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مستدلص البخح:
استيدؼ البحث الكشؼ عف فاعمية برنامج قائـ في التاريخ قائـ عمى التحكالت
التربكية في إدارة اقتصاديات المعرفة ،لتنمية ميارات القرف الحادم كالعشريف لدل تبلميذ
مرحمة التعميـ األساسي ، ،قياس اثره ،في تنمية ميؿ تبلميذ مرحمة التعميـ األساسي نحك مادة
التاريخ كقد تككنت مجمكعة البحث مف (  )45تمميذا مف تبلميذ مدرسة عثماف بف عفاف ك
قد تـ اعداد اختبار لقياس مدل تمكف التبلميذ مجمكعة البحث مف ميارات القرف الحادم ك
العشريف ك مقياس لقياس اثر البرنامج عمى ميميـ نحك مادة التاريخ ك قد تـ تطبيقيا قبميا
عمى مجمكعة البحث ثـ تدريس البرنامج عمى مجمكعة البحث ثـ تـ تطبيؽ االدكات بعديا
عمييا ك قد تكصؿ البحث :
كجكد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  5,50بيف متكسط درجات تبلميذ مرحمة

التعميـ األساسي ،في االختبار في القياسيف القبمي كالبعدم ،لمجمكعة البحث لقياس مدل

تمكنيـ مف ميارات القرف الحادم كالعشريف ،ككذلؾ كجكد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل

داللة بيف متكسط درجات تبلميذ مرحمة التعميـ األساسي ،في المقياس في القياسيف القبمي

كالبعدم ،لمجمكعة البحث لقياس فاعمية استخداـ التحكالت التربكية في إدارة اقتصاديات
المعرفة في تنمية ميؿ تبلميذ مرحمة التعميـ األساسي ،نحك مادة التاريخ ككؿ لصالح القياس
البعدم مما يشير الى فاعمية البرنامج باستخداـ التحكالت التربكية في إدارة اقتصاديات
المعرفة في تنمية ميارات اقرف الحادم ك العشريف ك تأثيره االيجابي عمى اتجاىاتيـ
الكممات المفتاحية :التحكالت التربكية في إدارة اقتصاديات المعرفة  ،ميارات القرف الحادم
كالعشريف  ،الميؿ نحك المادة.

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 777 -

م4243 )78( -4ج-عدد يوليو

... برنامج قائم على التحوالت التربوية

Summary of the research:
The research aimed to uncover the effectiveness of a history-based
program based on educational transformations in the management of
knowledge economies, to develop the skills of the twenty-first century among
students of the basic education stage, and to measure its impact in developing
the tendency of students of the basic education stage towards the subject of
history. The research group consisted of (50 ) A student of Othman bin Affan
School and a test was prepared to measure the extent to which the pupils were
able to study the skills of the twenty-first century and a measure to measure the
effect of the program on their tendency towards the subject of history. Then the
tools were applied in a dimensional way, and the research reached:
There is a statistically significant difference at the level of significance 01.0
between the average grades of basic education stage pupils, in the test in the
pre and post measurements, for the research group to measure the extent of
their mastery of the skills of the twenty-first century, as well as the existence of
a statistically significant difference at a level of significance between the
average scores of students in the education stage The primary, in the scale in
the pre and post measurements, for the research group to measure the
effectiveness of using educational transformations in managing knowledge
economies in developing the tendency of students of the basic education
stageTowards history as a whole in favor of telemetry, which indicates the
effectiveness of the program by using educational transformations in managing
knowledge economies in developing the twenty-first century skills and its
positive impact on their attitudes.
Key words: educational transformations in managing knowledge
economies, twenty-first century skills, Tilt toward matter.
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املكدمة:
يشيد العالـ اليكـ عص ار جديدا في جميع جكانبو ،عالـ تغيرت كؿ مبلمحو ك
خصائصو كىك عصر المعمكمات كالمعرفة كالذم جاء

لمداللة ،عمى قاعدة متينة مف

المعمكمات مف جية كعمى األدكات كالكسائؿ التكنكلكجية ،التي تيسر الكصكؿ إلى ىذه
المعمكمات كاستثمارىا ،مف جية أخرل أنو عصر تسكده المعمكمات كتقكده التكنكلكجيا ،ك
يعتمد أساسا عمى استثمار أرس الماؿ الفكرم بمؤسسات المعمكمات كاقتصاديات المعرفة
كممارستيا بشكؿ خبلؽ مف أجؿ بقاء ك نجاح المؤسسات التي ينتمكف إلييا ،كخاصة في
القرف الحادم كالعشريف أل نيا مف أىـ محركات التقدـ ،كالتطكر في المجتمعات اإل نسانية.
كتعتبر المؤسسات التربكية مف أىـ المؤسسات المسئكلة ،عف إعداد جيؿ قادر عمى استيعاب
تطكرات العصر كالتعامؿ معيا ،كيتعاظـ دكر المدرسة أماـ ذلؾ حيث أنيا مف المؤسسات
المنكطة بإعداد كتنمية قدرات المتعمـ ،في الحصكؿ عمى الميارات األساسية ،البلزمة لمنجاح
في الحياة كمكاكبة تطكر المجتمع ،في القرف الحادم ك العشريف بإعتبار أف التعميـ أداة
،إلكساب المتعمـ الخبرات كالميارات الحياتية)*( .
كتعد ميارات القرف الحادم كالعشريف مف االتجاىات الحديثة ،التي اىتمت بيا عديد مف
الدكؿ كالمنظمات العالمية ،بما يشكؿ اكتساب ىذه الميارات مف أىمية ،في إعداد المتعمـ
كالقادر عمى التفكير كاستخداـ المعمكمات كالتفاعؿ كالتكيؼ ،مع التحكالت التربكية كمستجدات
الحياة كتكظيفيا ،ك تطبيقيا في الحياة العممية كالعممية ،مف خبلؿ ما يتـ تقديمو في
المؤسسات التعميمية ،مف مناىج دراسية مختمفة مف أجؿ تككيف ،كبناء شخصية متعمـ يعرؼ
حقكقو ككاجباتو ،كمسئكلياتو تجاه المجتمع كمنتجا لكطنو ،بأقصى ما تسمح بو طاقتو.
)) VanSledright, B., & Maggioni, L. ,p2016, 252-280
كنظ ار الى أىمية تنمية ميارات القرف الحادم كالعشريف لدل المتعمـ،لذلؾ مف
الضركرم تضميف ىذه الميارات في المناىج الدراسية ،مف خبلؿ المعمكمات كالمعارؼ
كاألنشطة كالمصادر التعميمية ،التي تدعـ ىذه الميارات كمتطمب أساسي مف الميارات
الحياتية ،كتعد مادة الدراسات (*)يتبع البحث نظاـ تكثيؽ الجمعية االمريكية لعمـ النفس
)(APAاالصدار السابع في تكثيؽ المراجع (اسـ عائمة المؤلؼ  ،السنة  ،رقـ الصفحة)
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االجتماعية ،كالتاريخ خاصة بحكـ طبيعتيا في مقدمة المكاد الدراسية،التي تساير كؿ ما
يحدث في المجتمع مف تغيرات في الماضي ،مف أجؿ تفسير الحاضر كالتنبؤ بالمستقبؿ
،كتنمية قدرات
المتعمـ معرفيان ككجدانيا كمياريان كسمككيان ،كتسيـ في إعداده بشكؿ جيد كتكليد خبرات

مفيدة لديو ،يستطيع مف خبلليا التفاعؿ مع المجتمع كفيـ القضايا كالمشكبلت التاريخية
المختمفة ،لمتعامؿ معيا بشكؿ أكثر فعالية لصنع مستقبؿ أفضؿ ،كتؤىميـ إلى التعاكف
كالتكاصؿ مع اآلخريف ،كالتعامؿ اإليجابي مع المشكبلت الحياتية في الحاضر كالمستقبؿ ،التي
تميز القرف الحادم كالعشريف .
كأكدت دراسة السيد كاخركف (1508ـ )أف مادة الدراسات االجتماعية عامة كالتاريخ
خاصة تحتؿ مكانة ميمة بيف المقررات الدراسية ،مف حيث إنيا تعبر عف تفكير المجتمع
كتحكالتو المختمفة كالقضايا ،التي تكاجيو عمى مر العصكر ،كلذلؾ تعد مناىج التاريخ مف
أكثر المناىج الدراسية المنكطة ،بتشكيؿ كتنمية ميارات القرف الحادم كالعشريف لدل المتعمـ،
كلذا البد مف تقديـ المنيج في إطار تاريخي مستنير ،يسيـ في بناء عقمو ك ثقافتو
قدرتو عمى تحمؿ المسؤلية الفردية كاالجتماعية لمتفاعؿ
المعمكماتية كيساعده  ،عمى تنمية ا
مع

االسرة

كالمجتمع

كمعايشة

الكاقع

كالمستقبؿ

بإيجابية.

( السيد كاخركف1508 ،ـ ،ص)4
كمما سبؽ يتضح أىمية اكتساب التبلميذ ميارات القرف الحادم كالعشريف  ،في مجاؿ
الدراسات االجتماعية عامة كالتاريخ خاصة ،كأىمية تزكيدىـ بميارات تساعدىـ عمى معايشة
الكاقع كالمستقبؿ ،كخاصة في مرحمة التعميـ األساسي ،حيث إنيا مف أىـ حمقات السمـ
التعميمي  ،لتنمية معمكمات كخبرات المتعمـ البلزمة لمنجاح ،في الحياة التي تمكنيـ مف
تحصيؿ المعرفة  ،كاكتساب العادات السمككية كالميارات األساسية ،التي تساعدىـ عمى تحمؿ
المسئكلية تجاه انفسيـ كاالخريف  ،كالتفاعؿ االيجابي داخؿ المجتمع ،كتنمي لدييـ المعارؼ
كالقيـ كالميارات كالخبرات ،التي تؤىميـ لمتعامؿ مع المشكبلت الحياتية .
كيعتبر معمـ مادة الدراسات االجتماعية عامة كالتاريخ خاصة بأسمكبو التقميدم ،في
التدريس يثبت كؿ يكـ لممتعمـ أنيا مادة جافة كليس ليا قيمة ،بسبب غياب الفكر كعدـ
إدراؾ المعنى كمغزل االحداث التاريخية ،كتتفؽ عديد مف الدراسات السابقة عمى أىمية تنمية
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المعارؼ كالمعمكمات لدل المتعمـ  ،كذؾ ال يحدث مف فراغ بمعزؿ عف محتكل كمضمكف،
ييدؼ لتنمية ميارات القرف الحادم كالعشريف ،لدل المتعمـ بكصفيا مف النتاجات العممية،
كقد أجريت عديد مف البحكث كالدراسات ،التي أكدت فاعميتيا في تنمية تمؾ الميارات لدل
المتعمميف منيا دراسة شمبي (1503ـ) ،أبكالحسف(1504ـ) ،عبد اهلل (1505ـ)
، Vansledright ( 2016(،يكنس (1505ـ)،عمي  ،صديؽ(1506ـ)Kiruba,and ( ،
 ،others (2018الحارثي(1515ـ) ،جاب اهلل (1515ـ).
كتعد إدارة اقتصاديات المعرفة أحد التحكالت التربكية االساسية ،كتمثؿ جزءا جكىريا
في المجتمعات الحديثة ،التي ترسـ قكتيا ك تقدميا مف القيمة الفكرية ،كالعممية المضافة في
بيئة دائمة التطكر عبر العصكر التاريخية،كتعتمد عمى إدارة فيـ جديد مختمؼ ،لدكر المعرفة
كرأس الماؿ الفكرم في تنمية المجتمعات كالدكؿ ،حيث أسفرت ت ار كمات المعرفة
اإلنسانية،عف تحسيف رفاىية الدكؿ المالكة لكسائؿ المعرفة،كتمكينيا مف تسخير معارفيا
كاستثمارىا بكفاءة في مضاعفة اإلنتاج كالدخؿ ،كلـ تكف المعرفة مفيكما مستحدثا ،فيي
صفة أساسية تميز المجتمع اإلنساني ،حيث أنيا ارتبطت باإلنساف ذاتو ،فتأثرت بو كتطكرت
بتطكيره لذاتو كمجتمعو.

(بخارم1504،ـ ،ص )145

كأكد رفاعي أنو ينبغي عمى المؤسسات التربكية ،أف تكلى اىتماما خاصا إلدارة
اقتصاديات المعرفة ،مف حيث تحريؾ المعرفة الكامنة لدل المتعمـ ،سكاء المعرفة الضمنية
أكالصريحة كتكظيفيا ،في التطكير كالكصكؿ إلي المعارؼ الجديدة ،فيي ال تقتصر عمى إدارة
المعمكمات فقط ،بؿ البد مف استثمار المكارد البشرية ككيفية استغبلليا ،حيث إف العقؿ
البشرم ىك الذم يقكـ بخمؽ كتكليد المعرفة داخؿ عقؿ كؿ متعمـ ،كتحكيميا إلي معرفة
صريحة في ضكء معايير محددة ،سابقا لتعطي معرفة جديدة ،مما يمكف التنبؤ بيا كالتعبير
(رفاعي 1505 ،ـ ،ص)11

عنيا.

كأكدت دراسة الجاسـ(1504ـ)،كبكقمكـ (1506ـ)،عمي،صديؽ(1506ـ) عمى
أىمية إدارة اقتصاديات المعرفة ،لتحقيؽ التقدـ ك التطكر في المجتمعات االنسانية ،التي
تيتـ بالسعي الى اثراء النقاش حكؿ،متطمبات التحكؿ الى اقتصاديات المعرفة ،كدكرىا في
تحقيؽ الفاعمية كاالستمرارية لمتعميـ ،مف خبلؿ التفاعؿ المتكاصؿ بيف المعمميف كالمتعمميف،
بحيث تساعد المتعمـ عمى الكصكؿ إلى المعرفة،ك تحميميا كتخزينيا كانتاجيا كتبادليا ،التي
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تيدؼ إلي تكفير فرص التعمـ كاالبتكار كتطكير الفيـ المشترؾ ،لدييـ نظ ار إلنسياب المعرفة
بينيـ كاالفادة منيا ،في تكليد معارؼ جديدة تسيـ في تنمية ميارات القرف الحادم كالعشريف
(.الجاسـ1504 ،ـ ،ص( )74بكقمكـ 1506،ـ ،ص ()015عمي ،صديؽ1506،ـ،ص
)517
ككذلؾ أشار صادؽ إلى أىمية مراعاة التحكالت التربكية إلدارة اقتصاديات المعرفة
لدل المتعمـ ،التي تركز عمى تكليد المعارؼ ،ك إنتاج األفكار الجديدة كتبادليا ك العمؿ ،عمى
تنميتيا بشكؿ مستمر كاستثمارىا ،ك حسف تكظيفيا في مجاالت الحياة المختمفة كادارتيا
،بطريقة تسيـ في نشرىا ك إثراء العقؿ البشرم ،كأكدت عمى أف ادارة اقتصاديات المعرفة
أصبحت ضركرة ،ال يمكف االستغناء عنيا في البيئة التعميمية إلعداد ككادر بشرية مستنيرة،
لدييا ثقافة معمكماتية مؤىمو لمكاكبة تطكر المعرفة في القرف الحادم ك العشريف( .صادؽ،
1515ـ،ص)057
كأقر المؤتمر الدكلي الثاني (1510ـ) أىمية تطكير المناىج في ضكء التحكالت
التربكية ك اقتصاد المعرفة  ،نظ ار لدكرىا االيحابي في تنمية ميارات التعميـ ك التعمـ ،كذلؾ
في جميع المؤسسات التعميمية حيث أنو يتطمب مف المتعمـ ،ليس فقط االحتفاظ بالمعرفة بؿ
انتقؿ إلى ما ىك أبعد مف ذلؾ  ،كأتجو نحك كيفية استثمار رأس الماؿ الفكرم ،كالكصكؿ إلى
المعرفة كالبحث عنيا ،كتحميميا كتخزينيا كانتاجيا كتبادليا ،بإستخداـ كافة كسائؿ تكنكلكجيا
المعمكمات المتاحة ،في ظؿ ثكرة المعمكمات التكنكلكجية ألنو أصبح مف ضركريات الحياة في
القرف الحادم كالعشريف.
مما سبؽ يتضح أىمية التحكالت التربكية في إدارة اقتصاديات المعرفة ،في تنمية
رأس الماؿ الفكرم كالمعرفي لممتعمـ ،حيث يشارؾ بأفكاره عمى المستكل الفردم أك بالمشاركة،
مع زمبلئو في البحث كتنظيـ كادارة ك استثمار المعرفة المتاحة ،لممشاركة اإليجابية في تنمية
مجتمعو ،فيتعمـ البحث عف المعرفة كاكتسابيا ك تنظيميا كاالحتفاظ بيا،كاكتشاؼ افكار
معرفية جديدة يمكف استثمارىا لحؿ المشكبلت كالقضايا ،التي تكاجو المجتمع في الحاضر مف
أجؿ السعي نحك حياة أفضؿ في الحاضر كالمستقبؿ في القرف الحادم كالعشريف ،كألىمية
تحقيؽ ذلؾ فقد أجريت عديد مف البحكث كالدراسات السابقة ،التي ىدفت إلي قياس فاعمية
استخداـ التحكالت التربكية في إدارة اقتصاديات المعرفة ،في تحقيؽ بعض النكاتج التعميمية
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الميمة ،كمف ىذه الدراسات :دراسة )El ) 2015)، Turgay and others ( 2013
 ، Badawy Magdyبخارم(1504ـ) ،حسف(  1505ـ)،بكقمكـ(1506ـ) ،عمي
كصديؽ(1506ـ) ،حاتـ (1507ـ)،صادؽ( 1515ـ)
كنظ ار أل ف المؤسسات التعميمية تسعى إلي تربية متعمـ ،يستطيع كمكاجية تحديات
كالتغيرات العالمية

في القرف الحادم العشريف ،لذلؾ فيجب أال تدرس مادة الدراسات

االجتماعية ،ك خاصة التاريخ عمى إنيا قصة األجداد في العصكر السابقة ،أك مجرد معرفة
بؿ أنيا أساس معارفنا في الحاضر ،ليستطيع المتعمـ ادراؾ التطكر كتفسيره كالتعبير عنو،
كتحمؿ مسئكليتو الفردية كالجماعية ،تجاه ما يكاجو المجتمع مف مشكبلت في الحاضر
كالمستقبؿ ،في ظؿ التحكالت التربكية في إدارة اقتصاديات المعرفة ،حيث إنيا تساعده في
استثمار المعرفة كالمعمكمات التاريخية ،كفي عرض نماذج شخصية كاف ليا أدكار إيجابية في
الماضي ،تمتمؾ عديد مف الميارات ساعدتيا في التغمب عمى مشكبلت مصيرية كاجية
المجتمع ،كبالتالي فيي تساعده عمى ترسيخ قيمو كتزيد مف كعيو بذاتو ،ك تؤىمو إلى تحمؿ
مسؤكليتو الفردية كاالجتماعية تجاه المجتمع ،تنعكس عمى سمككياتو في الحاضر كالمستقبؿ
كخاصة ،في ظؿ التحديات كالتغيرات العالمية في القرف الحادم كالعشريف .
كأكدت عديد مف الدراسات كالكتابات التربكية ،عمى كجكد قصكر في تناكؿ محتكل
مناىج الدراسات االجتماعية  ،لمميارات البلزمة لمقرف الحادم كالعشريف  ،حيث تعتمد عمى
التمقيف كحفظ المعرفة المتاحة فقط ،كأف بعض الدراسات اشارت إلي ضعؼ امتبلؾ المتعمـ في
مرحمة التعميـ األساسي ،لتمؾ ميارات كأيضا أف ىناؾ فجكة بيف النظرية كالتطبيؽ مثؿ دراسة
أبكالحسف (1504ـ) ،التي أكدت ضعؼ تناكؿ مناىج الدراسات االجتماعية ،بما فييا التاريخ
بمرحمة التعميـ االساسي لميارات القرف الحادم كالعشريف،كدراسة يكنس (1505ـ) التي
أكدت ضعؼ ميارات في المرحمة الثانكية ،ك دراسة عبد اهلل (1505ـ)التي أكدت الحاجة الى
تنميتيا لدل المتعمـ ،ككذلؾ دراسة بطيف (1508ـ).
كلقد تنامى اإلحساس بالمشكمة ،مف خبلؿ قياـ الباحثة بدراسة استكشافية عمى
مجمكعة مف التبلميذ قكاميا( )25تمميذ في الصؼ الثاني اإلعدادم ممحؽ(، ( 0ك مجمكعة
مف معممي مرحمة التعميـ األساسي تخصص دراسات إجتماعية قكاميا( )05معمـ ممحؽ( ،)1
لمعرفة ماىية ميارات القرف الحادم كالعشريف  ،ككعييـ بكيفية تنميتيا كدكر مادة الدراسات
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االجتماعية عامة كالتاريخ خاصة أثناء التدريس  ،كمف خبلؿ اإلجابات المتعمقة بمكضكع
البحث تبيف أف:
ػ ىناؾ قصكر لدل التبلميذ نحك تحديد ميارات القرف الحادم كالعشريف ،مما يسبب عائقا في
إدراكيـ دكر مادة التاريخ في تنميتيا ،كعمى الرغـ مف أىميتيا لدل المجتمع في الحاضر
كالمستقبؿ .
ػػ فقد أكد أغمب المعمميف عمى ضعؼ تضميف ميارات القرف الحادم كالعشريف في محتكل
منيج مادة التاريخ بالرغـ مف تضمينيا في أىداؼ المنيج ،ك بالتالي فإنيـ ال يعممكف عمى
تنميتيا خبلؿ عممية التدريس ،كلذلؾ ىناؾ فجكة كبيرة بيف األىداؼ كالمحتكل كالتركيز
فقط،عمى تنمية مستكل التحصيؿ االكاديمي لدل التبلميذ.
ػ بالرغـ مف أىمية مراعاة التحكالت التربكية في إدارة اقتصاديات المعرفة ،في رفع مستكل
جكدة الرأسماؿ الفكرم ،لدل المتعمـ إال إنيا لـ تستخدـ بالشكؿ الكافي ،كبالتالي ال يستطيع
المتعمـ تحديد المعرفة ،ككيفية ادارتيا كتطبيقيا كتخزينيا كاستثمارىا  ،بشكؿ مستمر في
كؿ شئكف حياتيـ،ك أكصت عديد مف الدراسات كالبحكث السابقة ،عمى فعالية استخداميا
في تحقيؽ نكاتج تعميمية ايجابية.
ػ عمى الرغـ مف تعدد الدراسات السابقة ،التي استيدفت تقصي فعالية تنمية ميارات القرف
الحادم كالعشريف إال إف ىناؾ غياب في بنية المنيج الدراسي ،لمادة الدراسات االجتماعية
الذم ال يعطييا القدر الكافي مف االىتماـ ،األمر الذم يخالؼ طبيعة أىداؼ مادة الدراسات
االجتماعية عامة كالتاريخ خاصة،ك في حدكد عمـ الباحثة ،ال تكجد دراسات تطبيقية تناكلت
تنمية ميارات القرف الحادم ك العشريف ،لدل تبلميذ مرحمة التعميـ االساسي في مادة
الدراسات االجتماعية ك خاصة التاريخ باستخداـ برنامج قائـ عمى التحكالت التربكية في
إدارة اقتصاديات المعرفة.
ػ تحديد مشكمة البحث :يمكف تحديد مشكمة البحث الحالية في ضعؼ تضميف ميارات القرف
الحادم كالعشريف في محتكل منيج ،مادة الدراسات االجتماعية عامة كالتاريخ خاصة ،مما
انعكس على وجود قصكر بيا لدل التبلميذ في مرحمة التعميـ األساسي ك أثر عمى ميميـ
نحك المادة  ،كلمتصدم ليذه المشكمة يحاكؿ البحث الحالي االجابة عف السؤاؿ الرئيسي
التالي :
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"ما فاعمية برنامج قائـ عمى التحكالت التربكية في إدارة اقتصاديات المعرفة لتنمية
ميارات القرف الحادم كالعشريف كالميؿ نحك مادة التاريخ لدل تبلميذ مرحمة التعميـ
األساسي؟"
كلئلجابة عف السؤاؿ الرئيسي يتعيف االجابة عف األسئمة االتية :
 0ػ ما ميارات القرف الحادم كالعشريف التي يجب تكافرىا لدل تبلميذ مرحمة التعميـ األساسي
في مادة التاريخ ؟
 1ػ ما صكرة برنامج في التاريخ قائـ عمى التحكالت التربكية في إدارة اقتصاديات المعرفة فى
تنمية ميارات القرف الحادم كالعشريف لدل تبلميذ مرحمة التعميـ األساسي ؟
 2ػ ما فاعمية برنامج في التاريخ قائـ عمى التحكالت التربكية في إدارة اقتصاديات المعرفة فى
تنمية ميارات القرف الحادم كالعشريف لدل تبلميذ مرحمة التعميـ األساسي ؟
3ػ ما فاعمية البرنامج القائـ عمى استخداـ التحكالت التربكية في إدارة اقتصاديات المعرفة في
تنمية ميؿ تبلميذ مرحمة التعميـ األساسي نحك مادة التاريخ ؟

ـ أهداف البخح:
ييدؼ البحث الحالي إلي كؿ مما يأتي:
 0ػ بناء برنامج قائـ في التاريخ قائـ عمى التحكالت التربكية في إدارة اقتصاديات المعرفة،
لتنمية ميارات القرف الحادم كالعشريف لدل تبلميذ مرحمة التعميـ األساسي.
 1ػ تحديد فاعمية برنامج قائـ في التاريخ عمى التحكالت التربكية في إدارة اقتصاديات
المعرفة ،لتنمية ميارات القرف الحادم كالعشريف لدل تبلميذ مرحمة التعميـ األساسي.
 2ػ قياس فاعمية استخداـ التحكالت التربكية في إدارة اقتصاديات المعرفة ،في تنمية ميؿ
تبلميذ مرحمة التعميـ األساسي نحك مادة التاريخ.
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ـ أهنية البخح :
يكتسب ىذا البحث اىميتو بما قد يسيـ لكؿ مما يمي:

أ ـ خمططي وواضعي املنوج:
ػ يقدـ إ طار عاـ لمادة الدراسات االجتماعية ك التاريخ خاصة في ضكء التحكالت التربكية في
إدارة اقتصاديات المعرفة.
ػ يقدـ برنامج لمطكرم المناىج لتطكير مادة الدراسات االجتماعية عامة ك التاريخ خاصة في
ضكء ميارات القرف الحادم ك العشريف.

ب ـ املشزفني الرتبويني:
ػ تكفير قائمة بميارات القرف الحادم كالعشريف لبلستفادة منيا في تقييـ المناىج.
ػ إ مكانية االستفادة في عقد دكرات تدريبية لممعمميف في تنمية ميارات القرف الحادم
كالعشريف.

ج ـ املعلنني:
ػ يقدـ دليبل لمعمـ الدراسات االجتماعية عامة ك التاريخ خاصة ،نمكذج إجرائي قائـ عمى
استخداـ التحكالت التربكية في إدارة اقتصاديات المعرفة،لتنمية ميارات القرف الحادم
كالعشريف ،لدل التبلميذ في مرحمة التعميـ األساسي في مادة التاريخ.
ػ لفت نظر المعمميف الى ضركرة االىتماـ المكضكعي بتنمية ميارات القرف الحادم كالعشريف
لدل التبلميذ في مرحمة التعميـ االساسي.

دـ التالميذ :
ػ قد يساعد البرنامج التبلميذ في تنمية ميارات القرف الحادم ك العشريف نظ ار ألىميتيا في
العصر الحالي.
ػ قد يساعد البرنامج التبلميذ في التعرؼ عمى كيفية إدارة اقتصاديات المعرفة.
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البخح:
يقتصر ىذا البحث عمى:

0ػ تنمية ميارات القرف الحادم كالعشريف ك تشتمؿ عمى( تحمؿ المسئكلية الفردية ػ تحمؿ
المسئكلية االجتماعية ػ الثقافة المعمكماتية ) نظ ار ألىمية تنميتيا لدل التبلميذ في مرحمة
التعميـ االساسي ،ك امكانية تنميتيا في مجاؿ الدراسات االجتماعية عامة كالتاريخ خاصة.
 1ػ اختيار مجمكعة البحث مف تبلميذ الصؼ الثاني االعدادم ،بمدرسة عثماف بف عفاف
بمدبنة العبكر ،محافظة القميكبية لمتطبيؽ لقرب المكاف مف سكف الباحثة كعددىـ 45
تمميذ.
 2ػ يتـ تطبيؽ البرنامج مف خبلؿ إعادة صياغة الكحدةػ الثالثة  ،في مقرر الدراسات
االجتماعية الصؼ الثاني اإلعدادم الفصؿ الدراسي الثاني طبعة(1508ق 1515-ق)
باستخداـ التحكالت التربكية في إدارة اقتصاديات المعرفة .

ـ فزوض البخح :
يحاكؿ البحث الحالي التحقؽ مف صحة الفركض اآلتية:
0ػ يكجد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  5,50بيف متكسط درجات تبلميذ مرحمة
التعميـ األساسي ،في االختبار في القياسيف القبمي كالبعدم لقياس مدل تمكنيـ مف
ميارات القرف الحادم كالعشريف ككؿ لصالح تبلميذ التطبيؽ البعدم.
 1ػػ يكجد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  5,50بيف متكسط درجات تبلميذ مرحمة
التعميـ األساسي ،في االختبار في القياسيف القبمي كالبعدم لقياس مدل تمكنيـ مف
ميارات القرف الحادم كالعشريف لكؿ محكر لصالح تبلميذ التطبيؽ البعدم.
 2ػػ يكجد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  5,50بيف متكسط درجات تبلميذ مرحمة

التعميـ األساسي ،في المقياس في القياسيف القبمي كالبعدم ،لقياس فاعمية البرنامج في

تنمية ميؿ تبلميذ مرحمة التعميـ األساسي ،نحك مادة التاريخ ككؿ لصالح تبلميذ التطبيؽ
البعدم.
3ػ يكجد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  5,50بيف متكسط درجات تبلميذ مرحمة

التعميـ األساسي ،في المقياس في القياسيف القبمي كالبعدم ،ػمقياس فاعمية البرنامج في
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تنمية ميؿ تبلميذ مرحمة التعميـ األساسي ،نحك مادة التاريخ لكؿ بعد لصالح تبلميذ
التطبيؽ البعدم.

ـ أدوات البخح:
استخدـ البحث الحالي األدكات التالية:
0ػ كتيب التمميذ ،في مادة التاريخ لتنمية ميارات القرف الحادم كالعشريف ،لدل تبلميذ
مرحمة التعميـ األساسي باستخداـ التحكالت التربكية في إدارة اقتصاديات المعرفة.
 1ػ

دليؿ المعمـ

في مادة التاريخ ،لمتدريب عمى كيفية تنمية ميارات القرف الحادم

كالعشريف ،لدل تبلميذ مرحمة التعميـ األساسي باستخداـ التحكالت التربكية في إدارة
اقتصاديات المعرفة.
 2ػ كحدة مف البرنامج القائـ عمى التحكالت التربكية في ادارة اقتصاديات المعرفة لتنمية
ميارات القرف الحادم كالعشريف ،ك الميؿ نحك مادة التاريخ لدل تبلميذ مرحمة التعميـ
األساسي .
3ػ اختبار لقياس مدل تمكف تبلميذ مرحمة التعميـ األساسي،مف ميارات القرف الحادم
كالعشريف.
4ػ مقياس لقياس فاعمية البرنامج في تنمية ميؿ تبلميذ مرحمة التعميـ األساسي،نحك مادة
التاريخ.

منوج البخح :
يعتمد البحث الحالي عمى ما يمي:
0ػ المنيج الكصفي :استخدـ في الدراسة النظرية حكؿ إعداد برنامج ،قائـ عمى التحكالت
التربكية في إدارة اقتصاديات المعرفة ،كفي إعداد أدكات البحث كعمؿ حصر لؤلدبيات
التربكية ،كالدراسات السابقة التي تناكلت متغيرات البحث.
1ػ المنيج التجريبي :المجمكعة الكاحدة كقد استخدـ في الكشؼ عف ،فاعمية كحدة تجريبية
معاد صياغتيا في منيج التاريخ ،لتنمية ميارات القرف الحادم كالعشريف ك تطبيؽ
األدكات عمييا.
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ـ خطوات البخح وإدزاءاتى:
يتـ اإلجابة عف أسئمة البحث السابقة في الخطكات كاإلجراءات التالية :
أكالػ بناء قائمة ميارات القرف الحادم كالعشريف ،باستخداـ التحكالت التربكية في إدارة
اقتصاديات المعرفة ،لدل تبلميذ مرحمة التعميـ األساسي ،كالميؿ نحك مادة التاريخ ذلؾ
مف خبلؿ:
0ػ الدراسات السابقة ك المراجع ك االدبيات التي تناكلت ميارات القرف الحادم كالعشريف .
1ػ خصائص التبلميذ في مرحمة التعميـ األساسي.
 2ػ طبيعة مادة التاريخ.
 3ػػ دراسة أىداؼ تدريس مادة التاريخ.
4ػ

عرض القائمة عمى مجمكعة مف المحكميف كالمتخصصيف ،في المجاؿ التربكم
كاألكاديمي ك تعديميا كفقا لمقترحاتيـ.

 5ػ كضع القائمة في صكرتيا النيائية .
ثانياػػ تحديد التحكالت التربكية في إدارة اقتصاديات المعرفة ،مف حيث المفيكـ كاألىمية
كالمبادئ كالمراحؿ.
ثالثا ػ تحديد فمسفة كأسس بناء برنامج القائـ ،عمى استخداـ التحكالت التربكية في إدارة
اقتصاديات المعرفة ،لتنمية ميارات القرف الحادم كالعشريف ،لدل تبلميذ مرحمة التعميـ
األساسي كميميـ نحك مادة التاريخ .
ثالثا ػ بناء برنامج قائـ عمى استخداـ التحكالت التربكية في إدارة اقتصاديات المعرفة ،لتنمية
ميارات القرف الحادم كالعشريف ،لدل تبلميذ مرحمة التعميـ األساسي في مادة التاريخ،
مف خبلؿ تحديد :
أ  -أىداؼ البرنامج.

ب -محتكل البرنامج.

ج – إستراتيجية تدريس البرنامج.

د -أدكات تقكيـ البرنامج.

رابعا ػ إعداد كتيب التمميذ ،كفقا الستخداـ التحكالت التربكية في إدارة اقتصاديات المعرفة،
لتنمية ميارات القرف الحادم كالعشريف لدل تبلميذ مرحمة التعميـ األساسي .
خامساػ إعداد دليؿ المعمـ ،في مقرر " الدراسات االجتماعية "كطننا العربي ظكاىر جغرافية
كحضارة اسبلمية " في الصؼ الثاني االعدادم  ،الكحدة الثالثة بعد إعادة صياغتيا
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كفقا لميارات القرف الحادم كالعشريف  ،باستخداـ التحكالت التربكية في إدارة
اقتصاديات المعرفة لتستخدـ في تدريس المجمكعة التجريبية.
سادساػ إعداد اختبار لقياس مدل تمكف تبلميذ مرحمة التعميـ األساسي ،مف ميارات القرف
الحادم كالعشريف ،باستخداـ التحكالت التربكية في إدارة اقتصاديات المعرفة كالتأكد مف
صحتو ،ك ثباتو كعرضو عمى المحكميف.
سابعا ػ إعداد مقياس لقياس ميؿ تبلميذ مرحمة التعميـ األساسي نحك مادة التاريخ ،كالتأكد
مف صحتو ك ثباتو كعرضو عمى المحكميف.
سابعا :اختيار مجمكعة البحث مف التبلميذ في الصؼ الثاني االعدادم في مادة التاريخ
ثامنا ػ تطبيؽ االختبار كالمقياس عمي مجمكعة البحث قبميا.
تاسعا ػ تطبيؽ االختبار كالمقياس عمى مجمكعة البحث بعديا.
عاش ار ػ تسجيؿ النتائج كمعالجتيا إحصائيا ك تفسيرىا.
احدل عشرػ التكصيات كالمقترحات.

حتديد املصطلخات:
0ػ التحكالت التربكية في إدارة اقتصاديات المعرفة Requirements for Managing
 :Knowledge Economiesك تعرفو الباحثة بأنيا" االجراءات التربكية الفعالة
المطمكب إحداثيا في المنظكمة التربكية،التي تساعد المتعمـ فى إدارة رأس الماؿ الفكرم
مف خبلؿ الحصكؿ عمى المعرفة ،كالخبرة العممية كالمعمكماتية كانتاجيا كتنظيميا
كاستثمارىا كتكظيفيا عمميا ،لدعـ تمؾ المعرفة كتحكيميا إلي تطبيقات عممية ،ذات قيمة
مضافة كجكدة نكعية كرفع مستكل كفاءة االداء "
1ػ ميارات القرف الحادم كالعشريف  :Twenty-First Century Skillsكتعرفيا الباحثة
بأنيا " الميارات األساسية التي يحتاجيا التبلميذ ،لمنجاح في القرف الحادم كالعشريف في
مرحمة التعميـ االساسي  ،كتساعدىـ فى تككيف خبرات حياتية تساعدىـ عمى حؿ
المشكبلت ،التي تكاجييـ في الحاضر كالمستقبؿ ،التي يجب تنميتيا مف خبلؿ تدريس
مادة التاريخ ،كىي ميارات (تحمؿ المسئكلية الفردية ،ك تحمؿ المسؤلية االجتماعية ،
كالثقافة المعمكماتية )"
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2ػ الميؿ نحك المادة  :مجمكعة استجابات التأييد لدل التبلميذ نحك مادة الدراسات االجتماعية
عامة ك التاريخ خاصة باستخداـ برنامج قائـ عمى التحكالت التربكية في إدارة اقتصاديات
المعرفة ك يعبر عنو بالدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا التبلميذ في مقياس الميؿ

ـ *اإلطار النظزي
احملور األول التخوالت الرتبوية يف إدارة اقتصاديات املعزفة و مادة التاريذ:
أكال نشأة التحكالت التربكية في إدارة اقتصاديات المعرفة:ػ يعتبر مجتمع اقتصاديات
المعرفة نتيجة لمتحكؿ مف مجتمع اقتصاد صناعي يككف أرس الماؿ فيو ،ىك المكرد
اإلستراتيجي إلى مجتمع اقتصاد معمكماتي ،تشكؿ المعمكمات فيو المكرد االساسي
كاإلستراتيجي ،تتمثؿ فيو اقتصاديات المعرفة رافدا عمميا ك عمميا ،ك قد كرد ىذا المصطمح
أل كؿ مرة عاـ 0855ـ ،عند المؤلؼ كالمفكر االقتصادم بيتر درككر  Peter Drukerفي
كتاب ػ ، The Age of Discontinuityالذم تحدث فيو عف مفيكـ مجتمع المعرفة حيث
أف اقتصاديات المعرفة ،التي تتككف مف خبلؿ تكليد المعرفة أكخمؽ معرفة جديدة ك
تحكيميا،إلى منتجات كخدمات ك أساليب ذات قيمة كانتاج المعرفة ك تكزيعيا ،كاستخداميا
بطريقة تضمف نمك المعرفة المستداـ ،بإستخداـ تقنيات المعمكمات كاالتصاالت ،لكي تسمح
المؤسسات بتكظيفيا لما ليا مف فكائد اقتصاديات معرفية ،تسيـ في تككيف ثركة تتناسب مع
قدرات المتعمـ ،كمشاركتو في األبتكار ك التجديد مع االخريف Brinkly, 2006, p ( .
)227
كشيدت الثمانينات تطكي ار لنظـ إدارة اقتصاديات المعرفة ،كالتحكؿ مف مجتمع
التصنيع كنظـ الذكاء االصطناعي إلي مجتمع صناع المعرفة  ،كأف العمؿ النمكذجي سيككف
عمى كيفية إدارة اقتصاديات المعرفة التي تعتمد عمى العمؿ في مجاالت البحث كاكتساب
كتنظيـ كىندسة المعرفة ،كلتقدـ أساس تكنكلكجيا ادارة المعرفة ،فقد بدأت مجمكعة مف
الشركات ،في الكاليات المتحدة االمريكية مبادرة إلدارة أصكؿ اقتصاد المعرفة عاـ
0878ـ،كازدىرت عبر شبكة االنترنت في عاـ 0883ـ.
(مخمكؼ 1503،ـ ،ص )011-015
كازدىرت إدارة اقتصاديات المعرفة في التسعينيات  ،ك نمت إلي حد كبير في
المؤسسات األمريكية في منتدل إدارة المعرفة ،كأصبح مف المكضكعات الثرية فى االنتاج
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الفكرم كمدخبل لترتيب المعمكمات ك تنظيميا ،كفقا لممكضكعات المتمركزة حكؿ الشبكات
المعمكماتية ،عبر اإل نترنت لتدعيـ المشاركة المجتمعية ك تكفير البرامج التعميمية  ،التي
تساعد التبلميذ عمى إيجاد المعمكمات البلزمة ،كفؽ التحكالت التربكية الحديثة في إدارة
اقتصاديات

المعرفة

ليسيؿ

تطبيقيا

بصكرة

جديدة

كبفاعمية.

(الجاسـ1504 ،ـ ،ص )61 -57
كبدأت الحككمات تكلي اىتماما كبي ار لممنظمات ،التي لدييا مستكل أفضؿ مف المعرفة،
إل نيا ذات مستكل متميز ،في كيفية البحث كالتعامؿ مع المعرفة كتطبيقيا ،كأصبح نجاح
المؤسسات كالمنظمات عامة ،تعتمد عمى االستغبلؿ الكؼء لمصادر المعرفة الصريحة
كالضمنية ،في التكيؼ مع المتغيرات التي تحدث عالميا ،ك أصبح اإلتجاه نحك االىتماـ
بالمتعمميف  ،كتنمية قدراتيـ كامكانياتيـ األمر الذم تطمب مراعاة التحكالت التربكية في إدارة
إدارة اقتصاديات المعرفة ،تستخدـ الستثمار المعرفة المتاحة ،كالمشاركة اإليجابية في تنمية
المجتمع.
ثانياػ مفيكـ التحكالت التربكية في إدارة اقتصاديات المعرفة :تعددت مفاىيـ إدارة
اقتصاديات المعرفة ،كاختمفت صياغتيا كأداؤىا بحسب المستفيديف منيا في المنظمات
كال مؤسسات المختمفة ،لمكصكؿ إلي أفضؿ التطبيقات كعرفيا كؿ مما يمي:
عرفيا قامكس كيبستر بأنو استخداـ المعرفة النتاج منافع اقتصادية Webstors
،لمحصكؿ عمى المعرفة ك المشاركة فييا كاستخداميا ،كتكظيفيا ك إنتاجيا بيدؼ تحسيف
نكعية الحياة ،بمجاالتيا المختمفة

كرس ماؿ معرفي
كتطبيقيا كاستخداـ عقؿ البشرم ،أ

ثميف(.الخكالده1501،ـ،ص)032
كعرفيا الدخيؿ ك القرني ( 1507ـ)مجمكعة مف العمميات التي تكتشؼ كتخزف
كتشارؾ ،كتستخدـ المعرفة مف قبؿ المتعمـ لتزكده ،بالخمفية النظرية لممعرفة لتحسيف نكعية
الق اررات (الدخيؿ ك القرني1507 ،ـ ،ص)10
بينما عرفيا  ( 2017( Khalifiمنيج يستخدـ تقنية كتكنكلكجيا المعمكمات ،كأداة ككسيمة
لتجميع كتخزيف الخبرات كالمعارؼ ،لتسييؿ المشاركة كنشرىا عبر عمميات انتاج المعرفة.
( )Khalifi, 2017, p 122
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ككذلؾ عرفيا الحارثي( 1508ـ) استخداـ المعرفة ك المشاركة فيو ،بيدؼ تحسيف
نكعية الحياة بمجاالتيا كافة ،مف خبلؿ اإلفادة مف خدمة معمكماتية ثرية كاستخداـ العقؿ
كرس لمماؿ ك تكظيؼ البحث العممي لتحقيقيا.
البشرم  ،أ

( الحارثي 1508 ،ـ،ص )462

ك كذلؾ عرفيا حمزة (1508ـ) نظاـ دقيؽ يساعد عمى نشر المعرفة ،سكاء عمى المستكل
الفردم أكالجماعي لرفع مستكل أداء الفرد في الكقت المناسب.

( حمزة 1508،ـ،ص

)0558
بينما عرفيا صادؽ (1515ـ) طرؽ حصكؿ عمى المعمكمات ك المعارؼ ،كأختيار
المناسب منيا كتكليد كانتاج افكار جديدة  ،ك حسف تكظيفيا في كافة المجاالت الحياتية.
(صادؽ  1515،ـ  ،ص011
كتعرفيا الباحثة في البحث الحالي :بأنيا " اإلجراءات التربكية الفعالة المطمكب
إحداثيا في المنظكمة التربكية التي تساعد المتعمـ فى إدارة رأس الماؿ الفكرم مف خبلؿ
الحصكؿ عمى المعرفة ،كالخبرة العممية كالمعمكماتية ،كانتاجيا كتنظيميا كاستثمارىا كتكظيفيا
عمميا ،لدعـ تمؾ المعرفة كتحكيميا إلي تطبيقات عممية ،ذات قيمة مضافة كجكدة نكعية كرفع
مستكل كفاءة األداء " .كبالتأمؿ إلي التعريفات السابقة لماىية التحكالت التربكية في إدارة
اقتصاديات المعرفة نبلحظ أنيا تتسـ بكؿ مما يأتي:
ػ اإلستثمار في المكارد البشرية باعتبارىا راس الماؿ الفكرم المعرفي
ػ إنتقاؿ نشاط االقتصادم مف انتاج ك صناعة السمع الى انتاج ك صناعة الخدمات المعرفية.
ػ إرتفاع الدخؿ لصناع المعرفة كمما ارتفعت ك تنكعت خبراتيـ ك كفاياتيـ .ػ
ػ أصبح لممعمكمات ك المعرفة قيمة مضافة ك جكدة عالية لرفع مستكل كفاءة االداء.
ػ أىمية تكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات ك االتصاالت بفاعمية.
ػ تركز عمى إدارة رأس الماؿ الفكرم كاستثمارىا كتحكيميا إلي تطبيقات عممية في الكاقع ػ
ػ كيمكف التمييز بيف نكعيف مف التحكالت التربكية اقتصاديات المعرفة ىما :
 0ػ المعرفة الضمنية  :المعرفة المتراكمة في عقؿ المتعمـ ناتجو ،عف قيمو كاتجاىاتو
كعكاطفو كخبراتو السابقة بالذاكرة ،كتنعكس عمى أدائو كيستطيع المعمـ تحكيؿ المعرفة
،إلي معرفة صريحة مف خبلؿ استثمار معرفتو كخبراتو المخزكنة ،إلي إدارة فاعمة كرفع
كفاءتيا.
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 1ػ المعرفة الصريحة  :المعرفة التي يعرضيا المتعمـ بطريقة منظمة ،يمكف استخداميا
كتطبيقيا كالتعبير عنيا بسيكلة ،ككضكح كيقكـ المعمـ بتحكيؿ المعرفة إلى ضمنية
،لممنيج كالمقرر المدرسي مف خبلؿ األلفاظ كالشرح ك طرح االسئمة تتكلد الخبرات.
ثالثا ػ أىمية استخداـ التحكالت التربكية في إدارة اقتصاديات المعرفة :أشارت عديد مف
الدراسات إلي أىمية استخداـ ،التحكالت التربكية في إدارة اقتصاديات المعرفة اثناء
التدريس مثؿ دراسة(2013)،

، Turgay& Shaghaelمخمكؼ (1503ـ)،

الجاسـ(1504ـ ) ،رفاعي (1505ـ)  ،إبراىيـ (1506ـ) ،بصنكم ،السريحى(
1506ـ)،الحارثي( 1508ـ)(،صادؽ1515 ،ـ) كتتضمف في كؿ مما يمي:
0ػ تحفيز المتعمـ عمى التكسع في االستثمار في المعرفة العممية كالعممية ،مف أجؿ تككيف
أرس ماؿ معرفي يساىـ في إنتاج رأس ماؿ معرفي متزايد.
 1ػ تنظيـ األداء بيف المتعمميف تؤدم لرفع مستكل األداء المعرفي ،باستخداـ كسائؿ
كتكنكلكجيا المعمكمات.
2ػ االرتقاء بمستكل اداء المتعمـ مف خبلؿ تعزيز القدرات االبتكارية ،مما يزيد مف القيمة
الحقيقية لممعرفة ،عمي المدل القريب كالبعيد.
3ػ االرتقاء بمستكل جكدة أداء االصكؿ المعرفية المضافة ،مف خبلؿ عممية التقييـ المستمر
لطرائؽ ك نتائج العمؿ.
4ػ تحسيف جكدة المنيج المعرفي لمحصكؿ عمى االستفادة القصكل ،مف المعرفة المتاحة
داخؿ المنظمة أك خارجيا بأفضؿ الطرائؽ.
 5ػ تحديد المعرفة كتطكيرىا لتحقيؽ أكبر قيمة مضافة،ك تشجيع المتعمـ عمى نقميا
كمشاركتيا مع زمبلئو  ،لكي يستطيع استثمار رأس الماؿ الفكرم في جميع مجاالت
الحياة.
كمف العرض السابؽ يتضح مدل أىمية تنمية التحكالت التربكية في إدارة اقتصاديات
المعرفة ،أثناء التدريس في مختمؼ المراحؿ التعميمية  ،كالتي بدكرىا تحسف عادات العقؿ لدل
المتعمـ ،كلئلستفادة منيا في تنمية تفكيرىـ ،كاالرتقاء بمستكل ثراء رأس الماؿ الفكرم كجكدة
استثماره ،كتجكيد المنتج المعرفي لممتعمـ ك تطبيقو في كاقع الحياة.
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رابعا ػ مبادئ التحكالت التربكية في إدارة اقتصاديات المعرفة :كقد معظـ الدراسات السابقة إف
Maher

إدارة اقتصاديات المعرفة ،تشتمؿ عمى عديد مف المبادئ مثؿ دراسة (

، (,2014الجاسـ (1504ـ)،رفاعي (1505ـ)El Badawy& Magdy(2015)،
)،)2015

بخارم(1504ـ)،

حسف(

1505

ـ)،بكقمكـ(1506ـ)،

عمي

كصديؽ(1506ـ) ،حاتـ (1507ـ)،صادؽ( 1515ـ )ىي كما يمي:
 0ػ حمكؿ ناتجة عف تفاعؿ مشترؾ بيف كؿ مف المعمـ كالمتعمـ ،لمقياـ بكافة المياـ داخؿ
المؤسسة التعميمية باستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات .
1ػ تتطمب معمميف ك متعمميف عمى كعي بأىمية المعرفة ،كاالستفادة مف كافة المعمكمات داخؿ
محيط معرفي متكامؿ ،يساعد عمى فيـ المعرفة ك تفسيرىا كادائيا.
 2ػ اتساع المعرفة التنظيمية مف خبلؿ استخداـ نماذج لخرائط المعرفة ،تكضح المسارات
االفتراضية  ،التي يحتاجيا المتعمـ ك تبادؿ الخبرات ك تطبيقيا.
 3ػ عممية اجتماعية تعني أنو ال يستطيع المتعمـ بمفرده  ،تحمؿ مسؤكلية المعرفة الجماعية
أك فرض أحكاـ عند الحصكؿ عمييا ،إل نيا تتغير كتتطكر باستمرار.
4ػ منظكمة متكاممة داخؿ المؤسسة التعميمية ،يشتمؿ عمى المدخبلت(رأس الماؿ الفكرم)
،كالعمميات(تحديد المعرفة ك كيفية اكتسابيا) ،كالمخرجات(االداء المتميز الناجح).
 5ػ تتطمب اإلدارة الفعالة لممعرفة تكامؿ ،كؿ مف العنصر البشرم كالتكنكلكجي لمحصكؿ ،عمى
المعرفة كاستثمار قيمتيا المضافة ،مف مصادر المعمكمات المختمفة.
6ػ إشراؼ معمميف مدربيف عمى كيفية إدارة المعرفة ،مف خبلؿ جمع ك تنظيـ كتصنيؼ
المعرفة باستخداـ التكنكلكجيا.
كمما سبؽ نبلحظ أف مبادئ التحكالت التربكية في إدارة اقتصاديات المعرفة ،تركز عمى
أىمية تفاعؿ مشترؾ بيف كؿ مف المعمـ كالمتعمـ ،مف أجؿ االستفادة مف كافة المعمكمات،
داخؿ محيط معرفي متكامؿ يعتمد عمى تبادؿ الخبرات ،كتطبيقيا لمحصكؿ عمى المعرفة
كاستثمار قيمتيا المضافة ،مف مصادر المعمكمات المختمفة.
خامسا ػ خصائص التحكالت التربكية في ادارة اقتصاديات المعرفة  :كقد أجمعت اغمب
الدراسات السابقة إف إدارة اقتصاديات المعرفة ،تشتمؿ عمى عديد مف الخصائص مثؿ
دراسة)2014
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، ) Alnawiseh,بكقمكـ (1506ـ)،ك عمي ،صديؽ ( 1506ـ)،ك صادؽ( 1515ـ)،ك
محمد (1515ـ) :كىي كما يمي:
0ػ تعتمد عمى التجديد ك األبداع كاالستثمار في المكارد البشرية ،بإعتبارىا أرس الماؿ المعرفي
كالفكرم.
1ػ ال خضكع لقانكف تزايد العكائد بمعنى اف زيادة مدخبلت االنتاج المعرفي ،يحقؽ انتاجا
معرفيا يساعد عمى انتاج معرفة جديدة اخرل.
2ػ التغيرات المتسارعة في المعرفة ترتبط بإنتاج منتجات ككسائؿ ،كاساليب معرفية جديدة يتـ
احبلليا محؿ ما ىك مكجكد.
3ػ االعتماد عمى التعميـ ك التدريب كتكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات كاتصاالت لمكاكبة تطكرات
القرف الحادم ك العشريف التي تحدث في مجاالت المعرفة.
 4ػ ارتفاع الدخؿ بالنسبة لصناع المعرفة كمما ارتفعت ك تنكعت مؤىبلتيـ ك خبراتيـ ك
كفاءتيـ
ك تتجدد عبر االستخداـ المتزايد لممعمكمات ك المعرفة.
5ػ تعدد كتنكع مجاالت ايجاد القيمة المضافة في المعرفة ك ذلؾ بتكليد منتجات كخدمات
معرفية ك غير معرفية.
6ػ يستند إلى منظ كر متكامؿ مف المعرفة ك يتعامؿ بنظرة شمكلية لمعممية االنتاجية كفؽ
ميارات كخبرات عالية ك قابمة لمتطكر بشكؿ مستمر.
 7ػ يتسـ بالمركنة ك السعة ك القدرة عمى االبتكار تكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات في االنتاج
المادم الى االنتاج المعرفي.
سادساػ عبلقة التحكالت التربكية في إدارة اقتصاديات المعرفة بمادة التاريخ :إزداد األىتماـ
بدراسة التحكالت التربكية في إدارة اقتصاديات المعرفة في السنكات األخيرة ،كخاصة في
بحكث عمـ النفس المعرفي ،لما ينتج عنيا مف فكائد تربكية مف استخداـ المعرفة ،في
تنمية قدرات المتعمـ عمى تكليد أفكار جديدة ،مف خبلؿ تطكر برامجيا كمناىجيا الدراسية
المختمفة ،بما يتبلء ـ مع التكجيات كالتحديات المعاصرة ،كبما يتفؽ مع التطكرات في
مجاؿ النظريات التربكية ،حيث أنو لـ يعد امتبلؾ المتعمـ كـ المعمكمات كالميارات ،الغاية
التي تسعى ليا المؤسسات التربكية ،بؿ أف تتكفر لػػديو القدرة عمى التعامؿ معيا ،
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كتكظيفيا الفعاؿ في اتخاذ ق اررات سميمة لحؿ ما يكاجيو مف مشكبلت ( .يكنس1510 ،ـ
 ،ص)53
نظ ار ألف مادة التاريخ تيدؼ إلي تنمية معارؼ ك اتجاىات كميارات المتعمـ ،بناء
عمى ما يمتمككف مف رأس ماؿ فكرم ك معرفي عف المجتمع ،في الماضي ك الحاضر ك
المستقبؿ لذلؾ تعتبر مف المكاد الدراسية التي ليا أىمية كبيرة ،في رفع القيمة المضافة
القتصادية المعرفة مف خبل ؿ الكصكؿ المعرفة ،كتحميميا كتخزينيا كانتاجيا كتبادليا ،ك
بالتالي تسيـ في اكتساب المتعمـ ميارات حياتية ،تساعده عمى تنمية ثقافتو المعمكماتية
،كتحمؿ المسئكلية الفردية كاالجتماعية  ،لمكاجية المشكبلت التي يتعرض ليا سكاء خاصة
بذاتو ،أكالمجتمع الذم يعيش فيو في ظؿ ما يتميز بو العصر الحالي ،مف تقدـ تقني
كمعمكماتي ك تنكع مصادر المعرفة ،التي تستدعي أف تككف لدل المتعمـ نظرة ناقدة تمكنو مف
تقييـ ،ك نقد ما يقرءكه ك يشاىدكه ك يسمعو.
كتسيـ مادة التاريخ في إعداد المتعمـ الكاعي بالمعرفة ،الذم يؤمف بحتمية التغير
اع بحيث
االجتماعي كأنو يعيش في عالـ متغير كيتقبؿ األنماط الجديدة مف المجتمع ،بتفكير ك ٍ
يتفؽ ىذا التغير مع أىداؼ مجتمعو كقيمو ،عمى أف يككف عنص ارن فعاالن مشاركان في التغيير

صانعا منتجا ،كمستثم ار لممعرفة لو ما داـ ىذا التغيير ،يحقؽ صالح أفراد المجتمع كنفعيـ،

كلذلؾ اختارت الباحثة استخداـ التحكالت التربكية في إدارة اقتصاديات المعرفة ،لتنمية ميارات
القرف الحادم كالعشريف ،كمما سبؽ يتضح أف مادة التاريخ مف المكاد الدراسية ،التي تثير
اىتماـ المتعمميف كتشجعيـ عمى التفاعؿ اإليجابي ،كتحمؿ المسؤلية الفردية كاالجتماعية
تجاه المشكبلت ،التي تكاجو المجتمع فترسخ قيميـ كتزيد كعييـ بذاتيـ ،لما تحتكيو مف
مكاقؼ تعميمية نابضة بالحياة ،يمكف استثمارىا في مكاقؼ جديدة أخرل.
ػ كاتفقت معظـ الدراسات السابقة عمى أىمية استخداـ التحكالت التربكية في إدارة اقتصاديات
المعرفة ك تكظيفيا أثناء التدريس كىي كما يمي:
ػ دراسة مخمكؼ ( 1503ـ) إدارة المعرفة آفاؽ كتحديات كأكصت ،بأىمية تطبيؽ التحكالت
التربكية في إدارة اقتصاديات المعرفة أثناء التدريس ،حيث إنيا تسيؿ عمى المتعمـ تجميع
،كتنظيـ كتحميؿ كاستثمار ك تخزيف المعرفة سكاء كانت صريحة أك ضمنية .
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ػ دراسة )2015) El Badawy & Magdyتحميؿ مستكل تطبيؽ عمميات إدارة اقتصاديات
المعرفة في الجامعات الخاصة المصرية ،ك تشخيص درجة كعي أعضاء ىيئة التدريس،
كأكصت بأىمية نشر كتكزيع ك تطبيؽ المعرفة .
ػ دراسة  )2015( Basten, Michalik,Yigitكيفية استخداـ نظـ إدارة االقتصاد المعرفي،
في تكليد معارؼ جديدة لممنظمة ،كأكصت بأىمية مشاركة المتعمميف،في تصميـ نظاـ إدارة
اقتصاديات المعرفة ،باستخداـ تقنية المعمكمات لرفع مستكل كفاءة المعرفة لدل المتعمـ.
ػ دراسة محمد (1505ـ) فاعمية كحدة مقترحة قائمة عمى إستراتيجية التعمـ المخمط ،في
تنمية كميارات ادارة المعرفة ،في مادة إدارة األعماؿ لدل طبلب التعميـ الثانكم التجارم ،ك
أكصت بأىمية المؤسسات التعميمية في بناء كاستثمار اقتصاديات المعرفة لمنيكض
بالمجتمع.
ػ دراسة بكقمكـ(1506ـ) أليات االنتقاؿ إلى اقتصاديات المعرفة ،ك أكصى كعمى أىمية
اقتصاديات المعرفة أل نو أكثر قيمة لتنمية القدرات الفكرية ك المعرفية.
ػ دراسة الدخيؿ ،كالقرني ( 1507ـ) :كاقع عمميات إدارة المعرفة في جامعة الممؾ سعكد،
كأىمية تطبيقيا عمى مكظفي كمكظفات كمية إدارة اإلعماؿ في الجامعة ،كأكصت بأىمية
استخداـ إدارة اقتصاديات المعرفة ،لمعالجة المشكبلت التي تكاجييا بيئات العمؿ.
ػ دراسة الشيخ (1508ـ) :تشخيص تطبيؽ إدارة المعرفة في كميات االقتصاد كالعمكـ اإلدارة
في الجامعات السكدانية ،كأكصت بأىمية تطكير البنية التحتية لمجامعات ،كضركرة تكافر
التحكالت التربكية في إدارة اقتصاديات المعرفة ،لمنيكض بكاقع ىذه الجامعات.
ػ دراسة صادؽ (1515ـ)  :تصكر مقترح لدكر الجامعة في بناء العقمية العربية لمكاكبة
اقتصاديات المعرفة ،في ضكء العصر الرقمي كأكصت بأىمية إعداد كتأىيؿ ،ك تفاعؿ
العنصر البشرم كخاصة ،مع تطكر المجتمع في القرف الحادم كالعشريف.
كقد إستفاد البحث الحالي مف الدراسات السابقة كاألدبيات المتعمقة ،بتطبيؽ التحكالت
التربكية في إدارة اقتصاديات المعرفة

بمختمؼ التخصصات ،في كضع اإلطار النظرم

كالمنيجية كاألساليب ،ك لما تبيف لمباحثة ما حققو أثر استخداميا أثناء التدريس ،لما ليا مف
دكر كبير في تنمية المعارؼ كالمعمكمات ،لدل المتعمـ ك تدريبو عمى كيفية تنظيميا،
كاستثمارىا في إنتاج معارؼ جديدة  ،كالتي يمكف االستناد إلييا في تنمية ميارات القرف
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الحادم كالعشريف  ،كقامت الباحثة بتبني ىذه اإلستراتيجية  ،في عبلج تمؾ المشكمة لدل
المتعمميف ،مف خبلؿ تكظيفيا في تدريس مادة التاريخ في مرحمة التعميـ األساسي.

احملور الجاني :عالقة موارات الكزن احلادي والعشزين بدراسة مادة التاريذ:
اكال ػ نشاة كتطكر ميارات القرف الحادم كالعشريف :نشأ مفيكـ ميارات القرف الحادم
كالعشريف (1551ـ) حيف أ سست كزارة التعميـ االمريكية شراكة ،مع الجمعية الكطنية لمتعميـ
ك شركة مايكركسكفت ،كعديد مف المنظمات التعميمية سميت ،فيما بعد بالشراكة العالمية
ميارات القرف الحادم كالعشريف ،بيدؼ تحديد الميارات التي يحتاجيا المتعمـ في القرف
الحالي ،كتعزيز قدرة النظاـ التعميمي عمى تنمية فيـ التبلميذ ،ك قدراتيـ عمى التفاعؿ
المجتمعي في القرف الحادم كالعشريفprtnership for 21st century skills , ( .
)2011,p 65
الشركة بيف قطاع االقتصاديات ك أصحاب القرار السياسي ،مف جية
ا
كبالتالي أتاحة
كالتربكييف مف جية أخرل إلى بناء إطار فكرم لمتعميـ القكمي ،ييدؼ تطكير ك بناء نمكذج
لنظـ التعميـ ،في جميع المراحؿ الدراسية المختمفة  ،كبناء برامج لتضميف كدمج تمؾ الميارات
في المحتكل الدراسي،باستخداـ تكنكلكجيا االتصاالت ك المعمكمات التي تسعى لتنمية ميارات
القرف الحادم كالعشريف.
ثانياػ مفيكـ ميارات القرف الحادم كالعشريف :تعددت التعاريؼ التي تناكلت مفيكـ
ميارات القرف الحادم كالعشريف كمنيا ما يمي:
عرفيا شمبي ( 1503ـ) :الميارات الضركرية لضماف استعداد المتعمميف ،لمتعمـ
كاالبتكار كالحياة كالعمؿ كاالستخداـ األمثؿ لممعمكمات كالكسائط كالتكنكلكجيا( شمبي،
1503ـ،ص)5
بينما عرفو التكبي ،الفكاعير (1505ـ) :القدرات التي يحتاجيا المتعمـ لمنجاح في
الدراسة ،كالعمؿ لمحياة المستقبمية لمتعايش داخؿ المجتمع  (.التكبي ،الفكاعير 1505،ـ،
ص)15
ككذلؾ عرفو محمد(1508ـ) :المؤثرات التي يجب أف يكتسبيا المتعمـ ،بيدؼ التغمب
عمى المشكبلت التي تكاجيو في الحاضر كالمستقبؿ (.محمد1508،ـ،ص)201
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عرفو جاب اهلل ( 1515ـ)الميارات التي يمكف تنميتيا مف خبلؿ المنيج ،كتساعد
المتعمـ عمى النجاح في التعميـ كالعمؿ المستقبؿ لو( .محمد1508،ـ،ص)85
بينما عرفو الحارثي(1515ـ) الميارات التي تساعد المتعمـ أف يككف  ،قاد ار عمى التكيؼ مع
متغيرات العصر  (.الحارثي1515،ـ،ص)08
كتعرفيا الباحثة في البحث الحالي :بأنيا " الميارات األساسية التي يحتاجيا التبلميذ،
لمنجاح في القرف الحادم كالعشريف في مرحمة التعميـ االساسي ،كتساعدىـ فى تككيف خبرات
حياتية تساعدىـ فى حؿ المشكبلت ،التي تكاجييـ في الحاضر كالمستقبؿ ،كالتي يجب
تنميتيا مف خبلؿ تدريس مادة التاريخ ،كىي ميارات (تحمؿ المسئكلية الفردية ،ك تحمؿ
المسؤلية االجتماعية  ،كالثقافة المعمكماتية )"
ثالثاػ التكجيات التربكية في ضكء التحكالت التربكية القرف الحادم كالعشريف :
كاتفقت معظـ الدراسات السابقة أف ىناؾ التحكالت التربكية تربكية لميارات القرف الحادم
كالعشريف مثؿ دراسة ( ،)Elsayed (2018( ،Husin and others (2016محمد(
1508ـ )،الصقرية ) 1515ـ ) Farah (2020 (،كىي كما يمي :
0ػ ضعؼ مخرجات العممية التعميمية لقمة االىتماـ بتنمية ميارات الحادم كالعشريف بصكرة
مقصكدة في البرامج التعميمية المختمفة.
1ػ المتعممكف يتعرضكف بصفة مستمرة إلى الثقافة التكنكلكجية المعمكماتية المتطكرة خارج
الفصؿ أكثر مف تعرضيـ ليا داخؿ الفصؿ.
2ػ غياب اإلطار الفمسفي لميارات القرف الحادم كالعشريف ،عف أىداؼ ك برامج التنمية
المينية لممعمميف بصكرة كاضحة.
3ػ تتطمب تربية عصر المعمكمات كالتطكر التكنكلكجي ،إعداد متعمـ يمتمؾ ميارات تساعده
في تنمية ثقافتة المعمكماتية خبراتو كقدرات عمى االتصاؿ الفعاؿ داخؿ المجتمع.
4ػ تعتمد عمى المعرفة كالمعمكمات،التي تـ الحصكؿ عمييا كدرجة مصداقيتيا كاستثمارىا
لمكصكؿ لمعارؼ جديدة .
5ػ يجب عمى المتعمـ التدريب عمى كيفية تطبيقيا  ،كتنعكس في تعامبلتو مع األخريف بناء
عمى فكره ك خبرتو في الحاضر كالمستقبؿ.
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رابعاػ دكر المعمـ في تنمية ميارات القرف الحادم كالعشريف:ك اتفقت معظـ الدراسات
السابقة أنو يجب عمى المعمـ إتقاف ميارات القرف الحادم كالعشريف حتى يستطيع تنميتيا
لدل التبلميذ مثؿ دراسة أبكالحسف(1504ـ) ، Husin and others, )2016)،يكنس
(1505ـ)  ،عبد اهلل (1505ـ) ،بطيف(1508ـ) Farah ( 2020( ،كتشتمؿ عمى كؿ مما
يمي:
0ػ تشجيعيـ عمى التعبير عف أفكارىـ بحرية  ،كاالستماع آلرائيـ كاحتراـ كجية نظرىـ.
1ػ تنمية الثقة بالنفس ك حب االستطبلع ،لدييـ عمى المستكل الفردم كالجماعي.
2ػ تشجيعيـ عمى تصكر األحداث التاريخية ،بصكرة إيجابية كػتكثيؽ صمتو بحياتيـ.
 3ػ إتاحة الفرصة

لكؿ منيـ لممشاركة في تحديد األىداؼ ،كتحمؿ المسئكليات الفردية

كالجماعية كجمع المعمكمات.
 4ػ الكعي التاـ بالميارات التي يمكف تنميتيا ،لدييـ اثناء التدريس ليصبح التعمـ ذات معني.
5ػ تشجيعيـ عمي تقبؿ كؿ منيـ لآلخر كاحداث تفاعبلت بينيـ ،يجعميـ يشعركف بأىميتيـ
كدكرىـ في العممية التعميمية.
خامسا دكر المتعمـ في تنمية ميارات القرف الحادم كالعشريف :يتصؼ العصر
الحالي بأنو سريع التغير ،كمف ثـ فبلبد مف تعميـ يعتمد عمى تحفيز المتعمميف  ،لممشاركة في
عممية التعمـ كتنمية ميارات القرف الحادم كالعشريف ،مف خبلؿ كؿ مما ياتي:
0ػ تحديد األىداؼ التي يريد تحقيقيا مف المعرفة كتككف مفسرة ككاضحة.
1ػ استخداـ الدق نة كالمكضكعية في الكصكؿ الي المعمكمات كالبيانات.

2ػ االستعانة بخبرات اآلخريف كأرائيـ اثناء البحث بمفرده أك بالتعاكف مع زمبلئو.
3ػ جمع المعرفة مف مصادر مختمفة كتنظيميا كاستثمارىا في تككيف خبرات جديدة كمفيدة.
سادساػ عبلقة التحكالت التربكية في إدارة اقتصاديات المعرفة بميارات القرف الحادم
كالعشريف  :يأخذنا التعميـ في القرف الحالي إلى عصر اقتصاديات المعرفة ،الذم بدأ حديثا
كخاصة في ظؿ استخداـ كسائؿ االتصاؿ كالمعمكمات التكنكلكجية ،الذم يسعى إلى بناء متعمـ
يمتمؾ ثراء معمكماتي  ،قاد ار عمى التعمـ بسرعة محتكل جكىريا في مجاؿ ما في المعرفة ،ك
في الكقت نفسو إتقاف مجمكعة مف الميارات الحياتية ،تساعده عمى الكصكؿ إلى المعمكمات
كالمعرفة ك البحث عنيا ،كتحميمو كتخزينيا كادارتيا كانتاجيا كتبادليا ،مف أجؿ إتقاف العمؿ
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كاإل نتاج مف أجؿ بناء مجتمعا أكثر تألقا ك إبداعا كثراء ثقافيا( .ترلينج  ،كفادؿ
1502،ـ)07-05،
نظ ار لتقدـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في القرف الحادم كالعشريف،ك ضركرة
كجكد منيج تربكم يقكـ بأدكار جديدة كظيفتو ،تنمية ميارات لدل المتعمـ تساعده ،أف يككف
قادر عمى التعايش في المجتمع مع متغيرات العصر كالتحكالت التربكية الحديثة ،لذلؾ تطمب
نا
أىمية تدريب المتعمـ عمى كيفية تطبيؽ إدارة اقتصاديات المعرفة ،ليتمكف مف الكصكؿ إلي
المعمكمات

مف مصادر مختمفة ،كجمعيا كتحميميا كتفسيرىا كتقييميا كتنظيميا  ،لخمؽ

معرفة جديدة كاستثمارىا في إنتاج معارؼ جديدة  ،تساعده عمى اكتساب ميارات القرف
الحادم كالعشريف ،حيث تزايدت المعرفة اإلنسانية بدرجة كبيرة في شتى مجاالت الحياة ،
باستخداـ التقنيات الحديثة .
كأكد كؿ مف دراسة التكبي ،الفكاعير(1505ـ ) ،زامؿ مجدم عمى (1505ـ)،
حاتـ(1507ـ)  ،بطيف (1508ـ)،عطية ك الدناصكرم (1508ـ)  ،يكنس( 1510ـ )عمى
أىمية تجسيد كتضميف ميارات القرف الكاحد كالعشريف ،كتيتـ بالنمك المعرفي لمتبلميذ في
مرحمة التعميـ االساسي ،كخمؽ فرص لمتعميـ كالتعمـ المستمر ،بحيث تسيؿ التعاكف كالتفاعؿ
كتبادؿ المعمكمات ،بيف كؿ مف المعمـ كالتبلميذ داخؿ ك خارج المؤسسة التعميمية.
سادسا ػ أىمية مادة التاريخ في تنمية ميارات القرف الحادم كالعشريف لدل تبلميذ مرحمة
التعميـ األساسي :اتفقت بعض الدراسات السابقة عمى أىمية تنمية ميارات القرف الحادم
كالعشريف ،لدل المتعمـ في مادة الدراسات االجتماعية عامة ك مادة التاريخ خاصة ،كمنيا
دراسة أبكالحسف(1504ـ) ،فايد ،كالشاذلي (1504ـ)،ك التكبي كالفكعير (1505ـ) ،ك
يكنس (1505ـ)  ،عبد اهلل (1505ـ)،عرنكس( 1507ـ) Kiruba, others (2018)،
، Elsayed (2018 )،Al attar )2018(،بطيف (1508ـ) ،جاب هلل(1515ـ)2020( ،
)  ، Farah,في كؿ مما يمي:
0ػ تعتبر منبع لعديد مف المعارؼ كالخبرات عمى مر العصكر التاريخية ،التي تساعد المتعمـ
في استثمارىا كتطكيرىا ،كتكظيفيا في حؿ المشكبلت التى تكاجو المجتمع.
 1ػ تعزيز قدرات المتعمـ عمى البحث عف المعمكمات  ،التي تكفر لو التدريب عمى ميارات
حياتية ذات معنى يمكف استخداميا في الحاضر كالمستقبؿ.
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2ػ تنمية قدرات المتعمـ العممية كالثقافية كالمعمكماتية عف دراسة المجتمع ،كاقعو كآمالو
كتطمعاتو كماضيو كحاضره كمستقبمو بحكـ طبيعتيا.
3ػ تكظيؼ المعرفة مف خبلؿ المنيج لتنمية الثقافة المعمكماتية ،كتييئة المتعمـ لمعيش في
الحاضر كالمستقبؿ في عالـ سريع التغير ،نظ ار لتزايد تعقد الحياة كآلياتيا المختمفة.
4ػ تحقيؽ التكامؿ بيف مايتـ يدرسو المتعمـ كبيف الميارات األساسية التي يجب اكتسابيا في
الكاقع ،الذم يعيشو  ،في ظؿ التغيرات كالتحديات العالمية.
5ػ إكساب المتعمـ القدرة عمى الفيـ العميؽ لممعمكمات كالمعارؼ ،مف خبلؿ التفاعؿ المباشر
مع زمبلئيـ عبر كسائؿ االتصاؿ االلكتركنية.
6ػ تحقيؽ التكامؿ بيف المدرسة كالحياة

في الحاضر كالمستقبؿ ،كاعداد المتعمـ لمعرفة

حقكقو ككاجباتو ك مسئكليتو الفردية كاالجتماعية تجاه المجتمع.
7ػ المساىمة في بناء عقكؿ كاعية متفتحة ،لدييا قدرة عمى تحمؿ المسؤلية الفردية
كاالجتماعية مف خبلؿ تدريب المتعمميف عمى التفسير كالتحميؿ كالنقد،كالتفاعؿ االيجابي
داخؿ المجتمع.
مف خبلؿ ما سبؽ عرضو في النقاط السابقة ،تتضح أىمية اكتساب التبلميذ ميارات
القرف الحادم كالعشريف  ،بصفة عامة ،كتبلميذ المرحمة اإلعدادية بصفة خاصة،حيث إنيا
تمثؿ األساس في بناء شخصية التمميذ ،كقبكلو داخؿ الجماعات المحيطة بو سكاء في
المدرسة أكالمجتمع ،كيعتبر مف الميارات التي يجب تنميتيا لدل التبلميذ في مرحمة التعميـ
األساسي مف خبلؿ مادة التاريخ ،كؿ مما يأتي:
0ػ ميارة تحمؿ المسئكلية الفردية :كىي تيدؼ إلى تشكيؿ شخصية المتعمـ  ،كتحديد أىدافو
كسمككو الصادر عنو ،كاعطائو فرصة لمتعبير عف نفسو ك تأكيد ذاتو ،لكي يشعر بقيمتو
كامكانياتو في المجتمع  ،كيككف قاد ار عمى التكيؼ كالتكافؽ بصكرة إيجابية ،مع التغيرات
كالتحديات التي يكاجييا المجتمع  ،كتعرفيا الباحثو بإنيا "قياـ المتعمـ بكافة مسئكلياتو
الشخصية المكمؼ بيا كمتقببل نتائج تصرفاتو ،بناء عمى خبرتو السابقة ،التي تساعده
عمى إدراؾ مسئكليتو ،تجاه نفسو كفقا لقدراتو ك إمكاناتو"
1ػ ميارة تحمؿ المسئكلية االجتماعية :كتيدؼ إلى إعداد متعمـ يستطيع أف يحافظ ،عمى
تماسؾ المجتمع يستطيع معالجة القضايا كالمشكبلت االجتماعية ،التي تكاجيو بعمؽ ك
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قادر ،عمى إصدار أحكاـ صائبة نحكىا  ،كبالتالي ينعكس في الحفاظ عمى
حكمة ك تجعمو ا
كياف المجتمع ،كاستقراره في الحاضر ك المستقبؿ،ك تعرفيا الباحثة بإنيا "إدراؾ المتعمـ
لمسئكليتو تجاه المجتمع الذم يعيش فيو ،كالعمؿ عمى االرتقاء بو ،ك ذلؾ مف خبلؿ
التفاعؿ اإليجابي ،كأداء كاجباتو تجاه األسرة كمجتمعو مع مشكبلتو في مختمؼ المجاالت،
كذلؾ مف أجؿ تحقيؽ أىدافو ك أحترـ حريتو كخصكصيتو"
2ػ ميارة الثقافة المعمكماتية:ك تيدؼ الى اكتساب المتعمـ القدرة عمى االستخداـ الفعاؿ،
لممعمكمات نظريا كعمميا ،باستخداـ أليات البيئة التقنية الحديثة لتخزيف كنقؿ المعمكمات
بيف المتعمميف ،كتعرفيا الباحثة بإنيا" المعمكمات التي يصؿ إلييا المتعمـ ،كتكظيفيا في
إنتاج ثقافة كخبرة يستطيع مف خبلليا التفاعؿ االيجابي مع المجتمع كالمشاركة في حؿ
مشكبلتو في الحاضر كالمستقبؿ"
كمما سبؽ يتضح أف دراسة مادة التاريخ ،ال تقؼ عند مجرد تسجيؿ أحداث
الماضي ،كجمع المعمكمات عف الظكاىر ،الحاضرة كجذكرىا الماضية باعتبارىا جزءا اساسيا،
بؿ كمنطمؽ

لمتخطيط كاكتساب معمكمات كثقافات كميارات حياتية ،تساعده عمى تحمؿ

المسؤلية الفردية كاالجتماعية ،تجاه المجتمع كالمشاركة الفعالة في حؿ مشكبلتو  ،كمحاكلة
تكجييو كتغييره إلي األفضؿ  ،كىناؾ عديد مف الدراسات السابقة ،التي أشارت إلى أىمية
تنمية ميارات القرف الحادم كالعشريف ،لدل التبلميذ في المكاد الدراسية المختمفة كخاصة
مادة الدراسات االجتماعية  ،كمنيا كؿ مما يأتي:
دراسة عبدالمنعـ (1505ـ) :فاعمية مكقع تعميمي تفاعمي قائـ عمى المدكنات ،في
تنمية التفكير المستقبمي كالكعي بالتحديات البيئية لمقرف الحادم كالعشريف ،لدل طبلب
الصؼ األكؿ الثانكم ك أكدت عمى أىميتيا ك خاصة في عصر المعمكماتية ك تقدـ كسائؿ
االتصاؿ كالتكنكلكجيا.
ػ دراسة يكنس (1505ـ)  :تقكيـ منيج الجغرافيا بالمرحمة الثانكية العامة ،في ضكء
ميارات القرف الحادم كالعشريف  ،كأكدت عمى أىمية تكفير أدلة لممعمميف ،ك تدريبيـ عمى
استخداـ طرؽ تدريس ،تحث الطبلب عمى التفكير ،كاستخداـ التكنكلكجيا ،كالتعاكف كالتكاصؿ
الفعاؿ مع األخريف ،كتحمؿ المسئكلية.
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دراسة الخميفة ( : )1506دكر التعميـ الثانكم في بناء شخصية طالبة المرحمة
الثانكية،عمى ضكء متغيرات القرف الحادم كالعشريف،مف كجية نظر معممات ك مكجيات
المرحمة الثانكية ،في منطقة الرياض كأكدت عمى اىميتيا في تنمية شخصية ككعي الطالبات
باحتياجات المجتمع.
ػ دراسة العطيكم ( 1507ـ) :كاقع دمج التعمـ اإللكتركني في البيئة التعميمية ،مف كجية
نظر خريجي المرحمة الثانكية باعتباره ،إحدل ميارات القرف الحادم كالعشريف ،كأكصت
بأىمية استخداـ مصادر التعمـ االلكتركني لتنمية ميارات القرف الحادم ك العشريف.
ػ دراسة المقحـ( 1508ـ) تحميؿ محتكل مقرر االجتماعيات التعميـ الثانكم ،نظاـ المقررات
بالمممكة العربية السعكدية ،في ضكء ميارات التفكير المستقبمي في القرف الحادم
كالعشريف ،ك أكصت بأىمية تقديـ الطبلب في المرحمة الثانكية أنشطة ،تسيـ في تنمية
الميارات ،ك تقديـ لعبلج ك تفادم مشكبلت ك أخطار المستقبؿ كفؽ أسس عممية.
دراسة محمد(1508ـ) تطكير منيج الجغرافيا في ضكء بعض تحديات القرف الحادم
كالعشريف لتنمية ميارات التفكير المستقبؿ ،لدل طبلب المرحمة الثانكية ،كأكصت بضركرة
استخداـ طرائؽ تدريس حديثة  ،نظريا ك تطبيقيا ك إعداد دكرات لممعمميف لتدريبيـ عمييا.
ػ دراسة الحارثى (1515ـ) :آليات تضميف ميارات القرف الحادم كالعشريف ،في برامج
اإلعداد التربكم لممعمـ مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس،كأكصت بأىمية تكظيفيا في
برامج إعداد المعمـ.
دراسة جاب اهلل (1515ـ):فاعمية برنامج مقترح في الجغرافيا قائـ عمى نظرية تريز،
لتنمية ميارات التعميـ كالعمؿ في القرف الحادل كالعشريف ،لدل طبلب الصؼ األكؿ الثانكل،
كأكصت بأىمية تنمية ميارات القرف الحادم كالعشريف باستخداـ استراتيجيات حديثة.
*كلقد استفادت الباحثة مف اإلطار النظرم ،كالدراسات السابقة األدبيات المتعمقة ،في بناء
قائمة ميارات القرف الحادم كالعشريف بما يكافؽ أىداؼ البحث ،التي يمكف تنميتيا مف خبلؿ
استخداـ التحكالت التربكية في إدارة اقتصاديات المعرفة ،ك اعتمدت عمييا في بناء البرنامج .
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احملور الجالح  :بناء بزنامج يف التاريذ قائه على التخوالت الرتبوية يف إدارة
اقتصاديات املعزفة،لتننية موارات الكزن احلادي والعشزين تالميذ مزحلة التعليه األساسي:
كيتضمف كؿ مما يمي:

أوال إعداد الكائنة:
 0ػ تحديد اليدؼ مف بناء القائمة:يستيدؼ بناء القائمة تحديد ،ميارات القرف الحادم
كالعشريف  ،التي يجب تنميتيا لدل تبلميذ مرحمة التعميـ األساسي ،ك تتضمف ميارة
(تحمؿ المسئكلية الفردية ػ تحمؿ المسئكلية االجتماعية ػ الثقافة المعمكماتية).
 1ػ دراسة مصادر بناء قائمة ميارات القرف الحادم كالعشريف :تـ تحديد ميارات المناسبة،
التي يمكف تنميتيا لدل تبلميذ مرحمة التعميـ األساسي ،مف دراسة البحكث كالدراسات
السابقة ،كالكتب كالمراجع كالدكريات ،كطبيعة كخصائص تبلميذ مرحمة التعميـ األساسي،
كآراء الخبراء كالمتخصصيف في ميداف مناىج كطرائؽ مادة الدراسات االجتماعية  ،ك
تحميؿ اىداؼ تدريس الدراسات االجتماعية عامة ك التاريخ خاصة.
2ػ ضبط قائمة ميارات القرف الحادم كالعشريف المناسبة ،في صكرتيا المبدئية في شكؿ
استبانة ،كقد عرضت عمى السادة المحكميف ،في تدريس المناىج كطرائؽ التدريس مادة
التاريخ( ،ممحؽ )2ك تـ إجراء التعديبلت البلزمة ،عمى قائمة ميارات القرف الحادم
كالعشريف ،ككضعت في صكرتيا النيائية ممحؽ )  ،) 3كتشتمؿ عمى ( )02ميارة فرعية
متضمنة في ( )2ميارات رئيسية كىي مكضحة في الجدكؿ()0التالي:
جسول))7
انُسبت انًئىَت نًهبراث انقرٌ انحبزٌ وانعشرٍَ انرئُسُت وانفرعُت
و يهبراث انقرٌ انحبزٌ وانعشرٍَ انًهبراث انفرعُت انُسبت انًئىَت
%77
7
 7ـ انًسئىنُت انفرزَت
%77
7
 7انًسئىنُت االجتًبعُت
% 77 ,77
7
 7انثقبفت انًعهىيبتُت
%777
77
انًجًىع

كبذلؾ تمت اإلجابة عمى السؤاؿ األكؿ مف أسئمة البحث " ما ميارات القرف الحادم
كالعشريف التي يجب تنميتيا لدل تبلميذ مرحمة التعميـ األساسي في مادة التاريخ باستخداـ
التحكالت التربكية في إدارة اقتصاديات إدارة المعرفة؟"
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ثانيا إعداد حمتوى الربنامج:
0ػ فمسفة البرنامج :اعتمدت فمسفة تصميـ البرنامج الحالي في التاريخ ،عمى اإلتجاىات
العالمية الحديثة ،كالتي تؤكد أىمية استخداـ التحكالت التربكية في إدارة اقتصاديات
المعرفة  ،في تنمية ميارات القرف الحادم كالعشريف  ،لدل تبلميذ مرحمة التعميـ األساسي
،حيث إف مادة التاريخ أظيرت نتائج البحكث كالدراسات السابقة كاألدبيات إنيا تسيـ في
تنميتيا ،كتساعد فى التفاعؿ اإليجابي بيف المعمـ كالمتعمـ ،ك بالتالي يمكف أف تؤثر
ايجابيا عمى ميميـ نحك المادة ،مف خبلؿ اختيار المحتكل الدراسي ،كاستراتيجيات
التدريس كالكسائؿ التعميمية ،كتصميـ األنشطة البلزمة  ،بما يناسب احتياجات كخصائص
التبلميذ ،استناد إلي قائمة الميارات  ،التي تـ التكصؿ إلييا فيما سبؽ.
- 1األسس التي يقكـ عمييا البرنامج :ركعي عند بناء البرنامج الحالي في تدريس،الكحدة
الثالثة المختارة مف مقرر الدراسات االجتماعية " كطننا العربي ظكاىر جغرافية ك حضارة
اسبلمية " ،لدل تبلميذ مرحمة التعميـ األساسي تحديد األسس التي يستند عمييا البرنامج،
عند إعداده كيمكف تكضيحيا كما يمي:
أ ػ استخداـ التحكالت التربكية في ادارة اقتصاديات المعرفة :يستطيع المعمـ استخداميا في
تنمية معارؼ كميارات ك قدرات المتعمـ ،مف خبلؿ الحصكؿ عمى محتكل تعميمي منظـ،
مف مصادر معمكمات متعددة ،باستخداـ الكسائؿ التكنكلكجية ك استثماره ،في تكليد معارؼ
جديدة تساعد المتعمـ ،عمي بناء شخصيتو كتجعمو أكثر قدرة ،عمى اتخاذ ق ارراتو كالمشاركة
الفعالة ،في تمبية التحكالت التربكية الحديثة داخؿ المجتمع في الحاضر كالمستقبؿ.
ب ػ ميارات القرف الحادم كالعشريف :الميارات التي يجب اف يتمكف منيا المتعمـ ،ك تساعده
عمى امتبلؾ الثقافة المعمكماتية المناسبة كتحمؿ المسؤكلية الفردية كاالجتماعية ،لمكاجية
المشكبلت التي تكاجو المجتمع.
ج ػ خصائص تبلميذ مرحمة التعميـ األساسي  :كتعد مرحمة التعميـ األساسي مف أىـ حمقات
السمـ التعميمي  ،لما يتـ بيا مف تنمية لمميارات األساسية ،التي تمكف المتعمـ مف
تحصيؿ المعرفة ،كالتنمية الشاممة كاكتساب العادات السمككية  ،التي تساعدىـ عمى تككيف
اُطر كبناء شخصيتة  ،فضبل عف تكفير المناخ المناسب لتحقيقيا.
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قادر
د .طبيعة مادة التاريخ :كتيدؼ إلي تنمية القدرات العقمية كمياراتو المتعمـ ،لكي يككف نا
عمى التعايش مع متغيرات العصر كالتحكالت التربكية الحديثة ،كيمبي حاجة األفراد
كالمجتمعات مف جية أخرل ،مما يساعده عمى فيـ البيئة االجتماعية ،التي يعيشيا بكؿ
عناصرىا كأبعادىا كمشكبلتيا  ،لكي يسيـ في بناء المجتمع.
ػ خطكات بناء البرنامج  :كفيما يمي تكضيح ليذه الخطكات:
أ ػ أىداؼ البرنامج :يستيدؼ البرنامج تنمية ميارات القرف الحادم كالعشريف،لدل تبلميذ
مرحمة التعميـ األساسي ك ميميـ نحك مادة التاريخ.
ب -تحديد محتكم البرنامج :ػ اشتمؿ البرنامج عمى إعداد الكحدة الثالثة معاد صياغتيا ك
عنكانيا " الخبلفة االسبلمية زمف االمكييف ك العباسييف ك نماذج مف الدكؿ المستقمة"،
مف مقرر كتاب الدراسات االجتماعية" كطننا العربي ظكاىر جغرافية كحضارة اسبلمية ""
الصؼ الثاني االعدادم مف مرحمة التعميـ األساسي لتنمية ميارات القرف الحادم
كالعشريف ،كأشتمؿ عمى أ ربعة دركس ( الدكلة االمكية ػ الدكلة العباسية ػ الدكلة الفاطمية
ػ الدكلة االيكبية ).
ج ػ تحديد استراتيجيات كطرائؽ تدريس البرنامج :تناكؿ البرنامج عديدا مف االستراتيجيات،
باستخداـ التحكالت التربكية في ادارة اقتصاديات المعرفة ،كالتي تتناسب مع طبيعة محتكل
الكحدة كميارات القرف الحادم كالعشريف ،مثؿ إستراتيجية (المناقشة كالحكارػ العصؼ
الذىني ػ التعمـ التعاكني ػ حؿ المشكبلت ػػ خرائط معرفية ) كمف خبلؿ التركيز عمى نشاط
المتعمـ .
د ػ الكسائؿ التعميمية كمصادر التعمـ :اختيرت مجمكعة مف الكسائؿ التعميمية كمصادر التعمـ
 ،أثناء استخداـ التحكالت التربكية اقتصاديات المعرفة ،لتحقيؽ أىداؼ كؿ درس مف
دركس الكحدة  ،كالتي يمكف أف يستعيف بيا المعمـ أثناء تنفيذ ك تطبيؽ البرنامج عمى
تبلميذ مرحمة التعميـ االساسي  ،مف خبلؿ اإلبحار عبراألنترنت عمى المستكل الفردم
أكالتعاكني بيف معمـ المادة كالتبلميذ.
ىػ ػ األنشطة التعميمية :يقدـ البرنامج مجمكعة مف األنشطة كالتكميفات ،باستخداـ التحكالت
التربكية في ادارة اقتصاديات المعرفة ،التي عمى التبلميذ أدائيا كالقياـ بيا أثناء تدريس
البرنامج  ،لتنمية ميارات القرف الحادم كالعشريف.
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كػ أدكات كأساليب التقكيـ التي يقدميا البرنامج :ك قد تـ إعداد أدكات التقكيـ لقياس مدل
تحقؽ االىداؼ ،داخؿ كؿ درس تقكيـ( مبدئي ػ بنائي ػ نيائي) باستخداـ التحكالت التربكية
في إدارة اقتصاديات المعرفة باإلضافة الى التقكيـ البرنامج كتضمف :
0ػ مرحمة التقكيـ القبمي :كيتـ تطبيؽ اختبار لقياس ،مدل تمكف التبلميذ مف ميارات القرف
الحادم كالعشريف ,،كمقياس لقياس فاعمية استخداـ التحكالت التربكية في إدارة
اقتصاديات المعرفة كميؿ تبلميذ مرحمة التعميـ األساسي،نحك مادة التاريخ قبؿ تطبيؽ
البرنامج.
1ػ مرحمة التقكيـ البنائي :أثناء تنفيذ البرنامج كاكتشاؼ الجكانب اإليجابية ،كدعميا كالجكانب
السمبية كمعالجتيا ،كتشمؿ األسئمة كأداء المياـ كالتكميفات الخاصة بكؿ درس.
2ػ مرحمة التقكيـ النيائي :يتـ فييا تطبيؽ اختبار لقياس ،مدل تمكف التبلميذ مف ميارات
القرف الحادم كالعشريف ك مقياس لقياس فاعمية استخداـ التحكالت التربكية في إدارة
اقتصاديات المعرفة في تنمية ميؿ تبلميذ مرحمة التعميـ األساسي ،نحك مادة التاريخ ،بعد
تطبيؽ البرنامج.
ك في ضكء ما سبؽ تـ تحديد تكصيؼ اإلطار العاـ ،لبرنامج في التاريخ قائـ عمى استخداـ
التحكالت التربكية في إدارة اقتصاديات المعرفة  ،في تنمية ميارات القرف الحادم
كالعشريف ،لدل تبلميذ مرحمة التعميـ األساسي ،ممحؽ ( )4ككضع اإلطار العاـ لمبرنامج.
ثالثاػ تدريس البرنامج :
ػ بناء برنامج باستخداـ برنامج قائـ عمى التحكالت التربكية في إدارة اقتصاديات المعرفة ،
لتنمية ميارات القرف الحادم كالعشريف لدل التبلميذ كميميـ نحك مادة التاريخ ،ك تـ عقد
جمسات تدريبية عمى معمـ الفصؿ في بداية البرنامج كذلؾ لتقديـ اإلرشادات،عمى كيفية
تطبيؽ البرنامج عمى تبلميذ مرحمة التعميـ األساسي في مادة التاريخ (،مجمكعة البحث )
مف خبلؿ ما يأتي:
ػ التييئة :كتتضمف اختيارالمعمـ األساليب كالطرائؽ المناسبة ،إلثارة كتشكيؽ التبلميذ الى
مكضكع الدرس تتناسب مع المحتكل.
ػ استخداـ التحكالت التربكية في ادارة اقتصاديات المعرفة :اقتصرت الباحثة عند تطبيقيا ،
عمى مراحؿ محددة كالتي تناسب تنمية ميارات القرف الحادم كالعشريف ،كطبيعة مرحمة
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التعميـ األساسي كمحتكل مادة التاريخ ،كتشتمؿ عمى (تشخيص المعرفة  -اكتساب معرفة -
تكليد المعرفة تخزيف المعرفة  -مشاركة المعرفة  -تطبيؽ المعرفة) ،كلتحقيؽ ذلؾ البد مف
كجكد عناصر أساسية ،عمى المعمـ أف يراعييا أثناء التدريس ،ك تشتمؿ عمى كؿ مما يأتي :
 0ػ متطمبات إجرائية قبؿ تنفيذ الدرس :ك تعني تصميـ مكاقؼ التعمـ ك تحديد التحكالت
التربكية في إدارة اقتصاديات إدارة المعرفة  ،قبؿ البدء في استخداميا كتتنكع كفقا ألىداؼ
كؿ مرحمة.
 1ػ أثناء تنفيذ الدرس  :كيعني كيفية تنفيذ المعمـ لممكقؼ التدريسي ،مف أجؿ إنجاز أىداؼ
كؿ مرحمة مف مراحؿ تطبيقيا  ،كيشكؿ أداء المعمـ عامؿ أساسي في تنفيذ كؿ مرحمة.
 2ػ التكتيكات التدريسية  :كتعني سمسمة مف اإلجراءات المؤقتة القابمة لمتعديؿ ،كالتي تساعد
المعمـ عمى استخداميا بنجاح ،مف خبلؿ استخداـ طرائؽ تدريس متنكعة ،كأداء جميع
األنشطة كالمياـ.
3ػ بيئة التعمـ :تشكيؿ بنية تعمـ تتبلئـ مع ما تتطمبو كؿ مرحمة ،مف مراحؿ تطبيقيا.
 4ػ الكسائط التعميمية  :تصميـ ك إعداد الكسائؿ التعميمية المناسبة ،لكؿ مرحمة أثناء تنفيذ
التحكالت التربكية في إدارة اقتصاديات إدارة المعرفة.

رابعاً :تكويه الربنامج:
تـ إعداد أدكات تقكيـ البحث باستخداـ التحكالت التربكية في إدارة اقتصاديات إدارة
المعرفة ،ك تطبيقيا قبميا،كتشتمؿ عمى أختبار لقياس مدل تمكف التبلميذ مف ميارات القرف
الحادم كالعشريف،كمقياس لقياس اثره ،في تنمية ميؿ تبلميذ مرحمة التعميـ األساسي،نحك
مادة التاريخ ،كتنفيذ األنشطة كالمياـ المكمؼ بيا ثـ تطبيقيا بعديا.
ػ كقد تـ عرض البرنامج عمى مجمكعة مف المحكميف ،لمتحقؽ مف مناسبتو مف حيث
الصياغة ،كاألىداؼ كالكسائؿ كاألنشطة كالمحتكل كأساليب التقكيـ ،كتـ التعديؿ في
البرنامج بناء عمى مبلحظات المحكميف ،كبذلؾ أصبح اإلطار العاـ لمبرنامج في صكرتو
النيائية.
كبذلؾ تمت اإلجابة عف السؤاؿ الثاني " ما صكرة برنامج قائـ عمى استخداـ
التحكالت التربكية في ادارة اقتصاديات المعرفة لتنمية ميارات القرف الحادم كالعشريف لدل
تبلميذ مرحمة التعميـ األساسي في مادة التاريخ؟"
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ػ إعداد كتيب التمميذ :تـ إعداد كتيب التمميذ بحيث يحتكم عمى المياـ كاألنشطة المكمؼ،
بأدائيا أثناء دراسة الكتيب ممحؽ(.)5
ػ إعداد دليؿ المعمـ :تـ إعداد دليؿ المعمـ لتدريس كحدة مف كطننا العربي ظكاىر جغرافية
كحضارة اسبلمية " في الصؼ الثاني االعدادم باستخداـ التحكالت التربكية ،في إدارة
اقتصاديات المعرفة ،كتـ ذلؾ كفقا لمخطكات التالية:
ػ تحديد أىداؼ الدليؿ .
ػ تحديد مككنات الدليؿ ك أشتمؿ عمى كؿ مما يأتي :
 0ػ المقدمة :كاشتممت عمى التعرؼ عمى اىمية استخداـ التحكالت التربكية في ادارة
اقتصاديات المعرفة ،ككيفية استخداميا في تنمية ميارات القرف الحادم كالعشريف.
1ػ محتكل الدليؿ  :كاشتمؿ البرنامج عمى الكحدة الثالثة معاد صياغتيا لتنمية ميارات القرف
الحادم كالعشريف،مف مقرر" كطننا العربي ظكاىر جغرافية ك حضارة اسبلمية " لدل
تبلميذ الصؼ الثاني االعدادم.عرض عديد مف الدركس ( الدكلة االمكية ػ الدكلة العباسية
ػ الدكلة الفاطمية ػ الدكلة االيكبية ) كاشتمؿ كؿ درس عمى )أىداؼ الدرس ػ الزمف المحدد
ػ ميارات القرف الحادم كالعشريف ػ الكسائؿ التعميمية ػ األنشطة التعميمية ػ طرائؽ ك
أساليب التدريس ػ خطكات تطبيؽ التحكالت التربكية اقتصاديات المعرفةػ التقكيـ ػ المراجع
التي يمكف االستفادة منيا في بناء دليؿ المعمـ).
2ػػ تـ عرض الدليؿ عمى مجمكعة مف المتخصصيف ،لمتأكد مف المحتكيات العممية ،كمدل
قابمية أىداؼ الدليؿ لمتحقيؽ ،ككضكحيا إجرائيا كمناسبة الزمف لتطبيقيا ،كبعد االنتياء
مف التحكيـ تـ صياغة دركس دليؿ المعمـ صكرتو النيائية ممحؽ(.)6
خامسان:قياس فاعمية البرنامج في تنمية ميارات القرف الحادم كالعشريف ،لدل تبلميذ مرحمة
التعميـ االساسي ك ميميـ نحك مادة التاريخ  ،كتـ ذلؾ مف خبلؿ:

 0ػ بناء اختبار ميارات القرف الحادم كالعشريف :قامت الباحثة ببناء اختبار ك ضبطو مف
خبلؿ الخطكات التالية:
أ ػ تحديد اليدؼ مف االختبار :ييدؼ ىذا االختبار إلي قياس مدل تمكف تبلميذ مرحمة التعميـ
األساسي في مادة التاريخ  ،مف ميارات القرف الحادم كالعشريف (مجمكعة البحث( ،
باستخداـ التحكالت التربكية في إدارة اقتصاديات المعرفة.
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ب ػ تحديد جدكؿ المكاصفات :كتـ كضع جدكؿ لممكاصفات لتحديد ميارات االختبار ،كتنمية
ميارات القرف الحادم كالعشريف  ،بحيث يحدد لكؿ ميارة أسئمة ،التي تقيسيا أصبح العدد
اإلجمالي ألسئمة االختبار( )45سؤاؿ ممحؽ ( . )7
ج ػ تحديد مفردات االختبار  :ركزت صياغة الفقرات كاألسئمة ،التي اشتمؿ عمييا االختبار
عمى ميارات القرف الحادم كالعشريف ،ك تتضمف ميارة ( تحمؿ المسؤكلية الفردية ػ تحمؿ
المسؤكلية االجتماعية ػ الثقافة المعمكماتية).
دػ صدؽ االختبار :عرض االختبار عمي مجمكعة مف السادة المحكميف ،في مجاؿ المناىج
كطرائؽ التدريس مادة التاريخ ،كذلؾ بيدؼ التأكد مف مدم مناسبة االختبار لؤلىداؼ،
التي كضع مف أجميا االختبار ،كالتأكد مف شمكؿ االختبار عمى ميارات القرف الحادم
كالعشريف ،التي تـ تحديدىا كبعد االنتياء مف إعداد االختبار في صكرتو األكلية ،ثـ
عرضو عمي السادة المحكميف ،كقد تـ األخذ بالتعديبلت كالمقترحات التي أشاركا إلييا.
ق ػ التجربة االستطبلعية :تـ تطبيؽ االختبار عمى عينة استطبلعية ،تككنت مف ( )45تمميذ
مف مدرسة عثماف بف عفاف ،بمدينة العبكر إدارة القميكبية في الفصؿ الدراسي الثاني(
1515ـ1510-ـ) .
* زمف االختبار :تـ حساب زمف االختبار مف خبلؿ العينة االستطبلعية ،كذلؾ مف خبلؿ
تسجيؿ الزمف الذم استغرقو كؿ تمميذ لئلجابة عمى االختبار ،ثـ حساب متكسط الزمف
لمعينة
كميا ،كبذلؾ تـ إيجاد زمف االختبار كىك( )015دقيقة.
* حساب صدؽ االتساؽ الداخمي ألبعاد االختبار:ػممتأكد مف االتساؽ الداخمي لمفردات
االختبار  ،تـ حساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ مفردة كالدرجة الكمية لبلختبار ،مما
يشير إلي االتساؽ الداخمي لبلختبار.
* ػ حساب ثبات االختبار :تـ تطبيؽ االختبار ثـ إعادة تطبيقو مرة اخرل ،بعد أسبكعيف عمى
نفس التبلميذ ،كقد تـ حساب معامؿ االرتباط لكؿ تمميذ ،ككجد أنو يساكم () 5983كىك
معامؿ ارتباط قكم  ،كىذا يدؿ عمى أف االختبار يتمتع بدرجة عالية مف الثبات ،كمف ثـ
يمكف اإلعتماد عميو ككسيمة لمقياس.
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* ثبات اختبار ميارات القرف الحادم العشريف:
قامت الباحثة بحساب ثبات اختبار ميارات القرف الحادم كالعشريف بطريقتيف ىما  :طريقة
ألفا كركنباخ ك طريقة التجزئة النصفية كالجدكؿ ( )1يكضح معامبلت الثبات :
جسول () 7
َىضح يعبيالث انثببث الذتببر يهبراث انقرٌ انحبزٌ وانعشرٍَ
انًهبرة
تحًم انًسؤونُت انفرزَت
تحًم انًسئىنُت االجتًبعُت
انثقبفت انًعهىيبتُت
االذتببر ككم

يعبيم أنفب كروَببخ
7.77
7.77
7.77
7.77

انتجسئت انُصفُت
( سبُريبٌ براوٌ)
7.77
7.77
7.77
7.77

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع معامبلت الثبات مرتفعة مما يؤكد ثبات االختبار.
ػ طريقة تصحيح االختبار :يتككف االختبار مف ()45سؤاال تـ تقدير الدرجات عمى أساس
درجة كاحدة فقط لكؿ سؤاؿ ،ككزعت الدرجات عمى االسئمة كما يمي :درجة ميارة تحمؿ
المسؤكلية الفردية ( ) 04درجة ػ كميارة تحمؿ المسؤكلية االجتماعية( )06درجةػ ميارة
الثقافة المعمكماتية التاريخي ( )07درجة.
كػ الصكرة النيائية لبلختبار :بعد عرض االختبار عمي السادة المحكميف ،كبعد إجراء
التعديبلت عمى مفردات االختبار في ضكء أراء السادة المحكميف ،كما أسفرت عنو نتائج
التجربة االستطبلعية ،التي أجريت لتحديد زمف كصدؽ االختبار ،كبنائو كمعامبلت
السيكلة كالصعكبة لمفرداتو ،تـ صياغة االختبار في صكرتو النيائية ،كأصبح االختبار في
صكرتو النيائية ممحؽ (، )8استعدادا لمتطبيؽ عمي عينة البحث في الجدكؿ( )2التالي:
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و
7
7
7
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جسول()7
يىاصفبث اذتببر يهبراث انقرٌ انحبزٌ وانعشرٍَ
ارقبو يفرزاث اسئهت االذتببر انتٍ
يهبراث انقرٌ انحبزٌ
تقُسهب كم يهبرة
وانعشرٍَ
،77 ،77 ،77 ،7 ،7 ،7 ،7 ،7
تحًم انًسؤنُت انفرزَت
77 ،77 ،77 ،77 ،77 ،77 ،77
،77 ،77 ،77 ،77 ،77 ،7 ،7 ،7
تحًم انًسئىنُت
،77 ،77 ،77 ،77 ،77 ،77 ،77
االجتًبعُت
77 ،77
،77 ،77 ،77 ،77 ،77 ،77 ،7
،77 ،77 ،77 ،77 ،77 ،77 ،77
انثقبفت انًعهىيبتُت
77 ،77 ،77 ،77
77
انًجًىع

انًجًىع
انكهٍ

انىزٌ
انُسبٍ

77

%77

77

%77

77

%77

77

%777

يتضح مف الجدكؿ السابؽ ما يمي :أف ىناؾ تناسبا بيف عدد فقرات كؿ ميارة في
االختبار ،حيث بمغت عدد أسئمة الميارة (األكلى (  )04ك نسبتيا المئكية ، %25,كالثاني
(  )06ك نسبتيا المئكية  ،%23كالثالثة (  )07ك نسبتيا المئكية%25,

2ـ إعداد مكياس امليل حنو مادة التاريذ:
أػ تحديد اليدؼ مف المقياس :ييدؼ المقياس إلي قياس فاعمية استخداـ التحكالت التربكية
في إدارة اقتصاديات المعرفة عمي تنمية ميؿ تبلميذ مرحمة التعميـ األساسي ،نحك مادة
التاريخ.
ب ػ صياغة مفردات المقياس :تـ مراعاة أف تككف العبارات محددة ك غير قابمة ،لمتأكيؿ ك
خالية مف المصطمحات غير المألكفة ،ك استبعاد االلفاظ التي تقكد التمميذ ،عمى االختيار
الصحيح بشكؿ مباشر ك تكزيع العبا ارت عشكائيا.
ج ػ حدكد المقياس  :يستخدـ ىذا المقياس قبؿ ك بعد تدريس البرنامج الدراسية المقررة مف
منيج الدراسات االجتماعية ،ك ذلؾ لمعرفة مدل فعالية تدريس البرنامج في تنمية ميؿ
التبلميذ نحك مادة التاريخ ك ذلؾ في ضكء االبعاد االتية :
 أىمية دراسة مادة التاريخ االىتماـ كاالستمتاع بدراسة مادة التاريخ أداء معمـ مادة التاريخ. أثر استخداـ التحكالت التربكية في إدارة اقتصاديات المعرفة في زيادة االىتماـ بمادةالتاريخ
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د ػ صياغة عبارات المقياس:صيغت عبارات المقياس في صكرتيا األكلية عمى ىيئة مكاقؼ
طبقا لنمكذج ليكرت ذم المستكيات خماسية مف االستجابة(أكافؽ بشدة ػ أكافؽ ػ احيانا ػ ال
أكافؽ ػ ال أكافؽ بشدة ) عمى أف تككف الدرجة المقابمة لكؿ مف ىذه المستكيات عمى
الترتيب كما يمي:
العبارات السالبة 4-3-2-1-0

العبارات المكجبة 0 -1-2-3-4

ك أيضا تـ مراعاة بعض المعايير عند صياغة عبارات المقياس منيا:
ػ احتكاء المقياس عمى عبارات مكجبة ك عبارات سالبة.
ػ ترتيب عبارات المقياس عشكائيا.
ػ يجب أف تككف العبارات قصيرة ك التحتكم عمى أكثر مف فكرة كاحدة.
ق ػ تعميمات المقياس تستيدؼ تعميمات المقياس ،ك شرح فكرتو ك اىدافو ك مفرداتو ك
طريقة االجابة عف العبارات بدقة.
ك ػ التجريب االستطبلعي لممقياس :
 ثبات المقياس يككف المقياس صادقا إذا كاف يقيس ما كضع لقياسو ،كقد تـ التأكد مفثبات المقياس.
 صدؽ المقياس  :يككف المقياس صادقا اذا كاف يقيس ما كضع لقياسو ك قد تـ التأكد مفصدؽ المقياس
 ثبات مقياس الميؿ نحك مادة التاريخ:قامت الباحثة بحساب ثبات مقياس الميؿ نحك مادة التاريخ بطريقتيف ىما  :طريقة
ألفا كركنباخ كطريقة التجزئة النصفية كالجدكؿ ( )3يكضح معامبلت الثبات :
جسول () 7
َىضح يعبيالث انثببث نًقُبش انًُم َحى يبزة انتبرَد
انبعس
أهًُت زراست يبزة انتبرَد
االهتًبو واالستًتبع بسراست يبزة انتبرَد
أزاء يعهى يبزة انتبرَد
عالقت يبزة انتبرَد بتًُُت يهبراث انقرٌ
انحبزٌ وانعشرٍَ
انًقُبش ككم

يعبيم أنفب
كروَببخ
7.77
7.77
7.77
7.77

انتجسئت انُصفُت( سبُريبٌ
براوٌ )
7.77
7.77
7.77
7.77

7.77

7.77
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع معامبلت الثبات مرتفعة مما يؤكد ثبات المقياس.
 الصكرة النيائية لممقياس :كتككف مف  35عبارة مكزعة عمى أربعة أبعاد كفؽ جدكؿالمكاصفات ممحؽ (، )05ك تـ كضع المقياس في صكرتو النيائية ممحؽ ( ، )00كتنقسـ
مفردات المقياس الى عبارات إيجابية كسمبية ،كما مكضح في الجدكؿ( )4التالي:

و
7
7
7
7

جسول()7
يفرزاث يقُبش انًُم َحى يبزة انتبرَد وزورهب فٍ تًُُت يهبراث انقرٌ انحبزٌ وانعشرٍَ
انىزٌ
ارقبو يفرزاث انًقُبش انتٍ تقُسهب انعببراث انًجًىع
ابعبز انًقُبش
انُسبٍ
انكهٍ
انسهبُت
انًىجبت
%77
7
77 ،77 ،77 ،7، 7
77 ،7 ، 7
أهًُت زراست يبزة انتبرَد
،77 ،77 ،77 ،7
،77 ،77 ،7 ،7
االهتًبو واالستًتبع
%77
77
77 ،77 ،77
77
بسراست يبزة انتبرَد
،77 ،77 ،77 ،7
%77
7
77 ،77 ،77
أزاء يعهى يبزة انتبرَد
77
أثر استرساو يتطببث ازارة
،77 ،77 ،77
،77 ،77 ،77 ،77
اقتصبزَبث انًعرفت فٍ
%77
77
،77 ،77 ،77
77
زَبزة االهتًبو بًبزة
77
انتبرَد
%777
77
77
77
انًجًىع

سادسانػ تطبيؽ برنامج في التاريخ قائـ عمى التحكالت التربكية في ادارة اقتصاديات المعرفة،
لتنمية ميارات القرف الحادم كالعشريف ،عمى تبلميذ مرحمة التعميـ األساسي ،كتـ ذلؾ مف
خبلؿ:
0ػ التصميـ التجريبي لمبحث :اعتمد البحث الحالي التصميـ التجريبي (المجمكعة الكاحدة).
1ػ التطبيؽ القبمي ألداة البحث :تـ التطبيؽ القبمي الختبار مدل تمكف التبلميذ ،مف ميارات
القرف الحادم كالعشريف ،كمقياس لقياس ميميـ نحك المادة عمى مجمكعة البحث.
2ػ قامت الباحثة بتدريب أحد المعمميف في مرحمة التعميـ األساسي في مادة التاريخ  ،في
مدرسة عثماف بف عفاف بمدينة العبكر محافظة القميكبية ،عمى كيفية استخداـ التحكالت
التربكية في ادارة اقتصاديات المعرفة ،لتنمية ميارات القرف الحادم كالعشريف ك تضمف
التدريب أربع جمسات استغرقت كؿ منيما ساعتيف في نياية اليكـ الدراسي مع المتابعة
المستمرة ،لمتأكد مف مدل استيعاب كؿ معمـ التاريخ ،لخطكات تدريس المادة ك تسميمو
نسخة مف دليؿ المعمـ المعد باستخداميا ك تـ تكزيع كتيب التمميذ عمى مجمكعة البحث
بعد التطبيؽ القبمي لبلختبار.
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 777 -

برنامج قائم على التحوالت التربوية ...

عدد يوليو-ج4243 )78( -4م

ػ قاـ بتدريس كحدة البحث أحد معممي الدراسات االجتماعية بالمدرسة ك تطبيقيا عمى التبلميذ
في الصؼ الثاني اإلعدادم باستخداـ التحكالت التربكية في ادارة اقتصاديات المعرفة  ،قامت
الباحثة بمتابعة المعمـ أثناء تدريسو دركس الكحدة ،بعد إعادة صياغتيا في ضكء التحكالت
التربكية.
-3ػ تنفيذ البرنامج القائـ عمى التحكالت التربكية في إدارة اقتصاديات المعرفة :استمر تدريس
البرنامج ،بالفصؿ الدراسي الثاني (1515ـ – 1510ـ ) كﻓؽ اﻹطﺎر النظرم لمحتكل
البرنامج ،كاستغرؽ البرنامج أربعة أسابيع بما يساكم ست عشرة حصة مقسمة عمى
أربعة حصص تدريسية في االسبكع ،مع مراعاة نياية كؿ درس الرد ،عمى استفسارات
التبلميذ ،التي تكاجييـ اثناء تدريس البرنامج .
-4التطبيؽ البعدم ألدكات البحث :بعد االنتياء مف تطبيؽ الكحدة المحددة باستخداـ
التحكالت التربكية ،في ادارة اقتصاديات المعرفة تـ التطبيؽ البعدم ،عمى االختبار لقياس
مدل تمكف التبلميذ ،مف ميارات القرف الحادم ك العشريف ،كمقياس لقياس ميميـ نحك
المادةعمى مجمكعة البحث.
5ػ التصحيح ك رصد النتائج :تـ تصحيح نتائج كؿ مف االختبار يناء ،عمى نمكذج التصحيح
ممحؽ (،)01ككذلؾ المقياس بناء عمى نمكذج التصحيح ممحؽ( ،)02ثـ تفريغ الدرجات
الخاصة بكؿ منيما كاعدادىما لممعالجة االحصائية.
6ػ المعالجة اإلحصائية لمنتائج :تـ حساب قيمة" ت "لممتكسطيف المرتبطيف؛ لمقارنة نتائج
مجمكعة الدراسة قبؿ تدريس البرنامج كبعده؛ لمتأكد مف فاعميتو في تنمية ميارات القرف
الحادم كالعشريف ،لدل تبلميذ مرحمة التعميـ األساسي في مادة التاريخ ،باستخداـ
البرنامج اإلحصائي ، SPSSلمعالجة جميع البيانات اإلحصائية ،لمبحث لمتأكد مف صحة
فركض البحث ،ك فيما يمي عرضا تفصيميا لمفركض كنتائجيا (مراد 1555،ـ).

ـ نتائج البخح تفسريها ومناقشتوا:
 ك لمتحقؽ مف الفرض األكؿ" يكجد فرؽ داؿ احصائيا بيف متكسطى درجات تبلميذ مجمكعةالبحث فى كؿ مف القياس القبمى كالقياس البعدل فى اختبار ميارات القرف الحادم
كالعشريف ككؿ لصالح القياس البعدل "لمتحقؽ مف ىذا الفرض ،استخدمت الباحثة اختبار
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" ت " لمعينات المرتبطة ،كيمكف عرض ما تكصمت إليو الباحثة مف نتائج ،مف خبلؿ
الجدكؿ()5كما يمي :
جسول ( ) 7
َىضح األعساز وانًتىسطبث واالَحرافبث انًعُبرَت و قًُت " ث " و زالنتهب فً انسرجت انكهُت ألبعبز
اذتببر يهبراث انقرٌ انحبزٌ وانعشرٍَ فً انقُبسٍُُ انقبهٍ وانبعسي
انًتغُر
انسرجت انكهُت
الذتببر يهبراث
انقرٌ انحبزٌ
وانعشرٍَ

انقُبش

ٌ

و

ع

قبهً 77,77 77
77
7,77 77,77
بعسي

ث

7,77
77,77

يستىي
انسالنت

يربع
إَتب

حجى انتأثُر

زانت
إحصبئُب ً
عُس 7,77

7,77

كبُر

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أنو تكجد فرؽ ذات داللة إحصائية ،بيف القياس القبمى
كالبعدل لمجمكعة البحث ،فى متكسط الدرجة الكمية ألبعاد اختبار ميارات القرف الحادم
كالعشريف ،لصالح القياس البعدل حيث كانت قيمة " ت " = ، 23905كىى دالة إحصائيان عند

مستكل ، 5950ك بالتالي تـ قبكؿ الفرض كيمكف تكضيح ىذه النتيجة مف خبلؿ الشكؿ
التالى :

الدرجة الكلية لمهارات اختبار القرن الحادي و العشرين

شكم ( َ ) 7ىضح انًتىسطبث انحسببُت نهسرجت انكهُت الذتببر يهبراث انقرٌ انحبزٌ وانعشرٍَ
نًجًىعت انبحث فً انقُبش انقبهً وانبعسي

كلمتحقؽ مف الفرض الثاني " يكجد فرؽ داؿ إحصائيان بيف متكسطي درجات التبلميذ

مجمػكعة البحث فى التطبيقيف القبمى كالبعدل عمى كؿ ميارة فرعية الختبار ميارات القرف
الحادم كالعشريف لصالح التطبيؽ البعدل" لمتحقؽ مف ىذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار"
ت " لمعينات المرتبطة ،كيمكف عرض ما تكصمت إليو الباحثة مف خبلؿ الجدكؿ التالى :
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جسول () 7
َىضح األعساز وانًتىسطبث واالَحرافبث انًعُبرَت و قًُت " ث " و زالنتهب فً يهبراث انقرٌ
انحبزٌ وانعشرٍَ فً انقُبسٍُُ انقبهٍ وانبعسي
انًهبرة

انقُبش

ٌ

تحًم
انًسؤونُت
انفرزَت
تحًم
انًسئىنُت
االجتًبعُت
انثقبفت
انًعهىيبتُت

قبهً

77
77

بعسي
قبهً
بعسي
قبهً
بعسي

77
77
77
77

و

ع

7,77

7,77

7,77 77,77
7,77

يستىي انسالنت

يربع
إَتب

حجى
انتأثُر

ث

77,7

زانت إحصبئُب ً
عُس 7,77

7,77

كبُر

77,77

زانت إحصبئُب ً
عُس 7,77

7,77

7,77 77,77
7,77 7,77
7,77 77,77

77,77

زانت إحصبئُب ً
عُس 7,77

7,77
7,77

كبُر
كبُر

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أنو تكجد فرؽ ذات داللة إحصائية ،بيف القياس القبمى
كالبعدل لمجمكعة البحث فى متكسط ميارة تحمؿ المسؤكلية الفردية ،لصالح القياس البعدل
حيث كانت قيمة " ت " = ، 0795ك ىى دالة إحصائيان عند مستكل  ، 5950كما يتضح مف
الجدكؿ السابؽ أنو تكجد فرؽ ذات داللة إحصائية ،بيف القياس القبمى كالبعدل لمجمكعة
البحث فى متكسط ميارة تحمؿ المسئكلية االجتماعية ،لصالح القياس البعدل حيث كانت
قيمة " ت " = ، 11902ك ىى دالة إحصائيان عند مستكل ، 5950كيتضح مف الجدكؿ

السابؽ أنو تكجد فرؽ ذات داللة إحصائية بيف القياس القبمى كالبعدل ،لمجمكعة البحث فى
متكسط ميارة الثقافة المعمكماتية ،لصالح القياس البعدل حيث كانت قيمة " ت " = 12903
،كىى دالة إحصائيان عند مستكل  ،5950ك بالتالي تـ قبكؿ الفرض كيمكف تكضيح ىذه
النتيجة مف خبلؿ الشكؿ التالى :

ميارات القرف الحادم ك العشريف

شكم ( َ ) 7ىضح انًتىسطبث انحسببُت الذتببر يهبراث انقرٌ انحبزٌ وانعشرٍَ نًجًىعت انبحث
فً انقُبش انقبهً وانبعسي"
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 777 -

عدد يوليو-ج4243 )78( -4م

برنامج قائم على التحوالت التربوية ...

ػ كلمتحقؽ مف الفرض الثالث "يكجد فرؽ داؿ احصائيا بيف متكسطى درجات تبلميذ المجمكعة
التجريبية فى كؿ مف القياس القبمى كالقياس البعدل فى مقياس الميؿ نحك مادة التاريخ ككؿ
لصالح القياس البعدل .
لمتحقؽ مف ىذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار " ت " لمعينات المرتبطة ،كيمكف
عرض ما تكصمت إليو الباحثة مف نتائج مف خبلؿ الجدكؿ( )7كما يمي :
جسول ()7
َىضح األعساز وانًتىسطبث واالَحرافبث انًعُبرَت و قًُت " ث " و زالنتهب فً انسرجت انكهُت نًقُبش
انًُم َحى يبزة انتبرَد فً انقُبسٍُُ انقبهٍ وانبعسي
انًتغُر

انقُبش

ٌ

و

ع

انسرجت
انكهُت
نًقُبش
انًُم َحى
يبزة انتبرَد

قبهً

77

77,77

7,77

بعسي

77

7,77 777,77

ث

777,77

يستىي
انسالنت

يربع
إَتب)

زانت
إحصبئُب ً
عُس
7,77

7,77

حجى انتأثُر

كبُر

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أنو تكجد فرؽ ذات داللة إحصائية ،بيف القياس القبمى
كالبعدل لمجمكعة البحث فى متكسط الدرجة الكمية ،لمقياس الميؿ نحك مادة التاريخ لصالح
القياس البعدل حيث كانت قيمة " ت " =  ،025901ك ىى دالة إحصائيان عند مستكل
 ،5950ك بالتالي تـ قبكؿ الفرض ك يمكف تكضيح ىذه النتيجة مف خبلؿ الشكؿ التالى :
200
180
160
140

120
100
80
60
40
20
0

شكم ( َ ) 7ىضح انًتىسطبث انحسببُت نهسرجت انكهُت نًقُبش انًُم َحى يبزة انتبرَد نًجًىعت
انبحث فً انقُبش انقبهً وانبعسي

 -1يكجد فرؽ داؿ احصائيا بيف متكسطى درجات تبلميذ المجمكعة التجريبية،فى كؿ مف
القياس القبمى كالبعدل ،فى كؿ بعد مف أبعاد مقياس الميؿ ،نحك مادة التاريخ لصالح
القياس البعدل .
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لمتحقؽ مف ىذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار " ت " لمعينات المرتبطة ،ك يمكف عرض ما
تكصمت إليو الباحثة مف نتائج ،مف خبلؿ الجدكؿ()8كما يمي :
جسول ( ) 7
َىضح األعساز وانًتىسطبث واالَحرافبث انًعُبرَت و قًُت " ث " و زالنتهب فً يقُبش انًُم َحى
يبزة انتبرَد فً انقُبسٍُُ انقبهٍ وانبعسي
انبعس
أهًُت زراست
يبزة انتبرَد
االهتًبو
واالستًتبع
بسراست يبزة
انتبرَد
أزاء يعهى يبزة
انتبرَد
عالقت يبزة
انتبرَد بتًُُت
يهبراث انقرٌ
انحبزٌ
وانعشرٍَ

انقُبش

ٌ

و

ع

ث

قبهً
بعسي
قبهً

7,77 77,77 77
7,77 77,77 77
7,77 77,77 77
77
77,77
7,77 77,77

قبهً
بعسي
قبهً

7,77 77,77 77
7,77 77,77 77
7,77 77,77 77
77

بعسي

7,77 77,77

بعسي

77,77

77,77

يستىي
انسالنت

يربع
إَتب

حجى
انتأثُر

زانت إحصبئُب ً
عُس 7,77
زانت إحصبئُب ً
عُس 7,77

7,77

كبُر

7,77

كبُر

زانت إحصبئُب ً
عُس 7,77
زانت إحصبئُب ً
عُس 7,77

7,77

كبُر

7,77

كبُر

77.77

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أنو تكجد فرؽ ذات داللة إحصائية ،بيف القياس القبمى
كالبعدل لمجمكعة البحث فى متكسط ،بعد أىمية دراسة مادة التاريخ لصالح القياس البعدل،
حيث كانت قيمة " ت " = ، 65973ك ىى دالة إحصائيان عند مستكل  ، 5950كما يتضح

مف الجدكؿ السابؽ أنو يكجد فرؽ ذات داللة إحصائية ،بيف القياس القبمى كالبعدل لمجمكعة
البحث ،فى متكسط بعد االىتماـ كاالستمتاع بدراسة مادة التاريخ ،لصالح القياس البعدل
حيث كانت قيمة " ت " = ، 86943ك ىى دالة إحصائيان عند مستكل ، 5950كيتضح مف

الجدكؿ السابؽ أنو تكجد فرؽ ذات داللة إحصائية بيف القياس القبمى كالبعدل ،لمجمكعة
البحث لصالح القياس البعدل ،حيث كانت قيمة " ت " = ، 47924كىى دالة إحصائيان عند

مستكل  ، 5950يتضح مف الجدكؿ السابؽ أنو تكجد فرؽ ذات داللة إحصائية بيف القياس
القبمى كالبعدل ،لمجمكعة البحث فى متكسط بعد عبلقة مادة التاريخ ،بتنمية ميارات القرف
الحادم كالعشريف لصالح القياس البعدل ،حيث كانت قيمة " ت " = ، 72955كىى دالة
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إحصائيان عند مستكل  ، 5950ك بالتالي تـ قبكؿ الفرض كيمكف تكضيح ىذه النتيجة مف
خبلؿ الشكؿ التالى :

بعاد ال

ن ى ماد ال اري

70
60
50
40

30
20
10
0

شكم ( َ ) 7ىضح انًتىسطبث انحسببُت نًقُبش انًُم َحى يبزة انتبرَد نًجًىعت انبحث فً انقُبش
انقبهً وانبعسي

ػ كمما سبؽ يتضح مدل التأثير اإليجابي لمبرنامج ،عمى تنمية ميارات القرف الحادم
كالعشريف  ،لدل تبلميذ مرحمة التعميـ لمعمميف مرحمة التعميـ االساسي ،كتشتمؿ عمى
ميارة ( ، )02ككذلؾ مدل التأثير االيجابي لمبرنامج عمى تنمية الميؿ نحكالتأكد القرف
الحادم كالعشريف  ،أ شارت نتائج البحث إلي كجكد فرؽ ذات داللة احصائية ،بيف
متكسطات درجات التبلميذ في أختبار ميارات القرف الحادم كالعشريف ككؿ ،كفي كؿ ميارة
عمى حدل لصالح التطبيؽ البعدم،
كيمكف تفسيرالنتائج إلى ما يمي:
أكال ػ مناقشة نتائج االختبار :يتضح مف خبلؿ النتائج جدكؿ ( )5كجكد فرؽ داؿ احصائيا
عند مستكل 5950بيف متكسطات درجات التبلميذ ،في االختبار في التطبيؽ القبمي ك
البعدم لصالح التطبيؽ البعدم ،كتشير النتائج في الجدكؿ ( )6إلي كجكد تأثير كبير
لمبرنامج مما يؤكد فعالية البرنامج ،كبذلؾ تمت االجابة عف السؤاؿ الثالث"ما فاعمية
برنامج في التاريخ قائـ عمى التحكالت التربكية في ادارة اقتصاديات المعرفة فى تنمية
ميارات القرف الحادم كالعشريف لدل تبلميذ مرحمة التعميـ األساسي ؟ "" ،ك قد تعزل تمؾ
النتائج إلي االسباب االتية:
ػ طريقة كأسمكب تقديـ الكحدة مكضع البحث ،التي أعتمدت عمى عرض المحتكل في شكؿ
أفكار متدرجة ك متضمنة ،ك مدعمة بالصكر كاالشكاؿ التكضيحية ،التي تكضح أحداث

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 777 -

برنامج قائم على التحوالت التربوية ...

عدد يوليو-ج4243 )78( -4م

التاريخية كأعطت دافعا قكيا لدراسة الكحدة ،ك سيكلة اكتسابيـ لممعرفة ك ساعد عمى
نمك مياراتيـ.
ػ التدريبات كاأل نشطة كالتطبيقات التي مارسيا التبلميذ ،أثناء التدريس أثر فعاؿ في تنمية
الميارات.
ػ استخداـ التحكالت التربكية في ادارة اقتصاديات المعرفة التي أعتمد عمييا البرنامج ،أثناء
التطبيؽ ساعد المعمـ عمى ،تنمية ميارات تحمؿ المسئكلية الفردية كاإلجتماعية ،كالثقافة
المعمكماتية ،لدل التبلميذ مما ساعد في تحقيؽ اىداؼ البرنامج.
ػ فتح باب الحكار كالنقاش مع التبلميذ مف حيف ألخر لطرح االسئمة ،التي تثير التفكير
كتساعد عمى تنمية ميارات القرف الحادم كالعشريف.
ػ كجكد تعاكف بيف التبلميذ ك تحمميـ المسئكلية ،ك حرصيـ عمى تبادؿ المعمكمات ،حيث كاف
يتـ تقسيميـ إلي مجمكعات صغيرة ،تكمؼ كؿ مجمكعة بدراسة قضية أك مشكمة ،كاف لو
أكبر األ ثر في زيادة دافعيتيـ ،إلي االىتماـ بدراستيا كالبحث عف أسبابيا ،كالمشاركة في
حميا ،في ضكء معايشتيـ لكاقع كتخيميـ لممستقبؿ.
ػ أ تاحت اساليب التقكيـ في نياية كؿ درس مف دركس الكحدة ،الفرصة لمتبلميذ لمتعامؿ مع
األ سئمة ،التي تقيس ميارات القرف الحادم كالعشريف  ،كالتكقع كالتصكر كالتخطيط ك
غيرىا.
ػ طبيعة تحديات القرف الحادم كالعشريف المتضمنة في الكحدة ،مثيرة لمجدؿ حكؿ مستقبميا
كاستثارتيا لتفكير التبلميذ ،ك تبايف اآلراء ك اختبلؼ كجيات النظر حكليا ،كؿ ذلؾ كاف لو
أثر كبير في تنمية مياراتيـ.
ثانيا ػ مناقشة نتائج المقياس :يتضح مف خبلؿ النتائج جدكؿ ( )7كجكد فرؽ داؿ
احصائيا عند مستكل  5950بيف متكسطات درجات التبلميذ ،في المقياس في التطبيؽ القبمي
ك البعدم لصالح التطبيؽ البعدم ،كتشير النتائج في الجدكؿ ( )8إلي كجكد تأثير كبير
لميارت القرف الحادم كالعشريف في تدريس التاريخ ،في تنمية الميؿ نحك المادة مما يؤكد
ا
فعالية البرنامج ،كبذلؾ تمت االجابة عف السؤاؿ الرابع "ما فاعمية البرنامج القائـ عمى
استخداـ التحكالت التربكية في ادارة اقتصاديات المعرفة في تنمية ميؿ تبلميذ مرحمة التعميـ
األساسي نحك مادة التاريخ ؟ " ،ك قد تعزل تمؾ النتائج إلي االسباب االتية:
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ػ أتاح التدريس ك تنمية ميارات القرف الحادم كالعشريف اماـ التبلميذ ،فرصة تككيف رؤية
لعصر ك شارككا ،في تككينيا مف خبلؿ المناقشات ،مما ساعد فى تعميؽ شعكرىـ ك
إدراكيـ إلى معنى كقيمة التاريخ.
ػ أىمية تدريب معممي الدراسات االجتماعية في مراحؿ لتعميـ عمى استخداـ باستخداـ
التحكالت التربكية في ادارة اقتصاديات المعرفة بيدؼ تنمية ميارات القرف الحادم
كالعشريف كالميؿ نحك دراسة التاريخ.
كبناء عمى النتائج التي تـ التكصؿ إلييا
تكصيات البحث :في ضكء مشكمة البحث كفركضو
ن
لذلؾ تكصى الباحثة بأىمية كؿ مما يأتي :
0ػ تضميف ميارات القرف الحادم كالعشريف في منيج الدراسات االجتماعية عامة كالتاريخ
خاصة في مراحؿ التعميـ العاـ ،كاستخداـ استراتيجيات حديثة لتنميتيا.
1ػ تدريب معممي التاريخ عمى استخداـ التحكالت التربكية في ادارة اقتصاديات المعرفة مف
خبلؿ نشر المعرفة كانتاجيا كتكظيفيا بكفاءة في جميع مجاالت النشاط المجتمعي.
2ػ عقد دكرات تدريبية لممعمميف كالتبلميذ أنفسيـ ،لتبصيرىـ بميارات القرف الحادم كالعشريف
كأىميتيا مثؿ ميارات تحمؿ المسؤكلية الفردية كاالجتماعية كالثقافة المعمكماتية.
3ػ تكفير بيئة معرفية ثرية لمتبلميذ ،تساعدىـ عمى تككيف بيئة تعمـ ناجحة ،في مناىج
الدراسات االجتماعية عامة كمادة التاريخ خاصة كمحاكلة استشراؽ المستقبؿ.
4ػ إعادة النظر في أىداؼ مناىج الدراسات االجتماعية بصفة عامة ،في مختمؼ مراحؿ
التعميـ العاـ لتضمينيا ميارات القرف الحادم كالعشريف ،لمكاجية التحديات التي تكاجو
المجتمع.
5ػ إعادة صياغة محتكل الكتب الدراسية بصفة عامة ،ككتب الدراسات االجتماعية بصفة
خاصة في مراحؿ التعميـ المختمفة ،بما يتناسب مع تنمية ميارات القرف الحادم كالعشريف
.
 6ػ االىتماـ باألنشطة الكاردة بالكتب المدرسية ،بحيث يتـ تصميميا لتنمية ميارات القرف
الحادم كالعشريف لدل المتعمـ.
7ػ إعداد أدلة لممعمميف تتناكؿ طرائؽ التدريس الحديثة ،التي تساىـ في تنمية ميارات القرف
الحادم كالعشريف  ،كالبعد عف طرائؽ التدريس التقميدية التي تعتمد عمى سرد المعمكمات .
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سابعاً  :البخوخ املكرتحة :
0ػ فاعمية استخداـ إستراتيجية إدارة المعرفة في تدريس مادة التاريخ ،في تنمية ميارات إدارة
االزمات.
1ػ كحدة مقترحة في الدراسات االجتماعية لتنمية ميارات القرف الحادم كالعشريف ،لدل
الطالب المعمـ في كميات التربية .
2ػ استخداـ مداخؿ متعددة لتنمية ميارات القرف الحادم كالعشريف لدل طبلب الجامعة .
 3ػ تصكر مقترح لتطكير برامج إعداد الطالب المعمـ ،بكميات التربية في ضكء ميارات القرف
الحادم كالعشريف .
4ػ إعداد برامج لتدريب المعمـ أثناء الخدمة ،في ضكء ميارات القرف الحادم كالعشريف.
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املزادع
اوال املزادع العزبية:
1ـ إبراىيم ،ابتسام سامي محمود ( 7114م) :فاعمية استخدام بيئة تعمم تشاركي عبر اإلنترنت لتنمية

بعض ميارات إدارة المعرفة لدى طالب الدراسات العميا بكميات التجارة ،رسالة ماجستير غير منشورة
 ،كمية التربية جامعة عين شمس.

7ـ ابو الحسن ،ياسمين محمد صابر (7112م) تقويم محتوى و انشطة مناىج الدراسات االجتماعية
بالمرحمة اإلعدادية في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين  ،مجمة كمية التربية ببورسعيد ،يونيو،
العدد(  ،)5ص1114-1171

1ـ إسماعيل ،آية طمعت أحمد (7111م) .أثر تصميم بيئة تعمم إلكتروني تشاركي في ضوء النظرية
التواصمية عمى تنمية التحصيل وميارات إدارة المعرفة الشخصية لدى طالب تكنولوجيا التعميم،
رسالة ماجسيتر غير منشورة  ،كمية التربية النوعية ،جامعة طنطا .
1ـ التوبي ،عبداﷲ بن سيف ،والفواعير ،أحمد محمد جالل عودة (7113م) :دور مؤسسات التعميم
العالي في سمطنة عمان في إكساب خريجييا ميارات ومعارف القرن الواحد والعشرين ،مجمة المعيد

الدولي لمدراسة والبحث ،المجمد( ،)7العدد( ،)7فبراير ،ص 11-15
2ـالخوالدة ،تيسير محمد أحمد7117(:م) :درجة تطبيق معممي المرحمة الثانوية في األردن لمبادئ
اقتصاديات المعرفة  ،مجمة المنارة لمبحوث والدراسات ،جامعة آل البيت  ،عمادة البحث العممي
،مجمد  ،15العدد :،1أغسطس ،ص141-111

3ـ الحارثي  ،فيد بن سعود بن محمد (7116م) :دور اإلعالم الرقمي في الجامعات السعودية في تعزيز
مفيوم اقتصاديات المعرفة في ضوء  ،7111المؤتمر الدولي السنوي الثالث لقطاع الدراسات العميا
والبحوث  :البحوث التكاممية ....طريق التنمية ،جامعة عين شمس  ،كمية البنات لآلداب والعموم
والتربية،المجمد ،7فبراير ،ص 233-257

4ـ الحارثى ،عبدالرحمن بن محمد بن نفيز(7171م) :آليات تضمين ميارات القرن الحادي والعشرين في
برامج اإلعداد التربوي لممعمم من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ،المجمة التربوية ،جامعة سوىاج
 ،كمية التربية ،العدد ،47ابريل،ص21-6
5ـ الجاسم ،منال حسن عمي (7112م) :برنامج تدريبي مقترح عمى معايير جودة التعميم والتعمم لتنمية
ميارات إدارة المعرفة لدى معمم الدراسات االجتماعية بمممكة البحرين ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،
كمية التربية ،جامعة عين شمس .
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6ـ الخميفة ،وفاء بنت عبد اﷲ (7114م)  :دور التعميم الثانوي في بناء شخصية طالبة المرحمة
الثانوية عمى ضوء متغيرات القرن الحادي والعشرين من وجية نظر معممات و موجيات المرحمة
الثانوية في منطقة الرياض ،مجمة البحث العممي في التربية ،جامعة عين شمس  -كمية البنات
لآلداب والعموم والتربية ،المجمد( ،) 7العدد ، 15ص 112-51
11ـ الدخيل ،ىيفاء بنت منصور ،والقرني ،سمية صالح(7115م) :واقع عمميات إدارة المعرفة (اكتشاف
المعرفة ،خزن المعرفة ،مشاركة المعرفة ،استخدام المعرفة في جامعة الممك سعود :دراسة مسحية
عمى موظفي وموظفات كمية إدارة األعمال في جامعة الممك سعود ،بمدينة الرياض ،مجمة العموم

االقتصادية واإلدارية والقانونية ،المجمد( ،)7العدد( ،)1يناير ،ص13- 16
11ـ الديامي ،سعود بن ناصر )7114م ) :مجتمع المعرفة :التحديات االجتماعية والثقافية والمغوية في
العالم العربي..حاض ار ومستقبال" ،أوراق بحثية لممؤتمر العممي الدولي األول لكمية اآلداب والعموم

االجتماعية ،المجمد( ،)1جامعة السمطان قابوس ،،مسقط سمطنة عمان 5-4 ،ديسمبر،ص -1175
1155
 17ـ السيد  ،فايزة أحمد أحمد ،و إبراىيم ،جمال حسن السيد  ،عبد العال ،آيات محمد عثمان (7116م)
أثر استخدام التعميم التخيمي في تدريس التاريخ عمى تنمية ميارات التفكير المستقبمي لدى تالميذ

المرحمة االبتدائية بمدارس التعميم المجتمعي  ،مجمة كمية التربية  ،جامعة أسيوط ،العدد (،) 7

فبراير ،ص11-1
11ـ الشيخ  ،بابكر مبارك عثمان(7116م) :تشخيص تطبيق إدارة المعرفة  :دراسة استطالعية ألراء
عينة من ىيئة التدريس في عدد من كميات اقتصاديات والعموم اإلدارة في الجامعات السودانية ،
مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث والعموم االنسانية  ،جامعة النجاح الوطنية  ،المجمد(  ،)11العدد( 4

)،ص 1151-1713

11ـ الصقرية ،رابعة محمد مانع(7171م) :أثر استخدام التعمم المدمج في تنمية بعض ميارات القرن
الحادي والعشرين لدى طالبات الصف الحادي عشر بمادة التربية اإلسالمية مجمة العموم التربوية،
الجامعة األردنية  -عمادة البحث العممى ،اذار ،ص 41-61

12ـ العطيوي ،صالح بن محمد عبداﷲ( 7115م) :واقع دمج التعمم اإللكتروني في البيئة التعميمية من
وجية نظرخريجي المرحمة الثانوية باعتباره أحد ميارات القرن الحادي والعشرين ،مجمة العموم
التربوية ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،ع،12يونيو،ص 162-174
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13ـ المقحم ،إبراىيم بن مقحم ( 7116م) تحميل محتوى مقرر اإلجتماعيات التعميم الثانوي نظام
المقررات بالمممكة العربية السعودية في ضوء ميارات التفكير المستقبمي  ،المجمة التربوية  ،جامعة

الكويت ،المجمد(  ، )11العدد( ،)111يونيو ،ص 66 -26
14ـ المؤتمر الدولي الثاني لقسم المناىج و طرق التدريس و االول لمجمعية العربي لمدراسات المتقدمة
في المناىج العممية (7171م) :مستقبل تطوير المناىج في ضوء التحوالت التربوية اقتصاد المعرفة
 ،عن بعد(  ،)15-14فبراير ،

15ـ اليوني ،رانيو محمود محمد ( .)7113أثر استخدام ممارسات إدارة المعرفة عمى تحقيق الجودة
الشاممة ،دراس ة تطبيقية عمى المصارف التجارية الميبية ،رسالة دكتوراه الفمسفة في إدارة األعمال،
كمية التجارة ،جامعة عين شمس

16ـ بخاري ،عبمة بنت عبدالحميد محمد(7112م ) :فجوة االقتصاديات القائم عمى المعرفة بين
اقتصاديات الدول النامية والمتقدمة :تطبيق ًات عمى المممكة العربية السعودية ،مجمة مركز صالح

عبداﷲ كامل لالقتصاد االسالمي ،جامعة االزىر ،المجمد( ،)16العدد( ،) 22ص 733 –771

71ـ بصنوي ،حسن درويش ،السريحى ،حسن بن عواد(7114م) :طرائق تقييم نظم إدارة المعرفة
،االتحاد العربي لممكتبات والمعمومات ،العدد) ،)15يناير ،ص 54-24

71ـ بطين  ،عبد الرحمن عبد اليادي (7116م) :تقويم محتوى الدراسات االجتماعية لممرحمة االساسية
العميا في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين و مدى اكتسابو طمبة الصف التاسع ليا ماجستير ،
كمية التربية  ،الجامعة االسالمية بغزة
77ـ بوقموم  ،محمد (7114م):اليات االنتقال إلى اقتصاديات المعرفة :قراءة في مؤشر المعرفة العربي
لسنة  - 7113حالة الجزائر ،ابحاث اقتصادية وادارية:،جامعة محمد خيضر بسكرة  ،كمية العموم

االقتصادية ،ديسمبر ،العدد(،)77ص 114-116

71ـ ترلينج  ،بيرني و فادل ،تشارلز( 7111م ) :ميارات القرن الحادي و العشرين التعمم لمحياة في
زمننا ترجمة بدر بن عبد اﷲ الصالح  ،النشر العممي و المطابع ،جامعة الممك سعود
71ـ جاب اﷲ ،عبدالحميد صبرى عبدالحميد (7171م):فاعمية برنامج مقترح في الجغرافيا قائم عمى
نظرية تريز لتنمية ميارات التعميم والعمل في القرن الحادى والعشرين لدى طالب الصف األول
الثانوى :،مجمة كمية التربية في العموم التربوية ،جامعة عين شمس  -كمية التربية،
المجمد(،)7العدد(، ،) 11ص 113 – 54
72ـ حاتم ،ميا محمد لؤى(7115م):مجاالت الثقافة المعموماتية وحدودىا فى ظل التحوالت التربوية
مجتمع المعرفة المعاصر  :دراسة تحميمية ،مجمة بحوث في عمم المكتبات والمعمومات ،جامعة
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القاىرة  -كمية اآلداب  -مركز بحوث نظم وخدمات المعمومات ،الحادي والعشرين ،سبتمبر116 ،
– 155

73ـ حسن  ،حيدر محمد ( .)7113استراتيجيات إدارة المعرفة ،دراسة تحميمية في مؤسسات المعمومات
في العراق  ،دورية الكترونية بمجال المكتبات والمعمومات ،العدد( ،)11مارس ،ص15-1
74ـ حمزة ،غسان منير ( 7116م )إدارة المعرفة :توجو جديد لبناء اإلنسان والتعميم النوعي ،جامعة
القاىرة ،كمية التربية النوعية ،العدد( :،) 12فبراير،ص1167- 1131

75ـ رفاعي ،ممدوح عبد العزيز (7113م) :إدارة المعرفة ( مدخل رأس المال الفكري) ،دار الكتب
والوثائق القومية  ،ط . 4
76ـ زامل ،مجدي عمى (7113م) :صورات مقترحة لمدرسة القرن الحادي والعشرين في فمسطين
:،مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية،اكتوبر  ،المجمد( ،)71العدد(،)1ص15-4

11ـ شمبي ،نوال محمد (7111م) :اطار مقترح لدمج ميارات القرن الحادي والعشرين في مناىج العموم
بالتعميم

االساسي

في

مصر

،المجمة

التربوية

الدولية

المتخصصة

،المجمد(

،)1العدد(،)11اكتوبر،ص11-1
17ـ صادق ،محمد فكري فتحي (7171م)  :تصور مقترح لدور الجامعة في بناء العقمية العربية لمواكبة
اقتصاديات المعرفة في ضوء العصر الرقمي ،المجمة العممية لمعموم التربوية والصحة النفسية،

المؤسسة العممية لمعموم التربوية والتكنولوجية والتربية ،اكتوبر ،المجمد(  ،)7العدد( ،)1ص -112
115
11ـ عبد اﷲ ،شرين حسن محمد(7113م) :تقويم منيج الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية في
ضوء بعض ميارات القرن الحادي والعشرين ،مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية،

العدد(،)51ص 153-147

11ـ عبد المنعم ،شيماء عمي عبد اليادي (7113م)  :فاعمية موقع تعميمي تفاعمي قائم عمى المدونات
في تنمية التفكير المستقبمي والوعي بالتحديات البيئية لمقرن الحادي والعشرين لدى طالب الصف
األول الثانوي  ،مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية ،العدد( ،) 51يونيو ،ص - 136

161

11ـ عرنوس ،محمد السيد عمي ( :)7115فاعمية تصور مقترح لمنيج الدراسات االجتماعية في تنمية
ميارات التفكير المستقبمي لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي  ،مجمة كمية التربية  ،جامعة
بورسعيد  ،العدد( ،) 71يناير،ص311 -311
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 12ـ عطية ،عمى حسين محمد ،والد ناصوري ،زينب شعبان (7116م) :برنامج قائم عمى االنشطة
اإلثرائية في الدراسات االجتماعية لتنمية بعض ميارات التفكير المستقبمي لدى تالميذ المرحمة
االبتدائية  ،مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية  ،العدد( ،)116فبراير ،ص 712 -143
13ـ عمي ،الصادق عبدالرحمن عبداﷲ  ،صديق ،صالح الدين محمد ( 7114م):متطمبات التحول نحو
اقتصاد المعرفة بمؤسسات المعمومات السودانية :دراسة من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس
بجامعة إفريقيا العالمية،المؤتمر الثامن :مؤسسات المعمومات في المممكة العربيةالسعودية ودورىا في

دعم اقتصاد ومجتمع المعرفة.المسؤليات  .التحديات  .اآلليات  .التطمعات  ،الرياض ،المجمد،1
نوفمير ،ص312-372
14ـ فايد ،ساميو المحمدي  ،الشاذلي ،أمل شحاتو (7112م) :إستراتيجية تدريس مقترحة قائمة عمى

استخدام نموذج سوام  swomفي تدريس التاريخ لتنمية بعض ابعاد التنور التاريخي واالتجاه

نحوال مادة لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية  ،مجمة كمية التربية  ،جامعة طنطا  ،العدد( ،)24يناير،ص
161-112
15ـ محمد ،آمال محمود عبد العال ( .)7113فاعمية وحدة مقترحة قائمة عمى إستراتيجية التعمم المخمط
في تنمية ميارات إدارة الوقت وميارات إدارة المعرفة في مادة إدارة األعمال لدى طالب التعميم

الثانوي التجاري ،رسالة ماجستير  ،كمية التربية ،جامعة طنطا

16ـ محمد ،محمد عبدالرحمن(7171م) :ثر بيئات التعمم الشخصية عبر الشبكات االجتماعية في تنمية
بعض ميارات إدارة المعرفة الشخصية لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعميم دراسات في التعميم
الجامعي ،جامعة عين شمس  -كمية التربية  -مركز تطوير التعميم الجامعي،العدد(،)15
يوليو145 - 766،

11ـ محمد ،ايمان جمال سيد أحمد7116( ،م) :تطوير منيج الجغرافيا في ضوء بعض تحديات القرن
الحادي والعشرين لتنمية ميارات التفكير المستقبمي لدى طالب المرحمة الثانوية ،مجمة كمية التربية،
يوليو ،جامعة بنيا،نوفمبر ،المجمد( ،) 11العدد( ،) 116ص371 - 251
11ـ مخموف ،بدر اسماعيل محمد( 7111م):إدارة المعرفة آفاق وتحديات ،المجمة المصرية لمتنمية
والتخطيط ،معيد التخطيط القومي ،المجمد(،) 77العدد(، )1ديسمبر ،ص116-171

17ـ مراد ،صالح أحمد (7111م)  :األساليب اإلحصائية في العموم النفسية والتربوية واالجتماعية
،القاىرة ،مكتبة األنجمو المصرية .
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 تقويم منيج الجغرافيا بالمرحمة الثانوية العامة في ضوء: )م7113( ادريس سمطان صالح،ـ يونس11
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