
مجال التعليم 
والتدريب 

التحدي الثالث



مجال التعليم والتدريب  
مدى سهولة وقابلية الفرد على اكتساب المعارف وتنمية المهارات 

الالزمة للتكيف مع تغيرات الحياة. 

التحدي الثالث 

03 
جودة وكفاءة 

المعلمين والعاملين 
في قطاع التعليم

      مـن خـالل عـدة جـوالت بـحثية ركـزت عـلى اسـتطالع  رأي  شـمل أكـثر مـن 750 شـاب 

وشـابـة حـول الـمملكة وإجـراء عـدد مـن الـمقابـالت الـفرديـة وورش عـمل مـع خـبراء 

ورواد أعـمال فـي مـجال الـتعليم وصـلنا لـعدد مـن التحـديـات مـنها جـودة وكـفاءة 

المعلمين والعاملين في قطاع التعليم. 

       حــيث أن كــفاءة الــمعلمين هــي قــدرة الــمعلم عــلى تــقديــم الــمحتوى الــتعليمي 

بـأفـضل طـريـقة والـتي يـجب أن تـزيـد مـن جـودة تـحصيل الـطالب أي أنـه يـجب أن يـكون 

 بـشكل كـاٍف مـن الـنواحـي األكـاديـمية والـعملية، لـذلـك نـحتاج إلـى 
ً
الـمعلم مـؤهـال

دعـم كـفاءة الـمعلمين ودعـم مـهاراتـهم األكـاديـمية والـعملية والـرقـمية لـتقديـم 

تجـربـة تـعليمية مـتنوعـة وجـاذبـة تـساعـد الـطالب عـلى تـحقيق أهـدافـهم الـعلمية، 

وفـيما يـلي بـعض األسـئلة الـمحفزة لـألفـكار لـتساعـدك عـلى تـقديـم فـكرة محـددة 

وواضحة. 
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أسئلة تحفيزية: 

كيف بإمكاننا تعزيز مهارات التدريس اإلبداعي لدى العاملين 
في القطاع  التعليمي لتحسين التجربة التعليمية؟ 

كيف بإمكاننا دعم المعلمين في تنمية مهاراتهم الرقمية 
لتقديم تجارب تعليمية متنوعة؟  

كيف بإمكاننا تصميم طرق مبتكرة تقيس كفاءة المخرجات 
التعليمية للتأكد من جودتها؟ 

       قمنا بإضافة مجموعة من األسئلة التحفيزية لكل تحدي وذلك لمساعدتك 
للوصول ألفضل فكرة مميزة ومحددة يمكن تقديمها.



       الهدف من هذه التعريفات هو بناء فهم مشترك للمصطلحات التي 
.
ً
تتضمنها األسئلة التحفيزية وذلك للمساعدة في فهم التحدي جيدا

تعريفات هامة: 

كلمات مفتاحية: 

       ستساعدك الكلمات المفتاحية على استلهام الفكرة والتي ستركز على أحد 
الكلمات المطروحة كمفتاح لبدء صياغة الفكرة.

مهارات مقدمي الخدمات التعليمية:  
     المهارات التي يجب أن يمتلكها مقدمي الخدمات التعليمية لتقديم 
أفضل تجربة تعليمية كطريقة التدريس وتوصيل المعلومات وجذب 

انتباه الطالب.  

مخرجات التعليم:  
 
ً
        عبارة عن ماهو متوقع من الطالب معرفته وفهمه وأن يكون قادرا

على إظهاره بعد المرور بتجربة تعليمية معينة. 
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معلومات وإحصائيات: 

المصادر: 
•

برنامج تنمية القدرات البشرية  •
 emkaneducation.com

يشير تقرير أعدته مجموعة سيتي آند جيلد البريطانية حول تزويد سوق العمل السعودي 
بالكفاءات البشرية، حيث يؤكد التقرير على أن أرباب العمل السعوديين يواجهون نقًصا 

في مهارات الخريجين في جوانب جوهرية مثل المهارات التقنية والقيادية ومهارات 
التواصل وخدمة العمالء، مما يؤثر سلًبا على إنتاجية المنشآت واستثمار الوقت 

والتنافسية.  

نستخلص من التقرير بعض أبرز األرقام الدالة 
 إلفادات أصحاب األعمال:

ً
وفقا

المهارات األساسية 
للمعلم في العصر 

الرقمي

إكساب الطالب المهارات الحياتية. 
إدارة قدرات الطالب من خالل التدريس المتمايز. 

مهارة دعم االقتصاد المعرفي. 
استخدام وإدارة تكنولوجيا التعليم. 

تنمية المهارات العليا للتفكير. 

حجم العجز المهاري في إمدادات 
الموارد البشرية في السوق السعودي 

تبعات هذا العجز على أداء األعمال 
والمنشآت

٦٥٪ في المهارات التقنية 

٦٢٪في المهارات القيادية  

٣٥٪ في المهارات الشخصية  

٢٩٪ في مهارات التخطيط االستراتيجي 

٢٤٪ في مهارات التواصل  

١٢٪ في خدمة العمالء  

٥٦٪ انخفاض انتاجية المنشآت 

٣٦٪ زيادة عن المتوقع في االعتماد على 
استشارين خارجيين  

٣-٪ هدر في الوقت  

١٥٪ عجز عن تلبية رغبات العمالء  

١٨٪ تراجع في تحقيق الموارد المتوقعة  

١٢٪ خسارة عمالء لصالح المنافسين  

http://emkaneducation.com


#فكرـلبكرة 


