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Abstract 

This study aimed to investigate knowledge-based economics skills in the content of Cambridge 

Mathematics Curriculum Books )7 -8) Grades from the point of view of educational supervisors, 

and to research the impact of gender and experience variables in the study sample, The researcher 

used the descriptive method, so he developed a questionnaire consisting of (23) items distributed 

in four areas, validated and proven, the study sample was represented in (72) mathematics 

supervisors in Sultanate of Oman. The results showed that the degree of availability of knowledge-

based economics skills in Mathematics Cambridge curriculum is generally high with an average 

of (3,62). The order of the individual domains according to the degree of availability in the books 

came in descending order as follows: the cognitive and mental domain, the field of communication 

and technology, the social field, and the economic field, there are no statistically significant 

differences at (α = 0.05) between the supervisors' estimates of the degree of availability of 
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knowledge-based economics skills in Cambridge mathematics curriculum for each field and for 

all attributable to the gender variable, while There are statistically significant differences 

attributable to experience for the benefit supervisors on the whole questionnaire with experience 

less than 15 years . 
 

 ملخص البحث : 

هدفت هذه الدراسة إىل استقصاء مهارات االقتصاد القائم على املعرفة يف حمتوى كتب مناهج كامربيدج للرايضيات  
الرتبويني، والبحث يف أثر متغريي النوع واخلربة لدى عينة الدراسة، يف الصفني السابع والثامن من وجهة نظر املشرفني  

( فقرة توزعت على 23ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث املنهج الوصفي، فقام بتطوير استبانة مكونة من )
ضيات يف سلطنة ( مشرفاً ومشرفة ملادة الراي72أربع جماالت، مت التحقق من صدقها وثباهتا، متثلت عينة الدراسة يف )

عمان. أظهرت نتائج الدراسة أّن درجة توافر مهارات االقتصاد القائم على املعرفة يف مناهج كامربيدج للرايضيات يف 
(، وجاء ترتيب اجملاالت منفردة حبسب 3,62الصفني السابع والثامن يف سلطنة عمان عالية بشكل عام مبتوسط )

يل: اجملال املعريف والعقلي، وجمال االتصال والتكنولوجيا، اجملال االجتماعي، واجملال درجة توافرها يف الكتب تنازلياً كالتا 
عند مستوى داللة ) دالة احصائياً  أنّه ال توجد فروق ذات  النتائج  ( بني تقديرات 0,05االقتصادي، كما أظهرت 

للصفني   لرايضيات كتب مناهج كامربيدج ل  املشرفني الرتبويني لدرجة توافر مهارات االقتصاد القائم على املعرفة يف حمتوى
السابع والثامن لكل جمال وللمجاالت جمتمعة تعزى ملتغري النوع، بينما توجد فروق ذات دالة احصائياً تعزى للخربة على 

  سنة.   15األداة ككل لصاحل املشرفني الرتبويني من ذوي اخلربة أقل من 
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــ

 على املعرفة، االقتصاد املعريف يف مناهج الرايضيات   االقتصاد الفائمالكلمات املفتاحية :
Keywords: knowledge-based economics, knowledge economy in math curriculum. 
 

 املقدمة 

يتسم العصر احلايل ابلتدفق املعريف والتوسع الكمي والنوعي يف مجيع اجلوانب واجملاالت املختلفة، خاصة يف جمال 
والعلوم والتقانة؛ وقد أدى هذا التقدم العلمي والتكنولوجي اىل بروز دور املعرفة بشكل جلّي. فأصبحت احملرك الرتبية  

الفاعل يف كل العمليات االنتاجية، ويف دفع عجلة التقدم والتطور، وعليه شهدت العقود القليلة املاضية تسارعا يف وترية 
تاج املعرفة صار من أولوايت الدول على اعتبار أّّنا أساس مهم لنمو اقتصاد التغري حنو ما يعرف ابقتصاد املعرفة؛ ألن إن

  .(2017أمحد، ) الدول
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جاء يف تقرير جلنة خرباء مركز العلوم والتكنولوجيا يف كندا الذي أشار اىل ان مهارات اقتصاد املعرفة كالقراءة، 
املسؤولية واختاذ القرارات، والعمل اجلماعي التعاوين ضمن والكتابة، واستخدام احلاسوب، واالتصال والتواصل، وحتمل  

الفريق الواحد، وحل املشكالت، واالبتكار مهارات أساسية يف العملية التعليمية إلنتاج املعرفة وتوظيفها والعمل على 
إنت2015محادنة،  و ؛    اخلوالدة )  نشرها إنشاء جمتمعات معرفية تعمل على  الدول إىل  اج املعرفة، (. وهذا بدوره دفع 

، فسعت بعض الدول كماليزاي، والياابن إىل تعديل أنظمة التعليم ( Altbach, 2013ل )ونشرها وتوظيفها بشكل أمث
احلياة  التعلم مدى  االقتصادي من خالل  التغري  التكيف مع  عملية  لتسهل  املعرفة؛  على  القائم  االقتصاد   لديها إىل 

(Nelson,2010 .) 

االقتصاد حنو  التحول  التعليمية،   دفع  السياسات  مراجعة  ضرورة  إىل  التعليمية  األنظمة  املعرفة  على  القائم 
واالسرتاتيجيات، واألهداف، والربامج، واخلطط، واملناهج وطرق وأساليب التدريس ونظام التقومي واالختبارات لديها 

غري املتسارع الذي مير به العامل. وعمل حتويالت وتعديالت شاملة مبا يكفل هلا تضمني تلك املهارات ملواكبة عصر الت
وكذلك تغيري أدوار املعلم واملتعلم وتطوير طرق التعليم والتعلم، والبيئة الصفية، واملناهج. وقبل ذلك جيب نشر هذه 

 . (2018والسيف،    ؛الكثريي)    الثقافة وفلسفتها يف اجملتمع املدرسي وخارج

جعل التفكري واإلبداع ضرورة حتمّية ملواكبة مواقف احلياة بشكل إّن التطور العلمّي والتوسع املتسارع يف احلياة  
إجيايب، والتمكن من استيعاب املفاهيم الرايضية وتطبيقها، وهذا يتطلب وجود تنمية السرتاتيجيات التدريس عند املعلمني 

تم الرتكيز عليها، وتدريب من خالل تتبع وإدراك مهارات االقتصاد القائم على املعرفة املتضمنة يف مناهج الرايضيات لي
املعلمني عليها لينعكس إجياابً على تعليم وتعلم الطلبة واستيعاهبم للمفاهيم بشكل أكرب، وتنمية املهارات العقلية والتفكري 

 .  (Barwell, 2003)  لديهم

 مشكلة الدراسة: 

على الرغم من أمهية العلوم والرايضيات لدخول عصر املعرفة، إال أّن نتائج الدراسة الدولية يف الرايضيات والعلوم 
(TIMSS 2015)   الرايضيات مقارنة ابملتوسط أظهرت اخنفاضاً يف مستوايت أداء طلبة سلطنة عمان يف مادة 

(. 2018أ،    وزارة الرتبية والتعليم) املتوسط الدويل  نقطة أي دون   403نقطة، فكان متوسط أداء الطلبة    500الدويل  
وهذا بدوره أوجد حتدايت أمام النظام التعليمي ومسؤولية كبرية ملواجهتها والتعامل معها يف احلاضر واملستقبل ودخول 

والتحليل   عصر اقتصاد املعرفة، مما يتوجب اخضاع املناهج التعليمية عامة والرايضيات بشكل خاص للمراجعة املستمرة، 
 والتقومي ليستوعب طبيعة هذا العصر ومتغرياته.
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أولت وزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة عمان اهتمامها يف تطوير املنظومة التعليمية لتليب متطلبات اجملتمع احلالية،   
ختلفة، مبا يؤدي اىل متكني وتطلعاته املستقبلية، ولتتواكب مع املستجدات العاملية يف اقتصاد املعرفة والعلوم احلياتية امل

(. وعملت الوزارة 2018ب،  وزارة الرتبية والتعليم)  املخرجات التعليمية من املشاركة يف جماالت التنمية الشاملة للدولة
على تطوير املناهج بشكل عام ومناهج ماديت العلوم والرايضيات بشكل خاص؛ فقامت بوضع خطة طموحة لتطوير 

ة تغطي مجيع املراحل الدراسية، مصممة إلعداد الطلبة للحياة وامتالك املهارات املطلوبة ضمن املناهج وبناء كتب جديد 
يف الرايضيات والعلوم ابملدارس   (Cambridge)االقتصاد القائم على املعرفة من خالل تطبيقها لسالسل كامربيدج  

عام   قامت يف  ) 2017احلكومية، حيث  للصفوف  السلسلة  من  األوىل  املرحلة  العام  4-1بتطبيق  ويف   ،)2018 
 (. وهكذا ابلنسبة لبقية الصفوف يف املراحل األعلى. 8- 7للصفوف )   2019(، ويف العام  6-   5للصفوف )

جملتمع العماين كانت حمل نقاش وجدل واعرتاض مستفيض من ونظراً لكون هذه املناهج تطبق ألول مرة يف ا
املعلمني واملشرفني الرتبويني وأولياء أمور الطلبة؛ فالبعض يرى أبّنا مناهج طويلة وفوق مستوى الطالب، وال تتضمن 

يعتربون أّنا كتبها أنشطة وتدريبات تساعد املعلم والطلبة على استيعاب معطيات اقتصاد املعرفة، بينما خيتلف آخرون و 
عصرية وتنمي التفكري وتواكب عصر املعرفة كوّنا عاملية، ويرى الباحث أّن كال الرأيني مل يستندا على أساس علّمي أو 
دراسات حبثّية وابلتايل تتحدد مشكلة الدراسة يف الكشف عن درجة تضمني مهارات االقتصاد القائم على املعرفة يف 

 بع والثامن من وجهة نظر املشرفني الرتبويني ملادة الرايضيات.مناهج الرايضيات يف الصفني السا

 أسئلة الدراسة 
 يف ضوء ما سبق حتاول الدراسة احلالية اإلجابة على األسئلة التالية:

ما درجة توافر مهارات االقتصاد القائم على املعرفة يف حمتوى كتب الرايضيات للصقني السابع والثامن لكل جمال    .1
 وللمجاالت جمتمعة من وجهة نظر املشرفني الرتبويني؟

عند مستوى داللة ) .2 توافر    )  α=    0,05هل توجد فروق دالة احصائياً  الرتبويني لدرجة  يف تقديرات املشرفني 
مناهج كامربيدج للرايضيات يف الصفني السابع والثامن بسلطنة االقتصاد القائم على املعرفة يف حمتوى كتب    مهارات

 تعزى ملتغري: النوع أو اخلربة؟عمان لكل جمال، وللمجاالت جمتمعة  
 ولإلجابة على أسئلة الدراسة مت صياغة الفرضيات اآلتية: 

( بني متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدرجة 0,05اللة )ال توجد فروق ذات دالة احصائياً عند مستوى د  .1
للرايضيات   (Cambridge)توافر مهارات االقتصاد القائم على املعرفة يف حمتوى كتب مناهج كامربيدج  

 للصفني السابع والثامن تعزى ملتغري النوع. 
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( بني متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدرجة 0,05ال توجد فروق ذات دالة احصائياً عند مستوى داللة ) .2
للرايضيات   (Cambridge)توافر مهارات االقتصاد القائم على املعرفة يف حمتوى كتب مناهج كامربيدج  

 تعزى ملتغري اخلربة.   لكل جمال، وللمجاالت جمتمعة  للصفني السابع والثامن 
 ية الدراسة أمه

تربز أمهية الدراسة احلالية من خالل سعيها يف استظهار واقع مهارات االقتصاد القائم على املعرفة يف املناهج 
الدراسية بشكل عام ومناهج الرايضيات بشكل خاص من وجهة نظر املشرفني الرتبويني ملادة الرايضيات يف الصفني 

نش تسهم يف  أن  املتوقع  ومن  والثامن،  واهليئة  السابع  مباشر،  بشكل  الرايضيات  ملادة  االشرافية  اهليئة  لدى  الوعي  ر 
مما جيعلها   - على حد علم الباحث  –التدريسية ابملدارس. إضافة إىل كوّنا الدراسة األوىل من نوعها يف سلطنة عمان  

املني يف احلقل الرتبوي إضافة علمية للمكتبة العربية يف هذا اجملال، عالوة على ذلك من املؤمل أن تقدم مؤشرات للع
 وجمال تطوير مناهج الرايضيات بسلطنة عمان. 

كما تربز أمهيتها التطبيقية من املوضوع الذي ستعاجله حيث تساعد دراسة االقتصاد القائم على املعرفة يف مناهج 
إىل النتائج والتوصيات الرايضيات وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان على تقومي وتطوير مناهج الرايضيات، ابإلضافة  

اليت سوف تقدمها هذه الدراسة واليت من املؤمل أن توفر معلومات وبياانت ذات حقائق علمية متكن متخذي القرار 
 بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان ومتاشياً مع أهداف الوزارة يف تطوير املناهج يف ضوء االقتصاد القائم على املعرفة.  

 أهداف الدراسة

مناهج كامربيدج ا .1 حمتوى كتب  يف  املعرفة  على  القائم  االقتصاد  مهارات  تضمني  درجة  عن  لكشف 
(Cambridge)  .للرايضيات يف الصفني السابع والثامن من وجهة نظر املشرفني الرتبويني 

الكشف عن اختالف وجهات نظر املشرفني لدرجة توافر مهارات االقتصاد القائم على املعرفة يف حمتوى كتب  .2
للرايضيات للصفني السابع والثامن حسب متغريات )النوع، اخلربة، املؤهل   (Cambridge)  مناهج كامربيدج 

 العلمي(. 
 املصطلحات واملفاهيم 

 ( Knowledge Based Economy)االقتصاد القائم على املعرفة  •
عناصر اإلنتاج، من خالل هو االقتصاد القائم على تطوير مقدرة الفرد البتكار املعرفة واستخدامها كعنصر من  

توظيف املعارف واملهارات اليت حيصل عليها من مصادرها املختلفة واملتنوعة وتطوير املناهج املدرسية بشكل مستمر؛ 
االقتصاد الذي   على أنه   (2010العزاوي )و   ؛ اهلامشيويعرفه     ،  (2014النمراوي،  )  لتوسيع املعرفة وتوليد معرفة جديدة 
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الثرية   املعلومات  خدمة  من  اإلفادة  خالل  من  احلياة  نوعية  حتسني  هبدف  وابتكارها؛  وتوظيفها  املعرفة  عن  يبحث 
والتطبيقات التكنولوجية املتطورة، واستعمال العقل البشري كرأس مال، وتوظيف البحث العلمي إلحداث جمموعة من 

صادي، ليصبح أكثر استجابة وانسجام مع حتدايت العوملة وتكنولوجيا املعلومات التغيريات االسرتاتيجية يف احمليط االقت
 واالتصال. 

ابملهارات املتصلة ابالقتصاد القائم على املعرفة يف مناهج   ويعرف الباحثان االقتصاد القائم على املعرفة إجرائيا
والتكنولوجيا، واالقتصاد، واجملال االجتماعي   ( يف جماالت: املعرفة والنمو العقلي، واالتصال8  –  7الرايضيات للصفني )

 املقسمة يف أدوات الدراسة. 
 مناهج كامربيدج يف الرايضيات  •

احملتوى التعليمي لكتب الرايضيات للفصلني الدراسيني األول والثاين للصفوف: السابع، والثامن املطبقة ابملدارس 
( وتضم: كتاب الطالب، وكتاب النشاط، 2020/ 2019) ياحللقة الثانية احلكومية يف سلطنة عمان يف العام الدراس

  ودليل املعلم.

 اخلربة التدريسية  •
عدد سنوات اليت قضاها املشرف الرتبوي يف التدريس واالشراف على مادة الرايضيات يف املدارس احلكومية بسلطنة 

 سنة(.   15سنة(، وخربة )أكثر من    15عمان وقسمت اىل: خربة )أقل من  
 حدود الدراسة 

( يف ضوء االقتصاد القائم على املعرفة من وجهة 8  - 7مناهج كامربيدج يف الرايضيات للصفني )  احلدود املوضوعية:
 نظر املشرفني الرتبويني.

 ستقتصر الدراسة احلالية على املشرفني الرتبويني ملادة الرايضيات بسلطنة عمان.   احلدود املكانية:
رى الدراسة ا  احلدود الزمانية:  . 2020/  2019حلالية خالل العام سوف ُتج
 اإلطار النظري

 املبحث األول: االقتصاد القائم على املعرفة 
 مقدمة 

يف ظل التغريات اليت يشهدها العامل يف شىت اجملاالت والتطور التكنولوجي السريع الذي دعم القدرة على اإلنتاج 
إىل منتج؛ أصبحت األخرية تلعب دوراً كبرياً يف خلق الثروات واالبتكار بشكل إجيايب عرب حتويل املعلومات إىل معرفة مث  

وزايدهتا. فريتفع اإلنتاج مع حتسني األداء وخفض للتكلفة، مما أدى إىل ظهور ما يسمى ابقتصاد املعرفة ليتطور الحقاً 
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املرسومي، )  بحث والتطويرإىل االقتصاد القائم على املعرفة، والذي يعتمد على رأس املال البشري، وارتكازه على منظومة ال 
ويعترب التعليم من أهم مصادره، فهو نقطة البداية اليت ينطلق منها تطوير اجملتمعات وبناء رأس املال البشري   (.2017

 حمور العملية التعليمية. 

 مفهوم وأمهّية االقتصاد القائم على املعرفة 
 أوالً: املفهوم   

لوصف        النقاشات  وتنوعت  اآلراء  وجمتمع   تباينت  الشبكي،  السريعة كاالقتصاد  العصرية  املعرفية  التحوالت 
القائم على  املعرفة، ومؤخرا مت استحداث مصطلح االقتصاد  املعرفة، وجمتمع  الشبكات، واقتصاد  املعلوماتية، وجمتمع 

والغاي اهلدف  تباين  الرغم من  على  استخدامها مجيعاً  أنه ميكن  إال  املصطلحات   ة لكل مفهوم املعرفة، مع اختالف 
 (. 2010،  مؤسسة حممد بن راشد آل مكتوم)

تعددت التعريفات املرتبطة ابالقتصاد القائم على املعرفة فيعرف أبنه االقتصاد الذي ينظر للفرد بوصفه ثروة مؤثرة 
جديد وأنه االقتصاد الذي يقوم على فهم  ،  (2017عيد،  )  يف اقتصاد السوق واألداء، وجيب العمل على تنمية للتطوير

 (. ويعرفه النمراوي2017  السكران، )  أكثر عمقا لدور املعرفة، ورأس املال البشري يف تطوير االقتصاد وتقدم اجملتمع
( أبنه االقتصاد الذي يبحث عن املعرفة وتوظيفها وابتكارها؛ هبدف حتسني نوعية احلياة من خالل اإلفادة من 2014)

والتطبيقات التكنولوجية املتطورة، واستعمال العقل البشري كرأس مال، وتوظيف البحث العلمي خدمة املعلومات الثرية  
إلحداث جمموعة من التغيريات االسرتاتيجية يف احمليط االقتصادي، ليصبح أكثر استجابة وانسجام مع حتدايت العوملة 

واالتصال. املعلومات  اهلامشي وتكنولوجيا  و ويراه  أبنّ 2010)   العزاوي؛  عمليات (  من  الثروة  يجنشئ  الذي  االقتصاد  ه 
وخدمات املعرفة: اإلنشاء، والتحسني، والتقاسم، والتعلم، والتطبيق، واالستخدام للمعرفة أبشكاهلا يف القطاعات املختلفة 

( 2003ابالعتماد على األصل البشري وفق خصائص وقواعد جديدة. وجاء يف تعريف برانمج األمم املتحدة اإلمنائي )
نه االقتصاد الذي يرتبط ابملشاركة يف احلصول على املعرفة، واستعماهلا، واالبتكار يف توظيفها هبدف التحسني والتجويد أب

يف مجيع جماالت النشاط اجملتمعي االقتصادية، واجملتمع املدين والسياسة واحلياة اخلاصة، ويتطلب ذلك بناء القدرات 
   (.2019نياز، )  درات البشريةالبشرية املمكنة، والتوزيع الناجح للق

التعليم والبحث وتقنية  إّن االقتصاد القائم على املعرفة يقوم على االستثمار يف رأس املال البشري عرب تطوير 
 ( 2012(. يف حني جاء تعريفه عند عليان ) 2011  حممد، )  املعلومات وتوظيف التقنيات، لدعم انتاج املعرفة وتسويقها 

حول احلصول على املعرفة وتوظيفها، وابتكارها هبدف حتسني نوعية احلياة مبجاالهتا كافة من ابالقتصاد الذي يدور  
خالل اإلفادة من خدمة معلوماتية ثرية وتطبيقات تكنولوجية متطورة واستخدام العقل البشري كرأس للمال، وتوظيف 
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االقتصادي وتنظيمه ليصبح أكثر استجابة البحث العلمي إلحداث جمموعة من التغريات االسرتاتيجية يف طبيعة احمليط 
وانسجاما مع حتدايت العوملة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وعاملية املعرفة والتنمية املستدامة. وجاء تعريف وزاريت 

 Ministry of Trade and Industry  (1998) & Ministry of Tradeالتجارة والصناعة ابململكة املتحدة ونيوزيلندا  

and Industry New Zealand (2005)   ،لالقتصاد املبين على املعرفة على أنه االقتصاد الذي تلعب فيه عمليات توليد
 واستثمار املعرفة دوراً أساسياً ومستدمياً يف خلق ثروة األمم وزايدة كفاءة كافة الق طاعات االقتصادية.

الذكر قد ركزت على نشر املعرفة سواء كانت صرحية ومما سبق يتضح لدى الباحث أن مجيع التعريفات آنفة  
من خربات  ميتلكون  ما  أنفسهم من خالل  األفراد  أو ضمنية عرب  وغريها،  والربجميات  واملعلومات  البياانت  كقواعد 
 ومعارف وعالقات وتفاعالت. ومن الضرورة مبكان توضيح الفرق بني االقتصاد املعريف واالقتصاد القائم على املعرفة

(، فمن خالل االطالع على األدبيات السابقة يظهر أن االقتصاد املعريف هو ما يتعلق 2019،  قعلولو داملنعم؛  عب)
ابقتصادايت عمليات املعرفة ذاهتا، أي يعترب املعرفة سلعة يتم انتاجها وصناعتها. ويتم احلصول عليها من خالل التعلم 

يف حني أّن االقتصاد   إنتاج املعرفة وختزينها ونشرها واستعماله.والبحث والتطوير، وهو فرع من العلوم اليت هتدف اىل 
القائم على املعرفة أكثر اتساعا يف املعىن فهو ينبع من إدراك مكانة املعرفة والتكنولوجيا، والعمل على تطبيقها حبيث 

منها االستفادة  ومدى  االقتصاد  نسيج  داخل  واالستثمار  واملعلومات  املعرفة  قطاع  حجم  القطاعات   تشمل  يف 
، فهو بذلك مرحلة متقدمة من االقتصاد املعريف فيعتمد على تطبيق االقتصاد املعريف يف خمتلف األنشطة 22اإلنتاجية

االقتصادية واالجتماعية وخلق عالقة تناغمية بني تكنولوجيا املعلومات يف قطاع االتصاالت، وعقد املؤمترات عن بجعد 
وتشخيص   اجلينات،  وهندسة  وغريهامثال،  التباتش  2009،  والعزاوي  ؛ اهلامشي)  األمراض،  ويعتقد   .)

Altbach(2013)   أّن ذلك جيعل االقتصاد مبنياً على العلم واملعرفة، فالدول الصناعية الكربى اليت استفادة من
ابالقتصاد منجزات الثورة العلمية والتكنولوجية ووظفتها خلدمة الصناعات واكتشاف املعارف اجلديدة عرب استثمارها  

 القائم على املعرفة، بل تعدهتا إىل مرحلة ما بعد االقتصاد املعريف. 

 اثنياً: األمهّية 

يشكل االستثمار املعريف يف االقتصاد القائم على املعرفة أحد أهم الركائز احلديثة للدول العصريّة؛ ويعزى ذلك 
إنتاج الثروات وزايدهتا، واستخدامه للوسائل واألساليب التقنية إىل أمهيته يف احلضارة اإلنسانية احلديثة، فيعتمد عليه يف 

املتقدمة هبدف خفض الكلفة، وحتسني األداء واإلنتاجية، وزايدة الصادرات املصنعة، وإنتاج املشروعات والدخول أو 
رية يف االقتصاد، وحتقيق تغريات جذ ،  (2012  عليان،)  العوائد اليت حتققها؛ واليت بدورها تسهم يف زايدة دخل األفراد

يف حني يعترب التجديد والتحديث يف املوارد الطبيعية وعدم التقيد ابملوارد النادرة والقابلة للنفاذ يف اإلنتاج صمام األمان 
لضمان االستمرارية يف تطور االقتصاد ومنوه بسرعة واضحة، وهذا بدوره يقدم مساحة واسعة يف توفري فرص عمل جديدة 
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أمهية االقتصاد القائم على  ، تكمن(2017املرسومي، )  ت اليت يتم فيها استخدام التقنيات املتقدمة خصوصا يف اجملاال
املعرفة يف حتقيق النواتج التعليمية املرغوبة واجلوهري، واملساعدة على إنتاج املعرفة ونشرها وتوظيفها يف خمتلف اجملاالت، 

 (.2011القيسي، )  ادية من خالل البحث واملسامهة يف التطوير واإلبداع ورفع القدرة االقتص

 خصائص ومسات االقتصاد القائم على املعرفة وجماالته
 أوالً: اخلصائص والسمات 

يتسم االقتصاد القائم على املعرفة جبملة من اخلصائص اليت متيزه وُتعله حمل اهتمام الباحثني واملهتمني، فهو يزيد  
ابالتساع املعريف من خالل التعلم وتفعيل عمليات البحث والتطوير، واالنتقال من إنتاج من إنتاج املعرفة يف عامل يتسم  

املعرفية املعرفة وصناعة اخلدمات  فيه مع اجلديد 2011القيسي،  )  السلعة إىل إنتاج  التغيري  أنّه مرن، وسرعة  (. كما 
 ؛ اهلامشي)  لومات واملعرف بل مبتكر ومنتج هلا شديدة، وميتاز ابالنفتاح، وأّن كل فرد يف اجملتمع ليس جمرد مستهلك للمع

( أّن من أهم خصائصه التطور التكنولوجي والتدفق املعلومايت 2010العذاري ) و (. ويعتقد الدعمي؛  2007،  أ  والعزاوي
على  ويؤكد  معاً.  والدقة  ابلسرعة  يتسم  نظام  لبناء  عالية  نتائج  لتحقيق  أمثل  بشكل  وتوظيفها  الرقمية  واالتصاالت 

تخدام املرّكز للمعرفة العلمّية والعملّية، فيفتح اجملال لفرص عمل جديدة متعددة ومتنوعة موّلدة للربح بصورة أسهل، االس
(. كما أّن لالقتصاد القائم على املعرفة ثالثة عناصر 2018،  والليثي  ؛ الشمري)  واالعتماد على القوى العاملة املؤهلة

أهم عوامل اإلنتاج، واألصول املعرفية أي رأس املال الفكري، واألساليب اإلدارية   يقوم عليها هي: املعرفة واليت تعترب من 
 (. 2018مرمي،  ) اجلديدة والتكنولوجيا اجلديدة

 اثنياً: اجملاالت واملهارات االقتصاد 

يتوقع رجال األعمال أّن أكثر املهارات أمهية خالل السنوات  Ivan et al,(2012) أشار إيفان وآخرون 
اجلماعي،  والعمل  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  وتطبيق  املشكالت،  وحل  النقدي،  التفكري  يف  تتمثل  املقبلة 

الالزم   املهارات  أّن  البعض  ويضيف  املعريف.  التنوع  مع  بفاعلية  والتعامل  واالبتكار،  واالبداع  اكتساهبا يف والتعاون، 
تشمل أربعة عناصر أساسية من التعلم   -ضمن سياق مهارات القرن احلادي والعشرين  -االقتصاد القائم على املعرفة

. (Ledward, Hirata, 2011)  واالبتكار، تتمثل يف مهارات: التفكري الناقد، واالتصاالت، والتعاون، واإلبداع
الت وهي: التواصل، واختاذ القرارات، وحل املشكالت والتفكري، ( تلك املهارات إىل ست جما 2012فقسم القداح )

البعض إىل سبع جماالت هي: اإلبداع  الذايت. كما مت تصنيفها من قبل  والعمل اجلماعي، وحتمل املسؤولية، والوعي 
والتفكري اجلماعي،  والعمل  والتعاون  بفاعلية،  والتعامل  واالتصاالت،  املعلومات  وتكنولوجيا  الناقد، وحل   واالبتكار، 

 (. 2015رمضان،  )  املشكالت واختاذ القرارات
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أّن تلك املهارات تتجسد يف: التعلم مدى احلياة، وإدارة املعلومات، وعدم الرتكيز على   (2011ويشري القيسي )
نها، ختصص حمدد، بل جيب أن يكون هناك حد أدىن من املعرفة املتنوعة الشاملة، ومرونة يف املناهج والتكامل فيما بي

التحليل،  العليا مثل:  املعرفية  العقلية  بواقعه، والرتكيز على املستوايت  املتعلم وربطه  وتطبيقات حياتية ملا حيصل عليه 
والرتكيب، وتقومي، وتوظيف التقانة وتكنولوجيا االتصاالت إبجيابية، واكساب مهارات استخدام التقنية احلديثة، والتنويع 

تقومي، والتعاون والعمل اجلماعي والتواصل والبحث، وتنمية مهارات التعلم الذايت، وتنمية يف اسرتاتيجيات التدريس وال
خمتلف أنواع التفكري العلمي، والناقد، واالبتكاري، واالبداعي حلل املشكالت واختاذ القرارات، واستثمار الوقت واتقان 

 اُتاهات اجيابية حنو العمل اليدوي واحرتامه. العمل، واستغالل خامات البيئة إبجيابية واحملافظة عليها، وبناء  

كما مت تصنيف تلك املهارات يف املناهج إىل سبع جماالت أيضاً وهي: اجملال املعريف وحيوي على ربط احملتوى 
مبواقف حياتية متصلة ببيئة املتعلم، وتضمني احملتوى مفاهيم ومصطلحات معاصرة وجديدة، وتقدمي موضوعات مناسبة 

افعية حنو التعلم الذايت واستمرارية التعلم مدى احلياة، واجملال التكنولوجي وحيوي تنمية اُتاهات إجيابية حنو تستثري الد 
تطبيق التقنيات احلديثة واالستفادة من الشبكة املعلوماتية العاملية، وحث املتعلم لتوظيف التطبيقات االلكرتونية والتواصل  

االتصال فيحوي على ترمجة الصياغة الرمزية إىل سياق شفوي، وتشجيع احملتوى   وجمال  االجتماعي املختلفة يف التعلم. 
املتعلم على حرية التعبري واملفاوضات واحرتام احلجة لدى االخر. وجمال النمو العقلي ويركز على تطبيق أنواع التفكري 

ألسلوب العلمي لتنمية املهارات الرايضي، واسرتاتيجيات حل املشكلة الرايضية بطرائق وأساليب متنوعة، واستخدام ا 
 (. 2015العنزي، )العقلية العليا لديه. وتوليد أفكار جديدة من خالل األسئلة السابرة أبسلوب بنائي

بينما اجملال االجتماعي ويضم تنمية الشعور ابلتكامل والتضامن خلدمة اجملتمع احمللي وتنميته، واكتساب املتعلم   
التعاوين ضمن سلوك اجتماعي انفع، وتعزيز قن اعة املتعلم أبمهية احملافظة على مقدرات بيئته احمللية، وتشجيع العمل 

املوارد  االستثمار يف  وأمهية  أشكاله،  العمل جبميع  احرتام  مبدأ  ويركز على أتكيد  االقتصادي  واجملال  الواحد.  الفريق 
م االقتصاد الوطين، وتعزيز قيمة احملافظة على البشرية، وتشجيع االبتكار والعمل املنتج، وأتكيد أمهية الصناعات يف دع

ثروات الوطن الطبيعية واالقتصادية، وأخرياً جمال التقومي وحيوي على تدوين ممارسات املتعلم يف املراحل السابقة، واعتماد 
التقومي البنائي عند تقومياً تشخيصاً لتمكن املتعلم من التعلم القبلي املرتبط ابلتعلم احلايل، ومراعاة الفروق الفردية يف  

 . (2011، القيسي  )  التعلم، وتنويع أساليب التقومي اليت تراعي أمناط التفكري املختلفة

واستخالصاً مما تقدم يظهر لدى الباحثان أّن التباين يف تصنيف مهارات االقتصاد القائم على املعرفة يجعزى إىل 
انياهتا ورؤيتها؛ لذلك جند البعض من الدراسات تناول جزًء منها طبيعة التطبيق وظروفه والفلسفة الرتبوية لكل دولة وإمك 

وتفصيالً كدراسة  ،(Ledward & Hirata,2011)كدراسة   إليها بشكل أكثر توسعاً  والبعض اآلخر تطرق 
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(Ivan et al 2012،هـ؛ اهلامشي 1436العنزي،   ؛ 2010؛ اهلامشي والعزاوي،2011؛ القيسي  2015؛ رمضان
 (.  2007والعزاوي،

 مهارات املتعلم ودور املعلم يف ضوء االقتصاد القائم على املعرفة، ومميزات املنهج 
 أوالً: مهارات املتعلم ودور 

يركز االقتصاد القائم على املعرفة على االستثمار يف املوارد البشرية ابعتباره رأس املال الفكري، واملعريف، واالعتماد 
املتخصصة، واملدربة، وهذا بدوره جيعل للنظام الرتبوي دوراً فاعاًل يف إعداد املتعلمني وهتيئتهم  على القوى العاملة املؤهلة  

وحتدايته وتقنياته  مستجداته  ومواكبة  املعريف،  االقتصاد  جمتمع  يف  للتكيف  مبهارات  ، والعزاوي  ؛اهلامشي)  وتزويدهم 
2010 .) 

تعلمني لتمكنهم من توظيفها يف احلياة العملية والتأقلم مع ( إىل أّن املهارات الالزمة للم2013يشري القرارعة، ) 
جمتمع االقتصاد القائم على املعرفة تتمثل يف املهارات األساسية مثل القراءة، والكتابة، والعمليات احلسابية، والعمليات 

احلوار   ومهارات  والكتايب،  الشفوي،  التعبري  مثل  االتصال  ومهارات  التعلم،  لتقنيات  واالستشارة، األساسية  والتأثري 
ومهارات التفكري: كالتحليل، وحل املشكالت، وتقييم املوقف واالقرتاحات وتوظيفها، واختاذ القرارات، ومهارات فوق 
مجع  ومهارات  الفريق،  مع  والعمل  اآلخرين،  مع  اجلماعي كالتعاون  العمل  ومهارات  والتوجيه،  الضبط  مثل  معرفية 

لومات، وحتليلها وتنظيمها وعرضها، واملهارات السلوكية مثل التكيف مع املواقف املتغرية، املعلومات مثل حتديد ومجع املع 
 وحتمل املخاطر؛ لتكوين صورة واضحة والدفاع عنها، واالستقاللية وحتمل املسؤولية، واالبتكار والتجديد. 

 Partner Ship For)إضافة إىل ما سبق قدمت منظمة الشراكة من أجل مهارات القرن احلادي والعشرين  
Century21 Skils)  ورابطة املدارس االلكرتونية ،E School News) )   توقعات مستقبلية للمهارات اليت

يفرتض أن ميتلكها الطالب وهي املسؤولية والتوافق وتشري إىل القدرة على تطوير الذات، ومهارة االبداع وإنتاج أفكار 
أصيلة، ومهارات التواصل اللفظي وغري اللفظي وتشري إىل قدرة الفرد على التواصل الفعال مع ذاته واآلخرين مستخدماً 

تقييم الوسائل   ضوء  منطقية يف  بصورة  النتائج  اىل  للوصول  الناقد  التفكري  ومهارة  ذلك،  لتحقيق  احلديثة  والتقنيات 
املعلومات وفحص اآلراء املتاحة، واملهارات االجتماعية والتعاونية وتشري إىل قدرة الفرد على التواصل الناجح يف فرق 

كلة وحلها بطريقة علمية، ومهارة التوجيه الذايت لتحديد احتياجاته العمل وامتالك الذكاء االجتماعي، ومهارة حتديد املش
التعليمية اخلاصة، وحتديد مصادر التعلم اليت حيتاجها، ومهارة املسؤولية االجتماعية وتشري إىل قدرة الفرد على حتمل 

ت ثقافة املعلومات ووسائل مسؤولية العمل الفردي ُتاه جمموعات العمل لتقدمي العون ملؤسسات اجملتمع املدين، ومهارا
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املعريف االقتصاد  عصر  يف  للمعلومات  األمثل  االستخدام  على  الفرد  قدرة  إىل  ويشري  الكاظمي، )اإلعالم  ؛  القرين، 
2009 .) 

إّن دور املعلم يف ضوء االقتصاد القائم على املعرفة هو مساعدة املتعلم الكتساب املعرفة، وتطوير ذاته معرفياً 
(، فدور املعلم يف تعزيز ومنو االقتصاد القائم على املعرفة كبري وجوهري من خالل الرتكيز على 2013  ة، القرارع)وسلوكياً 

التعلم الفعال مع املتعلمني وتنويع اخلربات التعليمية لتليب خمتلف احتياجاهتم وتواكب املستجدات العلمية والتقنية، ومراعاة 
ابلواقع التعليم  وربط  بينهم،  الفردية  تنمية   الفروق  على  والرتكيز  الذايت،  التعلم  مهارات  واكساهبم  للمتعلمني،  احليايت 

كما يتمثل الدور اجلديد للمعلم يف إجياد  .(2015رمضان،  )   املهارات العليا للتفكري مبا فيها التفكري التأملي والناقد 
جيعل دراسة االُتاهات هدفاً أساسياً   اُتاهات معينة لديه ُتاه هذا الدور، األمر الذي يعكس التنبؤ بسلوك املعلم، مما 

املعرفية تقل أمهية عن حتقيق األهداف  املعلم ابلتغري 2005غيشان،  )   للتعليم، ال  التغري يف دور  ارتبط  هنا  (؛ ومن 
االجتماعي والسياسي والثقايف والتكنولوجي والرتبوي، فلم تعد مهمة املعلم إعداد املعلومات وتقدميها للطلبة، بل البد 

تدريب الطلبة على الوصول إىل مصادر املعرفة، سواء ابلطريقة التقليدية كالكتب أو احلديثة كاإلنرتنت والربجميات من  
 . ((Veal, 2004  املختلفة، وال بد من التأكيد على املضمون الرتبوي هلذه املعرفة

عرفة واليت تتضمن الوعي إبمكانية ويسعى املعلم ضمن الدور اجلديد له الوصول إىل املعلومات واملهارات ما وراء امل 
املتعلم وقدراته على التعلم واحلفظ ومعرفة أي اسرتاتيجيات التعلم أكثر فاعلية، والرتكيز على التخطيط السليم والتحسني 

سائل للعملية التعليمية واستخدام االسرتاتيجيات تعلم فعالة ومراقبة املتعلم للمعلومات احلالية اليت وصل إليها وإاثرة الو 
(. ولذلك أصبح املعلم مطالباً بتصميم التعليم عن طريق تنظيم مكوانت 2004أبو عالم،  )  الفعالة السرتجاع املعلومات

العملية الرتبوية بتتابع منطقي لتحقيق األهداف الرتبوية والتعامل مع العملية الرتبوية كنظام متكامل يتكون من عدة 
عليم تطوير مواد تعليمية لتحقيق أهداف تربوية حمددة، والتطوير هو عملية مكوانت. إن اهلدف األساسي لتصميم الت

منهجية منظمة، هتدف إىل ابتكار أساليب وطرق حلل مشكالت التعليم، هبدف حتقيق أهداف العملية التعليمية بكفاءة 
 (. 2003والغزاوي،    ؛احليلة)  ةوفاعلية، خصوصاً يف ظل التغريات والتحديثات املتسارعة يف البيئة احمليطة للنظم الرتبوي

 اثنياً: مميزات املنهج 

ميثل تطوير املناهج جبميع عناصرها خطوة ضرورية للعمل على حتقيق املخرجات التعليمية املرغوبة يف اجملتمع، 
املناهج وفق ويعترب تطوير  ،  ( 2015العنزي،  )  وتطوير مهارات املتعلمني وقدراهتم ودعمهم ملتابعة التعلم مدى احلياة 

مهارات االقتصاد القائم على املعرفة ضرورة ملحة يف عامل متجدد ومتطور بسرعة كبرية، ويوجز بعض الباحثان يف هذا 
اجملال أبرز األساسيات اليت جيب األخذ هبا لتطوير املناهج حىت تواكب نظرية االقتصاد القائم على املعرفة فالبد أن 
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ي خصائص املتعلم وطبيعة املادة، وضرورة االهتمام ابجلانب التطبيقي الذي يدعم كافة تكون طريقة البناء وظيفية تراع
اخلربات املتضمنة فيه، واالعتماد احملوري على حاجات املتعلم، وخرباته اخلاصة، وأن تنمي مهارات املتعلمني، وتكوين 

اسرتاتيجيات حديثة ومتنوعة للتعليم والتعلم، اُتاهات إجيابية لديهم، وأن تراعي الفروق الفردية بينهم، وأن حتوي على  
والعزاوي،   ؛اهلامشي )  وأن هتيئهم للتكيف والتفاعل مع مستجدات املرحلة القادمة والتأقلم مع متطلبات عصر املعرفة

2007 .) 

وتعزيز التعلم،  استمرارية  لضمان  الفريق؛  والعمل ضمن  الذايت،  التعلم  على  املناهج  تركيز  أيضاً  الضرورة   ومن 
(، 2008  والصغري،  ؛احلايك)  مهارات االتصال لدى املتعلمني، والرتكيز على كيف يعرف املتعلم؟ بدال من ماذا يعرف؟

والتأكد من اكتساهبم للمهارات املطلوبة ابلرتكيز يف املناهج على أسلوب حل املشكالت والبحث والتقصي واالكتشاف 
جديدة من املعلومات املكتسبة، ودمج استخدام التكنولوجيا احلديثة   اليت تدفع بعقل املتعلم اىل توليد أفكار ومعارف 

 (. 2018البسام،  )  هبا، وهتيئتهم للتعلم عن بعد 

 املبحث الثاين: مناهج كامربيدج للرايضيات 

حىت   5هو برانمج تعليمي خمصص لألعمار من ) (  Cambridge Primary)برانمج كامربدج االبتدائي  
سنوات، وهو جيمع بني مناهج دراسية عاملية املستوى. استخدم منهج كامربيدج ألول مرة يف ( سنة ومدته ست  11

اململكة املتحدة ومت االعرتاف به وتطبيقه دوليا؛ نظرا ألمهيته وفاعليته يف تطوير الطالب، ومن هذا املنطلق قامت العديد 
وتكييفه   بتطبيقه  العامل  بلدان  خمتلف  يف  التعليمية  املؤسسات  الثقايف من  واقعها   Cambridge)  حسب 

Assessment International Education, 2019)،  فحرصت وزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة عمان
(، 4- 1م( للصفوف ) 2018/ 2017على تطبيق مناهج كامربيدج يف ماديت الرايضيات والعلوم منذ العام الدراسي)

 م(. 2020/ 2018)وللصفوف اخلامس والسادس يف العام  

سلسلة مناهج وبرامج كامربيدج بشكل عام ال تطور املعرفة الرايضية فقط، بل أيًضا تدعم املهارات املختلفة، 
وتشجع الطلبة على الثقة ابلنفس والتفاعل مع املعلومات واألفكار، ليكونوا مسؤولني عن تعليم أنفسهم، والتفاعل مع 

ى التعلم، واالبتكار واالبداع واالستعداد من أجل التحدايت اجلديدة واملستقبلية، اآلخرين واحرتامهم، وتطوير قدرهتم عل
، (Cambridge International Examinations, 2015) واملشاركة أبفكار فاعلة تصنع فارق يف احلياة

الرايضيا قوة  الطلبة الستخدام  السالسل فهي سلسلة مؤهلة إلعداد  الرايضيات أحد هذه  ت يف عامل وتعترب سلسلة 
األساسي( تقدم مقاربة مبنية   6-1تكنولوجي متطور. إّن مناهج كامربيدج للرايضيات يف املرحلة األساسية )الصف  

التفكري والتواصل حول  الطلبة على  النقاش الصفي، تتكامل فيه اسرتاتيجيات حل املشكالت هبدف تشجيع  على 
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ا مهارات  تنمي  وتوجيهات  أنشطة  تقدم  ومبدعني الرايضيات، كما  متفكرين،  أنفسهم،  من  واثقني  ليكونوا  لطلبة 
 (. 2019ج، وزارة الرتبية والتعليم  (ومشاركني، ودعم العمل الفردي واجلماعي

مناهج كامربيدج لتعليم الرايضيات يف مرحلة التعليم األساسي للصفني اخلامس والسادس تقدم جمموعة شاملة 
ه األهداف على املعارف الرايضية اليت جيب أن يكتسبها الطلبة، ابإلضافة من األهداف التعليمية يف املادة، تشمل هذ 

إىل املهارات الرايضية اليت ُتعل الطلبة قادرين على استخدام الرايضيات، وتغطي مناهج كامربيدج يف الرايضيات للصفني 
، والقياس، ومعاجلة البياانت؛ اخلامس والسادس مخسة مواضيع: األعداد )مبا فيها االسرتاتيجيات الذهنية(، واهلندسة

ويدعم مجيع هذه املوضوعات األربعة املوضوع اخلامس وهو حل املشكالت. فموضوع حل املشكالت أييت متكامالً يف 
 وتشمل هذه السلسة املكوانت التالية: ،  (2019د،  وزارة الرتبية والتعليم  (  مجيع جماالت املواضيع األربعة األخرى

 الورقية والقرص املدمج( دليل املعلم )النسخة   •
يغطي هذا الدليل كافة األهداف اخلاصة إبطار كامربيدج من خالل دروس تتم االشارة هلا حتت مسمى النشاط 
األساسي، حيث توجد قائمة ابألهداف بشكل عام للوحدة ككل. يتضمن توجيهات لتغطية األهداف وتنفيذ األنشطة 

رغوب حتقيقها، ومقرتحاً للنقاش الصفي، واألخطاء الشائعة املتوقعة اليت قد يرتكبها املطلوبة، مع اشارة اىل نواتج التعلم امل
الطلبة. كما يقدم قسم مزيد من األنشطة مقرتحات للمعلم للتوسع يف األنشطة. كما توجد الئحة مبسمى التعلم القبلي 

، وقائمة أبهم املفردات الرايضية يف الوحدة، ملساعدة املعلم على حتديد املعرفة السابقة اليت سيبين عليها التعلم اجلديد 
وأفكار للمعلم توجهه ملساعدة الطلبة لعرض أعمال الطلبة. مع وجود توجيهات لتنفيذ األنشطة للعمل الفردي واجلماعي 
وتشجيع التحدث بلغة الرايضيات هبدف: تعزيز مهارات التواصل، تفسري وُتربة األفكار املختلفة، استخدام املفردات 

  . (2019ه،  وزارة الرتبية والتعليم  (لرايضية بشكل صحيح؛ لتطوير مهارة التفكري الرايضيا

 كتاب الطالب •
يعزز ويدعم تعلم الرايضيات ابستخدام االستقصاءات احلرة واملوجهة من خالل أسئلة تشجعه على تطبيق معرفته 
بدالً من اسرتجاعها فقط. إّن املقاربة العامة اليت تشمل كتاب الطلبة ودليل املعلم تتيح عملية التقييم هذه بشكل مبسط؛ 

جيعهم على املشاركة يف النقاش، وحل املشكالت، واستخدام مهارات إذ إّنا تركز على مدى فهم الطلبة للفكرة مع تش
 (. 2019و،  وزارة الرتبية والتعليم  (االستقصاء  
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 كتاب النشاط  •
يشكل كتاب النشاط مرجعاً تطبيقياً مفيداً، وهو يستخدم إىل جانب دليل املعلم كمصدر ألنشطة إضافية تعزز 

املعارف الرايضية للطلبة املتقدمني، وحيوي على مقدمة بعنوان تذكري للطالب   املعارف الرايضية لبعض الطلبة وتثري وتغين 
 (.2019ز،  وزارة الرتبية والتعليم  (  واليت تشري إىل هدف التعلم

 الدراسات السابقة
 سوف يتم استعراض الدراسات وفقاً لتسلسلها الزمين من األحدث إىل األقدم: 

الدماك  بعنوان 2019)  دراسة  ملعايري   (  الكويت  الثانوية يف دولة  للمرحلة  املنزيل  االقتصاد  "درجة تضمني كتب 
هدفت إىل معرفة درجة تضمني كتب علوم األسرة واملستهلك للمرحلة الثانوية ختصص االقتصاد القائم على املعرفة"  

القائم على املعرفة، ولتحقيق هدف الدراسة استخدم   االقتصاد املنزيل للمرحلة الثانوية يف دولة الكويت ملعايري االقتصاد 
الباحثة استمارة حتليل مكونة من ) ( معياراً لالقتصاد القائم على املعرفة، 17فيها املنهج الوصفي التحليلي، طبقت 

النتائج اآلتية: جاء معيار: تضمني ما يعمل على توعية الطالبات بدورهّن يف اقتصاد املع رفة، وتوصلت الدراسة إىل 
( تكراراً، وجاء معيار: تضمني ما حيث على قبول أفكار اآلخر واحرتامها، أبقل تكرار، 103أبعلى تكرار مبجموع )

ويف ضوء نتائج الدّ راسة أوصت الباحثة: ضرورة اهتمام مؤلفي كتب االقتصاد املنزيل مبعايري  ( تكرارًا.15فبلغ جمموعه )
ا يف الكتب، وإجراء دراسات يف حتليل حمتوى كتب االقتصاد املنزيل يف مراحل االقتصاد القائم على املعرفة، وتضمينه

 .دراسية أخرى يف ضوء معايري االقتصاد القائم على املعرفة

"درجة توافر مهارات االقتصاد املعريف يف كتب رايضيات املرحلة املتوسطة ابململكة   ( بعنوان 2015دراسة العنزي )
هدفت إىل قياس درجة توافر مهارات االقتصاد املعريف يف كتب رايضيات الصف الثالث املتوسط العربية السعودية"  

حتليل كتب رايضيات الصف الثالث   ابململكة العربية السعودية، ولتحقيق أهداف الدراسة مت استخدم املنهج الوصفي فتم
( مهارة لالقتصاد املعريف 56املتوسط وفق بطاقة حتليل احملتوى اليت طورهتا الباحثة واليت تكونت يف صورهتا النهائية من ) 

موزعة على سبع جماالت: املعريف، والتكنولوجيا، واالتصال، والنمو العقلي، واالجتماعي، واالقتصاد العاملي واحمللي، 
لتقومي. وتوصلت الدراسة إىل وجود قصور وتدين يف تغطية جوانب جماالت: التكنولوجيا، واالجتماعي، واالقتصاد وا

 احمللي، يف حني كان كل من جمال: االتصال، والتقومي، واملعريف، والنمو العقلي مرتفعاً. 

لثانوية يف األردن ملهارات االقتصاد "مدى مراعاة كتب الرايضيات يف املرحلة ا  ( بعنوان 2014دراسة جالل؛ والبناء )
هدفت إىل حتديد مهارات اقتصاد املعرفة يف كتايب الرايضيات للصفني الثاين الثانوي من وجهة نظر معلمي   املعريف" 

الرايضيات يف األردن، تكونت أدوات الدراسة من استبانة، وأداة حتليل حمتوى ضمت أربع جماالت: األمثلة، والتدريبات، 
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الدراسة من ) والتمار  الذايت. تكونت عينة  ومعلمًة، مت اختيار )  (506ين واملسائل، واملراجعة واالختبار  ( 55معلماً 
( معلماً ومعلمة بطريقة قصدية لتطبيق االستبانة.  451معلماً منهم لتحليل حمتوى الكتب يف ضوء أداة التحليل، و)
املهارات الواردة يف األداتني متوفرة يف الكتابني، وأّن هناك خلصت الدراسة إىل تطابق وجهات نظر املعلمني وأّن مجيع 

( بني متوسطي استجاابت عينة الدراسة للفرع العلمي وابقي الفروع على 0,05فروق دالة احصائياً عند مستوى داللة )
وصت الدراسة األداة ككل تعزى للنوع لصاحل املعلمات، وللخربة لصاحل املعلمني، والتخصص لصاحل الفرع العلمي، وأ

بضرورة تضمني متارين ومسائل وتدريبات ذات ّناية مفتوحة لتدريب الطلبة على مهارات التفكري الناقد واالبداعي العليا 
 مثل التحليل والتفسري وتقومي األفكار واختبارها، واالهتمام مبهارات التفكري أبنواعها املختلفة.

صاد املعريف الواردة يف كتاب الكيمياء للصف الثاين الثانوي ودرجة "مهارات االقت  ( بعنوان 2013دراسة القرارعة )
هدفت إىل استقصاء مهارات االقتصاد املعريف الواردة يف كتاب الكيمياء للصف الثاين الثانوي امتالك املعلمني هلا"  

منت مهارات االقتصاد العلمي ودرجة امتالك املعلمني هلا، ولتحقيق هديف الدراسة مت استخدام استبانتني األوىل: تض
الدراسة من ) الكيمياء، وتكونت عينة  اليت ميتلكها معلمو  ( 25املعريف، والثانية: تضمنت مهارات االقتصاد املعريف 

معلماً، وأشارت نتائج الدراسة إىل أّن مهارات االقتصاد املعريف يف كتاب الكيمياء ككل مرتفعة وكانت املهارات مرتبة  
امل والتقييم، تنازلياً كالتايل:  الناقد، وإصدار االحكام،  والتفكري  الذكاء والتخيل،  املعلومات،  والتطبيق، ومجع  الحظة، 

 ومهارات ما وراء املعرفة، أما فيما يتعلق مبهارات االقتصاد املعريف اليت ميتلكها املعلمون فكان تقديرها بدرجة متوسطة. 

املتضمنة يف حمتوى كتب العلوم للمرحلة األساسية العليا  "مهارات االقتصاد املعريف  ( بعنوان2013دراسة شقفة ) 
هدفت إىل معرفة مهارات االقتصاد املعريف املتضمنة يف حمتوى كتب بغزة ومدى اكتساب طلبة الصف العاشر هلا"  

( 880العلوم للمرحلة األساسية العليا بغزة وقياس درجة اكتساب طلبة الصف العاشر هلا، وتكونت عينة الدراسة من )
( مؤشراً توزعت على 60طالبا وطالبة من طلبة الصف العاشر، واستخدم الباحث أداة لتحليل احملتوى مكونة من )

املئوية 11) النسب  حساب  وعند  املعريف.  االقتصاد  ملهارات  اختباراً  الدراسة  عينة  الطلبة  على  طبق  معياراً، كما   )
نسبة معايري مهارات االقتصاد املعريف املتضمنة يف حمتوى كتب   واملتوسطات احلسابية أظهرت نتائج الدراسة تفاوت يف 

%(، بينما جاءت 1.20%(، وأدانها تكنولوجيا املعلومات بنسبة ) 24.17العلوم فجاءت أعالها كيف تتعلم بنسبة ) 
 %(.55.83النسبة العامة ملدى اكتساب طلبة الصف العاشر ملهارات االقتصاد املعريف مبقدار )

"تقومي جودة كتاب الرايضيات للصف الثاين الثانوي العلمي يف األردن يف ضوء   ( بعنوان 2011وي )دراسة النمرا
هدفت إىل تقومي كتاب الرايضيات للصف الثاين الثانوي العلمي يف ضوء االقتصاد املعريف من وجهة نظر معلميه"  

لتدريسية لدى عينة الدراسة. ولتحقيق أهداف االقتصاد املعريف من وجهة نظر املعلمني، وأثر متغيـري اجلنس واخلربة ا
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( فقرة توزعت على مخس جماالت مت تطبيقها على عينة عشوائية مكونة  30الدراسة طور الباحث استبانة تكونت من ) 
( معلماً ومعلمة من املدارس احلكومية، وبعد حساب التكرارات واملتوسطات احلسابية أظهرت النتائج: أّن 75من )

فقد   - جمال احملتوى  –(، بينما اجملال اخلامس  3.7حصلت على تقديرات مرتفعة اذ ُتاوزت متوسطاهتا )أربعة حماور  
جاء يف املرتبة األخرية بتقدير متوسط، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة 

احصائية تعزى ملتغري اخلربة التدريسية لصاحل   ( لدى عينة الدراسة تعزى للجنس، بينما أظهرت فروق ذات داللة0,05)
 املعلمني واملعلمات األكثر خربًة.

 Social studies teachers in Saudi Arabia“  بعنوان    Al Omeiri; Al Barakat; Jawarneh (2014)دراسة  

estimates of the effectiveness of social and wrote the national education developed in the 

primary stage to meet the requirements of the knowledge economy. 
هدفت إىل الكشف عن درجة تلبية كتب الرتبية االجتماعية والوطنية املطورة يف املرحلة االبتدائية ملتطلبات االقتصاد 

الدراسة، أهداف  لتحقيق  والنوعي  الكمي  املنهج  الباحث  استخدم  )  املعريف.  تكونت من  استبانة  معياراً 43وبناء   )
توزعت على أربع جماالت، ومقابلة مت تطبيقها على عينة الدراسة املتمثلة يف عدد من املعلمني واخلرباء. وخلصت الدراسة 
إىل عدم وجود فروق ذات داللة احصائية يف استجاابت املستهدفني تعزى للمؤهل أو اخلربة التدريسية، كما حصلت 

لى درجة متوسطة يف تلبية متطلبات االقتصاد املعريف. وبناًء على ما تقدم يتضح لدى الباحثان أّن الدراسات الكتب ع
الباحثان أّن مجيع  السابقة تناولت تضمني االقتصاد املعريف يف املناهج وهذا يتفق مع الدراسة احلالية، حيث الحظ 

فة، وأكدت على ضرورة تضمينه يف املناهج ونشر ثقافته بني الدراسات توصلت إىل أمهية االقتصاد القائم على املعر 
 املعلمني. 

 منهجية الدراسة 

استخدم الباحثان املنهج الوصفي لإلجابة على أسئلة الدراسة، حيث يعد املنهج الوصفي األسلوب املناسب للدراسات 
 . املتعلقة ابلعلوم االجتماعية

 جمتمع وعينة الدراسة: 

الدراسة من مجيع املشرفني الرتبويني ملادة الرايضيات ابملدارس احلكومية يف احملافظات التعليمة بسلطنة تكون جمتمع  
( الدراسي  العام  والبالغ عددهم )2019/2020عمان يف  اختيار عدد )102(  ومشرفة، مت  ( مشرفاً 80( مشرفاً 

 (. 2019،    ح  موزارة الرتبية والتعلي)  ومشرفة منهم بطريقة عشوائية كعينة للدراسة 
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 أداة الدراسة
يف ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها، واالستعانة ابألدب النظري والدراسات السابقة، ولعدم وجود مقياس جاهز 
ميكن استخدامه مباشرة يف الدراسة احلالية؛ عمد الباحثان إىل االعتماد على جمموعة من املقاييس تتناول أبعاد الدراسة 

ار املفاهيمي، وأجرى عليها بعض التطويرات مبا يتناسب مع األسئلة والفرضيات املطروحة، واليت اليت مت عرضها يف اإلط 
 يعتقد الباحث أّنا سوف ُتيب عليها.  

تكون مجع البياانت الدميوغرافية )البياانت الشخصية( جملتمع الدراسة، واليت تضمنت املتغريات الشخصية   اجلزء األول:
 ( على النحو اآليت: اجلنس، واحملافظة التعليمية، وعدد سنوات اخلربة. 3ا ) والوظيفية لألفراد وعدده 

يقيس هذا اجلزء رأي املشرفني الرتبويني حنو مناهج كامربيدج للرايضيات يف ضوء االقتصاد القائم على   اجلزء الثاين:  
( عبارات، وبجعد 7( عبارة موزعة على أربع جماالت )أبعاد( هي: اجملال املعريف والعقلي وتضمن )23املعرفة وتكون من )

( 5( عبارات، والبجعد االقتصادي وتضمن )5ماعي وتضمن ) ( عبارات، والبجعد االجت6االتصال والتكنولوجيا وتضمن )
 ( أدانه. 1دول ) اجلعبارات. وذلك وفق ما هو مبني يف  

ولتحديد طريقة استجابة أفراد عينة الدراسة، سوف يستخدم الباحث مقياس ليكرت اخلماسي املتدرج، واليت 
 (: 2دول )اجل( كما هو مبني  5  -   1ترتاوح درجاته بني )

( مقياس اإلجابة على عبارات االستبانة2دول )اجل   
 غري موافق بشدة   غري موافق  حمايد  موافق  موافق بشدة  نوع االستجابة 

لوزن ا  5 4 3 2 1 
 

 اختبار صدق وثبات أداة الدراسة

مت التأكد من صدق أداة الدراسة من خالل إجراء الصدق الظاهري بعرضها على جمموعة من احملكمني والبالغ 
( يف جماالت املناهج وطرق التدريس، والقياس وعلم النفس، والرايضيات، واملشرفني الرتبويني واملعلمني يف 12عددهم )

ووزارة الرتبية والتعليم. وذلك هبدف التأكد من حيث   كل من جامعة السلطان قابوس، وجامعة صحار، وجامعة نزوى،
صدق حمتوى االستبانة من حيث مالئمة العبارات املستخدمة ومدى صالحيتها لقياس أبعاد الدراسة، والتأكد من 

انة مشولية فقرات االستبانة وتغطيتها جلميع حماور الدراسة وأسئلتها وفرضياهتا، والتأكد من سالمة صياغة فقرات االستب

( توزيع أبعاد وعبارات االستبانة1دول )جل ا  
 االقتصادي  االجتماعي  االتصال والتكنولوجيا  املعريف والعقلي  أبعاد االقتصاد القائم على املعرفة 

البُعد تسلسل عبارات    1   -  7  8   -  13  14 -  18  19   -  23  
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ووضوحها وعدم تكرارها، وبناء على املالحظات اليت اتفق عليها احملكمني قام الباحث بتعديل االستبانة حىت خرجت 
( ، كما مت حساب معامل الثبات ألفا كرو نباخ لالستبانة ككل والذي جاء بدرجة 23بصورهتا النهائية واملكونة من ) 

 (. 3دول )اجلمبني يف  (، كذلك أبعاد االستبانة كما هو  0,872جيدة ) 

 األساليب اإلحصائية: 

استخدم الباحثان املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألمهية النسبية الستجاابت عينة الدراسة، وللتحقق من 
للتعرف على مدى وجود فروق    (T-test) ثبات االستبانة مت استخدام الفا كرونباخ، كما مت استخدام اختبار ت  

 .اخلربةذات داللة إحصائية تعزى ملتغري النوع وعدد سنوات  

 نتائج الدراسة ومناقشتها: 
يشمل هذا اجلزء عرض ومناقشة النتائج اليت توصلت إليها الدراسة وذلك ابستخدام مقياس ليكرت اخلماسي للحكم 

 ( 4)   دولاجلعلى فقرات الدراسة كما يوضحه  
اخلماسي  تالنسب املئوية املعتمدة لتفسري النتائج حبسب مقياس ليكر (  4)  دولاجل   

 

التوافر درجة    النسبة املئوية املتوسط املرجح  
5إىل    4,20من   عالية جداً  % 100% إىل  84من     

4,19إىل    3,40من   عالية  %83,9% إىل  68من     
3,39إىل    2,60من   متوسطة  %67,9% إىل  52من     

2,59إىل    1,8من   قليلة  %51,9% إىل  36من     
1,79إىل    1من   قليلة جداً  % 36أقل من     

 

 عرضاً لنتائج الدراسة ومناقشتها وذلك على النحو اآليت: وفيما يلي  
: ما درجة توافر مهارات االقتصاد القائم على املعرفة يف حمتوى كتب أوالً النتائج املتعلقة ابلسؤال األول ومناقشتها

هة صفني السابع والثامن لكل جمال وللمجاالت جمتمعة من وجيف الللرايضيات    (Cambridge)مناهج كامربيدج  
 نظر املشرفني الرتبويني؟

االستبانة   ألبعاد  ألفا كرونباخ  الثبات  ( معامالت3اجلدول )  
 Cronbach's Alpha  كرونباخ  ألفا عدد الفقرات اجملال

 0.663 7 املعريف والعقلي 
 0.696 6 االتصال والتكنولوجيا 

 0.750 5 االجتماعي 
 0.713 5 االقتصادي 

 0.872 23 الدرجة الكلية لالستبانة ككل
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ولإلجابة على هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألمهية النسبية ودرجة التوافر ملهارات 
للرايضيات يف الصفني السابع والثامن لالستبانة   (Cambridge)االقتصاد القائم على املعرفة يف مناهج كامربيدج  

 ( أدانه: 5دول )اجلمن اجملاالت أيضاً كما هو موضح يف   ككل، ولكل جمال 
( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ومستوى وترتيب توافر جماالت االقتصاد القائم على املعرفة 5اجلدول )    

 

 الرتتيب  مستوى التوافر األمهية النسبية االحنراف املعياري املتوسط احلسايب اجملال
% 81,4 0,614 4,07 املعريف والعقلي   1 عالية  

والتكنولوجيا االتصال    3,59 0,646 71,8 %  2 عالية  
%68 0,798 3,40 االجتماعي   3 عالية  
% 65,2 0,758 3,26 االقتصادي   4 متوسطة  

% 72,4 0,594 3,62 اجملاالت جمتمعة   عالية  

املعرفة يف مناهج ( إىل أّن تقديرات أفراد عينة الدراسة على درجة توافر مهارات االقتصاد القائم على  5ويشري اجلدول )
% من استجاابت االفراد عينة 72,4كامربيدج للرايضيات يف الصفني السابع والثامن يف سلطنة عمان بلغت نسبة  

الدراسة وهي متثل درجة عالية بشكل عام، ويعزي الباحثان ذلك إىل توجهات وزارة الرتبية والتعليم وتوصيات فلسفة 
(، واليت أكدت على دعم جمتمع املعرفة من خالل تعزيز الوعي أبمهية 2017  ،جملس التعليم  )  التعليم بسلطنة عمان

( واليت توصلت إىل أّن املعلمني أكدوا 2014االقتصاد القائم على املعرفة، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة جالل؛ البناء)
 على وجود عالقة قوية بني االقتصاد املعريف وكتب الرايضيات اجلديدة . 

يف   يظهر  اجملال كما  والتكنولوجيا،  االتصال  وجمال  والعقلي،  املعريف  )اجملال  تنازلياً كالتايل:  منفردة  اجملاالت  ترتيب 
وجود قصور ( اليت أشارت إىل  2015االجتماعي، واجملال االقتصادي(، ويتفق هذا الرتتيب مع نتائج دراسة العنزي )

واالقتصاد احمللي، يف حني كان كل من جمال: االتصال،   وتدين يف تغطية جوانب جماالت: التكنولوجيا، واالجتماعي،
 والتقومي، واملعريف، والنمو العقلي مرتفعاً. 

أظهرت نتائج الدراسة من وجهة نظر عينة الدراسة ارتفاع )اجملال املعريف والنمو العقلي( حيث ظهر كأعلى متوسط 
كون احملتوى يركز يف بناءه على املعارف واخلربات % وهي )درجة توافر عالية(، وهذا طبيعي  81,4حسايب بنسبة أمهية  

(، حيث أظهرت نتائجها أّن هذا اجملال كان من 2011اليت تقدم للمتعلم، وهذه النتيجة تتفق مع دراسة القيسي ) 
 أكثر متطلبات االقتصاد املعريف توفراً.

ب رؤية عينة الدراسة، حيث حصل على كما أظهرت النتائج أّن ) اجملال االقتصادي( ظهر كأقل اجملاالت توافراً حس
متوسط حسايب ) أمهية  3,26أقل  بنسبة  املادة 65,2(  طبيعة  الباحثان ذلك إىل  ويعزي  % وهي درجة متوسطة، 
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واحملتوى الرايضي يف الكتاب واليت حتتاج اىل جهد أكرب إلعطاء هذا اجملال حقة من الرتكيز، وابلتايل قلة تركيز أعضاء 
اجلديدة على هذا اجملال بشكل جيد، ويدعو الباحث إىل ضرورة االهتمام هبذا اجملال، واضافة أنشطة جلنة موائمة الكتب  

ومتارين ترتبط هبذا اجملال وحث املعلمني على تفعيلها كي تدعم هذا اجملال كونه من اجملاالت اليت تنمي مهارات االقتصاد 
 القائم على املعرفة.  

 اجملال املعريف والعقلي: النتائج املتعلقة برتتيب فقرات  

( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للعبارات اليت تصف مهارات اجملال املعريف والعقلي يف مناهج 6يبني اجلدول )
 كامربيدج للرايضيات يف الصفني السابع والثامن بسلطنة عمان كما يلي: 

 

املعريف والعقلي   اجملال  فقرات  لكل  املعيارية  واالحنرافات  احلسابية  املتوسطات(  6)  اجلدول  
 

يب
 ترت

ات 
عبار

 ال
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مست
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األ
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ف  
حنرا
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ملعيا
 ا

سط
ملتو

   ا
سايب

احل
 

 م الفقرة

2 
عالية  
 جداً 

85,8
 1 ربط احملتوى الرايضي مبواقف حياتية تتطلب توظيف املعرفة املقدمة للطلبة.   4,29 0,74 %

73,8 عالية  6
% 

املوضوعات املقدمة يف احملتوى الرايضي حتث الطلبة على التعلم مدى احلياة ملواكبة التغري   3,69 0,93
 العصري السريع. 

2 

%80 عالية  4 ومتارين تشجع الطلبة على التعلم الذايت. احملتوى الرايضي يعرض أنشطة   4,00 1,01   3 

عالية   1
 جداً 

89,4
% 

 4 يقدم احملتوى الرايضي مسائل وأنشطة تدفع الطلبة إىل استخدام أسلوب حل املشكالت.  4,47 0,67

3 
عالية  
 جداً 

84,8
% 0,72 4,24 

اسرتاتيجيات  الرايضي على تنمية مهارات التفكري الرايضي من خالل    يشجع احملتوى
 5 متنوعة. 

 عالية  5
79,4

% 0,82 3,97 
يعرض احملتوى الرايضي أمثلة حسية مثرية للتفكري مرتبطة ابملفاهيم الرايضية تشجع على  

 6 توليد أفكار جديدة. 

 عالية  5
79,4

% 
املناسب. الرايضي الطلبة على النقد البناء واصدار االحكام واختاذ القرار    يشجع احملتوى 3,97 0,80  7 

81,4 عالية 
% 

 اإلمجايل 4,07 0,61

 

( أّن تقديرات املشرفني الرتبويني بسلطنة عمان ملهارات اجملال املعريف والعقلي يف مناهج كامربيدج 6يتضح اجلدول ) 
% وهي متثل بشكل عام )درجة عالية( حيث تراوحت متوسطات فقرات هذا اجملال 81,4بشكل عام بلغت نسبة  

(، وحصلت فقراتن من أصل سبع فقرات يف هذا اجملال على تقدير مرتفع جداً، أي أّن )احملتوى 4,47  –  3,69)بني  
تتطلب  مبواقف حياتية  ويربطها  املشكالت،  أسلوب حل  استخدام  إىل  الطلبة  تدفع  وأنشطة  مسائل  يقدم  الرايضي 
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% على الرتتيب، وتعترب هذه نقاط 85,8و % ، 89,4توظيف املعرفة املقدمة هلم( حيث حصلتا على أمهية نسبية:  
 قوة للكتب. 

( أي اّن مستوى توافرها يف املناهج بدرجة عالية، 4,24إىل    3,69ويف املقابل تراوحت متوسطات ابقي الفقرات بني ) 
ري السريع( إال أّن فقرة )املوضوعات املقدمة يف احملتوى الرايضي حتث الطلبة على التعلم مدى احلياة ملواكبة التغري العص

جاءت يف املرتبة األخرية يف هذا اجملال. وبشكل عام يشري هذا بوضوح إىل موافقة أفراد العينة على أّن تضمني مهارات 
االقتصاد القائم على املعرفة املرتبطة ابجملال املعريف والعقلي يف مناهج الرايضيات عالية، وهذه النتيجة تتفق مع دراسة 

توصلت إىل أّن مهارات: التفكري، والذكاء، والتفكري الناقد، والتخيل كانت مرتفعة يف املنهج. واليت    ( 2013القرارعة )
(، اليت أكدت 2017،  جملس التعليم  )   ويتفق هذا أيضاً مع منطلقات خطة وفلسفة تطوير التعليم يف سلطنة عمان

 احلياة. على ضرورة تنمية التفكري ومراعاة الفروق الفردية، وتطبيق املعرفة يف  

 النتائج املتعلقة برتتيب فقرات جمال االتصال والتكنولوجيا:

( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للعبارات اليت تصف مهارات جمال االتصال والتكنولوجيا يف 7دول )اجليبني  
 مناهج كامربيدج للرايضيات يف الصفني السابع والثامن بسلطنة عمان كما يلي: 

 
جمال االتصال والتكنولوجيا املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لكل فقرات  (  7دول )اجل   
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   ا
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 م الفقرة

 عالية   2
78,6

% 0,86 3,93 
التدريب على مالحظة العالقات  ينّمي احملتوى مهارة طرح األسئلة بني الطلبة يف ضوء  

 1 الرايضية. 

 عالية  3
74,8
% 0.75 3,74 

 يساعد احملتوى على ترمجة الصياغة الرايضية الرمزية إىل سياق شفهي صحيح.
2 

%80 عالية  1  0,65 4,00 
يّنمي احملتوى مهارة الطالب يف استخدام التواصل واحلوار ومناقشة األفكار وفق اللغة  

 3 الرايضية. 

74,8 عالية   3
% 

 4 يساهم احملتوى يف تنمية اُتاهات اجيابية حنو التقنيات احلديثة.  3,74 0,97

63,6 متوسطة  4
% 

يشجع احملتوى على توظيف االنرتنت واملصادر التقنية املختلفة للوصول إىل املعارف ذات   3,18 1.01
 الصلة ابلرايضيات. 

5 

 متوسطة  5
58,4

% 1,05 2,92 
الطلبة على نشر منجزاهتم التعليمية يف املادة ابستخدام التطبيقات التكنولوجية    يجرشد احملتوى

 6 احلديثة. 

 عالية 
71,8

% 0,65 3,59 
 اإلمجايل
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( ما يلي: بلغت تقديرات املشرفني الرتبويني بسلطنة عمان ملهارات جمال االتصال والتكنولوجيا 7دول ) اجل يتضح من  
% وهي متثل بشكل عام )درجة عالية( حيث تراوحت متوسطات فقرات 71,8يف مناهج كامربيدج بشكل عام نسبة  

السابق )اجملال املعريف والعقلي(، وحصلت   ( ولكنها تعترب أقل املتوسطات مقارنة ابجملال 4  –   2,92هذا اجملال بني ) 
فقراتن من أصل ست فقرات يف هذا اجملال على تقدير متوسط، أي أّن ) احملتوى يشجع على توظيف االنرتنت واملصادر 
 التقنية املختلفة للوصول إىل املعارف ذات الصلة ابلرايضيات، ويجرشدهم على نشر منجزاهتم التعليمية يف املادة ابستخدام 

التطبيقات التكنولوجية احلديثة( حصلتا على أقل مستوى توفر يف هذا اجملال، ويتضح أّن الفقرات اليت حصلت على 
أقل مستوى حسب تقديرات املشرفني الرتبويني مرتبطة ابلتقنيات احلديثة وتوظيفها وهذه النتيجة تتفق مع دراسة شقفة 

ومات حصلت على نسبة أقل مقارنة بباقي املهارات. ويؤكد الباحثان ( اليت أشارت نتائجها أبن تكنولوجيا املعل 2013)
هنا على ضرورة استخدام احلاسوب والربجميات من قبل املعلم داخل الغرفة الصفية جلذب انتباه الطلبة، وتشويقهم حنو 

 مهم. تعلم مادة الرايضيات، وبناء اُتاهات إجيابية لديهم الستخدام األنرتنت وتوظيف التقانة يف تعل
 النتائج املتعلقة برتتيب فقرات اجملال االجتماعي: 

( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ونتائج للعبارات اليت تصف مهارات اجملال االجتماعي يف 8دول )اجليبني  
 مناهج كامربيدج للرايضيات يف الصفني السابع والثامن بسلطنة عمان كما يلي: 

المجال االجتماعي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرات ( 8جدول ) ال  
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متوسط  4
 ة  

64,4
% 

 1 يؤكد احملتوى الرايضي على أمهية التكامل والتضامن داخل اجملتمع.  3,22 0.938

65,6 متوسطة 3
% 1,064 3,28 

الرايضي أنشطة ومتارين تتضمن قيما تعزز ارتباط الطلبة هبويتهم الوطنية   يطرح احملتوى  
2 

 عالية  2
69,2

% 0,887 3,46 
الرايضي يف اكساب الطلبة سلوك وعادات تعزز احملافظة على مقدرات البيئة    يجسهم احملتوى

 3 احمللية. 

 عالية  1
79,2

% 0,911 3,96 
 4 يجسهم احملتوى الرايضي يف اكساب الطلبة قيم العمل بروح الفريق الواحد. 

%62 متوسطة 5 الرايضي أنشطة ومتارين تشجع الطلبة على املبادرة يف خدمة اجملتمع احمللي    يقدم احملتوى 3,10 1,090 
 وتنميته. 

5 

%68 عالية   اإلمجايل 3,40 0,798 

تقديرات املشرفني الرتبويني بسلطنة عمان ملهارات اجملال االجتماعي يف مناهج ( أّن متوسط  9ويتضح من اجلدول )
% وهي متثل بشكل عام )درجة عالية( 68بنسبة    3,40(  بشكل عام بلغ    8-   7كامربيدج للرايضيات يف الصفني )

ت هذا اجملال بني لكنها تقع عند بداية الفرتة حسب التصنيف املعتمد يف هذه الدراسة، حيث تراوحت متوسطات فقرا
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( ولكنها تعترب أقل املتوسطات مقارنة ابجملالني السابقني أيضاً، وحصلت فقراتن من أصل مخس 3,96  –  3,10)
التوافر، أي أّن )احملتوى الرايضي يجسهم يف اكساب الطلبة سلوك  فقرات يف هذا اجملال على تقدير عاٍل يف مستوى 

ة احمللية، واكساب الطلبة قيم العمل بروح الفريق الواحد(، وهذا يتضح  من وعادات تعزز احملافظة على مقدرات البيئ
خالل طبيعة املادة اليت تستدعي حل بعض األنشطة بشكل مجاعي مع الطلبة، ويعزي الباحثان ذلك إىل اهتمام وزارة 

   ة قيم العمل التعاوين.الرتبية والتعليم بتنويع طرائق التدريس والرتكيز على احتياجات الطلبة واهتماماته وتنمي

ويف املقابل بناء على تقديرات عينة الدراسة حصلت ابقي الفقرات على أقل مستوى توافر يف هذا اجملال مبستوى متوسط 
(، ويتضح أّن الفقرات اليت حصلت على أقل مستوى مرتبطة )بطرح احملتوى 3,28إىل    3,10مبتوسطات تراوحت بني )

ومتارين تتضمن قيما تعزز ارتباط الطلبة هبويتهم الوطنية، والتأكيد على أمهية التكامل والتضامن داخل الرايضي أنشطة  
ويعزي الباحث ذلك إىل  اجملتمع، وتقدم أنشطة ومتارين تشجع الطلبة على املبادرة يف خدمة اجملتمع احمللي وتنميته(،

اىل جهد أكرب إلعطاء هذا اجملال حقة من الرتكيز، وابلتايل قلة طبيعة املادة واحملتوى الرايضي يف الكتاب واليت حتتاج  
تركيز أعضاء جلنة موائمة الكتب اجلديدة على هذا اجملال بشكل جيد، ويدعو الباحثان إىل ضرورة االهتمام هبذا اجملال، 

 مادة الرايضيات وإضافة أنشطة ومتارين تنمي اجملال االجتماعي وحث املعلمني على تفعيلها من خالل التكامل بني 
 وماديت العلوم والدراسات االجتماعية  كي تدعم هذا اجملال كونه داعم لالندماج الطلبة يف اجملتمع املعريف.  

 النتائج املتعلقة برتتيب فقرات اجملال االقتصادي: 

ل االقتصادي يف مناهج ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للعبارات اليت تصف مهارات اجملا10دول )اجليبني  
 كامربيدج للرايضيات يف الصفني السابع والثامن بسلطنة عمان كما يلي: 

 

المجال االقتصاديالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرات ( 10جدول ) ال  
 

يب 
 ترت

رات 
عبا

 ال
ى  و

مست
 

افر 
لتو

 ا

ية  
هم

األ
بية 

لنس
 ا

ف  
حرا

االن
ي  ر

عيا
 الم

سط 
متو

  ال
بي 

حسا
 ال

 م الفقرة 

 عالية   2
69,2

% 1,006 3,46 
 يؤكد احملتوى الرايضي على مبدأ احرتام العمل جبميع أنواعه ومواقعه. 

1 

 متوسطة 5
59,2
% 

الرايضي أنشطة ومتارين تؤكد على أمهية الصناعة والثروات الطبيعية لدعم    يطرح احملتوى 2,96 0,999
 االقتصاد الوطين. 

2 

%73 عالية  1 يتضمن احملتوى الرايضي أنشطة ومشكالت رايضية ومواقف تشجع الطلبة على املبادرة   3,65 0,875 
 واالبتكار واستثمار املعرفة الرايضية. 

3 

 متوسطة 4
62,2

% 
 4 يرتبط حمتوى التعلم الرايضي ابحتياجات وتطورات االقتصاد احمللي.  3,06 1,019
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63,4 متوسطة 3
% 1,035 3,17 

الرايضي على أمهية االستثمار يف املوارد البشرية.   يؤكد احملتوى  
5 

 متوسطة 
65,2

% 0,758 3,26 
 اإلمجايل

( أّن متوسط تقديرات املشرفني الرتبويني بسلطنة عمان ملهارات اجملال االقتصادي يف مناهج 10يتضح من اجلدول )
وهي متثل بشكل عام )درجة %  65بنسبة    3,26(  بشكل عام بلغ    8-  7كامربيدج للرايضيات يف الصفني )

( بني  اجملال  هذا  فقرات  متوسطات  وتراوحت  دراسة 3,65  –  2,96متوسطة(،  مع  تتفق  النتيجة  وهذه   )
الرايضيات، حيث 2015العنزي) أقل متوسط يف مناهج  االقتصادي حصل على  اجملال  نتائجها أن  أظهرت  اليت   )

متوسط يف مستوى التوافر، أي أّن )أتكيد احملتوى على حصلت ثالث من أصل مخس فقرات يف هذا اجملال على تقدير  
أمهية االستثمار يف املوارد البشرية، وربط حمتوى التعلم الرايضي ابحتياجات وتطورات االقتصاد احمللي، والتأكيد على 

هرته تقديرات أمهية االستثمار يف املوارد البشرية( مل يكن ابملستوى املطلوب من الرتكيز يف حمتوى الرايضيات كما أظ 
املشرفني الرتبويني، وقد يرجع ذلك إىل اهتمامهم املؤلفني وجلنة موائمة هذه املناهج يف البيئة العمانية ابجملاالت األخرى 

 مع اغفال هذا اجلانب مما أوجد هذا االخنفاض يف مستوى التضمني. 

يف درجة   )0,05)هل توجد فروق دالة احصائياً عند مستوى داللة    :اثنياً: النتائج املتعلقة ابلسؤال الثاين ومناقشتها
مناهج كامربيدج للرايضيات يف الصفني السابع والثامن بسلطنة توافر مهارات االقتصاد القائم على املعرفة يف حمتوى كتب  

 لكل جمال، وللمجاالت جمتمعة تعزى ملتغري: النوع أو اخلربة أو املؤهل العلمي؟ عمان  
 ة على أسئلة الدراسة مت صياغة فرضيتان، ومت التحقق منهما وكانت النتائج على النحو التايل: ولإلجاب

( بني متوسطات تقديرات عينة الدراسة 0,05ال توجد فروق ذات دالة احصائياً عند مستوى داللة )  الفرضية األوىل:
مناهج   املعرفة يف حمتوى كتب  القائم على  االقتصاد  توافر مهارات  للرايضيات   (Cambridge)كامربيدج  لدرجة 
 للصفني السابع والثامن لكل جمال، وللمجاالت جمتمعة تعزى ملتغري النوع. 

( نتائج اختبار ت لبيان الفروق بين متوسطات التقديرات لعينة الدراسة على جميع المجاالت تبعًا لمتغير النوع 11الجدول )     

المتوسط   العدد  النوع   المجال 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 قيمة ت 
 مستوى الداللة 

 املعريف والعقلي 
 0.534 4,11 50 ذكر

 غري دالة 0.313 1.017
 0.769 3,95 22 انثى 

 االتصال والتكنولوجيا 
 0.602 3,62 50 ذكر

 غري دالة 0.460 0.743
 0.745 3,50 22 انثى 

 غري دالة 0.434 0.787 0.721 3,45 50 ذكر االجتماعي 
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 0.960 3,29 22 انثى 

 االقتصادي 
 0.731 3,30 50 ذكر

 غري دالة 0.486 0.701
 0.825 3,16 22 انثى 

 الدرجة الكلية 
 0.521 3,67 50 ذكر

 غري دالة 0.342 0.956
 0.738. 3,52 22 انثى 

 

( بني تقديرات املشرفني 0,05فروق ذات دالة احصائياً عند مستوى داللة ) ( أنّه ال توجد  11دول )اجل يتضح من  
مناهج كامربيدج   حمتوى كتب  يف  املعرفة  على  القائم  االقتصاد  مهارات  توافر  لدرجة   (Cambridge)الرتبويني 

الفرضية الصفرية   للرايضيات للصفني السابع والثامن لكل جمال وللمجاالت جمتمعة تعزى ملتغري النوع،  وبذلك يتم قبول
(، وميكن أن يكون السبب يف هذه 2011األوىل املتعلقة هبذا السؤال، وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة النمراوي)

متماثلة،  اشرافية  مهام  وينفذون  املتشاهبة،  الظروف  يعملون حتت  الرتبوايت  واملشرفات  الرتبويني  املشرفني  أّن  النتيجة 
ريباً مركزايً مشرتكاً على فلسفة مناهج كامربيدج اجلديدة وطريقة تنفيذها، ولعل ذلك جعلهم ابإلضافة إىل أّنم تلقوا تد 

 ميتلكون وجهات نظر متشاهبة حوهلا. 
 

( بني متوسطات تقديرات عينة الدراسة 0,05ال توجد فروق ذات دالة احصائياً عند مستوى داللة )   الفرضية الثانية: 
مناهج كامربيدج   املعرفة يف حمتوى كتب  القائم على  االقتصاد  توافر مهارات  للرايضيات   (Cambridge)لدرجة 

 للصفني السابع والثامن لكل جمال، وللمجاالت جمتمعة تعزى ملتغري اخلربة. 
( نتائج اختبار ت لبيان الفروق بين متوسطات التقديرات لعينة الدراسة على جميع المجاالت تبعًا لمتغير الخبرة 12جدول ) ال    

المتوسط   العدد  النوع   المجال 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 مستوى الداللة  قيمة ت 

املعريف  
 والعقلي

سنة   15أقل من    11 4,36 0,492 1,776 
دالةغري   0.080  

سنة فأكثر   15  61 4,01 0,622 
االتصال  

 والتكنولوجيا 
سنة   15أقل من    11 4,05 0,578 2,672 

 دالة  0.009
سنة فأكثر   15  61 3,50 0,627 

 االجتماعي 
سنة   15أقل من    11 3,93 0,608 2,450 

 دالة  0.017
سنة فأكثر   15  61 3,31 0,795 

 االقتصادي 
سنة   15أقل من    11 3,67 0,640 2,013 

 دالة  0.048
سنة فأكثر   15  61 3,18 0,757 

الدرجة  
 الكلية 

سنة   15أقل من    11 4,04 0,493 2,616 
 دالة  0.011

سنة فأكثر   15  61 3,55 0,583 
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 ( اجلدول  البياانت يف  )  ( إىل وجود12تشري  عند مستوى داللة  احصائياً  دالة  ذات  بني متوسطات 0,05فروق   )
مناهج كامربيدج  حمتوى كتب  يف  املعرفة  على  القائم  االقتصاد  مهارات  توافر  لدرجة  الرتبويني  املشرفني  تقديرات 

(Cambridge)  للرايضيات للصفني السابع والثامن لألداة ككل لصاحل املشرفني الرتبويني واملشرفات الرتبوايت من
أقل من   عند مستوى داللة )  15ذوي اخلربة  دالة احصائياً  وجود فروق ذات  أيضاً  يتضح  ( بني 0,05سنة، كما 

م على املعرفة يف حمتوى كتب مناهج كامربيدج متوسطات تقديرات املشرفني الرتبويني لدرجة توافر مهارات االقتصاد القائ
(Cambridge)   واجملال والتكنولوجيا،  االتصال  )جمال  جماالت  ثالث  يف  والثامن  السابع  للصفني  للرايضيات 

سنة، وتتفق   15االجتماعي، واجملال االقتصادي( لصاحل املشرفني الرتبويني واملشرفات الرتبوايت من ذوي اخلربة أقل من  
( اليت أظهر فروق ذات داللة إحصائية يف التقديرات يعزى ملتغري اخلربة 2011جة مع نتائج دراسة النمراوي )هذه النتي

لصاحل املعلمني من ذوي اخلربة الطويلة، وابلتايل يتم رفض الفرضية الصفرية الثانية املتعلقة هبذا السؤال املرتبطة مبجال 
 اجملال االقتصادي، واألداة ككل. االتصال والتكنولوجيا، واجملال االجتماعي، و 

بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تقديرات املشرقني الرتبويني يف اجملال املعريف والعقلي تعزى ملتغري اخلربة، 
اليت خلصت  Al Omeiri; Al Barakat; Jawarneh (2014)وهذه النتيجة تتفق مع ما جاء يف دراسة 

ة احصائية يف استجاابت املستهدفني تعزى للمؤهل أو اخلربة التدريسية، وابلتايل يتم  إىل عدم وجود فروق ذات دالل
 رفض الفرضية الصفرية املرتبطة هبذا اجملال، ويتم قبول الفرضية البديلة.

 التوصيات 

ا ضرورة مراجعة الكتب اجلديدة، وتعزيزها ابألنشطة والتمارين اليت تنمي اجملال االجتماعي، والعمل على ربطه .1
 ابجملتمع احمللي للطلبة. 

صرورة تغطية اجملال االقتصادي يف مناهج الصفني السابع والثامن يف الرايضيات بصورة أكرب، كون هذا اجملال  .2
 حصل على أقل تقدير من وجهة نظر املشرفني الرتبويني.

ساعد أبخذ قرارات إجراء دراسات أخرى للكتب للمراحل األخرى يف ضوء االقتصاد القائم على املعرفة، مما ي .3
   صائبة ومنطقية حوهلا. 
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