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 دادإـع
 الباحث الرئيسي

 لعلومطالب دكتوراه ختصص تعليم ا
 كلية الرتبية، جامعة امللك سعود

 الباحث المشارك 

 أستــــــاذ تعليــــــم العلــــــوم
 جامعة امللك سعود كلية الرتبية،

 بالمملكددد  العلددد   لمعلمددد  المهنددد  التطددد ر احتياجدددا  تح يددد  إلددد  ال راسددد  هددد   هددد   
 هيئدد  مدد  الصددا ر  للمعلمددي   المهنيدد  المعددايير ضدد    دد  نظددره  وجهدد  مدد   السددع    العربيدد 
 المددددنه  ال راسدددد  واسددددت  م  المهنيدددد   المعر دددد  مجددددا  لمعددددايير وتح يدددد ا   العددددا   التعلددددي  تقدددد   

  يمدددا الر دددا   بمنطقددد  التعلدددي  بدددر ار  العلددد   معلمددد  جميددد  ال راسددد  مجتمددد  وشدددم  ال صددد   
 تد  ال راسد  بياندا  ولجمد  العدا   التعلدي  مراحد  م تلد  م  ما  معل( 562)ال راس  عين  شمل 
 مدد  التأكدد  وتدد  محدداور  3 ضددم   قددرا  8 مدد  مك ندد  اسددتنان  إلدد  المعددايير مؤشددرا  تح  دد 
 المعددايير جميدد   دد  العلدد   معلمدد  احتيددا  أن إلدد  ال راسدد  ت صددل  وقدد  األ ا   وثنددا  صدد  
 العلد   معلمد  واحتيدا  مت سدط   ب رجد  تعلمهد  وكي يد  الطدب  معر   ولمعيار عالي   ب رج 
الت صد   محتد    معر د  لمعيدار العلد   معلمد  واحتيدا  عاليد   ب رجد  التد ر   طر   لمعيار
 أو المؤهددد  لمتغيدددر تعددد    االحتياجدددا   ددد  اختب دددا  ت جددد  ال وكددد ل  عاليددد   ب رجددد  والمدددنه 
 الت ر  . مرحل  أو التعليمي  ال نر 

 :املفتاحية الكلمات
 .للمعلمي  المعايير المهني  العل    معلم  المهن   التط ر احتياجا  المهن   التط ر
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 ( إلدد  تعلددي   سدداه   دد    دد  عجلدد  2030تتطلدد  رة دد  المملكدد  العربيدد  السددع     لعددا  )
االقتصددا   مدد  خددب  سدد  ال جدد   بددي  م رجددا  التعلددي  العددال  ومتطلنددا  سدد   العمدد   وتطدد  ر 

لتعلددي  العددا  وت جيددب الطددب  نحدد  ال يددارا  ال يي يدد  والمهنيدد  المناسددن   وسددتتحق  الرة دد  مدد  ا
خدددب  إعددد ا  منددداه  تعليميددد  متطددد ر  تركددد  علددد  المهدددارا  األساسدددي   وتعددد    ور المعلددد  بر ددد  
تأهيلب  ومتابع  مست   تق مب  باإلضا   إل  قياس م رجا  التعلدي  بكدك  سدن ح  حيدُ سدت عق  

اكا  م  الجها  الت  ت  ر  رص التد ر   لل در جي  محليدا  و وليدا   وتنكدن المنصدا  التد  الكر 
ت عن  بالم ار  النكر      القطاعا  الم تل   م  أجد  تع  د   درص التد ر   والتأهيد . وسدتعم  
كدد ل  علدد  تطدد  ر المعددايير ال يي يدد  ال اصدد  بكدد  مسددار تعليمدد   مدد  أجدد  متابعدد  م رجددا  

 (.2016  مها وتحسينها )مجل  الكؤون االقتصا    والتنمي   التعلي  وتق
هد( إل  أن "أح تط  ر ال  صاحنب تط  ر المعلد  ابتد ا  بسياسدا  1430و ؤك  الكا   )

ومعايير إع ا   إل  آليا  اختيار  وتعيينب  ومرورا  بأهمي  تكر   رخصد  التعلدي   وضدمان تطد ر  
طدد ا  التطدد  ر جميعهددا   عدد  تطدد  را  أبتددرا  ال  مكدد  أن المهندد  بمعددايير محدد     و شددراكب  دد  خ

 حقدد  أه ا ددب"  حيددُ  حتدد  المعلدد   دد  النظددا  التربدد ح مكددان الصدد ار   دد  إنجددا  النظددا  وتحقيدد  
(  له ا 2005أه ا ب.  المعل  ه  األكثر  اعلي     التأثير عل  ت كير وسل ك الطب  )بركا   

  و مددد ا   بالمسدددتج ا   ددد  ميددد ان عملدددب مددد  معل مدددا  كدددان مددد  ال اجددد  القيدددا  بتطددد  ر  مهنيدددا  
(  م  مراعا  أن تك ن برام  التط ر المهن  و   مدا 2013وتجار  م ي   )الغام ح والمصرح  
هدد( أهميد  بدرام  التطد ر المهند  إلد  التغييدر السدر   الد ح 1427يناسنب و  تار . و ع و النكر )

تؤثر حتما     المه  بما  يها مهن  التربيد  والتعلدي    كه   العال     م تل  المجاال   والت  س
بحيُ أصنح ال ما  عل  العالمي     مي ان التعلي  م اكن  هد ا التغييدر بدالتط ر المسدتمر. و در  

( أن التغييددددرا  والتطدددد را  التدددد   كدددده ها الحقدددد  التربدددد ح ن سددددب مدددد  اإل ارا  2007الطعددددان  )
ندد  للمعلدد  حتدد   كدد ن منسددجما  ومت دداعب  معهددا لتحقدد  واألسددالي  وال سدداف  ت ددر  التطدد ر المه

 األه اف الم طط لها. 
وأ رك الم تصدد ن  دد  تعلددي  العلدد   أهميدد  تطدد  ر معلدد  العلدد   ب جددب ال صدد ص    دد  

هدد( أكد   علد  أن إعد ا  المعلد  قند  ال  مد  وتطد ر  المهند   د  1433 راس  أجراهدا الكدمران  )
النحثيددد   ددد  تعلدددي  العلددد   والر اضددديا   ددد  المملكددد  العربيددد   أثنا هدددا  دددأت   ددد  قافمددد  األول  دددا 
( هدددد    إلدددد  معر دددد  واقدددد  التطدددد ر المهندددد  المصدددداح  2013السددددع    . و دددد   راسدددد  للكددددا   )
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لمكددددروو تطدددد  ر الر اضدددديا  والعلدددد   الطنيعيدددد   دددد  التعلددددي  العددددا  بالمملكدددد  العربيدددد  السددددع      
  إلد  بدرام  التطد ر المهند   د  جميد  المجداال  وأيهر  النتاف  أن حاجا  المعلمي  والمعلما

ق دد ر  ب رجدد  عاليدد . وتددأت  هدد   األهميدد  لمعلدد  العلدد   ألنددب المعندد  برعدد ا  الطددب  للت ا دد  مدد  
متطلندا  العصدر الد ح يتسد  باالن تدا  العدالم   وثدد ر   د  تقنيد  المعل مدا  واالتصدا    د  يدد  

 (.1999لطناوح    ا2003عل ح  )التح  ا  والمككب  العالمي  
( إلدد  أهدد اف رفيسددي  لنددرام  التطدد ر 1418( وم سدد  )1985و كددير هددارت  وانكدد س )  

 المهن  للمعلمي  وه : 
 ر   مهارا  المعلمي  إل  مست   مناس  م  الك ا   حت   ستطيع ا م اجه  مككبته  ال اص . -1

 تمكينه  م  األسالي  الت  تحق  له  أه ا ه  ال يي ي .  -2

 روف التعليمي  للنجا . تهيئ  الط  -3

 اكتسا  المعل  لمعارف ج ي      مجا  عملب.  -4

 اكتسا  اتجاها  إ جابي  نح  المهن . -5

 و  تح أ اقا  ج ي   للمعل  ليطل  عل  مككب  مهنتب وأبر  التح  ا  وكي ي  م اجهتها.  -6

 اكتسا  أسالي  التط ر المستمر.  -7

 ت ص  مما  سه     انتقا  ال نرا .تق    رص  للتعرف عل   مب  آخر      ن   ال  -8

المساع      تطني  األ كار والحل   الم ص  بها مد  ال راسدا  بحيدُ ت دي  ال جد   بدي    -9
 المنظر   والممارسي .
( الع يددد  مددد  أسدددالي  التطددد ر المهنددد  لمعلمددد  2009( والحدددر )2012و ددد كر قحددد ان )

 جهددد   والنددد وا   وتندددا   ال  دددارا   العلددد   منهدددا أسدددل  : المناقكددد   والمحاضدددر   والقدددرا ا  الم
وال يددد ي  الت ددداعل   التعلدددي  المندددرم   االنترنددد  والدددتعل  عددد  بعددد   النكدددرا  والمجدددب  ال ور ددد   

( أنب ال Lee  2005األنكط  المجتمعي   مبحظ  األقران  الت ر   الجماع . كما أوضح ل  )
المدؤتمرا   وور  العمد   بد  يننغد   كت   بندرام  التطد ر المهند  التقلي  د   مد  المحاضدرا   و 

القيددا  بنددرام  أخددر  وهدد : مجم عددا  الت اصدد  اإللكترونيدد   ومجم عددا  الددتعل   وبددرام  النصددح 
( أن قيدددا  West  2011والمكددد ر   والممارسدددا  التأمليددد   والتددد ر   ال دددر ح. وأضددداف و سددد  )
 .المعل  برجرا  النح ث اإلجرافي   ساع      تحسي  ممارستب الص ي 
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 هددد   العلددد   أن معلمددد  تطددد  ر لندددرام  أندددب يتندددي  للمتأمددد ( ۲۰۱۱)وعلددد   نجلدددب وذكدددر 
 ضدع  إلد  أ   ذل  وبالتال  التعلي   ج    ت م  معايير ض      ت ض  ل  الت ر ني  النرام 
 تلدد  النددرام . إن للمعلمددي  عندد  تصددمي  الت ر نيدد  االحتياجددا  تح يدد  علدد  القددافمي  بددي  التنسددي 
 علد  إال تركد  للتطد ر المهند   وال بالمهارا  الب مد  المعل  ت و   ع  تعج  النرام  ه   معظ 
 لتطنيدد  ومسدداع تب المعلدد  تنميدد  علدد  وال تركدد  العملدد   الجاندد  النظر دد  علدد  حسددا  الج اندد 
وهدد ا مددا أك تددب عدد   مدد  ال راسددا  بأهميدد  بنددا   .التعلددي  التدد  ت ددم  جدد    المعيار دد  المسددت  ا 
 التدد ر   تنظددي  ا  وتطدد  ر المعلدد  و دد  معددايير محدد     لمددا  دد  ذلدد  مدد  إسددها   دد بددرام  إعدد 
  2003للجمي  )و دح   وواضح  خطط منظم  ض      مستقنب   م  المعلمي  المت قع  والن ات 

  ۱4۳۱   الغامددددددد ح 2012  قحددددددد ان  2012  الرواشددددددد    2009  جدددددددا   2007الم ب ددددددد   
 . (هد۱4۳۲ الحنبن  

يير المهنيدد  األسدداس لجميدد  المنددا را  ذا  العبقدد  ومنهددا: تأهيدد  المعلمددي  و"تعدد  المعددا
قندد  ال  مدد   و صدد ار التددراخي  المهنيدد  ومددا يددرتنط بهددا مدد  حدد ا ر ومكا دد   للمعلمددي   وتقيددي  

  2016األ ا  المهندددد  للمعلمددددي   والنمدددد  والتطدددد ر والددددتعل  المهن ")هيئدددد  تقدددد    التعلددددي  العددددا  
بالتأكي  سيساع  عل  معر   احتياجا  التط ر المهن  للمعلمدي . وت عردرف  (  وه ا الت جب12ص

 أن بب و سدتطي  و ؤم  المعل   عر ب أن يننغ  لما ت صيل  "وص  المعايير المهني  للمعل  بأنها
 واتجاهدددا  ومهدددارا  لمعدددارف إطدددار مددد  الت قيعدددا  الصددد   أو  اخددد  التددد ر   أثندددا  بدددب  قددد  

 (.۲۷  ص۲۰۰۹ العربي   ال و  لجامع  العام  ن األما) المعل " وأ ا ا 
المعاييرأنهدا تؤسد  لمهند  التعلدي  وتر د   ( أهمي ۲۰۱۲)وتني  هيئ  تط  ر مهن  التعلي      

ج    الت ر   م  خب  اإلرتقا  بدأ ا  المعلد  و عطدا   ا  ال ا عيد  ليتط رمهنيدا   كمدا تد  ر للمعلد  
ر وال صاف  المهنيد   وتعتندر المرجعيد  لنندا  أ وا  قيداس األم  ال يي   جرا  إلت امب بالمعايي

وتق    تتس  بالص   والثنا  لتحق  من أ الع ال  والمساو  بي  المعلمي   وتعط  المعايير  رص  
 للكراك  والتعاون بي  مؤسسا  التعلي  والمجتم  وتع    العبق  بينهما. 

 ال طنيد  بندا  الندرام  الت ر نيد  والكدراك  د   للمعلمدي  المهني  إن االعتما  عل  المعايير
 العربيد  المملكد   د  التعلدي  و ار  رأسدها وعلد  بدالتعلي  ذا  الصدل  القطاعدا  جمي  بي  والت ا  

(. 2016الم   )هيئ  تق    التعلي  العا    مستمر وط    تعليم  إصب     السع     سيساه 
( مد  أهميد  الكدراك  بدي  المد ارس 2012شد   )( والرواLee  2005وه ا مدا أكد   كدب  مد  لد  )

والجامعددا  و  ارا  التعلددي   والتدد  تعدد  مدد  أهدد  ع امدد  نجددا  بددرام  التطدد ر المهندد  للمعلمددي   
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و ع   ذلد  ألن الندرام  سدي نن  أوال  علد  احتياجدا  المعلمدي  العداملي   د  الميد ان التعليمد   ثد  
 التابع  إل ارا  التعلي .ستن   النرام  م  قن  مراك  التط ر المهن  

 وحددددددددددددددددددد   المجلددددددددددددددددددد  القددددددددددددددددددد م  للنحددددددددددددددددددُد  ددددددددددددددددددد  ال ال دددددددددددددددددددا  المتحددددددددددددددددددد   األمر كيددددددددددددددددددد 
(National Research Council( )1996 : معايير لنرام  التط ر المهن  لمعل  العل   وه ) 

 ضرور  ترابط النرام  المق م  للمعل . -1

  .ضرور  أن يتعل  المعلم ن محت   كت  العل   م  خب  االستقصا  -2

 أن تق   المعر   بص ر  متسق  م  ال اق  ال عل  للتعلي .  -3

 أن تؤك  النرام  عل  أهمي  التعلي  المستمر وكي يتب.   -4

( بعددد  مراجعتدددب لثبثددد  وثبثددد ن بحثدددا  تناولددد  التطددد ر المهنددد  2012وخلدد  الرواشددد   )
  االعتمددا  لمعلدد  العلدد   إلدد  عدد   مدد  ال صدداف  المكددترك  بددي  تلدد  النحدد ث  والتدد  تمثلدد   دد

عل  برام  التط ر المهن  عل  النظر دا  التد  ت  عد   ور المدتعل   وتركيد  الندرام  علد  م داهي  
أساسي   مث : االستقصا   وطنيع  العل   واستنا  برام  التط ر المهن  إلد  معدايير معتمد   مد  

 الهيئا  المهني  الم تص .
 ( بددا ر  هيئدد  التقدد    2030لعددا  ) وتحقيقددا  لتطلعددا  رة دد  المملكدد  العربيدد  السددع    

بالمملكدد  العربيدد  السددع     مددؤخرا  برصدد ار معددايير مهنيدد  للمعلمددي . وب نيدد  تلدد  المعددايير علدد  
األ لددد  والكددد اه  التددد  تمثددد  أ  ددد  الممارسدددا  العالميددد   وتعكددد  مسدددتج ا  النحددد ث الترب  ددد  

اس ونظدا  التعلدي  والمجتمد  السدع  ح. العالمي  الح يثد   كمدا أنهدا وثيقد  الصدل  بدالمعلمي  والمد ر 
 (. 2016هيئ  تق    التعلي  العا   )

هيئد  تقد    التعلدي  بالمملكد  العربيد  السدع     هيئد  مسدتقل  بم جد  قدرار مجلد   وتعتندر
هد(  والت  ته ف إل  تحقي  اله ف الحدا ح عكدر مد  أهد اف خطد  التنميد  ۱4۳4ال  را  عا  )

نميدد  المدد ار  النكددر   ور دد  إنتاجهددا  وت سددي  خياراتهددا  دد  اكتسددا  العاشددر   والدد ح يددن  علدد  "ت
المعارف والمهدارا  وال ندرا   وذلد  مد  خدب  ر د  الك دا   التعليميد  والترب  د  للمعلد  والمعلمد   

(  ۱۰  ص۲۰۱6وب اصددددد  تطددددد  ر قددددد راته  المعر يددددد  والمهار  ".)هيئددددد  تقددددد    التعلدددددي  العدددددا   
 ( لتحقدد  هدد ا الهدد ف ۲۰۱6ار وثيقدد  المعددايير المهنيدد  للمعلمددي  عددا )وبالتددال  قامدد  الهيئدد  بددرقر 

م  خب  م  خب  تحسي  نتاف  الطب  عن  ر   جد    التد ر    كمدا تد  ر لغد  مكدترك  بدي  
المعلمي  م  أج  تحقي  األه اف المهم   وتق   إطار عم  للمعلمي  ي ع  تط ره  المهن   د  

وتح يددد  احتياجدددب ارسددداته   والحصددد   علددد  التغ  ددد  الراجعددد   جميددد  مسدددت  ا  األ ا  لتع  ددد  مم
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  باإلضا   إل  است  ا  المعدايير كمقدايي  وأسد  للمقارند     وتنا   المعر   بي  ال مب المهن 
  (۲۰۱6)هئي  تق    التعلي  العا  المرجعي   وذل  لتقيي  م   تحقي  األه اف المرغ ب  

بالكدددراك  مددد  التربددد  ي   وأجر ددد  عمليددد  تطددد  ر وتحكدددي  وبنيددد  المعدددايير المهنيددد  للمعلمدددي  
( مدد  الطددب  وأوليددا  األمدد ر وأ ددرا  المجتمدد  بكددك  ۳۰۰۰۰علمدد  م سددع  و قيقدد   وشددارك حدد ال  )

( بكدك  غيدر مناشدر عندر ت داعله   د  وسداف  الت اصد  اإلجتماعيد  وعندر ۱۰۰۰۰مناشر  وحد ال  )
لدت مك  المعلمدي  مد  القيدا  بمهدامه  مد  خدب  مكدارك  منص  معلم نا اإللكتروني . وأسس  المعدايير 

الطدددددب  النكدددددط   ددددد  العمليددددد  التعليميددددد   واالسدددددتجاب  لبحتياجدددددا  الطدددددب   والتأمددددد  الددددد ات   ددددد  
الممارسدددا  الت ر سدددي   وااللتدددرا  بدددالتط ر المهنددد  المسدددتمر  وااللتددد ا  بأخبقيدددا  المهنددد . كمدددا تسدددع  

مددد  غدددرس األخدددب  اإلسدددبمي   والددد ال  للددد ط  والحدددرص علددد   المعدددايير المهنيددد  لدددتمك  المعلمدددي 
وح تددب  واحتددرا  انخددر   ممدد  ينتمدد ن لثقا ددا  متن عدد   وال  ددر االعتدد ا  باللغدد  العربيدد   والمكددارك  

 (.۲۰۱6ال عال     المجتم  العالم  ) هيئ  تق    التعل  العا   
   تح  ثبث  مجداال  رفيسدي  ( معايير  مصن8وتتك ن المعايير المهني  للمعلمي  م  )

مت اخلدددد  ومترابطدددد   يمددددا بينهددددا  وهدددد  مجدددداال  القددددي  والمسددددؤوليا  المهنيدددد   والمعر دددد  المهنيدددد   
والممارسد  المهنيدد . و  دد  كدد  مجددا  مجم عدد  مدد  المعددايير وعدد   مدد  المؤشددرا  ال اصدد  بتلدد  

 المعايير والت  تص  السما  األساسي  للمعيار.
 على:وتشتمل هذه المجاالت 

 مجال القيم المهنية ومسؤوليات المعلمين: .1

 تجسي  نم ذ  القي  اإلسبمي  والثقا   السع        عملي  التعلي . - أ

 الت اع  المهن  م  الترب    والمجتم . -  

 مجال المعرفة المهنية للمعلمين: .2

 معر   الطب  وكي ي  تعلمه . -أ 

 معر   محت   الت ص  والمنه . -  

 معر   طر  الت ر  . -  
 الممارسة المهنية للمعلمين:مجال  .3

 ت طيط وح ا  التعل  والتعلي  وتطنيقها. -أ 

 إ جا  بيئا  تعل  ت اعلي  والمحا ظ  عليها. -  

 تق    الطب  وتعلمه . -  



2017  (1ج)أكتوبر ( 112)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 239 

وراعدد  المعددايير تسلسدد  تطدد ر المعلدد     صدد   المعددايير  دد  أربعدد  مسددت  ا  مت رجدد : 
المعلددد  ال نيدددر. وت ضدددح هددد   -4المعلددد  المتقددد    -۳المعلددد  الممدددارس  -۲المعلددد  ال دددر    -۱

المست  ا   رج  إتقان المعل  للمسدؤوليا  والمعدارف والمهدارا  المطل بد  مد  كد  معلد   و عدر ف 
المسددددت   األو  بددددال ر   و مثدددد  "المعلدددد  المت ددددر  مدددد  برنددددام  إعدددد ا  المعلمددددي  والمددددنظ  حدددد يثا  

تر  التجرب  بنجا  وتد  ترخيصدب"  للمهن "  والمست   الثان  بالممارس و مث  "المعل  ال ح أكم   
والمست   الثالُ بالمتق   و مث  "المعل  ال ح  متل   همدا  واسدعا   د  التد ر    و ظهدر ممارسدا  
عالي  الج   "  والمست   الراب  بال نيرو مث  "المعل  المثال  ال ح  متل   هما  واسعا     الت ر   

 (۲۰۱6التعلي  العا   وه  معل  قاف  وصاح  منا را ".)هيئ  تق    
وتمث  خط   تح ي  االحتياجا  المهني  بنقط  الن ا      برام  التط ر المهن   وعدامب  

ددددددددددددددرف2013ابنعدددددددددددددد ف  )أساسدددددددددددددديا   دددددددددددددد  نجاحهددددددددددددددا   ومحمدددددددددددددد  وصددددددددددددددنحان آ ندددددددددددددد ح (  و ع 
(2009 Effandi, Subahan , Mohd 83 ص)  الدنق  الم جد   بأنهدا المهنيد  االحتياجا" 

المعلد ". و ؤكد   أ ا  تحسدي  أجد  مد  تنميتهدا علد  المهني  التنمي  برام  تعم  والت  المعل  ل  
( علددد  ضدددرور  تصددمي  بدددرام  التطددد ر المهنددد  للمعلمددي  و ددد  حاجددداته . و دددر  Lee,2005لدد )

( أن أح برندددام  ال يننددد  علددد  تح يددد  االحتياجدددا  ال  كددد ن مدددؤثرا   و مكددد  أن 2004المقنددد  )
 أح لنجددا  الت ر نيدد  االحتياجددا  تح يدد  أهميدد   دد  والنكددر  . وتنددر  سددن  هدد را  لنمكانيددا  الما 

 بجميددد  المنكددد    الت ر نيددد  األهددد اف تح يددد   ددد  األسددداس ت عددد  للتطددد ر المهنددد   ددد  أنهدددا برندددام 
مددد   المت قعددد  والنتددداف  المطلددد    التددد ر   نددد و التددد ر ن   وتندددي  المحتددد    واختيدددار المجددداال  

 .(1999 العمرح )الت ر ني   بالنرام  بلتحا ل له   ا عا   المعلمي   وتكك 
وأجر ددد  عددد   مددد  ال راسدددا  لتح يددد  احتياجدددا  التطددد ر المهنددد  لمعلمددد  العلددد   بالمملكددد        

العربي  السع      حيُ رك  أغلنهدا علد  التد ر   مد  أخد ها لمرحلد   راسدي  معيند  أو ت صد  
معيندد  مثدد  التعلددي  اإللكتروندد   محدد   مدد  ت صصددا  العلدد    وت ددم  بع ددها مجدداال  ت ر نيدد 

وتقنيا  التعلي   إال أن    ح و  علد  الناحثدان لد  تتطدر  هد   ال راسدا   د  تح يد  االحتياجدا  
    ض   معايير. 

 هدد    التدد ( 1993) الر دداو  ال راسددا  التدد  تناولدد  احتياجددا  المرحلدد  الثان  دد   راسدد        
 المملكددد  غدددر  جنددد   منطقددد   ددد  العلددد   لمعلمددد   الت ر نيددد االحتياجدددا  أهددد  علددد  التعدددرف إلددد 

مدد  وجهدد  نظددر المعلمددي  والمكددر ي . وقدد  ت صددل  النتدداف  إلدد  أن المعددارف  السددع     العربيدد 
 ومهارا  المعل  كان     المرتن  األول      حي  جا  التن ي  والتق    والت طيط ثانيا .
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 لتح يد  التد  هد   ( 1998 راس  ال هيد ) و   ال راسا  الت  تناول  المرحل  المت سط        
الترب  ددا . وقدد   والمكددر ا  المعلمددا  نظددر وجهدد  مدد  العلدد   لمعلمددا  الت ر نيدد  االحتياجددا  أهدد 

أسددد ر  النتددداف  عددد  أن أهددد  الحاجدددا  كانددد   ددد  مجدددا  تن يددد  الددد روس وتت دددم  إثدددار   ا عيددد  
اسددددددددته     راسددددددددا  المتعلمددددددددا   و دددددددد  مجددددددددا  الت طدددددددديط لصددددددددياغ  األهدددددددد اف اإلجرافيدددددددد . و 

( مجداال  محد    1431  والغت   1433هد  والعن الكر    1424هد  وال لعان 2011)الكهرح 
 ددد  التطددد ر المهنددد  والتددد  كانددد  مددد  أهمهدددا اسدددت  ا  الحاسددد  انلددد  وتقنيدددا  التعلدددي  والدددتعل  

 قدد   (2010والعددر  ) الطندداوح  اإللكتروندد  وت يي هددا  دد  التدد ر   ومهددارا  الم تنددر  أمددا  راسدد 
 الب مدددد  الت ر نيدددد  الحاجددددا  علدددد  اختددددار  معلمددددا  المددددرحلتي  االبت افيدددد  والمت سددددط  للتعددددرف

 .الترب  ا  والمكر ا  المعلما  نظر وجه  م  األحسا  بمحا ظ  والعل   العربي  اللغ  لمعلما 
وكاندد  نتدداف  ال راسدد  ألهدد  الحاجددا   دد  عدد   مدد  المجدداال  هدد : الت طدديط  وطددر  التدد ر    

 ساف  وتقنيا  التعلي   واإل ار  الص ي   والتق     والتعام  م  المتعلما .وو 
أمدددا ال راسدددا  التددد  تناولددد  ت صددد  محددد   مددد  ت صصدددا  العلددد   سددد ا  ال ي  دددا  أو 

هدددد( والتددد  اسدددته    حاجدددا  معلمددد  1419الكيميدددا  أو األحيدددا   جدددا    راسددد  أبددد  الحمافددد  )
ا إلددد  أن مجدددا  المدددتعل  وطدددر  التددد ر   وال سددداف  األحيدددا  بم ينددد  جددد    حيدددُ ت صدددل  نتافجهددد

 علدددد  للتعددددرف هدددد   ( هددددد۱4۲۳) التعليميدددد  تعدددد  أبددددر  الحاجددددا    دددد  حددددي  أن  راسدددد   لمنددددان
 نظددره   وكاندد  وجهدد  مدد  وجدد   المكرمدد  مكدد  بمدد ينت  لمعلمددا  األحيددا  الت ر نيدد  االحتياجددا 

 السدل كي   الك صدي   واألهد اف  ا دا الك مجدا   د  االحتياجا  الت ر ني  جمي  النتاف : إن أه 
 األهمي . م  كنير   رج  عل  الت ر   كان  والتق     وطر   التعليمي   وال ساف 

ومدددد  جهدددد  أخددددر  تناولدددد  بعددددا ال راسددددا   راسدددد  ال اقدددد  لتنددددي  االحتياجددددا  ك راسدددد  
   حيدُ ( والت  استه  تا واقد  التطد ر المهند  لمعلمد  العلد  1431  الكمران   1433)الكا    

جددا   أهدد  النتدداف : بحاجدد  عاليدد   دد  مجددا  الت صدد   وأسددالي  التقدد     والت طدديط  وأسددالي  
 تنمي  الت كير اإلب اع  والم اهي  العلمي   وتعلي  ذوح االحتياجا  ال اص .

هددد( إلدد  وجدد   ضددع   دد  بددرام  التطدد ر المهندد  المق مدد  1428أشددار   راسدد  معمددار )
علددد    ددد  المملكددد  العربيددد  السدددع      ددد  طدددر  تقددد  مها  وأهددد اف النرندددام   وأسدددالي  لمعلمددد  ال

هددد( ب جدد   مكددكب  ب رجدد  عاليدد  ت اجددب معلمدد  1431تق  مهددا. وهدد ا مددا أك تددب  راسدد  القرشدد  )
العلد   مد  االسدت ا   مدد  بدرام  تد ر   المعلمددي  علد  سلسدل  ماجروهيد   دد  تد ر   العلد     دد  

هد( إل  أن أبر  المككب  الت  ت اجب تن يد  مكدروو الملد  1431لكمرح )حي  ت صل   راس  ا
 عن هللا لتط  ر التعلي   كم  ع   ت ر   المعلمي  بالكك  المطل  .
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وعندد  النظددر  دد  الممارسددا  الت ر سددي  لمعلمدد  العلدد    ظهددر ضددع  ممارسدداته  لجميدد  
المهنددد  مددد  ضدددرور  اهتمدددا  المجددداال  وبدددأ ا  غيدددر مدددر   لددد ا البددد  مددد  بندددا  بدددرام  للتطددد ر 

( أن مسدت   المعلمدي  2013(. وأك    راس  السدعي  )2010المعلمي  بتط  ر أن سه  الغام ح)
 ون التمك     مجاال  األنكط  التعليمي  والتق    وال اجنا  المن لي . وتأك  ذل  برشار  إضا   

إلد  وجد    جد   كنيدر   د  بدرام  ( 1996إل  ذل  منظم  األم  المتح   للتربي  والعل   والثقا د  )
التط ر المهن  للمعلمي  وعل  وجب ال ص ص األ ا  المهند  للمعلمدي   و عد   ذلد  مدا أشدار  

( بدددأن بدددرام  التطددد ر المهنددد   ددد  أغلددد  الددد و  العربيددد  ال تسددد  ال جددد   بدددي  1997إليدددب عددد   )
أو  خطد    جد  أن تدت  النظر   والتطني . ل ل  عند  إعد ا  بدرام  تطد ر المهند  للمعلمدي    درن 
  (.1996ه  تح ي  احتياجا  التط ر المهن  للمعلمي  )المناع  وحجا ح  

إال أن تح ي  ه   االحتياجا  مكروط بع   م  الع امد  هد  مناسدنتها لل ئد  المسدته     
  وهجددددران  2005  األحمدددد   2002وتح يدددد  االحتياجددددا  و دددد  معددددايير من ددددنط . )الطعددددان   

  2012  قحدد ان  2012  الرواشدد    2009  جددا   2007الم ب دد     2003  و ددح  2004
 . (هد۱4۳۲   الحنبن  ۱4۳۱ الغام ح 

وتأسيسدددا  لمدددا سدددن  تددد  اعتمدددا  المعدددايير المهنيددد  للمعلمدددي  مددد  قنددد  هيئددد  تقددد    التعلدددي  
(  أصدنح مد  الممكد  تح يد  احتياجدا  التطد ر المهند . 2016بالمملك  العربي  السع     عدا  )

  ل   رن المككل  لل راس  الحالي  تتح     :وب
 المعؤؤارير  ضؤؤ   فؤؤي العلؤؤ   لمعلمؤؤي المهنؤؤي التطؤؤ ر احتياجؤؤات السؤؤؤال الرئيسؤؤي امول مؤؤا

  نظرهم؟  وجهة من للمعلمين المهنية
 و ت رو منب ع   م  األسئل  ال رعي  وه :

 وتعلمهد   الطدب معر د  معيدار ضد    د  العلد   لمعلمد  المهند  التطد ر احتياجدا  مدا -1
 المعلمي ؟ نظر وجه  م 
 بمحتددددد    المعر دددد  معيدددددار ضدددد    ددددد  العلدددد   لمعلمددددد  المهندددد  التطددددد ر احتياجددددا  مددددا -2

 المعلمي ؟ نظر وجه  م  والمنه  الت ص 
 مد  التد ر   طدر   معر د  معيدار ض      العل   لمعلم  المهن  التط ر احتياجا  ما -3

 المعلمي ؟ نظر وجه 

  :ما مدى وج د اختالفات في تحدرد احتياجؤات التطؤ ر المهنؤي لمعلمؤي السؤال الرئيسي الثاني
 المؤهل العلمي، الخبرة التعليمية، مرحلة التدريس(؟)العل   بناً  على متغيرات الدراسة 
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 ضدد    دد  العلدد   لمعلمدد  المهندد  التطدد ر احتياجددا  تهدد ف ال راسدد  الحاليدد  إلدد  معر دد 
 احتياجددا  نظددره  بكددك  عددا   وبكددك  ج فدد  إلدد  معر دد  مدد  وجهدد  للمعلمددي  نيدد المعددايير المه
 وتعلمهددد   ومعر ددد  الطدددب  معر ددد  كدددب  مددد  معدددايير: ضددد    ددد  العلددد   لمعلمددد  التطددد ر المهنددد 

  الت ر  . طر   والمنه   ومعر   الت ص  محت   

المعلد   د  نجدا  العمليد  التعليميد   لد ل  مد   تننث  أهمي  ال راس  م  ال ور الد ح  مثلدب     
المؤمد  أن تسدداه  نتدداف  هد   ال راسدد   دد  معر د  مقدد م  بددرام  التطد ر المهندد  بأول  ددا  النددرام  
المق مدددد  للمعلمددددي  حسدددد  احتيدددداجه . ت عيدددد  الكددددراك  بددددي  و ار  التعلددددي  والجهددددا  الحك ميدددد  أو 

المهن . كما أن ه   ال راسد  تعد  مد  أوافد   ال اص   مك  أن تسه     ر   ج    برام  التط ر
ال راسددا  التددد  تناولددد  تح يددد  احتياجدددا  معلمددد  العلدد   بالمملكددد   ددد  ضددد   المعدددايير. ولح اثددد  
معايير هيئ  التقد    التعلدي  العدا  لد  يتندي  لد   الناحثدان  راسدا  سدابق  تناولد  حاجدا  التطد ر 

 المهن     ض فها.

تصددر  ال راسدد  الحاليدد  علدد  معلمدد  العلدد   الطنيعيدد   دد  م يندد  الر ددا   دد  المملكدد  اق
 هد1437/1438العربي  السع      وت  تطنيقها خب  ال ص  األو  للعا  ال راس  

 واتجاهددا  ومهددارا  ( بأنهددا: "معل مددا  2002:  عر هددا الطعددان  )االحتياجؤؤات المهنيؤؤة -1

 لت اكد  المتد ر  لد  تنميتهدا  أو تعد يلها أو تغييرهدا أو إحد اثها يدرا  وسدل كي   نيد  وقد را 

 ". تط  ر   ن اح  أو معاصر  تغييرا 
وتعدددرف إجرافيدددا  بأنهدددا مجم عددد  مددد  المهدددارا  والمعدددارف واالتجاهدددا  التددد   جددد  أن      

  متلكها معل  العل   والت  تساع      تسهي  ممارساتب الت ر سي .
 ال  مددد  قنددد  مدددا مرحلددد  مددد  تنددد أ الحيدددا  مددد   تعلددد  عمليددد  هددد : "المهنؤؤؤي للمعلؤؤؤم تطؤؤؤ رال-2

 (.8  ص۲۰۰۷ الككر ) "التعلي     المهني  حياته  نها   حت  وتستمر للمعلمي  
 تسددددداه  وغيدددددر الرسدددددمي  التددددد  الرسدددددمي  النكددددداطا  بأندددددب كددددد  و عر دددددب الناحثدددددان إجرافيدددددا  

 وتحسددددددي   دددددداعليته     ددددددا   بقصدددددد  العلدددددد   مدددددد معل واتجاهددددددا  ومهددددددارا  معددددددارف تنميدددددد   دددددد 
 .الترب ح  المي ان    ق راته 
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 أن و سدتطي  بدب و دؤم  المعلد   عر دب أن يننغد  لمدا ت صديل  وصد "و قصد  بهدا  :المعارير -3
 واتجاهددددا  لمعددددارف الت قعددددا  مدددد  إطددددار أو الصدددد    اخدددد  التدددد ر    دددد  أثنددددا  بددددب  قدددد  

 (۲۷ص  ۲۰۰۹ العربي   ال و  لجامع  العام  األمان " )المعل  وأ ا ا  ومهارا 

و عر ها الناحثان إجرافيدا  بأنهدا معدايير المعر د  المهنيد  للمعلمدي  الصدا ر  مد  هيئد  تقد     
التعلدددي  بالمملكددد  العربيددد  السدددع      والتددد  تتمثددد   ددد  معدددايير: معر ددد  الطدددب  وكي يددد  تعلمهددد   

 ومعر   محت   الت ص  والمنه   ومعر   طر  الت ر  .
اتنع  ه   ال راس  المدنه  ال صد    الد ح  عتمد  علد  رصد  ووصد  وتحليد   نهجية الدراسة:م

 النيانا  المتعلق  ب را  العين  المسته   .
 الددد ي  الطنيعيدد  العلددد   مدد ا  معلمددد  جميدد   ددد  ال راسدد  مجتمددد  تمثدد مجتمؤؤو وعينؤؤؤة الدراسؤؤؤة: 

 الر ددا   للننددي   بم يندد  لحك ميدد ا المدد ارس  دد  ال راسددي   المراحدد  جميدد   دد  بالتدد ر    ق مدد ن 
هدددددد )تقنيددددد  المعل مدددددا   1437/1438 األو  ال صددددد  خدددددب  معلمدددددا  ( 4713) عددددد  ه  والندددددال 
 مددا وهدد . ( معلمددا  562)والنالغدد   عكدد افي    دد  حددي  تدد  اختيددار عيندد  ال راسدد  بطر قدد ، (2016
 .ال راس  األصل  مجتم  م  %(11.92)نسنتب   كك 

 ينة الدراسة:االحصائيات الوصفية لع
 (1م )ــــدول رقــــج

 ةــــــالنسب ددـــــــعــال ةــــــــالفئ ريــــــــاملتغ

 لـــمؤهـال
 %14.8 83 بكالوريوس غري تربوي

 %73 410 بكالوريوس تربوي
 %12.3 69 ماجستري فأعلى

 اخلربة التعليمية
 %64.3 260 سنوات 10إىل أقل من 1من 

 %53.7 302 سنوات فأكثر 10من 

 مرحلة التدريس
 %56.4 317 ابتدائي
 %15.5 87 متوسط
 %28.1 158 ثانوي

( أن غالنيدد  معلمدد  العلدد   ممدد   حملدد ن مؤهدد  بكددال ر  س 1 بحددم مدد  الجدد و  رقدد  )
تربددد ح   يمدددا تقاربددد  النسددد  بالنسدددن  لمتغيدددر ال ندددر  التعليميددد   وتناينددد  بالنسدددن  لمتغيدددر مرحلددد  

 %(.56 ئ  االبت اف  أعبها بنسن  )الت ر   حيُ كان  
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بتح  ددد  المعدددايير المعر ددد  المهنيددد   تمثددد  أ ا  ال راسددد  باالسدددتنان   وقدددا  الناحثدددانأداة الدراسؤؤؤة: 
والمعتم   م  هيئ  تقد    التعلدي  العدا  بالمملكد  العربيد  السدع     إلد  عندارا  ل قدرا  االسدتنان . 

 :التالي  ال ط ا  وت  تصمي  االستنان  و  
 للمعلمددي  الصددا ر  مدد  هيئدد  تقدد    التعلددي  العددا  بالمملكدد  المهنيدد  المعددايير مراجعدد  -1

 .السع     العربي 
بنا  االستنان  بأخ  مجا  واحد  مد  مجداال  المعدايير المهنيد  للمعلمدي  وهد  مجدا   -2

المعر   المهنيد  للمعلمدي   وذلد  ألن الممارسد  المهنيد  تنند  علد  المعر د  المهنيد   
متلد  المعر د  الب مدد   سدتطي  الممارسد   د  ضدد فها   مجدا  المعر د  المهنيدد   مد   

 عتنر األساس المعر   للعم  والممارس   باإلضدا   إلد  أن مجدال  الممارسد  والقدي  
قدد   سددتل   أ وا  أخددر  كالمبحظدد  واالختنددارا  األ افيدد  أو االختنددارا  الك صددي  

 ولب     راسا  الحق  برذن هللا.لتح ي  مق ار االحتيا   وال ح ممك  تنا

اشتم  مجدا  المعر د  المهنيد  علد  ثبثد  معدايير  حيدُ مثد  كد  معيدار محد را  مد   -3
 محاور األ ا :

 ( مؤشرا  ه :3معر   الطب  وكي ي  تعلمه   و ن ر  تحتب ): األول ورــــاحمل -أ 

 ن  : أح المعر ددد  ب صددداف  النمددد  الندددالنمؤؤؤ  البؤؤؤدني والعقلؤؤؤي وال جؤؤؤداني للطؤؤؤال  -1
 والعقل  وال ج ان  لتح ي  وتطني  أنكط  تعليمي  تراع  ال رو  ال ر   .

: أح المعر   باحتياجا  تعلد  الطدب  مد  الخلفية االجتماعية واالقتصادية للطال  -2
ال ل يددا  االجتماعيدد  واالقتصددا    المتن عدد  ليحدد   جاه  دد  الطددب  للددتعل  و راعدد  

 ال رو  ال ر   .

أح المعر ددد  باألبحددداث المتعلقددد  بكي يددد  تعلددد  الطدددب  لتنظدددي   :كيفيؤؤؤة تعلؤؤؤم الطؤؤؤال  -3
 المحت   والت ر   إلشراك الطب     التعل .

 مؤشر   ه : تحتب معر   محت   الت ص  والمنه   و ن ر  :الثاني احملور -  

: أح ت ييددد  المعر ددد  وال هدد  بمحتددد   الت صددد  الددد ح ت رسدددب محتؤؤؤ ى التخصؤؤؤ  -1
 وتطنيقاتب العملي .

: ل ه  مص     الم   والتتداب  للمدنه  وعبقتهدا دراسية والتق يم والتقاريرالمناهج ال -2
 بالمناه  األخر  وكي ي  ت يي ها    الت طيط والتق    و ع ا  التقار ر
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 مؤشرا : (3) تحتب معر   طر  الت ر    و ن ر : الثالث احملور -  

 ل ر   .: أح معر   طر  الت ر   الت  تلن  احتياجا  التعل  اطرق التدريس -1

: لمعر دد  بطددر  التدد ر   المرتنطدد  بمجددا  طؤؤرق التؤؤدريس المالئمؤؤة لمحتؤؤ ى التخصؤؤ  -2
 الت ص  لت عي  مكارك  الطب  مما  حس  تعلمه .

: المعر دد  بطددر  التدد ر   التدد  تعدد   مهددارا  القددرا   والكتابدد  القؤؤرا ة والاتا ؤؤة والحسؤؤا  -3
 والحسا  ل   الطب     مجا  التعل .

المعل  الممدارس مد  ضدم  مسدت  ا  وصد  المعدايير األربعد  )المعلد  ت  اختيار مست    -4
ال ددر    المعلدد  الممددارس  المعلدد  المتقدد    المعلدد  ال نيددر(  ذلدد  ألن هدد ا المسددت    مثدد  
الحددد  األ نددد  المطلددد   مددد  المعلمدددي  معر تدددب   هددد  بددد ل   كدددم  جميددد  الم جددد  ي   ددد  

هندد   أمددا المسددت   الدد ح قنلددب وهدد  مسددت   الميدد ان حاليددا  وهدد  ال ئدد  المعنيدد  بددالتط ر الم
المعلدد  ال ددر    هدد  مدد  اختصدداص كليددا  التربيدد  المسددؤول  عدد  تددأهيله  و عدد ا ه  و دد  

 المعايير.
تددد  تح  ددد  معدددايير المعلمدددي  المهنيددد  ومؤشدددراتها إلددد  عندددارا . وبمدددا أن المعدددايير  :امداة صؤؤؤدق

 وأ ددرا  األمدد ر  وأوليددا  والطددب   التربدد  ي   مدد  30.000شددارك  دد  بنا هددا وصددياغتها حدد ال  
 (  ه  ب ل  صا ق .2016المعايير المهني  للمعلمي   )المجتم  

( معلد  علد   لقيداس 22تد  تطنيد  األ ا  علد  عيند  اسدتطبعي  مك ند  مد  )الدراسة:  أداة ثبات
 Cronbach's(أل دددا كروننددا  معا لدد ) الناحثدددان   وأسددت   (االسددتنان )ال راسددد  أ ا   ثنددا  مدد  

Alpha)) (  ( و عد  مقند   و مكد  االعتد ا  بدب  وبحد ف العندار  )رقد  782.  وبلغ  قيم  الثنا
( ولك  أبق  808.( وه  )المناه  ال راسي  والتقاو   والتقار ر( س ف يرت   معام  الثنا  إل )5

 الناحثان ه   العنار  لك نها ج   م  المعايير المعتم   م  هيئ  التق   .

   :اإلحصائية اجلةاملع أساليب
 الحدددد   اسددددت    الناحثددددان جمعهددددا  تدددد  التدددد  النيانددددا  وتحليدددد  ال راسدددد  أهدددد اف لتحقيدددد 
 المئ  دد   والنسدد  التكددرارا )  إلجددرا  المعالجددا  انتيدد  (SPSS)االجتماعيدد   للعلدد   اإلحصددافي 
  3عاليد  )را  واالنحرا ا  المعيار  (. و قا  لتد ر  االسدتجاب  التدال  لل قد الحسابي   والمت سطا 
(  2(  و سر  نتافجهدا و د  مد   تد ر  الم ضدح  د  الجد و  رقد  )1  ومن     2ومت سط  
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كمددا تدد  اسددت  ا  اختنددار كروكسددا  والددي  ل راسدد  ال ددرو   دد  اسددتجابا  العيندد  حسدد  متغيددرح 
 المؤه  ومرحل  الت ر    واختنار) ( لتح ي   الل  ال رو  حس  متغير ال نر  التعليمي .

 (2رقم ) جدول
 جدول تقدير درجة االحتياج

 دىــــــــــــــــــمـال ةــــــــــــــالفئ
 1.66أقل من  منخفضة
 1.66-2.33أقل من  متوسطة

 3.00-2.33 عالية

هدد    ال راسدد  الحاليدد  إلدد  التعددرف علددد  احتياجددا  التطدد ر المهندد  لمعلمدد  العلدد    ددد  
ما احتياجات التط ر    المعايير المهني  للمعلمي   حيُ ن  السؤا  الرفيس  لل راس  عل : ض

 المهني لمعلمي العل   في ض   المعارير المهنية للمعلمين من وجهة نظرهم؟
 وتم  اإلجاب  ع  ه ا السؤا  م  خب  اإلجاب  ع  أسئل  ال راس  ال رعي  التالي :

 أواًل: معيار معرفة الطالب وتعلمهم:
 ضؤ   فؤي العلؤ   لمعلمؤي المهنؤي التط ر احتياجات مان  السؤا  ال رع  األو  عل : 

لنجابد  عد  هد ا السدؤا   تد  حسدا   المعلمؤين؟ نظؤر وجهؤة مؤن وتعلمهم الطال  معرفة معيار
  تنا ليدددا  حسددد  المت سدددط الحسددداب  للمؤشدددرا  الم دددمن   ددد  هددد ا المعيدددار  وتددد  ترتيددد  المؤشدددرا

 (.3المت سطا  الحسابي  لها  كما ي ضح الج و  رق  )

 (3اجلدول رقم )
 معرفة الطالب وكيفية تعلمهم املتوسطات احلسابية الستجابات معلمي العلوم ملعيار 

 درجة االحتياج املتوسط احلسابي املؤشرات الرتتيب

 عالية 2.38 كيفية تعلم الطالب. 1
 متوسطة 2.30 قلي والوجداني للطالب.النمو البدني والع 2
 متوسطة 2.18 اخللفية االجتماعية واالقتصادية للطالب. 3

 متوسطة 2.28 املتوسط الكلي للمعيار
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( أن  رجددد  احتيددا  معلمددد  العلدد   للمؤشدددرا  محدد ر معيدددار 3يت ددح مدد  الجددد و  رقدد  )
(  حيدددُ 2.28  )معر ددد  الطدددب  وكي يددد  تعلمهددد  بكدددك  عدددا  كانددد  مت سدددط  وبمت سدددط حسددداب

(  ممددا  كددير إلدد  أن  رجدد  احتيددا  2.38-2.18تراوحدد  مت سددطا  مؤشددرا  المعيددار مددا بددي  )
 معلم  العل   للمعر   به ا المعيار مت سط  وعالي .

وم  خب  تل  النتاف  يت ح أن معلمد  العلد   يدرون أن احتيدا  التطد ر المهند  لد يه  
  باألبحاث المتعلق  لتنظي  المحت   والت ر   و شراك بمعر   كي ي  تعل  الطب  وت يي  المعر 

الطددب   دد  الددتعل  كاندد  بمسددت   عددا    وهدد ا  عكدد  وعدد  المعلمددي  بأهميدد  هدد   المعر دد  وأنهددا 
ستسدداع ه   دد  تحقيدد  أهدد اف الددتعل   حيددُ هدد   المعر دد  تدد جهه  إلدد  إحدد اث ت ا دد  بددي  الن ندد  

  التعليميد  الم تل د . وهد   النتيجد  تت د  مد   راسد  المعر ي  للطب  والت اعد  النكدط  د  الم اقد
( الت  أك   الت اع  اإل جاب  م  أ كار المتعلمدي    د  حدي  ات قد  مد   راسد  2010الطناوح )

(   دد  ضددرور  الحاجدد  إلدد  التعددرف لعناصددر التكدد    وشدد  انتنددا  الطددب  1419أبدد  الحمافدد  )
أنمددداط الت كيدددر التددد   سدددت  م نها  وكمدددا تؤكددد  وكي يددد  ح ددد ه  للدددتعل  وقيددداس االتجاهدددا  ومعر ددد  

( احتيا  المعل  إل  المعر   بالطر  الت  تساع  المتعلمدي  علد  اكتكداف ذواتهد  1423 لمنان )
(    االحتيا  لمعر   أسالي  1433( والكا   )1430وق راته   وتت   أ  ا  م   راس  القرن  )
 علمي  ل   الطب تنمي  الت كير الناق  واإلب اع  والم اهي  ال
 ( أن معلم  العل   يرون أن احتياجه  كان  مت سدط   د 3وت ضح نتاف  الج و  رق  )

 ال درو   تراعد  تعليميد  أنكدط  وتطنيد  لتح يد  وال جد ان  والعقلد  الند ن  النمد  خصاف  معر  
 ا   واالقتصدد االجتماعيدد  ال ل يددا  مدد  الطددب  تعلدد  احتياجددا  ال ر  دد   وأن احتيدداجه  بمعر دد 

ال ر  ددد  كانددد  ب رجددد  مت سدددط .  ال دددرو   و راعددد ا للدددتعل  الطدددب  جاه  ددد  حتددد   حددد  وا المتن عددد 
و عدد و الناحثددان هدد   النتيجدد  إلدد  أن احتيددا  المعلمددي  للتطدد ر المهندد   دد  هدد ا الجاندد  لدد   حددم  

منطقي  بأهمي  عالي  كما    معيار كي ي  تعل  الطب   و ر  الناحثان أن ه   النتيج  ق  تك ن 
نظرا  ألن خصداف  النمد  ت راعد  عند  تصدمي  الكتد  ال راسدي   م اضدي  كتد  المرحلد  االبت افيد  
تحتد   علد  مهدارا  الترتيد  والتصدني  المحسد س  د  حيدُ م اضدي  كتد  المرحلد  المت سددط  
والثان  ددد  تحتددد   علددد  مهدددارا  االسدددت ال  المجدددر   وهددد   النتيجددد  تت ددد  مددد   راسددد  أبددد  الحمافددد  

(  ددد  ضدددرور  معر ددد  المعلددد  بمبفمددد  أهددد اف الدددتعل  لنمددد  الطدددب  العقلددد  وخصددداف  1419)
(  دد  الحاجدد  لمعر دد  خصدداف  وطنيعدد  المتعلمددي  وربددط 1433الطددب   ومدد   راسدد  الكددا   )

 المحت   بحياته . 
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 واملنهج: ثانيًا: معيار املعرفة مبحتوى التخصص
 ضؤ   فؤي العلؤ   لمعلمؤي المهنؤي تطؤ رال احتياجؤات : مؤاعلد  ن  السدؤا  ال رعد  الثدان 

لنجابد  عد  هد ا السدؤا   تد  المعلمؤين؟  نظؤر وجهة من والمنهج التخص   محت ى  المعرفة معيار
حسددا  المت سددط الحسدداب  لمؤشددرا  معيددار معر دد  محتدد   الت صدد  والمددنه  )العلدد  (  وتدد  ترتيدد  

 (.4ج و  رق  )المؤشرا  تنا ليا  حس  المت سطا  الحسابي  لها  كما ي ضح ال
 (4اجلدول رقم )
 معرفة حمتوى التخصص واملنهج )العلوم( املتوسطات احلسابية الستجابات معلمي العلوم ملعيار 

 درجة االحتياج املتوسط احلسابي املؤشر الرتتيب
 عالية 2.39 حمتوى التخصص )العلوم(. 1
 متوسطة 2.30 املناهج الدراسية والتقويم والتقارير. 2

 عالية 2.33 ط الكلي للمعياراملتوس

( أن  رج  احتيا  معلمد  العلد   للمؤشدرا  محد ر بمعيدار معر د  4يت ح م  الج و  )
(  2.33محتدددد   الت صدددد  والمددددنه  )العلدددد  ( بكددددك  عددددا  كاندددد  عاليدددد  وبمت سددددط حسدددداب  )

(  مما يد   علد  أن  رجد  احتيدا  2.39-2.30وتراوح  مت سطا  مؤشرا  ه ا المعيار بي  )
 م  العل   للمعر   به ا المعيار كان  مت سط  وعالي . معل

وبنظدر  تأمليد  لهدد   النتداف   يتنددي  أن معلمد  العلدد   يدرون أن احتيدداجه  بمعر د  محتدد   
وت ييددد  المعر ددد  وال هددد  بدددالمحت   الت صصددد  الددد ح ي رسددد نب وبتطنيقاتدددب العمليددد   الت صددد 

تط ر المهند  التد  تجعد  كتدا  العلد   محد ر كان  ب رج  عالي   مما يؤك  الحاج  إل  برام  ال
(  و مكدد  إ عددا  سددن  1433تركي هددا  تتناولددب مدد  جميدد  ج اننددب  والتدد  أكدد تها  راسدد  الكددا   )

االحتيدددا  العدددال  للصدددع ب  التددد   عدددان  منهدددا المعلمدددي  مددد  محتددد   كتددد  العلددد   المطنقددد  حاليدددا  
  والتجدار  المصداحن  للسلسدل   د  يد  )سلسل  ماجروهي (     ه  ت رجها وكي ي  تن ي  األنكط

ال قدد  المتددا  للحصدد  واإلمكانيددا  المتدد  ر  لدد   المدد راس  ومدد  جاندد  آخددر  عكدد  قلدد  اسددت ا   
( التدد  أكدد   ضددرور  1993المعلمددي  مدد  كتدد  المعلدد   وهدد   النتيجدد  ات قدد  مدد   راسدد  ر دداو )

( 1419ا    راسد  أبد  الحمافد  )تط  ر معر   المعل  بعلد  الكيميدا  واألحيدا  وال ي  دا    يمدا جد
لت ضدددح احتيدددا  المعلمدددي  إلددد  المعر ددد  بتحليددد  محتددد   الكتدددا  إلددد  م ددداهي  وحقددداف  ومندددا    
والتعرف عل  الم ض عا  الت  تمث  صع ب  للطال  العا ح     حي  أوص   راس  الكمران  
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   أمددا  راسدد  ( بددرجرا  بحدد ث  دد  الت صدد  العلمدد  الدد قي  بالتعدداون مدد  جهددا  أو أ ددرا2012)
 (  أشار  إل  الحاج  لمعر   التكام  بي  العل   والر اضيا .1433الكا   )

وت ضح النتاف  أن معلمد  العلد   يدرون أن احتيداجه  كدان ب رجد  مت سدط  حد   معر د  
المناه  ال راسي  و ه  مص     الم   والتتاب  للمنه  وعبقتها بالمناه  األخر  وكي ي  ت يي ها 

يط والتقددد    و عددد ا  التقدددار ر. وبالتدددال  تحتدددا  ل قددد  أقددد  مددد  المعدددايير األخدددر  أثندددا   ددد  الت طددد
تناولهدددا  ددد  النرندددام   و مكددد  تنر دددر ان  دددا   رجددد  االحتيدددا  للمت سدددط بسدددن  تقليددد  عددد   مددد  
المعلمدي  أهميد  معر د  التتدداب  بدي  المنداه  الم تل د  و وتكاملهددا مد  بعدا وقلد  إ راك المعلمددي  

بمحتد   الت صد  أكثدر مد  ال هد  العدا   وأثدر معر د  ذلد   د  جد    التعلدي   و درون واهتمامه  
أنهددا مدد  مهددا  الم تصددي  بالمندداه   قددط  وكدد ل  لدد   ستكددعروا أهميتهددا بالنسددن  لهدد  ألنهددا تقدد   
جدداه   سدد ا  بالكتدد  ال راسددي  أو تحاضددير الدد روس  وكدد ل   مكدد  بسددن  تركيدد  المعلمددي  علدد  

  لتقد    الطدب  وقلد  إ راكهد  بدأن تح يد  األهد اف والتقد    عناصدر رفيسدي  أسالي  قليل  ومحد  
   المنه  وتتكام  م  الت ر   والمحت   واألنكط  وال ساف . وه   النتيج  لبحتيا  ات ق  م  

(  دددد  احتيددددا  المعلمددددي  بتقيددددي  المددددنه  1419  أبدددد  الحمافدددد   2010نتدددداف   راسدددد  )الطندددداوح  
  ر ددداو 1423نه  وتطنيدد  الم ددداهي  الح يثدد   يددب  أمدددا  راسددا  ) لمنددان ومعر دد  أسدد  بندددا  المدد

(  ات قددددد  جميعهدددددا 1433  الكدددددا   2010  و راسددددد  الطنددددداوح 1419  أبددددد  الحمافددددد  1993 
بالحاج  إل  معر   إع ا  أ وا  تقيي  مناسن  والتأك  م  تحق  األه اف ومعر   أسالي  متن عد  

وتقد    االتجاهدا  والميد     يمدا جدا   الحاجد  إلد  معر د   لتق    التحصي  المهار  والمعر د  
  1419  أبدددد  الحمافدددد   2010أسددددالي  التقدددد    الدددد ات  للمعلدددد  مت قدددد  مدددد   راسددددا  )الطندددداوح 

(  أمدددددددا مدددددددا   ددددددد  الت طددددددديط  ات قددددددد  الحاجددددددد  مددددددد   راسدددددددا  2016السدددددددبما  والكدددددددهرح  
 (2016  الحرب   1433)الكا   

 التدريس:ثالثًا: معيار املعرفة بطرق 
 فؤؤي العلؤؤ   لمعلمؤؤي المهنؤؤي التطؤؤ ر احتياجؤؤات : مؤؤاندد  السددؤا  ال رعدد  الثالددُ علدد 

لنجابدد  عدد  هدد ا السددؤا   تدد  المعلمؤؤين؟  نظؤؤر وجهؤؤة مؤؤن التؤؤدريس طؤؤرق  معرفؤؤة معيؤؤار ضؤؤ  
حسددا  المت سددط الحسدداب  لمؤشددرا  معيددار معر دد  طددر  التدد ر    وتدد  ترتيدد  المؤشددرا  تنا ليددا  

 (:5سابي  لها  كما ي ضح الج و  رق )حس  المت سطا  الح
 



  أ. هذال بن إبراهيم الدوسري، أ.د/ جرب بن حممد اجلرب
 

 250 

 (5اجلدول رقم )
 املتوسطات احلسابية الستجابات معلمي العلوم على معيار معرفة طرق التدريس

 درجة االحتياج املتوسط احلسابي املؤشرات الرتتيب
 عالية 2.46 طرق التدريس املالئمة حملتوى التخصص. 1
 عالية 2.36 طرق التدريس. 2
 متوسطة 2.28 والكتابة واحلساب.القراءة  3

 عالية 2.37 املتوسط الكلي للمعيار

( أن  رجددد  احتيدددا  معلمددد  العلددد   لمؤشدددرا  محددد ر معيدددار 5يت دددح مددد  الجددد و  رقددد  )
(  وأن مت سددددطا  2.37معر دددد  طددددر  التدددد ر   بكددددك  عددددا  كاندددد  عاليدددد  وبمت سددددط حسدددداب  )

ير إلدد  أن  رجدد  احتيددا  معلمدد  (  ممددا  كدد2.46-2.28مؤشددرا  هدد ا المعيددار انحصددر  بددي  )
 العل   للمعر   به ا المعيار جا   بي   رج  مت سط  وعالي .

ومددد  خدددب  تلددد  النتددداف  نبحدددم أن معلمددد  العلددد   يدددرون أن احتيددداجه  لمعر ددد  طدددر  
لمحتدد   الت صدد  لت عيدد  مكددارك  الطددب  وتحسددي  تعلمهدد   ولمعر دد  طددر   التدد ر   المبفمدد 

ال ر  دد  كاندد  ب رجدد  عاليدد    ممددا ي ضددح إ راك المعلمددي  اخددتبف طددر  تلندد  احتياجددا  الددتعل  
ت ر   العل   ع  غيرهدا مد  المد ا   وبالتدال   هد   حتداج ن لبسدت ا   المعر يد   د  هد ا الجاند  

  ر ددداو 2010باإلضدددا   إلددد  ت جيدددب المكدددر ي  لهددد   وتت ددد  هددد   النتددداف  مددد   راسدددا  )الطنددداوح 
(  ددددد  الحاجدددددد  1431  القرنددددد   2016  الحربددددد   2010   بلجددددد ن 1433  الكدددددا    1993 

الست  ا  استراتيجيا  التعل  النناف  والنكط واالكتكاف والتعل  التعاون  والتد ر   التدأمل  و  ار  
النقددا  العلمدد  واألسددئل  الصدد ي   وتصددمي  وبنددا  أنكددط  تثيددر الت كيددر  ومعر دد  نظر ددا  الددتعل   

(  دد  الحاجد  إلدد  معر دد  طددر  تح ددير العينددا  1431ت     الغدد1423وات قد   راسددت  ) لمنددان 
والكددددرافح المعمليدددد  والمجسددددما  والنمدددداذ  واسددددتغب  خامددددا  النيئدددد   وات قدددد  مدددد   راسدددد  )أبدددد  

(  د  الحاجد  إلد  معر د  2013  السدعي   2016  الحربد   2010  الطناوح  1419الحماف   
نكط  وت يي ها بكك   حقد  أهد اف الد رس  كي ي  اختيار طر ق  الت ر   المناسن  وال ساف  واأل

 ومعر ددددد  طدددددر  ال راسددددد  العمليددددد  واسدددددت  ا  األجهددددد   واأل وا  الم نر ددددد   وات قددددد  مددددد   راسدددددت 
(  دددد  الحاجدددد  للتدددد ر  علدددد  التعامدددد  مدددد  شددددنك  المعل مددددا  1433  الكددددا   2011)الكددددهرح  

 كيددد   أمدددا  ددد  مدددا يلنددد  )االنترنددد ( وتقنيدددا  التعلدددي  و معامددد  العلددد   اال تراضدددي   وال صددد   ال
  الكمران   1423   راس   لمنان  2010احتياجا  التعل  ال ر ح  ات ق  م   راست  )الطناوح 

(    الحاج  إلد  معر د  أسدالي  التد ر   للمت د قي  والمتدأخر    راسديا   1433  الكا    2012
 ومعر   أسالي  معالج  صع با  التعل   ومعر   أسالي  التعل  ال ات .
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لمعر ددد  طدددر  التددد ر   التددد  تعددد   مهدددارا  القدددرا    و دددر  معلمددد  العلددد   أن احتيددداجه 
والكتابدد  والحسددا  لدد   الطددب   دد  مجددا  الددتعل  كاندد  ب رجدد  مت سددط . و مكدد  بسددن  تركيدد  

 األنكط  والمها  الت ر ن  عل  المحت   المق   للطب .
 نتائج السؤال الثاني:

ج د اختالفات في تحدرد احتياجات التط ر المهني : ما مدى و ن  السؤا  الثان  عل 
المؤهؤؤؤل العلمؤؤؤي، مرحلؤؤؤة التؤؤؤدريس، الخبؤؤؤرة )لمعلمؤؤؤي العلؤؤؤ   بنؤؤؤاً  علؤؤؤى متغيؤؤؤرات الدراسؤؤؤة 

 تم  اإلجاب  عل  ه ا السؤا  و قا  لمتغيرا  ال راس  الثبث  عل  النح  انت :التعليمية(؟ 
( كمدددا Kruskal Wallisوالدددي  ) تدد  اسددت  ا  اختنددار كروسددكا متغيؤؤر المؤهؤؤل العلمؤؤؤي:  .1

 (.7( والج و  رق  )6ي ضح الج و  رق  )

 (6جدول رقم)

 املتوسطات احلسابية ملعلمي العلوم يف متغري املؤهل العلمي
 املؤهل العلمي العدد املتوسط احلسابي

 بكالوريوس غري تربوي 83 288.76

 بكالوريوس تربوي 410 275.50

 ماجستري فأعلى 69 308.43

 (7ول رقم)جد
 نتائج اختبار كروسكال واليس جملال املعرفة املهنية يف متغري املؤهل العلمي

 املعايري مربع كاي درجة احلرية مستوى الداللة *

 معرفة الطالب وكيفية تعلمهم 2.25 2 0.33
 معرفة حمتوى التخصص 2.22 2 0.33
 معرفة طرق التدريس 1.78 2 0.41

 املهنية ككل جمال املعرفة 2.64 2 0.27

 (.0.05*مست   ال الل  عن  )              

( عددد   وجددد    دددرو  ذا   اللددد  إحصدددافي  بدددي  مت سدددطا  7يت دددح مددد  الجددد و  رقددد  )
(. وتكددير هدد   النتيجدد  إلدد  عدد   اخددتبف وجهددا  0.05اسددتجابا  معلمدد  العلدد   عندد  مسددت   )

ر دد  المهنيدد   عدد   إلدد  متغيددر نظددر معلمدد  العلدد   تجددا  التطدد ر المهندد   دد  معددايير مجددا  المع
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المؤهددد  العلمددد   ممدددا  عنددد  بأندددب ال ت جددد  اختب دددا   ددد  حاجدددا  التطددد ر المهنددد  بالنسدددن  لمددد  
 . حمل ن مؤه  بكال ر  س ترب ح أو غير ترب ح أو ماجستير

  1419  أبدددددددد  الحمافدددددددد  1423وتت ددددددد  نتدددددددداف  هدددددددد ا المتغيددددددددر مددددددد   راسدددددددد  ) لمنددددددددان 
 (2013  السعي   2010الطناوح 
ع   ذل  إل  أن الجامعا  ل  تؤه  م رجاتها    ض   المعايير س ا  ترب ح أو غير و 

 ترب ح  و مك  إ عا  ذل  أ  ا  لتتطل  جمي  ال ئا  لتحقي  المعايير المهني  للمعلمي .
( كمددا Kruskal Wallisوالددي  ) تدد  اسددت  ا  اختنددار كروسددكا متغيؤؤر مرحلؤؤة التؤؤدريس:  .2

 (.9و  رق  )( والج 8ي ضح الج و  رق  )
 (8جدول رقم)

 متوسطات جمموعات متغري مرحلة التدريس
 مرحلة التدريس العدد املتوسط احلسابي

 ابتدائي 317 281.21

 متوسط 87 278.83

 ثانوي 158 283.55

 (9جدول رقم)

 نتائج اختبار كروسكال واليس جملال املعرفة املهنية يف متغري مرحلة التدريس
 احملور مربع كاي احلرية درجة مستوى الداللة *

 معرفة الطالب وكيفية تعلمهم 1.44 2 0.49
 معرفة حمتوى التخصص 0.48 2 0.79
 معرفة طرق التدريس 1.04 2 0.60

 جمال املعرفة املهنية ككل 0.050 2 0.98

 (0.05*مست   ال الل  عن  أق  م  )              

 اللدد  إحصددافي  بددي  مت سدددطا  ( عدد   وجددد    ددرو  ذا  10يت ددح مدد  الجدد و  رقدد  )
(. وتكددير هدد   النتيجدد  إلدد  عدد   اخددتبف وجهددا  0.05اسددتجابا  معلمدد  العلدد   عندد  مسددت   )

نظر معلم  العل   تجا  احتياجا  التط ر المهن   د  معدايير مجدا  المعر د  المهنيد   عد   إلد  
  والندرام  المق مد  لهد  متغير مرحل  الت ر    ه ا  عن  أن تأهي  المعلمي   د  المراحد  الم تل د
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وه  عل  رأس العم  ل  تراع  المعايير بغا النظر ع  مرحل  الت ر     النرام  متكابه   د  
 .(2010نتاف  ه ا المتغير م   راس  الطناوح ) جمي  المراح   وتت  

تمددد  اإلجابددد  عددد  هددد ا السدددؤا  باسدددت  ا  اختندددار ) ( لعينتدددي   متغيؤؤؤر الخبؤؤؤرة التعليميؤؤؤة: .3
 (.10كما ي ضح الج و  رق  ) مستقلتي 

 (10جدول رقم )
 نتائج اختبار)ت( ملعايري جمال املعرفة املهنية يف متغري اخلربة التعليمية

 سنوات اخلربة املعايري
املتوسط 
 احلسابي

قيمة اختبار 
 )ت(

مستوى 
 الداللة *

 معرفة الطالب وكيفية تعلمهم
 2.24 سنوات 10إىل أقل من - 1

-1.76 0.08 
 2.32 وات فأكثرسن 10

 معرفة حمتوى التخصص
 2.29 سنوات 10إىل أقل من - 1

-0.18 0.24 
 2.35 سنوات فأكثر 10

 معرفة طرق التدريس
 2.35 سنوات 10إىل أقل من - 1

-0.79 0.43 
 2.39 سنوات فأكثر 10

 جمال املعرفة املهنية ككل
 0.43 سنوات 10إىل أقل من - 1

-1.5 0.13 
 2.35 فأكثر سنوات 10

 (0.05 ال  إحصافيا  عن  مست   أق  م  )* 

( عدد   وجددد    ددرو  ذا   اللدد  إحصددافي  بددي  مت سدددطا  10يت ددح مدد  الجدد و  رقدد  )
(. وتكددير هدد   النتيجدد  إلدد  عدد   اخددتبف وجهددا  0.05اسددتجابا  معلمدد  العلدد   عندد  مسددت   )

عر دد  المهنيدد   عدد   إلدد  متغيددر نظددر معلمدد  العلدد   تجددا  التطدد ر المهندد   دد  معددايير مجددا  الم
ال نر  التعليمي . و ع   ذل  إن المعلمدي  علد  رأس العمد  لد  تقد   لهد  بدرام  تطد ر مهند  و د  

ونتداف  هد ا  سدن ا  أو أقد  10احتياجه  ول  تصم  حقافد  ت ر نيد  تراعد  مد  خنرتدب أعلد  مد  
  1431  الغدددت  2013  السدددعي   2010  الطنددداوح 1993المتغيدددر مددد   راسددد  كدددب  مددد  )ر ددداو

 .(1423(   يما اختل   م   راس  ) لمنان 1430القرن   
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ضدددرور  إعدددا   بندددا  بدددرام  للتطددد ر المهنددد  للمعلمدددي  علددد  رأس العمددد  بمدددا يت ا ددد  مددد  -1
االحتياجا  العالي  للمعلمي  وبما      المعايير المهني  المطنق  ح يثا   وذلد  بتكليد  

الم تصدددي  وال نددرا  مدد  و ار  التعلدددي  وبمكددارك  جميدد  الجهدددا  ذا   ر دد  عمدد  مدد  
 العبق  م  التنسي  م  هيئ  تق    التعلي .

 مراعا  ت     ساعا  برام  التط ر المهن  بما يناس   رج  احتيا  المعلمي .-2

ت سددي   افددر  بددرام  التطدد ر المهندد  المق مدد  بالكددراك  مدد  الجامعددا  والجمعيددا  الترب  دد  -3
ت صصدد   والمؤسسددا  األهليدد  واالسددت ا   مدد  شددنكا  الددتعل  االلكترونيدد   ووسدداف  الم

الت اصدد  االجتماعيدد   ومجم عددا  الددتعل  المهنيدد   والمنصددا  الت ر نيدد  بحيددُ تكددم  
أكنر عد   مد  المعلمدي   و د  ا  عد   الندرام  وتتند و ال يدارا  أمدا  المعلمدي   و راعد  

  لددد    دددب  كت ددد  بتطددد  ر المعلمدددي  المت دددرجي   يهدددا المعلمدددي  أصدددحا  ال ندددرا  الط
 ح يثا   قط  م  تح ي  م ربي  ذوو ك ا   عالي  م  قن  و ار  التعلي  وهيئ  التق   .

إعطددددا  مدددد را  المدددد راس صددددبحيا  وحدددد ا   ت قدددد   للمعلمددددي   مدددد  ربددددط األ ا  الدددد يي   -4
إلضددا   إلدد  بسدداعا  التطدد ر المهندد  حتدد   كددجع ا المعلمددي  علدد  تطدد  ر أن سدده   با

 حثه  عل  تن    مصا ر وأسالي  التط ر المهن . 

 إجرا  دراسات ح ل:
لتح ي  احتياجا  التط ر المهن     ضد   معدايير القدي  والمسدؤوليا  المهنيد   ومعدايير  -1

 الممارسا  المهني .

 لمعلمي .تحلي  حقاف  الت ر   المق م  حاليا     ض   المعايير المهني  ل -2

 م   ت ا   الجها  ذا  العبق  بالتط ر المهن     إع ا  النرام  وتن ي  . -3
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 (. تح ي  االحتياجا  الت ر ني . ال رط  . المعه  العال  لعل   ل كا .2013ابنع ف  محم   )
لمعلمدددد  األحيدددا  بالمرحلدددد  االحتياجددددا  الت ر نيددد  هدددد(. 1419أبددد  الحمايدددد   أحمددد  عن المجيدددد  )

. رسدال  ماجسدتير غيدر منكد ر . الثان    م  وجه  نظدر معلمد  المدا    د  محا ظد  جد  
 كلي  التربي   جامع  أ  القر . مك  المكرم .

المعلدددد   أ ا  لمعددددايير االسترشددددا ح اإلطددددار(. 2009)العربيدددد .  الدددد و  لجامعدددد  العامدددد  األماندددد 
 .العلم  والنحُ والتعلي  التربي  إ ار  .القاهر  .العرب 
ال ورا  الت ر ني  أثنا  ال  م  وعبق  ذل  ب عالي  المعل  واتجاهاتدب نحد   .(2005بركا     ا  )

 256-211( 45)مجل  اتحا  الجامعا  العربي  .مهن  الت ر  
لدددد  تقدددد    النرنددددام  التدددد ر ن  لمعلمددددا  المدددد ا  االجتماعيدددد  بالمرحهددددد(. 1427النكددددر   اطمدددد  عندددد هللا )

االبت افي     مرك  الت ر   الترب ح بالر دا  مد  وجهد  نظدر المد ربا  والمتد ربا  والمكدر ا  
 . رسال  ماجستير غير منك ر   كلي  التربي   جامع  المل  سع    الر ا . الترب  ا 

(. مدد   إتقددان معلمدد  العلدد   لممارسددا  التدد ر   التددأمل  وعبقتددب 2010بلجدد ن  كدد ثر )يندداير 
تطددد  ر التعلدددي : رة  )اللقدددا  السدددن ح ال دددام  عكدددر لك دددا   الت ر سدددي  لددد يه . بمسدددت   ا

  ورقدددد  بحثيدددد  مق مدددد  للجميعدددد  السددددع     للعلدددد   الترب  دددد  والن سددددي  ونمدددداذ  ومتطلنددددا (
 )جست (  الر ا .

 النيانا  اإلحصافي  العام  إل ار  تعلي  الر ا (  2016تقني  المعل ما  بر ار  التربي  والتعلي  )
(. رة  مسددتقنلي  لمندداه  االقتصددا  المن لدد  بالمرحلدد  االبت افيدد  2009جددا   عدد   محمدد  )ي ليدد   

  ورقد  بحثيد  المدؤتمر العلمد  الحدا ح والعكدرون    ض   المست  ا  المعيار   الق مي   
 مق م  للجمعي  المصر   للمناه  وطر  الت ر    القاهر .

معلم   أ ا  عل  الج    بعا ض      مقتر   ن ت ر  برنام  أثر (.1432) الحنبن   مر و  
 القر   أ  جامع  منك ر   كلي  التربي   غير  كت را   رسال  .المت سط  المرحل     العل  
 .المكرم  مك 
 الر ددا : مكتدد  (.2 ط). المهنيدد  التنميدد  المسددتقن  م رسدد  أ وا  .(2009)الع  دد   الحدر  عندد 

 .ال لي  ل و  التربي  العرب 
(  مع قددددا  تن يدددد  األنكددددط  التعليميدددد  الم ددددمن   دددد  مقددددررا  العلدددد   2016   حصدددد  )الحربدددد

للصددد  ف العليدددا مددد  المرحلددد  االبت افيددد  مددد  وجهددد  نظدددر المعلمدددا  والمكدددر ا   رسدددال  
 .285-257(  53السع      )-التربي  وعل  الن  
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مد ارس المرحلد  الثان  د   (. تح ي  االحتياجا  الت ر ني  لمعلم  العلد    د 1993ر او  سعي  محم  )
 .88-53  13مجل  رسال  ال لي  العرب .بجن   غر  المملك  العربي  السع    . 

المجلددد  (. مراجعددد  لنحددد ث  ددد  التطددد ر المهنددد  لمعلددد  العلددد  . 2012الرواشددد    إبدددراهي    ددد  )
 .182-165(  4)1المت صص   عمان   ال ولي  الترب   
األ ا  الت ر س  لمعلم  العل   للص  ف العليا م  المرحلد   (. تقيي 2013السعي   سعي  محم  )

 راسدا   د  االبت افي  بمحا ظ  الرس    ض   متطلنا  ت ر   مناه  العلد   الح يثد . 
 .37-15(. 199. )مصر. المناه  وطر  الت ر  

  (. مسددت   أ ا  معلمدد  العلدد   بالمرحلدد  االبت افيدد   دد2016السددبما   محمدد   الكددهرح  خالدد  )
مجلددد  اتحدددا  الجامعدددا  العربيددد  للتربيددد  وعلددد  ضددد   المعدددايير المهنيددد  للمعلددد  السدددع  ح. 

 .138-110(  2)14. س ر ا  الن  
هدد( تطد  ر تعلدي  العلد   والر اضديا : خطد   أولد   د  بندا  مجتمدد  1430الكدا     هد  سدليمان )

 ابط:هددددد علدددد  الددددر 14/2/1438(  تدددد  اسددددتر ا    دددد  169) المعر دددد  مجلدددد  .المعر دددد 

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=356&Mod
el=M&SubModel=138&ID=284&ShowAll=On 

  المصددددداح  لمكدددددروو تطددددد  ر (. واقددددد  التطددددد ر المهنددددد  للمعلددددد2013الكدددددا     هددددد  سدددددليمان )
الر اضدديا  والعلدد   الطنيعيدد   دد  التعلددي  العددا   دد  المملكدد  العربيدد  السددع     مدد  وجهدد  

 .92-58 ( 42  )رسال  التربي  وعل  الن  نظر مق م  النرام . 
 .نم ذجددا   ال دد   معلدد  اإلع ا  دد  المرحلدد  لمعلدد  المهنيدد  التنميدد (. 2007يندداير ) .الكددكر  غددا ح 

 تطددد  ر اإلعددد ا ح التعلدددي " والعكدددرون  الحدددا ح التربددد ح  يددد  مق مددد   ددد  المدددؤتمرورقددد  علم
 .المستقن ". النحر   اج  م  وطم  

أول  دددددا  النحدددددُ  ددددد  التربيددددد  العلميددددد  بالمملكددددد  العربيددددد   .هدددددد(1433الكدددددمران   سدددددعي  محمددددد  )
(  1)24،مجلدددد  جامعدددد  الملدددد  سددددع   العلدددد   الترب  دددد  وال راسددددا  اإلسددددبمي  .السددددع    
199-288 . 

(  واقد  التطد ر 2012الكمران   سدعي   ال همكد   عند ال ل   الق دا   باسد   الرشد    جد اهر )
المهندد  لمعلمدد  العلدد    دد  المملكدد  العربيدد  السددع     مدد  وجهدد  نظددره   رسددال  ال لددي  

 .262-215( 126السع      ) -العرب 
 األو  الصددد   ددد  الكدددام  التطددد  ر منددداه  تن يددد  مكدددكب  (.هدددد1431 هددد  ) الكدددمرح   يصددد 

 كليدد  منكدد ر   غيددر ماجسددتير رسددال  .المعلمددي  نظددر وجهدد  مدد  سددكاكا مت سددط بم يندد 
 .الر ا  سع    المل  جامع  التربي  

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=356&Model=M&SubModel=138&ID=284&ShowAll=On
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=356&Model=M&SubModel=138&ID=284&ShowAll=On
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تح ي  االحتياجا  الت ر نيد  لمعلمد  العلد   مد  تقنيدا  التعلدي  هد(. 2011الكهرح  عل  محم  )
بد  ي  ومد يرو المد راس والمعلمد ن بمحا ظد  بالمرحل  المت سط  كمدا يراهدا المكدر  ن التر 

 . رسال  ماجستير غير منك ر . كلي  التربي . جامع  المل  سع  . الر ا .النماص
االحتياجدددا  الت ر نيددد  لمعلمددد  العلددد    ددد  المرحلددد  الثان  ددد  هدددد( 1424ال دددلعان  أحمددد  علددد  )

مد  وجهد  نظدر معلمد  بالمملك  العربي  السع        مجدا  اسدت  ا  التقنيدا  التعليميد  
. رسددددال  ماجسدددتير غيددددر منكددد ر   كليدددد  التربيددد   جامعدددد  الملددد  سددددع  . ومكدددر   العلددد  

 الر ا . 
. التددد ر   م ه مددد  و عالياتدددب بندددا  الندددرام  الت ر نيددد  وتق  مهدددا (.2007الطعدددان   حسددد  أحمددد  )

 عمان:  ار الكرو .
لد   بكليدا  التربيد  علد  ضد   تط  ر برنام  إع ا  معل  الع .(1999الطناوح  ع   مصط   )

 .207-129  (3 راسا  ترب    واجتماعي   ) .تح  ا  القرن الحا ح والعكر  
 العربيددد  اللغددد  لمعلمدددا  الب مددد  الت ر نيددد  الحاجدددا (. 2010)احدددب   العدددر    ع ددد   الطنددداوح 

 ي ال لد رسال . الترب  ا  والمكر ا  المعلما  نظر وجه  م  بمحا ظ  االحسا  والعل  
 .210-147. 116. العرب 

(  واق  است  ا  معلم  العل      المرحل  المت سط  بم ين  الر دا  2013العن الكر    صالح )
 .257-237  137مصر  -للحاس  انل  ومع قا  است  امب  مجل  القرا   والمعر  

اسددتراتيجي  إعدد ا  وتد ر   المعلد   دد  الد ط  العربد  ال اقدد  الدراه  رة د  (. 1997عد    محمد  )
 . و ار  التربي  والتعلي . ال وح .للمستقن 

وضددد  المعلددد  المهنددد  والعلمددد  وسدددن  تطددد  ر  لم اكنددد  التطددد ر  .(2003علددد ح  أحمددد  صدددالح )
 .70-37 .(18) .مجل  النح ث وال راسا  الترب    .العلم  والتقن 

  دد  غدد   قطدداو   دد اإلع ا  دد  المدد ارس مدد يرح  لتدد ر   مقتددر  نمدد ذ . (1999) عيطددب العمددرح 
 الجامعددددد  التربيدددد   كليدددد  منكدددد ر   غيددددر ماجسدددددتير رسددددال . الت ر نيدددد  ضدددد   احتياجدددداته 

 .غ   اإلسبمي  
 ضدد    دد  المت سددط  بالمرحلدد  الطنيعيدد  العلدد   معلمدد  أ ا  (. تقدد   2010الغامدد ح  سددعي  عندد هللا )

 .221-170(  104مصر ). مجل  القرا   والمعر  العلمي .  العالمي  للتربي  المعايير
 االبت افيدد  بالمرحلدد  العلدد   لمعلمدد  المهندد  التطدد ر .(2013الغامدد ح  سددعي   المصددرح  تددامر )

 52-1 ( 6) .مجل  التربي  العلمي  .الت ر سي  الننافي  بممارساته  وعبقتب
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  (. االحتياجددا  الت ر نيد  الب مدد  لتنميد  المهدارا  الم تنر دد  لمعلمد  العلدد  1431الغدت   محمد  )
 دددد  المرحلدددد  المت سددددط  مدددد  وجهدددد  نظددددر المعلمددددي  والمكددددر ي  التربدددد  ي   دددد  محا ظدددد  
األحسا   رسال  ماجستير غير منك ر   كلي  العل   االجتماعي   جامع  األما  محم  ب  

 سع    الر ا . 
 االحتياجا  الت ر ني  لمعلما  األحيا  أثنا  ال  م     مد ينت هد(  1423 لمنان  تغر   أحم  )

رسدددال  ماجسدددتير غيدددر منكددد ر   كليددد  التربيددد    مكددد  المكرمددد  وجددد   مددد  وجهددد  نظدددره  
 جامع  أ  القر : مك  المكرم .

 بم يند  المت سدط  المرحلد   د  العلد   لمعلمدا  الت ر ني  الحاجا (. هد1419) سع  منير  ال هي  
 لتربيددد  ا كليددد  التددد ر    وطدددر   المنددداه  قسددد . منكددد ر  غيدددر ماجسدددتير رسدددال  .الر دددا 
 .الر ا  سع    المل  جامع 
 معددايير ضدد    دد  العددا  الثددان ح  التعلددي  لمعلمدد  المهنيدد  التنميدد  (.2012)قاسدد   قحدد ان  محمدد 

 .والت     للنكر غي ا عمان:  ار .الج    الكامل 
 ماجروهدد  العالميدد  سلسدد  علدد  المعلمددي  تدد ر   برنددام  تقدد    (هددد1431) .سددال  القرشدد   وليدد 
 كليدد  منكدد ر   غيددر ماجسددتير رسددال  .نظددره  وجهدد  مدد  الع امدد  بعددا ضدد    دد  للعلدد  

 .المكرم  مك  القر   أ  التربي   جامع 
(  مددد   ممارسددد  معلمددد  العلددد   االبت افيددد  لدددنعا السدددل كيا  الت ر سدددي  1430القرنددد   تمدددي  )

  جامعد  أ  المنمي  للت كير الناق  ل   التبمي   رسال  ماجستير غير منك ر   كلي  الترب 
 القر   مك  المكرم .

 الر ا    .2030رة   المملك  العربي  السع      .(2016مجل  الكؤون االقتصا    والتنمي  ) 
  ي ليددد (. تصددد ر مقتدددر  لتطددد  ر بدددرام  إعددد ا  المعلددد  وت ر ندددب 2007الم ب ددد   محمددد  عنددد   )

تمر العلمددد  التاسددد  المدددؤ بكليدددا  التربيددد  بالجامعدددا  اليمنيددد   ددد  ضددد   معدددايير الجددد     
 القاهر . للجمعي  المصر   للمناه  وطر  الت ر    ورق  بحثي  مق م  عكر 

الثالُ  بالص  العل   لمعلم  المق م  الت ر ني  النرام  تق    (.هد1428)صالح  صب  معمار 
التربيد    كليد  منكد ر   غيدر ماجسدتير رسال . التعليمي  المن ر  الم ين  منطق     مت سط
 .المكرم  مك  القر   أ  امع ج

  عمدان:  ار مجد الوح اإلطار العا  إلعد ا  بدرام  معلمد  الم هد بي (. 2004المقن   عن هللا ) 
 للنكر والت    .

 الترب  د  النحد ث مركد . المعلمدي  تد ر   تقد   (. 1996. )احم  وحجا ح  مصط    المناع  
 النحر  . :والتط  ر



2017  (1ج)أكتوبر ( 112)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 259 

ت صدددديا  الددد ور  ال امسدددد   (. 1996  والعلددد   والثقا دددد . )أكتددد بر منظمددد  األمدددد  المتحددد   للتربيدددد
   المرك  ال ول  للمؤتمرا   جني .واألربعي  للمؤتمر ال ول  للتربي 

. الر ددددا : مكتندددد  الملدددد   هدددد  التدددد ر   أثنددددا  ال  مدددد هددددد(. 1418م سدددد   عندددد الحكي  منددددارك )
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Needs of Professional Development of Science Teachers, in 

The Light of The Professional Standards of Teachers And 

From Their Point of View. 

Abstract 

This study aimed to determine the needs of professional 

development of science teachers in Kingdom of Saudi Arabia, from their 

point of view, in light of teachers' professional standards issued by the 

Public Education Evaluation Commission, and to determine the 

standards of the field of professional knowledge. The study used the 

descriptive methodology. The study population included all science 

teachers in Riyadh public education department. The study sample 

included (562) teacher from all stages of public education. In order to 

gather the study data, the standards indicators were transformed to a 

questionnaire of 8 paragraphs within 3 directions, and the method was 

proved to be correct and right. The study concluded that science teachers' 

need is high in all standards and medium in the standard of students' 

knowledge and how they learn. The study has also found that science 

teachers' need is high in terms of the standard of teaching techniques and 

the standard of knowing the content of specialization and curriculum. 

Finally, The study have found that there aren’t any differences in needs 

due to the variables of qualification, educational experience, or the 

educational stage. 

Keywords: 

Professional development, needs of professional development, science 

teachers, and teachers' professional standards. 
 

 


