
 مها عفات الدغميد.     جهة نظر معلمات اللغة اإلجنليزيةمن و  التعليمية العملية يف املعرفة جمتمع اىل التحول عواق

 1   م2019هـ / سبتمرب 1441حمرم  -2ج -( 1عدد ) –( 11اجمللد ) –جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية 

 

 

 

 

 وجهة نظر من  واقع التحول اىل جمتمع املعرفة يف العملية التعليمية

 دينة سكاكامبمعلمات اللغة اإلجنليزية 
The reality of transformation into a knowledge society in the 

educational process from the point of view of English language 

teachers in Skakah 
 

 إعداد
 مها عفات الدغميد.  

 فو اجلجامعة  –كلية الرتبية 
dr.aldoghmi28@ju.edu.sa 

 
  



 مها عفات الدغميد.     جهة نظر معلمات اللغة اإلجنليزيةمن و  التعليمية العملية يف املعرفة جمتمع اىل التحول عواق

 2   م2019هـ / سبتمرب 1441حمرم  -2ج -( 1عدد ) –( 11اجمللد ) –جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية 

  دينة سكاكامبجنليزية  معلمات اللغة اإلمن وجهة نظر مية املعرفة يف العملية التعلي اىل جمتمعالتحول واقع 
 إعداد

 مها عفات الدغمي 
 فو اجلجامعة  –كلية الرتبية 

 

 امللخص

مية من وجهة نظر معلمات اللغة ىل جمتمع املعرفة يف العملية التعليإقع التحول عن وا الكشف ىلإهدفت الدراسة 
 جمتمع املعرفة، اإلجنليزية يفاللغة  إىل معرفة خصائص معلمات الدراسةهدفت كما   .مبدينة سكاكامراحل التعليم يف جنليزية اإل

املنهج  واعتمدت الدراسةالبيئة جملتمع املعرفة.  ةمالءمومدى املعرفة، تمع جمل مة طرق التدريس اليت تستخدمهاءومدى مال
 اجلوف.كافة املراحل التعليمية مبدينة سكاكا مبنطقة يف  جنليزية اإلمعلمات اللغة  مجيع ومشلت الدراسة .املسحي الوصفي

 حماور: ثالثةن من االستبيا وتكون املعلومات،ومت استخدام االستبيان كأداة جلمع  معلمة،( 65) وبلغ عدد أفراد العينة
 والبيئة املدرسية يف جمتمع املعرفة. ،اليت تستخدمها معلمات اللغة اإلجنليزية  طرق التدريس اإلجنليزية،خصائص معلمات اللغة 

 التالية:وقد توصلت الدراسة اىل النتائج 

( من 3.96ط حسايب )وستمبدرجة مرتفعة املعرفة( معلمات اللغة االجنليزية يف جمتمع  ئص)خصا حقق احملور األول −
 جنليزية عينة الدراسة. اإلاللغة  معلماتوجهة نظر 

جنليزية اإلمعلمة اللغة  لطرق التدريس اليت تستخدمها درجة مرتفعة التدريس(مة طرق مالء )مدى حقق احملور الثاين -
 ة. جنليزية عينة الدراساإل( من وجهة نظر معلمات اللغة 4.05توسط حسايب )مبتمع املعرفة  جمل

( من وجهة نظر معلمات 3.61حسايب ) مرتفعة مبتوسطدرجة  (ةاملعرفيف جمتمع املدرسة  الثالث )بيئةحقق احملور  -
 جنليزية عينة الدراسة.اإلاللغة 

حصائية بني استجاابت إانه مل تكن هناك فروق ذات داللة الرابع وضحت نتائج الدراسة فيما يتعلق ابلسؤال أ -
 .تعزى ملتغريات الدراسةىل جمتمع املعرفة يف العملية التعليمية التحول إ ة لواقعاإلجنليزيمعلمات اللغة 

 يزية(اإلجنل معلمات اللغة - جمتمع املعرفة ) الدراسة:مفاتيح 
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Abstract 
The reality of transformation into a knowledge society in the educational process from 

the point of view of English language teachers in Skakah 

 

The study aims to reveal the reality of the transition to knowledge society in 

educational process from the point of view of English language teachers across 

educational institutions in the city of Sakakah. In particular, this study focuses on 

identifying the characteristics of English language teachers in terms of knowledge 

society. It also aims to recognize the appropriateness of teachers’ use of teaching methods 

as well as the appropriateness of learning environment for the knowledge society. The 

study adopts a descriptive research method. Mostly all English language teachers of the 

three-educational stages in Sakakah were included in this study. Yet, the sample for this 

study included 65 English language teachers. This study employs questionnaire-survey 

approach for data collection. It comprises of three parts: (a) characteristics of English 

language teachers, (b) teaching methods used by English language teachers, and (c) 

schools learning environment in knowledge society. 

The study found the following results: 
− -The  characteristics of English language teachers in the socity knolwdege scores 

high degree at the  mean(3.96) from the point of view of English language teachers 

in Skakah.  

− The teaching methods used by English language teachers in the socity knolwdege 

scores high degree at the mean(4.05) from the point of view of English language 

teachers in Skakah. 

− schools learning environment in knowledge society in the socity knolwdege scores 

high degree at the mean(3.61) from the point of view of English language teachers 

in Skakah.  
− -The results of the study with regard to the the fourth question ,there were no 

statistically significant differences between the responses of the English language 

teachers of the transition to the knowledge socity in the educational process due to 

the study variables. 
Study Keys: ( The knowledge – the English Language Teachers) 
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 املقدمة:

التنظيمية اليت  واالسههههههههههرتاتيجيات يف كافة  السههههههههههياسههههههههههات ملحوظا   تطورا  شهههههههههههد امليدان الرتبوي خالل األلفية الثالثة 
حداث هذه التغريات  يف إابرزا   وجدهتا املتغريات املتسههههارعة يف كافة جواني ا ياة ، وكان للثورة املعرفية و التكنولوجية  دورا  أ
مما يسههههههههههههههتوجي العمل علحل فهم املهههههههههههههههمون ا قيقي  ذه  ؛يم عديدة أفرزهتا العوملة ور مفاهوصههههههههههههههاحي هذا التحول ظه ،

كأحد التحدايت   (جمتمع املعرفة  )مع متطلبات املرحلة الراهنة ، فربز مفهوم  متاشيا  ، وإعادة تشكيل املستقبل ؛ التحوالت 
وتسهههههههخريها لبناء جمتمع معريف  مل  ،التكنولوجيا تكيف معويتميز جمتمع املعرفة ابلقدرة علحل ال .اليت تواجه مسهههههههرية التقدم 

 ،علحل منظومة التعليممر الذي انعكس األ اجملتمع،تسهههههههههههم يف تطوير  اليتاملعارف و  حنو العلوم  نفتاحاال مهههههههههههامينه ثقافةيف 
و األداء املنتظر الذي  علمامل، فبدأت النظرة تتغري إىل وظيفة التعليم ودور فيهال خيار  فأصهههههههههههههبمل التوجه حنو املواكبة مسهههههههههههههارا  

وكيفية حتديد املقاصههد و األهداف واططط االسههرتاتيجية لتكوين مهنيني يف التعليم  ،فق مع املدرسههة ذات الفصههل العاملييتوا
 (2004.)السنبل،

ة ذات م وحترتم العقل املنتج للمعلومة ، وهذا يسهههههههههههههههتدعحل ابلدرجة األوىل خلق بيئو تاج جمتمع املعرفة إىل ثقافة تقي  
 شبكات علحل املبىن املعرفة جمتمع ويفرض . (م2009)تركماين،حميط ثقايف واجتماعي وسياسي يؤمن بدور املعرفة يف ا ياة 

 األوربية الوكالة عن الصههههادرة البيهههههاء الورقة أقرته فيما هذا ويتهههههمل التعليم، خمططي علحل جديدة حتدايت العاملية املعلومات
 هو الغد جمتمع أن علحل نصههههت فقد"  املتعلم اجملتمع حنو التعليم"  عنوان حتت( م1995) األوريب االحتاد قبل من واملعتمدة
 املتغريات تلهههههههه  مع يتواكههههههههي مبهههههههها تغري أن التعليم أنظمههههههههة وعلحل املعرفههههههههة، يف طههههههههاقههههههههاتههههههههه يسهههههههههههههههتثمر الههههههههذي اجملتمع
 (. 78م،ص2015شاهني،")

استجابة لتحدايت  ؛نتاجها واستخدامهايف نقل املعرفة وإأهم املكوانت األساسية  ويعد النظام الرتبوي التعليمي من
مم يقاس مبا متلكه من قدرة علحل يري للدخول إىل عامل املعرفة؛ فتقدم األعلحل هذا النظام مسهههههههؤولية عملية التغ العصهههههههر، ويقع

: "  2003 االنسههههههانية ةنميالت تقرير يف وجاء الهههههههرورية.والعمل علحل الوفاء مبتطلبات التغيري  اجملتمع،املعرفة طدمة توظيف 
 ، املعرفة انتاج يف املسهههههها ة العريب اجملتمع علحل يصههههههعي انه اىل اشههههههار حيث ، املعرفة جمتمع ظل يف العريب اجملتمع واقع  عن
 (157ص ،2007عبدالفتاح" )  التعليم نوعية تردي بينها من أسباب لعدة وذل 

ال من خالل نظام تعليمي ذل  إ ولن يتحقق واالجتماعية، ةقتصههادياالاملعرفة وسههيلة لتحقيق التنمية أصههبحت  لقد
أ ية مواجهة حتدايت عصهههههههههههر  قليمية علحلواإلأكدت العديد من الدراسهههههههههههات العاملية  حيث ؛ابلتغيري والتطويرهادف يؤمن 

رسههههم سههههياسههههات  يفواالخنراط يف التحول حنو جمتمع املعرفة  اجلادة الرتبوية، واملسهههها ةالعملية  واسههههتشههههراف مسههههتقبل ،املعرفة
 . (119-93م، ص2012ا ريب،) املعرفة.التعليم يف ظل جمتمع 

قيمة املعرفة  نقل وتعزيز التعليمية يفوجه اطصوص العملية  جنليزية علحلاإلاللغة  ةعام ومعلم بشكل ةاملعلمصدر تتو 
من  تل متمبا  ةفاملعلم تمع املعريف؛بيعة اجملتفرضها ط دوار اليتواألتقع مسؤولية القيام ابملهام  اوعليه، اب ياةومدى ارتباطها 
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لحل اسهههههههتخدام تكنولوجيا املعلومات عة قادر  كونتاملعرفة سهههههههللمكوانت املتكاملة للتطوير الرتبوي حنو جمتمع  تصهههههههور واضهههههههمل
 جتاهاتالا تكوين علحلتعمل   املعرفة عصر يف  اإلعداد ربامجف اإلجنليزية؛انتقاء وتدريس حمتوى مادة اللغة  واالتصاالت يف

 اإلجنليزية اللغة فمعلمة لذل  األساسية، اإلجنليزية اللغة هي املعرفة جمتمع لغة أن خاصة ا ديثة؛ املعرفية الثورة حنو اإلجيابية
 وتوصههههههههههههههيههههههل لتنظيم كههههههأداة  اسهههههههههههههههتخههههههدامههههههها ويتم بفههههههاعليههههههة، التقنيههههههة مع التعههههههامههههههل فيتم املعرفههههههة، عههههههامل من جههههههد ا قريبههههههة
 (. 21،ص2005طعيمه،.)املعرفة

 مشكلة الدراسة:

املعرفة؛ خاصة يف جمال يشهد امليدان الرتبوي مطالبات حثيثة أب ية التغيري و التجديد للوفاء مبتطلبات عصر جمتمع 
أل ية املرحلة الراهنة والتغيريات اليت طرأت يف ومن منطلق استشعار الباحثة  التعليم،كافة مراحل تدريس اللغة اإلجنليزية يف  

الكشف عن واقع التحول أ ية فقد رأت الباحثة  ؛داة التحول املعريفعملية التغيري وأ ةقائد يه ةاملعلم وكون ،ويامليدان الرتب
ملا  ذا التحول من  ؛ سكاكا مبدينة ليم مراحل التع جنليزية يفاإلمعلمات اللغة  املعريف يف العملية التعليمية من وجهة نظر
 فق مع االجتاهات العاملية اليت ختدم العملية التعليمية .تعليمية مبا يتواأ ية يف جتديد وحتديث  املسارات ال

 :الدراسة أسئلة

 من سكاكا دينةمب اإلجنليزية اللغة معلمات نظر وجهة من التعليمية العملية يف املعرفة جمتمع إىل التحول واقع ما -1
 املعرفة؟ جمتمع يف اإلجنليزية اللغة معلمات خصائصمالءمة  حيث

 من سكاكا دينةمب اإلجنليزية اللغة معلمات نظر وجهة من التعليمية العملية يف املعرفة جمتمع إىل التحول قعوا ما -2
 املعرفة؟ جملتمع اإلجنليزية اللغة معلمة تستخدمها اليت التدريس طرق مالءمة حيث

 من سكاكا دينةمب اإلجنليزية اللغة معلمات نظر وجهة من التعليمية العملية يف املعرفة جمتمع إىل التحول واقع ما -3
 املعرفة؟ جملتمع املدرسية البيئة مالءمة حيث

 مبدينة سكاكا العام التعليم مراحل يف اإلجنليزية اللغة معلمات استجاابت بني إحصائية داللة ذات فروق توجد هل -4
 املعلمة؟ تدرسها اليت املرحلة ،ربةاط سنوات املؤهل،: إىل تعزى التعليمية العملية يف املعرفة جمتمع إىل التحول واقع حنو

 :الدراسة أهداف

 مبدينة سكاكا اإلجنليزية اللغة معلمات نظر وجهة من التعليمية العملية يف املعرفة جمتمع إىل التحول واقع عن الكشف -1
 .التعليمية املراحل كافة  يف

 ومدى مالءمتها جملتمع ملعرفة . االجنليزية اللغة معلمة خصائص علحل التعرف -2
 ومدى املعرفة، مبجتمع صلة وذات اإلجنليزية اللغة معلمة تستخدمها اليت التدريس طرق مالءمة مدى  عن كشفلا -3

 .اجملتمع  ذا املدرسية البيئة مالءمة
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 الدراسة:أمهية 

اط من تغيري أمن دور يف ملا للعرفة ،ا ديثودورها يف الوفاء مبتطلبات العصر  أ ية املعرفة ية الدراسة من تنبثق أ
ىل واللغة اإلجنليزية هي مفتاح الدخول إ اجملاالت،كافة االهتمامات الدولية يف  هرم  عام؛ حيث حتتل املعرفة ا ياة بشكل
علحل  _مبا متتل  من كفاايت ومهارات تدريسية_ضافة اىل دورها املهين فهي قادرة إن معلمة اللغة االجنليزية إذ إ ؛عامل املعرفة
  ها لنقل اجملتمع جملتمع يؤمن ابملعرفة ويثمنها .سخري وت، املعرفة تعزيز قيمة

 الدراسة:حدود 

لية التعليمية من وجهة ىل جمتمع املعرفة يف العمالكشف عن واقع التحول إالدراسة علحل  تقتصر املوضوعية: دود ا -
 .مبدينة سكاكامراحل التعليم يف جنليزية اللغة اإل نظر معلمات

 العام.يف كافة مراحل التعليم  دينة سكاكا مب جنليزية إلات اللغة امجيع معلم البشرية:ا دود  -

 .هه1437/1438الفصل الدراسي الثاين   سكاكامدينة  كانية:املدود ا  -

 الدراسة:مصطلحات 

  :املعرفةجمتمع  •

 ليمة والرشيدة.اختاذ القرارات الس أموره، ويفهو ذل  اجملتمع الذي  سن استعمال املعرفة يف تسيري " املعرفة: جمتمع -
 فقط؛ بلوكذل  هو ذل  اجملتمع الذي ينتج املعلومة ملعرفة خلفيات وأبعاد األمور مبختلف أنواعها، ليس يف بلده 

 (.م2004تركماين،     )"     يف أرجاء العامل كله

قوم علحل يو  عرفة،ملا تكنولوجي تسههههههههودهفهو جمتمع معلومايت  املعرفة:جرائي التايل جملتمع وتتبىن الدراسههههههههة التعريف اإل -
ونشهههههرها،  ،نتاجهامقدرة الفرد من اسهههههتخدام املعرفة إىل إوتتجاوز  املعرفة،وقرارات تعتمد علحل أصهههههل  اسهههههرتاتيجيات
وبذل  تصههههههههههههبمل املعرفة هي القوى احملركة للتحوالت االقتصههههههههههههادية  ،يف كافة جماالت ا ياة ،وتسههههههههههههخريها ،وتوظيفها

 واالجتماعية.

 :السابقة والدراساتالنظري  اإلطار

 جمتمع املعرفة وعالقته ابلنظام الرتبوي:مسات 

فيها النظم  مبا_ا ياة مناط علحل كافة أ وبدخول العوملة اجملتمعات،تقدم  ساسية يفاألالنظام الرتبوي الركيزة  يعد
 العوملة:زهتا من أهم التحوالت اليت أفر  والتطوير الرتبوي، وكانصالح موجات هائلة من عمليات اإل أحدثتالتعليمية_ 
 للمعرفة يا قيقاملهمون  إدراك ستدعحلالذي امر ، األىل ظهور العديد من املفاهيم حول املعرفةمما أدى إ نسانية،اإلاملعرفة 
 د بشكل رئيساالعتما والعشرين أصبملالقرن ا ادي  ومع بداية والتقدم والبناء.أجل مسايرة النههة  مبتطلباهتا؛ منوالوعي 
 .للتنميةا قيقية  الوسيلةعتبارها املعرفة ابعلحل 
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ومل يعد االكتفاء  واملعلومات،وقد ارتبطت مالممل جمتمع املعرفة بنتائج ومؤشرات التقدم يف جماالت تقنية االتصاالت 
 حمور خططفأصبحت املعرفة هي  وصناعتها، التنافس علحل انتاجها ىلإ ؛ بل جتاوز ذل ابستخدام املعرفة يف جماالت حمددة

  نسانية.اإلالتنموية  العمليات اتاتيجيواسرت 
أصبمل جمتمع املعرفة و  والتمكن منها،حنو نقلها  فأصبمل االجتاه واضحا   املعرفة،لقد جتلت القيمة ا قيقية لعصر و 
، واالبتكار بداعاإلاملعرفة و  الرتبوية مسؤولية ترسيخ ثقافة وهذا ما محل النظم  التعليم،مبجتمع  وثيقا   ارتباطا   مرتبطا   مفهوما  

ورسالة التعليم اليوم تنطلق من قاعدة أساسها  ،أساليبها التعليمية، والتجديد يف الرتبوية، وتطوير املناهجنظمة وأتصيل األ
اإلبداع يف  وتربز قيم معريف،تؤهل الكوادر البشرية للعمل يف حميط و  فيها،اج نت، وتقدر قيمة اإلتؤمن ابملعرفة املعرفة،جمتمع 
 االقتصادية.قنوات التنمية  بقوة لفتملوتتجه  اإلنتاج،
عن حتقيقها كأحد أهم  ةاملسؤول يوه ،دوار اليت تفرضها ا اجة العصريةمكانة حمورية يف متثيل األ ةعلماملتل حتو 

ابتداء من ، ها حبلول جذرية يتم التعامل مع إذا ملتوجد فجوة كبرية  أن املعلوماتيةومن شأن الثورة  ،الرتبويةعناصر املنظومة 
عيش مبعزل عن هذه تجنليزية لن اللغة اإل ةومعلم ،السريعةتدريبه ليواكي تل  التغريات  مث ،وأتهيلهعداد املعلم مراحل إ
عي تأن  اعليهو  املعرفة،أمام مواجهة مباشرة لتقبل التحدي واملهي بتفاعل مع متطلبات جمتمع  يفه الهخمة؛التغيريات 
  ا ياة.درك أ ية استمرارية التعلم مدى تو  ،مهارات البحث العلمي تل متن وأ طرق انتاجها،املعرفة و أدواهتا و  مفهوم 

ا عوملة ان تكون برامج تعليم اللغات تعكس حق   الرتبوية لهمان وصانعي السياساتوهناك جهد واضمل من علماء اللغة 
 (B, 2018)ل الدراسية للغة لحل نطاق أوسع يف الفصو يشجع الوعي الثقايف ع أكادمييمن بناء مجهور  العوملة، فالبدمتزايدة 
القدرة  استكون لديه املعرفة،للمكوانت املتكاملة للتطوير الرتبوي حنو جمتمع  تل  من تصور واضملمتمبا  ةاملعلم نإ
يف النظام  ويكون دور املعلمة الفعال التدريسية.للموضوعات  ا  انتقاء واعي اليت تتطلييف استخدام املعرفة  بتكاراالعلحل 

عملية  واملشاركة يفخلص فيه من السلبية حيث النشاط ىل دور يتيتغري دور املتعلم إف ،وتوجيه العملية التعليمية الرتبوي إدارة
   .(13، صم2014)شعالن،ليم التع

املل  مشروع فجاء  والعشرين،اليت يشهدها العامل هناية القرن الواحد  السعودية التحوالتوقد أدركت اململكة العربية 
وقد مشلت مشروعات  التطويرية،بقائمة من املبادرات  منطلقا  و  التحوالت،ملطالي  االتعليم ملبي  لتطوير  عبد العزيزبن  عبد هللا

داء الرتبوي وجتويده بصورة تتواكي مع  ا أتثري ملحوظ علحل تطوير األ كان  والتعليمية واليتوبرامج لكافة اجلواني الرتبوية 
لربانمج الوطين لتطوير املدارس ا التطويري:ومن أهم برامج هذه املرحلة من املشروع  املنطقة.ت اليت تشهدها دول التغيريا
لرتسم  ،(م2030)اململكة  رؤيةهذه املرحلة  وتال العصرية.مة ملتطلبات ا ياة أكثر مالء لتكون ؛والتعليمدارات الرتبية وإ

مام التحدايت العصرية ، أسيخ القواعد األساسية جملتمع قادر علحل الصمود خارطة طريق جديدة وذات أبعاد واضحة لرت 
مبشاركة وزارة التعليم ضمن قطاعات الدولة ، ومت رصد التحدايت اليت تواجه  2020 التحول الوطين ،وكان  من أهم براجمها

وتعزيز فرص التعلم مدى ،الشامل للجميع ضمان التعليم اجليد و املنصف و  ، اليت من أ ها ، وبناء األهداف العامة التعليم
، بداع و االبتكارالعمل علحل خلق البيئة احملفزة لإلو ، ا ياة للجميع ، وحتسني  استقطاب املعلمني و أتهيلهم و تطويرهم
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ولني واملسؤ هذا العصر يهع املعلمني  نوبال ش  فإ .) موقع وزارة التعليم ( تقوميساليي التعليم و التطوير املناهج و أو 
  ىل جمتمع عصر املعرفة.فاعلية إ واالنطالق بكلفيه، مام طريق ال خيار أ صناع القرارو 

 :املعرفةيف جمتمع  جنليزيةمعلمة اللغة اإلخصائص 
ة اليت متيز اجملتمعات ابلتفوق يفهي الثروة ا قيق املستوايت؛كافة   يفهم مقومات التقدم لقد أصبحت املعرفة من أ

مما يستوجي علحل كافة النظم  ري،التغنه العصر الرقمي سريع ويوصف العصر اليوم أب ،يا هار دم ؤشر للتق كأهم ماقتصاداي  
جمتمع املعرفة بكل  إدراكمن  لتتمكن ؛واطططدائم لكافة الربامج  والتجديد والتطوير بشكلالتحديث  بشكل خاصالرتبوية 

فهناك  جيدا ، وتتطلي إعدادا  عملية معقدة فهي  اب ينة،ليست عملية  _كلغة أجنبيةاللغة اإلجنليزية _ مساته. وتدريس
كذل  هناك مشكالت تتعلق   اطدمة.أثناء  اوتدريبه االلغة اإلجنليزية، وبرامج تطويره ةمشكالت تتعلق بربامج إعداد معلم

ىل سعحل إتجنليزية اللغة اإل ةلمعمإضافة إىل أن  التعليمة،تسخريها لتسهيل العملية  والوسائل التعليمية، وكيفيةبطرق التدريس 
 املعرفة.نتاج  ة يف إامواكبة مستجدات العصر من خالل املس

القهااي ذات الصلة  داد املعلمني علحل طرح العديد منعقد أجتهد املشتغلون ابلرتبية وذوو االهتمام مبجال إو 
 املعرفة، مبهارات جمتمعوتدريبيه وحتصينه  أتهيلهعداده وإأن يكون عليها  ينبغي ومساته، وما جنليزيةمعلم اللغة اإل خبصائص
اجملال نستطيع أن نستخلص  يتعلق هبذافيما  والدراسات وتوصيات املؤمتراتعلحل العديد من البحوث  خالل االطالعومن 
  املعرفة:يف جمتمع  ةهم خصائص املعلمأ
فهو  معلومةىل أي صول إدوات للو األ متل وأن ا املتعلمف ومصادر املعرفة:وسيط بني املتعلمني  جنليزيةاللغة اإل ةمعلم -1

 التمكن ستهخو الوصول أوحني يستشعر املتعلم جناح  احملدد، ا دف ىلإللوصول  ةها املعلمنحمت حباجة إىل فرصة
شجعهم لالستثمار يف املعلومة تو  ،تنمية قدرات املتعلمني ةاملعلميكون دور  و أكرب،ه دافعية جيدة لبذل جمهود بداخل
 ةمعلملذا فإن  املعرفة؛مرتبطة مبجتمع  وممارسات تربويةيواكي ما يستجد من نظرايت ليها، توصل ال عرفة اليتملوا

فمحتوى املناهج التقليدي  العصر حتديدا ؛ يف هذادرك خصائص املتعلمني تأن  اجمتمع املعرفة عليه جنليزية يف اللغة اإل
لذل  فاملناهج التقليدية السائدة مل تعد  ابملدارس؛ نهيتعلم  ماوبني الباتالطتاجه حتعميقة بني ما  فجوة أحدث

الوسائط الرقمية تقدم الفرص أن  متغري. كماعامل  والعمل يف ،للحياة نعدادهوإ الطالباتكافية للوفاء ابحتياجات 
املقدمة ن املعرفة عي أتأن  ةوعلحل املعلم اللغة، تركز علحل تعليم يتوال سيما تل  ال ؛نتاج املعرفةعلحل إ للجميع للعمل

 .(J, 2011) هبا.والنهوض ساسية يف حل املشاكل  يف تطوير املهارات األيف سياق التعليم التقليدي ستفشل كثريا  
مع ممارسة التقنيات ا ديثة ستكتسي ف وتؤمن أبدواهتا: ،معها ةمتفاعل ،ا للتقنيةمستخدمة جيد   معلمة اللغة اإلجنليزية -2

تحول من ن توهكذا تستطيع معلمة اللغة اإلجنليزية أ  ا،وستعمل علحل خلق األدوار اجلديدة  ،قةاملعلمة خربة فائ
مام تعلم أامل أن يهعوهذا من شأنه  ا اجة،كلما دعت   ومطورة  اومربجمة لبيئة تقنية  مستخدم للتقنية إىل مصممة

 مشوقة.ت البحث عن املعرفة أبساليي فزاوستكون من أقوى حم ،جديدة أمامه وستخلق فرصا   للتعلم،عدة خيارات 
 يتحقق إال مام املتعلم للتواصل مع املعرفة بكافة اللغات و الثقافات ، وهذا لنأاملعاصرة الفرص دوات كما تتيمل األ
مؤمن بهرورة  فهي فيها ؛ ةمبدع صبملتلابلتقنية  علحل حتقيق ارتباط وثيق ةقادر و  ،لغواي   ةمتمكن  ةمن خالل معلم
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نتقي تتدريس مادة اللغة اإلجنليزية ، ف التعليمية و يف  و االتصاالت يف العملية تكنولوجيا املعلومات استخدام
؛  التجديدو تثري املواقف التعليمية اب داثة حبيث التخصصية  احديثة لتدريس موضوعات مادهت اسرتاتيجيات
ىل املعرفة إالوصول ف  املتعلمني؛الفكرية بنياملشاركة  وخلق نوع من ،احملتوى تسهيلنرتنت يف شبكة اإل كاستخدام

 .(Twomey, 2011)نرتنت قد ختلق مشاركة فكرية  شبكة اإل املتاحة علحلالرقمية و املعلومات 
عزز قيمة املعرفة ت املتجددبدورها فهي  الغاية:وتسخري الفرص  ذه  ،للتعلم مدى ا ياة االجنليزية منوذجمعلمة اللغة  -3

الرتبية املستدامة اليت تعمق حقوق املتعلم للتعلم  املهنية ثقافة اخالل ممارساهت فتحقق من ياة،اب ومدى ارتباطها 
 وتفهم قيمة العالقات ،ع اآلخرينالتعايش م ، والتعلم من أجل حتقيق مبدأوالتعلم للعمل ،والبحث عنها ،للمعرفة

ن الدعم ؛ لذل  فإا للتعليم املعاصرهام   مصدرا  وقد أصبحت التكنولوجية الرقمية  .اليت حترتم اآلخر وتعرتف حبقوقه
مني لللمع والتطلعات الفردية والفرصة للمفاهيمالكبري الذي يفرتض أن يقدم هو الذي سيوفر اجملال 

.(Orlando.2014)إذ هي مطالبة  أ يته،لذل  جند أن دور معلمة اللغة اإلجنليزية بشكل خاص تهاعفت  ؛
 مع املمارسات املتجددة. عالية تتوافقيها يتطلي ذل  مهارة وأ املتعلمني،جات حتيامع ااسي نتقاء الفرص اليت تتناب

تكون جهودها واضحة يف توسيع دائرة معلمة اللغة االجنليزية ال بد أن تكون مبدعة وداعية وداعمة لالبتكار ، وأن  -4
اليت تدعو   2030رؤية لتواكي تعلم، البداعي و الناقد لدى املاملعرفة من خالل االهتمام جبواني تنمية التفكري ا

و الرتكيز  ،ىل االرتقاء بطرق التدريس حبيث جتعل العملية التعليمية تتمحور حول املتعلم من أجل بناء روح األبداعإ
التحسني و التطوير يف منظومة العمل  أب يةؤمن ت ة، وهذا لن يتحقق اال بوجود معلماملهارات الشخصية علحل

 .وزارة التعليم ( 2030اململكة التعليمي )رؤية 

 السابقة:الدراسات 

أبدوارها يف جمتمع ( إىل الكشف عن الكفاايت املهنية ملعلمة املرحلة الثانوية للقيام 2017الصبخان )دفت دراسة ه -

 عتمدتاملعرفة من وجهة نظر املشرفات الرتبوايت يف مدينة الرايض، و استخدمت الدراسة املنهج الوصفي ، وا
وقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية :  ( مشرفة تربوية ،252تطبيقها علحل )مت حيث كأداة للدراسة   تبياناالس

قع توافر الكفاايت املهنية لدى املعلمات يف املرحلة الثانوية مبدارس الرايض تباين آراء املشرفات الرتبوايت حول وا
ف املعرفة لدى ايت حنو مدى توافر الكفاايت املهنية لتوظيهناك اتفاق يف وجهات نظر املشرفات الرتبو  كما أن،

 معلمات املرحلة الثانوية بدرجة متوسطة .

ت التعليم العايل يف التحول إىل جمتمع املعرفة من وجهة ( إىل حبث دور مؤسسا2016) اليحىيدراسة وهدفت  -

ج وتوليد تقوم به اجلامعات يف انتا  من خالل حتليل الدور الذي ئة التدريس ابجلامعات السعودية نظر أعهاء هي
ونشر و توظيف و استثمار املعرفة ، ودراسة التحدايت اليت تواجهها يف التحول اىل جمتمع املعرفة .واستخدمت 

دراسة املنهج الوصف التحليلي ، واالعتماد علحل منهج املسمل االجتماعي الشامل واستمارة االستبيان . وتوصلت ال
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يف حني يتهمل تطور هذا الدور  ،االت انتاج املعرفة و نشرها كماىل ضعف دور اجلامعات يف جمالدراسة يف نتائجها إ
اسة عن حتدايت عديدة تواجه هذه اجلامعات من أ ها كما كشفت الدر يما يتعلق بتوظيفها و استثمارها ،نسبيا ف

بني النظم التعليمية احمللية و التجارب  : وجود فجوة بني التعليم العايل واحتياجات سوق العمل ، واتساع فجوة املعرفة
 العاملية.

 تقييم يف اطاص التعليم مدارس ومعلمي مدراء دور عن للكشف( 2016) واحلاج القطراوي دراسة هدفتكما  -

 ىلإ تستند اليت الوصفية الطريقة استخدام مت ،وقد فلسطني يف املعرفة جمتمع لتحقيق كمدخل  الرتبوية التحوالت واقع
 وبلغ اطاص التعليم معلمي و مدراء من العينة اختيار ،ومت الدراسة متغريات بني العالقة لدراسة التحليلي األسلوب
 األول املركز علحل حصل املعريف البعد أن :النتائج أهم من وكان. طبقية عشوائية بطريقة اختيارهم مت( 190) العدد
 العينة أفراد نظر وجهة من الدميقراطي البعد اخريا و التقين عدالب مث االبتكاري البعد مث املدرسي االمين البعد ليهي

 .الرتبوية التحوالت يف أ ية ذات كأبعاد

 ملتطلبات جاهزيتها ومدى املعلومات مؤسسات يف املعرفة لواقع وحتليل رصد إىل( م2016) فرج دراسة هدفتو  -

 وكذل  الفكري، لإلنتاج النظرية واملراجعة ،التحليلي الوصفي املنهج علحل الدراسة اعتمدت وقد. املعرفة جمتمع
. املعرفة حنو التوجه يف املعلومات مؤسسات به تقوم أن ميكن الذي الدور أ ية لبيان املوضوع؛ هذا يف الدراسات
 ينبغي ولكن كحقائق؛  الواقع أرض علحل مكفولة والتعاون التكامل عوامل إن: التالية اطالصة إىل الدراسة وتوصلت
 .املعرفة جمتمع إىل للتوجه ممكنة بيئات تشكل ومشروعات وخطط وسياسات رؤى وفق هااستثمار 

 الواحد للقرن املهنية ابألدوار املدرسني وعي مستوى عن الكشف إىل( Uche, 2016) يوتشي دراسة وهدفت -

 الدراسة جمتمع وتكون ،الغرض  ذا معد استبيان استخدام ومت(. ريفرز) لوالية التابعة الثانوية املدارس يف والعشرين
 وبلغ ،(ريفرز) بوالية( كورت  هار بورت) مدينة يف خاصة اثنوية مدرسة( 57) و عامة اثنوية مدرسة( 274) من
 وعي مستوى أن النتائج وكشفت. الطبقية العشوائية العينات ابستخدام اختيارهم مت معلما  ( 860) العينة حجم

 التكنولوجيا يستخدمون ال أهنم كما  جد ا، مشجع وغري معتدل والعشرين حدواال القرن يف املهنية أبدوارهم املدرسني
 املواد جماالت علحل أثرت والعشرين ا ادي القرن بيئة أن النتائج كشفت  كما.  الدراسية الفصول يف التدريس يف

 .وغريها التدريس واسرتاتيجيات التعليمية

 نظر وجهة من املعرفة اقتصاد ضوء يف املعلم أدوار حللع التعرف إىل( Sabbah,2016) صباح دراسة هدفتكما  -

 علحل تطبيقها مت فقرة( 35) من مكونة استبانة إعداد مت الدراسة هدف ولتحقيق. فلسطني يف الرتبويني املشرفني
 مرجعية ئمةاق إعداد مت مقابلة إىل ابإلضافة واألونروا، والبرية هللا رام حمافظة يف الرتبية مديرية يف ومعلمة مشرفا  ( 50)

 كانت  املعلمني أدوار أن النتائج وأظهرت. مشرفني( 9) علحل وتطبيقها املعرفة اقتصاد من ضوء يف املعلم ألدوار
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٪( 84) أنو  العلمي؛ املؤهل ومتغريات اطربة سنوات إىل تعزى املعلم أدوار وسائل يف فروق هناك تكن ومل ،ةمعتدل
 املعلم أدوار تقييم آلية أنكما   املعريف، االقتصاد عصر يف للمعلم املبتكرة اراألدو  علحل تدريي إىل حباجة املعلمني من
 . للمعلم التقليدية األدوار علحل تركز تزال ال

 اإلشراف لكفاايت الرتبويني املشرفني وممارسة امتالك درجة علحل التعرف إىل( م2015) شاهني دراسة وهدفت -

 جلمع كأداة  واالستبيان الوصفي املنهج الدراسة واستخدمت. ةاملعرف جمتمع خصائص ضوء يف املعاصر الرتبوي
 العينة وبلغت املنورة، املدينة مبنطقة والتعليم الرتبية مكاتي يف الرتبويني املشرفني من الدراسة جمتمع وتكون. املعلومات

 كفاايت  وممارسة امتالك درجة أن: التالية النتائج الدراسة أظهرت وقد(. 125) أصل من تربواي   مشرفا  ( 75)
 وجد كما  متوسطة، بدرجة جاءت املشرفني نظر وجهة من املعرفة عجمتم خصائص ضوء يف املعاصر الرتبوي اإلشراف
 .واملمارسة االمتالك درجيت بني موجبة مرتفعة ارتباطية عالقة هناك

 اليت املالممل أهم رةلو وب املعرفة جمتمع هبا يتسم اليت اطصائص أهم برازإ ىلإ( 2015) رفعة آل دراسة وهدفت -

 جتديد متطلبات تناولت حيث ،التحليلي الوصفي املنهج الدراسة واتبعت. الرتبوية النظم و املعرفة جمتمع بني جتمع
 الواجبات من التحول ،ومنها املعاصر التقين و املعريف التقدم بفعل عليه طرأت اليت التغريات و السعودي املعلم دور

 جمتمع وطبيعة ، املعاصر الرتبوي األدب استطالع خالل من،  التعليمية العملية يف تكنولوجيالا توظيف ىلإ التقليدية
 بيئة توفري:  منها التعليمية النظم يف توافرها الواجي املتطلبات من عدد ىلإ الدراسة وخلصت. وخصائصه املعرفة
 ،اعداد التدريس وطرق املناهج ،تطوير اأهدافه و   التعليم مؤسسات يف النظر ،اعادة متجددة ومعلوماتية تقنية
 .املعرفة جمتمع متطلبات وفق وتدريبه املعلم

 العربية البالد يف الرايضيات معلم اعداد لربانمج العام طاراإل معامل حتديد ىلإ( 2015) السر  دراسة هدفت كما -

 برامج واقع لتحليل  الوصفي املنهج الدراسة واستخدمت. الرتبوية واملتطلبات املعرفة جمتمع مسات ضوء يف فلسطني و
 خمتلف يف البحث جمتمع ومتثل .االستشرايف املنهج وكذل  ، فلسطني و العربية البالد يف الرايضيات معلم إعداد

 وبرامج تناولت اليت البحوث وتل  ، ومتطلباته ، مساته حيث من  املعرفة جمتمع تناولت اليت البحوث و الكتاابت
 يرتق مل فلسطني و العربية البالد يف الرايضيات معلم عدادإ برانمج نإ:  التالية النتائج ىلإ توصلت وقد.  املعلم اعداد
 إعداد لربانمج الرتبوية املتطلبات وحددت املعرفة جمتمع مسات من جمموعة ىلإ توصلت كما  ، املطلوب املستوى ىلإ

 .املعرفة جمتمع ظل يف الرايضيات

ىل التعرف علحل طبيعة جمتمع املعرفة من حيث املفهوم و السمات و التحدايت ( إ2013دراسة كامل )هدفت و  -

مبا يتهمنه من  ،و املتطلبات الرتبوية. وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي و أسلوب املسمل امليداين   و االبعاد 
، كما لعربية و االجنبية وصف وحتليل جلمع املعلومات و البياانت الالزمة عن واقع إعداد املعلم يف بعض الدول ا



 مها عفات الدغميد.     جهة نظر معلمات اللغة اإلجنليزيةمن و  التعليمية العملية يف املعرفة جمتمع اىل التحول عواق

 12   م2019هـ / سبتمرب 1441حمرم  -2ج -( 1عدد ) –( 11اجمللد ) –جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية 

استخدمت منهج دراسة ا الة. واعتمدت الدراسة أدايت املقابلة الشخصية مع أصحاب القرار و املسؤولني عن 
برامج إعداد وتدريي املعلمني ، ابإلضافة إىل االستبيان. ومن نتائج الدراسة :وجود أزمة حقيقية وفجوة معرفية حنو 

سات إعداد املعلم ، عدم مناسبة املناهج يف مؤسسات اإلعداد للتطور املعريف ،تدين أتسيس جمتمع املعرفة داخل مؤس
وضعف  ،وتدين إطالع املعلم علحل كل ما هو جديد يف جمال املعرفة ،إملام املعلم جبواني املعرفة العلمية و الرتبوية
 االهتمام بتشجيع املعلم علحل النمو املعريف.

 واستخدمتالكشف عن أهم توجهات الفلسفة الرتبوية جملتمع املعرفة ،  ىل( إ2010)دراسة إمساعيل هدفت  و -

، وتكون جمتمع الدراسة من طالب وطالبات كلييت الرتبية و التعليم الصناعي بفرع جامعة الدراسة املنهج الوصفي
سة صلت الدرايان . وتو (طالي وطالبة. ومت استخدام أدايت املقابلة و االستب2721السويس ابلسويس وبلغ عددهم )

دريي هناك حاجة اىل الت يها  أاىل هناك نسبة عالية من أفراد العينة يفتقدون الكيفية اليت  صلون هبا علحل املعرفة ، 
لكرتونية ، واستفادة املعلم من تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت ا ديثة ال تزال علحل بعض مصادر املعلومات اإل

 ضئيلة.

 :سابقةلالدراسات التعليق على ا
 بني الدراسة ا الية و الدراسات السابقة :  االتفاقوجه أ  -1

 . الدراسات اليت مت استعراضها مجيعترى الباحثة أن موضوع جمتمع املعرفة هو موضع االتفاق مع  -

 ،(2013كامل )  االسهههههههتبيان كأداة، كدراسهههههههة: اسهههههههتخدامتتفق الدراسهههههههة ا الية مع بعض الدراسهههههههات السهههههههابقة يف  -
 (Uhce,2016) يوتشههههيدراسههههة (،2015) شههههاهني ،)2016) اليحي (،2010) مساعيلإ (،2017) الصههههبخان

 .(Sabbah,2016)صباح و 

 (،2015)املنهج الوصهههفي ( ،كدراسهههة : شهههاهني )ض الدراسهههات السهههابقة يف املنهجية تتفق الدراسهههة ا الية مع بع -
 .(2013(، ودراسة كامل )2015(،السر)2017(، الصبخان )2010مساعيل )إ

 راسة ا الية و الدراسات السابقة :ف بني الدوجه االختالأ -2

 مع الدراسات السابقة يف أهدافها ، وبيئة التطبيق و العينة . ختتلف الدراسة ا الية -

 يف أن معظم الدراسات السابقة اعتمدت املنهج الوصفي التحليلي. يها  ختتلف أ -

 أوجه استفادة الدراسة ا الية من الدراسات السابقة : -3

 . النظري طاراإل فكارأ ،وبلورة الدراسة رحماو  حتديد -

 .العالقة ذات الدراسة يف االستبياانت علحل طالعاال من واالستفادة ، جيد بشكل داةاأل بناء  -
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  : الدراسةمنهج 
ويتم ، مة هذا املنهج طبيعة الدراسة؛ ملالءاملسحي الوصفياعتمدت الدراسة ا الية علحل املنهج  :الدراسةمنهج  •

هبدف وصف الظاهرة املدروسة من حيث طبيعتها  منهم؛و عينة واب مجيع أفراد جمتمع البحث أتجاس بواسطته
 (.123م، ص1995العساف،فقط. ) ودرجة وجودها

 وبلغ عددهن ، جنليزية بكافة املراحل التعليمية مبدينة سكاكالت الدراسة كافة معلمات اللغة اإلمش :جمتمع الدراسة •

  ا كومي.ليزية يف القطاع لغة إجنمعلمة  (160)مبدينة سكاكا 

 )الاليت استجنب ألداة الدراسة(.( معلمة 65بلغت العينة ) :عينة الدراسة  •

خصائص معلمات  األول:احملور  حماور:( 3) بناؤه وفقومت  ا الية،مت تصميم استبيان خاص للدراسة  :الدراسة أداة •

اليت تستخدمها معلمة  التدريس مة طرقءمال : مدىالثاينور احمل عبارة. ( 16تمع املعرفة ومشل )جملجنليزية اللغة اإل
 (20ومشل ) جملتمع املعرفة املدرسية مة البيئةمالء : مدىلثالثاحملور ا عبارة.( 13)ومشل جنليزية جملتمع املعرفة اللغة اإل
جنليزية يف مراحل إلرفة من وجهة نظر معلمات اللغة اىل جمتمع املعهبدف الكشف عن واقع التحول إ وذل  ،عبارة

  .مبدينة سكاكاالتعليم املختلفة 

 والتحقق من صدق االداة وثباهتا:ومت اتباع اخلطوات التالية يف بناء االستبيان 

 :لالستبانة الظاهري الصدق .1
 جمال يف واملتخصصني اطرباء من عدد علحل االستبانة عرض مت حيث احملكمني، آراء علحل املعتمد الصدق وهو

 ومت التدريس ،اجلوف من خالل جلنة حتكيم االدوات البحثية بقسم املناهج وطرق  جامعة من رق التدريس هج وطاملنا
 ومشوليتها، الدراسة، ألهداف وحتقيقها  العبارات مناسبة مدى: حيث من فيها آرائهم وإبداء االستبانة دراسة منهم الطلي
 مناسبة يروهنا ملحوظات وأية واإلخراج، اللغوية، الصياغة مستوى وتقييم نة،االستبا حملاور العبارات ومناسبة حمتواها، وتنوع
 علحل وساعدت االستبانة، وأثرت الدراسة، أفادت قيمة ملحوظات قدموا وقد ا ذف، أو التغيري، أو ابلتعديل، يتعلق فيما

 .نطقيملا أو الظاهري ابلصدق يسمحل ما حققت قد االستبانة تكون وبذل  جيدة، بصورة إخراجها

 : الداخلي االتساق صدق .2
 :وذل  الداخلي، االتساق صدق حساب مت

 يوضمل( 1) واجلدول  له، تنتمي الذي للمحور الكلية والدرجة عبارة كل  درجة بني بريسون ارتباط معامل ابستخدام (أ
 .  ذل  نتائج

 اطاصة النتائج يوضمل( 2) واجلدول بانة،لالست الكلية والدرجة حمور كل  درجة بني بريسون ارتباط معامل استخدام (ب
 .بذل 
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 (1جدول )
 والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي له  معامل االرتباط بريسون بني درجة كل عبارة  

( أن معامل االرتباط بريسون بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي ينتمي  ا، 1يتهمل من اجلدول )
(. مما يدل علحل متاس  هذه الفقرات وصالحيتها للتطبيق علحل عينة 0.01دالة احصائيا  عند مستوى داللة أقل من )

 الدراسة. 
 (2جدول )

 كل حمور والدرجة الكلية لالستبانة  درجةمعامل االرتباط بريسون بني 

خصائص معلمات اللغة  الرقم
 اإلجنليزية يف جمتمع املعرفة

مدى مالءمة طرق التدريس اليت تستخدمها 
 رفةمعلمة اللغة اإلجنليزية جملتمع املع

مدى مالءمة البيئة املدرسية 
 جملتمع املعرفة

1 .578** .795** .682** 

2 .596** .744** .686** 

3 .652** .709** .746** 

4 .738** .689** .823** 

5 .597** .569** .721** 

6 .711** .800** .568** 

7 .825** .815** .559** 

8 .772** .768** .697** 

9 .861** .764** .680** 

10 .782** .824** .783** 

11 .781** .795** .752** 

12 .720** .763** .829** 

13 .640** .799** .673** 

14 .734**  .712** 

15 .618**  .745** 

16 .851**  .822** 

17   .759** 

18   .677** 

19   .864** 

20   .840** 

 0.01** دال إحصائيا عند مستوى داللة أقل من 

 معامل االرتباط  احملور   الرقم
 **856. خصائص معلمات اللغة اإلجنليزية يف جمتمع املعرفة 1

 **867. مدى مالءمة طرق التدريس اليت تستخدمها معلمة اللغة اإلجنليزية جملتمع املعرفة 2

 **878. املعرفةمدى مالءمة البيئة املدرسية جملتمع  3

 0.01** دال إحصائيا عند مستوى داللة أقل من 

 0.05* دال إحصائيا عند مستوى داللة أقل من 



 مها عفات الدغميد.     جهة نظر معلمات اللغة اإلجنليزيةمن و  التعليمية العملية يف املعرفة جمتمع اىل التحول عواق

 15   م2019هـ / سبتمرب 1441حمرم  -2ج -( 1عدد ) –( 11اجمللد ) –جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية 

درجة كل حمور والدرجة الكلية لالستبانة، دالة احصائيا  عند بني ( أن معامل االرتباط بريسون 2يتهمل من اجلدول )
 الحيتها للتطبيق علحل عينة الدراسة. (. مما يدل علحل متاس  هذه احملاور وص0.01مستوى داللة أقل من )

 ثبات االستبانة: .1

 . ( يوضمل النتائج اطاصة بذل3دول )مت التحقق من ثبات االستبانة مبعادلة كرونباخ ألفا، واجل
 (3) جدول

 فاآلمبعادلة كروبناخ االستبانة معامل ثبات 

حيث تشري  ستبانة وجلميع احملاور مقبولة احصائيا ،( أن قيم الثبات مبعادلة كرونباخ ألفا لال3يتهمل من اجلدول )
(  مما يشري 2003،304)أبو هاشم  ،(0.60 إذا كانت قيمته أعلحل من )الدراسات أن معامل الثبات يعترب مقبول إحصائيا  
 إىل صالحية القائمة للتطبيق علحل عينة البحث.

 االساليب اإلحصائية اليت مت استخدامها يف التحليل: 

 لة الدراسة مت استخدام املعامالت االحصائية التالية:عن أسئ لإلجابة

وفقا  ملتغريات )املؤهل العلمي، عدد االحصاء الوصفي املتمثل ابلتكرارات والنسي املئوية لوصف عينة الدراسة  -1
 سنوات اطربة، املرحلة التعليمية اليت تدرسها املعلمة(. 

 و موضمل ادانه: الباحثة مقياس ليكرت اطماسي كما ه استخدمت -2

 اآليت:وفق درجة وقد مت تقدير ال

 4= 1 -5اقل قيمة =  –املدى = أعلحل قيمة  -

 0.80= 5÷  4عدد الفئات = ÷ طول الفئة= املدى  -

  

 كرونباخ آلفا عدد العبارات  احملور الرقم
 936. 16 ملعرفةإلجنليزية يف جمتمع اخصائص معلمات اللغة ا 1

2 
 مدى مالءمة طرق التدريس اليت تستخدمها معلمة اللغة اإلجنليزية

 جملتمع املعرفة
13 .932 

 953. 20 البيئة املدرسية جملتمع املعرفةمدى مالءمة  3

 971. 49 االستبانة ككل 4

 أوافق بشدة ال أوافق ال حمايد أوافق أوافق بشدة سلم االجابة

 1 2 3 4 5 الدرجة
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 معامل االرتباط بريسون للتحقق من  صدق االتساق الداخلي لالستبانة. -1
 لفا للتحقق من ثبات االستبانة. أمعادلة كرونباخ  -2

 االحصاء الوصفي املتمثل ابملتوسط ا سايب واالحنراف املعياري  للتعرف علحل:   -3

 تمع املعرفة.جملخصائص معلمات اللغة االجنليزية   -

 ق التدريس اليت تستخدمها معلمة اللغة اإلجنليزية  جملتمع املعرفة.مدى مالئمة طر  -

 جملتمع املعرفة.مدى مالئمة البيئة املدرسية  -

 وفقا  للمتوسط ا سايب األعلحل واالحنراف املعياري األقل. الثالث مت ترتيي عبارات احملاور -1

اعتدالية توزيع البياانت اطاصة وذل  للتأكد من   Kolmogorov-Smirnov Zاختبار  كوجملروف مسرينوف   -2
نظر  ىل جمتمع املعرفة يف العملية التعليمية من وجهةإواقع التحول ابستجاابت معلمات اللغة االجنليزية علحل استبانة 

 .دينة سكاكامبمعلمات اللغة االجنليزية 
اللغة االجنليزية يف استجاابت معلمات  وذل  للتعرف علحل الفروق ذات داللة إحصائية  يفوتين  -ماناختبار  -3

 ىل جمتمع املعرفة وفق متغري )املؤهل العلمي(.إيف ضوء التحول  مبدينة سكاكامراحل التعليم العام 

وذل  للتعرف علحل الفروق ذات داللة إحصائية  يف استجاابت معلمات اللغة االجنليزية يف كروسال واليس اختبار   -4
ىل جمتمع املعرفة وفق متغريي )عدد سنوات اطربة( و )املرحلة إحول يف ضوء الت مبدينة سكاكامراحل التعليم العام 

 التعليمية( اليت تدرسها املعلمة.

 :عرض النتائج ومناقشتها

ىل جمتمع املعرفة يف العملية التعليمية من وجهة نظر إما واقع التحول ل الدراسة األول الذي ينص علحل: لإلجابة عن سؤا
مت استخدام املتوسط   املعرفة؟جمتمع  جنليزية يفاإلمعلمات اللغة  حيث خصائصمن ينة سكاكا مبد جنليزية اإلمعلمات اللغة 

 ( يوضمل نتائج ذل .4) رقم ا سايب واالحنراف املعياري والرتتيي وتقدير الدرجة، واجلدول
  

 املتوسط احلسايب لدرجة   ا
 1.80إىل أقل من   1.00من املتوسطات اليت ترتاوح  ضعيفة جدا  
 2.60إىل أقل من   1.80املتوسطات اليت ترتاوح من  ضعيفة
 3.40إىل أقل من   2.60ترتاوح من املتوسطات اليت  متوسطة 
 4.20إىل أقل من   3.40املتوسطات اليت ترتاوح من  مرتفعة

 5.00إىل  4.20املتوسطات اليت ترتاوح من  مرتفعة جدا  
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 (4)جدول

 :جمتمع املعرفة جنليزية يفاإلمعلمات اللغة  خصائص األول:املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والرتتيب وتقدير الدرجة لفقرات احملور 

 جمتمع املعرفة ما يلي: جنليزية يفاإلمعلمات اللغة  : خصائصاألولابحملور  ( اطاص1يتهمل من اجلدول )
( وجاءت ابلرتتيي األول ، حيث أن من خصائص 4.29( علحل أعلحل متوسط حسايب )2حصلت الفقرة رقم ) •

ن يؤمن بهرورة استخدام تكنولوجيا املعلومات و االتصال يف العملية معلمات اللغة االجنليزية يف جمتمع املعرفة أهن
(  حيث حترص معلمات اللغة االجنليزية 4.25( ابلرتتيي الثاين ومبتوسط حسايب )3التعليمية . وجاءت الفقرة رقم )

( ابلرتتيي 5م )ادة اللغة االجنليزية . بينما جاءت الفقرة رقعلحل انتقاء اسرتاتيجيات حديثة لتدريس موضوعات م
 فيما يتعلق ابستخدامهن البحوث االجرائية لتطوير العملية التعليمية.(  3.49األخري و مبتوسط حسايب )

ومبتوسط حسايب تمع املعرفة يف درجة )مرتفعة( جملجنليزية اإلاحملور ككل واطاص خبصائص معلمات اللغة  ولقد جاء •
(3.96.) 

 الدرجة الرتتيب االحنراف املتوسط الفقرات م

2 
تؤمن بهرورة استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العملية التعليمية 

 مرتفعة جدا   1 0.631 4.29 جنليزية.بشكل خاص يف تدريس مادة اللغة اإلبشكل عام و 

 مرتفعة جدا   2 0.730 4.25 جنليزية.ثة لتدريس موضوعات مادة اللغة اإلحدي اسرتاتيجياتتقاء حترص علحل ان 3
 مرتفعة 3 0.698 4.17 جنليزية ابلوعي الثقايف املعلومايت واملعرفة املتخصصة.تتصف معلمة اللغة اإل 11

 مرتفعة 4 0.673 4.12 جتيد مهارات التواصل. 8

 مرتفعة 5 0.723 4.09 باطها اب ياة.تعزز قيمة املعرفة ومدى ارت 4

 مرتفعة 6 0.661 4.03 وسيط بني املتعلمات ومصادر املعرفة.دورها  13

14 
ات الصلة مبوضوعات مادة تواكي ما يستجد من نظرايت وممارسات تربوية ذ

 مرتفعة 7 0.760 4.02 جنليزية ومرتبطة مبجتمع املعرفة.اللغة اإل

 مرتفعة 8 0.856 3.95 مستمرة.املهنية املناسبة لتخصصها بصورة  نشطة التنميةتشارك يف أ 16

 مرتفعة 9 0.726 3.94 تتقن أسلوب حل املشكالت مبواقف تعليمية ولديها القدرة علحل اختاذ القرار. 10

موضوعات ء بداعي من خالل انتقاجبواني تنمية التفكري الناقد واإلهتتم  6
 مرتفعة 10 0.753 3.89 مع قدرة واحتياجات املتعلم. تتناسي

 مرتفعة 11 0.761 3.88 بداعي.متتل  مهارات تكوين الفكر اإل 9

 مرتفعة 12 0.870 3.85 جنليزية علحل تبادل اطربات العاملية.حترص معلمة اللغة اإل 15

 مرتفعة 13 0.741 3.83 متتل  مهارات االستقصاء العلمي. 12

ومصممة للربامج وخطط التطوير مبا  تكون منسقة لعملية التعلم نمتهيئة أل 7
 مرتفعة 14 0.820 3.78 يتوافق مع جمتمع املعرفة.

 مرتفعة 15 0.861 3.71 للمكوانت املتكاملة للتطوير الرتبوي حنو جمتمع املعرفة. واضحا   متتل  تصورا   1

 مرتفعة 16 0.773 3.49 التعليمية. لتطوير العمليةجرائية تستخدم البحوث اإل 5

 مرتفعة  0.539 3.96 ال الكلياجمل 
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ىل جمتمع املعرفة يف العملية التعليمية من وجهة نظر معلمات اللغة إع التحول ما واق الدراسة:سؤال  ولإلجابة عن
  املعرفة؟ اإلجنليزية جملتمعمة طرق التدريس اليت تستخدمها معلمة اللغة مالءمدى  من حيث مبدينة سكاكاجنليزية اإل

 ( يوضح نتائج ذلك.5ول )مت استخدام املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والرتتيب وتقدير الدرجة، واجلد
 (5جدول )

 مة طرق التدريس مالء مدى الثاين:املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والرتتيب وتقدير الدرجة لفقرات احملور 
 املعرفة اإلجنليزية جملتمعاليت تستخدمها معلمة اللغة 

اإلجنليزية مة طرق التدريس اليت تستخدمها معلمة اللغة مالءمدى  الثاين:( اطاص ابحملور 5يتهمل من اجلدول )
  املعرفة ما يلي: جملتمع

( بدرجة 4.23-4.29 )(  علحل التوايل مبتوسطات حسابية متقاربة ما بني3،6،2،1جاءت كل من الفقرات التالية ) •
مرتفعة جدا ، حيث أن طرق التدريس اليت تستخدمها معلمة اللغة االجنليزية تعزز اسرتاتيجيات التعلم التعاوين ، و 

وجتعل املتعلم أكثر تفاعال مع تكنولوجيا  العصر وحتقق التكامل بني موضوعات استخدام التكنولوجيا يف التعليم ، 
( مبتوسط حسايب 5املعرفة. وجاءت ابلرتتيي األخري الفقرة رقم )تمع جمل إىل مالءمتها  لدراسية .مما يشرياملادة ا
(3.72. ) 

 الدرجة الرتتيب االحنراف املتوسط الفقرات م

1 
التعلم  اسرتاتيجياتستخدمها معلمة اللغة اإلجنليزية يس اليت تتعزز طرق التدر 

 مرتفعة جدا   1 0.551 4.29 التعاوين.

 مرتفعة جدا   2 0.662 4.25 التكنولوجيا يف التعليم.تعزز طرق التدريس استخدام  2

6 
جنليزية جتعل املتعلم أكثر تفاعال تستخدمها معلمة اللغة اإلطرق التدريس اليت 
 مرتفعة جدا   3 0.606 4.23 ر.مع تكنولوجيا العص

3 
تستخدمها معلمة اللغة االجنليزية يف التدريس التكامل  التدريس اليتحتقق طرق 

 مرتفعة جدا   4 0.632 4.23 بني موضوعات املادة الدراسية.

13 
جنليزية علحل تطوير لغة املتعلمات من خالل الطرق إلتساعد معلمة اللغة ا

 مرتفعة 5 0.712 4.15 الئمة.التدريسية واالسرتاتيجيات امل

 مرتفعة 6 0.788 4.06 التدريس املستخدمة نزعة التعلم الذايت.تنمي طرق  12

 مرتفعة 7 0.625 4.02 تنمي طرق التدريس املستخدمة عقل املتعلم املنتج بدال من املستهل . 8

 مرتفعة 8 0.780 3.98 تعمل طرق التدريس املستخدمة علحل حتقيق الرتبية املستدمية. 10

7 
جنليزية املتعلم ليصبمل أكثر تستخدمها معلمة اللغة اإليس اليت تؤهل طرق التدر 

 مرتفعة 9 0.810 3.97 مقدرة علحل التفكري االبداعي.

 مرتفعة 10 0.799 3.95 يتم استخدام طرق تدريسية تسممل بتنوع املهام والنتاجات التعليمية. 9

ىل إلجنليزية فلسفة التحول إامعلمة اللغة  ريس اليت تستخدمهاتتبىن طرق التد 11
 مرتفعة 11 0.747 3.94 جمتمع املعرفة.

 مرتفعة 12 0.748 3.82 جنليزية يف تدريسها الطريقة االستقرائية يف التعليم.تستخدم معلمة اللغة اإل 4

 مرتفعة 13 1.008 3.72 التدريس ا ديثة. اسرتاتيجياتة املدرسية تساهم يف التنويع يف معطيات البيئ 5

 مرتفعة  0.547 4.05 اجملال الكلي 
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املعرفة يف  اإلجنليزية جملتمعمة طرق التدريس اليت تستخدمها معلمة اللغة مالءاحملور ككل واطاص مبدى  ولقد جاء •
 (.4.05درجة )مرتفعة( ومبتوسط حسايب )

ىل جمتمع املعرفة يف العملية التعليمية من وجهة نظر معلمات اللغة إما واقع التحول  :الدراسةسؤال  ولإلجابة عن
 مة البيئة املدرسية جملتمع املعرفة؟ مالءمدى  حيث  من مبدينة سكاكاجنليزية اإل

  .( يوضمل نتائج ذل6رقم )مت استخدام املتوسط ا سايب واالحنراف املعياري والرتتيي وتقدير الدرجة، واجلدول 

 (6دول )ج
 مة البيئة املدرسية جملتمع املعرفةمالء مدى الثالث:املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والرتتيب وتقدير الدرجة لفقرات احملور 

 الدرجة الرتتيب االحنراف املتوسط الفقرات م

املعلومات يف تيسري عملية  لتكنولوجيابدور املعلمة كمستخدم جيد  املدرسة تثق 13
 مرتفعة 1 0.673 3.98 تعليم. ال

7 
جنليزية علحل حهور املؤمترات وورش العمل املتعلقة بتدريس حتفز املدرسة معلمة اللغة اإل

 مرتفعة 2 0.827 3.94 .اإلجنليزيةاللغة 

 مرتفعة 3 0.753 3.89 ومصادر املعرفة الطالباتتعزز املدرسة دور املعلمة كوسيط بني  11

 مرتفعة 4 0.795 3.85 جنليزية.اإلختدم اللغة  اليتالتعليمة العملية  اكبة مستجداتمو تشجع املعلمة علحل  6

20 
علم واالهتمام بدوره الفعال ومبشاركته املباشرة يف تتؤمن املدرسة مببدأ التعلم الذايت للم
 مرتفعة 5 0.805 3.71 التعلم وامتالكه ألدوات املعرفة.

 مرتفعة 6 0.861 3.71 بداع.ملعرفة ومهاعفة روح االبتكار واإلمع اتعزز ثقافة املدرسة التوجه حنو جمت 3

 مرتفعة 6 0.861 3.71 تعزز املدرسة دور املعلمة يف جتسيد مبادئ الدميقراطية وحقوق اإلنسان. 12

 مرتفعة 7 0.756 3.66 جنليزية. اإلتعمل املدرسة علحل مواكبة تطور مقررات اللغة  8

15 
املعرفة علحل أ ية التفكري بوجه عام، والتفكري اإلبداعي بوجه  تؤكد املدرسة يف جمتمع

 ةكمرشد  ةخاص، كهدف من األهداف العامة لرباجمها، وابلتايل فهي تؤمن بدور املعلم
 يف التفكري إلبداعي.

 مرتفعة 8 0.853 3.66

 مرتفعة 9 0.802 3.63 نسان للمستقبل.اإل عدادعلحل إتكمن قدرة املدرسة يف جمتمع املعرفة  18

16 
ألطر  حترص املدرسة علحل اجياد معايري حمددة وضوابط دقيقة للنهوض جبواني التكوين

 مرتفعة 10 0.804 3.62 الهرورية جملتمع املعرفة.املهارات واملمارسات املهنية  التدريس ودعم

 مرتفعة 11 0.947 3.62 تشجع املدرسة ثقافة البحث العلمي. 4

14 
علحل األجهزة واألدوات  جنليزية للتعرفاإلاللغة  ريبية ملعلمةتدتتيمل املدرسة دورات 

 مرتفعة 12 0.937 3.48 ومعرفة كيفية استخدامها يف املواقف التعليمية املختلفة، وكيفية التعامل معها وصيانتها.

19 
 م فرص  مبصادر املعلومات املتعددة فتهيئ الطالبات متتني صلةتعمل املدرسة علحل 
جنليزية همها فيما يتعلق مبناهج اللغة اإليفية ا صول عليها وحتليلها وفالتدريي علحل ك

 منها أب ية هذه املادة يف جمتمع املعرفة. امياان  
 مرتفعة 13 0.936 3.45

5 
ضعف أتسيس الطالبات يف اللغة  نشطتها يف عالج مشكلةالل أخ املدرسة منتساهم 
 مرتفعة 14 0.984 3.43 جنليزية.اإل

9 
شجيع املعلمات علحل التعلم عرب ملدارس جتربة تعليمية أكثر ديناميكية من خالل تتوفر ا
 مرتفعة 15 1.015 3.43 نرتنت.اإل
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 مة البيئة املدرسية جملتمع املعرفة ما يلي:مالء( اطاص مبدى 6رقم )يتهمل من اجلدول 
 املعلمة بدور املدرسة تثقحيث ( بدرجة مرتفعة ، 3.98( الرتتيي األول مبتوسط حسايب )13رقم )حققت الفقرة  •

( مبتوسط 2بينما جاءت ابلرتتيي األخري الفقرة رقم ) .التعليم عملية تيسري يف املعلومات لتكنولوجيا جيد مستخدمك
 .( بدرجة متوسطة3.28حسايب )

 (.3.61مة البيئة املدرسية جملتمع املعرفة يف درجة )مرتفعة( ومبتوسط حسايب )مالءلقد جاء احملور ككل واطاص مبدى  •
 ≥ αينص على: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) الرابع الذيالدراسة  سؤال ولإلجابة عن

جمتمع  التحول إىل واقع حنو سكاكا مبدينةجنليزية يف مراحل التعليم العام اإل( يف استجاابت معلمات اللغة 05 ,0
)املرحلة التعليمية اليت تدرسها  (،ت اخلربة)سنوا (،ىل متغريات: )املؤهل العلميإتعزى العملية التعليمية  املعرفة يف

 :وفق وصف عينة الدراسة ومتغرياهتا مت استخدام ما يليفقد   (؟املعلمة

 وصف عينة الدراسة وفقاً ملتغري املؤهل العلمي:   .1

وتين وذل  للتعرف علحل الفروق ذات داللة إحصائية  يف استجاابت معلمات اللغة  -اختبار مانومت استخدام 
 ىل جمتمع املعرفة وفق متغري )املؤهل العلمي(.إيف ضوء التحول  مبدينة سكاكاجنليزية يف مراحل التعليم العام اال

 (7)جدول 
 وصف عينة الدراسة وفقاً ملتغري املؤهل العلمي 

 النسبة التكرار العلمياملؤهل 

 %81.5 53 بكالوريوس

 %18.5 12 دراسات عليا

 %100.0 65 اجملموع

 

 

  

 مرتفعة 16 1.028 3.40 املدارس مصممة لتوائم متطلبات جمتمع املعرفة. 1

نظم نقل املعلومات تواكي املدرسة التقدم ا ائل السريع يف وسائل االتصال و  17
 متوسطة 17 0.913 3.38 جنليزية مبختلف املراحل.ا يتوافق مع حاجات معلمات اللغة اإلنية مبلكرتو اإل

 متوسطة 3.37 1.009 18 (. Web.2.0جنليزية فرص االستفادة من املواقع التفاعلية )تتيمل املدرسة ملعلمة اللغة اإل 10

 متوسطة 19 1.068 3.28 املراحل الدراسية. تتوفر أدوات وأجهزة التكنولوجيا ووسائل االتصال الالزمة جلميع 2

 مرتفعة  0.645 3.61 اجملال الكلي 
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 املؤهل العلميوصف عينة الدراسة وفقاً ملتغري  (1) شكل

 

 (:1( والشكل )7)رقم  من اجلدول  يتهمل

 من عينة الدراسة هن من (%18.5)(، وأن بكالوريوسذوات املؤهل ) من عينة الدراسة هن من(%81.5) أن 

 (.  دراسات علياذوات املؤهل )
 :وصف عينة الدراسة وفقاً ملتغري عدد سنوات اخلربة .2

اختبار كروسال واليس وذل  للتعرف علحل الفروق ذات داللة إحصائية  يف استجاابت معلمات اللغة االجنليزية يف  (9
 .  جمتمع املعرفة وفق ملتغري )عدد سنوات اطربة(إىليف ضوء التحول  مبدينة سكاكامراحل التعليم العام 

 اخلربةوصف عينة الدراسة وفقاً ملتغري عدد سنوات  (8) جدول 

 النسبة التكرار دد سنوات اخلربةع

 %46.2 30 سنوات  10 -5  من

 %29.2 19 سنة 15-10 من

 %24.6 16 سنة 15 من أكثر

 %100.0 65 اجملموع
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 اخلربة سنوات عدد ملتغري وفقاً  الدراسة عينة وصف( 2) شكل

  

 (:2( والشكل )8) رقم من اجلدول يتهمل

من  (%29.2) (، وأنسنوات 10اىل  5من ذوات عدد سنوات اطربة ) من عينة الدراسة هن من (%46.2)أن 
من عينة الدراسة هن من ذوات  (%24.6)(، وأن سنة 15اىل  10من عينة الدراسة هن من ذوات عدد سنوات اطربة )

 (.سنة 15 من أكثرعدد سنوات اطربة )
 :ملعلمةوصف عينة الدراسة وفقاً ملتغري املرحلة التعليمية اليت تدرسها ا .3

اختبار كروسال واليس وذل  للتعرف علحل الفروق ذات داللة إحصائية  يف استجاابت معلمات اللغة االجنليزية يف  (1
)املرحلة التعليمية( اليت تدرسها ىل جمتمع املعرفة وفق ملتغري إيف ضوء التحول  مبدينة سكاكامراحل التعليم العام 

 املعلمة.

 ملتغري املرحلة التعليمية اليت تدرسها املعلمة وصف عينة الدراسة وفقاً  (9) جدول

 النسبة التكرار املرحلة التعليمية

 %24.6 16 ةابتدائي

 %38.5 25 متوسطة

 %36.9 24 اثنوية

 %100.0 65 اجملموع
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 املرحلة التعليمية اليت تدرسها املعلمةوصف عينة الدراسة وفقاً ملتغري  (3) شكل

 

 (:3والشكل )( 9)رقم  من اجلدول  يتهمل

من عينة الدراسة هن ممن  (%38.5) (، وأناملرحلة االبتدائيةمن عينة الدراسة هن ممن يدرسن ) (%24.6)أن 
 (.املرحلة الثانويةمن عينة الدراسة هن ممن يدرسن ) (%36.9)(، وأن املرحلة املتوسطةيدرسن )

من التوزيع الطبيعي للبياانت  للتحقق (Kolmogorov-Smirnov Zمسرينوف ) اختبار كوجملروفنتائج  .4
 التعليميةىل جمتمع املعرفة يف العملية واقع التحول إجنليزية على استبانة اإلاخلاصة ابستجاابت معلمات اللغة 

 (10جدول رقم )

 مستوى الداللة Kolmogorov-Smirnov Zتبار خقيمة ا احملور لرقما

 203. 1.069 .جمتمع املعرفة جنليزية يفاإلخصائص معلمات اللغة  1

2 
مة طرق التدريس اليت تستخدمها معلمة مالءمدى 

 املعرفة. اإلجنليزية جملتمعاللغة 
.900 .392 

 184. 1.092 مة البيئة املدرسية جملتمع املعرفة.مالءمدى  3

-Kolmogorov)مسرينوف ( أن مجيع مستوى الداللة لقيم اختبار كوجملروف 10رقم )يتهمل من اجلدول 

Smirnov )   جنليزية اإلمما يدل علحل أن البياانت اطاصة ابستجاابت معلمات اللغة  (،0.05من ) أكرب الثالث للمحاور
تتبع  مبدينة سكاكاجنليزية مية من وجهة نظر معلمات اللغة اإليف العملية التعلي ىل جمتمع املعرفةإ واقع التحولعلحل استبانة 
 . التوزيع الطبيعي
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 :والتوصياتالنتائج 
 التالية:ىل النتائج إوصلت الدراسة ت

 (3.96)درجة مرتفعة عند متوسط حسايب  املعرفة(معلمات اللغة االجنليزية يف جمتمع  )خصائصاألول احملور  حقق -1
 مبدينة سكاكاجنليزية اإلويكشف ذل  امتالك معلمات اللغة  الدراسة.جنليزية عينة من وجهة نظر معلمات اللغة اإل

 البكالوريوسن مؤهالهتن العلمية تتفاوت ما بني درجة أالسيما  املعرفة؛متطلبات جمتمع  للخصائص اليت تليب
م( حيث وجد هناك عالقة 2015وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة شاهني )  عليا(.سات اواملاجستري )در 
اختلفت  امة وممارستهم  ا . بينصائص جمتمع املعرفمرتفعة موجبة بني درجة امتالك املعلمني بشكل عام ط االرتباطية

 ،( اليت أشارت إىل تدين إملام املعلم جبواني املعرفة العلمية و الرتبوية2017كامل )هذه النتيجة مع نتائج دراسة  
 وكذل  تدين عملية اطالعه علحل كل ما هو جديد يف جمال املعرفة.

درجة مرتفعة  املعرفة(لغة اإلجنليزية جملتمع مة الاليت تستخدمها معل التدريسطرق مة مالء الثاين )مدىاحملور  حقق -2
وترى الباحثة أن ذل  يعترب  جنليزية عينة الدراسة.من وجهة نظر معلمات اللغة اإل (4.05)عند متوسط حسايب 

  .ستجدات العملية التعليمةجنليزية يف املراحل التعليمية املختلفة ملعلحل قدرة مواكبة معلمات اللغة اإل جيدا   مؤشرا  
اختلفت هذه النتيجة  ابملنطقة. وقددارات التعليم حترص عليها إ اطدمة اليت التنمية املهنية أثناء اىل يها  وقد يعود أ
وكذل  اختلفت  ،( حيث أشارت اىل ضعف االهتمام بتشجيع املعلم علحل النمو املعريف  2017كامل )مع دراسة  

 مشجعة.مستوى وعي املدرسني أبدوارهم املهنية غري  اليت ترى أن( Uche,Chineze.2016)مع نتائج دراسة 
أن توافر الكفاايت املهنية لتوظيف املعرفة حتقق ( اليت أشارت اىل 2016وكذل  اتفقت مع دراسة الصبخان )

 بدرجة متوسطة. 
ليزية جنة اإل( من وجهة نظر معلمات اللغ3.61)مرتفعة عند متوسط حسايب  املدرسة( درجة الثالث )بيئةاحملور  حقق -3

ىل املعريف. كما يشري ذل  إ وعي القائمني علحل حتسني البيئة املدرسية يف ظل التحول عينة الدراسة، مما يشري إىل
 التعليمية،بة وفاعلة لتخدم العملية الدعم السخي اليت حتظحل به مؤسسات التعليم من ا كومة يف سبيل خلق بيئة جاذ

  وحتقق األهداف املرجوة.
حصائية بني استجاابت الثاين أنه مل تكن هناك فروق ذات داللة إ يتعلق ابلسؤاللدراسة فيما نتائج ا وضحتأ -4

فراد  أإلجنليزية تعزى ملتغريات الدراسة؛ وقد يرجع السبي يف ذل  إىل تقارب املستوايت العلمية بنيمعلمات اللغة ا
ق بني وجهة نظر أفراد مل تكن هناك فرو  نهأب( (Sabbah,2016 قد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسةو  العينة.

 .العلميمتغريات املؤهل  اطربة أوىل سنوات العينة حنو أدوار املعلم تعزى إ
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 التوصيات:

 واملعاهد البحثيةشراك املراكز املعرفة من خالل إتستهدف النظم التعليمية عمليات التطوير وفق متطلبات جمتمع  أن -1
خاصة اجلامعات وإدارات التعليم تعمل حتت .وابتكارا   املعرفة تطبيقا   جتاه جمتمعولية لتبين املسؤ  والعلمية ابجلامعات

 واحدة .مظلة 
 املعرفة،دوار اجلديدة للمعلم يف عصر جمتمع وخطط مالئمة لربامج إعداد املعلم لالندماج يف األ اسرتاتيجيات وضع -2

 املعرفة.ع جمتم وا سي يفالعلمي  ف واالبتكار واالجتاهواالكتشاواملهين حنو البحث  عداد املعريفاألوتوسيع دائرة 
مع االجتاهات املعاصرة  متاشيا   ؛والرتكيز علحل تبادل اطربات العاملية التعليمية،النظم  أولوية يفوالتدريي التأهيل  عطاءإ -3

 املعلم.جماالت تدريي  ( يف2030)ليها رؤية إ اليت تدعو
واستشراف  ،والعشرينمن البحوث الرتبوية يف مهارات معلمي القرن الواحد  ا  مزيد راءيف اجلامعات إلجالباحثني  توجيه -4

  ياة.ا  قق مبدأ التعليم مدى ااملعريف لإلنسان والتكوين الثقايف مب يف البناءبوسائل عاملية تساهم  املستقبل
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 املراجع:

. الرشهههد مكتبة.  SPSS ابسهههتخدام البياانت حتليل يف االحصهههائي الدليل(. ه1427) هاشهههم أبو حممد السهههيد ،هاشهههم أبو
 .الرايض. السعودية

توجهات الفلسفة الرتبوية جملتمع املعرفة و معوقات حتقيقها ابملؤسسات التعليمية من م( .2010 امساعيل، حممد بن أمحد )
معايري وجهة نظر الطالب املعلمني .) املؤمتر الدويل اطامس :مستقبل إصالح التعليم العريب جملتمع املعرفة جتارب و 

 مصر .-ورؤى(

" )دراسهههههههة حتليلية(، السهههههههعودي للتوائم مع جمتمع املعرفاملعلم  جتديد دور .م( 2014آل رفعة، مسهههههههفر بن جربان معيض )
 . 2،العدد2اجمللدالعلوم الرتبوية،

 معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، إجنليزي فرنسي عريب، مكتبة لبنان. .م(1982بدوي، أمحد زكي )

قدمة اىل املؤمتر السهههههههابع و العشهههههههرين ملنتدى جمتمع املعرفة وأبعاده يف العامل العريب ورقة عمل م.م( 2009بد هللا )تركماين، ع
 م.2009الفكر املعاصر حول جمتمع املعرفة و البحث العلمي يف البلدان العربية، تونس ،

 .مع املعرفة يف حمافظة حفر الباطندور اإلشهههههههههههههههراف الرتبوي يف حتقيق متطلبات جمت .م( 2012ريب، عبد هللا بن عواد )ا 
 .1العددرية للمناهج وطرق التدريس،املؤمتر العلمي للجمعية املص

الرايضههههههيات يف البالد العربية و فلسههههههطني يف ظل جمتمع  ( تطوير برانمج إعداد معلم2015السههههههر ، خالد شيس عاشههههههور )
 .16،العدد 4مصر ،اجمللد –املعرفة .جملة البحث العلمي يف الرتبية 

، ورقة عمل مقدمة إعداد املعلمني يف الوطن العريبرؤى وتصهههههههههورات حول برانمج .م(2004ل، عبد العزيز عبد هللا )السهههههههههنب
 ول إعداد املعلمني، جامعة السلطان قابوس.للمؤمتر الدويل ح

 شراف الرتبوي املعاصر يف ضوء خصائص جمتمعدرجة امتالك وممارسة كفاايت اإل.م(2015شاهني، عبد الرمحن يوسف )
 .2015، 6، العدد 4اجمللة الدولية الرتبوية املتخصصة، اجمللد . املعرفة مبنطقة املدينة املنورة

 ر املصرية اللبنانية، القاهرة.االد .معجم املصطلحات الرتبوية والنفسية.)بدون(  شحاته، حسن والنجار، زيني

املكتبة العصههههههههرية للنشههههههههر  .اجتاهات نظم التعليم يف القرن ا ادي والعشههههههههرين.م( 2014فتاح )شههههههههعالن، عبد ا ميد عبد ال
 والتوزيع، القاهرة.

جامعة -تنمية الرافدين .املعرفة يف الوطن العريباجتاهات  .م( 2011لوليد وحمب ، حممد ظافر )الصهههههههههههههههبا ، عبد ا ميد ا
  .33العدداملوصل،



 مها عفات الدغميد.     جهة نظر معلمات اللغة اإلجنليزيةمن و  التعليمية العملية يف املعرفة جمتمع اىل التحول عواق

 27   م2019هـ / سبتمرب 1441حمرم  -2ج -( 1عدد ) –( 11اجمللد ) –جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية 

لكفاايت املهنية ملعلمة املرحلة الثانوية للقيام أبدوارها يف جمتمع املعرفة كما تراها ا.( 2017الصهههههههبخان، حصهههههههة بنت حممد )
 .18،العدد2،اجمللد مصر –املشرفات الرتبوايت يف مدينة الرايض. جملة البحث العلمي يف الرتبية 

 .1العددالعلوم الرتبوية، .االتصال اللغوي يف جمتمع املعرفة.م(2005طعيمة، رشدي أمحد )

األسهههههههههههههههرة العربية يف عصهههههههههههههههر جمتمع املعرفة، املؤمتر الدويل األول بكلية اآلداب والعلوم .م(2007د الفتاح، عايدة فؤاد )عب
 2اجمللد -حاضرا  ومستقبال  – قافية واللغوية يف العامل العريبعية والثجمتمع املعرفة: التحدايت االجتما –واالجتماعية 

،2007. 

 ، مكتبة العبيكان، الرايض.1البحث يف العلوم السلوكية، ط إىل دخلامل. م(1995العساف، صاحل محد )

لة مكتبة املل  جم.املعرفة وتنميته: دراسهههههههة حتليلية دور مؤسهههههههسهههههههات املعلومات يف دعم جمتمع .م( 2016فرج، حنان أمحد )
 .22العددفهد الوطنية،

بويهة كمههدخهل لتحقيق جمتمع املعرفهة كمهها يراه واقع التحوالت الرت .( 2016مسر عبههدالرزاق) القطراوي، رايض علي ، ا هاج 
 .3،العدد2مدراء ومعلمو مدارس التعليم اطاص يف فلسطني. جملة العلوم النفسية و الرتبوية ،اجمللد

( رؤية مسههههههتقبلية إلعداد املعلم العريب يف ضههههههوء متطلبات جمتمع املعرفة :دراسههههههة حالة علحل 2013كامل ،  راضههههههي عديل )
 .26مصر، العدد -لة دراسات يف التعليم اجلامعيحمافظة أسوان . جم

رؤى - حنو منههاهج تعليميههة فههارقههة يف القرن الواحههد والعشهههههههههههههههرين وجمتمع املعرفههة (.م2014حممود، صهههههههههههههههالح الههدين عرفههة )
  .1،العدد20اجمللد دراسات تربوية واجتماعية، .إسرتاتيجية ومداخل إصالحية

العايل يف التحول إىل جمتمع املعرفة من وجهة نظر أعههههههاء هيئة التدريس دور مؤسهههههسهههههات التعليم  .(2016اليحىي، انديه )
 .2،العدد5األردن ،اجمللد –السعودية . اجمللة األردنية للمكتبات و املعلومات  ابجلامعات
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