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ملضامني  الثة األولى في األردنفوف الّثة للصغة العربيدرجة تضمني كتب الّل
االقتصاد املعرفي  

  
 ربا المحاسنة

*   

 9/11/2017 تاريخ قبوله                                         7/9/2017 تاريخ تسلم البحث
  

ــة   :ملخــــص ــدفت الدراســ ــة هــ ــة    الحاليــ ــب الّلغــ ــمين كتــ ــة تضــ ــى درجــ ــرف علــ الّتعــ
ــي  ال ــى فـــــي األردن لمضـــــامين االقتصـــــاد المعرفـــ  .عربيـــــة للصـــــفوف الّثالثـــــة األولـــ

ــى(    ــتملت علــ ــتبانة اشــ ــوير اســ ــة بتطــ ــت الباحثــ ــك قامــ ــمونًا 35ولتحقيــــق ذلــ ) مضــ
ــراد تضـــمينها    ــي المـ ــاد المعرفـ ــي لالقتصـ ــق مـــن       فـ ــم الّتحّقـ ــة العربيـــة، تـ ــب الّلغـ كتـ

ــا  ــدقها وثباتهـــ ــب ال   . صـــ ــع كتـــ ــن جميـــ ــة مـــ ــة الدراســـ ــت عينـــ ــة  وتكونـــ ــة العربيـــ ّلغـــ
   راســـــيــــفوف الّثالثـــــة األولـــــى فـــــي األردن للعـــــام الدأظهـــــرت  .2015/2016للص

ــي وردت    ــاد المعرفــــي اّلتــ ــوع تكــــرارات مضــــامين االقتصــ نتــــائج الدراســــة أن مجمــ
ــد بلـــــغ (   ــدار البحـــــث قـــ ــاد  946فـــــي الكتـــــب مـــ ــرارًا، وأن مضـــــامين االقتصـــ ) تكـــ

يــة الّتفكيــر العلمــي، وإكســـاب    المعرفــي اّلتــي حصــلت علــى أعلــى الّنســـب هــي: تنم      
ــدريبهم علـــى         ــد، وتـ ــتماع الجيـ ــارات االسـ ــة، ومهـ ــة والمعرفيـ ــروة الّلغويـ ــة الّثـ الّطلبـ

ــاالتِ     ــاِت واالّتصــ ــا المعلومــ ــِف تكنولوجيــ ــرة، وتوظيــ ــة المعبــ ــراءة الجهريــ ــا  .القــ أمــ
المضـــامين اّلتــــي حصــــلت علــــى أدنــــى الّنســــب فهــــي: تــــدريب الّطلبــــة علــــى إدارة    

ــكل ج  ــت بشـ ــى     الوقـ ــاعدتهم علـ ــّذاتي، ومسـ ــويم الـ ــى الّتقـ ــدرتهم علـ ــز قـ ــد، وتعزيـ يـ
ــوير حــــّل المشــــكالت   ــا أن .تطــ ــمنالمضــــامين لــــم    كمــ : اآلتيــــة  فــــي الكتــــب   ٌتضــ

ــطة غيـــــر         ــة واألنشـــ ــة األفكـــــار الخّالقـــ ــة، وتنميـــ ــيم العمـــــل واإلنتاجيـــ ــرام قـــ احتـــ
ــادة    ــن القيـ ــى فـ ــدريب علـ ــة، والّتـ ــوير     .المألوفـ ــرورة تطـ ــة بضـ ــِت الدراسـ ــد أوصـ وقـ

ب الّلغـــــة العربيــــة للمراحـــــل الدراســــية كّلهـــــا، والّتأّكــــد مـــــن مــــدى تضـــــمين      كتــــ 
ــب    ــراء دراســــات مماثلــــة علــــى الكتــ محتواهــــا مضــــامين االقتصــــاد المعرفــــي، وإجــ

  .المدرسية لمباحث أخرى

االقتصاد المعرفي، كتب الّلغة العربية، الصفوف الّثالثة  :الكلمات المفتاحية( 
 ).األولى

في  ة من القضايا األكثر إلحاحًاراسية المناهج الدقضي تعد: مقدمة
 .ربية ووسيلتها في تحقيق أهدافهاالّت أداَة المنهج بوصِف ربويالميدان الّت
نًامتواز شامًال المناهج في بناء اإلنسان وإعداده إعدادًا ة تغييروتأتي أهمي 

معه وتقاليده، مع قيم مجت فًامتكي منتجًا ومواطنًا ،صالحًا نسانًاإليصبح 
ن أب وهذا يتطّل .مجاالت الحياة كافةطوير ومسايرته في على الّت قادرًا

ة للّتتخضع المناهج المدرسيللّت ، وفقًاطوير المستمررات والّتطورات غي
غيير في المعرفة للّت تي تشهدها المجتمعات من جهة، ووفقًاالمتالحقة اّل

رى.ة ومجاالت تطبيقها من جهة أخاإلنساني  
ذي يسود العالم اّل كنولوجيوالّت ر العلميطومسايرة الّت وتعتمد 

طوير من حيث أهدافها، ة للّتعليميظم الّتعلى مدى استجابة الّن حاليًا
غييرات نتائج هذه الّت وكانت واحدة من أهم .ومحتوى مناهجها وإدارتها

السياسية والّتة واالجتماعيكنولوجيح الّتة، اإلصالة والعلميوتغيير  ربوي
المناهج الدذي اّلة راسيعدي ة من أدوات مسايرة الّنأداة جوهريظام العالمي 

ة قليديظرة الّتخلي عن الّنمن الّت بد فال .)2006 الجديد (الخوالدة،
 كافةريع في ر السطوير مع الّتتي أصبحت غير قادرة على السعليم اّلللّت

 م المستمرعّلم الّتئ للمتعّلقة تهيخّال ةص إبداعيوإيجاد فر ،مناحي الحياة
ن ة؛ ليتمّكة والمستقبليعة الحاليي طموحاته ويشبع حاجاته المتنوذي يلباّل

  بات هذه ير مع متطّلمشاركة فاعلة في تنمية المجتمع والسمن تحقيق 
________________________  

  .األردن ،جامعة الّطفيلة الّتقنية ،كلية العلوم الّتربوية* 
  ربد، األردن.إ حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك،© 

  
 

 The Extent to Which Arabic Language Textbooks for the 
First Three Grades in Jordan Include the Implications of 
the Knowledge Economy 
 
Ruba Al-Mahasneh, Assistant Professor, Faculty of 
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Abstract: This study aimed at identifying the extent to which 
arabic language textbooks for the first three grades in Jordan 
include the implications of the knowledge economy. To 
achieve this aim, the analytical descriptive method was 
employed. The content analysis instrument included a list of 
(35) standards of the knowledge economy supposed to be 
included in arabic language textbooks. Validity and reliability 
were checked. The study sample consisted of all arabic 
language textbooks for the first three grades in Jordan in the 
academic year 2015-2016. The results of the study showed 
that the total frequencies of the contents of the knowledge 
economy included in the arabic language textbooks for the 
first three grades were (946). The contents of the knowledge 
economy which gained the highest percentages were: 
Development of scientific thinking, students acquisition of 
knowledge and language, skills of good listening,  training  
student on  loud voice reading, and applying the ICT. The 
implications which gained the lowest percentages were : 
Students training to manage time well, enhancing their ability 
to self-assessment,  and assisting them develop problems 
solution. The implications which were not represented in the 
textbooks were: Respect the value of work and productivity, 
development of creative ideas and  unfamiliar activities , and 
training in the art of leadership .The study recommended the 
development of arabic language textbooks for all stages , 
ascertain the extent of including the implications of the 
knowledge economy, and conduct similar studies on textbooks 
to other grades.  

(Keywords Knowledge Economy, Arabic language 
Textbooks, First Three Grades). 

  

  
  

 المعلوماتية الثورة التكيف معوإن  ).2004 (العمري، المتسارعة التنمية
 الحديثة االتكنولوجي قادر على استيعاب ،مفتوح النهاية تعليم نظام يتطلب
 المهنية المستقبل تحديات مواجهة على قادر ،الطلبة من جيل إلعداد

  ).2015حلس وعوض،( واالقتصادية واالجتماعية
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عليم طوير الّتعليم لتة والّتربيبوزارة الّت ًالممّث سعى األردنقد و
لرؤية صاحب الجاللة الملك عبد الله  تحقيقًا ؛المعرفي دنحو االقتصا

مين القادرين على تطوير يجاد جيل من المتعّلفي العمل إلاني الّث
ويتطّل .دة وتطبيقهااألفكار الجيب هذا تغيير دور المنهاج بحيث يتم 

البحث ، وصنع القرار، وركيز على مهارات العمل الجماعيالّت
إعداد  ع واالنفتاح على اآلخرين، ومن ثمنوواالستقصاء، واحترام الّت

، عليمة والّتربيوزارة الّت ( الب للقيام بدوره في االقتصاد المعرفيالّط
عليم عليم على عاتقها تطوير الّتة والّتربيوأخذت وزارة الّت .)2003

المعرفة  دصانحو اقتعليم ة، مثل مشروع تطوير الّتبمجاالته كاّف
ERfKE1)( Educational Reform for the Knowledge 
Economy  وانتهى في منتصف عام  2003الذي بدأ في عام

  .نفيذ، بواقع خمس سنوات ونصف من الّت2009

) في II ERfKEانية من المشروع (المرحلة الّث بدأِتثم  
 ًاتكاملي ًاشمولي ، مشروعًا2015ولغاية  2010شهر كانون ثاني 

عي نحو تحقيق بالس القائم على االلتزام الوطني ربويل الّتحوللّت
بإعداد  ،دةة محدم وفق مراحل زمنيعّلللّت وعيطوير الّنأهداف الّت

برنامج تعليمي تي متكامل وقادر على إيجاد البيئة الحاضنة اّل تربوي
تي ة اّلدده باألساليب الحديثة والمهارات المتعدالب وتزوترعى الّط

 فكير العلميق، وتنمية الّتفكير الخّالتعتمد على إنماء الّت
فاعل مع المشكالت، وتنمية مهارات ، والقدرة على الّتوالموضوعي

واصل مع اآلخرين، وتنمية الميول صال والّتحّلها، والقدرة على االّت
واإلنتاج، من خالل المراجعة  لنحو العمواالستعدادات لديهم 

غة عليم، ومهارات الّلركيز على تكنولوجيا الّتلمناهج والّتاملة لالش
وزارة الّتة الكاملة من قراءة وكتابة وحديث واستماع (العربية ربي
نحو  ربويطوير الّتنات الّتحد مكوأ وقد كان). 2010عليم، والّت

ة، راسية والمناهج الدربويهو تطوير البرامج الّت المعرفي داالقتصا
عليم، وتكنولوجيا المعلومات م والّتعّلالّت ة، وموادالمدرسيوالكتب 

ركيز على مين، والّتة، وتطوير المعّلية المادحتيصاالت والبنية الّتواالّت
وزارة الّت معّلونتاجات الّت المنهاج المحوري)2003 عليم،ة والّتربي .(  

مة، مة وغير منّظعلى معرفة منّظ يشتمل الكتاب المدرسيو
ا يتيح المجال لتعديله هاية؛ ممب أن يكون مفتوح الّنهذا يتطّلو

ئيسة الوسيلة الر يعد دام الكتاب المدرسي فماوعليه،  .وتحديثه
 ،من صياغة عناصره األربعة: "األهداف بد لتنفيذ المنهاج، فال

ة ّققويم" بدرجة عالية من الدوالمحتوى، واألنشطة، والّت
أذي من شة؛ األمر اّلوالموضوعينه ترجمة المنهاج الرإلى واقع  سمي

2001 (الشيخ، ملموس عملي(. مة م المعرفة المنّظم للمعّلفهو يقد
تاجات المطلوبة، لبة نحو تحقيق الّنتي تساعده على توجيه الّطاّل
المعلومات وأحدثها  ومواءمتها مع أدقلهم،  ابقة معرفة السالصقل و

             ).2001 (الخضيري،

 الكتاب ارتباط أهمية ) (Altbach, 2013لتباشأ يؤكدو
ويرى ،ونشاطاته مالمتعّل بحياة المدرسي الكتاب إن يفقد المدرسي 

 ةدّق من غمالر على، لمستخدمه سبةمعنى بالّن له يكن لم إذا قيمته
 يعد مينللمتعّل ومالءمته المدرسي الكتاب رتوّف إنويضيف  .اختياره

في حين ، ةحصيليالب الّتالّط بقدرة ؤنبالّت على الواضحة ةاألدّل من
ترجمة للمنهاج  هنأب ) الكتاب المدرسي2006يصف الخوالدة (

 فاعلالّت على زهممين، ويحّفأن يثير اهتمام المتعّل ، فيتطلبربويالّت
الّت األنشطة مع اإليجابيالمفاهيم اكتساب على يساعدهم وة، عليمي 

        المرغوب فيها. جاهاتواالّت والقيم والمعارف

مناهج اللغة العربية للصفوف الثالثة األولى عدة  تتضمنو
 الطلبة، في منها كل البعض يؤثر بعضها مع متداخلة ومترابطة عناصر

الطالب اللغوي  سلوك في إيجابي تغيير إحداث هي النهائية ومحصلتها
 تنسيق في يساعد محددة؛ مما تعليمية بخبرات من خالل مروره

 ،الختيار المحتوى بما يتضمنه من معلومات وتوجيهها الجهود
 الذي ويحدد الطريقة أو النهج. وقيم ،واتجاهات، ومهارات، ومفاهيم
 المنهاج أو المدرسي الكتاب في جاء ما توصيل في المعلم يسلكه

 .ويسر بسهولة وأنشطة ،ومهارات ،معرفة من للمتعلم الدراسي
 مجموعة المعلمون يستخدم ،التعلمية ية التعليميةالعمل ولضمان نجاح

 ،الصور :منها أهدافهم تحقيق في تساعدهم التي الوسائل من
ويتطلب هذا  .البصرية السمعية الوسائلو المعيناتو ،والنماذج

 نزلةوجود األنشطة المتنوعة العقلية منها أو البدنية التي تكون بم
 أو، أو اللغة ،الرمز على تعتمد لإلدراك ومعينات معرفية منشطات

 على المتعلم وحث العقلية العمليات استثارة في الصورة أو، الشكل
، وتحليل، تخيل من، تعلمه أثناء في المناسبة العملية العقلية توظيف

 ومعالجتها تنسيقها بهدف أوا، وغيره وتنظيم ، وتصنيف ،استنتاجو
 الحكم خاللها من يتم متعددة تقويم ثم يتبع ذلك عمليات .الذاكرة في

  .)2014علي، ( التربوية بنجاح األهداف تحقيق مدى على

ــِة       ــلِّ صــف مــن الصــفوِف الثالث ــِة لك ويتكــون منهــاج اللغــِة العربي
       الكتابـِة ومصـادر ودفتـر ،ـِب االسـتماعكتاِب الطالـِب، وُكَتي :األولى ِمن

لحـروِف وللكلمـاِت   تعلُّمية تشمُل لوحًة للمحادثِة والتعبير، وبطاقاٍت ل
  األول وللتجريِد وللصوِر الجزئيِة خاصـة بالصـف وقـد جـاَء   . وللجمل

 ر ــزأين ــا فـــي جـ ــلُّ منهـ ــُة   كـ ــاُت العامـ ــام والِنتاجـ ــار العـ ــا اإلطـ ــي فيهـ وعـ
ــُة للغــِة العربيــةِ  ــُة    . والخاص ــى مرحل ولمــا كانــت الصــفوف الثالثــة األول

ٍف واستكشــاٍف واســتعداٍد للــتعلُّمــرــٍه َتعبخبــراٍت تعلُّمي الطالــب ترفــد ،
فـــال بــد مـــن تقــديم محتـــوى    ،ُقبيــَل الـــدخول فــي المهـــاراِت اللُّغويــةِ   

تعليمي يشجع االستعداد القرائي لدى الطلبة ويؤسس لمهارات اللغة 
واالسـتماع)، فيكتسـب الطالـِب     والكتابـة، والحـديث،   األربع: (القـراءِة، 

ينتقـــُل فيهـــا مـــن المحســـوس إلـــى شـــبِه   القـــراءَة الناقـــدَة لمـــا حوَلـــه،
المحسـوس إلـى المجـرِد، وْفـق تـدريباٍت قرائيـٍة متنوعـٍة، تأخـُذ بيديـِه          
إلى المقارنِة والتحليل والتركيِب. أما مهـارُة الكتابـِة، فتسـاعد الطالـِب     
ــِة   علــــى الكتابــــة الســــليمة، المتدرجــــِة مــــن الحــــرِف فــــالمقطع فالكلمــ

ــِة، فال ــِة. فالجملـ ــل المترابطـ ــالتركيز علـــى     جمـ ــذا إال بـ ــق هـ وال يتحقـ
المنحــى الــوظيفي للغــة، وبــنهج تكــاملي مــع المــواد الدراســيِة األخــرى  

ــًة لــــد   ــة، والوجدانيــ ــًة، والمهاريــ ــي الجوانــــب المعرفيــ ــةينمــ ، ى الطلبــ
علـــى   تحفـــزِهم الطلبـــة و  نشـــاطاِت جماعيـــِة تشـــجع    ويتطلـــب أيضـــا  

علــى هم المشــكالِت، وتــدريباِت عمليــة تحــث اإلنتــاج وحــلِّ و المشــاركِة
       مجموعـِة مـن الصـوٍر واألناشـيد عـرض خـالل التعبير والمحادثِة، من
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ــم مســتواهم النمــائي،     ــي تالئ ــة   ووالمحفوظــاٍت الت ــرس القــيم الديني تغ
 في المهاراِت األربع وزارة التربية (األخالقية لديهم، وتعزز ما تعلَّموه

 ).2013، والتعليم

ــي    و ــاالِت فـ ــاِت واالّتصـ ــا المعلومـ ــِة تكنولوجيـ ــن أنظمـ ــادِة مـ لإلفـ
العمليِة الّتربويِة، اعتمـدت وزارة التربيـة والتعلـيم فـي األردن منهجيـَة      
الّتعلم المتمازج التي تقوم على اعتمـاِد الكتـاِب المدرسـي أساسـا فـي      

ــِة األخـــرى، ومنهـــ      ــيم، واالســـتعانِة بالمصـــادِر الّتعليميـ ا المـــادِة  الّتعلـ
ــدات       ــكل وحـ ــى شـ ــة علـ ــة العربيـ ــة باللغـ ــبِة الخاصـ ــِة المحوسـ الّتعليميـ

تشــتمل مجموعــٍة مــن الــدروس واألنشــطِة بطريقــٍة تعليميــٍة   ، متكاملــة
ــوقٍة للطالــــبِ  ــة،   ،هادفــــٍة ومشــ ــة والمتحركــ ــور الثابتــ ــتخدام الصــ باســ

ــةِ     ــوتيِة والحركيــِة مــن أجــل تبســيِط المفــاهيم المختلف والمــؤّثراِت الص 
 ،خاصًة المجردِة منها، إضافًة إلى إثراِئها، وتعميق فهمها لدى الطلبـةِ 

    والطالِب في العمليـِة التربويـِة، فيصـبح المعلم من واالرتقاء بدوِر كل
 الّطالب محورا فاعًال ومنتجا للمعلوماِت بدًال من أن يكون متلقيـا لهـا  

  ).2008(وزارة التربية والتعليم،

اتيجيات التدريس المعتمدة في مناهج اللغة العربية ومن استر
القائمة على اقتصاد المعرفة: التدريس المباشر، والتدريب على 

م ياالستقصاء والتساؤل التي تتعامل مع المتعلم كباحث، والتعل
م من خالل النشاطات والزيارات الميدانية، يالتعاوني، والتعّل

ومن مشاريع وزارة التربية  .ناقدوالمشروعات، واأللعاب، والتفكير ال
والتعليم الداعمة الستراتيجيات اللغة العربية مشروع "محكات 
التفكير"، الذي يهدف إلى تطوير مهارات المناقشة واالستماع 

. إضافة الفاعل، والتعلم التشاركي، والقراءة الناقدة، ومهارات التفكير
د المكتبة مشروع "مكتبتي العربية" الذي يقوم على تزوي إلى

) بالعديد من الكتب المتعلقة 6-1المدرسية للصفـوف من (
بموضوعات مختلفة ومناسبة للطلبة، ويشجع هذا المشروع الطلبة 

 ة(وزارة التربيعلى القراءة واتخاذ شعار "لنقرأ سويًا ونستمتع"
 ).2013والتعليم،

؛ فالبد لقياس مدى تحقق األهداِف على نحو تتابعي ونهائيو
بحيُث يْتبع كلَّ نشاٍط تقويم وأدوات، للاستراتيجياِت من وجود 

إلى جنٍب مع  باجنيسير يرتبُط باألهداِف ويكون مستمرا،  تقويم
فيشمُل التقويم البنائي (التكويني) والتقويم  ،إجراِء المادةِ التعليمية

هج اللغة أبرز استراتيجيات التقويم المعتمدة في منا . ومنالختامي
التقويم المعتمد  استراتيجيةية القائمة على اقتصاد المعرفة: العرب

التقويم بالقلم والورقة، والمالحظة  استراتيجيةعلى األداء، و 
ويمكن تدوينها في قائمة رصد، أو ساللم التقدير اللفظية والعددية، 

 التواصل، ومراجعة استراتيجيةأو في الدفاتر الجانبية (اليومية)، و
 ة(وزارة التربي الذات تقويمالطالب، وملف الطالب، وكيوميات  الذات

 ).2010والتعليم،

تمّثل الّلغة العربية القناة الرئيسة اّلتي تنساب عبرها المعرفة، و
فهي ليست مادة دراسية مستقّلة عن  والخبرات الحياتية المتعددة،

تربية طلبة الصفوف  المواد األخرى؛ بل هي األداة اّلتي تستند إليها

مما يسهل عليهم ممارسة  ،الّثالثة األولى لتحقيق الّتربية المتكاملة
نشاطاتهم الّتعّلمية الّتعليمية داخل الصف وخارجه (الهاشمي 

دورًا بارزًا في تلعب الّلغة العربية  نويمكن القول إ ).2009 وعطية،
قيم الدينية واألخالقية، تعزيز الجانب الوجداني للّطلبة بترسيخ ال

 والكالمي، والّنطق الكتابي الّتعبير أسلوب والعمل على تحسين
 طالقة على والقراءة، وتعويد الّطلبة الكالم عند الّلغة لحروف السليم

 ربطها وصحة الحروف، رسم بحسن وجمالها الكتابة الّلسان، وصحة
والخّط، والّتنقيط،  ءلإلمال والتزام القواعد الّلازمة ببعض، بعضها

  والّترقيم.

تخاطب بين لل مهمة ةوسيل عدة العربية ُتاللغأن  وترى الباحثة
القراءة ك مهارات استقبالية (مهارات التلقي) ر، إذ تتضمنالبش

 كالحديث )اإلنشائيةومهارات إرسالية (المهارات  ،واالستماع
ناسب قدرات التفكير بما يوجميعها وسائل فعالة إلثارة والكتابة. 
لم تعد وقفًا على فك الرموز وتعرف  ،مثًال ،فالقراءةالطالب. 

لفهم الكلمات ونطقها، بل أصبحت في مفهومها الحديث تتضمن ا
؛ باقي األثر هو التعلم الذي يحمل معنىوالنقد والتقويم، والتعلم 

 .ال يتوقـّع أن يتم تعليم أية مهارة لغوية إال في سياق له معنى لذا
يفهمون ما يقدم لهم لطلبة يتطلب من المعلم أن يتأكد من أن ا وهذا

 وحسن االنتباه، على للطلبة تمرين االستماعوفي  .من مادة لغوية
 ،للمتعلم رئيسية وسيلةد عيو ع،يسمما  بمعنى واإلحاطة اإلصغاء

كل  المعلمالمستمع  الطالبيعطي  فيها مهارة معقدة نهإضافة إلى أ
انتباهه إلى حديثه، ويحاول تفسير أصواته،  اهتماماته، ويركز

. والمحادثة هدف رئيس من ، وكل حركاته، وسكناتههوإيماءات
ذلك ألن حصيلة اللُّغة التي يتعلمها  ؛أهداف تدريس اللُّغة العربية

الطلبة تقصد في نهاية األمر إلى أن يكونوا قادرين على التعبير 
اللُّغة العربية. فإذا تحقق  الشفوي والكتابي بشكل سليم وفق قواعد

 هيف الكتابة األمر فإن أهداف اللُّغة ونتاجاتها تكون قد تحققت. أما
 منظمة، بطريقة مكتوبة خطية رموز إلى المنطوقة األصوات ترجمة
 .معنى له امتناسًق انص لتكون ببعضها ترتبط وجمال كلمات تكون بحيث

ة تختلف ة نمائيليميالثة األولى مرحلة تعفوف الّثل الصوتشّك
في خصائصها المعرفية واألدائيعن المراحل الّت ةة والوجدانية عليمي

ازمة في هذه ة الّلغويلبة للمهارات الّلامتالك الّط نإإذ  تي تليها؛اّل
. عليممن الّت تي تليهابنى عليه المراحل اّلُت متينًا أساسًا دالمرحلة يع

عف الض نإثل هذه المهارات فاكتساب م مق لهوإذا لم يتحّق
عف هذا الض ، إضافة إلى أنالالحقةة عليميسيرافقهم في المراحل الّت

سيمتد أثره ال محالة إلى المواد الد2001ة،شحات( ىة األخرراسي      .(  

ظم ة للّنؤية المستقبليالر أن (Talesta, 2002)يرى تاليستا و
ف، كيمن إتقانها كالّت بد ة الب مهارات أساسيتتطّل ةربويالّت

ة المحلي ريع في البيئة المحيطة(ر السغيوالمرونة، واستيعاب الّت
والعالميها، ّقة)، والقدرة على نقل األفكار بأسرع الوسائل وأد

ة م في العمليم والمتعّلالمعّل من والعمل على تطوير قدرات كّل
 وقد .ة الحديثةكنولوجيائل الّتمية، واستيعاب الوسعّلة الّتعليميالّت

ناغم مع األفكار فاعل والّتاهتمامه للّت جّل األردني ربويظام الّتبذل الّن
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ادرة عن وصية الصة، فقد عمل بالّتة العالميربويهات الّتوجوالّت
ظام للّن ةالمستقبل، نحو رؤية مستقبلي عليم في أردنمنتدى الّت

 من ذي عقد في عمان في الفترة، اّل)2002( ي األردنف ربويالّت
ة لتحديد "إعداد وثيقة وطني لة فيوالمتمّث ،أيلول 16 -15

صف ومبحث، وتطوير  ومستويات اإلتقان من كّل ،عةالكفايات المتوّق
اّلذي و لبة، وتحديث المناهج في ضوئه"،م الّطنظام لمراقبة تعّل

د ذي يؤّكاّل، رفةالمع دنحو اقتصاعليم انبثق عنه مشروع تطوير الّت
ة عاملة ذات جودة عالية، وبناء اإلنسان بناًءعلى تنمية قو ًاسوي 

ة قافيوالّث والنفسية والروحيةة واحي العقالنية الّنفي كاّف متكامًال
ات هذا المشروع وكان من أولوي. بالجمع بين األصالة والحداثة

ة تعليمي ة لتحقيق مخرجاتربويتغيير البرامج والممارسات الّت
من خالل مراجعة شاملة للمناهج  ،تنسجم مع اقتصاد المعرفة

ة على عليميتاجات الّتإعداد الّن وعليم، ركيز على تكنولوجيا الّتبالّت
أساس المنهاج المحوري للمباحث الدراسيومنها مبحث  ،دةة المتعد

ولى الثة األفوف الّثة للصفوف المختلفة من بينها الصغة العربيالّل
  ).2002عليم، ة والّتربي(وزارة الّت

 هوصفب عليمالّت ةأهميMolebash, ) 1991( مولباش ويؤكد
عن طريق  المجتمعات وتطوير ،عصر المعرفة لدخول المرور مفتاح

 ظامالّن كان فإذا ة،عليميالّت ةالعملي محور يعد ذياّل ماالرتقاء بالمتعّل
 االقتصاد في فاعلين أعضاَء بة ليكونوالإعداد الّط عن مسؤوًال ربويالّت

سيتعايشون ذياّل االقتصاد طبيعة يؤخذ بالحسبان أن فيجب ،العالمي 
  .معه

ذي االقتصاد اّل ن"أ ) إلىGalbreath1999( أشار جالبريثو
 االقتصاد المعرفي سيسود في القرن الحادي والعشرين هو

)Knowledge Economyتقبل تقييم الفرد في المس )، وأن
م، وعلى ما يمتلك من سيعتمد على مقدار ما يستطيع أن يتعّل

زة مة المميوهذه ستكون الس ."مهارات، وليس على مقدار ما يعرف
االقتصاد المعرفي على عناصر ، حيث يرتكز ةللقوى العاملة المعرفي

متعداقتصاد المعلومات،  دة منها:دة أضفت عليه تسميات متعد
االقتصاد و، قمياالقتصاد الرونترنت، اقتصاد اإلواقتصاد الخبرة، و

و، االفتراضياالقتصاد الشاالقتصاد اإلو، بكيوغيرها من لكتروني ،
  شير إلى اقتصاد المعرفة.يها وجّل ،سمياتالّت

ه أّنعلى  المعرفي ) إلى االقتصاد2005وتنظر بطارسة (
 والمشاركة ا،وتوظيفه المعرفة على الحصول حول يدور ذياّل االقتصاد

بمجاالتها  الحياة ةنوعي تحسين بهدف واستخدامها، وابتكارها، فيها
 ًاعلمي المعرفة" عمال ة"البشري الموارد من خالل تطوير ،ةالمختلف
قنيات الحديثةالّت مع عاملالّت من نتتمّك ًا، كيومعرفي رة والمتطو

 كرأس ريالبش العقل كنولوجيا، باستخدامالفاعل للّت واالستخدام
رات التغي من مجموعة إلحداث العلمي البحث وتوظيف للمال،

 أكثر ليصبح وتنظيمه، االقتصادي المحيط طبيعة في ستراتيجيةاال
 ،صاالتاالّت وتكنولوجيا ،ات العولمةتحدي مع وانسجامًا استجابة
الّذ معّلالّت وتفعيل ،نميةوالّت المعرفة ةوعالمياتي خالل من المستمر 

    ة. المدرسي والكتب المناهج طويرت

ذي ه االقتصاد اّل) أّن(Evans,2002يفانس إفي حين يرى 
وق واألداء، ويجب رًا في اقتصاد السينظر للفرد بوصفه ثروة ومؤّث

) 2006ا موسى (أم .روة لتطوير االقتصادالعمل على تنمية هذه الّث
ة بطريقة شرياقات البه توظيف واستثمار هادف للّطّنأفيشير إلى 

الة قادرة على المنافسة في سوق العملفع. عاونمة الّتا منّظأم 
 إنتاج على أساسًا المبني ه االقتصادّنأة فترى االقتصادي نميةوالّت

، يثيوالّل مري(الش هاواستخدام هاالمعرفة والمعلومات ونشر
2008(. 

قة لدى ة عميبناء معارف أكاديمي يعني االقتصاد المعرفي كما
الفرد لالستفادة من العقل البشري، وتوظيف طرق البحث العلمي، 

رات غيإلحداث الّت ،وتكنولوجيا المعلومات ،فكير المختلفةوأنماط الّت
االقتصادية واالجتماعية المنشودة، ممة ا يسهم في تحسين نوعي

ة واالجتماعية (حياة أفراد المجتمع االقتصاديDahlman,2002 ؛
). 2013ائغ، ؛ الص2004عيمي، ؛ الّن2007شمي والعزاوي، الها
 المعرفة تراكم ةعملي ه دراسة، بأّن(Newman,1991)ان نيوم يشيرو

 يعرفه ما على والحصول المعرفة مالكتشاف تعّل األفراد وحفز ها،وفهم
ه ) بأّن2006ين (ناصر الد عرفهياق ذاته يوفي الس .اآلخرون

ة الحصول على المعرفة والمشاركة حول كيفيذي يدور االقتصاد اّل
ا كان مستواه عليم أيفيها وابتكارها وتوظيفها بهدف االرتقاء بالّت

ة الحياة وإدامتها بات سوق العمل؛ لتحسين نوعيوربطه بمتطّل
كنولوجيا ة والّتمن خالل اإلفادة من المعلوماتي ة،بمجاالتها كاّف

عقلواستخدام ال وتوظيف البحث العلمي. 

 ذي هو: االقتصاد اّل االقتصاد المعرفي نأما الباحثة فترى أ
يدور حول إنتاج المعرفة وابتكارها، واكتسابها، ونشرها، 
واستعمالها، وتوظيفها، وتخزينها، وصناعة المعرفة من خالل اإلفادة 
من خدمات معلوماتية ثرية، وتطبيقات تكنولوجية متطورة، وتوظيف 

حداث ، إلمعرفي مال كرأس العقل البشري تثماراسالبحث العلمي، و
جعل  في تسهم أن يمكن تياّل ستراتيجيةاال راتغيالّت من مجموعة
  العولمة. ياتتحد مع انسجامًا أكثر االقتصادي المحيط

ويهدف االقتصاد المعرفي لديهم القدرة  معرفٍة إلى تهيئة صناع
عن طريق اكتساب  ركيبحليل والّتبط والّتساؤل والرعلى الّت

ب ا يتطّلمم، المعلومات وتوظيف المعرفة وتوليد معرفة جديدة
توفير بيئة تحتيطوير، ة داعمة، وتوظيف البحث والّتة مجتمعي

بط اإلوتوفير الرنترنت، ونشر ثقافة مجتمع واستخدام اإل لكتروني
في ي إلى تغيير ا يؤدمم ،ساتة المؤسفي كاّف وتطبيقًا فكرًا ممتعّل

ويدفع إلى االبتكار  ،وظائف جديدة واستحداثالوظائف القديمة 
  ).2003جديد (اليونسكو، واإلبداع والّت

إلى االستخدام األمثل والعقالني  يسعى االقتصاد المعرفيو
زمان ومكان من جهة، والوصول  كنولوجيا الحديثة المواكبة أليللّت

فهو يدعم مرحلة  .عليم من جهة أخرىة اإلبداع في الّتإلى قم
لهذه ة رورية الخدمات الضرة بالعمل على تحسين نوعيفولة المبّكالّط

ه ّنأل ،ةة مرغوبة وجوهريتعليمي ونواتج ، وتحقيق مخرجاٍتالمرحلة
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المجاالت، ويرغم كل  يقوم على نشر المعرفة وتوظيفها وإنتاجها في
سات الّتالمؤساالستجابة جديد واإلبداع وة على الّتة كاّفربوي

 م ثقة عالية وخيارات أوسعوهذا يمنح المتعّل .مالحتياجات المتعّل
2004؛ العمري، 2013ائغ، (الص(. 

ما  أهم إن) إلى 2008( انعلي) و2001( يشير الخضيريو
يتميعلى االستثمار  يرتكز المعرفة كثيفه ّنأ ز به االقتصاد المعرفي

ه ّنأ، ووالفكري المعرفي رأس المال بوصفها البشريةفي الموارد 
ذي دريب اّلوإعادة الّت ،المستمرين والتدريبم عّلعلى الّت يعتمد

المعرفة،  ميادينتي تحدث في رات اّلطومواكبة الّت ملينيضمن للعا
غيير ذي يقود إلى الّته األساس اّلويعد ،البحث العلميإلى يستند و

ة، ى األصالة والجدوالحرص عل اإلبداع الفكري وتحفيزطوير، والّت
ة والقيمة بادلييعتمد على تسليع المعرفة بما في ذلك القيمة الّتو

من  شاط االقتصاديي إلى انتقال الّنمما يؤد ،للمعلومة االستعمالية
إنتاج وصناعة السويبينةلع إلى إنتاج وصناعة الخدمات المعرفي . 

يتصف عرفة الم اقتصادأن  )2004( مؤتمن) و2006(محمد الحاج
: العولمة، والحرص على إشباع رغبات العمالء، بخصائص عدة منها

 جارةة، والّتاتيالمستهلك، والخدمة الّذ خدمة على ركيزوالّت
الحياة مدى معّلة، واألخذ بمبدأ الّتاإللكتروني .  

ن يتضم االقتصاد المعرفي ) أن2006يرى موسى (في حين 
مما  بشرية مؤيدة؛ة قويحتضن  معّلالعناصر اآلتية: وجود مجتمع مت

عمال معرفة لديهم قدرة على البحث واالبتكار في  تهيئة يساعد على
ر فاعلة تساعد على یمنظومة بحث وتطو ، ويتطّلبالميدان المعرفي

صال ة االّتعملي. إضافة إلى تفعيل قويموجيه والّتخطيط والّتالّت
بات االقتصاد متطّل نترنت تعمل على تذليل جميعواصل باإلوالّت

المعرفي . 

ويستند االقتصاد المعرفي ة من بينها: االبتكار، إلى ركائز عد
سات الّتوالبحث، وتطوير المؤسالمستويات،  مختلفة على عليمي

ق دّفير والّتالس من بإيجاد تنسيق مشترك فيما بينها لتمكينها
المعرفي ا يساعد على تلبية احتياجات الالهائل؛ ممةمجتمع الحالي. 
ر ية، وتوفة االقتصادينافسية والّتلإلنتاجي ًاأساسي عليمالّت دكذلك يع

ة ذات الجودة الّتالموارد البشريتي تعمل على تزويد ة العالية اّلنافسي
ة مدى الحياة ذات صلة وثيقة ة مستمرتعليمي المجتمع بخبرات

بحاجاته الرة وتحقيق الّتاهنة والمستقبلية المستدامة نمية االقتصادي
)2008ان، علي(.  

ة عليميعلى تضمين المناهج الّت يرتكز االقتصاد المعرفيو
عّلزمة، وزيادة فرص الّتة الّالالمهارات اإلبداعيفي  م اإللكتروني

وهذا  .ةربية الخاصالّت لبرامج الء اهتمام خاصيمع إالمدارس، 
يحتاج إلى ما يعرف بالحاكميتي تقوم على الّتشيدة اّلة الرير غي

دعم ، واتعادة توزيع المسؤوليإل سيطوير المؤسوالّت نظيميالّت
ة حتي، وإيجاد البنية الّتوعيعليم الّنالمساءلة من أجل توفير الّت

صاالت اّلنولوجيا المعلومات واالّتة على تكالمبنيل نشر تي تسه

الحايك،  ؛2005(البطارسة،  هاالمعلومات والمعارف وتجهيز
 ).2001؛ الخضيري،  2004مؤتمن،  ؛2015

 أنLedward & Hirata, 2011 )( وهيراتا ردالدو ويضيف
 القرن مهارات سياق ضمن- المعرفي اكتسابها لالقتصاد الالزم المهارات

 لواالبتكار، تتمّث معّلالّت من ةأساسي عناصر تشمل -ني والعشريالحاد
  وشيهان هوتون يشير. وصاالتواالّت ،اقدالّن فكيرالّت مهارات في

(Houghton&Sheehan,2000) إلى مهارات االقتصاد أن المعرفي 
 ،الجماعي والعمل ة،خصيبين الش المشتركة لمهاراتن: ام جملة

 القيادة وقدرات مشترك، هدف عي لتحقيقالس في ونعاالّت على والقدرة
 على والقدرة المواقف، مع عاملوالّت ةافعيقة بالدالمتعّل والمهارات

 مالءالز مع الالفع واصلوالّت ،المشكالت ومهارات حّل م،عّلالّت
 المعلومات تكنولوجيا ومهاراتالتحليلية، والمهارات  ،والعمالء

  صاالت.واالّت

2004( يالعمر اأمم في االقتصاد مهارات المتعّل ) فيرى أن
لبة لتمكينهم من توظيفها في للّطالالزمة  هي: المهارات المعرفي

ة، والّتالحياة العمليكيومواكبة ف داخل مجتمع االقتصاد المعرفي ،
مستجدوتقسم إلى: مهارات  .اتهاته، وتقنياته الحديثة وتحدي
صال، االّت؛ ومهارات والحساب ،كتابةالوة، تشمل: القراءة، أساسي

 ؛المرونةو، ة؛ ومهارات الّتفكير كالّطالق، والحوارفويعبير الشلّتكا
، بطالضوخطيط، ، مثل: الّتمعرفيما وراء الفكير الّتوتقنيات 
ة، مثل: ة واالجتماعيالوجداني تمهاراال. إضافة إلى والمراقبة

و والعدل، ،واألمانة ،دقالصالّتو ،برالصلحم. 

الهاشمي نويبي 2007اوي (والعزالمناهج )، أن على ةالمبني 
ة مراعاة الماد: هاسم بمجموعة من المالمح، منالمعرفة تّت اقتصاد

الدة لخصائص المرحلة الّتراسيباتها، وتكامل الخبرات ة ومتطّلعليمي
لبة ضمن المبحث الواحد من جهة، وبين المباحث مة للّطالمقد
ه المحور وصفم بمركز حول المتعّلتلفة من جهة أخرى، والّتالمخ

ة، ومراعاة عليمية الّتميعّلة الّتذي تدور حوله العملياألساس اّل
ل ة بينهم، وتقبلبة ورغباتهم، واحترام الفروقات الفرديحاجات الّط

أفكارهم وتحفيز اإلبداع لديهم، وتقديم الخبرات الصلالة وافية صفي
ة مع الّتعالمتنوأو .ة منهاركيز على األنشطة العمليمن ذلك  هم

 عامل مع ثورةة الّتوفني ،بات العصرمواءمة هذا المنهاج لمتطّل
  . والمعلومات صاالتاالّت

ن التحــول األكثــر إلحاحــا فــي المشــهد التربــوي  إيمكـن القــول  و
والقضـاء   ،الحديث هو التركيز على تمحور التعليم على المتعلم ذاتـه 

غلبـة العمليـة   التلقـي، و  –م علـى أسـلوب اإللقـاء   ى التعلم الذي يقـو عل
ا يقــود إلـــى العنايـــة  وهـــذ .التعليميــة علـــى حســاب العمليـــة التعلميــة   

ــيات و ــبالخصوصـ ــاعي  الفـ ــاريخ الشخصـــي واالجتمـ ــة وبالتـ روق الفرديـ
األمر الـذي يتطلـب العنايـة بتنويـع أسـاليب الـتعلم وتوجيههـا        ؛ للطالب

  .ت لتالئم تلك الخصوصيا

إّنه ال بد من الّنظرة الشمولية لعملية تطوير  وترى الباحثة
من فلسفته  اكامل بين عناصره المتعددة بدًءالمنهاج لتحقيق الّت
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فتكون البداية من تطوير األهداف؛  .وأهدافه، وانتهاء بعملية تقويمه
وفي ضوء ذلك يعاد الّنظر في اختيار  .تحديدًا وصياغة وتنويعًا

ى، وأساليب تنظيمه، بناء على أحدث ما وصل إليه مجال المحتو
المادة، وأساليب الّتربية، ونظريات علم الّنفس، ثم اختيار طرائق 
الّتدريس وأساليب الّتعّلم اّلتي تتطّلب الّتغيير؛ نظرًا لحداثة المحتوى 

وينتج عن ذلك كّله تطوير في أساليب القياس  .والخبرات الّتعليمية
يم واالختبارات، بحيث تصبح قادرة على تقويم مقدار الّنمو والّتقو

اّلذي حّققه كّل طالب في مختلف المجاالت العقلية والمهارية 
والوجدانية، يصاحبه تطوير في الّتوجيه واإلشراف الفني، وتدريب 

ويمتد إلى برامج اإلعداد في  .المعّلمين على تطبيق المنهاج المطور
عات الّتربوية إلكساب الخريجين المهارات والمعلومات الكليات والجام

لذلك البد من  .واالّتجاهات اّلتي تؤهلهم للّتعامل مع المنهاج المطور
مراجعة دائمة للمناهج الدراسياّلتي هي ة ة ممثلة بالكتب المدرسي

روح العصر لد من مواكبة محتواها أّكللّت ئيس في المنهاجالعنصر الر
  .اتهحديوت

ــ وقــد اهتم ت العديــد مــن الد  ة راســات بتحليــل الكتــب المدرســي
مالمـح   لمعرفـة درجـة تضـمينها    ولمباحث أخرى ،ةغة العربيلمبحث الّل

راســة اّلتــي أجرتهــا  االقتصــاد المعرفــيومــن بينهــا الد ،محمــد  الحــاج
ابـع  الر فقنية في منـاهج الصـ  ) بهدف الكشف عن المالمح الّت2006(

ــي ــديثا فـــي األردن الم األساسـ ــورة حـ ــى   طـ ــع منحـ ــا مـ ، ومـــدى توافقهـ
 ــي ــاد المعرفـ ــك الصـــ    االقتصـ ــي ذلـ ــر معلمـ ــة نظـ ــن وجهـ ــع  .فمـ مجتمـ

ــد الثّ  راســة مــن معلّ الد ــة ومعّلمــي منطقــة إرب ــاماتاني ــالغ  ًاجميعــ ه والب
علـيم للمسـتقبل   الّت تقنيًا ًالمة يحملون مؤهومعّل مًا) معّل40عددهم (
(Intel) ســون منــاهجــ، ويدرالصف الررة حــديثًا ابــع األساســيالمطــو 

ـ ب وقد قام الباحث .في األردنتطوير أداة لتحليل محتوى كتب الصف 
الرابع األساسي. وتوصالمالمـح التّ أراسـة إلـى   لت الد ـة فـي كتـب    نقني

مناهج الصف الررة حـديثاً  ابع األساسيالمطو  رّكـزت علـى    فـي األردن
ــارات البحــــث  اســــتخدام اإلنترنــــت و بــــرامج الحاســــوب، وتطــــوير مهــ

 الّت .العلمـي ن أنــة الموجــودة فــي كتــب وافــق بــين المالمـح التّ وتبــيقني
الصف الررة حديثًا ابع األساسيالمطو وأهـداف االقتصـاد    في األردن

ــ  المعرفــيطةموجــود بدرجــة متوس. راســة بضــرورة ربــط  وأوصــت الد
كة العالميــة للمعلومــات، وتضــمين بالمــدارس الحكوميــة جميعهــا بالشــ

محتويات مناهج الصف الرابع األساسي ة ُت بأنشطة وتجاربعلميي نم
  لبة بشكل منّظم ومتكامل.كنولوجيا الحديثة لدى الّطاستخدام الّت

 لغتنا" كتاب تقويم، فقد هدفت  (2009)الهويمل دراسة أما
 من المعرفي قتصاداال ضوء في األساسي الثاني الصف لطلبة "العربية
 الصف معلمي من (76) من الدراسة عينة تكونت معلميهم.نظر  وجهة
 الجنوبي لمزاروا الكرك محافظةلوالتعليم  التربية مديريات في الثاني

 (59) من تكونت استبانة الباحث طور. وقد الجنوبية األغوار لواءو
 .هاوثبات صدقها من تحققوتم ال .مجاالت على سبعة توزعت فقرة

 عالية في جاءت االستبانة فقراتالدرجات على  أن النتائج أظهرت
 األولى المرتبة نال للكتاب الفني اإلخراج مجال أنوالمجاالت، جميع 
  .األخرى للمجاالت بالنسبة

 محتـوى  جـودة  معـايير  إلـى استقصـاء   )2009العدوي (وسعى 
 قـة الحل( األساسـي  التعلـيم  مرحلـة  مـن  الخـامس  للصـف  القـراءة  كتـاب 
 .ومؤشـراتها  المعايير، هذه تحقق مدى تعرفو، األول الجزء )،الثانية

 معيـار  لكـل  معـايير،  سـبعة  مـن  تكونـت  قائمـة  لهـذا الغـرض   واسـتخدمت 
. تحتـه  أدرجت الذي المعيار على تحقق تحققها يدل مؤشراتمجموعة 

 المكونـات  مـن  الكثير ينقصها القراءة دروس أن التحليل أظهرت نتائجو
 علـى  المحافظـة  مـع  السـريعة  القـراءة  مسـتوى  تحقـق ثـل:  م األساسـية 

 جيـدة،  معرفـة  األدبـي  خصـائص األسـلوب   معرفـة  ومسـتوى  الفهـم، 
 ومسـتوى  واالسـتمتاع بهـا،   األدبية، األعمال جماليات تذوق ومستوى

 تحقـق و وتذوقـه،  العربيـة،  الجملـة  فـي  البيـاني  التعبيـر  خصـائص  معرفة
 الحـديث،  مضـمون  عـن  عبـرة الم والمالمـح  اإلشـارات  استخدام مستوى

 واســتخدامها، وتــذوقها، بأنواعهــا، المحســنات ومســتوى معرفــة
  .المعنى عن المعبرة الجملة العربية خصائص معرفة ومستوى

 الكتابة تدريبات استجابة مدى ستقصاءبا )2012وقام عتوم (
 الثالثة األساسية للصفوف الكتابة دفاتر العربية وفي لغتنا كتب في

 والخطوط المنهاج وثيقة في الواردة الكتابة لنتاجات ألردن،ا في األولى
 سؤال في المشكلة هذه جسدت وقد ة.العربي باللغة الخاصة ةالعريض

 سدجُت قوائم بثالث تمثلت أداتهاو .فرعية أسئلة ثالثة إلى رعتفس، رئي
 وضمت صف لكل قائمة بواقع األولى، الثالثة للصفوف الكتابة مهارات
 جميع من تألفت وقد ،لبالكام المجتمع فكانت عينتها أما .مهارات عشر

 للصفوف الكتابة ودفاتر العربية لغتنا كتب في وتدريباتها الكتابة أنشطة
 سؤاًال)  (519مجتمعة بلغت وقد الثالث، وحتى األساسي األول من

 األولف الص كتابتدريبات  التحليل أن ئجنتا تأظهر .وتكليفًا
 المتضمنة المهارات من  (9)تدريب إلى توجهت بةي ودفتر الكتااألساس

 الصف وفي .منها )5( دربت األساسي الثاني الصف وفي .القائمة في
 التدريب فرص أن عن فضال، المهارات من )6لتدريب ( توجهت الثالث
  .متكافئة تكن لم المهارات هذه نالتها التي

 مدىإلى ف عرلّتا )2014وهدفت دراسة نصر وشعبان (
 من الثةالّث لطلبة الحلقة رةالمقر رةالمطو صالاالّت مهارات كتب نتضمي

 مراعاة ومدى والمعاصرة، قيم الحداثة األردن في األساسي عليمالّت
 أداة طور الباحثالقيم،  لهذه تضمينها في تابعالّت لمبدأ هذه الكتب

، والمعاصرة الحداثة قيم من ةأساسي قيم عشر من قائمة وهي راسة،دلل
 وحدة الجملة خذتاّت المضمون، إذ تحليل أسلوب فيها واستخدم

 تشجيع قيمة كانت تركيزًا القيم أكثر أن تائجّنال أظهرتل. وحليلّلّت
 ثم ة،والجماعي ةالفردي ةتقدير المسؤولي قيمة تلتها ،قنيّتال االبتكار

 ركيزًا فكانتت القيم أقّل اأم .ةاخليالد قابةوالر اتيّذال بطالض قيمة
 ة، وتقديرحيالقواعد الص باعّتا وقيمة ومواردها، البيئة على المحافظة
 ه.واستثمار منالز على المحافظة وقيمة وإتقانه، عاونيّتالعمل ال
 الحداثة لقيم تضمينها في ال تراعي الكتب أن تائجالّن وكشفت

 منحى ما نحتوإّن واضحة، ةمنهجي تعتمد ولم تابع،الّت مبدأ والمعاصرة
ًاتقليدي البحث مدار القيم لمنظومة تضمينها في ًاعشوائي. 

 تحديـد  إلـى  ) فقـد أجـرى دراسـة هـدفت    2014( أما الجعفـري 
 بصـفوفها  الثانويـة  المرحلـة  لطلبـة  المهمـة  المعاصـرة  المجتمـع  قضـايا 
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 ضـوء  فـي  المطالعـة  مقـررات  محتوى وتقويم المطالعة، مادة في الثالثة
 المجتمـع  قضـايا  نميلتضـ  مقتـرح  تصـور  تقـديم  عمـ  القضـايا،  تلـك 

 وقـد  الثانويـة،  المرحلـة  فـي  المطالعـة مقـررات   محتـوى  فـي  المعاصـرة 
 وتكونت .)المحتوى تحليل( التحليلي الوصفي المنهج الباحث استخدم

 العربيـة  بالمملكـة  ةالثانويـ  للمرحلـة  المطالعـة  كتـب  مـن  الدراسـة  عينـة 
 والثالـث  الشـرعي،  الثـانوي  الثـاني و الثـانوي،  األول الصف(  السعودية
 تناول في بعامٍة الضعف ظهور إلى النتائج وتوصلت ي).الشرع الثانوي

 وجـود  مـع  المعاصـرة،  المجتمـع  قضـايا  الثانوية للمرحلة المطالعة كتب
 المطالعـة  كتـب  فـي  المعاصـرة  المجتمـع  قضـايا  ورود فـي  واضـح  تبـاين 

 هـذه  ورود فـي  اواضـح  الضـعف ر هـو ، وظالثانويـة  للمرحلـة  العربيـة 
 بخـالف  الشـرعي،  الثـانوي  الثـاني  للصـف  المطالعـة  كتـاب  فـي  القضـايا 

 اللذين الشرعي، الثانوي والثالث الثانوي األول للصفين المطالعة كتابي
 .أفضل بنسبة المعاصرة المجتمع قضايا فيمها وردت

  )ف   2014وهدفت دراسة صومان وعبـد الحـقعلـى  ) إلـى الّتعـر
لّلغة العربية  للصـف الرابـع األساسـي لالّتجاهـات     درجة توافق مبحث ا

الّتربوية الحديثة اّلتي شـملها مشـروع تطـوير الّتعلـيم نحـو االقتصـاد       
) المعرفيERFKE       ـة فـيمن وجهـة نظـر معلمـي المـدارس الحكومي (

راسـة مـن (   .األردننت عينة الدمعّلمـًا ومعّلمـة مـن معّلمـي     62وتكو (
) مدرسـة فـي مدينـة عمـان، اختـارهم الباحثـان       15( الّلغة العربيـة مـن  

بالّطريقة العشوائية البسيطة، وزع عليهم استفتاء احتوى في صـورته  
) فقـرة، موزعـة إلـى خمسـة مجـاالت هـي: الّنتاجـات        69الّنهائية على (

ــع األساســي، وتقــديم      ــة للصــف الراب ــاب الّلغــة العربي اّلتــي يحتويهــا كت
ة الّتعليميـة        المادة فـي الكتـاب، وتقـويم الـّتعّلم فيـه، والمواصـفات الفني

وقـد أظهـرت نتـائج الدراسـة أن      .للكتاب، واألدوات المرافقة للمنهـاج 
وتقـــــديم المـــــادة  ،الّنتاجــــات، وتقـــــويم الـــــّتعّلم، واألدوات المرافقــــة  

الّتعليمية، والمواصفات الفنية فـي الكتـاب جـاءت بدرجـة متوسـطة مـع       
اد المعرفي، إّال أن نسبها تتباين نوعـًا مـا، فقـد جـاءت     معايير االقتص

يليهـا تقـويم الـّتعّلم، ثـم      ،المادة الّتعليمية أوًال، ثم الّنتاجـات الّتعلميـة  
المواصــــفات الفنيــــة للكتــــاب واألدوات المرافقــــة، وأوصــــت الدراســــة  
ــد      ــث تزويـ ــن حيـ ــاج، مـ ــة للمنهـ ــاألدوات المرافقـ ــام بـ ــرورة االهتمـ بضـ

ــل     المـــدارس ــرورة تفعيـ ــبة، وضـ ــديو المناسـ ــيت والفيـ ــرطة الكاسـ بأشـ
  .استخدام منهاج الّلغة العربية المحوسب

عرف إلى درجة تضمين لّت. دراسة ل)2015الحايك (وأجرت 
في مناهج الّل منحى االقتصاد المعرفيغة العربية ة للمرحلة األساسي

نت ، تضمبناء قائمة بمجاالت االقتصاد المعرفيحيث قامت بالعليا، 
من مالمح  ) ملمحًا50خمسة مجاالت رئيسة، اندرج تحتها (

االقتصاد المعرفي. تكوصال راسة من كتب مهارات االّتنت عينة الد
م المنهجااستخدبة العليا جميعها، للمرحلة األساسي الوصفي 

قد حظي  المجال الوطني راسة إلى أنلت الدوتوص. حليليالّت
، إذ وردا بدرجة مقبولة كنولوجي، يليه المجال الّتبالمرتبة األولى

ةومنطقي. أما المجال االقتصاديوالمجال المعرفي ، نتهما فقد تضم
  ية. المناهج بدرجة متدّن

 التربوية قيملل تعرفال ) إلى2015دراسة السليم ( هدفتو
 المرحلة لصفوف العربية لغتنا كتب في الواردة باألناشيد المتضمنة

 لغتنا كتب جميع من الدراسة عينة تكونت .األردن في األولى اسيةاألس
 الباحث واستخدم .األردن في األولى األساسية المرحلة لصفوف العربية
 الظاهر المعنى خالل من البحث، وحلقة المحتوى تحليل أسلوب

 أنهما على والفكرة الكلمةاعتمدت  حيث الكتب، هذه لمحتوى والمستتر
 أنالدراسة  نتائج وكشفت. والتسجيل والعد للتحليل وحدتان
 كتب في الواردة باألناشيد المتضمنة التربوية القيم تكرارات مجموع

 جاء حيث قيمة،) 196( قد بلغ األولى الثالثة للصفوف العربية لغتنا
 األول الصف تاله قيمة، ( 83 ) بتكرار األولى المرتبة في الثالث الصف
    بتكرار الثاني الصف جاء فقد الثالثة لمرتبةا أما .قيمة)  ( 70بتكرار
)  (85بتكرار األولى المرتبة في االجتماعية القيم جاءت. وقيمة  (43)
 العقدية القيم وجاءت قيمة، (58) بتكرار الشخصية القيم تالها قيمة،

 بتوصيات الدراسة وخرجت. قيمة)  (12بتكرار األخيرة المرتبة في
 كتب في التربوية القيم وضع في لمدروسوا المسبق التخطيط أهمها
 متكامل بشكل المحتوى بين عناصر القيم ، وتوزيعالعربية لغتنا

 .ومتوازن

 اللغة منهاج تقويم إلى هدفت) بدراسة 2016( غوادرهوقام 
 نظر وجهة من األساسي العاشر للصف )الجديد الفلسطيني( العربية

 مكونة الباحث استبانة. طور الخليل محافظة في والمعلمات المعلمين
 واألهداف، الكتاب، ومقدمة للكتاب، العام الشكل( أبعاد ثمانية من

 ووسائل المادة، عرض في المستخدمة واألساليب الكتاب، ومحتوى
 ومدى إيجابية، التجاهات الكتاب مادة وتنمية الكتاب، في التقويم

 )119( قوامها عينة على ُطبقت ،)تطبيقها وإمكانية األنشطة مةءمال
 إلى الدراسة نتائج وَخُلصت .العشوائية بالطريقة اختيرت ومعلمة معلمًا

 المجاالت بين من األولى المرتبة احتل للكتاب العام الشكل مجال أن
 وإمكانية األنشطة ءمةمال مدى مجالالثانية  المرتبة وفي، األخرى
 في عهاتب ثم ومن ،الكتاب مقدمة الثالثة المرتبة في وجاءت .تطبيقها
 المرتبة في جاءت راوأخي .الكتاب في التقويم وسائل الرابعة المرتبة

 متوسطة، القيم جاءت السابقة المجاالت جميع وفي ف،األهدا الخامسة
 محتوى وهي: منخفضة قيم ذات المجاالت األخرى جاءت حين في

 األساليب، واإليجابية لالتجاهات الكتاب مادة وتنمية ب،الكتا
  ة.الماد عرض يف المستخدمة

المنهج  اعتمدت في غالبيتها يّتضح من الدراسات السابقة أّنها
ناته ومكو مهارات االقتصاد المعرفي حليلي في استقصاءالوصفي الّت

في حين أخذ ، ة مختلفةة لمراحل تعليميالكتب المدرسيعدد من في 
يم ين في تقواالختصاصي هينوالموج مينالمعّل نظر بوجهة هابعض

باستخدامها المنهج  الحالية معهاراسة الدهذه الكتب. واّتفقت 
غة بتركيزها على كتب الّل، إال أّنها اختلفت معها حليليالوصفي الّت

العربيتها العظيمة؛ إذ تعة ألهميالّل دن الكريم" آة" لغة القرغة العربي
م المباحث األخرى، فالّللتعّل المفتاح األساسيةغة العربي للعلوم  أم

المعاني فيه، وكذلك طبيعة المرحلة  صبذي ُتاألخرى، والوعاء اّل
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ل األساس تي ُتشّكالثة األولى" اّلفوف الّثة نفسها " الصعليميالّت
م.للمتعّل المتين في البناء المعرفي 

وأسئلتها راسةمشكلة الد  

 المطلب األساسي لم يعد الحصول على المعرفة هو
سات الّتللمؤسبد من الّت ة، إذ الربويركيز على المفهوم الوظيفي 

بات سات االستجابة لمتطّلى تستطيع هذه المؤسحّت ،لهذه المعرفة
ة القائمة على قنية الّتركيز على المعرفة العلميالمجتمع من خالل الّت

اء القادر على الفهم المثمر، والحوار البّن يجابياإل قاش الفكريالّن
تعليم  اقد، وقد أورد باول فريري في كتابه "الّنحليل والّت

مناهجها من بعلى المجتمعات النامية أن ترتقي  أن إلى "المقهورين
قاش المثمر، عليم القائم على الحوار والّن" إلى الّتعليم البنكي"الّت
م عن طريق عّلذي نادى بالّتسبقه في ذلك العالم جون ديوي اّل وقد

  ) 2003 (حبيب،. العمل

  (Desiree, 2013 &سرييود شينيكر دراسة نتبيو
(Krishna الّت أنيصل إلى المستوى  لم ليمعالّت مجال في مقد
 وبيئة البشري رأس المال على أكثر ركيزالّت يجب هوأّن المطلوب،

 الوعي خالل من المعرفة، اتالمتوازنة القتصادي نميةالّت لتعزيز األعمال
ة، قمية الرياألم صاالت، ومحوواالّت وماتالمعل تكنولوجيا بمهارات

  ة.قنيالّت ركيز على المهاراتوزيادة الّت

فلسفة المجتمع، كان  منعليم تنبثق ربية والّتفلسفة الّت وبما أن
ة تحقيق حاجات المجتمع في ظل اإلشباع ربويعلى األنظمة الّت لزامًا

ة حوله العمليذي تدور ه المحور اّلوصفم بالكامل لحاجات المتعّل
ة تبني خّطل عليم في األردنة والّتربيا حدا بوزارة الّتة، ممربويالّت
ذي طال جميع اّل على االقتصاد المعرفي المبني ربويطوير الّتالّت

ة الّتعناصر العمليو ،ةربوية الجزء كان من بينها الكتب المدرسي
الب معلوماته لّطذي يستقي منه اوالمصدر اّل ،ئيس في المنهاجالر
تساعده وة، ب على مشكالت الحياة اليوميغّلتي تساعده على الّتاّل

ق للمعارف ات العصر وما يصاحبه من تدّفل مستجدتمّثعلى 
اإلنسانيبات العولمة فاعل بكفاءة مع متطّلة، وبما يضمن الّتة والعلمي

 ،ةماعية، واالجتة، واالقتصاديعليميمناحي الحياة الّت طالتتي اّل
والسوء على كتب  . وعليه جاءت الدراسة الحالية لتسلطةياسيالض

ة األولى من المحّطتعد ها ألّنالثة األولى فوف الّثة الصغة العربيالّل
م الّتّلالسعليمي د من احتوائها على مضامين أّك، والّتفي األردن

م الّذعّل، وغرس مبدأ الّتاالقتصاد المعرفيم المتعّل في نفس اتي
ة في حياته، وكذلك االهتمام بالبحث ات يومياقد كسلوكيفكير الّنوالّت

بكاّف العلميةة مستوياته وفي مختلف الحقول المعرفي.  

وبالرغم من أن ؛2016، غوادره( راساتهناك العديد من الد 
؛ 2014 ،نصر وشعبان؛  2015؛ السليم، 2015، الحايك

إلى تي هدفت ، اّل)2014الحق، ؛ صومان وعبد 2014الجعفري،
ها أّن الإ ه؛ومالمح استقصت مهارات االقتصاد المعرفي ؛تحليل الكتب

الثة األولى، لذا؛ جاءت فوف الّثة للصغة العربيأغفلت كتب الّل
الحالية  راسةالدتي ينبغي أن اّل لتحديد مضامين االقتصاد المعرفي

ثة األولى، ومدى الف الّثفوة للصغة العربيتشتمل عليها كتِب الّل
  .في األردن عليم األساسيكتِب من مرحلة الّتهذه التوافرها في 

 اآلتية: األسئلة عن اإلجابة تحاول هذه الدراسة وبالّتحديد

1- تي ينبغي أن تشتمل عليها كتب اّل ما مضامين االقتصاد المعرفي
عليم الثة األولى من مرحلة الّتفوف الّثة للصغة العربيالّل

األساسي مين ؟والمحّك الخبراء لجنة بحسب في األردن  

2- في كتِب الّل ما مدى توافر مضامين االقتصاد المعرفية غة العربي
الثة األولى من مرحلة الّتفوف الّثللصفي  عليم األساسي

؟األردن  

أهميراسةة الد  

بية رتوضيح تجربة وزارة الّتالحالية في   راسةالد أهمية تبرز
تي المعرفة، واّل دنحو اقتصاه وجفي مجال الّت عليم في األردنوالّت

يمكن أن يفيد منها الراغبون في تطوير المناهج في الوطن العربي ،
الثة األولى فوف الّثة للصغة العربيالكشف عن مدى تضمين كتِب الّلو

من ، وذلك المعرفي لمضامين االقتصاد عليم األساسيمن مرحلة الّت
رها في الواجب توّف المعرفي خالل توفير قائمة بمضامين االقتصاد

عليم الثة األولى من مرحلة الّتفوف الّثة للصغة العربيكتِب الّل
ى يستفيد منها أصحاب القرار الّت، حّتاألساسيفي وزارة  ربوي

راسية عامة، عليم في تأليف الكتب وإعداد المناهج الدربية والّتالّت
 راسةتفتح الد، وةالثة خاصفوف الّثة للصغة العربيتب الّلوفي ك
بمثابة مرجع أساس  الباب أمام دراسات أخرى، إذ تعد الحالية

  راسية لمعايير اقتصاد المعرفة.الد للباحثين حول تحقيق المناهج

مضامين اقتصاد  إدراجفي  الحالية راسةيمكن أن تسهم الدو
مين في الجامعات سواء في مرحلة عّلبرامج إعداد الم المعرفة في

هؤالء  ما أنسيال الماجستير، م بلوم العالي، أالدم البكالوريوس، أ
ل تمّثكما  ون بتنفيذ هذه المناهج بطريقة أو بأخرى.هم المعني

ضاف إلى الجهود الّتراسة مساهمة متواضعة ُتالدبذل في تي ُتة اّلربوي
 هوض بها.ل الّنة وسبغة العربيميدان تعليم الّل

راسة داتمحدالد  
يتحدغة راسة بتحليل محتوى كتب الّلد تعميم نتائج هذه الد

ة العربي- نه من تمرينات وأسئلةبما تتضم- الثة األولى فوف الّثللص
عليم في ربية والّترت وزارة الّتي قرتاّل عليم األساسيمن مرحلة الّت

تدريسها في مدارس المملكة، ب األردندءًا من السنة الدة راسي
الجوانب  ة، أوة واإلمالئيويحق للقواعد الّنطردون الّت 2015/2016

الشكلينتائج اعتمدت و  ة لتلك الكتب.ة واإلخراجيراسة على الد
) فقرة، لها عالقة 35نت من (تي تكورتها الباحثة، واّلتي طواألداة اّل

وعلى الخصائص، مباشرة بمضامين االقتصاد المعرفي السةيكومتري 
 . بها عتتمّت تياّل
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اإلجرائيةعريفات الّت  

يمكن  تياّل المصطلحات من عدد على راسةالد هذه اشتملت
   :يالّنحو اآلت علىإجرائيا  تعريفها

طويـر ما يسعى إليه مشروع الّت :مضامين االقتصاد المعرفي
ة ي محور العمليالب فوضع الّطب) ERfKE( المعرفي نحو االقتصاد

من  ،وًالؤره بوصفه شخصًا مسركيز على تطوة؛ والّتميعّلة الّتعليميالّت
القادرة على تطوير كفاءة وازمة في المدرسة، خالل توفير الخبرة الّل

م مدى الحياة، وتجاوز حدود حفظ المعلومات عّللبة للفهم والّتالّط
واؤم وح اإلبداع، والّتإلى تنمية القدرة على تطبيق المعرفة، وتنمية ر

2010عليم،ربية والّتوزارة الّت ( رمع معطيات العصر في عالم متغي(. 
(أداة  حليلًا بالمضامين الواردة في بطاقة الّتل إجرائيوتتمّث

راسة). الد  

 عنصر يتناول يكّل نظام هاف بأّنتعر :ةغة العربيكتب الّل
 ف،األهدا :ة عناصرعلى عد المنهاج وتشتمل فيى، حتوالم

مين المعّل مساعدة إلى وتهدف قويم،والّت ،واألنشطة ،والمحتوى
 األهداف تحقيق على ما ةدراسي ةماد وفي ما، صف في مينللمتعّل
  . المنهاج دهاحد التي اةالمتوّخ

وفي الدة هي كتب الّلراسة الحاليغة العربيرة الجزء ة المطو
الب فقطكتاب الّط اني "ل والّثاألوالثة األولى من فوف الّث" للص

ربية رت وزارة الّتتي قر) كتب، اّل6بمجموع ( عليم األساسيمرحلة الّت
نة تدريسها في مدارس المملكة، بدءًا من الس عليم في األردنوالّت
الداالقتصاد مبادئ وفق 2015/2016ة راسي المعرفي.  

  الّطريقة 

راسة وعينتهامجتمع الد 

ال مجتمع نتكوكتب الّل جميع من وعينتها راسةدة غة العربي
المطول والّثرة الجزء األوالثة األولى من مرحلة فوف الّثاني للص

ربية رت وزارة الّتتي قر) كتب اّل6بمجموع ( ،عليم األساسيالّت
نة تدريسها في مدارس المملكة، بدءًا من الس عليم في األردنوالّت
الداالقتصاد مبادئ وفق 2015/2016ة راسي المعرفي.  

راسة أداة الد  

بطاقة تحليل المحتوى" تتناسب وطبيعة  إلعداد أداة "
على األدب الّن ، اطلعت الباحثة راسةأهداف هذه الدوما  ،ظري

توصلت إليه نتائج الدابقة ذات العالقة بمضامين االقتصاد راسات الس
نصر ؛ 2015يم، ؛ السل2015، الحايك ؛2016غوادره، ( المعرفي
ة تاجات العامواإلطار العام والّن )،2014؛ الجعفري،2014 ،وشعبان
ة: الّلوالخاصة لمرحلة الّتغة العربيم / ة المعّل، وأدّلعليم األساسي

الثة األولى، والرجوع إلى عدد من أعضاء فوف الّثة: للصغة العربيالّل
 المناهج في صيندريس في الجامعات األردنية المتخصهيئة الّت

قويم، باإلضافة إلى عدد من والّت والقياس ة،غة العربيوالّل دريس،والّت
ربية ين للمرحلة األساسية األولى في وزارة الّتربويالمشرفين الّت

حصر  تمحيث الثة األولى، فوف الّثعليم، وعدد من معلمي الصوالّت
الّلالواجب تضمينها في كتب  مضامين االقتصاد المعرفية غة العربي

الثة األولى المّطفوف الّثللصوالب كتاب الّط اني "ل والّثرة الجزء األو
بناء األداة  ، وبذلك فقد تمعليم األساسيفقط" من مرحلة الّت

بصورتها األوةلي، ًامضمونأو  ( ة) فقر35نت من (وتكو .(  

  صدق األداة

 ةليبصورتها األو األداة عرضت حليل،الّت أداة صدق من حققوللّت
دريس من ذوي الخبرة في الجامعات على عدد من أعضاء هيئة الّت

ة، المتخصإضافة إلى عدد  دريس،صين في المناهج وطرق الّتاألردني
من المشرفين الّتربويين لمادة الّلغة العربية للصفوف الّثالثة األولى 

الّتعليم/ محافظة من مرحلة الّتعليم األساسي في مديرية الّتربية و
 مدى في آرائهم إلبداء ،) محّكمًا12يلة، وقد بلغ عددهم (الّطف

كتب اللغة  محتوى تحليل وهومنها،  المرجو للهدف مناسبة األداة
العربية للصفوف الثالثة األولى، وتحديد مضامين االقتصاد المعرفي 

 أية مع للتحليل صالحيتها حول المتضمنة فيها، وإبداء مالحظاتهم
 ومدى اللغوية، الصياغة مالحظات حول أبدوا حيث مقترحة، تعديالت
 لمضامين الفقرات وشمولية الدراسة، بموضوع الفقرات ارتباط

تي اّلمين المقترحة وفي ضوء تعديالت المحّكالمعرفي.  االقتصاد
حذف بعض المضامين، وإضافة مضامين أخرى ب أخذت بها الباحثة

) 35من ( ةنة مكوهائيألداة بصورتها الّنأصبحت ا ،حليلّتالفي بطاقة 
  ًا.مضمون

  ثبات األداة

استخدام نوعين من  حليل، تمة الّتثبات عملي للتحقق من
  هما: بات،الّث

حيث قامت ، Intra-Coder Reliability اخليبات الدالّث 
فوف ة للصغة العربيالّل الباحثة بتحليل عينًة عشوائية من وحدات كتب

 بين ثالثة أسابيع تهمد زمني بفاصل تينتة، مراألولى الس الثةالّث
 باتب معامل الّثاحس له، ثم انيالّث حليلوالّت للكتاب لاألو حليلالّت

) Holstiهولستي  ( حليلين باستخدام معادلة(االرتباط) بين الّت
)، 0.97( حليلينالّت بين ثباتال معامل بلغ قدو)، 2004 (طعيمة،

إجراءقيمة مقبولة لغايات ال هذه وتعد الحالية راسةالد.  

 Inter-Raterلين) (بين المحّل بات الخارجياستخدم الّثكما 
Reliability ة من وحداتإذ قامت الباحثة بتحليل عينة عشوائي ،

في  متخصص لقام محّل الثة األولى، ثمفوف الّثة للصغة العربيكتب الّل
بتحليل العينة  مع الباحثة عاونبالّت هادريسوت ةغة العربيالّل مناهج مجال
معادلة  باستخدام فاق البينياالّت نسبة حسابتم وبعد ذلك  .نفسها

سبة المئوية وقد بلغت الّن. )2004 (طعيمة،) Holstiهولستي (
معامل  وترى الباحثة أن. 0.93)( رفاق بين الباحثة والباحث اآلخلالّت
  راسة.يق أغراض الدلتحق ومقبوٌل بات هذا كاٍفالّث
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 راسةمنهج الد  

 حليليالّت الوصفي راسة منهج البحثفي هذه الد ت الباحثةبعاّت
   ."تحليل المحتوى"

  حليلوحدة الّت

والجملة كاملة  ،من الكلمة كّل ، ُاعتمدتراسةتحقيقا لهدف الد
منها عن مضمون من  ر كّلتي تعبحليل، واّلللّت المعنى وحدًة
اعتمدت و .حليلالّت الواردة في أداة صاد المعرفيمضامين االقت

في تحليلها، لحساب مضامين االقتصاد  كرار كوحدة للعدالباحثة الّت
اّل المعرفينها كتب الّلتي تتضمغة العربيالثة األولى. فوف الّثة للص 

  راسةالد اتإجراء

  راسة:الد تطبيق في اآلتية اإلجراءات باعّتاب الباحثة قامت

 يحتويبما  - درس) من الموضوعات  موضوع ( اءة كّلقر .1
ية، قراءة فاحصة معمقة ومتأّن -عليه من تمرينات وأسئلة

المشتمل عليها، صريحة  لتحديد مضامين االقتصاد المعرفي
ة.كانت أم ضمني 

غة نة في كتب الّلالمتضم مضامين االقتصاد المعرفي استخالص .2
العربيى.الثة األولفوف الّثة للص 

3.  رصد مرة في الموضوع الواحد، ات تكرارها ونسبها المئوي
ة لهذا الغرضوذلك في ضوء استمارة تحليل المحتوى المعد، 

 ح ذلك.ضمن جداول توض ترتيبهاو

 ومناقشتها راسةنتائج الد  

نتائج السل:ؤال األو تي اّل ما مضامين االقتصاد المعرفي
غة الّل ينبغي أن تشتمل عليها كتبالعربيالثة األولى من فوف الّثة للص

  ؟ في األردن عليم األساسيمرحلة الّت

قائمة بمضامين الباحثة  ُأعدت ،ؤالهذا السعن إلجابة ل
الّل تي ينبغي أن تشتمل عليها كتباّل االقتصاد المعرفية غة العربي

الثة األولى من مرحلة الّتفوف الّثللصعليم األساسي ة (أدا في األردن
1وتظهر في الجدول رقم ( راسة)،الد.(  

للصفوف الّثالثة األولى من مرحلة الّتعليم األساسي في  مضامين االقتصاد المعرفي اّلتي ينبغي أن تشتمل عليها كتب الّلغة العربية:)1جدول (ال
  األردن من لجنة المحّكمين والخبراء

  تصاد المعرفيالفقرة الدالة على مضمون االق  الرقم المتسلسل

  الالصفيشاط ع في الّنوسالّت   1

  االستفادة من إمكانات وسائط العلم الحديثةعلى لبة تشجيع الّط   2

  لمشكالتا لبة على تطوير حّلمساعدة الّط   3

  مهمة تعّلل مسؤوليلبة على تحممساعدة الّط   4

  اتيقويم الّذلبة على الّتتعزيز قدرة الّط   5

  لبةلدى الّط فكير العلميتنمية الّت   6

  طبيقة معرفة قابلة للّتقريريز على جعل المعرفة الّتيركّتال   7

  لبة على جمع المعلومات وتنظيمها تدريب الّط   8

  لبةع في أفكار الّطنواحترام الّت   9

  إتاحة المجال للعمل بروح الفريق   10

11   تشجيع االنفتاح على المجتمع المحلي  

  عبير لبة على المحادثة والّتتشجيع الّط   12

13   لبةحيحة لدى الّطتنمية عادات الكتابة الص  

  صاالِتتوظيف تكنولوجيا المعلوماِت واالّت   14

  ةربوية الّتللعملي محورًابوصفهم  لبةالّط الّتعامل مع   15

16   لبة ة بين الّطاحترام الفروق الفردي  

  مع بيئتهم ًالبة اجتماعيتكامل الّط   17

  القيادة دريب على فنالّت   18

  االستطالع والفضول حب تنمية   19

  عليمالمساعدة على تفريد الّت   20

  الحوار الهادف  فن على لبةتدريب الّط   21

22   معّللبة للّتة الّطإثارة دافعي  

  واصل مع اآلخرين الّت على لبةتشجيع الّط   23



  المحاسنة

137 
 

  تصاد المعرفيالفقرة الدالة على مضمون االق  الرقم المتسلسل

  ة ة والمعرفيغويروة الّللبة الّثإكساب الّط   24

  لبة على االستنتاجتنمية قدرة الّط   25

  االحتفاظ بالمعرفةعلى لبة الّطمساعدة    26

  دإدارة الوقت بشكل جيعلى لبة تدريب الّط   27

  ة العلياركيز على تنمية المهارات العقليالّت   28

  مة عن المعّللبة على العمل باستقالليمساعدة الّط   29

  واألنشطة غير المألوفة الخالقةتنمية األفكار    30

  اتيقييم الّذلبة على الّتتعزيز قدرة الّط   31

  ةقميعامل مع المكتبات الرلبة على الّتتدريب الّط   32

33   ة احترام قيمة العمل واإلنتاجي  

  رةة المعبريلبة على القراءة الجهتدريب الّط   34

  دلبة مهارات االستماع الجيإكساب الّط   35

  

 مضامين االقتصاد المعرفي اّلتي ) قائمة1يوضح الجدول (
 في تضمينها ) مضمونًا مقترحًا35ل (تمّث إذ ،الدراسة إليها تّتوصل
تيجة إلى وتعزى هذه الّن .الّلغة العربية للصفوف الّثالثة األولى كتب
أهميور اّلة الدذي يلعبه االقتصاد المعرفي ة األخذ وحتمي

ة في مضمار المناهج المدرسبالمضامين المنبثقة عنه، وخاصوما  ،ةي
ة، ولمبحث الّلة للمباحينبثق عنها من كتب مدرسيغة ث المختلفة بعام

العربيفوف الّثة للصوتمكين هذه الفئة من الثة األولى بشكل خاص ،
 ،وحديث ،وكتابة ،غة كاملة من قراءةاإللمام بمهارات الّلمن لبة الّط

رة، فولة المبّكيدعم مرحلة الّط االقتصاد المعرفي وألن ؛واستماع
ا مم ،م منذ بداية العمرعّلعداد للّتعلى االست لتأثيرها القوي نظرًا

، الالحقة عليممين خالل مراحل الّتينتج عنه تحسين نجاح المتعّل
ة مرغوبة تعليمي نه تحقيق مخرجات ونواتجأذي من شاألمر اّل
ة.وجوهري  

لت إلى تي توص) اّل2014( فق هذا مع دراسة نصر وشعبانويّت
القيم اّل أكثر أنصالاالّت اتمهار نها كتبتي تتضم رةالمطو رةالمقر 

 االبتكار تشجيع  "قيمة هي األساسي عليمالّت من الثةالّث لطلبة الحلقة
 قيمة ثم ة"،والجماعي ةالفردي ةتقدير المسؤولي " قيمة تلتها "،قنيّتال

ّذال بط"الضاتي قابةوالر الدة".اخلي  

  

  

  

ن ي بينت أالت) 2006(محمد  فق مع دراسة الحاجوكذلك تّت
المطورة  ابع األساسيالر فقنية في كتب مناهج الصالمالمح الّت

رّكزت على استخدام اإلنترنت وبرامج الحاسوب،  في األردن حديثًا
وتطوير مهارات البحث العلمي.  

 غةلّلاركيز على مهارات زت بالّتتميالحالية راسة الد نتائج نأ الإ
غة إحدى الّل وصفواالستماع) ب ،والحديث ،والكتابة ،(القراءةاألربع 

واصل بين فاهم والّتفكير، وترجمان الفكر ووسيلة الّتأدوات الّت
 تيموز اّلفهي الر ،قافيراث الّثائمة لنقل الّتها الوسيلة الدأّنوالبشر، 

تي المعاني فيها، وبذلك تساعد على حفظ هذه المعاني اّل بصُت
  م.لدى المتعّل فكيربدورها تعين على الّت

ما مدى توافر مضامين االقتصاد  اني: "ؤال الّثنتائج الس
في كتِب الّل المعرفية للغة العربيالثة األولى من مرحلة فوف الّثص

بناًء على قائمِة مضامين االقتصاد  في األردن عليم األساسيالّت
المعرفي ) راسة)؟أداة الد  

غــة الّل تحليـل كتــب ب احثـة ، قامــت البؤالالسـ  هـذا  عــن لإلجابـة 
فـــي  علــيم األساســي  الثــة األولــى مــن مرحلــة التّ    فوف الّثة للصــ العربيــ 
الص، واســتخاألردن   ــي فيهــا،   َنةالمتضــم مضــامين االقتصــاد المعرف
نسـبها   حسـاب و كـرارات هـذه التّ  وجمـع  كتـاب،  تكراراتهـا فـي كـلّ    وبيان

الجــدول ي ويظهــر ذلـك فـ   ،مضـمون منهـا    كــّل رتبــة وبيــان المئويـة، 
  :)2(رقم
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  ةسبة المئويكرارات والّنلعدد الّت الثة األولى وفقًافوف الّثة للصغة العربيالّل في محتوى كتب مضامين االقتصاد المعرفي): 2( جدولال  

  الرقم
  

 الفقرة الدالة على مضمون االقتصاد المعرفي  
  

مجموع   كراراتالّت
  كراراتالّت

  ةويئسبة المالّن
%  

تبة للمضمون على رال
  الثالّث  انيالّث  لاألو  مستوى األداة ككّل

  13  %2,22  21  8  7  6  الالصفيشاط ع في الّنوسالّت  1
االستفادة من إمكانات وسائط على لبة تشجيع الّط  2

  العلم الحديثة
8  9  9  26  2,75%  9  

  27  %0,63  6  3  2  1  لمشكالتا لبة على تطوير حّلمساعدة الّط  3
  19  %1,69  16  7  5  3  مهمة تعّلل مسؤوليلبة على تحماعدة الّطمس  4
  29  %0,32  3  1  2  0  اتيقويم الّذلبة على الّتتعزيز قدرة الّط  5
  1  %10,15  96  36  35  25  لبةلدى الّط فكير العلميتنمية الّت  6

ة معرفـة قابلـة   قريريـ ز على جعـل المعرفـة التّ  يركّتال  7
  طبيقللّت

6  7  7  20  2,11%  14  

  16  %2,00  19  7  7  5  لبة على جمع المعلومات وتنظيمها تدريب الّط  8
  18  %0,02  18  8  6  4  لبةع في أفكار الّطنواحترام الّت  9

  11  %2,43  23  8  8  7  إتاحة المجال للعمل بروح الفريق  10

11  20  %1,58  15  5  6  4  تشجيع االنفتاح على المجتمع المحلي  

  6  %7,7  73  27  26  20  عبير ثة والّتلبة على المحادتشجيع الّط  12
13  7  %7,6  72  26  26  20  لبةحيحة لدى الّطتنمية عادات الكتابة الص  

  5  %8,03  76  30  24  22  صاالِتتوظيف تكنولوجيا المعلوماِت واالّت  14

ــل مــــع الطلبــــة    15 ة للعمليــــ  محــــوراً بوصــــفهم   الّتعامــ
  ةربويالّت

8  9  12  29  3,0%  8  

  16  %2,00  19  6  6  7  لبة ة بين الّطردياحترام الفروق الف  16
  21  %1,37  13  5  5  3  مع بيئتهم ًالبة اجتماعيتكامل الّط  17

  31  %0  0  0  0  0  القيادة دريب على فنالّت  18

19  14  %2,11  20  7  7  6  االستطالع والفضول تنمية حب  

  12  %2,3  22  10  8  4  عليمالمساعدة على تفريد الّت  20

  28  %0,52  5  2  2  1  الحوار الهادف  فن لىع لبةتدريب الّط  21

22  22  %1,16  11  5  4  2  معّللبة للّتة الّطإثارة دافعي  
  10  %2,53  24  7  10  7  واصل مع اآلخرين الّت على لبةتشجيع الّط  23

  2  %9,51  90  31  30  29  ة ة والمعرفيغويروة الّللبة الّثإكساب الّط  24
  23  %1,15  10  4  4  3  اجلبة على االستنتتنمية قدرة الّط  25
  19  %1,78  17  7  6  4  االحتفاظ بالمعرفةعلى لبة مساعدة الّط  26

  30  %0,21  2  1  1  0  دإدارة الوقت بشكل جيعلى لبة تدريب الّط  27

  25  %0,74  7  3  3  1  ة العلياركيز على تنمية المهارات العقليالّت  28
  24  %0,95  9  3  3  3  مة عن المعّللبة على العمل باستقالليمساعدة الّط  29

  31  %0  0  0  0  0  واألنشطة غير المألوفة الخالقة تنمية األفكار  30
  26  %0,74  7  3  2  2  اتيقييم الّذلبة على الّتتعزيز قدرة الّط  31
  25  %0,84  8  3  2  3  ةقميعامل مع المكتبات الرلبة على الّتتدريب الّط  32
33  31  %0  0  0  0  0  ة احترام قيمة العمل واإلنتاجي  

رةة المعبريلبة على القراءة الجهتدريب الّط  34  25  28  30  83  8,77%  4  

  3  %9,19  87  30  30  27  دلبة مهارات االستماع الجيإكساب الّط  35
      946  350  330  266  وعــــــــالمجم              



  المحاسنة

139 
 

ــن الجـــــدول (  ــامين   ) أن2يالحـــــظ مـــ ــرارات مضـــ مجمـــــوع تكـــ
ـ ردت في كتب الّلتي واّل االقتصاد المعرفيـ غة العربيالثـة  فوف الّثة للص
ــد بلـــغ ( ــرارًا946األولـــى قـ ــة التّ  .) تكـ ــاء المضـــمون" تنميـ ــر وجـ فكيـ

ــم (العلمــي ــى(    6"، رق ــى وحصــل عل ــي المرتبــة األول ، ًا) تكــرار 96) ف
ــبة ( ــًا10.15وبنسـ ــلّ  %) قياسـ ــوع األداة ككـ ــلّ   .لمجمـ ــين حـ ــي حـ  فـ
) فـي  24( " رقـم ةلمعرفيـ غوية واروة الّللبة الّثإكساب الّط" المضمون
لمجمـوع   %) قياسـاً 51.9ة وبنسـبة ( ) مر 90انية بتكرار(المرتبة الّث
لبـــة إكســاب الطّ " الثــة المضـــمون وجـــاء فــي المرتبـــة الثّ  .األداة ككــلّ 

ــتماع الجيـــ  ــارات االسـ ــم (دمهـ ــرار87) وحصـــل علـــى(35"، رقـ  ًا) تكـ
ــبة ( ــًا9 .19وبنســـ ــوع األداة ككـــــلّ  %) قياســـ ــاء   .لمجمـــ ــا جـــ بينمـــ

" فـي المرتبـة   رةة المعبلبة على القراءة الجهريتدريب الّطمضمون" ال
83) بتكـــرار( 34( ابعــة، رقـــم الر  قياســـًا77.8ة وبنســـبة () مــر (% 

توظيــــف تكنولوجيـــــا  " وحصــــل المضـــــمون  .لمجمــــوع األداة ككـــــلّ 
) علـــى المرتبــة الخامســـة بواقـــع  14( " رقــم صـــاالِتالمعلومــاِت واالتّ 

  .لمجموع األداة ككّل %) قياسًا8.03( وبنسبة ًا) تكرار76(

تي كانت نسبة ورودها تائج إلى المضامين اّلأشارت الّن كما
إدارة الوقت بشكل  على لبةتدريب الّط ضعيفة وهي: المضمون"

27( " رقمدجي2ر () وقد تكر قياسًا0.21%) (  وبنسبة ن،تي) مر 
قويم لّتلبة على اتعزيز قدرة الّط" ، والمضمونلمجموع األداة ككّل

 ) قياسّا%0،32( ات، وبنسبة) مر 3( ر) وتكر5( " رقماتيالّذ
الحوار  فنعلى لبة تدريب الّط" والمضمون ،لمجموع األداة ككّل

 %) قياسًا 0.52( ات، وبنسبة) مر5ر() وتكر21( رقم "الهادف
 لبة على تطوير حّلمساعدة الّط" ، والمضمونلمجموع األداة ككّل

  .) %0.63( وبنسبة مرات،)  6( تها) وتكرار 3( " رقملمشكالتا

ــم تــرد نهائيــ  ا المضــامين اّلأمــ ــرام فهــي: المضــمون"   ًاتــي ل احت
تنميــة األفكــار   " ، والمضــمون )33( " رقــم ة قيمــة العمــل واإلنتاجيــ   

دريب التـّ " ، والمضـمون )30( رقـم  "واألنشطة غيـر المألوفـة   الخالقة
18( " رقمالقيادة على فن(.  

ذي يعيشه تائج إلى طبيعة الوضع اّلتعزى هذه الّنويمكن أن 
وثورة للمعرفة والمعلومات  ،رات متسارعةن تغيإذ يتضم الب،الّط
ة االستجابة لها، م على الكتب المدرسيذي يحّتة، األمر اّلكنولوجيالّت

ات عصره تحت الب مع مستجدف الّطتكيأن يوذلك بالعمل على 
ب ف يتطّلكيهذا الّت نر؛ ألم، وكيف يفّكّلالب كيف يتعشعار تعليم الّط

األمر  .ة لنقل المعرفة إلى مواقف جديدةمهارات جديدة وضروري
ة بشكل يستثير ب معالجة المعرفة داخل الكتب المدرسيذي يتطّلاّل

ب، وبأسلوب يقوم هة بلغة المخاَطم بحيث تكون موجتفكير المتعّل
ا هو مكتوب، وكذلك ضرورة لم برير المنطقيالّت على اإلقناع أو

اكتساب مهارات القراءة السحيحة ريعة والصSpeed and Correct 
Reading الو .حديث في عالم المعرفة على متابعة كّل هيساعدل بد 

ة هذه خاصب - ة المختلفةعليميم في المراحل الّتمن تدريب المتعّل
أو يسمعها وال  تي يراهاة البحث وراء الكلمات اّلعلى كيفي -المرحلة

  .يقف عندها

ة على تضمين ل مرعليم وألوربية والّتحرصت وزارة الّت وقد
، القراءة المهارات األربع ( ة الحديثة في األردنغة العربيمناهج الّل

ابق ركيز في السبينما كان الّت .االستماع)و ،المحادثةو ،الكتابةو
كانت مهارتا المحادثة  على مهارتي القراءة والكتابة، في حين ًامنصب

مهارة االستماع أو حسن اإلصغاء  عدوت .متركان للمعّلواالستماع ُت
غوية األخرى، ووسيلة إلرسال الكالم مرحلة حضانة للمهارات الّل

ث الب عندما يتحدالّط نة؛ ألة في هذه المرحلة العمريخاصبلآلخرين 
صبح لديه ت ذلكوبتي يستمع إليها، غة اّلالّل هه يعكس في حديثّنإف

 .كبرأاآلخرين بشكل  في أثيرالّتعلى الحديث تساعده في طالقة 
الرتباطه بالقراءة  فظيم الّلّلعة للّتعامة األساسيلدااالستماع  ديعو

  ية.تة اآلعليميفي المراحل الّت

لت تي توص) اّل2015دراسة الحايك ( تائج معفق هذه الّنوتّت
إلى أن كتب الّل في المجال الوطنيغة العربية ة للمرحلة األساسي

إذ وردا  ؛كنولوجيالعليا قد حظي بالمرتبة األولى، يليه المجال الّت
ةبدرجة مقبولة ومنطقي. أما المجال االقتصاديوالمجال المعرفي ، 

قد و. يةنتهما المناهج بدرجة متدّنفقد تضمتيجة رت هذه الّنفس
هذه  بوصف ة،ة والعقليغويالّل فيها على المضامينبتركيز مؤّل
ة، غويلبة القدرة الّلتي تعمل على إكساب الّطهي اّلأّنها المهارات 

لديهم المهارات الّذي وتنمة.هني  

 ن أنلت دراسة أيضًا  هذه الّنتيجة تّتفقوقد تبيمع ما توص
حول ) 2006(محمد  الحاجأن كتب مناهج الصف الرابع األساسي 

رّكزت على استخدام اإلنترنت وبرامج  في األردن حديثًا المطورة
نت .الحاسوب، وتطوير مهارات البحث العلميالّت وبي وافق بين أن

المطورة  ابع األساسيالر فقنية الموجودة في كتب الصالمالمح الّت
موجود بدرجة  وأهداف االقتصاد المعرفي في األردن حديثًا
طة.متوس  

الثة فوف الّثة للصغة العربيكتب الّل نإالقول  يمكنبذلك و
ة ة الجوانب الجسميم من كاّفللمتعّل لالّنمو المتكامق األولى لم تحّق

ة والّنوالعقليفسيذي ظهر في تدني نسبة ورود واّل ،ةة واألخالقي
البعض من هذه المضامين لم يرد  إضافة إلى أن .بعض المضامين

 .عجزها عن مواكبة قيم الحداثة والمعاصرة ل علىوهذا يدّل .صًالأ
مع ما توصلت إليه  دراسة صومان  الحالية راسةدالفقت نتائج واّت

ة ) حول التعرف إلى درجة توافق مبحث اللغ2014وعبد الحق(
التجاهات التربوية الحديثة التي العربية  للصف الرابع األساسي مع ا

) ERFKEد المعرفي (شملها مشروع تطوير التعليم نحو االقتصا
أن النتاجات، وتقويم التعلم، واألدوات المرافقة، وتقديم حيث تبين 

المادة التعليمية، والمواصفات الفنية في كتاب اللغة العربية للصف 
  الرابع األساسي جاءت بدرجة متوسطة مع معايير االقتصاد المعرفي. 
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  وصياتالّت

في ضوء ما توصج، توصي الباحثة راسة من نتائلت إليه الد
  :يأتيبما 

فوف ، وللصـ ة المراحل بشكل عامة لكاّفغة العربيتطوير كتب الّل :أوًال
د من مدى تضمين محتواها أّك، والّتالثة األولى بشكل خاصالّث

مضامين االقتصاد المعرفيتي لم ترد في ة المضامين اّل، وخاص
تـي كانـت نسـبة    ، أو المضـامين الّ الكتب وفقًا لهذه الدراسةهذه 

  ورودها ضعيفة.

عة، ة لمباحث متنوإجراء دراسات مماثلة على كتب مدرسي: ثانيًا
  ة أخرى.تعليمي ولمراحَل

  المراجع

قائم على كفايات  بناء برنامج تدريبي). 2005.( منيرة البطارسة،
للّت االقتصاد المعرفية لمعّلنمية المهنيفي  مات االقتصاد المنزلي

منشورة، جامعة غيرة دكتورا طروحةأ. األردن العربية  انعم
العليا، راساتللد ن: ااعمألردن. 

 في المطالعة مقررات محتوى تقويم). 2014الجعفري، رياض. (
 قضايا ضوء في السعودية العربية بالمملكة الثانوية المرحلة
 ،المجلة الدولية التربوية المتخصصة. المعاصرة المجتمع

3)11،(53 -81. 

ة في كتب مناهج قنيالمالمح الّت). .( 2006سوسن ،دمحم لحاجا
الصف االربع األساسي ر حديًثًاالمطو ومدى توافقها  في األردن

منشورة، غير ماجستير رسالة .مع منحى االقتصاد المعرفي 
 .األردن إربد، اليرموك، جامعة

ة للمرحلة غة العربيدرجة تمثيل كتب الّل. )2015.( آمنةالحايك، 
ةاألساسي المنارة مجّلة. العليا لمنحى االقتصاد المعرفي ،
  .51- 22)، 2(21 ، دمشق

 :القاهرة. فكيرجاهات حديثة في تعليم الّتاّت). 2003حبيب، مجدي.(
دار الفكر العربي. 
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