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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:
قام 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، ويتكون فريق العمل في كل تخصص من:   . 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، فقد عقدت 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 األّولــي، فقــد قــام الفريــق بإعــداد نمــوذج للعمــل؛ للتأكــد مــن ماءمتــه للمواصفــات   . 4 
والمعايير المطلوبة.  

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

الفحــص األّولــي لمســّودة المعاييــر: قامــت اللجنــة المشــرفة بالفحــص األّولــي للمســّودة؛ للتأكــد مــن  .6 
  وفائها بالمواصفات والمعايير المطلوبة.

التحكيــم العلمــي:  بعــد تســلم المســّودة 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 تســّلم المنتــج معــّداًل مــن قبــل فــرق العمــل روجــع مــن قبــل اللجنــة المشــرفة؛  .9 
  للتأكد من اتساق المنتجات في جميع التخصصات.

ويتضح من الشكل اآلتي خطوات العمل في المشروع:
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 مكونات المعايير:
تتكــون معاييــر معلــم االجتماعيــات للمرحلــة االبتدائيــة 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 والمســارات المهنيــة الوطنيــة للمعلميــن بالمملكــة العربيــة الســعودية(،  فيمــا تشــتمل 
المعاييــر التخصصيــة علــى )13( معيــاًرا تتنــاول بنيــة التخصــص، وطــرق تدريســه، وتصنــف هــذه المعاييــر فــي عــدة 

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

محتوى المعايير التخصصية:
تتنــاول المعاييــر التخصصيــة مــا ينبغــي علــى معلــم االجتماعيــات للمرحلــة االبتدائيــة معرفتــه، والقــدرة علــى أدائــه 
فــي التخصــص وطــرق تدريســه، ويتضمــن ذلــك المعــارف والمهــارات المرتبطــة بالتخصــص، ومــا يتصــل بهــا مــن 
ممارســات تدريســية فاعلــة تشــمل تطبيــق طــرق التدريــس الخاصــة، والتحّلــي بالســمات والقيــم المتوقعــة مــن 
المعلــم المتخصــص، بحيــث يمثــل فــي ممارســاته وســلوكياته الــدور المأمــول مــن معلــم االجتماعيــات، فيتوقــع مــن 
ــة،  ــات والحقائــق التاريخي ــة بالنظري ــه فهــم ودراي ــر بتخصصــه، ولدي ــه اهتمــام كبي معلــم االجتماعيــات أن يكــون لدي
وبالمحــاور التاريخيــة واألفــكار األساســية التــي يقــوم عليهــا تخصــص االجتماعيــات ، وعاقتــه بالتخصصــات األخــرى، 
ــر الشــخصيات واألحــداث فــي  ويعطــي تفســيرات واضحــة للمفاهيــم التاريخيــة والجغرافيــة، ولديــه معرفــة فــي أث
حركــة التاريــخ وحجــم أثرهــا، والتطــور الــذي مــرت بــه االجتماعيــات عبــر العصــور، ويعــي عاقــة اإلنســان بالبيئــة، 
واســتخدامه التقنيــات الحديثــة، والبرامــج الحاســوبية فــي مجــاالت االجتماعيــات المختلفــة، ويعمــل علــى نشــر هــذه 

المعرفــة بيــن الطــاب والمجتمــع.
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صياغة المعايير المهنية:
روعــي فــي إعــداد المعاييــر التخصصيــة أن تكــون ضمــن اإلطــار الكّلــي للمعاييــر المهنيــة للمعلــم، لذلــك رتبــت فــي 
تسلســل رقمــي يبــدأ برقــم المعيــار العــام فــي إطــار المعاييــر العامــة، ثــم رقــم التخصــص، ثــم رقــم المعيــار فــي  

التخصــص الــذي يفّصــل فــي عــدد مــن المؤشــرات، كمــا يتضــح مــن الشــكل التالــي:

38
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المؤشرات المعيار

المعيار: 1.38.6: معرفة أثر 

الشخصيات واألحداث في حركة 

التاريخ وحجم أثرها.

ُيفسر األسباب والنتائج المتعلقة باألحداث التاريخية.   .1
يشرح أثر المغازي النبوية في بناء دولة اإلسام.  .2

يبين دور الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم في حماية الدولة اإلسامية.  .3
يوضــح أثــر بعــض الشــخصيات فــي التاريــخ الســعودي )اإلمــام محمــد بــن ســعود،   .4

اإلمــام تركــي بــن عبــد اللــه، اإلمــام فيصــل بــن تركــي(.
ُيبرز جهود الملك عبد العزيز رحمه الله في تأسيس المملكة العربية السعودية.  .5

المعيار: 2.38.6: فهم دور 

األحداث التاريخية في تشكيل 

المجتمعات في فترات زمنية 

وأماكن مختلفة.

يصــف األحــداث السياســية والتغيــرات الدينيــة واالجتماعيــة فــي جزيــرة العــرب بعــد   .1
ظهــور اإلســام .

ُيحــدد العوامــل التــي أّدت إلــى تطــور المجتمــع العربــي اإلســامي بعــد الفتوحــات   .2
اإلســامية.

يقــارن بيــن أنمــاط الحيــاة االجتماعيــة قبــل تأســيس المملكــة، ومامــح تطّورهــا بعــد   .3
التأســيس .

ــم تطــّورت أو تغيــرت ــد التــي كانــت شــائعة ث يذكــر أنماًطــا لبعــض العــادات والتقالي  .4 
)األعياد، األعراس، الملبوسات، األطعمة واألشربة، وسائل الترفيه(.

المعيار: 3.38.6:  استيعاب حركة 

التاريخ وتغيره عبر العصور .

يعــرف دور )األنبيــاء، الُمصلحيــن، األبطــال، االكتشــافات الحضاريــة الكبــرى( فــي دفــع   .1
حركــة التاريــخ.

ُيمّيــز بيــن العصــور اإلســامية )فجــر اإلســام، صــدر اإلســام، عصــر الخلفاء الراشــدين(   .2
وبيــن العصــور القديمــة )مــا قبــل اإلســام(. 

يعطي أمثلة توضح التغيرات بين العصور عبر التاريخ.  .3
يحــدد أثــر أعمــال الملــوك )الملــك ســعود، الملــك فيصــل، الملــك خالــد، الملــك فهــد،   .4

الملــك عبداللــه( فــي االنتقــال بالمملكــة العربيــة الســعودية إلــى العصــر الحديــث.

المعيار: 4.38.6: يوضح العاقات 

اإليجابية وحاالت الصراع بين 

الجماعات واألمم عبر التاريخ 

والنتائج المترتبة عليها.

يصف العاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام.  .1
ــن توقــف  ــن الصراعــات التــي حدثــت أواخــر عصــر الخلفــاء الراشــدين وبي ــط بي يرب  .2

اإلســامية. الفتوحــات 
يرصد إسهامات الشعوب التي أسلمت في بناء الحضارة اإلسامية.  .3
يتعرف أسباب الصراعات بين األمم عبر التاريخ وما آلت إليه نتائجها.  .4

ُيبــرز جهــود الملــك ســلمان حفظــه اللــه فــي تعزيــز التعــاون األممــي مــن خــال أعمالــه   .5
اإلنســانية واإلغاثيــة.
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المؤشرات المعيار

المعيار: 5.38.6: يوضح عاقة 

اإلنسان بالبيئة، ومهارات تحديد 

المواقع واألماكن والجهات.

يميز بين الخصائص الطبيعية والبشرية لأماكن.  .1
يفسر العاقات الجغرافية بين البيئات المختلفة.  .2

يناقش التأثير المتبادل بين اإلنسان والبيئة المحلية.  .3
يحدد الجهات األصلية والجهات الفرعية، والمواقع النسبية لأشياء.  .4

يطبق المهارات الجغرافية لتحديد المواقع واألماكن والجهات.  .5

المعيار: 6.38.6: فهم الكون 

والمجموعة الشمسية والخصائص 

الفلكية للكرة األرضية.

يربط بين بديع صنع الكون وعظمة الخالق عز وجل.  .1
يوضح العاقة بين الشمس والكواكب في المجموعة الشمسية.  .2

يفسر الظاهرات الفلكية التي تحدث على الكرة األرضية.  .3
يميز بين خصائص خطوط الطول ودوائر العرض.  .4

يوضح الطقس والمناخ، وعاقة عناصرها ببعض.  .5

المعيار: 7.38.6: معرفة خصائص 

السكان وأنماط العمران والنشاط 

السكاني.

يعرف عناصر النمو السكاني والعوامل المؤثرة فيه.  .1
يحلل التوزيع الجغرافي للسكان.  .2

ُيبين أنماط العمران المختلفة وعوامل نشأتها.  .3
والعوامــل  األخــرى،  والبيئــات  المحليــة  البيئــة  فــي  الســائدة  األنشــطة  بيــن  يميــز   .4

فيهــا. المؤثــرة 
يحدد المشكات الحضرية وأسبابها والحلول تجاهها.  .5

المعيار: 8.38.6: استخدام الخرائط 

وتوظيف التقنيات الجغرافية 

الحديثة.

يشرح عناصر الخريطة األساسية وأنواعها.  .1
يتقن مهارات استخدام الخريطة.  .2

يصف مكونات االستشعار عن ُبعد وتطبيقاته المختلفة.  .3
يوضح أبرز تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية.  .4

يميز بين الصور الجوية والصور الفضائية، وعاقة كل منهما بالخريطة.  .5

المعيار: 9.38.6: فهم الخصائص 

الطبيعية والبشرية للمملكة العربية 

السعودية.

يوضــح الموقــع الفلكــي والجغرافــي لوطنــه المملكــة العربيــة الســعودية، واألهميــة   .1
اإلســتراتيجية.

يميز بين مظاهر السطح المختلفة في المملكة العربية السعودية.  .2
يعرف خصائص مناخ المملكة والعوامل المؤثرة فيه.  .3

الجغرافــي  والتوزيــع  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  فــي  الســكاني  النمــو  يفســر   .4
. ن للســكا

يشرح الموارد االقتصادية في المملكة وأثرها على التنمية.  .5
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المعيار: 10.38.6:  توضيح مفهوم 

الحكومة ونظامها وُسلطاتها 

واللوائح واألنظمة السعودية.

يبين مصطلح الحكومة ونظام الحكم في المملكة العربية الســعودية ومؤسســاته   .1
واختصاصاتها.

يتعرف على أنواع اللوائح التنظيمية في المملكة العربية السعودية وفوائدها.  .2
يصــف الخدمــات التــي توفرهــا الحكومــة للمواطنيــن، وعاقتهــا بتحقيــق أهــداف   .3

الحيــاة فــي المجتمــع الســعودي. جــودة 
يبين أبرز وظائف مؤسسات الدولة والخدمات الحكومية المقدمة للمواطن.  .4

المعيار: 11.38.6: شرح مفهوم 

المسؤولية الوطنية واألمن الوطني 

والقيم الوطنية.

يبيــن مفهــوم المواطنــة، ويبــرز القيــم الوطنيــة والرمــوز التــي تشــكل الهويــة الوطنيــة   .1
ومواصفاتهــا.

يفسر مفهوم المواطنة الرقمية ومسؤولياتها ومعايير استخدامها.  .2
الوطنيــة  والمســؤولية  ومؤسســاته،  وأهميتــه  الوطنــي  األمــن  مفهــوم  يوضــح   .3

وأنواعهــا.
يتعرف الشخصية الوطنية وحقوق المواطن وواجباته.  .4

المعيار: 12.38.6:  تطبيق طرائق 

تدريس االجتماعيات.

يربط بين طريقة التدريس وأهداف تدريس مادة االجتماعيات.  .1
يتمكن من تحديد طرائق التدريس المناسبة لتعليم االجتماعيات.  .2

يختار طرائق التدريس المناسبة لخصائص المتعلمين.    .3
يطبق األنشطة التعليمية المناسبة لطرائق تدريس االجتماعيات.  .4

المعيار: 13.38.6: استخدام 

الطرائق الكشفية العملية، 

والتدريس الفعال في تدريس 

االجتماعيات.

يتعرف مهارات الطرائق الكشفية العملية في تدريس االجتماعيات.  .1
يستخدم الطرائق الكشفية العملية في االجتماعيات.  .2

يوظف التقنية في تعزيز الواقع االفتراضي لتعلم االجتماعيات.  .3
يتبنى طرائق تدريس تجعل المتعلم محور العملية التعليمية.    .4

الذاتــي والتعلــم  التعلــم  المتعلميــن علــى  التــي تشــجع  التدريــس  يوظــف طرائــق   .5
التعاونــي.
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أي مقترحـــات تثــــري المحتــــوى
qtlf@etec.gov.sa  :ترسل على البريد اإللكتروني


