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  ملخص
الدراسة الحالية إلى تعرف درجة فھم مبادئ اقتصاد المعرفة، وتطبيقھا، لدى معلمي  تھدف

المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية في مدينة جرش في األردن، ومعرفة فيما إذا كان ھناك 
في درجة فھم ودرجة تطبيق مبادئ اقتصاد ) α = 0.05(فروق ذات داللة إحصائيا عند مستوى 

وتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية . استخدام أسلوب التحليل الوصفيتم . المعرفة
والتي تكونت  معلما ومعلمة، طور الباحث أداة خاصة لھذه الدراسة،) 545(البسيطة، وتضمنت 

أظھرت النتائج أن درجة فھم مبادئ اقتصاد  فقرة، موزعة على خمسة مجاالت،) 61(من 
فروق  وأظھرت النتائج أيضامتوسطة، كانت  درجة تطبيقھاحين أن في مرتفعة،  كانت المعرفة

ذات داللة احصائيا بين درجة فھم مبادئ اقتصاد المعرفة ودرجة تطبيقھا، لصالح درجة فھم 
  . مبادئ اقتصاد المعرفة

درجة تطبيق  ،مبادئ االقتصاد المعرفي، درجة فھم مبادئ اقتصاد المعرفة: الكلمات الدالة
  .د المعرفة، معلّمو المرحلة الثانويةمبادئ اقتصا

 
Abstract 

The present study aimed at inquiring the assimilation degree of the 
principles of knowledge Economy and their implementation, of Public 
Schools Secondary Teachers, In Jerash governorate in Jordan, the study 
also aims to find out at determining if there are a statistically significant 
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difference at the level (α = 0.05) at the degree of understanding and 
application of the knowledge economy. A descriptive analytical method 
was used. The sample of the study consists of (545) teachers 
(Male/Female) randomly chosen. The researcher developed a special 
questionnaire which contained (61) paragraph, divided into five fields. 
The result showed that the degree of assimilation of the secondary school 
teachers of the principles of the knowledge economy was high, while the 
degree of its application was medium, The results also showed a 
statistically significant differences between the degree of assimilation 
and the degree of application of the principles of the knowledge economy 
for public schools secondary teachers in the province of Jerash, Jordan. 

Keywords: The Degree of Assimilation of the Principles Knowledge 
Economy, The Degree of Implementation in Teaching Methods, Schools 
Secondary Teachers. 

 مقدمة
متعددة من التنمية يعاني العالم العربي من مشكالت اقتصادية تحول دون تحقيق جوانب 

يعًول على المؤسسات التربوية رفد المجتمعات العربية بخريجين االجتماعية، وفي الوقت ذاته 
ومن سھا التنمية االقتصادية، مختلف مجاالت التنمية وعلى رأ المساھمة الفعالة فيقادرين على 

ن التعليم الفعال الذي يتماشى مع متطلبات العصر ھو أحد السبل الرئيسية ناحية أخرى ثبت أ
ومما ال . لتحسين المستوى االقتصادي الوطني، ورفع دخل األفراد وتحسين مستوى معيشتھم

كوادر التعليمية على االرتقاء بأدائھم اللمؤسسات التعليمية تتمثل في قدرة شك فيه ان سوية ا
تقيم لذا ال بد للمؤسسات التربوية أن  ،وفقا لمتطلبات العصر لإليفاء بحاجات المجتمع وتحدياته

استخدام كافة انواع التكنولوجيا لضمان  كوادرھا التعليمية، وتوفر الخبرات الالزمةوتقوم 
معرفة العلمية الصحيحة والموثوقة من مختلف مصادرھا، وتوظيفھا لحل لا إلى وصوال

  .بداع واالبتكار والتجديدإنتاج المعرفة الحديثة واإلالمشكالت، ولمزيدا من 

مع نھاية القرن الماضي وبداية القرن الحادي والعشرين، برزت مجموعة من المفاھيم في 
المعرفة  لمعرفة، ومجتمع المعلومات، واقتصادالقيمة المضافة ل، ذلك ومثال ،عالم االقتصاد

   ).2012 العمايرة والخوالدة ومقابلة،(

ويقصد باقتصاد المعرفة، المعرفة مصدر ثروة وعنصر تنمية إنسانية ومطمحا لالنسجام 
انطلق من االستفادة من  فرع من فروع العلوم االقتصادية، ويعتبر. مع متطلبات العصر

يقوم على استثمار كل من التطورات الكبيرة الحاصلة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، و
ن تطوير اكتساب المعرفة إ. ي التقدم االقتصادي واالجتماعيس المال البشري فالمعرفة ورأ

ة، وزيادة النشاط لتحقيق التنمية االقتصادي وتطبيق معطياتھا إلنماء االقتصاد أصبح مطلبا
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لالنسجام مع  انسانية ومطمحالمعرفة مصدر ثروة وعنصر تنمية إاالقتصادي، مما جعل 
  .)2003العسكري، (متطلبات العصر 

، ال بد من مرونة التحديث مع مستجدات العصرولتمكين النظام التربوي من التكيف الفعال 
التعليم المستمر، ومواكبة الثورة  على وتوظيف ديمقراطية التعليم وتكافؤ الفرص، والتركيز

 تالستا ويبين ).2013عليمات،(واستخدام وسائل االتصال الحديثة المعلوماتية والتكنولوجية، 
(Talesta, 2002)  ،أن الرؤية المستقبلية للنظم التربوية تتطلب مھارات أساسية كالتكيف

نقل األفكار بأسرع الوسائل وأدقھا، وتطوير و، ستيعاب التغير السريع في البيئةوا ،والمرونة
  .قدرات المعلم والمتعلم في توظيف  الوسائل التكنولوجية الحديثة

" االقتصاد المعرفي" المعرفة إلنتاج منافع اقتصادية ھو صلب استخدامن وإذا اعتبرنا أ
اقتصاد "بات متطللخدمة ن تجعل من التقدم التكنولوجي، أداة فعالة أفعلى المؤسسات التربوية 

  ).  (Hago, 2003"المعرفة

أن قطاع المعلومات ھو  لىإ )2012 العمايرة وآخرون،(أشار كليب الوارد في قد و
المصدر الرئيس للدخل القومي والعمالة، حيث ينتج ما يقارب نصف الناتج القومي في الواليات 

من دخلھا على %) 40( في المتحدة األمريكية، وأن اقتصاديات الدول األوروبية المتقدمة تعول
  .  أنشطة المعلومات

 التربوي التطوير مشروع بتنفيذ 2003 األردنية منذ والتعليم التربية وزارةوقد بدأت 
قادرين على  العليا، التفكير مھارات يمتلكون أفراد لتخريج المعرفي، االقتصاد نحو الموجه
 لبده، وأبو عبدالحميد والقضاة( العالمي التنافسي المعرفي االقتصاد متطلبات مع الفعال التعامل
 تطوير تستھدف مھني تطوير برامج وصممت المعرفي، مناھج االقتصاد بناء تم حيث. 2007)

 الطويسي،(د المعرفي صابما يخدم تحقيق اھداف االقت، يموالتقي والقياس أساليب التدريس
ً مسئوال، بوصفعليه تم اعتبار الطالب محور العملية التعليمية و. )2014 من خالل ه شخصا
 ھمإتقانمعرفة وتطبيقھا، ولإلى ا للوصولالمتعلمين  تاالخبرة الالزمة لتنمية قدرالمعلمين  توفير

واالتصال،  وإدارة المعلومات، وتكنولوجيا المعلومات،تعلم كيف تتعلم، : مھارات التاليةال
 وزارة التربية والتعليم،(بتوظيف التكنولوجيا في التعليم والوعي التنظيمي، والقيادة، وذلك 

2005(.  

عقدت وزارة التربية والتعليم في األردن مؤتمر المعايير بمشاركة  2006وفي شھر أيار 
رفع االطالع على تجارب اآلخرين، و ھدفبالجامعات األردنية، وعدد من الخبراء الدوليين، 

توظيف اقتصاد المعرفة، ووضع إطار عام لعملية طنية لبفلسفة المعايير الووعي المشاركين 
وفي شھر . وتطوير آليات لمتابعة تنفيذ المعايير من جانب الوزارة والجامعات األردنية التنفيذ،
تّم إقرارھا من قبل  قبل وزارة التربية والتعليم، و ، تمت الموافقة على المعايير من2006تموز 

   .)2007تربية والتعليم،وزارة ال(مجلس التعليم العالي 
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  الدراسات السابقة
مكونة من معلمي دراسة على عينة ) Bonal & Rambla, 2003(بونال ورامبال  اجرى

ومعلمات المرحلة الثانوية في أربع مدارس طبقت عليه مقابالت وبطاقة مالحظة في أربع 
 .االقتصاد المعرفيمعرفة دور المعلم في تكوين مجتمع تربوي في ضوء بھدف مدارس، 

وظھرت النتائج أن المعلمين كانوا يقاومون ولتحقيق ھدف الدراسة استخدم المنھج المسحي، 
، كما نظرا لعدم ضوح فكرة االقتصاد المعرفي لديھم التغيير، واالندماج في االقتصاد المعرفي

  . الطلبة في الصفوفأظھرت النتائج عدم قدرة المعلم على القيام بدوره في ضوء العدد الكبير من 
االقتصاد المعرفي في دور ھدفت إلى بيان فقد Yim -Teo, 2004) ( دارسة ييم تيو أما

اعادة ھيكلة مناھج التعليم الصناعي وأنماط التدريس المستخدمة في سنغافورة من وجھة نظر 
ت كأدوات المعلمين والخبراء التربويين واستخدم بطاقة المالحظة باإلضافة إلى اجراء المقابال

بينت النتائج . خبيرا تربويا) 22(و، معلما ومعلمة) 80( تكونت عينة الدراسة من  ،للدراسة
ما بين التعليم  وجود قناعات لدى المعلمين بضرورة االنتقال من األساليب القائمة على الفصل

خاصة تلك التي  إلى أساليب جديدة تواءم متطلبات االقتصاد المعرفي،النظري والتدريب العملي 
  .تكسب المتعلم المھارات االجتماعية، والصناعية، والمنھجية

دراسة ھدفت لبناء برنامج مقترح لتدريب المعلمين قائم على ) 2007(وأجرى القطعان 
االقتصاد المعرفي وقياس أثره في الجانبين المعرفي والتطبيقي للمعلمين، وقد تكونت عينة 

ً ومع) 83(الدراسة من  لمة من معلمي اللغة اإلنجليزية واالجتماعيات في المدارس معلما
ادية الشمالية الحكومية للمرحلة األساسية العليا في مدارس مديرية التربية والتعليم في منطقة الب

فقرة، وقد أظھرت نتائج الدراسة أن ) 124(وتألفت استبانة الدراسة من الشرقية في األردن، 
دالة ق وت االقتصاد المعرفي قد جاءت بدرجة متوسطة، ووجود فردرجة تطبيق المعلمين لمھارا

بين المجموعات الدراسية تعزى لمتغير التخصص على اختبار التحصيل المعرفي  إحصائيا
تعزى لمتغير  اإحصائي دالةق ووعدم وجود فر ولصالح معلمي االجتماعيات، البعدي، 

واالستراتيجيات التدريسية،  فية، والتقنيات،المعرفي، واألنشطة الص: التخصص في األبعاد اآلتية
  . وإدارة الصف، والتقويم، وعلى األداة ككل

التي ھدفت إلى معرفة درجة امتالك مشرفي وزارة ) 2008(دراسة ھيالت والقضاة 
التربية والتعليم في األردن لمفاھيم االقتصاد المعرفي في ضوء بعض المتغيرات، وقد تكونت 

ً ) 213(عينة الدراسة من  وأظھرت نتائج الدراسة أن المشرفين التربويين يمتلكون مفاھيم . مشرفا
في درجة دالة احصائيا ق واالقتصاد المعرفي بدرجة كبيرة، كما أشارت النتائج إلى وجود فر

، امتالك المشرفين لمفاھيم االقتصاد المعرفي تعزى لمتغير التخصصات التي يشرفون عليھا
ق في درجة امتالك المشرفين لمفاھيم وبينما لم تظھر النتائج فرة، علميولصالح التخصصات ال

  . االقتصاد المعرفي تعزى لكل من المؤھل العلمي، وعدد سنوات الخبرة
طبقت على عينة من مجتمع معلمي ) 2011(دراسة أبو النعير، والسرحان، والزبون 

معلما ومعلمة بالطريقة ) 120(وتم اختيار عينة  )398(المرحلة الثانوية في األردن وعددھم 
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العشوائية البسيطة، طورت استبانة خاصة للدراسة، وباستخدام األساليب االحصائية المناسبة، 
بينت النتائج أن مفھوم االقتصاد المعرفي لدى عينة الدراسة بدرجة فھم مرتفعة، مع عدم وجود 

  .  في درجة الفھم تعزى الى متغيرات الجنس والخبرة والمؤھل العلمي )a 0.05( فروق دالة،
ممارسة معلمي ، فقد أجريا دراسة ھدفت معرفة درجة )2011( مصطفى والكيالنيدراسة 

 أجريت ،التربية االسالمية ألدوار المعلم في ضوء االقتصاد المعرفي من وجھة مشرفيھم
 فيمشرفي التربية االسالمية في وزارة التربية والتعليم  فرداُ من )62( عينة قوامھا على الدراسة

وأظھرت فقرة، ) 38(على  االستبانةواشتملت  األردن، واستخدم المنھج الوصفي التحليلي،
النتائج أن درجة ممارسة معلمي التربية االسالمية ألدوار المعلم في ضوء اقتصاد المعرفة 

ود فروق دالة في درجة الممارسة تعزى عدم وج وأظھرت النتائججاءت بدرجة متوسطة، 
  .لمتغيري الخبرة اإلشراقية والمؤھل العلمي

، التي أجروھا على عينة مكونة )Suciu,et al, 2011( دراسة سوسيو وآخرون
ً من كلية إدارة األعمال في أكاديمية الدراسات االقتصادية في رومانيا، بھدف ) 200(من طالبا

ر االقتصاد المعرفي، واستخدمت االستبانة لجمع البيانات، وأظھرت معرفة ممارسة التعليم لمعايي
نتائج الدراسة أن الدور الرئيسي للجامعات والمستثمرين في التعليم والتعلًم العمل على تنمية 

  .اقتصاد المعرفة في التعليم
معلماً ومعلمة من  226)(، فقد أجرى دراسة على عينة مكونة من )2013(الخالدي  دراسة

متالك معلمي التربية االسالمية في مدارس وزارة التربية والتعليم االردنية، بھدف معرفة درجة ا
قتصاد األردني، ولتحقيق ھدف الدراسة استخدم المنھج الوصفي التحليلي، أفراد العينة لمفاھيم اال

العينة لمفاھيم جة  امتالك أفراد در البيانات، وأظھرت النتائج  الى أناالستبانة لجمع  واستخدمت
قد جاءت بدرجة وتنفيذ التدريس  ،التخطيط للتدريس االقتصاد المعرفي في كل من مجالي 

أفراد العينة بدرجة متوسطة،  استجاباتمرتفعة، أما على مجال اإلدارة الصفية فقد جاءت 
أظھرت  كما متدنية، بدرجةومجال الوسائل التعليمية  ،مجال التقويم على االستجاباتوجاءت 

امتالك أفراد العينة  درجةفي ) α  =0.05(فروق ذات داللة احصائية عند مستوى النتائج وجود 
 ،العلمي األعلىلمفاھيم االقتصاد المعرفي تعزى لمتغير المؤھل العلمي، ولصالح المؤھل 

، بينما رة األطولولصالح ذوي الخب الخبرة التدريسية، عزى لمتغيرووجود فروق دالة احصائيا ً ت
  . الجنس إحصائياً  تعزى لمتغير فروق دالة يظھر  لم

معلماً ومعلمة من معلمي  )60( ، التي طبقت على عينة مكونة من)2014(دراسة الناشري 
بھدف  الدراسات االجتماعية في المدارس األساسية الحكومية في محافظة القنفذة بالسعودية،

معرفة درجة امتالك وتطبيق أفراد العينة لجودة األداء في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة، وقد 
تكونت أداتي الدراسة من استبانة وبطاقة مالحظة لجمع البيانات، واستخدم المنھج الوصفي 
ي المسحي، وأظھرت النتائج أن درجة امتالك عينة الدراسة لمتطلبات جودة األداء التدريسي ف

ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة قد جاءت بدرجة عالية، وإن درجة تطبيق عينة الدراسة 
  .لمتطلبات جودة األداء التدريسي في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة قد جاءت بدرجة متوسطة
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ً ومشرفة في مدارس ) 62(دراسة على عينة قوامھا ) 2014( الطويسي دراسة مشرفا
التربية المھنية  ممارسة معلميردنية، وھدفت الدراسة معرفة درجة وزارة التربية والتعليم األ

واستخدم المنھج المسحي التحليلي،  من وجھة نظر أفراد العينة،لكفايات االقتصاد المعرفي 
المتوسط الكلي لدرجة ممارسة   ن لجمع المعلومات، وأظھرت النتائج أناالستبيان  واستخدمت

قد ات ذات الصلة بكفايات االقتصاد المعرفي وجھة نظر المشرفين معلمي التربية المھنية للمھار
مجال االتصال والتفاعل مع  :على التوالياالتي  بدرجة ممارسة متوسطة، وعلى النحوجاءت 
االبداع ، التوجيه واإلرشاد المھني، التقويم واالختبارات، القيادة، واإلدارة الشخصية الطلبة،

وعدم وجود  .وأخيرا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،لمھنيا/التطوير الذاتي، واالبتكار
فروق دالة احصائيا تعزى لمتغير المؤھل العلمي للمشرف التربوي في تقديره لدرجة ممارسة 

ووجود فروق دالة احصائيا تعزى لمتغير الخبرة في  .المعلمين لكفايات االقتصاد المعرفي
 ذاتوجود تفاعل بين متغير الخبرة والمؤھل العلمي و االشراف التربوي ولصالح حديثي الخبرة

   . الصلة بكفايات االقتصاد المعرفي
  ملخص الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منھا

  : خالل استعراض الدراسات السابقة يمكن إيراد المالحظات اآلتية من
كفايات االقتصاد ھناك بعض الدراسات ھدفت إلى بناء برنامج تدريبي مقترح قائم على - −

التي أظھرت أن درجة تطبيق  ،)2007(دراسة القطعان : المعرفي، ومن ھذه الدراسات
  .المعلمين لمھارات االقتصاد المعرفي جاء بدرجة متوسطة

وزارة التربية والتعليم في األردن ومعلمي وجاءت دراسات، تناولت درجة امتالك مشرفي  −
دراسة ھيالت : لمتغيرات، ومن ھذه الدراساتلمفاھيم اقتصاد المعرفة في ضوء بعض ا

، )2013(، ودراسة الخالدي )2011( ودراسة مصطفى والكيالني ،)2008(والقضاة 
وقد  ،)2015( ودراسة العليمات ،)2014(، ودراسة الناشري )2013( ودراسة الطويسي

المعرفة، وقد تراوح تفاوتت نتائج ھذه الدراسات في درجة امتالك المعلمين لمفاھيم اقتصاد 
، وقد تفاوتت نتائج ھذه الدراسات من حيث أثر )متدنية - مرتفعة( ھذا التفاوت ما بين بدرجة

  . بعض المتغيرات في درجة امتالك افراد عينات ھذه الدراسات لمفاھيم اقتصاد المعرفة
اء األدب استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تطوير أداة الدراسة، وفي إثر −

 . النظري الوارد في ھذه الدراسة، وفي اإلسھام في تفسير نتائج الدراسة الحالية
تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة كونھا تناولت الجانب النظري والتطبيقي  −

القتصاد المعرفة ، وألنھا الدراسة األولى التي تناولت معلمي المرحلة األساسية في األردن 
 ).الباحثة حسب علم(

  مشكلة الدراسة
ور التكنولوجي، كاالنفجار المعرفي والتط المعاصرةوالتحديات  العالمية التغيرات ظل في

المعرفة وإدماجھا في العمل  اقتصاد النظم التربوية بمفاھيم أصبح اھتمام ،واألزمة االقتصادية
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 وزارة اھتمامو االھتمام العالمي والوطني باقتصاد المعرفة، وتمشيا مع. حتمية ضرورة التربوي
المعرفي، وتلبية  االقتصاد منحى على يعتمد تربوي نظام األردنية لتطوير والتعليم التربية

نظريا وتطبيقيا، كدراسة الدراسات بمزيد من االھتمام باالقتصاد المعرفي لتوصيات العديد من 
ھمية مرحلة التعليم الثانوي كخاتمة وغيرھا، وباعتبار أ )278ص  ،2012( العمايرة وآخرون
  .الحالية تمشيا مع متطلبات العصر عالميا ووطنيا جاءت الدراسةلذا التعليم المدرسي، 
  ھدف الدراسة
فھم معلمي المرحلة الثانوية ودرجة تمكنھم  درجةالدراسة الحالية، لتعرف واقع  ھدفت 

لمعرفة في تدريسھم، وتعرف إن كان ھناك فروق بين درجة عمليا من توظيف مبادئ اقتصاد ا
  أفراد عينة الدراسة؟/ الفھم ودرجة التطبيق لمبادئ اقتصاد المعرفة لدى المعلمين

 أسئلة الدراسة
األردن في معلمي المرحلة الثانوية الحكومية في مدارس محافظة جرش  فھم ما درجة −

  م؟لمبادئ اقتصاد المعرفة من وجھة نظرھم أنفسھ
تطبيق معلمي المرحلة الثانوية الحكومية في مدارس محافظة جرش باألردن  ما درجة −

  ھم من وجھة نظرھم أنفسھم؟لمبادئ اقتصاد المعرفة في تدريس
بين درجة الفھم ودرجة ) α  =0.05(ھل يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  −

  التطبيق لمبادئ اقتصاد المعرفة لدى أفراد عينة الدراسة؟
  أھمية الدراسة

  :فيما يلي الحالية تتمثل أھمية  الدراسة
طالع أفراد عينة الدراسة من معلمي المرحلة الثانوية على مبادئ اقتصاد المعرفة إ −

مما  الدراسة الحالية، المتضمنة في فقرات استبانةومھاراته، ومتطلباتھا  تطبيقه ومجاالت
  .يكون لديھم اتجاھات ايجابية نحو مزيد من االطالع في الموضوع ذاته

  .في الوقت الحالي لضرورته  اقتصاد المعرفة  لى مزيد من الباحث فيحثين إتحفيز البا −
لحاحا التربوية واألكثر إالموضوعات غناء المكتبة العربية بأحدث وإ اثراء أدب الموضوع −

  .العالميالعربي ووعلى الصعيد الوطني 
يتوقع للدراسة الحالية أن تزود أصحاب القرار في وزارة التربية والتعليم األردنية، بدالئل  −

ومؤشرات القوة والضعف في وعي معلمي المرحلة الثانوية القتصاد المعرفة، وتطبيقھم لھا 
  .إجراؤه عدھم في تحديد  ما يلزمفي المواقف التعليمية التعلمية، مما يسا

  احدودھاسة ومحددات الدر
  : يمكن تعميم نتائج الدراسة الحالية بالمحددات التالية



 "...... درجة فھم مبادئ اقتصاد المعرفة و"ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2004

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2016 ،)10(30 المجلد) اإلنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

 .درجة صدق، وثبات أداة الدراسة −
معلمي المرحلة الثانوية الحكومية في مدارس تعمم نتائج الدراسة الحالية على مجتمع  −

 .والمجتمعات المماثلة محافظة جرش باألردن
 . 2014/2015م لعا الفصل الدراسي األول الحدود الزمنية للدراسة، −
قياس درجة الفھم وما تضمنته من فقرات ل الخمس، الدراسة الحالية بمجاالتنتائج التعمم  −

  .ودرجة التطبيق
  االجرائية مصطلحات الدراسة

 ل، المبادئ التي توجه العمفي الدراسة الحالية اويقصد بھ :مبادئ االقتصاد المعرفي
 ،االستفادة من التطورات الكبيرة الحاصلة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نحوالتربوي 

وصوال وتقوم على استثمار المعرفة، ورأس المال البشري في التقدم االقتصادي واالجتماعي 
لمزيدا من  س المال المعرفي وتوظيفهات من الكوادر البشرية قادرة على استخدام رألى مخرجإ

 بمجاالتھا الحياة نوعية حل المشكالت، وتحسينلغايات  لبحث العلمياالمعرفة من خالل 
وتطبيق مبادئ االقتصاد المعرفي في التعليم يشمل استراتيجيات ومبادئ التدريس،  .المختلفة

  .واستخدام التقنيات التعليمية، ودور المتعلم، ودور المعلم، وعملية التقويم
فراد العينة على فقرات مبادئ االقتصاد أ ستجاباتامتوسط وتشير الى : فھمالدرجة 

  . المتضمنة في استبانة الدراسة الحالية المعرفي
تطبيق مبادئ اقتصاد المعرفة على فقرات أفراد العينة  استجاباتمتوسط : تطبيقالدرجة 

  .في تدريسھم، و المتضمنة في استبانة الدراسة الحالية
وھم المعلمون الذين يدّرسون أكثر من نصف نصابھم التدريسي  :معلّمو المرحلة الثانوية
  .للصفين األول والثاني الثانويين

  الطريقة واإلجراءات /منھجية الدراسة 
، والذي الوصفي التحليلي لمناسبته ألغراض الدراسة الحالية المسحي استخدم المنھج

التي تعتبر قياسية وتقويمية،  لمناسبته للدراسة الحالية" مسحيا مدرسيا"اصطلح على تسميته 
المعلمين القائمين تخدم كأساس للحكم على مدى فعالية حيث يقوم على جمع معلومات تفصيلية لتس

   .لتوفير أفضل الممارسات والمعايير في التعليم بما يتناسب مع اقتصاد المعرفة ،على التدريس
  مجتمع الدراسة وعينتھا

المرحلة الثانوية الحكومية في مديرية التربية  تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي
) 864(معلماً، و) 542(معلماً ومعلمة، منھم ) 1406(والتعليم في محافظة جرش، والبالغ عددھم 

وقد تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة ). 2013/2014(ة لعام المديري حسب إحصاءات(معلمة 
  . معلماً ومعلمة )545( ، وبلغتالبسيطة العشوائية
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  أداة الدراسة
، ومراجعة الدراسات السابقة وما تضمنته من أدوات جمع بعد االطالع على أدب الموضوع

درجة امتالك معلمي المرحلة "ة المطورة والمستخدمة في دراسة دراسالأداة  تم اعتماد ، بياناتال
 العمايرة وآخرون "ريسھماألساسية في األردن لمبادئ اقتصاد المعرفة وتطبيقھم لھا في تد

استخدمت ، فقرة) 61(االستبانة  ضمنتتو. بعد االستئذان المباشر من الباحث األول) 2012(
  .اد المعرفة، ولقياس درجة استخدام  مبادئ اقتصاد المعرفةلقياس درجة فھم مبادئ اقتص ذاتھا

  صدق أداة الدراسة
أداة الدراسة على عشرة من المحكمين من ذوي  للتحقق من صدق المحتوى تم عرض

ية، والجامعة األلمانية االختصاص في أصول التربية واإلدارة التربوية في جامعة عمان العرب
، وذلك إلبداء رأيھم في كل فقرة من فقرات االستبانة من حيث السالمة اللغوية، ودرجة األردنية

وقد اعتمد موافقة ثمانية من . صياغة والوضوحمالءمة كل فقرة للمجال الذي تنضوي ضمنه، وال
كداللة على صالحية استخدام األداة، مع مالحظة استخدام فأكثر %) 80(المحكمين، أي ما نسبته 

) 122(ن عدد الفقرات المتضمنة ككل  ، وعليه فإالتدرج الثالثي لقياس فقرات الفھم والتطبيق
  :فقرة موضحة على النحو اآلتي

قابلھا درجة تطبيق استراتيجيات تو).14-1: (التدريس، وتمثله الفقرات فھم استراتيجيات −
  .)75-62(لتدريس وتمثله الفقرات ا

قابلھا درجة تطبيق التقنيات التعليمية، تو). 25- 15: (فھم التقنيات التعليمية، وتمثله الفقرات −
  ). 86-76(وتمثله الفقرات 

قابلھا المبادئ المتعلقة بدرجة تو). 36-26: (المبادئ المتعلقة بالطلبة، وتمثله الفقرات −
  ).97 -87(التطبيق، وتمثله الفقرات 

قابلھا المبادئ المتعلقة بدرجة تو). 46-37: (المبادئ المتعلقة بالمعلم، وتمثله الفقرات −
  ).107 -98(التطبيق، وتمثله الفقرات 

قابلھا المبادئ المتعلقة بدرجة تو). 61-47: (المبادئ المتعلقة بالتقويم، وتمثله الفقرات −
  ).122 -108(التطبيق، وتمثله الفقرات 

  ثبات أداة الدراسة 
تم التحقق من ثبات أداة الدراسة باستخدام طريقة االختبار وإعادة االختبار، وذلك بتطبيق 

ً ومعلمة من خارج عينة الدراسة، بفاصل زمني ) 20(أداة الدراسة على عينة مكونة من  معلما
أسبوعان، وتم استخراج معامل الثبات بين التطبيقين باستخدام معامل ارتباط بيرسون  مدته

)Pearson( وقد بلغ معامل الثبات ،)كما تم استخدام اختبار كرونباخ ألفا لقياس معامل ) 0.88
 . يبين ذلك) 1(ثبات أداة الدراسة بالنسبة لمجاالت الدراسة، والجدول 
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  .رونباخ ألفا وثبات اإلعادة لمجاالت أداة الدراسة وللمقياس الكليمعامالت ثبات ك): 1(جدول 

  رقم
عدد  المجاالتالمجال

 الفقرات
  ثبات معامل

 ثباتال كرونباخ ألفا

  0.85  0.77  14 المبادئ المتعلقة باستراتيجيات التدريس  .1
  0.88  0.81 11 المبادئ المتعلقة بالتقنيات التعليمية   .2
  0.78  0.86 11 المبادئ المتعلقة بالطلبة   .3
  0.83 0.89 10 المبادئ المتعلقة بالمعلم   .4
  0.28 0.85 15 المبادئ المتعلقة بالتقويم   .5

  0.88  61 الدرجة الكلية

  إجراءات الدراسة
تم اعتماد معيار الحكم على التدرج الخماسي الختيارات أفراد عينة الدراسة على فقرا ت 

  : على النحو اآلتي االستبانة
، درجات) 3(درجات، بدرجة متوسطة ) 4(درجات، بدرجة عالية ) 5( جدا بدرجة عالية −

تم اعتماد المعيار اآلتي للحكم و .)درجة واحدة(، بدرجة قليلة جدا )درجتان(بدرجة قليلة 
 .وتطبيق معلمي المرحلة الثانوية لمبادئ اقتصاد المعرفةفھم على درجة 

فإن د رجة ) 2.33أقل من (إذا تراوح متوسط استجابات أفراد العينة على فقرات االستبانة  −
 .   كون بدرجة قليلةد العينة لمبادئ اقتصاد المعرفة تفھم وتطبيق أفرا

فإن ) 2.34- 3.67(إذا تراوح متوسط استجابات أفراد العينة على فقرات االستبانة ما بين  −
 .كون بدرجة متوسطةينة لمبادئ اقتصاد المعرفة تد العدرجة فھم وتطبيق أفرا

فإن ) 3.68- 00 .5(إذا تراوح متوسط استجابات أفراد العينة على فقرات االستبانة ما بين  −
 .كون بدرجة عاليةد العينة لمبادئ اقتصاد المعرفة تدرجة فھم وتطبيق أفرا

ّ باستخدام برنامج                      الحاسوب، وعولجت إحصائي تفريغ القيم على نماذج، وأدخلت إلىتم  − ا
SPSS.  

 األساليب اإلحصائية
لإلجابة عن السؤالين األول والثاني تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

) ت(الثالث تم استخدام اختبار لإلجابة عن السؤال و .المعيارية والرتبة ودرجة الفھم والتطبيق
حصائي لمعرفة الفروق بين استجابات أفراد العينة في درجة فھمھم وتطبيقھم لمفاھيم اقتصاد اإل

  . المعرفة
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 2016 ،)10(30 المجلد) اإلنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نتائج الدراسة ومناقشتھا
ما درجة فھم معلمي المرحلة الثانوية الحكومية في مدارس  "لإلجابة عن السؤال األول

المتوسطات  تجاستخر؟ نظرھماألردن لمبادئ اقتصاد المعرفة من وجھة في محافظة جرش 
تبين  )6( )5( )4( )3( )2(واالنحرافات المعيارية والترتيب ودرجة الفھم، والجداول الحسابية 

 :  ذلك
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب ودرجة الفھم الستراتيجيات  :)2( جدول

ً ( التدريس،  .)مرتبة تنازليا

أن المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة على فقرات مجال ) 2(يتبين من الجدول 
، أي بدرجة فھم )0.62(بانحراف معياري مقداره ) 3.88(استراتيجيات التدريس ككل بلغ 

وبانحراف معياري تراوح ما بين  ،).4-43.50 (1عالية، وقد تراوح المتوسط الحسابي ما بين
0.77) -0.57 .(  

  رقم
  المتوسط الفقراتالفقرة

 الحسابي
  االنحراف
 المعياري

الترتي
 ب

  درجة
 الفھم

 عالية 1 0.57 4.41 الفروق الفردية بين الطلبة 1
األھداف السلوكية األدائية في تحضير  2

 الدروس
 عالية 2 0.65 4.25

مھارات االتصال والتواصل بين  3
 الطلبة والمعلمين

 عالية 3  0.64 4.20

 عالية 4 0.70 4.14 استعدادات الطلبة وميولھم 4
 عالية 5 0.72 3.98 أساليب التعلم الذاتي في التدريس 14
 عالية 6  0.66 3.90 الخبرات التعليمية التعلّمية للطلبة 5

 عالية 6 0.68 3.90 أسلوب التعلم من خالل األنشطة 10
 عالية 8 0.72 3.88 مھارات حل المشكالت في التدريس 6
 عالية 9  0.77 3.83 مھارات االستقراء في التدريس  7

 عالية 10 0.71 3.73 مھارات االستنباط في التدريس 11
متوسطة 11  0.72 3.65 أسلوب التعليم الزمري 13
متوسطة 12 0.65 3.60 مھارات التفكير اإلبداعي 9

متوسطة 13 0.72 3.50  مھارات التفكير الناقد 12
متوسطة 13 0.72 3.50 مھارات العصف الذھني 8

 عالية  0.62 3.88  الكلي
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ً (على أعلى متوسطات حسابية ) 2(و) 1: (ناتوقد حصلت الفقر الفروق  ):مرتبة تنازليا
أفراد كون  الى ذلكيعود وقد . األھداف السلوكية األدائية في تحضير الدروس الفردية بين الطلبة

اھيم التي تعد أساسية في عمليتي التعليم والتعلًم ما يتعلق بالمفقد تمكنوا من امتالك وفھم العينة 
حيث  األھداف السلوكية األدائية،و من مثل المفاھيم التي تتعلق بالفروق الفردية بين المتعلمين،

يتوجب على من يعمل في مھنة التعليم أن يتقن صياغة األھداف السلوكية حتى يسھل عليه قياس 
أفراد العينة على ھاتين الفقرتين،  استجاباتوقد يعود ارتفاع متوسط  ومالحظة أداء الطلبة،

اقتصاد نتيجة لجھود وزارة التربية والتعليم في عقد الدورات وإقامة الندوات التي تتعلق ب
ً إ أن مديري المدارس يتابعون باستمرار الخطط الدراسية ودفاتر لى المعرفة، وقد يعزى أيضا
 باألھداف التعليمية وصياغتھا بشكل سلوكي إجرائي لالھتماملمعلمين اتحضير الدروس مما يدفع 

ضافة الى عامل الخبرة تعليم والمتابعة الحثيثة لھم باإلوترجح الباحثة أن لجھود وزارة التربية وال
، ودراسة أبو نعير )2008(واتفقت ھذه النتيجة مع نتائج دراسة ھيالت والقضاة . مينعللدى الم

التي أشارت نتائجھا الى أن درجة فھم ) 2013(الخالدي  دراسة و) 2011(ون والسرحان والزب
بينما اختلفت نتائج ھذه الدراسة مع نتائج  . لمبادئ اقتصاد المعرفة جاءت بدرجة مرتفعةالمعلمين 

التي ) 2013(ودراسة الطويسي ) 2012(، ودراسة العمايرة وآخرون )2007(دراسة القطعان 
   .إدارة المعرفة المبنية على اقتصاد المعرفة كان بدرجة متوسطةأشارت إلى أن واقع 

ً (على أقل متوسطات حسابية، ) 12(و) 8:(وحصلت الفقرتان  ،وھي) مرتبة تصاعديا
وجود القصور من جانب وقد يعزى إلى  .مھارات التفكير اإلبداعيومھارات العصف الذھني، 

لى أن المھارتين، أو أن المعلمين ينظرون إھاتين أصحاب القرار التربوي في التركيز على 
ويرجح الباحث أن . استخدامھما ليس من األساليب التي ال تنسجم مع فكر اقتصاد المعرفة

المعلمين يبتعدون عن االھتمام بتنمية مھارات العصف الذھني ومھارات التفكير الناقد لما تتطلب 
كبير ،سيضيف عليھم اعباء مضاعفة مقابل ھاتان المھارتان من اعداد وتھيئة بيئة وجھد ووقت 

  .   حجم المحتوى الدراسي وكبر اعداد المتعلمين داخل الحجرة الدراسية

والترتيب ودرجة امتالك مجال  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية): 3(جدول 
ً )التقنيات التعليمية(   .، مرتبة تنازليا

  رقم
  المتوسط الفقرات الفقرة

 الحسابي
  االنحراف
  درجة الترتيب المعياري

 الفھم
16  ً  عالية 1 0.70 4.11 التقنيات التعليمية وجعل التعلّم ممتعا
الحاسوب ودوره في تعزيز العالقة  15

 بين الطلبة 
 عالية 2 0.65 3.98

الحاسوب ودوره في تبادل الخبرات  17
 مع اآلخرين 

 عالية 3 0.68 3.95

في الحاسوب ومساعدة الطلبة  22
 الحصول على المعلومات

 عالية 4 0.65 3.93
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  )3(تابع جدول رقم ... 
  رقم
 المتوسط الفقراتالفقرة

الحسابي
  االنحراف
  درجة الترتيب المعياري

 الفھم
تكنولوجيات المعلومات وإعداد التقارير  18

 واألبحاث من قبل الطلبة
 عالية 5 0.69 3.91

المعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا 21
 والتواصل مع الطلبة

 عالية 6 0.75 3.88

مصادر التعلّم اإللكترونية ودورھا في 23
 التعلّم 

 عالية 7 0.67 3.81

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 25
 والعملية التعليمية التعلّمية 

 عالية 8 0.70 3.76

 عالية 9 0.73 3.71 التقنيات التعليمية وتعزيز تعلم الطلبة 24
متوسطة 10  0.75 3.65     التقنيات التعليمية ونواتج التعلم 19
متوسطة 11 0.68 3.58 التقنيات التعليمية وتوضيح المفاھيم  20

 عالية  0.54 3.85 الدرجة الكلية

أن المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة على فقرات مجال  )3(يتبين من الجدول 
، أي بدرجة فھم )0.54(، بانحراف معياري مقداره )3.85( ككل قد بلغ) التقنيات التعليمية(

، وقد تراوح المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة على فقرات ھذا المجال ما بين عالية
واختلفت نتائج ھذه الدراسة ). 0.65-0.75(وبانحراف معياري تراوح ما بين  ،)4.11-3.58(

. للتقنيات التعليمية المعلمينالتي بينت تدني درجة امتالك ) 2013(مع نتائج دراسة الخالدي 
يمتلكون  المعلمينالتي أشارت الى ان ) 2012(واختلفت مع نتائج  دراسة العمايرة وآخرون

  .  درجة متوسطةالتقنيات التعليمية ب

ً (على أعلى متوسطات حسابية ) 15(و) 16( وقد حصلت الفقرتان  :وھي) مرتبة تنازليا
وقد يعزى  .الحاسوب ودوره في تعزيز العالقة بين الطلبةوالتقنيات التعليمية وجعل التعلّم ممتعاً، 

كون نسبة عالية من المعلمين  قد تلقوا تدريباً على التقنيات أثناء دراستھم الجامعية، وما ذلك إلى 
ولقناعتھم بأن  ،للمعلمين والتعليم أضافوه من خبرة نتيجة الدورات التي تعقدھا وزارة التربية

 ن الحاسوب يعمل على تعزيز االتصاللتعليمية يجعل التعليم ممتعاً، وأالتقنيات ا استخدام
) 20(بينما حصلت الفقرتان  .والتواصل بين الطلبة مما يترتب عليه تعزيز العالقات بين الطلبة

ً (على أقل متوسطات حسابية ) 19(و  التقنيات التعليمية وتوضيح المفاھيم، وھي )مرتبة تصاعديا
الكافية في كون المعلمين يفتقدون المعرفة إلى قد يعزى ذلك  ،التقنيات التعليمية ونواتج التعلّمو

ل في لى استخدام الطرق األسھية التعلًمية، أو ألنھم يلجؤون إأھمية التقنيات في العملية التعليم
  .الستخدام ھذه التقنيات حاسوبية توافر فيھا مختبرات التدريس، أو أن مدارسھم ال ت
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مي ودرجة امتالك معل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب :)4(جدول 
ً ) الطلبة(لفقرات مجال الثانوية المرحلة    .مرتبة تنازليا

  رقم
  المتوسط الفقراتالفقرة

 الحسابي
  االنحراف
  درجة الترتيب المعياري

 الفھم
 عالية 1  0.66 4.00 العدل والمساواة بين الطلبة 27
 عالية 2 0.70 3.95 تعامل الطلبة مع التقنيات التعليمية 28
 عالية 3 0.73 3.93 وأفكارھم البناءةآراء الطلبة  26
 عالية 4 0.71 3.90 تحمل المسؤولية من قبل الطلبة  29
مشاركة الطلبة في العملية التعليمية  30

 التعلّمية 
 عالية 5 0.62 3.83

 عالية 6 0.60 3.80 حرية التعبير عن المعتقدات 31
 عالية 7 0.66 3.71 الطلبة واإلبداع واالبتكار  34
متوسطة 8 0.63 3.66دور الطلبة في إدارة الموقف التعليمي 36
متوسطة 9 0.61 3.63 الطلبة وإصدار األحكام 33
متوسطة 10 0.68 3.61 الطلبة وإنتاج المعرفة وتطويرھا 35
متوسطة 11 0.71 3.60 الطلبة والمھام القيادية 32

 عالية  0.49 3.78 الدرجة الكلية

أن المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة على فقرات مجال  )4(يتبين من الجدول 
ي بدرجة فھم عالية، وقد أ، )0.49(، بانحراف معياري مقداره )3.78(ككل قد بلغ ) الطلبة(

، )3.60-4.00(تراوح المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة على فقرات ھذا المجال ما بين 
  ). 0.61- 0.73(وبانحراف معياري تراوح ما بين 

ً (على أعلى متوسطات حسابية ) 28(و) 27(وقد حصلت الفقرتان   وھي،) مرتبة تنازليا
كون إلى وقد يعزى ذلك ، العدل والمساواة بين الطلبة، وتعامل الطلبة مع التقنيات التعليمية

 ،والقوانينمنطلق االلتزام باألنظمة  من بين المتعلمين بمبدأ المساواة والعدل المعلمين يؤمنون
وكذلك  .تشير الى ذلك بكل وضوحالتربية والتعليم  وزارة أنظمة وقوانين وتعليمات حيث تشير

منطلق أن ھذه  يعود فھم المعلمين لدرجة فھم الطلبة ومقدرتھم للتعامل مع التقنيات التعليمية من
ً من متطلبات الحصول  التقنيات أصبحت جزءا ً أساسيا . على المعرفةمن حياة األفراد ومتطلبا

، التي أشارت نتائجھا إلى )2008(نتائج ھذه الدراسة مع نتائج دراسة ھيالت والقضاة اتفقت وقد 
. أن المشرفين التربويين يمتلكون بدرجة كبيرة مفاھيم االقتصاد المعرفي المتعلقة بالمتعلم

شارتا إلى أن أان الت) 2012(والعمايرة وآخرون ،)2013(واختلفت مع نتائج دراستي الطويسي 
  .لمفاھيم اقتصاد المعرفة  جاء بدرجة متوسطة على مجال الطلبة المعلميندرجة فھم 
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ً (على أقل متوسطات حسابية ) 35(و) 32(وحصلت الفقرتان  الطلبة  ،)مرتبة تصاعديا
كون بعض المعلمين ال  إلى  وقد يعزى ذلك. ، والطلبة وإنتاج المعرفة وتطويرھاوالمھام القيادية

كونھم لم يكتسبوا الخبرة الكافية التي تؤھلھم للقيام بالمھام القيادية لن بقدرة الطلبة للقيام يثقو
ينظرون نظرة سلبية للطالب من حيث أن دوره تلقي  وبعضھم،بالمھام واألدوار القيادية 

  . أن المعلم ھو مصدر المعلومات والقادر على إنتاج المعرفة وتطويرھاوالمعلومات 

) المعلم(والترتيب ودجة الفھم لمجال  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :)5(جدول 
 ً   .مرتبة تنازليا

  رقم
 المتوسط الفقراتالفقرة

الحسابي
  االنحراف
  درجة الترتيب المعياري

 الفھم
 عالية 1 0.64 3.93 احترام الوقت والتقيد بالمواعيد  43
 عالية 2 0.68 3.90 إدارة قيادة الصف 45
األسلوب الديمقراطي في العملية  46

 التعليمية التعلّمية
 عالية 3 0.66 3.86

القيم واالتجاھات اإليجابية في التعليم  44
 والتعلّم

 عالية 4 0.65 3.85

 عالية 4 0.62 3.85 مھارات اإلصغاء والحوار  41
 عالية 6 0.65 3.81 االطالع على منجزات اآلخرين 38
 عالية 7 0.72 3.78 االستفادة من تجارب اآلخرين  39
 عالية 8 0.64 3.73 المعلم باحث وناقد 42
متوسطة 9 0.70 3.66 المعلم مبدع مبتكر ومطور للمعرفة 37
متوسطة 10 0.68 3.61 تقبل النقد البناء 40

 عالية  0.56 3.80 الدرجة الكلية

أن المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة على فقرات مجال  )5(يتبين من الجدول 
، أي بدرجة فھم عالية، وقد )0.56(بانحراف معياري مقداره  ،)3.80( ككل قد بلغ) المعلم(

، )3.61-3.93(تراوح المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة على فقرات ھذا المجال ما بين 
على أعلى متوسطات حسابية ) 45(و) 43(صلت الفقرتان ح). 0.62-0.72(وبانحراف معياري 

) ً أفراد  استجابة، وقد تعزى احترام الوقت والتقيد بالمواعيد، وإدارة قيادة الصف ):مرتبة تنازليا
ن تركز على التقيد بأوقات الدوام ووقت ابتداء الحصة كون األنظمة والقوانيإلى نة المرتفعة العي

وأن وقت الدوام المدرسي ھو ملك للطلبة ال يجوز التفريط به، وقد يعزى  الدراسية وانتھائھا،
بأن الموقف ة المعلمين قناع، إلى "يادة الصفإدارة ق"فقرة ط استجابتھم على متوس ارتفاع

وقد اختلفت ھذه النتائج مع دراسة  .إدارته بشكل فاعلال يحقق أھدافه دون  التعليمي التعلمي
التي بينت درجة امتالك المعلمين لمبادئ اقتصاد المعرفة متوسطة،  )2012( العمايرة، وآخرون
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التي بينت أن المشرفين التربويين يمتلكون ) 2008(وقد اتفقت مع نتائج دراسة ھيالت والقضاة 
  .جال المفاھيم المتصلة بالمعلممفاھيم اقتصاد المعرفة بدرجة كبيرة لم

ً (على أقل متوسطات حسابية  ،)37(و) 40(بينما حصلت الفقرتان  تقبل  ،)مرتبة تصاعديا
  .المعلم مبدع مبتكر ومطور للمعرفة النقد البناء،

والترتيب ودرجة الفھم لمجال التقويم  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية): 6(جدول 
 ً   .مرتبة تنازليا

  رقم
  المتوسط الفقراتالفقرة

 الحسابي
 االنحراف
  درجةالترتيبالمعياري

 الفھم
مھارات التقويم التحصيلي ألغراض  56

 التشخيص
 عالية 1 0.65 3.95

 عالية 2  0.69 3.93 فقرات االختيار من متعدد 52
 عالية 3 0.66 3.90 في التدريس) البنائي(التقويم التكويني  50
 عالية 4 0.68 3.81 بناء الخطط العالجية وتوظيفھا 51
 عالية 5 0.78 3.71 استراتيجية التقويم المعتمد على األداء  55
 متوسطة 6 0.65 3.66 استراتيجية المالحظة 58
 متوسطة 6 0.67 3.66 التقويم الختامي في التدريس 57
 متوسطة 8 0.74 3.63 تحليل نتائج االختبارات التحصيلية 47
 متوسطة 9 0.65 3.60 فقرات المطابقة 54
 متوسطة 10 0.68 3.56 مواصفات االختبارات التقويميةجداول  49
 متوسطة 11 0.71 3.55 استراتيجية مراجعة الذات 48
 متوسطة 12 0.70 3.53 سجل وصف سير التعلم 53
 متوسطة 13 0.72 3.50 استراتيجية التقويم بالتواصل 60
 متوسطة 14 0.66 3.46 الشطب/ قوائم الرصد  61
 متوسطة 15 0.73 3.41 ساللم التقدير 59

متوسطة  0.47 3.65 الدرجة الكلية

أن المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة على فقرات مجال ) 6(يتبين من الجدول 
، أي بدرجة فھم متوسطة، وقد )0.47(، بانحراف معياري مقداره )365(ككل قد بلغ ) التقويم(

، )3.41-3.95(العينة على فقرات ھذا المجال ما بين  بي الستجابات أفرادتراوح المتوسط الحسا
على أعلى ) 52(و) 56:(وحصلت الفقرتان ).0.65- 0.78(وبانحراف معياري تراوح ما بين 

ً (متوسطات حسابية  االختيار و مھارات التقويم التحصيلي ألغراض التشخيص، ،)مرتبة تنازليا
 وكفاءة  خطط الدراسية في كليات التربية،كفاءة الالخبرة و إلى  ذلك ويرجح الباحثمن متعدد، 
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والتي تولي اھتماما بالغا في  ،المعلم أثناء الخدمة يخضع لھاالتي المكثفة والمتتالية  الدورات
ن ، التي بينت أ)2013(ائج الطويسي واتفقت نتائج ھذه الدراسة مع نت ..التقويم بأنماطه المتنوعة

واختلفت . درجة متوسطة على مجال التقويمالمعرفة جاء بنة لمفاھيم اقتصاد درجة فھم أفراد العي
أن المشرفين التربويين إلى  التي أشارت) 2008(نتائج ھذه الدراسة مع دراسة ھيالت والقضاة 

واختلفت مع . يمتلكون مفاھيم االقتصاد المعرفي بدرجة كبيرة لمجال المفاھيم المتصلة بالتقويم
ن درجة امتالك افراد العينة لمفاھيم اقتصاد المعرفة بينت أالتي ) 2013(دراسة الخالدي نتائج 

متوسطات على أقل ) 61(و) 59( بينما حصلت الفقرتان. المتعلقة بالتقويم جاء بدرجة متدنية
ً (حسابية  وقد يعزى ذلك الى  كون  ."الشطب/ قوائم الرصد "و ،"ساللم التقدير" )مرتبة تصاعديا

بساللم د المقصوتنقصھم الخبرة في معرفة وليب التقويم المعلمين تنقصھم المعرفة في أسا
  .الشطب/ التقدير، وقوائم الرصد

في  ما درجة تطبيق معلمي المرحلة الثانوية في مدارس محافظة جرش :السؤال الثاني
  األردن لمبادئ اقتصاد المعرفة في تدريسھم من وجھة نظرھم ؟

الحسابية واالنحرافات المعيارية المتوسطات  تاستخرج لإلجابة عن السؤال الثاني
  . تبين ذلك) 11( ) 10(9)( (8)) 7(والترتيب ودرجة التطبيق والجداول 

ودرجة التطبيق  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب: )7( جدول
  .الستراتيجيات التدريس مرتبة تنازليا

  المتوسط الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
  درجة الترتيب المعياري

 التطبيق
أصوغ األھداف صياغة سلوكية أدائية  62

 في تحضيري للدروس
 عالية 1 0.70 3.75

أراعي الفروق الفردية بين الطلبة عند  63
 طرح األسئلة

 عالية 2 0.62 3.73

 عالية 3  0.65 3.71 أستخدم مھارات االستقراء في التدريس 65
أراعي استعدادات الطلبة وميولھم في  75

 المواقف التعليمية التعلّمية
 متوسطة 4 0.71 3.66

أوظف أسلوب التعلم من خالل األنشطة  64
 في التدريس

 متوسطة 5 0.65 3.63

67 
أوظف الخبرات التعليمة التعلمية التي 

يمتلكھا الطلبة في المواقف التعليمية 
 التعلّمية

 متوسطة 6 0.70 3.43

أوظف أساليب التعلم الذاتي في  66
 التدريس

 متوسطة 7 0.65 3.40
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 )7(تابع جدول رقم ... 

  المتوسط الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
  درجة الترتيب المعياري

 التطبيق
أستخدم مھارات االتصال والتواصل   74

 بيني وبين الطلبة
 متوسطة 8 0.73 3.35

أدرب الطلبة على استخدام مھارات  71
 متوسطة 9 0.74 3.28 حل المشكالت في المواقف التعليمية 

أدرب الطلبة على استخدام مھارات  72
االستنباط في المواقف التعليمية التعلمية

 متوسطة 10 0.74 3.23

 متوسطة 11 0.64 3.16 أستخدم التعليم الزمري في التدريس 70

لتدريب الطلبة على أطرح قضايا  73
 متوسطة 12 0.66 3.13 التفكير الناقد

أطرح قضايا لتدريب الطلبة على  68
 التفكير اإلبداعي

 متوسطة 13 0.68 3.05

أطرح قضايا تثير مھارة العصف  69
 الذھني لدى الطلبة

 متوسطة 14 0.64 3.02

 متوسطة  0.39 3.40 الدرجة الكلية

أن المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة على فقرات مجال  )7(يتبين من الجدول 
، أي بدرجة )0.39(، بانحراف معياري مقداره )3.40(ككل قد بلغ ) استراتيجيات التدريس(

، )3.02-3.75(توظيف متوسطة، وقد تراوح المتوسط الحسابي لفقرات ھذا المجال ما بين 
  .)0.62-0.74(وبانحراف معياري تراوح ما بين 

ً (أعلى متوسطات حسابية   ن علىااآلتيتان وحصلت الفقرت أصوغ األھداف  ،)مرتبة تنازليا
صياغة سلوكية أدائية في تحضيري للدروس، أراعي الفروق الفردية بين الطلبة عند طرح 

، من االھتمام الالزمصياغة األھداف يولون موضوع المديرين كون  إلى وقد يعزى ذلك. األسئلة
وقد  ن صياغة األھداف بشكل أدائي إجرائي يسھل على المعلمين صياغة أسئلة التقويم،منطلق أ

عدم مراعاة ذلك يولد االحباط يمانھم بأن مين للفروق الفردية بين الطلبة إليعزى مراعاة المعل
وقد جاءت  للطلبة وذلك في حالة توجيه أسئلة لبعض الطلبة الذين ال يستطيعون االجابة عليھا،

تطبيق ھاتين الفقرتين بدرجة عالية وھذا يتوافق مع استجاباتھم عليھا من حيث درجة  درجة
  .الفھم

ً (على أقل متوسطات حسابية : )68(و) 69(انبينما حصلت الفقرت أطرح ، )مرتبة تصاعديا
قضايا تثير مھارة العصف الذھني لدى الطلبة، أطرح قضايا لتدريب الطلبة على التفكير 

عدم الرغبة و لمين على تطبيق ھاتين المھارتين،قدرة بعض المع ذلك الى عدمويعزا . اإلبداعي
في تدريسھم من منطلق يرون أنھما يحتاجان الى وقت أو انھما يخلقان بعض  استخدامھمافي 



 2015ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صفاء شويحات

 2016 ،)10(30 المجلد) اإلنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 استخدامھاالتقليدية التي اعتادوا على الطرق  استخدامالفوضى داخل الصف، لذا نجدھم يفضلون 
أفراد العينة  استجابات جاءتلذا تحقق لھم االنضباط وسير الدرس بطريقة أسرع،  حيث انھا

بدرجة متوسطة، وقد اتفقت نتائج ھذه الدراسة مع نتائج دراسة القطعان على ھاتين الفقرتين 
التي أشارت إلى أن درجة امتالك المعلمين ) 2012(العمايرة، وآخرون ودراسة) 2007(

  . في داخل الغرفة الصفية من حيث استراتيجيات التدريس متوسطةلمھارات االقتصاد المعر

والترتيب ودرجة التطبيق لمجال  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية): 8(جدول 
  .، مرتبة تنازليا)التقنيات التعليمية(

  رقم
 المتوسط الفقراتالفقرة

الحسابي
  االنحراف
  درجة الترتيب المعياري

 التطبيق
أدرب الطلبة على توظيف 77

التكنولوجيا في إعداد التقارير 
واألبحاث

متوسطة 1  3.550.60

أكلف الطلبة في الحصول على 76
بعض المعلومات من الحاسوب

متوسطة 2 3.500.65

أدرب الطلبة على توظيف 83
الحاسوب في تبادل الخبرات مع 

اآلخرين

متوسطة 3 3.460.66

استخدام التقنياتأدرب الطلبة على 78
التعليمية بشكل يجعل التعليم ممتعاً

متوسطة 3 3.380.63

أستخدم تكنولوجيا المعلومات 84
واالتصاالت في العملية التعليمية 

التعلمية

متوسطة 5 3.330.64

أستخدم التقنيات التعليمية لتعزيز 86
تعليم وتعلم الطلبة

متوسطة 6 3.310.70

على توظيفأدرب الطلبة 79
الحاسوب في تعزيز العالقة فيما 

بينھم

متوسطة 7 3.280.73

أوظف التقنيات التعليمية بشكل 82
إيجابي في نواتج التعلم

متوسطة 8 3.250.63

أوظف تكنولوجيا المعلومات في 85
تعزيز التواصل مع الطلبة

متوسطة 9 3.200.63

أستخدم مصادر التعلم اإللكترونية 80
في تعليم الطلبة 

متوسطة 10 3.050.64

أوظف التقنيات التعليمية لتوضيح 81
مبعض المفاھي

متوسطة 11 3.000.65

  متوسطة   3.300.40 الدرجة الكلية
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2016 ،)10(30 المجلد) اإلنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

أن المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة على فقرات مجال  )8(يتبين من الجدول 
، أي بدرجة توظيف )0.40(، بانحراف معياري مقداره )3.30(ككل قد بلغ ) التقنيات التعليمية(

متوسطة، وقد تراوح المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة على فقرات ھذا المجال ما بين 
  ).0.60- 0.73(تراوح ما بين  ، وبانحراف معياري)3.55-3.00(

وقد جاءت استجابات أفراد العينة بدرجة تطبيق متوسطة على جميع فقرات المجال، وقد 
ً (على أعلى متوسطات حسابية ) 76(و) 77: (حصلت الفقرتان اآلتيتان أدرب ، )مرتبة تنازليا

في الحصول على أكلّف الطلبة  الطلبة على توظيف التكنولوجيا في إعداد التقارير واألبحاث،
مع توجه وزارة التربية والتعليم في استخدام ، وقد يعزى بعض المعلومات من الحاسوب

لمتطلبات العصر الذي نعيشه، ويعود  استجابةعلى نطاق واسع في المدارس، وذلك التكنولوجيا 
ً الى ما قامت به وزارة التربية والتعليم من تضمين مقرر الحاسوب في الخطط الدراس ية، أيضا

وما قامت به الوزارة من عقد دورات تتعلق بالحاسوب للمعلمين وما يحصل عليه المعلم من 
أفراد العينة على ھاتين الفقرتين  استجاباتنواحي مادية لقاء نجاحه في ھذه الدورات، وقد جاءت 

 التي أشارت) 2007(وقد اتفقت نتائج ھذه الدراسة مع نتائج دراسة القطعان  بدرجة متوسطة،
إلى أن امتالك المعلمين لمھارات االقتصاد المعرفي المتعلقة بالتقنيات والوسائل التعليمية داخل 

  . غرفة الصف جاءت بدرجة متوسطة

ً (على أقل متوسطات حسابية ) 80(و) 81: (وحصلت الفقرتان  :، الفقرة)مرتبة تصاعديا
التعلم اإللكترونية في تعليم أوظف التقنيات التعليمية لتوضيح بعض المفاھيم، أستخدم مصادر 

يحتاجون لمزيد من الدراية بالتعامل مع معظم التقنيات التعليمية وقد يعزى ذلك إلى كون  .الطلبة
في تدريسھم، حيث ينقصھم توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المواقف التعليمية 

  . التعلّمية

ق لمجال ودرجة التطبي الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب المتوسطات): 9(جدول 
ً ) الطلبة(   .مرتبة تنازليا

  رقم
 المتوسط الفقرات الفقرة

الحسابي
  االنحراف
  درجةالترتيب المعياري

 التطبيق
متوسطة 1  0.61 3.66  أحترم آراء الطلبة وأفكارھم البنّاءة 89
متوسطة 2 0.66 3.65 والمساواةأتعامل مع الطلبة بالعدل  88
أوجه أسئلة للطلبة تثير تفكيرھم  87

 وإبداعاتھم
متوسطة 3 0.75 3.63

أكلف الطلبة بأعمال تدربھم على  90
 تحمل المسؤولية

متوسطة 4 0.73 3.53

أتيح للطلبة حرية التعبير عن  91
 معتقداتھم

متوسطة 5 0.72 3.48

  



 2017ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صفاء شويحات

 2016 ،)10(30 المجلد) اإلنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )9(تابع جدول رقم ... 
  رقم
 المتوسط الفقرات الفقرة

الحسابي
  االنحراف
  درجةالترتيب المعياري

 التطبيق
أشرك الطلبة في إدارة الموقف  97

 التعليمي
متوسطة 6 0.64 3.40

أشجع الطلبة على إصدار األحكام على  94
  المواقف التعليمية

متوسطة 7 0.62 3.38

أشرك الطلبة في العملية التعليمية  93
 التعلّمية

متوسطة 8 0.66 3.36

أكلف الطلبة بأعمال تدربھم على  92
 تحمل المسؤولية

متوسطة 8 0.64 3.35

أكلف الطلبة في القيام ببعض المھام  96
 القيادية

متوسطة 10 0.65 3.28

أشجع الطلبة على إنتاج المعرفة  95
 وتطويرھا

متوسطة 11 0.68 3.25

متوسطة  0.47 3.45 الدرجة الكلية

أن المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة على فقرات مجال ) 9(من الجدول  يتبين
، أي بدرجة توظيف متوسطة، )0.47(، بانحراف معياري مقداره )3.45(ككل قد بلغ ) الطلبة(

 -3.66(ما بين  الوقد تراوح المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة على فقرات ھذا المج
) 88(و) 89( انوقد حصلت الفقرت). 0.61-0.75(اري تراوح ما بين وبانحراف معي، )3.25

ً ( في ھذا المجال، بدرجة تطبيق متوسطة،على أعلى متوسطات حسابية  أحترم  ،)مرتبة تنازليا
وقد يعزى ذلك كون أفراد . آراء الطلبة وأفكارھم البنّاءة، وأتعامل مع الطلبة بالعدل والمساواة

 احتراموإن  يؤمنون أن الطلبة قد تتولد عنھم أفكار تثري الموقف التعليمي التعلمي،العينة 
الدافعية والرغبة المستمرة في المعلمين آلراء الطلبة وما يطرحون من أفكار قد تولد لديھم 

المشاركة فيما يدور من حوار داخل الصف، وقد يعزى محاولة المعلمين التعامل مع الطلبة 
اواة الى اقتناعھم بأن ذلك ينعكس على سلوك الطلبة وعالقاتھم مع بعضھم البعض بالعدل والمس

وقد اتفقت نتائج ھذه الدراسة مع نتائج . مما يترتب عليه آثار ايجابية بإنتاجية الطلبة والمعلمين
التي أشارت إلى أن امتالك ) 2007(، ومع مع نتائج دراسة القطعان )2012( العمايرة، وآخرون

ن لمھارات االقتصاد المعرفي داخل الغرفة الصفية من حيث إدارة الصف والطلبة بدرجة المعلمي
  .متوسطة

ً (على أقل متوسطات حسابية ) 96(و) 95(بينما حصلت الفقرتان  أشجع ، )مرتبة تصاعديا
  . الطلبة على إنتاج المعرفة وتطويرھا، أكلف الطلبة في القيام ببعض المھام القيادية



 "...... درجة فھم مبادئ اقتصاد المعرفة و"ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2018

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2016 ،)10(30 المجلد) اإلنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

أن ھذه االسئلة تحتاج الى وقت للمناقشة، الى كون المعلمين ينظرون إلى وقد يعزى ذلك 
وحجم المحتوى الدراسي وكثافته تتطلب التركيز على انھاء المقررات الدراسية في اوقاتھا 

تدني اتجاھاتھم ونقص قدراتھم ومھاراتھم لقيادة ويرجح الباحث لن السبب يعود إلى  المحددة، 
البنية التحتية والبيئة الصفية المناسبة لإلبداع ، وقد يرون ان الطلبة  الموقف التعليمي، ونقص

  .غير قادرين على التفاعل مع مثل ھذه التقنيات

والترتيب ودرجة التطبيق لمجال  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية): 10(جدول 
ً ) المعلم(   .مرتبة تنازليا

  رقم
المتوسط  الفقراتالفقرة

 الحسابي
 االنحراف
  درجة الترتيب المعياري

 التطبيق
 متوسطة 1 0.65 3.65 لدي القدرة على إدارة وقيادة الصف 107
 متوسطة 2 0.66 3.63 ألتزم بالوقت وأتقيد بالمواعيد 105
 متوسطة 3 0.69 3.61 أمتلك مھارة اإلصغاء والحوار  102
 متوسطة 4 0.68 3.56 أطلع على منجزات اآلخرين 106
أستخدم األسلوب الديمقراطي في  104

 العملية التعليمية التعلمية
 متوسطة 5 0.69 3.55

 متوسطة 6 0.70 3.51 أستفيد من تجارب اآلخرين 103
واالتجاھات اإليجابية   أعزز القيم 100

 في التعليم والتعلم
 متوسطة 7 0.73 3.50

 متوسطة 8 0.66 3.41 أتقبل النقد البناء 98
 متوسطة 9 0.68 3.40 كباحث وناقدأمارس دوري  99

أمارس دوري كمبتكر ومطور  101
 للمعرفة

 متوسطة 10 0.64 3.38

 متوسطة  0.49 3.51 الدرجة الكلية

أن المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة على فقرات مجال ) 10(يتبين من الجدول 
، أي بدرجة توظيف متوسطة، )0.49(، بانحراف معياري مقداره )3.51(ككل قد بلغ ) المعلم(

- 3.65(وقد تراوح المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة على فقرات ھذا المجال ما بين 
 )105) (107( انوقد حصلت الفقرت). 0.64-0.74(، وبانحراف معياري تراوح ما بين )3.38

ً (على أعلى متوسطات حسابية  ألتزم ة الصف، لدي القدرة على إدارة وقياد، )مرتبة تنازليا
لى حد ما أھمية التعامل مع إبالوقت وأتقيد بالمواعيد، وقد يعزى ذلك كون أفراد العينة يدركون 

وإدارة الوقت  حيث أن ذلك يعد من أساسيات العمل المدرسي، الوقت وإدارته بشكل فاعل،
يعد من مرتبطة ببدء الدوام وموعد الحصص الدراسية، أما بالنسبة لقيادة الصف، فإن ذلك 

أساسيات تنفيذ الموقف التعليمي، لذا فإن المعلم يوظف كل ما لديه من أساليب من أجل إدارة 
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مرتبة (على أقل متوسطات حسابية ) 99(و) 101(وحصلت الفقرتان . وقيادة الصف بشكل فاعل
 ً وقد يعزى ذلك . أمارس دوري كمبتكر ومطور للمعرفة، أقوم بدور الباحث والناقد ،)تصاعديا

كثرة المھام الملقاة على كاھل المعلم، ومع أن المعلمين يمتلكون فقط المعرفة النظرية لھذه ل
يمتلك المعرفة والقدرة على تھيئة البيئة والمواقف لتدريب الطلبة فعال األدوار أو أن بعضھم ال 

اعي تحتاج فتنمية التفكير قد وتدريب الطلبة على التفكير االبد يكونوا باحثين وناقدين ومبتكرين
  .الى معلمين متدربين جيدا ويمتلكون المعرفة بھذه االنماط من التفكير

ودرجة التطبيق لمجال  والترتيب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية): 11(جدول 
  .مرتبة تنازليا) التقويم(

رقم 
 المتوسط الفقراتالفقرة

الحسابي
 االنحراف
درجة الترتيبالمعياري

 التطبيق
أستخدم فقرات االختيار من متعدد في  113

 االمتحانات 
 متوسطة 1  0.66 3.56

أستخدم التقويم التكويني في تقويم أداء  108
 الطلبة 

 متوسطة 2 0.65 3.55

أستخدم التقويم الختامي في تقويم أداء  109
 الطلبة 

 متوسطة 3 0.66 3.43

أستخدم نتائج التقويم التحصيلي  112
 التشخيصألغراض 

 متوسطة 4 0.67 3.38

 متوسطة 5 0.69 3.36 أحلل نتائج االختبارات التحصيلية  110
أستخدم استراتيجية المالحظة في تقويم  117

 الموقف التعليمي 
 متوسطة 6 0.59  3.28

جداول مواصفات االختبارات  أوظف 111
 التحصيلية في تقويم الموقف التعليمي

 متوسطة 7 0.62 3.26

 متوسطة 8 0.70 3.23 أستخدم فقرات المطابقة في االمتحانات  114
أوظف الخطط العالجية لتحسين تحصيل  115

 الطلبة 
 متوسطة 9 0.69 3.21

أوظف استراتيجية التقويم المعتمد على  116
 األداء في تقويم أداء الطلبة 

 متوسطة 10 0.63 3.18

 متوسطة 11 0.65 3.02 أستخدم استراتيجية التقويم بالتواصل 118
استخدم أسلوب سجل وصف سير التعلم  119

 في تقويم أداء الطلبة
 متوسطة 12 0.63 2.98

أوظف استراتيجية مراجعة الذات في  122
 التقويم

 متوسطة 13 0.66 2.86
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  )11(تابع جدول رقم ... 
رقم 
 المتوسط الفقراتالفقرة

الحسابي
 االنحراف
درجة الترتيبالمعياري

 التطبيق
أوظف استراتيجية ساللم التقدير في  120

 تقويم أداء الطلبة
 متوسطة 14 0.64 2.80

الشطب / أوظف أسلوب قوائم الرصد  121
 في تقويم أداء الطلبة 

 متوسطة 15 0.66 2.76

متوسطة  0.38 3.20 الدرجة الكلية

أن المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة على فقرات مجال  )11(يتبين من الجدول 
، أي بدرجة توظيف متوسطة، )0.38(، بانحراف معياري مقداره )3.20(ككل قد بلغ ) التقويم(

- 3.56(وقد تراوح المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة على فقرات ھذا المجال ما بين 
) 113(وقد حصلت الفقرتان ). 0.59- 0.70(بين ، وبانحراف معياري يتراوح ما )2.76

ً (على أعلى متوسطات حسابية ) 108(و ، أستخدم فقرات االختيار من متعدد في )مرتبة تنازليا
االمتحانات، وأستخدم التقويم التكويني في تقويم أداء الطلبة، وقد يعزى ذلك كون أن االمتحانات 

مساحة ) اختيار من متعدد(طي لألسئلة الموضوعية التي كانت تعقدھا وزارة التربية والتعليم تع
واسعة من األسئلة، وفي مثل ھذا النوع من األسئلة ما يروق للمعلمين من حيث سھولة 
التصحيح، وقد يعزى استخدام المعلمين للتقويم التكويني أثناء المواقف التعليمية كونھم تلقوا 

ً وحضروا دروس توضيحية  استراتيجيات التدريس والتي يشكل ورشات عمل تتعلق بوتدريبا
، )2007(وقد اتفقت نتائج ھذه الدراسة مع نتائج دراسة القطعان . التقويم فيھا العنصر األساس

التي أشارتا إلى امتالك المعلمين لمھارات اقتصاد المعرفة المتعلقة ) 2012(والعمايرة وآخرون
  . بالتقويم داخل غرفة الصف بدرجة متوسطة

ً (على أقل متوسطات حسابية ) 121( لفقرتانبينما حصلت ا ، أوظف )مرتبة تصاعديا
وأوظف استراتيجية ساللم التقدير في تقويم أداء  الشطب في تقويم أداء الطلبة،/أسلوب الرصد

وھذه النتيجة تتفق مع ما جاء في ھذه الدراسة من حيث أن درجة فھم أفراد العينة . الطلبة
قد جاء بدرجة وأوظف استراتيجية ساللم التقدير في تقويم أداء الطلبة،  الشطب،/ ألسلوب الرصد

وقد يعزى ذلك لكون المعلمين يميلون إلى استخدام وسائل التقويم التقليدية التي  متوسطة،تطبيق 
  . ال تأخذ منھم وقتاً وجھداً وتتناسب وطرق التدريس التقليدية التي يستخدمونھا في تدريسھم

ھل يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين درجة فھم ودرجة التطبيق لمبادئ  :السؤال الثالث
لإلجابة عن  اقتصاد المعرفة لدى معلمي المرحلة الثانوية في مدارس محافظة جرش باألردن؟

اإلحصائي ) ت(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار جت السؤال الثالث استخر
  : يبين ذلك) 12(والجدول 
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الستجابات أفراد العينة  لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية) ت(نتائج اختبار ): 12(جدول 
  .على درجة فھم ودرجة التطبيق لمبادئ اقتصاد المعرفة

  المتوسط المستوى المجاالت
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

  )ت(قيمة 
المحسوبة

  مستوى
 الداللة

 0.38 3.40درجة التطبيق 0.000*31.567 0.42 3.88 درجة الفھم التدريس  استراتيجيات

 0.40 3.30درجة التطبيق 0.000*33.348 0.44 3.85 درجة الفھم التقنيات التعليمية

 0.45 3.45درجة التطبيق 0.000*23.149 0.43 3.78 درجة الغھم الطلبة 

 0.48 3.51التطبيق درجة 0.000*26.572 0.49 3.80 درجة  الفھم المعلم 

 0.36 3.20درجة التطبيق 0.000*40.777 0.41 3.65 درجة الفھم التقويم 

 0.31 3.36درجة التطبيق 0.000*48.331 0.34 3.78 درجة الفھم  الكلي 

  ).α  =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى * 

بين ) α  =0.05(وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  )12(يتبين من الجدول 
المتوسطات الحسابية في درجة فھم ودرجة التطبيق لمبادئ اقتصاد المعرفة، على جميع مجاالت 

وقد يعزى ذلك كون  الدراسة، وعلى الدرجة الكلية، ولصالح درجة فھم مبادئ اقتصاد المعرفة،
يل المعلمين من أجل رفع كفايتھم؛ تركز على الجانب معظم الدورات والندوات التي تعقد لتأھ

 النظري وال تولي الجانب التطبيقي األھمية الكافية، وھذه مشكلة تواجھنا في جميع مناحي الحياة،
بعض المعلمين ال  ويرجح الباحث ذلك إلى أن حيث توجد فجوة واسعة بين النظري والتطبيق،

التدريس التقليدية، كون أن استراتيجيات التدريس القائمة زالوا يميلون الى استخدام استراتيجيات 
على مبادئ اقتصاد المعرفة تتطلب من المعلمين معرفة واعية وجھداً كبيراً، أما بالنسبة لمھارات 
ً من المعلمين ال يمتلك المعرفة النظرية الكافية التي تيّسر لھم  التقنيات التعليمية، فإن قسما

  . المواقف التعليمية استخدام ھذه الوسائل في

  التوصيات

عقد محاضرات تثقيفية لتزويد المعلمين نظريا بمفاھيم ومعرفة متعمقة واتجاھات ايجابية  −
نحو مبادئ اقتصاد المعرفة، واتباعھا بدورات تدريبة لتحسين كفاية المعلمين العملية 
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خاصة في مجال  لتوظيف مھارات اقتصاد المعرفة في داخل غرفة الصف وبشكل فاعل
  .الناقد وتھيئة المواقف والبيئة الحاضنة لإلبداع التفكير

اجراء المزيد من الدراسات التقييمية لبرامج كليات التربية ومحتوياتھا الدراسية فيما يتعلق  −
  بتنمية أنماط التفكير العليا لدى الطلبة 

ومدى توفر  "اقتصاد المعرفة"اجراء المزيد من الدراسات بخصوص معيقات توظيف  −
في المدارس  الظروف والبنى التحتية الالزمة لتطبيقه اجرائيا في المواقف التعليمية التعلمية

  .باستخدام أسلوب دراسة الحالة ، والمالحظة المباشرة وغيرھا من أساليب البحث النوعي

عقد دورات تدريبة خاصة لتنمية مھارات البحث العلمي، باعتباره مكون اساس لتطبيق  −
  . تصاد المعرفة وتوظيفه اجرائيا في التدريس داخل الغرف الصفيةاق

في الجامعات األردنية خطط وبرامج كليات التربية اجراء المزيد من الدراسات على  −
 .المحتوى الدراسي مع متطلبات اقتصاد المعرفةباعتبار اھمية موائمة 
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