددة التدريبية االحتياجات ٖتديد يف استخدامها
  الفرد ٖتليل كأسلوب العمليات،

 كٚتع العمل، ٖتليل: ٫تا رئيسيُت جانبُت تتضمن التدريبية االحتياجات ٖتديد أف (ََِٕ) الغفار عبد كترل      
 كٖتليل العمل، ٖتليل: ىي التدريبية االحتياجات ٖتديد يف مفيدة تعترب اليت للتحليل الرئيسة اٞتوانب كأف البياانت،
 .ا١تهارات كٖتليل ا١تهاـ،
:على بناءنا يتم أف ٯتكن التدريبية االحتياجات ٖتليل أف إُف التدريبية الدراسات كتشَت

 .هبا يشعركف اليت النقص جوانب ٖتديد على األقدر ألهنم أنفسهم؛ ا١تتدربُت رأم-
 قد اليت كا١تعوقات العمل مشكبلت على كاطبلعهم العمل على إشرافهم بسبب كذلك كالقياديُت؛ الرؤساء رأم-

 .أىدافو ٖتقيق دكف ٖتوؿ
 أكلوايتو كٖتديد التدريب، عملية إلدارة ا١تتفرغوف األشخاص كىم التدريب؛ اختصاصيي-
 طرؽ من لديها ١تا إضافة ا١تهمة، ىذه مثل أداء يف الكافية ا٠تربة ٘تلك ألهنا كذلك ا١تتخصصة؛ التدريب مراكز-

.(َُِٓ ساَف،). مًتاكمة كخربات علمية
: البحث إجراءات

  :البحث نهجم . أ
 من كأسئلتو، اٟتاِف البحث أىداؼ لطبيعة ١تناسبتو ا١تسحي الوصفي ا١تنهج على ىذا ْتثو يف الباحث اعتمد        
 حوؿ – ا٠تاصة االحتياجات لذكم كمعلماتو الكرًن القرآف معلمي – البحث عينة نظر كجهات استطبلع حيث

 كالتقنيات الوسائل ك٣تاؿ التدريس، تنفيذ ك٣تاؿ ا٠تاصة، لًتبيةا ٣تاؿ يف هبا يشعركف اليت التدريبية االحتياجات
.التعليمية

 : البحث عينة . ب
 العينة اختيار كمت ا٠تاصة، االحتياجات لذكم كمعلماتو الكرًن القرآف معلمي من البحث ىذا ٣تتمع تكوف        
 عينة على الكًتكنية استبانة توزيع ؿخبل كمن عسَت، منطقة يف العاـ التعليم ٔتدارس ا١تد٣تة الفصوؿ من عشوائينا
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َْ)ك معلمنا( َْ) استطبلع مت مث كثباهتا، األداة صدؽ من للتحقق كمعلمة معلمنا( ُٖ) من تكونت استطبلعية
.كمعلمة( ّْ)ك( معلمناِٖ) منهم استجاب عشوائية بطريقة( معلمة
 عينة أفراد توزيع التاِف اٞتدكؿ كيوضح ربة،كا٠ت كنوعو، ا١تؤىل كدرجة ابٞتنس، البحث عينة خصائص حددت كقد 

 .البحث جملتمع الدٯتوغرافية للمتغَتات كفقا البحث
(ِٔ=  ف) اٞتنس ١تتغَت طبقان  البحث عينة أفراد توزيع :(ُ) جدكؿ

اٞتنس ١تتغَت طبقان  البحث عينة أفراد توزيع
النسبة%العددفئات ا١تتغَتات 

ِ.ِْٖٓا١تعلمُت
ٖ.ّْْٓا١تعلمات
ََُِٔاجملموع

ا١تؤىل درجة ١تتغَت طبقان  البحث عينة أفراد توزيع
ٕ.ِْٕٔبكالوريوس
ٖ.ُِٓٔدبلـو عاؿ
ٓ.ْٔماجستَت
ََدكتوراه
ََُِٔاجملموع

توزيع أفراد عينة البحث طبقان ١تتغَت نوع ا١تؤىل
ٗ.ِّٖٓمتخصص يف الًتبية ا٠تاصة

ُ.َُُٔغَت متخصص يف الًتبية ا٠تاصة
ََُِٔاجملموع

توزيع أفراد عينة البحث طبقان ١تتغَت سنوات ا٠تربة
ُ.ِّّٕأقل من ٜتس سنوات

ٔ.ُِّٓسنوات َُ-ٓ
ّ.ُُٕسنوات َُأكثر من 
ََُِٔاجملموع

 مػػػػػػن بقليػػػػػػلو  أعلػػػػػػى اإلانث مػػػػػػن  البحػػػػػػث عينػػػػػػة رادأفػػػػػػ عػػػػػػدد اسػػػػػػتجابة نسػػػػػػبة أف( ُ) اٞتػػػػػػدكؿ مػػػػػػن يتضػػػػػػح
 مػػػػػػن%( ٕ.ٕٔ) حػػػػػػواِف أف أعػػػػػػبله اٞتػػػػػػدكؿ يوضػػػػػػح كمػػػػػػا ، مػػػػػػا حػػػػػػدو  إُف متقػػػػػػاربتُت النسػػػػػػبتاف كانػػػػػػت كإف الػػػػػػذكور
 حصػػػػلوا مػػػػن نسػػػػبة تليهػػػػا ا١تعلمػػػػُت، بػػػػُت شػػػػيوعنا األكثػػػػر النسػػػػبة كىػػػػي البكػػػػالوريوس، شػػػػهادة ٛتلػػػػة مػػػػن البحػػػػث عينػػػػة
 فقػػػػط معلمػػػػُت أربعػػػػة شػػػػارؾ حػػػػُت يف ف العينػػػػة إٚتػػػػاِف مػػػػن%( ُٔ) بلغػػػػوا كقػػػػد سالبكػػػػالوريو  بعػػػػد عػػػػاؿ دبلػػػػـو علػػػػى
 ٗتصصػػػػو حيػػػػث مػػػػن ١تؤىػػػػل لطبيعػػػػة كفقنػػػػا البحػػػػث عينػػػػة توزيػػػػع ٓتصػػػػوص أمػػػػا البحػػػػث، ىػػػػذا يف ا١تاجسػػػػتَت ٛتلػػػػة مػػػػن
 البحػػػػػػػث ىػػػػػػػذ عينػػػػػػػة ضػػػػػػػمن عظمػػػػػػػى غالبيػػػػػػػة شػػػػػػػكَّلوا ا٠تاصػػػػػػػة الًتبيػػػػػػػة يف ا١تتخصصػػػػػػػُت فػػػػػػػإف ال أك ا٠تاصػػػػػػػة الًتبيػػػػػػػة يف

 غػػػػػػَت مػػػػػػؤىبلت ٭تملػػػػػػوف%( ُٔ) نسػػػػػػبة ٯتثلػػػػػػوف معلمػػػػػػُت عشػػػػػػرة أف تبػػػػػػُت حػػػػػػُت يف تقريبنػػػػػػا،%( ْٖ) بلغػػػػػػت بنسػػػػػػبة
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 أعػػػػبله اٞتػػػػدكؿ أظهػػػػر فقػػػػد ا٠تػػػػربة ١تتغػػػػَت تبعنػػػػا العينػػػػة أفػػػػراد بتوزيػػػػع يتعلػػػػق كفيمػػػػا ا٠تاصػػػػة، الًتبيػػػػة بػػػػرامج يف متخصصػػػػة
 كعشػػػػػر ٜتػػػػػس بػػػػػُت تػػػػػًتاكح ريسػػػػػيةتد خػػػػػربة ٯتلكػػػػػوف الػػػػػذين كا١تعلمػػػػػات ا١تعلمػػػػػُت مػػػػػن كػػػػػانوا البحػػػػػث عينػػػػػة نصػػػػػف أف

 ٕتػػػػاكزكا مػػػػن خػػػػربة تتجػػػػاكز كَف%( ّٕ) سػػػػنوات ٜتػػػػس مػػػػن اقػػػػل التدريسػػػػية خػػػػربهتم مػػػػن نسػػػػبة بلغػػػػت فيمػػػػا سػػػػنوات،
.اٟتاِف البحث استبياف عن اإلجابة يف شاركوا ٦تن%( ُُ) ا٠تربة من سنوات عشر

 : البحث أدوات. ج
 الباحػػػػػػث فػػػػػإف البحػػػػػث ىػػػػػػذا أىػػػػػداؼ إُف لنظػػػػػركاب كمراجعتهػػػػػػا، السػػػػػابقة الدراسػػػػػات اسػػػػػػتطبلع خػػػػػبلؿ مػػػػػن  

 الباحػػػػػػث أعػػػػػػد كقػػػػػػد البحػػػػػػث، نتػػػػػػائج إُف للوصػػػػػػوؿ ا١تطلوبػػػػػػة البيػػػػػػاانت ٞتمػػػػػػع أداةن  االسػػػػػػتبانة اسػػػػػػتخداـ مناسػػػػػػبة يػػػػػػرل
 األكؿ القسػػػػػم خصػػػػػص: رئيسػػػػػة أقسػػػػػاـ أربعػػػػػة إُف تقسػػػػػيمها مت كمػػػػػا كأسػػػػػئلتو، اٟتػػػػػاِف البحػػػػػث أىػػػػػداؼ مػػػػػع اسػػػػػتبانة
 سػػػػػنوات كعػػػػػدد كنوعػػػػػو، ا١تؤىػػػػػل، كدرجػػػػػة كػػػػػاٞتنس، ا١تشػػػػػاركة للعينػػػػػة( البحػػػػػث اتمتغػػػػػَت )  األساسػػػػػية البيػػػػػاانت ٞتمػػػػػع
 لػػػػذكم الكػػػػرًن القػػػػرآف ١تعلمػػػػي البلزمػػػػة التدريبيػػػػة االحتياجػػػػات عػػػػن للكشػػػػف خصػػػػص فقػػػػد الثػػػػاين القسػػػػم أمػػػػا ا٠تػػػػربة،

 مػػػػػةالبلز  التدريبيػػػػػة االحتياجػػػػػات لتحديػػػػػد الثالػػػػػث القسػػػػػم كخصػػػػػص التػػػػػدريس، تنفيػػػػػذ ٣تػػػػػاؿ يف ا٠تاصػػػػػة االحتياجػػػػػات
 اسػػػػػػتهدؼ فقػػػػػػد الرابػػػػػػع القسػػػػػػم أمػػػػػػا ا٠تاصػػػػػػة، الًتبيػػػػػػة ٣تػػػػػػاؿ يف ا٠تاصػػػػػػة االحتياجػػػػػػات لػػػػػػذكم الكػػػػػػرًن القػػػػػػرآف ١تعلمػػػػػػي
 الوسػػػػػػػائل ٣تػػػػػػػاؿ يف ا٠تاصػػػػػػػة االحتياجػػػػػػػات لػػػػػػػذكم الكػػػػػػػرًن القػػػػػػػرآف ١تعلمػػػػػػػي البلزمػػػػػػػة التدريبيػػػػػػػة االحتياجػػػػػػػات ٖتديػػػػػػػد

 .التعليمية كالتقنيات
 االسػػػػػتبانة مػػػػن األكليػػػػػة النسػػػػخة عػػػػرض مت البحػػػػػث، لواقػػػػع هػػػػا٘تثيل كمػػػػػدل االسػػػػتبانة بنػػػػود صػػػػػدؽ مػػػػن كللتأكػػػػد 
ػػػػػػػا( ُُ) علػػػػػػػى ا٠تاصػػػػػػػة كالًتبيػػػػػػػة التعلػػػػػػػيم كتقنيػػػػػػػات تػػػػػػػدريس كطػػػػػػػرؽ ا١تنػػػػػػػاىج ٗتصصػػػػػػػات يف ا١تتخصصػػػػػػػُت مػػػػػػػن ٤تكمن

 آراء ضػػػػػػػػوء يف البحػػػػػػػػث أداة تطػػػػػػػػوير كمت البحػػػػػػػػث، أىػػػػػػػػداؼ لتحقيػػػػػػػػق كمناسػػػػػػػػبتها صػػػػػػػػبلحيتها مػػػػػػػػدل علػػػػػػػػى للحكػػػػػػػػم
ػػػػػػا( ِِ) مشلػػػػػػت اسػػػػػػتطبلعية عينػػػػػػة علػػػػػػى البحػػػػػػث أداة تطبيػػػػػػق ؿخػػػػػػبل كمػػػػػػن  كمبلحظػػػػػػاهتم، اكمػػػػػػُت ٟتسػػػػػػاب معلمن
 الثبػػػػػات معامػػػػػل قيمػػػػػة أف النتػػػػػائج كأظهػػػػػرت االسػػػػػتبانة، ٤تػػػػػاكر مػػػػػن ٤تػػػػػور لكػػػػػل( ألفاكركنبػػػػػاخ اختبػػػػػار) الثبػػػػػات معامػػػػػل
 :التاِف النحو على جاءت

( ألفاكركنباخ اختبار) الثبات معامل حساب( ِ) جدكؿ
اكركنباخألف درجةاالستبانة ٤تاكر
ُ.ُٖ األكؿ اور
ٖ.ْٖالثاين اور
ٕ.ّٖالثالث اور

 بػػػػػػػُت تراكحػػػػػػػت ألفاكركنبػػػػػػػاخ اختبػػػػػػػار درجػػػػػػػات أف يتبػػػػػػػُت أعػػػػػػػبله اٞتػػػػػػػدكؿ بيػػػػػػػاانت اسػػػػػػػتطبلع خػػػػػػػبلؿ كمػػػػػػػن
.الثبات من مقبولة درجات كىي( ْٖ ك ُٖ)

 :ومناقشتها البحث نتائج
 للعلػػػػػػـو االحصػػػػػػائي التحليػػػػػػل بػػػػػػرانمج بواسػػػػػػطة ٖتليلهػػػػػػا مت ،البلزمػػػػػػة البيػػػػػػاانت كٚتػػػػػػع البحػػػػػػث، أداة تطبيػػػػػػق بعػػػػػػد
 : التالية البحث أسئلة عن كاإلجابة النتائج الستخراج SPSS)) االجتماعية
 ا١تعلمُت كجهة من ا٠تاصة االحتياجات لذكم الكرًن القرآف ١تعلمي البلزمة التدريبية االحتياجات ما: األول السؤال

 التدريس؟ تنفيذ ٣تاؿ يف
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 البحث عينة أفراد تقديرات حسب ا١تعيارم كاال٨تراؼ اٟتسابية ا١تتوسطات استخراج مت السؤاؿ، ىذا عن بةلئلجا
 ٣تاؿ يف - أنفسهم ا١تعلمُت كجهة من - ا٠تاصة االحتياجات لذكم الكرًن القرآف ١تعلمي البلزمة التدريبية لبلحتياجات
 ،(احتياج ال متوسطة، احتياج درجة عالية، احتياج بدرجة)ثبلثي؛ استجابة سلم فقرة لكل خصص ْتيث التدريس،

:التاِف النحو على القياس مدل حساب كمت الًتتيب، على( ّ،ِ،ُ)الدرجات رقمينا أعطيت كقد
ِ=  ُ-ّ=  ا١تقياس مدل 

ٔٔ.َ=  ّ÷ِ= ا١تقياس درجات عدد على ا١تدل قسمة
:يلي كما ا١تتدرج الثبلثي ا١تقياس فئات قيمة ٖتديد مت ذلك على كبناءن 
 كبدرجػػػػػػػػة( ّك ّٓ.ِ) بػػػػػػػػُت للبنػػػػػػػػد اٟتسػػػػػػػػاي ا١تتوسػػػػػػػػط تػػػػػػػػراكح إذا عاليػػػػػػػػة بدرجػػػػػػػػةو   للتػػػػػػػػدريب االحتيػػػػػػػػاج يعػػػػػػػػد 

 ا١تتوسػػػػػػػػػػط قػػػػػػػػػػل إذا للتػػػػػػػػػػدريب حاجػػػػػػػػػػة كال ،(ّْ.ِك ٖٔ.ُ) بػػػػػػػػػػُت يقػػػػػػػػػػع اٟتسػػػػػػػػػػاي ا١تتوسػػػػػػػػػػط كػػػػػػػػػػاف إذا متوسػػػػػػػػػػطة
 : يلي كما النتائج كجاءت(. ٕٔ.ُ) قيمة عن اٟتساي

 ا١تعلمُت نظر كجهة من ا٠تاصة االحتياجات لذكم الكرًن القرآف ١تعلمي البلزمة دريبيةالت االحتياجات( ّ) جدكؿ
التدريس تنفيذ ٣تاؿ يف

البند
درجة احتياج  درجة احتياج عالية

متوسطة
درجة احتياج ضعيفة

ادلتوسط
االضلراف 
ادلعياري %ك%ك%ك

طرائق واسًتاتيجيات التدريس لذوي االحتياجات 
ٗٗٓ.َٔٔ.ِّ.ْٔٔ.َُِّْ.ُْٕٓ اخلاصة

اخلصائص النفسية والًتبوية لذوي االحتياجات 
َٗٓ.َٔٓ.ِٖ.ّّْ.ُِّّّ.َّٖٔاخلاصة

َٖٓ.َّٔ.ِٖ.ُِّْٕٕٕ.ِْٔٔالتخطيط اجليد لدروس القرآن الكرمي وعلومو
َّٔ.َٓٔ.ِّ.ِْٔ.ُِِْٖ.ْْٗٔإدارة الصف ومهاراتو

ْٓٔ.َّٓ.ِٗ.ِٕٓ.َُّّٗ.َّٖٔظي وغري اللفظي مع ادلتعلمنيالتواصل اللف
َٗٔ.َُْ.ُِ.ُُٕٗ.ِِّْْ.ِّّٓالقياس والتقومي الًتبوي واستثماره يف ذبويد التدريس

مهارات تدريس القرآن الكرمي عن طريق القراءة 
َُٔ.َُٔ.ِّ.ْْٔ.ُِٕٓٔ.ِْٔٔ اجلهرية

مي لذوي االحتياجات تبسيط معاين القرآن الكر 
ْٓٔ.َْٕ.ِٗ.ٕٓٓ.ِّّّْْٔٓ اخلاصة

ْٔٓ.َٓٔ.ِِ.ِّٔ.ُِٖٖٕ.ِْٔٔتصحيح النطق ومشكالتو لذوي االحتياجات اخلاصة
تدريس مهارات التجويد والًتتيل لذوي االحتياجات 

ٓٗٔ.َْٖ.ُِ.ُُٕٔ.ُِٖٖٕ.ّٖٕٓ اخلاصة

 لعػػػػػدد احتيػػػػػاجهم لدرجػػػػػة البحػػػػػث عينػػػػػة أفػػػػػراد لتقػػػػػديرات اٟتسػػػػػابية اتا١تتوسػػػػػط أف( ّ) اٞتػػػػػدكؿ مػػػػػن يتضػػػػػح   
 بػػػػػػػػػُت تراكحػػػػػػػػت  ا٠تاصػػػػػػػػػة االحتياجػػػػػػػػات لػػػػػػػػذكم الكػػػػػػػػػرًن القػػػػػػػػرآف تػػػػػػػػػدريس تنفيػػػػػػػػذ ٣تػػػػػػػػاؿ يف التدريبيػػػػػػػػػة الػػػػػػػػربامج مػػػػػػػػن
 أف يتضػػػػػػح متسػػػػػػاكية، فئػػػػػػات لػػػػػػثبلث ا١تػػػػػػدل تقسػػػػػػيم علػػػػػػى اعتمػػػػػػد الػػػػػػذم ا١تعيػػػػػػار إُف كابلرجػػػػػػوع ،(ٔٔ.ِ)ك(ُْ.ِ)

 االحتياجػػػػػات ذكم تػػػػػدريس بطرائػػػػػق ا١تتعلقػػػػػة الػػػػػربامج كخصوصنػػػػػا البحػػػػػث عينػػػػػة لػػػػػدل أ٫تيػػػػػة ٘تثػػػػػل الػػػػػربامج ىػػػػػذه ٚتيػػػػػع
 عينػػػػػػة تقػػػػػػديرات متوسػػػػػػطات بلغػػػػػػت إذ الفئػػػػػػة، ىػػػػػػذه لػػػػػػدل كمشػػػػػػكبلتو النطػػػػػػق كتصػػػػػػحيح الصػػػػػػف، كإدارة ، ا٠تاصػػػػػػة
. ؿاجملػػػػػػا ىػػػػػػذا يف االحتيػػػػػػاج تقػػػػػػديرات أعلػػػػػػى كىػػػػػػي التػػػػػػواِف علػػػػػػى( ٓٔ.ِ ،ٔٔ.ِ) الػػػػػػربامج ىػػػػػػذه الحتيػػػػػػاج البحػػػػػػث
 صػػػػػاٌف كدراسػػػػػة ،(َُِٓ) كالعايػػػػػد العايػػػػػد كدراسػػػػػة  ،(َُِٔ) البحػػػػػَتم مػػػػػن كػػػػػلو  دراسػػػػػة مػػػػػع النتػػػػػائج ىػػػػػذه كتتفػػػػػق
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(.َُِٓ) كالتو٬ترم
 يف ا١تعلمُت كجهة من ا٠تاصة االحتياجات لذكم الكرًن القرآف ١تعلمي البلزمة التدريبية االحتياجات ما: الثاين السؤال
 ا٠تاصة؟ الًتبية ٣تاؿ

 البحث عينة أفراد تقديرات حسب ا١تعيارم كاال٨تراؼ اٟتسابية ا١تتوسطات استخراج مت السؤاؿ، ىذا عن لئلجابة
 الًتبية ٣تاؿ يف ا١تعلمُت كجهة من ا٠تاصة االحتياجات لذكم الكرًن القرآف ١تعلمي البلزمة التدريبية لبلحتياجات

 كقد ،(احتياج ال متوسطة، احتياج درجة عالية، اجاحتي بدرجة) ثبلثي؛ استجابة سلم فقرة لكل خيصًٌص ْتيث ا٠تاصة،
 السؤاؿ نتيجة يف بيانو سبق ما ٨تو على القياس مدل حساب كمت الًتتيب، على( ّ،ِ،ُ) الدرجات رقمينا أيعطيت
 :.يلي كما النتائج كجاءت األكؿ

 يف ا١تعلمُت كجهة من ةا٠تاص االحتياجات لذكم الكرًن القرآف ١تعلمي البلزمة التدريبية االحتياجات( ْ) جدكؿ
ا٠تاصة الًتبية ٣تاؿ

البند
درجة احتياج ضعيفة درجة احتياج متوسطة درجة احتياج عالية

االضلراف ادلعياري ادلتوسط
%ك % ك % ك

مدخل عام للًتبية اخلاصة ) ادلفاىيم 
 وادلصطلحات(

َُِّ.َُِِّْٕٗٔ.ِٔ.َُُ.ِٕٔ

ْٔٓ.َّٓ.ِِ.ِّٕ.ِّٗٓٔ.ّٓٓٓية اخلاصةالبدائل الًتبوية وخدمات الًتب
ٓٔٓ.ََٓ.ِِ.ِّٗ.ِِْْٕ.ِّّٓمفهوم الدمج ومتطلباتو

ٕٕٓ.َِٓ.ِِ.ِّّ.ُِّْْْٔٓمفهوم التعليم الشامل وتطبيقاتو
ّْٔ.َٔٓ.ِٗ.ُِٕٕٕٓٓ.َّْٔاخلدمات ادلساندة وأدوارىا

ّْٔ.َْٔ.ِٕ.ُُِِٖٕٕٕ.ّٖٕٓالتدخل ادلبكر وبرارلو
ٗٗٓ.َٔٔ.ِّ.ْٔٔ.َُِّْ.ُْٕٓبرامج التأىيل

االحتياجات ادلعرفية والنفسية والبيئية لذوي 
االحتياجات اخلاصة

ََََُِّٓ.ٖ ْٕ ْٕ.ٔ ُ.ِْ َ.ُّْ

مبادئ القياس والتقومي والتشخيص لذوي 
 االحتياجات

ُّٗٔ.ٗ ُٔ ِٓ.ْ ٕ ُُ.ُ ِ.ُٓ َ.ٔٗٓ

ًتبوية ادلؤثرة يف تعليم ذوي النظرايت ال
االحتياجات اخلاصة

ُْٕٓ.ْ ُّ َِ.ٔ ْ ٔ.ّ ِ.ٔٔ َ.ٖٔٗ

ٕٕٕ.َْٔ.ِٔ.ُِّٕٕٓٓٓٗ.َُُٓالسمات الطبية لذوي االحتياجات اخلاصة
ْٖٔ.َٕٓ.ِٔ.ُُٔ.َُِِّ.ْٕٖٔالربانمج الًتبوي الفردي وتطبيقاتو

ٖٔٔ.ََْ.ِٓ.ٕٗٔ.ِِّٗٓ.ُّْٗاصةالربامج اإلثرائية لذوي االحتياجات اخل
ٖٔٔ.َٔٓ.ِٓ.ٖٗٔ.ُُِّٓ.ُْٓٔإدارة سلوك ذوي االحتياجات اخلاصة

 الًتبيػػػػػػػة ٣تػػػػػػػاؿ يف الػػػػػػػواردة التدريبيػػػػػػػة الػػػػػػػربامج أغلػػػػػػػب أف تػػػػػػػرل البحػػػػػػػث عينػػػػػػػة أف السػػػػػػػابق اٞتػػػػػػػدكؿ مػػػػػػػن يتبػػػػػػػُت 
 الػػػػػربامج ٞتميػػػػػع البحػػػػػث عينػػػػػة تقػػػػػديرات طاتمتوسػػػػػ تراكحػػػػػت إذ ٢تػػػػػا عػػػػػاؿو  احتيػػػػػاج كٙتػػػػػة عاليػػػػػة، أ٫تيػػػػػة ذات ا٠تاصػػػػػة

 بران٣تػػػػي عػػػػدا – ا١تقيػػػػاس حسػػػػب عاليػػػػة احتيػػػػاج درجػػػػة ٯتثػػػػل مػػػػا كىػػػػي( ٕٓ,ِ  كْٔ.ِ)  بػػػػُت فيمػػػػا اجملػػػػاؿ ىػػػػذا يف
 لدرجػػػػػػػػة البحػػػػػػػػث عينػػػػػػػػة تقػػػػػػػػديرات متوسػػػػػػػػط بلغػػػػػػػػت فقػػػػػػػػد( كا١تصػػػػػػػػطلحات ا١تفػػػػػػػػاىيم) ا٠تاصػػػػػػػػة للًتبيػػػػػػػػة عػػػػػػػػاـ مػػػػػػػػدخل

 كبلػػػػػػػػغ ا٠تاصػػػػػػػػة االحتياجػػػػػػػػات لػػػػػػػػذكم كالبيئيػػػػػػػػة كالنفسػػػػػػػػية ا١تعرفيػػػػػػػػة االحتياجػػػػػػػػات كبػػػػػػػػرانمج ،( ُُ.ِ) لػػػػػػػػو االحتيػػػػػػػػاج
 ا١تتوسػػػػػػط االحتيػػػػػػاج فئػػػػػػة ضػػػػػػمن يقعػػػػػػاف ككليهمػػػػػػا ،(ِْ.ُ) لػػػػػػو االحتيػػػػػػاج لدرجػػػػػػة البحػػػػػػث عينػػػػػػة تقػػػػػػديرات متوسػػػػػػط
 الربان٣تػػػػػػُت ٢تػػػػػػذين االحتيػػػػػػاج لدرجػػػػػػة البحػػػػػػث عينػػػػػػة تقػػػػػػديرات ا٩تفػػػػػػاض يف السػػػػػػبب كلعػػػػػػل البحػػػػػػث، مقيػػػػػػاس حسػػػػػػب

 االحتياجػػػػػػات ذكم مػػػػػػع كا١تتعػػػػػػاملُت ا٠تاصػػػػػػة الًتبيػػػػػػة معلمػػػػػػي لػػػػػػدل كالشػػػػػػائعة األساسػػػػػػية ا١تعلومػػػػػػات مػػػػػػن أهنمػػػػػػا ىػػػػػػو
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 كدراسػػػػػػة ،(َُِٓ) كالعايػػػػػػد كالعايػػػػػػد ،(َُِٔ) البحػػػػػػَتم دراسػػػػػػة نتػػػػػػائج مػػػػػػع النتػػػػػػائج ىػػػػػػذه نتػػػػػػائج كتتفػػػػػػق. ا٠تاصػػػػػػة
(.َُِْ) السبيعي
 وجهة من اخلاصة االحتياجات لذوي الكرمي القرآن دلعلمي الالزمة التدريبية االحتياجات ما: الثالث السؤال
 التعليمية؟ والتقنيات الوسائل رلال يف ادلعلمني

 أفػػػػػػراد تقػػػػػػديرات حسػػػػػػب ا١تعيػػػػػػارم كاال٨تػػػػػػراؼ اٟتسػػػػػػابية ا١تتوسػػػػػػطات اسػػػػػػتخراج مت السػػػػػػؤاؿ، ىػػػػػػذا عػػػػػػن لئلجابػػػػػػة
 كجهػػػػػػػة مػػػػػػػن ا٠تاصػػػػػػػة االحتياجػػػػػػػات لػػػػػػػذكم الكػػػػػػػرًن القػػػػػػػرآف ١تعلمػػػػػػػي البلزمػػػػػػػة التدريبيػػػػػػػة لبلحتياجػػػػػػػات البحػػػػػػػث عينػػػػػػػة

ػػػػػػػص ْتيػػػػػػػث التعليميػػػػػػػة، كالتقنيػػػػػػػات الوسػػػػػػػائل ٣تػػػػػػػاؿ يف ١تعلمػػػػػػػُتا  بدرجػػػػػػػة)ثبلثػػػػػػػي؛ اسػػػػػػػتجابة سػػػػػػػلم فقػػػػػػػرة لكػػػػػػػل خيصًٌ
 كمت ، الًتتيػػػػػب علػػػػػى ّ،ِ،ُ الػػػػػدرجات رقميػػػػػا أعطيػػػػػت كقػػػػػد ،(احتيػػػػػاج ال متوسػػػػػطة، احتيػػػػػاج درجػػػػػة عاليػػػػػة، احتيػػػػػاج
 النحػػػػػػو علػػػػػػى لنتػػػػػػائجا ككانػػػػػػت.األكؿ السػػػػػػؤاؿ عػػػػػػن اإلجابػػػػػػة يف بيانػػػػػػو سػػػػػػبق مػػػػػػا ٨تػػػػػػو علػػػػػػى القيػػػػػػاس مػػػػػػدل حسػػػػػػاب

 :التاِف
 ٣تاؿ يف ا١تعلمُت كجهة من ا٠تاصة االحتياجات لذكم الكرًن القرآف ١تعلمي البلزمة التدريبية االحتياجات(: ٓ)جدكؿ

التعليم كتقنيات كسائل

البند
درجة احتياج عالية

درجة احتياج 
متوسطة

درجة احتياج 
 ادلتوسطضعيفة

االضلراف
ادلعياري

%ك% ك % ك
توظف التقنيات يف تدريس القرآن لذوي االحتياجات 

 اخلاصة
َِّٓ.ٖ ِٓ ّٗ.ٕٕٓ.ِٗ.ّْ َ.ّْٔ

ْٖٔ.َُْ.ِٔ.ُُِِٖٖٕٕٗ.ِِْٕمعامل الصوت والقراءة ودورىا يف تدريس القرآن
الربرليات واحلاسوب يف ودورىا يف تدريس القرآن الكرمي 

لذوي االحتياجات
ِْ

ٔٔ.ُِّْٕٕٕ.ِٖ.َّٔ.ٕٓٗ

استثمار مواقع الشبكة العنكبوتية يف تدريس القرآن 
لذوي االحتياجات

َِّٓ.ٖ ِّ ّٔ.ٓ ٕ ُُ.ُِ.َْ َ.ٖٖٔ

ُٖٔ.َْٓ.ِّ.ْٕٔ.َُِّْ.َّٖٔتطبيقات اذلاتف ادلتنقل وتدريس القرآن الكرمي
ٗٓٓ.َٖٓ.ِِ.ِّٗ.ِِّّْ.َّٖٔتعليم القرآن الكرمي عن طريق لغة برايل

ْٕٔ.َُْ.ِٔ.ُِِْٕ.ِّٗٓٓ.ِّّٔتعليم القرآن الكرمي عن طريق األقالم واألجهزة الناطقة
استخدام أنظمة الصوت التعويضية لضعاف السمع يف 

تعليم القرآن الكرمي
ّٕٖٓ.ٕ ِّ ّٔ.ٓ ِ ّ.ِ ِ.ٓٔ َ.ُٓٔ

توظيف برامج االمالء الناطق يف تدريس القرآن الكرمي 
اتلذوي االحتياج

َِّٓ.ٖ ِّ ّٔ.ٓ ٕ ُُ.ُ ِ.َْ َ.ٖٖٔ

استخدام الوسائل التوضيحية ) كالرموز والصور 
واألشكال( يف تدريس القرآن الكرمي

ِّٓٗ.ٕ ِّ ّٔ.ٓ ُْ ِِ.ِ ِ.ُٕ َ.ٕٕٗ

 الوسػػػػػػائل ٣تػػػػػػاؿ يف الػػػػػػواردة التدريبيػػػػػػة الػػػػػػربامج أغلػػػػػػب أف  تػػػػػػرل البحػػػػػػث عينػػػػػػة أف السػػػػػػابق اٞتػػػػػػدكؿ مػػػػػػن يتبػػػػػػُت
 البحػػػػػػػث عينػػػػػػػة تقػػػػػػػديرات متوسػػػػػػػطات تراكحػػػػػػػت إذ ٢تػػػػػػػا عػػػػػػػاؿو  احتيػػػػػػػاج كٙتػػػػػػػة عاليػػػػػػػة أ٫تيػػػػػػػة ذات ليميػػػػػػػةالتع كالتقنيػػػػػػػات

 ا١تقيػػػػػاس حسػػػػػب عػػػػػاؿو  احتيػػػػػاج درجػػػػػة ٯتثػػػػػل مػػػػػا كىػػػػػي( َْ,ِ- ّٔ,ِ )  بػػػػػُت فيمػػػػػا اجملػػػػػاؿ ىػػػػػذا يف الػػػػػربامج ٞتميػػػػػع
 الوسػػػػػػائل اسػػػػػػتخداـ ككػػػػػػذلك الناطقػػػػػػة، كاألجهػػػػػػزة كاألقػػػػػػبلـ الصػػػػػػوت معامػػػػػػل اسػػػػػػتخداـ: ىػػػػػػي بػػػػػػرامج ثبلثػػػػػػة عػػػػػػدا –

 أف يفسػػػػػر ٦تػػػػػا( ُٕ,ِ - ُْ,ِ) ٢تػػػػػا االحتيػػػػػاج لدرجػػػػػة البحػػػػػث عينػػػػػة تقػػػػػديرات متوسػػػػػط بلغػػػػػت فقػػػػػد  التوضػػػػػيحية
 ىػػػػػو ذلػػػػػك يف السػػػػػبب كلعػػػػػل ، ا١تتوسػػػػػط االحتيػػػػػاج فئػػػػػة ضػػػػػمن يقػػػػػع الػػػػػربامج ٢تػػػػػذه االحتيػػػػػاج أف تػػػػػرل البحػػػػػث عينػػػػػة

.التدريس يف الوسائل ٢تذه ا١تعلمُت استخداـ ككثرة ا١تدارس يف شيوعها
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 بدرجػػػػػة تدريبيػػػػػة حاجػػػػػة كجػػػػػود أكػػػػػدت الػػػػػيت( ََِٓ) شػػػػػيباين دراسػػػػػة نتػػػػػائج مػػػػػع النتػػػػػائج ىػػػػػذه نتػػػػػائج كتتفػػػػػق
 تقنيػػػػػػة أم يػػػػػرد كَف الدراسػػػػػة، عينػػػػػػػة إبٚتػػػػػػػاع كذلػػػػػػػك الدراسػػػػػػػة أداة فػػػػػػػي ا١تػػػػػػػذكورة التعلػػػػػػػيم تقنيػػػػػػػات ٚتيػػػػػػػع فػػػػػػػي كبيػػػػػػرة
".االحتياج قليلة" مستول يف تعليمية
 دلتغرياتو؟ تبًعا البحث عينة إجاابت بني إحصائية داللة ذات فروق توجد لى: الرابع السؤال

 عينػػػػػػة اسػػػػػػتجاابت علػػػػػػى التخصػػػػػػص متغػػػػػػَت أثػػػػػػر ١تعرفػػػػػػة ت اختبػػػػػػار اسػػػػػػتخداـ مت السػػػػػػؤاؿ ىػػػػػػذا عػػػػػػن كلئلجابػػػػػػة
 ( ٔ)اٞتدكؿ يف مبُت ىو كما البحث،

.البحث عينة استجاابت على اٞتنس متغَت أثر ١تعرفة( ت)اختبار( ٔ)جدكؿ
الداللةتاالضلراف ادلعياريادلتوسطنالتخصصوراحمل

رلال تنفيذ التدريس
2827.893.18معلم

غري دالة 0.566
3428.082.71معلمة

رلال الًتبية اخلاصة 
2845.073.36معلم

غري دالة 0.356
3442.733.49معلمة

رلال وسائل وتقنيات التعلم
2825.101.95معلم

غري دالة 0.465
ُُ.ِ ّٓ.ِّْٓمعلمة

 البحػػػػث عينػػػػة اسػػػػتجاابت علػػػػى ا٠تػػػػربة متغػػػػَت أثػػػػر ١تعرفػػػػة األحػػػػادم، التبػػػػاين ٖتليػػػػل اختبػػػػار اسػػػػتخداـ مت كمػػػػا  
 ( ٕ) اٞتدكؿ يف مبُت ىو كما

.البحث عينة استجاابت على ا١تؤىل متغَت أثر ١تعرفة األحادم، التباين ٖتليل اختبار :(ٕ) جدكؿ
الداللة ف متوسط ادلربعات درجات احلرية وع ادلربعاترلم

رلال تنفيذ التدريس
ِْ.ُِّْٖ.ِٔداخل اجملموعات

ُ.َُِٔ.َِٖ ِّ.ُٖٗٓٓ.ُْٗبني اجملموعات
ََِ.ُٖٓاجملموع

رلال الًتبية اخلاصة
ٕٕ.ُّٗٓٓٓ.ِٕداخل اجملموعات

ُ.ََّٔ.ِّٓ ٔٗ.ُِِِٕ.ْٕٔبني اجملموعات
ِٕٗٓ.ِٕٗاجملموع

رلال وسائل وتقنيات التعلم
َٕ.ُُِْٓ.ِداخل اجملموعات

َ.َِْٓ.ٕٕٕ ِِ.ِِْٗٓ.ِْٗبني اجملموعات
ِّٕ.ُِٓاجملموع

 عينػػػػػة اسػػػػػتجاابت علػػػػػى الدراسػػػػػية ا١ترحلػػػػػة متغػػػػػَت أثػػػػػر ١تعرفػػػػػة األحػػػػػادم، التبػػػػػاين ٖتليػػػػػل اختبػػػػػار اسػػػػػتخداـ كمت  
 ( ٖ) اٞتدكؿ يف مبُت ىو اكم البحث

.البحث عينة استجاابت على ا٠تربة متغَت أثر ١تعرفة األحادم، التباين ٖتليل اختبار: (ٖ) جدكؿ
الداللة ف متوسط ادلربعات درجات احلرية رلموع ادلربعات

رلال تنفيذ التدريس
ّّٕ.َِْٕٓ.َداخل اجملموعات

َ.َّْ.ٖٗٓ ٕٕٔ.ِٖٗٓٓ.ُٕٓبني اجملموعات
ََُٔ.ُٖٓاجملموع

رلال الًتبية اخلاصة
ُٕٔ.ُُِّْ.ِّداخل اجملموعات

َ.ٖٗٗ َ.ُِْ
َُّ.ُّْٖٗٓ.ٖٕٔبني اجملموعات
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ُِٕٔ.ِٕٗاجملموع

رلال وسائل وتقنيات 
التعلم

ُٗٔ.ُُِّٖ.ِّداخل اجملموعات
ّ.ََِٓ.َٓٔ ْٖٔ.ّٖٗٓٗ.ِِٕبني اجملموعات

ُّٕٔ.ُِٓاجملموع
 مبػػػػػُت ىػػػػػو كمػػػػػا البحػػػػػث عينػػػػػة اسػػػػػتجاابت علػػػػػى ا١تؤىػػػػػل نػػػػػوع متغػػػػػَت أثػػػػػر ١تعرفػػػػػة" ت" اختبػػػػػار اسػػػػػتخداـ مت مث

(َُ) اٞتدكؿ يف
.البحث عينة استجاابت على ا١تؤىل نوع متغَت أثر ١تعرفة( ت)اختبار :(ٗ)جدكؿ

الداللة ت االضلراف ادلعياري ادلتوسط ن التخصص احملور
َّ.َّٕ.ِِٖٓمتخصص تربية خاصة ل تنفيذ التدريسرلا

غَت دالةَِْ.َ
ِٕ.َِٔ.َُِٕغري متخصص

رلال الًتبية اخلاصة 
ٕٔ.ّْٗ.ِّْٓمتخصص تربية خاصة

غَت دالةَِْ.َ
ٖٓ.ََِ.َُّْغري متخصص

رلال وسائل وتقنيات 
التعلم

َٓ.َِّ.ِِٓٓمتخصص تربية خاصة
الةغَت دَّٓ.َ

ٔٓ.َُّ.َُِٔغري متخصص

 يف إحصػػػػػػػائية داللػػػػػػػة ذم اخػػػػػػػتبلؼ كجػػػػػػػود عػػػػػػػدـ أعػػػػػػػبله الػػػػػػػواردة( ٗ)ك( ٖ) ك( ٕ)ك( ٔ) اٞتػػػػػػػداكؿ مػػػػػػػن يتبػػػػػػػُت
 كنػػػػػػوع كا١تؤىػػػػػػل، اٞتػػػػػنس،) البحػػػػػػث متغػػػػػَتات مػػػػػػن أمو  حسػػػػػب البحػػػػػػث عينػػػػػة أفػػػػػػراد لتقػػػػػديرات اٟتسػػػػػػابية ا١تتوسػػػػػطات
 االحتياجػػػػػػػػات لػػػػػػػػذكم الكػػػػػػػػرًن القػػػػػػػػرآف ١تعلمػػػػػػػػي التدريبيػػػػػػػػة جػػػػػػػػاتاالحتيا ٨تػػػػػػػػو اسػػػػػػػػتجاابهتم علػػػػػػػػى(  كا٠تػػػػػػػػربة ا١تؤىػػػػػػػػل،
 ٣تػػػػػػػاؿ يف تدريبيػػػػػػػة بػػػػػػػرامج إُف كا١تعلمػػػػػػػات ا١تعلمػػػػػػػُت ٚتيػػػػػػػع لػػػػػػػدل العامػػػػػػػة ابٟتاجػػػػػػػة ىػػػػػػػذا يفسػػػػػػػر أف كٯتكػػػػػػػن ا٠تاصػػػػػػػة،
 اسػػػػػػػتخداـ ٣تػػػػػػػاؿ كيف كخصائصػػػػػػػها، ا٠تاصػػػػػػػة الًتبيػػػػػػػة ك٣تػػػػػػػاؿ ا٠تاصػػػػػػػة، االحتياجػػػػػػػات لػػػػػػػذكم الكػػػػػػػرًن القػػػػػػػرآف تػػػػػػػدريس
 إليػػػػػػو خلصػػػػػػت ١تػػػػػػا ٘تامنػػػػػػا مشػػػػػػاهبة النتيجػػػػػػة كىػػػػػػذه ا٠تاصػػػػػػة، االحتياجػػػػػػات ذكم تػػػػػػدريس يف لػػػػػػيمالتع ككسػػػػػػائل تقنيػػػػػػات
.السابق السؤاؿ عن اإلجابة يف إليها اإلشارة ك٘تت( ََِٓ) شيباين دراسة

 :آتو  ىو ٔتا البحث يوصي نتائجو، ضوء يف :التوصيات
 العلػػػػػـو تػػػػدريس يف ٗتصصػػػػية مقػػػػررات الكػػػػرًن القػػػػرآف كمعلػػػػم الشػػػػػرعية العلػػػػـو معلػػػػم إعػػػػداد بػػػػرامج تضػػػػمُت أ٫تيػػػػة .1

 ىػػػػػػػذه لتػػػػػػػدريس البلزمػػػػػػػة كا١تعػػػػػػػارؼ ا١تهػػػػػػػارات مػػػػػػػن ا١تعلمػػػػػػػُت لتمكػػػػػػػُت ا٠تاصػػػػػػػة؛ االحتياجػػػػػػػات لػػػػػػػذكم الشػػػػػػػرعية
 .الفئة

 خاصػػػػػػػة فصػػػػػػػوالن  التعلػػػػػػػيم يف اٟتاسػػػػػػػوب اسػػػػػػػتخداـ ككػػػػػػػذلك كتقنياتػػػػػػػو، التعلػػػػػػػيم كسػػػػػػػائل مقػػػػػػػررات تضػػػػػػػمُت أ٫تيػػػػػػػة .2
ا ا٠تاصػػػػػػػػة، جػػػػػػػاتاالحتيا ذكم تػػػػػػػػدريس يف التقنيػػػػػػػات ىػػػػػػػػذه ابسػػػػػػػتخداـ  نتػػػػػػػػائج أظهرتػػػػػػػػو الػػػػػػػذم لبلحتيػػػػػػػػاج سػػػػػػػدن

 .الدراسة
 قػػػػػد أهنػػػػػا مػػػػػن كالتحقػػػػػق ا٠تاصػػػػػة، االحتياجػػػػػات لػػػػػذكم الكػػػػػرًن القػػػػػرآف ١تعلمػػػػػي اٟتاليػػػػػة التػػػػػدريب بػػػػػرامج مراجعػػػػػة .3

 أظهػػػػػرت حيػػػػػث اٟتقيقيػػػػػة، ا١تعلمػػػػػُت احتياجػػػػػات إشػػػػػباع علػػػػػى قػػػػػادرة كأهنػػػػػا ٢تػػػػػم، الفعلػػػػػي االحتيػػػػػاج كفػػػػػق بينيػػػػػت
.للمعلمُت التدريبية اٟتاجات تشبع متخصصة لربامج فعلية حاجة دكجو  استمرار النتائج

 كاسػػػػػتطبلع ا٠تاصػػػػػة، االحتياجػػػػػات لػػػػػذكم الكػػػػػرًن القػػػػػرآف تػػػػػدريس حػػػػػوؿ الًتبويػػػػػة الدراسػػػػػات مػػػػػن مزيػػػػػدو  إجػػػػػراء .4
.اجملاؿ ىذا يف كدكلينا ٤تلينا الناجحة التجارب
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: ادلراجع
 الكرًن القرآف

 كتعزيز البشرية ا١توارد لتنمية الثانية العري ا١تؤ٘تر إُف مقدمة عمل كرقة. التدريبية االحتياجات دٖتدي(. ََُِ. )صادؽ دمحم إٝتاعيل،
 .العامة اإلدارة معهد: مسقط. الوطٍت االقتصاد

 ليمالتع مدارس يف ا٠تاصة االحتياجات ذكم لتدريس الشرعية العلـو ١تعلمي البلزمة ا١تهنية الكفاايت(. َُِٔ)  حامد البحَتم،دمحم
.َُٖ-ُِٓ ،(ُ) ُٗ مصر، ،بورسعيد ّتامعة الًتبية كلية ٣تلة الشامل،

 كدار الدكلية العلمية الدار: عماف. التدريس لتحسُت دليل كأساليبو مفاىيمو الًتبوم اإلشراؼ(. ََِِ. )ا٢تادم عبد عزت جودت،
 .كالتوزيع للنشر الثقافة

 كمعهد السعودية العربية ا١تملكة يف الشاطيب اإلماـ معهد يف الكرًن القرآف معلم إعداد(. َُِِ. )سعيد كالدقمَتم، صاٌف، الزىراين،
.ِٕٗ-ّّْ  ،(ُِ) ٔ  ،القرآنية للدراسات الشاطيب اإلماـ معهد ٣تلة. مقارنة دراسة: العربية مصر ٚتهورية يف القراءات

 الثقافة. ا١تنورة ا١تدينة يف اإلسبلمية ابٞتامعة التدريس ىيئة ألعضاء التدريبية االحتياجات ٖتديد(. َُِٓ. )العظيم عبد أٛتد ساَف،
.ُٔٔ-ٓٗ ،ُٗ،عُٓس كالتنمية،مصر،

 دمحم اإلماـ جامعة ٣تلة. السعودية العربية اب١تملكة ا٠تاصة الًتبية كمعلمات ١تشرفات البلزمة التدريبية االحتياجات(. َُِْ. )السبيعي،هنلة
.ِِٔ-ُٗٔ ،ّّ السعودية، -االجتماعيةك  اإلنسانية العلـو - اإلسبلمية سعود بن

 منشورة غَت ماجستَت رسالة: الرايض. الرايض ٔتدينة ا٠تاصة الًتبية كمشرفات ١تشريف التدرييب االحتياجات(. ََِٗ. )أٛتد السويداف،
 .سعود ا١تلك جامعة ، الًتبية بكلية

 ٖتديد يف ا١تعاصرة االٕتاىات ملتقى إُف مقدمة عمل كرقة. ريبيةالتد االحتياجات ٖتديد يف ا١تعاصرة االٕتاىات(. ََِٕ. )٤تمود السيد،
 .العربية مصر ٚتهورية الشيخ، شـر. فرباير ُ -يناير ِٖ ، التدريبية االحتياجات

 على ابلتطبيق ا١تصرية ابٞتامعات األكادٯتية األقساـ ٣تػالس لرؤساء التدريبية االحتياجات(. ََِِ. )أميمة كمصطفى، ، ىدل السيد،
، الًتبية كلية - التعليمية كاإلدارة ا١تقارنة للًتبية ا١تصرية اٞتمعية ٣تلة. ا١تتقدمة الدكؿ بعض خربات ضوء يف طنطا جامعة
.ِٕٗ-َِّ ،(ٕ) ٓ مشس، عُت جامعة

 تطبيقات ٣تاؿ يف ةالباح ٔتدينة العاـ التعليم ٔتدارس الشرعية العلـو معلمي لدل التدريبية االحتياجات(. َُِِ. )الرٛتن عبد الشريف،
 العري كالعاَف مصر يف التعليم ١تستقبل استشرافية رؤية" األكؿ الدكِف العلمي ا١تؤ٘تر يف مقدمة عمل كرقة. كاالنًتنت اٟتاسوب

.َُْٔ-ُّٕٔ  ص ص ا١تنصورة، ،مصر - ا١تنصورة جامعة - الًتبية كلية" ا١تعاصرة اجملتمعية ا١تتغَتات ضوء يف
 بقػسمي التػدريس ىيئػة أعػضاء يراىػا كمػا التعلػيم تقنيػات فػي الػتعلم صػعوابت ١تعلمػي التدريبيػة اٟتاجػات ٖتديػد. (ََِٓ. )امر شيباين،

.  كالتعلػػػيم الًتبيػػػة بػػػوزارة الػػػتعلم صػػػعوابت كمعلمػي كمػشريف سػعود ا١تلػك ّتامعػة ا٠تاصػة كالًتبيػة التعليم كتكنولوجيا كسػائل
 .سعود ا١تلك جامعة ،الًتبية بكلية منشورة غَت ماجستَت رسالة: ضالراي

 البلزمة التدريسية االحتياجات يف االسبلمية كالًتبية العربية اللغة معلمي تدريب برامج تقوًن(. َُِٓ. )أٛتد كالتو٬ترم، ىدل، ، صاٌف
.ِِٕ-َُٔ ،َِٕ ، التدريس طرؽك  ا١تناىج يف دراسات. السعودية العربية اب١تملكة ا١تطورة ا١تناىج لتدريس

.كالتوزيع للنشر الشركؽ دار: عماف(. ُط اجمللد) أساليبو ػ أسسو ػ أىدافو ػ مفاىيمو:  الًتبوم اإلشراؼ(. ََِٗ. )أٛتد حسن الطعاين،
.العري الفكر دار: القاىرة(. ِط اجمللد) تدريبو ، إعداده كفاايتو، ، ا١تعلم(. ََِٔ. )رشدم طعيمة،
 الًتبية ٣تلة". اجملمعة ٔتحافظة ميدانية دراسة" ا٠تاصة الًتبية ١تعلمي التدريبية االحتياجات(. َُِٓ. )كاصف كالعايد، يوسف، العايد،

.ِْٔ-ِِٓ ،(ٗ) ّ كالتأىيل، ا٠تاصة
 ،الكوفة آداب. نظرىم جهةك  من كمعلماهتا العربية اللغة ١تعلمي البلزمة التدريبية االحتياجات(. َُِٓ. )إقباؿ كحبيًت، الكرًن،أٝتاء، عبد

ٖ (ُِ)، ْٓٔ-ِّْ.
 الدراسي ا١تقرر تصميم ٔتهاـ للقياـ للبنات الًتبية بكليات التدريس ىيئة ألعضاء التدريبية االحتياجات(. ََِٕ. )نورة عبدالغفار،

.ُٖٖ-ُْٖ ،ْ ،طيبة جامعة ٣تلة. لتنفيذه كاإلعداد
 القراءة ٣تلة. نظرىم كجهة من الناشئة السعودية اٞتامعات يف التدريس ىيئة ضاءألع التدريبية االحتياجات(. ََُِ. )سعود العنزم،

.ِِٔ-ِّٔ ،َُٗ كا١تعرفة،
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 .الكتب عاَف: القاىرة. التدريس كطرؽ ا١تناىج يف ا١تعرفة الًتبوية ا١تصطلحات معجم(. ََِّ. )علي كاٞتمل، ، حسُت أٛتد اللقاين،
 جامعة ٣تلة. الرايض ٔتدينة الثانوية ا١ترحلة يف الكرًن القرآف ١تعلم التدريسي اٞتانب يف دريبيةالت االحتياجات(. َُُِ. )خالد ا١تطركدم،

.ِّٕ-ُّٕ ،(ِ) ِّاالسبلمية، كالدراسات الًتبوية العلـو  سعود ا١تلك
 ٔتدارس االسبلمية الًتبية ميمعل لدل استخدامها كمعوقات التعاكين التعليم لطريقة البلزمة ا١تهارات توفر مدل(. َُِِ. )خالد ا١تطركدم،

 العلـو – سعود ا١تلك جامعة ٣تلة. كا١تعلمُت كا١تديرين الًتبويُت ا١تشرفُت نظر كجهة من الرايض مدينة يف االبتدائية ا١ترحلة
 .ُّٗٗ-ُّْٗ ،( ْ) ِْ  ،السعودية - االسبلمية كالدراسات الًتبوية

 نظر كجهة من ا٠تاصة االحتياجات ذكم رعاية يف اإلسبلـ دكر بياف يف لتدريسا ىيئة أعضاء إسهاـ(. َُِٓ.)سعود هللا عبد ا١تطوع،
.ُّٔ-َّٕ ،( ٕ) ِ ،كالتأىيل ا٠تاصة الًتبية ٣تلة. شقراء ّتامعة ا٠تاصة الًتبية قسم طلبة

 بعض يف التدريسي دائهنا تنمية على الفل مراكز ١تيسرات ا١تنزِف االقتصاد يف تدرييب برانمج أثر(. ََِٕ. )الوىاب عبد أماين منتصر،
ّّٖ-ّّٓ ،(ْ) ُّ حلواف، جامعة - الًتبية كلية - كاجتماعية تربوية دراسات ٣تلة. مصر صعيد ٤تافظات

 الًتبية، ٣تلة. العري الوطن يف معلميها نظر كجهة من العربية اللغة معلم يف ا١تؤثرة العوامل(. َُِٓ. )فائزة فخرم، عبدالرٛتن، ا٢تامشي،
.ِٖ-ٗٓ ،ُٖٓ، قطر

 نظر كجهة من عماف بسلطنة كالثانوية اإلعدادية ا١ترحلتُت يف اإلسبلمية الًتبية ١تعلمي التدريبية اٟتاجات(. ََِٓ. )صاٌف ىندم،
.ِْٖ-ّْٔ ،(ِ) ِّ ،الًتبوية العلـو دراسات. ا١تتغَتات ببعض كعبلقتها أنفسهم كا١تعلمُت ا١تشرفُت

 رؤية - البشرية ا١توارد كتنمية للتدريب االكؿ العري ا١تؤ٘تر إُف مقدمة عمل كرقة. التدريبية االحتياجات ٖتديد(. ََِٔ. )كماؿ يونس،
.عماف. مستقبلية

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م


