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  نبذة عن البرنامج: 

انتشر االهتمام بالكفايات في املجال التربوي، ويرجع ذلك إلى أهميتها؛ حيث يعتبر اتجاه الكفايات       

 في برامج إعداد وتدريب عضو هيئة التدريس ، ألنه مهما توفرت 
ً
من أبرز االتجاهات السائدة حاليا

علم ملطلوب من غير ماملباني الحديثة واملناهج املتطورة ، فأنها لن تتمكن وحدها من إحداث التطور ا

كفء قادر على إحداث التكامل والربط بين كل ذلك وترجمته إلى مواقف تعليمية وأنماط سلوكية 

 على توجيه وقيادة العملية التربوية البد من أن يكون 
ً
 قادرا

ً
فعالة، ولكي يكون عضو هيئة التدريس كفؤا

 من مجموعة الكفايات الهامة 
ً
بل ، باإلضافة إلى معرفته للسالتعليمية الالزمة لقيامه بمهمتهمتمكنا

. وتمثل التربية القائمة على الكفايات أهمية قصوى لفعالية التدريس التي تساعد على زيادة كفـايته

وقدرة عضو هيئة التدريس على أداء عمله بأحسن وجه وذلك من خالل التأكيد على األدوار الرئيسية 

ية الالزمة سوالتقويم ، وتحديد املهارات التعليمية األسالألهداف السلوكية في التخطيط والتنفيذ 

تربية رسة مهنة التدريس بفاعلية، فال، إلى جانب تطوير األداء الوظيفي للمعلم ملماإلعداد للمعلم الجيد

 ألنها تشتمل على معايير لتقدير وتقويم )اإلدراك
ً

السلوك األداء و  -القائمة على الكفايات أكثر شموال

 .نتاجات التعلم -والتعليمي

 

تنفيذ   Efficiencyوترتبط الكفايات التعليمّية بمفهومي كفاية األداء وفاعلّيته، ويقصد بكفاية األداء     

بها العمل أي عمل الفرد 
ّ
 من جميع املعارف واملبادئ واملهارات التي يتطل

ً
 ومستفيدا

ً
للمهاّم املنوطة به ملتزما

التوظيف املاهر  Effectiveness(، ويقصد بفاعلّية األداء Doing right thingsاألشياء بشكل صحيح)

للكفايات بشكل يؤّدي إلى تحقيق األهداف املنشودة بمستوى اإلتقان املطلوب ، وبأقل الجهد والتكاليف 

(. وتدل الكفاية على مستوى أداء معين، فهي Doing things wellاملمكنة، أي عمل األشياء بشكل جيد)

نب الكيفي ، فالكفاية والكفاءة مستويان أحدهما يمثل الحد االدنى )الكفاية ( واآلخر يمثل تتعلق بالجا

 من املعرفة النظرية.الكفاءة الحد األعلى)
ً
ك هنا والبّد من اإلشارة إلى أّن  (. اعتماد الكفاية واألداء بدال

ة والسرعة واإلتقان واالقتصاد في الوقت والجهد في 
ّ
 بين املهارة والكفاية، فاملهارة هي السهولة والدق

ً
تشابها

 من املهارات 
ً
 ما تتضّمن الكفاية عددا

ً
أداء العمل، في حين نجد أّن الكفاية أشمل وأعّم من املهارة، وغالبا

جاه
ّ
ل في مجموعها إضافة إلى املعارف واالت

ّ
 .ات ما يعرف بالكفايةتشك

 

http://kenanaonline.com/users/seadiamond/tags/28457/posts
http://kenanaonline.com/users/seadiamond/tags/28457/posts
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 وهناك عدة تغيرات أدت إلى األخذ باتجاه الكفايات في تدريب عضو هيئة التدريس لعل أبرزها: 

 املواصفات من خالل تحقيق أداءات معينة. جودة املسئوولية وتجديد -1

 تعليمية سلوكية. تحديد االهداف على شكل نتاجات -2

 العمل.تطور التكنولوجيا التربوية وتطبيق العلم في  -3

  . التعلم من أجل االتقان من خالل تعزيز التعليم واالهتمام باالداء -4

 التجريب في التربية. جودة -5

 من التعليم الكمي. -6
ً
 تعميم حركة تفريد التعليم بدال

 النظرية السلوكية في التعليم والتعلم. -7

 املوجه نحو العمل. اتباع منهج تحليل النظم، والتدريب -8

 هيئة التدريس.تطور أساليب تقويم عضو  -9

وبالنظر للسمات التي تنفرد بها حركة التربية القائمة على الكفايات نجدها تلبي متطلبات التغيير    

 السابقة حيث تميزت بالسمات التالية: 

  .اتباع خطة منهجية في تحديد الكفايات ووضع برامج التدريب عليها 

 ملخصص له. معيار سرعة ونمو الطالب يتضح في سلوكه وليس بالوقت ا 

  
ً
تنمي قدرات وكفايات خاصة لدى عضو هيئة التدريس مما يؤدي إلى انعكاس معارفه انعكاسا

 على أدائه. 
ً
 وظيفيا

  تقترب بعضو هيئة التدريس إلى أقص ى درجة ممكنة من متطلبات عمله امليداني وذلك من حيث

 املستوى األكاديمي واملهارة في األداء. 

 اهات التربوية والنفسية املعاصرة في مجاالت التربية وعلم النفس تركز على العديد من االتج

 كالتعليم الذاتي وتفريد التعليم. 

  .االهتمام باالتجاهات املعمول بها في مجال تكنولوجيا التعليم 

 .استخدام التقويم بأنواعه املختلفة : تشخيص ي ، القبلي ، البنائي 

ويعاب علي معظم برامج التدريب املستندة على هذا االتجاه تركيزها على تنمية الكفايات 

ان كالتدريسية لدى عضو هيئة التدريس أو عضو هيئة التدريس فحسب دون مراعاة األنواع األخرى. 

 من الشائع أن هذه الكفايات املعرفية كافية لتمكين عضو هيئة التدريس من ممارسة عمله بفعالية،

وكانت الفلسفة التقليدية في إعداد عضو هيئة التدريسين وتدريبهم تؤمن بأن معرفة أساليب التدريس 
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وأصول املادة التي سيدرسها عضو هيئة التدريس كافية إليجاد عضو هيئة التدريس املؤهل الفاعل. 

و هيئة كن عضولكن حركة التربية القائمة على الكفايات أوضحت أهمية تدعيمها بكفايات أدائية تم

 التدريس من أداء متطلبات العمل، وهذا ما ركز عليه برنامج" إمداد".

 

 :رسالة البرنامج 

تقديم مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية بما يعمل على تطوير الكفايات املهنية لدى اعضاء هيئة 

 من خالل عمليات متكاملة وداعمة للعملية التدريبية . ومتكاملةالتدريس بجامعة بيشة بصورة شاملة 

  :الفئة املستهدفة 

 محاضرون(. -أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم )معيدون 

 :أهداف البرنامج 

تحقيق تنمية مهنية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة بيشة لتحقيق الكفايات املهنية املتطلبة ملواجهة 

 بل، وبما يلبي احتياجاتهم املهنية.متغيرات الحاضر وتحديات املستق

 :نطاق عمل البرنامج 

 يستهدف البرنامج تنمية كفايات أعضاء هيئة التدريس اآلتية:    

 الكفايات املعرفية: -1

مجموعة من املعارف والحقائق النظرية املتعلقة بفلسفة التعليم وأهدافه ونظرياته، والحقائق 

 عن معرفة ثقافية واسعة ومعرفة املتصلة باملتعلم كطبيعته ونموه 
ً
ومشكالته وحاجاته، فضال

تخصصية في مجال معين. وكذلك كفايات التعلم املستمر، واستخدام أدوات املعرفة، وطرائق 

 استخدام هذه املعرفة في امليادين العلمية.
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 كفايات األداء: -2

ح في املواقف الصفية وتشمل هذه الكفايات قدرة عضو هيئة التدريس على إظهار سلوك واض    

 التدريبية والحقيقية، وهذه الكفايات تتعلق بأدائه ال بمعرفته.

 كفايات النتائج: -3

يفترض ان عضو هيئة التدريس صاحب كفاية إذا امتلك القدرة على إحداث التغيرات في سلوك       

 طيع األداء دون أن يكون فاملتعلمين ال مجرد امتالك املعرفة وإظهار األداء، فقد يمتلك املعرفة ويست
ً
اعال

 في إحداث النتائج املتوقعة، أو ما نسميه بكفايات النتائج أو كفايات اإلنجاز.   

 الكفايات الوجدانية ) االنفعالية ( : -4 

الكفايات املتصلة باالستعدادات وامليول واالتجاهات والقيم األخالقية، واملثل العليا، ويمكن  هي تلك      

ا من القيم  األخالقية واملبادئ السائدة في أي نظام، وتستخدم مقاييس االتجاهات لقياس هذا اشتقـاقه

 النوع من الكفايات.

 الكفايات االستكشافية: -5  

الكفايات التي تشتمل على األنشطة التي يقوم بها عضو هيئة التدريس للتعرف على النواحي املتعلقة     

 بعمله.

 الكفايات الشخصية :  -6  

-ثقة بالنفسال-االلتزام في سلوكه بالنهج الرباني-التحلى بقدرات ومهارات التفكير العلمي واتجاهاته     

انجاز املهام -االحتفاظ باتزان انفعالي مناسب وضبط النفس-القدرة على البذل والعطاء-تحمل املسئولية

 االلتزام بمواعيد العمل-التعليمية باخالص

 كفايات العالقة مع الطالب:  -7

توصف  باالتسام باالخوة واالحترام املتبادل وتوفير مناخ صفي يتسم بالتعاون واملشاركة واملرونة  

ومراعاة حاجات وخصائص وميول واتجاهات الطالب واالستماع اليهم واحترام الرائهم وافكارهم وحل 
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كتهم افراحهم واحزانهم واالقتراب منهم خارج الخالفات التي تحدث بينهم ومعايشة شعورهم ومشار 

 الصف لدعم اواصر االلفة والتعاطف مع االحتفاظ بشخصيته كقائد لهم 

 كفايات تدريسية،: -8 

اثارة  دوافع -تنظيم التعليم من خالل الشرح والتوضيح -وتتضمن تحديد الخبرات التي يحتاجها الطالب   

توظيف -توضيح الهدف من العملية التعليمية-الخبرات السابقةربط الخبرات الجديدة ب-الطالب للتعلم

استخدام أساليب تدريسية متنوعة لربط النظرية -اكبر قدر من طاقات الطالب  وحواسهم في التعلم

استخدام التوجيه واالرشاد والعالقات االنسانية داخل البيئة -تقبل االراء املخالفة لرأيه-بالتطبيق

فتتمثل  كفاياته فيما يلي: يوفر تقويم  يخص مجال التقويمالفردية. وفيما مراعاة الفروق -الصفية

شمولي يتناول جميع جوانب شخصية الطالب باستخدام أساليب مختلفة؛ ملعرفة جوانب القوة 

التي تواجه االستاذ  مواجهة أحد تحديات العصروالضعف وليس رصد االخطاء فقط .أما فيما يخص 

تصاالت واستخدام التقنيات الحديثة كالشبكة الدولية للمعلومات)االنترنت( الجامعي، وهي انفتاح اال

الذي جعل الطالب يتمكنون من الحصول على افكار ومعلومات واساليب للتفكير افضل مما لدى عضو 

 هيئة التدريس ، وكفايات التحسين املستمر للمعلم.

 :منهجية عمل البرنامج 

   

 


