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ملخص
ھدفت ھذه الدراسة التعرف إلى درجة ممارسة معلمي العلوم ألدوارھم الجديدة في ضوء
توجھات االقتصاد المعرفي في األردن ،وفيما إذا كانت ھذه الممارسات تختلف باختالف جنس
المعلم ،وخبرته التدريسية ،ومؤھله العلمي .ولتحقيق أھداف الدراسة استخدمت أداة لقياس
ممارسة معلمي العلوم ألدوارھم الجديدة في ضوء توجھات االقتصاد المعرفي ،تكونت من )(31
فقرة على نمط مقياس ليكرت خماسي التدريج .تكونت عينة الدراسة من ) (191معلما ً ومعلمةً
من معلمي العلوم للمرحلة األساسية في مديرية التربية والتعليم التابعة لمنطقة إربد األولى.
أظھرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة معلمي العلوم ألدوارھم الجديدة كانت عالية ،وأظھرت
النتائج أيضا وجود فروق دالة إحصائيا في درجة ممارسة معلمي العلوم ألدوارھم الجديدة تُعزى
لمتغير الجنس ولصالح اإلناث ،ولمتغير المؤھل العلمي لصالح دراسات عليا ،وعدم وجود فروق
دالة إحصائيا في درجة ممارسة معلمي العلوم ألدوارھم الجديدة تُعزى لمتغير الخبرة التدريسية.
الكلمات المفتاحية :ممارسة ،أدوار معلمي العلوم ،االقتصاد المعرفي.
Abstract
'This study aimed at investigating the degree of science teachers
practices to their new roles in light of the orientations of knowledge
economy competence in Jordan, and whether these practices vary

 2090ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "درجة ممارسة معلمي العلوم ألدوارھم الجديدة في "......

according to: gender, teaching experience, and scientific qualifications.
For the purpose of this study, data was collected using a questionnaire
developed by the researcher based on theoretical literature and modern
developments in the educational field. The questionnaire consisted of 31
items on a 5-point Likert scale. The study sample consisted of (191) male
and female elementary science teachers in the Directorate of Education in
Irbid. The results showed that the degree of science teachers' practices to
their new roles was high. In addition, the results showed a statistically
significant difference in the degree of science teachers' practices for their
new roles due to the variable gender in favor of females, Qualification in
favor of post-graduates, and no statistically significant differences in the
degree of science teachers' practices for their new roles due to the
variable teaching experience.
Keywords: Practices, Science Teachers' Roles, knowledge Economy
competence.
المقدمة
نظراً الھتمام كثير من دول العالم بجودة التعليم ومخرجاته ،سعت المؤسسات التعليمية إلى
إصالح العملية التعليمية ،والرقي بمستواھا ،ومعالجة عيوبھا ،بداية من تطوير المباني
ومستلزماتھا المادية إلى االھتمام بالكوادر البشرية ،وما تحويه من آليات إصالحية كيفية متمثلة
في المناھج الدراسية ،وطرائق التدريس ،والوسائل التعليمية ،والبيئة الدراسية .ولما كان المعلم
أحد األركان القوية في أي نظام تعليمي فقد استوجب التوجه إليه مباشرة ،عن طريق استحداث
وتطوير برامج إعداده؛ لتمكينه من تمثل أدواره الجديدة لمواجھة التحديات المعاصرة ،ومواكبة
التغيير السريع في العلوم والمعارف.
وفي عصر العلوم والتكنولوجيا ،والفضاء واالتصاالت تشھد التربية العلمية وتدريس العلوم
اھتماما ً كبيرا وتطويراً مستمراً نحو األفضل ،لمواكبة خصائص عصر العولمة ومتطلبات القرن
الحادي والعشرين وتحدياته المستقبلية .وفي ھذا اإلطار ،يشھد األردن وباستمرار حركةً
تطويريةً تربويةً نحو األفضل؛ لتطوير الواقع التربوي ،ورفع مستوى مخرجات التعليم ،وتحسين
نوعيته؛ فاالھتمام والتطوير التربوي النوعي ذو أھمية كبيرة في إعداد الفرد المؤھل بالعلم
واإليمان والطموحات ،المسلح بتربية وثقافة علمية تقنية مناسبة .وبناء عليه واعترافا ً بدور المعلم
في تربية األجيال الناشئة لمواجھة متطلبات الحياة وتحدياتھا ،تتوجه األنظار إلى معلم العلوم
لتفعيل دوره كقائد للمناقشة ،وموجه للنشاط ،وميسر للعلم والعمل ومرافق للبحث والتقصي
واالكتشاف؛ وذلك باعتباره أحد قطبي العملية العملية التربوية ،والمفتاح الرئيسي في العملية
التعليمية التعلمية كلھا ،فأفضل التسھيالت ،والمناھج ،والكتب ،والمقررات الدراسية على
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أھميتھا ،قد ال تحقق أھدافھا ما لم يكن معلم العلوم متميز اإلعداد والتكوين علميا ً ومھنيا ً وثقافيا ً
).(Zaitoun, 2013
وتواجه كثير من المجتمعات ،ومنھ ا مجتمع ات ال وطن العرب ي تح ديات كبي رة ف ي جھودھ ا
التنموية .ومن أھم ھذه التحديات استثمار اإلمكانات والطاقات البشرية الھائلة الموجودة في ال دول
العربي ة وعل ى كاف ة المس تويات ،م ع ض رورة أن يك ون ھ ذا االس تثمار اس تثماراً رش يداً يزي د أو
يضاعف المردود االقتصادي واالجتماعي لھذا االستثمار ،من خالل توظيف الموارد االقتص ادية
بكفاءة عالية ،خصوصا ً في الوق ت ال ذي نع يش في ه عص ر الس رعة والعولم ة ،وھ و الوق ت ال ذي
ب دأت تتط ور وتتغي ر في ه مالم ح الم وارد االقتص ادية الت ي كان ت محص ورة ف ي األرض ورأس
المال والعمل ،حيث إن ھذا التغير وإن كان في شكل وصورة ھ ذه الم وارد إال أن ه م ن الض رورة
أن يؤخ ذ باالعتب ار ،حي ث ظھ رت مزاي ا وآف اق جدي دة لق وة العم ل ورأس الم ال؛ بس بب ظھ ور
العولمة ،وتطور مفاھيمھا وصوالً إلى اقتصاد المعرفة ).(AL-Mahrook, 2009
إن فكرة االقتصاد المعرف ي ) (Knowledge Economyالت ي أص بح الع الم منش غالً بھ ا،
ويعمل على بناء وتغيير مناھجه على أساسھا ،قائمة على البحث عن المعرفة وتحليلھا وتطويرھا
وتطبيقھا من خالل تسخير الخدمة المعلوماتي ة المت وافرة ،واالس تفادة م ن اس تخدامات تكنولوجي ا
المعلومات واالتصاالت المتقدمة ،الذي سيعود بالتالي بالنفع على المجتمع واألفراد؛ فالتحول إل ى
االقتصاد المعرف ي يتطل ب إع داد األف راد إع داداً ي ؤھلھم ل دخول الس وق العالي ة المنتج ة للمعرف ة.
فاألدوار التقليدية التي يؤديھا المعلم في العملية التعليمية لم تع د تتناس ب وتح ديات عص ر العولم ة
ومتطلبات ه ،أم ا األدوار الجدي دة فتنظ ر للمعل م بوص فه مش رفا ً وموجھ ا ً ،مراعي ا ً مي ول الطلب ة
ورغب اتھم .ل ذلك ف إن تطبي ق االقتص اد المعرف ي يتطل ب تع ديالت جوھري ة ف ي أدوار المعلم ين
وإعدادھم ،تبعا ً لذلك فإن دور المعلم يصبح منظما ً لحلقات النش اط والح وار والنق د لإلنت اج ،يعم ل
جاھداً عل ى تنمي ة روح الرقاب ة الذاتي ة ،وغ رس الق يم األخالقي ة ،كم ا يش جع عل ى ح ب المعرف ة
والتعلم الذاتي المستدام باستخدام مصادر التعلم وتقنيات المعلومات الحديثة ،وتنمي ة التفكي ر الناق د
والمبدع والمبتكر ،والقدرة على التحليل والربط ).(Al-hayek & Al-Saghir, 2008
وتعد قضية إعداد المعلم من القضايا األساسية التي تتصدى لھا البحوث والدراسات التربوية
العربية والعالمية ،نظراً إلى أن اإلعداد التربوي له تأثير في فاعلية عمل المعلم عن طريق
إكسابه معارف ومھارات وخبرات تتصل بعمله التربوي ,فقد ركزت مھنة التعليم في عصرنا
الحالي على كثير من الحقائق والمبادئ العلمية والنفسية والتربوية التي ال تكتسب بالمھارة فقط
وإنما بالدراسة المنظمة .ولكي يصبح إعداد المعلم سليما ً فال بد من أن يكون التوازن واضحا ً بين
المجاالت النظرية والعملية في اإلعداد التربوي ،وحتى يتمكن التعليم من تلبية احتياجات التنمية
الشاملة ,فإنه يواجه الكثير من التحديات ،لتخريج نوعية جديدة من المتعلمين القادرين على
معرفة أنفسھم وفھم اآلخرين ,وعلى مواجھة متطلبات العصر والمستقبل والعيش في القرية
العالمية ،وال يتأتى ذلك إال من خالل إعداد المعلم ليقوم بدوره المنوط به على أكمل وجه
).(Abu Awwad, 2008
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وقد دأب كثير من التربويين -على مر الزمن -على محاول ة تط وير التعل يم والرق ي بمس تواه
من خالل البحث ،والقراءة الواعية ،والتفكير العلمي المنظم .وكان من نتيجة ذلك ظھور كثير من
النظريات التربوية ،والعديد من طرائق التدريس ووسائله ،وجملة م ن األفك ار والتص ورات الت ي
تبحث في مواطن القوة والضعف ،التي تساعد في معرفة مزي د ع ن ال تعلم وكي ف يح دث ،وكي ف
يمك ن االس تفادة م ن ھ ذه المعرف ة ف ي زي ادة اإلقب ال عل ى ال تعلم واس تمراره وفاعليت ه .وق د ك ان
التخطيط السليم القائم على التنبؤ بالمستقبل واالستعداد ل ه خي ر مع ين عل ى ترجم ة كثي ر م ن تل ك
النظريات واألفكار والتصورات إلى أفكار عملية تسعى لالرتقاء بالتعليم ،ليوافق تطلعاتن ا وآمالن ا
).(Al-Nassar, 2003
وتشير العديد من الدراسات الى أنه يج ب أن يك ون معل م العل وم ح افزا للتغيي ر ،والتغيي رات
المطلوبة ھي المفاھيمية والثقافية لدى الطلبة ،ويجب أن يُمكن األفراد من الوصول ال ى تعل م ذات
معنى في عادات الممارسة الفعلية في البيئة التعليمية ).(Craven & Penick, 2001
وإن أدوار المعل م تعم ل بش كل متكام ل م ع ظ روف وخص ائص بيئ ة التعل يم
وال تعلم ) .(Entwistle, McCune & Hounsell, 2002وق د أول ت وزارة التربي ة
والتعل يم ف ي األردن اھتمام ا ً كبي را بالمس تجدات والتوجھ ات العالمي ة لبن اء االقتص اد المعرف ي،
فق د رك زت عل ى عملي ات التعل يم ،وأعط ت ال دور ال رئيس للمعل م واألنش طة الت ي ت تم داخ ل
غرف ة الص ف ،ونتيج ة ل ذلك ب رزت الحاج ة إل ى تط وير عمليت ي ال تعلم والتعل يم لي تم توظيفھ ا
ف ي الحي اة العملي ة ،وتس خير التكنولوجي ا إلنت اج المعرف ة وتبادلھ ا بغي ة تنمي ة المجتم ع كك ل
).(Ministry of Education, 2003
أما دور المعلم في ضوء االقتصاد المعرفي فيتلخص في بعدين :يتعلق البعد األول في
ضمان اكتساب الطالب للمعرفة ،بمعنى تطوير قدراته لتمكينه من الوصول إلى أنماط مختلفة من
المعرفة ،مما يعني أن المعرفة تصبح نتيجة متوقعة للعملية التعليمية .وھذه النتيجة تتحقق إذا
تمت ترجمة التحول السريع للمعرفة الالزمة لألداء االقتصادي الى قوانين خاصة ألصول
التدريس .أما البعد الثاني فيتعلق بالمعلم الذي يجب أن يكون العنصر الفاعل في العملية التعليمية،
وھذا يتطلب منه أن يطور وبشكل سريع أنماط المعرفة المتخصص بھا من جھه ،وأن يكون
مؤھالً لتدريسھا من جھة أخرى ).(Bonal & Ramba, 2003
وبمراجعة األدب التربوي السابق ،فقد أجريت العديد من الدراسات حول ممارسات
المعلمين ألدوارھم الجديدة ،فأجرى كوتسليني وبرسيانس )(Koutselini & Persianis, 2000
دراسة ھدفت إلى مقارنة نظرية الطالب المعلم في التعليم مع التطبيق في التعليم الحقيقي .تكونت
عينة الدراسة من ) (18طالبا ً وطالبة من الطلبة المعلمين في جامعة قبرص .استخدم الباحثان
المنحى النوعي في جمع البيانات من خالل المقابالت والتسجيالت المرئية للحصص الصفية
لھؤالء الطلبة المعلمين .أظھرت النتائج أن منظور الطلبة المعلمين قد تغير نحو منظور البنائية
في التعليم ،وأن ھناك بعض األخطاء المفاھيمية حول التعلم والتعليم ھي التي أثرت في
الممارسات الفعلية للمعلمين.
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وأجرى شان ) (Chan, 2001دراسة ھدفت إلى التأكد من صدق النظريات الشخصية
المتعلقة بالتعلم والتعليم في ھونغ كونغ .تكونت عينة الدراسة من ) (385طالبا ً وطالبة من الطلبة
المعلمين .استخدم الباحث استبانة لجمع البيانات ،تكونت من محورين ،وھما :مفاھيم التقليدية
والبنائية .أظھرت نتائج الدراسة أن الطلبة المعلمين اتجھوا إلى عدم الموافقة على المفاھيم
التقليدية حول التعلم والتعليم ،واعتقدوا أن التعلم من األفضل أن يبنى من خالل الخبرات الذاتية
للفرد ،كما أظھرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة تعزى للعمر أو للجنس.
وأجرى جبر ) (Gabr, 2002دراسة ھدفت إلى تقويم برامج تدريب معلمي المرحلة
األساسية الدنيا في أثناء الخدمة بمحافظات غزة من وجھة نظر المعلمين المتدربين والمشرفين
التربويين في ضوء االتجاھات العالمية المعاصرة .استخدم الباحث المنھج الوصفي كونه مناسبا ً
للدراسة ،ومن أجل ذلك أعدت استبانة ،طبقت على عينة مكونة من ) (455معلما ً ومعلمة،
باإلضافة إلى ) (80مشرفا ً تربويا ً ممن شاركوا بالبرامج التدريبية .أظھرت النتائج عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط عينة الدراسة الذكور مقارنة بدرجات عينة الدراسة من
اإلناث .كما أظھرت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات كل من المعلمين
المتدربين والمشرفين التربويين ،لصالح مجموعة المشرفين .وكذلك وجود فروق ذات داللة
إحصائية لدى عينة كل من معلمي ومشرفي الوكالة ومعلمي ومشرفي الحكومة في االستجابة
على فقرات االستبانة ،وذلك لصالح معلمي ومشرفي الوكالة.
وأجرى بونال ورامبا ) (Bonal & Ramba, 2003دراسة بھدف معرفة دور المعلم في
تكوين مجتمع تربوي في ضوء االقتصاد المعرفي .تكونت عينة الدراسة من عدد معلمي
ومعلمات المرحلة الثانوية في أربع مدارس طبقت عليھم مقابالت وبطاقة مالحظة .أظھرت
نتائج الدراسة أن المعلمين والمعلمات كانوا يقاومون التغير واالندماج في االقتصاد المعرفي؛
نظراً لعدم وضوح فكرته لديھم ،وقد عزي السبب إلى عدم قيام المسؤولين ببيان طبيعة دور
المعلم الجديد.
وفي دراسة أجراھا سويني ) (Sweeny, 2003ھدفت إلى الكشف عن العالقة بين ما
يمتلكه معلم الكيمياء عن النظريات الشخصية عن التعليم ،وبين ممارساته الفعلية خالل تدريسه
للمرحلة الثانوية في والية فلوريدا .ولجمع البيانات قام الباحث بمتابعة عمل المعلم ،وخالل
المتابعة تم تزويد المعلم بمقاالت وأبحاث عن طرائق التدريس الحديثة في ظل التطورات
المعاصرة لطرائق التدريس ،وبعد مرور أربعة أشھر من اطالعه على ما زود به من مقاالت
وأدب سابق ،بدأ بتعديل نموه المھني ،إذ إنه انتقل من التركيز على وصف الطرق المخبرية في
أثناء التعليم وتزويد التالميذ بالمعرفة ،الى إفساح المجال للطلبة الستخدام ما يمتلكون من
معلومات كيميائية في حل وتفسير الظواھر التي تم مشاھدتھا ،وركز على نقل أثر التعلم إلى
الحياة اليومية للطلبة ،وجعل الطلبة يتحملون مسؤولية التعلم داخل غرفة الصف بما يتماشى مع
اقتصاد المعرفة.
وأجرى ييم تيو ) (Yim-Teo, 2004دراسة ھدفت إلى بيان دور االقتصاد المعرفي في
إعادة ھيكلة مناھج التعليم الصناعي وأنماط التدريس المستخدمة من وجھة نظر المعلمين
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والخبراء التربويين في سنغافورة .ولتحقيق أغراض الدراسة استخدمت بطاقة مالحظة للمعلمين
البالغ عددھم ) (80معلما ً ومعلمة ،واستخدمت مقابالت معھم ومع الخبراء التربويين البالغ
عددھم ) (22خبيراً وخبيرة .أظھرت النتائج وجود قناعات لدى المعلمين بضرورة االنتقال من
األساليب القائمة على الفصل ما بين التعليم النظري والتدريب العملي إلى أساليب جديدة قائمة
على إكساب الطالب المھارات االجتماعية ،والصناعية ،والمنھجية.
وأجرت بطارسة ) (Batarseh, 2005دراسة لقياس درجة امتالك معلمات االقتصاد
المنزلي للكفايات التي يتطلبھا االقتصاد المعرفي ،على عينة تكونت من ) (50معلمة ،أظھرت
نتائج الدراسة تدني مستوى امتالكھن لتلك الكفايات ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في
كفايتھن تعزى لمتغير المؤھل العلمي والخبرة التدريسية.
وأجرى كل من سكر والخزندار ) (Soaker, & Al-Khaznadar, 2005دراسة بھدف
تحديد أھم الكفايات التي ترفع من مستوى أداء المعلم وتمكنه من مواجھة العصر .ولتحقيق
أھداف الدراسة طبق الباحث استبانة على عينة من ) (60فرداً من الخبراء المھتمين من أعضاء
ھيئة التدريس والمشرفين التربويين على المعلمين ،حيث توصلت الدراسة إلى أن أھم الكفايات
الالزمة للمعلم لمواجھة متطلبات العصر كانت مرتبة حسب األھمية على النحو اآلتي :كفاية
إدارة الصف القائمة على أساس قيادة المعلم واحترام المتعلم وتفعيل دوره ،وكفاية التقويم متعدد
األغراض واألبعاد ،وكفاية المشاركة التفاعلية والتواصل خالل عملية التدريب ،ثم كفاية المعرفة
العلمية ،وأخيراً كفاية استخدام وتوظيف مصادر المعرفة المتعددة.
وقامت عربيات ) (Arabiyat, 2005بدراسة ھدفت إلى تقويم كتاب األحياء للمرحلة
الثانوية في ضوء معايير االقتصاد القائم على المعرفة من وجھة نظر المشرفين والمعلمين في
محافظة البلقاء في األردن ،وعالقة ذلك بجنس المعلمين وخبرتھم ومؤھلھم .تكونت عينة الدراسة
من ) (80معلما ً ومعلمة ،وأربعة مشرفين ،طبقت عليھم استبانة مكونة من ثمانية مجاالت ھي:
المقدمة ،والمحتوى ،وطريقة العرض ،واألنشطة ،والوسائل التعليمية ،والتقويم ،ولغة الكتاب،
والشكل ،وطريقة اإلخراج أظھرت النتائج أن درجة مراعاة الكتاب لمعايير االقتصاد القائم على
المعرفة من وجھة نظر المعلمين كانت مرتبة تنازليا ً على النحو اآلتي :الشكل وطريقة اإلخراج،
والمقدمة ،ولغة الكتاب ،والوسائل التعليمية ،والمقدمة ،والمحتوى ،والتقويم ،واألنشطة ،وطريقة
العرض .كما أظھرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا تعزى للجنس وخبرة المعلمين
ومؤھلھم في درجة ت ّمثل الكتاب لمعايير االقتصاد القائم على المعرفة.
وأجرى ھنسي ورثفن وبرياندلي )(Hennessy, Ruthven, & Briandly, 2005
دراسة بھدف تقصي موقف معلمي اللغة االنجليزية والرياضيات والعلوم في المرحلة الثانوية من
مزج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التدريس .تكونت عينة الدراسة من ) (18معلما ً
أجرى الباحثون معھم مقابالت مفتوحة .أظھرت نتائج الدراسة وجود قناعة لدى المعلمين بقدرة
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على تشجيع الممارسات الصفية الموجودة ،وتوسعيھا،
وقدرتھا على إظھار أنماط جديدة من األنشطة المتعلقة بالواقع التطبيقي للتدريس.
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وأجرت محمد ) (Mohammed, 2006دراسة بھدف تقصي اتجاھات معلمي اللغة
العربية نحو المناھج المطورة وفقا ً لالقتصاد المعرفي وحاجاتھم المھنية من وجھة نظرھم في
المدارس التابعة لوكالة الغوث في األردن .تكونت عينة الدراسة من ) (326معلما ومعلمة طبقت
عليھم استبانة الدراسة .أظھرت النتائج أن مستوى اتجاھات معلمي اللغة العربية نحو شكل
المناھج المطورة ومضمونھا وفق االقتصاد المعرفي كان إيجابيا ً بدرجة عالية ،كما كانت درجة
ممارستھم الحتياجاتھم المھنية متوسطة في جميع المجاالت.
وأجرى جرادات ) (Jaradat, 2007دراسة بھدف تعرف درجة تمثل معلمي ومعلمات
المدارس الحكومية في محافظة جرش لمسؤوليات المعلم المحترف في ضوء االقتصاد المعرفي
من وجھة نظر مديري ومديرات المدارس ،وبھدف التعرف إلى واقع استخدام المعلم المحترف
الستراتيجيات التدريس والتقويم المالئمة لالقتصاد المعرفي في ضوء بعض المتغيرات ،على
عينة تكونت من ) (74مديراً ومديرةً .أظھرت نتائج الدراسة أن درجة تمثل معلمي ومعلمات
جاءت مرتفعة ،وأن استخدام المعلم المحترف الستراتيجيات التدريس والتقويم وقعت ضمن
الممارسة بدرجة كبيرة ،إضافة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لواقع استخدام
استراتيجيات التدريس والتقويم تعزى لمتغير الجنس ،في حين وج َد فروق ذات داللة إحصائية
تعزى لمتغير الخبرة لصالح الخبرة األعلى.
وأجرت القضاة ) (Alqudah, 2007دراسة بھدف قياس اتجاھات معلمي الدراسات
االجتماعية نحو المناھج المطورة في ضوء االقتصاد المعرفي في األردن ،على عينة تكونت من
) (149معلما ً ومعلمةً .ولتحقيق أھداف الدراسة استخدمت الباحثة مقياس االتجاھات .أظھرت
نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا تعزى ألثر الجنس ولصالح المعلمين ،وعدم وجود
فروق داله إحصائيا تعزى ألثر المؤھل العلمي والخبرة.
وأجرى القطعان ) (AL-Kataan, 2007دراسة بھدف قياس درجة تطبيق المعلمين
لمھارات االقتصاد المعرفي على عينة من ) (83معلما ً .ولتحقيق أھداف الدراسة استخدم الباحث
استبانة اشتملت على ) (134فقرة .أظھرت نتائج الدراسة أن درجة تطبيق المعلمين لمھارات
االقتصاد المعرفي كانت بدرجة متوسطة.
وأجرى كل من الحايك والصغير ) (Al-hayek & Al-Saghir, 2008دراسة بھدف
التعرف إلى وجھة نظر الطلبة معلمي التربية الرياضية في أدوارھم المستقبلية الجديدة كما
تطرحھا مناھج التربية الرياضية القائمة على أساس االقتصاد المعرفي ،تكونت عينة الدراسة من
) (71طالبا ً وطالبة .أظھرت نتائج الدراسة أن جميع األدوار المستقبلية لمعلمي التربية الرياضية
مھمة من وجھة نظرھم ،حيث احتلت األدوار المتعلقة بمجال تنمية وتطوير الصفات الشخصية
والقدرات المختلفة للطلبة في المرتبة األولى ،يليھا األدوار المتعلقة بمجال تفعيل مشاركة الطلبة
في الحصص واألنشطة المدرسية ،ثم األدوار المتعلقة بمجال التنوع باستخدام وسائل وأساليب
التدريس الحديثة ،وأخيرا جاء مجال التخطيط المسبق للعملية التعليمية ،بينما لم تظھر أية فروق
في وجھة نظر الطلبة معلمي التربية الرياضية في أدوارھم المستقبلية الجديدة تعزى لمتغير
الجنس.
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وأجرى كل من ھيالت والقضاة ) (Hailat, B & Al-Qudah, 2008دراسة بھدف
معرفة درجة امتالك مشرفي وزارة التربية في األردن لمفاھيم االقتصاد المعرفي في ضوء
بعض المتغيرات .تكونت عينة الدراسة من ) (213مشرفا ً تربويا ً .أظھرت نتائج الدراسة أن
المشرفين التربويين يمتلكون مفاھيم االقتصاد المعرفي بدرجة كبيرة ،كما أشارت إلى فروق ذات
داللة إحصائية في درجة امتالكھم لمفاھيم االقتصاد المعرفي باختالف التخصصات التي
يشرفون عليھا لصالح التخصصات العلمية ،بينما لم تظھر فروق في درجة امتالكھم تعزى
الختالف المؤھل العلمي والخبرة التدريسية.
وأجرى القداح ) (AL-Kaddah, 2011دراسة ھدفت إلى الوقوف على درجة إدراك
القائمين على عمليات التعلم في األردن )المعلمون ،المشرفون التربويون ،مديرو المدارس(
ألدوار جديدة يفترض ممارستھا استجابة للمتغيرات المستجدة في القرن الواحد والعشرين.
تكونت عينة الدراسة من ) (382معلما ،و) (274مشرفا ،و) (351مديرا تم اختيارھم بالطريقة
العشوائية الطبقية .ولتحقيق أھداف الدراسة طور الباحث استبانة استند في بنائھا على األدب
النظري ،وانعكاسات التحوالت العصرية على النظم التربوية إذ تضمنت بعدين :األول :عام
مشترك للفئات الثالث ،والثاني خاص بطبيعة المھمة التي تمارسھا كل فئة .أظھرت النتائج
مستويات متوسطة في إدراك ھذه الفئات لتلك األدوار وممارساتھا لھا ،وبخاصة المعلمين ،كما
أفرزت النتائج أثرا لمتغير المؤھل لصالح الفئات ذات التأھيل األعلى في اإلدراك والممارسة،
ولم يظھر أثر لمتغير الخبرة.
وأجرى مصطفى والكيالني ) (Mustafa, & AL- Keelany, 2011دراسة ھدفت إلى
معرفة درجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية ألدوار المعلم في ضوء االقتصاد المعرفي من
وجھة نظر مشرفيھم .تكونت عينة الدراسة من ) (62مشرفا ً من مشرفي التربية اإلسالمية.
ولتحقيق أھداف الدراسة تم تطبيق استبانة مكونة من ) (38فقرة .أظھرت نتائج الدراسة أن
درجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية ألدوار المعلم في ضوء االقتصاد المعرفي من وجھة
نظر مشرفيھم كانت بدرجة متوسطة .كما أظھرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
في درجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية في ضوء االقتصاد المعرفي من وجھة نظر مشرفيھم
تعزى لمتغيري المؤھل العلمي والخبرة اإلشرافية.
وأجرى سليم ) (Saleem, 2012دراسة بھدف التعرف إلى مدى تطبيق معلمي التعليم
الثانوي لمھارات االقتصاد المعرفي في المدارس الحكومية التابعة إلى مديرية التربية في
محافظة إربد الثانية .تكونت عينة الدراسة من ) (110معلما ً ومعلمة .أظھرت نتائج الدراسة أن
المتوسطات الحسابية لدرجات تطبيق المعلمين لمھارات االقتصاد المعرفي في التعليم تراوحت
ما بين )متوسطة وعالية( ،إضافة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤھل
العلمي لصالح درجة الدكتوراه ،في حين لم تظھر أي فروق لمتغيرات التخصص والخبرة
والجنس.
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وأجرى كل من العمايرة والخوالدة ومقابلة & (AL- Amayreh, AL- khwaldeh,
) Maqableh, 2012دراسة بھدف تقصي درجة امتالك معلمي المرحلة األساسية في األردن
لمبادئ االقتصاد المعرفي وتطبيقھم لھا في تدريسھم من وجھة نظرھم تبعا ً لمتغير الخبرة،
وبھدف معرفة فيما اذا كان ھناك فروق ذات داللة في درجة امتالك وتطبيق مبادئ االقتصاد
المعرفي لديھم .تكونت عينة الدراسة من ) (2057معلما ً ومعلمة .أظھرت نتائج الدراسة أن
درجة امتالك وتطبيق معلمي المرحلة األساسية لمبادئ االقتصاد المعرفي جاء بدرجة متوسطة،
وأن ھناك فروقا ً ذات داللة إحصائية في درجة امتالكھم وتطبيقھم لمبادئ االقتصاد المعرفي تبعا ً
لسنوات الخبرة لصالح المعلمين ذوي الخبرة )أكثر من  10سنوات( ،إضافة إلى وجود فرق ذي
داللة إحصائية بين درجة امتالك ودرجة التطبيق لصالح امتالك لمبادئ االقتصاد المعرفي.
وأجرى ولسون وكتلسون ) (Wilson & Kittleson, 2012دراسة حالة بھدف الكشف
عن دور تجارب معلمي العلوم للمرحلة اإلبتدائية قبل الخدمة والطرق التي يستخدمونھا لتسھيل
تعلم العلوم .تكونت عينة الدراسة من ) (22طالبا ً وطالبةً .أظھرت نتائج الدراسة صور
صراعات تعلم الطرق التي مر بھا الطلبة ليصبحوا معلمين لتدريس العلوم .كما كشفت الدراسة
عن أھمية توفير الراحة للمعلمين أثناء تعاملھم مع المحتوى العلمي لتطوير استعدادھم للقيام
بأدوارھم الصحيحة خالل عملية التعلم والتعليم.
وأجرى أوكس ) (Akkus, 2013دراسة بھدف استكشاف تصورات معلمي العلوم قبل
الخدمة للمرحلة الثانوية قبل الخدمة ألدوارھم كمعلمي العلوم ،واستكشاف العالقة بين أسلوب
التدريس ،والمجاالت المختلفة للعلوم .تكونت عينة الدراسة من ) (130معلما ً ومعلمة من معلمي
العلوم للمرحلة الثانوية في مجاالت )البيولوجيا ،والكيمياء ،والفيزياء( ،تم اختيارھم من )(26
جامعة من الجامعات الحكومية التركية .طبق اختبار كأداة لجمع البيانات .أظھرت نتائج الدراسة
أن تصورات معلمي العلوم قبل الخدمة كانت بنسبة  ٪24.62محورھا الطالب ،و٪53.85
محورھا بين الطالب والمعلم ،و ٪21.4محورھا أسلوب التدريس .وتم العثور على ارتباط مھم
بين مجال وأسلوب تعليمي ،حيث كان معلمي الكيمياء قبل الخدمة أكثر استعدادا الستخدام أساليب
تدريس حديثة مقارنة بغيرھم من معلمي الفيزياء والبيولوجيا.
يُالحظ الباحثان من خالل مراجعة األدب التربوي والدراسات السابقة– في حدود
اطالعھما -قلة الدراسات التي تبحث الكشف عن درجة ممارسة معلمي العلوم بشكل خاص
ألدوارھم الجديدة في ضوء توجھات االقتصاد المعرفي ،فقد تناولت دراسة كوتسليني
وبرسيانس ) ،(Koutselini & Persianis, 2000ودراسة شان ) (Chan, 2001المقارنة
بين البنائية في التدريس والتقليدية .أما دراسة سويني ) ،(Sweeny, 2003ودراسة القداح
) (AL-Kaddah, 2011فقد تناولتا ممارسات المعلمين التعليمية بشكل عام .وھدفت دراسة
سكر والخزندار ) (Soaker, & Al-Khaznadar, 2005إلى الكشف عن كفايات المعلمين في
التدريس ،في حين تناولت دراسة ) (Hailat, B & Al-Qudah, 2008معرفة
اتجاھات المعلمين .وعن أدوار المعلمين في ضوء االقتصاد المعرفي ،فقد كانت في مواضيع
مختلفة غير العلوم مثل دراسة بونال ورامبا ) ،(Bonal & Ramba, 2003ودراسة ييم تيو
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) ،(Yim-Teo, 2004ودراسة بطارسة ) ،(Batarseh, 2005ودراسة محمد
) ،Mohammed, 2006ودراسة جرادات ) ،(Jaradat, 2007ودراسة الحايك والصغير
).(Al-hayek & Al-Saghir, 2008
وقد أفادت الدراسة الحالية من ھذه الدراسات في إعداد أداة الدراسة وضبطھا ،وفي اختيار
مجتمع الدراسة وعينتھا ،ومقارنة نتائج الدراسة الحالية بنتائجھا .ويرى الباحثان أن الدراسة
الحالية قدمت إضافة للدراسات السابقة ،وتؤكد على ما أكدت عليه من أھمية الكشف عن أدوار
المعلم في تدريس العلوم .وتفردت الدراسة الحالية بدراسة ممارسة معلمي العلوم ألدوارھم
الجديدة في ضوء توجھات االقتصاد المعرفي.
مشكلة الدراسة وأسئلتھا
الحظ الباحثان أن المعلمين يتفاوتون في ممارسة أدوارھم المختلفة في عصر االقتصاد
المعرفي ،فالبعض يستمتع في استخدامھا ،والبعض ال يستخدمھا ،والبعض غير مقتنع بھا .وبما
أن المعلم يُعد من أھم أعمدة العملية التعليمية ،كونه يھيئ المناخ الذي من شأنه أن يطور من
العملية التعليمية؛ لذا فإن ممارسته ألدواره الجديدة في ضوء توجھات االقتصاد المعرفي تُعد من
أھم األمور لنجاح العملية التعليمية التعلمية ،لذلك جاءت ھذه الدراسة بھدف التعرف إلى مدى
ممارسة معلمي العلوم ألدوارھم الجديدة في ضوء توجھات االقتصاد المعرفي في األردن،
والكشف عما إذا كانت ھذه الممارسة تختلف باختالف متغيرات الجنس ،والمؤھل العلمي،
والخبرة التدريسية .وبالتحديد فإن المشكلة تتلخص في االجابة عن التساؤالت اآلتية:
 .1ما درجة ممارسة معلمي العلوم ألدوارھم الجديدة في ضوء توجھات االقتصاد المعرفي في
األردن؟
 .2ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α= 0.5بين ممارسات معلمي
العلوم ألدوارھم الجديدة في ضوء توجھات االقتصاد المعرفي تعزى لجنس المعلم ،ولمؤھله
العلمي ،ولخبرته التدريسية؟
أھمية الدراسة
تكمن أھمية الدراسة الحالية من الناحية النظرية في طبيعة الموضوع الذي تبحثه ،وذلك في
سعيھا لمعرفة درجة ممارسة معلمي العلوم ألدوارھم الجديدة في ضوء توجھات االقتصاد
المعرفي في األردن ،فالمعلم أھم أعمدة العملية التعليمية التعلمية ،وھو المسؤول عن المناخ
الصفي .واألھمية األخرى التي تكتسبھا ھذه الدراسة أن النتائج التحصيلية قد تفيد المختصين في
المناھج والتدريب على إعادة النظر حول رفع كفاءة معلمي العلوم ،واتخاذ كافة اإلجراءات
والخطوات الالزمة ،لزيادة ممارستھم ألدوارھم التربوية في ضوء توجھات االقتصاد المعرفي
في األردن ،وذلك من خالل وضع البرامج التربوية وعقد الدورات التطويرية ،آمالً في رفع
كفاياتھم .كما تبرز أھمية الدراسة في كونھا تناولت موضوعا ً معاصراً ما زالت مبادئه غير
واضحة لشريحة واسعة من المعلمين ،والكشف عن نواحي القصور في ممارسة معلمي العلوم
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ألدوارھم الجديدة في ضوء توجھات االقتصاد المعرفي في األردن ،مما يدفعھم إلى تالفي
القصور من خالل عقد الدورات والندوات وورش العمل لرفع كفاية المعلمين وتمكينھم من
ممارسة أدوارھم في االقتصاد المعرفي ،كما تنبع األھمية من كونھا قد تكون من أوائل الدراسات
في األردن في حدود علم الباحثين التي تحاول إلقاء الضوء على درجة ممارسة معلمي العلوم
ألدوارھم الجديدة في ضوء توجھات االقتصاد المعرفي في األردن وعالقتھا ببعض المتغيرات.
حدود الدراسة
تتحدد الدراسة في اآلتية:
الحدود المكانية :اقتصرت الدراسة على عينة من معلمي العلوم التابعين لمديرية التربية
والتعليم التابعة لمنطقة إربد األولى في األردن.
الحدود الزمانية :أجريت الدراسة حسب المعطيات الموجودة في زمانھا المحدد خالل
الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  2013 -2012م.
الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة على عينة من معلمي العلوم في المدارس التي طبقت
فيھا الدراسة وفق العاملين السابقين.
التعريفات االجرائية
درجة الممارسة :ھي العالمة الدالة على قدرة القائمين على عمليات التعلم في تحويل
المبادئ واألساليب المتعلمة إلى مھارات أدائية يمكن قياسھا وفق األوزان القيمية لمقياس الدراسة
)القداح ،2011 ،ص  .(80وتتحدد في الدراسة الحالية بالدرجة التي يحصل عليھا معلمي العلوم
على المقياس المستخدم في ھذه الدراسة.
معلمو العلوم :ھم المعلمون والمعلمات ممن يدرسون مناھج العلوم واألحياء والفيزياء
والكيمياء ،ويمارسون عملية التدريس في مدارس وزارة التربية والتعليم.
األدوار الجديدة :ھي مجموعة األعمال والنشاطات التي يمارسھا القائمون على عمليات
التعلم استنادا إلى المھام الموكلة إليھم ،وما يتعلق بھا من مسؤوليات يتم استقصاؤھا من برامج
اإلعداد المھني ،واللوائح التشريعية للوظائف التي يشغلونھا )القداح ،2011 ،ص .(80
االقتصاد المعرفي :ھو "االقتصاد الذي يدور حول الحصول على المعرفة وتوظيفھا
وابتكارھا بھدف تحسين نوعية الحياة من خالل اإلفادة من خدمة معلوماتية ثرية وتطبيقات
تكنولوجية متطورة ،واستخدام العقل البشري كرأس للمال ،وتوظيف البحث العلمي إلحداث
مجموعة من التغييرات االستراتيجية في المحيط االقتصادي ،ليصبح أكثر استجابة وانسجاما مع
تحديات العولمة وتكنولوجيا المعلومات واالتصال" )الھاشمي والعزاوي ،2007 ،ص .(26
الطريقة واإلجراءات
تتمثل إجراءات الدراسة الحالية في اآلتية:
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مجتمع الدراسة وعينتھا
تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي العلوم في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية
والتعليم لمنطقة إربد األولى في األردن ،والبالغ عددھم ) (525معلما ً ومعلمةً ،وذلك خالل
الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  .2013 -2012تكونت عينة الدراسة من ) (191معلما ً
ومعلمة ،ما نسبته ) (%36.38من مجتمع الدراسة ،تم اختيارھم بالطريقة العشوائية .ويوضح
الجدول ) (1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات )الجنس ،والمؤھل العلمي ،والخبرة
التدريسية(.
جدول ) :(1توزيع أفراد عينة الدراسة على متغيراتھا.
المتغير
الجنس

الخبرة التدريسية

المؤھل العلمي

المستوى/الفئة
ذكر
أنثى
المجموع
أقل من  5سنوات
من  - 5اقل من  10سنوات
من  10سنوات فأكثر
المجموع
دبلوم متوسط
بكالوريوس
دراسات عليا
المجموع

العدد
103
88
191
43
60
88
191
35
126
30
191

النسبة المئوية%
53.9
46.1
100.0
22.5
31.4
46.1
100.0
18.3
66.0
15.7
100.0

أداة الدراسة
لتحقيق أھداف الدراسة قام الباحثان بإعداد استبيان لتحديد درجة ممارسة معلمي العلوم
ألدوارھم الجديدة في ضوء توجھات االقتصاد المعرفي في األردن ،حيث تم االعتماد على االدب
السابق ذي الصلة ،وتكون االستبيان من قسمين:
القسم األول :معلومات شخصية عن المستجيب ،وأخرى تتعلق بمتغيرات الدراسة.
القسم الثاني :استبيان اشتمل على ) (31فقرة موزعة على أربعة مجاالت ھي :المعلمون
والتطوير الذاتي ،وفقراته ) ،(31 ،29 ،25 ،21 ،17 ،13 ،9 ،5 ،1والمعلمون وأساليب
التدريس والتقويم ،وفقراته ) ،(26 ،22 ،18 ،14 ،10 ،6 ،2والمعلمون والطلبة ،وفقراته )،3
 ،(30 ،27 ،23 ،19 ،15 ،11 ،7والمعلمون والبيئة التعليمية التعلمية ،وفقراته )،12 ،8 ،4
) ،(28 ،24 ،20 ،16انظر ملحق رقم .(1
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صدق المقياس
للتأك د م ن ص دق مقي اس الدراس ة ت م عرض ه عل ى لجن ة مكون ة م ن ) (10م ن الخب راء
والمحكمين من أساتذة الجامعات المتخصصين في مناھج العلوم ومشرفي ومعلم ي العل وم ،وك ان
الغرض من التحكيم التحقق م ن وض وح الفق رات ،وم دى انتم اء الفق رة إل ى المج ال ال ذي وردت
فيه ،ومدى قياسھا لذلك المجال الذي تنتمي إليه .وقد تم األخذ بالتعديالت والمالحظ ات الت ي اتف ق
عليھا  %70أو أكثر من المحكمين على كل فقرة ،وقد تكون المقياس بص ورته األولي ة م ن )(34
فقرة موزعة على المجاالت األربع .وبعد عرضه عل ى المحكم ين ت م ح ذف ) (3فق رات ،فأص بح
المقي اس بش كله النھ ائي مكون ا ً م ن ) (31فق رة موزع ة عل ى المج االت األربع ة .كم ا ت م حس اب
معامالت االرتباط المصحح الرتباط كل فقرة بالمجال الذي تنتمي الي ه وبالمقي اس كك ل ،كم ا ھ و
موضح في الجدول رقم ).(2
جدول ) :(2معامل االرتباط المصحح ) (Corrected Item-Total Correlationالرتباط كل
فقرة بالمجال الذي تنتمي اليه وبالمقياس ككل.
معامل االرتباط المصحح الرتباط
معامل االرتباط المصحح الرتباط
الفقرة بـ*
الفقرة بـ*
رقم
رقم
الفقرة
الفقرة
تنتمي
الذي
المجال
تنتمي
الذي
المجال
االداة ككل
االداة ككل
اليه
اليه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

.34
.44
.48
.34
.43
.53
.49
.43
.50
.47
.38
.56
.41
.49
.38
.27

.41
.53
.52
.42
.50
.38
.53
.40
.54
.51
.40
.53
.47
.53
.45
.46

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

.50
.51
.30
.35
.54
.49
.46
.45
.46
.26
.51
.42
.53
.45
.49

.34
.53
.56
.50
.47
.48
.51
.57
.52
.47
.56
.60
.43
.49
.57

* يفضل أن ال تقل قيمته عن 0.30
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ثبات المقياس
للتأكد من ثبات مقياس الدراسة ،تم استخدام طريقة ثبات االستقرار عن طريق االختبار
وإعادة االختبار ) ،(test- re-testحيث تم توزيع مقياس الدراسة على عينة من خارج عينة
الدراسة مكونة من ) (40معلما ً ومعلمة ،وبفارق زمني مقداره أسبوعان بين التطبيقين األول
والثاني ،وقد بلغت قيمة معامل الثبات ) .(0.89كما تم حساب معامل الثبات بطريقة االتساق
الداخلي باستخدام معادلة )كرونباخ ألفا( على المقياس الكلي وقد بلغت ) ،(0.92وعلى المجاالت
الفرعية ،وقد تراوحت بين ) (0.71 – 0.76وھي معامالت ثبات مقبولة ألغراض الدراسة
الحالية ،كما في الجدول ).(3
جدول ) :(3معامالت االتساق الداخلي )كرونباخ ألفا( لكل مجال من مجاالت األداة ولالداة ككل.
رقم
المجال
1
2
3
4

المجال

عدد الفقرات

المعلمون والتطوير الذاتي
المعلمون وأساليب التدريس والتقويم
المعلمون والطلبة
المعلمون والبيئة التعليمية التعلمية
األداة ككل

9
7
8
7
31

معامالت االتساق
الداخلي )كرونباخ ألفا(
0.76
0.71
0.75
0.73
0.92

تصحيح المقياس
كان نمط االستجابة على المقياس وفق تدريج ليكرت الخماسي )دائما ،غالبا ،أحيانا ،نادرا،
أبدا( ،وقد أعطيت الفقرات الدرجات ) (1 ،2 ،3 ،4 ،5على التوالي لتدريج اإلجابة .وعليه فإن
أعلى درجة يمكن أن يحصل عليھا المفحوص على األداة ھي ) ،(155وأدنى درجة ھي ).(31
وللحكم على الممارسات فقد حولت ھذه الدرجات بحيث تنحصر بين ) (5-1درجات ،وذلك
بتقسيم الدرجة الكلية للمقياس على عدد فقراته ،وقسمة درجة البعد على عدد فقراته أيضا .وبما
أن الممارسات في ھذه الدراسة تقسم إلى ثالث فئات ھي) :ممارسات كبيرة ،ممارسات متوسطة،
ممارسات قليلة( ،فقد طُرحت الدرجة الدنيا على المقياس ) (1من الدرجة العليا ) (5وقسمة الناتج
وھو ) ،(4على عدد فئات الممارسات وھو) ،(3فكان الناتج ) (1.33وقد اعتمد كطول للفئة التي
تحدد الممارسات ،وھي كما يلي:
-

ممارسة كبيرة من ).(5 -3.68

-

ممارسة متوسطة ).(2.34 - 3.67

-

ممارسة قليلة ).(2.33 -1
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إجراءات تطبيق المقياس
أجريت الدراسة وفق الخطوات اآلتية:
-

إعداد أداة الدراسة وذلك بالرجوع إلى األدب التربوي ،وصياغة فقرات المقياس وتوزيعھا
في مجاالت ،ثم عرضھا على مجموعة من المحكمين من المتخصصين في المناھج
والتدريس ،وعلم النفس التربوي ،للتحقق من دقة الفقرات ومناسبتھا .وقد اقترحوا إجراء
تعديالت طفيفة على بعض المفردات ،وقد أخذ بھا جميعھا.

-

مخاطبة مديرية التربية والتعليم لمنطقة إربد األولى للحصول على إذن رسمي لتطبيق
الدراسة في المدارس المخصصة لتوزيع مقياس الدراسة.
توزيع مقياس الدراسة على عينة استطالعية تكونت من ) (40معلما ً ومعلمةً؛ من أجل
التحقق من صدق المقياس وثباته ،وللتأكد فيما إذا كانت فقرات المقياس واضحة ومفھومة
لعينة الدراسة.

-

توزيع المقياس على أفراد العينة من قبل الباحث ،وذلك بالتعاون مع مجموعة من المعلمين
التابعين لمديرية التربية والتعليم لمنطقة إربد األولى التي كلفتھم إدارات مدارسھم بذلك،
واستغرقت مدة التوزيع أسبوعا ،وبعدھا استرجعت االستبانات.

-

إدخال البيانات إلى ذاكرة الحاسوب ،واستخدام برنامج الرزم اإلحصائية  SPSSفي تحليل
البيانات لإلجابة عن أسئلة الدراسة.

منھجية الدراسة
لتحقيق أھداف الدراسة تم استخدام المنھج الوصفي ،وذلك لمناسبته وطبيعة الدراسة.
متغيرات الدراسة
اشتملت الدراسة المتغيرات اآلتية:
المتغيرات المستقلة )تصنيفية(
 .1الجنس :وله فئتان )ذكور ،اناث(.
 .2الخبرة التدريسية :ولھا ثالثة مستويات )أقل من  5سنوات ،من  - 5أقل من  10سنوات ،من
 10سنوات فأكثر(.
 .3المؤھل العلمي :وله ثالثة مستويات )دبلوم متوسط ،بكالوريوس ،دراسات عليا(.
المتغيرات التابعة :تتمثل في درجة ممارسة معلمي العلوم ألدوارھم الجديدة في ضوء
توجھات االقتصاد المعرفي في األردن.
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تصميم الدراسة والمعالجات اإلحصائية
يصنف ھذا البحث ضمن الدراسات المسحية التي تتوجه نحو فھم الظاھرة ،وفيما يتعلق
بمعالجة البيانات إحصائياً ،فقد حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،لإلجابة عن
السؤال األول .كما تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرفات المعيارية ،واستخدم تحليل التباين
الثالثي ) ،(3-way ANOVAواختبار شافيه ) (Scheffeللمقارنات البعدية ،وتحليل التباين
المتعدد ) ،(MANOVAلإلجابة عن السؤال الثاني.
نتائج الدراسة ومناقشتھا
النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي ينص على "ما درجـة ممارسة معلمي العلوم
ألدوارھم الجديدة في ضوء توجھات االقتصاد المعرفي في األردن؟" .لإلجابة عن ھذا السؤال،
حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الخاصة بالمقياس على كل مجال من
مجاالته وعليه ككل مع مراعاة ترتيب المجاالت ترتيبا تنازليا وفقا للمتوسطات الحسابية،
والجدول ) (4يوضح ذلك.
جدول ) :(4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممارسات معلمي العلوم أفراد عينة
الدراسة على كل مجال من مجاالت األداة وعلى األداة ككل مرتبة ترتيبا ً تنازليا ً حسب
المتوسطات الحسابية.
رقم
المجال
4
3
2
1

الرتبة

المجال

1
2
3
4

المعلمون والبيئة التعليمية التعلمية
المعلمون والطلبة
المعلمون وأساليب التدريس والتقويم
المعلمون والتطوير الذاتي
األداة ككل

المتوسط
الحسابي*
3.95
3.91
3.83
3.75
3.85

درجة
االنحراف
المعياري الممارسة
عالية
.51
عالية
.49
عالية
.53
عالية
.52
.45
عالية

* الدرجة القصوى من ).(5
يتبين من الجدول ) (4أن متوسط ممارسات معلمي العلوم أفراد عينة الدراسة على األداة
ككل بلغ ) ،(3.85وبانحراف معياري ) ،(0.45وبدرجة ممارسة عالية .كما يتبين أن المجال
الرابع )المعلمون والبيئة التعليمية التعلمية( جاء في المرتبة األولى بمتوسط حسابي )،(3.95
وبانحراف معياري ) ،(0.51وبدرجة ممارسة عالية .وتاله المجال الثالث )المعلمون والطلبة(
في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي ) ،(3.91وبانحراف معياري ) ،(0.49وبدرجة ممارسة
عالية ،في حين جاء المجال األول )المعلمون والتطوير الذاتي( في المرتبة األخيرة بمتوسط
حسابي ) ،(3.75وبانحراف معياري ) ،(0.52وبدرجة ممارسة عالية .وھذا يشير إلى أن درجة
ممارسة معلمي العلوم أفراد عينة الدراسة على األداة ككل جاءت بدرجة ممارسة عالية .وتُعزى
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عال ،فقد يكون النھج اإلداري
ھذه النتيجة إلى أن إدراك المعلمين ألدوارھم الجديدة في مستوى ِ
في المدرسة فعاالً ،حيث يقوم على توفير التنمية المھنية للمعلمين ،ويوفر لھم المنھج التنظيمي
الذي يمكن من خالله أن يتلقى المعلم الدعم الالزم لتقديم أداء رفيع.
كم ا ت م حس اب المتوس طات الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة لك ل فق رة م ن فق رات األداة،
والجدول ) (5يبين ذلك.
جدول ) :(5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممارسات معلمي العلوم أفراد عينة
الدراسة على كل فقرة من فقرات االداة مرتبة ترتيبا ً تنازليا ً حسب المتوسطات الحسابية.
رقم
الفقرة
الفقرة الرتبة
أشكل مناخا ً تعلميا ً يتسم باألريحية
1
12
واالنطالق في طرح األفكار واآلراء
أخطط عمليات التعلم في ضوء قدرات
2
4
الطلبة وأنماطھم التفكيرية
أتكيف مع متطلبات أدواري كمعلم في
3
5
ضوء المتغيرات المستجدة
أتعاون مع أولياء أمور الطلبة
4
24
والمجتمع المحلي لتطوير تعلم العلوم
لدى أبنائھم
أشجع الطلبة على التجريب واالكتشاف
5
3
في العلوم ،وتطوير البدائل
واالحتماالت
أتفاعل إيجابيا ً مع الظواھر العلمية
6
1
والمتغيرات المستجدة
أمارس دور المقوم ألداء الطلبة
7
26
أوظف استراتيجيات التفكير والتفكير
8
2
اإلبداعي في األداء
أوظف المعرفة وتحليلھا وإعادة بنائھا
9
16
بمشاركة الطلبة
 10أستخدم مواد تعليمية لتعزيز محتوى
22
كتاب العلوم المدرسي
 11أخطط عمليات التعلم استنادا إلى
23
الحاجات التعلمية للطلبة واستعداداتھم
المفاھيمية
 12أعدل متطلبات دوري في ضوء التغذية
13
الراجعة والتقويم المرحلي لألداء
واإلنتاجية

المتوسط
الحسابي*
4.17

درجة
االنحراف
المعياري الممارسة
.71
عالية

4.15

.76

عالية

4.12

.75

عالية

4.12

.90

4.10

.70

4.09

.68

عالية

4.04
4.03

.79
.61

عالية
عالية

3.97

.85

عالية

3.97

.83

عالية

3.96

.77

3.94

.78

عالية
عالية

عالية
عالية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( المجلد 2014 ،(9) 28

 2106ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "درجة ممارسة معلمي العلوم ألدوارھم الجديدة في "......

 ...تابع جدول رقم )(5
رقم
الفقرة الرتبة
 13أكلف الطلبة بأعمال ذات عالقة بالعلوم
30
تدربھم على تحمل المسؤولية
 14أدرب الطلبة على مواجھة مواقف
7
جديدة تعزيزا لالستقاللية
 15أنفذ التقويم الشامل لجوانب الطلبة
11
)المعرفي ،واالجتماعي ،األخالقي(
 16أوظف االختبارات المتنوعة
14
)االستعدادات ،القدرات ،الميول(... ،
في تخطيط النشاطات العلمية التعلمية
 17أنمي روح المبادأة والتخيل التأملي
20
للوصول إلى أفكار وحلول جديدة
 18أطور استراتيجيات تعلمية للكشف عن
27
مواطن التميز واإلبداع العلمي لدى
الطلبة
 19أستطيع تكييف البيئات التعليمية
28
لألوضاع التعليمية المتغيرة
 20أنمي قدرات الطلبة في االستقصاء
19
واالستدالل المنطقي والمحاكاة العقلية
 21أكتسب مھارات تقنية متجددة لتوظيفھا
29
في تدريس العلوم
 22أدرب الطلبة على تنظيم المعلومات في
15
أشكال رسوم ذات عالقات ارتباطية
 23أوجه دوري في ضوء الرؤية
9
المستقبلية للمؤسسة التربوية
 24أوظف تكنولوجيا المعلومات
6
واالتصاالت في تطوير مواد علمية
تعلمية جديدة
 25أنفتح على الثقافات العالمية ،وتبادل
17
المعرفة والخبرة المتخصصة
 26أطور نماذج جديدة للتعلم )تعلم
10
إلكتروني ،تعلم عن بعد ،تعلم ذاتي(
 27أخطط البيئة التعلمية بشقيھا الفيزيقي
8
والسيكولوجي
 28أقيم المخرجات التعليمية في ضوء
25
معايير تنافسية عالمية
الفقرة

المتوسط
الحسابي*
3.93

درجة
االنحراف
المعياري الممارسة
.95
عالية

3.91

.78

عالية

3.91

.72

عالية

3.88

.89

3.85

.86

3.85

.83

3.83

.79

عالية

3.82

.80

عالية

3.82

.83

عالية

3.81

.96

عالية

3.77

.79

عالية

3.75

.98

3.74

.91

عالية

3.67

.97

متوسطة

3.55

.89

متوسطة

3.51

.99

متوسطة

عالية
عالية
عالية

عالية
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 ...تابع جدول رقم )(5
رقم
الفقرة الرتبة
 29أنتج دروس العلوم المحوسبة لتجويد
18
التعليم
 30أوظف البحوث اإلجرائية في معالجة
21
المشكالت وتطوير األداء
 31أقوم بترميز البيانات وتصنيفھا في
31
أطر دالة وفق مرجعية معرفية
الفقرات ككل
الفقرة

المتوسط
الحسابي*
3.48

درجة
االنحراف
المعياري الممارسة
.98
متوسطة

3.38

1.06

متوسطة

3.36

1.04

متوسطة

3.85

0.45

عالية

* الدرجة القصوى من ).(5
يتبين من الجدول ) (5أن المتوسط الحسابي للمجال ككل بلغ ) ،(3.85وبدرجة ممارسة
عالية .كما يتبين أن الفقرة رقم ) (12التي تنص على "أشكل مناخا ً تعلميا ً يتسم باألريحية
واالنطالق في طرح األفكار واآلراء" جاءت في المرتبة األولى بمتوسط حسابي )،(4.17
وبانحراف معياري ) ،(0.71وبدرجة ممارسة عالية ،ويمكن تفسير ھذه النتيجة بأن ھناك حرصا ً
لدى معلمي العلوم على تطوير ذاتھم أكاديميا ً وتربوياً؛ وذلك للحاق بركب التغيرات السريعة في
الجوانب المعرفية والتكنولوجية والمھنية ،بحيث يكونون قادرين على الوفاء بمتطلبات المھنة
التي ينتمون إليھا على أكمل وجه .وھذا يعكس جدية ورغبة معلمي العلوم في توظيف
المستحدثات التربوية المعاصرة في التعليم ،إضافة إلى الرغبة في تحسين وتجويد نوعية التعليم
واالرتقاء بمخرجاته؛ ألن االقتصاد المعرفي يُعد الركيزة األساسية التي سيبنى عليھا التعليم
حاضراً ومستقبالً .وقد يعود السبب إلى وجود خلفية فكرية علمية كافية لدى معلمي العلوم بأھمية
االقتصاد المعرفي تدل على وعي كبير بما يجب على معلم العلوم أن يمارسه من أدوار
وممارسات تدريسية جديدة تواكب عصر االقتصاد المعرفي ،وما رافقه من تطورات ومستجدات
لتنمية التفكير الناقد والمبدع لدى األفراد ،إضافة إلى رغبتھم باستخدام أساليب التدريس الحديثة،
ومواكبة المناھج للتطورات والتغيرات العلمية ،وقدرتھم على استخدام الحاسوب واإلنترنت
وتكنولوجيا التعليم .ويعتقد الباحثان أن السبب في ھذه النتيجة يعود إلى القناعة التي توصل إليھا
أفراد العينة بأھمية األدوار الجديدة في بناء شخصية المتعلم القادر على اإلنتاج المعرفي ،وعلى
استخدام مصادر التعلم وتقنيات المعلومات الحديثة ،كما يرى الباحثان أن معلمي العلوم مارسوا
ھذه األدوار عمليا ً داخل قاعات التدريس مما كون لديھم نظرة إيجابية ورغبة في ممارسة
أدوارھم الجديدة كما تطرحھا مناھج العلوم القائمة على االقتصاد المعرفي ،مما شجعھم على أن
يصبحوا عناصر فاعلة في عملية التجديد والتطوير في إنتاج جيل جديد متميز وقادر على مواكبة
ھذا التطور .واتفقت نتيجة ھذه الدراسة مع نتيجة دراسة جرادات ) (Jaradat, 2007التي
أشارت إلى أن درجة تمثل المعلمين والمعلمات لمسؤوليات المعلم المحترف في ضوء االقتصاد
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المعرفي جاءت بدرجة عالية ،واختلفت مع نتيجة دراسة ) (Bonal & Ranba, 2003التي
أظھرت نتائجھا أن المعلمين والمعلمات كانوا يقاومون التغير واالندماج في االقتصاد المعرفي.
وبالنسبة الستجابات عينة الدراسة على فقرات األداة كل على حدة ،يتضح من الجدول رقم
) (5ما يلي :فيما يتعلق بفقرات مجال )المعلمون والبيئة التعليمية التعلمية( ،فقد تراوحت
األوساط الحسابية للفقرات ما بين ) ،(4.12 – 3.51وھذا يعني أن غالبية فقرات ھذا المجال
جاءت ضمن درجة ممارسة عالية .ويعزو الباحثان السبب إلى أن معلمي العلوم وجدوا بأن
معظم فقرات ھذا المجال تظھر األدوار الجديدة التي تغيرت في ظل االقتصاد المعرفي .بحيث
أصبح دوره منظما ً لحلقات النشاط والحوار والنقد لإلنتاج ،ويعمل جاھداً على تنمية روح الرقابة
الذاتية ،كما يشجع على حب المعرفة والتعلم الذاتي المستدام باستخدام مصادر التعلم وتقنيات
المعلومات الحديثة ،وتنمية التفكير الناقد والمبدع.
أما فيما يتعلق بفقرات مجال )المعلمون والطلب ة( ،فق د تراوح ت األوس اط الحس ابية للفق رات
ما بين ) .(4.12 – 3.38وھذا يعني أن معظم فقرات ھ ذا المج ال ج اءت ض من درج ة ممارس ة
عالية؛ ويمكن تفسير ھذه النتيجة بأن معلم ي العل وم ي رون أن االقتص اد المعرف ي أنص ف الطلب ة
وأعطاھم أھمية كبرى ،وركز على العديد من المھارات التي يرغب الطلبة في إظھارھا ،إذ يعمل
عل ى مراقب ة نم و الطلب ة وال يُقي د س لوكھم التعلﱡم ي ،ويش جعھم عل ى روح التن افس ،ويرك ز عل ى
مھارات الطلبة التحليلية ،ويوفر جواً من إعم ال العق ل بحي ث يعل م الطلب ة كي ف يفك رون ال كي ف
يحفظون.
وأم ا فيم ا يتعل ق بفق رات مج ال )المعلم ون وأس اليب الت دريس والتق ويم( فق د ج اءت النت ائج
الخاصة به ض من درج ة ممارس ة عالي ة ،وبأوس اط حس ابية تراوح ت م ا ب ين ).(4.15 – 3.67
ويع زو الباحث ان ھ ذه النتيج ة إل ى أن معلم ي العل وم يج دون ف ي توظي ف اس تراتيجيات التفكي ر،
والتفكي ر اإلب داعي ،واس تخدام االس تراتيجيات الحديث ة ،وتوظي ف االختب ارات المتنوع ة فرص ة
كبيرة لتطوير المھارات التفكيرية للطلبة ،وتفعيل دورھم خالل العملية التعليمية التعلمية.
وأما فيما يتعلق بفق رات مج ال )المعلم ون والتط وير ال ذاتي( فق د ج اءت النت ائج الخاص ة ب ه
ضمن أوساط حسابية تراوحت ما بين ) .(4.17 – 3.36وھذا يعني أن معظم فقرات ھذا المجال
ج اءت ض من درج ة ممارس ة عالي ة .ويع زو الباحث ان الس بب إل ى أن معلم ي العل وم ي رون أن
االقتصاد المعرفي أنصف الطلبة ،وأعطاھم أھمية كبرى ،وركز عل ى العدي د م ن المھ ارات الت ي
يرغ ب الطلب ة ف ي إظھارھ ا ،وأن ه ي وفر فرص ة لمراقب ة نم و الطلب ة وال يُقي د س لوكھم التعلﱡم ي،
ويعدل بين الطلب ة ويش جعھم عل ى روح التن افس ،ويرك ز عل ى مھ ارات الطلب ة التحليلي ة والق درة
عل ى العم ل التع اوني ،وي وفر ج واً م ن إعم ال العق ل بحي ث يعل م الطلب ة كي ف يفك رون ال كي ف
يحفظون ،كما أنه يفتح المجال للطالب ليكون بمقدوره تعلم المھارة التي لم يتقنھا في مرة سابقة.
أما فيما يتعلق بالفقرة رقم ) (12التي تنص على "أشكل مناخا ً تعلميا ً يتسم باألريحية
واالنطالق في طرح األفكار واآلراء" والتي جاءت في المرتبة األولى ،فقد يعزى السبب في
ممارسة معلمي العلوم توفير المناخ التعلمي الغني باألفكار واآلراء بدرجة عالية ،إلى كونھم
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يجدون في المواضيع التي يدرسونھا الفرصة لھم ولطلبتھم لالنطالق باألفكار واآلراء؛ كون مادة
العلوم غنية بالموضوعات الحديثة والمرتبطة بالعلم والتكنولوجيا من جھة ،إضافة الى ارتباطھا
بالواقع الذي نعيشه ،ووعيھم بأن دورھم ال يقتصر فقط على ايصال المعلومة ،وإنما يتعداھا إلى
فتح المجال لھم للتفكير واالنطالق في اآلراء.
أما الفقرة رقم ) (31التي تنص على "أقوم بترميز البيان ات وتص نيفھا ف ي أط ر دال ة وف ق
مرجعية معرفية" التي جاءت في المرتبة األخيرة وبدرجة ممارسة متوسطة ،فقد يعود السبب في
ذل ك إل ى ع دم فھ م المعلم ين لھ ذه النقط ة ،إض افة إل ى ض عف بع ض المعلم ين ف ي ھ ذه المھ ارة،
وبالتالي أدى إلى عدم توظيفھا بشكل فعال.
النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني؛ ال ذي ن ص عل ى" :ھ ل توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية
عن د مس توى الدالل ة ) (α= 0.5ب ين ممارس ات معلم ي العل وم ألدوارھ م الجدي دة ف ي ض وء
توجھ ات االقتص اد المعرف ي تع زى لج نس المعل م ،ولخبرت ه التدريس ية ،ولمؤھل ه العلم ي(؟.
لإلجاب ة ع ن ھ ذا الس ؤال ت م حس اب المتوس طات الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة لممارس ات
معلمي العلوم أفراد عينة الدراس ة عل ى األداة كك ل وحس ب متغي ر )الج نس ،والخب رة التدريس ية،
والمؤھل العلمي( ،والجدول ) (6يبين ذلك.
جدول ) :(6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممارسات معلمي العلوم أفراد عينة
الدراسة على األداة ككل وحسب متغير )الجنس ،والخبرة التدريسية ،والمؤھل العلمي(.
المتغير
الجنس
الخبرة
التدريسي
ة
المؤھل
العلمي

المستوى/الفئة
ذكر
أنثى
الكلي
أقل من  5سنوات
من  - 5اقل من  10سنوات
من  10سنوات فأكثر
الكلي
دبلوم متوسط
بكالوريوس
دراسات عليا
الكلي

العدد
103
88
191
43
60
88
191
35
126
30
191

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

3.75
3.98
3.85
3.80
3.94
3.82
3.85
3.75
3.83
4.07
3.85

.52
.32
.45
.60
.38
.41
.45
.53
.43
.36
.45

يتبين من الجدول ) (6وجود فروق ظاھري ة ف ي متوس طات ممارس ات أف راد عين ة الدراس ة
على األداة ككل وحسب متغير )الجنس ،والخبرة التدريس ية ،والمؤھ ل العلم ي( .ولمعرف ة الدالل ة
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اإلحص ائية لتل ك الف روق ،ت م اس تخدام تحلي ل التب اين الثالث ي )،(Three Way ANOVA
والجدول ) (7يبين ذلك.
جدول ) :(7نتائج تحليل التباين الثالثي لمتوسطات ممارسات معلمي العلوم أفراد عينة الدراسة
على األداة ككل وحسب متغير )الجنس ،والخبرة التدريسية ،والمؤھل العلمي(.
مصدر التباين
الجنس
الخبرة التدريسية
المؤھل العلمي
الخطأ
المجموع

مجموع
المربعات
2.406
.365
1.445
34.129
38.345

درجات
الحرية
1
2
2
185
190

متوسط
المربعات
2.406
.182
.722
.184

قيمة ف
*13.044
.989
*3.916

الداللة
اإلحصائية
.000
.374
.022

* ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) .(α = 0.05
يتبين من الجدول ) (7ما يلي:
-

وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )  (α =0.05بين المتوسطين
الحسابيين لممارسات أفراد عينة الدراسة على األداة كك ل يع زى لمتغي ر )الج نس( ولص الح
اإلناث ،بمتوسط حسابي ) (3.98مقابل متوس ط حس ابي ) (3.75لل ذكور ،حي ث بلغ ت قيم ة
)ف =  (13.044وبدالل ة إحص ائية ) ،(0.000وھ ي أق ل م ن مس توى الدالل ة اإلحص ائية
) .(α = 0.05ويعزو الباحثان ھذه النتيجة إلى أن معلمي العلوم من اإلناث بش كل ع ام أكث ر
اھتماما ً وجدية في التعامل مع المواقف التعليمية ،ولديھن الت زام وانتظ ام بحض ور ال دورات
التي تعقدھا وتنفذھا وزارة التربية والتعليم المتالك وتطبيق وممارسة أدوارھ ن الجدي دة ف ي
ضوء االقتصاد المعرفي في التعل يم .واتفق ت نتيج ة ھ ذه الدراس ة م ع نتيج ة دراس ة القض اة
) (Alqudah, 2007التي أظھرت وجود فروق دالة إحصائيا ً ألثر الجنس.

-

ع دم وج ود ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى الدالل ة اإلحص ائية ) (α = 0.05ب ين
المتوسطات الحسابية لممارسات أفراد عينة الدراسة على األداة ككل تعزى لمتغي ر )الخب رة
التدريسية( ،حيث بلغت قيمة )ف =  ،(0.989وبدالل ة إحص ائية ) ،(0.374وھ ي أكب ر م ن
مستوى الداللة اإلحصائية ) . (α = 0.05ويعزو الباحثان ھذه النتيجة إل ى أن جمي ع معلم ي
العلوم متفقون حول أھمية ممارسة األدوار الجديدة في ضوء االقتصاد المعرفي ،لذا ل م يك ن
ھناك تباين في وجھات النظ ر ح ول درج ة الممارس ة ف ي ض وء االقتص اد المعرف ي ،ل ذا ل م
تظھر أي فروق في درجة الممارسة وفقا لمتغير الخبرة .ويمكن تفسير ھذه النتيجة في ك ون
غالبية عينة الدراسة من المعلمين ال ذين يمتلك ون خب رات قليل ة ف ي مھن ة التعل يم ،وال ذين ل م
تتح لمعظمھ م ف رص حض ور ال دورات والن دوات المتعلق ة باالقتص اد المعرف ي .وق د يع زى
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السبب في ذلك إلى أن معلمي العلوم على درجة كافية م ن ال وعي بم ا يتعل ق بطلب تھم ،وبم ا
يتعل ق بھ م أنفس ھم والبيئ ة التعليمي ة وأس اليب الت دريس والتق ويم بغ ض النظ ر ع ن س نوات
الخبرة لديھم ،ويمكن تفسير النتيجة أيض ا ً بأن ه ب الرغم م ن وج ود اخ تالف ف ي ع دد س نوات
الخبرة ل دى معلم ي العل وم إال أن درج ة ممارس اتھم ألدوارھ م الجدي دة ف ي ض وء االقتص اد
المعرف ي ج اءت عالي ة ،ف ال نس تطيع الق ول إن ھ ذا المعل م خبي ر ف ي ھ ذا الجان ب؛ ألن
مفھ وم االقتص اد المعرف ي ال زال ح ديث العص ر ومرتبط ا ً بمجموع ة م ن المھ ارات
والتقني ات المص احبة للث ورة العلمي ة والتكنولوجي ة الت ي يعش ھا الع الم .واتفق ت نتيج ة ھ ذه
الدراس ة م ع نتيج ة دراس ة ك ل م ن :س ليم ) ،(Saleem, 2012ومص طفى
والكيالن ي ) ،(Mustafa, & AL- Keelany, 2011والقض اة )،(Alqudah, 2007
وبطارس ة ) (Batarseh, 2005الت ي أش ارت إل ى ع دم وج ود ف روق ذات دالل ة إحص ائية
ف ي كفاي ات معلم ات االقتص اد المعرف ي الت ي يتطلبھ ا االقتص اد المعرف ي تبع ا لمتغي ر
ع دد س نوات الخب رة ،واختلف ت م ع نتيج ة دراس ة العم ايرة والخوال دة ومقابل ة
) (AL- Amayreh, AL- khwaldeh, & Maqableh, 2012التي كشفت عن وجود
اثر للخبرة.
-

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) (α = 0.05بين
المتوسطات الحسابية لممارسات أفراد عينة الدراسة على األداة ككل تعزى لمتغير )المؤھل
العلمي( ،حيث بلغت قيمة )ف =  (3.916وبداللة إحصائية ) .(0.022وھي أقل من
مستوى الداللة اإلحصائية ) .(α = 0.05ولمعرفة لصالح من تلك الفروق الدالة إحصائيا؛
تم استخدام اختبار شيفيه )' (Scheffeللمقارنات البعدية ،والجدول ) (8يبين ذلك.

جدول ) :(8نتائج اختبار شيفيه )' (Scheffeللمقارنات البعدية للمتوسطات الحسابية لممارسات
أفراد عينة الدراسة على األداة ككل وحسب متغير )المؤھل العلمي(.
المؤھل العلمي
دبلوم متوسط
بكالوريوس
دراسات عليا

المتوسط الحسابي
3.75
3.83
4.07

بكالوريوس
0.08

دراسات عليا
*0.32
0.24

* ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )(α = 0.05
يتب ين م ن الج دول ) (8وج ود ف رق دال إحص ائيا ب ين المتوس ط الحس ابي لممارس ات أف راد
عين ة الدراس ة ذوي المؤھ ل العلم ي )دبل وم متوس ط( ،وذوي المؤھ ل العلم ي )دراس ات علي ا(،
ولص الح المؤھ ل العلم ي )دراس ات علي ا( كم ا ت م حس اب المتوس طات الحس ابية واالنحراف ات
المعيارية لممارسات أف راد عين ة الدراس ة عل ى مج االت األداة وحس ب متغي ر )الج نس ،والخب رة
التدريسية ،والمؤھل العلمي( ،والجدول ) (9يبين ذلك.
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جدول ) :(9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممارسات أفراد عينة الدراسة على
مجاالت األداة وحسب متغير )الجنس ،والخبرة التدريسية ،والمؤھل العلمي(.
المجال
المتغير
الجنس
الخبرة التدريسية
المؤھل العلمي

المستوى/الفئة

المعلمون
والتطوير
الذاتي

العدد
المتوسط الحسابي
ذكر
االنحراف المعياري
العدد
المتوسط الحسابي
أنثى
االنحراف المعياري
العدد
المتوسط الحسابي
الكلي
االنحراف المعياري
العدد
أقل من 5
المتوسط الحسابي
سنوات
االنحراف المعياري
العدد
من  - 5أ
قل من المتوسط الحسابي
 10سنوات
االنحراف المعياري
العدد
من
فأكثر 10سنوات المتوسط الحسابي
االنحراف المعياري
العدد
المتوسط الحسابي
الكلي
االنحراف المعياري
العدد
المتوسط الحسابي
دبلوم متوسط
االنحراف المعياري
العدد
المتوسط الحسابي
بكالوريوس
االنحراف المعياري

103
3.67
.57
88
3.84
.43
191
3.75
.52
43
3.74
.63
60
3.87
.42
88
3.67
.50
191
3.75
.52
35
3.66
.54
126
3.72
.50

المعلمون
وأساليب
التدريس
والتقويم

103
3.74
.61
88
3.95
.38
191
3.83
.53
43
3.76
.69
60
3.99
.42
88
3.76
.48
191
3.83
.53
35
3.71
.60
126
3.83
.52

المعلمون
والطلبة

المعلمون
والبيئة
التعليمية
التعلمية

103
3.80
.56
88
4.05
.37
191
3.91
.49
43
3.84
.65
60
3.93
.43
88
3.93
.45
191
3.91
.49
35
3.81
.59
126
3.89
.47

103
3.80
.56
88
4.12
.38
191
3.95
.51
43
3.86
.61
60
4.00
.47
88
3.96
.48
191
3.95
.51
35
3.81
.60
126
3.92
.49
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 ...تابع جدول رقم )(9

المجال

المتغير

المعلمون
والتطوير
الذاتي

المستوى/الفئة

دراسات عليا

الكلي

العدد
المتوسط الحسابي
االنحراف المعياري
العدد
المتوسط الحسابي
االنحراف المعياري

30
3.97
.52
191
3.75
.52

المعلمون
وأساليب
التدريس
والتقويم

30
3.99
.45
191
3.83
.53

المعلمون
والطلبة

المعلمون
والبيئة
التعليمية
التعلمية

30
4.11
.40
191
3.91
.49

30
4.24
.35
191
3.95
.51

يتبين من الجدول ) (9وجود فروق ظاھري ة ف ي متوس طات ممارس ات أف راد عين ة الدراس ة
على كل مجال من مج االت أداة الدراس ة وحس ب متغي ر )الج نس ،والخب رة التدريس ية ،والمؤھ ل
العلم ي( .ولمعرف ة الدالل ة اإلحص ائية لتل ك الف روق؛ ت م اس تخدام تحلي ل التب اين المتع دد
) ،(MANOVAوالجدول ) (10يبين ذلك.
جدول ) :(10نتائج تحليل التباين المتعدد لمتوسطات ممارسات أفراد عينة الدراسة على كل
مجال من مجاالت أداة الدراسة وحسب متغير )الجنس ،والخبرة التدريسية ،والمؤھل العلمي(.
مصدر التباين

المجال

الجنس
Hotelling's
Trace=0.101
الداللة اإلحصائية
= *0.001

المعلمون
والتطوير
الذاتي
المعلمون
وأساليب
التدريس
والتقويم
المعلمون
والطلبة
المعلمون
والبيئة
التعليمية
التعلمية

مجموع
المربعات

درجات متوسط
الحرية المربعات

قيمة ف

الداللة
اإلحصائية

1.432

1

1.432

*5.729

.018

2.116

1

2.116

*8.165

.005

2.581

1

2.581

*11.362

.001

4.163

1

4.163

*18.675

.000
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مصدر التباين

المجال

المعلمون
والتطوير
الذاتي
المعلمون
الخبرة التدريسية وأساليب
'Wilks
التدريس
 Lambda=0.918والتقويم
الداللة اإلحصائية المعلمون
والطلبة
= *0.047
المعلمون
والبيئة
التعليمية
التعلمية
المعلمون
والتطوير
الذاتي
المعلمون
المؤھل العلمي
وأساليب
'Wilks
التدريس
 Lambda=0.913والتقويم
الداللة اإلحصائية المعلمون
والطلبة
= *0.031
المعلمون
والبيئة
التعليمية
التعلمية
المعلمون
والتطوير
الذاتي
المعلمون
وأساليب
التدريس
والتقويم
الخطأ
المعلمون
والطلبة
المعلمون
والبيئة
التعليمية
التعلمية

قيمة ف

الداللة
اإلحصائية

مجموع
المربعات

درجات متوسط
الحرية المربعات

1.266

2

.633

2.533

.082

1.664

2

.832

*3.209

.043

.026

2

.013

.058

.944

.032

2

.016

.071

.931

1.256

2

.628

2.511

.084

.673

2

.337

1.299

.275

1.466

2

.733

*3.227

.042

3.009

2

1.505

*6.750

.001

46.249

185

.250

47.950

185

.259

42.029

185

.227

41.236

185

.223
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 ...تابع جدول رقم )(10

مصدر التباين

المجموع

المجال
المعلمون
والتطوير
الذاتي
المعلمون
وأساليب
التدريس
والتقويم
المعلمون
والطلبة
المعلمون
والبيئة
التعليمية
التعلمية

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

50.203

190

52.403

190

46.103

190

48.439

190

متوسط
المربعات

قيمة
ف

الداللة
اإلحصائية

* ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ).(α = 0.05
يتبين من الجدول ) (10ما يلي:
-

وج ود ف رق ذي دالل ة اإلحص ائية عن د مس توى الدالل ة اإلحص ائية ) (α = 0.05ب ين
المتوس طين الحس ابيين لممارس ات أف راد عين ة الدراس ة عل ى جمي ع مج االت األداة ،يع زى
لمتغير )الجنس( ،ولصالح اإلناث ،حيث كانت قيم الداللة إحص ائية أق ل م ن مس توى الدالل ة
اإلحص ائية ) .(α = 0.05ويع زو الباحث ان ھ ذه النتيج ة إل ى أن معلم ات العل وم بش كل ع ام
أكث ر اھتمام ا ً وجدي ة ف ي التعام ل م ع المواق ف التعليمي ة ،ول ديھن الت زام وانتظ ام بحض ور
الدورات التي تعق دھا وتنف ذھا وزارة التربي ة والتعل يم الم تالك وتطبي ق وممارس ة أدوارھ ن
الجديدة في ضوء االقتصاد المعرفي في التعل يم .واتفق ت نتيج ة الدراس ة م ع دراس ة دراس ة
القض اة ) (Alqudah, 2007الت ي أظھ رت وج ود ف روق دال ة إحص ائيا ً ألث ر الج نس،
واختلف ت م ع نتيج ة دراس ة ك ل م ن :س ليم ) ،(Saleem, 2012والحاي ك والص غير
) ،(Al-hayek & Al-Saghir, 2008وج رادات ) ،(Jaradat, 2007وج ان
).(Chan, 2001

-

وج ود ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى الدالل ة اإلحص ائية ) (α = 0.05ب ين
المتوس طات الحس ابية لممارس ات أف راد عين ة الدراس ة عل ى المج ال )المعلم ون وأس اليب
التدريس والتقويم( ،تعزى لمتغير )الخبرة التدريس ية( ،حي ث كان ت قيم ة الدالل ة اإلحص ائية
أق ل م ن مس توى الدالل ة اإلحص ائية ) .(α = 0.05ولمعرف ة لص الح َم ن تل ك الف روق الدال ة
احص ائياً؛ ت م اس تخدام اختب ار ش يفيه )' (Scheffeللمقارن ات البعدي ة ،والج دول ) (11يب ين
ذلك.
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جدول ) :(11نتائج اختبار شيفيه )' (Scheffeللمقارنات البعدية للمتوسطات الحسابية
لممارسات أفراد عينة الدراسة على المجال )المعلمون وأساليب التدريس والتقويم( وحسب متغير
)الخبرة التدريسية(.
الخبرة التدريسية

المتوسط الحسابي

أقل من  5سنوات
من  - 5اقل من  10سنوات
من  10سنوات فأكثر

3.76
3.99
3.76

من  - 5اقل من
 10سنوات
*0.23

من  10سنوات
فأكثر
0.00
*0.23

* ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ).(α = 0.05
يتبين من الجدول ) (11وج ود ف رق دال احص ائيا ً ب ين المتوس ط الحس ابي لممارس ات أف راد
عين ة الدراس ة ذوي الخب رة التدريس ية )م ن  - 5اق ل م ن  10س نوات( م ن جھ ة ،وذوي الخب رة
التدريسية )أقل من  5سنوات ،ومن  10سنوات فأكثر( من جھة أخرى ولصالح الخبرة التدريس ية
)م ن  - 5اق ل م ن  10س نوات( .ويمك ن تفس ير ھ ذه النتيج ة إل ى ك ون غالبي ة عين ة الدراس ة م ن
المعلمين الذين يمتلكون خب رات قليل ة ف ي مھن ة التعل يم ،وال ذين ل م ت تح لمعظمھ م ف رص حض ور
ال دورات المتعلق ة باالقتص اد المعرف ي ،بخ الف المعلم ين ذوي الخب رة )م ن  - 5اق ل م ن 10
سنوات( الذين تلقوا دورات وندوات حول مفھوم االقتصاد المعرفي.
كما يتبين من الجدول أيضا ًوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل ة اإلحص ائية
) (α = 0.05بين المتوسطات الحسابية لممارس ات أف راد عين ة الدراس ة عل ى المج ال )المعلم ون
والطلبة ،والمعلمون والبيئة التعليمية التعلمية( ،تعزى لمتغي ر )المؤھ ل العلم ي( ،حي ث كان ت ق يم
الداللة اإلحصائية لھما أقل من مستوى الداللة اإلحصائية ) .(α = 0.05ولمعرفة لصالح من تل ك
الفروق الدالة إحصائياً؛ تم استخدام اختبار شيفيه )' (Scheffeللمقارنات البعدية ،والج دول )(12
يبين ذلك.
جدول ) :(12نتائج اختبار شيفيه )' (Scheffeللمقارنات البعدية للمتوسطات الحسابية
لممارسات أفراد عينة الدراسة على المجال )المعلمون والطلبة ،والمعلمون والبيئة التعليمية
التعلمية( وحسب متغير )المؤھل العلمي(.
المجال
المعلمون والطلبة

المعلمون والبيئة
التعليمية التعلمية

المؤھل العلمي
دبلوم متوسط
بكالوريوس
دراسات عليا
دبلوم متوسط
بكالوريوس
دراسات عليا

المتوسط الحسابي
3.81
3.89
4.11
3.81
3.92
4.24

بكالوريوس
0.08

دراسات عليا
*0.30
*0.22

0.11

*0.43
*0.32

* ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ).(α = 0.05
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يتبين من الجدول ) (12وج ود ف رق دال إحص ائيا ً ب ين المتوس ط الحس ابي لممارس ات أف راد
عينة الدراسة ذوي المؤھل العلمي )دبلوم متوسط ،بكالوريوس( من جھ ة ،وذوي المؤھ ل العلم ي
)دراسات عليا( من جھة أخرى ولصالح ذوي المؤھل العلمي )دراسات عليا(.
ويمكن تفسير ھذه النتيجة في أن المؤھل العلمي يلعب دوراً كبيراً مھما ً ومؤثرا في امتالك
معلمي العلوم للمعارف والمھارات المتنوعة ،إذ يعتقد الباحثان أن حملة الدراسات العليا ھم الفئة
األكثر تعليما ً وتأھيالً وتدريبا ً في ظل تنامي ثورة المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت التي يعيشھا
العالم في شتى المجاالت وعلى رأسھا مجال التعليم الذي يصبح أكثر جودة ونجاحا ً في حال
تطبيقه في ضوء االقتصاد المعرفي .وقد يعود السبب في ذلك إلى أن معرفة ذوي الدراسات
العليا ألدوارھم الجديدة في ضوء االقتصاد المعرفي كان بشكل أكبر من زمالئھم )البكالوريوس،
دبلوم متوسط(؛ مما عكس من استجابتھم على أداة الدراسة التي أفضت إلى وجود فروق
دالة إحصائيا ً تعزى لمتغير المؤھل العملي ولصالح )الدراسات العليا( .واتفقت مع نتيجة
دراسة كل من :القداح ) ،(AL-Kaddah, 2011سليم ) ،(Saleem, 2012واختلفت مع نتيجة
دراسة مصطفى والكيالني ) ،(Mustafa, & AL- Keelany, 2011وھيالت والقضاة
) ، (Hailat, B & Al-Qudah, 2008والقضاة ) ،(Alqudah, 2007وبطارسة
) (Batarseh, 2005التي لم تظھر أي أثر للمؤھل العلمي.
توصيات الدراسة
في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يمكن التوصية باآلتية:
-

عقد دورات تدريبية مكثفة لمعلمي العلوم لتدريبھم على األدوار التربوية في ض وء توجھ ات
االقتصاد المعرفي ،وخصوصا ً معلمي العلوم الذكور ،وكذلك معلمي العل وم الحاص لين عل ى
درجة البكالوريوس والدبلوم.

-

تفعيل استخدام تكنولوجيا ووسائل االتصال في العملية التعليمية.
االھتمام بإعداد دليل يتضمن توصيفا ً كامالً ألدوارھم التربوية في ضوء توجھات االقتصاد
المعرفي في األردن.

-

مقترحات الدراسة
يقترح الباحثان إجراء المزيد من الدراسات التي من الممكن أن تتعلق بالمجاالت اآلتية:
-

دراسات تتناول بيئات تعليمية و تخصصات غير التي شملتھا الدراسة.

-

دراسات للكشف عن العالقة بين ممارسات المعلمون الدوارھ م التربوي ة الجدي دة ،وتحص يل
الطلبة بالعلوم.
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ملحق رقم 1
أداة الدراسة
أخي المعلم  /أختي المعلمة
السالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته وبعد...
تھدف ھذه الدراسة إلى معرفة "درجة ممارسة معلمي العلوم ألدوارھم الجديدة في ضوء توجھات االقتصاد
المعرفي في األردن وعالقته ببعض المتغيرات".
وإذ نضع بين أيديكم ھذه االستبانة فإننا ترجو قراءة فقراتھا بعناية وتركيز ،وأن تضع ممارسةك )إجابتك(
على كل فقرة من الفقرات ،مستخدما ً إشارة ) × ( أمام كل فقرة بحيث تكون إجابة واحدة لكل فقرة .علما ً بأن مقياس
اإلجابة يتكون من خمسة مستويات )موافق بشدة ،موافق ،غير متأكد ،غير موافق ،غير موافق بشدة( ،وھذه األداة ال
تمثل اختبارا ،وال يوجد ألي منھا إجابة صحيحة أو خاطئة .وما نتمناه منك التعبير عن رأيك بموضوعية تامة،
ونؤكد لك أن إجابتك سوف تبقى في سرية تامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي.
شاكرين لكم حسن تعاونكم
الباحثان
المعلومات العامة:
الجنس :

ذكر

سنوات الخبرة:
المؤھل العلمي:
الرقم

1
2
3
4
5
6
7

أنثى

أقل من  5سنوات
دبلوم

من  - 5اقل من  10سنوات
بكالوريوس

الفقرات

من  10سنوات فأكثر

دراسات عليا
موافق
بشدة

موافق

غير
متأكد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

اتفاعل ايجابيا ً مع الظواھر العلمية والمتغيرات
المستجدة
أوظف استراتيجيات التفكير والتفكير اإلبداعي في
األداء
أشجع الطلبة على التجريب واالكتشاف في العلوم،
وتطوير البدائل واالحتماالت
أخطط عمليات التعلم في ضوء قدرات الطلبة
وأنماطھم التفكيرية
اتكيف مع متطلبات أدواري كمعلم في ضوء
المتغيرات المستجدة
أوظف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في
تطوير مواد علمية تعلمية جديدة
أدرب الطلبة على مواجھة مواقف جديدة تعزيزا
لالستقاللية
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

أخطط البيئة التعلمية بشقيھا الفيزيقي والسيكولوجي
أوجه دوري في ضوء الرؤية المستقبلية للمؤسسة
التربوية
أطور نماذج جديدة للتعلم )تعلم إلكتروني ،تعلم عن
بعد ،تعلم ذاتي(
انفذ التقويم الشامل لجوانب الطلبة )المعرفي،
واالجتماعي ،األخالقي(
أشكل مناخ تعلمي يتسم باألريحية واالنطالق في
طرح األفكار واآلراء
أعدل متطلبات دوري في ضوء التغذية الراجعة
والتقويم المرحلي لألداء واإلنتاجية
أوظف االختبارات المتنوعة) االستعدادات،
القدرات ،الميول (... ،في تخطيط النشاطات العلمية
التعلمية
أدرب الطلبة على تنظيم المعلومات في أشكال
رسوم ذات عالقات ارتباطية
أوظف المعرفة وتحليلھا وإعادة بنائھا بمشاركة
الطلبة
انفتح على الثقافات العالمية ،وتبادل المعرفة
والخبرة المتخصصة
أنتج دروس العلوم المحوسبة لتجويد التعليم
أنمي قدرات الطلبة في االستقصاء واالستدالل
المنطقي والمحاكاة العقلية
أنمي روح المبادأة والتخيل التأملي للوصول إلى
أفكار وحلول جديدة
أوظف البحوث اإلجرائية في معالجة المشكالت
وتطوير األداء
استخدم مواد تعليمية لتعزيز محتوى كتاب العلوم
المدرسي
أخطط عمليات التعلم استنادا إلى الحاجات التعلمية
للطلبة واستعداداتھم المفاھيمية
أتعاون مع أولياء أمور الطلبة والمجتمع المحلي
لتطوير تعلم العلوم لدى أبنائھم
أقيم المخرجات التعليمية في ضوء معايير تنافسية
عالمية
أمارس دور المقوم ألداء الطلبة
أطور استراتيجيات تعلمية للكشف عن مواطن
التميز واإلبداع العلمي لدى الطلبة
أستطيع تكييف البيئات التعليمية لألوضاع التعليمية
المتغيرة
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29
30
31

اكتسب مھارات تقنية متجددة لتوظيفھا في تدريس
العلوم
أكلف الطلبة بأعمال ذات عالقة بالعلوم تدربھم على
تحمل المسئولية
أقوم بترميز البيانات وتصنيفھا في أطر دالة وفق
مرجعية معرفية
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