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  الكفايات املهنية للمعلم
  

 أكمـل إن امتالك المعلم للكفايات المهنية أمر ضروري ومهم حتى يقوم بمهمته علـى         

والتنافس الحضاري بين األمـم   البعضوجه آخذين باالعتبار تكامل هذه الكفايات مع بعضها 

  .والشعوب والتفجر المعرفي والتقني 

لـم بمهـارة وسـرعة    إن المقصود بالكفاية المهنية هي قدرة المعلم على القيام بعمله كمع    

وإتقان ، والكفاية المهنية عبارة عن مجموعة من المهارات المتداخلة معاً بحيث تشكل القـدرة  

من  ؛من الضروري تكامل الكفايات المهنية لدى المعلمين ألنهعلى القيام بجانب مهني محدد، 

وأسـاليب التـدريس    كفايات التقويم واإلدارة الصفية، وكفاية المادة الدراسية والتعليم الـذاتي 

  .والكفايات اإلنسانية والتجديد المعرفي

  

  :ئيسةرالمعلم الناجح هو الذي يمتلك الكفايات األساسية للتعليم والتي تندرج تحت أربع نقاط و
QN@éÏa‡çcë@‘Š‡ÜÛ@ÁîĐƒnÛa@pbíbÐ×Z@@ @

تتضمن تحديد األهداف التعليمية الخاصة بالمادة التعليمية ومضمونها والنشاطات والوسـائل   

  .المالئمة لها
R@N‘Š‡Ûa@‰îÐäm@pbíbÐ×@Z@ @

و تشتمل على تنظيم الخبرات التعليمية و النشاطات المرافقة لهـا و توظيفهـا فـي العمليـة     

  .التعليمية التعلمية
S@NáíìÔnÛa@pbíbÐ×Z@ @

  .عداد أدوات القياس المناسبة للمادة التعليميةو تشتمل على إ 
@T@Nòîãb�ã⁄a@pbÓýÈÛa@pbíbÐ×@Z@ @

و تتضمن بناء عالقات إنسانية إيجابية بين المعلم و الطالب وبين الطلبة أنفسهم فـي العمليـة   

  .التعلمية/التعليمية

  : تتمثل فيما يليمعلم لوعة من الكفايات والمهارات األساسية لممج هناكو

  .كفايات التدريس. ٣.    كفايات التخطيط. ٢.                 كفايات عامة. ١

  .كفايات إتقان التخصص. ٦.       كفايات التقويم. ٥.         كفايات إدارة الصف. ٤
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ً
  :كفايات عامة: أوال
 :االلتزام بأخالق المهنة في رعاية التالميذ، من حيث العدالة والمساواة بين التالميذ - ١

المعلم هو القدوة الحسنة التي يتمثلها تالميذه لذا يجب أن يكون متصـفاً بالصـفات   ف 

الصدق األمانـة  : الحسنة واألخالق الفاضلة وينعكس ذلك على تصرفاته مع تالميذه 

  .الخ... العدل المساواة 

وأهميته في تحقيق التنمية التربوية الشـاملة وإدراك  اإليمان بوظيفة المعلم ودوره  - ٢

 :ه على حياة التالميذ في المستقبل، واكتساب االتجاهات اإليجابية نحو مهنتهتأثير

على المعلم أن يكون مقتنعاً وراضاً عن عمله ومهنته كمعلم ويجب أن يـؤمن بأنـه   ف

البنه األولى واألساس من أجل تغيير هذا المجتمع نحو األفضل وبالتالي يسعى بكـل  

المرجوة منه لينتج لنا جيل قـادر علـى تحمـل    طاقته أن يحقق األهداف التعليمية 

 .المسؤولية وتحقيق التنمية الشاملة في المستقبل 

عـالم العربـي واإلسـالمي    االلتزام بتنمية االتجاهات اإليجابية نحـو الـوطن وال    -٣

  :واإلنساني

والمحافظـة علـى    حب الوطن واالعتزاز بمبادئه وقيمه، الحفاظ علـى الوحـدة،  ك

 .الممتلكات العامة

بقيم المجتمع داخل المدرسة وخارجها وتنمية روح المسؤولية نحو  ممراعاة االلتزا - ٤

 :االحتياجات البيئية والمجتمعية

المشاركة في األعمال التي يقوم بهـا  والمحافظة على البيئة التي يعيش فيها،  فيجب

 .دراسة مشكالت المجتمع والبيئة داخل المدرسةو المجتمع الذي يعيش فيه،

 : على تنمية االتجاهات اإليجابية نحو النمو المتكاملالعمل  - ٥

النمو الصحي والجسمي والعقلي والثقافي والفكري وغيرها حتى يوجد لدينا الشخصية 

 .المتكاملة

اإلشـرافية والتعليميـة   االلتزام بمراعاة االنضباط الشخصي واإللمام بالمسـؤولية   - ٦

 :واإلدارية، من خالل
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والمساهمة بمسؤولية في أشرافه على تالميذه داخـل   عدم التغيب عن أداء العمل،

لـيس   -مثالً – الصف والقيام بالمهام اإلدارية داخل المدرسة، فمعلم االجتماعيات

ه مسؤوليات يبل عل ،مجرد معلم لتدريس الحصص االجتماعية داخل الصف فقط

على مثل اإلشراف : لى جانب عمله كمعلمم إشرافية وإدارية داخل المدرسة إومها

طابور الصباح واإلذاعة المدرسية، المشاركة فـي تنسـيق وإعـداد الـرحالت     

 .المدرسية، تحضير الطالب ومتابعاهم، مراسلة أولياء األمور وغيرها 

االلتزام بالتعاون والتضامن مع اآلخرين من أجل تحسين أداء التالميذ وترقية نوعية  - ٧

 :الحياة المدرسية والعامة

يتعاون مع بقية المعلمين داخل المدرسة وذلك لمناقشـة وضـع   معلم أن اليجب على 

ـ   ة أو التالميذ ومستوياتهم وكيف يمكن تحسين أو معالجة بعض المشـكالت التعليمي

، وكذلك من اجل إعداد البرامج والخطـط واألنشـطة المدرسـية    السلوكية للتالميذ

 .وإدارة المدرسةوغيرها وفقاً للتعاون مع بقية معلمي المدرسة 

 :العمل على تنمية قدرات التالميذ - ٨

باستخدام وسائل وأسـاليب الـتعلم   ، من خالل التعلم الذاتي والنمو المهني المستمر 

، تخدام الحاسوب واالنترنتس، كالتعلم باالتالميذ وتدريبهم على استخدامهاالذاتي ودفع 

الفـروق   ةمراعـا  مبدأوالعقود التعليمية وأسلوب التعلم من أجل اإلتقان حتى تتحقق 

 .الفردية من خالل التعلم الذاتي 

 :العمل على تنمية كفايات المتعلمين في استخدام الحاسوب - ٩

أصبح الحاسوب من أهم وأفضل الوسائل التعليمة المستخدمة فمن خالله يمكن تدريس 

 ،بيسر وسهولة وأكثر فعالية بحيث تصمم البرامج التعليمية المحوسبه المواد الدراسية

ذا يتطلب معرفة المتعلمين لمهارات اسـتخدام  هو ؛وتعرض للمتعلمين على الحاسوب

  .معلم أن ينمي تلك المهارات لدى طالبه اللذا يجب على  بالحاسو
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  :كفايات التخطيط : ثانيًا 
  :إعداد الخطط التدريسية السنوية والفصلية واليومية على النحو الذي يؤدي إلى تحقيق ما يلي 

 :لدراسي وترابطه مع سائر المقرراتالفاعلية وتكامل المقرر ا - ١

ربط دروس الجغرافيا مع ما يتعلق بها من دروس العلوم وربط التاريخ باإلسـالمية  

وربط التربية الوطنية بالنصوص وهكذا وكذلك ربط المواد االجتماعية مع بعضـها  

  .مع غيرها من المواد ، وربطهاالبعض لكونها مواد مترابطة ومكملة لبعضها البعض

 :اشتقاق األهداف السلوكية وصياغتها بطريقة إجرائية قابلة للمالحظة والقياس - ٢

يمكن اشتقاقها من خالل الكتاب المدرسي نفسه والتي فـي الغالـب قـد  وضـعت     

بداية كل وحدة دراسية، ويمكـن اشـتقاقها    أواألهداف السلوكية في بداية كل درس 

أيضاً من خالل ميول ورغبات التالميذ ومن خالل أيضاً المجتمع والبيئة التي يعيش 

مـن خالهـا    هداف مصاغة سلوكياً أي يرجـى أن تكون هذه األ طفيها التالميذ بشر

 .هذا السلوك يكون مالحظ ويمكن قياسه ،تحقيق سلوك معين

طرق الكشـف عنهـا   لية لموضوعات دراسية معينة وتوضيح تحديد المتطلبات القب - ٣

 :واالستفادة منها

، أو ما يمكن وضعه لربط الدرس بما تم تعليمه، كـأن يكـون   الخلفية السابقة للمتعلم

انيـة  تحدد المتطلبات القبلية من ضرب األمثلة أو إجـراء زيـارة ميد  : الدرس قريتي

مهم لمفهوم القرية وهل هؤالء التالميذ ، الكشف عن مستويات التالميذ ومدى فهللقرية

 .من سكان القرية أم من سكان المدينة

تنويع استراتيجيات وطرائق التدريس واستخدامها بطريقة وظيفية متكاملـة فـي    - ٤

 :بما يلبي حاجات التالميذ وقدراتهم التدريس

ال يوجد هناك طريقة أفضل من طريقة بل كل الطرق جيدة إذا ما أحسن اسـتخدامها  

يتوقف تحديد نوعية الطريقة إلى طبيعة الدرس والمتعلم وتمكن المعلم ، وقـد يلجـا   و

المعلم الناجح إلى استخدام أكثر من طريقة في الدرس الواحد، ومن أهم الطرق التـي  

طريقة التعلم التعاوني ، طريقة االكتشاف الموجه ، طريقة حل : تدريسالينصح بها في 

 .، وأساليب التعلم الفردي  المشكالت ، الحوار والمناقشة
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مـات المتـوفرة فـي البيئـة     تعرف الوسائل التعليمية وإعدادها وإنتاجها من الخا - ٥

 :وتوظيفها

في معلم الالوسائل التعليمة من عناصر المنهج الرئيسة وهي من أهم األدوات التي يستخدمها 

إنتاجها واسـتخدامها  ، ويتطلب من المعلم أن يكون ذا كفاءة عالية في تصميمها أو تدريسه

هـداف  وعرضها داخل الصف وتقييمها بحيث تكون مناسبة لمستويات التالميذ وتحقـق األ 

 .المرجوة، ويمكن إنتاجها من البيئة المحلية

 :ة للتأكيد على مدى تحقق األهدافاستخدام أساليب التقويم المناسب - ٦

يكون ملماً بكل أنواع وأساليب  أنوذلك حسب مستويات وأعمار التالميذ وعلى المعلم 

التقويم وشروط كالً منها ليتسنى له استخدامها في األوقات والمستويات المناسبة ومـن  

: المالحظة ، المقابلة ، البحوث ، الرسـم ، االختبـارات التحصـيلية   : هذه األساليب 

 .مقالية واالختبارات الشفهية واالختبارات ال - بكل أنواعها ومستوياتها - الموضوعية

 :تخطيط وتصميم األنشطة والبرامج الصفية والالصفية - ٧

ـ    : األنشـطة بدقـة   كوتوضع في خطة السنة في بداية العام وكتابتهـا وتحديـد تل

، الزيارات الميدانية، زيارة مركز صحي، زيارة محمية طبيعيـة، عمـل   كالرحالت

 .نشطة الالصفيةخلية نحل، وغيرها من األ إنتاجمزرعة صغيره، 

  :كفايات التدريس: ثالثًا 
 :استثارة دافعية التالميذ للتعلم والمحافظة عليها - ١

من خالل تنويع المثيرات كأن تكون وسيلة أو قصة مشوقة أو تجربة شخصية، بحيث 

  .تكون مشوقة وملفته لالنتباه، وتكون في بداية الحصة تمهيداً لها

 :الميذ بطرق فردية وجماعيةاستخدام األنشطة الصفية والالصفية لتنمية قدرات الت - ٢

بتكليف مجموعة من التالميذ بعمل ما بشكل جماعي سواء كان ذلك داخل المدرسة أو 

 أولـى تلوثـه   إمنهم دراسة عين ماء وما هي األسباب التي أدت  بخارجها كان يطل

ويمكن أن يكلف كل تلميذ بعمل فردي بحسـب  ، لليمن جداريهرسم خارطة  أوجفافه، 

 .التالميذ وقدراتهم العلمية واالقتصاديةميول ورغبات 
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توظيف مبادئ التعلم والتنويع في استخدام استراتيجيات وأساليب التدريس، لمقابلـة   - ٣

 .تلك الفئة من ذوي االحتياجات الخاصة اصعوبات التعلم بين التالميذ، ال سيم

ووسـائل  استخدام مصادر التعلم المختلفة بما فيها الوسـائل السـمعية والبصـرية     - ٤

الموضـوع المالئـم والوقـت     االتصال والتقنيات التي تسهم في تحقيق األهداف في

 .المناسب

استخدام األنشطة الجماعية لتنمية اتجاهات ايجابية نحو التعاون والعمـل الجمـاعي    - ٥

 .لدى التالميذ

إتقان مهارات التواصل والتفاعل الصفي مع التالميذ، وتشجيعهم على التعبيـر عـن    - ٦

 :وح والمشاركة في النشاط بفاعليةبوض أفكارهم

استخدام أسلوب التعلم الديمقراطي، وان ترى الحوارات بكـل موضـوعية وبتشـجيع    

ال في وقت الحاجة أو نهاية الحصة عند القيام إومتابعة من قبل المعلم دون التدخل فيها 

قع فيهـا  األخطاء التي و بإغالق الدرس وهو تلخيص مكثف لما ناقشه التالميذ وتعديل

 .التالميذ

النفسية والتربوية بطريقة تكاملية، إلثارة الدافعية للتعلم وأسـاليب  توظيف المبادئ  - ٧

 .ضمن فريق وممارسة السلوك التعاوني أثناء التدريسوالعمل  ةالتعزيز المتنوع

تفعيل التعاون مع الوالدين والزمالء من أعضاء هيئة التدريس والعاملين اآلخرين في  - ٨

مجتمع المحلي الذي تخدمه المدرسة فيما يتصل بتعلم التالميـذ  وأعضاء الالمدرسة، 

 .ونموهم

  :كفايات إدارة الصف : رابعًا 
توظيف مهارات تنظيم إدارة الصف بما يحقق تعلماً فعاالً وعالقات إيجابيـة بـين    - ١

 :المعلم وتالميذه وأقرانهم، وبما يمكن من حفظ النظام داخل الصف وخارجه

توظيف المهارات الشخصية للمعلم، إمكانية تنظيف الفصـل بـدون    وذلك من خالل

رات في ذلك كاسـتخدام  استخدام أسلوب القوة، ويحتاج المعلم إلى مجموعة من المها

 ، والحركة المناسبة داخل الصف بحيث ال يقف في زاوية معينـة أو نبرات الصوت
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المعبرة والرادعة، والوقوف يكثر من الحركة بشكل ملفت، استخدام اإليماء والنظرات 

  .والصمت في المواضع المناسبة للفت االنتباه والتركيز

وضع توقعات واضحة لسلوك التالميذ في الصف والمعايير المناسبة لالنضباط بما  - ٢

 :يتناسب مع خصائص هذه المرحلة

ويتطلب حسن تخطيط مسبق للدرس والمعلم الناجح هو الذي يفهم تالميـذه ويتوقـع   

 .رفات معينة يسعى إلى تعديلها والسيطرة عليها منهم تص

 .تنظيم خبرات التعلم داخل الصف وخارجه - ٣

تنظيم البيئة المادية للصف بما يتالءم مع طبيعة األنشطة والخبرات التعليمية، بمـا   - ٤

 .يوفر الراحة واألمن واألمان للتالميذ

زيارة مركز صـحي أو  عند استخدام المختبر أو معمل الخرائط، أو أثناء الرحلة، أو 

 .مزرعة حيوانات وغيرها

الحلول المناسبة لتعـديل   تعرف المشكالت السلوكية داخل الصف ودراستها ووضع - ٥

 :السلوك

هل هي مشـكلة سـلوكية ؟ أم   : وفي هذه الحالة يجب أن يفرق بين أنواع المشكالت

لها في وقتها مشكلة نفسية؟ أم مشكلة تعليمية؟ وتحديد تلك المشكلة بدقة والسعي إلى ح

 .دون تأخير بأسلوب تربوي وذكي

 :إدارة واستثمار الوقت المخصص للتعلم واألنشطة الصفية - ٦

وهذا يحتاج إلى إعداد جيد وتخطيط مسبق لكل المواقف التعليمية التي ستحدث فـي  

ـ   ٤٠دة والتي تقدر في الغالب بـ دالصف خالل الزمن أو الفترة المح  ثدقيقـة بحي

 .عمال الجماعية والمراجعة وغيرهااألو ةاألنشطيوزعها على 

 :تنظيم وحفظ السجالت الخاصة بالتالميذ وتوظيفها في تحقيق التعلم الفعال - ٧

والمشاركة، السجل  األنشطةسجالت الحضور والغياب، سجالت الدرجات، سجالت 

 .الشخصي للطالب
@ @
@ @
@ @
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@åßëkuaìÛa@òîÐ—Ûa@ñŠa†⁄a@pbíbÐ× bç‹Ïìm@;b›íc@@áÜÈ¾a@Àïmdí@bß : 

في غرفة الصف بشكل يبعث األمن والطمأنينة في  القدرة على تنظيم الجو التعليمي -١

 . نفوس الطالب

 . بالعدل في معاملة الطالب االلتزامالقدرة على  -٢

  . من األخالق ليكون قدوة للطالب  القدرة على إظهار مستوى عاٍل -٣

 . تجنب االستهزاء والسخرية بالطالب -٤

 . معاملة الطالب في القدرة على الحزم واإلنصاف -٥

 . التصرف بكفاءة في المواقف المفاجئة وبهدوء واتزان القدرة على -٦

 . القدرة على التأكد من أن كل طالب يسمع صوت المعلم -٧

 . الحصة في موعدها المحدد ببدء االلتزامالقدرة على  -٨

 . على استخدام السبورة تنظيماً وكتابة بشكل فعال القدرة -٩

 . واالستفادة من الوقت المخصص للحصة االلتزامالقدرة على  - ١٠

 . معاملة الطالب بالعدل في االلتزامالقدرة على  - ١١

 . المتابعة في دفاتر أعمال السنة القدرة على - ١٢

 . القدرة على إظهار مستوى عال من األخالق ليكون قدوة للطالب - ١٣

 . طالب يسمع صوت المعلم القدرة على التأكد من أن كل - ١٤

 . اب المدرسي في التعليم الصفيعلى استخدام الكت القدرة - ١٥

  . القدرة على استخدام السبورة بشكل فعال - ١٦

 . في موعدها المحدد ببدء الحصة االلتزامالقدرة على  - ١٧

  . الحزم واإلنصاف في معاملة الطالب القدرة على - ١٨

 . من الوقت المخصص للحصة االستفادةالقدرة على  - ١٩

 . القدرة على التحضير الجيد للدروس اليومية - ٢٠
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  :كفايات التقويم : خامسًا 
 : استخدام أساليب التقويم المتنوعة - ١

الشفوية والتحريرية والعملية والتقارير البحثية والسجالت التراكمية ومتابعـة تقـدم   

  .الطلبة

 :هداف التعليميةصياغة فقرات االختبار بأنواعه المختلفة في ضوء األ - ٢

التعليمية ، وتنويع األسئلة يساعد علـى  يحتاج ذلك إلى إلمام ومعرفة جيدة باألهداف 

 .تنويع الصياغة وتحقيق أكبر قدر من األهداف 

 .كشف نواحي القوة لدى التالميذ وتعزيزها، وتشخيص نواحي الضعف ومعالجتها  - ٣

تحليل نتائج المالحظات واالختبارات وتبويب بياناتها في صورة تسهل اسـتخالص   - ٤

 .النتائج وتفسيرها لالستفادة منها 

ستخدام أساليب التقويم الذاتي لتنميـة مهـارات المعلـم التقويميـة، والتقـويم      ا - ٥

 .التشخيصي التكويني مع التوجه تدريجياً نحو التقويم األدائي والعملي 

 .المساهمة في تقويم العملية التعليمية وعناصرها المختلفة  - ٦

في ضوء فعالية المساهمة في كتابة التقارير المدرسية النوعية، وتقديم االقتراحات  - ٧

 .التلميذ في الصف

  :كفايات إتقان التخصص: سادساً 
  .محتوى في مجال تخصصهالاستيعاب المفاهيم وإتقان  -١

 .دراك الطبيعة التكاملية بينهاإتقان محتوى المادة الدراسية مع إ -٢

 .استخدام مصادر التعلم المختلفة وتوظيفها بما يتناسب مع احتياجات تالميذه -٣

العلمية والثقافية واالهتمامات الشخصية عن طريق البحث واالطـالع  تنمية الميول  -٤

 .على ما هو جديد

 .توظيف المحتوى كمهارات حياتية -٥

 .إتقان استراتيجيات التدريس والكفايات التي تناسب طبيعة المرحلة  -٦

فهم وتطبيق أسس وخصائص بناء المناهج بما في ذلك اختيار المعـايير والتحليـل    - ٧

  .بع في بناء المنهج وتطويرهالتتاوالتصنيف و


