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الملخص

ھدفت ھذه الدراسة الى معرفة الكفايات المھنية والخصائص •
الشخصية المرغوية في معلم المستقبل من وجھة نظر طالبات
كلية التربية في جامعة حائل فرع السميراء.
تم اختيار عينة طبقية عشوائية بلغ عدد أفرادھا ) (300طالبة •
من المجتمع الكلي ،تم تطوير استيانة مكونة من

) (40فقرة توزعت في محورين وللتأكد من ثبات األداة فقد
تم التحقق بطريقة االختبار وإعادة االختبار )(test-retest
بتطبيق االختبار ،ومن ثم تم حساب معامل ارتباط بيرسون
بين تقديراتھم في المرتين على أداة الدراسة ككل.

أظھرت النتائج أن الكفايات المتعلقة ب القيم واالتجاھ ات ف ي
محور الكفايات المھنية حصلت على أعلى متوسط حسابي،
بينما حصلت الفقرة ) (22وھي معامل ة الطلب ة بعدال ة عل ى
أعل ى متوس ط حس ابي ف ي مح ور الخص ائص الشخص ية
المرغوبة.

كم ا أظھ رت النت ائج وج ود ف روق ذات دالل ة إحص ائية تع زى
للتخص ص ف ي جمي ع الكفاي ات الفرعي ة ولص الح الص فوف األولي ة.

وخلص ت الدراس ة إل ى ض رورة إع داد الب رامج
وال دورات التدريبي ة الت ي تعم ل عل ى تط وبر كفاي ات
المعلمين وإج راء بح وث مكمل ة لھ ذه الدراس ة تس اعد
المختصين التربويين على التحديث والتطوير

مفھــــــــــــوم الكفايـــــــــة
(competence
إن مفھوم الكفاية ظھر في الستينات من القرن الماضي ضمن حركة تربية
المعلمين ويمكن تعريف الكفاية اصطالحا بأنھا" :عبارة عن مجموعة من الموارد
الذاتية )معارف ،مھارات ،قدرات ،سلوكات ،استراتيجيات ،التي تنظم في شكل
نسق يتيح القدرة على تعبئتھا ودمجھا وتحويلھا في وضعيات محددة وفي وقت
مناسب الى انجاز مالئم )التومي (2005 ،ويعرفھا كود ) (goodبانھا القدرة
على انجاز النتائج المرغوبة مع اقتصاد في الجھد والنفقات )الفتالوي(2003 ،
أما الكفايات المھنية التعليمية فتعرف بانھا اھداف سلوكية اجرائية محددة تحديدا
دقيقا يؤديھا المعلم بدرجة عالية من االتقان والمھارة ناتجة عن معارف وخبرات
سابقة الداء جوانب ألدواره المختلفة المطلوبة منه لتحقيق جودة عالية لمخرجات
العملية التعليمية (Bruwelheide,1992 .

ويعرفھا األزرق ) (2000أنھا "امتالك المعلم لقدر كاف من
المعارف والمھارات واالتجاھات االيجابية المتصلة بأدواره
ومھامه المھنية التي تظھر في اداءاته وتوجه سلوكه في
المواقف التعليمية المدرسية بمستوى محدد من االتقان ويمكن
مالحظتھا وقياسھا بأدوات معدة لھذا الغرض .

تصنيف الكفايـــــات المھنيــــــة التعليمية
•كفاي ات معرفي ة :وتش تمل عل ى ن وعين  :كفاي ات طرائ ق الت دريس مث ل ق درة
المعلم على معرفة ووصف األساليب الفعالة إلدارة الصف ،وكفاي ات المحت وى
كمعرفة الحقائق والمعلومات المتعلقة بالمادة الدراسية .
•كفاية أدائي ة ،وتش مل مھ ارات التعل يم الص في  ،مث ل اس تخدام أدوات التقي يم ،
ووضع خطة عمل يومي .
ج – كفايات نتاجية :ويقصد بھا ما يحققه المعلم من نواتج تعليمية ل دى التالمي ذ
في المجاالت المعرفية واالنفعالية والمھارية ،وتق اس ھ ذه الكفاي ات باختب ارات
التحصيل أو باستطالع آراء التالميذ نحو معلمھم او من خ الل مالحظ ة س لوك
التالميذ داخل الفصل وخارجه .

الكفايات الالزمة لمعلم مدرسة المستقبل
•الكفايات الالزمة للمعلم للقيام بدوره في تنسيق المعرفة.
•الكفاي ات الالزم ة للمعل م للقي ام ب دوره ف ي تنمي ة مھ ارات
التفكير.
•الكفايات الالزم ة للمعل م للقي ام ب دوره ف ي ت وفير بيئ ة ص فية
معززة للتعلم .
•الكفايات الالزمة للقيام ب دوره ف ي توظي ف تقني ة المعلوم ات
في التعليم .

•الكفايات الالزمة للمعلم للقيام بدوره في تفريد التعليم .
•الكفايات الالزمة للمعلم للقيام بدوره في البحث العلمي .
•الكفاي ات الالزم ة للمعل م للقي ام ب دوره ف ي رب ط المدرس ة
بالمجتمع المحلي .
•الكفايات الالزم ة للمعل م للقي ام ب دوره ف ي المحافظ ة عل ى
الموروث الثقافي واالنتفاع بالمعرفة العالمية .
•الكفايات الالزمة للمعلم للقيام بدوره في التقييم .

االستنتاجات

•حصل مجال الكفايات المتعلقة بالقيم واالتجاھات على المرتبة االولى وھذا
يعود الى تمسك المجتمع عامة بالقيم ونزوعھم نحو المحافظة ورھبتھم في
ضرورة اتسام المعلم بالصفات الحميدة التي يرغبھا المجتمع
•يالحظ أن الطالبات في السؤال الثاني والذي يكشف عن الخصائص
الشخصية المرغوبة لمعلم المستقبل قد فضلن سمة العدالة حيث حصلت
على المرتبة االولى وھذا يشير الى معاناة الطالبات في مدارسھن جراء
الظلم الذي يقع عليھن ومن بعض المعلمات.
ال زالت الثقافة المجتمعية ازاء العديد من التخصصات تنظر إليھا بنظرة
دونية

توصيات الدراسة

•التنمية المھنية المستدامة والتي تعمل على تطوير كفاية المعلمات
•تآزر المؤسسات التربوية والمجتمع المحلي في توعية افراد المجتمع
لبعض التخصصات المستجدة والتي انضمت الى الھيكل التعليمي في
الجامعات السعودية.
•إعداد البرامج اإلعالمية بالتعاون مع وزارتي التعليم والتعليم العالي
لتثقيف شرائح المجتمع وتحسين نظرتھا حيال بعض التخصصات
• اجراء بحوث مكملة لھذه الدراسة تساعد المختصين التربويين على
التحديث والتطوير في المجال التربوي.

