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 (2030مقرتح لتطوير الكفاايت املهنية لدى معّلمي العلوم يف املرحلة املتوّسطة يف ضوء أهداف رؤية )تصور 

 ملخص

معلمي العلوم يف املرحلة املتوسطة يف ضوء   ىهدفت الدراسة احلالّية إىل تقدمي تصور مقرتح لتطوير الكفاايت املهنية لد 

ومتثل جمتمع الدراسة يف معّلمي العلوم للمرحلة املتوّسطة يف   ، الدراسة املنهج الوصفي التحليلي (، واستخدمت 2030رؤية ) 

قام الباحث  كما  ( معلماً منهم أبسلوب العينة العشوائية البسيطة.81وقام الباحث ابختيار ) سكاكا، مدارس التعليم العام مبدينة 

يف استبانة مت تصميمها لإلجابة على أسئلة الدراسة يف ضوء األدبيات العلمية املتعلقة مبوضوع الدراسة،    الدراسة، ومتثلتببناء أداة  

ية،  وتكونت االستبانة من أربعة حماور هي: الكفاايت التدريسية، والكفاايت التكنولوجية، والكفاايت اإلنسانية، والكفاايت التقومي

 وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها: 

اتفاق معلمي العلوم للمرحلة املتوسطة يف مدارس التعليم العام يف سكاكا على أمهية توافر الكفاايت املهنية لدى معلمي  

ى املعلمني  العلوم بدرجة كبرية. وكذلك توافر تلك الكفاايت بدرجة متوسطة، ووجود فروق دالة إحصائيًا يف درجة التوافر لد

 لصاحل الدراسات العليا وعدم وجود فروق يف متغريي اخلربة املهنية والدورات التدريبية. 

 معلم العلوم ـ املرحلة املتوسطة  ـ  2030الكفاايت املهنيةـ رؤية اململكة   الكلمات املفتاحية: 



 هزاع الفويهيد.    ( 2030ضوء أهداف رؤية )تصور مقرتح لتطوير الكفاايت املهنية لدى معّلمي العلوم يف املرحلة املتوّسطة يف  

 3    م2019هـ / سبتمرب 1441حمرم  -1ج –( 1عدد ) –( 11اجمللد ) –جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية 

Abstract 
Professional Competencies Needed for Science Teachers in intermediate Stage in the light 

of Aims of Saudi vision 2030: A Suggested Paradigm 

 

The present study aims to present a proposed vision for the development of the      

professional competencies of science teachers in the intermediate stage in view of Saudi 

vision (2030). The study used descriptive method in social survey. 

The study population consists of the science teachers of the intermediate stage in the 

general education schools in Sakaka. The researcher selected 81 teachers in a simple random 

sampling method. The researcher built the study tool and consisted of a questionnaire 

designed to answer the study questions in the light of the scientific literature related to the 

subject of the study. The questionnaire consisted of four axes: teaching efficiency, 

technological competencies, human competencies and calendar competencies. 

The study reached several results, the most important of which are: The agreement of 

the science teachers of the intermediate stage in the general education schools in Skaka on 

the importance of the availability of professional competence of science teachers to 

a large extent. As well as the availability of those competencies to a medium degree, 

and the existence of significant differences in the degree of availability of teachers for the 

benefit of postgraduate studies and the absence of differences in the variables of professional 

experience and training courses 

Keywords: Professional Competencies - Science Teachers - intermediate Stage - Saudi 

vision 2030 
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 :قّدمةامل

التعليم من أهم القطاعات التنمويّة يف الدولة وأكثرها حساسّية، فهو يوّفر ألفراد اجملتمع العلم والتنشئة والتدريب على  يعّد  
التعليم العامل األّول يف تنمّية شخصية   املهارات اليت تساهم يف دجمهم يف احلياة العملّية والعلمّية والتقّدم يف املراتب العليا. ويعد

الصغر ضمن إطار متكامل يشمل مبادئ وقيم ومنهج العقيدة اإلسالمّية، ويعمل على إكساب املتعّلم كاّفة العلوم  املتعّلم منذ 
ح  والدراسات اإلنسانّية والعلمّية احلديثة واملفيدة اليت ختدم اجملتمع، ابإلضافة إىل تنمية اجلوانب اإلجيابّية لدى الطالب وتعزيز رو 

 االنتماء الوطين والديين. 

زداد أمهّية دور املعّلم اليوم نتيجة التحّدايت والتغريات السريعة اليت تواجه التعليم، وتستلزم مواجهتها وحسن التعامل  وت
 معها ملا يتوافق مع متطلبات العصر وتوّجهات الدولة املستقبلية هلذا النوع من التعليم. 

جمهود شاق    إىلحتتاج    مهنة- كذلك-ياء والرسل وهينباأل املهن وهي مهنة    وال يوجد شك يف أن مهنة التدريس من أجلّ 
وبفضل من هللا فإن مقرراتنا الدراسية صيغت    النبيلة، األهداف املرسومة والغاايت    إىل يبذله املعلم يف سبيل حتقيق النجاح والوصول  

وإن كانت ليست مبنأى   ،ة طلب املعرف  على بطريقة مناسبة لشرعنا وهنجنا السليم املستمد من الدين العظيم الذي ينادي وحيث 
ألن اجلمود قاتل. وغدت متطلبات العلم واملعرفة متنوعة ومتعددة املصادر واألساليب والوسائل واألدوات.    ؛ عن التجديد والتغيري

أن جناح  التطوير والتغيري. وال تعد ترفاً وال مضيعًة للوقت. إال   إىلالتدريب املستمر للمعلمني تكمن يف حاجة املعلم  إىلواحلاجة 
  إىل رغبة املعلم يف التطوير وحجم الدافعية عنده للتزود املهين كي حيقق النجاح يف رسالته والوصول  على برامج التدريب يعتمد 

 ( 4، ص 2006انشئة األمة. )رزق،   إىلأهدافه ألنه الركن الركني يف العملية التعليمية واملوصل للعلوم واملعارف واملهارات 

ملدارس يف  بّية السعوديّة إبعطاء التعليم األولويّة وكامل الرعاية واالهتمام عن طريق نشر العديد من اوقامت اململكة العر 
واليت تشمل مجيع املراحل الدراسّية األساسّية واإلعداديّة والثانويّة، وتزويد هذه املدارس بكافة املتطّلبات  مجيع حمافظات اململكة، 

وزارة التعليم،   عن طريقوكذلك أقامت اململكة العديد من املشاريع التطويريّة  تعليمّية الالزمة. من املعّلمني واملرافق واألدوات ال
هللا )تطوير( الذي سعى إىل حتقيق   واليت هدفت إىل متابعة إدارة التعليم يف مجيع مناطق اململكة، وكان أبرزها مشروع امللك عبد 

معايري عاملّية جلميع جوانب التعليم وعناصره، كما يهدف إىل تطوير نظام متكامل لتطوير خمتلف العناصر التعليمّية من مناهج  
يس وإعادة أتهيل املعّلمني وتدريبهم ودمج التقنيات الرقمّية يف املنهاج، ابإلضافة إىل تعزيز قدرات الطاّلب اإلبداعّية وتنمية  التدر 

املواهب واملهارات وإشباع رغباهتم، وتعميق املفاهيم الوطنية واالجتماعية من خالل ممارسة األنشطة غري الصفّية يف شّّت اجملاالت  
(https://www.tatweer.edu.sa/ .) 

بادرة التوحيد  كوتعّددت املبادرات واملشاريع اليت قامت هبا اململكة العربّية السعوديّة لتطوير التعليم والنهوض به،  
 والالمركزيّة، وإنشاء هيئة تقومي التعليم العام وغريها.  

https://www.tatweer.edu.sa/
https://www.tatweer.edu.sa/
https://www.tatweer.edu.sa/
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( اليت هتدف إىل حتقيق  2030جملس الوزراء مشروع )رؤية اململكة العربية السعوديّة  هـ، أقرّ 1437-07-18ويف اتريخ  
وبُنيت هذه الرؤية على ثالثة قواعد تعتمد على ما  رائداً للعامل يف كافة اجملاالت،  التقّدم واالزدهار للمملكة، وأن تكون منوذجاً 

العريب واإلسالمي، والراّيدة يف القّوة االستثمارية، والتمّيز اجلغرايف   تتمّيز به اململكة من خصائص ومزااي وهي: التجّذر يف اإلرث
قطاع التعليم حّصة    وانل   ، طموحاقتصاد مزدهر، ووطن  و بني قارّات العامل. وتعتمد الرؤية على ثالثة حماور هي: بناء جمتمع حيوي،  

ات لتطوير التعليم تشمل:  كبرية من االهتمام يف الرؤية السعوديّة؛ فقد تضّمنت العديد من التوّجه
(http://vision2030.gov.sa ) 

 . تعزيز القيم اإلجيابية للطاّلب عن طريق تطوير املنظومة التعليمية والرتبوية مبا يتناسب مع حاجاهتم  •

 . والتدريسّيةمواصلة االستثمار يف التعليم وتدريب الكوادر اإلداريّة   •

 . أن يكون التعليم احملّرك الرئيس لدفع عجلة التنمية واالقتصاد •

 . أن يتم الرتكيز على أتهيل املعلمني والقيادات الرتبوية وتدريبهم  •

 تطوير املناهج الدراسية لتواكب التطّورات واحتياجات الطالب.  •

( يف هذا القطاع احليوي؛ حيث  2030حتقيق أهداف رؤية )وبدأت وزارة التعليم بتنفيذ العديد من املخّططات يف سبيل  
(  Smart goalsمت ختصيص حّصتني دراسيتني لتوعية الطاّلب مبضامني الرؤية وأهدافها، ومت تبيّن مشروع األهداف الذكّية ) 
لقطاع التعليمي من  ا الذي يقتضي أبن تكون األهداف واضحة وواقعية وقابلة للتطبيق يف مهلة زمنّية حمّددة، مما يساعد أفراد

على حتسني األداء الفردي واجلماعي لتحقيق النتائج املطلوبة، واكتشاف مواقع اخللل والقصور ومعاجلتها،   معّلمني ومديرين
 ابإلضافة إىل ختصيص حوافز مناسبة للمتمّيزين وحماسبة املقّصرين. 

(، أتيت ضرورة رفع كفاايت املعلم األساسّية عن  2030ودية )وانطالقاً من هذه القيم اليت أقّرهتا رؤية اململكة العربية السع
طريق متهني التعليم نتيجة للتغريات اليت طرأت على طبيعة العملية التعليمية؛ إذ مت إعطاء املعلم حريّة التصّرف داخل الصف  

 عن اآلراء واالعتقادات اخلاصة  مستخدمًا األساليب الرتبوية اليت حتّقق له الكفاايت العلمية اليت حتتاجها غرفة الصف، فضالً 
 (. 2010مبوضوع الدرس، مما دفع ابملعّلم إىل توظيف الكفاايت اليت تنسجم مع شخصيته وقدراته داخل الصف )خزعلي ومومين،  

كفاايت  ن العديد من الالتعليم، يتوّقع أن ميتلك املعلمو ( يف جمال 2030ويف ضوء األهداف العامة لرؤية اململكة )
املعّد إعدادًا أكادمييًا ومهنيًا ميكنه أن يرقب العملية الرتبوية، لذا رّكزت املعايري العاملية التعليمية على   ة، فاملعّلم الكفؤالتدريسي 

 (. 1996عدس،  وأثناء التدريس. )إعداده وأتهيله وتدريبه قبل 

http://vision2030.gov.sa/


 هزاع الفويهيد.    ( 2030ضوء أهداف رؤية )تصور مقرتح لتطوير الكفاايت املهنية لدى معّلمي العلوم يف املرحلة املتوّسطة يف  

 6    م2019هـ / سبتمرب 1441حمرم  -1ج –( 1عدد ) –( 11اجمللد ) –جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية 

يف تطوير   املتوسطة، خاّصةمي املرحلة ويف اململكة العربية السعودية عكست وزارة التعليم اهتمامها ابملعلم عامة ومبعل
كفاايته وأتهيله أكادميياً، واالهتمام أبساليبه التدريسية وتقوميه، ونقل كفاايته من عملية احلفظ والتلقني إىل إكسابه مهارات  

 التفكري الذايت، والبحث املبين على أساس العقل واملنطق. 
تطلب وجود جمموعة من املهارات لدى معّلمي املدارس حّت يستطيعون  إن التحّول من مهنة التعليم إىل قيادة التغيري ي

ممارسة دورهم يف الرسالة التعليمّية، وهذه املهارات ميكن أن تطّور ويتم حتسينها لدى املعّلمني حبيث يستطيعون أن يركزوا على  
 (. 2004( بشكل فّعال )مؤمتن، 2030بناء وتطوير رؤية اململكة )

التعليمية الالزمة أمر ابلغ األمهية؛ ألن معرفة الكفاايت متكن من رسم اخلطوط العريضة لفلسفة   وإن حتديد الكفاءات 
من االهتمام ابلربامج القائمة على الكفاايت، حبيث بدأ استخدامها على   مما يزيد تربية املعلمني قبل اخلدمة يف كليات الرتبية، 

تقدمة، كما أن معرفة الكفاايت املطلوب توافرها لدى هذه الفئة من املعلمني  نطاق واسع يف معظم الربامج املستخدمة يف الدول امل
 ( 2014وجه )حجاج،  أحسن دائهم وتطوير مهاراهتم ومساعدهتم للقيام أبعماهلم على أيؤدي إىل حتسني 

  املعلم، على ما سبق يبدو جلّيًا أن الكفاايت املهنية حتتل مكانة مهّمة يف العلم الرتبوي احلديث الهتمامها بفاعلية  وبناءً 
على أكمل وجه؛ فتعزيز الكفاايت الالزمة لدى املعّلم تساهم يف حتسني العملية   بواجباته املهنيةوتنمية قدرات املعّلم على القيام 

وم به من أعمال وفعاليات تساهم يف إعداد األجيال القادمة، وكذلك يتضح أن اإلصالح الرتبوي الذي  التعليمية من خالل ما يق
( يرتبط بشكل مباشر إبصالح نوعية املعلم العامل يف احلقل الرتبوي وتنمية الكفاايت اليت جيب  2030هتدف له رؤية اململكة )

كفاايت الواجب توافرها لدى معّلمي العلوم يف املرحلة املتوّسطة ومدى  أن يتمّتع هبا. ومن هذا املنطلق قام الباحث بدراسة ال
 (. 2030تطابقها مبا يتالءم مع رؤية اململكة العربية السعودية )

 :مشكلة الدراسة

إن تدريس العلوم بشكل فّعال ال يتطّلب فقط التعّرف على احملتوى العملي واسرتاتيجّيات التدريس، بل يتعّدى ذلك إىل  
فهمهم حملتوى العلوم، وكيفّية بناء املناهج الدراسّية،   املهنية معلوجود معّلمني قادرين على دمج خرباهتم وقدراهتم  احلاجة

 واسرتاتيجّيات التعّلم والتعليم والتعّرف على املشاكل اليت قد تواجههم يف هذا اجملال. 

س املرحلة املتوّسطة اليت تتطّلب وعياً أكرب من املعّلم  هناك الكثري من املشاكل اليت تواجه معّلم العلوم، خصوصاً يف تدري
أثناء التعامل مع الطالب الذي حتّول من الطفولة إىل سّن املراهقة. وأشارت العديد من الدراسات إىل أن بعض مدارس اململكة  

ذلك فإن أكثر الطالب يعتربون  متّر يف أزمة؛ إذ هي دون املستوى املطلوب ومل تستطع التكّيف مع مستجدات العصر ومتطلباته، ل
الرغم من تعّدد املشاكل اليت تواجه التعليم يف اململكة، فسوف    (. وعلى 2008املدرسة مكاانً غري مرغوب فيه )اخلطيب والعنزي،  

 تدريس مناهج العلوم بعموميّتها.  املهنية يفتقتصر هذه الدراسة على إلقاء الضوء على مشكلة الكفاايت 
ل املعّلمني من أهم املشاكل اليت تواجه التعليم يف اململكة العربية السعوديّة؛ فقد كشف اختبار الكفاايت  تدّّن أتهي يعدّ و 

هـ عن ضعف املعلمني اجلدد يف الكفاايت العلمّية والتدريسّية، حيث مل ينجح إاّل    1425/  1424الذي طّبق يف العام الدراسي  
لوحظ أّن تدّّن مستوى الكفاايت مل يقتصر على املعلمني اجلدد بل تعداه إىل  ه(.و  1427من املتقّدمني لالختبار )بدر،  27%
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املعلمني ذوي اخلربة األقدم يف العمل، ويرجع السبب إىل تركيز املعّلمني على استخدام طرق التدريس التقليدية ورفض الطرق  
 ه(.   1426احلديثة واإلبداعّية يف التعليم )املطريي، 

  املهنية الالزمة مل تتناول الكفاايت  املهنية أهناولقد اتضح للباحث من خالل اطالعه على الدراسات اخلاّصة ابلكفاايت 
الرغم    على-علمهيف حدود  -ملعّلمي املرحلة املتوّسطة يف املدارس على صعيد الوطن العريب عاّمة واململكة العربّية السعوديّة خاّصة

راسات، واليت ميكن االعتماد على نتائجها يف عملية صياغة واستحداث برامج وأساليب جديدة لتنمية  من األمهية ملثل هذه الد
 (. 2030خصوصاً ما يّتفق معها يف تطبيق الرؤية السعوديّة ) املتوسطة، كفاايت تدريسية لدى معّلمي املرحلة 

عليه فإّن   ارات يف ضوء كفاايت وخربات، وبناءً ويّتخذ معّلمو املرحلة املتوّسطة خالل املواقف الصفّية العديد من القر 
عدم توافر الكفاايت لدى معلمات الصف قد يؤدي إىل اختاذ قرارات غري سليمة ميكن أن تؤثّر سلباً على مستوى التعليم وأهدافه  

 الرتبوية. 
االرتقاء مبستوى الكفاايت املهنية  وأتيت قناعة الباحث من خربته الشخصّية ومن اطالعه على الواقع التعليمي إىل ضرورة 

األساسية لدى املعّلمني من انحية التخطيط والتنفيذ والتقومي، لتربز من ذلك مشكلة الدراسة احلالّية يف الوقوف على مدى امتالك  
(  2030السعوديّة )معّلمي العلوم يف املرحلة املتوّسطة للكفاايت املهنية، فقد تكون هذه املشكلة عائقاً يف حتقيق أهداف الرؤية 

 املتعّلقة بتطوير التعليم. 

 الدراسة:  تساؤالت

 التايل:   دراسة اإلجابة عن التساؤل الرئيس حاولت هذه ال

 (؟ 2030ما التصور املقرتح لتطوير الكفاايت املهنية ملعلمي العلوم يف املرحلة املتوسطة يف ضوء رؤية )  -

 عليه مّت طرح التساؤالت الفرعّية التالية لإلجابة عليها من خالل الدراسة:  وبناءً 

 (؟ 2030توافرها لدى معّلمي العلوم للمرحلة املتوّسطة يف ضوء أهداف رؤية ) املهنية الالزم ما هي الكفاايت  .1

 (؟ 2030رؤية ) ما مدى درجة امتالك معّلمي العلوم يف املرحلة املتوّسطة للكفاايت املهنية يف ضوء أهداف  .2

  التالية: مدى اختالف درجة امتالك معّلمي العلوم يف املرحلة املتوّسطة للكفاايت املهنية، تبعًا الختالف املتغريات  ما .3
 عدد الدورات التدريبّية يف تنمية الكفاايت املهنية؟  التدريس، سنوات اخلربة يف  املؤّهل العلمي،

 (؟  2030ما التصور املقرتح لتطوير الكفاايت املهنية لدى معّلمي العلوم للمرحلة املتوّسطة يف ضوء أهداف رؤية ) .4

 

 :أهداف الدراسة

العلوم يف املرحلة املتوسطة يف ضوء رؤية  هدفت الدراسة احلالّية إىل تقدمي تصور مقرتح لتطوير الكفاايت املهنية ملعلمي 
(2030 .) 



 هزاع الفويهيد.    ( 2030ضوء أهداف رؤية )تصور مقرتح لتطوير الكفاايت املهنية لدى معّلمي العلوم يف املرحلة املتوّسطة يف  

 8    م2019هـ / سبتمرب 1441حمرم  -1ج –( 1عدد ) –( 11اجمللد ) –جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية 

 ويف ضوء مّت حتديد األهداف الفرعّية التالية: 

 (. 2030توافرها لدى معّلمي العلوم للمرحلة املتوّسطة يف ضوء أهداف رؤية )  املهنية الالزمالوقوف على الكفاايت  .1

 (. 2030املتوّسطة للكفاايت املهنية يف ضوء أهداف رؤية )التعرف على درجة امتالك معّلمي العلوم يف املرحلة  .2

  " وهي: التاليةالتعرف على مدى امتالك معّلمي العلوم يف املرحلة املتوّسطة للكفاايت املهنية، تبعًا الختالف املتغريات  .3
 . " الدورات التدريبّية يف تنمية الكفاايت املهنية عدد-اخلربة يف التعليم  سنوات -العلمياملؤّهل 

 (. 2030تقدمي تصور مقرتح لتطوير الكفاايت املهنية لدى معّلمي العلوم للمرحلة املتوّسطة يف ضوء أهداف رؤية ) .4

 :أمهّية الدراسة

 أتيت أمهّية هذه الدراسة من جانبني وتشمل: 

 اجلانب األّول: مربّرات إجراء الدراسة:  •

التحّدايت واملشكالت الداخلية اليت تواجه التعليم العام، واليت حتتاج ملواجهتها وجود كادر أكادميي قادر على   حجم .أ
حتقيقها، وهناك العديد من األحباث والدراسات اليت تتناول جمال قيادة التغيري واليت كان هلا دور يف توسيع مدى البحث  

لعوامل واملتغريات اخلاصة لزايدة الفهم له والتمكني يف تطبيقه بفعالية مبا يتالءم  العلمي يف هذا املوضوع ومعرفة املزيد من ا
 (. 2030مع رؤية اململكة )

اليت تناولت الكفاايت املهنية املطلوبة لقيادة    -   حسب علم الباحث -  األحباث والدراسات ابململكة العربية السعودية   قّلة  .ب
تكون هذه الدراسة إضافة جديدة وإثراء للمعرفة يف هذا اجلانب اهلام واحليوي  التغيري يف النظام التعليمي؛ لذا يؤمل أن 

 للتعليم. 

 :اجلانب الثاين: األمهّية التطبيقّية لنتائج الدراسة •

الباحث أن تساهم نتائج هذه الدراسة يف تعريف املسؤولني يف إدارة التعليم واإلشراف الرتبوي بدرجة توافر الكفاايت    أيمل  .أ
ادة التغيري لدى معّلمي العلوم للدرجة املتوّسطة، ومعّلمي اململكة بشكل عام، حبيث ميكن حتديد نقاط القوة  املهنية لقي

 .والضعف يف أوضاع معّلمي مدارس التعليم العام مبدينة سكاكا واختاذ اإلجراءات الالزمة لعالجها والوقاية منها

ة لتفعيل وجود الكفاايت املهنية لقيادة التغيري املنشود ضمن أهداف  أن تقود نتائج الدراسة لتحديد املقومات الالزم   يتوّقع  .ب
(، مما يسهم يف وضع اخلطط واإلجراءات التنفيذية اليت تكفل حتقيق هذه األهداف على ارض  2030رؤية اململكة )

 الواقع يف مدارس اململكة. 

ية للمعّلمني القادرين على حتقيق التغيري املطلوب  املأمول أن تزود نتائج الدراسة مدري املدارس أبمهية الكفاايت املهن من  .ج
 والذي ميكنهم من ممارسة أدوارهم بفعالية. 
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 :حمّددات الدراسة

 املوضوعّية:   احلدود  . أ

( لدى  2030تتناول هذه الدراسة درجة توافر الكفاايت املهنية الالزمة لتحقيق التغيري مبا يتالءم مع أهداف رؤية اململكة )     
 واملقّومات املطلوبة لتفعيل وجود هذه الكفاايت التدريسية لدى هؤالء املعّلمني.   سكاكا، معّلمي العلوم يف الدرجة املتوّسطة مبدينة  

 ّية:  املكان احلدود  . ب

 مت إجراء الدراسة امليدانّية يف مدينة سكاكا على عّينة عشوائّية من معّلمي العلوم للمرحلة املتوّسطة يف مدارس التعليم العام.       

 :الزمانية احلدود  . ج

 ه.   1438/1439مت إجراء هذه الدراسة خالل الفصل األّول والثاّن من السّنة الدراسّية لعام     

 :الدراسةمصطلحات  

مشلت الدراسة عددًا من املصطلحات اليت يرى الباحث ضرورة حتديدها حسب اهلدف الذي استخدمت من أجله؛  
 وهي: 

 الكفاايت:   تعريف  -1

 يف اللغة )حسب تعريف ابن فارس(:    الكفاية .أ

فاك الشيء  كفى، يكفي، الكاف والفاء واحلرف املتعلق أصل صحيح يدّل على احلسب الذي ال مستزاد فيه، ويقال: ك 
 (. 188، ص1979يكفيك، وقد كفى كفاية، أي قام ابألمر. )ابن فارس، 

ويف تعريف معجم املعاّن: ِكفاية مصـدر )كففى(، أي القدرة والكفاءة، وما يلزم ابلضـطبط على قدر احلاجة، إىل حّد يفي 
 ابلغرض ويُغين عن غريه.
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 اصطالحاً: الكفاية .ب

( للكفــاايت أبهنــا: "مجيع املعلومــات واخلربات واملعــارف واملهــارات اليت تنعكس 17ص، 1981جــاء يف تعريف هبــادر )
ــه املعّلم عند  ــلوكّيات مهنّية خالل الدور الذي ميارســ ــلوك املعّلم الذي ميارس خدمته واملتعّلم حتت التدريب، وتظهر يف ســ على ســ

 تفاعله مع عناصر وأحداث التدريس الصّفي".

 ( أبهنا: "جمموعة املعارف واالجتاهات اليت ميكن اشتقاقها من أدوار الفرد املتعّددة".64، ص1997)وعرّفها الناقة 

( للكفــاايت "هي القــدرة على أداء عمــل أو مهمــة مــا بفــاعليــة، أي أبقــل مــا 56، ص1998وجــاء يف تعريف مفلح )
 ميكن من اجلهد والتكلفة، وأبقصى ما ميكن من األثر".

عتماداً على ما ســـــــــــــبق، يرى الباحث أبن الكفاايت هي الســـــــــــــعة والقابلّية واملهارات واإلمكانيات، اإلجرائي: ا  التعريف .ج
 وميكن مالحظتها وقياسها، وجتعل الفرد قادراً على حتقيق أهدافه أبفضل ما ميكن.

 املهنية:  الكفاايت  -2

ة أو املهارة اليت سيحصل  ( أبن الكفاايت املهنية هي: "عبارة أو مجلة تصف نوع القدر 160، ص1999يرى محدان ) 
عليها املعلم وهلا أتثري مباشر على تعلم التالميذ، أو هي قدرة املعلم على استعمال مهارة خاصة أو عدة مهارات استجابة ملتطلبات  

 موقف تربوي حمدد". 

ًا واليت تصف كل  ( عرّفتها على أهنا: "األمناط السلوكّية احملّددة حتديدًا دقيق Patricia M.Kayأّما ابتريسيا كاي ) 
 (. 23، ص1983املعارف واملهارات واالجتاهات اليت يُعتقد أهنا أساسّية للمعلم إذا أراد أن يعّلم تعليماً فعااًل" )مرعي، 

( للكفاايت املهنية على أهنا "جمموعة من القدرات وما يرتبط هبا  123، ص2003وجاء يف تعريف األسطل والرشيد )
املعلم ميتلكها، متّكنه من أداء مهامه وأدواره ومسؤولياته خري أداء، مما ينعكس على العملية التعليمية  من مهارات يُفرتض أن 

ككل، وخصوصًا من انحية جناح وقدرة املعلم على نقل املعلومات إىل تالميذه، وقد يقوم املعلم بذلك عن طريق التخطيط  
والتطبيقية، مما يتضح يف السلوك واإلعداد التعليمي للمعلم داخل الفصل  واإلعداد للدرس وغريه من األنشطة التدريسية اليومية 

 وخارجه" 

أهنا امتالك مدّرسي العلوم جمموعة من املعلومات واملعارف واخلربات  ى يعرّفها الباحث عل : املهنية إجرائياتعريف الكفاايت 
إجرائيا ابلدرجة اليت   املنشودة وتقاسمّية مبا حيقق األهداف يواملهارات وأمناط السلوك اليت بدورها تساهم يف تطوير العملّية التعل

 . اليت ستطبق عليهم يف الدراسة احلالية يف االستبانة    املعلمونحيصل عليها 
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 الدراسّية املتوّسطة:  املرحلة  -3

ها ثالث سنوات، تنقسم كل يهي املرحلة الدراسية اليت تتوسط مرحليت التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي ومدة الدراسة ف
( سنة )وزارة املعارف السعودية،  15إىل  12)سنة دراسّية إىل فصلني دراسيني، وتضّم الطلبة الذين ترتاوح أعمـارهم ما بني 

 (. 19هـ، ص1402

 (: 2030اململكة العربية السعودية )  رؤية  -4

، وتتعّهد  2016إبريل عام  25مّت اإلعالن عنها يف وتسّمى خبطّة "ما بعد النفط" يف اململكة العربّية السعودية، وقد 
مليار لتصل إىل    3.7(، وتبلغ كلفة املشروع الواحد منها ما بني  2030( مشروعاً حكومياً ضخماً حّت حلول عام )80بتسليم )

 حمّمد بن سلمان  مليار رايل. ومت تنظيم خطط الرؤية ومالحمها يف جملس الشؤون االقتصاديّة والتنمّية حتت رعاية األمري 20
 )ويكيبيداي: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84

%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_2030 

( هدفاً أساسياً سيتم العمل عليها ضمن برامج واضحة ومتكاملة ضمن منظومة  24وحتتوي وثيقة الرؤية املستقبلية على )
 عمل شاملة جلميع اجلهات املكّلفة ابلعمل هبا. وقد مشلت الرؤية نظرة متكاملة لقطاع التعليم، تتضّمن األهداف التالية: 

 وانهتا، لتمّكن املدرسة من التعاون مع األسرة يف بناء شخصيات قيادية ومبدعة. تطوير الشبكة الرتبوية جبميع مك .1

 استحداث جمموعة كبرية من األنشطة الثقافية واالجتماعية والرايضية والرتفيهية.  .2

 التعاون مع القطاعات اخلاّصة وغري الرحبّية يف تقدمي املزيد من الربامج الفّعالة.  .3
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 :الدراسات السابقةاإلطار النظري و 

الدراسات اليت ظهرت يف حقل العلوم الرتبوية حول موضوع  و  ث ابستعراض جمموعة من األدبيات النظريةحقام البا
الكفاايت التدريسّية لتحقيق النمو والتغيري يف جمال التعليم، وحرصاً على إثراء هذه الدراسة والوقوف على ما توصل إليه الباحثون  

ألحباث السابقة اليت هلا صلة هبذا  الدراسات وااألدبيات النظرية و من دراسات حول موضوع الكفاايت التدريسّية، فقد مت تتبع 
 . املوضوع 

بتحديد تصّورات لكفاايت املعّلمني يف برامج تربية الطفولة املبّكرة ومستوى هذه الكفاايت،  (  Kim, 2000قامت كيم )ف •
فكان من أهداف دراستها حتديد الكفاايت الالزمة للمعلمني يف برامج الطفولة  واألدوار املناسبة للعمل يف هذا اجملال. 

( معّلمًا يف الرتبية اخلاّصة  52بية الطفولة املبّكرة، و )( معّلمًا ومعّلمة يف تر 23تكّونت عّينة الدراسة من )املبكرة، و 
لكفاايت،  لألطفال. وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائّية لدى عّينيت البحث يُعزى ملتغرّي أمهية ا 

كفاايت التقومي، واحلاجة  من معّلمي الطفولة املبّكرة ومعّلمي الرتبية اخلاّصة إىل التدريب على  وبيّنت الدراسة حاجة كل 
 .  وأثنائهاإىل دورات تدريبّية يف تربية األطفال قبل اخلدمة يف العمل 

" أوضحت أن الكفاايت املهنية للمعلمني واملعلمات يف برامج الطفولة  2000دراسة "كيم  احلايل أن ويرى الباحث •
 واملعلمات حباجة للتدريب لتنمية تلك الكفاايت وخاصة  املبكرة والرتبية اخلاصة غري متوفرة ابلدرجة املطلوبة، وأن املعلمني

مع أن هذه الدراسة غري مرتبطة مبعلم العلوم إال أن الباحث استفاد منها يف االطالع على نوعية  و  التقومي، يف جمال 
 احلالية. للدراسة املتغريات التصنيفية   املهنية كأحدواملعلمات يف الكفاايت   الفروق بني املعلمني الكفاايت، والتعرف على 

بعنوان:  بدراسة  تتقومي الكفاايت التدريسّية ملعّلمي العلوم يف املرحلة املتوّسطة فقام ت فحاول ( 2004اخلميس )أما  •
هذه الدراسة   هدفت"تقومي الكفاايت التدريسّية ملعّلمي العلوم يف املرحلة املتوّسطة للمناهج املوّحدة يف دولة الكويت". و 

إىل تقومي الكفاايت التدريسّية ملعّلمي العلوم للمرحلة الدراسّية املتوّسطة يف الكويت، بعد تطبيق املناهج املوّحدة للعلوم  
( معلمًا ومعلمة، واستخدمت الباحثة بطاقة  54على عّينة مكّونة من )دراستها بني دول اخلليج العريب. ومت تطبيق 

( عبارة لقياس الكفاايت التدريسّية يف هذه اجملاالت األربعة: ختطيط الدرس،  53املكّونة من ) املالحظة لغرض الدراسة 
أن معّلمي العلوم يف املرحلة املتوسطة ميلكون مستوى  دراستها  وأظهرت نتائج    السمات الشخصية، التقومي، وتنفيذ الدرس.

بعض الكفاايت األخرى مثل: استخدام التقنيات الرتبوية،    ممتاز من الكفاايت التدريسّية، ولكنهم حباجة إىل التدريب على 
 . ، ومهارة استخدام التقومي الذايت واستخدام اللغة العربية املبّسطة
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  املتوسطة، واليت املرحلة  العلوم يفأهم الكفاايت التدريسية الالزمة ملعلمي  يف حتديدالدراسة  من تلكاستفاد الباحث و  •
يف  2030يف حتقيق رؤية  الالزمة ملعلمي العلوم للمسامهةللكفاايت التدريسية  املقرتح ميكن أن تسهم يف إعداد التصور

 . احلاليةالدراسة 

تحسني نوعية التعليم يف املرحلة االبتدائية عن طريق تطوير الكفاايت التدريسّية  ب ( فقامVarma, 2007فارما )أما  •
إىل ضرورة تدريب املعّلمني على استخدام طرق تدريس مناسبة   دراستهلدى معّلمي التعليم الشامل. وأشارت نتائج 

يد املعّلمني ابلكفاايت واملهارات  حلاجات الطالب، وتوظيف املوارد والبىن التحتّية املتوّفرة لتحقيق ذلك، وضرورة تزو 
 . التدريسالالزمة إلشباع حاجات الطاّلب عن طريق إخضاعهم لربامج تدريبّية مستّمرة قبل وأثناء 

قبل  واملهارات الالزمة للمعلمني  التدريسية على نوعية الكفاايت احلايل من تلك الدراسة يف التعرف  استفاد الباحثو   •
 التدريس. التدريس وأثناء مزاولة مهنة 

وادي حضرموت والصحراء  ببعنوان: "مستوى ممارسة معلمي التعليم األساسي  دراسة  (2008كويران ) وأجرى   •
ابجلمهورية اليمنية للكفاايت التدريسية من وجهة نظر مديري املدارس واملوجهني الرتبويني". وهدفت هذه الدراسة إىل  

سة معّلمي املرحلة األساسّية يف منطقة حضرموت والصحراء يف اليمن للكفاايت التدريسّية من وجهة  معرفة مستوى ممار 
نظر مدراء املدارس واملوّجهني الرتبويني. واعتمد الباحث على املنهج الوصفي يف دراسته، وتكّونت عيّنة الدراسة من  

( أداة لتقييم الكفاايت  62ي االستبانة اليت احتوت على )( مديراً وموّجهاً تربوايً، وكانت أداة البحث املستخدمة ه85)
 التدريسّية.  

وأظهرت النتائج تدّّن مستوى الكفاايت لدى عّينة الدراسة، وحتقيق فرضية وجود فروق ذات داللة إحصائية ملستوى  
 اايت التدريسّية ملتغرّي سنوات اخلربة. الكفاايت تعزى ملتغرّي املؤّهل العلمي، بينما مل تظهر فروق ذات داللة إحصائّية ملستوى الكف

للدراسة     عداد االستبانة إاحملاور والعبارات الالزمة يف  يف حتديد  ( ساعدته 2008دراسة )كويران أن الباحث ويرى  •
 احلالية. املؤهل العلمي وسنوات اخلربة الذي هلما ارتباط مبتغريات الدراسة  وحتديد متغري احلالية، 

بعنوان: "الكفاايت التدريسية لدى معلمات املرحلة األساسية الدنيا يف  دراسة  (2010) خزعلي ومومين وأجرى  •
إىل تقييم    املدارس اخلاصة يف ضوء متغريات املؤّهل العلمي وسنوات اخلربة والتخصص". وهدفت هذه الدراسة

الكفاايت التدريسّية ملعّلمات املرحلة األساسّية يف املدارس اخلاّصة يف حمافظة إربد يف األردن من وجهة نظرهّن ضمن  
املتغريات التالية: املؤّهل العلمي، وسنوات اخلربة، والتخّصص. واعتمد الباحثان على املنهج الوصفي، واختار الباحثان  

( معّلمة. واستخدم الباحثان أداة لقياس  168وائي، وعّينة الدراسة تكّونت من )( مدرسة خاّصة بشكل عش30)
 الكفاايت التدريسّية، وكانت النتائج كما يلي: 
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مت حصر الكفاايت التدريسية الضرورية ملعّلمات املرحلة األساسية الدنيا واليت ينبغي أن تستخدم كمعيار للمعلمة   •
ل التخطيط، جمال التنفيذ، جمال التقومي. بّينت الدراسة أمهّية توافر كفاايت أساسية  رئيسية: جما ثالثة جماالتالكفؤة يف 

حتتاج إليها املعّلمة للقيام ابلعملية التعليمية على أحسن وجه. استنتجت الدراسة أمهّية مهارات التخطيط والتنفيذ  
يح هلا اختيار أفضل أساليب التدريس، والتحكم يف  والتقومي على اعتبار أن املعلمة تقود وتوّجه للعملية الرتبوية ألهنا تت

 حقيق األهداف الرتبويّة املرجّوة،  العملية الرتبويّة الصفية، ويعرفها مبا ينبغي القيام به داخل احلّصة الصفية لت

املستخدم   التدريسية واملنهجالوقوف على حماور وعبارات بناء استبانة الكفاايت الدراسة يف هذه  استفاد الباحث من و  •
      عام. بشكل   ني واملعلماتوما هي الكفاايت التدريسية الالزمة للمعلم احلالية،  يف الدراسة

ارستهم  مم  املعلمني ودرجة معرفة درجة توافر الكفاايت التكنولوجية لدى  دراسة هدفت إىل    ( 2010)   احلياصات   ت وأجر  •
تكون جمتمع الدراسة من مجيع   حيث الرمثان؛هلا من وجهة نظر مدراء املدارس واملشرفني الرتبويني يف مديرية تربية لواء 

وقد صممت استبانة تكونت يف صورهتا  ، ( واعتربوا مجيعا عينة للدراسة 87عددهم )مدراء املدارس واملشرفني الرتبويني 
جمال تصميم التدريس، واسرتاتيجيات التدريس، واستخدام التقنيات   هي: ( كفاية يف أربعة جماالت30النهائية من )

واألجهزة التعليمية، وجمال التقومي. وبعد توزيع االستبانة وتفريغها وحتليلها، توصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها:  
توسط احلسايب لتقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة توافر الكفاايت التكنولوجية الالزمة للمعلمني على األداة ككل  بلغ امل

( وهو يقابل التقدير بدرجة توافر كبرية. تراوح املتوسط احلسايب لتقديرات عينة أفراد الدراسة لدرجة ممارسة  3.70)
( ويقابل التقدير بدرجة  3.70-3.71 تصميم التدريس واسرتاتيجياته بني )الكفاايت التكنولوجية الالزمة للمعلمني جملايل 

ممارسة كبرية. تراوح املتوسط احلسايب لتقديرات عينة أفراد الدراسة لدرجة ممارسة الكفاايت التكنولوجية الالزمة للمعلمني  
درجة ممارسة متوسطة وقد بلغ املتوسط  ( ويقابل التقدير ب3.03-3.48جملايل التقومي واستخدام األجهزة والتقنيات بني )

( ويقابل التقدير بدرجة ممارسة متوسطة. وجود ارتباط  3.46احلسايب لتقديرات أفراد العينة على درجة املمارسة ككل )
موجب ذي داللة إحصائية بني درجة توافر الكفاايت التكنولوجية لدى املعلمني ودرجة ممارستهم هلا، وهذا يشري أنه  

 . توافر الكفاايت لدى املعلمني تزداد درجة ممارستهم هلا كلما زاد 

واستخدام املتوسط    العلوم،زمة ملعلمي الالكفاايت التدريسية ال  يف حتديديرى الباحث احلايل أن هذه الدراسة سامهت و   •
كفاايت  احلسايب ومعدالت التقدير كأحد األساليب اإلحصائية يف الدراسة احلالية؛ للتعرف على معدالت توافر ال

 التدريسية يف ضوء بعض املتغريات التصنيفية لدى معلمي العلوم يف املرحلة املتوسطة.   

 

إىل حتديد صعوابت تعلم العلوم لدي تالميذ املرحلة االبتدائية، وإعداد قائمة  بدراسة هدفت  (2014حجاج )وقام  •
لم العلوم لدي تالميذه، والتعرف علي مدي توافر  ابلكفاءات املهنية اليت ينبغي للمعلم امتالكها للتغلب علي صعوابت تع 
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ن يستخدمها  أ العلوم ابملرحلة االبتدائية، وحتديد األساليب واالسرتاتيجيات اليت ميكن    ي تلك الكفاءات املهنية لدي معلم
وإعداد برانمج تدرييب للمعلم لتنمية   ، املعلم لتنمية كفاءته ومتكنه من التغلب علي صعوابت تعلم العلوم لدي تالميذه

  التجرييب، كفاءته املهنية للتغلب علي صعوابت التعلم لدي تالميذه والتعرف علي فاعليته. استخدم الباحث املنهج شبه  
املعلمني قبل تطبيق الربانمج على    علىمالحظة طُبقت    وبعدايً. بطاقةالتالميذ قبلًيا    علىتشخيصي طُبقت    وأعد اختبار

ة من معلمي إحدى املدارس االبتدائية مبدينة القاهرة. وقد توصل الباحث إيل مستوي الكفاءات املهنية ملعلمي العلوم  عين
( بعد تطبيق الربانمج التدرييب  %75)ملواجهة صعوابت تعلم العلوم لدي تالميذ املرحلة االبتدائية أكرب من حد الكفاية 

( عند التطبيق  %25جابوا إجاابت خطأ عن مفردات االختبار التشخيصي ابحملك )مقارنة النسبة املئوية للتالميذ الذين أ
   القبلي لالختبار التشخيصي. 

ملواجهة صعوابت تعلم   محتديد الكفاايت املهنية الالزمة ملعلمي العلو احلايل أن تلك الدراسة سامهت يف  ث حالباويرى 
 العلوم. 

إىل حتديد درجة أمهية وامتالك معلمي الرتبية اخلاصة للكفاايت املهنية املتعلقة   (2014هدفت دراسة الدوايدة، )و  •
ابلتكنولوجيا املساندة مبدينة جدة يف اململكة العربية السعودية، كما هدفت أيضًا إىل حتديد العالقة بني تقدير املعلمني  

يت تضمنت اجلنس، وعدد سنوات اخلربة،  ألمهية تلك الكفاايت ومدى امتالكهم هلا مع كل من متغريات الدراسة ال 
واملؤهل العلمي، والتدريب، وختصص املعلم الدقيق. ولتحقيق ذلك استخدم املنهج الوصفي ابألسلوب املسحي من خالل  

( معلماً ومعلمة للرتبية اخلاصة. وقد أشارت نتائج  190( كفاية. وقد اشتملت عينة الدراسة على )21استبانة تضمنت )
أمهية مجيع الكفاايت املهنية للمعلمني بدرجة مرتفعة، كما أن درجة أتثري متغريات الدراسة على أمهية الكفاايت    الدراسة إىل 

كانت دالة إحصائياً لصاحل اإلانث، والتدريب، ومعلمي اضطراب التوحد، وغري دالة إحصائيًا ألثر عدد سنوات اخلربة  
، فقد بينت النتائج درجة امتالك متوسطة على الكفاايت ككل. كما  واملؤهل العلمي. أما فيما يتعلق بدرجة االمتالك

أن درجة أتثري متغريات الدراسة على امتالك الكفاايت كانت غري دالة إحصائيًا ألثر اجلنس، وعدد سنوات اخلربة،  
يف حتديد  سة الدرا  من تلكاستفاد الباحث ، و واملؤهل العلمي، وختصص املعلم الدقيق. دالة إحصائيًا ألثر التدريب 

للتعرف على    املتغريات. ابإلضافةضوء تلك    العلوم يف املتغريات التصنيفية ملعرفة مدى توفر الكفاايت املهنية لدى معلمي  
 للمعلمني. الكفاايت املهنية 

 

مدرسي اللغة العربية ومدرساهتا للكفاايت املهنية يف  بعنوان "مستوى توظيف  دراسة (2017) وأجرى احلميداوي  •
يس يف حمافظة كربالء". هدف هذا البحث إىل التعّرف على مستوى توظيف مدرسي اللغة العربية ومدرساهتا  التدر 

للكفاايت املهنية يف التدريس يف مركز حمافظة كربالء تبعاً للمتغريات التالية: اجلنس، واملؤّهل العلمي، وعدد سنوات اخلربة.  
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( معّلم ومعّلمة. ومت  170تبانة وتوزيعها على عينة الدراسة من )واستخدم الباحث املنهج الوصفي، وقام بتصميم اس
إن درجة ممارسة الكفاايت التدريسّية من ِقبل مدرسي اللغة العربية للمرحلة املتوسطة ذات   :التوّصل إىل النتائج التالية

عينة الدراسة من درجة معّلمي  تقييمات وسط يف مجيع متغرّيات الدراسة. عدم وجود فروق داّلة يف استجاابت أفراد 
وجود فروق داّلة يف استجاابت أفراد عينة الدراسة   .املرحلة املتوسطة للكفاايت املهنية يف التدريس تبعًا ملتغري اجلنس

  للكفاايت املهنية يف التدريس لكل من: متغري املؤهل العلمي )لصاحل درجة البكالوريوس(، ابإلضافة إىل متغرّي عدد سنوات 
  املتغريات حتديد يف  ( سامهت 2017دراسة )احلميداوي الباحث احلايل أن  (، ويرى ة )لصاحل مخس سنوات فأكثر اخلرب 

 لية، وحتديد مفردات االستبانة. التصنيفية للدراسة احلا

البحث العلمي يف اجلامعات السعودية جتاه    هدفت إىل التعرف على أدوار عمادات دراسة    ( 2017الصالحي ) وأجرى   •
، مت استخدام املنهج التحليلي من عينة قصدية  2030التحول حنو جمتمع واقتصاد املعرفة يف ضوء متطلبات رؤية اململكة  

ت حكومية سعودية هي جامعة  اومتثلت يف ثالث جامع  2017من اجلامعات السعودية اليت ظهرت يف تصنيف شنغهاي  
لعزيز وجامعة امللك سعود وجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن. توصلت الدراسة أن مسامهة اجلامعات  امللك عبد ا

حنو التحول جملتمع املعرفة تتمثل يف بناء مهارات الباحثني وأتهيلهم   2030السعودية لتحقيق متطلبات رؤية اململكة 
ليكون مرجعا جملتمع املعرفة داخل وخارج   رقمياً املعريف كرأس مال بشري وفكري يف بناء ونقل املعرفة. وختزين احملتوى 

دور يف حتقيق رؤية اململكة   هلا عمادات البحث العلمي جبامعات اململكة كما أن ويرى الباحث احلايل أنه  اجلامعة. 
 ة.  تلك الرؤي  حتقيق كذلك يف سهم  تهنية كن ملعلمي العلوم يف املرحلة املتوسطة امتالك كفاايت ممي  ؛ فإنه2030

إىل حتديد املتطلبات اإلدارية والفنية والبشرية واملادية الالزمة للتوسع يف رايض  بدراسة هدفت    (2017)القحطاين،    وقام •
وذلك من وجهة نظر قائدات رايض األطفال احلكومية مبدينة    (،2030اململكة العربية السعودية )  رؤية األطفال يف ضوء  

دمت الباحثة املنهج الوصفي املسحي، واالستبانة كأداة للدراسة اليت تكونت  الرايض. ولتحقيق أهداف الدراسة استخ
املادية، وقد   البشرية، واملتطلبات( عبارة مقسمة على ثالث حماور، هي: املتطلبات اإلدارية والفنية، واملتطلبات 54من )

كومية يف مدينة الرايض والبالغ  مت تطبيقها على مجيع جمتمع الدراسة الذي تكون من مجيع قائدات رايض األطفال احل
( استبانة. وقد توصلت الدراسة إىل العديد من النتائج، منها أن قائدات  121، وقد كان العائد )( قائدة 134عددهن )

رايض األطفال احلكومية موافقات بدرجة عالية على املتطلبات اإلدارية والفنية الالزمة للتوسع يف رايض األطفال مبدينة  
الرايض، وأن قائدات رايض األطفال احلكومية موافقات بدرجة عالية على املتطلبات البشرية الالزمة للتوسع يف رايض  

اإلدارية والفنية والبشرية واملادية الالزمة للتوسع  ري املتطلبات توفه إذا كان  أن ويرى الباحث احلايل   األطفال مبدينة الرايض. 
  املهنية  توفر الكفاايت (، فإن 2030رؤية اململكة العربية السعودية ) يف حتقيقهم يف رايض األطفال بدرجة عالية يس

 . 2030ملعلمي العلوم يسهم يف حتقيق رؤية اململكة 
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 السابقة:تعليق عام الدراسات  

الدراسة    منها يف قام الباحث ابلتعليق على كل دراسة من الدراسات السابقة على حده، موضحاً عالقتها وأوجه االستفادة   •
 احلالية. 

من الدراسات السابقة اليت هتتم ابلكفاايت املهنية للمعلمني يف مرحلة رايض األطفال ويف  جمموعة استعرض الباحث   •
ختتلف    معلمني الالزمة للالكفاايت التدريسية واملهنية    التايل: هلجابة عن السؤال  لإلوسطة  املت  االبتدائية، واملرحلة املرحلة  

املرحلة  العلوم يف ي استبانة يف الكفاايت املهنية الالزمة ملعلمابختالف املرحلة الدراسية؟ ومن مث يقوم الباحث ببناء 
   التصنيفية.يف ضوء بعض املتغريات  املتوسطة 

الحظ الباحث احلايل أن بعض الدراسات ترى أنه إذا توفرت اإلمكاانت البشرية واملادية واملهنية الالزمة ابملدارس؛   •
  االقتصاد إىل ، كما أن لعمادات البحث لعلمي يف اجلامعات السعودية دور لتحويل  2030سيسهم ذلك يف حتقيق رؤية  

، لذلك اقرتح الباحث أن  من االعتماد على ثروات النفط فقط   ي، بدالً البشر يف رأس املال  املعريف، واالستثماراالقتصاد 
 . 2030امتالك معلمي العلوم ابملرحلة املتوسطة للمهارات املهنية يسهم بدرجة كبرية يف حتقيق رؤية 

وجود فروق بني املعلمني واملعلمات يف امتالك   كشفت نتائجها   (2014 )الدوايدةدراسة  كما الحظ الباحث أن •
وجود فروق دالّة يف استجاابت أفراد عينة   ( عدم 2017 دراسة )احلميداوي بينما كشفت نتائج  التدريسية،اايت الكف

 الدراسة من درجة معّلمي املرحلة املتوسطة للكفاايت املهنية يف التدريس تبعاً ملتغري اجلنس. 

ملتغري اخلربة يف التدريس ليس له دور يف امتالك املعلمني للكفاايت   ( أن2014 )الدوايدةكشفت نتائج دراسة   كما •
  للكفاايت أن ملتغري اخلربة دور مهم يف امتالك املعلمني    ( 2017  )احلميداوي بينما ترى دراسة    التدريس، املهنية الالزمة يف  

مدى امتالك معلمي العلوم ابملرحلة    رفةاحلالية ملعومن هنا استخدم الباحث متغريات الدراسة    التدريس.يف    الالزمة   املهنية 
   . 2030واملسامهة يف حتقيق رؤية املهنية   للكفاايت املتوسطة 

اطلع الباحث على املناهج املستخدمة يف الدراسات السابقة، واستخدم املنهج الوصفي التحليلي املسحي ملناسبته للدراسة   •
  املعياري، واختبار واالحنرافاط واملتوسطات احلسابية وكذلك األساليب اإلحصائية مثل معامالت االرتب احلالية، 

 . للمقارانت البعدية، واليت استعان هبا يف الدراسة احلالية  ويلز- كروسكال

 املنهج املستخدم:

فإن   2030نظرا لطبيعة الدراسة واليت تتناول تصورات معلمي العلوم حول الكفاايت املهنية لدى املعلمني يف ضوء رؤية  
ــة حول  ــتجاابت عينة الدراســ ــفي التحليلي املســــحي حيث يقوم هذا املنهج بوصــــف وحتليل اســ املنهج األنســــب هو املنهج الوصــ

 أسئلتها للوصول إىل استنتاجات علمية.
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 جمتمع وعينة الدراسة:

طة يف مدارس التعليم العام مبدينة   ــّ ــة يف معّلمي العلوم للمرحلة املتوســــ ــكاكا،متثل جمتمع الدراســــ م الباحث ابختيار وقا  ســــ
 منهم أبسلوب العينة العشوائية البسيطة. ( معلماً 81)

 أداة الدراسة:

( عبارة  موزعة على أربعة حماور 45اســتبانة وعدد عباراهتا يف صــورهتا األولية)  قام الباحث ببناء أداة الدراســة ومتثلت يف 
بعد صـدق ضـوء األدبيات العلمية املتعلقة مبوضـوع الدراسـة، و مت تصـميمها لإلجابة على أسـئلة الدراسـة يف    ،من الكفاايت املهنية

أربعة حماور هي: الكفاية التدريســـــــــــية، الكفاايت ( عبارة موزعة على  38)من  يف صـــــــــــورهتا النهائية    كونت االســـــــــــتبانةاحملكمني ت
ــانـية، والكفـاايت التقوميـية، وكـل  ــل عـدد عـبارات من جمموعـة من العـبارات    حمور يتكونالتكنولوجـية، والكفـاايت اإلنســــــــــــ )ووصــــــــــــ

  :عبارة( موزعة كالتايل 38والثبات عليها إىل ) املفردات وحساب صدق ،االستبانة بعد التحكيم

 (12العبارات  )عددالكفاايت التدريسية  −

 (9الكفاايت التكنولوجية )عدد العبارات  −

 (7الكفاايت اإلنسانية )عددالعبارات −

 (10التقوميية )عدد العبارات الكفاايت  −

موافق أو غري موافق موافق إىل حد ما، أو غري    موافق، أوأو    موافق بشــدة،إما    اختيار:  على االســتبانةيتطلب اإلجابة  و  
 (.190: 38بشدة. وترتاوح درجات االستبانة اليت حيصل عليها املفحوص الواحد ما بني )

 صدق أداة الدراسة:
 احملكمني: صدق . أ

مناهج وطرق   تخصصني يف املّكمنيمن احمل  (7)الصدق الظاهري ألداة الدراسة )االستبانة( مت عرضها علىوللتحقق من  
ــاء هيـئة الـتدريس  ـتدريس العلوم، والرتبـية وعلم النفس    التعليمالعلوم إبدارة   ( من معلمي ـمادة6اجلوف، وعـدد)جبـامـعة  من أعضــــــــــــ

ــمون، وارتباطها أبهداف وذلك إلبداء مقرتحاهت  ،بســــــــــكاكا ــياغتها، ومدى تعبريها عن املضــــــــ ــوح فقراهتا، ودقة صــــــــ م حول وضــــــــ
ــافة  ــة، وكفاية فقرات كل جمال واألداة ككل، وجودة توزيع فقرات جماالت األداة، وأخذ الباحث برأي هؤالء احملّكمني إضـ الدراسـ

 فأكثر ( %60 بنسبة عبارات مل حتصل على موافقة من احملكمني 7، ومت حذف )وحذفاً وتعديالً 

 املفردات: صدق . ب
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مبحاورها الفرعية والدرجة الكلية هلا عن طريق تطبيق االســـــتبانة على عينة اســـــتطالعية   مت حســـــاب صـــــدق أداة الدراســـــة
جياد معامل االرتباط بني درجة إلابسـتخدام صـدق املفردات،  و   ( معلم علوم ابلتعليم العام يف مدينة سـكاكا ابجلوف،50قوامها )

 الذي تنتمي إليه. مالت االرتباط بني درجة املفردة ودرجة احملورواجلدول التايل يوضح معا  إليه،املفردة ودرجة احملور الذي تنتمي  

 الذي تنتمي إليه. ( معامالت االرتباط بني درجة املفردة ودرجة احملور1جدول )
 الكفاايت التقوميية  الكفاايت اإلنسانية  الكفاايت التكنولوجية  الكفاية التدريسية 

 معامل االرتباط رقم املفردة معامل االرتباط رقم املفردة معامل االرتباط املفردةرقم  معامل االرتباط رقم املفردة

1 0,820** 1 0,710** 1 0,593** 1 0,705** 

2 0,829** 2 0,629** 2 0,560** 2 0,657** 

3 0,693** 3 0,758** 3 0,768** 3 0,613** 

4 0,840** 4 0,686** 4 0,783** 4 0,719** 

5 0,707** 5 0,653** 5 0,762** 5 0,758** 

6 0,819** 6 0,639** 6 0,759** 6 0,583** 

7 0,794** 7 0,550** 7 0,725** 7 0,814** 

8 0,867** 8 0,602**   8 0.819** 

9 0,853** 9 0,678**   9 0,583** 

10 0,786**     10 0,686** 

11 0,637**       

12 87, 0**       

 الدراسة، كما يف اجلدول التايل:  ةمعامل االرتباط بني درجة احملور والدرجة الكلية ألدا كما مت حساب   

 الدراسة   ة( معامالت االرتباط بني درجة احملور والدرجة الكلية ألدا2جدول )
 مستوى الداللة  معامل االرتباط احملاور م

 0,01 **0,865 الكفاية التدريسية   .1

 0,01 **0,866 التكنولوجية الكفاايت  .2

 0,01 **0,901 الكفاايت اإلنسانية  .3

 0,01 **0,853 الكفاايت التقوميية  .4

يتضح من اجلدول اعاله أن معامالت االرتباط بني درجة كل حمور والدرجة الكلية جاءت عالية وبنسبة تسمح 
 . بتطبيقها علمياً 
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 أداة الدراسة:   ثبات  . ج

اســـــــتطالعية   ةعن طريق تطبيق االســـــــتبانة على عين والدرجة الكلية هلا  مبحاورها الفرعية  الدراســـــــةمت حســـــــاب ثبات أداة  
واجلدول   الثبات،يف حساب    ستخدام معامل ألفا كرونباخسكاكا ابجلوف، ومت اعلوم ابلتعليم العام يف مدينة    ( معلم50قوامها )

 والدرجة الكلية. لالستبانة،األربعة  التايل يوضح معامالت الثبات للمحاور

 ( معامالت الثبات حملاور أداة الدراسة والدرجة الكلية هلا 3جدول )
 معامل الثبات عدد العبارات  احملاور م

 0,917 11 الكفاية التدريسية   .1

 0,807 9 الكفاايت التكنولوجية  .2

 0,853 7 الكفاايت اإلنسانية  .3

 0,860 8 الكفاايت التقوميية  .4

 0,859 35 احملاوركل  .5

حيث تراوحت قيم الثبات للمحاور   علمياً؛يتضــــــح من اجلدول اعاله أن معامالت الثبات جاءت بنســــــبة عالية ومقبولة  
ــة 0  ,85الكلية  ة( والقيم91,0-80,0الفرعية بني ) (، وهذا يدل على أن أداة الدراســــــــــــة صــــــــــــاحلة للتطبيق على عينة الدراســــــــــ
 األساسية.

ملعرفة مدى ارتفاع درجات املتوســا احلســاي لدى أفراد العينة يف   "املتوســا احلســاي"هو    التقديرات املســتخدمة يف األداة
 التالية:كل مهارة مهنية على حدة واملهارات ككل وفقا للتقديرات 

 ككل من  الكفاايت  حدة أوكل كفاية مهنية على  على أمهية  ( يعين عدم املوافقة بشــــــــدة  1أقل مناحلســــــــايب )  املتوســــــــط •
 .)درجة توفر الكفاية ضعيفة جدًا(املتوسطة. توفرها ملعلمي العلوم يف املرحلة  حيث مدى

الكفاايت ككل من   حدة أوعلى أمهية كل كفاية مهنية على    وافقةامليعين عدم   (2: أقل من  1)املتوســــــط احلســــــايب من   •
 )درجة توفر الكفاية ضعيفة( املتوسطة.توفرها ملعلمي العلوم يف املرحلة  حيث مدى

ــايب    • الكفاايت   حدة أوعلى أمهية كل كفاية مهنية على   وافقة إىل حد ماامل( يعين  3: أقل من  2من )املتوســــــــــــط احلســــــــــ
 . )درجة توفر الكفاية مقبولة(املتوسطةلمي العلوم يف املرحلة توفرها ملع حيث مدى ككل من

حيث   ككل منالكفاايت    حدة أوعلى أمهية كل كفاية مهنية على  ( يعين املوافقة  4أقل من    :3من )  املتوســـط احلســـايب •
 )درجة توفر الكفاية متوسطة(املتوسطة. توفرها ملعلمي العلوم يف املرحلة  مدى

ــط   • ــايب مناملتوسـ حيث   ككل منالكفاايت    أو  ،حدةعلى أمهية كل كفاية مهنية على ( يعين املوافقة العالية  5:  4)  احلسـ
 )درجة توفر الكفاية مرتفعة( املتوسطة.توفرها ملعلمي العلوم يف املرحلة  مدى
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 األساليب اإلحصائية املستخدمة:

، من أجل حساب املعاجلات  2015الثاّن والعشرين ( اإلصدار SPSSالربانمج اإلحصائي ) استخدم الباحث 
 اإلحصائية التالية: 

 معامل ألفا كرونباخ: لقياس ثبات االستبانة.  -1

 معامل ارتباط بريسون حلساب صدق االتساق الداخلي لالستبانة.  -2

 النسب املئوية واملتوسطات احلسابية لقياس استجاابت عينة الدراسة حول أسئلتها.  -3

للمقارنة بني استجاابت معّلمي العلوم للمرحلة املتوّسطة حسب املؤّهل العلمي )دراسات عليا،  اختبار )ت(   -4
 بكالوريوس(. 

ويلز هو البديل الالابرامرتي لتحليل التباين األحادي، وذلك للتفاوت بني اجملموعات الثالث من  -اختبار كروسكال -5
 . للمعلمني( وعدد الدورات التدريبية   لمني، للمع سنوات اخلربة   )عددبعض املتغريات مثل   العدد يفحيث 

 إجراءات الدراسة:

 جابة عن أسئلة الدراسة قام الباحث ابتباع اإلجراءات التالية: إلل

االطالع على أدبيات الدراسة ذات الصلة ابملوضوع للتعرف على اإلطار النظري الذي تناول الكفاايت املهنية   -1
 . 2030للمعلمني ورؤية اململكة 

 . 2030كفاايت املهنية للمعلمني ورؤية اململكة الاالطالع على الدراسات السابقة اليت تناولت  -2

 بناء أداة الدراسة يف ضوء أسئلتها ونتائج الدراسات السابقة.  -3

 . حتديد املنهج املستخدم واختيار عينة الدراسة  -4

 تطبيق الدراسة على العينة.  -5

 مجع البياانت وحتليلها.  -6

 تها يف ضوء خربة الباحث ونتائج الدراسات السابقة. عرض النتائج ومناقش -7

 تقدمي توصيات الدراسة يف ضوء نتائجها.  -8

 لدراسة. جمال ااقرتاح دراسات جديدة حول  -9
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 نتائج الدراسة:

   إجابة السؤال األول: •

توافرها لدى معّلمي العلوم للمرحلة املتوّسطة يف ضوء   املهنية الالزم هي الكفاايت  على: ما ينص هذا السؤال 
 (؟ 2030أهداف رؤية ) 

 واملشـــــــــرفني، وخرباءاســـــــــتبانة على عينة من معلمي العلوم،    الباحث بتطبيققام    للدراســـــــــة،الســـــــــؤال األول  لإلجابة على  
زم توافرهــا لــدى معّلمي العلوم آرائهم عن الكفــاايت املهنيــة الال اجلوف؛ الســــــــــــــتطالعاملنــاهج وطرق تــدريس العلوم يف جــامعــة 
طة يف ضـــوء أهداف رؤية ) ، وللكفاايت هحســـاب املتوســـط احلســـايب للكفاايت املهنية كل على حد(، مث  2030للمرحلة املتوســـّ

 هو موضح يف اجلدول التايل: ( كما18لدى عينة الدراسة )ن= ككل

 (2030توافرها لدى معّلمي العلوم للمرحلة املتوّسطة يف ضوء أهداف رؤية ) املهنية الالزم( الكفاايت 4جدول رقم )

 األمهية  املتوسا احلساي  البعد  م
بناًء على قيمة املتوسا  الرتتيب

 لعينة الدراسة  احلساي

 األول عالية  4,42 الكفاية التدريسية   .1

 الثاّن  عالية  4,14 الكفاايت التكنولوجية  .2

 الرابع  عالية  4,9 اإلنسانية الكفاايت  .3

 الثالث  عالية  4,12 الكفاايت التقوميية  .4

 - عالية  4,39 كل الكفاايت

طة   يتضــح من اجلدول أعاله أن مســتوى املوافقة على الكفاايت املهنية  الالزم توافرها لدى معّلمي العلوم للمرحلة املتوســّ
ــوء أهداف رؤية ) ــايب   الكفاايتيف مجيع  (  2030يف ضــ ــط احلســ إىل   ،(4,9ما بني )  للكفاايتجاء بدرجة كبرية، وتراوح املتوســ

كل يف    (2030يف ضــوء أهداف رؤية )  ملتوســطةملعلمي العلوم يف املرحلة ا  أمهية توافر الكفاايت املهنية  يدلل على(،  مما  4,42)
ــية  الكفاية  والكفاايت ككل؛ حيث احتلت  ،كفاية على حده الرتتيب الثاّن، مث   التكنولوجية  يةالكفامث    ،الرتتيب األول  التدريســــــ

ــانيــة الكفــايــة  مث ،يــب الثــالــثالرتت  التقومييــة ةالكفــايــ  و يرى البــاحــث أن هــذا الرتتيــب طبيعيــاً نظراً ألمهيــة  ،الرتتيــب الرابعاإلنســـــــــــــ
  الثاّن نظراً ألمهيتها جبانب التخصـــــــصللمعلم جاءت يف املســـــــتوى    التكنولوجيةوأن املهارات    ،ملعلم العلومالتدريســـــــية  الكفاايت  
التعلم يســـــتخدمون  و   ،وخاصـــــة يف مادة العلوم عل املعلم  الطالب يف التعلم  يعتمدســـــوف  2030ألنه يف ضـــــوء رؤية    ،التدريســـــي

   .الذايت من مصادر التعلم والوسائل التكنولوجية املتنوعة

 ( حســــب2030ملرحلة املتوســــطة يف ضــــوء أهداف رؤية )يف اوملعرفة الكفاايت املهنية الالزم توافرها لدى معلمي العلوم   •
ــح املتوســــط   الباحث بعرض اجلداول التالية  ككل قاملكفاايت  لكل كفاية مهنية عىب حده، وا  العبارات الفرعية اليت توضــ
 وأمهيتها.عبارة على حده يف الكفاية  الدراسة لكلاحلسايب لعينة 
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 البعد األول: الكفاية التدريسية: •

 عد )الكفاية التدريسية( ب( الكفاايت املهنية الالزم توافرها لدى معّلمي العلوم للمرحلة املتوّسطة يف 5جدول رقم )

 املتوسا احلساي  العبارة  م
من حيث  األمهية

 االستجابة على املفردة 

 عالية  4,15 .يسعى لتنمية القدرات اإلبداعية لدى طالبه .1

 عالية  3,92 التفكري املستقبليينمي لدى الطالب  .2

 عالية  4,12 ينمي مهارات اختاذ القرار .3

 عالية  4,16 ينمي لدى الطالب مهارات البحث العلمي .4

 عالية  4,00 يزود الطالب ابملعارف واملهارات واالجتاهات الالزمة لوظائف احلاضر واملستقبل  .5

 متوسطة  3 اخلياراتينمي احلرية التعليمية من خالل تعدد  .6

 عالية  4,23 يطور املناهج الدراسية واحملتوى الرتبوي .7

 عالية  4,05 يراعي الفروق الفردية لدى املتعلمني  .8

 عالية  4,08 اخلاصة يراعي ذوي االحتياجات  .9

 عالية  4,03 .يهدف إىل النمو املتكامل لشخصية املتعلم .10

 عالية  4,11 ية ائخالل األنشطة اإلثر ينمي قدرات املوهوبني من  .11

 عالية  4,17 .توفري املزيد من األنشطة املدرسية اليت تعزز مشاركة األبناء يف العملية التعليمية .12

طة   يتضــــح من اجلدول أعاله أن مســــتوى املوافقة على الكفاايت املهنية الالزم توافرها لدى معّلمي العلوم للمرحلة املتوســــّ
 ،( 3جاء بدرجة كبرية، وتراوح املتوســـط احلســـايب للفقرات ما بني )  عد )الكفاية التدريســـية(بيف  (  2030يف ضـــوء أهداف رؤية )

أهداف رؤية للمســــــــــــامهة يف حتقيق    املرحلة املتوســــــــــــطةالتدريســــــــــــية ملعلمي العلوم يف  توافر الكفاايت    أمهية(، مما يعين  4,23إىل )
(2030.) 

 البعد الثاين: الكفاايت التكنولوجية:  •

 معّلمي العلوم للمرحلة املتوّسطة الالزم توافرها لدى التكنولوجية  ( الكفاايت6جدول رقم )

 األمهية  املتوسا احلساي  العبارة  م

  عالية 4,14  مع شبكات اإلنرتنت التعليمية جييد التعامل  .1

  عالية 4,21 جييد استخدام وسائل التعليم اإللكرتوّن والتعليم عن بعد   .2

  عالية 4,15 جييد توظيف أدوات التعلم االفرتاضي   .3

  عالية 4,16 يستخدم ابقتدار منصات التعلم اإللكرتونية   .4

  عالية 4,03 .التفاعل بني املعلم واألسرةيوظف التكنولوجيا يف حتسني   .5

  عالية 4,11 يستخدم شبكة املعلومات يف عملية التدريس   .6

  عالية 4,30 يستخدم املستحداثت التكنولوجية يف تطوير أدائه املهين   .7

  عالية 4,05 .يوظف تقنيات االتصال والتواصل يف أداء املهام اإلدارية املكلف هبا  .8

  عالية 4,13 يوظف برامج الويب يف تنمية اإلبداع لدى الطالب وخاصة املوهوبني   .9
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طة   املهنية الالزمالكفاايت    يتضــــح من اجلدول أعاله أن مســــتوى املوافقة على توافرها لدى معّلمي العلوم للمرحلة املتوســــّ
جاء بدرجة كبرية، وتراوح املتوســــــط احلســــــايب للفقرات ما بني   يعد )الكفاايت التكنولوجية(يف  (  2030يف ضــــــوء أهداف رؤية )

ممـا يعين أمهيـة توافر الكفـاايت التكنولوجيـة ملعلمي العلوم يف املرحلـة املتوســــــــــــــطـة للمســـــــــــــــامهـة يف حتقيق   (،4,30إىل )  (،4,03)
 (.2030أهداف رؤية )

 البعد الثالث: الكفاايت اإلنسانية:  •

 اإلنسانية( ( الكفاايت املهنية الالزم توافرها لدى معّلمي العلوم للمرحلة املتوّسطة يف يعد )الكفاايت 7جدول رقم )

 األمهية  املتوسا احلساي  العبارة  م

 عالية  4.11 ينمي أداءه املهين ابستمرار .1

 عالية  3.98 .يعمل على إشراك األسرة يف األنشطة املدرسية .2

 عالية  4.33 يتواصل بشكل فعال مع أولياء األمور .3

 عالية  3.77 .يوجه الطالب حنو اخليارات الوظيفية املتاحة .4

 عالية  4.19 يتفاعل ابقتدار مع القطاع اخلاص واملنظمات غري الرحبية يف حتسني بيئة التعلم .5

 عالية  3.95 يساعد املتعلمني على املرونة يف املسارات التعليمية املتاحة .6

 عالية  4.23 لديه وعي أبمهية املشاركة الفعالة ألولياء األمور .7

طة   املهنية الالزمالكفاايت    املوافقة علىيتضــــح من اجلدول أعاله أن مســــتوى   توافرها لدى معّلمي العلوم للمرحلة املتوســــّ
جاء بدرجة كبرية، وتراوح املتوســــــــط احلســــــــايب للفقرات ما بني   يعد )الكفاايت اإلنســــــــانية(يف  (  2030يف ضــــــــوء أهداف رؤية )

ــانية ملعلمي ا ( مما4,33إىل )  (،3,77) ــامهة يف حتقيق أهداف يعين أمهية توافر الكفاايت اإلنســـ ــطة للمســـ لعلوم يف املرحلة املتوســـ
 (.2030رؤية )

 البعد الرابع: الكفاايت التقوميية: 

 توافرها لدى معّلمي العلوم للمرحلة املتوّسطة يف يعد )الكفاايت التقوميية(  املهنية الالزم( الكفاايت 8جدول رقم )

 األمهية  املتوسا احلساي  العبارة  م

 عالية  4.14 .يعمل على التقومي املستمر لنواتج تعلم الطالب  .1

 عالية  3.92 يقوم ابستمرار بتصحيح املسار يف ضوء نتائج التقومي.   .2

 عالية  4.09 التقومي البديل أو األصيل.يستخدم أدوات   .3

 عالية  3.99 يقيم الطالب يف مجيع النواحي املعرفية واملهارية والوجدانية.   .4

 عالية  4.23 يستخدم أساليب التقومي اإللكرتوّن.  .5

 عالية  4.24 أدوات التقومي لقياس اجلوانب املعرفية واملهارية.  يقوم بتصميم  .6

 عالية  4.21 ينوع يف أساليب التقومي املستخدمة   .7

 عالية  4.17 .2030يقوم املتعلم يف ضوء متطلبات رؤية   .8

 عالية  4.23 يشرك األسرة يف أنشطة التقومي عن طريق التواصل.   .9

 عالية  4.05 اإلبداع واالبتكار. يهتم بتقومي   .10
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طة   املهنية الالزمالكفاايت    يتضــــح من اجلدول أعاله أن مســــتوى املوافقة على توافرها لدى معّلمي العلوم للمرحلة املتوســــّ
جاء بدرجة كبرية، وتراوح املتوســــــــــــط احلســــــــــــايب للفقرات ما بني   يعد )الكفاايت التقوميية( يف  (  2030يف ضــــــــــــوء أهداف رؤية )

 (. يف هذا البعد.2030يعين أن أمهية توافر الكفاايت املهنية يف ضوء أهداف رؤية ) (، مما4.24إىل ) (،3.92)

   إجابة السؤال الثاين: •

طة للكفاايت املهنية يف ضـــــــــوء ما مدى درجة امتالك معّلمي العلوم يف املرحلة    ينص هذا الســـــــــؤال على: املتوســـــــــّ
 (؟2030أهداف رؤية )

ــؤال الثاين للإلجابة على   ــاي للكفاايت املهنية كل على حدة، الســـ ــا احلســـ ــاب املتوســـ ــة قام الباحث اســـ لدراســـ
 وللكفاايت ككل، كما هو موضح يف اجلداول التايل:

 ( 2030العلوم للمرحلة املتوّسطة يف ضوء أهداف رؤية )( الكفاايت املهنية املتوافرة لدى معّلمي 9جدول رقم )
 الرتتيب  األمهية  املتوسا احلساي  البعد  م

 األول متوسطة  3,38 الكفاية التدريسية   .1

 الثاّن  متوسطة  3,36 الكفاايت التكنولوجية  .2

 الرابع  متوسطة  3,17 الكفاايت اإلنسانية  .3

 الثالث  متوسطة  3,18 الكفاايت التقوميية  .4

 -- متوسطة  3,27 كل الكفاايت

يف مجيع معّلمي العلوم للمرحلة املتوّسطة  الكفاايت املهنية املتوفرة لدى    يتضح من اجلدول أعاله أن مستوى املوافقة على

 الكفاايتأن  يعين    (، مما3.38إىل )  (،3.18ما بني )  للكفاايتوتراوح املتوســــــــــط احلســــــــــايب    متوســــــــــطةبدرجة    تاألبعاد جاء

طة  املتوفرة لدى معّلمي العلوم يف املرحلة    املهنية لتصــــــــل إىل   (.2030يف ضــــــــوء أهداف رؤية )لتنميتها    حتتاج إىل تدريباملتوســــــــّ
مقياس التقدير بناًء على املتوســـــــــــــط احلســـــــــــــايب   احلالية، وفقعينة الدراســـــــــــــة    جداً لدىحبيث تكون الكفاايت مرتفعة    (؛5  :4)

 املتضمن يف الدراسة احلالية. 
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( حســــــب 2030وملعرفة الكفاايت املهنية الالزم توافرها لدى معلمي العلوم للمرحلة املتوســــــطة يف ضــــــوء أهداف رؤية )
 قام الباحث بعرض اجلداول التالية: لكل كفاية على حده، الفرعية العبارات

 الكفاية التدريسية: البعد األول:  •

 ( الكفاايت املهنية املتوافرة لدى معّلمي العلوم للمرحلة املتوّسطة يف يعد )الكفاية التدريسية( 10جدول رقم )
 األمهية  املتوسا احلساي  العبارة  م

 متوسطة  3.33 .يسعى لتنمية القدرات اإلبداعية لدى طالبه  .1

 متوسطة  3.04 املستقبليينمي لدى الطالب التفكري  .2

 متوسطة  3.40 ينمي مهارات اختاذ القرار .3

 متوسطة  3.32 ينمي لدى الطالب مهارات البحث العلمي .4

5. 
ــائف  ــة لوظــ ــات الالزمــ ــاهــ يزود الطالب ابملعــــارف واملهــــارات واالجتــ

 احلاضر واملستقبل
 متوسطة  3.61

 متوسطة  3.72 اخلياراتينمي احلرية التعليمية من خالل تعدد  .6

 متوسطة  3.82 يطور املناهج الدراسية واحملتوى الرتبوي .7

 متوسطة  3.20 يراعي الفروق الفردية لدى املتعلمني .8

 متوسطة  3.10 يراعي ذوي االحتياجات اخلاصة .9

 متوسطة  3.71 .يهدف إىل النمو املتكامل لشخصية املتعلم .10

 متوسطة  3.05 املوهوبني من خالل األنشطة اإلثرائيةينمي قدرات  .11

12. 
توفري املزيد من األنشطة املدرسية اليت تعزز مشاركة األبناء يف العملية 

 التعليمية
 متوسطة  3.30

طة يف   املهنية املتوافرةالكفاايت    يتضــــــــح من اجلدول أعاله أن مســــــــتوى املوافقة على لدى معّلمي العلوم للمرحلة املتوســــــــّ
وتراوح املتوســـــط احلســـــايب للفقرات ما بني   متوســـــطة،جاء بدرجة    التدريســـــية(  تيعد )الكفااييف  (  2030ضـــــوء أهداف رؤية )

طةالتدريســـــــــــــية    تمما يعين أن الكفااي(،  3.82إىل )  (،3.05) حتتاج إىل تدريب   املتوفرة لدى معّلمي العلوم يف املرحلة املتوســـــــــــــّ

التدريسـية مرتفعة جداً لدى عينة الدراسـة   ت(؛ حبيث تكون الكفااي5:  4لتصـل إىل )  (.2030يف ضـوء أهداف رؤية )لتنميتها  
 وفق مقياس التقدير بناًء على املتوسط احلسايب املتضمن يف الدراسة احلالية.احلالية، 
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 البعد الثاين: الكفاايت التكنولوجية:  •

 لدى معّلمي العلوم للمرحلة املتوّسطة يف يعد )الكفاايت التكنولوجية(  املهنية املتوافرة( الكفاايت 11جدول رقم )

 األمهية  املتوسا احلساي  العبارة  م

 متوسطة  3.19 جييد التعامل مع شبكات اإلنرتنت التعليمية   .1

 متوسطة  3.14 جييد استخدام وسائل التعليم اإللكرتوّن والتعليم عن بعد  .2

 متوسطة  3.39 جييد توظيف أدوات التعلم االفرتاضي  .3

 متوسطة  3.34 يستخدم ابقتدار منصات التعلم اإللكرتونية  .4

 متوسطة  3.40 .يوظف التكنولوجيا يف حتسني التفاعل بني املعلم واألسرة .5

 متوسطة  3.18 يستخدم شبكة املعلومات يف عملية التدريس  .6

 متوسطة  3.23 يستخدم املستحداثت التكنولوجية يف تطوير أدائه املهين  .7

 متوسطة  3.57 .يوظف تقنيات االتصال والتواصل يف أداء املهام اإلدارية املكلف هبا .8

 متوسطة  3.70 يوظف برامج الويب يف تنمية اإلبداع لدى الطالب وخاصة املوهوبني  .9

طة يف   مســــــــتوى املوافقة علىيتضــــــــح من اجلدول أعاله أن   الكفاايت املهنية املتوافرة لدى معّلمي العلوم للمرحلة املتوســــــــّ
ــوء أهداف رؤية ) ــايب للفقرات ما بني   ،متوســــطةجاء بدرجة    التكنولوجية( ت  يعد )الكفااييف  (  2030ضــ وتراوح املتوســــط احلســ

طـة حتاملتوفرة لدى معّلمي العلوم يف املرحـلة  التكنولوجـية    تمما يعين أن الكـفااي(،  3.75إىل )  (،3.14) تاج إىل تدريب املتوســــــــــــــّ
لتصـل إىل   ،التكنولوجية مرتفعة جداً لدى عينة الدراسـة احلالية  تحبيث تكون الكفااي  ؛(2030يف ضـوء أهداف رؤية )لتنميتها  

 ( وفق مقياس التقدير بناًء على املتوسط احلسايب املتضمن يف الدراسة احلالية. 5: 4)

 البعد الثالث: الكفاايت اإلنسانية:  •

 ( الكفاايت املهنية املتوافرة لدى معّلمي العلوم للمرحلة املتوّسطة يف يعد )الكفاايت اإلنسانية( 12جدول رقم )

 األمهية  احلساي املتوسا  العبارة  م

 متوسطة  3.31 ينمي أداءه املهين ابستمرار   .1

 متوسطة  3.40 .يعمل على إشراك األسرة يف األنشطة املدرسية .2

 متوسطة  3.22 يتواصل بشكل فعال مع أولياء األمور .3

 متوسطة  3.32 .يوجه الطالب حنو اخليارات الوظيفية املتاحة .4

 متوسطة  3.11 القطاع اخلاص ومنظمات الغري رحبية يف حتسني بيئة التعلم يتفاعل ابقتدار مع  .5

 متوسطة  2.99 يساعد املتعلمني على املرونة يف املسارات التعليمية املتاحة  .6

 متوسطة  2.95 لديه وعي أبمهية املشاركة الفعالة ألولياء األمور .7

طة يف   املهنية املتوافرةالكفاايت    يتضــــــــح من اجلدول أعاله أن مســــــــتوى املوافقة على لدى معّلمي العلوم للمرحلة املتوســــــــّ
املتوســــــط احلســــــايب للفقرات ما بني   متوســــــطة، وتراوحبدرجة  جاء   يعد )الكفاايت اإلنســــــانية(يف  (  2030ضــــــوء أهداف رؤية )

ــانـيةت  ممـا يعين أن الكفـااي(،  3.40إىل )  (،2.99) إىل ـتدرـيب   املتوســــــــــــــطـة حتـتاجاملتوفرة ـلدى معّلمي العلوم يف املرحـلة  اإلنســــــــــــ



 هزاع الفويهيد.    ( 2030ضوء أهداف رؤية )تصور مقرتح لتطوير الكفاايت املهنية لدى معّلمي العلوم يف املرحلة املتوّسطة يف  

 29    م2019هـ / سبتمرب 1441حمرم  -1ج –( 1عدد ) –( 11اجمللد ) –جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية 

لتصـــــل إىل   اإلنســـــانية مرتفعة جداً لدى عينة الدراســـــة احلالية  تحبيث تكون الكفااي  (.2030يف ضـــــوء أهداف رؤية )لتنميتها  
 ( وفق مقياس التقدير بناًء على املتوسط احلسايب املتضمن يف الدراسة احلالية. 4:5)

 د الرابع: الكفاايت التقوميية: البع  •

 ( الكفاايت املهنية املتوافرة لدى معّلمي العلوم للمرحلة املتوّسطة يف يعد )الكفاايت التقوميية( 13جدول رقم )

 األمهية  املتوسا احلساي  العبارة  م

 متوسطة  3.39 .يعمل على التقومي املستمر لنواتج تعلم الطالب  .1

 متوسطة  3.34 بتصحيح املسار يف ضوء نتائج التقومي. يقوم ابستمرار  .2

 متوسطة  3.21 يستخدم أدوات التقومي البديل أو األصيل. .3

 متوسطة  2.68 يقيم الطالب يف مجيع النواحي املعرفية واملهارية والوجدانية.  .4

 متوسطة  3.29 يستخدم أساليب التقومي اإللكرتوّن. .5

 متوسطة  3.31 التقومي لقياس اجلوانب املعرفية واملهارية. يقوم بتصميم أدوات  .6

 متوسطة  3.11 ينوع يف أساليب التقومي املستخدمة  .7

 متوسطة  3.34 .2030يقوم املتعلم يف ضوء متطلبات رؤية  .8

 متوسطة  3.38 يشرك األسرة يف أنشطة التقومي عن طريق التواصل.  .9

 متوسطة  2.76 واالبتكار. يهتم بتقومي اإلبداع  .10

طة يف   يتضــــــــح من اجلدول أعاله أن مســــــــتوى املوافقة على الكفاايت املهنية املتوافرة لدى معّلمي العلوم للمرحلة املتوســــــــّ
وتراوح املتوســـــــــط احلســـــــــايب للفقرات ما بني   متوســـــــــطة،جاء بدرجة    يعد )الكفاايت التقوميية(يف  (  2030ضـــــــــوء أهداف رؤية )

ملتوفرة لــدى معّلمي العلوم يف املرحلــة املتوســــــــــــــطــة حتتــاج إىل تــدريــب التقومييــة  تممــا يعين أن الكفــااي(، 3.39إىل )  (،2.68)
ــوء أهداف رؤية )لتنميتها   ــل إىل   التقوميية مرتفعةالكفاايت  حبيث تكون    (.2030يف ضـــــــ ــة احلالية لتصـــــــ جداً لدى عينة الدراســـــــ

 ( وفق مقياس التقدير بناًء على املتوسط احلسايب املتضمن يف الدراسة احلالية. 4:5)

   إجابة السؤال الثالث:  •

طـة للكفـاايت املهنـية، تبـعاً  ينص هـذا الســـــــــــؤال على: هـل تتلف درجـة امتالك معّلمي العلوم يف املرحـلة املتوســـــــــــّ
ــية للمبحوثني وهي: املؤّهل   ــخصـــ ــنوات-العلميالختالف املتغريات الشـــ الدورات التدريبّية يف   عدد-اخلربة يف التعليم    ســـ

 تنمية الكفاايت املهنية؟

 العلمي:  املؤّهل -1

)دراسات عليا، بكالوريوس( مت   العلمي: وفقا ملتغري املؤهل عينة الدراسة، ملعرفة الفروق بني متوسطات تقديرات 
 وجاءت النتائج كما يف اجلدول التايل:   (،استخدام اختبار )ت

 املؤّهل العلمي ضوء يف الكفاايت املهنية ملعلمي العلوم ابملرحلة املتوسطة يف ( الفروق 14جدول رقم )
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 مستوى الداللة  قيمة )ت(  االحنراف املعياري  املتوسا احلساي  العدد اجملموعات 

 12.20 74.73 65 بكالوريوس 
3.12 

لصاحل  %1دال عند 
 11.27 81.94 16 دراسات عليا الدراسات العليا 

( أن قيمة )ت( ملعرفة الفروق بني متوســــطات تقديرات عينة الدراســــة وفقاً ملتغري املؤهل العلمي 14يتضــــح من اجلدول )

(، مما يشـــري إىل وجود فروق 0.01(، وهي قيمة دالة إحصـــائياً عند مســـتوى داللة )3.12)دراســـات عليا، بكالوريوس(، بلغت )

وقد يرجع ذلك إىل أن   العليا،ملتغري املؤهل العلمي لصــاحل الدراســات   ينة تعزىالعذات داللة إحصــائية بني متوســطات تقديرات  

للمقررات املتنوعة اليت متت   املتقدمة ونظرااملطلوبة حبكم دراســــــــــــاهتم  ابلكفاايت املهنية    أصــــــــــــحاب الدراســــــــــــات العليا أكثر وعياً 

مما كان له األثر يف إكســـاهبم الكفاايت   ،وطبيعة األطروحات العلمية اليت قدمت للمناقشـــة  ،دراســـتها يف مرحلة الدراســـات العليا

 لتدريس مادة العلوم يف املرحلة املتوسطة .املهنية الالزمة 

 اخلربة يف التعليم:  سنوات -2

 (  سنوات  5)أقل من   اخلربة:ملعرفة الفروق بني متوسطات تقديرات عينة وفقا ملتغري سنوات 

 ويلز هو البديل الالابرامرتي-ســنوات فأكثر(، مت اســتخدام اختبار كروســكال10من    (ســنوات  10ســنوات إىل أقل من    5من  ) 

 لتحليل التباين األحادي، وذلك للتفاوت بني اجملموعات الثالث من حيث العدد، وجاءت النتائج كما يف اجلدول التايل:

 ( الفروق يف ضوء متغري سنوات اخلربة ابستخدام معادلة كروسكال ـ ويلز15جدول )
 مستوى الداللة  ²كا متوسا الرتب  العدد اجملموعات 

 55.42 51 سنوات 5أقل من 

 61.18 17 سنوات. 10سنوات إىل أقل من  5من  غري دال 1.015

 63.15 13 سنوات فأكثر10من 

ملعرفة الفروق بني متوســــــطات تقديرات عينة الدراســــــة وفقاً ملتغري ســــــنوات اخلربة   ²( أن قيمة كا15يتضــــــح من اجلدول )

مما يشــــري إىل أن الواقع ال  تلف ابختالف ســــنوات اخلربة، (،  0.05(، وهي قيمة غري دالة عند مســــتوى داللة )1.015بلغت )

على معلمي العلوم يف اكتســــــــــاب ولذلك فإن عامل اخلربة مل يؤثر    نســــــــــبياً   ( حديثة2030وقد يرجع ذلك إىل أن رؤية اململكة )

 الكفاايت املهنية.
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 الدورات التدريبّية يف تنمية الكفاايت املهنية:  عدد -3

 5دورات إىل    3من    ).(دورات  3ملعرفة الفروق بني متوســــــــــــطات تقديرات عينة وفقا ملتغري الدورات التدريبية: )أقل من  
ي، وذلك ويلز هو البديل الالابرامرتي لتحليل التباين األحاد-دورات فأكثر(، مت اســـــتخدام اختبار كروســـــكال  6من  ).  (دورات

 للتفاوت بني اجملموعات الثالث من حيث العدد، وجاءت النتائج كما يف اجلدول التايل:

 ابستخدام معادلة كروسكال ـ ويلزعدد الدورات التدريبّية ( الفروق يف ضوء 16جدول )
 مستوى الداللة  ²كا متوسا الرتب  العدد اجملموعات 

 54.32 47 دورات 3أقل من 

 60.28 23 دورات 5دورات إىل  3من  غري دال 1.013

 61.54 11 دورات فأكثر 6من 

ملعرفة الفروق بني متوســطات تقديرات عينة الدراســة وفقاً ملتغري الدورات التدريبية   ²( أن قيمة كا16يتضــح من اجلدول )
ــتوى 1.013دورات فأكثر( بلغت )  6من  ).  (دورات 5دورات إىل    3من  )  (دورات  3)أقل من   (، وهي قيمة غري دالة عند مسـ
ــل (، مما يشـــــــــري إىل أن الواقع ال  تلف ابختالف عدد الدورات، وقد يرجع ذلك إىل أن  0,05)داللة   عدد الدورات اليت حصـــــــ

ــبيل تطوير الكفاايت املهنية لديهم، وابلتايل   املتخصــــــصــــــة الدورات  ن للكثري من  حيتاج املعلمو عليها املعلمون مل تكن كافية يف ســــ
  .2030الكفاايت املهنية الالزم توافرها يف معلمي العلوم ابملرحلة املتوسطة يف ضوء رؤية  لتنمية

   إجابة السؤال الرابع: •

ما التصور املقرتح لتطوير الكفاايت املهنية لدى معّلمي العلوم للمرحلة املتوّسطة يف ضوء   ينص هذا السؤال على:
 (؟2030ية )أهداف رؤ 

ــوء    - ــة من نتائج، ويف ضـ ــلت إليه الدراسـ ــوء ما توصـ ــة  أيف ضـ ــور   قدم الباحثدبيات الدراسـ لتطوير الكفاايت   اً مقرتح  اً تصـ
 (2030املهنية لدى معلمي العلوم للمرحلة املتوسطة يف ضوء أهداف رؤية )

 وقد مر بناء التصور املقرتح للدراسة احلالية ابخلطوات التالية: 

 . أواًل: املنطلقات •

 . اثنياً: األهداف  •

 . وآليات التطبيق   اإلجراءاتاثلثاً: ا •

 . رابعاً: متطلبات التطبيق  •

 . معوقات التطبيقخامساً:   •

 . سادساً: سبل التغلب على معوقات التطبيق  •
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 . سابعاً: اجلهات املعنية ابلتطبيق  •

 وفيما يلي اخلطوات ابلتفصيل: 

 أواًل: املنطلقات: 

 ينطلق التصور املقرتح من عدة أسس ومنطلقات تدعمه ويبىن عليها وهي: 

 العلوم. حتمية التنمية املهنية املستمرة ملعلم   -1

 تنمية املعلم لتحقيق اجلودة يف التعليم.  على أمهيةواليت اكدت  2030رؤية  -2

 اخلربات الدولية يف جمال تنمية كفاايت املعلم البد من االستعانة هبا يف امليدان احمللي.  -3

 ( أساسي. 2030دور املدرسة يف حتقيق رؤية ) -4

مليدانية واليت بينت موافقة املعلمني على ضرورة توافر الكفاايت املهنية ملعلم العلوم يف املرحلة املتوسطة  نتائج الدراسات ا -5
 (. 2030يف ضوء رؤية اململكة )

 ابملعلم وتنمية مهاراته ورفع كفاايته.   التعليماهتمام وزارة  -6

 . إمكانية مسامهة تنمية املعلمني يف جتويد التعليم -7

 : دف هلاثنيًا: ا

 (. 2030التصور املقرتح إىل تقدمي تصور علمي من خالل تنمية كفاايت املعلم املهنية لتحقيق رؤية اململكة )يهدف  •

 التطبيق:  اإلجراءات وآليات اثلثًا: 

من أمهية دورها يف التنمية   اهنا املســــــــــؤولة عن بناء وتنمية كفاايت املعلمني، انطالقاً كو يعول التصــــــــــور املقرتح على التعليم  
تدرجة ومتشــــــــــــابكة هلا نفس األمهية، وتوجد املهنية للمعلم؛ لذلك على التعليم الســــــــــــعي لبناء منظومة تنمية مهنية على مراحل م

 هي:إجراءات فرعية لتحقيق أهداف التنمية املهنية ملعلوم علوم املرحلة املتوسطة و 

 (. 2030للمعلمني يف الوزارة يف حتقيق رؤية اململكة ) توفري برامج التنمية املهنية   -1

 (. 2030التنمية املهنية لكفاايت معلمي العلوم يف املرحلة املتوسطة من خالل برامج تتماشى مع رؤية اململكة ) -2

 مواكبة تعليم العلوم ابملرحلة املتوسطة للمتطلبات املتسارعة لعصر العلم.  -3

 (. 2030اململكة العربية السعودية )متشي مؤسسات التعليم العام مع رؤية  -4

 املسامهة يف تنمية معلمي العلوم مهنيا يف املرحلة املتوسطة بتبين التصور املقرتح.  -5

 املسامهة يف رفع مستوى األداء ابملرحلة املتوسطة حبثياً.  -6
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 تفعيل أثر البحوث العلمية كمصدر رئيس لتنمية معلمي العلوم ابملرحلة املتوسطة.  -7

 احلكومية ملراكز متقدمة يف تصنيفات جودة التعليم الدولية. حتقيق املدارس  -8

 رابعًا: متطلبات التطبيق: 

 ( 2030لتحقيق التصور املقرتح لتنمية كفاايت معلم العلوم يف املرحلة املتوسطة يف ضوء رؤية اململكة )

 (. 2030) مراجعة سياسات تدريب املعلمني أثناء اخلدمة ابستمرار للتمشي مع رؤية اململكة  -1

 ( يف جمال إصالح التعليم املدرسي. 2030قناعة ودعم متخذي القرار الرتبوي يف القيادات العليا لتحقيق رؤية ) -2

 ختصيص موازانت مالية لتنمية الكفاايت املهنية للمعلمني.  -3

 تنويع موارد متويل املدارس وزايدة مشاركة القطاع اخلاص يف برامج التنمية املهنية  -4

 ة قادرة على إجياد جمتمع تنمية مهنية ابملدارس من إنرتنت وخالفه. توفري بنية حتتي -5

 خامسًا: معوقات التطبيق: 

 من املتوقع وجود عقبات أمام حتقيق التصور املقرتح على أرض الواقع ومن أمهها: 

 وجود عبء تدريسي كبري على املعلمني.  -1

 . انشغال اإلدارة املدرسية  -2

 . عدم التعاون من قبل املعلم -3

 . اإلمكانيات املتاحة ضعف  -4

 . اإلخالل ابليوم الدراسي  -5

 . (2030عدم وجود مدربني غري مؤهلني تربوية يف ضوء رؤية اململكة ) -6

 عدم وجود خطة واضحة لتمية كفاايت املعلمني.  -7

 كثرة االجتماعات واللقاءات.  -8

 سادسًا: سبل التغلب على معوقات التطبيق: 

 شد اجلهود حنو تنمية الكفاايت املهنية للمعلمني. يف ح 2030  ورؤيتها االستفادة من توجه الدولة  -1

 توفري البيئة املناسبة اليت حتفز النمو املهين للمعلمني من خالل نشر ثقافة تنظيمية ترسخ التعلم املهين املستمر.  -2

 2030أتييد ودعم القيادات الرتبوية واملدرسية للتنمية املهنية للمعلمني يف ضوء رؤية   -3

 رتاتيجية ولوائح تساعد على دعم الكفاايت املهنية للمعلمني. إقرار أهداف ورؤية اس -4
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 توصيات الدراسة:

 توصيات منها: يف ضوء نتائج الدراسة، والتصور املقرتح يوصي الباحث بعدة 
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 أجل حتقيق جودة التعليم يف اململكة العربية السعودية.

 ل التعليم.( يف جما2030خرى مثل اإلدارة املدرسية لتحقيق رؤية اململكة )األتعليمية ال تنمية اجملاالت  -2
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 ( يف جمال التعليم.2030توفري املوارد الالزمة لتحقيق رؤية ) -4

 ( يف التعليم.2030العمل على التطوير التنظيمي وتطوير املناهج لتساير توجهات رؤية ) -5

 .2030ت تربوية ومدرسية قادرة على التوجه للمستقبل وحتقيق رؤية اململكة اختيار قيادا -6

 دراسات واوث مستقبلية:

 دراسة الكفاايت املهنية ملعلمي العلوم يف املرحلة االبتدائية. وبناء برانمج تدرييب لتنميتها.  -1

 . 2030بناء برامج تدريبية لتنمية الكفاايت املهنية لدى معلمي املواد العلمية يف املرحلة الثانوية يف ضوء رؤية  -2

 دراسة مدى توفر الكفاايت املهنية لدى املعلمني يف ختصصات أخرى.  -3

 ي والنوع.  إجراء دراسة مقارنة بني الكفاايت املهنية الالزمة لدى عينة من املعلمني يف ضوء التخصص الدراس -4
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 :املراجع

. اجلزء األول، حتقيق عبد الســـــــــــالم حممد هارون، دار الفكر معجم مقاييس اللغة(.  1979ابن فارس، أمحد بن زكراي القزويين )
 للنشر، بريوت، لبنان.

ــيد،  ري ) ــراهيم والرشـ (. كفاية التخطيط الدراسي لدى معّلمي الرايضيات يف إمارة أبو ظيب بدولة اإلمارات 2004األســـطل، إبـ
 جامعة الكويت، الكويت. (،70)18اجمللة الرتبوية، العربية املّتحدة، 

، رســــــــالة ى مواكبتها للعصــــــــر احلديثطرائق تدريس الراضــــــــيات يف مدارس البنات يف مكة املكرمة ومده(.  1427بدر، بثينة )
 الرتبية وعلم النفس، جامعة امللك سعود، الرايض.

جملة (. اإلفادة من تكنولوجيا التعليم يف تصـــــميم برامج تدريب املعلمني املبنّية على الكفاية،  1981هبادر، ســـــعدية حممد علي ) 
ـــنة الرابعـة ة للرتبـية والثقـافـة والعلوم، املركز العريب للتقنيـات الرتبوـية، ، املنظمـة العربيـ تكنولوجـيا التعليم، العـدد الـثامن، الســــــــــــ

 الكويت.

فـاعليـة برانمج تـدرييب لتنميـة الكفـاءة املهنيـة لـدي معلمي العلوم ملواجهـة صــــــــــــــعوابت  ( .2014حجـاج، حممود أمحـد حممود. )
 بية. قسم املناهج وطرق التدريس. . رسالة ماجيستري، جامعة عني مشس. كلية الرت التعلم لدي تالميذ املرحلة االبتدائية

 . دار الرتبية احلديثة للنشر واالستشارات والتدريب، عمان، األردن.أساليب التدريس(.  1985محدان، حممد زايد )

ــالم مجيل ) ــاهتا للكفاايت املهنية يف التدريس يف حمافظة 2017احلميداوي، سـ ــي اللغة العربية ومدرسـ ــتوى توظيف مدرسـ (.  مسـ
 ، العراق. 716-703(، ص32، العدد )لة كلية الرتبية األساسيّة للعلوم الرتبوية واإلنسانيّة، جامعة اببلجمكربالء. 

(. الكفاايت التكنولوجية الالزمة للمعلمني ودرجة ممارســــــــتهم هلا من وجهة نظر مديري 2010احلياصــــــــات، وفاء حممد محدان )
 .892 – 841، 3, العراق-سانية جملة جامعة االنبار للعلوم اإلن املدارس واملشرفني.

(. الكفاايت التدريســــية لدى معلمات املرحلة األســــاســــية الدنيا 2010خزعلي، قاســــم حممد ومومين، عبد اللطيف عبد الكرمي )
، 3( 26جملة جامعة دمشــــق، اجمللد )يف املدارس اخلاصــــة يف ضــــوء متغريات املؤهل العلمي وســــنوات اخلربة والتخصــــص.  

 دمشق، سوراي.

ــر، تصـــــــــــميم الربامج التدريبية للقيادات الرتبويّة(.  2008يب، أمحد والعنزي، عبد هللا الزامل )اخلط .  عامل الكتب احلديث للنشــــــــ
 األردن.

جملة (. تقومي الكفاايت التدريســـية ملعلمي العلوم يف املرحلة املتوســـطة للمناهج املوحدة يف دولة الكويت،  2004اخلميس، نداء )
 (، يوليو، جامعة قطر، قطر.13(، السنة)26، العدد )ةمركز البحوث الرتبوي
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جملة (.  درجة أمهية وامتالك معلمي الرتبية اخلاصة للكفاايت املهنية املتعلقة ابلتكنولوجيا.  2014الدوايدة، أمحد موسى حممد. )
-غزة -عة اإلســــالمية  شــــئون البحث العلمي والدراســــات العليا ابجلام-اجلامعة اإلســــالمية للدراســــات الرتبوية والنفســــية  

 .63 - 35، 2(22فلسطني , )

ــميع. ) (.  مدي فاعلية برانمج للتدريبات الرتبوية على تعزيز الكفاايت املهنية ملعلم التعليم األهلي 2006رزق، حممد عبد الســـــــــــ
 .40 - 3(،  2006) سبتمرب  2, ج. 62، ع. جملة كلية الرتبية ابملنصورةابململكة العربية السعودية. 

(. تقومي أداء الطالب املعلمني للكفاايت التدريسية الالزمة لتدريس الرايضيات ومدى استخدامهم 2000ة، فايزة اسكندر )سدر 
 .197-188، 1(16جملة كلية الرتبية، جامعة أسيوط، )لبعض نظرايت التعلم. 

امعات الســعودية جتاه التحول أدوار عمادات البحث العلمي يف اجل(.  2017الصــالحي، ســعود بن موســى بن أمحد الســويرق )
املؤمتر الـثامن للجمعـية الســــــــــــــعودـية للمكتـبات .  2030إىل جمتمع واقتصـــــــــــــــاد املعرفـة يف ضــــــــــــــوء متطلبـات رؤـية اململكـة 

ــاد وجمتمع املعرفة.  ــات املعلوـمات يف اململكـة العربـية الســــــــــــــعودـية ودورهـا يف دعم اقتصــــــــــــ واملعلوـمات بعنوان: مؤســــــــــــــســــــــــــ
، مكـان انعقـاد املؤمتر: الرايض، مجعيـة املكتبـات 1الســــــــــــــعوديـة، مج -يـات. التطلعـات املســــــــــــــؤوليـات. التحـدايت. اآلل
 .299 - 320واملعلومات السعودية، ص ص 

 . دار الفكر للطباعة والنشر، عّمان، األردن.املعلم الفاعل والتدريس(. 1996عدس، حممد عبد الرحيم )

ا ملتطلبات الالزمة للتوســــــــــع يف رايض األطفال يف ضــــــــــوء رؤية اململكة العربية (.2017القحطاّن، نورة بنت فالح بن حالص )
 رسالة ماجستري. جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. (.2030السعودية )

ــرموت  2008كويران، عبد الوهاب. ) ــي يف وادي حضـ ــاسـ ــة معلمي التعليم األسـ ــتوى ممارسـ ــحراء ابجلمهورية اليمنية (. مسـ والصـ
جملة العلوم الرتبوية والنفســــــــــــــية، كلية الرتبية، للكفاايت التدريســــــــــــــية من وجهة نظر مديري املدارس واملوجهني الرتبويني.  

 .87-64، 3(10جامعة البحرين، )

 األردن.. دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان، الكفاايت التعليمية يف ضوء النظم(.  1983مرعي، توفيق )

(. الكفاايت األســـاســـية ملربيات رايض األطفال من وجهة نظر مديرات 2005املزين، ســـليمان حســـني؛ وغراب، هشـــام أمحد. )
الرايض، حبث مقّدم إىل املؤمتر الرتبوي الثاّن "الطفل الفلسـطيين بني حتدايت الواقع وطموحات املسـتقبل"، املنعقد بكلية 

 غزّة.الرتبية يف اجلامعة اإلسالمية، 

ــطةهــــــــــــــــــــ(.  1426املطريي، فيصـــــل.  ) ــرعية يف املرحلة املتوســـ ــتخدام التعلم التعاوّن يف تدريس العلوم الشـــ ــالة معوقات اســـ . رســـ
 ماجستري غري منشورة، جامعة امللك سعود، الرايض.
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ليهــا يف دورات اللغــة ا لكفــاايت التعليميــة اليت حيتــاج معلمو املرحلــة االبتــدائيــة إىل إعــادة التــدريــب ع(. 1998مفلح، غــازي. )
 رسالة ماجستري يف الرتبية، غري منشورة، جامعة دمشق، سوراي.العربية التعزيزية. 

 .30-1، 1(43جملة رسالة املعلم، )(. دور النظام الرتبوي يف التقدم حنو االقتصاد املعريف. 2004مؤمتن، مىن )

 مطابع الطوجبي التجارية، القاهرة.كفاايت أسسه وبراجمه. الربانمج التعليمي القائم على ال(. 1997الناقة، حممود كامل )

ــعودية(.  1402وزارة املعارف الســـعوديّة.  ) ــة التعليم يف اململكة العربية السـ ــياسـ ــائية والتوثيق الرتبوي، سـ . مركز املعلومات اإلحصـ
 الرايض، السعودية.
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