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درجة تطبيق مضامني اقتصاد املعرفة يف مدارس منطقة
الباحة وسبل تفعيلها
الممخص_ ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرف عمى درجة تطبيق

المنتج وبناء مجتمعات المعرفة والمنظمات المتعممة.

مضامين اقتصاد المعرفة في مدارس منطقة الباحة وسبل تفعيميا .وقد

وقد تجمى تحقيق مضامين اقتصاد المعرفة ومعطياتو في

تم استخدام المنيج الوصفي والنوعي (المختمط) ،حيث تكونت عينة

كثير من الدول خصوصاً الدول المتقدمة حيث يظير جمياً في

الدراسة المسحية من  477معمماً ومدي ارً منيم ( )107مدي ارً تم

ما وصمت إليو ىذه الدول من ثورة في المعمومات واالتصاالت

اختيارىم طبقياً عشوائياً ،في حين تكونت عينة المقابمة من ()10

واالستخدام الواسع لممعرفة والعمم ،وما ينتج عنو من تقنيات

معممين و( )10مديرين .وتكونت أداة الدراسة المسحية من استبانة

متقدمة في الحاسوب واإلنترنت وتقنيات المعمومات واالتصاالت

شممت ( )35فقرة .وبعد جمع البيانات وتحميميا ،بينت نتائج الدراسة

والصناعات اإللكترونية الدقيقة واليندسة الوراثية .وتكنولوجيا

ان درجة تطبيق مضامين اقتصاد المعرفة في مدارس منطقة الباحة

الطاقة البديمة وغيرىا وىذا يؤدي بدوره إلى وجود حالو من التقدم

وسبل تفعيميا كانت متوسطة بمتوسط حسابي ( )2.72وانحراف

والتطور المستمر والسريع [.[1

معياري ( .)0.75كما تبين عدم وجود فروق دالة إحصائياً في
استجابات أفراد العينة تعزى إلى متغيرات الجنس ،المسمى الوظيفي،

ويعتبر الياشمي والغزواي [ ]2أن اقتصاد المعرفة فرع من

المرحمة التعميمية .كما بينت نتائج المقابالت أن أفراد العينة يقترحون

فروع العموم االقتصادية ظير في نياية القرن العشرين وأصبح

بعض السبل لتحسين درجة تطبيق مضامين اقتصاد المعرفة من

فاعالً في ذاتو ،وأصبح أيضاً جزءاً فاعالً في كل اقتصاد وفي

أبرزىا :تدريب المعممين والمعممات واإلداريين عمى تطبيق مضامين

كل نشاط وفي كل عمل .وداخل كل وظيفة أو عنصر أساسي

اقتصاد المعرفة ،وتوفير البيئة المدرسية التي تدعم تطبيق ىذه

في كل مشروع .ويعرف اقتصاد المعرفة بأنو دراسة عممية تراكم

المضامين ،وتوفير التقنيات الحديثة في المدارس.

المعرفة وفيميا وتحفيز األفراد الكتشاف المعرفة والحصول

الكممات المفتاحية :اقتصاد المعرفة ،مدارس منطقة الباحة ،درجة

عمييا.

تطبيق.

ويؤكد سميمان [ ]3أن اقتصاد المعرفة قائم عمى التحسين

 .1المقدمة

والتطوير ،وىو أمر يحتاج إلى مناخ صحي تتفاعل فيو العقول

تعد التربية أداة التغيير االجتماعي واالقتصادي والسياسي

البشرية لتعطي أفضل ما لدييا من فكر اإلبداع واالختراع .كما

لما ليا من قدرة عمى بمورة شخصيات األفراد ،ليذه األسباب

يشير إلى أن اقتصاد المعرفة أدى إلى إحداث نقالت نوعية في

تسيطر الدولة عمى مناحي ومناشط التربية المختمفة حتى تضمن

صناعة البرمجيات وتطبيقاتيا المتعددة ،وانتشارىا في كافة

تحقيق فمسفتيا في بناء المجتمع وتشكيمة .وفي ظل المتغيرات

مجاالت الحياة وانشطتيا المتنوعة.

والتحديات الكثيرة التي تواجو العالم المعاصر تعاظمت األدوار

وتشير منى مؤتمن [ ]4إلى أن اقتصاد المعرفة ىو

التي تضطمع بيا المؤسسات التربوية .وأصبح لزاماً عمى ىذه

االقتصاد الذي يدور حول المعرفة وتوظيفيا وابتكارىا بيدف

المؤسسات أن تستجيب لممتغيرات وتعدل من أساليبيا ومناىجيا

تحسين نوعية الحياة بمختمف المجاالت من خالل توظيف الثورة

وحتى أىدافيا لمواكبة ما يشيده العالم المعاصر من تقدم

المعموماتية ،والتطبيقات التكنولوجية المتطورة واستخدام العقل

تكنولوجي ومنافسة اقتصادية تحتم التخمي عن الطرق التقميدية

البشري كراس مال فكري ،وتوظيف البحث العممي لحل

في التعميم إلى مناحي جديدة تركز عمى بناء شخصية الفرد
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واألمن واألمان [.[6

المشكالت ومواجية التحديات االستراتيجية في طبيعة المحيط
االقتصادي وتنظيمو ليصبح أكثر استجابة وانسجاماً مع تحديات

ويتضمن اقتصاد المعرفة العديد من المضامين التي ال بد

العولمة وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وعالمية المعرفة

من توفيرىا لتحقيق ىذا المنحى ومن ىذه المتطمبات :العمل

والتنمية المستدامة .كما تؤكد أن اقتصاد المعرفة يتطمب موارد

عمى إعداد رأس المال البشري وتدريبو من خالل نظم تعميمية

بشرية مؤىمة تتصف بمزايا رئيسة من أىميا مستوى ٍ
عال من

ذات جودة عالية ،كما يتطمب من الدول خمق المناخ المناسب

التعمم والتدريب واعادة التدريب والتعمم الذاتي المستمر ،وحل

إلنتاج وتوليد المعرفة التي أصبحت أكثر أىمية من عناصر

المشكالت واتخاذ الق اررات والتعامل مع الحاسوب.

اإلنتاج المادية ،وتعزيز قدرات األفراد البحثية وبناء ميارات

كما أن المعرفة في األنظمة التربوية التي يتضمنيا

االكتشاف وحل المشكالت واتخاذ الق اررات والتفكير الناقد والقدرة

اقتصاد المعرفة تغير األساس لتوليد الثروة وزيادتيا وتراكميا و

عمى الفيم والتحميل ،وتوفير تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت

تؤدي أيضاً إلى اإلسيام في تحسين األداء ورفع اإلنتاجية

وتكنولوجيا الحاسوب واإلنترنت ،وتمكين األفراد من الوصول

وتخفيض كمفة اإلنتاج وتحسين نوعيتو من خالل استخدام

إلييا في أي وقت ومكان بسيولة ويسر ،كما يجب عمى

الوسائل واألساليب التقنية المتقدمة التي تتضمن اقتصاد

الشركات والمؤسسات االقتصادية تخصيص جزء من ميزانياتيا

المعرفة .وان التطور اإلداري واألخذ بمنحى التحول المعرفي ىو

لخدمة المعرفة وتدريب موظفييا عمى ميارات المعرفة وادارتيا.

المدخل إلى عصر المعرفة [.[5

ويتطمب اقتصاد المعرفة من المعمم التحول عن األساليب

وىذه التوجيات المتصمة بالتحول نحو اقتصاد المعرفة

التقميدية المتمثمة في حشو أذىان التالميذ بالمعمومات إلى

أدت إلى إحداث طفرة ىائمة في اقتصاديات اإلنتاج والتسويق

تزويدىم بميارات امتالك وتوليد وخزن المعرفة والتعامل معيا

والتمويل وتنمية الكوادر البشرية .مما أدى إلى زيادة في القدرة

بصورة نقدية ،وعمى المعمم أن يمتمك كفايات متقدمة تسيل ميمة

التنافسية وتخفيض التكمفة وزيادة اإلنتاج كماً ونوعاً وزيادة

المتعمم في الوصول إلى نتاجات التعمم .كما يتضمن توليد

ميارات اإلبداع واالبتكار ،ووضع الفرص االقتصادية وتنميتيا

المعرفة وادارتيا ،كتعزيز ميارات التفكير العميا والتفكير الناقد،

وتطويرىا واالستخدام األمثل لمموارد والطاقات واإلمكانات

وتعزيز ميارات التعمم الذاتي ،وتوفير البيئة المالئمة إلحداث

المتاحة وتقميل اليدر [.[1

التعمم واالستفادة من المعرفة وتوظيفيا والتعامل معيا .وال بد من
التفريق بين إدارة المعمومات وادارة المعرفة تأسيساً عمى الفرق

وىناك أوجو عديدة لتطبيقات اقتصاد المعرفة يأتي في

بين المعمومات وبين المعرفة [.[7

مقدمتيا التكنولوجيا وتطويرىا كتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
القائمة عمى إعداد البرمجيات وىندستيا .كما يعد الوجو

وقد أجريت العديد من الدراسات في مجال اقتصاد المعرفة

االقتصادي القتصاد المعرفة ،حيث أصبح التقدم الزراعي

ومتطمبات تطبيقو ومدى ىذا التطبيق ،ولكن قميل من ىذه

والصناعي والتجاري يعتمد بصورة مباشرة عمى المعرفة

الدراسات تناولت قطاع التعميم ،خصوصاً المدارس .ومن ىذه

والمعمومات والبحث العممي .أما الوجية االجتماعي القتصاد

الدراسات دراسة الناشري [ ]8والتي ىدفت الكشف عن مدى

المعرفة فيتمثل فيما يعود عمى المجتمع من نواحي التنمية

امتالك وتطبيق معممي ومعممات الدراسات االجتماعية والوطنية

االجتماعية الشاممة وتنمية رأس المال البشري من تعميم وتدريب،

بالمرحمة المتوسطة في تعميم محافظة القنفذة لجودة األداء

مما يحقق الجودة الشاممة ويؤدي إلى فرص عمل تعالج البطالة

التدريسي في ضوء متطمبات االقتصاد المعرفي تبعاً لمتغيرات

واف ـ ارزاتـي ـا االجـتـم ـاعـي ـة ،حـي ـث ت ـؤدي بـالـمـجـتـم ـع إلـ ـى االسـتـقـرار

النوع االجتماعي والمؤىل العممي ،والتخصص ،والخبرة
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التدريسية .وقد تم استخدام المنيج الوصفي حيث تكون مجتمع

كما أجرى الجالولي [ ]10دراسة ىدفت التعرف عمى درجة

الدراسة من المشرفين التربويين والمشرفات التربويات ومعممي

تطبيق االقتصاد المعرفي في المدارس الثانوية الحكومية في

ومعممات الدراسات االجتماعية والوطنية لممرحمة المتوسطة في

محافظة إربد األردنية ومعيقاتيا وسبل التحسين .وقد تم استخدام

المدارس الحكومية في تعميم محافظة القنفذة ولتعرف عمى درجة

المنيج الوصفي بصورتو المسحية حيث تكونت استبانة الدراسة

امتالك جودة األداء .تم توزيع أداة الدراسة عمى كامل المجتمع،

من ( )57فقرة ،وتكون مجتمع الدراسة وعينتيا من جميع مديري

أما بالنسبة لدرجة التطبيق فقد تم اختيار عينة متيسرة بمغت

ومديرات المدارس في المحافظة والبالغ عددىم ( )95مدي اًر

( )60معمماً ومعممة من مجتمع المعممين والمعممات حيث تم

و( )114مديرة .وقد بينت نتائج الدراسة أن درجة تطبيق

استخدام بطاقة المالحظة لجمع البيانات من أفراد العينة .وبعد

المدارس لالقتصاد المعرفي كانت بدرجة متوسطة كما تبين عدم

استخدام األساليب اإلحصائية المناسبة ،بينت نتائج الدراسة أن

وجود فروق دالة إحصائياً في استجابات أفراد العينة تعزى إلى

درجة امتالك أفراد عينة الدراسة لجودة األداء التدريسي في ضوء

متغير الجنس ،أو التخصص ،أو الخبرة.

متطمبات اقتصاد المعرفة كانت درجة عالية ،كما تبين وجود

وفي دراسة أخرى الزىير [ ]11أجريت عمى درجة استخدام

فروق دالة إحصائياً في استجابات أفراد العينة حول درجة

طمبة المدارس لإلنترنت وىي إحدى مضامين اقتصاد المعرفة،

االمتالك تعزى إلى متغير النوع االجتماعي ولصالح المعممات،

ىدفت الباحثة إلى تعرف درجة استخدام طمبة المدارس الثانوية

ووجود فروق تعزى لمتغير الخبرة التدريسية ولصالح من خبراتيم

في منطقة األغوار الشمالية في األردن لشبكة اإلنترنت في

أقل من خمس سنوات .كما بينت النتائج عدم وجود فروق تعزى

العممية التعميمية التعممية واتجاىاتيم نحوىا .وتكونت عينة

لمتخصص .أما بالنسبة لدرجة تطبيق مضامين ومتطمبات

الدراسة من ( )290طالباً وطالبة ،تم اختيارىم بالطريقة القصدية

اقتصاد المعرفة فقد جاءت بدرجة متوسطة .كما بينت النتائج

الطبقية العنقودية .وتم استخدام استبانتين إحداىما لقياس درجة

وجود فروق في تطبيق أفراد العينة لمتطمبات اقتصاد المعرفة

االستخدام ،والثانية لقياس االتجاىات .وبينت نتائج الدراسة أن

تبعاً لمتغير النوع االجتماعي في مجال استراتيجيات التدريس

درجة استخدام الطمبة لشبكة اإلنترنت كانت متوسطة .كما بينت

لصالح المعممات وعدم وجود فروق دالة إحصائياً تبعاً لمتغيرات

النتائج عدم وجود فروق في استجابات أفراد العينة عمى درجة

الخبرة التدريسية والتخصص األكاديمي في جميع المجاالت.

استخدام شبكة اإلنترنت تعزى إلى متغيرات الجنس ،والفرع
األكاديمي.

وأُجريت دراسة أخرى بوشيبو [ ]9ىدفت إلى التعرف عمى
ممارسات القادة والمعممين إلعداد الطمبة وفق الميارات التي

ويشير رضوان [ ]12في دراستو التي ىدفت إلى التعرف

يتطمبيا القرن الحادي والعشرين والمبنية عمى اقتصاد المعرفة

عمى درجة تقدير أعضاء ىيئة التدريس في جامعة اليرموك

في مدارس كوستاريكا .وقد تم استخدام المنيج النوعي

ومعممي المرحمة الثانوية الحكومية في محافظة جرش لدور

والوصفي ،حيث تم استخدام أسموب المقابمة والمالحظة

تكنولوجيا المعمومات واستخداماتيا في االقتصاد المعرفي.

واالستبانات لجمع المعمومات من أفراد العينة .وقد تم إجراء 15

وتكونت عينة الدراسة من ( )211فرداً منيم ( )54عضو ىيئة

مقابمة ،باإلضافة إلى توزيع ( )185استبانة عمى المعممين في

تدريس في جامعة اليرموك و( )80معمما و( )77معممة في

ثمان مدارس شممتيا الدراسة .ومن بين النتائج التي توصمت

المدارس الثانوية الحكومية في محافظة جرش .وقد تم استخدام

إلييا الدراسة أن درجة تحقيق الميارات التي تعد الطمبة وتزودىم

المنيج الوصفي حيث تكونت استبانة الدراسة من ( )46فقرة تم

بميارات اقتصاد المعرفة كانت ضعيفة.

توزيعيا عمى عينة الدراسة .وتوصمت الدراسة إلى أن تقديرات
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عينة الدراسة عن دور واستخدامات تكنولوجيا المعمومات في

أن الطمبة يشاركون بدرجة قميمة في استخدام التكنولوجيا

االقتصاد المعرفي كانت عالية ،وأظيرت النتائج أيضاً عدم

واالندماج معيا في الميام التي تتطمب عمميات تفكير عميا.

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

أما سوزان حجازي [ ]16فقد أجرت دراسة ىدفت إلى

) (a = 0.05في تقديرات المعممين تعزى لمجنس والمؤىل

التعرف عمى درجة امتالك مديري المدارس الثانوية الحكومية

العممي.

األردنية لمكفايات التي يتطمبيا اقتصاد المعرفة من وجية نظر

كما أجرت الموسى [ ]13دراسة ىدفت التعرف عمى درجة

المعممين والمديرين .وتكونت عينة الدراسة من ( )39مدي اًر

تطبيق إدارة المعرفة من قبل مديري مدارس المرحمتين االبتدائية

ومديرة و( )575معمماً ومعممة .وقد تم توزيع أداة الدراسة التي

والثانوية في الكويت من وجية نظر المديرين والموجيين الفنيين،

تكونت من ( )83فقرة بعد التأكد من صدقيا وثباتيا .وقد بينت

وتكون مجتمع الدراسة من ( )372مدي اًر ومديرة و( )483موجياً

نتائج الدراسة أن درجة امتالك مديري المدارس الثانوية الحكومية

وموجية .أما عينة الدراسة فقد شممت ( )112مدي اًر ومديرة

لمكفايات التي يتطمبيا اقتصاد المعرفة كانت بدرجة متوسطة.

و( )145موجياً وموجية تم اختيارىم بالطريقة الطبقية

كما بينت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً في استجابة أفراد

العشوائية .وقد تم استخدام المنيج الوصفي بصورتو المسحية

العينة تعزى إلى المسمى الوظيفي ولصالح المديرين ،ووجود

حيث توزيع استبانة الدراسة عمى أفراد العينة لجمع البيانات .وقد

فروق دالة إحصائياً تعزى إلى المؤىل ولصالح حممة الدراسات

بينت نتائج الدراسة أن درجة تطبيق مديري المدارس إلدارة

العميا ،ولمخبرة لصالح من خبراتيم من  10-5سنوات وفئة أكثر

المعرفة كانت مرتفعة من وجية نظر المديرين ،بينما كانت

من عشر سنوات .كما تبين وجود فروق تعزى لمنوع االجتماعي

متوسطة من وجية نظر الموجيين الفنيين .كما تبين وجود فروق

ولصالح اإلناث.

في درجة تطبيق المديرين إلدارة المعرفة تبعاً لممرحمة التعميمية

وفي نفس السياق أجرى الشحي [ ]17دراسة ىدفت إلى

ولصالح المرحمة االبتدائية ،وعدم وجود فروق في درجة التطبيق

التعرف عمى درجة تطبيق إدارة المعرفة وصعوبات ىذا التطبيق

تبعاً لمتغيرات الجنس ،والمؤىل العممي والخبرة.

في المدارس العمانية من وجية نظر معممي ومديري ىذه

وأجريت دراسة  [14] Sheffieldحول استخدام معممي

المدارس .وتكونت عينة الدراسة من ( )82مدي اًر ومديرة و()110

الدراسات االجتماعية في المرحمة المتوسطة في فموريدا

معمماً ومعممة .وبعد توزيع أداة الدراسة عمى أفراد العينة وجمع

لمتكنولوجيا الرقمية كأحد مضامين اقتصاد المعرفة في تدريس

البيانات ،بينت النتائج أن ىناك صعوبات بدرجة متوسطة تواجو

الطمبة المتفوقين أكاديمياً في ثالث مدارس من المدارس عالية

تطبيق اقتصاد المعرفة ،وعدم وجود فروق في تقدير أفراد العينة

األداء .وقد استخدم الباحث المنيج المتعدد (النوعي والكمي)

تعزى إلى متغير النوع االجتماعي أو المؤىل ،أو الخبرة ،أو

حيث استخدم استبانة طورىا عن مقياس فان فوزن [ ]15وزعيا

المسمى الوظيفي.

عمى معممي ثالث مدارس عالية األداء ،كما استخدم المقابمة مع

وفي دراسة أخرى [ ]18ىدفت إلى التعرف عمى درجة

عشر معممين ،إضافة إلى متابعة وثائق المعممين ومواد تدريسيم

تبني مديري المدارس في محافظة إربد األردنية ،استخدم الباحث

لمدة شير وحضور حصة صفية لكل معمم وتسجيل مالحظات

المنيج الوصفي حيث وزع استبانة الدراسة ( 76فقرة) عمى عينة

عن استخداميم لمتكنولوجيا في عممية التدريس .ومن بين النتائج

من المعممين والمشرفين التربويين قواميا ( )642معمماً ومشرفاً

التي توصمت إلييا الدراسة أن درجة استخدام المعممين

تربوياً .وقد بينت نتائج الدراسة أن درجة تبني المدارس القتصاد

لمتكنولوجيا وتطبيقيا في الصف كانت كبيرة ،كما بينت النتائج

المعرفة كانت بدرجة كبيرة.
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كما أجرى الزعبي [ ]19دراسة ىدفت إلى التعرف عمى

القائد التربوي إدارة المعرفة بفاعمية إال إذا توفر لديو مجموعة

واقع استخدام اإلنترنت في المدارس الحكومية في إمارة دبي من

من العاممين القادرين عمى تحمل المسؤوليات والميام الممقاة

وجية نظر المعممين واتجاىاتيم نحوىا .وتكون مجتمع الدراسة

عمى عاتقيم والمتمثمة بجمع المعمومات من مصادرىا المختمفة

من جميع معممي ومعممات الصفين الثامن والتاسع في المرحمة

وتصنيفيا وفيميا ومن ثم توظيفيا ميدانياً بشكل جيد يساعد

األساسية في إمارة دبي وعددىم ( )400معمماً ومعممة .وقد تم

عمى تحقيق األىداف المشتركة [.[21

اختيار ( )140منيم كعينة عشوائية ،وزعت عمييم استبانة

ويعتبر منحى االقتصاد المعرفي أحد ىذه المناحي الذي

الدراسة التي تكونت من ( )36فقرة .وقد بينت نتائج الدراسة أن

تتجو معظم الدول إلى األخذ بو من خالل التركيز عمى انتقاء

درجة ممارسة معممي ومعممات المدارس الحكومية في إمارة دبي

المعارف والتركيز عمى إنتاج المعرفة التي يمكن توظيفيا في

لميارات اإلنترنت كانت بدرجة متوسطة .كما بينت النتائج وجود

خدمة المجتمع وتحقيق أىدافو .وقد أدى التطور السريع واليائل

فروق في استجابات أفراد العينة عمى مقياس ممارسة اإلنترنت

لممعمومات والمعارف الذي شمل جميع نواحي الحياة إلى نقل

تبعاً لمتغير الجنس ولصالح الذكور في حين تبين عدم وجود

العالم من عصر الصناعة إلى عصر المعرفة والمعمومات،

فروق تعزى لمتغيري الخبرة والتخصص.

ونتيجة ىذا التحول واالنتقال نتجت عدة مصطمحات ومفاىيم

وأجريت دراسة  [20] Birhanzelعمى المدارس ذات

تعبر عن آثار ىذا التحول ومن ىذه المصطمحات ما يعرف

الترتيب العالي تحصيمياً حسب تصنيف إدارة التعميم في

بمجتمع المعمومات واقتصاد المعرفة .وقد وجدت العديد من

كاليفورنيا من بين المدارس في المناطق األعمى فق اًر .وىدفت

الدراسات ] [22أن ىناك عالقة تبادلية بين التعميم والنمو

الدراسة إلى التعرف عمى مدى استخدام رأس المال البشري

االقتصادي حيث يؤدي النمو االقتصادي إلى مزيد من التوجو

المؤىل معرفياً في المدارس التي شممتيا العينة وعالقة ذلك بما

لمتعميم وخصوصاً التعميم العالي لمحصول عمى شيادات الدكتوراه

حققو الطمبة من تعميم .وقد تم استخدام المنيج المختمط حيث

والماجستير ،وىذا بدوره يؤدي إلى زيادة الناتج المحمي

استخدم المنيج الوصفي المسحي من خالل توزيع استبانات

اإلجمالي.

عمى المعممين ،كما تم استخدام المقابالت والمالحظة ودراسة

وتسعى و ازرة التعميم في المممكة العربية السعودية إلى

الوثائق ذات العالقة .وبعد تحميل البيانات كان من بين نتائج

تطوير التعميم من خالل العديد من المشروعات التطويرية ومن

الدراسة أن تحقيق الطمبة لمتعمم المتوقع منيم يرتبط بصورة

بينيا منحى اقتصاد المعرفة .وتقوم الو ازرة بجيود كبيرة في سبيل

ال ومعرفة ومن يمتمكون ميارات
مباشرة بالمعممين األكثر تأىي ً

تدريب المعممين وتييئة البيئة التعميمية وفقا لمتطمبات ىذا النوع

االقتصاد المبني عمى المعرفة.

من التعميم .وتعد منطقة التعميم في الباحة إحدى المناطق

ويتمثل الدور القيادي لمدير المدرسة ومنسوبييا في ظل

التعميمية في جنوب المممكة والتي تسعى إلى تطبيق اقتصاد

اقتصاد المعرفة من خالل أنو عمى القائد التربوي وفريقو من

المعرفة في مدارس المنطقة ،ولكن ليس ىناك ما يؤكد بصورة

المعممين والعاممين في المدرسة أن يتعامموا مع المعرفة بصورة

عممية مدى تطبيق مضامين اقتصاد المعرفة في ىذه المدارس،

إيجابية ونشطة وال يكتفى بجمع المعمومات من مصادرىا

لذلك جاءت ىذه الدراسة بيدف التعرف عمى مدى تطبيق

المتنوعة بل عمييم تصنيفيا وفيميا وتخميصيا وتفصيميا إلى

مضامين اقتصاد المعرفة في مدارس منطقة الباحة وسبل تفعيل

العاممين معو وتحفيزىم باستمرار عمى توظيفيا ألن اإلدارة

ىذا التطبيق من وجية نظر مديري المدارس ومعمماتيا.

الناجحة لممعرفة تتطمب من القائد انتباىاً عميقاً ولن يستطيع
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 -3قد تساعد نتائج الدراسة في توفير معمومات لمدارسين

 .2مشكمة الدراسة

والميتمين في مجال اقتصاد المعرفة ،وسبل تحسن واقع تطبيق

ُبذلت جيود كبيرة من قبل و ازرة التعميم في إعداد المعممين

واإلداريين في الميدان التربوي وتدريبيم في ظل التوجو نحو

مضامينو.

اقتصاد المعرفة ،فقد وضعت الخطط الالزمة لالرتقاء بمستوى

ج .مصطمحات الدراسة

أداء المدارس في ظل متطمبات اقتصاد المعرفة بحيث يؤدي إلى

 -اقتصاد المعرفة :ىو االقتصاد الذي يدور حول المعرفة

تجويد التعميم ورفع الكفاية اإلنتاجية لممؤسسة التربوية .وتتفاوت

وتوظيفيا وابتكارىا بيدف تحسين نوعية الحياة بمجاالتيا كافة

المدارس في درجة تطبيقيا لمضامين اقتصاد المعرفة ،وتتمثل

من خالل اإلفادة من خدمة معموماتية ثرية ،وتطبيقات تكنولوجية

مشكمة الدراسة في الكشف عن درجة تطبيق مضامين اقتصاد

متطورة واستخدام العقل البشري كرأس المال ،وتوظيف البحث

المعرفة في مدارس منطقة الباحة من وجية نظر المعممين

العممي لمواجية مجموعة من التغيرات االستراتيجية في طبيعة

والمديرين فييا.

المحيط االقتصادي وتنظيمو ليصبح أكثر استجابة وانسجاماً مع

وبشكل أكثر دقة تحاول الدراسة اإلجابة عن األسئمة اآلتية:

تحديات العولمة وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وعالمية

أ .أسئمة الدراسة

المعرفة والتنمية المستدامة [.[4

س :1ما درجة تطبيق المدارس في منطقة الباحة لمضامين

 -درجة التطبيق :ويقصد بيا في ىذه الدراسة الدرجة التي

اقتصاد المعرفة من وجية نظر المعممين ومديري المدارس فبيا؟

يسجميا المستجيبون عمى أداة الدراسة التي أعدتيا الباحثة لقياس

س :2ىل ىناك فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة (0.05

درجة تطبيق مضامين اقتصاد المعرفة في مدارس منطقة

=  (ᾳفي استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى إلى متغيرات كل

الباحة.

من مستوى المدرسة ،المسمى الوظيفي والجنس؟

د .حدود الدراسة

س :3ما سبل تفعيل وتحسين مستوى تطبيق اقتصاد المعرفة في

تتحدد الدراسة بالحدود اآلتية:

مدارس منطقة الباحة من وجية نظر مديري ومعممي المدارس

الحدود الموضوعية :تسعى الدراسة الحالية إلى التعرف عمى

فييا!

درجة تطبيق مضامين اقتصاد المعرفة في مدارس منطقة

ب .أىمية الدراسة

الباحة.
الحدود البشرية :تشمل الدراسة عينة من معممي ومعممات

تنبع أىمية ىذه الدراسة من أىمية تطبيق وتحقيق مضامين
اقتصاد المعرفة في ظل سعي النظم التعميمية لتغيير أساليبيا

ومديري ومديرات مدارس منطقة الباحة.

وأنشطتيا بما يتالءم ومتطمبات العصر وتحديداً تبرز أىمية

الحدود المكانية :مدارس منطقة الباحة في مكاتبيا الخمس:

الدراسة في اآلتي:

وسط الباحة ،بمجرشي ،العقيق ،القرى ،المندق.

 -1قد تسيم الدراسة في توفير معمومات تعطي مديري المدارس

الحدود الزمانية :طبقت الدراسة خالل الفصل الثاني من العام

ومعممييا تغذية راجعة حول مدى تطبيق مضامين اقتصاد

الدراسي 1436/1435ه.

المعرفة وسبل تحسينيا؟

 .4الطريقة واإلجراءات

 -2قد توفر نتائج الدراسات معمومات مفيدة لمتخذي الق اررات

أ .منيج الدراسة
استخدمت الدراسة المنيج الوصفي بصورتو المسحية

في إدارة التعميم في منطقة الباحة تساعد في تصميم برامج
تدريبية مناسبة في مجال تطبيق اقتصاد المعرفة.

لمالئمتو لطبيعة الدراسة ،كما تم استخدام المنيج النوعي لتحميل
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مضمون المقابالت التي تم إجراءىا مع عينة من المديرين

1436/1435ه .حيث بمغ مجموع المعممين ( )4161معمماً،

والمعممين.

وبمغ مجموع المعممات ( )4767معممة .كما بمغ عدد المديرين

ب .مجتمع الدراسة

( )214مدي اًر و( )266مديرة ،حسب إحصائياًت إدارة التعميم في
منطقة الباحة .ويبين الجدول  1توزع أفراد المجتمع عمى مكاتب

تكون مجتمع الدراسة من جميع المعممين والمعممات

التعميم وتبعاً لمتغيرات الدراسة

والمديرين والمديرات في مدارس منطقة الباحة لمعام الدراسي

جدول 1

توزع مجتمع الدراسة وفق المتغيرات المستقمة
المتغير

المعممون والمعممات

المكتب

ذكور

ابتدائي

متوسط

المديرون والمديرات
ثانوي

إناث

ذكور

إناث

إناث

ذكور

اناث

ذكور

59

83

293

372

وسط الباحة

622

802

375

447

58

260

48

بمجرشي

490

513

220

264

202

29

42

العقيق

365

351

160

155

212

157

44

المندق

340

430

140

179

162

208

43

القرى

315

295

143

174

122

160

35

39

المجموع

2132

2391

1038

1219

991

1157

214

266
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اختيار عينة من مجتمع المديرين والمديرات بنسبة  %25من

ج .عينة الدراسة

مجتمع المديرين والمديرات ،فتم توزيع  120استبانة عمى

تم اختيار عينة طبقية عشوائية من مجتمع الدراسة .فقد تم

المديرين والمديرات ،وتم استعادة ( )107استبانة منيا مكتممة

اختيار  %5من مجتمع المعممين والمعممات فتم توزيع ()450

وصالحة لمتحميل ،أي بنسبة استعادة بمغت  .%89والجدول 2

استبانة عمى المعممين والمعممات ،وتم استعادة ( )370استبانة

يبين توزيع أفراد العينة حسب متغيراتيا.

منيا صالحة لمتحميل ،أي بنسبة استعادة بمغت  .%82كما تم
جدول 2

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات المستقمة
المتغير

المعممون والمعممات
ابتدائي

المديرون والمديرات
ثانوي

متوسط

المكتب

ذكور

اناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

وسط الباحة

26

33

15

18

13

15

120

13

18

31

بمجرشي

20

21

9

11

8

11

80

11

13

24

العقيق

15

14

7

6

9

6

57

6

9

15

المندق

14

18

7

7

7

9

62

10

10

20

القرى

13

12

7

7

5

7

51

8

9

17

المجموع

88

98

45

49

42

48

370

48

59

107

مدارس منطقة الباحة.

كما تم اختيار  10من المعممين (خمس معممات وخمس
معممين) وعشرة من المديرين (خمس مديرات وخمس مديرين)

د .أدوات الدراسة

عشوائياً إلجراء المقابالت معيم لمتعرف عمى وجيات نظرىم

 -لجمع بيانات الدراسة الخاصة بدرجة تطبيق مضامين اقتصاد

في كيفي ـة تحسي ـن مست ـوى تطبي ـق مضامي ـن اقتص ـاد المعرفـة في

المعرفة في مدارس منطقة الباحة ،وبعد االطالع عمى األدب
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النظري والدراسات السابقة خصوصاً دراسات أبو بيدر [،]23

لمتأكد من صدق أداة الدراسة وانيا تقيس درجة تطبيق مضامين

والرجب [ ،]18والجالولي [ ،]10قام الباحثة ببناء أداة الدراسة

اقتصاد المعرفة فقد تم اتباع الطرق اآلتية:

وىي استبانة تكونت بصورتيا األولية من ( )37فقرة ،وبعد

أ .الصدق الظاىري (صدق المحكمين):

عرضيا عمى المحكمين واجراءات الصدق والثبات ،تكونت

تم عرض االستبانة عمى عدد من أعضاء ىيئة التدريس

بصورتيا النيائية من ( )35فقرة موزعة عمى أربعة مجاالت

في جامعة الباحة وبعض الجامعات السعودية والعربية ،حيث

وعمى النحو اآلتي:

طمب منيم إبداء الرأي حول مدى مالئمة الفقرات لتحقيق

المجال األول :إنتاج المعرفة وادارتيا وتضمن ( )8فقرات.

الغرض منيا وارتباطيا بالمجال الذي وضعت فيو ،ومدى

المجال الثاني :التكنولوجيا واالتصال :وتضمن ( )9فقرات.

مالئمة الصياغة المغوية وسالمتيا .وقد تم األخذ بالمالحظات

المجال الثالث :التعميم والتعمم وتضمن ( )10فقرات.

التي أبداىا المحكمون والتي اتفق عمييا أكثر من  %70منيم.

المجال الرابع :البيئة المدرسية والبنية التحتية الداعمة وتضمن

ونتيجة لذلك تم حذف فقرتين من األداة بصورتيا األولية

( )8فقرات.

وأصبحت بعد ىذا التحكيم تتكون من ( )35فقرة.

 -لإلجابة عن سؤال الدراسة المتعمق بسبل تحسين درجة تطبيق

ب صدق البناء:

مضامين اقتصاد المعرفة ،تم إجراء مقابالت مفتوحة مع أفراد

لمتأكد من مدى الترابط بين الفقرات وبناء األداة ،تم اختيار

عينة المقابمة وعددىم ( )20معمماً ومدي اًر ،حيث طمب منيم

عينة استطالعية قواميا ( )30فرداً من مجتمع الدراسة ومن

اإلجابة عن سؤال الدراسة المتعمق بسبل تحسين درجة تطبيق

خارج عينتيا ،وتم توزيع االستبانة عمييم ،ثم تم حساب معامل

مضامين اقتصاد المعرفة.

االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات كل مجال وبين الدرجة

صدق أداة الدراسة (االستبانة):

الكمية الستجابات أفراد العينة االستطالعية لذلك المجال وكانت
النتائج كما في الجدول (.)3
جدول 3

معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات األداة والدرجة الكمية لممجال الذي تنتمي لو الفقرة
مجال إنتاج المعرفة وادارتيا

مجال التعميم والتعمم

مجال التكنولوجيا واالتصال

مجال البيئة والبنية التحتية

رقم الفقرة

معامل االرتباط

رقم الفقرة

معامل االرتباط

رقم الفقرة

معامل االرتباط

رقم الفقرة

معامل االرتباط

1

**0.78

9

**0.63

18

**0.64

28

**0.71

2

**0.75

10

**0.72

19

**0.68

29

**0.81

3

**0.84

11

**0.71

20

**0.73

30

**0.73

4

**0.79

12

**0.81

21

**0.63

31

**0.74

5

**0.67

13

**0.64

22

**0.67

32

**0.68

6

**0.82

14

**0.76

23

**0.75

33

**0.76

7

**0.74

15

.**0.73

24

**0.72

34

**0.72

8

**0.69

16

**0.83

25

**0.66

35

**0.73

17

**0.69

26

**0.71

27

**0.68

والمجاالت التي تنتمي ليا الفقرة .أما بالنسبة لصدق بناء

** دال عند مستوى 0.01

مجاالت الدراسة فقد تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل

يتبين من الجدول  3أن ىناك ارتباطاً داالً إحصائياً بين

مجال والدرجة الكمية لألداة وكانت النتائج كما في الجدول (.)4

فقرات االستبانة مما يشير إلى صدق في البناء بين الفقرات
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جدول 4

معامالت االرتباط بين مجاالت األداة والدرجة الكمية لألداة
المجال

مجال إنتاج المعرفة

مجال التكنولوجيا واالتصال

مجال التعميم والتعمم

مجال البيئة والبنية التحتية

**0.427

**0.417

**0.328

**0.428

**0.347

مجال إنتاج المعرفة
مجال التكنولوجيا واالتصال

**0.427

مجال التعميم والتعمم

**0.417

**0.428

مجال البيئة والبنية التحتية

**0.328

**0.347

**0.568

األداة ككل

**0.713

**0.408

**0.525

**0.568
**0.717

** دال عند مستوى 0.01

عينة الدراسة) لمرتين بفارق أسبوعين بين التطبيق األول

ثبات أداة الدراسة:

والثاني ،ثم تم حساب معامل ثبات االستقرار (بيرسون) بين

لمتأكد من ثبات األداة ،تم استخدام طريقة ثبات اإلعادة،

التطبيقين ،كما تم استخدام معامل كرونباخ ألفا لحساب ثبات

حيث تم تطبيق أداة الدراسة عمى العينة االستطالعية المكونة

االتساق الداخمي لألداة ،وكانت النتائج كما ىي موضحة في

من  30فرداً من أفراد مجتمع الدراسة (حيث تم استبعاًدىم من

الجدول .5

جدول 5
معامل ثبات االستقرار (بيرسون) ومعامل كرونباخ الفا لمجاالت األداة واألداة ككل
عدد الفقرات

معامل ثبات االستقرار

معامل ثبات االتساق

المجال

رقم المجال في األداة
1

إنتاج المعرفة وادارتيا

8

**0.89

**0.91

2

التكنولوجيا واالتصال

9

**0.87

**0.93

3

التعميم والتعمم

10

**0.86

**0.91

4

البيئة والبنية التحتية

8

**0.91

**0.94

5

األداة ككل

35

**0.93

**0.96

(بيرسون)

(كرونباخ الفا)

** دال إحصائياً عند مستوى 0.01

اإلجراءات اآلتية:

يتبين من الجدول  5أن جميع معامالت االرتباط دالة وتشير إلى

 -تم االطالع عمى الدراسات السابقة واألدب النظري المتعمق

ثبات أداة الدراسة واتساقيا.

بموضوع الدراسة.

متغيرات الدراسة:

 -تم بناء أداة الدراسة بصورتيا األولية.

تضمنت الدراسة المتغيرات اآلتية:

 -تم الحصول عمى كتاب تسييل ميمة من عميد كمية التربية،

أ .المتغيرات المستقمة :وتشمل متغيرات الجنس ولو فئتان ذكر،

وبناء عميو تم الحصول عمى تسييل ميمة من مدير إدارة التعميم

أنثى

يمنطقو الباحة.

المسمى الوظيفي :ولو فئتان  :مدير/مديرة ،معمم/معممة

 -تم التأكد من صدق األداة وثباتيا.

المرحمة التعميمية :وليا ثالث فئات :ابتدائي ،متوسط ،ثانوي

 -تم توزيع أداة الدراسة عمى عينة الدراسة بعد اختيارىا.

ب .المتغير التابع :درجة تطبيق مضامين اقتصاد المعرفة في

 -تم جمع البيانات وادخاليا إلى الحاسوب .وتم إجراء المقابالت

مدارس منطقة الباحة.

مع عينة المقابمة وتحميل مضمونيا.

إجراءات تطبيق الدراسة:

 تم تحميل البيانات باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية الخاصبالعموم اإلنسانية واالجتماعية )(SPSS

تم تطبيق الدراسة خالل العام الدراسي 1436/1435ه وفـ ـق
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 -تم كتابة تقرير البحث بعد الوصول إلى نتائج الدراسة.

 -من  2.6أقل من  3.4درجة متوسطة.

تصحيح األداة:

 -من  3.4أقل من  4.2درجة كبيرة.

لمحكم عمى درجة التطبيق لمضامين اقتصاد المعرفة تم االعتماد

 -من  5 – 4.2درجة كبيرة جداً.

عمى المعيار اآلتي بعد تحديد مدى الفئة من خالل :طول الفئة

 .5النتائج ومناقشتيا

= (أعمى قيمة في المقياس – أدنى قيمة) مقسوماً عمى عدد

نص السؤال األول عمى "ما درجة تطبيق المدارس في منطقة

الخيارات في المقياس = ( .0.8 = 5 ÷ )1-5وبذلك يكون

الباحة لمضامين اقتصاد المعرفة من وجية نظر المعممين

الحكم عمى الدرجة وفق المعيار اآلتي:

ومديري المدارس فبيا؟" ولإلجابة عن ىذ السؤال ،تم حساب

 -من  1إلى أقل من  1.8درجة قميمة جداً.

المتوسطات الحسابية لكل مجال من مجاالت األداة ولألداة ككل

 -من  1.8أقل من  2.6درجة قميمة.

والجدول  6يبين ذلك:
جدول 6

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت تطبيق اقتصاد المعرفة ولألداة ككل مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية
المجال

رقم المجال

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

درجة
التطبيق

1

إنتاج المعرفة وادارتيا

2.87

0 .72

1

متوسطة

3

التعميم والتعمم

2.75

0 .71

2

متوسطة

4

البيئة المدرسية والبنية التحتية الداعمة

2.70

0 .77

3

متوسطة

2

التكنولوجيا واالتصال

2.59

0 .71

4

متوسطة

األداة ككل

2.72

0 .75

متوسطة

يتبين من الجدول  6أن الدرجة الكمية لتطبيق مضامين

المدارس ألليات ىذا التطبيق ،وضعف البنية التحتية التي

اقتصاد المعرفة في مدارس الباحة كانت متوسطة بمتوسط

يتطمبيا اقتصاد المعرفة كشبكات اإلنترنت والمدرسين المؤىمين،

حسابي ( )2.65وانحراف معياري ( .)0.75وقد جاء تطبيق

والتركيز عمى الطرق والممارسات التقميدية في التعامل مع الواقع

مجال إنتاج المعرفة وادارتيا في المرتبة األولى وبدرجة متوسطة

المدرسي .إضافة إلى ضعف ميارات التكنولوجيا الحديثة لدى

وبمغ متوسطو الحسابي ( )2.81وانحرافو المعياري (،)0.72

المعممين والمديرين والطمبة أو عدم توظيفيا التوظيف الصحيح

تاله مجال التعميم والتعمم والذي جاء بدرجة متوسطة وبمتوسط

إن وجدت .وىذ ما أشار اليو بعض أفراد عينة المقابمة عند

حسابي (  )2.71وانحراف معياري ( ،)0.71وجاء في المرتبة

سؤاليم عن سبل تحسين درجة التطبيق .حيث أشاروا إلى

الثالثة مجال التكنولوجيا واالتصال حيث جاء بدرجة متوسطة

ضرورة االنتقال من الممارسات التقميدية في التدريس واإلدارة،

بمتوسط حسابي ( ،)2.65وانحراف معياري ( .)0.71وجاء في

والتركيز عمى الحفظ والتمقين إلى التركيز عمى التعمم الذاتي،

المرتبة األخيرة مجال البيئة المدرسية والبنية التحتية الداعمة

وميارات التفكيـر الناقد وأسموب حل المشكمة و توظيف

والذي جاء بدرجة قميمة ،حيث بمغ متوسطو الحسابي ()2.55

التكنولوجيا ،والتعامل مع المعرفة وادارتيا بطرق حديثة.

وانحراف معياري ( .)77.وقد جاءت االنحرافات المعيارية لجميع

وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج كل من دراسة

المجاالت ولألداة ككل أقل من الواحد صحيح مما يشير إلى

الجالولي [ ]10الذي توصل إلى درجة متوسطة في تطبيق

عدم تباين استجابات أفراد العينة وتقاربيا.

المدارس األردنية القتصاد المعرفة ودراسة الناشري [ ]8التي

وتعزو الباحثة ىذه النتائج إلى عدم وجود خطط واضحة

وجدت أن درجة تطبيق واستخدام المدارس لإلنترنت وىي أحد

لتطبيق مضامين اقتصاد المعرفة وربما عدم فيم مديرو ومعممو

المضامين القتصاد المعرفة كانت بدرجة متوسطة ،ونتائج دراسة
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حجازي [ ]16التي أشارت إلى توفر ميارات اقتصاد المعرفة

في المدارس ،ودراسة الرجب [ ]18التي وجدت درجة تطبيق

ومضامينيا لدى مديرات ومعممات المدارس ،ونتائج دراسة

عالية لمضامين اقتصاد المعرفة في المدارس األردنية ،ودراسة

الزىير [ ]11التي أشارت إلى درجة استخدام متوسطة لميارات

بوشيوو [ ]9والذي توصل إلى استخدام بدرجة ضعيفة لمميارات

اإلنترنت كأحد مضامين اقتصاد المعرفة ،ونتائج دراسة الزعبي

التي يتطمبيا القرن الحادي والعشرين في ظل اقتصاد المعرفة.

[ ]19التي توصمت إلى درجة متوسطة في استخدام وتطبيق

أما بالنسبة لكل مجال من مجاالت أداة الدراسة فقد كانت النتائج

اإلنترنت.

كاآلتي:

وتختمف نتائج الدراسة الحالية مع دراسة كل من موسى

أوالً :مجال إنتاج المعرفة وادارتيا :تم حساب المتوسطات

[ ]13التي وجدت درجة تطبيق مرتفعة إلدارة المعرفة ،ودراسة

الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ىذا المجال وكانت النتائج

رضوان[ ]12التي توصمت إلى درجة استخدام عالية لمتكنولوجيا

كما في الجدول .7

جدول 7

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال إنتاج المعرفة وادارتيا مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية
الفقرة

رقم
الفقرة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

درجة
التطبيق

2

اختيار وانتقاء المعرفة المفيدة

2.96

0.919

1

متوسطة

7

تطبيق المعرفة النظرية التي يكتسبونيا عمميا

2.95

0.941

2

متوسطة

3

اكتساب عادات التعميم المستمر

2.92

0.919

3

متوسطة

6

توظيف المعرفة المكتسبة في الحياة

2.87

0.893

4

متوسطة

5

إنتاج المعرفة الجديدة

2.84

0.927

5

متوسطة

4

تحقيق التعمم الذاتي

2.83

0.935

6

متوسطة

1

توليد المعرفة االبداعية لدييم

2.82

0.946

7

متوسطة

8

تصنيف المعرفة المكتسبة في مجاالتيا المختمفة

2.81

0.911

8

متوسطة

المجال ككل

2.87

0.728

-

متوسطة

يتبين من الجدول  7أن جميع فقرات ىذا المجال قد جاءت

الفقرات في ىذا المجال فقد جاءت جميعيا أيضاً بدرجة متوسطة

بدرجة متوسطة حيث تراوحت متوسطاتيا الحسابية بين

والتي تتحدث عن توليد المعرفة الجديدة وتطبيقيا في الحياة

( )2.81-2.96وانحرافاتيا المعيارية بين (.)0.893 0.946

والتعمم الذاتي والمستمر .وتعتقد الباحثة أن مجيء فقرات ىذا

وتشير االنحرافات المعيارية إلى تقارب وانسجام استجابات أفراد

المجال بدرجة متوسطة ربما يعود إلى ما يسود المدارس من

العينة حول فقرات ىذا المجال .وقد جاءت الفقرة" اختيار وانتقاء

أساليب تدريس وتعميم تقميدية تركز عمى الحفظ والتمقين بعيداً

المعرفة المفيدة" في المرتبة األولى بمتوسط حسابي ()2.96

عن توظيف المعرفة وتوليد المعرفة الجديدة ،وانتياج أساليب ال

وانحراف معياري ( ،)0.919تالىا الفقرة التي تتحدث عن

تعزز التعمم الذاتي والتعميم المستمر ،وقد يرتبط ذلك بتأىيل

تطبيق المعرفة النظرية التي يكتسبونيا عمميا بمتوسط حسابي

المعممين والمعممات حيث ال يواكب تأىيميم والدورات التي

( )2.95وانحراف معياري ( .)0.941وجاءت الفقرة " تصنيف

يحضرونيا لعصر المعرفة ومجتمعات المعرفة ،مما يستدعي

المعرفة المكتسبة في مجاالتيا المختمفة " في المرتبة األخيرة

مزيداً من التأىيل والتركيز في مجال اقتصاد المعرفة .كما قد

بمتوسط حسابي ( )2.81وانحراف معياري ( ،)0.911سبقتيا

يعود إلى الواقع الذي تعيشو المدارس من ازدحام المناىج وكثرة

في الترتيب قبل األخير الفقرة " توليد المعرفة اإلبداعية لدييم "

أعباء المعممين مما يجعميم يركزون عمى إنياء المقررات بأية

بمتوسط حسابي ( )2.82وانحراف معياري ( .)0.946أما بقية

طريقة.
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مضامين اقتصاد المعرفة في مجال إنتاج المعرفة وادارتيا كانت

وتتفق نتائج الدراسة في ىذا المجال مع نتائج دراسة

بدرجة عالية في المدارس األردنية.

الموسى [ ]13التي وجدت ان درجة تطبيق إدارة المعرفة كانت
متوسطة ،في حين تختمف نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة

ثانياً :مجال التعميم والتعمم :تم حساب المتوسطات الحسابية

الرجب [ ]18والتي توصمت إلى أن درجة تبني وتطبيق

واالنحرافات المعيارية لفقرات ىذا المجال وكانت النتائج كما في
جدول 8

جدول 8

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال التعميم والتعمم مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية
الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

درجة

رقم

الفقرة

21

تنمية التفكير الناقد لدى الطمبة

2.90

0.886

1

متوسطة

26

تدريب الطمبة عمى ميارات إدارة الوقت

2.86

1.267

2

متوسطة

25

حث الطمبة عمى المشاركة في اولمبياد االبداع العممي

2.83

0.961

3

متوسطة

23

تنمية القدرات العقمية العميا ( التحميل والتركيب والتقويم) لدى الطمبة

2.79

0.880

4

متوسطة

24

تدريب الطمبة عمى إعداد المشاريع اإلنتاجية في المدرسة

2.79

0.948

4

متوسطة

18

توفير مصادر التعمم المختمفة لمنسوبييا

2.73

0.969

6

متوسطة

20

تدريب الطمبة عمى اسموب حل المشكالت

2.72

0.942

7

متوسطة

27

تعزيز ميارات الحوار البناء وااليجابي لدى الطمبة

2.70

0.907

8

متوسطة

19

تشجيع وتحفيز العمل الجماعي والتعمم التعاوني في المدرسة

2.69

0.907

9

متوسطة

22

تنمية قدرات الطمبة في مجال المغة االنجميزية

2.56

0.968

10

قميمة

المجال ككل

2.75

0.717

الفقرة

المتوسط

التطبيق

متوسطة

يتبين من الجدول  8أن جميع الفقرات جاءت بدرجة

التي تتحدث عن حث الطمبة عمى المشاركة في أولمبياد

متوسطة عدا فقرة واحدة جاءت بدرجة قميمة وىي الفقرة الخاصة

اإلبداع ،وتنمية القدرات العقمية العميا لمطمبة وتدريب الطمبة عمى

بتنمية قدرات الطمبة في مجال المغة اإلنجميزية .وقد جاءت

إعداد المشاريع اإلنتاجية وتعزيز ميارات الحوار البناء.

الفقرة :تنمية التفكير الناقد لدى الطمبة " بالمرتبة األولى بين

وتعزو الباحثة ىذه النتائج المتوسطة ليذه الفقرات إلى

فقرات ىذا المجال بمتوسط حسابي ( )2.90وانحراف معياري

ضعف قدرة المعممين والمعممات في ىذه المجاالت فالضعف في

( )0.886ودرجة متوسطة .تمتيا في المرتبة الثانية الفقرة التي

المغة اإلنجميزية عام في الميدان المدرسي بين المعممين والطمبة،

تتحدث عن تدريب الطمبة عمى ميارات إدارة الوقت حيث جاءت

وكثرة أعباء المدرسين في المدارس والمناىج واألساليب التقميدية

بدرجة متوسطة ايضا وبمتوسط حسابي ( )2.86وانحراف

ىي السائدة مما تجعل جانب كبير من التعميم في المستويات

معياري ( .)1.26وجاءت في المرتبة األخيرة الفقرة التي تتحدث

الدنيا لتصنيف األىداف فيي ال تعدو المستوى المعرفي والتذكر،

عن تنمية قدرات الطمبة في مجال المغة اإلنجميزية حيث جاءت

وقميالً ما يركز المعممون والمعممات عمى العمميات العقمية العميا.

بدرجة قميمة بمتوسط حسابي بمغ ( )2.56وانحراف معياري

وتختمف نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة الموسى []13

( .)0.968سبقيا في المرتبة قبل األخيرة الفقرة" تشجيع وتحفيز

والتي بينت أن درجة تطبيق إدارة المعرفة في مجال التعميم

العمل الجماعي والتعمم التعاوني في المدرسة" حيث جاءت

والتعمم كانت بدرجة مرتفعة.

بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي ( )2.69وانحراف معياري

المجال الثالث :البيئة المدرسية والبنية التحتية :تم حساب

( .)0.907وجاءت بقية الفقرات بدرجة متوسطة وىي الفقرات

المتوسط ـات الحسابي ـة واالنحرافـ ـات المعياري ـة لفقـ ارت ىذا المجال
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وكانت النتائج كما في جدول .9
جدول 9

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال البيئة المدرسية والبنية التحتية مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية
الفقرة

رقم

الفقرة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

درجة
التطبيق

33

تعزيز الميارات القيادية لدى منسوبييا

2.86

0.944

1

متوسطة

30

توظيف القوانين والتشريعات بما يحقق أىداف المدرسة

2.81

0.932

2

متوسطة

32

توفير خطة استراتيجية لممدرسة تتناسب مع متطمبات العصر وحاجات المتعممين

2.80

0.934

3

متوسطة

29

تفعيل دور وحدة التدريب والجودة في المدرسة

2.78

0.958

4

متوسطة

31

تنظيم بيئة المدرسة بما يساعد عمى التعمم الذاتي لدى الطمبة

2.66

0.930

5

متوسطة

28

توفير بيئة لمتعميم (مختبرات ،مركز مصادر تعمم) تتمحور حول الطالب

2.63

0.965

6

متوسطة

34

توفير متطمبات البحث العممي لخدمة منسوبييا

2.60

0.953

7

متوسطة

35

توفير بناء مدرسي آمن ومريح يمبي حاجات الطمبة

2.49

0.982

8

قميمة

المجال ككل

2.70

0.771

-

متوسطة

يتبين من الجدول  9أن جميع فقرات ىذا المجال جاءت

أيضا بدرجة متوسطة والتي تتحدث عن تفعيل وحدة التدريب

بدرجة متوسطة عدا فقرة واحدة وىي الفقرة التي تتحدث عن

والجودة في المدرسة وتنظيم بيئة المدرسة بما يساعد عمى التعمم

توفير البناء المدرسي اآلمن والمريح الذي يمبي حاجات الطمبة.

الذاتي وتوفير خطط استراتيجية تتناسب مع متطمبات العصر.

وقد جاءت الفقرة التي نصت عمى " تعزيز الميارات القيادية لدى

وتفسر الباحثة نتائج فقرات ىذا المجال والتي تعبر عن

منسوبييا" في المرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )2.86وبانحراف

درجة متوسطة في توفير بيئة مدرسية وبنية تحتية داعمة لتطبيق

معياري ( )0.944وبدرجة متوسطة .تمتيا في المرتبة الثانية

مضامين اقتصاد المعرفة بضعف وجود خطط واضحة لتييئة

الفقرة التي تقول بتوظيف القوانين والتشريعات بما يحقق أىداف

المناخات المناسبة لتحقيق اقتصاد المعرفة وضعف خطط تحقيق

المدرسة ،حيث جاءت بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي

الجودة وتطبيقيا عمى أرض الواقع ،وضعف االىتمام بالبحث

( )2.81وبانحراف معياري ( .)0.932وجاء في المرتبة األخيرة

العممي إذ التركيز عمى التدريس وأعباءه الكثيرة سيما ضعف

وبدرجة قميمة الفقرة التي تقول " توفير بناء مدرسي آمن ومريح

ميارات المعممين والمعممات واإلداريين في المدرسة في مجال

يمبي حاجات الطمبة" بمتوسط حسابي بمغ ( )2.49وانحراف

البحث العممي .كما أن نمو أعداد الطمبة وزيادة الطمب عمى

معياري ( .)0.982سبقتيا في المرتبة قبل األخيرة الفقرة التي

التعميم ال يقابمو نمو مو ٍاز في األبنية المدرسية وتجييزاتيا.

تتحدث عن توفير المدرسة لمتطمبات البحث العممي لمنسوبييا

المجال الرابع :التكنولوجيا واالتصال :تم حساب المتوسطات

حيث جاءت في بداية الدرجة المتوسطة بمتوسط حسابي

الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ىذا المجال وكانت النتائج

( )2.60وانحراف معياري ( .)0.953وجاءت بقية الفقرات

كما في جدول .10

جدول 10
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال التكنولوجيا واال تصال مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية
الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

درجة

رقم

الفقرة

11

توظيف التكنولوجيا في عمميات تعميم الطمبة

2.82

0.935

1

متوسطة

17

تعزيز قدرات الطمبة عمى تحمل المسؤولية

2.72

0.917

2

متوسطة

9

توفير نظام ا ليكتروني يساعد اولياء األمور عمى متابعة تحصيل ابنائيم

2.59

0.995

3

قميمة

الفقرة

المتوسط
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التطبيق

10

تنظيم دورات لممعممين والمعممات عمى استخدام التكنولوجيا

2.59

1.031

3

قميمة

12

استخدام وسائل االتصال الحديثة لمتواصل مع الطمبة

2.56

1.060

5

قميمة

15

تنمية قدرات الطمبة في مجال استخدام اإلنترنت

2.54

0.977

6

قميمة

16

تفعيل استخدام التعمم اإللكتروني لدى الطمبة

2.54

0.973

6

قميمة

13

استخدام شبكات التواصل الحديثة لمتواصل مع أولياء أمور الطمبة

2.53

0.986

8

قميمة

14

تنظيم برامج تدريبية لمطمبة عمى استخدام تطبيقات الحاسوب

2.43

0.982

9

قميمة

المجال ككل

2.59

0.718

قميمة

يتبين من الجدول  10ان فقرتان فقط في ىذا المجال
جاءتا بدرجة متوسطة وبقية الفقرات جاءت بدرجة قميمة .وجاء

يعزى ذلك إلى
والمحافظة عمى ديمومتيا إن وجدت .كما قد ُ
طبيعة المنياج غير المحوسب والمزدحم بالمادة الدراسية

ىذا المجال في المرتبة األخيرة في التطبيق من بين المجاالت

واألساليب التدريسية التقميدية القائمة عمى قطع المقرر بأي

األربعة في األداة .فقد جاءت الفقرة " توظيف التكنولوجيا في

وسيمة وتحت ضغط عامل الوقت يمجأ بعض المعممين

عمميات تعميم الطمبة" في المرتبة األولى من بين فقرات ىذا

والمعممات إلى التمقين وتفادي استخدام التكنولوجيا ألنيا قد

المجال وبدرجة متوسطة بمتوسط حسابي ( )2.82وانحراف

تحتاج إلى وقت أطول في ظل ضعف تأىيميم لتطبيق التعمم

معياري ( ،)0.935تمتيا في المرتبة الثانية الفقرة التي تتحدث

الذاتي لدى الطمبة.

عن تعزيز قدرات الطمبة عمى تحمل المسؤولية بمتوسط حسابي

وتختمف نتائج الدراسة الحالية في ىذا المجال مع نتائج

( )2.72وبانحراف معياري ( )0.917وبدرجة متوسطة .وجاء

دراسة كل من رضوان [ ]12التي توصمت إلى درجة استخدام

في المرتبة األخيرة في ىذا المجال الفقرة " تنظيم برامج تدريبية

ٍ
عال لمتكنولوجيا ،ودراسة الزىير [ ]11التي وجدت درجة

لمطمبة عمى استخدام تطبيقات الحاسوب" بمتوسط حسابي

استخدام متوسطة لإلنترنت في المدارس ،ودراسة الزعبي []19

( )2.43وبانحراف معياري ( ،)0.982وبدرجة قميمة ،سبقتيا في

التي بينت نتائجيا درجة متوسطة الستخدام ميارات اإلنترنت في

المرتبة قبل األخيرة الفقرة التي تتحدث عن استخدام شيكات

التعميم في المدارس .بينما تتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج

التواصل الحديثة لمتواصل مع أولياء أمور الطمبة حيث بمغ

دراسة بوشييو [ ]9التي أظيرت نتائجيا درجة ضعيفة في

المتوسط الحسابي ليذه الفقرة ( )2.53وبانحراف معياري

ممارسات القادة التربويين لمميارات التي يتطمبيا القرن الحادي

( .)0.986وجاءت بقية الفقرات بدرجة قميمة وىي تتحدث عن

والعشرين والتكنولوجيا من ضمنيا.

توفير نظام إلكتروني يتابع من خاللو أولياء األمور ما يخص

نتائج السؤال الثاني ومناقشتيا :نص السؤال الثاني عمى " ىل

أبنائيم ،وتدريب المعممين والمعممات عمى استخدام التكنولوجيا،

ىناك فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ((ᾳ = 0.05

وتفعيل التعمم اإللكتروني ،واستخدام شبكات التواصل ،وتنمية

في استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى إلى متغيرات كل من

قدرات الطمبة في استخدام اإلنترنت.

مستوى المدرسة ،المسمى الوظيفي والجنس؟

وربما تُعزى نتائج فقرات ىذا المجال إلى ضعف ميارات

لمتعرف عمى مدى وجود فروق في استجابات أفراد العينة حول

المعممين والطمبة في استخدام التكنولوجيا في التعميم كضعف

درجة تطبيق مضامين اقتصاد المعرفة تم استخدام اختبار ت

ميارات تطبيقات الحاسوب خصوصاً فيما يتصل بقواعد البيانات

) (t-testلمتغيري الجنس والمسمى الوظيفي ،واختبار تحميل

والبرمجيات التعميمية وعدم صيانة ومتابعة تجديد التقنيات

التباين األحادي لمتغير المرحمة التعميمية وكانت النتائج كاآلتي:

المتاحة لممدارس وقمة توفرىا في بعض األحيان ،وضعف

أ متغير الجنس :يبين الجدول ( )11المتوسطات الحسابية

شبكات اإلنترنت في المدارس وعدم وجود كوادر مؤىمة لتشغيميا

واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة تبعاً لمتغير الجنس
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لمتغير الجنس.

جدول 11

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار ت تبعاً لمتغير الجنس
المجال

المتوسط

ذكور

إناث

االنحراف

االنحراف

المتوسط

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

درجات الحرية

قيمة ت

مستوى

المعنوية

إنتاج المعرفة وادارتيا

2.70

04843.

3.01

0.045

275

1.403

0.273

التكنولوجيا واالتصال

2.48

04976.

2.69

0.043

275

1.245

0.265

التعميم والتعمم

2.71

04875.

2.78

275

0.728

0.394

البيئة المدرسية والبنية التحتية

2.81

05292.

2.60

0.047

275

0.250

0.618

األداة ككل

2.52

05072.

2.90

0.045

275

0.067

0.795

مستوى الداللة(ᾳ = 0.05( :

0.044

الموسى [ ]13ودراسة رضوان [ ،]12والجالولي [ ،]10ودراسة

يتبين من الجدول  11عدم وجود فروق ذات داللة

الشحي [ ،]17ودراسة الزىير [ ]11وجميعيم لم يجدوا فروق

إحصائية في استجابات أفراد العينة عمى أداة الدراسة ككل أو

تعزى إلى متغير الجنس .بينما تختمف نتائج الدراسة الحالية مع

عمى أي من مجاالتيا تبعاً لمتغير الجنس إذ تزيد مستوى الداللة

نتائج دراسة كالً من الناشري [ ]8الذي وجد فروقاً لصالح

عن ( .)0.05وتعزو الباحثة ذلك إلى أن تقديرات الذكور

المعممات ،ودراسة حجازي [ ]16التي وجدت فروقاً لصالح

واإلناث متقاربة لدرجة تطبيق مضامين اقتصاد المعرفة نظ اًر

اإلناث أيضاً ،ومع دراسة الزعبي [ ]19الذي توصمت دراستو

لتشابو ظروف المدارس وما يخضع لو كل من المعممين

إلى وجود فروق لصالح الذكور.

والمعممات والمديرين والمديرات من تدريب قد يكون متطابقاً،

ب متغير المسمى الوظيفي :تم حساب المتوسطات الحسابية

ويعزز ذلك االنحرافات المعيارية الستجابات الذكور واإلناث

واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة تبعاً لمتغير

المتقاربة جداً والمتدنية .كما أن كال الذكور واإلناث خضعوا

المسمى الوظيفي ونتائج اختبار ت لداللة الفروق بين

لنفس التأىيل قبل الخدمة في الجامعات.

المتوسطات الحسابية تبعاً لمتغير المسمى الوظيفي ويبين
الجدول  12ذلك.

وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة كل من

جدول 12

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار ت تبعاً لمتغير المسمى الوظيفي
المجال

معمم/معممة

مدير/مديرة

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

درجات الحرية

قيمة ت

مستوى

المعنوية

إنتاج المعرفة وادارتيا

2.88

72016.

2.81

0.759

275

0.121

0.904

التكنولوجيا واالتصال

2.60

71106.

2.55

0.736

275

1.700

0.09

التعميم والتعمم

2.77

2.65

0.681

275

0.934

0.351

البيئة المدرسية والبنية التحتية

2.75

2.51

0.738

275

0.822

0.411

األداة ككل

2.76

2.56

0.745

275

1.406

0.160

72697.
78123.
75557.

األداة أو األداة ككل .حيث مستوى الداللة لجميع المجاالت

* مستوى الداللة(ᾳ = 0.05( :

ولألداة ككل تزيد عن قيمة ألفا (.(0.05

يتبين من الجدول  12عدم وجود فروق في استجابات أفراد

ويمكن أن ُيعزى ذلك إلى أن المديرين والمعممين كالىما يعيشان

العينة تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي سواء ألي من مجاالت
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نفس الظروف ويدركون القضايا المتصمة بمضامين اقتصاد

الشحي [ ]17الذي توصل إلى عدم وجود فروق تعزى لممسمى

المعرفة بنفس الطريقة فما يتعمق بالبيئة المدرسية واحدة بالنسبة

الوظيفي ،بينما تختمف مع نتائج دراسة حجازي [ ]16الذي

ليما ،ولعل غياب التركيز عمى ىذه المضامين في الدورات التي

توصل إلى وجود فروق في استجابات أفراد العينة تعزى إلى

تقدم لممديرين والمعممين يجعل كمييما لو نفس النظرة ليذه

المسمى الوظيفي ولصالح المديرين.

المضامين .كما أن كالً من المديرين والمعممين لدييم أعباء

ج متغير المرحمة التعميمية :لمتعرف عمى مدى وجود فروق في

كثيرة تقمل من إمكانية تطبيقيم ليذه المضامين التي تتطمب

استجابات أفراد العينة حول درجة تطبيق مضامين اقتصاد

تركي اًز ووقتاً وىما جزء ممن يعتمد عمييم في نقل التعميم وفي

المعرفة في مدارس منطقة الباحة تم استخدام تحميل التباين

المدرسة من المنحى التقميدي إلى منحى جديد يقوم عمى اقتصاد

األحادي ) (One way ANOVAوكانت النتائج كما في

المعرفة .وتتفق نتائج ىذه الدراسة ليذا المتغير مع نتائج دراسة

الجدول .13

جدول 13
نتائج تحميل التباين ( )One way ANOVAالستجابات أفراد العين تبعاً لممرحمة التعميمية
المجال

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجة الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

مستوى المعنوية

إنتاج المعرفة

بين المجموعات

2.230

2

1.115

2.111

0.122

وادارتيا

داخل المجموعات

250.350

474

0.528

المجموع الكمي

252.580

476

التكنولوجيا

بين المجموعات

2.314

2

1.157

واالتصال

داخل المجموعات

243.206

474

0.513

المجموع الكمي

245.520

476

بين المجموعات

2.078

2

1.039

داخل المجموعات

242.681

474

0.512

المجموع الكمي

244.759

476

البيئة والبنية

بين المجموعات

0.056

2

0.028

التحتية

داخل المجموعات

283.300

474

0.598

المجموع الكمي

283.356

476

بين المجموعات

838.

2

0.419

داخل المجموعات

269.794

474

0.569

التعميم والتعمم

المجموع الكمي

*مستوى الداللة(ᾳ = 0.05( :

2.255

2.029

0.047

0.736

0.106

0.133

0.954

0.480

وكذلك البنية التحتية المدرسية والبيئة بمختمف مجاالتيا فيي

يشير الجدول  13إلى عدم وجود فروق ذات داللة

تكاد تتشابو في المراحل الثالث ،والتكنولوجيا تتوفر بالمراحل

إحصائية في استجابات أفراد العينة حول درجة تطبيق مضامين

الثالث تقريباً بنفس الطريقة ،أضف إلى ذلك أساليب التدريس

اقتصاد المعرفة تبعاً لمتغير المرحمة التعميمية .حيث مستوى

وممارسات وأعباء المعممين فجميعيا مشتركة بين المراحل

المعنوية لجميع المجاالت أعمى من ( .)0.05أي أن المعممين

الثالث ،لذلك جاءت تقديرات المعممين والمعممات والمديرين

والمديرين تقديراتيم لدرجة التطبيق ال تختمف باختالف المرحمة

والمديرات متقاربة بين المراحل الثالث ولم تختمف.

التي يعممون بيا .وتعتقد الباحثة أن السبب في ذلك يعود إلى

وتختمف نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة الموسى

حقيقة أن الظروف متشابية في المراحل الثالث من حيث

[ ]13التي توصمت إلى فروق في درجة تطبيق إدارة المعرفة في

ممارسات المعممين والمديرين والطمبة فيما يتعمق بإنتاج المعرفة،

المدارس تبعاً لممرحمة التعميمية ولصالح المرحمة االبتدائية.

فالحفظ والتمقين يطغى عمى الممارسات في مختمف المراحل،

نتائج السؤال الثالث ومناقشتيا:
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نص السؤال الثالث عمى " ما سبل تفعيل وتحسين مستوى

توفير التقنية الحديثة لممدارس" حيث تساعد عمى تطبيق

تطبيق اقتصاد المعرفة في مدارس منطقة الباحة من وجية نظر

األساليب الحديثة في التدريس وتسيل عممية التعمم الذاتي كأحد

مديري ومعممي المدارس فييا؟

مضامين اقتصاد المعرفة .تقول إحدى المعممات في معرض

لإلجابة عن ىذا السؤال تم مقابمة خمسة معممين ومثميم من

حديثيا عن التكنولوجيا وأىميتيا لممدرسة " إن توفر تكنولوجيا

المعممات وخمس من المديرات ومثميم من المديرين .وقد تم

حديثة تواكب المستجدات في وسائل التكنولوجيا واالتصال

تحميل مضمون المقابالت حيث تم اعتماد الفقرة كأساس

ستساعدنا في تدريب الطالبات عمى التعمم الذاتي" .ومن

لمتحميل ،وقد تم تحديد السبل المقترحة من قبل العينة ،حيث تم

الطبيعي أنو في عصر المعمومات وثورة االتصاالت تكتسب

اعتماد األسس التي تكررت لدى ( )%50أو أكثر من أفراد

التكنولوجيا أىمية كبيرة كوسيمة تساعد في التدريس بشكل عام

العينة وقد كانت نتائج تحميل مضمون ىذه المقابالت كاآلتي:

وفي تحقيق الميارات الحديثة في توليد المعرفة وخزنيا

 -1أشار معظم أفراد العينة إلى أن تدريب المعممين والمعممات

وتوظيفيا.

واإلداريين واإلداريات عمى تطبيق مضامين اقتصاد المعرفة من

 -4وجاء في المرتبة الرابعة من حيث تكرره كمقترح لتحسين

شأنو تحسين مستوى التطبيق ،حيث أن معظم المعممات

درجة تطبيق مضامين اقتصاد المعرفة المقترح المتعمق بضرورة

والمعممين ال يمتمكون الميارات التي يتطمبيا اقتصاد المعرفة

تعزيز معرفة المعممين والمعممات والمديرين والمديرات بالمفاىيم

وفي ىذا السياق وعمى سبيل المثال تتساءل إحدى المديرات "

والمصطمحات الخاصة باقتصاد المعرفة ،فبعض المعممين ال

كيف يمكن لممعممات تطبيق ميارات ليس لديين القدرة عمى

يعرفون بدقة مفيوم التفكير الناقد ،وأساليب التفكير في العمميات

تطبيقيا؟" ويضيف أحد المعممين" :إن الدورات التي حضرناىا لم

العقمية العميا ،أو مفيوم توليد المعرفة وانتاجيا وادارتيا ،فال بد

تتناول ىذه المضامين وكيفية تطبيقيا ،إننا بحاجة ماسة لمتعرف

أن يخضع منسوبي المدرسة لدورات تعرفيم بيذه المفاىيم وكيفية

عمى سبل تطبيقيا وكيفية ذلك" .لذلك فإن التركيز في النمو

التعامل معيا .وفي ىذا السياق يقول أحد مديري المدارس

الميني لممعممين عمى الميارات التي يتطمبيا اقتصاد المعرفة قد

"أتفاجأ في كثير من االجتماعات أن بعض المعممين ليس لدييم

يؤدي إلى تحسين واقع تطبيق ىذه المضامين.

معرفة باقتصاد المعرفة وال بمجتمع المعرفة أو عناصر اقتصاد

 -2أما السبيل الثاني الذي تكرر من قبل عينة المقابمة فكان

المعرفة".

ضرورة توفير بيئة مدرسية وبنية تحتية في المدارس تدعم تطبيق

 -5المقترح الخامس كان " تحديث وتطوير المناىج بما يضمن

ىذه المضامين .فالمدارس تفتقر إلى القاعات المجيزة بالكراسي

تحقيق مضامين اقتصاد المعرفة" إذ يرى أفراد العينة أن المناىج

التي يمكن تحريكيا التي تسمج بتكوين فرق العمل والى المسارح

الحالية تركز عمى المقرر وحفظو واالمتحانات أكثر من تركيزىا

التي تسمح بالتعبير عن اإلبداعات ،وشبكات اإلنترنت ،وان

عمى بناء شخصية الطالب واعداده ليمارس التعمم الذاتي .وبذلك

توفرت فيي ضعيفة ،فيذا أحد المعممين الذين تمت مقابمتيم

يحتاج المنياج بأركانو األربعة :األىداف ،الوسائل واألساليب،

يقول" ال يكاد الصف يتسع لمطالب وال تتوفر فيو االحتياجات

المحتوى ،والتقويم إلى مراجعة واعادة تنظيم ليصبح الطالب ىو

األساسية وال يمكنني حتى عرض شيء لمطالب ألن جياز

محور المنياج ،واشراكو واعطاءه الفرصة ليبدع وينتج بدل أن

العروض التقديمية غير متوفر" كما أن القوانين والتعميمات ال

يكون سمبياً ومتمقياً فقط.

تعطي فرصة لممدير لمكافأة المبدع أو تمييزه عن غيره وتحفيزه.

 -6أفاد أفراد العينة بضرورة االنتقال من أساليب التدريس

 -3جاء في المرتبة الثالثة بين السبل التي اقترحيا أفراد العين ـة "

التقميدية إلى أساليب حديثة تنقل الطالب إلى القيام بدور إيجابي
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في توليد المعرفة والتعامل معيا .تقول إحدى مديرات المدارس

وتسيم في حفزىم لمتفكير في محتوى التعمم بعيداً عن التمقين

في ىذا السياق" من خالل زياراتي الصفية لممعممات أالحظ أن

والتحفيظ ،وتجعل الطالب يعتمد عمى نفسو أكثر .وقد تتيح

معظم المعممات ال يخرجن عن أسموب المحاضرة التقميدية حيث

حوسبة المناىج تنظيماً أفضل لوقت الطالب والمدرس مما يسيم

تقدم المعممة المعمومات لمطالبات وتطالبين باسترجاعيا فيما

في إعطاء كل منيما فرصاً أكثر لمتفكير في إنتاج المعرفة

بعد" .ىناك حاجة ماسة إلعطاء المتعمم دور بحيث يتدرب عمى

والتعامل معيا بصورة أفضل.

العصف الذىني وحل المشكالت ووضعو في مواقف عممية

 -9أفاد أفراد العينة بأن "إعداد وتدريب الكوادر اإلدارية في

يتعامل معيا ،وبيذه الطريقة يمكن أن يشارك في إنتاج معرفة

المدرسة " من شأنو المساعدة في إيجاد مناخ تنظيمي داعم

جديدة ويفتح أمامو آفاق لإلبداع .لذلك ال بد من تدريب

لتطبيق مضامين اقتصاد المعرفة .من ىنا فإن تخطيط وتنظيم

المعممين والمعممات عمى أساليب جديدة غير تقميدية.

العمل المدرسي جزء من منظومة نقل المدرسة إلى منحى

 -7أشار أفراد العينة إلى ضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع

اقتصاد المعرفة الذي يتطمب قواعد بيانات ومعمومات تساعد في

الخاص خصوصاً الشركات وتعزيز ربط التعميم بسوق العمل

اتخاذ الق اررات المدرسية بشكل رشيد.

واحتياجاتو ،واالستفادة من تجارب الشركات في مبادراتيا

 -10وجاء في المرتبة األخيرة مقترح " إعادة النظر بأىداف

اإلبداعية ونجاحاتيا في إنتاج المعرفة وتوظيفيا في الميدان

وسياسات التعميم" إذ يرى أفراد عينة المقابمة أن تطبيق مضامين

العممي .وفي ىذا السياق تقول إحدى مديرات المدارس " ىناك

اقتصاد المعرفة يستدعي مراجعة أىداف التعميم لتركز عمى

الكثير من التجارب الناجحة لشركات كاالتصاالت السعودية

اكساب الطمبة ميارات جديدة غير الميارات التقميدية المتصمة

وأرامكو والتي رعت ب ارمج تدريبية لمعممي المدارس ،حيث يمكن

بالمغة واألساسيات في مختمف العموم .وأن السياسات الحالية

االستفادة من ىذه الشراكات في تبني إبداعات الطمبة ورعايتيا".

بحاجة إلى إعادة نظر خصوصاً السياسات المرتبطة

كما أن إشراك أولياء األمور في تبني التغيير وتفيمو لدى

باالمتحانات وتنفيذىا وسياسات تقويم أداء المعممين واختيارىم.

أبناءىم أم اًر ىاماً لنجاح المدارس في االنتقال من الواقع التقميدي

وال بد أن تأخذ السياسات بعين االعتبار المبدعين والمتميزين.

في التعميم إلى منحى اقتصاد المعرفة.

ويمكن تمخيص السبل التي تم اقتراحيا من أفراد عينة المقابمة

 -8جاء في المرتبة الثامنة مقترح " حوسبة المناىج :حيث يرى

والتي نالت اتفاقاً من أفراد العينة يعادل  %50فأكثر في الجدول

أفراد العينة أن حوسبة المناىج ستتيح لممتعممين تعمماً ذاتياً

التالي:

جدول 14
السبل المقترحة من أفراد عينة المقابمة (ن =  )20لتحسين درجة تطبيق مضامين اقتصاد المعرفة
م

سبيل تحسين تطبيق مضامين اقتصاد المعرفة

التكرار

النسبة المئوية

1

تدريب المعممين والمعممات واإلداريين واإلداريات عمى تطبيق مضامين اقتصاد المعرفة

18

%90

2

توفير بيئة مدرسية وبنية تحتية في المدارس تدعم تطبيق ىذه المضامين

16

%80

3

توفير التقنية الحديثة لممدارس

16

%80

4

تعزيز معرفة المعممين والمعممات والمديرين والمديرات بالمفاىيم والمصطمحات الخاصة باقتصاد المعرفة

15

%75

5

تحديث وتطوير المناىج بما يضمن تحقيق مضامين اقتصاد المعرفة

14

%70

6

االنتقال من أساليب التدريس التقميدية إلى أساليب حديثة

12

%60

7
8

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص خصوصاً الشركات

10

%50

حوسبة المناىج

10

%50

9

إعداد وتدريب الكوادر اإلدارية في المدرسة

10

%50

10

إعادة النظر بأىداف وسياسات التعميم

10

%50
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DEGREE OF APPLYING KNOWLEDGE
ECONOMY AT AL-BAHA SCHOOLS AND
WAYS OF ACTIVATING IT
SANA' M. ALBATAINY
AL-BAHA UNIVERSITY
ABSTRACT_ The Study aimed to find out the degree of applying Knowledge economy at Al-Baha
educational district schools of activating it. Quantitative and qualitative research methods were
used to answer the study questions. A Stratified random sample consisted of (477) teacher and
principal (107( of them were principals) was chosen to collect the data. In addition, (10) teachers
and (10) principals were interviewed. A questionnaire of (35) items were used to collect the data.
After collecting and analyzing the data, the results revealed that the degree of applying Knowledge
economy at Al-Baha educational district schools was moderate with a mean of (2.72) and (0.75)
stander deviation. No statically significant difference was found in the sample responses according
to sex, position, and instructional stage. The interview sample suggested many ways for activating
knowledge economy practices at Al-Baha schools, among these suggestions is "to train teachers
and principals about applying knowledge economy", and "provide a suitable environment that
support this applying", and "provide the modern technology for schools" .
KEY WORDS: Knowledge Economy, Al-Baha Schools, Degree of Applying.
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