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المقدمة

يُع ـ ّد التعليــم مــن أه ـ ّم مرتكــزات بنــاء املجتمــع املتماســك القــادر علــى إحــداث النهضــة ومواجهــة

التحديــات التــي تواجــه األفــراد الذيــن يتك ـ ّون منهــم هــذا املجتمــع ،وقــد تطــورت املنظومــة التعليميــة

ـي دور املعلــم يف هــذه املنظومــة التعليميــة
عبـ َر العصــور مــع التطـ ّور العلمــي والتكنولوجـ ّـي ،ومــع ذلــك بقـ َ

محور ًّيــا ،فاملعلــم هــو الــذي يحم ـ ُل شــعلة النهضــة ليني ـ َر الطريــق لألجيــال كــي يصلــوا إلــى منصــات

اإلبــداع والتم ّيــز ،وهــو الركــن األســاس لتحقيــق أهــداف التنميــة بكافــة أبعادهــا يف ســائر املجتمعــات،
ونظــراً للــدور املهـ ّم الــذي يقــع علــى عاتــق املعلِّــم وخاصــة املعلِّــم اجلديــد يف حتقيــق رؤيــة اململكــة العربية

الســعودية  ،2030وانطال ًقــا مــن حــرص وزارة التعليــم ممثلــة يف اإلدارة العامــة لإلشــراف التربــوي يف
دعــم املعلــم اجلديــد يف بدايــة التحاقــه مبهنــة التدريــس ،جــاء هــذا الدليــل اإلرشــادي ليكــون إضــاءات

يســتأنس بهــا املعلــم ،وتعينــه يف فهــم حقوقــه وواجباتــه ،واملتطلَّبــات املهن َّيــة لتنفيــذ مهامــه يف بدايــة
طريقــه املهنــي ،وقــد تض ّمــن هــذا الدليــل ثالثــة مجــاالت هــي :القيــم والعالقــات يف البيئــة التعليميــة،
والكفايــات التدريســية ،والتطويــر املهنــي وأســاليب التنميــة املهنيــة املختلفــة.
مع متنياتنا لك أخي املع ِّلم  /أختي املع ِّلمة بالتوفيق والسداد،،،
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مبررات بناء الدليل:
حاجة امليدان إلى وجود أدلة إرشادية لتنظيم عمل املعلم اجلديد.
اإلسهام يف رفع كفاءة األداء التدريسي للمعلم اجلديد.
حتديد واجبات ومسؤوليات املعلم اجلديد.

منطلقات الدليل:

رؤية اململكة العربية السعودية .2030
الدراسات والتجارب الناجحة (احملل َّية والدولية) يف إعداد املعلم اجلديد.

التعاميم والوثائق واألد َّلة املختلفة التي تنظم عمل املعلم.

مجاالت الدليل:

املجال األول :القيم والعالقات يف البيئة التعليمية
 -املعلــم هــو أداة التغييــر الفاعلــة يف املجــال التربــوي ،ونظ ـ ًرا ملــا يشــهده عالــم اليــوم املتغيــر يف كثيــر

مــن أحداثــه واملتمثــل يف االنفتــاح والنمــو والتقــدم التقنــي املعاصــر ومالــه مــن تأثيــر واضــح علــى هويــة
أي مجتمــع ،كان مــن املهــم إرســاء املعاييــر والقواعــد األخالقيــة احلاكمــة يف امليــدان التعليمــي ،وتوضيــح
الئحــة احلقــوق والواجبــات للمعلــم واملعاييــر املهنيــة التــي يتمكــن املعلــم يف ضوئهــا مــن جتويــد عملــه
وحتقيــق النمــو يف مجالــه املهنــي ،ومــن األمــور املهمــة التــي ينبغــي للمعلــم معرفتهــا يف هــذا املجــال:
السلوك الوظيفي:

 -يعـ ّد الســلوك الوظيفــي وأخالقيــات الوظيفــة العامــة إطــارا عا َّمـاً يجــب علــى املوظــف العــام التقيــد بــه

والعمــل مبقتضــاه ،حيــث يتضمــن املعاييــر واألخــاق والقيــم التــي يجــب التحلــي بهــا أثنــاء أداء املوظــف
واجباتــه لالرتقــاء مبســتوى جــودة اخلدمــة العامــة وتطويرهــا.
 وتشــكل مدونــة قواعــد الســلوك الوظيفــي وأخالقيــات الوظيفــة العامــة املعتمــدة مــن مجلــس الــوزراءبقــرار رقــم ( )555وتاريــخ (1437/ 12/25هـــ)؛ جــز ًءا مــن مقتضيــات العمــل ملوظفــي وزارة التعليــم

التــي يجــب عليهــم تطبيقهــا يف كل األوقــات ،ويتــم تزويــد كل موظــف عــام بنســخة منهــا ليقرأهــا ويعمــل
مبوجبهــا ،وتعــد مخالفــة األحــكام الــواردة يف هــذه املدونــة مخالفــة ملقتضــى الواجــب الوظيفــي الــذي
يترتــب عليــه اتخــاذ إجــراءات تأديبيــة وجزائيــة مبوجــب األنظمــة التــي مت اســتقاء هــذه املدونــة منهــا
(ولالســتزادة ميكــن االطــاع علــى مدونــة قواعــد الســلوك الوظيفــي وأخالقيــات الوظيفــة العامــة).
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واجبات املعلم ومسؤولياته:
أوال :ما هو متعلق بكونه موظف ًا عام ًا
هناك واجبات ينبغي االلتزام بها ومنها:
التر ُّفــع عــن كل مــا يخــ ّل بشــرف الوظيفــة والكرامــة ســواء كان

مدونــة قواعــد الســلوك الوظيفي
وأخالقيــات الوظيفــة العامة

ذلــك يف مقــ ّر العمــل أو خارجــه.

مراعاة آداب اللباقة يف تصرفاته مع رؤســائه ،وزمالئه ،والطالب،

وأوليــاء األمور.
تخصيــص وقــت العمــل ألداء واجبــات وظيفتــه وتنفيــذ األوامــر
الصــادرة إليــه بدقــة وأمانــة يف حــدود النظــام والتعليمــات املعطــاة
لــه (لالســتزادة ميكــن االطــاع علــى الوثائــق ذات العالقــة).
ثاني ًا :ما هو متعلق بطبيعة عمله:
االلتــزام بأحــكام اإلســام والتقيــد باألنظمــة والتعليمــات وقواعــد الســلوك واآلداب ،واجتنــاب كل مــا
يخــل بشــرف املهنــة.

احتــرام الطالــب ومعاملتــه معاملــة تربويــة حت ِّقــق لــه األمــن والطمأنينــة وتنمــي شــخصيته وتشــعره

وتؤصــل فيــه االســتقامة والثقــة بالنفــس.
بقيمتــه ،وتكســبه الســلوك احلميــد،
ّ

تدريــس النصــاب األســبوعي مــن احلصــص املســندة لــه ،والقيــام بــكل مــا يتطلبــه حتـــقيق أهــداف

املـــادة التــي يدرســها باالســتفادة مــن الوســائل التعليميــة املناســبة ،واإلعــداد الذهنــي والكتابــي للــدروس
(إلكترونــي أو ورقــي) ،واســتخدام إســتراتيجيات وطرائــق تدريس حديثة ،وأســاليب تقــومي وأدوات تتواءم
مــع األهــداف واحملتــوى التعليمــي ،وإجــراء االختبــارات املتن ّوعــة ،وحتليــل نتائــج االختبــارات ،ومتابعــة
تنفيــذ امله ّمــات األدائيــة ،والتكليفــات املنزل ّيــة ،وتزويــد الطــاب بتغذيــة راجعــة مر ّكــزة تســهم يف االرتقــاء

مبســتوى أدائهــم ،وتنفيــذ خطــط عالجيــة وإثرائيــة تتناســب مــع مســتويات الطــاب ،وذلــك حســبما
تقتضيــه أصــول املهنــة وطبيعــة املــادة ووفقـاً لألنظمــة والتوجيهــات الــواردة مــن جهــات االختصــاص.
املشــاركة يف اإلشــراف اليومــي علــى الطــاب ،وشــغل حصــص االنتظــار ،وس ـ ّد العجــز الطــارئ وفــق

توجيــه إدارة املدرســة.

ريــادة الفصــل املســند إليــه ،والقيــام بالــدور التربــوي واإلرشــادي الشــامل لطــاب ذلك الفصــل ،ورعايتهم
ســلوكياً واجتماعيـاً ،ومتابعــة حتصيلهــم وتنميــة مواطــن اإلبــداع والتفــوق لديهــم ،وبحــث حــاالت الضعــف
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والتقصيــر وعالجهــا ،وذلــك بالتعــاون مــع معلميهــم ،وأوليــاء أمورهـــم وإدارة املدرســة واملرشــد الطالبــي.
دراسة املناهج واخلطط الدراسية والكتب املقررة وتقوميها ،واقتراح ما يراه مناسباً لتطويرها.
التقيد مبواعيد احلضـور واالنصـراف ،وبداية احلصـص ونهايتـها ،واسـتثمار وقتـه يف املدرســة داخـل
الفصـــل وخارجـــه ملصلحـــة الطـــالب ،مثــل تصحيــح الواجبــات وتقوميهــا ،وإعــداد الوســائل التعليميــة،
واالســتفادة مــن مركــــز مصــادر التعلــم باملدرســة ،واإلعــداد لألنشــطة.
التعــاون مــع إدارة املدرســة وســائر املعلمــن والعاملــن باملدرســة يف كل مــا مــن شــأنه حتقيــق انتظــام
الدراســة وجد ِّيــة العمــل ،وتوفيــر البيئــة املدرســية املناســبة لتعلــم الطــاب.

الســعي لتنميــة ذاتــه علم ًّيــا ومهن ًّيــا ،وتطويــر إســتراتيجيات التدريــس املســتخدمة ،وتوظيــف التَّقنيــة

احلديثــة واملشــاركة يف االجتماعــات واللجــان ،وبرامــج النشــاط والــدورات التربويــــة احلديثــة ،وورش
العمــل التــي ِّ
تنظمهــا إدارة التعليــم أو املشــرف التربــوي املختــص.
احلرص على التعاون والتعامل اإليجابي يف البيئة املدرسية ،وتبادل اخلبرات الثر َّية واستثمارها.

(ولالســتزادة ميكــن االطــاع علــى الالئحــة التنفيذيــة للمــوارد البشــرية يف اخلدمــة املدنيــة -البــاب
الثامــن) و(الدليــل التنظيمــي ملــدارس التعليــم العــام للعــام الدراســي 1437هـــ).
الدليل التنظيمي ملدارس التعليم
العام للعام الدراسي 1437هـ

الالئحة التنفيذية للموارد
البشرية يف اخلدمة املدنية

أخالقيات مهنة التعليم
 تُعــد مهنــة التعليــم رســالة ســامية حتظــى مبكانــة عاليــة لذلــك اهتمــت بهــا ســائر املجتمعــات حــولالعالــم ،وذلــك ملــا لهــا مــن تأثيــر عظيــم علــى حاضــر األمم ومســتقبلها ،ويتجلــى ســمو هــذه املهنــة
ورفعتهــا يف مضمونهــا األخالقــي الــذي يحــدد مســارها املســلكي ومخرجاتهــا التربويــة املتمثلــة يف تربيــة
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النــشء وتأهيلهــم ملتطلبــات العمــل املســتقبلية يف ســائر القطاعــات باملجتمــع للمســاهمة يف دفــع عجلــة

التنميــة واالقتصــاد الوطنــي ،وقــد أصــدرت وزارة التعليــم (ميثــاق أخالقيــات مهنــة التعليــم) عــام
1427هـــ2006/م ،حيــث تضمــن عــدة مــواد ،أهمهــا:
رسالة
التعليم

المعلم
وطالبه

المعلم
والمجتمع المدرسي

المعلم
وأداؤه المهني

المعلم
والمجتمع

المعلم
واألسرة

(ولالستزادة ميكن االطالع على ميثاق أخالقيات مهنة التعليم)
املعايير املهنية

ميثاق أخالقيات
مهنة التعليم

 -أصــدرت هيئــة تقــومي التعليــم والتدريــب وثيقــة املعاييــر املهنيــة

للمعلمــن ،ومــن املهــم أن ّ
يطلــع عليهــا املعلــم ألنهــا مبثابــة املرشــد
التربــوي والتخصصــي يف مهنــة التدريــس ،وتعينــه مســتقب ً
ال يف فهــم
معاييــر احملتــوى ،واســتيعابها ومعرفــة مجاالتهــا الثالثــة (القيــم
واملســؤوليات املهنيــة ،املعــارف املهنيــة ،املمارســات املهنيــة) ،بحيــث
يســهل عليــه االسترشــاد بهــا لتحقيــق منــوه املهنــي وبالتالــي أهــداف
العمليــة التعليميــة برمتهــا.
(لالســتزادة ميكــن االطــاع علــى وثيقــة املعاييــر املهنيــة للمعلمــن يف اململكــة
العربيــة الســعودية)

اختبار الرخص املهنية لشاغلي الوظائف التعليمية
مت اعتمــاد اختبــار الرخــص املهنيــة لشــاغلي الوظائــف التعليميــة
اعتبــاراً مــن العــام الدراســي 1442/1441هـــ ،ويع ّد هــذا االختبــار
أحــد األدوات التــي تســهم يف رفــع جــودة أداء املعلمــن ،وحتســن
قدراتهــم ومهاراتهــم ،والتأكــد مــن أنهــم ميتلكــون الكفــاءة املطلوبــة
7

املعايير واملسارات املهنية للمعلمني
يف اململكة العربية السعودية
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ألداء مهنــة التعليــم .وهــذا االختبــار يُعــد متطلَّبـاً للحصــول علــى الرخصــة املهنيــة للمعلــم ،ويتكــون مــن

جزئــن:

اجلزء األول :االختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع املعلمني.
أمــا اجلــزء الثانــي :فهــو اختبــار تخصصــي يتنــاول مفاهيــم التخصــص وبنيتــه .ويبلــغ عــدد التخصصــات
صــا.
املعتمــدة حال ًيــا يف الهيئــة للمعلمــن ()37
تخص ً
ّ

كمــا أصــدرت وزارة التعليــم الئحــة الوظائــف التعليميــة عــام 1440هـــ 2019/م ،والتــي تناولــت كل مــا
يخــص هــذه الوظائــف (ولالســتزادة ميكــن االطــاع علــى الئحــة الوظائــف التعليميــة).
وثائق ذات عالقة باملجال األول:
ميثاق أخالقيات
مهنة التعليم

مدونــة قواعــد الســلوك الوظيفي
وأخالقيــات الوظيفــة العامة

الالئحة التنفيذية للموارد
البشرية يف اخلدمة املدنية

الدليل التنظيمي ملدارس التعليم
العام للعام الدراسي 1437هـ

املعايير واملسارات املهنية للمعلمني
يف اململكة العربية السعودية

الئحة الوظائف التعليمية
1440هـ2019/م
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املجال الثاني :الكفايات التدريسية
متثــل الكفايــات التدريســية مجموعــة مــن القــدرات املعرفيــة واملهاريــة والوجدانيــة التــي ميتلكهــا املعلــم ومتكنــه مــن
تخطيــط وتنفيــذ وتقــومي التدريــس ،وامتــاك الكفايــات الشــخصية بكفــاءة وفاعليــة ومبســتوى معــن مــن األداء.
تنقســم الكفايــات التدريســية التــي ينبغــي علــى املعلــم اجلديــد اإلملــام بهــا واتقانهــا إلــى خمــس كفايــات
رئيســة وهــي كالتالــي:

أوال :تخطيط التدريس:
هــو عمليــة فنيــة هادفــة ومنظمــة تتضمــن اتخــاذ اإلجــراءات والقــرارات العمليــة الالزمــة لتحقيــق
األهــداف التعليميــة والتربويــة بكفــاءة عاليــة ،وخــال فتــرات زمنيــة محــددة.
أهمية التخطيط للتدريس:
يساعد املعلم على تكوين تصور متكامل ،ومسبق عن املوقف التعليمي ،واملواقف الطارئة.
إتاحة الفرصة لتحليل احملتوى التعليمي ،واستخالص املفاهيم واملبادئ والقواعد املض ّمنة فيه.

حتديد األهداف التربوية التي ميكن أن يحققها املعلم من خالل األنشطة التعليمية.
تنظيم وقت التدريس الصفي ،واستثماره يف تنفيذ املهام املطلوبة.
ويتكون التخطيط للتدريس من مرحلتني رئيسيتني:
أ /مرحلة التحليل:
حتليل احملتوى (كتاب الطالب ،حقيبة املعلم ،دليل املعلم).
حتليل احتياجات وخصائص املتعلمني.
ب /مرحلة التصميم :وتتضمن مجموعة من اإلجراءات:
-1تصميم اخلطط :هناك أنواع من اخلطط وهي:

اخلطــة العامــة للتدريــس (اخلطــة الفصليــة للمقــرر) :هــو تصــ ّور مســبق عــن احملتــوى التعليمــي
ومعاييــره ومهاراتــه وأهدافــه ،والنشــاطات التعليميــة والتقومييــة ،ووضــع خطــة زمنيــة لتنفيــذه علــى
مــدى فصــل دراســي كامــل ،ويتطلــب ذلــك تنفيــذ اإلجــراءات اآلتيــة:
 دراسة املقرر دراسة حتليلية واستخالص األهداف التربوية. دراسة أهداف احملتوى ،ومصفوفة املدى والتتابع. -اختيار االستراتيجيات التدريسية والتقوميية ورسم خطة مرنة لتفعيلها خالل الفصل الدراسي.
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 -إعداد قائمة بالوسائل واملعينات التعليم َّية التي ميكن تفعيلها خالل تنفيذ الوحدات والدروس.

 -تصميم أدوات تقومي مناسبة للمحتوى وأهدافه،وأساليب التقومي التكويني واخلتامي ،والفئة العمرية.

َّ
اخلطة الفصلية.
 صياغة التخطيط يف شكل تنظيمي مناسب تتضح فيه جميع أبعادلالستزادة يرجى االطالع على النموذج املقترح اآلتي:
َّ
باخلطة العامة ،ومت ِّثل اجلانب اإلجرائي
خطة الدرس (اليومية) ترتبط

منوذج اخلطة الدراسية
ملقرر الفصل الدراسي

املفصــل لهــا؛ مــن حيــث حتليــل احملتــوى واألهــداف وتصميــم أنشــطة
ثريــة ،وانتقــاء أدوات تقــومي تكوين َّيــة تقيــس أهــداف الــدرس واألهــداف
الرئيســية للوحــدة ،ويختــار املعلــم قالبـاً مركـزًا للتخطيــط ،قابــا للتطبيق
ـكل مــرن ،ومــن اإلرشــادات العامــة التــي يســتأنس بهــا املعلــم يف
العملــي بشـ ٍ
التخطيــط اليومــي للــدروس:
 تصميم خطط يومية مرتبطة باخلطط الفصلية وخطط الوحدات الدراسية. مراعــاة أن تكــون خطــط الــدروس مرنــة قابلــة للتعديــل والتقــدمي والتأخيــر مبــا يتناســب مــع أهــدافومحتــوى الــدرس.
 معرفــة املعلــم بخصائــص الطــاب ،وقدراتهــم ومهاراتهــم؛ إلعــداد خطــة دراســية تناســب جميــعالفئــات املتمايــزة.
أن تشتمل اخلطة اليومية على اآلتي:
 عنوان الدرس وتاريخه والصفوف ،واحلصص الدراسية التي سين َّفذ فيها. األهداف التعليمية للوحدة الرئيسية ،واألهداف الفرعية للدرس املرتبطة بها. وصف أنشطة التعليم والتعلُّم ،وزمن تنفيذها. -وصف استراتيجيات التعليم والتعلُّم املناسبة.

 وصف ألساليب التقومي وأنشطته وأدواته ،وزمن تنفيذها. حتديد الوسائل واملعينات املستخدمة. التكليفات املنزلية ،واألنشطة العالجية وإرشادات تنفيذها. -املواد اإلثرائية اإلضافية.

لالستزادة يرجى االطالع على النموذج املقترح اآلتي:
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منوذج
تخطيط درس

الثرية
 -2تصميم وبناء أنشطة التعلم
ِّ
تُع ـ ّرف النشــاطات التعليميــة الثريــة بأنهــا اخلبــرات التعلميــة ،واألداءات املخطــط لهــا التــي ميارســها
الطــاب يف وقــت محــدد وفــق ميولهــم ،واســتعداداتهم ،وقدراتهــم ،وحســب اإلمكانــات املاديــة املتاحــة.

الثرية
أهمية أنشطة التعلم
َّ

املوجــه لتحقيــق الفهــم العميــق إذا
وســيلة لبلــوغ األهــداف ،وبنــاء املعرفــة ،واكتســاب املهــارة ،والعنصــر
َّ

بنيــت بشــكل ســليم.

خصائص أنشطة التعلم الثرية
هناك مجموعة من اخلصائص يف غاية األهمية لنشاطات التعلم منها:

ُتبنى على أهداف
الوحدة والدرس

ُتسهم في تنمية أنواع
مختلفة من المهارات

ُتساعد على الفهم
العميق للدرس

المشاركة ألكبر عدد
ممكن من الطالب

ُتل ِّبي احتياجات
الطالب المعرفية

ُتل ِّبي احتياجات
الطالب التفاعلية

نمي اإلبداع
ُت ِّ
واالستمتاع والتحفيز

ُتوفِ ر الوقت الالزم
للتعبير عن التعلم
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خطوات تصميم وبناء أنشطة التعلم الثرية:
 -1حتديــد مــا ميكــن تعلمــه باالكتشــاف ،ومــا ميكــن تعلمــه بالتشــارك ،ومــا ميكــن تعلمــه عــن طريــق
اإللقــاء ،وهنــا يتغيــر دور املعلــم بتغيــر نــواجت التعلــم ،وطريقــة التدريــس ،وميكــن البــدء مــن خــال اإلجابــة
علــى هــذه األســئلة:
ما أولويات التعلم يف احملتوى؟
ما االحتياجات التعليمية للطالب؟

كيف سيفهم ويتذ ّكر الطالب املعارف اجلديدة؟ (تلبية االحتياجات املعرفية)
ما وسائل التعلم الطبيعية التي سوف تدعم العمل؟ (االحتياجات التفاعلية)
ما املطلوب من الطالب عمله إلتقان املهارات املستهدفة؟
 -2البــدء بالتخطيــط لبنــاء وتصميــم أحــد األنشــطة القصيــرة ،وذلــك باختيــار أنشــطة غيــر معقــدة ال
تتطلــب جهـ ًدا كبيـ ًرا يف بنائهــا.

 -3جتريــب النشــاط الــذي مت بنــاؤه وتصميمــه مــن خــال اخلطــوات اآلتيــة( :جــرب ،تأمــل ،عـ ّدل ،جــرب
ثانيــة) ،ويف ضــوء النتائــج يتــم تط ّويــر خطــة البنــاء والتصميــم.

وجه ،ادعم ،راقب ،ق ّيم ،تأ ّمل) على النحو اآلتي:
 -4االنتقال إلى املرحلة التي تليها وهي ّ
(وضحّ ،
(وضح) للمتعلمني نواجت التعلم املرغوبة ،وخطوات النشاط ،وإجراءاته ،وأسلوب تطبيقه.
ّ

(وجه) الطالب إلى تعليمات محددة لتنفيذ النشاط ،وتأكد من فهم آلية تنفيذ النشاط لدى اجلميع.
ّ

(ادعم) الطالب بتوقعاتك العالية لتعلمهم ،وحفزهم على ممارسة النشاط ،والتفاعل معه.

(راقب) الطالب بالتجول بينهم أثناء تنفيذ النشاط ،وتأكد من سيرهم وفق ما خططت له.
(ق ّيــم) بعــد االنتهــاء مــن تنفيــذ النشــاط باتّبــاع أحــد أســاليب وأدوات التقــومي املناســبة للنشــاط مــن

حيــث (النــواجت ،النشــاط ،األداء) ،علــى أن يشــارك الطــاب أنفســهم يف التقــومي.

(تأ ّمل) النشاط وأعد التفكير فيه ،واستثمر نتائج التأ ّمل يف تطوير النشاطات القادمة.

 -3حتديد واختيار إستراتيجيات التعليم والتعلم

تُع ـ َّرف اإلســتراتيجية أنهــا :مجموعــة متجانســة ومتتابعــة مــن اخلطــوات التــي يترجمهــا املعلــم إلــى
أداءات ،وحتــ ُّركات تالئــم خصائــص املتعلــم ،وطبيعــة املــادة الدراســية ،واإلمكانــات املتاحــة لتحقيــق

هــدف أو مجموعــة مــن األهــداف التــي ســبق حتديدهــا.
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معايير اختيار استراتيجية التدريس

تتوافق مع مستوى الطالب ،وفئاتهم العمرية،
واحتياجاتهم المعرفية والمهارية والوجدانية

تتناسب مع األهداف التعليمية المراد تحقيقها

ُتالئم طبيعة المادة الدراسية وخصائصها ومتطلباتها

تتناسب مع اإلطار الزمني والمكاني للدرس وعدد الطالب داخل الصف

ُت ِّ
مكن المعلم من استخدام مجموعة متنوعة من المواد التعليمية التي
تساعد على تنمية مهارات التفكير العليا وإشراك جميع الطالب في الدرس

تدعم إيجابية الطالب ومشاركته في التع ُّلم

تعمل على استثارة اهتمام الطالب ودافعيته نحو التع ُّلم

تراعي الفروق الفردية بين الطالب بما يتوافق مع
ميولهم واستعداداتهم وقدراتهم

ِّ
وتمكنه من تنفيذ اإلستراتيجية بكفاءة وبما يضمن
ُتعزز قدرة المعلم،
تحقيق نواتج التعلم المستهدفة ،وذلك من خالل َتد ُّرب المعلم على
تنفيذها وتقويم ممارسته لها بهدف تطوير أدائه

13
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-4حتديد وتصميم تقنيات التعليم احلديثة /الوسائل التعليمية:
«إن النُّظــم التربويــة حــول العالــم حتــت ضغــط متزايــد الســتخدام تقنيــات االتصــال واملعلومــات يف تدريس
الطــاب املعــارف واملهــارات التــي يحتاجونهــا يف القرن احلادي والعشــرين»( .اليونســكو2002 ،م).
وميكنــك أخــي املعلــم االســتثمار املســتمر والهــادف للتقنيــات احلديثــة مــن خــال :غــرف مصــادر التعلــم
واملعامــل واملختبــرات املدرســية والوســائل والتقنيــات التعليميــة املتوفــرة بهــا ،وكذلــك االســتعانة بالبرامــج
واملنصــات التعليميــة املعتمــدة والتــي تُوفرهــا وزارة التعليــم والشــركات والهيئــات التعليميــة ذات العالقــة
َّ
مثــل :بوابــة عــن ،وبوابــة موهبــة وغيرهــا.

وأي
ُتعـ َّـرف الوســيلة التعليميــة بأنهــا «كل مــا يســتخدمه املعلــم والطالــب مــن أجهــزة وأدوات ومــوادّ ،

محــددة،
مصــادر أخــرى ،داخــل حجــرة الــدرس وخارجهــا ،بهــدف إكســاب الطالــب خبــرات تعليميــة
َّ
بســهولة ويســر ووضــوح مــع االقتصــاد يف الوقــت واجلهــد املبــذول».
معايير اختيار الوسائل التعليمية

تحديد األهداف المراد تحقيقها من خالل استخدام الوسيلة

تحقيق األهداف التعليمية بمستوياتها المختلفة

مراعاة مناسبتها للمرحلة العمرية للمتعلمين

ارتباط الوسيلة بموضوع الدرس ،أي ارتباط الوسيلة بالهدف
ُّ
التأكد من إمكانية توافرها
والمحتوى وطريقة التدريس والتقويم،
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أنواع وسائل التعليم

النماذج
والمجسمات

الكتب
والمواد النصية

الصور والرسوم
التوضيحية

المواد
السمعية

األفالم
التعليمية

تطبيقات الحاسب
واألجهزة الذكية

ثانيا :تنفيذ التدريس:
ً
يُقصــد بــه ســلوك املعلــم التدريســي داخــل الفصــل الدراســي ،الــذي يهــدف إلــى حتقيــق جملــة مــن
األهــداف لــدى الطــاب ،وتعــد كفايــة التنفيــذ احملــك العملــي لقــدرة املعلــم علــى جناحــه يف املهنــة،

وينقســم إلــى:

-1مرحلة التهيئة وتشمل:
مقدمة مشوقة
وتهيئة جاذبة

حل الواجب ومراجعة الخبرات
السابقة وربطها بالدرس الجديد

مناقشة
أهمية الدرس
التمهيد للتقنية التعليمية /
الوسيلة التعليمية المستخدمة

تحديد األهداف التعليمية
المراد تحقيقها بدقة
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-2مرحلة العرض وتشمل:

آلية تنفيذ األنشطة الصفية
بما يناسب الهدف والمحتوى

آلية تنفيذ االستراتيجيات بما
يناسب النشاط الصفي

آلية استخدام التقنية التعليمية
المناسبة للمحتوى والطالب

استخدام التقنية  /الوسيلة التعليمية
في الوقت والمكان المناسب

التركيز على فكرة واحدة
في وقت واحد

التنوع في األمثلة لتأكيد الفهم ومراعاة
الفروق الفردية بين الطالب

إدارة وفاعلية
وقت التعلم

التأكد من استيعاب الطالب قبل
التقدم إلى النقطة التالية

تفعيل التقنية  /الوسيلة التعليمية بشكل
مشوق مع ضمان مشاهدة جميع الطالب لها

-3مرحلة اإلغالق وتشمل:
إنهاء الحصة في الوقت المحدد

تحقيق أهداف ونواتج التعلم
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ً
ثالثا :التقومي
يُعـ ّرف التقــومي بأنــه عمليــة منظمــة جلمــع وحتليــل املعلومــات ،لتحديــد مــدى حتقيــق األهــداف التربويــة
والتعليميــة واتخــاذ قــرارات بشــأنها.
أنواع التقومي:
التقويم الختامي

التقويم التكويني

التقويم التشخيصي

هو العملية التقويمية التي
تجري في نهاية الدرس،
ونهاية البرنامج التعليمي
ويكون الطالب قد أتم
متطلباته ،ومن األمثلة على
ذلك :االختبارات القصيرة
في نهاية الدرس أو الوحدة،
االختبارات الفصلية أو الفترية.

هو عملية تقويمية
منهجية منظمة تحدث أثناء
التدريس ،من أجل تحسين
العملية التعليمية
والتعلمية ،ومعرفة مدى
تقدم الطالب وكذلك
تصحيح مسار عمليتي
التعليم والتعلم.

هو إجراء يقوم به المدرس
في بداية كل درس أو
بداية العام الدراسي ،من
أجل تكوين فكرة عن
المكتسبات المعرفية
القبلية للمتعلم ،ومدى
استعداده لتعلم المعارف،
واكتساب المهارات الجديد.

أساليب التقومي وأدواته:
وفيما يأتي بعض األساليب واألدوات املتبعة لتقومي ما تعلمه الطالب:
التقويم القائم على األداء

ملف اإلنجاز (البروتفوليو)

أي قيام الطالب بتوضيح تعلمه ،من
خالل توظيف مهاراته في مواقف
حيات َّية حقيق َّية ،أو مواقف تحاكي
المواقف الحقيقية.

هو تجميع هادف ومنظم ألعمال الطالب
وإنجازاته عبر فترة زمنية محددة ،تم مراجعتها
في ضوء محكات محددة للحكم على مدى
تحقيق أدائه لنواتج التعلم المرغوبة.

تقويم األداء القائم على المالحظة

تقويم األداء بالمقابالت

عملية يتوجه فيها المعلم بمالحظاته
المختلفة نحو الطالب؛ بقصد مراقبته
في موقف نشط ،وذلك من أجل
الحصول على معلومات تفيد في
الحكم عليه.

وهو لقاء بين المعلم والطالب محدد
مسبقًا ،يمنح المعلم فرصة الحصول
على معلومات تتعلق بأفكار الطالب
واتجاهاته نحو موضوع معين وتتضمن
سلسلة من األسئلة المعدة مسبقًا.
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تقويم األداء باالختبارات

تقويم األداء بخرائط المفاهيم

أي الوسيلة التي تستخدم في قياس مدى ما
يحققه الفرد ويكسبه من معلومات وقدرات
واتجاهات ومهارات في نهاية الخبرة التعليمية.

أي توجيه المعلم الطالب لتحديد المفاهيم
تضمنة في المحتوى عن طريق بناء خريطة
الم
ُ
ّ
مفاهيم ،والربط بين هذه المفاهيم.

التقويم الذاتي

تقويم األقران

أي تقويم الطالب لنفسه

أي قيام كل متعلم بتقييم أعمال أقرانه.

التقومي احلقيقي:
هــو تقــومي أداء املتعلــم أثنــاء قيامــه مبهــام وتكليفــات واقعيــة تبــدو كأنشــطة تعلُّــم وليســت كمواقــف اختبــار
تقليديــة ،وفيــه يندمــج املتعلــم يف تطبيــق املعــارف واملهــارات يف َمه ّمــات ذات معنــى ومشــابهة ملــا يقابلــه

والتقصــي مــن خــال انشــغاله
يف حياتــه الواقعيــة بحيــث ميــارس العمليــات العقليــة ومهــارات االكتشــاف
ّ
باألنشــطة احلقيقيــة التــي تســتدعي حـ ً
ا ملشــكالت واتخــاذ القــرارات مبــا يتناســب مــع مســتوى تعلُّمــه.
مبادئ التقومي احلقيقي:
أن يتم التقويم الحقيقي في سياق عمليتي التعليم والتعلم وليس كجزء منفصل عنهما.
أن تتوافر في مهام التقويم عدد من المحكات ومن أهمها أن تكون:
 أساسية :أي تتعلق بالمفاهيم والمهارات األساسية للمادة الدراسية. حقيقية :بحيث تركز على مشكالت من واقع الطالب ويكون لها قيمة في حياتهم. ثرية :تؤدي إلى ثراء معرفة الطالب وتوسيع آفاق التعلم لديهم. محفزة :تثير دوافع الطالب وتحفزهم للتعلم. منشطة لالتصال اإلنساني :تؤدي إلى تفاعل الطالب مع بعضهم البعض ومع المعلمين. مالئمة :أي تتناسب صعوبة المهام مع قدرات الطالب وخلفيتهم المعرفية والمهارية. مفتوحة النهاية :أي تتسع الحتمالية تعدد اإلجابات الصحيحة لها والتي يمكن الوصول إليهابطرق مختلفة متنوعة.
أن تتعدد أساليب تقدير أداء الطالب في إنجاز المهام ،فال تقتصر على اختبارات األداء فقط،
بل تمتد لتشمل أساليب أخرى مثل :حقائب اإلنجاز ،ومشروعات الطالب ،وغيرها.
يتطلب التقويم الحقيقي بعض أشكال التعاون بين الطالب من خالل العمل الجماعي.
تجنب مقارنة أداء الطالب في إنجاز المهام بأداء زمالئه في الصف.

أن يسهم الطالب تقييم ذاته في أداء المهام.

18

رابعا :التغذية الراجعة
ً
تُعــرف بأنهــا إعــام الطالــب بنتيجــة تعلمــه مــن خــال تزويــده مبعلومــات عــن ســير أدائــه بشــكل مســتمر،
ملســاعدته يف تثبيــت ذلــك األداء ،إذا كان يســير يف االجتــاه الصحيــح ،أو تعديلــه إذا كان بحاجــة إلــى
تعديــل .وهــذا يشــير إلــى ارتبــاط مفهــوم التغذيــة الراجعــة باملفهــوم الشــامل لعمليــة التقــومي باعتبارهــا
إحــدى الوســائل التــي تســتخدم مــن أجــل ضمــان حتقيــق أقصــى مــا ميكــن حتقيقــه مــن الغايــات
واألهــداف.

أنواع التغذية الراجعة:
التغذية الراجعة التصحيحية
ويتم من خاللها تزويد الطالب بمعلومات وتوجيهه إلى مصادر تعلم إضافية
لتصحيح إجابته الخاطئة

التغذية الراجعة التفسيرية
يتم من خاللها تزويد الطالب بمعلومات لشرح وتوضيح أسباب الخطأ في اإلجابة ومناقشة
نقاط الضعف لديه مما يقلل من فرص تكرار الخطأ في المرات القادمة ،أو تأكيد صحة
إجابته مما يعمق من فهم المتعلم ويعزز نقاط القوة لديه

التغذية الراجعة التعزيزية
يتم من خاللها تزويد الطالب بمعلومات حول دقة إجابته ،وتصحيح اإلجابات الخاطئة،
ومناقشة أسباب الخطأ باإلضافة إلى تزويده بعبارات تعزيزية تحفيزيه لفظية أو غير لفظية
أو كليهما

خامسا :اإلدارة الصفية:
ً
اإلدارة الصفيــة عمليــة هدفهــا إيجــاد تنظيــم فاعــل داخــل الغــرف الصفيــة ،يقــوم بهــا املعلمــون لتوفيــر
الظــروف املناســبة للعمليــة التعليميــة وحتقيــق األهــداف اخلاصــة بهــا ،واحلصــول علــى التعليــم الفعــال
واملتميــز.
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املعلم واإلدارة الصفية

معرفته بخصائص
وحاجات كل طالب

وتطور
اهتمامه بنمو
ّ
كل طالب الصف

صياغة القوانين والقواعد الصفية
وأساليب وأدوات التعزيز

تشجيع الممارسات الصفية المرغوبة
( المناقشة والحوار ،وطرح األسئلة وتبادل اآلراء)

تنظيم جلوس الطالب بما
يضمن تفاعلهم ،وراحتهم

نشر ثقافة التعبير عن الرأي في
الحدود واألطر المسموح بها

احترام محاوالت
كل طالب وأدائه

توفير بيئة صفية
آمنة وجاذبة

البيئة اإليجابية لإلدارة الصفية
هناك مؤشرات إيجابية تزود املعلم بعالمات يستدل منها على صحة مسيرة إدارته الصفية ،ومنها:
وضوح األهداف
لدى الطالب

تعاون الطالب مع
بعضهم وتفاعلهم

استمتاع الطالب
بالعمل الصفي

إشراك الطالب في اتخاذ القرار الخاص
بعمليات تعلمه وتقويم أدائه

االهتمام بمشاعر الطالب وميولهم وحاجاتهم
االجتماعية والعاطفية الشخصية
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األخطاء الشائعة يف اإلدارة الصف َّية:
ميكــن حتديــد عــدد مــن املؤشــرات الســلب َّية التــي يفتــرض مــن املعلــم جتنبهــا لتوفيــر جــو صفــي جــاذب
وآمــن ،يكــون أكثــر مواكبــة للتغيــرات التربويــة والنفســية التــي تعــزز خصوصيتــه واحتــرام كيانــه فيتحقــق

لــه الوجــود املعــريف والنفســي املتميزيــن وميكــن حتديــد عــدد مــن املؤشــرات الســلبية ،مــن أهمهــا:
حتيز املعلم يف مفاضلة الطالب بتفضيل بعضهم على بعض.
الصعوبــة يف تقــدمي مهمــات ذات مســتوى غيــر مناســب للفئــة العمريــة ،أو احملتــوى التعليمــي متتــاز
بالصعوبــة والتعقيــد.
املنافسة غير التربو َّية بشيوع جو املنافسة السلبية بني الطالب يف كثير مما يظهرون من إجراءات.

التح ّكــم بفــرض املعلــم توقعاتــه بطريقــة تســلُّطية وميــارس الســلطة والقــوة دون اعتبــار حلاجــات

الطــاب اخلاصــة.

َّ
الطلب يف الصف.
االنقسام بخلق املعلِّم جو يسوده التوتر والشجار الدائم بني

وثائق ذات عالقة باملجال الثاني:
«عني»
بوابة التعليم الوطنية

منوذج
تخطيط مقرر
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منوذج
تخطيط درس
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املجال الثالث :التطوير املهني املستمر
أصبــح مفهــوم التطويــر املهنــي يتجــاوز مفهــوم التدريــب إلــى ممارســة أنشــطة متنوعــة لتحســن
املمارســات التدريســية ،هــذا مــا أدى إلــى تبنـ ِّـي النظــرة احلديثــة للتطويــر املهنــي املســتمر ،والتــي تتمثــل

يف تنميــة وتفعيــل روح املســؤولية الذاتيــة للمعلــم لتطويــر نفســه ،ملــا لهــا مــن أهميــة بالغــة يف تطويــر
األداء التدريســي للمعلــم ،وتطويــر تعلــم طالبــه .فالتطويــر املهنــي هــو املفتــاح األســاس الكتســاب املهــارات
املهنيــة واألكادمييــة .ســنتناول فيمــا يأتــي بشــكل موجــز اجتاهــات وأوعيــة التطويــر املهنــي وأنشــطته.

التأملية كاجتاه للتطوير املهني املستدام:
املمارسات
ُّ

املمارســات التأمليــة :عمليــة مراجعــة املعلــم ملمارســاته التدريســية ،وفحــص مــا مت حتقيقــه مــن إجنازات،
واقتــراح مــا ميكــن تطويــره مــن ممارســات مسـ ً
ـتقبل ،فاملعلــم املُتأ ّمــل يفهــم عملــه ويراجــع ذاتــه ليحــدد
مــا أصــاب ومــا أخطــأ فيــه ،ويعيــد تقييمــه وتقوميــه .وذلــك مــن خــال أداة املمارســات التأمليــة التــي
أعــدت لهــذا الغــرض.

واملعلمــون املتأ ِّملــون هــم األكثــر وعيـاً مبعتقداتهــم وقيمهــم التــي يحملونهــا نحــو التدريــس ،ويحاولــون حــل
املشــكالت يف املواقــف التعليميــة ،ويشــاركون يف تطويــر املناهــج الدراســية ،ويحملــون مســؤولية تَط ُّورهــم

املهنــي ،كمــا أنهــم يراجعــون باســتمرار أهدافهــم وطرائقهــم التدريســية ،لتحقيــق احتياجاتهــم التربويــة
واالنفعالية.
املمارســات التأمليــة هــي حــوار بــن التفكيــر والعمــل ،يصبــح الفــرد مــن خاللــه أكثــر مهــارة؛ والبــد مــن
التمييــز بــن التأ ُّمــل أثنــاء املمارســة (التأمــل يف ســلوكنا وتعديلــه أثنــاء العمــل يف حلظتهــا) ،والتأمــل بعــد

املمارســة (اســترجاع املواقــف والتأمــل فيهــا بعــد انقضائهــا) .حيــث أننــا حــن نتأمــل أفعالنــا يف حينهــا
فإننــا ال نــزال قادريــن علــى إحــداث فــارق يف املوقــف الــذي بــن أيدينــا ،فتفكيرنــا يعمــل علــى تعديــل مــا
نقــوم بــه أثنــاء قيامنــا بــه.

التأملية فإنها متر بثالث مراحل:
وبتحليل عملية التدريس
ُّ

التأمل
قبل التدريس

التأمل أثناء
عملية التدريس
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التأمل
بعد التدريس

وللممارسات التأملية أدوات متنوعة:

التأملية
الصحائف
ُّ

المناقشة الجماعية

يوميات المعلم

مالحظة األقران

التقييم الذاتي

دراسة الحالة

البحوث اإلجرائية

حقائب التدريس

الوثائق والنماذج التي تخدم املجال الرابع:
منوذج صحيفة
التفكر يف الدرس

بطاقة التقومي الذاتي
مللف اإلجناز
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منوذج استمارة تقييم ذاتي
للمعلم (استمارة تأمل)
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أوعية التطوير املهني وأنشطتها:
تعددت أوعية التطوير املهني وأنشطته ،وميكن تلخيصها فيما يأتي:

 -1التدريــب :عمليــة ّ
منظمــة مســتم ّرة محورهــا الفــرد تهــدف إلــى إحــداث تغييــرات مح ـ ّددة ســلوك ّية

وفنيــة وذهنيــة ،ملقابلــة احتياجــات محــ ّددة حال ًيــا أو مســتقبل ًيا ،يتطلّبهــا الفــرد والعمــل الــذي يؤ ّديــه

واملنظمــة التــي يعمــل فيهــا.

تدريب
مباشر

تدريب إلكتروني
عن بعد

 -2التدريــب الشــخصي (الكوتشــينج) :حــوار تعاونــي بــن املــد ِّرب واملعلــم متمركــز حــول احلــل لتيســير
التغييــر ورفــع أداء املعلــم اجلديــد.

 -3ورش العمــل :اجتمــاع عملــي للمعلمــن يتيــح الفرصــة لهــم لبحــث مشــكلة تربويــة وعالجهــا حتــت
إشــراف املشــرف التربــوي ،يعملــون فيهــا أفــراداً أو جماعــات يف وقــت واحــد.

مجموعة
العمل

مجموعة
التركيز

املوجهــة :هــو أســلوب إشــرايف مهــم يهــدف الــى تنميــة كفايــات املعلمــن أثنــاء اخلدمــة مــن خــال
 -4القــراءة َّ

اثــارة اهتمامهــم بالقــراءات اخلارجيــة وتبــادل الكتــب واقتنائهــا ،وتوجيههــم إليهــا توجيهــا ّ
ومدروســا.
منظ ًمــا
ً

جماعي

فردي
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 -5التع ُّلــم التشــاركي :هــو مدخــل أو إســتراتيجية يعمــل فيهــا املعلمــون يف مجموعــات صغيــرة أو كبيــرة
إلجنــاز مهمــة أو حتقيــق هــدف مشــترك ،واكتســاب معــارف ومهــارات واجتاهــات مــن خــال هــذه
املشــاركة.
الزيارات
الميدانية

الدروس
التطبيقية

مالحظات
األقران
بحث
الدرس

الزيارات
المتبادلة

شبكة التعلم
المهنية

 -6امللتقيــات :هــو لقــاء َّ
منظــم يشــارك فيــه مجموعــة مــن التربويــن مــن أجــل حتقيــق أهــداف متفــق
عليهــا مســبقا لتحقيــق التكامــل وجتميــع األفــكار.

المؤتمرات

الندوات

المحاضرات

اللقاءات

 -7اإلنتــاج املعــريف :هــو النشــاط أو العمليــات التــي تهــدف إلــى إضافــة جديــدة يف مجــال اإلنتــاج
والعمليــات القائمــة علــى البحــوث ،واســتثمارها يف إنتــاج املعرفــة وإدارتهــا.
المؤلفات
التخصصية

أوراق
العمل
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البحوث
اإلجرائية
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املراجع

-إســماعيل ،دحــدي ،و مزيانــى الونــاس« .التقــومي التربــوي:

-طالفحــة ،حامــد عبــداهلل2013( .م) .املناهــج  -تخطيطهــا،

مفهومــه ،أهميتــه ».مجلــة العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة :جامعــة

تنفيذهــا ،تطويرهــا .-دار الرضــوان للنشــر والتوزيــع .الطبعــة

قاصــدي مربــاح  -ورقلــة ع.126 - 115 :)2017( 31

األولــى .عمــان.

-ابــن ســلطان ،ســلوى بنــت عبداألميــر« .التقــومي التربــوي الشــامل

-الطروانــة ،محمــد .)2015( .الكفايــات التدريســية التــي ميتلكهــا

وشــروطه ».رســالة التربيــة :وزارة التربيــة والتعليــم ع :)2008( 19

الطلبــة املعلمــون املتدربــون يف املــدارس املتعاونــة مــن وجهــة نظــر

.88 - 78

املعلمــن املتعاونــن ،دراســات العلــوم التربويــة ،جامعــة الزيتونــة

-بنــي ياســن ،عمــر صالــح مفضــي« .إســتراتيجيات التقــومي التربــوي

األردنيــة ،مجلــد ( )42العــدد .819-807 ،3

احلديثــة ».مجلــة جامعــة فلســطني لألبحــاث والدراســات :جامعة فلســطني

-علــي ،محمــد الســيد2011( .م) .إجتاهــات وتطبيقــات حديثــة يف

 -عمــادة الدراســات العليــا والبحــث العلمــي ع.534 - 514 :)2012( 3

املناهــج وطــرق التدريــس .دار املســيرة للنشــر والتوزيــع .الطبعــة

 -بنهامــل ،خديجــة .)٢٠١٥ ( .تقديــر مســتوى الكفايات التدريســية

األولــى .عمــان.

لــدى معلمــي املرحلــة االبتدائيــة .رســالة ماجســتير غيــر منشــورة،

-عبدالســام ،عبدالســام .)1998( .تصميــم األنشــطة العلميــة

كليــة العلــوم االجتماعيــة والبحــث العلمــي بســكرة ،قســم العلــوم

بكتــب العلــوم يف املرحلــة االبتدائيــة -دراســة حتليليــة نقديــة،

االجتماعيــة ،وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي  ،جامعــة

اجلمعيــة املصريــة للتربيــة العلميــة ،مــج.124-63 ،)1(1

محمــد خضيــر باجلزائــر.

-عبدالوهــاب ،صديقــة .)1994( .التخطيــط واخلطــط الدراســية

-اجلفــوت ،وفــاء« .اإلدارة الصفيــة مفهومهــا وتطبيقاتهــا ».رســالة

يف التدريــس .مجلــة اآلفــاق التربويــة ،ع.210-199 ،4

املعلــم :وزارة التربيــة والتعليــم  -إدارة التخطيــط والبحــث التربــوي

-الفريجــات ،غالــب عبداملعطــي2010( .م) .مدخــل إلــى تكنولوجيــا

مــج  ،40ع .15 - 7 :)2000( 1،2

التعليــم .دار كنــوز املعرفــة للنشــر والتوزيــع .عمــان.

-احلربــي ،جنــاء مــرزوق2018(.م) .املمارســات التأمليــة املهنيــة

 -قاســم خــز علــي ،عبــد اللطيــف مومنــي .)٢٠١٠ ( .الكفايــات

وعالقتهــا بفاعليــة الــذات ملعلمــات العلــوم للمرحلــة املتوســطة يف

التدريســية لــدى معلمــات املرحلــة االساســية الدنيــا يف املــدارس

مدينــة الريــاض .مجلــة البحــث العلمــي يف التربيــة،ع ،19مــج،13

اخلاصــة يف ضــوء متغيــرات املؤهــل العلمــي وســنوات اخلبــرة

474-496

والتخصــص .مجلــة جامعــة دمشــق،)٣(٢٦ ،

خميــس ،محمــد عبدالــرءوف2013(.م) .منــوذج تدريــس مقتــرحقائــم علــى املمارســات التأمليــة وأثــرة يف حتســن األداء التدريســي

-مارزانــو ،روبــرت وآخــرون ( .)2016كــي تصبــح معلـ ًم متأمـ ًـا .ترجمــة

مــدارس الظهــران األهليــة .دار الكتــاب التربــوي للنشــر والتوزيع.

واملعتقــدات التدريســية لــدى الطــاب معلمــي الفلســفة بكليــة

-الوكيــل ،حلمــي واملفتــي ،محمــد2011( .م) .أســس بنــاء املنهــج

التربيــة .التربيــة املعاصــرة.ع 126-55 ،95

وتنظيماتــه .دار املســيرة للنشــر والتوزيــع .عمــان.

-اخلليفــة ،حســن جعفــر2014( .م) .املنهــج املدرســي املعاصــر-

 -التركــي ،خالــد إبراهيــم2015( .م) .مهــارات املعلــم اجلديــد

مفهومــه ،أسســه ،مكوناتــه ،تنظيماتــه ،تقوميــه ،تطويــره .-مكتبــة

(حقيبــة تدريبيــة) .جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية.

الرشــد .الطبعــة الرابعــة عشــرة .الريــاض.

-ملتقــى املعلمــن »،حقــوق املعلــم ومســؤولياته يف نظــام اخلدمــة

 -زيتون،حســن حســن 1428( .هـــ) ».أصــول التقــومي والقيــاس

املدنيــة والتعليمــات الوزاريــة» بتصــ ّرف2020/2/15،م:

التربــوي املفهومــات والتطبيقــات» .الــدار الصولتيــة :الريــاض.
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الخاتمة
جتويــد نــواجت التعلــم هــو الهــدف الرئيــس الــذي تســعى وزارة التعليــم إلــى حتقيقــه إلكســاب الطــاب
املعــارف واملهــارات الالزمــة لنجاحهــم يف حياتهــم بصفــة عامــة وعلــى املســتوى املهنــي مســتقب ً
ال بصفــة

خاصــة  ،ويشـ ّكل املعلــم العامــل األهــم يف حتقيــق هــذا الهــدف لكونــه ميثــل حجــر األســاس يف العمليــة

التعليميــة  ،الســيما املعلــم اجلديــد املعنــي أكثــر مــن غيــره بضــرورة مواكبــة املســتجدات املتســارعة يف
امليــدان التعليمــي مــن خــال تنميــة مهاراتــه الشــخصية واملهنيــة كمعلــم يحمــل رســالة ســامية نحــو أجيــال
هــذا الوطــن املعطــاء.
ومــن املتوقــع أن يســهم هــذا الدليــل يف تلبيــة احتياجــات ومتطلبــات املعلــم اجلديــد يف الســنوات
األولــى مــن التحاقــه مبهنــة التعليــم ،وتوعيتــه بحقوقــه وواجباتــه ومهامــه وأدواره الوظيفيــة للقيــام بهــا

علــى الوجــه األكمــل وبالتالــي دعــم نــواجت التعلــم املنشــودة واملخرجــات التعليميــة التــي نســعى جميع ـاً

إلــى حتقيقهــا،
وحرص ـاً منــا علــى تلبيــة هــذا الدليــل حلاجــات املعلــم اجلديــد وتطلعاتــه احلاليــة واملســتقبلية يف

مجــال مهنــة التدريــس ،ســيخضع هــذا الدليــل للمراجعــة والتدقيــق وفقـاً للتغذيــة الراجعــة مــن امليــدان
التعليمــي ،ســعياً لتحســينه وتطويــره وفقـاً للمســتجدات احلاليــة واملســتقبلية.
واهلل من وراء القصد ،،،

وكـالـــــة الـتـعـليــــــــم العــــــــام
اإلدارة العامة لإلرشاد التربوي

