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ِوتػدورِذكر
لئف "حمدان طيبان مباركان فيو كما يحب ربنا كيرضى, القائؿ في محكـ التنزيؿ:  الحمد اهلل

ى اهلل عميو نبينا محمد صمسيدنا ك (, كالصبلة كالسبلـ عمى 7ألزيدنكـ" )إبراىيـ, آية رقـ شكرتـ
 . "مف ال يشكر الناس ال يشكر اهلل"كسمـ, القائؿ: 

عطاني مف أعمى ما , كالن أكانطبلقان مف ىذه المعاني السامية فإني أشكر اهلل عزكجؿ 
ألمؿ حقيقة, حتى أصبح الحمـ كاقعان, كاكأمدني بالصبر كأعانني كعزيمة البحث,  ,نعمة المعرفة
 كالجيد ثمرة.

سناد بعد أف مف اهلل عمى الباحث بإتماـ ىذا الجيد, ك ك  مف منطمؽ االعتراؼ بالجميؿ, كا 
بخالص الكفاء كالتقدير لكؿ مف أسيـ في سبيؿ مساعدتي عمى قدـ الفضؿ إلى أىمو, فإني أت

اإلشراؼ عمى ىذا  إنجاز ىذا البحث, كأخص بالشكر كالتقدير كعظيـ االمتناف مف كاف لو فضؿ
نذ أف كاف ىذا البحث فكرة تدكر في عقؿ مما أكلى بو الباحث كالبحث مف اىتماـ, البحث, عمى 

 ,فكاف فيضان مف العطاء ال ينضب...كأصبح بالصكرة التي ىك عميياالباحث, حتى اكتمؿ 
مربي ال. .عظيمان بإنسانيتو , كريمان بكقتو,مرشدان برحابة صدره كحسف معاممتومعطاءن بعممو, 

 ,لو جزيؿ الشكر عمى ما بذلو مف جيد كافر. .معاد محمد األستاذ الدكتور/ عمي حميدالفاضؿ 
, كأسأؿ اهلل , فجزاه اهلل خير الجزاءكتكجييات قيمة ,ةسديدكعمى ما قدـ مف آراء  ,كعكف صادؽ

 ف يمتعو بالصحة كالعافية.أ
األستاذ  :المناقشة األستاذيف الفاضميفكما يتقدـ الباحث بالشكر كالتقدير لعضكم لجنة 

-بكمية التربيةالمشارؾ  التعميـ الكسائؿ كتقنيات أستاذ الشياريحسن الدكتور/ محضار أحمد 
أستاذ مناىج العمكـ كطرائؽ تدريسيا  حسن الرحبي عبداهلل الدكتور/األستاذ و جامعة الحديدة, 

 كافكالذم ميما بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة, , كذلؾ لتفضجامعة إب–كمية التربيةالمشارؾ ب
كالشكر مقدمان  ,كعمى أكمؿ كجو ,صكرة في أفضؿ إلظيار الرسالةالقيمة بالغ األثر  المبلحظاتيم

كمية التربية, كذلؾ إلتاحتيا لمباحث فرصة إكماؿ دراسة الماجستير مثمة في لجامعة الحديدة م
ة األساتذة أعضاء ىيئة التدريس بقسمي العمـك كما يتقدـ الباحث بالشكر الجزيؿ لكاففييا, 

 .التربكية كالفيزياء بكمية التربية جامعة الحديدة كالذيف نيؿ الباحث مف عمميـ خبلؿ فترة الدراسة

قائمة كما ال يفكتني أف اتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى جميع األساتذة الذيف قامكا بتحكيـ 
كمقترحاتيـ التي تفضمكا بيا كالتي  ,يـ الذم بذلكهعمى جيدىـ ككقت متطمبات االقتصاد المعرفي,

 بصكرتيا النيائية. القائمةأسيمت في إخراج 



 ق 
 

الحاج أستاذ التخطيط االستراتيجي كاقتصاديات عمي / أحمد أ.د لػػػػ تقديرالشكر ك الك  
د , كآلرائو كمقترحاتو التي استفاتعاكنو مع الباحثكذلؾ ل جامعة صنعاء,-بكمية التربية التعميـ

قسـ المغة االنجميزية ب عضك ىيئة التدريسحساف المطرم د.  لكؿ مف: منيا, كالشكر مكصكؿ
, ك د. إبراىيـ جبريؿ رئيس قسـ الترجمة عة الحديدة, عمى تعاكنو كاىتماموجام-بكمية التربية

سماح, الذم بذؿ اسـ قلػ أ.  الجزيؿ الشكربجامعة العمـك كالتكنكلكجيا لترجمتو ممخص البحث, ك 
  .داة التحميؿالثبات أل , كتعاكف مع الباحث في تحميؿ حسابجيده ككقتو

/ دىؿ محمد ؤلستاذ الفاضؿكعظيـ االمتناف ل كالتقديربخالص الشكر كيتقدـ الباحث 
كاف أَبا كريمان, كأخان مدير إدارة المكارد البشرية بجامعة دار العمـك الشرعية.. الذم  زيمعي
 دم كمعنكم, كاف لو بالغ األثر في تجاكز الصعكبات كالمعكقات,مابما قدمو مف دعـ , ناصحان 
 .بعد تكفيؽ اهلل في إتماـ ىذا البحثالدكر األكبر كاف لو مما 

مع الباحث, أك سانده كدعمو خبلؿ فترة إنجاز ىذا  جيدان  بذؿ لكؿ مفكالشكر الجزيؿ 
ك أ. عيسى  زيمعي,حيى يك أ. أحمد أبكر زيمعي,  , ك أ.ابيضع عمي عمي: أ. , كبلن مفالبحث

عبدالرحمف عبده , كاألخ/ إبراىيـ محمد أبكر زيمعيكاألخ/  كاألخ/ محمد أبكر زيمعي, برشيش,
 .زيمعي

كالشكر الجزيؿ لكؿ الزمبلء بقسـ معمـ الفيزياء كالذيف كانكا نمكذجان لمتعاكف, كلكؿ مف 
لف ينسى كؿ مف أسيـ بجيد في ىذا الباؿ , كلكف عف ذاكرة القمـ أعاف الباحث, ككؿ مف غاب

 ميع خير الجزاء.كلك بكممة, كأسأؿ اهلل أف يجزم الجالبحث 
 
 

ِالباحثِ
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 هلخص البحث
 مستــــــوى تضمين متطمبــــــــات االقتصــــاد المعرفي في منيج الفيزيــاء

 لممرحمـــــة الثانـــــوية بالجميورية اليمنيـــــــــة
 أحمد عبده محمد زيمعيالباحث: 

 إشراؼ: أ.ـ.د/ عمي حميد معاد

مستػػػػػػكل تضميف متطمبػػػػػػػػات االقتصػػػػاد المعرفي في  تحديدىدؼ البحث الحالي إلى 
منيج الفيزيػػاء لممرحمػػػػػة الثانػػػػػكية بالجميكرية اليمنيػػػػػػػػػة, كلتحقيؽ ىذا اليدؼ, استخدـ الباحث 

ي التي ينبغي مراعاتيا بناء قائمة بمتطمبات االقتصاد المعرف تـالمنيج الكصفي التحميمي, حيث 
لبلقتصاد  ( متطمبان 16مف ) في صكرتيا النيائية عند بناء منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية, تككنت

ة ىي: مجاؿ المعرفة, مجاالت رئيس ةخمس( مؤشران, مكزعة عمى 107)يرتبط بيا , ك المعرفي
خاذ القرار, كمجاؿ القيـ , كمجاؿ القيادة كاتكالبيئة كمجاؿ الفيزياء كالتكنكلكجيا كالمجتمع

 كاالتجاىات, كمجاؿ ميارات التفكير كالبحث العممي.

منيج الفيزياء تحميؿ  استمارةكفي ضكء قائمة متطمبات االقتصاد المعرفي, تـ إعداد 
بأسمكب التحميؿ  يا كثباتيا, حيث بمغ معامؿ ثبات استمارةالتأكد مف صدقك بالمرحمة الثانكية, 
 %(.80)االتفاؽ بيف محمييف 

منيج الفيزياء معبران عنو بكثيقة منيج العمكـ لمجاؿ العمـك  تحميؿكقد أسفرت نتائج 
 عف اآلتي: الفيزيائية,

(% مف إجمالي 75.7تضمف منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية بالجميكرية اليمنية ما نسبتو ) -1
( مؤشران, إال أف تكرارات 107مؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي التي شمميا البحث كالبالغة )

كنسب تضمينيا في المنيج تفاكتت بشكؿ كبير, إذ أظيرت نتائج البحث أف منيج الفيزياء ركز 
( مؤشران بدرجة ضعيفة, كلـ 50( مؤشران, في حيف كاف مستكل تضميف )28ة كبيرة عمى )بدرج

 يتضمف منيج الفيزياء بقية مؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي التي شممتيا أداة التحميؿ. 
في منيج الفيزياء ككؿ  نةضمالم بمغ إجمالي تكرارات مؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي -2
مصفكفة المدل , ك منيج الفيزياءمجاالت  كٍؿ مف معايير عمى تكزعكقد ت ,ان ( تكرار 3538)

%( مف إجمالي تكرارات 70.44)ك%( 29.56)بنسبة  عمى الترتيب كالتتابع لمنيج الفيزياء
 مؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي المضمنة في منيج الفيزياء ككؿ.

 في منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية المعرفيمجاالت متطمبات االقتصاد تضميف جاء ترتيب  -3
( 1699حسب تكراراتيا كنسبيا المئكية كالتالي: احتؿ مجاؿ المعرفة المرتبة األكلى بتكرار قدره )

%( مف إجمالي تكرارات مؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي 48.02) بمغت كبنسبة مئكية



 ـ 
 

كاتخاذ القرار في المرتبة الثانية بتكرار قدره  المضمنة في منيج الفيزياء ككؿ, يميو مجاؿ القيادة
مجاؿ ميارات التفكير كالبحث العممي في  كجاء%(, 21.51) بمغت ( كبنسبة مئكية761)

مجاؿ الفيزياء  ثـ%(, 14.53) بمغت ( كبنسبة مئكية514المرتبة الثالثة بتكرار قدره )
 بمغت ( كبنسبة مئكية504قدره ) كالتكنكلكجيا كالمجتمع كالبيئة في المرتبة الرابعة بتكرار

( 60حصؿ عمى ) حيثخيرة المرتبة األ مجاؿ القيـ كاالتجاىات في حيف احتؿ%(, 14.25)
%( مف إجمالي تكرارات مؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي 1.70تكراران كبنسبة مئكية )

 المضمنة في منيج الفيزياء ككؿ.
( متطمبات مف إجمالي 6رجة كبيرة عمى تضميف )ركز منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية بد -4
( متطمبات, كلـ 8البحث, في حيف تضمف المنيج بمستكل منخفض ) أداة( متطمبان تضمنتيا 16)

يتضمف منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية بالجميكرية اليمنية  مطمقان متطمبيف مف متطمبات االقتصاد 
 المعرفي لمجاؿ القيـ كاالتجاىات.

 ؼ المرحمة الثانكية الثبلثة بنسبلصفك قتصاد المعرفي في منيج الفيزياء ت متطمبات االتكافر  -5
( تكراران, 981لصؼ الثالث الثانكم حيث حصؿ عمى )لتضمينيا في ا, ككاف أعمى تكرار متفاكتة

منيج الفيزياء  كجاء, ( تكراران 832انكم الذم حصؿ عمى )يميو منيج الفيزياء لمصؼ األكؿ الث
 ( تكراران.  680حصؿ عمى ) في المرتبة األخيرة حيث ثاني الثانكملمصؼ ال

 كالمقترحات.كفي ضكء ىذه النتائج قدـ الباحث عددان مف التكصيات 
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 الفصـــــل األول 
 العــــــــــــــــام لمبحـــــــــث  اإلطـــــــــــار

 .المقــدمـــــــــة -1
انعكس عمى كافة مجاالت الحياة  كبيران  القرف العشريف تطكران  بدايةشيد عمـ الفيزياء مع 

ما حدث مف تطكر في فياألثر الكاضح  ية الكـ,النظرية النسبية كنظر ظيكر ل حيث كافالبشرية, 
كاالقتصادية كاالجتماعية كالتكنكلكجية, كمف أبرز مظاىر ىذا التطكر ما  المعرفيةت الحياة مجاال

تزايد المعرفة ك  ,اتساع نطاؽ تقنية المعمكمات كاالتصاالتمف اإللكتركنيات تطكر مجاؿ  نجـ عف
يطمؽ عمى ىذا العصر "عصر المعرفة" إذ لى مجتمع المعرفة, حيث أصبح إالعممية, كالتحكؿ 

 عمى مدل تقدـ الشعكب كتطكرىا. صبح امتبلؾ المعرفة مؤشران أ

كمع قدكـ األلفية الثالثة, شيدت البشرية ثكرة معرفية مصحكبة بثكرة في تقنية المعمكمات 
زالت تمعات المعاصرة, كىذه الثكرة ماجكاالتصاالت أحدثت تغيرات جذرية في مختمؼ أكجو حياة الم

 في بدايتيا, كىي في جكىرىا ثكرة تربكية؛ ككنيا تعتمد عمى العقؿ كالمعرفة كالقدرات اإلبداعية
(. كقد أدت ىذه الثكرة المعرفية إلى االعتماد المتزايد عمى التقنيات الحديثة مما  2 ,2009)الحاج,

المجتمع  النظـ التعميمية نحك إكساب أفرادسارع تكجو انعكس عمى تسارع االقتصاد, كتطمب ىذا الت
كبرنامج  مؤسسة محمد بف راشد) سمككيات كميارات جديدة تتكافؽ مع المستجدات العممية كالمعرفية

( إلى أف 24, 2013ترلينج كفادؿ ) كما أشار .(UNDP,2011 ,454األمـ المتحدة اإلنمائي 
المعرفة يتطمب عماؿ عالـ العمؿ, حيث أصبح عصر القرف العشريف أحدث تغييرات تاريخية في 

تخدمكف قدراتيـ العقمية كاألدكات الرقمية في تطبيؽ ميارات معرفة جيدة في عمميـ سي مدربيف جيدان 
 اليكمي.

 ػػػػػ ي تعتبر التكنكلكجيا أحد عناصرىاكالتػػػػػ  تعاظـ أىمية المعرفة في االقتصادكمع 
 "Knowledgeىي االقتصاد المبني عمى المعرفة كالعشريف أصبحت سمة اقتصاد القرف الحادم

Based Economy" ,عرفة العربي تقرير الم (, كىذا يتفؽ مع ما أشار إليو3, 2009)جمعة
المحكر  أصبحتعمى أف المعرفة  كالذم أكدUNDP (2014 ,27 )ك ف راشدب الثالث الصادر عف

أداة النمك االقتصادم كخمؽ فرص ك  الكمية في االقتصاد الحديث, الرئيسي في عناصر اإلنتاج
 المعرفة.  عميو اقتصاد أطمؽالعمؿ كبناء االقتصاد المعاصر الذم 

الذم يعتمد مفيكـ مجتمع المعرفة  بتزايد اعتماد المجتمع عمى المعرفة ظيركعميو فإنو 
عمـك اريخية متعددة كمتعاقبة في ال, إذ نشأ مجتمع المعرفة نتيجة ثكرات تعمى االقتصاد المعرفي

, مف قيـ الحريةكما أعمت  ,مف قيمة العقؿ كالتفكير العممي عمتأكتقنية المعمكمات كاالتصاؿ 
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بداعاتو ىك المحكر كالمرتكز في تك كيف كالعدالة االجتماعية, حيث أصبح اإلنساف كمياراتو كقيمو كا 
 .(UNDP,2014 ,31ك بف راشد) المعرفة

صدر البرنامج أـ عدد مف المؤسسات كالييئات حيث مجتمع المعرفة مكضع اىتماكاف كما 
نحك إقامة مجتمع  :( تحت عنكاف2003االنمائي لؤلمـ المتحدة تقرير التنمية اإلنسانية العربية )

في قافية كاالقتصادية كالسياسية أكد ىذا التقرير عمى تأثير المحددات المجتمعية كالثحيث  ,المعرفة
ة اكتساب المعرفة, كما قدـ رؤية إلقامة مجتمع المعرفة ترتكز في أحد أركانيا عمى إصبلح منظكم

حميؿ التعميـ كاالىتماـ بجكدتو كسبيؿ الكتساب القدرات األساسية لمتعمـ الذاتي كامتبلؾ ميارات الت
مجتمع رؼ يع( 40-39, 2003تقرير التنمية اإلنسانية العربية )حسب ك , كالنقد كاالبداع كاالبتكار

نتاجيا كتكظيفيا بكفاءة في جميع  : ذلؾ المجتمع الذم يقكـ أساسان المعرفة بأنو عمى نشر المعرفة كا 
 كالسياسة, كالحياة الخاصة, كصكالن  ,كالمجتمع المدني ,مجاالت النشاط المجتمعي: االقتصاد

 ةتقارير المعرفة العربي كما قدمت .أم إقامة التنمية اإلنسانية, رتقاء بالحالة اإلنسانية باطرادلبل
, كمؤشر (2016( ك)2015) ة( كمؤشرات المعرفة العربي2014)( ك2011( ك)2009لؤلعكاـ )

المعرفة في البمداف لكاقع  رصدان  (UNDPبف راشد ك) الصادرة عف (2017المعرفة العالمي )
 بي.ليات المقترحة لمنيكض بالكاقع المعرفي كبناء مجتمع المعرفة العر العربية, كاآل

إلى أف مصطمح ( 3, 2011االسككا )-ر المجنة االقتصادية كاالجتماعية لغربي آسياكتشي
 بمبلحظةما بدأ الباحثكف لخمسينيات مف القرف العشريف, عنداالقتصاد المعرفي ظير ألكؿ مرة في ا

في البمداف المتقدمة صناعيان عمى حساب قطاعي الزراعة  جديدةالتطكر التصاعدم لقطاعات 
صطمح مرحمة ما كالصناعة, ىذه القطاعات كصفت حينيا بالنكاة القتصاد جديد كما أطمؽ عمييا م

ة نكعية حكلت ( أف ثكرة المعمكمات حققت قفز 41-40, 2009) القرني ذكربعد الصناعة, كي
مع ما شيده الربع األخير مف القرف  ,اديةارد االقتصلى مكرد أساسي مف المك إالمعرفة بحد ذاتيا 

العشريف مف تغيير في تاريخ البشرية, كالذم تمثؿ بثكرة العمكـ فائقة التطكر في المجاالت 
دكر كاف لثكرة المعمكمات كاالتصاالت ك االلكتركنية كالنككية كالفيزيائية كالبيكلكجية كالفضائية, 

كاخر التسعينيات مف القرف العشريف كبداية القرف الحادم أفي نو أالريادة في ىذا التحكؿ, كما 
لمداللة عمى أف اليدؼ الحقيقي يجب أف  كالعشريف بدأ مصطمح مجتمع كعصر المعرفة في الظيكر

 نسانية.لى معرفة كتكظيفيا في خدمة اإلإت يتمثؿ في تحكيؿ المعمكما
 لماأنو "ل ظاـ التربكم, حيث ير أىمية ارتباط المعرفة بالنعمى ( 26, 2009الحاج ) كيؤكد

كاف اقتصاد المعرفة يعتمد في قيامو عمى المعرفة, كىذه المعرفة مصدرىا النظاـ التربكم؛ فإف نقؿ 
المعرفة ىك في أساسو إحداث نقمة تربكية, ذلؾ أنو عندما يتـ إحداث نقمة  اقتصادالمجتمع إلى 

عندما ك عرفة, طكة الرئيسة لقكاعد اقتصاد المنكعية في النظاـ التربكم؛ فقد كضع ىذا المجتمع الخ
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المعمكمات كالمعرفة كنشرىا, يقكـ ىذا النظاـ التربكم في سياؽ منظكمة المعرفة مف الحصكؿ عمى 
نتاجك  في  وأخذ يشؽ طريق؛ فقد تككف اقتصاد المعرفة, ك كتسكيقياكنقؿ المعرفة  كتكظيفيا,المعرفة  ا 

 ."عمميات التنمية
اقتصاد قائـ ( أف االقتصاد القائـ عمى المعرفة يعني 265, 2005عمي كحجازم )ل كير 

لى ككف العنصر البشرم يعد مف أىـ مقكماتو, كالتعميـ ىك أىـ عكامؿ التغيير إعمى التعميـ, نظران 
كالمعرفة ىي سبيؿ  ,الرفاه كالتقدـ االقتصادم كالرقي االجتماعي مصدرعمى كجو األرض كىك 

ف كانت المعرفة ىي محرؾ بمكغ الغايا ت اإلنسانية العميا: الحرية كالعدالة كالكرامة اإلنسانية, كا 
تأىيؿ الفرد  :ىك المعرفةأصبح ىدؼ التربية في عصر  . كبذلؾمجتمع المعرفة فالتعميـ ىك كقكدىا.

ثراء حياة الفرد, كتحقيؽ التنمية المجتمعية المستدامة, كتحقيؽ التفاىـ  بيف األفراد العتراؾ الحياة, كا 
 (. 284, 2005)عمي كحجازم, عكب, كتحقيؽ المساكاة االجتماعيةكالش

أف متطمبات العصر أصبحت مرتبطة بشكؿ كبير عمى  (6-5, 2010العبيدم ) كيؤكد
تي بمجمكعة مف الميارات التي يتطمبيا العمؿ الذم يعد لو المتعمـ حتى يتكيؼ مع المتغيرات ال

( عمى أف اإلنساف الفاعؿ في ظؿ مجتمع 39, 2008)عبدالسبلـ  أكد, كما يتطمبيا سكؽ العمؿ
كالقادر عمى التعمـ الذاتي الدائـ, األمر الذم يتطمب سرعة  ,المعرفة ىك اإلنساف متعدد الميارات

التكيؼ مع المتغيرات الناتجة عف التكنكلكجيا المتسارعة كالتي تؤثر بشكؿ مممكس في كؿ النظـ 
 االجتماعية كالثقافية.

 اقتصاد كعميو فقد أصبح التعميـ مف أىـ مصادر تعزيز التنافس الدكلي, خاصة في مجتمع
كتطكير  ,عتبار أف التعميـ ىك مفتاح المركر لدخكؿ عصر المعرفةعمى ا. كذلؾ المعرفة

كىذا  ,المجتمعات مف خبلؿ تنمية حقيقية لرأس الماؿ البشرم الذم يعتبر محكر العممية التعميمية
تيح الفرص لمفرد ليتعمـ كالذم ي ,مرتبط بمفيكـ مجتمع التعميـ ,اقتصاد المعرفة مجتمعف أيعني 

 كيتعمـ بيدؼ أف يعمؿ, كيتعمـ لكي يعيش مع اآلخريف كلكي يحقؽ ذاتو ,كيؼ يعرؼ
كما أصبح التعميـ كالتنمية كجياف لعممة كاحدة, يركزاف عمى البشر كمحكر  ,(3, 2009عة,)جم

, ففي ظؿ اقتصاد عالمي جديد قائـ عمى المعرفة, ـ كتنمية قدراتيـالستثمار فييليما, كييدفاف إلى ا
, UNDP ك بف راشد) سبيؿ لتأميف مستقبموصار القدر الذم يتمتع بو أم شعب مف التعميـ أفضؿ 

2015 ,8.) 
اتجيت العديد مف الييئات كالدكؿ إلى كنتيجة ألىمية التعميـ في بناء االقتصاد المعرفي؛ 

 ستراتيجيات كالخطط لتطكير التعميـ في ضكء التكجيات القائمة عمى االقتصاد المعرفي,كضع اال
ع دعائـ لمتربية ىي: تعمـ أرب ػػػػ التعميـ ذلؾ الكنز المكنكفػػػػ ( 1996حيث حدد تقرير اليكنسكك)

كما تضمنت خطة تطكير التعميـ في  .خريفلتعرؼ, تعمـ لتعمؿ, تعمـ لتككف, تعمـ لتشارؾ اآل
التعمـ مف أجؿ تمثؿ البعد األكؿ في:  ,ف الحادم كالعشريفالكطف العربي أربعة أبعاد لمتعميـ في القر 
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بناء القدرة الشاممة كتككيف الشخصية العارفة بحيث يتمكف المتعمـ مف التحكـ بأدكات المعرفة 
نتاجيا ك  تعميمو كيؼ يتعمـ, استثمارىا, ك كالقدرة عمى حيازة المعرفة كتقييميا كتحميميا كتفسيرىا كا 

جؿ العمؿ كالممارسة الحياتية كالمساىمة في تحقيؽ اإلنتاجية أالتعمـ مف  :تناكؿ البعد الثانيك 
التعمـ مف أجؿ التعايش  :تناكؿ البعد الثالثعمؿ ضمف المجتمع البشرم, في حيف العالية كال

لى عصر العكلمة كاالنفجار إكبناء المكاطنة المييأة لمدخكؿ  المشترؾ كفيـ المجتمع اإلنساني ككؿ,
التعمـ مف أجؿ بناء  :تناكؿ البعد الرابعك اصؿ داخؿ القرية الككنية, المعرفي كاتساع قنكات التك 

كتكسيع خياراتو, كممارسة حقكقو  ,الشخصية اإلنسانية, بيدؼ مساعدة الفرد عمى تحقيؽ ذاتو
نجاز التزاماتو كفرد كعضك في األسرة كالمجتمع ك  كمكاطف مبدع كمنتج )المنظمة ككاجباتو, كا 

 .(34-31, 2009كالثقافة كالعمكـ,  العربية لمتربية
عشرة  لكما حظيت استراتيجية تطكير التعميـ نحك اقتصاد المعرفة ػػػػػ مف بيف احد

استراتيجية تربكية ػػػػػ بأكلكية كزارات التربية كالتعميـ العربية في الخمس السنكات القادمة )المنظمة 
لتربية كالتعميـ في قامت كزارة ا(, كفي نفس االتجاه 81, 2016لمتربية كالثقافة كالعمكـ, العربية

ييدؼ الذم , ك ERfKEير التعميـ نحك االقتصاد المعرفي( بتطبيؽ مشركع تطك 2003االردف عاـ )
كساب المتعمميف ميارات عالية لتمكينيـ مف المشاركة في اقتصاد المعرفة, كالتأكيد عمى إلى إ

 ,كممتمكان لميارات االتصاؿ المختمفة ,رة أف يككف المتعمـ قادران عمى ممارسة العمؿ الجماعيضرك 
 كقادران عمى ربط المعرفة بالحياة العممية ,كمعتمدان عمى نفسو في التعمـ ,كساعيان لمتعمـ مدل الحياة

بتطكير معايير  راتكدكلة االما قطردكلة كما قامت  ,(6, 2013بية كالتعميـ األردنية, )كزارة التر 
 لمناىج العمـك كذلؾ في إطار تكجيات التعميـ نحك االقتصاد المعرفي.

االستراتيجية الكطنية لتطكير التعميـ الثانكم  بية كالتعميـ بكضعقامت كزارة التر  كفي اليمف
كزارة  حددت, حيث (2025رؤية اليمف االستراتيجية )تنفيذ في إطار العاـ في الجميكرية اليمنية 

ثبلثة أىداؼ يجب تحقيقيا في ىذه المرحمة كىي: تقكية كتكسيع المعارؼ كالميارات  التربية كالتعميـ
عداد المتعمميف لمكاصمة تعميميـ الجامعي, ر السابؽ اكتسابيا مف التعميـ األكاألفكا ساسي, كا 

عدادىـ لمحياة العممية  (.2, 2006كزارة التربية كالتعميـ, ) كا 
المعرفة القادر  اقتصاد كبناء مجتمع ,العكلمة كتحدياتوكاكبة عصر المعرفة ك كعميو فإف م

كتكظيؼ المعرفة, يقتضي ضركرة تطكير التعميـ نحك االقتصاد المعرفي, كفي مقدمة  إنتاجعمى 
منيج المناىج التعميمية عمكمان, كمنيا ذلؾ يأتي االىتماـ بتضميف متطمبات االقتصاد المعرفي في 

كمتطمبات اقتصاد المعرفة,  مستحدثات عمـ الفيزياء,ستيعاب ال كضركرة مرحمة الثانكيةالفيزياء لم
لتنمية لممجتمع متطمبات ا مبيينشكدة مف التعميـ الثانكم, ك ىداؼ المفي تحقيؽ األ لكي يسيـ كذلؾ
مف الفمسفة التربكية لببلدنا أكدت عميو لفيزياء يأتي استجابة لما , كما أف تطكير منيج االيمني
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مف أىـ أكجو النشاط االقتصادم كأىـ التعميـ كالبحث العممي  االستثمار فياعتبار  تتضمفأسس 
 مداخؿ التنمية الشاممة كاالقتصاد المعرفي.

كمف منطمؽ إدراؾ كزارة التربية كالتعميـ في الجميكرية اليمنية ألىمية مناىج العمـك في 
ت عمى تعديؿ كثيقة مناىج العمكـ بحيث تستجيب المعرفة, عمم كاقتصاد إعداد المتعمميف لمجتمع

( 12-1لمصفكؼ ) أكدت مسكدة كثيقة مناىج العمكـ , حيثغيرات العممية كالتقنية المعاصرةلممت
نتاجيا كتكظيفيا, كممارسة  عف المعرفة البحث عمى يككف قادران  بحيثعمى ضركرة تنمية المتعمـ  كا 

االستقصاء كحؿ المشكبلت كميارات استخداـ تكنكلكجيا  ميارات التفكير الناقد كاإلبداعي كميارات
 (.4, 2013كزارة التربية كالتعميـ,) المعمكمات كاالتصاؿ

استجابة لئلىتماـ المتزايد الذم يأتي  االىتماـ بتطكير مناىج العمكـالباحث أف ىذا  لكير 
يمية في ضكء التطكرات بضركرة تطكير المناىج التعمالمنادية كلتو العديد مف المؤتمرات العممية أ

ػػػػ ( 2001)المؤتمر العممي الثالث عشر لمجمعية المصرية ركزالعممية كالتقنية المتبلحقة, حيث 
عمى انعكاسات الثكرة المعرفية كالتكنكلكجية  ػػػػ فية المعاصرةمناىج التعميـ كالثكرة التكنكلكجية كالمعر 

كتطكير المناىج, كما أكد المؤتمر العممي المعاصرة عمى المناىج, كتأثيرىا عمى عممية بناء 
عمى ضركرة ػػػػػ مناىج التعميـ كاإلعداد لمحياة المعاصرة  ػػػػػ( 2003الخامس عشر لمجمعية المصرية)

اد المتعمميف لمحياة تكجيو عمميات تطكير المناىج التعميمية لتحقيؽ أىداؼ جديدة تؤكد عمى إعد
كالىا أمحكران مف المحاكر التي  جكدة المناىج التعميميةكانت تحديات العكلمة ك كما المعاصرة, 

كصى ىذا المؤتمر بربط حيث أ( 2015جامعة البحر األحمر ) المؤتمر الدكلي األكؿ لممناىج في
التطكرات التقنية  يكاكب كؽ العمؿ كتطكير المناىج بمامناىج التعميـ بمتطمبات التنمية كس

 كالمعمكماتية.
يد مف المؤتمرات العممية فقد حظيت متطمبات االقتصاد المعرفي استجابة لتكصيات العدك 

باىتماـ العديد مف البحكث كالدراسات التي أكدت عمى أىمية استيعاب المناىج التعميمية لمتطمبات 
( بضركرة إعادة النظر في المناىج 2007االقتصاد المعرفي, حيث أكصت دراسة الذيابات )

صبلحيا لخمؽ جيؿ ق , كقدمت دراسة البساـ المعرفيادر عمى مكاكبة متطمبات االقتصاد التعميمية كا 
لمطكرة لممرحمة لتضميف متطمبات االقتصاد المعرفي في كتب التربية االسبلمية ا ( تصكران 2015)
 في السعكدية. لمتكسطةا

كمع ماىك حادث مف اىتماـ متزايد بتضميف متطمبات االقتصاد المعرفي في المناىج, إال 
الصادر عف بف  (2011العربي لمعاـ )تقرير المعرفة أظيرت دراسة لالمستكل المحمي عمى أنو 

في  ان ضعف أف ىناؾ لى مجتمع المعرفة,إليمني لمدخكؿ حكؿ جاىزية النشء ا UNDPراشد ك
مف عينة  %(44الدراسة أف نسبة ) تمؾ الميارات المعرفية لدل طمبة المرحمة الثانكية, كبينت

الدراسة ال يمتمككف الحد األدنى مف الميارات التي تييئيـ لممشاركة في مجتمع المعرفة, مما يتطمب 
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أف المناىج لى إ( 29, 2004)حيدر كما أشار ,رات في المنيج الدراسيمعالجة حثيثة ليذه الميا
ى تنمية يساعد عم ان الحالية ال تساعد المتعمـ عمى أف يتعمـ كيؼ يتعمـ, كما أنيا ال تقدـ تعميم

تدكر حكؿ المحتكل أكثر منيا حكؿ المتعمـ, كىذا يتناقض مع ما يكاجو  فييميارات التفكير, 
المتعمـ مف مشكبلت كمكاقؼ ال يجد المتعمـ المعرفة كالميارة لمتعامؿ معيا, مما يبرز الحاجة إلى 

 تطكير المناىج الحالية.

 .ثــــــــــــــــــالبح ةـــــــــــــــــكمشـم -2

يعد تككيف رأس الماؿ المعرفي الذم يتميز بامتبلؾ الميارات كالمعارؼ كالقيـ التي يتطمبيا 
لى الكاقع إكمف خبلؿ النظر عصر المعرفة مطمبان أساسيان لممشاركة في االقتصاد المعرفي, 

يبلحظ الفجكة العميقة بيف كاقع التعميـ كما  ,كخصكصان في المرحمة الثانكية في اليمف؛ التعميمي
اقتصاد المتعمميف لمجتمع ك  يؿكميارات كقيـ تسيـ في تأى معارؼمف  المعرفةيتطمبو عصر 

تدني ما أشارت إليو التقارير كالمؤشرات التعميمية حكؿ مف خبلؿ تتضح ىذه الفجكة ك  ة,المعرف
حيث  امتبلؾ الميارات البلزمة لعصر المعرفة.المخرجات التعميمية في التحصيؿ المعرفي, كتدني 

لمعاـ  بالجميكرية اليمنية تشير مؤشرات التعميـ الصادرة عف المجمس األعمى لتخطيط التعميـ
لى تدني مستكل الطمبة اليمنييف في إ( 19 ,2010( كتقرير البنؾ الدكلي )2012/2013)

 . ( 2007TMSS)ك ,(  2011TMSS) االختبارات الدكلية لمعمـك كالرياضيات

( الصادر عف بف 2011كفي ضكء ىذه النتائج كما أظيرتو نتائج تقرير المعرفة العربي )
, الخاص باليمف يتضح قصكر المناىج التعميمية في تأىيؿ المتعمميف لمكاجية UNDPراشد ك

ضركرة القياـ بإصبلحات تعميمية تحديات العصر كما يستمزمو مف ميارات متنكعة, مما يتطمب 
فيزياء لممرحمة منيج البتطكير كاكب عصر المعرفة كمتطمباتو, كفي مقدمة ذلؾ ضركرة االىتماـ ت

في إكساب  دكر أساسييسيـ بو مف  ة كتضمينو متطمبات االقتصاد المعرفي, نظران لماالثانكي
ما يؤمؿ المتعمميف ميارات التفكير كالميارات الحياتية البلزمة لتكظيؼ المعرفة في الحياة اليكمية, ك

عميو اإلسياـ في مساعدتيـ عمى امتبلؾ المعرفة األساسية البلزمة لبناء مجتمع المعرفة كالمشاركة 
 في اقتصاده.

رتقاء بمستكل في اإل المناىج التعميميةسيـ بو ينبغي أف تأىمية الدكر الذم مف رغـ كبال
 أف إال, لعصر االقتصاد المعرفيتي تؤىميـ لممعرفة العممية كالميارات ال المتعمميفامتبلؾ كاكتساب 
كدراسة  (,2017العربي كدراسة الخالدم ) لالمستك  عمىالتي أجريت الدراسات نتائج العديد مف 

 كدراسة (,2014) كصكماف عبدالحؽدراسة (, ك 2014العنزم )دراسة ك , (2015) الحايؾ كأميف
لمناىج, كعمى المستكل في اإلى ضعؼ تضميف متطمبات االقتصاد المعرفي  تشير (,2013شقفة )
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( إلى ضعؼ تضميف مناىج الفيزياء لممرحمة 2017المحمي تشير دراسة المعمرم كالنظارم )
الثانكية بالجميكرية اليمنية ألبعاد التنمية المستدامة, مما نتج عف ذلؾ ضعؼ تأكيدىا عمى 

التي تعاني منيا البيئة  التطبيقات الحياتية المستفادة مف عمـ الفيزياء, كعدـ اشارتيا إلى المشكبلت
اليمنية كالتي تتعمؽ بمنظكمة التنمية, كأكصت الدراسة بضركرة تعزيز مبدأ التعميـ مف أجؿ التنمية, 
براز دكر منيج الفيزياء في خدمة  براز الدكر الكظيفي لعمـ الفيزياء كربطو بحياة المتعمميف, كا  كا 

   الت.  كتطكير المجتمع اليمني كحؿ مشكبلتو في مختمؼ المجا

أىمية الدكر الذم يؤمؿ أف يسيـ بو منيج الفيزياء في إكساب الرغـ مف  عمىكما أنو 
المتعمميف الميارات البلزمة الكتساب المعرفة العممية كتكظيفيا كتطبيقيا في حؿ المشكبلت 

ي ضكء كالمكاقؼ الحياتية المختمفة, إال أف العديد مف الدراسات التي تناكلت تقكيـ مناىج العمكـ ف
 خركفآكدراسة عبدالسميع ك , (2015أدىـ ) كدراسة العمكـاالتجاىات كالمشاريع الحديثة في تدريس 

تؤكد ضعؼ مناىج العمكـ اليمنية  (2006معاد ) كدراسة (,2009)المقطرم كدراسة  ,(2012)
أف ( عمى 2010أكد تقرير البنؾ الدكلي )كما  كعدـ مبلئمتيا لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة منيا,

لى الميارات المرتبطة بالحياة أك التكظيؼ, كميارات تكنكلكجيا إتفتقر  في اليمف المناىج الثانكية
 . سكؽ العمؿ بنجاحالمعمكمات, كميارات حؿ المشكبلت التي يتسنى مف خبلليا إعداد المتعمميف ل

ضعؼ في كنظران لما أظيرتو العديد مف التقارير كنتائج العديد مف الدراسات كالبحكث مف 
تضميف متطمبات االقتصاد المعرفي بالمناىج الدراسية, ككذا استجابة لمدعكات المنادية  لمستك 

ة تطكير التعميـ أكدت عميو خط بضركرة ربط المناىج التعميمية بالتنمية كسكؽ العمؿ, كاستجابة لما
كبما  ,الميةإعادة النظر في المناىج كتطكيرىا كفؽ المعايير العضركرة  حكؿ (2009) العربي

ضركرة تركيز مف ( 2011) يضمف تحقيؽ تعميـ جيد, كلما أكصى بو تقرير المعرفة العربي
كنظران لتكصيات عدد مف الدراسات المعرفة, اقتصاد المناىج عمى الميارات المطمكبة لبناء مجتمع 

 ,التعميـ( التي أكدت عمى ضركرة االستجابة لمتغيرات الحاصمة في 2010دراسة آؿ عطية )كمنيا 
المعرفة, كدراسة اقتصاد لى مناىج متكيفة مع متطمبات إلعمؿ عمى تحكيؿ المناىج الحالية كا

( التي أكدت عمى ضركرة مراعاة تضميف ميارات االقتصاد المعرفي عند تخطيط 2014العنزم )
مبلئمة منيج الفيزياء  لمد عمىكجكد حاجة لمكقكؼ  ل, فإف الباحث ير كتطكير المناىج التعميمية

بالمرحمة الثانكية مف حيث تضمنو لمتطمبات االقتصاد المعرفي, خصكصان أف كزارة التربية كالتعميـ 
( األمر الذم يمكف أف يسيـ في حاؿ تحميؿ ىذه 12-1قامت مؤخران بتطكير كثيقة مناىج العمكـ )

 وكمع ىذه األىمية فإن ,المتطمبات نيا ليذهتضم مستكل قكة كالقصكر فيالجكانب  تحديد في الكثيقة
في ضكء  مناىج العمكـ اليمينة في ضكء متطمبات االقتصاد المعرفيتحميؿ ل ةسادر ال تكجد أم 

( التي تناكلت مستكل تضميف أبعاد 2017اطبلع الباحث, باستثناء دراسة المعمرم كالنظارم )
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لى إ, مما يبرز الحاجة جميكرية اليمنيةالتنمية المستدامة في مناىج الفيزياء لممرحمة الثانكية بال
 . ا البحثالقياـ بيذ

عمى مستكل تضميف متطمبات االقتصاد التعرؼ في الحالي البحث  مشكمة أتيكمف ىنا ت
إلجابة , كتتحدد مشكمة البحث في ابالجميكرية اليمنية المعرفي في منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية

 :عف السؤاؿ الرئيس التالي

ة الثانوية في الجميورية ممرحملقتصاد المعرفي في منيج الفيزياء تضمين متطمبات اال ما واقع
 ؟اليمنية
 :األسئمة اآلتيةمف السؤاؿ الرئيس كيتفرع 

 ؟عند بناء منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية متطمبات االقتصاد المعرفي التي ينبغي مراعاتيا ما. 1
ما مستكل تضميف متطمبات االقتصاد المعرفي في منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية بالجميكرية . 2

 المرحمة ككؿ؟  مستكلعمى اليمنية 
ما مستكل تضميف متطمبات االقتصاد المعرفي في منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية بالجميكرية . 3

 ثالث( الثانكم؟ بكؿ صؼ مف الصفكؼ الثبلثة )األكؿ, الثاني, الاليمنية 

 .ثــــــــــــالبح ةيــــــــــأىم -3
 :تيلى اآلإالبحث الحالي  أىميةترجع 

   أىمية التكجو الذم يتبناه البحث الحالي كالمتمثؿ في ربط التعميـ باالقتصاد كتحكؿ التعميـ نحك . 1
المعنية بالتعميـ عمى اقتصاد المعرفة كتكجو حديث في التربية تؤكد العديد مف الييئات كالمؤسسات 

أف نتائج عدد مف التقارير كالبحكث خصكصان  ؛أىميتو كالحاجة إليو لتطكير األنظمة التعميمية
تشير إلى تأخر التعميـ  (2011كتقرير المعرفة العربي ) (,2010) الدكليتقرير البنؾ ك كالدراسات

العممية  نحكنظار القائميف أجيو ك كعميو فإف البحث الحالي قد يسيـ في ت ,في اليمف في ىذا المجاؿ
جراءات كتبني استراتيجيات كطنية مبلئمة لمتحكؿ ا  مبدء في اتخاذ خطكات ك لالتعميمية في اليمف 
 نحك اقتصاد المعرفة.

   استجابة لتكصيات العديد مف الييئات كالجيات كالمؤسسات المعنية بالتعميـ ىذا البحث يأتي . 2
كالدراسات بخصكص ضركرة العمؿ عمى تطكير المناىج بما كتكصيات العديد مف المؤتمرات 

لى جعؿ إلتعمـ, كالكظيفة الجديدة لممناىج كالتي تيدؼ يتكافؽ مع التكجيات الحديثة لمتعميـ كا
التمقي  مف نتاج المعرفة بدالن ا  قدراتو كميارتو في تكليد ك  مستخدمان , المتعمـ محكر العممية التعميمية

السمبي ليا, حيث أف البحث الحالي يسيـ في تحديد متطمبات االقتصاد المعرفي التي ينبغي 
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منو في جكانب عديدة  تضمينيا في منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية, األمر الذم يمكف االستفادة
 : تيأىميا اآل

لييا في عممية تطكير صؿ إالتي تـ التك قائمة متطمبات االقتصاد المعرفي أ. يمكف االستفادة مف 
كتكجيو ىذا التطكير بما يكاكب متطمبات االقتصاد المعرفي  ,مناىج الفيزياء لممرحمة الثانكية
 .لحديثة في القرف الحادم كالعشريفكمطمب تؤكد عميو التكجيات ا

مع ما كشؼ  يمكف االستفادة مف نتائج البحث الحالي في تطكير كثيقة منيج العمكـ خصكصان ب. 
 .يقتصاد المعرفالو البحث مف قصكر في مستكل تضمنيا لمتطمبات اعن

اد المعرفة تتناكؿ دراسات جديدة حكؿ اقتصك يمكف ليذا البحث أف يفتح المجاؿ إلجراء بحكث جػ. 
 الكيمياء.منيج ك  ,حياءاألمنيج خرل منيا أمناىج دراسية 

 .ثــــــــــــــالبحدود ـــــــح -4

 تية:  اآلالحدكد عمى  الحاليالبحث  اقتصر

( 12-10لمصفكؼ مف ) ئيةالفيزيا الفيزياء لممرحمة الثانكية معبران عنو بمجاؿ العمـك منيجتحميؿ  -
 .(2013)طبعة العاـ  ةفي الجميكرية اليمنييج العمـك كثيقة منكما كرد في 

-10لمصفكؼ )منيج الفيزياء كمصفكفة المدل كالتتابع لمنيج الفيزياء تحميؿ معايير مجاالت  -
( في ضكء قائمة متطمبات االقتصاد المعرفي التي تـ 2013( الكاردة في كثيقة منيج العمكـ )12

 التكصؿ إلييا في البحث الحالي.

 .ثــــــــــالبح اتـــــــــــمصطمح -5

 االقتصاد المعرفي : 
-ORGANISATION FOR ECONOMIC COعرفت منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية 

OPERATION AND DEVELOPMENT " "OCED)(1996 ,7 :مفيكـ االقتصاد المعرفي بأنو )
 االقتصاد الذم يقكـ أساسان عمى إنتاج كنشر كاستخداـ المعرفة كالمعمكمات. كما عرفو البنؾ الدكلي 

World Bank (2007 ,23)  :كتنتج كتنشر كتطبؽ مف أجؿ  اقتصاد تكتسب فيو المعرفةبأنو
 .االقتصادية التنمية تعزيز

( االقتصاد المعرفي بأنو: االقتصاد الذم ينشئ الثركة 187, 2008في حيف عرؼ نجـ )
مف خبلؿ عمميات كخدمات المعرفة ػػػػ اإلنشاء, التحسيف, التقاسـ, التعمـ, التطبيؽ كاالستخداـ 

ة كالبلمممكسة ككفؽ لممعرفة بأشكاليا ػػػػ في القطاعات المختمفة باإلعتماد عمى األصكؿ البشري
 خصائص كقكاعد جديدة.
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عرفكا االقتصاد المعرفي بأنو:  التربكييفأف ى ( إل26, 2010كيشير الياشمي كالعزاكم )
مينة تكجيو نحك عمى المتعمـ, كالقدرة  لبناء معارؼ أكاديمية عميقة لد عمىاالقتصاد الذم يعتمد 

 المعرفة. عمىبعينيا في أثناء حصكلو 
االستثمار في رأس  عمى: االقتصاد الذم يعتمد االقتصاد المعرفي بأنو يعرف الباحثو 

اكتساب  عمىالمتعمـ كتطكير قدراتو  لالمعرفي, مف خبلؿ بناء المعرفة العميقة كالفاعمة لدالماؿ 
المكثؼ لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في  التكظيؼالقدرة عمى ك  تكظيفيا في الحياة,ة ك المعرف

  العممية التعميمية.   

 متطمبات االقتصاد المعرفي: 

كرد في معجـ المغة العربية المعاصر أف كممة متطمب تعني: أمر أك عمؿ يطمب تحقيقو, 
(, ككرد في معجـ المصباح المنير: َتَطمَّْبُت 1408, 2008عنو )عمر, ىأك شيئ أساسي ال غن

(, كيستنتج الباحث مف خبلؿ ذلؾ أف كممة متطمبات 375, 1977الشيء أم: َتَبغَّْيُتُو )الفيكمي,
 . تعني: أمكر أساسية ال بد مف تكفرىا

ساسية التي ينبغي األ األمكر: بأنيا متطمبات االقتصاد المعرفي إجرائياً ويعرف الباحث 
مكاكبة التطكر المتمثمة في , في الجميكرية اليمنية مراعاتيا عند بناء منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية

, كتنمية قدرات المتعمميف عمى اكتساب كاالتصاالت, كتكنكلكجيا المعمكمات الفيزياءعمـ لالمتنامي 
عرفة, كتحقيؽ اقتصاد المك ىـ لمجتمع كتطبيؽ كتكظيؼ المعرفة في حياتيـ, كبما يسيـ في إعداد

, معبران عنيا بقائمة متطمبات االقتصاد المعرفي كمؤشراتيا التي تـ التكصؿ التنمية في المجتمع
  إلييا في البحث الحالي.

 مفيوم المنيج : 

يعرؼ معجـ مصطمحات المناىج كطرؽ التدريس المنيج بأنو: مجمكعة المعارؼ 
التي تقدميا المدرسة لممتعمـ لمساعدتو عمى النمك المتكازف كالسميـ في جميع  كاالتجاىاتكالميارات 

 (.83, 2011جكانب شخصيتو )الدريج كآخركف,

( عمى أف المنيج ىك: مجمكعة مف 36, 2010(, كالكسباني )20, 2016معاد ) كيتفؽ
راتيجيات التدريس العناصر أك المككنات تشمؿ األىداؼ, كالمحتكل, كأنشطة التعميـ كالتعمـ, كاست

كالمتكاممة كظيفيان, كتعمؿ كفؽ خطة عامة شاممة تستيدؼ تزكيد  كالتقكيـ, كالمترابطة تبادليان 
المتعمميف بمجمكعة مف الفرص أك الخبرات التي تييؤىا المدرسة لممتعمميف في داخميا أك خارجيا 

 بيدؼ تحقيؽ النمك الشامؿ ليـ, كبما يسيـ في تحقيؽ أىداؼ المنيج.
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( بأف المنيج عبارة عف: كثيقة مكتكبة مكجية لمتربية 10, 2016يرل المقطرم )ك 
المدرسية, تتككف مف أربعة عناصر ىي: األىداؼ, كالمحتكل, كنشاطات التعميـ كالتعمـ, كالتقكيـ, 

  تحدد أنكاع التعمـ المطمكب القياـ بو لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة.

يج ىك: الكسيمة التي تستخدـ في تحقيؽ غايات ( إلى أف المن13, 2013كيشير بيجات )
التربية المختمفة )تطكير جميع جكانب الشخصية, كتعديؿ السمكؾ, كتنمية قدرة الفرد عمى تطكير 

 حياتو داخؿ ىذا العالـ التكنكلكجي المعقد(. 

أف المنيج في ظؿ االقتصاد المعرفي ى إل( 157, 2010) كالعزاكميشير الياشمي كما 
الفرص التي تمنحيا المدرسة في حياة المتعمـ المتغيرة مف خبلؿ األنشطة كالخبرات ىك: نظاـ 

 .كالتفكير بالتفكير كالتفاعؿ باستخداـ كسائط متعددة معمكماتية لتعمـ المعرفة كتكظيفيا كاستخداميا
كثيقة مكتكبة تشمؿ : يعرف الباحث مفيوم المنيج إجرائيًا بأنو قماسبومن خالل 

تيدؼ إلى تنمية قدرات المتعمميف عمى بناء المعارؼ العممية,  كالعناصرعايير مجمكعة مف الم
كتطبيقيا في حياتيـ, كالقدرة عمى فيـ عبلقة الفيزياء بالتكنكلكجيا كالمجتمع كالبيئة, كتنمية الميارات 

ممي, البلزمة لمقيادة كاتخاذ القرار, كتييئة الفرص لممتعمـ الستخداـ ميارات التفكير كالبحث الع
كتنمية القيـ المجتمعية لدل المتعمـ, كتسيـ في تفاعؿ المتعمميف مع المعارؼ العممية مف خبلؿ 

 استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت.
  ى التضمينمستو: 

مختار الصحاح: "فيمت ما تضمنو كتابؾ, أم: ما اشتمؿ  معجـ: كرد في لغةً التضمين 
(, ككرد في معجـ المصباح المنير "َتَضمََّف الكتاب 186, 1999عميو ككاف في ِضْمِنِو" )الرازم,

 (.365, 1977كذا, أم: حكاه كدؿ عميو" )الفيكمي,

ر كمحتكل كعميو فإف الباحث يعرؼ التضميف بأنو: ما اشتمؿ عميو منيج الفيزياء مف معايي
 معرفي كخبرات كميارات كقيـ كاتجاىات تعكس متطمبات االقتصاد المعرفي.

: مدل ما اشتمؿ عميو منيج الفيزياء يعرف الباحث مستوى التضمين إجرائيًا بأنوكما 
بالمرحمة الثانكية مف مؤشرات تعكس تكافر متطمبات االقتصاد المعرفي في المنيج, معبران عنو 

 كركد تمؾ المؤشرات في المنيج كنسبيا المئكية.بمجمكع تكرارات 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الثـــــــــانــــي الفصـــــــل
 ودراســــات سابقـــــــــة النظـــــرياإلطــــــار 
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 الثـــــــــانــــي الفصـــــــل  
 سابقـــــــــةودراســــات  النظـــــرياإلطــــــار 

يتناكؿ ىذا الفصؿ اإلطار النظرم كالدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع االقتصاد 
يتعمؽ القسـ األكؿ  ى قسميفالحالي, حيث تـ تقسيـ ىذا الفصؿ إل بالبحثالمعرفي المرتبطة 

 : تيعمى النحك اآلباإلطار النظرم, كيتعمؽ القسـ الثاني بالدراسات السابقة, كتفصيؿ ذلؾ 
 النظــــري.  اإلطــــــــــاراواًل: 

كما عميمية في ظؿ االقتصاد المعرفي, كالمناىج الت ,كيتناكؿ االقتصاد المعرفي كمتطمباتو
المفاىيـ المتعمقة باالقتصاد المعرفي كالتي تمثؿ أساسياتو, حيث يستعرض الباحث مف خبللو أىـ 

دارتيا كمجتمع المعرفة, كمايتناكؿ مفيـك االقتصاد المعرفي كمتطمباتو, كالمنيج  يتناكؿ المعرفة كا 
 :ء  إلى خمسة محاكر رئيسية كاآلتيكاالقتصاد المعرفي, كبشكؿ عاـ تـ تقسيـ ىذا الجز 

 دارتيا.المعرفة : المحكر األكؿ  كا 
 مجتمع المعرفة.المحكر الثاني : 
 االقتصاد المعرفي.المحكر الثالث : 
 متطمبات االقتصاد المعرفي. المحكر الرابع : 
  المنيج كمتطمبات االقتصاد المعرفي. الخامسالمحكر : 

 كيمكف تناكؿ كؿ محكر مف المحاكر الخمسة عمى النحك اآلتي:
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دارتيا.: المعرفة المحور األول  وا 
يكصؼ العصر الحاضر بأنو عصر المعرفة, ففي خضـ التسارع المتزايد بفعؿ تطكر 

كبما ينعكس  ,كحيازتيا كتكظيفيا في مختمؼ المجاالت الحياتية المعرفةالتكنكلكجيا أصبح اكتساب 
 ىك الطريؽ نحك التطكر كمكاكبة المتغيرات المعاصرة.    ؛بشكؿ إيجابي عمى النمك االقتصادم

ساسيان في ىذا البحث فإف الباحث رأل أف يخصص ىذا المحكر ألما كانت المعرفة جزءان ك 
سيامات العمماء العرب ا  كأىميتيا, كأنكاعيا, كخصائصيا, ك لمتعريؼ بالمعرفة مف حيث: مفيكميا, 

: مفيكميا, إدارة المعرفة مف حيث تناكؿ ىذا المحكر إلى يتطرؽرىا, كما يكالمسمميف في تطك 
 : رفة, كتفصيؿ ذلؾ عمى النحك اآلتيا, كتكضيح دكرة المعكأىميتي

 واصطالحًا. لغةً  المعرفةمفيوم  -1

 ,الرازم" )اْلَعاِلـِ كرد مفيكـ المعرفة في معجـ مختار الصحاح باسـ العارؼ كىك بمعنى "
لحقيقة أم عمميا كأدركيا, عرؼ ا بأنو: كرد في معجـ المغة العربية المعاصركما (, 206 ,1999
يضان: حصيمة أئ عمى ماىك عميو, كما تعني "معرفة" جمعيا "معارؼ" كتعني إدراؾ الشي كمفردة

(, كما جاء لفظ معرفة في معجـ المصباح 1487-1486 ,2008التعمـ عبر العصكر )عمر,
 (.404, 1977بحاسة مف الحكاس الخمس )الفيكمي,المنير: بمعنى عرفتو, عرفانان أم: عممتو 

دراكو عمى حقيقتو.سبؽ أف المعرفة يقصد بيا لغةن  مماكيستنتج الباحث   : العمـ بالشئ كا 

(, إلى أف مفردة المعرفة في المكركث المغكم كالثقافي 2009كيشير تقرير المعرفة العربي)
فالمعرفة ىي نقيض الجيؿ, حيث  ,كثر مف داللةألى إتشير العربييف تستخدـ في عدة أكجو, حيث 

يطمؽ اسـ "العارؼ" عمى مف يتقف عمبلن يقكـ بو, كمع تبمكر اختصاصات معرفية عديدة في الفكر 
يشير إلى  ػػػمحصؿ المعرفة كحاممياػػػ في العصكر الكسطى, أصبح العارؼ  العربي اإلسبلمي

 (.UNDP ,2009 ,26بعينو )بف راشد ك المختص في دقائؽ المعمكمات في مجاؿ معرفي

  ,2009لمعرفة, حيث عرفيا الكبيسي )أما اصطبلحان فقد كردت تعاريؼ متعددة لمفيكـ ا
( بأنيا: كؿ ما تراكـ أك تكلد مف تصكرات كتفسيرات كنظريات كمخرجات كمفاىيـ كآراء سكاء 568

بالنقؿ أك بالعقؿ, كيمكف تطبيقيا مف قبؿ األفراد كالجماعات مف أجؿ تحسيف األحكاؿ أك حؿ 
( إلى أف 16, 2010كأشار الياشمي كالعزاكم ) .أك إنتاج كتجكيد السمع كالخدمات المشكبلت

رية التي تتككف لدل حكاـ كالمفاىيـ كالتصكرات الفككالمعتقدات كاأل المبادئ: مجمكعة عرفة ىيالم
 لمحاكالتو المتكررة لفيـ الظكاىر المحيطة بو.  ةنساف نتيجاإل
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( مفيكـ المعرفة ليشمؿ مجمؿ المخزكف المعرفى 2009كقد كسع تقرير المعرفة العربى )
ناظمان رئيسان لمجمؿ النشاطات اإلنسانية التنمكية, فالمعرفة  كالثقافى مف منظكر ككف المعرفة تعد

نتاجان,إ ػػػترمى إلى تكسيع خيارات كفرص تقدـ اإلنساف, كبذلؾ تصبح المعرفة  كتكطينان  كتسابان كا 
 (. UNDP,2009 ,26ككؿ )بف راشد كأداة كغاية لممجتمع  ػػػ كتكظيفان 

ىي: مجمكع الخبرات كالتجارب ( إلى أف المعرفة 15, 2009كما أشار الحاج )
مصو مف معاٍف كمفاىيـ كالمعمكمات الممزكجة بمدركات الفرد الحسية كقدراتو العقمية, كما استخ

معان األصكؿ المعرفية , كما تكصؿ إليو مف نتائج كقرارات؛ تشكؿ عبلقاتكتشفو مف اكرؤل, كما 
اإلنساف مف معارؼ كمعمكمات  ( بأنيا: كؿ ما يحكزه عقؿ6, 2008عرفيا سعداهلل )لؤلفراد. ك 

 كتصكرات كميارات كخبرات تراكمية عمى مر حياتو, كىذه المعرفة مكتسبة إما عف طريؽ الحس أك
( بأنيا: عبارة عف تفاعؿ حيكم ناتج 27, 2011عرفيا بشير )عف طريؽ البحث كاالستقصاء. كما 

رات العقمية كاإلدراكية كالفكرية مضافان إلييا الخبرة كالقد ,عف الحصكؿ عمى البيانات كالمعمكمات
كالتي مف خبلليا يتمكف مف اتخاذ القرارات الصحيحة كالسميمة.  ,كاإلبداعية التي يمتمكيا المتعمـ

المعرفة تتككف  أف UNDP (2003 ,36)ية اإلنسانية العربية الصادر عف كجاء في تقرير التنم
ؿ البنى الرمزية التي يحمميا اإلنساف أك ك مجمأرشادات كاألفكار, المعمكمات كاإلمف البيانات ك 

يمتمكيا المجتمع, في سياؽ داللي كتاريخي محدد كتكجو السمكؾ البشرم فرديان كمؤسسيان في 
نتاج السمع كالخدمات, كفي نشاط المجتمع المدني كالسياسة إجاالت النشاط اإلنساني كافة, في م

 كفي الحياة الخاصة. 
فيـ المقصكد بمفيكـ المعرفة كبعض المفاىيـ األخرل ذات  كنظران لما يحدث مف تداخؿ في

الصمة, فقد فرؽ البعض بيف مفيـك العمـ كمفيكـ المعرفة, كبيف مفيكمي المعمكمات كالبيانات 
( إلى أف المعنى المغكم لممعرفة يقصد بو اإلدراؾ 53, 2012عمياف ) حيث أشاركمفيكـ المعرفة, 

( 16, 2009القرني ) كأشارمـ يقاؿ لئلدراؾ الكمي أك المركب, الجزئي أك البسيط, في حيف أف الع
إلى أف مفيكـ العمـ يستخدـ لمداللة عمى ما يدرؾ ذاتو فقط, أما المعرفة فتستخدـ لمداللة عمى ما 

ف لـ تدرؾ ذاتو, كليذا يقاؿتدرؾ آثا نو يعمـ ربو, كما أف أبأف اإلنساف يعرؼ ربو كال يقاؿ ب ره كا 
كلـ يكصؼ  ,عالـ :بأنو كتعالى كليذا يكصؼ الحؽ سبحانو ,كأدؽ مف المعرفةالعمـ أشمؿ كأعـ 

 كلكف ليس كؿ معرفة عمـ.  ,بأنو عارؼ, ككؿ عمـ معرفة
( إلى أف البيانات ىي: المادة الخاـ المسجمة كرمكز أك أرقاـ 479, 2012كيشير عمي )

: نتيجة تجييز البيانات المعمكمات فييا أك تعميميا, أما جمؿ أك عبارات يمكف لئلنساف تفسيرى أك
أك ىي نتائج التفسيرات أك التعميبلت, في حيف أف المعرفة تعني  ,أك االختيار كالتحميؿ ,مثؿ النقؿ

( أف ما يميز المعمكمات 236, 2012نتجة مف المعمكمات. كيرل النجار)األفكار كالمفاىيـ المست
, كتستميـ معانييا مف مى األفراد ضمنية كصريحةتعتمد ع عف المعرفة ىك أف المعرفة ديناميكية
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بة كسيمة األفراد, أما المعمكمات فيي ساكنة كمستقمة عف األفراد, كما أنيا صريحة كمكتك 
( أف الفرؽ بيف المعرفة كالمعمكمات 7-6 ,2013قشركر كالسكفي ) كما ترلاالستنساخ كالعرض. 

طريؽ التعميـ كالتدريب كالخبرة المكتسبة, أما  يكمف في أف المعرفة يمكف الحصكؿ عمييا أساسان عف
عمييا عف طريؽ النسخ, فالمعرفة تحديدان ىي: قدرة إدراؾ, كقدرة تعمـ,  الحصكؿالمعمكمات فيمكف 

كىذا ما يميزىا عف المعمكمات كىي تتحسف بالمعمكمات التي ليست إال معطيات مصاغة كمنظمة, 
يمة ميمة كنيائية الستخداـ كاستثمار المعمكمات, ( أف المعرفة ىي حص54, 2012كيرل عمياف )

, 2007الصاكم ) ذكرلتطبيؽ فإنيا لف تككف معرفة, كيفإذا لـ تخضع المعمكمات لبلستخداـ كا
في صكرة حقائؽ كبيانات كأىداؼ كقررات  ( أف المعمكمات يتـ التعامؿ معيا كاستخداميا دائمان 31

رفة التي تتغير في الكاقع العممي بصكرة أكبر مف كسياسات كخطط كمعايير, كىي تختمؼ عف المع
إذ تؤدم إضافة أم معمكمة جديدة إلى تعديؿ معرفتنا عف مكضكع ما, دكف حدكث  ,المعمكمات

تغيير في عناصر المعمكمات الفردية التي ىي جزء مف المعرفة المتغيرة, كبالتالي فالمعرفة 
تككف كتزداد بالفكر كباكتساب المعمكمات كالمعمكمات ليستا مصطمحيف مترادفيف, فالمعرفة ت

 كبإعماؿ العقؿ.

كميارات  ,يكتسبو المتعمـ مف خبراتما : بأنياالباحث المعرفة يعرؼ ما سبؽ  كمف خبلؿ
, مختمفةنشطة عممية أب وقيامك  ,كاالستقصاء ,كالبحث ,مف خبلؿ التمقي كقيـ كاتجاىات, ,متنكعة

 حؿ المشكبلت كاتخاذ القرارات السميمة. في يساعده ان معرفي ان تراكمبحيث تككف لديو 
 المعرفة. أىمية -2

لممعرفة دكر كبير في حياة البشرية كالمجتمعات اإلنسانية, فقد ظمت المعرفة لصيقة بحياة 
طكاؿ العصكر التاريخية, تستخدميا المجتمعات في أنشتطيا االقتصادية  كالمجتمعاتاإلنساف 

ف قصد بطريقة تمقائية, أك بطريقة عممية أك مكضكعية, باعتبارىا كاالجتماعية كالثقافية بقصد كبدك 
كقد (. 21, 2014اف )الحاج,ضركرة حياة لتطكير أساليب كأدكات اإلنتاج كتحسيف معيشة السك

درؾ المفكركف كالفبلسفة منذ زمف طكيؿ أىمية المعرفة, فقد كتب فرنسيس بيككف قبؿ أربعة قركف أ
خركف عف أىمية العمـ كالتكنكلكجيا في التحكالت التي شيدتيا آكما تحدث  ,أف المعرفة قكة تقريبان 

البشرية في مراحميا المختمفة, حيث تحكلت القكة بمعناىا التقميدم بما يتناسب مع التطكر الحضارم 
لممجتمعات, فبينما كانت القكة العسكرية ىي الحاسمة في عصر الزراعة, أصبحت القكة االقتصادية 

نة في عصر الصناعة, كيتكقع عمماء المستقبميات أف تككف المعرفة كتطبيقاتيا ىي المييم
)عبدالسبلـ,  ذم يشيده العالـ في عصر المعرفةالتكنكلكجية أبرز مظاىر القكة مع التحكؿ ال

2008 ,38 .) 
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كما أف المعرفة تعتبر حجر الزاكية في التنمية البشرية المستدامة, فيي أداة لتكسيع خيارات 
شر كقدراتيـ كلتمكينيـ مف التغمب عمى الحرماف المادم كبناء مجتمعات مزدىرة, كما أف المعرفة الب
صبحت في مطمع القرف الحادم كالعشريف الكسيمة الكفيمة لتحقيؽ تنمية أقد  ػػػنتاجان كتكظيفان إ ػػػ

عمى  (333, 2003(, كيؤكد مدككر )147, 2014في جميع ميادينيا )السرحاف, مستدامةبشرية 
حيث يرل أف التنمية الحديثة حاليان كمستقببلن تقـك عمى المعرفة,  ,أىمية المعرفة كدكرىا في التنمية

فقد أصبحت النظريات كاألفكار كالمعمكمات تشكؿ األساس األىـ في نمك كتطكر المجتمعات, 
سرعة كسيكلة كلكنيا تستطيع االنتقاؿ ب ,فالمعرفة أشبو بالنكر الكيربائي فيي الكزف كال مممس

 لتضئ حياة الشعكب.
أف لممعرفة دكر محكرم في التنمية عمى ( 516, 2012شناعة كالطراكنة ) أكدكما 

اإلنسانية كتطكرىا, فقد أحدثت تحكالت جكىرية في السياؽ المجتمعي لؤللفية الثالثة, كأظيرت 
نتاجيا كتكظيفيا اتجاىات جديدة كرؤل تيدؼ إلى إصبلح ىذا السياؽ باتجاه اكتساب المعرفة ك  ا 

بيدؼ تطكير نيضة إنسانية تسيـ في التحكؿ إلى ما يعرؼ ؛ كاعتمادىا مبدأن ناظمان لمحياة البشرية
 بمجتمع المعرفة.

( إلى أف أىمية المعرفة تكمف في أنيا الكفيمة في انتشاؿ 73, 2009كيشير عمي )
 : التاليةى امتبلكيا كذلؾ لؤلسباب إل تخمفيا, مما يدعك المجتمعات مف

 .المعرفة ىي السبلح ضد البلعممية 
 .المعرفة مدخؿ لتأصيؿ الخطاب التنمكم كتكسيع آفاؽ الرؤل لعممية اإلصبلح العربي 
  المعرفة كسيمة لمتحرؾ إلى تسريع حركة التنمية, حيث يمكف مف خبلليا استحداث بدائؿ مبتكرة

 لتعكيض التخمؼ.
أنيا أحدثت تغييران في قكاعد العمؿ كالنمك في كيرل الباحث أف أىمية المعرفة تكمف في 

المجتمع المعاصر, كقد نتج عف ذلؾ ضركرة إكساب أفراد المجتمع الميارات الجديدة التي تساعدىـ 
عمى إنتاج كتكظيؼ المعرفة, ككف أىمية المعرفة لمفرد كالمجتمع تكمف في أنيا مفتاح التنمية 

 كالنمك.

 أنواع المعرفة وخصائصيا. -3

المعرفة ليست معرفة كاحدة بؿ معارؼ متعددة كلذا فقد صنفيا الباحثكف إلى أصناؼ 
دب كثير مف الدراسات كاألكدت عمييا الأالتصنيفات التي متعددة, كفيما يمي يكرد الباحث أبرز 

(  المعرفة إلى 36, 2012غا كأبك الخير )( كاأل81-79, 2014التربكم, حيث صنؼ الحاج )
 :نكعيف ىما
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: كتعني المعرفة المتضمنة في عقكؿ كسمكؾ األفراد, كىي تشير إلى الحدس الضمنية لمعرفةا أ.
غا اعؿ االجتماعي )األكالبدييية كاإلحساس الداخمي, فيي معرفة تعتمد عمى الخبرة, كتنتقؿ بالتف

كما أنيا معرفة شخصية, كتتمثؿ في الميارات, كمف ضمف ذلؾ القدرة  ,(36, 2012كأبك الخير,
 كاألفعاؿ الناتجة عف الخبرة الفردية كالمعتقدات, كتتضمف ماذا يعرؼ ,القراراتالتفكير كاتخاذ  عمى

رسمي, إال يفعؿ بيذه المعرفة, كلكف ىذه المعرفة ال تككف مكثقة أك منتزعة بشكؿ  كماذا, الشخص
, رمكزيمكف التشارؾ بالمعرفة الضمنية عمى الرغـ مف أنياغير قابمة لمتعبير كميان بكممات أك أنو 
 (.490, 2012,عمي) خبلؿ المحادثة بأشكاليا المختمفةيمكف التمميح إلييا كتكضيحيا مف  حيث

 ,يا: كىي المعرفة المتاحة لآلخريف, كالتي يسيؿ الكصكؿ الييا, كالتعبير عنب. المعرفة الصريحة
ميا كالتحدث, كتتيح تكنكلكجيا المعمكمات تحكيميا كتناق ,كالكتابة ,كمف ثـ نقميا كالتعبير عنيا بالرسـ

 ,كما أنيا الخبرات كالتجارب المحفكظة لممعرفة المكجكدة في الكتب ,(36, 2012غا كأبكالخير,)األ
كالتعبير  ,ة تقنية المعمكماتكيمكف تحديدىا كتجميعيا كأرشفتيا كترميزىا بمساعد ,كالكثائؽ الرسمية

كالعقمية المكجكدة في  ,كالفنية ,عنيا بمغة رسمية لدل الجميع, كمف أمثمة ذلؾ المعرفة العممية
كالنظـ, كالمكائح  ,كالبرمجيات, كاألىداؼ ,الكتب, كالمعادالت الرياضية, ككذلؾ قكاعد البيانات

 (.80, 2014صة بالمؤسسات أك الييئات )الحاج,الخا
كتكثيؽ العبلقة بيف نكعي المعرفة الضمنية كالصريحة يحقؽ االستفادة مف المعرفة, 

المعرفة؛ كذلؾ بتكجيو المعرفة الضمنية نحك ابتكار معرفة جديدة بتطبيقات  اقتصادكيؤسس قكاعد 
عديدة مف خبلؿ تكسيع نطاؽ المعرفة الصريحة, كما تعمؿ المعرفة الصريحة عمى تطكير المعرفة 

 (. 81, 2014رفة تيـ اقتصاد المعرفة )الحاج,كبذلؾ فكبل نكعي المع الضمنية
( أف المعرفة العممية كمعرفة صريحة تصنؼ كفقان 572, 2009كيذكر الكبيسي )

كالمعرفة الطبيعية: ففي  ,لمكضكعاتيا كحقكليا التخصصية إلى نكعيف ىما: المعرفة اإلنسانية
إنسانيتو حيف يتناكؿ قضاياه كمشكبلتو الحياتية األكلى تضعؼ قدرة اإلنساف عمى التجرد مف 

كالظكاىر  ,أك السكائؿ ,كالغازات ,كالفمزات ,كالذاتية مقارنة بالطريقة التي يتناكؿ بيا قضايا المكاد
كاإلحصائية المعتمدة  ,كالمنطقية ,الككنية كالفمكية, كىكذا الحاؿ عند المقارنة بيف المعرفة الرياضية

المختبرات أك تستمد مف المبلحظة ك كالمعرفة التي يتـ تكليدىا في المعامؿ  ,عمى األرقاـ المجردة
 كالمراقبة لما يتحقؽ فعبلن عمى أرض الكاقع. 

مختمفة مف  ان ( أف ىناؾ أنكاع128-127, 2010كفي سياؽ تعميـ العمكـ يذكر زيتكف )
, ككيؼ يعرؼ, كلماذا يعرؼ ـالمتعمبماذا يعرؼ  كالتي تتعمؽ مبدئيان  ,المعرفة المتداخمة كالمتفاعمة

 كمتى, كىذه تناظر أنكاع المعرفة التالية:
  المعرفة التقريرية: كتتضمف المعرفة الحقائقية كالمعرفة الفكرية التصكرية أك المفاىيمية, كفي ىذا

الحقائؽ كالمصطمحات كالمفاىيـ كالمبادئ كالنظريات, حيث تعتمد المعرفة  معرفةتتضمف 
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ريس كالممارسة, كطرائؽ التذكر, بينما يتطمب تحقيؽ األىداؼ المتعمقة الحقائقية عمى التد
 بالمعرفة الفكرية التعميـ المعتمد عمى العصؼ الذىني كخرائط المفاىيـ كالتنظيـ البصرم. 

ساليب كطرائؽ أع مف المعرفة يتطمب ضركرة تنكيع كيرل الباحث أف االىتماـ بيذا النك 
بحيث تتضمف طرؽ التدريس المباشرة  ,في تدريس منيج العمكـكاستراتيجيات التدريس المتبعة 

كاإللقاء كالحكار كالمناقشة, كما ينبغي أف تتضمف طرائؽ كاستراتيجيات تدريس قائمة عمى جيد 
 المتعمـ كالتعمـ التعاكني كالعصؼ الذىني كخرائط المفاىيـ.

 جراءات لميارات كالعمميات كاإلم بمعرفة ا)الميارات( أ ؟المعرفة اإلجرائية: كتتعمؽ بمعرفة كيؼ
عادة بناء كاأل ساليب كالطرائؽ المتعمقة بمجاؿ دراسي معيف, كبيذا تتمثؿ ىذه المعرفة في دمج كا 

جرائية مف خبلؿ ىداؼ المعرفة اإلأجرائيان, كتتحقؽ إمكف استخداميا المعرفة التقريرية بحيث ي
تي, كزيادة استقبللية المتعمـ بحيث ال التدرب المكجو المتضمف التغذية الراجعة, كالتدرب الذا

 يحتاج إلى المساندة.
كيرل الباحث أف االىتماـ بيذا النكع مف المعرفة يتطمب االىتماـ بتنمية ميارات التعمـ 

 الذاتي لدل المتعمـ بما يمكنو مف أداء األنشطة التعميمية دكف مساندة مف المعمـ. 
 فيي معرفة  ؟كمتى يحدث ؟ماذا يحدث أمر ماسئمة لأ لسياقية: كىي تتعمؽ باإلجابة عفالمعرفة ا

قرينية, سياقية ذات عبلقة بتسيير أمكر المتعمـ مع العالـ الكاقعي, كما تتضمف المعرفة 
 التطبيقية التكنكلكجية المتعمقة بتطبيؽ المفاىيـ كالمبادئ في مجاؿ معيف.

ماـ بتطبيؽ المعرفة المكتسبة كيرل الباحث أف االىتماـ بيذا النكع مف المعرفة يتطمب االىت
في مكاقؼ حياتية, كما تتطمب االىتماـ بتضميف التطبيقات العممية كالتكنكلكجية, كالتطبيقات 

 ثره في الحياة.أأىمية العمـ ك  إلبرازالحياتية, في المناىج التعميمية كذلؾ 
 ؿ التفكيرتفكير حك المعرفة الدينامية: كيطمؽ عمييا معرفة ماكراء المعرفة كتتضمف المعرفة بال ,

 فيي المعرفة المتعمقة بمياـ معرفية.  
ىتماـ بتنمية ميارات التفكير بيذا النكع مف المعرفة يتطمب اإل كيرل الباحث أف االىتماـ

 لدل المتعمـ كخصكصان ميارات التفكير فكؽ المعرفية. 
, غراضاأل لى معرفةإ الن جرائية كصك آخر لممعرفة يتدرج مف المعرفة اإلكىناؾ تصنيؼ 
 ( 45, 2008فؽ ىذا التصنيؼ إلى اآلتي: )نجـ,حيث تصنؼ المعرفة ك 

 المعرفة اإل( جرائية أك معرفة الكيؼknow-How  كىي المعرفة العممية :)  التي تتعمؽ بمعرفة
 ك القياـ بيا.أشياء كيفية عمؿ األ

 المعرفة اإل( دراكية أكمعرفة ماذاknow- Whatكىي المعرفة ا :) لى ما بعد إلتي تذىب
 عمى في معرفة المكضكع كنطاؽ المشكمة.الخبرة األساسية كتحقيؽ الميارات األ
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 ( المعرفة السببية أكمعرفة لماذاknow- Why) كىي المعرفة التي تتطمب فيما أعمؽ :
تماد طار لممعرفة يمكف االعإالمعرفة, كىذه المعرفة تتطمب بناء لمعبلقات البينية عبر مجاالت 

 نشطة في السياقات المعقدة كغير المؤكدة.اتخاذ القرارات كاألعميو في 
 معرفة األ( غراض أك االىتماـ بػػػ لماذاcare-why  ) :عبلقة بتسيير أمكر الذات المعرفة  كىي

 .مع العالـ الكاقعي الفرد
كفي ضكء تعدد التعريفات ككجيات النظر المختمفة حكؿ المعرفة كماىيتيا, تعددت 

( أف المعرفة تتصؼ 575-573, 2009الكبيسي ) يذكرخصائصيا, كفي ىذا الصدد 
 بالخصائص التالية:

  فالعقؿ اإلنساني ىك منشؤىا عند العقمييف كحدس اإلنساف ىك ترتبط باإلنساف كجكدان أك عدمان ,
الحسييف كالمادييف, كاإلنساف ىك الذم يختبرىا كيكظفيا لصالح أىداؼ مجتمعو  مصدرىا عند

 كذاتو.
 .قد تككف عف الماضي أك الحاضر كقد تككف عف المستقبؿ 
  تراكمية كقد يطكؿ عمرىا أك يقصر, كما أنيا تعتبر سمعة قابمة لبلنتقاؿ كلمبيع كلمشراء كيظؿ

 جزء منيا كامنان في العقكؿ. 
 ستعانة بأحدث التقنيات.ديؿ كتطكير كاستبداؿ باإلب إلى تعتتطم 
  معرفة اإلنساف قد تككف معرفة صريحة يمكف التعبير عنيا قكالن ككتابة, كقد تككف معرفو

 ضمنية غير محسكسة أك غير مدركة يصعب نقميا كالتعبير عنيا.
  في الناتج  ستثمار كيسيـ بنسبة عاليةفة إلى رأس ماؿ قابؿ لمتسكيؽ كلئليمكف تحكيؿ المعر

كالكتب  ,كاألقراص المدمجة ,كالتسجيبلت, براءات االختراع, كالبرمجيات :المحمي مثؿ
 االلكتركنية كالكرقية.

  تعتبر المعرفة حصيمة التفاعؿ كالتعامؿ مع العديد مف المصادر المعرفية, كما أنيا تجددية إذ
 يسيـ بعضيا في تجديد اآلخر عبر عممية متكاصمة. 

 كما  كالممارسة, كالمبلحظة, ,كالتدريب ,كالتعمـ ,: التعميـمصادرىا المتعددة مف أىمياممعرفة ل
 ,كاالبتكار دكر في إنعاش المعرفة ,كاالبداع ,كالبحث ,كاالجتياد ,كاالستبصار ,أف لمحدس

ثرائيا  كتصحيح كتحديد ما تقادـ منيا.  ,كتغذيتيا ,كا 
تتسـ بالعديد مف السمات ككنيا غير  ( إلى أف المعرفة31-30, 2011بشير ) كما أشار

كتتغير بتغير  ,فإنيا تصبح غير ثابتة ,كككنيا تتعرض لمتغير المستمر ,مادية أك غير مممكسة
صؿ بيا, كبما أف المعرفة ىي نتاج العمـ كالتعمـ كالعمؿ كالخبرة فيي تتسـ أيضان تالمعمكمات التي ت

ف المعرفة ليا قدرة إدراكية باستطاعتيا تكليد معارؼ بالتراكمية كالتجديد كالشمكلية كاليقيف, كما أ
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عمى تخطي  ةقدر ال لياجديدة انطبلقان مف معارؼ حالية أك سابقة, كعبلكة عمى ذلؾ فإف المعرفة 
 المسافات كالحدكد خاصة إذا كانت رقمية. 

صبحت تمثؿ اإلطار أ كالتي كمف الناحية االقتصادية تتصؼ المعرفة بعدد مف الخصائص
  (56, 2009)الغالبي كالزبيدم, :رم القتصاد المعرفة, كمف ىذه الخصائص ما يميالفك
 .المعرفة متكاصمة البقاء كال تفنى باالنتقاؿ مف شخص آلخر 
  .قدرتيا عمى تخطي الحدكد كخاصة إذا كانت رقمية 
 نما عمى مدل إسياميا في حؿ قضايا  ,نفع المعرفة ال يتكقؼ عمى مضمكنيا المجرد كا 

 .المجتمع
 سياميم في تطور المعرفة.ا  والمسممين و  العربدور العمماء  -4

سيمت األمـ عمى اختبلؼ أجناسيا في إثراء المعرفة البشرية كالحفاظ عمى التراث الذم أ
عمى أيدم ازدىاران المختمفة, كقد شيدت الحركة العممية في العصر اإلسبلمي  الحضاراتكرثتو عف 

فمنيـ الفيزيائي كالكيميائي كعالـ  ,الذيف تنكعت مجاالت اىتماماتيـالعمماء العرب كالمسمميف, 
الرياضيات كالطبيب كالصيدالني, كاحتمكا مكانة مرمكقة في تاريخ العمـ كالحضارة, كقد كاف 
لمحضارة اإلسبلمية خبلؿ القركف الكسطى دكر أساسي كرائد في ازدىار الحركة العممية كتغذية 

حيث برع العرب كالمسممكف في نقؿ معارؼ , (27-26, 1984)باشا, ة الحديثةالنيضة األكربي
الحضارات األخرل مع محاكالت جادة إلخضاعيا لمتجربة كالبرىاف, كلـ يقتصر دكرىـ عمى 

(, 6-5, 2005ي,الجادة في تكليد المعرفة الجديدة )الكبيس إسياماتيـالترجمة كالنقؿ, بؿ كانت ليـ 
: عقبلنية األكلى بخاصيتيف, الخاصية تي أنتجتيا الحضارة العربيةلمعرفة الجديدة الكقد اتصفت ا
أما الخاصية الثانية فيي: التجريب كنمط  ,برع العرب في عمـ الجبر كاليندسة: فقد رياضية جديدة

مف أنماط البرىاف, فقد استخدـ الحسف بف الييثـ التجريب كمعيار برىاني في البحث الفيزيائي, 
في سياقو التاريخي "مجتمع  أف: عصر االزدىار العممي العربي قد أنتج كبالتالي يمكف القكؿ

" بمعنى قياـ قدرة عمى إنتاج معارؼ جديدة في جميع فركع المعرفة كعمى أعمى مستكل, معرفة
ستكل التطكر البشرم في ذلؾ كانتشر تكظيؼ العمـ بكفاءة في شتى مناحي الحياة, في حدكد م

 (.UNDP ,2003 ,44) الحيف

رجع الفضؿ في نشأة كتطكر ىذه الحركة العممية كزدىارىا إلى مبادئ كتعاليـ اإلسبلـ كي
الحنيؼ متمثمة في اآليات القرآنية التي تحث عمى النظر كالتأمؿ في ممككت السمكات كاألرض, 

, 1984لى طمب العمـ مف الميد إلى المحد )باشا,كفي األحاديث النبكية التي تدعكا المسمميف إ
27.) 
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كالسبؽ العممي الذم تحقؽ  كيرل الباحث أىمية إبراز المناىج التعميمية لئلنجازات العممية
عمى أيدم العمماء العرب كالمسمميف قديمان كحديثان, لما لذلؾ مف أىمية في تنمية القيـ كاالتجاىات 

 العممية لدل المتعمميف نحك تقدير ذلؾ الدكر العممي. 
 ىميتيا(.إدارة المعرفة )مفيوميا وأ -5

, كخصكصان مع تطكر المصادر التي تنتقى منيا المعرفةمع التراكـ المتزايد لممعرفة كتعدد 
تقنية المعمكمات كاالتصاالت كمصدر لممعرفة في جميع المجاالت العممية, ظيرت الحاجة إلى 

( إلى أف 409-480, 2012إدارة جيدة لممعرفة, النتقاء المفيد منيا. حيث يشير عكض )
كبذلؾ إلى ثكرة معمكماتية أبيرت المستخدميف,  قادتخداـ المتزايد لتقنية المعمكمات كاالتصاالت االس
تعد إحدل الطرؽ التي حفزت عمى نشكء إدارة المعرفة, فمـ يكف التحدم مقتصران عمى إيجاد فيي 

عمكمات المعمكمات المتعمقة بيدؼ معيف, بؿ كيفية البحث خبلؿ المعمكمات المتكافرة إليجاد الم
ة المعمكمات كاالتصاالت التي ينقدرة المتزايدة لتقاألكثر فائدة ليدؼ معيف, كالطريقة األخرل ىي: ال

 ساعدت في خزف معمكمات أكثر, كاسترجاعيا, كمعالجتيا بعدد مف الطرائؽ المناسبة لممستخدـ.

إدارة ( 576, 2009)كقد تعددت تعريفات الباحثيف إلدارة المعرفة, حيث عرؼ الكبيسي 
باكتساب كاكتشاؼ كتككيف المعرفة كحفظيا كتكثيقيا كاستعادتيا  ىالمعرفة بأنيا: العمميات التي تعن

( أف 410, 2012في حيف يرل عكض ) ,ي حؿ المشكبلت أك اتخاذ القراراتكتكزيعيا لتستخدـ ف
 نيا كتكزيعياإدارة المعرفة ىي: القدرة عمى استخداـ التقنيات لمقياـ بعممية تكليد المعرفة كخز 

: العممية المنيجية بأنياعرفيا فقد ( 29, 2009القرني )أما  ,قيا لتحقيؽ التفكؽ كالريادةكتطبي
المنظمة لبلستخداـ الخبلؽ لممعرفة تكليدان كنشران كتشاركان كامتبلكان, مف أجؿ استثمار رأس الماؿ 

 المعرفي لدل األفراد.
: مجمكع العمميات كالقدرات البلزمة لمبحث عف المعرفة يعرؼ الباحث إدارة المعرفة بأنياك 
في حؿ المشكبلت كاتخاذ القرارات, كذلؾ عف طريؽ معرفة مصادرىا كالقدرة  كاستخدامياكانتقاءىا 

 عمى استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ في ذلؾ.
قتصاد المعرفة, العديد مف الباحثيف عمى أف إلدارة المعرفة أىمية كبيرة في مجاؿ ا كيؤكد

( إلى أف إلدارة المعرفة عدد مف 579, 2009كترجع أىميتيا لعكامؿ عديدة, حيث يشير الكبيسي )
 : لآلتي المياـ تتمثؿ في اإلدارة الفاعمة

 .استثمار رأس الماؿ المعرفي أك البشرم 
 .استخداـ المعارؼ كالبرمجيات كالمعمكماتية 
 ليو القكل المعرفية إالحكاسيب, ككؿ ماتحتاج لشبكات ك استخداـ مصادر المعرفة كأدكاتيا, مثؿ ا

 إلنتاج المعرفة كبرامجيا أك تكظيفيا كتطبيقاتيا.  
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إلى أف إدارة المعرفة تعد مف المتطمبات الميمة  (105, 2017لبنى كعبدالمطيؼ )كتشير 
ستخداميا بكفاءة لبناء االقتصاد المعرفي الذم يعتمد عمى قدرة األفراد عمى إنتاج المعرفة كنشرىا كا

 حيث مية كالرفاىية لممجتمع,كتكليد األفكار كالمنتجات الجديدة لتحقيؽ التن كاإلبداعكفعالية لبلبتكار 
 (105, 2017كائد التالية: )لبنى كعبدالمطيؼ,أىمية إدارة المعرفة في تحقيؽ الف تتمثؿ
 .االستفادة مف المعرفة المتراكمة لدل األفراد كأصحاب الخبرات 
 ء رأسماؿ معرفي كحفظ كتطكير ذاكرة المؤسسات.إنشا 
 .جراءات عممية أكثر فاعمية  االستفادة مف الخبرات كالمعرفة السابقة في ابتكار ممارسات كا 
  جراءات غير المجدية.األخطاء كالتكاليؼ كالتخمص مف اإلتجنب التكرار كتقميؿ 
  .تطكير قدرات األفراد المعرفية كتكظيفيا لمتأقمـ مع التغيرات في بيئة كمتطمبات العمؿ 
 المعرفة. دورة -6

تطبيقيا  ثـتمر المعرفة بعدد مف العمميات تمثؿ حمقة متصمة تبدأ بإنتاج المعرفة, 
-32, 2007تي: )الصاكم,كيمكف تمخيص ىذه العمميات في اآل كذلؾ في دكرة مستمرة, كتطكيرىا

 (  91-81, 1427(, )العتيبي,38
إبداع أك خمؽ معرفة جديدة, كىي عممية أساسيا تحكيؿ بيا : كيقصد إنتاج أك تكليد المعرفة -أ

المعرفة الضمنية التي يحتفظ بيا األشخاص إلى معرفة صريحة, كتتطمب إبداعان كميارات خاصة, 
العصؼ الذىني الذم يقصد بو كاالىتماـ بطريقة  ,إلبداعيمما يتطمب االىتماـ بتنمية التفكير ا

نتاج أفكار كآراء إبداعية لحؿ مشكمة معينة, أك تكليد أكبر عدد مف األفكار.  تكليد كا 
كتسييؿ الكصكؿ الييا  ,تنظيـ المعرفة: كتعني العمميات الخاصة بالحفاظ عمى المعرفة -ب

 كاسترجاعيا. 
تفادة منيا ثـ كاالس ,إتاحة الفرصة أماـ األفراد لبلطبلع عمييا بياكبقصد تقاسـ كنشر المعرفة:  -ػج

 تبادؿ ىذه المعرفة بيف األفراد.استخداميا كمف ثـ 
 : ( العمميات التالية38-32, 2007) الصاكمكيضيؼ 

 : كتعني استخداـ المعرفة لحؿ المشكبلت كاتخاذ القرارات. استخداـ كتطبيؽ المعرفة -أ
تيتـ بمجاالت فيي  ,حيث يعد تطكير المعرفة عممية ميمة في إدارة المعرفةتطكير المعرفة:  -ب

البحث عف خبرات جديدة, كأفكار عممية جديدة كىي مجاالت تسعى المؤسسات إلى الكصكؿ الييا 
كتحقيؽ قدر مف التمكف كالتفكؽ بيا, كلكي تستطيع المؤسسة التعميمية تكفير المناخ المبلئـ لتطكير 

: االتصاؿ كالتفاعؿ بيف األفراد, كالتكامؿ بيف مف تكافر عدد مف العناصر أىميا دالمعرفة ال ب
 الخبرات, كتكازف الخبرات داخؿ فريؽ العمؿ الكاحد. 
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 .مجتمع المعرفة: الثانيالمحور 

يشيد العالـ منذ عقد التسعينيات مف القرف الماضي مناقشات حكؿ الطريقة األمثؿ لمتعامؿ 
االتصاؿ كالمعمكمات, خاصة كأف التطكرات اإليجابية الجارية تبشر بمستقبؿ مع ثكرة تكنكلكجيا 

 :ـ جديدة مثؿف انتشرت مفاىيأم, ككاف نتيجة تمؾ التطكرات جديد عمى مستكل اإلنجاز الماد
( 5, 2006جامؿ ككيح ) كيرل ,(143, 2014"مجتمع المعمكمات" ك"مجتمع المعرفة" )السرحاف,

شكؿ جديد مف التطكر المجتمعي يعتمد في نمط سيطرتو كنفكذه ظيكر  أف تمؾ التطكرات أدت إلى
نتاج المعمكمات  عمى المعرفة عمكمان  كالعممية منيا عمى كجو الخصكص, مثمما يعتمد عمى كفاءة كا 

كاستخداميا في جميع أنشطة الحياة كمجاالتيا, حيث تتعاظـ مكانة صناعة المعمكمات كأىميتيا 
ة في بناء االقتصاد الحديث, كتعزز قكة األنشطة المعرفية لتتبكأ أكثر بكصفيا الركيزة األساسي
  .ران في منظكمة اإلنتاج االجتماعيالمفاصؿ حساسية كتأثي

( أنو إذا كاف المجتمع الصناعي قد اعتمد عمى البخار 2133, 2012يذكر عمياف )ك 
ثـ عمى النفط كالطاقة النككية, فإف مجتمع المعرفة يعتمد أساسان عمى العقؿ  ,كالفحـ كالميكانيكا

البشرم كاكتشافاتو في اإللكتركنيات الدقيقة, كاليندسة الحيكية, كالذكاء االصطناعي, كاالتصاالت, 
إمكاف تكليد المعارؼ كالمعمكمات, كاختزانيا, مع إمكانية استرجاعيا,  عمىكالكمبيكتر, عبلكة 

 ميا بسرعة الضكء إلى أم مكاف في العالـ.  كتكصي
يؤكد أبك العبل كعميو فقد أصبح لممعرفة دكر ميـ في حياة المجتمع, كفي ىذا الصدد 

( عمى أف المعرفة في مجتمعات المعرفة تؤدم دكران حاسمان كمتعاظمان في تشكيؿ 569, 2013)
كالسياسة, كفي حياة أعضاء  ,لمدنيكالمجتمع ا ,كأدائيا في مجاالت االقتصاد ,بناىا المجتمعية
يتكثؼ المدخؿ المعرفي في الحياة اليكمية ليـ, كفي مجاؿ العمؿ عمى كجو  بحيث ,ىذه المجتمعات

الخصكص يزداد العاممكف في منظكمة المعرفة, كنصيبيـ مف قكة العمؿ, كترتفع نسبة كقت العمؿ 
أف مى "ع( 156, 2014الحاج ) كما أكد ,المخصصة لمنشاطات المعتمدة عمى كثافة المعرفة

اقتصاد المعرفة ال يمكف أف يتككف كتتضح معالمو دكف ترسيخ قكاعد مجتمع المعرفة, الذم يككف 
لى سمع كخدمات, إبكؿ أنكاعيا بيئة حاضنة لبناء اقتصاد المعرفة كاطراد نمكه, كفيو تتحكؿ المعرفة 

بداع كاالبتكار بكؿ صكره, كتدعـ البحث كيكفر بيئة مجتمعية تنشر التعميـ كالتدريب, كتشجع اإل
كتعزز التكاصؿ بيف العمماء كالباحثيف بما يسمح  ,العممي األصيؿ كتداكؿ نتائج األبحاث العممية

 بتسريع كتيرة التراكـ المعرفي في المجتمع".
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كلما يمثمو مفيكـ مجتمع المعرفة مف أىمية في إطار دراسة متطمبات االقتصاد المعرفي, 
اده, كتفصيؿ ذلؾ بعأبمفيكـ مجتمع المعرفة كخصائصو ك  ىذا المحكر لمتعريؼ الباحثفقد خصص 

 :عمى النحك اآلتي
 .المعرفة مجتمعمفيوم  -1

( أف مفيكـ مجتمع المعرفة يعتبر مف المفاىيـ متعددة 98, 2015نصار ) يذكر 
الدالالت, حيث يستخدـ ىذا المصطمح بمعاف متعددة, كيرجع ذلؾ إلى أف المعرفة في حد ذاتيا 

معقدة, مف حيث اكتسابيا كاستيعابيا كنشرىا كتطبيقيا, ككذلؾ الرتباطيا بالعديد مف  جدليةعممية 
 عية المتصمة بالجكانب اإلنتاجية كالتنمكية في المجتمع. المتغيرات االجتما

( إلى أف مجتمع المعرفة ىك: المجتمع الذم يسيـ بفاعمية 570, 2013كيشير أبك العبل ) 
كتطكيرىا, كحسف استعماليا كتكظيفيا, فقد أصبح التقدـ في العالـ اليكـ يقاس  المعرفةفي إنتاج 

كتحديثيا كتراكميا, كتحكؿ مجاؿ المعرفة إلى محكر لمتنافس بيف بمعايير القدرة عمى إنتاج المعرفة 
ر القكة كالتميز كالتفكؽ الدكؿ كالمجتمعات المتقدمة التي تتسابؽ فيما بينيا عمى اكتساب مصاد

, خصكصان بعد أف تحكؿ االقتصاد الحديث إلى ما يعرؼ باالقتصاد المعرفي, كىك الحضارم
 .العصب األساسي تشكؿ فيو المعرفة االقتصاد الذم
عبارة عف: مجمكعات ككتؿ بشرية  بأنو ( مجتمع المعرفة147, 2008الحسيني ) كيعرؼ

داـ المعارؼ كالتقنيات الحديثة, كمعرفية قادرة عمى التكاصؿ كالتخاطب كالعمؿ كاإلنتاج باستخ
حيث تستخدـ المعرفة المتجددة ككسيمة لبلبتكار كاإلبداع  ,تدخؿ المعرفة في أساس تككينوك 

بأسعار منخفضة لسمع عالية الجكدة, مما سمح بزيادة حجـ االقتصاد كتعزيز  كالمنافسةكالتسكيؽ 
لذم يعتبر نتاج كبالتالي بناء االقتصاد المعرفي ا ,الصادرات كتحسيف مستكيات الدخؿ الكطني

 ى( مجتمع المعرفة بأنو: المجتمع الذم يقكـ عم97, 2015)عرؼ نصار . كما يلمجتمع المعرفة
نتاجيا كتكظيفيا, كأضحت فيو المعرفة أداة أساسية لئلنتاج كالتقدـ كزيادة القدرة  نشر المعرفة كا 

نمائو العممي التربكم, مف خبلؿ ما يضطمع  التعميـ كالبحث العممي كيسيـ ,التنافسية في تككينو كا 
عداد رأس الماؿ المعرفة ابو مف تطكير لمنظكمة ال بما يحقؽ التنمية اإلنسانية  معرفي,لتربكية, كا 

( مجتمع المعرفة 32, 2009في حيف يعرؼ القرني )المستدامة في كافة مجاالتيا داخؿ المجتمع. 
بأنو: ذلؾ المجتمع الذم تتعدد فيو مناىؿ العمـ كالمعرفة كالثقافة, كتتكامؿ فيو منظكمة التعميـ مع 

التعميـ كالتعمـ, كالتكاصؿ كاالبتكار, كالتقدـ في كافة مجاالت تحقيؽ نمية, بما يمكنو مف جيكد الت
نتاج كنشر كتكظيؼ  ما يجعمو قادران كب ,ف خبلؿ استخداـ التقنية الرقميةالحياة م عمى اكتساب كا 

  المعرفة لخدمة التنمية.
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مجتمع ( أف كثير مف الباحثيف يستخدـ مصطمح 2153, 2012كيذكر ىمشرم ) 
رغـ كجكد فركؽ بينيما, فقد ظير مجتمع  ,المعمكمات كمصطمح مجتمع المعرفة كمترادفيف

المعمكمات في سبعينيات القرف العشريف كمحاكلة لكصؼ التغيرات الثكرية التي كانت تشيدىا 
المجتمعات الصناعية, في حيف يعكد الظيكر الفعمي لمفيكـ مجتمع المعرفة إلى أكاخر تسعينيات 

غالبان ما يستعمؿ مفيكـ مجتمع المعرفة لئلشارة إلى مرحمة أكثر تقدمان مف  كعميورف العشريف, الق
ذا كاف مجتمع المعمكمات ييدؼ إلى  مراحؿ التنمية, أك إلى مجتمع معمكمات مف الجيؿ الثاني, كا 

لمعرفة, تكفير المعمكمات كالتكنكلكجيا البلزمة, فإف مجتمع المعرفة ييدؼ إلى تككيف أك تكليد ا
كتككيف ثقافة تقكـ عمى تقاسـ كتشارؾ المعرفة, مع التركيز عمى استخداـ التطبيقات التكنكلكجية, 
كتطبيقات االنترنت, كبالتالي تمبية االحتياجات المجتمعية مف المعرفة, كبناء الثركة كالقكة, كاالرتقاء 

 بنكعية الحياة.
: المجتمع الذم ينتج المعرفة ويعرؼ الباحث مجتمع المعرفة بأن كمف خبلؿ ما سبؽ

التنمية, كذلؾ مف خبلؿ تطكير منظكمة العممية التعميمية كتييئة الفرص لبلبداع  لتحقيؽكيكظفيا 
 كاالبتكار.

 مجتمع المعرفة وأبعاده. خصائص -2

جميعيا تدكر حكؿ تكظيؼ المعرفة في كافة المجاالت لمجتمع المعرفة خصائص 
تميزه عف غيره مف المجتمعات  كتمؾ الخصائصكالثقافية  ,جتماعيةكاال ,كاالقتصادية ,السياسية
نشطة أنو: المجتمع الذم يعتمد في مجمؿ , حيث أف مجتمع المعرفة يمتاز بأكاالقتصادية ,الزراعية

, كما أنو يعتمد أساسان عمى مؿ بغزارة مع المعمكمات كالمعرفةحياتو عمى االستخداـ كالتعا
المعمكمات الكفيرة كمكرد استثمارم ككسمعة استراتيجية ككخدمة ككمصدر لمدخؿ القكمي ككمجاؿ 

في ذلؾ كافة إمكانيات تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت, كيتصؼ معظـ  مستغبلن لمقكل العاممة 
منتجيف أك مستيمكيف لممعمكمات  أفراد ىذا المجتمع باستخداـ المعمكمات بشكؿ مكثؼ سكاء أكانكا

كانشاء مراكز نظـ معمكمات تكفر فرص أفضؿ لمتعميـ, كيظير في ىذا المجتمع قطاع المعمكمات 
كقطاع ميـ مف قطاعات االقتصاد, كتعتمد مؤسسات المجتمع الخاصة كالحككمية كمنظمات 

عرفة كعنصر اعتماد المك  ,المجتمع المدني أشكاؿ المعرفة المختمفة في مجاالت عمميا المختمفة
, السرحاف) ك المكاد الخاـأىـ المنتجات أعمى أساس أف المعرفة  نتاجرئيسي كمادة رئيسة لئل

2014 ,145). 

ىـ خصائص أ (10-7, 2009( كأبك حبلكة )45-43, 2008يمخص عبدالسبلـ )ك 
 : مجتمع المعرفة في اآلتي
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 عؼ نتيجة التدفؽ اليائؿ لممعرفة عبر االنفجار المعرفي: حيث تتزايد المعرفة كؿ يكـ كتتضا
 مصادرىا المتعددة.

  التسارع: كيقصد بو التغير الممحكظ كالمتزايد باستمرار لممعرفة, حيث تقمصت الفترة الزمنية بيف
 ميبلد الفكرة العممية كتطبيقيا. 

  التطكر التكنكلكجي: "فمع نياية القرف العشريف تكصؿ العمـ إلى القكانيف األساسية لمحياة كالمادة
كنتيجة  ,(12, 2001كثكرة الكمبيكتر" )كاكك, DNAكالحكسبة, نتيجة النطبلؽ ثكرة الكـ كثكرة 

نتاج مكاد جديدة لـ تكف مكجكدة  في لذلؾ شيد العالـ تطكرات عممية كتكنكلكجية كبيرة, كا 
كتطبيقات الميزر, كاالندماج بيف ثكرة االتصاالت  ,كالبمكرات السائمة ,الطبيعة كاأللياؼ الضكئية

 كالكمبيكتر كغيرىا. 
  انييار الفكاصؿ الجغرافية كالتنافس في الكقت: حيث لـ تعد ىناؾ حدكد زمنية لتكفير الخدمات

و الحاؿ في عصر الصناعة, كالمنتجات, كما أف طبيعة الكظيفة كالعمؿ تغيرت عما كاف عمي
 "اتصؿ كال تنتقؿ".  صبح باإلمكاف الحصكؿ عمى الخدمات مف خبلؿ عالـ أساسوأحيث 

  ارتفاع المككنات المعرفية كتضاؤؿ المككنات المادية: حيث تتميز المنتجات الجديدة بتكظيؼ
االنخفاض كثيؼ لممعمكمات كالمعارؼ كتتضاءؿ شيئان فشيئان قيمة المككنات المادية, بسبب 

المتكاصؿ لمقيمة المضافة في ىذه المنتجات مقابؿ الزيادات المتكاصمة كالحاسمة في القيمة 
 المضافة لممنتجات كثيفة المعرفة كما في البرمجيات. 

( 17-7, 2004) يحدد حيدر كباإلضافة لما سبؽ ذكره مف خصائص لمجتمع المعرفة
 التربكية لمجتمع المعرفة تتمثؿ في اآلتي:  الخصائصعددان مف 

  المعرفة التخصصية: فمما كانت المعرفة تشكؿ رأس ماؿ األفراد لذا فإنيـ يجب أف يتميزكا
لكي تككف لممعرفة أثر يجب أف تككف عمى درجة عالية مف ك بمعرفة تخصصية بدرجة دقيقة, 

 كبيران مف التعميـ عالي المستكل.  ان التخصص كىذا يتطمب قدر 
  العمؿ في فريؽ: حيث أصبح مف الميـ في مجتمع المعرفة أف يتعمـ الفرد كيفية االندماج في

كما ينبغي أف يسيـ  ,كتحديد ما يتكقعو مف الفريؽ ,ككيفية االنتقاؿ في العمؿ بيف الفرؽ ,فريؽ
 بو لعمؿ الفريؽ.

 التعمـ عمى العمؿ الجماعي مف خبلؿ مشاركة الجميع  منظمات التعمـ: حيث تقكـ فكرة منظمات
مكانيات كخبرات كؿ فرد في  ,في فيـ الميمة المنكطة بيـ كيستفاد مف معارؼ كميارات كا 

  .الفريؽ لمقياـ بالميمة أك الحصكؿ عمى المنتج
 كال يمكف إنتاج المعرفة كاستخداميا  ,االستقصاء: فمجتمع المعرفة يتصؼ بأنو منتج لممعرفة

بدكف تكظيؼ االستقصاء تكظيفان محكمان, كلذلؾ ينبغي تكفير الفرص المناسبة لؤلفراد لدراسة 
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ر الفرص ليـ لتكظيؼ يتكفك  ,المشكبلت كالصعكبات كالتحديات التي تكاجييـ بعقمية منفتحة
 كبالتالي تطكير المعرفة. ,البحث اإلجرائي, فاالستقصاء كالبحث يدفع إلى التفكير

 بما أف المعرفة التخصصية تتطكر باستمرار نتيجة لمتطكرات العممية كالمعرفية ف: التعمـ المستمر
 فإف ذلؾ يدعك األفراد إلى تطكير معارفيـ باستمرار. 

  تقنيات االتصاؿ كالمعمكمات: حيث شكؿ التقدـ في مجاؿ تقنية المعمكمات كاالتصاالت ثكرة في
التالي فإف أبرز سمات مجتمع المعرفة ىك ىذا تخزيف المعرفة كنقميا كاستيعابيا كاستخداميا, كب

التقدـ الحادث في مجاؿ تقنيات المعمكمات كاالتصاالت, كتطبيقاتيا التي انعكست عمى تقدـ 
جكانب الحياة المختمفة, كنتيجة لذلؾ أصبح إتقاف ميارات التقنيات الحديثة ضركرة مف ضركرات 

 مجتمع اليكـ.
  كاالتصاالت قربت المسافات بيف المجتمعات, كيسرت ف تقنية المعمكمات أالعكلمة: حيث

التكاصؿ بينيا, كسيمت لئلنساف متابعة ما يحدث في العالـ فكر حدكثو, كظيرت الشركات 
ف تغمؽ حدكدىا كترفض أمتعددة الجنسيات, كنتيجة لذلؾ أصبح مف الصعب عمى الدكؿ 
أصبح اكتسابيا أمران المفر التعامؿ مع العالـ, كما أف المعرفة أصبحت ذات صبغة عالمية ك 
  منو, كىذا يقتضي مف مؤسسات التعميـ أف تفكر خارج إطار أسكارىا.

اسيان مف أس أف عكلمة المعرفة أصبحت جزءان إلى ( 31, 2010يشير المميجى )كما 
الذم يتطمب القياـ ببعض اإلجراءات الضركرية التي تساعد عمى  األمرحضارة القرف الحالي, 

تدعيـ عممية نشر المعرفة مف مصادر متعددة لتيسير عممية تبادؿ المعارؼ  تتضمف ,المعرفةإنتاج 
كالخبرات, ككذلؾ تنظيـ كتصنيؼ المعارؼ الجديدة مما يؤدم إلى سيكلة عرضيا كالقدرة عمى 
الكصكؿ إلى مصادرىا, ككذلؾ تحسيف إنتاجية التعمـ مف خبلؿ تكفير مجتمع افتراضي, ككذلؾ 

 البحث كالتعمـ كتبادؿ الخبرات. الشراكة في عمميات
كيرل الباحث أنو في ظؿ الخصائص التربكية لمجتمع اقتصاد المعرفة, كما نتج عف 

 ,المتغيرات كاالستجابة ليا تمؾينبغي عمى مخططي المناىج التعميمية مراعاة  ,العكلمة مف تحديات
عداد المتعأىمية مف خبلؿ التأكيد عمى  مـ بحيث يككف قادران عمى إنتاج اكتساب المعرفة العممية, كا 

كالبحث عنيا مف مصادرىا المتعددة, كتمكينو مف استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ  ,المعرفة
كالمستمر, كتنمية الميارات البلزمة لبلستقصاء العممي, كتنمية  ,كتعممو الذاتي معارفو,في تطكير 

  ميارات التعمـ التعاكني كالعمؿ في فريؽ.  
, 2008) عبدالسبلـيذكر كما حدد بعض الباحثيف أبعادان أساسية لمجتمع المعرفة, حيث 

 يمخصيا الباحث في اآلتي: ان أبعادمجتمع المعرفة ل( أف 29-24, 2010( كالمميجى )46-49
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. البعد االقتصادم: حيث تعتبر المعرفة في مجتمع المعرفة ىي السمعة أك الخدمة الرئيسية أ
ي لمقيمة المضافة, كخمؽ فرص العمؿ كترشيد االقتصاد كىذا يعني أف المجتمع كالمصدر األساس

كنشاطاتو المختمفة, ىك  ,كيستعمميا في مختمؼ مجاالت حياتو االقتصادية ,الذم ينتج المعرفة
 كيفرض نفسو في العصر الحالي. ,المجتمع الذم يستطيع أف ينافس

انتشار كسيادة تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت ب. البعد التكنكلكجي: فمجتمع المعرفة يعني 
كالبيت, كىذا يعني تكفير  ,كالمصنع ,كالجامعة ,كتطبيقيا في مختمؼ جكانب الحياة, في المدرسة

كالخدمات الشاممة كجعميا في متناكؿ  ,كتكنكلكجيا االتصاالت ,البنية البلزمة مف كسائؿ اتصاؿ
 الجميع.

لمعرفة يتطمب سيادة درجة معينة مف الثقافة المعمكماتية في . البعد االجتماعي: فمجتمع اػج
تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت, كأىمية المعمكمات كدكرىا في الحياة بفيـ المجتمع, كزيادة 
أف التغيير كالتكيؼ كفؽ المجتمع المعرفي كقكانينو سيطكؿ أسس العمؿ  خصكصان اليكمية لئلنساف, 

مجاؿ مف مجاالت الحياة, سيتكقؼ عمى إدارة المعمكمات كالتصرؼ  نفسيا, ذلؾ أف العمؿ في أم
نساف الرقمي بيا عبر العقكؿ االصطناعية, ككسائؿ االعبلـ, كلذلؾ فمجتمع المعرفة يحتاج إلى اإل

لى عماؿ المعرفة, الذيف يقضكف عمى اليكة بيف العمؿ الذىني كالعمؿ اليدكم, إذ ال إالذم ينتمي 
 غير معرفة قكاميا التخصص كالقدرة عمى قراءة الرمكز.فاعمية في العمؿ مف 

مجتمع المعرفة أىمية كبيرة لممعمكمة كالمعرفة, كاالىتماـ بالقدرات إعطاء يعني ك د. البعد الثقافي: 
بداعية لؤلفراد, كتكفير إمكانية حرية التفكير كاالبداع كالعدالة في تكزيع العمـ كالمعرفة كالخدمات اإل

 تمؼ شرائح المجتمع, كما يعني نشر الكعي كالثقافة في الحياة اليكمية.الشاممة بيف مخ
فراد في اتخاذ القرارات بطريقة رشيدة كعقبلنية, لؤلإشراؾ مجتمع المعرفة كيعني ق. البعد السياسي: 

أم مبنية عمى استخداـ المعمكمات كتكظيفيا, كىذا ال يحدث إال بحرية تداكؿ المعمكمات كتكفير 
 بلئـ.المناخ الم

مف كيرل الباحث أف المناىج التعميمية ينبغي أف تعكس األبعاد المختمفة لمجتمع المعرفة, 
عمى  كالتأكيدقتصادم ميـ في العصر الحاضر, عمى أىمية المكارد البشرية كمصدر ا خبلؿ التأكيد

في الحياة اليكمية, ككف مجتمع المعرفة كما نجـ  منيا, كاالستفادة العممية المعرفةأىمية امتبلؾ 
عنو مف ظيكر المزيد مف التطبيقات التكنكلكجية كاستخداماتيا المتعددة في الحياة, يتطمب امتبلؾ 

مف فيـ ىذه التطبيقات المتعمـ لممعرفة العممية كالثقافة العممية كالمعمكماتية التي تمكنو 
االبداع  ضركرة تنمية ميارات لىإة كتفسيرىا, باإلضافة مكز العمميقراءة الر كاستخداماتيا, ك 

 دل المتعمـ حتى يككف قادران عمى اتخاذ القرارات السميمة. ل كاالبتكار كحؿ المشكبلت
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 االقتصاد المعرفي.: المحور الثالث
ظير تفكير جديد  ,المعرفة كانتشارىا كسيكلة االطبلع عمييامع التطكر الكبير الذم شيدتو 
أم أف المعرفة يمكف أف ال تككف  ,كاستثمارىا لزيادة الثركة ,يرتكز عمى كيفية إستعماؿ ىذه المعرفة

القيمة االقتصادية لممعرفة معدكمة, كلكف  :ليا قيمة, فامتبلؾ المعرفة دكف استخداميا يعني أف
يا بمنفعة اقتصادية )سعداهلل, يمكف أف يعكد عمى مستخدمي ,كحسف إدارتيا ,استثمار ىذه المعرفة

(, كنتيجة لذلؾ تحكؿ االىتماـ إلى إمكانية االستفادة مف المعرفة لتصبح سمعة 23-24, 2008
, فكاف اقتصادية يمكف استثمارىا لتحقيؽ قدر أكبر مف القيمة المضافة, كجني الكثير مف األرباح

)أميف كبكلعسؿ,  كالعشركفدم ف انبثقت فكرة االقتصاد المعرفي ليصبح اقتصاد القرف الحاأ
2013 ,4-5.) 

( أف صعكد االقتصاد المعرفي ترافؽ مع التطكر الكبير 192-191, 2008كيذكر نجـ )
مما أعطى القتصاد  ,كالمكجة الخمكية ,كاالتصاالت عف بعد ,كالشبكية ,في التكنكلكجيا الرقمية

كاألعمؽ تأثيران في تككيف  ,كاألكسع ,المعرفة خصائص إضافية جعمت المعرفة العامؿ الحاسـ
( أف قطاع تكنكلكجيا 1, 2013األغا كبرابح ) كما يذكرنشاء الثركة, ا  ك  ,الجديدة االقتصاديةالقاعدة 

كىذا أدل إلى انتقاؿ الكثير مف  ,المعمكمات كاالتصاؿ شيد تطكران كبيران كمعدالت نمك مرتفعة
كالذم  ,يسمى اقتصاد المعرفة ,كبالتالي إلى ميبلد اقتصاد جديد ,االستثمارات إلى ىذا القطاع

تسيـ فيو كؿ مف المعرفة كالمعمكمة بدكر ميـ كفعاؿ باعتبارىا مفتاحان كمحركان أساسيا لمنمك 
 االقتصادم. 

( أف االقتصاد المعرفي يقكـ عمى كعي أكثر عمقان لدكر 5, 2009أبك حبلكة ) يرلكما 
بشرم في تطكر االقتصاد كتنمية المجتمعات, فقد أصبحت المعرفة مكردان المعرفة كالرأسماؿ ال

اقتصاديان يفكؽ في أىميتو المكارد االقتصادية الطبيعية, بؿ أف القيمة المضافة الناتجة عف العمؿ 
في التكنكلكجيا كثيفة المعرفة تفكؽ بعشرات المرات القيمة المضافة الناتجة عف العمؿ في الزراعة 

 عة.أك الصنا

فمسفة االقتصاد  ييماتقكـ عم ( محكريف أساسييف684, 2011مصطفى كالكيبلني ) كيحدد
نتاجيا بما : سرعة الحصكؿ عمى أكليما, المعرفي كفره مف خدمة معمكماتية تالمعرفة, كتكظيفيا كا 

ثرية, كتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت, كثانييما: ربط المعرفة بحاجات السكؽ, كذلؾ مف خبلؿ 
نظرتيا إلى العقؿ البشرم كرأس لمماؿ, كتكظيؼ البحث العممي إلحداث مجمكعة مف التغييرات 

 االستراتيجية في طبيعة المحيط االقتصادم. 
 المتعمقة بيذا المحكر عمى النحك اآلتي: فاىيـأىـ المكيمكف استعراض 
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 مفيوم االقتصاد المعرفي. -1

 ,سميات منيا: االقتصاد المعمكماتيمف الت عمى مفيكـ االقتصاد المعرفي عددان  تأطمق
اقتصاد اإلنترنت, كيعتبر مفيـك االقتصاد المعرفي مف ك االقتصاد الشبكي, ك االقتصاد البلمممكس, ك 

 مف تمؾ التعريفات فيما يمي: ان , كليذا فقد تعددت تعريفاتو, كيمكف استعراض بعضالمفاىيـ الحديثة

بأنو: اقتصاد تكتسب االقتصاد المعرفي  World Bank (2007 ,23)عرؼ البنؾ الدكلي 
كتطبؽ مف أجؿ تعزيز التنمية االقتصادية. كعرفتو منظمة التعاكف  ,كتنشر ,كتنتج ,فيو المعرفة
بأنو: االقتصاد الذم يقكـ أساسان عمى إنتاج كنشر كاستخداـ OCED (1996 ,7 )االقتصادم 

: اقتصاد تعتبر المعرفة فيو محركان بأنو( 3, 2011) "االسككا" عرفتوالمعرفة كالمعمكمات. كما 
يث يككف النمك مدفكعان , عمى العكس مف االقتصاد المبني عمى اإلنتاج, حاالقتصادمرئيسيان لمنمك 
اج التقميدية, أما في االقتصاد المعرفي تككف المكارد البشرية المؤىمة كذات الميارات نتبعكامؿ اإل

 العالية, أك رأس الماؿ البشرم ىي أكثر األصكؿ قيمة. 

يمكف القكؿ بأف: تمؾ كمف خبلؿ تعريؼ المنظمات كالمؤسسات لمفيكـ االقتصاد المعرفي 
لطريؽ لحصكؿ التنمية الدكر المحكرم لممعرفة في ىذا االقتصاد, كأنيا ا لىإتشير  التعريفات

 االقتصادية.

سعى العديد مف الباحثيف  فقدبلقتصاد المعرفي كفي إطار تحديد مفيكـ كاضح كمحدد ل
( االقتصاد المعرفي 38, 2010الياشمي كالعزاكم ) عرؼكالمختصيف إلى كضع تعريؼ لو, حيث 

تحقؽ فيو المعرفة الجزء األعظـ مف القيمة المضافة, فالمعرفة في ىذا : االقتصاد الذم بأنو
( أف 106, 2014االقتصاد تشكؿ مككنان أساسيان في العممية اإلنتاجية. في حيف يرل الحاج )

اقتصاد المعرفة ىك: اقتصاد مكجو صكب إنتاج المعرفة كاستخداميا, كالتكظيؼ المكثؼ لمتقنية, 
كتككيف الثركة, بيدؼ  ,كالتنمية المستديمة ,ساسي لمنمك االقتصادمبصكرة تجعميا المحرؾ األ

عف طريؽ اإلفادة مف الخدمة المعمكماتية الثرية, كمف التطبيقات التقنية  ؛تحسيف نكعية الحياة
المتطكرة, كمف استخداـ العقؿ البشرم بكصفو رأس ماؿ, كمف تكظيؼ البحث العممي, إلحداث 

راتيجية في طبيعة االقتصاد كتنظيمو ليصبح أكثر استجابة كانسجامان مجمكعة مف التغيرات االست
كعالمية المعرفة كالتنمية المستديمة. كعرؼ  ,كتقنية المعمكمات كاالتصاالت ,مع تحديات العكلمة

( االقتصاد المعرفي بأنو: االقتصاد الذم ينشئ الثركة مف خبلؿ عمميات 187, 2008نجـ )
في  بأشكالياػػػػ شاء, التحسيف, التقاسـ, التعمـ, التطبيؽ كاالستخداـ لممعرفة اإلنػػػػ كخدمات المعرفة 

 القطاعات المختمفة باإلعتماد عمى األصكؿ البشرية كالبلمممكسة ككفؽ خصائص كقكاعد جديدة.
عرفي مف منظكر تربكم, مكما سعى البعض إلى صياغة أك تقديـ مفيكـ محدد لبلقتصاد ال

ف عرفكا االقتصاد المعرفي بأنو: االقتصاد ي( أف التربكي26, 2010عزاكم )حيث يذكر الياشمي كال
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الذم يعتمد عمى بناء معارؼ أكاديمية عميقة لدل المتعمـ, كالقدرة عمى تكجيو نحك مينة بعينيا في 
( إلى أف االقتصاد المعرفي 136, 2013ثناء حصكلو عمى المعرفة. في حيف أشار الخالدم )أ

مى بناء معارؼ أكاديمية فاعمة لدل المتعمـ, مف أجؿ تنمية القدرة عمى اكتساب ىك: نظاـ يعتمد ع
نتاجيا كتكظيفيا, باعتبارىا سمعة تسيـ في تطكير الحياة اإلنسانية. كما عرفو الخكالدة  المعرفة كا 

كاستثمارىا عمى نطاؽ كاسع,  ,( بأنو: عممية التركيز عمى الجكانب المعرفية9, 2015كحمادنو )
كالحصكؿ عمى  ,كاإلبداع ,ي إلى تطكير قدرات األفراد لمكصكؿ بيـ إلى مرحمة االبتكاركالسع

المعرفة, كاستخداـ التكنكلكجيا كاالستفادة منيا في انتشار المعرفة, كتكفير كافة المعارؼ كالميارات 
م في ضكء كالقيـ كاالتجاىات التي ينبغي أف يمتمكيا المتعمـ بما يتناسب مع مكاكبة التطكر التربك 

( فقد عرفا االقتصاد المعرفي بأنو: االستثمار 86, 2015االقتصاد المعرفي. أما الحايؾ كأميف )
بالعنصر البشرم مف خبلؿ عممية التعميـ إلعداد أفراد مبدعيف قادريف عمى استخداـ التكنكلكجيا 

 الحديثة لمبحث عف المعرفة كاستخداميا كتطبيقيا في مختمؼ المجاالت. 
متعريفات المختمفة لمفيكـ االقتصاد المعرفي, يمكف الباحث لراض عء استكفي ضك 

 :, تتمثؿ في اآلتياط تجمع التعريفات السابقة عمييامف النق عدداستخبلص 
 .يتمحكر مفيـك االقتصاد المعرفي حكؿ إنتاج كنشر كاستخداـ المعرفة لتحقيؽ منفعة اقتصادية 
 عمى استخداـ العقؿ البشرم بكصفو رأس ماؿ. يؤكد مفيـك االقتصاد المعرفي 
  يعتمد االقتصاد المعرفي عمى التكظيؼ المكثؼ لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في كافة

 مجاالت الحياة.
  كتنمية  ,فاعمة لدل المتعمـك عميقة عممية يتطمب االقتصاد المعرفي االىتماـ ببناء معارؼ

 قدراتو عمى اكتساب المعرفة كتكظيفيا في الحياة.
  يتطمب االقتصاد المعرفي االىتماـ باالستراتيجيات الحديثة في التعميـ كالتعمـ لبناء معرفة فاعمة

 لدل المتعمـ.
: االقتصاد الذم يعتمد عرؼ مفيـك االقتصاد المعرفي بأنويما سبؽ فإف الباحث عمى  كبناءن 

في رأس الماؿ المعرفي, مف خبلؿ بناء المعرفة العميقة كالفاعمة لدل المتعمـ عمى االستثمار 
يا التكظيؼ المكثؼ لتكنكلكجالقدرة عمى كتطكير قدراتو عمى اكتساب المعرفة كتكظيفيا في الحياة, ك 

 التعميـ كالتعمـ.  تيالمعمكمات كاالتصاالت في عممي
ذا كاف الباحث قد استعرض مفيكـ االقتصاد الم فإف  economy knowledge عرفي كا 

عمى مفيـك عمى قدر مف األىمية يتمثؿ في مفيكـ االقتصاد القائـ عمى  الضكءىناؾ حاجة لتسميط 
بعض الباحثيف بيف مفيكـ االقتصاد  , حيث يفرؽ knowledge-based economyالمعرفة 

( إلى أف 392, 2005يشير عمي كحجازم ), إذ يـك االقتصاد القائـ عمى المعرفةالمعرفي كبيف مف
قائـ عمى المعرفة لككف المعرفة مقكمان حيكيان ال القتصاد اال: ىمااقتصاد المعرفة ينقسـ إلى فرعيف 
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غنى عنو في كؿ القطاعات االقتصادية, كاقتصاد لممعرفة ذاتيا بصفتيا قطاعان اقتصاديان قائمان 
المحمية  وكشبكات تكزيع ,كمنتجاتو, صناعاتو المغذيةك  ,بذاتو لو أصكلو كتكنكلكجياتو المحكرية

( أف االقتصاد المعرفي يشير إلى 597, 2012أبك الشامات )يرل  في نفس االتجاهكالعالمية. ك 
دارتيا, في حيف يشير مفي كـ االقتصاد القائـ االقتصاد الذم يرتكز عمى إنتاج المعرفة كاستخداميا كا 

يستخدـ تقنيات المعرفة, كىذا يعني أف المعرفة تعتبر منتجان في لى االقتصاد الذم إعمى المعرفة 
 االقتصاد المعرفي, أما في االقتصاد القائـ عمى المعرفة فالمعرفة تعتبر أداة.

إلى أف االقتصاد المعرفػي ييتـ بإنتاج كتكليد المعرفة  (7, 2004كما يشير خضرم ) 
, في حيف أف االقتصاد المبني عمى المعرفة ينبع مف ث كالتطكير كعدد براءات االختراعكبالبح

إدراؾ مكانة المعرفة كالتكنكلكجيا كالعمؿ عمى تطبيقيا في األنشطة اإلنتاجية, فيك يعتبر مرحمة 
المعرفػي, أم أنو يعتمد عمى تطبيؽ االقتصاد المعرفػي في مختمؼ األنشطة  االقتصادمتقدمة مف 

ادة مف التداخؿ بيف تكنكلكجيا المعمكمات مع قطاعات متعددة فاالستف ,االقتصادية كاالجتماعية
يات الجراحية عف ممكاالتصاالت مثبلن )االستشعار عف بعد, تشخيص األمراض عف بعد, إجراء الع

بعد, اإلنتاج عف بعد, عقد المؤتمرات عف بعد(, كميا تجعؿ االقتصاد مبنيان عمى المعرفة, كالدكؿ 
ادت مف منجزات الثكرة العممية التكنكلكجية كسخرتيا في صناعات تكلد الصناعية الكبرل التي استف

ليا معارؼ كمكتشفات جديدة كتقنيات متطكرة, قد كصمت إلى مرحمة االقتصاد المبني عمى 
, أما الدكؿ التي تسعى إلى إنتاج المعرفة مف ابتكار رحمة "ما بعد االقتصاد المعرفػي"المعرفة, م

 كتخزيف لممعرفة فيي مازالت في طكر "االقتصاد المعرفػي".كاكتساب كنشر كاستعماؿ 

 االقتصاد المعرفي. لمفيوم التطور التاريخي -2

الكضع الراىف لممجتمع البشرم  ؽ التاريخ البشرم, يمكف القكؿ أفمف خبلؿ النظر في عم
كالت في ظؿ ما أصبح يعرؼ بمجتمع المعرفة ال يمثؿ سكل نتيجة تاريخية حتمية لجممة مف التح

التي شيدىا المجتمع البشرم عبر عقكد طكيمة مف الزمف, أدت إلى تحكلو مف مجتمع تقميدم إلى 
مجتمع عصرم يعتمد أساسان عمى المعرفة كالفكر البشرم لمتحكؿ كالرقي, كما أنو بتتبع المسار 
التاريخي لممجتمع البشرم يتضح أف مراحؿ تطكره قد قسمت بمقتضى ما ميز كؿ مرحمة مف 

 (. 3, 2011)عمة,  رزة طغت عمى المبلمح الرئيسة لياداث أك مظاىر باأح

كيقتضي استعراض تطكر مفيكـ االقتصاد المعرفي تتبع المراحؿ التي مر بيا المجتمع 
البشرم, حيث أف تمؾ المراحؿ ما ىي إال انعكاس لمستكل تطكر المعرفة البشرية في كؿ مرحمة, 

الصناعة كمف ثـ  ثـالزراعة  اعتمد خبلليا االقتصاد عمى تبثبلث تحكال المجتمع البشرم فقد مر
(, أبك 2017) : ميمكدىذه التحكالت في المراحؿ التاليةنحك االعتماد عمى المعرفة, كيمكف إجماؿ 

 (2000كبككناف ) (,2000بلكم )ب(, الب2001(, دراكر )2011عمة ) (,2013العبل )
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 الزراعي. أو المجتمع الزراعيةالثورة  -أ

( عمى أف أكؿ ثكرة اقتصادية 19-18, 2000( كبككناف )120, 2000بلكم )بيتفؽ الب
ظيرت منذ حكالي عشرة آالؼ سنة عندما اكتشؼ اإلنساف الزراعة كبدأ في استثمار األرض, 
كانتقؿ مف حالة الترحاؿ كاالنتقاؿ كاالعتماد الكامؿ عمى الظركؼ الطبيعية إلى حياة االستقرار 

لذلؾ بدأت تتجمى مبلمح تكتبلت بشرية منظمة تعتمد عمى نشاط الزراعة كأساس  كنتيجة ,مدفكالت
لتكفير ما تحتاج إليو ليسد ضركرياتيا مف الحاجيات اليكمية, كما ظيرت الحضارات الزراعية 

 ,م الحديثالكبرل بالقرب مف األنيار, كقد كصؼ عمماء اآلثار ىذه المرحمة بػثكرة العصر الحجر 
أف عمماء التاريخ االقتصادم اعتبركا تمؾ المرحمة التي سميت بالثكرة "إلى ( 4, 2011كيشير عمة )

 كما يشير ,تصاد الطبيعة"الزراعية كالتي أنجبت مجتمعيا الزراعي بكصفو التحكؿ األكؿ في ظؿ اق
لزراعية" المعرفة ا"بػ جتمع الزراعي قامت عمى ما يسمى أف حضارات حقبة المإلى ( 2008دياب )

معرفة كضياع تباطؤ تطكر البحيث اتسمت بتركز تطكر المعرفة في مناطؽ محدكدة, كما اتسمت 
 نجازاتيا.ا  الكثير مف أسرارىا ك 

 الصناعية أو المجتمع الصناعي. الثورة -ب

حتى قياـ الحرب العالمية الميبلدم منتصؼ القرف الثامف عشر  مفتمتد ىذه المرحمة 
( أف التغيرات التي أعقبت الثكرة الزراعية ظمت 122-121, 2000بلكم )بالب, حيث يذكر الثانية

لـ تتغير الحياة بشكؿ كاضح إال مع منتصؼ القرف الثامف عشر مع ظيكر  إذطفيفة كىامشية, 
الثكرة الصناعية التي جاءت كنتيجة لعكامؿ متداخمة كاف أبرزىا ظيكر الثكرة التكنكلكجية التي 

لة البخارية مع تسخير قكة البخار ثـ الكيرباء كمصدر لمطاقة, كلذؾ تمثمت في اكتشاؼ اآل
"كقد كاف  .اميكية كاألقدر عمى جذب االىتماـأصبحت الصناعة ىي النشاط االقتصادم األكثر دين

ىذا التحكؿ يدفعو تحكؿ جذرم في معنى المعرفة, فقد كاف ينظر إلى المعرفة باستمرار عمى أنيا 
كمف ثـ أصبحت تطبيقان عمى العمؿ, إذ أصبحت المعرفة مكرد كأداة منفعة, التطبيؽ عمى الكجكد 

 ,(39, 2001)دراكر, ات ثـ العمميات كمف ثـ المنتجات"حيث استخدمت المعرفة في مجاؿ األدك 
, أم لى التطبيؽإمت بأنيا كانت تستند ( إلى أف المعرفة في ىذه المرحمة اتس2008كيشير دياب )

النظرية حيث صيغت نظريات كثيرة عمى أساس ابتكارات كتطبيقات تكصؿ  أف التطبيؽ كاف يسبؽ
 الممارسة العممية أكالن. مف خبلؿيا المخترعكف يلإ

 أو مجتمع المعرفة. المعرفيةالثورة  -جـ

( إلى أف ىذه المرحمة بدأت بعد الحرب 40, 2001دراكر )( ك 3, 2011يشير عمة )
العالمية الثانية, حيث يعتبرىا االقتصاديكف نقطة التحكؿ الثالثة التي تمثمت في الثكرة العممية أك 
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التكنكلكجية أك المعرفية, كفييا أصبحت المعرفة تستخدـ في مجاؿ المعرفة ذاتيا, حيث تسارعت 
 ( إلى أف2 ,2005كما يشير خضرم ) ,كؿ في اإلنتاجية كرأس الماؿؿ األالمعرفة كأصبحت العام

االقتصادم فيرتز ماكمكب  ات القرف الماضي عمي يدبدايات اقتصاد المعرفة تعكد إلى خمسيني
Fritz Machlup  الذم قاـ بدراسات عمى إنتاج المعرفة, حيث كاف االىتماـ بمنتجات المعرفة

( أف نقطة التحكؿ مف اقتصاد الصناعة القائـ عمى 8, 2008ر )كيذكر تكفمر كتكفم ,ضعيفان آنذاؾ
(, كىك العاـ الذم فاقت فيو 1956العمؿ اليدكم إلى االقتصاد القائـ عمى المعرفة كاف في العاـ )
كاف تغيير ك , بعض الدكؿ المتقدمةأعداد عماؿ المعرفة عمى العامميف في المجاالت الصناعية في 

 نقطة التحكؿ نحك االقتصاد المعرفي.تركيبة القكل العاممة 
أف التحكؿ نحك اقتصاد المعرفة كاف ثمرة  إلى كيشير العديد مف الباحثيف كالمختصيف

حيث يشير أبك العبل  ,تصاالت بعد منتصؼ القرف العشريفلظيكر كتطكر تكنكلكجيا المعمكمات كاال
 كافك  , ي مف القرف العشريف( إلى أف تكنكلكجيا المعمكمات تطكرت في النصؼ الثان25, 2013)

إلى حد كبير تأثير اكتشاؼ الطباعة كطباعة الكتب كتطكر  يشبو في ىذه الفترة المعمكماتتأثير 
تكنكلكجيا المعمكمات كجو الحياة  ػػػػػ المجتمع االقتصادم ػػػػػ فقد غيرت التعميـ في المرحمة الثانية

التعميـ كالبحث  دثت ثكرة جديدة في مجاؿكزادت مف سرعة التغيير االقتصادم كاالجتماعي كأح
( أف ىذا التطكر أدل إلى حدكث تطكرات متبلحقة كتداخؿ في 6, 2005كما ترل بسيـ ) ,كالعممي

 ,كتكنكلكجيا تصنيع الدكائر المدمجة ,التطبيقات التكنكلكجية, فقد أدل التقدـ في عمـ اإللكتركنيات
كتبكيبيا كتحميميا كتغطية مجاالت  ,نقؿ البياناتإلى سرعة  ,كاالتصاالت ,كالكمبيكتر كبرامجو

كأشار الحسيني  ,كالبيئة ,كالطب ,كالزراعة ,كالدفاع ,كالصناعة ,كالبنكؾ ,االقتصاد :متعددة مثؿ
( إلى أنو نتيجة لذلؾ تكفرت بيئة مناسبة لنقؿ المعرفة كالمعمكمات كتبادليا كتكفرت 147, 2008)

 إلى تككيف مجتمع معتمد عمى اقتصاد المعرفة.بيئة ثقافية كعممية كتربكية أدت 
 :بو ىذا التحكؿ عما سبقو في اآلتي( أىـ ما تميز 3, 2011كيمخص عمة )

 اندماج العمـك في منظكمات اإلنتاج كتحكؿ المعرفة إلى قكة منتجة. -
 تقمص المسافة الفاصمة بيف ميبلد االختراع كتطبيقو عمى أرض الكاقع.  -
تحكؿ نمط اإلنتاج العممي كالتقني, مف مرحمة اإلبداع الفردم إلى مرحمة اإلنتاج الجماعي  -

 كالمؤسساتي. 
عتماد عمى دخكؿ عامؿ العقكؿ اإللكتركنية عمى كسائؿ كدكرات اإلنتاج مما أدل إلى تقميص اإل -

 اليد العاممة.
أف التطبيقات العممية  تمثمت في( أف السمة الرئيسية ليذه المرحمة 2008كيرل دياب )

إلى النظرية, أم أف النظرية تسبؽ التطبيؽ, كما تسارعت عممية كضع  استنادان أصبحت تأتي 
 االكتشافات النظرية مكضع التنفيذ كبالتالي تقمصت المسافة الزمنية بيف االكتشاؼ النظرم كتطبيقو.  
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, يمكف صاد المعرفيبيا تطكر مفيكـ االقتممراحؿ التي مر ل الباحث كفي ضكء استعراض
في العصر الحديث مف تغيرات, قد  كما شيده العالـ ,مجتمع المعرفة مفيكـظيكر  :القكؿ بأف

حدد كبلن , كفي ىذا الصدد نحك االتجاه إلى االقتصاد المعرفي ,سبابمف األ سيـ إلى جانب عددٍ أ
 :اآلتي( ىذه العكامؿ كاألسباب في 12-11, 2011كعمة ) ,(63, 2009األسرج )مف 
 .العكلمة: حيث أصبحت األسكاؽ كالمنتجات أكثر عالمية 
 حيث زاد اعتماده  ,نتاجثكرة المعمكمات: فالمعمكمات كالمعرفة أصبحت تشكؿ كثافة عالية في اإل

مف العماؿ في االقتصادات  (%70)بصكرة كاضحة عمى المعمكمات كالمعارؼ, فنحك أكثر مف 
 المتقدمة ىـ مف عماؿ المعرفة.

 ار شبكات الحاسكب كالربط بيف التطكرات مثؿ االنترنت الذم جعؿ العالـ بمثابة قرية انتش
صبحت السمع تباع كتشترل مف خبلؿ ىذه الشبكات, مما يتطمب اإللماـ أكاحدة, كنتيجة لذلؾ 

سيمت ىذه أحيث تتكقؼ عمييا تمبية الطمب االقتصادم, كقد  ,بتطبيقات التكنكلكجيا الجديدة
تحرير السياسات كتبلشي الحدكد بيف البمداف, مف خبلؿ  نتاج الدكليتكسع اإلالشبكات في 

الشركات  بيفالمنافسة المتزايدة , كأدت األمر الذم أفسح المجاؿ أماـ أنكاع االستثمارات األجنبية
  .اكتشاؼ طرؽ جديدة لزيادة كفاءتيا إلى

 :عددان مف العكامؿ تتمثؿ في اآلتي( 3, 2008عمي ) يضيؼك 
 طكر التكنكلكجي: خاصة ما يتعمؽ بتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كالتكنكلكجيا الحيكية أك الت

 البيكتكنكلكجية كغيرىا.
 .االىتماـ بالبيئة كالتنمية المستدامة, كزيادة المسؤليات االجتماعية لممؤسسات 
  نسبتيا في  كالنشاطات الخدمية كغير المادية )غير المممكسة( كزيادةالمعمكمات تطكر قطاع

 الناتج االقتصادم كالقيمة المضافة.

 أىمية االقتصاد المعرفي.  -3

 إلى التعجيؿالتطكر المتسارع كالمتزايد لمعمكـ كاالتساع اليائؿ في نطاؽ المعرفة  أدل
كالتأقمـ مع معطيات ىذا التطكر المعرفي, حيث أف مكاجية تحديات العصر كأخذ  التغيربضركرة 

, 2009تصاد المعرفي )الغالبي كالزبيدم,المكقع المبلئـ بيف األمـ  تتطمب ضركرة الدخكؿ في االق
, كلكنيا تباع السمعة المعرفية تنتج مرة كاحدة أفتكمف في أىمية االقتصاد المعرفي إذ أف (, 57

المرات عمى عكس السمع المادية التي يجب أف تنتج كؿ مرة, كىذا ما يجعؿ أرباح الدكؿ  مبلييف
 (. 115-114, 2016خيالية )محمكد, ان جة لممعرفة أرباحالمنت

أىمية االقتصاد المعرفي تكمف فيما يحققو كيشير العديد مف الباحثيف كالمختصيف إلى أف 
ميا, حيث يرل ديدة تسيـ في تنمية المجتمعات كتقد, كما يتيحو مف فرص عالفكائدمف لممجتمعات 
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( أف أىمية االقتصاد المعرفي تكمف في الدكر الذم تؤديو مضامينو 10, 2013األغا كبرابح )
كما ينجـ عنو مف إسيامات أساسية  ,كما تفرزه مف تقنيات متقدمة في مختمؼ المجاالت ,كمعطياتو

 يذكرفي ىذا الصدد ك  .تتـ بشكؿ متسارع كمتزايدتو التي ميمة في عمؿ االقتصاد كأداء نشاطا
 : ىمياأفي يحقؽ العديد مف الفكائد أف االقتصاد المعر  (34, 2010الياشمي كالعزاكم )

 .تحقيؽ تغيرات كتحسينات أساسية كضركرية لممستقبؿ 
 .تحقيؽ مخرجات كنكاتج تعميمية مرغكبة كجكىرية 
        .يعطي المستيمؾ ثقة أكبر كخيارت أكسع 
 .يحقؽ التبادؿ الكتركنيا 
 .يغير الكظائؼ القديمة كيستحدث كظائؼ جديدة 
 .يقكـ عمى نشر المعرفة كتكظيفيا كانتاجيا 
 .يدفع المؤسسات نحك التجديد كاالبتكار 
  نتاج كالتكظيؼ كالميارات.ثر في تجديد النمك كاإلألو 

أىمية االقتصاد المعرفي ي تؤكد ( عددان مف العكامؿ الت113-112, 2016محمكد )حدد كقد  
 :اآلتيفي  تمثمت
  أف المعرفة العممية كالعممية التي يتضمنيا اقتصاد المعرفة تعد األساس حاليان لتكليد الثركة

 كزيادتيا كتراكميا.
  يسيـ في تحسيف األداء كرفع اإلنتاجية, كتخفيض كمفة اإلنتاج كتحسيف نكعيتو مف خبلؿ

 ية المتقدمة التي يتضمنيا االقتصاد المعرفي.داـ الكسائؿ كاألساليب التقنخاست
  نتاج المشركعات كالدخكؿ أك العكائد التي تحققيا يسيـ في زيادة اإلنتاج كالدخؿ القكمي, كا 

كاإلسياـ في تكليد دخكؿ لؤلفراد الذيف ترتبط نشاطاتيـ بالمعرفة سكاءن بشكؿ مباشر أك غير 
 مباشر.

 االت التي يتـ استخداـ التقنيات المتقدمة التي يسيـ في تكفير فرص عمؿ خصكصان في المج
يتضمنيا اقتصاد المعرفة, كىي فرص عمؿ كاسعة كمتنكعة كمتزايدة, لكنيا تحتاج إلى ميارات 

 كقدرات عممية كعممية متخصصة عالية المستكل.
  يسيـ في إحداث التجديد كالتطكير لمنشاطات االقتصادية مما يؤدم إلى تكسعيا كنمكىا بدرجة

 يرة, كبذلؾ يتـ تحقيؽ االستمرارية في تطكر االقتصاد كنمكه بسرعة كاضحة.كب
  يسيـ في التحفيز عمى التكسع في االستثمار, كبالذات االستثمار في المعرفة العممية كالعممية

 مف أجؿ تككيف رأس ماؿ معرفي يسيـ بشكؿ مباشر في تكليد إنتاج معرفي.
  يسيـ في تحقيؽ تغيرات ىيكمية كاضحة كمممكسة في االقتصاد كتتضمف التغيرات الييكمية

زيادة األىمية النسبية لئلنتاج المعرفي المباشر كغير المباشر, كزيادة األىمية النسبية الستثمار 
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لنسبية كزيادة األىمية النسبية لمعامميف المعرفييف, كزيادة األىمية ا ,كتككيف رأس الماؿ المعرفي
 لمصادرات مف المنتجات المعرفية.

 االقتصاد المعرفي.  خصائص -4

المحػرؾ  ,فػة أصػبحت فػي ىػذا االقتصػاد الصػاعدالمعر ( إلػى أف 1, 2005يشير خضػرم )
ىائمػة لممنتجػات االقتصػادية مػف خػبلؿ  ان األساسي لممنافسػة االقتصػادية كالنجػاح, حيػث أضػافت قيمػ

زيػػادة اإلنتاجيػػة كالطمػػب عمػػى التقنيػػات الجديػػدة كاألفكػػار الجديػػدة, التػػي تػػأتي عمػػى شػػكؿ اختراعػػات 
أيضػػػان مػػػف خػػػبلؿ طمػػػب جديػػػد عمػػػى المعرفػػػة المكجػػػكدة, كقػػػد كاكبػػػت ىػػػذه المنتجػػػات فعميػػػان ك  ,جديػػػدة

 التغيرات الثكرية في كؿ األسكاؽ كالقطاعات.

اقتصاد المستقبؿ بعدد مػف الخصػائص التػي تميػزه عػف  اعتبارهاد المعرفي بالقتصيتصؼ اك 
(, كجمعػػػػػة 59-58, 2009غيػػػػػره مػػػػػف االقتصػػػػػاديات األخػػػػػرل, حيػػػػػث يتفػػػػػؽ الغػػػػػالبي كالزبيػػػػػدم ) 

( عمى أف النشاط االقتصػادم فػي اقتصػاد المعرفػة انتقػؿ مػف إنتػاج السػمع إلػى إنتػاج 6-7, 2009)
عػػادة التػػدريب كتفعيػػؿ عمميػػات الخػػدمات كصػػناعتيا, كمػػا أنػػ و يعتمػػد التعمػػيـ كالتػػدريب المسػػتمريف كا 

 البحث كالتطكير محركان لمتغيير كالتنمية كاعتماد الشراكة االقتصادية لئلنتاج عمى فريؽ العمؿ.
تصؼ بعدد مف لى أف االقتصاد المعرفي يإ(, 120-114, 2014الحاج ) كيشير
 : ىميا اآلتيأالخصائص 

  تعتبر المعرفة في االقتصاد المعرفي العامؿ الرئيس في اإلنتاج, بعد أف كانت األرض في
االقتصاد الزراعي, كرأس الماؿ في االقتصاد الصناعي, ألف سرعة تكليد المعرفة كاستثمارىا 
تحتؿ المككف األكؿ لرأس الماؿ كالعامؿ الرئيس لئلنتاج, كلذلؾ فإف تحكؿ المعرفة إلى طاقة 

أك التنمية االقتصادية كاالجتماعية يتكقؼ عمى إنتاج المعرفة كتطبيقيا, كبالتالي تحكلت لمنمك 
 المعرفة في اقتصاد المعرفة مف قدرة المكارد المادية إلى قدرة الفكر كالقدرات البشرية المتميزة. 

  تصاعد االستثمار في مصادر )األصكؿ البشرية( أكثر مف االستثمار في نكاتج المعرفة
 صكؿ المادية(, مما يتطمب تطكير رأس الماؿ البشرم بنكعية عالية.)األ

  تتكقؼ قيمة المعرفة عمى دخكليا حيز التشغيؿ كنظـ اإلنتاج, في حيف تصبح قيمتيا صفران
 عندما تظؿ حبيسة في عقكؿ أصحابيا. 

  اإللكتركنية, أدل استخداـ التقنيات كأساليب األسكاؽ المعتمدة عمى التقنية اإللكتركنية كالشبكات
 إلى تغير مفيـك السكؽ في االقتصاد المعرفي, حيث تقمصت أىمية كتأثير المكقع.

  مركنة االقتصاد المعرفي كقدرتو العالية عمى التكيؼ مع المتغيرات كالمستجدات الحياتية
المتسارعة كعمى التجدد كالتكاصؿ الكامؿ مع غيره مف االقتصاديات التي أصبحت تسعى إلى 

 ج فيو.االندما
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  قدرتو عمى اإلبتكار كتكليد منتجات معرفية كغير معرفية جديدة لـ تكف تعرفيا األسكاؽ مف قبؿ
قناعان لممستيمؾ كالمتعامؿ معو.إأكثر   شباعان كا 

  يتصؼ اقتصاد المعرفة بمفاىيـ اإلنتاج المكثؼ, كالتسكيؽ المكثؼ, بدالن مف اإلنتاج
الجماىيرم في االقتصاد التقميدم كذلؾ بتحديد خصكصية المستيمكيف إلنتاج سمع كخدمات 

 تمبي رغباتيـ. 
  ظيكر معايير كمؤشرات جديدة لمكفاية االقتصادية تعتمد عمى ما يمتمكو المجتمع مف معرفة

كرأس ماؿ بشرم قادر عمى اإلبداع  ,الن مف اإلنتاجية, كما يمتمكو مف رأس ماؿ فكرمبد
 كاالبتكار.

  ارتفاع دخؿ صناع كعماؿ المعرفة كمما ارتفعت كفاياتيـ كتنكعت خبراتيـ عمى إنتاج معرفة
 جديدة, كاستخداميا في إنتاج سمع كخدمات جديدة, كفي التنظيـ كالتطكير.

 ي أف تككف المعمكمات كالمعرفة متاحة لمجميع, كليست حكران عمى ذكم سمح االقتصاد المعرف
االختصاص أك عمى فئة معينة, كبالتالي صار تككف مجتمع المعرفة مرتبط بتكافر بيئة تمتقي 

 فييا األفكار كتتداكؿ, كتنقح لتكمؿ بعضيا البعض.
 اؿ الفكرم, الذم ال مفتاح القيمة المضافة في االقتصاد المعرفي ىك مدل تنافسية رأس الم

 خر عكس عناصر اإلنتاج المادية.يمكف نقؿ ممكية المعرفة مف طرؼ آل
 : ( الخصائص التالية36-35, 2010م )كالعزاك  الياشميكيضيؼ 

  ارتباطو بالذكاء كبالقدرة االبتكارية كبالخياؿ الجامح كبالكعي االدراكي بأىمية االختراع  كالمبادرة
نتاج منتجات عية لتحقيؽ ما ىك أفضؿ كأحسف كأرقى, كتفعيؿ كؿ ذلؾ إلكالمبادأة الذاتية كالجما

 تتصؼ بالجكدة العالية كاألداء األفضؿ.
  لييا مف خبلؿ كسائؿ كطرؽ عديدة, كأف إيمتاز االقتصاد المعرفي بأف القكة فيو يمكف الكصكؿ

 كصكؿ إلى قمة القكة.االجتياد كالمثابرة كالبحث كالدراسة كاستخداـ العقؿ ىك الكسيمة الكحيدة لم
  ك أليو, بؿ ىك اقتصاد مفتكح بالكامؿ, كمف ثـ ال تكجد فكاصؿ زمنية إال تكجد حكاجز لمدخكؿ

رادة تشغيمية أعقبات مكانية  ماـ مف يرغب في التعامؿ معو كبو, فيك يحتاج معرفة عقمية كا 
بعاد كجكانب ىذا االقتصاد, كمسؤكلية االلتزاـ التقاني بكؿ ما فيو, كاحتراـ دقيؽ أككعي كامؿ ب

 لحقكؽ األطراؼ المختمفة. 
  يعتمد عمى التخطيط كالتكجيو كالمراقبة كالمتابعة كالتنظيـ, كال يعتمد عمى عكامؿ العشكائية

 كاالرتجاؿ أك قكانيف الصدفة.
 مى عبلقاتو مع االقتصادات األخرل, كىك في عبلقاتو أف اقتصاد المعرفة قائـ عمى ذاتو كقائـ ع

صحاب العقكؿ أفكار الجريئة ك كارتباطاتو دائـ الحركة, كدائـ البحث عف أصحاب المكاىب كاأل
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الخبلقة, كبالتالي فإف الصراع عمييا يعتمد عمى قدرة المشركعات كنظـ المعمكمات عمى جذب 
 ىذه العقكؿ كتكظيفيا.

 :أشارت إلى الخصائص التالية فقد ة كاالجتماعية لغربي آسياتصادياالق المجنةأما 
  (4, 2011,االسككا)
 المتنامي لبلبتكار كالبحث العممي, كالتعميـ المستمر كأساس لزيادة اإلنتاجية كالتنافسية  الدكر

 اإلقتصادية. 
  .دكر قطاع االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات كمحفز لمنمك 
  مبلئمة لتفعيؿ آليات االقتصاد الجديد.كجكد بيئة اقتصادية 
 .تكافر المعرفة كسمعة عامة كاعتبار رأس الماؿ المعرفي العنصر األساسي المحدد لمتنافسية 
 .سيادة أسكاؽ المنافسة الكاممة 
  .امتبلؾ العمالة ميارات التكيؼ كالتعمـ بسرعة 
  .ارتباط أسرع الميف نمكان بتقنيات المعمكمات كاالتصاالت 

 ركائز االقتصاد المعرفي. -5

-9, 2009)شير إلييا محركؽ االقتصاد المعرفي في أساسو عمى أربعة ركائز ي يستند
 ( في اآلتي:8, 2011(, كعمة )10

  التعميـ: كىك مف االحتياجات األساسية لئلنتاجية كالتنافسية االقتصادية, حيث يتعيف عمى
عية أك رأس الماؿ البشرم القادر عمى إدماج الحككمات أف تكفر اليد العاممة الماىرة كاإلبدا

التكنكلكجيات الحديثة في العمؿ, كتنامي الحاجة إلى دمج تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت 
كيشير مؤشر  ,فضبل عف الميارات اإلبداعية في المناىج التعميمية كبرامج التعمـ مدل الحياة

"أف التعميـ قبؿ الجامعي إلى UNDP (2017 ,7 )المعرفة العالمي الصادر عف بف راشد ك
يسيـ بدكر محكرم في بناء رأس الماؿ المعرفي باعتباره أكؿ مداخؿ تجييز المتعمميف لمنفاذ 

كسابيـ ا  مف خبلؿ تنمية عقكليـ بالعمكـ كالمعارؼ ك  ,لى عكالـ اإلنتاج كاالبداع المعرفيإ
ية, كتكسيع فرصيـ في التعمـ مدل القدرات كالميارات اإلبداعية كتزكيدىـ بالقيـ الضركر 

 . "الحياة
  االبتكار)البحث كالتطكير(: "حيث يسيـ البحث العممي بشكؿ أساسي في زيادة المخزكف

المعرفي لمدكؿ, كما أف االبتكار يرتكز عمى إنتاج السمع كالخدمات, كعميو فإف منظكمة 
 ,UNDPالمستدامة" )بف راشد كاالبتكار كالبحث ىي بمثابة المحرؾ لمنمك االقتصادم كالتنمية 

2017 ,7   .) 
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  البنية التحتية المبنية عمى تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت: التي تسيؿ نشر كتجييز
المعمكمات كالمعارؼ كتكييفيا مع االحتياجات المحمية, لدعـ النشاط االقتصادم كتحفيز 

 المشاريع عمى إنتاج قيـ مضافة عالية.
 تي تقكـ عمى أسس اقتصادية قكية تستطيع تكفير كؿ األطر القانكنية الرشيدة: كال الحككمة

كالسياسية التي تيدؼ إلى زيادة اإلنتاجية كالنمك, كتشمؿ السياسات التي تيدؼ إلى جعؿ 
تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت أكثر إتاحة كيسران, كتخفيض التعريفات الجمركية عمى 

 التنافسية لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة.منتجات التكنكلكجيا كزيادة القدرة 
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   . متطمبات االقتصاد المعرفي: الرابعالمحور 
مما إقامة مجتمع المعرفة كتطبيؽ االقتصاد المعرفي أىمية  في ضكء ما سبؽ يتضح

 .  ير متطمبات أساسية ال بد منيابيئة مناسبة كتكف تكفيريستمـز ضركرة 

كعميو فإف الباحث يستعرض مف خبلؿ ىذا المحكر أىـ متطمبات االقتصاد المعرفي التي 
تناكليا األدب التربكم, ككذا التي تكصمت إلييا الدراسات كالبحكث السابقة, حيث يتناكؿ ىذا 
المحكر التعريؼ بمفيكـ متطمبات االقتصاد المعرفي, كمتطمبات بنائو, كتفصيؿ ذلؾ عمى النحك 

 اآلتي: 

    .متطمبات االقتصاد المعرفي مفيوم -1

, 2015اختمفت نظرة الباحثيف لمفيكـ متطمبات االقتصاد المعرفي, حيث عرفيا العنزم )
 تطبيؽ مف لتمكينيـ لممتعمميف البلزمة كاالتجاىات تاكالميار  المعارؼ مف مجمكعة: بأنيا( 12

 كمكاكبة المعرفة اقتصاد مجتمعفي  التكيؼ عمى يساعدىـ بما حياتيـ في المعرفة كتكظيؼ
( بأنيا: اإلجراءات التي ُيعتمد عمييا 608, 2017. في حيف عرفتيا أحمد )كتحدياتو مستجداتو

عند تحديد الميارات البلزمة لممتعمميف في عصر اقتصاد المعرفة, الذم يدكر حكؿ الحصكؿ عمى 
نتاجيا كاستخداميا في مكاقؼ حياتية بما يسيـ في ت نمية كتقدـ المجتمع في شتى مجاالت المعرفة كا 

 الحياة.

ساسية التي ينبغي مراعاتيا األ األمكر: بأنيا االقتصاد المعرفي إجرائياً  متطمباتالباحث  يعرفو 
منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية, لمكاكبة التطكر المتنامي في عمـ الفيزياء, كتكنكلكجيا  بناءعند 

المعمكمات كاالتصاالت, كتنمية قدرات المتعمميف عمى اكتساب كتطبيؽ كتكظيؼ المعرفة في 
 . عرفة, كتحقيؽ التنمية في المجتمعاقتصاد المك حياتيـ, كبما يسيـ في إعدادىـ لمجتمع 

  .بناء االقتصاد المعرفي متطمبات -2

يتطمب بناء االقتصاد المعرفي إحداث عدد مف التغييرات عمى عدة مستكيات, منيا ما 
كمؤسساتو المختمفة لمتكجو نحك مجتمع المعرفة, كمنيا ما يتعمؽ بدكر  المجتمعيرتبط بتييئة 

عدادىـ كتدريبيـ.  مؤسسات المجتمع, كمنيا ما يرتبط باألفراد كا 
كما يتطمب ضركرة إعادة النظر في األنظمة التعميمية مف حيث أىدافيا كغاياتيا 

, كمف حيث بناء كتصميـ المناىج, كاختيار كتحديد الطرؽ كاألساليب المختمفةكمدخبلتيا 
كاالستراتيجيات المتبعة في التعمـ كالتعميـ, كنكعية الميارات كالقيـ كاالتجاىات البلـز إكسابيا 

 لممتعمميف.
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كعميو فإف الباحث يستعرض مف خبلؿ ىذا المحكر متطمبات االقتصاد المعرفي مف عدة 
 اآلتي: النحكزكايا عمى 

 :  ؤسساتو لمتوجو نحو مجتمع المعرفةاالقتصاد المعرفي المتعمقة بتييئة المجتمع وم متطمبات -أ
اث تغييران ( إلى أف التحكؿ إلى االقتصاد المعرفي يتطمب إحد5, 2005يشير عبدالمنعـ )

. كتحقيؽ ذلؾ ال شؾ يتطمب كاآللياتكالصناعية مف حيث الفمسفة كالمنيج  االقتصاديةفي البيئة 
ضركرة قياـ الدكلة كمؤسسات المجتمع بتحقيؽ عدد مف المتطمبات األساسية, كقد حدد الياشمي 

( أىـ المتطمبات المتعمقة بتييئة 365-354, 2014( كالحاج )58-57, 2010كالعزاكم )
المجتمع كمؤسساتو لمتحكؿ إلى االقتصاد المعرفي في عدد مف النقاط, إذ ينبغي تييئة المجتمع 

 لمتكجو نحك مجتمع المعرفة مف خبلؿ اآلتي: 
  )بؿ أصبحت أىـ عنصر مف خمؽ المناخ المناسب لممعرفة, فالمعرفة اليكـ ليست )ترفان فكريان

 عناصر اإلنتاج.
 عبلء كالتحديث التجديد دعـ  التنافسية الكفاءة لزيادة كأدكات كاالبتكار, كأساليب اإلبداع قيـ كا 

 عميو يقكـ الذم األساس ىي تصبح آلياتيا, بحيث كتفعيؿ المعرفة إدارة دعـ لبلقتصاد, مع
 كالتجديد.  كالتحديث االقتصادم النمك

 جراء زيادة حاسمة في االنفاؽ المخصص لتعزيز المعرفة  إعادة ىيكمة االنفاؽ العاـ كترشيده كا 
 ابتداءن مف المدرسة االبتدائية إلى التعميـ الجامعي.

  ضركرة إدراؾ المستثمريف كالشركات أىمية االقتصاد المعرفي كأثره في تطكير التكنكلكجيا التي
 ير التعميـ ألنو أساس نجاح مشركعاتيـ.ىي أساس تقدـ المجتمع, كالقياـ بدكرىـ في تطك 

  تكفير البنية التحتية لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كتمكيف األفراد مف الكصكؿ إلييا في أم
 كقت كمكاف بسيكلة كيسر.

  ضركرة االىتماـ بإنتاج المعرفة كمحكر ارتكاز لمتنمية المستديمة كاستخداميا في شتى أنكاع
الجتماعية, كاستثمار المعرفة إلنتاج سمع كخدمات جديدة, كما يتطمبو األنشطة االقتصادية كا

 كؿ ذلؾ مف تككيف الكفايات العممية المتخصصة.  
( أف التحكؿ نحك االقتصاد المعرفي يتطمب ضركرة 365-354, 2014كما يرل الحاج )

 قياـ مؤسسات المجتمع بدكر أساسي في إحداث ذلؾ التحكؿ مف خبلؿ اآلتي:
 بما فراد المجتمع عمى قدر مف المعرفةيككف فيو كؿ أ تمع معرفي بكؿ مستكياتوتككيف مج ,

د مؤسسات تأخذ عمى عاتقيا , ككجك كاستخداميا في مجاالت عمميـ التقنية معيؤىميـ لمتعامؿ 
لئلبداع كاالبتكار تشجع نتاج المعرفة, ككجكد مراكز لمتطكير, ككجكد أنظمة كقكانيف عممية إ
لى تقنيات تسيـ في العممية عات إ, كالسعي إلى ترجمة ىذه االبداإنتاجاتيـ كتحمي ,المبدعيف

 .  إلنتاجية كفي رقي المجتمع معرفياا
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  رفع المتطمبات الميارية البلزمة لرأس الماؿ البشرم في ضكء الثكرة التقنية, بإعداد برامج كطنية
كتدريبيا كترشيد أدائيا, كرفع ـ استخداميا يلممعمكمات, ضمف خطط التنمية البشرية, كتنظ

 . ؼ تحقيؽ العمالة الكاممة المنتجةكفايتيا اإلنتاجية, بيد
 .التكجو نحك االستثمارات الضخمة في التعميـ كالبحث العممي 
  كتشجيع المبادرات كتعزيز العمؿ الجماعي, بما يكفؿ تحسيف  ,ترسيخ قيـ العمؿ كااللتزاـ

 . األفراداألداء, كتحسيف ميارات 
 لعمؿ عمى نشر التدريب كالتعميـ في مكاقع العمؿ كاإلنتاج, لبناء مجتمعات تعمـ, يتـ فييا تبادؿ ا

 استخداميا في إنتاج معرفة جديدة. ك  المعمكمات كالبيانات كالمعارؼ
 المعرفة:   معرفي المتعمقة بتييئة األفراد وتدريبيم لمواكبة اقتصاداالقتصاد ال متطمبات -ب

( إلى أف 57, 2010الياشمي كالعزاكم )في إطار تييئة األفراد القتصاد المعرفة يشير 
ذلؾ يتطمب تعزيز قدرات األفراد البحثية, كبناء ميارات االكتشاؼ كحؿ المشكبلت كاتخاذ القرار 

( إلى عدد مف المتطمبات 444-432, 2014كما يشير الحاج ) ,كاالستنباط كالتحميؿكالفيـ 
 ييئة األفراد القتصاد المعرفة منيا ما يمي:البلزمة لت

  نتاج المعرفة تمكيف األفراد مف أدكات المعرفة بدءان مف اكتساب المعمكمات كتحميميا كتفسيرىا كا 
كتطبيقيا, كمركران بتزكيدىـ بالميارات كالخبرات لزيادة إنتاجيتيـ, كانتياءن بتعزيز دكرىـ في 

 إحداث التغيير كالتطكير.
 األفراد اإلبداعية كاالبتكارية كفقان الستعداداتيـ كحاجاتيـ المختمفة إلى أقصى مدل  تنمية قدرات

فساح المجاؿ أماـ إبداعاتو المتنكعة  ممكف, لتكسيع خيارات الفرد لتككيف ذاتو, بتحرير طاقاتو كا 
 كذكائو المتعدد لتبرز كتعبر عف نفسيا, كالتكيؼ مع المتغيرات في عالـ العمؿ.

 المتكاممة لمفرد بتنمية القدرات كالميارات الضركرية لممكاطنة المستنيرة,  بناء الشخصية
كبالنيكض بالمجتمع كضماف الحقكؽ كالسمـ االجتماعي, كاالرتفاع بمستكل المسؤكلية 
االجتماعية كترسيخ معاني العدؿ كالسمـ كالقيـ اإلنسانية في ظؿ أساليب الحياة الديمقراطية, 

ككؿ كاحتراـ الثقافات المختمفة, كبناء المكاطنة الكاعية المييأة لمدخكؿ كفيـ المجتمع اإلنساني 
 إلى عصر العكلمة كاالنفجار المعرفي.

  تعزيز قيـ العمؿ كاإلنتاج كالجدية كالمثابرة كالتنظيـ لدل الفرد مف خبلؿ تعمـ الممارسات
معرفة كميارات المجتمعية االقتصادية كاالجتماعية كالممارسة الديمقراطية, كدعـ أسس ال

 المبادرة كالعمؿ الجماعي كالقدرة عمى التنافس كاإلنجاز في عالـ العمؿ. 
  تمكيف األفراد مف إتقاف الميارات األساسية, كمركران بالميارات التقنية كالحياتية, كصكالن إلى

 مستكيات التميز في اإلبداع كاالبتكار.
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 التحول نحو االقتصاد المعرفي في مجال التعميم: متطمبات -جـ 

إف أىمية التعميـ في ظؿ االقتصاد المعرفي تأتي مف ككنو المسؤكؿ عف تككيف رأس الماؿ 
الفقرم لبناء االقتصاد المعرفي, كلذلؾ فإف نقطة البداية نحك االلتحاؽ  العمكدالمعرفي الذم يعتبر 

تعميمي يحقؽ التميز في جميع مجاالتو, كيأتي في مقدمة باالقتصاد المعرفي تكمف في إيجاد نظاـ 
 ذلؾ ضركرة مكاكبة المناىج التعميمية لمتغيرات عصر المعرفة.

فالتحكؿ نحك االقتصاد المعرفي يتطمب تحكالن جكىريان في النظاـ التعميمي, حيث تؤكد 
أف تتكيؼ أىداؼ ( عمى أف ذلؾ يتطمب 59, 2009المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ )

كغايات النظاـ التعميمي لمقابمة التغير في جكانب الطمب عمى المكارد البشرية, حيث أف النظاـ 
التعميمي ىك مف المؤسسات الرئيسية إلنتاج المعرفة كيتحكـ عادة بجكانب العرض مف الميارات, 

كيز عمى التعميـ كيستجيب لمتغير في الطمب الذم تفرزه أسكاؽ العمؿ.. كما يتطمب ذلؾ التر 
باعتباره قاعدة البناء في االقتصاد المعرفي كاالستثمار الحقيقي لتككيف رأس الماؿ البشرم )المنظمة 

,  (. 9, 2016العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك
في حيف يؤكد البعض عمى ضركرة اقتراف اقتصاد المعرفة بالتعميـ كالتعمـ, حيث يشير أبك 

أف البعض أطمؽ عمى اقتراف االقتصاد بالمعرفة اقتصاد التعمـ: ألف  ( إلى577, 2013العبل )
نجاح األفراد في ىذا االقتصاد يعتمد عمى مدل قدرتيـ عمى التعمـ, فقد أصبح اليدؼ مف اإلنفاؽ 
كاالستثمار في االقتصاد المعرفي ىك رفع مستكل المكارد البشرية كتعزيز قدراتيا, كما يؤكد أكزم 

أف أماـ العممية التعميمية فرص كمياـ كتحديات كبيرة, يتطمب منيا تجاكز  عمى( 117, 2012)
مسألة الكـ كالتركيز عمى الكيؼ كالنكعية كالتميز, كىذا يقتضي كضع نظاـ تعميمي مرف, ىدفو 
إعداد المتعمـ المبدع, القادر عمى مكاصمة تعميمو مدل الحياة, المكتسب ألدكات العصر, كالمتفتح 

فسيتو عمى العالـ, مما يحتـ عمى العممية التربكية تطكير جكدتيا التعميمية بإعادة في عقميتو كن
 النظر في كؿ عنصر مف عناصر عمميا كتجكيده )المناىج, اإلدارة, أساليب التعميـ كالتعمـ (.

أف التحكؿ نحك االقتصاد المعرفي يتطمب ضركرة قياـ  (37-23, 2004حيدر )كيرل 
لكي تؤدم دكرىا في بناء مجتمع االقتصاد المعرفي مف المؤسسات التعميمية بعدد مف األدكار 

 خبلؿ اآلتي:
 المعرفة يتطمب دكران  اقتصاد حيث أف مجتمع :ي رسالة مؤسسات التعميـ كأىدافياإعادة النظر ف

شعاع معرفي في المجتمع المحيط بيا, كتقديـ , حتى تصبح مركز إمعجديدان لممدرسة تجاه المجت
كز لعبلقات كحتى تصبح مركز لمتعمـ في المجتمع المحيط كمر  ,خدمات متنكعة لممجتمع

  . اجتماعية أكسع تسيؿ ظيكر أشكاؿ عدة مف مجتمعات التعمـ
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 المعرفة يتطمب أف  : حيث أف مجتمع اقتصاددريس كأساليب التقكيـتطكير المناىج كطرائؽ الت
تصبح المناىج كطرائؽ التدريس كأساليب التقكيـ أدكات لمساعدة المتعمميف عمى التعمـ مف خبلؿ 

ككذلؾ تنمية  ,التعمـ التعاكني كمساعدتيـ عمى تنمية ميارات التفكير العميا كميارات االستقصاء
ساعد عمى تنمية الدافعية المغة كتكظيؼ التقنيات الحديثة في التدريس, حيث أف ىذه الخطكات ت

 . مميف لمتعمـ المستمر مدل الحياةلدل المتع
  حيث األىمية المتزايدة لتقنيات المعمكمات االتصاالت كالمعمكمات في التعميـتطبيؽ تقنيات :

كاالتصاؿ في شتى مجاالت الحياة تفرض عمى مؤسسات التعميـ دكران جديدان, يتمثؿ في التطبيؽ 
دارتيما ككذلؾ في ربط مجتمعات المكثؼ لتقنيات االت صاؿ كالمعمكمات في التعميـ كالتعمـ كا 

 التعمـ ببعضيا. 
 دكر مؤسسات التعميـ ىنا ىك تزكيد المتعمميف بقدر كافي حيث أف  :متطمبات العكلمة استيعاب

, كحكؿ أساليب كعف الثقافات المختمفة كاحتراميا ,فيو مف المعارؼ حكؿ العالـ الذم يعيشكف
 . عف الفرص المتكافرة خارج بمدانيـمع اآلخريف كاحتراميـ كتقدير رأييـ ك  التحاكر

 حيث أصبح عمى مؤسسات التعميـ في مجتمع اقتصاد المعرفة أف تأخذ بآليات ضماف الجكدة :
محددة لضماف الجكدة مف أجؿ تقديـ خدمات تعمـ عالية المستكل بحيث يعد المتعمميف لمجتمع 

 ايستطيع خريجكى لشيادات التي يتـ منحيا ليـ بحيثالدكلي باالمعرفة كيعزز االعتراؼ 
 , كالقدرة عمى مكاصمة التعميـ في أم بمد.المنافسة في السكؽ العالمية

( عمى أف تطكير التعميـ في ضكء متطمبات 444-432, 2014الحاج ) يؤكدكما 
 االقتصاد المعرفي يتطمب العمؿ عمى تحقيؽ اآلتي:

  تجديد بنية منظكمة التعميـ بطريقة تكاكب المتغيرات المعرفية, كتقكـ عمى أساليب حديثة تشجع
عمى التعمـ الذاتي كاالبتكار, كعمى التعاكف كالتكامؿ في تبادؿ المعمكمات كالمعرفة إلنتاج 

 المعرفة, كالبحث عف سبؿ تطبيقيا. 
  ,كذلؾ بتحقيؽ التعاكف مع البيت كترتبط التكجو نحك المدرسة المجتمعية لبناء مجتمع المعرفة

عضكيان بالمجتمع المحمي الذم تعيش فيو كتتفاعؿ معو كتقكـ بأنشطة عالية لبناء عبلقات 
مكاناتو كطمكحاتو.  كطيدة مع المجتمع كفقان لخصائص المجتمع كا 

  األنشطة ثانيان, ربط التعميـ باحتياجات المتعمميف كقدراتيـ كاستعداداتيـ أكالن, كبالبيئات الطبيعية ك
 كباحتياجات سكؽ العمؿ كخطط التنمية االقتصادية كاالجتماعية ثالثان. 

 .استخداـ المعامؿ كالمختبرات االفتراضية في عممية التعميـ كالتعمـ 
  التكسع في استخداـ تقنيات التعميـ كالتعمـ كالمتابعة الدائمة لما يستجد منيا, بكصفيا ضركرية

غنائيا بمصادر التعمـ الحديثة, كتطكير طرائؽ التعمـ, كصكر التعمـ لتطكير بيئة التعميـ ك  ا 
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الذاتي كالمستمر, انطبلقان مف إبراز منظكمة التقنيات الحديثة المتمثمة بالمعمكماتية كتطبيقاتيا 
 كمنظكمة التقنيات الخاصة باألجيزة كالكسائؿ التقنية كاستخداميا.

 راحؿ التعميـ, تتمثؿ في: القدرة عمى تقكيـ المعمكمات كضع معايير مبلئمة تقيس نكاتج التعمـ لم
كالمعرفة العامة كحيازتيا بصكرة نقدية, كالقدرة عمى تحميؿ المعمكمات, كالقدرة عمى تحكيؿ 
المعمكمات المكتسبة كنقميا كتركيبيا كتكسيع مضامينيا, إلنتاج معرفة جديدة, كالقدرة عمى 

 إيجاد تطبيقات جديدة لممعرفة. 
 ايير كطنية تتجانس مع المعايير العالمية لتقكيـ المتعمميف في الرياضيات كالعمـك كضع مع

 كالمغة, كنمك الميارات كالقدرات العقمية كتككف االتجاىات كالقيـ, كنمك قدرات التعمـ الذاتي.

كما أف التحكؿ نحك االقتصاد المعرفي كتطكير التعميـ في مجتمع اقتصاد المعرفة ينبغي 
 في اآلتي:  ( 64-63, 2008) عبدالسبلـبلثة أبعاد رئيسية يحددىا أف يراعي ث

البعد األفقي: كيعني امتداد فرص التعميـ لمصغار كالكبار أينما كاف مكقعيـ الجغرافي, مما يقمؿ  -أ
إلى أقصى درجة ممكنة مف التفاكتات الجغرافية كاالقتصادية بيف األطفاؿ كالشباب كافة كيندرج ىذا 

 شعار منظمة اليكنسكك "التعميـ لمجميع".البعد في 
البعد الرأسي: كيشير إلى إتاحة فرص التعميـ إلى أطكؿ فترة ممكنة مف السنكات بعد مدة  -ب

التعميـ األساسي, إذ المأمكؿ أف يصبح التعميـ الثانكم أساسيان, كتكفير مزيد مف الفرص لمتعميـ 
التعميـ كالتدريب لمقكل العاممة مما يتيح ليا العالي كالجامعي, كيتضمف ىذا البعد تكفير فرص 

التطكر كالتجديد كالتكيؼ مع مستمزمات التنمية المستدامة في تجددىا كتكظيفيا لممنجزات العممية 
 كالتكنكلكجية المتاحة في مجتمع المعرفة.

اىج بعد العمؽ في العممية التعميمية كالجكدة: كىك المتصؿ بالتطكير كالتحسيف الكيفي لمن -جػ
 التعميـ كأساليبيا كيتككف مف العناصر التالية:

: كيقصد بذلؾ أف تؤدم العممية التعميمية إلى تنمية مختمؼ القدرات الكمية لئلنساف النظرة -
 ., كاالجتماعية, كالميارية لممتعمـكالركحية ,العقمية

: كمف مككناتو اإللماـ بالمضاميف كالمفاىيـ في منظكمة المعارؼ اإلنسانية في المعرفي الشمكؿ -
 .فاىيمو األساسية كمناىجو العمميةشمكليا, بما يتطمبو ذلؾ مف التركيز عمى كؿ نظاـ معرفي كم

في التفكير المتمثمة : كيرتبط بالتأكيد عمى الجانب العقمي كتنمية الميارات العقمية التفكيرتنمية  -
, نظران   ه التنمية ىي مفتاح التعامؿ مع الحياة المعاصرةكىذ ,لعممي بمختمؼ مداخمو كمناىجوا

, فالعممية التعميمية ينبغي أف تستيدؼ تنمية كنكلكجية في مجتمع المعرفةلممنجزات العممية كالت
نتاجيا, في طرائؽ التدريس كا , كيتكقؼ ظيـلفيـ كالتساؤؿ كالتفسير كالتنميارات المعرفة العممية كا 

كات الحاسكب عمى في التعميـ كالتعمـ كاستخداـ شب تكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات تكظيفان فعاالن 



49 
 

 

كمف خبلؿ ىذا الجانب في العممية  ,تأسيس ىذه العقمية العممية في التفكير كتعدد مصادر المعرفة
 التعميمة يتسع المجاؿ لمتميز كاإلتقاف كاإلبداع كالتفكؽ. 

ييتـ ىذا البعد بإسياـ التعميـ في ترسيخ أساسيات كمبادئ ك : جتماعي أك الثقافيالبعد اال -د
مكانية االنفتاح عمى ثقاف ات العالـ في ظؿ مشتركة لثقافة المجتمع العربي كقيمو كخصكصياتو كا 

 . العكلمة السائدة

 ( أف التعميـ في مجتمع اقتصاد المعرفة يتطمب التحكؿ مف:145, 2013النعيمي ) كيرل
 تعمـ المعمكمات إلى تعمـ كيؼ تتعمـ. -
 مف البيانات كالمعمكمات إلى االستكشاؼ. -
 مف منيجية تناسب الجميع إلى تعميـ متمايز. -
 مف تقييـ التعمـ إلى التقييـ ألجؿ التعمـ. -
 مف التعميـ الصفي إلى التعمـ مدل الحياة. -

المعرفي في التعميـ ينبغي أف كعبلكة عمى ما سبؽ يرل البعض أف التحكؿ نحك االقتصاد 
إلى أف عممية ( 166-165, 2010)الياشمي كالعزاكم يعكس عددان مف الخصائص, حيث يشير 

 التعميـ كالتعمـ في عصر االقتصاد المعرفي تقكـ عمى الخصائص اآلتية: 
  .التكامؿ كالتتابع في المكاد التعميمية في الصؼ الكاحد كفي الصفكؼ المتتالية 
 سمبية التمقي كاالستقباؿ, كالتركيز عمى إيجابية المشاركة كالبحث كالتجريب. التخمص مف 
 .تكظيؼ المعرفة كتطبيقيا في حياة المتعمـ العممية داخؿ المدرسة كخارجيا 
  إكساب المتعمميف ميارات التعمـ الذاتي, كتكجيييـ نحك االبداع كالتميز, كتنمية ميارات

ؤكلية, كالمحاسبية, كتنمية التفكير بأنكاعو, كالقدرة عمى االتصاؿ كالتكاصؿ, كاالحساس بالمس
 اتخاذ القرارات, كالسرعة في ذلؾ كتنمية ميارة حسف تكظيؼ الكقت.

 .اتباع استراتيجيات تعمـ تغرس في المتعمميف العمؿ بركح الفريؽ, كالتعمـ التعاكني كالتشاركي 
  كساب المتعمـ ميارات التكسع في تكظيؼ التكنكلكجيا كاستخداميا في العممية التعميمية, كا 

 استخداـ الحاسكب.
 .التعمـ مف خبلؿ العمؿ مف خبلؿ ربط المنيج بكاقع حياة المتعمـ 
 .تكظيؼ الرياضيات كتنمية الميارات الرياضية 
  تككيف اتجاىات إيجابية نحك المحافظة عمى المكارد البيئية الطبيعية كحسف استخداميا

 كاالىتماـ بالبيئة.
  .تككيف اتجاه إيجابي نحك ممارسة العمؿ كاحترامو 
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 المحور الخامس: المنيج ومتطمبات االقتصاد المعرفي.
منذ تحكؿ العصر إلى عصر المعرفة كما ترتب عمى ذلؾ مف تغير الحياة االجتماعية 

 زيتكف كاالقتصادية, بدأ الحديث عف تطكير كتغيير المناىج لمكاكبة تمؾ التحكالت, حيث يرل
كبرامجيا كمشركعاتيا عالميان؛  أف الحاجة إلى تطكير كتغيير مناىج العمكـ" (149, 2010)

العديد مف العكامؿ كالمؤثرات ظركفان  تأصبحت كاضحة منذ منتصؼ القرف العشريف, كقد شكم
كالنمك الصناعي  ,منيا: الضغكطات االجتماعيةي تطكير مناىج العمكـ كتكجياتيا أثرت ف

, كالقفزات , كمتطمبات االقتصاد, كتفجر المعرفة العممية, كبداية سباؽ الفضاءجتمعكالتكنكلكجي لمم
كاالستياء مف  ,كنمكىـ المتعمميفكالمفاىيـ الجديدة عف تعمـ  ,التكنكلكجية في األدكات التعميمية

 إلى إحداث تطكرات, ككؿ ىذه العكامؿ كغيرىا أدت ميدية المستخدمة في تدريس العمكـالطرائؽ التق
( إلى أف 6, 2016معاد ) جديدة في مناىج العمكـ كتدريسيا", في حيف يشير رات كتكجياتكتغي

ىناؾ ضركرة لبناء كتخطيط المناىج التعميمية بما يمبي المطالب كاالحتياجات التي تفرضيا 
المستجدات العممية كالتقنية, كبما يضمف تزكيد المتعمميف بالمعارؼ كالخبرات كالميارات البلزمة 

لحياة كالبيئة المحيطة بيـ, لتمثؿ قيـ كمعتقدات المجتمع, كتزكيدىـ بالميارات البلزمة لفيـ ا
 كالتعامؿ بكفاءة مع التكنكلكجيا. 

كيؤكد عددان مف الباحثيف عمى أىمية الدكر الذم ينبغي أف تسيـ بو المناىج في إعداد 
 بدكر كبير تسيـ التعميمية المناىجإلى أف  (6, 2015المعرفة, حيث تشير الحايؾ ) لعصرالمتعمـ 

 االقتصاد ميارات ياتضمينل ضركرة كبالتالي فيناؾ العصر, ذاى لمتطمبات المتعمميف إعداد في
 أم ػػػ لؤلعظـ ال لؤلعمـ البقاءػػػ  العصر حكمة استيعاب مف يمكنيـ بسبلح تزكدىـ التي المعرفي

( عمى أف المناىج التعميمية 40, 2008, كما أكد عبدالسبلـ )يستيمكيا لمف ال المعرفة ينتج لمف
يقع عمى عاتقيا مسؤكلية إعداد المتعمـ  العمـك كالتربية العممية بصفة خاصةبصفة عامة, كمناىج 

نتاج المعرفة كتطبيؽ  المفكر, كالمثقؼ عمميان, ليككف قادران عمى فيـ طبيعة العمـ كخصائصو, كا 
قامة مجتمع المعرفة, حيث أف المعرفة أصبحت  المعرفة العممية المتصمة بالمكاقؼ الحياتية كا 

( عمى 242, 2014كؿ فرد, كلكؿ مجتمع؛ لكي يعيش عصره, كما يؤكد النمراكم ) ضركرية لحياة
الدخكؿ في مجتمع اقتصاد  مف تمّكنيـ التي كالميارات كالمعارؼ الخبرات المتعمميف إكسابأف 

 عمى قادرة تككف ىالتعميمية حت المناىج تطكير عمى العمؿالمعرفة بكؿ فاعمية كاقتدار تقتضي 
 ذلؾ. 

لذلؾ تأتي أىمية تطكير المناىج في مجتمع اقتصاد المعرفة ككنيا تعكس أىداؼ المجتمع 
كسيمة تحقيؽ األىداؼ التربكية التي ترسميا سياسات الدكؿ, كالمشتقة مف  ىككسياساتو, فالمنيج 

 فمسفة المجتمع السائدة, كبالتالي تقع عمى عاتؽ المناىج ميمة كبرل في بناء المجتمعات كتككينيا
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كقيادتيا, كتعد قضية بناء المنيج قضية شائكة كمعقدة, حيث تأخذ أبعادان كثيرة تتعدل ككنيا عممية 
 (. 735, 2015تربكية, ليا جذكرىا السياسية كاالقتصادية, كاالجتماعية, كالثقافية )آؿ عطية,

جراءات بناء  كفيما يمي يستعرض الباحث مف خبلؿ ىذا المحكر مبادئ, ككظائؼ, كا 
قتصاد المعرفي, كالحاجة إلى تطكير منيج الفيزياء بالجميكرية اليمنية في ضكء الج في ظؿ االمني

المعرفي, كما يستخمص قائمة بأىـ متطمبات االقتصاد المعرفي التي ينبغي بناء  االقتصادمتطمبات 
 منيج الفيزياء في ضكئيا, كتفصيؿ ذلؾ عمى النحك اآلتي:

 المنيج في ظل اقتصاد المعرفة: ووظائفمبادئ  -1
نظران لما تمثمو المناىج مف أىمية, فقد سعت العديد مف المؤسسات كالييئات, كما سعى 

الباحثيف إلى تحديد األسس كالمبادئ التي ينبغي أف تبنى المناىج التعميمية في ضكءىا, العديد مف 
د المعرفي, حيث حدد المركز أف تقكـ بيا حتى تمبي متطمبات االقتصا ينبغيتي كالكظائؼ ال

اإلقميمي لمجكدة كالتميز في التعميـ التابع لميكنسكك ثبلثة مبادئ لجكدة المناىج التعميمية في القرف 
الحادم كالعشريف, كأكد عمى أف أىمية ىذه المبادئ تأتي انطبلقان مف حاجة المتعمميف إلى تطكير 

راسية كلضماف تحقيؽ التنمية المستدامة, كتشمؿ ميارات معينة لمنجاح في حياتيـ خارج الفصكؿ الد
 (  26-25المبادئ الثبلثة اآلتي: )اليكنسكك, 

  تتمكف مف  ىتعزيز الميارات البلزمة لبلقتصاد المعرفي في المناىج التعميمية حت عمىالعمؿ
 المنافسة في األلفية الجديدة.

 عمى أىمية  دتؤكالمجتمعية في المناىج التعميمية, حيث ينبغي أف  ةتأصيؿ مفيكـ المسؤكلي
بما يدعـ نمك  في مشاريع الخدمة المجتمعية,اإلسياـ  في التعمـ مف خبلؿ المتعمميف مشاركة

كمجتمعو, كىنا  المتعمـ بيف إيجابية عبلقة كتكطيد المجتمع,في  اسياماتيـشخصيتيـ كزيادة 
 عمى المتعمميف يحفز بحيث المناىج التعميمية, في العامة الخدمة مفيـك تضميف تظير أىمية

 المجتمعية. التطكعية كالمشركعات األعماؿ في المشاركة
  بناء كتعزيز مفيـك السبلـ في عقكؿ المتعمميف, حيث اعتبرت منظمة اليكنسكك مبدأ المكاطنة

 مف لمفترة بيا الخاص ؿجدكؿ األعما في االستراتيجية أىدافيا كأحد التعميـ, في العالمية
 الترابط مفاىيـ عمى التعميـ في المكاطنة العالمية مبدأ حيث يقكـ (,2021) إلى (2014)

 مثؿ: كالعشريف الحادم القرف كقيـ ميارات مف بالعديد بجانب ارتباطو ىذا العالـ, مع كالتكاتؼ
 التنمية المستدامة. ذاتو حد في يضمف ما كىك كالتسامح, كالتفاىـ, اإلنساف, مراعاة حقكؽ

كلكي يسيـ المنيج في إعداد المتعمـ لعصر االقتصاد المعرفي, ينبغي أف يحقؽ كظائؼ 
 ( في اآلتي: 741-740, 2015) عطيةعديدة يحددىا آؿ 

  بناء القدرات االبتكارية, كتشجيع اإلبداع, كحؿ المشكبلت: فاالبتكار يعد مككنان أساسيان في
مجتمع اقتصاد المعرفة فعف طريقو يتـ إنتاج المعرفة الجديدة, فالمنيج كسيمة قكية لتنمية 
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محيط ميارات اإلبداع لدل المتعمميف, كما أف البيئة اإلبداعية تعزز مف قكة االبتكار, حيث أف ال
الذم يسكده التشجيع عمى االبتكار, كعدـ قتؿ األفكار, دائمان ما ينتج أفراد قادريف عمى تكليد 
أفكار إبداعية, كيتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ التفاعؿ بيف المتعمـ, كالمعرفة كالخبرات التي يمتمكيا, 

 كما أف المشاركة االجتماعية مع أقرانو كمعمميو ليا دكر ميـ في ذلؾ. 
  ات البحث كاالستقصاء كجمع المعمكمات.بناء ميار 
 .تنمية ميارات التعاكف كالعمؿ ضمف مجمكعات 
 .تنمية ميارات الحكار كالتكاصؿ  
  .التركيز عمى التكنكلكجيا الحديثة ككسائؿ االتصاؿ 
  .التأكيد عمى ميارات التعمـ الذاتي كالتعمـ المستمر كالتدريب 
 د أف يستكعب المكاضيع كالقضايا المستجدة عمى استيعاب المكاضيع المستجدة: فالمنيج ال ب

الساحة مثؿ: تمكث البيئة, الطاقة المتجددة, التنمية المستدامة, معالجة الفقر, ندرة المياه, تزايد 
 عدد السكاف كغيرىا مف القضايا. 

  إبراز أىمية العمكـ في تقدـ البشرية: كيتـ ذلؾ مف خبلؿ إعداد جيؿ يمتمؾ قدران مف الميارات
االتجاىات كالقيـ, كتقدير الدكر الذم تقكـ بو العمكـ في تطكر البشرية, ككذلؾ إبراز تطبيقات ك 

 العمـك في الحياة. 
  اإلعداد لمكاجية متطمبات العصر: مف خبلؿ تزكيد المتعمميف بما يحتاجكنو مف معارؼ

 كميارات كأدكات تتيح ليـ التعامؿ مع متطمبات اقتصاد المعرفة. 

 متطمبات االقتصاد المعرفي: ضوءناىج في بناء الم -2 

يفرض عصر االقتصاد المعرفي عمى مخططي المناىج عددان مف المتطمبات التي    
ينبغي مراعاتيا أثناء عممية التخطيط, كتأتي ىذه المتطمبات نتيجة لمتطكر الحادث في الحياة 

ميارات كالقيـ كاالتجاىات البلـز المعاصرة, كتطكر المعرفة اإلنسانية كاتساعيا, كتنكع القدرات كال
 تنميتيا لدل المتعمميف.

أف االنتقاؿ إلى االقتصاد  عمىكيتفؽ العديد مف الباحثيف كالمتخصصيف في التربية العممية 
المعرفي يتطمب ضركرة تحقيؽ المناىج الدراسية مف حيث تكجياتيا, كالسياسات المتبعة في بنائيا, 
كمف حيث أىدافيا, كمحتكاىا, كالطرائؽ كاالستراتيجيات, كاألنشطة المقدمة لتنفيذىا كتقكيميا عددان 

( أف ىناؾ 46, 2013( كشقفة )189, 2010كالعزاكم ) الياشمي مف المتطمبات, حيث يرل
التربكية كبما يحقؽ مستكيات عالية مف المعرفة, كالكفاءة, كالميارة  األنظمةحاجة لتطكير 

الحاسكبية كالتكنكلكجية, كىذا يتطمب تغيير دكر المنيج كالمعمـ كالمتعمـ, كتطكير طرائؽ كأساليب 
بناء ضركرة  مى( ع164, 2010العزاكم )ك  الياشميالتدريس, كالبيئة الصفية كتجييزاتيا, كما أكد 
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و تناكلفي المراحؿ التعميمية, ك  , كخصائص المتعمـمع مراعاة طبيعة العمكـ ,بطريقة كظيفية المنيج
التطبيقي العممي, مع  بالجانبمع االىتماـ  ,كخارجيا ,كافة الخبرات المقدمة لممتعمـ داخؿ المدرسةل

ضركرية الميارات ال يفالمتعممكساب ت كاالتصاالت كا  لعصر ثكرة المعمكما المنيجتكييؼ ضركرة 
الفردية بيف  الفركؽمراعاة كاتجاىاتيـ كميكليـ, مع  يـمياراتتنمية لمتأقمـ مع متطمبات العصر, ك 

 في استراتيجيات التعمـ كالتعميـ. التنكعالمتعمميف, ك 
التعميمية في المناىج  ( تصكران لبناء كتطكير21-20, 2009كفي ىذا الصدد قدـ جمعة )

 ضكء متطمبات االقتصاد المعرفي, يقـك عمى اآلتي:
 .تأىيؿ المتعمـ ليصبح قادران عمى مكاجية المشكبلت كحميا 
 .االىتماـ بالجانب النظرم كالتطبيقي, كمراعاة حاجات كؿ مف سكؽ العمؿ كالمجتمع 
 .تأىيؿ المتعمـ لمحصكؿ عمى معرفة متعددة المصادر كالجكانب المختمفة 
 .تشجيع المتعمـ عمى االبتكار كاالبداع 
 .تأىيؿ المتعمـ لمتابعة تعميمو مدل الحياة 
 .إكساب المتعمـ اإلحساس بالمسؤكلية, كتنمية القدرة لديو عمى العمؿ مع اآلخريف بركح الفريؽ 
 .مكاكبة التطكر الحادث في كؿ مادة تعميمية 
  يتـ تدريسيا في المرحمة السابقة كالبلحقة, مراعاة تكامؿ المادة عمكديان مع المكاد األخرل التي

 كأفقيا مع المكاد التي يتـ تدريسيا في نفس المرحمة.
 .أف تمبي حاجة سكؽ العمؿ إلييا فتكسب المتعمـ أحدث ما تكصمت إليو التقنيات الجديدة 
 .االىتماـ بتنمية أخبلقيات مجتمع اقتصاد المعرفة 
 كالتعمـ, الذم يمثؿ أىـ أدكات التعامؿ مع عصر  التركيز عمى استخداـ الحاسكب في التعميـ

 المعمكمات كالمعرفة.
  .االىتماـ بتدريس مناىج البحث العممي, كتنمية مياراتو لدل المتعمميف 
  إدخاؿ تدريس القضايا االقتصادية, كالسياسية, كالمستجدات العالمية في مناىج المراحؿ

 الثقافة المتنكعة لدل المتعمـ.الدراسية المختمفة بشكؿ يناسب كؿ مرحمة؛ لدعـ 
( عمى أف تطكير التعميـ في ضكء متطمبات االقتصاد 444-432, 2014أكد الحاج ) كما

 المعرفي يتطمب العمؿ عمى تحقيؽ اآلتي:
  تطكير المناىج التعميمية كفقان لمستجدات التنمية كاحتياجات األفراد كأنشطة المجتمع كعمميات

, في ضكء ما السمكؾ, كذلؾ بنيج كأسمكب جديديف, كالقيـ ك كتحديات الثقافة كالعكلمة اإلنتاج
عدادان ك  ,, بناءن كتنظيمان تغيرات جذرية تصميمان كتخطيطيان  تشيده المناىج التعميمية مف خراجان, ا  , كا 

الحديثة  , كالتكسع في المعارؼ العمميةتستكعب المناىج المعرفة المتجددة, بحيث كتنفيذان كتقكيمان 
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التعاكني كاالبتكارم ـ كتبنى عمى أساس التعم ,ى التعمـ الذاتي كالتعمـ المستمرالقائمة عم
 , مع ما يتطمبو ذلؾ مف تخصيص مساحات أكسع لمنشاطات العممية كالثقافية. كاالستكشافي

 ف تجاكز تكجيو المناىج التعميمية نحك تنكيع كتجديد البيئة, كتكليد المكارد, كما يستمزمو ذلؾ م
 .كاالستفادة مف المكارد المتاحة في البيئة الطبيعية كالمجتمع ,الحدكد التقميدية بيف التخصصات

  ربط المناىج التعميمية بالحياة كالعمؿ كاإلنتاج كالذم بدكره ينمي ميارات التذكر كالتخيؿ في
  .دكحؿ مشكبلت حقيقية ككاقعية, كتطكير ميارات التفكير الناق ,بمكرة المشكبلت

 ة التعممية داخؿ المدرسة تطبيؽ المناىج كفقان ألساليب ككسائؿ تبلئـ التكسع في األنشط
تاحة الفرصة لمشاركة المتعمميف في مختمؼ الفعاليات العمميةكخارجيا كأنشطة  ,كالبحثية ,, كا 

 كبرامج خدمة المجتمع.
كلكي تمبي المناىج التعميمية متطمبات االقتصاد المعرفي ينبغي أف تعكس مف خبلؿ 

 بما يتطمبو العصر الحاضر مف ميارات كقيـ مختمفة كمتنكعة, حيث تؤكد بكجكدة اىتمامان أىدافيا 
التي ينبغي أف يعتمد عمييا بناء  معالـ( عمى أف االىتماـ بالتفكير يعد أحد ال33-39, 2009)

كسابيـ الميارات البلزمة كتطكير  المناىج التعميمية كطرائؽ تدريسيا؛ بيدؼ إعداد المتعمميف, كا 
 اآلتي: عمىالتفكير ينبغي أف يركز  عمىيككف المنيج معتمدان  ىلمقرف الحادم كالعشريف, كحت

 ثـ المشكبلت إلى طرح أنفسيـ المتعمميف تدفع بأساليب المختمفة الدراسية المكاد تعميـ يتـ أف 
 التفكر عمى عبلكةن  تفسيرات ككضع كحججيـ آرائيـ لدعـ افتراضات كطرح ليا, حمكؿ يجادإ

 الخاصة. كتفحص مفاىيميـ
 عطاءىـ المشكبلت, كحؿ األسئمة طرح المتعمميف عمى تشجيع  ميامان تتحدل قدراتيـ. كا 
  الدراسية المكاد مف مادة كؿ في آرائيـ مكاقفيـ كدعـ شرح عمى تحفزىـ إعطاء المتعمميف ميامان 

 .التعمـ عممية خبلؿ بنيت التي كالميارات المعارؼ إلى باالستناد
المؤكدة عمى ضركرة قياـ المناىج بدكر محكرم في مجتمع اقتصاد  لمتكجياتكترجمة 

بعض الييئات كالمؤسسات كبعض الدكؿ نحك إعداد قكائـ بالميارات كالقيـ المتطمبة  اتجيتالمعرفة 
قائمة بالميارات ( 2011)تقرير المعرفة العربي لمعاـ المعرفة, حيث قدـ  اقتصادفي مجتمع 

ة, كأخرل بالقيـ المعرفية, كاالجتماعية, كالكجدانية, كأشار التقرير كالكجداني ,كاالجتماعية ,المعرفية
إلى أف ما تتضمنو قائمة الميارات كالقيـ يعكس ميارات تتعمؽ في جكىرىا بمستكيات ذىنية عميا 

ي بالمتعمـ مف مستكل االستظيار السطحي لممعارؼ أك التطبيؽ اآللي لمميارات لتكجيو أكثر ترتق
نحك التفكير كاستخداـ استراتيجيات معرفية كالتعبير عف آرائو كمكاقفو تجاه ذاتو كالبيئة التي تحيط 

 (UNDP,2011 ,73-74 )بف راشد كبو, كقد تضمنت قائمة الميارات الجكانب اآلتية: 
كىي ميارات تخص كؿ ما لو عبلقة باكتساب المعرفة كاستخداميا, : الميارات المعرفية -أ

 :مياراتكتتضمف 
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  .البحث عف المعمكمات كمعالجتيا 
 شكبلتحؿ الم. 
 ادؼ كالفعاؿ لمتكنكلكجيا الحديثةاالستخداـ الي . 
 التكاصؿ الكتابي . 
 االجتماعية: كىي كؿ ما لو عبلقة بالتفاعؿ مع اآلخريف, كتضـ ميارات: الميارات -ب
 العمؿ الجماعي . 
 التكاصؿ الشفكم مع اآلخريف . 
 ركة في الحياة العامةالمشا . 
 :اآلتيلو عبلقة بتكجيو السمكؾ كتعديمو كتتضمف  كؿ مافي  كتتمثؿ: الميارات الكجدانية -جػ
  .ميارة معرفة الذات كتقديرىا 
  دافعية التعمـ أك طمب المعرفة ة رعايةميار. 
 ميارة التخطيط لممستقبؿ . 

)بف حددىا تقرير المعرفة العربي المشار إليو الجكانب اآلتية:  التيكما تضمنت قائمة القيـ 
 (UNDP ,2011 ,75 راشد ك

الخمؽ كاالبداع, اتخاذ حب المعرفة كاالطبلع, ركح كتتمثؿ في:  البعد المعرفي:القيـ ذات  -أ
بالمستجدات العممية, االنفتاح الفكرم لتقبؿ الجديد, االجتياد كالمثابرة,  االىتماـالمبادرات, 

 .استقبللية الفكر كالفعؿ, التكاضع العممي, الطمكح
كتتمثؿ في: احتراـ المكاثيؽ كاألخبلؽ كاألعراؼ كالتقاليد, الشعكر  القيـ ذات البعد االجتماعي: -ب

باإلنتماء الكطني كالعربي, احتراـ اآلخريف, التسامح كاالعتداؿ, التضامف مع اآلخريف, الحفاظ عمى 
 األمانة, إرادة المشاركة في الحياة العامة. 

كتتمثؿ في: الثقة في النفس, الشعكر بالكرامة, الشعكر بالتقدير  القيـ ذات البعد الكجداني: -جػ
 سؾ بالحرية الشخصية, الرقابة الذاتية.االجتماعي, الصدؽ مع الذات, التم

القيـ ذات العبلقة بالعكلمة أك الككنية: كىي القيـ التي يشترؾ فييا مع غيره في أنحاء العالـ   -د
كتضـ القيـ التالية: حقكؽ اإلنساف, السمـ العالمي, األمف الغذائي, العدالة, حرية الرأم, األخبلؽ, 

 الحس البيئي.
التي ينبغي  القتصاد المعرفياميارات قائمة بردنية بية كالتعميـ االكزارة التر  حددتكما 

  ( 88-87, 2013تضمينيا في المناىج تمثمت في اآلتي: )كزارة التربية كالتعميـ االردنية, 
 .ميارات حؿ المشكبلت 
  .ميارات التفكير الناقد 
  .ميارات العمؿ الجماعي 
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  .ميارات التفكير اإلبداعي 
  ميارات تكظيؼ( تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿICT.) 
 .ميارات االتصاؿ كالتكاصؿ 
 .ميارات إيجاد المعمكمات كتطبيقيا 
 .ميارات التقكيـ الذاتي 

كفي ضكء الكظائؼ الجديدة لممنيج في عصر االقتصاد المعرفي كمتطمباتو, كاألىداؼ 
تحقيقيا كاف ال بد مف العمؿ عمى تغيير أساليب كطرائؽ التدريس ككذلؾ أساليب  لىإ ىالتي سع

( أف المناىج التعميمية 39-33, 2009مع تمؾ األىداؼ. حيث ترل بكجكدة ) يتناسبالتقكيـ بما 
استخداـ أساليب جيدة لمتدريس, تمكف  عمىاالستخداـ النشط لممعرفة ينبغي أف تقكـ  عمىالقائمة 

 ىؤالء المتعمميف عند تتكلدمف اكتساب معارفيـ بأنفسيـ مع التيقف مف أف األفكار التي المتعمميف 
 :تحقيؽ ذلؾ اآلتي كيتطمب الراسخة, كالمفاىيـ المعارؼ مع بالفعؿ تتفؽ
 لممعرفة.  متعددة إيجاد  مصادر عمى المتعمميف تحفز ميامان  دراسية مادة كؿ تتضمف أف -
 تفسيرات إيجاد ضركرة في يتمثؿ تحديان  دراسي مكضكع كؿ إطار فيالمتعممكف  يكاجو أف -

 التفسيرات تمؾ تطبيؽ خبلؿ مف كذلؾ المختمفة لممفاىيـ استيعابيـ مدل كاختبار ,لمكاقفيـ
 .سكيان  كمناقشتيا

 خارج مف استقكىا التي تمؾ أك لدييـ السابقة كالخبرات المعارؼ استخداـ المتعمميف عمى تشجيع -
مكاد  كمف مختمفة مصادر مف المعمكمات دمج تتطمب يكمية مشكبلت حؿ المدرسة في نطاؽ
 .متعددة دراسية

 دراستيـ خبلؿ مف عمييا يتـ الحصكؿ معطيات عمى بناءن  ,الغير كاقناع المناقشة أساليبتشجيع  -
 العممية. كالمجبلت أك الكتب مثؿ: شبكة االنترنت, أخرل مكثكقة مصادر مف أك الصؼ داخؿ

 كالحكارات األحاديث في بفعالية المتعمميف مشاركةمف خبلؿ  :المسؤكؿ الحديث طريؽ عف التعمـ -
 الحديث المسؤكؿ تطمب, كما يكحججيـ آراءىـ تدعـ التي األدلة كتقديـ ,الصؼ داخؿ تدكر التي
 كصياغة ,التفسيرات بناءك  ,األفكار كربط متعددة مصادر مف المعمكمات بتركيب المتعممكف يقكـ أف
 .صحتيا مدل مف لمتأكد سبؿ كاقتراح االفتراضات كصياغة, منطقية آراء

( عددان مف استراتيجيات التعميـ كالتقكيـ 2013كقد حددت كزارة التربية كالتعميـ األردنية )
 لممناىج المبنية عمى االقتصاد المعرفي, كذلؾ عمى النحك اآلتي:

 ستراتيجيات باآلتي:التعميـ: حيث حددت تمؾ اال استراتيجياتأ. 
 المحاضرة, العرض التكضيحي, كتضـ االستراتيجيات التالية:  ,استراتيجية التدريس المباشر

حمقات البحث, الضيؼ الزائر, األسئمة كاألجكبة, العمؿ في الكتاب المدرسي, أكراؽ العمؿ, 
 التدريبات كالتماريف, أنشطة القراءة المباشرة.
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  تدريب الزميؿ, المقابمة,  ,التالية: المناقشة تكتضـ االستراتيجيا ,التعاكنياستراتيجيات التعمـ
 .الطاكلة المستديرة ,الجماعي التعميـ التعاكني ,فكر انتؽ زميبلن كشارؾ

  اختيار النمكذج ,المشكبلت كاالستقصاء كتضـ التالي: تحديد المشكمةالتدريس القائـ عمى حؿ, 
المعمكمات كالتحميؿ, استخبلص النتائج مف البيانات, التأمؿ ستقصاء كجمع , االاقتراح الحؿ

 .كمراجعة الحؿ
 الزيارات الميدانية, األلعاب, تقديـ العركض الشفكية: األنشطة كتضـ التدريس القائـ عمى ,

 .ف فريؽ, التعمـ مف خبلؿ المشاريع, التدريب, الدراسة المسحيةالمناقشة ضم
  :خرائط  :, المنظمات البصرية مثؿميارات ما كراء المعرفةاستراتيجية التفكير الناقد كتضـ

 .ئؿ االعبلـ كاالحصائياتكالرسـك البيانية, تحميؿ كسا ,المفاىيـ
 كحددت باالستراتيجيات التالية: التقكيـ:  استراتيجياتب. 
  العركض التكضيحية, التقديـ: األداءالتقكيـ المعتمد عمى األداء كتضـاستراتيجية ,. 
 استراتيجية القمـ كالكرقة كتضـ: المقالة, االختبارات. 
 ية المبلحظةاستراتيج. 
 استراتيجية التكاصؿ مثؿ: المقابمة, األسئمة كاألجكبة. 
 استراتيجية مراجعة الذات كتضـ: ممؼ الطالب, التقكيـ الذاتي, يكميات الطالب. 

ي فقد حددت دراسة أما عمى مستكل البحكث كالدراسات التي اىتمت باالقتصاد المعرف
 تي:بنية عمى االقتصاد المعرفي في اآلىـ استراتيجيات التعميـ كالتقكيـ الم( أ2012) كآخركفظاظا 

سمكب التعميـ بالعمؿ, كميارات حؿ : كتشمؿ االستراتيجيات التالية: أاستراتيجيات التعميـ كالتعمـ -أ
كاالستقصاء في التدريس, كميارات اتخاذ القرار في التدريس, كميارات االتصاؿ في  المشكبلت

التدريس, كميارات البحث العممي كأسمكب لمتدريس, كالتكنكلكجيا في التدريس, كميارات التعمـ 
الذاتي, كميارات التفكير الناقد في التدريس, كالتطبيؽ الفعاؿ كاألمثؿ لممعرفة, كالتعمـ التعاكني, 

 كالكسائؿ المتعددة في التدريس مف كتب كبرمجيات كمشاريع, كالتخطيط في شؤكف حياة المتعمـ. 
: تقكيـ أداء المتعمـ, كتشمؿ االستراتيجيات التالية تؤكد عمىالتي  أساليب التقكيـ الكاقعي: -ب

كاب التقديـ, العرض التكضيحي, األداء العممي, المعارض العممية, المحاكاة, المناقشة, الص
جابة القصيرة, حؿ المسائؿ, المقابمة, مف متعدد, المطابقة, التكميؿ, اإلكالخطأ, االختيار 

 جكبة, تقكيـ الذات, ممؼ الطالب, يكميات الطالب.مة كاألسئالمبلحظة التمقائية كالمنظمة, األ
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    .لمعرفياالقتصاد ا متطمبات الجميورية اليمنية في ضوءالحاجة إلى تطوير منيج الفيزياء ب -3

, كفي ضكء استعراض د المعرفي كالمفاىيـ المتعمقة بوفي ضكء استعراض مفيكـ االقتصا
, يرل الباحث أف ىناؾ حاجة لتطكير مناىج نحك االقتصاد المعرفي لمتكجوالمتطمبات البلزمة 

الفيزياء لممرحمة الثانكية بالجميكرية اليمنية في ضكء متطمبات االقتصاد المعرفي, كأف ىذه الحاجة 
  ترجع إلى مجمكعة مف األسباب يمكف تحديدىا في اآلتي: 

 وتوجيات المجتمع اليمني نحو بناء المستقبل.  تطمعاتأواًل: 

ىك الذم يعبر عف تطمعات المجتمع, فإف ىناؾ ضركرة لجعمو في  فمما كاف المنيج
ليذه التطمعات, كفي ىذا اإلطار يمكف استخبلص أىـ المتطمبات التي ينبغي  المأمكؿالمستكل 

تطكير مناىج الفيزياء في ضكءىا لتحقيؽ متطمبات االقتصاد المعرفي, في ضكء تكصيات كقرارات 
ة كالمستدامة بمؤتمر الحكار الكطني الذم عقد خبلؿ العاميف فريؽ التنمية الشاممة كالمتكامم

, حيث جاء في محكر "التعميـ كالتنمية البشرية" التكصيات التالية )األمانة العامة  2013-2014
 (: 271-264, 2014لمؤتمر الحكار الكطني,

 , كذلؾ مف خبلؿ: مناىج تعميمية متطكرة تحقؽ تنمية شاممة لممتعمـ ليسيـ في بناء مجتمعو بناءأ. 
  االىتماـ بتدريس عمكـ العصر ػػػػػػ العمكـ كالرياضيات كتقنيات الحاسكب كالمغات ػػػػػػ كتدريسيا

عادة التدريب كتساعد  بأساليب كطرائؽ حديثة إلنتاج مخرجات تعميمية قابمة لمتدريب كالتكظيؼ كا 
 عمى التكيؼ مع متطمبات االقتصاد المعرفي في عصر المعمكماتية.

 .ربط أىداؼ التعميـ كمضمكنو بأىداؼ التنمية كمضامينيا االجتماعية كاالقتصادية 
  ,شمكلية التطكير لكافة عناصر العممية التعميمية )المنيج, أساليب التدريس, أدكات التقكيـ

 االىتماـ بأساليب التعميـ المستمر(.
 .تحقيؽ التكامؿ في شخصية المتعمـ المعتز بدينو ككطنو 
 كم بيف التعميـ كالتنمية, كتحقيؽ ذلؾ بالربط بيف المناىج في التعميـ العاـ كبرامج الربط العض

 التعميـ العالي. 
  تزكيد المتعمميف بميارات التفكير, كالتحميؿ, كميارات االتصاؿ, كالميارات البلزمة لممكاقؼ

االجتماعية المختمفة, كميارات التعمـ الذاتي, كالتعمـ مدل الحياة, كميارات التعامؿ مع 
 المعمكمات كالمعرفة المتطكرة. 

 عرفة المتكقعة.تكفير المركنة في المنيج لمتعامؿ مع المتغيرات التقنية كالم 
  التأكيد عمى كحدة المعرفة كتكامميا ككظيفيتيا, بحيث يدرؾ المتعمـ الربط بيف الخبرات التي

يكتسبيا داخؿ الصؼ كالمختبر بالتطبيقات كالميارات العممية الحياتية لكؿ تمؾ الخبرات كتعزيز 
 ثقافة اإلنتاج كتقدير العمؿ.
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 مي, كالتفكير الناقد كحؿ المشكبلت كاتخاذ القرار.التأكيد عمى تنمية االبداع كالتفكير العم 
 أنشطة نكعية غير صفية لبناء الشخصية المتكاممة المتكازنة لممتعمـ مف خبلؿ:  تكفيرب. 
  .التأكيد عمى الممارسة السمككية لممبادئ كالقيـ االسبلمية كاالجتماعية لدل المتعمميف 
  مكتسباتو.تعزيز االنتماء كالكالء لمكطف كالمحافظة عمى 
 كساب جميع المتعمميف الميارات الحياتية البلزمة لمتعايش مع المجتمع بإيجابية.إ 
  .إثراء الجكانب النظرية كالتطبيقية لممكاد التعميمية 
 عداد المتعمميف لدكرىـ الريادم في مسيرة البناء كاإلنماء لمكطف. إ 

جػ. تكظيؼ تقنية االتصاالت كالمعمكمات في التعميـ كاالستفادة مف تجارب الدكؿ التي نجحت في 
 التعميـ االلكتركني. 

 ثانيًا: تأكيد الفمسفة التربوية في اليمن عمى األخذ بالتوجو القائم عمى االقتصاد المعرفي. 

عددان مف األسس القائمة عمى  حيث حددت كثيقة المنيج ػػػػ اإلطار المرجعي لمنيج العمـك ػػػػػ
 (8-7, 2013االقتصاد المعرفي, يمكف تكضيحيا في ما يمي: )كزارة التربية كالتعميـ,

 أكدت األسس التنمكية لمفمسفة التربكية في اليمف عمى أف: -أ
 .التنمية البشرية أساس التنمية الشاممة كالمستدامة  
  جو النشاط االقتصادم كأىـ مداخؿ التنمية االستثمار في التعميـ كالبحث العممي مف أىـ أك

 الشاممة كاقتصاد المعرفة.

 أكدت األسس التكنكلكجية لمفمسفة التربكية في اليمف عمى أف: -ب
  البحث العممي أحد مداخؿ تكليد المعرفة العممية النظرية كالتطبيقية كتكطينيا كربطيا بمتطمبات

 التنمية الشاممة.
 نيا كتطكيعيا ألغراض نيضة المجتمع كتقدمو أساس ميـ لبناء مجتمع التكنكلكجيا كالتقنية كتكطي

 المعرفة.
 .مصادر المعرفة كالعمـك المختمفة كحدة كاحدة في منطمقاتيا كغايتيا 
  تاحتيا لكؿ أفراد المجتمع كفئاتو مف المعالـ األساسية لمجتمع تكافر مصادر المعرفة كتنكعيا كا 

 المعرفة.

 كالنفسية لمفمسفة التربكية في اليمف عمى أف:أكدت األسس التربكية  -جػ
 التربية الحياتية كالعممية كالتقنية ترجمة لركح العصر كاالنطبلؽ نحك المستقبؿ.  
  ات المتعمميفالتفكير العممي كاإلبداعي كالنقدم كتنمية قدر. 
 .التعمـ الذاتي أساس لممشاركة اإليجابية الفعالة 
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 .  ضوئياالتي ينبغي بناء منيج الفيزياء لممرحمة الثانوية في  متطمبات االقتصاد المعرفي -4

في ضكء استعراض مفيـك االقتصاد المعرفي كمتطمبات بنائو, كعبلقتو بالتعميـ كالمنيج 
متطمبات االقتصاد المعرفي التي ينبغي بناء منيج الفيزياء في أىـ  يستخمصالباحث  الدراسي, فإف

 كيحددىا في اآلتي: ئياضك 

كذلؾ مف خبلؿ  التطكر المعرفي كالتكنكلكجي يكاكبلدل المتعمميف بما العممية تنمية المعارؼ أ. 
 اآلتي:

  العممية في مجاؿ عمـ الفيزياء.المستجدات المنيج لممستحدثات ك استيعاب 
 كتقدـ ريفي تطك  دكرىاتقدير , ك ىمية المعرفة العممية في التطكر العممي كالتكنكلكجيأ إبراز 

  .البشرية
  ربط المناىج بالحياة كذلؾ ل ,التعميميةلممعارؼ العممية في المناىج  التطبيقات الحياتيةتضميف

 .تكظيؼ المعرفة كتطبيقيا في حياة المتعمـ, كتنمية القدرة عمى كالعمؿ كاإلنتاج
  المناىج التعميميةإبراز التكامؿ بيف. 
 كالتفاىـالسبلـ ظير أىميتيا في تحقيؽ بما ي ,اإلنسانية كالعالمية ىابعادربط المعرفة العممية بأ 

 .خريفمع اآل كالتعايش
 العممي كالكطني. بالتراث تقديـ محتكل معرفي ينمي لدل المتعمـ االعتزاز 
 .تكظيؼ الرياضيات في دراسة الفيزياء كتنمية الميارات الرياضية البلزمة لمتعمـ 

 الميارات البلزمة لمقيادة كاتخاذ القرار لدل المتعمـ كذلؾ مف خبلؿ اآلتي: تنميةب. 
  ـالتعماكتساب ميارات عمى  تيـمساعدكالفردم لدل المتعمميف, ك ميارات العمؿ الجماعي تنمية 

 .التعاكني
  بالمسؤكلية.كاإلحساس  ,كالتكاصؿ االتصاؿ, مياراتتنمية 
 تنمية ميارات اتخاذ القرار. 
 المستمر مدل الحياة. , كميارات التعمـالتعمـ الذاتي راتميا تنمية 
  الميمات.أداء عمى النفس كالقدرة عمى  كاالعتمادالتأكيد عمى تنمية الثقة 

 جػ. تنمية ميارات التفكير كالبحث العممي, كذلؾ مف خبلؿ اآلتي:
  حؿ المشكبلت.كاالبداعي كميارات  الناقد التفكير مياراتتنمية 
 كاالكتشاؼ االستقصاء, تنمية ميارات. 
  ة بأشكاليا كمف مصادرىا التكصؿ إلى المعرفك  البحث عف المعمكمات كتحميميا, مياراتتنمية

 .المختمفة
  البحث العممي. كأخبلقيات ميارات عمىالتأكيد 
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, بما كاإلبداعيةعمميف مف ميارات استخداـ التكنكلكجيا في تعزيز قدراتيـ المعرفية تتمكيف المد. 
 في مجتمع المعرفة, كذلؾ مف خبلؿ اآلتي: طنة الرقميةالمك في بناء ايسيـ 

 الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة في عمميتي التعميـ كالتعمـ. تكظيؼ 
 في تعميـ كتعمـ المناىج التعميمية. االفتراضيةالمعامؿ كالمختبرات  تكظيؼ 
 إلى المكاقع االلكتركنية التي ليا عبلقة بمكضكعات تعمميـ. المتعمميف تكجيو 

 ق. تنمية القيـ المجتمعية لدل المتعمـ, كذلؾ مف خبلؿ اآلتي:
  مف خبلؿ أنشطة التعميـ كالتعمـ خدمة المجتمع مشركععمى التأكيد. 
  كاحترامونحك ممارسة العمؿ كاإلنتاج لدل المتعمميف يجابية إ اتجاىاتتككيف. 
  كاالىتماـ ,كحسف استخداميا ,عمى المكارد البيئية كالطبيعية ظاالبلزمة لمحف االتجاىاتتنمية 

 بالبيئة.
 في تطبيؽ األنشطة التعميمية. المتاحة في البيئة الطبيعية كالمجتمع المكاردمف  االستفادة 

 ك. األخذ بالتكجيات الحديثة في استراتيجيات التعميـ كالتعمـ كذلؾ مف خبلؿ اآلتي:
 كذلؾ لتنمية  كالتقني, ,التعميـ كالتعمـ تتكاكب مع التقدـ العمميفي حديثة  استراتيجياتبيؽ طت

 كاإلسياـ في إعدادىـ لسكؽ العمؿ. المتعمميف,كميارات  ,معارؼ
  تاحة الفرص لممتعمـ لممشاركة في  أنشطة التعميـ كالتعمـالتكسع في داخؿ كخارج المدرسة كا 

 الفعاليات العممية.
  خبلؿ األخذ  كذلؾ مف, بلت كالعمميات فقطدخالم كليسعمى نكاتج التعمـ  التقكيـأثناء التركيز

  .اءبأسمكب تقكيـ األد
 كاستخداـ األدكات المناسبة ليا. استراتيجيات التعميـ كالتعمـ, كاستراتيجيات التقكيـ في التنكيع 
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 .سابقةثانيًا: دراسات 
اىتمت الكثير مف الدراسات التربكية بمكضكع االقتصاد المعرفي, حيث اتجيت بعض 
الدراسات إلى الكشؼ عف مستكل تضميف متطمبات االقتصاد المعرفي في المنيج, في حيف اقتصر 
البعض اآلخر عمى تناكؿ ميارات االقتصاد المعرفي البلـز تضمينيا في المنيج, كعميو يمكف 

 ت ضمف محكريف كالتالي: تناكؿ تمؾ الدراسا
 مبات االقتصاد المعرفي المضمنة في المنيج.متط : دراسات تناولتالمحور األول

 دراسات ىذا المحكر فيما يمي: عرضكيمكف 
 :(2017أحمد ) دراسة. 1

المغة العربية لمصؼ السادس اإلبتدائي معرفة مدل تضميف كتاب إلى  اسةر الد ىذه دفتى
, كلتحقيؽ ىذا اليدؼ استخدمت الباحثة المنيج الكصفي المعرفةفي مصر لمتطمبات اقتصاد 

المغة العربية التحميمي, حيث قامت ببناء قائمة بمتطمبات االقتصاد المعرفي البلـز تكافرىا في كتاب 
تسعة مجاالت ىي: مجاؿ تكنكلكجيا  ى( متطمبان مكزعة عم44, تضمنت )لمصؼ السادس اإلبتدائي
قتصادم, كالمجاؿ المعرفي, كمجاؿ القيادة, كالمجاؿ الكطني, كمجاؿ النمك المعمكمات, كالمجاؿ اال

االجتماعي كالعمؿ التعاكني, كمجاؿ االتصاؿ, كمجاؿ النمك العقمي, كالمجاؿ األخبلقي, كفي ضكء 
( متطمبان مكزعة عمى 39تككنت مف ) لىذه القائمة قامت الباحثة ببناء بطاقة لتحميؿ المحتك 

المحكميف,  ىكقد تـ التأكد مف صدؽ أداة التحيؿ مف خبلؿ عرضيا عمالسابقة, المجاالت التسعة 
كما تـ حساب ثبات األداة مف خبلؿ حساب نسبة االتقاؽ بيف محمميف, كقد بمغت نسبة معامؿ 

, كقد أشارت نتائج الدراسة إلى كاستخدمت الدراسة التكرارات كالنسب المئكية ,%(97.24الثبات )
%(, يميو المجاؿ المعرفي الذم 35.1االتصاؿ عمى أعمى نسبة بمغت )اآلتي: حصؿ مجاؿ 
مجاؿ %(, ثـ 16.9) %(, ثـ مجاؿ النمك االجتماعي كالعمؿ التعاكني17.9حصؿ عمى نسبة )

%(, ثـ المجاؿ 3.6مجاؿ القيادة )%(, يميو 9.4) ثـ المجاؿ األخبلقي%(, 10.5) النمك العقمي
%(, كحصؿ مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات عمى أقؿ 2.2ادم )المجاؿ االقتصثـ %(, 2.7الكطني )

 %(.1.7نسبة مئكية حيث بمغت )
 (: 2017) والنظاري المعمريدراسة  .2

ىدفت ىذه الدراسة إلى إعداد تصكر مقترح لتطكير محتكل كتب الفيزياء بالمرحمة   
اف المنيج الباحث استخدـكقد الثانكية في الجميكرية اليمنية في ضكء أبعاد التنمية المستدامة, 

الكصفي التحميمي في عممية التحميؿ, كالمنيج البنائي في عممية التطكير, كلتحقيؽ ىدؼ البحث 
تكافرىا في محتكل كتب الفيزياء لممرحمة أعد الباحثاف قائمة بأبعاد التنمية المستدامة الكاجب 
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عمى خمسة أبعاد رئيسية ىي: البعد  ( بعدان فرعيان مكزعة63الثانكية, تضمنت في صكرتيا النيائية )
االقتصادم, كالبعد التكنكلكجي, كالبعد البيئي, كالبعد االجتماعي, كالبعد السياسي كاألمني, كقد تـ 
تحكيؿ ىذه القائمة إلى أداة لتحميؿ منيج الفيزياء, حيث تـ التأكد مف صدقيا مف خبلؿ صدؽ 

ؿ إعادة التحميؿ كحساب نسبة االتفاؽ بيف المحكميف, كما تـ حساب ثبات أداة التحميؿ مف خبل
كاستخدمت الدراسة التكرارات (, 0.86التحميميف باستخداـ معادلة ككبر, حيث بمغ معامؿ الثبات )

كأظيرت نتائجيا أف محتكل كتب الفيزياء بالمرحمة الثانكية تناكؿ أبعاد التنمية  كالنسب المئكية,
%(, ككانت نسب تضميف األبعاد الرئيسية كالتالي: 22.22المستدامة بنسبة ضعيفة جدان بمغت )

%(, كالبعد 35.7%(, كالبعد البيئي )20%(, كالبعد التكنكلكجي )30.8البعد االقتصادم )
%(, كلـ يحصؿ البعد السياسي كاألمني عمى أم نسبة تضميف, كقدـ الباحثاف 18.9االجتماعي )

     مة الثانكية في ضكء أبعاد التنمية المستدامة. تصكران مقترحان إلثراء محتكل كتب الفيزياء لممرح

 : (2015. دراسة العنزي )3

معرفة درجة تضمف كتب العمكـ المطكرة لممرحمة المتكسطة في  ىإلىدفت ىذه الدراسة 
المممكة العربية السعكدية لمتطمبات االقتصاد المعرفي, كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي 

ببناء قائمة بمتطمبات االقتصاد المعرفي التي ينبغي تكافرىا في كتب العمـك التحميمي, حيث قاـ 
ستة مجاالت ىي: المجاؿ  ى( متطمبان مكزعة عم61المطكرة بالمرحمة المتكسطة تضمنت )

التكنكلكجي, كالمجاؿ االقتصادم, كالمجاؿ المعرفي, كالمجاؿ البيئي, كالمجاؿ الكطني, كالمجاؿ 
كتب العمكـ المطكرة  لذه القائمة قاـ الباحث ببناء بطاقة تحميؿ محتك االجتماعي, كفي ضكء ى

ق( كقد تـ التأكد مف صدؽ أداة التحيؿ مف خبلؿ عرضيا 1435لممرحمة المتكسطة لمعاـ الدراسي )
المحكميف, كما تـ حساب ثبات األداة باستخداـ طريقة إعادة التحميؿ مف قبؿ الباحث نفسو,  ىعم

كقد أشارت  كاستخدمت الدراسة التكرارات كالنسب المئكية, ,%(87ؿ الثبات )حيث بمغت نسبة معام
%(, يميو المجاؿ 26.68نسبو حيث بمغت ) ىأعم ىنتائج الدراسة إلى حصكؿ المجاؿ المعرفي عم

%(, 15.55%(, يميو المجاؿ الكطني الذم بمغت نسبتو )18.65التكنكلكجي كبمغت نسبتو )
نسبة  ى%(, ثـ المجاؿ االقتصادم الذم حصؿ عم13.23نسبة ) ىكحصؿ المجاؿ البيئي عم

 %(. 12.66نسبة ) ى%(, كأخيران المجاؿ االجتماعي الذم حصؿ عم13.20)
 :(2015. دراسة الفالح )4

تكافرىا في  لإعداد قائمة بمعايير االقتصاد المعرفي, كمعرفة مد ىإلىدفت ىذه الدراسة 
, كلتحقيؽ ىذا اليدؼ استخدـ لمممكة العربية السعكديةلمصؼ األكؿ المتكسط باكتاب العمكـ 

الباحث المنيج الكصفي حيث أعد قائمة بمعايير االقتصاد المعرفي تككنت مف خمسة مجاالت 
ىي: مجاؿ االستعداد لمتعمـ كالتطكير الذاتي, كمجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت, كمجاؿ 
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( 35التكاصؿ, كمجاؿ تنمية التفكير, كمجاؿ التقكيـ, كتضمنت ) ىمعالعمؿ التعاكني كالقدرة 
مجمكعة مف المحكميف, كما تـ  ىمعمف صدؽ القائمة مف خبلؿ عرضيا التأكد معياران, كقد تـ 

حساب الثبات لمقائمة مف خبلؿ نسبة االتفاؽ بيف تحميؿ الباحث كتحميؿ باحث آخر حيث بمغت 
كقد أظيرت نتائج الدراسة  لدراسة التكرارات كالنسب المئكية,كاستخدمت ا %(,96.7نسبة االتفاؽ )

     .أف نسبة تكافر معايير االقتصاد المعرفي في كتاب الصؼ األكؿ المتكسط  كانت عالية
 :(2015. دراسة البسام )5

ى تقكيـ كتب التربية اإلسبلمية المطكرة لمصفكؼ العميا لممرحمة ىدفت ىذه الدراسة إل
السعكدية في ضكء متطمبات االقتصاد المعرفي, كلتحقيؽ ىدؼ  العربيةاالبتدائية في المممكة 

الدراسة قامت الباحثة ببناء قائمة بمتطمبات االقتصاد المعرفي تككنت في صكرتيا النيائية مف 
االت رئيسية ىي: المجاؿ التكنكلكجي, كمجاؿ النمك المعرفي, ( مج7( فقرة مكزعة عمى)43)

كمجاؿ النمك االجتماعي, كمجاؿ النمك العقمي, كالمجاؿ االقتصادم, كالمجاؿ الكطني, كفي ضكء 
ىذه القائمة قامت الباحثة ببناء أداتيف, تمثمت األداة األكلى في بطاقة تحميؿ محتكل كتب التربية 

( فقرة, كاألداة الثانية استبانة لتقكيـ كتب التربية االسبلمية مف كجية 43االسبلمية تككنت مف )
( فقرة ايضان, كقد تـ حساب معامؿ ثبات أداة 43نظر المعممات كالمشرفات التربكيات تككنت مف)

تحميؿ المحتكل مف خبلؿ إعادة التحميؿ مف قبؿ الباحثة كحساب نسبة االتفاؽ بيف التحميميف حيث 
(, كما تـ حساب ثبات االستبانة مف خبلؿ حساب االتساؽ 0.94معادلة ىكليستي )بمغ باستخداـ 

الداخمي لمجاالت االستبانة باستخداـ معادلة الفا كركنباخ حيث بمغ معامؿ االتساؽ الداخمي 
( كتككنت عينة الدراسة مف كتب التربية اإلسبلمية لمصفكؼ العميا مف المرحمة االبتدائية, 0.93)
( مشرفة تربكية, كقد استخدمت الباحثة عددان مف األساليب االحصائية تمثمت 15ة ك)( معمم300ك)

في )النسب المئكية كالتكررات, كالمتكسطات الحسابية, كاالنحرافات المعيارية, كمعادلة ىكليستي, 
كمعادلة الفاكركنباخ, كاختبارات ت كتحميؿ التبايف(, كأظيرت نتائج االستبياف أف درجة تضميف 

مبات االقتصاد المعرفي في كتب التربية اإلسبلمية المطكرة كاف بدرجة عالية مف كجية نظر متط
المعمميف, كما أظيرت نتائج تحميؿ المحتكل أف درجة تضميف تمؾ المتطمبات في كتب التربية 

عمى المرتبة األكلى بنسبة  اإلسبلمية المطكرة كاف بدرجة أعمى, كقد حصؿ المجاؿ المعرفي
%(, يميو 22.08%(, يميو مجاؿ النمك االجتماعي بنسبة تضميف قدرىا )46.22رىا )تضميف قد

بنسبة تضميف قدرىا  %(, يميو مجاؿ االتصاؿ11.86مجاؿ النمك العقمي بنسبة تضميف قدرىا )
%( يميو المجاؿ الكطني بنسبة 4.04%(, يميو المجاؿ االقتصادم بنسبة تضميف قدرىا)9.57)

 %(.2.29كجاء المجاؿ التكنكلكجي في المرتبة األخيرة بنسبة تضميف ) %(,3.76تضميف قدرىا )
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 :(2015. دراسة الخوالدة وحمادنو )6

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة درجة مراعاة كتب الدراسات االجتماعية لممرحمة الثانكية في 
استخدـ , كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة صاد المعرفي مف خبلؿ تحميؿ محتكاىااألردف لمبادئ االقت

قرة ف (88)مف المنيج الكصفي حيث قاما ببناء قائمة بمبادئ االقتصاد المعرفي تككنت  افالباحث
, المجاؿ االجتماعيك  ,, كالمجاؿ المعرفيالمجاؿ التكنكلكجيمكزعة عمى ستة مجاالت ىي: 

صدؽ أداة التحميؿ مف  مف التحقؽ تـك  لمجاؿ االقتصادم, كالمجاؿ البيئي,ا, ك المجاؿ الكطنيك 
إعادة التحميؿ مف قبؿ  طريؽ عف أداة التحميؿ ثبات خبلؿ صدؽ المحكميف, كما تـ حساب

(, كاستخدـ الباحثاف 0.94-0.87الباحثيف حيث تراكحت معامبلت الثبات لمجاالت األداة بيف )
أظيرت نتائج الدراسة  األساليب اإلحصائية التالية: التكرارات كالنسب المئكية كمعادلة ىكليستي, كقد

%(, يميو المجاؿ التكنكلكجي 42.57حصكؿ المجاؿ المعرفي عمى أعمى نسبة تضميف بمغت )
%(, ثـ المجاؿ 13.46%(, ثـ المجاؿ البيئي بنسبة تضميف قدرىا )19.17بنسبة تضميف قدرىا )

%(, 9.70%(, ثـ المجاؿ االجتماعي بنسبة تضميف قدرىا )11.97الكطني بنسبة تضميف قدرىا )
 %(.7.12كأخيران المجاؿ االقتصادم بنسبة تضميف قدرىا )

 (:2011) القيسي. دراسة 7

ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء مبلمح االقتصاد المعرفي المتضمنة في محتكل مقررات 
العمكـ الشرعية بمشركع تطكير التعميـ الثانكم بالمممكة العربية السعكدية, كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة قاـ 

( مممحان مكزعة عمى سبعة مجاالت 78المقررات تككنت مف ) لالباحث ببناء أداة تحميؿ لمحتك 
ىي: مجاؿ التكنكلكجيا, كمجاؿ االتصاؿ, كالمجاؿ المعرفي, كمجاؿ النمك االجتماعي, كمجاؿ 

, كالمجاؿ االقتصادم, كالمجاؿ الكطني, كقد تـ التحقؽ مف صدؽ األداة مف خبلؿ العقميالنمك 
عمى المحكميف, كما تـ حساب ثبات األداة بطريقة نسبة االتفاؽ بيف محمميف باستخداـ  عرضيا

كقد أظيرت  كاستخدمت الدراسة التكرارات كالنسب المئكية, (,0.93معادلة ىكليستي حيث بمغ )
%( 30.24نتائج الدراسة حصكؿ المجاؿ المعرفي عمى المرتبة األكلى حيث كانت نسبة تضمينو )

%(, ثـ مجاؿ االتصاؿ الذم 22.72النمك االجتماعي حيث بمغت نسبة تضمينو )يميو مجاؿ 
%(, يميو 16.31نسبة ) عمى%(, يميو مجاؿ النمك العقمي الذم حصؿ 21.06) عمىحصؿ 

%(, يميو المجاؿ التكنكلكجي حيث حصؿ 5.28المجاؿ االقتصادم حيث بمغت نسبة تضمينو )
 %(.1.97في المرتبة األخيرة بنسبة تضميف قدرىا ) %(, كجاء المجاؿ الكطني2.39نسبة ) عمى
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 .يجقتصاد المعرفي المضمنة في المن: دراسات تناولت ميارات االالمحور الثاني

 تناكؿ دراسات ىذا المحكر في ما يمي: كيمكف
 (:2017) الخالدي دراسة. 1

الفيزياء تضميف ميارات االقتصاد المعرفي في منيج  لمعرفة مد ىلإ الدراسةىذه ىدفت 
, كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الكصفي, حيث قاـ لممرحمة اإلعدادية في العراؽ

المعرفي تككنت مف ستة مجاالت رئيسية ىي: الميارات األساسية,  االقتصادببناء قائمة بميارات 
دراسية, كميارات كميارات االتصاؿ, كميارات التفكير, كميارات التعاكف مع الرفاؽ كالعمؿ في فرؽ 
( 17الرئيسية ) جمع المعمكمات كعرضيا كتنظيميا, كالميارات السمككية, كقد ضمت الميارات

مف صدؽ قائمة الميارات مف خبلؿ عرضيا عمى التأكد ( مؤشران, كتـ 76ميارة فرعية ك)
 عمىالمحكميف, كما تـ حساب صدؽ أداة التحميؿ مف خبلؿ تحميؿ عينة مف المحتكل ثـ عرضيا 

االتفاؽ عبر الزمف  ىالخبراء كالمختصيف, كتـ حساب ثبات أداة التحميؿ باستخداـ طريقتيف, األكل
%(, كالثانية الثبات عبر محمميف مختمفيف 96.64مف خبلؿ إعادة التحميؿ كبمغت نسبة الثبات )

ليب استخدـ الباحث لتحميؿ كمعالجة البيانات عددان مف األساك %(, 84حيث بمغت نسبة الثبات )
االحصائية تمثمت في: النسب المئكية كالتكرارات, كمعادلة ككبر لحساب الثبات, كقد أظيرت نتائج 
الدراسة ضغؼ تناكؿ كتب الفيزياء لممرحمة اإلعدادية لميارات االقتصاد المعرفي, حيث حصمت 

ثـ الميارات  عمى نسبة تقدير, تمتيا ميارات التفكير, ثـ ميارات االتصاؿ,أ عمىالميارات األساسية 
السمككية, ثـ ميارات التعاكف مع الرفاؽ كالعمؿ في فرؽ دراسية, كأخيران ميارات جمع المعمكمات 

 كعرضيا.
 :(2017) السنيدي دراسة. 2

إلى تقكيـ كتب الحديث المقررة عمى المرحمة الثانكية نظاـ المقررات في  الدراسةىدفت ىذه 
المممكة العربية السعكدية في ضكء بعض ميارات مجتمع المعرفة, كقد استخدـ الباحث المنيج 

( "نظاـ المقررات" 1الكصفي المتمثؿ في تحميؿ المحتكل, كتمثؿ مجتمع الدراسة في كتب الحديث )
كاألنشطة كأساليب التقكيـ(,   كقد شمؿ التحميؿ )إخراج الكتاب كاألىداؼ كالمحتكللممرحمة الثانكية, 

أما أداة الدراسة فقد تمثمت في قائمة تحميؿ محتكل كتاب الحديث في ضكء بعض ميارات مجتمع 
عمى أربعة مجاالت ىي: مجاؿ ميارات االتصاؿ, كمجاؿ ( ميارة مكزعة 40المعرفة تضمنت )
, ستقصاء, كمجاؿ ميارات التفكير المنظكمي, كمجاؿ ميارات التعمـ المستمرميارات البحث كاال

كتـ إيجاد صدؽ أداة التحميؿ مف خبلؿ عرضيا عمى الحكميف, كما تـ إيجاد ثبات أداة التحميؿ 
كاستخدمت الدراسة  %(, 87.7باستخداـ نسبة االتفاؽ بيف محمميف, حيث بمغت نسبة الثبات )
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مصت الدراسة الى ضعؼ تضميف ميارات مجتمع المعرفة في كتاب المتكسطات الحسابية, خ
درجة ضعيفة, ماعدا مجاؿ  عمى ( لممرحمة الثانكية, حيث حصمت جميع المجاالت1الحديث )

كقدـ الباحث بناءن عمى نتائج الدراسة تصكران عمى درجة متكسطة, ميارات االتصاؿ الذم حصؿ 
 ( لنظاـ المقررات.1كتاب الحديث ) مقترحان لتضميف ميارات مجتمع المعرفة في

 (:2014العنزي ) دراسة. 3

تحديد درجة تكافر ميارات االقتصاد المعرفي في كتب الرياضيات  ىإل الدراسةىدفت ىذه 
العربية السعكدية, كقد استخدمت الباحثة المنيج الكصفي كتمثمت  بالمممكةلمصؼ الثالث المتكسط 

كتب منيج الرياضيات )كتاب الطالب, ككتاب التماريف, كدليؿ  لأداة البحث في أداة تحميؿ لمحتك 
( 56المعمـ( أعدتيا الباحثة في ضكء ميارات االقتصاد المعرفي, تضمنت في صكرتيا النيائية )

سبعة مجاالت رئيسية ىي: المجاؿ التكنكلكجي, كالمجاؿ المعرفي, كالمجاؿ  عمىميارة مكزعة 
االجتماعي, كمجاؿ االقتصاد العالمي كالمحمي, كمجاؿ االتصاؿ, كمجاؿ النمك العقمي, كمجاؿ 

المحكميف المختصيف, كما  ىعمالتقكيـ, كقد تـ التحقؽ مف صدؽ أداة التحميؿ مف خبلؿ عرضيا 
باستخداـ نسبة االتفاؽ بيف محمميف, حيث بمغت نسبة االتفاؽ  حميؿأداة الت ثباتتـ حساب 

%(, كاستخدمت الدراسة المتكسطات, كما استخدمت معادلة ىكليستي في حساب الثبات, كقد 82)
أظيرت نتائج الدراسة كجكد تدني كقصكر في تغطية كتب الرياضيات لممجاؿ التكنكلكجي 

( في كتاب الطالب 0.39سط لممجاؿ التكنكلكجي )كاالقتصادم كاالجتماعي, حيث بمغ المتك 
( في كتاب التماريف, أما المجاؿ االقتصادم فقد بمغ المتكسط 0.03( في كتاب المعمـ ك)0.64ك)

( في كتاب التماريف, أما بالنسبة 0.04( في كتاب المعمـ ك)0.48( في كتاب الطالب ك)0.36لو )
( لكتاب المعمـ 0.45( لكتاب الطالب ك)0.34) لممجاؿ االجتماعي فقد بمغ تقدير المتكسط لو

 تقدير مرتفع. عمى( لكتاب التماريف, بينما حصمت بقية المجاالت 0.01ك)
 :(2013شقفة ) دراسة. 4

كتب العمـك  لميارات االقتصاد المعرفي المتضمنة في محتك  تحديد ىإل دراسةالىدفت ىذه 
اكتساب طمبة الصؼ العاشر ليا, كقد استخدـ الباحث المنيج  للممرحمة األساسية العميا بغزة, كمد

, كتمثمت أدكات الدراسة ػػػػػ فيما يتعمؽ بالبحث الحالي ػػػػػ في إعداد قائمة بميارات االقتصاد الكصفي
( معيار, كما قاـ 11) عمى( مؤشرا مكزعة 60, تككنت مف )العمكـكتب  لالمعرفي المضمنة بمحتك 

كتب العمكـ في ضكء قائمة الميارات, كتـ حساب الصدؽ الظاىرم  للمحتك ببناء بطاقة تحميؿ 
مجمكعة مف المحكميف, كما تـ حساب ثبات بطاقة التحميؿ  ىلبطاقة التحميؿ مف خبلؿ عرضيا عم

%( كما تـ حساب الثبات 90.61مف خبلؿ إعادة التحميؿ عبر الباحث حيث بمغت نسبة الثبات )
كقد تمثمت عينة التحميؿ %(, 92.68حث كمحمؿ آخر, كبمغت نسبتو )عبر إعادة التحميؿ بيف البا
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كتب العمكـ لمصفكؼ )الثامف, كالتاسع, كالعاشر(, كاستخدمت الدراسة عددان مف  لفي محتك 
األساليب اإلحصائية منيا: التكرارات كالنسب المئكية, كأظيرت نتائج عممية التحميؿ ضعؼ تضميف 

, حيث بمغت نسبة تضميف معيار تعمـ كيؼ  لحتك ميارات االقتصاد المعرفي في م كتب العمـك
%(, في حيف حصؿ معيار 19.30نسبة ) عمى%(, كحصؿ معيار حؿ المشكبلت 24.17تتعمـ )

%( كحصؿ 13.46نسبة ) عمى%(, كحصؿ معيار صنع القرار 16.03) عمىالتفكير الناقد 
%(, 5.02نسبة ) عمىجماعي %(, كحصؿ معيار العمؿ ال10.06) عمىمعيار إدارة المعمكمات 

نسبة  عمى%(, كحصؿ معيار التأثير الشخصي 4.89نسبة ) عمىكحصؿ معيار التفكير االبداعي 
نسبة  عمى%(, كحصؿ معيار القيادة 2نسبة ) عمى%(, كحصؿ معيار االتصاؿ 2.43)
  %(.1.20نسبة ) عمى%(, كحصؿ معيار تكنكلكجيا المعمكمات 1.40)
 : (2013) القرارعة دراسة. 5

تحديد درجة تضميف ميارات االقتصاد المعرفي في كتاب الكيمياء  ىىدفت ىذه الدراسة إل
لمصؼ الثاني الثانكم باألردف مف كجية نظر معممي الكيمياء, كدرجة امتبلكيـ ليا, كقد قاـ 

ة في في استبانة ميارات االقتصاد المعرفي المتضمن لىالباحث ببناء أداتيف, تمثمت األداة األك 
( ميارة, حيث بمغ معامؿ ثباتيا باستخداـ معامؿ االتساؽ 36) ىكتاب الكيمياء, اشتممت عم

(, كتمثمت األداة الثانية في استبانة تقكيـ امتبلؾ معممي الكيمياء لميارات االقتصاد 0.83الداخمي )
معامؿ االتساؽ ( ميارة كبمغ معامؿ ثباتيا باستخداـ 31المعرفي, تككنت في صكرتيا النيائية مف )

(, كاستخدمت الدراسة المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية, كقد أشارت 0.80الداخمي )
أف ميارات االقتصاد المعرفي الكاردة في كتاب الكيمياء مف كجية نظر معممي  ىنتائج الدراسة إل

تضمينيا في كتاب  لالكيمياء ككؿ كانت مرتفعة حيث بمغ متكسط درجة تقدير المعمميف لمستك 
لميارات االقتصاد المعرفي فكاف امتبلؾ معممي الكيمياء  ل(, أما فيما يتعمؽ بمستك 3.54) الكيمياء

 بدرجة متكسطة. 
 .الدراسات السابقةو  البحوثمناقشة 

السابقة التي تناكلت االقتصاد المعرفي, ذات  كالدراساتفي ضكء استعراض البحكث 
الحالي, يمكف تحديد جكانب االتفاؽ كاالختبلؼ بيف البحث الحالي كالدراسات  بالبحثالصمة 

 السابقة كاآلتي: 

الدراسات  ما ىدفت إليو بعض: فقد اتفؽ ىدؼ البحث الحالي مع من حيث ىدف البحث -1
مف حيث تناكليا  كالبحكث اتفؽ مضمكف البحث الحالي مع بعض الدراسات بينماكالبحكث السابقة, 

اد المعرفي كتكجو حديث في المناىج, فبعض الدراسات ىدفت إلى تحميؿ المناىج في ضكء لبلقتص
كدراسة العنزم  (,2017كدراسة السنيدم ) (,2017ميارات االقتصاد المعرفي كدراسة الخالدم )
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(, في حيف اتفؽ ىدؼ البحث الحالي 2013(, كدراسة القرارعة )2013(, كدراسة شقفة )2014)
  (,2017كدراسة المعمرم كالنظارم ) (,2017أحمد )يو دراسات أخرل كدراسة ىدفت إل مع ما

(, كدراسة 2015ة )كدراسة الخكالدة كحمادن (,2015(, كدراسة العنزم )2015كدراسة الفالح )
ناىج لمتطمبات ف المتضمكالتي ىدفت إلى معرفة مدل  (2011(, كدراسة القيسي )2015البساـ )

 االقتصاد المعرفي. 

الدراسات كالبحكث : فقد اتفؽ البحث الحالي مع جميع منيج البحث المستخدممن حيث  -2
 حيث استخداـ المنيج الكصفي التحميمي. مف السابقة

تناكؿ البحث الحالي تحميؿ كثيقة منيج الفيزياء لممرحمة : حثمن حيث مجتمع وعينة الب -3
الثانكية, في حيف تناكلت الدراسات كالبحكث السابقة تحميؿ كتقكيـ كتاب الطالب, كما تناكلت دراسة 

 ( تحميؿ كتب )الطالب كالمعمـ كالتماريف( لمنيج الرياضيات. 2014العنزم )

الي في تحميؿ مناىج المرحمة الثانكية مع دراسة اتفؽ البحث الح الدراسية: المرحمةمن حيث  -4
كدراسة الخكالدة  (,2017(, كدراسة السنيدم )2017(, كدراسة المعمرم كالنظارم)2017الخالدم)
(, لكف ىذه الدراسات تناكلت 2011(, كدراسة القيسي )2013(, كدراسة القرارعة)2015كحمادنة )

الي تحميؿ المنيج في مرحمة البناء كالمتمثؿ في تحميؿ كتاب الطالب, في حيف تناكؿ البحث الح
(, كدراسة 2017دراسة أحمد ) كثيقة المنيج كلـ يتناكؿ المنيج المطبؽ, كاختمؼ البحث الحالي مع

(, 2014( كدراسة العنزم )2015(, كدراسة البساـ )2015(, كدراسة العنزم )2015الفالح )
اىج في مراحؿ دراسية أخرل, كما اتفؽ البحث (, كالتي تناكلت تحميؿ المن2013كدراسة شقفة )

الحالي مع بعض ىذه الدراسات مف حيث تناكلو لمنيج الفيزياء لممرحمة الثانكية كدراسة 
(, في حيف أنو اختمؼ مع الدراسات األخرل 2017)كدراسة المعمرم كالنظارم (,2017الخالدم)

( كالكيمياء في دراسة القرارعة 2014التي تناكلت مناىج مختمفة كالرياضيات في دراسة العنزم)
(, 2013( كدراسة شقفة )2015( كدراسة الفالح )2015( كالعمكـ في دراسة العنزم )2013)

(, 2015ات في دراسة الخكالدة كحمادنة)(, كاالجتماعي2017كالمغة العربية في دراسة أحمد )
 (. 2011( كدراسة القيسي )2015( كدراسة البساـ )2017كالتربية االسبلمية في دراسة السنيدم)

اتفؽ البحث الحالي في استخداـ استمارة التحميؿ مع بعض الدراسات  من حيث األداة: -5
(, كدراسة 2017م كالنظارم )كدراسة المعمر  (,2017كالبحكث السابقة مثؿ دراسة الخالدم )

(, كدراسة الفالح 2015(, كدراسة الخكالدة كحمادنة )2017(, كدراسة أحمد )2017السنيدم )
(, كدراسة 2014كدراسة العنزم ) (,2015(, كدراسة البساـ )2015(, كدراسة العنزم )2015)

ددان مف المتطمبات (, إال أف أداة البحث الحالي تضمنت ع2011كدراسة القيسي ) (,2013شقفة )
ارتبط بيا عدد مف المؤشرات, في حيف اقتصرت أدكات الدراسات السابقة عمى تضميف المتطمبات 
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( التي تضمنت ميارات رئيسية 2017أك الميارات فقط دكف المؤشرات, باستثناء دراسة الخالدم )
لتي استخدمت كفرعية حدد ليا عدد مف المؤشرات, كاختمؼ البحث الحالي مع بعض الدراسات ا

(, كما جمعت بعض الدراسات بيف استخداـ بطاقة التحميؿ 2013االستبانة مثؿ دراسة القرارعة )
 (.2015كاالستبانة مثؿ دراسة البساـ )

اتفؽ البحث الحالي في استخداـ التكرارات كالنسب  :المستخدمة األساليب االحصائية من حيث -6
كدراسة  (,2017(, كدراسة المعمرم كالنظارم )2017) المئكية لعرض النتائج مع دراسة الخالدم

(, كدراسة الخكالدة كحمادنة 2015(, كدراسة البساـ )2015(, كدراسة الفالح )2017أحمد )
(, كاختمؼ 2011كدراسة القيسي ) (,2013(, كدراسة شقفة )2015(, كدراسة العنزم )2015)

(, كدراسة 2017مثؿ دراسة السنيدم )مع بعض الدراسات التي استخدمت المتكسطات الحسابية 
 (.2013كدراسة القرارعة ) (,2014العنزم )

اتفقت نتائج البحث الحالي في حصكؿ المجاؿ المعرفي عمى النسبة من حيث نتائج البحث:  -7  
 (,2015(, كدراسة البساـ )2015(, كدراسة الخكالدة كحمادنة )2015األعمى مع  دراسة العنزم )

(, كاتفقت نتائج البحث الحالي في حصكؿ مجاؿ 2011(, كدراسة القيسي )2014)كدراسة العنزم 
(, كدراسة البساـ 2017ميارات التفكير كالبحث العممي عمى المرتبة الثالثة مع دراسة أحمد )

(, كاتفقت في حصكؿ مجاؿ الفيزياء كالتكنكلكجيا كالمجتمع كالبيئة عمى مستكل تضميف 2015)
(, كما اختمفت 2013كدراسة شقفة ) (,2015(, كدراسة البساـ )2017) منخفض مع دراسة أحمد

( التي حصؿ فييا مجاؿ القيادة عمى درجة متدنية 2013نتائج البحث الحالي مع دراسة شقفة )
( كدراسة المعمرم كالنظارم 2015(, كدراسة الخكالدة كحمادنة )2015جدان, كدراسة العنزم )

 تكنكلكجيا عمى المرتبة الثانية. ( التي حصؿ فييا مجاؿ ال2017)
 من الدراسات السابقة: االستفادةأوجو 

 في الجكانب اآلتية:السابقة استفاد الباحث مف االطبلع عمى الدراسات كالبحكث 

 بمكرة الجانب النظرم. -
 تحديد متطمبات االقتصاد المعرفي كمجاالتيا الرئيسية, كصياغة مؤشراتيا. -
 الدراسات السابقة لمعرفة كيفية التحميؿ كخطكاتو كقكاعده.االستفادة مف منيجية  -
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 الفصــــــل الثــــالــــــث
جراءاتمنيج  لبحثا ية وا 
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 الفصل الثالث
جراءاتمنيج  لبحثا ية وا 

يتناكؿ ىذا الفصؿ الخطكات اإلجرائية التي تـ مف خبلليا الحصكؿ عمى البيانات    
البلزمة لمبحث, كاإلجراءات المتبعة في تنفيذه, حيث يتناكؿ التعريؼ بمنيج البحث, كالتعريؼ 

, كأدكات البحث كطريقة بنائيا, كالتحقؽ مف صدقيا كثباتيا, كما يتناكؿ البحثبمجتمع كعينة 
حصائية التي استخدميا الباحث الستخبلص النتائج المتعمقة بأسئمة البحث, كتفصيؿ األساليب اإل
 ذلؾ كاآلتي:

 بحث.ال نيجم -1

, حيث أنو التحميمي استخداـ المنيج الكصفي تقتضي اإلجابة عف أسئمة البحث الحالي
بالمرحمة الثانكية المنيج المبلئـ لكصؼ كاقع تضميف متطمبات االقتصاد المعرفي في منيج الفيزياء 

معبران عنو بكثيقة منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية, كاإلجابة عف أسئمة البحث الحالي, حيث تـ 
 لتي ينبغي تضمينيا في منيجاالقتصاد المعرفي اتطمبات مقائمة ستخبلص استخداـ ىذا المنيج ال

داة تحميؿ لكثيقة منيج الفيزياء بالمرحمة الثانكية, كبناءن عمى ىذه القائمة أعد الباحث أ الفيزياء
لممرحمة الثانكية في ضكء متطمبات االقتصاد المعرفي, كقد استخدـ الباحث اسمكب تحميؿ المحتكل 
لمعرفة مستكل تضميف متطمبات االقتصاد المعرفي في منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية, حيث يرل 

ثر األساليب استخدامان في تحميؿ ( أف تحميؿ المحتكل يعتبر مف أك550-549, 2010زيتكف )
المناىج التعميمية كأدلتيا, كذلؾ لتبياف تكجياتيا كاتجاىاتيا كتشخيصيا, كتحديد خصائصيا 
بمنيجية عممية منظمة, بيدؼ تشخيص المناىج )الكثيقة, الكتب, األدلة( كتقييميا كتطكيرىا, 

 متطمباتو كتحدياتو. كتقديـ التكصيات كاإلجراءات لتطكيرىا لتكاكب تكجيات العصر ك 

 وعينتو. بحثمجتمع ال -2

معايير تعميـ كتعمـ مجاؿ العمكـ الفيزيائية لممرحمة الثانكية, في  الحالي تمثؿ مجتمع البحث
 كثيقةكمصفكفة المدل كالتتابع لمنيج الفيزياء بالمرحمة الثانكية في الجميكرية اليمنية الكارد في 

 . (2013طبعة العاـ )( 12-1لمصفكؼ مف )العمـك  مناىج

كشممت عينة البحث مجتمع البحث كامبلن, أم أف عينة البحث تمثمت في معايير تعميـ 
لمصفكؼ مف  العمكـ المطكرة مناىج كثيقةكتعمـ مجاؿ العمكـ الفيزيائية لممرحمة الثانكية المضمف في 

مدل كالتتابع لممرحمة ـ, كالكحدات الدراسية لمنيج الفيزياء في مصفكفة ال (2013( طبعة )1-12)
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الثانكية, لككنيا المجاؿ الذم يتناكلو البحث كالمتمثؿ في مجاؿ الفيزياء, كيمكف تكضيح ذلؾ عمى 
 النحك اآلتي: 

( إلى 197معايير مجاالت العمكـ الفيزيائية كمؤشراتيا كالتي كردت في الكثيقة مف صفحة ) -أ
مجاؿ المادة ىي: مجاالت فرعية  خمسة ة إلى(, حيث تـ تقسيـ مجاؿ العمكـ الفيزيائي206صفحة )

كقد  .كخكاصيا, كمجاؿ القكة كالحركة, كمجاؿ اإللكتركنيات, كمجاؿ الطاقة, كمجاؿ الفيزياء الفمكية
العينة مؤشرات المعايير  في الكثيقة, كما شممت حددت ليذه المجاالت عددان مف المعايير الرئيسية

يضان ىي: مجاؿ المعرفة أمجاالت رئيسية  إلى خمسة التي قسمتالرئيسية لمجاؿ العمكـ الفيزيائية ك 
العممية كالفيـ, كمجاؿ ميارات التفكير كالبحث, كمجاؿ الميارات الحياتية, كمجاؿ العمـ كالتقنية 
كالمجتمع, كمجاؿ القيـ كاالتجاىات العممية, كيمكف تكضيح المجاالت كعدد المعايير كالمؤشرات 

 : عمى النحك اآلتي (1ما ىك مبيف في الجدكؿ )التي تناكليا التحميؿ ك

 (1جدول )

 المؤشرات لكل مجالو عدد المعايير مجاالت منيج الفيزياء و 

مجاالت محتوى 
 العموم الفيزيائية

عدد المعايير الرئيسية 
 لممجال

عدد مؤشرات المعايير 
 لممجال

مجموع المعايير 
 ومؤشراتيا

 معياران كمؤشران    18 مؤشران     13 معايير    5 المادة كخكاصيا
 معياران كمؤشران    36 مؤشران     30 معايير   6 القكة كالحركة
 معياران كمؤشران    46 مؤشران     38 معايير   8 اإللكتركنيات 

 معياران كمؤشران  132 مؤشران   118 معياران  14 الطاقة
 كمؤشران معياران    26 مؤشران     20 معايير   6 الفيزياء الفمكية

 معيارًا ومؤشراً  258 مؤشراً   219 معياراً  39 المجموع

كىك المحتكل الكارد في كثيقة منيج  :*مصفكفة المدل كالتتابع لمنيج الفيزياء بالمرحمة الثانكية -ب
, مف صفحة : عممية التحميؿ المككنات التالية شممت, حيث (293( إلى صفحة )234) العمـك

تعمـ, كأساليب التقكيـ, , كأنشطة التعميـ كالراسيةمكحدات الدالمحتكل ل , كمفرداتمخرجات التعمـ
بالمرحمة  لفيزياءلمنيج اكقد اقتصرت عينة البحث الحالي عمى الكحدات الدراسية  (,1ممحؽ )
 (.2في الجدكؿ )كالمكضحة  الثانكية

                                                           
مجػػاالت )الفيزيػػاء كالكيميػػاء كاالحيػػاء(, كقػػد اقتصػػر  ةتػػابع فػػي كثيقػػة منػػاىج العمػػـك ثبلثػػتشػػمؿ مصػػفكفة المػػدل كالت *

 . لصفكؼ المرحمة الثانكية الثبلثة مجاؿ الفيزياءتحميؿ الكحدات الدراسية لالبحث الحالي عمى 
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 (2جدول )

 مكونات مصفوفة المدى والتتابع لمنيج الفيزياء بالمرحمة الثانوية

الوحدات  الصف 
 الدراسية

عدد مخرجات 
 *التعمم

 مفاىيم 
 المحتوى

انشطة التعميم 
 والتعمم

استراتيجيات 
 التقويم

كحػػػػػػػػػػػػػدات  7 االكؿ الثانكم
 دراسية.

45 122 44 73 

كحػػػػػػػػػػػػػدات  7 الثاني الثانكم
 دراسية.

69 124 37 30 

كحػػػػػػػػػػػػػدات  8 الثالث الثانكم
 دراسية.

75 119 54 27 

المجموع 
 الكمي 

وحدة  22
 دراسية.

189 365 135 130 
819 

 .دوات البحثأ -3

 :األدكات التاليةبناء تـ  ,بحثسئمة الألئلجابة عف 
ي الالزم تضمينيا في منيج الفيزياء لممرحمة االقتصاد المعرف متطمباتاألداة األولى: قائمة 

 الثانوية. 

 قاـ الباحث باتباع عدد مف الخطكات كاإلجراءات تمثمت في اآلتي: القائمةإلعداد ىذه 
 : اليدف من بناء القائمةأ. تحديد 

تحدد اليدؼ مف بناء ىذه القائمة في إعداد قائمة بمتطمبات االقتصاد المعرفي التي ينبغي 
يا إعداد أداة ئمراعاتيا عند بناء منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية بالجميكرية اليمنية, ليتـ في ضك 

, لمكقكؼ عمى مدل  تحميؿ منيج الفيزياء بالمرحمة الثانكية كما ىك كارد في كثيقة منيج العمـك
 تضميف متطمبات االقتصاد المعرفي في المنيج.

 :بناء القائمة في صورتيا األولية جراءات وخطواتإب. 

 في اآلتي: تـ بناء القائمة مف خبلؿ اتباع عدد مف الخطكات كاإلجراءات تمثمت 
 مف االطار النظرم لمبحث الحالي. االستفادة 

                                                           
 .مستكل كؿ صؼ ككؿ كحدة دراسيةتمثؿ عدد مخرجات التعمـ الكاردة في الكثيقة عمى   *
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  كالدراسات السابقة التي تناكلت االقتصاد المعرفياألدبيات التربكية كالبحكث عمى االطبلع ,
(, كدراسة الحايؾ 2015(, كدراسة العنزم )2017(, كدراسة أحمد )2017كدراسة الخالدم )

(, كدراسة العنزم 2015(, كدراسة الرشيد )2015(, كدراسة الخكالده كحمادنو )2015)
(, 2011(, كدراسة القيسي )2012خركف )كدراسة ظاظا كآ(, 2013(, كدراسة شقفة )2014)

ابقة الباحث في الخركج بتصكر كاضح حكؿ متطمبات االقتصاد كقد أفادت الدراسات الس
 الرئيسية لمقائمة. المجاالتتحديد ك المعرفي 

  االقتصاد المعرفي مشاريع التعميـ في الكطف العربي التي أخذت بتكجو عدد مفاالطبلع عمى ,
دف, : مشركع التطكير التربكم نحك االقتصاد المعرفي في االر حيث تـ االطبلع عمى كؿ مف

طار ثيقة اإلكمعايير منيج العمكـ في دكلة قطر, كمعايير منيج العمكـ في دكلة االمارات, كك 
 العاـ لممنيج المصرم.

ة لمتطمبات االقتصاد المعرفي, لسابقة تـ تحديد المجاالت الرئيسفي ضكء الخطكات اك 
عداد القائمة في صكرتيا األكلية, حيث تككنت القائمة مف ) ( 15تضـ ) سيةرئي ( مجاالت5كا 

يا رصد تكرارات ئمب عددان مف المؤشرات ليتـ في ضك كحدد لكؿ متط ( مؤشران,110)كمتطمبان 
( يكضح المجاالت الرئيسية لمتطمبات االقتصاد 3كالجدكؿ ) ,تضميف كؿ متطمب في المنيج

 المعرفي كمؤشراتيا في القائمة بصكرتيا األكلية.

 (3جدول ) 

 متطمبات االقتصاد المعرفي ومؤشراتيا بصورتيا األوليةة لقائمة المجاالت الرئيس

عدد متطمبات االقتصاد  المجال الرئيسي لممتطمبات
 المعرفي لممجال

عدد المؤشرات 
 لممجال

 مكشران    45 متطمبات  4 . مجاؿ المعرفة.1
 مكشران    11 متطمبات  2 . مجاؿ التكنكلكجيا.2
 مكشران    16 متطمبات  3 . مجاؿ القيادة كاتخاذ القرار.3
 مكشران    14 متطمبات  3 . المجاؿ االجتماعي كاالخبلقي.4
 مكشران    24 متطمبات  3 . مجاؿ ميارات التفكير كالبحث العممي.5

 موشرًا. 110 متطمبًا. 15 المجموع.
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 التأكد من صدق قائمة متطمبات االقتصاد المعرفي: -ـج

عرضيا بصكرتيا األكلية عمى عدد مف األساتذة  لمتأكد مف صدؽ القائمة السابقة تـ
لممتطمبات كالمؤشرات التي تضمنتيا  الصدؽ الظاىرم المختصيف في التربية, كذلؾ لمتأكد مف

( عضكان مف أعضاء ىيئة التدريس المتخصصيف 17القائمة, كقد قاـ الباحث بإرساؿ القائمة إلى )
عدد مف الجامعات اليمنية ىي: جامعة الحديدة,  في المناىج كطرؽ التدريس كاإلدارة التربكية في

كجامعة إب, كجامعة صنعاء, كجامعة تعز, كاثنيف مف األساتذة العرب أحدىـ في جامعة المنصكرة 
( قائمة 14بمصر, كاآلخر بجامعة القادسية في البصرة بالعراؽ, كتمكف الباحث مف استرجاع )

حكميف تحكيـ القائمة كتقديـ مبلحظاتيـ عمييا (, حيث طمب الباحث مف السادة الم2منيا, ممحؽ)
 مف حيث:  

 الدراسة لمكضكع المجاالت المحددة في القائمة مناسبة مدل. 
 ليا المحددة بالمجاالت الفقرات ارتباط مدل. 
 الفقرات صياغة كضكح مدل. 
 لتعديمو حاجة كجكد يركف ما تعديؿ اقتراح. 
 حذفو اك إلضافتو حاجة يركف ما اقتراح. 

ضكء ما أبداه المحكمكف مف مبلحظات كآراء تـ إجراء التعديبلت المطمكبة عمى كفي 
( مؤشران, مكزعة عمى 110( متطمبان ك)15حيث تككنت القائمة في صكرتيا األكلية مف ) القائمة,

 التعديبلت التي اقترح المحكمكف إجرائيا عمى القائمة في اآلتي:  خمسة مجاالت, كقد تمثمت
االجتماعي "بالنسبة لممجاالت الرئيسية في القائمة اقترح بعض المحكميف تعديؿ اسـ المجاؿ  -1

ح "مجاؿ ليصب "التكنكلكجيا"كتعديؿ اسـ مجاؿ , ليصبح "مجاؿ القيـ كاالتجاىات" "كاالخبلقي
 الفيزياء كالتكنكلكجيا كالمجتمع كالبيئة". 

إعادة صياغة متطمب كاحد  بعض المحكميفقترح أما بالنسبة لمتطمبات االقتصاد المعرفي فقد ا -2
ليصبح   ,العكلمة تحدم لمكاجية المجتمع في اإليجابية كاالتجاىات القيـ تنمية عمى التأكيدكىك 

كما  ,يجابي ضمف فريؽعمؿ التعاكني كاإلكساب المتعمميف قيـ الإعمى  التأكيدنصو بعد التعديؿ 
 التأكيدء كالتكنكلكجيا كالمجتمع كالبيئة كىك مجاؿ الفيزياإلى  اقترح المحكمكف إضافة متطمب جديد

بعد كبذلؾ أصبح عدد المتطمبات في القائمة  ,مخاطرىا دراؾكا   لمتكنكلكجيا الفعاؿ االستخداـ عمى
 ( متطمبان.16)إجراء التعديبلت عمييا 

المؤشرات, ضركرة تعديؿ صياغة عدد مف بالنسبة لمؤشرات المتطمبات فقد رأل المحكمكف  -3
, كنقؿ بعض لى مؤشرات جديدةإ كدمج بعض المؤشرات مع بعض, كفصؿ بعض المؤشرات

 كفي ضكء آراء المحكميف قاـ الباحث بإجراء التعديبلت التالية:لى آخر, المؤشرات مف مجاؿ إ
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 تعديؿ صياغة عدد مف المؤشرات. -أ
كما تـ حذؼ مع بعض, ( مؤشرات مف مجاؿ المعرفة نتيجة لدمج بعض المؤشرات 6)حذؼ  -ب

 : كقد تمثمت المؤشرات التي تـ حذفيا في اآلتيمجاؿ القيـ كاالتجاىات, مؤشرات مف كاحد مؤشر 
 .يبرز العبلقة بيف المصطمحات كالمفاىيـ الفيزيائية كالمجتمع 
  يجابي في حياة االنساف كمجتمعو اإليبرز تطبيقات كانجازات المعرفة الفيزيائية ذات التأثير

 .كبيئتو
 .يشجع عمى تكظيؼ المعرفة الفيزيائية في المكاقؼ الجديدة 
 دكات تقكيـ تتضمف يكميات الطالب.يقترح أ 
  تكليد المعرفة كاألفكار الجديدة.  عمىيشجع 
 .  يعكس دكر عمـ الفيزياء في تطكر بقية العمـك
  يجابي ضمف فريؽ.التعاكني كاإلعمى اكساب المتعمميف قيـ العمؿ يساعد  
كالمجتمع لى مجاؿ الفيزياء كالتكنكلكجيا مؤشريف إ ( مؤشرات جديدة, حيث تـ إضافة4) إضافة -جػ

العممي, كقد  التفكير كالبحثميارات لى مجاؿ كالبيئة, كمؤشر إلى مجاؿ القيـ كاالتجاىات كمؤشر إ
 : المؤشرات التي تـ إضافتيا في اآلتيتمثمت 

 زيائيةالفي التطبيقات عف الناتجة لممشكبلت حمكؿ يقترح. 
 المعمكمات تكنكلكجيا الستخداـ كاآلمف السميـ التخطيط ميارة المتعمميف اكساب في يسيـ. 
 .يشجع المتعمميف عمى احتراـ آراء اآلخريف 
 .يساعد عمى صياغة المشكمة بصكرة مناسبة 
 كالتكنكلكجيالى مجاؿ الفيزياء مف مجاؿ المعرفة إ ( مؤشرات تـ نقميا3: )منيا ( مؤشرات6نقؿ ) -د

 لى مجاؿ الفيزياء كالتكنكلكجيالقيـ كاالتجاىات إيضان نقؿ مؤشريف مف مجاؿ اكأ ,كالمجتمع كالبيئة
لى مجاؿ القيادة كاتخاذ القرار, العممي إ التفكير كالبحثميارات , كمؤشر مف مجاؿ كالمجتمع كالبيئة

 تي:مت المؤشرات التي تـ نقميا في اآلكقد تمث
 العممية األجيزة عمؿ كفكرة تركيب يكضح. 
 الحياة. في العممية األجيزة استخدامات يكضح 
 كبيئتو كصحتو االنساف حياة عمى الفيزيائية التطبيقات بعض سمبيات يناقش. 
 يشير إلى إدراؾ اآلثار , كتعديؿ صياغتو ليصبح "التكنكلكجيا نحك المتعمميف اتجاىات ينمي

 المعمكمات كاالتصاالت كتطبيقاتيا"ا السمبية الناتجة عف استخداـ تكنكلكجي
 كاالتصاالت المعمكمات كتكنكلكجيا المتعددة الكسائط نحك المتعمميف لدل يجابيةإ اتجاىات ينمي 

 .العممية المعرفة في لمتكسع كمصادر
 لممشكمة. األنسب الحمكؿ اختيار ميارة ممارسة عمى يشجع 
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القائمة كعدد المتطمبات كالمؤشرات ( يكضح التعديبلت التي تـ إجرائيا عمى 4كالجدكؿ )
التي تـ تعديؿ صياغتيا أك إضافتيا أك حذفيا أك نقميا ضمف كؿ مجاؿ مف المجاالت الرئيسية 

 لمتطمبات االقتصاد المعرفي المضمنة في القائمة.
 (4جدول )

 بعد إجراء التعديل االقتصاد المعرفيلكل مجال من مجاالت  قائمةال عدد المتطمبات والمؤشرات في

 إلى مجاؿ آخر.( تشير إلى حذؼ أك نقؿ مؤشر مف مجاؿ -االشارة السالبة ) -
( متطمبان يرتبط بيا 16) بصكرتيا النيائية صبح عدد المتطمبات في القائمةكعميو فقد أ

( 5(, كالجدكؿ )3( مؤشران مكزعة عمى خمسة مجاالت رئيسية, كما ىك مبيف في ممحؽ)107)
 يكضح المجاالت الرئيسية كمتطمبات االقتصاد المعرفي كمؤشراتيا بصكرتيا النيائية.

 

 

 

المجال الرئيسي بعد 
 التعديل

 
 

عدد 
 المتطمبات

 عدد المؤشرات
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 لى مجاؿ إ مف مجاؿ

 36  -3  -6 45 4 4 . مجاؿ المعرفة.1
. مجػػػػػػػػػػػػػػػاؿ الفيزيػػػػػػػػػػػػػػػاء 2

كالتكنكلكجيػػػػػا كالمجتمػػػػػػع 
 كالبيئة.

2 3 11  2  5 18 

. مجاؿ القيػادة كاتخػاذ 3
 القرار.

3 3 16    1 17 

. مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ 4
 كاالتجاىات.

3 3 14 1- 1 2-  12 

. مجػػػػػػػػػػػػػػاؿ ميػػػػػػػػػػػػػػارات 5
 التفكير كالبحث العممي.

3 3 24  1 1-  24 

 107 6 -6 4 -7 110 16 15 المجمكع.
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 (5جدول )

 مؤشراتياوعدد المجاالت الرئيسية لقائمة متطمبات االقتصاد المعرفي بصورتيا النيائية 

عدد متطمبات االقتصاد  المجال الرئيسي لممتطمبات
 المعرفي لممجال

عدد المؤشرات 
 لممجال

 مؤشران    36 متطمبات 4 . مجاؿ المعرفة.1
 مؤشران    18 متطمبات 3 كالبيئة.. مجاؿ الفيزياء كالتكنكلكجيا كالمجتمع 2
 مؤشران    17 متطمبات 3 . مجاؿ القيادة كاتخاذ القرار.3
 مؤشران    12 متطمبات 3 . مجاؿ القيـ كاالتجاىات.4
 مؤشران    24 متطمبات 3 . مجاؿ ميارات التفكير كالبحث العممي.5

 مؤشراً  107 متطمباً  16 المجموع .
 

 وثيقة منيج الفيزياء لممرحمة الثانوية: : أداة تحميلاألداة الثانية

 تمثمت األداة الثانية لمبحث في استمارة تحميؿ كثيقة منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية ػػػػػ
بشقييا: معايير مجاالت منيج الفيزياء, كمصفكفة المدل كالتتابع ػػػػػ في ضكء متطمبات االقتصاد 

المتطمبات, حيث تـ إعداد االستمارة مف خبلؿ اتباع المعرفي, لمتعرؼ عمى مدل تضمنيا لتمؾ 
 الخطكات كاإلجراءات اآلتية:

تستيدؼ عممية التحميؿ في ىذا البحث التعرؼ عمى مستكل : أ. تحديد اليدف من أداة التحميل
تضمف كثيقة منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية لمتطمبات االقتصاد المعرفي كما تعكسيا مجاالت منيج 

ء, كمصفكفة المدل كالتتابع لمنيج الفيزياء لمصفكؼ الثانكية الثبلثة, كرصد تكرارات الفيزيا
المؤشرات المرتبطة بكؿ متطمب مف متطمبات االقتصاد المعرفي التي تـ التكصؿ إلييا في البحث 

 الحالي, كذلؾ في جداكؿ خاصة بذلؾ كالخركج بصكرة كاضحة عما ىك كائف في المنيج.
تـ استخداـ "الفكرة" التي تحمؿ مضمكنان مرتبطان بمتطمبات االقتصاد  :تحميلب. تحديد وحدة ال

المعرفي ككحدة لمتحميؿ, كالممثمة في كحدات التحميؿ )معايير كمؤشرات مجاالت الفيزياء, 
 :ىيالفكرة ك المخرجات التعميمية, مفردات المحتكل, أنشطة التعميـ كالتعمـ, استراتيجيات التقكيـ(, 

, كقد تـ استخداـ الفكرة ككحدة التحميؿ مكضكع حكليا يدكر التي الفكرة تتضمف عبارة أك جممة,
تحميؿ لمناسبتيا لتحميؿ كثيقة منيج الفيزياء, كمناسبتيا لطبيعة البحث الحالي, ككذلؾ الستخداميا 

(, كدراسة 2017في العديد مف الدراسات التي تناكلت تحميؿ مناىج العمكـ مثؿ دراسة الخالدم )
 (.2009المقطرم )
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متطمبات االقتصاد المعرفي, كبالتالي فإف مجاالت  تـ التحميؿ في ضكء جـ . تحديد فئات التحميل:
 االقتصاد المعرفي كما تتضمنو مف متطمبات كمؤشرات تمثؿ فئات التحميؿ.

الثانكية, منيج الفيزياء بالمرحمة  تحميؿتـ إعداد استمارة خاصة لرصد نتائج  د. إعداد أداة التحميل:
(, حيث صممت ىذه االستمارة لرصد التكرارات في المجاالت المراد تحميميا, كتككنت مف 4ممحؽ)

محكريف: المحكر األفقي يمثؿ مجاالت متطمبات االقتصاد المعرفي, كالمحكر الرأسي يمثؿ كحدات 
عرفي أثناء التحميؿ, كما تـ تصميـ استمارة خاصة لرصد تكرارات مؤشرات متطمبات االقتصاد الم

أ(, كأخرل لرصد تكرارات مؤشرات متطمبات -5تحميؿ معايير مجاالت منيج الفيزياء, ممحؽ )
 ب(.    -5االقتصاد المعرفي أثناء تحميؿ مصفكفة المدل كالتتابع, ممحؽ )

إلجراء عممية تحميؿ المنيج باستخداـ أداة التحميؿ المعدة في البحث  :ه. تحديد قواعد التحميل
الحالي كبما يضمف تحقيؽ ثبات مناسب لعممية التحميؿ, راعى الباحث االلتزاـ بعدد مف األسس 

 كالقكاعد تمثمت في اآلتي:  
 سيةتصاد المعرفي كمجاالتيا الرئيجرائي لمتطمبات االقأف يتـ التحميؿ في ضكء التعريؼ اإل. 
 معايير مجاالت الفيزياء, كمككنات مصفكفة المدل كالتتابع االربعة.أف يشمؿ التحميؿ كبلن مف : 
  أف تتـ عممية رصد مؤشرات معايير مجاالت المنيج المضمنة في الكثيقة باستخداـ االستمارة

أ(, ككذا رصد المؤشرات المضمنة في مصفكفة المدل كالتتابع -5المخصصة لذلؾ )ممحؽ 
  ب(.-5خداـ االستمارة المخصصة ليا )ممحؽ باست

 مف مؤشرات االقتصاد المعرفي ترتبط بكؿ مؤشرالعبارات التي  أف يتـ أثناء التحميؿ كتابة 
 التحميؿ. استمارةفي الكاردة في الكثيقة أماـ ما يحققو مف مؤشرات 

  ,أف يتناكؿ التحميؿ لمعايير مجاالت المنيج المؤشرات المحددة لكؿ مجاؿ كما كرد في الكثيقة
كيتناكؿ تحميؿ مصفكفة المدل كالتتابع المخرجات التعميمية, كمفردات المحتكل, كأنشطة التعميـ 

 كالتعمـ, كاستراتيجيات التقكيـ.  
  االقتصاد المعرفي أكالن بأكؿ في  مؤشرات متطمباترصد تكرارات ظيكر كؿ مؤشر مف أف يتـ

 االستمارة المخصصة لمرصد.
  كؿ متطمب.لمؤشرات المئكية  إجمالي التكرارات كالنسبحساب 
  لكؿ مجاؿ مف مجاالت لممؤشرات المضمنة في المنيج  المئكية إجمالي التكرارات كالنسبحساب

صفكفيا الثبلثة عمى , عمى مستكل المرحمة الثانكية ككؿ, كلكؿ صؼ مف االقتصاد المعرفي
 حدة. 
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 : و. صدق التحميل

( إلى أف صدؽ المحتكل يعتمد عمى التحميؿ المنطقي 214, 2004يشير طعيمة )
لعناصر أداة التحميؿ كفقراتيا, لمبحث عف مدل قدرة األداة عمى تمثيؿ المحتكل المراد تحميمو 
كقياسو بدقة. كعميو فإف صدؽ التحميؿ يعني التأكد مف أف األداة التي تستخدـ في تحميؿ المحتكل 

مى تمثيؿ المحتكل المراد تحميمو, كيتـ التحقؽ مف ذلؾ مف خبلؿ التاكد مف الصدؽ ليا القدرة ع
( إلى أف ىذا النكع مف الصدؽ يجريو الباحث بنفسو 215, 2004الظاىرم لؤلداة, كيشير طعيمة )

 لمتأكد مف أف ما تقيسو أداة التحميؿ أك تنتيي إليو مف نتائج صادؽ كذاتي الكضكح أك الدليؿ. 

( مف اإلدارة 2013عد أف تـ الحصكؿ عمى كثيقة مناىج العمـك طبعة العاـ )كعميو كب
في  تحميؿ صفحتيف مف عينة التحميؿالباحث باستخداـ أداة التحميؿ بقاـ العامة لممناىج بصنعاء, 

ات مجاؿ االلكتركنيات )مف ص , حيث تـ تحميؿ معايير كمؤشر ضكء متطمبات االقتصاد المعرفي
كبعد مركر فترة زمنية قدرىا ثبلثة أسابيع مف , ـ 21/8/2018-20 الفتره مف( خبلؿ 199-200

التحميؿ األكؿ, تمت إعادة عممية التحميؿ, كتحديد صدؽ التحميؿ بتحديد نسبة االتفاؽ بيف التحميميف 
 ( 2017(, ك)أحمد, 106, 2015األكؿ كالثاني باستخداـ معادلة ىكلستي التالية: )العنزم,

        
فاؽاالت   عدد مرات 

عدد مرات االتفاؽ   عدد مرات االختبلؼ  
 معامؿ االتفاؽ  

(, كىك معامؿ اتفاؽ عاٍؿ مما يشير إلى %96كقد كاف معامؿ االتفاؽ بيف التحميميف )
( 6كضكح صياغة المؤشرات كمناسبة األداة لبلستخداـ في قياس ما كضعت لقياسو, كالجدكؿ )

 الباحث األكؿ كالثاني لمجاالت األداة:يكضح معامؿ االتفاؽ بيف تحميمي 
 (6جدول )

 لممجاالت الرئيسية ألداة البحث االتفاق بين تحميمي الباحثمعامل 

 معامل االتفاق المجال
 %92 . مجاؿ المعرفة.1
 %100 . مجاؿ الفيزياء كالتكنكلكجيا كالمجتمع كالبيئة.2
 %94 . مجاؿ القيادة كاتخاذ القرار.3
 %100 كاالتجاىات.. مجاؿ القيـ 4
 %100 . مجاؿ ميارات التفكير كالبحث العممي.5

 %96 لألداة ككل
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 : . التأكد من ثبات أداة التحميلز

ييدؼ التحقؽ مف ثبات أداة التحميؿ إلى التأكد مف قدرة األداة عمى إعطاء نتائج ثابتة إذا 
الحصكؿ عمى درجة ثبات عالية ما أعيد استخداميا مرة أخرل في تحميؿ نفس المحتكل, كلضماف 

لمتحقؽ مف ثبات أداة التحميؿ, حيث قاـ كؿ منيما  *لؤلداة قاـ الباحث باإلستعانة بأحد الباحثيف
بتحميؿ نفس العينة كالمتمثمة في معايير كمؤشرات مجاؿ االلكتركنيات, كقد تـ تزكيد الباحث اآلخر 

تحديد التعريفات الدقيقة لممصطمحات كالمفاىيـ  بالقكاعد المحددة في البحث لعممية التحميؿ, كما تـ
 كمتطمبات االقتصاد المعرفي. كالتطبيقات الفيزيائية, 

كفي ضكء ذلؾ تـ استخراج معامؿ ثبات األداة باستخداـ معادلة ىكلستي لحساب نسبة 
جاؿ مف االتفاؽ بيف محمميف ػػػػػ الثبات عبر األفراد ػػػػػ ككاف معامؿ الثبات لؤلداة ككؿ كلكؿ م

 (. 7مجاالت االقتصاد المعرفي كما ىك مبيف في جدكؿ )
 (7جدول )

 لممجاالت الرئيسية ألداة البحثبين تحميل الباحث ومحمل آخر معامل الثبات 

 معامل الثبات المجال
 %75 . مجاؿ المعرفة.1
 %83 . مجاؿ الفيزياء كالتكنكلكجيا كالمجتمع كالبيئة.2
 %75 القرار.. مجاؿ القيادة كاتخاذ 3
 %100 . مجاؿ القيـ كاالتجاىات.4
 %79 . مجاؿ ميارات التفكير كالبحث العممي.5

 %80 لألداة ككل 

كعميو يمكف القكؿ بأف أداة التحميؿ عمى قدر مناسب مف الثبات, مما أتاح لمباحث 
 استخداميا لتحقيؽ أىداؼ البحث الحالي.

 إجراءات البحث. -4

في ضكء الخطكات كاإلجراءات التي تـ اتباعيا لبناء قائمة متطمبات االقتصاد المعرفي  
جراءات التحقؽ مف صدؽ كثبات أداة التحميؿ, قاـ الباحث بإجراء عممية تحميؿ لعينة البحث  كا 
ممثمة بمجاؿ الفيزياء في كثيقة المنيج, حيث تـ إجراء عممية التحميؿ لمكثيقة بشقييا: معايير 

 ت المنيج, كمصفكفة المدل كالتتابع, كقد سار الباحث في تنفيذ البحث كفؽ الخطكات التالية: مجاال
                                                           

 
 .أ. قاسـ سماح : ماجستير معمـ كيمياء *
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 إعداد قائمة بمتطمبات االقتصاد المعرفي التي ينبغي تكافرىا في منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية, -أ
جراء التعديبلت عمييا في ضكء ما  كالتحقؽ مف صدقيا بعرضيا عمى عدد مف المختصيف, كا 

  اقترحكه مف مبلحظات.
تحكيؿ قائمة متطمبات االقتصاد المعرفي إلى استمارة تحميؿ كتحديد قكاعد كأسس التحميؿ كبعد  -ب

 التحقؽ مف صدؽ كثبات األداة كما تـ تكضيحو سابقان.
مصفكفة ك  المنيج, معايير مجاالتعينة البحث لكؿ مف  تحميؿاستخداـ أداة التحميؿ في  -جػ

 مف خبلؿ تخصيص استمارة خاصة لتحميؿ كؿ شؽ مف شقي الكثيقة. ,ابعالمدل كالتت
رصد تكرارات مؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي المضمنة في معايير مجاالت المنيج كفي  -د

جمالي تكرارات تضميف كؿ مؤشر عمى مستكل المنيج ككؿ.  مصفكفة المدل كالتتابع, كا 
حساب النسب المئكية لتكرارات المؤشرات المضمنة في المنيج, كتحديد مستكل تضمينيا في  -ق

 المنيج في ضكء إجمالي التكرارات عمى مستكل األداة ككؿ, كاستخبلص النتائج كعرضيا. 

 األساليب اإلحصائية. -5
 تـ استخدـ عدد مف األساليب اإلحصائية تمثمت في اآلتي:

 التكرارات. -
 ب المئكية.النس -
 معادلة ىكليستي لحساب الصدؽ كالثبات. -
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشتيا وتفسيرىا
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 الرابع الفصل
 وتفسيرىا ومناقشتيانتائج البحث 

ى النحك عم, كذلؾ اإلجابة عف أسئمة البحث, كمناقشة كتفسير نتائجويتناكؿ ىذا الفصؿ 
 التالي:

 : بالسؤال األول المتعمقةالنتائج   -1
  ى اآلتي:عماألكؿ مف أسئمة البحث  السؤاؿنص 

 ؟منيج الفيزياء لممرحمة الثانويةما متطمبات االقتصاد المعرفي التي ينبغي مراعاتيا عند بناء 

السؤاؿ قاـ الباحث بإعداد قائمة بمتطمبات االقتصاد المعرفي مف خبلؿ كلئلجابة عف ىذا 
, ي تناكلت مكضكع االقتصاد المعرفيالرجكع إلى اإلطار النظرم كالدراسات كاألدبيات السابقة الت

, االقتصاد المعرفي الكطف العربي كالتي أخذت بتكجو مشاريع التعميـ في عدد مفاالطبلع عمى ك 
ىج العمكـ في امن ككثائؽ , كمعاييرنحك االقتصاد المعرفي في االردف ير التربكممشركع التطك  مثؿ:

كالخركج بقائمة متطمبات االقتصاد المعرفي التي ينبغي  مصر,االمارات, ك ك قطر,  كؿ مف دكلة
مراعاتيا عند تخطيط كبناء منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية, حيث تككنت في صكرتيا األكلية مف 

( 5, كقد تـ تكزيع المتطمبات عمى )( مؤشران 110) كحددت ليا مؤشرات بمغت ,ان ( متطمب15)
مجاالت رئيسية, كفي ضكء ما أسفرت عنو نتائج إجراءات التحقؽ مف صدؽ القائمة, تـ إجراء عدد 
ضافة كنقؿ البعض, كتعديؿ صياغة  مف التعديبلت عمييا حيث تـ حذؼ بعض المؤشرات كا 

ضافة متطمب جديد, ( متطمبان 16بحيث أصبحت القائمة في صكرتيا النيائية مككنة مف ) البعض كا 
مجاؿ المعرفة, مجاؿ الفيزياء ىي:  ( مؤشران مكزعة عمى خمسة مجاالت رئيسية107يرتبط بيا )

مجاؿ القيـ كاالتجاىات, مجاؿ ميارات كالتكنكلكجيا كالمجتمع كالبيئة, مجاؿ القيادة كاتخاذ القرار, 
كقد تـ تضميف متطمبات  كبذلؾ يككف الباحث قد أجاب عف السؤاؿ األكؿ,عممي, التفكير كالبحث ال

( يكضح المتطمبات 8(, كالجدكؿ )3االقتصاد المعرفي كمؤشراتيا كمجاالتيا الرئيسية في الممحؽ )
 التي تكصؿ إلييا الباحث في البحث الحالي كعدد مؤشراتيا مكزعة بحسب مجاالتيا الرئيسية. 
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 (8) جدول
 .مؤشراتيا وعدديا الرئيسية مجاالتو المعرفي  االقتصادمتطمبات القائمة النيائية ل

المجال 
 الرئيسي

عدد  ممجاللمتطمبات االقتصاد المعرفي 
 المؤشرات

فة.
معر

ل ال
مجا

 

. ييػػتـ بتضػػميف المعػػارؼ العمميػػة الفيزيائيػػة ذات الصػػمة باقتصػػاد المعرفػػة 1
 كتنميتيا لدل المتعمميف.

 مؤشران   17

 مؤشرات    7 خصائص كطبيعة عمـ الفيزياء.   يعكس .2
 مؤشرات    7 التنمية كاستثمار المكارد االقتصادية. الفيزيائية في دكر المعرفة يعكس .3
. تكظيؼ الرياضيات في دراسة الفيزياء كتنمية الميارات الرياضػية البلزمػة 4

 لممتعمـ.
 مؤشرات    5

 مؤشران   36 المجمكع. 

جال
م

 
اء 

يزي
الف

يا 
وج
نول
لتك
وا

جتم
والم

ع 
ئة.

البي
و

 

 مؤشرات    7 . يؤكد عمى استخداـ التكنكلكجيا في تعميـ كتعمـ الفيزياء.5
 مؤشرات    8 براز دكر التكنكلكجيا الفيزيائية في حؿ مشكبلت المجتمع كالفرد.إ. 6
 مؤشرات    3 .  دراؾ مخاطرىاكا   تكنكلكجيااالستخداـ الفعاؿ لمالتأكيد عمى  . 7

 مؤشران   18 المجمكع. 

دة 
قيا
ل ال

مجا
رار.

 الق
خاذ

وات
 

 مؤشرات    8 . التأكيد عمى تنمية ميارات االتصاؿ.8
 مؤشرات    6 . االىتماـ بتنمية ميارات اتخاذ القرار.9

 مؤشرات    3 . االىتماـ بتنمية ميارات العمؿ الجماعي.10
 مؤشران   17  المجمكع.

قيم
ل ال

مجا
 

ت.
اىا

تج
واال

 

 مؤشرات    5 . التأكيد عمى تعزيز  المشاركة المجتمعية.11
يجػػػابي ضػػػمف لمتعممػػػيف قػػيـ العمػػػؿ التعػػػاكني كاإلكسػػػاب اإعمػػػى  التأكيػػد. 12

 فريؽ.
 مؤشرات    4

العمػػػؿ كالمحافظػػػة عمػػػى  احتػػػراـ مبػػػدأ. تعزيػػػز االتجاىػػػات اإليجابيػػػة نحػػػك 13
 مصادره.

 مؤشرات    3

 مؤشران   12 المجمكع. 

ت 
يارا

ل م
مجا

ث 
لبح

 وا
كير

التف
ي.
عمم

ال
 

 مؤشران   12 . االىتماـ بتنمية ميارات البحث كاالستقصاء لدل المتعمـ.14
 مؤشرات    5 . االىتماـ بتنمية ميارات التفكير االبداعي.15
 مؤشرات    7 االىتماـ بتنمية ميارات التفكير الناقد.. 16

 مؤشران   24 المجمكع.
 مؤشراً  107 متطمبًا  16 اإلجمالي
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 : الثانيالسؤال ب المتعمقةالنتائج  -2

 :عمى اآلتي نص السؤاؿ الثاني في البحث الحالي

تضمين متطمبات االقتصاد المعرفي في منيج الفيزياء لممرحمة الثانوية  مستوىما  
 ؟ المرحمة ككل مستوىعمى  اليمنيةبالجميورية 

ة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث بتحميؿ كٍؿ مف معايير مجاالت المنيج, كمصفكفة لئلجابك 
(, حيث تناكؿ التحميؿ مجاؿ الفيزياء في 2013المدل كالتتابع في كثيقة مناىج العمكـ طبعة )

البحث الحالي ػػػػػ كفي ضكء ذلؾ تـ حساب إجمالي عدد مؤشرات متطمبات  مكضعالكثيقة ػػػػػػ 
ي المضمنة في المنيج كنسبيا المئكية, ككذا تكرارات المؤشرات المرتبطة بكؿ االقتصاد المعرف

متطمب مف متطمبات االقتصاد المعرفي عمى مستكل مجاالت األداة ككؿ, كلكؿ مجاؿ مف مجاالت 
متطمبات االقتصاد المعرفي الخمسة عمى حدة, كحساب نسبيا المئكية كتحديد مستكل تضمينيا في 

 النتائج المتعمقة بيذا السؤاؿ عمى النحك اآلتي: المنيج, كيمكف عرض

 في منيج الفيزياء ككل:مستوى تضمين متطمبات االقتصاد المعرفي أواًل: 

في منيج الفيزياء ككؿ قاـ الباحث لتحديد مستكل تضميف متطمبات االقتصاد المعرفي 
بحساب إجمالي عدد مؤشرات االقتصاد المعرفي المضمنة في كٍؿ مف معايير مجاالت منيج 

المدل كالتتابع, لكؿ مجاؿ مف مجاالت أداة التحميؿ, كلؤلداة ككؿ كتحديد نسبيا  كمصفكفةالفيزياء 
مصفكفة المدل كالتتابع, كفي المئكية كمستكل تضمينيا في كٍؿ مف معايير مجاالت المنيج ك 

 (.9الجدكؿ )المنيج ككؿ, ككانت النتائج كما ىك مبيف في 
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 (9) جدول
يا المئوية ونسب المضمنة في منيج الفيزياء وتكراراتيا متطمبات االقتصاد المعرفي مؤشرات

 المعرفي ككل ولكل مجال عمى حدة االقتصادبحسب مجاالت 
مجال االقتصاد 

 المعرفي

دد 
ع

ال
ت 

طمبا
مت

جاؿ
لمم

 

رات
ؤش
 الم

عدد
 

جاؿ
لمم

 

 عدد المؤشرات المضمنة في المنيج وتكراراتيا ونسبيا المئوية

يب
لتر
ا

 

 معايير المضمنة في
 مجاالت المنيج

مصفكفة المضمنة في 
 المدل كالتتابع

المضمنة في المنيج 
 ككؿ

دىا
عد

تيا 
رارا

تك
 

تيا
نسب

دىا 
عد

تيا 
رارا

تك
 

تيا
نسب

دىا 
عد

تيا 
رارا

تك
 

تيا
نسب

 

 1 48.02 1699 29 33.10 1171 27 14.92 528 27 36 4 المعرفة
الفيزياء والتكنولوجيا 
 والمجتمع والبيئة

3 18 11 129 3.65 13 375 10.60 13 504 14.25 4 

 2 21.51 761 15 14.95 529 15 6.56 232 11 17 3 القيادة واتخاد القرار

 5 1.70 60 2 1.53 54 2 0.17 6 1 12 3 القيم واالتجاىات
ميارات التفكير 
 والبحث العممي

3 24 19 151 4.27 21 363 10.26 22 514 14.53 3 

 // %100 3538 81 %70.44 2492 78 %29.56 1046 69 107 16 األداة ككل

( أف إجمالي عدد مؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي المضمنة 9يبلحظ مف الجدكؿ ) 
( مؤشران تـ تضمينيا في معايير مجاالت منيج الفيزياء, في حيف أف 69بمغت ) الفيزياءفي منيج 

( مؤشران, 78عدد مؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي المضمنة في مصفكفة المدل كالتتابع بمغت )
 ( مؤشران تضمنتيا أداة التحميؿ.107( مؤشران مف إجمالي )81كعمى مستكل المنيج ككؿ بمغت )

النسب المئكية لتكرارات مؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي المضمنة في  إلىر كبالنظ
المنيج عمى مستكل المنيج ككؿ يبلحظ أف إجمالي تكرارات مؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي 

( تكراران مكزعة عمى معايير مجاالت منيج الفيزياء 3538المضمنة في منيج الفيزياء ككؿ بمغ )
%( كعمى مصفكفة المدل كالتتابع بكاقع 29.56كراران كبنسبة مئكية قدرىا )( ت1046بكاقع )

%( مف إجمالي تكرارات مؤشرات متطمبات االقتصاد 70.44( تكراران كبنسبة مئكية قدرىا )2492)
 المعرفي المضمنة في منيج الفيزياء ككؿ.

كعميو يمكف القكؿ بأف مستكل تضميف متطمبات االقتصاد المعرفي في معايير مجاالت 
منيج الفيزياء منخفض مقارنة بعدد المؤشرات المضمنة في مصفكفة المدل كالتتابع, حيث بمغ 
إجمالي عدد مؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي المضمنة في منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية ككؿ 

%( مف إجمالي مؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي المحددة 75.7ان مثمت ما نسبتو )( مؤشر 81)
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( مؤشران, كقد كاف عدد مؤشرات متطمبات االقتصاد 107في أداة التحميؿ بالبحث الحالي كالبالغة )
%( مف إجمالي 72.9( مؤشران مثمت ما نسبتو )78المعرفي المضمنة في مصفكفة المدل كالتتابع )

ؤشرات في األداة, في حيف كاف عدد مؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي المضمنة في عدد الم
%( مف إجمالي عدد 64.49( مؤشران مثمت ما نسبتو )69معايير مجاالت منيج الفيزياء بالكثيقة )

المؤشرات في األداة, مما يشير إلى عدـ كجكد تكازف بيف مستكل تضميف مؤشرات متطمبات 
في كٍؿ مف معايير مجاالت منيج الفيزياء, كمصفكفة المدل كالتتابع, إذ أنو عمى  االقتصاد المعرفي

مصفكفة المدل كالتتابع تبنى في ضكء ما يتـ تحديده مف معايير لمجاالت المنيج,  الرغـ مف أف
مؤشرات متطمبات  إال أف نتائج البحث تظير أف مصفكفة المدل كالتتابع تضمنت عددان أكبر مف

معرفي لـ تتضمنيا معايير مجاالت منيج الفيزياء, كما تظير نسبة أعمى لتكرارات االقتصاد ال
تضميف تمؾ المؤشرات في مصفكفة المدل كالتتابع مقارنة بتكرارات كنسب تضميف مؤشرات 

 متطمبات االقتصاد المعرفي في معايير مجاالت منيج الفيزياء.

ات مجاالت منيج الفيزياء, كالعمؿ معايير كمؤشر  كجكد حاجة لمراجعة الباحثكعميو يرل 
عمى تضميف مؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي فييا بصكرة تحقؽ التكازف بيف معايير مجاالت 
المنيج, كمصفكفة المدل كالتتابع, عبلكة عمى كجكد حاجة لتضميف مؤشرات متطمبات االقتصاد 

صكرة تجعمو أكثر مبلئمة لتمبية المعرفي غير المضمنة في المنيج؛ بما يسيـ في تطكير المنيج ب
 متطمبات المحاؽ بمجتمع اقتصاد المعرفة. 

أما بالنسبة لمستكل تضميف متطمبات االقتصاد المعرفي المتعمقة بكؿ مجاؿ مف مجاالت 
( أف عدد مؤشرات متطمبات االقتصاد 9االقتصاد المعرفي الخمسة فإنو يبلحظ مف الجدكؿ )

( مؤشران لمجاؿ 29ياء تراكحت عمى مستكل المنيج ككؿ بيف )منيج الفيز  فيالمعرفي المضمنة 
المعرفة, كمؤشريف فقط لمجاؿ القيـ كاالتجاىات, كبذلؾ جاءت مؤشرات متطمبات االقتصاد 

 المعرفي المضمنة في منيج الفيزياء لكؿ مجاؿ مف المجاالت الخمسة عمى النحك اآلتي:

تضميف مؤشرات متطمباتو في المنيج عمى  جاء مجاؿ المعرفة في المرتبة األكلى مف حيث -أ
مستكل المنيج ككؿ, كعمى مستكل كٍؿ مف معايير مجاالت منيج الفيزياء, كمصفكفة المدل 
كالتتابع عمى حدة, حيث بمغ عدد مؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي لمجاؿ المعرفة المضمنة في 

( مؤشران لمتطمبات 36إجمالي )%( مف 80.56( مؤشران بنسبة مئكية قدرىا )29المنيج ككؿ )
االقتصاد المعرفي المتعمقة بمجاؿ المعرفة, في حيف كاف عدد مؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي 
لمجاؿ المعرفة, المضمنة في كٍؿ مف معايير مجاالت المنيج كمصفكفة المدل كالتتابع عمى حدة 

رفة ككؿ, كيبلحظ أيضان أف %( مف إجمالي عدد مؤشرات مجاؿ المع75( مؤشران, بنسبة )27)
إجمالي تكرارات تضميف مؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي لمجاؿ المعرفة عمى مستكل المنيج 
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%( مف إجمالي تكرارات مؤشرات متطمبات االقتصاد 48.02( تكراران مثمت )1699ككؿ بمغت )
 ( تكراران.3538المعرفي ككؿ كالبالغة )

ارات كنسب تضميف مؤشرات متطمبات االقتصاد ( أف تكر 9كما يبلحظ مف الجدكؿ )
المعرفي لمجاؿ المعرفة في كٍؿ مف مجاالت المنيج كمصفكفة المدل كالتتابع جاءت في المرتبة 
األكلى, حيث بمغت تكرارات مؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي المضمنة في معايير مجاالت 

%( كبمغت في مصفكفة المدل كالتتابع 14.92( تكراران بنسبة مئكية قدرىا )528منيج الفيزياء )
 %(.33.10( بنسبة قدرىا )1171)

(, كدراسة البساـ 2015كتتفؽ نتيجة البحث الحالي مع نتائج: دراسة الخكالدة كحمادنة )
( مف حيث حصكؿ متطمبات مجاؿ 2011(, كدراسة القيسي )2015العنزم ) كدراسة(, 2015)

 مستكل تضمينيا في المنيج. المعرفة عمى المرتبة األكلى مف حيث 

القيادة كاتخاذ القرار في المرتبة الثانية, حيث بمغت تكرارات مؤشرات متطمبات  مجاؿجاء  -ب
( تكراران بنسبة 761االقتصاد المعرفي المتعمقة بيذا المجاؿ كالمضمنة في المنيج ككؿ )

(21.51.)% 

قتصاد المعرفي المتعمقة ( أف تكرارات مؤشرات متطمبات اال9حيث يبلحظ مف الجدكؿ )
( تكراران بنسبة قدرىا 232بيذا المجاؿ, المضمنة في معايير مجاالت منيج الفيزياء بمغت )

%( مف إجمالي تكرارات المؤشرات عمى مستكل األداة ككؿ, إال أف تكرارات تضميف 6.56)
%(, 14.95ا )( تكراران بنسبة قدرى529مؤشرات ىذا المجاؿ في مصفكفة المدل كالتتابع بمغت )

مما يشير إلى أف االىتماـ بيذا المجاؿ في معايير مجاالت منيج الفيزياء ال يتناسب مع ما أعطي 
لو مف اىتماـ في مصفكفة المدل كالتتابع, حيث جاء ترتيب مؤشرات تضميف ىذا المجاؿ في 

 معايير مجاالت منيج الفيزياء في المرتبة الثالثة.

( كالتي أظيرت حصكؿ مجاؿ 2013مع نتائج دراسة شقفة ) كال تتفؽ نتائج البحث الحالي
 القيادة عمى درجة متدنية جدان.

جاءت متطمبات مجاؿ ميارات التفكير كالبحث العممي في المرتبة الثالثة مف حيث مستكل  -جػ
التضميف في منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية عمى مستكل المنيج ككؿ, حيث بمغت تكرارات تضميف 

%( مف إجمالي تكرارات 14.53( تكراران بنسبة مئكية قدرىا )514ىذا المجاؿ في المنيج ) مؤشرات
( أف تكرارات المؤشرات المضمنة في 9المؤشرات المضمنة في المنيج ككؿ, كيبلحظ مف الجدكؿ )

%( في حيف بمغت في 4.27( تكراران بنسبة قدرىا )151معايير مجاالت منيج الفيزياء بمغت )
 %(. 10.26( تكراران بنسبة قدرىا )363مدل كالتتابع )مصفكفة ال
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( في 2015(, كدراسة البساـ )2017كتتفؽ نتائج البحث الحالي مع نتائج: دراسة أحمد )
العقمي في الدراستيف السابقتيف عمى المرتبة الثالثة, إال أنيا ال تتفؽ مع نتائج  النمكحصكؿ مجاؿ 
 كؿ مجاؿ ميارات التفكير عمى المرتبة الثانية. ( كالتي أظيرت حص2017دراسة الخالدم )

حيث بمغ  جاءت متطمبات مجاؿ الفيزياء كالتكنكلكجيا كالمجتمع كالبيئة في المرتبة الرابعة, -د
( تكراران بنسبة مئكية 504إجمالي تكرارات تضميف مؤشرات ىذا المجاؿ في منيج الفيزياء ككؿ )

مؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي المضمنة في المنيج %( مف إجمالي تكرارات 14.25قدرىا )
( أف تكرارات مؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي المتعمقة 9ككؿ, كما يبلحظ أيضان مف الجدكؿ )

( تكراران بنسبة قدرىا 129بيذا المجاؿ المضمنة في معايير مجاالت منيج الفيزياء بمغت )
( تكراران 375المضمنة في مصفكفة المدل كالتتابع )%( في حيف بمغت تكرارات المؤشرات 3.65)

 %(.10.60بنسبة قدرىا )

(, كدراسة العنزم 2015كتختمؼ نتائج البحث الحالي مع نتائج: دراسة الخكالدة كحمادنة )
( كالتي أظيرت حصكؿ مجاؿ التكنكلكجيا عمى 2017(, كدراسة المعمرم كالنظارم )2015)

 المرتبة الثانية.

بات مجاؿ القيـ كاالتجاىات مف حيث عدد المؤشرات المضمنة في المنيج جاءت متطم -ق
كتكراراتيا كنسبيا المئكية في المرتبة األخيرة, حيث كانت تكرارات مؤشرات ىذا المجاؿ المضمنة 

%( مف إجمالي تكرارات مؤشرات متطمبات 1.7( تكراران بنسبة مئكية قدرىا )60في المنيج ككؿ )
لمضمنة في المنيج ككؿ, كما يبلحظ أف عدد تكرارات مؤشرات ىذا المجاؿ في االقتصاد المعرفي ا

%(, في حيف بمغت 0.17( تكرارات فقط بنسبة قدرىا )6معايير مجاالت منيج الفيزياء كانت )
 %(.1.53( تكراران في مصفكفة المدل كالتتابع كبنسبة قدرىا )54)

( 2015(, كدراسة العنزم )2014م )دراسة العنز  كتتفؽ نتائج البحث الحالي مع نتائج:
كالتي أظيرت حصكؿ المجاؿ االجتماعي الذم يتضمف عددان مف القيـ المجتمعية عمى أقؿ مرتبة 

 مف بيف ترتيب متطمبات االقتصاد المعرفي.

في ضكء ما سبؽ يمكف القكؿ: أنو بالرغـ مف تضمف منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية ك 
%( مف إجمالي مؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي إال أف 75.7تو )بالجميكرية اليمنية ما نسب

تكرارات تضميف تمؾ المؤشرات تعكس تركيز المنيج عمى متطمبات االقتصاد المعرفي لمجاؿ 
المعرفة بدرجة كبيرة حيث بمغت النسبة المئكية لتكرارات تضميف مؤشرات ىذا المجاؿ في المنيج 

ات المضمنة في المنيج ككؿ, في حيف مثمت بقية المجاالت %( مف إجمالي عدد المؤشر 48.02)
%(, ككانت متطمبات االقتصاد المعرفي لمجاؿ الفيزياء كالتكنكلكجيا 51.98مجتمعة ما نسبتو )
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كالمجتمع كالبيئة كلمجاؿ القيـ كاالتجاىات األقؿ تضمينان في المنيج, كبدرجة أكثر كضكحان لمجاؿ 
%( 1.7كز النسبة المئكية لمؤشرات ىذا المجاؿ المضمنة في المنيج )القيـ كاالتجاىات, إذ لـ تتجا

مما يشير إلى تدني مستكل تضميف متطمبات االقتصاد المعرفي المتعمقة بيذا المجاؿ في المنيج 
   بشكؿ كبير.

 لممجاالت الرئيسية في األداة. متطمبات االقتصاد المعرفي تضمين مستوى ثانيًا:

لتحديد مستكل تضميف متطمبات االقتصاد المعرفي لكؿ مجاؿ مف مجاالت االقتصاد 
الفيزياء لممرحمة الثانكية بالجميكرية اليمنية؛ تـ حساب عدد المؤشرات المضمنة  منيجالمعرفي في 

في المنيج لكؿ متطمب مف متطمبات االقتصاد المعرفي ضمف كؿ مجاؿ مف المجاالت الرئيسية 
 (.10تيا كنسبيا المئكية, ككانت النتائج كما ىك مبيف في الجدكؿ )كحساب تكرارا

 (10) جدول

في المنيج لكل مجال من مجاالت المضمنة عدد مؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي 
 ونسبيا المئوية وتكراراتيااألداة 

رفي
لمع

د ا
صا

القت
ل ا

مجا
 

 متطمبات االقتصاد المعرفي

رات
ؤش

الم
دد 

ع
 

جال
لمم

 

 المؤشرات المضمنة في المنيج وتكراراتيا ونسبيا المئويةعدد 
المضمنة في 
 مجاالت المنيج

مصفكفة المضمنة في 
 المدل كالتتابع

المضمنة في المنيج 
 ككؿ

يب
لترت

ا
دىا 
عد

تيا 
رارا

تك
 

تيا
نسب

دىا 
عد

تيا 
رارا

تك
 

تيا
نسب

دىا 
عد

تيا 
رارا

تك
 

تيا
نسب

 

رفة
لمع

ا
 

. ييػػػتـ بتضػػػميف المعػػػارؼ 1
العمميػػػػػػػػػػػػػػػة الفيزيائيػػػػػػػػػػػػػػػة ذات 
الصػػػػػػػمة باقتصػػػػػػػاد المعرفػػػػػػػة 

 كتنميتيا لدل المتعمميف.

17 15 393 10.8 16 815 23.03 16 1198 33.86 1 

خصػػػػػػػػػػػػػػػػػائص  يعكػػػػػػػػػػػػػػػػػس .2
 كطبيعة عمـ الفيزياء.  

7 6 31 0.88 5 96 2.7 6 127 3.59 7 

 دكر المعرفػػػػػػػػػػػػة يعكػػػػػػػػػػػس .3
التنميػػػػػػػػػػػػػة  الفيزيائيػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػي

كاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتثمار المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكارد 
 االقتصادية.

7 2 22 0.62 2 22 0.62 2 44 1.24 10 
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 (10جدول )تابع 

في المنيج لكل مجال من مجاالت المضمنة المعرفي  االقتصادعدد مؤشرات متطمبات 
 األداة وتكراراتيا ونسبيا المئوية

رفي
لمع

د ا
صا

القت
ل ا

مجا
 

 متطمبات االقتصاد المعرفي

رات
ؤش

الم
دد 

ع
 

جال
لمم

 

 المضمنة في المنيج وتكراراتيا ونسبيا المئويةعدد المؤشرات 
المضمنة في 
 مجاالت المنيج

مصفكفة المضمنة في 
 المدل كالتتابع

المضمنة في المنيج 
 ككؿ

يب
لترت

ا
دىا 
عد

تيا 
رارا

تك
 

تيا
نسب

دىا 
عد

تيا 
رارا

تك
 

تيا
نسب

دىا 
عد

تيا 
رارا

تك
 

تيا
نسب

 

 

. تكظيػػؼ الرياضػػيات فػػي 4
دراسػػػػػػػػػػػة الفيزيػػػػػػػػػػػاء كتنميػػػػػػػػػػػة 
الميػػػارات الرياضػػػية البلزمػػػة 

 لممتعمـ.

5 4 92 2.60 4 238 6.73 4 330 9.33 5 

 //// 48.02 1699 29 33.10 1171 27 14.9 528 27 36 المجمكع. 

يئة
والب

مع 
مجت

 وال
جيا
ولو

تكن
 وال

ياء
فيز

ال
 

. يؤكػػػػػػػػد عمػػػػػػػػى اسػػػػػػػػتخداـ 1
التكنكلكجيػػا فػػػي تعمػػػيـ كتعمػػػـ 

 الفيزياء.

7 3 11 0.31 4 32 0.91 4 43 1.22 12 

بػػػػػػػراز دكر التكنكلكجيػػػػػػػػا إ. 2
الفيزيائيػػة فػػي حػػؿ مشػػكبلت 

 المجتمع كالفرد.

8 7 113 3.19 8 331 9.36 8 444 12.55 3 

االسػػتخداـ التأكيػػد عمػػى  . 3
دراؾ كا   تكنكلكجيػػػػػػػػاالفعػػػػػػػػاؿ لم
 .  مخاطرىا

3 1 5 0.14 1 12 0.34 1 17 0.84 14 

 //// 14.25 504 13 10.60 375 13 3.65 129 11 18 المجمكع. 

رار
 الق

خاد
 وات

ادة
القي

 

. التأكيػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػى تنميػػػػػػػػػػة 1
 ميارات االتصاؿ.

8 5 147 4.15 8 336 9.50 8 474 13.40 2 

. االىتمػػاـ بتنميػػة ميػػارات 2
 اتخاذ القرار.

6 4 12 0.34 5 17 0.46 5 27 0.76 13 

. االىتمػػاـ بتنميػػة ميػػارات 3
 العمؿ الجماعي.

3 2 73 2.06 2 176 4.97 2 238 6.73 6 

 //// 21.51 761 15 14.95 529 15 6.56 232 11 17  المجمكع.
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 (10) جدولتابع 

في المنيج لكل مجال من مجاالت المضمنة عدد مؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي 
 ونسبيا المئوية وتكراراتيااألداة 

رفي
لمع

د ا
صا

القت
ل ا

مجا
 

  متطمبات االقتصاد المعرفي

رات
ؤش

الم
دد 

ع
 

جال
لمم

 

 عدد المؤشرات المضمنة في المنيج وتكراراتيا ونسبيا المئوية
المضمنة في 
 مجاالت المنيج

مصفكفة المضمنة في 
 المدل كالتتابع

المضمنة في المنيج 
 ككؿ

يب
لترت

ا
دىا 
عد

تيا 
رارا

تك
 

تيا
نسب

دىا 
عد

تيا 
رارا

تك
 

تيا
نسب

دىا 
عد

تيا 
رارا

تك
 

تيا
نسب

 

ات
جاى

االت
م و

القي
 

التأكيػػػد عمػػػى تعزيػػػز  المشػػػاركة  .1
 المجتمعية.

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 

لمتعممػػيف كسػػاب اإعمػػى  التأكيػػد .2
يجػػػػػػػابي قػػػػػػػيـ العمػػػػػػػؿ التعػػػػػػػاكني كاإل

 ضمف فريؽ.

4 1 6 0.17 2 54 1.53 2 60 1.70 11 

تعزيػػػػػػػز االتجاىػػػػػػػات اإليجابيػػػػػػػة  .3
العمػػؿ كالمحافظػػة  احتػػراـ مبػػدأنحػػك 

 عمى مصادره.

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 

 //// 1.70 60 2 1.53 54 2 0.17 6 1 12 المجمكع  

مي
العم

ث 
لبح

 وا
كير

التف
ت 

يارا
م

 

. االىتمػاـ بتنميػة ميػارات البحػػث 1
 كاالستقصاء لدل المتعمـ.

12 11 108 3.05 10 245 6.92 11 353 9.98 4 

. االىتماـ بتنمية ميػارات التفكيػر 2
 االبداعي.

5 5 22 0.62 5 54 1.53 5 76 2.15 9 

االىتماـ بتنمية ميػارات التفكيػر . 3
 الناقد.

7 3 21 0.59 6 64 1.81 6 85 2.40 8 

 //// 14.53 514 22 10.26 363 21 4.27 151 19 24 المجمكع.

عرض كمناقشة نتائج تحميؿ مستكل تضميف متطمبات االقتصاد المعرفي في يمي  فيماك 
 مجاالت االقتصاد المعرفي. بحسبمنيج الفيزياء لممرحمة الثانكية 
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 مجال المعرفة: -1

( تفاكت النسب المئكية لتكرارات مؤشرات متطمبات االقتصاد 10يبلحظ مف الجدكؿ )
في منيج الفيزياء بشكؿ عاـ, كلكٍؿ مف: مجاالت المنيج كمصفكفة المدل  المضمنةالمعرفي 
 كالتتابع.

مئكية لتكرارات متطمبات االقتصاد ( أيضان تفاكت النسب ال10كما يبلحظ مف الجدكؿ )
في منيج الفيزياء ضمف مجاالت االقتصاد المعرفي الخمسة في أداة التحميؿ, إذ  المضمنةالمعرفي 

كاف التركيز بنسبة كبيرة جدان عمى متطمبات االقتصاد المعرفي المتعمقة بمجاؿ المعرفة, حيث بمغ 
( 1699لمجاؿ المعرفة المضمنة في المنيج ) إجمالي تكرارات مؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي

%( مف إجمالي تكرارات مؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي 48.02تكراران كبنسبة مئكية بمغت )
 المضمنة في المنيج ككؿ.

كبالرغـ مف أف متطمبات االقتصاد المعرفي لمجاؿ المعرفة احتمت المرتبة األكلى مف حيث 
( أف ترتيب متطمبات االقتصاد 10ياء, إال أنو يبلحظ مف الجدكؿ )في منيج الفيز  تضمينيامستكل 

 المعرفي المتعمقة بيذا المجاؿ كاف عمى النحك اآلتي:

بتضميف المعارؼ العممية الفيزيائية ذات الصمة باقتصاد المعرفة كتنميتيا  جاء متطمب "االىتماـ -
تكرارات مؤشرات ىذا المتطمب في المنيج " في المرتبة األكلى, حيث بمغ إجمالي المتعمميفلدل 

%( مف إجمالي تكرارات مؤشرات متطمبات 33.86( تكراران بنسبة مئكية بمغت )1198ككؿ )
 االقتصاد المعرفي ككؿ.

" ميارات الرياضية البلزمة لممتعمـتكظيؼ الرياضيات في دراسة الفيزياء كتنمية الجاء متطمب " -
( 330الي تكرارات مؤشرات ىذا المتطمب في المنيج ككؿ )في المرتبة الخامسة حيث بمغ إجم

%( مف إجمالي تكرارات مؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي 9.33تكراران بنسبة مئكية بمغت )
 ككؿ.

" في المرتبة السابعة حيث بمغ إجمالي خصائص كطبيعة عمـ الفيزياءعمى  جاء متطمب "التأكيد -
%( مف 3.59( تكراران بنسبة مئكية بمغت )127لمنيج ككؿ )تكرارات مؤشرات ىذا المتطمب في ا

 إجمالي تكرارات مؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي ككؿ.

" في مية كاستثمار المكارد االقتصاديةدكر المعرفة الفيزيائية في التن عمى جاء متطمب "التأكيد -
( تكراران 44المنيج ككؿ ) المرتبة العاشرة, حيث بمغ إجمالي تكرارات مؤشرات ىذا المتطمب في

 %( مف إجمالي تكرارات مؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي ككؿ.1.24بنسبة مئكية بمغت )
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كعميو يمكف القكؿ بأف: منيج الفيزياء يركز بنسبة كبيرة جدان عمى تضميف متطمبيف فقط 
 المعرفي المتعمقة بمجاؿ المعرفة ىما: االقتصادمف متطمبات 

يف المعارؼ العممية الفيزيائية ذات الصمة باقتصاد المعرفة كتنميتيا لدل بتضم االىتماـ -
 .المتعمميف

 .ميارات الرياضية البلزمة لممتعمـتكظيؼ الرياضيات في دراسة الفيزياء كتنمية ال -

القدر المناسب مف  يعطيفي حيف أف منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية بالجميكرية اليمنية ال 
 ميـ مف متطمبات االقتصاد المعرفي لمجاؿ المعرفة يتمثؿ في "التأكيد عمى دكر االىتماـ لمتطمب

" حيث كاف مستكل تضميف مؤشرات ىذا المعرفة الفيزيائية في التنمية كاستثمار المكارد االقتصادية
 %(. 1.24المتطمب في المنيج ضعيؼ جدان كلـ تتجاكز نسبتو )

" أيضان كاف خصائص كطبيعة عمـ الفيزياءعمى  االىتماـ بتضميف متطمب "التأكيد فأكما 
دكف المستكل المؤمؿ إذا ما قكرنت النسبة المئكية لمؤشرات ىذا المتطمب المضمنة في المنيج 
بالنسبة المئكية لمستكل تضميف متطمب االىتماـ بتضميف المعارؼ العممية الفيزيائية ذات الصمة 

 لمعرفة في المنيج.باقتصاد ا
 والمجتمع والبيئة: والتكنولوجيامجال الفيزياء  -2

( أف إجمالي تكرارات مؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي 10يبلحظ مف الجدكؿ ) 
%( 14.25( تكراران بنسبة مئكية قدرىا )504المتعمقة بيذا المجاؿ في منيج الفيزياء ككؿ بمغت )

مف إجمالي تكرارات مؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي المضمنة في المنيج ككؿ, حيث احتؿ 
رتبة الرابعة بفارؽ ضئيؿ عف مجاؿ ميارات التفكير كالبحث العممي الذم جاء في ىذا المجاؿ الم
 المرتبة الثالثة.

( أف التكرارات كالنسب المئكية لمؤشرات متطمبات االقتصاد 10كما يبلحظ مف الجدكؿ )
 برازبيذا المجاؿ جاءت منخفضة بدرجة كبيرة فيما عدا متطمب كاحد فقط كىك: "إ المتعمقةالمعرفي 

" حيث بمغت تكرارات مؤشرات ىذا دكر التكنكلكجيا الفيزيائية في حؿ مشكبلت المجتمع كالفرد
%(, في حيف لـ تتجاكز تكرارات 12.55( تكراران بنسبة مئكية قدرىا )444المتطمب في المنيح )

كراران ( ت17" )دراؾ مخاطرىاا  فعاؿ لمتكنكلكجيا ك االستخداـ ال التأكيد عمىمؤشرات المتطمب الثالث "
%( مف إجمالي تكرارات مؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي المضمنة 0.48كبنسبة مئكية قدرىا )

عمى في منيج الفيزياء ككؿ, كما لـ تتجاكز تكرارات تضميف مؤشرات المتطمب األكؿ "التأكيد 
 %(.1.22( تكراران بنسبة مئكية قدرىا )43" )كلكجيا في تعميـ كتعمـ الفيزياءاستخداـ التكن
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كعميو يمكف القكؿ بأف: منيج الفيزياء يعطي قدران مف االىتماـ لممتطمب الثاني مف 
متطمبات االقتصاد المعرفي المتعمقة بمجاؿ الفيزياء كالتكنكلكجيا كالمجتمع كالبيئة, في حيف أف 

منيج  االىتماـ بالمتطمبيف األكؿ كالثالث ليذا المجاؿ كاف ضعيفان جدان كال يرقى لممستكل المتكقع مف
متطمبات االقتصاد المعرفي المتعمقة بيذا المجاؿ عمى قدر كبير مف  كأفالفيزياء؛ خصكصان 

 األىمية في العصر الحاضر المتصؼ بأنو عصر التكنكلكجيا.

   القيادة واتخاذ القرار:   مجال -3

( أف إجمالي تكرارات مؤشرات متطمبات ىذا المجاؿ المضمنة في 10يبلحظ مف الجدكؿ )
%(, حيث جاءت متطمبات ىذا 21.51( تكراران بنسبة مئكية قدرىا )761منيج الفيزياء ككؿ بمغت )

 المجاؿ مف حيث مستكل تضمينيا في منيج الفيزياء في المرتبة الثانية. 

أف التركيز كاف عمى تضميف متطمبيف مف المتطمبات  (10إال أنو يبلحظ مف الجدكؿ )
 المجاؿ ىما: بيذاالثبلثة المتعمقة 

" حيث كانت تكرارات مؤشرات ىذا المتطمب التأكيد عمى تنمية ميارات االتصاؿالمتطمب األكؿ " -
%( مف إجمالي تكرارات 13.40( تكراران بنسبة مئكية قدرىا )474في منيج الفيزياء ككؿ ) المضمنة

مؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي المضمنة في منيج الفيزياء ككؿ, كيبلحظ أف ىذا المتطمب 
جاء في المرتبة الثانية مف حيث تكرارات تضميف مؤشراتو في المنيج كنسبتيا المئكية عمى مستكل 
المنيج ككؿ, مما يشير إلى إعطاء قدر مناسب مف االىتماـ لتضميف ىذا المتطمب في منيج 

 زياء.الفي

" حيث كانت تكرارات مؤشرات ىذا االىتماـ بتنمية ميارات العمؿ الجماعيالمتطمب الثالث " -
%(, كيبلحظ أف ىذا المتطمب جاء 6.73( كبنسبة قدرىا )283المتطمب في منيج الفيزياء ككؿ )

ر في المرتبة السادسة مف بيف ترتيب متطمبات االقتصاد المعرفي المضمنة في المنيج, مما يشي
إلى أف منيج الفيزياء يحقؽ ىذا المتطمب بقدر مناسب إذا ما أخذ في االعتبار التكازف في تضميف 

 متطمبات االقتصاد المعرفي في المنيج.

( أف المتطمب الثاني مف متطمبات االقتصاد المعرفي 10إال أنو يبلحظ مف الجدكؿ )
" لـ يضمف في المنيج ات اتخاذ القراراالىتماـ بتنمية ميار كالمتمثؿ في " المجاؿالمتعمقة بيذا 

بالمستكل المؤمؿ, حيث كاف مستكل تضميف مؤشرات ىذا المتطمب في منيج الفيزياء منخفض 
( تكراران كبنسبة مئكية قدرىا 27جدان, إذ كانت تكرارات مؤشرات ىذا المتطمب في المنيج )

 المضمنة في المنيج ككؿ.%( مف إجمالي تكرارات مؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي 0.76)
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كعميو يمكف القكؿ بأف: منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية بالجميكرية اليمنية يعطي قدران مف 
االىتماـ لمتطمبيف مف متطمبات االقتصاد المعرفي المرتبطة بمجاؿ القيادة كاتخاذ القرار ىما: 

مية ميارات العمؿ الجماعي, متطمب التأكيد عمى تنمية ميارات االتصاؿ, كمتطمب االىتماـ بتن
كىما متطمباف عمى قدر كبير مف األىمية لتحقيؽ تطمعات المجتمع لمحاؽ بركب المجتمعات التي 

نحك ربط التعميـ بمجتمع كاقتصاد المعرفة, إال أف المنيج يغفؿ بشكؿ كبير  مناىجيابدأت بتكجيو 
المجاؿ كيتمثؿ في االىتماـ بتنمية متطمبان ميمان مف متطمبات االقتصاد المعرفي المتعمقة بيذا 
 ميارات اتخاذ القرار حيث جاء تضمينو في المنيج ضعيؼ جدان.

 واالتجاىات:       القيممجال  -4

( أف إجمالي تكرارات المؤشرات المضمنة في منيج الفيزياء ليذا 10يبلحظ مف الجدكؿ )
ة جدان, إذ لـ تتجاكز تكرارات المجاؿ بشكؿ عاـ كلكؿ متطمب مف متطمباتو الثبلثة جاءت منخفض

( تكراران بنسبة مئكية لـ تتجاكز 60المجاؿ المضمنة في منيج الفيزياء ككؿ ) ىذامؤشرات متطمبات 
 %( حيث جاء ىذا المجاؿ في المرتبة األخيرة.1.70)

( أف متطمبيف مف المتطمبات الثبلثة ليذا المجاؿ لـ يتضمنيا 10مف الجدكؿ ) يبلحظكما 
 ياء مطمقان ىما:منيج الفيز 

 : التأكيد عمى تعزيز المشاركة المجتمعية.األكؿالمتطمب  -
 المتطمب الثالث: تعزيز االتجاىات االيجابية نحك احتراـ مبدأ العمؿ كالمحافظة عمى مصادره. -

( أف المتطمب الثاني مف متطمبات االقتصاد المعرفي 10كيبلحظ أيضان مف الجدكؿ )
لمتمثؿ في "التأكيد عمى إكساب المتعمميف قيـ العمؿ التعاكني كاإليجابي المتعمقة بيذا المجاؿ كا

ضمف فريؽ" جاء في المرتبة الحادية عشرة عمى مستكل ترتيب متطمبات االقتصاد المعرفي 
%(, كيبلحظ أنو 1.70( تكراران كبنسبة مئكية قدرىا )60المضمنة في منيج الفيزياء بتكرار قدره )

 طمبات مجاؿ القيـ كاالتجاىات الذم تضمف المنيج بعض مؤشراتو.المتطمب الكحيد مف مت

كعميو يمكف القكؿ: أف مستكل اىتماـ منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية بالجميكرية اليمنية  
بتضميف متطمبات االقتصاد المعرفي المتعمقة بمجاؿ القيـ كاالتجاىات كاف متدنيان بدرجة كبيرة كال 

ؤمؿ مف المنيج, بؿ إف االىتماـ بتضميف متطمبات االقتصاد المعرفي يرتقي إلى المستكل الم
المتعمقة بمجاؿ القيـ كاالتجاىات يكاد يككف منعدـ في منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية حيث احتؿ 
ىذا المجاؿ المرتبة األخيرة مف حيث مستكل تضميف متطمباتو في المنيج, كما لـ يتضمف منيج 

المؤشرات المتعمقة بمتطمبيف مف متطمبات ىذا المجاؿ مطمقان, حيث جاء  الفيزياء أم مؤشر مف
متطمب "التأكيد عمى تعزيز المشاركة المجتمعية" في المرتبة قبؿ األخيرة ضمف ترتيب متطمبات 
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%(, كما جاء متطمب "تعزيز االتجاىات 0االقتصاد المعرفي المضمنة في المنيج بنسبة مئكية )
مبدأ العمؿ كالمحافظة عمى مصادره" في المرتبة األخيرة, كجاء المتطمب  اإليجابية نحك احتراـ

الكحيد المضمف في المنيج كىك "التأكيد عمى إكساب المتعمميف قيـ العمؿ التعاكني كاإليجابي 
ضمف فريؽ" بمستكل تضميف متدٍف حيث جاء في المرتبة الحادية عشرة عمى مستكل ترتيب 

 لمضمنة في المنيج.متطمبات االقتصاد المعرفي ا

كفي ضكء ىذه النتيجة يرل الباحث أف ىناؾ حاجة كبيرة إلعادة النظر في بناء كثيقة 
منيج الفيزياء كمعايير مجاالت المنيج كمصفكفة المدل كالتتابع بحيث ينبغي مراجعة معايير 

تجاىات كمؤشرات ىذا المجاؿ بما يسيـ في تضميف متطمبات االقتصاد المعرفي لمجاؿ القيـ كاال
 في المنيج بشكؿ مناسب.

 التفكير والبحث العممي:  مياراتمجال  -5

( أف إجمالي تكرارات مؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي 10يبلحظ مف الجدكؿ )
%( , كقد 14.53( تكراران بنسبة مئكية بمغت )514المضمنة في منيج الفيزياء ليذا المجاؿ كانت )

الثالثة عمى مستكل األداة ككؿ مف حيث مستكل تضميف مؤشراتو في احتؿ ىذا المجاؿ المرتبة 
منيج الفيزياء, مما يشير إلى إعطاء قدر مف االىتماـ لتضميف متطمبات االقتصاد المعرفي 

 المتعمقة بميارات التفكير كالبحث العممي في منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية بالجميكرية اليمنية.

أف تكرارات مؤشرات المتطمب األكؿ مف متطمبات ىذا المجاؿ ( 10كيبلحظ مف الجدكؿ )
%(, كما يبلحظ أف ىذا المتطمب 9.98( تكراران بنسبة مئكية قدرىا )353بمغت ) المنيجفي 

" احتؿ المرتبة الرابعة مف االىتماـ بتنمية ميارات البحث كاالستقصاء لدل المتعمـكالمتمثؿ في "
 الفيزياء بالمرحمة الثانكية في الجميكرية اليمنية. حيث مستكل تضميف مؤشراتو في منيج

( أف التكرارات كالنسب المئكية لمستكل تضميف بقية 10إال أنو يبلحظ مف الجدكؿ )
مؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي المتعمقة بيذا المجاؿ في منيج الفيزياء جاءت منخفضة, إذ لـ 

%( لممتطمب الثالث المتمثؿ في "االىتماـ بتنمية 2.40( تكراران بنسبة مئكية قدرىا )85تتجاكز )
ميارات التفكير الناقد" حيث جاء ىذا المتطمب في المرتبة الثامنة مف حيث ترتيب متطمبات 
االقتصاد المعرفي المضمنة في المنيج, كما لـ تتجاكز تكرارات تضميف مؤشرات المتطمب الثاني 

في متطمب "االىتماـ بتنمية ميارات التفكير  مف متطمبات ىذا المجاؿ في المنيج كالمتمثؿ
%( كيبلحظ بأف ىذا المتطمب جاء في المرتبة 2.15( تكراران بنسبة مئكية قدرىا )76اإلبداعي" )

 التاسعة مف حيث مستكل تضميف مؤشراتو في المنيج.
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حد ما كعميو يمكف القكؿ بأف: منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية بالجميكرية اليمنية يعطي إلى 
بعض االىتماـ لتضميف متطمبات االقتصاد المعرفي المتعمقة بمجاؿ ميارات التفكير كالبحث 

االىتماـ بتنمية العممي, إال أنو يركز بدرجة أساسية عمى مؤشرات المتطمب األكؿ المتمثؿ في "
" في حيف أنو يتضمف بمستكل منخفض مؤشرات كٍؿ مف ميارات البحث كاالستقصاء لدل المتعمـ

 متطمب "االىتماـ بتنمية ميارات التفكير اإلبداعي" كمتطمب "االىتماـ بتنمية ميارات التفكير الناقد". 

كمف خبلؿ عرض الباحث لمنتائج السابقة يمكف القكؿ: أف منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية 
 يتصؼ مف حيث تضمنو لمتطمبات االقتصاد المعرفي باآلتي:

لتضميف بعض متطمبات االقتصاد المعرفي المتعمقة بمجاؿ المعرفة حيث  ان كبير  ان يعطي اىتمامأ. 
 :ى تضميف المؤشرات المتعمقة بمتطمبيف ىماكبيرة جدان عم بنسبةيركز 

 .تضميف المعارؼ العممية الفيزيائية ذات الصمة باقتصاد المعرفة كتنميتيا لدل المتعمميف -
 .الميارات الرياضية البلزمة لممتعمـتكظيؼ الرياضيات في دراسة الفيزياء كتنمية  -

ب. يركز بشكؿ أساسي عمى متطمب كاحد مف متطمبات االقتصاد المعرفي المتعمقة بكؿ مجاؿ مف 
مجاالت االقتصاد المعرفي, كال يعطي نفس القدر مف االىتماـ لباقي المتطمبات المتعمقة بكؿ 

تكرارات تضميف مؤشراتيا في ( متطمبات لبلقتصاد المعرفي كانت 6مجاؿ, حيث يبلحظ أف )
 المنيج عالية كبنسب مئكية مرتفعة. 

( متطمبات مف متطمبات االقتصاد 8جػ. جاءت التكرارات كالنسب المئكية لمستكل تضميف )
المعرفي في منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية دكف المستكل المؤمؿ, حيث لـ تتجاكز النسب المئكية 

 %( مف إجمالي تكرارات المؤشرات المضمنة في المنيج. 4ت )لتكرارات تضميف تمؾ المتطمبا

د. لـ يتضمف منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية بالجميكرية اليمنية متطمبيف مف متطمبات االقتصاد 
 القيـ كاالتجاىات, كما جاء مستكل تضميف متطمبات االقتصاد المعرفي بمجاؿالمعرفي المتعمقة 

 منخفضان جدان.ليذا المجاؿ في المنيج ككؿ 
 متطمبات االقتصاد المعرفي في منيج الفيزياء لممرحمة الثانوية. مؤشراتثالثًا: مستوى تضمين 

لتحديد مدل استيعاب منيج الفيزياء لممؤشرات المتعمقة بمتطمبات االقتصاد المعرفي لكؿ 
بحساب التكرارات مجاؿ مف مجاالت متطمبات االقتصاد المعرفي التي تناكليا البحث, قاـ الباحث 

كالنسب المئكية لممؤشرات المتعمقة بكؿ متطمب مف متطمبات االقتصاد المعرفي في كؿ مجاؿ مف 
مجاالت االقتصاد المعرفي كالتي تـ تضمينيا في المنيج, كيمكف عرض النتائج لكؿ مجاؿ مف 

 مجاالت األداة عمى حدة عمى النحك اآلتي:
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 مجال المعرفة: -أ

كبحساب تكرارات تضميف مؤشرات كؿ متطمب  رئيسة, ( متطمبات4)تضمف ىذا المجاؿ 
 (.11المئكية كانت النتائج عمى النحك المبيف في الجدكؿ ) كنسبيافي المنيج 

 (11) جدول
لمؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي المضمنة في منيج الفيزياء  والنسب المئوية تكراراتال

 وترتيبيا. المعرفةلمجال  الثانويةلممرحمة 

ي 
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الم
اد 
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االق
ت 
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مت

 

 تكرارات ونسب تضمين المؤشرات في: مؤشراتال
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يتنػػػػػػاكؿ المصػػػػػػطمحات كالمفػػػػػػاىيـ ذات الصػػػػػػمة  .1
 بمستحدثات عمـ الفيزياء.

12 0.71 30 1.77 42 2.47 9 

مسػػػػػػػتجدة فيزيائيػػػػػػػة كتطبيقػػػػػػػات  أمثمػػػػػػػة يعػػػػػػػرض. 2
 المجتمع. المتعمـ ك حياة كمعاصرة ذات صمة ب

17 1.00 25 1.47 42 2.47 10 

 7 3.30 56 2.24 38 1.06 18 المعرفة الجديدة بالمعرفة السابقة.. يربط 3
. يتنػػػاكؿ المعرفػػػة الفيزيائيػػػة التػػػي مثمػػػت األسػػػاس 4

 لمتطكر العممي كالتكنكلكجي.
67 3.94 221 13 288 16.95 1 

سػػيمت المعرفػػػة أ. يبػػيف التطبيقػػات العمميػػة التػػي 5
 الفيزيائية في إنتاجيا.

48 2.83 104 6.12 152 8.95 2 

تحقيػػػػػػؽ . يكضػػػػػػح دكر المعرفػػػػػػة الفيزيائيػػػػػػة فػػػػػػي 6
 .كالتكنكلكجي العممي التطكر

13 0.77 26 1.53 39 2.30 11 

كتقػػدـ . يبػػرز دكر المعرفػػة الفيزيائيػػة فػػي تطػػكير 7
 لمجتمعات البشرية.ا

4 0.24 3 0.18 7 0.41 16 

. يتضػػػػػػػػػػػػػػمف مكضػػػػػػػػػػػػػػكعات فيزيائيػػػػػػػػػػػػػػة متعمقػػػػػػػػػػػػػػة 8
 عمـ الفيزياء.بالمستجدات الحادثة في مجاؿ 

14 0.82 12 0.71 26 1.53 12 

 3 8.42 143 5.77 98 2.65 45 . يتناكؿ التطبيقات الحياتية لممفاىيـ الفيزيائية.9
 

                                                           
تـ ترتيب مؤشرات كؿ متطمب مف متطمبات المجاؿ عمى حدة لتحديد المؤشرات األعمى تضمينان مف حيث تكراراتيػا  0

 كنسبيا المئكية لتسييؿ المقارنة بينيا.
لمنيج ا المضمنة في مؤشرات متطمبات مجاؿ المعرفة راتاجمالي تكرا في ضكء مؤشرلكؿ النسبة المئكية  تبسح 2

 (.1699كالبالغة ) ككؿ
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 (11) جدولتابع 
لمؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي المضمنة في منيج الفيزياء  والنسب المئوية تكراراتال

 وترتيبيا. المعرفةلمجال  الثانويةلممرحمة 

ي 
عرف
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اد 
تص
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ت 
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مت

 

 تكرارات ونسب تضمين المؤشرات في: مؤشراتال

يب
لترت

ا
 

مجاالت 
 المنيج

مصفكفة 
 المدل كالتتابع

 المنيج ككؿ

تيا
رارا

تك
 

تيا
نسب

تيا 
رارا

تك
 

تيا
نسب

تيا 
رارا

تك
 

تيا
نسب

 

. يؤكػػد عمػػػى اسػػػتيعاب المصػػػطمحات كالمفػػػاىيـ الفيزيائيػػػة 10 
 العربية كاإلنجميزية.بالمغتيف 

1 0.6 0 0 1 0.6 17 

. يشػػػػجع عمػػػػى تكظيػػػػؼ المعرفػػػػة الفيزيائيػػػػة فػػػػي المكاقػػػػؼ 11
 الحياتية كالمكاقؼ الجديدة.

32 1.88 47 2.77 79 4.65 6 

المعرفػػػػة العمميػػػػة الفيزيائيػػػػة بقػػػػراءات  يحػػػػث عمػػػػى إثػػػػراء. 12
 إضافية.

18 1.06 28 1.65 46 2.17 8 

لممعرفػػػػػػة كالبحػػػػػػث عنيػػػػػػا فػػػػػػي . يشػػػػػػجع عمػػػػػػى التكصػػػػػػؿ 13
 مصادرىا المختمفة.

43 2.53 89 5.24 132 7.77 4 

 5 5.41 92 2.94 50 2.47 42 . يشجع عمى التعمـ الذاتي.14
 15 0.53 9 0.53 9 0 0 . يشجع عمى التقكيـ الذاتي.15
دكات تقػػػكيـ تتضػػػمف ممػػػؼ اإلنجػػػاز لمطالػػػب أك أ. يقتػػػرح 16

 البكرتفيميك.
0 0 22 1.29 22 1.29 13 

. يشػػػجع عمػػػى ممارسػػػة أنشػػػطة متنكعػػػة باسػػػتخداـ أدكات 17
 مف البيئة المحمية. 

9 0.53 13 0.77 22 1.29 14 

ني
الثا

ب 
تطم

الم
 :

س
يعك

 
اء.

يزي
 الف

عمم
عة 

طبي
ص و

صائ
خ

 

نسػػاني لممعرفػػة الفيزيائيػػة فػػي تحقيػػؽ . يتنػػاكؿ المسػػعى اإل18
 السبلـ كالتفاىـ العالمي.

3 0.18 0 0 3 0.18 6 

دلػػة كمكاقػؼ تؤكػػد أف المعرفػة تتغيػػر بظيػكر أدلػػة أ. يقػدـ 19
 كاكتشافات جديدة.  

2 0.12 10 0.59 12 0.71 3 

. يبػػػرز دكر كجيػػػػكد عممػػػػاء الفيزيػػػاء فػػػػي تطػػػػكر المعرفػػػػة 20
 الفيزيائية.

18 1.1 58 3.41 76 4.47 1 

. يبػػرز دكر كجيػػكد العممػػاء العػػرب كالمسػػمميف فػػي تطػػكر 21
 الفيزيائية.المعرفة 

2 0.12 5 0.29 7 0.41 4 

. يعكس ما يؤكد أف تطكر المعرفة ال يعتمد عمى الجػنس 22
 أك العقيدة.

0 0 0 0 0 0 7 

 5 0.35 6 0.29 5 0.06 1 . يربط  عمـ الفيزياء ببقية العمـك كدكره في تطكرىا.23
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 (11جدول ) تابع
لمؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي المضمنة في منيج الفيزياء  والنسب المئوية تكراراتال

 وترتيبيا. المعرفة لمجاللممرحمة الثانوية 

ي 
عرف

الم
اد 
تص

االق
ت 

طمبا
مت

 

 تكرارات ونسب تضمين المؤشرات في: مؤشراتال

يب
لترت

ا
 

مصفكفة المدل  مجاالت المنيج
 كالتتابع

 المنيج ككؿ

تيا
رارا

تك
 

تيا
نسب

تيا 
رارا

تك
 

تيا
نسب

تيا 
رارا

تك
 

تيا
نسب

 

 

. يبػػػرز دكر الفيزيػػػاء كعمػػػـ فػػػي حػػػؿ الكثيػػػر مػػػف 24
 المشكبلت المتصمة بحياة االنساف كالبيئة كتكازنيا.

5 0.29 18 1.1 23 1.35 2 

ث: 
لثال

ب ا
تطم

الم
س
يعك

 
رفة

لمع
ر ا

دو
 

في
ية 

زيائ
الفي

 
ية.

صاد
القت

رد ا
موا

ر ال
ثما
ست
 وا
مية

التن
 

بكاقػػػػػػع االقتصػػػػػػاد . يػػػػػػربط مكضػػػػػػكعات الفيزيػػػػػػاء 25
 الكطني كمتطمباتو.

0 0 0 0 0 0 3 

المخػػػػػاطر المترتبػػػػػة عػػػػػف اسػػػػػتنزاؼ  يشػػػػػير إلػػػػػى. 26
 الثركات الطبيعية كالمكارد االقتصادية.

0 0 0 0 0 0 4 

 2 1.00 17 0.71 12 0.29 5 ثر االقتصادم لممعرفة الفيزيائية.. يبرز األ27
كدعػػـ . يعكػػس دكر الفيزيػػاء فػػي تطػػكر الصػػناعة 28

 االقتصاد المحمي.
0 0 0 0 0 0 5 

 6 0 0 0 0 0 0 . يحفز عمى االبتكار كالعمؿ المنتج.29
 1 1.53 26 0.59 10 0.94 16 . يدعـ التعمـ عبر العمؿ.30
نتػػاج المعرفػػة كتسػػكيقيا كاالسػػتفادة إ. يعػػزز فكػػرة 31

 منيا.
0 0 0 0 0 0 7 

ع: 
لراب
ب ا

تطم
الم

سة 
 درا

في
ت 

ضيا
ريا
ف ال

وظي
ت

زمة
الال

ية 
اض

لري
ت ا

يارا
الم
ية 

تنم
ء و

زيا
الفي

 
عمم

ممت
ل

 

. يعكػػػػػػػػػػس العبلقػػػػػػػػػػة التكامميػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػيف الفيزيػػػػػػػػػػاء 32
 .  كالتكنكلكجيا كالرياضيات

9 0.53 28 1.69 37 2.18 3 

. يشػػػػجع عمػػػػى كصػػػػؼ الظػػػػكاىر كالتعبيػػػػر عنيػػػػا 33
 بصكرة  كمية. 

5 0.29 26 1.53 31 1.62 4 

الفيزيائيػػػػة لجمػػػػع . ينمػػػػي ميػػػػارة تحميػػػػؿ المسػػػػألة 34
 المعمكمات حكليا.

0 0 0 0 0 0 5 

. يتػػػػػػػيح فػػػػػػػرص لمتػػػػػػػدريب عمػػػػػػػى حػػػػػػػؿ المسػػػػػػػائؿ 35
 الفيزيائية. 

34 2 88 5.18 122 7.18 2 

. يتػػػػػيح فػػػػػرص لمتػػػػػدريب عمػػػػػى إجػػػػػراء الميػػػػػارات 36
 الرياضية المتصمة بالفيزياء. 

45 2.65 96 5.65 141 8.30 1 

 /// 100 1699 69 1171 31 528 مجمكع تكرارات المجاؿ
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( بالنسبة لممتطمب األكؿ مف متطمبات مجاؿ المعرفة كالمتمثؿ في 11مف الجدكؿ )يبلحظ 
" العممية الفيزيائية ذات الصمة باقتصاد المعرفة كتنميتيا لدل المتعمميف المعارؼبتضميف "االىتماـ 

" كاف األكثر كالتكنكلكجييتناكؿ المعرفة الفيزيائية التي مثمت األساس لمتطكر العممي أف المؤشر "
( تكراران, كبمغت النسبة المئكية 288تضمينان في المنيج حيث بمغت تكرارات تضمينو في المنيج )

" يشجع عمى التقكيـ الذاتي%(, في حيف كاف المؤشر "16.59لتضمينو عمى مستكل المنيج ككؿ )
 %(.0.53درىا )( كبنسبة مئكية ق9األقؿ تضمينان حيث كاف تكراره في المنيج ككؿ )

( أف النسب المئكية لتكرارات تضميف مؤشرات المتطمب األكؿ 11كما يبلحظ مف الجدكؿ )
( مؤشران بشكؿ عاـ كانت منخفضة, إذ لـ تتجاكز النسب المئكية 17في المنيج كالبالغ عددىا )

نيا في ( مؤشرات تراكحت النسب المئكية لتكرارات تضمي7%(, باستثناء )4لتضمينيا في المنيج )
(, كعميو فقد كانت مؤشرات 3%( لممؤشر )3.30( ك)4%( لممؤشر )16.95منيج الفيزياء بيف )

المتطمب األكؿ مف متطمبات مجاؿ المعرفة األكثر تضمينان في منيج الفيزياء مرتبة تنازليان عمى 
 النحك اآلتي:

 لكجي.المعرفة الفيزيائية التي مثمت األساس لمتطكر العممي كالتكنك  يتناكؿ -
 نتاجيا.إسيمت المعرفة الفيزيائية في أيبيف التطبيقات العممية التي  -
 يتناكؿ التطبيقات الحياتية لممفاىيـ الفيزيائية. -
 يشجع عمى التكصؿ لممعرفة كالبحث عنيا في مصادرىا المختمفة. -
 يشجع عمى التعمـ الذاتي. -
 الحياتية كالمكاقؼ الجديدة.يشجع عمى تكظيؼ المعرفة الفيزيائية في المكاقؼ  -
 يربط المعرفة الجديدة بالمعرفة السابقة. -

" خصائص كطبيعة عمـ الفيزياء أما بالنسبة لممتطمب الثاني كالمتمثؿ في "التأكيد عمى
( أف جميع مؤشرات ىذا المتطمب كانت مضمنة في المنيج بمستكل 11فيبلحظ مف الجدكؿ )

ة لتكرارات تضميف مؤشرات ىذا المتطمب في المنيج كانت منخفض, كيبلحظ بأف أعمى نسبة مئكي
%(, في 4.47" حيث بمغت )زياء في تطكر المعرفة الفيزيائيةيبرز دكر كجيكد عمماء الفيلمؤشر "

%(, كما لـ 2حيف جاءت النسب المئكية لتكرارات تضميف باقي مؤشرات ىذا المتطمب أقؿ مف )
يعكس ما يؤكد أف تطكر ىذا المتطمب كىك المؤشر "يتضمف المنيج مؤشران كاحدان مف مؤشرات 

 ".يعتمد عمى الجنس أك العقيدةالمعرفة ال 

كعميو يمكف القكؿ بأف: مستكل تضميف مؤشرات ىذا المتطمب في المنيج كاف ضعيفان جدان 
", كالذم زياء في تطكر المعرفة الفيزيائيةيبرز دكر كجيكد عمماء الفيباستثناء مؤشر كاحد كىك "



887 
 

 

ت النسبة المئكية لتكرارات تضمينو في المنيج أيضان دكف المستكل المؤمؿ حيث بمغت كان
 %( مف إجمالي تكرارات مؤشرات مجاؿ المعرفة المضمنة في منيج الفيزياء ككؿ.4.47)

مية دكر المعرفة الفيزيائية في التنكبالنسبة لممتطمب الثالث كالمتمثؿ في "التأكيد عمى 
( أف مؤشريف فقط مف مؤشرات ىذا 11", يبلحظ مف الجدكؿ )االقتصاديةكاستثمار المكارد 

المتطمب تـ تضمينيا في المنيج كبمستكل منخفض, إذ لـ تتجاكز النسبة المئكية لتكرارات تضميف 
%( مف إجمالي تكرارات تضميف مؤشرات ىذا المتطمب 1.53" )يدعـ التعمـ عبر العمؿالمؤشر" 

ثر يبرز األحيف كانت النسبة المئكية لتكرارات تضميف المؤشر "في منيج الفيزياء ككؿ, في 
 %( فقط.1" )االقتصادم لممعرفة الفيزيائية

( أف مستكل تضميف مؤشرات المتطمب الرابع كالمتمثؿ 11كما يبلحظ ايضان مف الجدكؿ )
اف منخفضان " كبلزمة لممتعمـفي دراسة الفيزياء كتنمية الميارات الرياضية ال الرياضياتتكظيؼ في "

ارات الرياضية يتيح فرص لمتدريب عمى إجراء الميجدان فيما عدا مؤشريف فقط ىما: المؤشر "
%( مف 8.30" حيث بمغت النسبة المئكية لتكرارات تضمينو في منيج الفيزياء )المتصمة بالفيزياء

تيح فرص يإجمالي تكرارات مؤشرات مجاؿ المعرفة المضمنة في منيج الفيزياء ككؿ, كالمؤشر "
%(, في 7.18" حيث بمغت النسبة المئكية لتكرارات تضمينو )دريب عمى حؿ المسائؿ الفيزيائيةلمت

فيزياء كالرياضيات يعكس العبلقة التكاممية بيف الحيف كانت النسب المئكية لمستكل تضميف مؤشر "
" كمية ةكصؼ الظكاىر كالتعبير عنيا بصكر يشجع عمى " كمستكل تضميف مؤشر "كالتكنكلكجيا

منخفضة بدرجة كبيرة, كلـ يتضمف المنيج مؤشران كاحدان مف بيف مؤشرات ىذا المتطمب كىك المؤشر 
 ".ينمي ميارة تحميؿ المسألة الفيزيائية لجمع المعمكمات حكليا"

كعميو فإنو في ضكء نتائج تحميؿ مجاؿ المعرفة يمكف القكؿ: أف منيج الفيزياء لممرحمة 
اليمنية يركز بدرجة أساسية عمى المتطمب األكؿ مف خبلؿ تضميف ما يقارب الثانكية بالجميكرية 

( مؤشرات مف مؤشرات ىذا المتطمب في المنيج, في حيف أنو ال يعطي القدر المناسب مف 7)
االىتماـ لتضميف باقي مؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي المتعمقة بمجاؿ المعرفة, حيث جاءت 

( مؤشرات 7تضمينيا في المنيج متدنية جدان, في حيف كانت منعدمة لعدد )النسب المئكية لتكرارات 
 ( مؤشران.36مف إجمالي )
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 والمجتمع والبيئة:  والتكنولوجيامجال الفيزياء  -ب

( 18مف ثبلثة متطمبات تضمنت ) الفيزياء كالتكنكلكجيا كالمجتمع كالبيئةمجاؿ تككف 
( يكضح تكرارات مؤشرات متطمبات ىذا المجاؿ في منيج الفيزياء كنسبيا 12) كالجدكؿمؤشران, 
  المئكية.

 (12جدول )

لمؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي المضمنة في منيج الفيزياء  والنسب المئوية تكراراتال
 البيئة وترتيبيا.والتكنولوجيا والمجتمع و  الفيزياءلممرحمة الثانوية لمجال 

ي 
عرف

الم
اد 
تص

االق
ت 

طمبا
مت

 

 تكرارات ونسب تضمين المؤشرات في: مؤشراتال

يب
لترت

ا
 

مجاالت 
 المنيج

مصفكفة المدل 
 كالتتابع

 المنيج ككؿ

تيا
رارا

تك
 

تيا
نسب

تيا 
رارا

تك
 

تيا
نسب

تيا 
رارا

تك
 

تيا
نسب

 

ل: 
ألو

ب ا
تطم

الم
مم 
وتع

يم 
تعم
ي 
ا ف
وجي

نول
لتك
م ا
خدا

ست
ى ا

 عم
ؤكد

ي
ياء
فيز

ال
 

يشػػػػػػػػجع عمػػػػػػػػى اسػػػػػػػػتخداـ البرمجيػػػػػػػػات التعميميػػػػػػػػة . 37
كالعػػركض العمميػػة عبػػر األجيػػزة التكنكلكجيػػة فػػي تعمػػيـ 

 كتعمـ الفيزياء.

7 1.39 20 3.97 27 5.36 1 

 2 1.98 10 1.59 8 0.39 2 . يكظؼ شبكة االنترنت في تعميـ كتعمـ الفيزياء.38
. يكظػػؼ التجػػارب كالمحاكػػاة االفتراضػػية فػػي تعمػػيـ 39

 الفيزياء.كتعمـ 
2 0.39 2 0.39 4 0.79 3 

. يكظػػؼ تطبيقػػات التكاصػػؿ االجتمػػاعي فػػي تعمػػيـ 40
 كتعمـ الفيزياء.

0 0 0 0 0 0 5 

. يكظػػػػػػػؼ البريػػػػػػػد االليكتركنػػػػػػػي فػػػػػػػي تعمػػػػػػػيـ كتعمػػػػػػػـ 41
 الفيزياء.

0 0 0 0 0 0 6 

. يشػػجع عمػػى اسػػتخداـ الكسػػائؿ التكنكلكجيػػة لنشػػر 42
كتحقيػػػؽ  كأفكػػػار تعمميػػػـنجػػػازات العمميػػػة لممتعممػػػيف اإل

 .التكاصؿ بينيـ

0 0 2 0.39 2 0.39 4 

 4 11.9 60 10.1 51 1.79 9 . يكضح تركيب كفكرة  عمؿ األجيزة العممية.43 
 3 12.9 65 9.92 50 2.97 15 ؤلجيزة العممية. المتعددة لستخدامات ال. يكضح ا44
. يبرز دكر التكنكلكجيا الفيزيائية فػي تسػييؿ الحيػاة 45

 المعاصرة. 
3 0.6 7 1.38 10 1.98 7 

. يظير دكر تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصػاالت فػي 46
 سرعة الحصكؿ عمى المعرفة.

4 0.79 9 
 

1.79 
 

13 2.58 6 
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 (12) جدولتابع 
لمؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي المضمنة في منيج الفيزياء  والنسب المئوية تكراراتال

 البيئة وترتيبيا.والتكنولوجيا والمجتمع و  الفيزياءلممرحمة الثانوية لمجال 

اد 
تص

االق
ت 

طمبا
مت

ي 
عرف

الم
 

 تكرارات ونسب تضمين المؤشرات في: مؤشراتال

يب
لترت

ا
 

مصفكفة المدل  مجاالت المنيج
 كالتتابع

 المنيج ككؿ

تيا
رارا

تك
 

تيا
نسب

تيا 
رارا

تك
 

تيا
نسب

تيا 
رارا

تك
 

تيا
نسب

 

ني
الثا

ب 
تطم

الم
إ: 

ية 
زيائ

الفي
جيا 

ولو
تكن
ر ال

 دو
راز
ب

رد.
والف

مع 
مجت

ت ال
كال
مش

حل 
ي 
ف

 

. يتضػػػػػػػػمف تطبيقػػػػػػػػات تكنكلكجيػػػػػػػػة فيزيائيػػػػػػػػة 47
 أسيمت في حؿ مشكبلت اإلنساف.

35 6.94 81 16.1 116 23 2 

الفيزيائيػػة  . ينػػاقش سػػمبيات بعػػض التطبيقػػات48
 عمى حياة االنساف كصحتو كبيئتو.

0 0 3 0.6 3 0.6 8 

الناتجػػػػػػة عػػػػػػف مشػػػػػػكبلت لم حمػػػػػػكؿ يقتػػػػػػرح . 49
 .ةالفيزيائي التطبيقات

0 0 0 0 0 0 9 

. يقػػػدـ نمػػػاذج كأمثمػػػة لتكضػػػيح العبلقػػػة بػػػيف 50
 .  كالبيئة عمـ الفيزياء كالتكنكلكجيا كالمجتمع

30 6 106 21 136 27 1 

. يربط المعرفة الفيزيائية بالتكنكلكجيػا بصػكرة 51
 تسيـ في فيـ استخداماتيا في الحياة. 

17 3.37 24 4.76 41 8.13 5 
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ميػػػػػػػػػارة  المتعممػػػػػػػػػيف يسػػػػػػػػػيـ فػػػػػػػػػي إكسػػػػػػػػػاب. 52

 تكنكلكجيػػػػاالتخطػػػػيط  السػػػػميـ كاآلمػػػػف السػػػػتخداـ 
 المعمكمات. 

0 0 0 0 0 0 2 

. يشير إلى إدراؾ اآلثار السمبية الناتجة عػف 53
اسػػػػػػػتخداـ تكنكلكجيػػػػػػػا المعمكمػػػػػػػات كاالتصػػػػػػػاالت 

 كتطبيقاتيا.

0 0 0 0 0 0 3 

الكسػػائط المتعػػددة  يسػػيـ فػػي االسػػتفادة مػػف .54
كتكنكلكجيػػػػػا المعمكمػػػػػات كاالتصػػػػػاالت كمصػػػػػادر 

 .لمتكسع في المعرفة

5 0.99 12 2.38 17 3.37 1 

  100 504 74.4 375 25.6 129 مجمكع تكرارات المجاؿ

( بالنسبة لممتطمب األكؿ مف متطمبات مجاؿ الفيزياء كالتكنكلكجيا 12مف الجدكؿ )يبلحظ 
" أف مستكل عمى استخداـ التكنكلكجيا في تعميـ كتعمـ الفيزياء كالمجتمع كالبيئة كالمتمثؿ في "التأكيد

تضميف مؤشرات ىذا المتطمب في منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية بالجميكرية اليمنية كاف منخفضان, 
%( باستثناء 2إذ لـ تتجاكز النسب المئكية لتضميف أم مف مؤشرات ىذا المتطمب في المنيج )
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ة التكنكلكجية في يشجع عمى استخداـ البرمجيات التعميمية كالعركض العممية عبر األجيز المؤشر "
( تكراران, كبمغت النسبة المئكية لتضمينو عمى مستكل 27" حيث بمغت تكراراتو )تعميـ كتعمـ الفيزياء

%(, في حيف لـ يتضمف المنيج مؤشريف مف مؤشرات ىذا المتطمب ىما: 5.36المنيج ككؿ )
يكتركني في لد اإليكظؼ البري" ك"يكظؼ تطبيقات التكاصؿ االجتماعي في تعميـ كتعمـ الفيزياء"

 ".تعميـ كتعمـ الفيزياء

كعميو يمكف القكؿ بأف: مستكل تضميف مؤشرات ىذا المتطمب في المنيج كانت ضعيفة 
يشجع عمى استخداـ البرمجيات التعميمية كالعركض العممية عبر جدان باستثناء مؤشر كاحد كىك "

النسبة المئكية لتكرارات تضمينو في  ", كالذم كانتاألجيزة التكنكلكجية في تعميـ كتعمـ الفيزياء
%( مف إجمالي 5.36المنيج أيضان دكف المستكل المؤمؿ حيث بمغت النسبة المئكية لتكراراتو )

 تكرارات تضميف مؤشرات مجاؿ الفيزياء كالتكنكلكجيا كالمجتمع كالبيئة في منيج الفيزياء ككؿ. 

ئية في حؿ مشكبلت التكنكلكجيا الفيزيا براز دكرأما بالنسبة لممتطمب الثاني كالمتمثؿ في "إ
يقدـ نماذج كأمثمة لتكضيح العبلقة بيف ( أف المؤشر "12", فيبلحظ مف الجدكؿ )المجتمع كالفرد

" كاف أكثر مؤشرات ىذا المجاؿ تكراران في المنيج حيث عمـ الفيزياء كالتكنكلكجيا كالمجتمع كالبيئة
%(, 27بة المئكية لتضمينو عمى مستكل المنيج ككؿ )( تكراران, كبمغت النس136بمغت تكراراتو )

الناتجة عف التطبيقات حمكؿ لممشكبلت  يقترحلـ يتضمف المنيج مطمقان المؤشر " في حيف
( مؤشرات كانت تكراراتيا كبيرة, في حيف أف بقية المؤشرات لـ 5", كما يبلحظ أيضان أف )الفيزيائية

 %(.3تتجاكز تكراراتيا في المنيج )

دراؾ ا  فعاؿ لمتكنكلكجيا ك االستخداـ ال التأكيد عمىكبالنسبة لممتطمب الثالث كالمتمثؿ في "
( أف مؤشرات ىذا المتطمب لـ يتـ تضمينيا في المنيج, 12", يبلحظ مف الجدكؿ )مخاطرىا

تصاالت يسيـ في االستفادة مف الكسائط المتعددة كتكنكلكجيا المعمكمات كاالباستثناء المؤشر "
 %(.3.37( تكراران بنسبة مئكية )17" كالذم حصؿ عمى )ر لمتكسع في المعرفةكمصاد

كعميو فإنو في ضكء نتائج تحميؿ مجاؿ الفيزياء كالتكنكلكجيا كالمجتمع كالبيئة يمكف القكؿ 
بأف: منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية بالجميكرية اليمنية يركز بدرجة أساسية عمى المتطمب الثاني 

( مؤشرات في المنيج, 5االقتصاد المعرفي ليذا المجاؿ مف خبلؿ تضميف ما يقارب ) مف متطمبات
في حيف أنو ال يعطي القدر المناسب مف االىتماـ لتضميف باقي مؤشرات متطمبات االقتصاد 
المعرفي المتعمقة بمجاؿ الفيزياء كالتكنكلكجيا كالمجتمع كالبيئة في المنيج, حيث جاءت النسب 

( مؤشرات مف 5ارات تضمينيا في المنيج متدنية جدان, في حيف كانت منعدمة لعدد )المئكية لتكر 
( مؤشران, كعميو في ضكء ىذه النتائج فإف ىناؾ ضركرة لمراعاة تضميف مؤشرات 18إجمالي )
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متطمبات االقتصاد المعرفي المتعمقة بتكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في تعميـ كتعمـ 
  يسيـ في اكساب المتعمميف الميارات البلزمة الستخداـ التكنكلكجيا.  الفيزياء كبما 

 : واتخاذ القرار القيادةمجال  -جـ

( 13( مؤشران, كالجدكؿ )17مجاؿ القيادة كاتخاذ القرار مف ثبلثة متطمبات تضمنت )تككف 
في منيج يكضح تكرارات تضميف مؤشرات كؿ متطمب مف متطمبات االقتصاد المعرفي ليذا المجاؿ 

 الفيزياء كنسبيا المئكية.

 (13) جدول
لمؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي المضمنة في منيج الفيزياء  والنسب المئوية تكراراتال

 القيادة واتخاذ القرار وترتيبيا. لممرحمة الثانوية لمجال

ي 
عرف

الم
اد 
تص

االق
ت 

طمبا
مت

 

 تكرارات ونسب تضمين المؤشرات في: مؤشراتال

يب
لترت

ا
 

مجاالت 
 المنيج

مصفكفة المدل 
 كالتتابع

 المنيج ككؿ

تيا
رارا

تك
 

تيا
نسب

تيا 
رارا

تك
 

تيا
نسب

تيا 
رارا

تك
 

تيا
نسب

 

ل: 
ألو

ب ا
تطم

الم
ال.

تص
 اال

رات
ميا

ية 
تنم

ى 
 عم

كيد
التأ

 

. يؤكػػد عمػػى نشػػاط المػػتعمـ فػػي تكضػػيح كعػػرض األفكػػار 55
 بطرؽ شفكية.

90 11.8 144 18.9 234 30.7 1 

. يؤكػػد عمػػى نشػػاط المػػتعمـ فػػي تكضػػيح كعػػرض األفكػػار 56
 بطرؽ غير لفظية. 

34 4.47 91 12 125 16.4 2 

. يسػاعد عمػى تنميػػة ميػارات االتصػػاؿ الرياضػي البلزمػػة 57
لمػػػػػػػػػتمكف مػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػرض المعمكمػػػػػػػػػات كتفسػػػػػػػػػيرىا كاألشػػػػػػػػػكاؿ 

 كالرسكمات البيانية. 

18 2.3 46 6.04 64 8.40 3 

فكػػػار مػػػف خػػػبلؿ عػػػرض األٍ  . يسػػػاعد عمػػػى تنميػػػة ميػػػارة58
 تصميـ النماذج كالتجارب المناسبة.

4 0.53 13 1.70 17 2.23 5 

 4 3.15 24 3.15 24 0 0 سئمة كاألجكبة.. يؤكد عمى أساليب المقابمة كاأل59
 8 0.13 1 0.13 1 0 0 . يؤكد عمى تقكيـ المتعمميف لبعضيـ البعض. 60
 6 2.10 16 2.10 16 0 0 . يشجع المتعمميف عمى تمخيص األفكار كالمعمكمات. 61
. يشػػػػػػجع المتعممػػػػػػيف عمػػػػػػى اسػػػػػػتخداـ المحاكػػػػػػاة كلعػػػػػػب 62 

 األدكار.
1 0.13 1 0.13 2 0.26 7 

تصػػػكر حمػػػكؿ لممشػػػكبلت  . ينمػػػي قػػػدرة المػػػتعمـ عمػػػى63  
 الفيزيائية بطرؽ مختمفة كالنظر الييا مف زكايا متعددة.

0 0 2 0.26 2 0.26 5 

 2 0.66 5 0.13 1 6.56 4 . ينمي القدرة عمى تحمؿ المسؤكلية كاتخاذ القرار.64
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 (13تابع جدول )
لمؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي المضمنة في منيج الفيزياء  والنسب المئوية تكراراتال

 القيادة واتخاذ القرار وترتيبيا. لمجاللممرحمة الثانوية 

( بالنسبة لممتطمب األكؿ مف متطمبات مجاؿ القيادة كاتخاذ القرار 13مف الجدكؿ )يبلحظ 
ي تكضيح يؤكد عمى نشاط المتعمـ ف" أف المؤشر "التأكيد عمى تنمية ميارات االتصاؿكالمتمثؿ في "

" كاف أكثر مؤشرات ىذا المجاؿ تكراران في المنيج حيث بمغت تكراراتو كعرض األفكار بطرؽ شفكية
ف كاف %(, في حي30.7( تكراران, كبمغت النسبة المئكية لتضمينو عمى مستكل المنيج ككؿ )234)

" األقؿ تكراران حيث كاف تكراره في المنيج ككؿ يؤكد عمى تقكيـ المتعمميف لبعضيـ البعضالمؤشر "
 %(.0.13( كبنسبة مئكية قدرىا )1)

( أف النسب المئكية لتكرارات تضميف مؤشرات المتطمب األكؿ 13كما يبلحظ مف الجدكؿ )
%( 3.5المئكية لتضمينيا في المنيج ) في المنيج بشكؿ عاـ كانت منخفضة, إذ لـ تتجاكز النسب
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ميارة اختيار الحمكؿ األنسب . يشجع عمى ممارسة 65
 لممشكمة.

5 0.66 10 1.31 15 1.97 1 

 كتفسػيرات عمػى اقتػراح حمػكؿ  المػتعمـ . ينمي قػدرة66
 .كالمتغيرات الفيزيائية لمعبلقات

1 0.13 3 0.39 4 0.53 3 

. يؤكػػػػػػػد عمػػػػػػػى أىميػػػػػػػة اسػػػػػػػتغبلؿ الكقػػػػػػػت كحسػػػػػػػف 67
 استثماره.

0 0 0 0 0 0 6 

المسؤكلية كالمخػاطر عنػد . يؤكد عمى أىمية تحمؿ 68
 . تطبيؽ التجارب العممية في المختبر

2 0.26 1 0.13 3 0.39 4 
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عمػػػػػػػى اسػػػػػػػتخداـ اسػػػػػػػتراتيجيات التػػػػػػػدريس  يشػػػػػػػجع. 69
 المتمركزة حكؿ المتعمـ.

67 8.80 154 20.2 221 29 1 

 العمػػػػػػػؿ تتطمػػػػػػػبأنشػػػػػػػطة  . يؤكػػػػػػػد عمػػػػػػػى ممارسػػػػػػػة70
  الجماعي كالتعاكني.

6 0.79 22 2.89 28 3.68 2 

 3 0 0 0 0 0 0 . يشجع عمى الزيارة الميدانية كأسمكب لمتعمـ.71

  100 761 69.5 529 30.5 232 مجمكع تكرارات المجاؿ
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يؤكد %( لممؤشر "30.7( مؤشرات تراكحت النسب المئكية لتكرارات تضمينيا بيف )3باستثناء )
يساعد عمى %( لممؤشر "8.40" ك)ي تكضيح كعرض األفكار بطرؽ شفكيةعمى نشاط المتعمـ ف

كتفسيرىا كاألشكاؿ  تنمية ميارات االتصاؿ الرياضي البلزمة لمتمكف مف عرض المعمكمات
", كعميو فقد كانت المؤشرات األكثر تضمينان في منيج الفيزياء لممتطمب األكؿ كالرسكمات البيانية

 مف متطمبات مجاؿ القيادة كاتخاذ القرار مرتبة تنازليان عمى النحك اآلتي:

 .يؤكد عمى نشاط المتعمـ في تكضيح كعرض األفكار بطرؽ شفكية -
 . المتعمـ في تكضيح كعرض األفكار بطرؽ غير لفظيةيؤكد عمى نشاط  -
 فكار مف خبلؿ تصميـ النماذج كالتجارب المناسبة.يساعد عمى تنمية ميارة عرض األ -

" فيبلحظ مف االىتماـ بتنمية ميارات اتخاذ القرارأما بالنسبة لممتطمب الثاني كالمتمثؿ في "
مضمنة في المنيج بمستكل منخفض حيث ( أف جميع مؤشرات ىذا المتطمب كانت 13الجدكؿ )

يشجع عمى %( لممؤشر "1.97تراكحت النسب المئكية لمستكيات تضمينيا في المنيج بيف )
يؤكد عمى أىمية استغبلؿ الكقت %( لمؤشر "0" ك)ممارسة ميارة اختيار الحمكؿ األنسب لممشكمة

تضميف مؤشرات ىذا المتطمب ", كبشكؿ عاـ يبلحظ بأف أعمى نسبة مئكية لتكرارات كحسف استثماره
%(, في حيف جاءت النسب المئكية لتكرارات تضميف باقي مؤشرات ىذا 1.97في المنيج كانت )
%(, كما لـ يتضمف المنيج مؤشران كاحدان مف مؤشرات ىذا المتطمب كىك 1المتطمب أقؿ مف )

بأف: مستكل تضميف  ", كعميو يمكف القكؿيؤكد عمى أىمية استغبلؿ الكقت كحسف استثمارهالمؤشر "
مؤشرات ىذا المتطمب في المنيج كانت ضعيفة جدان مما يتطمب مراجعة منيج الفيزياء كالعمؿ عمى 

 تضميف مؤشرات ىذا المتطمب فيو بدرجة مناسبة.

", يبلحظ ماـ بتنمية ميارات العمؿ الجماعياالىتكبالنسبة لممتطمب الثالث كالمتمثؿ في "
ف مؤشرات ىذا المتطمب تضمنيا منيج الفيزياء, في حيف لـ يتـ ( أف مؤشريف م13مف الجدكؿ )

 ".  يشجع عمى الزيارة الميدانية كأسمكب لمتعمـ تضميف المؤشر"

في ضكء نتائج تحميؿ مجاؿ القيادة كاتخاذ القرار يمكف القكؿ بأف: منيج  فإنوكعميو 
( مؤشران مف 17ف إجمالي )الفيزياء لممرحمة الثانكية بالجميكرية اليمنية لـ يتضمف مؤشريف م

( 3مؤشرات متطمبات مجاؿ القيادة كاتخاذ القرار, في حيف أف المنيج ركز بدرجة أساسية عمى )
مؤشرات مف المتطمب األكؿ كمؤشران كاحدان مف المتطمب الثاني كمؤشريف مف مؤشرات المتطمب 

 لمجاؿ بنفس القدر مف االىتماـ.الثالث, كلـ تحَظ بقية المؤشرات لممتطمبات الثبلثة المتعمقة بيذا ا

 

 



887 
 

 

 :واالتجاىات القيممجال  -د

( 14( مؤشران, كالجدكؿ )12تككف مجاؿ القيـ كاالتجاىات مف ثبلثة متطمبات تضمنت )
 يكضح تكرارات مؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي ليذا المجاؿ في منيج الفيزياء كنسبيا المئكية.

 (14جدول )
االقتصاد المعرفي المضمنة في منيج الفيزياء  متطمباتلمؤشرات  والنسب المئوية تكراراتال

 وترتيبيا. القيم واالتجاىات لممرحمة الثانوية لمجال
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تك
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نسب

تيا 
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تك
 

تيا
نسب

تيا 
رارا

تك
 

تيا
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. يشػػػػجع عمػػػػى المبػػػػادرة فػػػػي خدمػػػػة المجتمػػػػع 72
 كتنميتو.

0 0 0 0 0 0  

. يقتػػػػرح مشػػػػركعات تعػػػػزز تحمػػػػؿ المسػػػػؤكلية 73
 نحك تنمية الكعي المجتمعي. 

0 0 0 0 0 0  

يتضمف مػا يؤكػد عمػى أىميػة تنميػة الشػعكر . 74
 بالتكافؿ كالتعاكف كالتضامف في المجتمع.

0 0 0 0 0 0  

. يتضػػػمف مشػػػركعات مقترحػػػة لتنميػػػة الػػػكعي 75
 البيئي.    

0 0 0 0 0 0  

  0 0 0 0 0 0 . ينمي القيـ االيجابية نحك البيئة.76
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ل ا
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ا

 

يجابيػػة لػػدل . يؤكػػد عمػػى تنميػػة السػػمككيات اإل77
المتعممػػػػػػػيف فػػػػػػػي التعامػػػػػػػؿ مػػػػػػػع مكاقػػػػػػػؼ الحػػػػػػػكار 

 المختمفة.

0 0 0 0 0 0  

. ينمي لدل المتعممػيف اتجاىػات إيجابيػة نحػك 78
 تبادؿ المعمكمات فيما بينيـ. 

0 0 19 26.7 19 26.7 2 

حػػػكؿ  آرائيػػػـ بػػػداءإ. يشػػػجع المتعممػػػيف عمػػػى 79
  المشكبلت المطركحة.

6 10 35 58.3 41 68.3 1 

  0 0 0 0  0 . يشجع المتعمميف عمى احتراـ آراء اآلخريف. 80
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 (14تابع جدول )
االقتصاد المعرفي المضمنة في منيج الفيزياء  متطمباتلمؤشرات  والنسب المئوية تكراراتال

 وترتيبيا. القيم واالتجاىات لممرحمة الثانوية لمجال

( 60( أف مؤشرات متطمبات مجاؿ القيـ كاالتجاىات قد حققت )14يتضح مف الجدكؿ )
تكراران فقط مف إجمالي تكرارات مؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي المضمنة في منيج الفيزياء 

ينمي لدل ككؿ, حيث كانت ىذه التكرارات لمؤشريف مف مؤشرات المتطمب الثاني ىما: المؤشر "
" حيث كانت تكرارات تضمينو في نحك تبادؿ المعمكمات فيما بينيـ المتعمميف اتجاىات إيجابية

( تكراران 41%(, بينما كانت باقي التكرارات كقدرىا )26.7مئكية ) كبنسبة( تكراران 19المنيج )
%(, 68.3" بنسبة مئكية )اء آرائيـ حكؿ المشكبلت المطركحةيشجع المتعمميف عمى ابدلممؤشر "

 في حيف لـ يتضمف منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية باقي مؤشرات ىذا المجاؿ.
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امػتبلؾ الميػارات التػي  يشير إلى أىمية. 81
 تعزز القدرات اإلنتاجية لمفرد في المجتمع.

0  0 0 0 0  

. يؤكػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػى احتػػػػػػػػػػراـ قيمػػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػػؿ 82
 نتاجية.كاإل

0 0 0 0 0 0  

يجابيػػة نحػػك أىميػػة . ينمػػي االتجاىػػات اإل83
تنمية كتطكير المػكارد االقتصػادية كالمحافظػة 

 عمييا.

0 0 0 0 0 0  

  100 60 90 54 10 6 مجمكع تكرارات المجاؿ
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 التفكير والبحث العممي: مياراتمجال  -ه

( مؤشران, 24تضمنت )مف ثبلثة متطمبات  مجاؿ ميارات التفكير كالبحث العمميتككف 
( يكضح تكرارات مؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي ليذا المجاؿ في منيج الفيزياء 15كالجدكؿ )

 كنسبيا المئكية.
 (15جدول )

االقتصاد المعرفي المضمنة في منيج الفيزياء  متطمباتلمؤشرات  والنسب المئوية تكراراتال
 والبحث العممي وترتيبيا.لمجال ميارات التفكير  لممرحمة الثانوية
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 2 12 62 8.56 44 3.50 18 . يتيح لممتعمـ التعرؼ عمى الطريقة العممية في البحث. 84
. يؤكػػػػد عمػػػػػى أىميػػػػة امػػػػػتبلؾ أخبلقيػػػػات العمػػػػػـ كالبحػػػػػث 85

 العممي.
5 0.97 9 1.75 14 2.72 7 

. يتػػػيح فػػػرص مناسػػػبة لتػػػدريب المتعممػػػيف عمػػػى أسػػػاليب 86
 كالبيانات.جمع المعمكمات 

32 6.22 77 15 109 21.2 1 

. يتػػػػيح فػػػػرص مناسػػػػبة لتػػػػدريب المتعممػػػػيف عمػػػػى تحميػػػػؿ 87
 البيانات كاستخبلص النتائج منيا.

6 1.17 31 6 12 2.33 8 

جراء تجػارب 88 . يتيح فرص مناسبة لمتدرب عمى تصميـ كا 
 فيزيائية لمتحقؽ مف صحة الفركض.   

9 1.75 24 4.67 33 6.42 5 

 3 7.00 36 4.08 21 2.92 15 ينمي ميارة تفسير المعمكمات كتحميميا.. 89
 6 4.08 21 2.92 15 1.17 6 . يشجع عمى التحديد الدقيؽ لممشكمة. 90
 0 0 0 0 0 0 0 . يساعد عمى صياغة المشكمة بصكرة مناسبة.91
. يشػػػػجع عمػػػػى ممارسػػػػة ميػػػػارة تقيػػػػيـ الحمػػػػكؿ فػػػػي ضػػػػكء 92

 معايير محددة.  
2 0.39 3 0.58 5 0.97 10 

 4 5.64 29 3.11 16 2.52 13 . ينمي ميارة التمييز بيف أكجو الشبو كاالختبلؼ.93
 9 1.17 6 0.97 5 0.19 1 . ينمي ميارة إيجاد العبلقة بيف السبب كالنتيجة.94
 11 0.19 1 0 0 0.19 1 . ينمي ميارة القدرة عمى التنبؤ بالظكاىر الفيزيائية. 95

كبػػػػػػػر عػػػػػػػدد ممكػػػػػػػف مػػػػػػػف أ. ينمػػػػػػػي القػػػػػػػدرة عمػػػػػػػى ذكػػػػػػػر 96 
 االستخدامات كالتطبيقات لممفاىيـ كالمكضكعات الفيزيائية. 

2 0.39 1 0.19 3 0.58 5 
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 (15تابع جدول )
لمؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي المضمنة في منيج الفيزياء  والنسب المئوية تكراراتال

 والبحث العممي وترتيبيا.لمجال ميارات التفكير  لممرحمة الثانوية

ي 
عرف

الم
اد 
تص

االق
ت 

طمبا
مت

 

 تكرارات ونسب تضمين المؤشرات في: مؤشراتال
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. ينمػػػػػػي القػػػػػػدرة عمػػػػػػى كتابػػػػػػة التقػػػػػػارير كاألبحػػػػػػاث 97
 العممية.

10 1.94 25 4.86 35 6.80 1 

. يشػػػػػػػجع عمػػػػػػػى ممارسػػػػػػػة تصػػػػػػػميـ نمػػػػػػػاذج لحػػػػػػػؿ 98
 المشكبلت.

2 0.39 8 1.56 10 1.94 3 

ضػػػػػػػافة تفاصػػػػػػػيؿ جديػػػػػػػدة إ. ينمػػػػػػػي القػػػػػػػدرة عمػػػػػػػى 99
 كمتنكعة لؤلفكار كالمفاىيـ الفيزيائية. 

1 0.19 5 0.97 6 1.16 4 

. يشػػػػػجع عمػػػػػى اسػػػػػتخداـ اسػػػػػتراتيجية العصػػػػػػؼ 100
 الذىني إلنتاج أفكار جديدة.

7 1.36 15 2.92 22 4.28 2 
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 عمػى كالحػكارات المبنيػة عمػى النقاشػات . يشجع101
 .البناء كالنقد المنطؽ كاألدلة

0 0 1 0.19 1 0.19 5 

. ينمػػي ميػػارة تنظػػيـ الخبػػرات السػػابقة كالتكصػػؿ 102
 الى استنتاجات جديدة.

15 2.92 32 6.22 47 9.14 1 

. يشػػػػػػجع عمػػػػػػى فحػػػػػػص الحقػػػػػػائؽ كتكػػػػػػكيف رأم 103
 عممي كالتعبير عنو.

5 0.97 15 2.92 20 3.89 2 

. يؤكػػد عمػػى اسػػتخداـ خػػرائط المفػػاىيـ, كخػػرائط 104 
 الداللة كأسمكب لمتعمـ.

0 0 6 1.16 6 1.16 4 

. يشػػػػػػػػجع عمػػػػػػػػى تحميػػػػػػػػؿ المعمكمػػػػػػػػات المتعمقػػػػػػػػة 105
 كسائؿ اإلعبلـ كاالحصائيات. بالفيزياء مف خبلؿ

0 0 0 0 0 0 7 

 6 0.19 1 0.19 1 0 0 . يشجع عمى استخداـ البحكث التكثيقية.106
يجػػػػاد العبلقػػػػات البينيػػػػة مػػػػا بػػػػيف إ. ينمػػػػي ميػػػػارة 107

 ك ما بيف االجزاء.أالجزء كالكؿ 
1 0.19 9 1.75 10 1.94 3 

  100 514 70.6 363 29.4 151 مجمكع تكرارات المجاؿ

( بالنسبة لممتطمب األكؿ مف متطمبات مجاؿ ميارات التفكير 15مف الجدكؿ )يبلحظ 
" أف المؤشر ات البحث كاالستقصاء لدل المتعمـالىتماـ بتنمية ميار في "ا كالمتمثؿكالبحث العممي 
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كاف أكثر مؤشرات  "لتدريب المتعمميف عمى أساليب جمع المعمكمات كالبياناتيتيح فرص مناسبة "
( تكراران, كبمغت النسبة 109ىذا المجاؿ تكراران في المنيج حيث بمغت تكرارات تضمينو في المنيج )

%(, في حيف لـ يتضمف المنيج مطمقان المؤشر 21.2المئكية لتضمينو عمى مستكل المنيج ككؿ )
( أف النسب المئكية 15", كيبلحظ أيضان مف الجدكؿ )اغة المشكمة بصكرة مناسبةيساعد عمى صي"

لتكرارات تضميف خمسة مؤشرات ليذا المتطمب في المنيج كانت منخفضة إذ لـ تتجاكز النسبة 
%( عمى مستكل المنيج ككؿ, في حيف لـ يتضمف المنيج 5المئكية لتكرارات تضمينيا في المنيج )

 ".صياغة المشكمة بصكرة مناسبة يساعد عمىالمؤشر "

" فيبلحظ االىتماـ بتنمية ميارات التفكير االبداعيأما بالنسبة لممتطمب الثاني كالمتمثؿ في "
( أف جميع مؤشرات ىذا المتطمب كانت مضمنة في المنيج بمستكل منخفض 15مف الجدكؿ )

ينمي القدرة ( لمؤشر "%6.80حيث تراكحت النسب المئكية لمستكيات تضمينيا في المنيج بيف )
كبر عدد ممكف أينمي القدرة عمى ذكر %( لمؤشر "0.58" ك)عمى كتابة التقارير كاألبحاث العممية

" كبشكؿ عاـ يبلحظ بأف أعمى نسبة مف االستخدامات كالتطبيقات لممفاىيـ كالمكضكعات الفيزيائية
ينمي القدرة %( لممؤشر "6.80مئكية لتكرارات تضميف مؤشرات ىذا المتطمب في المنيج كانت )

" في حيف جاءت النسب المئكية لتكرارات تضميف باقي عمى كتابة التقارير كاألبحاث العممية
 %(.4.5مؤشرات ىذا المتطمب أقؿ مف )

", يبلحظ مف االىتماـ بتنمية ميارات التفكير الناقدكبالنسبة لممتطمب الثالث كالمتمثؿ في "
لـ  تكرارات تضميف مؤشرات ىذا المتطمب في منيج الفيزياء( أف النسب المئكية ل15الجدكؿ )
لى استنتاجات إتنظيـ الخبرات السابقة كالتكصؿ  ينمي ميارة%( باستثناء المؤشر "4تتجاكز )

%( 9.14( تكراران بنسبة مئكية قدرىا )47" كالذم كانت تكرارات تضمينو في منيج الفيزياء )جديدة
لمتطمب في منيج الفيزياء ككؿ, في حيف لـ يتضمف المنيج مف إجمالي تكرارات مؤشرات ىذا ا

 ".يشجع عمى تحميؿ المعمكمات المتعمقة بالفيزياء مف خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ كاالحصائياتالمؤشر "
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 بالسؤال الثالث:  المتعمقةالنتائج  -3

 نص السؤاؿ الثالث لمبحث الحالي عمى اآلتي:
االقتصاد المعرفي في منيج الفيزياء لممرحمة الثانوية بالجميورية  متطمباتما مستوى تضمين 

 ؟ الثانوي( , الثاني, الثالثبكل صف من الصفوف الثالثة )األولاليمنية 

لثانكية تـ تحميؿ مصفكفة المدل كالتتابع لمنيج الفيزياء بالمرحمة اكلئلجابة عف ىذا السؤاؿ 
, في ضكء قائمة متطمبات االقتصاد المعرفي, الثانكم الثاني كالثالث()األكؿ ك  الثبلثةلمصفكؼ 

المخرجات التعميمية, كمفردات المحتكل,  كالمتمثمة فيحيث تـ تحميؿ جميع مككنات المصفكفة 
كفيما يمي عرض كمناقشة النتائج التي تـ كاألنشطة التعميمية كالتعممية, كاستراتيجيات التقكيـ, 

لكؿ مجاؿ مف مجاالت االقتصاد المعرفي عمى حدة, عمى  الخركج بيا مف خبلؿ عممية التحميؿ,
 : يمستكل المرحمة ككؿ, كلكؿ صؼ مف صفكفيا الثبلثة, كذلؾ عمى النحك اآلت

 :المعرفةأواًل: مجال 

 المعرفة متطمبات االقتصاد المعرفي لمجاؿ مؤشراتلالتكرارات كالنسب المئكية بحساب 
ككؿ, كلكؿ صؼ مف صفكفيا  المدل كالتتابع لمنيج الفيزياء لممرحمة الثانكية مصفكفةفي  المضمنة

 .(16الجدكؿ )كانت النتائج كما ىك مبيف في  الثبلثة )األكؿ, كالثاني, كالثالث( الثانكم
 (16جدول )

التكرارات والنسب المئوية لمؤشرات متطمبات مجال المعرفة المضمنة في مصفوفة المدى والتتابع 
 الفيزياء لممرحمة الثانوية. بمنيج
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تيا
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ن

تيا 
رارا
تك

 

تيا
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المصػطمحات كالمفػاىيـ ذات الصػمة يتناكؿ  .1
 بمستحدثات عمـ الفيزياء.

1 0.09 2 0.17 27 2.31 30 2.56 8 

مسػػػتجدة فيزيائيػػػة كتطبيقػػػات  أمثمػػػة يعػػػرض. 2
 المجتمع. المتعمـ ك حياة كمعاصرة ذات صمة ب

1 0.09 2 0.17 22 1.87 25 2.13 11 

 7 3.25 38 0.77 9 0.77 9 1.70 20 . يربط المعرفة الجديدة بالمعرفة السابقة.3

                                                           
تػػـ حسػػػاب النسػػػبة المئكيػػة لتكػػػرارات تضػػػميف مؤشػػػرات متطمبػػات االقتصػػػاد المعرفػػػي بقسػػمة التكػػػرار عمػػػى اجمػػػالي  3

 .( تكراران 1171كالبالغة ) تكرارات المؤشرات المضمنة في المنيج لممجاؿ ككؿ
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 (16) جدولتابع 
المضمنة في مصفوفة المدى والتتابع  المعرفةمجال  متطمباتلمؤشرات  التكرارات والنسب المئوية

 بمنيج الفيزياء لممرحمة الثانوية.
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تكرارات المؤشرات المضمنة في المصفوفة لكل صف  المؤشرات
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مثمػػػػػػػت . يتنػػػػػػػاكؿ المعرفػػػػػػػة الفيزيائيػػػػػػػة التػػػػػػػي 4
 األساس لمتطكر العممي كالتكنكلكجي.

66 5.63 52 4.44 103 8.8 221 18.9 1 

سػػػػػػيمت أ. يبػػػػػػيف التطبيقػػػػػػات العمميػػػػػػة التػػػػػػي 5
 المعرفة الفيزيائية في إنتاجيا.

32 2.73 26 2.22 46 3.92 104 8.89 2 

تحقيػػػؽ . يكضػػػح دكر المعرفػػػة الفيزيائيػػػة فػػػي 6
 .كالتكنكلكجي العممي التطكر

7 0.59 5 0.43 14 1.19 26 2.22 10 

. يبػػػػرز دكر المعرفػػػػة الفيزيائيػػػػة فػػػػي تطػػػػكير 7
 لمجتمعات البشرية.كتقدـ ا

0 0 1 0.09 2 0.17 3 0.26 16 

. يتضػػػػػػػػػمف مكضػػػػػػػػػكعات فيزيائيػػػػػػػػػة متعمقػػػػػػػػػة 8
 بالمستجدات الحادثة في مجاؿ عمـ الفيزياء.

1 0.09 0 0 11 0.93 12 1.02 14 

لممفػػػػػػػػػػاىيـ  . يتنػػػػػػػػػػاكؿ التطبيقػػػػػػػػػػات الحياتيػػػػػػػػػػة9
 الفيزيائية.

18 1.54 27 2.31 53 4.52 98 8.37 3 

. يؤكػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػى اسػػػػػػػػػتيعاب المصػػػػػػػػػطمحات 10
كالمفػػػػػػػػػػػػػػاىيـ الفيزيائيػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػػالمغتيف العربيػػػػػػػػػػػػػػة 

 كاإلنجميزية.

0 0 0 0 0 0 0 0 17 

. يشػػػػجع عمػػػػى تكظيػػػػؼ المعرفػػػػة الفيزيائيػػػػة 11
 في المكاقؼ الحياتية كالمكاقؼ الجديدة.

16 1.37 16 1.37 15 1.28 47 4.01 6 

المعرفػػػػػػػػػة العمميػػػػػػػػػة  يحػػػػػػػػث عمػػػػػػػػػى إثػػػػػػػػػراء. 12
 الفيزيائية بقراءات إضافية.

9 0.77 5 0.43 14 1.19 28 2.39 9 

. يشػػػػجع عمػػػػى التكصػػػػؿ لممعرفػػػػة كالبحػػػػث 13
 عنيا في مصادرىا المختمفة.

37 3.16 22 1.87 30 2.56 89 7.60 4 

 5 4.27 50 1.54 18 0.59 7 2.13 25 . يشجع عمى التعمـ الذاتي.14
 15 0.77 9 0.17 2 0.09 1 0.51 6 . يشجع عمى التقكيـ الذاتي.15
دكات تقكيـ تتضػمف ممػؼ اإلنجػاز أ. يقترح 16

 لمطالب أك البكرتفيميك.
8 0.68 6 0.51 8 0.68 22 1.88 12 
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 (16) جدولتابع 
المضمنة في مصفوفة المدى والتتابع  المعرفةلمؤشرات متطمبات مجال  التكرارات والنسب المئوية

 بمنيج الفيزياء لممرحمة الثانوية.
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ت 

طمبا
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تكرارات المؤشرات المضمنة في المصفوفة لكل صف ولممرحمة  المؤشرات
 ككل

يب
ترت
ال

 

 المرحمة ككل  الثالث الثاني االول

تيا
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تك

تيا 
سب
ن
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تك
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ن
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تك
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ن

تيا 
رارا
تك

تيا 
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. يشػػػجع عمػػػى ممارسػػػة أنشػػػطة متنكعػػػة 17
 باستخداـ أدكات مف البيئة المحمية. 

2 0.17 5 0.43 6 0.51 13 1.11 13 

  69.6 815 32.5 380 15.9 186 21.3 249 مجمكع تكرارات المتطمب

ني
الثا

ب 
تطم

الم
 :

س
يعك

 
اء.

يزي
 الف

عمم
عة 

طبي
ص و

صائ
خ

 

نسػػػػػػاني لممعرفػػػػػػة اإل. يتنػػػػػػاكؿ المسػػػػػػعى 18
الفيزيائيػػػػػػػة فػػػػػػػي تحقيػػػػػػػؽ السػػػػػػػبلـ كالتفػػػػػػػاىـ 

 العالمي.

0 0 0 0 0 0 0 0 7 

دلػػػة كمكاقػػػؼ تؤكػػػد أف المعرفػػػة أ. يقػػػدـ 19
 تتغير بظيكر أدلة كاكتشافات جديدة.  

0 0 0 0 10 0.85 10 0.85 4 

. يبػػرز دكر كجيػػكد عممػػاء الفيزيػػاء فػػي 20
 تطكر المعرفة الفيزيائية.

15 1.28 19 1.62 24 2.04 58 4.95 1 

. يبػػػػػػرز دكر كجيػػػػػػػكد العممػػػػػػػاء العػػػػػػػرب 21
 كالمسمميف في تطكر المعرفة الفيزيائية.

3 0.26 0 0 2 0.17 5 0.43 5 

. يعكػػس مػػا يؤكػػد أف تطػػكر المعرفػػة ال 22
 يعتمد عمى الجنس أك العقيدة.

0 0 0 0 0 0 0 0 8 

. يربط  عمـ الفيزياء ببقيػة العمػـك كدكره 23
 تطكرىا.في 

1 0.09 4 0.34 0 0 5 0.43 6 

. يبػػػػػػرز دكر الفيزيػػػػػػاء كعمػػػػػػـ فػػػػػػي حػػػػػػؿ 24
الكثيػػػػػػر مػػػػػػف المشػػػػػػكبلت المتصػػػػػػمة بحيػػػػػػاة 

 االنساف كالبيئة كتكازنيا.

8 0.68 1 0.09 9 0.77 18 1.54 3 

  8.2 96 9 45 7.7 24 7.4 27 مجمكع تكرارات المتطمب
. يػػػػػػػػربط مكضػػػػػػػػكعات الفيزيػػػػػػػػاء بكاقػػػػػػػػع 25 

 الكطني كمتطمباتو.االقتصاد 
0 0 0 0 0 0 0 0 3 

المخػػػػػاطر المترتبػػػػػة عػػػػػف  يشػػػػػير إلػػػػػى. 26
اسػػػػػػػػػػتنزاؼ الثػػػػػػػػػػركات الطبيعيػػػػػػػػػػة كالمػػػػػػػػػػكارد 

 االقتصادية.

0 0 0 0 0 0 0 0 4 
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 (16) جدولتابع 
المضمنة في مصفوفة المدى والتتابع  المعرفةلمؤشرات متطمبات مجال  التكرارات والنسب المئوية

 بمنيج الفيزياء لممرحمة الثانوية.
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ثػػػػػػر االقتصػػػػػػادم لممعرفػػػػػػة . يبػػػػػػرز األ27
 الفيزيائية.

0 0 0 0 12 1.02 12 1.02 1 

. يعكػػػػػػػس دكر الفيزيػػػػػػػاء فػػػػػػػي تطػػػػػػػكر 28
 الصناعة كدعـ االقتصاد المحمي.

0 0 0 0 0 0 0 0 5 

 6 0 0 0 0 0 0 0 0 . يحفز عمى االبتكار كالعمؿ المنتج.29
 2 0.85 10 0.26 3 0 0 0.59 7 . يدعـ التعمـ عبر العمؿ.30
نتػػاج المعرفػػة كتسػػكيقيا إ. يعػػزز فكػػرة 31

 كاالستفادة منيا.
 

0 0 0 0 0 0 0 0 7 

  1.88 22 1.28 15 0 0 0.59 7 مجمكع تكرارات المتطمب
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. يعكػػػػػػػػػس العبلقػػػػػػػػػة التكامميػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػيف 32
 .  كالتكنكلكجيا الفيزياء كالرياضيات

19 1.62 8 0.68 1 0.09 28 2.39 3 

. يشػػػػػػػػػجع عمػػػػػػػػػى كصػػػػػػػػػؼ الظػػػػػػػػػكاىر 33
 كالتعبير عنيا بصكرة  كمية. 

1 0.09 13 1.11 12 1.02 26 2.22 4 

. ينمي ميارة تحميؿ المسألة الفيزيائية 34
 لجمع المعمكمات حكليا.

0 0 0  0 0 0 0 5 

. يتػػػػػػيح فػػػػػػرص لمتػػػػػػدريب عمػػػػػػى حػػػػػػؿ 35
 المسائؿ الفيزيائية. 

26 2.22 41 3.5 21 1.79 88 7.51 2 

. يتػػػػيح فػػػػرص لمتػػػػدريب عمػػػػى إجػػػػراء 36
 الميارات الرياضية المتصمة بالفيزياء. 

34 2.90 38 3.25 24 2.04 96 8.19 1 

  20.3 238 4.95 58 8.54 100 6.83 80 مجمكع تكرارات المتطمب
  100 1171 42.5 498 26.5 310 31 363 مجمكع تكرارات المجاؿ

( يمكف عرض كمناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ 16في ضكء النتائج المبينة في الجدكؿ )
 الثالث عمى النحك اآلتي:
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مستوى تضمين متطمبات االقتصاد المعرفي لمجال المعرفة في المنيج عمى مستوى المرحمة  -1
 ككل. الثانوية

( أف تكرارات المؤشرات المضمنة في المنيج لممرحمة الثانكية ككؿ 16مف الجدكؿ )يبلحظ 
بتضميف "االىتماـ  %( لممتطمب األكؿ69.6( تكراران بنسبة مئكية قدرىا )815تراكحت بيف )

( تكراران 22", ك)الفيزيائية ذات الصمة باقتصاد المعرفة كتنميتيا لدل المتعمميف العمميةالمعارؼ 
مية دكر المعرفة الفيزيائية في التن%( لممتطمب الثالث "التأكيد عمى 1.88بنسبة مئكية قدرىا )

تكظيؼ الرياضيات بع "", في حيف بمغت تكرارات مؤشرات المتطمب الراكاستثمار المكارد االقتصادية
( تكراران بنسبة مئكية قدرىا 238" )بلزمة لممتعمـفي دراسة الفيزياء كتنمية الميارات الرياضية ال

" خصائص كطبيعة عمـ الفيزياء "التأكيد عمى %(, كبمغت تكرارات مؤشرات المتطمب الثاني20.3)
مؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي %( مف إجمالي تكرارات 8.2( تكراران بنسبة مئكية قدرىا )96)

 لمجاؿ المعرفة ككؿ.

كعميو يمكف القكؿ بأف: منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية بالجميكرية اليمنية يركز بدرجة 
أساسية عمى المتطمب األكؿ, حيث جاء في المرتبة األكلى مف حيث التكرارات كالنسب المئكية 

المتطمب الرابع في المرتبة الثانية بنسبة تضميف قدرىا  لمؤشراتو المضمنة في المنيج, في حيف جاء
(20.3.)% 

كما يبلحظ أف منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية بشكؿ عاـ يعطي اىتمامان ضعيفان لممتطمب 
الثالث كالمتطمب الثاني, حيث جاء تضميف المتطمب الثالث في المنيج بنسبة مئكية قدرىا 

 %(.8.2لمتطمب الثاني في المنيج بنسبة مئكية قدرىا )%( فقط, في حيف جاء تضميف ا1.88)

كبالنظر إلى تكرارات المؤشرات المضمنة في المنيج كالنسب المئكية لتضمينيا عمى 
( أف 16مستكل كؿ متطمب مف متطمبات االقتصاد المعرفي لمجاؿ المعرفة يبلحظ مف الجدكؿ )

 النتائج جاءت عمى النحك اآلتي:

بتضميف المعارؼ العممية الفيزيائية ذات الصمة باقتصاد ألكؿ: "االىتماـ أ. بالنسبة لممتطمب ا
( أف ىذا المتطمب حاز عمى ما يقارب 16مف الجدكؿ )يبلحظ " المعرفة كتنميتيا لدل المتعمميف

المئكية إلجمالي تكرارات مؤشرات مجاؿ المعرفة المضمنة في المنيج عمى  النسبة%( مف 70)
يتناكؿ المعرفة الفيزيائية التي مثمت األساس لمتطكر العممي ف المؤشر "مستكل المرحمة ككؿ, كأ

( تكراران, كبمغت النسبة 221" كاف األكثر تضمينان في المنيج حيث بمغت تكراراتو )كالتكنكلكجي
%(, في حيف لـ يتضمف المنيج مطمقان المؤشر 18.9المئكية لتضمينو عمى مستكل المرحمة ككؿ )

 ".المصطمحات كالمفاىيـ الفيزيائية بالمغتيف العربية كاإلنجميزية يؤكد عمى استيعاب"
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( أف النسب المئكية لتكرارات معظـ مؤشرات المتطمب 16إال أنو يبلحظ مف الجدكؿ )
األكؿ في المنيج بشكؿ عاـ كانت منخفضة, إذ لـ تتجاكز النسب المئكية لتضمينيا في المنيج 

%( لممؤشر 18.9نسب المئكية لتكرارات تضمينيا بيف )( مؤشرات تراكحت ال6%( باستثناء )4)
 (.10(, في حيف لـ يتضمف المنيج مطمقان المؤشر )7%( لممؤشر )0.26( ك)4)

" يبلحظ مف الجدكؿ خصائص كطبيعة عمـ الفيزياء ب. بالنسبة لممتطمب الثاني: "التأكيد عمى
بمستكل منخفض, إذ لـ تتجاكز ( أف جميع مؤشرات ىذا المتطمب كانت مضمنة في المنيج 16)

%(, كبشكؿ عاـ يبلحظ بأف أعمى نسبة مئكية لتكرارات 5النسب المئكية لتضمينيا في المنيج )
زياء في يبرز دكر كجيكد عمماء الفي%( لمؤشر "4.95مؤشرات ىذا المتطمب في المنيج كانت )

قي مؤشرات ىذا المتطمب أقؿ ", في حيف جاءت النسب المئكية لتكرارات باتطكر المعرفة الفيزيائية
يعكس ما يؤكد %(, كلـ يتضمف المنيج مؤشريف مف مؤشرات ىذا المتطمب ىما: المؤشر "3مف )

نساني لممعرفة سعى اإليتناكؿ الم", كالمؤشر " يعتمد عمى الجنس أك العقيدةأف تطكر المعرفة ال 
 ".الفيزيائية في تحقيؽ السبلـ كالتفاىـ العالمي

كؿ بأف: مستكل تضميف مؤشرات ىذا المتطمب في المنيج كانت ضعيفة كعميو يمكف الق
", كالذم زياء في تطكر المعرفة الفيزيائيةيبرز دكر كجيكد عمماء الفيجدان باستثناء مؤشر كاحد كىك "

كانت النسبة المئكية لتكرارات تضمينو في المنيج أيضان دكف المستكل المؤمؿ حيث بمغت 
 رات مؤشرات مجاؿ المعرفة في منيج الفيزياء ككؿ.%( مف إجمالي تكرا4.95)

مية كاستثمار المكارد دكر المعرفة الفيزيائية في التنجػ. بالنسبة لممتطمب الثالث: "التأكيد عمى 
( أف أغمب مؤشرات ىذا المتطمب لـ يتـ تضمينيا في 16", يبلحظ مف الجدكؿ )االقتصادية

اتو تـ تضمينيا في المنيج كبمستكل منخفض, إذ لـ المنيج, كما يبلحظ أف مؤشريف فقط مف مؤشر 
%( مف إجمالي تكرارات 0.85" )يدعـ التعمـ عبر العمؿتتجاكز النسبة المئكية لتكرارات المؤشر" 

مؤشرات ىذا المتطمب في منيج الفيزياء ككؿ, في حيف كانت النسبة المئكية لتكرارات المؤشر 
 %( فقط.1.02" )يةثر االقتصادم لممعرفة الفيزيائيبرز األ"

تكظيؼ الرياضيات في دراسة الفيزياء كتنمية الميارات الرياضية د. بالنسبة لممتطمب الرابع: "
( أف مستكل تضميف مؤشرات ىذا المتطمب كاف منخفضان 16" يبلحظ مف الجدكؿ )بلزمة لممتعمـال

ارات الرياضية مييتيح فرص لمتدريب عمى إجراء الجدان, فيما عدا مؤشريف فقط ىما: المؤشر "
(% 8.19" حيث بمغت النسبة المئكية لتكرارات تضمينو في منيج الفيزياء ككؿ )المتصمة بالفيزياء

دريب عمى يتيح فرص لمتمف إجمالي تكرارات مؤشرات مجاؿ المعرفة في منيج الفيزياء, كالمؤشر "
(% في حيف كانت 7.15" حيث بمغت النسبة المئكية لتكرارات تضمينو )حؿ المسائؿ الفيزيائية

" فيزياء كالرياضيات كالتكنكلكجيايعكس العبلقة التكاممية بيف الالنسب المئكية لتضميف المؤشريف "
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" منخفضة, كلـ يتضمف المنيج مؤشر يشجع عمى كصؼ الظكاىر كالتعبير عنيا بصكرة  كميةك"
الفيزيائية لجمع المعمكمات ينمي ميارة تحميؿ المسألة كاحد مف مؤشرات ىذا المتطمب كىك المؤشر "

 ".حكليا

كعميو فإنو في ضكء نتائج تحميؿ المنيج لمجاؿ المعرفة يمكف القكؿ بأف: منيج الفيزياء 
لممرحمة الثانكية بالجميكرية اليمنية يركز بدرجة أساسية عمى المتطمب األكؿ مف خبلؿ تضميف ما 

ع, في حيف أنو ال يعطي القدر ( مؤشرات في المنيج, كمؤشريف مف المتطمب الراب6يقارب )
المناسب مف االىتماـ لتضميف باقي مؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي المتعمقة بمجاؿ المعرفة, 

( 9حيث جاءت النسب المئكية لتكرارات تضمينيا في المنيج متدنية جدان, كما كانت منعدمة لعدد )
 ( مؤشران.36مؤشرات مف إجمالي )

االقتصاد المعرفي لمجال المعرفة في المنيج عمى مستوى صفوف  مستوى تضمين متطمبات -2
 :الثانويةالمرحمة 

( أف منيج الفيزياء لمصؼ الثالث الثانكم حقؽ أعمى التكرارات مف 16يبلحظ مف الجدكؿ )
%(  42.5( تكراران, بنسبة مئكية قدرىا )498بيف صفكؼ المرحمة الثانكية الثبلثة, إذ حصؿ عمى )

( تكراران بنسبة مئكية قدرىا 363يزياء لمصؼ األكؿ الثانكم حيث حصؿ عمى )يميو منيج الف
%(, ككاف منيج الفيزياء لمصؼ الثاني الثانكم األقؿ تضمينان لمتطمبات االقتصاد المعرفي 31)

 %(. 26.5( تكراران بنسبة مئكية قدرىا )310تضمف ) حيثلمجاؿ المعرفة, 

المتطمبات التالية: األكؿ كالثاني كالثالث عمى ( أف مؤشرات 16كما يبلحظ مف الجدكؿ )
الترتيب كانت األكثر تضمينان في منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية حيث تراكحت تكرارات مؤشرات 

( تكراران بنسبة مئكية قدرىا 380المتطمبات الثبلثة في منيج الفيزياء لمصؼ الثالث الثانكم بيف )
%( لممتطمب الثالث, في حيف 1.28ران بنسبة مئكية قدرىا )( تكرا15%( لممتطمب األكؿ ك)32.5)

كانت مؤشرات المتطمب الرابع أكثر تضمينان في منيج الصؼ الثاني الثانكم حيث بمغت تكرارات 
%(, يميو 8.45( تكراران بنسبة مئكية قدرىا )100مؤشرات ىذا المتطمب المضمنة في المنيج )

مؤشرات ىذا المتطمب في المرتبة األخيرة بمنيج الصؼ  منيج الصؼ األكؿ الثانكم, كجاء ترتيب
 الثالث الثانكم.

أما بالنسبة لممؤشرات المضمنة في منيج الفيزياء لكؿ متطمب مف متطمبات االقتصاد 
 المعرفي لمجاؿ المعرفة بكؿ صؼ مف الصفكؼ الثبلثة فقد كانت عمى النحك اآلتي:
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( أف منيج الفيزياء بالصفكؼ الثانكية الثبلثة 16) أ. بالنسبة لممتطمب األكؿ: يبلحظ مف الجدكؿ
ركز عمى عدد محدكد مف مؤشرات ىذا المتطمب, حيث تـ التركيز عمى تضميف  الثانكيةلممرحمة 

 ( مؤشرات في منيج الصفكؼ الثبلثة بشكؿ رئيسي كبنسب مئكية متفاكتة. 7)

فيزياء بالصفكؼ الثانكية الثبلثة ( أف منيج ال16ب. بالنسبة لممتطمب الثاني: يبلحظ مف الجدكؿ )
لـ يتضمف مؤشريف مف مؤشرات ىذا المتطمب مطمقان, في حيف تضمف بقية مؤشراتو بنسب مئكية 

 متفاكتة, ككاف التركيز عمى مؤشريف ىما: 

 عمماء الفيزياء في تطكر المعرفة الفيزيائية. كجيكديبرز دكر  -
 مشكبلت المتصمة بحياة االنساف كالبيئة كتكازنيا. يبرز دكر الفيزياء كعمـ في حؿ الكثير مف ال -

كقد كاف منيج الفيزياء لمصؼ الثالث الثانكم أكثر تضمينان لمؤشرات ىذا المتطمب, يميو 
 منيج الفيزياء لمصؼ األكؿ الثانكم, ثـ منيج الفيزياء لمصؼ الثاني الثانكم.

( أف منيج الفيزياء لكؿ مف الصؼ الثالث 16جػ. بالنسبة لممتطمب الثالث: يبلحظ مف الجدكؿ )
كالصؼ األكؿ تضمنا مؤشريف فقط مف مؤشرات ىذا المتطمب, ككاف منيج الفيزياء لمصؼ الثالث 

لمؤشر "يبرز األثر االقتصادم لممعرفة الفيزيائية", في حيف ركز منيج  تضمينان الثانكم األكثر 
الفيزياء لمصؼ األكؿ الثانكم عمى مؤشر "يدعـ التعمـ عبر العمؿ", بينما لـ يتضمف منيج الفيزياء 

 لمصؼ الثاني الثانكم أم مؤشر مف مؤشرات ىذا المتطمب.

( أف منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية بالصفكؼ 16د. بالنسبة لممتطمب الرابع: يبلحظ مف الجدكؿ )
الثانكية الثبلثة لـ يتضمف مطمقان مؤشر كاحد مف مؤشرات ىذا المتطمب, في حيف تضمف بقية 

 مؤشرات ىذا المتطمب بنسب مئكية متفاكتة, ككاف التركيز عمى مؤشريف ىما: 

 دريب عمى إجراء الميارات الرياضية المتصمة بالفيزياء.يتيح فرص لمت -
 يتيح فرص لمتدريب عمى حؿ المسائؿ الفيزيائية.  -

الفيزياء لمصؼ الثاني الثانكم كاف األكثر تضمينان لمؤشرات ىذا  منيجكيبلحظ أف 
 كم. المتطمب, يميو منيج الفيزياء لمصؼ األكؿ الثانكم, ثـ منيج الفيزياء لمصؼ الثالث الثان

 ثانيًا: مجال الفيزياء والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة:

الفيزياء مجاؿ ل متطمبات االقتصاد المعرفي مؤشراتل التكرارات كالنسب المئكيةبحساب 
 في مصفكفة المدل كالتتابع لمنيج الفيزياء لممرحمة الثانكيةالمضمنة كالبيئة  كالمجتمعكالتكنكلكجيا 

ثبلثة )األكؿ, كالثاني, كالثالث( الثانكم, كانت النتائج كما ىك مبيف ككؿ كلكؿ صؼ مف صفكفيا ال
 (.17في الجدكؿ )
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 (17جدول )
التكرارات والنسب المئوية لمؤشرات متطمبات مجال الفيزياء والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة 

 والتتابع بمنيج الفيزياء لممرحمة الثانوية. المدىالمضمنة في مصفوفة 
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. يشجع عمى استخداـ البرمجيات التعميميػة 37
كالعػػػػركض العمميػػػػة عبػػػػر األجيػػػػزة التكنكلكجيػػػػة 

 في تعميـ كتعمـ الفيزياء.

5 1.33 4 1.07 11 2.93 20 5.33 1 

. يكظػػػؼ شػػػبكة االنترنػػػت فػػػي تعمػػػيـ كتعمػػػـ 38
 الفيزياء.

4 1.07 0 0 4 1.07 8 2.13 2 

. يكظػػػػؼ التجػػػػػارب كالمحاكػػػػػاة االفتراضػػػػػية 39
 في تعميـ كتعمـ الفيزياء.

0 0 0 0 2 0.53 2 0.53 3 

. يكظؼ تطبيقات التكاصؿ االجتماعي فػي 40
 تعميـ كتعمـ الفيزياء.

0 0 0 0 0 0 0 0 5 

. يكظؼ البريد االليكتركني في تعميـ كتعمػـ 41
 الفيزياء.

0 0 0 0 0 0 0 0 6 

استخداـ الكسائؿ التكنكلكجيػة . يشجع عمى 42
نجػػػػػػازات العمميػػػػػػة لممتعممػػػػػػيف كأفكػػػػػػار لنشػػػػػر اإل

 .كتحقيؽ التكاصؿ بينيـ تعمميـ

0 0 0 0 2 0.53 2 0.53 4 

  8.53 32 5.07 19 1.07 4 2.40 9 مجمكع تكرارات المتطمب
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. يكضػػػػػػح تركيػػػػػػب كفكػػػػػػرة  عمػػػػػػؿ األجيػػػػػػزة 43
 العممية.

19 5.07 0 0 32 8.53 51 13.6 3 

ؤلجيػػػػزة المتعػػػػددة لسػػػػتخدامات ال. يكضػػػػح ا44
 العممية. 

17 4.53 2 0.53 31 8.27 50 13.3 4 

. يبػػػػػػػػرز دكر التكنكلكجيػػػػػػػػا الفيزيائيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي 45
 تسييؿ الحياة المعاصرة . 

0 0 0 0 7 1.87 7 1.87 7 

دكر تكنكلكجيػػػػػػػػػػػػػػا المعمكمػػػػػػػػػػػػػػات  . يظيػػػػػػػػػػػػػػر46
كاالتصػػػػػػػػاالت فػػػػػػػػي سػػػػػػػػرعة الحصػػػػػػػػكؿ عمػػػػػػػػى 

 المعرفة.

2 0.53 0 0 7 1.87 9 2.39 6 
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 (17جدول )تابع 
التكرارات والنسب المئوية لمؤشرات متطمبات مجال الفيزياء والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة 

 الثانوية.المضمنة في مصفوفة المدى والتتابع بمنيج الفيزياء لممرحمة 
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تكرارات المؤشرات المضمنة في المصفوفة لكل صف ولممرحمة  المؤشرات
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فيزيائيػػة . يتضػػمف تطبيقػػات تكنكلكجيػػة 47
 أسيمت في حؿ مشكبلت اإلنساف.

30 8.00 12 20 39 20 81 21.6 2 

. ينػػػػػػاقش سػػػػػػػمبيات بعػػػػػػض التطبيقػػػػػػػات 48
الفيزيائيػػػػػػة عمػػػػػػى حيػػػػػػاة االنسػػػػػػاف كصػػػػػػحتو 

 كبيئتو.

2 0.53 1 0.27 0 0 3 0.80 8 

الناتجػػة عػػف مشػػكبلت لم حمػػكؿ يقتػرح . 49
 .ةالفيزيائي التطبيقات

0 0 0 0 0 0 0 0 9 

يقػػػدـ نمػػػاذج كأمثمػػػة لتكضػػػيح العبلقػػػة . 50
 بػػػػيف عمػػػػـ الفيزيػػػػاء كالتكنكلكجيػػػػا كالمجتمػػػػع

 . كالبيئة

24 6.40 36 9.60 46 12.3 106 28.3 1 

. يػػػربط المعرفػػػة الفيزيائيػػػة بالتكنكلكجيػػػا 51
بصػػػػكرة تسػػػػيـ فػػػػي فيػػػػـ اسػػػػتخداماتيا فػػػػي 

 الحياة. 

13 3.47 3 0.80 8 2.13 24 6.40 5 

  88.3 331 45.3 170 14.4 54 28.5 107 المتطمبمجمكع تكرارات 
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ميػػػػارة  المتعممػػػػيف يسػػػػيـ فػػػػي إكسػػػػاب. 52
التخطػػػػػػػػػػيط  السػػػػػػػػػػميـ كاآلمػػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػػتخداـ 

 المعمكمات.  تكنكلكجيا

0 0 0 0 0 0 0 0 2 

السػػػػػػػػمبية . يشػػػػػػػػير إلػػػػػػػػى إدراؾ اآلثػػػػػػػػار 53
الناتجة عػف اسػتخداـ تكنكلكجيػا المعمكمػات 

 كاالتصاالت كتطبيقاتيا.

0 0 0 0 0 0  0 0 3 

الكسػػػػػائط  يسػػػػػيـ فػػػػػي االسػػػػػتفادة مػػػػػف .54
المتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػددة كتكنكلكجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا المعمكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 .كاالتصاالت كمصادر لمتكسع في المعرفة

4 1.07 2 0.53 6 1.60 12 3.20 1 

 5 3.20 12 1.60 6 0.53 2 1.07 4 مجمكع تكرارات المتطمب
  100 375 52 195 16 60 32 120 مجمكع تكرارات المجاؿ
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( يمكف عرض كمناقشة مستكل تضميف 17في ضكء النتائج المعركضة في الجدكؿ )
 عمى النحك اآلتي: الفيزياء كالتكنكلكجيا كالمجتمع كالبيئةمؤشرات متطمبات مجاؿ 

الفيزياء والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة مستوى تضمين متطمبات االقتصاد المعرفي لمجال   -1
 في المنيج عمى مستوى المرحمة الثانوية ككل.

( أف تكرارات مؤشرات ىذا المجاؿ المضمنة في المنيج لممرحمة 17مف الجدكؿ )يبلحظ 
براز دكر %( لممتطمب الثاني "إ88.3رىا )( تكراران بنسبة مئكية قد331الثانكية ككؿ تراكحت بيف )

( تكراران بنسبة مئكية قدرىا 12", ك)الفيزيائية في حؿ مشكبلت المجتمع كالفرد التكنكلكجيا
", في حيف دراؾ مخاطرىاا  فعاؿ لمتكنكلكجيا ك االستخداـ ال التأكيد عمى%( لممتطمب الثالث "3.20)

" عمى استخداـ التكنكلكجيا في تعميـ كتعمـ الفيزياء بمغت تكرارات مؤشرات المتطمب األكؿ "التأكيد
%(, مف إجمالي تكرارات مؤشرات متطمبات االقتصاد 8.53( تكراران بنسبة مئكية قدرىا )32)

 في المنيج لممرحمة الثانكية ككؿ. الفيزياء كالتكنكلكجيا كالمجتمع كالبيئةالمعرفي لمجاؿ 

رحمة الثانكية بالجميكرية اليمنية يركز بدرجة كعميو يمكف القكؿ بأف: منيج الفيزياء لمم
أساسية عمى المتطمب الثاني, حيث جاء في المرتبة األكلى مف حيث التكرارات كالنسب المئكية 
لمؤشراتو المضمنة في المنيج, في حيف جاء المتطمب األكؿ في المرتبة الثانية بنسبة تضميف قدرىا 

حمة الثانكية بشكؿ عاـ يعطي اىتماـ ضعيؼ لممتطمب %(, كيبلحظ أف منيج الفيزياء لممر 8.53)
 %( فقط.1.88الثالث, حيث كاف تضمينو في المنيج بنسبة مئكية قدرىا )

كبالنظر إلى تكرارات المؤشرات المضمنة في المنيج كالنسب المئكية لتضمينيا عمى 
كالمجتمع كالبيئة  الفيزياء كالتكنكلكجيامستكل كؿ متطمب مف متطمبات االقتصاد المعرفي لمجاؿ 

 ( أف النتائج جاءت عمى النحك اآلتي:17يبلحظ مف الجدكؿ )

مف يبلحظ ", عمى استخداـ التكنكلكجيا في تعميـ كتعمـ الفيزياء أ. بالنسبة لممتطمب األكؿ: "التأكيد
يشجع عمى استخداـ البرمجيات التعميمية كالعركض العممية عبر األجيزة ( أف المؤشر "17الجدكؿ )

" كاف األكثر تضمينان مف بيف مؤشرات ىذا المتطمب بتكرار قدره الفيزياء كتعمـالتكنكلكجية في تعميـ 
%(, في حيف لـ يتضمف المنيج مؤشريف مف مؤشرات ىذا 5.33( كبنسبة مئكية قدرىا )20)

يكظؼ البريد " ك"طبيقات التكاصؿ االجتماعي في تعميـ كتعمـ الفيزياءيكظؼ تالمتطمب ىما: "
", كعميو يمكف القكؿ بأف: مستكل تضميف مؤشرات ىذا يكتركني في تعميـ كتعمـ الفيزياءاالل

يشجع عمى استخداـ البرمجيات المتطمب في المنيج كاف ضعيفان جدان باستثناء مؤشر كاحد كىك "
", كالذم كانت النسبة ة عبر األجيزة التكنكلكجية في تعميـ كتعمـ الفيزياءالتعميمية كالعركض العممي

المئكية لتكرارات تضمينو في المنيج أيضان دكف المستكل المؤمؿ حيث بمغت النسبة المئكية لتكراراتو 
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%( مف إجمالي تكرارات مؤشرات مجاؿ الفيزياء كالتكنكلكجيا كالمجتمع كالبيئة المضمنة في 5.33)
 الفيزياء لممرحمة ككؿ. منيج 

" ئية في حؿ مشكبلت المجتمع كالفردبراز دكر التكنكلكجيا الفيزياب. بالنسبة لممتطمب الثاني: "إ
يقدـ نماذج كأمثمة لتكضيح العبلقة بيف عمـ الفيزياء ( أف المؤشر "17يبلحظ مف الجدكؿ )

( تكراران, 106حيث بمغت تكراراتو )" كاف األكثر تضمينان في المنيج كالتكنكلكجيا كالمجتمع كالبيئة
%(, في حيف لـ يتضمف المنيج 28.3كبمغت النسبة المئكية لتضمينو عمى مستكل المرحمة ككؿ )

 ". الناتجة عف التطبيقات الفيزيائيةيقترح  حمكؿ لممشكبلت مطمقان المؤشر "

", يبلحظ دراؾ مخاطرىاا  ك  فعاؿ لمتكنكلكجيااالستخداـ ال التأكيد عمىجػ. بالنسبة لممتطمب الثالث: "
( أف مؤشرات ىذا المتطمب لـ يتـ تضمينيا في منيج الفيزياء, باستثناء المؤشر 17مف الجدكؿ )

تصاالت كمصادر لمتكسع في يسيـ في االستفادة مف الكسائط المتعددة كتكنكلكجيا المعمكمات كاال"
 %(.3.20( تكراران بنسبة مئكية )12" كالذم حصؿ عمى )المعرفة

مستوى تضمين متطمبات االقتصاد المعرفي لمجال الفيزياء والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة  -2
 صفوف المرحمة الثانوية: مستوىفي المنيج عمى 

( أف منيج الفيزياء لمصؼ الثالث الثانكم كاف أكثر تضمنان 17يبلحظ مف الجدكؿ )
( 195مة الثانكية, إذ حصؿ عمى )لمتطمبات االقتصاد المعرفي ليذا المجاؿ مف بيف صفكؼ المرح

%( يميو منيج الفيزياء لمصؼ األكؿ الثانكم حيث حصؿ عمى 52تكراران, بنسبة مئكية قدرىا )
%(, ككاف منيج الفيزياء لمصؼ الثاني الثانكم األقؿ تضمنان 32( تكراران بنسبة مئكية قدرىا )120)

( 60ا كالمجتمع كالبيئة, حيث حصؿ عمى )لمتطمبات االقتصاد المعرفي لمجاؿ الفيزياء كالتكنكلكجي
 %(. 16تكراران بنسبة مئكية قدرىا )

( أف مؤشرات المتطمب الثاني كانت األكثر تضمينان في منيج 17كما يبلحظ مف الجدكؿ )
الفيزياء لممرحمة الثانكية حيث تراكحت تكرارات تضميف مؤشرات ىذا المتطمب في منيج الصفكؼ 

%( في منيج الفيزياء لمصؼ الثالث الثانكم, 45.3ران بنسبة مئكية قدرىا )( تكرا170الثبلثة بيف )
%( لمنيج الصؼ األكؿ الثانكم, في حيف كاف منيج 28.5( تكراران بنسبة مئكية قدرىا )107ك)

( كبنسبة مئكية 54الفيزياء لمصؼ الثاني الثانكم األقؿ تضمنان لمؤشرات ىذا المتطمب بتكرار قدره )
, كما كانت تكرارات المتطمبيف األكؿ كالثالث في منيج الفيزياء لصفكؼ المرحمة %(14.4قدرىا )

 الثانكية الثبلثة منخفضة بشكؿ عاـ كبدرجة أكثر كضكحان لممتطمب الثالث.

أما بالنسبة لممؤشرات المضمنة في منيج الفيزياء لكؿ صؼ مف الصفكؼ الثبلثة كلكؿ 
 المجاؿ  فيمكف تكضيحيا عمى النحك اآلتي: متطمب مف متطمبات االقتصاد المعرفي ليذا
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( أف منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية بالصفكؼ 17أ. بالنسبة لممتطمب األكؿ: يبلحظ مف الجدكؿ )
يكظؼ لـ يعطي قدر مف االىتماـ لمؤشريف ميميف مف مؤشرات ىذا المتطمب ىما: " الثبلثةالثانكية 

يكتركني في تعميـ كتعمـ يكظؼ البريد االل" ك"كتعمـ الفيزياءتطبيقات التكاصؿ االجتماعي في تعميـ 
 ."الفيزياء

منيج الفيزياء  في حيف ركز المنيج عمى بقية مؤشرات ىذا المتطمب بدرجة ضعيفة, ككاف
الثانكم األكثر تضمنان لمؤشرات ىذا المتطمب يميو منيج الفيزياء لمصؼ األكؿ  الثالثلمصؼ 
 الثانكم. 

( أف منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية بالصفكؼ 17مب الثاني: يبلحظ مف الجدكؿ )ب. بالنسبة لممتط
الثانكية الثبلثة تضمف مؤشرات ىذا المتطمب بنسب مئكية متفاكتة, إال أنو لـ يتضمف المؤشر 
"يقترح حمكؿ لممشكبلت الناتجة عف التطبيقات الفيزيائية, ككاف منيج الفيزياء لمصؼ الثالث الثانكم 

تضمنان لمؤشرات ىذا المتطمب, يميو منيج الفيزياء لمصؼ األكؿ الثانكم, ثـ منيج الفيزياء  أكثر
 لمصؼ الثاني الثانكم.

( أف منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية بالصفكؼ 17جػ. بالنسبة لممتطمب الثالث: يبلحظ مف الجدكؿ )
( كبنسبة مئكية 4مب, بتكرار قدره )الثانكية الثبلثة تضمف مؤشران كاحدان فقط مف مؤشرات ىذا المتط

( كبنسبة مئكية قدرىا 2%( في منيج الفيزياء لمصؼ األكؿ الثانكم, كبتكرار قدره )1.07قدرىا )
%( في منيج الصؼ الثاني الثانكم, في حيف كاف منيج الفيزياء لمصؼ الثالث الثانكم 0.53)

 %(.1.60) ( كبنسبة مئكية6األكثر تضمنان ليذا المؤشر بتكرار قدره )

كعميو فإنو في ضكء نتائج تحميؿ متطمبات مجاؿ الفيزياء كالتكنكلكجيا كالمجتمع كالبيئة 
المضمنة في المنيج يمكف القكؿ بأف: منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية بالجميكرية اليمنية يركز 

في حيف ( مؤشرات مف إجمالي مؤشرات ىذا المجاؿ, 6بدرجة أساسية عمى تضميف ما يقارب مف )
أنو ال يعطي القدر المناسب مف االىتماـ لتضميف باقي مؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي 
المتعمقة بمجاؿ الفيزياء كالتكنكلكجيا كالمجتمع كالبيئة في المنيج, حيث جاءت النسب المئكية 

( 18لي )( مؤشرات مف إجما5لتكرارات تضمينيا في المنيج متدنية جدان, كما كانت منعدمة لعدد )
مؤشران, كما أنو ال يراعي تضميف متطمبات االقتصاد المعرفي بشكؿ متكازف بيف صفكؼ المرحمة 

   الثانكية الثبلثة, ككاف منيج الفيزياء لمصؼ الثاني الثانكم األقؿ تضمينان لمؤشرات ىذا المجاؿ.

 : القيادة واتخاذ القرار مجالثًا: ثال

القيادة مجاؿ ل متطمبات االقتصاد المعرفي مؤشراتل التكرارات كالنسب المئكيةبحساب 
ككؿ, كلكؿ  في مصفكفة المدل كالتتابع لمنيج الفيزياء لممرحمة الثانكية المضمنة كاتخاذ القرار
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صؼ مف صفكفيا الثبلثة )األكؿ, كالثاني, كالثالث( الثانكم, كانت النتائج كما ىك مبيف في 
   (.18الجدكؿ )

 (18) جدول
القيادة واتخاذ القرار المضمنة في مصفوفة  مجاللمؤشرات متطمبات  والنسب المئويةالتكرارات 

 المدى والتتابع بمنيج الفيزياء لممرحمة الثانوية.
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تكرارات المؤشرات المضمنة في المصفوفة لكل صف ولممرحمة  المؤشرات
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. يؤكػػػػػػد عمػػػػػػى نشػػػػػػاط المػػػػػػتعمـ فػػػػػػي 55
 تكضيح كعرض األفكار بطرؽ شفكية.

42 7.94 44 8.32 58 11 144 27.2 1 

. يؤكػػػػػػد عمػػػػػػى نشػػػػػػاط المػػػػػػتعمـ فػػػػػػي 56
تكضػػػػيح كعػػػػرض األفكػػػػار بطػػػػرؽ غيػػػػر 

 لفظية. 

25 4.73 32 6.05 34  6.43 91 17.2 2 

. يسػػػػػػػػػاعد عمػػػػػػػػػى تنميػػػػػػػػػة ميػػػػػػػػػارات 57
االتصػػاؿ الرياضػػي البلزمػػة لمػػتمكف مػػف 
عػػػرض المعمكمػػػات كتفسػػػيرىا كاألشػػػكاؿ 

 كالرسكمات البيانية. 

13 2.46 25 4.73 8 1.51 46 8.69 3 

يسػػػاعد عمػػػى تنميػػػة ميػػػارة عػػػرض . 58
فكػػػػػػار مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ تصػػػػػػميـ النمػػػػػػاذج األ

 كالتجارب المناسبة.

3 0.57 5 0.95 5 0.95 13 2.46 6 

. يؤكػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػى أسػػػػػػػػػاليب المقابمػػػػػػػػػة 59
 كاالسئمة كاألجكبة.

11 2.08 8 1.51 5 0.95 24 4.54 4 

. يؤكػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػى تقػػػػػػػػػكيـ المتعممػػػػػػػػػيف 60
 لبعضيـ البعض. 

1 0.19 0 0 0 0 1 0.19 7 

. يشػػػػػجع المتعممػػػػػيف عمػػػػػى تمخػػػػػيص 61
 األفكار كالمعمكمات. 

10 1.89 5 0.95 1 0.19 16 3.02 5 

. يشػػػجع المتعممػػػيف عمػػػى اسػػػتخداـ 62 
 المحاكاة كلعب األدكار.

1 0.19 0 0 0 0 1 0.19 8 

  63.5 336 21 111 22.5 119 20 106 مجمكع تكرارات المتطمب
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 (18جدول )تابع 
لمؤشرات متطمبات مجال القيادة واتخاذ القرار المضمنة في مصفوفة  والنسب المئويةالتكرارات 

 المدى والتتابع بمنيج الفيزياء لممرحمة الثانوية.
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تصػػكر  . ينمػػي قػػدرة المػػتعمـ عمػػى63 
حمػػػػػػػػكؿ لممشػػػػػػػػكبلت الفيزيائيػػػػػػػػة بطػػػػػػػػرؽ 

 لييا مف زكايا متعددة.إمختمفة كالنظر 

1 0.19 0 0 1 0.19 2 0.38 3 

. ينمي القدرة عمى تحمػؿ المسػؤكلية 64
 كاتخاذ القرار.

1 0.19 0 0 0 0 1 0.19 4 

. يشجع عمى ممارسػة ميػارة اختيػار 65
 الحمكؿ األنسب لممشكمة.

7 1.32 3 0.57 0 0 10 1.89 1 

عمػػى اقتػػراح  المػػتعمـ . ينمػػي قػػدرة66
كالمتغيػرات  لمعبلقػات كتفسػيرات حمػكؿ 

 .الفيزيائية

0 0 1 0.19 2 0.38 3 0.57 2 

. يؤكػػد عمػػى أىميػػة اسػػتغبلؿ الكقػػت 67
 كحسف استثماره.

0 0 0 0 0 0 0 0 6 

. يؤكد عمى أىمية تحمػؿ المسػؤكلية 68
كالمخػاطر عنػػد تطبيػؽ التجػػارب العمميػػة 

 . في المختبر

1 0.19 0 0 0 0 1 0.19 5 

  3.21 17 0.57 3 0.76 4 1.89 10 مجمكع تكرارات المتطمب
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عمػى اسػتخداـ اسػتراتيجيات  يشػجع. 69
 التدريس المتمركزة حكؿ المتعمـ.

53 10 60 11.3 41 7.75 154 29.1 1 

 أنشػطة تتطمػب . يؤكد عمى ممارسػة70
  الجماعي كالتعاكني. العمؿ

11 2.07 4 0.76 7 1.32 22 4.16 2 

عمػػػػػػػػى الزيػػػػػػػػارة الميدانيػػػػػػػػة . يشػػػػػػػػجع 71
 كأسمكب لمتعمـ.

0 0 0 0 0 0 0 0 3 

  33.3 176 9.07 48 12.1 64 12.1 64 مجمكع تكرارات المتطمب
  100 529 30.6 162 33.6 178 34 180 مجمكع تكرارات المجاؿ
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( يمكف عرض كمناقشة مستكل تضميف 18في ضكء النتائج المعركضة في الجدكؿ )
 مجاؿ القيادة كاتخاذ القرار عمى النحك اآلتي:مؤشرات متطمبات 

في المنيج عمى  مستوى تضمين متطمبات االقتصاد المعرفي لمجال القيادة واتخاذ القرار -1
 الثانوية ككل. المرحمةمستوى 

( أف تكرارات المؤشرات المضمنة في المنيج لممرحمة الثانكية ككؿ 18) الجدكؿمف يبلحظ 
", التأكيد عمى تنمية ميارات االتصاؿ%( لممتطمب األكؿ "63.5( تكراران بنسبة )336تراكحت بيف )

", االىتماـ بتنمية ميارات اتخاذ القرار%( لممتطمب الثاني "3.21( تكراران بنسبة مئكية قدرىا )17ك)
" االىتماـ بتنمية ميارات العمؿ الجماعيمغت تكرارات مؤشرات المتطمب الثالث "في حيف ب

%( مف إجمالي 33.3( تكراران بنسبة مئكية قدرىا )176المضمنة في المنيج لممرحمة الثانكية ككؿ )
 تكرارات مؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي لمجاؿ القيادة كاتخاذ القرار.

ج الفيزياء لممرحمة الثانكية بالجميكرية اليمنية يركز بدرجة كعميو يمكف القكؿ بأف: مني
مب األكؿ, حيث جاء في المرتبة األكلى مف حيث التكرارات كالنسب المئكية طأساسية عمى المت

لمؤشرات ىذا المتطمب المضمنة في المنيج, في حيف جاء المتطمب الثالث في المرتبة الثانية 
حظ أف منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية بشكؿ عاـ يعطي %(, كيبل33.3بنسبة تضميف قدرىا )

 %( فقط.3.21اىتماـ ضعيؼ لممتطمب الثاني, حيث جاء تضمينو في المنيج بنسبة مئكية قدرىا )

كبالنظر إلى التكرارات كالنسب المئكية لممؤشرات المضمنة في المنيج عمى مستكل كؿ 
( أف 18يبلحظ مف الجدكؿ ) يادة كاتخاذ القرار,متطمب مف متطمبات االقتصاد المعرفي لمجاؿ الق

 النتائج جاءت عمى النحك اآلتي:

( أف 18مف الجدكؿ )يبلحظ " التأكيد عمى تنمية ميارات االتصاؿأ. بالنسبة لممتطمب األكؿ "
" كاف األكثر تكراران في ي تكضيح كعرض األفكار بطرؽ شفكيةيؤكد عمى نشاط المتعمـ فالمؤشر "

( تكراران, كبمغت النسبة المئكية لتضمينو عمى مستكل المرحمة 144بمغت تكراراتو )المنيج حيث 
" كالمؤشر يؤكد عمى تقكيـ المتعمميف لبعضيـ البعض%(, في حيف كاف المؤشر "27.2ككؿ )

األقؿ تضمينان حيث كانت تكراراتيا عمى  "يشجع المتعمميف عمى استخداـ المحاكاة كلعب األدكار"
 %(.0.19( كبنسبة مئكية قدرىا )1ككؿ ) مستكل المرحمة

( أف النسب المئكية لتكرارات مؤشرات المتطمب األكؿ في 18كما يبلحظ مف الجدكؿ )
%( 3.5إذ لـ تتجاكز النسب المئكية لتضمينيا في المنيج ) ,المنيج بشكؿ عاـ كانت منخفضة

%( لممؤشر "يؤكد 27.4)( مؤشرات تراكحت النسب المئكية لتكرارات تضمينيا بيف 4باستثناء )
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يؤكد عمى %( لممؤشر "4.54)كضيح كعرض األفكار بطرؽ شفكية" كعمى نشاط المتعمـ في ت
 ."كاألجكبة سئمةأساليب المقابمة كاأل

( أف 18" يبلحظ مف الجدكؿ )االىتماـ بتنمية ميارات اتخاذ القرارب. بالنسبة لممتطمب الثاني "
في المنيج بمستكل منخفض حيث تراكحت النسب  جميع مؤشرات ىذا المتطمب كانت مضمنة

يشجع عمى ممارسة ميارة اختيار الحمكؿ %( لممؤشر "1.89المئكية لتضمينيا في المنيج بيف )
", كبشكؿ عاـ يؤكد عمى أىمية استغبلؿ الكقت كحسف استثماره%( لمؤشر "0" ك)األنسب لممشكمة

%(, في 1.89المتطمب في المنيج كانت )يبلحظ بأف أعمى نسبة مئكية لتكرارات مؤشرات ىذا 
%(, كلـ 1حيف جاءت النسب المئكية لتكرارات تضميف باقي مؤشرات ىذا المتطمب أقؿ مف )

يؤكد عمى أىمية استغبلؿ يتضمف المنيج مؤشران كاحدان مف مؤشرات ىذا المتطمب, كىك المؤشر "
ؤشرات ىذا المتطمب في المنيج ", كعميو يمكف القكؿ بأف: مستكل تضميف مالكقت كحسف استثماره

 كانت ضعيفة جدان مما يتطمب مراجعة منيج الفيزياء لتضميف مؤشرات ىذا المتطمب.

( 18", يبلحظ مف الجدكؿ )ماـ بتنمية ميارات العمؿ الجماعياالىتجػ. بالنسبة لممتطمب الثالث "
ـ تضميف المؤشر أف مؤشريف مف مؤشرات ىذا المتطمب تضمنيا منيج الفيزياء, في حيف لـ يت

 ".  يشجع عمى الزيارة الميدانية كأسمكب لمتعمـ"

كعميو فإنو في ضكء نتائج تحميؿ المنيج لمجاؿ القيادة كاتخاذ القرار يمكف القكؿ بأف: 
( مؤشران ليذا 17الثانكية بالجميكرية اليمنية لـ يتضمف مؤشريف مف إجمالي ) لممرحمةمنيج الفيزياء 

( مؤشرات مف المتطمب األكؿ, كمؤشر 3نيج ركز بدرجة أساسية عمى )المجاؿ, في حيف أف الم
كاحد مف المتطمب الثاني كمؤشريف مف المتطمب الثالث, إال أف بقية المؤشرات لممتطمبات الثبلثة 

 المتعمقة بيذا المجاؿ لـ تحَظ بنفس القدر مف االىتماـ.
واتخاذ القرار في المنيج عمى مستوى تضمين متطمبات االقتصاد المعرفي لمجال القيادة  -2

 مستوى صفوف المرحمة الثانوية:

( أف متطمبات االقتصاد المعرفي لمجاؿ القيادة كاتخاذ القرار 18يبلحظ مف الجدكؿ )
تكافرت في منيج الفيزياء لصفكؼ المرحمة الثانكية الثبلثة بنسب متقاربة, ككاف أعمى تكرار لمصؼ 

%(, يميو منيج الفيزياء 34تكراران بنسبة مئكية قدرىا )( 180األكؿ الثانكم حيث حصؿ عمى )
%(, ثـ منيج 33.6( تكراران بنسبة مئكية قدرىا )178لمصؼ الثاني الثانكم الذم حصؿ عمى )

 %(.30.6بنسبة مئكية قدرىا ) ( تكراران 162الثالث الثانكم الذم حصؿ عمى ) لمصؼالفيزياء 
رات المتطمب األكؿ كانت األكثر تضمينان ( أف تكرارات مؤش18كما يبلحظ مف الجدكؿ )

في منيج الفيزياء لمصفكؼ الثبلثة كبنسب متقاربة, إال أف مؤشرات المتطمبيف: الثاني كالثالث كانت 
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( 64األكثر تضمينان في منيج الفيزياء لمصؼ األكؿ الثانكم حيث تراكحت تكرارات تضمينيا بيف )
%( 1.89( تكرارات بنسبة مئكية قدرىا )10مب الثالث ك)%( لممتط12.1تكراران بنسبة مئكية قدرىا )

 لممتطمب الثاني.

أما بالنسبة لممؤشرات المضمنة في منيج الفيزياء لكؿ صؼ مف الصفكؼ الثبلثة كلكؿ 
 متطمب مف متطمبات االقتصاد المعرفي لمجاؿ القيادة كاتخاذ القرار فقد كانت عمى النحك اآلتي:

( أف منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية بالصفكؼ 18يبلحظ مف الجدكؿ )أ. بالنسبة لممتطمب األكؿ: 
( مؤشرات 3الثبلثة ركز عمى عدد محدكد مف مؤشرات ىذا المتطمب, حيث تـ تضميف ) الثانكية

في منيج الفيزياء لمصفكؼ الثبلثة بشكؿ رئيسي كبنسب مئكية متفاكتة, كتمؾ المؤشرات ىي عمى 
 الترتيب كالتالي:

 عمى نشاط المتعمـ في تكضيح كعرض األفكار بطرؽ شفكية.يؤكد  -
 يؤكد عمى نشاط المتعمـ في تكضيح كعرض األفكار بطرؽ غير لفظية. -
رىا يساعد عمى تنمية ميارات االتصاؿ الرياضي البلزمة لمتمكف مف عرض المعمكمات كتفسي -

المؤشر في منيج الفيزياء لمصؼ , كقد كاف التركيز عمى تضميف ىذا كاألشكاؿ كالرسكمات البيانية
 الثالث الثانكم بدرجة أكبر مف الصفكؼ األخرل.

( أف منيج الفيزياء لمصؼ األكؿ الثانكم كاف 18ب. بالنسبة لممتطمب الثاني: يبلحظ مف الجدكؿ )
أكثر تضمنان لممؤشر "يشجع عمى ممارسة ميارة اختيار الحمكؿ االنسب لممشكمة" في حيف جاءت 

 ات بنسب تضميف منخفضة في جميع مناىج الفيزياء لمصفكؼ الثبلثة.بقية المؤشر 

( أف منيج الفيزياء لمصؼ الثاني الثانكم ركز 18جػ. بالنسبة لممتطمب الثالث: يبلحظ مف الجدكؿ )
عمى مؤشر "يشجع عمى استخداـ استراتيجيات التدريس المتمركزة حكؿ المتعمـ", في حيف ركز 

الثانكم عمى مؤشر "التأكيد عمى ممارسة أنشطة تتطمب العمؿ  منيج الفيزياء لمصؼ االكؿ
 الجماعي كالتعاكني".

 :القيم واالتجاىات مجالرابعًا: 

القيـ مجاؿ ل متطمبات االقتصاد المعرفي مؤشراتل التكرارات كالنسب المئكيةبحساب 
ككؿ كلكؿ صؼ  الثانكيةفي مصفكفة المدل كالتتابع لمنيج الفيزياء لممرحمة المضمنة  كاالتجاىات

مف صفكفيا الثبلثة )األكؿ, كالثاني, كالثالث( الثانكم, كانت النتائج كما ىك مبيف في الجدكؿ 
(19.)   
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 (19جدول )
لمؤشرات متطمبات مجال القيم واالتجاىات المضمنة في مصفوفة  التكرارات والنسب المئوية

 الفيزياء لممرحمة الثانوية. بمنيجالمدى والتتابع 
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. يشػػػػػػػػجع عمػػػػػػػػى المبػػػػػػػػادرة فػػػػػػػػي خدمػػػػػػػػة 72
 المجتمع كتنميتو.

0 0 0 0 0 0 0 0  

. يقتػػػػػػػػػػػرح مشػػػػػػػػػػػركعات تعػػػػػػػػػػػزز تحمػػػػػػػػػػػؿ 73
 المسؤكلية نحك تنمية الكعي المجتمعي. 

0 0 0 0 0 0 0 0  

. يتضػػػمف مػػػػا يؤكػػػػد عمػػػػى أىميػػػػة تنميػػػػة 74
الشػػػػعكر بالتكافػػػػؿ كالتعػػػػاكف كالتضػػػػامف فػػػػي 

 المجتمع.

0 0 0 0 0 0 0 0  

. يتضػػػػػمف مشػػػػػركعات مقترحػػػػػة لتنميػػػػػة 75 
 الكعي البيئي.    

0 0 0 0 0 0 0 0  

  0 0 0 0 0 0 0 0 . ينمي القيـ االيجابية نحك البيئة.76
  0 0 0 0 0 0 0 0 مجمكع تكرارات المتطمب
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يجابيػػة . يؤكػػد عمػػى تنميػػة السػػمككيات اإل77

لػػػػػدل المتعممػػػػػيف فػػػػػي التعامػػػػػؿ مػػػػػع مكاقػػػػػؼ 
 الحكار المختمفة.

0 0 0 0 0 0 0 0 3 

. ينمي لدل المتعمميف اتجاىػات إيجابيػة 78
 نحك تبادؿ المعمكمات فيما بينيـ. 

12 22.2 4 7.40 3 5.56 19 35 1 

 آرائيػػػػـ بػػػػداءإ. يشػػػػجع المتعممػػػػيف عمػػػػى 79
  حكؿ المشكبلت المطركحة.

23 42.6 10 18.5 2 3.70 35 65 2 

. يشػػػػػػجع المتعممػػػػػػيف عمػػػػػػى احتػػػػػػراـ آراء 80
 اآلخريف. 

0 0 0 0 0 0 0 0 4 

  100 54 9.26 5 25.9 14 64.8 35 مجمكع تكرارات المتطمب
امػػػػػتبلؾ الميػػػػػارات  يشػػػػػير إلػػػػػى أىميػػػػػة. 81 

التػػػػػي تعػػػػػزز القػػػػػدرات اإلنتاجيػػػػػة لمفػػػػػرد فػػػػػي 
 المجتمع.

0 0 0 0 0 0 0 0  

يؤكػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػى احتػػػػػػػػػراـ قيمػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػؿ  .82
 نتاجية.كاإل

0 0 0 0 0 0 0 0  
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 (19جدول )تابع 
لمؤشرات متطمبات مجال القيم واالتجاىات المضمنة في مصفوفة  التكرارات والنسب المئوية

 المدى والتتابع بمنيج الفيزياء لممرحمة الثانوية.
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. ينمػػػػػػػػػػػػػػػي االتجاىػػػػػػػػػػػػػػػات 83
يجابيػػػة نحػػػك أىميػػػة تنميػػػة اإل

كتطػػػكير المػػػكارد االقتصػػػادية 
 كالمحافظة عمييا.

0 0 0 0 0 0 0 0  

  0 0 0 0 0 0 0 0 مجمكع تكرارات المتطمب
  100 54 9.26 5 25.9 14 64.8 35 مجمكع تكرارات المجاؿ

( يمكف عرض كمناقشة مستكل تضميف 19المعركضة في الجدكؿ ) النتائجفي ضكء 
 مؤشرات متطمبات مجاؿ القيـ كاالتجاىات عمى النحك اآلتي:

في المنيج عمى  لمجال القيم واالتجاىاتمستوى تضمين متطمبات االقتصاد المعرفي  -1
 الثانوية ككل. المرحمةمستوى 

لقيـ ( أف منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية لـ يتضمف مؤشرات مجاؿ ا19يبلحظ مف الجدكؿ )
كساب المتعمميف قيـ إالتأكيد عمى باستثناء مؤشريف مف مؤشرات المتطمب الثاني " كاالتجاىات

بداء آرائيـ حكؿ إيشجع المتعمميف عمى ىما: المؤشر " "ضمف فريؽ يجابيعمؿ التعاكني كاإلال
%(, يميو 65( تكراران بنسبة مئكية قدرىا )35" حيث بمغت تكرارات تضمينو )المشكبلت المطركحة

" كالذم حصؿ عمى ينمي لدل المتعمميف اتجاىات إيجابية نحك تبادؿ المعمكمات فيما بينيـ المؤشر"
%(, أما باقي مؤشرات متطمبات ىذا المجاؿ فمـ يتـ تضمينيا 35ئكية قدرىا )( تكراران, بنسبة م19)

 في منيج الفيزياء. 

كعميو يمكف القكؿ بأف: منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية بالجميكرية اليمنية يركز بدرجة 
أساسية عمى المتطمب الثاني مف خبلؿ تضميف مؤشريف مف مؤشراتو, بينما لـ يعطي قدر مف 

 ماـ لباقي مؤشرات متطمبات ىذا المجاؿ.االىت
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تضمين متطمبات االقتصاد المعرفي لمجال القيم واالتجاىات في المنيج عمى  مستوى -2
 مستوى صفوف المرحمة الثانوية:

( أف منيج الفيزياء لمصفكؼ الثانكية الثبلثة لـ يتضمف سكل 19يبلحظ مف الجدكؿ )
مجاؿ القيـ كاالتجاىات, حيث تـ تضمينيا في منيج مؤشريف فقط مف مؤشرات المتطمب الثاني ل

%(, يميو منيج الفيزياء لمصؼ 64.8( كبنسبة مئكية قدرىا )35الصؼ األكؿ الثانكم بتكرار قدره )
منيج الفيزياء لمصؼ  %(, ثـ25.9( تكراران بنسبة مئكية قدرىا )14الثاني الثانكم كالذم تضمف )

 %(.9.26كبنسبة مئكية قدرىا ) تكرارات( 5الثالث الثانكم كالذم حصؿ عمى )

في حيف لـ يتضمف المنيج بأم صؼ مف الصفكؼ الثانكية الثبلثة أم مؤشر مف مؤشرات 
المتطمبيف األكؿ كالثالث, كما لـ يتضمف باقي مؤشرات المتطمب الثاني, مما يشير إلى ضعؼ 

المجاؿ كتأكيد أىداؼ تدريس  اىتماـ منيج الفيزياء بمتطمبات مجاؿ القيـ كاالتجاىات, رغـ أىمية
 العمكـ بالمرحمة الثانكية عمى ضركرة إكسابو لممتعمميف.   

 التفكير والبحث العممي. مياراتخامسًا: مجال 

مجاؿ ميارات ل متطمبات االقتصاد المعرفي مؤشراتل التكرارات كالنسب المئكيةبحساب 
ككؿ  كالتتابع لمنيج الفيزياء لممرحمة الثانكيةفي مصفكفة المدل المضمنة  العمميالتفكير كالبحث 

)األكؿ, كالثاني, كالثالث( الثانكم, كانت النتائج كما ىك مبيف في  الثبلثةكلكؿ صؼ مف صفكفيا 
   (.20الجدكؿ )

 (20) جدول
التكرارات والنسب المئوية لمؤشرات متطمبات مجال ميارات التفكير والبحث العممي المضمنة في 

 المدى والتتابع بمنيج الفيزياء لممرحمة الثانوية.مصفوفة 
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. يتػػػػػػػيح لممػػػػػػػتعمـ التعػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػى الطريقػػػػػػػة 84
 العممية في البحث. 

18 4.96 10 2.75 16 4.41 44 12.1 2 

. يؤكد عمى أىمية امػتبلؾ أخبلقيػات العمػـ 85
 كالبحث العممي.

3 0.83 0 0 6 1.65 9 24.8 8 

. يتػػػػيح فػػػػرص مناسػػػػبة لتػػػػدريب المتعممػػػػيف 86
 عمى أساليب جمع المعمكمات كالبيانات.

31 8.54 17 4.68 29 7.99 77 21.2 1 
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 (20جدول )تابع 
مجال ميارات التفكير والبحث العممي المضمنة في لمؤشرات متطمبات  التكرارات والنسب المئوية

 يج الفيزياء لممرحمة الثانوية.مصفوفة المدى والتتابع بمن
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. يتػػػػيح فػػػػرص مناسػػػػبة لتػػػػدريب المتعممػػػػيف 87
 تحميؿ البيانات كاستخبلص النتائج منيا.عمى 

8 2.20 16 4.41 7 1.93 31 8.54 3 

. يتيح فػرص مناسػبة لمتػدرب عمػى تصػميـ 88
جػػػػراء تجػػػػارب فيزيائيػػػػة لمتحقػػػػؽ مػػػػف صػػػػحة  كا 

 الفركض.   

8 2.20 9 2.48 7 1.93 24 6.61 4 

 5 5.79 21 1.93 7 1.10 4 2.75 10 . ينمي ميارة تفسير المعمكمات كتحميميا.89
 7 4.13 15 0.55 2 2.20 8 1.38 5 . يشجع عمى التحديد الدقيؽ لممشكمة. 90
. يسػػػػاعد عمػػػػى صػػػػياغة المشػػػػكمة بصػػػػكرة 91

 مناسبة.
0 0 0 0 0 0 0 0 10 

. يشػػجع عمػػى ممارسػػة ميػػارة تقيػػيـ الحمػػكؿ 92
 في ضكء معايير محددة.  

2 0.55 1 0.28 0 0 3 0.83 9 

بػػػػػيف أكجػػػػػو الشػػػػػبو  . ينمػػػػي ميػػػػػارة التمييػػػػػز93
 كاالختبلؼ.

3 0.83 5 1.38 8 2.20 16 4.40 6 

. ينمػػػي ميػػػارة إيجػػػاد العبلقػػػة بػػػيف السػػػبب 94
 كالنتيجة.

0 0 3 0.83 2 0.55 5 1.38 8 

. ينمػػي ميػػارة القػػدرة عمػػى التنبػػؤ بػػالظكاىر 95
 الفيزيائية. 

0 0 0 0 0 0 0 0 11 

  67.5 245 23 84 20 73 24 88 مجمكع تكرارات المتطمب
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كبػػر عػػدد ممكػػف أ. ينمػػي القػػدرة عمػػى ذكػػر 96
مػػػػػػػػػػف االسػػػػػػػػػػتخدامات كالتطبيقػػػػػػػػػػات لممفػػػػػػػػػػاىيـ 

 كالمكضكعات الفيزيائية. 

0 0 0 0 1 0.28 1 0.28 5 

. ينمي القدرة عمى كتابة التقارير كاألبحاث 97
 العممية.

12 3.31 3 0.83 10 2.75 25 6.89 1 

. يشجع عمػى ممارسػة تصػميـ نمػاذج لحػؿ 98
 المشكبلت.

1 0.28 3 0.83 4 1.10 8 2.20 3 
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 (20جدول )تابع 
لمؤشرات متطمبات مجال ميارات التفكير والبحث العممي المضمنة في  التكرارات والنسب المئوية

 مصفوفة المدى والتتابع بمنيج الفيزياء لممرحمة الثانوية.

ي 
عرف

الم
اد 
تص

االق
ت 

طمبا
مت

 

تكرارات المؤشرات المضمنة في المصفوفة لكل صف  المؤشرات
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ضػػػػػافة تفاصػػػػػيؿ إ. ينمػػػػي القػػػػػدرة عمػػػػػى 99 
جديػػػػػػػػػػػػدة كمتنكعػػػػػػػػػػػػة لؤلفكػػػػػػػػػػػػار كالمفػػػػػػػػػػػػاىيـ 

 الفيزيائية. 

0 0 2 0.55 3 0.83 5 1.38 4 

. يشػػػػػجع عمػػػػػى اسػػػػػتخداـ اسػػػػػتراتيجية 100
 العصؼ الذىني إلنتاج أفكار جديدة.

10 2.75 3 0.83 2 0.55 15 4.13 2 

  14.9 54 5.50 20 3.03 11 6.33 23 مجمكع تكرارات المتطمب
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كالحػػكارات  عمػػى النقاشػػات . يشػػجع101
 .البناء كالنقد المنطؽ كاألدلة عمى المبنية

0 0 0 0 1 0.28 1 0.28 5 

. ينمػػي ميػػارة تنظػػيـ الخبػػرات السػػابقة 102
 لى استنتاجات جديدة.إكالتكصؿ 

10 2.75 12 3.31 10 2.75 32 8.82 1 

. يشجع عمى فحص الحقػائؽ كتكػكيف 103
 رأم عممي كالتعبير عنو.

7 1.93 5 1.38 3 0.83 15 4.13 2 

. يؤكػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػى اسػػػػػػػػػػتخداـ خػػػػػػػػػػرائط 104 
 لمتعمـ.المفاىيـ, كخرائط الداللة كأسمكب 

5 1.38 0 0 1 0.28 6 1.65 4 

. يشػػػػػػػجع عمػػػػػػػى تحميػػػػػػػؿ المعمكمػػػػػػػات 105
كسائؿ اإلعػبلـ  المتعمقة بالفيزياء مف خبلؿ

 كاالحصائيات.

0 0 0 0 0 0 0 0 7 

. يشػػػػػػػػجع عمػػػػػػػػى اسػػػػػػػػتخداـ البحػػػػػػػػكث 106
 التكثيقية.

0 0 0 0 1 0.28 1 0.28 6 

يجػػاد العبلقػػات البينيػػة إ. ينمػػي ميػػارة 107
 ك ما بيف االجزاء.أما بيف الجزء كالكؿ 

0 0 8 2.20 1 0.28 9 2.48 3 

  17.6 64 4.68 17 6.89 25 6.06 22 مجمكع تكرارات المتطمب
  100 363 33 121 30 109 37 133 مجمكع تكرارات المجاؿ
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( يمكف عرض كمناقشة مستكل تضميف 20المعركضة في الجدكؿ ) النتائجفي ضكء 
 مؤشرات متطمبات مجاؿ ميارات التفكير كالبحث العممي عمى النحك اآلتي:

في  ميارات التفكير والبحث العممي مستوى تضمين متطمبات االقتصاد المعرفي لمجال -1
 المنيج عمى مستوى المرحمة الثانوية ككل.

( أف تكرارات مؤشرات متطمبات ىذا المجاؿ المضمنة في المنيج 20مف الجدكؿ )يبلحظ 
 %( لممتطمب األكؿ67.5( تكراران بنسبة مئكية قدرىا )245بيف ) تراكحتلممرحمة الثانكية ككؿ 

( تكراران بنسبة مئكية قدرىا 54", ك)االىتماـ بتنمية ميارات البحث كاالستقصاء لدل المتعمـ"
", في حيف بمغت تكرارات االىتماـ بتنمية ميارات التفكير االبداعيمب الثاني "%( لممتط14.9)

( تكراران بنسبة مئكية قدرىا 64" )االىتماـ بتنمية ميارات التفكير الناقدمؤشرات المتطمب الثالث "
%(, مف إجمالي تكرارات مؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي لمجاؿ ميارات التفكير 17.6)

 ممي ككؿ.كالبحث الع

كعميو يمكف القكؿ بأف: منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية بالجميكرية اليمنية يركز بدرجة 
أساسية عمى المتطمب األكؿ حيث جاء في المرتبة األكلى مف حيث التكرارات كالنسب المئكية 

ميف لمؤشراتو المضمنة في المنيج, في حيف جاء المتطمب الثالث في المرتبة الثانية بنسبة تض
 %(.14.9%(, كجاء المتطمب الثاني في المرتبة األخيرة بنسبة تضميف قدرىا )17.6قدرىا )

كبالنظر إلى تكرارات مؤشرات متطمبات ىذا المجاؿ المضمنة في المنيج كالنسب المئكية 
لتضمينيا عمى مستكل كؿ متطمب مف متطمبات االقتصاد المعرفي لمجاؿ ميارات التفكير كالبحث 

 ( أف النتائج جاءت عمى النحك اآلتي:20يبلحظ مف الجدكؿ ) العممي

الىتماـ بتنمية أ. بالنسبة لممتطمب األكؿ مف متطمبات مجاؿ ميارات التفكير كالبحث العممي "ا
يتيح فرص مناسبة ( أف المؤشر "20مف الجدكؿ )يبلحظ " ات البحث كاالستقصاء لدل المتعمـميار 

كاف األكثر تضمينان في المنيج حيث  "عمى أساليب جمع المعمكمات كالبيانات المتعمميفلتدريب 
%(, 21.2( تكراران, كبمغت النسبة المئكية لتضمينو عمى مستكل المرحمة ككؿ )77بمغت تكراراتو )

يساعد عمى صياغة في حيف لـ يتضمف المنيج مؤشريف مف مؤشرات ىذا المتطمب ىما: المؤشر "
", كما يبلحظ ينمي ميارة القدرة عمى التنبؤ بالظكاىر الفيزيائية", كالمؤشر "سبةالمشكمة بصكرة منا

( أف النسب المئكية لتكرارات تضميف ستة مؤشرات مف مؤشرات ىذا 20أيضان مف الجدكؿ )
%( عمى 5المتطمب في المنيج كانت منخفضة, إذ لـ تتجاكز النسب المئكية لتكرارات كٍؿ منيا )

 . مستكل المرحمة ككؿ
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( 20" يبلحظ مف الجدكؿ )االىتماـ بتنمية ميارات التفكير االبداعيب. بالنسبة لممتطمب الثاني "
" كاف األعمى تضمينان مف بيف ينمي القدرة عمى كتابة التقارير كاألبحاث العمميةأف المؤشر "

%( عمى 6.89( تكراران كبنسبة مئكية قدرىا )25المتطمب حيث بمغت تكراراتو ) ىذامؤشرات 
كبر عدد ممكف مف أينمي القدرة عمى ذكر مستكل المرحمة ككؿ, في حيف حصؿ المؤشر "

" عمى أقؿ مستكل تضميف بنسبة مئكية االستخدامات كالتطبيقات لممفاىيـ كالمكضكعات الفيزيائية
ـ يبلحظ بأف أعمى نسبة مئكية لتكرارات تضميف مؤشرات ىذا %(, كبشكؿ عا0.28قدرىا )

" ينمي القدرة عمى كتابة التقارير كاألبحاث العممية%( لممؤشر "6.89المتطمب في المنيج كانت )
 %(.4.5في حيف جاءت النسب المئكية لتكرارات تضميف باقي مؤشرات ىذا المتطمب أقؿ مف )

", يبلحظ مف االىتماـ بتنمية ميارات التفكير الناقدؿ في "جػ. بالنسبة لممتطمب الثالث كالمتمث
 %(8.82( أف النسب المئكية لتكرارات تضميف مؤشرات ىذا المتطمب تراكحت بيف )20الجدكؿ )
%( بكؿ مف 0.28" ك)لى استنتاجات جديدةإتنظيـ الخبرات السابقة كالتكصؿ  ينمي ميارةلممؤشر "

ات المبنية عمى المنطؽ كاألدلة كالنقد البناء", كالمؤشر "يشجع المؤشر "يشجع عمى النقاشات كالحكار 
عمى استخداـ البحكث التكثيقية", في حيف لـ يتضمف المنيج مؤشران كاحدان مف مؤشرات ىذا 

يشجع عمى تحميؿ المعمكمات المتعمقة بالفيزياء مف خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ المتطمب ىك المؤشر "
 ".كاالحصائيات

في  ميارات التفكير والبحث العمميمتطمبات االقتصاد المعرفي لمجال مستوى تضمين  -2
 مستوى صفوف المرحمة الثانوية: عمىالمنيج 

( أف متطمبات االقتصاد المعرفي المتعمقة بيذا المجاؿ تكافرت في 20يبلحظ مف الجدكؿ )
منيج الفيزياء لصفكؼ المرحمة الثانكية الثبلثة بنسب متفاكتة, ككاف أعمى تكرار لمصؼ األكؿ 

%(, يميو منيج الفيزياء لمصؼ 37( تكراران بنسبة مئكية قدرىا )133عمى ) حصؿالثانكم حيث 
%(, ثـ منيج الفيزياء 33بنسبة مئكية قدرىا ) ( تكراران 121الثانكم الذم حصؿ عمى )الثالث 

%( مف إجمالي 30بنسبة مئكية قدرىا ) ( تكراران 109لمصؼ الثاني الثانكم الذم حصؿ عمى )
 تكرارات مؤشرات متطمبات مجاؿ ميارات التفكير كالبحث عمى مستكل المرحمة ككؿ.

منة في منيج الفيزياء لكؿ صؼ مف الصفكؼ الثبلثة كلكؿ أما بالنسبة لممؤشرات المض
متطمب مف متطمبات االقتصاد المعرفي لمجاؿ ميارات التفكير كالبحث العممي فيمكف مبلحظة 

 اآلتي:

( أف منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية بالصفكؼ 20أ. بالنسبة لممتطمب األكؿ: يبلحظ مف الجدكؿ )
مؤشريف مف مؤشرات ىذا المتطمب, في حيف كاف منيج الفيزياء لمصؼ الثانكية الثبلثة, لـ يتضمف 
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األكؿ الثانكم أكثر تضمنان لمعظـ مؤشرات ىذا المتطمب مقارنة مع منيج الفيزياء لمصفيف الثاني 
 كالثالث الثانكم.

( أف منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية بالصفكؼ 20ب. بالنسبة لممتطمب الثاني: يبلحظ مف الجدكؿ )
كتابة التقارير ينمي القدرة عمى الثانكية الثبلثة ركز عمى مؤشريف مف مؤشرات ىذا المتطمب ىما: "

", في حيف يشجع عمى استخداـ استراتيجية العصؼ الذىني إلنتاج أفكار جديدة" ك"كاألبحاث العممية
نو ركز عمى اىتـ منيج الفيزياء لمصؼ الثالث الثانكم بتضميف جميع مؤشرات ىذا المتطمب, إال أ

مؤشر كاحد فقط بشكؿ كبير, بينما تضمف بقية المؤشرات بنسب منخفضة, أما منيج الفيزياء 
لمصؼ األكؿ الثانكم فقد ركز عمى مؤشريف مف مؤشرات ىذ المتطمب, كلـ يتضمف مطمقان 
لمؤشريف, في حيف كاف منيج الفيزياء لمصؼ الثاني الثانكم أقؿ اىتمامان بتضميف مؤشرات ىذا 

 متطمب.ال

( أف منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية بالصفكؼ 20جػ. بالنسبة لممتطمب الثالث: يبلحظ مف الجدكؿ )
منيج الفيزياء لمصؼ  الثانكية الثبلثة ركز عمى عدد محدكد مف مؤشرات ىذا المتطمب, حيث ركز

", كالتعبير عنويشجع عمى فحص الحقائؽ كتككيف رأم عممي األكؿ الثانكم عمى تضميف مؤشر "
قات يجاد العبلإينمي ميارة ركز منيج الفيزياء لمصؼ الثاني الثانكم عمى تضميف مؤشر " في حيف

", بينما كاف تركيز منيج الصفكؼ الثانكية الثبلثة ك ما بيف االجزاءأالبينية ما بيف الجزء كالكؿ 
 ".لى استنتاجات جديدةإتكصؿ بقة كالينمي ميارة تنظيـ الخبرات السامتكازنان في تضميف المؤشر "
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 الخامسالفصل 

 والتوصيات والمقترحات االستنتاجات

يتناكؿ ىذا الفصؿ عرض كتمخيص أىـ االستنتاجات التي خرج بيا الباحث في ضكء ما 
نتائج البحث, كتفصيؿ ذلؾ  ىعممف نتائج, كتقديـ التكصيات كالمقترحات بناءن  البحثتكصؿ إليو 

 ى النحك اآلتي:عم

 :االستنتاجات -أوالً 

تحميؿ كثيقة منيج العمكـ لمجاؿ العمكـ الفيزيائية كما أسفرت عنو نتائج البحث  ضكءفي 
 الحالي يمكف استخبلص عدد مف االستنتاجات عمى النحك اآلتي: 

(% مف إجمالي 75.7. تضمف منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية بالجميكرية اليمنية ما نسبتو )1
( مؤشران, إال أف تكرارات 107يا البحث كالبالغة )مؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي التي شمم

كنسب تضمينيا في المنيج تفاكتت بشكؿ كبير, إذ أظيرت نتائج البحث أف منيج الفيزياء ركز 
عدد محدكد مف تمؾ المؤشرات, في حيف كاف تضمينو لعدد كبير منيا بنسب  عمىبنسبة كبيرة 

بمغ إجمالي تكرارات مف تمؾ المؤشرات, في حيف ضعيفة, كلـ يتضمف منيج الفيزياء إطبلقان بعضان 
 تكزعت ,( تكراران 3538في منيج الفيزياء ككؿ ) المضمنة مؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي

بنسبة  عمى الترتيب مصفكفة المدل كالتتابع, ك منيج الفيزياءمجاالت  كٍؿ مف معايير عمى
ات االقتصاد المعرفي المضمنة في %( مف إجمالي تكرارات مؤشرات متطمب70.44)ك%( 29.56)

 منيج الفيزياء ككؿ.
( 16( متطمبات مف إجمالي )6ركز منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية بشكؿ عاـ عمى تضميف ) .2

متطمبان لبلقتصاد المعرفي تضمنتيا أداة البحث الحالي, حيث أظيرت نتائج البحث أف الكثيقة تركز 
اد المعرفي الخمسة التي تناكليا البحث, عمى متطمب كاحد مف مجاالت االقتص في إطار كؿ مجاؿ

بدرجة رئيسية مف خبلؿ تضميف مؤشراتو بنسب عالية في المنيج, في حيف أف المنيج ال يعطي 
نفس القدر مف االىتماـ لتضميف مؤشرات باقي متطمبات االقتصاد المعرفي في المنيج, حيث 

ضمف كؿ مجاؿ مف مجاالت االقتصاد المعرفي جاءت النسب المئكية لتضميف معظـ المؤشرات 
 إما منخفضة أك منعدمة, إذ أظيرت نتائج البحث ما يمي:

( متطمبات مف متطمبات االقتصاد المعرفي في المنيج بنسب عالية 6الفيزياء ) منيجأ. تضمف 
 كتمثمت ىذه المتطمبات في اآلتي:

  بتضميف المعارؼ العممية الفيزيائية ذات الصمة باقتصاد المعرفة كتنميتيا لدل االىتماـ
 , مف مجاؿ المعرفة كجاء في المرتبة األكلى.المتعمميف

 مف مجاؿ القيادة كاتخاذ القرار كجاء في المرتبة الثانية.عمى تنمية ميارات االتصاؿ التأكيد , 
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 مف مجاؿ الفيزياء كالتكنكلكجيا ت المجتمع كالفردبراز دكر التكنكلكجيا الفيزيائية في حؿ مشكبلإ ,
 كالمجتمع كالبيئة كجاء في المرتبة الثالثة.

 مف مجاؿ ميارات التفكير كجاء في االىتماـ بتنمية ميارات البحث كاالستقصاء لدل المتعمـ ,
 المرتبة الرابعة.

  مف مجاؿ مة لممتعمـتكظيؼ الرياضيات في دراسة الفيزياء كتنمية الميارات الرياضية البلز ,
 المعرفة كجاء في المرتبة الخامسة.

 مف مجاؿ القيادة كاتخاذ القرار كجاء في المرتبة  االىتماـ بتنمية ميارات العمؿ الجماعي
 السادسة.

( مف متطمبات االقتصاد المعرفي بمستكل منخفض, 8ب. تضمف منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية )
%( مف إجمالي تكرارات المؤشرات المضمنة في 4لتكرارات تضمينيا ) إذ لـ تتجاكز النسب المئكية

 المنيج, كىذه المتطمبات مرتبة تنازليان كاآلتي:
 خصائص كطبيعة عمـ الفيزياء. يعكس 
 .االىتماـ بتنمية ميارات التفكير الناقد 
 االىتماـ بتنمية ميارات التفكير االبداعي. 
 يجابي ضمف فريؽالتعاكني كاإل لمتعمميف قيـ العمؿكساب اإعمى  التأكيد. 
 التنمية كاستثمار المكارد االقتصادية الفيزيائية في دكر المعرفة يعكس. 
 يؤكد عمى استخداـ التكنكلكجيا في تعميـ كتعمـ الفيزياء. 
 دراؾ مخاطرىا.كا   تكنكلكجيااالستخداـ الفعاؿ لم التأكيد عمى 
 االىتماـ بتنمية ميارات اتخاذ القرار . 

جػ. لـ يتضمف منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية بالجميكرية اليمنية متطمبيف مف متطمبات االقتصاد  
 ىما: بمجاؿ القيـ كاالتجاىات المتعمقةالمعرفي 

 .التأكيد عمى تعزيز  المشاركة المجتمعية 
  العمؿ كالمحافظة عمى مصادره. احتراـ مبدأتعزيز االتجاىات اإليجابية نحك  

ىذا المجاؿ كمؤشراتيا األقؿ تضمينان في المنيج بصكرة تعكس ضعؼ  متطمباتككانت 
 االىتماـ بمتطمبات مجاؿ القيـ كاالتجاىات في المنيج بشكؿ كبير.   

( مؤشران مف مؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي, 28د. ركز منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية عمى )
( مؤشران مف 26ان, كلـ يتضمف المنيج اطبلقان )( مؤشر 50في حيف تضمف بمستكل منخفض )

 مؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي, كيمكف تكضيح ذلؾ عمى النحك اآلتي:
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 المؤشرات التي ركز المنيج عمى تضمينيا بنسب عالية: -
 من مجال المعرفة:

 .يتناكؿ المعرفة الفيزيائية التي مثمت األساس لمتطكر العممي كالتكنكلكجي 
  نتاجيا.إسيمت المعرفة الفيزيائية في أيبيف التطبيقات العممية التي 
 تناكؿ التطبيقات الحياتية لممفاىيـ الفيزيائية.ي 
 .يشجع عمى التكصؿ لممعرفة كالبحث عنيا في مصادرىا المختمفة 
 .يشجع عمى التعمـ الذاتي 
  الجديدة.يشجع عمى تكظيؼ المعرفة الفيزيائية في المكاقؼ الحياتية كالمكاقؼ 
 .يربط المعرفة الجديدة بالمعرفة السابقة 
 يبرز دكر كجيكد عمماء الفيزياء في تطكر المعرفة الفيزيائية. 
 تيح فرص لمتدريب عمى إجراء الميارات الرياضية المتصمة بالفيزياءي. 
 يتيح فرص لمتدريب عمى حؿ المسائؿ الفيزيائية. 
 ضيات كالتكنكلكجيايعكس العبلقة التكاممية بيف الفيزياء كالريا. 

 من مجال الفيزياء والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة:
  يشجع عمى استخداـ البرمجيات التعميمية كالعركض العممية عبر األجيزة التكنكلكجية في تعميـ

 .كتعمـ الفيزياء
 .يكضح تركيب كفكرة  عمؿ األجيزة العممية 
 يكضح االستخدامات المتعددة لؤلجيزة العممية. 
 تطبيقات تكنكلكجية فيزيائية أسيمت في حؿ مشكبلت اإلنساف. يتضمف 
 يقدـ نماذج كأمثمة لتكضيح العبلقة بيف عمـ الفيزياء كالتكنكلكجيا كالمجتمع كالبيئة. 
 .يربط المعرفة الفيزيائية بالتكنكلكجيا بصكرة تسيـ في فيـ استخداماتيا في الحياة 

 من مجال القيادة واتخاذ القرار:
  نشاط المتعمـ في تكضيح كعرض األفكار بطرؽ شفكية.يؤكد عمى 
 .يؤكد عمى نشاط المتعمـ في تكضيح كعرض األفكار بطرؽ غير لفظية 
  يساعد عمى تنمية ميارات االتصاؿ الرياضي البلزمة لمتمكف مف عرض المعمكمات كتفسيرىا

 كاألشكاؿ كالرسكمات البيانية.
 تمركزة حكؿ المتعمـ.يشجع عمى استخداـ استراتيجيات التدريس الم 

 من مجال القيم واالتجاىات:
  بداء آرائيـ حكؿ المشكبلت المطركحة.إيشجع المتعمميف عمى 
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 من مجال ميارات التفكير والبحث العممي:
 .يتيح فرص مناسبة لتدريب المتعمميف عمى أساليب جمع المعمكمات كالبيانات 
  البحثيتيح لممتعمـ التعرؼ عمى الطريقة العممية في. 
 .ينمي ميارة تفسير المعمكمات كتحميميا 
 .جراء تجارب فيزيائية لمتحقؽ مف صحة الفركض  يتيح فرص مناسبة لمتدرب عمى تصميـ كا 
 ينمي القدرة عمى كتابة التقارير كاألبحاث العممية. 
 لى استنتاجات جديدة.إتنظيـ الخبرات السابقة كالتكصؿ  ينمي ميارة 
 :ممرحمة الثانوية بنسب ضعيفةمنيج الفيزياء ل ياتضمنالتي  المؤشرات -

 من مجال المعرفة:
 .يتناكؿ المصطمحات كالمفاىيـ ذات الصمة بمستحدثات عمـ الفيزياء 
 .يكضح دكر المعرفة الفيزيائية في تحقيؽ التطكر العممي كالتكنكلكجي 
 .يبرز دكر المعرفة الفيزيائية في تطكير كتقدـ المجتمعات البشرية 
  ضكعات فيزيائية متعمقة بالمستجدات الحادثة في مجاؿ عمـ الفيزياء.يتضمف مك 
 .يؤكد عمى استيعاب المصطمحات كالمفاىيـ الفيزيائية بالمغتيف العربية كاإلنجميزية 
 .يحث عمى إثراء المعرفة العممية الفيزيائية بقراءات إضافية 
 .يشجع عمى التقكيـ الذاتي 
  از لمطالب أك البكرتفيميك.دكات تقكيـ تتضمف ممؼ اإلنجأيقترح 
 .يشجع عمى ممارسة أنشطة متنكعة باستخداـ أدكات مف البيئة المحمية 
 نساني لممعرفة الفيزيائية في تحقيؽ السبلـ كالتفاىـ العالمي.يتناكؿ المسعى اإل 
  دلة كمكاقؼ تؤكد أف المعرفة تتغير بظيكر أدلة كاكتشافات جديدة.  أيقدـ 
 العرب كالمسمميف في تطكر المعرفة الفيزيائية. يبرز دكر كجيكد العمماء 
 .يربط  عمـ الفيزياء ببقية العمكـ كدكره في تطكرىا 
 نساف كالبيئة كتكازنيا.ير مف المشكبلت المتصمة بحياة اإليبرز دكر الفيزياء كعمـ في حؿ الكث 
 ثر االقتصادم لممعرفة الفيزيائية.يبرز األ 
 .يدعـ التعمـ عبر العمؿ 
  صؼ الظكاىر كالتعبير عنيا بصكرة  كمية.يشجع عمى ك 

 والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة: الفيزياءمن مجال 
 .يكظؼ شبكة االنترنت في تعميـ كتعمـ الفيزياء 
 .يكظؼ التجارب كالمحاكاة االفتراضية في تعميـ كتعمـ الفيزياء 
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 يف كأفكار تعمميـ نجازات العممية لممتعممداـ الكسائؿ التكنكلكجية لنشر اإليشجع عمى استخ
 كتحقيؽ التكاصؿ بينيـ.

 .يبرز دكر التكنكلكجيا الفيزيائية في تسييؿ الحياة المعاصرة 
 .يظير دكر تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في سرعة الحصكؿ عمى المعرفة 
 نساف كصحتو كبيئتو.لتطبيقات الفيزيائية عمى حياة اإليناقش سمبيات بعض ا 
 لكسائط المتعددة كتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كمصادر لمتكسع يسيـ في االستفادة مف ا

 في المعرفة.
 من مجال القيادة واتخاذ القرار:

 فكار مف خبلؿ تصميـ النماذج كالتجارب المناسبة.يساعد عمى تنمية ميارة عرض األ 
 سئمة كاألجكبة.يؤكد عمى أساليب المقابمة كاأل 
  البعض.يؤكد عمى تقكيـ المتعمميف لبعضيـ 
 .يشجع المتعمميف عمى تمخيص األفكار كالمعمكمات 
 .يشجع المتعمميف عمى استخداـ المحاكاة كلعب األدكار 
 لييا مف زكايا إكالنظر  ينمي قدرة المتعمـ عمى تصكر حمكؿ لممشكبلت الفيزيائية بطرؽ مختمفة

 متعددة.
 .ينمي القدرة عمى تحمؿ المسؤكلية كاتخاذ القرار 
  ممارسة ميارة اختيار الحمكؿ األنسب لممشكمة.يشجع عمى 
 كتفسيرات لمعبلقات كالمتغيرات الفيزيائية. مي قدرة المتعمـ عمى اقتراح حمكؿين 
  المخاطر عند تطبيؽ التجارب العممية في المختبر .يؤكد عمى أىمية تحمؿ المسؤكلية ك 
 .يؤكد عمى ممارسة أنشطة تتطمب العمؿ الجماعي كالتعاكني 

 القيم واالتجاىات: من مجال
 .ينمي لدل المتعمميف اتجاىات إيجابية نحك تبادؿ المعمكمات فيما بينيـ 
 .يؤكد عمى أىمية امتبلؾ أخبلقيات العمـ كالبحث العممي 

 من مجال ميارات التفكير والبحث العممي:
 .يتيح فرص مناسبة لتدريب المتعمميف عمى تحميؿ البيانات كاستخبلص النتائج منيا 
  عمى التحديد الدقيؽ لممشكمة.يشجع 
   .يشجع عمى ممارسة ميارة تقييـ الحمكؿ في ضكء معايير محددة 
 .ينمي ميارة التمييز بيف أكجو الشبو كاالختبلؼ 
 .ينمي ميارة إيجاد العبلقة بيف السبب كالنتيجة 
 .ينمي ميارة القدرة عمى التنبؤ بالظكاىر الفيزيائية 
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  ممكف مف االستخدامات كالتطبيقات لممفاىيـ كالمكضكعات كبر عدد أينمي القدرة عمى ذكر
 الفيزيائية.

 .يشجع عمى ممارسة تصميـ نماذج لحؿ المشكبلت 
  ضافة تفاصيؿ جديدة كمتنكعة لؤلفكار كالمفاىيـ الفيزيائية.إينمي القدرة عمى 
 .يشجع عمى النقاشات كالحكارات المبنية عمى المنطؽ كاألدلة كالنقد البناء 
 فحص الحقائؽ كتككيف رأم عممي كالتعبير عنو. يشجع عمى 
 كخرائط الداللة كأسمكب لمتعمـ.يؤكد عمى استخداـ خرائط المفاىيـ , 
 .يشجع عمى استخداـ البحكث التكثيقية 
  جزاء.ك ما بيف األأالبينية ما بيف الجزء كالكؿ يجاد العبلقات إينمي ميارة 
 :مطمقاً  المنيج لم يتضمنياالتي  المؤشرات - 

 من مجال المعرفة:
 .يعكس ما يؤكد أف تطكر المعرفة ال يعتمد عمى الجنس أك العقيدة 
 .يربط مكضكعات الفيزياء بكاقع االقتصاد الكطني كمتطمباتو 
 .يشير إلى المخاطر المترتبة عف استنزاؼ الثركات الطبيعية كالمكارد االقتصادية 
 لمحمي.يعكس دكر الفيزياء في تطكر الصناعة كدعـ االقتصاد ا 
 يحفز عمى االبتكار كالعمؿ المنتج. 
  نتاج المعرفة كتسكيقيا كاالستفادة منيا.إيعزز فكرة 
 .ينمي ميارة تحميؿ المسألة الفيزيائية لجمع المعمكمات حكليا 

 والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة: الفيزياءمن مجال 
 .يكظؼ تطبيقات التكاصؿ االجتماعي في تعميـ كتعمـ الفيزياء 
 البريد االليكتركني في تعميـ كتعمـ الفيزياء. يكظؼ 
 .يقترح  حمكؿ لممشكبلت الناتجة عف التطبيقات الفيزيائية 
  كساب المتعمميف ميارة التخطيط  السميـ كاآلمف الستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات.إيسيـ في 
 صاالت يشير إلى إدراؾ اآلثار السمبية الناتجة عف استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالت

 كتطبيقاتيا.
 من مجال القيادة واتخاذ القرار:

 .يؤكد عمى أىمية استغبلؿ الكقت كحسف استثماره 
 يشجع عمى الزيارة الميدانية كأسمكب لمتعمـ. 
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 من مجال القيم واالتجاىات:
 .يشجع عمى المبادرة في خدمة المجتمع كتنميتو 
  المجتمعي.يقترح مشركعات تعزز تحمؿ المسؤكلية نحك تنمية الكعي 
 .يتضمف ما يؤكد عمى أىمية تنمية الشعكر بالتكافؿ كالتعاكف كالتضامف في المجتمع 
   .يتضمف مشركعات مقترحة لتنمية الكعي البيئي 
 يجابية نحك البيئة.ينمي القيـ اإل 
 يجابية لدل المتعمميف في التعامؿ مع مكاقؼ الحكار المختمفة.يؤكد عمى تنمية السمككيات اإل 
  المتعمميف عمى احتراـ آراء اآلخريف.يشجع 
 .يشير إلى أىمية امتبلؾ الميارات التي تعزز القدرات اإلنتاجية لمفرد في المجتمع 
 نتاجية.يؤكد عمى احتراـ قيمة العمؿ كاإل 
 يجابية نحك أىمية تنمية كتطكير المكارد االقتصادية كالمحافظة عمييا.ت اإلينمي االتجاىا 

 ر والبحث العممي:من مجال ميارات التفكي
 .يساعد عمى صياغة المشكمة بصكرة مناسبة 
 .يشجع عمى تحميؿ المعمكمات المتعمقة بالفيزياء مف خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ كاالحصائيات 
في منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية ككؿ في  جاء ترتيب مجاالت متطمبات االقتصاد المعرفي. 3

مؤشرات كؿ متطمب مف المتطمبات الرئيسية لكؿ مجاؿ كالنسب المئكية لتكرارات  تكراراتضكء 
 تضمينيا في المنيج عمى النحك اآلتي:

%( 48.02) بمغت ( كبنسبة مئكية1699المرتبة األكلى بتكرار قدره )في مجاؿ المعرفة  جاء أ.
 .الفيزياء ككؿ في المضمنة في منيجتكرارات مؤشرات متطمبات االقتصاد المعر  إجماليمف 

 بمغت ( كبنسبة مئكية761مجاؿ القيادة كاتخاذ القرار في المرتبة الثانية بتكرار قدره )ب. جاء 
في المضمنة في منيج الفيزياء مف إجمالي تكرارات مؤشرات متطمبات االقتصاد المعر  %(21.51)

 .ككؿ
 ( كبنسبة مئكية514تكرار قدره )مجاؿ ميارات التفكير كالبحث العممي في المرتبة الثالثة بجػ. جاء  

في المضمنة في منيج مف إجمالي تكرارات مؤشرات متطمبات االقتصاد المعر  %(14.53) بمغت
  .الفيزياء ككؿ

( كبنسبة 504مجاؿ الفيزياء كالتكنكلكجيا كالمجتمع كالبيئة في المرتبة الرابعة بتكرار قدره ) د. جاء
في المضمنة في تكرارات مؤشرات متطمبات االقتصاد المعر مف إجمالي  %(14.25) بمغت مئكية

 .منيج الفيزياء ككؿ
%( 1.70( كبنسبة مئكية )60بتكرار قدره ) في المرتبة األخيرة مجاؿ القيـ كاالتجاىاتجاء ق.  

, كقد مف إجمالي تكرارات مؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي المضمنة في منيج الفيزياء ككؿ
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و في المنيج دكف المستكل المؤمؿ إذ انصب التركيز عمى تضميف بعض كاف مستكل تضمين
المؤشرات لمتطمب فقط مف متطمبات االقتصاد المعرفي الثبلثة ليذا المجاؿ, في حيف لـ يتضمف 

 المنيج مطمقان أم مؤشر مف المؤشرات المتعمقة بمتطمبيف مف المتطمبات الثبلثة ليذا المجاؿ.
كفة المدل كالتتابع أف مستكل تضميف متطمبات االقتصاد المعرفي . أظيرت نتائج تحميؿ مصف4

في منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية كبكؿ صؼ مف الصفكؼ الثبلثة )األكؿ, الثاني, الثالث( الثانكم 
 كاآلتي:

 مجال المعرفة: -أ
يزيائية بتضميف المعارؼ العممية الفركز المنيج بدرجة أساسية عمى المتطمب األكؿ "االىتماـ  -

" حيث جاء ىذا المتطمب في المرتبة األكلى باقتصاد المعرفة كتنميتيا لدل المتعمميف الصمةذات 
ية ككؿ بنسبة تضميف بمغت مف حيث تضميف مؤشراتو في منيج الفيزياء لممرحمة الثانك 

( 6إال أف المنيج ركز عمى عدد محدكد مف مؤشرات ىذا المتطمب, حيث ركز عمى ) %(,69.6)
( مؤشران مف مؤشرات ىذا المتطمب 11تضميف )مستكل ( مؤشران, إذ كاف 17مؤشرات مف إجمالي )

 .ان منخفض
كاف مستكل تضميف المتطمبيف الثاني كالثالث لمجاؿ المعرفة في المنيج ضعيفان حيث لـ تتجاكز  -

%( مف 1.88)%( ك8.2كؿ منيما عمى الترتيب )النسب المئكية لتكرارات تضميف مؤشرات 
 إجمالي تكرارات مؤشرات متطمبات مجاؿ المعرفة المضمنة في المنيج.

مف المؤشرات المتعمقة بمجاؿ  (9الثبلثة )الثانكية لمرحمة لصفكؼ الـ يتضمف منيج الفيزياء  -
 المعرفة, حيث لـ يتضمف مطمقان المؤشرات اآلتية:

 .يؤكد عمى استيعاب المصطمحات كالمفاىيـ الفيزيائية بالمغتيف العربية كاإلنجميزية 
 نساني لممعرفة الفيزيائية في تحقيؽ السبلـ كالتفاىـ العالمي.يتناكؿ المسعى اإل 
 عكس ما يؤكد أف تطكر المعرفة ال يعتمد عمى الجنس أك العقيدة.ي 
 .يربط مكضكعات الفيزياء بكاقع االقتصاد الكطني كمتطمباتو 
 .يشير إلى المخاطر المترتبة عف استنزاؼ الثركات الطبيعية كالمكارد االقتصادية 
 .يعكس دكر الفيزياء في تطكر الصناعة كدعـ االقتصاد المحمي 
 االبتكار كالعمؿ المنتج.حفز عمى ي 
 .يعزز فكرة انتاج المعرفة كتسكيقيا كاالستفادة منيا 
  الفيزيائية لجمع المعمكمات حكلياينمي ميارة تحميؿ المسألة 
مجاؿ متطمبات أكثر تضمنان لسبع مؤشرات مف مؤشرات  منيج الصفكؼ الثانكية الثبلثةكاف  -

 اآلتي: المعرفة, كقد تمثمت ىذه المؤشرات في
 تناكؿ المعرفة الفيزيائية التي مثمت األساس لمتطكر العممي كالتكنكلكجي.ي 
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  نتاجيا.إسيمت المعرفة الفيزيائية في أيبيف التطبيقات العممية التي 
 .يشجع عمى التكصؿ لممعرفة كالبحث عنيا في مصادرىا المختمفة 
 .يتناكؿ التطبيقات الحياتية لممفاىيـ الفيزيائية 
 ذاتي.يشجع عمى التعمـ ال 
 .يشجع عمى تكظيؼ المعرفة الفيزيائية في المكاقؼ الحياتية كالمكاقؼ الجديدة 
 كقد كاف التركيز عمى يتناكؿ المصطمحات كالمفاىيـ ذات الصمة بمستحدثات عمـ الفيزياء ,

 كبر مف الصفكؼ األخرل.زياء لمصؼ الثالث الثانكم بدرجة أتضميف ىذا المؤشر في منيج الفي
ميف معظـ مؤشرات المتطمب الثالث لمجاؿ المعرفة في منيج الفيزياء لممرحمة كاف مستكل تض -

الثانكية ككؿ منخفضان جدان, عبلكة عمى عدـ تضميف معظـ مؤشرات ىذا المتطمب في منيج 
 الفيزياء.

كاف مستكل تضميف مؤشرات المتطمب الرابع لمجاؿ المعرفة في منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية  -
%( كىما: 8.19دان باستثناء مؤشريف فقط تـ تضمينيا في المنيج بنسبة لـ تتجاكز )منخفضان ج

المؤشر" يتيح فرص لمتدريب عمى إجراء الميارات الرياضية المتصمة بالفيزياء", كالمؤشر "يتيح 
 فرص لمتدريب عمى حؿ المسائؿ الفيزيائية".

المعرفة في منيج الفيزياء لمصؼ الثالث جاء مستكل تضميف متطمبات االقتصاد المعرفي لمجاؿ  -
(, في حيف جاء منيج الفيزياء لمصؼ األكؿ الثانكم 498الثانكم في المرتبة األكلى بتكرار قدره )

(, كجاء مستكل التضميف في منيج الفيزياء لمصؼ الثاني 363في المرتبة الثانية بتكرار قدره )
, مما يشير إلى عدـ تكازف مستكل تضميف مؤشرات (310الثانكم في المرتبة األخيرة بتكرار قدره )

 متطمبات االقتصاد المعرفي لمجاؿ المعرفة في المنيج.
كانت مؤشرات المتطمب "تكظيؼ الرياضيات في دراسة الفيزياء كتنمية الميارات الرياضية لدل  -

%(, يميو منيج 8.54المتعمـ" أكثر تضمينان في منيج الفيزياء لمصؼ الثاني الثانكم بنسبة قدرىا )
تطمب %(, في حيف كاف تضميف مؤشرات ىذا الم6.83الفيزياء لمصؼ األكؿ الثانكم بنسبة قدرىا )

%(, مف إجمالي 4.95في منيج الفيزياء لمصؼ الثالث الثانكم في المرتبة األخيرة بنسبة قدرىا )
 تكرارات مؤشرات ىذا المتطمب في المرحمة ككؿ. 

لـ يتضمف منيج الفيزياء لمصؼ الثاني الثانكم مطمقان أم مؤشر مف مؤشرات المتطمب الثالث  -
لمعرفة في حيف تضمف كبل مف منيج الصفيف األكؿ مف متطمبات االقتصاد المعرفي لمجاؿ ا

كالثالث الثانكم مؤشريف فقط مف مؤشرات ىذا المتطمب ككاف منيج الفيزياء لمصؼ الثالث الثانكم 
األكثر تضمنان لمؤشر "يبرز األثر االقتصادم لممعرفة الفيزيائية" في حيف ركز منيج الصؼ األكؿ 

 لعمؿ".الثانكم عمى مؤشر "يدعـ التعمـ عبر ا
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 مجال الفيزياء والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة: -ب

ركز المنيج بدرجة أساسية عمى المتطمب الثاني ليذا المجاؿ كالمتمثؿ في "إبراز دكر التكنكلكجيا  -
الفيزيائية في حؿ مشكبلت المجتمع كالفرد" حيث كانت النسبة المئكية لتكرارات مؤشرات ىذا 

 مف إجمالي تكرارات مؤشرات متطمبات المجاؿ ككؿ. %(88.3المتطمب في المنيج )
كاف تضميف مؤشرات المتطمبيف األكؿ كالثاني ليذا المجاؿ في المنيج منخفضان, حيث لـ تتجاكز  -

%(, في حيف كانت النسبة 8.53النسب المئكية لمؤشرات المتطمب األكؿ المضمنة في المنيج )
دراؾ مخاطرىا المئكية لمؤشرات المتطمب الثالث "التأكيد  عمى االستخداـ الفعاؿ لمتكنكلكجيا كا 

(3.20.%) 
( مف مؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي لمجاؿ الفيزياء كالتكنكلكجيا 6تضمف المنيج ) -

 كالمجتمع كالبيئة بشكؿ كبير, حيث كانت تمؾ المؤشرات كاآلتي:
 جيزة التكنكلكجية في تعميـ يشجع عمى استخداـ البرمجيات التعميمية كالعركض العممية عبر األ

 كتعمـ الفيزياء.
 عمؿ األجيزة العممية. يكضح تركيب كفكرة 
 .يكضح االستخدامات المتعددة لؤلجيزة العممية 
 .يتضمف تطبيقات تكنكلكجية فيزيائية أسيمت في حؿ مشكبلت اإلنساف 
  كالبيئة.يقدـ نماذج كأمثمة لتكضيح العبلقة بيف عمـ الفيزياء كالتكنكلكجيا كالمجتمع 
 .يربط المعرفة الفيزيائية بالتكنكلكجيا بصكرة تسيـ في فيـ استخداماتيا في الحياة 
( مف مؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي لمجاؿ الفيزياء 5لـ يتضمف منيج الفيزياء مطمقان ) -

 كالتكنكلكجيا كالمجتمع كالبيئة, حيث كانت تمؾ المؤشرات عمى النحك اآلتي:
  التكاصؿ االجتماعي في تعميـ كتعمـ الفيزياءيكظؼ تطبيقات. 
 .يكظؼ البريد االليكتركني في تعميـ كتعمـ الفيزياء 
 قترح  حمكؿ لممشكبلت الناتجة عف التطبيقات الفيزيائية.ي 
 السميـ كاآلمف الستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات. كساب المتعمميف ميارة التخطيطإي يسيـ ف 
  السمبية الناتجة عف استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت يشير إلى إدراؾ اآلثار

 كتطبيقاتيا.
كاف منيج الفيزياء لمصؼ الثالث الثانكم أكثر تضمينان لمتطمبات ىذا المجاؿ بتكرار قدره  -
(, ثـ منيج الفيزياء لمصؼ الثاني 120(, يميو منيج الفيزياء لمصؼ األكؿ بتكرار قدره )195)

 (.60دره )الثانكم بتكرار ق
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كانت مؤشرات المتطمبيف األكؿ كالثاني أكثر تضمينان في منيج الفيزياء لمصؼ الثالث الثانكم,  -
 أكثر تضمينان في منيج الفيزياء لمصؼ األكؿ الثانكم. المتطمب الثالث مؤشراتفي حيف كانت 

 واتخاذ القرار:  القيادةجـ. مجال 

ركز المنيج بدرجة أساسية عمى المتطمب األكؿ, حيث جاء في المرتبة األكلى مف حيث  -
لمؤشرات ىذا المتطمب المضمنة في المنيج, في حيف جاء المتطمب  المئكيةالتكرارات كالنسب 

الثالث في المرتبة الثانية, كيبلحظ أف المنيج يعطي اىتماـ ضعيؼ لممتطمب الثاني, حيث جاء 
 نو متدنيان.مستكل تضمي

بنسب  القيادة كاتخاذ القرار( مف مؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي لمجاؿ 3تضمف المنيج ) -
 عالية, حيث كانت تمؾ المؤشرات كاآلتي:

 .يؤكد عمى نشاط المتعمـ في تكضيح كعرض األفكار بطرؽ شفكية 
 .يؤكد عمى نشاط المتعمـ في تكضيح كعرض األفكار بطرؽ غير لفظية 
 عمى تنمية ميارات االتصاؿ الرياضي البلزمة لمتمكف مف عرض المعمكمات كتفسيرىا  يساعد

 .كاألشكاؿ كالرسكمات البيانية
 لـ يتضمف منيج الفيزياء مطمقان مؤشريف مف مؤشرات متطمبات ىذا المجاؿ ىما:  -
 .يؤكد عمى أىمية استغبلؿ الكقت كحسف استثماره 
  لمتعمـ.يشجع عمى الزيارة الميدانية كأسمكب 
(, 180كاف منيج الفيزياء لمصؼ األكؿ الثانكم أكثر تضمينان لمؤشرات ىذا المجاؿ بتكرار قدره ) -

(, ثـ منيج الفيزياء لمصؼ الثالث الثانكم بتكرار 178يميو منيج الصؼ الثاني الثانكم بتكرار قدره )
 (.162قدره )

مؤشرات المتطمبيف: الثاني كالثالث, في ركز منيج الفيزياء لمصؼ األكؿ الثانكم عمى تضميف  -
 منيج الفيزياء لمصؼ الثاني الثانكم عمى تضميف مؤشرات المتطمب االكؿ. حيف ركز

 د. مجال القيم واالتجاىات:

ركز منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية بالجميكرية اليمنية بدرجة أساسية عمى المتطمب الثاني مف  -
بداء آرائيـ حكؿ المشكبلت إيشجع المتعمميف عمى ىما " خبلؿ تضميف مؤشريف مف مؤشراتو

", بينما لـ ينمي لدل المتعمميف اتجاىات إيجابية نحك تبادؿ المعمكمات فيما بينيـ", ك"المطركحة
 يعطي قدر مف االىتماـ لباقي مؤشرات متطمبات ىذا المجاؿ.

شريف, يميو منيج الصؼ الثاني كاف منيج الفيزياء لمصؼ األكؿ الثانكم أكثر تضمنان ليذيف المؤ  -
 الفيزياء لمصؼ الثالث الثانكم. منيجالثانكم, ثـ 
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 ه. مجال ميارات التفكير والبحث العممي:

لممرحمة الثانكية بالجميكرية اليمنية بدرجة أساسية عمى المتطمب األكؿ حيث  الفيزياءركز منيج  -
جاء في المرتبة األكلى مف حيث التكرارات كالنسب المئكية لمؤشراتو المضمنة في المنيج, في حيف 

 %(.17.6جاء المتطمب الثالث في المرتبة الثانية بنسبة تضميف قدرىا )
طمبات االقتصاد المعرفي لمجاؿ ميارات التفكير كالبحث ( مف مؤشرات مت6تضمف المنيج ) -

 العممي بشكؿ كبير, حيث كانت تمؾ المؤشرات كاآلتي:
 .يتيح فرص مناسبة لتدريب المتعمميف عمى أساليب جمع المعمكمات كالبيانات 
 يتيح لممتعمـ التعرؼ عمى الطريقة العممية في البحث. 
 .ينمي ميارة تفسير المعمكمات كتحميميا 
 .جراء تجارب فيزيائية لمتحقؽ مف صحة الفركض  يتيح فرص مناسبة لمتدرب عمى تصميـ كا 
 ينمي القدرة عمى كتابة التقارير كاألبحاث العممية. 
 لى استنتاجات جديدة.إتنظيـ الخبرات السابقة كالتكصؿ  ينمي ميارة 
اؿ ميارات مجفي ل( مف مؤشرات متطمبات االقتصاد المعر 3لـ يتضمف منيج الفيزياء مطمقان ) -

 , حيث كانت المؤشرات التي لـ يتضمنيا المنيج مطمقان عمى النحك اآلتي:التفكير كالبحث العممي
 يساعد عمى صياغة المشكمة بصكرة مناسبة. 
 ينمي ميارة القدرة عمى التنبؤ بالظكاىر الفيزيائية. 
  اإلعبلـ كاالحصائيات.يشجع عمى تحميؿ المعمكمات المتعمقة بالفيزياء مف خبلؿ كسائؿ 
(, 133كاف منيج الفيزياء لمصؼ األكؿ الثانكم أكثر تضمنان لمؤشرات ىذا المجاؿ بتكرار قدره ) -

(, ثـ منيج الصؼ الثاني الثانكم بتكرار 121يميو منيج الفيزياء لمصؼ الثالث الثانكم بتكرار قدره )
 (.109قدره )

فكؼ الثانكية الثبلثة عمى مؤشريف مف مؤشرات ركز منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية بالص -
المتطمب الثاني, في حيف كاف منيج الفيزياء لمصؼ األكؿ الثانكم أكثر تضمنان لمعظـ مؤشرات 

 المتطمب األكؿ.
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 :التوصيات -ثانياً 

 سفرت عنو نتائج البحث الحالي يكصي الباحث باآلتي:ا مافي ضكء 
. االستفادة مف نتائج البحث الحالي؛ كذلؾ في العمؿ عمى تطكير كثيقة مناىج العمكـ كالعمؿ 1

 التي لـ تضمف في المنيج أك التي كاف مستكل تضمينيا منخفضان.  المتطمباتعمى تضميف 
ع ػػػػػ  . إعادة النظر في بناء كثيقة منيج الفيزياء ػػػػػ معايير مجاالت المنيج كمصفكفة المدل كالتتاب2

 بما يسيـ في تضميف متطمبات االقتصاد المعرفي في المنيج بشكؿ مناسب.
. ضركرة اىتماـ مطكرم منيج الفيزياء لممرحمة الثانكية بربط منيج الفيزياء بالكاقع االقتصادم, 3

ظيار أمثمة كأرقاـ اقتصادية تبيف أثر الفيزياء االقتصادم.  كا 
. ضركرة االىتماـ بتنمية القيـ المجتمعية في منيج الفيزياء مف خبلؿ األنشطة التعميمية 4

 كالتعممية, كبما يسيـ في تضميف متطمبات مجاؿ القيـ كاالتجاىات في المنيج بشكؿ مناسب. 
. االىتماـ بتضميف متطمبات االقتصاد المعرفي كمؤشراتيا بشكؿ متكازف في كٍؿ مف معايير 5

منيج الفيزياء, كمصفكفة المدل كالتتابع عمى مستكل كؿ صؼ مف الصفكؼ الثانكية  مجاالت
 الثبلثة, كبما يسيـ في تضميف جميع متطمبات االقتصاد المعرفي فييا.

. العمؿ عمى تييئة المدارس الثانكية بالجميكرية اليمنية مف خبلؿ تكفير متطمبات تنفيذ مناىج 6
عداد األدلة التدريبية المناسبة لتنفيذ المنيج كعقد الدكرات  الفيزياء القائمة عمى االقتصاد المعرفي كا 

التدريبية كالتأىيمية لممعمميف لتنمية الميارات المطمكبة لدييـ بما يسيـ في تحقيؽ ىذه المناىج 
 لؤلىداؼ المنشكدة منيا.

جديدة, بما يحقؽ . االستفادة مف نتائج البحث الحالي في مرحمة بناء كتصميـ مناىج الفيزياء ال7
التأكيد في معايير مجاالت المنيج, كفي مخرجاتيا التعميمية كمحتكاىا كأنشطتيا كأساليب تدريسيا 

 كتقكيميا, عمى تضميف المؤشرات التي أظيرت نتائج البحث عدـ تضمينيا في كثيقة المنيج. 

 : المقترحات -ثالثاً 

 في ضكء نتائج البحث يقترح الباحث ما يمي:

لمتعرؼ عمى مدل تضميف متطمبات االقتصاد المعرفي في  دراسة مماثمة لمبحث الحالي إجراء. 1
 منيج األحياء لممرحمة الثانكية, كمناىج العمـك لممرحمة األساسية.ك  الكيمياءيج كٍؿ مف من

لتقديـ تصكر مقترح لمنيج الفيزياء بالمرحمة الثانكية يمبي متطمبات االقتصاد إجراء دراسة . 2
 , كالتأكد مف فاعميتو في تنمية ميارات االقتصاد المعرفي لدل المتعمميف.المعرفي

ػ إجراء دراسة حكؿ تحديد الميارات البلزمة لمعممي العمكـ في ضكء متطمبات االقتصاد المعرفي, 3
  المناىج المبنية عمى االقتصاد المعرفي.لمكقكؼ عمى مدل تأىيميـ لتنفيذ 
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 التربكية كالنفسية. كمية التربية. جامعة المستنصرية. العراؽ.
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درجة امتبلؾ معممي التربية اإلسبلمية كمعمماتيا لمفاىيـ (. 2013) . الخالدم, جماؿ خميؿ35
(. 1(. ع)21االقتصاد المعرفي. مجمة الجامعة اإلسبلمية لمدراسات التربكية كالنفسية. مج)

 . غزة.187–159ص.ص
(. أثر اقتصاد المعرفة في تحقيؽ القدرة التنافسية لبلقتصادات 2005) . خضرم, محمد36

لمؤتمر العممي السنكم الخامس كمية االقتصاد كالعمـك اإلدارية جامعة العربية. بحث مقدـ إلى ا
 ابريؿ. 27-25الزيتكنة األردنية "اقتصاد المعرفة كالتنمية االقتصادية" خبلؿ الفترة مف 

(. متطمبات التحكُّؿ نحك االقتصاد المعرفي. بحث ُمَقدـ لممؤتمر 2004) . خضرم, محمد37
)ابريؿ(. كمية االقتصاد  28-26المعرفة في العالـ العربي" خبلؿ الفترة مف العممي الرابع: "إدارة 

 كالعمـك اإلدارية. جامعة الزيتكنة األردنية.
(. درجػة مػراعاة كتب الدراسات االجتماعية 2015) الخكالدة, ناصر كحمادنو, محمد محمكد. 38

مجمة كمية  .خبلؿ تحميؿ محتكاىاف مف لمبادئ االقتصػاد المعرفي لمرحػمة التعميـ الثانػكم في األرد
 .39-22(. ص.ص23ع) جامعة بابؿ. العراؽ.-التربية األساسية لمعمـك التربكية كاإلنسانية

(. درجػة مػراعاة كتب الدراسات االجتماعية 2015) . الخكالدة, ناصر كحمادنو, محمد محمكد39
األردف مف كجية نظر المعمميف تعزل لمتغير لمبادئ االقتصػاد المعرفي لمرحػمة التعميـ الثانػكم في 

كؿ مف )الجنس, سنكات الخبرة, كالمؤىؿ العممي(. مجمة كمية التربية األساسية لمعمكـ التربكية 
 .17-3(. ص.ص22ع) جامعة بابؿ. العراؽ.-كاإلنسانية

د (. مجتمع ما بعد الرأسمالية. ترجمة: صبلح بف معاذ المعيكؼ. معي2001) . دراكر, بيتر40
 اإلدارة العامة. الرياض.

(. معجـ مصطمحات المناىج كطرؽ التدريس. المنظمة 2011. الدريج, محمد كآخركف )41
 مكتب تنسيؽ التعريب في الكطف العربي. الرباط. المغرب. -العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك

كر االقتصادم. (. اقتصاد المعرفة: حقبة جديدة نكعيان في مسار التط2008. دياب, محمد )42
      /https://www.lebarmy.gov.lb/ar/contentعمى المكقع االلكتركني:  منشكرةدراسة 

  . 2018/ 17/5تاريخ الزيارة لممكقع : 
كك. باريس. (. التعمـ ذلؾ الكنز المكنكف. منشكرات اليكنس1996. ديمكر, جاؾ كآخركف )43

 فرنسا. 
(. دكر االقتصاد المعرفي في إعداد المكارد البشرية 2007) . الذيابات, أحمد عبداهلل صالح44

لمكاجية متطمبات التنمية المستدامة مف كجية نظر القادة كالخبراء التربكييف في األردف. رسالة 
 جامعة اليرمكؾ. األردف. دكتكراه غير منشكرة.

تحقيؽ:  مختار الصحاح.معجـ  (.1999) يف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكرزيف الدالرازم,  .45
 .  بيركت .المكتبة العصرية. 5. طيكسؼ الشيخ محمد

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/
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(. تقكيـ الممارسات التدريسية لدل معممات العمكـ بالمرحمة 2015) الرشيد, منيرة محمد فيد. 46
في المممكة العربية السعكدية. مجمة  االبتدائية في ضكء التكجيات القائمة عمى االقتصاد المعرفي

 .  228-203(. الرياض.ص.ص2ع) (.27مج) العمـك التربية.
(. االتجاىات العالمية المعاصرة في مناىج العمكـ كتدريسيا. 2010) . زيتكف, عايش محمكد47
 . دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع. األردف.1ط

شرية المستدامة كبناء مجتمع المعرفة. (. التنمية الب2014) . السرحاف, حسيف أحمد دخيؿ48
  .136-152.ص(. ص16(. ع)1مجمة جامعة أىؿ البيت. العراؽ. مج )

(. اقتصاد المعرفة كدكره في التنمية اإلقتصادية. رسالة ماجستير غير 2008) . سعداهلل, بكارم49
 التجارية. الجزائر.  منشكرة. جامعة ابكبكر بمقايد. كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير كالعمكـ

(. تقكيـ كتاب الحديث المقرر عمى المرحمة الثانكية )نظاـ 2017. السنيدم, سامي بف فيد )50
المقررات( في ضكء بعض ميارات مجتمع المعرفة في المممكة العربية السعكدية. المجمة الدكلية 

 (.1(. ع)6التربكية المتخصصة. مج)
رات االقتصاد المعرفي المتضمنة في محتكل كتب العمـك ميا (.2013) . شقفة, سعيد تكفيؽ51

لممرحمة األساسية بغزة كمدل اكتساب طمبة الصؼ العاشر ليا. رسالة ماجستير غير منشكرة 
 .الجامعة اإلسبلمية. غزة.

. رؤية تربكية مقترحة لسمات التعميـ (2012) . شناعة, مناؿ صبحي كالطراكنة, محمد حسف52
ت األردنية في ضكء متطمبات مجتمع المعرفة. مجمة العمـك التربكية كالنفسية. الجامعي في الجامعا

 . 541-513(. ص.ص4(. ع)13مج)
. دار السحاب لمنشر 1(. إدارة المعرفة كتكنكلكجيا المعمكمات. ط2007) . الصاكم, ياسر53

 القاىرة.  كالتكزيع. مصر.
كـ اإلنسانية: مفيكمو, أسسو, (. تحميؿ المحتكل في العم2004. طعيمة, رشدم أحمد )54

 استخداماتو. دار الفكر العربي. القاىرة. مصر. 
(. درجة معرفة 2012. ظاظا, حيدر ابراىيـ كىيبلت, مصطفى قسيـ كالقضاة, أميف محمد )55

معممي كزارة التربية كالتعميـ في األردف إلستراتيجيات التدريس كالتقكيـ كفؽ االقتصاد المعرفي 
(. ص.ص 3(. ع)24ـ ليا مف كجية نظرىـ. مجمة جامعة الممؾ سعكد. مج)كدرجة ممارستي

619-652 . 
(. درجة تكافؽ مبحث المغة 2014) . عبدالحؽ, زىرية إبراىيـ كصكماف, أحمد إبراىيـ رشيد56

العربية  لمصؼ الرابع األساسي لبلتجاىات التربكية الحديثة التي شمميا مشركع تطكير التعميـ نحك 
(. مجمة رسالة التربية كعمـ النفس. الجمعية السعكدية لمعمكـ التربكية ERFKEلمعرفي )االقتصاد ا

 .155-135(. ص.ص47ع) كالنفسية. جامعة الممؾ سعكد. الرياض.
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(. المناىج الدراسية كاعداد االنساف العربي لتمبية 2008) . عبدالسبلـ, عبدالسبلـ مصطفى57 
تحديات العكلمة. بحث مقدـ لممؤتمر السنكم الثالث: تطكير متطمبات مجتمع المعرفة كمكاجية 

التعميـ النكعي في مصر كالعالـ العربي لمكاجية متطمبات سكؽ العمؿ في عصر العكلمة. كمية 
 . 2008ابريؿ  10-9التربية النكعية بالمنصكرة. لمفترة مف

كرية اليمنية في ضكء (. تقكيـ منيج الفيزياء في الجمي2012) . عبدالسميع, مصطفى كآخركف58
 (.1مدخؿ التكامؿ بيف العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع. المجمة العربية لمتربية العممية. ع)

(. إقتصاد المعرفة كأثره عمى الممارسات المحاسبية 2005) . عبدالمنعـ, ىيثـ أحمد حسيف59
كالتنمية اإلقتصادية" المؤتمر العممي الدكلي السنكم الخامس "إقتصاد المعرفة . كتدقيؽ الحسابات

 أبريؿ. 27–25األردف. مف  –عماف .جامعة الزيتكنة األردنية–كمية اإلقتصاد كالعمـك اإلدارية
االستمرارية كالتكامؿ بيف التعميـ العاـ )األساسي كالثانكم(  (.2010) . العبيدم, سيبلف جبراف60

اع الخبراء االقميمي حكؿ االستمرارية كالتعميـ العالي في الجميكرية اليمنية. كرقة عمؿ مقدمة الجتم
 .2010ديسمبر  9-6كالتكامؿ بيف التعميـ العالي كالتعميميف األساسي كالثانكم. الككيت. مف

مكانية تطبيقيا في الجامعات 1428) . العتيبي, ياسر بف عبداهلل بف تركي61 (. إدارة المعرفة كا 
جامعة أـ  ة دكتكراه غير منشكرة. كمية التربية.السعكدية: دراسة تطبيقية عمى جامعة أـ القرل. رسال

 القرل. مكة المكرمة.
(. تطكير المناىج الدراسية في ضكء متطمبات مجتمع 2010) . آؿ عطية, عبداهلل بف أحمد62

المعرفة "رؤية مقترحة". بحث مقدـ لمقاء السنكم الخامس عشر لمجمعية السعكدية لمعمكـ التربكية 
 يـ رؤل كنماذج كمتطمبات. جامعة الممؾ سعكد. الرياض. كالنفسية: تطكير التعم

(. جاىزية الدكؿ العربية لبلندماج في اقتصاد المعرفة: دراسة نظرية 2011) . عمة, مراد63
تحميمية. المؤتمر العالمي الثامف لبلقتصاد كالتمكيؿ االسبلمي: النمك المستداـ كالتنمية االقتصادية 

 الشاممة مف المنظكر اسبلمي. الدكحة. قطر. 
دارة المعرف2012) . عمي, أحمد64 (. 28ة. مجمة جامعة دمشؽ. مج)(. مفيكـ المعمكمات كا 
 (.  1ع)
(. متطمبات االنتقاؿ إلى االقتصاد القائـ عمى المعرفة: عرض لبعض 2008) . عمي, سدم65

التجارب مع اإلشارة لحالة الجزائر. المؤتمر العممي الدكلي السنكم: إدارة التغيير كمجتمع المعرفة 
 ردف.. جامعة الزيتكنة األ2008ابريؿ  24-21خبلؿ الفترة 

. سمسمة مظاىر االزمة كاقتراحات الحمكؿ (. العقؿ العربي كمجتمع المعرفة2009) . عمي, نبيؿ66
 . الككيت.كاآلدابالمجمس الكطني لمثقافة كالفنكف (. 369ع) عالـ المعرفة.

الفجكة الرقمية: رؤية عربية لمجتمع المعرفة. سمسمة  (.2005) . عمي, نبيؿ كحجازم, نادية67
 . الككيت.كاآلدابالمجمس الكطني لمثقافة كالفنكف  (.318المعرفة. ع)عالـ 
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. دار الصفا لمنشر كالتكزيع. عماف. 2(. إدارة المعرفة. ط2012. عمياف, ربحي مصطفى )68
 األردف.

التحاد  23(. مجتمع المعرفة: مفاىيـ أساسية. المؤتمر اؿ2012) . عمياف, ربحي مصطفى69
 الدكحة .قطر. نكفمبر. 20-18ؿ الفترة مفالمكتبات كالمعمكمات خبل

. دار عالـ 1(. ط2(. معجـ المغة العربية المعاصرة. مج)2008) . عمر, أحمد مختار كآخركف70
 الكتب. القاىرة. 

(. درجة تضمف كتب العمكـ المطكرة بالمرحمة المتكسطة 2015) . العنزم, الفي بف عكيد71
جامعة أـ القرل. مكة  راه غير منشكرة. كمية التربية.لمتطمبات االقتصاد المعرفي. رسالة دكتك 

 المكرمة.                                                                                                     
(. درجة تكافر ميارات االقتصاد المعرفي في كتب 2014) . العنزم, نكاؿ بنت سكيد بف مطر72

مة المتكسطة بالمممكة العربية السعكدية. رسالة ماجستير غير منشكرة. جامعة رياضيات المرح
 االماـ محمد بف سعكد االسبلمية.

(. دكر إدارة المعرفة كتقانتيا في تحقيؽ التطكير التنظيمي. 2012) . عكض, عاطؼ محمكد73
 . 429-379(. ص.ص1(. ع)28مجمة جامعة دمشؽ لمعمـك االقتصادية كالقانكنية. مج)

(. االقتصاد المعرفي كدكره في 2009) . الغالبي, كريـ سالـ حسيف كالزبيدم, محمد نعمة74
 (.24ع) (.6مج) التنمية االقتصادية: جميكرية مصر العربية أنمكذجان. مجمة العمكـ االقتصادية.

 . 86-53ص.ص
ة في ضكء (. تقكيـ محتكل كتب العمكـ لممرحمة المتكسط2015. الفالح, سمطانة بنت قاسـ )75

-696(. ص.ص166(. ع)1جامعة األزىر. مج)-معايير االقتصاد المعرفي. مجمة كمية التربية
662 . 
(. المصباح المنير. تحقيؽ: عبدالعظيـ 1977. الفيكمي, أحمد بف محمد بف عمي المقرم )76

 . دار المعارؼ. مصر. القاىرة .2الشناكم . ط
االقتصاد المعرفي الكاردة في كتاب الكيمياء لمصؼ (. ميارات 2013. القرارعة, احمد عكدة )77

 (. ديسمبر. 13الثاني الثانكم كدرجة امتبلؾ المعمميف ليا. مجمة العمـك اإلنسانية كاإلجتماعية. ع)
(. متطمبات التحكؿ التربكم في مدارس المستقبؿ 2009) . القرني, عمي بف حسف يعف اهلل78

في ضكء تحديات اقتصاد المعرفة "تصكر مقترح". رسالة دكتكراه الثانكية بالمممكة العربية السعكدية 
 مكة المكرمة. جامعة اـ القرل.كمية التربية. غير منشكرة. 

 ىمدخؿ نظرم إلى اقتصاد المعرفة. الممتق (.2013) . قشركر, فتحية كالسكفي, عبدالقادر79
ابريؿ. جامعة سعد دحمب  18-17الدكلي األكؿ حكؿ اقتصاديات المعرفة كاإلبداع خبلؿ الفترة مف 

 البميدة. الجزائر. 
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(. مبلمح االقتصاد المعرفي المتضمنة في محتكل مقررات 2011. القيسي, محمد بف عمي )80
ية. رسالة ماجستير غير العمكـ الشرعية في مشركع تطكير التعميـ الثانكم بالمممكة العربية السعكد

 منشكرة. جامعة مؤتة. األردف.
(. رؤل مستقبمية: كيؼ سيغير العمـ حياتنا في القرف الحادم 2001) . كاكك, ميتشيك81

(. المجمس 270كالعشريف. ترجمة: سعد الديف خرفاف كمحمد يكنس. سمسمة عالـ المعرفة. ع)
 الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب. الككيت.

 (. إدارة المعرفة. منشكرات المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية.  2005يسي, صبلح الديف ). الكب82
(. إدارة المعرفة كتطكير المنظمات: الطمكحات 2009) . الكبيسي, عامر بف خضير83

 (. معيد اإلدارة العامة. الرياض. 4(. ع)49) كالتحديات. مجمة اإلدارة العامة. مج
(. المنيج المدرسي المعاصر بيف النظرية كالتطبيؽ. 2010يد عمي ). الكسباني, محمد الس84
 . مؤسسة حكرس الدكلية لمنشر. االسكندرية. مصر.1ط

(. إدارة المعرفة كمساىمتيا في 2017) . لبنى, ذياب كعبدالمطيؼ, عبدالعظيـ سيد عبدالعظيـ85
صاد المعرفة كالتنمية الشاممة اقت بناء اقتصاد المعرفة. المؤتمر العممي الثالث لعمكـ المعمكمات:

 . جامعة بني سكيؼ.2017. اكتكبر 11-10لممجتمعات الفرص كالتحديات. خبلؿ الفترة مف 
 لمعاـ مؤشرات التعميـ في الجميكرية اليمنية(. 2014) المجمس األعمى لتخطيط التعميـ. 86

 الجميكرية اليمنية. . صنعاء.كأنكاعو المختمفة ومراحم :2013/ 2012
(. دكر اقتصاد المعرفة في تعزيز القدرات التنافسية لممرأة 2009) محركؽ, ماىر حسف .87

كرقة عمؿ مقدمة إلى كرشة العمؿ القكمية تنمية الميارات المينية كالقدرات التنافسية لممرأة  العربية.
 سكريا. .مشؽ. د8/7/2009–6العربية التي عقدتيا منظمػػػػػػػػػة العمػػػػؿ العربيػػػػة خبلؿ الفترة 

(. أدكار المعمـ المستقبمية في ضكء متطمبات عصر 2016) . محمكد, خالد صبلح حنفي88
 الككيت. -مركز نقد كتنكير لمدراسات االنسانية اقتصاد المعرفة "دراسة تحميمية ". مجمة نقد كتنكير.

 . 138-105(. ص.ص 5ع)
التكنكلكجيا. سمسمة الفكر العربي لمتربية كعمـ (. التربية كثقافة 2003) عمي أحمد . مدككر,89

 . دار الفكر العربي. القاىرة .مصر.1(. ط27النفس كتاب رقـ )
(. درجة ممارسة معممي التربية 2011. مصطفى, ميند خازر كالكيبلني, أحمد محي الديف )90

اإلسبلمية ألدكار المعمـ في ضكء االقتصاد المعرفي مف كجية نظر مشرفييـ في األردف. مجمة 
 (. 3,4(. ع)27جامعة دمشؽ. مج )

كد كاتجاىات التجديد. . تخطيط كتطكير المناىج بيف الجم(2016)محمد  معاد, عمي حميد. 91
  . 1ط
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(. تقكيـ منيج الكيمياء بالمرحمة الثانكية في ضكء احتياجات 2006)محمد  . معاد, عمي حميد92
المجتمع اليمني كاالتجاىات المعاصرة في تعميـ كتعمـ الكيمياء. رسالة دكتكراة غير منشكرة. معيد 
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 . مؤسسة طيبة لمنشر كالتكزيع. مصر. القاىرة.1مجتمع المعرفة. ط
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 العربي .دار الغرير لمطباعة كالنشر. دبي. االمارات.
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 العربي: الشباب كتكطيف المعرفة. دار الغرير لمطباعة كالنشر. دبي. االمارات.
(. تقرير المعرفة 2011) األمـ المتحدة اإلنمائي . مؤسسة محمد بف راشد آؿ مكتكـ كبرنامج102

عداد األجياؿ الناشئة لمجتمع المعرفة. دار الغرير لمطباعة كالنشر. دبي.  العربي: الشباب كا 
 االمارات.

  (. تقرير المعرفة العربي:2009) . مؤسسة محمد بف راشد آؿ مكتـك كبرنامج االمـ المتحدة103
 الغرير لمطباعة كالنشر. دبي. االمارات.دار نحك تكاصؿ معرفي منتج. 
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 (.2ع)
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 (.2020-2015اإلقميمي لمجكدة كالتميز في التعميـ )
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 (1ممحق )
 لممرحمة الثانويةمكونات مصفوفة المدى والتتابع لمنيج الفيزياء 

استراتيجيات 
 التقويم

انشطة 
التعميم 
 والتعمم

مفاىيم 
 المحتوى

عدد مخرجات 
 التعمم

 الوحدات الدراسية
 

صف
ال

 لمصؼ لمكحده 

 . عمـ الفيزياء كالقياس.1 8 7 15 7 13

وي
لثان

ل ا
الو

ا
 

 . الشغؿ كالقدرة كالطاقة. 2 5 17 8 13
 . خكاص المادة.3 5 18 5 5
 . الصكت.4 4 12 3 4

 . الكيرباء.5 7 25 6 14
 . القياسات الكيربائية.6 3 16 8 13
 . الحرارة.7 6 19 7 11
 كحدات دراسية. 7 8 37 122 44 73

موع
مج

ال
 

 المجموع الكمي 240
6 7 18 8 0 

 
 . الحركة كالقكة.1

وي
لثان

ي ا
لثان

ا
 

 . الحركات الدكرية.2 7 21 5 5
. النغمػػػػػػػػػػػػػػػات الصػػػػػػػػػػػػػػػكتية 3 8 16 10 5

 كالرنيف.
 . الضكء.4 9 15 4 2
 . الكيرباء.5 5 13 2 4
 . المغناطيس.6 15 24 7 4
 . الديناميكا الحرارية.7 17 17 2 4

 كحدات دراسية. 7 69 124 37 30

موع
مج

ال
 

 المجموع الكمي 260
 
 
 



 
 

 

 الفيزياء لممرحمة الثانوية( مكونات مصفوفة المدى والتتابع لمنيج 1تابع ممحق )
استراتيجيات 

 التقويم
انشطة التعميم 

 والتعمم
مفاىيم 
 المحتوى

عدد مخرجات 
 التعمم

 الوحدات الدراسية

صف
ال

 لمصؼ لمكحده 

 . كمية التحرؾ كالمقذكفات.1 5 9 13 10 4

وي
لثان

ث ا
لثال

ا
 

 . الطاقة الشمسية.2 11 17 5 3
 المتردد.. التيار 3 9 22 5 3
 . الفيزياء الذرية.4 5 11 3 2
 . نظرية الكـ كالطاقة.5 9 13 10 5
 كتركنيات.ل. اال6 11 23 6 3
 . المكجات الكيركمغناطيسية.7 6 11 5 3
 . الفيزياء الفمكية.8 10 9 10 5

 .كحدات دراسية 8 5 70 119 54 27

موع
مج

ال
 

 .المجموع الكمي 275
 .الكمي لمصفوف الثالثةالمجموع  819

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 (2ممحق )
 أسماء المحكمين لقائمة متطمبات االقتصاد المعرفي

 العممية الرتبة التخصص االسم
جامعػػػػػة  –كطػػػػػرؽ تػػػػػدريس العمػػػػػـك منػػػػػاىج  . عبدالسبلـ مصطفى عبدالسبلـ. 1

 مصر.  -المنصكرة
 أستاذ دكتكر.

 –جامعػػة القادسػػية  -الفيزيػػاءطػػرؽ تػػدريس  . ىادم كطفاف شكف العبداهلل. 2
 العراؽ.

 أستاذ دكتكر.

 أستاذ دكتكر. جامعة تعز. -العمكـ كطرؽ تدريس مناىج . عبدالحكيـ الحكيمي.3
 أستاذ دكتكر. جامعة صنعاء. -إدارة كتخطيط تربكم . أحمد عمي الحاج.4
جامعػػػػػة  -منػػػػػاىج كطػػػػػرؽ تػػػػػدريس العمػػػػػـك  . أمة الكريـ طو أبك زيد.5

 صنعاء.
 ذ دكتكر.أستا

جامعػػػػػة  -منػػػػػاىج كطػػػػػرؽ تػػػػػدريس العمػػػػػـك  . أزىار محمد غميكف.6
 صنعاء.

 أستاذ دكتكر.

 أستاذ دكتكر. جامعة الحديدة. -تقنيات تعميـ   . حسف عمر عمي المطرم. 7
 أستاذ دكتكر. جامعة إب. –إدارة كتخطيط تربكم  . يحيى منصكر بشر.8
 أستاذ مشارؾ. جامعة الحديدة. -تقنيات تعميـ كسائؿ ك  الشيارم. حسف . محضار أحمد 9

جامعػػػة  –المنػػػاىج كالتربيػػػة العمميػػػة كالبيئيػػػة .المعمرم عبده أحمد سميماف. 10
 تعز. 

 أستاذ مشارؾ.

جامعػػػػػة  -منػػػػػاىج كطػػػػػرؽ تػػػػػدريس العمػػػػػـك  . عبداهلل عثماف الحمادم.11
 صنعاء.

 أستاذ مشارؾ.

 .مشارؾأستاذ  جامعة إب. - العمكـ كطرؽ تدريس مناىج . الرحبي. عبداهلل حسف 12
 أستاذ مشارؾ. جامعة صنعاء.  –مناىج كطرؽ تدريس . عبده محمد المطمس.13
 أستاذ مشارؾ. جامعة إب. - العمكـكطرؽ تدريس مناىج  .عقيؿعبد الرقيب فاركؽ . 14

  
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 (3ممحق )
 قائمة متطمبات االقتصاد المعرفيالصورة النيائية ل

المجال 
 الرئيسي

 المؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي

رفة
لمع

ل ا
مجا

 

ــف اإل ــارف المتعمقــة التعري ــاء مــن المع ــا ينبغــي أن يعكســو مــنيج الفيزي ــي لمجــال المعرفــة: م جرائ
 بالتطور المتنامي لعمم الفيزياء وطبيعتو, ومدى اىتمامو بتنمية الميارات الالزمة لمتعمم الذاتي.

 . ييػػػتـ بتضػػػميف المعػػػارؼ1
العمميػػػػػػػػػػػػػػػة الفيزيائيػػػػػػػػػػػػػػػة ذات 
الصػػػػػػػمة باقتصػػػػػػػاد المعرفػػػػػػػة 

 كتنميتيا لدل المتعمميف.

يتنػػػػػػاكؿ المصػػػػػػطمحات كالمفػػػػػػاىيـ ذات الصػػػػػػمة بمسػػػػػػتحدثات عمػػػػػػـ  .1
 الفيزياء.

مسػػػػتجدة كمعاصػػػػرة ذات صػػػػمة فيزيائيػػػػة كتطبيقػػػػات  أمثمػػػػة يعػػػػرض. 2
 المجتمع. المتعمـ ك حياة ب
 السابقة.. يربط المعرفة الجديدة بالمعرفة 3
. يتنػػػػاكؿ المعرفػػػػة الفيزيائيػػػػة التػػػػي مثمػػػػت األسػػػػاس لمتطػػػػكر العممػػػػي 4

 كالتكنكلكجي.
 سيمت المعرفة الفيزيائية في إنتاجيا.أ. يبيف التطبيقات العممية التي 5
 العممػػػػػػػي تحقيػػػػػػػؽ التطػػػػػػػكر. يكضػػػػػػػح دكر المعرفػػػػػػػة الفيزيائيػػػػػػػة فػػػػػػػي 6

 .كالتكنكلكجي
 لمجتمعات البشرية.كتقدـ ا. يبرز دكر المعرفة الفيزيائية في تطكير 7
. يتضمف مكضكعات فيزيائية متعمقة بالمستجدات الحادثة في مجاؿ 8

 عمـ الفيزياء.
 . يتناكؿ التطبيقات الحياتية لممفاىيـ الفيزيائية.9

يف . يؤكػػػد عمػػػى اسػػػتيعاب المصػػػطمحات كالمفػػػاىيـ الفيزيائيػػػة بػػػالمغت10
 العربية كاإلنجميزية.

. يشػػػػجع عمػػػػى تكظيػػػػؼ المعرفػػػػة الفيزيائيػػػػة فػػػػي المكاقػػػػؼ الحياتيػػػػة 11
 كالمكاقؼ الجديدة.

 المعرفة العممية الفيزيائية بقراءات إضافية. يحث عمى إثراء. 12
. يشػػػػػجع عمػػػػػى التكصػػػػػؿ لممعرفػػػػػة كالبحػػػػػث عنيػػػػػا فػػػػػي مصػػػػػادرىا 13

 المختمفة.
 الذاتي.. يشجع عمى التعمـ 14
 . يشجع عمى التقكيـ الذاتي.15
 دكات تقكيـ تتضمف ممؼ اإلنجاز لمطالب أك البكرتفيميك.أ. يقترح 16
. يشػػجع عمػػى ممارسػػة أنشػػطة متنكعػػة باسػػتخداـ أدكات مػػف البيئػػة 17

 المحمية. 
 

 



 
 

 

 قائمة متطمبات االقتصاد المعرفي( الصورة النيائية ل3تابع ممحق )
المجال 
 الرئيسي

متطمبات االقتصاد 
 المعرفي

 المؤشرات

خصػػػػػػػػػػػػائص  يعكػػػػػػػػػػػػس .2 
 كطبيعة عمـ الفيزياء.  

نسػػػػاني لممعرفػػػػة الفيزيائيػػػػة فػػػػي تحقيػػػػؽ السػػػػبلـ . يتنػػػػاكؿ المسػػػػعى اإل18
 كالتفاىـ العالمي.

دلػػة كمكاقػػؼ تؤكػد أف المعرفػػة تتغيػػر بظيػكر أدلػػة كاكتشػػافات أ. يقػدـ 19
 جديدة.  

 عمماء الفيزياء في تطكر المعرفة الفيزيائية.. يبرز دكر كجيكد 20
. يبػػػرز دكر كجيػػػكد العممػػػػاء العػػػرب كالمسػػػمميف فػػػػي تطػػػكر المعرفػػػػة 21

 الفيزيائية.
 . يعكس ما يؤكد أف تطكر المعرفة ال يعتمد عمى الجنس أك العقيدة.22
 . يربط  عمـ الفيزياء ببقية العمـك كدكره في تطكرىا.23
الفيزيػػاء كعمػػػـ فػػي حػػػؿ الكثيػػر مػػػف المشػػكبلت المتصػػػمة . يبػػرز دكر 24

 نساف كالبيئة كتكازنيا.بحياة اإل
 دكر المعرفػػػػػػػة يعكػػػػػػػس .3

التنميػػػػػػػػػػة  الفيزيائيػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي
كاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتثمار المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكارد 

 االقتصادية.

 . يربط مكضكعات الفيزياء بكاقع االقتصاد الكطني كمتطمباتو.25
المخػػػػػاطر المترتبػػػػػة عػػػػػف اسػػػػػتنزاؼ الثػػػػػركات الطبيعيػػػػػة  يشػػػػػير إلػػػػػى. 26

 كالمكارد االقتصادية.
 ثر االقتصادم لممعرفة الفيزيائية.. يبرز األ27
 . يعكس دكر الفيزياء في تطكر الصناعة كدعـ االقتصاد المحمي.28
 . يحفز عمى االبتكار كالعمؿ المنتج.29
 . يدعـ التعمـ عبر العمؿ.30
 نتاج المعرفة كتسكيقيا كاالستفادة منيا.إ. يعزز فكرة 31

. تكظيػػػػػػػؼ الرياضػػػػػػػيات 4
فػػي دراسػػة الفيزيػػاء كتنميػػة 
الميػػػػػػػػػػػػػػػػػارات الرياضػػػػػػػػػػػػػػػػػية 

 البلزمة لممتعمـ. 
 

 .  كالتكنكلكجيا . يعكس العبلقة التكاممية بيف الفيزياء كالرياضيات32
 . يشجع عمى كصؼ الظكاىر كالتعبير عنيا بصكرة  كمية. 33
 . ينمي ميارة تحميؿ المسألة الفيزيائية لجمع المعمكمات حكليا.34
 . يتيح فرص لمتدريب عمى حؿ المسائؿ الفيزيائية. 35
. يتػػػػيح فػػػػرص لمتػػػػدريب عمػػػػى إجػػػػراء الميػػػػارات الرياضػػػػية المتصػػػػمة 36

 بالفيزياء. 
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ــاالفيزيــاء و جرائــي لمجــال التعريــف اإل ــا المعمومــات والمجتمــع والبيئــة التكنولوجي : توظيــف تكنولوجي
العالقة التكامميـة بـين الفيزيـاء واالتصاالت والتكنولوجيا الفيزيائية في تعميم وتعمم الفيزياء, واظيار 

 والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة. 
. يؤكػػػػػد عمػػػػػى اسػػػػػتخداـ 1

التكنكلكجيػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي تعمػػػػػػػػػيـ 
 كتعمـ الفيزياء. 

. يشػػجع عمػػى اسػػتخداـ البرمجيػػات التعميميػػة كالعػػركض العمميػػة عبػػر 37
 األجيزة التكنكلكجية في تعميـ كتعمـ الفيزياء.

 . يكظؼ شبكة االنترنت في تعميـ كتعمـ الفيزياء.38



 
 

 

 متطمبات االقتصاد المعرفيقائمة ( الصورة النيائية ل3تابع ممحق )
المجال 
 الرئيسي

متطمبات االقتصاد 
 المعرفي

 المؤشرات

 . يكظؼ التجارب كالمحاكاة االفتراضية في تعميـ كتعمـ الفيزياء.39  
 . يكظؼ تطبيقات التكاصؿ االجتماعي في تعميـ كتعمـ الفيزياء.40
 الفيزياء.. يكظؼ البريد االليكتركني في تعميـ كتعمـ 41
نجػػػػػازات العمميػػػػػة . يشػػػػػجع عمػػػػػى اسػػػػػتخداـ الكسػػػػػائؿ التكنكلكجيػػػػػة لنشػػػػػر اإل42

 .كتحقيؽ التكاصؿ بينيـ لممتعمميف كأفكار تعمميـ
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراز دكر إ. 2

التكنكلكجيػػػػػا الفيزيائيػػػػػة 
فػػػػػػػػي حػػػػػػػػؿ مشػػػػػػػػكبلت 

 المجتمع كالفرد. 

 . يكضح تركيب كفكرة  عمؿ األجيزة العممية.43
 ؤلجيزة العممية. المتعددة لستخدامات ال. يكضح ا44
 . يبرز دكر التكنكلكجيا الفيزيائية في تسييؿ الحياة المعاصرة . 45
. يظيػػر دكر تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاالتصػػاالت فػػي سػػرعة الحصػػكؿ عمػػى 46

 المعرفة.
 . يتضمف تطبيقات تكنكلكجية فيزيائية أسيمت في حؿ مشكبلت اإلنساف.47
ينػػاقش سػػمبيات بعػػض التطبيقػػات الفيزيائيػػة عمػػى حيػػاة االنسػػاف كصػػحتو . 48

 كبيئتو.
 .ةالفيزيائي الناتجة عف التطبيقاتمشكبلت لم حمكؿ يقترح . 49
. يقػػػػػدـ نمػػػػػاذج كأمثمػػػػػة لتكضػػػػػيح العبلقػػػػػة بػػػػػيف عمػػػػػـ الفيزيػػػػػاء كالتكنكلكجيػػػػػا 50

 . كالبيئة كالمجتمع
. يربط المعرفة الفيزيائية بالتكنكلكجيا بصكرة تسيـ في فيـ استخداماتيا في 51

 الحياة. 
. التأكيػػػػػػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػػػػػػى  3

االسػػػػػػػػػػػػتخداـ الفعػػػػػػػػػػػػاؿ 
دراؾ  تكنكلكجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالم كا 

 .  مخاطرىا

ميػػػارة التخطػػػيط  السػػػميـ كاآلمػػػف السػػػتخداـ  المتعممػػػيف يسػػػيـ فػػػي إكسػػػاب. 52
 المعمكمات.  تكنكلكجيا

اآلثار السمبية الناتجة عف استخداـ تكنكلكجيا المعمكمػات . يشير إلى إدراؾ 53
 كاالتصاالت كتطبيقاتيا.

الكسػػػػػػائط المتعػػػػػػددة كتكنكلكجيػػػػػػا المعمكمػػػػػػات  يسػػػػػػيـ فػػػػػػي االسػػػػػػتفادة مػػػػػػف .54
 .كاالتصاالت كمصادر لمتكسع في المعرفة
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مـا ينبغـي أن يعكسـو مـنيج الفيزيـاء لممرحمـة الثانويـة جرائي لمجال القيادة واتخاذ القـرار: التعريف اإل
ــى التفاعــل , مــع ارخــرين والقــدرة عمــى االتصــال مــن خبــرات وميــارات اجتماعيــة تســاعد المــتعمم عم

 والتمكن من اتخاذ القرار. 
. التأكيػػد عمػػى تنميػػة 1

 ميارات االتصاؿ. 
 شفكية.. يؤكد عمى نشاط المتعمـ في تكضيح كعرض األفكار بطرؽ 55
 . يؤكد عمى نشاط المتعمـ في تكضيح كعرض األفكار بطرؽ غير لفظية. 56
. يساعد عمى تنمية ميارات االتصاؿ الرياضي البلزمة لمػتمكف مػف عػرض 57

 المعمكمات كتفسيرىا كاألشكاؿ كالرسكمات البيانية. 



 
 

 

 قائمة متطمبات االقتصاد المعرفي( الصورة النيائية ل3تابع ممحق )
المجال 
 الرئيسي

 المؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي

فكػػػار مػػػف خػػػبلؿ تصػػػميـ . يسػػػاعد عمػػػى تنميػػػة ميػػػارة عػػػرض األ58  
 النماذج كالتجارب المناسبة.

 سئمة كاألجكبة.. يؤكد عمى أساليب المقابمة كاأل59
 . يؤكد عمى تقكيـ المتعمميف لبعضيـ البعض. 60
 . يشجع المتعمميف عمى تمخيص األفكار كالمعمكمات. 61
 . يشجع المتعمميف عمى استخداـ المحاكاة كلعب األدكار.62 

. االىتمػػػػػاـ بتنميػػػػػة ميػػػػػارات 2
 اتخاذ القرار.

تصػػكر حمػػكؿ لممشػػكبلت الفيزيائيػػة  . ينمػػي قػػدرة المػػتعمـ عمػػى63 
 لييا مف زكايا متعددة.إبطرؽ مختمفة كالنظر 

 ينمي القدرة عمى تحمؿ المسؤكلية كاتخاذ القرار.. 64
 . يشجع عمى ممارسة ميارة اختيار الحمكؿ األنسب لممشكمة.65
 لمعبلقػػات كتفسػيرات عمػػى اقتػراح حمػكؿ  المػتعمـ . ينمػي قػدرة66

 .كالمتغيرات الفيزيائية
 . يؤكد عمى أىمية استغبلؿ الكقت كحسف استثماره.67
أىميػػػػة تحمػػػػؿ المسػػػػؤكلية كالمخػػػػاطر عنػػػػد تطبيػػػػؽ . يؤكػػػػد عمػػػػى 68

 . التجارب العممية في المختبر
. االىتمػػػػػاـ بتنميػػػػػة ميػػػػػارات 3

 العمؿ الجماعي. 
عمػػػػى اسػػػػتخداـ اسػػػػتراتيجيات التػػػػدريس المتمركػػػػزة حػػػػكؿ  يشػػػػجع. 69

 المتعمـ.
  الجماعي كالتعاكني. العمؿ أنشطة تتطمب . يؤكد عمى ممارسة70
 الزيارة الميدانية كأسمكب لمتعمـ.. يشجع عمى 71
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والتـي ينبغـي  ,يجابيـة فـي المجتمـعواالتجاىات: السموكيات والقـيم اإلجرائي لمجال القيم التعريف اإل
 أن ييتم منيج الفيزياء لممرحمة الثانوية بتنميتيا لدى المتعمم.

. التأكيػػػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػػػى تعزيػػػػػػػػػػػػز  1
 المشاركة المجتمعية.

 . يشجع عمى المبادرة في خدمة المجتمع كتنميتو.72
. يقتػػػرح مشػػػركعات تعػػػزز تحمػػػػؿ المسػػػؤكلية نحػػػك تنميػػػة الػػػػكعي 73

 المجتمعي. 
. يتضػػمف مػػا يؤكػػد عمػػى أىميػػة تنميػػة الشػػعكر بالتكافػػؿ كالتعػػاكف 74

 كالتضامف في المجتمع.
 . يتضمف مشركعات مقترحة لتنمية الكعي البيئي.    75 

 يجابية نحك البيئة.ينمي القيـ اإل .76
كسػػػػػػػػػػاب إعمػػػػػػػػػػى  التأكيػػػػػػػػػػد. 2

المتعممػػيف قػػيـ العمػػؿ التعػػاكني 
 يجابي ضمف فريؽ.كاإل

يجابيػػػػة لػػػػدل المتعممػػػػيف فػػػػي . يؤكػػػػد عمػػػػى تنميػػػػة السػػػػمككيات اإل77
 التعامؿ مع مكاقؼ الحكار المختمفة.



 
 

 

 المعرفيقائمة متطمبات االقتصاد ( الصورة النيائية ل3تابع ممحق )
المجال 
 الرئيسي

 المؤشرات متطمبات االقتصاد المعرفي

. ينمػػي لػػدل المتعممػػيف اتجاىػػات إيجابيػػة نحػػك تبػػادؿ المعمكمػػات 78  
 فيما بينيـ. 

  حكؿ المشكبلت المطركحة. آرائيـ . يشجع المتعمميف عمى ابداء79
 . يشجع المتعمميف عمى احتراـ آراء اآلخريف. 80

. تعزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز االتجاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 3
 احتػػػػػراـ مبػػػػػدأاإليجابيػػػػػة نحػػػػػك 

العمػػػػػػػػػػػؿ كالمحافظػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػى 
 مصادره. 

امتبلؾ الميارات التػي تعػزز القػدرات اإلنتاجيػة  يشير إلى أىمية. 81
 لمفرد في المجتمع.

 نتاجية.. يؤكد عمى احتراـ قيمة العمؿ كاإل82
المػػػكارد يجابيػػػة نحػػػك أىميػػػة تنميػػػة كتطػػػكير . ينمػػػي االتجاىػػػات اإل83

 االقتصادية كالمحافظة عمييا.
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: مجمـوع القـدرات والخبـرات الالزمـة لتوليـد لمجال ميارات التفكيـر والبحـث العممـي جرائيالتعريف اإل
 المعرفة وتفسيرىا وتحميميا وتطبيقيا لحل المشكالت والمواقف التعميمية. 

ميػػػػارات . االىتمػػػػاـ بتنميػػػػة 1
البحػػػػػػػػث كاالستقصػػػػػػػػاء لػػػػػػػػدل 

 المتعمـ.

 . يتيح لممتعمـ التعرؼ عمى الطريقة العممية في البحث. 84
 . يؤكد عمى أىمية امتبلؾ أخبلقيات العمـ كالبحث العممي.85
. يتػػػػػيح فػػػػػرص مناسػػػػػبة لتػػػػػدريب المتعممػػػػػيف عمػػػػػى أسػػػػػاليب جمػػػػػع 86

 المعمكمات كالبيانات.
المتعممػػػػيف عمػػػػى تحميػػػػؿ البيانػػػػات  . يتػػػػيح فػػػػرص مناسػػػػبة لتػػػػدريب87

 كاستخبلص النتائج منيا.
جػراء تجػارب فيزيائيػة 88 . يتيح فرص مناسبة لمتدرب عمى تصػميـ كا 

 لمتحقؽ مف صحة الفركض.   
 . ينمي ميارة تفسير المعمكمات كتحميميا.89
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جرائي لمجال المعرفة: مـا ينبغـي أن يعكسـو مـنيج الفيزيـاء مـن المعـارف المتعمقـة بـالتطور التعريف اإل
 المتنامي لعمم الفيزياء وطبيعتو, ومدى اىتمامو بتنمية الميارات الالزمة لمتعمم الذاتي.
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. يتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكؿ المصػػػػػػػػػػػػػػػػػػطمحات 1
كالمفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىيـ ذات الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمة 

 بمستحدثات عمـ الفيزياء.

            

كتطبيقػػػػػػػػات  أمثمػػػػػػػػة يعػػػػػػػػرض. 2
مسػػتجدة كمعاصػػرة ذات فيزيائيػػة 
 المجتمع.المتعمـ ك حياة صمة ب

            

. يػػػػػػػػػػػربط المعرفػػػػػػػػػػػة الجديػػػػػػػػػػػدة 3
 بالمعرفة السابقة.

            

. يتنػػػػػػػاكؿ المعرفػػػػػػػة الفيزيائيػػػػػػػة 4
التػػػػػػي مثمػػػػػػت األسػػػػػػاس لمتطػػػػػػكر 

 العممي كالتكنكلكجي.

            

التػي . يبيف التطبيقات العمميػة 5
فػػػػي  لمعرفػػػػة الفيزيائيػػػػةأسػػػػيمت ا

 .إنتاجيا

            

. يكضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح دكر المعرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 6
 تحقيػػػػػؽ التطػػػػػػكرالفيزيائيػػػػػة فػػػػػػي 

 .كالتكنكلكجي العممي

            

. يبػػرز دكر المعرفػػة الفيزيائيػػة 7
لمجتمعػػػػػات كتقػػػػػدـ افػػػػػي تطػػػػػكير 

 البشرية.

            

. يتضمف مكضػكعات فيزيائيػة 8
متعمقة بالمسػتجدات الحادثػة فػي 

 مجاؿ عمـ الفيزياء.
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. يتنػػػػػاكؿ التطبيقػػػػػات الحياتيػػػػػة 9  

 لممفاىيـ الفيزيائية.
            

. يؤكػػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػػى اسػػػػػػػػػػػتيعاب 10
المصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطمحات كالمفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىيـ 
الفيزيائيػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػالمغتيف العربيػػػػػػػػػػػة 

 كاإلنجميزية.

            

. يشػػػػػػػػػػجع عمػػػػػػػػػػى تكظيػػػػػػػػػػؼ 11
المعرفػػػة الفيزيائيػػػة فػػػي المكاقػػػؼ 

 الحياتية كالمكاقؼ الجديدة.

            

المعرفػػػة  يحػػػث عمػػػى إثػػػراء. 12
العمميػػػػػػػػػػػة الفيزيائيػػػػػػػػػػػة بقػػػػػػػػػػػراءات 

 إضافية.

            

. يشػػػػػػػػػػجع عمػػػػػػػػػػى التكصػػػػػػػػػػؿ 13
لممعرفػػػػػػػػة كالبحػػػػػػػػث عنيػػػػػػػػا فػػػػػػػػي 

 مصادرىا المختمفة.

            

             . يشجع عمى التعمـ الذاتي.14
             التقكيـ الذاتي.. يشجع عمى 15
دكات تقكيـ تتضػمف أ. يقترح 16

أك  ممػػػػػػػػػػػػؼ اإلنجػػػػػػػػػػػػاز لمطالػػػػػػػػػػػػب
 البكرتفيميك.

            

. يشػػػػػػػػػػجع عمػػػػػػػػػػى ممارسػػػػػػػػػػة 17
أنشػػطة متنكعػػة باسػػتخداـ أدكات 

 مف البيئة المحمية. 

            

نسػػػػاني . يتنػػػػاكؿ المسػػػػعى اإل18  
لممعرفػػػػػة الفيزيائيػػػػػة فػػػػػي تحقيػػػػػؽ 

 كالتفاىـ العالمي.السبلـ 
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دلػػة كمكاقػػؼ تؤكػػد أ. يقػػدـ 19
أف المعرفة تتغير بظيػكر أدلػة 

 كاكتشافات جديدة.  

            

. يبػػرز دكر كجيػػكد عممػػاء 20
الفيزيػػػػػاء فػػػػػي تطػػػػػكر المعرفػػػػػة 

 الفيزيائية.

            

. يبػػػػػػػػػػػػػػػػػرز دكر كجيػػػػػػػػػػػػػػػػػكد 21
العممػػاء العػػرب كالمسػػمميف فػػي 

 تطكر المعرفة الفيزيائية.

            

. يعكػػػػػػػػػػس مػػػػػػػػػػا يؤكػػػػػػػػػػد أف 22
تطػػكر المعرفػػة ال يعتمػػد عمػػػى 

 الجنس أك العقيدة.

            

. يربط  عمػـ الفيزيػاء ببقيػة 23
 العمـك كدكره في تطكرىا.

            

دكر الفيزيػػػاء كعمػػػـ . يبػػػرز 24
في حؿ الكثيػر مػف المشػكبلت 

نساف كالبيئػة المتصمة بحياة اإل
 كتكازنيا.

            

3. 
س
يعك

 
رفة

لمع
ر ا

دو
 

في
ية 

زيائ
الفي

ية. 
صاد

القت
رد ا

موا
ر ال

ثما
ست
 وا
مية

التن
 

. يػػػػػػػػػػػػػػػػػربط مكضػػػػػػػػػػػػػػػػػػكعات 25
الفيزيػػػػػػػػػػػاء بكاقػػػػػػػػػػػع االقتصػػػػػػػػػػػاد 

 الكطني كمتطمباتو.

            

المخػػػػػػػػاطر  يشػػػػػػػػير إلػػػػػػػػى. 26
المترتبة عف اسػتنزاؼ الثػركات 
 الطبيعية كالمكارد االقتصادية.

            

ثػػػر االقتصػػػادم . يبػػػرز األ27
 لممعرفة الفيزيائية.
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. يعكػػػس دكر الفيزيػػػاء فػػػي 28
تطػػػػػػػػػػػػػكر الصػػػػػػػػػػػػػناعة كدعػػػػػػػػػػػػػـ 

 االقتصاد المحمي.

            

. يحفػػػػػػػػز عمػػػػػػػػى االبتكػػػػػػػػار 29
 كالعمؿ المنتج.

            

             . يدعـ التعمـ عبر العمؿ.30
نتػػػػػػػػػػػػػاج إ. يعػػػػػػػػػػػػػزز فكػػػػػػػػػػػػػرة 31

المعرفػػػػة كتسػػػػكيقيا كاالسػػػػتفادة 
 منيا.
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العبلقػػة التكامميػػة . يعكػػس 32
 بػػػػػػػػػيف الفيزيػػػػػػػػػاء كالرياضػػػػػػػػػيات

 .  كالتكنكلكجيا

            

. يشػػػػػػػػػجع عمػػػػػػػػػى كصػػػػػػػػػؼ 33
الظكاىر كالتعبير عنيا بصػكرة  

 كمية. 

            

. ينمػػػػػػػػػػي ميػػػػػػػػػػارة تحميػػػػػػػػػػؿ 34
المسػػػػػػػػػػػألة الفيزيائيػػػػػػػػػػػة لجمػػػػػػػػػػػع 

 المعمكمات حكليا.

            

. يتػػػػػػػػيح فػػػػػػػػرص لمتػػػػػػػػدريب 35
 عمى حؿ المسائؿ الفيزيائية. 

            

. يتػػػػػػػػيح فػػػػػػػػرص لمتػػػػػػػػدريب 36
عمػػػػػػػػػػػػػػى إجػػػػػػػػػػػػػػػراء الميػػػػػػػػػػػػػػػارات 
 الرياضية المتصمة بالفيزياء. 
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ـــف اإل ـــي لمجـــال التعري ـــاالفيزيـــاء و جرائ ـــع والبيئـــة التكنولوجي ـــا المعمومـــات والمجتم ـــف تكنولوجي : توظي
العالقــة التكامميــة بــين الفيزيــاء واالتصــاالت والتكنولوجيــا الفيزيائيــة فــي تعمــيم وتعمــم الفيزيــاء, واظيــار 

 والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة. 
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. يشػػػػػػػػػجع عمػػػػػػػػػػى اسػػػػػػػػػػتخداـ 37
البرمجيػػػات التعميميػػػة كالعػػػركض 
العمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػر األجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة 
التكنكلكجيػػػػػػة فػػػػػػي تعمػػػػػػيـ كتعمػػػػػػـ 

 الفيزياء.

            

. يكظؼ شبكة االنترنػت فػي 38
 تعميـ كتعمـ الفيزياء.

            

. يكظػؼ التجػارب كالمحاكػػاة 39
االفتراضػػػػػػػية فػػػػػػػي تعمػػػػػػػيـ كتعمػػػػػػػـ 

 الفيزياء.

            

. يكظػػؼ تطبيقػػات التكاصػػؿ 40
االجتمػػػػػػاعي فػػػػػػي تعمػػػػػػيـ كتعمػػػػػػػـ 

 الفيزياء.

            

. يكظػػؼ البريػػػد االليكتركنػػػي 41
 في تعميـ كتعمـ الفيزياء.

            

. يشػػػػػػػػػجع عمػػػػػػػػػػى اسػػػػػػػػػػتخداـ 42
الكسػػػػػػػػػػائؿ التكنكلكجيػػػػػػػػػػة لنشػػػػػػػػػػر 

نجػػػػػػػازات العمميػػػػػػػة لممتعممػػػػػػػيف اإل
كتحقيػؽ التكاصػؿ  كأفكار تعمميػـ

 .بينيـ

            

. يكضػػػػػػػػػػح تركيػػػػػػػػػػب كفكػػػػػػػػػػرة  43 
 عمؿ األجيزة العممية.
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 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخداماتال. يكضػػػػػػػػػػػػػػػػػح ا44
 ؤلجيزة العممية. ل المتعددة

            

. يبػػػػػػػػػػػػػػػػػرز دكر التكنكلكجيػػػػػػػػػػػػػػػػػا 45
الفيزيائيػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػييؿ الحيػػػػػػػػػاة 

 المعاصرة. 

            

. يظيػػػػػػػػػػػػػػػػػر دكر تكنكلكجيػػػػػػػػػػػػػػػػػا 46
المعمكمات كاالتصاالت في سػرعة 

 الحصكؿ عمى المعرفة.

            

. يتضػػمف تطبيقػػات تكنكلكجيػػة 47
فيزيائية أسيمت في حؿ مشػكبلت 

 اإلنساف.

            

سػػػػػػػػػػػمبيات بعػػػػػػػػػػػض . ينػػػػػػػػػػػاقش 48
التطبيقػػػػػات الفيزيائيػػػػػة عمػػػػػى حيػػػػػاة 

 نساف كصحتو كبيئتو.اإل

            

مشػػػػػػػػكبلت لم حمػػػػػػػكؿ يقتػػػػػػػرح . 49
 .ةالفيزيائي الناتجة عف التطبيقات

            

. يقػػدـ نمػػػاذج كأمثمػػة لتكضػػػيح 50
العبلقػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػيف عمػػػػػػػػػػػـ الفيزيػػػػػػػػػػػػاء 

 . كالبيئة كالتكنكلكجيا كالمجتمع

            

. يػػػػػػػػػربط المعرفػػػػػػػػػة الفيزيائيػػػػػػػػػة 51
بالتكنكلكجيا بصػكرة تسػيـ فػي فيػـ 

 استخداماتيا في الحياة. 

            

 المتعممػػيف يسػػيـ فػػي إكسػػاب. 52 
ميػػػػػارة التخطػػػػػيط  السػػػػػميـ كاآلمػػػػػف 

 المعمكمات.  تكنكلكجياالستخداـ 
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. يشػػػير إلػػػػى إدراؾ اآلثػػػػار 53
السػػػمبية الناتجػػػة عػػػف اسػػػتخداـ 
تكنكلكجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا المعمكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 كاالتصاالت كتطبيقاتيا.

            

 يسػػيـ فػػي االسػػتفادة مػػػف .54
الكسػػػائط المتعػػػددة كتكنكلكجيػػػا 

كاالتصػػػػػػػػػػػػػػػػاالت  المعمكمػػػػػػػػػػػػػػػػات
 .كمصادر لمتكسع في المعرفة
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جرائي لمجال القيادة واتخاذ القرار: ما ينبغي أن يعكسو منيج الفيزياء لممرحمة الثانويـة مـن التعريف اإل
, والـتمكن والقـدرة عمـى االتصـال ,مـع ارخـرين التفاعـلخبرات وميارات اجتماعيـة تسـاعد المـتعمم عمـى 

 من اتخاذ القرار. 
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. يؤكد عمػى نشػاط المػتعمـ 55
فػػػي تكضػػػيح كعػػػرض األفكػػػار 

 بطرؽ شفكية.

            

. يؤكد عمػى نشػاط المػتعمـ 56
فػػػي تكضػػػيح كعػػػرض األفكػػػار 

 بطرؽ غير لفظية. 

            

. يسػػػػػػػػػػاعد عمػػػػػػػػػػى تنميػػػػػػػػػػػة 57
ميػػػػػػارات االتصػػػػػػاؿ الرياضػػػػػػي 
البلزمػػػػػة لمػػػػػتمكف مػػػػػف عػػػػػرض 
المعمكمات كتفسيرىا كاألشكاؿ 

 كالرسكمات البيانية. 

            

. يساعد عمػى تنميػة ميػارة 58
فكػػػػػػار مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ عػػػػػػرض األ

تصػػػػػػػػميـ النمػػػػػػػػاذج كالتجػػػػػػػػارب 
 المناسبة.
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. يؤكػػػد عمػػػى أسػػػاليب المقابمػػػة 59  

 سئمة كاألجكبة.كاأل
            

. يؤكػػػد عمػػػى تقػػػكيـ المتعممػػػيف 60
 لبعضيـ البعض. 

            

. يشػػػػػػػػػػجع المتعممػػػػػػػػػػيف عمػػػػػػػػػػى 61
 تمخيص األفكار كالمعمكمات. 

            

. يشػػػػػػػػػجع المتعممػػػػػػػػػيف عمػػػػػػػػػى 62 
 كلعب األدكار.استخداـ المحاكاة 
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 . ينمػػي قػػدرة المػػتعمـ عمػػى63 
تصكر حمػكؿ لممشػكبلت الفيزيائيػة 
بطػػػػرؽ مختمفػػػػة كالنظػػػػر الييػػػػا مػػػػف 

 زكايا متعددة.

            

. ينمػػػػػػي القػػػػػػدرة عمػػػػػػى تحمػػػػػػؿ 64
 المسؤكلية كاتخاذ القرار.

            

عمػػػى ممارسػػػة ميػػػارة . يشػػػجع 65
 اختيار الحمكؿ األنسب لممشكمة.

            

عمػػى  المػػتعمـ . ينمػػي قػػدرة66
 لمعبلقػات كتفسػيرات اقتراح حمػكؿ 

 .كالمتغيرات الفيزيائية

            

. يؤكػػػد عمػػػى أىميػػػة اسػػػػتغبلؿ 67
 الكقت كحسف استثماره.

            

. يؤكػػػػػػد عمػػػػػػى أىميػػػػػػة تحمػػػػػػؿ 68
كالمخػػػاطر عنػػد تطبيػػػؽ المسػػؤكلية 

 . التجارب العممية في المختبر
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عمػػػػػػػى اسػػػػػػػتخداـ  يشػػػػػػػجع. 69
اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتراتيجيات التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدريس 

 المتمركزة حكؿ المتعمـ.

            

 . يؤكػػػد عمػػػى ممارسػػػة70
 العمػػػػػػػػػػػػػػؿ أنشػػػػػػػػػػػػػػطة تتطمػػػػػػػػػػػػػػب
  الجماعي كالتعاكني.

            

. يشػػػػػػػػػػجع عمػػػػػػػػػػى الزيػػػػػػػػػػارة 71
 الميدانية كأسمكب لمتعمـ.
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يجابيـة فـي المجتمـع والتـي ينبغـي أن : السـموكيات والقـيم اإلالقـيم واالتجاىـاتائـي لمجـال جر التعريف اإل
 بتنميتيا لدى المتعمم.ييتم منيج الفيزياء لممرحمة الثانوية 
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. يشػػجع عمػػى المبػػادرة فػػي 72

 خدمة المجتمع كتنميتو.
            

. يقتػػػػرح مشػػػػركعات تعػػػػزز 73
تحمػػػػؿ المسػػػػؤكلية نحػػػػك تنميػػػػة 

 الكعي المجتمعي. 

            

. يتضػػػػمف مػػػػا يؤكػػػػد عمػػػػى 74
بالتكافػػؿ أىميػػة تنميػػة الشػػعكر 

كالتعػػػػػػػػػػػاكف كالتضػػػػػػػػػػػامف فػػػػػػػػػػػي 
 المجتمع.

            

. يتضػػػػػػػػػػػمف مشػػػػػػػػػػػركعات 75 
 مقترحة لتنمية الكعي البيئي.    

            

يجابيػػػػػػػة . ينمػػػػػػػي القػػػػػػػيـ اإل76
 نحك البيئة.
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. يؤكػػػػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػػػػى تنميػػػػػػػػػػػػػة 77
يجابيػػػػػػػػة لػػػػػػػػدل السػػػػػػػػمككيات اإل

المتعممػػػػػػيف فػػػػػػي التعامػػػػػػؿ مػػػػػػع 
 مكاقؼ الحكار المختمفة.

            

. ينمػػػػػػػي لػػػػػػػدل المتعممػػػػػػػيف 78
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Abstract 
 

The Level of Inclusion of Knowledge Economy Requirements in 

Physics Curriculum of Secondary School Stages in the Republic of Yemen 

 
Researcher: Ahmed Abdu Mohammed Zailai 

Supervisor: Associate Prof. Dr/ Ali Hameed Maad 

 
This research aimed at determining the level of inclusion of knowledge economy 

requirements in the curriculum of  secondary school stages in the Republic of Yemen. To 

achieve the aim of this study, the analytical descriptive methodology was used. The 

knowledge economy requirements, which should be taken into consideration while 

designing the secondary school physics curriculum, were formulated in a list. In its final 

draft, the list was consisted of 16 requirements of knowledge economy including 107 

indicators. These indicators are divided into five main scopes: knowledge; physics, 

technology, community and environment; leadership and decision-making; values and 

attitudes; and thinking and scientific research skills. 

 In the light of the list of knowledge economy requirements, an analysis form of physics 

secondary school curriculum was prepared. The list of knowledge economic 

requirements’ face validity was approved by a group of experts in education. To establish 

the reliability of the analysis instrument, the rater agreement procedure was used. The 

correlation coefficient between the two analyses of the list was 80%. 

Results of the analysis of the document of physics curriculum were as follows: 

1. The physics curriculum in the secondary school stages in the Republic of Yemen 

includes 75.7% out of the total number of the knowledge economy requirements 
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indicators which reaches (107) in this study.  However, there is a very great 

variation in their frequencies and their inclusion averages in the curriculum.  In 

this respect, results show that physics curriculum concentrates, to a large degree, 

on the inclusion of 28 indicators while 50 indictors were included to a very weak 

degree. The other indicators in the list of analysis are not included in the 

curriculum at all.  

2. The total number of repetition of the knowledge economy requirements indicators 

included in the physics curriculum is (3538). The repetitions are distributed 

between the physics curriculum scopes standards and the extent and sequence 

matrix with an average of 29.56% and 70.44% respectively.  

3. There has been concentration on including one knowledge economy requirement 

for each scope to a very great degree. Within that requirement, there has been 

concentration on including some indicators which have a connection to that 

requirement. The majority of the requirements are not given the same degree of 

significance.  

4. The rank of including the scopes of knowledge economy requirements in the 

curriculum in secondary school stages is as follows:  

"Knowledge scope" has obtained the first rank with frequency of 1699 and a 

percentage of 48.02% followed by the "leadership and decision-making scope" with 

frequency of 761 and a percentage of 21.51%. In the third rank is the "thinking and 

scientific research scope" with frequency of 514 and a percentage of 14.53%, 

followed by "Physics, technology, community and environment" in the fourth rank 
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with frequency of 504 and a percentage of 14.25%. In the last rank comes the "values 

and attitudes scope" with frequency of 60 and a percentage of 1.70%.  

 

5. Physics curriculum of secondary school stages focuses on including 6 knowledge 

economy requirements to a great extent out of 16 requirements investigated in this 

research. In addition, 8 requirements are included in low level. However, physics 

curriculum in the republic of Yemen does not include two of the knowledge 

economy requirements. Both are related to the values and attitudes scope. 

6. Knowledge economy requirements have been included in the curriculum in the 

three secondary school stages with variant percentages. The highest frequency is 

found to be in the third secondary stage 980, followed by the first secondary stage 

curriculum with frequency of 839, and lastly the second secondary stage 

curriculum with frequency of 680.  

In the light of these results, the researcher proposes some recommendations and 

suggestions for further studies. 
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