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شكرا لكل أعضاء و  رج، فشكرا لك أيها المربي الغالي واالخ العزيز.النصيحة ويقف معي في الضيق قبل الف

 هيئة التدريس الذين يساهمون ويفعلون دور الطلبة في تقدم البحث العلمي.

وال أنسى فضل هذا الصرح التربوي الكبير الذي يرى في برامجه نظرة مستقبلية مشرقة للتعليم في األردن، 

لمعرفي حد سطور التطور اأرق األوسط التي أعطتني هذه الفرصة ألخط فشكرا جامعتي العزيزة جامعة الش

 واألكاديمي في األردن الغالي.

 وأشكر جميع زمالئي وأصدقائي وأحبابي وأهلي الذين وقفوا بجانبي وساعدوني ألتمم هذا العمل.
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في ضوء متطلبات مجتمع المعرفة في المطلوبة  ألدوارهمممارسة معلمي التاريخ درجة 
 لواء القويسمة

 إعداد: رياض محسن كدر كدر 
 إشراف الدكتور: فواز شحادة

 الملخص
 

وء المطلوبة في ضدرجة ممارسة معلمي التاريخ ألدوارهم الّتعرف إلى هدفت الدراسة الحالية 

متطلبات مجتمع المعرفة في تربية لواء القويسمة. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، من 

، مجاالت (6)فقرة موزعة على  (60)من  تكونتوهي عبارة عن استبانة  ،خالل تطوير أداة الدراسة

. تكونت عينة الدراسة من (0.80(، ومعامل كرونباخ الفا )0.83وقد بلغ معامل ارتباط بيرسون لها )

وأظهرت نتائج  .تم اختيارها من مدارس تربية لواء القويسمة في عمان معلمين ومعلمات( 103)

ألدوارهم المطلوبة في ضوء متطلبات مجتمع المعرفة كانت  معلمي التاريخممارسة  درجةالدراسة أن 

ونسبة ( %60مرتفع كانت )أن نسبة الفقرات التي حصلت على مستوى  تبّينمتوسطة، كما درجة 

نسبة الفقرات التي حصلت على مستوى ( أما %35) الفقرات التي حصلت على مستوى متوسط كانت

(. وأظهرت الدراسة وجود فرق ذي داللة إحصائية لممارسات عينة الدراسة ككل %5كانت ) منخفض

زى ق ذي داللة إحصائية يع( لصالح اإلناث، وعدم وجود فر االجتماعيعلى األداة يعزى لمتغير )النوع 

خضاع إوأوصت الدراسة بضرورة  والتفاعل بين متغيري النوع االجتماعي والخبرة، لمتغير)الخبرة(

المعلمين لورشات وبرامج تدريبية تساعدهم على فهم أدوارهم المطلوبة في ضوء مجتمع المعرفة ليتمكنوا 

 من ممارستها بشكل فعال.

 مجتمع المعرفة، متطلبات مجتمع المعرفة. المعلم،معلم التاريخ، أدوار الكلمات المفتاحية: 
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The Practice Degree of History Teachers for Their Required Roles in 

the Light of Knowledge Society Requirements in AL-Qweismeh District 

Prepared by: 

Riyadh Mohsin Kadr Kadr 

Observed by: 

Dr. Fawwaz Shehada 

Abstract 

This study aimed to know the degree of the practice of history teachers for their roles 

in light of the requirements of the knowledge society of the Qweismeh Directorate. The 

study used survey, which is a questionnaire including of (60) items distributed over (6) 

areas. 

The study sample showed that (103) teachers that chosen from the Qweismeh 

Education Schools in Amman. The results showed that the degree of practicing teachers 

for their required roles in light of knowledge society requirements was Medium, The 

percentage of questionnaire items with a high level was (60%) and the intermediate level 

was (35%). The lowest level of teachers' performance in the knowledge society was (5%). 

The study showed that there was a statistically significant difference at the level as a 

whole on the tool due to the gender variable in favor of females, and no significant 

difference of the study as a whole on the tool is due to the variable (experience). The study 

recommended that teachers should be subjected to workshops and training programs to 

help them to understand their roles in the light of the knowledge society to help them to do 

their practice effectively. 

Keywords: Knowledge society, knowledge society requirements, teacher roles, 

History teachers. 
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 الفصل األول
 خلفية الدراسة وأهميتها

  المقدمة:

مع التطورات التي يعيشها المجتمع، والثورة المعرفية التي تجتاح العالم، كان ال بد من الوقوف 

فة، ألنها منشأ العلم والتطور، فهي الميسرة والمقدمة للمعر  ؛للمؤسسات التعليميةعلى الممارسات العملية 

 رها في إحداث التغيير، ودو المدارسوبالنظر إلى أهمية  .زدهاروهي بوابة الطلبة نحو التقدم واال

، ومع هذه التغيرات ظهر النمو اإليجابي، ينظر إلى مقدار التطور الذي يحدث في البالد ونشأته

المعرفي والذي سرعان ما تحول إلى تضخم بالمعلومات أدت إلى االنفجار المعرفي الذي أثر على كل 

 .مناحي الحياة

 واكبةمالمدرسة  علىينبغي أصبح ومع دخول عصر الثورة المعلوماتية واالنفجار المعرفي،  

هذا التغير، مما يدعو معلمي القرن الحادي والعشرين إلى امتالك مجموعة من المهارات تتمثل في 

دارة تك دارة قدرات الطلبة، وا  دارة المهارات الحياتية، وا  ولوجيا التعليم، نتنمية المهارات العليا للتفكير، وا 

تطلب تطوير وهذا ي .مع ضرورة إتقان فن التعليم، باإلضافة إلى فهم التقويم وممارسته بطريقة ناجعة

مهارات المعلم قبل وأثناء الخدمة من خالل تعريضه لمجموعة من الدورات التدريبية التي تدعم عمله 

 (. 2015)حفني، 

دور المعلم المقترح لمواكبة التطور المعرفي، ( إلى مسألتين مهمتين في 2014ويشير شبلي ) 

األولى؛ تتعلق بتعقد عملية التدريس لما تشتمله من استراتيجيات ومحتوى مواكب للعصر، والثانية؛ 

ده ا ومبدع ا، باإلضافة إلى كيفية امتالكه لمهارات التدريس التي تساعتتعلق بإعداد المعلم ليكون مثّقف  
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لى إيكون هو الميسر وليس الملقن، والمتعلم هو من يصل  بالوقت نفسهو على نقل المعرفة للطلبة، 

 معرفة، وليس من يتلقاها من المعلم فقط. ال

أدبية  تبكالتي يحتضنها الطلبة في حقائبهم، يالحظ أنها تحتوي على  الكتبوبالنظر إلى  

 إيجادى يز األكبر علوأخرى علمية، ومع التغيرات التي تحدث في القرن الواحد والعشرين كان الترك

أن  لحظياستراتيجيات وطرائق تساعد الطلبة على فهم المواد العلمية كالفيزياء والرياضيات، ولكن لم 

في تدريب معلمي التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية والتربية المهنية والفنون على طرائق  ا  هناك توسع

لمواد كر الناقد والمبدع لدى الطلبة في فهمهم لهذه اواستراتيجيات تدريس، تساعد المعلم على بناء الف

 (.2018)الجمل، 

جرت العادة في تدريس مادة التاريخ على التلقين، فإما أن يقوم ( أنه 2011ويرى وطفة ) 

المعلم بسرد المحتوى أمام الطلبة أو تلخيصه على السبورة، أو تقديمه كملخصات مطبوعة تحت مسمى 

وم أحد الطلبة بأخذ دور المعلم وعرض المحتوى بطريقة المعلم الروتينية، مما أوراق العمل، أو أن يق

أضفى على دراسة مادة التاريخ طابع الملل، وهذا ساعد الطلبة على تقديم مبررات لعدم رغبتهم في 

 دارسة تلك المادة.

ة اّلتي تختص بدراسة ماضي البشر، ويهتّم المؤرخون جتماعيوُيعد علم التّاريخ من العلوم اال 

عداد وثائق جديدة أيضا  تستند إلى  ، حوثهمببدراسة الوثائق التي تتعّلق باألحداث الماضية جميعها، وا 

مّما ُيشكِّل أهمّية كبيرة، ويستخدم المؤرخون في تدوين وثائقهم مصادر مختلفة كالقصص الّشعبّية، 

األعمال الفنّية، وكذلك الكتب والمدونات والتّقاليد، وهذا جعل التّاريخ يقتصر بشكل والمخلفات األثرّية، و 

وفي  .عام على جميع الحوادث اإلنسانّية منذ بداية الكتابة وتطّورها قبل ما يقارب خمسة آالف سنة
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 ،طني عند الّناسو كثير من المدارس فإن التّاريخ يعتبر ميدانا  مهّما  للدراسة، فمن خالله يزداد الّشعور ال

ومن أجل هذه األهمية كان ال بد من دراسة التاريخ بطرائق  ،ومن خالله أيضا  تُبّرر المفاهيم القومّية

 (.2010)محاسيس،  تضمن تحقيق هذه الفوائد بطريقة صحيحة وصائبة

كسابه اتجاهات إيجابية ن  ذا كان أحد أهداف العملية التعليمية تنمية شخصية المتعلم، وا  و حوا 

يمية التي ، وتزويده بالخبرات والمهارات التعلجتماعيالمجتمع، وثقافته، وتحقيق تكيفه الشخصي واال

تمكنه من أداء دوره الوظيفي الذي يتوقعه المجتمع منه، فإن دور المعلم يرتبط بتلك األهداف العامة، 

أن مقدرة  دى الطلبة. وال شك فيوالتي من أهمها معرفة تاريخ بلده، وتنمية المفاهيم القومية والوطنية ل

المعلم على الوفاء بمسؤولياته تجاه طلبته ومجتمعه تتحدد بمدى استيعابه ألهداف العملية التعليمية 

ومتطلبات المجتمع وتوقعاته من دوره كمعلم، كما أن أداءه لدوره التربوي والتعليمي يتأثر أيضا  بمدى 

ر به صه، وقدرته على االنتقاء واالختيار من خبراته بما يؤثإتقانه للمعارف والمهارات المرتبطة بتخص

على خبرات ومهارات اآلخرين، واستجابته واستيعابه للمستحدثات التربوية ووسائل التعليم، وظروف 

 (.2010التغير بالنسبة للمجتمع ومتطلباته وتوقعاته المتجددة من دوره كمعلم )أحمد، 

ثورة المعلومات، وألن مادة التاريخ جزء ال يتجزأ من وكون العصر الحالي عصر المعرفة و  

هم دوار خ ألممارسة معلمي التاري درجة لتقّصيكان لدى الباحث رغبة  ؛منظومة التعليم والتطوير التربوي

 المعرفة.مجتمع في المملكة األردنية الهاشمية في ضوء متطلبات 
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 مشكلة الدراسة

في مجتمع المعرفة والمساهمة فيه بقوة، يفرض على المؤسسات التربوية مضاعفة  االنخراطإن 

 تساعد على تخطي العوائق التي جديدة أدواربجهودها نحو إعداد المعلم عموم ا، ومعلم التاريخ خاّصة 

هنية مالتحديات بتحويلها إلى فرص تنموية، مما يساعد المعلم على زيادة الكفاءة ال رتجتاح مهنته، وتُيس

حداث تغير نوعي وكمي في مخرجات عملية  لديه، والعمل بفعالية، ومهارة عالية نحو تحسين التعليم، وا 

 (.2013)بن فاطمة،  التعليم والتعلم

مادة التاريخ من المواد األساسية التي يسعى التعليم إلى دمجها في حياة الطلبة من خالل  وُتعد 

بداعية ُتساعد الطلبة على فهم مصطلحات التطور  معلم قادر على تقديم المحتوى بطريقة شيقة وا 

ول ألالمعرفي، فمادة التاريخ من المواد التي تدخل في التعليم منذ المرحلة األساسية، ففي الصف ا

ات وهكذا للصف الخامس، حيث يتم فصلها في كتاب جتماعياألساسي تكون متضمنة في مادة اال

قرار مادة التاريخ مادة أساسية لطلبة إتم  2016وفي عام  .لوحده يطلق عليه تاريخ العرب والعالم

طلبة ية لدى الالثانوية العامة مهما كان فرعهم لما لها من أهمية في تنمية المفاهيم الوطنية والقوم

 (.2017، األردنية وتعزيز قيم االنتماء للوطن )وزارة التربية والتعليم

ومن األهمية السابقة لمادة التاريخ، ارتأى الباحث الوقوف على دور معلمي مادة التاريخ في  

 تقديم هذه المادة بما يحقق أهدافها بما يتناسب مع التعايش في عصر العولمة واالنفتاح المعرفي،

المعلم في القرن الواحد والعشرين مع توطيدها في كيفية تحقيق  أدوارلمعرفة مدى بعده وقربه عن 

 أهداف محتوى مادة التاريخ. 
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 هدف الدراسة وأسئلتها

وء في ضالمطلوبة  دوارممارسة معلمي التاريخ لأل درجة التعرف إلىالدراسة الحالية  هدفت      

 من خالل اإلجابة على األسئلة اآلتية:وذلك متطلبات مجتمع المعرفة 

 في ضوء متطلبات مجتمع المعرفة المطلوبة همدوار ممارسة معلمي التاريخ أل درجةالسؤال األول: ما 

 ؟في لواء القويسمة

 ةفي ضوء متطلبات مجتمع المعرف همدوار السؤال الثاني: هل تختلف درجة ممارسة معلمي التاريخ أل

 ، والخبرة التدريسية والتفاعل بينهما؟جتماعيباختالف النوع اال جوهريا  

 :أهمية الدراسة

 تتمثل أهمية الدراسة الحالية بما يلي:

  يير الطريقة تغهم في مجتمع المعرفة التي تساعدهم على أدوار  للتعرف علىمساعدة معلمي التاريخ

 النمطية في إعطاء الحصة وزيادة دافعية الطلبة نحو تعلمها.

  المشرفون لمبحث التاريخ في وزارة التربية من أجل معرفة الدرجة التي يركز فيها قد يستفيد منها

 معلمو التاريخ على متطلبات مجتمع المعرفة في ممارستهم لعملية التعليم.

  قد تسهم الدراسة الحالية في تقديم تصور لدراسات الحقة يمكن االستفادة منها في تطوير كيفية

 التدريس لدى المعلمين.
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 حدود الدراسة: 

 تمثلت حدود الدراسة الحالية باآلتي:

 في لواء القويسمة.في المدارس األساسية والثانوية مادة التاريخ  ومعلم :الحد البشري

 ية.تربية لواء القويسمة في وزارة التربية والتعليم األردنالمدارس األساسية والثانوية في  :الحد المكاني

 .2019 -2018الثاني للعام  الدراسي الفصل :الحد الزماني

 محددات الدراسة: 

تتحدد نتائج الدراسة الحالية بمجتمعها، ودرجة استجابات أفراد عينتها، وبطبيعة أدواتها        

ومتغيراتها، إذ يمكن تعميم نتائج الدراسة الحالية على المجتمعات المشابهة لمجتمعها في ضوء صدق 

 أداة الدراسة وثباتها.

 مصطلحات الدراسة:

 تتمثل أهم المفاهيم والمصطلحات التي تناولتها الدراسة الحالية في اآلتي:

يعرف قاموس أكسفورد مجتمع المعرفة بأنه  :(knowledge Society) مجتمع المعرفة -

ها على توظيفها ثم نشر  المعلومات، والعملالمجتمع الذي يقوم على أساس الحصول على مجموعة من 

يضم مجموعة من األفراد الذين تتقارب و  من خالل اللجوء إلى التطور التقني والتقدم التكنولوجي.

اهتماماتهم، ويجمعون المعرفة المرتبطة بهذه االهتمامات، ويضيفون عدد من األفكار إليها، وبذلك 

التفكير سبقا ، من خالل اإلدراك والتعلم و فإنهم يضيفون معرفة جديدة إلى المعرفة التي حصلوا عليها م

 (.2017، عبد القادر)
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أو  دوارأمادة التاريخ ب او ويعرف مجتمع المعرفة إجرائي ا بأنه ذلك المجتمع الذي يقوم به معلم        

تدريس تساعدهم في أداء عملية التعليم، ونقل أثر التدريس للطلبة بطريقة فعالة كاستخدام  أساليب

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، واستراتيجيات التقويم الواقعي، واستراتيجيات تفاعلية مع الطلبة 

 كالتعلم النشط والتعلم االستقصائي.

تمثل على معلم القرن الواحد والعشرين أن ي ينبغي: ويقصد بها المعايير التي متطلبات مجتمع المعرفة

 (.2010بداع ومهارات التواصل )أحمد، بها من المبادرة واإل

والمهام التي يجب على المعلم أن يمتلكها وينفذها ليكون  دوار: هي مجموعة األالمعلم أدوار  -

قدوة لطلبته ويساعدهم على اكتساب المهارات الالزمة لهم، بما يخدم مجاالت الحياة المعاصرة المتنوعة 

 (.2018 في ظل مجتمع المعرفة )الفرا،

نها من خالل التي تم سؤاله ع التي يقوم بها معلم التاريخ دوارالمعلم إجرائي ا بأنها تلك األ أدواروتعرف 

لتدريس والتقويم، ا استراتيجياتتواصل مع الطلبة، وتنويع في كالاستبانة تم تطويرها من قبل الباحث 

 للمواقف الصفية. ومدير   ومرشد   ، وميسر  باإلضافة لدوره كباحث  
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 الفصل الثاني
 األدب النظري والدراسات السابقة

 
تناول هذا الفصل اإلطار النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، حيث 

المعلم واستراتيجيات التدريس عامة واستراتيجيات التدريس  أدواريشتمل اإلطار النظري على مفهوم 

الخاصة بمادة التاريخ، كما يشتمل أيضا  على مفهوم متطلبات المعرفة من خالل عرض مفاهيم المعرفة 

ة السابقة والدراسات العلمي البحوثالدراسات السابقة على عرض  وتشتمل ومجتمع لمعرفة ومتطلباتها،

 راسة.المرتبطة بموضوع الد

 األدب النظري  أوال:

المعلم  رأدوامجتمع المعرفة، متطلبات مجتمع المعرفة،  تناول األدب النظري الموضوعات اآلتية:      

 وممارساته التعليمية.

 لبحوثاتعرف المعرفة بأنها حصيلة البيانات والمعلومات واألفكار واالكتشافات الجدية، ونتائج  

والدراسات والتعليمات والقواعد والقوانين، والخبرات وأسباب النجاح والفشل، واألخبار واألحداث 

والتحليالت المختلفة لشتى المواضيع، وهي العادات والتقاليد، وكل ما يرتبط بالفكر البشري في أي 

 (.2014مجال من مجاالت الحياة )الذيب، 

تعريف جديد في عصر العولمة واالنفجار المعرفي، ومن خالل التعريف السابق للمعرفة ظهر  

تاحتها إدارة المعرفةهو  ، ويقوم المفهوم الحديث الذي يعرف بـ "إدارة المعرفة" على توفير المعلومات وا 

ى من ستفادة القصو لجميع العاملين في المؤسسة، والمستفيدين من خارجها، حيث يرتكز على اال
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الخبرات الفردية الكامنة في عقول أفرادها. لذا، فإن من أهم مميزات المعلومات المتوافرة المتاحة، و 

ة األمثل لرأس المال الفكري، وتحويله إلى قوة إنتاجية تسهم في تنمي االستثمارتطبيق هذا المفهوم هو 

 جي والمعرفيا بالمستوى التكنولو ن قوى الشعوب تقدر حالي  إإذا  ،أداء الفرد، ورفع كفاءة العنصر البشري

 (.2007)المطيران،

ئة شراف هيإوبما أن المدرسة مؤسسة تربوية تتكون من مجموعة من المعلمين والطلبة تحت  

حداث التغيير المقبول، ،إدارية تقود عملية التعلم، وهي المسؤولة عن تخريج بناة المستقبل فقد دخل  وا 

وجودة تثمار المعارف المختلفة المتنظيم معين ُيساعد في اس إيجادب ،دارة المعرفة إلى المدارسإمفهوم 

نتاجه إألن رأس المال الفكري يتم  ؛لدى الطلبة والمعلمين واالستفادة منها في إحداث عملية التعلم

ا البحث في طرائق مختلفة تساعد المعلم على استخراج األفكار  واستثماره في عقول الطلبة، لذا كان لزام 

 .(2014)ناصر،  ستقصاء واإلبداعالتي توجد لدى طلبته ومساعدتهم على اال

تغيرات وال ،واالنفجار المعرفي ،إن التطور المتسارع في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

ت المعرفة تتضاعف بطريقة سريعة وكبيرة بذات الوقت، وهذا أصبحالعالمية التي تحدث في العالم، 

خاصة بالسير بنفس سرعة هذا التطور في كل مجاالت الحياة، و  تعوقمن التحديات التي  عدد اوجد أ

حاول أن ينقل ي وفي الوقت نفسه ،المجال التربوي والتعليمي الذي يتأثر بالتطور الهائل في المعرفة

عداد الطلبة لمواجهة هذه التغيرات التي ال  دارة الغرفة الصفية وا  هذا األثر على طرائق التدريس وا 

 (.2018)الجمل،  المكان يوقفها الزمان أو

المعرفي ظهور مفهوم مجتمع المعرفة في منتصف عقد الستينات من  نفجاراالومن نتائج  

عاده وأب ،من الباحثين نظريات متنوعة حول مجتمع المعرفة وخصائصه عددالقرن الماضي، وقدم 
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لى تركز عالتي ومكوناته، ومن أبرز هذه الجهود نظرية خاصة بالسمات العامة لمجتمع المعرفة 

يمكن أن يحل محل رأس المال  ا  ا جديدالمعرفية على أساس أن المعرفة تمثل منتج   دوارالوظائف واأل

 .(Newkester,2009) نها تعبر عن عناصر اإلنتاج غير التقليديةإحيث 

ا متكامال   (Bortilla,2000)ويرى بورتيال    يتضمن التعليم أن مجتمع المعرفة يمثل برنامج 

مجتمع  صبحأالتي تمثل كلها مع ا وحدة متكاملة ومتماسكة وقد  والعلوم والثقافة والتكنولوجيا واالتصال

ورة ة والطفرات التكنولوجية والثجتماعيالمعرفة في ضوء التطورات االقتصادية والتكنولوجية واال

على  ا  ا وواسعا كبير  أثير  المعلوماتية التي حدثت في العقود األخيرة من المؤثرات القوية التي تمارس ت

 مختلف جوانب الحياة المعاصرة.

بعنوان 2005يعد صدور تقرير لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو في عام و 

)من مجتمع المعلومات إلى مجتمع المعرفة( باعتباره ثمرة لثورة التكنولوجيات الجديدة هو أهم نقطة 

مجتمع المعرفة هو مجتمع الثورة الرقمية ف ؛المعرفةمعلومات إلى مجتمع وضحت انتقال مجتمع ال

ت صبحأحيث  للعالمبامتياز التي أسهمت في تغيير العالقات في المجتمعات المتطورة ورؤيتها 

ا لمعنى القوة والتفوق في صياغة أنماط الحياة وتشكيل الذوق الفني المعلومة والمعرفة سمة ومقياس  

 (.2008 العلمية واإلبداعية والتراكم المعرفي )الهمشري، االكتشافاتوالقيم وضاعفت من سرعة 

يتميز مجتمع المعرفة بمجموعة من الخصائص التي تشكل اإلطار العام لمجتمع المعرفة، 

لتي يتضمنها أي عمل أو نشاط، وخاصة فيما يتصل باالقتصاد فالمعرفة  تشكل أهم المكونات ا

والمجتمع والثقافة، فهي تتوافر بكم كبير في المجتمع، باإلضافة إلى االهتمام المستمر بالبحث والتنمية، 

ما يعتمد ك واالعتماد على اإلنترنت والقدرة التنافسية في مجال إنتاج ونشر المعرفة على مستوى العالم،
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 الحديثة، لتقاسم المعرفة وحفظها واستعادتها، ليتم توظيفها بطرائق التكنولوجيامعرفة على مجتمع ال

قدم أي ت أصبحت المعرفة من أهم مكونات رأس المال حاليا، و أصبحتحقق التطوير والتنمية، حتى 

 ا بالقدرة على استخدامها.ا أساس  مجتمع مرتبط  

 علومات إلى تكوين مجتمع يتمتع بمعرفة مشتركةأدت العولمة وتكنولوجيا االتصاالت والم لقد

حول كل الموضوعات واإلمكانيات. ولقد كانت الموارد المادية، والعمليات التحويلية الخاصة بها الموارد 

عليه النمو االقتصادي ومع وصول المجتمع إلى مرحلة النضج  بنياالقتصادية هي األساس الذي 

 .كل لغة والكلمات التي يستخدمونها في والمعتقدات ،ق والقوانينت هذه المعرفة متاحة في الوثائأصبح

وتدرك مجتمعات المعرفة أهمية وجود المعرفة وبنائها وتقاسمها وتوزيعها بشكل مالئم من أجل تنمية 

 (.2001المجتمع )الصوفي،

يرات متغمن ال عددوقد نتج عن التحوالت العالمية في وسائل االتصاالت والمعلومات إلى إفراز  

ال ال يتجزأ من كل مج اتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت جزء   تأصبحعلى مجاالت الحياة كافة، ف

تكنولوجية وهذا يعني أن التغيرات ال ؛وهي التي تدفع بعجلة التقدم والثبات الحضاري ،عملي في الحياة

المتسارعة واتجاهاتها المستقبلية تفرض على األنظمة التعليمية تحديث المعرفة لديها وتطوير مهارات 

ة جتماعيخاصة أن التعليم والتدريب في أثناء العمل يهيئان األفراد للتغيرات االبالعاملين فيها، و 

 (.2018 عرفة )الفرا،واالقتصادية المتنوعة في ظل مجتمع الم

البعد المعرفي القائم على  أولها؛إلى وجود أبعاد لمجتمع المعرفة  (2015يشير نصار )و  

التوظيف الفعال للمعرفة التي تقوم على استيعاب المعرفة ثم تطبيقها ونقلها إلى المجتمع واالستفادة 

ت أصبحدية و تحدد طبيعتها االقتصاتتميز المعرفة بعدد من الصفات التي  بعد اقتصادي وثانيها؛منها، 
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ترتبط  هداف التعليم العاليلى أن أإإضافة الصناعات المعتمدة على المعرفة أساس للقطاع االقتصادي 

 اأساس   ضحتأا وثيقا بالتطور االقتصادي وتؤثر على االقتصاد بشكل خاص، فالتكنولوجيا ارتباط  

 لبعدوثالثها احجر االرتكاز لالقتصاد،  هين المعرفة أللصناعة والتجارة وحتى الزراعة مما يؤكد 

 بعادفسرعة التطور المعرفي واالنفجار المعرفي يحتاج إلى بنية فكرية تتماشى مع هذه األ ؛تنمويال

تتأثر  لتياضافة إلى البعد المعلوماتي والتربوي والبعد الدولي حتى تحدث عملية التنمية، باإل الثالثة

 ريقة تجعلها تؤثر وتتأثر في النمو المعرفي.بمجتمعات المعرفة بط

يعد ترسيخ مناهج التفكير العلمي من أهم مقومات بناء االنسان لعالم اليوم والغد كي يشارك و 

مجتمع  لباتبتحقيق متطبفعالية في بناء مجتمع المعرفة، فإن تلك المشاركة لن تتحقق قبل الوفاء 

 المعرفة ذاتها والمتمثلة في اآلتي:   

 فلسفة تربوية متجددة  -1

ة المعالم، تربوية واضح إلى فلسفةمن المؤكد اليوم أن نظام التعليم في مجتمع المعرفة بحاجة  أصبح

تكون قادرة على تحديد غايات التربية وأهدافها بحيث تنظر إلى الحاضر والواقع المجتمعي القائم 

ن جهة، م منفتح وواع   اإلنسانية بشكلالمواطنة تدعيم  وتعمل علىبأوضاعه ومتغيراته الراهنة، 

جيدوري، ) ومتفاعل مع المتغيرات المعرفية والقيمية والحضارية للنظام العالمي القائم من جهة أخرى

2009    .) 

 توظيف البحث العلمي  -2

ُيعد البحث العلمي من أهم متطلبات مجتمع المعرفة بعد أن أدركت الكثير من األمم بأن وجودها     

ثمار هو من أكثر أنواع االستو نها وتطورها وقوتها مرهونة بما تنجزه في مجال البحث العلمي، وكيا
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ريعُا. ولهذا فقد بات من الضروري في عصر العلم والمعرفة االهتمام بالبحث العلمي بكافة أنواعه 

مجتمعات  نه، وضرورة تضييق الفجوة بينه وبين تطبيقه في المجتمعات التي تسعى إلى أن تكو أساليبو 

 (. 2000)المجيدل،  قائمة على المعرفة

 نشر ثقافة التنمية المهنية   -3

يتطلب تطوير المؤسسات التعليمية في مجتمع المعرفة نشر الثقافة التي تؤكد أهمية التنمية المهنية     

 ؛ية عاليةنتسهم في تحسين أدائهم، وممارستهم لعملهم بمه كونهاالعاملين بالمؤسسة التعليمية،  لجميع

، ااألمر الذي يجعل المؤسسات التعليمية على اختالف أنواعها تسعى جاهدة لتنمية العاملين بها مهني  

ات يكونوا قادرين على مواكبة التغير و يصبحوا قادرين على أداء مهامهم بمستوى عال  من جودة األداء، ل

مات سن استخدام تكنولوجيا المعلو التكنولوجية في العمل والحياة، واستيعاب االنفجار المعرفي وح

 (.2011،الطراونة) الجديدة وتطويعها في عمليات التعليم والتعلم

 تفعيل الشراكة المجتمعية   -4

يتطلب بناء مجتمع المعرفة الشراكة بين المؤسسات التعليمية وغيرها من منظمات التعليم، سواء 

ل التعاوني الحواري أفض عمل الفريقعلى المستوى المحلي أو على المستوى العالمي، إذ إن ناتج 

، توأنضج وأحكم وأخصب من عمل الفرد، وأدعى إلى ظهور البدائل، وحل المشكالت وتفادي األزما

والمشاركة الفعلية على المستوى المجتمعي هي أداة من أدوات شعور الفرد في الجماعة، وقناة رئيسة 

 (. 2010حراسيس، )   من قنوات االنتماء وااللتزام وتحمل المسؤولية من أجل بناء مجتمع المعرفة 
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 توفير مصادر بديلة   -5

ن مصادر مكملة للتمويل مثل التمويل الذاتي، تتطلب جودة التعليم في مجتمع المعرفة البحث ع    

نتجة تستثمر م مؤسسة تعليميةتوفير مواردها المالية بأن تصبح  المؤسسات التعليميةبحيث تستطيع 

أمالكها من خالل إنشاء مشروعات تنموية، والحصول على مقابل مادي من خالل ما تنتجه هذه 

أفراد المجتمع المحلي بأهمية المشاركة الشعبية المشروعات من منتجات زراعية وصناعية، وتوعية 

في تمويل التعليم، مما قد يدفع بعض األغنياء للمساهمة بتقديم المال، أو باإلسهام في تقديم خدمات 

 (. 2009فنية كأعمال الصيانة واإلنشاءات )عشيبة، 

 التوجه نحو تطبيق اإلدارة الرقمية   -6

أسلوب عمل مفتوح لتسيير األعمال والنشاطات  Digital Management تمثل اإلدارة الرقمية    

اإلدارة الرقمية  تتكون بحيثوتسير على هديها،  جديدة توجههااالفتراضية، كما أنها تمثل فلسفة عمل 

دارتها دورا  أساسيا  فيها تؤديمن متغيرات أساسية   (.2009)الظاهر،  تكنولوجيا المعلومات وا 

 االحتراف األكاديمي   -7

ُيعّد االحتراف األكاديمي بمثابة عملية منظمة وهادفة تسعى لرفع الكفايات العلمية والمهنية للفرد،      

 وتتكون منظومة االحتراف .وخلق اتجاهات إيجابية نحو العمل المؤسسي، وتحسين إنتاجية الفرد

ضا خاذ القرار، والر هي: الوالء للمؤسسة، واالستقاللية، والمشاركة في اتعدة األكاديمي من عناصر 

والتركيز راسة، تفوق تأثيرات المناهج ومقررات الدالتي تأثيراته االيجابية أو السلبية  إضافة إلىالوظيفي، 

شطة الثقافية ، وفي األناآلخرينبأنفسهم وبمجتمعهم في حواراتهم مع  على مساعدة الطلبة بزيادة وعيهم

 (. 2010، حراسيس)
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 ليم   التأكيد على إصالح التع -8

يعنى إصالح التعليم تطبيق برامج للتغيير والتجديد التربوي، يمكن أن تباشرها الدولة بهيئاتها       

المعنية، كما تقوم قبل ذلك بالتخطيط لها هيئة أو هيئات متخصصة، تضع في اعتبارها أمورا  متعددة، 

تجد المؤسسة  ئمين على إدارتها، وقدمنها بنية وتكوين مؤسسات التعليم، وعقليات المتعلمين فيها، والقا

التعليمية نفسها بين ضرورة تأمين  احتياجات ومتطلبات المجتمع في تربية أبنائه، وضرورة تحقيق 

هذه المتطلبات من جهة، و حاجات المتعلمين الملتحقين بها من جهة ثانية، حيث يحتاج ذلك إلى 

ليات اإلصالح استنادا  إلى احتياجات المجتمع. تغيير الممارسات التربوية القائمة، ووضع وتحديد آ

 (2010حراسيس، )

 نشر ثقافة المعرفة  -9

من المؤكد أن نسق القيم والمعايير المعرفية يساعد في سد الفجوة المعرفية الموجودة  أصبح       

بين اقتصاد المعرفة ومجتمع المعرفة، كما أن إنتاج المعرفة وتوزيعها يتطلب تبادل األفكار، والمعايير 

فية لهما، ولهذا معر والمعتقدات الثقافية، فضال  عن أن تبادل المعرفة وتقاسمها يحتاج إلى دعم القيادة ال

مية ة الثقافية من أجل تنجتماعيالسبب فإن التعليم مدى الحياة وتكامله داخل نسق المصفوفة اال

 (.2011المصادر البشرية يحدد توجها  أساسيا  لمجتمع المعرفة، وهو ثقافة التعلم مدى الحياة )وطفة،

ظام مع المعرفة البد من توّفر نأمام الثورة العلمية والتكنولوجية الهائلة التي تصاحب مجتو 

تعليمي يحقق الجودة، ويمنح الفرصة للحصول على خبرات تعليمية تلبي االحتياجات اآلنية والمستقبلية 

لدفع عجلة التنمية اإلنسانية الشاملة. فلم يعد كافيا أن يعتمد التعليم على نقل الخبرة من المعلمين إلى 

لذلك من الضروري أن نسّلح أبناءنا ، التحدياتل الكثير من ألّن المستقبل يحم ؛األجيال القادمة
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بالقدرات التي تمّكنهم من التعامل مع مشاكل وسيناريوهات لم نعاصرها ولم نتعامل معها ولم نتخيل 

  .(2009)تركماني،  إمكانية حدوثها

طر عليها آثار يثقافة مجتمع المعرفة وتس في ظلد تغّير مفهوم التعليم تغّيرا جذريا وشامال وق

ولكنه حسب، فالتعليم ال يرتبط بالمدرسة وفترة التلمذة  أصبححيث الثورة التكنولوجية والمعلوماتية، 

ة التعليم هو المحرك األساسي لمنظوم أصبحو االختالف. تعليم مستمر يسمح بحق االختيار وحرية 

فرص  يجاداإلنسان من الخبرات والقدرات وإلوهو الوسيلة الفاعلة لتمكين ، الشاملةة جتماعيالتنمية اال

  .(2018)الفرا، العمل المتاحة في اإلنتاج كثيف المعرفة

مجتمع المعرفة يرتبط بمفهوم مجتمع التعليم الذي يتيح كل شيء فيه فرصا  وهذا يعني أن

وكل ذلك يتطلب  . اتهذويتعلم لتحقيق  اآلخرين، ويتعلم ليعيش مع ، ليعملويتعلم ، ليعرفللفرد ليتعلم 

ضرورة وجود شريحة عريضة من المجتمع على مستوى تعليمي عال  ومتطور وقادر على اإلبداع 

رعة تطوير ويلقي عليها مسؤولية س ، المجتمعاتوهذا يمثل تحديا لنظم التعليم في مختلف  واالبتكار، 

 .(2018)دحالن،  نفسها بحيث تصبح مجتمعات منتجة للمعرفة

من األفكار  بعض وتعوقيمر مجتمع المعرفة بالعديد من التحديات التي تواجه سرعة انتشاره و 

مكانات والطاقات البشرية في الوجه ، ومن هذه التحديات، المقدرة على استثمار اإلالتي يدعو لها

عيب، نحو لوالذي يصطدم بالعادات والتقاليد وثقافة المجتمع السائدة ومنها ثقافة ا والصحيح،المالئم 

في مجاالت جدية من العمل يرفضها المجتمع. والعمل على زيادة رأس المال  البشريةاستثمار الموارد 

االقتصادي وتوظيف الموارد االقتصادية بكفاءة عالية التي تواجه سرعة التغيرات العالمية والعولمة 

 (.2014التي تؤثر بشكل كبير على مجتمع المعرفة )شحادة والعمري، 
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ولما كان االقتصاد المعرفي من الطرق التي تسهل خوض مجال مجتمعات المعرفة كان ال بد من 

 التعرف على هذا المصطلح.

الُمعتِمد على صناعة وتداول وتقييم هو ( Knowledge Economy) اقتصاد المعرفة

والقدرة  ات المتاحة،نوع من أنواع االقتصاد الذي يعتمد نمّوه على نوعّية وكمّية المعلوم وهوالمعرفة؛ 

  (.2013باغ،)بولص ويعتمد اإلنتاج واالستهالك فيه على استخدام رأس مال فكريّ  ،على الوصول إليها

نستخدم العديد من المصطلحات للتأكيد على جوانب مختلفة لالقتصاد المعرفي منها مجتمع المعلومات 

 ة وثورة المعلومات، ويعتبر مصطلحوشبكة االقتصاد الجديد واالقتصاد الرقمي أو اقتصاد المعرف

اقتصاد المعرفة مصطلحا مرتبطا بمفهوم مجتمع التعليم الذي يوفر كل شيء فيه فرص للفرد، ليتعلم 

، وتعد األردن من الدول التي قامت ولكي يعمل ويعيش مع اآلخرين ويتعلم كيف يحقق ذاته أيضا

 تطلباته.باستيعاب االقتصاد المعرفي وبناء خطط تنموية وفقا لم

حول إجراء ( ERfKEالمعرفة )تتمحور األهداف العامة لبرنامج تطوير التعليم نحو اقتصاد و 

عملية تحول في نظام التعليم في المرحلتين األساسية والثانوية لمساعدة الخريجين على اكتساب 

 ERfKEر)التطوي المهارات الالزمة القتصاد المعرفة. وقد تم البدء بتنفيذ المرحلة األولى من برنامج

I 2009وانتهى في  2003( في عام( ويتبع ذلك مرحلة ثانية للتطوير .ERfKE II)  حيث جرى

لوزارة التربية والتعليم  االستراتيجيةالخطة  وقد اعتمدت .2014إلى  2009تنفيذها في الفترة من 

مها خالل ها وتعميالوطنية للتعليم التي تم تطويرها ونشر  االستراتيجيةعلى  2013-2008لألعوام 

ة  أيضا األساس الذي تعتمد عليه المرحلة الثاني االستراتيجيةوتشكل هذه  (ERfKE)المرحلة األولى من 

(ERfKE II التي سعت )ن في جميع فروع التعليم ما قبل الجامعي في يالطلبة الملتحق إكساب إلى
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ذا فعال ما حدث من خالل تطوير ، وهاألردن المهارات الالزمة لالنخراط في عالم اقتصاد المعرفة

المناهج وتغيير دور المعلم بما يتناسب مع هذا المشروع ليتم تحقيق أهدافه بنجاح )وزارة التربية والتعليم 

 (.2017االردني،

 المعلم وممارساته التعليمية: أدوار

لوصول لينظر للمعلم بأنه الشخص الذي يقوم على تدريس الطلبة وتقديم المعارف لهم وتحفيزهم 

تقنه ونقله، ومن هذا التعريف البسيط يالحظ أن المعلم أي أم الشيء إلى ما هو جديد، ومعلم من علّ 

إنه هو مفتاح ف ؛ن التعليم هو طريق التقدم، والذي يقدم التعليم المعلموأل ،هم المسؤول عن نقل المعرفة

طلبات المعلم في ضوء مت أدوارالطريق لهذا التقدم وقبول التغيير، فكان لزاما العمل على توضيح 

 (.2014)ناصر،  مجتمع المعرفة

إن االستجابة لمتطلبات بناء مجتمع المعرفة وما يستلزمه من تغير في سياسات التربية وأهدافها 

المعلم  دوارأالمعلم في العملية التربوية أهمية متزايدة وشأنا  أكبر، فمن  أدوارومضامينها، تضفي على 

 :ما يأتي في مجتمع المعرفة

ن تحفيز إيمتلك المعلم القدرة على إحداث التأثير اإليجابي على طالبه، حيث  التأثير اإليجابي:

الطالب ودفعه للنجاح في األمور يجعله متحمسا  إلنجاز المهام والنجاح بها، والكثير من المعلمين هم 

رام وتواضع فيؤثرون إيجابيا  على طلبتهم قدوة لطالبهم لما يتحلون به من طيبة واحت

(Measom,2018). 

ه ؤ يعتبر الدور الرئيسي للمعلم هو نقل المعرفة لطالبه، ويكون ذلك بعد أن يتم إعطانقل المعرفة: 

منهجا  دراسيا  معينا  التباعه في العملية التدريسية، يقوم المعلم باتباع التعليمات الخاصة بهذا المنهج 
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دة ِلُتشرح في فترة زمنية محددة؛ طوال العام الدراسي مثال ، ويستطيع كل معلم أن يتَِّبع وتوزيع الما

أسلوبه الخاص والمحاضرات واألنشطة التي يعتقد أنها تناسب الطلبة والمنهج التعليمي )محمود، 

2016.) 

ق بيئة أنه يخل واحدة من مهام المعلم واألمور التي تجعل وجوده مهما  هي خلق بيئة تعليمية مناسبة

المعلم الدور األساسي في الفصل الدراسي إلعداد بيئة سعيدة  يؤدي، حيث لطلبتهدراسية مناسبة 

عر الطالب أن ، فإذا شالطلبةودافئة؛ وللمعلم القدرة على جعل البيئة التعليمية إيجابية أو سلبية على 

المعلم غاضبا  قد يتفاعل معه بطريقة سلبية؛ مما يضعف العملية التعليمية، والعكس صحيح )الزبون 

 (.2011والسرحان، 

فر لكل مدرسة أو السير العملية التعليمية بطريقة متطورة ومثالية يجب أن يتو  التعرف على الموهوبين

عليمية الموهوبين إلى برامج وخدمات ت الطلبة؛ ليقوم بتحويل منطقة محددة خبير في التعليم الموهوب

خاصة بهم حتى ال ينتهي بهم المطاف في الفصل الدراسي العادي كباقي الطلبة، لذا من الضروري 

أن يمتلك المعلم القدرة على فهم الطالب والتعرف على الموهوبين منهم لمعاملة كل طالب وفقا  ما 

ل، ومن الجيد تدريب المعلمين على القيام بذلك من ِقبل الجهات المختصة يحتاجه ليتطور ويصبح أفض

(Measom,2018.) 

في طرق البحث عن المعلومة وليس في المعلومة نفسها، ويكون قادرا على نقل هذه الخبرة معلم خبير 

 إلى طلبته فيحولهم إلى باحثين.

خدم بحيث يحسن استثمار التقنيات التربوية ويست ة والتربويةجتماعينجاز مهامه االإمعلم يستطيع 

 (.2014مستحدثاتها في تمكنهم من استخدام طرائق التدريس الحديثة )ال رفعة،
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حرية يثق بنفسه في تنظيم النشاط التربوي بمعلم يملك روح المبادرة والنزعة إلى التجريب والتجديد 

 واختيار، ويسهم في حل المشكالت التربوية.

ل إلى للطلبة في تدريبهم لكيفية الوصو  افيصبح ميسر  يط بين الطلبة ومصادر المعرفة المعلم وس

 (.2018المعرف واحداث عملية التعلم )الجمل، 

 صبحأن يقدم للطلبة المعرفة وطريقة الوصول إليها وكيفية التعامل معها، أفبعد  مقّوم ألداء الطلبة

م في ى تحدي نقاط القوة التي يمتلكونها ثم يساعدهعليه متابعتهم وتقييمهم وتقويمهم ليساعدهم عل

هم على الفرص التي تزيد من مقدرت إيجادتحدي نقاط الضعف والتحديات التي تواجههم، ويوجههم نحو 

 (.2016 تحقيق أفضل النتاجات وبهذا يصبحوا مواطنين فاعلين ومؤثرين في المجتمع )محمود،

تغيرات ترتبط بعالقة وثيقة مع ال في مجتمع المعرفةالمعلم  أدوارمما سبق، يستخلص الباحث أن 

التي تجتاح مجتمع المعرفة، وهذا يدعو الخبراء إلى البحث عن طرق تساعد المعلم على امتالك 

 الجديدة المطلوبة منه في عملية التعليم والتعلم. دوارمهارات وكفايات تدعم األ

ي في مجتمع المعرفة وف المعلم المتعددة أدوارن أإلى  وبالنظر إلى مجموعة من الدراسات تم التوصل

يمكن وصفها من خالل مجاالت تبين عمله كفني وكإداري وكأكاديمي، وفيما يلي  ضوء متطلباته

 ؛2002حمود،و  ؛2013)دحالن، بعض الباحثينالمعلم كما رآها  دواروصف مختصر أل

 :وهي (2002وطه،  ؛2007ودروزة،

، ويشمل مقدرة المعلم على التخطيط والتصميم للحصة الصفية ومقدرته على التنويع الدور األكاديمي

التدريس والتقويم، كما أنه قادر على مراعاة الفروق الفردية وذلك من خالل متابعته  أساليبفي استخدام 

 لمستجدات التعليم ومتابعته للمادة المعرفية التي يقوم بتدريسها.
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انبثق من أهداف مؤتمر االقتصاد المعرفي، والذي يركز فيهه على مقدرة والذي  الدور التكنولوجي

المعلم في استخدام التكنولوجيا من حواسيب ومعدات اضافية كعارض الشرائح ومسجل الصوت وغيرها 

من برمجيات تساعده على تنفيذ حصة دراسية باستخدام الوسائط التكنولوجية، مع مقدرته على استخدام 

 والبريد االلكتروني بفعاليه في عملية التعليم. جتماعياال وسائل التواصل

والذي يعنى بالمعلم على أنه عضو فعال في المجتمع يؤثر ويتأخر باألخرين، وهو  ،جتماعيالدور اال

 محور في مجتمعه من حيث تقديم الخدمات له واستثمار موارد المجتمع في خدمة عملية التعلم والتعليم.

ا كان مجتمع المعرفة يؤكد ديمومة المعرفة وتضاعفها باستمرار، كان ال بد للمعلم ولم الدور البحثي،

ا مستمرا من ن يكون باحثأمن مواكبة هذه التغيرات، فاتسمت شخصيته المهنية بالبحث والمقدرة على 

اعده تس ساليبحيث قراءة الكتب ومطالعة المستجدات والمقدرة على الربط والتحليل للمواضيع وابتكاره أل

 على مساعدة الطلبة في التعلم، ونقل خبرته البحثية إلى الطلبة ليصبحوا بدورهم باحثين.

، ويسعيان نحو تنمية مهارات المعلم اإلدارية في تنظيم الغرفة الصفية الدور اإلداري والدور الفني

مه بمشاركة اومقدرته على تفويض الصالحيات للطلبة بما يالئم ميولهم وقدراتهم، باإلضافة إلى قي

 وادارة ومعرفة في آن واحد. ازمالئه بالعمل والحث على العمل التعاوني ليصبح التعليم فن  

ة في هم الجديددوار وبمطالعة األدب النظري فقد أجريت العديد من الدراسات حول ممارسات المعلمين أل

 والبحوث في ذلك. ضوء متطلبات مجتمع المعرفة وفيما يلي مجموعة من الدراسات
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 : الدراسات السابقة ذات الصلة انياث

المعلم في ضوء مجتمع المعرفة،  أدوارمن الدراسات السابقة ذات العالقة ب عديدطالع على الا تم

 .من األقدم إلى األحدثها فيما يلي استعراضو 

إلى تطوير مجموعة من األفكار حول طرائق  هدفتدراسة  ((Beck,2008 بيك أجرى 

اسة من وتكونت عينة الدر  .في الدانمارك التدريس المتعلقة بدور المعلم في مجتمع المعرفة أساليبو 

 طرقت، وبعد تطبيق المنهج التجريبي على المعلمين بتعريضهم لبرنامج تدريبي ومعلمة   ا( معلم  55)

إلى مهامهم الحديثة في مجتمع المعرفة، وقد ركز البرنامج التدريبي على دور المعلم كباحث وكمرشد 

ة نحو لصالح المجموعة التجريبي ذي داللة إحصائيةنتائج الدراسة وجود فرق  وأظهرتنفسي للطلبة، 

 .زيادة دافعية الطلبة نحو التعلم

 سالميةدرجة ممارسة معلمي التربية اإل إلى( التعرف 2011وهدفت دراسة مصطفى والكيالني ) 

 ي،. استخدمت الدراسة المنهج الوصفالمعلم في ضوء المجتمع المعرفي من وجهة نظر مشرفيهم دوارأل

وأظهرت نتائج الدراسة  .فقرة 38أداة الدراسة من  ت، وتكونة  ومشرف امشرف   62تكونت عينة الدراسة من 

هم في ضوء مجتمع المعرفة من وجهة نظر مشرفيهم دوار سالمية ألن درجة ممارسة معلمي التربية اإلأ

 والخبرة.تعزى لمتغير الجنس  إحصائيةكانت بدرجة متوسطة، وعدم وجود فروق ذات داللة 

دراسة هدفت إلى تصميم برنامج تدريبي لزيادة فعالية  (Catelly,2011) كاتيللي أجرتو  

معلمين ( 105وتكونت عينة الدراسة من ). دور معلمي اللغة اإلنجليزية في ضوء مجتمع المعرفة

في مدارس بوخارست، حيث تكونت أداة الدراسة من مجموعة من الفقرات التي تبحث في  ومعلمات

وتوصلت الدراسة إلى ضرورة عقد  .هم فيهاأدوار رفة و مدى معرفة المعلمين بمتطلبات مجتمع المع
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هم الجديدة ليستطيعوا نقل الطلبة إلى عالم المعرفة أدوار دروات وورشات تدريبية توضح للمعلمين 

تؤثر  ناث،ولصالح اإل الجنسمتغير حصائيا لصالح إفروق دالة  وأظهرت نتائج الدراسة وجودبسهولة، 

المعلمين يمارسون التعليم التقليدي بطريقة واضحة وعزوفهم ليتمثلوا  ومازال عدد من الطلبة،في تعلم 

 الجديدة التي تساعدهم على تكوين مجتمع معرفي لدى الطلبة. دواراأل

ة جتماعيواقع استخدام معلمي الدراسات اال إلىالتعرف  (2011الخريشة ) هدفت دراسة 

عزى ت في هذا االستخدام إحصائيةواإلنترنت ومعرفة فيما إذا كانت هناك فروق ذات داللة  للحاسوب

ة في جتماعياال الدراسات من معلمي (109)الدراسة من  نةعي نتللجنس، والمؤهل، والمرحلة. تكو 

 (51و)الذكور المعلمين من  (58) منهم ربد الثانية،ا  ربد األولى، و إمديريتي التربية والتعليم لمنطقة 

ومات أقسام هي: معل ثالثةونت من تك استبانة أعدها الباحث نةعلى العي قاإلناث، وطبالمعلمات من 

 استخدامات الحاسوب واإلنترنت ألغراضو  واإلنترنت، تطبيقات الحاسوبو عامة عن المعلم ومدرسته، 

وب واإلنترنت تخدام الحاس. وأشارت نتائج الدراسة إلى تدني نسبة اسوتعليمها ةجتماعيتعلم الدراسات اال

 حلةوالمر  تعزى للجنس إحصائيةة، وعدم وجود فروق ذات داللة جتماعيالدراسات اال معلمي من قبل

لمؤهل تعزى ل إحصائية داللة ووجود فروق ذات .بالنسبة الستخدام تطبيقات الحاسوب واإلنترنت

ة جتماعيفي تعلم الدراسات اال واإلنترنت بالنسبة الستخدام الحاسوب اولصالح البكالوريوس، أم

طفيفة تعزى للجنس لصالح اإلناث،  إحصائية داللة وتعليمها، فأظهرت النتائج وجود فروق ذات

 .وللمؤهل لصالح البكالوريوس

 في( دراسة هدفت التعرف إلى درجة امتالك معلمي المرحلة األساسية 2012) أجرى الزبونو 

للمهارات الالزمة الستخدام اللوح التفاعلي واتجاهاتهم نحو استخدامه في  المدارس الحكومية األردنية
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التدريس الصفي. تكّون مجتمع الدراسة من معلمي الصفوف الثالثة األساسية جميعهم في العاصمة 

( معلما  ومعلمة وتم اختيارهم 193لبالغ عددهم)اعمان ممن يستخدم اللوح التفاعلي في التدريس الصفي 

وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن درجة امتالك معلمي المرحلة  .صغر حجم مجتمع الدراسةجميعا  ل

االساسية للمهارات الالزمة الستخدام اللوح التفاعلي، واتجاهاتهم نحو استخدامه في التدريس الصفي 

هل ؤ تعزى لمتغير الخبرة والم إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة إضافة إلى جاءت بدرجة مرتفعة، 

 العلمي.

هم دوار درجة ممارسة معلمي العلوم أل إلى( التعرف 2014)هدفت دراسة شحادة والعمري

 امعلم   (191) تكونت عينة الدراسة منو .  الجديدة في ضوء توجهات االقتصاد المعرفي في األردن

ربد األولى، إية في مديرية التربية والتعليم التابعة لمنطقة سومعلمة من معلمي العلوم للمرحلة األسا

ائج ظهرت النتأهم الجديدة كانت عالية و دوار واظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة معلمي العلوم أل

نس هم الجديدة تعزى لمتغير الجدوار حصائيا  في درجة ممارسة معلمي العلوم ألإأيضا وجود فروق دالة 

ى لمتغير تعز  دالة توجد فروق ولمولمتغير المؤهل العلمي لصالح الدراسات العليا،  ولصالح اإلناث،

 الخبرة التدريسية.

ة نحو تنمية جتماعيمعرفة اتجاهات معلمي الدراسات االل( 2014وفي دراسة أجراها العساف )

وعالقته  لثةلثامهارات التفكير اإلبداعي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في مديرية تربية عمان ا

( معلما ومعلمة، وتكونت 133م اختيار عينة عشوائية مكونة من )تبمتغيرات: المؤهل العلمي والخبرة. و 

وتوصلت الدراسة إلى أن اتجاهات المعلمين نحو تنمية مهارات التفكير  .( فقرة45أداة الدراسة من )
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مية في اتجاهات المعلمين نحو تن ائيةإحصاإلبداعي لدى الطلبة إيجابية، وعدم وجود فروق ذات دالله 

 .الخبرة )سنوات الخدمة( رلمتغيمهارات التفكير اإلبداعي لدى الطلبة تعزى 

عداد المعلم وفق متطلبات اقتصاد ( إلى تقديم برنامج تربوي إل2015) محمد وهدفت دراسة

 امعلم   42وعددهم  في العراق المعرفة، وقد تضمنت عينة الدراسة مجموعة من معلمي تربية ديالي

نجاح  ن، وأظهرت نتائج الدراسة أومعلمة. واستخدم الباحث لتحقيق الهدف المنهج الوصفي التحليلي

 ه الموكولة إليه بنجاح.أدوار أهمها قيام المعلم بمن االقتصاد المعرفي يتوقف على عوامل عديدة 

المرحلة الثانوية  ( للكشف عن الكفايات المهنية لمعلمة2017وجاءت دراسة الصيخان ) 

استخدمت الدراسة و  .ها في مجتمع المعرفة كما تراها المشرفات التربويات في مدينة الرياضأدوار للقيام ب

مشرفة تربوية فنية، وتوصلت الدراسة إلى تباين  252المنهج الوصفي، وطبقت الباحثة دراستها على 

كن ية لدى المعلمات في المرحلة الثانوية لآراء المشرفات التربويات حول واقع توافر الكفايات المهن

، مدى توافر الكفايات بدرجة متوسطة المعلمات ونحوهناك اتفاق نحو توافر الكفايات المهنية لدى 

 بدرجة متوسطة. تودرجة ممارسة المعلمات للكفايات المهنية جاء

ظام التعليم ه في ندوار إلى درجة ممارسة المعلم ألالتعرف ( 2018) وهدفت دراسة ربابعة 

منهج وقد استخدمت الدراسة ال .ونالتربوي وناألردني في عصر االنفتاح المعرفي كما يراها المشرف

ارت وأش .ومشرفة تم توزيع أداة الدراسة عليهم امشرف   (120)الوصفي التحليلي، حيث تكونت العينة من 

ي األردني في عصر االنفتاح المعرفه في نظام التعليم دوار نتائج الدراسة أن درجة ممارسة المعلم أل

ن كانت بدرجة متوسطة، وأن درجة ممارس المعلم لدوره األكاديمي في و ن التربويو كما يراها المشرف
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نظام التعليم األردني في عصر االنفتاح المعرفي كما يراها المشرفين التربويين كانت بدرجة ممارسة 

 .دوارمتوسطة واحتل المرتبة األولى بين األ

درجة إدراك الطلبة المعلمين في قسم اللغة  إلى( التعرف 2018هدفت دراسة دحالن )و  

لمنهج الوصفي تم استخدام او  .هم المستقبلية في عصر المعرفةدوار العربية ومشرفيهم بجامعة األقصى أل

 .ربيةومشرفة للغة الع امشرف   (39)وطالبة، و اطالب   (120)التحليلي على عينة الدراسة التي تكونت من

درجة هم المستقبلية جاءت بدوار دراك الطلبة المعلمين ومشرفيهم ألإوأوضحت نتائج الدراسة أن درجة 

لمشرفين في درجة إدراك ا إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  بينتكبيرة لكال الطلبة والمشرفين، كما 

لدرجة الكلية ا يف ،والعمر الزمني ،وسنوات الخبرة ،تعزى لمتغير المؤهل العلمي المستقبليةهم دوار أل

التكنولوجية لصالح الدراسات العليا في متغير المؤهل  دوارلالستبانة ومحاورها باستثناء محور األ

 .( سنوات في متغير سنوات الخدمة10-5العلمي لصالح )

هم دوار ( عن درجة أهمية وممارسة معلمي اللغة العربية أل2018دراسة الفرا ) وكشفت 

 تكونت .المقترحة في المرحلة الثانوية بمحافظات غزة في ظل مجتمع المعرفة قبل التدريس وفي أثنائه

ا للتربية مشرف   (15)وا ا تربوي  مشرف   (12)و  معلمة   (95)من المعلمين و  (101)من  الدراسةعينة 

 95.80ا بنسبة %العملية؛ وقد أظهرت النتائج أن درجة األهمية حصلت على موافقة بدرجة كبيرة جد

الدراسة نتائج من وجهة نظر العينة كلها. وأظهرت  %23.80وعلى درجة ممارسة بدرجة كبيرة بنسبة 

ذات داللة فروق  وعدم وجودفي درجة األهمية لصالح المعلمات،  إحصائيةفروق دالة  وجدتأنه 

 .في درجة الممارسة بين المعلمين والمعلمات إحصائية
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(، والتي هدفت إلى دراسة أثر الدافعية على ممارسة معلمي 2019جاءت دراسة العوضي ) 

ات جتماعيومشرفة لال ا( مشرف  31ات للتعلم النشط في الغرفة الصفية، اشتملت الدراسة على )جتماعياال

ربية والتعليم األردنية، واستخدمت الدراسة المنهج المسحي التحليلي، وأظهرت نتائج الدراسة تفي وزارة ال

ات، مع عيجتمامعنوية لصالح المعلمات اإلناث في استجاباتهن للتعلم النشط في تدريس االفروق 

وجود فروق ذات داللة معنوية لصالح الخبرة األقل، وأوصت الدراسة بتشجيع المعلمين من خالل 

 رفدهم بدورات تدريبية.

 :الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها التعقيب علىثالثا: 

لوقوف تطوير استبانة لكيفية فاد الباحث من الدراسات السابقة في اعداد اإلطار النظري و است 

 مت هم الجديدة في ضوء متطلبات مجتمع المعرفة، وكذلكدوار على مدى ممارسة معلمي التاريخ أل

ستفادة منها اال وتم حصائيةتحديد المنهجية والمعالجات اإلو في طريقة اختيار العينة االستفادة منها 

 في مناقشة النتائج وتفسيرها الحقا .

رفة المعلم الجديدة في مجتمع المع أدوارمن حيث الهدف: تشابهت الدراسة الحالية في هدفها بدراسة و 

(، بينما 2011والكيالني ) ،(2018والفرا) ،(2008بيك ) كل من: ومتطلبات المعرفة مع دراسة

 (.2014) فالعسااختلفت في هدفها مع دراسة 

لي يلاتمع دراسة ك في استخدامها المنهج الوصفي تشابهت الدراسةفأما من حيث المنهج المستخدم: 

التي استخدمت المنهج  (2018(، واختلفت بالمنهج عن دراسة الفرا)2012دراسة الزبون )، و ( 2011)

 التجريبي.
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ا الباحث الدراسات السابقة التي عاد لهاختلفت الدراسة الحالية في نوع العينة مع كل فمن حيث العينة: 

 (.2011(، ودراسة الكيالني )2018مثل دراسة الفرا )

(، 2012استبيان مع دراسة الزبون ) إعدادتشابهت الدراسة الحالية بأداتها في فمن حيث أداة الدراسة: 

م مجموعة (، الذي استخد2018أداة الدراسة عن دراسة الفرا ) واختلفت(، 2011ودراسة الكيالني)

 ضابطة وأخرى تجريبية.

واستفاد من الباحث من الدراسات السابقة ومن األدب النظري في إعداد األدب النظري ومنهجية الدراسة 

 وكيفية تطوير أداة الدراسة ومناقشة النتائج الحقا .

رجة د التعرف إلى هدفت -على حد علم الباحث –تميزت الدراسة الحالية بكونها أول دراسة و 

ة في ضوء متطلبات مجتمع المعرفة من حيث تناولها لمعلمي دهم الجديدوار مارسة معلمي التاريخ ألم

 مادة التاريخ في لواء القويسمة.
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 لفصل الثالثا
 الطريقة واإلجراءات

بعد الدراسة  أداةالحالية ومجتمعها وعينتها الممثلة، و تناول هذا الفصل المنهج المستخدم في الدراسة      

جراءاتها حصائيةوالمعالجة اإلبيان متغيرات الدراسة و التأكد من صدقها وثباتها،   .وا 
 

 منهج الدراسة

 تم استخدام المنهج الوصفي المسحي لمناسبته ألغراض هذه الدراسة.

 مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي التاريخ في مدارس تربية لواء القويسمة خالل العام 

موزعات على مدارس المديرية والبالغ  معلمة   86(، إذ بلغ عدد المعلمات 2018/2019) الدراسي

موزعين على مدارس المديرية والبالغ  امعلم   55وبلغ عدد المعلمين الذكور ، مدرسة إناث 70عددها 

  مدرسة بنين. 33عدد 

 الدراسةعينة 

، وذلك لتمثيل مجتمع المعلمين الذكور عنقودية تم اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية

( مدرسة 30منها )مدرسة، ( 70بلغ عددها ) مدارسالوالمعلمات اإلناث.  بحيث تم اختيار عينة من 

أداة الدراسة عليها وتم استرجاع  ومعلمة، تم توزيع ا( معلم  114( مدرسة إناث، فيها )40ذكور و)

( يوضح 1، والجدول )( معلمة تاريخ73تاريخ و)( معلم 30) منها(، %90بنسبة ) اتاستبان (103)

 ذلك.
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 (1جدول )
 عداد المعلمين والمعلمات وفق خبراتهمأ

النوع                     الخبرة

 تجماعي اال

 المجموع معلمة معلم

 29 19 10 سنوات فأقل 5

 32 28 4 سنوات 10إلى أقل من 5من

 42 26 16 سنوات فأكثر 10

 103 73 30 المجموع

 المصدر: وزارة التربية والتعليم/ تربية لواء القويسمة/ عينة الدراسة              

 أداة الدراسة

تطوير استبانة من خالل مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة  تمولتحقيق أهداف الدراسة، 

 (.2014) (، ودراسة العساف2017(، ودراسة العتوم )2018(، ودراسة دحالن )2018دراسة الفرا )ك

المعلم المطلوبة في  أدوارمجاالت كل مجال يعبر عن  6فقرة موزعة على  60تكونت االستبانة من 

 10فقرة، والدور التكنولوجي ويحتوي على  15مجتمع المعرفة، وهي: الدور األكاديمي ويحتوي على 

فقرات والدور  10الدور البحثي ويحتوي على و فقرات،  9ويحتوي على  جتماعيالدور االو فقرات، 

وتم تحديد اعتماد سلم التقدير  فقرات. 6فقرات والدور الفني ويحتوي على  10اإلداري ويحتوي على 

منخفضة  / متوسطة/ منخفضة/مرتفعة/  مرتفعةوفقا لمقياس ليكرت الخماسي لتحديد درجة االستبانة: 

وتم تعديل التدريج الخماسي إلى ، (1،2،3،4،5جدا . وتمثل رقميا بالعالمات اآلتية على الترتيب )

 كما يأتي: ثالث مستويات

 33.1= 4/3= 3/  1-طول الفئة 

 واستنادا  إلى هذه النتيجة تكون المستويات كاآلتي:
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 درجة ممارسة منخفضة :2 .33 -1

 درجة ممارسة متوسطة :2.34-67.3

 درجة ممارسة مرتفعة :5 -3.68

 :)االستبانة(صدق أداة الدراسة 

( 11)عرضها في صورتها األولية على مجموعة من المختصين أداة الدراسة تم للتحقق من صدق  

ومشرفي ومعلمي مادة التاريخ، وذلك إلبداء  وطرق التدريسفي مجال المناهج (، 2محكم / الملحق )

مكانية، لموضوع الدراسة، ومناسبتها دى وضوح الفقراتم آرائهم حول األداة من حيث:  وأ الحذف وا 

 .أو التعديل اإلضافة

من  أكثر( أو %80واقتراحاتهم تم األخذ بما اتفق عليه )وفي ضوء مالحظات المحكمين 

أداة الدراسة  خراجإحول التعديل المطلوب، وبناء على ذلك تم  التربوييناألساتذة والمشرفين والخبراء 

 (.1ملحق ال)بصورتها النهائية 

 الدراسة:ثبات أداة 

 بالتحقق من ثبات االستبانة بطريقتين وهما:قام الباحث 

عادة االختبار )الطريقة األولى : وذلك عن طريق تطبيق األداة على (test-retest: طريقة االختبار وا 

سبوعين من أومعلمة، ثم إعادة التطبيق عليهم بعد  ا( معلم  20مكونة من )عينة استطالعية عشوائية 

الستبانة ثبات امعامل معامل الثبات. وقد بلغ  يجادتباط بيرسون إلاستخدام معامل ار  وتمالمرة األولى 

(0.83. ) 
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( وذلك Cronbach’s Alpha: باستخدام معادلة كرونباخ ألفا ))االتساق الداخلي( الطريقة الثانية

والجدول اآلتي يوضح  (.0.80لالستبانة ) معامل الثباتلحساب معامل ثبات االتساق الداخلي. وبلغ 

 ذلك.

 (2جدول)
 قيم معامل الثبات لكل مجال من مجاالت االستبانة ولالستبانة ككل

 المجال قيمة معامل كرونباخ الفا

 الدور األكاديمي لمعلم التاريخ 0.786
 الدور التكنولوجي لمعلم التاريخ 0.824
 الدور االجتماعي لمعلم التاريخ 0.846
 الدور البحثي لمعلم التاريخ 0.795
 الدور اإلداري لمعلم التاريخ 0.801
 الدور الفني لمعلم التاريخ 0.797
 درجة ممارسة معلمي التاريخ ألدوارهم المطلوبة 0.803

 متغيرات الدراسة:

 اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية:

 وتشمل اآلتي:المتغيرات المستقلة: أواًل: 

 )ذكر، أنثى( وله مستويان ،جتماعيالنوع اال  -1

 :توياتسم ثالثةلها ، و الخبرة -2

 سنوات فأقل5 -

 .سنوات 10سنوات إلى 5من  -

 فأكثر. سنوات 10 -
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 وتشمل: المتغيرات التابعةثانيًا: 

 .هم المطلوبة في ضوء متطلبات مجتمع المعرفةدوار درجة ممارسة معلمي التاريخ أل -

 :حصائيةالمعالجة اإل

جابة عن لإلو المعيارية لإلجابة عن السؤال األول،  تواالنحرافااستخدم الباحث المتوسطات الحسابية 

 حرافات المعيارية واألخطاء المعيارية، وللكشف عننحساب المتوسطات الحسابية واالتم السؤال الثاني 

 .(3×2) العاملي ذي التصميم تحليل التباين الثنائياستخدام داللة الفروق تم 

 جراءات الدراسة:إ
 على الخطوات اآلتية: تم تنفيذ الدراسة باالعتماد

  .الرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة .1

 .تحديد مجتمع الدراسة وعينتها .2

 الحصول على كتاب تسهيل مهمة موجه من جامعة الشرق األوسط إلى وزارة التربية والتعليم. .3

 .هاتحكيم أداة الدراسة للتحقق من صدق .4

 .ثبات أداة الدراسة حساب  .5

  .تطبيق أداة الدراسة .6

  .عرض النتائج ومناقشتها .7

 .التوصل إليها تمتوصيات بما يتفق مع النتائج التي ال اقتراح .8
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

تناول هذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة التي هدفت التعرف على ممارسة معلمي التاريخ 

 في لواء القويسمة، وذلك على النحو اآلتي:هم المطلوبة في ضوء مجتمع المعرفة دوار أل

 في ضوء متطلبات مجتمع المعرفة؟ همدوار ممارسة معلمي التاريخ أل درجةالسؤال األول: ما نتائج 

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الخاصة بالمقياس على 

 يا .ترتيب الفقرات وفقا للمتوسطات الحسابية ترتيبا تنازل كل فقرة من فقراته وعليه ككل مع مراعاة

 ( يوضح ذلك.3والجدول )

 ( 3جدول )

التاريخ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمستوى ممارسة معلمي 

 وفق المجاالت العامة فة مرتبة تنازلًيافي ضوء متطلبات مجتمع المعر  دوارهمأل

 الدور المتوسط الحسابي االنحراف المعياري الرتبة مستوى الممارسة
 الدور األكاديمي لمعلم التاريخ 3.85 47. 1 مرتفع
 الدور اإلداري لمعلم التاريخ 3.82 56. 2 مرتفع
 الدور الفني لمعلم التاريخ 3.82 55. 4 متوسط
 الدور االجتماعي لمعلم التاريخ 3.63 65. 3 متوسط
 التكنولوجي لمعلم التاريخ الدور 3.25 72. 5 متوسط
 الدور البحثي لمعلم التاريخ 2.85 34. 6 متوسط

درجة ممارسة معلمي التاريخ  3.48 37. متوسط
 ألدوارهم المطلوبة
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(، تاله 3.85حصل على أعلى متوسط حسابي بقيمة ) األكاديميأن الدور  (،3يالحظ من الجدول )

 (.2.85أدنى المستويات وبمتوسط )الدور اإلداري، وكان الدور البحثي في 

 (4الجدول )
 هموار دالتاريخ ألممارسة معلمي  لدرجةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 

 فة مرتبة تنازلًيافي ضوء متطلبات مجتمع المعر 
 درجة

االنحراف  الرتبة الممارسة
 المعياري

المتوسط 
 الرقم الفقرة الحسابي*

 55 أسعى نحو البحث عن تطوير ذاتي 4.37 93. 1 مرتفعة
 2 أرشد الطلبة إلى كيفية الحصول على المعرفة من تلقاء أنفسهم 4.21 1.07 2 مرتفعة
 45 أقوم بأداء السجالت الخاصة بعملي 4.12 1.09 3 مرتفعة

 4.11 1.12 4 مرتفعة
وير التدريس تتطلب تط حديثة فيأقوم باستخدام استراتيجيات 
 نفسي في مهارات استخدامها

56 

 26 ة السائدة في أثناء التدريسجتماعيأعكس الثقافة اال 4.10 1.03 5 مرتفعة
 2 أعمل على مراعاة الفروق الفردية 4.08 1.19 6 مرتفعة
 57 أتابع كل ما هو جديد في مادتي 4.07 1.09 7 مرتفعة
 46 طرائق مختلفة إلدارة الغرفة الصفيةأستخدم  4.02 1.31 8 مرتفعة
 47 أفوض صالحيات للطلبة في تنظيم األعمال اإلدارية 4.02 1.12 9 مرتفعة
 48 يوم مناوبتي إلىأقوم بأداء المهام الموكولة  4.01 1.26 10 مرتفعة
 3 أحاور الطلبة في مختلف األمور 4.00 1.08 11 مرتفعة
 4 معرفة حاجات الطلبة من قيم واتجاهاتأحاول  3.99 1.30 12 مرتفعة
 37 أعمل على معالجة المفاهيم التاريخية ونقدها 3.99 95. 13 مرتفعة
 5 أسهل للطلبة التعلم الذاتي 3.98 96. 14 مرتفعة
 16 أستخدم التكنولوجيا في إعداد وتحضير الدروس 3.98 98. 15 مرتفعة
 27 جتماعيالتغيير االأساهم في عملية  3.96 1.15 16 مرتفعة
 6 أحفز الطلبة على تقوية دوافعهم 3.94 1.14 17 مرتفعة

 3.94 1.13 18 مرتفعة
أعمل على تنمية أسلوب التفكير العلمي في إجراء الدراسات 

 التاريخية لدى الطلبة
38 

 7 أستخدم الوسائل التعليمية بكفاءة 3.93 1.34 19 مرتفعة
 8 على جعل الطلبة مبتكرينأعمل  3.91 1.24 20 مرتفعة
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 9 أعمل على بناء شخصية الطالب المتكاملة 3.86 1.25 21 مرتفعة
 49 أقوم بتصحيح االمتحانات ورصد العالمات بشكل مباشر وسريع 3.85 1.21 22 مرتفعة
 39 بتكار والتفكير الناقدأشجع طلبتي على اال 3.83 91. 23 مرتفعة
 40 تنمية التفكير المستقل لدى الطلبةأحاول  3.83 1.13 24 مرتفعة
 50 أقوم على اإلتيان بشيء جديد في أيام المناوبة 3.82 1.34 25 مرتفعة
 10 أنوع في استراتيجيات التقويم المستخدمة 3.79 1.18 26 مرتفعة
 11 أحاول دمج الطلبة بالعملية التعليمية 3.77 1.33 27 مرتفعة
 12 بالمادة العلمية إلماما  جيداألم  3.75 1.13 28 مرتفعة

 3.75 1.30 29 مرتفعة
)الفيس بوك والواتس آب(  جتماعيأستخدم وسائل التواصل اال

 في التواصل مع الطلبة
17 

 28 أدعو إلى احترام حقوق االنسان 3.74 1.23 30 مرتفعة
 51 أساعد الزمالء في أعمالهم اإلدارية 3.71 1.29 31 مرتفعة
 52 أستخدم التكنولوجيا في تنظيم سجالتي 3.71 1.19 32 مرتفعة
 58 أساعد زمالئي في تطوير أنفسهم مهنيا   3.70 1.10 33 مرتفعة
 29 أمارس الديمقراطية في البيئة المدرسية 3.70 1.22 34 مرتفعة
 59 أقوم بحضور الورش التدريبية 3.69 89. 35 مرتفعة
 30 الطالب الوطنيةأحافظ على هوية  3.68 1.03 36 مرتفعة
 31 أنشر بين الطلبة مفاهيم التربية الوطنية 3.67 1.43 37 ةمتوسط
 12 أقوم بدوري بالتخطيط والتصميم للعملية التعليمية 3.66 99. 38 ةمتوسط
 ةمتوسط

39 1.42 3.58 
أعلم الطالب كيف يكون قادرا  على الوقوف أمام تحديات العصر 

 بكل ثقة
32 

 14 أزود الطلبة بالمهارات التي تعد للحياة 3.57 1.28 40 ةمتوسط
 33 أتعامل إيجابيا مع أولياء األمور 3.54 1.57 41 ةمتوسط
 ةمتوسط

42 1.40 3.51 
أدعم األنشطة المختلفة في المجتمع المحلي التي تسهم في إبراز 

 الفكر التاريخي للوطن
34 

 53 لتنمية البيئة المدرسيةأبادر في طرح أفكار جدية  3.50 1.09 43 ةمتوسط
 18 أعتمد االختبارات اإللكترونية في تقييم الطلبة 3.50 1.20 44 ةمتوسط
 19 أستخدم البريد اإللكتروني في التواصل مع الطلبة 3.49 1.36 45 ةمتوسط
 54 ألتزم بمواعيد الحضور إلى الدوام الرسمي 3.48 1.32 46 ةمتوسط
 15 استراتيجيات التدريس المستخدمة أنوع في 3.45 1.08 47 ةمتوسط
 41 أستخدم أكثر من مصدر للبحث عن المعلومات 3.42 1.01 48 ةمتوسط
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 35 في أقوالي وأفعالي اجتماعيأنظر إلى نفسي كقائد  3.35 1.24 49 ةمتوسط
 ةمتوسط

50 1.47 3.35 
لدي موقع إلكتروني على شبكة االنترنت للتفاعل مع الطلبة 

 20 التاريخية لهمبتقديم المادة 

 ةمتوسط
51 1.35 3.26 

أحاول تنمية شخصية الطالب ليكون قادرا  على مواجهة أعباء 
 الحياة

36 

 21 أستخدم الوسائل التكنولوجية في التدريس 3.17 1.11 52 ةمتوسط
 60 أسعى نحو إكمال دراستي أكاديميا   2.98 99. 53 ةمتوسط
 22 والوسائط المتعددة في إيصال المعلومات للطلبةأستخدم الفيديو  2.93 1.50 54 ةمتوسط
 ةمتوسط

55 .95 2.86 
أساعد الطلبة في الوصول إلى مواقع إلكترونية كمراجع لمادة 

 التاريخ
23 

 24 أنقل خبرة استخدام الحاسوب للطلبة 2.79 1.08 56 ةمتوسط
دة مفاهيم ماأنتج مقاطع تصويرية تساعد الطالب على تصور  2.75 1.47 57 ةمتوسط

 التاريخ
25 

 42 أشجع الطلبة على البحث العلمي 1.40 74. 58 ةمنخفض
 43 أتعامل مع مصادر المعلومات المختلفة 1.28 63. 59 ةمنخفض

 1.20 40. 60 ةمنخفض
أساعد الطالب في تحويل المفاهيم المجردة في التاريخ إلى مفاهم 

 ترتبط بالواقع
44 

الدرجة  الكليةالدرجة  3.55 0.38 متوسطة
 الكلية

 5* الدرجة القصوى من 

بانحراف معياري درجة ( 3.55) بلغ( أن المتوسط الحسابي لألداة ككل 4يتبين من الجدول )

 تبين، كما درجة (4.37 -1.20، وقد تراوح مستوى درجة الممارسة بين )وبدرجة متوسطة( 0.38)

والفقرات ذات المستوى المتوسط  ،(%60أن نسبة الفقرات التي حصلت على مستوى مرتفع كانت )

مطلوبة هم الدوار أما الفقرات التي كانت بمستوى منخفض في درجة ممارسة المعلمين أل ،(%35كانت )

( فقرة على درجة ممارسة مرتفعة، 36)حصلت  حيث(، %5في ضوء متطلبات مجتمع المعرفة كانت )

( 55، كان أعالها الفقرة )درجة (4.37 -3.68وتراوحت المتوسطات الحسابية لهذه الفقرات بين )
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جاءت  للمعلم، الفني"  وهي ضمن مجال الدور  أسعى نحو البحث عن تطوير ذاتي على " نصتالتي 

 .مرتفعةممارسة  وبدرجة، درجة (0.93، وانحراف )درجة (4.37في المرتبة األولى بمتوسط حسابي )

بمتوسط  "كيفية الحصول على المعرفة من تلقاء أنفسهمأرشد الطلبة إلى على " نصتالتي تلتها الفقرة 

 .درجة ودرجة ممارسة مرتفعة( 1.07وانحراف معياري) درجة (4.21حسابي )

( فقرة حصلت على درجة ممارسة متوسطة، وتراوحت المتوسطات 20ا يالحظ أن هناك )مك

أنشر على "  نصتالتي  (31، كان أعالها الفقرة )درجة (3.67 -2.75الحسابية لهذه الفقرات بين )

ي للمعلم، بمتوسط حساب جتماعي" وهي ضمن مجال الدور اال بين الطلبة مفاهيم التربية الوطنية

أنتج مقاطع  على " نصت( التي 25، وأدناها الفقرة رقم )درجة (1.43، وانحراف )درجة (3.67)

وانحراف  درجة (2.75" بمتوسط حسابي )تصويرية تساعد الطالب على تصور مفاهيم مادة التاريخ

 .درجة (1.47)

فقرات على درجة ممارسة منخفضة حيث تراوحت األوساط الحسابية بين  ثالث تلكما حص

أشجع الطلبة على البحث " على نصت( التي 42عالها الفقرة رقم )أ، كان درجة (1.20-1.40)

 نصت( التي 44رقم )، وجاءت الفقرة درجة (0.74وانحراف ) درجةو  (1.40" بمتوسط حسابي )العلمي

وجاءت ضمن  "م ترتبط بالواقعيأساعد الطالب في تحويل المفاهيم المجردة في التاريخ إلى مفاه" على 

 (0.40وانحراف )درجة ( 1.20متوسط حسابي )في أدنى درجات الممارسة ب البحثيمجال دور المعلم 

بدرجة درجة،  (0.38معياري )، وانحراف درجة (3.56وجاءت األداة ككل بمتوسط حسابي )، درجة

 ممارسة متوسطة.
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 همدوار هل تختلف درجة ممارسة معلمي التاريخ أل :الذي نص على النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

 ؟ماوالتفاعل بينه والخبرة جتماعيباختالف النوع اال جوهرياً  في ضوء متطلبات مجتمع المعرفة

نة إلجابات أفراد عيتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري  ،ولإلجابة عن هذا السؤال

ة هم المطلوبة في ضوء متطلبات مجتمع المعرفدوار الدراسة وفق استبانة درجة ممارسة معلمي التاريخ أل

 (.5والخبرة كما يوضحه الجدول ) جتماعيالنوع اال وفق

 (5الجدول )
 يف ألدوراهم المطلوبةالتاريخ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة معلمي 

 والخبرة جتماعيفة تبًعا لمتغير النوع االمتطلبات مجتمع المعر  ضوء
 جتماعيالنوع اال الخبرة العدد المتوسط الحسابي* االنحراف المعياري

 سنوات فأقل 5 19 3.42 0.32

 أنثى
 سنوات 10سنوات إلى أقل من  5من  28 3.62 0.45
 سنوات فأكثر 10 26 3.72 0.42
 المجموع 73 3.61 0.39
 سنوات فأقل5  10 3.40 0.43

 ذكر
 سنوات 10سنوات إلى أقل من 5من  4 3.39 0.39
 سنوات فأكثر 10 16 3.35 0.32
 المجموع 30 3.37 0.38
 المجموع العام  103 3.55 0.38

 5* الدرجة القصوى من 

فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة  ( وجدود5من الجدول ) يتضح

معرفة ضوء متطلبات مجتمع الهم المطلوبة في دوار الدراسة عمن استبانة درجة ممارسة معلمي التاريخ أل

رسن المتوسط الحسابي للمعلمات الالتي يمافقد كان  والخبرة، جتماعيلمتغيري الدراسة النوع اال وفقا  

 (0.39وانحراف معياري ) درجة (3.61هن المطلوبة في ضوء متطلبات مجتمع المعرفة كان )أدوار 
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وانحراف معياري درجة ( 3.37أعلى من المعلمين الذكور الذين كان المتوسط الحسابي لهم ) درجة

 .درجة (0.38)

يظهر فرق ظاهري بين المتوسطات بين الذكور واإلناث لصالح اإلناث عند خبرة أكثر من 

( أن 5. ويظهر الجدول )درجة (0.42)وانحراف معياري درجة  (3.72)سنوات، بمتوسط حسابي  10

على متوسط بفروق بسيطة أسنوات كان  10على من أالمتوسط الحسابي للمعلمات الالتي خبرتهن 

 األخريات. عن المرحلتين

 اين الثنائيتم استخدام تحليل التبالحسابية وللكشف عن داللة هذه الفروق بين هذه المتوسطات 

 ( يبين ملخص ذلك.6؛ والجدول ) (2×3) العاملي ذي التصميم

 (6الجدول )
تمع في ضوء متطلبات مج همدوار ألنتائج تحليل التباين الثنايي لمتوسطات درجة ممارسة معلمي التاريخ 

 والخبرة جتماعيالمعرفة حسب متغير النوع اال
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
متوسط  درجة الحرية

 المربعات
الداللة  قيمة ف

 *حصائيةاإل
قيمة 

 مربع ايتا

 0.054 0.020 5.583 0.715 1 0.715 جتماعيالنوع اال

 0.018 0.405 0.913 0.117 2 0.234 الخبرة

التفاعل بين النوع 
 والخبرة

0.496 2 0.248 1.938 0.150 0.038 

    0.128 97 12.422 الخطأ

     102 13.867 الكلي المعدل

 (α=0.05) إحصائية* مستوى داللة 

 ( ما يلي:6يتبين من الجدول )
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  إحصائيةوجود فرق ذي داللة ( عند مستوى الداللةα=0.05بين المتوسطين الحسابي )ن ي

( لصالح اإلناث جتماعياألداة يعزى لمتغير )النوع االلممارسات عينة الدراسة ككل على 

حيث بلغت قيمة ف  ؛للذكوردرجة ( 3.35) ومتوسط حسابي درجة (3.61بمتوسط حسابي )

، (α=0.05) حصائية( وهي أقل من مستوى الداللة اإل0.020) إحصائية( وبداللة 5.583)

( وتعد قيمة %5لمعلم التاريخ كان ) دوارعلى ممارسة األ جتماعيواألثر الواضح للنوع اال

 .منخفضة

  إحصائيةعدم وجود فرق ذي داللة ( عند مستوى الداللةα=0.05بين المتوسطين الحسابي )ني 

( 0.913لممارسات عينة الدراسة ككل على األداة يعزى لمتغير )الخبرة( حيث بلغت قيمة ف )

وقيمة ، (α=0.05) حصائيةاإل( وهي أعلى من مستوى الداللة 0.402) إحصائيةوبداللة 

المطلوبة  دوارعلى أثر الخبرة على ممارسة األمنخفضة ( وهي داللة %1)ايتا تشكل  مربع

 من قبل معلمي التاريخ.

  إحصائيةعدم وجود فرق ذي داللة ( عند مستوى الداللةα=0.05بين المتوسطين الحسابي )ني 

( جتماعيعل بين متغيري )الخبرة والنوع االلممارسات عينة الدراسة ككل على األداة يعزى للتفا

( وهي أكبر من مستوى الداللة 0.150) إحصائية( وبداللة 1.938حيث بلغت قيمة ف )

 (.%3وقيمة مربع ايتا كانت ) (،α=0.05) حصائيةاإل
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

التاريخ  ممارسة معلمي درجة هذا الفصل مناقشة لنتائج الدراسة التي هدفت التعرف إلى تضمن

هم المطلوبة في ضوء مجتمع المعرفة في لواء القويسمة، والتوصيات التي طرحتها وذلك على دوار أل

 النحو اآلتي:

 في ضوء متطلبات مجتمع المعرفة؟ همدوار ممارسة معلمي التاريخ أل درجةالسؤال األول: ما 

(، تاله 3.85حصل على أعلى متوسط حسابي بقيمة ) األكاديميأن الدور  (،3تبين من الجدول )

(، وهذا يدل على التزام 2.85الدور اإلداري، وكان الدور البحثي في أدنى المستويات وبمتوسط )

مثال على  هذاو التخطيط للدرس وتقديمه للطلبة المناطة لهم بعملية التعليم المتعلقة ب باألدوارالمعلمين 

األدوار التقليدية للمعلم، لكن ما تسعى له الثورة المعلوماتية وهو الدور البحثي الذي يبحث عنه للوصول 

وهذا مؤشر غير سار في تطور العملية التعليمية نحو تقمص لطالب باحث فقد كان في أدنى مستوى 

 (.2014أدوار مجتمع المعرفة. )الجمل، 

بانحراف معياري  درجة (3.55( أن المتوسط الحسابي لألداة ككل بلغت )4من الجدول ) تبينو 

 تبين( ، كما 4.37 -1.20وبدرجة متوسطة، وقد تراوح مستوى درجة الممارسة بين )درجة ( 0.38)

( والفقرات ذات المستوى المتوسط %60أن نسبة الفقرات التي حصلت على مستوى مرتفع كانت )

طلوبة هم المدوار ( أما الفقرات التي كانت بمستوى منخفض في درجة ممارسة المعلمين أل%35كانت )

( فقرة على درجة ممارسة مرتفعة، 36(، حيث حصلت )%5في ضوء متطلبات مجتمع المعرفة كانت )

 (55، كان أعالها الفقرة )درجة (4.37 -3.68وتراوحت المتوسطات الحسابية لهذه الفقرات بين )
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"  وهي ضمن مجال الدور الفني للمعلم، جاءت  أسعى نحو البحث عن تطوير ذاتيعلى "  نصتالتي 

، وبدرجة ممارسة مرتفعة، درجة (0.93، وانحراف )درجة (4.37في المرتبة األولى بمتوسط حسابي )

بمتوسط  "أرشد الطلبة إلى كيفية الحصول على المعرفة من تلقاء أنفسهمعلى " نصتتلتها الفقرة التي 

 .درجة وبدرجة ممارسة مرتفعة( 1.07وانحراف معياري)درجة ( 4.21حسابي )

 واردبدرجة متوسطة في ظل األ يأتيهم دوار وهذا يدل على أن الممارسة من قبل المعلمين أل

(، التي أشارت إلى وجود 2011) المطلوبة منهم في مجتمع المعرفة وهذا يتفق مع دراسة كاتيللي

هم في مجتمع المعرفة ولكن بدرجة متوسطة مسببة ذلك دوار على استخدام المعلمين ألمؤشرات دالة 

ة وتأثر المدرسة بطبيعة البنية الثقافية التي تحيط بالمدرسة، كما أشارت إلى ضرورة جتماعيللنواحي اال

رين في العشو  \تعريض المعلم لورشات تدريبية تساعده على زيادة درجة ممارسته لمهارات القرن الواحد

( التي الحظت ان ممارسات المعلم 2011، بينما اختلفت هذه النتيجة مع دراسة الخريشة )التدريس

ه في ظل مجتمع المعرفة منخفضة معلل ذلك ألسباب اقتصادية تدعو المعلم للعزوف عن تطوير دوار أل

 مهاراته بما يتناسب مع المتغيرات التي تحدث حول عملية التعليم.

 جال ضمن م وهي“  أسعى نحو البحث عن تطوير ذاتيعلى "  نصترة التي يتبين أن الفق

 (0.93، وانحراف ) درجة (4.37الدور الفني للمعلم، جاءت في المرتبة األولى بمتوسط حسابي )

لى أرشد الطلبة إلى كيفية الحصول ع"على  نصت. وتلتها الفقرة التي ةممارسة عالي درجة، وب درجة

وانحراف  درجة (4.21بمتوسط حسابي )من مجال الدور األكاديمي " أنفسهمالمعرفة من تلقاء 

 .درجة وبدرجة ممارسة مرتفعة (1.07معياري)
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ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن هناك حرصا لدى معلمي التاريخ على تطوير ذاتهم أكاديميا وتربويا ، 

حو بمجال التربية والتعليم وسعيا نوذلك للتمكن من االستفادة من المتغيرات السريعة التي تحدث 

، بابعةر االستفادة من الفرص التي تتبع تطوير الذات مثل الزيادة بالراتب او تحسين الوضع الوظيفي )

2018.) 

(، التي توصلت نتائجها إلى أهمية 2014وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة )شحادة والعمري،

تظهر مباشرة  التي دوارللتطور المهني. وال سيما في األ دور المعلم فيي تطوير ذاته والسعي باستمرار

على سلوك وتصرفات الطلبة وتؤثر في أداء المعلم في الغرفة الصفية من جهة وتؤثر في وضع المعلم 

 من جهة أخرى. جتماعياالقتصادي واال

 على حرص المعلم على تعليم الطالب النهج البحثي في نصتويأتي ترتيب وجود الفقرة التي 

الحصول على المعرفة منطقيا بعد عمل المعلم على نفسه ليكون باحثا فهو يريد االنتقال بهذا الدور 

 للطالب ليكون الطالب باحث بدوره يحدد ما يريد أن يتعلم.

( فقرة حصلت على درجة ممارسة متوسطة، وتراوحت المتوسطات 20كما يالحظ أن هناك ) -

أنشر على "  نصت( التي 31، كان أعالها الفقرة )درجة (3.67 -2.75الحسابية لهذه الفقرات بين )

ي للمعلم، بمتوسط حساب جتماعي" وهي ضمن مجال الدور اال بين الطلبة مفاهيم التربية الوطنية

أنتج مقاطع  على " نصت( والتي 25، وأدناها الفقرة رقم ) درجة (1.43، وانحراف ) درجة (3.67)

وانحراف  درجة (2.75" بمتوسط حسابي )ر مفاهيم مادة التاريختصويرية تساعد الطالب على تصو 

 .درجة (1.47)
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 ( الذي يؤكد على اهمية تعليم المهارات للطلبة 2012تتفق هذه النتيجة مع دراسة الزبون )

ولكن جاءت بمستوى متوسط وذلك للتأكيد على ضرورة تدريب المعلم على كيفية نقل هذه المهارات 

لزيادة دافعيتهم نحو التعلم، كما يتفق مع دراسة العساف التي أشارت إلى ضرورة بناء وتعليمها للطلبة 

جسور من التواصل مع اولياء االمور للمساهمة في نقل دور الطالب من متلقي إلى محور للعملية 

وزيادة الوعي بالشؤون الوطنية ألن مادة التاريخ هي األساس في بناء فكر تواصلي منطقي  التربوية،

 وذلك بمعرفتهم باسترتتيجيات التدريس المستخدمة ومتابعتهم ألداء في التسلسل التاريخي لألحداث.

أبنائهم مما يدفعهم للسير بخطى واحدة مع المعلمين نحو تحقيق نتاجات التعلم ورؤية وزارة التربية 

 والتعليم.

-1.20سابية بين )( فقرات على درجة ممارسة منخفضة حيث تراوحت األوساط الح3ت )لكما حص -

 "أشجع الطلبة على البحث العلميعلى"  نصت( والتي 42، كان اعالها الفقرة رقم ) درجة (1.40

 نصت( والتي 44، وجاءت الفقرة رقم ) درجة (0.74وانحراف ) درجة (1.40بمتوسط حسابي )

" وجاءت اقعبالو م ترتبط يأساعد الطالب في تحويل المفاهيم المجردة في التاريخ إلى مفاهعلى " 

وانحراف  درجة( 1.20ضمن مجال دور المعلم البحثي في أدنى درجات الممارسة بمتوسط حسابي )

( 0.38، وانحراف معياري ) درجة (3.56، وجاءت األداة ككل بمتوسط حسابي ) درجة (0.40)

 بدرجة ممارسة متوسطة. درجة،

 ( والتي أكدت على أهمية تحويل المفاهيم 2018،الفراوهذا يخالف ما جاءت به دراسة ،)

المجردة إلى مفاهيم واقعية وعملية، وقد كانت دراسته تختص بالتربية االسالمية، ويفترض الباحث 

حسب خبرته ان مادة التاريخ تعد من المواد الصعبة في نمذجة المفاهيم وتحويلها إلى مفاهيم واقعية 
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طوير العديد من الورشات التدريبية التي تخدم المعلم وتساعده الن تم دراستها بإطار نظري، ولم يتم ت

 على تطوير استراتيجيات التدريس التي يستخدمها، علما بوجود رغبة لدى المعلم بتطوير ذاته.

وقد تعزى النتيجة أيضا إلى نقص في بعض أدوات الدراسة أو قصور في عينتها، التي تحددت فقط 

 ة.بمعلمي التاريخ في لواء قويسم

باإلضافة إلى انه يمكن ان يكون السبب وراء ذلك إلى ضعف امتالك المعلم للمهارات الالزمة للتعليم 

في إطار التعلم الحديث والتعلم ضمن مهارات القرن الواحد والعشرين، مما ال يساعد المعلم في تطبيق 

 (.2018ه في تعليم التاريخ في ضوء مجتمع المعرفة ) العوضي،أدوار 

في  مهدوار هل تختلف درجة ممارسة معلمي التاريخ ألالذ نص على:  الثاني السؤالنتائج مناثشة 
 ؟والخبرة والتفاعل بينهما جتماعيباختالف النوع اال جوهرياً  ضوء متطلبات مجتمع المعرفة

( بين المتوسطين الحسابيين لممارسات α=0.05وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

( 3.61( لصالح اإلناث بمتوسط حسابي )جتماعيالدراسة ككل على األداة يعزى لمتغير )النوع االعينة 

( وبداللة إحصائية 5.583( درجة للذكور؛ حيث بلغت قيمة ف )3.35درجة و متوسط حسابي ) 

على  جتماعي(، واألثر الواضح للنوع االα=0.05( وهي أقل من مستوى الداللة اإلحصائية )0.020)

 ( وتعد قيمة منخفضة.%5لمعلم التاريخ كان ) دواررسة األمما

ن المعلمات يعتبرن مهنة التعليم المهنة األساسية لهن كمورد اقتصادي أويعزو الباحث هذه النتيجة إلى 

 (. 2018ها بشكل فعال أكثر من البنين وفق دراسة )الغزو،أدوار اء أدوبالتالي تقوم ب

( يعود إلى ان اهتمام المعلمات بتطوير الذات يتأتى للحصول على وضع 2016وفق دراسة )الشوا،

وظيفي جديد كأن تتحول إلدارية وهذا يتطلب منها العمل المزيد من الورشات التدريبية التي تؤثر على 
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؛ وهذا يدل على أنها عل الرغم من وجود فروق معنوية لصالح المعلمة يجابيإسلوكها المهني بشكل 

ها مازال منخفضا  لحاجتها للمزيد من الورشات التي تفعل الدور الحديث أدوار هذه الفروق في إال أن أثر 

 لها في تعليم التاريخ.

ن ي( بين المتوسطين الحسابيα=0.05عند مستوى الداللة ) إحصائيةعدم وجود فرق ذي داللة 

( وبداللة 0.913يمة ف )لممارسات عينة الدراسة ككل على األداة يعزى لمتغير )الخبرة( حيث بلغت ق

يتا تشكل إمربع ة (، وقيمα=0.05) حصائيةوهي أعلى من مستوى الداللة اإل ،(0.402) إحصائية

 المطلوبة من قبل معلمي التاريخ. دوار( وهي داللة على أثر الخبرة على ممارسة األ1%)

ات المهني فيبدأ المعلم بأخذ الدور  ويعزو الباحث ذلك الن في هذه المرحلة يتم العمل على التطوير

 ه في الغرفة الصفية وبالمقابل تساعد على تطوره في الوظيفة.أدوار والورشات التي تؤثر على 

ح الخبرة لفروق لصا توصلت إلى وجود(، التي 2008)بيكلكن هذه النتيجة جاءت مخالفة لدراسة 

من  ليم، فيدخلون بدافعية كبيرة مما يزيدنهم خريجون جدد ويملكون حيوية التعأاألقل موعزة ذلك إلى 

 توجههم نحو التدريس.

ن ي( بين المتوسطين الحسابيα=0.05عند مستوى الداللة ) إحصائيةعدم وجود فرق ذي داللة 

( حيث اعيجتملممارسات عينة الدراسة ككل على األداة يعزى للتفاعل بين متغيري )الخبرة والنوع اال

 حصائية( وهي أكبر من مستوى الداللة اإل0.150) إحصائية( وبداللة 1.938بلغت قيمة ف )

(α=0.05( وقيمة مربع ايتا كانت ، )3%.) 

مع  وجدية في التعامل ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن معلمات التاريخ بشكل عام أكثر اهتماما  

المواقف التعليمية، ولديهن التزام بحضور الدورات التي تعقدها الوزارة وبالتالي يمتلكن خبرات لتطبيق 
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تتفق هذه النتيجة مع نتيجة كل من و  (.2014ممارسات جديدة في التعليم وفق دراسة )الجمل ،

جود فرق لصالح المعلمات اإلناث كدن على و أ(، والالتي 2018(، ودراسة ربابعة )2017) الصيخان

مع نتيجة  لكنها تختلف، حديثة وتعلم تفاعلي مع الطلبة أكثر من الذكور استراتيجياتنحو تطبيق 

ع مجتم يالمطلوبة ف دوارهر فروق بين الجنسين عند استخدام األظالذي لم ي ؛(2018دراسة الفرا)

 المعرفة.

م التاريخ باستثناء خبراتهم يولون أهمية للتعلي ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن جميع معلمي

وباإلضافة إلى اتباعهم الطرق التقليدية في التدريس التي من وجهة نظرهم الطريقة المثلى لتعليم التاريخ 

 (.2019في المدارس )العوضي، 

أهمية ا إلى تالالتي أشار  (2016) ( ودحالن2018لم تتفق هذه النتيجة مع نتيجة كل من ربابعة )

 الخبرة في بناء التكوين المعرفي لدى المعلم والممارسات المهنية السليمة.

ة والمطلوبة في ضوء مجتمع المعرفة دالجدي دواريعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن مفهوم األكما 

ير طو عرضوا لخبرات تدريبية في هذا المجال تساعدهم على تتبالنسبة لمعلمي التاريخ ما زال حديثا ولم ي

 (.2019هم )العوضي ،أدوار 
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 والمقترحات اتـــــــــــــــــــــــــــــــــالتوصي

 :يوصي الباحث بما يليفي ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج 

جتمع المطلوبة لمعلمي التاريخ في ضوء م دوارورشات تدريبية تفعل فيها األالمعلمين ل إخضاع .1

 المعرفة.

استراتيجيات وطرق تدريس تدعم دور المعلم ومساهمته في ادارة اقتراح تضمين دليل المعلم  .2

 الغرفة الصفية وتقديم المعرفة في ضوء مجتمع المعرفة.

قيام وزارة اإلعالم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتربويين واألكاديمين بعمل اعالنان اقتراح  .3

 تمع المعرفة.ومنشورات لزيادة الوعي في مفهوم دور المعلم في ضوء مج

تفعيل دور المشرفين التربويين لمادة التاريخ في متابعة المعلمين بالممارسات التي تدعم اقتراح  .4

 تطبيق وزيادة مستوى الممارسة من قبلهم نحو التعلم في ضوء مجتمع المعرفة.
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(1ملحق )  

 

 ة تحكيمستبانإ

 

  ...................... المحترم / ة .:..........................حضرة الدكتور / ة 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ....... وبعد  
 

ي درجة ممارسة معلمفي جامعة الشرق األوسط بعنوان "  ماجستير لةبإعداد رساالباحث  يقوم
دف في لواء القويسمة". ولتحقيق هذا اله التاريخ الدوارهم المطلوبة في ضوء متطلبات مجتمع المعرفة

قام الباحث بتطوير إستبانة درجة ممارسة معلمي التاريخ الدوارهم المطلوبة في ضوء متطلبات مجتمع 
ج  ليكرت لتدر  وقد صممت وفقا  المعرفة في لواء القويسمة لدى معلمي المدارس االساسية والثانوية ، 

 .منخفضة, منخفضة جدا ( ، متوسطة، مرتفعة دا ,)مرتفعة ج: على النحو التاليالخماسي 
وخبرة في هذا المجال، وألهمية رأيكم السديد  مهمةونظرا  لما تتمتعون به من مكانة تربوية    

بداء ة ستبانراسة، نرجو التكرم بتحكيم هذه اإلفي تحقيق أهداف هذه الد راتها من حيث عباب رأيكم، وا 
  .لهاالصياغة اللغوية ودقة ومدى مناسبة  وضوحها ومدى انتمائها للمجاالت

 مع خالص الشكر والتقدير..                           

 

 الاشرف                                                                       الطعلب                         

 ريعض محسن كدر كدر                        الدكمور  فواز شحعدة                                     

 

 :اآلتية ) بيانات المحكم (الرجاء كتابة البيانات 
 

  سماأل

  كاديميةالرتبة األ 

  التخصص

  ) الجامعة / الكلية ( جهة العمل

 

 العلوم التربوية         التخصص: مناهج وطرق التدريسكـلـيــة 

   2018/2019العام الجامعي :           قسم اإلدارة والمناهج

 الفصل الدراسي : األول
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 االدوار والاجعالت

 

 ..........................................................المحترم / ة/ ة ......الدكتور 

 البيانات الشخصية

 

 اإلجابة التي تراها مناسبة : مربع( في  √ يرجى وضع إشارة )   

 أنثى     ذكر        الجنس

 سنوات فأكثر10    سنوات 10أقل من  -سنوات  5    سنوات 5أقل من     عدد سنوات الخبرة 
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    يعلم الطلبة اسلوب التفكير العلمي 4-5

    التجريب في مجاالت عملهيعتمد  4-6

يستخدم أكثر من مصدر للبحث  4-7
 عن المعلومات

   

يدرب الطالب على مهارات البحث  4-8
 العلمي

   

    ينمي التفكير المستقل لدى الطلبة 4-9

يعمل على معالجة المعلومات  4-10
 ونقدها

   

يعمل على تحويل المعلومات إلى  4-11
 معارف ذات قيمة

   

 الدور اإلداري 5
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لغرفة ا إلدارةيستخدم طرائق مختلفة  5-1
 الصفية

   

    يقوم بأداء السجالت الخاصة بعمله 5-2

يقوم بأداء المهام الموكولة اليه يوم  5-3
 مناوبته

   

يقوم على االتيان بشيء جديد في  5-4
 أيام المناوبة

   

    يساعد الزمالء في أعمالهم اإلدارية 5-5

يستخدم التكنولوجيا في تنظيم  5-6
 سجالته

   

يفوض صالحيات للطلبة في تنظيم  5-7
 األعمال اإلدارية

   

يقوم بتصحيح االمتحانات ورصد  5-8
 العالمات بشكل مباشر وسريع

   

يلتزم بمواعيد الحضور إلى الدوام  5-9
 الرسمي

   

يبادر في طرح أفكار جدية لتنمية  5-10
 البيئة المدرسية

   

 الدور الفني 6

    يسعى نحو البحث عن تطوير ذاته 6-1

    يقوم بحضور الورش التدريبية 6-2

يساعد زمالئه في تطوير انفسهم  6-3
 مهنيا

   

    يسعى نحو اكمال دراسته أكاديميا 6-4
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    يتابع كل ما هو جديد في مادته 6-5

يقوم باستخدام استراتيجيات حديثة  6-6
تطوير نفسه في تتطلب منه 

 مهارات استخدامها

   

 

 أمام كل عبارة لبيان مدى انطباقها وفق درجات المقياس إلى يسار الصفحة. (√)وضع إشارة يرجى 
 

اقترح اضافة بعض الفقرات وهي : 

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

...................................................... 
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 (2ملحق )
 استبيان

 هم المطلوبة في ضوء متطلبات مجتمع المعرفةدوار درجة ممارسة معلمي التاريخ أل
 جامعة الشرق األوسط

 كلية العلوم التربوية

 قسم االدارة والمناهج

 المعلم/ اختي المعلمة............................المحترم/ةأخي 

هم المطلوبة في ضوء مجتمع دوار يقوم الباحث بإجراء دراسة لقياس درجة ممارسة معلمي التاريخ أل
المعرفة، في لواء القويسمة، كمتطلب للحصول على درجة الماجستير في المناهج وطرق التدريس، 

ة عن أسئلة االستبانة ، علما أن البيانات سوف يتم التعامل معها بسرية وعليه يرجى التكرم باإلجاب
 البحث العلمي، شاكرين لكم حسن تعاونكم. تامة وال يستخدم إال ألغراض

 

 الباحث

 كدررياض 
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 أواًل: الخصائص المستقلة:

 أنثى ذكر      : جتماعيالنوع اال

 سنوات فأكثر 10من  سنوات    10سنوات إلى أقل من 5من     خمس سنواتاو يساوي أقل  : الخبرة التدريسية

 ( أمام كل عبارة لبيان مدى تطابقها وفق درجات المقياس إلى يسار الصفحة.يرجى وضع إشارة )

 المعلم: أدوارثانيًا: 

 درجة الممارسة المجال الرقم

 ةمرتفع
 جداً 

 ةمنخفض ةمنخفض متوسطة ةمرتفع
 جداً 

 الدور األكاديمي 1

ية للعمل بالتخطيط والتصميم يبدور  أقوم 1-1
 التعليمية

     

      سهل للطلبة التعلم الذاتيأ 1-2

      حاور الطلبة في مختلف األمورأ 1-3

رشد الطلبة إلى كيفية الحصول على المعرفة أ 1-4
 من تلقاء أنفسهم

     

      عمل على مراعاة الفروق الفرديةأ 1-5

      الطلبة بالعملية التعليميةمج أحاول د 1-6

      ستخدم الوسائل التعليمية بكفاءةأ 1-7

الطلبة من معارف وقيم  أحاول معرفة حاجات 1-8
 واتجاهات

     

عمل على جعل الطلبة مبتكرين وقادرين أ 1-9
 على االنتاج
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      لماما جيداإلم بالمادة العلمية أ 1-10

      تقوية دوافعهمحفز الطلبة على أ 1-11

      نوع في استراتيجيات التقويم المستخدمةأ 1-12

      عمل على بناء شخصية الطالب المتكاملةأ 1-13

      مهارات التي تعد للحياةالطلبة بالزود أ 1-14

      نوع في استراتيجيات التدريس المستخدمةأ 1-15

 الدور التكنولوجي 2

      التكنولوجية في التدريسستخدم الوسائل أ 2-1

ستخدم البريد اإللكتروني في التواصل مع أ 2-2
 طلبته

     

س )الفي جتماعيستخدم وسائل التواصل االأ 2-3
 بوك والواتس آب( في التواصل مع الطلبة

     

لدي موقع إلكتروني على شبكة االنترنت  2-4
ا ضع كل مأمن خالله و  يتواصل مع طلبتوأ

 التاريخية عليه. يخص المادة

     

      نقل خبرة استخدام الحاسوب للطلبةأ 2-5

ستخدم التكنولوجيا في اعداد وتحضير أ 2-6
 الدروس

     

ستخدم الفيديو والوسائط المتعددة في ايصال أ 2-7
 المعلومات للطلبة

     

مقاطع تصويرية تساعد الطالب على  أنتج 2-8
 تصور مفاهيم مادة التاريخ
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في الوصول إلة مواقع الكترونية  الطلبةساعد أ 2-9
 كمراجع لمادة التاريخ

     

      عتمد االختبارات اإللكترونية في تقييم الطلبةأ 2-10

 جتماعيالدور اال 3

ة السائدة في أثناء جتماعيعكس الثقافة االأ 3-1
 التدريس

     

 في أقواله اجتماعيكقائد  ينظر إلى نفسأ 3-2
 وأفعاله

     

      تعامل ايجابيا مع أولياء األمورأ 3-3

حافظ على هوية الطالب الوطنية والقومية أ 3-4
 الثقافية

     

      جتماعيساهم في عملية التغيير االأ 3-5

      نشر بين الطلبة مفاهيم الثقافةأ 3-6

      دعو إلى احترام حقوق االنسانأ 3-7

      االنشطة المختلفة في المجتمع المحلي دعمأ 3-8

      مارس الديمقراطية في البيئة المدرسيةأ 3-9

 الدور البحثي 4

      شجع الطلبة على البحث العلميأ 4-1

      تعامل مع مصادر المعلومات المختلفةأ 4-2

      على االبتكار واالبداع طلبتيشجع أ 4-3

      التفكير العلميعلم الطلبة اسلوب أ 4-4

      عتمد التجريب في مجاالت عملهأ 4-5
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ستخدم أكثر من مصدر للبحث عن أ 4-6
 المعلومات

     

      على مهارات البحث العلمي طلبتيدرب أ 4-7

      التفكير المستقل لدى الطلبة أحاول تنمية 4-8

      عمل على معالجة المعلومات ونقدهاأ 4-9

الطالب في تحويل المفاهيم المجردة  أساعد 4-10
 في التاريخ إلى مفاهم ترتبط بالواقع

     

 الدور اإلداري 5

      ستخدم طرائق مختلفة الدارة الغرفة الصفيةأ 5-1

      قوم بأداء السجالت الخاصة بعملهأ 5-2

      قوم بأداء المهام الموكولة اليه يوم مناوبتها 5-3

االتيان بشيء جديد في أيام قوم على أ 5-4
 المناوبة

     

      ساعد الزمالء في أعمالهم اإلداريةأ 5-5

      ستخدم التكنولوجيا في تنظيم سجالتهأ 5-6

فوض صالحيات للطلبة في تنظيم األعمال أ 5-7
 اإلدارية

     

قوم بتصحيح االمتحانات ورصد العالمات أ 5-8
 بشكل مباشر وسريع

     

      لتزم بمواعيد الحضور إلى الدوام الرسميأ 5-9

بادر في طرح أفكار جدية لتنمية البيئة أ 5-10
 المدرسية

     

 الدور الفني 6
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      سعى نحو البحث عن تطوير ذاتهأ 6-1

      قوم بحضور الورش التدريبيةأ 6-2

      ساعد زمالئه في تطوير انفسهم مهنياا 6-3

      دراسته أكاديميا سعى نحو اكمالأ 6-4

      تابع كل ما هو جديد في مادتهأ 6-5

قوم باستخدام استراتيجيات حديثة تتطلب منه ا 6-6
 تطوير نفسه في مهارات استخدامها
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 (3ملحق )
 قائمة بأسماء المحكمين 

 مكان العمل التخصص االسم

. عايش زيتونأ.د األوسطجامعة الشرق  مناهج وطرق تدريس علوم   

مهديابتسام  أ.د.  جامعة الشرق األوسط مناهج وطرق تدريس 

تدريسمناهج  أ.د كامل العتوم  جامعة جرش 

اجتماعياتمناهج وطرق تدريس  د. ابراهيم العوضي  
أكاديمية الملكة رانيا لتدريب 

 المعلمين

 جامعة الشرق األوسط مناهج وطرق تدريس د. تغريد المومني

 جامعة عمان العربية مناهج وطرق تدريس علوم د. جهاد المومني

 جامعة جرش القياس والتقويم د. محمد العتوم

 جامعة جرش مناهج وأساليب تدريس عامة د. ختام بني عمر

 مناهج وأساليب تدريس د . سالم معايعة
أكاديمية الملكة رانيا لتدريب 

 المعلمين

القويسمةتربية لواء  مشرف تاريخ نائل عبد الحميد الرقب  

 ثانوية البراء بن مالك معلم تاريخ أحمد عواد المساعفة
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 (4ملحق )

كتاب تسهيل المهمة من جامعة الشرق األوسط
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 (5ملحق )

 وزارة التربية والتعليمكتاب تسهيل المهمة من 
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 (6ملحق )

 كتاب تسهيل المهمة من مديرية لواء القويسمة

 
 

 


