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  :الملخص
ضمینھا في كتب ھدفت الدراسة إلى بناء قائمة لمھارات االقتصاد المعرفي التي ینبغي ت

 ولتحقیق أھداف ، وتحدید مدى تضمنھا لتلك المھارات، األحیاء المقررة للمرحلة الثانویة بالمملكة
الدراسة استخدمت الباحثة المنھج الوصفي، وتمثلت أدوات الدراسة ببطاقة تحلیل المحتوى،  

األحیاء في  كتاب وتوصلت الدراسة في نتائجھا إلى أن نسبة توافر مھارات االقتصاد المعرفي 
، مھارات التفكیر وحل المشكالت: (األحیاء للصف األول الثانوي جاءت مرتبة تنازلیا كما یلي

مھارات التعامل مع تكنولوجیا ، المھارات السلوكیة، المھارات االقتصادیة واإلعداد لسوق العمل
صف الثاني الثانوي وفي كتابي ال) المھارات االجتماعیة والتواصل، المعلومات واالتصاالت

المھارات االقتصادیة واإلعداد ،  مھارات التفكیر وحل المشكالت: (والصف الثالث الثانوي كالتالي
، المھارات السلوكیة، مھارات التعامل مع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، لسوق العمل

الثانوي بفصلیھ وكان محتوى كتاب األحیاء للصف الثالث ، )المھارات االجتماعیة والتواصل
  .األول والثاني أكثر تضمنا لمھارات االقتصاد المعرفي

Abstract: 

study aimed at building a list of knowledge economy skills to be 
included  in the biology books determined for  the secondary school stage 
in the kingdom of  Saudi Arabia, and determining the extent to which such 
books contain such skills, the researcher used the descriptive approach, 
The study tools are represented in a content analysis card. The study 
findings revealed that the availability of the knowledge economy skills 
included in  the first year secondary biology book at the first year of the 
secondary school stage came in descending order as follows: (thinking and 
problem-solving skills, economic skills and the preparation for the job 
market, behavioral skills, information and communication technology 
skills, social and communication skills), while such skills came as follows in 
the second and the third years secondary books: (thinking skills and 
problem solving, economic skills and preparation for the job market, 
information and communication technology skills, behavioral skills, social 
and communication skills). The third year secondary biology book for both 
the first and the second semesters is more inclusive of knowledge 
economy skills. 
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  :المقدمة
وأعطاه القدرة على الفھم ، عن غیره من المخلوقات بالعقلالحمد هللا الذي میَّز اإلنسان 

فكانت أول ، وجعل للعقل والمعرفة أھمیًَّة في حیاة اإلنسان على وجھ األرض، واإلدراك والتمییز
بكل ما تعنیھ ھذه الكلمة من الحثَّ على طلب العلم ) اقرأ(سورة نزلت في القرآن الكریم ھي 

وإعمار ، مھمة لتسییر حیاتھ، بأن المعرفة قدیمة قدم اإلنسانولذلك نستطیع القول ، والمعرفة
  .األرض التي استخلف فیھا

مرَّت البشریَّة بالعدید من التحوُّالت منذ أن ُوجد اإلنسان حتى عصرنا الحاضر الذي 
وأصبح ھناك تناٍم مضطرد ،  تسارًعا؛ نظًرا للتطور التكنولوجي المتسارعأكثرأصبح التغیر فیھ 

فة والمعلومات، وظھر ما یسمى باالنفجار المعرفي؛ نظًرا للكمِّ المعلوماتي الھائل، في المعر
وتلخص مقولة فرانسیس بیكون . وأصبح ھناك التحدیات والتنافس بین األمم، بما تمتلك من معرفة

والتي سبقھ إلیھا بآالف السنین إمبراطور الصین صان تسو ، قیمة المعرفة) المعرفة قوة(الشھیرة 
المعرفة ھي القوة التي تمكِّن العاقل من أن یسود، والقائد أن یھاجم بال إراقة دماء، وأن "قائل ال

  ).٥:٢٠٠٩كافي، "(ینجز ما یعجز عنھ اآلخرون
 Economyنتیجة لتلك الثورات المعرفیَّة برز ما یعرف بمصـــطلح االقتـــصاد المعرفي

Knowledgeل اإلنتاج، في جمیع دول العالم التي تسعى  الذي یمثل دعامة حقیقیَّة لكافة عوام
ویعتبر الحصول على المعرفة وابتكارھا وتطبیقھا .)٢٠١٣الخماش، ( للنھوض وإثبات تفوقھا

وتوظیفھا؛ بھدف تحسین الحیاة البشریَّة وتطورھا في كافة المجاالت، من أھم مرتكزات االقتصاد 
 األعمدة التي یعتمد علیھا تطور االقتصاد المعرفي، ویمثل التعلیم ورأس المال البشري من أھم

وتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والحافز االقتصادي ، المعرفي باإلضافة إلى اإلبداع واالبتكار
  ).٢٠١٤، محمود(والنظام المؤسسي 

 التربیة بمؤسساتھا ونظمھا المختلفة ھي مركز تلقي المعرفة وبنائھا وتنمیتھا دوتع
ینھا وبین التطبیقات والمھارات المختلفة، ومن ثمَّ فإن تطویر النظم التربویَّة وتحلیلھا، والربط ب

بصورة متكاملة شاملة متوازنة، وإصالح النظام التعلیمي بما یتناسب مع متطلبات العصر، ھو 
نقطة االنطالق للتحول لمجتمع المعرفة، فالتعلیم العامُّ یحتلُّ قلب النظام التعلیمي أینما وجد، 

ل عقول المتعلمین، ویوجھ اھتماماتھم، فإذا استطاع أن یكون المنتج األول للمعرفة فإن ذلك ویشك
یعتبر مؤشًرا لتحسین التعلیم، ودلیًلا على أداء الدور المناط بھ في إعداد األفراد لمجتمع المعرفة 

  .)٢٠١٢، وإبراھیمالزھراني (وبناء مھاراتھم
اد المعرفة یجب أن ینطلق من إصالح النظام بناًء على ما سبق فإن التحول نحو اقتص

فالتعلیم ھو وسیلة الدولة للتحول ). ٢٠١٣، عفونة(التعلیمي بشكل عامٍّ والمدرسة بشكل خاصٍّ 
فبصالح وتطور المؤسسة ، ویعد اللبنة األولى في منظومة االقتصاد المعرفي، نحو مجتمع المعرفة

 األمر الذي یعجل من نضوج وتماسك تجربة االقتصاد التعلیمیَّة یتقوى البناء القاعدي للمنظومة؛
وھو استثمار ، ، فالتعلیم والتنمیة صنوان متالزمان، بل التعلیم یعدُّ سابًقا على التنمیة"المعرفي

والقاعدة األساسیَّة للبني االقتصادیَّة والسیاسیَّة ، أصیل یشكل القاعدة لكل استثمار آخر
  ).٣٢١: ٢٠١٤، الحشاش" (واالجتماعیَّة

وفي ھذا الصدد أدركت القیادة في المملكة العربیَّة السعودیَّة ھذه الحقیقة، فكان من أھم 
أھدافھا الدخول إلى مجتمع المعرفة والتنمیة المستدامة، بالعمل على إعداد أجیال المتعلمین للعصر 

وذلك بتطویر ، نيالرقمي، والعمل في مجاالت اقتصادیات المعرفة وتعزیز الھویَّة واالنتماء الوط
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الخطط والبرامج، وإعادة ھیكلة المؤسسات، وتطویر آلیاتھا وأدواتھا، وكان من أھم ھذه 
  ).٢٠٠٨وزارة التعلیم، (المؤسسات والنظم ھو النظام التربوي

) ٢٠١٤- ٢٠١٠(ومن منطلق ربط التعلیم بالخطط التنمویَّة؛ فقد تبنت خطة التنمیة التاسعة 
القائم على المعرفة، من خالل التركیز على التعلیم الذي ینشر المعرفة، التوجُّھ نحو االقتصاد 

وتأسیس قدرات تمكِّن من نقل المعرفة وتراكمھا وتولیدھا، واستثمارھا في مختلف القطاعات 
  ).٢٠١٠وزارة االقتصاد والتخطیط، (االقتصادیَّة واالجتماعیَّة

م ینبغي أن ینطلق من المناھج الدراسیَّة؛ وألن التجدید التربوي في منظومة التربیة والتعلی
؛فإن مشروع تطویر )٢٠١٠، الخلیفة(ألنھا تمثل القلب النابض لجمیع عناصر العملیَّة التعلیمیَّة

الریاضیات والعلوم الطبیعیَّة یعتبر من أھم المشروعات التربویَّة التي تجسد المواءمة مع 
وذلك من خالل التطویر ، ه نحو اقتصاد المعرفةالمتغیرات العصریَّة، تلك التي تتضمن االتجا

حیث تشیر الباحثة إلى أن أھداف التغییر في محتوى . الجذري لمناھج الریاضیات والعلوم الطبیعیَّة
  .المناھج لمشروع التطویر تتَّفق مع توجُّھات العصر المتضمنة اقتصاد المعرفة

ویعتبر المرجع ، كتاب المدرسيوُیقدم محتوى المنھج المدرسي في إطار رسمي یعرف بال
ویسھم في تنمیة مھارات التفكیر العلمي ، الذي یستخدمھ المعلم أكثر من غیره من المراجع

 محتوى المنھج في كتب دویع ).٢٠١١، إبراھیمسعادة؛ (والتفكیر الناقد واإلبداعي لدى المتعلمین
العلمیَّة للمعرفة بما یحتویھ من وأحد المراجع ، األحیاء ضمن مناھج العلوم الطبیعیَّة المطورة

والتدریب على مھارات حلِّ المشكالت، والبحث واالستقصاء یعتبر من ، دراسة للظواھر العلمیَّة
البیئات الخصبة لبناء المعرفة وتفعیلھا، بما یخدم عدة مجاالت أخرى في المجتمع، وبما یخدم 

  .مستقبل المتعلم ومساھمتھ في التنمیة
روع إصالحي تعلیمي یقع في الدرجة األولى على المعلم، وخاصة في وألن نجاح أي مش

ظلِّ النظرة الحدیثة للمعلم، فھو لیس ناقًلا للمعرفة فحسب، وإنما البدَّ أن یعلم الطالب نقد المعرفة 
وبناءھا، وإثارة التساؤالت حولھا، ولیس مجرد اكتسابھا فقط؛ فالعملیَّة التعلیمیَّة تركِّز على 

، ؛ الشراري٢٠١٣، ؛ الشایع٢٠٠٧، الھاشمي والعزاوي( إلنتاج جیل مبدع من المتعلمینالمھارات
؛لذلك فإنھ من المھم التركیز على التأھیل وتطویر المعلمین )٢٠١٢، وإبراھیم؛ الزھراني ٢٠١١

ومن ھذا المنطلق تؤكد الباحثة أن تلك الجھود التطویریَّة في بالدنا، سواء في تطویر . مھّنًیا
تعدُّ استجابة للتغیرات العصریَّة، ، اھج، أو تدریب المعلمین وتأھیلھم للقیام بدورھم الفعَّالالمن

التي یعتبر التحول لالقتصاد القائم على المعرفة أحد أھم ، وربط التعلیم بخطط التنمَیة الطموحة
  .توجھاتھا

ة مرحلة متمیزة ومھمة؛ ومن جھة أخرى تعتبر المرحلة الثانویَّة بالمملكة العربیَّة السعودیَّ
باعتبارھا الطریق إلى التعلیم العالي بشتى أشكالھ وأنماطھ، من ناحیة العلم والتخصص والمھن، 

 القوى البشریَّة الالزمة لتنفیذ التحول االجتماعي واالقتصادي، والوفاء بمتطلبات وإعداد
تھدفة استقصاء مھارات االقتصاد ؛ لذا تأتي ھذه الدِّراَسة مس)٢٠١٠، الغامدي وعبد الجواد(التنمیة

المعرفي كأحد التوجھات الحدیثة في مناھج العلوم الطبیعیَّة، والتعرف على مدى تطبیقھا من ِقَبِل 
 لتحقیق األھداف المتوقعة، فیما یخص تفعیل - بإذن اهللا-لتشق طریقھا، المعلمین والمعلمات

  .التوجُّھ نحو مجتمع المعرفةمھارات االقتصاد المعرفي في التعلیم، كجزء من آلیات 
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  :تحدید مشكلة الدِّراَسة
تشیر أدبیات البحث العلمي والدراسات المستقبلیَّة إلى أن المستقبل سیشھد تحوالت علمیَّة 

وأنھ من األھمیَّة بمكان أن تواكب األبحاث في مجال التربیة العلمیَّة استقراء ، وتكنولوجیَّة ھائلة
ظرة المستقبلیَّة في جمیع مكونات المنظومة التعلیمیَّة؛ وذلك لمواجھة المستقبل، واالھتمام بالن

  .التحدیات والتطور المتسارع، وظھور منھجیات جدیدة، منھا منظومة المعرفة، ومجتمع المعرفة
وتسعى الحكومات في جمیع أنحاء العالم لتحقیق اقتصادیات مرتفعة، وذلك یتطلب 

قیق ھذا الھدف ھي الحصول على القوى العاملة المتعلمة مھارات عالیة، والخطوة األولى لتح
؛ لذا یعتبر التعلیم إحدى الركائز األساسیَّة لالقتصاد المعرفي، Warhurst, 2008)(تعلیًما جیًدا

حیث إن االحتیاجات األساسیَّة لإلنتاجیَّة والتنافسیَّة تحتاج إلى توفیر الید العاملة أو رأس المال 
م حول ٢٠٣٠عى إلیھ حكومة المملكة العربیَّة السعودیَّة في رؤیتھا لعام وھذا ما تس. البشري

  .ضرورة بناء شخصیَّة مستقلة للمتعلم، من خالل إكسابھ المعارف والمھارات والسلوكیات الحسنة
وفي ظلِّ الجھود المبذولة من قبل المملكة في سبیل تطویر التعلیم، والتحول نحو مجتمع 

ن األھمیَّة الكبرى لدور المعلم في العملیَّة التعلیمیَّة التعلمیَّة، حیث إنھ البدَّ أن المعرفة، وانطالًقا م
 من خالل -یكون مشارًكا إیجابیا وفاعًلا في تلك المنظومة الجدیدة بما یحقق أھدافھا، ترى الباحثة

ظل ھذه التطورات،  أن المشاركة اإلیجابیَّة المثمرة للمعلم في -ممارستھا للعمل اإلشرافي المیداني
لن تأتي غالًبا إال من خالل معرفتھ وفھمھ لمتغیرات العصر، ومن ثمَّ یمتلك القدرة على التطبیق 

وتفعیل نتائج الدراسات واألبحاث، ، الواعي لما یحتویھ المنھج الدراسي من مھارات وخبرات
 مع المعرفة یتطلب ولیس الرجوع آلراء ومعتقدات شخصیَّة، فإنتاج جیل یملك مھارات التعامل

 التكاملیَّة بین احتواء محتوى المناھج لتلك المھارات من جھة، وتطبیقھا بفاعلیَّة من جھة أخرى؛
  :لذا فإن مشكلة ھذه الدِّراَسة تتحدد في اإلجابة عن السؤال الرئیس التالي

ة ما مھارات االقتصاد المعرفي المتضمنة في كتب األحیاء المقررة للمرحلة الثانویَّ
  بالمملكة العربیَّة السعودیَّة؟ وما مدى تطبیق المعلمین والمعلمات لھا؟

  :ویتفرع عن السؤال الرئیس األسئلة الفرعیَّة التالیة
   ما مھارات االقتصاد المعرفي الواجب توافرھا في محتوى كتب األحیاء للمرحلة الثانویَّة؟-١
  لثانوي لمھارات االقتصاد المعرفي؟ ما مدى تضمُّن محتوى كتاب األحیاء للصف األول ا-٢
   ما مدى تضمُّن محتوى كتاب األحیاء للصف الثاني الثانوي لمھارات االقتصاد المعرفي؟-٣
   ما مدى تضمُّن محتوى كتاب األحیاء للصف الثالث الثانوي لمھارات االقتصاد المعرفي؟-٤

  :أھمیَّة الدِّراَسة
وضوع الذي تتناولھ، وھو مھارات االقتصاد تستمد الدِّراَسة أھمیتھا من أھمیَّة الم

  .المعرفي، باعتباره من االتجاھات الحدیثة المھمة في المیدان التربوي
  :ویمكن تلخیص أھمیَّة الدِّراَسة في النقاط التالیة

تأتي ھذه الدِّراَسة استجابة لنداء الخطط التنمویَّة، وتوجھات سیاسة التعلیم بالمملكة، تلك التي  .١
والتي أولت اھتماًما مكثـــفــًا بتعزیز التنویع االقتصادي ،  ربط التعلیم بالتنمیةتھدف إلى

 .بأبعاده المختلفة، والتحول نحو االقتصاد القائم على المعرفة
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التي أكدت أھمیَّة تطویر المنظومة ، م٢٠٣٠تتزامن مع رؤیة المملكة العربیَّة السعودیَّة  .٢
شخصیَّة المستقلة للمتعلِّم، بإكسابھ المعارف والمھارات التعلیمیَّة والتربویَّة، وبناء ال

 .والسلوكیات الحسنة

إمكانیَّة االستفادة من نتائج ھذه الدِّراَسة في تدعیم توجھات مشروع تطویر الریاضیات والعلوم  .٣
الطبیعیَّة، وأن تخدمھ في مراحل التطویر والتحسین، فیما یخص مھارات االقتصاد المعرفي 

  .حیاء، وتنمیة محتوى المنھج الذي یعتبر عنصًرا مھما من عناصر المنھجفي مناھج األ
 قد تكون نقطة انطالق لدراسات أخرى تتناول مناھج العلوم في المرحلتین االبتدائیَّة  .٤

 .والمتوسطة

قد تفید معلمي ومعلمات األحیاء في التعرف على مھارات االقتصاد المعرفي الواجب تنمیتھا  .٥
 .لدى المتعلم

االستفادة من الدِّراَسة في تضمین مھارات االقتصاد المعرفي في برامج إعداد المعلمین  .٦
 .والمعلمات

االستفادة من الدِّراَسة في تحدید االحتیاجات التدریبیَّة للمعلمین والمعلمات، في ظلِّ متطلَّبات  .٧
 .التحوُّل نحو مجتمع المعرفة

  : أھداف الدِّراَسة
تصاد المعرفي التي ینبغي تضمینھا في كتب األحیاء المقررة بناء قائمة لمھارات االق .١

 . للمرحلة الثانویَّة بالمملكة

 .تحدید مدى تضمُّن محتوى كتب األحیاء للمرحلة الثانویَّة لمھارات االقتصاد المعرفي .٢

  :حدود الدِّراَسة
طالبات جمیع الموضوعات في محتوى كتب األحیاء المقررة على طالب و: الحدود الموضوعیَّة

التي تدرس للعام الدراسي ) الفصلین األول والثاني(األول، الثاني، الثالث : الصفوف الثانویة
  .ه١٤٣٦-١٤٣٥

  .ه١٤٣٦-١٤٣٥الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  :الحدود الزمانیَّة
یة والتعلیم التابعة إلدارة الترب) بنین وبنات(مدارس التعلیم العام الثانویَّة  : الحدود المكانیَّة
  .بمحافظة محایل

  :مصطلحات الدِّراَسة
تعرِّف الباحثة االقتصاد المعرفي إجرائیا بأنھ االستخدام الفعال للمعرفة،  :االقتصاد المعرفي

وتمكین المتعلم من تطبیقھا وتوظیفھا واستثمارھا؛ بھدف بناء رأس المال البشري، وتطویر 
ق الخطط التنمویَّة للملكة العربیَّة السعودیَّة، من خالل الموارد البشریَّة، والمساھمة في تحقی

  .محتوى كتب األحیاء للمرحلة الثانویَّة
مجموعة من المھارات : "بأنھا) ٩: ٢٠١٣(عرفھا القرارعة  :مھارات االقتصاد المعرفي

المتضمنة تطبیق المعرفة في مواقف حیاتیَّة واقعیَّة، تستلزم استخدام مھارات حل المشكلة 
  ".باستخدام وسائط متعددة، وتوظیف المعرفة واستخدامھا، التفاعلو
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تعرف الباحثة مھارات االقتصاد المعرفي في ھذه الدِّراَسة بأنھا مجموعة من المھارات و
ینبغي أن یتضمنھا محتوى كتب األحیاء للمرحلة الثانویَّة، ویطبقھا المعلمون والمعلمات بشكل 

ن بناء المعرفة وتطبیقھا، وتوظیفھا في حیاتھ الیومیَّة؛ لتطویره فكریا كاٍف، والتي تمكِّن المتعلم م
 .وتقنیا واجتماعیا وسلوكیا، وتھیئتھ لسوق العمل ومجاراة العصر الذي یعیش فیھ

  :الدراسات السابقة
إعداد قائمة بمجاالت اقتصاد المعرفة، ومعرفة مدى )  ٢٠١٥(ھدفت دراسة البسام 

 وفق آراء ،لتربیة اإلسالمیَّة المطورة للصفوف العلیا من المرحلة االبتدائیَّةتضمنھا في كتب ا
معلمات التربیة اإلسالمیَّة والمشرفات التربویات بمكة المكرمة، والتعرُّف على أثر متغیر المؤھل 
العلمي وسنوات الخبرة والدورات التدریبیَّة، كما ھدفت إلى تحلیل محتوى الكتب، وبناء تصوُّر 

أداة : واستخدمت الباحثة المنھج الوصفي وأداتین للبحث. قتَرح لتطویر الكتب عینة الدِّراَسةم
لتحلیل المحتوى واستبیان، وتكوَّن مجتمع الدِّراَسة من جمیع معلمات والمشرفات بمكة المكرمة، 

تائجھا إلى أن ومن جمیع كتب التربیة اإلسالمیَّة المطورة للصفوف العلیا، وتوصَّلت الدِّراَسة في ن
درجة تضمن كتب التربیة اإلسالمیَّة المطورة لمتطلبات اقتصاد المعرفة جاء بدرجة عالیة من 

 وال توجد فروق ذات داللة إحصائیَّة بین متوسطات استجابات عینة ،وجھة نظر عینة الدِّراَسة
ا أظھرت نتائج تحلیل ، كم) الدورات التدریبیَّة- سنوات الخبرة-المؤھل(الدِّراَسة وفًقا لمتغیر 

  . وأقلھا المجال التكنولوجي،المحتوى أن أعلى المجاالت تضمًنا ھو المجال المعرفي
التي ھدفت معرفة درجة توافر مھارات االقتصاد المعرفي في ) ٢٠١٥(ودراسة العنزي 

ینة كتب ریاضیات الصف الثالث المتوسط بالمملكة العربیَّة السعودیَّة، قامت الباحثة بتحلیل ع
 وكذلك دلیل ،الدِّراَسة وھي كتاب الریاضیات الصف الثالث المتوسط والتمارین بفصلیھ الدراسیین

 والتي ،المعلم، وأعدت لھذا الغرض أداة تحلیل المحتوى صنَّفت فیھا مھارات االقتصاد المعرفي
 المعرفي، التكنولوجیا،( ھي ،مھارة، توزعت على سبعة مجاالت رئیسة) ٥٦(بلغ عددھا 

وكشفت نتائج الدِّراَسة ). االتصال، النمو العقلي، االجتماعي، االقتصاد العالمي والمحلي، التقویم
عن وجود قصور وتدني في تغطیة جوانب المجاالت التكنولوجیَّة، واالجتماعیَّة، واالقتصاد 

 المھارات العالمي والمحلي، وانتھت الدِّراَسة بمجموعة من التوصیات أھمھا االستفادة من قائمة
متوسط، الالتي وضعت ونتائج قیاس درجة توافرھا من أجل تطویر كتب ریاضیات الصف الثالث 

وضرورة االھتمام واعادة النظر في تضمین مھارات االقتصاد المعرفي في كتاب التمارین 
  . ومعالجة الضعف الحاصل فیھ

ن في سیاق  على سلوك الطالب المبتكریتبدراسة ركِّز) Gabriela) 2015وقام 
 وھدفت الدِّراَسة إلى تقدیم التعلیم اإللیكتروني كمنھج ابتكاري ،االقتصاد المبني على المعرفة

 وتحدید الخصائص والمالمح الرئیسیَّة للتعلیم االبتكاري واإلبداع في إطار اقتصاد قائم على ،للتعلم
 وتم التطبیق على ،ذا الغرض وأعد استبانة لھ،واعتمد الباحث المنھج الوصفي التحلیلي. المعرفة

 سنة، بینت نتائج الدِّراَسة أن ھناك اختالًفا في آراء ٢٦ إلى ١٩ طالب تراوحت أعمارھم من ١٠٠
 وأثره في السلوك ،الطلبة فیما یتعلَّق باستخدام تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات في عملیَّة التعلیم

 المعرفة، وكذلك وضحت الدِّراَسة عدًدا من  في إطار االقتصاد القائم على،االبتكاري للطلبة
 حیث تكون سرعة ،اإلیجابیات من خالل استخدام تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات في التعلُّم

 ، إضافة للتنوع في المعلومات،الوصول للمواد الدراسیَّة وتوثیق المعلومات سھلًة وسریعة
إمكانیَّة التعلم الذاتي واالستمراریَّة، وأظھرت  و،والتواصل الفعال والسریع بین الطلبة والمدرسین

أیًضا أن من سلبیات استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في التعلیم ھو عدم التفاعل 
  . والمشاركة مباشرة بین الطالب والمدرس، إضافة إلى عدم توفر اإلنترنت للعدید من الطلبة
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االقتصاد المعرفي لدى طالب كلیَّة فقد تناولت مھارات ) ٢٠١٥(أما دراسة رمضان 
العلوم االجتماعیَّة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیَّة من وجھة نظر أعضاء ھیئة 
التدریس والطالب أنفسھم، كما استھدفت معرفة أثر بعض المتغیرات في تحدید درجة توافر 

َسة، واستخدم الباحث المنھج مھارات االقتصاد المعرفي لدى الطالب من وجھة نظر عینة الدِّرا
 من خالل تطبیق استبانة على عینة طبقیَّة عشوائیَّة من ،الوصفي المسحي لتحقیق أھداف الدِّراَسة

، وتناولت االستبانة في مجاالتھا )٢٩٩(وعدد الطالب ) ٧٧(أعضاء ھیئة التدریس بلغ عددھم 
 ،ات حل المشكالت واتخاذ القرار ومھار،مھارات التفكیر النقدي، ومھارات التعامل بفاعلیَّة
أسفرت النتائج .  ومھارات اإلبداع واالبتكار،ومھارة تطبیق التكنولوجیا والتعاون والعمل الجماعي

عن أن درجة توافر مھارات االقتصاد المعرفي لدى الطالب جاءت متوسطة على جمیع محاور 
یس، بینما كانت درجة التوافر كبیرة  والدرجة الكلیَّة من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدر،االستبانة

من وجھة نظر الطالب، وجاء محورا مھارات التعاون والعمل الجماعي ومھارات التعامل بفاعلیَّة 
وأسفرت أیًضا عن وجود . في المرتبتین األولى والثانیة على الترتیب من وجھة نظر عینة الدِّراَسة

ینة الدِّراَسة تبًعا لمتغیري الدرجة الوظیفیَّة فروق ذات داللة إحصائیَّة بین متوسطات أفراد ع
 سنوات ٥ لصالح األساتذة المشاركین واالساتذة من ذوي خبر الــ ،والخبرة ألعضاء ھیئة التدریس

 لصالح طالب الدِّراَسات العلیا، بینما ال توجد فروق ،فأكثر، ومتغیري المستوى الدراسي للطالب
  .تراكمي للطالبإحصائیَّة تبًعا لمتغیر المعدل ال

معرفة درجة تضمن كتب العلوم المطورة بالمرحلة ) ٢٠١٤(وكذلك ھدفت دراسة العنزي 
المتوسطة لمتطلَّبات االقتصاد المعرفي، ولتحقیق ھذا الھدف قام الباحث ببناء قائمة بمتطلبات 

اشتملت االقتصاد المعرفي التي ینبغي توافرھا في كتب العلوم المطورة بالمرحلة المتوسطة، و
المعرفي، والتكنولوجي، واالقتصادي، : (متطلًبا موزعة على ستة مجاالت ھي) ٦١(القائمة على 

وفي ضوء قائمة المتطلبات تم بناء بطاقة تحلیل محتوى كتب ). والبیئي، والوطني، واالجتماعي
 ، وقد جاء ترتیب مجاالت)١٤٣٥-١٤٣٤(العلوم المطورة للمرحلة المتوسطة للعام الدراسي 

متطلبات االقتصاد المعرفي المتضمنة في كتب العلوم المطورة للمرحلة المتوسطة حسب 
 المجال -  المجال التكنولوجي–المجال المعرفي : (تكراراتھا ونسبھا المؤیَّة على النحو التالي

  ).  وأخیًرا المجال االجتماعي- ثم المجال االقتصادي- المجال البیئي-الوطني
 حیث ھدفت إلى ،ما یسمى باالقتصاد األخضر) Eugenie 2014(وتناولت دراسة 

التعرُّف على مدى تكامل منھج علوم الحیاة مع محتوى االقتصاد األخضر، حیث إن معرفة 
االقتصاد األخضر بین مواطني جنوب أفریقیا یمكن أن یعالج التحدیات االقتصادیَّة واالجتماعیَّة 

ة لتحدید ما إذا كان محتوى االقتصاد األخضر تم وصفھ وتم تحلیل وثیقة منھج علوم الحیا. ھناك
 أساتذة من علوم الحیاة والمشاركة في ١٠وتم توزیع استبانة على عینة تتكون من . في الوثیقة

مقابلة للتعبیر عن آرائھم حول تكامل محتوى االقتصاد األخضر في برنامج علوم الحیاة وفھمھم 
ات نظرھم عن أھمیَّة محتوى علوم الحیاة لالستخدامات لالقتصاد األخضر وتنفیذه، وكذلك وجھ

وكشفت النتائج عن أن برنامج علوم الحیاة قد یسھم في تعریف المتعلمین على . بعد الدِّراَسة
 بحیث یتم دمج محتوى ،جوانب االقتصاد األخضر، ولكن یجب إجراء تغییر في المناھج الدراسیَّة

راَسة في نتائجھا إلى أن ھناك تدنًیا في نقل وتطبیق مھارات  وأیًضا توصلت الدِّ،االقتصاد الوظیفي
  .علوم الحیاة في الحیاة الیومیَّة

تعرُّف درجة توفر معاییر الجودة الشاملة في منھج ) ٢٠١٤(ھدفت دراسة الزھراني 
األھداف، اإلستراتیجیات : (األحیاء المطور للصف األول الثانوي، في مجاالت المنھج الثالثة

لمنھج األحیاء المطور للصف األول الثانوي من وجھة نظر ) ثة في التدریس، التقویمالحدی
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المشرفات التربویات والمعلمات، والكشف عمَّا إن كانت ھناك فروق ذات داللة إحصائیَّة بین 
طبیعة العمل، المؤھل العلمي، عدد : (استجابات عینة الدِّراَسة لفروضھا وفًقا للمتغیرات التالیة

ت الخبرة، ووضع تصور مقترح لتوفر معاییر الجودة الشاملة في منھج األحیاء المطور سنوا
وتوصلت الدِّراَسة إلى تحدید المعاییر التي . للصف األول الثانوي وفقا لعینة الدِّراَسة ومتغیراتھا

ا لكل معیاًر) ٣٠(ینبغي تحقُّقھا في منھج األحیاء المطور للصف األول الثانوي، وتضمنت القائمة 
من وجھة نظر المشرفات ) األھداف، اإلستراتیجیات الحدیثة، التقویم: (مجال من مجاالت المنھج

  .التربویات والمعلمات
التي تناولت بعض المظاھر الرئیسة في بلدان منظمة ) Martinez 2014(ودراسة 

اسي في كل من  كقطاع أس، من خالل دراسة حالة مؤسسات متوسطة،التعاون والتنمیة االقتصادیَّة
اقتصادات منظمة دول التعاون والتنمیة االقتصادیَّة والدول اآلسیویَّة، وطبق الباحث المنھج 
التحلیلي الكمي إلجراء دراسة الحالة وإظھار كیفیَّة سعي الدول اآلسیویَّة نحو تطویر مسارات 

ل جزًءا مھما في العدید المھارات والتوظیف، وخلصت الدِّراَسة في نتائجھا إلى أن الزراعة ال تزا
من الدول اآلسیویَّة، وأن الصین من البلدان التي تحتوي على أكبر نسبة عمالة ذات مستوى تعلیم 
ثانوي، والمھن ذات المھارات العلیا مثل االحترافیین متطورة في الدول المتقدمة مثل أسترالیا، 

  . ھونغ كونغ، الصین، نیوزیلندا وسنغافورة
التي أجریت في العراق، وھدفت إلى تحلیل محتوى ) ٢٠١٣(والبدیري في دراسة خلف 

كتب األحیاء للمرحلة المتوسطة في ضوء عملیات العلم، تم بناء أداة تتضمن عشر فقرات رئیسة 
یوظف الحواس في المالحظة وتنمیة قدرة الطلبة على المالحظة، یشجِّع (لعملیات العلم، وھي 

ؤ، فرض الفروض واختبار الفرضیات، واستخدام األرقام والتعامل الطالب على االستنتاج والتنب
معھا، وجمع المعلومات من قبل الطلبة، ومناقشة األفكار العلمیَّة، واختیار الحل المناسب، وإجراء 

وتم تحلیل المحتوى ). التجارب العلمیَّة، واستخدام األدوات والمواد المختبریَّة، اإلسعافات األولیَّة
ب، ومن أھم النتائج التي توصلت لھا الدِّراَسة أن فقرات اإلسعافات األولیَّة، وتشجیع لثالثة كت

الطالب على االستنتاج والتنبؤ كانت األكثر تنفیًذا، بینما فقرة جمع المعلومات من قبل الطلبة ھي 
  . األضعف تنفیًذا

ردة في كتب دراسة الستقصاء مھارات االقتصاد المعرفي الوا) ٢٠١٣(وأجرى القرارعة 
الكیمیاء للصف الثاني الثانوي علمي ودرجة امتالك المعلمین لھا، وأعد الباحث استبانة تضمنت 

معلًما ممن ) ٢٥(مھارات االقتصاد المعرفي، وبعد التأكد من صدقھا وثباتھا، تم توزیعھا على 
رات االقتصاد یدرسون مادة الكیمیاء للصف الثاني الثانوي علمي، وأشارت النتائج إلى أن مھا

المعرفي الواردة في كتاب الكیمیاء ككل كانت مرتفعة، وأكثر مھارات االقتصاد المعرفي التي 
نالت درجات مرتفعة ھي المھارات المتعلقة ببعض مھارات المالحظة، والتطبیق، وجمع 

ارات المعلومات وتحلیلھا، أما المھارات التي كانت درجة تضمینھا في الكتاب متدنیة، فھي المھ
المتعلقة بمھارات الذكاءات المتعددة، والتخیل والتأمل، والتفكیر الناقد، ومھارة إصدار األحكام، 

أما فیما یتعلق بمھارات االقتصاد المعرفي التي . وراء المعرفة ومھارة التقییم، ومھارات ما
  .یمتلكھا المعلمون فكان تقدیرھا بصوره عامة متوسًطا

التي ھدفت إلى الكشف عن درجة امتالك معلمي التربیة ) ٢٠١٣(وفي دراسة الخالدي 
اإلسالمیَّة ومعلماتھا، في األردن لمفاھیم االقتصاد المعرفي في ضوء بعض المتغیرات 

فقرة، وتمَّ تطبیقھا على عینة الدِّراَسة التي ) ٣٥(الدیمغرافیَّة، صمم الباحث استبانة تكونت من 
أشارت النتائج إلى ارتفاع درجة امتالك أفراد العینة معلمة، و) ١٣٣(معلًما، و) ٩٣(شملت 

لمفاھیم االقتصاد المعرفي في كلٍّ من مجالي التخطیط للتدریس وتنفیذه، ودرجة متوسطة في 
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اإلدارة الصفیَّة، ودرجة متدنیة في معظم مجاالت التقویم، وجمیع مجاالت الوسائل التعلیمیَّة، كما 
لة إحصائیَّة تعزى لمتغیر المؤھل العلمي لصالح المؤھل أظھرت النتائج وجود فروق ذات دال

العلمي األعلى، وكذلك الخبرة التدریسیَّة لصالح الخبرة األطول، فیما لم تظھر فروق دالة باختالف 
  . الجنس والمرحلة التعلیمیَّة

إلى الوقوف على كیفیَّة توجیھ التعلیم نحو االقتصاد ) ٢٠١٣(ھدفت دراسة القرني 
 من وجھة نظر عدد من الخبراء التربویین، ومدى تباین وجھات النظر باختالف مجال المعرفي

الخبرة ومدتھا والمؤھل العلمي، ثم صیاغة تصوُّر عامٍّ للتعلیم في ضوء متطلبات االقتصاد 
استخدم الباحث المنھج الوصفي المسحي، واستبانة من إعداد الباحث، وكانت أھم النتائج . المعرفي
رجة موافقة أفراد العینة على أن األنظمة التعلیمیَّة والمعلم والمتعلم والمنھج الدراسي، ارتفاع د

وأوصت . واقتصادیات التعلیم یشكلون مًعا مرتكزات مھمة لتوجیھ التعلیم نحو االقتصاد المعرفي
یتواءم مع الدِّراَسة بإعادة النظر في سیاسة التعلیم بالمملكة العربیَّة السعودیَّة لصیاغتھا بما 

متطلَّبات وتحدیات االقتصاد المعرفي بتحفیز المتعلمین، وتزویدھم بمھارات البحث عن المعرفة 
االستفادة من الدول الرائدة في . من مصادرھا المتعددة لزیادة نموھم المعرفي بطریقة إبداعیَّة

ین على االبتكار مجال االقتصاد المعرفي بما یتناسب مع الثوابت اإلسالمیَّة، وتشجیع المعلم
والتجدید في عملیَّة التعلم وتوفر البرامج التي تساعدھم على التحوُّل من كونھم ناقلین للمعرفة إلى 
مشاركین ومطورین لھا، قادرین على التفاعل المستمر مع تحوالتھا، وكذلك إعادة بناء المناھج 

  . المدرسیَّة بشكل یتفق مع متطلبات التوجھ نحو االقتصاد المعرفي
بھدف تقویم ) ٢٠١٢(أیًضا من الدِّراَسات التي أجریت بالعراق دراسة عبد الصمد وفلیح 

كتب األحیاء للمرحلة المتوسطة، في ضوء معاییر الجودة الشاملة، حیث تم بناء أداة بمعاییر 
أھداف (معاییر رئیسة، وھي جودة كلٍّ من ) ٨(الجودة الشاملة، وتكونت في شكلھا النھائي من 

تاب، محتوى المادة العلمیَّة، األنشطة، األسئلة، الرسوم واألشكال التوضیحیَّة، اإلخراج الفني، الك
معیاًرا فرعیا في المجال المعرفي ) ١٦١(، وتنبثق منھا )مقدمة الكتاب، اإلعداد والتألیف

ائج ومن أھم النت. صفحة) ٥٢٢(والمھارى والوجداني، وتم تحلیل المحتوى لثالثة كتب، بواقع 
 الباحثان أن معیار وجودة مقدمة الكتاب ھي األضعف تنفیًذا، وأوصت الدِّراَسة إلیھاالتي توصل 

  .بزیادة تدعیم الجانب الوجداني والمھارى في كتب علم األحیاء إذ كانت بعض المعاییر غائبة
  :التعلیق على الدراسات السابقة

في المملكة العربیَّة السعودیَّة متزامنة مع تمیزت ھذه الدِّراَسة بتناولھا كتب مناھج األحیاء 
مشروع تطویر الریاضیات والعلوم الطبیعیَّة، وبناء قائمة لمھارات االقتصاد المعرفي المتضمنة 
في كتب األحیاء باستخدام أسلوب تحلیل المحتوى، وبناًء على قائمة المھارات التي سیتم التوصل 

  .ن قبل المعلمین والمعلماتإلیھا؛ یتم التعرُّف على مدى تطبیقھا م
 :واستفادت الباحثة من الدِّراَسات السابقة اآلتي

 .بناء اإلطار النظري بصورة تخدم البحث -

إعداد أدوات الدِّراَسة المتمثلة في بناء بطاقة تحلیل للمحتوى تتضمن مھارات االقتصاد  -
 .المعرفي، واستبانة تطبیق المعلمین والمعلمات لتلك المھارات

 .م منھج البحث المناسب، واألسالیب اإلحصائیَّة المناسبةاستخدا -

 .أسھمت في إفادة الباحثة حول تفسیر نتائج الدِّراَسة -
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  :اإلطار النظري
  اقتصاد المعرفة: المحور األول

  :مفھوم اقتصاد المعرفة: أوًال
ح ھناك  فقد أصب؛نظًرا للتداخل الكبیر بین مفاھیم الحقیقة المعرفیَّة والواقع التكنولوجي

اقتصاد المعرفة، االقتصاد المبني   ومن ھذه المفاھیم،تعدد وتداخل بین المفاھیم التي تعبر عنھا
على المعرفة، االقتصاد الرمزي، اقتصاد المعلومات، رأس المال البشري، الثقافة المعلوماتیَّة أو 

رقمیَّة، التجارة اإللیكترونیَّة، ثقافة المعلومات، التكنولوجیا الرقمیَّة، الفجوة المعرفیَّة، الفجوة ال
) ٢٠٠٧الھاشمي؛ العزاوي، (االقتصاد العقلي، االقتصاد الحاسوب، اقتصاد المعرفي والمعلومات 

  ).٢٠١٢األحمد، (و 
وتسرد الباحثة فیما یلي بعض التعریفات المتعددة لمفھوم االقتصاد المعرفي الواردة في 

  .من جوانب مختلفة بھدف التوضیح للمفھوم ؛األدب التربوي
وضَّح دور المعرفة في ھذا ) ٢٠٠٧(في تعریف االقتصاد المعرفي للھاشمي والعزاوي 

 وأنھا تشكل مكوًنا أساسیا في العملیَّة اإلنتاجیَّة، ویزداد النمو بازدیاد المعرفة، كما ،االقتصاد
ن األخیرة تعتبر منصة وضَّح العالقة بین االقتصاد المعرفي وتكنولوجیا المعلومات واالتصال بأ

  . وتؤدي دوًرا مھما في تنمیتھ،انطالق االقتصاد المعرفي
فرع جدید من فروع العلوم االقتصادیَّة ظھر في اآلونة األخیرة، "والبعض یرى بأنھ 

ویقوم على فھم جدید أكثر عمًقا لدور المعرفة ورأس المال البشري في تطور االقتصاد وتقدم 
  ).٢٢: ٢٠١٢عفونة، " (المجتمع

االقتصاد المعرفي بأنھ مرحلة من مراحل التطور االقتصادي، ) ٢٠١٤(ووصف محمود 
واعتبر المعرفة سلعة اقتصادیَّة، وعامًلا من عوامل اإلنتاج، ومورًدا اقتصادیا غیر ناضب 

  . ومتجدد
دور الذي إقرار تامٍّ بال برز نتیجةوعرفتھ منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیَّة بأنھ مفھوم 

موارد طبیعیَّة، رأسمال، (تؤدیھ المعرفة والتكنولوجیا في النمو االقتصادي أكثر من باقي الموارد 
 )عمالة

 فیعرف اقتصاد المعرفة على  UKTIDأما قسم التجارة والصناعة للمملكة المتحدة 
السعدي، ( "الرئیس لخلق الثروة اقتصاد یكون فیھ تولید واستغالل المعرفة ھو العامل ":أنھ

٧: ٢٠١٣(.  
االقتصاد المبني أساًسا : "للتعلُّم طوال الحیاة بأنھ) OECD(وعرفتھ لجنة سیاسة األوسید 

وجاء في . )٢٤، ٢٠٠٧الھاشمي والعزاوي، " (على إنتاج ونشر واستخدام المعرفة والمعلومات
بكفایة في جمیع أنھ نشر المعرفة وإنتاجھا وتوظیفھا ) ٢٠٠٣(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

االقتصاد والسیاسة والحیاة الخاصة، وصوًلا لترقیة الحالة اإلنسانیَّة، : مجاالت النشاط المجتمعي
أي إقامة التنمیة اإلنسانیَّة باطراد، ویتطلَّب ذلك بناء القدرات البشریَّة الممكنة، والتوزیع الناجح 

  ).٢٦: ٢٠٠٧الھاشمي والعزاوي، " (لتلك القدرات
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  :ناول الباحثون في دراساتھم تعریف مفھوم االقتصاد المعرفي، منھموكذلك ت
االقتصاد الذي یرتكز على بناء المعرفة وإنتاجھا : "بأنھ) ٢٨: ٢٠١٣(عرفھ شقفة    

 بھدف تطویر الموارد البشریَّة لتحسین نوعیَّة ؛وتوظیفھا، من خالل االستغالل األمثل لإلمكانات
  ".الحیاة بمجاالتھا المختلفة
االقتصاد القائم على المعرفة والعملیات : "في دراستھا بأنھ) ٣٢: ٢٠١٥(وعرفتھ العنزي 

 تقاسم – توظیف المعرفة - تحسین المعرفة- إنتاج المعرفة: والخدمات التي تقام علیھا من خالل
 باستخدام شبكات ،المعرفة، وعن طریق تنمیة منظومة التعلیم والتدریب والبحث والتطویر

  ".وتكنولوجیا المعلومات من أجل التنمیة اإلنسانیَّة وبناء القدرات البشریَّةاإلنترنت 
فرع من فروع علم : "لالقتصاد المعرفي بأنھ) ٦٣: ٢٠١٥(وجاء في تعریف البسام 

االقتصاد یجمع بین إعطاء قیمة للمعرفة المضافة، والكفاءة البشریَّة المدربة والقادرة على التعلم 
لوجیا المعلومات واالتصاالت للوصول إلى تنمیة اقتصادیَّة ، والتركیز على المستمرِّ، ولتكنو

االبتكارات والمھارات للوصول إلى تنمیة اقتصادیَّة مستدامة، والتي تعدُّ من أھم مصادر االقتصاد 
  ".في العالم

من خالل التعریفات السابقة لمفھوم االقتصاد المعرفي یتضح التركیز على استغالل 
 بدرجة عالیة ومتقنة، وواسعة، بمساعدة الوسائل التكنولوجیَّة العصریَّة التي أسھمت المعرفة

بسرعة نقلھا وتنمیتھا وتوظیفھا، وتنمیة الموارد البشریَّة واالتجاه نحو التنمیة التي تنشدھا 
  .مجتمعات المعرفة

  :عناصر االقتصاد المعرفي: ثانیًا
د المعرفي لیس مبنیا على القاعدة المعرفیَّة أن االقتصا) ٢٠٠٧(ذكر الھاشمي والعزاوي 

 لذا فإنھ یتكون ؛ ولكنھ یتجاوب بالدرجة األولى مع المتطلبات والمتغیرات في السوق العالمي،فقط
  : ومن أھمھا،من جملة من العناصر األساسیَّة المتكاملة المترابطة

ال بدَّ من التعاون في تحمل مسؤولیَّة  ف،حتًما ألن المجتمع ھو المستفید األول:  قوة بشریَّة مؤیدة-
  .التطویر واإلبداع والتقدم

 فبدون تعلُّم الشباب ،ألنھ یعتبر من أفضل البیئات لتطور االقتصاد المعرفي:  وجود مجتمع تعلُّم-
  .لن یكون ھناك تقدم من األساس

تخطیط والتوجیھ ألنھا من أھم المقومات فبغیابھا ینعدم ال:  توافر منظومة بحث وتطویر فاعلة-
  .والتقویم والتطویر

یتمیزون بالقدرة على التساؤل والربط واالبتكار في المجال :  تھیئة عمال معرفة وصناعھا-
  .المعرفي

  .یعتبر من أولى الخطوات لتنفیذ متطلَّبات اقتصاد المعرفة:  الربط اإللیكتروني الواسعإیجاد -
ق بالتواصل مع اآلخرین في أنحاء العالم لنشر ثقافة  تأخذ المعرفة مصداقیَّة أكبر وتعدًدا أوث-

 ألن المعرفة في كنھھا ھي تفاعالت ؛مجتمع التعلم فكًرا وتطبیًقا في المؤسسات المجتمعیَّة المختلفة
  .المعلومات واستخدامھا وتنمیتھا وتأصیلھا

  
  



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                       مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٤٨٣

  :عناصر االقتصاد المعرفي في اآلتي) ١٨: ٢٠١٠(بینما لخَّص خضر 
  .ة المعلومات واالتصاالت وشبكة اإلنترنتتقنیَّ:  األول
 والخدمات - حقوق النسخ والعالمات التجاریَّة-براءات االختراع( وتشمل ،الملكیَّة الفكریَّة: الثاني

  ) والتبادل المالي والعنایة بالصحة والتعلیم-االستشاریَّة والمالیَّة
  .ئل اإلعالم الحدیثة والفیدیو واإلذاعة ووسا، وقواعد البیانات،المكتبات اإللیكترونیَّة: الثالث
  . وقواعد البیانات والمواد الصیدلیَّة،التكنولوجیا الحیویَّة، والمكتبات التقلیدیَّة: الرابع

ومما سبق یتضح أن ھناك حلقة متصلة ال یمكن الفصل بینھا من العناصر المكونة 
 الذي یولِّد المعرفة ،مع المعرفي المتعلملالقتصاد المعرفي، یأتي في مقدمتھا القوة البشریَّة والمجت

 وأھمھا التكنولوجیا والربط ،ویوظفھا وینمیھا وینشرھا مستخدًما الطرق الصحیحة المناسبة
  . اإللكتروني الواسع بین المؤسسات، ونتیجة لذلك یتزاید الطَّلب على عمال المعرفة

 أن أكبر فئة تزاید الطلب للتعلیم طوال الحیاة إلى) OECD(وتشیر لجنة سیاسة األوسید 
ھي فئة ) ١٩٩٩- ١٩٩٢( واستخدمت في الوالیات المتحدة والمجموعة األوروبیَّة خالل ،علیھا

وعمال %) ١٫٦(واإلدارة %) ٢٫٢(مقابل عمال الخدمات %) ٣٫٣( وبمعدل ،عمال المعرفة
%) ٠٫٢(سبة  وبن،، في حین كان معدل النمو بالسالب لعمال اإلنتاج السلعي %)١٫٩(البیانات 

  ).٢٠٠٧الھاشمي والعزاوي، (
  :ركائز االقتصاد المعرفي: ثالثًا

  : ھي،أن االقتصاد المعرفي یستند في أساسھ على أربع ركائز) ٢٠١٢(یذكر عفونة 
إن الحاجة إلى مواكبة الثورة المعرفیَّة المتزایدة، واستیعابھا ): البحث والتطویر( االبتكار -

لمحلیَّة، یتطلب االرتباط التجاري الفعَّال مع المؤسسات األكادیمیَّة؛ ألنھ وتكییفھا مع االحتیاجات ا
  .لن یكون ھناك تنمیة اجتماعیَّة بمجرد استیراد المعرفة فقط أو حفظھا فقط

تأتي أھمیَّة التعلیم وتتنامى بتنامي الحاجة إلى إنتاج رأس المال البشري واألیدي العاملة :  التعلیم-
نتاجیَّة والتنافسیَّة، ولتحقیق ذلك ال بدَّ من دمج تكنولوجیا المعلومات بمھارة لتحقیق اإل

  .  وبرامج للتعلم مدى الحیاة، فضًلا عن المھارات اإلبداعیَّة في المناھج التعلیمیَّة،واالتصاالت
لومات التي تسھِّل نشر وتجھیز المع:  البنیة التحتیَّة المبنیَّة على تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت-

 وتحفیز المشاریع على إنتاج ،والمعارف وتكییفھا مع االحتیاجات المحلیَّة، لدعم النشاط االقتصادي
  .قیم مضافة عالیة

 تستطیع توفیر كل األطر القانونیَّة ،والتي تقوم على أسس اقتصادیَّة قویَّة:  الحاكمیَّة الرشیدة-
وتشمل ھذه السیاسات التي تھدف إلى جعل . نمووالسیاسیَّة التي تھدف إلى زیادة اإلنتاجیَّة وال

تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت أكثر إتاحة ویسر، وتخفیض التعریفات الجمركیَّة على منتجات 
  . وزیادة القدرة التنافسیَّة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة،التكنولوجیا

  :إلى ما سبق المرتكزات التالیة) ٢٠٠٧(وأضاف الھاشمي والعزاوي 
تدریب عمال المعرفة لكي یتم نقل القوى العاملة من الصناعات المتغیرة إلى الصناعات  -

 . وإكسابھم المھارات الالزمة لذلك،الواعدة
 حیث إنھ بعد أن كان قطاع األعمال ھم أصحاب القرار أصبح المستھلكون ،إرضاء الزبائن -

 . إمكانیَّة الوصول للمعلومات وزیادة ، لوجود عوامل التنافس العالمي،أصحاب القرار والرأي



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                       مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٤٨٤

  :خصائص االقتصاد المعرفي: رابعًا
في  Traditional economyإن اقتصاد المعرفة یختلف عن االقتصاد التقلیدي 

  :كاآلتي) ٢٠١٤(الخصائص ذكرھا محمود  مجموعـة مـن
 إذا كان الجمیع، وتتنامى عند االستعمال، ومن ثمَّ  المعلومات والمعرفة یمكـن أن یشـترك بھـا-١

المعرفة ال توجد فیھ   فـإن اقتصـاد)Scarcity Science( االقتصـاد یوصـف بكونـھ علـم النـدرة 
  . Abundanceبل ھناك وفرة  Scarcity ندرة

مقارنة باإلنتاج مع   Price زیادة إنتاج المعرفـة تقـود إلى زیـادة االرتفـاع في ثمـن المنـتج-٢
  .Premium المعرفة القلیلة

  :أن من سمات االقتصاد المعرفي) ٢٠١١(والقیسي ) ٢٠١٣ (شقفةویضیف 
 االنفجار المعرفي وتسارع التغییر  -

 .لم تعد ھناك حدود أو فواصل زمانیَّة أو مكانیَّة لتوفر المنتج أو الخدمة -

  .التطور التكنولوجي الذي یتطلب التأھیل المناسب للقوى البشریَّة -
 .االستثمار في الموارد البشریَّةاالعتماد بصورة أساسیَّة على  -

 .مواكبة التطورات في میادین المعرفة من خالل اعتماد التعلیم والتدریب المستمرین -

 .ارتفاع دخل أصحاب المعرفة، مما یعزز تطویر اإلمكانات -

 . تشجیع البحث العلمي والتطویر كمحرك أساسي للتغییر والتنمیة -

علیم المستمر مدى الحیاة وعلى التربیة أن تتواءم مع  ولذلك یجب على التربیة االھتمام بالت
 البشریَّة المستمر إنسانیا ومعرفیا أقوى التي تحدث، لتؤدي دورھا في بناء والتطوراتالتغیرات 

)UNESCO ،1996.(  
  :أھمیَّة االقتصاد المعرفي: خامسًا

ضح الذي تؤدیھ برزت أھمیَّة اقتصاد المعرفة، وتزایدت، وتأكدت من خالل الدور الوا
المعرفة في تحدید طبیعة االقتصاد، ونشاطاتھ، وفي تحدید الوسائل واألسالیب والتقنیات 
المستخدمة في ھذه النشاطات، وفي توسعھا، وفي ما تنتجھ، وفي ما تلبیھ من احتیاجات، وما 

یحقق  ومن ثم في مدى ما تحققھ من منافع وعوائد لألفراد والمجتمع، وبما ،توفره من خدمات
  :أھمیَّة االقتصاد المعرفي في اآلتي) ٢٠١٢(ویذكر عفونة . لالقتصاد تطوره ونموه

 أن المعرفة العلمیَّة والعملیَّة التي یتضمنھا تعد األساس لتولید الثروة وتنمیتھا وتراكمھا. 

 داء أنھ من خالل استخدام الوسائل واألسالیب التقنیَّة المتقدمة التي یتضمنھا یسھم في تحسین األ
 .ورفع اإلنتاجیَّة

 من خالل التجدید والتطویر والتوسع في ،یحقق االستمراریَّة في تطور االقتصاد ونموِّه 
 . وإضافة استخدامات جدیدة للموارد المعروفة، وتحسین الموجود منھا،النشاطات االقتصادیَّة

 یسھم بشكل ، معرفيیحفز االستثمار في المعرفة العلمیَّة والعملیَّة من أجل تكوین رأس مال 
 . ویوفر األساس المھم للتوسع واالنتشار،مباشر في تولید إنتاج معرفي
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 وبالذات الطبیعیَّة منھا، وإضافة استخدامات ،اإلسھام في التخفیف من قید الموارد التقلیدیَّة 
جدیدة للموارد المعروفة، وتحسین الموجود منھا، وبذلك نضمن استمرار التوسع في النشاطات 

 ،القتصادیَّة وتطورھا ونموھا بدون محددات، وبالذات ما یتصل منھا بالمحددات الطبیعیَّةا
 .وخصوًصا الموارد الطبیعیَّة التي تتسم بالندرة إزاء الطلب علیھا

وتضیف الباحثة أن االقتصاد المعرفي لن یكون على قدر من األھمیَّة والفائدة لمجتمع 
 ومؤیدة للعصر المعرفي في ذلك المجتمع، ومدربة على مھیأةة بعینھ إن لم یكن ھناك قوة بشریَّ

أن ) ٢٠١١(استغالل إمكاناتھ االستغالل اإلیجابي المثمر، لتصل إلى أصالة اإلنتاج، وأكد خضیر 
من أھم عناصر الضعف في إنتاج المعرفة في الدول العربیَّة ھو استیراد المعرفة الجاھزة، أي أن 

 وإنما ھي عملیَّة مؤقتة تزید من القدرة ، یعني نقًلا حقیقیا للتكنولوجیااستیراد وسائل اإلنتاج ال
 مما یتطلب استیراد غیرھا، وعلیھ فإن ، ثم تتقادم وتصبح ضعیفة المنافسة في األسواق،اإلنتاجیَّة

  .استیراد المعرفة یتطلَّب التطویر والتحویر بما یناسب المجتمع
  : تصاد المعرفةمبادئ التعلُّم في عصر اق: سادسًا

أھم مبادئ التعلُّم في عصر ) ٢٠١١(والقیسي ) ٢٠٠٧(ذكر كلٌّ من الھاشمي والعزاوي 
  :االقتصاد المعرفي كما یلي

  . ولذلك ال بدَّ أن یكون إیجابیا ومشارًكا بالبحث والتجریب؛ المتعلِّم ھو محور العملیَّة التعلیمیَّة-
  .د واالبتكار واإلبداع اكتساب كفایات التفكیر العلمي والناق-
  . وأن یكون تعلُّما بالعمل، ذاتیَّة التعلم واستمراریتھ-
  . توظیف التقنیَّة بشكل جید واستخدام إستراتیجیات متنوعة-
  . ومھارة إتقان اللغة العربیَّة قراءة وكتابة، تنمیة مھارة إتقان العمل وحسن توظیف الوقت-
 ).في المدرسة أو البیت(ة وأماكنھا ونظامھا  مرونة في المناھج، وأوقات الدِّراَس-

 . المحافظة على المواد البیئیَّة الطبیعیَّة، وحسن استخدامھا واالھتمام بالبیئة-

 .تكوین اتجاه إیجابي نحو ممارسة العمل الیدوي واحترامھ -

 .تنمیة الذوق الفني والریاضي -

تي یجب أن تتوافر في أن ھذه المبادئ تعتبر من المھارات ال) ٢٠١٥(وتضیف العنزي 
  .الكتب الدراسیَّة

  :بناء المنھج ودور المعلم في ظلِّ االقتصاد المعرفي: سابعًا
 المنھج منظومة فرعیَّة للنظام التعلیمي، الذي ھو بدوره منظومة فرعیَّة للمنظومات دیع

یَّر بصورة مستمرَّة، األكبر الخاصة بالثقافة القومیَّة واإلقلیمیَّة واإلنسانیَّة، وتلك المنظومات تتغ
وعلى ذلك فإن تطویر المنھج ینبغي أیًضا أن یكون عملیَّة مستمرة؛ حتى یواكب التغیرات في 

وفي عصر یتسم ). ٢٠٠٦سلیم؛ مینا؛ شحاتة؛ سلیمان؛ عفیفي؛ فراج، (المنظومات األكبر 
یقوم على االختیار باالنفجار المعرفي والمعلوماتي، ال بدَّ من التوجُّھ نحو تطویر المنھج بشكل 

واالنتقاء من المعرفة والمعلومات، بما یناسب أو یصلح لطبیعة ذلك العصر، وتقدم المعرفة في 
المنھج المطور یساعد في الغالب على تنمیة كلٍّ من التفكیر العلمي والتفكیر الناقد واإلبداعي، 

لب على مشكلة الكمِّ وكذلك یجب تأكید مبدأ وحدة المعرفة في شتى المجاالت؛ من أجل التغ
  ). ٢٠١١سعادة؛ إبراھیم، (المعرفي الذي ال مبرر لوجوده أمام النمو الھائل والسریع للمعرفة 
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المناھج المبنیَّة على اقتصاد المعرفة بالممیزات ) ٢٠٠٧( ووصف الھاشمي والعزاوي 
  :التالیة

ذه المرحلة وخصائص المتعلم مع مراعاة طبیعة العلوم في ھ( یتم بناء المنھج بطریقة وظیفیَّة -١
  ).وصفاتھ في المرحلة األساسیَّة األولى

 یتناول المنھج الخبرات كافة المقدمة للمتعلم داخل المدرسة وخارجھا، مع االھتمام بالجانب -٢
  .التطبیقي العملي

  . تعمل على إكساب الفرد المھارات الضروریَّة للتأقلم مع متطلبات العصر-٣
 وتھیئة الطلبة للعیش في الزمن القادم ،عصر ثورة االتصاالت والمعلومات تكییف المنھج ل-٤

  .والتكیُّف معھ
  . تساعد على تنمیة مھارات المتعلمین واتجاھاتھم ومیولھم-٥

 Developmentأن الحاجة إلى التطویر ) ٢٠١٠(وفیما یخص مناھج العلوم ذكر زیتون 
روعاتھا أصبحت واضحة عالمیا في منتصف  في مناھج العلوم وبرامجھا ومشChangeوالتغییر 

وقد شكلت العدید من العوامل والمؤثرات ظروًفا أثَّرت في تطویر مناھج العلوم . القرن العشرین
الضغوطات االجتماعیَّة، والنمو الصناعي والتكنولوجي للمجتمع، ومتطلبات :  منھا،وتوجھاتھا

ق الفضاء، والقفزات التكنولوجیَّة في األدوات االقتصاد، وتفجر المعرفة العلمیَّة، وبدایة سبا
والمواد التعلیمیَّة، والمفاھیم الجدیدة عن تعلُّم الطلبة ونموھم، واالستیاء من الطرائق واألسالیب 
المستخدمة في تدریس العلوم، كل ھذه العوامل وغیرھا أدى إلى إحداث تطویرات وتغییرات 

  .اوتوجھات جدیدة في مناھج العلوم وتدریسھ
ویعد المعلم محور العمل التجدیدي، ویلقى دور المعلم أھمیَّة متزایدة وشأًنا أكبر، في ظلِّ 
االقتصاد المعرفي، فھو ینطوي على تغییر جوھري في أدوار المعلم الوظیفیَّة؛ وتستلزم التغیرات 

 كما تتطلب تدریًبا الوظیفیَّة في أدوار المعلم معلًما من طراز جدید، مھیئا لتحقیق األھداف المحدثة،
  ).٢٠٠٠المنظمة العربیَّة للتربیة والثقافة والعلوم، (مستمرا لھ تزامًنا مع المستجدات التربویَّة 

إلى األدوار المھمة لمعلم التربیة الحدیثة ) ٢٠٠٧( في السیاق نفسھ أشار الھاشمي وعطیَّة 
  :كالتالي

 ما یتصل بكل منھم من عوامل یمكن یجب أن یكون المعلم على معرفة بخصائص المتعلمین و
  . أن تؤثر في بناء شخصیاتھم، ویعتبر ھذا الدور ھو أساس عمل المعلم

 نظًرا لتراكم المعرفة في عصر االقتصاد المعرفي أصبح : متابعة ما ھو جدید في مجال المادة
من الضروري أن یطلع المعلم على المستحدثات في مجال المادة، واالطالع على نتائج 

  . لبحوث والدِّراَساتا
 واالعتزاز ، أن وضع المتعلمین في عالم المعلوماتیَّة قد یتسبب في فقد ھویَّة االنتماء إلى أمتھم 

بتراثھا؛ ولھذا فإنھ من الواجب على المعلم المؤتمن على أبناء األمة أن یشجِّع المحافظة على 
ب المتعلم عن العالم، وال ینطوي  بحیث ال یتم حج، وأن یكون ھناك موازنة،التراث والھویَّة

 وال یتأخر عن عصره في أي مجال من مجاالت ،فقط على الماضي، حتى ال یفقد ھویتھ
  . المعرفة
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وتضیف الباحثة أن تلك الموازنة تشكل نقاط قوة یضیفھا المعلم ألبناء الغد، فكلما كان 
والمستقبلیَّة مع اعتزازه بتراثھ ھناك اتزان كان المتعلم أقوى لمواجھة متغیرات العصر الحالیَّة 

  . لیشكل بذلك عنصًرا بشریا مؤھًلا لخدمة مجتمعھ،وثقافتھ وھویتھ
  تمكین المتعلم من التعلم الذاتي وتوظیف التكنولوجیا في التعلیم، ال بدَّ للمعلم أن یكون مرشًدا

  .باالستمرار واكتساب المعارف بشكل یتسم ،وموجھا ومشارًكا للمتعلمین في مرحلة التعلم
 ویعتبر المجتمع أحد مصادر التعلم؛ ولذلك فإن ، المدرسة مؤسسة اجتماعیَّة تربویَّةدتع 

  . مشاركة المعلم في خدمة المجتمع تصبُّ في خدمة العملیَّة التعلیمیَّة وتنمیة المجتمع
 ا المفھوم الحدیث للمنھج یشمل جمیع الخبرات الھادفة المخطط لھ: تحسین المنھج وتطویره

 لغرض تحقیق األھداف التربویَّة، وھذا یعني التفاعل من قبل ،التي تقدمھا المؤسسة التعلیمیَّة
  . فیزید علیھ ویعدل فیھ ورفع المقترحات إلى الجھات المعنیَّة،المعلم مع المنھج

 سواء في مجال التخصص أو،ال بدَّ أن یكون المعلم مطلًعا قارًئا ومحلًلا: مواصلة النمو المھني  
التربیة وعلم النفس، كذلك ال بدَّ أن یكون باحًثا ومحلًلا ومفعًلا لنتائج البحوث العلمیَّة المتعلقة 

  .بمجالھ
 یعتبر المعلم أحد العناصر الفعالة في اإلدارة التربویَّة، وھو الذي : تطویر اإلدارة التربویَّة

 اإلدارة التربویَّة لجعلھا أكثر یتعامل مباشرة مع المتعلم؛ لذا فإنھ یؤدي دوًرا مھما في تطویر
 .إنسانیَّة ودیموقراطیَّة بدًءا من إدارة الصف ومروًرا باإلدارة المدرسیَّة واإلدارات العلیا

أھم الخصائص المھنیَّة والصفات ) ٢٠١٢ (سلیمو) ٢٠١١(وذكر الباحثون ومنھم المولي 
  :ریادي كما یليالالزمة لمعلم اقتصاد المعرفة حتى یمارس دوره بشكل فعَّال و

 وكذلك المواد ،ال بدَّ أن یكون متخصًصا بمادتھ التي یدرسھا: التخصص المعرفي والمھني 
المرتبطة بھا لتحقیق التكامل بین مادتھ العلمیَّة والمواد األخرى القریبة، وكذلك التأھیل 

 .التربوي المناسب الذي یھیئھ ألداء مھامھ المھنیَّة بشكل علمي مدروس

  . والقدرة على التعامل مع تكنولوجیا المعلومات، الثقافة الحاسوبیَّة امتالك-
  . وخاصة البحوث االجرائیَّة، امتالك مھارات البحث العلمي-
   القدرة على تحقیق النمو المھني، والعمل في فریق-

  : اآلتي) ٢٠١١المولي، (و ) ٢٠٠٠سلیمان، (وأضاف 
  . االنتماء لمھنتھ واالعتزاز بھا-
  .رك متطلبات مھنتھ وفًقا لمتغیرات المجتمع ومستحدثات العصر أن ید-
  . التواصل والتعاون مع زمالء المھنة لالستفادة واإلفادة والتطویر-
 أن یكون قادًرا على االطالع والمرونة في التعامل، والسخاء في العطاء العلمي لتحقیق الصالح -

  . العام
ة للمعلم تساعده على السیر نحو االحترافیَّة أن الھویَّة المھنیَّ) vos ،2011( ووضح 

  .المھنیَّة، وذلك من خالل ترجمة الدوافع الخاصة من أفكار مجردة إلى أفعال ملموسة
  :الكفایات الشخصیَّة لمعلم االقتصاد المعرفي كما یلي) ٢٠١٢ (سلیموحدد 
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 .حسن الخلق والسلوك الحسن -

 .المثابرة والمبادرة والرغبة الجادة في العمل -

 .الصدق العلمي والشجاعة األدبیَّة -

 .التقییم الذاتي المستمر -

أن من أھم متطلبات التحوُّل نحو إنتاج وابتكار المعرفة ھي إعادة ) ٢٠٠٩(وأكد القرني 
مرشد لمصادر المعرفة، منسق لعملیَّة التعلم الذاتي، مقوم (تأھیل المعلم لیكون متعدد األدوار 

  ). لملنتائج التعلم، موجھ لكل متع
ضرورة تطویر أداء المعلم وإعادة تدریبھ على المھارات ) ٢٠١١( وأكد سعادة وإبراھیم 

ومن أدوار المعلمین . التدریسیَّة من أجل تحقیق عملیَّة تطویر المنھج ككل وتحقیق التكاملیَّة
محاور  : كالتالي) ٢٠١١(المتجددة في عصر اقتصاد المعرفة كما ذكر أبو نعیر والزبون 

 صدیق وداعم – ممارس للتفكیر الناقد– لدیھ مھارة قیادة الصف والعدالة والمساواة- اقشومن
 - لدیھ مھارات اإلبداع والتحدي-  لدیھ كفایات ومھارات أكادیمیَّة عالیة- قائد ومبدع ومبتكر- للمتعلم

  . قادر على التعلم الذاتي الشامل وغیر نمطي-  مربٍّ-مراقب وموجھ للتعلم
 لذلك ال بدَّ من ؛ فإن المعلم ھو الموجھ الرئیس لعملیَّة التعلیم والتعلم، سبق بناًء على ما

إیالئھ عنایة خاصة من حیث التأھیل والتدریب، ومن ثمَّ فإن برامج تدریب المعلمین في أثناء 
الخدمة تساعدھم في ترسیخ معلوماتھم ومھاراتھم، وتوسیع معارفھم، وإطالق طاقاتھم التعلیمیَّة في 

 ونقل ھذه البرامج على رفع مستواھم الثقافي للوصول للمستوى االبتكاري، ،ع میادین عملھمجمی
؛ ٢٠٠٧قدیمات، (وإكسابھم مؤھالت إضافیَّة لتنمیة كفایاتھم ومساعدتھم على مواجھة المواقف 

أن من أھم متطلبات التحول نحو المدرسة ) ٢٠٠٩(وأضاف القرني ). ٢٠٠٧الھاشمي والعزاوي، 
التعلم اعتماد رتب وظیفیَّة للمعلمین وفًقا لمعاییر النمو المھني، وتوفیر مناخ معزز لمفھوم دائمة 

التعلم المستمر، وإنشاء بوابة إلكترونیَّة لكل تخصص على مستوى الوزارة لتبادل الخبرات بین 
، المعلمین، وتوطین التدریب التربوي بالمدارس، وتوفیر آلیات التدریب عن بعد في المدرسة

وكذلك خصخصة التدریب التربوي بالوزارة لضمان جودة البرامج التدریبیَّة المقدمة للمجتمع 
المدرسي، وتخصیص لقاءات شھریَّة لتدریب المجتمع المدرسي على المھارات الحیاتیَّة والعلمیَّة 

  .المختلفة
ائیَّة ضرورة حث المعلمین والمعلمات إلى القیام بالبحوث اإلجر) ٢٠١٣(وأكد الشایع 

بأنفسھم وبالمشاركة مع آخرین، وكتابة التقاریر الـتأملیَّة بممارساتھم التدریسیَّة، بھدف التطویر 
المستمر، وتلبیة حاجاتھم بتطویر قدراتھم، لیتمكنوا من ممارستھا بفاعلیَّة، وتھیئة الفرص لھم 

  .بذلك، مع أھمیَّة تحفیزھم بالمیزات المادیَّة والمعنویَّة
موعات التعلُّم المھنیَّة بمشاركة مجموعة من المعلمین من داخل المدرسة وتفعیل مج

وخارجھا، إضافة للمختصین من داخل الوزارة وخارجھا، لتكون مصدًرا رئیًسا من مصادر 
وتفعیل الشراكة بین وزارة التربیة والتعلیم، والجامعات، والجمعیات العلمیَّة، . التطور المھني لھم

  .یَّة واألھلیَّة، ووسائل اإلعالم، لإلسھام في جوانب التطور المھني لمختلفةوالمؤسسات الحكوم
  :مھارات االقتصاد المعرفي: ثامنًا

 ما في األرض جمیًعا لإلنسان، فعلى مدى العصور القریبة والبعیدة - تعالى-لقد سخر اهللا
كانات، ثم ما لبث أن بدأ  ویكیِّف نفسھ فیھا وفق ما لدیھ من مھارات وإم،ظلِّ اإلنسان یدرس بیئتھ

 فبنیت الحضارات ، ویزید من إمكاناتھ، فأخذ یوظِّف مھاراتھ لیبني بیئتھ،یفكر في قلب الصورة
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 وكل حقبة تطلبت التركیز على مھارات معینة، فباتت األمم تتنافس على امتالك ،تلو الحضارات
  . المعارف والمھارات

 ،نفجار المعرفي ھو التحدي األكبر أمام العالم أصبح التنبؤ بمھارات المستقبل في زمن اال
 الذي ٢١ التي بدورھا وضعت قاعدة للتنبؤ بمھارات القرن ، األساسیَّة٢١فظھرت قضایا القرن 

فالعصر .  المھارات الرئیسة الواجب إكسابھا للجیل القادم لیحقق رؤیة وأھداف أمتھ عنیعبر
رات ھي متطلَّب لتحقیق الریادة العلمیَّة في العصر  والتركیز على المھا،یتطلَّب ترتیب األولویات

  (http://child-trng.blogspot.com/2011/12/21.html#ixzz3n8WjboEa ) .الحالي
واتخاذ القرارات مھمة جدا وأصبحت المھارات ذات العالقة بالتفكیر، وحل المشكالت، 

 تساعد في التعامل مع مشكالت الحاضر والمستقبل، فمثال التفكیر بلغة إذفي حیاة المتعلم، 
العالقات بین األشیاء یساعدنا على إدراك الروابط بین األحداث المختلفة، ویمكننا من ممارسة 

 في التعامُّل مع تعقیدات العصر )التفكیر المركب(عملیات ذھنیَّة معقدة، ویساعد ھذا في دراسة 
الحالي واالستفادة من مھارة اتخاذ القرارات في عملیَّة االختیار بین البدائل المطروحة، كما یساعد 

 أنأیًضا المتعلمین على استعمال خیالھم في حلِّ المشكالت بأسالیب حدیثة ومبتكرة، ولكن بشرط 
منتظم، وخالل فترة كافیة مناسبة، وباتباع یستمر التدریب على اكتساب ھذه المھارات بشكل 

  ).٢٠٠٢إبراھیم، (أسالیب متنوعة
قدمت منظمة الشراكة من أجل مھارات القرن الحادي ) ٢٠١٠ (زیتونونقًلا عن 

 ورابطة المدارس اإللیكترونیَّة توقعات partnership forvcentury 21 skillsوالعشرین 
لكھا الطالب كي یتمكَّن من التكیُّف مع التقدم العلمي مستقبلیَّة للمھارات التي یفترض أن یمت

  .وسرعة التغیر
 .ویشیر إلى القدرة على تطویر الذات: المسؤولیَّة والتوافق -
 . وھو القدرة على إنتاج األفكار األصیلة،اإلبداع -
 . وھي القدرة على التواصل اللفظي وغیر اللفظي،مھارات التواصل -
 .وصول إلى النتائج بصورة منطقیَّةویشیر إلى ال: التفكیر الناقد -
 . وھي امتالك مھارة الذكاء االجتماعي،المھارات االجتماعیَّة والتعاونیَّة -
 .التفكیر بطریقة علمیَّة لحل المشكلة: تحدید المشكلة وصیاغة الحل -
 .قدرة الفرد على احتیاجاتھ: التوجیھ الذاتي -
 . لمدني بتقدیم العونقیام مؤسسات المجتمع ا: المسؤولیَّة االجتماعیَّة -

 لذا تعتبر ؛ االقتصاد المعرفي من أھم المجاالت الرئیسة للقرن الحادي والعشریندویع
مھارات االقتصاد المعرفي جزًءا ال یتجزأ من مھارات القرن الحادي والعشرین، كذلك فإن التوجھ 

 التعلیمي قادًرا على نحو االقتصاد المعرفي یضع التعلیم أمام معضلة، تتمثل في أن یكون النظام
التكیف بنجاح مع االقتصاد الجدید وتأسیس مستقبل آمن، وھذا یتطلَّب تحدید المھارات المطلوبة 
لتحفیز االقتصاد الجدید، واستخدام التكنولوجیا المعتمدة على الكمبیوتر؛ لتحسین التعلیم وتطویر 

الھتمام بمھارة القراءة، والكتابة، األداء المھني للطلبة في االقتصاد المعرفي، وھذا یتطلَّب ا
داء العمل، والقدرة على التعلم، والنجاح أوالحساب، واستخدام التكنولوجیا، والتشاركیَّة في 

 ویجب على الطلبة تعلُّم المھارة في اإلبداع، وحل ،والتكیُّف في بیئات متغیرة، وغیر ثابتة
الكم الھائل من المعلومات خالل سنوات المشكالت، وعلى الطلبة أن یتعلموا كیف یتعاملون مع 

تعلمھم، وھذا یحتاج أن یتعلم الطلبة كیف یحددون المعلومات وینظمونھا ویدیرونھا من أجل 
  )Gal breath ،1999(المعرفة، واتخاذ القرار 
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وقد تناول الباحثون تلك المھارات في دراساتھم وأبحاثھم التربویَّة، ألھمیتھا ولدورھا 
 الذي یعد إحدى الخصائص الممیزة لعصر اقتصاد المعرفة، ،نمیة رأس المال البشريالفعَّال في ت

 والعمل على توفیرھا وتعمیق الفھم ،فالتركیز على مھارات االقتصاد المعرفي ودراستھا وتصنیفھا
 لتطبیقھا في المناھج وطرق التدریس، وكافة مجاالت األنظمة التربویَّة، لتكون نقطة االنطالق ،لھا
 وتحقیق التقدم المناسب للعصر الرقمي الذي تؤدي فیھ ،ألساس القوي للدخول لمجتمع المعرفةوا

  . حیث تعتبر الدول غیر المنتجة للمعرفة فقیرة معرفیا،المعرفة دوًرا مھما في تحقیق الثروة
أشار الباحث إلى أنھ ال بدَّ من إكساب الطلبة مھارات التعلم ) ٢٠١٣(وفي دراسة شقفة 

وجیھھم نحو اإلبداع والتمیز، واتباع إستراتیجیات تعلُّم جدیدة تغرس في الطلبة العمل بروح وت
 واستند في دراستھ إلى معاییر مھارات االقتصاد المعرفي التي حددتھا وزارة التربیة ،الفریق

تعلم، تعلم كیف ت:  وھي،والتعلیم األردنیَّة في مشروعھا للتطویر التربوي نحو االقتصاد المعرفي
إدارة المعلومات اإلبداع، الوعي التنظیمي، تكنولوجیا المعلومات، االتصال، التأثیر الشخصي، 

  .معاییر التفكیر الناقد، وصنع القرار، وحل المشكالت: القیادة، وأضاف
  : المھارات المطلوب التركیز علیھا إلى جزأین ھما) ٢٠١٠ (زیتونوقسم 

  : ویشمل ما یليالجزء األول
 . أساسیَّة ھي القراءة والكتابة والحساب والعملیات الریاضیَّة والتعبیرمھارات -١
 .مھارات التفكیر، واتخاذ القرارات وحل المشكالت ورؤیة األشیاء بعین العقل واالستدالل -٢
 .المسؤولیَّة، تقدیر الذات، إدارة الذات، النزاھة واألمانة: الصفات الشخصیَّة -٣

 وإدارة المعلومات والنظم ،إدارة الموارد والتفاُعل مع اآلخرینیتألف من كفایات : الجزء الثاني
 . والتكنولوجیا

  :إلى المھارات التالیة) ٢٠٠٤(بینما صنفھا العمري 
 .القراءة والكتابة، العملیات الحسابیَّة، العملیات األساسیَّة لتقنیات التعلیم: مھارات أساسیَّة -١
 . الحوار، التفاوض، اإلقناع، التأثیر واالستشارةالتعبیر الشفوي، الكتابة،: مھارات االتصال -٢
 وتقییم ، وحلِّ المشكالت، تتمثل في التحلیل،وتنقسم إلى مھارات معرفیَّة: مھارات التفكیر -٣

 تتمثل في الضبط والتوجیھ ، واتخاذ ومھارات فوق معرفیَّة،المواقف واالقتراحات وتوظیفھا
  . القرارات

 . العمل في فریق–مع آخرینالتعاون : مھارات العمل الجماعي -٤
 . عرضھا-  تنظیمھا- تحلیلھا– جمعھا–تحدید المعلومات: مھارات جمع المعلومات -٥

 ، تحمل المخاطر ألجل تكوین رؤیة معینة- التكیُّف مع المواقف المتغیرة: المھارات السلوكیَّة
  . االبتكار والتجدید– تحمل المسؤولیَّة – االستقاللیَّة –والدفاع عنھا 
صنفت مھارات االقتصاد المعرفي على سبعة مجاالت ) ٢٠١٤(دراسة العنزي وفي 

- االقتصادي العالمي والمحلي-  االجتماعي- النمو العقلي-  االتصال- التكنولوجیا- المعرفي: (رئیسة
قائمة بمتطلبات االقتصاد المعرفي اتفقت مع مجاالت ) ٢٠١٥(في حین قدم العنزي ) التقویم

وأضاف إلیھا )  االجتماعي-  االقتصادي- التكنولوجي- المعرفي: (االتفي مج) ٢٠١٤(العنزي 
  ). االجتماعي-  الوطني-المجال البیئي(
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  :تصنیف مھارات االقتصاد المعرفي في الدِّراَسة الحالیَّةتاسعًا 
بعد اطالع الباحثة لتصنیفات الباحثین لمھارات االقتصاد المعرفي في العدید من 

 وأثره في تنمیة ،اء المناھج حول االقتصاد المعرفي ومجاالتھ وأبعادهالدِّراَسات، وآراء خبر
 تم تصنیفھا في ھذه الدِّراَسة إلى خمس مھارات ،الموارد البشریَّة من خالل األنظمة التربویَّة

مھارات التفكیر وحل المشكالت، مھارات التعامل مع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، : (رئیسة
كیَّة، المھارات االجتماعیَّة والتواصل، المھارات السلوكیَّة، والمھارات االقتصادیَّة المھارات السلو

یحققھا محتوى كتب األحیاء للمرحلة الثانویَّة، وھذه المھارات الرئیسة ) واإلعداد لسوق العمل
  : وھي كالتالي،مھارة فرعیَّة) ٤٢(تتضمن 

  : مھارات التفكیر وحلِّ المشكالت/ أوال
 متعلم على اختیار وتحدید المشكلةیساعد ال. 

 یحث المتعلم على اتباع خطوات التفكیر العلمي في مواجھة المشكالت. 

 یحث المتعلم على البحث وتفسیر النتائج. 

 یساعد المتعلم على صیاغة الفرضیات. 

 یساعد المتعلم على جمع المعلومات وتحلیلھا للوصول للنتائج. 

 خالص األفكار المھمةینمي مھارة القراءة السریعة الست. 

 یشجع المتعلم على تطبیق ما یتعلمھ في حیاتھ الواقعیَّة. 

 یفعِّل أكبر عدد من الحواس أثناء عملیَّة التعلُّم. 

 یحفز روح اإلبداع لدى المتعلم. 

 ینمِّي التفكیر الناقد وإصدار األحكام. 

 یثیر التساؤالت التي تنمي حبَّ االستطالع لدى المتعلم. 

  : ارات التعامل مع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالتمھ: ثانًیا
 یحثُّ على استخدام المصادر التقنیَّة المناسبة للبحث عن المعرفة. 

 یوظف التقنیَّة في تنظیم المعرفة وإعداد البحوث والتقاریر. 

 یشجع استخدام وسائل التواصل التقنیَّة في التواصل مع المعلم واألقران لتبادل المعرفة. 

 استخدام التقنیَّة في تحلیل المعلوماتیعزز . 

 ینمِّي لدى المتعلم تقییم دقة مصادر المعلومات اإللكترونیَّة. 

 یعزِّز االستخدام اإلیجابي لتقنیَّة المعلومات. 

  : المھارات االجتماعیَّة والتواصل: ثالًثا
 یعزِّز القیم االجتماعیَّة. 

 َّة الثقافیَّة في ظلِّ االنفتاح الثقافي العالميیشیر إلى ضرورة المحافظة على التراث والھوی. 
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 یحثُّ على استشارة الخبراء في مجاالت العلم المختلفة. 

 یوطِّد العالقة بین المدرسة والمجتمع . 

 یوصي بإنتاج المجالت والنشرات العلمیَّة. 

 یشیر إلى ضرورة التكیُّف والتعامل مع القضایا المعاصرة. 

 قشھینمِّي مھارة الحوار ولمنا. 

 یحثُّ على إعداد التقاریر المتنوعة. 

 یشجع االطالع على أحدث التطورات الحدیثة واالكتشافات. 

  : المھارات السلوكیَّة: رابًعا
 یعزِّز الثقة بالنفس لدى المتعلم. 

 ینمِّي روح التعاون في تنفیذ األعمال. 

 ینمِّي القدرة على تحمُّل المسؤولیَّة والقیادة. 

 المبادئ الدینیَّة واألخالقیَّةیعزِّز االلتزام ب. 

 یشجِّع روح التنافس اإلیجابي. 

 ینمِّي القدرة على تقییم الذات بشكل موضوعي. 

 یشجِّع على استمراریَّة التعلم والتدرب. 

  : المھارات االقتصادیَّة واإلعداد لسوق العمل: خامًسا
  المطلوبة إلتقان العملاألساسیةیحدِّد الخبرات . 

 یف الوقتیعزِّز حسن توظ. 

 یحثُّ على ضرورة تقدیر أي جھد إنساني وعدم االحتقار لبعض المھن. 

 یحثُّ على استشراف المستقبل في مجاالت العلم المختلفة. 

 یشجِّع المتعلمین على لعب األدوار لمھن مختلفة. 

 یحثُّ على زیارة بعض المھنیین والموظفین في أماكن عملھم. 

 ل األعمال الیدویَّةیعزِّز اإلنتاج واالبتكار من خال. 

 إلكساب المتعلم مجاًلا واسًعا من الخبرة التعلمیَّة،یربط علم األحیاء مع العلوم األخرى . 

  :ومن أھم مبررات الباحثة للتصنیف السابق لمھارات االقتصاد المعرفي ما یلي
ا یخصُّ یمثل التصنیف خالصة ما قرأتھ الباحثة في األدب التربوي والدِّراَسات السابقة فیم -

 .مھارات االقتصاد المعرفي
 .شمولیَّة التصنیف للمھارات ذات العالقة المباشرة بمحتوى منھج األحیاء للمرحلة الثانویَّة -
 وسھولة تطبیقھا من خالل أدوات الدِّراَسة في تحلیل ،مالءمة التصنیف للدراسة الحالیَّة -

 .راَسةمحتوى المناھج، وكذلك في تطبیق االستبانة على عینة الدِّ
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  الكتاب المدرسي وتحلیل المحتوى:  المحور الثاني
  : الكتاب المدرسي: أوًال

 ال بدَّ ألي نظام تربوي أن یتبني منھًجا دراسیا معیًنا یستطیع أن یعكس الفلسفة التي یؤمن 
 وال تقل أھمیَّة بھا المجتمع؛ لذلك تحتلُّ المناھج والكتب الدراسیَّة مركًزا مھما في العملیَّة التربویَّة،

 ، حیث یعتبر المرجع الرئیس والوحید للمنھج الدراسي والمترجم لھ،الكتاب المدرسي عن المنھج
  .وأھم أدوات تطبیقھ في الواقع

نظام كلي یتناول عنصر المحتوى في : "بأنھ) ٢٥١: ٢٠١١(عرَّفھ كل من مرعي والحیلة 
واألنشطة والتقویم، ویھدف إلى مساعدة األھداف والمحتوى :  ویشتمل على عدة عناصر،المنھج

المعلم للمتعلمین في صفٍّ ما، وفي مادة دراسیَّة ما على تحقیق األھداف المتوخاة، كما حددھا 
  ".المنھج

ألنھ یتم تقدیمھا (الوعاء الذي یحتوى على الخبرات غیر المباشرة : "ویعرَّف أیًضا بأنھ
لك الخبرات تسھم في جعل المتعلم قادًرا على وت) للمتعلم في شكل مكتوب أو مرسوم أو مصور

  ).٢٧٥: ٢٠٠١١سعادة وإبراھیم، " (بلوغ أھداف المنھج المحددة سابًقا
أداة من األدوات التي یسعى من خاللھا المنھج : "في دراستھ بأنھ) ٢٠١٤(وعرفھ العنزي 

دریسھ للمتعلم في فترة  بناء على ما تقرر وزارة التربیة والتعلیم ت،إلى تحقیق أھدافھ التربویَّة
زمنیَّة محددة، ویتضمَّن األھداف والمحتوى واألنشطة والتقویم، وتقدم فیھ المعلومات بطریقة 

  ".علمیَّة منظمة
المعالجة التفصیلیَّة لموضوعات المقرر في الكتب، فإن كان : "وعرِّف محتوى الكتاب بأنھ

ل التفصیلي لھذه الموضوعات كما وردت في المقرر قد حدِّد ووضِّع في فھرس الكتاب، فإن التناو
 ویشتمل عادة على حقائق ومعارف ومفاھیم ،الكتاب المدرسي ھي التي یطلق علیھا محتوى المنھج

  ).١٦: ٢٠٠٣(اللقاني والجمل " وتعمیمات ومبادئ وقوانین ونظریات
كون في من خالل التعریفات السابقة یتضح أن الكتاب المدرسي أداة تطبیق المنھج التي ت

  .متناول المتعلم والمالزمة لھ، وذلك یضفي أھمیَّة كبیرة لھ
  :أھمیَّة الكتاب المدرسي: ثانیًا

 -  أكثر من أي أداة تعلیمیَّة أخرى-أحد أركان العملیَّة التربویَّة األساسیَّة، وھو یتطلَّب
لطباعة، وتأتي جھوًدا ممیزة من قبل االختصاصیین والفنیین والخبراء في التألیف واإلخراج وا

  ).٢٠٠١١سعادة وإبراھیم، (أھمیَّة الكتاب المدرسي من خالل وظائفھ المتعددة التي ذكرھا 
 یعالج األفكار والمعلومات األساسیَّة بشيء من اإلیجاز والتركیز. 

  یحتوي على قدر كبیر من المراجعات والتمرینات التي تسھم في تأكید المتعلم لفھمھ الخاص
 . في مواقف مختلفة عن موقف الحصة العادي،تطبیقھ لألساسیات و،بمحتوى الدرس

 مما یساعد في إثارة المناقشات بأسلوب یحقق الفھم ،یوفر خلفیَّة مشتركة بین المعلم وتالمیذه 
 . لدیھم

 ا لتنمیة مھارات التفكیر العلیا، وكذلك إكساب المتعلم القیم واالتجاھاتدیععامًلا مھم . 

 نظًرا لوجود الفروق ؛أھمیَّة الكتاب المدرسي لتفرید التعلیم) ٢٠١٦( وأضاف فتح اهللا 
زیتون، (الفردیَّة بین المتعلمین كالتباین في سرعة القراءات، وھذا یتیح فرصة التعلم الذاتي 
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، وتنمیة مھارات القراءة واستخالص األفكار والمعاني الرئیسة، وفیما یخصُّ المعلم یعد )٢٠١٠
معلمین تتضمن كیفیَّة التعامل مع الكتاب المدرسي، یساعد ذلك على ظھور أدلة مخصصة لل

وتقدیم المعرفة العلمیَّة للمتعلم في صورة منظمة فیساعد على ). ٢٠١٦فتح اهللا، (تحسین التعلیم 
استیعابھا، ویحتوى الكتاب المدرسي على صور ورسوم توضیحیَّة تدعم من مكانتھ وأھمیتھ 

 ).٢٠١٠زیتون، (
احثة أن الوظائف المشار إلیھا أعاله لن تجدي إن لم یكن ھناك تفعیل جید وتضیف الب

  .للكتاب في البیئة التعلیمیَّة التعلمیَّة
  :تحلیل محتوى الكتب المدرسیَّة: ثالثًا

یعد تحلیل المحتوى من األسالیب البحثیَّة المعتمدة في مجال العلوم االجتماعیَّة والعلوم 
لمناھج الدراسیَّة بصفة خاصة؛ فقد ظھرت فكرة تحلیل المحتوى التربویَّة بصفة عامة، وا

)Content Analysis ( م، على ید ثورندیك عندما حاول تحلیل كتب اللغة اإلنجلیزیَّة، ١٩٣٢عام
بھدف إعداد قوائم بالكلمات شائعة االستخدام في كل صفٍّ دراسي، ثم استخدمت تلك القوائم للحكم 

  ).٢٠١٦فتح اهللا، (مثلھ قراءة تلك الكتب لدى التالمیذ في كل وصٍف على مستوى السھولة الذي ت
  :مفھوم تحلیل المحتوى

  :ومن التعریفات المتعددة لتحلیل المحتوى نذكر ما یلي
أسلوب یستخدم إلى جانب أسالیب أخرى، لتقویم ) "٤٨: ٢٠٠٣(عرَّفھ اللقاني والجمل 

ھداف التحلیل ووحدة التحلیل؛ للتوصل إلى المناھج من أجل تطویرھا، وھو یعتمد على تحدید أ
مدى شیوع ظاھرة أو أحد المفاھیم، أو فكرة أو أكثر؛ ومن ثمَّ تكون نتائج ھذه العملیَّة، إلى جانب 

  ".ما یتم الحصول علیھ من نتائج، من خالل أسالیب أخرى ومؤشرات تحدد اتجاه التطویر فیما بعد
 لمفھوم تحلیل المحتوى، نذكر منھا ما عدة تعریفات) ٧٥-٦٩: ٢٠٠٤(وأورد طعیمة 

  :یلي
أي أسلوب بحثي یرمي للخروج باستدالالت عن : "یعرف ھولستي تحلیل المحتوى بأنھ

  ".طریق تشخیص صفات محددة للرسائل تشخیًصا موضوعیا منظًما
عبارة عن طریقة بحث یتم تطبیقھا من أجل الوصول إلى وصف : "وعرفھ بیرلسون بأنھ

  ".ومنظم لمحتوى أسلوب االتصالكميٍّ ھادف 
 International Encyclopedia ofوتعرفھ دائرة المعارف الدولیَّة للعلوم االجتماعیَّة 

the Social Sciences أنھ أحد المناھج المستخدمة في دراسة مضمون وسائل االتصال " على
محل التحلیل وتصنیفھا  تبدأ باختیار عینة من المادة - منظمة-المكتوبة أو المسموعة بوضع خطة

  ".وتحلیلھا كمیا وكیفیا
تعریف بیرلسون بأنھ شامل وواضح في تحدید مفھوم ) ٢٣٥: ١٩٨٩(ووصف العساف 

  : حیث یؤكد الخصائص التالیة،تحلیل المحتوى
 تحلیل المحتوى ال یجري بغرض الحصر الكمي لوحدة التحلیل فقط وإنما یتعداه لمحاولة تحقیق -

  .ھدف معین
  . وما قالھ اإلنسان أو كتبھ صراحة فقط دون اللجوء إلى تأویلھ،أنھ یقتصر على وصف الظاھر -
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 ولكن یمكن للباحث أن یطبقھ على أي مادة اتصال ، أنھ لم یحدد أسلوب اتصال دون غیره-
  .مكتوبة أو مصورة

  .  أنھ یعتمد على الرصد التكراري المنظم لوحدة التحلیل المختارة-
لمي الذي یھدف إلى الوصف الموضوعيِّ الكميِّ المنظم للمحتوى الظاھر، األسلوب الع"

 ومما ھو ،"من خالل قراءتھ قراءة متأنیة لتحدید ما یتضمنھ من معارف، أو مھارات أو وجدانیات
جدیر بالذكر أن ھذا التعریف یدلُّ على أن تحلیل المحتوى یتطلَّب قراءة ما بین السطور وماوراء 

االقتصار على استخراج ألنھ عند القراءة لتحلیل محتوى علیك أن تستخرج منھ  وعدم ،السطور
المكونات الظاھرة، والمتضمنة، عندما یكون ھناك ما یسمى بالمحتوى الخفي أو الضمني والذي 

فتح (یتضمن المعارف والمھارات والوجدانیات التي یتضمنھا محتوى المنھج بصورة غیر ظاھرة 
  ).١٣٧: ٢٠١٥اهللا، 

  :تحدد أھمیَّة تحلیل المحتوى في مجال التربیة والتعلیم في كلٍّ مما یأتيت
 مجال البحث العلمي، حیث إّنھ أسلوب بحثي یتَّسم بخصائص البحث العلمي الذي تسھم نتائجھ -

  .في تقدم التعلیم
  . مجال المناھج، من خالل اختیار نتائج التعّلم، وتحدید عناصر المحتوى-
  .من خالل تحدید طرق التعلیم والتعّلم، وتقویمھا مجال التعلیم، -
  . مجال التعّلم، من خالل المقارنة بین ما درسھ الطلبة وما تعلموه بالفعل-
  ).٢٠٠٤طعیمة، ( مجال التقویم، من خالل الكشف عن مفردات االختبار -

و أھم األھداف وورد في دلیل تطویر الكتب المدرسیَّة والمواد التعلیمیَّة التي أصدرتھ الیونسك
  :لتحلیل محتوى الكتب المدرسیَّة

  ا مع التربویین لتحسین الكتب المدرسیَّةإعطاء الفرصة للمختصین والمفكرین بالعمل تعاونی
  .والمواد التعلیمیَّة

  والمحررین والناشرین إلنتاج كتب دراسیَّة جدیدة محسَّنة بناًء على نتائج المسئولینمساعدة 
  .التحلیل

 اد مساعدة لتطویر برامج إعداد المعلمینتقدیم مو.  
ونبھت الیونسكو أن من أخالقیات ھذا العمل أن تؤدي النتائج وظیفتھا في البناء، ولیس 

طعیمة، ( مما قد یستثیر مشاعر اآلخرین أو جھات معینة ،التركیز فقط على النواحي السلبیَّة
٢٠٠٤.(  

 والكشف عن اإلیجابیات ،یَّة والمھاریَّةالوقوف على مكونات المحتوى المعرفیَّة والوجدان 
 . والسلبیات

  المساعدة على تحدید األھداف المتضمنة في كل درس تساعد المختصین في تحدید الوسائل
 ،تحدید المھارات التي یتضمنھا كل درس. التعلیمیَّة واألدوات الالزمة لتدریس الموضوعات

یساعد على . ، وھذا یساعد المعلم على تنمیتھاسواء مھارات عقلیَّة أو حركیَّة أو اجتماعیَّة
فتح (واختیار نوعیَّة األسئلة )  ختامي– تشخیصي–قبلي(تحدید أسالیب التقویم بأنواعھا سواء 

 ).٢٠١٥اهللا، 
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  :ما یلي) ٢٠١٥( كما أورده فتح اهللا من أھم أھداف تحلیل محتوى كتاب العلومو

  العلوم لرفعھا للجھات العلیا وأصحاب الكشف عن جوانب القوة والضعف في محتوى كتاب
 . ومعالجة نواحي الضعف،القرار، لتعزیز نواحي القوة

  تحسین محتوى كتب العلوم، وتوجیھ اختیاره بما یتناسب مع النمو اللغوي والعقلي والنفسي
 .للمتعلم

 غیرھا  و،قیاس انقرائیَّة المحتوى بدراسة المفردات والتراكیب اللغویَّة والمفاھیم والطباعة
  .من العوامل التي تؤثر في ھذا المستوى

) ٢٠١٦(وفتح اهللا ) ٢٠٠٤( كما ورد في طعیمھ من أھم خصائص أسلوب تحلیل المحتوىو
  :ما یلي

  أسلوب وصفيDescriptive    
 ثم یسجل ،یتَّضح ذلك من انحصار عمل الباحث القائم بالتحلیل لموضوع ما بتقسیمھ إلى فئات

ا العامة، وتلك الخصائص والسمات تمثل الحدود التي یقف عندھا لكل فئة خصائصھا وسماتھ
  . بحیث یقبل نتائج التحلیل بحیادیَّة دون إضافة رأیھ الخاص،الباحث وال یتعداھا

  الموضوعیَّةObjective 
  :تتحقق الموضوعیَّة بتوافر شرطین أساسیین في أداة التحلیل المستخدمة من قبل الباحث

  .حلیل ما وضعت لقیاسھ بكفاءةتقیس أداة الت: الصدق
یتمثل الثبات في أداة التحلیل عند الحصول على نتائج متقاربة في حال استخدمھا باحثین، : الثبات

  .أو استخدمھا نفس الباحث في فترات زمنیَّة متباعدة
،  ویلتزم بھا،وللوصول لھاتین الصفتین ال بد أن یحرص الباحث على تحدید فئات التحلیل

  :وھي
یتضح التنظیم عندما یحدِّد الباحث خطوات العمل في إطار خطة علمیَّة     Systematicظیمالتن

واضحة الفروض، مستوفًیا عناصر الموضوع الذي یجري تحلیلھ، وال بد أن یتوافق التحلیل مع 
  .الفروض العلمیَّة التي سبق صیاغتھا

والنتائج إلى أسالیب ریاضیَّة إن التقدیر الكمي وتحویل المالحظات   Quantitativeأسلوب كمي
 وھي تعطي البحث مصداقیَّة ،وإحصائیَّة وتقدیرات كمیَّة، من أھم خصائص تحلیل المحتوى

ال علم ما لم یتحوَّل إدراكنا ”وفى ھذا الصدد أورد طعیمة قوًلا جمیًلا لزكي نجیب محمود . وحیادیَّة
  .”الكیفيُّ إلى إدراك كميٍّ لما ندركھ

 أسلوب تحلیل المحتوى أسلوًبا علمیا تتحقق فیھ شروط وإجراءات دیع Scientificأسلوب علمي 
البحث العلمي، فعندما یتم دراسة ظواھر المحتوى في إطار خطة علمیَّة، وتقسیمھ إلى فئات 
وتعریفھا إجرائیا، ووضع القوانین التي تفسر العالقات بین تلك الفئات، والحیادیَّة في استقراء 

  . فإننا بذلك نجري بحثا علمیا مكتمل اإلجراءات،إمكانیَّة التأكد من الصدق والثباتالنتائج و
یستطیع الباحث الذي یستخدم  Form and Content) الشمولیَّة(یتناول الشكل والمضمون 

 أي ما یتضمنھ محتوى المادة من حقائق وأفكار ،أسلوب تحلیل المحتوى أن یتناول المضمون
  .یمكنھ تناول الشكل الخارجي كشكل الكتاب وإخراجھ الفنيومفاھیم، وأیًضا 
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  : خطوات تحلیل المحتوى 
  :خطوات تحلیل المحتوى كما یلي) ١٣٣: ٢٠٠٤(وطعیمة ) ٢٠١٥فتح اهللا، (أورد 

 وتتمثل أھداف التحلیل في ھذه الدِّراَسة في تحدید مدى توافر مھارات ،تحدید أھداف التحلیل-١
 . األحیاء للمرحلة الثانویَّةاالقتصاد المعرفي في كتب

  .وتتمثل فئات التحلیل بقائمة المھارات المعدة في ھذه الدِّراَسة: تحدید فئات التحلیل-٢
  وحدات التحلیل األكثر استخداًما في الدِّراَسات التربویَّة :  تحدید وحدة التحلیل-٣

 . وقد تكون رمًزا أو مصطلًحا،أصغر وحدات التحلیل) Word(الكلمة 

وھو جملة أو أكثر تدور حول مفھوم معین، أو فكرة تدور حول ) Theme(لموضوع أو الفكرة ا
  . قضیَّة معینة
 .حصر خصائص وسمات شخصیَّة محددة) Character(الشخصیَّة 

یقصد بالمساحة الحصر الكمي للمساحة التي یشغلھا ) Space and Time(المساحة والزمن 
 ،من یقصد بھ مقدار الوقت المخصص لدراسة موضوع معینموضوع ما في كتاب أو مجلة، والز

  .لمناسبتھا لموضوع الدِّراَسة) الموضوع أو الفكرة(واعتمدت الباحثة في ھذه الدِّراَسة وحدة 
  :منھجیَّة الدِّراَسة وإجراءاتھا

  : منھج الدِّراَسة
جمع  الباحثة بقامتتحلیل المحتوى حیث  استخدمت الباحثة المنھج الوصفي بأسلوب

  .باستخدام أسلوب تحلیل المحتوى) كتب األحیاء للمرحلة الثانویَّة(المعلومات من عینة الدِّراَسة 
  : مجتمع الدِّراَسة وعینُتھا
تمثل مجتمع الدِّراَسة الحالیَّة بجمیع موضوعات محتوى كتب األحیاء : بالنسبة للوثائق

األول (ة العربیَّة السعودیَّة بفصلیھا المقررة على طالب وطالبات المرحلة الثانویَّة بالمملك
حیث إن كتب البنین ، ه والبالغ عددھا ستة كتب١٤٣٦-١٤٣٥والمطبقة للعام الدراسي ، )والثاني

  .وتم التطبیق على مجتمع الدِّراَسة، مطابقة لكتب البنات
 قائمة محتویات كتب األحیاء للمرحلة الثانویة) ١(جدول 

  مواضیع الفصل الدراسي الثاني  األولمواضیع الفصل الدراسي   الصف
  مدخل إلى الحیوانات: الفصل السادس  .دراسة الحیاة: الفصل األول
  الدیدان والرخویات: الفصل السابع  .تنظیم تنوع الحیاة: الفصل الثاني
  المفصلیات: الفصل الثامن  .البكتریا والفیروسات: الفصل الثالث
شوكیات الجلد : الفصل التاسع  .ئعیاتالطال: الفصل الرابع

  والالفقاریات الحبلیَّة

األول 
  ثانوي

    .الفطریات: الفصل الخامس
      

  .جھاز الھضم والغدد الصم  األسماك والبرمائیات: الفصل األول
  .التكاثر والنمو في اإلنسان  الزواحف والطیور: الفصل الثاني

الثاني 
  الثانوي

  .ةجھاز المناع  الثدییات: الفصل الثالث
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  مواضیع الفصل الدراسي الثاني  األولمواضیع الفصل الدراسي   الصف
الجھاز الھیكلي : الفصل الرابع

  والعضلي
  .مقدمة في النباتات

  .تركیب النبات ووظائف أجزائھ  الجھاز العصبي: الفصل الخامس
أجھزة الدوران : الفصل السادس

  .والتنفس واإلخراج
  .التكاثر في النباتات

      
تركیب الخلیَّة : الفصل األول

  .ووظائفھا
  مبادئ علم البیئة: الفصل السابع

المجتمعات والمناطق : الفصل الثامن  .الطاقة الخلویَّة: الفصل الثاني
  الحیویَّة واألنظمة البیئیَّة 

علم بیئة الجماعات : الفصل التاسع  .التكاثر الخلوي: الفصل الثالث
  الحیویَّة

التكاثر الجنسي : الفصل الرابع
  .والوراثة

وي التنوع الحی: الفصل العاشر
  والمحافظة علیھ

الوراثة المعقدة : الفصل الخامس
  .والوراثة البشریَّة

  سلوك الحیوان: الفصل الحادي عشر

الثالث 
  ثانوي

    .الوراثة الجزیئیَّة: الفصل السادس
  : الدِّراَسةةأدا

لتحقیق أھداف البحث استخدمت الباحثة في الدِّراَسة الحالیَّة بطاقة تحلیل لمحتوى كتب 
حیث تم بنائھا من خالل قائمة تضم عدًدا من ، رات االقتصاد المعرفياألحیاء في ضوء مھا

، ولتحدید ھذه المھارات  اطلعت الباحثة على األدب التربوي، مھارات االقتصاد المعرفي
، العنزي(و ) ٢٠١٥، العنزي(و) ٢٠١٥(والدِّراَسات السابقة ذات العالقة مثل دراسة البسام 

واالطالع ، )٢٠٠٨(والجاسر ) ٢٠١١(، والقیسي )٢٠١٢ سلیم،(و ) ٢٠١٣، شقفة(و ) ٢٠١٤
  .  وغیرھا من المصادر ذات الصلة الوثیقة بمھارات االقتصاد المعرفي،على المشاریع الدولیَّة

  :الصدق والثبات ألداة تحلیل المحتوى
 تمَّ عرض البطاقة بعد إخراجھا بالصورة األولیَّة على مجموعة من المختصین من 

وكذلك بعض المشرفات وأصحاب الخبرة في تدریس مادة األحیاء من ، لتدریسأعضاء ھیئة ا
ومعرفة آرائھم ، وذلك للتأكد من الصدق الظاھري لألداة، المعلمین والمعلمات في المیدان التربوي

، ودرجة االنتماء، ومقترحاتھم حول األداة ومناسبتھا لغرض الدِّراَسة من حیث درجة األھمیَّة
تم التعدیل في ضوء تلك ،  وبعد معرفة آراء المحكمین واقتراحاتھم ومالحظاتھم.ودرجة الوضوح

مھارات رئیسة تشتمل ) ٥(حیث تضمنت األداة في صورتھا األولیَّة ، المقترحات والمالحظات
وكذلك ، وتم التعدیل والتصحیح لبعض الفقرات وفق آراء السادة المحكمین، مؤشًرا) ٣٢(على 

 واستبدال  مسمى ،یز بعض المھارات الرئیسیَّة بالمزید من الفقراتكانت ھناك آراء بتعز
مھارات رئیسة ) ٥(، حیث تكونت في صورتھا النھائیَّة من )مھارات فرعیَّة(بمسمى ) مؤشرات(

مھارات التعامل مع تكنولوجیا المعلومات ، تمثلت في مھارات التفكیر وحلِّ المشكالت
المھارات االقتصادیَّة واإلعداد ، المھارات السلوكیَّة، ة والتواصلالمھارات االجتماعیَّ، واالتصاالت

  .مھارة فرعیَّة) ٤١(لسوق العمل و
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  :ثبات أداة تحلیل المحتوى 
  :ثبات التحلیل باختالف الزمن

 ثم أعادت التحلیل مرة أخرى بعد مرور شھر ،قامت الباحثة بتحلیل كتب األحیاء الستة
  : سبة االتفاق بین مرتي التحلیل باستخدام معادلة ھولستيوتم حساب ن، على التحلیل األول

، فتح اهللا(مجموع عدد الفئات في مرتي التحلیل /  عدد الفئات المتفق علیھا٢= معامل االتفاق 
  :كاآلتي) ٢(وكانت نسبة االتفاق  كما في الجدول ) ١٦٠: ٢٠١٥

 %.٩٥،٥٥كتابا الصف األول الثانوي بنسبة 

  %.٩٦،٤٤ي الثانوي بنسبة   كتابا الصف الثان
 %.٩٥،٠٢ كتابا الصف الثالث الثانوي بنسبة 

 ثبات بطاقة تحلیل المحتوى عبر الزمن) ٢(جدول 

  التحلیل  المھارات
  ١رقم 

التحلیل 
  ٢رقم 

نقاط   نقاط االتفاق
  االختالف

  ٢٣  ٢٦٤  ٢٦٤  ٢٨٧  مھارات التفكیر وحل المشكالت
لوجیا المعلومات مھارات التعامل مع تكنو

  ٤  ٥١  ٥١  ٥٥  واالتصاالت

  ٦  ٣٥  ٣٥  ٤١  المھارات االجتماعیَّة والتواصل
  ١  ٥٦  ٥٧  ٥٦  المھارات السلوكیَّة

األول 
  الثانوي

المھارات االقتصادیَّة واإلعداد لسوق 
  ١١  ٧٨  ٧٨  ٨٩  العمل

  ٤٥  ٤٨٤  ٤٨٥  ٥٢٨  المجموع  
  %٩٥،٥٥  معامل الثبات  

  
  ١٧  ٣٠٥  ٣٢٢  ٣٠٥  لمشكالتمھارات التفكیر وحل ا

مھارات التعامل مع تكنولوجیا المعلومات 
  ٤  ٥٢  ٥٢  ٥٦  واالتصاالت

  ٤  ٢٩  ٣٣  ٢٩  المھارات االجتماعیَّة والتواصل
  ١١  ٥١  ٦٢  ٥١  المھارات السلوكیَّة

الثاني 
  الثانوي

المھارات االقتصادیَّة واإلعداد لسوق 
  ٢  ٧٨  ٨٠  ٧٨  العمل

  ٣٨  ٥١٥  ٥٤٩  ٥١٩  المجموع   
  %٩٦،٤٤  اتمعامل الثب  
            

  ٣٥  ٢٨٩  ٢٨٩  ٣٢٤  مھارات التفكیر وحل المشكالت
مھارات التعامل مع تكنولوجیا المعلومات 

  ٤  ٦٥  ٦٩  ٦٥  واالتصاالت

  ٤  ٥٠  ٥٤  ٥٠  المھارات االجتماعیَّة والتواصل
  ١٤  ٥٣  ٦٧  ٥٣  المھارات السلوكیَّة

الثالث 
  الثانوي

المھارات االقتصادیَّة واإلعداد لسوق 
  ٢  ١٠٧  ١٠٧  ١٠٩  عملال

  ٥٩  ٥٦٤  ٥٨٦  ٦٠١  المجموع  
  %٩٥،٠٢  معامل الثبات  
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 :ثبات التحلیل باختالف األفراد المحللین

، حیث قامت بتحلیل كتب األحیاء للصف األول الثانوي، * استعانت الباحثة بمحللة زمیلة أخرى
 باستخدام معادلة ھولستي وتم حساب نسبة تطابق نتائج التحلیل، والثاني الثانوي والثالث الثانوي

  :كاآلتي) ٣(وكانت نسبة التطابق بین تحلیل الباحثة والزمیلة كما في الجدول 
 %  ٩٥،٥٠كتابا الصف األول الثانوي بنسة

 %٩٣،٣٤  كتابا الصف الثاني الثانوي بنسبة 

  %.٨٧،٧ كتابا الصف الثالث الثانوي بنسبة 
  فرادثبات بطاقة تحلیل المحتوى عبر األ )٣(جدول

  المھارات
  المحللة

  ١رقم 
  )الباحثة(

المحللة  رقم 
٢  

نقاط   نقاط االتفاق
  االختالف

  ٢٧  ٢٦٠  ٢٦٠  ٢٨٧  مھارات التفكیر وحل المشكالت
مھارات التعامل مع تكنولوجیا المعلومات 

  ٦  ٤٩  ٤٩  ٥٥  واالتصاالت

  ٢  ٤١  ٤٣  ٤١  المھارات االجتماعیَّة والتواصل
  ١  ٥٦  ٥٧  ٥٦  السلوكیَّةالمھارات 

األول 
  الثانوي

المھارات االقتصادیَّة واإلعداد لسوق 
  ١٠  ٨٩  ٩٩  ٨٩  العمل

  ٤٦  ٤٩٥  ٥٠٨  ٥٢٨  المجموع  
  %٩٥،٥  معامل الثبات  

  
  ٢٦  ٢٧٩  ٢٧٩  ٣٠٥  مھارات التفكیر وحل المشكالت

مھارات التعامل مع تكنولوجیا المعلومات 
  ٨  ٤٨  ٤٨  ٥٦  واالتصاالت

  ٧  ٢٩  ٣٦  ٢٩  ت االجتماعیَّة والتواصلالمھارا
  ٨  ٤٣  ٤٣  ٥١  المھارات السلوكیَّة

الثاني 
  الثانوي

  ٧  ٧٨  ٨٥  ٧٨  المھارات االقتصادیَّة واإلعداد لسوق العمل
  ٥٦  ٤٧٧  ٥٠٣  ٥١٩  المجموع  
  %٩٣٫٣٤  معامل الثبات  
            

  ١٢  ٣٢٤  ٣٣٦  ٣٢٤  مھارات التفكیر وحل المشكالت
تكنولوجیا المعلومات مھارات التعامل مع 

  ١١  ٥٤  ٥٤  ٦٥  واالتصاالت

  ٦  ٥٠  ٥٦  ٥٠  المھارات االجتماعیَّة والتواصل
  ٨  ٤٥  ٤٥  ٥٣  المھارات السلوكیَّة

الثالث 
  الثانوي

  ٤  ١٠٩  ١١٢  ١٠٩  المھارات االقتصادیَّة واإلعداد لسوق العمل
  ٤١  ٥٨٢  ٦٠٣  ٦٠١  المجموع  
  %٨٧،٧  نسبة االتفاق  

  . الثبات عال بدرجة كافیة للوثوق بنتائج التحلیلویتضح من القیم السابقة أن معامل
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  :إجراءات الدِّراَسة
  :سارت الدِّراَسة وفق اإلجراءات التالیة

  .تحدید أھداف الدِّراَسة وأسئلتھا-
 االطالع ومراجعة األدب التربوي والدِّراَسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدِّراَسة، وذلك -

، ، من خالل قواعد البیانات التربویَّة- قدر اإلمكان- قةبإجراء مسح عام للدراسات الساب
وبناء أداة الدِّراَسة، وللمساعدة في تحلیل ، بغرض االستفادة منھا في تكوین اإلطار النظري

  .النتائج وتفسیرھا
 النظام التربوي في – االقتصاد المعرفي–المعرفة: ( تحدید اإلطار النظري في ثالثة محاور، ھي-

  ). الكتاب المدرسي وتحلیل المحتوى–المعرفةعصر اقتصاد 
  . االطالع على محتوى كتب األحیاء للمرحلة الثانویَّة-
  . كتب األحیاء للمرحلة الثانویَّةإعداد قائمة بمھارات االقتصاد المعرفي في-
  . والتعدیل في ضوء اآلراء والمقترحات،  عرض القائمة  على عدد من المحكمین المختصین-
  .طاقة تحلیل المحتوى باستخدام قائمة المھارات المعدة إعداد ب-
  .للحصول على الثبات) مشرفة أحیاء ولدیھا خبرة في التحلیل( االستعانة بمحلل خارجي -

  . العمل على تحلیل محتوى كتب األحیاء للمرحلة الثانویَّة وفًقا لبطاقة التحلیل المعدَّة
  . رعیَّة لكل مھارة رئیسة في محتوى كتب األحیاء حساب التكرارات لمدى توافر المھارات الف-
  .  جمع البیانات الخاصة بتحلیل المحتوى، وتفریغھا في جداول-
  .  استخراج النتائج وتفسیرھا-
 . تقدیم التوصیات والمقترحات في ضوء نتائج الدِّراَسة-

  :نتائج الدراسة ومناقشتھا
  نتائج اإلجابة عن أسئلة الدراسة: أوًال

ة ا سؤال األولإجاب اء    :ل ب األحی وى كت ي محت ا ف ب توافرھ ي الواج صاد المعرف ارات االقت ا مھ م
  للمرحلة الثانویَّة؟

لإلجابة عن السؤال السابق قامت الباحثة ببناء قائمة بمھارات االقتصاد المعرفي التي 
 وذلك من خالل ،ینبغي توافرھا في كتب األحیاء للمرحلة الثانویَّة في المملكة العربیَّة السعودیَّة
العنزي ، )٢٠١٥(مراجعة األدب التربوي والدِّراَسات السابقة ذات العالقة مثل دراسة البسام 

، )٢٠١٢(ودراسة سلیم ) ٢٠١٣(ودراسة شقفة ) ٢٠١٤(العنزي و) ٢٠١٥(ورمضان ) ٢٠١٥(
،  ألردنواالطالع على المشاریع الدولیَّة مثل مشروع التطویر التربوي نحو االقتصاد المعرفي با

وكذلك استفادت الباحثة من ، وغیرھا من المصادر ذات الصلة الوثیقة بمھارات االقتصاد المعرفي
فتكونت قائمة ، آراء ومالحظات المحكَّمین الذین عرضت علیھم القائمة في صورتھا األولیَّة

ة في صورتھا مھارات االقتصاد المعرفي التي ینبغي أن تتضمَّنھا كتب األحیاء بالمرحلة الثانویَّ
مھارات التعامل ، في مھارات التفكیر وحلِّ المشكالت(مھارات  رئیسة تمثلت ) ٥(النھائیَّة من  

، المھارات السلوكیَّة، المھارات االجتماعیَّة والتواصل، مع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت
  .مھارة فرعیَّة) ٤١(المھارات االقتصادیَّة واإلعداد لسوق العمل تتضمن 
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اني   سؤال الث ة ال ارات       : إجاب انوي لمھ صف األول الث اء لل اب األحی وى كت ضمن محت دى ت ا م م
  االقتصاد المعرفي؟

لإلجابة عن ھذا السؤال قامت الباحثة بتحلیل محتوى كتاب األحیاء للصف األول الثانوي 
 المئویَّة حیث تم استخراج النسب، وفًقا لقائمة مھارات االقتصاد المعرفي، للفصلین الدراسیین

 التكرارات والنسب المئویَّة والترتیب لمھارات )٤(ویوضح الجدول ، والتكرارات بعد رصدھا
  .االقتصاد المعرفي المتضمنة في كتابي األحیاء للصف األول ثانوي

ترتیب مھارات االقتصاد المعرفي المتضمنة في محتوى كتاب األحیاء للصف األول ) ٤(جدول 
  ویَّةثانوي حسب نسبھا المئ

  الترتیب  النسبة المئویَّة  التكرارات  المھارة
  األول  %٥٤،٣٥  ٢٨٧  مھارات التفكیر وحل المشكالت

المھارات االقتصادیَّة واإلعداد لسوق 
  الثاني  %١٦٫٨٥  ٨٩  العمل

  الثالث  %١٠،٦١  ٥٦  المھارات السلوكیَّة
مھارات التعامل مع تكنولوجیا المعلومات 

  ابعالر  %١٠٫٤١  ٥٥  واالتصاالت

  الخامس  %٧٫٧٦  ٤١  المھارات االجتماعیَّة والتواصل
     %١٠٠  ٥٢٨  المجموع

 مھارات االقتصاد المعرفي الرئیسة قد توافرت في محتوى أن) ٤(من الجدول یتضح 
وبلغ إجمالي التكرارات ، كتاب األحیاء للصف األول الثانوي للفصلین الدراسیین بنسب متفاوتة

حیث إن أعلى نسبة مئویَّة %) ٧٫٧٦-%٥٤٫٣٥(نسب المئویَّة بین وقد تراوحت ال، مرة) ٥٢٨(
ثم تلیھا المھارات االقتصادیَّة ) ٥٤٫٣٥(حیث بلغت ، كانت لمھارات التفكیر وحل المشكالت
وأن أقل نسبة كانت للمھارات االجتماعیَّة ، %)١٦٫٨٥(واإلعداد لسوق العمل بنسبة مئویَّة بلغت 

المھارات (أن النسبة المئویَّة لكلٍّ من ) ٩( من الجدول كما یتضح، %)٧٫٧٦(والتواصل 
متقاربة حیث بلغت ) مھارات التعامل مع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت(و) السلوكیَّة

تفصیًلا للمھارات الفرعیَّة ) ٥(ویوضح الملحق رقم ، على التوالي%) ١٠٫٤١ -١٠٫٦١(%
  .المكونة لكل مھارة رئیسة

جمیع مھارات التفكیر وحل المشكالت متوفرة في كتاب األحیاء یتضح من الجدول أن 
وتراوحت النسب ، مرة) ٢٨٧( التكرارات إجماليحیث بلغ ، للصف األول الثانوي وبنسب مختلفة

التفكیر الناقد (حیث إن أعلى نسبة مئویَّة كانت لمھارة %) ٢٫٧٩ - %١١٫٨٥(المئویَّة ما بین 
وأن أقل نسبة مئویَّة كانت ، )عة الستخالص األفكار المھمةالقراءة السری(و) وإصدار األحكام

  ).یشجع  المتعلم على تطبیق ما یتعلمھ في حیاتھ الواقعیَّة(لمھارة 
یحثُّ (فیما یتعلَّق بمھارات التعامل مع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت نجد أن مھارة 

وقد ، حصلت على أعلى نسبة توافر) ةعلى استخدام المصادر التقنیَّة المناسبة للبحث عن المعرف
على ) یعزز االستخدام اإلیجابي لتقنیَّة المعلومات(في حین حصلت مھارة %) ٥٤٫٥٤(بلغت 

  %).٠(وھي ، أدني نسبة توافر
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یشجع  االطالع على أحدث (فیما یتعلق بالمھارات االجتماعیَّة والتواصل نجد أن مھارة 
في حین ، %)٢١٫٩٥(وقد بلغت ، على أعلى نسبة توافرحصلت ) التطورات الحدیثة واالكتشافات

، على أدني نسبة توافر) یحث على استشارة الخبراء في مجاالت العلم المختلفة(حصلت مھارة 
یشیر (و) یوطد العالقة بین المدرسة والمجتمع(بینما تطابقت نسبة التوافر لمھارتي ، %)٠(وھي 

  %).١٢٫١٩(، وبلغت )لمعاصرةإلى ضرورة  التكیف والتعامل مع القضایا ا
) یعزز االلتزام بالمبادئ الدینیَّة واألخالقیَّة(فیما یتعلق بالمھارات السلوكیَّة نجد أن مھارة 

یشجع روح (في حین حصلت مھارة %) ٤٦٫٤٣(وقد بلغت ، حصلت على أعلى نسبة توافر
  %).١٫٧٨(وقد بلغت ، على أدنى نسبة توافر) التنافس اإلیجابي
یحدد الخبرات (لق بالمھارات االقتصادیَّة واإلعداد لسوق العمل نجد أن مھارة فیما یتع

بینما %) ٣٢٫٥٨(وقد بلغت ، حصلت على أعلى نسبة توافر) األساسیَّة المطلوبة إلتقان العمل
على أدني نسبة ) یحث على زیارة بعض المھنیین والموظفین في أماكن عملھم(حصلت مھارة 

) یعزز حسن توظیف الوقت(بینما تطابقت نسبة التوافر لمھارتي ، %)٠(وقد بلغت ، توافر
%). ٣٫٣٧(وقد بلغت نسبة التوافر ) یحث على استشراف المستقبل في مجاالت العلم المختلفة(و

وبالمقارنة بین فصلي كتاب األحیاء للصف األول الثانوي نجد أن الفصل الثاني أكثر تضمًُّنا 
  .لمھارات االقتصاد المعرفي

ث إ سؤال الثال ة ال ارات     : جاب انوي لمھ اني الث صف الث اء لل اب األحی وى كت ضمن محت دى ت ا م م
  االقتصاد المعرفي؟

لإلجابة عن ھذا السؤال قامت الباحثة بتحلیل محتوى كتاب األحیاء للصف الثاني الثانوي 
المئویَّة حیث تم استخراج النسب ، وفًقا لقائمة مھارات االقتصاد المعرفي، للفصلین الدراسیین

 التكرارات والنسب المئویَّة والترتیب لمھارات االقتصاد )٥(ویوضح الجدول . والتكرارات
  .المعرفي المتضمنة في كتاَبي األحیاء للصف الثاني الثانوي

ترتیب مھارات االقتصاد المعرفي المتضمنة في محتوى كتاب األحیاء للصف الثاني ) ٥(جدول 
  ةالثانوي حسب نسبھا المئویَّ

النسبة   التكرارات  المھارة
  الترتیب  المئویَّة

  األول   ٥٨٫٧٧  ٣٠٥  مھارات التفكیر وحل المشكالت
  الثاني   ١٥٫٠٣  ٧٨  المھارات االقتصادیَّة واإلعداد لسوق العمل

مھارات التعامل مع تكنولوجیا المعلومات 
  الثالث  ١٠٫٧٩  ٥٦  واالتصاالت

  الرابع   ٩٫٨٣  ٥١  المھارات السلوكیَّة 
  الخامس  ٥٫٥٩  ٢٩  المھارات االجتماعیَّة والتواصل

    %١٠٠  ٥١٩  المجموع
 أن مھارات االقتصاد المعرفي الرئیسة قد توافرت في محتوى )٥( الجدول یتضح من

وبلغ إجمالي التكرارات ، كتاب األحیاء للصف الثاني  الثانوي للفصلین الدراسیین بنسب متفاوتة
حیث إن أعلى نسبة مئویَّة %) ٥٫٥٩ -%٥٨٫٧٧(لمئویَّة بین وقد تراوحت النسب ا، مرة) ٥١٩(
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ثم تلیھا المھارات االقتصادیَّة ، %)٥٨٫٧٧( إذ بلغت ، كانت لمھارات التفكیر وحل المشكالت
وأن أقل نسبة كانت للمھارات االجتماعیَّة ، %)١٥٫٠٣(واإلعداد لسوق العمل بنسبة مئویَّة بلغت 

تفصیًلا للمھارات الفرعیَّة المكونة ) ٦(ول في الملحق رقم ویوضح الجد، %)٥٫٥٩(والتواصل 
  .لكل مھارة رئیسة

 أن جمیع مھارات التفكیر وحل المشكالت متوفرة في كتاب )٥(یتضح من الجدول كما 
، مرات) ٣٠٥(حیث بلغ إجمالي التكرارات ، األحیاء للصف الثاني الثانوي وبنسب مختلفة

حیث إن أعلى نسبة مئویَّة كانت لمھارة %) ١٫٩٧-%١٨٫٣٦ (وتراوحت النسب المئویَّة ما بین
یحفز روح اإلبداع لدى (وأن أقل نسبة مئویَّة كانت لمھارة ، )التفكیر الناقد وإصدار األحكام(

  . )المتعلم
یحث (فیما یتعلق بمھارات التعامل مع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت نجد أن مھارة 

وقد ، حصلت على أعلى نسبة توافر) یَّة المناسبة للبحث عن المعرفةعلى استخدام المصادر التقن
ینمي لدى المتعلم تقییم دقة مصادر المعلومات (في حین حصلت مھارتا %) ٧٣٫١(بلغت 

  %).٠(وھي، على أدني نسبة توافر) یعزز االستخدام االیجابي لتقنیَّة المعلومات(و) اإللكترونیَّة
یوصي بإنتاج المجالت (اعیَّة والتواصل نجد أن مھارتي فیما یتعلق بالمھارات االجتم

وقد بلغت ، حصلت على أعلى نسبة توافر) ینمي مھارة الحوار والمناقشة(و ) والنشرات العلمیَّة
) یحث على استشارة الخبراء في مجاالت العلم المختلفة(في حین حصلت مھارة ، %)٢٠٫٦٩(
شیر إلى ضرورة  التكیف والتعامل مع القضایا ی(و ) یحث على إعداد التقاریر المتنوعة(و

یعزز (بینما تطابقت نسبة التوافر لمھارتي ، %)٣٫٤٥(على أدني نسبة توافر وھي (و) المعاصرة
 ضرورة المحافظة على التراث والھویَّة الثقافیَّة في ظل االنفتاح إلىیشیر (و) القیم االجتماعیَّة
  %).٦٫٨٩(وبلغت ، )الثقافي العالمي

) یعزز االلتزام بالمبادئ الدینیَّة واألخالقیَّة(ا یتعلق بالمھارات السلوكیَّة نجد أن مھارة فیم
ینمي (في حین حصلت كلٌّ من مھارة %) ٣٩٫٢١(وقد بلغت ، حصلت على أعلى نسبة توافر
ینمي القدرة على تقییم الذات (و) یشجع روح التنافس اإلیجابي(و) روح التعاون في تنفیذ األعمال

  %).٧٫٨٤(وقد بلغت ، على أدنى نسبة توافر) شكل موضوعيب
یربط علم األحیاء (فیما یتعلق بالمھارات االقتصادیَّة واإلعداد لسوق العمل نجد أن مھارة 

حصلت على أعلى نسبة ) مع العلوم األخرى إلكساب المتعلم مجاًلا واسًعا من الخبرة التعلمیَّة
یحث على  ضرورة تقدیر أي جھد إنساني (لت مھارة بینما حص%) ٤٢٫٣١(وقد بلغت ، توافر

بینما تطابقت نسبة التوافر ، %)٠(وقد بلغت ، على أدني نسبة توافر) وعدم االحتقار لبعض المھن
وقد ) یشجع المتعلمین على لعب األدوار لمھن مختلفة(و) یعزز حسن توظیف الوقت(لمھارتي 

  %).٥٫١٣(بلغت نسبة التوافر 
فصلي كتاب األحیاء للصف الثاني الثانوي نجد أن الفصل األول أكثر وبالمقارنة بین 

  .تضمًُّنا لمھارات االقتصاد المعرفي
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ع  سؤال الراب ة ال ارات    : إجاب انوي لمھ ث الث صف الثال اء لل اب األحی وى كت ضمن محت دى ت ا م م
 االقتصاد المعرفي؟

للصف الثالث الثانوي لإلجابة عن ھذا السؤال قامت الباحثة بتحلیل محتوى كتاب األحیاء 
حیث تم استخراج النسب المئویَّة ، وفًقا لقائمة مھارات االقتصاد المعرفي، للفصلین الدراسیین

  .والتكرارات بعد رصدھا
ترتیب مھارات االقتصاد المعرفي المتضمنة في محتوى كتاب األحیاء للصف الثالث ) ٦(جدول 

  ثانوي حسب نسبھا المئویَّة
  الترتیب  النسبة المئویَّة  اتالتكرار  المھارة

  األول   %٥٣٫٩١  ٣٢٤  مھارات التفكیر وحل المشكالت
  الثاني   %١٨٫١٤  ١٠٩  المھارات االقتصادیَّة واإلعداد لسوق العمل

مھارات التعامل مع تكنولوجیا المعلومات 
  الثالث  %١٠٫٨٢  ٦٥  واالتصاالت

  الرابع   %٨٫٨١  ٥٣  المھارات السلوكیَّة 
  الخامس  %٨٫٣١  ٥٠  جتماعیَّة والتواصلالمھارات اال

    %%١٠٠  ٦٠١  المجموع
أن مھارات االقتصاد المعرفي الرئیسة قد توافرت في محتوى ) ٦(یتضح من الجدول 

وبلغ إجمالي التكرارات ،  األحیاء للصف الثالث الثانوي للفصلین الدراسیین بنسب متفاوتةكتاب
حیث إن أعلى نسبة مئویَّة %) ٨٫٣١-%٥٣٫٩١(ن وقد تراوحت النسب المئویَّة بی، مرة) ٦٠١(

وأن أقل نسبة كانت للمھارات ، %)٥٣٫٩١(حیث بلغت ، كانت لمھارات التفكیر وحل المشكالت
تفصیًلا للمھارات الفرعیَّة المكونة لكل ) ٧(ویوضح ملحق رقم ، %)٨٫٣١(االجتماعیَّة والتواصل 

  .مھارة رئیسة
 وحل المشكالت متوفرة في كتاب األحیاء للصف یتضح أن جمیع مھارات التفكیركما 

وتراوحت النسب المئویَّة ، مرة) ٣٢٤(حیث بلغ إجمالي التكرارات ، الثالث الثانوي وبنسب مختلفة
التفكیر الناقد وإصدار (حیث إن أعلى نسبة مئویَّة كانت لمھارة %) ١٫٥٤-%١٨٫٢٠(ما بین 
یشجع المتعلم على تطبیق ما یتعلمھ في حیاتھ (وأن أقل نسبة مئویَّة كانت لمھارة ، )األحكام
  ).الواقعیَّة

یحث (فیما یتعلَّق بمھارات التعامل مع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت نجد أن مھارة 
وقد ، حصلت على أعلى نسبة توافر) على استخدام المصادر التقنیَّة المناسبة للبحث عن المعرفة

یشجع استخدام وسائل التواصل التقنیَّة في التواصل  (في حین حصلت مھارتا%) ٧٥٫٣٨(بلغت 
على أدني ) یعزز االستخدام اإلیجابي لتقنیَّة المعلومات(و ) مع المعلم واألقران لتبادل المعرفة

یوظف التقنیَّة  في تنظیم المعرفة (بینما تطابقت نسبة التوافر لمھارتي ، %)٠(وھي ، نسبة توافر
، وبلغت )ینمي لدى المتعلم تقییم دقة مصادر المعلومات اإللكترونیَّة(و) وإعداد البحوث والتقاریر

)١٫٥٤.(%  
ینمي مھارة الحوار (فیما یتعلق بالمھارات االجتماعیَّة والتواصل نجد بأن مھارة 

یحث (في حین حصلت مھارة ، %)١٢٫٠(وقد بلغت ، حصلت على أعلى نسبة توافر) ولمناقشھ
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بینما ، %)٢٫٠(وھي ، على أدني نسبة توافر) ت العلم المختلفةعلى استشارة الخبراء في مجاال
یشیر إلى ضرورة المحافظة على التراث والھویَّة الثقافیَّة في ظلِّ : (تطابقت نسبة التوافر لمھارتي

  %).١٢٫٠(وبلغت ) یحث على إعداد التقاریر المتنوعة( و) االنفتاح الثقافي العالمي
) یعزز االلتزام بالمبادئ الدینیَّة واألخالقیَّة(یَّة نجد أن مھارة فیما یتعلق بالمھارات السلوك

یشجع روح (في حین حصلت مھارة  %) ٣٠٫١٩(وقد بلغت ، حصلت على أعلى نسبة توافر
بینما تطابقت نسبة التوافر ، %)٣٫٧٧(وقد بلغت ، على أدنى نسبة توافر) التنافس اإلیجابي

ینمي القدرة على تقییم الذات بشكل (و ) ؤولیَّة والقیادةینمي القدرة على تحمل المس(لمھارتي 
  %).٧٫٥٥(، وقد بلغت )موضوعي

یربط علم األحیاء (فیما یتعلق بالمھارات االقتصادیَّة واإلعداد لسوق العمل نجد أن مھارة 
حصلت على أعلى نسبة ) مع العلوم األخرى إلكساب المتعلم مجاًلا واسًعا من الخبرة التعلمیَّة

یحثُّ على زیارة بعض المھنیین والموظفین (، بینما حصلت مھارة %)٣٧٫٦١(وقد بلغت ، فرتوا
  %).٠٫٠(وقد بلغت ، على أدني نسبة توافر) في أماكن عملھم

وبالمقارنة بین فصلي كتاب األحیاء للصف الثالث الثانوي نجد أن الفصل األول أكثر 
  .تضمًُّنا لمھارات االقتصاد المعرفي

  :اقشة نتائج الدراسةمن: ثانیًا
  :اآلتي) ٦(و ) ٥(و ) ٤(یتضح من الجداول أرقام 

 جاءت مھارات التفكیر وحلِّ المشكالت في المرتبة األولى وبنسبة مرتفعة، وُتعزى ھذه النتیجة -
للطبیعة العلمیَّة لمنھج األحیاء، وبناء محتوى كتاب الطالب بطریقة تشجِّع على التفكیر المنظم 

.   اعیة، ووجود التجارب العملیَّة التي تدرِّب المتعلم على التفكیر العلمي وحل المشكالتوالقراءة الو
، )٢٠١٤(واتفقت نتائج الدِّراَسة فیما یخصُّ مھارات التفكیر وحلِّ المشكالت مع دراسة العنزي 

 حیث كان المجال المعرفي ھو األعلى نسبة، وكانت مھارات التفكیر، وحل المشكالت والتفكیر
التي كشفت عن ضعف وتدني في ) ٢٠١٣(الناقد ھي األوفر حظا، وتختلف عن دراسة القرارعة 

تضمین مھارات التفكیر الناقد وإصدار األحكام في كتب الكیمیاء للصف الثاني الثانوي بالمناھج 
رة من ، حیث احتلَّ التفكیر الناقد المرتبة األخی)٢٠١٣(األردنیَّة، وكذلك تختلف مع دراسة شقفة 

قائمة معاییر االقتصاد المعرفي في كتب العلوم للمرحلة األساسیَّة العلیا في فلسطین، وھذا یدل 
على أن مناھج األحیاء بالمملكة تولي اھتماًما كبیًرا لتنمیة مھارات البحث العلمي والتجریب 

فكیر الناقد ومھارات العملي، وكذلك التركیز على تنمیة المھارات العقلیَّة العلیا، مثل مھارات الت
التفكیر اإلبداعي ومھارات حل المشكالت، والجدیر بالذكر أن ھذه النتیجة تؤكد تحقیق المكتسبات 
المتوقَّعة من مشروع تطویر مناھج العلوم والریاضیات، حیث إن مھارات التفكیر وحل المشكالت 

الشایع، (والمھارات الالزمة من أھم األسس التي یبنى علیھا إكساب المتعلم والمتعلمة المعارف 
٢٠١١.(  

 تأتي المھارات االقتصادیَّة واإلعداد لسوق العمل في المرتبة الثانیة، وھي بذلك في السیاق -
الطبیعي، وھذا یدلُّ على أن محتوى كتب األحیاء یوائم توجھات سیاسة المملكة العربیَّة السعودیَّة 

 أولت اھتماًما بتعزیز التنویع االقتصادي في طریقھا  ربط التعلیم بالتنمیة، والتيإلىالتي تھدف 
وجدیر بالذكر بأن طبیعة منھج األحیاء یتناسب مع . للتحوُّل نحو االقتصاد القائم على المعرفة

إثراء المتعلم بھذا النوع من المھارات التي تعده لمستقبل جید، خاصة في ظلِّ التغیرات العالمیَّة في 
ل في مختلف المجاالت، وللقضاء على أكبر جانبین للضعف في جودة االقتصاد والتطور الھائ

مخرجات التعلیم، وھي انخفاض إنتاجیَّة القوى العاملة، وارتفاع معدل البطالة بین فئتي الجنسین، 
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بناًء علیھ ال بدَّ من التركیز على إثراء محتوى كتب األحیاء للمرحلة الثانویَّة بما یزید نمو ھذا 
الحثُّ على زیارة بعض المھنیین والموظفین في أماكن : (ھارات لدى المتعلم، مثلالنوع من الم

أن من أھم متطلَّبات ) ٢٠٠٩(عملھم، وتشجیع إنتاج األعمال الیدویَّة واالبتكارات، وذكر القرني 
توظیف المعرفة لمواءمة سوق (التحول التربوي في ضوء تحدیات اقتصاد المعرفة التعلم للعمل 

تخصیص أسبوع للمھنة في كل فصل دراسي، یدرب فیھ الطالب على مھارات العمل و) العمل
المختلفة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي، وانفتاح المدرسة على مؤسسات العمل واإلنتاج، 

  .من أجل سدِّ الفجوة بین التعلیم الرسمي والممارسة المھنیَّة
ومات واالتصاالت والمھارات السلوكیَّة بنسب متوسطة  تأتي مھارات التعاُمل مع تكنولوجیا المعل-

ومتقاربة، وتتفق نتائج الدِّراَسة فیما یتعلَّق بمھارات التعامل مع تكنولوجیا المعلومات مع دراسة 
، حیث أظھرت الدِّراَسة تدنًیا في تغطیة جوانب المجاالت التكنولوجیَّة في كتب )٢٠١٥(العنزي 

حیث حلَّ معیار ) ٢٠١٣(توسط، وتختلف عن دراسة شقفة الریاضیات للصف الثالث الم
تكنولوجیا المعلومات في مرتبة متدنیة من قائمة معاییر االقتصاد المعرفي في كتب العلوم للمرحلة 

حیث كان المجال ) ٢٠١٥(األساسیَّة العلیا في فلسطین، وتختلف أیًضا مع دراسة البسام 
ة اإلسالمیَّة المطورة للصفوف العلیا للمرحلة االبتدائیَّة التكنولوجي أقل تضمًنا في كتب التربیَّ

بالمملكة العربیَّة السعودیَّة، وھذا یدلُّ على أن محتوى كتب األحیاء في المملكة أكثر اھتماًما 
بمواكبة التطور التقني، ونظًرا ألھمیَّة ھذا المجال المتزایدة ترى الباحثة أن األمر یحتاج إلى 

 المحتوى بما یتناسب مع أھمیَّة ھذا الجانب، وال سیَّما في العصر الذي تحتل فیھ المزید من إثراء
التكنولوجیا وتقنیَّة المعلومات جزًءا كبیًرا من الحیاة، وخاصة المھارات المتدنیة في المحتوى، 

 Gabriela كما ذكر ). تقییم دقة المصادر التقنیَّة(و) تعزیز االستخدام اإلیجابي للتقنیَّة: (مثل
یًضا أن من سلبیات استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في التعلیم ھو عدم أ 2015)(

 عدم توفر اإلنترنت للعدید من إلىالتفاعل والمشاركة مباشرة بین الطالب والمدرس، إضافة 
  .الطلبة

ت وفیما یخص المھارات السلوكیَّة فإن ھذه الدِّراَسة تنفرد بالبحث عن توافر المھارا
السلوكیَّة في محتوى كتب األحیاء للمرحلة الثانویَّة، ویتَّضح من خالل النتائج أن المحتوى یحتاج 
إلى زیادة اإلثراء في ھذا المجال؛ ألن رأس المال البشري یشكل أھم عناصر عصر اقتصاد 

السلوكیات المعرفة، ویحتاج األمر إلى تعمیق السلوكیات النابعة من عقیدتنا السمحة، وكذلك تعزیز 
  .الجیدة لدى المتعلِّم فیما یخص التعلیم والتعلم

 تأتي المھارات االجتماعیَّة في المرتبة األخیرة وبنسبة متدنیة، وتتفق نتائج الدِّراَسة فیما یتعلق -
، حیث جاء ترتیب المجال االجتماعي في )٢٠١٤(بالمھارات االجتماعیَّة مع دراسة العنزي 

 األكثر ندرة من حیث تضمنھ في كتب العلوم للمرحلة المتوسطة، واتفقت المرتبة األخیرة، وكان
في وجود تدنٍّ في تغطیة جوانب المجاالت االجتماعیَّة في كتب ) ٢٠١٥(أیًضا مع دراسة العنزي 

الریاضیات للصف الثالث متوسط، ومن ثمَّ فإنھ ال بدَّ من إثراء المحتوى بمھارات اجتماعیَّة تعزز 
  .واالنتماء، والحفاظ على الھویَّة الثقافیَّة في ظلِّ االنفتاح العالميقیم التماسك 

 بالمقارنة بین كتب األحیاء للصفوف الثالثة للمرحلة الثانویَّة بفصلیھا نالحظ أن كتاب الثالث -
الثانوي بفصلیھ األول والثاني أكثر تضمًنا لمھارات االقتصاد المعرفي، وھذا یتواءم مع أھمیَّة 

السنة األخیرة في ُسلَِّم التعلیم ) الصف الثالث الثانوي(ة الدراسیَّة بالنسبة للمتعلم، إذ یمثل المرحل
  .العام والتي تسبق المرحلة الجامعیَّة مباشرة، أو بمعنى آخر مرحلة انتقالیَّة بالنسبة للمتعلم
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  :التوصیات
ا في تطویر محتوى كتب االستفادة من قائمة المھارات التي وضعت، ونتائج قیاس توافرھ -

 .األحیاء للمرحلة الثانویَّة
 .تضمین مھارات االقتصاد المعرفي في برامج إعداد المعلمین والمعلمات في الكلیات التربویَّة -
 . توفیر البیئة التعلیمیَّة التعلمیَّة التي تدعم استخدام تقنیَّة المعلومات واالتصال -
استشارة (ة المدرسیَّة، وتفعیل بعض المھارات مثل التعلم باستخدام بیئات أخرى خارج البیئ -

زیارة المتعلمین بعض المھنیین والموظفین في أماكن (، )الخبراء في مجاالت العلم المختلفة
 ).عملھم

تفعیل وسائل االتصال اإللكترونیَّة لتبادل الخبرات التربویَّة، والتعاون بین معلمي األحیاء  -
  . ارة التعلیممحلیا ودولیا بإشراف من وز

عقد ورش العمل حول مھارات االقتصاد المعرفي لخبراء ومتخصصین على مستوى الوزارة  -
وتمكین معلمي األحیاء من حضورھا، خاصة أصحاب الخبرة الطویلة، واالستفادة المباشرة، 

 .وعدم االكتفاء بالتدریب المركزي في اإلدارات التعلیمیَّة
  :الدِّراَسات المقترحة

توضح مستوى تطبیق معلمي األحیاء لمھارات االقتصاد المعرفي باستخدام أدوات دراسات - -
  .ومتغیرات أخرى

إجراء دراسات مقارنة بین كتب األحیاء في المملكة العربیَّة السعودیَّة وكتب دول أخرى من  -
  .ناحیَّة توافر مھارات االقتصاد المعرفي

 المعرفي في التدریس في تحقیق رؤیة أثر تطبیق معلمات مادة األحیاء لمھارات االقتصاد -
  .م٢٠٣٠المملكة العربیَّة السعودیَّة 

االحتیاجات المھنیَّة والتخصصیَّة لمعلمات األحیاء في ضوء رؤیة المملكة العربیَّة السعودیَّة - -
  .م٢٠٣٠

فاعلیَّة برنامج تدریبي قائم على مھارات االقتصاد المعرفي في تنمیة كفایات معلمات األحیاء  -
  .لمرحلة الثانویَّةل
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  المراجع
: عالم الكتب. منطلقات المنھج التربوي في مجتمع المعرفة). ٢٠٠٢. (مجدي عزیز، إبراھیم -

 . القاھرة
مفھوم االقتصاد ). ٢٠٠٨(محمد سلیم ، الزبون، خالد علي، السرحان، نذیر سیخان، أبو نعیر -

ة نظر معلمي المرحلة الثانویَّة في األردن المعرفي وأدوار المعلمین المتجددة خاللھ من وجھ
  . ٣٤٣-٣٣٠) ١ (٣٨المجلد . مجلة دراسات العلوم التربویَّة. وعالقة ذلك ببعض المتغیرات

مجلة كلیَّة . معوقات تكوین اقتصاد المعرفة في األردن). ٢٠١٢. (سلیمان ذیاب علي، األحمد -
  .  ٢٢٩- ١٩٩. الجزء الثاني) ١٥١(التربیة 

تقویم كتب التربیة اإلسالمیَّة المطورة للصفوف العلیا ). ٢٠١٥. (الء صالح سلیماننج، البسام -
من المرحلة االبتدائیَّة وفق اقتصاد المعرفة من وجھة نظر المعلمات والمشرفات التربویات 

مكة : جامعة أم القرى، كلیَّة التربیة. رسالة ماجستیر غیر منشورة. بالعاصمة المقدسة
 . المكرمة

مدى تضمین محتوى مقررات األحیاء لطالبات ). ٢٠٠٨. (عبیر بنت عمر محمد، رالجاس -
. رسالة ماجستیر غیر منشورة. المرحلة الثانویَّة بعض المواضیع العلمیَّة لإلرھاب البیولوجیَّة

 . مكة المكرمة: جامعة أم القرى، كلیَّة التربیة
: مكتبة الكویت الوطنیَّة. تدامةالثروة المس: االقتصاد المعرفي). ٢٠١٤. (خالد، الحشاش -

 . الكویت
درجة امتالك معلمي التربیة اإلسالمیَّة ومعلماتھا لمفاھیم ). ٢٠١٣. (جمال خلیل، الخالدي -

 شؤون البحث العلمي -مجلة الجامعة اإلسالمیَّة للدراسات التربویَّة والنفسیَّة. االقتصاد المعرفي
  . ١٨٧- ١٥٩). ٢ (٢١مجلد.  فلسطین-غزة -والدراسات العلیا بالجامعة اإلسالمیَّة

  . ١٩-١٨، ٦٣١. مجلة االقتصاد. اقتصاد المعرفة). م٢٠١٠. ینایر. (محسن، خضر -
االقتصاد المعرفي أساس التنمیة االقتصادیَّة واالجتماعیَّة في الدول ). ٢٠١١. (سعد، خضیر -

  . ٥٢٩ -٥١٨). ٤( ١٩المجلد . مجلة جامعة بابل. العربیَّة
تحلیل محتوى كتب األحیاء ). ٢٠١٣. (فراس عیال مطر، السم؛ البدیريكریم ب، خلف -

). ٣(١٧المجلد . مجلة القادسیَّة للعلوم اإلنسانیَّة. للمرحلة المتوسطة في ضوء عملیات العلم
٤٠٦-٣٨٦ .  

 - مكوناتھ– أسسھ -مفھومھ(المنھج المدرسي المعاصر ). ٢٠١٠. (حسن جعفر، الخلیفة  -
  . الریاض: مكتبة الرشد). ویره تط- تقویمھ- تنظیماتھ

التحول نحو الجامعة الذكیَّة وفًقا لمتطلبات ). ٢٠١٣. (مشاعل بنت راكان بن أحمد، الخماش -
رسالة دكتوراه غیر ). تصور مقترح لمؤسسات التعلیم العالي السعودي(اقتصاد المعرفة 

 . یطاإلدارة التربویَّة والتخط، كلیَّة التربیة، جامعة أم القرى، منشورة
درجة توافر مھارات االقتصاد المعرفي لدى طالب كلیَّة ). ٢٠١٥. (عصام جابر، رمضان -

العلوم االجتماعیَّة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیَّة من وجھة نظر أعضاء ھیئة 
  . ٢٣٧-٢١٩). ٢(١١مجلد. المجلة األردنیَّة في العلوم التربویَّة. التدریس

معلم القرن الحادي ). ٢٠١٢، ٩، ٣٠. (یحیى عبد الحمید، براھیمأحمد عوضھ؛ إ، الزھراني -
 ه على الرابط  ٥/٢/١٤٣٦ تم استرجاعھ بتاریخ . ٢٠١١مجلة المعرفة العدد . والعشرین

http://almarefh. net/show_content_sub. php   
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منھج معاییر الجودة الشاملة ودرجة توافرھا في ). ٢٠١٤. (أمیره سعد محسن، الزھراني -
األحیاء المطور للصف األول ثانوي من وجھة نظر المشرفات التربویات والمعلمات 

كلیَّة التربیة بجامعة أم . رسالة ماجستیر غیر منشورة. بالمدارس الحكومیَّة بمكة المكرمة
  . القرى

. االتجاھات العالمیَّة المعاصرة في مناھج العلوم وتدریسھا). ٢٠١٠. (عایش محمود. زیتون -
  . دار الشروق:  انعم

: عمان. المنھج المدرسي المعاصر). ٢٠١١. (عبد اهللا محمد، جودت أحمد؛ إبراھیم. سعادة -
  . دار الفكر

مجلة . اقتصاد المعرفة و التغیر في بیئة األعمال). ٢٠١٣. (سمیر. رجال ومسعي. السعدي -
  . ٥٦ -١. الحكمة للدراسات االقتصادیَّة

 مدى تطبیق معلمي التعلیم الثانوي لمھارات االقتصاد ).٢٠١٢. (تیسیر أندراوس، سلیم -
. المعرفي في المدارس الحكومیَّة التابعة إلى مدیریَّة التربیة والتعلیم في منطقة إربد الثانیة

  . ١٣٢-  ٨٩). ١٠٣ (٢٦مجلد . المجلة التربویَّة
فیفي؛ یسري ع، فایز مراد؛ وعفیفي، یحیى عطیَّة؛ ومینا، محمد صابر؛ وسلیمان، سلیم -

 . األردن: عمان. بناء المناھج وتخطیطھا). ٢٠٠٦. (محسن حامد، حسن سید؛ وفراج، وشحاتة
رؤیة في شؤون (االتجاھات التربویَّة المعاصرة ). ٢٠٠٠. (عرفات عبد العزیز، سلیمان -

  القاھرة : مكتبة األنجلو المصریَّة). التربیة وأوضاع التعلیم
مشروع تطویر مناھج ). سبتمبر ،٢٠١١. (عبدالناصر محمد، فھد سلیمان؛ عبد الحمید، الشایع -

بحث مقدم في ). آمال وتحدیات(الریاضیات والعلوم الطبیعیَّة في المملكة العربیَّة السعودیَّة 
ص . القاھرة. مصر). فكر جدید لواقع جدید: التربیة العلمیَّة(المؤتمر العلمي الخامس عشر 

  . ١٢٨ص -١١٣
المشكالت التربویَّة التي تواجھ أقطاب العملیَّة ). ٢٠١١. (لدویرج خالد جریس ا. الشراري -

  . دار الكتاب الثقافي: األردن. عمان. التربویَّة
مھارات االقتصاد المعرفي المتضمنة في كتب العلوم ). ٢٠١٣. (سعید توفیق سعید، شقفة -

،  وطرق التدریسقسم المناھج. للمرحلة األساسیَّة العلیا بغزة رسالة ماجستیر غیر منشورة
  . غزة: جامعة اإلسالمیَّة بغزة، كلیَّة التربیة

دار الفكر ،  أسسھ-استخداماتھ، تحلیل المحتوى في العلوم اإلنسانیَّة). ٢٠٠٤(رشدي ، طعیمة -
  .القاھرة: العربي

تقویم كتب علم األحیاء للمرحلة ). ٢٠١٢. (رواء مردان، عبد الكریم؛ فلیح، عبد الصمد -
 ). ٣(١٧المجلد . مجلة القادسیَّة للعلوم اإلنسانیَّة. ء معاییر الجودة الشاملةالمتوسطة في ضو

٣٨٥-٣٦٣ .  
: مكتبة العبیكان. المدخل إلى البحث في العلوم السلوكیَّة). ١٩٨٩. (صالح محمد، العساف -

  . الریاض
  .  عمان:دار البدایة. التعلیم المبني على اقتصاد المعرفة). ٢٠١٢. (بسام عبد الھادي، عفونة -
: عمان. تدریس الجغرافیا وفق رؤیة االقتصاد المعرفي). ٢٠٠٤. (صالح محمد، العمري -

  . مطابع الدستور
درجة تضمن كتب العلوم المطورة بالمرحلة ). ٢٠١٤. (الفي بن عوید بن سالم، العنزي -

قسم المناھج وطرق . رسالة ماجستیر غیر منشورة. المتوسطة لمتطلبات االقتصاد المعرفي
 . مكة المكرمة: كلیَّة التربیة بجامعة أم القرى. لتدریسا
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درجة توافر مھارات االقتصاد المعرفي في كتب ). ٢٠١٥. (نوال سوید مطر، العنزي -
قسم . رسالة ماجستیر غیر منشورة. ریاضیات المرحلة المتوسطة بالمملكة العربیَّة السعودیَّة

 . الریاض: جامعة اإلمام محمد بن سعود، عیَّةكلیَّة العلوم االجتما، المناھج وطرق التدریس
تطور نظام التعلیم في ). ٢٠١٠. (نور الدین محمد، حمدان بن أحمد؛ عبد الجواد، الغامدي -

  . الریاض: مكتبة الرشد. المملكة العربیَّة السعودیَّة
مھارات االقتصاد المعرفي الواردة في كتاب الكیمیاء ). ٢٠١٣. (أحمد عودة، القرارعة -

مجلة العلوم اإلنسانیَّة واالجتماعیَّة . صف الثاني ثانوي ودرجـــــة امــــــتالك المعلمین لھالل
 . ٢٢-١ ،١٣العدد 

متطلَّبات التحول التربوي في مدارس المستقبل ). ٢٠٠٩. (علي بن حسن یعن اهللا، القرني -
رسالة . تصور مقترح: فةالثانویَّة بالمملكة العربیَّة السعودیَّة في ضوء تحدیات اقتصاد المعر

مكة : جامعة أم القرى. كلیَّة التربیة. قسم اإلدارة والتخطیط التربوي. دكتوراه غیر منشورة
  .المكرمة

مالمح االقتصاد المعرفي المتضمنة في محتوى ). ٢٠١١. (محمد بن علي بن أحمد، القیسي -
رسالة . كة العربیَّة السعودیَّةمقررات العلوم الشرعیَّة في مشروع تطویر التعلیم الثانوي بالممل

  . األردن: جامعة مؤتھ. قسم المناھج وطرق التدریس. ماجستیر غیر منشورة
: سوریَّة. دمشق. التعلیم اإللكتروني واالقتصاد المعرفي). ٢٠٠٩. (مصطفى یوسف. كافي -

 . دار رسالن للطباعة والنشر والتوزیع
معجم المصطلحات التربویَّة المعرفة في . )٢٠٠٣. (علي أحمد، أحمد حسین؛ الجمل، اللقاني -

 . عالم الكتب: القاھرة. المناھج وطرق التدریس
  األردن: األكادیمیون للنشر والتوزیع. االقتصاد المعرفي). ٢٠١٤. (محمد نائف.  محمود -
مفاھیمھا : المناھج التربویَّة الحدیثة). ٢٠١١. (محمود محمد، توفیق أحمد؛ الحیلة، مرعي -

 . عمان: دار المسیرة. أسسھا وعملیاتھاوعناصرھا و
اإلمارات : دار الكتاب الجامعي. التعلیم في عصر المعلوماتیَّة). ٢٠١١. (حمید مجید، المولي -

 ). العین(العربیَّة المتحدة 
: عمان. المنھج واالقتصاد المعرفي). ٢٠٠٧. (فائزة محمد، عبد الرحمن؛ العزاوي، الھاشمي -

  . زیعدار المسیرة للنشر والتو
. الفصل الخامس) ٢٠١٤- ٢٠١٠(خطة التنمیة التاسعة ). ٢٠١٠. (وزارة االقتصاد والتخطیط -

  ). بدون رقم نشر. (منشورات وزارة االقتصاد والتخطیط: السعودیَّة
اإلشراف ). ٢٠٠٨. (اإلدارة العامة لإلشراف التربوي بوكالة الوزارة للتعلیم، وزارة التعلیم -

ه على الرابط ٢٠١٤/مایو/٨ تم استرجاعھ بتاریخ .التربوي في عصر المعرفة
http://www. kacst. edu. sa/ar/about/media/news/Pages/news669. 

aspx )َّةالبوابة اإللیكترونیَّة لوزارة التعلیم بالمملكة العربیَّة السعودی .(  
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