نماذج لكتابة المعايير
صيغة بناء المعايير ومؤشراتها
المعيار األول
المعرفة بالطالب وكيفية تعلمه
املعيار الفرعي

املؤشرات
1.يمــز بــن خصائــص املراحــل العمريــة املختلفــة للطــابُ ،
ويدرك
مـــدى تأثريهـــا علـــى تعلمهـــم.

 :1.1يعرف املعلم
خصائص نمو
الطالب وأثرها يف
تعلمهم

2.يعــرف مــدى الفــروق الطبيعيــة بــن الطــاب يف خصائــص النمــو
ضمـــن الفئـــة العمريـــة الواحـــدة.
3.يعرف تأثريمشكالتالنموواألحداثاليومية،وخباصةالضاغطة
منه ــا عل ــى تعل ــم الط ــاب.

1.يعرف املعلم أهم نظريات التعلم ونت�اجئ األحباث العلمية املعاصرة
ً
يف عملي ــات التعل ــم ،وكيفي ــة التخطي ــط للتعلي ــم والتعل ــم وفق ــا ملبادئه ــا.
 :1.2يصف املعلم
كيفية تعلم
ً
الطالب وفقا
لنظريات التعلم

رؤية المركز

ً
ً
أن نكون مرجعا عامليا يف القياس والتقويم.

رسالة المركز

تقديم حلول شاملة متكاملة لقياس املعارف واملهارات والقدرات وتقويمها؛ بمنهجية علمية؛
ً
ً
إسهاما يف حتقيق العدالة واجلودة وتلبي�ة لالحتي�اجات التنموية.

2.يدرك عمليات بن�اء الطالب للمعاين واكتساب املهارات املتضمنة
مهـــارات التفكـــر اإلبداعـــي والناقـــد والعـــادات العقليـــة ،وكيفيـــة
تســـهيل هـــذه العمليـــات للطـــاب.
3.علــى دراية بطرق التفاعل االجتماعي البن�اء واملمارســات الفعلية
يف تعلـــم الطـــاب ،وكيفيـــة توظيفهـــا ملســـاعدة الطـــاب علـــى بنـــ�اء
معارفهـــم وتطويـــر مهـــارات حـــل املشـــكالت.

المعايير المهنية
9200 33 555

+966 11 490 9077

عنوان املعيار العام يكتب يف صيغة اسمية ويقدم فكرة عامة عن محتواه
ً
املعايري الفرعية تكتب يف صيغة إجرائي�ة وتتن�اول أفكارا فرعية لما يتن�اوله املعيار العام
ً
ً
املؤشرات تتن�اول بالتفصيل مكونات املعيار الفرعي وتعطي تصورا شامال ملحتواه
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الختبارات المعلمين

مقدمة
يف ــرض التغ ــر االقتص ــادي والتق ــي عل ــى املؤسس ــات التربوي ــة االعتنــ�اء بإكس ــاب الط ــاب
معــارف ومهــارات تتـلاءم مــع احتي�اجــات ســوق العمــل ومتطلبــات العصــر ،وتســهم يف إعدادهــم
ّ
ل ــأدوار اإلجيابيــ�ة الفاعل ــة يف مجتمعاته ــم ،وق ــد أدى ذل ــك إىل تغ ــر يف وظائ ــف املدرس ــة ويف دور
املعل ــم ،حي ــث ل ــم يع ــد قاص ــرا عل ــى تلق ــن املعلوم ــات واملع ــارف لطالب ــه أو تغطي ــة محت ــوى
املنهــج يف مــدة زمني ـ�ة محــددة ،بــل امتــد ليشــمل مســاعدتهم علــى التعلــم ،والقيــام بــدور فاعــل
يف تهيئــ�ة الط ــاب للحي ــاة والقي ــام بأدواره ــم الذاتيــ�ة واألس ــرية واملجتمعي ــة بم ــا يتطلب ــه ذل ــك
م ــن مع ــارف واجتاه ــات ومه ــارات.
وأدى التط ــور يف وظيف ــة املدرس ــة وأدوار املعل ــم إىل ارتف ــاع مس ــتوى التأهي ــل املطل ــوب م ــن
املعلـــم ،لذلـــك ســـعت وزارة التعليـــم – ممثلـــة يف مشـــروع امللـــك عبـــد هللا لتطويـــر التعليـــم
الع ــام – إىل اس ــتقطاب أكف ــأ املتقدم ــن م ــن خري ــي اجلامع ــات لالخن ــراط يف مهن ــة التدري ــس،
وط ــورت لهـــذا الغـــرض معاي ــر مهني ــ�ة جديـــدة لتحديـــد مـــا يف ــرض أن يتمك ــن منـــه املعلـــم
ً
املبتــ�دئ؛ ليك ــون ق ــادرا عل ــى تدري ــس ختصص ــه يف مراح ــل التعلي ــم الع ــام ب ــكل كف ــاءة واقت ــدار.
ُ
ويعـــد مشـــروع تطويـــر املعايـــر املهنيـــ�ة الوطنيـــ�ة للمعلمـــن الـــذي يعـــده املركـــز الوطـــي
للقيــاس والتقويــم لصالــح مشــروع امللــك عبــد هللا لتطويــر التعليــم أحــد املرتكــزات الــي تقــوم
عليه ــا جه ــود التغي ــر والتطوي ــر يف مج ــال الرتبيــ�ة والتعلي ــم يف اململك ــة العربيــ�ة الس ــعودية؛ إذ
خي ــدم ع ــدة أغ ــراض ،لع ــل م ــن أهمه ــا التحق ــق م ــن املع ــارف وامله ــارات ال ــي جييده ــا املعلم ــون
اجل ــدد املتقدم ــون ملهن ــة التعلي ــم ،ويمك ــن االس ــتفادة منه ــا عل ــى حن ــو مؤس ــي أو ذايت لتحدي ــد
ً
احلاجـــات املهنيـــ�ة والتعليميـــة وتطويرهـــا ،فضـــا عـــن تزويـــد مؤسســـات إعـــداد املعلمـــن
بتغذيــة راجعــة عــن مســتوى مخرجاتهــا ،ومســاعدتها علــى إعــداد معلمــن متمكنــن وقادريــن
يف حتقيـــق تلـــك املتطلبـــات ،يتمـــزون باملرونـــة ،ولديهـــم القابليـــة علـــى اســـتيعاب الظـــروف
املتغ ــرة والتعام ــل معه ــا ،إضاف ــة لتمتعه ــم بمنظوم ــة م ــن القي ــم والتوجه ــات املهنيــ�ة.

المعيار Standard

3.تدريــب فــرق العمــل ،فقــد قــام املركــز بعقــد ورشــة عمــل مكثفــة ملــدة ثالثــة أيــام تضمنــت مــا
يل ــي:
.أالتعريف باملشروع ،وأهدافه وخطواته.
.بالتعريف باملعايري ،واستعراض نماذج من املعايري والتجارب العاملية.
.جالتدريب العملي على صياغة املعايري واملؤشرات.
4.إعـــداد النمـــوذج ّ
األويل ،فقـــد قـــام الفريـــق بإعـــداد نمـــوذج للعمـــل للتأكـــد مـــن مالءمتـــه
للمواصفـــات واملعايـــر املطلوبـــة.
ّ
5.إعــداد مســودة املعايــر :بعــد إقــرار النمــاذج قــام الفريــق بإعــداد مســودة املعايــر ،واســتفاد مــن
التجــارب العامليــة والعربي ـ�ة املتاحــة.
األويل ملس ــودة املعاي ــر :قام ــت اللجن ــة املش ــرفة بالفح ــص ّ
6.الفح ــص ّ
األويل للمس ــودة للتأك ــد
م ــن وفائه ــا باملواصف ــات واملعاي ــر املطلوب ــة.
7.التحكي ــم العل ــي :بع ــد تس ــلم املس ــودة وفحصه ــا م ــن اللجن ــة املش ــرفة ،أحيل ــت إىل فري ــق
حتكي ــم عل ــي ،يتضم ــن ثالث ــة مختص ــن علمي ــن وتربوي ــن يف مج ــال الم ــادة ،ال تق ــل درجته ــم
العلمي ــة ع ــن ماجس ــتري.
ً
8.التعدي ــل وفق ــا مللحوظ ــات املحكم ــن :بع ــد انته ــاء العم ــل م ــن التحكي ــم أعي ــد م ــرة أخ ــرى إىل
ً
فري ــق العم ــل لتعديل ــه وفق ــا مللحوظ ــات املحكم ــن.
ً
9.املراجعــة النهائيـ�ة بعــد تســلم املنتــج معــدال مــن فــرق العمــل ،فقــد روجــع مــن اللجنــة املشــرفة
للتأكــد مــن اتســاق املنتجــات يف جميــع التخصصــات.

وتتضح خطوات العمل في المشروع من الشكل اآلتي:
التخطيط

عبارة وصفية حتدد ما الذي جيب أن يعرفه املعلم وما جيب أن يقوم به.

تشكيل فرق العمل

المؤشرات Indicators
عبـــارة تصـــف خاصيـــة معرفيـــة أو أدائيـــ�ة ينبغـــي للمعلـــم اإللمـــام بهـــا أو أداؤهـــا لتحقيـــق
ُ
املعيـــار ،وتظهـــر املؤشـــرات بمجموعهـــا مســـتوى حتقيـــق املعيـــار.

تدريب فرق العمل
األولي
إعداد النموذج ّ

خطوات العمل
تم العمل في هذا المشروع وفق الخطوات اآلتي�ة:

إعداد مسودة المعايير

1.التخطيط واإلعداد للعمل ،وشمل ذلك ما يلي:
.أإعداد اإلطار العام للمعايري.
.بإعداد اخلطة التنفيذية للمشروع.
.جإعداد النماذج ،ومواصفات فرق العمل في المشروع.

المراجعة األولية
التحكيم

2.تشكيل فرق العمل ،وتضمن فريق العمل يف كل ختصص ما يلي:
مختصا ًّ
ًّ
علميا يف مجال المادة.
.أ
ًّ
ًّ
.بمختصا تربويا يف مجال المادة (مناهج وطرق تدريس المادة).
ً
ًّ
ًّ
مختصا يف مجال المادة.
تربويا
.جمشرفا
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المستفيدون من المعايير
صمم ــت ه ــذه املعاي ــر لك ــي تك ــون متع ــددة األغ ــراض ،حي ــث يمك ــن اس ــتخدامها م ــن قب ــل
واضع ــي أس ــئلة اختب ـ�ارات املعلم ــن لتغط ــي جمي ــع املؤش ــرات وكذل ــك م ــن قب ــل وزارة التعلي ــم
بالتعـــاون مـــع املركـــز الوطـــي للقيـــاس والتقويـــم يف عمليـــات اختيـــ�ارات املعلمـــن اجلـــدد،
وتقويـــم اداء املعلمـــن رأس العمـــل.
إضاف ــة إىل إمكانيــ�ة اس ــتخدامها م ــن قب ــل مؤسس ــات إع ــداد املعلم ــن بم ــا فيه ــا اجلامع ــات
احلكوميـــة واخلاصـــة ،لتطويـــر السياســـات اخلاصـــة بربامـــج إعـــداد املعلمـــن مـــن حيـــث
ً
التأهيــل واإلعــداد ،والدعــم والتقويــم واالعتمــاد األكاديــي ،فضــا عــن االســتفادة منهــا للتعلــم
والت ــدرب ال ــذايت للمعل ــم يف مرحل ــة اإلع ــداد والتأهي ــل ،واالس ــتعانة به ــا كذل ــك يف الكش ــف ع ــن
ن ــوايح الق ــوة والضع ــف يف مرحل ــة مبك ــرة م ــن حيات ــه املهنيــ�ة.

مكونات المعايير

ً
ّ
أعد املركز الوطين للقياس والتقويم معايري يف  25ختصصا.
وتتك ــون معاي ــر كل ختص ــص م ــن جزأي ــن :اجل ــزء الع ــام ال ــذي يش ــرك في ــه جمي ــع معل ــي
ً
التخصص ــات وتش ــتمل عل ــى  12معي ــارا ،واجل ــزء الث ــاين يتعل ــق بتخص ــص كل م ــادة عل ــى ح ــدة
ويش ــتمل عل ــى معاي ــر ختتل ــف باخت ــاف الم ــادة.

وهذه التخصصات هي:
م

التخصص

عدد المعايير

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

معايري معليم الرتبي�ة اإلسالمية
معايري معليم اللغة العربي�ة
معايري معليم األحياء
معايري معليم التاريخ
معايري معليم الرتبي�ة البدني�ة
معايري معليم الرتبي�ة الفني�ة
معايري معليم اجلغرافيا
معايري معليم احلاسب
معايري معليم العلوم
معايري معليم الفزيياء
معايري معليم الكيمياء
معايري معليم رياضيات املرحلة االبت�دائي�ة
معايري معليم رياضيات املرحلة املتوسط والثانوية
معايري معليم الرتبي�ة الفكرية
معايري معليم التوحد
معايري معليم التدريب�ات السلوكية
معايري معليم العوق السمعي
معايري معليم صعوبات التعلم
معايري معليم مادة العوق البصري
معايري معليم املوهوبني
معايري معلمات الرتبي�ة األسرية
معايري معلمات رياض األطفال

17
25
11
16
19
13
23
18
32
26
17
10
13
20
18
25
28
19
22
8
9
24
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