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ملخص: 

هدفت الدرا�شة احلالية اإىل تق�شي درجة امتالك معلمي املرحلة الأ�شا�شية يف الأردن 
ومعرفة  اأنف�شهم,  نظرهم  وجهة  من  تدري�شهم  يف  لها  وتطبيقهم  املعرفة  اقت�شاد  ملبادئ 
فيما اإذا كان هناك فرق ذو دللة اإح�شائية عند م�شتوى )α = 0.05( يف درجة امتالكهم 
وتطبيقهم ملبادئ اقت�شاد املعرفة تبعًا ملتغري عدد �شنوات اخلربة, ومعرفة فيما اإذا كان 
هناك فرق ذو دللة اإح�شائية عند م�شتوى )α = 0.05( يف درجة المتالك ودرجة التطبيق 
ملبادئ اقت�شاد املعرفة لدى معلمي املرحلة الأ�شا�شية يف الأردن. وتاألفت عينة الدرا�شة 
من )2057( معلمًا ومعلمة من جميع اأقاليم الأردن, وا�شتخدم املنهج الو�شفي التحليلي, 
الأول يتعلق بدرجة المتالك, وا�شتمل على )61(  الدرا�شة من جزاأين: اجلزء  اأداة  وتكونت 
فقرة, موزعة على خم�شة جمالت, واجلزء الثاين, يتعلق بدرجة التطبيق, وا�شتمل على )61( 
فقرة موزعة على خم�شة جمالت )هي جمالت اجلزء الأول نف�شها(. واأظهرت نتائج الدرا�شة 
اقت�شاد املعرفة جاء بدرجة  الأ�شا�شية ملبادئ  امتالك وتطبيق معلمي املرحلة  اأن درجة 
متو�شطة, واأن هناك فرقًا ذا دللة اإح�شائية عند م�شتوى )α = 0.05( يف درجة امتالكهم 
اقت�شاد املعرفة تبعًاً ملتغري عدد �شنوات اخلربة, ل�شالح املعلمني من  وتطبيقهم ملبادئ 
اأ�شحاب اخلربة )اأكرث من 10�شنوات(. واأظهرت النتائج وجود فرق ذي دللة اإح�شائية عند 
م�شتوى )α = 0.05( بني درجة امتالك, وبني درجة التطبيق ملبادئ اقت�شاد املعرفة لدى 

معلمي املرحلة الأ�شا�شية يف الأردن ل�شالح امتالك مبادئ اقت�شاد املعرفة. 
الكلمات الدالة: امتالك, تطبيق, معلمي املرحلة الأ�شا�شية, الأردن, اقت�شاد املعرفة
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ِAbstract: 
This study aimed at investigating the degree of possessing and application 

for the knowledge economy amongst the school teachers of the basic stage in 
Jordan from the teachers’ perspectives. The study also aimed at finding out if 

there are significant differences at (α =0.05) in the teachers’ application of the 
knowledge economy in their teaching practice attributed to the variable of the 
teachers’ teaching experience. The population of the study consisted of (2057) 
male and female basic stage teachers from different regions in Jordan. The 
analytical descriptive method was used. The survey questionnaire consisted 
of two parts. The first one consisted of (61) items distributed amongst five 
domains which investigated the possessing degree of knowledge economy 
amongst teachers of the elementary stage. The second part also consisted 
of (61) items distributed amongst the same five domains of the first part and 
investigated the teachers’ application of knowledge economy in their daily 
instruction. The findings of the study revealed that the possessing degree 
and application of knowledge economy amongst teachers of the basic stage 
in Jordan was moderate. Results also showed that there were significant 

differences at (α =0.05) in the teachers’ possessing degree and application of 
knowledge economy attributed to the teaching experience variable in favour 
of those teachers with more than ten years of teaching experience. Results 

also revealed that there were significant differences at (α = 0.05) between the 
possessing degree and application of knowledge economy amongst teachers 
of the basic stage in Jordan in favour of the possessing degree. 

Key words: possessing, application, basic stage teachers, Jordan, 
knowledge economy 
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مقدمة: 
والفكرية  وال�شيا�شية  الجتماعية والقت�شادية  التنمية  مهمًا يف  التعليم دوراً  يوؤدي 
التي  واخلدمات  ال�شلع  بجودة  الرتقاء  يف  الرئي�ص  العامل  ميثل  اإذ  املختلفة؛  العامل  لدول 
حتتاجها ال�شعوب, وهو ال�شبيل نحو م�شتويات معي�شية اأرفع لالأفراد كافة, ومع نهاية القرن 
وامل�شطلحات  املفاهيم  من  جمموعة  ظهرت  والع�رضين,  احلادي  القرن  وبداية  الع�رضين 
والفائ�ص  اللكرتونية  واحلكومة  اللكرتونية,  التجارة  مثل:  القت�شاد  عامل  يف  اجلديدة 
هذه  وتركز  املعرفة,  واقت�شاد  املعلومات,  وجمتمع  للمعرفة,  امل�شافة  والقيمة  املعريف, 
املجتمعات  تنمية  يف  واأهميتها  الب�رضي  املال  راأ�ص  على  املعرفة  دور  على  امل�شطلحات 

املعا�رضة. 
اإن تطوير اكت�شاب املعرفة وتطبيق معطياتها لإمناء القت�شاد اأ�شبح مطلبًا لتحقيق 
التنمية القت�شادية, وزيادة الن�شاط القت�شادي, »مما جعل املعرفة م�شدر ثروة وموؤ�رض 
قوة, وعن�رض تنمية اإن�شانية لأي اأمة تطمح اإىل مكان لئق يف عامل اليوم, ولأي جمتمع ين�شد 

الن�شجام مع متطلبات الع�رض« )الع�شكري, 2003, 9(. 
اإن الثورة العلمية والتقنية الراهنة �شتوؤدي اإىل التقليل من دور العمالة غري املوؤهلة, 
اأن  يعني  »وهذا  والعلماء,  والفنيني  اخلرباء  كبار  دور  تزايد  واإىل  اأي�شًا,  املوؤهلة  والعمالة 
واأ�شاليب   , تكنولوجية  و�شائل  وابتكار  والتجديد  البحث  �شتكون مهمات  اجلديدة  املهمات 
اإدارية وتنظيمية جديدة, مما ي�شتلزم اأن يوؤكد التعليم على الإعداد العلمي والتقني للحياة 
الفنيني  وكبار  والعلماء  الباحثني  لإعداد  الالزمة  الأ�شا�شيات  تقدمي  على  ويركز  احلديثة, 

الذين حتتاج اإليهم التنمية يف هذا الع�رض« )غالب, 1990, 66- 67(. 
العلوم  فروع  من  جديداً  فرعًا   )Knowledge Economy( املعرفة  اقت�شاد  ويعدُّ 
القت�شادية, »ويقوم اأ�شا�شًا على التطورات الهائلة التي ح�شلت يف تكنولوجيا املعلومات 
والت�شالت اجلديدة )New Information and Communication Technology(, ويركز 
القت�شاد وتقدم  الب�رضي يف تطوير  املال  وراأ�ص  املعرفة  لدور  اأكرث عمقًا  على فهم جديد 
املعرفة  ا�شتخدام  القت�شاد املعريف يعني  اأن  املجتمع« )حممود, 2005, 1(, من منطلق 

وتطويرها, بحيث توؤدي الدور الأ�شا�شي يف جلب الرثوة.
والقوة  الرئي�ص  الإنتاج  املعرفة عن�رض  فيه  الذي متثل  النظام  املعرفة هو  واقت�شاد 
الدافعة الرئي�شية لتكوين الرثوة, وميتاز اقت�شاد املعرفة عن القت�شاديات الأخرى بكونه 
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اقت�شاد وفرة اأكرث منه اقت�شاد ندرة, اإذ اإن اأغلب املوارد تنفذ بال�شتهالك فيما تزداد املعرفة 
باملمار�شة وال�شتخدام وتنت�رض بامل�شاركة )ح�شانة, 2004(, وهذا يوؤكد باأن املورد املعريف 
»اأ�شبح املورد احلا�شم لالقت�شاد على عك�ص القت�شاد الكال�شيكي الذي اعتمد على عوامل 
الإنتاج التقليدية, وهي املوارد الأولية, والعمل, وراأ�ص املال, والأر�ص, واإن اقت�شاد املعرفة 

 .)Galbreath, 1999, .5( »يف القرن احلادي والع�رضين هوالقت�شاد املعريف
تعّلم«             »اقت�شاد  اإىل  حتوله  مدى  على  املعريف  القت�شاد  من  ال�شتفادة  وتعتمد 
)Learning Economy(, وهذا التعّلم يعني ا�شتخدام التكنولوجيا والتقنيات لالت�شال مع 
الآخرين لن�رض الأفكار والتجديد, ولي�ص فقط للح�شول على املعرفة العاملية, و�شوف يكون 
الأفراد والدول يف اقت�شاد التعّلم قادرين على تكوين ثروة تتنا�شب مع قدرتهم على التعّلم, 
وت�شارك يف البتكار والتجديد مع الآخرين, لذا ل بد لالأنظمة الرتبوية من اإعطاء الهتمام 

والأولوية لبناء »قدرة التعّلم« )Learning Capacity( لدى اأفرادها )ندمي, 2002(. 
ومبا اأن القت�شاد املعريف يعني فيما يعنيه ا�شتثمار القدرات التكنولوجية وال�شناعات 
والوظائف والأعمال اجلديدة, فاإن ذلك يتطلب موارد ب�رضية موؤهلة تت�شف ب�شفات خا�شة 
)Yim- Teo, 2004(, والتميز مب�شتوى عاٍل  كالإبداع والإنتاجية والتكّيف مع امل�شتجدات 
القرارات,  , واملقدرة على التوا�شل والإبداع وحل امل�شكالت واتخاذ  من التعليم والتدريب 
اإ�شافة اإىل املرونة, واملقدرة على التعامل مع احلا�شوب )عماد الدين, 2004(, وهذا يتطلب 
من  وذلك   , الرتبوي  الواقع  يفيد  مبا  التكنولوجي  التقدم  تطويع  الرتبوية  املوؤ�ش�شات  من 
خالل تدريب القوى الب�رضية الرتبوية على كيفية ال�شتفادة من هذا التقدم يف جمال عملها 
الرتبوي كل وفق التخ�ش�ص الدقيق له )Hago, 2003(, على اعتبار اأن القت�شاد املعريف 
يركز على اقت�شاد الإنتاج, واإدارة املعرفة اأو القت�شاد الذي اأ�شا�شه معرفة, مبعنى ا�شتخدام 
 Rooney, et( اأي عمل منتج  اأ�شا�ص  اقت�شادية, فاملعرفة والتعليم  املعرفة لإنتاج منافع 
املعلومات هو  اأن قطاع  املتقدمة  الدرا�شات احلديثة لالقت�شاديات  واأ�شارت   ,)al., 2005
يقارب  ينتج ما  املعلومات  اأن قطاع  والعمالة, فقد تبني  القومي,  للدخل  الرئي�ص  امل�شدر 
الأوروبية  الدول  اقت�شاديات  واأن  الأمريكية,  املتحدة  الوليات  يف  القومي  الناجت  ن�شف 

املتقدمة تعتمد بن�شبة )40%( من دخلها على اأن�شطة املعلومات )كليب, 2005(. 
فاإنها  والتعليم  الرتبية  على  والت�شالت  املعلومات  ثورة  باآثار  يتعلق  فيما  اأما 
تعيد  اأن  التعليمية  املوؤ�ش�شات  املعرفة حتتم على  والنوعية يف  الكمية  »فالزيادة  متعددة, 
املعرفة من حيث  التعامل مع  اأ�شلوب  بها, ومنها  تقوم  التي  والأدوار  العمليات  النظر يف 
يعد منا�شبًا,  املعرفة وتلقينها مل  فاأ�شلوب نقل  والطلبة معها,  املعلمني  تدري�شها وتعامل 
للحياة,  اأ�شلوبًا  �شيكون  الذي  العلمي  التفكري  اأ�شلوب  الطلبة  تعليم  اإىل  التوجه  من  بد  ول 
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وتدريبهم على اأ�شاليب الو�شول اإىل املعلومات ومعاجلتها والتعامل معها, وتوليد معرفة 
جديدة, بدًل من حفظ املعلومات وا�شتظهارها« )املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم, 
2000, �ص16- 17(, وقد ذكرت بطار�شة )2005, 4( »اأن لنوعية التعليم اأهمية خا�شة 
يتعلم,  كيف  املتعلم  تعليم  اإىل  يوؤدي  الذي  هو  املق�شود  فالتعليم  املعريف,  القت�شاد  يف 
راأ�ص  فاإن  وبذلك  الآخرين,  مع  فيه  ويت�شارك  احلياة,  مدى  تعلمه  ويوا�شل  ي�شتمر,  وكيف 

املال الفكري م�شدر التناف�ص على اإنتاج املعرفة الأكرث طلبًا وفائدة لالآخرين« .
حتقيق  على  تعمل  التي  املبادئ  من  جمموعة   )Quion, 200,15( كيون  اأورد  وقد 
تعّلم اأف�شل يف ع�رض القت�شاد املعريف, والتي يجب على املعلم مراعاتها والهتمام بها 
الناقد والبّناء  للتفكري  ال�شفية  الغرفة  عند تدري�شه لطلبته, ومن هذه املبادئ: »دعم بيئة 
بتوفري جو دميقراطي مفتوح, والرتكيز على اخلربات التعاونية بني الطلبة, والتفاعل بينهم 
ملعاجلة املعلومات وتنظيم تخزينها يف ذاكرتهم, وتطوير املفاهيم يف اأثناء التعليم باتباع 
باأدوات  الطلبة  وتزويد  الطلبة,  لدى  املتعددة  الذكاء  اأنواع  وتطوير  ال�شتقرائي,  الأ�شلوب 
باأنواعه  التفكري  الطلبة مهارات  تعّلم  والرتكيز على  املختلفة,  املواقف  امل�شكالت يف  حل 
املتعددة, وتطوير ا�شرتاتيجيات تعّلم »ما وراء املعرفة« )Meta Cognition( لدى الطلبة«, 
اأما )احلرك, 2003( فقد ذكر باأن هناك جمموعة من العنا�رض التي تدعم القت�شاد املعريف, 
ومن هذه املبادئ: بنية حتتية جمتمعية داعمة ت�شتمل على الكوادر املدربة ذات امل�شتوى 
مع  ال�شكان,  من  وا�شعة  �رضيحة  الإنرتنت  ا�شتخدام  جمال  ي�شمل  واأن  التاأهيل,  من  العايل 
الرتكيز على م�شتوى التعليم, والعمل على تدعيم التاأهيل والتعليم وامل�شتمر, ووجود عمال 
و�شناع معرفة لديهم معرفة وقدرة على الت�شاوؤل وا�شتيعاب التكنولوجيا احلديثة, ووجود 
خدمة الإنرتنت التي تتيح املجال من خالل اخلدمات التي تقدمها للعاملني عليها ل�رضعة 
احل�شول على املعلومات, وكذلك وجود منظومة بحث وتطوير وعلم وتكنولوجيا لالإبداع 

والبتكار. 
ما �شبق تطلب من وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن اإعادة النظر يف اأنظمتها, والأدوار 
وامل�شوؤولية اجلديدة التي �شتقع على عاتقها من جتهيز وتاأهيل الكوادر الب�رضية, واملواقف 
التعليمية التعّلمية التي ت�شود يف املدار�ص لتحقيق اأهداف الدولة لإك�شاب القت�شاد املعريف 
مناهجها  تطوير  على  والتعليم  الرتبية  وزارة  عملت  ذلك  اأجل  ومن   ,)2004 )العمري, 
 Education( املعريف  القت�شاد  على  املبنية  التطويرية  خططها  مع  لتتما�شى  الدرا�شية, 
Reforms for Knowledge Economy( لتحقيق خمرجات تعليمية تن�شجم مع متطلبات 
القت�شاد املعريف عن طريق اإك�شاب الطلبة املهارات والجتاهات والقيم ال�رضورية )وزارة 

الرتبية والتعليم, 2004(. 
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اإن مرحلة تطوير الكتب املدر�شية وتاأليفها جلميع ال�شفوف وفق القت�شاد املعريف قد 
اأجُنزت, وطبقت يف امليدان املدر�شي, ومع ذلك مل جتر اأية دار�شة علمية تقّوم درجة حتقيق 
الأهداف املرجّوة من تطبيق م�رضوع القت�شاد املعريف, لذا جاءت الدرا�شة احلالية للك�شف 
عن درجة امتالك معلمي املرحلة الأ�شا�شية يف الأردن ملبادئ اقت�شاد املعرفة ومفاهيمه, 

ودرجة تطبيقهم لها يف تدري�شهم. 

مشكلة الدراسة: 

تقت�شي متطلبات جناح تطبيق اقت�شاد املعرفة يف املوؤ�ش�شات الرتبوية اإعداد كوادر 
ب�رضية موؤهلة, وعلى درجة عالية من املعرفة ملبادئ ومفاهيم هذا النوع من التعليم, ول 
يتوقف الأمر على اجلانب النظري, بل يتعّداه اإىل متّكن املعلمني من تطبيق هذه املبادئ يف 
تدري�ص طلبتهم, من اأجل تاأهيلهم وفق متطلبات اقت�شاد املعرفة, ومع اأن تغيرياّ قد حلق 
باملناهج لتتنا�شب واقت�شاد املعرفة , فاإن ذلك ل يفي بنجاح هذا التغيري, اذ اإن هذا التطوير 
يتطلب معلمني قادرين على التعامل مع هذا النوع من التعليم, ومع اأن املعلمني قد تلقوا 
تدريبّاعلى هذا النوع من التعليم, فاإن هذا التاأهيل- من وجهة نظر كثري من املعلمني- ل 
يعد كافيًا للتعامل مع هذا النوع من التعليم, لذا جاءت الدرا�شة احلالية للك�شف عن درجة 
امتالك معلمي املرحلة الأ�شا�شية يف الأردن ملبادئ اقت�شاد املعرفة وتطبيقها يف تدري�شهم 
اأنف�شهم.وحتديداً جاءت هذه الدرا�شة لالأجابة عن ال�شوؤال الرئي�ص  من وجهة نظر املعلمني 
الآتي: ما درجة امتالك معلمي املرحلة االأ�صا�صية يف االأردن ملبادئ اقت�صاد 

املعرفة وتطبيقها يف تدري�صهم؟ .
هدف الدراسة وأسئلتها: 

هدفت الدرا�شة احلالية اإىل معرفة درجة امتالك معلمي املرحلة الأ�شا�شية يف الأردن 
اأنف�شهم,  املعلمني  نظر  وجهة  من  تدري�شهم  يف  لها  وتطبقيهم  املعرفة  اقت�شاد  ملبادئ 
ملبادئ  الأ�شا�شية  املرحلة  معلمي  امتالك  درجة  يف  فروق  هناك  كان  اإذا  فيما  ومعرفة 
�شنوات اخلربة, وذلك من خالل  اقت�شاد املعرفة وتطبيقهم لها يف تدري�شهم وفقًا ملتغري 

الإجابة عن الأ�شئلة الآتية: 
ما درجة امتالك معلمي املرحلة الأ�شا�شية يف الأردن ملبادئ اقت�شاد املعرفة من  ● 

وجهة نظرهم اأنف�شهم؟ . 
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متو�شطات  بني   ) ● 0.05  =  α( م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذو  فرق  يوجد  هل 
ا�شتجابات معلمي املرحلة الأ�شا�شية يف الأردن يف درجة امتالكهم ملبادئ اقت�شاد املعرفة 

تبعًا ملتغري �شنوات اخلربة؟ 
ما درجة تطبيق معلمي املرحلة الأ�شا�شية يف الأردن ملبادئ اقت�شاد املعرفة يف  ● 

تدري�شهم من وجهة نظرهم اأنف�شهم؟ 
متو�شطات  بني   ) ● 0.05  =  α( م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذو  فرق  يوجد  هل 
ا�شتجابات معلمي املرحلة الأ�شا�شية يف الأردن يف درجة تطبيقهم ملبادئ اقت�شاد املعرفة 

تبعًا ملتغري �شنوات اخلربة؟ 
( بني درجة المتالك  ● 0.05 = α( هل يوجد فرق ذو دللة اإح�شائية عند م�شتوى

ودرجة التطبيق ملبادئ اقت�شاد املعرفة لدى معلمي املرحلة الأ�شا�شية يف الأردن؟ .

أهمية الدراسة: 

تكت�صب الدرا�صة احلالية اأهميتها من االآتي: 
 ◄ اأوالً- االأهمية النظرية:

أ. كونها تناولت مو�شوعًا معا�رضاً ما زالت مبادوؤه غري وا�شحة ل�رضيحة وا�شعة من 
قطاع املعلمني, ويتوقع اأن ي�شيف معرفة جديدة من خالل ما حتتويه هذه الدرا�شة من اأدب 

تربوي يتعلق باقت�شاد املعرفة. 
اأية درا�شة  الرائدة يف هذا املجال, حيث مل جتر  الدرا�شات  الدرا�شة من  	. كون هذه 
املعريف  القت�شاد  ملبادئ  الأردن  يف  الأ�شا�شية  املرحلة  معلمي  امتالك  درجة  تناولت 

)ح�شب علم الباحثني(. 
اأخرى تتناول عينات  الدرا�شة املجال لإجراء درا�شات  اأن تفتح نتائج هذه  ت. يوؤمل 

اأخرى وبيئات اأخرى متنوعة.
ثانياً- االأهمية العملية:  ◄ 

أ. يوؤمل اأن ي�شتفيد من نتائج هذه الدرا�شة اأ�شحاب القرار الرتبوي يف وزارة الرتبية 
معلمي  معرفة  يف  الق�شور  نواحي  عن  الك�شف  يف  الرتبوي,  التطوير  مركز  ويف  والتعليم, 
تاليف  اإىل  يدفعهم  مما  وتطبيقها,  وامتالكها  املعرفة  اقت�شاد  ملبادئ  الأ�شا�شية  املرحلة 
الق�شور من خالل عقد الندوات واإعداد الن�رضات وعقد ور�شات العمل لرفع كفاية املعلمني 

يف امتالك مبادئ القت�شاد املعريف وتطبيقها يف تدري�شهم. 
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	.  يوؤمل ان ي�شتفيد من نتائج هذه الدرا�شة معلمو املرحلة الأ�شا�شية مبا حتويه من 
اأدب نظري يتعلق مببادئ اقت�شاد املعرفة , ومبا احتوته اأداة الدرا�شة من فقرات قد ترثي 

معرفتهم بهذا املفهوم. 

حدود الدراسة وحمدداتها: 

تتمثل حدود وحمددات الدرا�صة باالآتي: 
 , الأردن  يف  الأ�شا�شية  املرحلة  معلمي  من  عينة  على  احلالية  الدرا�شة  اقت�رضت  ♦ 
والبالغ عددهم )2350( معلمًا ومعلمة, وي�شّكلون ما ن�شبته )13.4%( من جمتمع الدرا�شة.

 . اأجريت هذه الدرا�شة خالل الف�شل الدرا�شي الأول 2010/ 2011 ♦
يف  الأ�شا�شية  املرحلة  معلمي  امتالك  درجة  معرفة  على  الدرا�شة  هذه  اقت�رضت  ♦ 

الأردن ملبادئ اقت�شاد املعرفة وتطبيقهم لها يف تدري�شهم. 
يف  امل�شتخدمة  الدرا�شة  اأداة  م�شمون  �شوء  يف  الدرا�شة  نتائج  تناول  يقت�رض  ♦ 
الدرا�شة, والتي اُعتمد عليها يف جمع البيانات, وا�شتخراج معامل ال�شدق والثبات لالأداة, 

وكذلك يف �شوء امل�شطلحات الإجرائية للدرا�شة. 

مصطلحات الدراسة: 

فيما ياأتي تعريف م�صطلحات الدرا�صة نظرياً واإجرائياً: 
االقت�صاد املعريف: ◄ »ا�شتخدام املعرفة وتطويرها, بحيث توؤدي الدور الأ�شا�ص يف 
 .(Department of Trade and Industry United Kingdom, 1998, P.22( »جلب الرثوة
معلمي  فهم  درجة  الدرا�شة  هذه  يف  به  يق�شد  املعرفة: ◄  اقت�صاد  مبادئ  امتالك 
اأفراد  ا�شتجابة  بدرجة  ويقا�ص  املعريف,  القت�شاد  ملبادئ  الأردن  يف  الأ�شا�شية  املرحلة 

العينة على فقرات ال�شتبانة املعّدة لهذا الغر�ص. 
الدرا�شة درجة متّكن معلمي  املعرفة: ◄ يق�شد به يف هذه  اقت�صاد  تطبيق مبادئ 
املرحلة الأ�شا�شية يف الأردن يف ا�شتخدام مبادئ اقت�شاد املعرفة وتوظيفها يف تدري�شهم, 

ويقا�ص بدرجة ا�شتجابة اأفراد العينة على فقرات ال�شتبانة املعّدة لهذا الغر�ص. 
الدرا�شة,  هذه  يف  الأ�شا�شية  املرحلة  مبعلمي  يق�شد  االأ�صا�صية: ◄  املرحلة  معلرّمو 
والعا�رض  والتا�شع,  والثامن,  ال�شابع,  لل�شفوف  ح�ش�شهم  معظم  يدّر�شون  الذين  املعلمني 

الأ�شا�شي فقط. 
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الدراسات السابقة: 

من الدرا�صات ال�صابقة التي اطلع الباحثون عليها االآتية: 
درا�شة واجن وكوهني )Wang & Cohen. 2000( التي هدفت اإىل التعرف على كيفية 
ا�شتخدام اأع�شاء هيئة التدري�ص يف جامعة �شيرب�شبي�ص )Cyberspace( لالإنرتنت يف عملية 
الت�شال والتوا�شل وامل�شاركة, وقد تكونت عينة الدرا�شة من )158( ع�شو هيئة تدري�ص.
وا�شتخدمت ال�شتبانة جلمع املعلومات , واأظهرت اأبرز نتائج الدرا�شة اأن )53%( من اأفراد 
ي�شتخدمون  منهم   )%22( و  اأ�شبوعيًا,  �شاعات  ثالث  مبعدل  النرتنت  ي�شتخدمون  العينة 
ي�شتخدمون خدمة  و )4%( منهم  ي�شتخدمون خدمة اجلوفر,  و )11%( منهم  الويب,  خدمة 
اأكرث  من  هو  الإلكرتوين  الربيد  ا�شتخدام  واأن  اأ�شبوعيًا,  �شاعات  ثالث  ملدة  امللفات  نقل 
ال�شتخدامات. واأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة اإح�شائيًا بني اأفراد العينة يف ا�شتخدام 
الربيد الإلكرتوين تبعًا ملتغري اجلن�ص, واأن ن�شبة ا�شتخدام الإنرتنت كانت اأعلى لدى الأ�شاتذة 

الذين يعتقدون باأهمية الإنرتنت يف التدري�ص. 
قلق  اأ�شباب  معرفة  اإىل  هدفت  درا�شة  اأجرى  فقد   )Harrison,2001( هار�صون  اأما 
معلمي التعليم املهني واهتماماتهم يف ولية مي�شوري حول ا�شتخدام الإنرتنت يف التعليم, 
وتكونت عينة الدرا�شة من )360( معلمًا, وا�شتخدمت ال�شتبانة جلمع املعلومات. واأظهرت 
اأن الربيد الإلكرتوين هو من اأكرث التطبيقات التعليمية امل�شتخدمة يف  اأبرز نتائج الدرا�شة 
�شبكة الإنرتنت, ووجود فروق دالة اإح�شائيًا يف اهتمامات معلمي املوا�شع ال�شتة للتعليم 
املهنية,  املدار�ص  معلمي  بني  الهتمامات  يف  اإح�شائيًا  دالة  فروق  وجود  وعدم  املهني, 

وبني معلمي املدار�ص الثانوية ال�شاملة. 
وقام �صورطي )Soraty, 2003( بدرا�شة هدفت اإىل حتليل العالقة بني القت�شاد املعريف 
والتعليم العايل يف الوطن العربي, وا�شتخدم املنهج الو�شفي التحليلي. واأظهرت نتائج الدرا�شة 
اأن لالقت�شاد املعريف تاأثرياً على التعليم العايل متمثاًل فيما ياأتي: اإقامة عالقة �رضاكة بني 
مراكز  اجلامعات  اأخرى, وجعل  العمل من جهة  ومكان  العايل من جهة,  التعليم  موؤ�ش�شات 
للبحث العلمي واإنتاج املعرفة, و�شعي اجلامعات لتزويد الطلبة باملهارات اجلديدة واملتغرية 
التي يتطلبها القت�شاد املعريف, وتبني اجلامعات للتعلم مدى احلياة, واأظهرت النتائج اأي�شًا 
اأن اجلامعات العربية ب�شكل عام غري قادرة على مواكبة حتديات القت�شاد املعريف ومتطلباته 
باأو�شاعها احلالية؛ لأنها تعتمد على ا�شتهالك املعرفة امل�شتوردة بدًل من اإنتاج معرفة جديدة 
للبحث  الأولوية  اإعطاء  العمل والإنتاج, وعدم  القيام بعالقة قوية مع مكان  وفّعالة, وعدم 

العلمي, ومل حترز تقدمًا كبرياً يف جمال تكنولوجيا املعلومات. 
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اأما خ�رضي )2004( فقد اأجرى درا�شة م�شحية هدفت اإىل حماولة التمييز بني مفهومي 
nKnow )Knowledge Economy(, »والقت�شاد املبني على املعرفة« )  »اقت�شاد املعرفة«

edge- based Economy(, وكذلك هدفت الدرا�شة اإىل و�شع ت�شور لكيفية انتقال البلدان ذات 
القت�شاديات التقليدية, ومنها الدول العربية اإىل القت�شاديات املعرفية. ومن املقرتحات 
عدد  وزيادة  العلمي,  البحث  وتنمية  العربي  للمحتوى  �شناعة  خلق  الدرا�شة  قدمتها  التي 
م�شتخدمي �شبكة الإنرتنت وتي�شري ا�شتخدامه للجميع, والهتمام باإدارة املعرفة يف العامل 

العربي. 
اأثر  معرفة  اإىل  هدفت  درا�شة   )Michal, et al., 2004( واآخرون  مي�صيل  واأجرى 
يف  ع�رض  والثاين  ع�رض,  احلادي  طلبة  لدى  التفكري  مهارات  تنمية  يف  املوجه  ال�شتق�شاء 
وطالبة.  طالبًا   )350( من  الدرا�شة  عينة  وتكونت  الأمريكية,  املتحدة  الوليات  مدار�ص 
وا�شتخدمت ال�شتبانة جلمع املعلومات , ولتحقيق هدف الدرا�شة ا�شتخدم املنهج الو�شفي 
التحليلي , وقد اأظهرت نتائج الدرا�شة اأن ا�شتخدام املحتوى الدرا�شي املنظم من قبل الطلبة 
ممار�شة  على  الطلبة  م�شاعدة  يف  اإيجابي  اأثر  وله  العلمي,  التفكري  على  قدرتهم  من  يزيد 

عمليات العلم. 
على  قائم  تدريبي  برنامج  بناء  اإىل  درا�شة هدفت  اأجرت  فقد   )2005( بطار�صة  اأما 
كفايات القت�شاد املعريف للتنمية املهنية ملعلمات القت�شاد املنزيل يف الأردن, وتكونت 
عينة الدرا�شة من )50( معلمة, وا�شتخدم فيها اأ�شلوب املالحظة املبا�رضة واملقابلة وحتليل 
القت�شاد  معلمات  امتالك  درجة  لقيا�ص  )ا�شتبانة(  اأداة  وا�شتخدمت  وال�شجالت,  الوثائق 
املنزيل للكفايات التي يتطلبها القت�شاد املعريف. وقد اأظهرت نتائج الدرا�شة تدين م�شتوى 
اإح�شائية يف  امتالك املعلمات لكفايات القت�شاد املنزيل, وعدم وجود فروق ذات دللة 
�شنوات اخلربة,  العلمي, وعدد  املوؤهل  القت�شاد املنزيل تعزى ملتغريي:  كفايات معلمات 
التدريبي املقرتح من وجهة نظر ذوي الخت�شا�ص, عالية  الربنامج  اأهمية  وبلغت درجة 

جداً. 
درا�شة القطعان )2007( التي هدفت اإىل بناء برنامج مقرتح لتدريب املعلمني قائم 
على القت�شاد املعريف وقيا�ص اأثره يف اجلانبني املعريف والتطبيقي للمعلمني, وقد تكونت 
عينة الدرا�شة من )83( معلمًا ومعلمة من معلمي اللغة الإجنليزية والجتماعيات يف املدار�ص 
احلكومية للمرحلة الأ�شا�شية العليا يف مدار�ص مديرية الرتبية والتعليم يف منطقة البادية 
ال�شمالية ال�رضقية يف الأردن. وتاألفت ا�شتبانة الدرا�شة من )124( فقرة , موزعة على �شتة 
جمالت , وقد اأظهرت نتائج الدرا�شة اأن درجة تطبيق املعلمني ملهارات القت�شاد املعريف 
داخل الغرفة ال�شفية متو�شطة, ووجود فروق دالة اإح�شائيًا بني املجموعات الدرا�شية تعزى 
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للتخ�ش�ص على اختبار التح�شيل املعريف البعدي ل�شالح معلمي الجتماعيات, وعدم وجود 
فروق دالة اإح�شائيًا تعزى اإىل التخ�ش�ص يف الأبعاد الآتية: املعريف, والتقنيات, والأن�شطة 

ال�شفية, واإدارة ال�شف, وال�شرتاتيجيات التدري�شية, والتقومي, والأداة ككل. 
اأثر تعلم بع�ص مهارات  اإىل  اإىل التعرف  احلايك وزايد )2008( بدرا�شة هدفت  وقام 
الرتبية  كلية  طلبة  نظر  وجهة  وعلى  )الإنرتنت(,  العنكبوتية  ال�شبكة  با�شتخدام  ال�شباحة 
الأوىل  جمموعتني:  من  الدرا�شة  عينة  تكونت  وقد  نحوها,  الأردنية  باجلامعة  الريا�شية 
جتريبية وتاألفت من )17( طالبّا ومت تعليمها املهارات املقررة عن طريق �شبكة الإنرتنت, 
وذلك من خالل رجوع الطلبة اإىل بع�ص املواقع املحددة م�شبقًا, واملت�شمنة �شوراً تو�شيحية 
ثابتة ومتحركة للمهارات قيد الدرا�شة, اأما الثانية فهي �شابطة, وتاألفت من )18( طالبّا, 
الرتبية  كلية  يف  ُيدّر�ص  الذي  املعتاد  الربنامج  خالل  من  املقررة  املهارات  ُعلِّمت  وقد 
الريا�شية باجلامعة الأردنية. واُ�شتخدمت ا�شتبانة تاألفت من )42( فقرة موزعة على اأربعة 
جمالت , وقد اأظهرت اأبرز نتائج الدرا�شة وجود فروق ذات دللة اإح�شائية بني وجهة نظر 
اأفراد املجموعتني نحو ا�شتخدام الإنرتنت يف التعلم ل�شالح اأفراد املجموعة التجريبية الذين 
تعلموا ال�شباحة با�شتخدام ال�شبكة, وعدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائية بني وجهة نظر 
الطلبة ذوي اخلربة احلا�شوبية ال�شابقة, وبني الطلبة الذين ل خربة حا�شوبية �شابقة لديهم, 
والطلبة  املرتفع  التح�شيل  الطلبة ذوي  نظر  اإح�شائيًا بني وجهة  دالة  وعدم وجود فروق 

ذوي التح�شيل املنخف�ص. 
م�رضيف  امتالك  درجة  معرفة  اإىل  هدفت  التي   )2008( والق�صاة  هيالت  درا�شة 
الأردن ملفاهيم القت�شاد املعريف يف �شوء بع�ص املتغريات,  الرتبية والتعليم يف  وزارة 
امل�رضفني  اأن  الدرا�شة  نتائج  اأبرز  واأظهرت  م�رضفًا.   )213( من  الدرا�شة  عينة  تكونت  وقد 
اإىل  النتائج  اأ�شارت  كما  كبرية,  بدرجة  املعريف  القت�شاد  مفاهيم  ميتلكون  الرتبويني 
اإح�شائية يف درجة امتالك امل�رضفني ملفاهيم القت�شاد املعريف  وجود فروق ذات دللة 
باختالف التخ�ش�شات التي ي�رضفون عليها, ول�شالح التخ�ش�شات العلمية, بينما مل تظهر 
النتائج فروقًا ذات دللة اإح�شائية يف درجة امتالك امل�رضفني ملفاهيم القت�شاد املعريف 

باختالف كل من املوؤهل العلمي, وعدد �شنوات اخلربة. 
درا�شة النجار، والعجرمي )2009( هدفت اإىل تعرُّف مدى امتالك حما�رضي جامعة 
الباحثان  ا�شتخدم  وقد  املتغريات.  بع�ص  �شوء  يف  اللكرتوين  التعلم  لكفايات  الأق�شى 
ا�شتبانة مكونة من )69( فقرة موزعة على اأربعة جمالت, وتكونت عينة الدرا�شة من )82( 
حما�رضاً, ولتحقيق هدف الدرا�شة ا�شتخدم املنهج الو�شفي التحليلي, وقد اأظهرت اأبرز نتائج 
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ا�شتخدام  اأ�شا�شيات  الإلكرتوين يف جمال  التعّلم  اأن املحا�رضين ميتلكون كفايات  الدرا�شة 
الإلكرتونية  ال�شبكة )76%(, ويف ت�شميم املقررات  احلا�شوب بن�شبة )82%(, ويف خدمات 
فروقًا  النتائج  تظهر  ومل   )%64( الإلكرتونية  املقررات  اإدارة  جمال  ويف   ,)%66( وبنائها 
ذات دللة اإح�شائية يف درجة امتالك الكفاية ُتعزى ملتغري املوؤهل العلمي, اأو الكلية, يف 
حني ظهرت فروق ذات دللة اإح�شائية تعزى ملتغري اخلربة على جميع جمالت الدرا�شة, 
با�شتثناء جمال اأ�شا�شيات ا�شتخدام احلا�شوب, ول�شالح اأ�شحاب اخلربة )5( �شنوات فاأكرث 

مقابل اأ�شحاب اخلربة اأقل من )5( �شنوات. 
اأما اخلوالدة )2009( فقد اأجرى درا�شة هدفت اإىل تقدمي اأمنوذج مقرتح لإدارة املعرفة 
املعرفة,  اقت�شاد  على  املبني  التعليم  نحو  توجهاته  ظل  يف  الأردين  التعليمي  النظام  يف 
ولتحقيق هدف الدرا�شة اأعدت اأداة تكونت من �شتة جمالت, وقد تكونت عينة الدرا�شة من 
)80( مديراً ورئي�ص ق�شم من مديري, اأق�شام وزارة الرتبية والتعليم وروؤ�شائها يف اململكة 
اأن  الدرا�شة  اأبرز نتائج  واأظهرت  التطويري,  واُ�شتخدم املنهج امل�شحي  الها�شمية,  الأردنية 
واقع اإدارة املعرفة كان بدرجة متو�شطة, واأُعد منوذج مقرتح يتكون من �شتة عنا�رض هي: 
با�شتثمار  وتطبيقها  وتوزيعها,  وخزنها,  وتوليدها,  اأهدافها,  وحتديد  املعرفة,  ت�شخي�ص 

البعد الثقايف يف كل عن�رض من هذه العنا�رض. 

ملخص الدراسات السابقة وموقع الدراسة احلالية منها: 

من خالل ا�صتعرا�س الدرا�صات ال�صابقة ميكن اإيراد املالحظات االآتية: 
هذه  ومن  التعليم,  يف  الإنرتنت  ا�شتخدام  تناولت  التي  الدرا�شات  بع�ص  جاءت  1 .
 Harrison,( ودرا�شة هاري�شون ,)Wang & Cohen, 2000( الدرا�شات: درا�شة واجن وكوهني

2001( ودرا�شة احلايك وزايد )2008(. 

هناك بع�ص الدرا�شات هدفت اإىل بناء برنامج تدريبي مقرتح قائم على كفايات  2 .
القت�شاد املعريف, ومن هذه الدرا�شات: درا�شة بطار�شة )2005(, ودرا�شة القطعان )2007(, 

ودرا�شة اخلوالدة )2009(. 
( فقد تناولت التمييز بني مفاهيم اقت�شاد املعرفة, اأما  اأما درا�شة خ�رضي )2004. 3
درا�شة مي�شيل واآخرون )Michal, et al; 2004( فقد تناولت اأثر ال�شتق�شاء املوجه يف تنمية 

مهارات التفكري لدى الطلبة. 
( درجة  اإحداهما: وهي درا�شة هيالت والق�شاة )2008. 4 وهناك درا�شتان, تناولت 

امتالك م�رضيف وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن ملفاهيم اقت�شاد املعرفة. 
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امتالك  درجة   )2009( والعجرمي  النجار  درا�شة  وهي  الثانية  الدرا�شة  وتناولت 
حما�رضي جامعة الأق�شى لكفايات التعلم الإلكرتوين, 

ا�شتفادت الدرا�شة احلالية من الدرا�شات ال�شابقة يف تطوير اأداة الدرا�شة, ويف اإثراء  5 .
الأدب النظري الوارد يف هذه الدرا�شة, ويف الإ�شهام يف تف�شري نتائج الدرا�شة احلالية. 

النظري  اجلانب  تناولت  كونها  ال�شابقة  الدرا�شات  عن  احلالية  الدرا�شة  متيزت  6 .
والتطبيقي لقت�شاد املعرفة , ولأنها الدرا�شة الأوىل التي تناولت معلمي املرحلة الأ�شا�شية 

يف الأردن )ح�شب علم الباحثيون(.

الطريقة واإلجراءات: 

منهج الدراسة: 

ا�شتخدم الباحث املنهج الو�شفي التحليلي ملنا�شبته لأغرا�ص الدرا�شة احلالية. 

جمتمع الدراسة وعينتها: 

تكون جمتمع الدرا�شة من جميع معلمي املرحلة الأ�شا�شية )الذين يدر�ّشون من ال�شف 
ال�شابع اإىل العا�رض( يف الأردن/ وزارة الرتبية والتعليم الأردنية, والبالغ عددهم )17572( 

معلمًا ومعلمة, )ح�شب اإح�شاءات وزارة الرتبية والتعليم الأردنية, 2010(. 
اأما عينة الدرا�شة فقد اختريت بالطريقة الع�شوائية, وبلغت )2061( معلمًا ومعلمة من 
معلمي املرحلة الأ�شا�شية يف الأردن , واجلدول )1( يبني توزع اأفراد عينة الدرا�شة ح�شب 

متغري �شنوات اخلربة. 
الجدول )1(

توزع أفراد العينة حسب متغير سنوات الخبرة

العدداملتغري/ �صنوات اخلربة
1391من )1- 10( �شنوات 

666اأكرث من 10 �شنوات 
2057الكلي 

 عدد االستبانات الصالحة للتحليل اإلحصائي

أداة الدراسة: 

اأعدت اأداة الدرا�شة بعد الّطالع على الأدب الرتبوي املتعلق مبو�شوع الدرا�شة, وا�شتفاد 
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القطعان  ودرا�شة   ,)2005( بطار�شة  درا�شة  الآتية:  الدرا�شات  ا�شتبانات  من  الباحثون 
النجار  ودرا�شة   ,)2008( والق�شاة  هيالت  ودرا�شة   ,)2008( اخلوالدة  ودرا�شة   ,)2007(
الأول باملعلومات  الق�شم  الدرا�شة من ق�شمني, يتعلق  اأداة  والعجرمي )2009(. وقد تاألفت 
العامة املتعلقة مبتغري ال�شلطة امل�رضفة على التعليم, اأما الق�شم الثاين, فيتكون من جزاأين 
اقت�شاد  العينة ملبادئ  اأفراد  امتالك  التي تقي�ص درجة  بالفقرات  الأول يتعلق  هما: اجلزء 
املعرفة, وتاألف يف �شورته الأولية من )65( فقرة, موّزعة على خم�شة جمالت, اأما اجلزء 
املعرفة,  اقت�شاد  ملبادئ  العينة  اأفراد  تطبيق  درجة  تقي�ص  التي  بالفقرات  فيتعلق  الثاين 
وتاألف يف �شورته الأولية من )65( فقرة, هي فقرات اجلزء الأول نف�شها, لكنها م�شوغة 

ب�شيغة التطبيق وموّزعة على خم�شة جمالت )هي جمالت اجلزء الأول نف�شها(. 

صدق األداة: 

الدرا�شة, ُعر�شت ب�شورتها الأولية على ع�رضة من  للتحقق من �شدق املحتوى لأداة 
عمان  جامعة  يف  الرتبوية  والإدارة  الرتبية  اأ�شول  يف  الخت�شا�ص  ذوي  من  املحكمني 
العربية, وكلية العلوم الرتبوية والآداب اجلامعية/ الأونروا/ الأردن, وذلك لإبداء راأيهم يف 
كل فقرة من فقرات ال�شتبانة من حيث درجة مالءمة كل فقرة للمجال الذي و�شعت فيه, 
ومن حيث ال�شالمة اللغوية وال�شياغة والو�شوح, وتقدمي املقرتحات باحلذف اأو الإ�شافة اأو 
التعديل. وقد اُعتمدت موافقة ثمانية من املحكمني على الفقرة, اأي ما ن�شبته )80%( فاأكرث 
دللة على �شالحيتها, وقد ُعدلت �شياغة )7( فقرات, وحذفت )6( فقرات, وهذا ينطبق على 
جزاأي ال�شتبانة. واأ�شبحت ال�شتبانة تتاألف يف �شورتها النهائية من )122( فقرة , موزعة 

على خم�صة جماالت على النحو االآتي: 
املبادئ املتعلقة بامتالك ا�شرتاتيجيات التدري�ص, ومتثله الفقرات:  املجال االأول:  ●
)1- 14(.ويقابلها املبادئ املتعلقة بدرجة تطبيق ا�شرتاتيجيات التدري�ص ومتثله الفقرات 

 )75 -62(
 .) املجال الثاين: املبادئ املتعلقة بالتقنيات التعليمية, ومتثله الفقرات: )15- 25 ●

ويقابلها املبادئ املتعلقة بدرجة تطبيق التقنيات التعليمية ,ومتثله الفقرات )76- 86(. 
(. ويقابلها  املجال الثالث: املبادئ املتعلقة بالطلبة, ومتثله الفقرات: )26- 36 ●

املبادئ املتعلقة بدرجة التطبيق , ومتثله الفقرات )87- 97(.
(. ويقابلها  املجال الرابع: املبادئ املتعلقة باملعلم, ومتثله الفقرات: )37- 46 ●

املبادئ املتعلقة بدرجة التطبيق , ومتثله الفقرات )98- 107(.
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(. ويقابلها  املجال اخلام�س: املبادئ املتعلقة بالتقومي, ومتثله الفقرات: )47- 61 ●
املبادئ املتعلقة بدرجة التطبيق , ومتثله الفقرات )108- 122(.

ثبات أداة الدراسة: 

بعد التحقق من �شدق املحتوى لأداة الدرا�شة, حتقق الباحثون من ثباتها با�شتخدام 
الدرا�شة على عينة  اأداة  )test- re- test(, وذلك بتطبيق  واإعادة الختبار  طريقة الختبار 
اأ�شبوعان,  مدته  زمني  بفا�شل  الدرا�شة,  عينة  خارج  من  ومعلمة  معلمًا   )30( من  مكونة 
 ,)Pearson( بري�شون  ارتباط  معامل  با�شتخدام  التطبيقني  بني  الثبات  معامل  واُ�شتخرج 
وقد بلغ معامل الثبات )0.85( كما اُ�شتخدم اختبار كرونباخ األفا لقيا�ص معامل ثبات اأداة 

الدرا�شة بالن�شبة ملجالت الدرا�شة, واجلدول )2( يبني ذلك. 
الجدول )2(

قيم معامات الثبات )معامل ارتباط بيرسون( ومعامل االتساق الداخلي )كرونباخ ألفا( ألداة الدراسة. 

معامل ثبات كرونباخ األفامعامل ارتباط بري�شونعدد الفقراتاملجالترقم املجال
140.780.80املبادئ املتعلقة با�شرتاتيجيات التدري�ص1- 
110.820.84املبادئ املتعلقة بالتقنيات التعليمية 2- 
110.870.89املبادئ املتعلقة بالطلبة 3- 
100.860.90املبادئ املتعلقة باملعلم 4- 
150.840.86املبادئ املتعلقة بالتقومي 5- 

610.85الدرجة الكلية 

إجراءات الدراسة: 

قام الباحثون باالجراءات االآتية: 
ا�شتخدام املنهج الو�شفي التحليلي ملنا�شبته لأغرا�ص الدرا�شة احلالية - 

حتديد جمتمع الدرا�شة وعينتها. - 

تطوير اأداة الدرا�شة. - 

التحقق من �شدق اأداة الدرا�شة وثباتها. - 

احل�شول على كتب ت�شهيل مهمة توزيع ال�شتبانات. - 

طلب من اأفراد العينة الجابة عن فقرات ال�شتبانة وفق ثالثة اختيارات على النحو  - 
الآتي: بدرجة كبرية )3( درجات , بدرجة متو�شطة )2( درجة , بدرجة قليلة )1( درجة.



259

2012 الثاني  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السادس والعشرون )2( - كانون 

( ا�شتبانة غري  بلغ عدد ال�شتبانات امل�شرتجعة )2210( ا�شتبانة , ُوحذفت )153 -
م�شتوفية املعلومات , وبذلك بلغ عدد ال�شتبانات التي خ�شعت للتحليل )2057( ا�شتبانة. 

الأ�شا�شية ملبادئ  الآتي للحكم على درجة امتالك معلمي املرحلة  اُعتمد املعيار  - 

اقت�شاد املعرفة وتطبيقها )اُعتمد املعيار من قبل املحكمني(: 
 ) اإذا تراوح متو�شط ا�شتجابات اأفراد العينة على فقرات ال�شتبانة ما بني )1- 1.50 -

فاإن درجة امتالك اأفراد العينة ملبادئ اقت�شاد املعرفة وتطبيقها يكون بدرجة قليلة. 
)51و1 -  ما بني  ال�شتبانة  فقرات  على  العينة  اأفراد  ا�شتجابات  متو�شط  تراوح  اإذا 
- 50و 2( فاإن درجة امتالك اأفراد العينة ملبادئ اقت�شاد املعرفة وتطبيقها يكون بدرجة 

متو�شطة.
 ) اإذا تراوح متو�شط ا�شتجابات اأفراد العينة على فقرات ال�شتبانة ما بني )2,51- 3 -

فاإن درجة امتالك اأفراد العينة ملبادئ اقت�شاد املعرفة وتطبيقها يكون بدرجة كبرية.
با�شتخدام  اإح�شائيّا  وعوجلت  احلا�شوب,  يف  واأدخلت  مناذج,  على  القيم  ُفرِّغت  - 

.SPSS برنامج

املعاجلة اإلحصائية: 
لالإجابة عن ال�شوؤالني الأول والثالث اُ�شتخرجت املتو�شطات احل�شابية والنحرافات  ♦ 

املعيارية.
الح�شائي  )ت(  اختبار  اُ�شتخدم  واخلام�ص  والرابع  الثاين  الأ�شئلة  عن  لالأجابة  ♦ 

ملعرفة الفروق بني ا�شتجابات اأفراد العينة يف درجة امتالكهم وتطبيقهم ملفاهيم اقت�شاد 
املعرفة تبعّا ملتغري �شنوات اخلربة .

اُ�شتخدم معامل ارتباط بري�شون وكرونباخ الفا. ♦ 

متغريات الدراسة: 
ا�صتملت الدرا�صة على املتغريات االآتية: 

�شنوات اخلربة, ولها م�شتويان:  اأوالً: املتغري امل�صتقل:  ●
1- من )1- 10( �شنوات

2- اأكرث من )10( �شنوات 
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ثانياً: املتغري التابع: ● ويتمثل يف ا�شتجابة اأفراد العينة على فقرات ال�شتبانتني 
املعرفة  اقت�شاد  ملبادئ  الأردن  يف  الأ�شا�شية  املرحلة  معلمي  امتالك  بدرجة  املتعلقتني 

وتطبيقها يف تدري�شهم.

نتائج الدراسة ومناقشتها: 

االأردن  االأ�صا�صية يف  املرحلة  معلمي  امتالك  درجة  ما  الأول:  ◄ ال�شوؤال 
ملبادئ اقت�صاد املعرفة من وجهة نظرهم اأنف�صهم؟ 

لالإجابة عن هذا ال�شوؤال مت اُ�شتخرجت املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية 
وجهة  من  املعرفة  اقت�شاد  ملبادئ  الأ�شا�شية  املرحلة  معلمي  امتالك  ودرجة  والرتتيب 

نظرهم اأنف�شهم, واجلداول )3(, )4(, )5(, )6(, )7( تبني ذلك. 
الجدول )3(

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب ودرجة امتاك معلمي المرحلة األساسية 
لفقرات مجال )استراتيجيات التدريس(، مرتبة تنازليًا: 

رقم 
درجة الرتتيباالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالفقراتالفقرة

االمتالك
كبرية2.540.551اأ�شاليب التعلم الذاتي يف التدري�ص 1
متو�شطة2.460.602مهارات الت�شال والتوا�شل بني الطلبة واملعلمني 2
متو�شطة2.450.653الفروق الفردية بني الطلبة 3
متو�شطة2.440.674الأهداف ال�شلوكية الأدائية يف حت�شري الدرو�ص 4

متو�شطة2.350.715اأ�شلوب التعلم من خالل الأن�شطة 14
متو�شطة2.290.666ا�شتعدادات الطلبة وميولهم 5

متو�شطة2.280.707مهارات حل امل�شكالت يف التدري�ص 10
متو�شطة2.210.728اخلربات التعليمية التعّلمية للطلبة 6
متو�شطة2.180.739مهارات التفكري الإبداعي 7

متو�شطة2.120.6810مهارات ال�شتقراء يف التدري�ص 11
متو�شطة2.110.7411مهارات الع�شف الذهني 13
متو�شطة2.100.6912مهارات التفكري الناقد 9

متو�شطة2.080.7513مهارات ال�شتنباط يف التدري�ص 12
متو�شطة 2.050.7614اأ�شلوب التعليم الزمري 8

متو�شطة2.260.42الدرجة الكلية 

فقرات  عل  العينة  اأفراد  ل�شتجابات  احل�شابي  املتو�شط  اأن   )3( اجلدول  من  يتبني 
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التدري�ص( كّلها قد بلغ )2.26(, بانحراف معياري مقداره )0.42(,  )ا�شرتاتيجيات  جمال 
املتعلقة  املعرفة  اقت�شاد  الأ�شا�شية ملبادئ  املرحلة  امتالك معلمي  اأن درجة  يعني  وهذا 
تراوح  وقد  اأنف�شهم,  نظرهم  وجهة  من  متو�شطة  بدرجة  جاءت  قد  التدري�ص  با�شرتاجتيات 
املتو�شط احل�شابي ل�شتجابات اأفراد العينة على فقرات هذا املجال ما بني )2.54- 2.05(, 

وبانحراف معياري تراوح ما بني )0.75- 0.55(. 
وقد جاءت ا�شتجابات اأفراد العينة بدرجة كبرية على )فقرة واحدة(, وبدرجة متو�شطة 
)مرتبة  ح�شابية  متو�شطات  اأعلى  على  الآتيتان  الفقرتان  ح�شلت  وقد  فقرة.   )13( على 
مهارات  والفقرة:   ,)2.54( ح�شابي  مبتو�شط  التدري�ص,  يف  الذاتي  التعلم  اأ�شاليب  تنازليًا(: 
الت�شال والتوا�شل بني الطلبة واملعلمني, مبتو�شط ح�شابي )2.46(. بينما ح�شلت الفقرتان 
الآتيتان على اأقل متو�شطات ح�شابية, )مرتبة ت�شاعديًا(: اأ�شاليب التعليم الزمري, مبتو�شط 

ح�شابي )2.05(, والفقرة: مهارات ال�شتنباط يف التدري�ص, مبتو�شط ح�شابي )2.08(. 
يالحظ مما تقدم اأن امتالك معلمي املرحلة الأ�شا�شية ملبادئ اقت�شاد املعرفة املتعلقة 
با�شرتاتيجيات التدري�ص جاء بدرجة متو�شطة, واإن ذلك ل يتنا�شب مع طموحات خمططي 
املناهج وفق اقت�شاد املعرفة, على اعتبار اأن هذه املعرفة تعدُّ غري كافية لتحقيق الأهداف 
املرجوة من التطوير الرتبوي, وقد يعزى ذلك لكون معلمي املرحلة الأ�شا�شية يف الأردن مل 
اأ�شاليب التدري�ص التي تركز على الإبداع والبتكار, والع�شف الذهني,  يتمكنوا من امتالك 
درا�شة  نتائج  مع  الدرا�شة  هذا  نتائج  اتفقت  وقد  الإبداعي.  والتفكري  ال�شتقراء  ومهارات 
اقت�شاد  على  املبنية  املعرفة  اإدارة  واقع  اأن  اإىل  نتائجها  اأ�شارت  التي   ,)2009( اخلوالدة 
املعرفة كان بدرجة متو�شطة, واختلفت مع نتائج درا�شة هيالت والق�شاة )2008(, التي 
بدرجة  املعرفة  القت�شاد  مفاهيم  ميتلكون  الرتبويني  امل�رضفني  اأن  اإىل  نتائجها  اأ�شارت 
التي  بطار�شة )2005(,  درا�شة  نتائج  واختلفت مع  التدري�ص,  ا�شرتاتيجيات  كبرية ملجال 
اأ�شارت نتائجها اإىل تدين م�شتوى امتالك املعلمات لكفايات القت�شاد املنزيل التي يتطلبها 

القت�شاد املعريف. 
الجدول )4(

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب ودرجة امتاك معلمي المرحلة األساسية 
لفقرات مجال )التقنيات التعليمية(، مرتبة تنازليًا: 

رقم
املتو�صط الفقرات الفقرة

احل�صابي
االنحراف 
درجةالرتتيباملعياري

 االمتالك
متو�شطة2.440.601التقنيات التعليمية وتعزيز تعلم الطلبة 16
متو�شطة2.360.692التقنيات التعليمية وتو�شيح املفاهيم 15
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رقم
املتو�صط الفقرات الفقرة

احل�صابي
االنحراف 
درجةالرتتيباملعياري

 االمتالك
متو�شطة2.330.703التقنيات التعليمية وجعل التعّلم ممتعًا17
متو�شطة2.290.674احلا�شوب ودوره يف تعزيز العالقة بني الطلبة 22
متو�شطة2.270.715احلا�شوب ودوره يف تبادل اخلربات مع الآخرين 18
متو�شطة2.260.736احلا�شوب وم�شاعدة الطلبة يف احل�شول على املعلومات 21
متو�شطة2.240.647التقنيات التعليمية ونواجت التعّلم 23
متو�شطة2.230.778تكنولوجيات املعلومات واإعداد التقارير والأبحاث من قبل الطلبة25
متو�شطة2.210.789تكنولوجيا املعلومات والت�شالت والتوا�شل مع الطلبة 24
متو�شطة2.150.7310م�شادر التعّلم الإلكرتونية ودورها يف التعّلم 19
متو�شطة2.130.6511تكنولوجيا املعلومات والت�شالت والعملية التعليمية التعّلمية20

متو�شطة2.250.44الدرجة الكلية 

فقرات  على  العينة  اأفراد  ل�شتجابات  احل�شابي  املتو�شط  اأن   )4( اجلدول  من  يتبني 
 ,)0.44( مقداره  معياري  بانحراف   ,)2.25( بلغ  قد  كلها  التعليمية(  )التقنيات  جمال 
املتعّلقة  املعرفة  اقت�شاد  الأ�شا�شية ملبادئ  املرحلة  امتالك معلمي  اأن درجة  يعني  وهذا 
بالتقنيات التعليمية قد جاءت بدرجة كبرية متو�شطة من وجهة نظرهم اأنف�شهم, وقد تراوح 
املتو�شط احل�شابي ل�شتجابات اأفراد العينة على فقرات هذا املجال ما بني )2.44- 2.13(, 

وبانحراف معياري تراوح ما بني )0.72- 0.60(. 
املجال.  هذا  فقرات  على جميع  متو�شطة  بدرجة  العينة  اأفراد  ا�شتجابات  وقد جاءت 
التقنيات  تنازليًا(:  )مرتبة  ح�شابية  متو�شطات  اأعلى  على  الآتيتان  الفقرتان  ح�شلت  وقد 
التعليمية  التقنيات  والفقرة:   ,)2.44( ح�شابي  مبتو�شط  الطلبة,  تعّلم  وتعزيز  التعليمية 
اأقل  على  الآتيتان  الفقرتان  ح�شلت  بينما   .)2.36( ح�شابي  مبتو�شط  املفاهيم,  وتو�شيح 
والعملية  والت�شالت  املعلومات  تكنولوجيا  ت�شاعديًا(:  )مرتبة  ح�شابية  متو�شطات 
التعليمية التعّلمية, مبتو�شط ح�شابي )2.13(, والفقرة: م�شادر التعّلم اللكرتونية ودورها 

يف التعّلم, مبتو�شط ح�شابي )2.15(. 
وقد يعزى ذلك لكون ن�شبة عالية من املعلمني ل ميتلكون املعرفة الكافية فيما يتعلق 
با�شتخدام التقنيات التعليمية يف جمال العملية التعليمية التعّلمية, وقد يعزى ذلك اأي�شًا اإىل اأن 
ق�شمًا من املعلمني مييلون اإىل ا�شتخدام الأ�شاليب والو�شائل التقليدية يف تدري�شهم, وبذلك ل 
يبذلون جهداً يذكر يف اكت�شاب معرفة نظرية عن املنجزات التقنية احلديثة. وقد اختلفت نتائج 
هذه الدرا�شة مع نتائج درا�شة بطار�شة )2005(, التي اأ�شارت نتائجها اإىل اأن درجة امتالك 

املعلمات لكفايات القت�شاد املعريف التي يتطلبها القت�شاد املعرفة جاءت متدنية. 
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الجدول )5(
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب ودرجة امتاك معلمي المرحلة األساسية 

لفقرات مجال )الطلبة( مرتبة تنازليًا: 

رقم 
درجة الرتتيباالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالفقراتالفقرة

االمتالك
متو�شطة2.440.631اآراء الطلبة واأفكارهم البناءة 27
متو�شطة2.432.670.672حرية التعبري عن املعتقدات 28
متو�شطة2.41.20.703العدل وامل�شاواة بني الطلبة 26
متو�شطة2.330.724حتمل امل�شوؤولية من قبل الطلبة 29
متو�شطة2.280.695م�شاركة الطلبة يف العملية التعليمية التعّلمية 30
متو�شطة2.220.656تعامل الطلبة مع التقنيات التعليمية 31
متو�شطة2.190.687الطلبة والإبداع والبتكار 34
متو�شطة2.180.668الطلبة واإ�شدار الأحكام 36
متو�شطة2.160.709الطلبة واملهام القيادية 33
متو�شطة2.150.6310الطلبة واإنتاج املعرفة وتطويرها 35
متو�شطة2.130.6911دور الطلبة يف اإدارة املوقف التعليمي 32

متو�شطة2.280.47الدرجة الكلية 

يتبني من اجلدول )5( اأن املتو�شط احل�شابي ل�شتجابات اأفراد العينة على فقرات جمال 
درجة  اأن  يعني  وهذا   ,)0.43( مقداره  معياري  بانحراف   ,)2.28( بلغ  قد  كلها  )الطلبة( 
امتالك معلمي املرحلة الأ�شا�شية ملبادئ اقت�شاد املعرفة املتعلقة مبجال الطلبة قد جاءت 
بدرجة متو�شطة من وجهة نظرهم اأنف�شهم, وقد تراوح املتو�شط احل�شابي ل�شتجابات اأفراد 
العينة على فقرات هذا املجال ما بني )2.44- 2.13(, وبانحراف معياري تراوح ما بني 

 .)0.63 -0.70(
املجال,  هذا  فقرات  متو�شطة على جميع  بدرجة  العينة  اأفراد  ا�شتجابات  وقد جاءت 
اآراء الطلبة  وقد ح�شلت الفقرتان الآتيتان على اأعلى متو�شطات ح�شابية )مرتبة تنازليًا(: 
واأفكارهم البّناءة, مبتو�شط ح�شابي )2.44(, والفقرة: حرية التعبري عن املعتقدات مبتو�شط 
)مرتبة  ح�شابية  متو�شطات  اأقل  على  الآتيتان  الفقرتان  ح�شلت  بينما   .)2.43( ح�شابي 
 ,)2.13( ح�شابي  مبتو�شط  التعليمي,  املوقف  اإدارة  يف  الطلبة  دور  الفقرة  ت�شاعديًا(, 
لأن  ذلك  يعزى  )2.16(.وقد  وتطويرها, مبتو�شط ح�شابي  املعرفة  واإنتاج  الطلبة  والفقرة: 
ق�شمًا من املعلمني ل ميتلكون املعرفة الكافية بدور الطلبة يف اإدارة املوقف التعليمي, ويف 
املختلفة,  املواقف  على  الأحكام  اإ�شدار  على  الطلبة  قدرة  وتطويرها, ويف  املعرفة  اإنتاج 
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للمعرفة,  متّلقون  اأنهم  على  الطلبة  اإىل  ينظرون  زالوا  ما  املعلمني  هوؤلء  لأن  ذلك  ويعود 
وتنق�شهم اخلربة الكافية يف كثري من املفاهيم, وقد اختلفت نتائج هذه الدرا�شة مع نتائج 
درا�شة هيالت والق�شاة )2008(, التي اأ�شارت نتائجها اإىل اأن امل�رضفني الرتبويني ميتلكون 

مفاهيم القت�شاد املعريف بدرجة كبرية ملجال املفاهيم املت�شلة باملتعلم. 
الجدول )6(

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب ودرجة امتاك معلمي المرحلة األساسية 
لفقرات مجال )المعلم( مرتبة تنازليًا: 

رقم
درجةالرتتيباالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالفقراتالفقرة

 االمتالك

متو�شطة2.390.681احرتام الوقت والتقيد باملواعيد 43
متو�شطة2.370.642القيم والجتاهات الإيجابية يف التعليم والتعّلم 45
متو�شطة2.360.633اإدارة قيادة ال�شف 46
متو�شطة2.330.674الأ�شلوب الدميقراطي يف العملية التعليمية التعّلمية44
متو�شطة2.310.655مهارات الإ�شغاء واحلوار 41
متو�شطة2.280.626املعلم مبدع مبتكر ومطور للمعرفة 38
متو�شطة2.270.717ال�شتفادة من جتارب الآخرين 39
متو�شطة2.260.668تقبل النقد البناء 42
متو�شطة2.220.739الطالع على منجزات الآخرين 37
متو�شطة2.170.7110املعلم باحث وناقد 40

متو�شطة2.300.49الدرجة الكلية 

فقرات  على  العينة  اأفراد  ل�شتجابات  احل�شابي  املتو�شط  اأن   )6( اجلدول  من  يتبني 
اأن  يعني  وهذا   ,)0.49( مقداره  معياري  بانحراف   ,)2.30( بلغ  قد  كلها  )املعلم(  جمال 
درجة امتالك معلمي املرحلة الأ�شا�شية ملبادئ اقت�شاد املعرفة املتعلقة باملعلم قد جاءت 
بدرجة متو�شطة من وجهة نظرهم اأنف�شهم, وقد تراوح املتو�شط احل�شابي ل�شتجابات اأفراد 
العينة على فقرات هذا املجال ما بني )2.39- 2.17(, وبانحراف معياري تراوح ما بني 
فقرات  جميع  على  متو�شطة  بدرجة  العينة  اأفراد  ا�شتجابات  جاءت  وقد   .)0.62  -0.73(
هذا املجال, وقد ح�شلت الفقرتان الآتيتان على اأعلى متو�شطات ح�شابية )مرتبة تنازليًا(: 
والجتاهات  القيم  والفقرة:   ,)2.39( ح�شابي  مبتو�شط  باملواعيد,  والتقيد  الوقت  احرتام 
الآتيتان  الفقرتان  التعّلم والتعليم, مبتو�شط ح�شابي )2.37(. بينما ح�شلت  الإيجابية يف 
مبتو�شط  وناقد,  باحث  املعلم  الفقرة:  ت�شاعديًا(,  )مرتبة  ح�شابية  متو�شطات  اأقل  على 
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)2.22(وقد  ح�شابي  مبتو�شط  الآخرين,  منجزات  على  الطالع  والفقرة:   ,)2.17( ح�شابي 
اأدوارهم هو القيام بالتدري�ص  اأهم  اأن  يعزى ذلك لكون ن�شبة عالية من املعلمني يعتربون 
ومتابعة حت�شيل الطلبة, ويغفلون اأدوارهم يف جمالت املعرفة املتعددة, لذلك جند اأنهم ل 
ميتلكون فكراً ومعرفة حول دورهم كباحثني وناقدين, ومبدعني ومطورين للمعرفة. وقد 
اتفقت نتائج هذه الدرا�شة مع نتائج درا�شة اخلوالدة )2009(, التي اأ�شارت نتائجها اإىل اأن 
واقع اإدارة املعرفة املبنية على اقت�شاد املعرفة كان بدرجة متو�شطة, واختلفت مع نتائج 
درا�شة هيالت والق�شاة )2008( التي اأ�شارت نتائجها اإىل اأن امل�رضفني الرتبويني ميتلكون 

مفاهيم اقت�شاد املعرفة بدرجة كبرية ملجال املفاهيم املت�شلة باملعلم. 
الجدول )7(

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب ودرجة امتاك معلمي المرحلة األساسية 
لفقرات مجال )التقويم( مرتبة تنازليًا: 

رقم
درجة الرتتيباالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالفقراتالفقرة

االمتالك
متو�شطة2.410.651ا�شرتاتيجية املالحظة 56
متو�شطة2.350.662فقرات الختيار من متعدد 52
متو�شطة2.330.653مهارات التقومي التح�شيلي لأغرا�ص الت�شخي�ص 50
متو�شطة2.270.684جداول موا�شفات الختبارات التقوميية 51
متو�شطة2.230.795ا�شرتاتيجية التقومي املعتمد على الأداء 55
متو�شطة2.230.675�شالمل التقدير 58
متو�شطة2.220.697ا�شرتاتيجية مراجعة الذات 57
متو�شطة2.210.708التقومي التكويني )البنائي( يف التدري�ص 47
متو�شطة2.200.689بناء اخلطط العالجية وتوظيفها 54
متو�شطة2.190.7010حتليل نتائج الختبارات التح�شيلية 49
متو�شطة2.170.6911التقومي اخلتامي يف التدري�ص 48
متو�شطة2.160.7112فقرات املطابقة 53
متو�شطة2.130.7413قوائم الر�شد/ ال�شطب 60
متو�شطة2.110.6814ا�شرتاتيجية التقومي بالتوا�شل 61
متو�شطة2.060.7415�شجل و�شف �شري التعلم 59

متو�شطة2.220.41الدرجة الكلية 

يتبني من اجلدول )7( اأن املتو�شط احل�شابي ل�شتجابات اأفراد العينة على فقرات جمال 
اأن درجة  يعني  وهذا   ,)0.41( مقداره  بانحراف معياري   ,)2.22( بلغ  قد  كلها  )التقومي( 
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جاءت  قد  بالتقومي  املتعلقة  املعرفة  اقت�شاد  ملبادئ  الأ�شا�شية  املرحلة  معلمي  امتالك 
بدرجة متو�شطة من وجهة نظرهم اأنف�شهم , وقد تراوح املتو�شط احل�شابي ل�شتجابات اأفراد 
العينة على فقرات هذا املجال ما بني )2.41- 2.06(, وبانحراف معياري تراوح ما بني 
فقرات  جميع  على  متو�شطة  بدرجة  العينة  اأفراد  ا�شتجابات  جاءت  وقد   .)0.65  -0.79(
هذا املجال, وقد ح�شلت الفقرتان الآتيتان على اأعلى متو�شطات ح�شابية )مرتبة تنازليًا(, 
الفقرة: اإ�شرتاجتية املالحظة, مبتو�شط ح�شابي )2.41(, والفقرة: فقرات الختيار من متعدد, 
ح�شابية  متو�شطات  اأقل  على  الآتيتان  الفقرتان  ح�شلت  بينما   .)2.35( ح�شابي  مبتو�شط 
والفقرة:   ,)2.06( ح�شابي  مبتو�شط  التعلم,  �شري  و�شف  �شجل  الفقرة:  ت�شاعديًا(:  )مرتبة 
املعلمني  كون  ذلك  يعزى  وقد   .)2.11( ح�شابي  مبتو�شط  بالتوا�شل,  التقومي  ا�شرتاجتية 
تنق�شهم املعرفة يف اأ�شاليب التقومي املتنوعة, وب�شكل خا�ص فيما يتعلق بالأ�شاليب التي 
تتنا�شب ومبادئ اقت�شاد املعرفة, حيث تنق�شهم اخلربة يف معرفة املق�شود ب�شجل و�شف 
�شري التعلم, وا�شرتاتيجية التعليم بالتوا�شل, وقوائم الر�شد/ ال�شطب, وقد يعود ذلك اأي�شًا 
تدري�شهم  اأ�شاليب  تنا�شب  التقليدية  التقومي  اأ�شاليب  اأن  مفادها  املعلمني  لدى  قناعة  اإىل 
ب�شكل اأف�شل. وقد اختلفت نتائج هذه الدرا�شة مع نتائج درا�شة هيالت والق�شاة )2008( 
اأن امل�رضفني الرتبويني ميتلكون مفاهيم القت�شاد املعريف بدرجة  اأ�شارت نتائجها  التي 

كبرية ملجال املفاهيم املت�شلة بالتقومي. 
 ◄ )α = م�صتوى  عن  اإح�صائية  داللة  ذو  فرق  يوجد  هل  الثاين:  ال�شوؤال 
)0.05 بني متو�صطات ا�صتجابات معلمي املرحلة االأ�صا�صية يف االأردن يف 

درجة امتالكهم ملبادئ اقت�صاد املعرفة تبعاً ملتغري �صنوات اخلربة؟ 
اُ�شتخرجت املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية  الثاين  ال�شوؤال  لالإجابة عن 
واختبار )ت( الإح�شائي ملعرفة اأثر متغري �شنوات اخلربة يف درجة امتالك معلمي املرحلة 

الأ�شا�شية يف الأردن ملبادئ اقت�شاد املعرفة, واجلدول )8( يبني ذلك. 
الجدول )8(

نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة 
على مجاالت الدراسة تبعًا لمتغير سنوات الخبرة. 

املتو�شط العدد �شنوات اخلربةاملجالت
احل�شابي

النحراف
املعياري

قيمة )ت( 
م�شتوى الدللة املح�شوبة 

16662.210.408.0370.000- 10�شنواتا�شرتاتيجيات التدري�ص  13912.370.42اأكرث من 10�شنوات
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املتو�شط العدد �شنوات اخلربةاملجالت
احل�شابي

النحراف
املعياري

قيمة )ت( 
م�شتوى الدللة املح�شوبة 

16662.240.434.0940.000- 10�شنواتالتقنيات التعليمية 13912.320.48اأكرث من 10�شنوات

16662.250.431.6580.097- 10�شنواتالطلبة  13912.290.47اأكرث من 10�شنوات

16662.280.491.7080.088- 10�شنواتاملعلم  13912.330.50اأكرث من 10�شنوات

16662.190.413.7470.000- 10�شنواتالتقومي  13912.270.48اأكرث من 10�شنوات

الكلي 
16662.240.324.9010.000- 10�شنوات 13912.310.36اأكرث من 10�شنوات

 .(α = 0.05) دالة إحصائيًا عند مستوى 

التدري�ص  ا�شرتاتيجيات  جمال  على  املح�شوبة  )ت(  قيمة  اأن   )8( اجلدول  من  يتبني 
من  املعلمني  ول�شالح   )α = 0.05( م�شتوى  عند  اإح�شائيًا  دالة  قيمة  وهي   ,)8.037(
اأ�شحاب اخلربات )اأكرث من 10�شنوات(. وكذلك وجود فرق ذي دللة اإح�شائية عند م�شتوى 
)α = 0.05( على جمال التقنيات التعليمية, ول�شالح املعلمني من اأ�شحاب اخلربات )اأكرث 
اأظهرت  وكذلك   .)4.094( املجال  هذا  على  املح�شوبة  )ت(  بلغت  حيث  �شنوات(,   10 من 
اإح�شائيًا  دالة  قيمة  )3.747(, وهي  التقومي  املح�شوبة على جمال  )ت(  قيمة  اأن  النتائج 
عند م�شتوى )α = 0.05( ول�شالح املعلمني من اأ�شحاب اخلربات )اأكرث من 10 �شنوات(. 
ووجود فرق ذي دللة اإح�شائية عند م�شتوى )α = 0.05( على الدرجة الكلية, حيث بلغت 
قيمة )ت( املح�شوبة )4.901(, وهي قيمة دالة اإح�شائيًا, ول�شالح املعلمني من اأ�شحاب 

اخلربات )اأكرث من 10 �شنوات(. 
يتبني من النتائج وجود فرق ذي دللة اإح�شائية يف درجة امتالك معلمي املرحلة 
الأ�شا�شية ملبادئ اقت�شاد املعرفة على جمالت الدرا�شة والدرجة الكلية, با�شتثناء جمايل 
اأ�شحاب  الفروق ل�شالح املعلمني من  �شنوات اخلربة, وكانت  تبعًا ملتغري  الطلبة, واملعلم 
اخلربة )اأكرث من 10�شنوات( وقد يعزى ذلك كون غالبية عينة الدرا�شة من املعلمني الذين 
الندوات  لغالبيتهم فر�ص ح�شور  تتح  والذين مل  التعليم,  قليلة يف مهنة  ميتلكون خربات 
والدورات املتعلقة باقت�شاد املعرفة, من منطلق اأن العمر الزمني مل�رضوع التطوير الرتبوي 
يف الأردن وفق اقت�شاد املعرفة هو حديث العهد, اإذ العمل على تدريب املعلمني اعتباراً من 
العام الدرا�شي 2005/ 2006. بخالف املعلمني من اأ�شحاب اخلربات )اأكرث من 10�شنوات(, 
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الذين تلقوا دورات وندوات على مفاهيم اقت�شاد املعرفة مع ق�رض هذه الدورات وحمدوديتها. 
اأ�شارت نتائجها  وقد اختلفت نتائج هذه الدرا�شة مع نتائج درا�شة بطار�شة )2005( التي 
اإىل عدم وجود فرق ذي دللة اإح�شائية يف كفايات معلمات القت�شاد املنزيل التي يتطلبها 
هيالت  درا�شة  نتائج  مع  واختلفت  اخلربة,  �شنوات  عدد  ملتغري  تبعًا  املعريف  القت�شاد 
والق�شاة )2008( التي اأ�شارت نتائجها اإىل عدم وجود فرق ذي دللة اإح�شائية يف درجة 

امتالك امل�رضفني ملفاهيم القت�شاد املعريف تبعًا لعدد �شنوات اخلربة. 
م�شتوى   عند  اإح�شائية  دللة  ذي  فرق  وجود  عدم   )8( اجلدول  نتائج  اأظهرت  بينما 
)α = 0.05( يف متو�شط ا�شتجابات اأفراد العينة على جمال الطلبة, حيث بلغت قيمة )ت( 
املح�شوبة )1.659( وهي قيمة غري دالة اإح�شائيًا عند م�شتوى )α = 0.05(, وكذلك عدم 
وجود فرق ذي دللة اإح�شائية عند م�شتوى )α = 0.05( يف متو�شط ا�شتجابات اأفراد العينة 
عل جمال املعلم, حيث بلغت قيمة )ت( املح�شوبة )1.708(, وهي قيمة غري دالة اإح�شائيًا. 
على  املعلمني  لأن  املجالني,  هذين  على  اخلربة  �شنوات  اأثر ملتغري  وجود  عدم  يعزى  وقد 
درجة كافية من الوعي مبا يتعلق بطلبتهم ومبا يتعلق بهم اأنف�شهم بغ�ص النظر عن �شنوات 
اخلربة, وقد يعزى ذلك اأي�شًا لكون املفاهيم املتعلقة بالطلبة واملعلمني, هي من املفاهيم 
التي نادت وتنادي بها الرتبية با�شتمرار, واإن امتالكها مّي�رض للمعلمني, ول يحتاج اإىل اإعداد 
التدري�ص والتقنيات  الأخرى املتعّلقة با�شرتاتيجيات  وتدريب كما هو احلال يف مهماتهم 

التعليمية والتقومي. 
ما درجة تطبيق معلمي املرحلة االأ�صا�صية يف االأردن  ال�شوؤال الثالث:  ◄

ملبادئ اقت�صاد املعرفة يف تدري�صهم من وجهة نظرهم اأنف�صهم؟ 
املعيارية  والنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  اُ�شتخرجت  ال�شوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
وجهة  من  املعرفة  اقت�شاد  ملبادئ  الأ�شا�شية  املرحلة  معلمي  تطبيق  ودرجة  والرتتيب 

نظرهم اأنف�شهم, واجلداول )9(, )10(, )11(, )12(, )13( تبني ذلك. 
الجدول )9(

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب ودرجة تطبيق معلمي المرحلة األساسية 
لفقرات مجال )استراجيات التدريس( مرتبة تنازليّا: 

رقم 
املتو�صط الفقراتالفقرة

احل�صابي
االنحراف
درجة الرتتيب املعياري

التطبيق

متو�شطة2.280.581اأوظف اأ�شاليب التعلم الذاتي يف التدري�ص 62
متو�شطة2.270.662اأ�شتخدم مهارات الت�شال والتوا�شل بيني وبني الطلبة 63
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رقم 
املتو�صط الفقراتالفقرة

احل�صابي
االنحراف
درجة الرتتيب املعياري

التطبيق

متو�شطة2.250.673اأ�شوغ الأهداف �شياغة �شلوكية اأدائية يف حت�شريي للدرو�ص65
متو�شطة2.200.734اأوظف اأ�شلوب التعلم من خالل الأن�شطة يف التدري�ص 75
متو�شطة2.190.675اأراعي الفروق الفردية بني الطلبة عند طرح الأ�شئلة 64

اأوظف اخلربات التعليمة التعلمية التي ميتلكها الطلبة يف املواقف 67
متو�شطة2.050.696التعليمية التعّلمية

متو�شطة2.040.617اأراعي ا�شتعدادات الطلبة وميولهم يف املواقف التعليمية التعّلمية66
متو�شطة2.020.708اأطرح ق�شايا تثري مهارة الع�شف الذهني لدى الطلبة 74

اأدرب الطلبة على ا�شتخدام مهارات حل امل�شكالت يف 71
متو�شطة1.980.729املواقف التعليمية 

متو�شطة1.960.7110ا�شتخدم مهارات ال�شتقراء يف التدري�ص 72
متو�شطة1.930.6911اأطرح ق�شايا لتدريب الطلبة على التفكري الناقد 70

اأدرب الطلبة على ا�شتخدام مهارات ال�شتنباط يف املواقف 73
متو�شطة1.880.7012التعليمية التعلمية 

متو�شطة1.870.6613اأطرح ق�شايا لتدريب الطلبة على التفكري الإبداعي 68
متو�شطة1.870.6714ا�شتخدم التعليم الزمري يف التدري�ص 69

متو�شطة2.060.38الدرجة الكلية 

فقرات  على  العينة  اأفراد  ل�شتجابات  احل�شابي  املتو�شط  اأن   )9( اجلدول  من  يتبني 
التدري�ص( كلها قد بلغ )2.06(, بانحراف معياري مقداره )0.38(,  )ا�شرتاتيجيات  جمال 
املتعلقة  املعرفة  اقت�شاد  ملبادئ  الأ�شا�شية  املرحلة  معلمي  تطبيق  درجة  اأن  يعني  وهذا 
اأنف�شهم, وقد تراوح  با�شرتاتيجيات التدري�ص قد جاءت بدرجة متو�شطة من وجهة نظرهم 
املتو�شط احل�شابي ل�شتجابات اأفراد العينة على فقرات هذا املجال ما بني )2.28- 1.87(, 

وبانحراف معياري تراوح ما بني )0.73- 0.58(. 
وقد جاءت ا�شتجابات اأفراد العينة بدرجة تطبيق متو�شطة على جميع فقرات املجال, 
وقد ح�شلت الفقرتان الآتيتان على اأعلى متو�شطات ح�شابية )مرتبة تنازليًا(, الفقرة: اأوظف 
مهارات  اأ�شتخدم  والفقرة:   ,)2.28( ح�شابي  مبتو�شط  التدري�ص,  يف  الذاتي  التعلم  اأ�شاليب 
الفقرتان  الطلبة, مبتو�شط ح�شابي )2.27(. بينما ح�شلت  والتوا�شل بيني وبني  الت�شال 
الزمري  التعليم  اأ�شلوب  الفقرة:  ت�شاعديًا(,  )مرتبة  ح�شابية  متو�شطات  اأقل  على  الآتيتان 
يف التدري�ص, مبتو�شط ح�شابي )1.87(, والفقرة: اأطرح ق�شايا لتدريب الطلبة على التفكري 

التفكري الإبداعي, مبتو�شط ح�شابي )1.87(. 
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د. عاطف مقابلةاملعرفة وتطبيقهم لها في تدريسهم من وجهة نظرهم أنفسهم
د. محمد العمايرة / د. تيسير اخلوالدة

يالحظ مما تقدم اأن درجة تطبيق معلمي املرحلة الأ�شا�شية ملبادئ اقت�شاد املعرفة 
املتعلقة با�شرتاتيجيات التدري�ص, قد جاء بدرجة متو�شطة, ومبتو�شط ح�شابي )2.06(, وقد 
يعزى ذلك لكون املعلمني ل ميتلكون املعرفة الكافية فيما يتعلق با�شرتتيجيات التدري�ص 
التقليدية,  الطرق  متطلبات  يفوق  اإعداداً  تتطلب  لأنها  وذلك  املعرفة,  باقت�شاد  املتعلقة 
ومن هذه الأ�شاليب: اأ�شلوب التعليم الزمري, ومهارات التفكري الإبداعي, ومهارات الع�شف 
الذهني, ومهارات التفكري الناقد. ولأن نتائج هذه الدرا�شة قد اأظهرت باأن امتالك املعلمني 
لذا  التدري�ص قد جاءت بدرجة متو�شطة,  اقت�شاد املعرفة املتعلقة با�شرتاتيجيات  ملبادئ 
اتفقت  وقد  التقليدية.  ال�شرتاتيجيات  ا�شتخدام  اإىل  تدري�شهم  املعلمني مييلون يف  اأن  جند 
نتائج هذه الدرا�شة مع نتائج درا�شة القطعان )2007( التي اأ�شارت نتائجها اإىل اأن درجة 
امتالك املعلمني ملهارات القت�شاد املعريف داخل الغرفة ال�شفية من حيث ا�شرتاتيجيات 

التدري�ص متو�شطة. 
الجدول )10(

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب ودرجة تطبيق معلمي المرحلة األساسية 
لفقرات مجال )التقنيات التعليمية(، مرتبة تنازليًا: 

رقم 
املتو�صط الفقراتالفقرة

احل�صابي
االنحراف 
درجة الرتتيباملعياري

التطبيق
متو�شطة2.170.621اأ�شتخدم التقنيات التعليمية لتعزيز تعليم وتعلم الطلبة 77
متو�شطة2.140.662اأوظف التقنيات التعليمية لتو�شيح بع�ص املفاهيم 76
متو�شطة2.060.693اأدرب الطلبة على توظيف احلا�شوب يف تعزيز العالقة فيما بينهم 83
متو�شطة2.060.663اأدرب الطلبة على ا�شتخدام التقنيات التعليمية ب�شكل يجعل التعليم ممتعًا78
متو�شطة2.050.685اأوظف التقنيات التعليمية ب�شكل اإيجابي يف نواجت التعلم 84
متو�شطة2.030.696اأدرب الطلبة على توظيف التكنولوجيا يف اإعداد التقارير والأبحاث 86
متو�شطة2.020.707اأدرب الطلبة على توظيف احلا�شوب يف تبادل اخلربات مع الآخرين 79
متو�شطة2.010.658اأكّلف الطلبة يف احل�شول على بع�ص املعلومات من احلا�شوب 82
متو�شطة1.980.649اأوظف تكنولوجيا املعلومات يف تعزيز التوا�شل مع الطلبة 85
متو�شطة1.890.6310اأ�شتخدم م�شادر التعلم الإلكرتونية يف تعليم الطلبة 80
متو�شطة1.850.6711اأ�شتخدم تكنولوجيا املعلومات والت�شالت يف العملية التعليمية التعلمية 81

متو�شطة2.040.40الدرجة الكلية 

فقرات  على  العينة  اأفراد  احل�شابي ل�شتجابات  املتو�شط  اأن   )10( اجلدول  يتبني من 
جمال )التقنيات التعليمية( كلها قد بلغ )2.02(, بانحراف معياري مقداره )0.40(, وهذا 
يعني اأن درجة تطبيق معلمي املرحلة الأ�شا�شية ملبادئ اقت�شاد املعرفة املتعلقة بالتقنيات 



271

2012 الثاني  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السادس والعشرون )2( - كانون 

التعليمية قد جاءت بدرجة متو�شطة من وجهة نظرهم اأنف�شهم, وقد تراوح املتو�شط احل�شابي 
ل�شتجابات اأفراد العينة على فقرات هذا املجال ما بني )2.17- 1.85(, وبانحراف معياري 

تراوح ما بني )0.69- 0.62(.
وقد جاءت ا�شتجابات اأفراد العينة بدرجة تطبيق متو�شطة على جميع فقرات املجال, 
الفقرة:  تنازليًا(,  )مرتبة  ح�شابية  متو�شطات  اأعلى  على  الآتيتان  الفقرتان  ح�شلت  وقد 
اأ�شتخدم التقنيات التعليمية لتعزيز تعّلم الطلبة, مبتو�شط ح�شابي )2.17(, والفقرة: اأوظف 
الفقرتان  بينما ح�شلت  املفاهيم, مبتو�شط ح�شابي )2.14(.  لتو�شيح  التعليمية  التقنيات 
تكنولوجيا  اأ�شتخدم  الفقرة:  ت�شاعديًا(,  )مرتبة  ح�شابية  متو�شطات  اأقل  على  الآتيتان 
املعلومات والت�شالت يف العملية التعليمية التعّلمية, مبتو�شط ح�شابي )1.85(, والفقرة: 

اأ�شتخدم م�شادر التعّلم اللكرتونية يف تعليم الطلبة, مبتو�شط ح�شابي )1.89(. 
يالحظ مما تقدم اأن درجة تطبيق معلمي املرحلة الأ�شا�شية ملبادئ اقت�شاد املعرفة 
وقد   ,)2.02( ح�شابي  ومبتو�شط  متو�شطة,  بدرجة  جاء  قد  التعليمية  بالتقنيات  املتعلقة 
اقت�شاد  ملبادئ  العينة  اأفراد  امتالك  درجة  مع  وتتنا�شب  منطقية  النتيجة  هذه  جاءت 
املعرفة املتعلقة بالتقنيات التعليمية, وقد يعزى ذلك لكون اأفراد العينة ل يح�شنون التعامل 
تكنولوجيا  التعامل مع  يتقنون  اأنهم ل  تدري�شهم, حيث  التعليمية يف  التقنيات  مع معظم 
املعلومات والت�شالت وتوظيفها يف املواقف التعليمية التعّلمية, وكذلك ل تتوافر لديهم 
على  احل�شول  يف  ودورها  التعليم  يف  اللكرتونية  امل�شادر  ل�شتخدام  الالزمة  الكفاية 
املعلومات, وقد اتفقت نتائج هذه الدرا�شة مع نتائج درا�شة القطعان )2007( التي اأ�شارت 
نتائجها اإىل اأن درجة امتالك املعلمني ملهارات القت�شاد املعريف داخل الغرفة ال�شفية من 

حيث التقنيات والو�شائل التعليمية متو�شطة. 
الجدول )11(

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب ودرجة تطبيق معلمي المرحلة األساسية 
لفقرات مجال )الطلبة( مرتبة تنازليًا: 

رقم 
املتو�صط الفقراتالفقرة

احل�صابي
االنحراف 
درجةالرتتيباملعياري

 التطبيق
متو�شطة2.240.641اأتيح للطلبة حرية التعبري عن معتقداتهم 89
متو�شطة2.210.682اأحرتم اآراء الطلبة واأفكارهم البّناءة 88
متو�شطة2.180.763اأتعامل مع الطلبة بالعدل وامل�شاواة 87
متو�شطة2.140.724اأكلف الطلبة باأعمال تدربهم على حتمل امل�شوؤولية 90
متو�شطة2.080.705اأ�رضك الطلبة يف العملية التعليمية التعّلمية 91
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د. عاطف مقابلةاملعرفة وتطبيقهم لها في تدريسهم من وجهة نظرهم أنفسهم
د. محمد العمايرة / د. تيسير اخلوالدة

رقم 
املتو�صط الفقراتالفقرة

احل�صابي
االنحراف 
درجةالرتتيباملعياري

 التطبيق
متو�شطة2.030.656اأ�شجع الطلبة على اإ�شدار الأحكام على املواقف التعليمية 97
متو�شطة2.020.657اأكلف الطلبة يف القيام ببع�ص املهام القيادية 94
متو�شطة2.010.688اأ�رضك الطلبة يف اإدارة املوقف التعليمي 93
متو�شطة2.010.668اأدرب الطلبة على ا�شتخدام التقنيات التعليمية احلديثة 92
متو�شطة1.990.6510اأ�شجع الطلبة على اإنتاج املعرفة وتطويرها 96
متو�شطة1.930.6911اأوجه اأ�شئلة للطلبة تثري تفكريهم واإبداعاتهم 95

متو�شطة2.080.45الدرجة الكلية 

فقرات  على  العينة  اأفراد  احل�شابي ل�شتجابات  املتو�شط  اأن   )11( اجلدول  يتبني من 
اأن  يعني  وهذا   ,)0.45( مقداره  معياري  بانحراف   ,)2.08( بلغ  قد  كلها  )الطلبة(  جمال 
درجة تطبيق معلمي املرحلة الأ�شا�شية ملبادئ اقت�شاد املعرفة املتعلقة بالطلبة قد جاءت 
بدرجة متو�شطة من وجهة نظرهم اأنف�شهم, وقد تراوح املتو�شط احل�شابي ل�شتجابات اأفراد 
العينة على فقرات هذا املجال ما بني )2.24- 1.93(, وبانحراف معياري تراوح ما بني 
فقرات  جميع  على  متو�شطة  بدرجة  العينة  اأفراد  ا�شتجابات  جاءت  وقد   .)0.64  -0.76(
هذا املجال, وقد ح�شلت الفقرتان الآتيتان على اأعلى متو�شطات ح�شابية )مرتبة تنازليًا(, 
الفقرة: اأتيح للطلبة حرية التعبري عن معتقدات, مبتو�شط ح�شابي )2.24(, والفقرة: اأحرتم 
اآراء الطلبة, اآراء الطلبة واأفكارهم البّناءة, مبتو�شط ح�شابي )2.21(. بينما ح�شلت الفقرتان 
للطلبة تثري  اأ�شئلة  اأوجه  الفقرة:  اأقل متو�شطات ح�شابية )مرتبة ت�شاعديًا(,  الآتيتان على 
املعرفة  اإنتاج  على  الطلبة  اأ�شجع  والفقرة:   ,)1.93( ح�شابي  مبتو�شط  واإبداعهم,  تفكريهم 

وتطويرها, مبتو�شط ح�شابي )1.99(. 
يالحظ مما تقدم اأن درجة تطبيق معلمي املرحلة الأ�شا�شية ملبادئ اقت�شاد املعرفة 
املتعلقة بالطلبة قد جاء بدرجة متو�شطة, وهذا ي�شري اإىل اأن اأفراد العينة ل مييلون ب�شكل 
يعملون على  والبتكار, ول  بالإبداع  تتعلق  لدى طلبتهم من قدرات  اإىل توظيف ما  فّعال 
اإنتاج املعرفة وتطويرها, ول يلجاأون ب�شكل كاٍف باإ�شناد مهام  الطلبة يف  تطوير قدرات 
قيادية للطلبة, ول ي�شجعون الطلبة على كيفية التعامل مع التقنيات احلديثة, وجميع هذه 
املفاهيم هي من املبادئ الأ�شا�شية ملبادئ اقت�شاد املعرفة, وقد اتفقت نتائج هذه الدرا�شة 
مع نتائج درا�شة القطعان )2007( التي اأ�شارت نتائجها اإىل اأن امتالك املعلمني ملهارات 

القت�شاد املعريف داخل الغرفة ال�شفية من حيث اإدارة ال�شف والطلبة متو�شطة.
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الجدول )12(
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب ودرجة تطبيق معلمي المرحلة األساسية 

لفقرات مجال )المعلم( مرتبة تنازليًا: 

رقم 
املتو�صط الفقراتالفقرة

احل�صابي
االنحراف 
درجة الرتتيباملعياري

التطبيق
متو�شطة2.210.661لدي القدرة على اإدارة وقيادة ال�شف 107
متو�شطة2.170.652اأ�شتخدم الأ�شلوب الدميقراطي يف العملية التعليمية التعلمية 105
متو�شطة2.160.683اأمتلك مهارة الإ�شغاء واحلوار 102
متو�شطة2.150.694اأعزز القيم والجتاهات الإيجابية يف التعليم والتعلم 106
متو�شطة2.120.675األتزم بالوقت واأتقيد باملواعيد 104
متو�شطة2.100.706اأتقبل النقد البناء 103
متو�شطة2.100.716اأ�شتفيد من جتارب الآخرين 100
متو�شطة2.050.688اأطلع على منجزات الآخرين 98
متو�شطة2.020.669اأمار�ص دوري كمبتكر ومطور للمعرفة 99

متو�شطة2.010.6210اأمار�ص دوري كباحث وناقد 101
متو�شطة2.110.48الدرجة الكلية 

فقرات  على  العينة  اأفراد  احل�شابي ل�شتجابات  املتو�شط  اأن   )12( اجلدول  يتبني من 
اأن  يعني  وهذا   ,)0.48( مقداره  معياري  بانحراف   ,)2.11( بلغ  قد  كلها  )املعلم(  جمال 
درجة تطبيق معلمي املرحلة الأ�شا�شية ملبادئ اقت�شاد املعرفة املتعّلقة باملعلم قد جاءت 
بدرجة متو�شطة من وجهة نظرهم اأنف�شهم, وقد تراوح املتو�شط احل�شابي ل�شتجابات اأفراد 
العينة على فقرات هذا املجال ما بني )2.21- 2.01(, وبانحراف معياري تراوح ما بني 
جميع  على  متو�شطة  تطبيق  بدرجة  العينة  اأفراد  ا�شتجابات  جاءت  وقد   .)0.61  -0.70(
)مرتبة  اأعلى متو�شطات ح�شابية  الآتيتان على  الفقرتان  وقد ح�شلت  املجال,  فقرات هذا 
تنازليًا(, الفقرة: لدي القدرة على اإدارة وقيادة ال�شف, مبتو�شط ح�شابي )2.21(, والفقرة: 
 .)2.17( ح�شابي  مبتو�شط  التعّلمية,  التعليمية  العملية  يف  الدميقراطي  الأ�شلوب  اأ�شتخدم 
الفقرة:  ت�شاعديًا(,  )مرتبة  ح�شابية  متو�شطات  اأقل  على  الآتيتان  الفقرتان  ح�شلت  بينما 
اأقوم بدور الباحث والناقد, مبتو�شط ح�شابي )2.01(, والفقرة: اأمار�ص دوري كمبتكر ومطور 

للمعرفة مبتو�شط ح�شابي )2.02(. 
يالحظ مما تقدم اأن درجة تطبيق معلمي املرحلة الأ�شا�شية ملبادئ اقت�شاد املعرفة 
متو�شط  اأن  ومع   .)2.11( متو�شطة, ومبتو�شط ح�شابي  بدرجة  قد جاءت  باملعلم  املتعلقة 
اأن هذه  اإل  بلغ )2.30(,  للمهارات املتعلقة باملعلم قد  امتالكهم  ا�شتجاباتهم على درجة 
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النظرية املعرفية مل تنعك�ص على ممار�شاتهم داخل غرفة ال�شف, وقد يعزى ذلك  املعرفة 
كون املعلمني ل يبذلون جهداً كافيًا يف تطوير معارفهم ومهاراتهم حتى يكونوا معلمني 
امللقاة على  الكثرية  ات  للمهمَّ اأي�شًا  للمعرفة, وقد يعزى ذلك  مبدعني مبتكرين ومطورين 

عاتقهم, لذا جندهم يتعاملون مع املهارات التي ل تاأخذ منهم وقتًا طوياًل وجهداً كبرياً. 
الجدول )13(

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب ودرجة تطبيق معلمي المرحلة األساسية 
لفقرات مجال )التقويم( مرتبة تنازليًا: 

رقم 
املتو�صط الفقراتالفقرة

احل�صابي
االنحراف 
درجةالرتتيباملعياري

التطبيق
متو�شطة2.140.651اأ�شتخدم فقرات الختيار من متعدد يف المتحانات 113
متو�شطة2.130.662اأ�شتخدم التقومي التكويني يف تقومي اأداء الطلبة 108
متو�شطة2.060.673اأ�شتخدم التقومي اخلتامي يف تقومي اأداء الطلبة 109
متو�شطة2.030.664اأوظف جداول موا�شفات الختبارات التح�شيلية يف تقومي املوقف التعليمي 112
متو�شطة2.020.595اأحلل نتائج الختبارات التح�شيلية 110
متو�شطة1.970.696اأ�شتخدم ا�شرتاتيجية املالحظة يف تقومي املوقف التعليمي 117
متو�شطة1.960.717اأ�شتخدم نتائج التقومي التح�شيلي لأغرا�ص الت�شخي�ص 111
متو�شطة1.940.628اأ�شتخدم فقرات املطابقة يف المتحانات 114
متو�شطة1.930.639اأوظف اخلطط العالجية لتح�شني حت�شيل الطلبة 115
متو�شطة1.910.6910اأوظف ا�شرتاتيجية التقومي املعتمد على الأداء يف تقومي اأداء الطلبة 116
متو�شطة1.810.6311اأوظف ا�شرتاتيجية مراجعة الذات يف التقومي 118
متو�شطة1.790.6512اأوظف ا�شرتاتيجية �شالمل التقدير يف تقومي اأداء الطلبة 119
متو�شطة1.720.6413اأ�شتخدم ا�شرتاتيجية التقومي بالتوا�شل 122
متو�شطة1.680.6614ا�شتخدم اأ�شلوب �شجل و�شف �شري التعلم يف تقومي اأداء الطلبة 120
متو�شطة1.660.6815اأوظف اأ�شلوب قوائم الر�شد/ ال�شطب يف تقومي اأداء الطلبة 121

متو�شطة1.920.36الدرجة الكلية 

فقرات  على  العينة  اأفراد  احل�شابي ل�شتجابات  املتو�شط  اأن   )13( اجلدول  يتبني من 
اأن  يعني  )0.36(, وهذا  مقداره  بانحراف معياري   ,)1.92( بلغ  قد  كلها  )التقومي(  جمال 
درجة تطبيق معلمي املرحلة الأ�شا�شية ملبادئ اقت�شاد املعرفة املتعّلقة بالتقومي قد جاءت 
بدرجة متو�شطة من وجهة نظرهم اأنف�شهم, وقد تراوح املتو�شط احل�شابي ل�شتجابات اأفراد 
العينة على فقرات هذا املجال ما بني )2.14- 1.66(, وبانحراف معياري يرتاوح ما بني 
جميع  على  متو�شطة  تطبيق  بدرجة  العينة  اأفراد  ا�شتجابات  جاءت  وقد   .)0.62  -0.71(
)مرتبة  اأعلى متو�شطات ح�شابية  الآتيتان على  الفقرتان  وقد ح�شلت  املجال,  فقرات هذا 
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ح�شابي  مبتو�شط  المتحانات,  يف  متعدد  من  الختيار  فقرات  اأ�شتخدم  الفقرة:  تنازليًا(, 
)2.14(, والفقرة: اأ�شتخدم التقومي التكويني يف تقومي اأداء الطلبة, مبتو�شط ح�شابي )2.13(. 
الفقرة:  ت�شاعديًا(,  )مرتبة  ح�شابية  متو�شطات  اأقل  على  الآتيتان  الفقرتان  ح�شلت  بينما 
والفقرة:   ,)1.66( ح�شابي  مبتو�شط  الطلبة  اأداء  تقومي  يف  ال�شطب  الر�شد/  اأ�شلوب  اأوظف 

اأ�شتخدم �شجل و�شف �شري التعّلم يف التقومي, مبتو�شط ح�شابي )1.68(. 
يالحظ مما تقدم اأن درجة تطبيق معلمي املرحلة الأ�شا�شية ملبادئ اقت�شاد املعرفة 
العينة  اأفراد  امتالك  لعدم  ذلك  يعزى  وقد  متو�شطة,  بدرجة  جاءت  قد  بالتقومي,  املتعلقة 
للمعرفة النظرية ملفاهيم التقومي, ولكون بع�ص مهارات التقومي املتعلقة باقت�شاد املعرفة 
حتتاج اإىل تدريب وور�شات عمل مكثفة وهادفة وخمطط لها حتى ميتلك املعلمون املهارات 
الالزمة للتعامل عمليًا مع هذه املهارات, وقد يعزى ذلك لكون املعلمني مييلون اإىل ا�شتخدام 
و�شائل التقومي التقليدية التي ل تاأخذ منهم وقتًا جهداً, وتتنا�شب وطرق التدري�ص التقليدية 
التي ي�شتخدمونها يف تدري�شهم. وقد اتفقت نتائج هذه الدرا�شة مع نتائج درا�شة القطعان 
)2007( التي اأ�شارت نتائجها اإىل اأن امتالك املعلمني ملهارات اقت�شاد املعرفة داخل غرفة 

ال�شف من حيث مهارات التقومي متو�شطة. 
 ◄ )α = م�صتوى اإح�صائية عند  داللة  ذو  فرق  يوجد  هل  الرابع:  ال�شوؤال 
)0.05 بني متو�صطات ا�صتجابات معلمي املرحلة االأ�صا�صية يف االأردن يف 
درجة تطبيقهم ملبادئ اقت�صاد املعرفة يف تدري�صهم تبعاً ملتغري �صنوات 

اخلربة؟ 
لالإجابة عن ال�شوؤال الرابع, اُ�شتخرجت املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية 
واختبار )ت( الإح�شائي ملعرفة اأثر متغري �شنوات اخلربة يف درجة تطبيق معلمي املرحلة 

الأ�شا�شية ملبادئ اقت�شاد املعرفة يف تدري�شهم, واجلدول )14( يبني ذلك. 
الجدول )14(

نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة 
على مجاالت الدراسة تبعًا لمتغير سنوات الخبرة. 

املتو�صط العدد�صنوات اخلربة املجاالت
احل�صابي

االنحراف
املعياري

قيمة )ت( 
م�صتوى الداللة املح�صوبة 

16662.020.375.9220.000- 10�شنواتا�شرتاتيجيات التدري�ص  13912.132.39اأكرث من 10�شنوات

16662.010.403.0410.002- 10�شنواتالتقنيات التعليمية 13912.060.39اأكرث من 10�شنوات
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املتو�صط العدد�صنوات اخلربة املجاالت
احل�صابي

االنحراف
املعياري

قيمة )ت( 
م�صتوى الداللة املح�صوبة 

16662.040.414.6920.000- 10�شنواتالطلبة  13912.150.51اأكرث من 10�شنوات

16662.060.476.5000.000- 10�شنواتاملعلم  13912.210.48اأكرث من 10�شنوات

16662.900.363.8220.000- 10�شنواتالتقومي  13911.960.35اأكرث من 10�شنوات

الكلي 
16662.010.306.6140.000- 10�شنوات 13912.100.31اأكرث من 10�شنوات

 .(α = 0.05) دالة إحصائيًا عند مستوى 

 )α = 0.05( م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  فرق ذي  )14( وجود  اجلدول  يتبني من 
بني متو�شطات ا�شتجابات اأفراد العينة على جميع جمالت الدرا�شة, وعلى الدرجة الكلية. 
ول�شالح املعلمني من اأ�شحاب اخلربة )اأكرث من 10�شنوات(. حيث بلغت قيمة )ت( املح�شوبة 
 ,)5.922( )بالرتتيب(,  الآتي  النحو  على  الكلية  الدرجة  وعلى  الدرا�شة,  جمالت  على 
)3.041(, )4.692(, )6.500(, )3.822(, )6.614(. وجميع هذه القيم دالة اإح�شائيًا عند 

 .)α = 0.05( م�شتوى
مما تقدم يالحظ اأن املعلمني من اأ�شحاب اخلربة )اأكرث من 10�شنوات( يطبقون مبادئ 
اقت�شاد املعرفة يف تدري�شهم بدرجة تفوق املعلمني من اأ�شحاب اخلربة )1- 10�شنوات(, 
10�شنوات(  من  )اأكرث  اخلربة  اأ�شحاب  من  املعلمني  لكون  منطقية,  النتيجة  هذه  وتعّد 
ميتلكون مهارات اقت�شاد املعرفة بدرجة تفوق ما ميلكه املعلمون من اأ�شحاب اخلربة من 
)1- 10�شنوات( –كما اأظهرت نتائج الدرا�شة احلالية- من منطلق اأنه كلما امتلك املعلمون 
على  ينعك�ص  ذلك  فاإن  املعرفة,  باقت�شاد  املتعلقة  واملفاهيم  باملهارات  متقدمة  معرفة 
تدري�شهم بطريقة عملية اأف�شل من املعلمني الذين تقل معرفتهم وامتالكهم لهذه املبادئ 

واملفاهيم. 
اإح�صائية بني درجة امتالك  هل يوجد فرق ذو داللة  ال�شوؤال اخلام�ص:  ◄
ودرجة التطبيق ملبادئ اقت�صاد املعرفة لدى معلمي املرحلة االأ�صا�صية يف 

االأردن؟ 
لالإجابة عن ال�شوؤال اخلام�ص, اُ�شتخرجت املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية 
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واختبار )ت( الإح�شائي ملعرفة دللة الفروق بني املتو�شطات احل�شابية بني درجة امتالك 
ودرجة التطبيق ملبادئ اقت�شاد املعرفة لدى معلمي املرحلة الأ�شا�شية يف الأردن, واجلدول 

)15( يبني ذلك: 
الجدول )15(

نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة في درجة امتاك 
ودرجة التطبيق لمبادئ اقتصاد المعرفة لدى معلمي المرحلة األساسية في األردن

املتو�صط امل�صتوىاملجاالت
احل�صابي

االنحراف
املعياري

قيمة )ت( 
م�صتوى الداللة املح�صوبة 

31.5440.000 2.260.42درجة المتالك ا�شرتاتيجيات التدري�ص  2.060.38درجة التطبيق

2.250.4433.3080.000درجة المتالك التقنيات التعليمية 2.020.40درجة التطبيق

23.1400.000 2.280.43درجة المتالك الطلبة  2.080.45درجة التطبيق

26.5220.000 2.300.49درجة المتالك املعلم  2.110.48درجة التطبيق

40.7770.000 2.220.41درجة المتالك التقومي  1.920.36درجة التطبيق

الكلي 
48.3010.000 2.260.34درجة المتالك  2.040.31درجة التطبيق

 .(α = 0.05) دالة إحصائيًا عند مستوى 

يتبني من اجلدول )15( وجود فرق ذي دللة اإح�شائية عند م�شتوى )α = 0.05( بني 
املتو�شطات احل�شابية يف درجة امتالك ودرجة التطبيق ملبادئ اقت�شاد املعرفة, على جميع 
جمالت الدرا�شة, وعلى الدرجة الكلية, ول�شالح امتالك مبادئ اقت�شاد املعرفة. حيث بلغت 
قيمة )ت( املح�شوبة على جمالت الدرا�شة, وعلى الدرجة الكلية على النحو الآتي بالرتتيب: 
هذه  وجميع   .)48.301(  ,)40.777(  ,)26.522(  ,)23.140(  ,)33.308(  ,)31.544(

 .)α = 0.05( القيم دالة عند م�شتوى
ودرجة  المتالك  درجة  بني  اإح�شائية  دللة  ذا  فرقًا  هناك  اأن  النتائج  من  يالحظ 
التطبيق ملبادئ اقت�شاد املعرفة لدى معلمي املرحلة الأ�شا�شية يف الأردن, وكانت الفروق 
ل�شالح درجة المتالك ملبادئ اقت�شاد املعرفة, وقد يعزى ذلك اإىل اأن الدورات والندوات 
التي عقدت لرفع كفاية املعلمني يف التعامل مع مبادئ اقت�شاد املعرفة, كانت يف معظمها 
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تركز على اجلوانب النظرية, وقد يعزى ذلك اأي�شًا اإىل وجود فجوة بني ما ميتلكه املعلمون 
من معرفة, وبني ما يقومون بتطبيقه وممار�شته, وقد يعزى ذلك اأي�شًا اإىل اأن املعلمني ما 
املعرفة  اقت�شاد  مبادئ  اأن  اعتبار  على  التقليدية,  التدري�ص  ا�شرتاتيجية  ي�شتخدمون  زالوا 
املتعلقة با�شرتاتيجيات التدري�ص تتطلب من املعلمني معرفة واعية وجهداً كبرياً, وكذلك ما 
زالوا ي�شتخدمون اأ�شاليب التقومي التقليدية, ويبتعدون عن ا�شتخدام الطرق التي تثري تفكري 
الطلبة. اأما بالن�شبة ملهارات التقنيات التعليمية, فاإن ق�شمًا من املعلمني ل ميتلك املعرفة 

النظرية الكافية التي تّي�رض لهم ا�شتخدام هذه الو�شائل يف املواقف التعليمية. 

التوصيات: 

بناًء على نتائج الدرا�صة، يو�صي الباحثون باالآتي: 
اأن تقوم وزارة الرتبية والتعليم الأردنية, ومركز التطوير الرتبوي, والقائمني على  1 .
اقت�شاد  مبادئ  املعرفية يف  الناحية  املعلمني من  كفاية  برفع  الأردنية,  املناهج  تطوير 

املعرفة ومفاهيمه, وذلك من خالل االآتي: 
أ. اطالع املعلمني على الأدب الرتبوي املتعلق باقت�شاد املعرفة. 

	. اطالع املعلمني على اأهمية امتالك مبادئ اقت�شاد املعرفة يف التدري�ص. 
من  املعلمني  يواجه  ما  على  الطالع  اأجل  من  لها  وخمطط  مكثفة  ندوات  ت. عقد 

�شعوبات يف فهم مبادئ اقت�شاد املعرفة وامتالكها. 
مبادئ  ا�شتخدام  يف  املعلمني  كفاية  رفع  على  والتعليم  الرتبية  وزارة  تقوم  اأن  2 .

اقت�شاد املعرفة وتطبيقها يف التدري�ص, وذلك من خالل الآتي: 
أ. عقد ور�شات عمل ودرو�ص تو�شيحية على م�شتوى املناطق التعليمية, على اأن تكون 

هذه الدرو�ص مدرو�شة وخمططًا لها. 
	. اأن تقوم وزارة الرتبية والتعليم با�شتخدام التقنيات التعليمية يف تزويد املعلمني 

مبا ي�شتجد حول مبادئ اقت�شاد املعرفة. 
ت. اطالع املعلمني على نتائج الأبحاث العلمية التي تتعلق مببادئ اقت�شاد املعرفة. 
فتح املجال لدرا�شات اأخرى تتناول معلمي املرحلة الثانوية, وا�شتخدام متغريات  2 .

وبيئات اأخرى. 
عمل م�شابقات علمية للمعلمني للكتابة عن اقت�شاد املعرفة من جميع املجالت  3 .

التي تتعلق بالعملية التعليمية التعّلمية. 



279

2012 الثاني  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السادس والعشرون )2( - كانون 

املصادر واملراجع: 
أوالً- املراجع العربية: 

(, بناء برنامج تدريبي قائم على كفايات القت�شاد املعريف  بطار�شة, منرية, )2005. 1
للتنمية املهنية ملعلمات القت�شاد املنزيل يف الأردن, اأطروحة دكتوراة غري من�شورة, 

جامعة عمان العربية, عمان, الأردن. 
النباأ  اإىل القت�شاد املعلوماتي, �شبكة  التحول  العامل وع�رض   ,) احلرك, ها�شم, )2003. 2

 . http: // www.annabaa.org/ nbanews/ 25/ 119.htm املعلوماتية
با�شتخدام  ال�شباحة  مهارات  بع�ص  تعّلم  »اأثر   ,) 3 .2008( كا�شف  وزايد  احلايك, �شادق 
ال�شبكة العنكبوتية على وجهة نظر طلبة كلية الرتبية الريا�شية نحوها«, جملة جامعة 

النجاح )العلوم الإن�شانية( 22 )2(, 411- 436. 
(, »اقت�شاد املعرفة يف جمتمع املعلومات«, جملة مكتبة  ح�شانة, حمي الدين )2004. 4

امللك فهد الوطنية, 9 )2(, 244- 263. 
(, »نحو اأمنوذج لإدارة املعرفة يف النظام التعليمي الأردين يف  اخلوالدة, عايد )2009. 5
ظل توجهاته نحو التعليم املبني على اقت�شاد املعرفة«, جملة العلوم الرتبوية والنف�شية, 

 .109 -90 ,)3( 10
خ�رضي, حممد )2004(, »متطلبات التحول نحو القت�شاد املعريف«, جملة الرابطة, 4. 6 

 .56 -31 ,)4+3(
(, »عاملنا العربي يف مطلع الألفية الثالثة«, اإعاقات جمتمع  الع�شكري, �شليمان )2003. 7

املعرفة, جملة العربي, 8- 15. 
, عمان:  العمري, �شالح )2004(, تدري�ص اجلغرافيا وفق روؤية القت�شاد املعريف, ط1. 8

مطابع الد�شتور التجارية. 
القت�شاد  نحو  التقدم  يف  الأردين  الرتبوي  النظام  »دور   ,) 9 .2004( منى  الدين,  عماد 

املعريف«, ر�شالة املعلم, 43 )1(, 12- 21.
(, هيكلة التنمية القت�شادية يف العراق يف اإطار منذجة دينامية,  غالب, فوزية )1990. 10

اأطروحة دكتوراة غري من�شورة, جامعة الب�رضة, العراق. 
القت�شاد  على  قائم  املعلمني  لتدريب  مقرتح  برنامج   ,) 11 .2007( عطااهلل  القطعان, 
املعريف وقيا�ص اأثره يف اجلانبني املعريف والتطبيقي للمعلمني, اأطروحة دكتوراة غري 

من�شورة, جامعة عمان العربية للدرا�شات العليا, عمان, الأردن. 
جملة  وتطورها«,  الأمم  لقت�شاد  اأ�شا�ص  املعلومات  »اقت�شاد   ,) 12 .2005( فظل  كليب, 

ر�شالة املكتبة, 40 )1(, 21- 48. 
حممود, حوا�ص )2005(, اقت�شاد املعرفة, احلوار املتمدن. . 13

http: // www.ahewar.org/. 



280

اقتصاد  ملبادئ  األردن  في  األساسية  املرحلة  معلمي  امتالك  درجة 

د. عاطف مقابلةاملعرفة وتطبيقهم لها في تدريسهم من وجهة نظرهم أنفسهم
د. محمد العمايرة / د. تيسير اخلوالدة
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