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 مستخمص 
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى درجة توافر متطمبات تطبيق ممارسات االقتصاد 

عرفي من وجية نظر معممات مادة االقتصاد المنزلي بالمرحمة الثانوية في دولة الكويت، الم
وكذلك الكشف عن الفروق في درجة توافر متطمبات تطبيق ممارسات االقتصاد المعرفي من 
وجية نظر معممات مادة االقتصاد المنزلي بالمرحمة الثانوية، في دولة الكويت تبعًا لسنوات 

 لدورات التدريبية، والمنطقة التعميمية.الخبرة وعدد ا
( معممة لمادة االقتصاد المنزلي بالمرحمة 033وُطبقت ىذه الدراسة عمى عينة مكونة من )

الثانوية في ست مناطق تعممية بدولة الكويت، واستخدمت الباحثة استبيان متطمبات تطبيق 
د المنزلي بالمرحمة الثانوية ممارسات االقتصاد المعرفي من وجية نظر معممات مادة االقتصا

تنمية  -( مفرده موزعو عمى أربع مجاالت )تييئة المتعممات لمحصول عمى المعرفة24والمكون )
 العمل التعاوني(. -تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت -ميارات التفكير

وكشفت نتائج الدراسة عن أن درجة توافر متطمبات تطبيق ممارسات االقتصاد 
وجية نظر معممات مادة االقتصاد المنزلي بالمرحمة الثانوية في دولة الكويت جاءت المعرفي من 

بدرجة مرتفعة، كما أنو توجد فروق دالة إحصائيًا في درجة توافر متطمبات تطبيق ممارسات 
االقتصاد المعرفي من وجية نظر معممات مادة االقتصاد المنزلي بالمرحمة الثانوية في دولة 

تغير سنوات الخبرة لصالح الخبرة عدد سنوات الخبرة االكثر، ووجدت أيضًا الكويت تعزي لم
فروق دالة إحصائيًا في درجة توافر متطمبات تطبيق ممارسات االقتصاد المعرفي من وجية نظر 
معممات مادة االقتصاد المنزلي بالمرحمة الثانوية في دولة الكويت تعزي لمتغير دورات التدريب 

ت األكثر، كما أنو ال توجد فروق دالة إحصائيًا في درجة توافر متطمبات لصالح عدد الدورا
تطبيق ممارسات االقتصاد المعرفي من وجية نظر معممات مادة االقتصاد المنزلي بالمرحمة 

 الثانوية في دولة الكويت تعزي لمتغير المنطقة التعميمية.
ى ميارات االقتصاد وأوصت ىذا الدراسة بضرورة إعداد برامج تدريبية ترتكز إل

المعرفي لتدعيم األداء المعرفي لدى معممات االقتصاد المنزلي في المرحمة الثانوية ومن ثم نقل 
أثر تمك المعرفة داخل الحجرة الصفية، مراجعة البرامج التدريبية من قبل وزارة التربية في دولة 

 .الكويت لجعميا أكثر ارتباطا بحاجات المعممين المينية
 المفتاحية  الكممات

 االقتصاد المعرفي، معممات االقتصاد المنزلي، المرحمة الثانوية.
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ABSTRACT 
The aim of this study is to identify the availability of the 

requirements of applying the practices of Knowledge Economy from the 
point of view of home economics teachers the high school level, as well 
as to reveal the differences in the degree of availability of the 
requirements of the application of the practices of the Knowledge 
Economy from the point of view of high schools’ home economic 
teachers, in the State of Kuwait depending on the years of experience, 
the number of attended training sessions, and the school district. 

This study was applied on a sample of (300) high school home 
economic teachers in the six school districts in Kuwait.  The researcher 
used a questionnaire for the application of Knowledge Economic 
practices from the point of view of home economic teachers in high 
school which comprise of (42) items divided into four areas: preparing 
learners for knowledge, development of thinking skills, Information and 
Communication Technology (ICT), and cooperative work. 

The results revealed that the degree of availability of the 
requirements of applying the practices of the Knowledge Economy from 
the point of view of High school home economic teachers in Kuwait is 
high.  The study found the presence of a significant statistical difference 
in the degree of availability of requirements to the practices of the 
Knowledge Economy from the point of view of the high school home 
economic teachers according to their years of experience in favor of 
highly experienced teachers. The study also found a presence of a 
significant statistical difference in the degree of availability of 
requirements to the practices of the Knowledge Economy from the point 
of view of the high school home economic teachers according to their 
attendance to training sessions where teachers with higher attendance 
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show more degree of availability of the requirements of applying the 
practices of the Knowledge Economy. The study found no statistically 
significant differences in the degree of availability of requirements for the 
application of the practices of the knowledge economy from the point of 
view of high school teachers according to their school district. 

This study recommended the need to prepare training programs 
based on the skills of the knowledge economy to enhance the cognitive 
performance of high school home economic teachers and then transfer 
the impact of that knowledge within the classroom.  Also, the study 
recommended the review of the training programs by the Ministry of 
Education (MOE) in Kuwait to make it more relevant to teachers’ 
professional needs.  
Keywords: Knowledge Economy, home economic teachers, high 
school.    
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 مقدمة: 
إن رؤية دولة الكويت الحديثة لتطوير التعميم الموجو نحو اقتصاد المعرفة ىي استجابة 
لمتطمبات العصر، حيث تسعى الكويت جاىدة لخمق جيل من المتعممين يمكنيم تعمم وتطبيق 
األفكار الجديدة، وتحقيق ىذه الرؤية يتطمب تغيير دور المدارس من خالل التدريس الذي يركز 

يتم إعداد المتعممين بعد ذلك لدورىم في و العمل الجماعي واتخاذ القرار والبحث المستقل، عمى 
اقتصاد المعرفة، وفي ظل التغييرات السريعة فقد تغير دور المعمم من ممقن لممعمومات، إلى 
موجو وميسر لعممية التعمم، مما يجعل المتعممين يبحثون عن المعمومات والتوصل إلى النتائج 

سيم، ويكون دور المعمم إرشاد المتعممين عن طريق الحوار، الذي يتم بينيما في أثناء عممية بأنف
التدريس، ولكن يبقى دور المعمم ال غنى عنو، فدوره في مثل ىذه المواقف يصبح توجيييًا 
رشاديًا لمعناصر الفعالة في التعمم، إضافة إلى اإلشراف عمى عممية جمع المعمومات التي يقوم  وا 

 يا المتعممين وتصنيفيا، وتحميميا.ب
وفي نفس السياق النظم التربوية المعاصرة البد أن تصبغ بمجموعة من السمات 
الضرورية، لكي تكون قادرة عمى مواجية التحديات والتغيرات المتسارعة في البيئة المحيطة، 

الفرص التعميمية كتحديث التعميم ضمن اليوية الثقافية لممجتمع وديمقراطية التعميم وتكافؤ 
والتركيز عمى التعميم المستمر ومواكبة الثورة المعموماتية والتكنولوجية واستخدام وسائل االتصال 
الحديثة والعمل عمى توفير اإلمكانات المادية والبشرية لتوفير ىذه الوسائل، أن الرؤية المستقبمية 

كيف والمرونة واستيعاب التغير السريع لمنظم التربوية تتطمب ميارات أساسية البد من إتقانيا كالت
في البيئة المحيطة )المحمية والعالمية( والقدرة عمى نقل األفكار بأسرع الوسائل وأدقيا، والعمل 
عمى تطوير قدرات كل من المعمم والمتعمم في العممية التعميمية والتعممّية، واستيعاب الوسائل 

 . (4343مي عمي، ؛ ع4300التكنولوجية الحديثة )محمد عميمات، 
                   وتعتمد االستفادة من االقتصاد المعرفي عمى مدى تحولو إلى "اقتصاد تعمم

" ( Learning Economy ) وىذا التعمم يعني استخدام التكنولوجيا والتقنيات لالتصال مع ،
ف يكون األفراد اآلخرين لنشر األفكار والتجديد، وليس فقط لمحصول عمى المعرفة العالمية، وسو 

والدول في اقتصاد التعمم قادرين عمى تكوين ثروة تتناسب مع قدرتيم عمى التعمم، وتشارك في 
االبتكار والتجديد مع اآلخرين، لذا البد لألنظمة التربوية من إعطاء االىتمام واألولوية لبناء "قدرة 

 (.4309مير بدير، ؛ أ4337لدى أفرادىا )حارث عبود،  (Learning Capacity)  "التعمم
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وبما أن االقتصاد المعرفي يعني فيما يعنيو استثمار القدرات التكنولوجية والصناعات 
والوظائف واألعمال الجديدة، فإن ذلك يتطمب موارد بشرية مؤىمة تتصف بصفات خاصة 

قدرة كاإلبداع واإلنتاجية والتكيف مع المستجدات والتميز بمستوى عاٍل من التعميم والتدريب والم
عمى التواصل واإلبداع وحل المشكالت واتخاذ القرارات، إضافة إلى المرونة، والمقدرة عمى 

(، وىذا يتطمب من المؤسسات التربوية تطويع التقدم 4337التعامل مع الحاسوب )حارث عبود، 
ية التكنولوجي بما يفيد الواقع التربوي، وذلك من خالل تدريب القوى البشرية التربوية عمى كيف

االستفادة من ىذا التقدم في مجال عمميا التربوي كل وفق التخصص الدقيق لو، عمى اعتبار أن 
دارة المعرفة أو االقتصاد الذي أساسو معرفة،  االقتصاد المعرفي يركز عمى اقتصاد اإلنتاج وا 
 بمعنى استخدام المعرفة إلنتاج منافع اقتصاديةـ فالمعرفة والتعميم أساس أي عمل منتج

(Sulaiman & Uhuegbu, 2020) وأشارت الدراسات الحديثة لالقتصاديات المتقدمة أن ،
               قطاع المعمومات ىو المصدر الرئيس لمدخل القومي، والعمالة، فقد تبين أن قطاع 
             المعمومات ينتج ما يقارب نصف الناتج القومي في الواليات المتحدة األمريكية، وأن 

نشطة المعمومات %( من دخميا عمى أ 23اديات الدول األوروبية المتقدمة تعتمد بنسبة )اقتص
 (.4304عاطف مقابمة، )محمد العمايرة و 

( أن العصر الحالي يتسم بمجموعة من السمات التي 4307وأشار ىشام الصمادي )
           حول تميزه وتحدد مالمحو، ومن أىم ىذه السمات والمالمح: االنفجار المعرفي، والت

من اقتصاد تقميدي مبني عمى الصناعات والموارد التقميدية إلى اقتصاد مبني عمى المعرفة، مما 
دفع المفكرين والباحثين إلى تسمية ىذا العصر عصر االقتصاد المعرفي، وأشار 

(Zakshevskii et al., 2020)  أن المجتمعات الحديثة أمام تحد كبير يتمثل في قدرتيا عمى
           لوصول إلى مرحمة المجتمع المعرفي، فالتقدم والتطور ألي مجتمع أصبح مرىونا بقدرتوا

عمى أن يستثمر المعرفة بشكل فعال، ويتم ذلك من خالل استثمار التعميم لتطبيق النظريات 
 المعرفية العممية.

ب عمى ( إن نجاح األنظمة التعميمية في مواجية زيادة الطم4337وأكد حارث عبود )
التعميم منوط إلى حد كبير بإعادة النظر في تأىيل المعممين ورفع كفاءاتيم وتنويع مياراتيم 
وخبراتيم عالوة عمى زيادة أعدادىم؛ حيث أن المعمم ىو العنصر األساس في تحقيق أي نظام 

ادين تعميمي ألىدافو، وىو ما يتطمب تطوير مناىج الدراسة والبرامج التدريسية فييا وتنويع مي
التخصص الستيعاب تنامي الطمب المتنوع عمى التعميم ومتطمبات سوق العمل التي تنحو باتجاه 

 التنويع ىي األخرى.
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وكما أشار تقرير البنك الدولي عن التعميم إلى وجود فجوات بين ما حققتو األنظمة 
ية الحالية التعميمية في الوطن العربي وبين ما تحتاجو المنطقة؛ لتحقيق أىدافيا اإلنمائ

لى وجود الكثير من المشكالت وجوانب القصور في التعميم كعدم المواءمة بين  والمستقبمية، وا 
مخرجات التعميم الثانوي واحتياجات سوق العمل، وتدني الكفاءة الداخمية والخارجية لنظام التعميم 

وب، كما أشار تقرير الثانوي، وعدم إعداد المتعممين لمواصمة التعميم الجامعي عمى الوجو المطم
التنمية اإلنسانية العربية إلى أن خطوات اإلصالح التقميدية لن تثمر ما لم يتم االعتماد عمى 
منيجيات إصالح واقعية تعزز العالقة بين المؤسسة التربوية والمجتمع المحمي وتحدث إصالحا 

 .(Fitzpatric, 2014)حقيقيا 
مى إنشاء مجتمعات معرفية لذا اىتمت كل ذلك دعا الكثير من الدول إلى العمل ع

بالمعمم باعتباره أحد أبرز عناصر العممية   -وال سيما دولة الكويت-األنظمة التربوية الحديثة
التعميمية التعممية والتي تيدف إلى تحقيق النمو الشامل لممتعمم من خالل تعزيز مشاركتو الفاعمة 

 (Al-Balushi & Al-Maamari, 2020)ليادفواستعداده وتفاعمو مع المعمم لتحقيق التعمم ا
ويمثل المعمم العنصر األىم من عناصر العممية التربوية ومدخالتيا، فمم يعد المعمم مجرد حمقة 
  وصل بين الكتاب المدرسي وعقول المتعممين، بحيث تنحصر ميمتو في نقل المعارف إلييم،

            وفي جعل التعمم فعاال وذا معنىبل تعداىا إلى الدور األكبر في تحقيق أىداف التربية، 
 (4307)ىشام الصمادي، 

 مشكمــــة الدراسة وأسئمتيا
لقد جاء اىتمام المنظومة التربوية باقتصاد المعرفة كضرورة حتمية تضمن بقاء النظام  

ة التربوي واستمرار فاعميتو في ظل التغيرات العالمية، وعمى الرغم من الجيود التي تبذليا وزار 
التربية بدولة الكويت في تطوير نظاميا التربوي بصفة عامة؛ لمواكبة المتغيرات المعاصرة فإن 
المؤشرات العامة تشير إلى وجود فجوة حقيقية بين ما ىو موجود وما ىو مرغوب، فإن ىذا 
التوجيو يحتاج الى معرفة أىم متطمبات ممارسة االقتصاد المعرفي من وجية نظر معممات 

            المنزلي، وذلك من خالل تعاممو المباشر مع العنصر األىم في العممية التعميمية االقتصاد
 وىو المتعمم.

 ,Sulaiman & Uhuegbu, 2020; Zboon)وقد أشارت بعض الدراسات مثل دراسة 
Ahmad, & Zboon, 2009)  إلى أنو يعد التعميم المدرسي بصورتو التقميدية قادرًا عمى مواكبة

رات اليائمة في عالم اليوم سواء منيا المعرفية المتمثمة في االنفجار المعرفي والتحديات التي التغي
 تفرضيا اقتصاديات المعرفة أو تمك التحديات المتصمة بثورة التكنولوجيا واالتصاالت.
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وتشير العديد من التقارير والدراسات إلى أن البمدان العربية ال زالت في مستوى متدني 
  (Fitzpatric, 2014)بالدول المتقدمة، فقد أشارت تقرير المنتدى االقتصادي العالمي قياسًا 

إلى تراجع مستوى الدول العربية، ومنيا دولة الكويت في مستوى التنافسية في مجاالت االبتكار 
والبحث العممي والتدريب، وعميو أمكن تحديد مشكمة الدراسة في مدى متطمبات تطبيق ممارسات 

 اد المعرفي من وجيو نظر معممات االقتصاد المنزلي بالمرحمة الثانوية في دولة الكويت.االقتص
 ويتفرع عنو األسئمة األتية: 

ما مستوى توافر متطمبات تطبيق ممارسات االقتصاد المعرفي من وجيو نظر  السؤال األول:
 ؟معممات االقتصاد المنزلي بالمرحمة الثانوية في دولة الكويت

في إدراك معممات مادة االقتصاد المنزلي ىل توجد فروق ذات داللة احصائية  ثاني:السؤال ال
لمتطمبات تطبيق ممارسات االقتصاد المعرفي من وجيو نظر معممات االقتصاد المنزلي 

 تعزي إلى الخبرة ؟ بالمرحمة الثانوية في دولة الكويت
معممات مادة االقتصاد المنزلي  في إدراكىل توجد فروق ذات داللة احصائية  السؤال الثالث:

لمتطمبات تطبيق ممارسات االقتصاد المعرفي من وجيو نظر معممات االقتصاد المنزلي 
 تعزي إلى عدد دورات التدريب؟  بالمرحمة الثانوية في دولة الكويت

في إدراك معممات مادة االقتصاد المنزلي ىل توجد فروق ذات داللة احصائية  السؤال الرابع:
مبات تطبيق ممارسات االقتصاد المعرفي من وجيو نظر معممات االقتصاد المنزلي لمتط

 تعزي إلى المناطق التعميمية؟ بالمرحمة الثانوية في دولة الكويت
 تيدف الدراسة إلي  :أىــــداف الدراسة

التعرف عمي مدى توفر متطمبات تطبيق ممارسات االقتصاد المعرفي من وجيو نظر  .0
  المنزلي بالمرحمة الثانوية في دولة الكويت. معممات االقتصاد

الخبرة التدريسية، والدورات التدريبية، والمنطقة التعميمية ( في  الكشف عن أثر متغيرات ) .4
درجة متطمبات تطبيق ممارسات االقتصاد المعرفي من وجيو نظر معممات االقتصاد 

 المنزلي بالمرحمة الثانوية في دولة الكويت.
 ـــدراســـة:أىميــــة الـ

 األىمية النظرية: تتمثل األىمية النظرية بما يمي: 
إثراء الجانب النظري المتعمق باالقتصاد المعرفي في المدارس الثانوية، إذ تأمل الباحثة أن  .0

 تسيم نتائج ىذ الدراسة في إثراء الدراسات العربية المتعمقة بيذا المجال.
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المعرفي في المدارس الثانوية، وما يترتب عمى  تعزيز أساليب التدريس المتعمق باالقتصاد .4
عدادىم لمعيش بفعالية في مجتمع المعرفة، وتمكين  ذلك من أجل تمبية احتياجات المتعممين وا 

 التعميم من أداء ميامو وفًقا التجاه اقتصاد المعرفة.
يئات يؤمل أن تفتح نتائج ىذه الدراسة المجال إلجراء دراسات أخرى تتناول عينات أخرى وب .0

 .أخرى متنوعة
 األىمية التطبيقية تتمثل األىمية النظرية بما يمي:

انسجاميا مع السياسة التربوية العميا، برفع كفايات المعممات، لممارسة أدوارىم بما تقتضيو  .0
 .متطمبات التطوير التربوي المنشود

تويات يمكن أن تسيم ىذه الدراسة في تمكين العاممين وصانعي القرار في مختمف المس .4
التربوية من التعرف إلى وعي المعممات بأدوارىم التدريسية في ضوء متطمبات ممارسة 

 .االقتصاد المعرفي، األمر الذي يسيم في رسم السياسات التربوية المتعمقة بو ذا المجال
يؤمل أن يستفيد من نتائج ىذه الدراسة معممات المرحمة الثانوية بما تحويو من أدب نظري  .0

ادئ اقتصاد المعرفة، وبما احتوتو أداة الدراسة من فقرات قد تثري معرفتيم بيذا يتعمق بمب
 .المفيوم

قد تساعد عمى تطوير مناىج االقتصاد المنزلي وذلك بدمج ميارات االقتصاد المعرفي في  .2
  .تدريس أنشطة مادة االقتصاد المنزلي

 .صر كاالقتصاد المعرفيالمساعدة في اعداد جيل من المتعممات الذي يستخدم مفردات الع .5
 مصطمحات البحث:

 االقتصاد المعرفي .1
           يعرف البنك الدولي اقتصاد المعرفة بأنو االقتصاد الذي يحقق استخداما فعاال
              لممعرفة من أجل تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية وىذا يتضمن جمب وتطبيق

كييف وتكوين المعرفة من أجل تمبية احتياجاتو الخاصة المعارف األجنبية ، باإلضافة إلى ت
 (.000: ص 4339)مصطفى كافي، 

وتعرفو الباحثة بأنو ىو االقتصاد القائم عمى إنتاج المعرفة والمشاركة فييا واستخداميا 
وتوظيفيا، ويعتمد عمى توافر تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ووسائل التعمم المناسبة لطالبات 

 .الثانوية في تدريس مادة االقتصاد المنزلي  المرحمة
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 متطمبات ممارسات االقتصاد المعرفي  .2
تعرفيا الباحثة بأنيا مجموعة اإلجراءات التي تقوم بيا المعممة االقتصاد المنزلي من أجل 
توصيل المعمومات والميارات الالزمة في ضوء رؤية االقتصاد المعرفي لممتعممات في الموقف 

ل جيد وتكاليف ممكنين، وتتمثل في الدراسة الحالية، بميارات تييئة المتعممات التعميمي بأق
لمحصول عمى المعرفة، تنمية ميارات التفكير، تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، العمل 

 .التعاوني
 حــــــدود الــــدراســـــة: 

 ويت. معممات مادة االقتصاد المنزلي بالك الحــــــــدود البشـــريـــة:
 جميع المدارس الثانوية بالمناطق التعممية الست في دولة الكويت. الحــدود المـــكانيـــة:

متطمبات تطبيق ممارسات االقتصاد المعرفي من وجيو نظر معممات  الحدود الموضوعية:
  االقتصاد المنزلي بالمرحمة الثانوية في دولة الكويت

 م(.4343 -م 4309لدراسي االول لعام )الفصل ا الحــــــــدود الـــزمنيـــة:
 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 مفيوم االقتصاد المعرفي 
تعددت تعريفات االقتصاد المعرفي، وذلك بتعدد الميادين التي ارتكزت عميو، وباختالف 

أن  (Al-Balushi., & Al-Maamari,2020) وجيات النظر في مفيوم المعرفة، ويرى 
رفي: نظام تعميمي مصمم لتمكين األفراد من اكتساب المعرفة والمشاركة في االقتصاد المع

 .المعرفة وتوليد المعرفة واستخداميا لتحسين نوعية حياة اإلنسان
ميارات االقتصاد المعرفي بأنيا: ما ىي إال الوسائل  (4304)تيسير أندراوس،  وعرف

كيفية إنتاجيا وتطويرىا واستخداميا واألنشطة التي يتبعيا المعمم في التعامل مع المعرفة و 
بأساليب حديثة ومتطورة تخدم المواقف التعميمية، وتركز عمى الحوار والحرية والتعبير واإلبداع 
واحترام الوقت، محورىا المتعمم بكامل حواسو، من أجل الوصول إلى تعميم عالي الجودة، يحسن 

 .من نوعية الحياة ويحقق متطمباتيا حاضرًا ومستقبالً 
ىو االقتصاد الذي يدور حول الحصول عمى  (4302)محمد عبدالوىاب ىاشم، وعرفو 

المعرفة وتوظيفيا وابتكارىا بيدف تحسين نوعية الحياة من خالل اإلفادة من خدمة معموماتية 
ثرية وتطبيقات تكنولوجية متطورة، واستخدام العقل البشري كرأس لممال، وتوظيف البحث العممي 

ة من التغييرات االستراتيجية في المحيط االقتصادي، ليصبح أكثر استجابة إلحداث مجموع
 "وانسجام مع تحديات العولمة وتكنولوجيا المعمومات واالتصال
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من التعريف السابق فإن العامل البشري ىو أساس اقتصاد المعرفة، ألنو ال بد من وجود 
اآلخرين، لذلك فإن التعميم في جميع  قوة بشرية واعية ومجيزة وقادرة عمى التعمم والتواصل مع

عدادىم لمعيش بفعالية  مؤسساتو ضروري لالستعداد لذلك؛ من أجل تمبية احتياجات المتعممين وا 
 في مجتمع المعرفة، وتمكين التعميم من أداء ميامو وفًقا التجاه اقتصاد المعرفة.

 متطمبات االقتصاد المعرفي 
            بشرية وداعمة ومدربة ومؤىمة، وقاعدة ويتطمب االقتصاد المعرفي بنية تحتية

            مجتمعية واسعة وعريضة في مجال استخدام الحاسوب واالنترنت، وعميو فإن االقتصاد
            المعرفي يتطمب مجتمع متعمم، وعمال وصناع المعرفة يعممون في قطاع المعمومات 

البحث والتفكير واالستقراء، ومنظومة بحث متطورة ولدييم القدرة عمى استيعاب التكنولوجيا و 
 (4304)تيسير أندراوس، وفاعمة 

( أن المعرفة ىي القوة الحاسمة 0998أكد تقرير البنك الدولي عن التنمية في عام )و
لمتنمية، وأشار التقرير إلى أن العوامل اآلتية تعتبر متطمبات أساسية كي يتم االنتقال إلى 

 االقتصاد المعرفي:

 وجود بنية تحتية، ووجود بنية تشجع التطور واإلبداع.  .0
 توافر قوة مجتمعية مؤيدة؛ ألن المجتمع أكبر قاعدة داعمة لالقتصاد المعرفي.  .4
تييئة القوى البشرية القادرة عمى صناعة المعرفة، وتوظيفيا، والقدرة عمى التساؤل والريط  .0

 والتحميل، واالبتكار، والتطوير، والتركيب. 
فاعل لمبحث العممي والتطوير، إضافة إلى الريط اإللكتروني الواسع، وسيولة وصول توظيف  .2

 (Tagg, 2010)أفراد المجتمع إلى اإلنترنت 
 تطوير القوانين واألنظمة الداعمة لمبحث العممي والمعرفة.  .5
 تحديث البرامج والخطط التعميمية. .6
ىا في الحياة العامة، ابتداء من زيادة اإلنفاق المخصص لتكنولوجيا المعمومات، وتعزيز دور  .7

 .(4309)مجدي أبو الحاج،  المدرسة االبتدائية

الميارات الالزم اكتسابيا لالقتصاد المعرفي   (Bonal & Rambla, 2003)ولقد حدد 
تشمل أريعو عناصر أساسية من التعمم واالبتكار  -ضمن سياق ميارات القرن الحادي والعشرون

 كير النقدي، واالتصاالت، والتعاون، واإلبداع.، تتمثل في ميارات : التف
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إلي العالقة بين التعميم واقتصاد  (4305)ميا توفيق ومحمد عويد، وأشار كل من 
المعرفة يعد التعميم مفتاح المرور لدخول عصر المعرفة، وتطوير المجتمعات من خالل تنمية 

مية، بما يعني أن مجتمع اقتصاد حقيقية لرأس المال البشري والذي يعتبر محور العممية التعمي
المعرفة مرتبط بمفيوم مجتمع التعميم، والذي يتيح كل شيء فيو فرصًا لمفرد، ليتعمم كي يعرف، 
وبما أن معظم متطمبات بناء اقتصاد المعرفة تتركز حول التعميم، وىذا يدل عمى أىمية 

ى إمكانية تحقيق استثمار االستثمار في مجال التعميم، حيث تتوقف االنطالقة االقتصادية عم
كثيف في البشر من خالل التعميم. لذا أصبحت درجة التقدم تقاس بالفارق بين مدى اكتساب 
المعرفة والقدرة عمى اكتسابيا، وأن ىناك ثالث طرق الكتساب المعرفة وىي: التعميم، والبحث 

  .العممي، والتطوير التقني
 خصائص االقتصاد المعرفي

أن االقتصاد المعرفي يتميز بعدة خصائص؛ منيا  (4308انى، )بادرة اليمأشارت 
االستثمار في الموارد البشرية باعتبارىا رأس المال الفكري والمعرفي، واالعتماد عمى القوى 
          العاممة المؤىمة والمتخصصة، وانتقال النشاط االقتصادي من إنتاج وصناعة السمع إلى 

عادة التدريب إنتاج وصناعة الخدمات المعرفي            ة، واعتماد التعمم والتدريب المستمرين، وا 
(Kang, 2002)  وتوظيف تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بفاعمية، وتفعيل عمميات البحث

والتطوير كمحرك لمتغيير والتنمية، وارتفاع الدخل لصناع المعرفة كمما ارتفعت وتنوعت مؤىالتيم 
 وخبراتيم وكفاياتيم

أن اقتصاد المعرفة ويتميز بخصائص تجعمو نمطًا  (70، ص 4343)عمي عمي، ر وأشا
 اقتصاديًا جديدًا يعمل عمى تغيير االقتصاد التقميدي وأسسو، ويمكن تمخيص مميزاتو، فيما يمي :

  أن المورد األساس ورأس المال الرئيس فيو ىو المعرفة التي تشكل أم مصادر الثروة
 والسمطة. 

 ن خالل اقتصاد عالمي مفتوح يدفع لمتكامل االقتصادي العالمي بفضل التطور أن العالمية م
 التقني اليائل 

  أتاحت التقنية الحديثة االطالع عمى المعرفة من قبل الجميع المنتجات المتنوعة التي تمبي
 حاجات مختمف الشرائح ورغباتيم 

 عرفة .أصبح ىناك انفتاح من خالل تعاون الشركات واألفراد إلنتاج الم 
  ىناك نموذج جديد لإلدارة يستند إلى منظور متكامل من المعرفة 
  فريق العمل يتمتع بميارات وخبرات عالية قابمة لمتطور باستمرار 
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 :دور المعمم في االقتصاد المعرفي
تغّير دور المعمم في ظل االقتصاد المعرفي من مّمقن لممعمومات، إلى مرشد ومّيسر 

ن الطمبة من البحث عن المعمومات والوصول إلى النتائج بأنفسيم، ويكمن لعممية التعّمم، لتمكي
 -في أثناء عممية التعميم -دور المعمم في توجيو المتعمم عن طريق الحوار، الذي يتم بينيما

رشادًيا  ولكن يبقى دور المعمم ال غنى عنو، فدوره في مثل ىذه المواقف يصبح توجييًيا وا 
ّمم، إضافة إلى اإلشراف عمى عممية جمع المعمومات التي يقوم بيا لمعناصر الفعالة في التع

الطمبة وتصنيفيا، وتحميميا، ولتحقيق ما ينبغي أن يكون عميو المعمم في العصر المعرفي، ينبغي 
عادة النظر في سياسات إعداد المعمم وتدريبو، ليواكب ما تمخض عنو العصر من  مراجعة وا 

ومعمم المستقبل "سيكون مجرد موّجو لسير عممية التعميم ومديًرا تقدم في المجاالت المختمفة، 
لمموقف تعميمي أكثر من كونو مصدرا وحيدا لممعرفة أو مانحا ليا، وبالتالي ال بد من تطوير 

 .(4308)بادرة اليمانى،  قدراتو عمى أن يكون فاعال وليس معوًقا

اح العممية التعميمية ال يتم إلي أن نج (4309)رشا عمي، مأمون مبارك، وأشارت دراسة 
إال بمساعدة المعمم، فالمعمم بما يتصف بو من كفاءات وما يتمتع بو من رغبة وميل لمتعميم ىو 
الذي يساعد الطالب عمى التعميم وتييئتو الكتساب الخبرات التربوية المناسبة، ويؤدي معمم 

في مراحل التعميم، وكمما تمكن الرياضيات دورا بارزا في تطوير تدريس الرياضيات لدى الطمبة 
المعمم من المادة التي يقوم بتدريسيا وتقديميا لمطمبة بالطريقة المناسبة، أصبح استيعاب الطمبة 

 لما يتعممونو أعمق، كما أن تعمم الطمبة لمرياضيات يتأثر بالخبرات التي يقدميا ليم المعمم

   القتصاد المعرفي يتمثلأن دور المعمم في ضوء ا (2019أمير صبري بدير) وأشار 
 في أمرين،

ضمان حصول المتعمم عمى المعرفة، وىذا يعنى تطوير إمكانيات المتعمم لتمكينو من   -0
الحصول عمى أنماط متعددة من المعرفة، مما يدل عمى أن المعرفة تصبح نتيجة منتظرة 

لممعرفة الالزمة  لمعممية التعميمية، ويمكن أن تتحقق النتيجة إذا تمت ترجمت التحول اليائل
 لألداء االقتصادي إلى قوانين خاصة بأصول التعميم 

أن المعمم يجب أن يكون عنصر فعال في العممية التعميمية، وىذا يتطمب منو أن يتطور   -2
           وبشكل كبير ألنماط المعرفة المتخصص فييا من جية، وان يكون مؤىال لتعميميا من

 جية أخرى.
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 الدراسات السابقة 
إلى الكشف عن درجة ممارسة معمم  (4343)عمي بن عوض عمي، ىدفت دراسة 

المرحمة الثانوية ألدواره في عصر اقتصاد المعرفة كما يراىا قادة المدارس الحكومية، واعتمدت 
الدراسة عمى المنيج الوصفي المسحي؛ لتحقيق أىدافيا، وتم تطبيق استبانة عمى عينة عشوائية 

رسة، وكشفت النتائج ممارسة معمم المرحمة الثانوية ألدواره في عصر ( قائد مد48قواميا )
اقتصاد المعرفة بدرجة متوسطة وجاءت ممارسة معممي المرحمة الثانوية لدورىم التعميمي في 
عصر اقتصاد المعرفة في مقدمة المحاور المتحققة، وتمثمت أكبر الجوانب المتحققة في ممارسة 

دينة الطائف ألدوارىم التعميمية في عصر اقتصاد المعرفة في تعزيز معممي المرحمة الثانوية بم
القيم واالتجاىات اإليجابية في التعميم والتعمم، بينما تمثمت أقل الجوانب المتحققة في ىذا الجانب 
في القيام بإعداد وتصميم مواقع الكترونية تعميمية تسيل عممية التعمم. وأظيرت النتائج عدم 

داللة إحصائية، بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حول درجة ممارسة وجود فروق ذات 
معمم المرحمة الثانوية ألدواره في عصر اقتصاد المعرفة، والتي تعزى الختالف المؤىل العممي 

 .والخبرة في القيادة المدرسية
إلى تحديد االحتياجات التدريبية ( 4309)رشا عمي ومأمون مبارك، وأكدت دراسة 

مي ومعممات الرياضيات في المرحمة األساسية العميا وفقأ ألدوارىم المستقبمية في ظل لمعم
مادة الرياضيات  معممي ( معمما ومعممة من433اقتصاد المعرفة، وتكونت عينة الدراسة من )

لممرحمة األساسية العميا وقد استخدمت الدراسة المنيج الوصفي الذي تمثل في تصميم أداة 
أن  قفرة. وقد أظيرت نتائج الدراسة: 58تبانة( التي تكونت من الدراسة )االس

          ومعممات الرياضيات في المرحمة األساسية العميا لالحتياجات التدريبية  معممي تقديرات
وفقا ألدوارىم المستقبمية في ظل اقتصاد المعرفة جاءت ضمن الدرجة المرتفعة، ، وتختمف 

سنوات(، وواحدة باختالف  03-5تقديرات ذوي الخبرة؛ )من  باختالف سنوات خبرتيم، لصالح
 مؤىميم العممي. 

ىدفت إلى التعرف عمى درجة  (4309)مجدي أبو الحاج، أما دراسة 
المعرفي،  االقتصاد ومعممات مديرية التربية والتعميم بمواء الجامعة لميارات معممي ممارسة

اديمي لمطمبة. وتم تطبيق استبيان درجة ممارسة ومعرفة أثرىا في دافعية اإلنجاز والتحصيل األك
( معمم 037المعرفي، اشتممت عينة الدراسة عمى ) االقتصاد المعممين والمعممات لميارات

ومعممو، بينت نتائج الدراسة أن المتوسط العام لفقرات درجة ممارسة المعممين والمعممات 
ج إلى وجود عالقة طردية بين درجة كانت متوسطة وأشارت النتائ المعرفي االقتصاد لميارات

ودافعية االنجاز والتحصيل األكاديمي  المعرفي االقتصاد ممارسة المعممين والمعممات لميارات
لمطمبة. كما أشارت النتائج أيضا إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة 

دراسة التي شممت: متغير تعزي لمتغيرات ال المعرفي االقتصاد المعممين والمعممات لميارات
 جنس المعمم، ومتغير المؤىل العممي لممعمم. 
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ىدفت إلى التعرف عمى مستوى وعي معممات فرع  (4308)بادرة اليمانى، أما دراسة 
االقتصاد المنزلي لألدوار التدريسية في ضوء المناىج المطورة وفقا لالقتصاد المعرفي في 

سة المنيج الوصفي، حيث تم بناء استبانة عدد فقراتيا محافظة العاصمة عمان، واستخدمت الدرا
( معممة ممن يدرسن في 023( فقرة موزعة عمى أربعة مجاالت، تكونت عينة الدراسة من )43)

فرع االقتصاد المنزلي ، ظيرت نتائج الدراسة بان مستوى وعي معممات فرع االقتصاد المنزلي 
وقفا لالقتصاد المعرفي حصمت بدرجة متوسطة، لألدوار التدريسية في ضوء المناىج المطورة 

(، وحل ثانيا 0.86وعمى مستوى المجاالت؛ جاء في الرتبة األولي مجال بيئة الطالب بمتوسط )
(، وكالىما بتقدير )مرتفع(، وثالثا المدرسة والمجتمع 0.75مجال التعميم والتعمم، بمتوسط )

(، وىما بتقدير 0.43يادة واإلدارة بمتوسط )(، وفي الرتبة األخيرة جاء مجال الق0.25بمتوسط )
)متوسط( كما أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيا تعزي إلى المؤىل العممي 
وسنوات الخدمة عمى الدرجة الكمية، بينما أظيرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا عمى متغير 

 الخبرة القصيرة.سنوات الخدمة لمجال القيادة واإلدارة ولصالح ذوات 
إلى التعرف عمى درجة ممارسة  (4308)جيان يحيى واسماعيل حميد، وىدفت دراسة 

معممي التربية لكفايات االقتصاد المعرفي كما يراىا المدراء التربويون في العراق ، وتألفت عينة 
إلى: بمغ ( مديرا ومديرة، وتم أعداد استبانة كأداة دراسة، وأشارت نتائج البحث 64البحث من )

المتوسط الكمي لدرجة ممارسة معممي كمية التربية لمميارات ذات الصمة بكفايات االقتصاد 
المعرفي من وجية نظر مشرفوىم درجة ممارسة متوسطة، كما جاء ترتيب درجة ممارسة 
المعممين لمجاالت الكفايات عمى التوالي: مجال )االتصال والتفاعل مع الطمبة، القيادة واإلدارة، 
الشخصي، التوجيو واإلنشاد الميني، األكاديمي، التقويم واالختبارات، اإلبداع واالبتكار، التطوير 
الذاتي/الميني، وأخيرا تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت(. ، عدم وجود فروق ذات داللة 

ين إحصائية تعزى ألثر متغير المؤىل العممي لممشرف التربوي في تقديرات لدرجة ممارسة المعمم
لكفايات االقتصاد المعرفي. ، وجود فروق ذات داللة إحصائية، تعزى لمتغير الخبرة في 
اإلشراف التربوي، ولصالح تقديرات المشرفين التربويين من ذوي الخبرة الحديثة. ، وجود تفاعل 
بين متغيرات الدراسة )المؤىل العممي والتربوي والخبرة وفي اإلشراف التربوي(، لدرجة ممارسة 

 معممي التربية لمميارات ذات الصمة بكفايات االقتصاد المعرفي.
ىدفت إلى الكشف عن مدى امتالك معممي ( 4307)ىشام الصمادي، أما دراسة 

المرحمة الثانوية لمكفايات التدريسية في ضوء مرتكزات االقتصاد المعرفي من وجية نظرىم. 
( معممًا ومعممة ممن 035من )واستخدم البحث المنيج الوصفي وتكونت مجموعة البحث 

يدرسون المرحمة الثانوية في محافظة جرش. وتم إعداد استبانة لمتعرف عمى مدى امتالك معممي 
المرحمة الثانوية لمكفايات التدريسية في ضوء مرتكزات االقتصاد المعرفي من وجية نظرىم. 

ر الخبرة لصالح فئة أكثر وجاءت نتائج البحث مؤشرة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لمتغي
 سنوات في الدرجة الكمية.  03من 
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إلى معرفة درجة تمثل معممي المرحمة األساسية  (4300)محمد عميمات، وىدفت دراسة 
في األردن لميارات االقتصاد المعرفي وعالقتيا بممارساتيم التدريسية من وجية نظر مشرفييم. 

ث مديريات لمتربية والتعميم بإقميم شمال األردن؛ ( مشرفًا في ثال83وتكونت عينة الدراسة من )
( فقرة، 24ولتحقيق ىدف ىذه الدراسة واإلجابة عن تساؤالتيا، تم تطوير أداة اشتممت عمى )

أظيرت نتائج الدراسة اآلتي: أن درجة تمثل معممي المرحمة األساسية لميارات االقتصاد المعرفي 
عظم المجاالت باستثناء مجال تكنولوجيا المعمومات )المجاالت مجتمعة( كانت مرتفعة، وعمى م

فقد كان بدرجة متوسطة، ومجال استراتيجيات التقويم فقد كان بدرجة منخفضة. وجود عالقة 
ذات داللة إحصائية بين درجة تمثل معممي المرحمة األساسية في األردن لميارات االقتصاد 

 مشرفييم .  المعرفي ومستوى ممارساتيم التدريسية من وجية نظر

إلى تقصي درجة امتالك  (4304)محمد العمايرة وعاطف مقابمة، كما ىدفت دراسة 
معممي المرحمة األساسية في األردن لمبادئ اقتصاد المعرفة وتطبيقيم ليا في تدريسيم من وجية 

( معممًا ومعممة من جميع أقاليم األردن، 4357نظرىم أنفسيم، وتألفت عينة الدراسة من )
دم المنيج الوصفي التحميمي، وتكونت اداة الدراسة من جزأين: الجزء األول يتعمق بدرجة واستخ

االمتالك، والجزء الثاني، يتعمق بدرجة التطبيق، وأظيرت نتائج الدراسة أن درجة امتالك وتطبيق 
معممي المرحمة األساسية لمبادئ اقتصاد المعرفة جاء بدرجة متوسطة، وأن ىناك فرقا ذا داللة 
إحصائية عند في درجة امتالكيم وتطبيقيم لمبادئ اقتصاد المعرفة تبعا لمتغير عدد سنوات 

 سنوات(.  03الخبرة، لصالح المعممين من أصحاب الخبرة )أكثر من 

بدراسة ىدفت معرفة مبررات التحول   Zboon & et al(4339وقام الزبون وآخرون )
ميم في األردن، حيث تم تصميم استبانة تكونت نحو اقتصاد المعرفة، من وجية نظر خبراء التع

( فردًا، من أعضاء ىيئة التدريس في كميات التربية في 93( فقرة، تم توزيعيا عمى )043من )
الجامعات األردنية، وكبار مسؤولي وزارة التربية والتعميم األردنية، وأشارت النتائج أن األسباب 

و اقتصاد المعرفة، تالىا األسباب االقتصادية في السياسية كانت المبرر األىم في التحول نح
المرتبة الثانية، ثم األسباب الثقافية، وأخيرا األسباب االجتماعية، كما أشارت النتائج إلى وجود 
فروق لصالح حممة الشيادات العممية العميا؛ الماجستير والدكتوراه، مقارنة بالبكالوريوس، في تقبل 

 .االقتصاد المعرفي في التعميم االنتقال وضرورة التحول نحو
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إلى التعرف عمى دور المعمم في تكوين   (Bonal & Rambla, 2003)وىدفت دراسة
مجتمع تربوي في ضوء متطمبات االقتصاد المعرفي، تم توظيف بطاقة المالحظة والمقابالت 

أميركا  كأدوات لمبحث. وتكونت عينة الدراسة من معممي ومعممات المرحمة الثانوية في مدارس
الالتينية. أظيرت نتائج الدراسة أن المعممين كانوا مقاومين لمتغيير واالندماج في االقتصاد 
المعرفي لعدم وضوح فكرتو لدييم، وأظيرت أيضا عدم قدرة المعممين عمى القيام بالدور المطموب 

د طالبيا منيم في ضوء متطمبات االقتصاد المعرفي وبخاصة في الصفوف الكبيرة التي يزيد عد
 .طالًبا 45عن 

دراسة ىدفت إلى بيان دور االقتصاد  Teo, 2004) -(Yimوفي سنغافورة أجرى
المعرفي في إعادة ىيكمة مناىج التعميم الصناعي وأنماط التدريس، استخدمت بطاقة المالحظة 

لمعممين ( معمًما ومعممة، باإلضافة إلى إجراء مقابالت مع ا83كأداة لمدراسة، تكونت العينة من )
( خبيًرا تربوًيا. أظيرت نتائج الدراسة وجود قناعات لدى المعممين بضرورة االنتقال من 44ومع )

األساليب القائمة عمى الفصل ما بين التعميم النظري والتدريب العممي إلى أساليب جديدة توائم 
 .متطمبات االقتصاد المعرفي

صائص المعرفة، وعالقتيا في دراسة ىدفت معرفة أثر خ Kang( 4330وأجرى كانج )
نتاج المعرفة، حيث تم تطبيق الدراسة في إحدى  أداء المؤسسات التعميمية، وقدرتيا في توظيف وا 
مدراس كاليفورنيا، التي تركز عمى استخالص وتوليد المعرفة الضمنية، مقارنة بمدرسة أخرى في 

تفوق طمبة المدرسة التي تعتمد عمى أوروبا الشرقية تعتمد المنيج التقميدي، وأشارت النتائج إلى 
إنتاج المعرفة واستثمارىا، السيما توجيو الطمبة نحو التعايش بفاعمية في عصر المعرفة، وتنمية 

 . عممياتيم الفكرية، وقدرتيم عمى حل المشكالت التي تواجييم
 :التعميق عمى الدراسات السابقة

والمتوسط والصغير، في حين تعد  تفاوتت ىذه الدراسات في حجم العينة، فمنيا الكبير
عينة ىذه الدراسة من العينة الكبيرة نظرًا الن مجتمع الدراسة شمل عمي جميع معممات مادة 
االقتصاد المنزلي في المناطق الست في الكويت، استخدمت ىذه الدراسات أدوات مختمفة لجمع 

             بطاقة المالحظة،المعمومات من وحدات معدة أو جاىزة مثل )االستبانة، المقابمة، 
استمارة عمل(، وتختمف الدراسة الحالية عن سابقاتيا في كونيا تيدف إلى الكشف عن درجة 
توافر متطمبات تطبيق ممارسات االقتصاد المعرفي من وجيو نظر معممات االقتصاد المنزلي 

 إال دراسة واحده وىي دراسةبالمرحمة الثانوية، وىذا لم تتناولو دراسة سابقة بحسب اطالع الباحثة 
، كما شمل مجتمع البحوث نطاقًا مختمفًا من البالد العربية واألجنبية (4307)ىشام الصمادي، 

 :يتمثل في الكويت، وأظيرت نتائج تمك الدراسات توافقًا من حيث
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 أىمية تطبيق االقتصاد المعرفي في مجال التعميم ودمجيا مع المناىج الدراسية.  -
 ناصر االقتصاد المعرفي وتطويرىا لتتالءم مع احتياجات المعممين المستقبمية.االىتمام بع -

أما أوجو االستفادة من الدراسات السابقة فإن الباحثة ترى أن ىذه الدراسات بمثابة 
المصدر األساسي لكثير من المعمومات الميمة، التي وجيتيا في دراستيا الحالية من حيث 

نيجيتيا واإلجراءات المالئمة لتحقيق أىدافيا. ىذا باإلضافة إلى أن اختيارىا وتحديد مشكمتيا وم
تمك الدراسات وجيت الباحثة نحو العديد من البحوث والدراسات والمراجع المناسبة ومكنتيا من 

 .تكوين تصور شامل عن األطر النظرية التي ينبغي أن تشمميا الدراسة الحالية

 منيج الدراسة واجراءاتيا
 ةمنيج الدراس

استخدمت الباحثة المنيج الوصفي المسحي، وبواسطة ىذا المنيج وصف الباحثة واقع 
وجيات نظر معممات مادة االقتصاد المنزلي بالمرحمة الثانوية، ويمكن تعريف المنيج الوصفي 
المسحي بأنو : ذلك المنيج الذي يتضمن جمع البيانات مباشرة من مجتمع أو عينة الدراسة، 

 نب معينة .بقصد تشخيص جوا

 مجتمع الدراسة
يتمثل مجتمع الدراسة في جميع معممات مادة االقتصاد المنزلي بالمرحمة الثانوية في 

 .مدارس المرحمة الثانوية بالكويت

 عينــــة الــدراســــة:
( معممة لمادة االقتصاد المنزلي 56تكونت العينة االستطالعية وعددىم ) أوال: عينة استطالعية:

الثانوية، تم تطبيق استبانة متطمبات تطبيق ممارسات االقتصاد المعرفي من وجيو نظر بالمرحمة 
 معممات االقتصاد المنزلي بالمرحمة الثانوية لمتحقق من الكفاءة السيكو مترية لالستبيان.

 ثانيا : عينة النيائية وخصائصيا

مالحظتيم لتحقيق بمغ عدد معممات مادة االقتصاد المنزلي بالمرحمة الثانوية التي تم 
( معممة لمادة االقتصاد المنزلي بالمرحمة الثانوية ويوضح الجدول رقم 033أىداف ىذه الدراسة )

 ( الوصف االحصائي لممشاركين في الدراسة وفق المتغيرات موضع الدراسة 0)
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 رررر

 :1جدول

 الوصف اإلحصائي لممشاركين في الدراسة وفق المتغيرات

 النسبة المئوية العدد فئات المتغير المتغير

 سنوات الخبرة

 46.67 83 أقل من ثالث سنوات

 03.33 93 من ثالث إلى خمس سنوات

 20.00 003 أكثر من خمس سنوات

 الدورات التدريبية

 53.33 053 لم يتم التدريب

 00.00 033 مره واحده

 06.67 53 أكثر من مرة 

 المنطقة التعممية

 07.67 50 منطقة األحمدي 

 02.33 24 قة الجيراء منط

 02.00 20 منطقة حولي 

 09.00 58 منطقة العاصمة

 06.67 53 منطقة الفروانية

 08.33 52 منطقة مبارك الكبير 

 أداة الدراسة

صممت الباحثة استبانة متطمبات تطبيق ممارسات االقتصاد المعرفي من وجيو نظر 

( مفردة كما تضمنت األداة أربعة 24كون من )معممات االقتصاد المنزلي بالمرحمة الثانوية م

( مفردة، البعد الثاني تنمية 00أبعاد وىي البعد األول تييئة المتعممات لمحصول عمى المعرفة )

( مفردة، البعد 03( مفردة، البعد الثالث تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت،)00ميارات التفكير )

نت المتغيرات المستقمة موضوع الدراسة سنوات الخبرة ، ( مفردة، وتضم8الرابع العمل التعاوني، )

 الدورات التدريبية، المنطقة التعميمية
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 الصدق والثبات
تم التحقق من صدق أداة الدراسة من خال الصدق الظاىري ، حيث تم تحكيم األداة من 

امالت ( محكمين من الخبراء .كما تم التحقق من االتساق الداخمي لألداة من خالل مع03قبل )
الباحثة إلى  ت( ما عن الثبات فقد عمد2( أ)0( و)4ارتباط بيرسون كما ىو موضح في جداول )

 (5حساب التجزئة النصفية ومعامل الفاكرونباخ كما ىو موضح في جدول )

متطمبات تطبيق ممارسات االقتصاد المعرفي من صدق المحكمين الستبيان  -1
 مة الثانوية وجيو نظر معممات االقتصاد المنزلي بالمرح

قامت الباحثة بعرض المقياس بصورتو المبدئية عمى عشرة من السادة المحكمين، في 
مجال المناىج وطرق التدريس الستطالع رأييم حول صياغة العبارات واختيار أفضل العبارات 
المناسبة لقياس متطمبات تطبيق ممارسات االقتصاد المعرفي من وجيو نظر معممات االقتصاد 

لي بالمرحمة الثانوية، وكذلك اقتراح أي تعديل في صياغة العبارات وحذف العبارات غير المنز 
 % من عدد المحكمين . 83المناسبة والتي لم تحصل عن نسبة اتفاق 

 الصدق الظاىري: -2
قامت الباحثة بتطبيق الصورة األولية عمى عينة استطالعية )عينة التقنين( مكونة من 

بالكويت بيدف التعرف عمى مدى قتصاد المنزلي بالمرحمة الثانوية معممات مادة اال( من 56)
تفيم أفراد العينة االستطالعية لعبارات وتعميمات االستبيان، وقد اتضح منيا أن العبارات 
والتعميمات تتميز بالوضوح والفيم لجميع أفراد العينة عممًا بأنو تم استبعاد ىذه العينة من العينة 

 اختيار عينة الدراسة منيا. اإلجمالية التي تم 

 االتساق الداخمي )المفردة مع الدرجة الكمية لالستبيان( -3
قامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكمية لالستبيان 
متطمبات تطبيق ممارسات االقتصاد المعرفي من وجيو نظر معممات االقتصاد المنزلي بالمرحمة 

 اآلتي يوضح ذلك: (4حذف درجة المفردة من الدرجة الكمية وجدول )الثانوية بعد 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021فرباير   – الثاوي العدد  – 33اجمللد  022

 رررر

 :2جدول
 (56معامالت ارتباط بيرسون بين فقرات أداة الدراسة والدرجة الكمية لالستبيان )ن= 

تييئة المتعممات 
لمحصول عمى 

 المعرفة
 تنمية ميارات التفكير

تكنولوجيا المعمومات 
 واالتصاالت

 العمل التعاوني

 م
معامل 
 االرتباط

 م
معامل 
 االرتباط

 م
معامل 
 االرتباط

 م
معامل 
 االرتباط

0 3.563** 04 3.863** 45 3.062** 05 3.068** 
4 3.683** 00 3.502** 46 3.863** 06 3.802** 
0 3.008* 02 3.062** 47 3.863** 07 3.794** 
2 3.648** 05 3.863** 48 3.550** 08 3.273** 
5 3.777** 06 3.863** 49 3.294** 09 3.207** 
6 3.683** 07 3.550** 03 3.790** 23 3.298** 
7 3.558** 08 3.294** 00 3.704** 20 3.508** 
8 3.522** 09 3.656** 04 3.267** 24 3.608** 
9 3.500** 43 3.700** 00 3.650**   
03 3.560** 40 3.280** 02 3.550**   
00 3.252** 44 3.653**     
  40 3.700**     
  42 3.280**     

 (0.05( * معامالت االرتباط عند مستوى )0.01** معامالت االرتباط عند مستوى )
( 3.30( أن قيم معامالت االرتباط مرتفعة ودالة عند مستوى )4من الجدول )ويتضح 

مما يدل عمى صدق مفردات استبانة متطمبات تطبيق ممارسات االقتصاد المعرفي من وجيو 
 نظر معممات االقتصاد المنزلي بالمرحمة الثانوية .

  االتساق الداخمي )المفردة مع الدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي لو( -2
قامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكمية لمبعد الذي 

 ( يوضح ذلك:0تنتمي لو بعد حذف درجة المفردة من الدرجة الكمية لمبعد، وجدول )
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 :3جدول
 56معامالت ارتباط بيرسون بين فقرات أداة الدراسة والدرجة الكمية لمبعد ن= 

تييئة المتعممات 
تكنولوجيا المعمومات  تنمية ميارات التفكير ل عمى المعرفةلمحصو 

 العمل التعاوني واالتصاالت

معامل  م معامل االرتباط م
معامل  م االرتباط

معامل  م االرتباط
 االرتباط

0 3.804** 04 3.952** 45 3.273** 05 3.009* 
4 3.860** 00 3.937** 46 3.890** 06 3.829** 
0 3.265** 02 3.564** 47 3.890** 07 3.790** 
2 3.806** 05 3.456 48 3.293** 08 3.545** 
5 3.530** 06 3.937** 49 3.538** 09 3.290** 
6 3.860** 07 3.937** 03 3.789** 23 3.602** 
7 3.589** 08 3.200** 00 3.745** 20 3.640** 
8 3.572** 09 3.000* 04 3.247** 24 3.657** 
9 3.788** 43 3.789** 00 3.683**   
03 3.606** 40 3.830** 02 3.570**   
00 3.532** 44 3.569**     
  40 3.778**     
  42 3.830**     

 (0.05( * معامالت االرتباط عند مستوى )0.01** معامالت االرتباط عند مستوى )

( 3.30ستوى )( أن قيم معامالت االرتباط مرتفعة ودالة عند م0ويتضح من الجدول )
( مما يدل عمى صدق مفردات استبانة متطمبات تطبيق  3.052، 3.907وتتراوح بين )

 ممارسات االقتصاد المعرفي من وجيو نظر معممات االقتصاد المنزلي بالمرحمة الثانوية .

 االتساق الداخمي )االبعاد مع الدرجة الكمية لالستبيان ( -5
باط بين درجة كل ُبعد والدرجة الكمية لالستبيان قامت الباحثة بحساب معامالت االرت 

متطمبات تطبيق ممارسات االقتصاد المعرفي من وجيو نظر معممات االقتصاد المنزلي بالمرحمة 
 ( اآلتي يوضح ذلك:2الثانوية بعد حذف درجة البعد من الدرجة الكمية ، وجدول)
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 رررر

 :4جدول رقم 

الكمية لالستبيان متطمبات تطبيق معامالت االرتباط بين درجة كل ُبعد والدرجة 
 ممارسات االقتصاد المعرفي من وجيو نظر معممات االقتصاد المنزلي بالمرحمة الثانوية

 (56) ن=   

 مستوى الداللة معامل االرتباط االبعاد

 3.30 **3.850 تييئة المتعممات لمحصول عمى المعرفة 

 3.30 **3.952 تنمية ميارات التفكير 

 3.30 **3.955 لمعمومات واالتصاالت تكنولوجيا ا

 3.30 **3.903 العمل التعاوني 

 ( 0.05( * معامالت االرتباط عند مستوى )0.01** معامالت االرتباط عند مستوى )

(، 3.30( أن قيم معامالت االرتباط مرتفعة ودالة عند مستوى )2ويتضح من الجدول )
ق ممارسات االقتصاد المعرفي من وجيو نظر مما يدل عمى صدق أبعاد استبانة متطمبات تطبي

 معممات االقتصاد المنزلي بالمرحمة الثانوية .

 ثانيا : ثبـــــــات االستبيان :
الثبات عن طريقة معامل الفا كرونباخ، وطريقة التجزئة النصفية الستبيان متطمبات  -1

نزلي بالمرحمة تطبيق ممارسات االقتصاد المعرفي من وجيو نظر معممات االقتصاد الم
 الثانوية 

تمَّ حساب معامل الثبات الستبيانو متطمبات تطبيق ممارسات االقتصاد المعرفي من 
كرونباخ ،  –وجيو نظر معممات االقتصاد المنزلي بالمرحمة الثانوية ، باستخدام معامل ألفا 

ات نظر معممات وطريقة التجزئة النصفية لدراسة االتساق الداخمي ألبعاد استبانة من خالل وجي
 ( 5مادة االقتصاد المنزلي بالمرحمة الثانوية وبيان ذلك في جدول )
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كرونباخ وطريقة التجزئة النصفية وجتمان استبانة في  –قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا 
متطمبات تطبيق ممارسات االقتصاد المعرفي من وجيو نظر معممات االقتصاد المنزلي 

 (56وية  ) ن= بالمرحمة الثان

 مستوى الثبات جتمان التجزئة النصفية ألفا كرونباخ األبعـــاد

 مرتفعة 3.678 3.738 3.879 تييئة المتعممات لمحصول عمى المعرفة 
 مرتفعة 3.862 3.865 3.895 تنمية ميارات التفكير 

 مرتفعة 3.899 3.933 3.848 تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 
 مرتفعة 3.785 3.790 3.763  العمل التعاوني

 مرتفعة 3.929 3.929 3.956 الدرجة الكمية لممقياس

 (0.7) < مرتفعة ( 0.7-0.5 بين) متوسطة ( 0.5) > ضعيفة الفا كرونباخ  

( مما يجعمنا نثق في 3.7(أن جميع قيم معامالت الثبات أكبر من )5يتضح من الجدول)
االقتصاد المعرفي من وجيو نظر معممات االقتصاد  ثبات استبانة متطمبات تطبيق ممارسات

 المنزلي بالمرحمة الثانوية .

الصورة النيائية الستبيان متطمبات تطبيق ممارسات االقتصاد المعرفي من وجيو نظر 
 معممات االقتصاد المنزلي بالمرحمة الثانوية  

من وجيو نظر متطمبات تطبيق ممارسات االقتصاد المعرفي استبانة  عبارات إن وحيث
معممات االقتصاد المنزلي بالمرحمة الثانوية ،جميعيا تتصف بالصدق والثبات، فإنو لم يتم 
استبعاد أي منيا؛ ولذلك فإن الصورة األولية تظل كما ىي. وبتحديد نظام االستجابة عمى بنود 

المنزلي استبانة متطمبات تطبيق ممارسات االقتصاد المعرفي من وجيو نظر معممات االقتصاد 
( وعمى ىذا تكون الدرجة 0، 4، 0، 2، 5بالمرحمة الثانوية وفقا لطريقة ليكرت متدرج الخماسي )

( درجة، وتدل الدرجة العالية عمى ارتفاع 24( درجة، وتكون الدرجة الصغرى )403العظمى )
 مستوى متطمبات تطبيق ممارسات االقتصاد المعرفي من وجيو نظر معممات االقتصاد المنزلي

 بالمرحمة الثانوية ، أما الدرجة المنخفضة فتدل عمى انخفاضو.
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 األساليب االحصائية
 اإلحصاء الوصفي وذلك من خالل المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي  .0
 اإلحصاء االستداللي وذلك من خالل معامل االرتباط والفا كرو نباخ والتجزئة النصفية  .4
واختبار كروسكال ويمز وذلك لمتحقق من صحة فروض  حاديتحميل التباين األاختبار  .0

 الدراسة.
 نتائج الدراسة ومناقشتيا

وبتحديد نظام االستجابة عمى بنود المقياس، وكذلك مفتاح التصحيح حيث صاغت 
الباحثة لكل مفردة في استبانة متطمبات تطبيق ممارسات االقتصاد المعرفي من وجيو نظر 

 -عالية  –ي بالمرحمة الثانوية خمس استجابات وىي ) عالية جدا معممات االقتصاد المنزل
( وتم تقسيم الفترة بين 0-4-0-2 –5ضعيفة جدا( وترتيب الدرجات ) -ضعيفة  -متوسط 

 3.8( أي أن طول الفترة )الخمية ( لكل مستوى ىو 3.8= 5/ 2( إلى خمس مستويات )5-0)
 ( : 6ول )بالتالي كانت المستويات كما ىي موضحة في الجد
 : 6جدول 

 المحك المعتمد في الدراسة

 مستوى االستخدام طول الخمية
 ضعيفة جدا 0.79الي  0من
 ضعيفة 4.59إلي 0.8من 
 متوسط 0.09الي 4.6من 
 عالية 2.09إلي 0.2من 

 عالية جدا 5إلى 2.4من 

وجيو السؤال األول لمدراسة: ما مدى تطبيق متطمبات ممارسات االقتصاد المعرفي من 
 نظر معممات االقتصاد المنزلي بالمرحمة الثانوية ؟ 

لإلجابة عن ىذا السؤال فقد قامت الباحثة  بحساب التكرارات ، والنسب المئوية 
والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية والرتب لنتائج متطمبات تطبيق ممارسات االقتصاد 

لي بالمرحمة الثانوية ولمعرفة واقع استخدام أبعاد المعرفي من وجيو نظر معممات االقتصاد المنز 
األداة التي تمثمت في )تييئة المتعممات لمحصول عمى المعرفة ، تنمية ميارات التفكير، 

( النتائج مرتبة من األكثر 7تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، العمل التعاوني( ويبرز جدول )
تطبيق ممارسات االقتصاد المعرفي من وجيو  استخداما إلى األقل، إضافة لمتوسط متطمبات

 نظر معممات االقتصاد المنزلي بالمرحمة الثانوية بشكل كمي .
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 نتائج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ألبعاد أداة الدراسة

مستوى  الترتيب الوزن انحراف متوسط المحور
 الدرجة

 مرتفع 0 70.80 3.89 0.69 تييئة المتعممات لمحصول عمى المعرفة

 مرتفع 0 80.52 3.83 2.38 تنمية ميارات التفكير

 مرتفع 2 74.39 3.94 0.63 تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت

 مرتفع 4 77.07 3.74 0.87 العمل التعاوني
 مرتفع - 76.40 3.76 0.80 الدرجة الكمية

ما يدل عمى درجة ( 0.80( بأن المتوسط الكمي ألداة الدراسة )7يتضح من جدول )
استخدام مرتفعة في متطمبات تطبيق ممارسات االقتصاد المعرفي من وجيو نظر معممات 
االقتصاد المنزلي بالمرحمة الثانوية ويوضح الجدول نفسو بأن بعد تنمية ميارات التفكير يأتي 

يميو بعد أواًل، يميو بعد العمل التعاوني، يميو بعد تييئة المتعممات لمحصول عمى المعرفة، 
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، وىذا يعني أن مستوى وعي المعممات باالقتصاد مرتفع وتعزو 
الباحثة السبب في ذلك لقدرة معممات االقتصاد المنزلي، عمى ممارسة متطمبات االقتصاد 

ة التي المعرفي بشكل جيد، وربما لعبت الخبرة دورًا في ذلك، باإلضافة إلى دورات وزارة التربي
تعقد لممعممات باستمرار، بشأن تدريبيم عمى عممية تطبيق ميارات االقتصاد المعرفي نظريًا، 
والتنفيذ الفعمي خالل اليومية، مما انعكس إيجابيا في زيادة درجة امتالكيم لميارات ممارسات 

ن حيث أشارات إلي أ( 4309)رشا عمي ومأمون مبارك، االقتصاد المعرفي وتتفق مع دراسة 
ومعممات الرياضيات في المرحمة األساسية العميا لالحتياجات التدريبية وفقا  معممي تقديرات

                 ألدوارىم المستقبمية في ظل اقتصاد المعرفة جاءت ضمن الدرجة المرتفعة، ودراسة 
حيث أشارت أن درجة تمثل معممي المرحمة األساسية لميارات  (4300)محمد عميمات، 

              وتختمف ىذه النتيجة مع دراسة تصاد المعرفي )المجاالت مجتمعة( كانت مرتفعة االق
ممارسة معمم المرحمة الثانوية ألدواره في عصر حيث أشارات  (4343)عمي بن عوض عمي، 

؛ جيان يحيى ؛ اسماعيل حميد ، 4308)بادرة اليمانى، اقتصاد المعرفة بدرجة متوسطة، ودراسة 
وتستعرض الباحثة فقرات كل بعد من أبعاد  (4304مد العمايرة وعاطف مقابمة، ؛ مح4308

 (00( وجدول )03(، وجدول )9( وجدول)8األداة في جدول )



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021فرباير   – الثاوي العدد  – 33اجمللد  022

 رررر

 المحور األول : تييئة المتعممات لمحصول عمى المعرفة 
 :8جدول 

 نتائج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات محور تييئة المتعممات
 عمى المعرفة لمحصول 

 المستوي الترتيب الوزن انحراف متوسط الفقرات م

0 
أستخدم طرائق تدريس متنوعة وفاعمة وفقا 

 لطبيعة الدرس.
 مرتفع 0 77.70 0.30 0.89

4 
عادة بنائيا في مادة  أوظف المعرفة وتحميميا وا 

 االقتصاد المنزلي.
 مرتفع 8 73.90 0.00 0.55

0 
محتوى كتاب أستخدم مواد تعميمية لتعزيز 

 االقتصاد المنزلي المدرسي.
 مرتفع 03 68.63 0.23 0.20

2 
أوظف الرسوم واألشكال بالكتاب المدرس 

 الكتساب المعرفة العممية.
 مرتفع 5 75.43 0.08 0.76

5 
أشارك المتعممات في بعض مواقف تعميمية بما 

 يتيح لين التوصل لممعرفة بأنفسين.
 مرتفع 7 74.47 0.44 0.60

6 
ظف البحوث اإلجرائية في معالجة أو 

 المشكالت وتطوير األداء.
 مرتفع 2 75.70 0.49 0.79

7 
اتفاعل ايجابيًا مع الظواىر العممية والمتغيرات 

 المستجدة.
 مرتفع 9 73.67 0.06 0.50

8 
أربط المعمومات السابقة لدى المتعممات 
بالخبرات الجديدة بيدف الوصول لممعارف 

 الجديدة.
 مرتفع 0 84.63 3.92 2.00

9 
أحث المتعممات عمى طرح األفكار بمرونة 

 وحرية.
 متوسط 00 60.37 0.27 0.05

03 
أوفر جوا من الحوار والتفاعل واألريحية بين 

 المتعممات عند تعمم مادة االقتصاد المنزلي.
 مرتفع 6 70.23 0.46 0.67

00 
أقيم المخرجات التعميمية في ضوء معايير 

 تنافسية عالمية.
 مرتفع 4 80.90 0.04 2.03

 مرتفع - 70.80 3.89 0.69 المتوسط الحسابي العام 
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             ( أن المتوسط الحسابي العام المحور األول: تييئة المتعممات8يوضح جدول)

                   لمحصول عمى المعرفة من وجية نظر معممات مادة االقتصاد المنزلي حيث بمغ 

( ، مما يعني درجة استخدام مرتفعة لمحور تييئة 3.89انحراف معياري = ،0.69) متوسط = 

 المتعممات لمحصول عمى المعرفة من وجية نظر معممات مادة االقتصاد المنزلي 

( حققت أعمى متوسط 8ويكشف الجدول كذلك أن يكشف الجدول كذلك أن الفقرة )

لمتعممات بالخبرات الجديدة بيدف استخدام والتي تنص عمى " أربط المعمومات السابقة لدى ا

( يمييا 3.92، انحراف معياري = 2.00الوصول لممعارف الجديدة." حيث بمغ )متوسط = 

( وتنص عمى " أقيم المخرجات التعميمية في ضوء معايير تنافسية عالمية." حيث 00المفردة )

رتفعة " من ( مما يعني درجة استخدام م0.04، انحراف معياري =  2.03بمغ ) متوسط = 

 وجية نظر معممات مادة االقتصاد المنزلي

             ( التي تنص عمى " أحث المتعممات 9كما يكشف الجدول كذلك أن الفقرة )

                  عمى طرح األفكار بمرونة وحرية. " حققت أقل متوسطات استخدام حيث بمغ 

درجة استخدام" متوسط " ، يمييا ( وقد حققت 0.27، انحراف معياري = 0.05) متوسط = 

أستخدم مواد تعميمية لتعزيز محتوى كتاب االقتصاد المنزلي   ( التي تنص عمى " 0المفردة )

       ( وقد حققت درجة0.23، انحراف معياري =  0.20) متوسط =  المدرسي." حيث بمغ

ذه النتيجة مع دراسة استخدام" مرتفع " من وجية نظر معممات مادة االقتصاد المنزلي وتتفق ى

وتمثمت أكبر الجوانب المتحققة في ممارسة حيث أشارات  (4343)عمي بن عوض عمي، 

بمدينة الطائف ألدوارىم التعميمية في عصر اقتصاد المعرفة في تعزيز    معممي المرحمة الثانوية

مجال بيئة  (4308، )بادرة حميد اليمانىالقيم واالتجاىات اإليجابية في التعميم والتعمم ، ودراسة 

 الطالب جاء في المرتبة االولي. 
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 رررر

 المحور الثاني: تنمية ميارات التفكير 
 :9جدول 

 نتائج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات محور تنمية ميارات التفكير

 المستوي الترتيب الوزن انحراف متوسط المفردات م

اعي في أوظف استراتيجيات التفكير والتفكير اإلبد 0
 مرتفع 03 79.70 0.00 0.99 األداء.

أخطط عمميات التعمم في ضوء قدرات المتعممات  4
 مرتفع 6 83.83 0.44 2.32 وأنماطيم التفكيرية.

أحفز اىتمام المتعممات اتجاه موضوع الدرس  0
 مرتفع 04 75.63 0.24 0.78 )طرح بعض األلغاز التعميمية عمى سبيل المثال(.

تعميمًا يتسم باليدوء واالنطالق في أشكل مناخا  2
 مرتفع 5 84.90 0.32 2.05 طرح األفكار واآلراء.

أستخدم االستقصاء العممي في تدريس مقرر  5
 مرتفع جدا 4 89.33 3.82 2.25 االقتصاد المنزلي.

استخدم أساليب مناسبة لتنمية ميارات التفكر  6
 مرتفع 8 83.43 0.03 2.30 الناقد.

عممات بأنشطة متصمة بالمنيج الدراسي أشارك المت 7
 مرتفع جدا 0 87.33 3.93 2.05 يمارسوا خالليا ميارات التفكر العميا.

تشرك المعممة المتعممات في مواقف تعميمية تشجع  8
 مرتفع جدا 0 89.63 3.82 2.28 عمى البحث واالكتشاف.

أنمي روح المبادأة والتخيل التأممي لموصول إلى  9
 مرتفع جدا 2 86.83 0.33 2.02 جديدة. أفكار وحمول

 مرتفع 00 70.47 0.22 0.56 أحفز المتعممات عمى طرح األفكار واالستنتاج. 03

أنمي قدرات المتعممات في االستقصاء واالستدالل  00
 مرتفع 9 79.83 0.04 0.99 المنطقي والمحاكاة العقمية

04 
أستعمل طرائق تدريس تنمى ميارات التفكر مثل 

ائط المفاىيم، خريطة الداللة، حل المشكالت، )خر 
 التعمم القائم عمى المشاريع( .

 مرتفع 7 83.50 0.04 2.30

أوجو المتعممات لتطبيق مفاىيم مادة االقتصاد  00
 مرتفع 00 76.83 0.06 0.82 المنزلي المكتسبة في مواقف حياتية.

 مرتفع - 80.52 3.83 2.38 المتوسط العام 
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أن المتوسط الحسابي العام لمحور تنمية ميارات التفكير من وجية ( 9يوضح جدول)

( ، 3.83، انحراف معياري =0.38نظر معممات مادة االقتصاد المنزلي حيث بمغ ) متوسط = 

مما يعني درجة استخدام مرتفعة لمحور تنمية ميارات التفكير من وجية نظر معممات مادة 

 االقتصاد المنزلي 

          ( التي تنص تشرك المعممة المتعممات في8أن الفقرة )ويكشف الجدول كذلك 

، انحراف معياري  2.28مواقف تعميمية تشجع عمى البحث واالكتشاف. " حيث بمغ ) متوسط = 

( عمى " أستخدم االستقصاء العممي في تدريس مقرر االقتصاد 5( وتنص المفردة )3.82= 

( مما يعني درجة استخدام 3.82ف معياري = ، انحرا2.25المنزلي." حيث بمغ ) متوسط = 

 مرتفعة من وجية نظر معممات مادة االقتصاد المنزلي 

( التي تنص أحفز المتعممات عمى طرح األفكار 03ويكشف الجدول كذلك أن الفقرة )

( عمى 0( وتنص المفردة )0.22، انحراف معياري = 0.56واالستنتاج. " حيث بمغ ) متوسط = 

المتعممات اتجاه موضوع الدرس )طرح بعض األلغاز التعميمية عمى سبيل " أحفز اىتمام 

( مما يعني درجة استخدام 0.24، انحراف معياري = 0.78المثال(." حيث بمغ ) متوسط = 

 مرتفعة من وجية نظر معممات مادة االقتصاد المنزلي 

توظيف  وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى أن معممات االقتصاد المنزلي يجدون في

استراتيجيات التفكير، والتفكير االبتكاري ، واستعمال االستراتيجيات الجديدة ، وتوظيف 

االختبارات المتنوعة فرصة كبيرة لتنمية الميارات التفكيرية لممتعممات، وتنشيط دورىم خالل 

 .العممية التعميمية
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 المحور الثالث : تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 
 :10جدول

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات محور تكنولوجيا المعمومات نتائج 
 واالتصاالت

 المستوي الترتيب الوزن انحراف متوسط الفقرات م

أطور نماذج جديدة لمتعمم )تعمم إلكتروني،  0
 مرتفع 0 77.23 0.43 0.87 تعمم عن بعد، تعمم ذاتي(.

4 
استخدم الوسائط المتعددة في تدريس مادة 
االقتصاد المنزلي )السبورة الذكية، جياز 

 عرض البيانات، الفيديو(
 متوسط 8 65.70 0.20 0.49

أكتسب ميارات تقنية متجددة لتوظيفيا في  0
 متوسط 9 65.37 0.03 0.45 تدريس مادة االقتصاد المنزلي.

أراعى قواعد األمن والسالمة عند استخدام  2
 مرتفع 5 70.90 0.04 0.73 األجيزة التعميمية.

أوظف التعميم اإللكتروني في تنمية التعمم  5
 متوسط 03 60.83 0.09 0.39 الذاتي.

6 
أوجو المتعممات الستخدام محرك البحث في 
اإلنترنت لالطالع عمى المواقع اإللكترونية 

 المشار إلييا بالكتاب المقرر.
 مرتفع 4 78.87 0.00 0.92

قدرات اوظف التعميم اإللكتروني في زيادة  7
 مرتفع 0 80.43 0.00 2.36 المتعممات ومياراتيم.

8 
أزود المتعممات بمواقع إلكترونيو مميزة 
خاصة بالبرامج التعميمة في تدريس مادة 

 االقتصاد المنزلي كنشاط بيتي.
 مرتفع 7 68.37 0.23 0.23

أقوم بمواكبة التطورات العممية والتكنولوجية  9
 رتفعم 2 76.70 0.43 0.82 باستمرار

03 
أوجو المتعممات المتفوقات والمبدعات 
لالشتراك في البرامج التي تعمن عنيا 

 المدرسة 
 مرتفع 6 74.00 0.02 0.60

 مرتفع - 74.39 3.94 0.63 المتوسط الحسابي العام  
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( أن المتوسط الحسابي من وجية نظر معممات مادة االقتصاد المنزلي 03يوضح جدول)
( ، مما يعني درجة استخدام مرتفعة في 3.94، انحراف معياري =0.63حيث بمغ ) متوسط = 

 محور تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت من وجية نظر معممات مادة االقتصاد المنزلي 

( التي تنص عمى " أوظف التعميم اإللكتروني في 7ويكشف الجدول كذلك أن الفقرة )
( 0.00، انحراف معياري =2.36توسط = زيادة قدرات المتعممات ومياراتيم." حيث بمغ ) م

( وتنص عمى " أوجو المتعممات الستخدام محرك البحث في اإلنترنت لالطالع 6يمييا المفردة )
، انحراف 0.92عمى المواقع اإللكترونية المشار إلييا بالكتاب المقرر." حيث بمغ ) متوسط = 

               ظر معممات مادة ( مما يعني درجة استخدام مرتفعة" من وجية ن0.00معياري =
 االقتصاد المنزلي 

( التي تنص عمى " أوظف التعميم اإللكتروني في 5كما يكشف الجدول كذلك أن الفقرة )
، انحراف 0.39تنمية التعمم الذاتي." حققت أقل متوسطات استخدام حيث بمغ ) متوسط = 

( التي تنص عمى " 0لمفردة )( وقد حققت درجة استخدام" متوسط" ، يمييا ا0.09معياري =
أكتسب ميارات تقنية متجددة لتوظيفيا في تدريس مادة االقتصاد المنزلي" حيث بمغ )متوسط = 

( وقد حققت درجة استخدام" متوسط" من وجية نظر معممات 0.03، انحراف معياري =0.45
 مادة االقتصاد المنزلي 

ى استخدام الحاسوب من خالل وتعزي الباحثة ىذه النتيجة إلى تدريب المعممين عم
 International Computer Driving) برنامج الرخصة الدولية في قيادة الحاسوب

License: ICDL  الذي ييدف إلى إكساب المعممين الميارات الحاسوبية الالزمة التي تمكنيم
عم من العمل عمى الحاسوب وتوظيفو في العممية التعميمية ولكنيم يحتاجون لمزيد من الد

والتدريب حيث احتل ىذا المحور المرتبة األخيرة مقارنة بباقي المحاور وتتفق ىذه النتيجة مع 
 (.4308؛ جيان يحيى و اسماعيل حميد ، 4300دراسة )محمد عميمات، 
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 رررر

 المحور الرابع :العمل التعاوني 
 :11جدول

 نتائج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات محور العمل التعاوني

 المستوي الترتيب الوزن انحراف متوسط الفقرات م

عادة بنائيا بمشاركة  0 أوظف المعرفة وتحميميا وا 
 مرتفع 0 83.67 0.00 2.30 المتعممات.

 مرتفع 6 76.83 0.00 0.82 أشجع عمى تبادل المعمومات بين المتعممات. 4
 مرتفع 4 80.33 0.39 2.35 أحفز المتعممات نحو العمل التعاوني. 0

2 
أقسم المتعممات إلى مجموعات من المتعممات 
لتصميم نماذج بديمة لما ىو موجود بالمحتوى 

 الدراسي. 
 مرتفع 2 83.43 0.43 2.30

أتعاون مع أولياء أمور المتعممات والمجتمع المحمي  5
 مرتفع 0 80.00 0.35 2.37 لتطوير تعمم مادة االقتصاد لدى أبنائيم.

عممات بمشروعات بحثية أكمف مجموعات من المت 6
 مرتفع 7 72.90 3.99 0.75 بيدف إغناء المعرفة المكتسبة من المادة التعميمية.

أظير أخطاء المجموعات في التعمم عمى أنيا فرص  7
 متوسط 8 66.63 0.05 0.00 لمتعمم وليس لتوجيو العتاب والنقد.

8 
أقوم بتقسيم مجموعات من المتعممات لتصميم 

صحفة الحائط( لتمخيص الدروس )مطويات ورقة، 
 التي تم دراستيا.

 مرتفع 5 77.23 3.96 0.87

 مرتفع -  77.07 3.74 0.87 المتوسط الحسابي العام  

          ( أن المتوسط الحسابي العام لمحور :العمل التعاوني من وجية00يوضح جدول)
( ، 3.74حراف معياري =، ان0.78نظر معممات مادة االقتصاد المنزلي حيث بمغ ) متوسط = 

           مما يعني درجة استخدام مرتفع لمحور :العمل التعاوني من وجية نظر معممات مادة
 االقتصاد المنزلي 

( التي تنص عمى " أتعاون مع أولياء أمور المتعممات 5ويكشف الجدول كذلك أن الفقرة )
، 2.37." حيث بمغ ) متوسط = والمجتمع المحمي لتطوير تعمم مادة االقتصاد لدى أبنائيم.

( وتنص عمى " أحفز المتعممات نحو العمل التعاوني." 0( يمييا المفردة )0.5انحراف معياري =
( مما يعني درجة استخدام مرتفعة" من 0.39، انحراف معياري = 2.35حيث بمغ  )متوسط = 

 وجية نظر معممات مادة االقتصاد المنزلي 
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( التي تنص عمى " أظير أخطاء المجموعات في 7فقرة )كما يكشف الجدول كذلك أن ال
التعمم عمى أنيا فرص لمتعمم وليس لتوجيو العتاب والنقد." حققت أقل متوسطات استخدام حيث 

( وقد حققت درجة استخدام" متوسط " ، يمييا 0.05، انحراف معياري = 0.00بمغ ) متوسط = 
المتعممات بمشروعات بحثية بيدف إغناء ( التي تنص عمى " أكمف مجموعات من 6المفردة )

، انحراف معياري =  0.75المعرفة المكتسبة من المادة التعميمية." حيث بمغ ) متوسط = 
              ( وقد حققت درجة استخدام" ضعيف جدا " فيمن وجية نظر معممات مادة3.99

 االقتصاد المنزلي.

االقتصاد المنزلي عمى تطوير ويمكن تفسير ىذه النتيجة من خالل حرص معممات 
أنفسيم أكاديمًيا وتربوًيا لمعاصرة التحوالت السريعة في الجوانب المعرفية والتكنولوجية والمينية ، 
حتى يكونوا قادرين عمى تمبية متطمبات المينة بشكل صحيح وىذا يعكس جدية ورغبة معممات 

في التعميم، إضافة إلى الرغبة في االقتصاد المنزلي في دمج المستحدثات التربوية المعاصرة 
تحسين جودة التعميم وتحسين نتائجو. ألن اقتصاد المعرفة ىو الدعامة األساسية التي سُيبنى 

 عمييا التعميم في الحاضر والمستقبل.

السؤال الثاني لمدراسة ىل توجد فروق ذات داللة احصائية في إدراك معممات مادة 
ممارسات االقتصاد المعرفي من وجيو نظر معممات  االقتصاد المنزلي متطمبات تطبيق

 االقتصاد المنزلي بالمرحمة الثانوية، تغزي سنوات الخبرة ؟

لمعرفة الفروق بين معممات مادة االقتصاد المنزلي في مدى توافر متطمبات تطبيق 
تي ممارسات االقتصاد المعرفي من وجيو نظر معممات االقتصاد المنزلي بالمرحمة الثانوية ال

تعزي لمتغير سنوات الخبرة )اقل من ثالث سنوات، من ثالث الي خمس سنوات، أكثر من 
خمس سنوات( استخدمت الباحثة االختبارات الال معممية نظرا لوجود تفاوت كبير في اعداد فئات 

 ( يوضح النتيجة . 04سنوات التدريس، تم استخدام اختبار كروسكال واليس، وجدول )
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 رررر

 : 12جدول 
اختبار كروسكال واليس لمتعرف عمى الفروق بين أفراد عينة الدراسة في متطمبات نتائج 

تطبيق ممارسات االقتصاد المعرفي من وجيو نظر معممات االقتصاد المنزلي بالمرحمة الثانوية 
 باختالف سنوات الخبرة .

( الدرجة الكمية : لالستبيان متطمبات تطبيق ممارسات االقتصاد 04يتضح من جدول )
ج اختبار المعرفي من وجيو نظر معممات االقتصاد المنزلي بالمرحمة الثانوية ، أشارت نتائ

( في " متطمبات تطبيق 3.30كروسكال واليس الي وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )
ممارسات االقتصاد المعرفي من وجيو نظر معممات االقتصاد المنزلي بالمرحمة الثانوية "تعزي 
لمتغير سنوات الخبرة )اقل من ثالث سنوات ، من ثالث الي خمس سنوات ، أكثر من خمس 

 = χ2(2) = 260.93, p)( 4( ، حيث يمغت قيمة كاي سكوير عند درجة حرية )سنوات ،
مما يعني تأثير متغير سنوات الخبرة من وجية نظر معممات مادة االقتصاد المنزلي  (0.00

وبتطبيق اختبار مان وتني تبين أنو الفروق لصالح الخبرة األعمى أي أنو توجد فروق بين جميع 
 لذين لدييم خبرة أكثر من خمس سنوات. الفئات وفئة المعممات ا

متوسط  العدد سنوات الخبرة االبعاد
 الرتب

كاي 
 سكوير

مستوى 
 الداللة

ممات لمحصول عمى تييئة المتع
 المعرفة 

 23.6 83 اقل من ثالث سنوات
463.02 3.333 

 045.7 93 من ثالث الي خمس (3.30)
 405.0 003 أكثر من خمس

 تنمية ميارات التفكير 
 23.9 83 اقل من ثالث سنوات

463.07 3.333 
 045.2 93 من ثالث الي خمس (3.30)

 405.0 003 أكثر من خمس

 وجيا المعمومات واالتصاالت تكنول
 23.5 83 اقل من ثالث سنوات

460.34 3.333 
 045.6 93 من ثالث الي خمس (3.30)

 405.2 003 أكثر من خمس

 العمل التعاوني 
 20.0 83 اقل من ثالث سنوات

458.70 3.333 
 045.9 93 من ثالث الي خمس (3.30)

 402.9 003 أكثر من خمس

 كميةالدرجة ال
 23.5 83 اقل من ثالث سنوات

463.90 3.333 
 045.5 93 من ثالث الي خمس (3.30)

 405.5 003 أكثر من خمس
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وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى أن الخبرة ليا دور فعال في مستوي متطمبات تطبيق 

ممارسات االقتصاد المعرفي من وجيو نظر معممات االقتصاد المنزلي بالمرحمة الثانوية وتعود 

يو بنوعية طرائق واستراتيجيات النتيجة إلى أن المعمم كمما زادت خبرتو التدريسية كمما زاد وع

التدريس المناسبة لمطمبة. وأن الخبرة الطويمة تسيم في تحسين األداء التدريسي لممعمم وتجعمو 

قادرا عمى التعامل مع البيئة الصفية بفاعمية أكثر من ذوي الخبرة القميمة وبالتالي يصبح قادرًا 

؛ 4309)رشا عمي ، مأمون مبارك، سة عمى وصف السموكيات بدقة. وتتفق ىذه النتيجة مع درا

؛ محمد العمايرة و عاطف 4307؛ ىشام محمد الصمادي، 4309مجدي فتحي أبو الحاج، 

اختالف وجيات نظر المعممين باختالف سنوات خبرتيم، ، حيث أشارت إلي  (4304مقابمة، 

أشارت حيث  (4308؛ بادرة حميد اليمانى، 4343)عمي بن عوض عمي، وتختمف ىذه النتيجة 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية، بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حول درجة 

ممارسة معمم المرحمة الثانوية ألدواره في عصر اقتصاد المعرفة، والتي تعزى الختالف المؤىل 

حيث كانت  (4308)جيان يحيى ؛ اسماعيل حميد ، كما تختمف مع دراسة  العممي والخبرة

 من ذوي الخبرة الحديثة.ح الفروق لصال

السؤال الثالث لمدراسة ىل توجد فروق ذات داللة احصائية في إدراك معممات مادة 

االقتصاد المنزلي متطمبات تطبيق ممارسات االقتصاد المعرفي من وجيو نظر معممات 

 االقتصاد المنزلي بالمرحمة الثانوية ، عدد دورات التدريب ؟

مادة االقتصاد المنزلي في مدى متطمبات تطبيق ممارسات لمعرفة الفروق بين معممات 

االقتصاد المعرفي من وجيو نظر معممات االقتصاد المنزلي بالمرحمة الثانوية التي تعزي لمتغير 

عدد دورات التدريب )ال يوجد تدريب ، مرة واحده ، أكثر من مره( استخدمت الباحثة االختبارات 

بير في اعداد فئات سنوات التدريس، تم استخدام اختبار الال معممية نظرا لوجود تفاوت ك

 ( يوضح النتيجة . 00كروسكال واليس ، وجدول )



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021فرباير   – الثاوي العدد  – 33اجمللد  022

 رررر

 : 13جدول 
نتائج اختبار كروسكال واليس لمتعرف عمى الفروق بين أفراد عينة الدراسة في متطمبات 

مة الثانوية تطبيق ممارسات االقتصاد المعرفي من وجيو نظر معممات االقتصاد المنزلي بالمرح
 باختالف عدد دورات التدريب

تطمبات تطبيق ممارسات االقتصاد المعرفي ( الدرجة الكمية : م00يتضح من جدول )
من وجيو نظر معممات االقتصاد المنزلي بالمرحمة الثانوية، أشارت نتائج اختبار كروسكال 

( في " متطمبات تطبيق ممارسات 3.30واليس الي وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )
حمة الثانوية "تعزي لمتغير االقتصاد المعرفي من وجيو نظر معممات االقتصاد المنزلي بالمر 

دورات التدريب )ال يوجد تدريب ، مرة واحده ، أكثر من مره( ، حيث يمغت قيمة كاي سكوير 
مما يعني تأثير متغير دورات التدريب  (χ2(2) = 21.058, p = 0.00)( 4عند درجة حرية )

ن أنو الفروق من وجية نظر معممات مادة االقتصاد المنزلي وبتطبيق اختبار مان وتني تبي
لصالح عدد الدورات األكثر أي نو توجد فروق بين جميع الفئات وفئة المعممات ن الذين تم 

 تدريبيم أكثر من مرة.

متوسط  العدد الدورات التدريبية االبعاد
 الرتب

كاي 
 سكوير

مستوى 
 الداللة

تييئة المتعممات لمحصول عمى 
 المعرفة

 047.76 053 ال يوجد تدريب
43.827 3.333 

 075.09 033 مره واحده (3.30دالو )
 068.95 53 أكثر من مره

 التفكير تنمية ميارات
 048.03 053 ال يوجد تدريب

43.068 3.333 
 072.53 033 مره واحده (3.30دالو )

 069.73 53 أكثر من مره

تكنولوجيا المعمومات 
 واالتصاالت

 047.08 053 ال يوجد تدريب
40.580 3.333 

 076.34 033 مره واحده (3.30دالو )
 068.80 53 أكثر من مره

 نيالعمل التعاو 
 048.47 053 ال يوجد تدريب

43.047 3.333 
 075.56 033 مره واحده (3.30دالو )

 067.37 53 أكثر من مره

 الدرجة الكمية
 047.62 053 ال يوجد تدريب

40.358 3.333 
 075.62 033 مره واحده (3.30دالو )

 068.84 53 أكثر من مره
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وتعزو الباحثة بسبب الخبرة التي اكتسبيا المعممات أثناء مشاركتيم في دورات إعادة 

المعرفي ، خاصة وأن  التأىيل التي ساعدتين عمى ممارسة خبرتو في مجال ممارسات االقتصاد

         ىذه الدورات تركز عادة كيفية توظيف ميارات االقتصاد المعرفي في المناىج وتطبيقو

في طرق التدريس وتتفق ىذه النتيجة عن أىمية الدورات التدريبة لدي المعممين مع دراسة 

(Yim-Teo, 2004)  األساليب حيث أشارت وجود قناعات لدى المعممين بضرورة االنتقال من

القائمة عمى الفصل ما بين التعميم النظري والتدريب العممي إلى أساليب جديدة توائم متطمبات 

 .االقتصاد المعرفي

السؤال الرابع لمدراسة ىل توجد فروق ذات داللة احصائية في إدراك معممات مادة 

معممات االقتصاد المنزلي متطمبات تطبيق ممارسات االقتصاد المعرفي من وجيو نظر 

 -)منطقة األحمدي  ، تعزي لمتغير المنطقة التعميميةاالقتصاد المنزلي بالمرحمة الثانوية 

 منطقة مبارك الكبير ( ؟ -منطقة الفروانية -العاصمة منطقة -منطقة حولي -منطقة الجيراء

 لمعرفة الفروق بين معممات مادة االقتصاد المنزلي في مدى متطمبات تطبيق ممارسات

د المعرفي من وجيو نظر معممات االقتصاد المنزلي بالمرحمة الثانوية التي تعزي لمتغير االقتصا

منطقة  -منطقة العاصمة  –إدارة حولي  -منطقة الجيراء  -المنطقة التعميمية )منطقة األحمدي 

 One Wayمنطقة مبارك الكبير ( استخدمت الباحثة اختبار تحميل التباين األحادي  -الفروانية 

ANOVA  . وجدول )( يوضح النتيجة ، 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021فرباير   – الثاوي العدد  – 33اجمللد  022

 رررر

 : 14جدول 
 ( لمتحقق من فروق التي تعزي لمتغير المنطقة التعميميةANOVAتحميل التباين األحادي )

 مجموع مصدر التباين المتغيرات
 المربعات

 درجات
 حرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
F 

 الداللة
 اإلحصائية

 تييئة المتعممات لمحصول
 عمى المعرفة

 3.66 5 0.48 اتبين المجموع
3.80 3.50 

 3.83 492 400.77 داخل المجموعات غير دالو
  499 407.35 المجموع

 تنمية ميارات التفكير
 3.42 5 0.40 بين المجموعات

3.07 3.87 
 3.65 492 093.36 داخل المجموعات غير دالو

  499 090.46 المجموع
 تكنولوجيا المعمومات

 واالتصاالت
 3.27 5 4.00 لمجموعاتبين ا

3.55 3.72 
 3.85 492 429.69 داخل المجموعات غير دالو

  499 454.30 المجموع

 العمل التعاوني
 3.23 5 4.33 بين المجموعات

3.76 3.58 
 3.54 492 050.54 داخل المجموعات غير دالو

  499 055.54 المجموع

 الدرجة الكمية
 3.07 5 0.86 بين المجموعات

3.62 3.67 
 3.58 492 070.73 داخل المجموعات غير دالو

  499 070.57 المجموع

( الدرجة الكمية : متطمبات تطبيق ممارسات االقتصاد المعرفي 02يتضح من جدول )
من وجيو نظر معممات االقتصاد المنزلي بالمرحمة الثانوية ، أشارت نتائج تحميل التباين 

( في " متطمبات تطبيق 3.35ود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )األحادي الي عدم وج
ممارسات االقتصاد المعرفي من وجيو نظر معممات االقتصاد المنزلي بالمرحمة الثانوية "تعزي 

منطقة  -منطقة حولي  -منطقة الجيراء   -لمتغير المنطقة التعميمية )منطقة األحمدي  
وىي  F = )3.62مبارك الكبير (، حيث يمغت قيمة )منطقة  -منطقة الفروانية  -العاصمة 

أصغر من القيمة الجدولية مما يعني عدم تأثير متغير المنطقة التعميمية من وجية نظر معممات 
 مادة االقتصاد المنزلي 

وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى أن متغير المنطقة التعميمية ليس لو تأثير عمى رفع أو 
طبيق ممارسات االقتصاد المعرفي لدى معممات االقتصاد المنزلي تقميل مستوى متطمبات ت

بالمرحمة الثانوية ، وقد يرجع ذلك إلى أن كون معممات االقتصاد المنزلي في جميع المناطق 
التعميمية يخضعون لموائح وأنظمة موحدة ونظام إشرافي واحد ، مما يجعل من غير المستغرب 

يعمل بيا معممات االقتصاد المنزلي أي تأثير عمى مستوى أال يكون لممنطقة التعميمية التي 
 ممارسات االقتصاد المعرفي 
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 :توصيات ومقترحات الدراسة
 :وفي ضوء نتائج الدراسة تقترح الباحثة عددًا من التوصيات تتمثل باآلتي

تصميم نظام الحوافز والمكافآت، التي تركز عمى خمق مجال من تطوير فعالية الموارد  .0
  .في ظل ميارات االقتصاد المعرفي البشرية،

ضرورة إعداد برامج تدريبية ترتكز إلى ميارات االقتصاد المعرفي لتدعيم األداء المعرفي  .4
لدى معممات االقتصاد المنزلي في المرحمة الثانوية ومن ثم نقل أثر تمك المعرفة داخل 

 الحجرة الصفية.
رحمة الثانوية عمى زيادة التنمية العمل عمى تشجيع معممات االقتصاد المنزلي في الم .0

المينية لدييم من خالل اإللمام بالنشرات واألبحاث المتعمقة بميارات االقتصاد المعرفي 
 ومتابعة ما يجد عمى الميدان التربوي.

إجراء المزيد من الدراسات عن أثر امتالك معممات االقتصاد المنزلي في المرحمة الثانوية  .2
 د المعرفي عمى التحصيل لدى الطمبة.لمتطمبات ممارسة االقتصا

لجعميا أكثر ارتباطا بحاجات  الكويتيةمراجعة البرامج التدريبية من قبل وزارة التربية  .5
 .المعممين المينية

إقامة محاضرات وورش عمل من وقت آلخر من قبل مشرفي مادة االقتصاد المنزلي  .6
ية ميارات االقتصاد المعرفي واألكاديميين المتخصصين في مجال االقتصاد المنزلي لتنم

 الضرورية لمعممات االقتصاد المنزلي 
لتكون جزءا أساسيا في جميع المناىج الدراسية  المعرفي االقتصاد بأىمية دمج ميارات .7

 .والدورات التربوية؛ لربط التعميم بالتوجيات االقتصادية واحتياجات سوق العمل
 البحوث المقترحة 

المعرفي بمنيج االقتصاد المنزلي لممرحمة الثانوية من وجية  داالقتصا درجة تضمين ميارات .0
 معممات االقتصاد المنزلي بدولة الكويت نظر

عمى دافعية االنجاز والتحصيل األكاديمي  المعرفي االقتصاد دراسة أثر تطبيق ميارات .4
 لمطمبة

مديري  من وجية نظر المعرفي االقتصاد درجة ممارسة معممات االقتصاد المنزلي لكفايات .0
 المدارس
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 المراجع

(. تقييم أداء معممي التربية الرياضية بالمرحمتين اإلعدادية والثانوية 4309أمير صبري بدير. )
المجمة العممية لمتربية بمحافظة دمياط في ضوء االقتصاد المعرفي. 

 .49 -0، ص ص  87البدنية وعموم الرياضة، 

ت فرع االقتصاد المنزلي لألدوار التدريسية في (. مستوى وعي معمما4308بادرة حميد اليمانى. )
ضوء المناىج المطورة وفقًا لالقتصاد المعرفي في محافظة العاصمة 

 .44 -0(، ص ص  4)00مجمة العموم التربوية والنفسية، عمان. 

(. مدى تطبيق معممى التعميم الثانوى لميارات االقتصاد المعرفى في 4304تيسير أندراوس. )
ومية التابعة الى مديرية التربية والتعميم في منطقة إربد المدارس الحك

مجمس النشر العممي،  -المجمة التربوية: جامعة الكويت الثانية. 
 .004 -89(، ص ص  46)030

(. درجة ممارسة مدرسي ومدرسات االجتماعيات لكفايات 4308جيان يحيى واسماعيل حميد . )
المجمة العربية لمعموم دارس. االقتصاد المعرفي من وجية نظر مديري الم

، ص ص  4التربوية والنفسية: المؤسسة العربية لمتربية والعموم واآلداب، 
9- 26. 

 عمان: دار وائل. الحاسوب في التعميم.(. 4337حارث عبود. )

(. االحتياجات التدريبية لمعممي ومعممات الرياضيات في 4309رشا عمي ومأمون مبارك. )
عميا وفقا ألدوارىم المستقبمية في ظل اقتصاد المعرفة. المرحمة األساسية ال

 .258 -209(، ص ص  0)26دراسات ، العموم التربوية، 
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(. درجة ممارسة معمم المرحمة الثانوية ألدواره فى عصر اقتصاد 4343عمي بن عوض عمي. )
المجمة العربية لمعموم التربوية المعرفة كما يراىا قادة المدارس الحكومية. 

 -67، ص ص  06فسية: المؤسسة العربية لمتربية والعموم واآلداب، والن
96. 

(. درجة ممارسة معممي ومعممات مديرية التربية والتعميم بمواء 4309مجدي فتحي أبو الحاج. )
الجامعة لميارات االقتصاد المعرفي وأثرىا عمى دافعية االنجاز والتحصيل 

 .60 -03(، ص ص  0)26ة ،دراساتفي العموم تربوياألكاديمي لمطمبة. 

(. درجة امتالك معممي المرحمة األساسية في األردن 4304محمد العمايرة، و عاطف مقابمة. )
لمبادئ اقتصاد المعرفة وتطبيقيم ليا في تدريسيم من وجية نظرىم 

مجمة جامعة القدس المفتوحة لمبحوث اإلنسانية واالجتماعية: أنفسيم. 
 .483 -420ص ص  ، 46جامعة القدس المفتوحة، 

(. مدى مراعاة محتوى منياج الرياضيات لمصف الرابع 4302محمد عبدالوىاب ىاشم. )
األساسي لالتجاىات التربوية الحديثة التي اشتمميا مشروع تطوير التعميم 

من وجية نظر معممي المدارس  ERFKEنحو اإلقتصاد المعرفي 
راسات التربوية مجمة الجامعة اإلسالمية لمدالحكومية في األردن. 

شئون البحث العممي والدراسات العميا  -والنفسيةالجامعة اإلسالمية بغزة 
 .83 -55(، ص ص  0)44، 

(. درجة تمثل معممي المرحمة األساسية في األردن لميارات 4300محمد مقبل عميمات. )
االقتصاد المعرفي وعالقتيا بممارساتيم التدريسية من وجية نظر 

عمادة  -لمنارة لمبحوث والدراسات: جامعة آل البيت مجمة امشرفييم. 
 .200 -080(، ص ص  0)09البحث العممي ، 
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سوريا : دار رسالن  التعميم االلكتروني واالقتصاد المعرفي .(. 4339مصطفي يوسف كافي . )
 لمطباعو والنشر والتوزيع .

مستدامة وعالقتو باالقتصاد (. تجويد التعميم في إطار التنمية ال4305ميا توفيق؛ محمد عويد. )
المعرفي لدى معممي المرحمة الثانوية في مديرتي التربية والتعميم في 

جرش لمبحوث والدراسات: جامعة سمفيت وقمقيميو في الضفة الغربية. 
 .945 -595(، ص ص  0)06جرش، 

ية في (. مدى امتالك معممي المرحمة الثانوية لمكفايات التدريس4307ىشام محمد الصمادي. )
العموم التربوية: ضوء مرتكزات االقتصاد المعرفي من وجية نظرىم. 

 -208(، ص ص  0)45كمية الدراسات العميا لمتربية،  -جامعة القاىرة 
265. 
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