
 تطوير مناهج العلوم بالمرحلة اإلعدادية

 في ضوء متطلبات التوجه نحو اقتصاد المعرفة 
   وسام فيصل الفرغلي حسن

 ملخص البحث
هدف البحث الحالي إلي تطوير مناهج العلوم بالمرحلة اإلعدادية في ضوء متطلبات التوجه نحو اقتصاد المعرفة؛ 

كيف يمكن تطوير مناهج العلوم بالمرحلة اإلعدادية في ضوء لسؤال الرئيسي التالي: ولتحقيق هذا الهدف سعي البحث لإلجابة عن ا
 متطلبات التوجه نحو اقتصاد المعرفة؟
( تلميذ  من تالميذ الصف األول اإلعدادي، بمدرستي "منشأة عبد الرحمن اإلعدادية بنين، 06وتكونت عينة البحث من )

الخاص بفصول البنين(" التابعتين إلدارة دكرنس التعليمية، وقد قامت الباحثة بإعداد كل  أشمون الرمان اإلعدادية المشتركة )الملحق
من )استبيان بمتطلبات التوجه نحو اقتصاد المعرفة الواجب توافرها في مناهج العلوم بالمرحلة اإلعدادية،  أداة تحليل األهداف العامة 

التوجه نحو اقتصاد المعرفة، أداة تحليل محتوي مناهج العلوم بالمرحلة اإلعدادية لمناهج العلوم بالمرحلة اإلعدادية في ضوء متطلبات 
في ضوء متطلبات التوجه نحو اقتصاد المعرفة، أداة  تحليل أنشطة مادة العلوم بالمرحلة اإلعدادية في ضوء متطلبات التوجه نحو 

عدادية في ضوء متطلبات التوجه نحو اقتصاد المعرفة،  اتتبار اقتصاد المعرفة، أداة تحليل أساليب تقويم مادة العلوم بالمرحلة اإل
 تحصيلي، اتتبار متطلبات التوجه نحو اقتصاد المعرفة، مقياس االتجاه نحو اقتصاد المعرفة. 

وقد أشارت نتائج البحث إلي وجود حاجة  لتطوير مناهج علوم المرحلة اإلعدادية في ضوء متطلبات التوجه نحو اقتصاد 
؛ باإلضافة لفعالية منهج علوم الصف األول اإلعدادي )الفصل الدراسي األول( المطور في ضوء متطلبات التوجه نحو المعرفة

اقتصاد المعرفة في تنمية امتالك التالميذ لكل من )التحصيل بمستوياته المختلفة، متطلبات التوجه نحو اقتصاد المعرفة، االتجاه نحو 
 النتائج قدمت الباحثة بعض التوصيات والبحوث المقترحة. اقتصاد المعرفة(؛ وفي ضوء هذه 

 ة: ـــــــمقدم

لقدددد ح يدددت عمليدددات تطدددوير المدددنهج فدددي       
الفتدرة األتيددرة باهتمددام كبيددر لددم يمددن موجددود مددن 
قبددددل؛   فلددددم تعددددد المندددداهج التقليديددددة قددددادرة بددددأي 
شددددددمل مددددددن األشددددددمال علددددددي تلبيددددددة المتطلبددددددات 

نفسدددها علدددي العصدددرية المسدددتجدة التدددي فرضدددت 
المجتمدد ؛ ومددن أهددم هددذه المتطلبددات المسددتجدة؛ 

 متطلبات التوجه نحو اقتصاد المعرفة.
وال تقتصدددر هدددذه المتطلبدددات علدددي متطلدددب      

واحدد فقددو؛ ولكنهددا تشدمل العداددد مددن المتطلبددات 
التدددي تممدددن صددداحبها مدددن االنددددما  المسدددتقبلي 
الناجح في عصر اقتصاد المعرفدة؛ ولقدد ركد ت 

ة علددي امانيددة متطلبددات رئيسددية؛ ال هددذه الدراسدد
غنددي عنهددا ألي تددريج مددن تريجددي التعلدديم قبددل 

الجدددددددددددددامعي وهدددددددددددددي المتطلبدددددددددددددات )المعر يدددددددددددددة، 
االقتصددادية، التكنولوجيددة، االجتما يددة، البحثيددة 

 االستقصائية، اإلبدا ية، الوطنية، الحياتية(.
 تحديد مشكلة البحث:

يممن تحداد مشملة البحدث فدي السدؤال الرئيسدي 
 الي:الت

كيف يمكن تطوير مناهج العلوم بالمرحلةة 
اإلعداديةةةة فةةةي ضةةةوء متطلبةةةات التوجةةةه نحةةةو 

 اقتصاد المعرفة؟
ويتفدددددره عدددددن هدددددذا السدددددؤال الرئيسدددددي التسدددددا الت 

 الفر ية التالية:
مددا متطلبددات التوجدده نحددو اقتصدداد المعرفددة  -1

الواجدب توافرهدا فدي منداهج العلدوم بالمرحلدة 
 اإلعدادية؟
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ات التوجدددددده نحددددددو مددددددا مدددددددي تددددددوافر متطلبدددددد -2
اقتصدددداد المعرفددددة بمندددداهج العلددددوم بالمرحلددددة 
اإلعداديددددددددة؟ ويتفددددددددره مددددددددن هددددددددذا التسددددددددا ل 

 الرئيسي التسا الت الفر ية التالية:

مددددا مدددددي تددددوافر متطلبددددات التوجدددده نحددددو  -
اقتصددددداد المعرفدددددة فدددددي األهدددددداف العامدددددة 

 لمناهج العلوم بالمرحلة اإلعدادية؟

مددددا مدددددي تددددوافر متطلبددددات التوجدددده نحددددو  -
د المعرفة في محتوي مناهج العلوم اقتصا

 بالمرحلة اإلعدادية؟

مددددا مدددددي تددددوافر متطلبددددات التوجدددده نحددددو  -
اقتصاد المعرفة في أنشطة التعليم والتعلم 

 بمناهج العلوم بالمرحلة اإلعدادية؟

مددددا مدددددي تددددوافر متطلبددددات التوجدددده نحددددو  -
اقتصاد المعرفة في أسداليب تقدويم منداهج 

 العلوم بالمرحلة اإلعدادية؟

التصور المقترح لمناهج العلوم بالمرحلدة  ما -3
اإلعداديددة فددي ضددوء متطلبددات التوجدده نحددو 

 اقتصاد المعرفة؟

مدا فعاليددة مدنهج العلددوم  المطدور فددي ضددوء  -4
متطلبددات التوجدده نحددو اقتصدداد المعرفددة فددي 
تنميددة التحصدديل لدددي تالميددذ الصددف األول 

 اإلعدادي؟ 

ما فعالية منهج العلوم  المطور فدي ضدوء   -5
ت التوجدده نحددو اقتصدداد المعرفددة فددي متطلبددا

تنميددددددددددة امددددددددددتالك تالميددددددددددذ الصددددددددددف األول 

اإلعددددادي لمتطلبدددات التوجددده نحدددو اقتصددداد 
 المعرفة؟ 

مدا فعاليددة مدنهج العلددوم  المطدور فددي ضددوء  -0
متطلبددات التوجدده نحددو اقتصدداد المعرفددة فددي 
تنميدددة االتجددداه نحدددو اقتصددداد المعرفدددة لددددي 

 تالميذ الصف األول اإلعدادي؟ 

عالقة بين امتالك تالميذ الصف هل توجد  -7
األول اإلعددددددادي الدارسدددددين لمدددددنهج العلدددددوم 
المطدددور فدددي ضدددوء متطلبدددات التوجددده نحدددو 
اقتصددددداد المعرفدددددة لمتطلبدددددات التوجددددده نحدددددو 
اقتصددددددداد المعرفدددددددة ومسدددددددتويات تحصددددددديلهم 

 واتجاههم نحو اقتصاد المعرفة.

 فروض البحث:

منددداهج العلدددوم الحاليدددة بالمرحلدددة اإلعداديدددة   -1
متطلبدددددات التوجددددده نحدددددو اقتصددددداد ال تلبدددددي 
 المعرفة.

اوجدددددد فدددددرئ دال إحصدددددائيا بدددددين متوسدددددطي  -2
درجدددددددددات تالميدددددددددذ المجموعدددددددددة التجريبيدددددددددة 
وتالميددذ المجموعددة الةددابطة فددي االتتبددار 
التحصددديلي المطبدددق بعدددديا لصدددالح تالميدددذ 

 المجموعة التجريبية.

دال إحصائيا بين النتائج القبلية  يوجد فرق  -3
تبدددار التحصددديلي والنتدددائج البعديدددة فدددي االت

لصةةةال  لددددي تالميدددذ المجموعدددة التجريبيدددة 
 التطبيق المطبق بعديا.

اوجدددددد فدددددرئ دال إحصدددددائيا بدددددين متوسدددددطي  -4
درجدددددددددات تالميدددددددددذ المجموعدددددددددة التجريبيدددددددددة 
وتالميدددذ المجموعدددة الةدددابطة فدددي اتتبدددار 
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متطلبدددددات التوجددددده نحدددددو اقتصددددداد المعرفدددددة 
المطبدددق بعدددديا  لصدددالح تالميدددذ المجموعدددة 

 التجريبية.

دال إحصائيا بين النتائج القبلية  فرق  يوجد -5
والنتددددددائج البعديددددددة فددددددي اتتبددددددار متطلبددددددات 
التوجدده نحدددو اقتصددداد المعرفدددة لددددي تالميدددذ 

لصةةةةةةال  التطبيةةةةةةق المجموعددددددة التجريبيددددددة 
 المطبق بعديا.

اوجدددددد فدددددرئ دال إحصدددددائيا بدددددين متوسدددددطي  -6
درجدددددددددات تالميدددددددددذ المجموعدددددددددة التجريبيدددددددددة 
وتالميدددذ المجموعدددة الةدددابطة فدددي مقيددداس 

تجاه نحو اقتصاد المعرفة المطبق بعدديا  اال
 لصالح تالميذ المجموعة التجريبية.

دال إحصائيا بين النتائج القبلية  يوجد فرق  -7
والنتدددائج البعديدددة فدددي مقيددداس االتجددداه نحدددو 
اقتصدددداد المعرفددددة لدددددي تالميددددذ المجموعددددة 

 لصال  التطبيق المطبق بعديا.التجريبية 

ف توجدددد عالقدددة بددددين امدددتالك تالميدددذ الصدددد -8
األول اإلعدادي الدارسدين لمنداهج العلدوم 
المطورة في ضدوء متطلبدات التوجده نحدو 
اقتصددداد المعرفدددة لمتطلبدددات التوجددده نحدددو 
اقتصددددداد المعرفدددددة ومسدددددتويات تحصددددديلهم 

 واتجاههم نحو اقتصاد المعرفة.
 أهمية البحث:   

تعد هذه الدراسة استجابة لالتجاهات العالمية  -1
طددوير مندداهج الحداثددة التددي تنددادي بةددرورة ت

العلددددوم  بالمرحلددددة اإلعداديددددة بصددددفة تاصددددة 

لكددددي تلبددددي متطلبدددددات التوجدددده نحددددو اقتصددددداد 
 المعرفة.

تطوير مناهج العلوم بالمرحلة اإلعدادية، في  -2
ضدوء متطلبددات التوجدده نحدو اقتصدداد المعرفددة 
قد يسدهم فدي مسداعدة التالميدذ الدارسدين لهدذا 
المنهج علدي التفاعدل المثمدر مد  المسدتجدات  

 جتمعية. الم

إلقدددداء الةددددوء علدددددي متطلبددددات التوجدددده نحدددددو  -3
اقتصددددداد المعرفدددددة مدددددن تدددددالل منددددداهج علدددددوم 
المرحلدددددددة اإلعداديدددددددة، وهدددددددذا يفيدددددددد مطدددددددوري 

 المناهج .................إلخ.

ت ويددددد معلمددددي العلددددوم بدددددليل اوضددددح كي يددددة  -4
التخطددددديو لددددددروس العلدددددوم باسدددددتخدام بعدددددض 
اسددددددتراتيجيات التدددددددريس واألنشددددددطة المالئمددددددة 

ة متطلبات التوجه نحو اقتصداد المعرفدة، لتلبي
بمددا قددد يسدداعد علددي تنميددة االتجدداه اإليجددابي 
لدي التالميذ نحو التفاعل الناجح فدي عصدر 

 اقتصاد المعرفة.

إعددداد كتددال لتلميددذ المرحلددة اإلعداديددة مدددعم  -5
باألنشدددطة، بمدددا اتناسدددب مددد  تلبيدددة متطلبدددات 
التوجه نحو اقتصاد المعرفة، وبمدا قدد يسداعد 

تنميددددة امددددتالمهم لكددددل مددددن )التحصدددديل علددددي 
ومتطلبددددددات التوجدددددده نحددددددو اقتصدددددداد المعرفددددددة 
واالتجددداه اإليجدددابي نحدددو التفاعدددل المثمدددر فدددي 

 عصر اقتصاد المعرفة(.

 حدود البحث: 

 اقتصر البحث الحالي علي الحدود التالية:
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عيندددة تحليدددل المحتدددوي المتمثلدددة فدددي )أهدددداف  -1
ومحتويدددات وأنشدددطة وأسددداليب تقدددويم( منددداهج 

علدددددوم بالصدددددفوف )األول، الثددددداني، الثالدددددث( ال
 اإلعدادي )عينة الدراسة التحليلية الوص ية(.

متطلبدددددات التوجددددده نحدددددو اقتصددددداد المعرفدددددة    -2
المتمثلدددددددددددددة فدددددددددددددي المتطلبدددددددددددددات )المعر يدددددددددددددة، 
االقتصددددددددددادية، التكنولوجيددددددددددة، االجتما يددددددددددة، 
البحثيددددة االستقصددددائية، اإلبدا يددددة، الوطنيددددة، 

 الحياتية( .

صددددف األول اإلعدددددادي عينددددة مددددن تالميددددذ ال -3
بمدرسددة منشددأة عبددد الددرحمن اإلعداديددة بنددين 
التابعة إلدارة دكرنس التعليمية )عينة الدراسة 

 التجريبية(.

قيدداس فعاليددة التصددور المقتددرح علددي وحدددتي   -4
)المددددددادة، الطاقددددددة( المقددددددررتين علددددددي تالميددددددذ 
الصف األول اإلعدادي فدي الفصدل الدراسدي 

لبدددددددات األول  فدددددددي تنميدددددددة التحصددددددديل  ومتط
التوجدده نحددو اقتصدداد المعرفددة و االتجدداه نحددو 
اقتصدددددداد المعرفددددددة لدددددددي تالميددددددذ المجموعددددددة 

 التجريبية. 
 منهج البحث:

 استخدمت الباحثة المنهجين التاليين:
التحليلدددددي فدددددي تحليدددددل  المةةةةةنوج الو ةةةةة ي -1

ووصددف مدددي تلبيددة عناصددر مندداهج العلددوم 
، األنشددطة، أسدداليب ات)األهددداف، المحتويدد

حلدددددددة اإلعداديدددددددة لمتطلبدددددددات التقدددددددويم( بالمر 
المتمثلدددة فدددي  اقتصددداد المعرفددةالتوجدده نحدددو 
)المعر يددددددددددددددددددددددة، االقتصددددددددددددددددددددددادية، المتطلبات

التكنولوجيدددددددددددددددة، االجتما يدددددددددددددددة، البحثيدددددددددددددددة 
االستقصددددددددددددائية، اإلبدا يددددددددددددة ، الوطنيددددددددددددة، 

 الحياتية(.  
لتحدادددددد فعاليدددددة  التجريبةةةةةيشةةةةةبه المةةةةةنوج  -2

)المددددددددددددددادة،  تيتدددددددددددددددريس محتددددددددددددددوي وحددددددددددددددد
متطلبات التوجه  الطاقة(المطورة  في ضوء

كددددل مددددن ) لتنميددددة  اقتصدددداد المعرفددددة نحددددو 
التحصددديل ومتطلبدددات التوجددده نحدددو اقتصددداد 
المعرفددددة واالتجدددداه نحددددو اقتصدددداد المعرفدددددة(  

 .لدي تالميذ الصف األول اإلعدادي

 
 
 

 مصطلحات البحث:

 تطوير المنهج:

هو عملية ترجمدة المواصدفات التخطيطيدة 
سددددة المددددنهج والتنفيذيددددة والتقويميددددة لمن ومددددة هند

إلد  واقدد  منهجددي محدس، بشددمل يةددمن تحقيددق 
أهدددددداف المدددددنهج واسدددددتمراره وبقائددددده كن دددددام فدددددي 

، 3002،)محمددد الددديد علددي .التربيددة المدرسددية

23). 
بأندده  بددارة عدددن  وتعرفةةه الباح ةةة ئجرا يةةةا

عمليددددة إدتددددال بعددددض التعددددداالت علددددي مندددداهج 
علدددددوم تالميدددددذ المرحلدددددة اإلعداديدددددة، فدددددي ضدددددوء 

نحددو اقتصدداد المعرفددة المتمثلددة متطلبددات التوجدده 
فدددددددددددي المتطلبدددددددددددات )المعر يدددددددددددة، االقتصدددددددددددادية، 
التكنولوجية، االجتما ية، البحثية االستقصدائية، 
اإلبدا ية، الوطنية، الحياتية(، بما قدد يسدهم فدي 
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تنمية كل من )التحصيل ومتطلبات التوجه نحو 
اقتصاد المعرفدة واالتجداه نحدو اقتصداد المعرفدة( 

 6لداهم
 التوجه نحو اقتصاد المعرفة:متطلبات 

 أوال: تعريف كلمة متطلبات: 

ملمددة متطلبددات هددي  بددارة عددن جمدد  
متطلب"؛ ويقصدد بده أمدر أو عمدل يطلدب "لكلمة 

 (.2002،1402)أحمد مختار عمر،تحقيقه  
 ثانيا: تعريف كلمة اقتصاد المعرفة:

بأنددده  (Foray,D., 2004,460)يعرفددده 
وانتقددداء مدددا   بدددارة عدددن اتتيدددار وابتكدددار المعدددارف

يممن توظيفه منها واستخدامه في تحسين نو يدة 
حيدداة أفدددراد المجتمددد  وتحقيدددق الرفددداء االقتصدددادي 
واالجتماعي، ويدتم للدم مدن تدالل االسدتفادة مدن 
العقدددل البشدددري، وتوظيدددح طدددرئ البحدددث العلمدددي 
وأنمدداا التفكيددر المختلفددة وتكنولوجيددا المعلومددات؛ 

ما يددددددددة إلحددددددددداث التقيددددددددرات االقتصددددددددادية واالجت
 المنشودة.

) فتحةةةةةةةةةةةةةةي مصةةةةةةةةةةةةةةط ي ويعرفدددددددددددددده 
( بأنددددده  بدددددارة عدددددن إنتدددددا  71،2011الزيةةةةةات،

واسددتثمار وتوظيددح المعلومددات فددي ثيددادة الثدددروة 
االقتصددددددادية وتحسددددددين جددددددودة ونو يددددددة الحيدددددداة، 
فالمعرفدددة والياتهدددا تمثدددل الممدددون الرئيسدددي لكافدددة 
األنشددددددطة االقتصددددددادية تقيدددددددرا وتحددددددوال  و نتاجدددددددا 

 وتوثيعا.
كن للباح ة وضة  التعريةف بالتالي يم

اإلجرا ي التالي "لمتطلبات التوجةه نحةو اقتصةاد 
 بارة عدن اسدتثمار وتوظيدح لمجموعدة المعرفة":

مددددددددن المعددددددددارف والمهدددددددددارات والقدددددددديم  المتعلقدددددددددة 
بالجواندددب )المعر يدددة، االقتصدددادية، التكنولوجيدددة، 
االجتما يددددة، البحثيددددة االستقصددددائية، اإلبدا يددددة، 

تدددددالل إدمدددددا  تالميدددددذ  الوطنيدددددة، الحياتيدددددة( مدددددن
المرحلددددة اإلعداديددددة الدارسددددين لمددددادة العلددددوم فددددي 

ام، بهددددددف تنميدددددة كدددددل مدددددن مجموعدددددة مدددددن المهددددد
تحصددددديلهم وامدددددتالمهم لمتطلبدددددات التوجددددده نحدددددو )

اقتصاد المعرفة واتجاههم نحدو اقتصداد المعرفدة( 
بمدددا يممدددنهم  يمدددا بعدددد مدددن التفاعدددل المثمدددر مددد  

  مافة المتقيرات المجتمعية المتالحقة.
 النظري ارـاإلط

 أوال : اقتصاد المعرفة ومتطلبات التوجه نحوه

 نشأة وتطور اقتصاد المعرفة:

بعددددددد اطدددددداله الباحثددددددة علددددددي مجموعددددددة مددددددن    
(، )عبةةد 2004،31)ديفةةيس اةةتا ، األدبيددات

(، )محمةةةةد عةةةةواد 2004،22الةةةرحمن توفيةةةةق،
(،)ناديةةةةةةةة اللي ةةةةةةةي 237،  2002الزيةةةةةةةادات،

ولدت نشدأة التدي تنا(2002،20وهاشم الشمري،
يمكةةةةةن لوةةةةةا وتطدددددور مفهدددددوم اقتصددددداد المعرفدددددة 

تلخةي  مراحةةط تطةور م وةةوم اقتصةاد المعرفةةة 
 من خالل النقاط التالية.

المعرفدددددة رافقدددددت اإلنسدددددان مندددددذ أن تفتحدددددت  -1
أعينه؛ إال أن الجداد اليوم هو حجم تأايرها 
علدددددي مجددددداالت الحيددددداه المختلفدددددة؛ بفةدددددل 

 الثورة العلمية والتكنولوجية.

قتصدداديات القديمددة للبشددر علددي اعتمدددت اال -2
الصدددديد وجمدددد  الثمددددار؛ ولقددددد أطلددددق العددددالم 
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عصةةةةةر بيتدددددر داركدددددر علدددددي هدددددذا العصدددددر 
 .التنوير

ظهددددددرت فددددددي القددددددرن التاسدددددد  عشددددددر اددددددورة  -3
 صنا ية انطلقت في أوروبا.

في نهاية ستينيات القدرن  الماضدي اتخدذت  -4
المعلومدددات الق يدددرة طريقهدددا فدددي التةددداعف 

 مات.واالنتشار؛ ليأتي عصر المعلو 
أصدددبح للمعرفدددة الددددور الريدددادي فدددي تحقيدددق  -5

النهةددددددة االلكترونيددددددة والنوويددددددة والفي يائيددددددة 
والبيولوجيددددددددة والفةددددددددائية؛ بالتددددددددالي النمددددددددو 

 االقتصادي.

أطلقددددددددددت من مددددددددددة التعدددددددددداون االقتصددددددددددادي  -0
OECD)والتنمية)

()( مصدطلح 1773عدام )
 .مجتم  المعلومات

فددي نهايددة تسددعينيات القددرن الماضددي بدددأت  -7
الق يدددرة فدددي إغدددرائ المؤسسدددات المعلومدددات 

المختلفددة؛ ممددا شددمل عبهددا عليهددا، ليبدددأ فددي 
، تعبيددرا مجتمةة  المعرفةةةال هددور مصددطلح 

 عن المعارف القابلة للتوظيح واالستثمار.
في العقود األتيرة وم  إدراك الدور الندامي  -8

إلنتا  وتوثي  واسدتخدام المعدارف فدي سدير 
أعمددددال الشدددددركات واالقتصددددداديات؛ وليسدددددت 

المعددددددارف وحدددددددها ؛نشددددددأ مصددددددطلح  مميددددددة
علددددددددي اددددددددد العددددددددالم  )اقتصةةةةةةةةاد المعرفةةةةةةةةة(

 فريت ماملو.

                                                           

( )( هددددذا المصددددطلحOCED يعددددد اتتصددددار لمصددددطلح )
Organisation For Economic Co-operation 

and Development  

 :خصائص اقتصاد المعرفة

االنفجدددددددددددددار المعرفيوالتسددددددددددددداره : حيدددددددددددددث  -1
 شهرا. 18تتةاعف المعرفة كل 

 التطور التكنولوجي. -2

ارتفددددددداه المموندددددددات المعر يدددددددة وتةدددددددا ل  -3
 الممونات المادية.

االبتكدددار: القدددائم علدددي البحدددث والتطدددوير  -4
 مج المهارات اإلبدا ية في المناهج.ود

العمدددددددل العقلدددددددي: مددددددد  اسدددددددتمرار وجدددددددود  -5
 األعمال اليدوية ولكن بصورة أقل.

تمتددددد  المدددددوارد البشدددددرية بالمهدددددارات التدددددي  -0
 تممنها من التفاعل م  المستجدات.

المعرفددة التخصصددية، والعمددل فددي فريددق،  -7
 وتفعيل العمليات البحثية االستقصائية

اطمةةةةة واشةةةةمي وف)عبةةةةد الةةةةرحمن ال
 ,.Westeren, K)(،  2007،27العةةةزاوي،

 2013)أحمةد عةارم ملحةم،  ، (10-20 ,2012
،12-14 ). 

ويمكةةةةةن عقةةةةةد المقارنةةةةةة التاليةةةةةة  ةةةةةين        
االقتصاد التقليةدي واقتصةاد المعرفةة مةن حيةث 

، ((Hanas A., 2008, 117-118الخصةةةا  
 (.15-200110)جمال داودالما ،



 د التقليدي واقتصاد المعرفةمقارنة بين االقتصا(: 1جدول )
 اقتصاد المعرفة االقتصاد التقليدي

 االستثمار يمون في رأس المال المادي. -1

اقتصدددداد ندددددرة؛ حيددددث تنةددددب السددددل  الماديددددة   -2
 بمثرة استعمالها.

يعتمد علي استخدام األادي العاملة لات القدرة  -3
البدنيددددددة بالدرجددددددة األولددددددي؛ وال يشددددددترا تددددددوافر 

 فعة المبدعة.القدرات الذهنية المرت

الميمندددة  وا لدددة هدددي المحدددرك األساسدددي للقدددوة  -4
 االقتصادية التقليدية. 

مجددددرد بقدددداء الفددددرد الصددددحيح بدددددنيا فددددي مهنتدددده  -5
يةددمن لدده االسددتمرار فددي أداء المهنددة الموكلددة 

 إليه.

هندددداك فواصددددل بدددددرجات متفاونددددة بددددين األنددددواه  -0
المختلفدددة المموندددة لددده، فمدددن يعمدددل فدددي مجدددال 

يدد  بسددمات مختلفددة  عمددن اإلنتددا  ال راعددي اتم
 يعمل في المجال  الصناعي.

قدددد يحدددول الممدددان الدددذي يسدددمن  يددده الفدددرد مدددن  -7
االلتحددائ بعمددل إنتدداجي مددرتبو بمصددن  بعيندده؛ 
وكدددذلم ال مدددان؛ فقدددد ال يسدددتطي  الفدددرد التوجددده 

 ل راعة منتج معين في غير موسمه.

 الستثمار يمون في رأس المال المعرفي.ا -1

المعارف والمعلومات بمثرة اقتصاد وفرة؛ حيث ت داد  -2
 تداولها واستخدامها.

يعتمدددد علدددي امدددتالك الفدددرد لمهدددارات وقددددرات عقليدددة  -3
بالدرجددة األولددي؛ فقددد اددتم االعتمدداد علددي معددائ بدددنيا 
في القيام بأعمال كمبيوترية وفكرية؛ فاإلبدداه العقلدي 

 مطلول.

المعلومددات والمعددارف وطريقددة تددداولها هددي المحددرك  -4
 قتصادية المعر ية.األساسي للقوة اال

التعلدديم والتدددريب المسددتمر شددرا أساسددي مددن شددروا  -5
االسدددتمرار فددددي المهنددددة المتعلقددددة بتددددداول المعلومددددات 

 والمعارف واالستفادة منها.

اتميددد  بمرونتددده الفائقدددة وقدرتددده العاليدددة علدددي التجددددد  -0
والتواصددددددل  والتددددددداتل مدددددد  كافددددددة أنددددددواه االقتصدددددداد 

كددت قسددما األتددري؛ فقددد يمتلددم صدداحب السددوبر مار 
مبيددرا يعمددل بدده مسددهول تصددميم المجددالت التسددويقية 

 المطبوعة المسهولة عن ترويج اإلنتا .

ال توجدددد موانددد  ثمانيدددة أو ممانيدددة علدددي مدددن ارغدددب  -7
التعامدددل معددده؛ فالراغدددب فدددي تدددأليح كتدددال؛ ال اتقيدددد 

 بالممان أو ال مان.
 

 :التوجه نحو اقتصاد المعرفةمبررات 
نحةةو اقتصةةةاد  يمكةةن تلخةةي  مبةةةررات التوجةةه

 المعرفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  يمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا يلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 
(Oecd, 2001,106 تقريةةةةةةةر التنميةةةةةةةة(   ،)

 (،2004،131اإلنسةةةةةةةةةانية العر ةةةةةةةةةةي،

(Cunningham, P.& Cunningham, M. 

,2006,593). 

اإلدراك المت ااددددد ألهميددددة التعلدددديم ودوره فددددي  -1
 تحقيق التنمية االقتصادية. 

ثيددادة نفقددات التعلدديم فددي الفتددرة األتيددرة ممددا  -2
صدددداداين إلددددي البحددددث عددددن مدددددي دعددددا االقت

الجددددددوي االقتصدددددادية لتلدددددم النفقدددددات علدددددي 
 المجتم .
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رغبددة المجتمدد  فددي جددذل أمبددر عدددد مممددن  -3
 من العمالة المعر ية المدربة. 

ضعف امتالك المتعلمين في العدالم العربدي  -4
لمهددددددارات الددددددتعلم الددددددذاتي والنقددددددد والتحليددددددل 
واإلبدددددداه وكلهدددددا تمثدددددل أساسددددديات ال غندددددي 

 المعرفة و نتاجها.عنها المتسال 

قلدددددة عددددددد الدارسدددددين لمجدددددالي الرياضددددديات  -5
والعلدددددوم )الملتحقدددددين بالقسدددددم العلمدددددي( فدددددي 

 العالم العربي.

جمدددود المنددداهج العلميدددة المقدمدددة للمتعلمدددين  -0
فدددي مراحدددل التعلددديم األساسدددي وعددددم تلبيتهدددا 

 لمتطلبات التوجه نحو اقتصاد المعرفة. 

غلبددددة الجانددددب الن ددددري فددددي المندددداهج علددددي  -7
 نب التطبيقي والوجداني.الجا

جعدددل المؤسسدددات التعليميدددة وحددددات إلنتدددا   -8
وتوليدددددد المعرفدددددة واالسدددددتفادة منهدددددا بصدددددورة 

 اقتصادية.

ظهور فدروه علميدة جداددة لدم تكدن موجدودة  -7
مدددن قبدددل وبالتدددالي ظهدددور الحاجدددة لحف هدددا 
وترتيبها بصورة تسهل الحصول عليها  يمدا 

 بعد.

الرغبدددة فدددي تممدددين المتعلمدددين مدددن القيدددام  -16
 بعمليات التعلم الذاتي مدي الحياه. 

رغبددددددددة المجتمدددددددد  فددددددددي االعتمدددددددداد علددددددددي  -11
التكنولوجيدددددددددا فدددددددددي التوصدددددددددل للمعدددددددددارف 

 المختلفة.
 :متطلبات التوجه نحو اقتصاد المعرفة

يممن تلخيص أهم متطلبات التوجه نحو 
 Philip, A.et)اقتصاد المعرفة  يما الي 

al.,2008,1-17)   ،محمد ايد أ و السعود(،
2001،15-17) ،Guile,D.,2010,1-20)). 

، متطلبات اقتصادية، متطلبات معر ية
 .اجتما يةمتطلبات ، متطلبات تكنولوجية

إبدا ية، متطلبات بحثية استقصائية،  متطلبات
 وطنية، متطلبات حياتية.متطلبات 

 المتطلبات المعر ية: -1

 .Bonal,X.& Rumba, X) يشير

ح إلي أن الن ام التعليمي الناج(2003,11,
اتطلب بناء مناهج تعليمية قادرة علي تممين 
دارسيها من االندما  بفعالية في عصر 
اقتصاد المعرفة من تالل مساعدتهم علي 
التفاعل المثمر م  األنماا المعر ية المختلفة 

 :المحتوي التعليمي من تالل ما اليالمتعلقة ب
بناء المناهج بصورة تساعد علي  -1

 ا.لاتيامتسال الطالب للمعارف 
توظيف بناء المناهج بصورة تساعد علي  -2

الممتسبة في حل المشمالت  المعارم
االقتصادية واالجتما ية المحيطة 

 بالطالب.

 المتطلبات االقتصادية: -2
أهم المتطلبات االقتصادية التي يجب  من    

تلبيتها من تالل مناهج العلوم بهدف تهيهة 
الطالل للتوجه  بفعالية نحو عصر اقتصاد 

 فة:المعر 
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تع ي  التعلم من تالل العمل ويتم للم  -1
من تالل إدرا  التالميذ في مشروعات 

متنوعة ومصقرة  اتوافر  بحثية إنتاجية 
 .بها عنصر اإلبداه

رأس المال الفكري من تالل تنمية  تنمية -2
 مهارات التفكير العليا لدي التالميذ.

تممين التالميذ من امتشاف مهاراتهم  -3
من اتتيار العمل المهنية، بما يممنهم 
 المناسب في المستقبل.

االتجاهات اإليجابية نحو  تنمية -4
المحاف ة علي الثروات الطبيعية 

)مصط ي واالستقالل األمثل لها.
 .(15،2001الرا ي،

 المتطلبات التكنولوجية: -3

جب أهم المتطلبات التكنولوجية التي يمن 
مناهج أن تلبيها المناهج الدراسية بصفة عامة و 

ها نحو صفة تاصة بهدف توجيه دارسيالعلوم ب
فة  االندما  بفعالية في عصر اقتصاد المعر 

: (663،2011)علي عبد الوادي العمري،  
توجيه الدارسين نحو الحصول علي  -1

باستخدام  وتوظيفها المعلومات 
اإلنترنت؛ بهدف ابتكار حلول للمشمالت 

 المحيطة.

إمسال التالميذ مهارات التعامل  -2
 .التكنولوجي

اك التالميذ في تشقيل بعض األجه ة إشر  -3
 اإللكترونية التعليمية.

تشجي  التالميذ علي تن يم المعارف  -4
 .وكتابتها وحف ها إلكترونيا

إمسال التالميذ بعض القيم المتعلقة  -5
 .باستخدام التكنولوجيا

تشجي  التالميذ علي الرسم اإللكتروني  -0
 والطباعة والجدولة والترجمة اإللكترونية 

تالميذ علي ابتكار بعض تشجي  ال -7
 البسيطة. البرامج اإللكترونية

تشجي  التالميذ علي التواصل  -8
 اإللكتروني م  بعض المواق  العلمية 

 

 المتطلبات االجتماعية: -4

التي يجب علي  المتطلبات االجتما يةأهم  من
مخططي المناهج مراعاتها عند تصميمهم 

بصفة عامة ومناهج علوم لمناهج العلوم 
بصفة تاصة؛ بهدف توجيه اإلعدادية المرحلة 

دارسيها نحو االندما  بفعالية في عصر 
)أحمد عارم  اقتصاد المعرفة

 :(2013،2،ملحم
االهتمام بتحداد المشمالت التي يعاني  -1

وحلها منها المجتم  المحيو بصفة تاصة 
من تالل التواصل بين بصورة إبدا ية 

 التالميذ وبعض أفراد المجتم .

مارسة األنشطة البحثية، التشجي  علي م -2
 لحل المشمالت. العمل بروح الفريقو 

التأميد علي رفض ال واهر المجتمعية  -3
 السلبية مثل ظاهرة التعصب.
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تنمية بعض القيم االجتما ية اإليجابية  -4
 .وتدمة ا ترينتحمل المسهولية  مثل

 المتطلبات البح ية االاتقصا ية: -5

لتي ا البحثية االستقصائيةأهم المتطلبات من 
يجب أن تلبيها المناهج الدراسية بصفة عامة 
ومناهج العلوم بصفة تاصة بهدف توجيه 
دارسيها نحو االندما  بفعالية في عصر 

 :كما يشير اقتصاد المعرفة 

(Gorm,B.,2012,49) 
امتسال التالميذ لتعلم لا معني، مما قد  -1

يساعدهم علي توظيح المعارف الن رية 
 في حل مشمالت بيهتهم.

عدة التالميذ علي امتسال مهارات مسا -2
 التعلم الذاتي.

مساعدة التالميذ علي امتسال تعلم باقي  -3
 األار.

تنمية قدرات التالميذ علي التعلم  -4
 باالمتشاف وحل المشمالت.

 المتطلبات اإل داعية:-6
متطلبات النمو العقلي التي يجب من أهم    

علي مخططي المناهج مراعاتها عند تصميمهم 
التعليمية بصفة عامة ومناهج العلوم للمناهج 

بصفة تاصة بهدف توجيه دارسيها نحو 
ما  ةاالندما  بفعالية في عصر اقتصاد المعرف

 يلي: 
(Lawra,J&Others,2013 ,260) 

طرح القةايا والمشمالت التي تستثير  -1
 .تفكير التالميذ،

تنمية قدرة التالميذ علي طرح األسهلة  -2
 والوصول بأنفسهم لحلها.

تنمية مهارات التالميذ في البحث  -3
 واالستقصاء.

؛ تنمية مهارات التفكير الناقد واإلبداعي -4
 واتخال القرارات والتفكير المجرد .

 المتطلبات الوطنية:-7
أهم المتطلبات الوطنية  التي يجب علي  من  

مخططي المناهج مراعاتها عند تصميمهم 
للمناهج التعليمية بصفة عامة ومناهج العلوم 

صفة تاصة؛ بهدف توجيه دارسيها نحو ب
االندما  بفعالية في عصر اقتصاد المعرفة 

(Costello,N.,2004,9:) 
التأميد علي احترام القوانين واألن مة  -1

 الوطنية الخاصة.
التأميد علي أهمية المحاف ة علي  -2

 اإلنجاثات الوطنية  وحل مشمالتها.

توجيه التالميذ نحو الحصول علي بعض  -3
ية ألصحال اإلنجاثات الوطنية السير الذات

العلمية بصفة تاصة بما اتناسب م  
 طبيعة مادة العلوم.

 تنمية قيم المواطنة واالنتماء. -4

 المتطلبات الحياتية: -2

من أهم المتطلبات الحياتية التي يجب   
أن تلبيها مناهج العلوم في ضوء متطلبات 

)وزارة التر ية التوجه نحو اقتصاد المعرفة
(، 2011،10ردنية،  والتعليم ال 
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((Seltzer,K.,&Bentley,T.,2014,44  ما
 الي:

تدريب معلمي العلوم علي تلبية  -1
 المتطلبات الحياتية أاناء تدريسهم.

 ربو  المنهج باألمور الحياتية للمتعلم. -2

إدرا  المتعلمين في مشمالت حياتية  -3
تتطلب منهم اتخال قرار مناسب لحل 

 تلم المشمالت.

حو التفاعل الحياتي توجيه المتعلمين ن -4
 الجماعي.

وض  مجموعة من الةقوا المتعمدة  -5
داتل المشمالت التي اتعرضون لها 
بهدف تنمية قدرتهم عليي التعامل م  

 هذه الةقوا.

تصميم مجموعة من المسرحيات العلمية  -0
التخيلية التي تنمي الذكاء العاطفي 

 واالنفعالي لدي المتعلمين.

ء متطلبات ثانيا : تطوير المناهج في ضو

 :التوجه نحو اقتصاد المعرفة

 م ووم وأاس تطوير المنوج. -
( 2001،24)شوقي حساني محمةود،يشدير    

إلي أن تطوير المنهج يقصد به تحسدين المدنهج 
الموجدددددددددود بالفعدددددددددل مدددددددددن تدددددددددالل اإلضدددددددددافة أو 

 االستبدال أو الحذف.
السةةمات العامةةةة للمنةةةاهج المطةةةورة فةةةي ضةةةوء 

 لمعرفة:متطلبات التوجه نحو اقتصاد ا

) خالةةةةةةةةد عبةةةةةةةةد اللةةةةةةةةه  ةةةةةةةةن   يةدددددددد    
مجموعددددة مددددن ( 116-2005،115دهةةةةي ،

السدددددمات التدددددي يجدددددب أن تتميددددد  بهدددددا المنددددداهج 
المطددددددورة فددددددي ضددددددوء متطلبددددددات التوجدددددده نحددددددو 

 اقتصاد المعرفة وهي كالتالي:
التركيدددد  علددددي بندددداء الشخصددددية أمثددددر مددددن  -1

 استيعال المعلومات الفعلية.

 ص.التوجه نحو العمومية أمثر من التخص -2

المندداا التعليمددي الحددر القددائم علددي التعدداون  -3
 بين المعلم والمتعلم.

االعتمددددددددداد علدددددددددي الممتبدددددددددات اإللكترونيدددددددددة  -4
 والوسائو المتعددة؛ باإلضافة.

تعلددم كي يدددة الدددتعلم، ودمدددج مهدددارات التفكيدددر  -5
 في البرامج التعليمية.

تددددوفير اإلممانيددددات الماديددددة الالثمددددة لتنفيددددذ  -0
 بيهات تعليمية إلكترونية.

فاعل القوي بين الطالل والمعلمين سواء الت -7
أمان بصفة مباشرة أو عن طريدق الوسدائو 

 المتعددة والتواصل عن بعد.

االهتمدددددددددددام بدددددددددددالتعلم التعددددددددددداوني؛ وتددددددددددددذليل  -8
 الصعوبات للتالميذ قدر اإلممان.

إعطداء قدددر أمبددر مدن الحريددة للمعلمددين فددي  -7
 مهنتهم، 

تعليميةة نجحةف فةي تطةوير ومشروعات  أنظمة
 التعليمية في ضوء متطلبات التوجةه مناهجوا 

 نحو اقتصاد المعرفة:

لقد ح يت دول العالم المتقدم بالنصيب       
األمبر في تلبية أن متها التعليمية لمتطلبات 
التوجه نحو اقتصاد المعرفة من تالل المناهج 
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التعليمية؛ و يما الي تجارل عالمية ناجحة 
)وهي علي سبيل المثال وليس الحصر( في 

لبية أن متها التعليمية من تالل المناهج ت
التعليمية لمتطلبات التوجه نحو اقتصاد 

التجر ة الكندية، التجر ة المعرفة؛  
النيوزيلندية، التجر ة الماليزية، التجر ة 

، (Norris, R., 2000,35-40 )الردنية.
(Teo,Y.,2004,13 وزارة التر ية والتعليم( ،)

 (.2016،1الردنية،
طةةةوير مةةةنوج العلةةةوم فةةةي ضةةةوء أهميةةةة ت 

 متطلبات التوجه نحو اقتصاد المعرفة:
من أهم المواد القادرة علي إطالئ الطاقات  -1

 اإلبدا ية لدي المتعلمين.

تشدددجي  المتعلمدددين علدددي توجيددده االبتكدددارات  -2
 العلمية لخدمة أوطانهم .

االرتبدددداا القددددوي بددددين التفاعددددل التكنولددددوجي  -3
 البناء وتلبية أهداف مادة العلوم.

إمسدددددددددال المتعلمدددددددددين للمهدددددددددارات البحثيدددددددددة  -4
 االستقصائية.

إمسددددددددددال المتعلمددددددددددين لددددددددددبعض المهددددددددددارات  -5
االقتصددددددادية التددددددي تممددددددنهم مددددددن تطدددددددوير 

 مجتمعاتهم اقتصاديا.

تعويددد المتعلمددين علدددي االسددتفادة التطبيقيدددة  -0
 من المعلومات الن رية المدروسة

إمسدددددال المتعلمدددددين للمهدددددارات االجتما يدددددة  -7
  المجتمعددددددي التددددددي تممددددددنهم مددددددن االندددددددما

 الناجح.

تنميدددة قددددرة المتعلمدددين علدددي االسدددتفادة مدددن  -8
 العالقات الرياضية وظي يا.

إممانيددددة تنويدددد  اسددددتراتيجيات التدددددريس فددددي 
مددادة العلددوم بصددفة تاصددة؛ بمددا اناسددب الموقددف 
التعليمددددددددددددددددددددددددددددددددددددي وكددددددددددددددددددددددددددددددددددددذلم الفددددددددددددددددددددددددددددددددددددروئ 

)محمةةةةةد ، ((Geoffrey,C.,2005,10-16الفرديدددددة.
 ,Abdouli)(،21، 2001ايد أ و   السةعود، 

M. & Hammami, S., 2016, 1872) . 
ومن الدرااات التةي اهتمةف  تطةوير منةاهج    

العلوم  في ضوء متطلبات التوجه نحو اقتصةاد 
( التددددي Gough,N., 2002)المعرفةةةةةر  درااةةةةة

هدفت إلي تقويم  مناهج العلدوم والبيهدة بالمرحلدة 
اإلعداديددددددة فددددددي المملكددددددة المتحدددددددة فددددددي ضددددددوء 

 قتصدداد المعرفددة العددالميمتطلبددات التوجدده نحددو ا
التدي هددفت إلدي  (Tan,C.et al.,2005)درااةةو 

تطددددوير مندددداهج العلددددوم بالمرحلددددة اإلعداديددددة فددددي 
دولددة سددنقافورة فددي ضددوء متطلبددات التوجدده نحددو 

 .اقتصاد المعرفة

وأظهرت العداد من الدراسات التي أجريت 
في العالم العربي قصور تلبية مناهج العلوم في 

تطلبات التوجه نحو اقتصاد الوطن العربي لم
)أحمد ناحط عتيق المعرفة ومنها نتائج دراسة

( ونتا ج درااة  )الفي  ن 2014الوريشي،
 (.2015عويد  ن االم العنزي،

 إجراءات البحث:

اقتصاد تحداد متطلبات التوجه نحو  -1
مناهج العلوم  المعرفة الواجب توافرها في

االطاله علي بعد بالمرحلة اإلعدادية 
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يات والدراسات السابقة التي اهتمت األدب
بتطوير المناهج بصفة عامة ومناهج 
العلوم بصفة تاصة في ضوء متطلبات 

 .اقتصاد المعرفةالتوجه نحو 

وض  الصورة األولية لقائمة متطلبات  -2
اقتصاد المعرفة الواجب التوجه نحو 

توافرها في مناهج العلوم بالمرحلة 
 ، وعرضها علياإلعدادية في استبانة

مجموعة من المحممين المتخصصين 
للتأمد من صدقها، ام وض  قائمة 

 المتطلبات في صورتها النهائية.

تةمين قائمة متطلبات التوجه نحو  -3
لتحليل مناهج  أداة في  اقتصاد المعرفة

 العلوم بعناصرها المتمثلة في )األهداف،
أساليب  ،أنشطة التعليم والتعلم ،اتالمحتوي

؛ لمعرفة مدي عداديةالتقويم( بالمرحلة اإل
 .توافر هذه المتطلبات بها

جب أن تبني يالتي  باألسسإعداد قائمة  -4
عليها مناهج العلوم بالمرحلة اإلعدادية في 

اقتصاد ضوء متطلبات التوجه نحو 
 .المعرفة

العلوم بالمرحلة  إعداد تصور مقترح لمناهج -5
 اإلعدادية في ضوء قائمة األسس كما الي:

 .ةهج المطور اامة للمنتحداد األهداف الع -

هج االمن اتتحداد اإلطار العام لمحتوي -
 .ةالمطور 

تحداد طرئ التدريس واألنشطة والمواد  -
هج االتعليمية الالثمة لتدريس المن

 .ةالمطور 

 .ةهج المطور اتحداد أساليب تقويم المن -

عرض التصور المقترح لمناهج العلوم في  -0
ضوء متطلبات التوجه نحو اقتصاد 

المحممين وتعداله في ضوء  المعرفة علي
 ارائهم.

 المدعم باألنشطةإعداد كتال التلميذ  -7
للوحدات المطورة بحيث اتم تدريسهم في 

بما اتوافق م  تلبية  واحدفصل دراسي 
، اقتصاد المعرفةمتطلبات التوجه نحو 

كل من )التحصيل ومتطلبات  ومنها تنمية
التوجه نحو اقتصاد المعرفة واالتجاه نحو 

لدي تالميذ المرحلة  المعرفة( اقتصاد 
 اإلعدادية في مادة العلوم.

إعداد دليل المعلم للوحدات المحددة بحيث  -8
)التحصيل يساعد المعلم في تنمية 

ومتطلبات التوجه نحو اقتصاد المعرفة 
تالميذ  واالتجاه نحو اقتصاد المعرفة( لدي

 المرحلة اإلعدادية في مادة العلوم.   

، مدعم باألنشطةكتال التلميذ ال عرض -7
ودليل المعلم علي مجموعة من المحممين 
المتخصصين في المناهج وطرئ التدريس 
؛ بمليات التربية وموجهي ومدرسي العلوم

 .وتعدالها في ضوء ارائهم
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الدراسددة التجريبيددة والمتمثلددة  تاو إعددداد أد -16
تحصيلي و اتتبار متطلبات اتتبار )في 

التوجدددده نحددددو اقتصدددداد المعرفددددة ومقيدددداس  
 التجاه نحو اقتصاد المعرفة( ا

عدددددرض أدوات الدراسدددددة التجريبيدددددة علدددددي  -11
مجموعة من المحممين للتأمد مدن صددئ 
المحتددددوي و جدددددراء التعددددداالت فدددددي ضدددددوء 
اراء المحممددددددددددين اددددددددددم إجددددددددددراء التطبيددددددددددق 

الدراسددددة التجريبيددددة  ألدواتاالسددددتطالعي 
علدددددي عيندددددة مدددددن تالميدددددذ الصدددددف األول 
 اإلعدادي من غير عيندة البحدث الحدالي،
لحسدددددال اباتهدددددا ووضدددددعها فدددددي صدددددورتها 

 النهائية.

تحداد العينة األساسية للبحث مدن تالميدذ  -12
الصددددددددددف األول اإلعدددددددددددادي؛ وتقسدددددددددديمها 

 لمجموعتين تجريبية وضابطة.

تطبيدددددق أدوات الدراسددددددة التجريبيددددددة علددددددي  -13
 عينة البحث قبليا.

 تدريس الوحدات المحددة لعينة البحث. -14

 تطبيددق أدوات الدراسددة علددي عينددة البحددث -15
 بعديا.

معالجددددددة البيانددددددات باسددددددتخدام األسدددددداليب  -10
 اإلحصائية المناسبة.

 مناقشة النتائج وتفسيرها. -17

تقدددديم التوصددديات والمقترحدددات فدددي ضدددوء  -18
 نتائج البحث.

 

 

 

 البحث: نتائج

مناهج العلوم الحالية ال تلبي متطلبات   -1
التوجه نحو اقتصاد المعرفة بالدرجة 

 الكا ية.

توسطي اوجد فرئ دال إحصائيا بين م -2
درجات تالميذ المجموعتين التجريبية 
والةابطة في االتتبار التحصيلي 
المطبق بعديا  لصالح تالميذ المجموعة 

 التجريبية.

دال إحصائيا بين النتائج القبلية  يوجد فرق  -3
والنتائج البعدية في االتتبار التحصيلي 

لصال  لدي تالميذ المجموعة التجريبية 
 التطبيق المطبق بعديا.

جد فرئ دال إحصائيا بين متوسطي او  -4
درجات تالميذ المجموعتين التجريبية 
والةابطة في اتتبار متطلبات التوجه 
نحو اقتصاد المعرفة المطبق بعديا 

 لصالح تالميذ المجموعة التجريبية.

دال إحصائيا بين النتائج القبلية  يوجد فرق  -5
والنتائج البعدية في اتتبار متطلبات 

المعرفة لدي تالميذ  التوجه نحو اقتصاد
لصال  التطبيق المجموعة التجريبية 

 المطبق بعديا.

اوجد فرئ دال إحصائيا بين متوسطي  -0
درجات تالميذ المجموعتين التجريبية 
والةابطة في مقياس االتجاه نحو 
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اقتصاد المعرفة المطبق بعديا  لصالح 
 تالميذ المجموعة التجريبية.

ج القبلية دال إحصائيا بين النتائ يوجد فرق  -7
والنتائج البعدية في مقياس االتجاه نحو 
اقتصاد المعرفة لدي تالميذ المجموعة 

 لصال  التطبيق المطبق بعديا.التجريبية 

توجد عالقة بين امتالك تالميذ الصف  -8
األول اإلعدادي الدارسين لمناهج العلوم 
المطورة في ضوء متطلبات التوجه نحو 

ه نحو اقتصاد المعرفة لمتطلبات التوج
اقتصاد المعرفة ومستويات تحصيلهم 

 واتجاههم نحو اقتصاد المعرفة.

 مناقشة وتفدير نتائج البحث:

مناهج العلوم الحالية بصفة عامة ال تلبي  -1
 متطلبات التوجه نحو اقتصاد المعرفة.

درجة تلبية المناهج التعليمية للمتطلبات  -2
المعر ية مرتفعة بالنسبة لدرجة تلبيتها 

لبات األترى؛ ربما ارج  للم لباقي المتط
إلي اعتياد مخططي المناهج في العالم 
العربي علي االهتمام بتلبية المتطلبات 

 المعر ية منذ سنوات طويلة.

درجة تلبية أنشطة التعليم والتعلم لمتطلبات  -3
التوجه نحو اقتصاد المعرفة جاءت مرتفعة 
بالنسبة لدرجة تلبية كل من )األهداف 

أساليب التقويم(؛  –ات المحتوي –العامة 
قد ارج  للم ل يادة وعي مخططي 
المناهج بأهمية إدرا  أنشطة استقصائية 
وتاصة في مناهج العلوم؛ ولكن انقصها 

التطبيق الفعلي وتاصة في ظل ضيق 
 الوقت المحدد ألدائها.

هناك فعالية مقبولة وتأاير واضح للوحدتين  -4
المطورتين في ضوء متطلبات التوجه نحو 

اد المعرفة في تنمية كل من اقتص
)تحصيل التالميذ، امتالمهم لمتطلبات 
التوجه نحو اقتصاد المعرفة، اتجاههم نحو 
اقتصاد المعرفة(  بالنسبة للمجموعة 
التجريبية؛ وربما ارج  للم إلي )تنوه 
أساليب واستراتيجيات التدريس 
المستخدمة، بساطة وواقعية تنفيذ 

حة، تع ي  المشروعات االقتصادية المقتر 
استخدام الجانب التكنولوجي، التع ي  

 المعنوي المستمر(.

 البحث: توصيات

في ضوء ما تم التو ط ئليه من نتا ج 
 تو ي الدرااة بما يلي:

االهتمام بتطوير المناهج التعليمية بصفة  -1
في ومناهج العلوم بصفة تاصة  عامة 

جمي  المراحل التعليمية في ضوء 
 تصاد المعرفة.متطلبات التوجه نحو اق

االهتمام بإاراء المناهج التعليمية باألنشطة  -2
والمشروعات االقتصادية القائمة علي 
االستفادة من المعارف المقدمة من تالل 

 المحتوي بصورة تطبيقية نافعة.

تنمية قدرة المعلمين علي استخدام  -3
االستراتيجيات التدريسية التي تلبي 

من  متطلبات التوجه نحو اقتصاد المعرفة



 

233 

تالل عقد دورات تدريبية تممنهم من 
 للم.

االستعانة بالتصور المقترح في البحث   -4
الحالي لتعدال مقررات العلوم بالمرحلة 
اإلعدادية بما البي متطلبات التوجه نحو 
اقتصاد المعرفة وبما يسهم في تنمية 
)التحصيل بمستوياته العليا، و امتالك 

نحو  التالميذ الدارسين لمتطلبات التوجه
اقتصاد المعرفة، و اتجاه التالميذ 
الدارسين نحو التفاعل المثمر في عصر 

 اقتصاد المعرفة(.
 :بحوث مقترحة

تطوير مناهج العلوم بالتعليم العام بفروعها  -1
المختلفة )بالمراحل التعليمية المختلفة( 
في ضوء متطلبات التوجه نحو اقتصاد 

 المعرفة؛  وتقديم تصور مقترح بذلم.

ج تدريبي لمعلمي العلوم )بجمي  برنام -2
المراحل( قائم علي تلبية متطلبات التوجه 
نحو اقتصاد المعرفة من تالل الحصص 

 التدريسية.

فعالية استخدام استراتيجية بناء المعني  -3
((k-w-l  في تنمية المتطلبات المعر ية

الالثمة للتوجه نحو اقتصاد المعرفة لدي 
 ة العلوم.تالميذ المرحلة اإلعدادية في ماد

برنامج قائم علي استخدام المشروعات    -4
التعليمية وفعاليته في تنمية المتطلبات 
االقتصادية الالثمة للتوجه نحو اقتصاد 

المعرفة لدي تالميذ المرحلة اإلعدادية في 
 مادة العلوم.

برنامج قائم علي التعلم اإللكتروني    -5
وفعاليته في تنمية امتالك التالميذ 

دة العلوم بالمرحلة اإلعدادية الدارسين لما
للمتطلبات التكنولوجية الالثمة للتوجه 

 نحو اقتصاد المعرفة.

فعالية استخدام استراتيجية التعلم التعاوني  -0
في تنمية امتالك التالميذ الدارسين لمادة 
العلوم بالمرحلة اإلعدادية للمتطلبات 
االجتما ية الالثمة للتوجه نحو اقتصاد 

 المعرفة.

استخدام األنشطة العلمية  فعالية -7
االستقصائية في تنمية المتطلبات البحثية 
االستقصائية الالثمة للتوجه نحو اقتصاد 
المعرفة لدي التالميذ الدارسين لمادة 

 العلوم بالمرحلة اإلعدادية. 

فعالية استخدام استراتيجية الحل اإلبداعي  -8
للمشمالت الحياتية في تنمية كال من 

 والمهارات الحياتية التفكير اإلبداعي
الالثمة للتوجه نحو اقتصاد المعرفة لدي 
التالميذ الدارسين لمادة العلوم بالمرحلة 

 اإلعدادية. 

فعالية استخدام استراتيجية لعب الدور في  -7
تنمية اتجاه التالميذ الدارسين لمادة العلوم 
 بالمرحلة اإلعدادية نحو اقتصاد المعرفة.
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ل العربية دراسة مقارنة بين بعض الدو  -16
التي تبنت مشاري  قومية متعلقة بتطوير 
التعليم في ضوء متطلبات التوجه نحو 
اقتصاد المعرفة  من حيث مدي تلبية 
مناهج العلوم بالمرحلة اإلعدادية بمل 
منهم لمتطلبات التوجه نحو اقتصاد 

 المعرفة.

 قائمة المراجع

 أوال: المراجع العربية.

ر (: األدوا2613أحمدددددددد عددددددددارف ملحددددددددم) -1
المرتقبة للتعليم المستمر في ظل اقتصداد 

المةةةةةةةدتمر الةةةةةةةدولي التااةةةةةةة  المعرفدددددددة، 
الوض  االقتصدادي وتيدارات المسدتقبل"، "

مليدددة االقتصددداد والعلدددوم اإلداريدددة، جامعدددة 
 أبريل. 25-24ال رقاء،

(: 2668أحمددددد مختددددار عمددددر واتددددرون ) -2
المجلددد معجةةم الل ةةة العر يةةة المعا ةةرة، 

 الكتب.القاهرة، عالم 1األول، ا،

 (:2614أحمدددددد ناحدددددل عتيدددددق الهريشدددددي) -3
درجددددة توظيددددح معلمددددي العلددددوم بالمرحلددددة 
الثانويددددددددة للممارسددددددددات التدريسددددددددية وفددددددددق 
متطلبات اقتصاد المعرفة من وجهة ن ر 
مشددددرفي العلددددوم، رسددددالة ماجسددددتير، كليددددة 

 التربية، جامعة أم القري.

(: 2664) تقرير التنمية اإلنسانية العربي -4
، برندامج العر ةينحو الحريةة فةي الةوطن 

األمددددددددم المتحدددددددددة اإلنمددددددددائي، الصددددددددندوئ 

العربي لإلنمداء االقتصدادي واالجتمداعي، 
 عمان، المطبعة الوطنية.

اقتصةةةةةاد (: 2667جمدددددال داود سدددددلمان ) -5
،عمددددددددددددان، األردن، دار 1، االمعرفةةةةةةةةةةةةة

 الياثوري للنشر والتوثي .

 (:2665تالدددددد عبدددددد اللددددده بدددددن د دددددي  ) -0
ية في االستشراف المستقبلي للن م التعليم

ضوء اقتصاد المعرفة، ورقة عمل مقدمدة 
للمدددددددؤتمر السدددددددنوي العدددددددام السدددددددادس فدددددددي 
اإلدارة، اإلبداه والتجداد مدن أجدل التنميدة 
اإلنسانية؛ ودور اإلدارة العربية فدي إقامدة 
مجتمدددددددددد  المعرفددددددددددة، صدددددددددداللة، سددددددددددلطنة 

 سبتمبر. 14-16عمان،

بنددددداء االقتصددددداد  (:2664دي ددددديس سدددددتان) -7
(: ديات والفرصالمبني علي المعرفة)التح

ورقة عمط مقدمةة فةي المةدتمر السةنوي 
السةةةةاب : تنميةةةةة المةةةةوارد البشةةةةرية فةةةةي 

، مركدددد  اقتصةةةةاد مبنةةةةي علةةةةي المعرفةةةةة
اإلمدددددددددددددددددددارات للدراسدددددددددددددددددددات والبحددددددددددددددددددددوث 

 االستراتيجية، أبو ظبي.

  (:2667شددددوقي حسدددداني محمددددود حسدددددن) -8
، القدداهرة، تطةةوير المنةةاهج رميةةة معا ةةرة

 المجموعة العربية للتدريب والنشر.

عبددددد الددددرحمن الهاشددددمي وفاطمددددة العدددد اوي  -7
: المةةنوج واالقتصةةاد المعرفةةي(: 2667)

 عمان، دار المسيرة.
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اإلدارة (: 2664عبددددددددد الددددددددرحمن توفيددددددددق) -16
، بالمعرفةةةةةة ت يةةةةةر مةةةةةاال يمكةةةةةن ت ييةةةةةر 
 القاهرة، مرك  الخبرات المهنية لإلدارة.

 (:2611) علددددددي عبددددددد الهددددددادي العمددددددري  -11
درجددددددة مالءمددددددة كتددددددب علددددددوم الصددددددفوف 

األولي لتحقيق نتاجدات الدتعلم مدن  الثالاة
مجلةةةةة الجامعةةةةة وجهدددة ن ددددر المعلمدددين، 

، سلسدددلة الدراسدددات اإلنسدددانية، اإلاةةةالمية
(، ص ص 2(، العدددددددددددد)17المجلددددددددددد   )

057-085 . 

(: 2611فتحدددددددددددي مصدددددددددددطفي ال يدددددددددددات ) -12
اقتصةةةةاد المعرفةةةةة نحةةةةو منظةةةةور أشةةةةمط 

القدداهرة، دار النشددر لأل ةةول المعر يةةة ، 
 للجامعات.

 بددددددددن سددددددددالم العندددددددد ي الفددددددددي بددددددددن عويددددددددد  -13
(: درجددددددة تةددددددمن كتددددددب العلددددددوم 2615)

المطددددورة بالمرحلددددة المتوسددددطة لمتطلبددددات 
االقتصدداد المعرفددي، رسددالة دكتددوراه، كليددة 

 التربية، جامعة أم القري.

(: أار تدريس 2667لطيفة حسن عاي ) -14
وحدددددتين فددددي مددددادة األحيدددداء فددددي منحنددددي 
االقتصدداد المعرفددي فددي امتسددال المفددا يم 

العلميددددددة لات الصددددددلة  وتفسددددددير ال ددددددواهر
بمددددادة األحيدددداء لدددددي طالبددددات كليددددة إربددددد 
الجامعيددددددددددددة )دراسددددددددددددة حالددددددددددددة(، رسددددددددددددالة 
ماجستير، كلية التربية، جامعدة اليرمدوك، 

 إربد.

تطةةةةةةوير (: 2663محمددددددد السدددددديد علددددددي ) -15
المنةةاهج الدرااةةية مةةن منظةةور هنداةةة 

 ، القاهرة، دار الفكر العربي.المنوج

(: تطددوير 2667محمددد سدديد أبددو السددعود) -10
، التعلددديم ودوره فدددي بنددداء اقتصددداد المعرفدددة

المةةةةةةةةةةةدتمر الةةةةةةةةةةةدولي الول للتعلةةةةةةةةةةةيم 
اإللكترونةةةةي والتعلةةةةيم عةةةةن بعد" ةةةةناعة 

، المرك  الوطني للتعلديم التعلم للمستقبط"
اإللكترونددددددي والتعلدددددديم عددددددن بعددددددد، قاعددددددة 
األميدددددددددددر سدددددددددددلطان بفنددددددددددددئ ال يصدددددددددددلية، 

 الرياض، مارس. 

اتجاهةات (: 2668محمد عدواد ال يدادات) -17
، عمددان، دار ة فةةي ئدارة المعرفةةةمعا ةةر 

 صفاء للنشر والتوثي .

أاةةةةةالي  (:(: 2667مصدددددطفي الرابدددددي ) -18
التةةةةةدريس فةةةةةي التعلةةةةةيم الموجةةةةةه نحةةةةةو 

برنددامج تدددريبي مقدددم االقتصةةاد المعرفةةي، 
ضددددددمن مشددددددروه تنميددددددة اإلبددددددداه والتميدددددد  
ألعةدددددددداء هيهددددددددة التدددددددددريس بالجامعددددددددات 
السدددددددعودية، عمدددددددادة التطدددددددوير الجدددددددامعي 

-14ة، جامعددة أم القددري،والجددودة النو يدد
 نوفمبر. 10

(: 2668ناديدددددة الليثدددددي وهاشدددددم الشدددددمري) -17
، عمددان،  دار صددفاء االقتصةةاد المعرفةةي
 للنشر والتوثي .

 (:2611) وثارة التربيدددة والتعلددديم األردنيدددة -26
مشةةةروط تطةةةوير التعلةةةيم نحةةةو االقتصةةةاد 
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،عمددان، قسددم التوايددق ERFKE)المعرفةةي)
 التربوي.

 (:2610ردنيدددة )وثارة التربيدددة والتعلددديم األ -21
مشةةةروط تطةةةوير التعلةةةيم نحةةةو االقتصةةةاد 

، عمدان، قسدم المعرفي )المرحلةة ال انيةة(
  التوايق التربوي.
 ثانيا: المراجع األجنبية.
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