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االقتصاد المعرفي ودوره في االرتقااء بالعملياة التعليمياة استراتيجيات التدريس المبنية على 
 0202التعلمية بمجاالتها المتنوعة في ضوء رؤية 

 نهى حمدان سعيد أحمد
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 hamdan_noha@yahoo.com: البريد االلكتروني
  ملخص الدراسة:

هدف الدراسة للتعرف على استراتيجيات التدريس ضمن االقتصاد المعرفاي،  والتعارف علاى 
( عضااوام ماان أعضاااء هيدااة التاادريس للعااام 51درجااة تقياايم )عينااة الدراسااة الم ونااة ماان 

م فااي كليااة التربيااة فااي جامعااة حائاال لاادور االقتصاااد المعرفااي فااي االرتقاااء 0202/0202
وكشاا ا النتااائج  .2030بمجاالتهااا المتنوعااة فااي ضااوء رؤيااة  بالعمليااة التعليميااة التعلميااة

عن تنوع استراتيجيات التدريس المستخدمة ضمن االقتصاد المعرفي،  ومن أكثرهاا يايوعا: 
اساااتراتيجيات التااادريس الم ايااار،  واساااتراتيجية التااادريس القائماااة علاااى حااال المشااا  ت 

اوني(،  واسااتراتيجية الااتعلم ماان واالستقصاااء،  واسااتراتيجية العماال الجماااعي )الااتعلم التعاا
خاا ا األنشااوة. والاادراما التعليميااة ولعاا  األدوار،  والت كياار الناقااد،  والتاادريس بالاا كاءات 
المتعاادد . وكشاا ا أيضااام عاان وجااود مسااتو  مرت اا  لاادور االقتصاااد المعرفااي فااي االرتقاااء 

ان المركاز األوا م،  وكا0202بالعملية التعليمية التعلمية ب افاة مجاالتهاا فاي ضاوء رؤياة 
في مجاا عضو هيدة التادريس،  مام مجااا المنهااي يليال مجااا الوالا  وأخيارا مجااا  دار  
التعليم. وال قر  التي احتلا المركز األوا كانا ال قار  التاي نصاها ق اقتصااد المعرفاة يرتقاي 

هاا بعملية التخويط والتحضير للمحاضرات الجامعية ق حيث بلغا قيمة المتوسط الحساابي ل
،  وال قااار  التاااي احتلاااا المركاااز األخياار كاناااا ال قااار  التاااي نصاااها ق اقتصااااد 5ماان  4.71

المعرفة ي س  الول ة الحد األدنى مان الخبارات للمسااعد  علاى النجااا فاي الحياا  قوبلغاا 
 .5من  4.02قيمة المتوسط الحسابي لها 

ئمااة علااى االقتصاااد اسااتراتيجيات التاادريس القا االقتصاااد المعرفااي،م تاحيااة: الكلمااات ال
 م.0202المعرفي،  العملية التعليمية التعلمية،  رؤية 
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Teaching strategies based on knowledge economy and its role in 
improving the educational process in its various fields in light of 
Vision 2030. 
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Abstract: 

 The objective of this study is to identify teaching strategies within 
the knowledge economy and to evaluate the impact of knowledge 
economy on the different aspects of the educational process, as 
seen by the teaching staff of the Faculty of Education at 
University of Hail in academic year 2019/2020, in light of Vision 
2030.  The results revealed the diversity of teaching strategies 
used within the knowledge economy, the most common are: direct 
teaching strategies, problem-based teaching and investigation 
strategy, teamwork strategy (collaborative learning), and activity-
based learning strategy. Educational drama, role-playing, critical 
thinking and teaching have revealed multiple. It also revealed the 
importance of knowledge economy (ranked reason # 1) in 
improving all aspects of the learning process in light of Vision 
2030. The curriculum, students, and educational management 
were ranked second, third, and fourth, respectively. The first 
paragraph was "Knowledge economy promotes planning and 
preparation for university lectures" with a mean value of 4.71, 
and the last paragraph was "Knowledge economy gains minimum 
experience to help students succeed in life." “with a mean value of 
4.02.20. 

Keywords: Knowledge Economy, Teaching Strategies Based on 
Knowledge Economy, Educational Learning Process, Vision 
2030. 
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 مقدمة:
فااي عااالم اليااوم المتسااارع فااي معارفاال وخبراتاال ومقافاتاال ووسااائل اتصااالل،   اادا 
العالم الواس  في مظهره المادي كأنال قرياة ياغير  لام تعاد اساتراتيجيات التادريس التقليدياة 
يالحة إلدراك النمو المعرفي والخبرات المتنوعة فاي مجاالتهاا وعمقهاا وال داات المساتهدفة 

 يغ ر لمن أ  لال ولام يت اعال معال ت ااع  ماذمرا ا لا ا ال باد لناا مان اإلفااد  منها. والزمن ال
ماان المعرفااة وتواي هااا لخدمااة اإلنسااان وتحقياا، السااعاد  لاال،  ولاام يعااد التلقااين والمحاكااا  
اسااتراتيجيات تدريسااية يم نهااا النهااول بهاا ا الهاادف. والتغياارات المتسااارعة فااي مجاااالت 

اس الثااور  العلميااة والتكنولوجيااة وساارعا باادف  التنميااة الحيااا  تعتباار ماان أهاام ساامات انع اا
والتووير بمختلف المستويات،  ونظاام التعلايم مان أكثرهاا تاأمرام وتاأميرام بالعوامال االقتصاادية 
واالجتماعية والسياسية،  واالقتصااد المعرفاي أحاد نتاجاات ها ه الثاور ،  ومان أهام الحلاوا 

تصاااديام ومعرايااام. ويعتباار أساساايام إلنتاااي المعرفااة المقترحااة لمواك ااة التغياارات المسااتجد  اق
وتواي ها،  على افترال أن العقل ال شري هو أساس التنمية واإلنتاي والتووير ا مما جعال 
أيااااحاق القاااارار يهتمااااون بمااااا ينتجاااال اإلنسااااان ويعتبروناااال م تاحااااام للمشاااااري  التنمويااااة. 

(David.2010. p.1.) 
يااة تباا ا أقصااى جهودهااا لتحقياا، اإلبااداع وبسااب  كلااد نجااد أن السياسااات التعليم

واإلنتاي لحجز م ان لها في قوائم التميز،  م  تصاعد سيور  المعرفة والعلوم والتكنولوجياا 
على  يرها. وبما أن ه ا التغير النوعي أحدمتل الثور  العلمية والتكنولوجية هاي تربوياة فاي 

ائد  ا ل لد كان االهتمام ببناء نظاام الم ان األوا فاالستثمار في مجاا التربية أي ح أكثر ف
تعليمااي قااادر بم وناتاال )المعلاام والمااتعلم والمنهاااي والبيدااة التعليميااة والسياسااة التعليميااة( 
على مواك ة م ادئ االقتصاد المعرفي وتواي ها في مجاا تحسين العملية التعليمية )كافي، 

0222.) 
تما  معرفاي مارادف لمج( أن االقتصاد ال02،  ص0222وير  )مخيمر وأبو طل، 

ا وهااو نااوع جديااد ماان االقتصاااد القااائم علااى تااوافر تكنولوجياا المعلومااات واالقتصاااد الرقمااي،
وعلاى عادد مان األياوا المرت واة بتأهيال الماوارد ال شارية  المعلومات واالتصااا واالبتكاار،

 (  لاى أن االقتصااد المعرفايSoraty,2005,p,9كات المهاار  العالياة. ويشاير ساوراتي ) 
هو محصلة توايف ال كاء بشا ل ممياز فاي المجااالت التعليمياة بصاور  تعمال علاى  عااد  
بناااء العااالم بشاا ل أفضاال ن عااام ماديااام وفائااد ،  وكلااد بعمليااات  نتاااي المعرفااة وتوبيقاتهااا 

 المتنوعة في القواعات المختل ة اعتمادا على األيوا ال شرية وف، قواعد جديد .
والمناااا  ذهلاااة، باااد مااان تاااوفر القاااو  ال شااارية المال فااايولتحقيااا، االقتصااااد المعر 

وبناء مهارات االكتشاف وحال المشا  ت،   المعرفي المناس ، وتعزيز قدرات األفراد ال حثية،
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بااد ماان زياااد  وعااي المسااتثمرين والشااركات االقتصااادية ايمااا يتعلاا، بالمجاااا االقتصااادي الو 
جتمااا ،  وتاااوفير أدوات التكنولوجياااا بأهميااة االقتصااااد المعرفاااي وأماااره فاااي النماااو وتقااادم الم

والمعلومات واالتصاالت ومساهمة الشركات في تأسيس اقتصااد المعرفاة،  بتخصايص جازء 
 م(.0202من ميزانيتها للتدري  وتعليم الموا ين )الربا بعل والهياجنل، 

والتنمياااة المساااتدامة للمجتمااا  والتاااي تقاااوم علاااى تلبياااة حاجاااات األفاااراد ومواك اااة 
م،  وبماااا أن االقتصاااد المعرفااي يشااا ل  2030حديثااة،  تشااا ل أساااس رؤيااة المتغياارات ال

م ونام رئيسام من ه ه التنمية المستدامة ا ف  بد من تقييم وبحث مستمر كل فتر  من الزمن 
له ا الم ون الرئيس،  ل لد جاءت ه ه الدراسة بحدودها الزمانية والم انية،  وجاءت ب تر  

التغيياار والتوااور فااي المجاااالت االقتصااادية واالجتماعيااة  تشااهد فيهااا المملكااة عهاادام ماان
م،  والتاي أمارت علاى دور االقتصااد المعرفاي فاي التعلايم  2030والعلمية،  استنادام لرؤياة 

 الجامعي.
والدور الرئيس للجامعة هو تحقي، رسالتها المتمثلة في  نتاي المعرفاة،  وتم اين 

عمل وخدمة المجتم ،  حيث تسعى الجامعاات المتعلمين وتزويدهم بمهارات تناس  سوق ال
للعمل بش ل تكاملي م  مذسسات المجتم  المحلي بما فيها النظام االقتصادي ال ي يعتبار 

ركيز  أساسية لتحسين دور الجامعات في  نتاي المعرفة المولد  للمهن والوااائف الجدياد ،  
لجامعااااااااات ويرجاااااااا  بال ائااااااااد  علااااااااى كافااااااااة م ونااااااااات العمليااااااااة التعليميااااااااة داخاااااااال ا

(Feldmann,2006,P, 176 Bercovitz .) 
والنظام التعليمي الجيد هو ال ي يرمي  لاى بنااء اإلنساان بنااء ساويا متكاام  فاي 
كافة النواحي وبالجم  بين األيالة والحدامة،  ولتحقي، كلد ال باد مان تواياف أكثار عمقاام 

ما  ياناعات معراياة تكاون للمعرفة ا لتساعد في تقدم المجتم . والعالم ياار يتعامال فعا  
األفكااار منتجاتهااا والبيانااات موادهااا األوليااة والعقاال ال شااري أداتهااا،   لااى حااد باتااا المعرفااة 

فااي اااال هاا ا الوضااا  ارتاااأت  م االقتصاااادي واالجتماااعي المعايااار،الم ااون الااارئيس للنظااا
الساعودية  ال احثة تناوا االقتصاد المعرفي،  واستراتيجياتل وع قتال برؤياة المملكاة العربياة

وتقييم دوره في االرتقاء بالعملية التعليمية التعلمياة فاي جامعاة حائال مان وجهاة 2030) )
 نظر أعضاء هيدة التدريس في كلية التربية.

 مش لة الدراسة وأسدلتها:
تشا لا مشا لة الدراساة مان التوجال الا ي تساعى  ليال المملكاة العربياة السااعودية 

صاااد المعرفااة ) دار  المعرفااة وانتاجهااا( ركيااز  مهمااة والاا ي يشاا ل اقت 2030لتحقياا، رؤيااة 
لتحقياا، أهااداف هاا ه الرؤيااة ا لاا لد جاااءت هاا ه الدراسااة للوقااوف علااى االقتصاااد المعرفااي 
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واستراتيجيات التدريس القائمة على االقتصاد المعرفي ودور االقتصاد المعرفي فاي االرتقااء 
 بالعملية التعليمية التعلمية في جامعة حائل. 

 الدراسة:  أسدلة
 تتحدد مش لة الدراسة بالسذالين التاليين:

 ما استراتيجيات التدريس المستخدمة ضمن االقتصاد المعرفي؟ .0
مااا دور االقتصاااد المعرفااي فااي االرتقاااء بالعمليااة التعليميااة التعلميااة بمجاالتهااا  .0

من وجهة نظر أعضاء هيداة التادريس فاي كلياة  2030المتنوعة في ضوء رؤية 
 .جامعة حائلالتربية في 

 حدود الدراسة:
الحااد ال شااري: اقتصاارت هاا ه الدراسااة علااى عينااة ماان أعضاااء كليااة التربيااة فااي جامعااة  -

 حائل.
 م.0202/0202الحد الزماني: ط قا ه ه الدراسة في ال صل األوا للعام  -
 الحد الموضوعي: تحددت ه ه الدراسة بالخصائص السي ومترية ألدا  الدراسة.   -

 اليو حيةالتعري ات ا
: هااو الع قااة التكامليااة الت اعليااة بااين مسااتو  المعرفااة )رأس الماااا االقتصاااد المعرفااي

ال شااري( وام انااات االقتصاااد ومااوارده )رأس الماااا المااادي(،  وبتوايااف أدوات التكنولوجيااا 
كمن عة عامة مت ادلة ايما بينهما لزياد  االست اد  من المعرفة في تعزيز النماو االقتصاادي 

 (. David,2010,p.24عت ار المعرفة المنتج االقتصادي االستثماري ) وا
وتعرفاال ال احثاااة  جرائياااام بأنااال االقتصااااد الااا ي يرتكاااز علاااى المعرفاااة والتكنولوجياااا 
المتوااور  ويوا هااا فااي تحسااين الحيااا  ب افااة مجاالتهااا. وساايايم ماان خاا ا الاادرجات التااي 

لااى ماياااس دور االقتصاااد المعرفااي فااي يحااددها أعضاااء هيدااة التاادريس )عينااة الدراسااة( ع
 م. 0202االرتقاء بالعملية التعليمية التعلمية بمجاالتها المتنوعة في ضوء رؤية 

هاي كافاة اإلجاراءات التاي استراتيجيات التدريس القائمة علاى االقتصااد المعرفاي: 
لمعلوماات تتناوا عنايار العملياة التعليمياة التعلمياة والع قاات بينهاا وتواياف تكنولوجياا ا
 واالتصاالت بوعي ا لتحقي، الهدف السامي والمتمثل بمجتم  مزدهر دائم التوور.
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عملية منظماة تهادف  لاى تحقيا، أهاداف تعليمياة مر اوق فيهاا لاد  العملية التعليمية: 
الماتعلم،  مان خاا ا تاوفير ااروف بيديااة مناسا ة تتمثاال بتقاديم المعلام خباارات  نياة ومااواد 

م،  0200  تقااويم مناساا ة واسااتراتيجيات تاادريس فعالااة )قوااامي،  تعليميااة واختيااار أسااالي
 (. 00ص

 Eggendيعرفل كرون ا  بأنلق أي تغييار دائام نسابيام فاي السالوك نتيجاة للخبار قوالتعلم: 
and Kauchak,1992,p;256)( بأنال 52،  ص0222،  ويعرفل أبو حو  ويادق )

  أو الممارساة أو التادري ق،  وتعرفال قتغير ي ل دائم في األداء يحدث نتيجة لظاروف الخبار 
ال احثااة بأنهااا عمليااة التحصاايل لمعرفااة مااا والتااي ي تساا  بهااا ال اارد المعلومااات والمهااارات 
ويوور االتجاهات من خ ا جهد يب لل لتحقي، ه ه المعرفة والت اعل معهاا وباإلفااد  منهاا 

 في تحسين الحيا  عمومام.
التااي تاام العماال علااى وضاا  أسسااها وأهاادافها الرؤيااة الشاااملة : 2030رؤيااة المملكااة  

ل نتقااااا باالقتصااااد الاااوطني مااان حالتااال الراهناااة ب ااال  النهائياااة والياااات وبااارامج تن يااا ها،
امتداداتل،  التي ترتهن بدرجة عالية على دخل الن ط،  لنمط اقتصادي وتنماوي يساتند  لاى 

ر علااى  نتاجيااة م ونااات االسااتق لية التامااة عاان االعتماااد علااى الاان ط،  وباالعتماااد األكباا
االقتصاااد الااوطني وفااي مقاادمتها اإلنسااان،  كوناال الركيااز  األولااى فااي أي مجتماا ،  وعلااى 
ال رص والموارد الهائلة التاي يمتلكهاا االقتصااد الاوطني،  وتواياف عائادات تلاد المساارات 

ماا هاو اإلنتاجية باتجاه تعزيز قدر  االقتصاد والمجتم ،  والدف  بها  لاى مساتويات أفضال م
قااائمع علياال الوضاا  الااراهن،  وبمااا يح ااز منشااصت القواااع الخاااص علااى زياااد  مساااهمتها 

 2019 /4/ 02)العمااااااااااري،  عبااااااااااد الحميااااااااااد ، .اقتصاااااااااااديا وتنمويااااااااااا واجتماعيااااااااااا
www.alarabiya.net  .) 

 أهمية الدراسة:
تتمثل األهمية النظرية له ه الدراسة في تزويد ال احثين ويانعي القرار بجزء مهم 

ن المعلومات النظرية التي تخص االقتصااد المعرفاي واساتراتيجياتل وأهميتال،  خاياة فاي م
،  2030هاا ه ال تاار  الزمنيااة التااي تشااهد فيهااا المملكااة هاا ا التحااوا والتقاادم لتحقياا، رؤيااة 

وتتمثل األهمية التوبياية في تزويدها القائمين على االقتصاد المعرفي بالتغ ية الراجعة من 
عضااء هيدااة التادريس فاي كليااة التربياة لادور االقتصاااد المعرفاي فاي االرتقاااء خا ا تقيايم أ

م. ويم ان اإلفااد  مان نتائجهاا 0202بالعملية التعليمية التعلمية بمجاالتها في ضوء رؤية 
وتويااياتها فااي تحسااين دور االقتصاااد فااي التعلاايم الجااامعي،  وفااتح المجاااا لل اااحثين فااي 

 في تووير أدوات جديد  في االقتصاد المعرفي. المستقبل للايام بدراسات تساعد
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 الدراسات السابقة:
 تعاااددت الدراساااات التاااي تناولاااا موضاااوع االقتصااااد المعرفاااي وم وناااات النظاااام

 ضااافة  لااى محاولااة بناااء تصااورات لمسااتقبل النظااام  التعليمااي ولكاان ماان زوايااا مختل ااة،
رل مجموعة مان الدراساات وحريا ال احثة على ع تعليمي في ضوء االقتصاد المعرفي،ال

السابقة كات الع قة بالدراسة الحالية من حيث تناولها لدور االقتصاد المعرفي فاي العملياة 
علاى حاد علام -التعليمية التعلمية،  ومن الدراسات السابقة وأكثرهاا يالة بموضاوع الدراساة

 ما يلي:-ال احثة
ل اات واساتراتيجيات تواوير ( هدفا ها ه الدراساة  لاى التحدياد لمتو0222دراسة جمعة ) -

التعليم لبناء اقتصاد المعرفة ومجتمعها في الدوا العربية وكلد مان خا ا التعرياف بما ياة 
مجتم  واقتصااد المعرفاة،  وقاام ال احاث باساتخدام المانهج الويا ي االساتقرائي لتشاخيص 

وا فااي الوضا  الحااالي،  وأياارت نتااائج الدراساة  لااى أن أهام هاا ه االساتراتيجيات هااي التحا
بناء مذسسة داعمة لاروا ال حاث عان المعرفاة وتواي هاا لح از التغيار والادف  فاي التحاوا 

 المستقبلي للمدرسة والجامعة.
( هدفا  لى ييا ة رؤية مقترحة لتووير الدراسات العليا كمدخل 0200دراسة عساف ) -

لة الدراسااة مهاام لتلبيااة المتول ااات ل قتصاااد المعرفااي،  واسااتخدم ال احااث إلجابتاال عاان أسااد
أسلوبا من األسالي  المستقبلية المبنية علاى أسااس فلسا ي،  وكلاد بتحدياد أهام متول اات 
االقتصاد المعرفي،  والمسو ات العامة لتووير الدراساات العلياا،  بعاد الوقاوف علاى طبيعاة 
الدراسات العليا في جامعات فلسوين،  وتناولاا الدراساة أربعاة محااور،  وكاان الرابا  منهاا 

روعام استرياديام موجهام لاوزار  التربياة والتعلايم )الكلياة الوطنياة للدراساات العلياا وال حاث مش
العلمااي(،  مبيناااام ايااال ال وائاااد المرجاااو   مااان تواااوير الدراساااات العلياااا كمااادخل مهااام لتلبياااة 

 المتول ات ل قتصاد المعرفي. 
ات السااعودية ( فااي دور اقتصاااد المعرفااة فااي توااوير الجامعاا0200الصاااي ،  )بحثااا  -

( رئايس قسام،  22ومعيقات ت عيلل من وجهة نظر رؤساء األقسام لاد  عيناة تكوناا مان )
( فقر  موزعة على مجالين ا 22واستخدما المنهج الوي ي من خ ا است انة تكونا من )

األوا: يايس دور االقتصاد المعرفي في تووير الجامعات،  والثاني: ي شف معيقات ت عيال 
ة،  وأاهرت النتائج وجود دور مرت   ل قتصاد المعرفي في تووير الجامعات اقتصاد المعرف

 .السعودية
( هاادفا  لااى الكشااف عاان درجااة اماات ك طل ااة الجامعااة 0202دراسااة أبااو يااعيليد ) -

( طال ااام وطال ااةم،  تاام اختيااارهم 222األردنيااة لمهااارات االقتصاااد المعرفااي لااد  عينااة ماان )
( فقار ،  22منهج الوي ي التحليلي قاام بتواوير اسات انة مان )بوريقة عشوائية،  وبات اع ال

وبينااا النتااائج وجااود درجااة متوسااوة ماان مهااارات االقتصاااد المعرفااي لااد  عينااة الدراسااة،  
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وكش ا أيضام وجود فاروق فاي امات ك الول اة لمهاارات االقتصااد المعرفاي )مهاار  الت كيار( 
هاارات ) الحاساوبية والتوبياياة( تعاز  تعز  للجنس ولصالح ال كور،  ووجود فروق في الم

لمتغيار العمار لصااالح ال داة األكبار عماارام،  ووجاود فاروق فااي مهاارات )الحاساوق وال حااث( 
 تعز  للمرحلة الدراسية لصالح طل ة الدراسات العليا. 

م( هدفا  لى التعارف علاى درجاة تقيايم دور االقتصااد 0202دراسة الربابعة والهياجنة ) -
 ين التعليم الجامعي،  والكشف عان تحاديات توبيقال لاد  عيناة م وناة مان المعرفي في تم

م.وكشا ا النتاائج 0205/0202( عضو هيدة تدريس في الجامعات األردنياة للعاام 022)
( لدور االقتصاد المعرفي في تادعيم م وناات التعلايم 0..0عن وجود مستو  متوسط بل  )

عرفااي فااي مجاااا تم ااين المنهاااي،  يلياال الجااامعي ا حيااث كااان الاادور األكباار ل قتصاااد الم
المدرس،  مم الوال ،  وفي المركاز األخيار  دار  التعلايم. وبيناا النتاائج عادم وجاود فاروق 
كات داللاة  حصااائية تعااز  لمتغيارات )الجاانس،  التخصااص،  الرت اة األكاديميااة(،  وكشاا ا 

فااي التعلاايم  ( ماان تحااديات االقتصاااد المعرفااي0.22أيضااام عاان وجااود مسااتو  مرت اا  بلاا  )
 الجامعي،  وأكثرها التحديات اإلدارية مم االقتصادية وأخيرا ال شرية. 

م( هاادفا دراسااتل للوقااوف علااى مااد  توايااف مهااارات االقتصاااد 0200دراسااة باناادي ) -
( معلمااام ومعلمااةم فااي فرنسااا،  وتاام 002المعرفااي فااي الماادارس الثانويااة لااد  عينااة ماان )

عااا الدراسااة منهجااام وياابيام،  وبتوبياا، االساات انة كااأدا  االختيااار بوريقااة عشااوائية،  وات 
لجماا  المعلومااات،  وبينااا النتااائج وجااود مسااتو  متاادنص لمهااارات االقتصاااد المعرفااي لااد  
عينة الدراسة،  وأاهرت أيضام وجود فروق كات داللة  حصائية في مستو  توبي، مهاارات 

. وأكاادت نتااائج الدراسااة علااى االقتصاااد المعرفااي يعااز  لمتغياار الجاانس ولصااالح المعلمااات
 الدور المهم القتصاد المعرفة في تحسين مستو  التحصيل الدراسي للول ة.

( بحثااااا الدراسااااة فااااي م انااااة االقتصاااااد المعرفااااي Soraty 2005.دراسااااة سااااوراتي ) -
لمذسساات التعلايم العاالي فاي الاوطن العرباي،  وتام ات ااع مانهج ال حاث الناوعي مان خاا ا 

د مااان المذل اااات والماااذتمرات والخواااط الدراساااية للجامعاااات،  وبيناااا تحليااال المضااامون لعاااد
النتااائج العديااد ماان مظاااهر التااأمير ل قتصاااد المعرفااي فااي التعلاايم العااالي أهمهااا: تعزيااز 
الشااراكة بااين مذسسااات التعلاايم العااالي والمذسسااات االقتصااادية والصااناعية،  وت عياال دور 

وزيااد  جهااود الجامعاات فاي تنمياة مهااارات  الجامعاات فاي ال حاث العلمااي ونتااي المعرفاة، 
الول ة والعاملين فيها بما يت ءم ومتول اات االقتصااد المعرفاي.  بالمقابال بيناا النتاائج أن 
الجامعااات العربيااة بشاا ل عااام مااا زالااا  ياار قااادر  بمواردهااا الماديااة وال شاارية علااى تااوفير 

كنولوجية معلوماتية على أرل متول ات االقتصاد المعرفي بش ل مناس  ولم تحق، تنمية ت
 الواق .
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 تعقي  على الدراسات:
ي حظ أن ه ه الدراساة وبحسا  علام ال احثاة تختلاف عان الدراساات الساابقة مان 

( التااي تناولاااا 0222، تحماال جاازءام منهااا مثاال دراسااة )جمعااةحيااث األهااداف،   ال أنهااا 
تمعهاا فاي الادوا العربياة،  متول ات واستراتيجيات تووير التعلايم لبنااء اقتصااد المعرفاة ومج

وخلصا  لى أن أهم االستراتيجيات هي التحوا في بناء مذسسة داعماة لاروا ال حاث عان 
المعرفة وتواي ها لح ز التغير والدف  في التحوا المستقبلي للمدرسة والجامعاة،  ودراساات  

ة تناولاااا اتجاهاااات لصااايا ة رؤياااة مقترحاااة لتواااوير الدراساااات العلياااا كمااادخل مهااام لتلبيااا
المتول ات ل قتصاد المعرفي،  وكلد بتحديد أهم متول ات االقتصااد المعرفاي،  والمساو ات 

 (.0200العامة لتووير الدراسات العليا )عساف ، 
وكش ا النتائج أيضا عن امت ك درجة متوسوة لمهارات االقتصااد المعرفاي لاد  

النتائج أيضام أن هنااك  (،  وكش ا0202عينة من طل ة الجامعة األردنية )أبو يعيليد،  
،  للدرجااة الكليااة لتقياايم دور االقتصاااد المعرفااي فااي 5( ماان 0..0مسااتو  متوسااط بلاا  )

(. وبعضااها 0202تم ااين العمليااة التعليميااة فااي الجامعااات األردنيااة )الربابعااة والهياجناال، 
أيااار لوجااود مسااتو  متاادن لمهااارات االقتصاااد المعرفااي لااد  عينااة الدراسااة،  وأكاادت علااى 

 0200دور المهاام القتصااااد المعرفااة فاااي تحسااين مسااتو  التحصااايل الدراسااي للول اااة )الاا
Pandey. ومنها ماا أياارت نتائجهاا  لاى مظااهر التاأمير ل قتصااد المعرفاي فاي التعلايم .)

العاااالي أهمهاااا: تعزياااز الشاااراكة باااين مذسساااات التعلااايم العاااالي والمذسساااات االقتصاااادية 
في ال حث العلمي وأن الجامعات العربية بش ل عام ماا والصناعية،  وت عيل دور الجامعات 

زالااا  ياار قااادر  بمواردهااا الماديااة وال شاارية ماان تااوفير متول ااات االقتصاااد المعرفااي بشاا ل 
     (. Soraty. 2005مناس  ولم تحق، تنمية تكنولوجية معلوماتية على أرل الواق  )

 :م انة الدراسة الحالية بين الدراسات السابقة
دراسة الحالية جزءام من مجموع الدراساات التاي قادما وساتقدم مساتقب  فاي تعد ال

اساااتراتيجيات االقتصااااد المعرفاااي وال حاااث فاااي الع قاااة باااين االقتصااااد المعرفاااي والعملياااة 
في المملكة العربية السعودية،   ك يم ان أن تساهم  2030التعليمية التعلمية في ال رؤية 

سابقة أو فتح مجاا لدراسات جديد ،  مماا يسااعد فاي  نتائجها بمقارنات م  نتائج دراسات
تش يل رؤية حوا مستقبل االقتصاد المعرفي وأهميتل في العملية التعليمياة التعلمياة. وها ه 
الدراسة تتميز بحدودها الزمانياة والم انياة  ك أجرياا بمرحلاة زمنياة تشاهد المملكاة العربياة 

،  والتاي أمارت بادورها 2030ي اال رؤياة السعودية تحوالت اقتصادية واجتماعية مهماة فا
على االقتصااد المعرفاي فاي التعلايم الجاامعي. وتضايف عيناة الدراساة مياز  جدياد  للدراساة 
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تم نهااا ماان  ياادار ح اام موضااوعي لاادور االقتصاااد المعرفااي بدرجااة علميااة وأكثاار دقااة،  
 . -م ال احثةبحد عل –فالدراسة بحدودها الزمانية والم انية وال شرية األولى من نوعها 

 اإلطار النظري للدراسة:
 م هوم االقتصاد المعرفي: 

االقتصاااد المعرفااي هااو فاارع جديااد ماان فااروع العلااوم االقتصااادية اهاار فااي ا ونااة 
األخياار  ويقااوم علااى فهاام جديااد أكثاار عمقااام لاادور المعرفااة ورأس الماااا ال شااري فااي توااور 

أساس  نتاي ه ه المعرفاة واساتخدام  االقتصاد وتقدم المجتم ،  واقتصاد المعرفة يقوم على
 م(.0222ممارها وانجازاتها )دياق، 

(  لى أن االقتصاد المعرفي هو االقتصاد الا ي 0222وأيارت عماد الدين،  منى)
يدور حوا الحصوا على المعرفة،  والمشاركة فيها،  واستخدامها،  وتواي ها،  وابتكارهاا،  

فة،  من خ ا اإلفاد  من خدمة معلوماتية مرياة،  بهدف تحسين نوعية الحيا  بمجاالتها كا
وتوبيقااات تكنولوجيااة متوااور ،  واسااتخدام العقاال ال شااري كاارأس للماااا،  وتوايااف ال حااث 
العلماااي،  إلحاااداث مجموعاااة مااان التغييااارات االساااتراتيجية فاااي طبيعاااة المحااايط االقتصاااادي 

ولوجياااا المعلوماااات وتنظيمااال ليصااا ح أكثااار اساااتجابة وانساااجامام مااا  تحاااديات العولماااة وتكن
 واالتصاالت وعالمية المعرفة،  والتنمية المستدامة بم هومها الشمولي التكاملي. 

وللولاااوي  لاااى اقتصااااد المعرفاااة يتولااا  الاااتخلص مااان التقالياااد والثقافاااات المقياااد  
للتوور،  فالدوا والمجتمعات التي تتمتا  بمساتويات مقااياة عالياة تمتلاد القاوانين المرناة،  

ر قدر  على التأمير والتأمر في اقتصاد المعرفة،  وحتى تتم ن الادوا مان التحاوا وهي األكث
 لى اقتصاد المعرفة،  فإن ه ا يتول  منها ومن مملكتناا الغالياة أن تاولي النظاام التعليماي 

 العناية الكااية وكلد من خ ا: 
تكنولوجياااا تواااوير سياساااات التعلااايم للتأكاااد باااأن جميااا  الول اااة لاااديهم قااادر  التعامااال مااا  -

 المعلومات  واالتصاالت،  وهم يغار السن،  وتوافر بنية تحتية مجتمعية داعمة.
     .مهارات على يتم تأهيل المعلمين دون استثناء الحاس  وتكنولوجيا المعلومات.

تاازودهم بااالتجهيزات ال زمااة لتوااوير قاادراتهم ومهاااراتهم فااي مجاااا تكنولوجيااا المعرفااة  - 
 واالتصاالت. 

 اد  عدد العاملين القادرين على المشاركة في الصناعات التي تعتمد على المعرفة.زي -
 نشر مقافة مجتم  التعلم فكرام وتوبيقام في مختلف المذسسات المجتمعية. -
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 توفير الربط اإللكتروني الواس  وسهولة ويوا أفراد المجتم   لى اإلنترنا. -
هاارات والك ااءات العالياة،  والخبار  المدرباة  تاحة المجااا للدولاة الساتقواق أياحاق الم -

 والوويلة،  مما يجعلها تساهم بش ل فعاا في تووير اقتصاد المعرفة.
البيداااة الداعماااة بشااا ل ممتااااز لل حاااث العلماااي والتكنولاااوجي ا ألنااال ك يااال باإلساااراع فاااي  -

 تحايقل.
،  وتشاج  المبادعين اإلبداع: ال بد من توفير البيدة الداعماة باساتمرار لدباداع واالبتكاار -

وتحمي نتاجهم ا فالمجتمعات المتمتعة بمستو  علمي عااا وان تااا عليال هاي األقادر علاى 
 اإلبداع والتقدم.

 يقاد ملكة الت كير الناقد لد  الول ة في المذسساات التعليمياة ب افاة مساتوياتها،  وعادم  -
 د المعرفة مد  الحيا .اقتصار التعليم بالحصوا على الشهاد ،  بل موايلة التعليم وتجدي

التأكيد على أن المدرسة والجامعة كيان مهام ورئايس فاي مجتما  يعتماد المعرفاة أساساام  -
القتصااااده،  ايجااا  أن تخرجاااان طل اااة ي كااارون ويبااادعون،  وهااا ا ال باااد مااان أخااا ه بعاااين 

 االعت ار في السياسات والخوط االستراتيجية. 
 ل م  احتياجات المجتم  والتنمية ال زمة لل. يجاد مراكز أييلة لل حث والتووير تتواي -
 يجاد ترجمة فعلية لمجتم  المعرفاة،  ي اون أفاراده أياحاق قادر مان المعرفاة،  وليساا  -

قصااارام علاااى أياااحاق االختصااااص ونخااا  المجتمااا ،  بااال ي اااون المااازارع وعامااال المصااان  
فاي مجااا عملهام،   والتاجر...لديهم من المعرفة ما يذهلهم للتعامل م  التقنياة واساتخدامها

 م(.0222فشعار مجتم  اقتصاد المعرفة )المعرفة للجمي (. )توفي،،  عبد الرحمن،  
اا  الحيااا  وهااو نشاااا إلياا اع مااا يحتاجاال األفااراد بالمتاااا ماان  واالقتصاااد عمومااام: هااو علصي

 الموارد،  وهو يقوم على الموارد الوبيعية الموجود  في دولة ما.
قاااوم علاااى ال كااار ويشااا ل أياااحاق األفكاااار الريادياااة بينماااا االقتصااااد المعرفاااي ي

اإلبداعية والتقنية والتكنولوجيا وتنوي  مصادر الدخل أسااس االقتصااد المعرفاي ا وللوياوا 
،  ال من توبي، الجود  في العمل ولتحقي، ه ه الجاود  ال باد مان 0202 لى تحقي، رؤية 

بوض  خوة طويلة ومتوساوة تحقي، االقتصاد المعرفي،  وكلد يتول  السير خوو  خوو  )
وقصير ( معتمد  على خوط تشاغيلية مرحلياة للوياوا  لاى الصايرور  )أي التحقيا، ال عااا 
للرؤية(. وال بد من اإليار   لى أن المملكة تحتل مركزا مميزا مان الناحياة االقتصاادية فهاي 

هااو فااي المركااز التاساا  عشاار عالميااا واألوا عربيااا،  وبخصااوص التحااوا باعت ااار الاان ط 
األساس  لى رافد،  وه ا التحويل يحتاي  لى توفير العنصر ال شري ال كري المبادع. وهناا ال 
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بد من التأكيد على أن التغيير لايس ألجال التغييار وانماا للتواوير والتحساين،  وأسااس كلاد 
وأداتاال هاااو الاااتعلم،  واالنتقااااا مااان التعلااايم  لااى الاااتعلم وحااا  الم اااادأ  والم اااادر  والوماااوا 

ار للويوا للقمم بأفضل الهمم،  ولتصا ح المملكاة مان البلادان المت وقاة فاي العدياد واإلير 
ماان المجاااالت،  وال بااد ماان تجمياا  وتوبياا، للمعلومااات وادار  هاا ه المعلومااات فااي تن ياا  

جيجاا  022المشاري  العم قة مثاا مدينة قنيومق العابر  للدوا،  والواقاة الشمساية بإنتااي 
 واا وتصديرها للعالم.

ويتبين فاي ها ا العصار أن مان لديال المعلوماة يمتلاد القاو . ومان يقاوم بها ا هام 
الش اق والول ة وأيحاق المواه  وتحويال وايجااد العدياد مان المراكاز الريادياة. وياتم أيضاا 
من حاضنات األعماا،  وكلد يقود لتخبيف ال والاة ونشار مقافاة العمال الحار. والعدياد مان 

ت األعماااا،  وال ياادخر ماادراء الجامعااات والااوك ء والعمااداء الجامعااات قامااا ب ااتح حاضاانا
جهاادام لتحقياا، هااا ا الهاادف والحاااث علااى العماال التواااوعي وفااتح مراكاااز للتوااوير والتقاااويم 

 ومعالجة أي خلل.
ال بد مان نشار المعرفاة ومقافاة الاوعي بالرؤياة ا مثااا  0202ول نتقاا  لى رؤية 
الرابعااة فااي هاا ا ودعاام الساالوة  واياال الحديثااة،از ووسااائل التكلااد المااذتمرات وباارامج التل اا

وتكاتف جمي  المذسسات وأفراد المجتم  ب افة فداتل. وإلنجااا االقتصااد  المجاا مهم جدام،
المعرفي ال بد من الترييد في االسته ك وهو ما يسمى باألمن االقتصادي،  وقادوتنا با لد 

 سيدنا محمد عليل الص   والس م. 
 معرفي:فوائد االقتصاد ال

يسااااهم فاااي تحساااين أداء المذسساااات،  ورفااا   نتاجيتهاااا،  وتخباااي  كل اااة اإلنتااااي  - 
وتحساااين نوعيتااال مااان خااا ا اساااتخدام األساااالي  والوساااائل التقنياااة المتقدماااة التاااي 

 يتضمنها اقتصاد المعرفة. 
 يعوي المست يد من الخدمة خيارات أوس  ويشعره بدرجة أعلى من الثقة. -
معرفااة وتواي هااا وانتاجهااا فااي المجاااالت جميعهااا،  ويحقاا، الت ااادا يقااوم علااى نشاار ال -

  لكترونيام.
 يحدث التغيير في الواائف القديمة،  ويستحدث واائف جديد . -
يااار م المذسساااات كافاااة علاااى التجدياااد واإلباااداع واالساااتجابة الحتياجاااات المسااات يد مااان  -

 الخدمة.
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واتجاهاااات التواياااف،  والمهاااارات  ياااذمر فاااي تحدياااد درجاااة النماااو،  وطبيعاااة اإلنتااااي،  -
 (0222المولوبة.)عماد الدين،  منى، 

ألجااال كااال هااا ا ال باااد مااان  رسااااء قااايم االقتصااااد المعرفاااي وتقنياااة المعلوماااات 
وتكنولوجيا االتصاالت ا وخدمة التنمية االقتصادية واالجتماعية وتواوير مجتما  المعرفاة ال 

يم فاااي تساااهيل ال حاااوث التعاونياااة ياااتم  ال باياااام الجامعاااات بااادور رئيساااي وهاااو دور عظااا
 والميدانية الهادفة ونقل التكنولوجيا الرائد  والمساعد  في تحقي، االقتصاد المعرفي.   

 :استراتيجيات التدريس
مصاااولح االساااتراتيجية مااان المصاااولحات العسااا رية والتاااي تعناااي اساااتخدام  ديعااا

ألسااالي  العماال ودلياال الوسااائل لتحقياا، األهااداف،  فاالسااتراتيجية ع ااار  عاان  طااار موجاال 
بأنها فن توايف اإلم انات المتاحة فاي -بص ة عامة–مريد لحركتل. وتعرف االستراتيجية 

أي عمال مان األعماااا،  واإلفااد  ماان تلاد اإلم انااات  لاى أقصااى حاد مم اان. أو هاي طاارق 
وأسالي   جرائية يتم  ت اعها لحل مش لة محادد ،  أو إلنجااز عمال،  أو لتحقيا، هادف ماا 

 (.000ها، 0200ي، )يبر 
وقد توور م هوم االستراتيجية وأيا ح يساتخدم فاي كال ماوارد الدولاة وفاي جميا  

 ميادينها وفي ضوء ه ا التعريف العام ل ستراتيجية يم ن تعريف استراتيجية التدريس.
 تعريف استراتيجية التدريس:

جاات هي خوة تصاف اإلجاراءات التاي يقاوم بهاا المعلام والماتعلم بيياة تحقيا، نتا
التعلم المرجو ،  وتستند فاي األسااس  لاى نمااكي ونظرياات تسامى نظرياات الاتعلم وتصانف 

  لى م ث مدارس رئيسة هي: السلوكية والمعراية واالجتماعية.
وهي قمجموعة من  جراءات التدريس المختاار  سال ام مان قبال المعلام،  أو مصامم 

لتااادريس،  بماااا يحقااا، األهاااداف التااادريس،  والتاااي يخواااط الساااتخدامها فاااي أمنااااء تن يااا  ا
وفاااي ضاااوء اإلم اناااات المتاحاااةق )زيتاااون،  ساااية المرجاااو  بأقصاااى فاعلياااة مم ناااة،التدري

 (.0.0م، 0222
وقد زاد االهتمام في السانوات األخيار  باالساتراتيجيات المعراياة واالجتماعياة علاى 

لعقاااد حسااااق االساااتراتيجيات السااالوكية التاااي كاناااا مسااايور  علاااى حقاااوا التربياااة خااا ا ا
الماضي،  والسب  في كلد  لى زياد  االهتمام بتعليم الول ة وتنمية أنماا الت كير المختل ة 
لااديهم واإلفاااد  ممااا يتعلمااون أكثاار ماان تحصاايل المعرفااة ن سااها،  فالمعرفااة قابلااة للتغيياار 
والتوااور،   ضااافة  لااى االن جااار المعرفااي الحاياال فااي حقااوا المعرفااة والتنااوع الكبياار فااي 
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لمعرفااة الاا ي ي اارل علااى األفااراد والمجتمعااات اكتساااق الواارق التااي تم اانهم ماان مصااادر ا
 اختيار المناس  منها وتواي ل بش ل م يد.

ولما كانا التربية من منظور االقتصاد المعرفي تسعى  لى جعل التعليم كا معناى،  
 بحيث يست اد من مصادر المعرفة المتعدد  دون    اا لخصويية كل م حث من الم احاث

العلمية ا فإن التعلم الم اير بصوره المختل ة يست اد منل ويواف كغياره مان االساتراتيجيات 
كاالستقصاء وحل المش  ت. واالستراتيجيات المتجدد  كالتعليم التعاوني والتعليم مان خا ا 

ية النشاا وبناء العقلية الم كر  اإلبداعية والناقد ،  مما يعني تووير المهارات العليا العق ن
للت كيااار،  بحياااث يساااتوي  الماااتعلم اإلساااهام فاااي اتخااااك القااارارات التاااي تظهااار فكااارا نامياااا 
ال الانعم التاي  ومستنيرا،  وه ا ما ين غي أن تركز عليل مذسساتنا التعليمية،  فالعقل مان أجي
خااص ت تعااالى بهااا بنااي ال شاار وفضاالل علااى  يااره ماان المخلوقااات وجعلاال مناااا التكليااف 

http://www.banihamida.net, 2013) ) 
وتشير نتائج األبحاث والدراسات التي تهتم بعملية التعلم والتعليم  لى فعالياة عادد 
ماان اسااتراتيجيات التاادريس الحديثااة فااي تحسااين قاادرات الول ااة المختل ااة فااي معظاام المااواد 

 الدراسية،  
  وفي تنمية اتجاهاات  يجابياة نحاو عملياة الاتعلم بشا ل عاام،  وال باد مان اإلياار 

 لااى  ن التنوياا  فااي اسااتراتيجيات التاادريس التااي تسااتخدم ماا  الول ااة ماان يااأنل أن ي ساار 
الااروتين المماال الاا ي ت رضاال طريقااة التاادريس التقليديااة،  التااي ترتكااز علااى دور أساسااي 
للمعلاام،  وتغ اال دور الوالاا  كعنصاار فاعاال فااي عمليااة الااتعلم،  فااي حااين أن االتجاهااات 

هو المحور الرئيس لعملية التعلم والتعلايم،  ويجا  أن ي اون الحديثة تركز على أن الوال  
لاال الاادور األكباار فااي هاا ه العمليااة ا وألهميااة االسااتراتيجيات التااي تتميااز ب اعليتهااا بااالتعلم 

 والتعليم سيتم تناوا ل ستراتيجيات المستخدمة ضمن االقتصاد المعرفي.
 :اإلحصائية الدراسة والمعالجة منهج واجراءات

لألدق التربوي  للوقوف على استراتيجيات التدريس في ضاوء االقتصااد  تم الرجوع
 المانهج السااذاا الثاااني تاام ات ااع المعرفاي وكلااد إلجابااة السااذاا األوا،  ولدجاباة علااى

وتحلياال اسااتجاباتهم علااى  أعضاااء هيدااة التاادريس اسااتو ع اراء خاا ا ماان الوياا ي
 أفاراد واالنحرافات المعيارياة الساتجاباتالحسابية،   المتوسوات استخدام االست انة،  وتم 

تايس درجاة تقيايم أعضااء هيداة التادريس فاي كلياة التربياة فاي جامعاة حائال  العينة والتي
لااادور االقتصااااد المعرفاااي فاااي االرتقااااء بالعملياااة التعليمياااة التعلمياااة بمجاالتهاااا المتنوعاااة 

 ي. األربعة:  دار  التعليم،  عضو هيدة التدريس،  الوال ،  المنها
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: لتحقي، أهداف ه ه الدراسة تم اإلعداد لماياس)است انة(  ك يقوم األعضااء أدا  الدراسة
عينااة الدراسااة بتقياايم دور االقتصاااد المعرفااي فااي االرتقاااء فااي العمليااة التعليميااة التعلميااة،  

 وجاااااءت هاااا ه الدراسااااة اسااااتنادا لتوياااايات دراسااااات سااااابقة )ربابعااااة و الهياجنااااة،  
(،   ك تاام اإليااار   لااى أهميااة تقياايم دور االقتصاااد المعرفااي فااي Pandey,2012و2016

تحسين العملية التعليمية فاي الجامعاات فاي اال التغيارات المعراياة واالقتصاادية المساتجد  
 في الوقا المعاير.

تم تصميم االست انة لغايات ال حث،  وتكوناا االسات انة فاي ياورتها األولياة مان 
 ( فقر .02)

قاا، ماان مناساا ة أدا  الدراسااة فااي قياااس مااا وضااعا لاياساال قامااا للتح :ياادق األدا 
ال احثة بعرضها علاى مجموعاة مان أعضااء هيداة التادريس فاي كوي الع قاة واالختصااص 
ماان كليااة التربيااة ا حيااث طلاا  ماانهم تحديااد ارائهاام حااوا أدا  الدراسااة،  ماان حيااث ياامولية 

للمجااالت،  وياحة الصايا ة  المجاالت ألهداف الموضوع،  ومد  مناس ة وانتماء ال قارات
اللغوية لل قرات،  واضافة أو تعديل أو ح ف أي فقر  مان فقارات الدراساة أو المجااالت يار  
المح ماااون أنهاااا  يااار مناسااا ة. وقاااد أباااد  المح ماااون م حظااااتهم واراءهااام فاااي ال قااارات 
واقترحاااوا تعاااديل عااادد مااان ال قااارات،  وتااام اعتمااااد ال قااارات التاااي ات ااا، المح ماااون علاااى 

( فقارات  ماا لتكارار معناهاا،  أو 2،  وتام حا ف )%5.ءمتها ا حيث كاان االت ااق أكثار م 
لعاادم م ءمتهااا ماان وجهااة نظاار المح مااين،  وباا لد أياا حا أدا  الدراسااة فااي يااورتها 

 ( فقر .  02النهائية م ونة من )
اخلي،  للتأكد من م ات أدا  الدراسة،  تم استخدام طريقة االتساق الادم ات أدا  الدراسة: 

(،  علااى عينااة اسااتو عية حجمهااا Alpha- cronbachحساا  معادلااة كرون ااا  أل ااا )
( يبااين معاماال االتسااق الااداخلي وفاا، 0اسات انة ماان ضامن عينااة الدراسااة. والجادوا ) 02

معادلة كرون ا  أل ا،  وي حظ أن جمي  قايم معامال الث اات مرت عاة ومقبولاة لغاياات تعمايم 
 نتائج الدراسة.

 أل ا –قيم معام ت الث ات للمجاالت األربعة واألدا  باستخدام معادلة كرون ا   (1جدوا )
 معامل الث ات كرون ا  أل ا% اسم المتغير تسلسل ال قرات

0-5 
 

 2.225 المجاا األوا:  دار  التعليم
 2.222 المجاا الثاني: عضو هيدة التدريس 2-02

 2.205 المجاا الثالث: الوال  00-05
 2.202 لمجاا الراب : المنهايا 02-02
 2.222 المعدا العام للث ات 0-02
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للتحق، من م ات الماياس تم استخدام طريقة االخت ار واعاد  االخت اار،  م ات الماياس: 
( عضاوام مان كلياة التربياة،  وبعاد 00بتوبي، الماياس على عينة استو عية تكونا مان )

قيمااة معاماال ارت اااا بيرسااون بااين نتيجتااي  ماارور أساابوعين تاام  عاااد  الماياااس،  وحساااق
التوبيقين للماياس ك ل،  ومجاالتل. كما تام حسااق االتسااق الاداخلي للمايااس ومجاالتال 

 (0كما في الجدوا )
 ( 0جدوا )

 معام ت ارت اا بيرسون وكرو ن ا  أل ا لث ات ماياس مجاالت التحصيل المعرفي
 كرو ن ا  أل ا ارت اا بيرسون  المجاا

 0.77 0.78 التعليم  دار 
 0.84 0.81 عضو هيدة التدريس

 0.83 0.79 الوال 
 0.73 0.80 المنهاي

 0.89 0.81 الماياس ك ل
: للتعااارف علاااى درجاااة التقااادير،  اعتمااادت ال احثاااة المتوساااوات طريقاااة تصاااحيح األدا 

لمعياار الحسابية إلجابات أفراد العينة،  لتكاون مذيارام علاى درجاة التقادير باالعتمااد علاى ا
التالي في الح م  لى تقدير المتوسوات الحسابية،  وكلد بتقسيم درجات التقادير  لاى م ماة 
مسااتويات )ماانخ  ،  متوسااط،  مرت اا ( باالعتماااد علااى المعادلااة التاليااة،  وهااي معيااار 

 التصحيح:
 0.00        =   0-5الحد األدنى للبدائل   =          –الحد األعلى للبدائل                     

 0عدد المستويات                                                 
 0.00=  0.00+  0المد  األوا: 
 0.22= 0.00+  0.02المد  الثاني: 
 5=  0.00+  0.22المد  الثالث: 

 فتص ح بعد كلد التقديرات كالتالي:
 ( مذيرام منخ ضام.0.00أقل من أو يساوي )-0
 ( مذيرام متوسوام.0.22( واقل من أو تساوي )0.02) أكبر أو يساوي -0
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 ( مذيرام مرت عام.0.22أكبر من أو تساوي )-0
 تم حساق المتوسوات الحسابية واالنحرافات المعيارية.

 عرل النتائج ومناقشتها:
لدجابااااة علااااى السااااذاا األوا والاااا ي يتضاااامن: مااااا اسااااتراتيجيات التاااادريس 

 المستخدمة ضمن االقتصاد المعرفي؟
باااالعود  لاااألدق الترباااوي الااا ي تنااااوا اساااتراتيجيات التااادريس المساااتخدمة ضااامن 
االقتصاد المعرفي،  ال بد من اإليار   لى أن كل أمة تسعى  لى أن تتبوأ مركزام متقادمام باين 

األمم في جمي  مجاالت الحيا ،  ومذسساتها المختل ة ال تدخر جهدام لتحقي، ه ا الغارل،  
لي مان أهام مذسساات المجتما  التاي ترسام الخواط الك يلاة بتحقيا، ومذسسات التعليم العاا

دورها،  حيث تسعى إلكساق الول ة مهارات،  ومعاارف وخبارات جدياد  مناسا ة،  ولتحقيا، 
كلااد ال بااد ماان رفاا  الك ايااات والقاادرات المهنيااة للقااائمين بعمليااة التاادريس ا لي ونااوا قااادرين 

وجيا المعلومات واالتصاالت وتواي ا باوعي عميا، ، للوياوا  لاى على االست اد  من تكنول
المعااارف وتحليلهااا،  واإلفاااد  منهااا واسااتثمارها،  لتحقياا، اقتصاااد معرفااي مزدهاار للجمياا  ، 

 وبما يناس  العيش في مجتم  تكنولوجي دائم التوور والتغير باستمرار.
التدريس  ن التعلم نشااا وال بد من األخ  بعين االعت ار عند استخدام استراتيجية 

يقوم بل المتعلم وليس المعلام ويارت ط الاتعلم كم هاوم باالخبر  ويجا  أن تشاتمل اساتراتيجية 
التدريس المستخدمة عناير العملية التعليمية التعلمياة جميعهاا والع قاات بينهاا،  وين غاي 

وال باااد مااان   أن تتوافاا، اساااتراتيجية التااادريس والموقاااف التعليماااي التعلمااي الماااراد تن يااا ه،
اإليااار   لااى أناال ال توجااد اسااتراتيجية تدريسااية أفضاال ماان  يرهااا فااي المواقااف التعليميااة 
جميعها بش ل مولا،،  وانماا يقااا قلكال مقاام مقاااق. ويم ان اساتخدام االساتراتيجية األكثار 

 فعالية بم ردها أو عد  استراتيجيات لتحقي، األهداف المرجو .
يات التاادريس األكثاار ياايوعام والمسااتخدمة ضاامن وايمااا يلااي اسااتعرال السااتراتيج

 االقتصاد المعرفي:
 أوال: استراتيجيات التدريس الم اير:  

يقصاااد بالتااادريس الم ايااار التااادريس الااا ي يعتماااد علاااى تقاااديم المعرفاااة للول اااة،  
ويويف تعلمهم بأنل تعلم استا الي وبثي،  ي ون الوال  مساتقب  للمعلوماات والمعلام باماام 

يعني كلد أن ه ه االستراتيجية  ير مقبولاة أو  يار فاعلاة  كا ماا تام اساتخدامها  لها،  وال
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بش ل جيد،   ك تكون أحيانام من الورق الم ضالة ا لتحقيا، نتاائج مرجاو  خاياة،   كا كاان 
-0عدد الول ة كبيرا والزمن المخصص ضيقام. ومن األمثلة على طرائ، التادريس الم ايار:

والضااايف الزائااار وكاااراس العمااال أو أوراق العمااال وأسااادلة المحاضااار  والعااارل التوضااايحي 
واجابات وأنشوة القراء  الم اير  وحلقة ال حث ودراسة الحالة والعمل في الكتااق المدرساي 

 وال واقات الخاط ة والتدري ات والتمارين.
 مانيام: استراتيجية التدريس القائمة على حل المش  ت واالستقصاء:  

المشااا  ت فاااي الحياااا  متنوعاااة تتولااا  مااان الوالااا  شااا  ت: اساااتراتيجية حااال المأ( 
مواجهتها،  والتعامل معها لحلها،  ويعد تعلم حال المشا  ت مان األماور الملحاة ا ألن كلاد 
يساعده على تكي ل م  مجتمعال،  وزيااد  قدرتال علاى اتخااك قراراتال الساليمة بن سال،  فماا 

 هي المش لة؟ وما استراتيجية حل المش لة؟
: هاي موقاف جدياد يواجال ال ارد،  أو المجموعاة،  وهاو يحتااي  لاى حال وال ي اون المش لة

 م(..022ه ا الحل جاهزام لديهم. ) انم،  بسام عمر وأبو يعير  خالد ، 
أسلوق حل المش  ت يج  أن يتضمن مش  ت لها حلوا متعادد ،  كماا أن لهاا 

 كيار بحرياة،  ويعوايهم زمااام طرقاا متعادد  للحال،  ويهادف إلفسااا المجاااا أماام الول اة للت
الم ااادر  التخاااك القاارارات المتعلقااة بحاال المشاا لة،  أي يعوااي المااتعلم قاادرام ماان االسااتق لية 

 واالعتماد على ال ات أكبر مما كان ُيعولى في أسالي  التدريس العادية.
ويلزم القائم بالتدريس بها ه االساتراتيجية التحدياد لألهاداف المقصاود  لكال خواو  

واوات اساتراتيجية حال المشا  ت،  وتقاديم مشا  ت مان الناوع الا ي يساتثير الول ااة مان خ
ويتحداهم،  واستخدام طريقة مناس ة لتقويم تعلم الول ة أمناء حلهم للمش لة ا ألن بها نوعام 
من الصعوبة،  ويحتاي كلد لمهار  وتادري ،  والتأكياد علاى مراحال حال المشا  ت،  وهاي: 

ر بها،  وجم  المعلومات المتصلة بها،  وتحديد المشا لة وم وناتهاا،   مار  المش لة والشعو 
ووض  الحلوا المحتملة،  ومعايير اختيار الحل األنس ،  واخت ار يحة الحلوا ، ووضا  

 خوة تن ي  الحل واتخاك القرار،  وتعميم النتائج.
 ن اسااااتراتيجية االستقصاااااء وحاااال المشاااا  ت ماااان االسااااتراتيجيات المميااااز  فااااي 

تاادريس،  وتتااداخل الع قااة بينهمااا،  حتااى أن الاا ع  يسااتخدمها للداللااة علااى الشاايء ال
ن سل،   ال أن ال رق بينهما ي من في أن حل المش  ت يتول  الويوا  لى حال ياحيح،  
بينما االستقصاء م توا النهاية بش ل أكبر،  ويهتم بالعملياات،  واهتمامال بالحصاوا علاى 

 الجواق الصحيح بش ل أقل.
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( استراتيجية االستقصاء: يقصاد باالستقصااء ال حاث عان المعرفاة والمعلوماات والحقاائ، ق
ماان خاا ا طاارا األساادلة،  أو هااو مجموعااة ماان الخوااوات المنظمااة علميااام ومنوايااام لحاال 
مش لة ما،  أو ت سير موقف  ام  على الوال . واالستقصاء في مجااا التربياة ي تسا  

 عاادادام يم ناال ماان مواجهااة الحيااا  ومشاا  تها ومتغيراتهااا أهميااة كبياار ،  ألناال يعااد الوالاا  
بصور  ياحيحة خصوياام فاي عصار االن جاار المعرفاي الا ي نعيشال ا ن. ) اانم،  بساام 

 (.022م،  ص.022وأبو يعير ،  خالد، 
 ومن األهداف التي يسعى  ليها المدرس من استخدام ه ا األسلوق:

لماي،  مثاال الم حظاة،  والت ساير واالسااتن اا،  المسااعد  فاي تنمياة مهااارات الت كيار الع-0
 واالستقراء.

تعزيز التعلم ال اتي لاد  المتعلماين،  مان خا ا قياامهم بوارا األسادلة واإلجاباة عنهاا،  -0
 تنمية قدر  المتعلمين على التعبير الل ظي.-0واخت ار يحة اإلجابات.

 لمين.تعزيز االتجاه أن المعرفة العلمية  ير نهائية لد  المتع-2
 خووات استراتيجية التعلم القائم على االستقصاء:

 ي ضل البدء بعرل مش لة تثير تساؤالت،  وتحمل  جابات مختل ة بالنس ة للول ة. -0
يبدأ الول ة بورا أسدلة تساعدهم في جمي  المعلومات حوا المش لة،  واكا لم يتم ن  -0

طلبتاال لتوااوير فرضاايات  الول ااة ماان فعاال كلااد بشاا ل يااحيح،  فعلااى المعلاام مساااعد 
 تتعل، بالمش لة.

 مساعد  الول ة على تحديد األسدلة األكثر فائد  من بين األسدلة التي تم طرحها. -0
 مساعد  الول ة في عمل  جراءات تقويمية ألسدلتهم الموروحة. -2
 يطلب من الطلبة تحليل عملية االستقصاء والسعي إلى تحسينها. -1

 syncreticتات استراتيجية تصلف األي -
ويعود ال ضل  لى جوردن،  وانتقلاا  0222وهي استراتيجية قديمة اهرت بالعام 

من المجااا الصاناعي لمجااا العلاوم وا داق وال ناون،  وتام اساتخدامها فاي تنمياة اإلباداع 
لحل المش  ت،  وما زالا تستخدم حتاى الوقاا الاراهن،  وتتضامن كلمتاين،  وهماا التاصلف 

الجماا ،  واأليااتات وتعنااي الت رياا، بعااد الجماا . وتقااوم علااى ربااط عناياار وتعنااي األل ااة و 
مختل ة ال يوجد بينها ع قة ااهرية م اير  ا للويوا  لى حلوا  بداعية للمش لة. ويخاري 
المتعلم بصراء مختل ة من خ ا عدد من أنواع التشبيل التي تبادأ بالتخيال،  وتنتهاي بحلاوا 
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ى  م انيااة جعاال اإلبااداع عمليااة واعيااة مقصااود  بااربط مم نااة،  فهااي اسااتراتيجية تقااوم علاا
 المألوف بغير المألوف أو  يجاد فكر  جديد  من األفكار المألوفة.

 مهارات تصلف األيتات:
التناار الم اير: يحاوا الوال   يجااد حلاوا وأفكاار للمشا لة مان خ لهاا النظار  ليهاا فاي 

يال المشا لة. وبخاياة مان الوبيعاة  طار محتو  جدياد،  مان خااري المجااا الا ي تنتماي  ل
مثل استخدام تقنية )بيا العنكبوت أو ي لها أو حركتها،  أو النمل،  أو النحل( في نماكي 

 حياتية مثل: تصاميم بع  ا الت واألجهز 
التناااار الشخصااي: يحصاال المااتعلم علااى  دراكااات جديااد  للمشاا لة بااأن يتخياال ن ساال م ااان 

موروا للمناقشة،  كأن يتخيل ن سل مث م جسرام تعبار عليال الشيء أو األدا  أو الموضوع ال
 السيارات.

التناااار الرماازي: تتضاامن اسااتخدام كلمتااين متعارضااتين ومزجهمااا معااام بهاادف توليااد أفكااار 
جديااد  وتوويرهااا. مثاال ماازي خصااائص التمساااا ماا  جهاااز الكمبيااوتر بهاادف توااوير أفكااار 

 .لتحسين جهاز الكمبيوتر،  أو مزجل م  الوائر 
التنااااار الخياااالي: يسااامى الت كيااار القاااائم علاااى التمناااي،  أو ال حاااث فاااي الحلاااوا المثالياااة 

كيف يم ننا تصميم طرق سير فاي ال ضااء للسايارات “للمش لة والتحدي الموروا،  مثاا: 
 ”التي توير.
  ن ه ا األسلوق قائم على م ث مسلمات أساسية هي: 

 .ليل وبالتالي  م انية تنشيوهاأن العملية االبتكارية قابلة للويف والتح .0
 . ن كل اواهر اإلبداع متشابهة وتقوم على العمليات األساسية  ن سها .0
ن الحيل المختل ة لحل المش  ت لها العائد ن سل سوءام أكانا للنشااا االبتكااري أ .0

 لل رد أم الجماعة.
 مالثام: استراتيجية العمل الجماعي )التعلم التعاوني(

ل الول ة بواسوتها على ي ل مجموعاات ياغير ،  يتكاون كال هي استراتيجية يعم
( ماان الول ااة،  يختل ااون فااي قاادراتهم،  ويقومااون بالعماال معااام ا لتحقياا، 2-2منهااا ماان )

الهاادف التعليمااي المشااترك،  ويااتم التعاااون بااين أفااراد المجموعااة الواحااد ،  والتنسااي، بااين 
 ات معد  مس قام لاياس مد  تقدم المجموعات،  وتقويم أداء الول ة من خ ا مقارنتل بمح

 أفراد المجموعة في أداء المهمات الموكلة  ليهم.
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 الم ادئ األساسية للتعلم التعاوني:  
االعتماااد المت ااادا اإليجااابي،  أو المشاااركة اإليجابيااة بااين الول ااة: ويعنااي يااعور كاال  –أ 

ي شالوا معاام،  وياتم طال  بالحاجة  لى زم ئل في المجموعة،  فإماا أن ينجحاوا معاام أو 
ماان خاا ا توزياا  األدوار علااى أفااراد المجموعااات،  وماان خاا ا التقياايم الجماااعي ألفااراد 

 المجموعة الواحد .
المسااذولية ال رديااة والمسااذولية الرمزيااة: ماان الضااروري أن يشااعر كاال فاارد بمسااذوليتل -ق

لمجموعاة ال ردية،  وكلاد أن لكال فارد فاي المجموعاة جازءام واضاحام ومحاددال مان عمال ا
الكلي،  عليل أن يقوم بل بجد ونشاا. كلد أن أداء أي فرد في المجموعة يذمر  يجابياام 
أو ساالبيام فااي بايااة األفااراد،  وال يعنااي كلااد التااأمير أو الساايور  علااى عماال الاازم ء فااي 
المجموعة،  كما أن المجموعة مسدولة عن تحقي، أهدافها،  وقياس ماد  النجااا فاي 

ال ردياة تظهار عنادما ياايم أداء كال طالا  فاي المجموعاة،  وتتمثال  كلد،  فالمساذولية
المساذولية الجماعياة فاي مسااعد  أفااراد المجموعاة الا ين يحتااجون المسااعد  إلنهاااء 
المساذوليات المنوطاة بهام،  وهناا يجا  أن تعارف المجموعاة العضاو الا ي يحتااي  لاى 

هم،  والتأكد من أن كل عضاو مزيد من الدعم،  ويعرف الجمي  أنل ال م ان لمتو ل بين
 مسدوا عن النتيجة. 

الت اعاال الم اياار المعاازز وجهااا لوجاال: مجمااوع أعماااا أفااراد المجموعااة يشاا ل عماا م -ي
مشتركام،  وه ا يقتضي بالضرور  حصوا نقايات وت ااع ت ل ظياة،  واباداء ا راء مان 

ضااام ت ااادا أجاال الويااوا  لااى ياايغة نهائيااة لتقياايم عماال المجموعااة،  ويشاامل كلااد أي
المصااادر والمعلومااات ايمااا بياانهم بأقصااى ك اااء  مم نااة،  وتقااديم تغ يااة راجعااة ايمااا 

 بينهم. ولكي ي ون الت اعل وجهام لوجل مثمرام يج  أن ي ون حجم المجموعات يغيرام.
المهااارات الشخصااية والرمزيااة: المهااارات الخايااة بالع قااات بااين األيااخاص )المهااارات -د

العمل ضمن مجموعة مان ت اادا للمعرفاة وتوايال وحسان اساتماع  االجتماعية( كمهار 
 وحل االخت فات بورق بناء .

معالجة عمل المجموعات: من خ ا قياام أفاراد المجموعاة بتحليال أعماالهم،  ومناقشاة -ها
 مد  نجاحهم في تحقي، أهدافهم والمحافظة على الع قات ال اعلة بينهم.

اختيار موضوع الدراسة،  تحليل الموضوع  لى فقارات : خووات تن ي  التعلم التعاوني -
رئيسة ومانوية وتنظيمها من قبل القائم على التدريس،  وتقسيم الول ة لمجموعات تعاونياة 
مت اينة،  ويقوم كل خبير في مجموعتل بمناقشة ويرا ما تعرف عليل من معاارف وخبارات 



 م 0202لسنة  يناير( الثاني، الجزء 581مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )
 

 -501- 

 مااات تحصاايل كاال طالاا  وبااأن كاال فاارد مساادوا عاان تقدماال وتقاادم مجموعتاال،  وتجماا  ع
 للحصوا على درجات المجموعات،  وتقديم الم افصت للمجموعة المت وقة.

 رابعام: استراتيجية التعلم من خ ا األنشوة.  
وهو التعلم ال ي يتحق، مان خا ا تن يا  الوالا  لنشااا مقصاود وهاادف ومخواط 

تي،  واضااافة  لااى تعزيااز لاال،  ويتميااز بتااوفير ال اارص الحياتيااة الحايقااة للول ااة للااتعلم الاا ا
 االستق لية والتعلم التعاوني،  ويشج  الول ة على تحمل مسذولية تعلمهم.

وتمثل األنشوة عنصرا م رئيساام مان عنايار المنااهج ويقصاد بهاا:ق الجهاد العقلاي 
أو البدني ال ي يب لل المتعلم أو المعلم من اجال نتااي ماا،  وها ا يشاير  لاى أن النشااا لال 

وااة يسااير وفقهمااا،  ولاال نتاااي يسااعى لتحايقاال،  وهااو بحاجااة  لااى تقااويم مضاامون ولاال خ
 لمعرفل نجاحل في تحقي، النتاي المر وق ايل أو بلو ل ق

وتشااج  اسااتراتيجيات الااتعلم القااائم علااى األنشااوة الول ااة علااى الااتعلم ماان خاا ا 
 ه العماال،  وتااوفير فاارص حياتيااة حايايااة لهاام فااي تعلاام موجاال كاتيااام. ويم اان اسااتخدام هاا

االستراتيجية ل حص وض   يار ماألوف أو الستكشااف م هاوم ماا بشا ل عميا،،  وتشاتمل 
 ه ه االستراتيجية على األنشوة التالية: 

المناااار ،  والزيااار  الميدانيااة،  واأللعاااق،  وتقااديم عاارول ياا وية،  ومناقشااة ضاامن  -
ا المشااااري ،  فريااا،،  وورل العمااال،  والتااادري ،  والااارح ت التدريبياااة،  والاااتعلم مااان خااا  

والرواية،  والدراسة المسحية،  والصف المقلوق ال ي يتازود بال الوالا  باالمولوق تحايقال 
 بن سل بداية،  ويتم مناقشة كلد داخل الغرفة الصبية الحقام.

ودور عضااو هيدااة التاادريس بتحديااد نتاجااات الااتعلم ويخوااط لألنشااوة وال عاليااات 
باسااتخدام اسااتراتيجيات تقااويم ومعااايير مناساا ة،   المتنوعااة،  ويراقاا  نتااائج تعلاايم الول ااة

 ويدعم الول ة ويشجعهم على التعاون خ ا تن ي  األنشوة.
 (.Dramaخامسام: الدراما التعليمية ولع  األدوار )   
الدراما: هي كلمة   رياية األيل ومعناها ال عل أو الحركة وهي ي ل من  ي اا ال ن  .0

تمثيال،  ايساتخدم اإلنساان تعبيراتال الل ظياة و يار التعبيري الا ي يقاوم علاى عنصار ال
الل ظيااة )اللغااة واأليااوات والحركااات الجساادية وحتااى الصااما( للتعبياار عاان حاادث أو 

الحركاة والحركاة اإليقاعياة،  والتمثيال الصااما،   موقف وتتكون نشااطات الادراما مان:
ا،  والتمثياااال والتمثيااال اإليحاااائي،  واللعااا  التمثيلاااي،  القصااااة والاياااام بلعااا  أدوارهااا

 االرتجالي والحواري.
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الكشف عن قدرات المتعلمين على التعبير الشا وي أهداف الدراما في التربية العلمية: 
والجسااامي وتنميتهاااا،  والتعااارف الم ايااار علاااى األياااخاص والحاااوادث والمواقاااف،  وت هااام 

خاارين الع قااات اإلنسااانية ماان حيااث دوافعهااا وأساا ابها ونتائجهااا،  وحساان التواياال ماا  ا 
واحترام وجهاات نظارهم وكسا  احتارامهم،  وتنمياة الثقاة باالن س،  وادراك القادرات ال اتياة،  
واكتساق األنماا السلوكية االيجابية وتمثلها في المواقف الحياتية،  وتعوياد النظاام وضا ط 

خيااا الن س،  وزياد  القدر  على الت كير والتحليل،  وحل المش  ت واتخاك القرار،  وامار  ال
بمااا يزيااد معرفااة المااتعلم بالعااالم الحايقااي ماان خاا ا مواقااف خياليااة،  وتقويااة المهااارات 

الجساامية )التااوازن والحركااة والضاا ط(،  وتعمياا، ال هاام فااي الم احااث التعليميااة المختل ااة،  
 وتوفير المتعة والسرور وزياد  الحيوية وتجديد النشاا.

 سادسا: الت كير الناقد:
لمذقا عند األح اام المسا قة أو الشاد الصاحيح أو تمحايص يعرف بأنل التوقف ا

 ا راء في ضوء المعرفة لد  ال رد وتكوين استنتاجات جديد  بناءم على ه ه المعرفة.
وهاا ه المعرفااة تتوااور،  ويم اان تعليماال وتعلماال وهااو يتضاامن مجموعااة كبياار  ماان المهااارات 

 منها:
و التحقاا، ماان يااحتها ماان جهااة أو التميااز بااين الحقااائ، الثابتااة التااي يم اان  م اتهااا أ .0

 االدعاءات أو الزعم من جهة أخر .
 تحديد التشابهات واالخت فات بين موق ين أو فكرتين حوا قضية ما. .0
تحدياااد مصاااداقية المعلوماااات ومراجعهاااا تحدياااد المغالواااات المنواياااة )االساااتنتاجات  .0

 الخاطدة(.
أو الباااراهين أو الحجاااج التميياااز باااين االساااتدالا والتبريااار والتعااارف علاااى االدعااااءات  .2

 الغامضة.
 توبي، مهارات حل المش  ت التي تعلمها في مواقف سابقة. .5

 أهمية الت كير الناقد:
أحد األمور الضرورية التي يقتضايها العصار الا ي نعيشال،  حياث ت جار المعرفاة  .0

 وتنوع مصادرها.
ضاااع يساااعد المااتعلم علااى انتقاااء م ا يماال ومهاراتاال وخبراتاال فاا  يقبلهااا دون  خ .0

 له ا المعيار.
 يتعلم من خ ا الت كير الناقد مهارات الت كير المنوقي حيث الحجة واإلقناع. .0
 وسيلة للتدري  على أنماا ت كير متعدد  ويوال  لى حل المش  ت.-د .2
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يختاااار م اااا يم وقضاااايا ال يوجاااد ات ااااق دور المااادرس فاااي التعلااايم الت كيااار الناقاااد: 
 بشأنها. 

ر والتااي تشاامل االسااتقراء واالسااتنتاي والتحقاا، والتحقياا، يعلاام اسااتراتيجيات الت كياا .0
 والتخليص و يرها.

يدرق الول ة على مهارات الت كيار المختل اة مان خا ا الت كيار بصاوت مرت ا  أماام  .0
 بعضهم.

يااوفر الوقااا المناساا  للت كياار خاا ا المحاضاار  وال يسااتأمر بالوقااا كااام م،  ويااوفر  .0
 فريام لهم.

الخارائط والجاداوا والمنظماات ال صارية حتاى يار  الول اة يستخدم الرسوم البيانياة و  .2
 عروضها مرئية. 

 يعرل أمثلل لوجهات نظر متنوعة حوا قضية معينل ويبين المسو ات لكل منها. .5
 يحترم أفكار الول ة المتنوعة في المستويات جميعها. .2

 سابعام: التدريس بال كاءات المتعدد .
أيحابل على التعبير والتوايل م  ا خرين ال كاء اللغوي الل ظي: ويشير  لى قدر   .0

ك مااام وكتابااة،  فهااو يشاامل القاادرات اللغويااة األرباا : القااراء  والكتابااة واالسااتماع 
 والمحادمة.

ال كاء المنوقي الرياضي: يتمثل في القدر  المنواياة والرياضاية والعلمياة ويساتمت   .0
اف الع قاات وباساتخدام أيحابل بالتعامل م  األرقام والمعام ت الرياضية،  واكتشا

 االستقراء واالستن اا في ت كيرهم.
الاا كاء ال صااري الم اااني: يمياال أيااحابل  لااى التخياال وتشاا يل الصااور ال هنيااة فااي  .0

المواقاااف المختل اااة ويتمتعاااون بالتعامااال مااا  األلاااوان وهاااو يشاااي  لاااد  الرساااامين 
 والمهندسين. 

لعاااازف وحساسااااون الاااا كاء الموساااايقي اإليقاااااعي: أيااااحابل يحبااااون الموساااايقى وا .2
لأليوات التي يستمعون  ليها خاية ال نية بحياث يظهار تاأمير كلاد علاى تعبيارات 

 وجوههم.
الجساامي: ويشااير  لااى القاادر  العضاالية واسااتخدام الجساام كااام  أو -الاا كاء الحركااي .5

 جزء منل.
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الاا كاء بااين الشخصااي: يتعلاا، بالخصااائص والساامات ال اتيااة ويتولاا  القاادر  علااى  .2
 سل ويتصف أيحابل بالثقة بأن سهم وبسرعة البديهاة،  ولاديهم توايل ال رد م  ن

 دافعية داخلية للمثابر  في العمل.
الاا كاء االجتماااعيق مااا بااين األيااخاصق: يتولاا  قاادر  علااى الحااوار والتواياال ماا   .2

 ا خرين.
ال كاء المتعل، بالبيدة الوبيعة: يتصف أيحابل بحسن التعامل م  البيدة الوبيعية  ..

ما يتعل، بها معها كالمشي والصيد وال حث عن ا مار و ير كلاد  ويحبون ممارسة
 .(.0222)السلوي ، 

وبعد ه ا العرل الساتراتيجيات التادريس القائماة علاى االقتصااد المعرفاي،  ساتتم 
ما درجة تقييم أعضاء هيدة التدريس فاي كلياة اإلجابة على السذاا الثاني،  ال ي يتناوا ق 

ور االقتصاااد المعرفااي فااي تحسااين العمليااة التعليميااة التعلميااة التربيااة فااي جامعااة حائاال لااد
 بمجاالتها المتنوعة؟ق 

ولدجابااة عاان السااذاا تاام اسااتخراي المتوسااوات الحسااابية واالنحرافااات المعياريااة 
 ل قرات االست انل.

 :نتائج السذاا الثاني
مااا درجااة تقياايم أعضاااء هيدااة التاادريس فااي كليااة التربيااة فااي جامعااة حائاال لاادور 

 االقتصاد المعرفي في االرتقاء بالعملية التعليمية التعلمية بمجاالتها المتنوعة؟ 
 وانبث، عن السذاا الرئيسي أربعة أسدلة فرعية كما يلي:

مااا درجااة تقياايم أعضاااء هيدااة التاادريس فااي كليااة التربيااة فااي جامعااة حائاال -أ
فااي المجاااا  لادور االقتصاااد المعرفااي فاي االرتقاااء بالعمليااة التعليمياة التعلميااة

 األوا:  دار  التعليم؟
الحساابية،  واالنحرافاات  المتوساوات اساتخدما عان ها ا الساذاا فقاد ولدجاباة

  (0المعيارية وتم ترتي  ال قرات،  وكانا النتيجة كما في الجدوا رقم )
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المتوسوات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتي  ال قرات ودرجة األهمية (0جدوا )
لدور االقتصاد المعرفي في لدرجة تقييم أعضاء هيدة التدريس في كلية التربية  لل قرات

 االرتقاء بالعملية التعليمية التعلمية في المجاا األوا:  دار  التعليم
المتوسط  ال قر  م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

مستو   الترتي 
 االهمية

اقتصااااد المعرفاااة يرفااا  م اناااة الجامعاااة  0
 يميام وعالميام.محليام واقل

 مرت   0 497. 4.41

اقتصاد المعرفة يدف  ُقدمام باتجاه جامعة  0
  لكترونية.

 مرت   0 616. 4.31

اقتصاد المعرفة يوور أنظماة وتشاريعات  0
 التعليم الجامعي.

 مرت   2 708. 4.22

اقتصاد المعرفة يساهم بشا ل واسا  فاي  2
 برامج الجود  الشاملة. 

 مرت   5 713. 4.18

اقتصاااااد المعرفااااة يرفاااا  ماااان مساااااهمة  5
الجامعااااة فااااي خدمااااة المجتماااا  بشاااا ل 

 واضح. 

 مرت   0 627. 4.25

متوساااط الااادرجات الكلياااة ل قااارات مجااااا  
  دار  التعليم

4.274 5.586   

( أن متوسااط درجااات تقيااايم أعضاااء هيدااة التاادريس فااي كلياااة 0يبااين الجاادوا )
رفي في االرتقاء بالعملية التعليمية التعلمية فاي التربية في جامعة حائل لدور االقتصاد المع

مجاا  دار  التعليم كانا بدرجاة مرت عاة،  حياث بلا  المتوساط الحساابي ل قارات مجااا  دار  
(،  وتراوحااااا المتوسااااوات 5.586(،  وبااااانحراف معياااااري بلاااا  )4.274التعلاااايم ك اااال )

لتاي تانص علاى أن ق ( وا0(،  حيث جاءت ال قار  رقام ) 4.41- 4.18الحسابية ما بين )
اقتصاد المعرفة يرف  م انة الجامعة محليام واقليمياام وعالمياام ق المرت اة األولاى،  حياث بلغاا 

،  أماا المرت اة الثانياة 0.497واالنحراف المعياري لهاا  2.20قيمة المتوسط الحسابي لها 
جاااه جامعااة ( والتااي تاانص علااى أن ق اقتصاااد المعرفااة ياادف  ُقاادمام بات0فكانااا ال قاار  رقاام )

واالنحااراف المعيااااري لهاااا   4.31 لكترونيااة. ق حياااث بلغااا قيماااة المتوساااط الحسااابي لهاااا 
( ونصاها ق اقتصاااد المعرفاة يرفاا  5،  أماا فاي المرت ااة الثالثاة احتلتهاا ال قاار  رقام )0.616
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ماان مساااهمة الجامعااة فااي خدمااة المجتماا  بشاا ل واضااح ق  حيااث بلغااا قيمااة المتوسااط 
( ونصاااها ق 3،  وجااااءت ال قااار  رقااام )0.627اف المعيااااري لهاااا واالنحااار  4.25الحساااابي

اقتصاد المعرفة يساهم بش ل واسا  فاي بارامج الجاود  الشااملةق  فاي المرت اة الرابعاة حياث 
،    وجااءت ال قار  0.708واالنحراف المعياري لها   22.4بلغا قيمة المتوسط الحسابي 

  فااي باارامج الجااود  الشاااملةق  فااي ( ونصااها ق اقتصاااد المعرفااة يساااهم بشاا ل واساا2رقاام )
واالنحااراف  4.18المرت ااة الخامسااة فااي هاا ا المجاااا حيااث بلغااا قيمااة المتوسااط الحسااابي 

 .  0.713 المعياري لها
تقييم أعضاء هيدة التادريس فاي كلياة التربياة فاي جامعاة حائال  درجة ما -ق

فااي المجاااا لادور االقتصاااد المعرفااي فاي االرتقاااء بالعمليااة التعليمياة التعلميااة 
 الثاني: عضو هيدة التدريس:

المتوسوات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتي  ال قرات ودرجة األهمية  (2جدوا رقم )
لل قرات لدرجة تقييم أعضاء هيدة التدريس في كلية التربية لدور االقتصاد المعرفي في 

 و هيدة التدريساالرتقاء بالعملية التعليمية التعلمية في المجاا الثاني: عض
المتوسط  ال قر  م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

مستو   الترتي 
 االهمية

اقتصاد المعرفة يسهم في مواك ة نتاائج  2
 الدراسات واألبحاث العالمية. 

 مرت   4 606. 4.41

اقتصااااااد المعرفاااااة يزياااااد مااااان تواياااااف  2
تكنولوجيااا التعلاايم وتقنياتاال فااي تحسااين 

 التدريس الجامعي. 

 مرت   0 547. 4.69

اقتصاد المعرفة يرتقاي بعملياة التخوايط  .
 والتحضير للمحاضرات الجامعية. 

 مرت   0 540. 4.71

اقتصااد المعرفاة يرتقاي بمساتو  ال حاث  2
 العلمي بجهد ووقا أقل. 

 مرت   5 716. 4.35

اقتصاااااد المعرفااااة يساااااعد فااااي توبياااا،  02
 استراتيجيات وأدوات تقويم جديد . 

 مرت   3 642. 4.42

الكليااة ل قاارات عضااو  متوسااط الاادرجات 
 هيدة التدريس

4.516 0.6102   

( أن متوسااط الاادرجات لتقياايم أعضاااء هيدااة التاادريس فااي كليااة 2يبااين الجاادوا )
التربية في جامعة حائل لدور االقتصاد المعرفي في االرتقاء بالعملية التعليمية التعلمية فاي 
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ة مرت عااة،  حيااث بلاا  المتوسااط الحسااابي ل قاارات مجاااا عضااو هيدااة التاادريس كانااا بدرجاا
(،  0.6102(،  وبااااانحراف معياااااري بلاااا  )4.516مجاااااا عضااااو هيدااااة التاااادريس ك اااال )

( .(،  حياث جااءت ال قار  رقام )2.20- 2.05وتراوحاا المتوساوات الحساابية ماا باين )
والتااي تاانص علااى أن ق اقتصاااد المعرفااة يرتقااي بعمليااة التخواايط والتحضااير للمحاضااارات 

واالنحاراف  4.71الجامعية ق في المرت ة األولى،  حيث بلغا قيمة المتوسط الحساابي لهاا 
( والتاي تانص علاى أن ق 2،  أماا المرت اة الثانياة فكاناا ال قار  رقام )0.540المعياري لهاا 

اقتصاد المعرفة يزيد من توايف تكنولوجيا التعليم وتقنياتل في تحسين التادريس الجاامعي. 
أمااا فااي  0.547واالنحااراف المعياااري لهااا  4.69ة المتوسااط الحسااابي لهااا ق  ك بلغااا قيماا

( ونصاااها ق اقتصاااد المعرفاااة يساااعد فاااي توبيااا، 10المرت ااة الثالثاااة احتلتهااا ال قااار  رقاام )
واالنحاااراف  4.42اسااتراتيجيات وأدوات تقاااويم جديااد . ق وبلغاااا قيمااة المتوساااط الحسااابي 

( ونصها ق اقتصاد المعرفة يسهم في مواك اة 6،  وجاءت ال قر  رقم )0.642المعياري لها 
نتاااائج الدراساااات واألبحااااث العالمياااة. ق فاااي المرت اااة الرابعاااة حياااث بلغاااا قيماااة المتوساااط 

( ونصاااها ق 9،  وجااااءت ال قااار  رقااام )0.606واالنحاااراف المعيااااري لهاااا  41.4الحساااابي 
 اة الخامساة فاي اقتصاد المعرفة يرتقي بمستو  ال حث العلمي بجهد ووقا أقال ق فاي المرت

 .0.716واالنحراف المعياري لها  4.35ه ا المجاا حيث بلغا قيمة المتوسط الحسابي 
ما درجة تقييم أعضاء هيدة التدريس في كلية التربياة فاي جامعاة حائال  -ي 

لادور االقتصاااد المعرفااي فاي االرتقاااء بالعمليااة التعليمياة التعلميااة فااي المجاااا 
 الثالث: الوال 
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المتوسوات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتي  ال قرات ودرجة األهمية  (5جدوا رقم )
لدور االقتصاد المعرفي في لل قرات لدرجة تقييم أعضاء هيدة التدريس في كلية التربية 

 االرتقاء بالعملية التعليمية التعلمية بالنس ة للمجاا الثالث: الوال 
المتوسط  ال قر  م

 الحسابي
االنحراف 

 ياري المع
مستو   الترتي 

 األهمية
اقتصاااد المعرفااة ينقاال الول ااة ماان الخباار  المجاارد   لااى  00

 مرت   0 697. 4.38 الخبر  المحسوسة.

اقتصاااااد المعرفااااة يح ااااز الول ااااة علااااى المشاااااركة فااااي  00
 مرت   0 693. 4.36 األنشوة الجامعية المتنوعة بمراعا  ال روق ال ردية. 

ن الدافعيااة واالسااتق لية لااد  اقتصاااد المعرفااة يزيااد ماا 00
 مرت   0 598. 4.36 الول ة في التعلم. 

اقتصاد المعرفة ي س  الول ة الحد األدنى مان الخبارات  02
 مرت   5 845. 4.02 للمساعد  على النجاا في الحيا . 

اقتصاد المعرفة يمنح الول اة أدوارام جدياد  أكثار فاعلياة  05
 مرت   2 694. 4.35 في العملية التعلمية. 

 0.7054 4.294 متوسط الدرجات الكلية ل قرات مجاا الوال 
تقياايم أعضاااء هيدااة التاادريس فااي كليااة التربيااة فااي  ( أن درجااة5الجاادوا )يبااين 

جامعااة حائاال لاادور االقتصاااد المعرفااي فااي االرتقاااء بالعمليااة التعليميااة التعلميااة فااي مجاااا 
الحسااابي ل قاارات مجاااا الوالاا  ك اال  بلاا  المتوسااطبدرجااة مرت عااة،  حيااث كانااا الوالاا  

وتراوحااا المتوسااوات الحسااابية مااا بااين  (، 7.53(،  وبااانحراف معياااري بلاا  )213.8)
( والتي تانص علاى أن ق اقتصااد المعرفاة 11ال قر  رقم )،  حيث جاءت ( 4.38- 4.02)

بلغاا ينقل الول ة من الخبر  المجرد   لاى الخبار  المحسوساة.ق فاي المرت اة األولاى،  حياث 
،  أماا المرت اة الثانياة 0.697واالنحراف المعياري لهاا  4.38قيمة المتوسط الحسابي لها 

( والتاي تانص علاى أن ق اقتصااد المعرفاة يزياد مان الدافعياة واالساتق لية لاد  13فكاناا )
واالنحاراف المعياااري  4.36الول اة فاي الاتعلم. ق حياث بلغاا قيماة المتوساط الحساابي لهاا 

( والتاي نصاها ق اقتصااد المعرفاة يح از 12في المرت ة الثالثة ال قار  رقام ) أما 0.598لها 
الول ااة علااى المشاااركة فااي األنشااوة الجامعيااة المتنوعااة بمراعااا  ال ااروق ال رديااةق وبلغااا 

،  وجاااءت ال قاار  0.693،  واالنحااراف المعياااري لهااا 4.36قيمااة المتوسااط الحسااابي لهااا 
يماانح الول ااة أدوارام جديااد  أكثاار فاعليااة فااي العمليااة ( ونصااها ق اقتصاااد المعرفااة 15رقاام )
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واالنحاااراف  35.4التعلمياااةق فاااي المرت اااة الرابعاااة حياااث بلغاااا قيماااة المتوساااط الحساااابي 
( ونصها ق اقتصاد المعرفاة ي سا  الول اة 14،  وجاءت ال قر  رقم )2.222المعياري لها  

فاي المرت اة الخامساة فاي ها ا  الحد األدنى من الخبرات للمساعد  على النجاا في الحيا  ق
 845واالنحراف المعياري لها.  4.02المجاا حيث بلغا قيمة المتوسط الحسابي 

ما درجة تقييم أعضااء هيداة التادريس فاي كلياة التربياة فاي جامعاة حائال  -د
المجاااا لادور االقتصاااد المعرفااي فاي االرتقاااء بالعمليااة التعليمياة التعلميااة فااي 

 الراب : المنهاي 
المتوسوات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتي  ال قرات ودرجة األهمية ( 2دوا رقم )ج

لدور االقتصاد المعرفي في لل قرات لدرجة تقييم أعضاء هيدة التدريس في كلية التربية 
 االرتقاء بالعملية التعليمية التعلمية في المجاا الراب : المنهاي

المتوسط  ال قر  م
 الحسابي

اف االنحر 
مستو   الترتي  المعياري 

 األهمية
اقتصاد المعرفة يعالج مش لة تزايد المعرفة بتدري   02

 مرت   0 544. 4.48 الول ة ب يبية الويوا لها.
 مرت   0 676. 4.46 اقتصاد المعرفة يسهل التوبي، العملي للمعرفة. 02
اقتصاد المعرفة يرتقي بالمنهاي ليواجل متغيرات  .0

 مرت   2 609. 4.42 اتل.العصر وتحدي

اقتصاد المعرفة يوور عملية اإلفاد  من المعارف  02
 مرت   0 542. 4.54 والمعلومات الوارد  في المنهاي.

اقتصاد المعرفة يم ن المنهاي في تحقي، أهداف  02
 مرت   5 5744. 4.408 ال حث العلمي والت كير اإلبداعي.

   0.58908 4.461 يمتوسط الدرجات الكلية ل قرات المنها 
تقياايم أعضاااء هيدااة التاادريس فااي كليااة التربيااة فااي  ( أن درجااة2الجاادوا )يبااين 

جامعااة حائاال لاادور االقتصاااد المعرفااي فااي االرتقاااء بالعمليااة التعليميااة التعلميااة فااي مجاااا 
بلاا  المتوسااط الحسااابي ك اال ل قاارات المنهاااي ك اال بدرجااة مرت عااة،  حيااث كانااا المنهاااي 

وتراوحااا المتوسااوات الحسااابية مااا بااين  (، 4.087نحراف معياااري بلاا  )(،  وبااا2.222)
( والتاي تانص علاى أن ق اقتصااد المعرفاة 19ال قر  رقم )،  حيث جاءت (4.408-4.54)

يوور عملية اإلفاد  من المعارف والمعلومات الوارد  في المنهاي. ق المرت ة األولاى،  حياث 
،  أما المرت اة 0.542واالنحراف المعياري لها    4.54بلغا قيمة المتوسط الحسابي لها 

( والتاي تانص علاى أن ق اقتصااد المعرفاة يعاالج مشا لة تزاياد 16الثانية فكانا ال قر  رقم )
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المعرفااة بتاادري  الول ااة ب يبيااة الويااوا لهااا ق حيااث بلغااا قيمااة المتوسااط الحسااابي لهااا 
( 17لثة احتلتهاا ال قار  رقام )،  أما في المرت ة الثا0.544واالنحراف المعياري لها  48.4

ونصااها ق اقتصاااد المعرفااة يسااهل التوبياا، العملااي للمعرفااة. ق حيااث بلغااا قيمااة المتوسااط 
( ونصااها ق .0،  وجاااءت ال قاار  رقاام )0.676واالنحااراف المعياااري لهااا  4.46الحسااابي 

بعااة اقتصاااد المعرفااة يرتقااي بالمنهاااي ليواجاال متغياارات العصاار وتحدياتاال.ق  فااي المرت ااة الرا
وجاااءت  0.609واالنحااراف المعياااري لهااا    4.42حيااث بلغااا قيمااة المتوسااط الحسااابي

( ونصها ق اقتصاد المعرفة يم ن المنهاي في تحقي، أهاداف ال حاث العلماي 20ال قر  رقم )
والت كياار اإلبااداعي ق فااي المرت ااة الخامسااة فااي هاا ا المجاااا حيااث بلغااا قيمااة المتوسااط 

 .0.574معياري لها واالنحراف ال 4.408الحسابي 
 مناقشة النتائج الخاية بالسذاا الثاني: 

وال ي تناواق ما درجة تقيايم أعضااء هيداة التادريس فاي كلياة التربياة فاي جامعاة 
 حائل لدور االقتصاد المعرفي في االرتقاء بالعملية التعليمية التعلمية بمجاالتها المتنوعة؟ق 

  مرت   لتقييم تقييم أعضااء هيداة أاهرت جداوا النتائج جميعها أن هناك مستو 
التادريس فاي كلياة التربياة فاي جامعاة حائاال لادور االقتصااد المعرفاي فاي االرتقااء بالعمليااة 
التعليميااة التعلميااة بمجاالتهااا المتنوعااة،  والاا ي احتاال المركااز األوا كااان المجاااا الخاااص 

الوالاا  وأخياارا بعضااو هيدااة التاادريس يلياال المجاااا الخاااص بالمنهاااي ماام المجاااا الخاااص ب
( التي أاهارت وجاود مساتو  200المجاا الخاص باإلدار ،  وه ا يت ، ودراسة )الصاي ،  

مرت اا  لتقياايم دور االقتصاااد المعرفااي فااي توااوير التعلاايم الجااامعي. بالمقاباال تختلااف نتااائج 
( التي أاهرت توفر درجة متوساوة لمهاارات 0202ه ه الدراسة م  نتائج )أبو يعيليد،  

 Bandey.2005وتختلااف أيضاااام ماا  دراساااة )اد المعرفااي لاااد  طل ااة الجامعاااة،  االقتصاا
( والتاااي أاهااارت وجاااود مساااتو  متااادن مااان امااات ك مهاااارات االقتصااااد 2015والعليماااات، 

 المعرفي في السياقات التعليمية.
تقييم أعضاء هيدة التدريس في كلياة التربياة فاي وتعزو ال احثة الدرجة المرت عة ل

ر االقتصاااد المعرفااي فااي االرتقاااء بالعمليااة التعليميااة التعلميااة لمسااتو  لاادو جامعااة حائاال 
الرضا المرت   عن واق  االقتصاد المعرفي في جامعة حائل،  ومستو  الوموا الا ي يم ان 
ل قتصاااد المعرفااي أن يحققاال فااي المسااتقبل،  وللنقلااة النوعيااة التااي تشااهدها الجامعااة فااي 

ياااة قصاااير ،  وياااروع الجامعاااة فاااي تن يااا  خووهاااا مجااااا االقتصااااد المعرفاااي وب تااار  زمن
االساتراتيجية فاي تواياف االقتصااد المعرفاي ب افاة مجااالت العملياة التعليمياة التعلمياة فااي 

 جامعة حائل. 
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وال قار  التااي حصاالا علااى المرت ااة األولااى ب افااة المجاااالت هااي )اقتصاااد المعرفااة 
وه ا مبرر في اال تواياف عضاو يرتقي بعملية التخويط والتحضير للمحاضرات الجامعية( 

هيدااة التاادريس للتكنولوجيااا والتااي تشاا ل أساسااام مهمااا ماان أسااس االقتصاااد المعرفااي،  فااي 
المحاضرات وتوايف الب ك بورد أيضاام. وال قار  التاي احتلاا المرت اة األخيار  هاي )اقتصااد 

 ( وباالر م المعرفة ي س  الول ة الحد األدنى من الخبرات للمساعد  على النجااا فاي الحياا
من أن مساتو  التقادير لها ه ال قار  مرت ا ،   ال أنهاا أقال التقاديرات،  ويبارر كلاد أن علاى 
الول ة اكتساق العديد من المهارات األخر  التي تذهلهم للحيا  بنجاا،  وفي اال المهاارات 
العديااد  ال زمااة والتنااافس العااالمي علااى يااقل مهااارات الخااريجين ا ممااا يزيااد ماان الضااغوا 

 الجامعات لزياد  العمل على تم ين الول ة وتووير مهاراتهم الحياتية باستمرار.   على
 التوييات:

التدري  للقائمين على التعليم ب افة مراحلل على التوبي، السليم الستراتيجيات التدريس   -
 القائمة على اقتصاد المعرفة،  والمشاركة بل بحثام وتوبيقام وتقييمام.

ة التادريس فااي جامعاة حائال علااى ت عيال م ااادئ االقتصااد المعرفااي تشاجي  أعضااء هيداا -
 ومهاراتل.

 تسهيل عملية الولوي للم ت ة االلكترونية للول ة في الجامعات ومنها جامعة حائل.  -
تحسين الظروف التدريسية،  ألنل مهما توفرت اإلم انيات ال شارية ال يم نهاا االساتغناء  -

 القاعات التدريسية وتوفير ما يلزم من التقنيات فيها. عن اإلم انيات المادية،  كوض 
 العمل على ات اقات يراكة وتعاون م  المذسسات الصناعية والداعمة. -
 جراء المزيد من الدراسات وال حوث اإلجرائية الهادفة ل حث الع قة بين العملية التعليمياة -

 التعلمية واالقتصاد المعرفي في الجامعات.
 
 
 
 
 
 



   استراتيجيات التدريس المبنية على االقتصاد المعرفي ودوره في االرتقاء بالعملية التعليمية التعلمية
 نهى حمدان سعيد أحمد د/

 

 -511- 

 ج :المرا
،  القاااهر ،  0( علاام الاان س التربااوي،  ا0222أبااو حواا ،  فااذاد،  يااادق،  اماااا ) -

 م ت ة النهضة المصرية. 
(. درجة امت ك طل ة كلية العلوم التربوية في الجامعة 0202أبو يعيليد،  عائشة. ) -

األردنيااة للمهااارات التكنولوجيااة التقنيااة فااي االقتصاااد المعرفااي. رسااالة ماجسااتير  ياار 
 ر ،  الجامعة األردنية،  عمان.منشو 

توفياا،،  عبااد الاارحمن،  اإلدار  بالمعرفااة،  مركااز الخباارات المهنيااة لااددار ،  القاااهر ،    -
 .  0222مصر، 

(،  تووير التعليم ودوره في بنااء اقتصااد المعرفاة،  بحاث 0222جمعة،  محمد سيد ) -
عان بعاد )ياناعة التعلايم  مقدم     للمذتمر الادولي األوا للتعلايم اإللكتروناي والتعلايم

 م.   0222للمستقبل(،  الريال،  مارس 
م(،  اقتصاد المعرفة،  أين نحن منل؟ دار المساير ،  عماان،  0222دياق،  محمد ) - -

 األردن. 
( تقياايم دور االقتصاااد 0202الربابعااة،  حمااز  عبااد الكااريم والهياجنااة،  وائاال سااليم. ) -

حدياتل المعاير  في الجامعاة األردنياة،  مجلاة المعرفي في تم ين العملية التعليمية وت
 .020-000(،  ص 0)05الجامعة اإلس مية للدراسات التربوية والن سية، 

 م(،  أسالي  تدريس العلوم،  دار الشروق،  عمان(.0222)زيتون،  حسن جسين)  -
 ( التعلم المستند  لى الدماغ،  دار المسير ،  عمان.0222السلوي،  ناديا سميح )  -
(،  دور اقتصااااد المعرفاااة فاااي تواااوير الجامعاااات الساااعودية 0200لصااااي ،  نجاااا  )ا  -

ومعيقااااات ت عيلاااال ماااان وجهاااااة نظاااار رؤساااااء األقساااااام. المجلااااة الدوليااااة التربوياااااة 
 .860-841(،  9، )11(2) المتخصصة، 

هاا( الموساوعة العربياة لمصاولحات التربياة وتقنياات 0200يبري،  مااهر  ساماعيل)  -
 ريد،  الريال.التعليم،  م ت ة ال

(. رؤية مقترحة لتووير الدراساات العلياا كمادخل 0200عساف،  محمود عبد المجيد ) -
مهم لتلبية متول ات االقتصاد المبني على المعرفة،  بحث مقادم  لاى الماذتمر العلمايق 

م. الجامعااااة 02/2/0200-02الدراسااااات العليااااا ودورهااااا فااااي خدمااااة المجتماااا ق،  
 .222-220اإلس مية،  ص 

،  دور النظام التربوي األردني فاي التقادم نحاو االقتصااد 0222ى،  اد الدين،  منعم  -
 ،  وزار  التربية والتعليم،  األردن. 20،  ي0المعرفي،  رسالة المعلم،  ع

 'العربيااااااة نااااااا-؟ 0202( ماااااااكا تعنااااااي رؤياااااة 0202العماااااري،  عبااااااد الحمياااااد )  -
www.alarabiya.net// Aswaq 'https:  ،0202أبريل  02تاريخ النشر. 



 م 0202لسنة  يناير( الثاني، الجزء 581مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )
 

 -511- 

م( التربية العملية ال اعلة باين النظرياة .022) انم،  بسام عمر وأبو يعير  خالد ،   -
 ،  م ت ة المجتم  العربي للنشر والتوزي ،  عمان،  األردن. 0والتوبي،،  ا

 م(. نماكي التدريس الص ي. عمان: دار وائل.0200قوامي،  يوسف )  -
تروناااي واالقتصاااد المعرفاااي. دمشااا،،  دار (. الااتعلم االلك0222كااافي،  مصاااو ى. )  -

 س ف.
(،  بنااااااء اقتصااااااديات المعرفاااااة: 0222مخيمااااار،  محماااااد وأباااااو طااااال،  موساااااى. )  -

 استراتيجيات تنموية متقدمة. العين اإلماراتية: دار الكتاق الجامعي.
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