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  تقييم كتب الرياضيات باملرحلة الثانوية 
  يف ضوء تضمينها مهارات االقتصاد املعريف ) مسار العلوم الطبيعية(

 من وجهة نظر املعلمني واملشرفني والطالب

  :ملخص البحث
هدف البحث إلى تعرف تقدير معلمي الرياضيات ومشرفيها وكـذلك الطـالب            

 وقد اسـتخدم الباحـث المـنهج       .رياضياتلتوافر مهارات االقتصاد المعرفي في كتب ال      
الوصفي، حيث أعد استبانة مكونة من ثالثة مجاالت رئيسة هي المهـارات المعرفيـة              

مهارة، مهارات االتصال وتكنولوجيا    ) ١٢( مهارة، المهارات االقتصادية  ) ١٣( والعقلية
طبيقهـا  مهارة فرعية بالمجاالت الثالثة، وتـم ت ) ٣٨(مهارة بإجمالي   ) ١٣( المعلومات

: وقد توصل البحث إلى .على عينة من معلمي الرياضيات والمشرفين التربويين والطالب
أن مهارات االقتصاد المعرفي تتوافر بدرجة متوسطة في كتب الرياضـيات بالمرحلـة             

أن المهارات المعرفية والعقلية جاء في المرتبة األولى من حيث درجة التوافر  و.الثانوية
وقـد أوصـى     . المعلومات، ثم المهارات االقتصادية    اوتكنولوجيتصال  تالها مهارات اال  

 :ما يليالباحث بـ

العمل على تضمين مهارات االقتصاد المعرفي في كتب الرياضيات بالمرحلـة            .١
الثانوية من خالل تضمين المحتوى والتمارين والتطبيقات هذه المهارات بمـا           

مختلفـة خاصـة المهـارات      يتوافق مع طبيعة المحتوى والتناول في الكتب ال       
  .االقتصادية والتي تعكس الجوانب التطبيقية للرياضيات

االستفادة من القائمة وما تضمنه من مهارات رئيسة وفرعية لقياس درجـات             .٢
التوافر في كتب الرياضيات بالمراحل األخرى، ومراعاتها المهارات المتضمنة         

 .والتطوير القادمة للمناهج فيها في عمليات التحسين

  :مقدمة
من أهم مالمح التطور الذي شهدته المملكة العربية السعودية خالل العقـدين             
األخيرين، االهتمام بالتحول إلى ما يعرف بمجتمع المعرفة، وما صاحبه من تقدم كبيـر              
في استثمار التقنية والعمل على تطوير الخبرات البشرية ورفـع كفاءتهـا ومهاراتهـا            

ملة، ولعل أهم معطيات مجتمع المعرفة، أنه يضع اإلنسان         كأساس للتنمية الوطنية الشا   
كفاعل أساسي، سواء من حيث إعداده وتهيئتـه، أو مـن حيـث دوره فـي التنميـة                  
االقتصادية التي أصبحت تعتمد ليس فقط على الموارد الطبيعية، بل أيضاً تعتمـد علـى       

لذا أصبح علـى منـاهج       .المعرفة والكفاءة والمهارة، أي على العلم واإلبداع واالبتكار       
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التعليم العمل على إعداد الكوادر البشرية القادرة على التعامل معل مفردات ومكونـات              
مجتمع المعرفة، وأهم هذه المفردات والمكونات هو ما أصـبح يعـرف فـي األدبيـات            

 Knowledgeاالقتصادية والحاسوبية والتربوية باالقتصاد المعرفي أو اقتصاد المعرفة 
Economy لذي أصبح سمة من سمات النشاط االقتصادي في هذا العصر حتى أصبح            ا

واالقتصاد المعرفـي هـو نتيجـة للتقـارب        ".عصر اقتصاد المعرفة  "يطلق هذا العصر    
واالندماج بين تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وما ترتب عليه من ثورة على مستوى  

والتحكم فيها، وتعتبر درجة اسـتغالل      التفكير والتعامل مع اآلخرين في تناول المعلومة        
هذه التكنولوجيا في مجاالت التجارة االلكترونية واألنشطة االقتصادية عن بعد مؤشـراً            

  .مهماً لدخول المجتمعات هذا العصر وكسب رهان الثورة المعلوماتية
فقد أدت معدالت النمو المرتفعة القتصاد المعلومات وصناعة وتخليق المعرفة          

طفرة غير مسبوقة في الفكر االقتصادي بشكل عام وفي فكر التنمية الشاملة            إلى إحداث   
بشكل خاص؛ ليس فقط لما أحدثه من تغيرات هائلة في طبيعة العمليات االقتصادية، لكن        
وهو األهم لما أحدثه من تغيرات في أدوات ووسائل وطرق اإلنتاج والتسويق والتمويل             

 الكوادر البشرية ومتطلباتها التعليمية والتدريبيـة  والتشغيل وعمليات التوظيف، وتنمية     
  ). ٧٨، ٢٠١٤السعيد وجاب اهللا، (

فاالقتصاد المعرفي يقوم بدور قيادي مهم ومتنامي القوة في العالم، فقد أصبح            
 والخدمات فحسب   اإلنتاجتأثيره ليس محصوراً في المجال االقتصادي والثروة أو قطاع          

ية بما تحمله من تعقيدات ومشكالت مما أدى إلى اهتمام          بل طال جوانب حياتنا االجتماع    
، ٢٠١٣الحميـضي،   ( الحكومات والمنظمات واألفراد به وبدراسته وتطبيقاته وتطويره      

٤٠.(  
ويعد التعليم هو مفتاح المرور لدخول عصر االقتصاد المعرفي ألنه هو المنوط            

التفاعل معه واالسـتفادة مـن   به إعداد الكوادر الالزمة إلدارة هذا النمط من االقتصاد و   
معطياته وتجنب ما يترتب عليه من سلبيات، فاالقتصاد المعرفي يحتاج إلى موارد بشرية 

   ومهارة التكيف مـع المتغيـرات      واإلنتاجيةتتصف بصفات خاصة كالقدرة على اإلبداع       
)Yim-Teo, 2004, 39.(  

عالقتـه القويـة    وقد أكدت العديد من المؤتمرات والندوات على دور التعليم و         
الذي عقد في جدة    " االقتصاد المعرفي " تأثيراً وتأثراً، ومنها مؤتمر      باالقتصادية المعرفي 

اقتصاد المعرفة فـي بلـدان القـرن الحـادي          : التعليم العالمي "م، ومؤتمر   ٢٠٠٨عام  
م، حيث أكد المشاركون علـى دور التعلـيم         ٢٠١٣والعشرين والذي عقد في دبي عام       

تصاد المعرفي وتوفير الكوادر المؤهلة علمياً وتقنياً للمشاركة فـي هـذا     المؤثر في االق  
  ).٢٠١٣صحيفة الشرق، ( )٢٠٠٨شرابة، ( النوع من االقتصاد
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 ال ضح أننا كعرب وكسعوديين لم ندخل عصر االقتصاد المعرفي، فنحناومن الو
مراحل، وال نزال نزال موقع المتلقي السلبي إلنجازات الثورة العلمية التكنولوجية في كل 

 غير –على مسافة بعيدة عن مرحلتها األخيرة المتمثلة في ثورة االتصاالت والمعلوماتية 
 حيث تشير مؤشرات االقتصاد المعرفي إلى  -أن ذلك ال يجعلنا بمنأى عن آثارها السلبية       

 أن كل البلدان العربية تحتل المستوى البدائي في سلسلة مؤشر اقتصاد المعرفة المتمثلة     
مما  ،)٤٠٠( ، وبنقاط معيارية أقل من    )التعليم، التدريب، البحث، البنية المعلوماتية    (في

يؤكد وجود فجوة واسعة بين الدول العربية وكل من الدول الرائدة والمتقدمة والبازغة             
  ).٤٤، ٢٠٠٤إسماعيل، ( في المجاالت المرتبطة باالقتصاد المعرفي

ي فهمنا ووعينا بمفهوم المعرفة وقيمتها  النظر ف  لذا فنحن في حاجة إلى إعادة     
كمادة أولية لتحقيق التقدم والرقي، وكذلك إعادة النظر في وعينا لحقيقـة أن دخولنـا               

هو السبيل الوحيد لنجاحنا في مواجهة تحديات العصر واحتالل مكـان      " اقتصاد المعرفة "
لتعليم فمن خاللـه    الئق بين األمم، والباب الرئيس لتحقيق هذا الفهم وهذا الوعي هو ا           

، يمكن خلق أجيال على إيمان ويقين بقيمة المعرفة والمعلومات في تحقيـق أي تقـدم              
الـسعيد وجـاب اهللا،     ( وسبيل المؤسسات التعليمية لتحقيق ذلك هو المنهج المدرسـي        

٩٠، ٢٠١٤ .(  
وتعد مناهج الرياضيات من أكثر المناهج ارتباطاً باإلعـداد للـدخول لعـصر             

رفي، ألن تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات المؤسسة لالقتصاد المعرفـي         االقتصاد المع 
تعتمد على النظريات والمعادالت الرياضية مثل نظرية االحتماالت غيرها من النظريـات            
الرياضية؛ فهناك الكثير من العمليات ما كان يمكن القيام بها لوال قدرة علماء الرياضيات 

استعمال الحاسب اآللي للتواصل  :لومات إلى شفرات مثلعلى تحويل الكم الهائل من المع
   عبر البريد اإللكتروني، أو نقل المعلومات على أقراص مدمجة أو على أصابع الـذاكرة              

، بل وسحب األموال عن طريق جهاز الصراف اآللي، كل هذه األشياء مـا              )يو أس بي  (
 من المعلومات إلـى رمـوز   كانت لتتحقق لوال قدرة الرياضيات على تحويل الكم الهائل        

وشفرة، تختصرها في صورة قابلة للتعامل معها آليا، ونقلها في صورة مشفرة، تضمن            
وصولها إلى الجهة الصحيحة، وعدم إفشائها على المأل، لخصوصيتها ولخطورة ومنع           
وقوعها في يد العابثين، وال تقتصر فوائد الرياضيات على هذه الرفاهية، بل أمكن بفضل 

اضيات التوصل إلى صيغة لنقل المعلومات المعقدة في شفرة مبسطة، مـن أعمـاق     الري
المحيط عن الفيضانات إلى مراكز األبحاث على بعد مـسافات ضـخمة، لفـك الـشفرة          

   ).٢٠٠٩دعيبس، ( وإصدار اإلنذارات من وقوع الكوارث الطبيعية
في المـستقبل   لذا تتزايد الحاجة إلى الرياضيات وإلى تعليم وتعلم الرياضيات          

لتوفير المزيد من الخدمات بسرعة وكفاءة أعلى، وهذا يفرض على مخططـي منـاهج              
الرياضيات مراعاة متطلبات االقتصاد المعرفي ما يتم تخطيطه وتطـويره مـن منـاهج          
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للرياضيات في المملكة العربية السعودية، وإخضاع المناهج القائمة للمراجعة المفتوحة          
ضوء مهارات ومتطلبات هذا العصر القائم على اقتصاد المعرفـة          والدائمة والتقويم في    

للتحقق من توافر متطلباته في مناهج الرياضيات خاصة مناهج الرياضيات في المرحلة            
الثانوية، حيث أكدت العديد من الدراسات والمؤتمرات العلمية على ضـرورة مراعـاة             

ية وفي عمليات التدريس مثـل      متطلبات ومهارات االقتصاد المعرفي في المناهج الدراس      
، ودراسـة  )Larue, 2000( ، ودراسـة الرو )Gal breath, 1999( دراسة جالبرث

القطعـان،  ( ، ودراسـة )٢٠٠٥بطارسـة،  (، ودراسة )Chuang, 2002(     شوانغ
مؤتمر التعلـيم العـالي واالقتـصاد     (، و )٢٠٠٨مؤتمر االقتصاد المعرفي،    (، و )٢٠٠٧

  ).٢٠١٣المعرفي، 
 كان من الواجب إجراء دراسات للتحقق من تـوافر هـذه المهـارات          ولذا فقد 

والمتطلبات في مناهج الرياضيات وعمليات تدريسها في المراحل الدراسـية المختلفـة            
 علـى  - بالمملكة العربية السعودية، وبمراجعة األدبيات في هذا الشأن فقد وجد الباحث        

مناهج الرياضيات المطور في المملكة  ندرة في الدراسات التي اهتمت بتقييم - حد علمه
العربية السعودية في ضوء تضمينها لمتطلبات االقتصاد المعرفي، خاصة مناهج المرحلة 
الثانوية، فلم تجرى إال دراسات قليلة في هذا الشأن مقارنة بالدراسات التي أجريت على          

علمـات  التـي هـدفت لتقـويم أداء م     ) ٢٠١٢الجهنـي،   ( المناهج األخرى مثل دراسة   
الرياضيات بالمرحلة المتوسطة وأكدت أن المعلمات ال يحققن كـل الكفايـات الالزمـة              

التـي هـدفت لتقـويم كتـب        ) ه١٤٣٦العنزي،  (لمتطلبات االقتصاد المعرفي، ودراسة     
ينها مهارات االقتصاد المعرفي، وتوصلت ات بالمرحلة المتوسطة في ضوء تضم   الرياضي

  .االقتصاد المعرفي بالكتب وخاصة كتاب التمريناتإلى وجود ضعف في توافر مهارات 
لذا وجد الباحث ضرورة إجراء دراسة لتقييم كتب الرياضيات فـي المرحلـة             
الثانوية في ضوء متطلبات االقتصاد المعرفي، لما لذلك من أهمية في هذا التوقيت الذي              

يمية وتطوير   ومنها رؤيتها حول المنظومة التعل     ٢٠٣٠تطرح فيه المملكة رؤيتها لعام      
ة النوعية في المخرجات التعليمية بحيث تكون قـادرة         دالمناهج وفق معايير تحقق الجو    

على موجهة التحديات والتعامل الواعي مع المتغيرات والمشاركة اإليجابية في تحقيـق            
التنمية المستدامة وتعزيز القدرات التنافسية للمملكة العربية السعودية في عصر اقتصاد   

  .المعرفة
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   :البحث مشكلة
  :السؤال الرئيس التالي يمكن تحديد مشكلة البحث في          

               ما درجة توافر مهارات االقتصاد المعرفي في كتـب الرياضـيات بالمرحلـة
 الثانوية من وجهة نظر المعلمين والمشرفين والطالب؟ 

 :التالية ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة الفرعية

  ؟اضيات في المرحلة الثانويةفي كتب الريما مهارات االقتصاد الالزم توافرها  .١
ما درجة توافر مهارات االقتصاد المعرفي في كتـب الرياضـيات بالمرحلـة               .٢

  الثانوية من وجهة نظر معلمي الرياضيات؟ 
ما درجة توافر مهارات االقتصاد المعرفي في كتـب الرياضـيات بالمرحلـة               .٣

 الثانوية من وجهة نظر المشرفين التربويين؟

افر مهارات االقتصاد المعرفي في كتـب الرياضـيات بالمرحلـة           ما درجة تو   .٤
 الثانوية من وجهة نظر الطالب؟

هل توجد فروق دالة إحصائياً بين وجهات نظر المعلمين والمشرفين التربويين          .٥
والطالب حول توافر مهارات االقتصاد المعرفي بمناهج الرياضيات بالمرحلـة          

 الثانوية؟

ديمها لتضمين مهارات االقتصاد المعرفـي غيـر        ما المقترحات التي يمكن تق     .٦
 ؟)مسار العلوم الطبيعية(المتضمنة بقوة في كتب الرياضيات بالمرحلة الثانوية 

  : حدود البحث
 :اقتصرت على الحدود التالية

/ ١٤٣٦كتب الرياضيات بالمرحلة الثانوية للعام الدراسـي        : حدود موضوعية  .١
  . ه١٤٣٧

 .مدينة بريدة: حدود مكانية .٢

 .ه١٤٣٧/ ١٤٣٦العام الدراسي : ود زمنيةحد .٣

معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية، والمـشرفين التربـويين        : حدود بشرية  .٤
 ).علوم طبيعية(وطالب الصف الثاني و الثالث الثانوي 
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   :البحث أهداف
  :إلى هدف البحث الحالي

          رحلة تحديد مهارات االقتصاد المعرفي الالزم تضمينها في كتب الرياضيات بالم
 .الثانوية

              التعرف على درجة توافر مهارات االقتصاد المعرفي فـي كتـب الرياضـيات
  .بالصف الثالث الثانوية من وجهة نظر المعلمين والمشرفين والطالب

           تقديم عدد من المقترحات والتوصيات لتضمين مهارات االقتصاد المعرفي فـي
 .كتب الرياضيات بالمرحلة الثانوية

   :في كمن أهمية هذا البحثت :البحث أهمية
              توعية القائمين على وضع معايير منـاهج الرياضـيات بـضرورة تـضمين

عاتها في بناء   متطلبات ومهارات االقتصاد المعرفي ضمن المعايير الواجب مرا       
  .مناهج الرياضيات

              تقديم نتائج علمية يمكن البناء عليها حول مدى تضمين منـاهج الرياضـيات
قتصاد المعرفي، ومن ثم اتخاذ القرارات المناسبة لعمليات       المطورة لمهارات اال  

  .التطوير والتحديث
       تعد من أوائل الدراسات التي تتناول درجة توافر مهارات االقتصاد المعرفي في

 .كتب الرياضيات في المرحلة الثانوية على حد علم الباحث

   المنظومـة   ضمن التوجه العام لالعتماد على البحوث العلمية في تطوير        تأتي 
 .التعليمة وخاصة المناهج الدراسية في ضوء متطلبات االقتصاد المعرفي

 : منهج البحث
مجموعة من اإلجـراءات    "اعتمد البحث على المنهج الوصفي الذي يقوم على         

البحثية التي تتكامل لوصف الظاهرة اعتماداً على جمع الحقائق والبيانـات وتـصنيفها             
 ص داللتها والوصول إلى نتائج وتعميمات عن هذه الظاهرة        ومعالجتها وتحليلها الستخال  

  ).١٤٥، ٢٠١٦الحربي، (
  : مجتمع وعينة البحث

تمثل مجتمع البحث في معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية بمدينة بريدة ألن           
كبر مدن القصيم وعاصمة    نطقة القصيم في تنوعها كما أنها أ      مدينة بريدة تعد ممثلة لم    
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) ١٥(، وامعلم )٤٠( حيث بلغ عددهم%) ٢٠(م التطبيق على عينة تمثل المنطقة، وقد ت
 ، كما تم التطبيق على عينة ممثلة لطالب الصف الثاني والثالث علمي بلغتا تربويامشرف

ـ  ١٧٧( موزعين إلى    اطالب )٣٥٤( من الطالب حيث بلغ عددهم    %) ٥(  بالـصف   اطالب
دارس الثانوية بقطاعـات بريـدة   ن على المزعووهم مو)  بالصف الثالث١٧٧الثاني، و 

  ).قطاع الشمال، وقطاع الجنوب، وقطاع الشرق، وقطاع الغرب( األربعة
  : أداة البحث

استبانة حول مهارات االقتصاد المعرفي الواجب توافرها  :تمثلت أداة البحث في 
في كتب الرياضيات بالمر حلة الثانوية موجه لمعلمي الرياضيات وطالب الصف الثالـث    

  .نوي مسار العلوم الطبيعيةالثا
  : األساليب اإلحصائية

 :استخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية

 معامل ارتباط بيرسون ومعامل ألفا كرونباخ للتحقق من صدق وثبات االستبانة.  
 التكرارات والنسب المئوية للتعرف على استجابات أفراد العينة. 

 جابات أفراد العينة وترتيبهاالمتوسط واالنحراف المعياري لتحليل است . 

 تحليل التباين األحادي لحساب الفروق بين أفراد العينة. 

  : خطوات سير البحث
 : تم السير في إجراء هذا البحث وفق الخطوات التالية

          مراجعة األدبيات والدراسات السابقة ذات العالقة باالقتصاد المعرفي ومهاراته
خاصة المناهج وطرق التدريس، ودور المناهج وعالقته بعلمية التعليم والتعلم و

  .الدراسية في تعزيز مهاراته لدى الطالب في مراحل التعليم المختلفة
            إعداد استبانة موجهة لمعلمي الرياضيات وطـالب مـسار العلـوم الطبيعيـة

االطالع على عدد مـن االسـتبانات        :بالمرحلة الثانوية وفق الخطوات التالية    
تطلبات االقتصاد المعرفي المنـاهج واألداء التدريـسي،        المتعلقة بمهارات وم  

تحديد الهدف من االستبانة، وتحديـد       و .والمصادر المتعلقة باالقتصاد المعرفي   
محاورها، وصياغة العبارات المتضمنة لمهارات االقتصاد المعرفـي الواجـب          

التحقق من صدق وثبات االستبانة، وتصميمها  و.توافرها في مناهج الرياضيات
 .في صورتها النهائية
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     تطبيـق   و .تحديد مجتمع وعينة البحث   : تطبيق االستبانة وفق الخطوات التالية
جمع االستبانات وفحصها، واستبعاد غير      و .أداة البحث على أفراد عينة البحث     

 .المكتمل منها

 إجراء التحليل اإلحصائي للبيانات. 

 قترحاترصد النتائج وتحليلها وتفسيرها وتقديم التوصيات والم . 

 :البحث مصطلحات

 :المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية -١
هي الحلقة األخيرة من التعليم العام التي يتم فيها بناء وتأهيل الكـوادر        : "هي  

المجتمعية لينطلق بعضها إلى سوق العمل ويتجه الـبعض اآلخـر إلتمـام دراسـتهم               
ممـا سـبق يمكـن      و ).٧هـ،  ١٤٣٣/ ٣٢مشروع تطوير التعليم الثانوي،     "(الجامعية

الحلقة الوسطى بين التعليم العام والتعليم الجامعي : "تعريفها إجرائياً في هذا البحث بأنها  
التي تعمل على تزويد الطالب بالمعارف العلمية والمهارات الحياتيـة التـي تـؤهلهم               

المسار : سارات العمل، وتنقسم إلى ثالثة م    لاللتحاق بالتعليم الجامعي أو االلتحاق بسوق     
   ".العلمي والمسار األدبي والمسار اإلداري

  :  االقتصاد المعرفي-٢
نظام اقتصادي يقوم على اكتـساب وتطـوير ونـشر          "بأنه  " الحميضي "عرفه

المعرفة ويشكل فيه رأس المال الفكري والموارد البشرية أكثر األصول قيمة من خـالل        
البتكار والدراسة والتطوير في بيئـة تقنيـة      التركيز على نظام التعليم والتدريب ودعم ا      

عالية من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في ظل نظام حفز مؤسسي وقانوني قـوب             
" مهـارات االقتـصاد المعرفـي     "وعليه يمكن تعرف     ).٣٦،  ٢٠١٣الحميضي،  ( "محكم

لوجيـا  التمكن من اكتساب وتطوير المعرفة في بيئة تقنية عالية من تكنو          "إجرائياً بأنه   
المعلومات واالتصاالت، وامتالك الخبرة لتحصيلها وتوظيفها والتعامل معها والوصـول          

  ". والتجديد والتعلم الذاتي المستمراإلبداعإلى مرحلة 
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  :اإلطار النظري والدراسات السابقة
  : الدراسات السابقة

أجريت عديد من البحوث والدراسات حول العالقة بـين االقتـصاد المعرفـي             
لية التعليم والمناهج الدراسية بما فيها مناهج الرياضيات، ويمكـن تنـاول هـذه              والعم

  :الدراسات وفق التالي
  :دراسات تناولت العالقة بين المناهج الدراسية عامة واقتصاد المعرفة: أوال
  ):٢٠٠٥(  دراسة عربيات-١

هدفت هذه الدراسة تقويم كتاب األحياء للمرحلة الثانوية في ضـوء معـايير              
القتصاد المعرفي من وجهة نظر المعلمين والمـشرفين، واسـتخدم الباحـث المـنهج           ا

 امعلم) ٨٠(الوصفي، حيث أعد استبانة مضمنة لمعايير االقتصاد المعرفية، وطبقها على      
مشرفين، وتوصلت الدراسة إلى أن توافر المعايير في جوانب الكتاب جاء  )٤(ومعلمة، و

ب وطريقة اإلخراج، ولغة الكتاب، والوسائل التعليمية،       شكل الكتا (: وفق الترتيب التالي  
  ).ومقدمة الكتاب، والمحتوى، وسائل التقويم، األنشطة، األسلوب وطريقة اإلخراج

  ): ٢٠٠٦(  دراسة الحاج محمد-٢
هدفت هذه الدراسة إلى تعرف المالمح التقنية في كتب مناهج الصف الرابـع             

حى االقتصاد المعرفي، وقد استخدمت الباحثـة       األساسي المطورة ومدى توافقها مع من     
ممن   ومعلمة امعلم) ٤٠(المنهج والوصفي وأعدت استبانة لهذه الجوانب وطبقها على         

يدرسون للصف الرابع، وتوصلت الدراسة إلى وجود توافق بدرجة متوسطة بين المالمح 
لتي تعدو إلـى    التقنية الموجودة في الصف الرابع األساسي وأهداف االقتصاد المعرفي ا         

  . توظيف التكنولوجيا الحديثة في التعليم
   ): ٢٠٠٧(  دراسة الجوارنة -٣

هدفت هذه الدراسة إلى تعرف مدى تضمين مبادئ االقتصاد المعرفي في كتـب    
الدراسات االجتماعية لمرحلة التعليم األساسي في األردن، وفاعليـة وحـدات تعليميـة            

 الباحثة المنهج الوصـفي المـنهج شـبه         مطورة في تنمية التحصيل، حيث استخدمت     
التجريبي، حيث أعدت أداة التحليل المتضمنة لمبادئ االقتصاد المعرفـي، واختبـارات            
تحصيلية، وقد توصلت الدراسة إلى وجود قصور في بعض جوانب االقتصاد المعرفـي             

واالقتصادية، كما توصلت إل فاعليـة الوحـدات         خاصة الجوانب التكنولوجية والعقلية   
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المطور في ضوء مبادئ االقتصاد المعرفي تنمية التحصيل المعرفي لدى طالب الصفوف        
  .في الدراسات االجتماعية الرابع والثامن والعاشر

  ):٢٠٠٧(  دراسة أبو لبدة-٤
هدفت هذه الدراسة إلى إبراز مالمح التطوير في كتاب العلوم للـصف الثـامن    

لتي تواجه تدريسه، واستخدمت الباحثة    أساس في ضوء االقتصاد المعرفي والصعوبات ا      
المنهج الوصفي، حيث أعدت قائمة بالتطورات، وحلل الكتـب فـي ضـوئها، قائمـة                

 املمح) ٧٣(بالصعوبات التي تواجه التدريس، وتوصلت الدراسة إلى أن التطوير تناول           
من مالمح االقتصاد المعرفي، وأهم الصعوبات التي تواجه تدريس المنهج هـو طـول              

  .اهج وصعوبة تنفيذ االستراتيجيات الحديثة، وكثرة والمواقع االلكترونيةالمن
  ): ٢٠٠٨(  دراسة الرفاعي-٥

هدفت هذه الدراسة إلى تعرف النواحي اإليجابية والسلبية في الكتب القديمـة            
والكتب الجديدة والتي أعدت وفقاً لالقتصاد المعرفي لتطوير مبحـث التربيـة الفنيـة،              

المنهج الوصفي، حيث أعد قائمة تحليل لرؤية االقتصاد المعرفي، وقام      واستخدم الباحث   
، )٢٠٠٨ -١٩٩٤( بتحليل الكتب القديم والحديثـة للتربيـة الفنيـة بـين الفتـرتين            

، وتوصلت الدراسة وجود اختالفات بين النتاجات التعليمية العامـة          )٢٠٠٨ -٢٠٠٦(و
 المعرفة، حيث ركزت الكتب القديمة    للكتب القديمة والكتب الجديدة المطورة وفق اقتصاد      

  .على الرؤية النظرية للفن بينما ركزت الكتب الجديدة على الجوانب التطبيقية للفن
  ): ٢٠٠٩(  دراسة الهويمل-٦

هدفت هذه الدراسة إلى تقويم كتاب لغتنا العربية لطلبة الصف الثاني األساسي            
ستخدم الباحث المنهج الوصفي، وا، في ضوء االقتصاد المعرفي من وجهة نظر المعلمين

فقرة موزعة على سبعة مجاالت، وتـم تطبيقهـا علـى    ) ٥٩(وأعد استبانة مكونة من  
 ومعلمة، وتوصلت الدراسة إلى المنهج راعى مطالب االقتـصاد          امعلم) ٧٦(مكونة من   

المعرفي بدرجة عالية، وكان أكثر الجوانب تحقيقاً لهذه المطالب هـو اإلخـراج الفنـي      
  .للكتاب

  ): ٢٠١٠(  دراسة حمادنة-٧
هدفت هذه الدراسة إلى تعرف درجة مراعاة كتب الدراسات االجتماعية لمبادئ           
االقتصاد المعرفي في مرحلة التعليم الثانوي وتطوير وحدة تعليمية فـي ضـوء تلـك               
المبادئ، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي والمنهج شبه التجريبي، وقـام بإعـداد             

لمين وبطاقة تحليل محتوى وحدة مطورة فـي ضـوء مبـادئ االقتـصاد              استبانة للمع 
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المعرفي، واختبار تحصيلي، وتوصلت الدراسة إلى وجود قصور في تغطيـة المنـاهج             
للجوانب المعرفية والتكنولوجية والبيئية واالقتصادية والوطنية واالجتماعية لالقتـصاد         

  .ل لدى الطالبالمعرفي، وفاعلية الوحدة المطورة في تنمية التحصي
  ): ٢٠١١(  دراسة القيسي-٨

هدفت هذه الدراسة إلى تعرف مالمح االقتصاد المعرفي المضمنة في مقـررات     
العلوم الشرعية بمشروع تطوير التعليم الثانوي بالمملكة العربيـة الـسعودية، حيـث             
استخدم المنهج الوصفي، وأعد أداة لتحليل محتوى مقررات العلوم الشرعية، وتوصلت           
الدراسة إلى أن أكثر مالمح االقتصاد المعرفي تضميناً هي المالمح المعرفيـة، وجـاء              
بعدها المالمح االجتماعية والمالمح العقلية، ثم جاءت المالمح االقتـصادية، والمالمـح        

  .االقتصادية والتكنولوجية، وكانت أقل المالمح وجوداً هي المالمح الوطنية
   ):٢٠١٢(  دراسة بانافع وقائد-٩

هدفت هذه الدراسة إلى تعرف مدى دمج المهارات الحياتيـة القائمـة علـى              
االقتصاد المعرفي في مناهج التربية الرياضية من وجهة نظر المعلمين والمشرفين في            
مرحلة التعليم األساسي، واستخدم الباحثان المنهج الوصـفي، حيـث أعـدا اسـتبانة              

لمعرفي، وطبقاها علـى معلمـي ومـشرفي        بالمهارات الحياتية القائمة على االقتصاد ا     
 المهارات الحياتيـة القائمـة علـى       أهميةالتربية الرياضية، وتوصلت الدراسة إلى أن       

  .االقتصاد المعرفية وضرورة العمل على دمجها في مناهج التربية الرياضية
  ):٢٠١٣(  دراسة القرارعة-١٠

 الواردة في كتاب    هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء مهارات االقتصاد المعرفي       
الكيمياء للصف الثاني الثانوي العلمي ودرجة امتالك المعلمين لها، واسـتخدم الباحـث       
المنهج الوصفي، حيث أعد الباحث قائمة بمهارات االقتصاد المعرفي تم تحليـل كتـاب              

، وتوصلت الدراسة إلى    امعلم) ٢٥(الكيمياء في ضوئها، واستبانة للمعلمين تم تطبيقها        
درجـة امـتالك    ات االقتصاد المعرفي متوافرة بدرجة عالية في الكتـاب، أمـا   أن مهار 

  . المعلمين لها فقد جاء بدرجة متوسطة
  :دراسات تناولت العالقة بين مناهج الرياضيات واقتصاد المعرفة: ثانيا

  ):٢٠٠٩(  دراسة الخطيب والزعبي-١
ضـيات فـي   هدفت هذه الدراسة إلى تعرف تقديرات المعلمـين لمنـاهج الريا        

المرحلة األساسية في األردن في ضوء تضمينها لمالمح االقتـصاد المعرفـي، حيـث               
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فقرة موزعـة علـى      )٤٥(استخدم الباحثان المنهج الوصفي، وأعد استبانة مكونة من       
، وتوصلت الدراسة إلى    امعلم) ٦٠( خمسة مجاالت، وتم تطبيقها على عينة مكونة من       

رة في الكتب، وعدم وجود اختالفات بين وجهات نظر         أن مالمح االقتصاد المعرفي متواف    
  .المعلمين حول تضمين الكتب مالمح االقتصاد المعرفي

  ): ٢٠١٢(  دراسة الجهني-٢
هدفت هذه الدراسة إلى تقويم األداء التدريسي لمعلمات الرياضيات بالمرحلـة           

لباحثـة  المتوسطة بمدينة الرياض في ضوء متطلبات االقتصاد المعرفي، واسـتخدمت ا          
معلمـة،  ) ١٣٨(المنهج الوصفي، حيث أعدت الباحثة بطاقة مالحظة، تم تطبيقها على           

 كبيرة، وكفايتين بدرجة كفاية لدى عينة الدراسة بدرجة٤٨وتوصلت الدراسة إلى تحقق  
  .كفاية من الكفايات الالزمة للوفاء بمتطلبات االقتصاد المعرفي) ١٨(د تحقق صغيرة، وق

   :)٢٠١٣(  دراسة حمزة-٣
هدفت هذه الدراسة إلى تعرف االتجاهات التروية الحديثة في رياضيات الصف           
الرابع األساسي في ضوء مشروع تطوير التعليم نحو االقتصاد المعرفي من وجهة نظر             
معلمي المدارس الحكومية في األردن، واستخدم الباحث المنهج الوصفي، وأعد استبانة           

 مجاالت، وتـم تطبيقهـا علـى المعلمـين،        ةمسعبارة موزعة على خ    )٦٩(مكونة من 
وتوصلت الدراسة إلى مراعاة االتجاهات الحديثة في الرياضيات االتجاه نحو االقتـصاد            

  .المعرفي، وأن المشكلة تكمن في توفير الكتب االلكترونية والمحوسبة للطالب والعلمين
  ):٢٠١٥(  دراسة العنزي-٤

ر مهارات االقتصاد المعرفي في كتب      هدفت هذه الدراسة إلى معرفة درجة تواف      
رياضيات الصف الثالث المتوسط بالمملكة العربية السعودية، واستخدمت الباحثة المنهج   

مهارة توزعـت علـى سـبعة       ) ٥٦( الوصفي، حيث أعدت الباحثة استبانة مكونة من      
المعرفي، التكنولوجي، االتـصال، النمـو العقلـي، االجتمـاعي،          (: مجاالت رئيسة هي  

، وتوصلت الدراسة إلى تدني تناول تغطية جوانـب         )قتصاد العالمي والمحلي، التقويم   اال
المجاالت التكنولوجية واالجتماعية واالقتصاد العالمي والمحلـي، بينمـا كانـت أكثـر             

  .المجاالت تناوالً المجال العقلي والمجال المعرفي
   :التعليق على الدراسات السابقة

على أهمية مراعاة متطلبـات     أكدت  لدراسات  ا :يتضح من العرض السابق أن    
الجوارنـة،  ( ومهارات االقتصاد المعرفي في المناهج الدراسية المختلفة، مثل دراسـة         

حمـزة،  (، ودراسـة  )٢٠١١القيسي، ( ، ودراسة )٢٠٠٨الرفاعي،  ( ، ودراسة )٢٠٠٧
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على المنهج الوصفي  ، وقد اعتمدت معظم الدراسات)٢٠١٥العنزي، ( ، ودراسة)٢٠١٣
ي إجراءات الدراسة، وإن استخدم بعضهم المنهج شبه التجريبي إلى جانـب المـنهج              ف

  ).٢٠١٠حمادنة، ( ، ودراسة)٢٠٠٧الجوارنة، ( الوصفي مثل دراسة
 التي أجريت   -  على حد علم الباحث    - لوحظ أن هناك قلة في عدد الدراسات      و

لمملكـة العربيـة    حول العالقة بين مناهج الرياضيات واالقتصاد المعرفي خاصة فـي ا          
  ). ٢٠١٥ العنزي،(ودراسة ) ٢٠١٢الجهني، ( السعودية، وهي دراسة

تتفق الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في منهج البحـث حيـث             و
القيـسي،  ( ، ودراسة )٢٠٠٨الرفاعي،  ( اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي مثل دراسة     

، ودراسة )٢٠١٢الجهني، (ة ، وتتفق مع بعضها في موضوع البحث مثل دراس     )٢٠١١
ولكنها تختلف عن جميع الدراسات السابقة ، )٢٠١٥العنزي،(، ودراسة )٢٠١٣زة، حم(

في الموضوع ومنهج البحث، فهي من أوائل الدراسات التي تتناول مناهج الرياضـيات             
منطقـة   بالمرحلة الثانوية، كما أنها تطبيق على عينة من معلمي ومـشرفي وطـالب            

فيد هذه الدراسة ومن الدراسات السابقة في اختيار منهج البحث المناسب           القصيم، وتست 
 .وإجراءات تطبيق األدوات ورصد النتائج للدراسة، وإعداد أدوات الدراسة

  :اإلطار النظري للبحث
  : مفهوم االقتصاد المعرفي-١

 "إيفانز"م، فقد عرفه    لقد تعددت تعريفات االقتصاد المعرفي نظراً لحداثة المفهو       
االقتصاد الذي ينظر للفرد بوصفه ثروة ومؤثراً في اقتصاد السوق واألداء، ويجب            بأنه  

بـاركلي  "وعرفه ). Evans, 2002, 34( العمل على تنمية هذه الثروة لتطوير االقتصاد
دراسة وفهم تراكم المعرفة وحوافز األفراد الكتـشاف وتعلـم المعرفـة       "بأنه  " وميوري

  .)Barclay & Murray, 2002, 231( "خروناآلوالحصول على ما يعرفه 
االقتصاد الذي ينشئ الثروة خالل من عمليـات وخـدمات          "بأنه  " نجم"وعرفه  

في  )اإلنشاء، التحسين، التقاسم، التعلم، التطبيق، االستخدام للمعرفة بأشكالها       (المعرفة  
وفـق  القطاعات المختلفة، باالعتماد على األصول البشرية الملموسـة والالملموسـة           

  ).١٨٩-١٨٨، ٢٠٠٥نجم، ( خصائص وقواعد جديدة
استخدام المعرفة كعنصر من عناصر اإلنتاج من خـالل         "بأنه  " جردات"وعرفه  

تطوير قدرة األفراد على توظيف معارفهم ومهاراتهم مدى الحياة وصوالً لمرحلة االبتكار 
 المـستمر،   والتجديد والحصول على المعرفة من مصادرها المتنوعة والـتعلم الـذاتي          
جـردات،  ( "واستخدام التكنولوجيا في توسيع المعرفة وانتشارها وتوليد معرفة جديـدة         

٤٧٣، ٢٠٠٧.(  
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نشر المعرفة وإنتاجها وتوظيفها    "بأنه  "  األمم المتحدة اإلنمائي   برنامج"وعرفه  
بكفاية في جميع مجاالت النشاط المجتمعي االقتصادي والمجتمع المـدني، والـسياسة،            

لخاصة وصوالً لترقية الحالة اإلنسانية باطراد؛ أي إقامـة التنميـة اإلنـسانية    والحياة ا 
باضطراد، ويتطلب ذلك بناء القدرات البشرية الممكنة والتوزيع الناجح للقدرات البشرية         

   ).١٨، ٢٠١١عفونة، ( على مختلف القطاعات اإلنتاجية
عرفي، وهـي   مما سبق عرضه من تعريفات يمكن أن أبرز سمات االقتصاد الم          

  ):١٨، ٢٠١٠الصافي وقارة ودبور، ( على النحو التالي
             يقوم على الحصول على المعرفة والمشاركة فيهـا واسـتخدامها وتوظيفهـا

 بهدف تحسين نوعية األنشطة االجتماعية ومجاالت الحياة        وإنتاجهاوابتكارها  
  .كافة

           ة فـي  يقوم على توظيف البحث إلحداث مجموعة من التغيـرات االسـتراتيجي
 استجابة وانسجاماً مع تحديات     أكثرليصبح   طبيعة المحيط االقتصادي وتنظيمه   

 .العولمة

             االستثمار في الموارد البشرية بصفتها رأس المال الفكـري والمعرفـي؛ ألن
بق أن االقتصاد المعرفـي  يضاف لما س و.محور االقتصاد المعرفي هو اإلنسان  

 :يتميز بـ

    لمستمر حيث يعتمد على القـوى العاملـة عاليـة          ارتباطه بالتعليم والتدريب ا
  .التأهيل والتخصص والتأهيل العلمي والتقني

 الخـدمات المعرفيـة     إنتاجإلى    السلع إنتاج مركز الثقل االقتصادي من      لانتقا 
 .المؤسسة إلنتاج وتقديم السلع المختلفة

            رتبط العمل على نشر ثقافة المعرفة في المجتمع ألن تمدد االقتصاد المعرفي م
 . بانتشار ثقافة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات في المجتمع

 : عناصر االقتصاد المعرفي-٢
لالقتصاد المعرفي عناصر تدعمه وتقوية وتثبت وجوده كاقتصاد قـوي قـادر           

 )٧،  ٢٠٠٩جمعـة،   ( على االستمرار واالتساع، وهذه العناصر متشابكة ومتكاملة، هي       
  ):Skilbeck & Connell, 2004, 145( )٥٧، ٢٠١٣الحميضي، (

    بنية تحتية مجتمعية داعمة تتمثل في الكوادر المدربة ذات المستوى العالي من
  .التأهيل والتي يعتبر وجودها بمثابة الدعامات القوية لالقتصاد المعرفي
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           اتساع شريحة المستخدمين لإلنترنت في المجتمع ألن ذلك هو أسـاس النفـاذ
 .صال والتفاعل مع االقتصاد المعرفيلتكنولوجيا المعلومات واالت

        البنية التحتية من خطوط االتصال والبنية التكنولوجية المادية المساعدة علـى
 .التواصل

            مجتمع متعلم، ويستوجب ذلك التركيز على مستوى التعليم والعمل على تدعيم
التأهيل المستمر، وإقامة المراكز والمعاهد المؤهلة للنهوض بمستوى الكوادر         

موجودة، وزيادة الخبرة لدى الطالب المتخرجين من أجل ضمان جيـل مـن             ال
العاملين ذوي الخبرة العالية التي قد تنهض باالقتـصاد فـي ظـل التغيـرات             

 .التكنولوجية المتالحقة

              القوانين والنظم المرنة والفاعلة من قبل الحكومات لتيـسير وحفـز اإلنتـاج
 .قطاعات وعلى كل المستوياتوالنمو وإيجاد شفافية كافية في جميع ال

           الشركات والهيئات المعنية بتحويل المجتمع إلى مجتمع المعرفة، فهي مطالبة
 . ببذل الجهد للفت نظر األفراد والشركات وقطاعات المجتمع لالقتصاد المعرفي

            التحول باألنماط التقليدية لألعمال والتجارة والتواصل إلى نمط بيئة األعمـال
 .االلكترونية

 : االقتصاد المعرفية وعملية التعليم والتعلم-٣

تضح العالقة القويـة بـين      ن سمات وعناصر االقتصاد المعرفي ت     مما سبق م  
االقتصاد المعرفي والمنظومة التعليمية وعمليات التعليم والتعلم من حيث التأثير والتأثر، 

مـال البـشري    فالمنظومة التعليمية هي المنوط بها توفير الكوادر البـشرية ورأس ال          
والفكري القادرة على قيادة وإدارة منظومة االقتصاد المعرفي، وكـذلك تأهيـل أفـراد              
المجتمع بالمهارات الضرورية للتعامل مع منظومة االقتصاد المعرفـي، كمـا تـأثرت             
المنظومة بمتطلبات ومخرجات االقتصاد المعرفي فأصبح التعليم والتعلم وفق متطلبـات           

الهاشمي والعزاوي، ( بد أن يتوافر فيه مجموعة من الخصائص منهااالقتصاد المعرفي ال
   ):٢٠١٤،٣١الناشري، ( )١٦٥، ٢٠٠٧
 التوسع في استخدام تكنولوجيا التعليم في عمليات التعليم والتعلم.  
      وتـوجيههم نحـو اإلبـداع       ستمرإكساب المتعلمين مهارات التعلم الذاتي والم 

 .والتميز

   ة للمعرفة في حيـاة المتعلمـين داخـل المدرسـة           االهتمام بالجوانب التطبيقي
 .وخارجها
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  التكامل والتتابع بين المناهج الدراسية على المستوى الرأسي في الصف الواحد
 .والمرحلة الواحدة، والمستوى األفقي بين الصفوف والمراحل المختلفة

 الحرص على تقديم معرفة عالية الجودة. 

 ت العالميةالعمل على مواكبة التغيرات والتطورا. 

 التخلص من سلبية المتعلم، وتحوله لمتعلم نشط مشارك في الموقف التعليمي. 

 العمل على تقديم مخرجات تعليمية عالية الجودة. 

 انفتاح النظم التعليمية على المنافسة العالمية في جودة التعليم. 

وحتى يتم ترجمة هذه الخصائص ووضعها موضع التطبيق البد مـن تطـوير             
 الدراسية وفق متطلبات ومهارات االقتصاد المعرفي، ألنها هي وسيلة المدرسة           المناهج

لتحقيق هذه المتطلبات، وحتى تتوافق المناهج الدراسية مع متطلبات ومهارات االقتصاد           
السعيد ( المعرفي البد أن يراعى في تصميمها وتخطيطها وفق مجموعة من المبادئ هي       

  ):٩٤ -٩١، ٢٠١٤وجاب اهللا، 
  ترم المناهج حرية المتعلم في البحث والتفكير واالكتشاف وتحول عملية          أن تح

  .التعلم من االكتساب إلى االكتشاف من االختزان إلى إعادة البناء
               أن تحترم المناهج وحدة المعرفة وتكاملها وتدعم المتعلم إلى أن يفكـر فيمـا

 . المعرفةيتعلم ليدرك البناء المعرفي، ويدرك العالقات البينية بين فروع

 اهتمام المنهج بتخطيط وتنظيم فرص التعلم لمساعد المتعلم على تحقيق ذاته. 

             تأكيد المناهج على الذاتية الثقافية والهوية الحضارية لألمة لمواجهـة تيـار
العولمة الجارف مع التفاعل مع المجتمع الخارجي، ملبية الحتياجـات سـوق            

 . المستدامةالعمل، ومساهمة في تحقيق التنمية البشرية

        ،تمحور المناهج حول المتعلم فتلبي حاجاته، وتستجيب لميولـه واسـتعداداته
والعمل على السماح للطالب للمشاركة في صياغة المـنهج وتحديـد أهدافـه             

 .واختيار أنشطته

              تقديم المنهج في أوعية متعددة تستنفر جميع حواس المتعلم ليتفاعـل معهـا
 . متعددةالمتعلم من خالل وسائط تعليمية

       وم بمعايير عالمية، وتسمح بالحراك أن تكون المناهج ذات مرجعية عالمية وتُق 
المعرفي والعلمي عبر الثقافات، وتمكن المتعلمين من التنافس حول العالم من           

 .أجل المزيد من المعرفة، وتحقيق القدرة التنافسية والتراكم المعرفي



 م ٢٠١٥أكتوبر لسنة ) الخامس الجزء ١٦٥: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 

 -٢٧٧-

      معلم مرشداً وموجها ومشخـصاً   تغيير طرق التدريس واستراتيجياته فيصبح ال
وتزيد التفاعل بين المعلم والمتعلم وبين المتعلمـين بعـضهم   ، لمشكالت التعلم 

 .البعض

           االعتماد على االختبارات المعيارية القياسية، وينتشر استخدام بنوك األسـئلة
 .والتي تتضمن بنود لقياس جميع مستويات األداء وجوانب النمو

     هج اإلعداد للتعلم مدى الحياة والتأكيد على التعلم من         أن يكون من أهداف المنا
اجل المواطنة، فالمناهج ستكون معامل للمواطنة وتعد الطالب لمواجهة تحديات 

 . المستقبل

 : مناهج الرياضيات واالقتصاد المعرفي-٥

تحتل الرياضيات مكانة كبيرة في مراحل التعليم المختلفة، خاصة في المرحلة            
 لطبيعة علم الرياضيات وأهميته يخدم كافة العلوم وله تطبيقاته في كافة            الثانوية، وذلك 

نواحي الحياة العلمية والعملية، وأكثر تطبيقاته في عصرنا الحاضر تطبيقات الحواسـب      
والهواتف الذكية واستخداماتها المختلفة، فالرياضيات ذات الفضل فيما وصلنا إليه مـن      

عرفي، فهـي تقـوم علـى مـسلمات وافتراضـات           تقدم اقتصادي وظهور االقتصاد الم    
وموضوعات عقلية إمام يتم ابتكارها كاألعداد والرموز الجبرية، أو أن تحدد من العالم             

  ). ١٦٣، ٢٠٠١الصادق، ( الخارجي كاألشكال أو العالقات القائمة بينها وبين أجزائها
أحدهما أسلوب المـصطلحات؛ وهـي الكلمـات        : وتشمل الرياضيات أسلوبين  

المفردات الفنية للنظام الرياضي الخاص به، واألخر هو أسلوب الرموز والذي يوضح            و
رموز الرياضيات، وتوضح رموز الرياضيات المصطلحات أو تدل عليها، وكذلك األنماط           

فلغة الرياضيات تتميـز     ).٩٨،  ٢٠٠٠أبو عميرة،   ( التي تشير إلى العالقات والعمليات    
لمنطقية، وال تخضع للعاطفة في الحكم على صدق قضاياها  بالدقة واإليجاز في التعبير وا    

أو في طريقة اشتقاق نتائجها، والرياضيات بها من المواقف المشكلة ما يجعل دارسيها             
يتدربون على العالقات بين عناصرها والتخطيط لحلها واكتساب البـصيرة الرياضـية،            

 هو ما يحتاجـه االقتـصاد       والفهم العميق الذي يقود لحل هذه المواقف المشكلة، وهذا        
  ).١٠٧، ٢٠١٠أبو شعبان، ( المعرفي في مخرجات النظم التعليمية

الرياضيات بما يساهم على فهم الرياضـيات   لذا يجب أن تخطط وتصمم مناهج    
وتطبيقاتها المختلفة في مجاالت الحياة، وتدعيم قدرة الطالب على التفكير الناقد وحـل             

لتفكير الرياضي ورفع مستوى نجاحاتهم وإبداعهم من       المشكالت لتطوير قدراتهم على ا    
خالل معرفة كيف يفكرون بشكل ناقد لكي يتمكنوا من حل المشكالت واكتساب خبـرات              

  ).Marcut, 2005, 60( ومهارات التفكير الناقد
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  : تمت اإلجراءات التالية لإلجابة عن أسئلة البحث: إجراءات البحث
     معرفي الواجب مراعاتها في كتب الرياضيات      إعداد قائمة بمهارات االقتصاد ال

  : بالمرحلة الثانوية، وذلك من خالل
            مراجعة األدبيات التربوية حول مفهوم االقتصاد المعرفي وأهميتـه وعالقتـه

 .بعمليات التعليم والتعلم والمناهج الدراسية بشكل خاص

    ـ وء مراجعة الدراسات التي سعت إلى تقويم الكتب والمناهج الدراسية فـي ض
مهارات أو متطلبات أو مالمح االقتصاد المعرفـي فـي المراحـل الدراسـية              

 .المختلفة

           مراجعة البحوث والدراسات في مجال مناهج وطرق تدريس الرياضيات والتي
اهتمت بتطوير الرياضيات في ضوء االتجاهات الحديثة، وخاصـة متطلبـات            

 .مجتمع المعرفة واالقتصاد المعرفي

    التي أعدت حول تعرف مدى مراعاة متطلبـات ومهـارات          مراجعة االستبانات
ومالمح االقتصاد المعرفي في الكتب الدراسية وفـي أداءات المعلمـين فـي              

 .المقررات الدراسية المختلفة، خاصة التي أجريت في البيئة السعودية

             في ضوء ما سبق تم بناء استبانة تضمنت مهارات االقتصاد المعرفي الواجب
مهارة  )٤٢( الرياضيات في المرحلة الثانوية، حيث تضمنت        تضمينها في كتب  

 . موزعة على ثالثة مجاالت رئيسة

               تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين في مجـال منـاهج وطـرق
تدريس الرياضيات، حيث تم تعديل االستبانة فـي ضـوء أرائهـم وأصـبحت       

 مجاالت رئيـسة    مهارة فرعية منضوية تحت ثالثة    ) ٣٨( االستبانة مكونة من  
المهـارات   .مهـارة  )١٣( المهارات المعرفية والعقلية  ): (على النحو التالي  

 ).١٣( مهارات االتصال وتكنولوجيا المعلومات و.مهارة) ١٢( االقتصادية

       ن تم تطبيقهما على عينة     تيوللتحقق من صدق االتساق الداخلي وثبات االستبان
معلم ومـشرف وطالـب     ) ٦٧(بلغت  من معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية      

 : بالمرحلة الثانوية من غير عينة البحث، وقد جاءت النتائج على النحو التالي

  
  

                                                        
 الصورة النهائية لقائمة مهارات االقتصاد المعرفي:  
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  معامل ارتباط بيرسون للمهارات الفرعية بالمهارة الرئيسة ) ١( جدول
  لمهارات االقتصاد المعرفي

  رقم 
 العبارة

  معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

  معامل 
 االرتباط

  رقم 
 رةالعبا

  معامل 
 االرتباط

  رقم 
 العبارة

  معامل 
 االرتباط

٠،٧٣٤ ٣٠ **٠،٦٤٥ ٢١ **٠،٧٢٤ ١١ **٠،٧٨٧ ١** 
٠،٧١٥ ٣١ **٠،٧٨٧ ٢٢ **٠،٨٢٨ ١٢ **٠،٦٧٧ ٢** 
٠،٨٢٤ ٣٢ **٠،٧٢٩ ٢٣ **٠،٥٦٥ ١٣ **٠،٦١٧ ٣** 
٠،٦٣٨ ٣٣ **٠،٦٥١ ٢٤ **٠،٦٨١ ١٤ **٠،٧٤٨ ٤** 
٠،٧٣١ ٣٤ **٠،٧١٠ ٢٥ **٠،٦٥٤ ١٥ **٠،٦٨٧ ٥** 
٠,٥٥٤ ٣٥ **٠،٨٥١ ٢٦ **٠،٧٢٠ ١٦ **٠،٧٥٧ ٦** 
٠،٧٨٧ ٣٦ **٠،٦٧٦ ٢٧ **٠،٧٨١ ١٧ **٠،٦٥٥ ٧** 
٠،٧٢٩ ٣٧ **٠،٧٤٨ ٢٨ **٠،٧٢٤ ١٨ **٠،٧٣٢ ٨** 
٠،٨٥١ ٣٨ **٠،٦٨٣ ٢٩ **٠،٧١٥ ١٩ **٠،٨٢٨ ٩** 
٠،٨١٤ ٢٠ **٠،٧٦٥ ١٠** 

  )٠،٠١( دالة عند **
  سون للمهارات الرئيسة بالقائمة ككلمعامل ارتباط بير) ٢( جدول

 معامل االرتباط  المجال الرئيس
 **٠،٧٨٩ المهارات المعرفية والعقلية

 **٠،٨٧١ المهارات االقتصادية
 **٠،٨١٧ مهارات االتصال وتكنولوجيا المعلومات

  )٠،٠١( دالة عند **
  ع المجال أن قيم معامل ارتباط كل عبارة في االستبانة م )١( يتضح من الجدول

مما يدل علـى االتـساق      ) ٠،٠١(الذي تنمي إليه دالة إحصائيا عند مستوى        
  .الداخلي لالستبانة

   أن قيم معامل ارتباط كل مجال رئـيس مـن مهـارات     ) ٢( يتضح من الجدول
، مما يؤكد االتـساق  )٠،٠١( االقتصاد المعرفي بالقائمة ككل دال إحصائياً عند    

 .الداخلي لالستبانة

          وقـد بلـغ     "ألفاكرونباخ"وللتحقق من ثبات االستبانة فقد تم استخدام معادلة ،
 ). ٠،٩٣(معامل ثبات االستبانة 
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وبذلك تمت اإلجابة عن السؤال األول من أسـئلة البحـث والمتعلـق بقائمـة      
 . توافرها في كتب الرياضيات بالمرحلة الثانويةبالواجمهارات االقتصاد المعرفي 

والمشرفين والطالب، تـم  ير أفراد عينة البحث من المعلمين   لتعرف على تقد  ول
توزيع االستبانة على عينة البحث من معلمي ومشرفي وطالب الرياضيات بالصف الثاني 

ـ ) ٤٠(تم استرجاع االسـتبانات مـن       و .والثالث بالمرحلة الثانوية بمدينة بريدة      امعلم
تـم   كمـا    . بالمرحلة الثانوية  بالمسار العلمي   من اطالب) ٣٥٤( و ا تربوي امشرف) ١٥(و

تم تفسير النتائج والتعليق     و .Spssتفريغ البيانات ومعالجتها إحصائياً بواسطة برنامج       
العبارة تمثـل    ١،٦٧أقل من أو يساوى      :من خالل تقييم االستجابات وفق المدى التالي      

 ٢،٣٤ أقل مـن أو يـساوي        -١،٦٧أكبر من    و . لوجود المهارة بالكتب   ا ضعيف اتقدير
 أقـل مـن أو   -٢،٣٤أكبر مـن   و. لوجود المهارة بالكتب ا متوسط االعبارة تمثل تقدير  

تقـديم التوصـيات    ثـم   .  العبارة تمثل تقديراً كبيراً لوجود المهارة بالكتـب        ٣يساوي  
  .والمقترحات بناء ما تم التوصل إليه من نتائج

  :عرض وتفسير النتائج
 توافر مهـارات االقتـصاد      للتعرف على وجهات نظر أفراد العينة على درجة       

على الطالب تم تحليل اسـتجابات المعلمـين والمـشرفين      المعرفي في كتب الرياضيات   
  :والطالب، وجاءت النتائج على النحو التالي

ما درجة توافر مهارات االقتصاد المعرفـي فـي   : اإلجابة عن السؤال الثاني 
  رياضيات؟كتب الرياضيات بالمرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمي ال

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب المئويـة والمتوسـطات              
للمهارات المختلفة، كما تم حساب المتوسط الموزون،        الحسابية واالنحرافات المعيارية  

لكل مهارة رئيسة من هذه المهارات الثالثة، وللمهارات الرئيسة ككل، وجاءت النتـائج             
  : )٣( كما هو موضح بالجدول
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استجابات المعلمين حول تقديرهم لتوافر مهارات االقتصاد المعرفي بكتب ) ٣( جدول
  الرياضيات بالمرحلة الثانوية

الترتيباالنحراف المعياري المتوسط المهارات المعرفية والعقلية م

١ 
تتضمن كتب الرياضـيات مهـارات التفكيـر        

 .الناقد
١ ٠،٥٧ ٢،٥٧ 

٢ 
ت التفكيـر   مهـارا تتضمن كتب الرياضـيات     

 .اإلبداعي
٤ ٠،٥١ ٢،٣٧ 

٣ 
على الحوار والمناقشة   تحث كتب الرياضيات    

 .العلمية
١٠ ٠،٦٧ ١،٦٤ 

٤ 
لممارسة مهارات   االرياضيات فرص  توفر كتب 

 .جمع المعلومات
٦ ٠،٦٧ ٢،٢٧ 

٥ 
علـى تفـسير   تحث كتب الرياضيات لطـالب    

 .المعلومات
٥ ٠،٥٦ ٢،٣٧ 

٦ 
علـى حـل    ات  تدريب تتضمن كتب الرياضيات  

 .المشكالت
٣ ٠،٧٠ ٢،٥٠ 

 ٨ ٠،٧٠ ١،٩٧ .تشجع كتب الرياضيات الطالب على التساؤل ٧
 ٩ ٠،٧٢ ١،٩٣ .تتضمن كتب الرياضيات مهارات التعلم الذاتي ٨

٩ 
على االستنتاج  تشجع كتب الرياضيات الطالب     

 .والتعميم
٢ ٠،٦٢ ٢،٥٧ 

١٠ 
الفرصة للتقييم  تتيح كتب الرياضيات للطالب     

 .الذاتي
١١ ٠،٥٧ ١،٦٣ 

 ١٢ ٠،٥٦ ١,٦٠ .تغذي كتب الرياضيات رغبة الطالب والتخيل ١١
 ٧ ٠،٧٠ ٢ .تتضمن كتب الرياضيات مهارات االستقصاء ١٢

١٣ 
تتضمن كتب الرياضـيات مهـارات التفكيـر        

 .التأملي
١٣ ٠،٥٦ ١،٥٠ 

 ١ ٠،٦٢ ٢،١٠ المتوسط الموزون للمهارة الرئيسة

    ةالمهارات االقتصادي م

١ 
كتب الرياضـيات مهـارات العمـل        تتضمن
 .المنتج

٢ ٠،٥١ ٢،٠٢ 

٢ 
تتضمن الكتب تطبيقـات حـول المـشكالت        

 .االقتصادية بالمجتمع
٣ ٠،٦٧ ٢،٠٢ 
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٣ 
علـى  تمد الكتب الطالب بمهارات المحافظـة      

 .الموارد من االستنزاف
٥ ٠،٧٢ ١،٨٣ 

 ٦ ٠،٨٣ ١،٨٣ .ات المهارات المهنيةتشجع كتب الرياضي ٤

٥ 
فـي  توضح كتب الرياضيات دور الرياضيات      

 .دعم االقتصاد الوطني
٧ ٠،٩٤ ١،٨٣ 

٦ 
من الموارد تقدم الكتب نماذج لكيفية االستفادة 

 .الطبيعية
٨ ٠،٧٠ ١،٦٠ 

 ٩ ٠،٥١ ١،٤١ .تنمي الكتب مهارات التعلم من خالل العمل ٧

٨ 
كيفية نحقـق   تدريبات  تبرز الكتب من خالل ال    

 .التنمية المستدامة
٤ ٠،٦٧ ٢،٠٢ 

 ١ ٠،٦٨ ٢،١٠ .تنمي كتب الرياضيات مهارات اإلبداع ٩

١٠ 
مهارات تفسير البيانات    تنمي كتب الرياضيات  

 .االقتصادية
١١ ٠،٥٤ ١،٢٥ 

١١ 
مـع الحاسـب   تنمي الكتب مهارات التعامـل    

 .لممارسة العمليات التجارية
١٠ ٠،٤٥ ١،٢٦ 

١٢ 
الـصناعي  تبرز التـدريبات أهميـة العمـل        

 لالقتصاد الوطني
١٢ ٠،٦٢ ١،٢٥ 

 ٣ ٠،٦٦ ١،٧٠ المتوسط الموزون للمهارة الرئيسة

    مهارات االتصال وتكنولوجيا المعلومات م

١ 
توظيـف  تنمي كتـب الرياضـيات مهـارات        

 التكنولوجيا لتنظيم المعرفة
٨ ٠،٧١ ٢ 

٢ 
عبـر  تنمي كتب الرياضيات مهارات البحـث       

 .المواقع االلكترونية
٣ ٠،٦٥ ٢،٣٧ 

٣ 
تنمي كتب الرياضـيات مهـارات التواصـل        

 .اللفظي
٤ ٠،٧٣ ٢،٣٦ 

٤ 
تنمي كتب الرياضيات مهـارات العمـل فـي         

 .فريق
١٠ ٠،٨١ ١،٨٦ 

٥ 
اسـتخدام  تنمي كتب الرياضـيات مهـارات       

 .التكنولوجيا لحل المشكالت
٢ ٠،٦٧ ٢،٣٨ 

٦ 
التواصـل  تنمي كتب الرياضـيات مهـارات       

 .االجتماعي عبر شبكة االنترنت
١١ ٠،٦٧ ١،٨٠ 

 ١٢ ٠،٥٦ ١،٦٢ .تنمي كتب الرياضيات مهارات الحوار ٧
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٨ 
مهـارات العـرض    تنمي كتـب الرياضـيات      

 .والتلخيص
٩ ٠،٦٩ ١،٩٠ 

٩ 
مهـارات التفـاوض    تكسب كتب الرياضيات    

 .واإلقناع
٥ ٠،٥٥ ٢،١٥ 

١٠ 
مهارات التعلم التعاوني   تعزز كتب الرياضيات    

 .التشاركي
١ ٠،٧٣ ٢،٣٩ 

١١ 
تنمــي كتــب الرياضــيات مهــارات تحمــل 

 .المسؤولية
٦ ٠،٦٥ ٢،١٥ 

١٢ 
وإصدار  تنمي كتب الرياضيات مهارات التقييم    

 .األحكام
١٣ ٠،٦٨ ١،٣٧ 

١٣ 
توظيـف  تنمي كتـب الرياضـيات مهـارات        

 .الحاسب في التعلم
٧ ٠،٨٠ ٢،١٠ 

 ٢ ٠،٦٨ ٢،٠٣ المتوسط الموزون للمهارة الرئيسة
 ٠،٦٥ ١،٩٤ المتوسط الموزون للمهارات ككل

 الرياضيات بالمرحلة   أن معلمي ) ٣(لموضحة بالجدول رقم    يتضح من النتائج ا   
الثانوية يرون أن مهارات االقتصاد المعرفي تتوافر في كتب الرياضيات بدرجة متوسطة        

كثر المهارات توافراً هي المهارات المعرفيـة والعقليـة حيـت           ، وكانت أ  )١،٩٤( بلغت
، تالها مهارات االتصال وتكنولوجيا المعلومات،      )٢،١٠( توافرت بدرجة متوسطة بلغت   

، وجاءت المهارات االقتصادية في المرتبة      )٢،٠٣( حيث توافرت بدرجة متوسطة بلغت    
  ).١،٧٠( األخيرة بمتوسط بلغ

ة لكل مهارة رئيسة فقد جاءت النتائج على النحـو          وبالنسبة للمهارات الفرعي  
  :التالي

   تراوحت درجة توافر مهاراتها الفرعية بـين درجـة         : المهارات المعرفية والعقلية
، وكانت أكثر المهـارات     )١،٥٠ -٢،٥٧( توافر كبير وضعيف حيث تراوحت بين     

تتضمن كتب  "،  "تتضمن كتب الرياضيات مهارات التفكير الناقد     : "الفرعية توافراً هي  
، )٢،٥٧(، حيث حـصلت علـى متوسـط         "الرياضيات تدريبات على حل المشكالت    

حيث حصلت على درجة    ،  "تشجع كتب الرياضيات الطالب على االستنتاج والتعميم      "و
تتـضمن كتـب   : "، بينما كانت أقل المهارات الفرعية تـوافراً هـي       )٢،٥٠(توافر  

  ).١،٥٠(  على متوسطحيث حصلت" الرياضيات مهارات التفكير التأملي
  تراوحت درجة توافر مهاراتها الفرعية بين درجـة تـوافر          : المهارات االقتصادية

، وكانـت أكثـر المهـارات       )١،٢٥ -٢،١٠( متوسط وضعيف حيث تراوحت بين    
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 حيث حـصلت علـى      "تنمي كتب الرياضيات مهارات اإلبداع    : "الفرعية توافراً هي  
تتضمن الكتب "، " مهارات العمل المنتجكتب الرياضيات تتضمن"، و )٢،١٠(متوسط 

تبرز الكتب من خـالل التـدريبات      "،  "ول المشكالت االقتصادية بالمجتمع   تطبيقات ح 
، بينما كانت أقـل     )٢،٠٢( ، وحصلت على متوسط   "كيفية نحقق التنمية المستدامة   
تبرز التدريبات أهمية العمل الـصناعي لالقتـصاد        : "المهارات الفرعية توافراً هي   

 ).١،٢٥( وحصلت على متوسط" طنيالو
    تراوحت درجة توافر مهاراتها الفرعيـة      : مهارات االتصال وتكنولوجيا المعلومات

 أكثر، وكانت   )١،٦٢ -٢،٣٩(  كبير وضعيف، حيث تراوحت بين     توافربين درجة   
مهـارات الـتعلم التعـاوني      تعزز كتب الرياضيات    : " هي توافراًالمهارات الفرعية   

تنمي كتـب الرياضـيات مهـارات       "، و )٢،٣٩ ( على متوسط  ، وحصلت "التشاركي
، بينمـا   )٢،٣٨( حيث حصلت على متوسـط    " استخدام التكنولوجيا لحل المشكالت   

، "حث عبر المواقـع االلكترونيـة   تنمي كتب الرياضيات مهارات الب    "حصلت كل من    
، )٢،٣٧(علـى متوسـط   " وإصدار األحكام تنمي كتب الرياضيات مهارات التقييم  "و

، )٢،٣٦(على متوسـط    " تنمي كتب الرياضيات مهارات التواصل اللفظي     "صلت  وح
 تنمي كتب الرياضيات مهارات التقييم: " المهارات الفرعية توافراً هيبينما كانت أقل

 ).١،٣٧( وحصلت على متوسط" وإصدار األحكام

مما سبق يتضح أن معلمي الرياضيات يرون أن مهارات االقتـصاد المعرفـي             
درجة متوسطة في مناهج الرياضيات بالمرحلة الثانوية، وأن أكثر المهارات التي تتوافر ب

تتوافر بدرجة أكبر من وجهة نظرهم هي المهارات المعرفية والمهارات العقلية يليهـا             
مهارات االتصال وتكنولوجيا المعلومات، ويمكن تفسير ذلك بأن الرياضيات معينة بشكل          

يهتم المعلمين بهـذا فـي رؤيـتهم وتدريـسهم لمنـاهج        أكبر بالقوة العقلية، ومن ثم      
الرياضيات خاصة في المرحلة الثانوية، كما أن بعض المعملين يوظف الحاسب ووسائل            
التواصل في التدريس، والكتب يوجد بها بعض الروابط االلكترونية، بينما كانت رؤيتهم            

بيقية للمعرفة في المناهج،    لتوافر المهارات االقتصادية جاء ضعيفاً إلغفال الجوانب التط       
وكذلك لضعف الجوانب التطبيقية للمعارف الرياضية في مناهج الرياضـيات بالمرحلـة           

  .الثانوية
 

ما درجة توافر مهارات االقتصاد المعرفي فـي        : اإلجابة عن السؤال الثالث   
  كتب الرياضيات بالمرحلة الثانوية من وجهة نظر المشرفين التربويين؟

السؤال تم حساب التكرارات والنسب المئويـة والمتوسـطات         لإلجابة عن هذا    
للمهارات المختلفة، كما تم حساب المتوسط الموزون،        الحسابية واالنحرافات المعيارية  
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لكل مهارة رئيسة من هذه المهارات الثالثة، وللمهارات الرئيسة ككل، وجاءت النتـائج             
  ): ٤(كما هو موضح بالجدول

المشرفون التربويون حول تقديرهم لتوافر مهارات االقتصاد استجابات ) ٤( جدول
  المعرفي بكتب الرياضيات بالمرحلة الثانوية

 المتوسط المهارات المعرفية والعقلية م
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

 ٥ ٠،٧٢ ٢،٤٦ .تتضمن كتب الرياضيات مهارات التفكير الناقد ١
 ٣ ٠،٦٢ ٢،٥٧ .إلبداعيمهارات التفكير اتتضمن كتب الرياضيات  ٢

٣ 
علـى الحـوار والمناقـشة      تحث كتب الرياضيات    

 .العلمية
٢ ٠،٦٧ ٢،٦٣ 

٤ 
مهارات جمع الرياضيات فرص لممارسة  توفر كتب
 .المعلومات

١١ ٠،٧٠ ١،٨٤ 

٥ 
علـى تفـسير    تحث كتـب الرياضـيات لطـالب        

 .المعلومات
٧ ٠،٥٦ ٢،٣٧ 

٦ 
علـى حـل    تـدريبات    تتضمن كتب الرياضـيات   

 .لمشكالتا
٤ ٠،٧٠ ٢،٥٠ 

 ٩ ٠،٧٠ ١،٩٧ .تشجع كتب الرياضيات الطالب على التساؤل ٧
 ١٠ ٠،٦٧ ١،٩٣ .تتضمن كتب الرياضيات مهارات التعلم الذاتي ٨

٩ 
علـى االسـتنتاج    تشجع كتب الرياضيات الطالب     

 .والتعميم
١ ٠،٥٦ ٢،٦٣ 

١٠ 
الفرصـة للتقيـيم    تتيح كتب الرياضيات للطـالب      

 .الذاتي
٦ ٠،٥٧ ٢،٣٨ 

 ١٢ ٠،٥٦ ١،٦٨ .تغذي كتب الرياضيات رغبة الطالب والتخيل ١١

  .تتضمن كتب الرياضيات مهارات االستقصاء ١٢
 

٨ ٠،٥٧ ٢،١٨ 

 ١٣ ٠،٥١ ١،٤٥ .تتضمن كتب الرياضيات مهارات التفكير التأملي ١٣
 ١ ٠،٦٧ ٢،٢٠ المتوسط الموزون للمهارة الرئيسة

 المتوسط المهارات االقتصادية م
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

 ٢ ٠،٦١ ٢،١٠ .كتب الرياضيات مهارات العمل المنتج تتضمن ١

٢ 
تتضمن الكتب تطبيقات حول المشكالت االقتصادية      

 .بالمجتمع
١٢ ٠،٦٧ ١،١٥ 
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٣ 
  تمد الكتب الطالب بمهارات المحافظة 

 .على الموارد من االستنزاف
١١ ٠،٥٤ ١،٢٦ 

 ٧ ٠،٤٥ ١،٧٣ .ارات المهنيةتشجع كتب الرياضيات المه ٤

٥ 
في دعـم   توضح كتب الرياضيات دور الرياضيات      

 .االقتصاد الوطني
٣ ٠،٨٤ ٢،٠٨ 

٦ 
مـن المـوارد    تقدم الكتب نماذج لكيفية االستفادة      

 .الطبيعية
٦ ٠،٧٠ ١،٨٣ 

 ٩ ٠،٧٢ ١،٤١ .تنمي الكتب مهارات التعلم من خالل العمل ٧

٨ 
كيفية نحقق التنمية  تبرز الكتب من خالل التدريبات

 .المستدامة
٤ ٠،٨٣ ٢،٠٢ 

 ١ ٠،٦٨ ٢،١٢ .تنمي كتب الرياضيات مهارات اإلبداع ٩

١٠ 
مهارات تفـسير البيانـات      تنمي كتب الرياضيات  

 .االقتصادية
٥ ٠،٥١ ١،٩٣ 

١١ 
مع الحاسب لممارسة   تنمي الكتب مهارات التعامل     

 .العمليات التجارية
٨ ٠،٦٧ ١،٦٠ 

١٢ 
لالقتـصاد  دريبات أهمية العمل الـصناعي  تبرز الت 
 الوطني

١٠ ٠،٦٢ ١،٣٠ 

 ٣ ٠،٦٥ ١،٧٢ المتوسط الموزون للمهارة الرئيسة

 المتوسط مهارات االتصال وتكنولوجيا المعلومات م
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

١ 
التكنولوجيا تنمي كتب الرياضيات مهارات توظيف      

 لتنظيم المعرفة
٣ ٠،٦٧ ٢،٣٧ 

٢ 
عبر المواقع  ي كتب الرياضيات مهارات البحث      تنم

 .االلكترونية
٤ ٠،٥٦ ٢،٣٦ 

 ٩ ٠،٦٩ ١،٩٠ .تنمي كتب الرياضيات مهارات التواصل اللفظي ٣

  .تنمي كتب الرياضيات مهارات العمل في فريق ٤
 

١١ ٠،٨١ ١،٧٦ 

٥ 
استخدام التكنولوجيا تنمي كتب الرياضيات مهارات  

 .لحل المشكالت
٢ ٠،٦٧ ٢،٣٨ 

٦ 
التواصل االجتماعي  تنمي كتب الرياضيات مهارات     

 .عبر شبكة االنترنت
١٠ ٠،٧٣ ١،٨٥ 

 ١٢ ٠،٦٥ ١،٧٢ .تنمي كتب الرياضيات مهارات الحوار ٧
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 ٥ ٠،٧٣ ٢،١٠ .مهارات العرض والتلخيصتنمي كتب الرياضيات  ٨
 ٧ ٠،٥٥ ٢،٠٥ .مهارات التفاوض واإلقناعتكسب كتب الرياضيات  ٩

١٠ 
مهارات الـتعلم التعـاوني     ز كتب الرياضيات    تعز

 .التشاركي
١ ٠،٧١ ٢،٣٩ 

 ٨ ٠،٦٥ ٢،٠٣ .تنمي كتب الرياضيات مهارات تحمل المسؤولية ١١

١٢ 
وإصـدار   مهارات التقيـيم  تنمي كتب الرياضيات    

 .األحكام
١٣ ٠،٦٨ ١،٣٧ 

١٣ 
مهارات توظيف الحاسب في    تنمي كتب الرياضيات    

 .التعلم
٦ ٠،٨٢ ٢،١٠ 

 ٢ ٠،٦٩ ٢،٠٣ المتوسط الموزون للمهارة الرئيسة
 ٠،٦٧ ١،٩٨ المتوسط الموزون للمهارات ككل

ن أن المشرفين التربويي) ٤(موضحة بالجدول رقم تضح من النتائج ال
للرياضيات بالمرحلة الثانوية يرون أن مهارات االقتصاد المعرفي تتوافر في كتب 

وكانت أكثر المهارات توافراً هي المهارات ، )١،٩٨(الرياضيات بدرجة متوسطة بلغت 
، تالها مهارات االتصال )٢،٢٠( المعرفية والعقلية حيت توافرت بدرجة متوسطة بلغت

، وجاءت المهارات )١،٩٨( وتكنولوجيا المعلومات، حيث توافرت بدرجة متوسطة بلغت
  ).١،٧٢( االقتصادية في المرتبة األخيرة بمتوسط بلغ

 الفرعية لكل مهارة رئيسة فقد جاءت النتائج على النحـو           وبالنسبة للمهارات 
  :التالي

   تراوحت درجة توافر مهاراتها الفرعية بـين درجـة         : المهارات المعرفية والعقلية
، وكانت أكثر المهـارات     )١،٤٥ -٢،٦٣( توافر كبير وضعيف حيث تراوحت بين     

تتيح "، "اج والتعميمتشجع كتب الرياضيات الطالب على االستنت: "الفرعية توافراً هي
الرياضيات مهـارات  تتضمن كتب  "،  "كتب الرياضيات للطالب الفرصة للتقييم الذاتي     

تحث كتـب   "،  "تحث كتب الرياضيات لطالب على تفسير المعلومات      "،  "التفكير الناقد 
تتضمن كتـب الرياضـيات مهـارات       "،  "ات على الحوار والمناقشة العلمية    الرياضي

وتقـدير  ) ٢،٣٧ -٢،٦٣(ث حصلت على متوسط تراوح بين   ، حي "التفكير اإلبداعي 
تتـضمن  : "، بينما كانت أقل المهارات الفرعية توافراً هي       كبير من جانب المشرفين   

  ).١،٤٥( حيث حصلت على متوسط" كتب الرياضيات مهارات التفكير التأملي
   تراوحت درجة توافر مهاراتها الفرعية بين درجـة تـوافر         : االقتصاديةالمهارات 

، وكانـت أكثـر المهـارات       )١،١٥ -٢،١٢( متوسط وضعيف حيث تراوحت بين    
حيث حـصلت علـى     " عتنمي كتب الرياضيات مهارات اإلبدا    : "الفرعية توافراً هي  
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توضح كتـب   "،  "كتب الرياضيات مهارات العمل المنتج     تتضمن"، و )٢،١٢(متوسط  
كتـب مـن خـالل      تبرز ال "،  "الرياضيات دور الرياضيات في دعم االقتصاد الوطني      

 ، حيث حصلت على متوسط تراوح بـين       "التدريبات كيفية نحقق التنمية المستدامة    
تتـضمن الكتـب   : " المهارات الفرعية توافراً هي، بينما كانت أقل  )٢،٠٢ -٢،١٠(

 ).١،١٥( وحصلت على متوسط" ول المشكالت االقتصادية بالمجتمعتطبيقات ح

    تراوحت درجة توافر مهاراتها الفرعيـة      : مهارات االتصال وتكنولوجيا المعلومات
 أكثر، وكانت   )١،٣٧ -٢،٣٩( بين درجة توافر كبير وضعيف، حيث تراوحت بين       

مهـارات الـتعلم التعـاوني      تعزز كتب الرياضيات    : "المهارات الفرعية توافراً هي   
تنمي كتـب الرياضـيات مهـارات       "، و )٢،٣٩( ، وحصلت على متوسط   "التشاركي

، بينمـا   )٢،٣٨( حيث حصلت على متوسـط    "  لحل المشكالت  استخدام التكنولوجيا 
" وظيف التكنولوجيا لتنظيم المعرفةتنمي كتب الرياضيات مهارات ت"و حصلت كل من
تنمي كتب الرياضيات مهارات البحث عبر المواقع    "، وحصلت   )٢،٣٧(على متوسط   

: " افراً هي، بينما كانت أقل المهارات الفرعية تو)٢،٣٦(، على متوسط "االلكترونية
 وحـصلت علـى متوسـط     " حكاموإصدار األ  تنمي كتب الرياضيات مهارات التقييم    

)١،٣٧.( 

 مما سبق يتضح أن مشرفي الرياضيات يرون أن مهارات االقتصاد المعرفي 
تتوافر بدرجة متوسطة في مناهج الرياضيات بالمرحلة الثانوية، وأن أكثر المهارات التي 

ة نظرهم هي المهارات المعرفية والمهارات العقلية يليها تتوافر بدرجة أكبر من وجه
مهارات االتصال وتكنولوجيا المعلومات، ويمكن تفسير ذلك بأن الرياضيات معينة بشكل 
أكبر بالقوة العقلية، ومن ثم يهتم المشرفين بهذه الجوانب في رؤيتهم لمناهج الرياضيات 

في المرحلة الثانوية، كما أن العديد وتوجيههم للمعلمين والطالب في المدارس، خاصة 
من المشرفين التربويين يوظفون تقنيات الحاسوب في كثير من أعمالهم اإلشرافية 
والتدريبية للمعلمين ومن ثم يشعرون بقيمة هذه المهارات في إثراء تعليم وتعلم 

الجوانب الرياضيات، بينما كانت رؤيتهم لتوافر المهارات االقتصادية جاء ضعيفاً إلغفال 
التطبيقية للمعرفة في المناهج، وكذلك لضعف الجوانب التطبيقية للمعارف الرياضية في 

 في وجهات نظر معلمي امناهج الرياضيات بالمرحلة الثانوية، وبهذا نجد أن هناك تشابه
الرياضيات ومشرفيها التربويين حول تقديرهم لتوافر مهارات االقتصاد المعرفي في 

 . بالمرحلة الثانويةمناهج الرياضيات

ما درجة توافر مهارات االقتصاد المعرفي فـي        : اإلجابة عن السؤال الرابع   
  كتب الرياضيات بالمرحلة الثانوية من وجهة نظر الطالب؟
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لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب المئويـة والمتوسـطات            
ما تم حساب المتوسط الموزون،     للمهارات المختلفة، ك   الحسابية واالنحرافات المعيارية  

لكل مهارة رئيسة من هذه المهارات الثالثة، وللمهارات الرئيسة ككل، وجاءت النتـائج             
  ): ٥(كما هو موضح بالجدول

استجابات الطالب حول تقديرهم لتوافر مهارات االقتصاد المعرفي بكتب ) ٥( جدول
  الرياضيات بالمرحلة الثانوية

 الترتيباالنحراف المعياري المتوسط قليةالمهارات المعرفية والع م

١ 
تتضمن كتب الرياضيات مهـارات التفكيـر       

 .الناقد
٧ ٠،٦٢ ٢،١٤ 

٢ 
مهـارات التفكيـر    تتضمن كتب الرياضيات    

 .اإلبداعي
٢ ٠،٦٥ ٢،٥١ 

٣ 
على الحوار والمناقشة   تحث كتب الرياضيات    

 .العلمية
٤ ٠،٧٥ ٢،٤٤ 

٤ 
 لممارسـة الرياضـيات فـرص      توفر كتب 

  .مهارات جمع المعلومات
 

١٠ ٠،٧٨ ١،٧٦ 

٥ 
علـى تفـسير    تحث كتب الرياضيات لطالب     

 .المعلومات
٦ ٠،٨٦ ٢،٣٧ 

٦ 
على حـل   تدريبات   تتضمن كتب الرياضيات  

 .المشكالت
٣ ٠،٧٣ ٢،٤٧ 

 ٩ ٠،٥٨ ١،٨٧ .تشجع كتب الرياضيات الطالب على التساؤل ٧

٨ 
تتضمن كتب الرياضـيات مهـارات الـتعلم        

 .الذاتي
٨ ٠،٦٧ ١،٩٣ 

٩ 
علــى تـشجع كتـب الرياضـيات الطـالب     

  .االستنتاج والتعميم
 

١ ٠،٥٦ ٢،٥٨ 

١٠ 
الفرصة للتقييم  تتيح كتب الرياضيات للطالب     

 .الذاتي
١١ ٠،٧٧ ١،٧٦ 

 ١٢ ٠،٥٦ ١,٦٨ .تغذي كتب الرياضيات رغبة الطالب والتخيل ١١
 ٥ ٠،٥٧ ٢،٣٩ .تتضمن كتب الرياضيات مهارات االستقصاء ١٢

١٣ 
مهـارات التفكيـر    تتضمن كتب الرياضيات    

 .التأملي
١٣ ٠،٥٤ ١،٢٣ 



 م ٢٠١٥أكتوبر لسنة ) الخامس الجزء ١٦٥: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

  

 -٢٩٠-

 ٢ ٠،٦٨ ٢،٠٩ المتوسط الموزون للمهارة الرئيسة

 الترتيباالنحراف المعياري المتوسط المهارات االقتصادية م

١ 
كتب الرياضـيات مهـارات العمـل        تتضمن
 .المنتج

٣ ٠،٦٥ ١،٩٤ 

٢ 
 تتضمن الكتب تطبيقـات حـول المـشكالت       

 .االقتصادية بالمجتمع
١٢ ٠،٨٧ ١،١٣ 

٣ 
علـى  تمد الكتب الطالب بمهارات المحافظة      

 .الموارد من االستنزاف
١٠ ٠،٥٤ ١،٢٦ 

 ٧ ٠،٤٥ ١،٧٣ .تشجع كتب الرياضيات المهارات المهنية ٤

٥ 
في توضح كتب الرياضيات دور الرياضيات      

 .دعم االقتصاد الوطني
٦ ٠،٦٤ ١،٧٩ 

٦ 
مـن   لكيفيـة االسـتفادة      تقدم الكتب نماذج  
 .الموارد الطبيعية

٥ ٠،٧٠ ١،٨٣ 

 ٩ ٠،٧٤ ١،٤١ .تنمي الكتب مهارات التعلم من خالل العمل ٧

٨ 
كيفية نحقق  تبرز الكتب من خالل التدريبات      

 .التنمية المستدامة
٨ ٠،٧٣ ١،٤٥ 

 ١ ٠،٦٨ ٢،٠٤ .تنمي كتب الرياضيات مهارات اإلبداع ٩

١٠ 
   تنمي كتب الرياضيات

 .مهارات تفسير البيانات االقتصادية
٢ ٠،٥٨ ١،٩٥ 

١١ 
تنمي الكتب مهارات التعامل مـع الحاسـب        

 .لممارسة العمليات التجارية
٤ ٠،٦٧ ١،٨٧ 

١٢ 
الـصناعي  تبرز التدريبات أهميـة العمـل       

 لالقتصاد الوطني
١١ ٠،٦٢ ١،٢٣ 

  المتوسط الموزون للمهارة الرئيسة
  
 

٣ ٠،٦٦ ١،٦٤ 

 م
ــصال  ــارات االت ــا مه  وتكنولوجي

 المعلومات
 الترتيباالنحراف المعياري المتوسط

١ 
تنمي كتب الرياضـيات مهـارات توظيـف        

 التكنولوجيا لتنظيم المعرفة
٢ ٠،٦٧ ٢،٥٣ 

٢ 
البحث عبـر   تنمي كتب الرياضيات مهارات     

 .المواقع االلكترونية
١ ٠،٥٦ ٢،٥٧ 
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٣ 
مهـارات التواصـل    تنمي كتب الرياضيات    

 .اللفظي
٤ ٠،٦٩ ٢،٣٩ 

٤ 
تنمي كتب الرياضيات مهارات العمـل فـي        

 .فريق
١٠ ٠،٨٣ ١،٩٣ 

٥ 
تنمي كتب الرياضـيات مهـارات اسـتخدام        

 .التكنولوجيا لحل المشكالت
٦ ٠،٦٧ ٢،٣٨ 

٦ 
تنمي كتب الرياضيات مهـارات التواصـل       

 .االجتماعي عبر شبكة االنترنت
١١ ٠،٧٣ ١،٨٥ 

 ١٢ ٠،٦٤ ١،٨٢ .تنمي كتب الرياضيات مهارات الحوار ٧

٨ 
مهـارات العـرض    تنمي كتب الرياضـيات     

 .والتلخيص
٧ ٠،٧٣ ٢،١٣ 

٩ 
مهـارات التفـاوض    تكسب كتب الرياضيات    

 .واإلقناع
٨ ٠،٧٥ ٢،٠٥ 

١٠ 
مهارات التعلم التعاوني تعزز كتب الرياضيات 

 .التشاركي
٥ ٠،٧١ ٢،٣٩ 

١١ 
مهـارات تحمـل    تنمي كتـب الرياضـيات      

 .المسؤولية
٩ ٠،٦٥ ٢،٠٤ 

١٢ 
 مهـارات التقيـيم  تنمي كتـب الرياضـيات     

 .وإصدار األحكام
١٣ ٠،٦٨ ١،٣٧ 

١٣ 
مهـارات توظيـف    تنمي كتب الرياضـيات     

 .الحاسب في التعلم
٣ ٠،٦٢ ٢،٤٦ 

 ١ ٠،٦٩ ٢،١٥ المتوسط الموزون للمهارة الرئيسة
 ٠،٦٨ ١،٩٦ المتوسط الموزون للمهارات ككل

أن طالب المرحلة الثانوية يرون ) ٥ (يتضح من النتائج الموضحة بالجدول رقم
أن مهارات االقتصاد المعرفي تتوافر في كتب الرياضيات بدرجة متوسطة بلغت 

، وكانت أكثر المهارات توافراً هي مهارات االتصال وتكنولوجيا المعلومات، )١،٩٦(
، تالها المهارات المعرفية والعقلية، حيث )٢،١٥( حيت توافرت بدرجة متوسطة بلغت

، وجاءت المهارات االقتصادية في المرتبة )٢،٠٩( وافرت بدرجة متوسطة بلغتت
  ).١،٦٤( األخيرة بمتوسط بلغ
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  :جاءت النتائج على النحو التاليرات الفرعية لكل مهارة رئيسة وبالنسبة للمها
   تراوحت درجة توافر مهاراتها الفرعية بـين درجـة         : المهارات المعرفية والعقلية

، وكانت أكثر المهـارات     )١،٢٣ -٢،٥٨(  حيث تراوحت بين   فوضعيتوافر كبير   
، "تشجع كتب الرياضيات الطالب علـى االسـتنتاج والتعمـيم    : "الفرعية توافراً هي  

تتضمن كتـب الرياضـيات   "، "تدريبات على حل المشكالت  تتضمن كتب الرياضيات  "
تحـث   "،"تتضمن كتب الرياضيات مهارات التفكير اإلبـداعي      "،  "مهارات االستقصاء 

، حيث حصلت على متوسط تراوح      "ات على الحوار والمناقشة العلمية    كتب الرياضي 
، بينما كانت أقـل المهـارات       وتقدير كبير من جانب الطالب    ) ٢،٣٩ -٢،٥٨(بين  

حيث حصلت  " تتضمن كتب الرياضيات مهارات التفكير التأملي     : "الفرعية توافراً هي  
  ).١،٢٣( على متوسط

   تراوحت درجة توافر مهاراتها الفرعية بين درجـة تـوافر          : االقتصاديةالمهارات
، وكانـت أكثـر المهـارات       )١،١٣ -٢،٠٤( متوسط وضعيف حيث تراوحت بين    

كتـب   تتـضمن "،  "تنمي كتب الرياضيات مهـارات اإلبـداع      ": الفرعية توافراً هي  
مهارات تفسير البيانـات     تنمي كتب الرياضيات  "،  "الرياضيات مهارات العمل المنتج   

، "تنمي الكتب مهارات التعامل مع الحاسب لممارسة العمليات التجارية"،  "القتصاديةا
، حيـث حـصلت علـى       "تقدم الكتب نماذج لكيفية االستفادة من الموارد الطبيعية       "

، بينما كانت أقل المهارات الفرعية تـوافراً  )١،٨٣ -٢،٢،٠٩( متوسط تراوح بين  
وحصلت علـى  ."  االقتصادية بالمجتمعتتضمن الكتب تطبيقات حول المشكالت : "هي

 .فقط) ١،١٣(متوسط 

    تراوحت درجة توافر مهاراتها الفرعيـة      : مهارات االتصال وتكنولوجيا المعلومات
 أكثر، وكانت   )١،٨٢ -٢،٥٧( بين درجة توافر كبير ومتوسط، حيث تراوحت بين       

كنولوجيـا  تنمي كتب الرياضيات مهارات توظيف الت: "المهارات الفرعية توافراً هي  
، "لكترونيـة تنمي كتب الرياضيات مهارات البحث عبر المواقع اال      "،  "لتنظيم المعرفة 

تنمي كتب الرياضيات مهـارات     "،  "الرياضيات مهارات التواصل اللفظي   تنمي كتب   "
مهـارات الـتعلم   تعزز كتـب الرياضـيات     "،  ."استخدام التكنولوجيا لحل المشكالت   

، بينما  )٢،٣٩ -٢،٥٧(لى متوسط تراوح بين     ، حيث حصلت ع   "التعاوني التشاركي 
 تنمي كتب الرياضـيات مهـارات التقيـيم    :كانت أقل المهارات الفرعية توافراً هي     

 ).١،٨٢( وحصلت على متوسط" وإصدار األحكام

 مما سبق يتضح أن طالب المرحلة الثانوية مسار العلوم الطبيعية يرون أن 
متوسطة في مناهج الرياضيات بالمرحلة مهارات االقتصاد المعرفي تتوافر بدرجة 

الثانوية، وأن أكثر المهارات التي تتوافر بدرجة أكبر من وجهة نظرهم هي مهارات 
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االتصال وتكنولوجيا المعلومات، يليها المهارات المعرفية والعقلية، ويمكن تفسير ذلك 
ات العقلية التي بأن الطالب في المرحلة الثانوية يركزون على الجوانب المعرفية والمهار

تمكنهم من فهم وحل المسائل الرياضية المختلفة، كما أن الطالب في الكثير من طالب 
المرحلة الثانوية يلجئون للحاسب وللمواقع االلكترونية لفهم الدروس الصعبة، أو لتنفيذ 
بعض علميات الشراء، أو االستفسارات وغيرها ولذا يرون أهميتها في المناهج 

دها، بينما كانت رؤيتهم لتوافر المهارات االقتصادية جاء ضعيفاً إلغفال ويدركون وجو
الجوانب التطبيقية للمعرفة في المناهج، وكذلك لضعف الجوانب التطبيقية للمعارف 

 في االرياضية في مناهج الرياضيات بالمرحلة الثانوية، وبهذا نجد أن هناك تشابه
ربويين الطالب أيضاً حول تقديرهم لتوافر وجهات نظر معلمي الرياضيات ومشرفيها الت

 .مهارات االقتصاد المعرفي في مناهج الرياضيات بالمرحلة الثانوية

هل توجد فروق دالة إحصائياً بـين وجهـات         : اإلجابة عن السؤال الخامس   
نظر المعلمين والمشرفين التربويين والطالب حول توافر مهارات االقتـصاد          

  بالمرحلة الثانوية؟المعرفي بمناهج الرياضيات 
 one Way Anova  هذا السؤال، تم حساب تحليل التباين األحاديلإلجابة عن

  :النتائج) ٦( ويوضح الجدول

 الفروق بين وجهات نظر المعلمين والمشرفين والطالب وأولياء األمور حول )٦(جدول
  أسباب الدروس الخصوصية في الرياضيات بالصف الثالث الثانوي

 التباينمصدر  المجال
مجموع 
 المربعات

 ح.د
متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
 مستوى الداللة

)٠,٠٥( 

 ٢١٣,٣٣ ٣ ٦٧ بين المجموعات

 ١ ٣١,٩٣ ٣١٧ ٩٨١٠,٩٠ داخل المجموعات

  ٣٢٠ ٩٨٧٧,٩٠ المجموع

٠،٧٣ 
٠,٦٣  

 غير دالة

 ٢١٠,٣٣ ٣ ٦٤ بين المجموعات
 ٢ ٣٠,٩٥ ٣١٧ ٩٨١٠,٩٠ داخل المجموعات

  ٣٢٠ ٩٨٧٤,٩٠ المجموع
٠,٧٠ 

٠,٥٦  
 غير دالة

 ١٤٤,٥٣ ٣ ٤٣٣,٦٠ بين المجموعات
 ٣ ٣٧,٥٣ ٣١٧ ١١٨٩٦,١ داخل المجموعات

 ----- ٣٢٠ ١٢٣٢٩,٧٠ المجموع
٣,٨٥ 

٠,٠١  
 دالة

عدم وجود فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين            )٦( يتضح من الجدول رقم   
ثاني والثالـث فـي المجـال األول        استجابات المعلمين والمشرفين والطالب بالصفين ال     
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المتعلق بالمهارات المعرفية والعقلية والمهارات االقتصادية، في حين وجـد أن هنـاك             
فروق دالة إحصائياً في المجال الثالث المتعلق بمهارات االتصال وتكنولوجيا المعلومات           

بار شيفيه وقد   بين أفراد العينة، ولتحديد توجه الفروق بين أفراد العينة تم استخدام اخت           
  ):٧(جاءت النتائج كما هو موضح بالجدول رقم

نتائج اختبار شيفيه للتحقق من الفروق بين استجابات أفراد العينة حول ) ٧(جدول 
  المجال األول المتعلق بالمهارات المعرفية والعقلية

 العينة المشرفون المعلمون ٢طالب صف ٣طالب صف
٢,٢٨ ١,٧٤ ٢,٠٨ ٢,١٠ 

 ٢،١٦* ٤،٣٥* ٠,٤٨٣ ----- ٣طالب صف
 *٣،١٠ ٣،٢٣* ---- ٠,٤٨٣ ٢طالب صف
 ٦,٤٨٠* ----- *٣،٢٣ ٤,٣٥* المعلمون
 ----- ٦,٤٨٠* *٣،١٠ ٢,١٦* المشرفون

  ).٠,٠٥( دالة عن مستوى* 
وجود فروق دالة بين الطالب سواء بالصف الثاني       ) ٧( يتضح من الجدول رقم   

لتربويين، وذلك لصالح الطالب بالـصفين،      والثالث وبين كل من المعلمين والمشرفين ا      
، ويمكن تفسير ذلك إلـى أن الطـالب أكثـر       )٢،١٥( حيث بلغ متوسط الطالب الصفين    

إدراكاً في كثير من األحيان لمهارات االقتصاد المعرفي واستخداماً لها من عالم الكبـار              
كثيـر مـن    ومن ثم إدراك فائدة الرياضيات فـي ال       ،  والذي يمثله المعلمون والمشرفون   

العمليات التي يقومون بها على الحاسب واالستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومـات           
  . في عمليات التعليم والترفيه والشراء وأكثر

/ ٢٠١٥( وتتفق الدراسة الحالية فيما توصلت إليه من نتائج مع دراسة العنزي
ـ          ) ه١٤٣٦ ب الرياضـيات   والتي أكدت على ضعف توافر المهارات االقتصادية فـي كت

التـي أكـدت علـى منـاهج     ) ٢٠٠٩( بالمرحلة المتوسطة، ودراسة الخطيب والزعبي 
الرياضيات بالمرحلة األساسية راعت ملمح االقتصاد المعرفي، ولكنت بدرجات متفاوتـة   
 وكان أقلها المالمح االقتصادية والتقنية، وإن اهتمت بالجوانب المعرفية، ودراسة حمزة          

ن هناك مناهج الرياضيات الحديثة فـي األردن لـم تراعـي كـل     التي أكدت أ ) ٢٠١٣(
التوجهات الحديثة المتعلقة باالقتصاد المعرفي عن تطويرها، وأعدت وحدة ضمنها بعض 

  .هذه التوجهات لتفعليها عبر المنهج
كما تتفق مع ما توصلت إليه بعض الدراسات التي أجريت في مقررات دراسية           

ن التي أكدت أن المعلمين والمشرفين التربويي     ) ٢٠١٢ (ائدأخرى منها دراسة بانافع وق    



 م ٢٠١٥أكتوبر لسنة ) الخامس الجزء ١٦٥: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 

 -٢٩٥-

يرون أن مهارات االقتصاد المعرفي ال تتمثل بصورة مناسبة في مناهج التربية الرياضية 
التي أكدت أن منـاهج الدراسـات       ) ٢٠١٠( بمرحلة التعليم األساسي، ودراسة حمادنة    

 بصورة متوازنة وكافية، ودراسة االجتماعية باألردن ال تراعي مبادئ االقتصاد المعرفي      
م د على أن محتوى كتـب العلـو       لمحتوى كتب العلوم الشرعية فقد أك     ) ٢٠١١(القيسي  

الشرعية ال يراعي مالمح االقتصاد المعرفي بصورة كافية متوازنة، وكان أقلها المالمح            
في كتب اللغـة العربيـة، دراسـة القرارعـة          ) ٢٠٠٩( االقتصادية، ودراسة الهويمل  

في دراسته لكتب العلوم ) ٢٠٠٧( في دراسته لكتب الكيمياء، ودراسة أبو لبدة  ) ٢٠١٣(
  .في دراسته لكتب التربية الفنية في األردن) ٢٠٠٧( في األردن، ودراسة الرفاعي

   :توصيات البحث
  : في ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج يوصي الباحث بما يلي  

هج وطـرق التـدريس والرياضـيات        تشكيل لجان من خبراء الوزارة والمنا      -١
لمراجعة كتب الرياضيات بالمرحلة الثانوية من حيث توافر مهارات االقتـصاد           

  .ب أو كتاب النشطة أو دليل المعلملالمعرفي في هذه الكتب سواء كتاب الطا
 مهارات االقتصاد المعرفي في كتب الرياضيات بالمرحلـة         تضمينالعمل على    -٢

محتوى والتمارين والتطبيقات هذه المهارات بمـا       الثانوية من خالل تضمين ال    
يتوافق مع طبيعة المحتوى والتناول في الكتب المختلفـة خاصـة المهـارات             

 .االقتصادية والتي تعكس الجوانب التطبيقية للرياضيات

االستفادة من القائمة وما تضمنه من مهارات رئيسة وفرعية لقياس درجـات             .٣
احل األخرى، ومراعاتها المهارات المتضمنة     التوافر في كتب الرياضيات بالمر    

 .والتطوير القادمة للمناهج فيها في عمليات التحسين

قيام وزارة التعليم بعقد لقاءات لمطور المناهج أو القـائمين علـى عمليـات               .٤
 مهارات االقتصاد المعرفي في الكتب عنـد        لمراعاةلتوجيههم   مواءمة المناهج 

مناهج جديدة بما يتفق وأهـداف المملكـة       إجراء عمليات تحسين أو مواءمة ل     
 .ية السعودية لدخول عصر االقتصاد المعرفيبالعر

االهتمام بمهارات االتصال وتكنولوجيا المعلومات في الكتب، واالهتمام بتضمين  .٥
الكتب روابط ومواقع ذات أهمية في تعلم الرياضـيات وذات عالقـة بالكتـاب          

 .موضوع التدريس للطالب

ارات االقتصادية وذلك من خالل إظهـار الجوانـب التطبيقيـة           االهتمام بالمه  .٦
 .للرياضيات وإظهار ذلك من خالل التدريبات والتمرينات بالكتب
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توعية المعلمين والمشرفين بهذه المهارات والطـرق التـي يمطكـن أيفعـل              .٧
 .المعلمون من خاللها هذه المهارات من خالل عمليات التدريس

 : بحوث مقترحة
صلت إليه الدراسة الحالية يقترح الباحـث إجـراء دراسـات           في ضوء ما تو   
  :وبحوث مكملة لهذا البحث

 إجراء دراسة تحليلية لكتب الرياضيات بالمرحلة الثانوية في ضوء تضمينها            .١
  .لمهارات االقتصاد المعرفي

إجراء دراسة حول اتجاهات معلمي الرياضيات بالمرحلـة المتوسـطة حـول             .٢
 معرفي بمناهج الرياضيات بالمرحلة المتوسطةتضمين مهارات االقتصاد ال

إجراء دراسة تقويمية ألداء معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية فـي ضـوء             .٣
 . متطلبات االقتصاد المعرفي
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  :المراجع
   أثر استخدام استراتيجيات تـدريس األقـران   ): ٢٠١٠( أبو شعبان، نادر خليل

ت لدى طالبات الصف الحـادي      على تنمية مهارات التفكير الناقد في الرياضيا      
بغزة، ماجستير، كلية التربيـة، الجامعـة       ) األدبي(عشر قسم العلوم اإلنسانية     

  .اإلسالمية بغزة
   ٢الرياضيات التربوية، دراسـات وبحـوث، ط      ): ٢٠٠٠( أبو عميرة، محبات ،

 .القاهرة، الدار العربية للكتاب

    العلوم للصف الثامن   مالمح التطوير في كتب     ): ٢٠٠٧( أبو لبدة، نادية عيسى
األساسي في األردن في ضوء االقتصاد المعرفي والـصعوبات التـي تواجـه             

 .تدريسه، ماجستير، كلية التربية، جامعة اليرموك

    اقتصاد المعرفة من منظـور رياضـي،       ): ٢٠٠٤( إسماعيل، علي نور الدين
           ، ١٧الدول العربية حالة الدراسـة، المجلـة االقتـصادية الـسعودية، عـدد            

 .٤٤ -٤٢ص

  دمج المهارات القائمـة علـى      ): ٢٠١٢( الملك، قائد، عزه عبده    بانافع، عبد
االقتصاد المعرفي في مناهج التربية الرياضية من وجهـة نظـر المـشرفين             

      ، ١٣والمعلمين في مرحلة التعليم األساسي، مجلـة التربيـة، الـيمن، عـدد            
 .١٨٣ -١٦٣ص 

  ريبي قائم على كفايـات االقتـصاد      بناء برنامج تد  ): ٢٠٠٥( بطارسة، منيرة 
المعرفي للتنمية المهنية لمعلمات االقتصاد المنزلي في األردن، دكتوراه، جامعة 

 .عمان العربية

    واقــع مـسؤوليات المعلـم المحتــرف   ): ٢٠٠٧( جـرادات، محمـد حـسن
واستراتيجيات التدريس والتقويم في ضوء االقتصاد المعرفي في األردن مـن           

ــديري   ــر م ــة نظ ــدارساوجه ــدد  لم ــة، ع ــة العلمي                 ، ٢، ج٢٣، المجل
 .٤٥٩ -٤٣١ص 

     تطوير التعليم ودوره في بناء اقتصاد      ): ٢٠٠٩( جمعة، محمد سيد أبو السعود
صـناعة  : المعرفة، المؤتمر الدولي األول للتعليم االلكتروني والتعليم عن بعد        

 .المستقبل، مارس، الرياض
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      التدريـسي لمعلمـات    تقـويم األداء    ): ٢٠١٢( الجهني، هديل مكـي محمـد
الرياضيات للمرحلة المتوسطة بمدينة الرياض في ضوء متطلبـات االقتـصاد           

 .المعرفي، ماجستير، كلية العلوم االجتماعية، جامعة اإلمام

    مدى تـضمين مبـادئ االقتـصاد       ): ٢٠٠٧( الجوارنة، مياس إبراهيم محمد
 فـي األردن    المعرفي في كتب الدراسات االجتماعية لمرحلة التعليم األساسـي        

 .وفاعلية تطبيق وحدة تعليمية مطورة، دكتوراه، كلية التربية، جامعة اليرموك

    المالمح التقنية في كتب مناهج الـصف       ): ٢٠٠٦( الحاج محمد، سوسن جواد
الرابع األساسي المكور حديثاَ في األردن ومدى توافقها مع منحـى االقتـصاد             

 .يرموكالمعرفي، ماجستير، كلية التربية، جامعة ال

  مبادئ البحث التربـوي، الـدمام، مكتبـة        ) ه١٤٣٧( اهللا عواد  الحربي، عبد
 .المتنبي

     درجـة مراعـاة كتـب الدراسـات     ): ٢٠١٠( حمادنة، محمود محمد سـاري
االجتماعية لمبادئ االقتصاد المعرفي لمرحلة التعليم الثانوي في األردن وتطوير 

 .لية التربية، جامعة اليرموكوحدة تعليمية في ضوء تلك المبادئ، دكتوراه، ك

   االتجاهات التربوية الحديثـة فـي      ): ٢٠١٣( الوهاب هاشم  حمزة، محمد عبد
رياضيات الصف الرابع األساسي في ضوء مـشروع تطـوير التعلـيم نحـو              

 من وجهة نظر معلمي المدارس الحكومية فـي         ERFKE االقتصاد المعرفي 
استشرافية لمستقبل التعليم في    رؤية   - األردن، المؤتمر العلمي الدولي األول    

مصر والعالم العربي في ضوء التغيرات المجتمعية، كليـة التربيـة، جامعـة             
 .٥٣٣ -٥٠١ فبراير، ص٢١ -٢٠، ٢المنصورة، مجلد

   التقنية فـي المملكـة      الكلياتتطوير مناهج    ):٢٠١٣( الحميضي، خالد محمد 
ة التربيـة، جامعـة   العربية السعودية في ضوء اقتصاد المعرفة، دكتوراه، كلي       

 .الملك سعود

         دراسـة  ): ٢٠٠٩( الخطيب، محمود محمد على، الزعبي، علي محمـد علـي
 ERFKEتقويمية لمناهج الرياضيات المطورة وفـق االقتـصاد المعرفـي           

في ) الرابع، الثامن، العاشر( والمقرر تدريسها لطلبة صفوف المرحلة األساسية
ــين  ــة ع ــة، جامع ــة التربي ــة كلي ــدداألردن، مجل ــمس، ع                  ،١، ج٣٣ ش

 .٦٨٨-٦٣٩ص 
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    التحديات التي تواجه علم الرياضيات كقوة      ): ٢٠٠٩( دعبس، ريم شوكت إيليا
جامعـة  ،  ، ماجستير، كليـة التربيـة     )دراسة تطبيقية (محركة لتقدم المجتمع    

 .اليرموك

   مناهج التربية الفنية المطورة وفـق رؤيـة        ): ٢٠٠٨( الرفاعي، منذر سمير
 .األردن، ماجستير، كلية التربية، جامعة اليرموكاالقتصاد المعرفي في 

        الحميـد  الحميـد صـبري عبـد      السعيد، سعيد محمد محمد، جاب اهللا، عبـد 
 .المناهج المدرسية بين األصالة والمعاصرة، الرياض، مكتبة الرشد): ٢٠١٤(

  جدة تحتضن أول مؤتمر عن االقتصاد المعرفي، جريدة   ): ٢٠٠٨( شرابة، علي
 .١٠٦٣عدد الشرق األوسط، 

    طـرق تـدريس الرياضـيات نظريـات     ): ٢٠٠١( الصادق، إسماعيل محمـد
 .وتطبيقات، القاهرة، دار الفكر العربي

  اللطيـف محمـد    الحكيم محمود، قارة، سليم محمد، دبور، عبد       الصافي، عبد 
 .دار الثقافة، تعليم األطفال في عصر االقتصاد المعرفي، عمان): ٢٠١٠(

  تمر عالمي يبحث مستقبل اقتصاد المعرفـة فـي     مؤ): ٢٠١٣( صحيفة الشرق
 .٣٨٣٩٢١دبي، عدد 

   تقويم كتب األحياء للمرحلة الثانوية في ضـوء     ): ٢٠٠٥( عربيات، نهاد أحمد
معايير االقتصاد القائم على المعرفة من وجهة نظـر المـشرفين التربـويين             

 .والمعلمين في األردن، ماجستير، جامعة عمان العربية

   درجة توافر مهارات االقتـصاد     ): ٢٠١٥/ ه١٤٣٦( د مطر العنزي، نوف سوي
، المعرفي في كتب رياضيات المرحلة المتوسطة بالمملكة العربيـة الـسعودية          

 .ماجستير، كلية العلوم االجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود

   مهارات االقتصاد المعرفي الواردة في كتـاب   ): ٢٠١٣( القرارعة، أحمد عودة
 الثاني الثانوي ودرجة امتالك المعلمين لهـا، مجلـة العلـوم            الكيمياء للصف 

 .٢٢ -١، ١٣اإلنسانية واالجتماعية، جامعة قاصدي مرباح، الجزائر، عدد

   برنامج مقترح لتـدريب المعلمـين قـائم علـى         ): ٢٠٠٧( القطعان، عطا اهللا
االقتصاد المعرفي وقياس أثره في الجانبين المعرفـي والتطبيقـي للمعلمـين،     

 .راه، جامعة عمان العربيةدكتو
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    مالمح االقتصاد المعرفي المتضمنة فـي      ): ٢٠١١( القيسي، محمد علي أحمد
محتوى مقررات العلوم الشرعية في مشروع تطوير التعليم الثانوي بالمملكـة           

 .العربية السعودية، ماجستير، عمادة الدراسات العليا، جامعة مؤتة

    جودة الـداء التدريـسي     ): ٢٠١٤ /ه١٤٣٦( اهللا الناشري، أحمد بركوت عبد
لمعلمي الدراسات االجتماعية والوطنية بالمرحلة المتوسطة في ضوء متطلبات         

 .ماجستير، كلية التربية، جامعة أم القرى، اقتصاد المعرفة

   إدارة المعرفة؛ المفاهيم واالستراتيجيات والعمليات،     ): ٢٠٠٥( نجم، نجم عبود
 .عمان، دار الوراق

  المنهج واالقتصاد المعرفي، ): ٢٠٠٧( لرحمن، العزاوي، فائزةا الهاشمي، عبد
 .عمان، دار المسيرة

  تقويم كتاب لغتنا العربيـة لطلبـة الـصف الثـاني           ): ٢٠٠٩( الهويمل، عمر
األساسي في ضوء االقتصاد المعرفي في األردن من وجهـة نظـر معلميـه،              

 .١٣٢ -١١٧، ص ١، عدد٣٦دراسات العلوم التربوية، مجلد
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