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 :ملخص الدراسة
الِكفايَات المهنيّة لمعلّمة الَمرحلّة الثانويّة للقيام بأدوارها في هدفت الدراسة الكشف عن 

، واستخدمت الدراسة المنهج مجتَمع المعِرفة كما تراها الُمشرفات التربوّيات في مدينة الرياض

تباين  ، وتوصلت الدراسة إلىتربوية فنيّة مشرفة 252طبقت الباحثة دراستها على  الوصفي، و

آراء المشرفات التربويات حول واقع توافر الِكفاَيات المهنيّة لدى المعلّمات في المرحلة الثانويّة 

اتفاق ِوجهات نظَر أفراد عيّنة الّدراَسة نحو توافر الِكفايَات ، كما أشارت إلى بمدارس الرياض

اتفاق ِوجهات نظَر أفراد عيّنة الّدراَسة ، وكذلك بالمدارس الثانويّة المهنيّة للمعلّمات لنشر المعِرفة

نحو مدى توافر الِكفايَات المهنيّة لتوظيف المعِرفة لدى معلّمات المرحلة الثانويّة، وهي متوسطة 

توافر الِكفايَات المهنيّة للمعلّمات بالمرحلة الثانويّة لتوظيف المعِرفة ، كما توصلت إلى بوجه عام

اتفاق وجهات نظَر أفراد عيّنة الّدراَسة نحو الصعوبات التي تحد كما أشارت إلى  رجة متوسطة،بد

، من الِكفايَات المهنيّة للمعلّمات بالمرحلة الثانويّة، والتي أشار المتوسط العام للمحور إلى أنها كبيرة

اإلجراءات الضرورية التي اتفاق وجهات نَظر أفراد عيّنة الّدراَسة نحو السبل ووأخيراً أشارت إلى 

توفر الِكفايَات المهنيّة للمعلّمات في المرحلة الثانويّة لإلسهام بمجتَمع المعِرفة، كما أشار المتوسط 

العام للمحور إلى موافقة كبيرة جداً من قبل المشرفات على أهمية تلك السبل واإلجراءات في منح 

 .المعِرفةَمع المعلّمات الِكفايَات المهنيّة لإلسهام في مجت

 : المقدمة
تُعد التّربية المدخل الفّعال في إعداد اإلنسان لمواجهة التغيرات الحياتية، ومواكبة المستتجدات 

باعتبارهتا وستيلة  ، فالمعِرفة تؤدي دوراً مهماً في حياة األفراد والمجتَمعات ، في كل مجاالت الحياة

 .رفاهية األمم وتقدمها

رفة في بنتاء المجتَمعتات، متع التحتول الجديتد التذي اُصتطُلَِح علتى ويظهر الدور األساسي للمع

وهو مجتَمع يقوم على أساس نشر المعِرفة وإنتاجها، وتوظيفها بكفتاءة فتي  ، تسميته بمجتَمع المعِرفة

 ، م2002برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، )جميع مجاالت النشاط المجتَمعي، لتحقيق التنمية اإلنسانيّة 

 (. 23ص

إذ إنته ال يمكتن تشتكيل مجتَمتع  ، والصلة بتين مؤسستات التّعلتيم ومجتَمتع المعِرفتة صتلة و يقتة

معرفي بدون وجود قاعدة وشريحة عريضتة متن أفتراد المجتَمتع، تكتون متعلمتة وواعيتة ومستتنيرة، 

األمر الذي يفرض بتدور  تحتديات عديتدة علتى هتذ  المؤسستات فتي  ، وقادرة على االبتكار واإلبداع

ويُلقِتي عليهتتا مستؤولية ُسترعة تطتوير نفستتها، بحيتج تُصتبح مجتَمعتات ُمنتِجتتة  ، لتف المجتَمعتاتمخت

 (. 112ص ، م2002 ، الربيعي)للمعرفة 

لذا فقد أصبحت السياسات التّعليميّة ترّكز في معظم الدول المتقدمة علتى نظريّتات رأس المتال 

ة للتغييترات االقتصتادية واالجتماعيتة لمجتَمتع البشري، التي تُوظَّف في إعتداد وتنميتة القتوى البشتريّ

 (. 12ص ، هـ1320 ، الغامدي)المعِرفة 

فهتو العنصتر الفّعتال والمتؤ ر فتي  ، ويُعد المعلّم أحتد أهتم المتدخات البشتريّة للنظتام التّعليمتي

لّم والتّعلتيم ُمدَخات النّظام التّعليمي األُخَرى، وعلى الرغم من انتقال مركز الثقل في التّربية من المع

إال أن هتتذا ال يعنتتي تهمتتيا دور المعلّتتم أو تقلتتيب أدوار د بتتل تحتتول دور   ، إلتتى المتتتعلّم والتتتعلّم

 (. 93م، ص 2003، حبيب)التّعليمي المحض إلى الدور اإلشرافي والقيادي على العملية التّعليميّة 

راعيتتاً للنمتتو الشتتامل  ، رفتتةفقتتد أصتتبح دور المعلّتتم فتتي مجتَمتتع المعِرفتتة واقتصتتادها نتتاقاً للمع

 ، عضتواً فتاعاً فتي مجتَمعته ، مخططتاً وباحثتاً  ، خبيراً وماهراً فتي مهنتة التتدريا والتّعلتيم ، لطابه

 (. م2002 ، مد السيسي2010، إبراهيم. )مصححاً لعملية التعلّم ومقوماً لها

، لتتناستتب متتع رو  لتتذلك ظهتترت الحاجتتة إلتتى معلّمتتين يتمتعتتون بالِكفايَتتات المهنيّتتة الحديثتتة

ممتتا يستتتدعي  ، التغيتترات العلميّتتة والتكنولوجيتتة التتتي يقتضتتيها التطتتور الستتريع فتتي مجتتاالت الحيتتاة

وخال حياته المهنيّة وفق حالة متن  ، وذلك بإعداد  قبل أن يلتحق بالمهنة ، االهتمام باستثمار المعلّم

 (. 1ص ، م2012 ، الهواري)استدامة التعلّم والتأهيل 
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كانتتتت المرحلتتتة الثانويّتتتة مرحلتتتة إعتتتداد الطالبتتتات لمواصتتتلة دراستتتاتهن فتتتي مختلتتتف  ولمتتتا

ممتا يستتدعي تتوخي  ، وخطوة مهمة في بناء مستقبل الطالبات التّعليمتي واالجتمتاعي ، التخصصات

الدقتتة العلميّتتة فتتي اختيتتار معلّمتتات هتتذ  المرحلتتة، وذلتتك لتحقيتتق أهتتدافهاد لتتذلك ظهتترت الحاجتتة إلتتى 

ويكتن قتادرات علتى تختريج  ، عن بفاعليتة عاليتة، تتناستب متع رو  المتغيترات العالميتةمعلّمات يتمتت

 .طالبات بمواصفات عالمية

 : مشكلة الّدراَسة
وبنتاء  ، تعد نوعية مخرجات التعليم الثانوي من أهم مؤشرات جودة النظام التعليمي أو ضعفه        

 . الدراسات لحلهاوتكثيف  ، عليه يمكن تحديد مشاكل النظام التعليمي

م إلتتى أن أبتترا خصتتائب نتتواتج األنظمتتة 2002وقتتد أشتتار تقريتتر التنميتتة اإلنستتانيّة العربيّتتة 

التّعليميّتتتة فتتتي البلتتتدان العربيّتتتة تتتتدني مستتتتوى التحصتتتيل المعرفتتتي، وضتتتعف القتتتدرات التحليليّتتتة 

ق العربتتي لإلنمتتاء برنتتامج األمتتم المتحتتدة اإلنمتتائي، والصتتندو)واطتتراد التتتدهور فيهتتا  ، واالبتكاريّتتة

وهتتي ستتمات لهتتا مضتتاعفات خطيتترة علتتى حركتتة ( 50ص ، م2002 ، االقتصتتادي واالجتمتتاعي

 (. 29ص ، م1333 ، الفرجاني)اكتساب المعِرفة، وتوظيفها في مجاالت المجتَمع 

وتجتتدف فتتي بنائتته فتتي  ، لتتذا تستتعى المملكتتة العربيّتتة الستتعودية إلتتى التحتتّول لمجتَمتتع المعِرفتتة

وقتد خطتت  ، ومن أهم أولوياتها نشتر التّعلتيم، واستتمراريته وتطتوير  ، وفي مجتَمعاتها ، مؤسساتها

ومن ذلك خطة التنمية التاستعة التتي استتهدفت التحتّول  ، المملكة خطوات حثيثة نحو مجتَمع المعِرفة

واارة )عتام هللا لتطتوير التّعلتيم ال ومشروع الملك عبتد ، والحكومة اإللكترونية ، إلى مجتَمع المعِرفة

 (. م2010 ، االقتصاد والتخطيط

وعلى الرغم من محاولة المملكة العربيّة السعودية مواكبة التطور المعرفي الهائل التذي شتمل 

إال أن التدالئل تشتير إلتى عتدم تحقتق  ، الدول المتقدمة بإيجاد نظام تربوي فاعل فتي مجتَمتع المعِرفتة

إلى أن أهداف التّعلتيم الثتانوّي فتي ( 3-2ص  ، م2012)حيج أشار آل سعود  ، النتائج المرجوة منه

هللا لتطتوير التّعلتيم  و يقة سياسة التّعليم في المملكة العربيّة السعودية تتناسب مع مشتروع الملتك عبتد

ومع ذلك لم تَُحقق أهداف التّعليم الثانوّي بعتد التطتوير، بستبب عتدم تمكتن المعلّتم متن أستاليب  ، العام

أو لعتدم التهيةتة والتتدريب الكتافيين لته  ، إمتا لعتدم وجتود األدوات المناستبة لته ، دافتحقيق هذ  األه

، كمتا أشتار إلتى أن أستاليب التقتويم الممارستة ال تعيتر هتذ  األهتداف اهتمامتاً (فاقد الشيء ال يعطيته)

 .كبيراً 

ائج دراستة وتؤكتد نتت ، وتُعد معلّمة المرحلتة الثانويّتة الركيتزة األولتى لتحقيتق أهتداف المرحلتة

أن معلّمتتي المرحلتتة الثانويّتتة يعتقتتدون بأهميتتة األدوار الجديتتدة لهتتم ( 293ص ، م2002)السيستتي 

وعلّتّل  ، إال أن  واقع أدائهم لهذ  األدوار جتاء بدرجتة متا بتين المتوستطة والقليلتة ، بدرجة كبيرة جداً 

المعلّمتين، وعتدم قتدرتهم الباحج ذلك بعتدد متن األستباب، متن بينهتا قصتور المعِرفتة اإلجرائيتة لتدى 

 .على إحداث التغيير المنشود

ضعف مستوى معلّمي المرحلة الثانويّة إلى عدم وضتو  ( 2ص ، 2011)بينما أرجع القدا  

في الرؤية لدى المعلّمتين ألدوارهتم الجديتدة فتي عصتر المعِرفتة، واقتصتار إدراكهتم ألدوارهتم علتى 

بمفرداتهتا واستتراتيجياتها، بستبب قصتور فتي تنميتتهم عموميات تشير إلى تلك األدوار، دون التعمق 

المهنيّة، وركونهم إلى ما ألفو  من أدوار تقليديتة تهتتم بالتحصتيل الدراستي، بوصتفه الهتدف المنشتود 

 .لدى طلبتهم

إلتى ضتعف إمكانيتة تحقيتق المعلّتم الستعودي ألدوار  المستتقبلية ( هتـ1321)كما أشار الخليفة 

 .في ضوء برامج تكوين المعلّم الحالية ، ف توافر كفايات األدوار لديهفي مجتَمع المعِرفة، وضع

فتي ( 152ص ، 22/1322)تقريتر واارة التّربيتة والتّعلتيم الستنوي للعتام المتالي  ويؤكد ذلتك

 فقد أشار إلى ضعف وقلتة تأهيتل  ، (نظام المقررات)تشخيصه لمعوقات وصعوبات التّعليم الثانوّي 

 المهتارات الحديثتة فتي الثتانويّ  التّعليم معلّمي من العديد حيج يفتقد ، الثانويّ  مالتّعلي معلّمي وتدريب

 الحديثتة، ومهتارات التقتويم التّعلتيم والتتعلّم، وأستاليب وأستاليب والتتعلّم، وطرائتق التّعلتيم عمليتات
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 يبيتةتدر بترامج يتطلب والمهارات، مما القدرات استخدامات التقنية، وتقنية المعلومات، وغيرها من

 .ومستمرة مكثفة

إلى ذلك الضعف، حيج أ بتت نتائج دراستتها ( 219ص ، م2001)وقد أشارت نوف العتيبي 

أن الِكفايَات المرتبطة بالنمو األكاديمي والمهني لمعلّمات المرحلة الثانويّة جتاءت متتأخرة، وأوصتت 

 .ّدراسات لتحديدهابضرورة االهتمام بالِكفايَات المهنيّة للمعلّمة، وإجراء المزيد من ال

عتن تتدن ي نستبة نجتا  المعلّمتين والمعلّمتات فتي ( م2012 ، الستعدوي)ويؤكد ذلتك متا كشتفه  

وشتتدَّد علتتى أنَّ معظتتم المجتتتااين الختبتتارات الِكفايَتتات  ، %50اختبتتار الِكفايَتتات، بمتتا ال يتجتتاوا التتـ

 .بحاجة ماسَّة إلى التدريب بعد التعيين

أن عتتدد المعلّمتتين والمعلّمتتات المتقتتدمين الختبتتار الِكفايَتتات  (م2013، آل الشتتي )كمتتا كشتتف 

بينمتا بلغتت نستبة متن تجتاواوا  ، فقتط% 10فأكثر بلغت نسبتهم % 15األساسية الذين حققوا درجة 

 .فقط% 30الحد األدنى من الدرجات 

حلتة يتضح مما سبق أن ضعف مستتوى الِكفايَتات المهنيّتة للمعلّمتة يقتف عائقتاً بتين معلّمتة المر

وسيمتد تأ ير هذا الضعف ليشمل مستوى المخرجات التّعليميتةد لتذا  ، الثانويّة وتحقيق ما يُرجى منها

يظهتر لزامتاً القيتام بدراستات تهتتم بتتالتطوير النتوعي لمهتارات المعلّمتة ومعارفهتا، وإدراكهتا ألهميتتة 

 . دورها في قيادة األجيال وتربيتهم وتعليمهم في مجتَمع المعِرفة

فقد سعت الّدراَسة جاهدة لتحديد الِكفايَتات المهنيّتة لمعلّمتة المرحلتة الثانويّتة بمتا يتتاءم  وعليه 

حتتى  ، ومتطلبات مجتَمع المعِرفة، وبما يتوافق مع االتجاهات العالمية الحديثة في األداء المهنتي لهتا

بحتج العلمتّي التذي يقتود يأتي النمو والتطوير المهني للمعلّمة منطلقاً من الواقتع، ومتن ختال نتتائج ال

 .ويوجه عملية التطوير

 : أسئلة الّدراَسة
ما درجة توافر الِكفايَات المهنيّة لدى معلّمات المرحلة الثانويّة، للقيتام بتأدوارهن فتي مجتَمتع  -1

 المعِرفة، كما تراها المشرفات التربويات بمدينة الرياض؟

عنتد معلّمتات المرحلتة الثانويّتة، للقيتام ما الصعوبات التي تحد من مستتوى الِكفايَتات المهنيّتة  -2

 بأدوارهن في مجتَمع المعِرفة، كما تراها المشرفات التربويات بمدينة الرياض؟

متتا الستتبل واالجتتراءات  المقترحتتة لتتتوافر الِكفايَتتات المهنيّتتة لمعلّمتتة المرحلتتة الثانويّتتة، للقيتتام  -3

 يات بمدينة الرياض؟بأدوارها في مجتَمع المعِرفة، كما تراها المشرفات التربو

 : أهداف الّدراَسة

 : َسعت هذ  الّدراَسة لتحقيق األهداف التالية

التعتترف علتتى درجتتة تتتوافر الِكفايَتتات المهنيّتتة لمعلّمتتة المرحلتتة الثانويّتتة، للقيتتام بأدوارهتتا فتتي  -1

 .مجتَمع المعِرفة

حلتة الثانويّتة، التعرف على الصتعوبات التتي تحتد متن مستتوى الِكفايَتات المهنيّتة لمعلّمتة المر -2

 . للقيام بأدوارها في مجتَمع المعِرفة

التوصل إلى السبل واإلجراءات المقترحة لتوافر الِكفايَات المهنيّتة لمعلّمتة المرحلتة الثانويّتة،  -3

 .للقيام بأدوارها في مجتَمع المعِرفة

 : أهميّة الّدراَسة

 : األهميّة النظريّة: أواًل 
هتتات العالميتتة فتتي إعتتداد وتنميتتة المعلّمتتين، المستتمى تستتاير هتتذ  الّدراَستتة أحتتدث االتجا -1

، بهدف التحسين النوعي للتربيتة والتّعلتيم، "حركة تربية المعلّمين القائمة على الِكفايَات"بـ

 .من خال االهتمام بإعداد المعلّمين، وتأهيلهم وتدريبهم على أسا نفسية وتربوية جديدة

لكفايتات المهنيّتة لمعلّمتة المرحلتة الثانويّتة، للقيتام تقدم هذ  الّدراَسة رؤيتة جديتدة تفصتيلية ل -2

 .بأدوارها الجديدة في مجتَمع المعِرفة، بما يناسب التوجهات العالمية
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تستمّد الّدراَسة أهميّتها من ارتبتاط معلّمتات التّعلتيم الثتانوّي بمرحلتة متن أخطتر المراحتل   -3

مرحلتة التتتي تشتهد فيهتتا الطالبتتة التتي تمتتر بهتا الطالبتتة، أال وهتي مرحلتتة المراهَقتة، تلتتك ال

تحوالت كبيرة في الجانب الشخصي واالجتماعي، كما أنها تعد مرحلة حاسمة فتي تحديتد 

 .وتحديد مسار حياتها ، مستقبل الطالبة

تواكتتب هتتذ  الّدراَستتة الّستتعي المستتتمّر لتنميتتة المتتوارد البشتتريّة بتتالمجتَمع، واالستتتفادة متتن  -4

مامها بالمعلّمة، التي تُعد أحد الركائز األساستية فتي العمليتة القُدرات البشريّة من خال اهت

وتمكينهتتتا متتتن التكيتتتف المناستتتب متتتع مجتَمتتتع المعِرفتتتة، ومعطيتتتات العصتتتر،  ، التّعليميّتتتة

 .وظروف الواقع

 ، حيتج تمثتل المعلّمتة أول ركتائز  ، هللا لتطتوير التّعلتيم مسايرة ودعم مشتروع الملتك عبتد -5

وذلك في ضوء متا تُظِهتر  نتتائج  ، أهيل المعلّمين والمعلّماتمن خال العمل على إعادة ت

 .الّدراَسة

من المؤّمل أن تُثري نتائج هذ  الّدراَسة المكتبة التّربوية فيما ينقُصها من أدبيات عن هتذا   -6

الموضتتوع المهتتّم، ولعلّهتتا تفتتتح المجتتال أمتتاَم دراستتات، أختترى ُمما لتتة، فهتتي بِمثابتتة قاعتتدة 

ن آختترون، للَكشتف عتتن المزيتتد متتن الحقتائق المعرفيتتة التتتي تهتتتّم بهتتذا ينطلِتق منهتتا بتتاحثو

 .المجال، مما قد يُسهم في تحسين مستوى َجودة التّعليم

 : األهميّة التّطبيقية: ثانيًا
عتن تكتوين المعلّتم فتي إعتداد بترامج تنّمتي الِكفايَتات  المسةولةتساعد هذ  الّدراَسة الجامعات -أ 

 .تقبل، بما يتاءم مع التحّول لمجتَمع المعِرفةالمهنيّة لدى معلّمي المس

تستتاعد هتتذ  الّدراَستتة مركتتز القيتتاس والتقتتويم التتوطني فتتي وضتتع اختبتتار الِكفايَتتات المهنيّتتة  -ب 

 .للمعلّمين الاامة للقيام بأدوارهم في مجتَمع المعِرفة

لِكفايَات مساعدة القائمين على تخطيط برامج التدريب التربوي في أ ناء الخدمة في تضمين ا -ج 

 .المهنيّة المطلوبة للمعلّمات في مجتَمع المعِرفة

تساعد هذ  الّدراَسة مديرات المدارس والمشرفات التربويات في الميدان التربوي فتي إعتداد  -د 

 .نماذج لتقويم أداء المعلّمات، للقيام بأدوارهن في مجتَمع المعِرفة

لتتي ينبغتي علتيهن امتاكهتا للقيتام بتأدوارهن تزويد معلّمات المرحلة الثانويّة بتأهّم الِكفايَتات ا -  

 .وتطوير أدائهن من خال التدريب في أ ناء الخدمة، أو التعلّم الذاتي ، في مجتَمع المعِرفة

 : ُحدود الّدراَسة
اقتصتترت الّدراَستتة علتتى تحديتتد الِكفايَتتات المهنيّتتة لمعلّمتتة المرحلتتة : الُحدددود الموعددوعيّة -

ومعرفتتة درجتتة تتتوافر هتتذ  الِكفايَتتات لتتدى  ، ي مجتَمتتع المعِرفتتةالثانويّتتة للقيتتام بأدوارهتتا فتت

معلّمات المرحلتة الثانويّتة، ومتن  تم تحديتد الصتعوبات التتي تعتوق ذلتك، وتقتديم مقترحتات 

تسهم في توافر الِكفايَات المهنيّة لدى معلّمات المرحلة الثانويّة للقيام بتأدوارهن فتي مجتَمتع 

 .المعِرفة

بّقتتتتتت هتتتتذ  الّدراَستتتتتة ختتتتتال الفصتتتتل الدراستتتتتي األول متتتتتن العتتتتتام طُ : الُحدددددود اليمانيّدددددة -

 .هـ1325/1329

اقتَصرت هذ  الّدراَسة علتى مكاتتب اإلشتراف التّربتوي فتي اإلدارة العامتة : الُحدود المكانيّة -

 .للتّربية والتّعليم للبنات بمدينة الرياض

مشترفات المتواد )لفنيّتات اقتصرت هذ  الّدراَسة على المشترفات التربويتات ا: الحدود البشريّة

 (.الدراسية فقط
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 :مفاهيم الّدراَسة
 (. Professional competence)الِكفايَات المهنيّة  -

 ، األهداف السلوكية المحددة بشتكل واضتح ودقيتق: الِكفايَات بأنها P.Kayتعرف باتريسا كاي 

ضترورية إلظهتتار وإنهتتا  ، وذلتك فتي جوانتتب الخبترة التتتي تشتمل المعتارف والمهتتارات واالتجاهتات

 (. 51ص ، م2001 ، في اين الدين)قدرة المعلّم على التدريا الفّعال 

وتوظفهتتا ألداء  ، القتتدرات والمهتتارات والمعتتارف التتتي تمتلكهتتا المعلّمتتة: المعنددا اإلجرا دديّ 

وتظهر على صورة سلوك  ابت ومستمر، يمكتن ماحظتته وقياسته  ، أدوارها المهنيّة بمستوى متقدم

 . دوات معيّنةباستخدام أ

 (: Knowledge Society)المعِرفة  مجتَمع -

المجتَمتتع التتذي يهتتتم بتتدورة المعِرفتتة، ويتتوفر البيةتتة : "بأنتته( 5ص ، هتتـ1329)يعرفتته بكتتري 

وبيةتات  ، بما في ذلتك البيةتة التقنيتة الحديثتة بوجته عتام ، المناسبة لتفعيلها وتنشيطها، وايادة عطائها

 ، وتعزيتتز التنميتتة ، بمتتا يستتاهم فتتي تطتتوير إمكانتتات اإلنستتان ، صتقنيتتات التتتعلّم علتتى وجتته الخصتتو

 ". والسعي نحو بناء حياة كريمة للجميع

مجتمتتع المعرفتتة هتتو ذلتتك المجتَمتتع التتذي يقتتوم علتتى استتتخدام المعِرفتتة، : المعنددا اإلجرا ددي

 ، موهتتو مجتَمتتع تعلّتت ، ونشتترها، وتوظيفهتتا، وإنتاجهتتا بكفتتاءة فتتي جميتتع مجتتاالت المجتَمتتع المدرستتي

يركز على التعلّم الذاتي، والتعلّم التشاركي، باستخدام طاقات العقل والتفكير واالبتكار، بما يسهم فتي 

 .تطوير إمكانات المتعلم وتعزيز قدراته

 

 :دراسات سابقة
االقتصتاد المعرفتي،  علتى تدريبي، قتائم برنامج فاعلية هدفت اختبار( م2002) دراسة القديمات .1

 الّدراَستتة علتتى واعتمتتدت، الثانويّتتة للمرحلتتة العربيّتتة اللّغتتة معلّمتتي تِكفايَتتا تنميَتتة فتتي

ومعلّمتتة،  معلّمتتاً ( 112)متتن  الّدراَستتة عيّنتتة التجريبتتي، وتكونتتت وشتتبه المنهجيندالوصتتفي

 حاجتة إلى الّدراَسة نتائج أشارت، والذاتي التقويم الماحظة، وبطاقة واستخدمت الّدراَسة بطاقة

العربيّتة،  اللّغتة تخصتب فتي الثانويّتة الَمرحلتة فرعية، لمعلّمي كفاية( 92)إلى  التربوي الميدان

 والتقتتتويم، والمعلوَمتتتات التخطتتتيط الشخصتتتية والتخصصتتتية، وِكفايَتتتات الِكفايَتتتات: أهمهتتتا

 تنميَتة المعرفتي، فتي االقتصتاد على القائم البرنامج إلى فاعليّة النتائج أشارت واالتصاالت، كما

 .الثانويّة ومعلّماتها للمرحلة العربيّة غةاللّ  معلّمي ِكفايَات

مناقشتة العاقتة بتين دور المعلّمتين وطترق التتدريا فتي الفصتل  هتدفت( Beck (2008دراسة  .2

وللوصول للهدف . وِكفايَات الطلبة والمعِرفة، وذلك من خال مدخل نظري ومنهجي ، الدراسي

واستتعمل ، انوّي ذي األربتع ستنواتقام الباحج بتإجراء دراستة علتى مشتروع تطتوير التّعلتيم الثت

مدرسة دانماركية، حيج  19من خال ماحظة المعلّمين في  ، الباحج المنهج الوصفي المسحي

بحيتج يقتوم كتل مراقتب  ، قسمت على أربعة مراقبين ُمدَربين بمعدل أربتع متدارس لكتل مراقتب

 . لطلبةبماحظة الدروس في هذ  المدارس، وإجراء المقابات مع المعلّمين وا

 الطلبتة تعلتيم في التّعليميّة الِكفايَات المعلّمين امتاك أ ر هدفت معرفة( Glaser 2008)دراسة  .2

 لهتا الوجتداني الطلبتة، واأل تر تعليم في الِكفايَات هذ  على أ ر لدراسة ا هذ  ألمانيا، ورّكزت في

 شخصتية مقابات تبانة، وإجراءاس بتطوير الباحج قام، والَعملية التّعليميّة من مهماً  جانباً  كونها

 االهتمام ضرورة وأكدت نتائج الّدراَسة على، معلّمين( 2)طالبًا، و( 23)من  عيّنة تكونت على

لتم  : وأسفرت الّدراَسة عن نتائج من أبراهتا، الطلبة تعلّم في تأ ير من لها لما بِكفايَات المعلّميند

ب، فقد أصبح دور المعلّم في هذا المجال مساعداً يعد المعلّم موّصاً للمعلوَمات والمعارف للطّا 

للطّاب في عملية التعلّم والتّعليم، حيج يسهم الطّاب في االستعداد للتدروس والبحتج والّدراَستة 

متن المعتروف فتي العصتتر التربتوي الحتديج أن الطالتتب ، مستتنيرين بإرشتادات وتوجيته معلّمهتتم

ة، وتهتتدف هتتذ  الَعمليتة أوالً وأخيتتراً إلتى تحقيتتق النمتتو محتور الَعمليتتة التربويتة بأبعادهتتا المتنوعت
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أن مستتوى التحصتيل الجيّتد فتي المجتاالت ، روحيتاً وعقليتاً ومعرفيتاً ووجتدانياً " الشامل للطالتب 

التربويّتة المتنوعتة معرفيّتتة ووجدانيّتة ومهاريّتة يُعتتد هتدفاً مرموقتاً يستتعى المعلّتم النتاجح لمتابعتتته 

ليب التقنيتة وتكنولوجيتا التّعلتيم فتي رعايتة مستتوى تاميتذ  التحصتيلي وتحقيقه مستخدماً كتل أستا

على مدار العام الدراسي، بل واألعوام الدراسية القادمة، وذلك في مجتال متا يدرسته متن منتاهج 

أن طرق االستقراء واالستنتاج، وأسلوب حّل المشكات، والَعمتل علتى رفتع ِكفايَتات  ،ومقررات

 .اج وتوليد المعِرفة بطريقة فاعلةالطّاب تستحثهم على إنت

هدفت معرفة األدوار المنوطتة بمعلّتم اللّغتة العربيّتة بالَمرحلتة الثانويّتة ( م2010)دراسة إبراهيم  .3

وكتذلك المتطلبَتات  ، في مصر للقيام بها في ظتل تطتورات وتحتديات مجتَمتع المعِرفتة وُمتطلبَاتته

واعتمتدت الّدراَستة المتنهج ، بيّتة للقيتام بهتذ  األدوارالتي ينبغي توافُرها لمساعدة معلّم اللّغتة العر

الوصفي الستتخاص أهتم الخصتائب التتي ينبغتي توافُرهتا فتي مجتَمتع المعِرفتة، واألدوار التتي 

وكانتت أداة الّدراَستة عبتارة  ، يمكن أن يقوم بها معلّم اللّغتة العربيّتة فتي الَمرحلتة الثانويّتة بمصتر

وشتملت عيّنتة . اللّغة العربيّة بالَمرحلة الثانويّة في مجتَمع المعِرفتة عن استبانة تحديد أدوار معلّم

أستاًذا جامعيًّا متخصًصا في المناهج وطرق التدريا، وأصول التّربية، واإلدارة ( 52)الّدراَسة 

أما عن أبرا النتائج التتي توصتلت ، التّعليميّة، وبعض موجهّي اللّغة العربيّة في الَمرحلة الثانويّة

بلغتت %( 15)عتدد األدوار التتي حصتلت علتى نستبة اتفتاق : يها الّدراَسة فقد تمثلتت فتي ايتتيإل

دوراً للمعلّم، مما يشير إلى أهمية هذ  األدوار للمعلّم من أجل تفاعل مثمر لبنتاء األجيتال ( 112)

بصتفة وكان أهمهتا أن علتى المعلّتم أن ينمتي قدراتته العلميّتة  ، الجديدة في ظل تطورات المعِرفة

ويتواصل باستمرار مع التطورات فتي المجتال التقنتي والمهنتي  ، مستمرة من خال التعلّم الذاتي

عتدد األدوار التتي حصتلت علتى نستبة ، %100حيج حصلت على نستبة  ، لطابه لتقديم الجديد

أدوار، وقتد رأى بعتض أفتراد ( 2)، والتي تقل أهمية عن األدوار الّسابقة بلغتت %(15)أقل من 

منهتا مشتاركة المعلّتم فتي التخطتيط للتتدريب  ، يّنة أن بعض هذ  األدوار تقليدية وليست جديدةالع

ووضع برنامج خاص  ، وأن يشارك المعلّم في أوجه النشاط المدرسي كريادة الفصل ، للمعلّمين

 .بكل طالب حسب قدراته

 اإلستامية يتةالتّرب معلّمتي ممارستة درجتة هتدفت تعتّرف( م2011)دراسة مصطفى والكيانتي  .5

أ تر  علتى التعتّرف وكتذلك .مشترفيهم نظتر وجهة من المعرفي االقتصاد ضوء في ألدوار المعلّم

 ألدوار التّربية اإلسامية معلّمي ممارسة درجة في التربويين للمشرفين والخبرة العلميّ  المؤهل

 مسحي، وتكونتواعتمدت الّدراَسة على المنهج الوصفي ال ،المعرفي االقتصاد ضوء في المعلّم

الّدراَستة  وأمتا أداة. مشترفاً ( 92)عتددهم  التّربيتة اإلستامية، والبتال  متن مشترفي الّدراَستة عيّنتة

أما عن أبرا النتائج التي توصلت إليها الّدراَسة فقد تمثلتت ، فقرة( 22)من  استبانة مكونة فكانت

 ضتوء فتي المعلّتم ألدوار ميةاإلستا التّربية ممارسة معلّمي درجة أن النتائج أظهرت: في ايتي

 ذات فتروق وجتود وعتدم، متوستطة بدرجتة كانتت نظتر مشترفيهم وجهتة من المعرفي االقتصاد

 متن المعرفتي االقتصتاد ضتوء فتي اإلستامية التّربيتة معلّمتي درجة ممارسة في إحصائية داللة

 .اإلشرافية والخبرة العلميّ  المؤهل لمتَغيري نظر مشرفيهم، تُعزى وجهة

هتتدفت الّدراَستتة تعتتّرف واقتتع اإلشتتراف التربتتوي فتتي تنميَتتة بعتتض  (م2012)الحتتار ي  دراستتة .9

ِكفايَتات التخطتيط : وشملت  ا ة أنتواع متن الِكفايَتات ، الِكفايَات األدائية لمعلّمّي الَمرحلة الثانويّة

المتنهج الوصتتفي واعتمتتدت الّدراَستة ، ِكفايَتات التقتويم األدائيتة ، ِكفايَتات التنفيتذ األدائيتتة، األدائيتة

التحلّيلتتتي، وكانتتتت أداة الّدراَستتتة االستتتتبانة، صتتتممها الباحتتتج ضتتتمن محتتتاور الِكفايَتتتات التتتثاث 

، وتم تطبيقها على مجتَمتع الّدراَستة التذي تكتون متن جميتع المشترفين (التقويم، التنفيذ، التخطيط)

( 119)  عتددهم وجميع متديري المتدارس البتال ، مشرفًا( 212)التربويين بتعليم جدة، وعددهم 

أما عن نتائج الّدراَسة فقد توصتلت الّدراَستة إلتى ، معلّم( 900)مديراً، وعيّنة من المعلّمين بلغت 

، والتنفيتذ ، التخطتيط)أن واقع اإلشراف التربوي التطتويري فتي تنميَتة الِكفايَتات األدائيتة التثاث 

 .لدى معلّمي الَمرحلة الثانويّة كانت عالية( والتقويم
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هتدفت تعتّرف مستتوى تمكتن معلّمتات اللّغتة العربيّتة فتي الَمرحلتة ( هتـ1322)المحمتادي دراسة  .1

وإدارة المقتتررات  ، واإلنترنتتت ، الثانويّتتة متتن الَمهتتاَرات الّاامتتة لهتتن الستتتخدام الحاستتب ايلتتي

اإللكترونيتتة، ومستتتويات تمكتتنهّن متتن ِكفايَتتات التّعلتتيم اإللكترونتتي فتتي مرحلتتتي تنفيتتذ التتدروس 

والكشتتتف عتتتن الفتتتروق فتتتي مستتتتوى تمكتتتن المعلّمتتتات تبعتتتاً لمتَغيتتتر عتتتدد التتتدورات  ، هتتاوتقويم

اعتمتتدت الّدراَستتة علتتى المتتنهج الوصتتفي لتحقيتتق ، ووستتنوات الخبتترة فتتي التتتدريا ، التدريبيّتتة

مهَتتارة مواعتتة علتتى  ا تتة ( 23)أهتتداف الّدراَستتة باستتتخدام بطاقتتات ماحظتتة اشتتتملت علتتى 

( 12)وكفايتتتة استتتتخدام اإلنترنتتتت  ، مهَتتتارة( 11)خدام الكمبيتتتوتر ِكفايَتتتات استتتت: محتتتاور، وهتتتي

وطبقت الّدراَسة علتى عيّنتة قصتديّة . َمهاَرات( 10)وكفاية إدارة المقررات اإللكترونية  ، مهَارة

أمتا أبترا ، معلّمة من معلّمات اللّغة العربيّتة فتي متدارس التطتوير فتي مكتة المكرمتة( 23)بلغت 

مستتوى معلّمتات اللّغتة العربيّتة فتي الَمهتاَرات : يها الّدراَسة فكانت كالتتاليالنتائج التي توصلت إل

 اللّغتة معلّمتات تمكتن مستوى، المتعلقة بكفاية استخدام الكمبيوتر جاءت بالمستوى الضعيف جدا

 مستتوى، بالمستتوى الضتعيف جتاءت اإلنترنتت استتخدام بكفايتة المتعلقتة الَمهتاَرات متن العربيّة

بالمستتوى  اإللكترونيتة المقتررات إدارة بكفاية المتعلقة الَمهاَرات من العربيّة اللّغة معلّمات تمكن

 .الجيد

 ، هدفت الكشف عن درجة امتاك معلّمي التّربية اإلسامية ومعلّماتها (م2012)دراسة الخالدي  .2

َغيترات لمفاهيم االقتصتاد المعرفتي فتي ضتوء بعتض المت ، في واارة التّربية والتّعليم في األردن

تتم تطبيقهتا علتتى  ، فقتترة( 25)ولتحقيتق ذلتتك صتمم الباحتج استتتبانة تكونتت متن  ، الديموغرافيتة

 :أما أبرا نتائج الّدراَسة فجتاءت كالتتالي، معلّمة( 122)معلّما و( 32)عيّنة الّدراَسة التي شملت 

ط للتتتدريا ارتفتاع امتتتاك أفتتراد العيّنتتة لمفتتاهيم االقتصتتاد المعرفتتي فتتي كتتل متتن مجتتالي التخطتتي

امتتتاك أفتتراد العيّنتتة لمفتتاهيم االقتصتتاد المعرفتتي بدرجتتة متوستتطة فتتي اإلدارة ، وتنفيتتذ التتتدريا

تدني امتاك أفراد العيّنة لمفاهيم االقتصاد المعرفي فتي معظتم مجتاالت التقتويم وجميتع ، الصفية

 .مجاالت الوسائل التّعليميّة

ِكفايَتتات االقتصتتاد المعرفتتي الخاّصتتة هتتدفت معرفتتة متتدى ممارستتة ( م2012)دراستتة الهتتواري  .3

بمعلّمي العلوم في الَمرحلة الثانويّة في محافظة الكرك، وتصنيف الِكفايَات حسب الخبرة الَعمليتة 

اعتمتدت الّدراَستة علتى المتنهج ، وفي التدريا والمؤهل العلمّي، وتحديتد متدى االختتاف بينهمتا

ستتح الشتتامل لجمتتع البيانتتات باستتتخدام أداة التتذي انطلتتق متتن الم( التحلّيلتتي التطبيقتتي)الوصتتفي 

وتكتتّون مجتَمتتع الّدراَستتة متتن جميتتع معلّمتتي ومعلّمتتات متتادة العلتتوم . االستتتبانة وتحليلهتتا إحصتتائياً 

أمتا عتن أبترا نتتائج الّدراَستة فقتد كانتت ، معلّما ومعلّمة( 220)للمرحلّة الثانويّة، والبال  عددهم 

المعرفي وفقًا لممارسة معلّمي العلتوم للمرحلتة الثانويّتة لهتا جاء ترتيب ِكفايَات االقتصاد : كايتي

ِكفايَتات التقتويم ، الِكفايَات األدائية والتدريستية ، الِكفايَات الشخصية والمهنيّة: مرتبة على التوالي

ِكفايَتتات األستتاليب والوستتائل واألنشتتطة،  ، ِكفايَتتات التخطتتيط، ِكفايَتتات مصتتادر التتتعلّم ، والتقيتتيم

عتدم وجتود فتروق ذات داللتة إحصتائية تُعتزى للمتَغيترات ، جتاءت الِكفايَتات االجتماعيتةوأخيراً 

وجتتود فتتروق ذات داللتتة إحصتتائية فتتي ممارستتة ، (ل العلمتتّي والخبتترة التّعليميّتتةالمؤهتت)المستتتقلة 

ر المعلّمين للِكفايَات األدائية والتدريسية، وتُعزى ِكفايَات األساليب والوسائل واألنشتطة إلتى متَغيت

 .ومؤهل علمي عال ، اإلناث ، سنة 15-10الخبرة من : الخبرة لصالح كل من

هتتدفت الكشتف عتن واقتتع دور معلّمتات الَمرحلتة الثانويّتتة ( هتـ23/1325)دراستة الدوستري  .10

والتعرف علتى المعوقتات التتي تحتد متن  ، في إعداد الطالبات لمجتَمع المعِرفة( نظام المقررات)

والتوصتل لتبعض  ، انويّة بدورهن في إعتداد الطالبتات لمجتَمتع المعِرفتةقيام معلّمات الَمرحلة الث

واعتمتتدت الّدراَستتة علتتى المتتنهج الوصتتفي ، اإلجتتراءات التتتي تستتهم فتتي تفعيتتل دور المعلّمتتات

وتكونت عيّنة الّدراَستة متن  ، واتخذت االستبانة أداة لها في جمع البيانات والمعلوَمات ، المسحي

وكانتتت أبتترا نتتتائج الّدراَستة كمتتا تراهتتا متتديرات ، (نظتتام مقتررات)يتتة متديرة مدرستتة  انو( 90)

أن المعلّمتات يمارستن دورهتن فتي إعتداد الطالبتات لمجتَمتع المعِرفتة  : يلتي المدارس الثانويّة متا
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أن أهتتم المعوقتتات التتتي تحتتد متتن قيتتام المعلّمتتات بتتدورهن فتتي إعتتداد ، بوجتته عتتام بدرجتتة عاليتتة

ضتعف  ، قلة مشاركة المعلّمة في المؤتمرات واللقتاءات التربويتة: هي الطالبات لمجتَمع المعِرفة

ضتعف إعتداد المعلّمتة قبتل وفتي  ، ضتعف الَمهتاَرات البحثيتة للمعلّمتة ، نظام الحوافز والترقيات

أن أهتم الحلتول المقترحتة لتفعيتل ، ين المتخصصتين فتي تقنيتات التّعلتيمنقتب الفنيت ، أ ناء الخدمة

تطتتوير أداء المعلّمتتات فتتي إطتتار مفهتتوم  ، اد الطالبتتات لمجتَمتتع المعِرفتتةدور المعلّمتتات فتتي إعتتد

إعادة النّظر فتي بترامج  ، العناية بتقويم أداء المعلّمات في ظل مفاهيم الجودة ، التدريب المستمر

 .إعداد المعلّمات لمواكبة المستجدات التربوية

 :التعليق علا الدراسات السابقة

دراستة أجريتتت أو ( تستع وعشترين)للِدراَستات الّستتابقة بواقتع متن ختال استتعراض الباحثتة 

م علتتى المستتتويين العربتتي واألجنبتتي، وجتتدت الباحثتتة أّن 2012م إلتتى 2005نشتترت متتابين عتتامي 

 .هناك تنّوعاً في أهدافها، ومنهجيّتها، وأدواتها، وعيّنتها، ومدى عاقتها بالّدراَسة الحاليّة

 ليّة والّدراسات الّسابقةأوجه االتفاق بين الّدراَسة الحا : 

تتفق الّدراَسة الحاليّة مع جميتع الّدراستات الّستابقة فتي مجتال البحتج، وهتو الِكفايَتات المهنيّتة  -

 .للمعلّم للقيام بأدوار  المنوطة به بصورة عامة

تتفق الّدراَسة الحاليّة مع بعض الّدراستات الّستابقة فتي استتخدامها للمتنهج الوصتفي باعتبتار   -

 . المائم للِدراَسات اإلنسانيّةالمنهج 

 .تتفق الّدراَسة الحاليّة مع أغلب الّدراسات الّسابقة في استخدام االستبانة كأداة للدراسة -

 أوجه االختالف بين الّدراَسة الحاليّة والّدراسات الّسابقة : 

 . تختلف الّدراَسة الحاليّة عن الّدراسات الّسابقة في أهدافها -

ة الجمع بين الِكفايَات المهنيّة األساسيّة للمعلّتم، والِكفايَتات المهنيّتة الحديثتة تحاول هذ  الّدراسَ  -

 .من خال تحليل عمل المعلّم في بيةته الجديدة، أال وهي مجتَمع المعِرفة

حيتج تنوعتت البيةتات التتي  ، تختلف الّدراَسة الحاليّة مع الّدراسات الّسابقة في بيةتة التطبيتق -

، (هتـ1325\23)عتدا  ، ت الّستابقة متابين بيةتات محلّيتة وعربيّتة وأجنبيّتةطُبقت فيها الّدراسا

 .حيج اتفقت مع الّدراَسة الحاليّة في بيةة التطبيق الرياض

 : أوجه استفادة الّدراَسة الحالية من الّدراسات الّسابقة -

راستة الحاليّتة، بلورة ُمشكلة الّدراَسة الحاليّة وتطوير أَداتها، وكذلك تحديد اإلطتار النظترّي للدّ 

باإلضافة إلتى االستتفادة متن نتائجهتا فتي مناقشتة النّتتائج التتي ستتوّصتل إليهتا الّدراَستة الحاليّتة، علتى 

الرغم من وجود بعض االختافات في األهداف واألَدوات واألَستاليب المتّبعتة، وإّن تنتّوع الّدراستات 

وستتبل تطتتويرهم أكَستتب الباحثتتة ستتَعة فتتي  الّستتابقة، وتناولهتتا جوانتتب كثيتترة فتتي واقتتع أداء المعلّمتتين

 .االطاع بكّل الجوانب التي تتعلّق بموضوع الّدراَسة الحاليّة

 (:كفايات معلم المرحلة الثانوية في عوء مجتمع المعرفة)اإلطار النظري 

 : Knowledge Societyمفهوم مجتَمع المعِرفة 
ذلتك المجتَمتع التذي : بأنه( 30-23ص ص  ، م2002)وصفه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

: وتوظيفهتتا بكفتاءة فتتي جميتع مجتتاالت النشتاط المجتَمعتتي ، يقتوم أساستاً علتتى نشتر المعِرفتتة وإنتاجهتا

 ، وصوالً لترقية الحالتة اإلنستانيّة بتاطراد ، والحياة الخاّصة ، االقتصاد، والمجتَمع المدني، والسياسة

 .أي إقامة التنميَة اإلنسانيّة

مجموعة متن النّتاس ذوي االهتمامتات : بأنه( 33ص ، م2010)العساف ومزاهرة فيما عّرفه 

ومتن ختال  ، يحاولون اإلفادة من تجميع معرفتهم سويّاً بشأن المجاالت التي يهتمون بهتا ، المتقاربة

 .هذ  الَعملية يضيفون المزيد إلى هذ  المعِرفة

ر المعِرفتة كتأهم متورد للتنميَتة االقتصتاديّة إذاً فمجتَمع المعِرفة هو المجتَمع القائم علتى استتثما

باعتبتار أنته  ، ومجتَمع اقتصاد المعِرفة هو أستاس مجتَمتع المعِرفتة ، والنماء االجتماعي بصفة عامة
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وبتتذلك يمثتتل مجتَمتتع  ، يمثتتل جتتياً جديتتداً يتختتذ متتن المعِرفتتة وستتيلة رئيستتة لتوليتتد الثتتروة وايادتهتتا

 ، توفيتق وعلتي. )ولوجيتا المعلوَمتات واستتثمار العنصتر البشتريالمعِرفة قفزة جديدة على طريتق تكن

 (. 23ص ، م2012

إن مجتَمتتع المعِرفتتة هتتو المجتَمتتع التتذي يهتتتم بتتدورة المعِرفتتة، ويتتوفر البيةتتة المناستتبة لتفعيلهتتا 

وبيةة تقنية المعلوَمتات علتى وجته  ، بما في ذلك التقنية الحديثة بوجه عام ، وتنشيطها وايادة عطائها

. بما يساهم في تطوير اإلنسان وتعزيز التنميَة، والستعي نحتو بنتاء حيتاة كريمتة للجميتع ، صوصالخ

 (. 22ص ، هـ1323، الدوسري)

ومن خال استعراض التعريفات الّسابقة وَغيرها من تعريفات الباحثين والمهتمين من الكتتاب 

معِرفة ونشرها، وتوظيفهتا، وإنتاجهتا نجد أن مجتَمع المعِرفة يقوم على استخدام ال ، بمجتَمع المعِرفة

 ، يركتز علتى التتعلّم التذاتي، والتتعلّم التشتاركي، باستتخدام طاقتات العقتل ، وهو مجتَمتع تعلّتم ، بكفاءة

 .واالبتكار بما يسهم في تطوير إمكانات أفراد  وتعزيز قدراتهم ، والتّفكير

 : خصا ص مجتَمع المعِرفة
 : ز بها مجتَمع المعِرفة كالتالييمكن تحديد أهم الخصائب التي يتمي

 وتَغيتر  ، يتميتز اقتصتاد مجتَمتع المعِرفتة بظهتور مفتاهيم وقواعتد جديتدة :الخصا ص االقتصاديّة

 ، واالستتتتخدام الواستتتع للتكنولوجيتتتا فتتتي المجتتتال االقتصتتتادي ، مفهتتتوم الَعمتتتل وآلياتتتته وَمهاَراتتتته

فتتتة، وتحمتتتل المستتتؤولية وحتتتّل واالعتمتتتاد علتتتى عمتتتال المعِرفتتتة القتتتادرين علتتتى اكتستتتاب المعرِ 

كمتتا يتميتتز اقتصتتاد  ، والتَغيتتر المتستتارع والمستتتمر للمنتجتتات واألستتاليب واألدوات ، المشتتكات

ص  ، م2012 ، عويضتتتة. )مجتَمتتع المعِرفتتتة بالعالميتتتة، وغيتتتاب الفواصتتل الزمانيتتتة والمكانيتتتة

 (. 35-32ص

  والتقتتدم التكنولتتوجي ، تصتتاليةيتميتتز مجتَمتتع المعِرفتتة بالكثافتتة اال: الخصددا ص التكنولوجيددة ، 

 ، والجاهزيتتة الشتتبكية فتتي البنيتتة التحتيتتة للمعرفتتة ، واإلنجتتاا التكنولتتوجي، وبتتراءات االختتتراع

 (. 20ص ، م2005 ، علي وحجااي. )واستخدام وسائل اإلعام والذكاء المعلوَماتي

  عتاً واقعيتاً محسوستاً مجتَمع المعِرفة مجتَمع افتراضتي أكثتر منته مجتمَ : الخصا ص االجتماعية ، 

فالمعِرفتة  ، والبعد اإلنساني يعطي لهذا المجتَمتع تجتدد  واستتمراريته ، تبرا فيه صفات العالمية

يتشارك أفراد  في صتناعة المعِرفتة متن  ، وهو كذلك مجتَمع تشاركي ، في األصل قدرة إنسانية

اختتاف طبقاتته بالتعامتل متع  كما يتسم أفراد هتذا المجتَمتع علتى.خال التعاون والَعمل الجماعي

 ( 35-22ص ص  ، م2002 ، محمد) .المعلوَمات على مستويات متعددة

  ينظر مجتَمع المعِرفة إلى التنوع الثقافي على أنه مصدر إنمتاء للمعتارف: الخصا ص الثقافية ، 

رف كما يرى أن المحافظة على قيمة التراث َغير المادي وسيلة للتشجيع على الحفاظ على المعتا

 ، كمتا يتستم باالنتدماج بتين حقتول المعِرفتة المتعتددة. وتعزيتز طترق حمايتهتا ، المحلّية واألصلية

 2002 ، محمتد. )من خال إ ارة التّفكير بأنواعه في المستتقبل ، ويدعم الثقافة التي تبدع وتجدد

لمعِرفتة، ممتا كما تسهم تقنية المعلوَمات في بلتورة الثقافتة اإللكترونيتة فتي مجتَمتع ا( 23ص  ، م

خاصة  قافة المعِرفة التي تحفز على اكتستاب  ، يزيد من عمليات التاقح الثقافي بين المجتَمعات

 ، برنتتامج األمتتم المتحتتدة اإلنمتتائي. )المعِرفتتة وتوظيفهتتا، والستتبل الفعالتتة لنشتتر المعِرفتتة وإنتاجهتتا

 (. 30ص ، م2002

  ن والمظتتاهر السياستتيّة، متتن أبراهتتا لمجتَمتتع المعِرفتتة بعتتض المضتتامي: الخصددا ص السياسدديّة

والتعبيتتر عتتن  ، انتشتتار الديمقراطيتتة، وايتتادة المشتتاركة السياستتيّة للشتتعوب فتتي تقريتتر مصتتيرها

كمتتا أن القتتوة لتتم تعتتد بالستتا  أو الثتتورة  ، وكتتذلك االهتمتتام بحقتتوق اإلنستتان ، إرادتهتتا بحريتتة

بالتتتالي ظهتترت أستتلحة وأستتاليب و ، الماديتتة، بتتل أصتتبحت المعِرفتتة المتجتتددة القتتادرة هتتي القتتوة

تطُلِح علتى تستميتها   ، والتتي تعمتل علتى أستاس تتدمير"حترب المعلوَمتات "جديدة في الحترب اُصط

ومنع الوصول للخدمات من خال كشف األسرار والتاعب من قبل  ، وتقليب تدفق المعلوَمات

 (. 33ص ، م2012 ، عويضة(. )الهاكرا)المخترقين 
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 مد مجتَمع المعِرفة بصورة أساسية على نشر التّعليم المتقدم، واالهتمتام يعت: الخصا ص التربوية

كما يركز على تطتور البحتج ، بالقطاع التّعليميد فاالهتمام بالتّعليم يجعل القاعدة المعرفية كبيرة

فتتالمجتَمع المعرفتتي ينفتتق مبتتال  طائلتتة علتتى البحتتوث العلميّتتة التتتي تحتتاول أن تتتنهض  ، العلمتتيّ 

ويركتتز مجتَمتتع المعِرفتتة علتتى إتقتتان الجتتودة وإدارة الجتتودة . ستتهم فتتي حتتّل مشتتكاتهبتتالمجتَمع وت

كمتتا يتميتتز بالمعِرفتتة التخصصتتية، وتزايتتد أهميتتة التتتعلّم متتدى .الشتتاملة فتتي المؤسستتات التّعليميّتتة

وبروا الحاجة إلى مهَتارة االستقصتاء، وتكتوين منظمتات التتعلّم لتختريج  ، الحياة، والتعلّم الذاتي

 (. 151-153ص ص ، م2012 ، الحي عبد. )لمعِرفةعمال ا

 : Knowledge Cycleدورة المعِرفة 

 : Knowledge Productionمرحلة إنتاج المعِرفة : أوالً 
ويُقصتتد  ، فتي هتذ  الَمرحلّتة يتتم استتخراج وإضتافة معتتارف جديتدة إلتى رصتيد المعِرفتة القتائم

الممارستتة العلميّتتة : "أنهتتا( 159ص ، م2005)بمفهتتوم توليتتد وإنتتتاج المعِرفتتة كمتتا يوردهتتا مبتتارك 

أو  ، أو صتياغة ، وضتوابط يتوصتل بهتا إلتى استتخراج ، ومبتاد  ، والمبنية علتى قواعتد ، المنظمة

وأستتاليب  ، ومنتتاهج وأدوات ، ونظريتتات ، وآراء ، ومفتتاهيم ، أو إبتتداع أفكتتار ، أو تنظتتيم ، تطتتوير

 ".ووسائل

مرحلتتتة إنتتتتاج وتوليتتتد المعِرفتتتة ( 93ص ، م2002)ويُعتتتد برنتتتامج األمتتتم المتحتتتدة اإلنمتتتائي 

لولتوج  ، إن لتم يكتن الوحيتد ، المرحلة األرقى من اكتساب المعِرفة في أي مجتَمع والمتدخل األوستع

باعتبار أن إنتاج المعِرفة ينطوي على امتاك المجتَمع المعني القدرة علتى  ، مجتَمع المعِرفة العالمي

 .نسانيّة الذي يغترف منه البشر جميعاً اإلضافة إلى رصيد المعِرفة اإل

 : Knowledge Disseminationمرحلة نشر المعِرفة : ثانياً 
في هذ  الَمرحلّة تُتا  وتُشاع المعارف المتوافرة من المصادر المعرفية المختلفة، وتُعد عمليتة 

( اليونستكو)لثقافتة نشر وتقاسم المعِرفة من وجهة نظر تقرير منظمة األمتم المتحتدة للتَربيتة والعلتم وا

باعتبتار  ، حجر األساس للممارسات والقيم في مجتَمعتات المعِرفتة( 130-121ص ص  ، م2005)

أن تقاسم المعارف واسطة لترويج رو  المبتادرة والفضتول والتبتادل والتعتاون، ومصتدر لاستتقال 

 .الذاتي

 : Knowledge Utilizationمرحلة توظيف المعِرفة : ثالثاً 
فبقتدر  ، ويُقصد بهتا استتخدام المعِرفتة وتفعيلهتا ، لَمرحلّة  الج مراحّل دورة المعِرفةتُعد هذ  ا

استتتخدام المعِرفتتة فتتي تنظتتيم األعمتتال، وتستتخير الوستتائل، وحتتّل المشتتكات تكتتون كفتتاءة األعمتتال، 

. فقتتوة المعِرفتتة تتتأتي متتن توظيفهتتا بكفتتاءة فتتي شتتؤون الحيتتاة ، ويكتتون مردودهتتا وفوائتتدها المرجتتوة

وتوظيف المعِرفتة يترتبط بالجانتب التطبيقتي للمعرفتة المميتز للحقبتة الحاليتة ( 323، م2012، يعل)

 ، باعتبتار أن بقتاء المعِرفتتة نظريتة دون جوانبهتا التطبيقيتة يفقتدها مصتتداقيتها ، متن التطتور اإلنستاني

ومتن  تم  ، اويطر  عنها عامل النماء والتطور التذي يكفلته التطبيتق، ممتا يقلتل متن كفاءتهتا وفعاليتهت

 (. 25ص، م2002، محمد. )وربما قدرتها على البقاء ، قوتها

يؤديتان إلتى  ، وتغذي محطات دورة المعِرفة بعضها بعضاً، فنشر المعِرفة وكتذلك استتخدامها

، علتتي. )وتوليتتد المعِرفتتة يتطلتتب نشتترها وجعلهتتا متاحتتة للجميتتع ، ظهتتور مصتتادر جديتتدة لتوليتتدها

 (. 323ص ، م2012

 ، يمكن أن ناحظ أن العاقتة بيتنهم عاقتة تبادليتة ، المتمعنة للمراحل الثاث الّسابقةوبالقراءة 

، ونشر المعِرفة وتبادلها مع األفراد يشجع على توليتد معتارف جديتدة ، فتوليد المعِرفة يتطلب نشرها

ِرفتة متن وتوظيتف المع ، كما يتطلب توليتد المعِرفتة تفعيلهتا وتوظيفهتا فتي جميتع المناشتط المجتَمعيتة

كمتتا يستتاعد نشتتر المعِرفتتة ، شتتأنه أن يكشتتف عتتن جوانتتب جديتتدة تستتهم فتتي توليتتد معتتارف حديثتتة

وتوظيتف المعِرفتة بحتد ذاتته قتد يهيتئ البيةتة  ، وتشاطرها على عملية توظيفها في حّل جميع القضتايا

 (. 2ص ، هـ1329، بكري)المائمة إليصال تلك المعارف لألفراد المجتَمع 



  7102 لسنة الثامن عشر العدد                                     التربية في ميالعلمجلة البحث 
 

545 

فتتي أن أفضتتل طريتتق للتحتتول إلتتى ( 323ص ، م2012، علتتي)يتترا   متتع متتاوتتفتتق الباحثتتة 

بحيتتج يتوفر البيةتتة المناستتبة  ، مجتَمتع المعِرفتتة فتي هتتذا العصتر هتتو اهتمتتام المجتَمتع بتتدورة المعِرفتة

لتفعيلها وتنشيطها وايادة عطائها، بما في ذلك البيةة التقنية الحديثتة فتي إطارهتا العتام، وبيةتة تقنيتات 

بما يسهم في تطوير إمكانات اإلنستان، وتعزيتز التنميَتة، والستعي  ، على وجه الخصوص المعلوَمات

 .نحو بناء حياة كريمة ألفراد المجتَمع

ولما كان التّعليم الثانوّي من أهم المراحل التّعليمية في بناء مجتَمع المعِرفة والتحّول لهد نظراً 

راَسة لتوضيح ماهية التّعليم الثانوّي وخصائصه فتي سعت الدّ  ، للدور الذي يقدمه في التنمية البشرية

 .مجتَمع المعِرفة

 : التّعليم الثانوّي في مجتَمع المعِرفة
يرى علماء التّربية الحديثة أن هناك فلسفة تربوية جديّة ترافق بناء المعِرفة تركز على تكوين 

ورو   ، ورو  التستتامح ، نّاقتتدوالفكتتر ال ، والقتتدرة علتتى التَغيّتتر والتغييتتر ، رو  الَخلتتق واإلبتتداع

ورو  الديمقراطيتة واإليمتان  ، والترو  العلميّتة ، ورو  االنتظام والتنظيم ، السيطرة على المستقبل

وتتترتبط هتتذ  الفلستتفة أيضتتاً  ، القتتومي، والعنايتتة بتتذوي المواهتتب، ورو  الحماستتة والَعمتتل والتعتتاون

 (. 333ص ، م2011، الفراجي. )ل التّربيةبتمهين التّعليم كمدخل أساسي ألي إصا  جذري في حق

 : أهمية التّعليم الثانوّي في مجتَمع المعِرفة
وكتذلك بعتض  ، يؤكد التقرير أن للتعليم الثتانوّي دوراً أساستياً فتي التنميَتة البشترية فتي أوروبتا

علتيم إلتى وعليته فقتد تحتول الخطتاب العتام بشتأن التّعلتيم متن تتأمين الحصتول علتى التّ . البلدان الناميتة

 (. 22ص ، 2012 ، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. )الحصول على التّعليم الجيد

وتُعد الَمرحلة الثانويّة ذات أهمية بالغة في مستقبل المجتَمع، حيج يمكن توجيته الطتّاب وفتق 

علتى أ تر  حاجاتهم ورغباتهم بما يتوافق مع حاجات المجتَمع وأولوياتهد لذا فإن الدول المتقدمة تركز

تعليم هذ  الَمرحلة بوجه خاص فتي تحقيتق إستتراتيجياتها وخططهتا المستتقبلية، ممتا دفتع بكثيتر منهتا 

بل وتنويتع  ، لتنويع التّعليم في الَمرحلة الثانويّة وتنظيماتها، بحيج يشمل التّعليم العام والتّعليم المهني

ختياريتة تلبتي حاجتات الطتّاب، وتفتي المقررات التي يدرستها الطتّاب فتي هتذ  الَمرحلتة بمستارات ا

 (. 23ص ، م2005 ، الكثيري. )بُمتطلبَات المجتَمع المتجددة

 ، على أن التّعليم الثانوّي يُعد مفصاً مهماً في حياة الطتّاب( 52ص ، م2005)ويؤكد بدران 

عتالي والجتامعي أو وإعداد وتأهيتل لالتحتاق بتالتّعليم ال ، حيج يُعد نهاية لمرحلة التّعليم قبل الجامعي

 .اإلعداد للحياة

أن متتتردود التّعلتتتيم الثتتتانوّي يستتتاهم فتتتي تحقيتتتق ( 21ص ، هتتتـ1320، النجتتتار)كمتتتا وجتتتد 

الديمقراطية وإصا  رأس المال البشري، وايادة  قة الفرد بنفسه وبأفراد مجتَمعته المحتيط، ويعتزا 

لعتتالي والفنتتي متتن ختتال تنتتوع ويستتهم فتتي تطتتوير التّعلتتيم ا ، الستتلوكيات والميتتول اإليجابيتتة لديتته

المسارات والخيارات التي تمهد الطريق السريع إلى تعليم عال، وفنتي وتترابط فتي المنتاهج والبترامج 

 .مع ُمتطلبَات ذلك

كمتتا تبتترا أهميتتة التّعلتتيم الثتتانوّي متتن ختتال أنتته يُعتتد نافتتذة لجيتتل جديتتد يبحتتج عتتن دور  فتتي 

حة له، مما يستدعي تطتوير التّعلتيم ليستاعد هتذا الجيتل المجتَمع، ويبحج عن مستقبله، والفرص المتا

فتالتّعليم . على اكتستاب المعتارف والَمهتاَرات الضترورية التتي تمكنته متن اختيتار المجتاالت المناستبة

الثانوّي ليا مرحلة تعليمية يرغب الطالب التخرج منها، بل هي مرحلتة أساستية للتنميَتة االقتصتاديّة 

دكتتار علتتى أنتته ال يمكتتن لمجتَمتتع أن يتطتتور ليصتتبح مجتَمعتتاً -اليونستتكو وقتتد نصتتت و يقتتة ، للمجتَمتتع

 ، الكثيتتري. )اقتصتتادياً متقتتدماً دون وجتتود نستتبة عظمتتى متتن مجتَمعتته قتتد أكملتتوا الَمرحلتتة الثانويّتتة

 (. 23ص ، م2005

أن من بين مردودات االستثمار فتي التّعلتيم الثتانوّي دور  ( 21ص ، هـ1320)ويقرر النجار 

 ، م2015فتتي تحقيتتق أهتتداف األلفيتتة للتنميَتتة فتتي الوصتتول إلتتى تعلتتيم أساستتي عتتالمي عتتام  المباشتتر

فتحستتين وتوستتيع التّعلتتيم الثتتانوّي يشتتجعان تاميتتذ الَمرحلتتة األساستتية علتتى إكمتتال دراستتتهم، ويزيتتد 
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كتتذلك يستهم فتتي تحستين الصتحة العامتتة، وظتروف الحيتتاة، .دافعيتتهم للتخترج متتن الَمرحلتة األساستية

ويقلتل متتن الوفيتتات فتي ستتن الطفولتتة،  ، ة الفتترص، ويقلتل متتن احتماليتتة اإلصتابة بتتاألمراضومستاوا

 .ويعطي المرأة قدرة أكبر على المشاركة في الحياة االجتماعية وعالم الَعمل

فهم قوة المستقبل  ، سبق تتضح أهمية المرحلة الثانويّة في بناء وتكوين المجتَمع وبناء على ما

ممتا  ، لذا ينبغي إعدادهم بمواصفات عالمية لتقتديمهم للتنافستية العالميتة ، لشعوبالتي تراهن عليها ا

 .يجعلنا نقف على أهداف المرحلة الثانويّة في مجتَمع المعِرفة

 : أهداف التّعليم الثانوّي في مجتَمع المعِرفة
أن أهتتداف التّعلتتيم الثتتانوّي ختتال ( 23-20ص ص ، م2002)التترحمن وراق  ويتترى عبتتد

 : ن الحادي والعشرين يمكن إجمالها تحت  ا ة أنواع من األهداف العامة، وهيالقر

 .التنميَة المستمرة للشخصية اإلنسانيّة -1

 .تنميَة المسؤوليات االجتماعية، واالقتصاديّة، والسياسيّة، والثقافية البيةية -2

 .تدعيم الخبرة الذاتية للفرد -3

 : تاليويمكن استعراض األهداف العامة واإلجرائية كال

 : التنميَة المستمرة للشخصية اإلنسانيّة -

  تحقيق النمو المتكامل للجسم والعقل والرو. 

 تنميَة القدرة على التعلّم الذاتي. 

 تنميَة القدرة على انتقاء المعِرفة. 

 تنميَة القدرة على استخدامات المعِرفة وتوظيفها. 

  ّنقدوال ، واإلبداعي ، تنميَة القدرة على التّفكير العلمي. 

    تنميَة المسؤوليات االجتماعية، واالقتصاديّة، والسياسيّة، والثقافية والبيةية:       

 تنميَة القدرة على المشاركة في صناعة القرار، وتحمل نتائجه. 

 تحفيز الممارسات السياسيّة في الحياة المدرسية. 

  االستتتخدام األمثتتل  ، اإلنفتتاق ، الكلفتتة ، تقتتدير الوقتتت)تنميَتتة مفتتاهيم وقتتيم الحيتتاة االقتصتتاديّة

 ...(. االدخار ، االستهاك الرشيد ، للموارد

 تنميَة الوعي باألدوار المختلفة المحققة لخطط التنميَة. 

 تدعيم االلتزام بالقيم الدينية واألخاقية. 

 تدعيم الخبرة الذاتية للفرد : 

 تنميَة القدرة على االختيار وإعادة االختيار. 

 طورات العلميّة والتكنولوجيةتنميَة الوعي بالت. 

 وعلتتتى إجتتتراء التطبيقتتتات المختلفتتتة الخاّصتتتة  ، تنميَتتتة القتتتدرة علتتتى التعامتتتل متتتع الكمبيتتتوتر

 .بتكنولوجيا المعلوَمات

  تنميَة القدرة على الفهم والتحلّيل والتقويم للمعلوَمات التي تقدم له بطرق هندسية، أو حستابية

 .وتطبيقاتها الحياتية والَعملية

  َة القدرة على التواصل مع ايخترين، واستتقبال ونقتل المعلوَمتات بكفتاءة فتي أطتر  قافيتة تنمي

 . والقدرة على التعامل بكفاءة مع المفردات واألرقام والرموا ، ولغوية واجتماعية مختلفة

بمتتا يضتتتمن تحقيتتق هتتتذ   ، وقتتد حاولتتتت الباحثتتة تحليتتتل أدوار المعلّمتتة فتتتي مجتَمتتع المعِرفتتتة

 .محاولة لإلصا  الشامل للعملية التربوية بدءاً من األهداف والغايات التربويةفي  ، األهداف

 :دور معلّم الَمرحلة الثانويّة في مجتَمع المعِرفة

 : دور معلّم الَمرحلة الثانويّة في إنتاج المعِرفة: أوالً 
ف إن جتوهر مجتَمتتع المعِرفتتة يرتكتتز علتتى عمليتتات ابتكتتار وتكتتوين المعِرفتتة متتن ختتال توظيتت

ونعنتي باالبتكتار هنتا  ، التراكم المعرفي الموجود بالمؤسسات الوطنية واألفراد لتكوين معرفة جديدة
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وقتد يكتتون االبتكتتار . تقتديم منتجتتات أو ختدمات جديتتدة بمتتا متن شتتأنه أن يتتوفر قيمتة مضتتافة للمجتَمتتع

 ( 12ص ، هـ1322، العزيز جامعة الملك عبد. )تعديل وتطوير نموذج عمل معين

 : أدوار معلّم الَمرحلة الثانويّة في إنتاج المعِرفة ما يلي من أهم

  وهي ، إنتاج المعِرفةتمكين الطّاب من القيام بأنماط : 

اكتساب المعِرفة الموجودة في المصتادر الخارجيتة، ويكتون ذلتك متن ختال تتدريب األفتراد  -

 .وتعليمهم

بواستتطة التّفكيتتر والستتببية  توليتتد معرفتتة جديتتدة متتن ختتال توستتيع المعِرفتتة الموجتتودة ستتابقاً  -

 .والتحلّيل

 . واإلبداع واالبتكار ، توليد معرفة جديدة من خال االستكشاف والتجربة -

 (. 535ص ، مWiig ، 1332ويج ) 

 متن الواقتع، وهتذا جديتدة حتاالت علتى تطبيقهتا يمكن التي التّفكير وطرائق قدرات العقل تطوير 

 التعلّم، وهذا َمهاَرات من أعلى نظام طرق لتطوير شافاكت في َمهاَرات المتعلمين اكتساب يعني

 (. مPeterson 2002.)اإلبداع واإلنتاج المعرفي  مفتا 

  تشجيع الطّاب على تطبيق َمهاَرات التّفكير النّاقد، وحتّل المشتكات، والَعمتل التعتاوني إلكستاب

 (. 251م ص 2001، مصطفى والجرا . )الطّاب القدرة على مواصلة التعلّم مدى الحياة

 التركيز على إكساب المتعلمين َمهاَرات تكنولوجيتا المعلوَمتات واالتصتاالت ICT  واإلستهام فتي

فهتتي تستتتخدم كوستتائط لنقتتل  ، باعتبارهتتا أحتتد مصتتادر توليتتد المعِرفتتة واقتصتتادها ، تطويرهتتا

 ومتتن جانتتب آختتر تُعتتد معرفتتة ومصتتدراً رئيستتاً  ، المعِرفتتة، وتتتداولها بطريقتتة ميستترة وستتريعة

 ( 92ص ، م2011، القفعي. )ومشاركاً بارااً في االقتصاد المعرفي

  م1333)كمتتا يتترى جتتروان تتتدريب الطتتّاب علتتى حتتّل المشتتكات بأستتلوب التّفكيتتر العلمتتّي ،

 : وذلك من خال (95ص

 .التعرف على المشكلة ووضع تصور محدد لها" -

 .توفير أكبر كمية ممكنة من المعلوَمات عن المشكلة -

وفتتي حلّهتتا ، ن االعتبتتار العوامتتل المتتؤ رة كافتتة التتتي لهتتا دور فتتي وجتتود المشتتكلةاألختتذ بعتتي -

 .أيضاً 

 ترتيب األفَكار وإاالة أي غموض في المشكلة -

 .محاولة وضع حلول افتراضية للمشكلة، ويفضل جمع أكبر قدر ممكن من الحلول -

 .دراسة جميع الحلول المفترضة، ومحاولة الوصول إلى الحّل األفضل واألنسب -

حتتّل المشتتكات الجانبيتتة التتتي قتتد تظهتتر إلتتى جانتتب المشتتكلة األساستتية، فتكتتون عائقتتاً ضتتد  -

 .الوصول إلى الحّل المناسب للمشكلة األساسية

 .مراجعة المعلوَمات والحلّول كافة واستبعاد األخطاء -

 .وضع الحّل النهائي للمشكلة -

 ". تقويم الحّل النهائي وبيان إيجابياته وسلبياته -

 فتي للمتتعلم والمهتاري المعرفتي المختزون للمتعلم، وتوظيتف والمهارية المعرفية طراأل تطوير 

فعمليتة تطتوير المختزون المعرفتي وتوظيفته ( 3-1ص ص، م2002 شترف. )التّفكيتر عمليتات

 .ينتج عنها معارف جديدة

 االهتمام بالتعلّم مدى الحياة وذلك من خال : 

 .توجيه المتعلمين نحو مصادر المعِرفة -1

 .لّم من خال الَعملالتع -2

 .تعلم المتعلمين في مجموعات تعاونية، ومن بعضهم بعضاً  -3

 . استخدام التقويم لتوجيه إستراتيجيات التعلّم -4
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 .تطوير آليات تعلم المتعلمين من خال التعلّم الفردي -5

 .اعتماد التدريب والتطوير المهني المستمر كمبدأ للتعلم مدى الحياة -6

 ، The World Bank ، تقريتر البنتك التدولي. )علّم متدى الحيتاةامتاك المتعلمين فرص التت -7

2003 ) 

وعليتته تتترى الباحثتتة أن المعلّتتم يحتتتاج إلتتى عتتدد متتن المعتتارف والَمهتتاَرات لكتتي يقتتوم بتتدور  

المعِرفتتة  ، المعِرفتتة العلميّتتة ، المعِرفتتة المهنيّتتة: مثتتل ، المنتتوط فتتي تمكتتين طّابتته متتن إنتتتاج المعِرفتتة

عِرفة المستمدة من التجتارب اليوميتة، والمرتبطتة بالقتدرات الخاّصتة بحتّل المشتكات والم ، الوظيفية

 .والقدرات اإلبداعية

 : دور معلّم الَمرحلة الثانويّة في نشر المعِرفة: ثانياً 
 فتي الخطتوة األولتى هتي المعِرفتة نقتل عملية أن( 32ص ، م coakes ،2002كوكيز )يبين 

الوقتت  الشتخب المناستب، فتي إلتى المعِرفتة المناستبة إيصتال" المعِرفتة، وتعنتي استتخدام عمليتة

 .مناسبة شكل مناسب، وبتكلفة المناسب، وضمن

اختيتار  -ومتنهم المعلّتم -ن يجيد األفتراد القتائمين علتى نقتل ونشتر المعِرفتةأمما يعني ضرورة 

نتاك معوقتتات وأال تكتون ه ، وأن يتتوافر الحتافز للقيتتام بتذلك ، األنستب متن بتين عتدة خيتتارات متاحتة

 .تحول دون إتمام الَعملية

، Marqurdtمتاركوردت )ومن آليات نشر المعِرفة داخل المنظمات المتعلمة، متا أشتار إليته  

 : إلى أن المعِرفة تنقل داخل المنظمات بشكلين هما( 22ص ، م2002

ويعنتي أن تنتقتل المعِرفتة وتنتشتر قصتدياً داختل المنظمتة متن (: الرسمي)الشكل المقصود  -1

: متتن ختتال األستتاليب المكتوبتتة مثتتل ، ختتال االتصتتاالت الفرديتتة المبرمجتتة بتتين األفتتراد

أو متن  ، المذكرات، والتقارير، والنشرات الدورية، ومختلف أنتواع المطبوعتات الداخليتة

خال استخدام الفيديو واألشرطة الصوتية، وعقد المؤتمرات والندوات الداخليتة، وبترامج 

 .بحيج تكون مبرمجة وهادفة ومخطط لها مسبقاً  ، ريباإلرشاد، وبرامج التد

ويعني أن تنتقتل المعِرفتة وتنتشتر بصتورة َغيتر مقصتودة (: العفوي)الشكل َغير المقصود  -2

واللقتتاءات الدوريتتة لتبتتادل الخبتترات  ، الشتتبكات َغيتر الرستتمية: داختل المنظمتتة متتن ختتال

 .الّسابقة لدى األفراد، والقصب اليومية، وما يشبه ذلك

رأستتي بتتين المعلّتتم : األول: وعليتته فتتإن دور المعلّتتم فتتي نشتتر المعِرفتتة يكتتون علتتى مستتتويين

أفقتي بتين مجموعتة التزماء : والثتاني ، والطّاب من خال التدريا سواء داختل الصتف أو خارجته

رستمي مقصتود متن ختال الو تائق والتقتارير : ويكون النشر على شكلين هما. ايخرين من المعلّمين

وعفوي َغير مقصود من خال األحاديج الشفهية مع الطّاب وامتاء المهَنتة فتي ، ث العلميّةوالبحو

 .اللقاءات المختلفة

ولما كانت المكتبات هي الوسيلة األهتم تاريخيتاً لنقتل المعِرفتة ونشترها بتين المجتَمتع علتى متر 

المكتبتتات بأنواعهتتا فتتإن علتتى المعلّتتم أن يقتتوم بتتدور فّعتتال فتتي نشتتر المعِرفتتة متتن ختتال  ، العصتتور

 : من خال ايتي( التقليدية والحديثة)

أن يكون عضواً فتاعاً ومتؤ راً فتي بنتاء مركتز مصتادر تعلتم متطتور وشتامل يختدم الَعمليتة  -

وهتتذا يتطلتتب معرفتتة المعلّتم باألستتا الفنيتتة والعلميّتتة لمصتتادر التتتعلّم،  ، التّعليميّتة والتربويتتة

 .وكيفية التعامل معها

التتعلّم التذاتي للطتّاب متن ختال تشتجيع الطتّاب علتى ارتيتاد مصتادر التتعلّم  أن يحقق مبتدأ -

 (. 23ص ، 2001، العلي. )داخل المدرسة وخارجها

استتخدام الحاستب  مثتل ، عديدة أخرى على المعلّم استخدامها في نشتر المعِرفتة وسائل وهناك

 تعتددة والتّعلتيم اإللكترونتي، وكتذلكالمعلوَمات كاإلنترنت والوستائط الم ايلي، وتطبيقات تكنولوجيا

التتدريب وطترق وتقنيتات تقتديم  طريتق عتن العتاملين الجتدد إلتى المعرفيتة الخبرات نقل عملية تشمل

 (. 20ص  ، هـ1322، العزيز جامعة الملك عبد) .النصح واإلرشاد
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ر متع فتإن تعلتيم الطتّاب كيفيتة الحتوا ، ولما كان نشر المعِرفة يقتضتي تشتاركها متع ايخترين

ايختترين يُعتتد متتن الجوانتتب المهمتتة فتتي دور المعلّتتم فتتي نشتتر المعِرفتتة، حيتتج يجتتب أن يعلتتم المعلّتتم 

من خال استخدام طترق التتدريا المختلفتة كتالتعلّم التعتاوني  ، الطّاب حسن التواصل مع ايخرين

 ، العنتزي. )صتحياً وتعليم الطّاب أال يكونوا أحتاديي الترأي، وبهتذا نضتمن تشتاركاً معرفيتاً . وَغيرها

 (. 3ص ، م2001

 . دور معلّم الَمرحلة الثانويّة في توظيف المعِرفة: ثالثاً 
ينبغي على المعلّم تدريب طّابه على توظيف معارفهم من خال عدد من الوسائل واألستاليب 

 : منها

 وخاصتتة تلتتك التتتي تُستتهم فتتي تحقيتتق ستتمات  ، االهتمتتام بإستتتراتيجيات التتتدريا ونماذجتته

 : ان مجتَمع المعِرفة مثلوأرك

 Self-Lerning Strategyإستراتيجية التعلّم الذاتي  -

 Problem Solving Strategyإستراتيجية حّل المشكات  -

 Discovery Strategyإستراتيجية االكتشاف  -

 Team Teaching Strategyإستراتيجية التدريا بالفَِرق  -

 Debate and Discussion Strategyإستراتيجية المناقشة والحوار  -

   Cooperative Learning Strategyإستراتيجية التعلّم التعاوني -

 (. م2011، عويضة) Brain Storming Strategyإستراتيجية العصف الذهني  -

ومن الماحظ أن جميع اإلستراتيجيات الّسابقة تعمل علتى تنميَتة القتدرة علتى التّفكيتر وتحريتر 

جل التوصل إلى أفكار وحلتول ممكنتة للمشتكات والموضتوعات العقل دون فرض رقابة أو قيد من أ

كما أن جميعها أمتور مائمتة للتركن األول متن أركتان ( 1123ص ، م2011، إبراهيم. )المطروحة

 .مجتَمع المعِرفة القائم على حرية التّفكير والتعبير وتلبية ُمتطلبَاتها

 التمييز بين نوعين من األداء الموهوب لدى الطلبة : 

والتي تتميز بستهولة اكتستاب المعِرفتة والقيتام باالختبتارات، وتظهتر متن : وهبة المدرسيةالم -1

 .خال الدرجات المرتفعة على االختبارات

وهي التتي تنطتوي عتن خلتق نتتاج وأفكتار جديتدة لهتا تتأ ير علتى : المنتجة، الموهبة المبدعة -2

 ( 30ص  ،م2009 ، في ساوسا Joseph Renzuliجوايف رينزولي . )مجال معين

وعلى المعلّم أن ينّمي نقاط القوة لتدى كتل نتوع، ويعتالج نقتاط الضتعف التتي يعتانون منهتا متن 

 .خال االستعانة بالنظريّات التي تعتمد على النّظرة المتعددة للموهبة

  رعاية الطّاب ذوي الحاجات الخاّصتة متن الموهتوبين، حيتج تكمتن فتيهم قتدرات ومعتارف

الكشتتف والتعتترف إلتتى الموهتتوبين متتن ختتال اكتشتتاف : ختتال وذلتتك متتن ، ينبغتتي توظيفهتتا

قتتتدراتهم األكاديميتتتة، أو تفكيتتترهم االبتكتتتاري، أو قتتتدرتهم علتتتى اإلنجتتتاا والتخطتتتيط الجيتتتد 

وإ تراء  ، وتطوير وبناء المناهج الدراسية وتطبيقهتا. للدرس، وتهيةة البيةة التّعليميّة المناسبة

، عويتدات. )تدريبهم على اإلنتاجيّة المبدعتةهم ورشادوإ ، وتقييمهم وتوعيتهم ، تلك المناهج

 (. 39-35ص ص ، م2009

 فُمتطلبَتات الَعمتل وَمهاَراتته ومعارفته فتي  ، تطبيق واستخدام ممارسات وطرق تقتويم حديثتة

مجتَمتتع المعِرفتتة تختلتتف عتتن التتنمط القتتائم، ولتتذلك يحتتتاج إلتتى أنتتواع وبتتدائل وإستتتراتيجيات 

وعلتى المعلّتم تقتع مستؤولية تقتويم  ، (221ص، م2010، اهترةالعستاف ومز. )تقويم حديثتة

عمليتتة التّعلتتيم والتتتعلّم لتتدى الطتتّاب، وقيتتاس الَمهتتاَرات والمعتتارف التتتي اكتستتبها الطتتّاب 

 .بمستوياتها العليا لتتناسب مع ُمتطلبَات العصر

 ةتة معهتمويوجتد عاقتات داف ، أن يتعامل المعلّم مع طّابه بإنستانية، ويوضتح اهتمامته بهتم ، 

ويشتجع التقتويم التذاتي والَعمتل التعتاوني بيتنهم، ويحتد متن  ، ويشجع االحترام المتبادل بينهم

 ( 11ص، م2012، الهواري. )-إن وجدت –كراهية الطّاب لبعضهم 
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  تثقيتتتف الطتتتّاب حتتتول العولمتتتة، وأنهتتتا متتتع كونهتتتا تنتتتادي بالعتتتالم الواحتتتد إال أنهتتتا تحتتتترم

مرفتتوض شتترعاً فاالنكفتتاء علتتى التتذات الثقافيتتة  ، لكتتل مجتَمتتعالخصوصتتية والهويتتة الثقافيتتة 

ن َذَكر، َوأُنثَٰى َوَجَعلطنَاُكمط ُشُعوبًا َوقَبَائِتَل لِتََعتاَرفُوا﴿: بدليل قوله تعالى  يَا أَيفهَا النّاس إِنَّا َخلَقطنَاُكم م 

َرَمُكمط ِعنَد اللَّتـِه أَتطقَتاُكمط  ۚ   والتعتارف يقتضتي [ 12، الحجترات] ﴾ٌم َخبِيترٌ إِنَّ اللَّتـهَ َعلِتي ۚ   إِنَّ أَكط

وال يعنتي إطاقتاً  ، التفاُعل بين األطراف المتعارفتة، والتشتارك فتي انتقتال المعِرفتة والثقافتة

 ، فاالنستتام متتن الهويتتة والتتذوبان فتتي ايختتر مرفتتوض أيضتتاً  ، االنستتام متتن  قافتتة ألختترى

 .سب مع عالمية اإلسام وشموليتهوالمطلوب بناء الجيل اإلسامي بمواصفات عالمية تتنا

 واتختتاذ القتترار  ، وإجتتراء اإلستتعافات األوليتتة ، االستتتخدام األمثتتل لمعتتدات الستتامة المهنيّتتة

 ( 13ص ، م 2005 ، البطارسة. )الصحيح لمتابعة العناية بالمصاب وعاجه

 فرة، وحستتتن التعامتتتل متتتع معطيتتتات البيةتتتة المتتتتوا ، إدارة المتتتوارد التّعليميّتتتة واستتتتثمارها

 ( 12ص ، م2012 ، الهواري. )كاألجهزة واألدوات على الوجه األمثل

 وتعريتتف  ، توجيتته الطتتّاب للدراستتة المستتتقبلية، وفتترص الَعمتتل المتاحتتة فتتي ستتوق الَعمتتل

والتعريتتف  ، الطتتّاب بتتأنواع وإجتتراءات وفوائتتد إقامتتة المشتتروعات االقتصتتاديّة الصتتَغيرة

 ( 21ص ، م2005 ، لبطارسةا. )بأخاقيات الَعمل في مهنة محددة

   ربط ما يدرسه لطّابه بما يوجتد فتي مجتتَمعهم، أي توظيتف متا يتعلمته هتؤالء الطتّاب متن

معلوَمات وَمهاَرات وخبرات في حياتهم االجتماعية، وأن يقتوم ببنتاء عاقتات بتين المدرستة 

 ( 1ص ، م2001 ، العنزي. )والمجتَمع المحلّي

 :لَمرحلة الثانويّة في مجتَمع المعِرفةالِكفايَات المهنيّة لمعلّم ا
ال بد أن يتمكن من القدرات والمهارات التي تساعد  على القيتام بتدور  فتي إنتتاج المعِرفتة فتي 

 : مجتَمع المعِرفة، ومنها

 .Innovation االبتكار-0

إن االبتكتتار واإلبتتداع يُعتتتد المظلّتتة التتتي تحتتتّج علتتى تفعيتتل قتتتدرات المعلّمتتين فتتي المؤسستتتة 

متتن ختتال أنشتتطتها المتنوعتتة للوصتتول إلتتى حالتتة التميّتتز، وتقتتديم متتا هتتو جديتتد بصتتورة  ، عليميّتتةالتّ 

 . مستمرة لتتولد من خال ذلك الميزات التنافسيّة التي تجعل المؤسسة رائدة في مجالها

االبتكتتار ( م2012 ، موهبتتة)وتعتترف مؤسستتة الملتتك عبتتدالعزيز ورجالتته لرعايتتة الموهتتوبين 

 ، الَعمليتتة الجديتتدة ، الخدمتتة الجديتتدة ، إنشتتاء وتطتتوير واكتستتاب وتنفيتتذ المنتتتج الجديتتدعمليتتة : "بأنتته

بمتتتا يضتتتيف قيمتتتة للمنظمتتتة وألصتتتحاب  ، والميتتتزة التنافستتتيّة ، والفاعليتتتة ، بهتتتدف تحستتتين الكفتتتاءة

 .المصلحة

 : وتكمن أهمية االبتكار في

 .يات أكثر دقةوذلك بإيجاد منتجات أصغر أو خدمات أسرع أو عمل: خفض النفقات -

 .ايادة اإلنتاجيّة -

 .تحسين األداء -

 .إيجاد المنحنيات الجديدة وتطويرها -

 ( م2012 ، موهبة ، مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله. )إيجاد فرص الَعمل الجديدة -

 ، وترى الباحثة أنه ليقوم المعلّم بتوليد المعِرفة المبتكرة ال بد من تهيةتة هتذ  المكونتات جميعهتا

 ، تتوافر المعِرفتة عنتد  وتطويرهتا بالبحتج والتجربتة، وتوظيفهتا ليتولتد منهتا معرفتة جديتدة فا بد من

وكذلك عليه القيام برعاية األفَكار والمواهب واكتشافها لدى الطّاب، وتقديم الدعم والتشجيع في هذا 

 .المجال

  Creativity Thinking: التّفكير اإلبداعي -7

ير اإلبداعي في تحقيق الذات، وتطوير المواهب الفردية، وتحسين قدرة المعلّم على التّفكتسهم 

 . النمو، وتسهم كذلك في ايادة إنتاجية المجتَمع برمته  قافياً، وعلمياً، واقتصادياً 

 ( Duffy ، B.1998: 4-6: )الذي يفكر إبداعياً بأنه( المعلّم)يتميز الفرد، وهو هنا و   
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 . يتعامل مع األشياء َغير المتوقعة -

 . يطبق المعِرفة التي يعرفها في الموقف الجديد -

 . يكتشف العاقات التي تربط بين األشياء والمعلوَمات المختلفة -

 . يستخدم المعِرفة بطريقة جديدة -

 . يتفاعل مع المتَغيرات السريعة -

 . يستطيع االستفادة من األفَكار واألدوات المختلفة -

 . يتميز بالمرونة في التّفكير -

ج الحالي إلى أنه ليتمكن المعلّمون من القيام بدورهم فتي توليتد المعتارف الجديتدة ويذهب البح

من الطّاب من خال تنميَة التّفكيتر اإلبتداعي لتدى الطلبتة علتيهم أن يفكتروا هتم أوالً بطترق إبداعيتة 

يهتا هتذ  يُعتد تطبيقتاً لنظريتة التتعلّم بالماحظتة التتي بُنيتت عل وهتو متا ، ويكونوا خير نموذج لطّابهم

 ، ويقتتدر فتترديتهم وصتتراحتهم ، كمتتا ينبغتتي للمعلّتتم المفّكتتر أن يحتتترم طّابتته ويصتتغي لهتتم ، الّدراَستتة

ويعطتيهم فرصتة ليبتدعوا فتي  ، ويغتذي  قتتهم بأنفستهم ، ويشجع نقاشتاتهم المفتوحتة ويتديرها بحكمتة

 .ويخرجوا فيها بمعارف وَمهاَرات جديدة ، أفكارهم

 Critical Thinking: التّفكير النّاقد-3

 ، Deductiveاالستتتنباط  ، Inductiveاالستتتقراء )التّفكيتتر النّاقتتد بَمهاَراتتته المختلفتتة  يستتهم

متتن ختال الحكتتم علتتى المعتتارف  ، فتتي عمليتتة توليتتد وإنتتاج المعِرفتتة الجديتتدة( Evaluativeالتقتويم 

 ، مهتم متن توليتد المعِرفتة فتقيتيم المعِرفتة جتزء. المتاحة، وتقييمها، وتطويرهتا بمتا يتناستب متع الفترد

ولتذا كتان علتى المعلّتم أن يجيتد مهَتارة تحلّيتل األفَكتار  ، فليست كتل األفَكتار الجديتدة هتي أفكتار جيتدة

 .ونقدها وتقييمها

جتروان، )أوردهتا  كمتا-وهتو هنتا المعلّتم -النّاقتد المفّكتر بهتا يتصتف التتي الستمات أبترا ومتن

 : يلي ما( 92 م، ص1333

 .الجديدة اراألفكَ  على منفتح -

 .شيةاً  عنه يعرف ال أمر في يجادل ال -

 .ما شيء حول أكثر معلوَمات إلى يحتاج متى يعرف -

 .المفردات معاني حول مختلفة أفكاًرا النّاس لدى أن يعرف -

 .له مفهوم َغير أو معقول َغير يبدو شيء أي عن يتساءل -

 .المنطقي والتّفكير العاطفي التّفكير بين الفصل يحاول -

 .لذلك كافية وأسباب أدلة توافر عند موقف عن يتخلى أو قفاً مو يتخذ -

 .األهمية من بالقدر نفسه الموقف جوانب جميع يأخذ -

 .األمور تحليل في الشائعة األخطاء تجنب يحاول -

 .إليها بها، ويشير مو وق علمية مصادر يستخدم -

 .اللفظية اللفظية، وَغير تعبيراته في الدقة يتوخى -

 . الموضوع جوهر أو األساسية طةبالنق صلة على يبقى -

ويولتتد منهتتا  ، وعليته تتتذهب الّدراَستتة إلتتى أن التّفكيتتر النّاقتتد يستتاعد فتتي تقيتتيم المعتتارف القائمتتة

معارف جديدة تناسب المجتَمع وظروفتهد لتذا ينبغتي أن يتستم المعلّتم بهتذ  الستمات، ويتعامتل بهتا متع 

حتى يتمكن من تَربيتة جيتل  ، بُنيت عليها هذ  الّدراَسةتطبيقاً لنظرية التعلّم بالماحظة التي  ، طّابه 

 . قادر على تمحيب ونقد األفَكار الجديدة

 : Scientific Thinkingالتّفكير العلمّي -4

من األسا التي بنى عليها القترآن الكتريم خطابته العقلتّي التدعوة إلتى االستتقاليّة فتي التّفكيتر، 

حتتتى ال يفقتتد شخصتتيّته واستتتقاله  ،   للجتتو االجتمتتاعيّ وعتتدم خضتتوع اإلنستتان فتتي قناعاتتته وأفكتتار

حينما واجه القرآن الكتريم التقتديا المطلتق لعقائتد ايبتاء واألجتداد، وبتيّن أن قضتايا الفكتر  ، الفكريّ 
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َوإَِذا قِيتَل لَهُتُم ﴿: قتال تعتالى. يجب أن تنبتع متن عقتل اإلنستان بعيتًدا عتن أي تتأ ير عتاطفّي أو ختارجيّ 

هُ قَالُوا بَلط نَتَّبُِع َما أَلطفَيطنَا َعلَيطِه آبَاَءنَا اتَّبُِعوا َما قِلُوَن َشيطةًا َواَل يَهطتَتُدونَ  ۚ   أَنَزَل اللَـّ  ﴾أََولَوط َكاَن آبَاُؤهُمط اَل يَعط

 .[110: البقرة]

ترى الباحثة أن مثل هذ  المعلوَمات ينبغتي أن تتتوافر كاملتة عنتد المعلّمتةد لتستتطيع اإلجابتة  

د لكتي تتتمكن متن تنميَتتة ، اؤالت التتي قتد تترد عليهتا متن الطالبتتات بطريقتة علميّتة صتحيحةعتن التست

َمهاَرات التّفكير العلمّي لدى الطالبات، كاالستقصتاء، واالستتقراء، واالستتداللد بغترض البحتج عتن 

 .والتدّرب على ذلك( معرفة)معنى أو خبرة 

حيتج ( CBTE)معلّمتين القتائم علتى الِكفايَتات وتأتي هذ  الكفاية تحقيقاً ألحد متطلبات اتجا  ال 

قوامه االستكشتاف والبحتج  ، يجب تأهيل المعلّم لتمكين المتعلم من التفاعل مع محيطه تفاعاً إيجابياً 

 .فا يمكن أن يقوم المعلّم بتعليم التفكير العلمّي وهو ال يجيد  ، وفق قواعد التفكير العلميّ 

 : Problem-Solvingأسلوب حّل المشكالت -5

حّل المشكات عملية يستخدم فيها الفرد معلوَماتته الّستابقة، وَمهاَراتته المكتستبةد لتلبيتة موقتف 

وعليتته أن يعيتتد تنظتتيم متتا تعلمتته ستتابقًا، ويطبّقتته علتتى الموقتتف الجديتتد التتذي  ، َغيتتر عتتادي يواجهتته

ر الموقتتف التتذي ومهَتتارة حتتّل المشتتكات تتطلتتب القتتدرة علتتى التحلّيتتل والتركيتتب لعناصتت ، يواجهتته

 (. 125ص ، م2003 ، ربيع وعبد الدليمي. )يواجهه الفرد

وعليه يكون أسلوب حّل المشكات أحد طرق توليد المعارف الجديدة من معتارف ومعلوَمتات 

 .بما يتناسب وظروف الموقف الجديد ، سابقة

 Met cognitive Thinking( التقيديم ، المراقبة ، التخطيط)َمهاَرات التّفكير فوق المعرفية -5

Skills : 

َمهاَرات التّفكير فوق المعرفية الوعي بعمليّات التّفكير المختلفتة التتي يمارستها الفترد فتي تعني 

وتُعتتد هتتذ  الَمهتتاَرات مهّمتتة فتتي عمليتتة حتتّل المشتتكات، وفتتي إدارة تفكيتتر . أ نتتاء تعاملتته متتع المشتتكلة

 : ت رئيسة هيحيج تتكون هذ  الَمهاَرات من  اث َمهاَرا ، اإلنسان

  التخطيطPlanning :وتعني قدرة الفرد على تحديد الهدف الذي يسعى إليه، أو إدراك المشكلة. 

 المراقبتةMonitoring : وتعنتي قتدرة الفترد علتى االحتفتاظ باالتجتا ، أو وضتع الهتدف فتي بتتؤرة

 .واكتشاف العقبات وكيفيّة التغلّب عليها ، االهتمام

 التقييمAssessment :نهاية حّل الموقف أو المشكلة بهدف تقييم متدى تحقّتق األهتداف  وتأتي في

 (. 52-51ص ص ، م2010، جودة. )والحكم على دقة نتائجها وكفاءتها. المرجوة

وعليه فإن َمهاَرات التّفكير فوق المعرفية لها دور في توليتد أفكتار ومعتارف جديتدة مدروستة، 

والبد أن يكون المعلّم على علم ودراية بهتذ   ، مادهاومخطط لها بعناية، وكذلك تم تقييمها فيمكن اعت

 .الَمهاَرات وكيفيّة إدارتها

كمتتا أن استتتخدام هتتذ  الَمهتتاَرات متتن قبتتل المعلّتتم فتتي الَعمليتتة التدريستتيّة مثتتل التخطتتيط الجيتتد 

ووفقتاً لمستتوى  ، المسبق للدرس، ومراقبة سيرها جيًدا، وتقييم نتائجها يعطي خبرات تعليميّة أفضتل

 .ألهداف المرجو تحقيقهاا

 : Specialized Knowledge( التخصصيّة والتربويّة)المعِرفة العلميّة -2

اإلعداد : تُعد المعِرفة العلميّة التي يُطالب المعلّم بامتاكها امتداداً إلعداد المعلّم بجوانبه الثّا ة

واإلعتداد المهنتّي والتربتوّي  ، ستهواإلعداد األكاديمّي التخصصّي فتي العلتم التذي يدرّ  ، الثقافّي العام

 .الذي يعينه على القيام بمهّمته على أكمل وجه

ومن أهتم متا  ، وتتصف المعِرفة في مجتَمع المعِرفة بأنها معرفة تخصصيّة ذات مستوى عال

 Applied)وتحويلهتتا إلتتى معرفتتة تطبيقيّتتة  ، تتميتتز بتته هتتذ  المعِرفتتة هتتي استتتخدامها وتطبيقهتتا

Knowledge)م2011، القفعتتتي. )لك تكتتتون مصتتتدراً إلنتتتتاج معرفتتتة جديتتتدة واإلفتتتادة منهتتتا، وبتتتذ ، 

 ( 52ص
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وعليه ينبغي على المعلّم توسيع مداركه، وتطوير معلوَماته، وال يكتفي بالّدراَسة الجامعيّة، أو 

خاصتة  ، يعتمد على الدورات التدريبيّة، بل البد أن يُعمل عقلته فتي تطتوير أهدافته وتنويتع اهتماماتته

 .كنولوجيا المعلوَمات والمتَغيرات االجتماعيّة التي يعيشها المجتَمعت

 : Life-long Learningالتّعليم المستمر مدى الحياة -5

مثتل الَعمتل والمنتزل،  -وقت الفترا –يتضمن التعلّم مدى الحياة تعلّم األفراد في أماكن مختلفة 

 ( 2130ص ، م2012، عليان) .وليا فقط ضمن مؤسسات تعليميّة محدّدة، وأماكن رسميّة

ولتحقيتتق مبتتدأ التتتعلّم متتدى الحيتتاة لتتدى الطتتّاب البتتد متتن تغييتتر  قافتتة المعلّمتتين ليصتتبحوا هتتم 

أنفسهم متعلّمتين متدى الحيتاةد للحفتاظ علتى تحتديج معلوَمتاتهم وَمهتاَراتهم، واستتخدامهم للتكنولوجيتا 

 .المتجددة باستمرار

يصتتعب قياستته لتتدى المعلّتتمد لتتذا يمكتتن أن تقتتاس بعتتض وتتترى الباحثتتة أن التتتعلّم متتدى الحيتتاة 

المؤشتترات الّدالتتة عليتته مثتتل حتترص المعلّتتم علتتى حضتتور التتّدورات التدريبّيتتة وتفعليهتتا فتتي المجتتال 

 .المهني

 

 : Team-Workالَعمل في فريق عمل -5

 ، ةإذ البد من وجود قوة بشرية مدركة مهيأ ، يُعد العامل البشري هو محور االقتصاد المعرفي

 .وقابلة للتعلّم والتواصل مع ايخرين

الغايتتتات ( م1339( )اليونستتتكو)وقتتد حتتتددت منظمتتة األمتتتم المتحتتتدة للتربيتتة والعلتتتم والثقافتتة 

 ".التعلّم للكونية ، التعلّم لمشاركة ايخرين ، التعلّم للعمل ، التعلّم للمعرفة: األساسية للتَربية بما يأتي

والقتدرة علتى التكيتف متع  ، إقامة عاقات ارتباطيه تبادليتة: ويقتضي التعلّم لمشاركة ايخرين

 .وتنميَة العاقات االجتماعية بين األفراد ، ايخرين

ومن أجل ذلك البد للمعلّم أن يُتتقن َمهتاَرات التعامتل متع الفريتق المناستبد ليصتبح أحتد عمتال 

على إنتتاج المعِرفتة وتبادلهتا متع  المعِرفة المنتجين والفاعليند وليكونوا قادرين على تَربية جيل قادر

 .األفراد والجماعات

 Foreign Languages (English للتواصدل العدالمي( اللّغدة اإلنجليييدة)اللغات األجنبيّدة -01

Language) for International Communication : 

اللّغتة هتي و ، إن من أبرا المعالم األساسية لمجتَمتع المعِرفتة هتو تخطتي المحلّيتة إلتى العالميتة

ولتتن يتتتمكن األفتتراد متتن االستتتفادة متتن المصتتادر المتنوعتتة  ، وستتيلة التواصتتل متتع العتتالم الختتارجي

 .للمعرفة ونشر معارفهم دون إجادة اللّغة اإلنجليزية باعتبارها اللّغة الدولية الرسمية

أدوات االتصتال  حيج تعد اللّغة من أقوى ، وتتمثل أهمية اللّغة في أهمية النشر علميّاً وتعليميّاً 

القتتدس . )كمتتا أنهتتا تستتاعد علتتى توصتتيل رؤيتتة ورستتالة الشتتعوب وتوطيتتد العاقتتات ، لنشتتر المعِرفتتة

 (. هـ1322، العربي

ففي الوقت الذي تتسم فيه الترجمة فتي البلتدان  ، ويُستخدم نشر المعِرفة كمورد لتوليد المعِرفة

 ، يتار األفضتل للتفاعتتل والتعامتل متع المعِرفتتةبتتات تعلّتم اللغتات هتتو الخ ، العربيّتة بتالركود والفوضتى

 ( 91ص ، م2011، القفعي. )والطريق إلنتاج معرفة جديدة

وعليتته ينبغتتي علتتى المعلّمتتين إجتتادة اللّغتتة اإلنجليزيتتة، حتتتى ولتتو لتتم تكتتن ضتتمن تخصصتتهم 

 .والقيام بدورهم في هذا المجال ، المهنيد ليتمكنوا من التواصل مع الثقافات العالمية

 : Scientific Researchبحث العلمّي ال-00

 : أن من الِكفايَات الّاامة للمعلّم للقيام بدور  باحثـاً ( 20ص، م2009)ترى العنزي 

 . أن يتعاون مع المعلّمين ايخرين، كفريق واحد متجانا متعاون يتبادلون الخبرة فيما بينهم -

 .أن يملك رو  المبادرة والنزعة إلى التجريب والتجديد -

 . كون عضواً في إحدى الجمعيات التربوية والعلميّةأن ي -

 . أن يمتلك عدداً من الكتب والمراجع العربيّة واألجنبيّة حسب تخصصه -
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أن يتتتقن التعامتتل متتع الكمبيتتوتر واإلنترنتتت ووستتائل التكنولوجيتتا الحديثتتة، وصتتوالً لمصتتادر  -

 .ت الرسائل العلميّةأن يحضر الدورات التدريبية، والندوات، وجلسات مناقشا -. المعِرفة

 . أن يلتحق بالّدراسات العليا متى ما توافرت له إمكانية ذلك -

 .أن يتمكن من متابعة الدوريات، والمجات، والنشرات التربوية والعلميّة -

يُاحظ أنها تتوافق في مجملها مع الستمات االجتماعيتة  ، وباستقراء المواصفات الّسابقة للمعلّم

 .ومتطلبات تلك األبعاد في مجتَمع المعِرفة ، ةوالثقافية والتكنولوجي

 : Libraries and Learning Resourcesالمكتبات ومصادر التعلّم -07

بينمتا تتزايتد فتي العصتتر  ، تُعتد المكتبتات العامتة مصتدراً تقليتتدياً متجتدداً متن مصتادر المعِرفتتة

كاألشتترطة واألقتتراص  ،الحتتالي بصتتورة مطتتردة كميتتات المعلوَمتتات المنتجتتة متتن أوعيتتة ال ورقيتتة

وَغيرهتا متن األشتكال التقليديتة، ممتا يتنعكا  ، وأسطوانات الفيديو، واألقراص الضوئية ، الممغنطة

 ( 2122ص  ، م2012، عليان. )على طبيعة وشكل التّعليم

أن تحقيتق مجتَمتع المعِرفتة يتوقتف علتى ستد ( 92ص ، م2011)ويؤكد أبو خليتل فتي القفعتي 

واستتخدام المكتبتة والمصتادر اإللكترونيتة  ، لتلقيني والمعِرفتة النظريّتة متن ناحيتةالفجوة بين التّعليم ا

 .في اكتساب وتوظيف وإنتاج المعِرفة من ناحية أخرى

هتتذا ممتتا يجعتتل للمكتبتتات ومصتتادر التتتعلّم دوًرا بتتارًاا فتتي تتتوفير المعِرفتتة واكتستتابها، وتوليتتد 

ن ضترورة ارتيادهتا، والتتزود منهتا بالمعلوَمتات، مما يتعين على المعلّمي ، معارف جديدة من خالها

فالطالتتب إذا رأى معلّمتته يرتتتاد  ، تطبيقتتاً لنظريتتة التتتعلّم بالماحظتتة التتتي بُنيتتت عليهتتا هتتذ  الّدراَستتة

كما يجب عليته تتدريب الطتّاب  ، يكون نموذج جيّد لهم ، المكتبات وليتواصل معها بصورة مستمرة

 .ومشروعات بحثية تجعلهم يألفون التعامل معها على ارتيادها، وتكليفهم بواجبات

 : ICTوسا ل االتصاالت، وتقنية المعلوَمات -03

باعتبار أن جوهر التّعليم وأساسه المعلوَمات، فقتد تتأ ر بالتقنيتات التكنولوجيتة التتي أعطتت لته 

والتتتعلّم  ، وأصتتبحت تقنيتتة المعلوَمتتات واالتصتتاالت أداة مهمتتة فتتي التّعلتتيم ، بعتتًدا ومفهوًمتتا جديتتًدا

 ( 10ص ، م2011، القفعي. )المستمر مدى الحياة، وكذلك من أدوات ابتكار المعِرفة

وعليه تتحدد فعالية المعلّم في كونه مصدًرا للمعرفة لدى الطّاب بمدى تفعيله، واستتفادته متن 

 وحتتتّج الطتتتّاب علتتتى ، تقنيتتتة المعلوَمتتتات واالتصتتتاالت فتتتي توليتتتد المعتتتارف والخبتتترات وتجديتتتدها

 .االستفادة منها

 : Staff Empowermentتمكين األفراد العاملين -04

متتتن أهتتتم ُمتطلبَتتتات االنطتتتاق لمجتَمتتتع المعِرفتتتة تمكتتتين األفتتتراد العتتتاملين فتتتي المؤسستتتات 

وذلتتك بإتاحتتة الفرصتتة لهتتم للمشتتاركة فتتي وضتتع أهتتداف وسياستتة المؤسستتة  ، والمنظمتتات المختلفتتة

ممتا يستاعد  ، تمكنهم من تنفيتذ ذلتك فتي ظتل هيكتل تنظيمتي مترن التّعليميّة التي يعملون بها، وسلطة

علتى انطتاق طاقتاتهم اإلبداعيتة، وقتدراتهم الفكريتة، وخبتراتهم ومعتارفهم فيمتا يعتود علتى المنظمتتة 

 ، عليتتان. )وتنميَتتة قتتيم ومفتتاهيم مشتتتركة بيتتنهم تستتتند علتتى الثقتتة وتكامتتل األهتتداف ، بأفضتتل النتتتائج

 ( 2133ص ، م2012

نبغي إعداد المعلّمين، والتأكد من قدرتهم على المشاركة فتي صتنع القترارات، وتحديتد وعليه ي

ممتا يتؤدي إلتى إنتتاج معتارف جديتدة مبتكترة وبمتا  ، وتطتوير الَعمليتة التربويتة ، السياسات التّعليميّتة

دون حصول تضارب فتي المصتالح،  ، يتناسب مع أهداف المعلّمين، وأهداف المجتَمع بصورة عامة

 .وض في المتطلبَاتوغم

 . الِكفايَات المهنيّة لمعلّم الَمرحلّة الثانويّة في مجال نشر المعِرفة

تر المعِرفتتة علتى أفتتراد وفةتات معيّنتتة يفقتدها قيمتهتتا والغترض متتن نشتر المعِرفتتة هتتو  ، إن قَصط

 ، جامعتتة الملتتك عبتتدالعزيز. )داختتل المؤسستتة وخارجهتتا ، إيصتتال المعِرفتتة لجميتتع متتن يهمهتتم أمرهتتا

 ( 13ص  ، هـ1322
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وهذا يجعلنا ندرك أهمية توافر الِكفايَتات التتي تعتين المعلّمتة علتى تشتارك المعِرفتة ونقلهتا متع 

الزميات داخل المدرسة، ومتع الطالبتات داختل الفصتل، ومتع المؤسستات التّعليميّتة األخترى، ستواء 

والجماعاتد بمتا يحقتق أهتداف  كانت محلّية أو عالميةد ليتحقق التاقح الثقافي والمعرفي بين األفراد

 .الَعملية التّعليميّة

اادت قدرتته علتى  ، وترى الباحثة أنه كلما كان اإلنسان متمكنًا متن َمهتاَرات االتصتال الفعتال

 .نشر المعِرفة وإقناع ايخرين بها

 . الِكفايَات المهنيّة لمعلّم الَمرحلة الثانويّة في مجال توظيف المعِرفة: القسم الثالث
يف المعِرفة هتو االستتفادة متن األفَكتار الجديتدة التتي تقتدمها البحتوث العلميّتة والتطتورات توظ

المعرفية في حّل المشكات التي يواجهها المعلّم في المدرسة، وتحقيق األهداف واألغراض الواسعة 

 .التي تحقق النمو المعرفي المطلوب

 : تيوأهم مجاالت توظيف المعِرفة في المجال التربوي ما يأ

 

 .Knowledge Economyاقتصاديات المعِرفة -

: االقتصتتاد القتتائم علتتى المعِرفتتة بأنتته( OECD)تعتتّرف منظمتتة التعتتاون االقتصتتادي والتنميَتتة 

االقتصاد الذي يعتبر إنتاج وتوايع واستخدام المعِرفة المحرك األساسي لعملية النمو، وإيجتاد الثتروة 

 (. 53ص، م2003، القرني)في .وفرص التوظيف عبر الصناعات كافة

وأن يَُعتد لكتي  ، وعليه ترى الباحثة أن على المعلّم أن يعمل في إطار بيةة عمل جيدة ومحفتزة

ويقود المتعلمين للوصول إلى  ، والتقنية لتوظيف المعِرفة لكي يكون فاعاً  ، يمتلك الَمهاَرات المهنيّة

إكستتاب وإيجتتاد : س متتال فكتتري متتن حيتتجاقتصتتاد المعِرفتتة متتن ختتال اهتمتتام المعلّتتم بالطالتتب كتترأ

وإعتتداد الطالتتب لمواجهتتة  ، وتنميَتتة التتذات والقتتدرات الشخصتتية ، والتكيتتف متتع المجتَمتتع ، المعِرفتتة

 .مطالب الحياة في ظل العولمة واقتصاد المعِرفة

 .استخدام المعِرفة لحّل المشكالت التربوية -

الً متن استتخدامها فتي البحتج وأستاليبه بتد ، أصبحت المعِرفة مبتدأ أساستيًا فتي حتّل المشتكات

 ، م2012، عليتان. )وبالتالي فإن المعِرفة أصبحت تلعب دوراً مهماً وكبيتراً فتي حياتنتا اليوميتة ، فقط

إنمتا استتخدامها فتي حتّل  ، ، لذا ينبغي أن يكون هدف التّعليم لتيا تحستين المعِرفتة فقتط(2121ص 

 ( 100ص ، م2003 ، القرني. )مستقبليّةالمشكاتد وتوظيفها لوضع تصور للمشكات ال

وعليتته ينبغتتتي علتتتى المعلّتتتم االستتتفادة متتتن المعلوَمتتتات والخبتتترات والتّجتتارب التتتتي يمتتتر بهتتتا 

علمتاً بتأن  ، ويوظّفها في حّل المشكات التي يمر بها متع طّابته بطترق وأستاليب مبتكترة ، ويتعلمها

تعلّتتم َمهتتاَرات التّفكيتتر النّاقتتد واإلبتتداعي  توظيتتف المعِرفتتة فتتي حتتّل المشتتكات التربويتتة يحتتتاج إلتتى

 . واألسلوب العلمّي لحّل المشكات وتوظيفها في الحياة الواقعية

 .توظيف البرمجيّات التّعليميّة بهدف تجويد التعلّم لدى الطاّلب في المقررات الدراسية-

التي أكد عليها برنامج  أحد أسا قيام مجتَمع المعِرفة ، يُعد النشر الكامل للتعليم راقي النوعية

وعليتته فتتإن علتتى المعلّتتم استتتهداف تجويتتد الَعمليتتة التّعليميّتتة   ، (م2002)األمتتم المتحتتدة اإلنمتتائي 

 .والمساهمة فيها بكل قدراته

وقد ظهرت أنماط لبرمجيات تعليميتة تستتخدم وفقتاً ألنشتطة ومراحتل الَعمليتة التّعليميّتة تهتدف 

حتتّل  ، التتتدريب والمتتران ، نمتتط التتتدريا الخصوصتتي: منهتتا ، ميّتتةإلتتى رفتتع كفتتاءة الَعمليتتة التّعلي

 ، هتـ1320، الزهرانتي(. )النمذجتة)المحاكتاة  ، التشتخيب والعتاج ، األلعتاب التّعليميّتة ، المشكات

 (. 22-25ص ص 

حيتج  ، وتتفق هذ  الكفاية مع مطلب من متطلبات تربية وإعداد المعلّمين القائم على الِكفايَتات 

. مكين التعلّم من الشروط والوسائط التتي تتتيح للمتتعلم التفاعتل البنتاء فتي ممارستة تعلمته التذاتييُعد ت

وتقنيتتتتات التنشتتتتيط ..( المشتتتتروع، حتتتتل المشتتتتكات)وعلتتتتى هتتتتذا األستتتتاس تحتتتتتل الطتتتترق الفعالتتتتة 

 .مكاناً مركزياً في ذلك التوجه.واستراتيجيات التعلّم الذاتي



  7102 لسنة الثامن عشر العدد                                     التربية في ميالعلمجلة البحث 
 

552 

داد المعلّمتين لتصتتميم مثتل هتتذ  البرمجيتات فتتي مرحلتتة وعليته تتترى الباحثتة أنتته متن المهتتم إعتت

الّدراَستتة الجامعيتتة وتطتتوير مستتتوى المعلّمتتين علتتى رأس الَعمتتل متتن ختتال دورات تدريبيتتة مكثفتتة 

متخصصة لمثل هذ  األنتواعد لمعرفتة كيفيتة إدارتهتا واستتخدامها بمتا يستهل عمتل المعلّتم متن جهتة، 

وهذا كله تطبيقاً لنظرية التعلّم بالماحظة التي بُنيت عليهتا  ، ينويحقق النوعيّة والدافعيّة لدى المتعلم

 .هذ  الّدراَسة

 : Electronic preparation coursesإعداد المقررات اإللكترونية -

أن إعتتداد المقتررات اإللكترونيتتة كجانتتب متتن جوانتتب ( 211ص ، م2001)يترى ايتتن التتدين 

والتصتميم  ، قتدرة المعلّتم علتى التخطتيط: ات الرئيستة هتيالتّعليم اإللكتروني يتضمن عدًدا من الِكفايَت

 .وإدارة المقرر على الشبكة ، والتقويم ، والتطوير

وكفايتات إدارة  ، .E-Portfolioوتشمل هتذ  الِكفايَتات توظيتف ملتف أداء الطالتب اإللكترونتي

 .هيل الَعملية للطالبوتحديد مواعيد تقديم الجلسة ونشاطات التعلّم األسبوعية لتس.المقرر على الشبكة

ويتطلتب  ، وينبغي التوضيح هنا أن إعداد وتصميم المقررات اإللكترونية لتيا بالَعمتل الستهل

حتتى  ، تضافر جهود الواارة لتدريب المعلّمين على أيدي خبراء ومختصتين بهتدف تطتوير قتدراتهم

 .ة التعامل معهاوكيفي ، يتمكن المعلّمون من إنجااها واإلجابة عن تساؤالت الطّاب حولها

 : E-learning Managementإدارة التّعليم اإللكتروني -

أن أهم الِكفايَات الاام على المعلّم اإللمام بها في مجتال ( 20ص ، م2012، أبو خطوة)يرى 

إدارة التّعليم اإللكتروني هتي أن يتتمكن المعلّتم متن إدارة مشتاركة الطلبتة فتي المنتتديات ومجموعتات 

ويتحقق متن َمهتاَرات المتعلمتين التكنولوجيتة الّاامتة للتعامتل متع المقتررات  ، نترنتالنقاش عبر اإل

ويقتتيّم مصتتادر التتتعلّم اإللكترونيتتة المختلفتتة، ويحتتدد متتدى جودتهتتا التّعليميّتتة فتتي ضتتوء  ، اإللكترونيتتة

واختيتار المناستب  ، ويحتج الطلبتة علتى الوصتول إلتى المعتارف متن ختال الشتبكات. معايير محددة

وتقتتديم التفستتيرات  ، ويعتتد دلتتياً إجرائيتتاً الستتتخدام المقتترر ودراستتته والتعامتتل معتته وأهدافتته. نهتتام

األدوات والبترامج المستتخدمة : والمساعدات لكيفية استخدام التكنولوجيا المتضمنة فتي المقترر، مثتل

 .والتي يمكن الوصول إليها بسهولة عند الحاجة ، في المقرر

 . في التّعليم والتعلّم ICTواالتصاالت  دمج تقنية المعلوَمات-

معتتتايير ( م2002( )اليونستتكو)لقتتد حتتتددت منظمتتة األمتتتم المتحتتدة للتربيتتتة والتّعلتتيم والثقافتتتة 

 : كالتاليICTالِكفايَات المهنيّة للمعلّمين في مجال تكنولوجيا المعلوَمات واالتصال

مكن المعلّمون من دمج استخدام أن يت: الكفاءات المرتبطة بمحو األمية التكنولوجية وتتضمن

أو )ويعرفوا أين ومتى وكيف يستتخدمون  ، التكنولوجيا والمعايير التكنولوجية للطّاب ضمن المنهج

واإللمتتام بالَعمليتتات األساستتية لعمتتل  ، التكنولوجيتتا فتتي أنشتتطة التتدرس والعتتروض( ال يستتتخدمون

 .وبرامج التطبيقات اإلنتاجيّة ، الكمبيوتر والبرمجيات

القتدرة علتى إدارة المعلوَمتات، وإدراج أدوات : لكفداءات المرتبطدة بتعميدق المعِرفدة تتضدمنا

متتتع استتتتخدام أستتتاليب التّعلتتتيم المركتتتزة علتتتى  ، القابلتتتة للتطويتتتع( البرمجيتتتات)التّعلتتتيم اإللكترونيتتتة 

 ، المتعلمتتتين والمشتتتروعات القائمتتتة علتتتى التعتتتاون لضتتتمان فهتتتم الطتتتّاب للمفتتتاهيم األساستتتية بعمتتتق

كمتتا يستتتخدم المعلّمتتون شتتبكة اإلنترنتتت لمستتاعدة .وتطبيقهتتا لحتتّل المستتائل المعقتتدة فتتي الحيتتاة الفعليتتة

الطتتّاب علتتى التعتتاون، والحصتتول علتتى المعلوَمتتات، واالتصتتال بتتالخبراء الختتارجيين لتحليتتل وحتتّل 

عبتر اإلنترنتت باإلضافة إلى االتصتال بتالخبراء والمعلّمتين ايخترين  ، المسائل التي قاموا باختيارها

 .لتطوير قدراتهم المهنيّة

تصتتميم متتوارد وبيةتتات التتتعلّم القائمتتة علتتى : الكفدداءات المرتبطددة بجنتدداج المعِرفددة وتتضددمن

، واستتتخدام تكنولوجيتتا المعلوَمتتات واالتصتتال لتتدعم تطتتوير ICTتكنولوجيتتا المعلوَمتتات واالتصتتال

. والتتدعم المستتتمر لتتتعلمهم بطريقتتة متعمقتتة َمهتتاَرات إنتتتاج المعِرفتتة والتّفكيتتر النقتتدي لتتدى الطتتّاب،

يتغتذى  ، وتصميم وتنفيتذ تصتور لمدرستتهم بوصتفها مجتَمعتاً قائًمتا علتى االبتكتار والتتعلّم المتواصتل

 .بواسطة تكنولوجيا المعلوَمات واالتصال
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، Learning تكوين مجتَمعات معرفية تخصصية تجمع المعلّمين والطاّلب علا شبكة اإلنترنت -

 specialized ، and on-line Communities ، 

وفتي ضتوء التحتّول الستريع  ، في ظل عجز نظام التّعليم التقليدي عن تلبية حاجتات المتعلمتين

أصبحت المؤسسات التّعليميّتة مطالبتة بمواكبتة  ، والتطور الذي تشهد  االتصاالت ، لمجتَمع المعِرفة

، والتتي (wep ،2.0) 0، 2 ها تقنيتة الويتب واالستتفادة متن جميتع التقنيتات والتتي متن أحتد ، العصر

 ( 19ص ، م2012 ، الزهراني. )، والتي تقتضي التفاعل مع ايخرين(م2005)ظهرت عام 

مجموعتتة متتن : مواقتتع التواصتتل االجتمتتاعي بأنهتتا( 3ص ، م2012)وقتتد عتتّرف الزهرانتتي 

ن تجمعهتتم ميتتول المواقتتع اإللكترونيتتة يكتتون متتن خالهتتا التواصتتل بتتين مجموعتتة متتن األفتتراد التتذي

 .واهتمامات مشتركة

وترى الّدراَسة ضرورة استثمار المعلّم لهذ  المواقتع علتى الوجته األمثتل للتواصتل متع طّابته 

وتوطيد العاقات معهمد ألن تكثيف العاقات اإلنسانيّة يخفف من كم المعلوَمات الكثيرة التتي يتلقاهتا 

معِرفة وتداولها بين األفترادد لتحقيتق أهتداف الَعمليتة بما يضمن نشر ال ، الطّاب في مجتَمع المعِرفة

 .التربوية في العصر الجديد

 : Virtual Classroomsالفصول االفتراعية -

-Eأو الفصتتتتتول اإللكترونيتتتتتة Virtual Classrooms تُعتتتتتد الفصتتتتتول االفتراضتتتتتية 

Classrooms ي تُبنتتى حولهتتا إحتتدى التطبيقتتات الشتتائعة للتعلتتيم القتتائم علتتى الشتتبكات، والنتتواة التتت

 .المدارس والجامعات االفتراضية

وظهتر أ تر   ، حقق االعتماد على نظام الفصل اإللكتروني نتائج جيدة علتى المستتوى العتالمي

 ( 110ص ، م2001 ، اين الدين. )اإليجابي في دعم النظام التّعليمي ورفع كفاءته

متتتن ختتتال المتتتؤ رات أن البيةتتتة االفتراضتتتية تستتتتطيع و( 39ص  ، م2011)ويتتترى القفعتتتي 

المصاحبة لها إيجاد جو تعليمتي تفتاعلي يجتذب الطالتب ليتعامتل متع األشتياء الموجتودة فيهتا بطريقتة 

 .طبيعية

وترى الباحثة أنته يجتب إعتداد المعلّتم للتعامتل متع هتذ  الفصتول االفتراضتية بطريقتة مناستبة، 

لكتروني بوعي وبطريقتة تختدم الَعمليتة بحيج يكون قادراً على تلبية ُمتطلبَات إعداد برامج التّعليم اإل

 .التّعليميّة

ونظراً للخصوصية التي تتميز بها المعلّمة السعودية ترى الباحثتة قصتر الفصتول االفتراضتية 

ويمكتن استتعمالها . على الصوت والسبورة التفاعلية، وهما كفيان بتحقيتق الهتدف متن هتذ  الفصتول

أو نقتل حصتب التقويتة، أو  ، لّمة متميزة في مدرستة متافي حال الرغبة في االستفادة من قدرات مع

 .دعم برامج موهبة للطلبة المتميزين

 & New Teaching اسددتخدام طددرق التدددريي الحديثددة المعتمدددة علددا تنميَددة التّفكيددر-

Learning Strategies depending on Thinking Skills 

وعملية النقتل واإلكستاب  ، فة للطلبةتتجسد الغاية الرئيسة من التدريا في نقل وإكساب المعرِ 

 .تتضمن في حد ذاتها عملية نشر وتوايع المعِرفة

ويشير مفهوم إستراتيجيات التدريا إلى مجموعة تحركات المعلّم التي تحدث بصورة منظمة 

ومتسلسلة داخل الصف بهدف تنميَة الطالب في معرفته، وتفكير ، وأحاسيسه، وتقديراته، وَمهاَراته، 

 (. 232ص ، م2009 ، محمود)هاته عما كان عليه في الماضي واتجا

بمتا  ، ويقع على المعلّمة واجب اختيار اإلستتراتيجيات المناستبة للتتدريا فتي مجتَمتع المعِرفتة

 .يتاءم مع مستويات الطّاب وحاجاتهم

 : Building Team Work Skills َمهاَرات بناء فريق الَعمل  -

عمليتة تستتهدف تحستين فاعليتة جماعتة الَعمتل : بأنهتا( 10ص ، هتـ1322)يعرفها عبد الغني 

ويتترى أن أهتتم . ودور القائتتد تجتتا  الفريتتق ، عاقتتات األعضتتاء ببعضتتهم ، متتن ختتال أستتلوب الَعمتتل

 : افتراضات بناء الفريق هي
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 .أن إنجااات الفريق أكبر من مجموع إنجااات األفراد -

ضتتاء وينستتقوا جهتتودهم إلنجتتاا المهمتتة يجتتب أن يتعتتاون األع ، لكتتي تزيتتد إنتاجيتتة الجماعتتة -

 .المطلوبة

يجتتتب أن يتتتؤدي الفريتتتق إلتتتى إشتتتباع الحاجتتتات  ، لكتتتي يُقبتتتل األفتتتراد علتتتى المستتتاهمة الفّعالتتتة -

 .االجتماعية والنفسية لهم

 .ايادة فاعلية الفريق تؤدي إلى تحسين فاعلية المنظمة ككل -

ووضتع الخطتط لتطتوير  ، صييساعد بناء الفريق األعضاء على فهم سلوكهم الوظيفي والشخ -

 .إنجاااتهم

 ، وتتترى الّدراَستتة أن علتتى المعلّتتم معرفتتة الَمهتتاَرات اإلداريتتة الّاامتتة لبنتتاء فريتتق عمتتل نتتاجح

بمتا  ، ووفقتاً لقتدراتهم وميتولهم ، متعاون ومثمتر وقتادر علتى استتثمار طاقتات جميتع أفتراد  بإيجابيتة

 .يحقق أهداف الفريق

 Scientific Observation and Notation: نالمالحظة العلميّة والتدوي-

يَغفل العديد من العاملين في مجتَمع المعِرفة عن أهمية تدوين األعمال التي قاموا بهتا، خاصتة 

ويُعد التدوين وسيلة تحويل المعِرفتة الضتمنية إلتى صتريحة، بتو يتق التجتارب  ، في المجال التّعليمي

ذلك عن طريق التو يق وكتابة التقتارير العلميّتة التتي تصتف ويكون  ، والخبرات التي يمر بها المعلّم

فالمعِرفتتة الضتتمنية الموجتتودة فتتي عقتتول األفتتراد خفيتتة تعتمتتد علتتى  ، والخبتترة وتو قهتتا ، الظتتاهرة

، القفعتي. )الخبرة، وتحتتاج إلتى تتدوين وتو يتق وتحويلهتا إلتى معرفتة صتريحة يمكتن نقلهتا ل خترين

 ( 33ص ، م2011

التتتدوين والتقتتارير تلعتتب دوراً مهمتتا فتتي عمتتل ونشتتاط وخبتترات األفتتراد وتتترى الباحثتتة أن 

والمؤسسات، ويتطلب َمهاَرات ينبغي على المعلّم اإللمتام بهتا حتتى يتتمكن متن نقتل خبراتته وتجاربته 

 .وتوظيفها للطّاب لاستفادة منها

  :Discovering and caring talented studentsاكتشاف ورعاية الطاّلب الموهوبين -

والتميّتتز لتتدى المتعلمتتين تكمتتن فتتي  ، واإلبتتداع ، إن القتتدرة علتتى االستتتفادة متتن مكتتامن التفتتوق

 ، لتتذا يهتتتم المعلّمتتون النتتاجحون اهتمامتتاً شخصتتياً بتتالمتعلمين المتفتتوقين؛ القتتدرة علتتى الكشتتف عنهتتا

 .وتقدير مشاعرهم وآرائهم وأفكارهم ، ويميلون إلى دراسة الموضوعات من وجهة نظرهم

يج تثبتت أدبيتات الموهبتة واإلبتداع أن الشتخب الموهتوب تتتوافر لديته قتدرات متنوعتة فتي ح

والشتواهد فتي هتذا كثيترة فتي الحضتارتين اإلستامية  ، مجاالت عديدة، وال تقتصر على مجال واحد

مثتل الحستن بتن  ، فهي حافلة بأسماء العلماء الذين نبغوا في أكثر متن علتم ، والغربية على حدٍّ سواء

 ( 2ص ، م2012، الحدابي واألشول. )هيثم في األولى، وليوناردو دافنشي في الثانيةال

والتأّكتتتد متتتن قدرتتتته علتتتى القيتتتام بالمهتتتام  ، وتؤكتتتد الّدراَستتتة علتتتى ضتتترورة تمكتتتين المعلّتتتم

فتتي توظيتتف معتتارف هتتؤالء الطتتّاب وتحفيتتز األفَكتتار لتتديهم، وتبنيهتتا  ، والمستتؤوليات الموكلتتة إليتته

 .نوعيّة تتاءم مع مجتَمع المعِرفةلتحقيق تَربية 

 Alternative Assessment: خيارات التقويم -

أن أهتم الِكفايَتتات الّاامتتة للمعلّتم للقيتتام بتدور  فتتي جانتتب ( 22ص ، م2001 ، العنتتزي)تترى 

 : التقويم تتمثل في

 . أن يتمكن من معرفة أنواع التقويم المختلفة ووظيفة كل نوع ووسائل تحقيقها" -

ل علتتى استتتخدام أستتاليب تقتتويم كثيتترة ومتنوعتتةد لقيتتاس الجوانتتب المختلفتتة لتتدى الطالتتب أن يعمتت -

، ومتتتن هتتتذ  األستتتاليب االختبتتتارات الشتتتفهية والتحريريتتتة، (المعرفيتتتة والمهاريتتتة والوجدانيتتتة)

 .وَغير ذلك. .. وبطاقات الماحظة، واالستبانات

 .إلحكامأن يتمكن من تعليم طّابه كيفية التقويم الذاتي وإصدار ا -

 . أن يتقن بناء اختبارات تقيا مستويات األهداف المعرفية المختلفة -

 .أن يتقن صياغة األسةلة بمستويات مختلفة تراعي الفروق الفردية -
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 .أن يتقن ربط أسةلة التقويم المستمر بأهداف الدرس السلوكية اإلجرائية المصاغة من قبل -

 .ختبارات كتغذية راجعةد لتحسين تعلم طّابهأن يتقن توظيف التطبيقات الَعملية لنتائج اال -

 (. النهائي ، البنائي ، التكويني ، القبلي)أن يتقن توظيف جميع أنواع التقويم  -

ويُنفتذ  داختل  ، أن يُعد برنامجاً عاجياً للطالب بطيء التعلّم والمتأخر دراسياً ولصتعوبات التتعلّم -

 .حجرة الّدراَسة

 .لتحسن في التحصيل لدى طّابهأن يتقن تحديد مستوى التطور وا -

أن يتقن تقديم التعزيتز الفتوري المناستب لكتل طالتب وتوظيتف تعليقتات الطتّاب، واالستتفادة متن  -

 ".التغذية المرتجعة 

 : Design Instructionalتصميم التّعليم  - 

 : خطوات تصميم التّعليم في النقاط التالية( 32ص ، هـ1320، العمري)يلخب 

 .التّعليميّة اختيار المواد -1

 .تحليل محتوى هذ  المواد -2

 .التنظيم -3

 .التطوير -4

 .التنفيذ واإلدارة -5

 .التقويم -6

وعليه فإن التصميم التّعليمي يحتاج إلى الكثير من الجهد والَعمل، وترى الباحثة أنه في ضتوء 

 ، أهيلهمهذ  الخطوات فإنه يجب على واارة التّربية والتّعليم أن تقوم بدورها في تدريب المعلّمتين وتت

والَعمتتل علتتى إكستتاب المعلّمتتين هتتذ  القتتدرات متتن ختتال التتدورات التدريبيتتة وورش الَعمتتلد لتحقيتتق 

 .أهداف التصميم التّعليمي التربوية والفنية

 Building strongبندددداء عالقددددات شددددراكة قويددددة مددددع األسددددرة والمجتَمددددع المحلّددددي  -

partnerships with family and community : 

أن علتتتى المعلّتتم أن يتتتتمكن متتتن تعريتتف الطتتتّاب بتتتأهم المشتتتكات ( م2001) تتتذكر العنتتتزي

وخدمتة المجتَمتع المحلّتي  ، االجتماعية،  م يدّرب الطتّاب علتى حتّل هتذ  المشتكات بأستلوب علمتي

والبيةتتة المحلّيتتة متتن ختتال متتادة التخصتتب، وأن يكتتون قتتادًرا علتتى إعتتداد دورات ونتتدوات حتتول 

 .ديّة واالجتماعية والسياسيّة العالمية على المنطقة المحلّيةتداعيات المشكات االقتصا

وتترى الباحثتة أن المعلّتم الجيّتد لديته إمكانيتة بنتتاء عاقتة بتين المدرستة والمجتَمتع المحلّتي متتن 

خال مشاركة الطّاب في القيام بزيارات ميدانية ألماكن ومواقع في المجتَمع توجد فيها المشتكات، 

وهتو قتادر . آ ارها على الطبيعة، وذلك لإلحستاس العميتق بوجتود هتذ  المشتكاتومشاهدة أبعادها و

والمشتتاركة الفاعلتتة فتتي اجتمتتاع  ، أيًضتتا علتتى تطتتوير أستتاليب التعتتاون بتتين المدرستتة وأستتر الطتتّاب

 .مجالا ايباء والمعلّمين

 Employ knowledge in alignment توظيدف المعِرفدة فدي المواءمدة مدع سدوق الَعمدل -

with labor market. 

أن أهتم الِكفايَتات التتي البتد للمعلّتم متن امتاكهتا فتي ( 21ص، م2005)ترى منيرة البطارسة 

 : مجال التوجيه واإلرشاد المهني في عصر االقتصاد المعرفي هي

 توجيه الطّاب للدراسة المستقبلية، وفرص الَعمل المتاحة في سوق الَعمل. 

 وفوائد إقامة المشتروعات االقتصتاديّة الصتَغيرة، والتشتغيل  تعريف الطّاب بأنواع وإجراءات

 .الذاتي ضمن التخصب المهني

 التعريف بُمتطلبَات سوق الَعمل وأخاقيات الَعمل في المهنة المحددة. 

متن ختال اهتمامته وستعة  ، وهذا الدور للمعلّم يتطلب منه أن يكون قادراً على كل هذ  المهتام

وإقامة عاقات إيجابية بينه وبتين أصتحاب  ، و جديد في مجال التخصباطاعه ومتابعته لكل ما ه
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د ليكتتون حلقتتة وصتتل بتتين ( إن كتتان مناستتباً )ستتوق الَعمتتل فتتي المجتَمتتع ضتتمن تخصصتته المهنتتي 

 .الطرفين

 Activate the "modeling إلكساب الطاّلب القيم واالتجاهات والهويدة" النمذجة "تفعيل  -

" to help students acquire the values ، attitudes and identity. 

لذا يجب على المعلّتم أن يكتون ذا شخصتية متميتزة علتى مستتوى  ، المعلّم قدوة منذ بدء التّعليم

عتتال، متتن األختتاق، ويطبّتتق ذلتتك فعليًّتتا فتتي تعاملتته متتع الطلبتتةد بهتتدف إكستتابهم وتتتوجيههم إلتتى القتتيم 

وهتذا  ، ومنتمتين لتوطنهم بتوالء ، اعلين في مجتتَمعهمالحضاريّة واالجتماعيّة التي تجعلهم أعضاء ف

 .مما تقتضيه نظرية التعلّم بالماحظة التي بُنيت عليها هذ  الّدراَسة

إلى أن االهتمام بالقيم يتعين في مجتَمع المعِرفة ( 32ص ، هـ1321)ويؤكد ااهر في الخليفة 

ي تتعتارض فتي مضتمونها متع القتيم بتين القتيم الدخيلتة التت Value Conflictنتيجة الصتراع القيمتي 

لتتذا علتتى التتنظم التّعليميّتتة توعيتتة الناشتتةة وتبصتتيرهم بتتالقيم  ، اإلستتامية بتتدعوى الحضتتارة والمدنيتتة

اإلساميّة من خال صياغتها في رستائل جديتدةد ألن القتيم تفقتد قيمتهتا إن هتي عجتزت عتن مواكبتة 

 .التَغيرات في المجتَمع

 Exploitation of environmentalتوافرة بكفاءة عالية استغالل الموارد البيئية الم -

resources available efficiently 

أن إدارة الموارد التّعليميّة متن أهتم ستمات المعلّتم النتاجح، ( 12ص ، م2012)ترى الهواري 

 : بحيج يمكن أن يكون كالتالي

 .عهالديه القدرة على انتقاء المواد التّعليميّة المناسبة والتعامل م"  -

 .التأكد من وجود المواد التّعليميّة الّاامة، وكيفية االستخدام األمثل لها -

 .واقترا  المواد البديلة ، أن يحدد المواد التّعليميّة واألجهزة المناسبة -

 .أن يشجع دور الطالب في اختيار المواد التّعليميّة وتنظيمها وإدارتها -

 .تطويرها أن يجرب المواد التّعليميّة المبتكرة بغية -

 ".ويستخدمها بفعالية  ، وينتجها ، أن يصمم بعض المواد التّعليميّة المناسبة -

 The application of the تطبيق قواعد الصحة والسالمة المهنيّة واإلسعافات األولية -

rules of occupational health and safety and first aid. 

ه من المهم أن يتقن المعلّم االستتخدام األمثتل إلى أن( 13ص ، م2005)تشير منيرة البطارسة 

وكذلك إتقان إجراء اإلستعافات األوليّتة الّاامتة  ، لمعدات السامة المهنيّة كطفايات الحريق وَغيرها

 .في حال وقوعها واتخاذ القرار الصحيح لمتابعة العناية بالمصاب وعاجه

لتدريبيّة التي ترفع من مستوى الثقافة وعليه ترى الباحثة ضرورة إلحاق المعلّمات بالدورات ا

المهنيّتتتة المرتبطتتتة بالصتتتحة والستتتامة العامتتتة للمجتَمتتتع، وكتتتذلك الخاّصتتتة بالطالبتتتات داختتتل البيةتتتة 

  .التّعليميّة

 :منهجية الّدراَسة وإجراءاتها
في ضوء طبيعة الّدراَستة واألهتداف التتي تستعى إلتى تحقيقهتا فقتد عمتدت الباحثتة إلتى تطبيتق 

الذي يقوم على رصد ومتابعة دقيقة لظاهرة أو حدث معين في فترة امنية معيّنتة،  ، لوصفيالمنهج ا

 ، أو عتتتدة فتتتتراتد متتتن أجتتتل التعتتترف علتتتى الظتتتاهرة أو الحتتتدث متتتن حيتتتج المحتتتتوى والمضتتتمون

، م2002 ، عليتتتان وآختتترون)والوصتتول إلتتتى نتتتتائج وتعميمتتتات تستتتاعد فتتي فهتتتم الواقتتتع وتطتتتوير  

 (. 33ص

 : ةمجتَمع الّدراسَ 
فتي ( مشرفات المتواد الدراستية)تكّون مجتَمع الّدراَسة من جميع المشرفات التربويات الفنيّات 

وفق إحصائية العام الدراستي ( 921)والبال  عددهن  ، مراكز اإلشراف التربوي للبنات في الرياض
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ضتح الجتدول ويو ، الصادرة من اإلدارة العاّمة للتربية والتّعليم بمنطقتة الريتاض( هـ1325-1329)

 .توايع مجتَمع الّدراَسة( 1)رقم 

 ( *المشرفات التربويات الفنيّات)مجتَمع الّدراَسة ( 0)جدول 

 النسبة المةوية عدد المشرفات الفنيّات مكتب التّربية والتّعليم م

 1969 105 الشمال 1

 1361 32 الروابي 2

 1262 23 النهضة 2

 1269 20 البديعة 3

 1162 15 الوسط 5

 1063 99 الجنوب 9

 265 53 الغرب 1

 161 33 الشفا 2

 263 25 الحرس 3

 %100 921 المجموع الكلي

إدارة التخطتتتيط  -اإلدارة العامتتتة للتّربيتتتة والتّعلتتتيم بمنطقتتتة الّريتتتاض : المصتتتدر( *) 

 .هـ21/12/1325مكتب المساعد للّشؤون التّعليميّة بتاري   -والتطوير

 : عيّنة الّدراَسة
متتن مجتَمتتع % 30أي بمتتا نستتبته  ، مشتترفة تربويتتة فنيّتتة 252لباحثتتة دراستتتها علتتى طبقتتت ا

وجتتاء توايتتع العيّنتتة علتتى مكاتتتب  ، وذلتتك باستتتخدام العيّنتتة العشتتوائية البستتيطة ، الّدراَستتة تقريبتتاً 

 (. 2)اإلشراف التربوي كما في الجدول 

 .ي الرياضتوزيع عيّنة الّدراَسة علا مكاتب اإلشراف التربوي ف( 7)جدول 

 النسبة عدد المشرفات الفنيّات مكتب التّربية والتّعليم م

 1969 32 الشمال 1

 1369 21 الروابي 2

 12 22 النهضة 2

 1269 22 البديعة 3

 1163 20 الوسط 5

 1062 29 الجنوب 9

 261 22 الغرب 1

 163 20 الشفا 2

 263 10  الحرس 3

 %100 252 المجموع الكلي

 : اَسة وإجراءاتهاأداة الّدر

 : بناء أداة الّدراَسة

بناء على طبيعة البيانات التي يُراد جمعها، وعلى المنهج المتبتع فتي الّدراَستة، وجتدت الباحثتة 

أن األداة األكثر ماءمة لتحقيق أهداف هذ  الّدراَسة هي االستبانة، ولبناء أداة الّدراَسة قامت الباحثتة 

وكتذلك متن ختال اإلطتتار  ، الّستابقة ذات العاقتة بموضتتوع الّدراَستةبمراجعتة األدبيتات والّدراستات 

 .النظرّي للدراسة

 : وتم تقسيم أداة الّدراَسة إلى جزأين هما 
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وتضمن البيانات األولية عن مفردات عيّنة الّدراَستة حستب متغيترات الّدراَستة : الجيء األول -

 (. برةالتخصب، المؤهل العلمّي، عدد سنوات الخ: )الحالية، وهي

من العبتارات، جتاءت  ًوتضمن  ا ة محاور للدراسة، وضم كل محور عددا: الجيء الثاني -

 : على النحو التالي

الِكفايَات المهنيّة لمعلّمة المرحلة الثانوّية للقيام بأدوارها في مجتَمع المعِرفة، : المحور األول

 : عبارة، وتتضمن  ا ة محاور فرعية هي( 20)ويتكون من 

 .عبارة( 11)وتضمن  ، الِكفايَات المهنيّة للمعلّمة للقيام بإنتاج المعِرفة: أوالً  -

 .عبارات( 2)وتضمن .الِكفايَات المهنيّة للمعلّمة للقيام بنشر المعِرفة: ثانياً  -

 . عبارة( 19)وتضمن  .الِكفايَات المهنيّة للمعلّمة للقيام بتوظيف المعِرفة: ثالثاً  -

متن مستتوى تتوافر الِكفايَتات المهنيّتة لمعلّمتة المرحلتة الثانويّتة صتعوبات تحتد : المحور الثداني

كما اشتمل المحور الثاني على سؤال .عبارات( 10)للقيام بأدوارها في مجتَمع المعِرفة، ويتكون من 

 .مفتو  بشأن الصعوبات التي يراها أفراد عيّنة الّدراَسة، تعيق توافر تلك الِكفايَات

إلجتتتراءات المقترحتتتة لتتتتوافر الِكفايَتتتات المهنيّتتتة لمعلّمتتتة المرحلتتتة الستتتبل وا: المحدددور الثالدددث

كمتا اشتتمل المحتور الثالتج .عبتارات( 10)الثانويّة، للقيام بأدوارها في مجتَمع المعِرفة، ويتكون متن 

 .على سؤال مفتو  بشأن المقترحات التي يراها أفراد العيّنة مهمة لتوافر الِكفايَات المهنيّة للمعلّمة

عبتارة، إضتافة إلتى التّعليمتات ( 50)مجموع العبتارات التتي تضتمنتها المحتاور الّستابقة  وبل  

التي توضح لمفردات عيّنة الّدراَستة الغترض متن الّدراَستة، وطريقتة اإلجابتة عتن عبتارات االستتبانة 

بدرجتة )لمقيتاس ليكترت الخماستي  ًباختيار استجابة واحدة من بتين خمتا استتجابات متدرجتة، وفقتا

ة جتداً، بدرجتة عاليتتة، تحتدث بدرجتة متوستتطة، تحتدث بدرجتة ضتتعيفة، تحتدث بدرجتة ضتتعيفة عاليت

 (.جداً 

 : الّصدق الظاهري لألداة

للتحقّق من صدق محتوى أداة الّدراَسة، والتأّكد من أنها تخدم أهداف الّدراَسة، قامت الباحثة   

لتخّصتب فتي مجتال التّربيتة متن بعرضها علتى عتدد، متن المحّكمتين األكتاديميّين متن ذوي الِخبترة وا

أعضتاء هيةتة التتتدريا بجامعتة اإلمتتام محّمتد بتتن ستعود اإلستتاميّة، وجامعتة الملتتك ستعود، وجامعتتة 

 .محكماً ( 11)قطر، وجامعة حائل، وجامعة طيبة، وبل  عدد المحكمين 

متتدى انتمتتاء كتتل عبتتارة للمحتتور : وقتتد طُلتتب متتن المحكمتتين إبتتداء رأيهتتم فتتي األداة متتن حيتتج 

حّدد لها، ومتدى وضتو  العبتارة لقيتاس متا أُعتدت لقياسته، والتعتديل المقتتر  التذي يرونته مناستباً الم

 .على كل عبارة

وقامتتت الباحثتتة بدراستتة ماحظتتات المحّكمتتين، واقتراحتتاتهم، وأجتتَرت التعتتديات التتتي اتفتتق  

راَستة، وحتذفت عليها أكثر عدد من المحكميند حيج تم تعديل وإعادة صياغة بعض عبتارات أداة الدّ 

، ًعبارة من المحور األول، كما عدلت جميع االختيارات في البيانات الديموجرافيتةد لتتزداد وضتوحا
: عبتتارة، وقتتد جتتاءت علتتى النحتتو التتتالي( 33)وبلتت  عتتدد عبتتارات االستتتبانة فتتي صتتورتها النهائيتتة 

عبتتتارات، ( 10)عبتتتارات، والمحتتتور الثالتتتج ( 10)عبتتتارة، والمحتتتور الثتتتاني ( 23)المحتتتور األول 

باإلضتافة إلتى ستؤال مفتتتو  بشتأن الصتعوبات، وآختتر بشتان المقترحتات التتتي تراهتا مفتردات العيّنتتة 

 .لتوافر الِكفايَات المهنيّة لمعلّمة المرحلة الثانويّة للقيام بأدوارها في مجتَمع المعِرفة

 : ِصدق االتّساق الّداخلي لألداة: الّصدق البنا ي

ساق الّداخلي في كّل محور من محاور أداة الّدراَسة، من خال إيجتاد تم التحقق من ِصدق االتّ 

متتدى ارتبتتاط عبتتارات كتتتّل محتتور بالّدرجتتة الكليّتتتة، والتأكتتد متتن عتتدم التتتتداُخل بينهتتا، علتتى عيّنتتتة 

مشترفة تربويتة، وتحققتت الباحثتة متن ذلتك باستتخدام ُمعتامات ارتبتاط ( 20)استطاعية مكونة متن 

 : ءت النتائج كالتالي، وجا(Pearson)بيرسون 

 : صدق االتساق الداخلي: الصدق البنا ي: أوالً 
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، (Pearson)قامت الباحثة باحتساب الصدق البنائي لتألداة باستتخدام معامتل ارتبتاط بيرستون 

وجتتاءت  ، بتين كتتل بنتتد متتن بنتتود المحتتور األول، والدرجتتة الكليّتتة للمحتتور الفرعتتي التتذي تنتمتتي إليتته

 (. 2)النتائج بالجدول 

العيّنة )معامالت ارتباط بنود المحور األول للمحور الفرعي الذي تنتمي إليه ( 3)جدول 

 ( 31=ن : االستطالعية
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21 0621** 

2 0621** 12 0625** 22 0630** 

2 0623** 12 0621** 22 0631** 

3 0610** 
الِكفايَات 

  المهنيّة

للمعلّمة 

 للقيام

بتوظيف  

 المعِرفة

13 0629** 23 0632** 

5 0621** 15 0622** 25 0632** 

9 0611** 19 0622** 29 0623** 

1 0611** 11 0620** 21 0622** 

2 0622** 12 0611** 22 0625** 

3 0622** 13 0631** 23 0619** 

10 0611** 20 0631**  

 (. 0601)د مستوى داللة دال عن** 

أّن معامات االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكليّتة لجميتع بنتود ( 3)جدول يتّضح من 

التي تنتمي ( 25)في حدها األعلى أمام العبارة رقم ( 0632)وقد تراوحت بين  ، هذا المحور موجبة

التتي تنتمتي إلتى إنتتاج ( 3)رقتم فتي حتدها األدنتى أمتام العبتارة ( 0610)إلى توظيف المعِرفة، وبتين 

ممتا يتدل علتى ( 0601)المعِرفة، كما يتضح أن جميع المعامات دالة إحصائيًا عنتد مستتوى معنويتة 

 . الصدق الداخلي للمحور، وارتباط موجب لكل بند مع المحور الفرعي الذي ينتمي إليه

رجتتة الكليّتتة للمحتتور كمتتا قامتتت الباحثتتة باحتستتاب معتتامات االرتبتتاط للمحتتاور الفرعيتتة بالد

 ( 3)وجاءت النتائج في الجدول  ، األول

 .يوعح معامالت االرتباط بين المحاور الفرعية والدرجة الكليّة للمحور األول( 4)جدول 

 معامل االرتباط بالدرجة الكليّة المحور الفرعي

 **0631 .الِكفايَات المهنيّة للمعلّمة للقيام بإنتاج المعِرفة

 **0621 .لمهنيّة للمعلّمة للقيام بنشر المعِرفةالِكفايَات ا

 **0632 .الِكفايَات المهنيّة للمعلّمة للقيام بتوظيف المعِرفة

 .0601دال عند مستوى داللة ** 

يتضح من الجدول السابق تمتتع جميتع المحتاور الفرعيتة للمحتور األول بدرجتة صتدق مقبولتة 

 (. 0632-0621)للمحور، والتي تراوحت بين الرتباطها بدرجات دالّة مع الدرجة الكليّة 

واستتتتخدمت الباحثتتتة معتتتامات ارتبتتتاط بيرستتتون لتحديتتتد العاقتتتة بتتتين بنتتتود المحتتتور الثتتتاني 

صعوبات تحد من مستوى تدوافر الِكفايَدات المهنيّدة لمعلّمدة المرحلدة الثانويّدة للقيدام بأدوارهدا فدي )

 (. 5)النتائج في الجدول  وجاءت ، والدرجة الكليّة للمحور، (مجتَمع المعِرفة

: العيّنة االستطاعية)معامات االرتباط لبنود المحور الثاني بالدرجة الكليّة للمحور ( 5)جدول 

 (. 20=ن
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 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

1 0690** 9 0629** 

2 0652** 1 0613** 

2 0691** 2 0620** 

3 0612** 3 0639** 

5 0622** 10 0629** 

 (. 0601)دال عند مستوى داللة **  

أّن معامات االرتباط بين درجة كل عبارة، والدرجة الكليّة لجميع بنود ( 5)جدول يتّضح من 

وتُعتّد درجتة ( 3)في حدها األعلى أمام العبارة رقتم ( 0639)وقد تراوحت بين  ، هذا المحور موجبة

كما يتضح  ، ، وتُعد درجة متوسطة(2)ها األدنى أمام العبارة رقم في حد( 0652)وبين  ، عالية جداً 

، ممتتا يتتدل علتتى الصتتدق التتداخلي (0601)أن جميتتع المعتتامات دالّتتة إحصتتائيًا عنتتد مستتتوى معنويتتة 

 .للمحور

: العيّنة االستطاعية) معامات االرتباط لبنود المحور الثالج بالدرجة الكليّة للمحور ( 9)جدول 

 (. 20=ن

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط العبارة رقم

1 0659** 9 0610** 

2 0651** 1 0612** 

2 0650** 2 0622** 

3 0699** 3 0693** 

5 0613** 10 0619** 

 (. 0601)دال عند مستوى داللة **  

 ميتع بنتودأّن معامات االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكليّة لج( 9)يتّضح من جدول 

وتُعتّد درجتة ( 2)في حدها األعلى أمام العبارة رقتم ( 0622)وقد تراوحت بين  ، هذا المحور موجبة

وهي درجتة متوستطة، كمتا يتضتح أن ( 2)في حدها األدنى أمام العبارة رقم ( 0650)، وبين مرتفعة

الداخلي للمحتور ، مما يدل على الصدق (0601)جميع المعامات دالّة إحصائيًا عند مستوى معنوية 

 .الثالج ألداة الّدراَسة

كما أجرت الباحثتة تحديتداً لمتدى ارتبتاط المحتاور الثا تة بالدرجتة الكليّتة لاستتبانةد لتوضتيح 

-2)، كما فتي الجتدول التتالي (Pearson)مدى صدق االستبانة، وظهرت معامات ارتباط بيرسون 

10 .) 

 .الكليّة لاستبانة والمحاوريوضح معامات االرتباط بين الدرجة ( 1)جدول 

معامات ارتباط  المحور

 بيرسون

الِكفايَتتتات المهنيّتتتة لمعلّمتتة المرحلتتتة الثانويّتتتة للقيتتام بأدوارهتتتا فتتتي : المحتتور األول

 . مجتَمع المعِرفة
0632** 

 **0623 . الِكفايَات المهنيّة للمعلّمة للقيام بإنتاج المعِرفة: أوالً 

 **0620 .يّة للمعلّمة للقيام بنشر المعِرفةالِكفايَات المهن:  انياً 

 **0632 .الِكفايَات المهنيّة للمعلّمة للقيام بتوظيف المعِرفة:  الثاً 

صتتعوبات تتوافر الِكفايَتتات المهنيّتة لمعلّمتة المرحلتتة الثانويّتة للقيتتام : المحتور الثتاني

 .بأدوارها في مجتَمع المعِرفة
0699** 

راءات المقترحتتة لتتتوافر الِكفايَتتات المهنيّتتة لمعلّمتتة الستتبل واإلجتت: المحتتور الثالتتج

 . المرحلة الثانويّة للقيام بأدوارها في مجتَمع المعِرفة
0695** 

 . 0601دال عند مستوى داللة ** 
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ويتضح من تلك النتائج أن هناك ارتباطتاً داالً إحصتائياً بتين محتاور االستتبانة والدرجتة الكليّتة 

ممتا (. 0601)وجميعها دالة عنتد مستتوى داللتة ( 0695)االرتباط بين لها، حيج تراوحت معامات 

 .يشير إلى تمتع االستبانة بدرجة مقبولة من الصدق

 : ثبات أداة الّدراَسة

قامت الباحثة  -أي استقرار إجابة المبحو ين عبر بنود االستبانة –لقياس درجة  بات االستبانة 

حيتج طبقتت المعادلتة علتى  ، ا كرونبام لاتستاق التداخليبحساب معامل الثبات، باستخدام معامل ألف

 (: 2)وجاءت النتائج كما في الجدول  ، من المشرفات التربويات 20العيّنة االستطاعية المكونة من 

 .للدرجة الكليّة لاستبانة والمحاور( ألفا كرونبام)يوضح معامل  بات ( 3)جدول 

عدد  المحور

 البنود

معامل الفا 

 كرونبام

الِكفايَتتتات المهنيّتتتة لمعلّمتتتة المرحلتتتة الثانويّتتتة للقيتتتام : لمحتتتور األولا

 . بأدوارها في مجتَمع المعِرفة
23 0632 

 0633 10 . الِكفايَات المهنيّة للمعلّمة للقيام بإنتاج المعِرفة: أوالً 

 0623 2 .الِكفايَات المهنيّة للمعلّمة للقيام بنشر المعِرفة:  انياً 

 0631 19 .يَات المهنيّة للمعلّمة للقيام بتوظيف المعِرفةالِكفا:  الثاً 

صتتعوبات تتتوافر الِكفايَتات المهنيّتتة لمعلّمتتة المرحلتتة : المحتور الثتتاني

 .الثانويّة للقيام بأدوارها في مجتَمع المعِرفة
10 0631 

الستتتبل واإلجتتتراءات المقترحتتتة لتتتتوافر الِكفايَتتتات : المحتتتور الثالتتتج

 . لة الثانويّة للقيام بأدوارها في مجتَمع المعِرفةالمهنيّة لمعلّمة المرح
10 0625 

 0635 33 المجموع الكلي

حيتج بلت  أعلتى  ، اتستام محتاور االستتبانة بدرجتة مرتفعتة متن الثبتات( 3)يتضح من الجدول 

، وأخيتراً المحتور (0631)، يليته المحتور الثتاني بقيمتة (0632)معامل اتستاق داخلتي للمحتور األول 

، كما تمتعت االستبانة بوجته عتام بدرجتة مقبولتة متن الثبتات، حيتج بلت  معامتل (0625)قيمة الثالج ب

، مما يشير إلى تمتع االستتبانة بدرجتة مرتفعتة متن الثبتات والصتدق تجعلنتا (0635)ألفا كرونبام لها 

-0623)كمتتا تراوحتتت معتتامات ألفتتا للمحتتاور الفرعيتتة للمحتتور األول بتتين . علتتى  قتتة متتن نتائجهتتا

 .وجميعها معامات  بات مرتفعة لبنود االستبانة( 0631

 : أساليب المعالجة اإلحصا ية

بعتتد جمتتع البيانتتات الاامتتة، ولإلجابتتة عتتن أستتةلة البحتتج، تمتتت معالجتتة البيانتتات متتن ختتال 

 : ، باستخدام األساليب اإلحصائية التاليةSPSSبرنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

ب المةويتة لوصتف خصتائب مفتردات عيّنتة الّدراَستة بالنستبة للمعلومتات التكرارات، والنست -1

 .األولية من حيج توايع أفرادها وفقاً لمتغيرات الّدراَسة

المتوستتطات الحستتابية لمعرفتتة استتتجابات مفتتردات عيّنتتة الّدراَستتة علتتى عبتتارات االستتتبانة  -2

 .حسب درجة الموافقة

بات مفردات عيّنة الّدراَسة حتول متوّستطات االنحراف المعياري لتحديد مدى تجانا استجا  -3

 . موافقتهم، ومعرفة درجة تشتت إجابة المبحو ين

لحستاب صتدق االتستاق التداخلي ألداة ( Pearson Correlation)معامتل ارتبتاط بيرستون  -4

 .الّدراَسة

لحستتاب معامتتل  بتتات المحتتاور المختلفتتة ألداة Alpha Cronpak))معامتتل ألفتتا كرونبتتام  -5

 .الّدراَسة
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 :تا ج الدراسة ومناقشتهان

مددا درجددة تددوافر الِكفايَددات المهنيّددة لدددى معلّمددات المرحلددة الثانويّددة، للقيددام : إجابددة الّسدداال األول

 بأدوارهن في مجتَمع المعِرفة، كما تراها المشرفات التربويات بمدينة الرياض؟

متوّستطات الحستابية، لإلجابة عن الّسؤال الّسابق تتّم حستاب التكترارات، والنستب المةويتة، وال

واالنحرافتتات المعياريتتة، والرتتتب إلجابتتات أفتتراد عيّنتتة الّدراَستتة حتتول تتتوافر الِكفايَتتات المهنيّتتة لتتدى 

 . معلّمات المرحلة الثانويّة، ونستعرضها وفقاً للمحاور الفرعية للمحور

 : الِكفايَات المهنيّة للمعلّمة للقيام بجنتاج المعِرفة: أوالً  -

كتترارات، والنستتب المةويتتة، والمتوّستتطات الحستتابية، واالنحرافتتات المعياريتتة، تتتّم حستتاب الت

والرتتب إلجابتات أفتتراد عيّنتة الّدراَستة حتتول تتوافر الِكفايَتتات المهنيّتة لتدى معلّمتتات المرحلتة الثانويّتتة 

 (: 01)الجدول رقم للقيام بإنتاج المعِرفة، وجاءت النتائج كما يوّضحها 

درجة توافر  :ات أفراد العيّنة مرتبة تنازلياً حول عبارات المحور األوليبين استجاب ( 01)جدول 

 الِكفايَات المهنيّة لدى معلّمات المرحلة الثانويّة، للقيام بأدوارهن في مجتَمع المعِرفة

 الِكفايَات المهنيّة للمعلّمة للقيام بجنتاج المعِرفة: أوالً 

 العبارة م
 عالية

 جداً 
 متوسطة عالية

ضعي

 فة

ضعي

 فة جداً 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ب
تي
ر
الت

 

2 

معرفتتتتتة طتتتتتترق 

الوصتتتتتول إلتتتتتى 

المعِرفتتة العلميّتتتة 

التخصصتتتتتتتتتتية )

عبتتر ( والتربويتتة

وستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتائل 

االتصتتتتتتتتتتتتتتاالت 

وتقنيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 .ICTالمعلومات

 9 11 130 23 91 ت

2652 0632 1 

% 2362 1265 5569 363 262 

3 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدريب 

المستتتتتتتمر فتتتتتتي 

أ نتتتتتاء الخدمتتتتتة، 

التنميتتتتة  لتحقيتتتتق

 .المعرفية

 0 20 112 30 23 ت

2632 0620 2 
% 1169 2261 3962 163 0 

2 

معرفتتتتة أستتتتاليب 

تنميتتتتة مهتتتتارات 

 .التفكير بأنواعه

 2 12 132 21 92 ت
2632 0631 2 

% 2369 263 5261 161 162 

5 

القتتتتتتتدرة علتتتتتتتى 

التتتتتتتعلّم التتتتتتذاتي 

 .المستمر

 0 95 95 30 22 ت
2625 1600 3 

% 1261 2561 2562 2562 0 

1 

اإللمتتتتتام بطتتتتترق 

تمكتتتتين الطالبتتتتة 

متتتتتتتتتن ابتكتتتتتتتتتار 

 .المعِرفة

 2 32 120 21 33 ت

2623 1601 5 
% 1363 1361 3169 1161 162 

2 

تقييم الممارستات 

 ، التّعليميتتتة ذاتيتتتتاً 

للوصتتتتتول إلتتتتتى 

تطتتتتتوير مهنتتتتتي 

 12 95 23 11 12 ت

2603 0632 9 
% 562 2069 2262 2561 562 
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 العبارة م
 عالية

 جداً 
 متوسطة عالية

ضعي

 فة

ضعي

 فة جداً 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ب
تي
ر
الت

 

 .فاعل

10 

القتتتتتتتدرة علتتتتتتتى 

المشتتتتتاركة فتتتتتي 

صتتنع القتتترارات 

 .التربوية المهمة

 23 39 33 10 2 ت

2622 1605 1 
% 262 2162 2162 1262 1263 

1 

اإللمام بخطتوات 

إجتتتتتراء البحتتتتتج 

 .العلمّي التربوي

 5 115 21 21 13 ت
2619 0632 2 

% 569 1361 2261 3569 2 

3 

القتتتتتتتدرة علتتتتتتتى 

المشتتتتتتتتتتتتتتتتتتاركة 

فتتتتتتتتي  الفاعلتتتتتتتتة

المتتتتتتتتتتتتتتتؤتمرات 

 .والندوات

 32 13 95 93 2 ت

2692 1609 3 
% 062 2563 2562 2162 1961 

9 

إتقتتتتتتتتان لغتتتتتتتتات 

اللغتتتتتة )أجنبيتتتتتة 

( اإلنجليزيتتتتتتتتتتتتتتة

لتحقيق التواصتل 

جميتتع )العتتالمي، 

 (. التخصصات

 30 25 30 11 12 ت

2613 1619 10 

% 161 961 1563 2261 2569 

 2609 المتوسط العام للبعد

 .درجات 5المتوسط الحسابي من * 

أّن محتتور الِكفايَتات المهنيّتتة للمعلّمتة للقيتتام بإنتتاج المعِرفتتة تضتتّمن ( 01)الجددول يتّضتح متتن  

، حيتتج بلتت  (2، 3، 2)، وهتتي العبتتارات رقتتم (عاليتتة)بدرجتتة ( عبتتارات2)عبتتارات، وجتتاءت ( 10)

ة الرابعتتة متتن فةتتات المقيتتاس ، وهتتذا المتوّستتط يقتتع فتتي الفةتت(2632-2652)المتوّستتط الحستتابي لهتتا 

عبتارات بدرجتة  9، فتي حتين جتاءت (3620إلتى  2631)المتدرج الخماسي، والتي تتتراو  متا بتين 

، وهتذ  المتوّستطات تقتع (2692-2625)، حيج تراوحت المتوّستطات الحستابية لهتا بتين (متوسطة )

، بينمتا (2691-2630)بتين في الفةة الثالثة من فةتات المقيتاس المتتدرج الخماستي، والتتي تتتراو  متا 

، حيتج بلت  متوستطها الحستابي (9)جاءت عبارة واحدة في فةة الضعيفة الحدوث، وهتي عبتارة رقتم 

، ممتتا يشتتير إلتتى تبتتاين آراء المشتترفات التربويتتات حتتول واقتتع تتتوافر الِكفايَتتات المهنيّتتة لتتدى (2613)

 .المعلّمات في المرحلة الثانويّة بمدارس الرياض

أنّتته يمكتن ترتيتب عبتتارات محتور الِكفايَتتات المهنيّتة للمعلّمتتة ( 01)جددول ن ويتّضتح كتذلك متت 

للقيام بإنتاج المعِرفة من وجهة نظَر أفراد عيّنة الّدراَسة، من حيج درجة الموافقة ترتيبًتا تنااليًتا كمتا 

 : يلي

( التخصصتية والتربويتة)معرفتة طترق الوصتول إلتى المعِرفتة العلميّتة ( "2)جاءت العبارة رقتم  -

بالمرتبة األولى، وهي أعلى استجابة بمتوستط "  ICTعبر وسائل االتصاالت وتقنية المعلومات 

درجتتة، وهتتذا يتتدل علتتى أّن هنتتاك تتتوافراً (0632)درجتتة، وانحتتراف معيتتاري ( 2652)حستتابي 

 بدرجة عالية لتلك الكفاية لدى المعلّمات وفقاً يراء أفراد عيّنة الّدراَسة، مما يعني أن المشترفات

التربويات يرين أن المعلّمات بالمدارس الثانويّة قتادرات علتى معرفتة طترق الوصتول للمعتارف 

 .، مما ييسر عليهن إنتاج المعِرفةالعلميّة باستخدام وسائل التقنية الحديثة
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بالمرتبتة " التدريب المستمر في أ ناء الخدمةد لتحقيق التنميتة المعرفيتة ( "3)جاءت العبارة رقم  -

، وهتذا يتدل علتى أّن هنتاك (0620)، وانحراف معياري ( 2632)هي بمتوسط حسابي الثانية، و

توافراً بدرجة عالية وفقاً يراء أفراد عيّنة الّدراَستة للتتدريب المستتمر للمعلّمتات، ممتا يستاعدهن 

و الغامتدي، 1323الدوسري، )وتتفق تلك النتيجة مع ما ذكر  كل من  ، في تنمية المعِرفة لديهن

 .للذين رأيا أهمية توفير برامج تدريب مستمرة للمعلّمات لرفع كفايات المعلّماتا( 1320

 ، بالمرتبتتة الثالثتتة" معرفتتة أستتاليب تنميتتة مهتتارات التفكيتتر بأنواعتته ( "2)جتتاءت العبتتارة رقتتم  -

، وهتتذا يتتدل علتتى أّن هنتتاك اتفاقتتاً بتتين (0631)، وانحتتراف معيتتاري (2632)وبمتوستتط حستتابي 

اَستتة علتتى تتتوافر معرفتتة أستتاليب تنميتتة مهتتارات التفكيتتر لتتدى المعلّمتتات بدرجتتة أفتتراد عيّنتتة الّدر

 . المهنيّة إلنتاج المعِرفةعالية، مما يساعدهن في رفع كفاءتهن 

بمتوسط حستابي  ، بالمرتبة الرابعة" القدرة على التعلّم الذاتي المستمر ( "5)جاءت العبارة رقم  -

يتتدل علتتى أّن هنتتاك تتتوافراً متوستتطاً وفقتتاً يراء  ، وهتتذا( 1600)، وانحتتراف معيتتاري (2625)

هتاراتهن أفراد عيّنة الّدراَسة للقدرة على التعلّم الذاتي لدى المعلّمات، وبصورة مستتمرة لتنميتة م

 . وكفاءتهن إلنتاج المعارف

 ، بالمرتبتة الخامستة"اإللمتام بطترق تمكتين الطالبتة متن ابتكتار المعِرفتة ( "1)جاءت العبارة رقم  -

، وهتتتذا يتتتدل وفقتتتاً يراء أفتتتراد عيّنتتتة (1601)، وانحتتتراف معيتتتاري (2623)وستتتط حستتتابي بمت

الّدراَستتة علتتى أن المعلّمتتات يلممتتن بدرجتتة متوستتطة بطتترق تمكتتن الطالبتتات متتن إنتتتاج وابتكتتار 

 . المعِرفة، وبالتالي فاستخدامهن لتلك الطرق ليا فعاالً 

للوصتتول إلتتى تطتتوير مهنتتي فاعتتل  ، يتتة ذاتيتتاً تقيتتيم الممارستتات التّعليم( "2)جتتاءت العبتتارة رقتتم  -

، وهتتذا يتتدل (0632)، وانحتتراف معيتتاري (2603)بالمرتبتتة السادستتة، وهتتي بمتوستتط حستتابي "

على أّن المعلّمات يقمن بتقيتيم ممارستاتهن التّعليميتة بطريقتة ذاتيتة بدرجتة متوستطة، وفقتاً يراء 

وتتفق تلتك النتتائج متع نتتائج . ل لذواتهنعيّنة الّدراَسة، مما قد يعيق وصولهن لتطوير مهني فاع

التي رأت أن المعلّمين يمارسون كفايات التقويم بدرجتة متن متوستطة ( 2012الخالدي، )دراسة 

 .إلى ضعيفة

بالمرتبتة " القدرة على المشاركة في صنع القرارات التربويتة المهمتة ( "10)جاءت العبارة رقم  -

، وهتتذا يتتدل علتتى أّن (1605)حتتراف معيتتاري ، وان( 2622)الستتابعة، وهتتي بمتوستتط حستتابي 

المعلّمات لديهن قدرة متوستطة علتى المشتاركة فتي صتنع القترارات التربويتة المهمتة وفقتاً يراء 

وتتفتق تلتك النتيجتتة متع متا أشتار إليته القتتديمات متن أن أهتم الِكفايَتات لتدى المعلّتتم . عيّنتة الّدراَستة

 (. 2002القديمات، )همة التخطيط واإلسهام في القرارات التربوية الم

بالمرتبة الثامنة، وهتي "اإللمام بخطوات إجراء البحج العلمّي التربوي ( "1)جاءت العبارة رقم  -

، وتشتير تلتك النتيجتة إلتى أن المعلّمتات (0632)، وانحتراف معيتاري ( 2619)بمتوسط حسابي 

وتؤكتتد . التربتتوي فتي المرحلتتة الثانويّتتة يلممتتن بدرجتتة متوستتطة بخطتوات إجتتراء البحتتج العلمتتيّ 

على أهمية كفاية البحتج العلمتّي لتدى المعلّمتاتد لاستتفادة ( 2001مصطفى والجرا ، )دراسة 

 .من نتائج ما يقمن به من دراسات في حل المشكات التي يقابلنها في الواقع المدرسي

رتبتتة بالم" القتتدرة علتتى المشتتاركة الفاعلتتة فتتي المتتؤتمرات والنتتدوات ( "3)جتتاءت العبتتارة رقتتم  -

، وهتذا يتدل علتى أن قتدرة (1609)، وانحراف معياري (2692)التاسعة، وهي بمتوسط حسابي 

المعلّمتتات علتتى المشتتاركة الفاعلتتة فتتي المتتؤتمرات والنتتدوات متوستتطة، فتتا يشتتاركن بكفتتاءة فتتي 

التي أكتدت علتى قلتة ( 1323الدوسري، )وتتفق تلك النتيجة مع دراسة .إقامتها أو االستفادة منها

اركة من قبل المعلّمين في تلك المؤتمرات والندوات، مما يحد مما يصلون إليه متن معتارف المش

 .أو تطوير مهني

" لتحقيتتق التواصتتل العتتالمي ( اللغتتة اإلنجليزيتتة)إتقتتان لغتتات أجنبيتتة ( "9)جتتاءت العبتتارة رقتتم  -

، وانحتتراف معيتتاري (2613)بالمرتبتتة العاشتترة، وهتتي بمتوستتط حستتابي ( جميتتع التخصصتتات)

، وهذا يدل على أّن المعلّمات ال يتقن اللغات األجنبيّتة التتي تستاعدهن فتي التواصتل متع (1619)
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ويُستخدم نشر المعِرفة كمورد لتوليد . العالم، وكسب المعارف وإنتاجها وفقاً يراء عيّنة الّدراَسة

بتات تعلّتم  ، ىففي الوقت الذي تتسم فيه الترجمة في البلدان العربيّتة بتالركود والفوضت ، المعِرفة

. والطريتتق إلنتتتاج معرفتتة جديتتدة ، اللغتتات هتتو الخيتتار األفضتتل للتفاعتتل والتعامتتل متتع المعِرفتتة

 (.م2011، القفعي)

تشير درجة المتوسط العام للمحور إلى توافر الِكفايَات المهنيّتة للمعلّمتةد للقيتام بإنتتاج المعِرفتة 

ممتا يشتير التى تتوافر بعتض تلتك الِكفايَتات ، (2609)العتام نحتو بدرجة متوسطة، حيج بل  المتوسط 

عبتر وستائل ( التخصصتية والتربويتة)بدرجة عالية، مثل معرفة طرق الوصول إلى المعِرفة العلميّة 

، والتدريب المستتمر فتي أ نتاء الخدمتةد لتحقيتق التنميتة المعرفيتة، ICTاالتصاالت وتقنية المعلومات

ه، وهتذا يتتاءم متع متطلبتات مجتَمتع المعِرفتة، ويلتزم ومعرفة أساليب تنمية مهتارات التفكيتر بأنواعت

بينما تتوافر أغلب الِكفايَات المقترحتة بدرجتة متوستطة،  ، المعلّمة للقيام بأدوارها في مجتَمع المعِرفة

وهي القدرة على التعلّم الذاتي المستتمر، واإللمتام بطترق تمكتين الطالبتة متن ابتكتار المعِرفتة، وتقيتيم 

ليميتتة ذاتيتتاً للوصتتول إلتتى تطتتوير مهنتتي فاعتتل، والقتتدرة علتتى المشتتاركة فتتي صتتنع الممارستتات التّع

القتترارات التربويتتة المهمتتة، واإللمتتام بخطتتوات إجتتراء البحتتج العلمتتّي التربتتوي، وتتترى الباحثتتة أن 

حيج إن الطالب في مجتَمع المعِرفة يحتاج إلى معلّتم بقتدرات ومهتارات  ، درجة متوسطة غير كافية

واتفقت المشرفات على ضعف توافر  ، ستطيع أن ينتج المعِرفة، ويدرب الطاب عليهاعالية، حتى ي

جميتع )د لتحقيتق التواصتل العتالمي، (اللغة اإلنجليزيتة)كفاءة المعلّمات المهنيّة في إتقان لغات أجنبية 

فتي  مما يدل على ضعف برامج اللغة اإلنجليزية في اإلعداد األكاديمي للمعلّمين الجدد( التخصصات

 .مما يحول دون تواصل المعلّمين مع الثقافة العالمية ، الجامعات

 : الِكفايَات المهنيّة للمعلّمة للقيام بنشر المعِرفة: ثانياً  -

تتتّم حستتاب التكتترارات، والنستتب المةويتتة، والمتوّستتطات الحستتابية، واالنحرافتتات المعياريتتة، 

لِكفايَتات المهنيّتة لتدى معلّمتات المرحلتة الثانويّتةد والرتب إلجابات أفراد عيّنتة الّدراَستة حتول تتوافر ا

 (: 00)الجدول للقيام بنشر المعِرفة، وجاءت النتائج كما يوّضحها 

درجة توافر  :يبين استجابات أفراد العيّنة مرتبة تنازلياً حول عبارات المحور األول ( 00)جدول

 .ام بأدوارهن في مجتَمع المعِرفةالِكفايَات المهنيّة لدى معلّمات المرحلة الثانويّة، للقي

 .الِكفايَات المهنيّة للمعلّمة للقيام بنشر المعِرفة: ثانيا

 العبارة م
 عالية

 جداً 
 متوسطة عالية

ضعي

 فة

ضعي

 فة جداً 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ب
تي
ر
الت

 

12 

إتقتتان مهتتارات 

التواصتتتتتتتتتتتتتتتل 

الفّعتتتتتتتال متتتتتتتع 

 ايخرين

 0 19 29 23 23 ت

2692 0613 1 
% 2262 2262 21 963 0 

11 

اإللمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام 

بالمهتتتتتتتتتتتارات 

األساستتتتتتتتتتتتتتية 

الستتتتتتتتتتتتتتتخدام 

الحاسب ايلتي 

 وملحقاته

 0 15 21 125 25 ت

2623 0632 2 
% 363 3369 2365 9 0 

12 

توظيتتتتتتتتتتتتتتتتتف 

اإلنترنتتتت فتتتي 

 . نشر المعِرفة

 10 22 119 10 22 ت
2620 0633 2 

% 1161 2162 39 1161 3 

 2633 عدالمتوسط العام للب
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 .درجات 5المتوسط الحسابي من * 

( 2)أّن محور الِكفايَات المهنيّة للمعلّمة للقيام بنشتر المعِرفتة تضتّمن ( 00) الجدوليتّضح من 

، حيتتج بلتت  المتوّستتط (12)، وهتتي العبتتارة رقتتم (عاليتتة)بدرجتتة ( عبتتارة واحتتدة)عبتتارات، جتتاءت 

ة الرابعتة متن فةتات المقيتاس المتتدرج الخماستي، ، وهذا المتوّسط يقتع فتي الفةت( 2692)الحسابي لها 

، حيتج (متوستطة)، في حين جاءت بقيتة العبتارات بدرجتة (3620إلى  2631)والتي تتراو  ما بين 

، وهتذ  المتوّستطات تقتع فتي الفةتة الثالثتة متن (2620-2623)تراوحت المتوّسطات الحسابية لها بين 

، وتُشير النتيجتة الّستابقة إلتى (2630-2691)ما بين  فةات المقياس المتدرج الخماسي، والتي تتراو 

اتفتتاق ِوجهتتات نظَتتر أفتتراد عيّنتتة الّدراَستتة نحتتو تتتوافر الِكفايَتتات المهنيّتتة للمعلّمتتات لنشتتر المعِرفتتة 

 .بالمدارس الثانويّة

أنّتته يمكتتن ترتيتتب عبتتارات محتتور الِكفايَتتات المهنيّتتة لتتدى ( 00)جدددول ويتّضتتح كتتذلك متتن 

لمعِرفة من ِوجهة نظَر أفراد عيّنة الّدراَسة، من حيتج درجتة الموافقتة ترتيبًتا تنااليًتا المعلّمات لنشر ا

 : كما يلي

بالمرتبتة األولتى، وهتي " إتقان مهارات التواصل الفّعال مع ايخرين ( "12)جاءت العبارة رقم  -

اد ، وهذا يتدل علتى أّن أفتر(0613)، وانحراف معياري (2692)أعلى استجابة بمتوسط حسابي 

عيّنة الّدراَسة يرين أن المعلّمات يتقّن بدرجة عالية مهارات التواصتل الفعتال متع ايخترين، ممتا 

 . يتيح لهن التفاعل مع المحيطين، ويكتسبن المعارف وينشرنها بفاعلية

اإللمتتام بالمهتتارات األساستتية الستتتخدام الحاستتب ايلتتي وملحقاتتتته ( "11)جتتاءت العبتتارة رقتتم  -

، وهتتذا يتتدل علتتى أّن (0632)، وانحتتراف معيتتاري (2623)، بمتوستتط حستتابي بالمرتبتتة الثانيتتة"

أفتتراد عيّنتتة الّدراَستتة يتترين أن المعلّمتتات بالمرحلتتة الثانويّتتة يتستتمن بدرجتتة كفايتتة متوستتطة فتتي 

 . اإللمام بمهارات استخدام الحاسب ايليد مما يشير إلى حاجتهن لتطوير تلك المهارات

بالمرتبتتة الثالثتتة، بمتوستتط " ظيتتف اإلنترنتتت فتتي نشتتر المعِرفتتة تو( "12)وجتتاءت العبتتارة رقتتم  -

، وهتذا يتدل علتى أّن المعلّمتات بالمرحلتة الثانويّتة (0633)، وانحراف معياري ( 2620)حسابي 

يتستمن بدرجتتة متوستتطة متتن القتتدرة علتتى توظيتتف اإلنترنتتت لنشتتر المعتتارف بطريقتتة فعالتتة بتتين 

 . طالبات المرحلة الثانويّة

لمتوسط العام للمحور إلى تتوافر الِكفايَتات المهنيّتة للمعلّمتةد للقيتام بنشتر المعِرفتة تشير درجة ا

، ممتتا يشتتير إلتى تتتوافر تلتتك الِكفايَتتات بدرجتتة (2633)بدرجتة عاليتتة، حيتتج بلتت  المتوستط العتتام نحتتو 

عاليتة، وأهمهتا إتقتتان مهتارات التواصتتل الفّعتال متتع ايخترين، ويليهتتا كفايتات متوستتطة الدرجتة لتتدى 

لمعلّمات، وهي اإللمام بالمهارات األساسية الستخدام الحاسب ايلتي وملحقاتته، وتوظيتف اإلنترنتت ا

 .في نشر المعِرفة

 : الِكفايَات المهنيّة للمعلّمة للقيام بتوظيف المعِرفة: ثالثاً  -

تتتّم حستتاب التكتترارات، والنستتب المةويتتة، والمتوّستتطات الحستتابية، واالنحرافتتات المعياريتتة، 

ب إلجابات أفراد عيّنتة الّدراَستة حتول تتوافر الِكفايَتات المهنيّتة لتدى معلّمتات المرحلتة الثانويّتةد والرت

 (: 07)الجدول للقيام بتوظيف المعِرفة، وجاءت النتائج كما يوّضحها 
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درجة توافر  يبين استجابات أفراد العيّنة مرتبة تنازلياً حول عبارات المحور األول ( 07)جدول 

 .المهنيّة لدى معلّمات المرحلة الثانويّة، للقيام بأدوارهن في مجتَمع المعِرفة الِكفايَات

 .الِكفايَات المهنيّة للمعلّمة للقيام بتوظيف المعِرفة: ثالثاً 

 العبارة م
عالية 

 جداً 
 متوسطة عالية

ضعي

 فة

ضعي

 فة جداً 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

رت المعياري
الت

ب
ي

 

22 

القدرة علتى استتثمار 

متتتتتتتتوارد البيةيتتتتتتتتة ال

المتتتتتتتتتتتوافرة فتتتتتتتتتتي 

 .المدرسة

 5 21 20 33 52 ت

2699 0639 1 
% 2069 2162 2161 262 2 

13 

اإللمتتتتتتتتتام بطتتتتتتتتترق 

واستتتتتتتتتتتتتتتتتراتيجيات 

التّعلتتتتتتتتتيم والتتتتتتتتتتعلّم 

الحديثتتتتتة المرتبطتتتتتة 

 .بالمتعلم

 0 21 31 10 90 ت

2692 0632 2 
% 2262 2162 2961 1262 0 

20 

اإللمام بمهارات بناء 

لعمل الجماعي فرق ا

 .وإنجاحه

 3 12 112 52 10 ت

2691 1601 2 
% 2162 209 3063 161 269 

23 

اإللمتتتتتتتتتام بقواعتتتتتتتتتد 

الصتتتتتحة والستتتتتامة 

 . المهنيّة

 5 23 10 123 13 ت

2639 0622 3 
% 165 3362 2162 1265 2 

15 

استتتتتتخدام المعِرفتتتتتتة 

العلميّتتتتتة والتربويتتتتتة 

لمواجهتتة المشتتكات 

 .التربوية

 0 39 13 113 12 ت

2623 0623 5 
% 562 3162 2362 1262 0 

22 

إتقتتتتتتتتتان مهتتتتتتتتتارات 

التقتتتتتتتويم المختلفتتتتتتتة 

 ، تشتتتتاركي ، ذاتتتتتي)

 (. البديل

 10 53 102 25 90 ت

2622 1619 9 
% 2262 363 3063 2163 3 

21 

تفعيتتتتتتتتل النمذجتتتتتتتتتة 

إلكستتتتاب الطالبتتتتات 

القتتتتتيم واالتجاهتتتتتات 

 .التربوية السليمة

 3 30 31 21 13 ت

2629 0632 1 
% 165 2365 2265 1563 269 

13 

القتتتدرة علتتتى تهيةتتتتة 

بيةتتتات تعلتتتتم جاذبتتتتة 

 .ومحفزة لإلبداع

 12 32 12 12 22 ت
2629 1603 2 

% 1261 2269 2365 13 362 

21 

قتتتدرة المعلّمتتتة علتتتى 

تو يتتتتتتتق التجتتتتتتتارب 

والخبرات التتي تمتر 

بهتتا بغتترض استتتفادة 

 .ايخرين منها

 12 32 15 39 21 ت

2622 1605 3 
% 262 2261 2362 1961 161 

23 

القتتدرة علتتى تصتتميم 

خبتترات تعلّتتم تتميتتتز 

تناستتتتب  ، بالمرونتتتتة

ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيكولوجية 

 12 50 39 23 53 ت

2622 1613 10 

% 2163 1265 2261 1362 162 
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 العبارة م
عالية 

 جداً 
 متوسطة عالية

ضعي

 فة

ضعي

 فة جداً 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

رت المعياري
الت

ب
ي

 

الطالبتتتتتات وبيةتتتتتتهن 

الطبيعيتتتتتتتة ختتتتتتتارج 

 .المدرسة

22 

اإللمتتتتتتتتتام بطتتتتتتتتترق 

اكتشتتتتتتاف ورعايتتتتتتة 

الطالبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات 

 .لموهوباتا

 10 53 102 25 53 ت

2612 1612 11 
% 2163 363 3063 2163 3 

25 

القتتتتدرة علتتتتى بنتتتتاء 

شتتراكات ناجحتتة متتع 

األستتتتترة والمجتَمتتتتتع 

 .المحلي

 23 21 119 93 19 ت

2610 1600 12 
% 962 2165 39 1061 365 

29 

توظيف المعِرفتة فتي 

المواءمتتة متتع ستتوق 

متتتن ختتتال  ، العمتتتل

هنتتتتتتتي اإلرشتتتتتتتاد الم

للتخصتتب الجتتامعي 

 .للطالبات

 22 13 21 21 23 ت

2633 1612 12 

% 1565 1262 2261 2162 261 

11 

القتدرة علتى توظيتف 

تقنيتتتتتتة المعلومتتتتتتات 

في ICTواالتصاالت

 .التّعليم والتعلّم

 20 95 105 39 9 ت

2612 0631 13 
% 263 1262 3161 2562 1162 

12 

القتتتدرة علتتتى تكتتتوين 

عرفيتتتتة مجتَمعتتتتات م

تخصصتتية للطالبتتات 

علتتتتتتتتتتتتتى شتتتتتتتتتتتتتبكة 

 .اإلنترنت

 23 13 101 31 1 ت

2693 0639 15 
% 262 1962 3061 2362 1165 

19 

القتتتتتدرة علتتتتتى إدارة 

التّعلتتتتيم اإللكترونتتتتي 

 .بمسؤولية ومهنية

 15 25 125 20 1 ت

2691 0621 19 
% 262 163 3369 2261 9 

 2620 المتوسط العام للبعد

 .درجات 5الحسابي من المتوسط * 

أّن محتور الِكفايَتات المهنيّتة للمعلّمتات فتي توظيتف المعِرفتة ( 07)الجدول الّسدابق يتّضح من 

، 20، 13، 22)، وهتتي العبتتارات رقتتم (عاليتتة)بدرجتتة ( عبتتارات 3)عبتتارة، جتتاءت ( 19)تضتتّمن 

ةة الرابعة من فةات ، وهذا المتوّسط يقع في الف(2639-2699)، حيج بل  المتوّسط الحسابي لها (23

، فتتي حتتين جتتاءت بقيتتة (3620إلتتى  2631)المقيتتاس المتتتدرج الخماستتي، والتتتي تتتتراو  متتا بتتين 

، وهتذ  (2691-2623)، حيتج تراوحتت المتوّستطات الحستابية لهتا بتين (متوستطة)العبارات بدرجة 

-2691)  متا بتين المتوّسطات تقع في الفةة الثالثة من فةات المقياس المتدرج الخماسي، والتي تتراو

، وتُشير النتيجة الّسابقة إلى اتفاق ِوجهات نظَر أفراد عيّنة الّدراَسة نحو مدى توافر الِكفايَتات (2630

 .المهنيّة لتوظيف المعِرفة لدى معلّمات المرحلة الثانويّة، وهي متوسطة بوجه عام
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يَتتات المهنيّتتة أنّتته يمكتتن ترتيتتب عبتتارات محتتور الِكفا( 07)جدددول رقددم ويتّضتتح كتتذلك متتن  

للمعلّمتات لتوظيتتف المعِرفتة متتن ِوجهتة نظَتتر أفتراد عيّنتتة الّدراَستة، متتن حيتج درجتتة الموافقتة ترتيبًتتا 

 : تنااليًا كما يلي

بالمرتبتة " القدرة على استثمار الموارد البيةية المتوافرة في المدرستة ( "22)جاءت العبارة رقم  -

، وهتذا يتدل (0639)، وانحتراف معيتاري (2699)األولى، وهي أعلى استجابة بمتوسط حسابي 

علتتى أّن أفتتراد عيّنتتة الّدراَستتة يتترين أن المعلّمتتات لتتديهن القتتدرة علتتى استتتثمار المتتوارد البيةيتتة 

التتتي ( 2012الخالتتدي، )وتتفتتق تلتتك النتيجتتة متتع دراستتة . المتتتوافرة فتتي المدرستتة بدرجتتة عاليتتة

المعرفتي فتي التتدريا، ومنهتا استتثمار أكدت على ضرورة امتتاك المعلّمتات مفتاهيم االقتصتاد 

 .الموارد البيةية المتوافرة بالمدرسة في العملية التّعليمية

اإللمام بطرق واستراتيجيات التّعليم والتعلّم الحديثة المرتبطة بالمتعلم ( "13)جاءت العبارة رقم  -

ل علتى أّن ، وهتذا يتد(0632)، وانحتراف معيتاري (2692)بالمرتبة الثانيتة، بمتوستط حستابي " 

أفتتراد عيّنتتة الّدراَستتة يتترين أن معلّمتتات المتتدارس الثانويّتتة ملمتتات بطتترق واستتتراتيجيات التّعلتتيم 

القتتديمات، )وتتفتتق تلتتك النتيجتتة متتع دراستتة . والتتتعلّم الحديثتتة المرتبطتتة بتتالمتعلم بدرجتتة عاليتتة

التخصصتتية، والتتتي  التتذي رأى أن متتن أهتتم الِكفايَتتات المهنيّتتة لمعلّتتم الثتتانوّي الِكفايَتتات( 2002

 . تتضمن طرق واستراتيجيات التّعليم والتعلّم الحديثة

بالمرتبتتة " اإللمتتام بمهتتارات بنتتاء فتترق العمتتل الجمتتاعي وإنجاحتته ( "20)جتتاءت العبتتارة رقتتم  -

، وهتذا يتدل علتى أّن أفتراد عيّنتة (1601)، وانحتراف معيتاري (2691)الثالثة، بمتوسط حسابي 

ر مهارات بناء فريق العمل لدى معلّمات المرحلة الثانويّة بدرجة عالية، الّدراَسة اتفقوا على تواف

ممتتا يكستتبهن القتتدرة علتتى اإلنجتتاا، وتوايتتع المهتتام واإلشتتراف علتتى فريتتق العمتتل، وتتفتتق تلتتك 

النتيجة مع أهمية أساليب التدريا الجديدة التي تعتمد على التعلّم التعاوني، وتكوين فرق العمتل، 

بأنها عملية تستهدف تحسين فاعلية جماعة الَعمتل متن ختال ( هـ1322غني، عبد ال)والتي يرى 

ودور القائد تجا  الفريق، وكلها مهارات يجب أن  ، وعاقات األعضاء ببعضهم ، أسلوب الَعمل

 .يتقنها المعلّم في مجتَمع المعِرفة

بة الرابعتة، بمتوستط بالمرت" اإللمام بقواعد الصحة والسامة المهنيّة ( "23)جاءت العبارة رقم  -

، وهذا يدل على أّن أفراد عيّنة الّدراَسة يرين أن ( 0622)، وانحراف معياري ( 2639)حسابي 

المعلّمات يلممن بدرجة متوسطة بقواعد الصتحة والستامة المهنيّتة، ممتا يستاعدهن فتي توظيتف 

ع نتتتائج دراستتة وتتفتتق تلتتك النتيجتتة متت. معتتارفهن لتتتوفير بيةتتة آمنتتة وصتتحية للطالبتتات بالمدرستتة

البطارستتة، )، وأشتتارت البطارستتة لتتتدني مستتتوى المعلّمتتات بتلتتك المهتتارات (2003محافظتتة، )

، وتشير إلى أنه متن المهتم أن يتتقن المعلّتم االستتخدام األمثتل لمعتدات الستامة المهنيّتة (م2005

ل وقوعهتا، وكتذلك إتقتان إجتراء اإلستعافات األوليتة الّاامتة فتي حتا ، كطفايات الحريق وَغيرها

 .واتخاذ القرار الصحيح لمتابعة العناية بالمصاب وعاجه

" استتخدام المعِرفتة العلميّتة والتربويتة لمواجهتة المشتكات التربويتة ( "15)جاءت العبتارة رقتم  -

، وهتذا يتدل علتى أّن (0623)، وانحتراف معيتاري (2623)بالمرتبة الخامسة، بمتوستط حستابي 

المعلّمات يستخدمن بدرجتة متوستطة معتارفهن العلميّتة والتربويتة المشرفات التربويات يرين أن 

وتتفتق تلتك النتيجتة متع نتتائج . لحل المشكات التربوية التتي يواجهنهتا بالمتدارس ومتع الطالبتات

التتتي تتترى أن المعلّتتم عليتته أن يقتتوم بتتدور  كموجتته لطابتته، ومرشتتد، ( 1321الخليفتتة، )دراستتة 

 . بوية لمواجهة تلك المشكاتويستعين بمعارفه العلميّة والتر

بالمرتبتة " البتديل  ، تشتاركي ، ذاتتي)إتقان مهتارات التقتويم المختلفتة ( "22)جاءت العبارة رقم  -

، وهذا يدل على أّن أفراد عيّنة (1619)، وانحراف معياري ( 2622)السادسة، بمتوسط حسابي 

ويم المختلفتة ألدائهتن، ممتا يستاعد الّدراَسة يرين أن المعلّمات يتقن بدرجة متوسطة مهارات التقت

وتتفتق تلتك النتيجتة متع . بدرجة ما علتى ايتادة فاعليتة العمليتة التّعليميتة، وتنميتة المعلّمتات مهنيتاً 

إلتى ضتعف امتتاك مجتاالت التقتويم ( 2012الخالتدي، )كمتا أشتار (. 2002القتديمات، )دراسة 
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ى متوسط من تلك الكفايتة ممتا يتدل وعلى العكا من دراستنا التي أشارت لمستو. لدى المعلّمات

على جدوى ما تتلقا  المعلّمات حالياً من معارف، سواء في الدورات التدريبية، أو النتدوات، ممتا 

 .أدى إلى رفع مهارات التقويم لدى المعلّمات عما سبق

"  تفعيل النمذجة إلكساب الطالبات القيم واالتجاهات التربوية الستليمة( "21)جاءت العبارة رقم  -

، وهتتذا يتتدل علتتى أّن (0632)، وانحتتراف معيتتاري (2629)بالمرتبتة الستتابعة، بمتوستتط حستتابي 

أفتتراد عيّنتتة الّدراَستتة يتترين أن المعلّمتتات يستتتطعن استتتخدام النمذجتتة إلكستتاب الطالبتتات القتتيم 

كما يؤكتد علتى أهميتة تطبيتق نظريتة . التربوية السليمة، بدرجة متوسطة المرغوبة، واالتجاهات

والتي تؤكد علتى دور التنظم التّعليميتة فتي توعيتة الناشتةة  ، م بالماحظة التي تبنتها الدراسةالتعل

وتبصيرهم بالقيم اإلسامية من خال صياغتها في رسائل جديتدةد ألن القتيم تفقتد قيمتهتا إن هتي 

 .عجزت عن مواكبة التَغيرات في المجتَمع

بالمرتبتتة " تعلتتم جاذبتتة ومحفتتزة لإلبتتداع  القتتدرة علتتى تهيةتتة بيةتتات( "13)جتتاءت العبتتارة رقتتم  -

، وهتذا يتدل علتى أّن أفتراد عيّنتة (1603)، وانحراف معيتاري (2629)الثامنة، بمتوسط حسابي 

الّدراَسة يرين أن المعلّمات قادرات على تهيةة البيةة التّعليميةد لتصبح بيةتة تعلتم جاذبتة، وتشتجع 

ومصتطفى  د2011القتدا ، )نتيجتة متع دراستة وتتفتق تلتك ال. الطالبات لإلبداع بدرجتة متوستطة

 .يمارسن تلك الكفاية بدرجة متوسطةالتي ترى أن المعلّمات ( 2011والكياني، 

قدرة المعلّمة علتى تو يتق التجتارب والخبترات التتي تمتر بهتا بغترض ( "21)جاءت العبارة رقم  -

حتتتراف معيتتتاري ، وان(2622)بالمرتبتتتة التاستتتعة، بمتوستتتط حستتتابي " استتتتفادة ايختتترين منهتتتا 

، وهذا يدل على أّن أفتراد عيّنتة الّدراَستة يترين أن المعلّمتات بالمرحلتة الثانويّتة قتادرات (1605)

بدرجة متوسطة على أن يو قن ما يمر بهن من تجارب ليستفيد منها ايخروند ممتا يستاعد علتى 

التعامتل متع  االستفادة من تلك التجارب وتوفر الوقت والجهد ل خرين للوصول ألفضتل أستاليب

 . المشكات التربوية

تناستب ستيكولوجية  ، القدرة على تصميم خبرات تعلّم تتميز بالمرونة( "23)جاءت العبارة رقم  -

، (2622)بالمرتبتتة العاشتترة، بمتوستتط حستتابي " الطالبتتات وبيةتتتهن الطبيعيتتة ختتارج المدرستتة 

ة يترين أن المعلّمتات قتادرات ، وهذا يدل على أّن أفراد عيّنة الّدراَست(1613)وانحراف معياري 

على تصميم خبرات تعلم مرنة، وتتاءم مع االستعدادات النفسية وحاجات الطالبات، وما يتوافر 

 .طبيعية المحيطة بهن بدرجة متوسطةلديهن بالبيةة ال

بالمرتبتتة " اإللمتتام بطتترق اكتشتتاف ورعايتتة الطالبتتات الموهوبتتات ( "22)جتتاءت العبتتارة رقتتم  -

، وهذا يدل على أّن أفراد (1612)، وانحراف معياري (2612)بمتوسط حسابي  الحادية عشرة،

عيّنة الّدراَسة يرين أن المعلّمات بالمرحلة الثانويّة يلممن بالطرق المختلفة الكتشاف الموهوبتات 

 .الرعاية الاامة لتنمية مواهبهنمن طالباتهن، وتقديم 

" ات ناجحتتة متتع األستترة والمجتَمتتع المحلتتي القتتدرة علتتى بنتتاء شتتراك( "25)جتتاءت العبتتارة رقتتم  -

، وهتذا يتدل علتى (1600)، وانحراف معيتاري (2610)بالمرتبة الثانية عشرة، بمتوسط حسابي 

أّن أفراد عيّنة الّدراَسة يرين أن المعلّمات يمتلكن بدرجة متوسطة القدرة علتى إيجتاد شتراكة متع 

تفعيتتل دور العمليتتة التّعليميتتة فتتي خدمتتة أستتر الطالبتتات والمجتَمتتع المحتتيط بهتتند ممتتا يستتاعد فتتي 

أن علتى المعلّتم أن ( م2001)وتذكر العنزي . المجتَمع، ووضع أهداف تتاءم وحاجات المجتَمع

يتتتمكن متتن تعريتتف الطتتاب بتتأهم الُمشتتكات االجتماعيتتة،  تتم يتتدّرب الطتتاب علتتى حتتّل هتتذ  

. حلّيتة متن ختال متادة التخصتبوخدمة المجتَمع المحلّي والبيةة الم ، الُمشكات بأسلوب علمي

وأن يكتتتتون قتتتتادًرا علتتتتى إعتتتتداد دورات ونتتتتدوات حتتتتول تتتتتداعيات الُمشتتتتكات االقتصتتتتاديّة، 

 .واالجتماعية، والسياسيّة العالمية على المنطقة المحلّية

متن ختال اإلرشتاد  ، توظيف المعِرفة فتي المواءمتة متع ستوق العمتل( "29)جاءت العبارة رقم  -

، (2633)بالمرتبتتة الثالثتتة عشتترة، بمتوستتط حستتتابي " عي للطالبتتات المهنتتي للتخصتتب الجتتام

، وهذا يدل على أّن أفراد عيّنة الّدراَسة يرين أن المعلّمتات يستتطعن (1612)وانحراف معياري 
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بدرجة متوسطة توظيف المعِرفة في عملية مواءمة مخرجتات العمليتة التّعليميتة وحاجتات ستوق 

كاديمي للطالبات الختيتار مهتن تتتاءم وحاجتات ستوق العمتل، العمل، فتجري عملية اإلرشاد األ

 . وقدراتهن بطريقة فعالة نوعاً ما وميولهن واتجاهاتهن

فتي التّعلتيم  ICTالقتدرة علتى توظيتف تقنيتة المعلومتات واالتصتاالت( "11)جاءت العبتارة رقتم  -

، وهتذا (0631) ، وانحراف معياري(2612)بالمرتبة الرابعة عشرة، بمتوسط حسابي " والتعلّم 

يدل على أّن أفراد عيّنة الّدراَسة يرين أن المعلّمتات يتوظفن بدرجتة متوستطة تقنيتات المعلومتات 

 . في التّعليم والتعلّم، ونقل المعِرفة بين المدرسة والطالبات

القدرة على تكوين مجتَمعات معرفية تخصصية للطالبتات علتى شتبكة ( "12)جاءت العبارة رقم  -

، (0639)، وانحتراف معيتاري (2693)لمرتبتة الخامستة عشترة، بمتوستط حستابي با" اإلنترنت 

وهذا يدل على أّن أفراد عيّنة الّدراَسة يستطعن إنشاء مجتَمعات افتراضية متخصصة لطالبتاتهن 

 .الدائم مع الطالبات بدرجة متوسطةعلى شبكة اإلنترنت لنقل المعلومات والتواصل 

بالمرتبتتة " علتتى إدارة التّعلتتيم اإللكترونتتي بمستتؤولية ومهنيتتة  القتتدرة( "19)جتتاءت العبتتارة رقتتم  -

، وهتتذا يتتدل علتتى أّن (0621)، وانحتتراف معيتتاري (2691)السادستتة عشتترة، بمتوستتط حستتابي 

أفراد عيّنة الّدراَسة يرين أن معلّمات المرحلة الثانويّة يقدرن بدرجة متوسطة علتى إدارة التّعلتيم 

في نقتل المعلومتات، مهنية تساعد على استخدامه بطريقة فاعلة  اإللكتروني بمسؤولية واحترافية

 . ونقل المعِرفة

تشير درجتة المتوستط العتام للمحتور إلتى تتوافر الِكفايَتات المهنيّتة للمعلّمتات بالمرحلتة الثانويّتة 

لتوظيف المعِرفة بدرجة متوسطة، وتشير النتائج إلى توافر بعض تلك الِكفايَات بدرجة عاليتة، وهتي 

درة علتى استتثمار المتوارد البيةيتة المتتوافرة فتي المدرستة، واإللمتام بطترق واستتراتيجيات التّعلتيم الق

والتعلّم الحديثة المرتبطة بالمتعلم، واإللمتام بمهتارات بنتاء فترق العمتل الجمتاعي وإنجاحته، واإللمتام 

يتتف المعِرفتتة بدرجتتة بينمتتا جتتاءت بقيتتة الِكفايَتتات المهنيّتتة لتوظ. بقواعتتد الصتتحة والستتامة المهنيّتتة

متوسطة، وأهمها استخدام المعِرفة العلميّة والتربوية لمواجهتة المشتكات التربويتة، وإتقتان مهتارات 

، وتفعيتتل النمذجتتة إلكستتاب الطالبتتات القتتيم واالتجاهتتات (البتتديل ، تشتتاركي ، ذاتتتي)التقتتويم المختلفتتة 

حفزة لإلبتداع، وقتدرة المعلّمتة علتى تو يتق التربوية السليمة، والقدرة على تهيةة بيةات تعلم جاذبة وم

التجارب والخبرات التي تمر بها بغرض استفادة ايخترين منهتا، والقتدرة علتى تصتميم خبترات تعلّتم 

تتميتتز بالمرونتتة، تناستتب ستتيكولوجية الطالبتتات وبيةتتتهن الطبيعيتتة ختتارج المدرستتة، واإللمتتام بطتترق 

ى بنتتاء شتتراكات ناجحتتة متتع األستترة والمجتَمتتع اكتشتتاف ورعايتتة الطالبتتات الموهوبتتات، والقتتدرة علتت

المحلتتي، وتوظيتتف المعِرفتتة فتتي المواءمتتة متتع ستتوق العمتتل، متتن ختتال اإلرشتتاد المهنتتي للتخصتتب 

فتتي التّعلتتيم والتتتعلّم،  ICTالجتتامعي للطالبتتات، والقتتدرة علتتى توظيتتف تقنيتتة المعلومتتات واالتصتتاالت

ت على شبكة اإلنترنت، والقتدرة علتى إدارة والقدرة على تكوين مجتَمعات معرفية تخصصية للطالبا

 .التّعليم اإللكتروني بمسؤولية ومهنية

الِكفايَتتات المهنيّتتة لمعلّمتتات المرحلتتة الثانويّتتة : وبتتالنظر إلتتى المحتتاور الفرعيتتة للمحتتور األول

 : بمدينة الرياض، لتحديد أيها األكثر توافراً لدى المعلّمات، كما في الجدول التالي

 .وعح المتوسط الحسابي للمحاور الفرعية والترتيبي( 03)جدول 

 الترتيب المتوسط المحور

 2 2609 .الِكفايَات المهنيّة للمعلّمات إلنتاج المعِرفة: المحور األول

 1 2633 .الِكفايَات المهنيّة للمعلّمات لنشر المعِرفة: المحور الثاني

يتتتتف الِكفايَتتتتات المهنيّتتتتة للمعلّمتتتتات لتوظ: المحتتتتور الثالتتتتج

 .المعِرفة

2620 2 

وتشتتير تلتتك النتتتائج إلتتى أن أكثتتر الِكفايَتتات المهنيّتتة تتتوافراً لتتدى المعلّمتتات متتن وجهتتة نظتتر 

، (2633= بمتوستط حستابي)المشرفات التربويات هي التي تعمتل علتى نشتر المعِرفتة بتين الطالبتات 
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، وجتاء (2620= ط حستابيبمتوست)يليه كفايات مهنية لدى المعلّمات لتوظيف المعِرفة بتين الطالبتات 

، ويتفتق (2609= بمتوستط حستابي )بالمرتبة األخيرة الِكفايَات المهنيّة للمعلّمات التتي تنتتج المعِرفتة 

ذلتك متتع فكتترة أن تلتتك المعلّمتتات نتتتاج عمليتتات تعليميتة اعتمتتدت علتتى التلقتتين، ولتتيا علتتى االبتكتتار 

فتة، أو أن يستتطعن تعلتيم تلتك اإلستتراتيجيات وبالتالي يفتقدن فكترة أن يقمتن بإنتتاج المعرِ  ، واإلنتاج

لطالباتهن، بينما يستطعن نشرها بين الطالبات، وتوظيفها بطريقة أفضل من اإلنتتاجد ألنهتن اعتمتدن 

وبالتتالي أصتبحن يركتزن علتى العمليتة التّعليميتة كتتدريا  ، على التلقي للمعرفة وليا على إنتاجهتا

 .ونشر للمعرفة فقط

ما الصعوبات التي تحد من مستوى الِكفايَدات المهنيّدة عندد معلّمدات المرحلدة : نيإجابة الّساال الثا

الثانويّدة، للقيددام بددأدوارهن فددي مجتَمددع المعِرفددة، كمددا تراهددا المشددرفات التربويددات بمدينددة 

 الرياض؟

ولإلجابة عن الّسؤال الّسابق تّم حساب التكرارات، والنسب المةويتة، والمتوّستطات الحستابية، 

حرافات المعيارية، والرتب إلجابات أفراد عيّنة الّدراَسة حول الصعوبات التي تحد من مستتوى واالن

الِكفايَتتات المهنيّتتة عنتتد معلّمتتات المرحلتتة الثانويّتتة، للقيتتام بتتأدوارهن فتتي مجتَمتتع المعِرفتتة، كمتتا تراهتتا 

 (: 04) الجدولالمشرفات التربويات، وجاءت النتائج كما يوّضحها 

الصعوبات التي تحد : ن استجابات أفراد العيّنة مرتبة تنازلياً حول المحور الثانييبي( 04)جدول 

 .من مستوى الِكفايَات المهنيّة عند معلّمات المرحلة الثانويّة، للقيام بأدوارهن في مجتَمع المعِرفة

 العبارة م
كبيرة 

 جداً 
 ضعيفة متوسطة كبيرة

ضعي

 فة جداً 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 يالمعيار

ب
تي
ر
الت

 

2 

ضتتتتتتتتتتتتتتتتتخامة 

النصتتتتتتتتتتتتتتتتتاب 

التدريستتتتتتتتتتتتتتي 

 .للمعلّمة

 2 3 22 33 112 ت

3653 0621 1 
% 1069 1165 361 169 162 

3 

قلتتتتتتتة وجتتتتتتتود 

فنيّتتات لصتتيانة 

األجهتتتتتتتتتتتتتتتتتزة 

 .بالمدارس

 3 20 29 31 155 ت

3620 1603 2 
% 9165 1261 1062 163 169 

3 

ضتتعف ارتبتتاط 

معتتايير الترقيتتة 

بمستتتتتتتتتتتتتتتتتتوى 

الِكفايَتتتتتتتتتتتتتتتتتات 

مهنيّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ال

 .للمعلّمة

 3 12 31 22 150 ت

3625 1602 2 
% 5365 1561 1261 562 165 

1 

تقليديتتتة بتتترامج 

 ، إعداد المعلّمتة

واعتمادهتتتتتتتتتتتتا 

علتتى الجوانتتب 

 .النظريّة

 0 5 51 30 109 ت

3611 0632 3 
% 3261 2561 2062 2 0 

1 

نقتب األجهتتزة 

التقنيتتة الحديثتتة 

 .في المدرسة

 3 5 51 20 112 ت
3615 0632 5 

% 3363 2161 2062 2 169 

10 

االفتقتتتتتار إلتتتتتى 

إدارة قياديتتتتتتتتتة 

داعمة ومحفزة 

 0 10 11 51 113 ت
3603 0633 9 

% 3562 2269 2262 3 0 
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 العبارة م
كبيرة 

 جداً 
 ضعيفة متوسطة كبيرة

ضعي

 فة جداً 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 يالمعيار

ب
تي
ر
الت

 

لمجتَمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

 .المعِرفة

9 

ضتتتعف البنيتتتة 

التحتيتتتة لتقنيتتتة 

المعلومتتتتتتتتتتتات 

واالتصتتتتتتتاالت 

 .في الواارة

 11 22 53 22 121 ت

2631 1622 1 
% 52 1161 2263 361 363 

2 

قلتتتتتتتتة تتتتتتتتتوافر 

بتترامج تدريبيتتة 

مهنيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

للمعلّمات تتدعم 

التحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتّول 

لمجتَمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

 . المعِرفة

 2 11 52 111 10 ت

2632 0629 2 
% 2162 33 22 363 062 

2 

ضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعف 

إمكانتتتتتتتتتتتتتتتتتات 

 .المعلّمة التقنية

 3 11 22 92 29 ت
2625 0633 3 

% 2361 25 2363 363 169 

5 

ر قلتتتتتتتتة تتتتتتتتتواف

التتوعي الكتتافي 

لتتتتدى المعلّمتتتتة 

عتتتتتن مجتَمتتتتتع 

المعِرفتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 .ومتطلباته

 0 25 51 103 92 ت

2619 0631 10 
% 2369 3162 2062 1263 0 

 3610 المتوسط العام للبعد

أّن محتور الصتعوبات التتي تحتد متن مستتوى الِكفايَتات المهنيّتة عنتد  (13)الجتدول يتّضح متن 

 2)عبتارات، جتتاءت ( 10)يتام بتأدوارهن فتتي مجتَمتع المعِرفتة تضتّمن معلّمتات المرحلتة الثانويّتة، للق

، حيتج بلت  المتوّستط الحستابي (3، 3، 2)، وهي العبارات رقتم (كبيرة جداً )تحدث بدرجة ( عبارات

، وهتتذا المتوّستتط يقتتع فتي الفةتتة الخامستتة متتن فةتات المقيتتاس المتتتدرج الخماستتي، (3625-3635)لهتا 

، (تحتدث بدرجتة كبيترة)، في حين جاءت بقية العبارات بدرجة (5إلى  3621)والتي تتراو  ما بين 

، وهتتذ  المتوّستتطات تقتتع فتتي الفةتتة (2619-3611)حيتتج تراوحتتت المتوّستتطات الحستتابية لهتتا بتتين 

، وتُشتير النتيجتة (3620-2631)الرابعة من فةات المقياس المتدرج الخماسي، والتي تتراو  ما بتين 

ظَر أفراد عيّنتة الّدراَستة نحتو الصتعوبات التتي تحتد متن الِكفايَتات المهنيّتة الّسابقة إلى اتفاق وجهات ن

 .للمعلّمات بالمرحلة الثانويّة، والتي أشار المتوسط العام للمحور إلى أنها كبيرة

أنّته يمكتن ترتيتب عبتارات محتور الصتعوبات التتي تحتد متن ( 04)جددول ويتّضح كذلك متن  

لّمتات المرحلتتة الثانويّتتة، للقيتتام بتأدوارهن فتتي مجتَمتتع المعِرفتتة متتن مستتوى الِكفايَتتات المهنيّتتة عنتتد مع

 : وجهة نظَر أفراد عيّنة الّدراَسة، من حيج درجة الموافقة ترتيبًا تنااليًا كما يلي

بالمرتبتتة األولتتى، وهتتي أعلتتى " ضتتخامة النصتتاب التدريستتي للمعلّمتتة ( "2)جتتاءت العبتتارة رقتتم  -

، وهتذا يتدل علتى أّن أفتراد عيّنتة (0621)نحراف معياري ، وا(3653)استجابة بمتوسط حسابي 

الّدراَستتة متتن المشتترفات التربويتتات يتترين أن متتا يحتتد وبدرجتتة كبيتترة جتتداً متتن الِكفايَتتات المهنيّتتة 

للمعلّمة لنشر المعِرفة وتوظيفها وإنتاجها هو ما تتلقا  من عتبء النصتاب التدريستي الكبيترد ممتا 
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معِرفة ونشرها وتوظيفها لتدى الطالبتات، فيصتبحن فقتط نتاقات يمنعهن من العمل على ابتكار ال

 . أليسر جزء منها وفقاً لما يتا  لهن من وقت لذلك

بالمرتبة الثانية، بمتوستط " قلة وجود فنيّات لصيانة األجهزة بالمدارس ( "3)جاءت العبارة رقم  -

ة الّدراَستتة متتن ، وهتتذا يتتدل علتتى أّن أفتتراد عيّنتت(1603)، وانحتتراف معيتتاري (3620)حستتابي 

المشرفات التربويات يرين أن من أكبر الصعوبات التي تحد متن الكفايتة المهنيّتة إلنتتاج المعِرفتة 

ونشرها وتوظيفها قلة وجود فنيات لصيانة األجهزة بالمدارس، والتتي تحتدث بدرجتة كبيترة جتداً 

 . ونيترمما يؤدي النخفاض قدرتهن على العمل بفاعلية باإلنترنت والتعلّم اإللك

" ضتتعف ارتبتتاط معتتايير الترقيتتة بمستتتوى الِكفايَتتات المهنيّتتة للمعلّمتتة ( "3)جتتاءت العبتتارة رقتتم  -

، وهتتذا يتتدل علتتى أّن (1602)، وانحتتراف معيتتاري (3625)بالمرتبتتة الثالثتتة، بمتوستتط حستتابي 

جداً أفراد عيّنة الّدراَسة من المشرفات التربويات يرين أن المعلّمات يجدن صعوبة بدرجة كبيرة 

فتي إنتتاج ونشتر وتوظيتف يرجتتع إلتى ضتعف ارتبتاط معتتايير الترقيتة بمستتوى الِكفايَتات المهنيّتتة 

 . للمعلّمةد مما ال يشجع المعلّمات على اتخاذ إجراءات لتفعيل تلك الِكفايَات لديهن

" واعتمادهتتا علتتى الجوانتتب النظريّتتة  ، تقليديتتة بتترامج إعتتداد المعلّمتتة( "1)جتتاءت العبتتارة رقتتم  -

، وهتتذا يتتدل علتتى أّن (0632)، وانحتتراف معيتتاري (3611)لمرتبتتة الرابعتتة، بمتوستتط حستتابي با

أفراد عيّنة الّدراَسة من المشرفات التربويات يرين تقليديتة متا تلقتته المعلّمتة متن إعتداد بالجامعتة 

أدى بدرجة كبيرة إلى انعتدام قتدرتها علتى ابتكتار المعِرفتة ونشترها وتوظيفهتا، وذلتك العتمادهتا 

ف الحقيقيتة فتي على جوانب نظرية دونما تطبيق وتدريب عملي يفيد المعلّمة في مواجهتة المواقت

 . البيةة التّعليمية

بالمرتبتتة الخامستتة، " نقتتب األجهتتزة التقنيتتة الحديثتتة فتتي المدرستتة ( "1)جتتاءت العبتتارة رقتتم  -

ة الّدراَستة ، وهذا يتدل علتى أّن أفتراد عيّنت(0632)، وانحراف معياري (3615)بمتوسط حسابي 

من المشرفات التربويتات يترين أن أحتد أوجته الصتعوبات التتي تحتد بدرجتة كبيترة متن الِكفايَتات 

المهنيّتة للمعلّمتتات إلنتتاج المعِرفتتة ونشترها وتوظيفهتتا يرجتع إلتتى نقتب األجهتتزة التقنيتة الحديثتتة 

 . َمع المحيطصل مع الطالبات والمجتبالمدارسد مما ال يساعد المعلّمات لكسب المعارف والتوا

بالمرتبتة " االفتقار إلى إدارة قيادية داعمتة ومحفتزة لمجتَمتع المعِرفتة ( "10)جاءت العبارة رقم  -

، وهذا يدل على أّن أفراد عيّنتة (0633)، وانحراف معياري (3603)السادسة، بمتوسط حسابي 

فايَتات المهنيّتة الّدراَسة من المشرفات التربويتات يترين أن متا يحتد بدرجتة كبيترة متن مستتوى الكِ 

للمعلّمات لتوظيف المعِرفة ونشرها وإنتاجها يرجع إلى أن اإلدارة بالمتدارس ال تتدعم وال تحفتز 

 . نمجتَمع المعِرفة، فا تهتم بتشجيع المعلّمات لتطبيقه، والعمل على تنميته وتنمية مهاراته

" صتتاالت فتتي التتواارة ضتتعف البنيتتة التحتيتتة لتقنيتتة المعلومتتات واالت( "9)جتتاءت العبتتارة رقتتم  -

، وهتتذا يتتدل علتتى أّن (1622)، وانحتتراف معيتتاري (2631)بالمرتبتة الستتابعة، بمتوستتط حستتابي 

أفراد عيّنة الّدراَسة من المشرفات التربويات يرين أن ما يحد بدرجة كبيرة متن إستهام المعلّمتات 

ا ال يتيح تتوفير أدوات تقنيتة في مجتَمع المعِرفة ضعف البنية التحتيّة بواارة التّربية والتّعليم، مم

مستتاعدة، كالمعامتتل المجهتتزة، والفصتتول التّعليميتتة المهيتتأة بطريقتتة تقنيتتة تتتتيح للمعلّمتتة ستتهولة 

وشتتتبكات اإلنترنتتتت العامتتتة داختتتل  ، استتتتعمال الحاستتتب ايلتتتي فتتتي عتتترض التتتدروس التّعليميتتتة

 .المدارس

مات تدعم التحّول لمجتَمع المعِرفتة قلة توافر برامج تدريبية مهنية للمعلّ ( "2)جاءت العبارة رقم  -

، وهتذا يتدل علتى أّن (0629)، وانحتراف معيتاري (2632)بالمرتبة الثامنة، بمتوستط حستابي " 

أفراد عيّنة الّدراَسة من المشرفات التربويات يرين أن المعلّمات ال يتلقين دورات تدريبيتة تستاهم 

عِرفتتة جتتة كبيتترة فتتي تطبيتتق مجتَمتتع المفتتي تحتتولهن لمجتَمتتع المعِرفتتةد ممتتا يتتؤ ر ستتلبياً وبدر

 .بالمدارس من قبل المعلّمات

بالمرتبتة التاستعة، بمتوستط حستابي " ضتعف إمكانتات المعلّمتة التقنيتة ( "2)جاءت العبتارة رقتم  -

، وهتذا يتدل علتى أّن أفتراد عيّنتة الّدراَستة متن المشترفات (0633)، وانحتراف معيتاري (2625)
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ستتباب لضتتعف إستتهام المعلّمتتات فتتي مجتَمتتع المعِرفتتة ضتتعف التربويتتات يتترين أن أحتتد أهتتم األ

إلتتى ضتتعف كبيتتر بكفاءتهتتا  إمكانتتات المعلّمتتات فتتي التعامتتل متتع التقنيتتات والحاستتب، ممتتا يتتؤدي

 .المهنيّة

" قلة توافر الوعي الكافي لدى المعلّمة عتن مجتَمتع المعِرفتة ومتطلباتته ( "5)جاءت العبارة رقم  -

، وهتذا يتدل علتى أّن (0631)، وانحتراف معيتاري (2619)ابي بالمرتبتة العاشترة، بمتوستط حست

أفتتراد عيّنتتة الّدراَستتة متتن المشتترفات التربويتتات يتترين أن إحتتدى الصتتعوبات التتتي تواجتته تطبيتتق 

المعِرفتة ومتطلباتته بدرجتة  مجتَمع المعِرفة هتي عتدم تتوافر وعتي كتاف لتدى المعلّمتات بمجتَمتع

 . كبيرة

عن الصتعوبات التتي تحتد متن الِكفايَتات المهنيّتة للمعلّمتات فتي وطرحت الباحثة سؤاالً مفتوحاً 

 : المرحلة الثانويّة، وجاء وفقاً لتكراراتها كما يلي

العجتتز فتتي عتتدد المعلّمتتات المتتتوافرات للعمتتل نظتتراً لتتبعض الظتتروف، مثتتل اإلجتتااات والتقاعتتد  -

 .المبكر

 .نعدام الدافعية الذاتية لديهنعدم الرغبة لدى المعلّمات للتغيير، ورفع كفايتهن المهنيّة، وا -

انعدام التخطيط السليم من قبل التواارة فتي برامجهتا، والتتي تكتون بعيتدة عتن الواقتع والحاجتات  -

 . واإلمكانات الفعلية للمعلّمات والعملية التّعليمية

التركيز على األداء الوظيفي في تطبيق اإلستتراتيجيات، ولكتن ال يركتز علتى التعتاطي متع عتالم  -

 .فة وتفعيله إال ضمنياً المعرِ 

 .القيود على الموضوعات المسمو  بدراستها يقيد اإلبداع في العملية التّعليمية -

 .ضعف الفوائد من التدريب المستمر للمعلّمات -

 .إقامة الدورات التدريبية في أوقات غير مائمة للمعلّمات -

 .فقدان التواصل الفعال بين المدرسة والبيةة المحيطة -

 .علّمات للمسؤوليات، وكثرة الغيابعدم تحمل الم -

 .المهام اإلدارية الكثيرة على عاتق المعلّمة -

تشير درجة المتوستط العتام لمحتور الصتعوبات التتي تحتد متن الِكفايَتات المهنيّتة للمعلّمتات فتي 

تطبيق مجتَمع المعِرفة إلى موافقة بدرجة كبيرة على ما طرحتته الباحثتة متن صتعوبات، وكانتت أهتم 

بات، والتتتي رأت المشتتترفات أن تا يرهتتا كبيتتر جتتداً هتتتي ضتتخامة النصتتاب التدريستتتي تلتتك الصتتعو

وقلة تعيين معلّمات جديدات، وقلة وجود  ، للمعلّمة، ويبرر  قلة عدد المعلّمات نتيجة كثرة اإلجااات

. متةفنيّات لصيانة األجهزة بالمدارس، وضعف ارتباط معايير الترقية بمستوى الِكفايَات المهنيّة للمعلّ 

واعتمادهتا علتتى الجوانتتب النظريّتة، ونقتتب األجهتتزة  ، بينمتا يتترين أن تقليديتتة بترامج إعتتداد المعلّمتتة

وضتعف  ، التقنية الحديثة في المدرسة، واالفتقتار إلتى إدارة قياديتة داعمتة ومحفتزة لمجتَمتع المعِرفتة

ج تدريبيتة مهنيتة للمعلّمتات البنية التحتية لتقنية المعلومات واالتصاالت في الواارة، وقلة توافر بترام

تدعم التحّول لمجتَمع المعِرفتة، وضتعف إمكانتات المعلّمتة التقنيتة، وأخيتراً قلتة تتوافر التوعي الكتافي 

لتدى المعلّمتة عتتن مجتَمتع المعِرفتتة ومتطلباتته، وجميعهتتا رأت المشترفات التربويتتات حتدو ها بدرجتتة 

عن عدد من الصعوبات منهتا العجتز فتي عتدد كما كشفن .كبيرة في المدارس الثانويّة بمدينة الرياض

وانعتدام التخطتيط الستليم متن قبتل التواارة فتي برامجهتا، واقامتة  ، المعلّمات، وانعدام الدافعية الذاتية

التتدورات التدريبيتتة فتتي أوقتتات غيتتر مائمتتة، وعتتدم تحمتتل المعلّمتتات للمستتؤوليات وكثتترة الغيتتاب، 

 .مةوالمهام اإلدارية الكثيرة على عاتق المعلّ 

مدا السدبل واإلجدراءات المقترحدة لتدوافر الِكفايَدات المهنيّدة لمعلّمدة المرحلدة : إجابة الّساال الثالدث

الثانويّة، للقيام بأدوارهدا فدي مجتَمدع المعِرفدة، كمدا تراهدا المشدرفات التربويدات بمديندة الريداض؟ 

متوّستتطات الحستتابية، ولإلجابتتة عتتن الّستتؤال الّستتابق تتتّم حستتاب التكتترارات، والنستتب المةويتتة، وال

واالنحرافتات المعياريتة، والرتتب إلجابتات أفتراد عيّنتة الّدراَستة حتول الستبل واإلجتراءات المقترحتتة 
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لتتوافر الِكفايَتتات المهنيّتتة عنتد معلّمتتات المرحلتتة الثانويّتة، للقيتتام بتتأدوارهن فتي مجتَمتتع المعِرفتتة، كمتتا 

  (:05)الجدول ها تراها المشرفات التربويات، وجاءت النتائج كما يوّضح

السبل واإلجراءات  استجابات أفراد عيّنة الّدراَسة مرتبة تنازلياً حول المحور الثالث( 05)جدول 

المقترحة لتوافر الِكفايَات المهنيّة لمعلّمة المرحلة الثانويّة، للقيام بأدوارها في مجتَمع المعِرفة، 

 .كما تراها المشرفات التربويات بمدينة الرياض

 بارةالع م
مهمة 

 جداً 
 مهمة

متو

 سطة

األهم

 ية

ضع

يفة 

األهم

 ية

غير 

مهم

 ة

المتو

سط 

الحسا

 بي

االنحرا

ف 

المعيار

 ي

ب
تي
ر
الت

 

2 

إ تتتتتتراء بتتتتتترامج إعتتتتتتتداد 

المعلّمة فتي أ نتاء الّدراَستة 

الجامعيتتتتتتتتتتتة، وتأهيتتتتتتتتتتتل 

المعلّمتتتتات قبتتتتل الخدمتتتتةد 

لتنميتتتة الِكفايَتتتات المهنيّتتتة 

لتتتتتتديهن وفقتتتتتتاً لمجتَمتتتتتتع 

 .المعِرفة

 0 0 0 20 222 ت

3622 0622 1 

% 
226

1 

116

3 
0 0 0 

3 

تفعيتتل دور مركتتز تقنيتتات 

التّعلتتتيم، ومصتتتادر التتتتعلّم 

من حيج توفير األجهتزة، 

ونشتر برمجيتات الوستائط 

 .المتعددة

 0 0 3 22 225 ت

3621 0621 2 

% 
236

2 
361 169 0 0 

2 

االهتمتتتتام بتتتتالتطبيق فتتتتي 

أكثتتر ، التتدورات التدريبيتتة

 .ظريّ من الجانب الن

 0 2 0 20 213 ت

3623 0635 2 
% 

236

2 
361 0 169 0 

5 

تشتتتتتتتتتتتجيع المعلّمتتتتتتتتتتتات 

وتحفيزهن على التوظيتف 

الفعتتال لتقنيتتة االتصتتاالت 

 .ICTوالمعلومات 

 0 0 1 39 205 ت

3620 0630 3 
% 

216

2 

126

2 
063 0 0 

1 

تتوفير موظفتة متخصصتتة 

بالتتتدعم الفنتتتي داختتتل كتتتل 

مدرسةد لتشتغيل األجهتزة 

 .التقنية وصيانتها مباشرةً 

 0 1 22 23 203 ت

3611 0693 5 
% 21 365 361 063 0 

9 

تخفتتيض نصتتاب المعلّمتتة 

 .من الحصب الدراسية

 0 0 5 21 199 ت

3692 0652 9 
% 

956

3 

226

1 
2 0 0 

2 

تعزيز  قافة تجويتد التّعلتيم 

فتتي مجتَمتتع المعِرفتتة لتتدى 

 .المعلّمة

 0 1 1 23 155 ت

3651 0659 1 
% 

916

5 

256

2 
262 063 0 

3 

تنظيم ايتارات للمعلّمتات  

المتميزات، لاطاع على 

تجتتتتتارب بعتتتتتض التتتتتدول 

 .المتقدمة

 1 3 12 23 125 ت

3622 0620 2 
% 

526

9 

256

2 
161 269 

06

3 

 3 0622 3629 1 12 23 23 125 تربتتتتتتط ترقيتتتتتتة المعلّمتتتتتتة  10
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بالحصتتول علتتى رخصتتة 

 .مزاولة التدريا
% 

336

9 

226

2 

116

5 
562 

06

3 

1 

تطبيق معايير قبول عالية 

المستوى في كليات 

 . التّربية

 0 2 53 122 12 ت

3605 0613 10 
% 23 

326

3 

216

3 
162 0 

 3653 المتوسط العام للبعد

 أّن محتتور الستتبل واإلجتتراءات التتتي تتتوفّر الِكفايَتتات المهنيّتتة عنتتد( 15)يتّضتتح متتن الجتتدول 

 3)عبتارات، جتتاءت ( 10)المرحلتة الثانويّتة، للقيتام بتأدوارهن فتتي مجتَمتع المعِرفتة تضتّمن معلّمتات 

، وهتذا المتوّستط (3629-3622)، حيج بل  المتوّسط الحسابي لها (مهمة جداً )منها بدرجة ( عبارات

 ،(5إلتى  3621)يقع في الفةة الخامسة من فةات المقياس المتتدرج الخماستي، والتتي تتتراو  متا بتين 

، وهتذا (3605)، حيتج تتراو  المتوّستط الحستابي لهتا (مهمتة)في حين جاءت عبتارة واحتدة بدرجتة 

-2631)المتوّسط يقع في الفةة الرابعة من فةات المقياس المتتدرج الخماستي، والتتي تتتراو  متا بتين 

واإلجتراءات ، وتُشير النتيجة الّسابقة إلى اتفاق وجهات نظَر أفراد عيّنة الّدراَستة نحتو الستبل (3620

الضرورية التي توفر الِكفايَات المهنيّة للمعلّمات في المرحلة الثانويّة لإلستهام بمجتَمتع المعِرفتة، كمتا 

أشتتار المتوستتط العتتام للمحتتور إلتتى موافقتتة كبيتترة جتتداً متتن قبتتل المشتترفات علتتى أهميتتة تلتتك الستتبل 

 .تَمع المعِرفةواإلجراءات في منح المعلّمات الِكفايَات المهنيّة لإلسهام في مج

أنّتته يمكتتن ترتيتب عبتتارات محتتور الستبل واإلجتتراءات التتتي ( 05)جددول ويتّضتح كتتذلك متتن  

توفر الِكفايَات المهنيّة عند معلّمات المرحلة الثانويّة، للقيام بأدوارهن في مجتَمتع المعِرفتة متن وجهتة 

 : كما يلي نظَر أفراد عيّنة الّدراَسة، من حيج درجة الموافقة ترتيبًا تنااليًا،

إ تتراء بتترامج إعتتداد المعلّمتتة فتتي أ نتتاء الّدراَستتة الجامعيتتة، وتأهيتتل ( "2)جتتاءت العبتتارة رقتتم  -

بالمرتبتة األولتى، " المعلّمات قبل الخدمةد لتنميتة الِكفايَتات المهنيّتة لتديهن وفقتاً لمجتَمتع المعِرفتة 

ذا يتدل علتى أّن ، وهت(0622)، وانحراف معيتاري (3622)وهي أعلى استجابة بمتوسط حسابي 

هناك اتفاقاً شبه تام بين أفراد عيّنة الّدراَستة علتى أّن أول آليتات يجتب توفيرهتا هتو إ تراء بترامج 

وفقتتاً  إعتتداد المعلّمتتة فتتي أ نتتاء الّدراَستتة الجامعيتتة، وتأهيتتل المعلّمتتات لتنميتتة كفايتتاتهن المهنيّتتة

 . لمتطلبات مجتَمع المعِرفة

ر مركتتز تقنيتتات التّعلتتيم، ومصتتادر التتتعلّم متتن حيتتج تتتوفير تفعيتتل دو( "3)جتتاءت العبتتارة رقتتم  -

، (3621)بالمرتبتتتة الثانيتتتة، بمتوستتتط حستتتابي " األجهتتتزة ونشتتتر برمجيتتتات الوستتتائط المتعتتتددة 

، وهتذا يتدل علتى أّن أفتراد عيّنتة الّدراَستة متن المشترفات التربويتات (0621)وانحراف معياري 

ة للمعلّمتتات تكمتتن فتتي تفعيتتل مراكتتز تقنيتتات التّعلتتيم، يتترين أن أهتتم آليتتات تفعيتتل الِكفايَتتات المهنيّتت

حديثتة للوستائط المتعتددة ودورها في نشر مجتَمع المعِرفة، ويتطلب ذلتك تتوفير أجهتزة وبترامج 

 . بالمدارس

" االهتمتام بتالتطبيق فتي التدورات التدريبيتة أكثتر متن الجانتب النظترّي ( "2)جاءت العبارة رقم  -

، وهتتذا يتتدل علتتى أّن (0635)، وانحتتراف معيتتاري (3623)حستتابي بالمرتبتتة الثالثتتة، بمتوستتط 

أفتتراد عيّنتتة الّدراَستتة متتن المشتترفات التربويتتات يتترين أن تنميتتة المهتتارات العمليتتة للمعلّمتتات فتتي 

 . مجتَمع المعِرفةالدورات التدريبية تساعد على تنمية إسهاماتهن في 

ى التوظيتف الفعتال لتقنيتة االتصتاالت تشتجيع المعلّمتات وتحفيتزهن علت( "5)جاءت العبارة رقتم  -

، (0630)، وانحتراف معيتاري (3620)بالمرتبة الرابعة، بمتوستط حستابي "  ICTوالمعلومات 

وهذا يدل على أّن أفراد عيّنة الّدراَسة من المشترفات التربويتات يترين أن المعلّمتات يحتتجن إلتى 

اإلدارات التّعليمية والواارة، مما  تحفيز وتشجيع للتعامل مع تقنيات االتصاالت والمعلومات من

الدوستتري، )يستتاعد علتتى قيتتامهن بتتأدوارهن الفاعلتتة فتتي مجتَمتتع المعِرفتتة، وتتفتتق متتع مقترحتتات 

1323 .) 
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تتتوفير موظفتتة متخصصتتة بالتتدعم الفنتتي داختتل كتتل مدرستتةد لتشتتغيل ( "1)جتتاءت العبتتارة رقتتم  -

، وانحتتراف (3611)ستتط حستتابي بالمرتبتتة الخامستتة، بمتو"األجهتتزة التقنيتتة وصتتيانتها مباشتترةً 

، وهتتذا يتتدل علتتى أّن أفتتراد عيّنتتة الّدراَستتة متتن المشتترفات التربويتتات يتترين أن (0693)معيتتاري 

تتتوفير موظفتتات للصتتيانة بالمتتدارس لألجهتتزة يستتاعد علتتى قيتتام المعلّمتتات بتتدورهن فتتي توظيتتف 

 (. 1323الدوسري، )المعِرفة ونشرها، وتتفق مع دراسة 

بالمرتبتة السادستة، " تخفيض نصتاب المعلّمتة متن الحصتب الدراستية ( "9)جاءت العبارة رقم  -

، وهذا يتدل علتى أّن أفتراد عيّنتة الّدراَستة (0652)، وانحراف معياري (3692)بمتوسط حسابي 

من المشرفات التربويات يرين أن تخفيض نصاب المعلّمة التدريسي يخفتف العتبء علتيهن، ممتا 

 . ملية التّعليمية بدرجة مهمة جداً شرها وتوظيفها في العيسمح لهن باالبتكار للمعرفة، ون

بالمرتبتة " تعزيز  قافة تجويد التّعليم في مجتَمع المعِرفة لتدى المعلّمتة ( " 2)جاءت العبارة رقم  -

، وهذا يدل علتى أّن أفتراد عيّنتة (0659)، وانحراف معياري (3651)السابعة، بمتوسط حسابي 

ويتتات يتترين أن ايتتادة وعتتي المعلّمتتة بأهميتتة التجويتتد فتتي التّعلتتيم، الّدراَستتة متتن المشتترفات الترب

 . في مجتَمع المعِرفة بين الطالباتوتعزيز مجتَمع المعِرفة سيؤدي إلى ايادة إسهامها 

تنظتتيم ايتتارات للمعلّمتتات المتميتتزات، لاطتتاع علتتى تجتتارب بعتتض ( " 3)جتتاءت العبتتارة رقتتم  -

، وهتذا (0620)، وانحراف معياري (3622)متوسط حسابي بالمرتبة الثامنة، ب" الدول المتقدمة 

يدل على أّن أفراد عيّنة الّدراَسة من المشرفات التربويات يترين أهميتة ايتادة معتارف المعلّمتات 

وخبتتراتهن عتتن طريتتق تنظتتيم ايتتارات للمعلّمتتات المتميتتزات، حتتتى يطلعتتن علتتى تجتتارب التتدول 

لتى ايتادة مشتاركة المعلّمتات فتي تنميتة مجتَمتع األخرى المتقدمة فتي هتذا المجتال، ممتا ستيؤدي إ

 .المعِرفة بالمدرسة

" ربتتط ترقيتتة المعلّمتتة بالحصتتول علتتى رخصتتة مزاولتتة التتتدريا ( " 10)جتتاءت العبتتارة رقتتم  -

، وهتتذا يتتدل علتتى أّن (0622)، وانحتتراف معيتتاري (3629)بالمرتبتتة التاستتعة بمتوستتط حستتابي 

يتتات يتترين أن تحفيتتز المعلّمتتات لإلستتهام فتتي مجتَمتتع أفتتراد عيّنتتة الّدراَستتة متتن المشتترفات التربو

 . ن يحصلن على رخصة مزاولة التدرياالمعِرفة يتم بربط حصولهن على الترقيات، بأ

بالمرتبتتة " تطبيتتق معتتايير قبتتول عاليتتة المستتتوى فتتي كليتتات التّربيتتة ( " 1)جتتاءت العبتتارة رقتتم  -

، وهذا يدل على أّن أفتراد عيّنتة (0613)، وانحراف معياري (3605)العاشرة، بمتوسط حسابي 

الّدراَستتة متتن المشتترفات التربويتتات يتترين أن رفتتع معتتايير القبتتول بتتين طالبتتات المرحلتتة الثانويّتتة 

لالتحاق بكليات التّربية سيؤدي إلتى رفتع كفايتات المعلّمتات المهنيّتة بدرجتة عاليتة، ممتا ستيؤدي 

 . إلى ايادة إسهامهن في تنمية مجتَمع المعِرفة

الباحثة سؤاالً مفتوحاً عن مقترحات للسبل التي نتغلب بها على الصعوبات التي تحد  وطرحت

 : من الِكفايَات المهنيّة للمعلّمات في المرحلة الثانويّة، وجاء وفقاً لتكراراتها كما يلي

 . تعيين معلّمات مستجدات لسد العجز بالمدارس -

 . تدريب المعلّمات المستجدات قبل العمل -

 .ة بعض الوظائف، واستبعاد غير األكفاء من المعلّماتإعادة هيكل -

 .إجبار المعلّمات على الدورات التدريبية في الحاسب والجودة -

 . تطوير القيادات التربوية -

 .تحسين البيةة المادية للمجتَمع المدرسي -

 .تقليب أعداد الطالبات بالفصول -

 .يةتقليل سنوات الخدمة إلدخال دماء جديدة بالعملية التّعليم -

تشير درجة المتوسط العام للمحور إلى أن السبل واإلجراءات التي طرحتهتا الباحثتة للتغلتب 

على الصعوبات التي تحد من الِكفايَات المهنيّة للمعلّمات في المرحلتة الثانويّتة ذات أهميتة كبيترة جتداً 

فتي أ نتاء الّدراَستة من وجهة نظر المشرفات التربويات، وجاء أهمها في إ راء برامج إعتداد المعلّمتة 
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الجامعية، وتأهيل المعلّمات قبل الخدمةد لتنمية الِكفايَات المهنيّة لديهن وفقاً لمجتَمع المعِرفة، وتفعيتل 

دور مركتتز تقنيتتات التّعلتتيم، ومصتتادر التتتعلّم متتن حيتتج تتتوفير األجهتتزة، ونشتتر برمجيتتات الوستتائط 

أكثتر متن الجانتب النظترّي، وتشتجيع المعلّمتات المتعددة، واالهتمام بتالتطبيق فتي التدورات التدريبيتة 

، وتتوفير موظفتة متخصصتة ICTوتحفيزهن علتى التوظيتف الفعتال لتقنيتة االتصتاالت والمعلومتات 

بالدعم الفني داخل كل مدرسةد لتشغيل األجهزة التقنية وصيانتها مباشرة، وتخفتيض نصتاب المعلّمتة 

م فتتي مجتَمتتع المعِرفتتة لتتدى المعلّمتتة، وتنظتتيم متتن الحصتتب الدراستتية، وتعزيتتز  قافتتة تجويتتد التّعلتتي

ايارات للمعلّمتات المتميتزات، لاطتاع علتى تجتارب بعتض التدول المتقدمتة، وربتط ترقيتة المعلّمتة 

. بالحصول على رخصة مزاولة التدريا، وتطبيتق معتايير قبتول عاليتة المستتوى فتي كليتات التّربيتة

يين معلّمات مستجدات، وتعيين مشرفات تربويات وأضافت المشرفات عدداً من المقترحات أهمها تع

فتاء،  مستجدات، وتدريب المعلّمات قبل التعيتين، وإعتادة هيكلتة بعتض الوظتائف، واستتبعاد غيتر األكط

 .وتطوير القيادات التربوية، وتقليب أعداد الطالبات

 :توصيات الّدراَسة

جتتاالت إنتتاج ونشتتر وتوظيتتف فتتي م ، يجتب تتتدريب معلّمتات المرحلتتة الثانويّتتة فتي أ نتتاء الخدمتة -1

المعِرفة وفق ماجاء في الّدراَسة الحالية في مجتال عملهتن، ومجتاالت التنميتة الذاتيتة، وذلتك متن 

 : خال

اإلفادة من الّدراسات التي تحلتل الِكفايَتات المهنيّتة للمعلّمتة، والحاجتات التدريبيتة والمستتقبلية  -أ 

 ، بتكار، وإقامة دورات مكثفة فيهاخاصة الجوانب التي تركز على اال ، للعمل والفرد

التعاون مع بيوت الخبرة داخل المملكة وخارجهاد إلقامة دورات تدريبيتة لمعلّمتات المرحلتة  -ب 

 .ونشرها ، وتوظيفها ، في مجاالت إنتاج وابتكار المعِرفة ، الثانويّة

تربتوي يقتدم إنشاء أكاديميات للتنميتة المهنيّتة للمعلّمتات، أو مركتز وطنتي للتتدريب المهنتي ال -ج 

 .برامج تدريبية مستمرة وعلى مستوى متقدم

إعداد مدربات متخصصات في التدريب على مستويات عليتا متن المتؤهات، أو استتقطابهن  -د 

 .بواارة التّربية والتّعليمد للقيام بالتدريب المستمر وفق خطة علمية لذلك

والتركيتز  ، الّدراَستةتكثيف البرامج التدريبية حول جوانب الضعف التتي أستفرت عنهتا هتذ   -  

والتتتدريب  ، علتتى مهتتارات االبتكتتار واإلبتتداع، وتطتتوير اللغتتة اإلنجليزيتتة لتتدى المعلّمتتات

 .المستمر على التقنيات الحديثة نظراً لسرعة تطورها

يستتوجب  ، لتجاوا الصعوبات التي تحتد متن مستتوى الِكفايَتات المهنيّتة لمعلّمتة المرحلتة الثانويّتة -2

 : م لرفع مستوى الِكفايَات المهنيّة للمعلّمة في مجتَمع المعِرفة، وذلك من خالتهيةة المنام الداع

ليتتا  لهتا فرصتة اإلبتداع واالبتكتار فتي  ، تخفيض النصاب التدريسي للمعلّمة من الحصب-أ 

 .مجال عملها

 .وضع الحوافز التشجيعية للمعلّمين للتعلم الذاتي داخل المدرسة وخارجها -ب 

 .ن بعد في تدريب المعلّمين لتوفير الوقت والجهداعتماد نظم التّعليم ع -ج 

ربتط الترقتتي والمكافتتضت بحضتور التتدورات التدريبيتتة وتفعيلهتا، واشتتتراط الحصتتول علتتى  -د 

 .رخصة مزاولة التدريا

ممتا يجعلهتا علتى اطتاع بالمستتجدات ، تفعيل مشاركة المعلّمتة فتي المتؤتمرات والنتدوات -  

 .الحديثة

بتوفير شتبكات اإلنترنتت، وتفعيتل مراكتز تقنيتات التّعلتيم  ، تقنياً تهيةة البنية التحتية للمدارس  -و 

 . ومصادر التعلّم

تستتاعد المعلّمتتات فتتي حتتال األعطتتال  ، تتتوفير متخصصتتات دعتتم فنتتي داختتل كتتل مدرستتة -ا 

 . الحرجة، وتكون على مستوى متقدم من الخبرة
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–لمعلّمة المرحلة الثانويّتة  التركيز على أهم السبل واإلجراءات المقترحة لتوفر الِكفايَات المهنيّة -3

قبتل دخولهتا  ، وهتو إعتدادها إعتداداً جيتداً ومائمتاً للمرحلتة المقبلتة -كما جاء فتي نتتائج الّدراَستة

 : العمل التّعليمي وذلك من خال

ودراستتتها فتتي ضتتوء  ، إعتتادة النظتتر فتتي بتترامج إعتتداد المعلّمتتة المقدمتتة فتتي كليتتات التّربيتتة-أ 

يتتز علتتى الجوانتتب التطبيقيتتة واللغتتة اإلنجليزيتتة والمهتتارات والترك ، التوجهتتات الحديثتتة

 . التقنية

 .إلحاق المعلّمات الجديدات بدورات مكثفة فصلية أو أكثر قبل ممارستهن العمل التدريسي -ب 

بناء و يقة استراتيجية تربوية كاملتة للتعلتيم فتي المملكتة العربيّتة الستعودية فتي ضتوء المتغيترات  -4

ونشترها  ، طترق توليتد وإنتتاج المعِرفتة ، لمعِرفة بوصفها قوة و تروةا: المعاصرة تراعي قضايا

وإدارة المعِرفتتتتة  ، ICTوتوظيفهتتتتا فتتتتي المجتتتتال التربتتتتوي، وتقنيتتتتة المعلومتتتتات واالتصتتتتاالت

 ، وتنميتتتة مهتتتارات التفكيتتتر ، والتتتتعلّم متتتدى الحيتتتاة ، والتّعلتتتيم والتتتتعلّم اإللكترونتتتي ، وتطبيقاتهتتتا

 .وتعلم اللغات ، بتكار والبحج العلمّي، والتّعليم والتعلّم النوعيواال ، والتوجه نحو اإلبداع

 .وإعادة صياغة متطلباته وكفاياته ، تحديج معايير اختيار المعلّمات للعمل في التّعليم -5

تمهتتين التّعلتتيم، وتحديتتد الِكفايَتتات المهنيّتتة لمهنتتة المعلّتتم وفقتتاً لمتطلبتتات ستتوق العمتتل فتتي مجتَمتتع  -6

 .اقتصاد المعِرفة

 :قترحات الدراسةم

في ضوء متطلبتات مجتمتع  ، دراسة تقويمية لبرامج إعداد المعلمات في الجامعات السعودية -

 .المعرفة

تصور مقتر  لمعتايير تقتويم المعلمتات  وفقتاً لكفايتاتهن المهنيتة وأدوارهتن التعليميتة مجتمتع  -

 .المعرفة
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 .الرياض، الجودة في التّعليم العام: بعنوان
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قسم إدارة تربوية  ، رسالة دكتورا  غير منشورة.العربيّة السعودية في ضوء تحديات اقتصاد المعِرفة
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