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قرآن محافظة على ال  ة ال  جويد في جمعي  الوة والت  ي الت  ة لمعلمدريبي  لت  االحتياجات ا
 من وجهة نظرهم 21الكريم في ضوء مهارات القرن 

 :إعداد
 جهاد عبد الفتاح زعبالوي

 :إشراف
 لبيلهام علي الش  د إ أ.

 صالملخ  

 ة المحافظة علىي  جويد في جمعالوة والت  ة لمعلمي الت  دريبي  ات الت  االحتياجتقصي راسة هدفت الد  
طبقي ة عشوائية نة اختيار عي   تم   ، وقدمن وجهة نظرهم 21القرآن الكريم في ضوء مهارات القرن 

المنهج الوصفي  واستخدم ،راسةمن مجتمع الد  ا ومعلمة تالوة وتجويد ( معلما 187)ا عدد أفراده
 أن  : راسةالد  نتائج ومن أبرز  ،وثباتهاحقق من صدق األداة الت   تم  و  استبانة ويرتط تم   كماالمسحي، 

ة المحافظة على القرآن الكريم في جويد في جمعي  الوة والت  ة لمعلمي الت  دريبي  االحتياجات الت  درجة 
، عمل(لمجاالت)التعلم واالبداع، الثقافة الرقمية، الحياة وال طةمتوس  جاءت  21ضوء مهارات القرن 

طات تقديرات بين متوس   (α =.050) اللةالد   توىعند مس اإحصائي   دالة فروق وجودعدم ن تبي  و 
على األداة الكلية، ووجود  ، والمؤهل العلمي والخبرةالجنسر متغي  عزى لت   استجابة عينة الدراسة

علم المعتمد على المهنة والت  ، عاون والعمل في فريق والقيادةالت  ) مهارتيفي  ناثاإْل  لصالح فروق
في مهارتي) التفكير واالبداع، وفهم  بكالوريوسأقل من يوس و الور البك لصالح ووجود فروق(، اتالذ  

في مهارة )ثقافة االتصال  سنوات 10أكثر من  الخبرة لصالح ووجود فروق، الثقافات األخرى(
في  لجمعي ة موزعينللت دريب في ا عدة مراكزإنشاء وأوصت الدراسة ب والمعلومات واالعالم(.

، ولمن خبرتهم لة البكالوريوس وأقل من بكالويوس، ولحمعلى االناثوالتركيز في البرامج ، المملكة
 .سنوات10أكثر من 

 ،ة المحافظة على القرآن الكريمجمعي   ،جويدالوة والت  الت   ،ةدريبي  االحتياجات الت  ة: الكلمات المفتاحي  
 .  21مهارات القرن
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Abstract 

The study aimed to investigate the training needs of the teachers of recitation and 

intonation in the society for the Preservation of the Holy Qur’an in the light of the 21st 

century skills from the teachers’ point of view. A stratified sample of (187) teachers of 

recitation and intonation was selected from the study community, and the descriptive 

survey method was used. A questionnaire was developed for the training needs of 

teachers of recitation and intonation in the Society for the Preservation of the Holy 

Qur’an in the light of the 21st century skills. The validity and the stability of the tool 

were verified.  The results of the study showed that the degree of training needs of the 

teachers of recitation and intonation in the Society for the Preservation of the Holy 

Qur’an in the light of the 21st century skills was medium. It was found that there were 

no statistically significant differences at the significance level (α = 0.05) between the 

average estimates of the sample members of the degree of training needs of the 

recitation and intonation teachers in the Society for the Preservation of the Holy Qur’an 

in the light of the skills of the 21st century due to variables (gender, educational 

qualification& experience)  on the total tool. The study recommended the establishment 

of several training centers in the association distributed in the Kingdom. The focus in 

the programs is on females, for those holding a bachelor’s degree and less than a 

bachelor’s degree, and for those with more than 10 years of experience. 
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 :لالفصل األو  
 راسةة الد  خلفي  

 مةالمقد  

في كافة محافظات  طوير المؤسسي للقطاع القرآنية في الت  يادة المحلي  الر  ا لتحقيق سعيا 

ا تعليم تالوة وتجويد القرآن على عاتقه القرآن الكريم فظة علىة المحاجمعي   تفقد أخذ األردن،

ز ك  ير جويد، حيث الوة والت  ا لتدريب معلمي الت  مركزا ة ؛ لذا فقد أنشأت الجمعي  احترافي  الكريم بمستوى 

 .لهم الزمةال  ة دريبي  الت  االحتياجات تلبية على تدريبهم و 

ما لها من الفضل الكبير في مضاعفة ات، ل  عد من أعظم العبادتالوة القرآن الكريم ت  إنَّ 

شر أمثالها واهلل يضاعف والحسنة بع ،ا من كتاب اهلل فله به حسنةن قرأ حرفا واب؛ فم  األجر والث  

م أهل اهلل فاعة، فأهل القرآن ه  فرة الكرام البررة والش  ما فيها من نيل مرتبة الس  ل  و لمن يشاء، 

لبة، ينية لدى الط  وح الد  ة كبيرة في تقوية الر  أهمي   ذالكريم قرآن اعد تدريس الْ ته؛ وعليه ي  وخاص  

منهاجه المستقيم، ورفع ب لتزامواالة، الواقعي   متههم على تطبيق تعاليم القرآن الكريم في حياوحث  

 (، 2020،القدرة) ةة والمعرفي  قافي  ة والث  لبة العلمي   عن زيادة حصيلة الط  ، فضالا مستواهم األخالقي  

 الجماعي   تأكدو ، ةخاصة المراكز القرآني   ،لقرآن الكريم في العديد من المراكزيس اتدر  يتم  

 ،دقالص  ك لبةالط  ة لدى ربوي  في غرس القيم الت  كريم راكز القرآن المل الكبير روْ د  العلى ( 2018)

، ميهال في أنشطتها ومناهجها ومعل  تمث  الكبير الم   عملهانتيجة ذلك و  ؛ةل المسؤولي  تحم  و  ،الوفاءو 

لبة في جميع ة الط  تنمية شخصي   في مراكز القرآن الكريمر وْ د  ة همي  أإلى  (2017) سعدكما أشار 

لمراكز القرآن  أن   (2012) ومالت  ن ة(، وبي  ة، والعقلي  ة، واالجتماعي  ة، واألخالقي  إليماني  الجوانب )ا

ة، جاهات اإليجابي  ول واالت  الميهم سابلبة، واكالط  ة لدى ربوي  في غرس القيم الت  ا ا هاما الكريم دورا 
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لقرآن الكريم تشهد مراكز ا فإن   كريم، لذادتهم على حفظ القرآن العن مساع سلوكهم، فضالا  وتعديل

جويد، الوة والت  لبة؛ لما يجدون من علو في أخالق معلمي الت  بل الط  ا من ق  عالية جدا إقبال درجة 

؛ 2018األسمري، ) ة بدرجة عاليةعليمي  ة الت  كنولوجي  قنية والتاإلمكانات الت  إدارة، وتوفر  وحسن

  (. 2020البوشي،

سات ؤون والمقد  ابعة لوزاة األوقاف والش  الت  ة المحافظة على القرآن الكريم جمعي   تأسست

مختلف قبلبن عليه من ة في خدمة القرآن الكريم والم  ة في األردن كأول جمعية متخصص  اإلسالمي  

الجنسين، ونشر علوم القرآن المختلفة في  كال من خوخةيالش   فولة وحتىالط   منذ ؛ةالمرحل العمري  

ا أكثر من ألف مركز هقرآن الكريم وتجويده وتدب ره، ويتبع لعلمي وتحفيظ العليمي والت  الجانب الت  

 (2021ة المحافظة على القرآن الكريم، في ربوع األردن )جمعي   قرآني منتشرة

تي تعمل على تنمية ة ال  القرآني   مراكزإحدى ال الكريم القرآن ة المحافظة علىعد جمعي  ت  

 الا ميو  يهم، واكسابهملد واألخالققيم غرس وتنمي التو  الجوانب، مختلفلبة في ة الط  شخصي  

تولي قرآن الكريم، كما  عن مساعدتهم على حفظ الل سلوكهم، فضالا ة، وتعد  واتجاهات إيجابي  

إلعداد وتأهيل وتنمية وتدريب  اخاصا  افي األردن اهتماما  ريمالك ة المحافظة على القرآنجمعي  

تأهيل معلمي القرآن ل اامجا بر المركز يطرح  ؛يبت در لا لأنشأت مركزا قد جويد، فالوة والت  معلمي الت  

الوة إعداد وتأهيل وتنمية معلمي الت   (، حيث يتم  2014حاووط، الكريم؛ بهدف إعدادهم وتنميتهم )

مطلوب  ةالزمة وضروري  ل مجموعة احتياجات تي تمث  ة وال  دريبي  تياجاتهم الت  حال جويد وفقاا والت  

حداثها في معلوماالت   جويد في الجانبين الوة والت  ت وخبرات ومهارات معلمي الت  دريب عليها وا 

؛ ليتمكنوا من تأدية عملهم بكفاءة أعلى للمستجدات الحديثة وفقا   ربوي  خصصي( والت  العملي )الت  

مهارات  في برامج تتضمن وتأهيلهم جويد الوة والت  معلمي الت  إعداد  (، كما يتم  2012بي، )العتي
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دة دريب على استخدام برامجه المتعد  دة في الحاسوب والت  هم مهارات متعد  إكساب حيث يتم   21القرن 

 .(2021ة المحافظة على القرآن الكريم،)جمعي   دريس االبداعي  فكير والت  ومهارات الت  

 اأساسيا  اجانبا يشكل  21قرن في ضوء مهارات الْ  وتنميته المعلمإعداد  كر هنا أن  ر بالذ  جديوال

تعزيز ، و منوطة إليهلمعلم من القيام بدوره ومهامه الا لتمكينا ليم؛ وذلك عمن جوانب عملية الت  

 معلوماتتوافر ال خمة، وتضكنولوجي  رات الت  تطو  في ظل المستجدات وال دريس الفعالةممارسات الت  

(Orakci, 2020 كما ،)مواكبة  21مهارات القرن عة لتطبيق عليم المتنو  سياسات الت   تهدف

، مهموتعلي هممة تعل  لبة في عملي  لط  الفاعل لور د  ال مكينتو ، ة واالنفجار المعرفي  رات العالمي  للتطو  

ة رؤية جمعي  فإن  وعليه(؛ 2020 العتيبي،)عليم واالرتقاء بمهاراتهم، ورفع مستوى مخرجات الت  

ل اهتمامها ت ج  د صب  ق؛ ف21طوير في ضوء مهارات القرن للت  تسعى محافظة على القرآن الكريم الْ 

دريس الت   ةعملي   في ةة والفني  كنولوجي  رات الت  طو  آخر الت  جويد الوة والت  الت   ف معلمولى أن يوظ  ع

 (.2021وشكري والعلبي،  اد وأحمدحم  )

د ، فقد أك  معلمي القرآن الكريم تنميةة ببحث راسات العلمي  د  هتمام الكر هنا اوالجدير بالذ  

ا لألطر وفقا وتأهيلهم  معلمي القرآن الكريم اد( على استمرار الحاجة إلعد2015هراني )الز  

، وهي أطر اإلعداد صلى اهلل عليه وسلمه الكريم محمد وجل لنبي   ة من إعداد الخالق عز  المستمد  

. حيث تشكل هذه ، والقيادي  ، والعلمي  ، والمهني  واالجتماعي   فسي  ، والن  ، والمنهجي  اآلتية: اإليماني  

 .جويدالوة والت  لمعلمي الت  ة العامة دريبي  األطر االحتياجات الت  

؛ 2019يباني، الش  ؛ 2018، غندورة، 2018البحيري، )راسات الد  دت أك  كما 

ة الالزمة لمعلمي القرآن دريبي  الحتياجات الت  طة لعلى وجود درجة كبيرة ومتوس   (2020_،ماليالث  

 .الكريم
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 راسةمشكلة الد  

القرآن الكريم م في مجال تعل   حاقع اإلصالء و جريت في ضو تي أ  راسات ال  نتائج الد   تشير

 ةالقرآني   المراكز طلبةلدى ة كبيرة ة وسلوكي  ليمي  عت معضالتوجود إلى  ةالمراكز القرآني  وتعليمه في 

مراكز لبة من ب الط  عف وتسر  رجة األولى أحد أهم أسباب ض  عد المعلم بالد  ي   إذ ،( 2010هيمي،)

من ة في المراكز القرآني   القرآن الكريممعلمي عن معاناة  ضالا ، ف(2012، كمال)القرآن الكريم 

عف في ض  الو  ،طق وحسن البيانسالمة الن  ك ةة وثقافي  ة ومهني  ة وشخصي  كفاءات تعليمي   عفض  

الوسائل و  سدريالت   أساليبواستخدام  اختيارو  جرائيةاإلهداف األصياغة ك دريسية؛ت  لخطط الكتابة ا

الفروق  لبة، ومراعاةالط   وحاجات ةمائي  الن  خصائص الالمناسبة، وفي مراعاة  ةي  قويمالت  و ة عليمي  الت  

الخلق، ن حسبة في المراكز القرآني   القرآن الكريمصاف معلمي ات  عف في وض  ، همة بينالفردي  

 ؛2013)شكري،  ةااللتزام بآداب الحلقة القرآني  و القيادة، قدرة على وال، زان االنفعالي  االت  و 

ص القرآني والوعي ات فهم الن  تحقيق استراتيجي  عف (، ومن ض   (2020هندي،؛ 2019، ينقيطلش  ا

دريب ص الت  ذلك لنق عزىي  ، وقد ر القرآن الكريممهارات تدب  ي ، ومن تدن  (2013 خليفة،)بها 

، 2018راسات )غندورة، (؛ لذا جاءت توصية الد  2018، هيمىالس  الهادف لتنمية هذه المهارات )

صات في خص  ة للمعلمين من مختلف الت  دريبي  ( بضرورة بحث االحتياجات الت   2020مري،الش  

    .21ضوء مهارات القرن

المجلس األعلى للعلوم  في البحث العلمي فيراسة ذات أولوية قصوى مشكلة الد  عد وت  

  (.Higher Council for Science & Technology, 2010) (2010في األردن العام ) كنولوجياوالت  

مراكز جويد في ة والت  و اللت  لخالل عملها كمعلمة  الباحثة لمسته راسة ممامشكلة الد   وتنبثق

ة جمعي  الجويد في الوة والت  معلمي الت   كثير من من عزوفو  ،ة المحافظة على القرآن الكريمجمعي  
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 كمرة، ة المتطو  قني  ، ونقص امتالكهم للكفايات الت  كنولوجيوالت   ميلعلا طورات الت  عن مواكبة مستجد  

حتياجات في تلبية االة جمعي  الجويد في الوة والت  معلمي الت  قصور برامج إعداد وتأهيل وتنمية و 

، وعدم ةطبيقي  انب الت  و الج همليو  ةظري  نب الن  واى الجدريب عليعتمد الت   لهم، إذ ة الالزمةدريبي  الت  

ة، وعدم مواكبتها لتطورات لمراكز القرآني  دريس في ادريب أحيانا لواقع الت  مناسبة محتوى برامج الت  

عف ض  ، وبالتالي جويدة والت  و اللت  امعلمي عف مستوى أداء العصر الحالي، مما أدى إلى ض  

ة دريبي  االحتياجات الت  وء على ؛ مما يستدعي إلقاء الض  رآنيةمراكز القبهم من اللبة وتسر  مستوى الط  

عية المحافظة على القرآن الكريم في ضوء مهارات جويد في جمالوة والت  الالزمة لمعلمي الت  

 .21القرن

 وأسئلتها راسةالد   هدف

ة جويد في جمعي  ت  الوة والة الالزمة لمعلمي الت  دريبي  االحتياجات الت  ي تقص  راسة إلى تهدف الد  

 .21المحافظة على القرآن الكريم في ضوء مهارات القرن

 :اآلتية ئلةلإلجابة عن األسة راسة الحالي  تسعى الد  و 

ة المحافظة جويد في جمعي  الوة والت  لمعلمي الت   ةدريبي  االحتياجات الت  ما درجة : لؤال األو  الس  

 ؟  همهة نظر من وج 21على القرآن الكريم في ضوء مهارات القرن 

في ( α =0.05)اللة عند مستوى الد  ة هل يوجد فرق ذو داللة إحصائي  : نيؤال الثا  الس  

ة المحافظة على القرآن الكريم في ضوء جويد في جمعي  الوة والت  ة لمعلمي الت  دريبي  االحتياجات الت  

 (؟ذكور، إناث ر الجنس )هة نظرهم يعزى لمتغي  من وج 21مهارات القرن 

( في α =0.05)اللة عند مستوى الد  ة هل يوجد فرق ذو داللة إحصائي  : الثالث  ؤال الس  

ة المحافظة على القرآن الكريم في ضوء جويد في جمعي  وة والت  الة لمعلمي الت  دريبي  االحتياجات الت  
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ل العلمي )أقل من بكالوريوس، المؤه   روجهة نظرهم يعزى لمتغي   من 21مهارات القرن 

 (؟ياات علدراس بكالوريوس،

في ( α =0.05)عند مستوى الد اللة ة هل يوجد فرق ذو داللة إحصائي  : ابعؤال الر  الس  

ة المحافظة على القرآن الكريم في ضوء جويد في جمعي  الوة والت  ة لمعلمي الت  يبي  در االحتياجات الت  

 10ى إل 5سنوات، من  5ر الخبرة )أقل من من وجهة نظرهم يعزى لمتغي   21مهارات القرن 

 سنوات(؟ 10سنوات، أكثر من 

 راسةالد  ة أهمي  

 ةظري  ة الن  األهمي  

 ا، نظرا 21مهارات القرن عليم بشكل عام لتطبيق لت  من توجه ا ةالحالي   راسةة الد  همي  أ جلىتت

غيير ضرورة ملحة، لالرتقاء ر والت  طو  تي تجعل من الت  ة واالنفجار المعلوماتي، وال  رات العالمي  طو  للت  

 (.2020 العتيبي،عليم )لبة، وتحسين مخرجات الت  م والط  ات المعل  بمهار 

لهذه  مال   ؛في األردنجويد الوة والت  معلمي الت  لفئة ة في تناولها الحالي  راسة لد  ا ةأهمي   كما تظهر

وفي تطوير ونجاح عمل  لبة،بناء وترسيخ علوم القرآن في ذهن الط  ة في همي  األبالغ من  الفئة

 ة دريبي  االحتياجات الت  ى وء علط الض  تسل  قد ها ن  أ القرآن الكريم، وفي على ظةالمحافة جمعي  

إلى  يمما يؤدمين؛ أسس إعداد برامج تدريب المعل  من أهم عد تي ت  ال  و جويد الوة والت  لمعلمي الت  

 .تحقيق أهدافهاهذه البرامج و كفاءة ة و فاعلي  زيادة 

تسهم في دعم قد  ربماو ة، العربي  يمكن أن يثري المكتبة  اــاـ علمي   ابحثا  ةالحالي   راسةالد   رتوف  كما 

 ظري بشكل عام.األدب الن  
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 ةة العملي  األهمي  

الوة لمعلمي الت  ة دريبي  جات الت  تياحاال ضرورة الكشف عنبة الحالي   راسةلد  اة همي  أ تتجلى

ا، وفي ظل ـا عموم ثةلاة الث  األلفي   ير أدوارهم فييفي ظل تغ 21في ضوء مهارات القرن  جويدوالت  

 .ةدريبي  ا؛ ألغراض إعداد البرامج الت  جائحة كورونا خصوصا 

ة لمعلمي دريبي  االحتياجات الت   الكشف عن تسهم فية سـي  ساأبيانات  قاعدة أن توفر ويمكن 

توجيه و ، 21ة المحافظة على القرآن الكريم في ضوء مهارات القرن جويد في جمعي  الوة والت  الت  

نابعة  مينة للمعل  دريبي  ة تقديم البرامج الت  ألهمي   ةاإلسالمي   ساتوالمقد   ؤونرة األوقاف والش  اهتمام وزا

 .21في ضوء مهارات القرن ةدريبي  اتهم الت  من واقع احتياج

 تنمية قدراتهم وتطوير مهاراتهم. بتغذية راجعة قد تسهم في جويدالوة والت  معلمي الت   تزودو 

من جوانب في بحوثهم  المواضيع ههذ لتناول راسات العلياالد   ةبيجذب الباحثين وطل ولعله 

 . لوصول إلى دراسات أشملل ،مختلفة

 سةراالد  مصطلحات 

 ةدريبي  االحتياجات الت  

تي يجب ة عن ال  م الحقيقي  بأنها جوانب تتفاوت فيها مهارات المعل   ةدريبي  االحتياجات الت  ف تعر  

تي عليم، وال  لدعم جودة الت  ة في العصر الحالي، والضروري  ى علأن يمتلكها؛ ألداء عمله بكفاءة أ

 (. Rodriguez, 2021) مينيمكن تطويرها من خالل برامج تنمية وتدريب المعل  

الوة في مهارات معلمي الت   جوانب القصور بأنها اإجرائيا  ةدريبي  االحتياجات الت  ف وتعر  

تي تحول دون مواكبتهم للتطورات ومستجدات ، وال  ة المحافظة على القرآن الكريمجويد في جمعي  والت  
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، صاالتواالت   المعلومات نولوجيااستخدام تك :مهاراتللة دريبي  االحتياجات الت  العصر الحالي، وهي 

 طورتها استبانةقياسها من خالل  تم)والتي  عاون والعمل الجمعيالت  و ، ةة واإلبداعي  االبتكاري  و 

  الحالية(.الدراسة  هدافأتحقيق الباحثة ل

 جويدالوة والت  معلمي الت  

عليم، ة الت  م لعملي  قد  م  الط و خط  م  العليم، وهو ة الت  عناصر عملي   عنصر منبأنه  ممعل  ف اليعر  

خالصه فاعلي  ر من أجل الط  سخ  وم   عداده وخبرته وا  حاووط، روس )ة الد  لبة، وتتوقف على تأهيله وا 

2014.) 

)عسيري،  دةم قراءة صحيحة فصيحة مجو  القرآن الكري ها قراءة آياتبأن  الوة الت   فعر  ت  

2015.) 

خراجها من درجات اإلتقان في ال ه بلوغ أعلىبأن   جويدالت   فعر  ي   قراءة عند نطق الحروف وا 

)شكري وآخرون،  ، وابتداءا ا ووصال  تها، وما يعرض لها من أحكام وقفا افمخارجها، والعناية بص

2018.) 

ة المحافظة على مين العاملين في جمعي  هم المعل  ا بأن  إجرائيا جويد لت  الوة وامعلمي الت  ف عر  ي  

، والقادرين على قراءة آيات جويدالوة والت  الت  لتدريس  القرآن الكريم، والحاصلين على تأهيل تربوي

خراجها من مخارجها  ا،ا سليما نطقا  دة، ونطق الحروفالقرآن الكريم قراءة صحيحة فصيحة مجو   وا 

 .ا وابتداءا وقفا ، و وصالا تها فاصلعناية بالصحيحة، وا

 ة المحافظة على القرآن الكريم جمعي  

 ة في خدمة القرآن الكريم،ة متخصص  جمعي   هان الكريم بأن  ة المحافظة على القرآف جمعي  عر  ت  

وقد تجاوز ، ةاإلسالمي  سات والمقد   ؤونهي تابعة لوزارة األوقاف والش  (، و 1991ست في العام )تأس  
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أكثر من  ةبالجمعي   يتولى العملأنحاء المملكة،  مختلففي  منتشرة األلف مركز اراكزهعدد م

داريي  معل   ا بينعشرة آالف متطوع م طوير ضمن مركز تدريبي عليم والت  يخضعون للت   ن،مين وا 

 (.2021، وشكري والعلبي حماد وأحمدة )للجمعي   ص، تابعمتخص  

ة في األردن، ع للمراكز القرآني  جم  ها ت  ا بأن  ريم إجرائيا المحافظة على القرآن الك ةجمعي  ف عر  ت  

 الوةجويد، وتهدف لتعليم الت  الوة والت  علمي الت  ة إلعداد وتأهيل وتنمية مدريبي  ورات الت  م الد  تقد  

 وتحفيظ القرآن الكريم. جويدوالت  

 21مهارات القرن 

وعادات  والقدرات، ،معارفواسعة من الو  شاملة مجموعةها بأن   21مهارات القرن  فعر  ت  

تكار االب، و صاالتاالت  تكنولوجيا تكنولوجيا المعلومات و  حقلفي  ،ةخصي  مات الش  س  الو  ،العمل

على و ، العالم المعاصرجاح في ة حاسمة للن  ذات أهمي  . وهي عاون والعمل الجمعيالت  ، و واإلبداع

في جميع مجاالت  21رن ات القق مهار بتطحيث  ،الحديثة ةعليمي  الت   الميادينوجه الخصوص في 

 .(Graham, 2020) ةالمواد األكاديمي  

ة المحافظة جويد في جمعي  الوة والت  الت  معلمي  ها قدرةبأن  ا إجرائيا  21مهارات القرن ف عر  وت  

، االبتكار واإلبداع، و صاالتاالت   تكنولوجياتكنولوجيا المعلومات و  توظيف علىعلى القرآن الكريم 

 . مل الجمعيعاون والعالت  و 

 راسةالد  حدود 

المحافظة  معلمي التالوة والتجويد في جمعية على ةالحالي   راسةتطبيق الد   تم  ة: بشري  ال حدودال

 .على القرآن الكريم
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ة المحافظة على القرآن جمعي   األردن في في ةالحالي  راسة تطبيق الد   تم  ة: مكاني  ال حدودال 

  .ابعان الس  الكريم فرع عم  

  .(2021) من العام شهر تشرين أولة خالل راسة الحالي  تطبيق الد   م  ــتة: مني  الز   الحدود

ة لمعلمي دريبي  االحتياجات الت  في موضوع  ةالحالي   راسةالد   تطبيق تم  ة: الموضوعي   حدودال

 . 21ة المحافظة على القرآن الكريم في ضوء مهارات القرنجويد في جمعي  الوة والت  الت  

  راسةالد  دات محد  

على: الخصائص السيكومترية  بناءا  خارج المجتمع الذي أجريت فيهراسة نتائج الد   تعميم تم  ي

المسحوبة  راسة األصليالد   علمجتم راسةنة الد  عي   بات(، ودرجة تمثيلدق والث  )الص  راسة الد  ألداة 

، راسةالد  أداة  داءرات أمؤش   على راسةنة الد  قة في إجابة مجتمع عي  ة والد  الموضوعي  ، ومدى منه

 علماا أنه تم التحقق من جميع ما سبق ذكره.
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 :انيالفصل الث  
 ابقةت الس  راساظري والد  الن   طاراإل

لة بموضوع ابقة ذات الص  راسات الس  ظري والد  ألدب الن  لا عرضا  الحالي الفصليتناول 

 ا لكل منها:توضيحا  أتي، وفيما يابقةراسات الس  عقيب على الد  والت  راسة، الد  

 ظري: األد  الن  أواًل 

 ةدريبي  االحتياجات الت  

تحسين  من خالل اآلخرينتطوير ات أو ذ  تطوير الة عملي  دريس، أو الت  ه بأن  دريب الت   فعر  ي  

نتاجي  ، لرفع مهارات الفرد تتعلق بكفاءات محددة ةة أو انفعالي  جسدي  ة أو ي  معرف ورفع قدرات ته وا 

 (.World Intellectual Property Organization, 2021) وأدائه

ة هو طرح مشكالت عام  عليم، و ة الت  م وعملي  المعل   عةنجا  يحققعامالا ه دريب بأن  الت   فعر  ي  كما 

هارات والكفاءات الم  وتنمية ، حلها بطرق فاعلةم القدرة على قاش حتى يصبح لدى المعل  للن  

هم تي تمكن  ال   21القرن كون كفايات لين يمتلؤه  عن طريق مدربين م لبةليم لدى الط  الس   دريبوالت  

 (.  2020دريب )دخيل اهلل، من تحقيق أهداف الت  

 دري ة الت  أهمي  

ة ( أهمي  World Intellectual Property Organization, 2021؛ 2019يوفي، الس  ) أوضح

غيرات في لتي ات؛ مما يؤد  غيرات والمستجد  يمتاز هذا العصر بتسارع الت  دريب كاآلتي: الت  

 ةجي  كنولو غيرات الت  كيف مع الت  من أجل الت   ة تلبيتهادريبي  تي تحاول البرامج الت  دريب ال  احتياجات الت  

الوقت واقتصاد لبة، ولتحسين مستوى األداء ورفعه لمستويات أعلى، والحصول على رضا الط  

حفيز، وتنمية المسار رقية والت  ت  دريب كأسلوب للويستخدم الت   ة،والجهد الالزمين ألداء العمل بفاعلي  
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كسابهم المعرفة والمعلومات الحديثة والمالوظيفي للمعل   دة، والتأثير في تجد  مين، وصقل مهاراتهم، وا 

كسابهم الخبرات  ستخدمونهاتي ياتجاهاتهم وتعديل أفكارهم، وتطوير األساليب ال   لنجاح عملهم، وا 

  يم.مطلوبة لمهنة التعل  ل إلى معايير األداء الة إلنجاز عملهم، والوصو روري  والكفايات الض  

ثقتهم  وينميفي عملهم،  تواجههمتي قد على حل المشكالت ال   في المساعدةالت دريب ويسهم 

ذي يدفعهم إلى العمل وتحقيق ر اإليجابي ال  وت  لبي، ويزيد من الت  ر الس  وت  ل من الت  بأنفسهم ويقل  

تي ة ال  عليمي  سة الت  ال داخل المؤس  واصل الفع  صال والت  االت  توفير ويعمل على  ،فسياالستقرار الن  

تي تعتبر أهم ، وال  ةدريبي  االحتياجات الت   ، خاصة عند تحديديعملون فيها؛ وذلك لتحسين نتائجه

ق تي يعملون بها، ويحق  ة ال  عليمي  سة الت  مين والمؤس  دريب بين المعل  ، كما يوالف الت  عليمالت  عناصر 

ق مخرجاتها، وخاصة عند تحق   تتحسنالي عليم؛ وبالت  ال داخل مؤسسة الت  واصل الفع  ت  صال والاالت  

 دريب.احتياجات الت   دريب وهو تحديدأهم عناصر الت  

 ة  دريبي  مفهوم االحتياجات الت  

، تي يمتلكونهاال   نفرق أو الفجوة بين مهارات المعل ميها الة بأن  دريبي  االحتياجات الت   فعر  ت  

تعد و ، (2020 مري،الش  يفرضها العصر الحالي )وبحاجة لها و الواجب امتالكها  تالمهاراو 

 دريب من دونها كونه يقوم الت  تي ي سعى لتحقيقها، فالدريب ال  لت  ة غاية وهدف ادريبي  االحتياحات الت  

لها، جاهات والقدرات والمهارات المراد تغييرها أو تنميتها أو تعديمجموعة محددة من المعارف واالت  

مين، أو مشكالت معينة ي سعى عة لدى المعل  ة أو المتوق  عف الحالي  قص والض  وتمثل جوانب الن  

كنولوجي طور الت  ة؛ الرتباطها بالت  دة ومستمر  ة متجد  دريبي  االحتياجات الت  ، وتعد إليجاد حلول لها

ا لمواجهتها )زيدان، ا مناسبا  وتدريبا ا وتأهيالا تي تستلزم إعدادا قني، وغيره من الظروف ال  والت  

2019.) 
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ا لمتطلبات الخدمة تبعا  خاللمين دريبية للمعل  ه يتم تقييم االحتياجات الت  كر أن  بالذ   والجدير

مين أنفسهم الحتياجاتهم عد تحديد المعل  الخدمة، حيث ي   خاللدريب ؛ لتقديم برامج الت  21القرن 

 إلى تقييم وضع أهدافه، وصوالا  عليها يتم   دريبي، وبناءة من أهم خطوات البرنامج الت  دريبي  الت  

دى تلبيته لالحتياجات التدريبية دريبي على ممين، ويتوقف نجاح البرنامج الت  ته، ومتابعة المعل  فاعلي  

 (.   2020)دخيل اهلل،  21للمعلمين وفقا لمهارات القرن 

 االحتياجات التدريبية   تعيينأهمية وطرق 

ة وسبل دريبي  االحتياجات الت   تعيينة أهمي   (Thompson, 2021؛ 2019شتاتحة، ص )لخ  

يساهم في معرفة المعارف والمهارات ة دريبي  : تحديد االحتياجات الت  أتيف عليها فيما يعر  الت  

ة وكفاءة وابتكاراا في عملهم، مما يساعد مون ليكونوا أكثر إنتاجي  تي يحتاجها المعل  دة ال  المحد  

ا أداة قوي  دريبي  األهداف. يعد تحديد االحتياجات الت  تحقيق ة على عليمي  سة الت  المؤس   ة في ة أيضا

دريب لتحقيق أكبر تأثير على الوظيفة من أولويات الت   ة وتحديدمواجهة قيود الوقت أو الميزاني  

دريب ة الت  ة جديدة لم يتم أخذها في االعتبار من قبل وقياس فعالي  خالل الكشف عن مناهج تدريبي  

دراجابق و الس   كل أفضل، ويمنح على أداء وظائفهم بش مينالمعل   ؛ هذا يشجعيرطو ه في الت  ا 

طوير لموظفيهم، ويجعل التغيير يها لتخطيط أفضل مسارات الت  تي يحتاجون إلال   المديرين األفكار

حو دريبية بثالث مراحل على الن  وعليه تمر طرق تحديد االحتياجات الت  ، نظيمي انتقاالا سهالا الت  

مون تي يحتاجها المعل  ي: المرحلة األولى: تحديد مجموعات المهارات، وهي تحديد المهارات ال  تاآل

تي تتضمن مقارنة مين، وال  انية: تقييم مهارات المعل  صحيح. المرحلة الث  ألداء وظائفهم بشكل 

وقعات وأي ت  لبي الها ي  دة في المرحلة األولى لمعرفة أي  ة بالمهارات المحد  مستوى مهاراتهم الحالي  

الثة: إبراز فجوة ع. المرحلة الث  منها يحتاج إلى إكمال تدريب إضافي لتلبية مستوى المهارة المتوق  
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مين الحالي ومستوى بين مستوى مهارات المعل  الفجوة )إن وجدت(  معرفة وتتمثل فيلمهارات، ا

أكد من ت  سد هذه الفجوة والدريب للمساعدة في استخدام الت   ذي يجب أن يصلوا إليه، ثم  المهارات ال  

 .المنشودفي المستوى  مينمهارات المعل   أن  

 جويدالوة والت  مي الت  معل  كفايات 

 كاآلتي: جويدالوة والت  مي الت  معل   كفايات (2014امي )وسي والش  اد والجي  وسف وحم  أورد ي

، ا وغير انفعاليــا ا نفسي  نا ز ا بنفسه، ومت  واثقا  جويدالوة والت  م الت  معل   ة: أن يكونخصي  مات الش  الس   

لبة لط  ج الحلقة، ويمتاز باحترام اعبة والحرجة داخل وخار ا على مواجهة المواقف الص  وقادرا 

يكون قدوة لهم في سلوكه أن لبة، و اتي لدى الط  االنضباط الذ  وتقديرهم، ولديه القدرة على تنمية 

 م والمظهر الخارجي. المرحة والجذابة، وأن يكون حسن الهندا القوي ة هوشخصيت  

عن  عبيرلى الت  ولدية المقدرة عة، نا من المادة العلمي  متمك   جويدالوة والت  م الت  معل   دريس: أن يكونالت  

ة بين الفروق الفردي  بعين االعتبار  ويأخذ ،مكنه توصيل المعلومات بوضوحاألفكار بوضوح وي  

دريب، وتجذب ق أهداف الت  تي تحق  ريسه وال  جددة في تدلبة، ويستخدم الوسائل واألساليب المت  الط  

 حيطة بهم. علم، ويربطها بالواقع والبيئة المافعية لديهم للت  لبة وتزيد الد  الط  

قويم عة في الت  العديد من الوسائل المتنو   جويدالوة والت  م الت  معل   طوير: أن يستخدمقويم والت  الت   

حصيلي، لبة الت  ستوى الط  الختبارات، وتحديد ما على صياغة أسئلة االموضوعي، وأن يكون قادرا 

 اء.قد البن  والن  

خطيط ا مع اإلدارة وفريق العمل في الت  متعاونا  جويدالت  الوة و م الت  معل   ة: أن يكونالعالقات اإلنساني   

 ويتواصل ا فاعال في االجتماعات، ويشارك في مختلف األنشطة، ويتفاعلدريس، ومشاركا والت  

 ا لهم. لبة، ويحترم مشاعر اآلخرين، وأن يكون مستمعا جيدا الط   يالأهمع  ةإيجابي  ب
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، ويظهر الميل تطبيقينظري و بشكل روس الد   جويدالت  الوة و م الت  معل   ة: أن يطبقربوي  البيئة الت  

 للمجتمع. دريس، وتنمية إنتمائهعلم عن طريق إبداعاته في الت  الفعلي للت  

 ة المحافظة على القرآن الكريمجمعي  

سات والمقد   ؤونوزارة األوقاف والش   تحت مظلةهي (، و 1991في العام )الجمعية ست تأس  

ا،ينبثق عن الجمع ،ةاإلسالمي   وقد تجاوز ويتبع لكل فرع عدد من المراكز،  ية اثنان وأربعون فرعا

 ، المملكة ربوعفي  منتشرة األلف مركز عدد مراكز الجمعية

. في تعليم القرآن الكريم وتحفيظه يادةر  الهي:  الكريمة المحافظة على القرآن جمعي   ةرؤي

توفير بيئة محفزة للعطاء ، و ةة القرآني  قافنشر الث  ، و تعليم القرآن الكريم وتحفيظهها هي: رسالتو 

 ،تعالىو  سبحانة طاعة هلل، و عاون مع الجهات ذات العالقةالت  ، و واإلبداع واالنفتاح على المجتمع

 .(2014، يوسف وحماد والجيوسي والشامي) ة للوطن واألمةة الحضاري  في بناء الهوي  سهام اال,

المقبلين عليه  ورعاية ،بالقرآن الكريم لعنايةا إلى على القرآن الكريم المحافظةة جمعي  هدف وت

ناثا ذكورا  ا،وشيوخا  اوشبابا  أطفاالا    عن تعليم وتحفيظ وتجويد القرآن الكريم، وعقدا، فضالا ا وا 

في مجال  ا( كتابا 140) أكثر منالجمعي ة  أصدرتو ة، القرآني  والمسابقات رات ؤتمالمالملتقيات و 

 خذت  تو العالم،  أنحاءها في و علمم   يعملو ة، تعليمي  ة و تربوي  ناهج م ووضعت عدةة، راسات القرآني  الد  

ا نهاجا م  ربوية ربوية حول العالم إصداراتها ومناهجها الت  ت  السات المؤس  قرآن و السات مؤس  العديد من 

ة المحافظة على القرآن جمعي  مجاالت عمل  أهمأما (. 2021، وشكري والعلبي اد وأحمدحم  )لها 

مكان العمل إلتقان ة في دريب المهني ويشمل برامج تدريبي  عليم والت  ليم ويتضمن الت  ع: الت  الكريم

ول، باإلضافة إلى ن الد  قافي بيعاون الث  عليمي والت  بادل الت  قافة وتتضمن الت  الث  مهارات العمل، و 
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بط بين راواصل والت  عاون وترسيخ الت  كافل والت  ة وتتضمن تنمية روح الت  ة ومهني  روابط اجتماعي  

 (. 2015،ة المحافظة على القرآن الكريمجمعي  األفراد )

ة دريبي  مين من خالل البرامج الت  تدريب المعل  على  ة المحافظة على القرآن الكريمجمعي   تسعىو 

ذي تم ال   جمعية المحافظة على القرآن الكريمفي  دريبوالت   عليمتي ينظمها مركز الت  ل  ورات اوالد

نهم تي تمك  ال   همومهارات هممعارف وتطوير( بهدف تنمية أداء العاملين فيها، 2003ه في العام )إنشاؤ 

بداع وتمي  من العمل بكفاءة وفاعلي   (. وقد عقد 2021، ة المحافظة على القرآن الكريمجمعي  ز )ة وا 

مين ة للمعل  منذ إنشائه دورات تدريبي   ة المحافظة على القرآن الكريمجمعي  دريب في مركز الت  

(، NLB، وتطبيقات )21القرن ة تتضمن اآلتي: برنامج القيادة وتحديات لين في الجمعي  العام

ال دريس الفع  ، والت  يدجو الوة والت  (، والعمل بروح الفريق، واستراتيجيات تدريس الت  ICDLوتطبيقات )

عامل مع المختلفة، وطرق الت   همفي مراحل نمو  طلبتهمعامل مع جويد، وفن الت  الوة والت  لدورات الت  

دريس اإلبداعي، وفن فكير اإلبداعي، والت  المبدعين، واالبتكار في فنون االستذكار، ومهارات الت  

(،  2009،افظة على القرآن الكريمالمح جمعية) ةة والخارجي  الداخلي   فعامل مع مشكالت الص  الت  

الوة ي تدريس أحكام الت  شط فعلم الن  وم، والت  و دريب على برنامج ز ، والت  مايكروسوفت ووردة وبرمجي  

 (. 2021،ة المحافظة على القرآن الكريمجمعي  الوة )جويد، ومهارات تدريس الت  والت  

 21مهارات القرن 

 ةحياالجاح في لن  ل ةها المهارات الضروري  بأن   21لقرن مهارات ا( Orakci, 2020ف أوراك )عر  

اد الوظيفي ضمن ثالث ت االستعد، وترتبط بمهاراعصر اإلنترنتو  عصر المعلومات فية المهني  

رى العتيبي . وتةالمهارات الحياتي  ، وأخيراا هارات القراءة والكتابةم، و علممهارات الت  فئات هي: 

واصل فكير واإلبداع، والت  خص من الت  ارات تمكن الش  مه هي 21مهارات القرن  أن   (2020)
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اتي لعملي والمهني، واالعتماد الذ  قنيات، والنمو اعاون عن طريق االستخدام األمثل للت  والت  

 ة،يمي  علبيئة الت  الم في معل  التي يحتاجها المهارات ال   ها( بأن  2021والجمعي. كما عرفها الحازمي )

مع  بما يتماشى ،الموكلة إليهواألعمال للمهام  اومتقنا  فاعالا ا و ا ومبدعا جا منتيكون نه من أن وتمك  

 منظمة الشراكة من( إلى تعريف Erdem, 2019أشار إرديم )و  .21في القرنة بات التنموي  المتطل  

 المهارات بأنها (Skills Century stPartnership for 21) الحادي والعشرين جل مهارات القرنأ

التي يحتاج األفراد في عصر المعرفة و المعرفة والموضوعات من  معين لى محتوىتستند إ التي

مهارات التفكير الناقد وحل المشكالت، ومهارات ي: وه أماكن العمل الحديثة في المتالكها

ومهارات التعاون والعمل في فريق والقيادة، ومهارات ثقافة االتصاالت ، واالبداع واالبتكار

م، ومهارات ثقافة الحوسبة وتقنية المعلومات واالتصال، ومهارات المهنة والمعلومات واإلعال

 .الثقافات المتعددةعلى الذات، ومهارات فهم والتعلم المعتمد 

 21مهارات القرن ة أهمي  

كنولوجيا للقيام واستغالل الت  ، اإلبداع واالبتكارفي تحفيز  21ة مهارات القرن أهمي   تظهر

 ة وروايات الرسائل القصيرةوتية ومقاطع الفيديو والملفات اإللكتروني  الص  ت ناالمدو  كاستخدام  ،بذلك

ا في تعليم الت   21القرن  تسهم مهارات اليدريس؛ وبالت  في الت   قدي وحل المشكالت فكير الن  أيضا

مهارات ة  عن أهمي  ، فضالا عليمم والت  عل  ة الت  جميع جوانب عملي   بين عاونواصل والت  تشجيع الت  و 

سريع االزدهار في عالم  لهمتضمن و اجح، م الن  عل  للت  ا إطارا  لهمر توف   لبة حيث للط   21ن القر 

 . (Graham, 2020م )عل  غير ومستمر في الت  الت  

 21مهارات القرن  تصنيف

 سة، سة لمؤس  من مؤس   21مهارات القرن  ( اختالف تصنيفGraham, 2020) جراهامأكد 
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 وطبيعة عملها. سةبأهداف المؤس   21ن مهارات القر  حيث يرتبط تصنيف

يا كنولوجالت  مهارات  كاآلتي: 21تصنيف مهارات القرن  (Rajak, 2020راجاك ) وأوضح 

نشائها في  ة الحصول والوصول إلى المعلوماتكيفي   معرفةوهي  المعلومات:و   دمتعد   محتوىوا 

دارتهاهذه المعلومات  توظيف، و الوسائطعبر العديد من األشكال  ها في أكثر من نسيق، وتوا 

جراء و سياق،  صول والو ة، الوعي المعلوماتي وثقافة المعلوماتي  )مهارات  وتتضمن وتقويم لها، تقييما 

نشائها في صور مختلفة من األشكال والوسائط ،المعلومات إلى دارتها ودمجها ، وتحليلها،وا   ،وا 

ة تبدأ بتحديد المشكلة، ة علمي  حل المشكالت بطريق وهيم واالبتكار: عل  مهارات الت  ، و (وتقييمها

اتها، اتها وسلبي  بي  والموازنة بين إيجا دةالمعق  والبدائل فهم الخيارات ل ةوموضوعي   بمنطقفكير الت  و 

ابتكارها  تي تم  ونشر الحلول واألفكار ال  ، القرار المناسب خاذات   من ثم  و وتوليد حلول جديدة مبتكرة، 

، (فكير النقديالت  و عاون، الت  ، و البحث، فكير اإلبداعيالت  و ) :المهارات اآلتية واختراعها، وتتضمن

عايش مع العديد من المهام ة، والمرونة في الت  افي  وهي العمل باحتر ة: ة والمهني  الحياتي  ات المهار و 

بما يضمن العمل بشكل ، عاطف واالحترامعاون والت  يسوده الت   والوظائف المختلفة، والعمل كفريق

القيادة، و  واإلدارة ،خطيطالت  و  ،ةة واإلنتاجي  خصية واالجتماعي  المهارات الش  ن )تضموت ر،مثممنتج و 

 .(وروح المبادرة تعليم المرونة،، و نظيمالت  و 

علم واإلبداع الت   مهارات: كاآلتي 21مهارات القرن ل اتصنيفا  (2020مري )كما أورد الش  

الت، مهارات االبتكار اقد وحل المشكالن  فكير مهارات الت  عاون، واصل والت  مهارات الت  وتتضمن: )

مهارات ، صالعلومات واالت  مهارات ثقافة تقنية المة وتتضمن: )قافة الرقمي  مهارات الث  واإلبداع(، و 

ة )مهارات المرونة ة والمهني  المهارات الحياتي  ة(، و قافة اإلعالمي  ة، مهارات الث  قافة المعلوماتي  الث  

قافات فاعل مع الث  فاعل االجتماعي والت  اتي، مهارات الت  وجيه الذ  الت  كيف، مهارات المبادرة و والت  
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غلب على خطيط ورسم األهداف وتحقيقها بالت  مل الت  ة والمساءلة وتشاألخرى، مهارات اإلنتاجي  

دارة الوقت بفاعلي  تائج المترت  ة الن  عوبات والمعيقات وتحمل مسؤولي  الص   عاون مع الفريق، ة والت  بة وا 

زاهة حلي بالن  أثير فيهم والت  ة وتشمل القدرة على توجيه اآلخرين الت  القيادة والمسؤولي   مهارات

 تي يمتلكها اآلخرونة ال  ركيز على نقاط القو  تجاه تحقيق مصالح المجتمع والت  ة واألخالق والمسؤولي  

 لتحقيق أهداف مشتركة(.

  21مهارات القرن عليم وفق الت  

تعليم وتنمية مهارات  كاآلتي: 21مهارات القرن فق م و عليالت  ( 2020دقي )ص تصلخ  

علم، سياق الت   صات،خص  ت )تقارب الت  تطوير حل المشكالكير العليا(، و ففكير )مهارات نظم الت  الت  

، المالئمةكنولوجيا عليم القائم على المشروع )دمج الت  دريس والت  الت  مشكالت العالم الحقيقي(، و 

ة، عاوني  صات، الوسائط  الت  خص  كنولوجي )تقارب الت  مكين الت  ت  الت(، و اصخص  عاون، تقارب الت  الت  

 ، كنولوجي، طالقة الوسائط، طالقة المعلومات(طبيق الت  التنمية )طالقة الت  ة(، و األدوات الرقمي  

مل )تقييم أتشجيع الت  ال، مهارات الفريق(، و صال الفع  كنولوجيا المناسبة، االت  عاون )الت  تشجيع الت  و 

لبة )بناء أهداف وغايات واضحة، تقدير ذاتي وتقدير األقران، مساعدة الط  يم ذاتي(، و ألقران، تقيا

 ة مناسبة(.ة، تغذية وقتي  ة ومجتمعي  دي  مهام ذات قيمة فر 

 21معلم وفق مهارات القرن ال إعداد

اد أن يتم إعدكاآلتي:  21م وفق مهارات القرن معل  ال ة إعداد( كيفي  2021أوضح الحازمي )

ة تتالءم مع استراتيجي   م وفقأن يتم إعداد المعل  ، و بات مجتمع المعرفةمع متطل   يتالئم م بماالمعل  

وتحسين في رفع  ةي  سات المجتمعمؤس  الأن تسهم جميع و  ،مة للمجتمععليم المقد  ت  المج طبيعة برا

م المعل   تفعيل استخدامة، و الرقمي   واألجهزة اتقنيالت  أحدث م على استخدام معل  التدريب ، و ممعل  الأداء 
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ر ليطو  م معل  الإعداد  عنداتي الذ  قويم والت  م عل  تشجيع الت  ، و شطعلم الن  دريس الحديثة كالت  ساليب الت  أل

برامج  إلعدادم معل  لة لدريبي  االحتياجات الت   تعيين، و مستمر ومعلوماته بشكل معرفته ثويحد  

أداة  كونهم نميمعل  الالمجتمعي بين  عاونوالت   كةة المشار نشر ثقاف، و ي احتياجاتهتي تلب  ال  دريب الت  

ا ( تصورا Refai, 2020ا وضع الرفاعي )كم .عليم والمجتمع المحليت  البين مراكز  فاعلةصال ات  

 ةي  كنولوجيا المعلوماتت  ال: دمج ا علىمرتكزا  21م وفق مهارات القرن معل  الإعداد تطوير برنامج ل

ذوي االحتياجات  تعليم، و قافيالث   أهيلالت  ، و عن بعد )عبر اإلنترنت( معلالت  دمج ، و صاالتواالت  

تي يجب ال   21( مهارات القرن 2020الحارثى )ص ولخ   اتي.قويم الذ  الت  ، و ة الخاصةعليمي  الت  

ة، وماتي  لقافة المعث  المكن من ارات الت  هم كاآلتي: مربوي للمعل  في برامج اإلعداد الت  تضمينها 

ومهارات االبتكار واإلبداع، ، ةشاركي  صال والت  ومهارات االت  ، دةقافات المتعد  ث  الم فهارات هوم

 اقد وحل المشكالت.فكير الن  ومهارات الت   ،ومهارات المهنة والحياة ة،مي  اإلعال ةقافم الث  فهارات هوم

 21االحتياجات التدريبية للمعلم في ضوء مهارات القرن 

   كاآلتي: 21م في ضوء مهارات القرن ة للمعل  دريبي  الت   االحتياجات (2018غندورة ) تأورد

علم واإلبداع واالبتكار، وتتضمن ة للت  ساسي  لتنمية المهارات األ ةروري  الض  ة دريبي  االحتياجات الت  

اقد وحل المشكالت، اإلبداع فكير الن  صال، الت  عاون والمشاركة مع اآلخرين، وضوح االت  )الت  

دريس، ة، وتتضمن )تخطيط الت  لتنمية المهارات المهني   روريةالض  ة دريبي  ات الت  االحتياج، و واالبتكار(

ة، وتتضمن )القيادة لتنمية المهارات الحياتي   روريةالض  ة دريبي  الت  االحتياجات و  ة(،التنمية المهني  

 (،قافاتث  العبر وصل ة والت  ة والمحاسبة، المهارات االجتماعي  ة، اإلنتاجي  وتحمل المسؤولي  

قمي، كنولوجي، ويتضمن )الوعي الر  ة الالزمة لتنمية الوعي المعلوماتي والت  دريبي  االحتياجات الت  و 

 م(.عل  كنولوجي، االستفادة من نظم دعم الت  ماتي، الوعي الت  الوعي المعلو 
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 21م في ضوء مهارات القرن ة للمعل  دريبي  االحتياجات الت   (2018الغامدي ) تأوضح كما

شارك(، واصل وفن الحوار، الت  اتي، الت  علم الذ  جديد، وتتضمن )الت  م والت  عل  الت   مهارات كاآلتي:

ثقافة المعلومات، ثقافة ، كنولوجياثقافة الت  كنولوجيا، وتتضمن )الت  و المعلومات و مهارات اإلعالم و 

ات، الذ   كيف، المبادرة وتوجيهمهارات الحياة والعمل، وتتضمن )المرونة والت  ة(، و الوسائط اإلعالمي  

دارة المهارات ة(، و ة والمساءلة، القيادة والمسؤولي  قافية، اإلنتاجي  ة وعبر الث  المهارات االجتماعي   ا 

مهارات (، و 21م القرنة لمعل  في  ، مهارات اإلدارة الص  21م القرن ة لمعل  ة )العقود السلوكي  الحياتي  

ة ة، المسؤولي  المواطنة العالمي   ،ةة المجتمعي  المسؤولي   ة،الحياة في العالم )المواطنة المحلي  

 ة(.خصي  الش  

االحتياجات  تصنيف إلى الباحثة وبناء على األدب النظري والدراسات السابقة توصلت

في ثالثة مجاالت رئيسية يتفرع منها مجاالت فرعية  21م في ضوء مهارات القرن ة للمعل  دريبي  الت  

المجال الفرعي األول: التفكير الناقد وحل ) واإلبداع المجال الرئيسي األول: مهارات التعلم :كاآلتي

المجال الفرعي الثالث: التعاون . المجال الفرعي الثاني: مهارات التفكير واإلبداع. المشكالت

المجال الفرعي األول: ) المجال الرئيسي الثاني مهارات الثقافة الرقمية(، والعمل في فريق والقيادة

المجال الفرعي الثاني: ثقافة االتصال والمعلومات . لومات واالتصالثقافة الحوسبة وتقنية المع

المجال الفرعي األول: المهنة والتعلم ) حياة والعملالمجال الرئيسي الثالث: مهارات ال(، واإلعالم

 (.المجال الفرعي الثاني: فهم الثقافات األخرى. المعتمد على الذات
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 لةذات الص   ابقةراسات الس  الد  : ثانياً 

 راسة، تمة ذات العالقة بموضوع الد  ة واألجنبي  راسات العربي  من الد   العديدالع على االط   بعد

 :من األقدم إلى األحدثسات راهذه الد   ترتيب

ة في الجانب دريبي  االحتياجات الت   دراسة هدفت الستقصاء (2011) المطروديأجرى 

الوصفي، المنهج راسة اعتمدت الد   عودية،في الس  ة انوي  م القرآن الكريم في المرحلة الث  دريسي لمعل  الت  

لجمع معلومات  ،انويةلمرحلة الث  القرآن الكريم في امعلمي  ( من55) راسة مننة الد  نت عي  تكو  و 

ة في دريبي  حتياجات الت  وجود درجة كبيرة لال راسةالد  نتائج  أظهرتو  ،ستبانةاال استخدامتم و راسة الد  

 :ةدريبي  الحاجات الت  ، وكانت األعلى في انويةالقرآن الكريم في المرحلة الث   مدريسي لمعل  الجانب الت  

نفيذ )أساليب تعديل األخطاء في القراءة الت  يليها المناسبة(، دريس خطيط )اختيار طريقة الت  الت  

 راخيوأة المالئمة لتدريس القرآن الكريم(، عليمي  عليم )تصميم الوسائل الت  تقنيات الت   ثمة(، الجهري  

داللة  يفرق ذ تائج عدم وجودنت الن  ، كما بي  الب(عف لدى الط  ة والض  قويم )تشخيص نقاط القو  الت  

 ل العلمي والخبرة.ات المؤه  عزى لمتغير ي  ة إحصائي  

دى لودرجة توافرها ة دريبي  الحاجات الت   دراسة هدفت للكشف عن (2012) العتيبي أجرىو 

عودية، في الس  رعية معلمي العلوم الش   طة من وجهة نظرمتوس  معلمي القرآن الكريم في المرحلة ال

 رعيةالعلوم الش  مي معل   ( من113) اسة منر نة الد  نت عي  تكو  و الوصفي، المنهج راسة اعتمدت الد  

راسة الد  نتائج  لتتوص  و  ،ستبانةاال تم استخدامو راسة لجمع معلومات الد   ،طةفي المرحلة المتوس  

، وكانت األعلى في معلمي القرآن الكريمدى ة لدريبي  الحاجات الت   وفرت  ل طةإلى وجود درجة متوس  

ا مهارة دريس، وأخيرا ثلى لترسيخ الحفظ، يليها طرق الت  ب الم  التنفيذ )األسالي :ةدريبي  الحاجات الت  

بكة عليم )توظيف الحاسب اآللي، يليها توظيف الش  فية( يليها تقنيات الت  توجيه األسئلة الص  
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ة مناسبة خطيط )وضع خطط عالجي  فة(، ثم الت  ة المغل  عليمي  ا استخدام البطاقات الت  ة، وأخيرا وتي  العنكب

من الالزم لكل خطوة من خطوات دريس المناسبة، وأخيرا تحديد الز  اختيار طريقة الت  لبة، يليها للط  

دارة الص  عامل مع الط  الدرس(، وأخيرا الت   لبة وسبل ط  ى الم لدعل  ف )تحديد صعوبات الت  لبة وا 

لبة(، جاهات لدى الط  ة تنمية القيم واالت  وقين، وأخيرا كيفي  عامل مع المتف  تجاوزها، يليها أساليب الت  

 الخبرة. يعزى لمتغيرداللة إحصائية  يفرق ذ تائج عدم وجودنت الن  كما بي  

في  القرآنية م الحلقاتة لمعل  دريبي  تحليل االحتياجات الت  ( دراسة هدفت ل2012)مرداد  أجرىو 

راسة نة الد  نت عي  تكو  و الوصفي، المنهج راسة اعتمدت الد  و عودية، الس  في  صال اإلنسانيال االت  جم

 أظهرت ،ستبانةاال راسة تم استخداملجمع معلومات الد   ،ةالحلقات القرآني  مي معل   ( من111) نم

: االلتزام بالمظهر هي ةت القرآني  ة الالزمة لمعلمي الحلقادريبي  االحتياجات الت   أن   راسةالد  نتائج 

أثناء القراءة  لبةللط  يد اإلنصات الجلبة، و الط  الصبر على و ة، االلتزام بالعقيدة اإلسالمي  و اإلسالمي، 

، همفاعل المتبادل بينتشجيع الت  و ، لبةللط  فسية اآلمنة توفير البيئة الن  و عند عرض مشكالتهم،  أو

 .اتفس وتقدير الذ  قة بالن  تطوير الث  و 

ودرجة توافرها  الالزمة جويدمهارات الت  ( دراسة هدفت الستقصاء 2014هلل )جاب اأجرى و 

راسة في مصر، اعتمدت الد   ةاألزهري  في المعاهد ة بتدائي  بالمرحلة اإل لدى معلمي القرآن الكريم

في ة ئي  دابتبالمرحلة اإل معلمي القرآن الكريممجموعة من  راسة مننة الد  نت عي  النوعي، تكو  المنهج 

معلمي ل الالزمة جويدمهارات الت  قائمة  راسة تم استخداملجمع معلومات الد   ،ةاألزهري  المعاهد 

نتائج  القرآن، أظهرتمهارات تجويد ، وبطاقة مالحظة لقياس الجانب األدائي لالكريمالقرآن 

ا ا صحيحا حروف نطقا هي: نطق ال معلمي القرآن الكريمل الالزمة جويدمهارات الت  أكثر  راسة أن  الد  

جادة نطق الحروف المفخ   جادة نطق الحروف المرق  بإخراجها من مخارجها الصحيحة، وا  قة، مة، وا 
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طة للجانب األدائي تائج درجة متوس  نت الن  الوة من موضع يحسن البدء منه، كما بي  يرا بدء الت  وأخ

 .معلمي القرآن الكريمالقرآن لدى مهارات تجويد ل

ي معايير األداء المهني المطلوب توافرها لدى ( دراسة هدفت لتقص  2015البحراوي ) أجرىو 

راسة عودية، اعتمدت الد  في الس   21هارات القرن راسات القرآنية في ضوء ملبة معلمي الد  الط  

ة راسات القرآني  لبة معلمي الد  ( من الط  179راسة من )نة الد  نت عي  حليلي، تكو  المنهج الوصفي الت  

راسة عن درجة ، أسفرت نتائج الد  ستبانةراسة تم استخدام االلجمع معلومات الد   ،صيمالقفي جامعة 

ة في ضوء راسات القرآني  لبة معلمي الد  لمهني المطلوب توافرها لدى الط  كبيرة لتوافر معايير األداء ا

ل وح اقدفكير الن  قة: بالت  ، وكانت األعلى في المهارات المتعل  الحادي والعشرين مهارات القرن

ا بالحوسبة ونقل عاون والعمل في فريق، وأخيرا بالت   باإلبداع واالبتكار، ثم   هاالمشكالت، يلي

راسة الجنس داللة إحصائية يعزى لمتغيرات الد   ذيتائج وجود فرق نت الن  ا بي  المعلومات، كم

 كور.ولصالح الذ  

بات ضوء متطل   ( دراسة هدفت لمعرفة مهارات معلم القراءة في2015ليطي )الس   تر أجو 

( من 100راسة من )نة الد  نت عي  راسة المنهج الوصفي، تكو  في قطر، اعتمدت الد   21القرن 

مهارات  راسة أن  ، أوضحت نتائج الد  ستبانةراسة تم استخدام االاءة، لجمع معلومات الد  معلمي القر 

ة، ة، واألكاديمي  ي  صخالقراءة في ضوء متطلبات القرن الحادي والعشرين هي المهارات: الش   ممعل  

 ة.ي  ة، واالجتماعكنولوجيا التطويري  ة، والت  ة، والتنمية المهني  دريسي  فكير العليا، والت  والت  

 غاتالل  ة لمعلمي دريبي  االحتياجات الت   ي( دراسة هدفت لتقص  Canado, 2016أجرى كاندو )و 

( 241) راسة مننة الد  ي  ع نت، تكو  المنهج الوصفيراسة في أوروبا، اعتمدت الد   نظرهم من وجهة

 أن   ةراسالد  نتائج  أوضحت ،ستبانةاال راسة تم استخداملجمع معلومات الد   ،غاتالل  معلمي من 
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قافات، والمواد دة الث  غوية والمتعد  الكفاءة الل   غات هي: تنميةالل  ة لمعلمي دريبي  حتياجات الت  اال

  .طوير المهني المستمرة، والت  عليمي  الت  

ة الالزمة لتدريس مقرر دريبي  االحتياجات الت   يدراسة هدفت لتقص   (2018) يحير البأجرى و 

راسة المنهج اعتمدت الد   عودية،في الس   من وجهة نظرهم ةاص  ذوي االحتياجات الخلالقرآن الكريم 

لجمع  ،ذوي االحتياجات الخاصةا للقرآن الكريم لمعلم  ( 62راسة من )نة الد  نت عي  الوصفي، تكو  

حتياجات درجة كبيرة لال راسة عن، أسفرت نتائج الد  ستبانةراسة تم استخدام االت الد  معلوما

من وجهة نظرهم، وكانت  ذوي االحتياجات الخاصةلمقرر القرآن الكريم ة الالزمة لتدريس دريبي  الت  

و فرق ذوجود عدم تائج نت الن  كما بي  عليم، رس، يليها وسائل وتقنيات الت  األعلى في مجال تنفيذ الد  

 .ل العلمي، الخبرة(، المؤه  الجنس)راسة ة يعزى لمتغيرات الد  داللة إحصائي  

ات فى ياضي  معلمات الر  لة دريبي  االحتياجات الت  فت لفحص دراسة هد (2018) الغامدي أجرت

 المنهج الوصفيراسة عودية، اعتمدت الد  في الس   مة القرن الحادى والعشرينضوء مهارات معل  

راسة تم لجمع معلومات الد   ،اتياضي  مات الر  معل  ( من 434) راسة مننة الد  نت عي  المسحي، تكو  

مات معل  لة دريبي  الحتياجات الت  طة لوجود درجة متوس   راسةالد   نتائج أوضحت ،ستبانةاستخدام اال

ة داللة إحصائي   يفرق ذ ، وعدم وجودمة القرن الحادى والعشرينات فى ضوء مهارات معل  ياضي  الر  

 ، والخبرة.ل العلميلمتغير المؤه   زىيع

ة لتنمية ة الالزمدريبي  االحتياجات الت   عرف علىدراسة هدفت للت   (2018) غندورة أجرت

، اعتمدت عوديةالس  في ة من وجهة نظرهن راسات االجتماعي  الد   لدى معلمات 21مهارات القرن 

راسات الد   ماتمعل  ( من 35)راسة من نة الد  نت عي  المسحي، تكو   المنهج الوصفيراسة الد  

درجة  وجودعن  راسةالد  نتائج  أسفرت ،ستبانةاال راسة تم استخداملجمع معلومات الد   ،ةاالجتماعي  
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راسات الد   لدى معلمات 21ة الالزمة لتنمية مهارات القرن دريبي  االحتياجات الت  ة كبيرة ألهمي  

ة، يليها : المهني  ة الالزمة لتنمية مهاراتي  يبدر االحتياجات الت   ، وكانت األعلى في محورةاالجتماعي  

 علم واإلبداع واالبتكار. لت  ا اكنولوجي والمعلوماتي، وأخيرا تنمية الوعي الت   ة، ثم  الحياتي  

ة دريبي  ( دراسة هدفت للكشف عن االحتياجات الت  Nijakowska, 2018نيجاكوسكا ) أجرى

راسة ، اعتمدت الد  من وجهة نظرهم في اليونانة ة كلغة أجنبي  غة اإلنجليزي  معلمي الل  الالزمة ل

، لجمع ةة كلغة أجنبي  زي  لغة إنجليا معلما ( 546) راسة مننة الد  نت عي  ، تكو  المنهج الوصفي

ة دريبي  االحتياجات الت   راسة عن أن  الد  نتائج  أسفرت، ستبانةاال راسة تم استخداممعلومات الد  

تعزيز مهاراتهم ومعرفتهم هي: من وجهة نظرهم ة جنبي  غة أة كلغة اإلنجليزي  معلمي الل  الالزمة ل

تي تفرضها اتجاهات حديات ال  فضل للت  ستجابة بشكل أاال ،ةة كلغة أجنبي  غة اإلنجليزي  حول الل  

 .املةدريس الش  اتية في تنفيذ ممارسات الت  زيادة فعاليتهم الذ  ، و ةامل العالمي  عليم الش  الت  

ة لمعلمات القرآن الكريم من دريبي  تقييم االحتياجات الت  ل تة هدفدراس (2019) يبانيالش  أجرى 

راسة من نة الد  نت عي  لمنهج الوصفي، تكو  راسة ااعتمدت الد  ، مانسلطنة ع  في وجهة نظرهن 

، أوضحت نتائج ستبانةراسة تم استخدام اال، لجمع معلومات الد  معلمات القرآن الكريم( من 249)

، وكانت األعلى ة لمعلمات القرآن الكريم من وجهة نظرهندريبي  اجات الت  تيحلالكبيرة درجة راسة الد  

 ا البحث العلمي.ال، وأخيرا صال الفع  االت   ف، ثم  الص  ال، يليه إدارة دريس الفع  في مجال الت  

معلمي دريبية الالزمة ل( دراسة هدفت للكشف عن أهم االحتياجات الت  2019) المالكيأجرى 

، المنهج الوصفيراسة ، اعتمدت الد  عوديةفي الس   21مهارات القرن  ة في ضوءاإلسالمي   ربيةالت  

، لجمع معلومات ائفة بمحافظة الط  اإلسالمي   ربيةمي الت  معل( من 31) راسة مننة الد  نت عي  تكو  

ة الالزمة دريبي  لالحتياجات الت  راسة عن درجة عالية الد  نتائج  أسفرت، ستبانةاال راسة تم استخدامالد  
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ارات استخدام هموكانت األعلى:  ،21مهارات القرن  ة في ضوءاإلسالمي   ربيةمعلمي الت  ل

ا ، وأخيرا قافة المعلوماتية  قمي ومهارات الث  )مهارات الذكاء الر   صاالتومات واالت  لتكنولوجيا المع

فكير فوق المعرفي، )مهارات الت   ةة واإلبداعي  ارات االبتكاري  هالمة(، يليها القراءة والكتابة اإللكتروني  

العمل عاون و رات الت  هام اة(، وأخيرا ا حل المشكالت غير التقليدي  ف، وأخيرا كي  يليها المرونة والت  

 نظيم(.خطيط واإلدارة والت  ا الت  صال والمناقشة، وأخيرا )إدارة الوقت، يليها االت   الجمعي

لمعلمي يبية الالزمة االحتياجات التدر  دراسة هدفت لمعرفة (Bernd, 2019)بيرند  أجرى

، وعيالن  اعتمدت الدراسة المنهج في جنوب إفريقيا،  من وجهة نظرهم دريب المهنيعليم والت  الت  

راسة تم استخدام لجمع معلومات الد   ،دريب المهنيعليم والت  الت   معلميراسة من نة الد  نت عي  تكو  

دريب المهني عليم والت  الالزمة لمعلمي الت   ةدريبي  االحتياجات الت   ة أن  راسنتائج الد   أوضحت، المقابلة

 .قنيات الحديثةالت  دريب فيما يتعلق بة لمزيد من الت  الحاجة المركزي  م هي من وجهة نظره

ة الالزمة دريبي  االحتياجات الت   يدراسة هدفت لتقص   (Monaheng, 2019)أجرى مانهينج 

في جنوب  من وجهة نظرهم ةانوي  الث  التوجيه الحياتي في التوجيه المهني في المدارس لمعلمي 

وجيه الحياتي في لت  ا معلميراسة من نة الد  نت عي  ، تكو  وعيالن  راسة المنهج اعتمدت الد   إفريقيا،

نتائج  نتبي  ، المقابلةراسة تم استخدام لجمع معلومات الد   ،تينثانوي   مدرستينوجيه المهني في الت  

وجيه المهني في المدارس وجيه الحياتي في الت  الت  لمعلمي ة الزمة الدريبي  االحتياجات الت   أن  راسة الد  

 .واصلمهارات الت  ة، و الرقمي  ة مهارات محو األمي   من وجهة نظرهم هي: الثانوية

ة لمعلمي القرآن الكريم دريبي  االحتياجات الت   لمعرفة ( دراسة هدفت2020مالي )الث   أجرىو 

راسة المنهج اعتمدت الد   عودية،هم في الس  م من وجهة نظر ة لتحفيظ القرآن الكرية الخيري  بالجمعي  

ة لتحفيظ ة الخيري  لقرآن الكريم بالجمعي  ا( من 140راسة من )نة الد  نت عي  حليلي، تكو  الوصفي الت  
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 راسة عن درجة، أسفرت نتائج الد  ستبانةراسة تم استخدام االلجمع معلومات الد   ،القرآن الكريم

ة لتحفيظ القرآن الكريم من ة الخيري  ة لمعلمي القرآن الكريم بالجمعي  دريبي  حتياجات الت  لالطة متوس  

خصي، ا المجال الش  دريسي، يليه المجال العلمي وأخيرا الت  هم، وكان أعالها في المجال وجهة نظر 

ل العلمي ولصالح الدراسات المؤه  ر يعزى لمتغي  ة فرق ذو داللة إحصائي  وجود تائج نت الن  وبي  

 الخبرة.ر يعزى لمتغي  فرق ذو داللة إحصائية دم وجود عو العليا، 

في ات ياضي  ة لمعلمي الر  يبي  در االحتياجات الت   دراسة هدفت لتقصي (2020) مريالش   أجرىو 

 المنهج الوصفيراسة عودية، اعتمدت الد  في الس   نظرهم من وجهة 21مهارات القرن  ضوء

راسة تم لجمع معلومات الد   ،اتياضي  الر  مي معل( من 56) راسة مننة الد  نت عي  المسحي، تكو  

ة لمعلمي دريبي  جات الت  حتيالالطة وجود درجة متوس   راسةالد  نتائج  أوضحت ،ستبانةاال استخدام

ر يعزى لمتغي  ة داللة إحصائي   يفرق ذ وعدم وجود، 21مهارات القرن  في ضوءات ياضي  الر  

 الخبرة ولصالح األقل خبرة.ر يعزى لمتغي  ة داللة إحصائي   يفرق ذ، ووجود الجنس

ن مالالزمة لمعلمي العلوم  21مهارات القرن دراسة هدفت لمعرفة  (2020) أبو ليلة أجرت

راسة نة الد  نت عي  حليلي، تكو  الت   المنهج الوصفيراسة في مصر، اعتمدت الد   مرشديهم نظر وجهة

نتائج  كشفت ،ستبانةاال دامراسة تم استخلجمع معلومات الد   ( من مرشدي معلمي العلوم،75) من

 ةعلوماتي  ة والمالمهارات العلمي  هي: الالزمة لمعلمي العلوم  21مهارات القرن  راسة عن أن  الد  

 عايشمهارات الت  و ة(، قمي  الر   قافةالمشكالت، والث   بتكار، وحلبداع، واالاقد، واإلفكير الن  )الت  

ة اتي  لمهارات الذ  وا نوع(،واحترام الت   ،صاالتت  واالة قافة اإلعالمي  والث   عاطف،ت  المشاركة، و ال)

دار  واصل،مود، والت  )الص   فاوض، وصنع ة، والت  لعمل )اإلنتاجي  مهارات او ة(، ات، والمحاسبي  الذ   ةوا 

 (.عاونالقرارات، والت  
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ة الالزمة دريبي  دراسة هدفت للكشف عن االحتياجات الت   (Tsagari, 2020تساجاري ) أجرىو 

نت ، تكو  المنهج الوصفي، اعتمدت الدراسة في اليونان من وجهة نظرهم ةإلنجليزي  ا غةمعلمي الل  ل

 راسة تم استخدام، لجمع معلومات الد  ةغة اإلنجليزي  مي الل  معل( من 379) راسة مننة الد  عي  

هي  ةغة اإلنجليزي  معلمي الل  ة الالزمة لدريبي  االحتياجات الت   راسة عن أن  الد  نتائج  أسفرت، ستبانةاال

 في مجال التقييم.

ة الالزمة دريبي  للكشف عن االحتياجات الت  ( دراسة هدفت Thomas, 2020توماس ) أجرى

اعتمدت ، نيجيريامن وجهة نظرهم في  م اإللكترونيعل  لت  لمين ين في برامج إعداد المعل  للمحاضر 

اد ي برامج إعدللمحاضرين ف( من 540) راسة مننة الد  نت عي  ، تكو  المنهج الوصفيراسة الد  

 استخدام راسة تم  ، لجمع معلومات الد  جامعات جنوب غرب نيجيريافي م اإللكتروني عل  لت  لمين المعل  

لمحاضرين في برامج إعداد ة الالزمة لدريبي  االحتياجات الت   راسة عن أن  الد  نتائج  أسفرت، ستبانةاال

استخدام )كنولوجيا بالت   صلالمت   بدريت  ال نظرهم هي:من وجهة  م اإللكترونيعل  لت  لمين المعل  

دارة الملفات عبر اإلنترنتو  ،رمهارات شبكات الكمبيوت، و الكمبيوتر وملحقاته برنامج تعليمي و  ،ا 

 ة.ربوي  والمعرفة الت   (،إلكتروني

ة دريبي  ( دراسة هدفت للكشف عن االحتياجات الت  Abu Bakor, 2020أبو باكور )أجرى 

المنهج الوثائقي، راسة ، اعتمدت الد  ة في بنغالديشة الحكومي  بتدائي  معلمي المدارس اإلالالزمة ل

معلمي ة الالزمة لدريبي  االحتياجات الت   موضوع( دراسة حول 25من )راسة نة الد  نت عي  وتكو  

لالحتياجات  درجة كبيرة راسة إلىلت نتائج الد  ، وتم استخدام الوثائق كأداة للدراسة، وتوص  المدارس

 .ةة الحكومي  بتدائي  معلمي المدارس اإلزمة للالة ادريبي  الت  
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ة دريبي  اجات الت  االحتي عرف علىدراسة هدفت للت   (Rodriguez, 2021رودريجيز ) أجرى

، اعتمدت كولومبيافي  ممن وجهة نظره لمعلمي المدارس في ضوء المجتمع المعاصر الالزمة

ة دريبي  االحتياجات الت   راسات حول موضوعلد  من اراسة نة الد  نت عي  وتكو  الوثائقي، المنهج راسة الد  

 راسة أن  الد  نتائج  أوضحت، وتم استخدام الوثائق كأداة للدراسة، معلمي المدارسالالزمة ل

م هي: من وجهة نظره لمعلمي المدارس في ضوء المجتمع المعاصر ة الالزمةدريبي  االحتياجات الت  

  رة المعرفة. داوا  ، ةالهوية المهني   وتحديد ،طوير المهنيالت  

 ابقةراسات الس  عقي  على الد  ثالثا: الت  

ابقة راسات الس  ة والد  راسة الحالي  ن الد  ابقة عقد مقارنة بيراسات الس  عقيب على الد  يتضمن الت  

، ومنهج راسةمكان إجراء الد  راسة، و من حيث االتفاق واالختالف في المحاور اآلتية: هدف الد  

 راسة.راسة، ونتائج الد  وأداة الد  ة، راسنة الد  راسة، وعي  الد  

 راسةهدف الد  من حيث 

جويد في الوة والت  ة الالزمة لمعلمي الت  يبي  در االحتياجات الت  ي تقص  إلى  ةراسة الحالي  الد   هدفت

 (.2020مالي، الث  راسة )مع د  وتتفق بهذا ، 21ضوء مهارات القرن

جاب ؛ 2012مرداد، ؛ 2012ي، العتيب ؛2011المطرودي، راسات )بهذا مع الد   وتختلف

بحثت في  تي( ال  2019يباني، ؛ الش  2018البحيري، ؛ 2015البحراوى،  ؛2014 ،هللا

جويد في ضوء مجاالت مختلفة غير مهارات الوة والت  الت   ة الالزمة لمعلميدريبي  ات الت  االحتياج

 .  21القرن

 ؛2020 ة،أبو ليل؛ 2018غندورة، ؛ 2018امدي، غـالراسات )وتختلف مع الد  

2021 Thomas, 2020; Tsagari, 2020; Rodriguez, Monaheng, 2019; Abu 



31  
 

Bakor, 2020;  Canado, 2016; Nijakowska, 2018; Bernd, 2019;)   بحثت  تيال

في ضوء مهارات  جويدالوة والت  مباحث مختلفة غير الت   ة الالزمة لمعلميدريبي  االحتياجات الت  في 

 .21القرن

 اء الدراسةإجر  مكانمن حيث 

مرداد،  ؛2011المطرودي، راسات )مع الد  وتختلف بهذا في األردن.  ةالحالي   راسةالد   أجريت

 مالي،الث   ؛2019يباني، ؛ الش  2018غندورة، ؛ 2018امدي، غـال ؛2018لبحيري، ا؛ 2012

 تاـراسد  ـــــــلـع اـذا مـهـف بـلـــــتـــخـــا تـمـك. ةـ  يــــــــربــي دول عـــتي أجريت ف( ال   2020ة،ـيلــــو لـــأب؛ 2020

Monaheng, 2019; Abu Bakor, 2020; Thomas, 2020; Tsagari, 2020; 
Rodriguez, Canado, 2016; Nijakowska, 2018; Bernd, 2019;  تي أجريت في ( ال

  دول أجنبية.

 راسةمنهج الد  من حيث 

امدي، غـالراسات )مع الد  وتتفق بهذا سحي، المنهج الوصفي الم ةراسة الحالي  الد   اعتمدت

 (. 2020مري،؛ الش  2018غندورة، ؛ 2018

أبو ليلة، ؛ 2020مالي، الث  ؛ 2015)البحراوي، دراسات في المنهج المعتمد مع ال وتختلف

؛ 2014 ،هللجاب ا) مع الدراساتتختلف حليلي، و تي استخدمت المنهج  الوصفي الت  وال   ( 2020

Bernd, 2019; Monaheng, 2019)   راساتمع الد  تختلف و  وعي.الن   تي استخدمت المنهجوال  

(Abu Bakor, 2020; Rodriguez, 2021  وال )ستخدمت المنهج الوثائقي.تي ا 
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 راسةنة الد  عي  من حيث 

المطرودي، )راسات الد   وتتفق معجويد الوة والت  معلمي الت  ة من راسة الحالي  عينة الد   نتتكو  

 .(2019يباني، ؛ الش  2018البحيري، ؛ 2012مرداد،  ؛2011

 أبو ليلة،؛ 2018غندورة، ؛ 2018امدي، غـال)راسات الد  راسة مع نة الد  عي  في  وتختلف 

 ;Monaheng, 2019; Abu Bakor, 2020; Thomas, 2020; Tsagari, 2020؛2020

Rodriguez, 2021; Bernd, 2019; Monaheng, 2019; Abu Bakor, 2020; 

Canado, 2016; Nijakowska, 2018;.)   مباحث  معلميراسة من نة الد  عي  نت حيث تكو

 جويد.الوة والت  مختلفة غير الت  

 راسةداة الد  أمن حيث 

راسات مع الد  وتتفق بهذا  ستبانةراسة االة لجمع معلومات الد  راسة الحالي  استخدمت الد  

 ؛2018غندورة، ؛ 2018امدي، غـال ؛2018البحيري، ؛ 2012مرداد،  ؛2011المطرودي، )

 ,Abu Bakor, 2020; Thomas, 2020; Tsagari؛2020 أبو ليلة، ؛2019يباني، الش  

2020; Canado, 2016; Nijakowska, 2018;  ). 

، مالحظةالبطاقة تي استخدمت وال   ( 2014،هللجاب امع دراسة ) راسةأداة الد  في  وتختلف 

كما  قابلة.مالبطاقة تي استخدمت وال   (Bernd, 2019; Monaheng, 2019)راسات ومع الد  

الوثائق تي استخدمت ( وال  Abu Bakor, 2020; Rodriguez, 2021راسات )مع الد  تختلف 

 .راسةلد  لأداة ك

ظري ة صياغة وتفصيل األدب الن  كيفي   فيابقة راسات الس  ة من الد  راسة الحالي  الد   استفادت

 .بعةة المت  ة البحثي  جي  المنهو  ،ةراسة الحالي  الد  المتعلق في مجال 
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ة ريبي  داالحتياجات الت   استبانةة )راسد  الأداة  تطويرفي ابقة راسات الس  من الد  استفادت كما 

ة الع على األساليب اإلحصائي  ط  ، واال(21جويد في ضوء مهارات القرن الوة والت  لمعلمي الت  

 .ةالي  راسة الحالد  المستخدمة والمناسبة لتحليل البيانات الخاصة في 

 تمتي ال  ة راسة الحالي  الد   وتوضيح نتائج في تفسيرابقة الس   راساتنتائج الد  وتمت االستفادة من 

 .ابقةراسات الس  وربط النتائج مع الد   إليها وصلالت  

ة، موضوعي   في حدود أجريتها بأن   ابقةراسات الس  الد  جميع عن  ةراسة الحالي  زت الد  تمي  

جويد في الوة والت  ة على معلمي الت  راسة الحالي  بقت الد  ط  ة جديدة، حيث ي  ة، ومكانزماني  و  ة،وبشري  

 .(2021)من العام  تشرين أولي األردن، خالل شهر لكريم فة المحافظة على القرآن اجمعي  

(، وانتشر 2020تي وقعت في العام الماضي )زت بحداثتها في ظل جائحة كورونا ال  كما تمي  

تغيرت االحتياجات التدريبية الالزمة لمعلمي التالوة والتجويد  ى ذلكناء علعلم عن بعد؛ وبفيها الت  

 م.ة المحافظة على القرآن الكريفي جمعي  
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 :الثالفصل الث  
 ريقة واإلجراءاتالط   

راسة، ة، من حيث منهج الد  راسة الحالي  بعة في الد  ريقة واإلجراءات المت  لط  ا هذا الفصل حوض  ي

 ،المعالجة اإلحصائيةو بات، ث  الدق و ص  الحقق من راسة وطرق الت  الد   وأداةراسة، الد  نة وعي   مجتمعو 

 راسة.الد   قتطبيبعة في واإلجراءات المت  

 راسةالد   منهج

الوصفي  المنهج ةالحالي   راسةالد  بعت راسة، واالجابة على أسئلتها، ات  الد   لتحقيق هدف

لإلجابة الوصفي المسحي المنهج  راسةت الد  خدماستراسة كاآلتي: المسحي لمالءمته أغراض الد  

  ابع.والر   الثاني والث  الث   ؤالالس   عن( لإلجابة ي )فروقالمنهج الكم  و  ،لؤال األو  الس   عن

 راسةالد   مجتمع

 القرآنة المحافظة على جويد في جمعي  الوة والت  معلمي الت  من جميع  راسةالد   ن مجتمعتكو  

؛ وذلك ا ومعلمة تالوة وتجويدمعلما ( 361)في األردن، والبالغ عددهم ع ابان الس  في فرع عم   الكريم

ان فرع عم   ة المحافظة على القرآن الكريمجمعي  في تالوة وتجويد بسبب عمل الباحثة كمعلمة 

  .ابعالس  

 راسةالد   نةعي  

 لو األراسة، خالل الفصل راسة بشكل إلكتروني على جميع أفراد مجتمع الد  تم توزيع أداة الد  

بلغ  عينة طبقية عشوائية سحب ثم ،إلكترونياا، وتمت االستجابة 2021/2022من العام الدراسي 

 ,Kerjcie & Marganكرجسي ومورغان وفق جداول ة سليمة وقابلة للتحليل( استبان187)عددها
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 يبين( 1ل العلمي، الخبرة(. والجدول رقم )غرافية )الجنس، المؤه  و رات الديمحسب المتغي  ، ( (1970

 (.الخبرة، ل العلميالمؤه   راسة )الجنس،ات الد  لمتغير ا نة تبعا توزيع أفراد العي  

 (1) رقم الجدول
 راتراسة حس  المتغي  نة الد  اد عي  توزيع أفر 

 %ةسبة المئوي  الن   كرارالت   الفئة رالمتغي  

 الجنس
 90.4 169 إناث
 9.6 18 ذكور

 %100.0 187 المجموع

 ل العلميالمؤه  

 37.4 70 بكالوريوس من أقل
 51.3 96 بكالوريوس
 11.2 21 دراسات عليا

 %100.0 187 المجموع

 الخبرة

 34.2 64 تسنوا 5أقل من 

 25.1 47 سنوات 10إلى 5 

 40.6 76 سنوات 10أكثر من 

 %100.0 187 المجموع

كور بة الذ  بلغت نس رات، فقدراسة حسب المتغي  نة الد  ( توزيع أفراد عي  1)رقم الجدول  يبين

ل العلمي ر المؤه  (، وفي متغي  %90.4من نسبة اإلناث ) دنىأ ر الجنس وهي( في متغي  9.6%)

بكالوريوس( أقل من ( ثم مستوى )% 51.3) (بكالوريوسمستوى ) أعلى نسبة لصالحكانت 

ر الخبرة كانت أعلى نسبة (، وفي متغي  %11.2ا مستوى )دراسات عليا( )( وأخيرا % 37.4)

( %34.2سنوات( ) 5)أقل من ثم مستوى  (%40.6) سنوات( 10)أكثر من  لصالح مستوى

  (.%25.1سنوات( ) 10إلى  5) ا مستوىوأخيرا 
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 راسةالد   اةأد

جويد في ضوء الوة والت  ة لمعلمي الت  دريبي  االحتياجات الت   استبانةوهي  راسةد  الأداة  تطويرتم 

تي تناولت ابقة ال  راسات الس  ظري والد  اجعة األدب الن  ر م: وفق الخطوات اآلتية21 مهارات القرن 

؛ 2012مرداد، ؛ 2011المطرودي، د مثل: )جويالوة والت  ة لمعلمي الت  دريبي  االحتياجات الت   موضوع

مثل:  21مهارات القرن وموضوع  (،2020مالي، ؛ الث  2019يباني، ؛ الش  2018البحيري، 

 (.2021؛ الحازمي، 2018غندورة، )

ثالثة ( فقرة موزعة على 50( وعددها )1بصورتها األولية ملحق ) ستبانةت االفقرا صياغة

 وله ثالث (22) رات األداءمؤش   وعددواإلبداع  علمالت   راتمهاة كاآلتي: مجال مجاالت رئيسي  

عاون الت   :ةالثالث   هارةالم، و فكير واإلبداعالت   :ةانيالث   هارةالم، و اقد وحل المشكالتفكير الن  : الت  هاراتم

 :وله مهارتان (16)رات األداء مؤش  وعدد ة قمي  قافة الر  مهارات الث  مجال . و والعمل في فريق والقيادة

صال : ثقافة االت  ةانيالث   المهارة، صالثقافة الحوسبة وتقنية المعلومات واالت  لمهارة األولى: ا

 :وله مهارتان (12)داء األ راتمؤش  وعدد مهارات الحياة والعمل . ومجال والمعلومات واإلعالم

 .افات األخرىق: فهم الث  ةانيالث   ، المهارةاتالذ   على م المعتمدعل  : المهنة والت  ىاألول هارةالم

 احو اآلتي: قليلة جدا على الن   ستبانةفقرات اال لىماد سلم ليكرت الخماسي لإلجابة عاعت 

 .(درجات 5) ا، كبيرة جدا درجات( 4) ، كبيرةدرجات( 3) طة، متوس  (درجتان) ، قليلة(واحدة )درجة

 راسةأداة الد  صدق 

 كاآلتي: راسةأداة الد   صدق من حققلت  ا تم

 مينمن المحك  ( 14)تم عرضها على  حقق من صدق األداةللت  : )الخبراء(مين المحك   صدق

 (2)حة في ملحق والموض   والجامعات األردنية ةربوي  دريس في كلية العلوم الت  هيئة الت   أعضاءمن 
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حيث غوية، الل   ياغةة الص  دق  ، و لكل مهارة وللمجاالت وانتمائها، رات األداءوضوح مؤش  للتأكد من 

 ستبانةاال توبـذا تألفمين أو أكثر، ( من المحك  %80تي أوصى بقبولها )ال   رات األداءقبول مؤش  تم 

 (.3الملحق ) نة فيوالمبي  ر أداء مؤش  ( 48ة من )هائي  الن   افي صورته

 راسةالد   داةأ ثبات

معلم ومعلمة( 32ة بلغ عددها )نة استطالعي  تم توزيعها على عي   راسةللتحقق من ثبات أداة الد  

 .راسةنة الد  راسة وخارج عي  جتمع الد  من م

 األداء علىباط بيرسون بين حساب معامل ارت تم ، حيثاخليساق الد  االت   صدق :أوال

( قيم معامالت 2الجدول رقم ) يبين. و ر أداءمؤش  ابع لكل ة للمجال الت  مة الكلي  والعال اتر مؤش  ال

 (. 2) رقم ن في الجدولبي  ، كما هو مة لكل منهااللة اإلحصائي  ارتباط بيرسون والد  

 (2) رقم الجدول 
 والدرجة الكلية ستبانةاال رات أداءمؤش  معامالت االرتباط بين 

مؤشر 
 األداء

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

مؤشر 
 اءاألد

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

مؤشر 
 األداء

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

1 0.70 0.00** 17 0.84 0.00** 33 0.83 0.00** 
2 0.81 0.00** 18 0.89 0.00** 34 0.60 0.00** 
3 0.73 0.00** 19 0.87 0.00** 35 0.78 0.00** 
4 0.83 0.00** 20 0.88 0.00** 36 0.84 0.00** 
5 0.86 0.00** 21 0.78 0.00** 37 0.83 0.00** 
6 0.81 0.00** 22 0.78 0.00** 38 0.83 0.00** 
7 0.59 0.00** 23 0.74 0.00** 39 0.69 0.00** 
8 0.68 0.00** 24 0.81 0.00** 40 0.82 0.00** 
9 0.79 0.00** 25 0.89 0.00** 41 0.82 0.00** 
10 0.83 0.00** 26 0.78 0.00** 42 0.70 0.00** 
11 0.84 0.00** 27 0.71 0.00** 43 0.78 0.00** 
12 0.80 0.00** 28 0.56 0.001** 44 0.54 0.001** 
13 0.72 0.00** 29 0.82 0.00** 45 0.72 0.00** 
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مؤشر 
 األداء

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

مؤشر 
 اءاألد

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

مؤشر 
 األداء

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

14 0.82 0.00** 30 0.90 0.00** 46 0.61 0.00** 
15 0.88 0.00** 31 0.90 0.00** 47 0.81 0.00** 
16 0.83 0.00** 32 0.87 0.00** 48 0.65 0.00** 

 (α= 0.05** وتعني: ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 مؤشرات أداءمن مؤشر معامالت ارتباط بيرسون لكل قيم أن  (2)رقم  الجدولمن  يالحظ

معامالت االرتباط  قد كانت جميع قيمو ،  0.90إلى 0.54 من توالدرجة الكلية تراوح ستبانةاال

 اخليساق الد  صدق االت  ز من يعز  ؛ مما (α =0.05)ة عند مستوى الداللة لة إحصائي  دال ذات

 .راسةنة الد  طبيق على عي  ، ويؤكد مناسبة األداة للت  ةراسأداة الد   رات أداءمؤش  ل

جزئة بات بحساب معامل ثبات كرونباخ ألفا ومعامل ثبات الت  تم استخراج معامالت الث  ثانًيا: 

ة( صفي  جزئة الن  معامل ثبات )كرونباخ ألفا( ومعامل ثبات )الت   يبين( 3)رقم دول الج، و ةصفي  الن  

 .بعالمهارات الس  و الثة ت الث  للمجاالة رجة الكليـ  على الد  

 (3) رقم الجدول
 ة(صفي  جزئة الن  معامل ثبات )كرونباخ ألفا( ومعامل ثبات )الت  

معامل ثبات  (7)ومهاراتها (3)ستبانةمجاالت اال
 ونباخ ألفاكر 

جزئة معامل ثبات الت  
 ةصفي  الن  

 0.770 0.937 م واإلبداع.عل  الت   ل:المجال األو  
 0.804 0.877 اقد وحل المشكالتفكير الن  : الت  (1المهارة )

 0.833 0.867 فكير واإلبداعالت   :(2المهارة )
 0.929 0.942 عاون والعمل في فريق والقيادة: الت  (3المهارة )

 0.777 0.915 ة.قمي  قافة الر  الث   :انيلث  ا المجال
 0.769 0.872 صال: ثقافة الحوسبة وتقنية المعلومات واالت  (4المهارة )

 0.849 0.898 صال والمعلومات واإلعالم: ثقافة االت  (5المهارة )
 0.789 0.871 الحياة والعمل. الث:الث   المجال

 0.864 0.906 اتلذ  م المعتمد على اعل  : المهنة والت  (6المهارة )
 0.725 0.756 قافات األخرى: فهم الث  (7المهارة )

 0.910 0.960 ةرجة الكلي  الد  
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، إذ بلغت مرتفعة ثبات أداة الدراسةجميع قيم معامالت  أن   (3) رقم الجدولمن  يالحظ  

جزئة لت  معامل ثبات )ا( ل0.910بلغت )و  (0.960) معامل ثبات )كرونباخ ألفا(ة لي  رجة الكل  الد  

 راسة.نة الد  طبيق على عي  دقة ومناسبة األداة للت   يؤكد مماة(، صفي  الن  

 ثالثة مجاالت على  عينر أداء موز  ( مؤش  48ة من )هائي  الن  في صورتها  االستبانةنت تكو   -

 (.3يوضحها ملحق )مهارات  (7)تحتوي على 

 (:4)رقم الجدول مجال في في كل  رات األداءمؤش  وعدد  جاالت االستبانةتتضح م

 (4) رقم الجدول
في ضوء مهارات  جويدوة والت  ال االحتياجات التدريبية لمعلمي الت   مؤشرات األداء في استبانةتوزيع 

 لكل مجال راتالمؤش  وعدد  21القرن 

 عدد مؤشرات األداء المهاراتو مجاالت االستبانة 
 21- 1 م واإلبداع.عل  ل: الت  األو  المجال 

 7- 1 اقد وحل المشكالتتفكير الن  (: ال  1المهارة )
 13- 8 فكير واإلبداعالت   (:2المهارة )

 21- 14 ي فريق والقيادةوالعمل ف عاون(: الت  3المهارة )
 34- 22 ة.قمي  قافة الر  اني: الث  الث  المجال 

 28- 22 صالة المعلومات واالت  : ثقافة الحوسبة وتقني  (4المهارة )
 34- 29 صال والمعلومات واإلعالماالت   (: ثقافة5المهارة )

 48 – 35 الث: الحياة والعمل.الث   المجال
 42 – 35 اتالمعتمد على الذ  م عل  الت  (: المهنة و 6المهارة)

 48 – 43 قافات األخرى(: فهم الث  7المهارة )
 مؤشر أداء( 48)  ةي  رجة الكل  الد  

 

 رات الدراسةمتغي  

 (.كور)إناث، ذ الجنس وله فئتان -

 ، بكالوريوس، دراسات عليا(.أقل من بكالوريوسل العلمي وله ثالثة مستويات )المؤه   -
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 10سنوات، أكثر من  10إلى  5سنوات، من  5أقل من تويات )ثالثة مس الخبرة ولها -

 سنوات(.

 ةالمعالجة اإلحصائي  

 تية:اآل ةاإلحصائي   وأسئلتها تم استخدام المعامالت راسةف الد  بغرض تحقيق هد

 .تبوالر   ةة واالنحرافات المعياري  طات الحسابي  المتوس  استخدام ل تم األو  ؤال الس   لإلجابة عن -

 Independent) نتين مستقلتينلعي  " ت"ختباراستخدام ااني تم ؤال الث  الس  جابة عن لإل -

Sample t-test). 

  .(ANOVA) ألحاديباين اتحليل الت  ابع تم استخدام الث والر  الث   ينؤالالس  لإلجابة عن  -

لى راسة عنة الد  بات أفراد عي  إلجاة طات الحسابي  المعيار اإلحصائي لتفسير المتوس   تحديد -

 (.5) رقم نة في الجدولوأبعادها والمبي   ستبانةاال ت أداءرامؤش  

 (5)رقم الجدول 
 وتقديراتهاة الحسابي   طاتس  و المت لتفسير اإلحصائي المعيار

 ة رجالد   الحسابي طس  و المت
 قليلة 2.33 < -1:00
 متوسطة 3.67  <-2.33

 كبيرة 3.67-5:00
 

 راسة إجراءات الد  

 :تها تم اتباع االجراءات اآلتيةإلجابة عن أسئلاو راسة د  ف البغرض تحقيق هد

 راسة.ابقة ذات العالقة بموضوع الد  راسات الس  ظري والد  الع على األدب الن  االط   -

 راسة.تطوير أداة الد   -

 راسة.من صدق وثبات أداة الد   حققالت   -
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 راسة.نة الد  راسة واختيار عي  تحديد مجتمع الد   -

 .راسةأداة الد  ة لتطبيق الجهات المختص  سمية من الحصول على الموافقات الر   -

ا ومعلمة تالوة وتجويد من خالل معلما ( 187، وسحب عينة وعددعا )راسةالد   ةتطبيق أدا -

 .(%5(، وهامش خطأ )%95وذلك بنسبة ثقة ) ،كرجسي ومورغانل حصائيالجدول اإل

 ا.تحليل البيانات إحصائي   -

 تائج ومناقشتها.عرض الن   -

 راسة من نتائج.المناسبة في ضوء ما توصلت إليه الد   قترحاتوالم صياتو الت  تقديم  -
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 :ابعالر   الفصل
 راسةالد   نتائج

 عن ة من خالل اإلجابةراسة الحالي  الد   لت إليهاتي توص  تائج ال  ا للن  ــــا عرض الفصل هذان تضم  

 :اآلتي حوأسئلتها على الن  
قة بالسّؤال األّول  النّتائج المتعلّ

جويد في الوة والت  ة لمعلمي الت  دريبي  الت  ات ما درجة االحتياجل: ؤال األو  قة بالس  المتعل   تائجالن  
 جهة نظرهم؟من و  21ة المحافظة على القرآن الكريم في ضوء مهارات القرن جمعي  

تب ة والر  ة واالنحرافات المعياري  طات الحسابي  ؤال تم حساب المتوس  لإلجابة عن هذا الس  و 

رقم والجدول  ،يوضح المجاالت( 6) رقم الجدولالستبانة ككل، لو   االستبانة اراتومه جاالتلم

 يوضح المهارات.  ( 7)

 (6) رقم جدولال
 ابة تنازليً مرت   ت  لمجاالت االستبانةة والر  ري  ة واالنحرافات المعياطات الحسابي  المتوس  

 منالت تراوحت ة للمجاي  قيم األوساط الحساب( أن 6)رقم  الجدوليالحظ من نتائج 

 طة، وأن  وبدرجة احتياج متوس   0.77إلى 0.74 معيارية من بانحرافات، 3.62إلى 3.32  

وتاله المجال رقم ، ى وسط حسابيله أعلكان  والذي ينص على "الثقافة الرقمية" (2المجال رقم )

 حياة والعمل". ص على "الوالذي ين (3ا المجال رقم )، وأخيرا ( والذي ينص على "التعلم واإلبداع"1)

قمالر    المجاالت  
ط المتوس  

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
تبةالر    

درجة 
 االحتياج

 متوسطة 1 0.74 3.62 المجال الثاني: الثقافة الرقمية 2
ول: التعلم واإلبداعالمجال األ 1  متوسطة 2 0.76 3.37 
لالمجال الثالث: الحياة والعم 3  متوسطة 3 0.77 3.32 

سطةمتو   0.67 3.42 الكلي  
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( وبدرجة 0.67( بانحراف معياري مقداره )3.42بلغت قيمة الوسط الحسابي لألداة الكلية )

 طة.احتياج متوس  

 (7) رقم الجدول
جويد في الوة والت  ة لمعلمي الت  التدريبي   اتة لدرجة االحتياجاالنحرافات المعياري  ة و طات الحسابي  المتوس  

 ابة تنازليً من وجهة نظرهم مرت   21لكريم في ضوء مهارات القرن القرآن ا ة المحافظة علىجمعي  

جويد الوة والت  علمي الت  لم ةدريبي  الت  ات حتياجلالط الحسابي المتوس   ( أن  7) رقم الجدول يبين

ككل بلغ  من وجهة نظرهم 21 مهارات القرن ة المحافظة على القرآن الكريم في ضوءفي جمعي  

هارات هو أعلى الم وأن  ، طةمتوس  ( وبدرجة احتياج تدريبي 0.67( وبانحراف معياري )3.42)

انحراف ب( و 3.62)ط حسابي بمتوس   (صال والمعلومات واإلعالمثقافة االت  ) (:5)رقم المهارة 

قنية ثقافة الحوسبة وت)(: 4مهارة رقم ) وتاله، طةمتوس  ( وبدرجة احتياج تدريبي 0.77) معياري

( وبدرجة احتياج 0.81انحراف معياري )ب( و 3.61ط حسابي )بمتوس   (صاللومات واالت  المع

 ط حسابيوس  وبمت (اقد وحل المشكالتالن   فكيرالت  )(: 1مهارة رقم )وأخيرا ، طةمتوس  تدريبي 

ط حسابي هو أدنى متوس  و  طةمتوس  ( وبدرجة احتياج تدريبي 0.76انحراف معياري )ب( و 3.23)

 .مهاراتبين ال

 رقم
 المهارة

 (7هارات وعددها )الم
 طالمتوس  

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

ةتبالر    
 درجة االحتياج

دريبيلت  ا  
 طةمتوس   1 0.77 3.62 صال والمعلومات واإلعالمثقافة االت   5
 طةمتوس   2 0.81 3.61 صالات واالت  ثقافة الحوسبة وتقنية المعلوم 4
 طةمتوس   3 0.78 3.55 فكير واإلبداعالت    2
 طةمتوس   4 0.96 3.36 عاون والعمل في فريق والقيادةالت   3
 طةمتوس   4 0.91 3.36 اتعلى الذ   م المعتمدعل  المهنة والت   6
 طةمتوس   5 0.85 3.26 قافات األخرىفهم الث   7
 طةمتوس   6 0.76 3.23 تل المشكالاقد وحفكير الن  الت   1

 طةمتوس    0.67 3.42 ةدريبي  ة لالحتياجات الت  ي  رجة الكل  الد  
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 :اآلتي حوالن   على كانت ةحد على مجال بكل يتعلق فيماو 

 م واإلبداععل  الت   ل:المجال األو  

 (اقد وحل المشكالتفكير الن  الت  ) (:1المهارة ) -

رات مؤش  ل دريبيودرجة االحتياج الت   ةلحسابية واالنحرافات المعياري  طات اتم حساب المتوس  

 :(8)رقم ( كما يتضح في الجدول تحل المشكالاقد و فكير الن  الت  )لمهارة  داءاأل

 (8) رقم الجدول
  رات أداء مهارةلمؤش   دريبيتبة ودرجة االحتياج الت  ة والر  ي  ة واالنحرافات المعيار طات الحسابي  المتوس  

 ابة تنازليً ( مرت  اقد وحل المشكالتفكير الن  ت  ال)

رار "تنمية مهارات صنع القنص على الذي ي( 7) ر األداء رقممؤش   ( أن  8)رقم الجدول  يبين

 (3.23)أعلى من المتوسط العام  ووه( 3.40) أعلى وسط حسابي قدره كان لهلبة" لدى الط  

فكير لبة على الت  شجيع الط  "ت نص علىذي يل  ا (6) ر رقملمؤش  وتاله ا .(0.88ي )انحراف معيار بو 

نص ي ذيال   (1) ر رقممؤش  ال . أما(0.98انحراف معياري )ب( و 3.34حسابي ) بوسط" العلمي

ر مؤش  رقم 
 رات األداءمؤش   األداء 

ط المتوس  
 الحسابي

نحراف اال 
 عياريالم

 تبةالر  
درجة االحتياج 

 دريبيالت  
 طةمتوس   1 0.88 3.40 لبةتنمية مهارات صنع القرار لدى الط   7
 طةتوس  م 2 0.98 3.34 فكير العلمي  لبة على الت  تشجيع الط   6

ة في حل استخدام أساليب غير تقليدي   4
 ةتي تحدث أثناء الحص  المشكالت ال  

 طةمتوس   3 0.96 3.33

 طةمتوس   4 1.01 3.29 لبة فكير الط  ألسئلة المثيرة لت  توجيه ا 5
 طةمتوس   5 1.06 3.26 لبة تي تثير تفكير الط  استخدام األنشطة ال   2

3 
تخدمها ة الحكم على صحة آليات يسكيفي  
 جويدلبة في أحكام الت  الط  

 طةمتوس   6 1.03 3.07

1 
تي يقع جويد ال  اكتشاف أخطاء أحكام الت  

 طةمتوس   7 1.29 2.93 الوةأثناء الت  لبة الط   فيها

 طةمتوس    0.76 3.23 ياألداء الكل  
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أقل وسط حسابي  كان له الوة"أثناء الت  لبة الط  فيها  تي يقعجويد ال  "اكتشاف أخطاء أحكام الت  على 

احتياج وبدرجة  (1.29ف معياري )اانحر بو ، (3.23)ط العام من المتوس   لقأ ووه( 2.93قدره )

 .متوسطة

 (فكير واإلبداعالت  ) :(2المهارة ) -

رات مؤش  ل دريبية ودرجة االحتياج الت  معياري  ة واالنحرافات الطات الحسابي  تم حساب المتوس  

 :(9) قمر  ضح في الجدولفكير واإلبداع( كما يت  )الت   األداء لمهارة

 (9)رقم لجدول ا
 رات أداء مهارةمؤش  ل دريبيحتياج الت  تبة ودرجة االية والر  ة واالنحرافات المعيار طات الحسابي  المتوس  

 ابة تنازلي  التفكير واإلبداع( مرت  ) 

بتكار طرق متنوعة لحفظ انص على "لذي يا (2) رقم األداء مؤشر ( أن  9)رقم الجدول  نيبي

، (3.55) العامأعلى من المتوسط  ووه (3.68أعلى وسط حسابي قدره ) كان له" القرآن الكريم

ة تقوم نشطة ابداعي  توظيف أ" نص علىذي يال (1) مؤشر رقمال وتاله .(0.98انحراف معياري )بو 

انحراف معياري ب( و 3.61حسابي ) بوسط" ة للمشكالتنة واألصالة والحساسي  قة والمرو العلى الط  

ر مؤش  م رق
 األداء

 رات األداءمؤش  
ط المتوس  

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
 تبةالر  

 درجة االحتياج
 دريبيالت  

 كبيرة  1 0.98 3.68 طرق متنوعة لحفظ القرآن الكريمبتكار ا 2

1 
القة والمرونة ة تقوم على الط  توظيف انشطة ابداعي  
 ة للمشكالتواألصالة والحساسي  

 طةمتوس   2 0.90 3.61

 طةمتوس   3 1.01 3.58 جويدالوة والت  في تعليم الت   ةأساليب إبداعي   استخدام 3

4 
مدارك  على توسيع بداع تعملتوفير بيئة محفزة لإل

 جويدالوة والت  م الت  في تعل   لبةالط  
 طةمتوس   4 1.02 3.52

 الوة إضافة أفكار جديدة وتنفيذها في تعليم الت   5
 جويدوالت  

 طةمتوس   5 0.96 3.50

 طةمتوس   6 0.93 3.41 ةإبداعي  فكار أتنظيم المعلومات وفق  6
 طةمتوس    0.78 3.55 األداء الكلي
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 كان له "إبداعيةفكار أنص على "تنظيم المعلومات وفق ذي ي( ال6) رقم مؤشرال . أما(0.90)

 .(0.93ف معياري )اانحر بو  (3.55) العاممن المتوسط  قلأ ووه( 3.41أقل وسط حسابي قدره )

 لعمل في فريق والقيادةعاون وات  ال :(3المهارة ) -

رات مؤش  ل دريبيودرجة االحتياج الت   الحسابية واالنحرافات المعيارية المتوسطاتتم حساب 

 :(10) رقم ضح في الجدول( كما يت  ادةعاون والعمل في فريق والقيالت  ) األداء لمهارة

 (10) رقم الجدول
 مهارةرات أداء مؤش  ل دريبيحتياج الت  جة االتبة ودر ر  ة والي  ة واالنحرافات المعيار طات الحسابي  المتوس  

 اتبة تنازليً عاون والعمل في فريق والقيادة( مر  )الت   

جويد الوة والت  ربط مادة الت  على " نصذي ي( ال  8)رقم  رمؤش  ال ( أن  10)رقم الجدول  يبين

العام ط أعلى من المتوس   ووه( 3.57أعلى وسط حسابي قدره ) كان له" جات المجتمعبحا

لبة على حث الط  " نص علىذي ي( ال  6) رقم رمؤش  ال الهوت .(1.08انحراف معياري )بو  (3.36)

ر مؤش  رقم 
 رات األداءمؤش   األداء

ط المتوس  
 الحسابي

اف االنحر 
 المعياري

 تبةالر  
 درجة االحتياج

 دريبيالت  
 طةمتوس   1 1.08 3.57 جويد بحاجات المجتمعالوة والت  ربط مادة الت   8
 طةمتوس   2 1.28 3.48 جويدالوة والت  لبة على المبادرة بتعلم الت  حث الط   6

5 
االستقامة كما لبة اإلنساني نحو توجيه سلوك الط  

 طةمتوس   3 1.24 3.46 جاء في القرآن الكريم

 طةمتوس   4 0.95 3.40 لبةتنمية مهارات القيادة لدى الط   7

2 
لبة في الحوار ط  لل الكريممن القرآن  تمثيل القدوة
 ن اءالب اإليجابي

 طةمتوس   5 1.19 3.34

1 
 مفي تعل   لبةواصل اإليجابي بين الط  تشجيع الت  

 جويدالوة والت  الت  
 طةمتوس   6 1.01 3.27

 طةمتوس   7 1.07 3.17 شاركيمهمات تتطلب العمل الت  بلبة الط   تكليف 3

4 
الوة ت  في تعلم ال لبةعاون بين الط  الت   بث روح

 جويدلت  وا
 طةمتوس   7 1.21 3.17

 طةمتوس    0.96 3.36 األداء الكلي



47  
 

 احتياج( وبدرجة 1.28انحراف معياري )ب( و 3.48ط حسابي )بوس" جويدالوة والت  م الت  المبادرة بتعل  

كان  شاركي"مهمات تتطلب العمل الت  بلبة الط   تكليفنص على "ذي ي( ال  3) رمؤش  ال اأم   .طةمتوس  

ف معياري اانحر بو  (3.36العام )ط من المتوس   قلأ وهو (3.17قدره )وسط حسابي  قلأ له

(1.07). 

 ةقمي  قافة الر  الث   اني:الث   المجال

 صالواالت   ثقافة الحوسبة وتقنية المعلومات :(4) المهارة -

رات مؤش  ل دريبيودرجة االحتياج الت   ةة واالنحرافات المعياري  الحسابي   طاتالمتوس  تم حساب 

 :(11) رقم ضح في الجدول( كما يت  صالواالت   الحوسبة وتقنية المعلوماتثقافة ) ةاألداء لمهار 

 (11) رقم الجدول
 رات أداء مهارةمؤش  ل دريبيالت   حتياحتبة ودرجة االة والر  ي  ة واالنحرافات المعيار طات الحسابي  المتوس  

 اتبة تنازليً ( مر  صالواالت   )ثقافة الحوسبة وتقنية المعلومات 

ر مؤش  رقم 
 األداء

 رات األداءمؤش  
ط المتوس  

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
 درجة االحتياج تبةالر  

 دربيبيالت  

قنيات والوسائط الت  وفق إنشاء محتوى علمي  3
 ة قمي  الر  

 كبيرة 1 0.94 3.79

4 
قنيات لبة على استخدام الت  الط   تدريب

  الوةالت   إلتقان ةقمي  والوسائط الر  
 ةكبير  2 1.07 3.78

1 
 ة،ة الفكري  قمية )الملكي  ح الحقوق الر  توضي

 عبير( عند استخدامالت   يةوحر   ة،والخصوصي  
  ةقمي  قنيات والوسائط الر  الت  

 كبيرة 2 1.05 3.78

2 
 صات مختلفةتخص  تبادل المعلومات في 

 كامل المعلوماتيإلحداث الت  
 كبيرة 3 0.98 3.75

في  استخدام قواعد البيانات عبر اإلنترنت 5
 جويدالوة والت  الت   تعليم

 طةمتوس   4 1.13 3.65
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ر مؤش  رقم 
 األداء

 رات األداءمؤش  
ط المتوس  

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
 درجة االحتياج تبةالر  

 دربيبيالت  

7 
والوسائط  قنياتلبة عبر الت  واصل مع الط  الت  
  جويدالوة والت  في تعليم الت   ةقمي  الر  

 طةمتوس   5 1.14 3.36

6 
 لبة للبحث عن المعلومات عبروجيه الط  ت

 طةمتوس   6 1.11 3.19 جويدالوة والت  في تعلم الت   اإلنترنت

 طةمتوس    0.81 3.61 ء الكلياألدا

وفق نص على "إنشاء محتوى علمي ذي ي( ال  3) رقم رمؤش  ال ( أن  11) رقم الجدول يبين

أعلى من المتوسط العام  ووه( 3.79)دره أعلى وسط حسابي ق كان له" ةقمي  قنيات والوسائط الر  الت  

يح الحقوق توض"ى عل نصذي ي( ال  1) رقم رمؤش  ال تاله .(0.94انحراف معياري )وب (3.61)

"  الت قنيات والوسائط الر قمي ة عبير( عند استخدامالت   يةوحر   ة،والخصوصي   ة،ة الفكري  قمية )الملكي  الر  

نص على "توجيه ذي ي( ال  6) رقم مؤشرال أما .(1.05انحراف معياري )ب( و 3.78وسط حسابي )ب

أقل وسط حسابي  كان له "ويدجوة والت  الفي تعلم الت   اإلنترنت لبة للبحث عن المعلومات عبرالط  

 .(1.11ف معياري )اانحر بو  (3.61من المتوسط العام ) قلأ ووه (3.19)قدره 

 صال والمعلومات واإلعالمثقافة االت   :(5) المهارة -

رات مؤش  ل دريبيودرجة االحتياج الت   ةواالنحرافات المعياري   ةالحسابي  طات المتوس   حساب تم

 :(12)رقم ضح في الجدول ( كما يت  ل والمعلومات واإلعالمصاة االت  ثقاف) األداء لمهارة
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 (12)رقم الجدول 
 رات أداء مهارةمؤش  ل دريبيحتياج الت  تبة ودرجة االة والر  ي  ة واالنحرافات المعيار طات الحسابي  المتوس  

 ابة تنازلي  صال والمعلومات واإلعالم( مرت  )ثقافة االت   

ر مؤش  رقم 
 األداءرات مؤش   األداء

ط متوس  ال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 تبةالر  
 درجة االحتياج

 دريبيالت  

ة لنشر قمي  قنيات والوسائط الر  استخدام الت   2
 جويدالوة والت  يتعلق بالت   محتوى علمي

 كبيرة 1 0.97 3.76

3 
وسائل وتقنيات  استخدامعلى لبة الط  حث 
 جويدالوة والت  ة في تعلم الت  إعالمي  

 رةكبي 2 0.96 3.68

1 
 وعدم اقتصارها منشوراتال توسيع نطاق

 القرآن الكريم ة المحافظة علىجمعي  على  
 متوسطة 3 1.01 3.64

4 
قنيات والوسائط لبة الستخدام الت  توجيه الط  

الوة يتعلق بالت   لنشر محتوى علمي ةقمي  الر  
 جويدوالت  

 متوسطة 3 0.94 3.64

م ة في تعل  استخدام وسائل وتقنيات إعالمي   5
 جويدالوة والت  الت  

 متوسطة 4 1.01 3.63

6 
فاعل مع اآلخرين مثل تنمية مهارات الت  

 حدثاإلصغاء والت  
 متوسطة 5 1.17 3.35

 متوسطة  0.77 3.62 ياألداء الكل  

قنيات والوسائط نص على "استخدام الت  ذي ي( ال  2)رقم ر مؤش  ال ن  ( أ12)رقم الجدول  يبين

 ووه( 3.76)أعلى وسط حسابي قدره  كان له" جويدالوة والت  يتعلق بالت   ميمحتوى عل ة لنشرقمي  الر  

نص يذي ( ال  3) رقم رؤش  مال تاله .(0.97انحراف معياري )بو  (3.62أعلى من المتوسط العام )

وسط حسابي ب" جويدالوة والت  ة في تعلم الت  وسائل وتقنيات إعالمي   استخدامعلى لبة الط  حث " على

تنمية مهارات نص على "ذي ي( ال  6) رقم رمؤش  الا . أم  (0.96ف معياري )انحراب( و 3.68)

من  قلأ ووه (3.35)وسط حسابي قدره  قلأ كان له "حدثفاعل مع اآلخرين مثل اإلصغاء والت  الت  

 .(1.17ف معياري )اانحر بو  ،(3.62المتوسط العام )
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    الحياة والعملالث: الث  ل المجا

 اتعلم المعتمد على الذ  هنة والت  الم :(6) المهارة -

رات مؤش  ل دريبيودرجة االحتياج الت   ةطات الحسابية واالنحرافات المعياري  تم حساب المتوس  

 :(13) رقم ضح في الجدول( كما يت  اتعلى الذ   المعتمدم عل  المهنة والت  ) األداء لمهارة

 (13)رقم الجدول 
 رات أداء مهارةمؤش  ل حتياج الت دريبيبة ودرجة االتة والر  ي  ة واالنحرافات المعيار وسطات الحسابي  المت  

 اتبة تنازليً ات( مر  علم المعتمد على الذ  )المهنة والت   

 " غيراتات والت  المستجد   ةمواكبنص على "ذي يل  ( ا1) رقم رمؤش  ال ( أن  13)رقم يبين الجدول 

انحراف بو  (3.36أعلى من المتوسط العام )وهو ( 3.80)أعلى وسط حسابي قدره  كان له

بوسط  الت علم الذ اتي لدى الط لبة" توسيع" نص علىذي يل( ا4) رقم رمؤش  ال تاله .(1.03معياري )

لبة الط   منحعلى " نصذي ي( ال8) رقم مؤشرال. أما (0.95انحراف معياري )ب( و 3.53حسابي )

رقم 
 رمؤش  ال

 رات األداءمؤش  
ط المتوس  

 الحسابي
نحراف اال 

 المعياري
 تبةالر  

 درجة االحتياج
 دريبيالت  

 كبيرة 1 1.03 3.80 غيراتات والت  المستجد   مواكبة 1

3 
عة بحافز لبة على القيام بالمهام المتنو  لط  تشجيع ا

 داخلي منهم
 متوسطة 2 0.97 3.53

 متوسطة 2 0.95 3.53 لبةاتي لدى الط  علم الذ  توسيع الت   4
 متوسطة 3 1.06 3.44 ةاجعة بفاعلي  ر  غذية الالت   توظيف 2
 متوسطة 4 1.04 3.39 اتيساؤل الذ  الت  لبة على حث الط   5

جويد أثناء لبة ألحكام الت  الط  دى تطبيق تقييم م 6
 الوةالت  

 متوسطة 5 1.30 3.07

 متوسطة 6 1.39 3.06 ة بنجاحقيادة الحص   7
سطةمتو  7 1.10 3.04 ةلبة فرصة إلدارة الحص  الط   منح 8  

 متوسطة  0.91 3.36 ياألداء الكل  
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ط العام من المتوس   قلأوهو  (3.04) وسط حسابي قدره قلأ كان له فرصة إلدارة الحصة"

 .(1.10ف معياري )اانحر بو  (3.36)

 خرىقافات األفهم الث   :(7) المهارة -

رات مؤش  ل دريبيودرجة االحتياج الت   ةة واالنحرافات المعياري  طات الحسابي  تم حساب المتوس  

 :(14)رقم ضح في الجدول ( كما يت  األخرىقافات م الث  فه) مهارةاألداء ل

 (14) رقم الجدول
 رات أداء مهارةمؤش  ل دريبيحتياج الت  تبة ودرجة االة والر  ي  ة واالنحرافات المعيار طات الحسابي  المتوس  

 ابة تنازليً قافات األخرى( مرت  )فهم الث   

 رقم
 ر األداءمؤش   رالمؤش  

ط المتوس  
 الحسابي

النحراف ا
 لمعياريا

 تبةالر  
درجة 

 االحتياج
 دريبيالت  

جويد الوة والت  م الت  لبة على اإلفادة من تعل  حث الط   6
 يقافلث  نوع الت  فهم ا في

 متوسطة 1 1.06 3.34

5 
قافات ث  الفاعل مع اآلخرين من رات الت  تنمية مها
 متوسطة 2 1.15 3.32 المختلفة

1 
نحو لبة الط   جاهات اإليجابية لدىتعزيز االت  

 قافات المختلفةالث  
 متوسطة 3 0.96 3.30

ة لقيم االجتماعي  لبة على احترام اتشجيع الط   2
 عةالمتنو  

 متوسطة 4 1.08 3.29

 متوسطة 5 1.17 3.23 لفةاإللمام بثقافات البلدان المخت 3
 متوسطة 6 1.28 3.09 ةحدث بلغات أجنبي  لبة على الت  تشجيع الط   4

 متوسطة  0.85 3.26 األداء الكلي

لبة على اإلفادة من حث الط  نص على "ذي ي( ال  6)رقم  رلمؤش  ا ( أن  14) رقم الجدول يبين

أعلى  ووه( 3.34) أعلى وسط حسابي قدره هكان ل " يقافلث  نوع الت  فهم ا جويد فيالوة والت  م الت  تعل  

نص على ذي يال  ( 5) رقم رمؤش  ال تاله .(1.06انحراف معياري )بو  (3.26من المتوسط العام )

انحراف ب( و 3.32بوسط حسابي )" قافات المختلفةث  الفاعل مع اآلخرين من تنمية مهارات الت  "
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حدث بلغات لبة على الت  تشجيع الط  نص على "ذي ي( ال  4) رقم رمؤش  ال ا. أم  (1.15معياري )

ف اانحر بو  (3.26)من المتوسط العام  قلأ ووه( 3.09) وسط حسابي قدره قلأ كان له "أجنبية

 .(1.28معياري )
قة بالسّؤال  يالثّ النّتائج المتعلّ  ان

 اللةعند مستوى الد   ةاني: هل يوجد فرق ذو داللة إحصائي  الث  ؤال قة بالس  تائج المتعل  الن  
(0.05= α)   ة المحافظة على القرآن جويد في جمعي  الوة والت  ة لمعلمي الت  دريبي  في االحتياجات الت

 (؟ ذكور، إناث ر الجنس )هة نظرهم يعزى لمتغي  من وج 21القرن  وء مهاراتالكريم في ض

واستخدام  ةة واالنحرافات المعياري  طات الحسابي  تم حساب المتوس   انيالث   ؤالالس   لإلجابة على

  :(15) رقم الجدول في تيجةالن   حطات، وتتوض  لداللة الفروق بين المتوس  )ت(  ختبارا

 (15)رقم الجدول 
ة المحافظة على جويد في جمعي  الوة والت  ة لمعلمي الت  دريبي  لدرجة االحتياجات الت   )ت( رئج اختبانتا 

 لجنسر اا لمتغي  وجهة نظرهم تبعً  من 21القرآن الكريم في ضوء مهارات القرن 

حجم  الجنس المجال
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 ت

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 ول:المجال األ 
 التعلم واإلبداع 

 0.67 3.59 169 إناث
1.31 185 0.19 

 0.77 3.35 18 ذكور
التفكير الناقد : (1المهارة )

 وحل المشكالت
 0.78 3.24 169 إناث

0.034 185 0.97 
 0.77 3.23 18 ذكور

التفكير  :(2المهارة )
 بداعواإل

 0.79 3.59 169 إناث
0.239 185 0.81 

 0.78 3.55 18 رذكو 
التعاون : (3المهارة )

 والعمل في فريق والقيادة
 0.83 3.90 169 إناث

2.57 185 0.01** 
 0.96 3.30 18 ذكور

 الثاني: المجال
 الثقافة الرقمية

 0.87 3.69 169 إناث
0.47 185 0.64 

 0.73 3.61 18 ذكور
ثقافة الحوسبة  :(4المهارة )

 االتصالوتقنية المعلومات و 
 0.93 3.60 169 ناثإ

0.060 185 0.95 
 0.80 3.62 18 ذكور

ثقافة االتصال  :(5) المهارة
 والمعلومات واإلعالم

 0.90 3.80 169 إناث
1.05 185 0.30 

 0.75 3.60 18 ذكور
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حجم  الجنس المجال
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 ت

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 الثالث:المجال 
 الحياة والعمل

 0.82 3.76 169 إناث
2.63 185 0.009** 

 0.75 3.27 18 ذكور
المهنة والتعلم : (6ة )المهار 

 المعتمد على الذات
 0.70 3.88 169 إناث

2.58 185 0.01** 
 0.91 3.30 18 ذكور

 :(7المهارة )
 فهم الثقافات األخرى

 1.03 3.61 169 إناث
1.84 185 0.07 

 0.82 3.22 18 ذكور

 األداة الكلية
 0.72 3.67 169 إناث

1.67 185 0.10 
 0.66 3.39 18 ذكور

 (α= 0.05عند مستوى الداللة ) دالة إحصائياا ** 

 في( α  =0.05)اللة عند مستوى الد  ة داللة إحصائي   وفرق ذ وجودعدم  (51)الجدول  يبين

الوة والتجويد في جمعية المحافظة على القرآن الكريم في الت   لمعلمية دريبي  االحتياجات الت  درجة 

 ،(عزى لمتغير الجنس )إناث / ذكورت على األداة الكلية نظرهم هةمن وج 21 ضوء مهارات القرن

(، وفي المهارة عاون والعمل في فريق والقيادةالت  ) (:3المهارة رقم ) فيووجود فروق دالة إحصائيا 

( مهارات الحياة والعملالث ككل )الث   (، وفي المجالاتعلم المعتمد على الذ  المهنة والت  ): (6)رقم 

 والمجال الثالث (6)والمهارة رقم  (3)ة رقم ر المها في ةدريبي  احتياجاتهم الت  أي أن ، ثنالصالح اإل

 كانت أعلى.   ككل
قة بالسّؤال  ثاالثّ النّتائج المتعلّ  ل

 اللةعند مستوى الد  ة الث: هل يوجد فرق ذو داللة إحصائي  الث  ؤال س  قة بالتائج المتعل  الن  
(0.05=α  )  ة المحافظة على القرآن جويد في جمعي  الوة والت  الت  ة لمعلمي دريبي  في االحتياجات الت

ل العلمي )أقل من ر المؤه  وجهة نظرهم يعزى لمتغي   من 21الكريم في ضوء مهارات القرن 
 (؟دراسات عليا، وس، بكالوريوسبكالوري

جاالت لمة ة واالنحرافات المعياري  طات الحسابي  تم حساب المتوس   الثالث   ؤالالس   لإلجابة على

 :(16)رقم الجدول  في تيجةالن   حككل، وتتوض   ستبانةلة االأسئ
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 (16) رقم الجدول
ة جويد في جمعي  الوة والت  مي الت  ة لمعلدريبي  ة لدرجة االحتياجات الت  ة واالنحرافات المعياري  طات الحسابي  المتوس  

 ل العلمير المؤه  ا لمتغي  عً وجهة نظرهم تب من 21المحافظة على القرآن الكريم في ضوء مهارات القرن 

 االنحراف المعياري ط الحسابيالمتوس   العدد المؤهل العلميمستويات  المجال
 

 :لالمجال األو  
 علم واإلبداعالت    

 0.78 3.27 70 أقل من بكالوريوس
 0.77 3.44 96 بكالوريوس
 0.60 3.37 21 دراسات عليا

 0.76 3.37 187 الكلي

 :(1) المهارة
 قداكير الن  فالت  

 وحل المشكالت

 0.75 3.11 70 أقل من بكالوريوس

 0.78 3.30 96 بكالوريوس

 0.75 3.34 21 دراسات عليا

 0.76 3.23 187 الكلي

 :(2المهارة )
 بداعواإل فكيرمهارات الت  

 0.79 3.37 70 أقل من بكالوريوس

 0.78 3.64 96 بكالوريوس

 0.64 3.73 21 دراسات عليا

 0.78 3.55 187 يالكل

 :(3المهارة )
عاون والعمل في فريق الت  

 والقيادة

 1.04 3.34 70 أقل من بكالوريوس

 0.94 3.42 96 بكالوريوس

 0.81 3.13 21 دراسات عليا

 0.96 3.36 187 الكلي

 اني:الث   المجال
 ةقمي  قافة الر  مهارات الث  

 0.76 3.55 70 أقل من بكالوريوس

 0.76 3.69 96 بكالوريوس

 0.54 3.49 21 دراسات عليا

 0.74 3.62 187 الكلي

 :(4المهارة )
 ثقافة الحوسبة
 صالوتقنية المعلومات واالت  

 0.84 3.54 70 أقل من بكالوريوس

 0.82 3.71 96 بكالوريوس

 0.64 3.42 21 دراسات عليا

 0.81 3.61 187 الكلي

 :(5المهارة )
 صال والمعلوماتثقافة االت  

 واإلعالم

 0.80 3.55 70 أقل من بكالوريوس

 0.80 3.68 96 بكالوريوس

 0.52 3.58 21 دراسات عليا

 0.77 3.62 187 الكلي
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 االنحراف المعياري ط الحسابيالمتوس   العدد المؤهل العلميمستويات  المجال

 الث:الث   المجال
 مهارات الحياة والعمل

 0.79 3.37 70 بكالوريوس أقل من

 0.78 3.27 96 بكالوريوس

 0.60 3.36 21 دراسات عليا

 0.77 3.32 187 الكلي

 
 :(6) المهارة

علم المعتمد على المهنة والت  
 اتالذ  

 0.97 3.41 70 أقل من بكالوريوس

 0.86 3.36 96 بكالوريوس

 0.90 3.16 21 دراسات عليا

 0.91 3.36 187 الكلي

 
 :(7)مهارة ال
 قافات األخرىفهم الث  

 0.77 3.33 70 أقل من بكالوريوس

 0.92 3.14 96 بكالوريوس

 0.65 3.62 21 يادراسات عل

 0.85 3.26 187 الكلي

 األداة الكلية

 0.69 3.37 70 أقل من بكالوريوس

 0.69 3.46 96 بكالوريوس

 0.48 3.40 21 دراسات عليا

 0.67 3.42 187 الكلي

االحتياجات التدريبية درجة ظاهرية في األوساط الحسابية لفرق  وجود (61)رقم الجدول  يبين

من  21 ة المحافظة على القرآن الكريم في ضوء مهارات القرنيد في جمعي  جو ة والت  الو لمعلمي الت  

. دراسات عليا(بكالوريوس، بكالوريوس، أقل من ل العلمي )المؤه   رتعزى لمتغي   نظرهم وجهة

 داللةالة عند مستوى ة ذات داللة احصائي  طات الحسابي  كانت الفروق بين المتوس   إذاولتحديد فيما 

(0.05= α )باين األخدام تحليل الت  است تم( حاديOne Way ANOVA،)   في النتيجة حوتتوض 

 :(17)رقم  الجدول
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 (17) رقم جدولال
 ل العلميالمؤه  ر داللة الفروق لمتغي  ( لمعرفة ANOVAباين األحادي )نتائج اختبار تحليل الت  

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 ةالحري  

 مجموع طمتوس  
 لمربعاتا

 يمةق
 ف

 مستوى
 اللةالد  

 ل:األو   المجال
 علم واإلبداعالت  

 0.625 2 1.250 بين المجموعات
 0.576 184 105.917 داخل المجموعات 0.340 1.086

  186 107.167 الكلي

 فكيرالت  :(1المهارة )
 اقد وحل المشكالتالن  

 0.903 2 1.806 بين المجموعات
 0.581 184 106.883 جموعاتداخل الم 0.214 1.555

  186 108.690 الكلي

 (:2المهارة )
 بداعفكير واإلالت  

 1.912 2 3.824 بين المجموعات
 0.593 184 109.110 داخل المجموعات **0.042 3.224

  186 112.934 الكلي
 :(3المهارة )

 عاونالت  
 والعمل في فريق والقيادة

 0.775 2 1.550 بين المجموعات
 0.930 184 171.208 المجموعات داخل 0.436 0.833

  186 172.758 الكلي

 اني:الث   لالمجا
 ةقافة الرقمي  الث  

 0.626 2 1.252 بين المجموعات
 0.549 184 100.932 المجموعاتداخل  0.322 1.141

  186 102.183 الكلي

 :(4المهارة )
 الحوسبة ثقافة

 صالاالت  وتقنية المعلومات و 

 1.010 2 2.020 بين المجموعات
 0.658 184 121.066 داخل المجموعات 0.218 1.535

  186 123.086 الكلي

 (:5المهارة )
 صالاالت   ثقافة

 والمعلومات واإلعالم

 0.358 2 717. بين المجموعات
 0.595 184 109.495 داخل المجموعات 0.549 0.602

  186 110.212 الكلي

 الث:الث   المجال
 الحياة والعمل

 0.256 2 511. بين المجموعات
 0.591 184 108.693 داخل المجموعات 0.649 0.433

  186 109.204 الكلي

 :(6المهارة )
 م المعتمدعل  والت   المهنة

 اتعلى الذ  

 0.507 2 1.015 بين المجموعات
 0.829 184 152.543 داخل المجموعات 0.543 0.612

  186 153.557 الكلي
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مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 ةالحري  

 مجموع طمتوس  
 لمربعاتا

 يمةق
 ف

 مستوى
 اللةالد  

 :(7المجال المهارة )
 قافات األخرىالث   فهم

 2.231 2 4.462 بين المجموعات
 0.707 184 130.087 داخل المجموعات **0.04 3.156

  186 134.549 الكلي

 ةي  األداة الكل  
 0.154 2 307. بين المجموعات

 0.447 184 82.194 داخل المجموعات 0.709 0.344

  186 82.501 ليالك

 (α= 0.05** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )

( α =0.05)اللة عند مستوى الد  ة داللة إحصائي   وفرق ذ وجودعدم ( 71)الجدول رقم  يبين

ة المحافظة على القرآن الكريم جويد في جمعي  الوة والت  ة لمعلمي الت  دريبي  االحتياجات الت  جة در في 

 المؤهل العلميتعزى لمتغير  على األداة الكلية وجهة نظرهم من 21 رات القرنفي ضوء مها

م فه"(: 7) رقم والمهارة "بداعفكير واإلالت  " (:2)رقم  في المهارةووجود فروق دالة إحصائياا 

ة عند ، حيث كانت قيمة )ف( ذات داللة إحصائي  ل العلمير المؤه  لمتغي  تعزى  "قافات األخرىالث  

 .(α =.050)اللة مستوى الد  

الستجابات ة هذه الفروق تم استخدام اختبار )شيفيه( للمقارنات البعدي   ةوللكشف عن عائدي  

 :(18) رقم الجدول في تيجةالن   حتوض  وت. ل العلميالمؤه  ر لمتغي   اتبع جويدالوة والت  معلمي الت  

 (18)رقم جدول ال
 ل العلميالمؤه  ر ا لمتغي  جويد تبعً الوة والت  معلمي الت  استجابات ة لمعرفة اختبار شيفيه للمقارنات البعدي  

 (α=  0.05** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )

 أقل من بكالوريوس بكالوريوس دراسات عليا الوسط الحسابي المؤهل العلميمستويات  هارةالم
 (2المهارة )

ر فكيالت  
 بداعواإل

 -0.36 **-0.27 - 3.37 دراسات عليا

 -0.09 -  3.64 بكالوريوس

 -   3.73 أقل من بكالوريوس

: (7المهارة )
قافات فهم الث  

 األخرى

 -0.29 +0.19 - 3.33 دراسات عليا

 **-0.48 -  3.14 بكالوريوس

 -   3.62 أقل من بكالوريوس
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ل المؤه   ( بينبداعفكير واإلالت   (: )2)رقم وجود فرق في المهارة ( 18) رقم الجدول يبين

حو احتياجاتهم التدريبية ن ( و)بكالوريوس( لصالح البكالوريوس؛ أي أن  عليا)دراسات  العلمي

قافات فهم الث  ) (:7) رقم هارةوجود فرق في المو  ( كانت أعلى.بداعالتفكير واإل) (:2)رقم مهارة ال

 ؛ أيأقل من بكالوريوس( لصالح العلمي )بكالوريوس( و)أقل من بكالوريوسل ( بين المؤه  األخرى

 ( كانت أعلى.قافات األخرىفهم الث  )(: 7) رقم مهارةالة نحو دريبي  اجاتهم الت  احتي أن  
قة بالسّؤال  عالالنّتائج المتعلّ  راب

 اللةعند مستوى الد   ةيوجد فرق ذو داللة إحصائي   هل :ابعالر  ؤال قة بالس  تائج المتعل  الن  
(0.05= α)   ة المحافظة على القرآن في جمعي   جويدوالت  الوة ة لمعلمي الت  دريبي  في االحتياجات الت

سنوات،  5ر الخبرة )أقل من من وجهة نظرهم يعزى لمتغي   21الكريم في ضوء مهارات القرن 
 ؟سنوات( 10سنوات، أكثر من  10إلى  5من 

لمجاالت ة ة واالنحرافات المعياري  طات الحسابي  تم حساب المتوس   ابعالر   ؤالالس   لإلجابة على

 :(19) رقم الجدول في النتيجة حل، وتتوض  كك ستبانةأسئلة اال

 (19)رقم الجدول 
جويد في الوة والت  ة لمعلمي الت  دريبي  ة لدرجة االحتياجات الت  ة واالنحرافات المعياري  طات الحسابي  المتوس  

 ر الخبرةا لمتغي  وجهة نظرهم تبعً  من 21قرآن الكريم في ضوء مهارات القرنة المحافظة على الجمعي  

 االنحراف المعياري ط الحسابيالمتوس   العدد ستويات الخبرةم المجال
 

ل: مهارات األو   المجال
 علم واإلبداعالت  

 

 0.59 3.38 64 5أقل من 

5- 10 47 3.36 0.78 

 0.87 3.37 76 10ن أكثر م

 0.76 3.37 187 الكلي

 فكير الناقد الت  : (1المهارة )
 وحل المشكالت

 0.59 3.31 64 5أقل من 

5- 10 47 3.13 0.79 

 0.87 3.23 76 10أكثر من 

 0.76 3.23 187 الكلي

 (:2المهارة )
 بداعفكير واإلالت   

 0.72 3.58 64 5أقل من 

5- 10 47 3.60 0.84 

 0.80 3.50 76 10ر من أكث

 0.78 3.55 187 الكلي
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 االنحراف المعياري ط الحسابيالمتوس   العدد ستويات الخبرةم المجال

عاون الت  : (3المهارة )
 والعمل في فريق والقيادة

 0.78 3.29 64 5أقل من 

5- 10 47 3.39 0.90 

 1.13 3.39 76 10أكثر من 

 0.96 3.36 187 الكلي

مهارات  اني:الث   المجال
 ةقمي  قافة الر  الث  

 0.69 3.45 64 5أقل من 

5- 10 47 3.64 0.75 

 0.76 3.74 76 10أكثر من 

 0.74 3.62 187 الكلي

ثقافة  :(4المهارة )
ومات الحوسبة وتقنية المعل

 صالت  واال

 0.83 3.46 64 5أقل من 

5- 10 47 3.63 0.76 

 0.82 3.74 76 10أكثر من 

 0.81 3.61 187 الكلي

ثقافة  :(5المهارة )
صال والمعلومات االت  

 واإلعالم

 0.67 3.43 64 5ل من أق

5- 10 47 3.65 0.85 

 0.78 3.75 76 10أكثر من 

 0.77 3.62 187 الكلي

 الث:ث  ال المجال
 حياة والعملال

 0.67 3.30 64 5أقل من 

5- 10 47 3.18 0.79 

 0.82 3.42 76 10أكثر من 

 0.77 3.32 187 الكلي

 المهنة: (6المهارة )
علم المعتمد على والت  

 اتالذ  

 0.80 3.30 64 5أقل من 

5- 10 47 3.28 0.98 

 0.95 3.45 76 10أكثر من 

 0.91 3.36 187 الكلي

 :(7)هارة الم
 قافات األخرىفهم الث  

 0.86 3.29 64 5أقل من 

5- 10 47 3.05 0.79 

 0.86 3.37 76 10من أكثر 

 0.85 3.26 187 الكلي

 األداة الكلية

 0.56 3.37 64 5أقل من 

5- 10 47 3.39 0.71 

 0.72 3.48 76 10أكثر من 

 0.67 3.42 187 الكلي



60  
 

االحتياجات درجة ة بين األوساط الحسابية لوق ظاهرير ف وجود( 91)رقم الجدول  يبين

ة المحافظة على القرآن الكريم في ضوء مهارات جويد في جمعي  الوة والت  ة لمعلمي الت  دريبي  الت  

سنوات، أكثر  10إلى  5سنوات، من  5ر الخبرة )أقل من لمتغي  تبعاا  رهموجهة نظ من 21 القرن

ة طات الحسابية ذات داللة احصائي  بين المتوس   نت الفروقكا إذاولتحديد فيما . سنوات( 10من 

 (،One Way ANOVAحادي )باين األاستخدام تحليل الت   تم( α =0.05) اللةالد   مستوى عند

 :(20)رقم ل الجدو  في تيجةالن   وتتوضح

 (20) رقم جدولال
 الخبرة ر( لمعرفة داللة الفروق لمتغي  ANOVAباين األحادي )نتائج اختبار تحليل الت  

مجموع  مصدر التباين ت والمهاراتالمجاال       
 المربعات

درجات 
 الحرية

 مجموع  متوسط
 المربعات

    قيمة 
 ف

 مستوى
 الداللة

 ل:األو  المجال 
 علم واإلبداعالت  

 0.004 2 0.007 ن المجموعاتبي

 0.582 184 107.160 داخل المجموعات 0.994 0.006

  186 107.167 الكلي

 :(1المهارة )
 اقد وحل المشكالتالن   فكيرالت  

 0.462 2 0.924 بين المجموعات

 0.586 184 107.766 داخل المجموعات 0.456 0.788

  186 108.690 الكلي

 :(2المهارة )
 بداعالتفكير واإل

 0.190 2 0.380 بين المجموعات

 0.612 184 112.554 داخل المجموعات 0.734 0.310

  186 112.934 ليالك

 :(3المهارة )
 عاون والعمل في فريق والقيادةالت  

 0.228 2 0.457 بين المجموعات

 0.936 184 172.301 داخل المجموعات 0.784 0.244

  186 172.758 الكلي

  الثاني:المجال 
 ةقمي  قافة الر  مهارات الث  

 1.558 2 3.115 بين المجموعات

 0.538 184 99.068 مجموعاتداخل ال 0.06 2.893

  186 102.183 الكلي    

 :(4المهارة )
 الحوسبة ثقافة

 صالوتقنية المعلومات واالت  

 1.338 2 2.675 بين المجموعات

 0.654 184 120.411 لمجموعاتداخل ا 0.132 2.044

  186 123.086 الكلي    
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مجموع  مصدر التباين ت والمهاراتالمجاال       
 المربعات

درجات 
 الحرية

 مجموع  متوسط
 المربعات

    قيمة 
 ف

 مستوى
 الداللة

  :(5المهاره )
صال والمعلومات ثقافة االت  

 إلعالموا

 1.841 2 3.682 ين المجموعاتب

 0.579 184 106.530 داخل المجموعات **0.044 3.180

  186 110.212 الكلي    

 :التالمجال الث  
 الحياة والعمل

 0.813 2 1.626 بين المجموعات

 0.585 184 107.578 داخل المجموعات 0.252 1.391

  186 109.204 الكلي    

 : (6) ةالمهار 
 لمهنةا

 اتعلم المعتمد على الذ  والت      

 0.551 2 1.101 بين المجموعات

 0.829 184 152.456 داخل المجموعات 0.516 0.665

  186 153.557 الكلي    

 :(7ة )المهار 
 قافات األخرىفهم الث  

 1.545 2 3.091 بين المجموعات

 0.714 184 131.458 داخل المجموعات 0.118 2.163

  186 134.549 الكلي    

 األداة الكلية
 0.253 2 0.505 بين المجموعات

 0.446 184 81.996 داخل المجموعات 0.568 0.567

  186 82.501 الكلي    

 (α =0.05ة إحصائيا عند مستوى الداللة )** دال

ــــــــــين ــــــــــم الجــــــــــدول يب ــــــــــة إحصــــــــــائي   وجــــــــــود عــــــــــدم( 20) رق ــــــــــرق ذو دالل ــــــــــد مســــــــــتو  ةف ى عن

ـــــــــــــاالحتياجـــــــــــــات الت  درجـــــــــــــة فـــــــــــــي ( α =0.05) ةاللـــــــــــــالد   ـــــــــــــت  دريبي  جويـــــــــــــد الوة والت  ة لمعلمـــــــــــــي ال

وجهــــــــة  مــــــــن 21 ة المحافظــــــــة علــــــــى القــــــــرآن الكــــــــريم فــــــــي ضــــــــوء مهــــــــارات القــــــــرنفــــــــي جمعي ــــــــ

 فـــــــــيالخبـــــــــرة، ووجـــــــــود فـــــــــروق دالـــــــــة إحصـــــــــائيا  تعـــــــــزى لمتغيـــــــــر داة الكليـــــــــةعلـــــــــى األ نظـــــــــرهم

ـــــــــــم المهـــــــــــارة ـــــــــــتعـــــــــــزى  "عـــــــــــالمومـــــــــــات واإلصـــــــــــال والمعلثقافـــــــــــة االت  " :(5) رق الخبـــــــــــرة، ر لمتغي 

ــــــــــــــــــــة إحصــــــــــــــــــــائي  حيــــــــــــــــــــث  ــــــــــــــــــــةة عنــــــــــــــــــــد مســــــــــــــــــــتوى الد  كانــــــــــــــــــــت قيمــــــــــــــــــــة )ف( ذات دالل  الل

(0.05= α). 

الستجابات ة للمقارنات البعدي  هذه الفروق تم استخدام اختبار )شيفيه(  ةللكشف عن عائدي  و 

 :(21) رقم الجدول في تيجةالن   وتتوضح. الخبرةر لمتغي   ان تبعالمعلمي  
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 (21) رقم جدولال
 الخبرة سنواتر ا لمتغي  جويد تبعً الوة والت  استجابات معلمي الت  ة لمعرفة اختبار شيفيه للمقارنات البعدي  

 (α=  0.05** وتعني: دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )

صال والمعلومات ثقافة االت  " (:5)رقم جود فرق في المهارة و ( 21)رقم الجدول  يبين

سنوات( لصالح  10ات( و)أكثر من سنو  5من  بين من كانت عدد سنوات خبرتهم )أقل "واإلعالم

ثقافة "(: 5)رقم المهارة سنوات؛ أي أن احتياجاتهم التدريبية نحو  10من كانت خبرتهم أكثر من 

 نت أعلى.كا "االتصال والمعلومات واإلعالم

 

 الخبرةمستويات  المجال
الوسط 
 الحسابي

أقل من 
 سنوات 5

(5–10  )
 سنوات

 10أكثر من 
 سنوات

ثقافة  :(5المهارة )
االتصال والمعلومات 

 (واإلعالم

 **-0.32 -0.22 - 3.43 واتسن 5أقل من 

 -0.10 -  3.65 ( سنوات 10–5)

 -   3.75 سنوات 10أكثر من 
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 :الخامسالفصل 
 وصياتتائج والت  مناقشة الن  

وصل تي تم الت  وصيات ال  راسة والت  الد   ألسئلةا ــا تائج تبعا لمناقشة الن  ــا عرض الفصل هذان ضم  ت

 :ياآلتكتائج وهي لها في ضوء الن  
قة بالسّؤال األّول ئج المتعلّ شة النّتا  مناق

جويد الوة والت  ة لمعلمي الت  دريبي  الت  ات ما درجة االحتياجل: و  ؤال األ قة بالس  تائج المتعل  مناقشة الن  
 من وجهة نظرهم؟ 21مهارات القرن م في ضوء ة المحافظة على القرآن الكريفي جمعي  

ة جويد في جمعي  الوة والت  لمعلمي الت   ةدريبي  الت   اتحتياجلال درجةط الحسابي لبلغ المتوس  

( وبانحراف 3.42) من وجهة نظرهم 21 مهارات القرن ءالقرآن الكريم في ضو  علىالمحافظة 

ثقافة " (:5) رقم مهارة هو راتهاى المعلأ وأن  ، طةمتوس  ( وبدرجة احتياج تدريبي 0.67معياري )

( وبدرجة 0.77) انحراف معياريب( و 3.62ط حسابي )بمتوس   "صال والمعلومات واإلعالماالت  

 "صالثقافة الحوسبة وتقنية المعلومات واالت  "(: 4)قم ر مهارة ال اوتاله، طةمتوس  احتياج تدريبي 

وأخيرا ، متوسطةتدريبي  جة احتياج( وبدر 0.81انحراف معياري )ب( و 3.61بمتوسط حسابي )

انحراف معياري ب( و 3.23)ي وبمتوسط حساب "اقد وحل المشكالتفكير الن  الت  "(: 1)رقم مهارة ال

 .ط حسابي بين المهاراتأدنى متوس  هو و  طةمتوس  ( وبدرجة احتياج تدريبي 0.76)

في تعليم  ادةريالتضمن تي توال   ة المحافظة على القرآن الكريمجمعي   ةرؤيب تيجةتفسر هذه الن  

توفير بيئة محفزة للعطاء واإلبداع واالنفتاح على تي تتضمن ها وال  رسالت، و وتحفيظه الكريمالقرآن 

يم عل  تي تتضمن الت  ومجاالت عملها وال   (،2014)يوسف وحماد والجيوسي والشامي،  المجتمع

ان العمل إلتقان مهارات ويد في مكجالوة والت  ة لمعلمي الت  دريب المهني ويشمل برامج تدريبي  والت  

عاون وترسيخ كافل والت  قافي بين الدول، وتنمية روح الت  عاون الث  عليمي والت  العمل، والتبادل الت  

نشاء  2015،ة المحافظة على القرآن الكريممعي  جرابط بين األفراد )واصل والت  الت   مركز (، وا 
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بشكل عقد منذ إنشائه وقد  (2003ام )في الع يمة المحافظة على القرآن الكر جمعي   دريب تابعالت  

برنامج القيادة وتحديات : نحو 21مهارات القرنو مجاالت  مين تتضمنة للمعل  دورات تدريبي   سنوي

(، والعمل بروح الفريق، واستراتيجيات تدريس ICDLطبيقات )(، وتNLB، وتطبيقات )21القرن 

لبة في مراحل عامل مع الط  جويد، وفن الت  والت   الوةالت   ال لدوراتدريس الفع  جويد، والت  الوة والت  الت  

فكير عامل مع المبدعين، واالبتكار في فنون االستذكار، ومهارات الت  النمو المختلفة، وطرق الت  

جمعية المحافظة على القرآن ) ةعامل مع المشكالت الصفي  دريس اإلبداعي، وفن الت  اإلبداعي، والت  

شط في علم الن  م، والت  و دريب على برنامج زو ، والت  فت ووردمايكروسو  ةوبرمجي   (، 2009،الكريم

ة المحافظة على القرآن جمعي  الوة )جويد، ومهارات تدريس الت  الوة والت  تدريس أحكام الت  

القرن في ضوء مهارات ا جيدا  اـا لمي التالوة والتجويد تدريب؛ مما يشير إلى تلقي مع( 2021،الكريم

شهادات جامعية  من الحاصلين علىجويد الوة والت  الت  مي غلبية معلأ  عن أن  ، فضالا 21

لهم ألداء عملهم، تي تؤه  ال   21القرن مهارات من  اا جيدا قدرا امتلكوا وبالتالي  بكالوريوس فأعلى؛

من  ابعان الس  عم  فرع قادة  معظم أن   . باإلضافة إلىة متوسطةدريبي  كانت حاجاتهم الت   وعليه

ن برامج تدريب معلمي يتضماهتموا ب هة بكالوريوس فأعلى؛ وعلييعدات جامشها الحاصلين على

  .21 القرنمهارات جويد الوة والت  الت  

لمعلمي  فظة على القرآن الكريمة المحافي جمعي   دريب المطروحةبأن برامج الت   أيضاا  وتفسر

ارة "ثقافة الحوسبة عالم" ومهصال والمعلومات واإلجويد كانت تفتقر لمهارة " ثقافة االت  وة والت  الالت  

بشكل جلي في ظل جائحة كورونا ونزول تطبيقات  ، وقد ظهر ذلكصال"واالت  وتقنية المعلومات 

    العمل من خاللها.  جمعي ة على معظم المعلمين في العب جديدة حيث كان من الص  
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 ؛ 2020مالي،ث  ؛ ال2018الغامدي، )راسات تيجة مع الد  ة في هذه الن  الدراسة الحالي   تتفق

 (. 2021، العتيبي

البحراوى،  ؛2014المطرودي، ) راساتتيجة مع الد  ة في هذه الن  راسة الحالي  الد   تختلف بينما

 ؛2021المطرودي،  ؛2020 لة،أبو لي؛ 2018غندورة، ؛ 2018البحيري، ؛ 2015

2020Thomas, 2020; 2019; Monaheng, 2019; Abu Bakor, Canado, 2016; Tsagari, 2020; 
Rodriguez, 2021 Nijakowska, 2018; Bernd,). 

قة بالسّؤال الثاني ئج المتعلّ شة النّتا  مناق

اللة عند مستوى الد  ة إحصائي  اني: هل يوجد فرق ذو داللة الث  ؤال قة بالس  تائج المتعل  مناقشة الن  
(0.05 =α  في االحتياجات الت )  ة على ة المحافظجويد في جمعي  الوة والت  ة لمعلمي الت  دريبي

إناث، ر الجنس )من وجهة نظرهم يعزى لمتغي  21 القرآن الكريم في ضوء مهارات القرن 
 (؟ ذكور

      اللةعند مستوى الد   ةداللة إحصائي   وفرق ذ وجودعدم  اني:ؤال الث  قة بالس  تائج المتعل  الن  نت بي  

(0.05 =α )ة المحافظة على في جمعي  جويد الت  الوة و ة لمعلمي الت  دريبي  االحتياجات الت  درجة  في

ر الجنس تعزى لمتغي   على األداة الكلية نظرهم من وجهة 21 القرآن الكريم في ضوء مهارات القرن

عاون والعمل في فريق الت  " (:3)رقم المهارة  يفووجود فروق دالة إحصائيا  (إناث، ذكور)

الث ككل الث   ، وفي المجال"اتذ  مد على العلم المعتالمهنة والت  " (:6) رقم ، وفي المهارة"والقيادة

 .لصالح اإلناث "الحياة والعمل"

ي ف ة في المجتمع األردنيأكثر ممارسة للعمل ولألدوار القيادي   الذ كور تيجة بأن  الن   هذهر تفس  

؛ حيث أنهم يتمتعون بالقدرة على لهم فسيا للتكوين الجسدي والن  نظرا و ، ةغيرات االجتماعي  ضوء الت  

؛ نتيجة انخراطهم بالعمل وتوليهم التصرف عند حدوث أي مشكلة أكثر من اإلناثو ذ القرار اتخا

ي يقومون ذل، وللدور البيولوجي واالجتماعي االمناصب القيادية بشكل أكثر من اإلناث إلى حد ما
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لمعتمد علم اوالت  ، عاون والعمل في فريق والقيادةالت   فرص موللمؤثرات االجتماعية التي تتيح له به،

بطبيعة مجتمعنا الذي  أيضا، وتفسر مهارات الحياة والعملا لــا أكثر امتالك مالي ه؛ وبالت  اتى الذ  عل

مما  ح لهن الفرص الكافية للقيادةوال يتي ويحدد نوعية الوظائف المتاحة لهن، يقيد عمل اإلناث

ن والعمل في عاو الت  ة ومهار  ينعكس على األكثري ة منهن بضعف امتالكهن لمهارات العمل والحياة

 .فريق والقيادة

عاون والعمل في فريق الت  لمهارة " باإلناثافتقار البرامج التدريبية الخاصة ب أيضا وتفسر 

 ."الحياة والعمل"ومهارات مجال  "اتعتمد على الذ  علم المالمهنة والت  "" ومهارة والقيادة

ظهرت نتائجها عدم ( التي أ2020الشمري، ؛ 2018البحيري، راسات )مع الد  بهذا  وتتفق

 ر الجنس.لمتغي  وجود فروق تعزى 

ر لمتغي  التي أظهرت نتائجها وجود فروق تعزى  ( 2015البحراوى،بهذا مع دراسة )وتختلف 

 .كورولصالح الذ   الجنس
قة بالسّؤال الثالث ئج المتعلّ شة النّتا  مناق

 اللةعند مستوى الد   ةإحصائي  ذو داللة الث: هل يوجد فرق الث  ؤال قة بالس  تائج المتعل  مناقشة الن  
(0.05 =α )   ة المحافظة على جويد في جمعي  الوة والت  ة لمعلمي الت  دريبي  في االحتياجات الت

ل العلمي )أقل ر المؤه  وجهة نظرهم يعزى لمتغي   من 21القرآن الكريم في ضوء مهارات القرن 
 (؟دراسات علياوس، بكالوريوس، من بكالوري

 عند مستوى الداللة ةداللة إحصائي   وفرق ذ وجودعدم : الثالث  ؤال قة بالس  عل  تائج المتنت الن  بي  

(0.05= α )المحافظة على  ةجويد في جمعي  الوة والت  ة لمعلمي الت  دريبي  االحتياجات الت  درجة  في

ل مؤه  ال رتعزى لمتغي   على األداة الكلية نظرهم من وجهة 21 القرآن الكريم في ضوء مهارات القرن

التفكير "(: 2)رقم المهارة في  فروق دالة إحصائيا ووجود دراسات عليا(بكالوريوس، لمي )الع

فكير الت  "(: 2)رقم رة لمهاا ة نحودريبي  لصالح البكالوريوس؛ أي أن احتياجاتهم الت   "بداعواإل
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بين  "ىفات األخر قافهم الث  " (:7)رقم في المهارة  فروق دالة إحصائيا وجودو  كانت أعلى. "بداعواإل

؛ أي أن أقل من بكالوريوس( لصالح أقل من بكالوريوسل العلمي )بكالوريوس( و)المؤه  

 كانت أعلى. "قافات األخرىفهم الث  "(: 7)رقم مهارة الدريبية نحو احتياجاتهم الت  

ريب تدل العلمي بكالوريوس المؤه  جويد ذوي الوة والت  تيجة بتدني تلقي معلمي الت  ر هذه الن  تفس  

عليم الجامعي لمستوى في مرحلة الت   الميدانفي ة الفعلي   تهمممارسوضعف  ،وميداني عملي

ة تدريسي  قات مساخالل دريب الت   (بداعفكير واإلالت  ) مهارة حيث يتطلب اكتساب، البكالوريوس

 ا.ــــا ة طويلة نسبي  لفترة زمني  عملية 

تي قافات األخرى وال  لفهم الث   ثرهاوأ لعلميةالبالغة للدرجة اهمية باألتيجة كما تفسر هذه الن  

ذين هم وال   في جمعية المحافظة على القرآن الكريم جويدالوة والت  معلمي الت   عدد منيفتقد لها 

مع  "االمتزاج" بصورة أكبر عدم رغبتهم في؛ مما يؤدي إلى سعلى أقل من بكالوريو  حاصلون

 قافات األخرى.الث  

تي أظهرت ( ال  2018الغامدي، ؛ 2018البحيري،  ؛2011دي، المطرو مع الدراسات ) وتتفق

 .ل العلميالمؤه  ر لمتغي  نتائجها عدم وجود فروق تعزى 

ر لمتغي  ها وجود فروق تعزى تي أظهرت نتائجال   (2020مالي، الث  مع دراسة )بهذا  وتختلف

 راسات العليا.ولصالح الد   ل العلميالمؤه  
قة بالسّؤ ئج المتعلّ شة النّتا عمناق  ال الراب

ة عند إحصائي   ة: هل يوجد فرق ذو داللة إحصائي  ابعالر   ؤالقة بالس  تائج المتعل  مناقشة الن  
ة جويد في جمعي  الوة والت  ة لمعلمي الت  دريبي  في االحتياجات الت  ( α= 0.05) اللةمستوى الد  

ة غير الخبر من وجهة نظرهم يعزى لمت 21المحافظة على القرآن الكريم في ضوء مهارات القرن 
 سنوات(؟ 10سنوات، أكثر من  10 إلى5 سنوات، من  5)أقل من 
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  اللةعند مستوى الد   ةداللة إحصائي   وفرق ذ وجودعدم : ابعالر  ؤال قة بالس  المتعل   تائجالن  نت بي  

(0.05 =α ) ة المحافظة على جويد في جمعي  الوة والت  ة لمعلمي الت  دريبي  االحتياجات الت  درجة في

 الخبرة رتعزى لمتغي   على األداة الكلية وجهة نظرهم من 21 ي ضوء مهارات القرنالكريم ف القرآن

لصالح من  "عالمصال والمعلومات واإلثقافة االت  " (:5) رقم في المهارة فروق دالة إحصائياووجود 

افة ثق" (: 5) رقم مهارةال احتياجاتهم التدريبية نحو سنوات؛ أي أن   10كانت خبرتهم أكثر من 

 كانت أعلى. "صال والمعلومات واإلعالماالت  

 سنوات 10أكثر من  جويد ذوي الخبرةالوة والت  تيجة بتدني استخدام معلمي الت  ر هذه الن  تفس  

؛ العتيادهم على الطرق جويدالوة والت  الت   تعليمة في عالمي  اإلقنيات ت  الو سائل الو و  ةقمي  لوسائط الر  ل

كنولوجيا دريب الخاص بالت   عن عزوفهم عن تلقي الت  ، فضالا وات طويلةدريس لسنة في الت  ليدي  قالت  

بسبب شعورهم بصعوبة األمر ورهبتهم من األجهزة وتعقيداتها  ؛ومهارات الحاسوب المختلفة

السريع والتقدم في تطور التكنولوجي غيير ضافة للت  ، باإلفضلديم هو األالق العتقادهم أن  و 

  تابعة تعد من الصعوبة بمكان عليهم متابعتها. مواكبة ومالتطبيقات والتي تحتاج إلى 

؛ 2012العتيبي،  ؛2011المطرودي، ) راساتتيجة مع الد  ة في هذه الن  راسة الحالي  الد   تتفق   

 ر الخبرة.لمتغي  تي أظهرت نتائجها عدم وجود فروق تعزى ال   (2020مالي، ث  ؛ ال2018البحيري، 

 ( 2020الشمري،؛ 2018الغامدي، )راسات تيجة مع الد  ي هذه الن  ة فالحالي   راسةالد   وتختلف   

 .التي أظهرت نتائجها وجود فروق تعزى لمتغير الخبرة
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 التوصيات والمقترحات

 وصي باآلتي:راسة، فإنها تفي ضوء نتائج الد  

 لى القرآنة المحافظة عجويد في جمعي  الوة والت  الت   ة لمعلميدريبي  االحتياجات الت   اإلهتمام بتلبية -

ة" يليه مجال قمي  قافة الر  "الث  مجال في  رجة األولى، بالد  21الكريم في ضوء مهارات القرن 

 ةقمي  الر   الوسائطو  قنياتلت  أحدث اتوفير و ، علم واإلبداع" وأخيرا مجال "الحياة والعمل""الت  

على كريم القرآن الجويد في جمعية المحافظة على الوة والت  تي تساعد معلمي الت  دة؛ وال  المتعد  

  .دريسفي الت   21مهارات القرن  توظيف

عاون الت  " العمل والحياة" ومهارةفي مجال "تحديدا ة على اإلناث دريبي  ركيز في البرامج الت  الت   - 

 ات".  م المعتمد على الذ  عل  فريق والقيادة" ومهارة "المهنة والت   والعمل في

الوة ة لمعلمي الت  دريبي  منهم في إعداد البرامج الت  الستفادة راسات العليا لاالستعانة بذوي الد   -

  .21من حملة البكالوريوس وما دون وتدريبهم على مهارات القرن  جويدوالت  

ة خاصة ذوي الخبرة ة في الجمعي  عليمي  ة على جميع الكوادر الت  بي  دريركيز في البرامج الت  الت   -

 ة كونعي  جمالجويد في الوة والت  الت  بتعليم  ذي يقومل  ااالعتماد على الخبرة فقط للكادر  عدمو 

   .21لبة في عدم امتالكهم لمهارات القرن على الط  ينعكس ذلك 

في المملكة لتيسير الوصول إليها  نة موزعيفي الجمعي  دريب إنشاء أكثر من مركز للت   -

  . الستفادة أكبر عدد ممكن من البرامج التدريبية

ة المحافظة على القرآن الكريم جويد في جمعي  الوة والت  مي الت  تدريب معلالبحث في م عيقات  -

 ، ومحاولة معالجتها ووضع الحلول المالئمة لها.21دريس في ضوء مهارات القرن على الت  
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جويد في الوة والت  معلمي الت   ةدريبي  لفروع أخرى حول البرامج الت   راساتلمزيد من الد  إجراء ا -

 ة الحديثة.ة والتكنولوجي  وء المستجدات العلمي  في ضدريس على الت  ة جمعي  ال

 إجراء المزيد من الدراسات لفرع عمان السابع في ضوء مهارات جديدة.   -
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القرآني (. مناهج التعليم 2021والعلبي، عدنان ) ،وشكري، أحمد ،وأحمد، محمود ،حماد، عمر
لمعاصرة في األردن جمعية المحافظة على القرآن الكريم نموذجا دراسة نظرية تطبيقية. ا

 .235–158(، 1)5مجلة الرسالة، 

النص القرآني والوعي بها لدى طالب المرحلة  استراتيجيات فهم (.2013خليفة، عبدالحكم )
التربية وعلم عربية في دراسات  الثانوية األزهرية ومدى تحقيق معلمي العلوم الشرعية.

 .143–93 (،1)41النفس، 

. الرؤى التربوية والمهنية التدريبية :معلم القرن الحادي والعشرين (.2020دخيل اهلل، رفعة )
 (.1)ط.

 .31 -24(، 335، )البيانمعلمو القرآن الكريم: التأهيل واإلعداد.  (.2015الزهراني، فايز )
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 دار النشر للجامعات. (.1)ط.. وتطبيقا: تنظيرا التوجيه الفني (.2019زيدان، صالح )

الدور التربوي لحلقات تحفيظ القرآن الكريم من وجهة نظر المعلمين (. 2017سعد، عطية )
 جامعة القصيم. .ورة[]رسالة ماجستير غير منش. والطالب

ي القرن الحاد تصور مقترح لمهارات معلم القراءة في ضوء متطلبات (.2015) السليطي، ظبية
 .691–630(، 3)164، مجلة التربية قطر. ن في المدارس المستقلة بدولةوالعشري

مهارات تدبر القرآن الكريم لدى معلمى القرآن بالمرحلة المتوسطة  (.2018السهيمى، خالد )
 جامعة الملك سعود. .]رسالة ماجستير غير منشورة[. ومعوقات استخدامها

 .مهراجا كلية باراال  (.1)ط. .األزدهارتدريب من أجل (. 2019السيوفي، بسمة )

دار  (.1)ط.. التدريب في منظمات األعمال مفاهيم ومبادئ(. 2019)عائشة ، شتاتحة
 .اليازوري العلمية للنشر والتوزيع

والقضاة،  ،والمجالي، محمد ،وسليمان، محمد ،والجيوسي، علي ،وحماد، عمر ،شكري، أحمد
. المنير في أحكام التجويد(. 2018مأمون )الشمالي، و  ،الرحمن وأبو غليون، عبد ،أحمد
 .جمعية المحافظة على القرآن الكريم (.1)ط.

هد تعليم اللغة العربية تقويم الكفايات الالزمة لمعلمي المواد الشرعية بمع (.2013شكري، وائل )
 .أنموذجالغير الناطقين بها في الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة: معلمي القرآن الكريم 

 الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة. .]رسالة ماجستير غير منشورة[

 االحتياجات التدريبية لمعلمي الرياضيات بمحافظة شقراء من وجهة (.2020الشمري، سلمان )
العلوم  ".P21والعشرين " ظرهم وفق إطار جمعية الشراكة من أجل مهارات القرن الحادين

 .515–467(، 2)28، التربوية

كفايات تدريس تالوة القرآن وتجويده لدى طالبات طرق تدريس  (.2019يطي، آمنة )الشنق
العربية للعلوم  المجلة العلوم اإلسالمية ببرنامج الدبلوم التربوي بجامعة طيبة: دراسة مقارنة.

 .370–335(، 6، )والنفسية التربوية

من  الكريم بسلطنة عمان قرآنات المعلماالحتياجات التدريبية لتقييم  (.2019الشيباني، هالل )
 .  19–1(، 19)3مجلة العلوم التربوية والنفسية، ن. نظره وجهة
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المجلة العلمية  .ينرؤية نقدية إلطار مهارات القرن الحادي والعشر  (.2020) صدقي، سرية
 .270–250(،22، )لجمعية إمسيا التربية عن طريق الفن

نظر  حادي والعشرين في التعليم من وجهةالقرن ال واقع مهارات (.2020)العتيبي، ريم 
 .354–323(، 230، )مجلة القراءة والمعرفة المعلمات.

في المرحلة المتوسطة بمدينة الحاجات التدريبية لمعلمي القرآن الكريم  (.2012العتيبي، نايف )
 (،127)، مجلة القراءة والمعرفة الخبر من وجهة نظر معلمي العلوم الشرعية والمشرفين.

190–234. 

الكريم بالمرحلة  تقويم الكفاءات النوعية للتالوة لدى معلمي القرآن (.2015عسيري، محمد )
 .304-278(، 3)31، مجلة كلية التربية .اإلبتدائية في منطقة عسير

االحتياجات التدريبية والتحديات التى تواجه معلمات الرياضيات فى  (.2018الغامدي، منى )
 .528–468(، 2)70مجلة كلية التربية، ن الحادى والعشرين. علمة القر ضوء مهارات م

االحتياجات التدريبية الالزمة لتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين  (.2018غندورة، ريمي )
مات الدراسات االجتماعية من وجهة نظرهن بالمرحلة الثانوية في المملكة العربية لدى معل
 .394–376 (،36، )اإلنسانيات واالجتماع دب وعلوممجلة الفنون واأل .السعودية

التجديد في تعليم القراءة والتجويد على رواية حفص عن عاصم من  (.2020، علي )القدرة
 .تز للطباعة والنشر والتوزيعدار المع (.1)ط.. طريق الشاطبيه

هة نظر عوامل التسرب لدى طالب حلقات تحفيظ القرآن الكريم من وج (.2012كمال، محمد )
 الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة.. ]رسالة ماجستير غير منشورة[. معلمينال

بيئة  جلة" فيالتفاعل بين نمط تقديم التغذية الراجعة "الفورية / المؤ  (.2019) المالكي، مسفر
على تنمية مهارات القرن  التعلم اإللكترونية واألسلوب المعرفي "المرونة / التصلب" وأثره

 -تكنولوجيا التربية  .اإلسالمية بمحافظة الطائف رين لدى معلمي التربيةادي والعشالح
 .76–1 (،38) ،دراسات وبحوث

ال االتصال جالحلقات القرآنية في متحليل االحتياجات التدريبية لمعلم  (.2012)مرداد، فؤاد 
 .75-41، 2 (40، )عالم التربية .اإلنساني
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دريبية في الجانب التدريسي لمعلم القرآن الكريم في ياجات التاالحت(. 2011) المطرودي، خالد
العلوم التربوية والدراسات  -مجلة جامعة الملك سعود  .المرحلة الثانوية بمدينة الرياض

 .372–317(،2) 23، اإلسالمية

الكفايات التربوية لمحفظى القرآن الكريم فى بعض مراكزتحفيظ  (.2020) هندي، عبدالمعين
، مجلة شباب الباحثين في العلوم التربوية ،افظة سوهاج: دراسة ميدانيةلكريم بمحالقرآن ا

(2،)536–565. 

جهة نظر المشكالت السلوكية لدى طالب الحلقات القرآنية من و  (.2010هيمي، خضران )
رسالة ماجستير غير ]. معلمي حلقات تحفيظ القرآن بمحافظة القنفذة وأساليب عالجها

 ة بالمدينة المنورة.اإلسالمي الجامعة .[منشورة

دليل المعلم لتدريس (. 2014والشامي، محمد ) ،والجيوسي، علي ،وحماد، عمر ،يوسف، عمر
 .حافظة على القرآن الكريمجمعية الم (.1)ط.. كتاب "المنير في أحكام التجويد"
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 (1) الملحق
 االستبانة بصورتها األولية

 تحكيم استبيان
                     المملكة األردنية الهاشمية        

 وزارة التعليم العالي 
 جامعة الشرق األوسط 

 كلية العلوم التربوية                                     
 قسم اإلدارة والمناهج

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
            ..............................................................المحترم.الدكتور  /األستاذ سعادة

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 االحتياجات التدريبية لمعلمي التالوة والتجويد في جمعية " ان:بعنو  دراسة إجراءتقوم الباحثة ب    

 ."من وجهة نظرهم 21القرن  المحافظة على القرآن الكريم في ضوء مهارات
الشرق  من جامعةمناهج وطرق التدريس، على درجة الماجستير في ال الحصولوذلك استكماالا لمتطلبات 

في ستبانة، لمعرفة االحتياجات التدريبية لمعلمي التالوة والتجويد االدراسة تم تطوير  لهدفوتحقيقاا األوسط، 
وقد تكونت االستبانة من ، من وجهة نظرهم 21القرن  وء مهاراتالمحافظة على القرآن الكريم في ض جمعية
لتي تتكون او  ،االستبانة فقرات غرافية لعينة الدراسة، والجزء الثانيو الجزء األول يحتوي على البيانات الديم :جزأين
ت مهارا :نيوالمجال الثا ،مهارات التعلم واإلبداع: مجاالت، المجال األول ثالثة واشتملت على ،( فقرة50) من

 .المهارات الحياتية والمهنية فهو: المجال الثالثأما  ،الثقافة الرقمية
ل بإبداء رأيكم فيها كم التفضمن حثةمل الباولما عرفتم به من خبرة علمية وموضوعية في مجال التعليم، تأ

 حيث:والحكم عليها من 

 ومدى توافقها مع أهداف الدراسة. ،وضوح الفقرات  -
 للمجال الذي تندرج تحته. ء كل فقرةمدى انتما -
 سالمة الصياغة اللغوية للفقرات. -
 إضافة أي تعديل ترونه مناسبا من فقرات. -
 .اإضافة أو حذف أو تعديل ما ترونه مناسبـا   -

 وا بقبول فائق االحترام والتقديروتفضل
 د الفتاح زعبالويجهاد عب :الباحثة                                                             

 أرجو من حضرتكم تعبئة البيانات إلضافتها في مالحق الدراسة:
 البيانات العامة للمحكم

  االسم
  التخصص

  الرتبة األكاديمية
  مكان العمل

 أشكر لكم حسن تعاونكم
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 الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة
 

 إجابتك(: في المكان الذي يمثل   ✔)يرجى وضع إشارة   
 

 : جنسال  1-
 ذكر  أنثى 

 

 :لمؤهل العلميا  2-

 أقل من بكالوريوس  بكالوريوس  دراسات عليا 

 
 الخبرة: 3- 

   سنوات 5أقل من   سنوات    10إلى  5من    سنوات  10أكثر من 
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 داالحتياجات التدريبية لمعلمي التالوة والتجويالقسم الثاني:  

 

 لمجالا
 ئيسيالر 

 األول:
 مهارات
 التعلم

 واإلبداع

 الفقرة الرقم
التعديل  انتماء الفقرة   الصياغة اللغوية

غير  سليمة المقترح
 سليمة

غير  منتمية
 منتمية

 أحتاج التدر   على كيفية:/التفكير الناقد وحل المشكالترعي األول : المجال الف

1 
ويد حكام التجتشجيع الطلبة على اكتشاف أخطاء أ

 فيها أثناء التالوة التي يقع
     

2 
حل تدريبات أحكام التجويد بشكل على الطلبة  تحفيز
 مستقل

     

3 
منح الطلبة فرصة للحكم على صحة آليات أحكام 

 تجويدال
     

      إيجاد حلول متنوعة للمشكالت التي تحدث في الحصة 4
      مرأيه حتوضلكتابة عبارات  الطلبة توجيه 5
      تفسير األفكار  قدرة الطلبة على تعزيز 6
      تنمية مهارات اتخاذ القرار لدى الطلبة 7
      مساعدة الطلبة على تحليل بدائل وجهات النظر 8
9 

توجيه الطلبة لطرح أسئلة توضح وجهات النظر 
 المختلفة

     

 تاج التدر   على كيفية:أحبداع/إلمهارات التفكير واالمجال الفرعي الثاني: 
      تعزيز الطلبة البتكار طرق متنوعة لحفظ القرآن الكريم 10
      البتكار األفكار أساليب متنوعة تقديم 11
      األفكار  توسيعى عل الطلبةحث  12
      ضافة تفاصيل جديدة لفكرة ماإعلى  تشجيع الطلبة 13
      فكار جديدةألومات وفق نظيم المعتتحفيز الطلبة على  14

 أحتاج التدر   على كيفية:التعاون والعمل في فريق والقيادة/المجال الفرعي الثالث: 
      تشجيع التواصل اإليجابي بين الطلبة 15
      ن اءتمثيل القدوة للطلبة في الحوار اإليجابي الب 16
      لتشاركيمهمات تتطلب العمل ابالطلبة تكليف  17
      تعزيز التعاون بين الطلبة 18
      توجيه سلوك الطلبة اإلنساني نحو االستقامة 19
      حث الطلبة على المبادرة  20
      دة لدى الطلبةتنمية مهارات القيا 21
      ربط المادة التعليمية بمصالح المجتمع 22
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المجال 
الرئيسي 

 الثاني:
مهارات 

قافة الث
 ميةالرق

 الفقرة الرقم
التعديل  انتماء الفقرة   الصياغة اللغوية

غير  سليمة المقترح
غير  منتمية سليمة

 منتمية
 أحتاج التدر   على كيفية:/ة المعلومات واالتصالثقافة الحوسبة وتقني المجال الفرعي األول :

23 

 يةتوضيح الحقوق الرقمية )الملكية الفكر 
 عبير(عند استخداموحرية التوالخصوصية، 

  التقنيات والوسائط الرقمية

     

24 
حث الطلبة على تبادل المعلومات في تخصصات 

 إلحداث التكامل المعلوماتي مختلفة
     

25 
التقنيات والوسائط وفق شاء محتوى علمي القيام بإن
 الرقمية 

     

26 
 لرقميةتشجيع الطلبة على استخدام التقنيات والوسائط ا

 تقان التجويدإل
     

      استخدام قواعد البيانات عبر اإلنترنت 27
      توجيه الطلبة للبحث عن المعلومات عبر اإلنترنت 28
      لتقنيات والوسائط الرقمية االتواصل مع الطلبة عبر  29

 يفية:ر   على كأحتاج التدثقافة االتصال والمعلومات واإلعالم/ المجال الفرعي الثاني :

30 
توجيه الطلبة لالستفادة من منشورات جمعية المحافظة 

 القرآن الكريم على
     

      استخدام التقنيات والوسائط الرقمية لنشر محتوى علمي 31

32 
 توجيه الطلبة الستخدام التقنيات والوسائط الرقمية

 لنشر محتوى علمي
     

      ت إعالميةئل وتقنياوسا استخدامعلى الطلبة حث  33
      استخدام وسائل وتقنيات إعالمية 34
      مهارات االتصال الشفهي 35
      مهارات االتصال المكتوب 36
      لشفهي لدى الطلبةتنمية مهارات االتصال ا 37
      تنمية مهارات االتصال المكتوب لدى الطلبة 38
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المجال 
الرئيسي 

 الثالث:
مهارات 

لحياة ا
 والعمل

 الفقرة الرقم
التعديل  انتماء الفقرة   الصياغة اللغوية

غير  سليمة المقترح
غير  منتمية سليمة

 منتمية
 أحتاج التدر   على كيفية:علم المعتمد على الذات/المهنة والتالمجال الفرعي األول: 

      حث الطلبة على التكيف مع األحداث المتغيرة 39
      ر التغذية الراجعة بفاعليةاستثما 40

41 
تشجيع الطلبة على القيام بالمهام المتنوعة بحافز 

 داخلي منهم
     

      توسيع التعلم الذاتي لدى الطلبة 42
      التساؤل الذاتيالطلبة على  حث 43
      تقييم مدى تطبيق الطلبة ألحكام التجويد أثناء التالوة 44
      ة بنجاحيادة الحصق 45
      الطلبة فرصة إلدارة الحصة منح 46

 أحتاج التدر   على كيفية:فهم الثقافات األخرى/ المجال الفرعي الثاني:

47 
ابية لدى الطلبة نحو الثقافات تعزيز االتجاهات اإليج

 المختلفة
     

48 
تنمية مهارات التفاعل مع اآلخرين )كاإلصغاء 

 والتحدث(
     

49 
تشجيع الطلبة على االستجابة للقيم االجتماعية 

 المتنوعة
     

      معرفة ما يميز ثقافات البلدان المختلفة 50
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 (2الملحق )
 المحكمين السادة أسماءقائمة ب

 مكان العمل الرتبة األكاديمية التخصص االسم الرقم
 رق األوسطجامعة الش   أستاذ تدريسمناهج وطرق  د. محمد حمزة أ. 1
 جامعة عم ان العربي ة أستاذ مشارك مناهج وطرق تدريس د. فو از شحادة 2

مناهج وطرق تدريس  د. عثمان ناصر منصور 3
 رياضيات

 رق األوسطش  جامعة ال أستاذ مشارك

 أستاذ مساعد ة وآدابهاغة العربي  الل   ين زكي موسىد. عالء الد   4
 ةيتونة األردني  جامعة الز  

 غة العربية وآدابهاقسم الل  
 ةيتونة األردني  جامعة الز   أستاذ مساعد ةربية اإلسالمي  الت   لطيد. محمود جميل الس   5

 تاذ مساعدأس مناهج وطرق تدريس د. نورا توفيق المهيرات 6
يتونة األردنية/ جامعة الز  

 مقيم تربوي منصة درسك

7 
 المد. سمير عبد الس  

 وصالص  
لغة  مناهج وأساليب

 ةعربي  
 ة المفتوحةالجامعة العربي   أستاذ مساعد

 رقاءجامعة الز   أستاذ مساعد ةة إسالمي  مناهج تربي   حد. محمود مرو   8

عليم / وزارة التربية والت   دكتوراة لوممناهج وتدريس / ع د. خولة يوسف األطرم 9
 مشرف تربوي

 ركد. وعد زكي مصطفى الت   10
مناهج الفلسفة في ال

 ظم الحديثةمدارس الن   وراةدكت دريست  الو 

 دكتوراة مناهج وطرق تدريس د. نادية أحمد األشقر 11
إدارة المناهج والكتب 

 ةالمدرسي  

12 
د. إيمان عبد الفتاح 

 إسماعيل
التومي لالستشارات  دكتوراة دريبوالت   عليمالت  

 ةعليمي  ة والت  دريبي  الت  
 دبية آمتي / جامع دكتوراة تنقيح مناهج شازيا خان 13

ة دراسات إسالمي   رانيا محمود محمد 14
 وعربية

 جامعة آمتي / دبي محاضر
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 (3الملحق )
 االستبانة بصورتها النهائية

 
                    المملكة األردنية الهاشمية        

 وزارة التعليم العالي 
 جامعة الشرق األوسط 

                    كلية العلوم التربوية                  
 قسم اإلدارة والمناهج 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ  
 ..المحترمالمعلم/ المعلمة..........................................           

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 
 االحتياجات التدريبية لمعلمي التالوة والتجويد في جمعية رسالة ماجستير بعنوان: إعدادتقوم الباحثة ب     

 .من وجهة نظرهم 21القرن  القرآن الكريم في ضوء مهارات المحافظة على
لتالوة والتجويد في جمعية المحافظة على القرآن لمعلمي ا لتقصي االحتياجات التدريبية الالزمة هدفت والت ي 

 .21 الكريم في ضوء مهارات القرن
الديموغرافية لعينة  القسم االول: الخصائصولتحقيق هذا الهدف تم تطوير استبانة مكونة من قسمين، 

 . ( مؤشر أداء48) لمكونة من، وااستبانة االحتياجات التدريبية لمعلمي التالوة والتجويد :القسم الثاني، و الدراسة
 يرجى اإلجابة على فقرات االستبانة بصدق وموضوعي ة؛ حيث أن ها ألغراض البحث العلمي فقط.

 شاكرة لكم حسن تعاونكم 
 حترام والتقديروتفضلوا بقبول فائق اال

 
 بالويجهاد عبد الفتاح زع الباحثة                                                          
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 الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة
 

 في المكان الذي يمثل إجابتك(:   ✔)يرجى وضع إشارة   
 

 : جنسال    1- 

 ذكر  أنثى 

 

 :لمؤهل العلميا2-

 قل من بكالوريوسأ  بكالوريوس  دراسات عليا 

 
 الخبرة:3-

   سنوات 5أقل من   سنوات     10إلى  5من  سنوات  10ثر من أك 
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 21د في ضوء مهارات القرن االحتياجات التدريبية لمعلمي التالوة والتجويالقسم الثاني: 

 المجال
رقم 

مؤشر 
 األداء

 
 داءمؤشرات األ

 الدرجة
 كبيرة
 جًدا

 قليلة قليلة متوسطة كبيرة
 جًدا

 المجال
 األول:
 التعلم

 واإلبداع

 أحتاج التدر   على:/ لناقد وحل المشكالت التفكير ا(: 1المهارة )
      اكتشاف أخطاء أحكام التجويد التي يقع فيها الطلبة أثناء التالوة 1
      الطلبة استخدام األنشطة التي تثير تفكير  2

كيفية الحكم على صحة آليات  يستخدمها الطلبة في أحكام  3
 التجويد

     

4 
دية في حل المشكالت التي تحدث أثناء غير تقلي استخدام أساليب

 الحصة
     

      توجيه األسئلة المثيرة لتفكير الطلبة  5
      تشجيع الطلبة على التفكير العلمي   6
      ارات صنع القرار لدى الطلبةتنمية مه 7

 أحتاج التدر   على:التفكير واإلبداع/(: 2المهارة )

8 
وم على الطالقة والمرونة واألصالة بداعية تقتوظيف انشطة ا

 والحساسية للمشكالت.
     

      ابتكار طرق متنوعة لحفظ القرآن الكريم. 9
      وة والتجويد.استخدام أساليب إبداعية في تعليم التال 10

11 
توفير بيئة محفزة لإلبداع تعمل على توسيع مدارك الطلبة في 

 .تعلم التالوة والتجويد
     

      إضافة أفكار جديدة وتنفيذها في تعليم التالوة والتجويد. 12
      تنظيم المعلومات وفق أفكار إبداعية 13

 أحتاج التدر   على:قيادة/التعاون والعمل في فريق وال( :3المهارة )

 تشجيع التواصل اإليجابي بين الطلبة في تعلم  14
 التالوة والتجويد.

     

      قدوة من القرآن الكريم للطلبة في الحوار اإليجابي البن اء.تمثيل ال 15
      تكليف الطلبة بمهمات تتطلب العمل التشاركي 16
      تعلم التالوة والتجويد.بث روح التعاون بين الطلبة في  17

توجيه سلوك الطلبة اإلنساني نحو االستقامة كما جاء في القرآن  18
 الكريم

     

      حث الطلبة على المبادرة بتعلم التالوة والتجويد 19
      تنمية مهارات القيادة لدى الطلبة 20
      ربط مادة التالوة والتجويد بحاجات المجتمع  21
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 المجال
رقم 

مؤشر 
 األداء

 
 داءمؤشرات األ

 الدرجة
 كبيرة
 جًدا

 قليلة متوسطة كبيرة
 قليلة
 جًدا

 لمجالا
 الثاني:
 الثقافة
 الرقمية

 :أحتاج التدر   على/ثقافة الحوسبة وتقنية المعلومات واالتصال (:4المهارة )

22 
  ضيح الحقوق الرقمية )الملكية الفكرية،تو 

 التعبير( عند استخدام وحرية والخصوصية،
  التقنيات والوسائط الرقمية 

     

23 
إلحداث التكامل  تبادل المعلومات في تخصصات مختلفة

 المعلوماتي
     

      التقنيات والوسائط الرقمية وفق إنشاء محتوى علمي  24

 ى استخدام التقنيات الطلبة عل تدريب 25
  التالوة إلتقان والوسائط الرقمية

     

  استخدام قواعد البيانات عبر اإلنترنت 26
 في تعليم التالوة والتجويد

     

 ة للبحث عن المعلومات عبرتوجيه الطلب 27
 في تعلم التالوة والتجويد اإلنترنت 

     

  التقنياتالتواصل مع الطلبة عبر  28
  في تعليم التالوة والتجويد ط الرقميةوالوسائ

     

 :ىأحتاج التدر   علثقافة االتصال والمعلومات واإلعالم/ (:5المهارة )

 ها علىتوسيع نطاق المنشورات وعدم اقتصار  29
 جمعية المحافظة على القرآن الكريم 

     

يتعلق  استخدام التقنيات والوسائط الرقمية لنشر محتوى علمي 30
 لتالوة والتجويدبا

     

في تعلم  وسائل وتقنيات إعالمية حث الطلبة على استخدام 31
 التالوة والتجويد

     

 التقنيات والوسائط توجيه الطلبة الستخدام  32
 لرقمية لنشرمحتوى علمي يتعلق بالتالوةوالتجويدا

     

      والتجويد في تعلم التالوة استخدام وسائل وتقنيات إعالمية 33
      تنمية مهارات التفاعل مع اآلخرين مثل اإلصغاء والتحدث 34

 أحتاج التدر   على:المهنة والتعلم المعتمد على الذات/(: 6المهارة )
      المستجدات والتغيرات مواكبة 35
      التغذية الراجعة بفاعلية توظيف 36
      ة بحافز داخلي منهمم المتنوعتشجيع الطلبة على القيام بالمها 37
      توسيع التعلم الذاتي لدى الطلبة 38
      التساؤل الذاتيحث الطلبة على  39
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 المجال
رقم 

مؤشر 
 األداء

 
 داءمؤشرات األ

 الدرجة
 كبيرة
 جًدا

 قليلة متوسطة كبيرة
 قليلة
 جًدا

 

      أثناء التالوةتقييم مدى تطبيق الطلبة ألحكام التجويد  40
      قيادة الحصة بنجاح 41
      الطلبة فرصة إلدارة الحصة منح 42

 أحتاج التدر   على:افات األخرى/فهم الثق (:7المهارة )
      تعزيز االتجاهات اإليجابية لدى الطلبة نحو الثقافات المختلفة 43
      لمتنوعةتشجيع الطلبة على احترام للقيم االجتماعية ا 44
      اإللمام بثقافات البلدان المختلفة 45
      تشجيع الطلبة على التحدث  بلغات أجنبية 46

47 
 تنمية مهارات التفاعل مع اآلخرين من

 ثقافات المختلفة
     

لتنوع فهم ا حث الطلبة على اإلفادة من تعلم التالوة والتجويد في 48
 يلثقافا
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 (4) الملحق
 كتا  تسهيل المهمة

 

 


