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   ملخص البحث  
املناهج  تضمن  درجة  عن  الكشف  إىل  احلايل  البحث  هدف 
العربية والعلوم ملتطلبات االقتصاد  اللغة  املدرسية يف ختصيص 
القائم عىل املعرفة الالزمة لطالب املرحلة املتوسطة وطالباهتا، 
من  العديد  عىل  الباحث  اطلع  البحث  أهداف  ولتحقيق 
الدراسات الرتبوية واالقتصادية ذات العالقة بموضوع البحث 
وأفاد منها يف تصميم أداته ، حيث تكونت االستبانة من )59( 
فقرة تم تطبيقها عىل عينة من متخصيص اللغة العربية والعلوم 
نتائج  عدة  إىل  البحث  وتوصل  ومعلمة،  معلًم   )39( بلغت 
عىل  والتواصل(  االجتمعية  )املتطلبات  حمور:  حصول  منها: 
حصل  بينم   ،)3.23( بلغ  حسايب  وبمتوسط  األوىل  الرتبة 
عىل  العمل(  لسوق  واإلعداد  االقتصادية  )املتطلبات  حمور: 
أوضح  وقد   ،)2.81( بلغ  حسايب  وبمتوسط  األخرية،  الرتبة 
الباحث إّبان تعليقه عىل النتائج أسباب تباين حماور البحث يف 
وجـــود  عـــدم  الـنـتــائــج  أظــهــرت  كـمـا  الرتتيب، 
 α =( الداليل املستوى  الداللة اإلحصائية عند  فـــروق ذات 

0.05( تعزى للتخصص، أو املؤهل، أو اخلربة، أو اجلنس.

الكلامت املفتاحية: 
املنهج املدريس - اقتصاد املعرفة - التكنولوجيا -التعليم

Abstract
The current research aims to reveal the requirements 
of knowledge economy skills in the two majors of 
Arabic language and knowledge-based sciences nec-
essary for middle school students (male and female 
students).

To achieve the objectives of the research, the re-
searcher reviewed many educational and economic 
studies related to the subject of the research and ben-
efited from them in the design of his tool, where the 
questionnaire consisted of (59) paragraphs that were 
applied to a sample of specialists in Arabic language 
and science amounted to (39) teachers. 

The research reached several results; including: the 
axis: (Social Requirements and Communication) that 
got the first rank, with an average of (3.23), while the 
axis: (Economic requirements and preparation for the 
labor market) that got the last rank, with an average 
of (2.81). 

While commenting on the results, the researcher ex-
plained the reasons for the discrepancy in the search 
axes in the order, and the results showed that there 
were no statistically significant differences at the se-
mantic level (α = 0.05) due to specialization, qualifi-
cation, experience, or gender.
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املقدمة: 
هتتــم الــدول املتقدمــة بشــعوهبا وتســعى إىل توفــري كل 
ــد،  مــا تســتطيعه مــن وســائل الراحــة والعيــش الرغي
ــاع  ــىل اتب ــدول ع ــك ال ــون يف تل ــع االقتصادي ــذا جيم ل
الســبل املؤديــة إىل حتقيــق أهدافهــم االقتصاديــة، وكان 
ــيولة  ــر الس ــم توف ــم ألهدافه ــا يوصله ــم م ــن أه م

ــة. النقدي

 وقــد تأثــرت العديــد مــن دول العــامل بالتقــدم العلمــي 
واملعلومــايت والتكنولوجــي، ممــا قادهــا إىل الســعي 
احلثيــث المتــالك املعرفــة واالســتثمر فيهــا والتحــول 
الرسيــع إىل عــر اقتصــاد املعرفــة؛ لتعزيــز اقتصادهــا 
وتنميتــه، فاملعرفــة قــوة ال يســتهان هبــا، والقــوة تــؤدي 
ــم  ــون إىل هدفه ــايل يصل ــاد وبالت ــاش االقتص إىل انتع
ــامل يف  ــض دول الع ــت بع ــد نجح ــًا، وق ــور آنف املذك
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التوجــه نحــو اســتثمر املعرفــة يف نمــو اقتصادهــا 
القــرن  أنــه توجــه حديــث لالقتصــاد يف  ليقينهــا 

ــن. ــد والعرشي الواح
واملتأمــل يف تاريــخ العــامل جيــد أن البرشيــة مــرت 
بتحــوالت متســارعة يف حياهتــم االجتمعية والسياســية 
ــي  ــرق وه ــدث الف ــة حت ــت املعرف ــة، وكان واالقتصادي
الســمة البــارزة يف تلــك التحــوالت ممــا جعلهــا 
ــروب  ــًا إىل احل ــؤدي أحيان ــية ت ــات تنافس ــل حتدي تدخ
ــىل  ــًا ع ــًم وحديث ــس قدي ــة للتناف ــم، ونتيج ــم بينه في
ــك  ــم متل ــة ب ــداد كل دول ــامل، واعت ــىل الع ــيطرة ع الس
مــن مقــدرات برشيــة، ظهــر مصطلــح االقتصــاد 

ــة. ــىل املعرف ــم ع القائ
و تشــري دراســة الــكاف )2021(، واهلــادي )2020( 
ــة  ــه التكنولوجي ــز بمتغريات ــايل يتمي ــا احل إىل أن عرن
ــا  ــريات م ــك املتغ ــة تل ــددة ويف مقدم ــة املتع واملعرف
ــة والتــي  ــة الثالث ــة والتكنولوجي ــورة العلمي يســمى الث
والتــي متيــزت  املعلوماتيــة  الثــورة  أيضــًا  تســمى 
بالكــم اهلائــل مــن املعلومــات واملعــارف، وهــذا 
ــا  ــارف وتوليده ــم وإدارة املع ــدول تنظي ــىل ال ــم ع حيت
واســتثمرها االســتثمر األمثــل، حيــث ظهــر مصطلــح 
االقتصــاد اجلديــد أو اقتصـــاد املعرفــة للمــرة األوىل يف 
اخلمســينات امليالديــة وبــدأ االقتصاديــون واملشــتغلون 
ــات  ــراء الدراس ــه وإج ــمم ب ــم االهت ــة والتعل بالرتبي
عــرف  وقــد  لآلخريــن،  كنهــه  وتوضيــح  حولــه 
 Economy( اقتصــاد املعرفــة )خليفــي وكــمل )2006
Knowledge(  بأنــه نمــط اقتصــادي مطــور قائــم عــىل 

ــبكات  ــات وش ــاق للمعلوم ــع النط ــتخدام الواس االس
االنرتنــت يف خمتلــف أوجــه النشــاط االقتصــادي، 
ــة مرتكــزًا بقــوة عــىل  وخاصــة يف التجــارة اإللكرتوني
املعرفــة واإلبــداع والتطــور التكنولوجــي، ويــرى 
نجــم )2005( أن اقتصــاد املعرفــة هــو االقتصــاد 
الــذي ينشــئ الثــروة، مــن خــالل عمليــات وخدمــات 
املعرفــة )اإلنشــاء ، التحســن ، التقاســم، التعلــم، 

يف  بأشــكاهلا(  للمعرفــة  االســتخدام  التطبيــق، 
القطاعــات املختلفــة باالعتــمد عــىل األصــول البرشية، 
ــدة. ــد جدي ــص وقواع ــق خصائ ــة، وف ــري امللموس غ

دراســتهم  يف   )2009( والليثــي  الشــمري  وعرفــه 
بأنــه: االقتصــاد القائــم بصــورة أساســية عــىل عنــر 
املعرفــة، مســتخدمًا العقــل البــرشي بتوظيــف وســائل 
املتاحــة  االقتصاديــة  واملــوارد  والتطويــر  البحــث 
باســتخدام الكــوادر املؤهلــة والقــادرة عــىل اســتيعاب 
ــي  ــل النواح ــىل جمم ــرأ ع ــي تط ــريات الت ــع املتغ مجي

ــية. ــة والسياس االقتصاديــة واالجتمعي
 World Bank Document ــدويل ــك ال ــر البن ويف تقري
االقتصــاد  بأنــه  املعرفــة  اقتصــاد  عــرف   )2012(
ــراد  ــمت واألف ــات واملنظ ــه املؤسس ــوم في ــذي تق ال
ونقلهــا  واكتســاهبا  املعرفــة  بخلــق  واملجتمعــات 

)WB، 2012 /73( بفعاليــة.  واســتخدامها 
إن اقتصــادات الــدول املتقدمــة ال تعتمــد اعتــمدًا  كليــًا 
ــة  ــات تقليدي ــة أو صناع ــن زراع ــه م ــا تنتج ــىل م ع
ــداول  ــىل ت ــزت ع ــل رك ــط، ب ــالل فق ــة لالضمح قابل
ــوا  ــم إىل أن يمرس ــض هب ــعوهبا لتنه ــن ش ــة ب املعرف
ــة  ــري دراس ــة، وتش ــم اليومي ــة يف حياهت ــاد املعرف اقتص
ــي  ــر العامل ــري )2017( والتقري ــي امل ــز القوم املرك
لليونســكو UNESCO )2005( و دراســة مرايــايت 
)2013( وعفونــة )2014( إىل أن اقتصــاد املعرفــة 
يتميــز بــأركان أساســية مثــل اإلبــداع والتعليــم، 
والبحــث العلمــي، واإلبــداع، والتدريــب، والتطويــر، 
ومنظومــة متطــورة مــن التكنولوجيــا املعلوماتيــة، 
ــز  ــة، ويتمي ــن املعرف ــن م ــرشي متمك ــال ب ورأس م
املســتثمرين  لتشــجيع  املتنوعــة،  باحلوافــز  أيضــًا 
ــا  ــة وتكنولوجي ــاالت املعرفي ــتثمر يف املج ــىل االس ع
ــداع يف  ــكارات واإلب ــاالت واالبت ــات واالتص املعلوم
ــا  ــة وتداوهل ــح املعرف ــه يتي ــم أن ــة، ك ــطة املعرفي األنش
ــهلة  ــا س ــا، وجعله ــات وإنتاجه ــا يف املجتمع وتبادهل
الوصــول واالســتخدام، مــع تلبيتــه االحتياجــات 
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ــمده  ــع واعت ــراد املجتم ــة ألف ــة واالقتصادي االجتمعي
تقنيــًا  املدربــة  املاهــرة  البرشيــة  الكــوادر  عــىل 
التجــدد  عــىل  قدرتــه  إىل  إضافــة  وتكنولوجيــًا، 
واالندمــاج مــع االقتصــادات األخــرى وانفتاحــه عــىل 

ــامل. الع
ــاء  ــىل بن ــكو UNESCO )2021( ع ــل اليونس وتعم
املجتمعــات املعرفيــة شــاملة ومتكينهــا بإتاحــة الفــرص 
هلــا لالســتفادة مــن املعــارف والعلــوم املختلفــة. ومــن 
ــادر  ــوع مص ــة إىل تن ــعى اململك ــبق تس ــا س ــالل م خ
الدخــل و اللحــاق بركــب الــدول التــي جعلــت مــن 
املعرفــة ســلعة لالســتثمر والتقليــل مــن االعتــمد عــىل 
ــة اململكــة  ــا جــاءت رؤي دخــل النفــط فقــط ومــن هن
ــة  ــالل تنمي ــن خ ــل م ــادر الدخ ــع مص 2030 لتنوي
اإليــرادات غــري النفطيــة، وتوفــري أدوات متويليــة 
ــق  ــن طري ــة ع ــة للدول ــة العام ــن امليزاني ــة لتمك داعم
ــاءة  ــع كف ــام ورف ــن الع ــي إلدارة الدي ــز الوطن املرك

ــة 2030(. ــة اململك ــايل. )رؤي ــط امل التخطي
 وتــرى دراســة شــبيطة، وســامل )2015( ودراســة 
 ) Education( أن التعليــم )فخــر، ونديــم )2019
مــن االحتياجــات املهمــة لإلنتــاج، والتنافســية يف 
جمــال االقتصــاد، حيــث يتعــن عــىل الــدول أن توفــر 
ــال  ــىل إدخ ــارة ع ــدرب بمه ــرشي امل ــال الب رأس امل
جمــال  يف  واالتصــاالت  املعلومــات  تكنولوجيــا 
ــة  ــا والتقني ــج التكنولوجي ــر ويدم ــدع ويبتك ــه ليب عمل
خصوصــًا يف املناهــج التعليميــة، وبرامــج التعليــم 
البــرشى  املــال  يبــدأ تكويــن رأس  املســتمر، كــم 
بالتعليــم. حيــث يتطلــب عــر املعرفــة نوعيــة طالب 
ــول  ــىل الوص ــدرة ع ــل الق ــة مث ــارات خمتلف ذوي مه
للمعلومــة واســتنتاج معلومــة مــن جمموعــة معلومــات 
ــك  ــات. وذل ــة املعلوم ــة معاجل ــل وكيفي ــرة بالفع متوف
باســتخدام التقنيــات احلديثــة مــن حاســبات وإنرتنــت 
ــاة  ــدى احلي ــم م ــوم التعلي ــرس مفه ــم غ ــن امله وم
وتغيــري مســتلزمات الوظيفــة ومتطلباهتــا برسعــة، 

ــارة  ــان امله ــدى اإلنس ــون ل ــروري أن يك ــن ال فم
ــه.امل ــن حيات ــة م ــم يف أي مرحل ــىل التعلي ــدرة ع والق
ــف  ــاج وتوظي ــري (Sawyer ،2008) إىل أن إنت ــم يش ك
ــة  ــاد املعرف ــىل اقتص ــري ع ــكل كب ــد بش ــارف يعتم املع
ــى  ــة وإنتاجهــا، وحت ــدالً مــن توظيــف الســلع املادي ب
يســتطيع املجتمــع أن يمّكــن األفــراد مــن أدوات 
ــة  ــاد املعرف ــر اقتص ــم يف ع ــىل اندماجه ــاعد ع تس
بنجــاح فعــىل القائمــن عــىل عمليــة التعليــم أن هيتمــوا 
باالســتثمر يف العقــل البــرشي وتصميــم وبنــاء مناهــج 
ــكار  ــة واالبت ــدرة اإلبداعي ــم املق ــي فيه ــة تنم تعليمي
وإنتــاج أفــكار جديــدة قابلــة للتوظيــف؛ كــي ينجحــوا 
يف حــل مشــكالت األفــراد املجتمعــات. وترى دراســة 
صــربي )2019( ودراســة الســعيد )2019( أنــه لكــي 
تتفاعــل املناهــج مــع اقتصــاد املعرفــة البــد مــن اتبــاع 
ــن  ــوس املتعلم ــرس يف نف ــس تغ ــرتاتيجيات تدري اس
ــس  ــاون والتناف ــق والتع ــروح الفري ــل ب ــب العم ح
ــدة  ــارف جدي ــج بمع ــاء املناه ــة، وبن ــار اجلمع يف إط
باســتخدام اخلــربات املعرفيــة املتوافــرة مســبقًا هبــدف 
ــف  ــك توظي ــريف، وكذل ــال املع ــرأس امل ــتثمر ب االس
ــورة  ــم بص ــم والتعل ــي التعلي ــا يف عمليت التكنولوجي
أكثــر بــم يزيــد مــن فاعليــة العمليــة التعليميــة وحيســن 

ــا. ــن خمرجاهت م
وصــمدي  واهلاشــمي   )2011( الزيــات  ويؤكــد 
حتــو  التعليميــة  العامليــة  التوجهــات  أن   )2019(
ــز  ــي متي ــمت الت ــم الس ــن أه ــد م ــة تع ــاد املعرف اقتص
هــذا العــر ملــا هلــا مــن دور فعــال يف توجيــه العمليــة 
العلميــة التعليميــة نحــو اقتصــاد املعرفــة الناجــح كــم 
ــة  ــج تعليمي ــاء مناه ــب بن ــي يتطل ــام التعليم أن النظ
قــادرة عــىل متكــن دارســيها مــن االندمــاج بفاعليــة يف 
عــر اقتصــاد املعرفــة بصــورة تســاعد عــىل اكتســابه 
ــي يف  ــوى التعليم ــة باملحت ــارف املتعلق ــه للمع وتوظيف
ــة  ــة املحيط ــة واالجتمعي ــكالت االقتصادي ــل املش ح
بــه، كــم تشــري نتائــج دراســة أبــو الســعود )2009( إىل 
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رضورة تطويــر املناهــج ملواجهــة التحديــات املحتملــة 
مــن جمتمــع اقتصــاد املعرفــة. وخلصــت الدراســة 
إىل أن التعليــم يعــد أهــم مصــادر تعزيــز التنافــس 
ــار  ــات باعتب ــع املعلوم ــة يف جمتم ــة خاص ــدويل بصف ال
ــر  ــة وتطوي ــر املعرف ــول إىل ع ــاح الدخ ــم مفت التعلي

ــات. املجتمع
كم يشري عبد احلميد )2002( إىل أن الــطـــالب لـــيس 
مواطنــًا يف جمــتـــمعه فقــط فقــد أصــــبح مـواطــنـــًا 
ــر  ــش يف عــصــ ــح يعي ــي، وأصب ــع عامل يف مـجـتـمـ
ــارات  ــتطلب مــهــ ــذا يـــ ــري وه ــريع الــتــغــ ســ
ومــعـــلومــــات تسـاعــده عـىل الــعيش يف عــر 
املعلومــات، وهــذا مــا يؤكــده مطــاوع )1983( الــذي 
يــرى إن األداة التنمويــة الرئيســة هــي التعليــم وماعــدا 
(Vermette 1986 (ذلــك عوامــل مســاعدة. كــم يشــري
إىل أن تواصــل النــاس مــن مســافات بعيــدة والتفاعــل 
ــىل  ــر ع ــذا يؤث ــدوث، وه ــن احل ــر ممك ــم أم ــم بينه في
ــح  ــى أصب ــم، حت ــل والتعلي ــم يف العم ــة حياهت طبيع
ــب )2021(  ــد رج ــرية، وتؤك ــة صغ ــه قري ــامل كأن الع
إىل أن مــا شــهده العــامل يف الفــرتات الســابقة مــن 
أحــداث وتغــريات جوهريــة أظهــرت أن التعليــم هــو 
املســؤول األول عــن مواكبــة هــذه التغــريات والتعامــل 
معهــا؛ لــذا كان لزامــًا عــىل الدولــة ممثلــة يف مؤسســاهتا 
بالتعليــم  االهتــمم  رضورة  والتعليميــة،  الرتبويــة 
باعتبــاره مــن أهــم متطلبــات بنــاء قــوة املجتمــع 

ــه. وكيان
ويــرى احلارثــي )1424هـــ( أن دور النظــام التعليمــي 
ــام  ــة والنظ ــه العام ــربز برتكيبت ــريف ي ــاد املع يف االقتص
الطلبــة  إكســاب  يف  اخلاصــة  بصفتــه  التعليمــي 
ــم  ــن فه ــم م ــي متكنه ــا الت ــة العلي ــارات التفكريي امله
وإعــادة  منهــا  املعلومــات وحتليلهــا، واالســتنباط 
ــة  ــة للمنافس ــة قابل ــون معرف ــا لتك ــا وتطويره ترتيبه
ــز )1433هـــ(  ــده الفاي ــا تؤك ــويق. وهــذا م والتس
ــن  ــادة م ــن اإلف ــد م ــه الب ــىل أن ــي )2014( ع والروم

عــىل  وتشــجيعهم  اململكــة  يف  الشــباب  إبداعــات 
االبتــكار وتأهيلهــم لتمكينهــم مــن التعامــل مــع 
ــر  ــي قــد تواجههــم يف املســتقبل وتطوي ــات الت التحدي
ــية  ــزة األساس ــال والركي ــو رأس امل ــذي ه ــان ال اإلنس
للتنميــة املســتدامة ليصبــح قــوة دافعــة حتــول اقتصــاد 
اململكــة إىل االقتصــاد املعــريف، وكذلــك نــرش الوعــي 
بأمهيــة دمــج التكنولوجيــا بالتعليــم وحتويــل املدرســة 
ــارف إىل  ــن املع ــز لتلق ــن مرك ــع م ــا الواس بمفهومه

ــا. ــا وتوظيفه ــارف وإبداعه ــاج املع ــز إلنت مرك
املناهــج  أن  إىل   )2021( رجــب  دراســة  وتؤكــد 
ــًا  ــه حتدي ــت تواج ــايل أصبح ــت احل ــية يف الوق الدراس
تربويــًا خطــريًا ، وهــو عــدم القــدرة عــىل اإلملــام 
ــات  ــة التخصص ــارع يف كاف ــريف املتس ــار املع باالنفج
ــة وغريهــا  ــة واجلغرافي ــة والتارخيي ــة واالجتمعي العلمي
؛ ممــا جعلهــا تتســم بالقــدم واجلمــود وتصيــب املتعلــم 
بالدهشــة مــن عــدم قدرتــه عــىل مالحقــة كل مــا هــو 
جديــد يف جمــال ختصصــه األمــر الــذي أصبــح يســتلزم 
ــة  ــه  - مواجه ــال ختصص ــالب – كل يف جم ــم الط تعلي
التغــريات املعرفيــة وكيفيــة التعامــل معهــا بفكــر 
ــم  ــة هتت ــة عاملي ــات تربوي ــرت اجتاه ــذا ظه ــج؛ ل ناض
بتطويــر املناهــج الدراســية وأســاليب تدريســها، منهــا 
متطلبــات التوجــه نحــو اقتصــاد املعرفــة كإحــدى هذه 
ــة،  ــات احلديث ــارصة والتوجه ــة املع التطــورات الفكري
وهــذا مــا أشــارت إليــه دراســة القــداح )2010( 
حيــث تــرى أن تتحقــق خصائــص االقتصــاد املعــريف 
بــال إســهامات فاعلــة مــن املعنيــن ببنــاء وإدارة 
ــة،  ــن التطبيقي ــة يف امليادي ــة التعليمي ــات التعلمي العملي
ــب  ــذا يتطل ــج ، وه ــن املنه ــزء م ــم كج ــا املعل وأمهه
ــي ال  ــة والت ــة القديم ــرتاتيجيات التقليدي ــاوز االس جت

ــة. ــتظهار املعرف ــدود اس ــا ح ــاوز نجاحاهت تتج
والصــمدي  اهلاشــمي،  دراســة  نتائــج  وأكــدت 
)2019( عــىل رضورة تطويــر اســرتاتيجيات وتطويــر 
املناهــج الدراســية يف ضــوء متطلبــات اقتصــاد املعرفــة 
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ــع يف  ــة التعلــم املمت واحتياجــات ســوق العمــل وأمهي
انتــاج املعرفــة وتوظيفهــا لــدى طلبــة املرحلــة الثانويــة 
ودور هــذا النظــام يف نمــو التعليــم املمتــع لــدى طلبــة 

ــة. ــة الثانوي املرحل
ويؤكــد امللتقــى العــريب )2006( أن تعليــم عــر 
التعليــم  مــن  جيعــل  أن  إىل  يســعى  املعلومــات 
ــن  ــًا م ــم نوع ــح التعل ــة ليصب ــع املعرف ــتور جمتم دس
اإليديولوجيــا التــي تعيــد صياغــة املجتمــع وعالقاتــه، 
وتوجــه ســلوك أفــراده ومجاعاتــه ومؤسســاته، ليصبــح 
التعلــم يف ظلهــا حقــًا لــكل فــرد، وواجبــًا عليــه 
يف آن، فيجــب أن يكــون التعليــم الرســمي إلزامــًا 
ــة  ــج دراس ــري نتائ ــم تش ــًا. ك ــذايت التزام ــم ال والتعل
ــليح  ــدورسي )2012( إىل رضورة تس ــعدي، وال الس
الطــالب باملهــارات الالزمــة لالقتصــاد املعــريف، مثــل: 
مهــارات البحــث والتعلــم مــدى احليــاة والقــدرة عــىل 
التكيــف ومســايرة التطــورات الرسيعــة يف تكنولوجيــا 
املعلومــات كاالتصــاالت، كــم أشــارت الباحثتــان إىل 
رضورة اســتخدام العديــد مــن طــرق حتســن خمرجات 
التعلــم إلنتــاج املعرفــة وتوظيفهــا بــدالً مــن اكتســاهبا.
 وتؤكــد  اهلاشــمي وا)2007(، و القيســـي )2011(: 
ــأن  ــز ب ــة عــىل االقتصــاد املعــريف تتمي ــج املبني أن املناه
بناءهــا يتــم بطريقــة وظيفيــة مــع مراعــاة طبيعــة العلوم 
فـــي هـــذه املرحلـــة وخصائــص املتعلــم وصفاتــه يف 
ــج  ــاول املنه ــة إىل تن ــية األوىل، إضاف ــة األساس املرحل
ــة  ــل املدرسـ ــم داخ ــة للمتعل ــة املقدم ــربات كاف اخل
وخارجهـــا, مـــع االهتــمم باجلانــب التطبيقــي العمــي، 
واعتــمد املنهــج املحــوري الــذي يركــز عــىل الطــالب 
ــم  ــة مهاراهت ــم وتنمي ــم وحاجاهت ــم واجتاهاهت وميوهل
وإكســاهبم مهــارات حياتيــة وتفكرييــة للتأقلــم ملواكبــة 
ــة  ــروق الفردي ــاة الف ــع مراع ــه، م ــم ومتطلبات عره
ــوع يف  ــج التن ــات املنه ــم صف ــن أه ــم أن م ــم، ك بينه
ــف  ــم للتكي ــاليب  التعل ــرتاتيجيات وأس ــرق واس ط
مــع عــر ثــورة املعرفــة يف االتصــاالت واملعلومــات.

مشكلة البحث: 
ــة  ــي الطلب ــادة وع ــىل زي ــري ع ــية تأث ــج املدرس للمناه
ــة  ــة والتكنولوجي ــة مواكبتهــم للتطــورات العلمي بأمهي
ــه  ــي إذ إن ــتقبلهم الوظيف ــىل مس ــك ع ــكاس ذل وانع
ــرص  ــريف زادت ف ــي و املع ــم العلم ــم زاد حتصيله كل
ــث إن  ــرج حي ــد التخ ــة بع ــم االقتصادي ــن حالته حتس
االقتصــاد القائــم عــىل املعرفــة لــه تأثــري عــىل جمــاالت 
احليــاة االقتصاديــة والسياســية واالجتمعيــة والرتبوية، 
وتشــري الدراســات العلميــة أن مســتقبل التعليــم مقبــل 
عــىل تغــريات معرفيــة هائلــة ورسيعــة خصوصــًا 
ــذا  ــاالت وه ــة االتص ــي وتقني ــال التكنولوج يف املج
ــب  ــا يتطل ــع )2019( مم ــة املان ــه دراس ــارت ل ــا أش م
اســتعداد املؤسســات الرتبويــة والقائمــن عــىل التعليــم 
بمســايرة تلــك التغــريات حتــى ال يتجاوزهــم الزمــن. 
وتعــد املقــررات الدراســية مــن أهــم عنــارص العمليــة 
التعليميــة التــي تؤثــر يف الطالــب وســلوكه العلمــي كم 
يف دراســة رمحــوين، ودليلــة )2019( ودراســة حــرب 
)2019(، ودراســة الناقــة، والعامــودي )2015( و 
كان البــد أن تكــون املناهــج ضمــن املنظومــة الداعمــة 
ــي  ــا 2030 الت ــًة لرؤيته ــة مواكب ــات اململك القتصادي
تــرى أمهيــة تطــور املنظومــة التعليميــة، ومتوافقــًة مــع 
ــام  ــق ق ــذا املنطل ــن ه ــة، وم ــة يف اململك ــط التنمي خط
الباحــث بدراســة اســتطالعية استكشــف مــن خالهلــا 
رأي بعــض املعلمــن واملعلــمت ليســتنري برأهيــم حــول 
مــدى توفــر متطلبــات اقتصــاد املعرفــة يف حمتــوى 
مناهــج اللغــة العربيــة و مناهــج العلــوم الطبيعيــة 
الدراســة  نتائــج  خــالل  ومــن  والبنــات  للبنــن 
مشــكلة  بوجــود  الباحــث  أحــس  االســتطالعية 
ــون  ــئلتها لتك ــة وأس ــع يف العين ــراء توس ــتدعي إج تس
ــث  ــل الباح ــا جع ــذا م ــع، وه ــة للواق ــج مقارب النتائ

ــث. ــذا البح ــراء ه ــة إج ــرى أمهي ي
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وكان الســؤال الرئيــس هلــذا البحــث: درجــة تضمــن 
املناهــج املدرســية يف ختصــيص اللغــة العربيــة والعلــوم 
ملتطلبــات االقتصــاد القائــم عــىل املعرفــة الالزمــة 
ــه  ــرع عن ــا؟ وتف ــطة وطالباهت ــة املتوس ــالب املرحل لط

ــث. ــئلة البح أس

أسئلة البحث: 
تفرع عن السؤال الرئيس األسئلة التالية:

هــل للمنهــج والتحصيــل العلمــي واملعــريف تأثــري . 1
عــىل اقتصــادات الــدول؟   

مــا درجــة تضمــن مناهــج اللغــة العربيــة ملتطلبات . 2
ــالب  ــة لط ــة الالزم ــىل املعرف ــم ع ــاد القائ االقتص

وطالبــات املرحلــة املتوســطة؟
مــا درجــة تضمــن مناهــج العلــوم ملتطلبــات . 3

ــالب  ــة لط ــة الالزم ــىل املعرف ــم ع ــاد القائ االقتص
وطالبــات املرحلــة املتوســطة؟

ــزى . 4 ــة تع ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــل يوج ه
ملتغــري )اجلنــس - املؤهــل األكاديمــي - ســنوات 

ــص(؟ ــربة -التخص اخل

أهداف البحث:
يسعى البحث إىل حتقيق األهداف التالية:

التعــرف عــىل درجــة تأثــري املنهــج املــدريس . 1
والتحصيــل العلمــي واملعــريف يف تنميــة اقتصادات 

ــدول. ال
حتديــد درجــة تضمــن مناهــج اللغــة العربيــة . 2

ومناهــج العلــوم ملتطلبــات االقتصــاد القائــم عــىل 
ــة. ــة الالزم املعرف

الكشــف عــن الفروقــات ذات الداللــة اإلحصائية . 3
بــن إجابــات العينــة تعــزى ملتغــري )اجلنــس 
األكاديمي-ســنوات  املؤهــل   - التخصــص   -

ــة(. اخلدم
ــؤرشات . 4 ــد امل ــث أح ــذا البح ــج ه ــون نتائ أن تك

التــي يســتعن هبــا مؤلفــو املناهــج لتضمــن 

حمتواهــا بعــض متطلبــات االقتصــاد املعــريف عنــد 
تصميمهــا، وتطويرهــا.

أمهية البحث: 
تتبن أمهية هذا البحث من خالل ما يي: 

الســعودية . 1 العربيــة  اململكــة  خلطــط  مواكبتــه 
التنمويــة، وتوافقــه مــع رؤيتهــا 2030 يف توجههــا 
لالســتثمر يف املعرفــة مــن خــالل االقتصــاد القائــم 

ــم. ــال التعلي ــة يف جم ــىل املعرف ع
 يعــد هــذا البحــث األول -حســب علــم الباحــث . 2

واطالعــه -الــذي مجــع بــن منهجــن يف ختصصن 
خمتلفــن يمثــالن العلــوم )اإلنســانية والعلمية(.

ــؤرشات . 3 ــن امل ــث م ــذا البح ــج ه ــعد نتائ ــد ُتــ ق
ــية يف  ــج الدراس ــو املناه ــا مؤلف ــد منه ــي يفي الت
متطلبــات  لبعــض  املنهــج  حمتــوى  تضمينهــم 

اقتصــاد املعرفــة.

حدود البحث: 
اقتر هذا البحث عىل احلدود التالية: 

ــج  ــن املناه ــة تضم ــة درج ــي: معرف ــد املوضوع احل
ــة  ــىل املعرف ــم ع ــاد القائ ــات االقتص ــية ملتطلب املدرس
الالزمــة للطــالب والطالبــات يف الصــف الثالــث مــن 

ــطة. ــة املتوس املرحل

ــام  ــن الع ــاين م ــدرايس الث ــل ال ــي: الفص ــد الزمن احل
اجلامعــي1441 هـــ/ 1442هـــ

ــة  ــطة احلكومي ــة املتوس ــدارس املرحل ــكاين: م ــد امل احل
ــاض. ــة لري ــويدي بمدين ــم الس ــب تعلي يف مكت

احلــد البــرشي: معلمــو ومعلــمت منهــج اللغــة العربية 
ــن  ــن التخصص ــار هذي ــم اختي ــوم. وت ــج العل ومنه
ــم  فاللغــة العربيــة متثــل العلــوم اإلنســانية،  لتباينه
ــن  ــم م ــا جعله ــة مم ــوم الطبيعي ــل العل ــوم يمث و العل
ــث  ــًا يف البح ــي تنوع ــي تعط ــة الت ــريات الدراس متغ

ــايل. احل
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مصطلحات البحث: 
املنهــج املــدريس: school curriculum يعرفــه اللقــاين 
ــي  ــربات الت ــن اخل ــة م ــة متنوع ــه: جمموع )1995( بأن
ــم  ــرص للمتعل ــة الف ــم إتاح ــي يت ــكيلها والت ــم تش يت
للمــرور هبــا ، وهــذا يتضمــن عمليــات التدريــس التي 
ــون  ــد يك ــذ ، وق ــه التالمي ــم يتعلم ــا في ــر نتائجه تظه
ــة  ــات اجتمعي ــة أو مؤسس ــالل املدرس ــن خ ــذا م ه

ــة . ــؤولية الرتبي ــل مس ــرى حتم أخ

ــنبل  ــا الس ــطة: middle school يعرفه ــة املتوس املرحل
)2012( بأهنــا: املرحلــة الوســطى ِمــن ُســلَّم التعليــم؛ 
ــم  ــوه التعلي ــي ويتل ــم االبتدائ ــبقه التعلي ــث يس بحي
الثانــوي، ويشــغل فــرتة زمنيــة متتــد مــن الثانيــة عــرشة 

حتــى اخلامســة عــرشة مــن العمــر.

هــو   Economy Knowledge املعرفــة:  اقتصــاد 
االقتصــاد الــذي يرتكــز علــى رأس املــال العقلــي 
وتنميــــة قدراتــه، وتدريبــه علــى طــرق احلصــول 
ــب  ــار املناسـ ــارف واختيــ ــات واملعــ ــىل املعلومــ ع
منهـــا، ونشـــرها، وتوليـــد وإنتـاج األفـــكار اجلديـدة 
ــكار االبتكاريـة واإلبداعيـة  بالبحـث والتطويـر واألفـ
وحسـن توظيفهـــا فـي كافـة املجـاالت احلياتيـة. )نياز 

)74:2019

 منهج البحث: 
 Descriptive( ــي ــج الوصف ــث املنه ــذا البح ــع ه اتب
ــه.  ــث وأهداف ــذا البح ــة ه ــبته لطبيع method( ملناس

ــج  ــه: كل منه ــي بأن ــج الوصف ــاف املنه ــرف العس ويع
يرتبــط بظاهــرة معــارصة بقصــد وصفهــا وتفســريها. 

)العســاف 177/2010(
ــي  ــج الوصف ــح أن املنه ــابق يتض ــف الس ــن التعري  وم
ال يتوقــف عــىل وصــف الظاهــرة املدروســة بــل 
يتعــدى إىل حماولــة كشــف عالقــة الظاهــرة املدروســة 
ــث؛  ــذا البح ــيتضمن ه ــا، وس ــرة فيه ــريات املؤث باملتغ
بــاألدوات  والتعريــف  وعينتــه،  البحــث  جمتمــع 

البيانــات  جلمــع  املناســبة  والطــرق  املســتخدمة، 
واألســاليب اإلحصائيــة املســتخدمة يف هــذا البحــث.

أداة البحث:
ــث  ــتخدم الباح ــث اس ــذا البح ــداف ه ــق أه لتحقي
أربعــة  عــىل  احتــوت   Questionnaire اســتبانة 
جمــاالت وثــالث ومخســن فقــرة وذلــك لتحديــد 
درجــة تضمــن املناهــج املدرســية ملتطلبــات االقتصــاد 
ــات  ــالب والطالب ــة للط ــة الالزم ــىل املعرف ــم ع القائ
ــىل  ــث ع ــع الباح ــث اطل ــطة، حي ــة املتوس يف املرحل
ــوي والدراســات الســابقة ذات  ــات البحــث الرتب أدبي
العالقــة بموضــوع هــذا البحــث، وأفــاد منهــا ووثــق 
ــا  ــد وثقه ــة، وق ــة العلمي ــىل األمان ــاظ ع ــه للحف إفادت

ــث.                                    ــة البح ــث يف مقدم الباح

جمتمع البحث: 
يتكــون جمتمــع هــذا البحــث مــن مجيــع معلمــي 
ــم  ــب التعلي ــوم يف مكت ــي العل ــة ومعلم ــة العربي اللغ
بالســويدي )ذكــور( وعددهــم )93( معلــًم للغــة 
العربيــة، و )64( معلــًم للعلــوم، ومجيــع معلــمت اللغة 
ــفا  ــم بالش ــب تعلي ــوم يف مكت ــمت العل ــة ومعل العربي
ــة، و  ــة العربي ــًة للغ ــن )113( معلم ــاث( وعدده )إن
)85( معلمــة للعلــوم، فيكــون جمتمــع البحــث مكــون 
مــن )355( معلــًم ومعلمــة يف الفصــل الــدرايس الثاين 
ــة  ــدرايس 1441/ 1442هـــ. )إحصائي ــام ال ــن الع م

ــاض )1442هـــ(. ــم الري ــإدارة تعلي ــر ب إدارة التطوي

عينة البحث: 
ــث  ــع البح ــن جمتم ــوائية م ــة عش ــث عين ــار الباح اخت
بلغــت )39( معلــًم ومعلمــة، منهــم )20( معلــًم 
ــًم  ــة، و )19( معل ــة العربي ــص اللغ ــة يف ختص ومعلم
ــة مــا  ومعلمــة يف ختصــص العلــوم، حيــث متثــل العين
نســبته 17.75% مــن جمتمــع البحــث، ويبــن اجلــدول 
رقــم )1( تفاصيــل العينــة، والتكــرارات والنســب 

ــي:  ــم ي ــث ك ــريات البح ــب متغ ــة حس املئوي
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النسبةالتكرارالفئات

1948.7العلومالتخصص
2051.3اللغة العربية

2359.0بكالوريوساملؤهل األكاديمي
1641.0ماجستري

12256.4-10سنوات اخلربة
111743.6 سنة فأكثر

1948.7معلماجلنس
2051.3معلمة

39100.0املجموع

التحليل اإلحصائي: 
 Five-pointed ــميس ــرت اخل ــاس ليك ــمد مقي ــم اعت ت
ــه  ــن فقرات ــرة م ــاء كل فق ــك بإعط Likert Scale وذل

ــق  ــس )مواف ــه اخلم ــن درجات ــن ب ــدة م ــة واح درج
ــق  ــري مواف ــق، غ ــري مواف ــد، غ ــق، حماي ــدة، مواف بش
بشــدة( وهــي متثــل رقميــًا )5، 4، 3، 2، 1( عــىل 
ــراض  ــايل ألغ ــاس الت ــمد املقي ــم اعت ــد ت ــب، وق الرتتي

تـحـلـيـــل الـنـتـائـــج كــم يــي:

أقل من 1.00إىل أقل من 2.34 ُتعد قـــليلة 	 
من 2.34 إىل ما قبل 3.68 = ُتعد متوســطــة 	 
من 3.68 إىل 5.00  ُتعد كبــــــيــــرة.	 

واسُتخـدمت املعادلة التالية الحتسـاب املقياس:

احلــد األعىل للمقيــاس)5( - احلــد األدين للمقياس)1(
                           عدد الفئات املطلوبة)3(

الصدق: 
ــمقياس،  ــاء لــلـ ــدق البنـ ــة صـــ ــتخراج دالل الس
 Correlation ــاط ــالت ارتـبـ ــت مـعـامـ اسـُتخـرجـ
Coefficient  بن وكـــل فــقــــرة وبــيــــن الـدرجـة 

ــال  ــا باملج ــرة وارتباطه ــل فق ــن كـ ــة، وبـيـ الـكلـيـ
املنتميــة إليــه، وبـيـــن املجــاالت ببعضهــا والـدرجــــة 
ــة  ــارج عين ــن خ ــتطالعية مـ ــة اس ــة يف عين الـكلــيــ
ــد  ــة، وق ــًم ومعلم ــن )12( معل ــت م ــث تكون البح
تراوحــت معامــالت ارتبــاط الفقــرات مــع األداة ككل 
ــال )0.37- ــن )0.37-0.75(، ومــع املج ــا ب م

0.78( والـجـــدول رقــم )2( يـبـيـــن ذلـــك.

اجلدول رقم )1( التكرارات والنسب املئوية حسب متغريات البحث

جـدول )2( 

رقم 
الفقرة

مــعامـل 
االرتباط

مع املجال

مـعــامــل 
االرتباط
مع االداة

رقـــم 
الـفقرة

معامل 
االرتباط

مــع املجال

معامل 
االرتباط
مع األداة

رقم 
الفقرة

معامـل 
االرتباط

مع  املجال

معامل 
االرتباط
مع أداة

1**.75**.7519**.67**.5637**.65**.63
2**.69**. 620**.49**.5838**.73**.62
3**.70**.6521**.56**.6039**.65**.58
4**.76**. 7222**.75**.6440*.38*.37
5**.64**. 623**.70**.6841**.63**.63
6**.68**.7024**.65**.6642*.37*.38
7**.59**. 625**.74**.6243**.61**.64
8**.66**.7126**.62**.4744*.45**.47
9**.64**.6027**.68**.6845**.52**.60

10**.61**.5828**.78**.7046**.66**.70
11**.61**.6029**.67**.7047**.72**.61
12**.67**.7030**.63**.5248**.68**.56
13**.58**.5431**.75**.6649**.59**.57
14**.73**.7232**.68**.6850**.71**.70
15**.68**.5533**.65**.6951**.51**.54
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رقم 
الفقرة

مــعامـل 
االرتباط

مع املجال

مـعــامــل 
االرتباط
مع االداة

رقـــم 
الـفقرة

معامل 
االرتباط

مــع املجال

معامل 
االرتباط
مع األداة

رقم 
الفقرة

معامـل 
االرتباط

مع  املجال

معامل 
االرتباط
مع أداة

16**.74**.7234**.68**.6852**.52*.46
17**.57**.6435**.66**.6553*.42*.38
18**.65**.6936**.63**.52

*  تدل إحصائيًا عند املستوى الداليل )0.05(.       ** دالة إحــصــائيا عنـد مـستـوى الــداللـة )0.01(.
اجلديــر بالذكــر أن مجيــع مــــعامالت االرتبــاط كانــت 
بدرجـــات مقبولــة ودالـــــة إحصائيــًا، وهلــذا مل حيذف 

أي فقــرة، ويف اجلــدول)3( بيــان ذلــك.

املجال
املتطلبات املعرفة 
و التفكري وحلِّ 

املشكالت

متطلبات التعامل 
مع تكنولوجيا 

املعلومات 
واالتصاالت

املتطلبات 
االجتمعية 
والتواصل

املتطلبات 
االقتصادية 

واإلعداد لسوق 
العمل

الدرجة 
الكلية

1املتطلبات املعرفية والتفكري وحلِّ املشكالت
9231.**متطلبات التعامل مع تكنولوجيا املعلومات واالتصال

8511.**948.**املتطلبات االجتمعية ومتطلبات التواصل
9451.**938.**954.**املتطلبات االقتصادية واإلعداد لسوق العمل

9581.**966.**945.**874.**الدرجة الكلية
*  دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )0.05(.         **  دالة إحصائيا عند املســتوى الداليل )0.01(.

جــدول رقم )3( 

جدول رقم )4( 

يبــن اجلــدول رقــم )3( أن مجيــع معامــالت االرتبــاط 
درجــات  ذات  كانــت   Correlation Coefficient

مقبولــة ودالــة إحصائيــًا، ممــا يشــري إىل درجــٍة مناســبٍة 
ــاء. ــدق البن مــن ص

ثبات أداة البحث: 
للتــأكـــد من ثــــبات أداة هذا البحث، تـــم التـحقـــق 
test-re- )بطـريقـة االخــــتبار وإعــــادة االخــتبــار 
test( بتــــطبيق املقيــاس، وإعــــادة تطبيقــه بعــــد 

ــنة  ــارج العيــ ــن خ ــوعة م ــىل مــجمــ ــوعن ع أسبــ
ــًم ومعلمــة، وتــم حســــاب  مكـّونـــة مــن )12( معل

Pearson Correla-  معــامل ارتــبــــاط بيــرســــون
ــن. ــم يف املــرتــ ــن تقديراهت tion ب

stabili-  وتــم أيضـًا حــساب مــعــامــل الــثــبات
ty coefficient بــطريــقة االتسـاق الــداخي حسـب 

 ،)Cronbach’s alpha( ــرونباخ ــا كـــ ــة ألف مــعادلـ
والـجـــدول رقم )4( يـــبن مـــعامل االتساق الداخي 
internal consistency وفــق معادلــة ألفــا كرونبــــاخ 

ــاالت  ــادة للمج ــات اإلع )Cronbach’s alpha( وثبـ
ــمة  ــم مالئـ ــذه القيـ ــربت ه ــة واعتـ ــة الكلي والدرج

ــذا البحــث. ــات ه لغاي

االتساق الداخيثبات اإلعادةاملجال
0.910.86املتطلبات املعرفية والتفكري وحلِّ املشكالت

0.920.81متطلبات التعامل مع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
0.870.84املتطلبات االجتمعية ومتطلبات التواصل

0.890.81املتطلبات االقتصادية واإلعداد لسوق العمل
0.900.88الدرجة الكلية
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جدول رقم )5( 

نتائج البحث ومناقشتها: 

أوالً: اإلجابــة عــن الســؤال األول: هــل للمنهــج 
ــى  ــر ع ــريف تأث ــي واملع ــل العلم ــدريس والتحصي امل

اقتصــادات الــدول؟  
متــت اإلجابــة عــىل هــذا الســؤال من خــالل نتائــج هذا 
البحــث، ووثــق الباحــث يف مقدمتــه تأثــري التحصيــل 
العلمــي عــىل زيــادة وعــي الطــالب بالتطــورات 
ــىل  ــم ع ــا وتدريبه ــم هل ــة واتقاهن ــة احلديث التكنولوجي
ــه  ــث كالم ــم الباح ــة، ودع ــة احلديث ــتخدام التقني اس
ــوع  ــة بموض ــابقة ذات العالق ــات الس ــج الدراس بنتائ
ــاد  ــي أف ــات الت ــك الدراس ــزت تل ــد رك ــث، وق البح
منهــا الباحــث ومنهــا دراســة فخــر، ونديــم )2019(، 
صــربي  دراســة  و   ،)Sawyer ،2008( دراســة  و 
)2019( ودراســة الســعيد )2019(—واهلاشــمي، 
وســامل  شــبيطة،  دراســة  و   )2019( وصــمدي 
)2015(، عــىل حتفيــز املتعلمــن عــىل اســتثمر املعرفــة 
ــدول.  ــي لل ــج القوم ــادة النات ــاد وزي ــة االقتص يف تنمي
ــرية  ــة كب ــد بدرج ــا يعتم ــة وتوظيفه ــاج املعرف وأن إنت
عــىل االقتصــاد املعــريف وأن تطويــر مناهــج التدريــس 
واســرتاتيجياته؛ تغــرس يف نفوســهم حــب التكنولوجيا 
وتدرهبــم عــىل اتقاهنــا إضافــة إىل أهنــا تنمــي الســلوك 

اإلجيــايب لــدى الطــالب نحــو التقنيــة وحــب العمــل 
ــده  ــا يؤي ــذا م ــد، وه ــق الواح ــروح الفري ــاون ب والتع
البنــك الــدويل )WB( عــام )2011(، و تقاريــر منظمة 
ــاء  ــىل بن ــمي )2021( ع ــا الرس ــكو يف موقعه اليونيس
ــن  ــة ع ــات املحلي ــن املجتمع ــة، ومتك ــات معرف جمتمع
ــات  ــاع باملعلوم ــة لالنتف ــرص املتاح ــادة الف ــق زي طري
واملعــارف يف مجيــع جمــاالت اختصــاص املنظمــة، 
وصوهنــا وتبادهلــا. وال بــد مــن بنــاء جمتمعــات املعرفــة 
عــىل أربعــة أســس هــي حريــة التعبــري؛ وتعميــم 
االنتفــاع باملعلومــات واملعــارف؛ واحــرتام التنــوع 
ــع.   ــد للجمي ــم اجلي ــري التعلي ــوي؛ وتوف ــايف واللغ الثق

ــة 2030. ــة اململك ــع رؤي ــق م ــك يتواف وكل ذل

ثانيــًا: اإلجابــة عــن الســؤال الثــاين: مــا درجــة تضمــن 
مناهــج اللغــة العربيــة ملتطلبــات االقتصــاد القائــم عــى 
املعرفــة الازمــة لطــاب وطالبــات املرحلة املتوســطة؟
Arithmetic av-  تــم اســتخراج املتوســطات احلســابية
 standard deviation ــة ــات املعياري erage واالنحراف

ــات  ــة ل ملتطلب ــة العربي ــج اللغ ــن مناه ــة تضم لدرج
االقتصــاد القائــم عــىل املعرفــة الالزمــة لطــالب 
وطالبــات املرحلــة املتوســطة، واجلــدول رقــم )5( 

ــك. ــح ذل ــاه يوض أدن

املجــالالــرقــمالــرتبـة
املــتوسـط 
احلسـابـي

االنـحراف 
املعياري

املـستوى

متوسط3.231.425املتطلبات االجتمعية والتواصل13
متوسط3.001.280املتطلبات املعرفية والتفكري وحلِّ املشكالت21
متوسط2.901.274متطلبات التعامل مع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت32
متوسط2.811.257املتطلبات االقتصادية واإلعداد لسوق العمل44

متوسط2.991.287الدرجة الكلية

يــبيـــن اجلدول رقم )5( أن الـمـــتوسطات احلسابـــية 
ــث  ــن )2.81-3.23(، حي ــا ب ــت مـ ــد تراوحـ ق
جــاءت املتطلبــات االجتمعيــة والتواصــل يف املرتبــــة 
ــم  ــغ )3.23(، بين ــايب بل ــط حس ــىل متوس األوىل بأع
جــاءت املتطلبــات االقتصاديــة واإلعــداد لســوق 

ــايب  ــط احلس ــغ املتوس ــرية وبل ــة األخ ــل يف املرتب العم
Arithmetic av- 2.81(، أمــا املتوســط احلســايب(
erage لــأداة كاملــة فهــو )2.99(. ويــرى الباحــث 

ــىل  ــل ع ــة والتواص ــات االجتمعي ــول املتطلب أن حص
ــىل أن  ــدل ع ــايب ي ــط حس ــىل متوس ــة األوىل بأع املرتب
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ــدور  ــا ي ــع م ــة م ــمت والطلب ــن واملعل ــل املعلم تفاع
ــاركة  ــب املش ــة تتطل ــا حيوي ــن قضاي ــم م يف جمتمعه
والتفاعــل وإبــداء الــرأي، وتعزيــز القيــم االجتمعيــة، 
ف الطلبة بمقــدرات وطنهم  إضافــة إىل أن املناهــج تعــرِّ
ومكتســباته احلضاريــة، وتنمــي الشــعور بتكامــل 
ــة  ــطة التعليمي ــاركة يف األنش ــد واملش ــع الواح املجتم
واالجتمعيــة. وذلــك مــا تشــري إليــه دراســة النصــار، 

واملالكــي )2018(، ودراســة حممــد )2017(
كم تم احتســاب املتوســطات احلسابية واالنــــحرافات 
املــعـــيارية لـتقديـــرات أفـــراد عـينـــة الـــبحث عـىل 
فــقــــرات كـــل مـجـــال عـــىل حـدة، حـــيث كانـت 

عـــىل الـنـحـــو التايل:

)أ(-املتطلبات املعرفية والتفكر وحلِّ املشكات

املتوسط الفقراتالرقمالرتبة
احلسايب

االنحراف 
املستوىاملعياري

متوسط3.651.663حتتوي املناهج عىل أنشطة قابلة للتطبيق يف حياة الطلبة الواقعية12
متوسط3.501.573تتضمن املناهج مصطلحات ومفاهيم معارصة213
متوسط3.451.572جتعل املناهج الطلبة يستخدمون أكثر من حاسة إبان عملية التعلم35
متوسط3.401.501تنمي املناهج التفكري الناقد لدى الطلبة46
متوسط3.151.424تساعد أنشطة املناهج عىل اكتساب املعرفة ذاتيًا51
متوسط3.101.410يثري حمتوى املناهج دافعية الطلبة إىل املعرفة64

متارين املناهج حتفز الطلبة عىل استخدام اسرتاتيجية حل املشكالت بعدة 611
متوسط3.101.410طرق

متوسط3.001.376تنمي املناهج لدى الطلبة مهارة التقويم814
متوسط2.951.538حمتوى املناهج يساعد عىل التعليم املستمر مدى احلياة98

متوسط2.901.410تثري املناهج غريزة حب االكتشاف واالستطالع لدى الطلبة107
متوسط2.851.387تربط املناهج الطلبة بمهارات حياتية من بيئتهم119
متوسط2.401.353تصميم املناهج يساعد الطلبة عىل إتباع خطوات التفكري يف حل املشكالت1212
متوسط2.351.348تدرب املناهج الطلبة الصياغة اجليدة للفرضيات1310
منخفض2.201.399يساعد حمتوى املناهج الطلبة عىل توظيف املعرفة يف االبتكار143

متوسط3.001.280املتطلبات املعرفية والتفكري وحلِّ املشكالت

جدول رقم )6( 

Arith- 6( أن املتوســط احلســايب )يبــن اجلــدول رقــم 
metic average تراوحت مــــا بن )3.65-2.20(، 

حيــث جــاءت الفقــرة رقــم )2( وهــي: "حتتــوي 
ــة  ــاة الطلب ــق يف حي ــة للتطبي ــطة قابل ــىل أنش ــج ع املناه
ــغ  ــايب بل ــط حس ــة األوىل وبمتوس ــة" يف املرتب الواقعي
)3.65(، ويفــرس الباحــث هــذه النتيجــة أن األنشــطة 
يف مناهــج اللغــة العربيــة صممــت لتكــون متوافقــة مع 
طمــوح املجتمــع ورغبــة الطلبــة ولــذا كانــت متوافقــة 
ــع  ــق يف الواق ــة للتطبي ــررات وقابل ــداف املق ــع أه م
الــذي يعيشــه الطلبــة، وهــذا مــا تؤكــده وثيقــة منهــج 

اللغــة العربيــة )1427هـــ(، و تشــري إليــه دراســة 
النصــار، واملالكــي )2018(، ودراســة حممــد )2017(
 بينــم جــاءت الفقــرة رقــم )3( ونصها "يســاعد حمتوى 
ــكار"  ــة يف االبت ــف املعرف ــىل توظي ــة ع ــج الطلب املناه
ــغ )2.20(،  ــايب بل ــط حس ــرية وبمتوس ــة األخ باملرتب
ــة  ــف املعرف ــول توظي ــبب حص ــث س ــع الباح ويرج
ــود  ــدم وج ــرية  إىل ع ــة األخ ــىل املرتب ــكار ع يف االبت
ــم  ــة مواهبه ــىل تنمي ــة ع ــب الطلب ــة لتدري ورش مهني
ــم  ــذ ابتكاراهت ــم لتنفي ــة هل ــة الفرص ــا وإتاح وتطويره
يف مدارســهم وحتــت إرشاف املدرســة، كذلــك ضعــف 
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جدول رقم )7( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية للفقرات املتعلقة بمتطلبات التعامل مع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مرتبة تنازليًا 

ــكار  ــة االبت ــىل تنمي ــجعة ع ــز املش ــآت واحلواف املكاف
ــمعيل )2012(  ــة إس ــج دراس ــده نتائ ــا تؤك ــذا م وه
ودراســة   ،)2011( الشــايع  دراســة  إليــه  وتشــري 

العتيبــي، والصبــاغ )2007(.

)ب(- متطلبــات التعامــل مــع تكنولوجيــا املعلومــات 
واالتصــاالت

املتوسط الفقراتالرقمالرتبة
احلسايب

اإلنحراف 
املستوىاملعياري

متوسط3.451.605حتـث املناهج الطلبة عـىل استخدام املواقع اإللكرتونية اآلمنة120

حتث املناهج الدراسية يف املرحلة املتوسطة الطلبة عىل البحث عن املعرفة 216
متوسط3.401.569باستخدام التقنية احلديثة

متوسط3.401.465ترشد املناهج الطلبة عىل نرش إنجازاهتم باستخدام التقنيات احلديثة219
متوسط3.301.490تشجع املناهج الطلبة عىل استمرارية التعلم لكسب املعرفة واستخدامها427

جتعل املناهج الطلبة يستخدمون الربيد اإللكرتوين كوسيلة إليصال حل 525
متوسط3.051.356التدريبات واألنشطة للمعلم

متوسط3.001.414تساعد املناهج الطلبة عىل االستخدام اإلجيايب لتقنية املعلومات618
متوسط2.901.410جتعل املناهج الطلبة يعربون عن أفكارهم اإلبداعية باستخدام التقنية احلديثة723
متوسط2.801.399جتعل املناهج الطلبة يتغلبون عىل الصعوبات احلياتية باستخدام التقنية821
متوسط2.801.508تنمي املناهج يف الطلبة مهارة عىل حتليل املعلومات باستخدام التقنية822

ترشد املناهج الطلبة عىل دخول املواقع اإللكرتونية ذات الصلة بمحتوى املنهج 1015
متوسط2.751.293الكتساب املعرفة

تشجع املناهج الطلبة عىل استخدام وسائل التواصل االجتمعية لتبادل املعرفة 1124
متوسط2.351.348مع اآلخرين

جتعل املناهج الطلبة قادرين عىل احلكم عىل أوعية مصادر املعلومات 1226
منخفض2.251.372وموثوقيتها

منخفض2.201.361حتث املناهج الطلبة التكنولوجيا عىل استخدام احلديثة الستثمر املعرفة.1317
متوسط2.901.274متطلبات التعامل مع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

يبــن اجلــدول رقــم )7( أن املتوســطات احلســابية 
ــاءت  ــن )2.20-3.45(، وج ــن الرقم ــت ب تراوح
الفـــــقرة  )20( وحمتواهــا هــو: "حتــث املناهــج الطلبة 
عــىل اســتخدام املواقــع اإللكرتونيــة اآلمنــة" يف املرتبــة 
األوىل وبمتوســط حســايب بلــغ )3.45(، وتشــري نتائج 
ــريي)2020(  ــة املط ــا: دراس ــات ومنه ــض الدراس بع
العبيكــي،  ودراســة  العــزاوي)2017(  ودراســة 
املواقــع  اســتخدام  رضورة   إىل  وآخــرون)2014( 
االلكرتونيــة اآلمنــة يف التعليــم، واإلســهام يف محايتهــم 
مــن املواقــع غــري اآلمنــة التــي تؤثــر يف تشــويش أفــكار 
الطــالب وإفســاد أخالقهــم وجترئتهــم عــىل االنحــالل 

ــم  ــن أه ــذا م ــلوكي وه ــراف الس ــي واالنح األخالق
ــام يف  ــم الع ــالب التعلي ــىل ط ــررة ع ــج املق أدوار املناه
اململكــة مــع مواكبتهــا التطــور العلمــي والتكنولوجــي 

ــتمر. املس
بينــم جــاءت الفقــرة رقــم )17( ونصهــا "حتــث املناهج 
املعرفــة"  الســتثمر  احلديثــة  التكنولوجيــا  الطلبــة 
ــغ )2.20(،  ــايب بل ــط حس ــرية وبمتوس ــة األخ باملرتب
ــة  ــة العربي ــررات اللغ ــة مق ــث أن طبيع ــرى الباح وي
ــب  ــا للجان ــر منه ــاين أكث ــب األديب اإلنس ــل للجان متي
التكنولوجــي لــذا مــن الطبيعــي أن تقــل املصطلحــات 
التكنولوجيــة مــع وجودهــا إال أن تركيزهــا بنســبة 
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كبــرية ينصــب عــىل اجلانــب اللغــوي. وبلــغ املتوســط 
ــا  ــع تكنولوجي ــل م ــات التعام ــال متطلب ــايب ملج احلس

املعلومــات واالتصــاالت ككل )2.90(.

)ج(- املتطلبات االجتامعية والتواصل:
جدول رقم )8( 

املتوسط الفقراتالرقمالرتبة
احلسايب

االنحراف 
املستوىاملعياري

متوسط3.601.698جتعل املناهج الطلبة فخورين هبويتهم الثقافية131
متوسط3.551.669حتث املناهج الطلبة عىل املحافظة عىل منجزات الوطن236
متوسط3.501.701حتث املناهج الطلبة عىل االلتزام بالتعاليم الدينية340
متوسط3.451.605تعرف املناهج الطلبة بمقدرات وطنهم ومكتسباته429
متوسط3.451.605حتث املناهج الطلبة عىل احلوار البناء مع املعلمن430
متوسط3.451.605تشجع املناهج الطلبة عىل تنمية وخدمة املجتمع437
متوسط3.451.605تعزز املناهج يف الطلبة القيم االجتمعية438
متوسط3.301.490تنمي املناهج شعور الطلبة بتكامل املجتمع الواحد832
متوسط3.301.490تعزز املناهج يف الطلبة الثقة بالنفس839
متوسط3.151.531تنمي املناهج الطلبة عىل احلوار ومناقشة أفكار اآلخرين828

متوسط2.951.395تربط املناهج عالقات جيدة بن الطلبة واملدرسة1135
متوسط2.601.392تطلع املناهج الطلبة عىل االكتشافات احلديثة لزيادة حصيلتهم املعرفية1233
منخفض2.301.302حيث املناهج الطلبة عىل إعداد تقارير عن بعض املوضوعات1334

متوسط3.231.425املتطلبات االجتمعية والتواصل
يبــن اجلدول رقــم )8( أن الـــمتوسطات احلســابــــية 
قــد تراوحــت مابــن )2.30-3.60(، حيــث أخذت 
الفقــرة رقــم )31( والتــي تنــص عــىل "جتعــل املناهــج 
ــرتبة األوىل  ــة" املــ ــم الثقافي ــن هبويته ــة فخوري الطلب
ــرى  ــحسايب  )3.60(،وي ــا الـ ــث كان متوسطهـ حي
الباحــث أن هــذه النتيجــة تتوافــق مــع  السياســة 
ــز  ــي تتمي ــعودية الت ــة الس ــة العربي ــة يف اململك التعليمي
ــا  ــاة، مم ــج حي ــتورًا ومنه ــالم دس ــن اإلس ــا م بانبثاقه
ــه  ــىل ترابط ــه ع ــع وحفاظ ــك املجتم ــؤدي إىل متاس ي
ــج  ــة منه ــده وثيق ــا تؤك ــذا م ــه، وه ــتقراره وتآلف واس
ــم  ــة التعلي ــة سياس ــة )1427هـــ( ووثيق ــة العربي اللغ
يف اململكــة )1416هـــ( حيــث تشــري إىل أن مــن أهــم 
األســس التــي يقــوم عليهــا التعليــم؛ تزويــد الطالــب 
للكــون  الكامــل  اإلســالمي  بالتصــور  والطالبــة 
واإلنســان واحليــاة ممــا جعلهــم يتميــزان برؤيــة متزنــة 
ــىل  ــوم ع ــة تق ــة واضح ــة ثقافي ــون هوي ــاة وتك يف احلي

اإليــمن بــاهلل ربــًا وباإلســالم دينــًا وبمحمــد صــىل اهلل 
ــذه  ــارت إىل ه ــد أش ــوالً، وق ــًا ورس ــلم نبي ــه وس علي
النتيجــة دراســة طرابيــي )2008( والتــي أكــدت عىل 
أمهيــة تنميــة أحســاس الطــالب بمشــكالت املجتمــع 
وإعدادهــم  واالجتمعيــة  واالقتصاديــة  الثقافيــة 

ــا. ــهام يف حله لإلس
كــم جــاءت الفقــرة رقــم )34( ونصهــا "حتــث املناهــج 
الطلبــة عــىل إعــداد تقاريــر عــن بعــض املوضوعــات" 
ــغ )2.30(،  ــايب بل ــط حس ــرية وبمتوس ــة األخ باملرتب
ويــرى الباحــث أنــه ربــم يكــون ســبب حصــول هــذه 
ــة  ــود إىل قل ــطة يع ــة املتوس ــذه الدرج ــىل ه ــرة ع الفق
عــدد حصــص اللغــة العربيــة وتزاحــم املوضوعــات يف 
منهــج اللغــة قــد يــؤدي إىل االنتقــال إىل موضوعــات 
يــرى املعلــم واملعلمــة أهنــا مهمــة للطالــب، إضافــة إىل 
أن املــكان الطبيعــي للكتــاب هــو مــادة التعبــري وهــي 
غــري موجــودة يف املرحلــة املتوســطة كمقــرر مســتقل.
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اجلدول رقم )9( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية للفقرات املتعلقة باملتطلبات االقتصادية واإلعداد لسوق العمل مرتبة تنازليًا

)د(- املتطلبات االقتصادية واإلعداد لسوق العمل:

املتوسط الفقراتالرقمالرتبة
احلسايب

االنحراف 
املستوىاملعياري

متوسط3.651.631حتث املنهج الطلبة عىل احرتام العمل التطوعي150
متوسط3.501.573تبن املناهج للطلبة املكانة االقتصادية العاملية لوطنهم244
متوسط3.351.461تنمي املناهج يف الطلبة حسن الترف  التعامل مع اآلخرين342

تعزز املناهج لدى الطلبة قيمة اإلخالص يف العمل عن طريق األنشطة غري 353
متوسط3.351.461الصفية

متوسط3.101.410حتث املناهج الطلبة عىل إتقان العمل541
متوسط2.751.293تشجع املناهج الطلبة عىل إنتاج وابتكار احلرف اليدوية647
متوسط2.751.293تشجع املناهج الطلبة عىل حفظ املال واالدخار649
متوسط2.751.293تشجع املناهج الطلبة عىل التعبري والتفاوض مع اآلخرين651
متوسط2.501.318تنمي املناهج خربة الطلبة االقتصادية948

منخفض2.251.293تبن املناهج الطلبة عىل أمهية احلرف اليدوية1043
منخفض2.251.293حتث املناهج الطلبة عىل زيارة املنشآت االقتصادية يف اململكة1046
منخفض2.251.293تنمي املناهج لدى الطلبة مهارة املقارنة بن األشياء1052
منخفض2.101.373تشجع املناهج الطلبة عىل القيام بأدوار متثيلية ملهن خمتلفة1345

متوسط2.811.257املتطلبات االقتصادية واإلعداد لسوق العمل
يف اجلــدول )9( تــراوح املتوســط احلســايب مابــن 
ــرة )50(  ــت الفق ــام )2.10-3.65(، وحصل األرق
ــل  ــرتام العم ــىل اح ــة ع ــج الطلب ــث املنه ــي: "حت وه
ــغ  ــايب بل ــط حس ــة األوىل وبمتوس ــي" يف املرتب التطوع
ــة  ــة املتقدم ــذه النتيج ــث ه ــرس الباح )3.65(، ويف
ــق  ــدور املناهــج بشــكل عــام يف حتقي بأهنــا اســتمرار ل
التواصــل الفكــري ومتاســك املجتمــع وتعــاون أفــراده 
ــه،  ــة مهمــة يف نســيجه وكيان ــة فئ حيــث يشــكل الطلب
وقــد أوصــت توصيــات املؤمتــر الســعودي الثــاين 
ــىل  ــم ع ــاض )1428هـــ( وزارة التعلي ــوع بالري للتط
ــية  ــج  املدرس ــي يف املناه ــل التطوع ــة العم إدراج ثقاف
وتشــجيع طــالب وطالبــات التعليــم عــىل االنخــراط 
ــة،  ــاة االجتمعي ــته يف احلي ــل التطوعــي وممارس يف العم
وهــذا مــا أشــارت إليــه نتائــج العديــد مــن الدارســات 
املالكــي  ودراســة  الطيــار)2012(  دراســة  منهــا: 

الســلطان)2009(. )2010( ودراســة 
كــم جــاءت الفقــرة رقــم )45( ونصهــا " تشــجع 
املناهــج الطلبــة عــىل القيــام بــأدوار متثيليــة عــن مهــن 
ــغ  ــايب بل ــط حس ــرية وبمتوس ــة األخ ــة" باملرتب خمتلف
ــه  ــت إلي ــا توصل ــس م ــة عك ــذه النتيج )2.10(. وه
ــج  ــرت نتائ ــث أظه ــد )2004( حي ــة عب ــج دراس نتائ
دراســتهم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف 
ــق  ــن وف ــي تعلم ــذات الالئ ــح التلمي ــل لصال التحصي

ــة. ــب األدوار التمثيلي ــلوب لع أس

ثالثًا:اإلجابــة عــن الســؤال الثالــث: مــا درجــة تضمــن 
ــم  ــاد القائ ــات االقتص ــة ل ملتطلب ــة العربي ــج اللغ مناه
عــى املعرفــة الازمــة لطــاب وطالبــات املرحلــة 

ــطة؟ املتوس
Arithmetic av-  تــم اســتخراج املتوســطات احلســابية
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 standard deviation ــة ــات املعياري erage واالنحراف

لدرجــة تضمــن مناهــج العلــوم ل ملتطلبــات االقتصــاد 
القائــم عــىل املعرفــة الالزمــة لطــالب وطالبــات 

ــك. ــح ذل ــاه يوض ــدول أدن ــطة، واجل ــة املتوس املرحل
اجلدول رقم )10( 

اجلدول رقم )11( 

املتوسط املجالالرقمالرتبة
احلسايب

األنحراف 
املعياري

املستوى 
الداليل

متوسط3.111.082متطلبات التــعامل مــــع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت12
متوسط3.091.066املتطلبات املعرفية والتفكري وحلِّ املشكالت21
متوسط3.061.074املتطلبات االجتمعية والتواصل33
متوسط.2.83971املتطلبات االقتصادية واإلعداد لسوق العمل44

متوسط3.021.038الدرجة الكلية

يبــن اجلــدول رقــم )10( أن املتوســطات احلســابية قــد 
ــاءت  ــن )2.83-3.11(، حيــث ج ــت ماب تراوح
املعلومــات  تكنولوجيــا  مــع  التعامــل  متطلبــات 
متوســط  بأعــىل  األوىل  املرتبــة  يف  واالتصــاالت 
ــم  ــة ك ــة متوقع ــذه النتيج ــغ )3.11(،وه ــايب بل حس
يــرى الباحــث نظــرًا ألن منهــج العلــوم حيتــوي 
ــا  ــة وتكنولوجي ــة وكيميائي ــات فيزيائي ــىل موضوع ع
معــارصة ومتوافقــة مــع مايعيشــه الطــالب مــن تطــور 

يف حياهتــم احلديثــة .
ــوق  ــداد لس ــة واإلع ــات االقتصادي ــاء املتطلب ــم ج  بين
املراتــب حيــث كان متوسطهــــا  آخــر  العمــل يف 

ــة  ــأداة كامل ــط ل ــم أن املتوس ــايب )2.83(، ك احلس
ــوم  ــج العل ــة مناه ــث أن طبيع ــرى الباح )3.02(، وي
تركــز عــىل املوضوعــات العلميــة ويقــل فيهــا الرتكيــز 
عــىل املوضوعــات االقتصاديــة واالجتمعيــة ولــذا 

ــة.  ــا متدني ــت نتيجته كان
ــيارية  ــات املعـ ــاب االنحــرافــ ــث بحس ــام الباح وق
املـــــــــتوسطات احلســـابية لتقديــرات عينــة البحــث 
ــىل  ــكانت ع ــردًا، فــ ــال منف ــقرات كل جم ــىل فـــ ع

ــايل: ــو الت النح

)أ(-املتطلبات املعرفية والتفكر وحلِّ املشكات

املتوسط الفقراتالرقمالرتبة
احلسايب

االنحراف 
املستوىاملعياري

مرتفع3.891.560حتتوي املناهج عىل أنشطة قابلة للتطبيق يف احلياة الواقعية12
متوسط3.631.461يثري حمتوى املناهج دافعية الطلبة إىل املعرفة24
متوسط3.581.387تساعد أنشطة املناهج عىل اكتساب املعرفة ذاتيًا31
متوسط3.581.387جتعل املناهج الطلبة يستخدمون أكثر من حاسة لعملية التعلم35
متوسط3.321.204تنمي املناهج التفكري الناقد لدى الطلبة56
متوسط3.321.204تثري املناهج غريزة حب االكتشاف واالستطالع لدى الطلبة57

متارين املناهج حتفز الطلبة عىل استخدام اسرتاتيجية حل املشكالت بعدة 511
متوسط3.321.204طرق

متوسط3.111.150حمتوى املناهج يساعد عىل التعليم املستمر مدى احلياة88
متوسط2.891.150تربط املناهج الطلبة بمهارات حياتية من بيئتهم99

متوسط2.681.003تدرب املناهج الطلبة عىل الصياغة اجليدة للفرضيات1010
متوسط2.681.003تتضمن املناهج مصطلحات ومفاهيم معارصة1013
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اجلدول رقم )12( 

املتوسط الفقراتالرقمالرتبة
احلسايب

االنحراف 
املستوىاملعياري

متوسط2.471.020يساعد حمتوى املناهج الطلبة عىل توظيف املعرفة يف االبتكار123
متوسط2.471.020تنمي املناهج لدى الطلبة مهارة التقويم1214
منخفض.2.26991تصميم املناهج يساعد عىل إتباع التفكري يف حل املشكالت1412

متوسط3.091.066املتطلبات املعرفية والتفكري وحلِّ املشكالت

املـــتوسطات  أن  يبــن اجلــدول رقــم )11( نجــد 
ــن )3.89-2.26(،  ــن الرقم ــرتاوح ب ــية ت احلسابـ
ونالــت الفقــرة رقــم )2( ونـــصها عــىل "حتتــوي 
ــة  ــاة الطلب ــق يف حي ــة للتطبي ــطة قابل ــىل أنش ــج ع املناه
الواقعيــة" املــرتبــــة األوىل وبلــغ املتوســط احلـسابـــي 
هلــــا )3.89(، ويــرى الباحــث أن هــذه النتيجــة دليل 
ــون  ــوم لتك ــج العل ــطة يف مناه ــم األنش ــاح تصمي نج
قابلــة للتطبيــق واملمرســة املســتمرة وتتوافــق مــع 
ــداف  ــق أه ــة وحتق ــات الطلب ــع وتطلع ــوح املجتم طم
املنهــج، وهــذا مــا تشــري إليــه دراســة حممــد )2017(، 

ودراســة النصــار، واملالكــي )2018(.
ــم  ــا "تصمي ــم )12( ونصه ــرة رق ــاءت الفق ــم ج بين
املناهــج يســاعد الطلبــة عــىل اتبــاع خطــوات التفكــري 
يف حــل املشــكالت" باملرتبــة األخــرية وبمتوســط 
ــا  ــث أن وجوده ــرى الباح ــغ )2.26(، وي ــايب بل حس
ــة  ــن طبيع ــا لك ــىل انعدامه ــدل ع ــة ال ي ــذه املرتب يف ه
ــز عــىل املوضوعــات  مقــررات العلــوم تتطلــب الرتكي

ــة. ــارب العلمي ــة والتج العملي

ــا املعلومــات  )ب(-متطلبــات التعامــل مــع تكنولوجي
واالتصــاالت

املتوسط الفقراتالرقمالرتبة
احلسايب

االنحراف 
املستوىاملعياري

حتث املناهج الدراسية يف املرحلة املتوسطة الطلبة عىل البحث عن املعرفة 116
مرتفع3.891.560باستخدام التقنية احلديثة.

متوسط3.631.461تنمي املناهج يف الطلبة مهارة عىل التحليل باستخدام التقنية.222
متوسط3.581.387تساعد املناهج الطلبة عىل االستخدام اإلجيايب لتقنية املعلومات318

ترشد املناهج الطلبة عىل دخول املواقع اإللكرتونية ذات الصلة بمحتوى 415
متوسط3.321.204املنهج الكتساب املعرفة.

متوسط3.321.204ترشد املناهج الطلبة عىل نرش إنجازاهتم باستخدام التقنيات احلديثة.419
متوسط3.321.204تشجع املناهج الطلبة عىل استمرارية التعلم لكسب املعرفة واستخدامها.427
متوسط3.111.150جتعل املناهج الطلبة يعربون عن أفكارهم اإلبداعية باستخدام التقنية احلديثة723

تشجع املناهج الطلبة عىل استخدام وسائل التواصل االجتمعية لتبادل املعرفة 724
متوسط3.111.150مع اآلخرين.

متوسط2.891.150حتث املناهج الطلبة عىل استخدام املواقع اإللكرتونية اآلمنة920

جتعل املناهج الطلبة يستخدمون الربيد اإللكرتوين كوسيلة إليصال حل 925
متوسط2.891.150التدريبات واألنشطة للمعلم.

متوسط2.681.003جتعل املناهج الطلبة يتغلبون عىل الصعوبات باستخدام التقنية1121
متوسط2.471.020جتعل املناهج الطلبة يتحكمون عىل أوعية مصادر املعلومات وموثوقيتها.1226
منخفض.2.26991حتث املناهج الطلبة عىل استخدام التكنولوجيا احلديثة الستثمر املعرفة.1317

متوسط3.111.082متطلبات التعامل مع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.



182

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٧(  ذو القعدة  ١٤٤٣ هـ - يونيو ٢٠٢٢ م

درجة تضمن املناهج املدرسية يف ختصيص اللغة العربية والعلوم ملتطلبات االقتصاد القائم عىل املعرفة الالزمة لطالب املرحلة املتوسطة وطالباهتا         

ــابية  ــطات احلس ــم )12( أن املتوس ــدول رق ــن اجل يب
الفقــرة  فجــاءت   ،)3.89-2.26( بــن   بلغــت 
)16( والــــتي تــــنص عــىل "حتــث املناهــج الدراســية 
ــن  ــث ع ــىل البح ــة ع ــطة الطلب ــة املتوس ــي املرحل فـ
ــة األوىل  ــة" يف املرتب ــة احلديث ــتخدام التقني ــة باس املعرف
وبمتوســط حســايب بلــغ )3.89(، فمــن األســس 
ــذه  ــريف وه ــاس املع ــج؛ األس ــا املنه ــى عليه ــي يبن الت
ــات  ــة موضوع ــع طبيع ــة م ــاءت متوافق ــة ج النتيج
الربامــج  مــن  العديــد  وتوفــر  العلميــة،  العلــوم 
التقنيــة والتكنولوجيــة احلديثــة يف املدرســة ختــدم 
ــات  موضوعــات العلــوم وتعــدد مصــادر تلــك التقني
وتنوعهــا ممــا جيعــل الطلبــة يكتســبون املعرفــة بطريقــة 
ــذا  ــج، وه ــك الربام ــالل تل ــن خ ــوقة م ــة ومش ممتع

ــه بعــض الدراســات ومنهــا؛  دراســة  مــا أشــارت إلي
 .)2014( شمســان 

بينــم جــاءت الفقــرة رقــم )17( ونصهــا "حتــث 
ــة  ــا احلديث ــة عــىل اســتخدام التكنولوجي املناهــج الطلب
الســتثمر املعرفــة" باملرتبــة األخرية وبمتوســط حســايب 
بلــغ )2.26(، ويــرى الباحــث أن الطالــب والطالبــة مل 
يصــال إىل مســتوى اســتثمر املعرفــة يف جوانبهــا املاديــة 
وقــد يكــون مــن أســباب ذلــك أن املدرســة غــري 
جاهــزة ملمرســة هــذا االســتثمر، ويقتــر دورهــا عــىل 
توفــري البيئــة املحفــزة الكتســاب املعرفــة واســتثمرها يف 

ــدرايس. ــل ال التحصي

)ج(-املتطلبات االجتامعية والتواصل

اجلدول رقم )13( 

املتوسط الـفقراتالرقمالرتبة
احلسايب

االنـحراف 
املستوىاملعياري

مرتفع3.891.560حتث املناهج الطلبة عىل احلوار البناء مع املعلمن130
متوسط3.631.461حيث املناهج الطلبة عىل إعداد تقارير عن بعض املوضوعات234
متوسط3.421.465حتث املناهج الطلبة عىل االلتزام بالتعاليم الدينية340
متوسط3.321.204تنمي املناهج الطلبة عىل احلوار ومناقشة أفكار اآلخرين428
متوسط3.321.204تربط املناهج عالقات جيدة بن الطلبة واملدرسة435
متوسط3.161.167حتث املناهج الطلبة عىل املحافظة عىل منجزات الوطن636
متوسط3.111.150تعرف املناهج الطلبة بمقدرات وطنهم ومكتسباته729
متوسط3.111.150تنمي املناهج شعور الطلبة بتكامل املجتمع الواحد737
متوسط2.681.003جتعل املناهج الطلبة فخورين هبويتهم الثقافية931
متوسط2.681.003تطلع املناهج الطلبة عىل االكتشافات لزيادة حصيلتهم املعرفية933
متوسط2.681.108تعزز املناهج يف الطلبة القيم االجتمعية938

متوسط2.471.020تعزز املناهج يف الطلبة الثقة بالنفس1239
منخفض.2.26991تشجع املناهج الطلبة عىل تنمية وخدمة املجتمع1332

متوسط3.061.074املتطلبات االجتمعية والتواصل

ــابية  ــطات احلس ــم )13( أن املتوس ــدول رق ــن اجل يب
حيــث   ،)3.89-2.26( مابــن  تراوحــت  قــد 
جــاءت الفقــرة رقــم )30( والتــي تنــص عــىل "حتــث 
ــن" يف  ــع املعلم ــاء م ــوار البن ــىل احل ــة ع ــج الطلب املناه
املرتبــة األوىل وبمتوســط حســايب بلــغ )3.89(، وقــد 
أظهــرت نتائــج العديــد مــن الدراســات حــول أمهيــة 

احلــوار بــن عنــارص العمليــة التعليميــة ، وتأكيــد ذلــك 
ــا،  ــالف ختصصاهت ــىل اخت ــج ع ــم املناه ــد تصمي عن
فاملناهــج احلديثــة تركــز عــىل  نــرش ثقافــة احلــوار بــن 
ــخصية  ــاء ش ــىل بن ــاعد ع ــا يس ــم مم ــة ومعلميه الطلب
وإبــداء  واملناقشــة  احلــوار  يف  وتوازهنــا  الطالــب 
الــرأي وإقامــة احلجــج، وهــذا مــا تشــري إليــه دراســة 
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اجلدول رقم )14( 

ــرون  ــود، وآخ ــة حمم ــن )2016(، ودراس ــي ياس بن
)2014( و دراســة الرشــيدي )2012(.

ــجع  ــا " تش ــم )32( ونصه ــرة رق ــاءت الفق ــم ج  بين
املناهــج الطلبــة عــىل تنميــة وخدمــة املجتمــع " بمرتبــة 
ــع  ــغ )2.26(، ويرج ــايب بل ــط حس ــرة وبمتوس متأخ
الباحــث حصوهلــا عــىل هــذه املرتبــة ألن مناهــج 
العلــوم تتمحــور حــول احلقائــق العلميــة والتجــارب 

ــل  ــي أق ــب االجتمع ــب اجلان ــون نصي ــة فيك املعملي
ــم  ــج في ــل املناه ــة تكام ــن أمهي ــذا يب ــريه وه ــن غ م
بينهــا ووجــود حاجــة ملحــة لتكامــل وترابــط املناهــج 
املختلفــة، وهــذا مــا تؤكــده دراســة الصبــاغ )2009(، 

ــي )2006( ــة املحروق ودراس

)د(-املتطلبات االقتصادية واإلعداد لسوق العمل:

املتوسط الفقراتالرقمالرتبة
احلسايب

االنحراف 
املستوىاملعياري

متوسط3.631.461حتـث املناهج الطلبة عـىل إتقان العمل141
متوسط3.321.204تنمي املناهج يف الطلبة حسن الترف للتعامل مع اآلخرين242
متوسط3.321.204حتث املنهج الطلبة عىل احرتام العمل التطوعي250

تعزز املناهج لدى الطلبة قيمة اإلخالص يف العمل عن طريق األنشطة غري 453
متوسط3.261.195الصفية

متوسط2.891.150تبن املناهج للطلبة املكانة االقتصادية العاملية لوطنهم544
متوسط2.891.243تنمي املناهج خربة الطلبة االقتصادية548
متوسط2.681.131تبن املناهج الطلبة عىل أمهية احلرف اليدوية743
متوسط2.681.094تشجع املناهج الطلبة عىل إنتاج وابتكار احلرف اليدوية847
متوسط2.681.065تشجع املناهج الطلبة عىل حفظ املال واالدخار949
متوسط2.681.065تشجع املناهج الطلبة عىل التعبري والتفاوض مع اآلخرين951

منخفض.2.34991تنمي املناهج لدى الطلبة مهارة املقارنة بن األشياء1145
منخفض.2.31878حتث املناهج الطلبة عىل زيارة املنشآت االقتصادية يف اململكة1146
منخفض.2.26812تشجع املناهج الطلبة عىل القيام بأدوار متثيلية ملهن خمتلفة1152

متوسط.2.83971املتطلبات االقتصادية واإلعداد لسوق العمل
احلســابية  املتوســطات   )14( رقــم  اجلــدول  يبــن 
تـراوحـــت مــا بــن )2.26-3.63(، وحصلــت 
ــة  ــج الطلب ــث املناه ــىل "حت ــص ع ــرة )41( وتن الفق
املرتبــة األوىل وبمتوســط  العمــل" يف  إتقــان  عــىل 
ــنقيطي )2016( ــة الش ــغ )3.63(، دراس ــايب بل حس
ــجع  ــصها "تش ــرات )52( ونــــ ــاءت الفق ــم ج  بين
املناهــج الطلبــة عــىل القيــام بــأدوار متثيليــة عــن مهــن 
ــغ  ــايب بل ــط حس ــرية وبمتوس ــة األخ ــة"، باملرتب خمتلف
)2.26(، وهــذه النتيجــة متوافقــة مــع طبيعــة منهــج 
العلــوم العلميــة، رغــم أن القيــام بــأدوار متثيليــة عــن 
ــة  ــك املهن ــان تل ــجع المته ــلوب مش ــة أس ــن خمتلف مه

ــب،  ــاة الطال ــايب يف حي ــا اإلجي ــا دوره ــتقبل وهل يف املس
وهــذا مــا تشــري إليــه دراســة البحــريي، وفليفــل 

ــد )2014(. ــي، وحمم ــة ع )2015(، ودراس

ــد  ــل يوج ــع: ه ــؤال الراب ــن الس ــة ع ــًا: اإلجاب رابع
ــاد  ــات االقتص ــة يف متطلب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ف
الازمــة لطــاب وطالبــات  املعرفــة  القائــم عــى 
املرحلــة املتوســطة تعــزى ملتغــر )التخصــص، واملؤهل 

ــس(؟ ــربة، واجلن ــنوات اخل ــي، وس األكاديم
لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم اســتخراج املتوســطات 
واالنحرافــات   Arithmetic average احلســابية 
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املعياريــة standard deviation ملتطلبــات االقتصــاد 
القائــم عــىل املعرفــة الالزمــة لطــالب وطالبــات 
املرحلــة املتوســطة حســب متغــريات التخصــص، 
ــس،  ــربة، واجلن ــنوات اخل ــي، وس ــل األكاديم واملؤه

ــار )ت( Test T ليتبــن هــل  واســتخدم الباحــث اختب
ــطات  ــن املتوس ــون ب ــد يك ــة ق ــروق إحصائي ــاك ف هن

ــابية.  احلس

Specialization :أ(- التخصص(
اجلدول 15 املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية واختبار "ت" ألثر التخصص متطلبات اقتصاد املعرفة الالزمة لطالب وطالبات املرحلة املتوسطة

اجلدول رقم )16(

املتوسط العددالتخصصاملجال
احلسايب

االنحراف 
املعياري

قيمة
“ت”

درجات 
احلرية

الداللة 
اإلحصائية

193.091.066.22937.820العلوماملتطلبات املعرفية والتفكري وحلِّ املشكالت 203.001.280اللغة العربية
متطلبات التعامل مع تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت
193.111.082.57237.571العلوم 202.901.274اللغة العربية

193.061.074.43837.664العلوماملتطلبات االجتمعية والتواصل 203.231.425اللغة العربية

06237.951..192.83971العلوماملتطلبات االقتصادية واإلعداد لسوق العمل 202.811.257اللغة العربية

193.021.038.10137.920العلومالدرجة الكلية 202.991.287اللغة العربية

ــروق ذات  ــود ف ــدم وج ــدول )15( ع ــن اجل ــن م يتب
داللــة إحصائيــة )α = 0.05( تعــزى ألثــر التخصــص 

ــة. ــة الكلي ــاالت ويف الدرج ــع املج يف مجي

Academic Qualification :ب(-املؤهل األكاديمي(

املتوسط العدداملجال
احلسايب

االنحراف 
املعياري

قيمة
“ت”

درجات 
احلرية

الداللة 
اإلحصائية

233.091.233بكالوريوساملتطلبات املعرفية والتفكري وحلِّ املشكالت
.32437.748

162.971.098ماجستري

متطلبات التعامل مع تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت

233.111.229بكالوريوس
.66537.510

162.851.112ماجستري

املتطلبات االجتمعية والتواصل
233.241.305بكالوريوس

.57037.572
163.011.202ماجستري

املتطلبات االقتصادية واإلعداد لسوق العمل
232.871.191بكالوريوس

.33637.739
162.751.021ماجستري

الدرجة الكلية
233.081.223بكالوريوس

.48237.633
162.901.085ماجستري

يتبــن مــن اجلــدول رقــم )16( عـــدم وجـــــود 
فــــــروق ذا داللــــة إحصائيــة )α = 0.05( قد نعزوها 

ــية. ــة الكلـ ــل الدرج ــاالت ويف كام ــل يف املج للمؤه

Years of Experience :ج(-سنوات اخلربة(
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اجلدول رقم )17(

اجلدول رقم )18(

متوسط العدداملجال
احلسـايب

االنحراف 
املعياري

قيمه
“ت”

داللة درجة احلرية
إحصائيه

املتطلبات املعرفية و التفكري وحلِّ 
املشكالت

10-1222.951.277
.568-37.573 11173.161.029 سنة فأكثر

متطلبات التعامل مع تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت

10-1222.921.264
.472-37.639 11173.101.076 سنة فأكثر

37.722-1223.081.356.359-10املتطلبات االجتمعية والتواصل 11173.231.142 سنة فأكثر
املتطلبات االقتصادية واإلعداد لسوق 

العمل
10-1222.721.196

.648-37.521 11172.951.013 سنة فأكثر

37.608-1222.921.257.517-10الدرجة الكلية 11173.111.040 سنة فأكثر

يتبــن مــن اجلــدول17 أنــه ال وجــود لفــرق دال 
إحصائــي عنــد )α = 0.05( قــد ينســب ألثــر اخلــربات 

ــكلية. ــة الــ ــاالت االداة ويف درج يف كل جم

Gender :د(-اجلنس(

متوسط العدداملجال
احلساب

انحراف 
معياري

قيمه 
ت

درجات 
احلريـــة

داللتها 
االحصائية

193.141.289.48237.633معلماملتطلبات املعرفية والتفكري وحلِّ املشكالت 202.951.062معلمة
متطلبات التعامل مع تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت
193.131.273.67737.502معلم 202.881.090معلمة

37.992-193.151.293.010معلماملتطلبات االجتمعية والتواصل 203.151.248معلمة

192.891.235.34737.730معلماملتطلبات االقتصادية واإلعداد لسوق العمل 202.761.010معلمة

193.081.253.37537.710معلمالدرجة الكلية 202.941.086معلمة

وجــود  ال  أنــه   )18( رقــم  اجلــدول  مــن  يتبــن 
ــة  ــتوى الدالل ــد املس ــة عن ــة إحصائي ــا دالل ــروق هل لف
ــر  ــوع )ذك ــر الن ــب ألثــ ــن أن تنس )α =0.05( يمك
-أنثــى( لــكل املـجـــاالت وكذلــك درجتــه الكلــــية، 
ويرجــع الباحــث الســبب لذلــك أن التأهيــل العلمــي 
ــان  ــث يتلقي ــة حي ــن الطلب ــرق ب ــات ال يف يف اجلامع

العلــوم واملعــارف نفســها فتوصيــف املقــررات موحــد 
لذلــك فالنتيجــة كانــت متوقعــه وأنــه ال يوجــد فــرق 

ــس. ــوع اجلن ــببه ن ــًا س دال إحصائي

النتائج والتوصيات واملقرتحات: 
أوالً-النتائج:

توصل البحث إىل عدة نتائج كان من أمهها اآليت: 
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ال يوجــد فـــــروق ذات الداللــة اإلحصائيــة عنــد 	 
املســتوى الــداليل )α = 0.05( تعــزى للجنــس، أو 

التخصــص، أو اخلــربة، أو املؤهــل.
للتحصيــل العلمــي تأثــري عــىل زيــادة وعــي 	 

احلديثــة  التكنولوجيــة  بالتطــورات  الطــالب 
واتقاهنــم هلــا.

أن ضعــف توظيــف املعرفــة يف االبتــكار يعــود إىل 	 
ــىل  ــة ع ــب الطلب ــة لتدري ــود ورش مهني ــدم وج ع

تنميــة مواهبهــم وتطويرهــا.

ثانيًا -التوصيات:    
يف ضــوء نتائــج البحــث الســابقة يمكــن تقديــم 

التاليــة: التوصيــات 
أن يتضمــن كتــاب اللغــة العربيــة وكتــاب العلــوم 	 

متطلبــات االقتصــاد القائــم عــىل املعرفــة.
إقامــة دورات تدريبيــة ملؤلفــي ومؤلفــات املناهــج 	 

ــة  ــة وأمهي ــاد املعرف ــات اقتص ــية يف متطلب الدراس
ــدريس. ــج امل ــا املنه تضمينه

ــدارس 	  ــل امل ــة داخ ــة تثقفي ــاد بيئ ــىل إجي ــل ع العم
مــن  املكتســبة  املعرفــة  توظيــف  أمهيــة  تــربز 

املناهــج يف تنميــة االقتصــاد الوطنــي.

ثالثًا -املقرتحات:    
إجــراء بحــوث تربويــة تستكشــف درجــة وجــود 	 

متطلبــات اقتصــاد املعرفــة يف املناهــج األخــرى.
ــة 	  ــة ذات العالق ــوث الرتبوي ــج البح ــر نتائ ح

ــادة  ــج، واإلف ــة واملناه ــاد املعرف ــوع اقتص بموض
ــدريس. ــج امل ــم املنه ــد تصمي ــا عن منه

املراجع واملصادر: 
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595-625  ،)1(16 والدراســات  للبحــوث 

احلارثــي، إبراهيــم أمحــد .)1424هـــ(. نحــو إصــالح 
املدرســة يف القــرن احلــادي والعرشيــن، الريــاض 

ــقري ــة الش مكتب

ــررات  ــر املق ــعدي .)2019(. أث ــح س ــرب، راج ح
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.70-49 إفريقــي،  شــمل 

منظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــم والثقافــة 
)اليونســكو( UNESCO مســرتجع بتاريــخ فربايــر 

12، 2021 مــن املوقــع
https://ar.unesco.org/themes/bn-mjtmt-lmrf 

نضــال.)2015(.  والعامــودي،  صــالح،  الناقــة، 
أثــر إثــراء حمتــوى منهــاج العلــوم بمضامــن اإلعجــاز 
العلمــي يف القــرآن الكريــم يف تنميــة مهــارات التفكــري 
العلمــي واملبــادئ العلميــة لــدى طــالب الصــف 
ــالمية  ــة اإلس ــة اجلامع ــزة. جمل ــايس بغ ــابع األس الس
للدراســات الرتبوية والنفســية،23)3(، 147 - 182.

املفاهيــم  املعرفــة:  إدارة  عبــود.)2005(.  نجــم، 
مؤسســة   : عــمن  والعمليــات.  واالســرتاتيجيات 

الــوراق.

 .)2018(. ســلمى  واملالكــي،  صالــح،  النصــار، 
كتــاب لغتــي اخلالــدة للصــف األول املتوســط: دراســة 
حتليليــة. جملــة العلــوم الرتبويــة والنفســية. 2)2(، 

.108 -89

دور  واقــع   .)2019(. العزيــز  عبــد  حيــاة  نيــاز، 
ــي  ــب العق ــة اجلان ــة يف تنمي ــة الثانوي ــمت املرحل معل
ــور  ــة )تص ــاد املعرف ــر اقتص ــة ع ــات ملواكب للطالب
ــانية  ــوم اإلنس ــارقة للعل ــة الش ــة جامع ــرتح(. جمل مق

.352  -  315 واجلامعيــة،16)2(، 

ــز يف  ــج املتمي ــد. )2021(. املنه ــر حمم ــادي، ماه اهل
ــاد  ــري واقتص ــال الفك ــن رأس امل ــة ب ــة الثالث األلفي
املعرفــة. املجلــة الدوليــة للبحــوث يف العلــوم الرتبوية. 

مــج. 3، ع. 1، ينايــر 2020. ص.ص 147-110

ــد.  ــزة حمم ــزاوي، فائ ــن، والع ــد الرمح ــمي، عب اهلاش
دار  املعــريف. عــمن:  املنهــج واالقتصــاد   .)2007(

ــع. ــرش والتوزي ــرية للن املس

اهلاشــمي، عبدالرمحــن، والصــمدي، صفــاء.)2019(. 
ــدى  ــع ل ــم املمت ــة التعل ــة يف تنمي ــاد املعرف دور اقتص
طلبــة املرحلــة الثانويــة مــن وجهــة نظــر مــرشيف 
ــة  ــوم االقتصادي ــال للعل ــة املثق ــة يف األردن. جمل املرحل

.21-7  ، واإلداريــة،5 

الســعودية  العربيــة  اململكــة  يف  التعليــم  وزارة 
.)1427هـــ(. وثيقــة منهــج اللغــة العربيــة للمرحلتن 
االبتدائيــة واملتوســطة يف التعليــم العــام، مركــز التطوير 

الرتبــوي، اإلدارة العامــة للمناهــج. 

الثــاين  الســعودي  للمؤمتــر  االلكــرتوين  املوقــع 
للتطــوع، يف الفــرتة 12-24/صفر1428هـــ بالرياض 

يف اململكــة العربيــة الســعودية.
References

Abd, I. (2004). The effectiveness of repre-
sentative role players in the collection of 
primary grade schools in science. [A mag-
ister message that is not published], Uni-
versity of Qadisiyah.

Afona, B. (2014). Education based on 
knowledge economy. Ammaan, Dar of 
Start.

Al Mahrouqi, M. (2006). Integrative cur-
ricula Integrated curricula is one of the 
modern approaches to building and de-
signing social studies curricula. Journal 
Educational Development - Ministry of 
Education, 5 (29), 20-28.

Al-Beheiri, A,& Feid, F. (2015). Impact of 
an educational program using a methodo-
logical method associated with motor ex-
ploratory activities in gaining microcution 
and some principles of children's rights for 
the first episode of basic education. Jour-



191

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٧(  ذو القعدة  ١٤٤٣ هـ - يونيو ٢٠٢٢ م

درجة تضمن املناهج املدرسية يف ختصيص اللغة العربية والعلوم ملتطلبات االقتصاد القائم عىل املعرفة الالزمة لطالب املرحلة املتوسطة وطالباهتا         

nal Assiut for Science and Art of Physical 
Education, 3 (40), 101-132.

Al-Fayez, N. (1433 AH). The Kingdom's 
efforts to transform the information socie-
ty. Knowledge magazine, Ministry of Edu-
cation. 203, 124–125.

Al-Harthy, I. (1424 AH). Towards School 
Reform in the Twenty-first Century. Ri-
yadh Al Shukri Library

Ali, A, & Muhammad, A. (2014). A com-
parative study of some proposed programs 
using role-playing, motor stories and quiz 
games and their impact on some motor 
skills of pre-school children. Journal Sci-
entific of Physical Education and Sports 
Science, (71), 255 - 278

AL-Mana, A. (2019). The future of educa-
tion in the Gulf States: a professional per-
spective. Educational Journal, 30 (120), 
192 – 248.

Al-Mutairi, N. (2020). The reality of using 
the web in teaching Islamic studies in the 
middle and secondary stages. Journal of 
the Faculty of Education, 6 (109), 1861-
1891.

Al-Naqla, S, & Al-Amoudi, Ni. (2015). 
The impact of enriching the content of the 
science curriculum with the contents of the 
scientific miracles in the Holy Qur’an in 
developing scientific thinking skills and 
scientific principles for the seventh grade 
students in Gaza. Journal of the Islamic 
University of Educational and Psychologi-
cal Studies, 23 (3), 147-182.

Al-Otaibi, Y,& Dyes, R. (2007). Knowl-
edge management and the possibility of 

applying in Saudi universities an applica-
tion study on Umm Al Qura University. 
[Doctoral message is not published], Umm 
Al Qura University.

Al-Rashidi, A. (2012). The effectiveness 
of Arabic language teaching in the way of 
dialogue in the collection of ninth grade 
students and inductive thinking in Kuwait. 
[Master's unpublished message], Middle 
East University, Jordan.

Al-Shammari, H,& El-Leithi, N. (2009). 
Knowledge Economy . Amman: Dar 
Al-Safa for Publishing and Distribution.

Al-Shanqiti, M. (2016). Islamic education 
curriculum in rooting charity work. Jour-
nal of the College of Education, 64(4), 
393-415.

Alshaya, A. (2011). Challenges fac-
ing Saudi universities to switch towards 
knowledge society. Journal of Faculty of 
Education, 21 (2), 399-45

AL-Tiear, B. (2012). Analysis of the ob-
jectives of the social and national studies 
document in Saudi Arabia in the light of 
strengthening volunteering. Journal of 
Studies in Curriculum and Teaching Meth-
ods, (178), 14 - 59.

ALhadi, Taher.(2020). Differentiated cur-
riculum in the third millennium in-between 
intellectual capital and knowledge econo-
my. International Journal of Research in 
Educational Sciences.Vol. 3, no. 1, Janu-
ary 2020 (119-147).

Bani Yassin, M. (2016). Specific perfor-
mance in Arabic language curricula be-
tween diagnosis and treatment. Arab Jour-



192

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٧(  ذو القعدة  ١٤٤٣ هـ - يونيو ٢٠٢٢ م

درجة تضمن املناهج املدرسية يف ختصيص اللغة العربية والعلوم ملتطلبات االقتصاد القائم عىل املعرفة الالزمة لطالب املرحلة املتوسطة وطالباهتا         

nal of Science and Research Publishing, 2 
(1), 1-15.

Fakhr, S, & Nadim, E. (2019). A study of 
the role of the knowledge-based economy 
in achieving the development of economic 
growth by applying it to some East Asian 
countries. The Scientific Journal of Eco-
nomics and Trade, (3), 181-198.

Hashemi, A,& Samadi, S. (2019). 
The role of knowledge economy in 
the development of interesting learn-
ing among secondary school students 
from the point of view of phase in Jor-
dan. AL-mathgal Journal for Econom-
ic and Administrative Sciences, 5, 7-21.

https://extranet.who.int/countryplanning-
cycles/sites/default/files/planning_cy-
cle_repository/saudi_arabia/10th-develop-
ment-plan-.pdf

Khalaf, M. (2019). The role of the research 
methodologies course in providing the stu-
dents of the College of Education with the 
skills of scientific research between reali-
ty and expectations. Educational Journal, 
(66), 355 – 410.

Maha, T,& Shabait, Mohamed. (2015). 
Education in the framework of sustaina-
ble development and its relationship to the 
cognitive economy of secondary school 
teachers in the directors of education in 
Salfit and Qalqili in the West Bank. Re-
search and Articles Journal Journal of Re-
search and Studies 16 (1), 625-595

Mansouri, K, & Al-Khelaifi, I. (2006). The 
merging of Arab countries' economies: 
moonlighting and obstacles. Journal of 

North African Economics, 49-70.

Mohamed, I. (2017). School Activities at 
Arab Chadian Schools: King Faisal High 
School. Journal Scientific Research, (4), 171-

Najm, A. (2005). Knowledge manage-
ment: concepts, strategies, and processes. 
Amman: Al-Warraq Foundation.

Nasar, S, &Malake, S. (2018). Book of my 
eternal language for the first average grade: 
analytical study. Educational and Psycho-
logical Sciences Journal. 2 (2), 89-108.

Niaz, H. (2019). The reality of the role of 
secondary stage parameters in the devel-
opment of the mental aspect for students 
to keep up with the era of knowledge econ-
omy (perception proposed). Sharjah Uni-
versity Journal of Humanities and Univer-
sity, 16 (2), 315 - 352.

Obei, W, et al. (2014). Evaluation of the 
role of middle stage approaches in Saudi 
Arabia in the development of concepts and 
values of integrity and fight against cor-
ruption I have students in Qassim. Studies 
in curricula and teaching methods (205), 
53 – 106.

Rahmani, D. (2019). The future view of 
educational curricula. Journal of Scientific 
Research Notebooks, 7(1), 131-145.

Rajab, A. (2021). A proposed conception 
of social studies curricula in the preparato-
ry professional stage in light of the require-
ments of orientation towards a knowledge 
economy. Educational Journal, 83, 115-210.

Sabri, B. (2019). The effect of learning ex-
pert in geography is to develop the depth 
of geographical knowledge and mental 



193

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٧(  ذو القعدة  ١٤٤٣ هـ - يونيو ٢٠٢٢ م

درجة تضمن املناهج املدرسية يف ختصيص اللغة العربية والعلوم ملتطلبات االقتصاد القائم عىل املعرفة الالزمة لطالب املرحلة املتوسطة وطالباهتا         

motivation among secondary school stu-
dents. Journal of Faculty of Education, 35 
(5), 208.

Said, S. (2019). Curriculum and knowl-
edge economy. Educational Journal, 68, 
1245-1261

Sawyer, K. (2008). Implications of Learn-
ing Sciences Research. OECD/CERI Inter-
national Conference: Learning in the 21st 
Century: Research, Innovation and Policy. 
CERI: Centre for Educational Research 
and Innovation, Washington

Shamsan, A. (2014). The impact of em-
ploying some technological innovations in 
teaching on the development of electron-
ically and motivated information skills to 
learn with students of the Faculty of Ed-
ucation at Taiz University. Arabic Journal 
of Scientific and Technical Education, (2), 
113 - 139

Shubita, M, &Salem, M. (2015). Improv-
ing Education in the Erection of Sustaina-
ble Development and Relationships . Jour-
nal Jerash for Research and Studies, 16 
(1), 625-695

Sultan, F. (2009). The male young univer-
sity trends towards volunteer work an ap-
plication study on King Saud University. 
Isalat Alkhalij Alearabii. 112, 73 – 127.

United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization (UNESCO). Re-
trieved on February 12, 2021 from https://
ar.unesco.org/themes/bn-mjtmt-lmrf

Vermette, S; Orr, R.R, and Hall, M. (1986). 
Attitude of Elementary School Students 
and Teachers Towards Computers in Ed-

ucation Educational Technology, 26 (1), 
41-47..

Zayat, F. (2011). Knowledge economy to-
wards a more comprehensive perspective 
of cognitive assets. Cairo: Publishing Dar 
for Universities.

Al-Roumi, A. (2014). The roles of sec-
ondary school teachers in the light of the 
knowledge-based economy from the teach-
ers' point of view. Isalat Alkhalij Alearabii, 
131, 155-177.

Al-Sabbagh, H. (2009, July). Recent trends 
in achieving integration between different 
science curricula. The Twenty-first Scientif-
ic Conference - Curriculum Development 
Between Authenticity and Modernity, The 
Egyptian Society for Curricula and Teach-
ing Methods 1, 256-288.

Abu Al-Saud, M. (2009, 16-18 March). 
Developing education and its role in build-
ing a knowledge economy. The First In-
ternational Conference on E-Learning and 
Distance Learning "The Learning Industry 
of the Future". The National Center for 
E-Learning and Distance Education. Ri-
yadh, 1 – 53.

Ismail, A. (2012, 11-12 April). Constraints 
applying the entrance to knowledge man-
agement in higher education institutions 
in Egypt (comparative measurement en-
trance). Fourth Arab Annual Scientific 
Conference: Knowledge Management and 
Intellectual Capital Management in Higher 
Education Institutions in Egypt and Arab 
Homeland. Faculty of Specific Education 
- Mansoura University, 85-105



194

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٧(  ذو القعدة  ١٤٤٣ هـ - يونيو ٢٠٢٢ م

درجة تضمن املناهج املدرسية يف ختصيص اللغة العربية والعلوم ملتطلبات االقتصاد القائم عىل املعرفة الالزمة لطالب املرحلة املتوسطة وطالباهتا         

Al-Sabbagh, H. (2009, 28-29 July). Recent 
trends in achieving integration between 
different science curricula. The Twen-
ty-first Scientific Conference - Curriculum 
Development Between Authenticity and 
Modernity, The Egyptian Society for Cur-
ricula and Teaching Methods 1, 256-288.

Alkaf, N. (2021,17-18February). The ex-
tent of employment of knowledge-based 
economy in the Arabic language curricu-
la from teachers’ and supervisors’ percep-
tions in the Sultanate of Oman. Education-
al Sciences Journal. (29), 23-45.

Tarabishi, A .(2008, 30-31 July). Ara-
bic language curricula and confirmation 
of the Arab-Islamic cultural identity. The 
Twentieth Scientific Conference - Curric-
ula of Education and Cultural Identity. Ain 
Shams University - Egyptian Association 
for Curricula and Teaching Methods, 4, 
1336-1349.


