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  ربدإحافظة مباملدارس احلكومية واقع ممارسات اقتصاد املعرفة يف 
  ة حنو اقتصاد املعرفتطوير التعليم  يف ضوء تطبيق برنامج

  :الملخص
ممارسات اقتصاد المعرفة في المدارس الحكومية  هدف البحث إلى معرفة واقع

الذي تبنته ، " التحول نحو االقتصاد المعرفيمشروع"خاصة بعد تنفيذ ، في محافظة اربد
ولتحقيق هدف البحث تم تطوير استبانة تكونت من  .وزارة التربية والتعليم األردنية

فقرة موزعة على أربعة مجاالت طُبقت على مجتمع البحث والذي تكون من ) ٣٢(
وقد أسفر . مديراً ومديرة في مديرتي قصبة اربد ولواءي الطيبة والوسطية) ١٧٠(

ن واقع ممارسات اقتصاد المعرفة في المدارس أ :ائج منهاالبحث عن مجموعة من النت
الحكومية في محافظة اربد من وجهة نظر مديري المدارس كانت بدرجة مرتفعة على 

، )، الطفولة المبكرةالمناهج، اإلصالح والتنظيم اإلداري: (وكذلك على مجاالت، األداة ككل
عدم وجود فروق ذات ، )وماتلتكنولوجيا المع(بينما كانت بدرجة متوسطة على مجال 

بين وجهات نظر مديري المدارس ) ٠,٠٥ =α( عند مستوى الداللة إحصائيةداللة 
ثم أوصى البحث ). المديرية ، المؤهل العلمي، النوع(تعزى إلى متغيرات البحث 

بمجموعة من التوصيات من أهمها ضرورة العمل على توافر المختبرات الحاسوبية 
  . أحدث األجهزة والتي تتناسب وأعداد الطلبةالحديثة المجهزة ب

The Reality Of Knowledge Economy in Public School at Irbid 
Governorate from principals point of view 

Abstract 
This study aimed at recognizing the reality of knowledge 

economy in public school at Irbid governorate. 
In order to achieve the study purpose a question achieve 

was developed which consisted of (32) items that were distributed 
into four domains applied on the study population which was 
(170) male and female principals in both Irbid and tayba and 
wastya educational directorates the instrument validity was 
insured by showing it to a set of arbitrators from Yarmouk 
University staff members, and experts in ministry of education, 
also. Its reliability was insured by using test and retest, also the 
researcher used the suitable statistical analysis.  

The study reached into the following findings:  
- There were no statistical differences at the Level (α=0.05) 

among principals point of view due to the study variables 
(Sex, Scientific Certificate, and Directorate).  
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- The study suggested set of recommendations such as the 
importance of working to save modern computer labs that 
have modern systems that are suitable with student 
numbers.  

  :المقدمة
 المدرسة ليس بكونها مؤسسة تعليمية إلىصبحت المجتمعات الحديثة تنظر أ

عداد الطلبة إبعاد اقتصادية تقوم على أونها مؤسسة تعليمية ذات بل إلى ك، فحسب
لمواكبة التطورات والتقنيات التكنولوجية الحديثة واكتساب المعرفة واالستفادة منها 

  .وانتاجها وتبادلها وتوظيفها واستثمارها
ذ إ، فقد أدى التطور الكبير في المعرفة إلى تطور سريع في اقتصاديات اليوم

دارة إدارة المعرفة وإ تغيير واسع في إلىرة المعلوماتية واالتصاالت الحديثة دت الثوأ
، ساسي على المعلومات والرقميات والبرمجياتأاالقتصاد الحديث الذي يعتمد بشكل 

وتحول النظام االقتصادي من ،  تغيير في منهجية االقتصاد الحديثإلىدى أمر الذي األ
مما أدى ، القتصاد الذي يعتمد على المعلومات والمعرفة اإلى الكمي اإلنتاجاعتماده على 

تسهم في تحقيق ، فدخلت معايير جديدة غير ملموسة، األعمال تغيير في بنية إحداث إلى
صبحت الميزة التنافسية تكمن أكما ،  والحصول على القيمة المضافة للمشاريعاألرباح
   ).٢٠٠٧، الهاشمي والعزاوي(س المال البشري أفي ر

شـهدته   ومـا ،  ثيرها علـى مجـاالت الحيـاة      أكان لتحديات العولمة وت    قدو
هميـة  أدركـت الـدول    أنأ، البشرية من تطورات في مجاالت االتـصاالت واالنترنـت       

لكونهـا الطريـق اآلمـن      ،  المعرفة لدورها البارز في التحول نحو االقتصاد المعرفـي        
ـ إمامهـا  أولذلك لم يكن ، لبناء المجتمعات الحديثة   سير فـي االتجاهـات التـي    ال أن ت

فرضتها هذه التكنولوجيا في ظل االقتصاد المعرفي الـذي اهـتم بعنـصر تكنولوجيـا               
ولويـات  أصـبح موضـوع االقتـصاد المعرفـي فـي مقدمـة             أوبالتالي  ،  المعلومات

السـهامها الكبيـر فـي      ،  واضعي السياسات االقتصادية والتربوية في جميـع الـدول        
وفـي  ،  دة انتاجيتهـا واسـتيعاب التطـور التكنولـوجي        تنظيم المادة التعليمية وزيـا    

جانب آخر قدرته على احداث تغيـرات اسـتراتيجية فـي طبيعـة االقتـصاد ليـصبح                
العـزاوي  ( مـع تحـديات العولمـة والتطـور التكنولـوجي        وتوافقـاً  كثر انـسجاماً  أ

  ).٢٠١٠، والدعمي
وج وفي طور وفي الحقيقة أن اقتصاد المعرفة ما زال في مرحلة التبلور والنض

 على الفهم هو أن اقتصاد المعرفة على خالف مر تعقيداًوما يزيد األ، التشكل والتكون
وال يرتبط بفئة  خرى ال يعتمد على نمط معين واضح لوسائل االنتاجاالقتصاديات األ

  علىولى على العقل وليسنه اقتصاد يعتمد بالدرجة األأذ إ، نتاجمحددة من قوى اإل
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ومن ثم ، صول المعرفية وليس الموارد الطبيعيةالمعرفة واأل، ليس المادةالفكر و، ةاآلل
  ).٢٠٠٧، ياسين(يقوم بتطوير قوانينه بطريقة مختلفة عن النماذج االقتصادية التقليدية 

وترجمة للرؤية الملكية بأن ، ونتيجة إلدراك وسعة أفق التربويين األردنيين
شرعت وزارة التربية والتعليم ، ت في المنطقة لتكنولوجيا المعلومايصبح األردن مركزاً

 في ٢٠٠٣عام  فبدأت في، األردني األردنية في بناء رؤية مستقبلية للنظام التربوي
كمرحلة اولى والتي ) ERFKI 1(تنفيذ مشروع التطويرالتربوي نحو االقتصاد المعرفي 

لة ثانية ثم استكمل العمل في المشروع كمرح، ٢٠٠٨انتهى العمل بها في العام 
)ERFKI 2 ( ٢٠١٥ وينتهي العمل في تنفيذه في نهاية عام ٢٠٠٩في العام.  

 في ة اقتصاد المعرف ممارسات حاول الباحث الكشف عن واقعبحث الاوفي هذ
وذلك بعد تنفيذ مشروع ، مدارس محافظة اربد من وجهة نظر مديري المدارس الحكومية

   . تبنته وزارة التربية والتعليم األردنيةوبرنامج التحول نحو االقتصاد المعرفي الذي
  :  وأسئلتهبحثمشكلة ال

 شكلت التغيرات السريعة والتطورات الحديثة التي شهدها العالم اليوم تحدياً
وحتى تتم مواكبة تلك التغيرات والتطورات عملت وزارة ،  للنظام التربوي األردنيكبيراً

متكامل لمواجهة تلك التحديات من خالل التربية والتعليم األردنية على تبني مشروع 
برنامج تطوير التعليم نحو االقتصاد المعرفي الذي تم تطبيقه على مرحلتين ابتداء من 

 صالحاتإ مع ما يتطلبه تطبيق البرنامج من وانسجاماً، ٢٠١٥ ولغاية العام ٢٠٠٣العام 
هزة ومعدات جأتحتية والبنية للتوفير من ، وممارسات تنتمي إلى اقتصاد المعرفة

 اجاء هذ، ساليب وطرق التدريس في المدارسأ للمناهج وتغييرات بنيوية في اوتطوير
 االقتصاد المعرفي في المدارس الحكومية في محافظة اربد  ممارسات لكشف واقعبحثالد

  : جابة على السؤالين التاليينمن خالل اإل
 في ربدإحافظة مب في المدارس الحكومية ة اقتصاد المعرف ممارساتما واقع .١

أفراد وجهة نظر من  ة نحو اقتصاد المعرفتطوير التعليم ضوء تطبيق برنامج
   .؟البحث

بين ) ٠,٠٥ =α(هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  .٢
 ة اقتصاد المعرف ممارسات واقعمجتمع البحث حولمتوسطات استجابات أفراد 

 تطوير التعليم  ضوء تطبيق برنامج فيربدإمحافظة بفي المدارس الحكومية 
، نوعال: (لمتغيرات تعزى أفراد البحثوجهة نظر من  ةنحو اقتصاد المعرف

  ؟)المديرية، المؤهل العلمي

   :بحثأهداف ال
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 محافظة ب في المدارس الحكومية ة اقتصاد المعرف ممارسات واقعالكشف عن
وجهة من  ةمعرف نحو اقتصاد التطوير التعليم  في ضوء تطبيق برنامجربدإ

   .أفراد البحثنظر 
 واقعمجتمع البحث حول بين متوسطات استجابات أفراد الكشف عن الفروق  

 في ضوء ربدإمحافظة ب في المدارس الحكومية ة اقتصاد المعرفممارسات
 أفراد البحثوجهة نظر من  ة نحو اقتصاد المعرفتطوير التعليم تطبيق برنامج

 ).المديرية، هل العلميالمؤ، نوعال: (لمتغيراتتعزى 

 بحثتقديم مجموعة من التوصيات في ضوء نتائج ال.  

   : فيما يليلبحثتبرز أهمية ا :بحثأهمية ال
من الدور الذي قامت به وزارة التربية والتعليم األردنية في تبني االقتصاد  -١

  . المعرفي وبيان مدى فوائده في العملية التعليمية
م البرنامج الذي تم تنفيذه ومدى التقدم الذي  تقييفيصحاب القرار أ فيدتقد  -٢

ووضع االستراتيجيات والخطط المناسبة لمواجهة ، حرزه تطبيق البرنامجأ
 . الثغرات والعقبات

 : بحثحدود ال
 على مديري المدارس الحكومية في مديريتي قصبة اربد بحثاقتصرت ال -١

  . ولواءي الطيبة والوسطية
 . ٢٠١٥/٢٠١٦ من العام الدراسي الثاني في الفصل بحثتم تطبيق ال -٢

  :التعريفات االصطالحية واالجرائية
  : على المفاهيم التالية البحث اشتمل

 إلىتمثل الكيفية التي تتم بموجبها توجيه كل ما من شأنه الوصول إدارة المعرفة  -
 إدارة أنويمكن القول  .المعرفة وطرق استخدامها واالستفادة منها بشكل هادف

رط جوهري إلنتاج المعرفة في الجامعات والمراكز العلميــة المعرفة هي ش
غالب (والبحثيــة والتعليميـة وفي المصانــع والمزارع وورش العمل 

   )١٣ص       ،٢٠٠٤، الرفاعي
االقتصاد الذي يدور حول الحصول على المعرفة  : اصطالحاًةاقتصاد المعرف -

ين نوعية الحياة من خالل بهدف تحس، والمشاركة فيها واستخدامها وتوظيفها
واستخدام العقل ، االفادة من المعارف الثرية وتطبيقات تكنولوجية متطورة

ويشتمل االقتصاد المعرفي على احداث مجموعة من ، س مالأالبشري كر



 م ٢٠١٦ل لسنة أبري)  الجزء األول١٦٨: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 -٤٨١-

التغيرات االستراتيجية في طبيعة المحيط االقتصادي ليصبح اكثر استجابة 
  ). ٢٠٠٤، نمؤتم( مع التحديات المعاصرة وانسجاماً

هو االقتصاد الذي يركز على الحصول على المعرفة  :االقتصاد المعرفي اجرائياً -
وانتاجها والمشاركة فيها واستخدامها من خالل االعتماد على راس المال البشري 
وتوظيف ثورة االتصاالت والتكنولوجيا واالعتماد على ما انجزته البشرية من 

 . هااختراعات وابتكارات واالفادة من

الوضع الحالي القائم والموجود لالقتصاد  :واقع ممارسات اقتصاد المعرفة -
 . المعرفي في المدارس الحكومية في محافظة اربد

   :اإلطار النظري
  : ماهيته وأهميته ومتطلباته من التعليم: اقتصاد المعرفة: أوال

 ونشر إنتاجيعد اقتصاد المعرفة نوع من المعرفة الذي يسهم بشكل مباشر في 
راء وهناك العديد من اآل،  والخدمية المختلفةاإلنتاجية األنشطةواستخدام المعرفة في 

  : التي تناولت مفهوم اقتصاد المعرفة منها
االقتصاد الذي يدور حول الحصول على المعرفة والمشاركة فيها واستخدامها  -

لثرية  من المعارف ااإلفادةبهدف تحسين نوعية الحياة من خالل ، وتوظيفها
 يعملو، واستخدام العقل البشري كراس مال، وتطبيقات تكنولوجية متطورة

 مجموعة من التغيرات االستراتيجية في طبيعة إحداثاالقتصاد المعرفي على 
، مؤتمن( مع التحديات المعاصرة  استجابة وانسجاماًأكثرالمحيط االقتصادي ليصبح 

٢٠٠٤ .(  
 المعرفة وتعلمها وتحسينها وتقاسمها إنشاءاالقتصاد الذي ينشئ الثروة من خالل  -

 البشرية غير األصولواستخدامها وتطبيقها في القطاعات المختلفة باالعتماد على 
 ). ٢٠٠٥، نجم(الملموسة وفق خصائص وقواعد جديدة 

فراد الكتشاف تعلم المعرفة دراسة عملية تراكم المعرفة وفهمها وتحفيز األ -
 ). ٢٠٠٧،  والعزاويالهاشمي(ن والحصول على ما يعرفه اآلخرو

ن االقتصاد المعرفي هو الذي يركز على استخدام التقنيات الحديثة أويرى الباحث ب
 منها بالحصول واإلفادةالمتمثلة بشبكات االتصاالت واالنترنت وثورة المعلومات 

على المعرفة وتوليدها وابتكارها ومعالجتها وتطويرها ونشرها واستثمارها 
 بشكل كثيف وتوظيفها من أجل تحسين مستوى ونوعية مجاالت واستخدامها

 سلع وخدمات أو تطوير السلع إلىوذلك بتحويل المعارف والمعلومات ، الحياة
  .التقليدية
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بد من توافرها للتحول إلى اقتصاد ناك مجموعة من المتطلبات التي الوه
  ) : ٢٠٠٥(المعرفة منها الكبيسي 

  .  متكاملة تستوعب الحداثة والتكنولوجيا توفير بنية تحتية نوعية-١
  .  توافر المواهب البشرية ورأس المال الفكري-٢
  .  التطوير المستمر للتعليم والتدريب ودعم االبتكار-٣
  . إصالح النظم اإلدارية وتطوير القوانين واألنظمة-٤

 إلى أن هناك عالقة تفاعلية تبادلية بين (Soraty,2005)ويشير سورطي 
وأن التحول من مجتمع الصناعة إلى مجتمع اقتصاد المعرفة ، م واقتصاد المعرفةالتعلي

، ومنه إلى مجتمع المعرفة يتطلب إعادة تقييم العالقة بين التعليم والعمل والتنسيق بينهما
بما يدخله من وسائل وطرق ، فكما أن اقتصاد المعرفة يؤثر على التعليم ويعيد تشكيله

وفي المقابل تقوم المؤسسات ،  تطوير التعليم وتغيير نمطهوأدوات حديثة تعمل على
التعليمية في العديد من الدول العمل باستمرار على مواجهة متطلبات وتحديات االقتصاد 

  . المعرفي وتطويعها واإلفادة منها
 مجال التوجه نحو ممارسات اقتصاد المعرفة في        التجربة األردنية في  : ثانيا

   :التعليم
  :تجربة األردنيةمبررات ال  -١

، يعد مشروع االقتصاد المعرفي من المشاريع الرائدة في عصر المعرفة
فالتوجه نحو االقتصاد المعرفي يضع التعليم أملم تحديات تتمثل في أن يكون النظام 

وهذا يتطلب تحديد المهارات ، التعليمي قادراً على التكيف بنجاح مع االقتصاد الجديد
كنولوجيا المعتمدة على الحاسوب لتحسين التعليم وتطوير األداء المطلوبة واستخدام الت

، واالهتمام بمهارات القراءة والكتابة والحساب واستخدام الحاسوب، المهني للطلبة
وكذلك االهتمام بتعليم الطلبة أساليب التحليل وحل المشكالت وكيفية التعامل مع الكم 

  ).Galbreath,1999(إدارتها جالبرث الهائل من المعلومات والقدرة على تنظيمها و
ولذلك فقد تنبه األردن إلى أهمية االقتصاد المعرفي وما سيكون له من فوائد 

 منتدى التعليم في أردن ٢٠٠٢فعقد في العام ، وانعكاسات ايجابية على المجتمع األردني
د المستقبل بهدف تبني رؤية وطنية لتنمية الموارد البشرية تتالءم ومفهوم اقتصا

وتبنى على أساس تكاملي بين الخطط التربوية وخطط التنمية االقتصادية ، المعرفة
وقد انبثق عن هذا المنتدى رؤية مقترحة ، واالجتماعية في سياق التنمية المستدامة

ترمي إلى إيجاد نظام تربوي يحقق التميز واالتقان والجودة من خالل استثمار الموارد 
وتعزيز القدرة على ، لمعرفة كثروة وطنية استراتيجيةالبشرية والفرص المتاحة وا
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وضمان مساهمة األفراد في بناء اقتصاد متجدد مبني على المعرفة يسهم ، البحث والتعلم
ورفع مستوى معيشة جميع األردنيين باعتباره الطريق اآلمن ، في تحقيق تنمية مستدامة

قدمة والمصدرة للكفاءات ووضع األردن على قائمة الدول المت، لمواجهة التحديات
ن األردن يعد من  ألنظراًو، البشرية المتميزة والقادرة على المنافسة إقليميا وعالمياً

فهو ، البلدان التي تفتقر للموارد الطبيعية وليس لديه ثروات سوى العنصر البشري
، ليموزارة التربية والتع (يعتمد بشكل أساسي على الموارد البشرية التي حباه اهللا بها

٢٠٠٣ .(  
وتنفيذاً لتوصيات منتدى التعليم أطلقت وزارة التربية والتعليم األردنية برنامجاً  

 Educational Reform)(إصالحيا تحت عنوان إصالح التعليم نحو االقتصاد المعرفي 
for Knowledge Economy (ERFKE) ، سعى األردن من خالل هذا المشروع

وجيا في التعليم وتهيئة جيل من المتعلمين القادرين على إلى التقدم نحو توظيف التكنول
مما ، التعامل مع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتوظيفها بوعي عميق ألهميتها

ولتحقيق ذلك فان ، سيجعل األردن مركز التكنولوجيا المعلومات في الشرق األوسط
، محور العملية التعليميةمشروع تطوير التعليم نحو االقتصاد المعرفي وضع الطالب في 

ومواطنا مشاركا في االقتصاد ، وركز المشروع على تطور الفرد بوصفه شخصا مسئوال
، وتحقيق ذلك من خالل توفير الخبرة الالزمة في المدرسة، المعرفي في المستقبل

واالنتقال من حفظ ، والقدرة على تطوير كفاءة الطالب للفهم والتعلم مدى الحياة
والتفاعل ، التلقين إلى تنمية القدرة على تطبيق المعرفة وتنمية روح اإلبداعالمعلومات و

  ). ٢٠٠٦، وزارة التربية والتعليم(مع معطيات العصر في عالم متغير 
  :مكونات مشروع تطوير التعليم نحو االقتصاد المعرفي -٢

، مؤتمن(تكون المشروع الذي نفذه األردن من أربع مكونات رئيسية هي 
٢٠٠٤ :(  

ولهذا ،  هيكلتهاوإعادة اإلدارات الحكومي وتطوير عمل اإلصالح :األوللمكون ا
  : المكون مجموعة من العناصر الفرعية منها

  . وإعداد استراتيجية تربوية متكاملة، إعادة تحديد الرؤية-أ
 . لتحقيق النظام التربوي الموجه للمتعلم، إصالح اإلدارة الحكومية- ب
  . وتبني الشفافية والمساءلة، التربويوضع نظام لدعم القرار -ج

تطوير البرامج التربوية والمناهج الدراسية وتطوير المعلمين : المكون الثاني
ولهذا المكون ثالثة ، واستراتيجيات القياس والتقويم وتوظيف التكنولوجيا في التعليم

   :عناصر فرعية هي
  . تطوير المناهج وقياس التعلم-أ

 . تدريبالتنمية المهنية وال- ب
  . توفير المصادر لدعم التعلم الفعال-ج
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 واألجهزة والغرف الصفية والمختبرات األبنيةتوفير وتجهيز : المكون الثالث
  : ولهذا المكون عدة عناصر منها، والمعدات

  . وحل مشكلة الغرف المكتظة بالطلبة، استبدال المباني غير اآلمنة-أ
  . مع الزيادة في النمو السكانيتوفير المباني المدرسية التي تتناسب - ب

 للتعلم في مرحلة األطفال وإعدادتنمية االستعداد المبكر للتعلم  :المكون الرابع
  : ولهذا المكون عدة عناصر منها، األطفالرياض 
  .  التوسع في رياض األطفال-أ

  .  إعداد معلمات رياض األطفال وتنميتهن تنمية سليمة ومناسبة- ب
رحلة الثانية من برنامج تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة وتم التركيز في الم

)ERFKE2 (والتركيز على دور  على توسيع األثر النوعي للبرنامج في مرحلته األولى
وتطوير وتحسين مشاركة المجتمعات المحلية من ، المدارس ومديريات الميدان لإلصالح

  : لعملية التعليمية من خاللأجل تحسين مشاركة المجتمعات المحلية من أجل تحسين ا
وإعادة توزيع المسؤوليات والمساءلة  التغيير التنظيمي والتطوير المؤسسي-أ

  . من أجل توفير التعليم النوعي
التركيز على ضرورة توفير تدريب مطور للمعلمين ما قبل وأثناء الخدمة - ب

 . ومراجعة المناهج وإدخال تحسينات على تقييم الطلبة
مع إيالء اهتمام ، التعليم اإللكتروني في المدارس الخاصةزيادة فرص -ج

 . خاص لبرامج التربية الخاصة والتعليم المهني
توسيع التعليم المهني في مرحلة الطفولة المبكرة ومزيد من التحسين في   - د

 . توفير نوعية بيئات التعلم

مسار يتبين مما سبق اهتمام المملكة األردنية باالقتصاد المعرفي وربطه بال
واعتباره البوابة التي يعبر منها األردن ، التعليمي من خالل إدخاله إلى النظام التربوي

إلدراك المسئولين بأن اإلنسان األردني هو القوة األساسية والرئيسة ، إلى المستقبل
والمحرك الفعال لعوامل اإلنتاج ورأس المال البشري الذي تستطيع االستثمار فيه في ظل 

ولذلك سعت الدولة األردنية لتسليح مواطنيها ،  الطبيعية ومحدوديتهاشح الموارد
وتوظيف  .وتزويدهم بخبرات تعليمية مستمرة مدى الحياة وتمكينهم في مجاالت المعرفة

التكنولوجيا الحديثة وشبكات االتصال واالستفادة منها بشتى المجاالت بطريقة علمية 
  .ممنهجة

  :ليها الدراسات السابقة والتعقيب ع-
، جنبية المتعلقة بموضوع البحثألقام الباحث بإجراء مسح للدراسات العربية وا

وتالياً ، من خالل الرجوع إلى المواقع العلمية والمعرفية التي استطاع الحصول عليها
  . عرض ألهم هذه الدراسات مرتبة بحسب تسلسلها من األقدم إلى األحدث
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سة هدفت إلى استطالع رأي درا) ١٩٩٩،Molebash(فقد أجرى مولباش 
أظهرت ، مديري المدارس في والية فيرجينيا حول التربية في ضوء االقتصاد المعرفي

 من المعلومات المتوافرة من خالل بمدى واسعالنتائج أن الطلبة بحاجة إلى أن يتزودوا 
 على كما أشارت إلى أنه يتوجب، ولديهم القدرة على معالجة المعلومات، التقنية المتقدمة

، الطلبة تعلم كيفية استخدام الحاسبات واإللمام باألنواع المختلفة من التقنيات الحديثة
وأن تدمج المدرسة تقنيات السوق والتأكد من أن التقنيات التي ظهرت حديثاً مندمجة في 

  . برامج المدرسة
دراسة هدفت التعرف على أهمية تجهيز المدارس ) fluck,2001(وأجرى فلك 

 مدارس ١٠تكونت عينة الدراسة من ، جيا المعلومات واالتصاالت في استراليابتكنولو
أظهرت النتائج أن أعلى معدل الستخدام الحاسوب في المنزل ، طالباً) ١٥٠٠(شملت 

ثم البحث في ، وما يلي ذلك من حل المسائل، ومن ثم للتسلية، للطلبة كان ألعمال الكتابة
  . لومات والتواصل والمراسلة وأخيراً التعلمالشبكة العالمية للمعلومات عن مع

بإجراء دراسة هدفت إصالح السياسات التعليمية ) yuen,2005(وقام يوين 
المتعلقة بالطفولة المبكرة كعنصر من عناصر اإلصالح التربوي المبني على اقتصاد 

 مديري ٨معلمين و١٠طالباً و٣٥طبقت الدراسة على ، المعرفة في مدارس هونغ كونغ
أظهرت ، استخدم الحوار والمقابلة كأسلوب لجمع المعلومات، دارس طفولة مبكرةم

النتائج أن االهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة يترك أثراً ايجابياً في تحقيق االقتصاد 
وأن غياب ، وأن معرفة وإدراك الرؤيا والرسالة يسهل عملية تنفيذ اإلصالح، المعرفي

يات والسياسيات يولد ضغطاً كبيراً على المعلمين في معرفة الرؤيا والرسالة واالستراتيج
وأن هناك مجموعة من العوامل االجتماعية واالقتصادية ، غايات اإلصالح ومراميه

  . والسياسية التي تؤثر في تبني اإلصالح
دراسة هدفت إلى بناء أنموذج تربوي للوصول إلى ) ٢٠٠٦(وأجرى الخاليلة 

تكونت ، اإلداري في ظل توجه التعليم نحو اقتصاد لمعرفةحل أمثل في مجال اإلصالح 
العينة من ثالث فئات لألفراد والمستهدفين في الدراسة من األمناء العامين ومدراء 

) ٢٠٨(حيث بلغ عددهم ، العموم ومدراء الدوائر ورؤساء األقسام والمستشارون
اإلجابة على فقرات استخدم المنهج المسحي التطويري عند تطبيق األنموذج و، عضواً

أوصت ، أظهرت النتائج أن الممارسات اإلدارية كانت متوسطة، االستبانة وأسئلة المقابلة
الدراسة بأن يتم تفعيل عمل األنموذج وتطبيقه من خالل تبني االستراتيجيات المعتمدة 

وإشراك المعنيين ، في بناء القدرات القيادية وتمكينها من اتخاذ القرار الرشيد
  . والتركيز على التوعية الوطنية بعملية اإلصالح والتطوير، ساهمين بعملية اإلصالحوالم

 التحول نحو تبإجراء دراسة هدفت التعريف بمبررا) ٢٠٠٦(وقام موسى 
خبيراً ) ٩٠(تكونت عينة الدراسة من ، االقتصاد المعرفي في التعليم وأهدافه ومشكالته

أظهرت النتائج وجود وعي لدى ، ية الطبقيةتربوياً تم اختيارهم بالطريقة العشوائ
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كما أظهرت درجة عالية ، الخبراء التربويين في التوجه نحو االقتصاد المعرفي في التعليم
، في توجه اإلدارة الفاعلة في تحقيق أهداف التحول نحو االقتصاد المعرفي في التعليم

ملية التحول نحو كما أظهرت درجة عالية في التعرف على المشكالت التي تواجه ع
كما أظهرت وجود فروق تعزى للمؤهل العلمي في المبررات ككل بين ، االقتصاد المعرفي

حملة البكالوريوس من جهة وحملة الماجستير والدكتوراه من جهة أخرى ولصالح 
   .الماجستير والدكتوراه

دراسة هدفت الكشف عن ) ٢٠٠٧(كما أجرى كل من الشيخ والقضاة وعبد 
اشتملت ، لمعلمين ومديري المدارس وأولياء األمور للمناهج والكتب الجديدةإدراكات ا

وعينة ، مدرسة وشكل جميع مديري المدارس عينة المديرين) ١١٧(عينة الدراسة على 
 :استخدمت أداتين للدراسة، ولي أمر) ٢٥٤٩(وعينة أولياء األمور ) ٢٦٧(المعلمين 

وأظهرت نتائج الدراسة أن كالً ، مين والمديرينومقابالت للمعل، استبانة ألولياء األمور
من المعلمين والمديرين يقفون موقفاً ايجابياً من الكتب والمناهج الجديدة على الرغم من 
، أنهم لم يمتلكوا فهماً عميقاً وشامالً للسمات التي تتميز بها المناهج والكتب الجديدة

وعلى الرغم من أن ، اد المعرفيوصلة هذه المناهج بمشروع التطوير التربوي لالقتص
، إال أن هذا التدريب لم يكن فعاالً وكافياً برأيهم، المعلمين تدربوا على تعليم هذه المناهج

  . وعلى المدربين أن يتلقوا تدريباً أكثر فاعلية لمتابعة المعلمين
دور االقتصاد المعرفي في تطوير " دراسة بعنوان ) ٢٠٠٧(وأجرى أبو بيدر 

استخدمت استبانة ، فرداً) ٣٠٩(تكونت العينة من  ،"تربوي في األردن النظام ال
بينت النتائج أن دور االقتصاد المعرفي في تطوير النظام التربوي األردني ، ومقابالت

لدور  كما أظهرت النتائج أيضا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية، كانت متوسطة
 األردني تعزى الختالف متغيري الجنس االقتصاد المعرفي في تطوير النظام التربوي

  . والمؤهل العلمي
هدفت معرفة دور االقتصاد المعرفي في ) ٢٠٠٧(وفي دراسة أجراها ذيابات 

استخدمت استبانة وتم ، إعداد الموارد البشرية لمواجهة متطلبات التنمية المستدامة
م القتصاد المعرفة أظهرت النتائج وجود دور مه، خبراء تربويين) ٨(مع  إجراء مقابالت

كما أظهرت عدم وجود ، الموارد البشرية لمواجهة متطلبات التنمية المستدامة في إعداد
فروق ذات داللة إحصائية بين متغيرات الدراسة ومجاالتها على متغيري الخبرة والمؤهل 

كما أظهرت النتائج أن الموارد البشرية في عصر االقتصاد المعرفي تتميز ، العلمي
التدريب ، حتى تتمكن من العمل والتعلم منها، ص وهي تشكل الكفايات الضروريةبخصائ

والقدرة على استخدام تكنولوجيا المعلومات ، التعلم الذاتي التعلم مدى الحياة، المستمر
  . واالتصال

بإجراء دراسة هدفت الكشف عن تصورات اإلداريين ) ٢٠١١(وقام المبسلي 
، مبادئ االقتصاد المعرفي في النظام التربوي في عمانالتربويين حول امكانية تطبيق 
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ولتحقيق هدف ، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، إداريا تربوياً) ٢٧٦(تكونت العينة من 
أظهرت النتائج أن إمكانية تطبيق مبادئ االقتصاد المعرفي ، الدراسة استخدمت استبانة

   .من وجهة نظر أفراد العينة كانت بدرجة متوسطة
من خالل استعراض الدراسات السابقة  :التعقيب على الدراسات السابقة

يتبين أن بعض الدراسات حاولت استطالع رأي مديري المدارس حول االقتصاد المعرفي 
وركزت دراسات أخرى على أهداف ومشكالت ، )١٩٩٩،Molebash(كدراسة مولباش 

وركزت دراسات ، )٢٠٠٦(ومبررات التحول نحو االقتصاد المعرفي كدراسة موسى 
أخرى على دور وأهمية االقتصاد المعرفي في النظام التربوي كدراستي أبو بيدر 

وبينت دراسات أخرى مدى امكانية تطبيق االقتصاد ، )٢٠٠٧(والذيابات ) ٢٠٠٧(
واوضحت بعض الدراسات ، )٢٠١١(والمبسلي ) ٢٠١٢(المعرفي كدراستي الجالولي 
) ٢٠٠٦(الخاليلة  بوي للتحول لالقتصاد المعرفي كدراستيأهمية اإلصالح اإلداري والتر

تم اإلفادة من الدراسات السابقة في بناء أداة الدراسة وتكوين  ).yuen,2005(ويوين 
  . اإلطار النظري

ويتفق هذا البحث مع الدراسات السابقة في تركيزها على أهمية ودور االقتصاد 
ويختلف هذه البحث عن ، نظام التربويالمعرفي وضرورة إدخاله كعنصر من عناصر ال

، الدراسات األخرى في أنها تتناول الواقع الفعلي لالقتصاد المعرفي في المدارس األردنية
وذلك بعد تطبيق وتنفيذ وزارة التربية والتعليم األردنية مشروع التطوير التربوي في 

  .٢٠١٥اية العام  وحتى نه٢٠٠٣التحول نحو االقتصاد المعرفي والذي امتد من العام 
   :الطريقة واالجراءات

، وصفا للطريقة واالجراءات التي تم اتباعهاالجزء من البحث يتناول هذا 
داة الدراسة المستخدمة واجراءات اختبار أاضافة إلى ، بحث وعينتهوتضمنت مجتمع ال
يما  وفبحثوالمعالجة االحصائية التي استخدمت في تحليل بيانات ال ،الصدق والثبات لها

  : يلي وصفا لذلك
  : بحث وعينتهمجتمع ال -١

 من جميع مديري المدارس الحكومية في مديرتي قصبة بحثتكون مجتمع ال
) ٢١٩(والبالغ عددهم ، ٢٠١٦ /٢٠١٥اربد ولواءي الطيبة والوسطية للعام الدراسي 

 قصبة اربد  تربيةحيث بلغ عدد مديري المدارس الحكومية في مديرية، مديراً ومديرة
 لواءي  تربيةوبلغ عدد مديري المدارس الحكومية في مديرية، ومديرة مديراً) ١٧٠(

   .تي التربيةي مديرإحصائياتوذلك حسب ،  ومديرةمديراً) ٤٩(الطيبة والوسطية 
   :أداة البحث -٢
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 -٤٨٨-

لتحقيق أهداف البحث تم إعداد استبانة بعد الرجوع إلى األدب النظري 
وقد اشتملت ، )٢٠٠٧( البحث كدراسة أبو بيدروالدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع

اإلصالح والتنظيم اإلداري  :فقرة موزعة على أربعة مجاالت هي) ٣٢(االستبانة على 
المناهج ويتكون ، فقرات) ٨(تكنولوجيا المعلومات ويتكون من ، فقرات) ٨(ويتكون من 

   .فقرات) ٨(والطفولة المبكرة ويتكون من ، فقرات) ٨(من 
وذلك بإعطاء كل فقرة من ، اعتمد الباحث مقياساً خماسياُ وفقاً لتدرج ليكرت

قليلة ، قليلة، متوسطة، كبيرة، كبيرة جداً(فقراته درجة واحدة من بين درجاته الخمس 
وقد اعتمد الباحث المقياس ، على الترتيب) ١، ٢، ٣، ٤، ٥( وهي تمثل رقمياً ) جداً

   :التالي ألغراض تحليل النتائج
  
 منخفضة    ٢،٣٣أقل من  -١ من 

  متوسطة  ٣،٦٦أقل من  - ٢،٣٣من 

  مرتفعة     ٥ - ٣،٦٦من 

  : صدق األداة  - أ
 من خالل عرضها على عدد من المحكمين من بحثداة الأتم التحقق من صدق 

) ٨(عضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك ومديري المدارس والذي بلغ عددهم أ
بداء مالحظاتهم واقتراحاتهم حول فقرات االستبانة إين بوقد تفضلوا مشكور، محكمين

ومدى مناسبة الفقرات لمجاالتها وحذف فقرات واقتراح ، من حيث الصياغة اللغوية
  . خرىأفقرات مناسبة 

  : األداةثبات  - ب
) ١٠( على عينة استطالعية تكونت من هاداة تم تطبيقللتحقق من ثبات األ

وتم ، االختباروإعادة سبوعين بطريقة االختبار أتم التطبيق مرتين وبفارق ، مدراء
 بحثحساب معامل االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ الفا لكل مجال من مجاالت ال

 ا مقبولة لغايات هذةواعتبرت هذه القيم) ٠,٨٨(داة ككل وبلغ ثبات األ، داة ككلولأل
  . بحثال
  :خصائص عينة البحث-٣

  : اآلتية على المتغيرات المستقلة والتابعة حثب الااشتملت هذ :بحثمتغيرات ال
  المتغيرات المستقلة :أوال
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 -٤٨٩-

  أنثى، ذكر :الجنس -
 ماجستير فأعلى، أقل من ماجستير :المؤهل العلمي -

 لواءي الطيبة والوسطية ،قصبة اربد : المديرية -

 واقع االقتصاد المعرفي في المدارس الحكومية في محافظة اربد :المتغير التابع :ثانياً

 وذلك بعد استبعاد العينة      ،وتكونت عينة البحث من جميع أفراد مجتمع البحث       
، مدراء ومديرات من مديرية تربية قـصبة اربـد        ) ١٠(االستطالعية والتي تكونت من     

ولذلك ، استبانة بسبب عدم صالحيتها للتحليل أو عدم استردادها) ٣٩(وكذلك تم استبعاد 
بحـث  يوضح توزيع مجتمـع ال    ) ١(والجدول رقم    ،استبانة قابلة للتحليل  ) ١٧٠(تبقى  

  .المديرية، المؤهل العلمي،  النوع حسب متغيراتوعينتها
  

  وصف عينة البحث)١(جدول 

  والمديرية والمؤهل العلمي حسب متغيرات الجنس مجتمع البحث وعينتهتوزيع 
 النسبة العدد المستوى المتغير

 %٤١ ٧٠ ذكر

 نوعال  %٥٩ ١٠٠ أنثى

  %١٠٠ ١٧٠ المجموع
 %٧٤ ١٢٦ أقل من ماجستير

 المؤهل العلمي  %٢٦ ٤٤ ماجستير فأكثر 

  %١٠٠ ١٧٠ المجموع
 %٧٦ ١٣٠ قصبة اربد

 المديرية  %٢٤ ٤٠ ي الطيبة والوسطيةلوائ

  %١٠٠ ١٧٠ المجموع
  :تطبيق أداة البحث-٤

 راجهاوإخوالتحقق من صدقها وثباتها ،  االستبانة بصورتها النهائيةإعدادبعد 
 عليهم وشرح تهداأ وتوزيع بحثقام الباحث بزيارة مجتمع ال، بصورتها النهائية
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 -٤٩٠-

وتمت عملية ، جابة على جميع أسئلتهم واستفساراتهمواإل،  عليهااإلجابةوتوضيح كيفية 
   .استرداد االستبانات من العينة

  : اإلحصائيةالمعالجة -٥
تم  ،ي تم الحصول عليها تم تفريغ البيانات الت ،بعد استرجاع االستبانات

استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات ، (SPSS) اإلحصائياستخدام البرنامج 
، األول عن السؤال لإلجابة ه ولجميع فقراتبحثالمعيارية لكل مجال من مجاالت ال

  .  عن السؤال الثانيلإلجابةواستخدم تحليل التباين الثالثي المتعدد 
  
  
  

  :  التي تم التوصل إليها وفقاًتائجنلل اًفيما يلي عرض
 اقتصاد  ممارساتما واقع:  الذي ينص على ما يليالسؤال األولإجابة 
  في ضوء تطبيق برنامجربدإمحافظة ب في المدارس الحكومية ةالمعرف

   ؟أفراد البحثوجهة نظر من  ة نحو اقتصاد المعرفتطوير التعليم
طات الحسابية واالنحرافات  استخراج المتوسن هذا السؤال تملإلجابة ع

، لكل مجال من مجاالت البحث واألداة ككل وفقاً الستجابات أفراد مجتمع البحثالمعيارية 
  : يوضح ذلك) ٢ ( رقمجدولو

  )٢(جدول 
 واقع الستجابات أفراد مجتمع البحث لدرجةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

  .  مرتبة ترتيباً تنازلياً واألداة ككللجميع مجاالت البحثاالقتصاد المعرفي 

 المجاالت الرقم
  المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 مرتفعة ١ 0.66 3.80 اإلصالح والتنظيم اإلداري ١

 مرتفعة ٢ 0.70 3.77 المناهج ٣

 مرتفعة ٣ 0.69 3.72 الطفولة المبكرة ٤

 ةمتوسط ٤ 0.89 3.50 تكنولوجيا المعلومات ٢
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 -٤٩١-

 مرتفعة  0.56 3.70 األداة ككل

أن المتوسطات الحسابية لجميع مجاالت واقع االقتصاد ) ٢( من جدول يظهر
المعرفي في المدارس الحكومية في محافظة اربد من وجهة نظر مديري المدارس 

بمتوسط "  والتنظيم اإلدارياإلصالح" مجال وجاء أعالها) ٣,٨٠- ٣,٥٠(تراوحت بين 
بمتوسط حسابي بلغ " المناهج"  مجال ويليه، وبدرجة مرتفعة) ٣,٨٠(حسابي بلغ 

بمتوسط " الطفولة المبكرة " وفي المرتبة الثالثة جاء مجال ، وبدرجة مرتفعة) ٣,٧٧(
في " تكنولوجيا المعلومات" بينما جاء مجال ،  وبدرجة مرتفعة)٣,٧٢(حسابي بلغ 

كما بلغ المتوسط  ،متوسطةوبدرجة ) ٣,٥٠(بة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ تالمر
  .وبدرجة مرتفعة) ٣,٧٠(ككل  الحسابي لألداة

كما تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التقييم 
  . توضح ذلك) ٦-٣(وجداول ، لفقرات كل مجال على حدة

  : مجال اإلصالح والتنظيم اإلداري :أوالً
لمعيارية الستجابات أفراد مجتمع كانت المتوسطات الحسابية واالنحرافات ا

  ). ٣(كما هي موضحة في جدول ، البحث لجميع فقرات هذا المجال مرتبة تنازلياً
  )٣(جدول 

 لجميع  الستجابات أفراد مجتمع البحثالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
  .  والتنظيم اإلداري مرتبة ترتيباً تنازلياًاإلصالح  مجالفقرات

المتوسط  فقرةال الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري

 مرتفعة ١ 0.89 4.13 . وضوح أهداف االقتصاد المعرفي ٢

توجد رؤية ورسالة واضحة  ٥
 .لالقتصاد المعرفي

 مرتفعة ٢ 1.07 3.97

توجد سياسات تربوية واضحة  ١
 .لتحقيق االقتصاد المعرفي

 مرتفعة ٣ 1.10 3.96

ن مديرية التربية يوجد تنسيق بي ٦
والمدارس يتعلق باالقتصاد 

 . المعرفي
 مرتفعة ٤ 1.10 3.77

 مرتفعة ٥ 1.10 3.76يوجد تعاون وشراكة بين المدارس  ٧
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 -٤٩٢-

والقطاع الخاص لتحقيق االقتصاد 
 . المعرفي

توجد برامج تدريبية للقادة  ٨
 .التربويين تتعلق باالقتصاد المعرفي

 مرتفعة ٦ 1.13 3.71

ريعات وقوانين واضحة توجد تش ٤
 .تتعلق باالقتصاد المعرفي

 متوسطة ٧ 1.12 3.63

توجد استراتيجيات واضحة لالقتصاد  ٣
 .المعرفي

 متوسطة ٨ 1.20 3.50

 مرتفعة  0.66 3.80 المجال ككل

 اإلصالح فقرات مجال  لجميعأن المتوسطات الحسابية) ٣(يظهر من جدول 
وضوح : "التي تنص) ٢( للفقرة أعالها، )٤,١٣-٣,٥٠(والتنظيم اإلداري تراوحت بين 

بمتوسط حسابي ) ٥(ثم جاءت الفقرة ، وبدرجة مرتفعة" أهداف االقتصاد المعرفي 
توجد رؤية ورسالة واضحة لالقتصاد : " والتي تنص على، وبدرجة مرتفعة) ٣,٩٧(

توجد " التي تنص على ) ٣(وجاء أقل المتوسطات الحسابية للفقرة ، "المعرفي
  .بدرجة متوسطة) ٣,٥٠(بمتوسط حسابي بلغ " راتيجيات واضحة لالقتصاد المعرفياست

  :مجال تكنولوجيا المعلومات :ثانياً
كانت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد مجتمع البحث لجميع 

  ). ٤(كما هي موضحة في جدول ، فقرات هذا المجال مرتبة تنازلياً
   )٤(جدول 

 لجميع الستجابات أفراد مجتمع البحثلمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ا
  . مرتبة ترتيباً تنازلياًتكنولوجيا المعلومات  مجالفقرات

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحرا
ف 

 المعياري
 الدرجة الرتبة

لكتروني في تنمية يسهم التعليم اإل ٨
 . التعلم الذاتي

 تفعةمر ١ 1.26 3.81

يتوافر ربط للمدرسة بشبكة  ٣
 . اإلنترنت

 مرتفعة ٢ 1.35 3.78
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 -٤٩٣-

لكتروني إلايسهم استخدام التعليم  ٦
 . بزيادة قدرات الطلبة ومهاراتهم

 مرتفعة ٣ 1.28 3.70

يتم توظيف أدوات التكنولوجيا  ٥
 . الحديثة بالعملية التعليمية التعلمية

 متوسطة ٤ 1.35 3.44

 الكافية في تتوافر المختبرات ١
 .المدارس

 متوسطة ٥ 1.41 3.38

يتم مواكبة التطورات العلمية  ٧
 . والتكنولوجية باستمرار

 متوسطة ٥ 1.34 3.38

تتوافر حواسيب تتناسب وأعداد  ٢
 .الطلبة

 متوسطة ٧ 1.38 3.30

يتوافر صيانة دورية للمختبرات  ٤
 . واألجهزة

 متوسطة ٨ 1.35 3.19

 متوسطة  0.89 3.50 المتوسط العام

 فقرات مجال تكنولوجيا  لجميعأن المتوسطات الحسابية) ٤(يظهر من جدول 
يسهم التعليم : " التي تنص) ٨( للفقرة أعالها، )٣,٨١-٣,١٩(المعلومات تراوحت بين 

بمتوسط ) ٣(ثم جاءت الفقرة ، مرتفعةوبدرجة " لكتروني في تنمية التعلم الذاتي اإل
يتوافر ربط للمدرسة بشبكة : " والتي تنص على، عةوبدرجة مرتف) ٣,٧٨(حسابي 
يتوافر صيانة "التي تنص على ) ٤(وجاء أقل المتوسطات الحسابية للفقرة ،  "اإلنترنت

  .بدرجة متوسطة) ٣,١٩(بمتوسط حسابي بلغ " دورية للمختبرات واألجهزة
  :مجال المناهج :ثالثاً

الستجابات أفراد مجتمع البحث لجميع كانت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
  ). ٥(كما هي موضحة في جدول ، فقرات هذا المجال مرتبة تنازلياً

  )٥(جدول 
 لجميع  الستجابات أفراد مجتمع البحثالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

  . فقرات مجال المناهج مرتبة ترتيباً تنازلياً
المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي
راف االنح

 المعياري
 الدرجة الرتبة

تراعي المناهج التنوع في  ٤
 .استراتيجيات التدريس

 مرتفعة ١ 1.05 3.93
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 -٤٩٤-

تساعد المناهج في توظيف أدوات  ٦
 . التكنولوجيا الحديثة

 مرتفعة ٢ 1.04 3.86

تسهم المناهج في تحقيق التنمية  ٥
 . المستدامة

 مرتفعة ٣ 1.09 3.81

فرص تسهم المناهج في زيادة  ٧
 . التعليم المهني للطلبة

 مرتفعة ٤ 1.05 3.77

تتصف المناهج بالمرونة وقابليتها  ٢
للتعديل وفقاً لمبدأ االقتصاد 

 . المعرفي
 مرتفعة ٥ 1.09 3.73

تسهم المناهج في تحقيق أهداف  ٨
 . االقتصاد المعرفي

 مرتفعة ٦ 1.16 3.72

تراعي المناهج حاجات المتعلم  ٣
 .تهورغباته واهتماما

 مرتفعة ٧ 1.10 3.69

تتصف المناهج بالتنوع في المادة  ١
التعليمية بما يحقق االقتصاد 

 .المعرفي
 متوسطة ٨ 1.17 3.62

 مرتفعة  0.70 3.77 المجال ككل
 فقرات مجال المناهج  لجميعأن المتوسطات الحسابية) ٥(يظهر من جدول 

تراعي المناهج التنوع : "نصالتي ت) ٤( للفقرة أعالها، )٣,٩٣-٣,٦٢(تراوحت بين 
بمتوسط حسابي ) ٦(ثم جاءت الفقرة ، وبدرجة مرتفعة" في استراتيجيات التدريس

تساعد المناهج في توظيف أدوات التكنولوجيا : " والتي تنص، وبدرجة مرتفعة) ٣,٨٦(
تتصف المناهج " التي تنص ) ١(وجاء أقل المتوسطات الحسابية للفقرة ، "الحديثة

) ٣,٦٢(بمتوسط حسابي بلغ "  المادة التعليمية بما يحقق االقتصاد المعرفيبالتنوع في
  .بدرجة متوسطة

  : مجال الطفولة المبكرة :رابعاً
كانت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد مجتمع البحث لجميع 

  ). ٦(كما هي موضحة في جدول ، فقرات هذا المجال مرتبة تنازلياً
   )٦(ول جد

 لجميع الستجابات أفراد مجتمع البحثالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
  .  مرتبة ترتيباً تنازلياًالطفولة المبكرةفقرات مجال 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري
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يتوافر خدمات تعليمية مساندة  ٤
 . لألطفال

 مرتفعة ١ 1.09 3.91

يتوافر فصول دراسية واسعة  ٧
 . ومناسبة لطلبة الطفولة المبكرة

 مرتفعة ٢ 1.09 3.87

يوجد دعم مجتمعي لبرامج مرحلة  ٢
 .الطفولة

 مرتفعة ٣ 1.06 3.79

 مرتفعة ٤ 1.08 3.78 .لألطفاليتوافر رعاية خاصة  ١
يتوافر مواد وتجهيزات تعليمية  ٨

 . حديثة لمرحلة الطفولة المبكرة
 مرتفعة ٥ 1.03 3.75

يتوافر منهاج يتناسب مع مفهوم  ٣
 . االقتصاد المعرفي

 متوسطة ٦ 1.13 3.66

يتوافر تدريب وتأهيل خاص لمعلمي  ٦
 . مرحلة الطفولة المبكرة

 متوسطة ٧ 1.07 3.64

دلة لمعلمي مرحلة الطفولة أيتوافر  ٥
 .المبكرة

 متوسطة ٨ 1.28 3.33

 مرتفعة  0.69 3.72 المجال ككل
 مجال الطفولة  لجميع فقراتأن المتوسطات الحسابية) ٦(يظهر من جدول 

يتوافر خدمات : " التي تنص) ٤( للفقرة أعالها، )٣,٩١-٣,٣٣(المبكرة تراوحت بين 
بمتوسط حسابي ) ٧(ثم جاءت الفقرة ، وبدرجة مرتفعة" لألطفالتعليمية مساندة 

 دراسية واسعة ومناسبة لطلبة يتوافر فصول: " والتي تنص، وبدرجة مرتفعة) ٣,٨٧(
دلة أيتوافر " التي تنص ) ٥(وجاء أقل المتوسطات الحسابية للفقرة ، "الطفولة المبكرة

  .بدرجة متوسطة) ٣,٣٣(بمتوسط حسابي بلغ " لمعلمي مرحلة الطفولة المبكرة
توجد فروق ذات داللة  : الذي ينص على ما يلي:السؤال الثانيإجابة 

بين متوسطات استجابات أفراد ) ٠,٠٥ =α(الداللة احصائية عند مستوى 
 في المدارس الحكومية ة اقتصاد المعرف ممارسات واقعمجتمع البحث حول

 ة نحو اقتصاد المعرفتطوير التعليم  في ضوء تطبيق برنامجربدإمحافظة ب
، المؤهل العلمي، لنوعا: (لمتغيرات تعزى أفراد البحثوجهة نظر من 

  ؟)المديرية
 عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةلإلجابة 

 لقياس واقع االقتصاد المعرفي في المدارس الحكومية في الستجابات أفراد مجتمع البحث
، المؤهل العلمي، محافظة اربد من وجهة نظر مديري المدارس تبعاً لمتغيرات الجنس
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لألداة ككل ) Way- ANOVA-3(لثالثي تطبيق تحليل التباين ا  كما تم.المديريةو
للكشف عن الفروق في واقع االقتصاد المعرفي في المدارس الحكومية في محافظة اربد 

، )المديريةو، المؤهل العلمي، الجنس(من وجهة نظر مديري المدارس تبعاً للمتغيرات 
  :توضح ذلك) ٨ -٧(وجدولي 

 )٧(جدول 

واقع ل الستجابات أفراد مجتمع البحثرية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا
االقتصاد المعرفي في المدارس الحكومية في محافظة اربد من وجهة نظر مديري 

  .المديريةو، المؤهل العلمي، المدارس تبعاً للمتغيرات الجنس
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المستوى المتغير

 0.52 3.80 ذكر 
 الجنس

 0.57 3.62 أنثى

 0.58 3.72 أقل من ماجستير
 لمؤهل العلميا

 0.49 3.62 ماجستير فأكثر

 0.57 3.71 قصبة اربد
لواءي الطيبة  المديرية

 0.51 3.63 والوسطية

 وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية تبعاً) ٧(يظهر من جدول 
 لهذه الفروق تم يةاإلحصائ الداللة ولمعرفة، المديرية، المؤهل العلمي،  الجنسلمتغيرات

  .يوضح ذلك) ٨(جدول و، )Way - ANOVA-3(تطبيق تحليل التباين الثالثي 
  )٨(جدول رقم 

للكشف عن الفروق في ) - ANOVA 3-Way(نتائج اختبار تحليل التباين الثالثي 
واقع االقتصاد المعرفي في المدارس الحكومية في محافظة اربد من وجهة نظر مديري 

  . المديريةو، المؤهل العلمي، لمتغيرات الجنسالمدارس تبعاً ل

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

F  الداللة
 اإلحصائية

 ٠,٠٦١ ٣,٥٦٣ ١,٠٩٣ ١ ١,٠٩٣ الجنس

 ٠,٦٠٩ ٠,٢٦٣  ٠,٠٨١ ١ ٠,٠٨١ المؤهل العلمي
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 ٠,٦٠٣ ٠,٢٧١ ٠,٠٨٣ ١ ٠,٠٨٣ المديرية

   ٠,٣٠ ١٩٣ ٥٩,٢١٠ الخطأ

    ١٩٦ ٦٠,٨٢١ لمجموع المصححا

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) ٨(يظهر من جدول 
)α= تعزىعلى األداة ككل  بين متوسطات تقديرات أفراد مجتمع البحث )٠,٠٥ 

إلى مستوى ) f(حيث لم تصل قيمة ،  )المديريةو، المؤهل العلمي، الجنس(لمتغيرات 
 ).٠,٠٥ (الداللة اإلحصائية

  : مناقشة النتائج والتوصيات
والتي في ، يتضمن هذا الجزء عرضاً لمناقشة النتائج التي توصلت إليها البحث

   .ضوئها يمكن تقديم بعض التوصيات
    :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي نص على ما يلي :أوالً

 في ضوء ربدإافظة محب في المدارس الحكومية ة اقتصاد المعرف ممارساتواقع
  ؟ أفراد البحثوجهة نظر من  ة نحو اقتصاد المعرفتطوير التعليم تطبيق برنامج

ويمكن ، أظهر نتائج البحث أن واقع االقتصاد المعرفي جاء بدرجة مرتفعة
تفسير ذلك وإرجاعه إلى حجم العمل والجهد الكبير والمتواصل الذي قامت به وزارة 

الذي ،  في تنفيذ مشروع تطوير التعليم نحو االقتصاد المعرفيالتربية و التعليم األردنية
وأن هناك إصرار ، سنة وكلف الماليين من األموال١٢نفذ على مرحلتين على مدى 

وقاعدة متينة وثابتة لالنطالق منها باالتجاه الصحيح لتحقيق األهداف والرؤى الملكية 
كما يمكن تفسير ذلك ، ات في المنطقةالمستقبلية لجعل األردن مركزاً لتكنولوجيا المعلوم

وتفاعلهم االيجابي ، إلى وعي وإدراك اإلدارات المدرسية بأهمية ودور االقتصاد المعرفي
وقدرتهم على تحويل األفكار ، مع توجهات وزارة التربية والتعليم في تنفيذ المشروع

  . والرؤى إلى انجازات ومشاريع عملية واقعية
التي أشارت أن تطبيق مبادئ االقتصاد والمعرفي و) ٢٠١١(دراسة المبلسي 

  .كانت بدرجة متوسطة
على ) اإلصالح والتنظيم اإلداري(أما على مستوى المجاالت فقد حصل مجال 

ويمكن تفسير ذلك إلى إدراك ، بدرجة مرتفعة) ٣,٨٠(أعلى متوسط حسابي مقداره 
القتصاد المعرفي لن يتأتى أن تبني ا، المسئولين في وزارة التربية والتعليم األردنية

، بدون تحقيق مجموعة من اإلصالحات اإلدارية والتنظيمية في وزارة التربية والتعليم
وإعادة  ،فكانت هناك حزمة متكاملة من اإلجراءات اإلصالحية والتنظيمية والتشريعية
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ر النظر في السياسات واألهداف واالستراتيجية التربوية التي تهدف إلى إحداث التغيي
وربما إدراك ووعي ، المطلوب لمجاراة التطورات واحتياجات االقتصاد المعرفي

المسئولين في وزارة التربية بوجود رؤيا ورسالة وسياسات واضحة لتحقيق االقتصاد 
  . مهد وسهل من إجراء عمليات اإلصالح والتنظيم اإلداري والتربوي، المعرفي

والتي أظهرت أن ) Yuen,2005(وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة يوين 
كما اتفقت أيضا مع نتيجة ، معرفة وإدراك الرؤيا والرسالة يسهل عملية تنفيذ اإلصالح

والتي أشارت إلى أهمية تبني االستراتيجيات المعتمدة في بناء ) ٢٠٠٦(دراسة الخاليلة 
  . القدرات القيادية وتمكينها من اتخاذ القرار الرشيد

) 3.77(قد جاء بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي مقداره ف) المناهج(أما مجال 
بأهمية  وهذه النتيجة تؤكد وعي المسئولين بوزارة التربية والتعليم، وبدرجة مرتفعة

تغيير وتطوير المناهج وبطرق وأساليب التعليم التي توفر األرضية المناسبة لتحقيق 
عتماد إطار مرجعي للمنهاج يتمحور فاهتمت وزارة التربية والتعليم با، االقتصاد المعرفي

، ويتضمن هذا المنهاج قضايا تربوية تعد مطلبا أساسيا لالقتصاد المعرفي، حول المتعلم
المنحى البنائي والكفايات  :وتمتاز بمصادر متعددة تشكل المنهاج المحوري منها

اقد وحل التكنولوجية والمشروعات التعليمية المتداخلة والطويلة المدى واالكتشاف الن
ويمكن تفسير هذه النتيجة أيضا إلى وعي مديري المدارس بأهمية تطوير ، المشكالت

وقدرتهم على التعامل والتفاعل ، المناهج من أجل مواكبة متطلبات االقتصاد المعرفي
  . بإيجابية مع المناهج والكتب الحديثة

 والتي )٢٠٠٧(واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الشيخ والقضاة وعبد 
أشارت إلى أن مديري لم يمتلكوا فهماً عميقاً وشامالً للسمات التي تتميز بها المناهج 

  . والكتب الجديدة
فقد جاء بالمرتبة الثالثة وبمتوسط حسابي ) الطفولة المبكرة(أما مجال 

ويمكن تفسير ذلك إلى وعي المسئولين في وزارة ، وبدرجة مرتفعة) 3.72(مقداره
يم في التوجه نحو االقتصاد المعرفي في التعليم من خالل االهتمام الكبير التربية والتعل

وتشجيع وزارة التربية والتعليم األردنية على تحسين فرص ، بمرحلة الطفولة المبكرة
ألن هذه المرحلة هي األساس التي يبنى عليها ، التربية فيها واعتبارها أولوية عليا

تشير هذه النتيجة إلى حرص وطموح وزارة التربية وربما ، المراحل التعليمية األخرى
والتعليم في تحقيق مزيد من التقدم في مجال مواجهة التحدي الخاص بنوعية الفرص 

  . التعليمية المتاحة في مرحلة الطفولة المبكرة
والتي أظهرت أن ) Yuen,2005(وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة يوين 

واتفقت ، بكرة يترك أثراً ايجابياً في تحقيق االقتصاد المعرفياالهتمام بمرحلة الطفولة الم
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والتي أشارت إلى وجود ) ٢٠٠٦(هذه النتيجة أيضا جزئياً مع نتيجة دراسة موسى 
  . وعي لدى الخبراء التربويين في التوجه نحو االقتصاد المعرفي في التعليم

 وبمتوسط حسابي فقد جاء بالمرتبة األخيرة) تكنولوجيا المعلومات(أما مجال 
ويمكن تفسير ذلك إلى أنه بالرغم من أن هناك ربط ، وبدرجة متوسطة) 3.50(مقداره 

إال أن هناك ، كبير للمدارس بشبكة اإلنترنت واهتمام كبير باستخدام التعليم اإللكتروني
فضالً عن عدم توافر ، مشكلة في توفير حواسيب حديثة تتناسب وأعداد الطلبة

ويمكن تفسير ذلك أيضاً إلى أن هناك ، ية في المدارس وذلك بسببالمختبرات الكاف
هذا فضالً عن عدم ، ضعف في توظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة بالعملية التعليمية

توافر صيانة دورية للمختبرات واألجهزة وذلك بسبب حاجة تلك المختبرات واألجهزة 
  .للصيانة واإلصالح بسبب كثرة أعطالها لقدمها

   :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي نص على ما يلي: ياًثان
بين ) ٠,٠٥ =α(هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 

 في ة اقتصاد المعرف ممارسات واقعمجتمع البحث حولمتوسطات استجابات أفراد 
 نحو اقتصاد تعليمتطوير ال  في ضوء تطبيق برنامجربدإمحافظة بالمدارس الحكومية 

، المؤهل العلمي، نوع ال: (لمتغيرات تعزى أفراد الدراسةوجهة نظر من  ةالمعرف
  ؟)المديرية

توصلت نتائج البحث إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية على األداة ككل 
وربما يفسر ذلك إلى أن هناك ) الجنس والمؤهل العلمي والمديرية(تعزى إلى المتغيرات 

راك ووعي واضح ألفراد مجتمع البحث بأهمية التوجه نحو االقتصاد المعرفي فهم وإد
وربما يفسر أيضاً باهتمام وزارة التربية والتعليم األردنية بتطبيق االقتصاد ، في التعليم

، وبشكل متكامل وموضوعية ودون محاباة في جميع مدارس المملكة بعدالة المعرفي
،  مجتمع البحث هم على سوية عالية في مهاراتهموربما يفسر أيضاً بأن جميع أفراد

، على استيعاب وفهم ما ترغب وزارة التربية والتعليم في تحقيقه وتنفيذه وقدرتهم
وخضوعهم إلى دورات تدريبية موحدة تتعلق باالقتصاد المعرفي وتم توجيههم بطريقة 

   .علمية منظمة واضحة
والتي أشارت إلى عدم ) ٢٠٠٧ (واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة أبو بيدر

وجود فروق ذات داللة إحصائية لدور االقتصاد المعرفي في تطوير النظام التربوي 
واتفقت هذه النتيجة أيضا جزئياً مع ، األردني تعزى لمتغيري الجنس والمؤهل العلمي

والتي أظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائيا تعزى ) ٢٠٠٧(نتيجة دراسة ذيابات 
   .المؤهل العلميلمتغير 
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والتي أظهرت ) ٢٠٠٧(واختلفت هذه النتيجة جزئياً مع نتيجة دراسة موسى 
  . وجود فروق تعزى للمؤهل العلمي

  : التوصيات
  : في ضوء نتائج البحث فإن الباحث يوصي بما يلي

كشفت النتائج أن واقع االقتصاد المعرفي في المدارس الحكومية في محافظة اربد  .١
ولذلك فإن الباحث يوصي بمتابعة االنجازات التي تحققت ، فعةكانت بدرجة مرت

والعمل على تنفيذ مرحلة ثالثة تركز على متابعة ما تم تنفيذه في المرحلتين 
 . السابقتين

بضرورة العمل على توافر المختبرات الحاسوبية الحديثة مجهزة بأحدث األجهزة  .٢
اسوب على صيانة المختبرات وتدريب معلمي الح، والتي تتناسب مع أعداد الطلبة

 . والحواسيب

إجراء دراسات مشابهة في مديريات تربية أخرى تتناول االقتصاد المعرفي باستخدام  .٣
 . أساليب وأدوات ومتغيرات أخرى
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  قائمة المراجع
  المراجع العربية  :أوال
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أنموذج مقترح لإلصالح اإلداري للنظام التربوي األردني في ). ٢٠٠٦. (صالح، الخاليلة
الجامعة ، أطروحة دكتوراه غير منشورة، ظل التوجه نحو االقتصاد المعرفي

 . األردن، األردنية

 الموارد البشرية لمواجهة إعدادد المعرفي في دور االقتصا). ٢٠٠٧. (أحمد، الذيابات
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 . األردن، جامعة اليرموك، أطروحة دكتوراه غير منشورة
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 . البشرية
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 . الكتب الحديث

مبررات التحول نحو االقتصاد المعرفي في التعليم ). ٢٠٠٦. (سليمان ذياب، موسى
رسالة دكتوراه غير ، باألردن أهدافه ومشكالته من وجهة نظر الخبراء التربويين

 . عمان، الجامعة األردنية، منشورة

 وتقييم إنتاجية العمل المعرفي في الشركات قياس). ٢٠٠٥( .نجم عبود، نجم
عدد ، معهد اآلداب العامة، مجلة اإلداري، المتخصصة والقائمة على المعرفة

 .سلطنة عمان، ٢٤٦-٢٢٣ص ، )١٠٠(
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 . دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة

مشروع التطوير التربوي نحو االقتصاد المعرفي  ).٢٠٠٣( .زارة التربية والتعليمو
)ERFKE, 2003.(  مشروع مقدم من وحدة التنسيق التنموي في وزارة

  .األردن، إدارة البحث والتطوير التربوي، التربية والتعليم األردنية

 . األردن، عمان، ليماالستراتيجية الوطنية للتع). ٢٠٠٦( .وزارة التربية والتعليم

دار  :عمان،  المفاهيم النظم التقنيات–إدارة المعرفة ). ٢٠٠٧. (سعد غالب، ياسين
  .المناهج للنشر والتوزيع

، مجلة الرابطة، " المعرفةإدارة على أكاديمية إطاللة ").٢٠٠٤ (غالب عوض، الرفاعي
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