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 امللخص

في كضع سياسة مقترحة إلعداد المعمـ في المممكة العربية السعكدية  ىدفت الدراسة إلى
كاقع إعداد المعمـ في المممكة العربية السعكدية؛ ، كالتعرؼ عمى 3222ضكء رؤية المممكة 

في النيكض بإعداد المعمـ كتمكينو مف دعـ العممية التعميمية لتحقيؽ أىداؼ رؤية لتساىـ 
 .السعكدية العربية المممكة 3222

المنيج الكصفي  افاستخدـ الباحث استخدـ كجمع البيانات كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة
لتحميؿ الكضع الراىف ( SWOT analysis) الرباعي التحميؿ تكظيؼ إلى باإلضافة، الكثائقي
اإلستراتيجي، مع عرض طرؽ إعداد المعمـ في  التخطيط كأساليب مفاىيـ مداخؿ مف كمدخؿ

 المممكة.
أظير خالؿ تحميؿ الكضع الراىف لمبيئة الداخمية كالذم مف كتكصمت نتائج الدراسة  

تأثرىا بعكامؿ قكة كعكامؿ ضعؼ، ككما تبيف أف ىناؾ مجمكعة مف الفرص كالتحديات في 
 :كضع أربع سياسات مقترحة إلعداد المعمـ كىي إلى البيئة الخارجية لنظاـ إعداد المعمـ

 المجتمع، في كاالبداع لالزدىار األساسية الركيزة ىك فالتعميـ المعمميف، إعداد جكدة 
 .االقتصادية التنمية عف أىمية تقؿ ال مجتمع في التعميـ كجكدة

  تدريبيـ تدريبا جيدا في نكعيتو يكفر  الذيف تـاجتذاب أفضؿ المرشحيف لمينة التعميـ
 التكازف بيف معرفة المكاضيع التي ستدرس كمعرفة طرائؽ التدريس.

  .أىمية تطكير نظاـ لمتقدـ لممينة يستند إلى معايير كآليات عممية 
 المعمميف في المناطؽ التي ىي بأمس الحاجة إلييـ، كمنحيـ التعكيض الالـز  نشر

 كالمكافآت المالية كالسكف كالدعـ الجيديف في شكؿ فرص لمتنمية المينية.
 كبناءن عمى نتائج الدراسة تـ تقديـ عدد مف التكصيات كالمقترحات.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .3222 المممكة العربية السعكدية رؤية، إعداد المعمـ، التعميـسياسات الكممات المفتاحية: 
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Abstract 

 
The study aimed to develop the proposed policy in the Kingdom of 

Saudi Arabia in the light of the vision of the Kingdom 2030 and to prepare 

the teacher in Saudi Arabia to contribute to the development of the 

teacher and enable him to support the educational process to achieve the 

objectives of Vision 2030. 

To achieve the objectives of the study and data collection, the 

researchers used the descriptive method, in addition to using the SWOT 

analysis to analyze the current situation as an input to the concepts and 

methods of strategic planning. 

The results of the study were analyzed by analyzing the current state 

of the internal environment, which showed that it was influenced by 

factors of strength and weakness factors. It was also found that there are 

several opportunities and challenges in the external environment of the 

teacher preparation system: 

 The quality of teacher preparation, education is the cornerstone of 

prosperity and creativity in society, and the quality of education in 

society is as important as economic development. 

 Attracting the best candidates for the teaching profession who have 

been well trained in quality provides a balance between the 

knowledge of topics to be studied and the teaching methods. 

 The importance of developing a system of progress for the profession 

based on scientific standards and mechanisms. 

 Spreading teachers in areas where they are most needed, giving them 

the necessary compensation, financial rewards, housing and good 

support in the form of opportunities for professional development. 

Based on the results of the study, a number of recommendations and 

proposals were presented. 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

Keywords: Education Policies, Teacher Preparation, Vision Saudi 

Arabia 2030. 
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 املكدمة:

تغيرات كتحديات ثقافية كالدكؿ عمى مدل العقكد القميمة الماضية كاجيت المجتمعات 
اف عبلالا افسكؼ يككن التعميـ كالتدريب عمى أف اكيبدك أف ىناؾ اتفاقن  كاقتصادية كتكنكلكجية.

لشأف المممكة أما عمى الصعيد الكطني فثمة تطكر كبير . التغيرات في تمبية ىذهالرئيساف 
كعمى الصعيد العالمي ضمف مجمكعة العشريف، كما كالعربي  اإلقميمي مى المستكلكمكانتيا ع

حققتو المممكة في التنمية البشرية؛ حيث أصبحت ضمف مجمكعة التنمية البشرية المرتفعة 
 (.3213البشرية، تقرير التنمية )جدان 

التعميمي ليصبح  تطكير النظاـفي  كتسريعياتعزيز جيكد المممكة  سبؽ يستدعيإف ما 
بناء القدرات الكطنية المؤىمة القادرة عمى اكتساب  خالؿأكثر فاعمية لمتعامؿ مع ذلؾ مف 

   المناسبة.  اإليجابية كاالتجاىاتالمعارؼ كالميارات كالقيـ 
كيتفؽ الباحثكف كصناع السياسة أف نكعية المعمـ ىي قضية محكرية في إصالح 

العممي  في التحصيؿلة تؤكد أف المعمـ ىك العامؿ األكثر تأثيران التعميـ، باإلضافة إلى كجكد أد
 McCaffrey, et al (2003) Rivkin, et al, (2000); Rowan, Millerلمطالب. 

(2002); Wright & Sanders (1997) 
مستقبؿ التعميـ في المممكة العربية السعكدية كما سيكاجيو مف تحديات  كاستشراؼ

كالتغيرات التقنية السريعة كحاجة المجتمع، كما يكاجيو مف تدني في ا  العكلمة،تفرضيا 
لكفاءة الداخمية كالخارجية، ينذر بتزايد األزمات، مالـ تكجد خطكات عممية لمكاجيتيا. 

، 1855)يكنسكك،قكة التي يمكف أف تسيـ إلى حد كبير في التقدـ التعميمي ال المعممكف ىـك 
   -في الغالب - المعمميف نجدىايات التربية كالمعنية بتخريج كلك نظرنا إلى برامج كم (22ص

تقتصر عمى بعض المحاضرات الجاىزة دكف اعتبار لحاجات الميداف، كينتيي البرنامج دكف 
 التأىيؿ الكافي. 

أف أغمب برامج إعداد المعمـ الحالية تيتـ بإكساب الطالب ى( 1317كيؤكد )الصائغ، 
إلى أف ىناؾ اتفاقان بيف الدراسات  كأشارحساب الخبرات العممية،  المعمـ المعارؼ النظرية عمى

التقكيمية المختمفة عمى عجز برامج إعداد المعمـ عف تككيف بعض الميارات األساسية لدل 
 المعمـ.
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كتشير الكثير مف الدراسات كاألبحاث إلى أىمية االستثمار في تدريب المعمميف كرفع  
 (OECD,2005) طالبيـا لذلؾ مف أثر عمى مستكل تحصيؿ كفاءتيـ العممية كالمينية لم

تبرز  العالمية كالتكجيات التربكية، كالندكات كالدراسات المؤتمرات تكصيات مف كانطالقنا
 الحياة، تطكرات تممييا مصيرية قضية ثانكية كلكنيا قضية تعد لـ التي المعمـ إعداد قضية
 بمينة االرتقاء أجؿ مف كذلؾ اليامة كالتحكالت التحديات عصر في نعيش كنحف خاصة
 ضركرة بات المستقبمية التحديات ضكء في المعمـ إعداد فدراسة ،المعمميف كنكعية التعميـ
 .التحديات ىذه لمكاجية كحتمية ممحة

 افتراضيان  تصكران  لتقدـكزارة التعميـ المبذكلة مف قبؿ  لمجيكد استكماالن  الدراسة ىذه كتأتي
 في تساعد التي العكامؿ تحديد بيدؼ السعكدية العربية المممكة المعمـ في إعداد لسياسة
كفقنأ لمتطكرات المتسارعة في عمميتي التعمـ كالتعميـ في ضكء  المستقبؿ في أدائو تطكير

 . 3222كرؤية المممكة  المستدامة التنمية لتحقيؽ كذلؾمجتمع المعرفة؛ 
 :مشكلة الدراصة

فالمعمـ   كحتمية؛ ممحة ضركرة باتت التحديات المستقبمية المعمـ في ضكء إعداد دراسة
في السنكات المقبمة مف القرف الحادم كالعشريف سيككف العامؿ المحدد لنكعية التعميـ عمى 
كافة المستكيات، كىذا يؤكد أىمية العناية بنكعية المعمميف كذلؾ مف خالؿ تحديد سياسات 

بيـ، كتكفير البيئة  ء بعممية إعدادىـ، كاالحتفاظكطرؽ الستقطاب أفضؿ المعمميف، كاالرتقا
 في ليـ الالزمة الحكافز كتكفير عدالة، نحك أكثر عمى كظائفيـ في المناسبة ليـ، كتكزيعيـ

كمعارفيـ  كطاقاتيـ دكافعيـ تسخير أجؿ جذابة؛ مف كظيفية مناسبة كمسارات مرتبات شكؿ
ليصبحكا كسيمة مسيرة لبناء المعرفة، بدالن الجميع  لدل التعمـ تحسيف عمى لمعمؿ كمياراتيـ

 (.3222مف دكرىـ التقميدم)ديفيز،
 إعداد المعمميففي برامج  بعض أكجو القصكركأظيرت نتائج بعض الدراسات التقكيمية 

ىناؾ أف ك ، (3214 ،العيساكمك ؛ 3217 ،الغامدم)بالجامعات السعكدية كميات التربية ب
كيفية استثمار أفضؿ المكارد مع  ،فرىا لتحقيؽ الجكدةاتك  اختالؼ كبير يحيط بالسمات الكاجب

؛ 3217طو، تأكيد الدراسات ) إضافة إلىالجكدة لجميع الطالب، يتصفكف بلتكفير معمميف 
في كميات عمى أىمية تطكير برامج إعداد المعمـ  (3214أبك حميد، ك ؛ 3216 التكيجرم،ك 
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، ككذلؾ في ضكء رؤية المممكة الرائدة العالمية التجارب ضكء فيالتربية بالجامعات السعكدية 
 .3222العربية السعكدية 

  كتأسيسنا عمى ما سبؽ، يمكف صياغة تساؤالت الدراسة عمى النحك التالي:
 ؟بالمممكة العربية السعكدية المعمـ إعداد سياسة ما كاقع .1
في بالمممكة العربية السعكدية  ماىي السياسات التي مف شأنيا النيكض في إعداد المعمـ .3

 ؟3222ضكء رؤية 
 أيداف الدراصة:

تيدؼ ىذه الدراسة إلى كضع سياسة مقترحة إلعداد المعمـ في المممكة العربية السعكدية مف 
 خالؿ: 
 كضع تصكر إلعداد المعمـ في المممكة العربية السعكدية. .1
 .3222ء رؤية في ضك  رسـ سياسات يمكنيا أف تسيـ في النيكض بإعداد المعمـ .3

 أيمية الدراصة:

أكثر فاعمية لمتعامؿ مع القدرات  سياسات أىمية بناءتبياف تتجمى أىمية الدراسة في 
 المناسبة اإليجابية كاالتجاىاتالكطنية المؤىمة القادرة عمى اكتساب المعارؼ كالميارات كالقيـ 

ا كاستجابة عممية لمتكجيات اإلستراتيجية لكزارة  ،3222كذلؾ تحقيقنا لرؤية المممكة  كأيضن
 إعداد المعمـ. التعميـ لتطكير

 حدود الدراصة:

كضع سياسات مقترحة إلعداد المعمـ في  عمىفي حدكدىا المكضكعية تقتصر الدراسة 
 الكضع الراىف إلعداد المعمـ.، كالكشؼ عف المممكة العربية السعكدية

 مهًج الدراصة:

المنيج الكصفي  افباحثاستخدـ اللتحقيؽ أىداؼ الدراسة كاإلجابة عف تساؤالتيا، 
 إلى ، باإلضافةالدراسات ىذه لمثؿ مناسب كمنيج كتحميميا البيانات كذلؾ لجمع، الكثائقي
 مداخؿ مف كمدخؿلتحميؿ الكضع الراىف ( SWOT analysis) الرباعي التحميؿ تكظيؼ
 عرض طرؽ إعداد المعمـ في المممكة.، مع اإلستراتيجي التخطيط كأساليب مفاىيـ
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 اإلطار الهظزي:

 الضعودية وعالقتًا بالتعليم: العزبية اململكة رؤية 

 أىمية عمى( 3222) المستقبمية رؤيتيا في السعكدية العربية المممكة حككمة ركزت
 رؤية تحقيؽ كيشمؿ، الرؤية ىذه تحقيؽ في المساىمة في الفعاؿ كدكره التعميمي القطاع

 المممكة رؤية) (طمكح ككطف مزدىر، كاقتصاد حيكم، مجتمع: )كىي محاكر ثالثة( 3222)
، كيعتبر المعمـ ركف أساس مف العممية التعميمية، كأف (3215 ،3222 السعكدية العربية

  .3222إعداده بجكدة كتميز يساىـ بإذف اهلل تعالى في تحقيؽ أىداؼ رؤية 
  (املعلم إعداد) اململكةيف  التعليم صياصة: 

 مف الرابع الفصؿ تضمنيا المكاد مف بعدد التعميـ سياسة في المعمـ إعداد حظي لقد
 :كىي عمى النحك التالي( 18-17 ص ـ،3212) الخامس الباب

 جميع كفي التعميمية الجيات مختمؼ في المعمميف إعداد مناىج تككف(: 152رقـ ) -
 اإلسالـ يفيـ مسمـ جيؿ تربية في األمة تنشدىا التي األساسية باألىداؼ كافية المراحؿ
 .بأمتو النيكض في جيده كيبذؿ كشريعة، عقيدة صحيحان، فيمان 

 حتى المعمميف ككميات معاىد في العربية كالمغة اإلسالمية بالتربية عنىيي  (:153رقـ ) -
 .صحيحة عربية كلغة عالية إسالمية بركح التدريس مف يتمكنكا

 عمميان  المؤىؿ المعمـ بإعداد عنايتيا المختصة التعميمية الجيات كليتي (: 154رقـ ) -
 .زمنية خطة كفؽ الذاتي، االكتفاء يتحقؽ حتى التعميـ، مراحؿ لكافة كمسمكيان 

 كميات كفي كالمعممات، المعمميف معاىد ففي التعميمية الجيات تتكسع(: 155رقـ ) -
 .المحددة الزمنية الخطة في البالد حاجة سد مع يتكافأ بما المكاد، لكافة التربية،

 أىداؼ يحقؽ ما مع منسجمان  كاإلدارم التعميمي الجيازيف اختيار (: يككف156رقـ ) -
 العممي، كالمستكل اإلسالمي، الخمؽ في السابقة المكاد في عمييا نصُي  التي التعميـ

 .التربكم كالتأىيؿ
 المعمـ تعد التي كالكميات المعاىد سمؾ في ينخرطكف الذيف الطالب يشجع(: 157رقـ ) -

 .غيرىـ مف أعمى كاجتماعية مادية ليـ امتيازات بتخصيص
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 االضطالع عمى كيشجع شأنيـ، يرفع( خاص)كادر مالؾ لممعمميف يكضع(: 158رقـ ) -
خالص، بأمانة التعميـ رسالة أداء في التربكية الميمة بيذه  سمؾ في استمرارىـ كيضمف كا 

 .التعميـ
 خطة مسمكيان  المؤىميف لغير كتكضع مستمرة، عممية المعمميف (: تدريب162رقـ ) -

 .كخبراتيـ معمكماتيـ كتجديد مستكاىـ لرفع لممؤىميف خطة تكضع كما كتأىيميـ، لتدريبيـ
 مجاؿ في أرقى لمراتب تؤىمو التي الدراسة لمتابعة المعمـ أماـ المجاؿ (: يفسح161رقـ ) -

 .الغرض ليذا المحققة األنظمة التعميمية الجيات كتضع تخصصو،
 عمى لمحصكؿ الالزمة المدة عف االبتدائية المرحمة معمـ إعداد مدة تقؿ (: ال163رقـ ) -

 كال ذلؾ، لتحقيؽ تدريجيان  المعممات إعداد مرحمة تطكير كيجرم الثانكية، الدراسة شيادة
 عمى لمحصكؿ الالزمة المدة عف كالثانكية المتكسطة المرحمتيف معممي إعداد مدة تقؿ

 .العالي التعميـ شيادة
 مناىج عمى ركزت بنكد عشر يتضمف المعمـ إعداد عف فصالن  أفردت الكثيقة أف كرغـ

 الدراسة مكاصمة عمى كالتشجيع المستمر كالتدريب الذاتي االكتفاء كتحقيؽ المعمميف إعداد
 التعميمية التقنية الميارات إلى تتطرؽ لـ أنيا إال كاجتماعية، مادية امتيازات كتخصيص
 الذم كالثقافي التربكم كالتأىيؿ المتخصص العممي التأىيؿ كأىمية التدريس كأساليب كميارات

 كبعدىا الخدمة قبؿ المعمـ إلعداد محددة أىداؼ بكضع تيتـ لـ كذلؾ. المعمـ يكتسبو أف يجب
 نظاـ مثؿ لممينة ممارستو استمرارية أك المعمـ الختيار دقيقة تعميمية معايير كجكد أىمية أك

 خالؿ مف ذلؾ عمى القدرة لديو مف إال المينة يمارس ال بحيث التدريس إجازة أك رخصة
 المعمميف مف كبيرة أعداد تكفير عمى أكثر ركزت أنيا كما. شخصية كمقابالت مقننة اختبارات

 ىؤالء كجكدة نكعية حساب عمى( 163،158 ،157 ،155 ،154) البنكد في كاضح كىذا
 في المممكة في التعميـ ألف الكثيقة فيو أعدت الذم الكقت ذلؾ في طبيعي أمر كىذا المعمميف

 ضعؼ مف يعاني فالتعميـ اآلف أما. المعمميف عدد في شديد نقص مف يعاني كاف الحيف ذلؾ
 بذلؾ الخاصة البنكد معظـ صياغة كتعديؿ ذلؾ مراعاة مف بد فال المعمميف مف كثير كفاءة

 (.22ص ،3225المنقاش،)
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 الضعودية العزبية اململكة يف املعلم واقع إعداد: 

قد مر إعداد المعمـ في المممكة العربية السعكدية بمراحؿ متعددة كانت بدايتيا مع معمـ 
ة تعزيز قناعة المجتمع بالتعميـ كباألخص تعميـ المرأة ثـ تطكر الحاؿ إلى مرحمالضركرة كىي 

األمية لمجنسيف كالسعي لمحك  مرحمة نشر التعميـ كالتكسع فيو كما مع مساكاة فرص التعميـ 
كذلؾ عند إحداث  معاىد معمميف متكسطة فثانكية كانتقؿ نقمة نكعية تخصصية عند افتتاح 
مراكز العمكـ كالرياضيات كالكميات المتكسطة إلى أف كصؿ أخيران إلقامة كميات معمميف 

ىػ تعبر عف احتياجات المجتمع كتشارؾ في تنميتو، كبجانب كميات  1328متخصصة عاـ 
إلى أف أصبحت جميع كميات التربية  المعمميف كانت كميات التربية المرتبطة بالجامعات.

الصائغ كالجحيالف كالعمر )العالي مرتبطة بالجامعات كتابعة في ىيكمتيا لكزارة التعميـ 
 (. 3ىػ، ص1333،

عمى بعض المحاضرات الجاىزة دكف  -في الغالب -ميات تقتصرالكإف برامج ىذه 
، كينتيي البرنامج دكف التأىيؿ الكافي، كال يؤخذ رأم الطالب المعمـ لحاجات الميدافاعتبار 

أف أغمب برامج إعداد ى( 1317في البرنامج كال في احتياجاتيـ التدريبية. كيؤكد )الصائغ، 
المعمـ المعارؼ النظرية عمى حساب الخبرات العممية، المعمـ الحالية تيتـ بإكساب الطالب 

كالتدريبات الميدانية داخؿ حجرة الصؼ، حيث أشار إلى أف ىناؾ اتفاقان بيف الدراسات 
التقكيمية المختمفة عمى عجز برامج إعداد المعمـ عف تككيف بعض الميارات األساسية لدل 

فية في أدنى مستكياتيا كالحفظ المعمـ، كأف جؿ اىتماميا يقتصر عمى األىداؼ المعر 
ىماؿ التعمـ الذاتي، كميارات التفكير، كالمبادأة في التعمـ، كميارات طرؽ  كاالستظيار، كا 

 التدريس الفعاؿ. 
إلى كجكد قصكر في برامج إعداد المعمـ  ى(1331)سحاب كآخركف، دراسة كقد أشار 

 في المممكة العربية السعكدية مقارنة بالدكؿ المتقدمة، كذلؾ مف حيث:
 كجكد أىداؼ محددة لبرامج اإلعداد. قمة -
كجكد نظاـ يجبر الطالب الحاصميف عمى درجة البكالكريكس عمى استكماؿ الجانب  ضعؼ -

 الميني قبؿ الحصكؿ عمى كظيفة التدريس.
 كجكد برامج إلعداد معمـ الصفكؼ األكلى لممرحمة االبتدائية. ندرة -
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التركيز عمى مناقشة محتكل مقررات المرحمة االبتدائية كالمتكسطة مف حيث تكامؿ  قمة -
 المحتكل كالصعكبات.

 التكسع في المكاد التخصصية البحتة. ضعؼ -
 د.التركيز عمى الجكانب النظرية دكف الجكانب العممية في محتكل اإلعدا -
 المعممكف المتعاكنكف غير مؤىميف لإلشراؼ عمى طالب التربية العممية. -
 ميداف في بعد التخّرج كمتابعتيـ الكميات ىذه خريجي كفاءة لقياس معايير كجكد قمة -

 .العمؿ
 بإعداد المعّمـ، يتعّمؽ مافي العالي كالتعميـكالتعميـ، التربية  :كزارتي بيف التنسيؽ غياب -

 العرض بيف التكازف قمةفي  ذلؾ كيبتدئ نفسيا، العالي التعميـكزارة  كضمف مؤّسسات
 تسنح لـ مؤّىؿ كميات خريجي مف كبيرة أعدادتكجد  حيث المعّمميف؛ إعداد في كالطمب

 .مضطردتزايد  في كىـ لمتعييف، فرصة ليـ
 كالمدّرس ترتبط بالطالب كثيرة ألسباب كذلؾ فّعاؿ؛ كغير كاؼو  غير العممي التدريب -

 .النافذة كالتشريعات كالمدرسة
نخفاض مستكل بعض خريجي الجامعات مف المعمميف الجدد بشكؿ عاـ مع كجكد ا -

 خريجيف متميزيف.
 أما أبرز التطكرات الممحكظة في السنكات األخيرة فيمكف ذكرىا كما يمي: 

لتحسيف تحسيف إجراءات اختيار المعمميف كالمعممات كتكظيفيـ، كتطبيؽ اختبارات مقننة  -
 الشخصية لممتقدميف لمكظائؼ التعميمية. المقابالتختيار، كتطكير إجراءات اال عممية

كؿ أسرع مف نسبة التحاؽ بمينة التدريس حيث ارتفع عدد المعمميف بش االىتماـزدياد ا -
طة كالثانكية كالمتكسالطالب بالمدارس، فالمجمكع الكمي لممعمميف في المرحمة البتدائية 

الثانكية  المرحمةـ، مع ازدياد نسبة المعمميف في 1884% منذ 53سبة قد ازداد بن
بة بنس نفسو%، بينما ارتفع المجمكع الكمي اللتحاؽ الطالب في المستكل 182بة بنس
الكمي المجمكع  1322/1338%، كتكضح إحصائيات كزارة التربية كالتعميـ لعامي 25

( 313133)بكاقع  (333533)لممعمميف  معممة كىك ذك معدؿ  (323422)معمما، ك ُن
 %.1منخفض نسبيا بنسبة  سنكم ن 
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يف مؤىالت إلى زيادة أعداد المعمميف، قامت المممكة بخطكات ميمة في تحس باإلضافة -
الكظائؼ التعميمية مف المعمميف كالمعممات. فيحمؿ معظـ معممي المراحؿ  حامميمينة 
% مف 52الجامعي. كما أف أكثر مف كالثانكية في الكقت الحالي المؤىؿ طة المتكس

% مف المعمميف 83ك سنة تقريبا  ن 32اـ أعمارىـ أقؿ مف المعمميف في التعميـ الع
 (. 124-123ىػ، ص 1323العاـ، التعميـ لتطكير الكطنية اإلستراتيجية)سعكديكف 

 اتالجكدة في المؤسس كتعمؿ حككمة المممكة العربية السعكدية بشكؿ مستمر نحك دعـ     
مستكيات تحصيؿ الطالب كالطالبة كفؽ معايير عالية، كىذا بال رفع التعميمية، كالتركيز عمى 

اهلل  إقرار مشركع الممؾ عبدشؾ يتطمب إعدادان مف نكع آخر. كيؤكد عمى اىتماـ الدكلة 
المناىج، تأىيؿ المعمميف  )تطكير :ىػ ببرامجو األربعة35/1/1337في  لتطكير التعميـ العاـ

االستراتيجية الكطنية  )مشركعي( مات، تحسيف البيئة التعميمية، دعـ النشاط غير الصفكالمعم
ىػ(، باإلضافة إلى العديد مف المبادرات كالبرامج التي تساىـ في 1323لتطكير التعميـ العاـ، 

 .3222تحقيؽ رؤية 
 2030الضعودية يف ضوء رؤية  العزبية اململكة املعلم يف كرتحة إلعداداملضياصات ال

السعكدية عمى  العربية المممكة المعمـ في ركز الباحثاف لصنع السياسات المقترحة إلعداد
 مجمكعة مف المككنات كذلؾ عمى النحك التالي:

 :العزبية الضعودية باململكة املعلم إعداد لهظام الزايو الوضع حتليل: أوال

محاكر كىي  أربعةبالمممكة عمى  المعمـ إعداد لنظاـ الراىف الكضع تحميؿاعتمد الباحثاف ل   
(، كيمكف إيضاح ىذه قطاع التعميـ ،)خمفية البالد، البيئة السياسية، السياؽ االقتصادم

 المراحؿ مف خالؿ الشكؿ التالي:
 العربية السعكدية بالمممكة المعمـ إعداد لنظاـ الراىف الكضع محاكر تحميؿ(: 1شكؿ رقـ )

 تصميـ الباحثاف 
 عمى النحك اآلتي:كيمكف تفصيؿ ذلؾ 

 الجغرافيا، السكاف، الثقافة، التقسيـ الطبقي لممجتمع(: خمفية البالد كتشمؿ: )المكقع، -

السياؽ  قطاع التعليم
 االقتصادم

البيئة 
 خمفية البالد  السياسية
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، تمثؿ أربعة أخماس مساحة 3كـ3.332.222تبمغ مساحة المممكة العربية السعكدية 
إقميـ ) شبو الجزيرة العربية، كتنقسـ المممكة مف الناحية الجغرافية إلى أربعة أقاليـ ىي:

 اإلحساء(.إقميـ  -إقميـ عسير -إقميـ نجد -الحجاز
كعمى امتداد تمؾ الرقعة الشاسعة ينتشر سكاف المممكة، كىناؾ عدد مف السكاف حياتيـ 
غير مستقرة، فيـ يتبعكف المطر ككجكد المراعي لقياـ حياتيـ االقتصادية عمى الرعي كتربية 

نسمة  36125866ب ـ 3212ية كيقدر عدد سكاف المممكة حسب إحصائالماشية. 
 ىػ(.1321)مصمحة اإلحصاءات العامة كالمعمكمات، 

 كصعكبة متباعدة، مسافات في السكاف كانتشار المساحة، اتساع مف العكامؿ تمؾ كؿ
 التعميـ نشر التعميمية في السياسات أماـ كاضعي العائؽ كجكد إلى أدت الجغرافية، الطبيعة

 المدرس كتكفير المعمميف، مف الالـز العدد تكفير إلى الحاجة المشكالت تمؾ أبرز كمف
 التكسع ىك ذلؾ كسبب لحميا، بيذلت التي الجيكد رغـ المشكمة ىذه استمرت كلقد. الكؼء

 الديف تعاليـ كفؽ طالب لكؿ التعميـ فرص لتكفير المدارس، مف العديد افتتاح في المستمر
 مف الرغـ عمى كذلؾ. المممكة في التعميـ سياسة عمييا تقـك التي كاألسس الحنيؼ، اإلسالمي
 كجباؿ ككدياف، شاسعة، صحراء مف تحكيو كما المساحة، كاتساع الجغرافية، الظركؼ صعكبة
 االتصاؿ سيكلة لتحقيؽ الدكلة، أطراؼ بيف تربط طرؽ شبكة تكفير دكف معكقان  تقؼ. كعرة

 (.25ص ،3213 حكيـ،. )كاالنتقاؿ
 العالـ، في النمك معدالت أعمى مف كاحدان  المممكةُه  في السكاني النمك معدؿ يعتبر كما

 السكاف، إجمالي مف% 35 سنة 28-14 بيف العمرية الفئة في المكاطنيف نسبة كتبمغ
 في إيجابية بشائر تحمؿ العمرية الفئة فيذه إيجابية، جكانب طياتيا في األرقاـ كتحمؿ ىذه

 .التنمية عجمة دفع في بمياميا تقكـ كي المناسبة بالصكرة كتكجيييا حاؿ استثمارىا
 نسبة أف المسح نتائج تشير حيث المجتمع أفراد مف كبيرة شريحة المعممكف كيمثؿ
. السعكدييف المشتغميف عدد إجمالي مف% 32.8 التعميـ نشاط في السعكدييف المشتغميف

 %.14.1 يشكمكف التعميـ نشاط في الذككر السعكدييف المشتغميف أف أيضاء النتائج كبينت
 بمغت بنسبة التعميـ نشاط في يعممف السعكديات المشتغالت أرباع ثالثة يقارب ما كأف

 يتطمب كىذا(. 32ص الثانية، الدكرة - ىػ1223 لعاـ العاممة القكل مسح نشرة% )61.6
 لما كفقاى  المستكيات، كافة عمى التدريس كأساليب المعمميف، إعداد تكييؼ نحك البحكث تكثيؼ
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 الناشئ، المعرفة مجتمع سياؽ في كالتعميـ التعمـ عمميتي في الجارية التغيرات تقتضيو
 الستخداـ الالزمة الميارات عمى التعميـ مجاؿ في المعمميف إسياـ عمى التركيز كيتطمب

 (. 43دىيش، د.ت، ص ابف)استخداميا  فعالية تحسيف كأساليب الجديدة، التكنكلكجيا
 كالتطكيرية، التنمكية مسيرتيا في كتسريعيا المممكة جيكد تعزيز يستدعي سبؽ ما إف
 القدرات بناء خالؿ مف ذلؾ مع لمتعامؿ فاعمية أكثر ليصبح التعميمي تطكير النظاـ كيتطمب
 اإليجابية كاالتجاىات كالقيـ كالميارات المعارؼ اكتساب عمى القادرة المؤىمة الكطنية
 .المناسبة

 السياسية: البيئة -
 مختمؼ كعمى المجاالت كافة في شاممة تنمكية نيضة السعكدية العربية المممكة تشيد

 شأنيما مف يكاألمن السياسي االستقرار أف شؾ كال كاالستقرار، باألمف ككنيا تنعـ الصعد
 المممكة بو تتمتع كأمف استقرار كىك كالتطكير، كالتنمية اإلصالح مف لممزيد الفرصة إتاحة
 المعرفة كمجتمع اقتصاد إلى لمتحكؿ الكطنية أكردت اإلستراتيجية كقد. تأسيسيا منذ
 تاريخ مف الحالية المرحمة في البالغة األىمية ذات القضايا أبرز (32-18صق، 1323)

 :التي مف أىميا ما يمي المممكة،
 ضماف، مع كالبعيد المتكسط المدل عمى كاالجتماعي االقتصادم االستقرار عناصر تكفير -

 .النمك معدالت كاستقرار التنمية عممية استدامة
 .استدامتيما كضماف لممكاطنيف الحياة كنكعية المعيشة بمستكل االرتقاء مكاصمة -
 .البشرية التنمية في االستثمار مف العائد كرفع الفرد، إنتاجية في كبير زيادة إحداث -
 مأمكنان  استيعابان  السكانية الزيادة كاستيعاب لمشباب، ككريـ منتج عمؿ فرص تكفير -

 .كمنتجان 
 كنشرىا المعرفة تكليد قيمة كيعرؼ العمـ، برسالة يؤمف مجتمع إلى المجتمع تحكيؿ -

 كاالقتصاد. كالعمؿ المجتمع تجاه كممارساتو الفرد نظرة في التأثير ثـ كمف كاستخداميا،
 التنكع مف عالية بدرجة يتمتع البشرية، المكارد لتنمية عالمي مستكل عمى نظاـإيجاد  -

 مف كتمكينيـ مكىكبيو رعاية عمى ان در قا يككف الذاتي، كالتطكير كاالبتكار كالديناميكية
 المستمر كالتدريب كالتطكير كالتعميـ العمؿ بثقافة تؤمف الكفاءة، عالية عاممة قكل إنتاج
 .الحياة مدل كالتعمـ
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 عمى فقط ليس العالمية، المنظكمة مع االندماج في النجاح: كعالمية إقميمية ريادة -
 كالتفاعؿ المباشرة االستثمارات مجاؿ كخاصة كميا األصعدة عمى كلكف التجارم، الصعيد
 اإلقميمي الصعيديف عمى كثقافية كمعرفية سياسية قكة المممكة تبرز بحيث. البشرم
 . العشريف مجمكعة في كعضكيتيا كتاريخيا االقتصادية قكتيا مع يتكافؽ بما كالعالمي

 تـ ما االىتماـ ىذا مؤشرات الدكلة، كمف قبؿ مف كبيرنا اىتمامنا التعميـ لذا ناؿ
 1325-1324 لعاـ العاممة القكل كتدريب العالي كالتعميـ العاـ التعميـ لقطاع تخصيصو

 بالميزانية، المعتمدة النفقات مف% 34 نسبة حكالي كيمثؿ لاير مميارات 312 يقارب ىػ ما
. 1324/  1323 المالي العاـ بميزانية لمقطاع تخصيصو تـ عما% 2 تقارب كبزيادة

ذا  كاالقتصادم كالثقافي االجتماعي النيكض عممّية في الرئيسة الحمقة يمّثؿ التعميـ كاف كا 
 االقتصادم المجمس) العممّية ىذه في كالريادة القيادة مكقع لممعّمـ فإف كالسياسي،

 (.ىػ1324األعمى،
 عالقة البشرية، المكارد كضع لالقتصاد، الكمي الكضع:)كيشمؿ االقتصادم السياؽ -

 (:التعميـ بقطاع االقتصاد
اىتماـ الخطط ك إف كؿ المؤشرات تبعث عمى التفاؤؿ بمستقبؿ االقتصاد السعكدم، 

أف ، كما التنمكية في المممكة بتنكيع مصادر دخؿ البالد إحدل أكلكيات الحككمة السعكدية
يرة لتعزيز اقتصادىا، مف أىميا التكزيع الديمكغرافي؛ حيث إف المممكة تممؾ مزايا كث

% مف نسبة عدد السكاف، كىي  52يشكمكف  53إلى  14المكاطنيف مف األعمار 
مالية  ان كما أف المممكة تمتمؾ فكائض الشريحة القادرة عمى خمؽ أنشطة تجارية مختمفة،

ذىبية لمتحكؿ إلى اقتصاد  مكة فرصةالمم تمتمؾكـ طبيعية كظركفان بيئية مناسبة.  ان كمكارد
ان السعكدم عف اعتماده عمى النفط بكصفو مصدر  يتخمى المجتمعكبالطبع لف معرفي، 

 .يجب أف يككف ىناؾ مصادر رديفة لمدخؿ لكف ريسان 
 رأسك التعميـ  قطاع سياسات أىداؼ في التكسع إلى الحاجة تبدك ذلؾ ضكء كفي 
جيكد  نجاح عمى الحكـ في بيا يعتد التي األربعة، المعايير تشمؿ بحيث البشرم، الماؿ

اس كالتعميـ ىك أسكالكفاءة، كالمساكاة.  الجكدة، أك كالنكعية كىي: الكـ، السياسات،
أدكات إنتاج في تمكيف النشء مف امتالؾ  المستدامة، ألىميتوتحقيؽ التنمية البشرية 

خالؿ المبادئ التكجييية في بتاء  كمف المعرفة كتحكيميا إلى تطبيقات متنكعة. 
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 المعمميف كخصكصان  – البشرم تطكير التعميـ العاـ نجد التركيز عمى العنصر ةإستراتيجي
 ىي كاتجاىاتيـ كمياراتيـ، معارفيـ، فإف لذا؛ .الحقيقييف التطكير قادة – كالمعممات

 معظـ في استيدافيـ تـ فقد كلذلؾ الطالب. مستكيات عمى في التأثير الحاسـ العامؿ
مشركع االستراتيجية الكطنية لتطكير التعميـ ) المختمفة اإلستراتيجية كمشركعاتيا برامج
 (.36ىػ ص1323العاـ، 

قطاع التعميـ كيشمؿ: )الفرص التعميمية، المساكاة، ىيكؿ نظاـ التعميـ، الكفاءة الداخمية،  -
 إلدارة القطاع( ترتيب لمؤسسة

فإف  لمحكر قطاع التعميـ، (SWOT analysis) الرباعي التحميؿ مف خالؿ تكظيؼ
 مف مجمكعة ككذلؾ ضعؼ، كعكامؿ قكة بعكامؿ تمثمت الداخمية البيئة مؤثرة عمى عكامؿ ىناؾ

العكامؿ  تمؾ الجزء ىذا كيتناكؿ ،لنظاـ إعداد المعمـ الخارجية البيئة في كالتيديدات الفرص
 كذلؾ عمى النحك التالي: التفاصيؿ مف بمزيد

 القكة نقاط: 
 .الدكلة قيادة مف كمستمر كبير دعـ -
 .لو كالبشرية المكارد المالية التعميـ كتكفير إصالح نحك العميا القيادة مف قكم كالتزاـ إرادة -
 العاـ )تطكير(. التعميـ لتطكير عبد العزيز بف عبد اهلل الممؾ مشركع إنشاء -
 تطكير كغيرىا مشركع برامج لتنفيذ الفرعية كشركاتيا القابضة التعميـ تطكير شركة إنشاء -

 .التطكيرية البرامج مف
 .العاـ التعميـ تقكيـ ىيئة إنشاء -
أفرادان  – العالمية الخبرات أفضؿ استقطاب عمى كالقدرة مؤىمة، كطنية خبرات تكفر -

 .كمؤسسات
 .المالية اإلمكانيات تكفر -
 .منخفضة كبتكمفة بفاعمية كالجكدة التطكير ثقافة بنشر يسمح الذم التقني التقدـ -
المممكة  في إعداد المعمـ تطكر مراحؿ مف يتضح كما التطكر عمى التعميمي النظاـ قدرة -

 .تأسيسو بداية منذ
 .إنشاء كميات جديدة كمراكز لمتدريب في كخاصة الخاص القطاع مع الشراكة دعـ -
 .أدائيـ تحسيف نحك كبيرة خطكات التخاذ المدارس كقادة المعمميف معظـ داستعدا -
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 .المعمـ إعداد مؤسسات مع لمتعاكف آليات كضع -
 الضعؼ نقاط: 

 .القرارات اتخاذ كفي التطكير في المركزية -
 .المخرجات كقياس المدخالت لمعايرة عناصره؛ بكؿ بالنظاـ المتعمقة العامة المعايير غياب -
 .كالتعمـ كالتدريب التعميـ في التقنية تكظيؼ ضعؼ -
 .عمؿ كميات التربية كآليات كمناىج أنظمة تطكير في الراجعة التغذية استثمار ضعؼ -
 العاـ المستكييف عمى كالمسؤكليات لمصالحيات كدقيؽ كاضح تكصيؼ كجكد ندرة -

 .كالخاص
خالؿ  مف المطبقة كالمشاريع البرامج لنتائج مستفادة دركس أك دقيقة كثائؽ كجكد تدني -

 .متعددة جيات
في  فكرية نتائج تظير لـ إذا عنيا، كالتخمي التطكيرية لممبادرات السريعة النتائج تكقع -

 .األحياف معظـ
 الحادم القرف في لمتعمـ مناسبتيا كقمة الكميات بعض في التحتية البنية ضعؼ -

 .كالعشريف
 .كالجامعات التربية ككميات كالتعميـ التربية كزارة بيف التنسيؽ ضعؼ -
كالمشاركة الفاعمة في التعميـ،  دعـ في كالمجتمع األمكر أكلياء مف المشاركة ضعؼ -

 برامج كمجالس الكميات.
كتحفيزىـ  لتحسينيا مستكياتيـ كمتابعة أساتذة الجامعات أداء تقكيـ أساليب إلى االفتقار -

 مف خالؿ المشاركات العالمية كالدكرات المتقدمة.
 مجاؿ في المتسارعة بالحركة الجامعات مقارنة الدراسية في المناىج تطكير حركة بطء -

 .المسبكؽ لمتقنية غير كالتطكر الحديثةالعمـك 

 ليا أتاح العالمي، االقتصاد في كاإلسياـ العالمية المتغيرات مكاكبة في المممكة رغبة إف
 إستراتيجيتو بناء في كتكظيفيا منيا االستفادة لنظاـ التعميـ الجامعي يمكف فرصان عدة

 تدعيـ المركز في منيا االستفادة يمكف التي المتاحة الفرص مف عدد ىناؾك المستقبمية، 
 ىناؾ مجمكعة أف كما نظاـ التعميـ الجامعي، في العاـ األداء مستكل كرفع لممممكة التنافسي
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 كيفية التعامؿ يحدد أف التعميمي عامة النظاـ عمى يتحتـ كالمحتممة المباشرة التحديات مف
 .اإلستراتيجية كأىدافيا غاياتيا تحقيؽ سبيؿ في معيا

 الفرص: 
 .3222االىتماـ الكبير مف جميع العامميف بالقطاع التعميمي نحك تحقيؽ رؤية المممكة  -
 .التعميـ قطاع في االستثمارات لدعـ لممممكة القكم االقتصادم المالي الكضع -
 .كتحسينو التعميـ بجكدة كالعالمي كاإلقميمي المحمي االىتماـ زيادة -
 .بعد عف التعميـ نحك المجتمعي الطمب زيادة -
 .المدارس خريجي استيعاب عمى القدرة مع العالي التعميـ قطاع تكسع -
 .المممكة مناطؽ في لمتدريب مرافؽ تكافر -
 .ألبنائيـ التعميـ مف عالية لنكعية كالمجتمعات األمكر أكلياء مطالبة -
 .المجتمعية المسؤكلية تفعيؿ خالؿ مف التعميـ دعـ في لممشاركة الخاص القطاع تكجو -
كالتعميـ  العاـ التعميـ بيف اليكة ردـ في تسيـ جامعية ككراسو  كبحكث دراسات تكفر -

 .العالي
لإلصالحات  الدعـ حشد في ييسيـ الذم الكطني لمحكار العزيز عبد الممؾ مركز كجكد -

 .التعميمية
أفرادان  – العالمية الخبرات أفضؿ استقطاب عمى كالقدرة مؤىمة، كطنية خبرات تكفر -

 .كمؤسسات
 التحديات: 

كفؽ  التعميمية الخدمات تقديـ في سمبان  يؤثر ما كىك الطالب أعداد في المستمر االزدياد -
 .المتكقعة الجكدة

 كجكد مع عاـ بشكؿ الجدد المعمميف مف الجامعات خريجي بعض مستكل انخفاض -
 .خريجيف متميزيف

الخدمات  كصكؿ في يؤثر ما كىك األخرل دكف المناطؽ بعض في السكانية الكثافة -
 .التعميمي النظاـ خطة كفؽ التعميمية

 .التطكير جيكد لبعض المحتممة المقاكمة -
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يمكف إيضاح أكلكيات إعداد المعمـ في المممكة العربية السعكدية كىي عمى النحك ك      
 (112-125ص ىػ،1323العاـ، التعميـ لتطكير الكطنية االستراتيجية مشركع)االتي: 

 إعداد المعمـ. تمييف المقررات الدراسية بكميات -
 التدقيؽ في اختيار معمـ المعمـ كاالىتماـ بإعداده كتككينو. -
 أىمية التدقيؽ في اختيار كانتقاء الطالب الذيف يمتحقكف بكميات التربية كالمعمميف. -
العالقة بيف منيج إعداد المعمـ كالمناىج القائمة في مراحؿ التعميـ العاـ كفقنا  تحقيؽ -

 لمفيـك المنيج الكاسع أك الحديث.
 االستفادة مف البحكث التربكية كالنفسية كالتجارب العالمية المعاصرة. -
 لممعمميف في المينية المعايير مع الدراسية برامجيا بمكاءمة التربية كميات مع التعاكف -

 .التكظيؼ المطمكبة كخطكات المؤىؿ عمى الحصكؿ كالتعميـ كمتطمبات التربية كزارة
 .المرشحيف لممدارس المعمميف لمطالب العممية التربية برامج جكدة تحسيف آليات إيجاد -
 مينة التعميـ، مزاكلة لضبط كالتعميـ التربية كزارة في لممعمميف التربكية التراخيص منح -

 كمدربيف كمصممي كبرامج مؤسسات مف الميني بالتطكير يتعمؽ ما جميع كاعتماد
 .التعميمية المقررات

 .المحددة المعايير لتحقيؽ الجدد المعمميف قدرات تطكير -
 (:املضتفيديو التعليم، مكدمي: )ويشمل التغيري ديهاميكية: ثانيا -

  :)مرحمة القبكؿ )المدخالت 
سكؽ  كفقان الحتياجات العامة الثانكية مخرجات عمى المعمـ إعداد كميات مدخالت تعتمد

 64كمية،  كؿ تحددىا التي كالمعايير كفقان لمشركط الكميات ك لتمؾ االستيعابية كالقدرة العمؿ
 54 كاألدبية 62 بيف تتراكح كالتي العامة الثانكية بنسبة كالمتمثمة - العممية لمتخصصات %
 تجرل كالتي اختبارات القدرات إلى باإلضافة ، البنيف – التطبيقية التخصصات بعض في

المقابالت الشخصية لمطالب  إلى باإلضافة التطبيقية الطبيعة ذات التخصصات لبعض
شكمية  بصكرة تتـ ما غالبنا كىي ، التربية بكميات القبكؿ تنسيؽ مكتب مف المرشحيف
 ( 2ـ،ص3228)القالؼ،
يخمك القبكؿ في الكميات بكضعو الراىف كممارساتو القائمة مف بعض المشكالت  كال   

 كالعكائؽ التي تحد مف فاعميتو، كمف أبرز ىذه المشكالت:
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 التزايد الكبير في أعداد الطالب التي تتقدـ لمقبكؿ في التعميـ الجامعي. -
كـ عمى أىمية تكفر أدكات قياس معتمدة كفاعمة تمكف الكميات التربكية مف الح ندرة -

 المتقدـ لاللتحاؽ بمينة التعميـ. 
ىناؾ عدد مف المقبكليف الذيف تسربكا مف ىذه الكميات بسبب ككنيا خيار ثاف ليـ فيـ  -

أصالن لـ يمتحقكا بسبب الرغبة نجـ عنو حجز المقاعد الجامعية، األمر الذم ترتب عميو 
ىدار الكثير مف الجيكد كالكقت.  ضياع فرص اآلخر يف كا 

تزاؿ الضغكط االجتماعية الكبيرة تمثؿ قمقا كىاجسان عمى صانعي قرار القبكؿ، كفي كثير  ال -
مف األحياف تقبؿ كميات التربية أعدادان تفكؽ قدرتيا االستيعابية، إضافة إلى التخمي عف 

كالجحيالف  الصائغ)لو بعض معايير القبكؿ كبذلؾ يمتحؽ بيذا المجاؿ مف ىك ليس بأىؿ 
 (12ىػ، ص1333،كالعمر 
  :)نظاـ الدراسة )العمميات 

يكجد نظاماف إلعداد المعمـ في معظـ الكميات الجامعية في العالـ كىما: النظاـ 
التكاممي، كالنظاـ التتابعي: فالنظاـ التكاممي يتـ فيو إعداد المعمـ مف الناحية الثقافية 

ات لمعظـ الخريجيف، كالتخصصية كالمينية بطريقة آنية خالؿ سنكات دراستو كىي أربع سنك 
كمف أىـ مميزاتو أف الطالب المعمـ يعرؼ منذ التحاقو بالكمية أنو سيتخرج كيعمؿ معممان كىذه 
المعرفة تجعمو أكثر تكيفان مع متطمبات المينة كصعكباتيا كيؤىؿ نفسو بكفايات المينة 

 (.32ص ىػ،1335،الخطابي كآخركفكتقاليدىا )
عداد المعمـ عمى مرحمتيف، حيث يحصؿ الطالب المعمـ في أما النظاـ التتابعي فيتـ فيو إ

المرحمة األكلى عمى الدرجة الجامعية في التخصص البحت، بحيث يككف قد استكمؿ متطمبات 
اإلعداد الثقافي كالتخصصي في ىذه المرحمة، كفي المرحمة الثانية يستكمؿ اإلعداد الميني 

مف أىـ  كلعؿكالتخصصي في ضكء ىذا النظاـ. أم أف اإلعداد الميني يتبع اإلعداد الثقافي 
مميزات ىذا النظاـ أف الطالب يصؿ في مادة تخصصو إلى المستكل الجامعي المتعارؼ عميو 
أكالن ثـ يدرس المكاد المينية في فترة تكرس ليا كحدىا دكف أف تككف ىناؾ مكاد أخرل تمقي 

 .عمييا ظالالن تكحي أنيا ثانكية أك إضافية
لنظاـ الفرصة أماـ خريجي الجامعات الراغبيف في إعدادىـ لمينة التعميـ، كيتيح ىذا ا

كيسمح في الكقت نفسو بمكاجية أم تغييرات مستقبمية غير متكقعة. كما يتميز ىذا النظاـ 
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أيضان بزيادة فترة اإلعداد التخصصي، كالقضاء عمى الصراع القائـ داخؿ كميات التربية التي 
ربكية. كلكف يؤخذ عمى ىذا النظاـ أنو ال يمبي حاجات المدارس تضـ أقسامان أخرل غير ت

جدية الكثير مف  ضعؼتكجو ىذا النظاـ لمتدريس، كذلؾ  لقمةالمتزايدة مف المعمميف المؤىميف 
الممتحقيف بو حيث ينظركف لمدبمـك التربكم عمى أنو شغؿ فراغ لحيف البحث عف كظيفة 
مرتبطة بالتخصص، كما ال يشعر طالب النظاـ التتابعي باالنتماء إلى مينة التدريس مف 

 الخطابي)التعميـ خالؿ عاـ دراسي كاحد حيث يصعب عميو تككيف اتجاىات إيجابية نحك مينة 
 (. 33ىػ، ص1335،خركفكآ

  :المخرجات 
، الذم يقيس مدل تحقؽ الحد «كفايات المعمميف»بعد تخرج الطالب يخضع الختبار 

األدنى مف المعايير التي ينبغي تكافرىا في المتقدميف لمينة التدريس، بما تشتمؿ عميو مف 
الختبار ألغراض معارؼ كعمكـ كميارات تغطي الجكانب األساسية لممينة، فيما تستخدـ نتائج ا

عدة؛ منيا استخدامو في عمميات االنتقاء كالمفاضمة لمكظائؼ التعميمية مف قبؿ الجيات 
 المختصة بكزارة التربية كالتعميـ.

 توليد اخليارات الضياصية:ثالًجا: 

ك التطكرات المعرفية ك العممية ك التقنية التي طالت مجاالت الحياة  تالشؾ أف التغييرا
كميا يجب أف تطاؿ المعمـ  إعدادان ك تأىيالن ك تدريبان كي يككف قادران عمى النيكض بأعباء 

لمنظاـ التربكم ،  ةالرسالة التربكية المنكطة بو، إذ إنو يعد بحؽ أحد المدخالت الرئيسي
تعميـ األجياؿ كتربيتيا ، كبالتالي رفد المجتمع المحمي كتغذيتو "فالمعممكف مسئكلكف عف 

بصفة دكرية مستمرة عبر العصكر، كبيذا الدكر التربكم كاالجتماعي الحاسـ لممعمميف، فإف 
تأىيميـ الكظيفي بالنتيجة يؤثر مباشرة سمبان أك إيجابان عمى تطّكر األجياؿ كنمك شخصياتيا" 

نا تبرز مسألة ىامة كأساسية ك ىي إعداد المعمـ الكؼء (  ك مف ى3ـ، ص1886)حمداف، 
 القادر عمى قيادة عجمة التقدـ كالتطكر ك المساىـ في التنمية الشاممة لممجتمع .

كلككف ميمة المعمـ ال تقتصر عمى مجرد نقؿ المعمكمات مف الكتاب المدرسي إلى 
اء شخصية الطالب كامتالؾ الطالب، بؿ ييطمب منو ممارسة: القيادة، كالبحث كالتقصي، كبن

مقدرات كميارات في اإلرشاد كالتكجيو كفف التدريس، خاصة كأنو يكاجو تضخمان ىائالن في 
حجـ المعرفة اإلنسانية كنكعيتيا، كمؤثرات خارجية كداخمية متعددة منيا االجتماعية 
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مف  كالفمسفية كالنفسية. كلذا يمكف القكؿ إف أم جيكد تبذؿ لتحسيف كتطكير أم جانب
جكانب العممية التعميمية ال يمكف أف تؤدم إلى تحقيؽ التقدـ العممي الذم ينشده المجتمع ما 
لـ تبدأ بإعداد جيد لممعمـ داخؿ كميات المعمميف ككميات التربية خالؿ سنكات الدراسة التي 

 .(1885يتخرج بعدىا معممان ناجحان فعاالن )راشد، 
التوافل مع –أثز اخليار على اآلخزيو  –شمل: )الزغبة وتتكييم اخليارات الضياصية رابًعا: 

 تأثري الضياصة(:–الفلضفات الضائدة 

ف عمميات تطكير إعداد المعمـ قد حظيت باىتماـ خبراء التربية كالعديد مف المنظمات إ
التربكية عمى المستكييف العربي كالعالمي. فمقد نظـ مركز البحكث التربكية كالنفسية في كمية 

ة بجامعة أـ القرل بالتعاكف مع المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ حمقة عف إعداد التربي
  .المعمـ في العالـ العربي

ـ( بعض أكضاع إعداد المعمميف، حيث يرل أف المعمـ الذم 1873انتقد )سميـ،  كقد
يعد اليـك يتكقع لو أف يمارس مينتو إلى ما يزيد عمى ثالثيف عاما بعد تخرجو. كىذا يستمـز 
استبصارا لمتغيرات التي ستطرأ عمى المجتمع العالمي كالعربي كالمحمى في السنكات القادمة، 

المعمـ تمؾ التغيرات الثقافية، كأف تقدـ المعمكمات في أطر جديدة، حتى كأف يراعى إعداد 
دراكيا كتكظيفيا في حؿ مشكالت المجتمع.   يتمكف الطالب مف اإللماـ بيا كا 

ـ( ك)عمى، 1882ـ( ك)عميرة، 1873أكدت العديد مف األدبيات التربكية )حمداف، ك 
، عمكـ المستقبؿمجاؿ متعددة، منيا:  ـ( ضركرة مراعاة برامج إعداد المعمميف لمجاالت1887

 .المجاؿ االجتماعي، ك مجاؿ البيئةك  ،مجاؿ األخالقياتك  ،مجاؿ التقنياتك 
-اخلاصة التكاليف-الرتبية نفكات: )وتشمل التكاليف حتمل على الكدرة: خامًضا

 (:الضياصية التكاليف-الفزص تكاليف
( مف 322نصت عميو المادة )كافة تكاليؼ التعميـ العالي كىذا ما تتحمؿ الدكلة 

 – أنكاعو كمراحموالسياسة التعميمية لممممكة عمى إف التعميـ مجاني في المممكة في كافة 
الميزانية المخصصة  (. كتقتطعىػ1318، يالعكلقاألىمية )كيستثني مف ذلؾ مؤسسات التعميـ 

 ـ، ص1885،كالعمـك كالثقافةلمتربية لمتعميـ العالي ربع ميزانية الدكلة )منظمة األمـ المتحدة 
كزارة التعميـ العالي بإصدار لكائح تساعد الجامعات عمى تنكع مصادرىا  كقامت (.13-8ص 

التمكيمية الف المصادر الحككمية لـ تعد تكفي في عصر التقدـ كالتطكر المعرفي كأماـ ارتفاع 
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حسب  -إيراداتيا-ماألسعار بصكرة مستمرة فمقد تـ تصنيؼ مصادر التمكيؿ الجامعي السعكد
 لكائح كزارة التعميـ العالي إلى:

: يعتبر التمكيؿ الحككمي المصدر الرئيس لتمكيؿ التعميـ العالي كقد شيد  تمكيؿ حككمي -
  137682 التمكيؿ  الحككمي لمتعميـ العالي نمكان مطردان خالؿ الفترة الماضية حيث زاد مف

مميكف لاير في عاـ  227121 ىإل% 8473بنسبة تمثؿ  ـ3221مميكف لاير في عاـ 
مف إجمالي التمكيؿ المتاح لتعميـ العالي أم أف التمكيؿ % 8371كبنسبة تمثؿ  ـ3226

% مف إجمالي مصادر التمكيؿ خالؿ 84الحككمي يمثؿ في المتكسط حكالي 
كفي ىذا النكع مف التمكيؿ يككف لكؿ جامعة ميزانية مستقمة  ـ.3226-3221الفترة

قرارىا مرسـك ممكي يحدد إيراداتيا ، نفقاتيا كتخضع في مراقبة خاصة بيا يصدر بإ
تنفيذىا  لديكاف المراقبة العامة كتعتبر الميزانيات التي تعتمدىا الدكلة ىي المصدر المالي 

 الرئيس لمجامعات.
الخاص بإمداد الجامعات بمصادر مالية  كالقطاعمتمثؿ في مشاركة األفراد  :خارجيتمكيؿ  -

تعارض مع ت التي الاالستشارية مع مراعاة شرط القبكؿ  كالخدمات كاليباتكالتبرعات 
 .كاألكقاؼ كالكصاياأىداؼ الجامعة 

مؤسسات  اتحصؿ عميي ىك كؿ المبالغ المالية التييعتبر التمكيؿ الذاتي  :التمكيؿ الذاتي -
% مف إجمالي مصادر التمكيؿ 3.3-%3.3ينحصر بيف  كغالبان التعميـ الجامعي 

 . ةالمتاح
 :ىي أخرل ـ( أنماط3223) كيضيؼ العتيبي   

كىك ما يقدـ مف قبؿ أفراد المجتمع كمؤسساتو الربحية كغير الربحية  التمكيؿ المجتمعي: -
كمنح نقدية كعينية، حيث تمثؿ المنح  إلى مؤسسات التعميـ العالي مف تبرعات، كىبات،

ثانكيان حيث بمغت أقصاىا في عاـ الخارجية في إطار التمكيؿ لمتعميـ العالي مكردان 
 كتشكؿ، % مف إجمالي مصادر التمكيؿ1.4مميكف لاير كتمثؿ  323ـ حكالي 3223

القركض الخارجية مصدران تمكيميان ثانكيان كذات طبيعة مؤقتة كقد بمغت إجمالي القركض 
مميكف لاير )ص  2247مبمغ  ـ(3226 – 3221)الخارجية لمتعميـ العالي خالؿ الفترة 

28-122.) 
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كىنالؾ مصادر أخرل لمتمكيؿ خصكصان في مجاؿ التعميـ العالي تتمثؿ في :ريع أمكاؿ 
دخؿ المراكز كالمرافؽ التابعة لممؤسسات  المؤسسات التربكية المنقكلة كغير المنقكلة،

، دخؿ خدمات الدكرات  التربكية، دخؿ البحكث العممية كالتطبيقية، دخؿ الخدمات االستشارية
ة كالتعميـ المستمر، عكائد االختراعات كاالبتكارات، األنشطة التجارية كالربحية التي التعميمي

تديرىا المؤسسات التربكية داخؿ كخارج حرميا، االستثمارات في بعض عكائدىا، كاإليجارات 
تبني بعض االتجاىات التربكية الجديدة : كمف ، ك التبرعات بمختمؼ أشكالياك  لبعض مرافقيا

) ياالتجاىات: التعميـ الجامعي المفتكح ، التعميـ التعاكني، تخصيص التعميـ الجامعتمؾ 
 (. 16ـ، ص3227، مالعباد

الدعـ الحككمي الالمحدكد الذم يتمتع بو القطاع التعميمي في ىذه اآلكنة كمف خالؿ 
آلخذ مع اينبغي استغاللو بالشكؿ األمثؿ الذم يكفؿ ترسيو قكاعد نظاـ تعميمي كطني فاعؿ، 

ماسة في العمؿ عمى تنكيع مصادر التمكيؿ لإلسياـ في الحفاظ عمى ال إلى الحاجةباالعتبار 
التربكية كالتعميمية كضماف استدامتيا كاستمرارىا لألجياؿ المقبمة  المكتسبات
  .ـ(3226)صائغ،

 مخرجات التعميـ أقؿ مما تطمح لو القيادة الرشيدة كأنو ال يكازم نسبة اإلنفاؽكما أف 
ف إنشاء مراكز لتطكير التعميـ يدؿ عمى االىتماـ بالنيضة التعميمية،  الذم يصرؼ عميو كا 

كلعؿ فيما سيعرض مف اقتراح  المجاؿ،كىذا العـز عمى مسايرة الدكؿ المتقدمة في ىذا 
 لسياسة إعداد المعمـ يقمؿ مف اليدر الكمي كيرفع الكفاءة في المخرجات. 

الجكافة -مضتوى التدريب املطلوب للمعلمني-ظفنياجلدوى: )توافز املوصادًصا: 

 تكديز الوقت الالسم لتهفيذ الضياصات(-املؤصضية

ذاكسبعيف كمية لمبنات  كثمافيبمغ عدد كميات التربية ثماف عشرة كمية لمبنيف   كا 
تطكير لمخطط األكاديمية كالتخصصات  كالطالبات دكفاستمرت ىذه الكميات في تخريج الطمبة 

فإف التعميـ العالي سكؼ يكاجو مشكمة  المتغيرة،كالبرامج فيما يتالءـ مع احتياجات المجتمع 
كبيرة في بطالة الخريجيف كالخريجات في بمد أحكج ما يككف لمقكل البشرية المؤىمة لممساىمة 

 في التنمية الشاممة في المممكة العربية السعكدية.
استشراؼ مستقبؿ التعميـ العالي في المممكة العربية السعكدية كما سيكاجيو مف إف 

كالتغيرات التقنية السريعة كحاجة المجتمع، كما يكاجيو مف تدني  العكلمة،تحديات تفرضيا 
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في الكفاءة الداخمية كالخارجية، ينذر بتزايد األزمات، مالـ تكجد خطكات عممية لمكاجيتيا، 
 : كمف تمؾ الخطكات

نشاء ىيئة مستقمة  - االستفادة مف النماذج العالمية في تقكيـ البرامج كالتخصصات كا 
نشاء برامج  لالعتماد األكاديمي يتـ عمى ضكئيا تطكير البرامج كالتخصصات الحالية كا 

كال تعتمد كزارة المالية ميزانية أم مؤسسة تعميمية ما لـ يتـ تنفيذ  جديدة،كتخصصات 
 األكاديمي.تكصيات ىيئة االعتماد 

التدريس التأكيد عمى عممية إعداد عضك ىيئة التدريس الجامعي كتدريبو عمى طرؽ  -
كتصميـ المناىج كالبرامج الجامعية كتنفيذىا كتقكيميا كتطكيرىا مف خالؿ كضع  الحديثة
ج إلزامي لجميع أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة، إلعدادىـ في منيجيات برنام

التدريس الفعاؿ، بحيث يتـ التركيز عمى الطالب كمحكر لمعممية التعميمية في مختمؼ 
 الجامعية.التخصصات 

بطالة الخريجيف كالخريجات التي سكؼ تتفاقـ في المستقبؿ  مف مشكمةالسعي عمى الحد  -
منيا أف القطاع الخاص سكؼ يككف المكظؼ الرئيسي لمخرجات  :عكامؿالقريب لعدة 

كمع استمرار الفجكة بيف متطمبات ىذا القطاع كمخرجات التعميـ العالي  العالي،التعميـ 
إضافة إلى ما تحممو عكلمة االقتصاد مف  تزداد،فإف بطالة الخريجيف كالخريجات سكؼ 

لبشرية المحمية التي سكؼ تزيد مف نسب استخداـ لمكارد بشرية أكثر تأىيال مف لمقكل ا
 المجتمع.بطالة الخريجيف في 

فاألنظمة  لمتعميـ،التغمب عمى قصكر األنظمة المالية كاإلدارية في تحقيؽ التمكيؿ الكافي  -
القصكر في طريقة  الحديث كيتمثؿالمالية قديمة كال تتالءـ مع تمكيؿ التعميـ في العصر 

 العممية. كماتمكيؿ المشاريع التطكيرية كاألبحاث العممية كالتكسع في الندكات كالمؤتمرات 
أف اإلدارة العامة لشؤكف ىيئة التدريس كالمكظفيف في مؤسسات التعميـ العالي تفتقر إلى 

لى استخداـ التقنيات الحديثة في اإلدارة كمعا لجة المعامالت مسايرة التطكرات األكاديمية كا 
اإلدارية كالمالية آليا، ككجكد نقص في الميارات اإلدارية كطرؽ التعامؿ مع أعضاء ىيئة 

األكاديمي  المساندة لممجتمعالتدريس، مما يجعؿ اإلدارة في معزؿ عف تقديـ الخدمات 
 (.43-32ىػ، ص 1332)المنيع، 
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 كاألبحاث الدراسات نتائج تطبيؽ معايير الجكدة الشاممة في الجامعات كقد أكصت -
 كىك التعميـ، جكدة إلى االتجاه بتبني التعميـ الجامعي بتطكير اىتمت التي كالمؤتمرات

 الجكدة كتعرؼ كالعالمية، المحمية كفقا لممتغيرات التطكير إلحداث المتميزة المداخؿ أحد
 كمستكياتيا التعميمية المنظمة جميع فركع في يطبؽ متكامؿ أسمكب " بأنيا الشاممة
 )عالكنو، التعمـ مف كالمستفيديف الطالب إلرضاء الفرصة العمؿ كفرؽ لألفراد ليكفر

3223.) 
التعاقد مع الشركات األجنبية ما لـ يكف ليا ككالء في المممكة العربية السعكدية لتطكير  -

لعربية الخدمات التقنية كالخبرات المحمية تمييدا لتكطيف التقنية كاستزراعيا في المممكة ا
  السعكدية.

 فائقة، بحيثتطكير الخطط األكاديمية في كميات الحاسب ألف التقنية تتطكر بسرعة  -
كمع التطكرات التقنية مف ناحية  ناحية،تتكافؽ مخرجاتيا مع احتياجات سكؽ العمؿ مف 

  أخرل.
تطكير طرؽ التدريس بحيث تتجنب الحفظ كالتمقيف كتعتمد عمى التفكير كاالبتكار  -

  الدراسة.في المشاريع المشتركة الكتساب ميارة البحث العممي أثناء  اركةكالمش
بحيث تكفر البرامج  التقنية،أف تعتمد مؤسسات التعميـ العالي سياسة مكحدة في تطكير  -

كتجعؿ إتقاف استخداـ الحاسب اآللي في التدريس  التدريس،التدريبية ألعضاء ىيئة 
حجب العالكة السنكية لحيف الكفاء بيذا  العممية أكشرطا أساسيا لقبكؿ طمب الترقية 

 (.36ىػ، ص 1332المنيع، )الشرط 
 :إلعداد املعلم يف اململكة العزبية الضعودية الضياصات املكرتحة

مف خالؿ ما سبؽ، كضع الباحثاف أربع سياسات مقترحة إلعداد المعمـ في المممكة 
 ذلؾ كـ في الشكؿ التالي:ك  3222العربية السعكدية لتساىـ في تحقيؽ رؤية 

 السعكدية العربية المممكة في المعمـ إلعداد المقترحة السياسات(: 3شكؿ رقـ )

 تصميـ الباحثاف 

التعيين في 
المكان 

 المناسب
تطوير نظام 

 للتقدم للمهنة
اجتذاب أفضل 

 المعلمين
تحسين إعداد 

 المعلمين 
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  :التعّلم )اجلودة  مو اجلميع ليتمكو املعلمني إعداد حتضنيالضياصة األوىل

  :(والعدالة
 يمي:  ذلؾ مف خالؿ ما ؽكيمكف تحقي

الميني، الشخصي اإلعداد )األكاديمي، الثقافي العاـ،  لممعمـ كيشمؿ اإلعداد المتكامؿ .1
 : (، كيمكف تفصيؿ ذلؾ عمى النحك التاليكاالجتماعي

أف يتقف المعمـ المادة أك المكاد الدراسية التي يقكـ  مف الضركرم اإلعداد األكاديمي: -
ىذه الحقائؽ بتدريسيا كأف يمـ بالمنيج الذم تكصؿ إليو مف سبقكه كي يحصمكا عمى 

ذ أف الحقائؽ كالمفاىيـ كالمبادئ متغيرة في عصر  كالمفاىيـ كالمبادئ )القكانيف(. كا 
االنفجار المعرفي المتزايد، إذف البد أف يتعرؼ المعمـ أثناء إعداده عمى ىذا التطكر 
كالتسارع في المعرفة حتى يتسمح بالمنيج العممي الذم يمكنو مف تتّبع المستجدات في 

 (.176، ص3226،حسيف)بو معرفة الخاص مجاؿ ال
 معممك استطاع كينيا، في االبتدائية المدارس حكؿ 2010 عاـ في أجرم استطالع كفي

 ىذه مثؿ كفي .لطالبيـ المعّدة االختبارات مف فقط % 60 حؿ مف السادس الصؼ
 قد المتدربيف جميع مف أف المعمميف، إعداد برامج في أكالن، التأكد ينبغي الظركؼ،
العالمي لرصد  التقرير)جيدان  استيعابان  بتدريسيا سيقكمكف التي المكضكعات استكعبكا

 (.28، ص 3212التعميـ لمجميع،
تعد العمـك المعاصرة عمكما متداخمة )بينية( فيي ليست معزكلة  اإلعداد الثقافي العاـ: -

بعضيا عف بعضيا اآلخر، كيشكؿ ىذا ما يسمى بكحدة المعرفة كيصبح مف الخطأ البّيف 
أف يركز المعمـ عمى مادتو )المسئكؿ عف تدريسيا( فقط كيقطع صمتو بالمكاد التدريسية 

كافة لمتبادلة بيف مناحي المعرفة األخرل كذلؾ في ضكء عالقات التأثير كالتأثر ا
 (. 176، ص3226،حسيف)

لكؿ مينة طرائؽ خاصة بالتعامؿ معيا كنقميا إلى اآلخريف، كمينة  اإلعداد الميني: -
التعميـ تتطمب مف المعمـ أف يتفيـ المكقؼ التعميمي، كخصائص كمطالب التالميذ في 

كما عميو أف يعرؼ الطرائؽ المرحمة التي يعمؿ فييا، كنكع المشكالت التي تكاجييـ، 
المناسبة لنقؿ المعرفة كاستخداـ األدكات التعميمية كالكسائؿ المناسبة كمنيا في العصر 
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( كذلؾ البد كأف يعرؼ 223ـ،ص1885()الحاكم،computerالحالي )الحاسكب 
األىداؼ المتكخاة  في كؿ مرحمة كفي كؿ مادة دراسية بؿ كفي كؿ درس يقـك بتدريسو... 

و أف يعرؼ كيؼ يقّكـ أداء تالميذه بالطرائؽ المناسبة التي عف طريقيا يكتشؼ ثـ عمي
 عممية التعميـ.مدل تحقؽ األىداؼ التي عميو أف يحققيا مف خالؿ 

ىناؾ تفاعؿ مستمر كمتصؿ بيف المعمـ كالتالميذ كآبائيـ  اإلعداد الشخصي كاالجتماعي: -
كثيرة أف التالميذ كثيران ما يتطابقكف مع  كأقرانيـ في المدرسة كخارجيا، كقد أثبتت دراسات

معممييـ كعميو فإذا كاف المعمـ يحمؿ مف السمات كالخصائص ما ىك مرغكب فيو، كذلؾ 
إذا كاف يتحمى باتجاىات سميمة كقيـ مرغكب فييا أخالقيان كاجتماعيان فيككف لدينا ضماف 

كيككف مف  القيـ.كاؼ كي يكتسب التالميذ مف معممييـ ىذه الخصائص كاالتجاىات ك 
الطبيعي أف يعد المعمـ ليكتسب ىذه المجمكعة مف السمات كالخصائص كاالتجاىات 
 -كالقيـ المرغكب فييا اجتماعيان كأخالقيان، كيأتي ىذا الجانب مف اإلعداد بإشراؾ المعمـ 

في أنشطة اجتماعية كثقافية مع التدريسييف األكفاء )القدكة( حتى  –أثناء إعداده 
 (. 177، ص3226،)حسيف لطالب المعمـ أثناء إعدادهيكتسب ا

  الكـ:االىتماـ بالنكع ال  .3
 بمعارؼ لالرتقاء الكافي الكقت المعمميف إعداد كميات تمتمؾ ال األحياف مف كثير في
 الطمب كثرة إلى جزئيان  ذلؾ كيرجع سيتكلكف تدريسيا، التي بالمكضكعات المرتبطة المعمميف

كثرة الساعات الدراسية كذلؾ بسبب حشك كبير إضافة إلى   المنافسة. الدراسية المناىج عمى
كيمكف  مكرران،كبعضيا اآلخر قد يككف  في عدد المقررات التي ال يستفاد منيا بشكؿ مباشر

تالفي ىذه المشكمة بكضع اختبارات قبمية لمعارؼ الطالب قبؿ البدء في الدراسة حتى ال 
  المعارؼ.تتكرر ىذه 

  التدريس:طرؽ التدريب عمى  .2
ف كاف ىذا معمكؿ بو في الكقت الحالي إال أف الطريقة المتبعة غير كافية مف كجية  كا 

 نظر الباحث كذلؾ لعدة أسباب: 
التدريب عمى طرائؽ التدريس غير مطابؽ لمكاقع الفعمي لممدارس. فالمدارس التي يتدرب  -

 بيا الطالب المعممكف غير ممثمة لكافة شرائح البيئة. 
 الصؼ.ما يجرم تدريب المعمميف عمى الميارات التي يحتاجيا كميارة إدارة  نادران  -
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البد أف يككف التدريب طكاؿ سنكات الدراسة كليس كما ىك معمكؿ فيو في الكقت الحاضر  -
 حساف أجرل كقد حيث يتمقى الطالب المعمـ التدريب في السنة األخيرة مف الدراسة.

عدد  -(، مسحان لمبحكث التي تناكلت كاقع التربية العممية كاتضح منيا أف: أ1883)
فعالية اإلشراؼ، فكثيران ما تككف  ضعؼ -ساعات التربية العممية قميمة قياسان بأىميتيا. ب

القائمكف عمى  -كسيمة لراحة المشرؼ، أك كما يقكؿ البعض كقتان مستباحان لممشرؼ. جػ
التنسيؽ بيف المشرؼ كالمدرس  قمة -تخصصيف فيو. دغير م -أحيانان  -اإلشراؼ

المتعاكف كالمتدرب، كضعؼ أك ندرة االجتماعات الجماعية لبحث مشكالت التربية 
 العممية،

 تطكير أدكات التدريب كتحسينيا كترؾ الطرؽ التقميدية المعتمدة عمى التكرار كالتمقيف.   -
مف المرحمة االبتدائية مما سبب نقص  نادران ما نرل التدريب عمى تدريس الصفكؼ األكلية -

 في معممي ىذه الصفكؼ رغـ أىميتيا. 
 بدالن  النظرم الجانب عمى التركيز في اإلفراط ذلؾ في بما التدريب، كفاية لضعؼ كنتيجة -

 عمى ليسكا حديثان  المؤىميف المعمميف مف العديد فإف العممي، الجانب إلى االنصراؼ مف
 تطرح التي التعميمية االحتياجات ذكم األطفاؿ لدعـ الالزمة الميارات يمتمككف بأنيـ ثقة

 كىـ ذىنية، أك بدنية شديدة، إعاقات مف يعانكف الذيف أكلئؾ فييـ بمف أكبر، صعكبات
 خططان  فيتناـ في المعممكف يضع الكضع، ىذا كلمعالجة .العادية الدراسية الصفكؼ في

 االحتياجات ذكم لألطفاؿ أنشطة تصميـ تتضمف المتعمميف لجميع الفردم لمتعميـ
 ذكم األطفاؿ لدل التعمـ نتائج كتقييـ احتياجاتيـ، مع تتكيؼ المختمفة التعميمية

 الخاصة. االحتياجات
 الصفكؼ في العممي يخضع الطالب المعمـ لمتدريب أف التدريب داخؿ قاعات الدراسة البد -

 التدريس. إلى التحكؿ قبؿ الدراسية
كالقرل  النائية المدارس في لمعمؿ المعمميف بتييئة تقكـ أفلكميات التربية  كينبغي  -

 ىذه الحاجة، حيث الكثير مف المعمميف تبدأ مباشرتيـ لمتعميـ منيا. كلتمبية البعيدة،
 عمى مالكم في الحككمية غير المنظمات إلحدل التابع المعمميف إعداد برنامج يشتمؿ
 المشاركيف مف %72 نحك كذكر .الريفية المناطؽ يف التدريس ممارسة مف كاممة سنة
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 لمتعميـ في إعدادىـ في دراسي عنصر أنجع كاف المدرسة في الممارسة عنصر أف
 (.28، ص3212العالمي لرصد التعميـ لمجميع،  التقرير)الريفية  المناطؽ

 إشراؾ الطالب المعمـ في تقديـ دركس التقكية. -
 دراسية خطط كضع عمى المعمميف إعداد فيو تـ النكا سرم في صغير مشركع كثمة -

عداد  الرابع الصفيف بيف تجمع التي الدراسية القاعات في صؼ لكؿ مالئمة مياـ كا 
 في التالميذ تحصيؿ عمى إيجابي أثر الطرؽ ليذه أف النتائج كالخامس. كبينت
 تفتقر صفكؼ في يدّرسكف الذيف لممعمميف خاص بشكؿ ميـ التدريب الرياضيات، كىذا

 )المرجع بصكرة نادرة إال يكفَّر ال أنو إال بالتنكع، تتسـ صفكؼ في أك الالزمة المكارد إلى
 (.28السابؽ، ص

 غالبان  فيك ىؤالء، ميارات رسـ في المعمميف مدربك بو يضطمع الذم الرئيسي الدكر أما   -
 العديد أقداـ تطأ ما المعمميف، فنادران  إعداد نظـ في حد أقصى إلى الميمؿ الجانب يمثؿ ما
 مدربك بو يضطمع الذم الرئيسي الدكر المحمية أما المدارس المعمميف مدربي مف

 في حد أقصى إلى الميمؿ الجانب يمثؿ ما غالبان  فيك ىؤالء، ميارات رسـ في المعمميف
 المحمية المدارس المعمميف مدربي مف العديد أقداـ تطأ ما المعمميف، فنادران  إعداد نظـ

 في أجريت لدراسة كنتيجة المرتقبكف. المعممكف يكاجييا التي التحديات عمى لالطالع
 الذيف المعمميف مدربي أف لكحظ الكبرل، الصحراء جنكب منطقة مف أفريقية بمداف ستة
 ما نادران  القراءة ميارات تعميـ كيفية حكؿ المعمميف إعداد في المساعدة يقدمكف كانكا
 لتكفير التكنكلكجيا استخداـ لذا يعدّ  .المجاؿ ىذا في المستخدمة األساليب في خبراء كانكا

 أف كيجب .مف المتدربيف أكبر أعداد إلى بالكصكؿ الكفيمة السبؿ مف بعد عف التدريب
 كالدعـ بالتكجيو تيستكمؿ أف ينبغي كما مالئمة نكعية ذات بعد عف التدريب برامج تككف
 في تصؿ أف بعد عف المعمميف إعداد لبرامج كيمكف .الرئيسية في المراحؿ لكجو كجيان 

 في مؤسسات تدّرس التي البرامج مف أقؿ بتكمفة المعمميف مف أكبر أعداد إلى المستقبؿ
 يتراكح بما بعد عف التدريب برامج مف المتخرج الطالب تكمفة قدرت كقد .المعمميف إعداد
 (.31السابؽ، ص المرجع)التقميدية  البرامج مف مف يتخرج تكمفة كثمثي ثمث بيف
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  :املعلمني: أفطل اجتذابالضياصة الجانية 

 لمزاكلة المرشحيف اجتذاب أفضؿ في جيديف معمميف عمى لمحصكؿ األكلى الخطكة تتمثؿ
 مف اندفاعيـ يستمدكف معمميف يصبحكا أف ممف يقرركف فالكثير  اندفاعان. كأكثرىـ المينة

 إلى كتحكيميـ إمكاناتيـ الكامنة كتحقيؽ التعمـ، عمى الطالب مساعدة عف الرضا الناجـ
ف .مسئكليف مكاطنيف  الراغبيف ينبغي عمى بؿ يكفي، ال التدريس في بالرغبة الشعكر مجرد كا 

 أف عمييـ فيتعيف جيد. تعميـ عمى قد حصمكا أنفسيـ، ىـ يككنكا، أف بالمينة االلتحاؽ في
 التحصيؿ حيث نكعية مف مةمالئ بصكرة األقؿ عمى أتمكا دراستيـ الجامعية قد يككنكا

 عمى كقدرة بتدريسيا سيقكمكف التي سميمة بالمكضكعات معرفة لدييـ يككف حتى كأىميتو،
 .لمتدريس اكتساب الميارات لالزمة

إذا كاف ىناؾ شيء يجب أف يعرفو " (3223)الكاتب البرازيمي باكلك فريرم  يشير
. كلك رأينا كضع (132)ص "الطالب البرازيمي مف سنكاتو المبكرة، فيك احتراـ المعمميف 

في الياباف مكانة اجتماعية خاصة إذ  المعمـ في الياباف عمى سبيؿ المثاؿ نجد أف لممعمـ
 .تعتبر مينتو أفضؿ مينة عند اليابانييف

ـ( إلى أف التدريس في الياباف يعد دعكة كرسالة إليية، كأنو ليس 3225الزكي) كيشير
مجرد كسيمة لكسب العيش، كلذا فإف المينة كانت تجذب السامكرام كىـ المفكركف 

كلذا فقد كانت ىناؾ مقكلة تشير إلى تقديس (. 128كالمحاربكف في العصكر اإلقطاعية")ص
فة بينؾ كبيف المعمـ سبع خطكات حتى ال مينة التعميـ كىي ما يردده الطالب" اجعؿ المسا

ىػ( أف" المجتمع الياباني كتحت تأثير إرثو 1332) بمكيذكر إدكارد بيكشا، "تخطك فكؽ ظمو
اليابانية التي  (senseiسينسي الككنفكشي يقر بالمكقع المركزم لممعمـ، لذا فإف كممة )

ية، كىذه الكممة ىي كاحدة مف تطمؽ عمى المعمـ تحمؿ مف المعاني ما ال تسعو الترجمة األدب
 (.32أرفع درجات التبجيؿ كاالحتراـ الذم ال يمكف أف يضفى عمى شخص ما في الياباف" )ص

  :وآليات معايري إىل يضتهد للمًهة للتكدم نظام تطويزالضياصة الجالجة 
 علمية:

إف البداية الصحيحة لتطكير إعداد المعمـ ىي التدقيؽ في اختيار كانتقاء الطالب الذم 
سكؼ نقيـ لو برامج اإلعداد التي تيدؼ إلى تأىيؿ ىذا الطالب ليككف معممان كقدكة لجيؿ 
الناشئة، كمف ثـ فينبغي االىتماـ باالختبارات التي تعقد لمطالب المرشحيف لمقبكؿ بكميات 



 .0202سياسات مقترحة إلعداد المعلم في المملكة العربية السعودية في ضوء رؤية 

- 231 - 

معمميف كأف تككف ىذه االختبارات عمى أرفع مستكل مف الجكدة كالدقة مف حيث التربية كال
صياغتيا كمحتكاىا كصدؽ كثبات ىذا المحتكل كأف تعد بحيث تقيس بالفعؿ الميكؿ المينية 
كالصفات الشخصية كالقدرات كاالستعدادات لمطالب المرشح لمقبكؿ بما يجعميا تعطي صكرة 

، كلذلؾ فإنو ينبغي قياـ لجنة مف كبار أساتذة كخبراء التربية حقيقية عف شخصية ىذا الطالب
كعمـ النفس كالصحة النفسية بإعداد ىذه االختبارات كتقنينيا عمى البيئة التي ستطبؽ فييا 

 (.448ىػ،ص1336)ىيكؿ، 
  :إليًم: احلاجة بأمط يي اليت األماكو يف املعلمني وضعالضياصة الزابعة 

إف مف أىـ األسباب المؤدية إلى عزكؼ المعمميف تعيينيـ في قرل نائية كمناطؽ بعيدة 
كىذا يؤثر عمى أدائيـ كينعكس أثره عمى طالب تمؾ المناطؽ كالتي ىي في أشد الحاجة لمتعمـ 
كبذلؾ تككف فرص التعمـ المتاحة لألطفاؿ الذيف يعانكف بالفعؿ مف الحرماف ضئيمة كيزيد 

  المعمميف.اع معدؿ تنقالت معاناتيـ ارتف
 :ىي رئيسية عكامؿ بأربعة العادؿ غير المعمميف تكزيع كيتأثر

 أقؿ المعمميف جعؿ إلى الريفية المناطؽ في التحتية البنى ىشاشة تؤدم :الحضرم التحّيز -
 ىناؾ. التعميـ إلى ميالن 

 مستكيات أف إلى نظران النائية: انخفاض المستكل المعرفي كانتشار األمية في القرل  -
 أقؿ حظكظان  تمتمؾالقرل  ىذه فإف منخفضة، تككف ما غالبان القرل النائية  لدل التعميـ
  .معممكف بينيا مف ليخرج

 عمؿ احتماالت مف أقؿ الريفية المناطؽ في النساء عمؿ احتماالت إف :الجنس نكع -
  فييا. الرجاؿ

 المعمميف في نقص ييسجؿ ما غالبان  الخصكص، كجو عمى الثانكية، المدارس فيالمناىج:  -
في تخصصات كنقصان في تخصصات مثؿ  االمناىج. قد يككف ىناؾ فائض مف عدد في

 . كالرياضياتالدراسات اإلسالمية 
 عمى المعمميف تكزيع لتضمف استراتيجيات تضع أف كزارة التعميـ عمى كما يتعيف

المممكة يمكف االستفادة مف  أنحاء في المعمميف بيف التكازف كلتحقيؽ بالتساكم، المدارس
 قكية تعمُّـ نتائج تحقيؽ مف ككريا جميكرية تمّكفحيث تجربة جميكرية ككريا الجنكبية 

 حيث مف بمعمميف أفضؿ االنتفاع في أكبر إمكانية عمى المحركمة الفئات حصكؿ في كعادلة
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 درجة عمىحاصمكف  القرل في المعمميف أرباع ثالثة مف أكثر فإف .كالخبرة التأىيؿ
 %34كيممؾ  الكبرل، المدف في المعمميف %مف23بنسبة  األقؿ، مقارنة عمى البكالكريكس

 في الخبرة لدييـ مف تبمغ نسبة حيف في عامان  عشريف عمى تزيد خبرة القرل في المعمميف مف
 المحركمة المدارس في يعممكف الذيف المعممكف كيستفيد .المعمميف مف% 22الكب رل المدف
 ساعات مف أقؿ أصغر كعدد حجـ ذات دراسية كصفكؼ إضافي، مرتب مثؿ الحكافز بعض مف

 أكبر كفرص الصعبة، المناطؽ في التدريس بعد المقبمة المدرسة اختيار كفرصة التدريس،
 (.33، ص3212العالمي لرصد التعميـ لمجميع، )التقرير لمترقية

لما لو  اآلمف تأميف السكفالمتنكعة لو، ك  الحكافز تشجيع المعمـ مف خالؿ تقديـ كيمكف
 مع الريفية، المناطؽ في التدريس عمى المعممات بتشجيع فيما يتعمؽ الخاصة أىميتومف 

 تكفير كسائؿ نقؿ مناسبة. 
 اخلطة الشمهية لتهفيذ الضياصات: 

عند كضع اإلطار الزمني لمتنفيذ البد مف األخذ باالعتبار عدد مف المحددات مثؿ: 
مكانيتيا،  كقدرةأىميتيا في تحقيؽ التنمية،  كاألثر  كالجدكلالمؤسسات المعنية بالتنفيذ كا 

  شيران. 132السريع عمى الميداف التربكم كىي مدة ال تتجاكز 
 التكييم واملتابعة: 

 مستكل كمتابعة تنفيذية تنفيذ السياسات عمى خطة عممية أف تعتمد مف الضركرم
السياسات ىذه  نكاتج تغطي مؤشرات عمى األداء يرتكز لقياس نظاـ عمى كفاعميتيا كفاءتيا
 المخطط كيكضحالتصحيحية.  لإلجراءات أساسيا يخطط كعمى نحكىا، التقدـ مستكل كتحدد
 بكصفو كالتطكير األداء قياس في المتبعة كالدكرةالتنفيذية،  لمخطة األداء قياس نظاـ خطكات
 كصيغة أداء مؤشرات مف يحتكيو بما األداء لنظاـ قياس التطبيقي كاألنمكذج مستمرة، عممية
 زمني. إطار تحت األداء نتائج الستخالص حسابية

  التوصيات:اخلالصة و
التعمـ ىك الركيزة األساسية لالزدىار كاالبداع في المجتمع، كجكدة التعميـ في مجتمع ال      

تقؿ أىمية عف التنمية االقتصادية. كلكي تتحقؽ جكدة التعميـ البد أف يحظى جميع التالميذ 
بمعمميف مؤىميف تأىيالن جيدنا كمتحمسيف لمعمؿ، كذلؾ مف خالؿ اجتذاب أفضؿ المرشحيف 

التعميـ تـ تدريبيـ تدريبا جيدا في نكعيتو يكفر التكازف بيف معرفة المكاضيع التي  لمينة



 .0202سياسات مقترحة إلعداد المعلم في المملكة العربية السعودية في ضوء رؤية 

- 232 - 

ستدرس كمعرفة طرائؽ التدريس. كالبد أيضا أف تتبع ىاتيف السياستيف بسياسة ثالثة ال تقؿ 
أىمية كىي نشر ىؤالء المعمميف في المناطؽ التي ىي بأمس الحاجة إلييـ، كمنحيـ 

افآت المالية كالسكف كالدعـ الجيديف في شكؿ فرص لمتنمية المينية كي التعكيض الالـز كالمك
يقبمكا الكظائؼ في المناطؽ الريفية أك المحركمة، كتستند المبنية ىنا إلى األدلة المتمثمة في 
السياسات كالبرامج كاالستراتيجيات التي ثبت نجاحيا في عدد مف البمداف كمف البيئات 

 القكة التي يمكف أف تسيـ إلى حد كبير في التقدـ التعميمي.  التعميمية. فالمعممكف ىـ
كتحميؿ الكضع الراىف لمبيئة في ضكء أىداؼ الدراسة، كتأسيسا عمى ما سبؽ ك 

الداخمية كالذم أظير تأثرىا بعكامؿ قكة كعكامؿ ضعؼ، ككما تبيف أف ىناؾ مجمكعة مف 
مـ. كفي ضكء ذلؾ تكصي الدراسة بما الفرص كالتحديات في البيئة الخارجية لنظاـ إعداد المع

 يمي: 
 تعزيز المكانة االجتماعية لمينة التعميـ.  -
 كضع تصكر كاضح كشمكلي لما يجب أف تقكـ عميو عممية تأىيؿ المعمميف.  -
 تطكير نظاـ لمتقدـ لممينة يستند إلى معايير كآليات عممية.  -
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 املزاجع

 املزاجع العزبية: :أواًل 

، الكاقع كالمستقبؿ –استشراؼ مستقبؿ التعميـ العاـ بالمممكة ، خالد بف عبد اهلل )د.ت( ابف دىيش
 الرياض، كزارة التربية كالتعميـ.

 تجارب ضكء في السعكدية العربية المممكة في المعمـ إعداد (. تطكير3214عمى. ) رنا حميد، أبك
 15المكارد،  كتنمية العممية لالستشارات العربية المؤسسة ،التربية عالـ مجمةرائدة،  عالمية

(34 ،)1-26. 
ي األمريك كالتعميـ الياباني  التعميـىػ( 1332( )محمد ، )ترجمة طو،عميإدكار  ،بيكشامب
 .دار المعرفة لمتنمية الشرية، مقارنة  دراسة :

 رؤية ضكء في المعمـ إعداد برامج لمخرجات مقترح (. تصكر3216محمد. ) بف أحمد التكيجرم،
ـ، 3222 رؤية تفعيؿ في السعكدية الجامعات مؤتمر دكر، 3222السعكدية  العربية المممكة

 .345-321جامعة القصيـ، 
، التربية العممية في دكؿ الخميج العربية كاقعيا كسبؿ تطكيرىا( 1883حساف محمد ) ،حساف

 مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج.  الرياض،
، مجمة كاسط لمعمـك اإلنسانيةداد المعمـ في المجتمع المعاصر، ( إع3226حسيف، تحسيف عمي)

 العراؽ.  182-174(،  ص 4)2ج
( نظاـ التعميـ كسياستو، القاىرة، إيتراؾ لمطباعة كالنشر 3213حكيـ، عبد الحميد عبد المجيد)

 كالتكزيع.
الرياض لمتكزيع ، الرياض، دار المنيج.. أصكلو كأنكاعو كمككناتو( 1873حمداف، محمد زياد )

 كالنشر.
، دار مفاىيميا ككفاياتيا كتطبيقاتيا المدرسية–التربية العممية الميدانية ( 1886حمداف، محمد زياد )
 التربية الحديثة.

الخطابي، عبد الحميد عكيد؛ ك الحربي،عبداهلل بف حمكد ؛ ك غندكرة، عباس بف حسف ؛ ك 
عبد المجيد ؛ كالظاىرم، يحي بف حميد الثبيتي،عمى بف حامد ؛ك حكيـ، عبدالحميد بف 

، كزارة تقكيـ مستكل أداء خريجي كميات المعمميف في المممكة العربية السعكديةىػ( 1335)
 التربية كالتعميـ.
، أبك ظبي، مركز اإلمارات التعميـ كالعالـ العربي تحديات األلفية الثالثة( 3222ديفيز، دكف؛ كآخركف)

 لمدراسات كالبحكث.
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 ، مصر، دار الفكر العربي.دليؿ التربية العممية–اختيار المعمـ كا عداده ( 1885ي )راشد، عم
، مجمس 3222رؤية المممكة العربية السعكدية (. 3215. )3222رؤية المممكة العربية السعكدية 

الشئكف االقتصادية كالتنمية. عمى الرابط: 
http://www.vision2030.gov.sa/download/file/fid/422 

، اإلسكندرية، دار دركس مستفادة:  التجربة اليابانية في التعميـ( 3225كي، أحمد عبد الفتاح )الز 
 الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر.

 سحاب، سالـ؛ ك الحربي، عبداهلل بف حمكد؛ ك ظفر، عبد الرزاؽ أحمد؛ ك غندكرة،
لمبنيف كالبنات  تعميـ الرياضيات لممرحمتيف االبتدائية كالمتكسطةى( 1331عباس بف حسف )

 في المممكة العربية السعكدية، الرياض، مدينة الممؾ عبد العزيز لمعمـك كالتقنية.
ندكة إعداد المعمـ  كقائع ،مشكالت في إعداد المعمـ كطرؽ عالجيا( 1873سميـ، محمد صابر )
 العربي ، الدكحة.بدكؿ الخميج 

، جريدة رؤية مستقبمية :األحادية كالتنكيعتمكيؿ التعميـ بيف ( 3226)صائغ، عبد الرحمف أحمد 
  .ىػ1337 ربيع األكؿ 32 ، األحد3837 االقتصادية، العدد:
 المعمـ: إعداده كتطكير أدائو، المقاء السنكم السادس لمديرمى( 1317الصائغ، محمد حسف )
 ىػ  33/13/1317-17التعميـ، أبيا في 

اختيار ىػ( 1333)عبد العزيز سعكد  العمر،؛ طالؿ عبد الرحمفالصائغ، محمد حسف؛ الجحيالف، 
دراسة مقدمة لمقاء الحادم  ،" المعمـ كا عداده في المممكة العربية السعكدية "رؤية مستقبمية

 ىػ.2/1/1333-1عشر لقادة العمؿ التربكم، جازاف في 
 العربيةالمممكة  في االبتدائية المرحمة معمـ إعداد نظاـ (. تطكير3217)طو، أماني محمد عمر. 

 - شمس عيف ، جامعةمجمة القراءة كالمعرفة ـ، 3222 الكطنية الرؤية ضكء في السعكدية
 .123-128، 324كالمعرفة،  المصرية لمقراءة الجمعية - التربية كمية
 الكراؽ لمنشر كالتكزيع.األردف، ، ادارة التعميـ الجامعي( 3227ىاشـ فكزم ك آخركف) العبادم،

( تمكيؿ مؤسسات التعميـ العالي في دكؿ الخميج العربية بيف الجيكد 3223) يالعتيبي، منير بف مطن
 .62-21( ص 3)، المجمة السعكدية لمتعميـ العالي ،الذاتية كااللتزاـ المجتمعي

 الجامعة العربية في الشاممة الجكدة إدارة مبادئ تطبيؽ مدل( 3223) جابر معزكز عالكنو،
، راـ اهلل، جامعة القدس المفتكحة في الفمسطيني الجامعي التعميـ في النكعية مؤتمر األمريكية،

2-4/6/3223.  
، المنصكرة، ( عمـ المناىج.. األسس كالتنظيمات في ضكء المكديكالت1887عمي، محمد السيد )

 عامر لمطباعة كالنشر.
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 ، القاىرة، دار المعارؼ.المنيج كعناصره( 1882عميرة، إبراىيـ بسيكني )
ـ، تجارب محمية كعربية كدكلية لمصادر كبدائؿ لتمكيؿ التعميىػ( 1318ف أبك بكر فريد)العكلقي، حس
 مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج. ،الرياض

مجمة ، تقكيـ برنامج إعداد المعمميف مف كجية نظر الطمبة(. 3214. )العيساكم، داخؿ محمد عمكاف
 .634 -616(، 22) 8،بالمدينة المنكرة الجامعة االسالميةبالكمية اإلسالمية 

 كجية مف القرل أـ جامعة في المعمـ إعداد برنامج (. تقييـ3217صالح. ) محمد آمنة الغامدم،
 العربية المممكة في لممعمـ الميني األداء جكدة معايير ضكء التدريس في ىيئة أعضاء نظر

 .538 -514(، 13) 18، شمس عيف بجامعة التربية في العممي البحث مجمةالسعكدية، 
األخالؽ، كالديمقراطية، كالشجاعة : تربية الحرية( 3223فريرم، باكلك)ترجمة أحمد، عطية أحمد()

 .الدار المصرية المبنانية لمطباعة كالنشر كالتكزيع، المدنية
تصكر مقترح لبرنامج تكاممي إلعداد المعمـ قبؿ الخدمة في كميات ( 3228القالؼ، نبيؿ عبد اهلل)

 ، الككيت، كمية التربية األساسية.عداد المعمـ بدكلة الككيتإ
لمدكلة  بياف كزارة المالية بمناسبة صدكر الميزانية العامة ىػ(1324المجمس االقتصادم األعمى)

1325/1324 ، 
 ىػ،1321التعداد العاـ لمسكاف كالمساكف ىػ( 1321مصمحة اإلحصاءات العامة كالمعمكمات)

 http://www.cdsi.gov.sa 33/3/3217استرجعت بتاريخ 
ـ 3212-ىػ  1322شرة مسح القكل العاممة فىػ( 1321مصمحة اإلحصاءات العامة كالمعمكمات)

 http://www.cdsi.gov.sa 35/3/3217. استرجعت بتاريخ الثانيةالدكرة 
التقرير العالمي لرصد التعميـ ( UNESCO()3213منظمة األمـ المتحدة لمتربية كالعمـ كالثقافة )

 ، فرنسا.لمجميع
( دراسة تحميمية لسياسة التعميـ في المممكة العربية السعكدية 3225ارة بنت عبد اهلل )المنقاش، س

(، 1)18، ـ مجمة جامعة الممؾ سعكد لمعمـك التربكية كالدراسات اإلسالميةكمقترحات لتطكيرىا، 
 .332 – 271ص 

معمـك التربكية متطمبات لتطكير إعداد المعمـ ، الجمعية السعكدية لىػ( 1336ىيكؿ، سالـ حسف عمي)
ىػ، الرياض، جامعة الممؾ 32/1/1336-33عشر مف  كالنفسية)جستف( المقاء السنكم الثالث

 سعكد. 
، كمجتمع المعرفة الكطنية لمتحكؿ إلى اقتصاد االستراتيجيةىػ( 1323كزارة االقتصاد كالتخطيط )

-http://www.added: 32/3/3217استرجعت بتاريخ 
value.com.sa/PDF/021120137.pdf 

http://www.cdsi.gov.sa/2010-07-31-07-00-05/cat_view/31-/138----/342---1431-2010/300---/343--/310---------
http://www.cdsi.gov.sa/socandpub/manpower/doc_download/1583-----1434--2013--
http://www.added-value.com.sa/PDF/021120137.pdf
http://www.added-value.com.sa/PDF/021120137.pdf
http://www.added-value.com.sa/PDF/021120137.pdf
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، استرجعت بتاريخ سياسة التعميـ في المممكة العربية السعكدية( 3212كزارة التربية كالتعميـ )
35/3/3217 

http://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4281198
/B.pdf 

 ، الرياض.مشركع االستراتيجية الكطنية لتطكير التعميـ العاـىػ( 1323كزارة التربية كالتعميـ)
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