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 ملخص

يم في األردن  ھدفت الدراسة الحالية إلى معرفة ة والتعل تالك مشرفي وزارة التربي درجة ام
رات لمفاھيم االقتصاد المعرفي ة في ضوء بعض المتغي ق  ،الديمغرافي كولتحقي تبان ذل  هطبقت اس

ة  ى عين يكومترية عل ن خصائصھا الس د م د التأك احثين بع داد الب ن إع ) ٢١٣(بلغت وائية عشم
اين األحادي   .مشرف ل التب يفيه ، )ANOVA(تم استخدام تحلي ار ش ، )Scheffe Test(واختب

ويين  .لإلجابة عن أسئلة الدراسة والمتوسطات الحسابية أظھرت نتائج الدراسة أن المشرفين الترب
ة نتائج إلى وجود الكما أشارت ، يمتلكون مفاھيم االقتصاد المعرفي بدرجة كبيرة روق ذات دالل ف

توى  د مس ائية عن ي ) ٠.٠٥  (إحص اد المعرف اھيم االقتص رفين لمف تالك المش ة ام ي درج ف
ة ا ولصالح التخصصات العلمي ائج . باختالف التخصصات التي يشرفون عليھ م تظھر النت ا ل فيم

توى  د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل اھيم ) ٠.٠٥  (ف رفين لمف تالك المش ة ام ي درج ف
  .وعدد سنوات الخبرةرفي باختالف كل من المؤھل العلمي، اد المعاالقتص

  .وزارة التربية والتعليم. المشرفون التربويون، االقتصاد المعرفي: الكلمات المفتاحية
 
Abstract 

The purpose of this study was to investigate the Level of Equity 
among the Jordanian Ministry of Education supervisors for knowledge of 
economic concepts by Applying a tested structured questionnaire 
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designed by the researcher on a randomly selected (213) educational 
supervisors.  The statistical analysis using the one- way ANOVA 
revealed that most of the participants have good knowledge of economic 
concepts, but the mean of the knowledge of economic concepts were 
significantly high (P < 0.05) for scientific educational supervisors when 
compared with the literature and vocational ones. There were no 
statistically significant differences for knowledge of economic concepts 
regarding the level of education, and years of experience. 

Key words: Knowledge Economic Concepts, Jordanian Ministry of 
Education, Educational Supervisors, Jordan.  

 
  المقدمــة

لعصر الحالي مواكبة المناھج حركة المجتمع؛ ذلك أن تطور المجتمع أضحى من متطلبات ا
والثقافية بصورة متسارعة، من  ،السياسيةو ،في مختلف مناحي الحياة، االجتماعية، واالقتصادية

ة،  الميوجھ افي الحضاري الع اح اإلعالمي الثق ة أخرى االنفت ن جھ وع م ن ن يم م ، يفرض تعل
ه، جديد، تعليم يلبي حاجات المتعل ة مجتمع ة وتسخيرھا لخدم ى توظيف المعرف ادراً عل م ليكون ق

  . إضافة إلى استخدامھا لحل ما يعترضه من عقبات

دة، فأتت  ة طرحت تحديات عدي رات ھام لقد دخل القرن الحادي والعشرين وھو يحمل تغي
اف ،والصناعية، العولمة المالية دولي والتجارية، وعولمة الخدمات لتطرح زيادة ھامة في التن س ال

ى مختلف األصعدة  اتي(عل الطبع ) ٢٠٠٠، مري رضتوب ذ ف راتھ اً  ه التغي ل كم ة نق ى التربي عل
ة ارة المعرف ة لحض ورة الموائم ة المتط ات الفني ارف والكفاي ن المع داً م ال  متزاي و فع ى نح عل

امل ةوش تجابة الكمي إن االس تقبلية ف ة المس ذه الرؤي ي ھ د، وف اءات الغ كل األسس لكف ا تش  ، ألنھ
ة،  ليستالبحتة للطلب على التعليم ليست ممكنة و ا أن ومالئم ا عليھ ة بكل مھامھ ي التربي لكي تف
  : تنتظم حول  محاور أساسية للتعلم وھي

دة - ة الجدي تعمال المعرف م، واس اب أدوات الفھ ة؛ أي اكتس تعلم للمعرف رق، ال اد الط  وإيج
  .الصحيحة للتعلم بفعالية

ارات االتصالالتعلم للعمل؛ وذلك من خالل تط - ارات الشخصية، وير مھ درة ، والمھ والق
 .على العمل التعاوني

 .والتكيف مع اآلخرين، ومع التكنولوجيا الجديدة، التعلم للعيش -

 .التعلم لنكون؛ وذلك من خالل التعلم الذاتي الذي يعتبر من أشكال الكفاءة -



  ٦١٧ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القضاه" محمد أمين"وبھجت ھيالت، 

 ٢٠٠٨). ٢(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ة  أضحىتطوير اكتساب المعرفة وتطبيق معطياتھا إلنماء االقتصاد إن  ق التنمي اً لتحقي مطلب
يس فقط  وة، ل روة ومؤشر ق ة مصدر ث االقتصادية، وزيادة النشاط االقتصادي، مما جعل المعرف
ل  ة المردود االقتصادي واالستراتيجي، ب عبر تحويل بعض معطياتھا إلى منتجات متطورة عالي

الم أيضاً لكينونة المعرفة ذاتھا بوصفھا عنصر تنمية إنسانية ألي أمة تطمح إل ى مكان الئق في ع
  ). ٢٠٠٣العسكري، (اليوم، وألي أفراد مجتمع ينشد االنسجام مع شروط العصر 

ناعات  ة والص درات التكنولوجي تغالل الق ه اس ا يعني ي فيم ي يعن اد المعرف ا أن االقتص وبم
دة ال الجدي ائف واألعم ة ، والوظ فات خاص ة تتصف بص رية مؤھل وارد بش ب م ك يتطل إن ذل ف

داع  راتالوكاإلب ة  ،تكيف مع المتغي اٍل من  (Yim-Teo, 2004)واإلنتاجي ز بمستوى ع والتمي
ل  داع وح ل واإلب ى التواص درة عل تجدات، والق ق المس دريب وف ادة الت دريب، وإع يم والت التعل

ة ى المرون ى التعامل مع الحاسوب ، المشكالت واتخاذ القرارات، إضافة إل درة عل ؤتمن، (والق م
٢٠٠٤.(  

ة زارة التربية والتعليموألجل ذلك عملت  ا الدراسية، لتتماشى  األردني ى تطوير مناھجھ عل
 Education Reforms for (ERFKE)مع خططھا التطويرية المبنية على االقتصاد المعرفي

Knowledge Economy ات ة تنسجم مع متطلب  يقتصاد المعرفاال، لتحقيق مخرجات تعليمي
وم الضيق عن طريق إكساب الطلبة المھارات واالتجا ھات والقيم الضرورية، والتحول من المفھ

ن  ارات م رات والمھ ارف والخب ابه المع دف إكس تعلم، بھ ى الم ز عل ذي يرك اج ال دي للمنھ التقلي
   ).٢٠٠٢، وزارة التربية والتعليم(مصادر التعلم المتنوعة 

ي ويعرف  هاالقتصاد المعرف ى أن ة، عل ى المعرف دور حول الحصول عل ذي ي  االقتصاد ال
اة  ة الحي ين نوعي دف تحس ا، بھ ا، وإنتاجھ ا، وابتكارھ تخدامھا، وتوظيفھ ا، واس اركة فيھ والمش
ورة،  ة متط ات تكنولوجي ة، وتطبيق ة ثري ة معلوماتي ن خدم ادة م الل اإلف ن خ ة، م ا كاف بمجاالتھ

ت يواس مال معرف ري كرأس ل البش ن خدام العق ة م داث مجموع ي، إلح ث العلم ف البح ، وتوظي
رات االس اديتراالتغيي يط االقتص ة المح ي طبيع ع تيجية ف جاماً م تجابة وانس ر اس بح أكث ، ليص

تدامة  ة المس ة، والتنمي ة المعرف االت وعالمي ات واالتص ا المعلوم ة وتكنولوجي ديات العولم تح
  ).٢٠٠٤، مؤتمن(بمفھومھا الشمولي التكاملي 

ا: وكذلك يعني االقتصاد المعرفي دور األساسي  بحيث تلعب، استخدام المعرفة وتطويرھ ال
  ).Department of Trade and Industry, 1998(في جلب الثروة 

المي : االقتصاد المعرفيكما أن  ھو المصطلح الذي يصف اإلبداع كأساس في االقتصاد الع
اج ، الحالي حيث أصبح التركيز على الفكر بدال من المواد الخام والطاقة والجھد البشري في اإلنت

   )www.fourthwavegroup.com, 2000(والخدمات 

ة  وير وإن مرحل أليفتط بال ت ية كت ع الصفوف ل المدرس د جمي ي ق اد المعرف ق االقتص وف
ق . في الميدان المدرسي وطبقت ،انتھت وي دور أساسي في تحقي ويقع على عاتق المشرف الترب

ع  ،إذ أن تغير المناھج وحده ال يكفي متطلبات االقتصاد المعرفي ود جمي د من تضافر جھ ل الب ب
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ة سير  يھم متابع ع عل ذين يق ون ال ى رأسھا المشرفون التربوي أركان وزارة التربية والتعليم، وعل
العملية التعليمية وفق االقتصاد المعرفي في الميدان، وكذلك المعلمون المناط بھم تدريس مباحثھم 

  . د المعرفيوفق مبادئ االقتصا

ة  تالك مشرفي وزارة التربي ى بالكشف عن درجة ام من ھنا جاءت ھذه الدراسة والتي تعن
  .الديمغرافية في ضوء بعض المتغيرات والتعليم في األردن لمفاھيم االقتصاد المعرفي

 
  مشكلة الدراسـة وأسئلتھا

دريس، وإن  ة اإلشراف التربوي عملية ذات غرض رئيسي واحد وھو تحسين الت ھو عملي
خاص  ين األش تم ب اج  (Interpersonal)ت ي، والمنھ لوك التعليم اول الس ددة تتن وه متع ذات وج

ا شيء واحد وھو و ).١٩٩٣فيفر ودنالب، ( التربوي، وبيئات التعلم  المسؤولية اإلشرافية عليھ
وم  باإلشراف الجھد الدائب لمساعدة العاملين على تحسين أدائھم، وال يكون ذلك إال إذا كان من يق

اد  ى االقتص ة عل ويم المبني دريس والتق ة بالت تراتيجيات الخاص ادئ واالس اھيم والمب اً للمف مالك
ه يء ال يعطي د الش ي، ففاق ه . المعرف دف وعلي ة تھ ة الحالي ى الدراس ي بحث الإل تالك ف ة ام درج

راتفي ضوء بعض الم مشرفي وزارة التربية والتعليم في األردن لمفاھيم االقتصاد المعرفي  تغي
  : وبالتحديد تحاول الدراسة الحالية اإلجابة عن األسئلة التالية، الديمغرافية

 ما درجة امتالك مشرفي وزارة التربية والتعليم في األردن لمفاھيم االقتصاد المعرفي؟  .١
اد  .٢ اھيم االقتص ي األردن لمف يم ف ة والتعل رفي وزارة التربي تالك مش ة ام ف درج ل تختل ھ

ذي يشرف المؤھل العلمي ل منك المعرفي باختالف رة، والتخصص ال ، وعدد سنوات الخب
 ؟ عليه

 
  أھمية الدراسة

ه أي دراسة  م تجر علي ذي ل ه وال ذي تتناول ة من الموضوع ال  –تأتي أھمية الدراسة الحالي
احثين  م الب اھج  –حسب عل ى المن ائمين عل ة للق ة راجع ة تغذي ذه الدراس دم ھ ل أن تق ن المؤم وم

اھيم والكتب المدرسي ويين لمف ة في وزارة التربية والتعليم بخصوص مدى امتالك المشرفين الترب
دريبھم من ، االقتصاد المعرفي م ت يم ت ة والتعل ذلك أن جميع المشرفين التربويين في وزارة التربي

  .خالل دورات تدريبية متخصصة في االقتصاد المعرفي
 
  لتعريفات اإلجرائيةا

اھيم  يمف اد المعرف رف ال: االقتص ا المش ي يحصل عليھ ة الت الل درج ن خ ى م ه عل إجابت
  .درجة) ٢١٦-٧٢(يتراوح مداھا بين حيث ، أعدت لھذا الغرض ستبانها

 
  محددات الدراسة

 . عينة الدراسة والمتمثلة بالمشرفين التربويين في وزارة التربية والتعليم في األردن -

  .الخصائص السيكومترية التي تتمتع بھا أداة الدراسة -
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  دراسات السابقةال

وھناك دراسات ، يقتصاد المعرفاال تتناول -حسب علم الباحثين  - ھناك دراسات قليلة جدا
ةأخرى  اھيم الفرعي ذه  تناولت بعض المف ي إال أن ھ اھيم االقتصاد المعرف درج تحت مف ي تن الت

ي اھيم االقتصاد المعرف اھيم بصفتھا مف ذه المف الج ھ م تع ا وجد، الدراسات ل اح  كم ثين بعض الب
د  الدراسات التي تناولت أھمية ي المستمر بع ة والتطور المھن اء الخدم ة وأثن ل الخدم دريب قب الت

  :ومن ھذه الدراسات .شكل من اإلشكالبوالتي تخدم الدراسة الحالية  التعلم

اء طورت وفق  والتي )٢٠٠٦(رياحنة  دراسة ھدفت إلى معرفة أثر استخدام وحدات فيزي
ات مشروع التطوير الت ارات عملي ربوي نحو االقتصاد المعرفي في التحصيل واالتجاھات ومھ

ن  ة م ة الدراس ت عين م، وتكون ب ) ١٢٦(العل انطال ة عم ي مدين كل ف عب بش ار الش م اختي ، وت
وائي ة . عش ة والمجموع ة التجريبي ين المجموع رق ب ود ف دم وج ى ع ة إل ائج الدراس ارت نت أش

ل دال إحصائياً  ود تفاع دم وج ار الضابطة وع ي اختب ية والجنس ف دة الدراس ري الوح ين متغي ب
ار  ي اختب ية والجنس ف دة الدراس ري الوح ين متغي ود تفاعل دال إحصائياً ب دم وج التحصيل وع

تعلم ات ال ارات عملي ائج. مھ ارت النت ة  وأش ة التجريبي ة للمجموع ات العلمي ر لالتجاھ ود أث وج
  .والجنس على اختبار االتجاھات العلمية والضابطة ووجود أثر لتفاعل متغيري الوحدة الدراسية

ورا  ميشيلوأجرى كل من  ارت وديف  & .Michal, Z. & Devora, S ,ورثوايف
Efart, L. & Ruth, M.  (2004)  ة دراسة ات المتحدة األمريكي ر  ھدفبفي الوالي ة أث معرف

ة  طة قائم ورة أنش ي ص وم ف ي العل ل معلم ن قب ة م اء المنظم ادة األحي وى م دريس محت ى ت عل
اني عشر ـة الحادي عشر، والث دى طلب ر ل ارات التفكي ة مھ تكونت  .االستقصاء الموجه في تنمي

وى . طالباً وطالبة من طلبة المستويين) ٣٥٠(عينة الدراسة من  أظھرت النتائج أن استخدام المحت
مساعدة الدراسي المنظم من قبل الطلبة يزيد من قدرتھم على التفكير العلمي، وله أثر إيجابي في 

  .الطلبة على ممارسة عمليات العلم

ة دراسةJoyner   (2004)وأجرى جوينير ورك األمريكي ة  في والية نيوي ى معرف ھدفت إل
م تنظيم الموضوعات الدراسية في صورة  أثر تطوير محتوى العلوم في تحصيل الطلبة، حيث ت

ارين، خرائط مفاھي ة، وتم ة، وأنشطة عملي ة، والمتوسطة، (خالل المراحل الدراسية مي االبتدائي
ة الدراسة من )والثانوية ى المراحل الدراسية، وأشارت ) ٦٨(، وتكونت عين اً موزعين عل طالب

ة المراحل  دى طلب ع مستوى التحصيل الدراسي ل امج في رف ر للبرن نتائج الدراسة إلى وجود أث
اد ذين درسوا الم ة ال ة بالطلب ذين خضعوا للدراسة مقارن ثالث ال ة الدراسية ال ة الدراسية بالطريق

  . التقليدية

ة  Biniewicz (1990)وفي دراسة قام بھا بيونز  دارس الثانوي ديري الم حول تصورات م
للكفايات المھنية من حيث درجة األھمية ومستوى استمرار  األمريكية لينويإالحكومية في والية 

ى أن التطور المھني ونظام تقديم المفضل للتدريب المستمر، حيث أشارت ال ائج إل من %) ٥٠(نت
املين ) ١٢٠(أصل  يم وتطوير الع ات الشخصية واالستقالل والتعل مشترك اعتبروا مجال العالق

ة  ار أغلبي ر، وأش ة األكب ا األھمي ي لھ رارات الت اذ الق راد واتخ اخ المدرسي واألف نھج والمن والم
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ه، ويفضل األغلبي اتالمشاركين إلى أن التطور المھني يجب أن يستمر تطبيق أو ورشات  ،ة حلق
  .العمل لمواصلة تطويرھم

ورك Sergiovanni & Fred   (1974)وأجرى كل من سيرجيوفاني وفرد  في والية نيوي
اً،  للكشف عن  األمريكية بدراسة اً ومعنوي أھمية دور مدير المدرسة في تحقيق نمو المعلمين مھني

ديم المساعدة أوضحت دراستھما تأكيد المعلمين على أنَّ مدير المدرسة يو قوم بدور رئيسي في تق
ين  ،والعون وإتاحة النمو الوظيفي لھم وكان لمبدأ العالقات اإلنسانية نصيب كبير من تأكيد المعلم

دت الدراسة  ة أخرى، أكَّ م ومن ناحي اد الرضا بالنسبة لھ له، حيث يرون أنه من الضروري إيج
ع موظفي المدرسة يتوقف على أنَّ ما يحققه مدير المدرسة من توقعات بالنسبة  ين وجمي للمعلم

ادي  ه، فضالً عن دوره القي ؤولياته وواجبات ي أداء مس ه ف ه وكفاءت ى فاعليت ى، عل بالدرجة األول
  .المنتظر منه

 
  عينة الدراسة ومجتمعھا

% ٣٢مشكلين ما نسبته  .وزارة التربية والتعليم مشرفا في) ٢١٣(تكونت عينة الدراسة من 
ة من مجتمع الدراسة، ة العشوائية العنقودي ارھم بالطريق ى . تم اختي ة إل يم المملك حيث جرى تقس

ة  عشوائيا مديريات) ٣(ختيار ومن ثم تم ا ،)شمال، وسط، جنوب(ثالثة أقاليم  من كل إقليم، وعلي
ار  م اختي د ت ديريات ) ٩(فق ل م ن أص ا ) ٣٦(م م م ة تض اليم الثالث ي األق رة ف ة منتش مديري

  .يوّضح توزيع أفراد الدراسة)  ١( لجدول وا. مشرفا) ٦٧٠(مجموعة

توزيع أفراد العينة تبعا للمؤھل العلمي وعدد سنوات الخبرة والتخصص الذي :  )١(جدول 
  يشرف علية المشرف 

     العــدد  %النسبة   المجموع الكلي

  المؤھل العلمي  بكالوريوس  ١٥  ٧  

  دراسات عليا  ١٩٨  ٩٢.٩  

  وات الخبرةعدد سن  خمس سنوات فأقل  ٧٠  ٣٢.٨  

 أكثر من خمس سنوات  ١٤٣  ٦٧.١  

  التخصص الذي يشرف علية  علمي  ٨٤  ٣٩.٤  

  أدبي  ١١٥  ٥٣.٩  

  مھني  ١٤  ٦.٥  ٢١٣
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  أداة الدراسـة

اھيم االقتصاد المعرفي درجة استبانة  احث)) ١(ملحق (امتالك مف ام الب ان ببناءيق اس  ھ لقي
حيث تم تصميم االستبانة في ضوء ، صاد المعرفيدرجة امتالك المشرفين التربويين لمفاھيم االقت

وع ق بالموض ري المتعل ل األدب النظ ة والمتمث ة  بداس ، )٢٠٠٦(رياحن
(2000)www.fourthwavegroup.com  رية وارد البش ة الم وطني لتنمي ز ال والمرك

يم و ،)٢٠٠٦( ة والتعل ارجنيفزو ،)٢٠٠٢(وزارة التربي ؤتمن  Hargneaves (2003) ھ وم
  : فقرة موزعة على خمسة مجاالت) ٧٢(وبلغ عدد فقرات االستبانة بصورتھا النھائية  . )٢٠٠٤(

دريس - تراتيجيات الت تراتيجيات : مجال المفاھيم المتصلة باس اھيم اس دريسوھي مف وفق  الت
ي اد المعرف ن ، االقتص رات م ه الفق راوح ) ١٢-١(وتمثل ن وت ه م دى درجات ) ٣٦ -١٢(م

  . درجة

ويم - تراتيجيات التق اھيم المتصلة باس واقعي : مجال المف ويم ال تراتيجيات التق اھيم إس وھي مف
Authentic Assessment ن رات م ه الفق راوح) ٣٨ -١٣( وتمثل ن وت ه م دى درجات  م

  .درجة) ٧٨-٢٦(

ة - اھيم خاصة : مجال المفاھيم المتصلة بالمبادئ العام ذي يركز لنظباوھي مف وي ال ام الترب
ي رات من ، على االقتصاد المعرف ه الفق ه من) ٥٠ -٣٩(وتمثل راوح مدى درجات -١٢( وت

  .درجة) ٣٦

المتعلم - لة ب اھيم المتص ال المف تعلم ودوره : مج ان الم ي توضح مك اھيم الت ي المف ق وھ وف
ي ن ، االقتصاد المعرف رات م ه الفق ن) ٦١ -٥١(وتمثل ه م دى درجات راوح م  )٣٣-١١( وت

  .درجة

المعلم - لة ب اھيم المتص ال المف م ودوره : مج ان المعل ح مك ي توض اھيم الت ي المف قوھ  وف
ي ن ، االقتصاد المعرف رات م ه الفق ن) ٧٢ -٦٢(وتمثل ه م دى درجات راوح م ) ٣٣-١١( وت

  .درجة
  

  تصحيح االستبانة

رة) ٧٢(تتألف االستبانة بصورتھا النھائيّة من  ى خمسة مجاالت، أ، فق امموّزعة عل كل  م
رة فقرة تدريج من ثالث درجات، ان وتبدأ رقمياً من ثالث درجات لالستجابة بدرجة كبي ، ودرجت

ودرجة واحدة لالستجابة بدرجة ضعيفة، بحيث تعكس كل استجابة  ستجابة بدرجة متوسطة،لال
ي اھيم االقتصاد المعرف تالك المشرفين لمف ين ، درجة ام ـات ب راوح مدى الدرجـ ) ٢١٦-٧٢(وت

اليللحكم على درجة امتالك المشرفين لمفاھيم االقتصاد المعرفيو. درجة  :، تم اعتماد المعيار الت
  .)٣ -٢.٥١( بدرجة كبيرة، و)٢.٥٠ -١.٥١( بدرجة متوسطةو ،)١.٥٠ -١( بدرجة ضعيفة
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  االستبانهصدق 

ريقتين تخراج الصدق بط م اس اأ :ت تبان ولھم اء االس م بن ث ت اء؛ حي ي ضوء  هصدق البن ف
ه، والبحث في موضوع االقتصاد المعرفيالنظرية  ل منطقي لمكونات ى تحلي اء عل ة . وبن والطريق
نفس األخرى  م ال من خالل عرضه على خمسة عشر محكما ممن يحملون درجة الدكتوراه في عل

ة ة األردني ي الجامع دريس ف اليب الت اھج وأس وي والمن ة، الترب اء التطبيقي ة البلق ة ، وجامع وجامع
ة را، مؤت ة خب يموخمس ة والتعل وزارة التربي ة ل اھج التابع ة المن ي مديري اھج ف د ، ء من د اعتم وق

بته  ا نس ، حيث أشارت )٪٨٥(الباحثون اتفاق ثالثة عشر من المحّكمين لصالحيّة الفقرات؛ أي م
  .نتائج التحكيم إلى صالحية الفقرات ومالءمتھا ألغراض الدراسة

  
  ثبات المقياس

تبان باستخراج معامل تم حساب الثبات رات االس داخلي لفق  هكرونباخ ألفا كمؤشر لالتساق ال
ل  ى األداة كك تطالعيةوعل ة اس ى عين ة عل ة الدراس ارج عين ن خ ن  م ة م رف) ٧٢(مكون ، مش

  :يبين معامالت الثبات التي تم التوصل إليھا )٢(والجدول 

  .معامالت الثبات لفقرات االستبانة واألداة ككل:  )٢(جدول 

  معامل الثبات  الـــــــــــالمج

  ٠.٩٨  الستبانة ككلا

  ٠.٩١  المفاھيم المتصلة باستراتيجيات التدريس

  ٠.٩٥  المفاھيم المتصلة باستراتيجيات التقويم

  ٠.٩١  المفاھيم المتصلة بالمبادئ العامة

  ٠.٩٣  المفاھيم المتصلة بالمتعلم

  ٠.٩٤  المفاھيم المتصلة بالمعلم
  

  إجراءات التطبيق

م التنسيق وابعد تجھيز االس ى تبانة والتأكد من خصائصھا السيكومترية، ت ارات إل ام بزي لقي
ة يم المختلف ة والتعل وي ،مديريات التربي ام اإلشراف الترب ة بأقس احثين أنفسھم ،ممثل ل الب  ،من قب

تبان ة الدراسة هوتطبيق االس ى عين ى ، عل ة عل ة اإلجاب د توضيح الغرض من الدراسة، وكيفيّ بع
ا ثھم ، فقراتھ ة بموضوعيةوح ى اإلجاب ك .عل ام الدراسي  وذل دء الع ل ب ام ، ٢٠٠٦/٢٠٠٧قب بأي
  .قليلة
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  المعالجـة اإلحصائيّـة

ى درجة  ،)ANOVA(تحليل التباين األحادي  للوقوف على داللة أثر متغيرات الدراسة عل
يفيه و .لمفاھيم االقتصاد المعرفي نمشرفيالامتالك  ات البع Scheffe Testاختبار ش ة،للمقارن  دي

ادي اين األح ل التب ائج تحلي ى دالالت لنت ول عل ة الحص ي حال ابية و .ف طات الحس المتوس
 .واالنحرافات المعيارية

  
  متغيّرات الدراسة

الوريوس( المؤھل العلمي:  المتغيّرات المستقلة  :أّوالً  ا، بك رة ، و)دراسات علي عدد سنوات الخب
ل( نوات فأق نوات، خمس س ن خمس س ر م ذي يشرف عليالتخصص ا، و)أكث ي( هل ، علم

  .)مھني، أدبي

  . االقتصاد المعرفيدرجة امتالك مشرفي وزارة التربية والتعليم لمفاھيم :  المتغيّر التابع: ثانياً 
  

  نتائج الدراسة ومناقشتھا

  ومناقشتھا نتائج إجابة السؤال األول: أوالً 

 االقتصاد المعرفي؟  ما درجة امتالك مشرفي وزارة التربية والتعليم في األردن لمفاھيم

االت  ل وللمج تبانة كك ابية لالس طات الحس تخراج المتوس م اس ؤال ت ذا الس ى ھ ة عل لإلجاب
  .النتائج التي تم التوصل إليھا) ٣( ويبين الجدول ، الفرعية

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على االستبانه :  )٣(جدول 
 .تككل وعلى المجاال

  أداء العينة  المتوسط الحسابي  االنحراف المعياري

  مجال المفاھيم المتصلة باستراتيجيات التدريس   ٢.٦٤  ٠.٣٨٧

  مجال المفاھيم المتصلة باستراتيجيات التقويم   ٢.٦٣  ٠.٣٩

  بالمبادئ العامة  مجال المفاھيم المتصلة  ٢.٧٣  ٠.٣٥٧

  مجال المفاھيم المتصلة بالمتعلم  ٢.٦٤  ٠.٤٣٩

  مجال المفاھيم المتصلة بالمعلم  ٢.٥٨  ٠.٤٦٩

  الكلي  ٢.٦٤  ٠.٣٥٥
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دول  ن الج ين م غ ) ٣(يتب ل بل تبانه كك ى االس ويين عل رفين الترب ات المش ط إجاب أن متوس
اھيم ، )٠.٣٥٥(بانحراف معياري ) ٢.٦٤( وإن متوسط أداء المشرفين التربويين على مجال المف

غ  د بل اري ) ٢.٦٤(المتصلة باستراتيجيات التدريس ق انحراف معي وإن متوسط أداء ، )٠.٣٨٧(ب
و  ويم ھ تراتيجيات التق اھيم المتصلة باس ى مجال المف ويين عل انحراف ) ٢.٦٣(المشرفين الترب ب

ادئ ، )٠.٣٩(معياري  اھيم المتصلة بالمب ى مجال المف ويين عل وإن متوسط أداء المشرفين الترب
ن متوسط أداء المشرفين التربويين على مجال وإ) ٠.٣٥٧(بانحراف معياري ) ٢.٧٣(العامة ھو 

اري ) ٢.٦٤(المفاھيم المتصلة بالمتعلم ھو  وإن متوسط أداء المشرفين ، )٠.٤٣٩(بانحراف معي
و  المعلم ھ اھيم المتصلة ب ال المف ى مج ويين عل اري ) ٢.٥٨(الترب انحراف معي ا ) ٠.٤٦٩(ب مم
رةيشير إلى امتالك المشرفين التربويين لمفاھيم االقتصا ة  .د المعرفي بدرجة كبي د أھمي ذا يؤك وھ

ونز  هناء الخدمة وھو ما أشارت لأثالتدريب  ى  (Biniewicz, 1990)دراسة بي ي أشارت إل الت
ه تمر تطبيق ي يجب أن يس ور المھن ة أن التط اء الخدم تراك أثن ين االش ة المدرس ، ويفضل أغلبي
 .وزارة التربية والتعليم في األردنوھذا ما قامت به  .بحلقات أو ورشات عمل لمواصلة تطويرھم

ويين ) ١٩٩٧(وھذا ما أكدته دراسة فرحات  ل المشرفين الترب امج تأھي ويم برن التي ھدفت إلى تق
امج  ة كل من خطة برن ى فعالي ائج الدراسة إل من وجھة نظر المعلمين والمشرفين، حيث دلت نت

يم، ومحت ة والتعل ا وزارة التربي ي تتبعھ امج، حيث تأھيل المشرفين الت امج يوى البرن ساعد البرن
  .المشرفين على اكتساب العديد من الكفايات والممارسات اإلشرافية

رفين  تالك المش ى ام يم عل ة والتعل رص وزارة التربي ى ح ة إل ذه النتيج اع ھ ن إرج ويمك
وي بضرورة  ة التطوير الترب ى عملي ائمين عل التربويين لمفاھيم االقتصاد المعرفي إدراكاً من الق

اھج وزارة من تطوير للمن ه ال وم ب ا تق وي ھو أحد . مواكبة الجھاز اإلشرافي لم فالمشرف الترب
أركان العملية التربوية وعليه تقع أعباء نجاح عمليات التطوير التي تقوم بھا وزارة التربية بشكل 
وي ھو  عام، وعملية التطوير التربوي وفق االقتصاد المعرفي بشكل خاص ألن المشرف الترب
ة  ة بعملي يم ذات العالق ة والتعل ة في وزارة التربي حلقة الوصل بين المركز ممثالً بالمديرات العام

ألجل ذلك قامت وزارة التربية  .التطوير التربوي وبين الميدان ممثالً بالمدرسين والطلبة واإلدارة
اھيم االقتصادلجميع اوالتعليم بعقد دورات  ى مف م عل ة  لمشرفين التربويين إلطالعھ المعرفي بغي

اء  اھيم االقتصاد المعرفي أثن ين لمف ى ممارسة المعلم اھيم والتي ستنعكس عل امتالكھم لھذه المف
دريس ام الت امھم بمھ اھيم اقتصاد   .قي ويين مف رفين الترب تالك المش ة ام ن درج د م ادة التأك ولزي

رات أداة الدراس ة لفق ات المعياري طات واالنحراف تخراج المتوس م اس ة ت ى المعرف ة عل ة موزع
  . تظھر النتائج) ٨، ٧، ٦، ٥، ٤(المجاالت، والجداول 
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المفاھيم المتصلة باستراتيجيات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال:  )٤(جدول 
  .التدريس

  الفقرة  العدد  المتوسط  االنحراف المعياري  درجة امتالك المفاھيم

  ٤  ٢١٣  ٢.٨٢١٦  ٠.٤٣٠١٢  كبيرة

  ١١  ٢١٣  ٢.٨٢١٦  ٠.٤١٩٠١  كبيرة

  ١  ٢١٣  ٢.٧٦٥٣  ٠.٤٤٦٤٩  كبيرة
  ٣  ٢١٣  ٢.٧٣٢٤  ٠.٥١٩١ كبيرة
  ٢  ٢١٣  ٢.٧١٨٣  ٠.٥٠٩٨٠ كبيرة
  ٥  ٢١٣  ٢.٦٠٥٦  ٠.٦٠٩٩٥ كبيرة
  ١٢  ٢١٣  ٢.٥٨٦٩  ٠.٥٥٦٤٥ كبيرة
  ٨  ٢١٣  ٢.٥٨٦٩  ٠.٦٥٠٥٧ كبيرة
  ٧  ٢١٣  ٢.٥٦٨١  ٠.٥٦٧٤٥ كبيرة
  ٩  ٢١٣  ٢.٥٤٩٣  ٠.٥٥٢٥٨ كبيرة
  ٦  ٢١٣  ٢.٥٣٥٢  ٠.٥٧٠٤٤ كبيرة
  ١٠  ٢١٣  ٢.٥٠٢٣  ٠.٦١٩٠٧ كبيرة

اھيم االقتصاد المعرفي بدرجة ) ٤(ومن الجدول  يظھر أن المشرفين التربويين يمتلكون مف
  ). ٢.٥٢٣-٢.٨٢(كبيرة لمجال استراتيجيات التدريس حيث تراوحت المتوسطات الحسابية بين 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨). ٢(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(جامعة النجاح لألبحاث مجلة 

المفاھيم المتصلة باستراتيجيات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال: )٥(جدول 
  .التقويم

  الفقرة  العدد  المتوسط  االنحراف المعياري  درجة امتالك المفاھيم

 كبيرة  ٠.٤٧٧٤١  ٢.٧٩٨١  ٢١٣  ٢١

 كبيرة  ٠.٤٦٠٢٦  ٢.٧٩٣٤  ٢١٣  ٢٤

 كبيرة  ٠.٤٥٥٩١  ٢.٧٨٤٠  ٢١٣  ٢٠

 كبيرة  ٠.٤٦٧١٤  ٢.٧٦٥٣  ٢١٣  ١٣

 كبيرة  ٠.٤٦٤٨٦  ٢.٧٥١٢  ٢١٣  ٢٩

 كبيرة  ٠.٥١٣٠٩  ٢.٧٥١٢ ٢١٣  ١٥

 كبيرة  ٠.٥١٤٩٠  ٢.٧٢٧٧ ٢١٣  ٢٣

 كبيرة  ٠.٥٤٧٤٢  ٢.٧١٣٦ ٢١٣  ٢٥

 كبيرة  ٠.٥١١٨٠  .٢.٧١٣٦ ٢١٣  ١٤

 كبيرة  ٠.٥٤٠٥٨  ٢.٧٠٨٩ ٢١٣  ٢٢

 كبيرة  ٠.٥٧٨٦٩  ٢.٦٧١٤ ٢١٣  ٣٥

 كبيرة  ٠.٥٧١٨٨  ٢.٦٦٦٧ ٢١٣  ٣٤

 كبيرة  ٠.٥٥٦٥٣  ٢.٦٦٢٠ ٢١٣  ١٦

 كبيرة  ٠.٥٣٣٢٨  ٢.٦٥٢٦ ٢١٣  ٢٨

 كبيرة  ٠.٥٤٥٨٤  ٢.٦٣٨٥ ٢١٣  ٣٦
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 )٥(تابع جدول رقم ... 

  الفقرة  العدد  المتوسط  االنحراف المعياري  درجة امتالك المفاھيم

 كبيرة  ٠.٥٦٤٠٠  ٢.٦٣٣٨ ٢١٣  ١٩

 كبيرة  ٠.٥٥٦٦٩  ٢.٦٢٩١ ٢١٣  ٣١

 كبيرة  ٠.٥٨٠٦٠  ٢.٥٩١٥ ٢١٣  ٢٧

 كبيرة  ٠.٥٨٢٠١  ٢.٥٨٢٢ ٢١٣  ٢٦

 كبيرة  ٠.٥٨٧٠١  ٢.٥٣٠٥ ٢١٣  ١٨

 كبيرة  ٠.٥٩٤٩٩  ٢.٥٣٠٥ ٢١٣  ٣٧

 كبيرة  ٠.٦٠٣٠٩  ٢.٥٢٥٨  ٢١٣  ٣٨

 كبيرة  ٠.٦٣٣٧٨  ٢.٥٢١١ ٢١٣  ٣٣

 كبيرة  ٠.٦٣٣٧٨  ٢.٤٧٨٩ ٢١٣  ١٧

 كبيرة  ٠.٦٢٣٨٨  ٢.٤٤١٣ ٢١٣  ٣٢

  كبيرة  ٠.٦٣٥٦٦  ٢.٣٣٨٠ ٢١٣  ٣٠

رة أن المشرفين التربويين ) ٥(يظھر الجدول  يمتلكون مفاھيم االقتصاد المعرفي بدرجة كبي
) ٣٠، ٣٢، ١٧(على غالبية الفقرات باستثناء الفقرات ذوات األرقام ، لمجال استراتيجيات التقويم
طاتھم  ت متوس ث بلغ ب ) ٢.٣٣، ٢.٤٤، ٢.٤٨(حي طة حس ة متوس ي درج والي، وھ ى الت عل

  . المعيار المعتمد
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المفاھيم المتصلة بالمبادئ  نحرافات المعيارية لمجالالمتوسطات الحسابية واال: )٦(جدول 
  .العامـة

  الفقرة  العدد  المتوسط  االنحراف المعياري درجة امتالك المفاھيم

  كبيرة  ٠.٣٧٣٥٢  ٢.٨٧٣٢  ٢١٣  ٣٩

  كبيرة  ٠.٤٣٣٩١  ٢.٨٣١٠  ٢١٣  ٤٠

  كبيرة  ٠.٤٦١٨٥  ٢.٨٢١٦  ٢١٣  ٤٢

  كبيرة  ٠.٤٨٠٣٢  ٢.٧٩٣٤  ٢١٣  ٤٧

  كبيرة  ٠.٤٧١٧٦  ٢.٧٧٤٦  ٢١٣  ٤٤

  كبيرة  ٠.٥٢٨٩١  ٢.٧٥٥٩  ٢١٣  ٤٨

  كبيرة  ٠.٤٩١٩٤  ٢.٧٥٥٩  ٢١٣  ٥٠

  كبيرة  ٠.٤٨١٢٥  ٢.٧١٨٣  ٢١٣  ٤١

  كبيرة  ٠.٥٣٣٦٢  ٢.٧٠٤٢  ٢١٣  ٤٣

  كبيرة  ٠.٥٥٢٧٤  ٢.٦٩٩٥  ٢١٣  ٤٩

  كبيرة  ٠.٥٦٧٤٥  ٢.٥٦٨١  ٢١٣  ٤٥

  كبيرة  ٠.٥٧٦٧٤  ٢.٥٥٨٧  ٢١٣  ٤٦

رة أن المشرفين التربويين يمتلكو) ٦(يظھر الجدول  ن مفاھيم االقتصاد المعرفي بدرجة كبي
ة ادئ العام لة بالمب اھيم المتص ال المف ين ،  لمج ابية ب طات الحس ث تراوحت المتوس -٢.٥٥(حي

٢.٨٧ .(  
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  .المفاھيم المتصلة بالمتعلم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال:  )٧(جدول 

  الفقرة  العدد  وسطالمت  االنحراف المعياري  درجة امتالك المفاھيم

  كبيرة  ٠.٤٥٢٩٤  ٢.٧٨٨٧  ٢١٣  ٥٣

  كبيرة  ٠.٤٥٨٨٢  ٢.٧٧٩٣  ٢١٣  ٥١

  كبيرة  ٠.٥٣٨٧٤  ٢.٧١٣٦  ٢١٣  ٥٥

  كبيرة  ٠.٥٣٣٢٨  ٢.٦٨٠٨  ٢١٣  ٥٤

  كبيرة  ٠.٥٦٩٠٤  ٢.٦٧٦١  ٢١٣  ٥٢

  كبيرة  ٠.٥٧٤٥٤  ٢.٦٥٧٣  ٢١٣  ٥٦

  كبيرة  ٠.٥٧٤٤٣  ٢.٦٢٤٤  ٢١٣  ٥٧

  كبيرة  ٠.٦٠١٣٢  ٢.٦١٠٣  ٢١٣  ٥٩

  كبيرة  ٠.٥٨١٣٣  ٢.٥٨٦٩  ٢١٣  ٦٠

  كبيرة  ٠.٦١٦٢٧  ٢.٥٥٨٧  ٢١٣  ٦١

  كبيرة  ٠.٧٠٢٦١  ٢.٣٨٩٧  ٢١٣  ٥٨

رة ) ٧(يظھر الجدول  أن المشرفين التربويين يمتلكون مفاھيم االقتصاد المعرفي بدرجة كبي
ر تثناء الفق رات باس ة الفق ى غالبي المتعلم عل اھيم المتصلة ب غ متوسطھا ) ٥٨(لمجال المف حيث بل

  . وھي درجة متوسطة حسب المعيار المعتمد ،)٢.٣٨(



  "......درجة امتالك مشرفي وزارة التربية والتعليم في "ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٣٠
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  .المفاھيم المتصلة بالمعلم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال:  )٨(جدول 

  السؤال  العدد  المتوسط  االنحراف المعياري  درجة امتالك المفاھيم

  كبيرة  ٠.٥٧٣٢٣  ٢.٦٦٢٠  ٢١٣  ٦٨

 كبيرة  ٠.٥٥٠٦٩  ٢.٦٥٢٦ ٢١٣  ٦٤

 كبيرة  ٠.٥٥١٢٩  ٢.٦١٥٠ ٢١٣  ٦٥

 كبيرة  ٠.٥٦١٦٤  ٢.٦٠٥٦ ٢١٣  ٦٢

 كبيرة  ٠.٦١٠٧٥  ٢.٦٠٠٩ ٢١٣  ٦٦

 كبيرة  ٠.٥٨٢٠١  ٢.٥٨٢٢ ٢١٣  ٦٣

 كبيرة  ٠.٥٨٢٠١  ٢.٥٨٢٢ ٢١٣  ٧٢

 كبيرة  ٠.٦٠٠٧  ٢.٥٥٨٧ ٢١٣  ٧١

 كبيرة  ٠.٥٦٠١٤  ٢.٥٥٨٧ ٢١٣  ٧٠

 كبيرة  ٠.٦٤١١٨  ٢.٥٢١١ ٢١٣  ٦٧

 كبيرة  ٠.٦٤٠٨٠  ٢.٤٦٩٥ ٢١٣  ٦٩

رة ) ٨(ول يظھر الجد أن المشرفين التربويين يمتلكون مفاھيم االقتصاد المعرفي بدرجة كبي
  ). ٢.٦٦-٢.٤٦(حيث تراوحت المتوسطات الحسابية بين ،  لمجال المفاھيم المتصلة بالمعلم

ي  اھيم االقتصاد المعرف ون مف ويين يمتلك رفين الترب د أن المش ائج نج ذه النت ى ھ النظر إل وب
ة ) ٧٢(فقرات فقط من أصل ) ٥(فقرات االستبانة، وأن  بدرجة كبيرة على معظم م اإلجاب رة ت فق
طة ة متوس ا بدرج ي  عليھ ة )٦٩، ٥٨، ٣٢، ٣٠، ١٧(وھ ى درج رة عل ل أي فق م تحص ، ول

دھا ، ضعيفة، مما يؤيد النتائج التي سبق ذكرھا ي تعق دورات الت ق ال ى تحقي الطبع إل ذا يشير ب وھ
ة ب دافھاوزارة التربية والتعليم والمتعلق اھيم االقتصاد المعرفي ألھ م  .مف تيعاب وفھ ة باس والمتمثل

  . المشرفين التربويين لمفاھيم االقتصاد المعرفي وإدراك
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 ٢٠٠٨). ٢(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

اھيم : السؤال الثاني ھل تختلف درجة امتالك مشرفي وزارة التربية والتعليم في األردن لمف
ي ل العلم اختالف المؤھ ي ب رة، والاالقتصاد المعرف نوات الخب دد س ذي يشرف ، وع تخصص ال

  ؟ علية

ويين  تالك المشرفين الترب تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ام
   .يبين ذلك)  ٩( والجدول .  لمفاھيم االقتصاد المعرفي باختالف المؤھل العلمي

ويين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة امتالك المشرفين الترب:  )٩(جدول 
  .لمفاھيم االقتصاد المعرفي باختالف المؤھل العلمي

  المؤھل العلمي  العدد  المتوسطات الحسابية  االنحرافات المعيارية

  بكالوريوس  ١٥  ٢.٤٧٨  ٠.٣٤٩

  دراسات عليا  ١٩٨  ٢.٦٦١  ٠.٣٥٣

  الكلي  ٢١٣  ٢.٦٤٨  ٠.٣٥٥

تالك المشرفين التر) ٩(يتضح من الجدول  ابي لدرجة ام اھيم أن المتوسط الحس ويين لمف ب
و  الوريوس ھ ة البك ن حمل ي م اد المعرف ار) ٢.٤٧٨(االقتص انحراف معي غ ). ٠.٣٤٩(ب ا بل كم

ة  ن حمل ي م اد المعرف اھيم االقتص ويين لمف رفين الترب تالك المش ة ام ابي لدرج ط الحس المتوس
ألداء الكل). ٠.٣٥٣(بانحراف معياري ) ٢.٦٦١(الدراسات العليا ھو  ي وبلغ المتوسط الحسابي ل

د ، وللتأكد من دالالت الفروق بين ھذه المتوسطات). ٠.٣٥٥(بانحراف معياري ) ٢.٦٤٨(ھو  فق
  ).١٠(كما ھو موضح في الجدول  ANOVAتم إجراء تحليل التبايِنِ◌ِ◌ األحادي 

درجة امتالك نتائج تحليل التباين األحادي لفحص دالالت الفروق في متوسطات :  )١٠(جدول 
  .فاھيم االقتصاد المعرفي باختالف المؤھل العلميالمشرفين التربويين لم

مستوى 
  الداللة

 متوسط )ف(قيمة
  المربعات

 مجموع  درجة الحرية
  المربعات

  مصادر التباين

  بين المجموعات  ٠.٤٦٨  ١  ٠.٤٦٨  ٣.٧٣٨  ٠.٠٥٥

  داخل المجموعات  ٢٦.٣٩٣  ٢١١  ٠.١٢٥    

  الكلي  ٢٦.٨٦٠  ٢١٢      

ة ) ١٠(المبينة في الجدول حادي التبايِنِ◌ِ◌ األ نتائج تحليللم تظھر  روق ذات دالل وجود ف
ة  إحصائية عند ة ، )٠.٠٥  (مستوى الدالل د مستوى )٣.٧٣٨(تساوي ) ف(حيث أن قيم عن
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ة  تالك . )٠.٠٥٥(الدالل ة ام ي درج ائية ف ة إحص روق ذات دالل ود ف دم وج ى ع ير إل ا يش مم
   .مؤھل العلميالمشرفين التربويين لمفاھيم االقتصاد المعرفي باختالف ال

دتھا  ي عق دورات الت رامج ال نفس ب ويين ل رفين الترب ى تعرض المش ك إل اع ذل ن إرج ويمك
ؤھلھم العلمي،  وزارة التربية والتعليم للتعريف بمفاھيم االقتصاد المعرفي، بصرف النظر عن م

وي ة للمشرف الترب اد قتصالفا .وھذا يفسر اختفاء الفروق بينھم بغض النظر عن الدرجة العلمي
رفين  ؤالء المش بق لھ م يس ي ل ة والت ة الحديث اھيم العالمي ن المف ي م العالمعرف اء  اإلط ا أثن عليھ

م  راد الدراسة ھ إن أف ذا ف ا، ل الوريوس أو الدراسات العلي دراستھم الجامعية سواء في مرحلة البك
يمقبل الدورات التدريبية التي عقدتھا لھم وزارة التربية والت –سواء في عدم معرفتھم  اھيم  -عل لمف

تالك  االقتصاد المعرفي، لذلك فمن غير المتوقع أن تظھر فروق ذات داللة إحصائية في درجة ام
    .المشرفين التربويين لمفاھيم االقتصاد المعرفي باختالف المؤھل العلمي

ا  رفينكم تالك المش ة ام ة لدرج ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس اب المتوس م حس  ت
  .النتائجيبين ) ١١(الجدول و. اھيم االقتصاد المعرفي باختالف عدد سنوات الخبرةلمف التربويين

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة امتالك المشرفين التربويين :  )١١(جدول 
  .لمفاھيم االقتصاد المعرفي باختالف عدد سنوات الخبرة

  عدد سنوات الخبرة  العدد  المتوسطات الحسابية  االنحرافات المعيارية

  خمس سنوات فأقل  ٧٠  ٢.٦٤٣  ٠.٣٠٣

  أكثر من خمس سنوات  ١٤٣  ٢.٦٥١  ٠.٣٨٠

  الكلي  ٢١٣  ٢.٦٤٨  ٠.٣٥٥

اھيم ) ١١(يتضح من الجدول  ويين لمف تالك المشرفين الترب أن المتوسط الحسابي لدرجة ام
و  ل ھ نوات فأق س س رة خم ن ذوي الخب ي م اد المعرف ا) ٢.٦٤٣(االقتص انحراف معي  ريب

اد ). ٠.٣٠٣( اھيم االقتص ويين لمف رفين الترب تالك المش ة ام ابي لدرج ط الحس غ المتوس ا بل كم
ر من خمس سنوات ھو  رة أكث اري ) ٢.٦٥١(المعرفي من ذوي الخب انحراف معي ). ٠.٣٨٠(ب

و  ي ھ ألداء الكل ابي ل ط الحس غ المتوس اري ) ٢.٦٤٨(وبل انحراف معي ن ). ٠.٣٥٥(ب د م وللتأك
ايِنِ◌ِ◌ األحادي ، ن ھذه المتوسطاتدالالت الفروق بي ل التب م إجراء تحلي د ت ا  ANOVAفق كم

  ).١٢(ھو موضح في الجدول 
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درجة امتالك نتائج تحليل التباين األحادي لفحص دالالت الفروق في متوسطات :  )١٢(جدول 
  .المشرفين التربويين لمفاھيم االقتصاد المعرفي باختالف عدد سنوات الخبرة

  )ف(قيمة  مستوى الداللة
 متوسط
  المربعات

درجة 
  الحرية

 مجموع
  المربعات

  مصادر التباين

  بين المجموعات  ٠.٠٠٣  ١  ٠.٠٠٣  ٠.٠٢٣  ٠.٨٨٠

  داخل المجموعات  ٢٦.٨٥٨  ٢١١  ٠.١٢٧    

  الكلي  ٢٦.٨٦٠  ٢١٢      

م  لتشل ائج تحلي ايِنِ◌ِ◌ األحادي  ر نت ي الجدول التب ة ف ى) ١٢(المبين روق ذات  إل وجود ف
ائية ع ة إحص ددالل ة  ن توى الدالل ة ، )٠.٠٥  (مس ث أن قيم اوي ) ف(حي د )٠.٠٢٣(تس عن

تالك . )٠.٨٨٠(مستوى الداللة  مما يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ام
   .المشرفين التربويين لمفاھيم االقتصاد المعرفي باختالف عدد سنوات الخبرة

ا فسرت النتيج  ة كم ذه النتيج ير ھ ن تفس ون ويمك ن خضوع المشرفين التربوي ابقة م ة الس
  .لنفس الدورات التي تعتمدھا وزارة التربية والتعليم

ويين تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة امتالك المشرفينو  الترب
  .النتائجيبين  )١٣( الجدولو. التخصص الذي يشرف عليةلمفاھيم االقتصاد المعرفي باختالف 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة امتالك المشرفين التربويين :  )١٣( جدول
  .التخصص الذي يشرف عليةلمفاھيم االقتصاد المعرفي باختالف 

  التخصص الذي يشرف علية  العدد  المتوسطات الحسابية  االنحرافات المعيارية

  علمي  ٨٤  ٢.٧٥١  ٠.٦٦٨

  أدبي  ١١٥  ٢.٥٨٧  ٠.٤٠١

  مھني  ١٤  ٢.٥٣٦  ٠.٢٩٤

  الكلي  ٢١٣  ٢.٦٤٨  ٠.٣٥٥

اھيم ) ١٣(يتضح من الجدول  ويين لمف تالك المشرفين الترب أن المتوسط الحسابي لدرجة ام
و  ي ھ راف العلم ص اإلش ن ذوي تخص ي م اد المعرف اري) ٢.٧٥١(االقتص انحراف معي  ب

اھ). ٠.٦٦٨( ويين لمف رفين الترب تالك المش ة ام ابي لدرج ط الحس غ المتوس ا بل اد كم يم االقتص
كما بلغ ). ٠.٤٠١(بانحراف معياري ) ٢.٥٨٧(المعرفي من ذوي تخصص اإلشراف األدبي ھو 
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ن ذوي  ي م اد المعرف اھيم االقتص ويين لمف رفين الترب تالك المش ة ام ابي لدرج ط الحس المتوس
ي ھو  اري ) ٢.٥٣٦(تخصص اإلشراف المھن انحراف معي غ المتوسط الحسابي  )٠.٢٩٤(ب وبل

ألداء الكل و ل اري ) ٢.٦٤٨(ي ھ انحراف معي ذه ). ٠.٣٥٥(ب ين ھ روق ب ن دالالت الف د م وللتأك
ايِنِ◌ِ◌ األحادي ، المتوسطات ل التب م إجراء تحلي ا ھو موضح في الجدول  ANOVAفقد ت كم

)١٤.(  

درجة امتالك نتائج تحليل التباين األحادي لفحص دالالت الفروق في متوسطات :  )١٤(جدول 
  .فاھيم االقتصاد المعرفي باختالف التخصص الذي يشرف عليةالمشرفين التربويين لم

مستوى 
  الداللة

 متوسط  )ف(قيمة
  المربعات

درجة 
  الحرية

 مجموع
  المربعات

  مصادر التباين

  بين المجموعات  ١.٤٨٧  ٢  ٠.٧٤٣  ٦.١٥٢  *٠.٠٠٣

  داخل المجموعات  ٢٥.٣٧٤  ٢١٠  ٠.١٢١    

  الكلي  ٢٦.٨٦٠  ٢١٢      

  .)٠.٠٥  (الداللةالة إحصائيا عند مستوى د  *

ة ) ١٤(المبينة في الجدول التبايِنِ◌ِ◌ األحادي  تشير نتائج تحليل روق ذات دالل إلى وجود ف
ة ، )٠.٠٥  (مستوى الداللة  إحصائية عند د مستوى  )٦.١٥٢(تساوي ) ف(حيث أن قيم عن

تالك الم. )٠.٠٠٣(الداللة  ة إحصائية في درجة ام روق ذات دالل ى وجود ف شرفين مما يشير إل
  . عليه المشرف التربويالتربويين لمفاھيم االقتصاد المعرفي باختالف التخصص الذي يشرف 

ة  توى الدالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل ود ف ى وج ير إل ائج تش ا أن النت   (وبم
اختالف  )٠.٠٠٣ اھيم االقتصاد المعرفي ب ويين لمف بين متوسطات درجة امتالك المشرفين الترب

يفيه التخصص ال ار ش م استخدام اختب د ت وي فق ة المشرف الترب  Scheffe Testذي يشرف علي
ة ذي يشرف علي ين متوسطات التخصص ال روق ب والجدول ، للمقارنات البعدية لمعرفة داللة الف

  .يبين نتائج ھذه المقارنات) ١٥(
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يم دالالت الفروق بين متوسطات درجة امتالك المشرفين التربويين لمفاھ:  )١٥(جدول 
  .للمقارنات البعدية Scheffe Test االقتصاد المعرفي باستخدام اختبار شيفيه 

  المتغير التابع  المتوسطات  ٢.٧٥ علمي  ٢.٥٨ أدبي  ٢.٥٣ مھني

المشرفين  درجة امتالك  ٢.٧٥ علمي  -  -  -
التربويين لمفاھيم 
  االقتصاد المعرفي

  ٢.٥٨أدبي   *١٦٣  -  -

  ٢.٥٣مھني  -  -  -

  )٠.٠٥  (وى دالة عند مست  *

يفيه ار ش ائج اختب ير نت ة  Scheffe Test تش ت دال روق كان ى أن الف ة إل ات البعدي للمقارن
راف  ط تخصص اإلش ين متوس ائيا ب ي(إحص راف ) علم ين تخصص اإلش ي(وب الح ) أدب ولص

راف  ي(تخصص اإلش غ المتوسط ) علم ث بل ل ، )٢.٧٥( حي المتوسط لتخصص ) ٢.٥٨(مقاب
  ). أدبي(اإلشراف 

رويمك ة أكث ي للتخصصات العلمي اھيم االقتصاد المعرف بة مف ة بمناس ذه النتيج ير ھ . ن تفس
ق  ا يتعل انية خاصة فيم واد اإلنس ر من الم ة أكث واد العلمي فمتطلبات االقتصاد المعرفي تناسب الم

ا . بالتطبيقات العملية لمفردات المواد ل م ة في تقب إضافة إلى مرونة أصحاب التخصصات العلمي
ائدة ھو جديد  ة الس ة المجتمعي ة عن عناصر الثقاف واد األدبي د من الم أكثر كون المواد العلمية أبع

  . والتي غالباً ترفض التغير باعتباره يشكل تحدياً لھا

وفي نھاية الدراسة الحالية يوصي الباحثين وزارة التربية والتعليم األردنية بضرورة العمل 
ى ا م عل دربشكل دائ ي تطوير وت تمرار ف ا، ووضعھم بصورة الس ويين مھني يب المشرفين الترب

  . المستجدات التربوية العالمية، من خالل الدورات وورش العمل والبرامج التدريبية
  

  العربية واألجنبية المراجع

ة - ليمان ،رياحن د س اد " .)٢٠٠٦( .محم ق االقتص ورت وف اء ط دات فيزي دريس وح ر ت أث
ارات  ات ومھ يل واالتجاھ ى التحص ي عل ع المعرف ة الصف التاس دى طلب م ل ات العل عملي

ة ر منشورة ."األساسي في مديرية عمان الثاني تير غي الة ماجس ا .رس ة الدراسات العلي  .كلي
  .األردن .عمان .الجامعة األردنية

كري - لميان ،العس ة"). ٢٠٠٣( .س ة الثالث ع األلفي ي مطل ي ف ا العرب ع  .عالمن ات مجتم إعاق
  .١٥-٨ص  .العربيمجلة  ."المعرفة
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ات - د ،فرح رحمن أحم د ال ي ). "١٩٩٧. (عب ويين ف رفين الترب ل المش امج تأھي ويم برن تق
ة  .رسالة ماجستير غير منشورة". األردن من وجھة نظر المعلمين والمشرفين أنفسھم جامع

  .األردن .اربد .اليرموك

ر - الب ،فيف ل ودن ين .إبراب ين  .)١٩٩٣( .ج ل لتحس ين دلي ى المعلم وي عل راف الترب اإلش
 .األردن .عمان .منشورات الجامعة األردنية .ترجمة محمد عبد ديراني .يسالتدر

. "دور النظام التربوي األردني في التقدم نحو االقتصاد المعرفي"). ٢٠٠٤( .منى ،مؤتمن -
  .  ٢١-١٢ .)١( ٤٣ .رسالة المعلم

رية - وارد البش ة الم وطني لتنمي ز ال وم لمعا). ٢٠٠٦( .المرك ي العل ادية لمعلم ة إرش ة أدل لج
ة ف د الطلب تعلم عن اء ال ة أخط وم لمعالج ة  يالعل ة الدولي ئلة الدراس ى أس ائجھم عل ضوء نت

ام  وم لع يات والعل ري .(TIMSS) ٢٠٠٣للرياض وارد البش ة الم وطني لتنمي ز ال  ةالمرك
  .األردن .عمان .ووزارة التربية والتعليم

ة التطور التكنولوجي لالستدامة الصناعة "). ٢٠٠٠( .محمد ،مرياتي - في ظل منافسة عالمي
 .٨٤-٧٠ .)٦٣(٨ .جمعية العلوم االقتصادية السورية ."اقتصاد المعرفة

وي في األردن"). ٢٠٠٢( .وزارة التربية والتعليم - تقبلية للنظام الترب دى  .نحو رؤية مس منت
  .إدارة البحث والتطوير التربوي .)عمان .سبتمبر -١٥. ("التعليم في أردن المستقبل
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  المالحق

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  تحية طيبة وبعد،

ن بدراسة تعنى بدرجة امتالك مشرفي وزارة التربية والتعليم في األرد ونيقوم ينفإن الباحث
رات لمفاھيم االقتصاد المعرفي ذا في ضوء بعض المتغي ى  ارجون، ل ة عل اون واإلجاب نكم التع م

اً ، فقرات االستبانة بأقصى قدر ممكن من الموضوعية ابتكم سوف تكون سرية تمام أن إج علماً ب
  .ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط

 تعاونكمين ًلكم ومقدر ينشاكر

  دراسات عليا -٢بكالوريوس          -١ : المؤھل العلمي

  سنوات    ٥أكثر من  -٢سنوات فأقل        ٥ -١  :عدد سنوات الخبرة في اإلشراف

  مھني -٣أدبي          -٢علمي          -١  :التخصص الذي تشرف علية

  مجال المفاھيم المتصلة باستراتيجيات التدريس: أوال

  - :يجيات التدريس التاليةامتلك المفاھيم المتصلة باسترات  الرقم
  بدرجة

  ضعيفة  متوسطة  كبيرة

        )التعلم من خالل النشاطات(أسلوب التعليم بالعمل   ١

        مھارات حل المشكالت واالستقصاء في التدريس  ٢

        مھارات اتخاذ القرار في التدريس  ٣

        مھارات االتصال في التدريس  ٤

        مھارات البحث العلمي كأسلوب تدريس  ٥

        التكنولوجيا في التدريس  ٦

        مھارات التعلم الذاتي لدى المتعلم  ٧

        مھارات التفكير الناقد في التدريس  ٨

        لتطبيق الفعال واألمثل للمعرفة  ٩

        التخطيط في جميع شؤون حياة المتعلم  ١٠

        أسلوب التعلم في المجموعات  ١١

        .)، برمجيات، مشاريعكتب(الوسائل المتعددة في التدريس  ١٢
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  مجال المفاھيم المتصلة باستراتيجيات التقويم: ثانيا

  

  الرقم
امتلك المفاھيم المتصلة باستراتيجية التقويم المعتمد على 

  :األداء التالية
  بدرجة

  ضعيفة  متوسطة  كبيرة

        التقديم  ١٣

        العرض التوضيحي  ١٤

        األداء العملي  ١٥

        الحديث  ١٦

        المعارض  ١٧

        لعب الدور/ المحاكاة  ١٨

        المناقشة/ المناظرة  ١٩

 

  الرقم
امتلك المفاھيم المتصلة باستراتيجية التقويم بالقلم والورقة 

  :التالية

  بدرجة

  ضعيفة  متوسطة  كبيرة

        فقرات الصواب والخطأ  ٢٠

        فقرات االختيار من متعدد  ٢١

        فقرات المطابقة  ٢٢

        ت التكميلفقرا  ٢٣

        فقرات اإلجابة القصيرة  ٢٤

        الفقرات اإلنشائية المحددة مسبقا وحل المسائل  ٢٥

 

  :امتلك المفاھيم المتصلة باستراتيجية المالحظة التالية  الرقم
  بدرجة

  ضعيفة  متوسطة  كبيرة

        المالحظة التلقائية  ٢٦

        المالحظة المنظمة  ٢٧

 

  :لمتصلة باستراتيجية التقويم بالتواصل التاليةامتلك المفاھيم ا  الرقم
  بدرجة

  ضعيفة  متوسطة  كبيرة

        المقابلة  ٢٨

        األسئلة واألجوبة  ٢٩

        المؤتمر  ٣٠
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  :امتلك المفاھيم المتصلة باستراتيجية مراجعة الذات التالية  الرقم
  بدرجة

  ضعيفة  متوسطة  كبيرة

        تقويم الذات  ٣١

        بيوميات الطال  ٣٢

        ملف الطالب  ٣٣

 

  :امتلك المفاھيم المتصلة بأدوات القويم التالية  الرقم
  بدرجة

  ضعيفة  متوسطة  كبيرة

        الشطب/ قائمة الرصد  ٣٤

        سلم التقدير  ٣٥

        سلم التقدير اللفظي  ٣٦

        سجل وصف سير التعلم  ٣٧

        السجل القصصي  ٣٨

 

  مبادئ العامةمجال المفاھيم المتصلة بال: ثالثا

  :امتلك المفاھيم المتصلة بالمبادئ العامة التالية  الرقم
  بدرجة

  ضعيفة  متوسطة  كبيرة

        الطالب محور العملية التعليمية  ٣٩

        المعلم ميسر للعملية التعليمية  ٤٠

        مدير المدرسة يوفر التسھيالت للمعلمين والطلبة  ٤١

        اعدة للعاملين بالمدرسةالمشرف التربوي يقدم العون والمس  ٤٢

المدرسة كمؤسسة اجتماعية دورھا إقامة شراكة حقيقية مع   ٤٣
  مؤسسات المجتمع المحلي

      

        وزارة التربية دورھا وضع السياسات العليا للعملية التربوية  ٤٤

تفويض صالحيات إدارية ومالية لمدير المدرسة من قبل وزارة   ٤٥
  التربية

      

        ى الثقافات العالمية والتفاعل معھا بإيجابيةاالنفتاح عل  ٤٦

        تقبل أفكار اآلخرين والتعامل معھا باحترام  ٤٧

        االفتخار بثقافة وأفكار المجتمع األردني  ٤٨

        عدم الخوف من الفشل  ٤٩

        السعي لتحقيق التعلم طويل األمد  ٥٠



  ٦٤١ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القضاه" محمد أمين"وبھجت ھيالت، 

 ٢٠٠٨). ٢(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  مجال المفاھيم المتصلة بالمتعلم: رابعا

  :لمفاھيم المتصلة بالمتعلم التاليةامتلك ا  الرقم
  بدرجة

  ضعيفة  متوسطة  كبيرة

        الطالب مشارك فعال في العملية التعليمية  ٥١

        الطالب يسھم في إنتاج المعرفة وتطويرھا  ٥٢

        السماح للطالب بعرض أفكاره بجرأة وحرية  ٥٣

        إتقان مھارات اتخاذ القرار بصورة منفردة من قبل المتعلم  ٥٤

        إكساب المتعلم مھارات التفكير واإلبداع وتوظيفھا  ٥٥

        نقد األفكار بصورة علمية من قبل المتعلم  ٥٦

        إعطاء أفكار بديلة من قبل المتعلم  ٥٧

        امتالك لغة أجنبية وتوظيفھا في حياة المتعلم  ٥٨

        االستمتاع بالتعليم من قبل المتعلم  ٥٩

        بير عن معتقداته بصورة حضاريةالطالب يستطيع التع  ٦٠

        تحمل المسؤولية باختالف صورھا من قبل المتعلم  ٦١

  مجال المفاھيم المتصلة بالمعلم: خامسا

  :امتلك المفاھيم المتصلة بالمعلم التالية  الرقم
  بدرجة

  ضعيفة  متوسطة  كبيرة

        المعلم غير نمطي في أساليب التدريس  ٦٢

        فكير الناقدالمعلم ممارس للت  ٦٣

        المعلم موجه للعملية التعليمية  ٦٤

        المعلم ذو قدرات ومھارات أكاديمية عالية  ٦٥

        المعلم متعاون مع زمالئه لصالح العملية التعليمية  ٦٦

        المعلم باحث وناقد  ٦٧

        المعلم يمتلك مھارات الحوار والنقاش  ٦٨

        بداع والتميزالمعلم ممتلك لمھارات التحدي واإل  ٦٩

        المعلم يمتلك مھارات قيادة الصف والعدالة في الممارسات  ٧٠

        المعلم صاحب خصائص وجدانية راقية  ٧١

        المعلم قادر على استخدام التكنولوجيا في التعليم  ٧٢

 ولكم جزيل الشكر والعرفان


