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مقدمة:
يفــرض التغيــر االقتصــادي والتقنــي علــى المؤسســات التربويــة االعتنــاء بإكســاب الطــاب معــارف ومهــارات تتــاءم 
مــع احتياجــات ســوق العمــل ومتطلبــات العصــر، وتســهم فــي إعدادهــم لــأدوار اإليجابيــة الفاعلة فــي مجتمعاتهم، 
ــًرا فــي وظائــف المدرســة، وفــي دور المعلــم الــذي لــم يعــد قاصــًرا علــى تلقيــن المعلومــات  ــب ذلــك تغيي ويتطّل
والمعــارف لطابــه، أو تغطيــة محتــوى المنهــج فــي مــدة زمنيــة محــددة، بل امتد ليشــمل مســاعدتهم على التعلم، 
والقيــام بــدور فاعــل فــي تهيئــة الطــاب للحيــاة, والقيــام بأدوارهــم الذاتيــة واألســرية والمجتمعيــة بمــا يتطلبــه ذلك 
مــن معــارف واتجاهــات ومهــارات. وأدى التطــور فــي وظيفــة المدرســة وأدوار المعلــم إلــى ارتفــاع مســتوى التأهيــل 
المطلــوب مــن المعلــم والنمــو المهنــي لــه؛ لــذا فإنــه جــرى تطويــر المعاييــر المهنيــة للمعلميــن فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية لرفــع جــودة أداء المعلميــن وتحســين قدراتهــم ومهاراتهــم، والتأكــد مــن أنهــم يمتلكــون الكفــاءة 
المطلوبــة لانضمــام لمهنــة التعليــم، وأداء هــذه األمانــة علــى الوجــه المطلــوب. وذلــك ســعًيا لضمــان جــودة 
التعليــم المقــدم للطــاب وتحســين تعلمهــم، وتعزيــز دور المعلميــن ورفــع تأهيلهــم، ومتابعــة مســتوى تقدمهــم، 
وتقديــم الدعــم والتدريــب الــازم لهــم، وضبــط مســارات تقدمهــم المهنــي. وتســهم المعاييــر المهنيــة للمعلميــن 
فــي تطويــر لغــة مهنيــة مشــتركة بيــن المعلميــن، وتــزّود المعاييــُر المجتمــَع ومؤسســاته المختلفــة بأســس وقواعــد 
وطنيــة واضحــة لمهنــة التعليــم، تســهم فــي تشــكيل فهــم اجتماعــي عــام عــن مكانــة المعلــم، ودوره الريــادي 
فــي إعــداد جيــل المســتقبل الداعــم والمشــارك فــي تنميــة الوطــن واقتصــاده. كمــا تشــكل المعاييــر البنيــة األولــى 

الختبــارات الترخيــص المهنــي للمعلميــن؛ إذ يبنــى عليهــا أســئلة االختبــار وإعــداد تقاريــر األداء وفًقــا لمكوناتهــا.

خطوات العمل:
تم العمل في هذا المشروع وفق الخطوات اآلتية:

التخطيط واإلعداد للعمل، وشمل ذلك ما يلي:  .1  

أ .  إعداد اإلطار العام للمعايير.   

ب .  إعداد الخطة التنفيذية للمشروع.   

ج.  إعداد النماذج، ومواصفات فرق العمل في المشروع.   

تشكيل فرق العمل، ويتضمن فريق العمل في كل تخصص ما يلي:   . 2  

أ .  مختص علمي في مجال المادة بدرجة دكتوراة.   

ب .   مختص تربوي في مجال المادة )مناهج وطرق تدريس المادة(  بدرجة دكتوراة.   

ج. مشرف تربوي مختص في مجال المادة.   
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تدريب فرق العمل، بعقد ورشة عمل مكثفة لمدة ثاثة أيام تضمنت ما يلي:   .3

أ. التعريف بالمشروع، وأهدافه وخطواته.  

ب. التعريف بالمعايير، واستعراض نماذج من المعايير والتجارب العالمية.  

ج. التدريب العملي على صياغة المعايير والمؤشرات.  

إعــداد النمــوذج األولــي، فقــد قــام الفريــق بإعــداد نمــوذج للعمــل للتأكــد مــن ماءمتــه للمواصفــات  . 4 
  والمعايير المطلوبة.

إعــداد مســودة المعاييــر: بعــد إقــرار النمــاذج قــام الفريــق بإعــداد مســودة المعاييــر، واســتفاد مــن التجــارب  . 5 
  العالمية والعربية المتاحة.

الفحــص األولــي لمســودة المعاييــر: قامــت اللجنــة المشــرفة بالفحــص األولــي للمســودة؛ للتأكــد مــن   .6 
وفائها بالمواصفات والمعايير المطلوبة.  

التحكيــم العلمــي:  بعــد تســلم المســودة وفحصهــا مــن قبــل اللجنــة المشــرفة أحيلــت إلــى فريــق تحكيــم  .7 
   علمــي، يتضمــن ثاثــة مختصيــن علمييــن وتربوييــن فــي مجــال المــادة، ال تقــل درجتهــم العلميــة عــن 

)الدكتوراه(.  

التعديــل وفًقــا لملحوظــات المحكميــن: فبعــد انتهــاء العمــل مــن التحكيــم أعيــد مــرة أخــرى إلــى فريــق  .8 
  العمل ليقوم بتعديله وفًقا لملحوظات المحكمين.

المراجعــة النهائيــة: بعــد تســلم المنتــج معــداًل مــن قبــل فــرق العمــل روجــع مــن قبــل اللجنــة المشــرفة؛  .9 
  للتأكد من اتساق المنتجات في كافة التخصصات.

ويتضح من الشكل اآلتي خطوات العمل في المشروع:
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 مكونات المعايير:
تتكــون معاييــر معلمــي األحيــاء مــن جزأيــن؛ الجــزء األول الــذي يشــترك فيــه مــع جميــع معلمــي التخصصــات األخــرى، 
والجــزء الثانــي المتعلــق بالتخصــص. وتشــتمل المعاييــر المشــتركة علــى )10( معاييــر، تتناولهــا بالتفصيــل  )المعاييــر 
ــر التخصصيــة علــى  والمســارات المهنيــة الوطنيــة للمعلميــن بالمملكــة العربيــة الســعودية(، فيمــا تشــتمل المعايي
)12( معيــاًرا تتنــاول بنيــة التخصــص وطــرق تدريســه، وتصنــف هــذه المعاييــر فــي عــدة مجــاالت، ولمزيــد مــن 

. www.etec.gov.sa  ،المعلومــات يمكــن الرجــوع إلــى دليــل التخصــص

محتوى المعايير التخصصية:
تتنــاول المعاييــر التخصصيــة مــا ينبغــي علــى معلــم األحيــاء معرفتــه والقــدرة علــى أدائــه فــي التخصــص، التدريســي 
وطــرق تدريســه، ويتضمــن ذلــك المعــارف والمهــارات المرتبطــة بالتخصــص ومــا يتصــل بهــا مــن ممارســات تدريســية 
فاعلــة تشــمل تطبيــق طــرق التدريــس الخاصــة، والتحلــي بالســمات والقيــم المتوقعــة مــن المعلــم المتخصــص، 
بحيــث يمثــل فــي ممارســاته وســلوكياته الــدور المأمــول مــن معلــم األحيــاء، فيتوقــع منــه أن يكــون لديــه اهتمــام 
كبيــر بعلــم األحيــاء تخصًصــا معرفًيــا يعــرض بوضــوح العلــم مــادًة وطريقــة، ولديــه الفهــم والوعــي الكامــل بالمحتــوى 
العلمــي لعلــم األحيــاء ومجاالتــه وتفرعاتــه، وبمــا يبنــى عليــه مــن نظريــات ومبــادئ وقوانيــن ومفاهيــم وحقائــق 
علميــة، كمــا أن عليــه اإللمــام بطبيعــة هــذا التخصــص، والطــرق العلميــة المتبعــة للوصــول للمعرفــة فيــه، والتطــور 
التاريخــي لــه، وعاقتــه بعلــوم الكيميــاء والفيزيــاء والفلــك والبيئــة وعلــم األرض وغيرهــا مــن مجــاالت العلــوم 
الطبيعيــة وغيــر الطبيعيــة األخــرى، كمــا يفتــرض أن يبيــن أهميــة علــم األحيــاء فــي حيــاة المجتمــع اإلنســاني مــن خال 
تطبيقــات هــذا العلــم العديــدة التــي أســهمت فــي تطويــر وتحســين أســاليب الحيــاة، كمــا أن عليــه معرفــة التوجهــات 
التربويــة الحاليــة المتعلقــة بهــذا التخصــص وكيفيــة تدريســه، وينبغــي عليــه معرفــة كيفيــة تســهيل عمليــة تمكــن 
الطــاب مــن المفاهيــم والممارســات المســتهدفة، مــن خــال التعلــم المرتكــز علــى االســتقصاء، كمــا يفتــرض أن 
يكــون لديــه خلفيــة عــن تصــورات الطــاب الشــائعة غيــر الدقيقــة عــن مفاهيــم علــم األحيــاء وكيفيــة تعديــل وتطويــر 

هــذه التصــورات أثنــاء تدريســه.
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صياغة المعايير المهنية:
روعــي فــي إعــداد المعاييــر التخصصيــة أن تكــون ضمــن اإلطــار الكلــي للمعاييــر المهنيــة للمعلــم، لذلــك رتبــت فــي 
تسلســل رقمــي يبــدأ برقــم المعيــار العــام فــي إطــار المعاييــر العامــة، ثــم رقــم التخصــص، ثــم رقــم معيــار التخصــص 

الــذي يفصــل فــي عــدد مــن المؤشــرات، كمــا يتضــح مــن الشــكل اآلتــي:
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المؤشرات المعيار

طبيعــة  معرفــة   :1.8.6 المعيــار: 
األحيــاء. علــم  تطــور  وتاريــخ  العلــم 

1.  يوضح طبيعة العلم، مثل قابليته للتعديل واعتماده على الدليل الحسي وحياديته.
2.  يوضح المقصود بعلم األحياء وغاياته وخصائصه.

3.  يبيــن إســهامات الحضــارة اإلســامية والحضــارات األخــرى فــي تطــور علــم األحيــاء، 
ويمثــل ألبــرز العلمــاء الذيــن أســهموا فــي ذلــك، وإســهاماتهم.

4.  يلــم بأهــم األحــداث التاريخيــة العلميــة والتقنيــة التــي أســهمت فــي تطــور علــم األحيــاء 
وتحليلهــا ويوضــح أثرهــا عليه.

5.  يفــرق بيــن الحقائــق والمفاهيــم والمبــادئ العلميــة والقوانيــن والنظريــات ، ويقــدم 
أمثلــة فــي علــم األحيــاء توضحهــا.

المعيار: 2.8.6: اإللمام بالمنهج

العلمــي وأخاقياتــه وتطبيقاتــه فــي 
ــاء. مجــال األحي

بــه، وأهميــة  المرتبطــة  العلمــي وخصائصــه والمفاهيــم  المنهــج  يوضــح مفهــوم    .1
العلميــة وتطويرهــا. المعرفــة  إلــى  الوصــول  فــي  ممارســته 

2.  يطبــق طــرق البحــث العلمــي التجريبــي وغيــر التجريبــي، المائمــة للفــرض العلمــي، 
ويحــدد المتغيــرات وضبطهــا وماحظتهــا.

3.   يســتخدم الطــرق واألدوات والتقنيــات المناســبة للوصــول إلــى البيانــات، وجمعهــا، 
مــع  بهــا  ويتواصــل  التقاريــر عنهــا،  وإعــداد  واتســاقها، وتحليلهــا،  وفحــص دقتهــا 

اآلخريــن.
4.  يطبــق مهــارات القيــاس، ويقــدر مســتوى الدقــة والضبــط والخطــأ ومصــادره فــي 

جمــع وتســجيل البيانــات.
5.  يقــّوم مصــادر الوصــول إلــى المعرفــة العلميــة ، مثــل: الكتــب، والمجــات العلميــة 
المتخصصــة، والمواقــع اإللكترونيــة، والمؤسســات والجمعيــات العلميــة 

المتخصصــة.
6.  يمــارس أخاقيــات البحــث والدراســة العلميــة فــي علــم األحيــاء، ويلخــص تنظيماتهــا 

الصــادرة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

التجــارب  إجــراء   :3.8.6 المعيــار: 
العمليــة ومراعــاة الســامة واألمــان 

المختبــر. فــي 

1.   يلم بوسائل وإجراءات السامة واألمان ورموزها في المختبر.
2.   يقــّوم مخاطــر المــواد الكيميائيــة واألحيائيــة واإلشــعاعية ويســتخدمها ويتعامــل 

معهــا ويخزنهــا ويتخلــص منهــا بالطريقــة العلميــة الســليمة.
3.  يطبــق إجــراءات اإلســعافات األوليــة لإلصابــات التــي يمكــن أن تحــدث داخــل المختبــر 

أو خارجــه.
4.  يستخدم أدوات وأجهزة المختبر بطريقة آمنة ومناسبة.

5.  يوضــح المهــارات األساســية إلجــراء التشــريح للمخلوقــات الحيــة ، ويطبــق الضوابــط 
المعتمــدة فــي التعامــل مــع حيوانــات التجــارب فــي المختبــر.
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المعيار: 4.8.6: اإللمام بالتنظيم 
التركيبي والوظيفي في التركيب 

الخلوي.

1.  يبين المفاهيم الرئيسة للتركيب الخلوي: الخلية ، البروتوبازم ، النسيج .... إلخ.
2.  يوضح الخصائص المميزة للمخلوقات الحية.

3.  يلــم بالنظريــة الخلويــة ، ويبيــن أنــواع الخايــا ، ومكونــات الخليــة الحيــة ، ووظائــف 
تلــك المكونــات.

4.  يبين األنسجة الحية وأنواعها ، ووظائفها ، والمائمة بين تركيبها ووظائفها.
5.  يشرح التنظيم التركيبي لجسم المخلوق الحي، ويبين آلية التكامل بين مكوناته.

المعيار: 5.8.6: اإللمام  بأسس 
ومبادئ تصنيف المخلوقات الحية.

1.  يبين المفاهيم الرئيسة في علم التصنيف : النوع ، الجنس، الفصيلة ... إلخ
2.  يوضح أسس تصنيف المخلوقات الحية.

3.  يعــدد الممالــك الســت التــي صنفــت بموجبهــا المخلوقــات الحيــة، ويوضــح خصائــص 
كل مملكــة وتصنيفهــا وأهميتهــا ويقــدم أمثلــة عليهــا.

4.  يبين مفهوم علم األحياء الدقيقة وفروعه.
5.  يميز بين المخلوقات الحية الخلوية والمخلوقات الحية غير الخلوية ) الفيروسات (.

المعيار: 6.8.6: وصف العمليات 
الحيوية التي تحدث داخل 

المخلوقات الحية.

1.  يبيــن المفاهيــم الرئيســة للعمليــات الحيويــة وأهميتهــا فــي جســم المخلــوق الحــي: 
ــخ . ــات ... إل ــح ، الهرمون ــاء الضوئــي ، النت ــر ،البن الهضــم ، التنفــس ، اإلخــراج ، التكاث

2.  يشــرح العمليــات الحيويــة التــي تكــون فــي الخليــة: مثــل التنفــس الخلــوي والبنــاء 
الضوئــي.

3.  يبيــن تركيــب األجهــزة واألعضــاء الحيويــة فــي جســم المخلــوق الحــي وآليــة وعمــل 
كلٍّ منهــا.

4.  يبين آلية التنسيق والتآزر بين األجهزة واألعضاء أثناء حدوث العمليات الحيوية.
5.  يربط بين التركيب والوظيفة في أجهزة جسم المخلوق الحي وأعضائه.

6.  يبين أهمية الهرمونات ويمثل لها. 

المعيار: 7.8.6: اإللمام بأسس 
المناعة وعاقتها باألمراض.

1.  يلخص مفهوم ومكونات المناعة في المخلوقات الحية وأنواعها.
2.  يوضح دور المناعة في الوقاية من األمراض.

3.  يميز بين مسببات األمراض وأنواعها وكيفية السيطرة عليها.
4.  يفرق بين األمراض الوراثية وغير الوراثية.
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المعيار: 8.8.6: معرفة أسس 
ومبادئ علم الوراثة في المخلوقات 

الحية.

1.  يلم بالتطور التاريخي لعلم الوراثة، ويبين أبرز المفاهيم الرئيسة فيه.
2.  يبين قوانين الوراثة المندلية والامندلية وتطبيقاتها.

ــز بيــن الجينــات ، والكروموســومات، وخصائــص كل منهــا، ويوضــح دورهمــا فــي  3.  يمي
عمليــة الوراثــة.

4.  يبيــن أنــواع األحمــاض النوويــة، ويســتدل علــى طبيعــة العاقــة بيــن الحمــض النــووي 
، والكروموســومات، والجينــات.

5.  يوضح االنقسام الخلوي وأنواعه وأطواره المختلفة.
6.  يشرح التركيب الكيميائي للمادة الوراثية، وآلية تكوين البروتين داخل الخلية الحية.

7.  يبيــن مفهــوم الوراثــة البشــرية وتطبيقاتهــا، ويقــارن بيــن الصفــات الوراثيــة الجســدية 
والجنســية.

8.  يوضح مفهوم الطفرات الجينية وأنواعها وأسبابها وأهميتها.
9.  يبين مفهوم الهندسة الوراثية وتطبيقاتها.

المعيار: 9.8.6: اإللمام بأسس 
ومبادئ علم البيئة واألنظمة البيئية 

وسلوك المخلوقات الحية.

1.  يوضــح المفاهيــم الرئيســة فــي علــم البيئــة، ويذكــر أنــواع البيئــات واألنظمــة البيئيــة 
ومكوناتهــا.

2.  يبين طبيعة التنوع الحيوي للمخلوقات الحية في بيئاتها.
3.  يوضح أبرز العاقات بين المكونات الحية وغير الحية في األنظمة البيئية.

4.  يبيــن أنــواع العاقــات بيــن المخلوقــات الحيــة فــي األنظمــة البيئيــة، ويشــرح طبيعــة 
تلــك العاقــات.

5.  يلخص آلية حدوث الدورات الطبيعية وأهميتها في األنظمة البيئية.
6.  يلم بالتقنيات في الدراسات البيئية.

7.  يفسر السلوك في المخلوقات الحية، ويعدد أنواعها، ويمثل لنماذج من سلوكها.
 8.  يوضــح أبــرز المشــكات البيئيــة المعاصــرة، ويســتنتج تأثيراتهــا علــى النظــم البيئيــة

)المخلوقات الحية، المكونات غير الحية، ....(.

المعيار: 10.8.6: اإللمام بعاقة 
علم األحياء بالتخصصات األخرى 

ومعرفة تطبيقاته والقضايا الجدلية 
فيه.

1.  يســتدل علــى عاقــة علــم األحيــاء بالتخصصــات األخــرى: الفيزيــاء، والكيميــاء، وعلــم 
األرض، والرياضيــات وغيرهــا، ويمثــل لهــا.

2.  يوضــح التطبيقــات الحيويــة فــي المياديــن المختلفــة مثــل : الزراعــة والطــب والصناعــة 
... إلــخ .

3.  يبيــن العاقــة بيــن علــم األحيــاء والمجتمــع والتقنيــة، ويمثــل للعاقــات المتبادلــة 
بينهــا.

4.  يحلل األسس العلمية للتطبيقات الحيوية، ويبين الضوابط األخاقية الستخدامها.
5.  يفنــد القضايــا الجدليــة الرئيســة فــي علــم األحيــاء، ويشــرح كيفيــة ظهورهــا ونشــأتها، 
ويناقــش وفــق الضوابــط الشــرعية بعــض القضايــا )نظريــة التطــور، االستنســاخ، بنــوك 

الحيوانــات المنويــة.......(.
6.  يســتنتج التأثيــرات األخاقيــة للقضايــا الجدليــة فــي علــم األحيــاء علــى الفــرد والمجتمــع 

والبيئة.
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المعيار: 11.8.6: اإللمام  
بالمهارات األساسية العامة في 
مجال تدريس األحياء والتوجهات 
الحديثة في مجال التربية العلمية.

1.  يوضــح التوجهــات الحديثــة فــي التربيــة العلميــة وتأثيراتهــا علــى تدريــس األحيــاء مثــل: 
التعلــم المتمركــز حــول المتعلــم، اســتخدام المعاييــر فــي توجيــه التربيــة العلميــة، 
والتكامــل فــي تدريــس العلــوم، واالهتمــام بالثقافــة العلميــة والربــط بيــن العلــوم 

والمجتمــع والتقنيــة ) STS (، وبيــن العلــوم والتقنيــة والهندســة والرياضيــات
      ) STEM (، ونحوها، ويوظفها في تدريس األحياء.

2.  يوظف البيئة المحيطة ومكوناتها في تدريس األحياء.
المناســبة فــي تدريــس األحيــاء، مثــل  المصــادر والتقنيــات والتطبيقــات  3.  يســتخدم 

المحــاكاة وبرامــج   ،)  MULTIMEDIA  ( المتعــددة  والوســائط  النمذجــة 
    ) SIMULATION( ، والحساسات اإللكترونية ) SENSORS ( في المعامل المعتمدة 
MBL: MICROCOMPUTER ( )BASED LABORA�  علــى الحواســيب المصغــرة )
والواقــع   ،  )  VR: VIRTUAL REALITY  ( االفتراضــي  الواقــع  وتقنيــات   ،)TORY
MX: MIXED RE� ( والواقــع الهجيــن ) AR: AUGMENTED REALITY  المعــزز ، )

ALITY (، ومنصــات التعلــم الموثوقــة.
4.  يصمم نماذج لتبسيط وتوضيح األفكار والمفاهيم والظواهر العلمية.

5.  يكشــف التصــورات الخاطئــة والمفقــودة فــي مجــال األحيــاء وطــرق الكشــف عنهــا، 
ويذكــر أمثلــة لبعضهــا، ويبيــن أثرهــا فــي عمليــة التعلــم، والطــرق المناســبة للتعامــل 

معهــا.
6.  يبيــن أنــواع التفكيــر ومهاراتــه، كالتفكيــر العلمــي واإلبداعــي والناقــد واتخــاذ القــرارات، 

وكيفيــة توظيفهــا وتنميتهــا فــي تدريــس األحيــاء.
7.  ُيلــم بأبــرز مشــاريع التطويــر العالميــة والوطنيــة فــي مجــال التربيــة العلميــة وتدريــس 

األحيــاء، ويميــز بيــن أهــم االختبــارات الدوليــة المتخصصــة فــي هــذا المجــال.

المعيار: 12.8.6: اإللمام بطرق 
وإستراتيجيات التدريس وأساليب 

التقويم الخاصة باألحياء.

1.  يطبــق  طــرق وإســتراتيجيات التدريــس ونشــاطات التعلــم فــي تدريــس األحيــاء مثــل: 
التعلــم القائــم علــى المشــروعات وحــل المشــكات، العــروض والتجــارب العمليــة، 
ــارات العلميــة للمؤسســات الحيويــة والمعــارض والمتاحــف  الدراســات الحقليــة والزي

العلميــة، ويبيــن الفلســفة التــي تقــوم عليهــا.
2.  يصمــم الــدروس واألنشــطة االســتقصائية بمســتويات متعــددة فــي مجــال األحيــاء ، 
ويعــزز الفضــول العلمــي والشــغف نحــو التعلــم لــدى الطــاب، ويحفزهــم الســتخدام 

مهــارات التفكيــر العليــا وعمليــات العلــم.
3.  يخطــط للتدريــس وينفــذه بأســلوب يحفــز الطــاب علــى التعلــم، وعلــى ممارســة حــوار 

ونقــاش علمــي منضبــط ومدعــم بالدليــل حــول القضايــا العلميــة المســتهدفة.
4.  يدير بيئة التعلم بما يدعم تعلم الطاب ومشاركتهم الفاعلة في عملية التعلم. 

5.  ُينــوع أســاليب التقويــم بمــا يتــاءم مــع طبيعــة الــدروس والمهمــات المطلوبــة مــن 
الطــاب، ويوظــف نتائــج التقويــم فــي تحســين الممارســات التدريســية.







أي مقترحـــات تثــــري المحتــــوى
qtlf@etec.gov.sa  :ترسل على البريد اإللكتروني


