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 *حسن بن ابراهيم الجليدي    *عبدهللا بن شويش العنزي 

 

 

  

ر ) _امللخص ة املطوَّ غة اإلنجليزيَّ
ُّ

ة إلى تحليل محتوى مقرر الل راَسة الحاليَّ ِّ
ة lift Offهدفت الد  ة السعوديَّ ط باململكة العربيَّ ِّ

!( للصف األول املتوس 

بات االقتصاد املعرفي، واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي 
َّ

ر )في ضوء متطل ة املطوَّ غة اإلنجليزيَّ
ُّ

ِّل في تحليل املحتوى كتاب الل
 

 Liftاملتمث

Off ط )كتاب الطالب وكتاب النشاط ِّ
طة الصف األول املتوس  ِّ

/ 1438؛ وذلك في العام Student's book and Work book!( للمرحلة املتوس 

راَسة املتمثلة في بطاقة تحليل1439 ِّ
نت من ) هـ. وقام الباحث بإعداد أداة الد  رات االقتصاد املعرفي، تكوَّ ِّ

بات ومؤش 
َّ

( عبارة، 51محتوى ملتطل

راَس  ِّ
ة عن أ  موزعة على أربعة مجاالت: )املعرفي، تكنولوجيا املعلومات، مهارات البحث العلمي، أساليب القياس والتقويم(، وقد أسفرت نتائج الد 

بات االقتصاد املعرفي جاءت بدرجة تحقُّ 
َّ

ق متطل ق درجة تحقُّ ق قليلة، وقد جاء مجال أساليب القياس والتقويم في املرتبة األولى، وبدرجة تحقُّ

طة، يليه في املرتبة الثانية مجال مهارات البحث العلمي، وبدرجة تحقق قليلة، يليه في املرتبة الثالثة املجال املعرفي، وبدرجة ِّ
تحقق قليلة،  متوس 

ة وفي املرتبة الرابعة واألخيرة جاء مجال  غة اإلنجليزيَّ
ُّ

ر الل قة، وقد أوص ى الباحثا  بإعادة النظر بمقرَّ ِّ
تكنولوجيا املعلومات، وبدرجة غير متحق 

ر) بات االقتصاد املعرفي في املجال املعرفي، وتنويع املعرفة وطريقة طرحها ونوعها.Lift Offاملطوَّ
َّ

ط، من حيث تضمي  متطل ِّ
 !( للصف األول املتوس 
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 قدمة. امل1

 للتفاضل بي  األمم وبي      
ً
ل  هللا تعالى العلم واملعرفة، واعتبرها معيارا فض 

يَن " بني البشر إذ يقول هللا في محكم كتابه: ذِّ
َّ
ي ال ْل َهْل َيْسَتوِّ

ُ
ُموَ  ق

َ
َيْعل

ُموَ " )الزمر 
َ
 َيْعل

َ
يَن ال ذِّ

َّ
 (.9َوال

 يتسع لجميع مناحي وجوانب الحياة، وأداة      
ً
وقد فضلها هللا كونها معيارا

ره  الرقي فهي تخاطب الفكر والعقل، وهي محرك حركة املجتمع، وتطو 

 باتجاه تحقيق أهدافه، وتنمية مكنوناته واستدامة نمو قطاعاته املختلفة.

فباتت النظم التربوية تسعى إلى تطوير املعرفة وتحسينها باستمرار؛     

باته، كما وربط علماء التربية في 
َّ
لتتالءَم مع تحديات العصر ومتطل

ة، فال يمكن  وه قاعدة أساسيَّ السنوات األخيرة بي  االقتصاد والتربية، وعدُّ

ارة واإلبداع أ  ينهض مشروع تربوي دو  أ  يرتكز على أساس املعرفة وامله

 [.2واالبتكار ]

ة، واألنظمة التي تقوم عليها، ومالها من  ة التعليميَّ وعند الحديث عن العمليَّ

جه نحو مصدر املعرفة،  دور في إعداد وتنمية املجتمعات؛ نجد األنظار تتَّ

ة هرم النظام التعليمي، باعتبارها  ة، إذ إنها تقع في قمَّ وهي املناهج الدراسيَّ

 [.3ي تمرُّ من خاللها الثقافات املختلفة واملعلومات ]القناة الت

ا، ومن خالل االستفادة من      
ً
ا حديث ًها عامليًّ ل االقتصاد املعرفي توجُّ ِّ

 
ويمث

ل من  املعطيات العصرية، تسعى الكثير من املجتمعات الى تحقيقه، والتحوُّ

عرفة، اقتصاد الصناعات إلى اقتصاد املعلومات، واالعتماد على قوة امل

واملعلومات، ورأس املال البشري أكثر من اعتمادها على الثروات الطبيعية 

 [.4واملواد الخام ]

يشير مفهوم االقتصاد املعرفي إلى تبادل املعرفة كنشاط اقتصادي، إذ تعدُّ 

املعرفة هي رأس املال االقتصادي، بوجود وسيط، وهو تكنولوجيا 

ة على شكل رقمياملعلومات، بمعنى قولبة املعرفة الع  [. 5] لميَّ

كما ُيعرَّف بأنه: فرع من فروع العلم الرئيسة، التي تهدف إلى زيادة      

رفاهية املجتمعات واملؤسسات، من خالل انتاج وتصميم ودراسة نظم 

املعرفة، والقيام بالتداخالت الالزمة لتطوير هذه النظم، بداية يولد 

ة باستخدام مهارات البحث العلمي، اقتصاد املعرفة األطر النظرية للمعرف

ومن ثم يحولها ويطورها على شكل رقمي إجرائي باستخدام األدوات 

 [. 6] العلمية والتقنية التي يمكن تطبيقها على أرض الواقع

ويهتم االقتصاد املعرفي بالحصول على املعرفة، واستخدامها،     

تحسي  وتطوير حياة ومشاركتها، وتوظيفها، وابتكارها، وانتاجها، من أجل 

املجتمع في مختلف املجاالت، وذلك من خالل االستفادة توظيف البحث 

العلمي، واستخدام العقل البشري، والتكنولوجيا، إلحداث تغييرات 

إستراتيجية في املحيط االقتصادي، ليكو  أكثر استجابة لتحديات العوملة، 

ة املعر  فة، أكثر تلبية ملتطلبات واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، وعامليَّ

 [.7التنمية املستدامة ]

د االقتصاد املعرفي محتوى املنهج ومستواه؛ إذ يعكس محتواه      ِّ
ويحد 

 إلى 
ً
رد ومتسارع، إضافة

َّ
ٍّ مط

ر املعرفة؛ فاملعرفة في نمو  ومستواه مدى تطوُّ

ا في 
ً
ب تطويًرا وتحديث

َّ
أ  كمية املعرفة تتضاعف بشكل مستمر، مما يتطل

ة، واستحداث تصنيفات وتفريعات جديدة في شتى العلوم، امل ناهج الدراسيَّ

قة على أسس جديدة، واستحداث  ِّ
 
وال بدَّ من تصنيف هذه املعرفة املتدف

بات اقتصاد املعرفة ]
َّ
 [. 8أساليب وتعريفات جديدة في العلوم بحسب متطل

ن من هذه املعارف؛ فإنه يلزم ت     ِّ
 
دريبه على ولتنشئة جيل ُمتقن وُمتمك

االكتشاف واالبتكار؛ حيث أ  مهارات البحث العلمي من أهم متطلبات 

اقتصاد املعرفة؛ التي تساعدهم على الوصول إلى تفسير علمي، ملا يحيط 

م الدول،  بهم من ظواهر وكائنات، وأصبح البحث العلمي قياس ملدى تقدُّ

ب توظيف استخدام التكنولوجيا، والتطبيق العلمي
َّ
للمعرفة  كما تتطل

املكتشفة لحل املشكالت االنسانية واملجتمعية؛ إذ إ  املستوى التكنولوجي 

ة ألفراد  ة، ومن ثمَّ تحقيق الرفاهيَّ ة وغير البشريَّ د كفاءة الطاقة البشريَّ ِّ
يحد 

 [.9املجتمع ]

ه نحو اقتصاد املعرفة      ها  -ولم يُعْد التوجُّ ِّ
في مختلف املجاالت ومن أهم 

  -التعليم
ً
ا ترف ة، فقد أصبحت الدول تصنف حاليًّ ا بل أصبح ضرورة حتميَّ

ة في اإلنتاج املعتمد على اإلبداع واالبتكار واالستثمار األمثل  إلى دول غنيَّ

ة، كما  ة، وأخرى فقيرة تعتمد على مواردها الطبيعيَّ ة البشريَّ للقدرات العقليَّ

ة تساعد في زي  اقتصاديَّ
ً
ة سلعة ة أصبحت املعرفة العلميَّ ادة القوة اإلنتاجيَّ

للدول، وأصبح االستثمار األول هو االستثمار برأس املال البشري، فهو الذي 

ر رأس املال املادي، حيث يهتمُّ اقتصاد املعرفة باملعرفة، من حيث  يسي 

الحصول عليها، وتحليلها، وتصنيفها وترتيبها، واكتشاف الجديد منها، 

املختلفة، بتوظيف البرامج الستخدامها في تطوير نواحي الحياة 

 [.7التكنولوجية، واستخدام العقل البشري كرأس مال معرفي ]

[ أ  اقتصاد املعرفة يهدف إلى أ  يكو  أكثر 10ويضيف الطويس ي ]     

ل النشاط االقتصادي للعديد من  بات التنمية املستدامة وتحوَّ
َّ
تلبية ملتطل

تاج املعرفة واألفكار، املجتمعات من إنتاج السلع واملصنوعات إلى إن

واستخدام البحث العلمي إلحداث التغير املنهجي في كافة املجاالت 

 على مواجهة 
ً
االقتصادية واالجتماعية والتربوية، ليصبح املجتمع قادرا

 التحوالت والتحديات بما يحقق امليزة التنافسية في كافة األصعدة.

ي الذي يواجه الدول النامية في س ِّ
عيها نحو التحول الى اقتصاد ولكنَّ التحد 

رقِّ 
ُّ
ق بالط

َّ
املعرفة، ال يرتبط بكمية املعرفة، وال بوفرتها، ولكنه يتعل

م بتوزيعه بقرارات 
ُّ
املستخدمةِّ في نشرها، على عكس ما يتمُّ التحك

ة يمكن نشرها من خالل  ة، فاملوارد املعرفيَّ ة؛ كاملوارد الرأسماليَّ سياسيَّ

سات وامل  [.11جتمعات والدول ]األفراد واملؤسَّ

واملنظومات التعليمية مطالبة بتغيير برامجها ومعالجاتها في كل ما      

يتعلق باملناهج، وطرق التدريس، والبيئة التعليمية، واألهداف التربوية، 

كالتعلم مدى الحياة والتعلم الواقعي، وامتالك مهارات البحث العلمي 

ائم على العملية التعليمية، ليستطيع املعلم، والطالب، وكل من هو ق

بالبحث عن املعرفة، وذلك لإلسهام في تنمية القدرات، والرقي بمستوى 

 [.12األداء التربوي لكل فرد ]

غة      
ُّ
ة بمناهج الل ة السعوديَّ ت وزارة التعليم في اململكة العربيَّ ولقد اهتمَّ

ة منذ العام ) را1927هـ ـ 1348اإلنجليزيَّ غة م(، فقد حظيت مقرَّ
ُّ
ت الل
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ً
ة، بداية ريَّ ة تطوُّ ياته، بمراحل انتقاليَّ ِّ

ة بالنصيب الوافر من تحد  اإلنجليزيَّ

ة، 1944هـ ـ 1364من العام ) غة االنجليزيَّ
ُّ
م(، بجانب مشروع تطوير الل

غة 
ُّ
م الل

ُّ
ة تعليم وتعل ِّ أهدافه: إدماج التعليم التقني في عمليَّ

والذي من أهم 

ة، والتطوير  ة لدى الطالب اإلنجليزيَّ غة اإلنجليزيَّ
ُّ
املهاري اللغوي لل

السعوديي ، عن طريق تدريبهم على استثمار عقولهم بالبحث عن املعرفة 

[13.] 

 بعد       
ً

ومن ثمَّ بناء مرتكزات لقاعدة املعرفة التي ينطلق منها أبناؤنا جيال

قي بمخرجات التعليم، وتحقيق التناف 2030جيل، محققي  رؤية  ة في الرُّ سيَّ

 [.14في اقتصاديات املعرفة على املستويي  اإلقليمي والعالمي ]

 الدراسات السابقة. 2

[ دراسة هدفت الى التعرٌّف على 15أجرت كلُّ من األحمدي والعنزي ]     

درجة توافر مهارات االقتصاد املعرفي في كتب الرياضيات للمرحلة 

نت راسة من كتب  املتوسطة باململكة العربية السعودية، وتكوَّ ِّ
عينة الد 

َبل وزارة التربية  ط، من قِّ  
رة للصف الثالث املتوسِّ ورة املقرَّ

َّ
الرياضيات املط

ة للعام الدراس ي  ة السعوديَّ هـ. 1434/1435والتعليم في اململكة العربيَّ

واستخدمت الباحثتا  بطاقة تحليل محتوى، تمَّ بناؤها من خالل قائمة 

 من مهارات ا
ً
القتصاد املعرفي، ُحددت بسبعة مجاالت تضمُّ مجموعة

رئيسة ملهارات االقتصاد املعرفي، وتحت كل مجال مجموعة من املهارات 

(، وأظهرت النتائج أ  املجال املعرفي جاء 56الفرعية املكونة له وعددها )

طة، ومجال التكنولوجيا غير متوافر، أما مجال االتصال جاء  ِّ
بدرجة متوس 

، وج
ً
، بدرجة عالية جدا

ً
 بدرجة ضعيفة جدا

ً
اء مجال النمو العقلي متوفرا

وجاء املجال االجتماعي واملجال العالمي واملحلي غير متوافر، وجاء مجال 

 التقويم بدرجة توافر عالية.

راَسة إلى التعرُّف على درجة 16وفي دراسة أجرتها الحايك ]       ِّ
[ هدفت الد 

 
ُّ
ة تضمي  منحى االقتصاد املعرفي في مناهج الل ة للمرحلة األساسيَّ غة العربيَّ

العليا؛ لذا قامت الباحثة ببناء قائمة بمجاالت االقتصاد املعرفي، تضمنت 

 من مالمح االقتصاد 50خمس مجاالت رئيسة، اندرج تحتها )
ً
( ملمحا

راسة مكونة من كتب  ِّ
فق عليها املحكمو . وكانت عينة الد  املعرفي التي اتَّ

ة العليا جميعها، واستخدمت الباحثة مهارات االتصال للمرحلة ا ألساسيَّ

راسة  ِّ
راسة املنهج الوصفي التحليلي، وأظهرت نتائج الد  ِّ

لتحقيق هدف الد 

أ  املجال الوطني قد حظي باملرتبة األولى، يليه املجال التكنولوجي، إذ وردا 

ا املجال االقتصادي، واملجال املعرفي فقد  ة، أمَّ بدرجة مقبولة ومنطقيَّ

هما املناهج بدرجة متدنية. ويمكن تفسير قصور مناهج مهارات تضمنت

ة العليا في تغطية مهارات هذين املجالي ، بتركيز  االتصال للمرحلة األساسيَّ

ة، على اعتبار أ  هذه املهارات هي  ة والعقليَّ مؤلفيها على املضامي  اللغويَّ

ة، وتنمي لديه م املهارات التي تعمل على إكساب الطالب القدرة اللغويَّ

ة.   الذهنيَّ

[ دراسة هدفت إلى معرفة درجة توافر مهارات 9أجرت العنزي ]     

ط في اململكة  ِّ
االقتصاد املعرفي في كتب رياضيات الصف الثالث املتوس 

ٍّ في تغطية جوانب 
ة، وأشارت النتائج إلى قصور وتد   ة السعوديَّ العربيَّ

ة واال ة والتكنولوجيَّ قتصاد العالمي واملحلي، وكانت نتائج املجاالت االجتماعيَّ

قة بصورة عامة، في حي   سِّ
َّ
التحليل لكل من كتاب الطالب ودليل املعلم مت

أ  معظم النتائج أظهرت أ  كتاب النشاط يعاني من نقص واضح في توافر 

 مع كتاب الطالب ودليل املعلم، مما يدل 
ً
مهارات االقتصاد املعرفي مقارنة

النشاط على مهارات االقتصاد املعرفي، والحاجة  على ضعف احتواء كتاب

راَسة بمجموعة من  ِّ
إلى تطويره في ضوء هذه املهارات، وقد انتهت الد 

ها: تطوير كتب الرياضيات للصف الثالث متوسط في  ِّ
التوصيات، من أهم 

ضوء ما وضع من قائمة مهارات ونتائج قياس درجة توافرها، وضرورة 

القتصاد املعرفي في كتاب النشاط ملادة االهتمام بتضمي  مهارات ا

الرياضيات لهذا الصف، ومعالجة النقص املوجود فيه ومقارنته بكتابي 

 الطالب واملعلم.

[ دراسة هدفت إلى معرفة درجة توافر معايير 17كما أجرت الفالح ]     

نت املعايير من  طة، وتكوَّ ِّ
االقتصاد املعرفي في كتب العلوم باملرحلة املتوس 

نت جميعها )خم ( عبارة، وقد طبقت 35سة محاور في صورة استبانة تضمَّ

املعايير على كتاب العلوم للصف األول املتوسط للفصلي  األول والثاني من 

راسة إلى أ  توافر معايير 1436-1435العام الجامعي  ِّ
هـ، وأشارت نتائج الد 

ة بنسبة االقتصاد املعرفي في كتاب العلوم للصف األول املتوسط متوفر 

%، فيما عدا بعض 100% والبعض اآلخر 80عالية تجاوز البعض منها 

املعايير البسيطة مثل ربط الكتاب املدرس ي باملعارف الجديدة، ملا لدى 

%، وذلك في الفصل 52.9الطالب من معرفة سابقة، حيث توافر بنسبة 

 الدراس ي األول فقط، وكذلك توافر املعيار الخاص بمدى مساهمة الكتاب

املدرس ي في تزويد الطالب ببعض األنشطة اإللكترونية توفر بنفس النسبة 

% في الفصل الدراس ي الثاني، وانعدام تام 50للفصل الدراس ي األول، و

لتوافر املعيار الذي يشجع الكتاب املدرس ي على التواصل اإللكتروني بي  

ا بالنسبة ملحور العمل التع اوني فجاء الطالب من أجل تبادل الخبرات، أمَّ

% بينما انعدم معيار توافر مساهمة الكتاب املدرس ي في 17بنسبة توافر 

% 70.6ابتكار وتوليد املعرفة الجديدة، إثارة وتنمية التفكير اإلبداعي بنسبة 

ق بتشجيع الكتاب املدرس ي للطالب 
َّ
في الفصلي  األول والثاني، وفيما يتعل

 .
ً
 على التقويم الذاتي فهو منعدم تماما

ة:ا راَسات األجنبيَّ ِّ
 لد 

مي  للعناصر 18هدفت دراسة بهرامي ]       ِّ
 
[ إلى تقييم وتحديد تصُور املعل

َنة في محتوى سلسلة كتب توتال إنقلش، شارك فيه ) ة املضمَّ ( 50الثقافيَّ

راَسة  ِّ
غات في أصفها ، واستخدم أداة الد 

ُّ
مة من معهد كيش لل ِّ

 
ًما ومعل ِّ

 
معل

راَسة )م( لدر 2004لكيليكايا ) ِّ
مي ، وشملت أداة الد  ِّ

 
( 25اسة تصور املعل

ة األخرى إلى االستبيا   ا، وأضيفت بعض الخيارات الثقافيَّ عنصًرا ثقافيًّ

ة هي الثقافة السائدة  د أ  الثقافة الغربيَّ فيما بعد تحليل البيانات، وُوجِّ

 عن ذلك: 
ً

على سلسلة كتب توتال إنقلش أكثر من الثقافات األخرى، فضال

ة(، كا ة في معظمها غير متوافقة مع الثقافة )اإليرانيَّ نت العناصر الثقافيَّ

راَسة بضرورة تضمي  محتوى سلسلة كتب توتال إنقلش،  ِّ
وأوصت الد 

ة.  والسالسل األخرى لعناصر الثقافة اإليرانيَّ

غة 19أجرت عاكف ]      
ُّ
[ دراسة على تقييم املستوى الثاني من كتاب الل

ة " َبل وزارة التربية Iraq Opportunitiesاإلنجليزيَّ " منذ اعتماده من قِّ

ة تحليل محتوى 2011/ 2010والتعليم في العام  م، وبعد إجراء عمليَّ

راَسة إلى أ  الكتاب املدرس ي فيه ضعف، ويحتاج إلى  ِّ
لت الد  الكتاب؛ توصَّ

ة معاصرة، كما أ  الكتاب املدرس ي  تحليل وتقييم، ويفتقد إلى مهارات لغويَّ

مي ؛ ي ِّ
 
راَسة مقترحاتٍّ وتوصياتٍّ للمعل ِّ

ة، وعرضت الد  فتقد إلى أنشطة إثرائيَّ

تساعد على تطوير الكتاب املدرس ي، من ضمنها ضرورة إعادة النظر في 

ة ة املعاصرة، والُبعد عن التقليديَّ  محتوى الكتاب وتضمينه للمهارات اللغويَّ
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 القديمة. 

 التعقيب على الدراسات السابقة:

ضح أ  هناك نقاط       راَسات ذات الصلة؛ يتَّ ِّ
من خالل االطالع على الد 

ة، فقد اتفقت الدراسة الحالية مع  راَسة الحاليَّ ِّ
فاق واختالف مع الد  ِّ

 
ات

الدراسات من حيث املنهج وهو استخدام تحليل املحتوى لتحقيق أهداف 

راَسة كدراسة كل من األحمدي والعنزي ] ِّ
عنزي [، ال16[، الحايك ]15الد 

ة مع دراسة األحمدي والعنزي 17[، الفالح ]9] راَسة الحاليَّ ِّ
[، كما اتفقت الد 

[ في تناولها مهارات االقتصاد 17[، الفالح ]9[، العنزي ]16[، الحايك ]15]

فقت مع بعض  املعرفي كمعيار لتحليل محتوى الكتاب في ضوئه، واتَّ

تناولها املرحلة  في -كذلك -[ 15الدراسات كدراسة األحمدي والعنزي ]

ة اختلفت مع  راَسة الحاليَّ ِّ
طة، في حي  أ  الد  ِّ

ة، وهي املرحلة املتوس  الدراسيَّ

غة 
ُّ
ر الل ر املعتمد إلجراء تحليل املحتوى؛ وهو مقرَّ كافة الدراسات في املقرَّ

ط. ِّ
ر للصف األول املتوس  ة املطوَّ  اإلنجليزيَّ

راَسة. 3 ِ
 مشكلة الد 

ة في اململكة، إال أ  على الرغم من         غة اإلنجليزيَّ
ُّ
االهتمام بمناهج الل

هناك تدني في مستوى التحصيل لدى املتعلمي  في املرحلة املتوسطة، وهو 

 للغة 
ً
ما الحظه الباحث من خالل خبرته في ميدا  التعليم وعمله معلما

ي ِّ
 
راَسات تدن ِّ

 االنجليزية في املرحلة املتوسطة، كما أكدت العديد من الد 

مي ، كدراسة الصغير ]
ُّ
[، ودراسة السناني 20مستوى التحصيل لدى املتعل

[ وهيئة تقويم التعليم 23[، والربعي ]22[، ودراسة محبوب وإلياس ]21]

[ والتي بدورها أظهرت أ  مستوى التحصيل العام لم يتجاوز 24العام ]

طة و)35) ِّ
ة.31%( للمرحلة املتوس   %( للمرحلة الثانويَّ

غة 25تقرير املركز الوطني للقياس والتقويم ]أما      
ُّ
[؛ لكفايات الل

ق  ة فقد أشار إلى أ  هناك ضعًفا في املخرجات، وعدم تحقُّ اإلنجليزيَّ

ل 
َّ
األهداف من مشروع التطوير، وكانت أبرز محاور التطوير املستهدفة تتمث

ة، والبيئة التع رات، والكفايات التدريسيَّ ة، في طرق التدريس، واملقرَّ ليميَّ

مي  الى الخصائص واملكونات الواجب توفيرها لهم.
ُّ
 إضافة الى افتقار املتعل

مما يستوجب من التربويي  والباحثي ، املساهمة في البحث، كلٌّ        

ة، بهدف تحديد نواحي  ة التعليميَّ ة التربويَّ حسب موقعه ودوره في العمليَّ

ر أو اإلستراتيجيات ة،  الضعف؛ سواء في املقرَّ ة أو البيئة املدرسيَّ التدريسيَّ

رات  راَسات في تحليل محتوى مقرَّ ِّ
وكا  نتيجة لذلك أْ  أجريت بعض الد 

ة، كدراسة الحربي ] ة السعوديَّ ة في اململكة العربيَّ غة اإلنجليزيَّ
ُّ
[، 26الل

ي وتطوير معايير 27الحماد ] ِّ
راَسات إلى محاولة تقص   ِّ

[. كما هدفت بعض الد 

بات 
َّ
يمكن توفيرها في املنهج لتحسي  إعداده وبنائه، مثل دراسة ومتطل

 [.3[، والشمري ]30[، وعوض ]29[، والقيس ي ]28عزيز فار ]

ة       ونظًرا للدور الهام ملتطلبات اقتصاد املعرفة في إكساب امليزة التنافسيَّ

ة املعاصرة األنظار نحو  ة؛ فقد لفتت التوجهات التربويَّ للنظم التعليميَّ

ل إلى االقتصاد املعرفي، بهدف االستثمار االقتصادي في رأس ضرو  رة التحوُّ

املال البشري، من خالل تحويل املوقف التعليمي إلى موقف استثماري 

اقتصادي ضمني، تظهر نتائجه في املستقبل القريب واملستقبل البعيد، وهي 

ق في طالبنا، ومن هذا املنطلق برزت أهميَّ  ة تضمي  النتاجات التي ستتحقَّ

ة  غة االنجليزيَّ
ُّ
ة، ومناهج الل بات االقتصاد املعرفي في مناهجنا عامَّ

َّ
متطل

بات االقتصاد 
َّ
ة توافر متطل راَسات بأهميَّ ِّ

ة، فقد أوصت بعض الد  خاصَّ

 ٍّ
مي ، كدراسة كل  ِّ

 
ة، وفي الطالب الجامعيي  وفي املعل  املعرفي في املناهج عامَّ

 [.9[، والعنزي ]32ورمضا  ] [،31[، والخالدي ]29من القيس ي ]

ة،         غة االنجليزيَّ
ُّ
رات الل كما أ َّ تضمي  مهارات االقتصاد املعرفي في مقرَّ

ة نحو  غة اإلنجليزيَّ
ُّ
ر الل سيتحقق منه هدفا  رئيسا ؛ األول: رفع جودة مقرَّ

غة 
ُّ
م الل

ُّ
األفضل، واملساهمة في تحسي  مستويات املتعلمي  في تعل

ة، والثاني: تنمية مهارات االقتصاد املعرفي لدى طالبنا في وقتٍّ  اإلنجليزيَّ

ة وسوق العمل، إذ إ  الهدف  مبكر، قبل الذهاب إلى املرحلة الجامعيَّ

ة لتحسينها تستهدف  ة وجميع البرامج املعدَّ ة التعليميَّ الدائم من العمليَّ

 الطالب في املقام األول.

ة االقتصاد املعرف      ِّ ومن منطلق أهميَّ
ي في توليد املعرفة واالبتكار املستمر 

ة  ة التعليميَّ ة تشمل األطراف الفاعلة في العمليَّ للوصول إلى ميزة تنافسيَّ

ي مدى تضمي   ِّ
ة تقص   راَسة الحاليَّ ِّ

م والطالب واملنهج؛ ستحاول الد  ِّ
 
واملعل

ر، وفي ة املطوَّ غة اإلنجليزيَّ
ُّ
ر الل بات االقتصاد املعرفي في مقرَّ

َّ
حدود  -متطل

راَسات السابقة إلى تقص ي توافر  -علم الباحث ِّ
لم تتطرَّق أي من الد 

رة، وما مدى  ة املطوَّ غة االنجليزيَّ
ُّ
رات الل بات االقتصاد املعرفي في مقرَّ

َّ
متطل

ر مع أهداف التطوير إليجاد مجتمع املعرفة التي تطمح  ر املطوَّ توافق املقرَّ

ة؛ ليكو  كفًئا و  قادًرا على تقديم األفضل في سوق له التحديات الوطنيَّ

راَسة  ِّ
العمل وتطوراته، وبصورة أكثر تحديًدا يمكن بلورة مشكلة الد 

ة في محاولة اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي: "ما مدى تحقيق  الحاليَّ

ر ) ة املطوَّ غة االنجليزيَّ
ُّ
ر الل بات االقتصاد lift Offمحتوى مقرَّ

َّ
!( متطل

 املعرفي؟"

ة اآلتية:  ويتفرَّع من  هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعيَّ

ر في  -1 ة املطوَّ غة اإلنجليزيَّ
ُّ
ر الل ما مدى توافر أنواع املعرفة الحديثة في مقرَّ

ة؟ ة السعوديَّ  اململكة العربيَّ

ر في  -2 ة املطوَّ غة اإلنجليزيَّ
ُّ
ر الل ما مدى توافر تكنولوجيا املعلومات في مقرَّ

ة ال ة؟اململكة العربيَّ  سعوديَّ

ر في  -3 ة املطوَّ غة اإلنجليزيَّ
ُّ
ر الل ما مدى توافر مهارات البحث العلمي في مقرَّ

ة؟ ة السعوديَّ  اململكة العربيَّ

ر في  -4 ة املطوَّ غة اإلنجليزيَّ
ُّ
ر الل ما مدى توافر أساليب التقويم في مقرَّ

ة؟ ة السعوديَّ  اململكة العربيَّ

راَسة:  ِّ
 أهداف الد 

راَس  ِّ
ة إلى:تهدف الد   ة الحاليَّ

التعرُّف على مدى توافر متطلبات اقتصاد املعرفة املتمثلة باملجاالت      

)أنواع املعرفة الحديثة، مهارات البحث العلمي، تكنولوجيا املعلومات، 

ة  ر في اململكة العربيَّ ة املطوَّ غة اإلنجليزيَّ
ُّ
ر الل أساليب التقويم( في مقرَّ

ة.  السعوديَّ

  ِّ
ة الد   راَسة:أهميَّ

ة فيما يأتي: راَسة الحاليَّ ِّ
ة الد  ل أهميَّ

َّ
 تتمث

ة: ة النظريَّ  األهميَّ

بات اقتصاد املعرفة الواجب توافرها في  -
َّ
راَسة قائمة بمتطل ِّ

م نتائج الد  ِّ
تقد 

ة. ة السعوديَّ ر في اململكة العربيَّ ة املطوَّ غة اإلنجليزيَّ
ُّ
ر الل  مقرَّ

ة  - ر في اململكة العربيَّ ة املطوَّ غة اإلنجليزيَّ
ُّ
ر الل الوقوف على واقع مقرَّ

ة  غة اإلنجليزيَّ
ُّ
ة، ومدى نجاح مشروع تطوير الل  English Languageالسعوديَّ

Development Project (ELDP ة لتعليم ة رفع النتاجات التعليميَّ ( في عمليَّ

ة.  غة اإلنجليزيَّ
ُّ
 الل
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ة التطبيق ة:األهميَّ  يَّ

ة في جميع  - رات اإلنجليزيَّ راَسة القائمي  على تخطيط املقرَّ ِّ
تفيد نتائج الد 

بات اقتصاد املعرفة عند التخطيط لبناء 
َّ
ة بتضمي  متطل املراحل الدراسيَّ

غة 
ُّ
ة؛ ملا له من دور في تطوير كفاءة الطلبة في الل املناهج اإلنجليزيَّ

ة.  اإلنجليزيَّ

ة  - غة اإلنجليزيَّ
ُّ
راَسة القائمي  على مشروع تطوير الل ِّ

تفيد نتائج الد 

(ELDP.ة التقويم ر، ومساعدتها في عمليَّ ر املطوَّ  (، بنواحي الضعف في املقرَّ

 

راَسة:  ِّ
 حدود الد 

راَسة على الحدود التالية: ِّ
 اقتصرت الد 

غة اإلنجلي -1
ُّ
ر الل لت في مقرَّ

َّ
ة: وتمث ة للصف األول الحدود املوضوعيَّ زيَّ

ط ) ِّ
ة، وهو عبارة عن Lift Offاملتوس  ة السعوديَّ ر في اململكة العربيَّ !( املطوَّ

ن كلُّ جزء  جزأين؛ جزء خاص بالطالب، والجزء اآلخر لألنشطة، ويتضمَّ

ة ودرس مراجعة.   عشر وحدات، وكلُّ وحدة تحتوي على ثالثة دروس أساسيَّ

ة: تمَّ تطبيق -2 ة في العام الدراس ي  الحدود الزمانيَّ راَسة الحاليَّ ِّ
/ 1438الد 

 هـ.1439

راَسة:  ِّ
 مصطلحات الد 

 Content Analysisتحليل املحتوى:  -1

ِّف محمد وعبد العظيم ]
[ تحليل املحتوى: "تجزئة املنهج، وتصنيف 33ُيعر 

نه من معارف واتجاهات، وقيم ومهارات إلى أقسام أو مكونات".  ما يتضمَّ

ة تصنيف  وُيعرَّف تحليل ة بأنه: عمليَّ راَسة الحاليَّ ِّ
ا في الد  املحتوى إجرائيًّ

ر  وتحليل محتويات وأفكار وموضوعات وأنشطة، وأساليب التقويم في مقرَّ

ط ) ِّ
ر للصف األول املتوس  ة املطوَّ غة اإلنجليزيَّ

ُّ
!(، ومدى تضمينه Lift Offالل

بات اقتصاد املعرفة.
َّ
 متطل

 Knowledge Economyاقتصاد املعرفة:  -2

ُيعرَّف اقتصاد املعرفة بأنه:" االقتصاد الذي ينظر للفرد بوصفه ثروة في 

 [. 34اقتصاد السوق واألداء"]

ة بأنه: فقرات بطاقة  راَسة الحاليَّ ِّ
ا في الد  وُيعرَّف اقتصاد املعرفة إجرائيًّ

ة والصري بات اقتصاد املعرفة الضمنيَّ
َّ
حة، تحليل املحتوى، املتضمنة متطل

وهي: )مهارات البحث العلمي، املعرفة الحديثة، أساليب القياس والتقويم، 

ر  ة املطوَّ غة اإلنجليزيَّ
ُّ
ر الل  !((.Lift Offتكنولوجيا املعلومات( في مقرَّ

ة: -3 ة السعوديَّ ر في اململكة العربيَّ ة املطوَّ غة اإلنجليزيَّ
ُّ
ر الل  مقرَّ

غة اإلنجليز       
ُّ
ر الل ة ُيعرَّف مقرَّ ة السعوديَّ ر في اململكة العربيَّ ة املطوَّ يَّ

ر تدريسه في  ة املقرَّ غة اإلنجليزيَّ
ُّ
ة بأنه: كتاب الل راَسة الحاليَّ ِّ

ا في الد  إجرائيًّ

ط ) ِّ
غة Lift Offالصف األول املتوس 

ُّ
ر من قبل مشروع تطوير الل !(، واملطوَّ

ة ) ٍّ باELDPاإلنجليزيَّ
لطالب، والجزء (، وهو عبارة عن جزأين؛ جزءٍّ خاص 

ن كلُّ جزء عشر وحدات، وكلُّ وحدة تحتوي على  اآلخر لألنشطة، ويتضمَّ

ة، ودرس مراجعة.   ثالثة دروس أساسيَّ

 الطريقة واإلجراءات. 4

راَسةأ.  ِ
 منهج الد 

ة على استخدام املنهج الوصفي التحليلي ويعد هذا  راَسة الحاليَّ ِّ
اعتمدت الد 

را ِّ
ة.املنهج مناسًبا لطبيعة الد   َسة الحاليَّ

راَسة وعينتهاب.  ِ
 مجتمع الد 

ة      غة اإلنجليزيَّ
ُّ
ر الل ة على أساس تحليل محتوى مقرَّ راَسة الحاليَّ ِّ

قامت الد 

غة 
ُّ
راَسة وعينتها اقتصر على كتاب الل ِّ

ر، ومن ثمَّ فإ  مجتمع الد  املطوَّ

ر ) ة املطوَّ طة الصف األول Lift Offاإلنجليزيَّ ِّ
ط  !( للمرحلة املتوس  ِّ

املتوس 

، )الفصل Student's Book and Work Book)كتاب الطالب والنشاط( 

 هـ.1439/ 1438الدراس ي األول والثاني(، وذلك في العام الدراس ي 

راَسة وإجراءاتهاج.  ِ
 أداة الد 

راَسة، قام الباحث بإعداد بطاقة تحليل محتوى في       ِّ
لتحقيق أهداف الد 

بات االقتصاد املعرفي 
َّ
ة متطل غة اإلنجليزيَّ

ُّ
ر الل رها في مقرَّ

ُ
ع تواف

َّ
املتوق

ر ) ط املطوَّ ِّ
(، بالرجوع إلى األدب النظري Lift offللصف األول املتوس 

والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، كما تم الرجوع إلى 

ة. غة اإلنجليزيَّ
ُّ
ة من تدريس الل  األهداف التعليميَّ

راَسة وثباته ِّ
 ا:صدق أداة الد 

راَسة من خالل عرضها في صورتها       ِّ
ق من صدق أداة الد  تم التحقٌّ

ة على ) ة، 22األوليَّ ( محكًما من ذوي الخبرة واالختصاص في املناهج العامَّ

ة.  ة واألردنيَّ ة، من الجامعات السعوديَّ غة اإلنجليزيَّ
ُّ
ومناهج وطرق تدريس الل

لب من املحكمي  التفضل باالطالع على ب
ُ
طاقة تحليل املحتوى، وقد ط

وإبداء آرائهم ومقترحاتهم بشأ  فقرات بطاقة التحليل، من حيث مدى 

ِّ منها للمجال الذي 
وضوحها وسالمة صياغتها، وتحديد مدى مناسبة كل 

ب منهم إدخال أي تعديالت على صياغة فقرات األداة،  لِّ
ُ
تندرج تحته، كما ط

على ضوء تعديالت أو دمجها، أو حذف بعضها، أو اإلضافة إليها، و 

مي  ومالحظاتهم. وقد اعتمدت نسبة موافقة )
َّ
َحك

ُ
%( فأكثر من آراء  80امل

املحكمي  معياًرا لإلبقاء على العبارة، كما تمَّ األخذ بعي  االعتبار التعديالت 

مو  بشأ  تعديل صياغة بعض 
َّ
واملالحظات التي أبداها السادة املحك

بعبارات أخرى، وتمَّ تعديل البطاقة في  العبارات، أو حذفها، أو استبدالها

ة لبعض  مي ، وتمَّ إجراء التعديالت في الصياغة اللغويَّ
َّ
ضوء آراء املحك

الفقرات وفصل وحذف بعض الفقرات. وقد أصبحت بطاقة تحليل 

ة من ) نة بصورتها النهائيَّ عة على أربع مجاالت 51املحتوى مكوَّ ( فقرة موزَّ

 رئيسة كاآلتي: 

ن )املجال  •  ( فقرة.13األول: أنواع املعرفة، ويتضمَّ

ن ) •  ( فقرة.12املجال الثاني: تكنولوجيا املعلومات، ويتضمَّ

ن ) •  ( فقرة.13املجال الثالث: مهارات البحث العلمي، ويتضمَّ

ن ) •  ( فقرة.13املجال الرابع: أساليب القياس والتقويم، ويتضمَّ

راَسة: ِّ
 ثبات أداة الد 

ق من ثبات األداة، تمَّ استخراج ثبات بطاقة تحليل لغايات         التحقٌّ

املحتوى بطريقة ثبات التحليل عبر األشخاص، بمعنى وصول املحللي  إلى 

ا عند قيامهم بتحليل املحتوى باستخدام بطاقة  النتائج نفسها نسبيًّ

ر، كونه مدرس  ها، بحيث قام الباحث بتحليل محتوى املقرَّ التحليل نفسِّ

ت االستعانة بمحلل آخر، املادة،  وعلى دراية بدروسها ومضامينها، كما تمَّ

ة، بغرض تحليل  غة اإلنجليزيَّ
ُّ
ر  3وهو مشرف تربوي في الل وحدات من مقرَّ

ة، وحدتي  من الجزء األول، وهما:) غة اإلنجليزيَّ
ُّ
، NEW FRIENDSالل

AROUND SCHOOL( :ووحدة ثالثة من الجزء الثاني، وهي )IT’S BIGGER 

THAN THE GREEN BAG ق من ثبات األداة بإعادة التحليل (. وتمَّ التحقٌّ

بواسطة املحلل اآلخر )املشرف التربوي(، ثمَّ تمَّ احتساب معامل الثبات وتمَّ 

 [:35حساب ثبات املحللي  حسب معادلة كوبر اآلتية الوكيل ]
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 ثبات املحللي  = 

 عدد مرات االتفاق

X 100 
 االختالف عدد مراتعدد مرات االتفاق + 

 املعلومات تكنولوجيا ،(0.94) املعرفي للمجال الثبات معامل بلغ وقد     

 القياس أساليب وملجال ،(0.95) العلمي البحث مهارات وملجال( 0.88)

ر  التحليل ثبات معامل قيم بلغت كما ،(0.96) والتقويم غة ملقرَّ
ُّ
 الل

ة  وصالحة مرتفعة، قيم وهي ،(0.93) بلغت وحدات لثالث اإلنجليزيَّ

 .العلمي البحث ألغراض

 :التحليل خطوات

ر  لتحليل املحتوى  تحليل بطاقة الباحثا  استخدم      غة مقرَّ
ُّ
ة الل  اإلنجليزيَّ

(Lift Off )!ط، األول  للصف ِّ
بات على البطاقة اشتملت بحيث املتوس 

َّ
 متطل

ع املعرفي االقتصاد
َّ
ر  في توافرها املتوق غة مقرَّ

ُّ
ة الل ر  اإلنجليزيَّ  Lift) املطوَّ

Off)!، ق وتم البطاقة، إعداد تمَّ  ولقد  والهدف وثباتها، صدقها من التحقٌّ

 .بنائها من

نه بما للتحليل كوحدة الفكرة اعتماد تمَّ  وقد  والصورة الكلمة من تتضمَّ

 يشتمل معنى تحمل فقرة أو بسيطة جملة تكو   قد الفكرة أل  والنشاط،

 .املحتوى  لتحليل الوحدات هذه أشمل كونها الفكرة واعتمدت الفكرة على

ة إجراء بعد      بات التكرارات حصر تمَّ  التحليل عمليَّ
َّ
 االقتصاد ملتطل

 في الجامعات أساتذة) من الخبراء من مجموعة على وعرضها املعرفي،

غة مناهج
ُّ
ة الل مي ومشرفي والتقويم، والقياس اإلنجليزيَّ ِّ

 
غة ومعل

ُّ
 الل

ة طة للمرحلة اإلنجليزيَّ ِّ
 والباحث، األكاديمي املشرف إلى باإلضافة( املتوس 

 الشوا من كل دراسة من االستفادة تم وقد التوافر درجة تحديد بهدف

 غير) التوافر درجة لتحديد الرباعي التقدير اختيار في[ 26] والحربي ،[36]

طة، قليلة، متوافرة، ِّ
 ملحق) خبيًرا،( 11) عددهم بلغ وقد(. مرتفعة متوس 

بات توافر درجة على الحكم معيار وضع وتم ،(4رقم
َّ
 االقتصاد متطل

ر  في املعرفي غة مقرَّ
ُّ
ة الل راَسة نتائج اإلنجليزيَّ ِّ

ة، الد   :اآلتي للمعيار وفًقا الكميَّ

 طول الفئة =
 الحد األدنى –الحد األعلى 

 عدد املستويات

راَسة أداة على السابق املعيار وبتطبيق      ِّ
ضح الد   الفئة طول  أ  يتَّ

راَسة أداة تصحيح يتم عليه، وبناءً  ،(0.75) يساوي  ِّ
 توافر درجة وتحديد الد 

بات
َّ
ر  في املعرفي االقتصاد متطل غة مقرَّ

ُّ
ة، الل  :يأتي ملا وفًقا اإلنجليزيَّ

ط كا  إذا - ِّ
 إلى يشير فإنه ،(1.75) من أقل إلى( 1.00) القيم ضمن املتوس 

 .التوافر عدم

ط كا  إذا - ِّ
 إلى يشير فإنه ،(2.50) من أقل إلى( 1.75) القيم ضمن املتوس 

 .قليلة بدرجة التوافر

ط كا  إذا - ِّ
 إلى يشير فإنه ،(3.25) من أقل إلى( 2.50) القيم ضمن املتوس 

طة بدرجة التوافر ِّ
 .متوس 

ط كا  إذا - ِّ
 التوافر إلى يشير فإنه ،(4.00) إلى( 3.25) القيم ضمن املتوس 

 .مرتفعة بدرجة

راَسة إجراءات ِّ
 :الد 

راَسة إجراءات تنفيذ تم ِّ
 : يلي كما الد 

راَسات مسح -1 ِّ
 بموضوع الصلة ذات واألدبيات السابقة والبحوث الد 

راَسة ِّ
ة الد   .الحاليَّ

ة قائمة إعداد -2 بات مبدئيَّ
َّ
راَسة على باالعتماد املعرفة اقتصاد بمتطل ِّ

 الد 

ة راَسات التربوي  لألدب املتفحصة النظريَّ ِّ
 الصلة ذات السابقة والد 

راَسة بموضوع ِّ
 .الد 

بات قائمة عرض -3
َّ
 األكاديمي املشرف على املعرفي االقتصاد متطل

غة في تربويي  ومشرفي 
ُّ
ة، الل ة املوافقة وأخذ اإلنجليزيَّ  .عليها املبدئيَّ

راَسة؛ أداة إعداد -4 ِّ
بات قائمة وفق املحتوى  تحليل بطاقة الد 

َّ
 بمتطل

 .املعرفي االقتصاد

ق -5 راَسة أداة صدق من التحقٌّ ِّ
ًما( 22) على عرضها خالل من الد 

َّ
 من محك

 .واالختصاص الخبرة ذوي 

ة بصورتها األداة إخراج -6  . النهائيَّ

ق -7 راَسة أداة ثبات من التحقٌّ ِّ
 خالل من الثبات، احتساب خالل من الد 

 .كوبر معادلة واحتساب األشخاص،

ة إجراء - ر  قراءة التحليل، عينة تحديد من التحليل، عمليَّ  الطالب مقرَّ

 شملت التي التحليل فئات تحديد ،!(Lift Off) سلسلة التمارين، وكتاب

بات
َّ
 الشرح حال في للتحليل كوحدة الفكرة اختيار. املعرفي االقتصاد متطل

 واألنشطة، والصورة، والتمارين الدرس، مع التعامل تمَّ  كما واألنشطة،

ٍّ  بوصف
 .فكرة منها كل 

م إصدار -
ُ
ق فيما والقرارات الحك

َّ
بات توافر بمدى يتعل

َّ
 االقتصاد متطل

ر  في املعرفي  .املقرَّ

 .واملقترحات والتوصيات بالنتائج الخروج -

 :البيانات تحليل أسلوب

ة؛ والنسب التكرارات استخدام تم رات تطابق مدى لتحديد املئويَّ  -املقرَّ

بات مع -التحليل موضع
َّ
 كوبر معادلة استخدم كما املعرفي، االقتصاد متطل

ل التي النتائج مع التحليل نتائج تطابق مدى لقياس  آخر محلل لها توصَّ

ص من  .نفسه التخصُّ

 النتائج. 

قة النتائج عرض ِّ
 
 :األول  السؤال عن باإلجابة املتعل

ر  في الحديثة املعرفة أنواع توافر مدى ما: "على األول  السؤال ينصُّ   مقرَّ

غة
ُّ
ة الل ر  اإلنجليزيَّ ة اململكة في املطوَّ ة؟ العربيَّ  هذا عن ولإلجابة" السعوديَّ

ة والنسب التكرارات احتساب تمَّ  السؤال طات املئويَّ ِّ
ة، واملتوس   الحسابيَّ

رات التوافر ودرجة ِّ
 

ع املعرفي األول  املجال ملؤش
َّ
ر  في توافرها املتوق غة مقرَّ

ُّ
 الل

ة ر  اإلنجليزيَّ  ،CD، Flash Card) من الدروس مع يترافق وما!( lift Off) املطوَّ

Media track .)ح ِّ
 :ذلك نتائج( 1) الجدول  ويوض 

 1 جدول 

ة والنسب التكرارات طات املئويَّ ِ
ة واملتوس  رات توافر لدرجة الحسابيَّ ِ

 
ر  في املعرفي املجال مؤش غة مقرَّ

ُّ
ة الل ط األول  للصف!( Lift Off) اإلنجليزيَّ ِ

 متوس 

رات م ِ
 

ة التكرار املؤش  درجة  الترتيب التقدير الكمي النسبة املئويَّ

 التوافر

 مرتفعة 1 4 %27.9 266 التنوع في أشكال املعرفة )إنشائي، صور، استماع(. .9
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م لدى الطالب. .13
ُّ
 مرتفعة 2 4 %15.8 151 مراعاة أنماط التعل

ة. .3  مرتفعة 3 4 %13.8 132 الربط املناسب للمعرفة بالحياة اليوميَّ

ة. .8  قليلة 4 2 %8.3 79 عرض املعرفة بقوالب تكنولوجيَّ

 قليلة 5 2 %7.9 75 توافر مفاهيم ومصطلحات تواكب التفجر املعرفي. .2

م مدى الحياة. .11
ُّ
ر على مبدأ التعل  قليلة 5 2 %7.9 75 بناء املقرَّ

ة. 12 غة اإلنجليزيَّ
ُّ
م الل

ُّ
ة الطالب نحو تعل  قليلة 7 2 %6.5 62 تنمية دافعيَّ

ع املعرفة بي  الصريح والضمني .1  قليلة 8 2 %4.5 43 تنوُّ

 غير متوافرة 9 1 %3.6 34 التدرُّج في عرض املعرفة من القديم إلى الحديث. .10

 غير متوافرة 10 1 %1.5 14 عرض املعرفة من الفكرة الرئيسة )الكل( للوصول إلى أجزائها. .6

 غير متوافرة 11 1 %1.3 12 تقديم أجزاء املعرفة للوصول إلى )الكل( الفكرة الرئيسة. .7

ة في طرح املعرفة  .5  غير متوافرة 12 1 %0.8 8 واألفكار.التوظيف املناسب للمناسبات الوطنيَّ

ة في طرح املعرفة. .4 ة والعربيَّ  غير متوافرة 13 1 %0.3 3 التوظيف املناسب لألحداث العامليَّ

 27 %100 954 املجموع الكلي

ط الحسابي املجال املعرفي ِّ
 قليلة  2.08 املتوس 

بات توافر درجة أ  إلى( 1) الجدول  في الواردة النتائج تشير     
َّ
 متطل

قة املعرفي االقتصاد ِّ
 
راته املعرفي باملجال املتعل ِّ

 
ر  في ومؤش غة مقرَّ

ُّ
 الل

ة ر  اإلنجليزيَّ  التكرارات بلغت إذ قليلة، بدرجة جاءت!( Lift Off) املطوَّ

ط ،(954) ِّ
 قليلة بدرجة جاء املعرفي املجال أ  أي ،(2.08) حسابي بمتوس 

ة النسب أ  ويالحظ التوافر، رات املئويَّ ِّ
 

-0.3) بي  ما تراوحت للمؤش

27.9.)% 

راَسة وتعزو       ِّ
غة مناهج أ  إلى النتيجة الد 

ُّ
ة الل رة اإلنجليزيَّ  Lift) املطوَّ

Off )!الذي العامُّ  الطابع زال وما إعدادها، في التقليدي البناء تنهج زالت ما 

ر  في واملعلومات املعرفة عرض طبيعة يسود قبل من كا   .املقرَّ

  أ  النتائج أظهرت حيث     
ًّ

رات من كال ِّ
 

 أشكال في التنوع( )9: )املؤش

ر األولى، باملرتبة(( استماع صور، إنشائي،) املعرفة ِّ
 

 مراعاة( )13) واملؤش

م أنماط
ُّ
ر. الثانية باملرتبة( الطالب لدى التعل ِّ

 
 املناسب الربط( )3) واملؤش

ة بالحياة للمعرفة  . مرتفعة توافر ودرجة الثالثة، باملرتبة( اليوميَّ

ضح كما       ر  التزام النتائج من يتَّ غة مقرَّ
ُّ
ة الل رة اإلنجليزيَّ !( Lift Off) املطوَّ

بات
َّ
ن بأ  املعرفي االقتصاد بمتطل  إلى تهدف التي املعرفة املحتوى، يتضمَّ

ز م ارتباط تعزيِّ
ُّ
ة، بهويته املتعل  االقتناع تعزِّيز الى تهدف وكذلك اإلسالميَّ

ة الطالب لدى  مقدرات، من املحلية البيئة تملكه ما على املحافظة بأهميَّ

ا الطالب إكساب في لإلسهام وتسعى
َ
ا سلوك  الشعور  وتنمية نافَعا، اجتماعيًّ

 خدمة إلى واملبادرة التعاوني، الجماعي العمل في والرغبة والتشارك بالتكامل

ة) بأبعاده وتنميته املحلي، جتمعامل ة االقتصاديَّ ة والطبيعيَّ  ،(واالجتماعيَّ

ر تكرارات ارتفاع خالل من ذلك وظهر ِّ
 

 للمعرفة املناسب الربط) املؤش

ة بالحياة ة طبيعة يقابل والذي( اليوميَّ ة الهويَّ  املجتمع في اإلسالميَّ

ة التزام يؤكد وهذا السعودي، ة السياسيَّ ة باململكة التعليميَّ  العربيَّ

ة ك السعوديَّ ضح إذ اإلسالمي، بالدين األجيال بتمسُّ  دروس خالل من يتَّ

ر  غة مقرَّ
ُّ
ة الل ر  اإلنجليزيَّ  من ُعرضت الدروس معظم أ !(Lift Off)املطوَّ

ة الحياة طابع خالل  باإلضافة لباسه، خالل من السعودي، للمجتمع اليوميَّ

 في الطالب على املعروض الدرس أو الحوار في أخرى  مجتمعات إدخال إلى

ر  ة وفي املقرَّ  .الدروس أغلبيَّ

ر من كلٌّ  جاء حي  في      ِّ
 

ة بقوالب املعرفة عرض( )8) املؤش ( تكنولوجيَّ

ر الرابعة باملرتبة ِّ
 

ر تواكب ومصطلحات مفاهيم توافر( )2) واملؤش  التفجُّ

ر الخامسة، باملرتبة( املعرفي ِّ
 

ر  بناء( )11) واملؤش م مبدأ على املقرَّ
ُّ
 مدى التعل

ر السادسة، باملرتبة( الحياة ِّ
 

ة تنمية( )12) واملؤش م نحو الطالب دافعيَّ
ُّ
 تعل

غة
ُّ
ة الل ر وجاء السابعة، باملرتبة( اإلنجليزيَّ ِّ

 
 بي  املعرفة تنوع( )1) املؤش

 .قليلة توافر وبدرجة الثامنة، باملرتبة( والضمني الصريح

 مناهج بناء في املعاصرة االتجاهات تواكب لم املناهج أ  يؤكد وهذا      

غة
ُّ
ة، الل م على يعتمد زال ما التعليم وأ  اإلنجليزيَّ ِّ

 
ة في كمحور  املعل  العمليَّ

ة،   املعلومة متلقًيا زال ما الطالب وأ  التعليميَّ
ً

 محور  يكو   أ  من بدال

ة ة، العمليَّ د التعليميَّ ِّ
 
ر  أ  النتائج وتؤك بات األخذ في ضعيف املقرَّ

َّ
 بمتطل

ق فيما املعرفي االقتصاد
َّ
 املعرفي االقتصاد يهدف إذ املعرفة، بمجال يتعل

 على وتوظيفها، ونشرها املعارف إنتاج و الكتساب املالئمة البيئة إيجاد إلى

ر قليل توافر يقابل وهذا املجاالت، كافة وفي البعيد املدى ِّ
 

( 11) للمؤش

ر  بناء) م مبدأ على املقرَّ
ُّ
بات تؤكد كما ،(الحياة مدى التعل

َّ
 االقتصاد متطل

ق فيما املعرفي
َّ
 ملرحلة صحيحة تبقى أنها إال متواترة، أنها على باملعرفة يتعل

رة، تصبح ثم معينة، ِّ
ات لتواكب متغي  ف الراهن، العصر مستجدَّ  وتتكيَّ

 يقابل وهذا اللحظة، وليدة كأنها واحدة بوتقة في وتصبح معها، وتتواءم

رات في قليل توافر ِّ
 

ر تواكب ومصطلحات مفاهيم توافر) املؤش  التفجُّ

ع) و( املعرفي ر  في( والضمني الصريح بي  املعرفة تنوُّ غة مقرَّ
ُّ
ة الل  اإلنجليزيَّ

(Lift Off .)!وهذا تكنولوجية، بقوالب تعريضها يتمَّ  لم املعرفة أ  كما 

بات مع تعارض
َّ
 تشير إذ املنهج، في توافر الواجب املعرفي االقتصاد متطل

بات
َّ
ة بقوالب املعرفة طرح إلى املعرفي االقتصاد متطل  ووسائل تدريسيَّ

 مهارات تنمي التي الحديثة واإلستراتيجيات التكنولوجيا مثل حديثة،

ر قليلة توافر درجة يقابل وهذا الطالب، لدى العلمي البحث ِّ
 

 عرض) ملؤش

ة بقوالب املعرفة ر  في( تكنولوجيَّ غة مقرَّ
ُّ
ة الل  !(.Lift Off) اإلنجليزيَّ

ر جاء كما      ِّ
 

 إلى القديم من املعرفة عرض في التدرُّج( )10: )املؤش

ر التاسعة، باملرتبة( الحديث ِّ
 

 الرئيسة الفكرة من املعرفة عرض( )6)واملؤش

ر العاشرة، باملرتبة( أجزائه إلى للوصول ( الكل) ِّ
 

 أجزاء تقديم( )7) واملؤش

 وجاء عشر، الحادية املرتبة( الرئيسة الفكرة( الكل) إلى للوصول  املعرفة

ر ِّ
 

ة للمناسبات املناسب التوظيف( )5) املؤش  املعرفة طرح في الوطنيَّ

ر وجاء عشرة، الثانية باملرتبة( واألفكار ِّ
 

 املناسب التوظيف( )4) املؤش

ة لألحداث ة العامليَّ  عشرة الثالثة باملرتبة(( الدرس) املعرفة طرح في والعربيَّ

 . متوافرة غير وبدرجة واألخيرة،

بات تحقق عدم النتائج وتظهر      
َّ
ر  في املعرفي االقتصاد متطل غة مقرَّ

ُّ
  الل
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ة ق فيما!(. Lift Off) اإلنجليزيَّ
َّ
 التي وتنظيمها املعرفة عرض بطريقة يتعل

باته أشار
َّ
 أ  يجب املعرفة أ  إلى املعرفة اقتصاد على املبني املنهج في متطل

هات تراعي ة واملادة والنصوص املعارف إعداد في الحديثة التوجُّ  التي العلميَّ

ر، في ستطرح ِّ  على والعمل املقرَّ
 وعدم الطالب، تفكير وتثير املشكالت، حل 

 الطالب، لدى اإلبداعي التفكير تنمية بهدف للحلول، مباشر عرض وجود

ة وتنمية م على وتشجيعهم واالستقصاء، البحث نحو الطالب دافعيَّ
ُّ
 التعل

 ثم املعارف عرض يتناول  بحيث املعرفة، عرض طريقة في والتنوع الذاتي

 على الحصول  أ  الطالب تعليم بهدف بالعكس، أو الرئيسة، الفكرة

ة هناك وأ  واحدة، بطريقة يأتي ال وابتكارها املعرفة  للحصول  طرق  عدَّ

 مع يتنافى وهذا والجداول، والرسوم باألمثلة املعرفة وإغناء وابتكارها، عليها

رات توفر درجة ِّ
 

 ،(الحديث إلى القديم من املعرفة عرض في التدرُّج) املؤش

 تقديم) ،(أجزائه إلى للوصول ( الكل) الرئيسة الفكرة من املعرفة عرض)

 املناسب التوظيف) ،(الرئيسة الفكرة( الكل) إلى للوصول  املعرفة أجزاء

ة للمناسبات  لألحداث املناسب التوظيف)،(واألفكار املعرفة طرح في الوطنيَّ

ة ة العامليَّ ر  في توافر عدم أظهرت التي(( الدرس) املعرفة طرح في والعربيَّ  مقرَّ

غة
ُّ
ة الل  !(.Lift Off) اإلنجليزيَّ

ة أثناء الباحث الحظ حيث      ر  املحتوى  تحليل عمليَّ غة ملقرَّ
ُّ
ة الل  اإلنجليزيَّ

(Lift Off )!وجود  ِّ 
قا فقط درسي   في درس 80 بي  من 2030 رؤية إلى تطرَّ

ر  من الجزأين غة مقرَّ
ُّ
ة الل ق دروس معظمها وفي ،!(Lift Off) اإلنجليزيَّ

َّ
 تتعل

ة بالحياة املعرفة بربط  .اليوميَّ

فقت      راَسة نتائج واتَّ ِّ
ة الد  ٍّ  نتائج مع الحاليَّ

راَسات من كل  ِّ
 السابقة الد 

 العنزي  دراسة ومع متدنية، بدرجة جاء املعرفي املجال بأ [ 16] الحايك

ٍّ  قصور  وجود في[ 9]
ة املجاالت جوانب تغطية في وتد    التكنولوجيَّ

ة  املعرفي، االقتصاد مجاالت من واملحلي، العالمي واالقتصاد واالجتماعيَّ

ة واملناسبات األحداث توظيف مثل ة العامليَّ ة والعربيَّ  عرض في والوطنيَّ

 الكتاب ربط في تدنًيا هناك أ [ 17] الفالح دراسة مع اتفقت كما. املعرفة

فقت كما سابقة، معرفة من الطالب لدى ملا الجديدة، باملعارف املدرس ي  اتَّ

ق فيما
َّ
 كما[. 27] الحماد دراسة مع وتدريسها املعرفة عرض بطريقة يتعل

فقت غة كتاب أ [ 30] عوض ودراسة اتَّ
ُّ
ة الل  يناسب الفلسطيني اإلنجليزيَّ

ق الفلسطينيي ، الطلبة ِّ
ة احتياجاتهم ويحق  ة الثقافيَّ ة، والتربويَّ  والدينيَّ

ة السياسات التزام تؤكد النتائج وهذه  الطابع إضفاء بضرورة التعليميَّ

ِّ  في الرسمي والديني الثقافي
 وديانته وتقاليده معاييره وفق مجتمع كل 

 كتاب أ [ 19]عاكف دراسة نتيجة مع الدراسة نتيجة اتفقت كما. وثقافته

 أنشطة إلى ويفتقد ضعف فيه" Iraq Opportunities" اإلنجليزية اللغة

 .إثرائية

فقت       التربية مناهج محتوى  أ  [37] وحمايدي العدوا  دراسة مع واتَّ

ة ة االجتماعيَّ  كما. مباشرة املعرفي االقتصاد فلسفة إلى يشير ال والوطنيَّ

فقت رات إثراء بعدم[ 36]الشوا دراسة مع اتَّ  والحوادث باملناسبات املقرَّ

ة ة املحليَّ ة والوطنيَّ رات في والعامليَّ ة املقرَّ غة الدراسيَّ
ُّ
ة لل  واختلفت. اإلنجليزيَّ

 بدرجة جاء املعرفي مجال أ  أظهرت التي[ 15] والعنزي  األحمدي دراسة مع

طة ِّ
 .متوس 

 تكنولوجيا توافر مدى ما: "الثاني السؤال عن باإلجابة املتعلقة النتائج

ر  في املعلومات غة مقرَّ
ُّ
ة الل ر  اإلنجليزيَّ ة اململكة في املطوَّ ة؟ العربيَّ  " السعوديَّ

ة والنسب التكرارات احتساب تمَّ  السؤال هذا عن ولإلجابة  املئويَّ

طات ِّ
ة، واملتوس  رات التوافر ودرجة الحسابيَّ ِّ

 
 تكنولوجيا ثانيال املجال ملؤش

ع املعلومات
َّ
ر  في توافرها املتوق غة مقرَّ

ُّ
ة الل ر  اإلنجليزيَّ  !(.lift Off) املطوَّ

 2 جدول 

ة والنسب التكرارات طات املئويَّ ِ
ة واملتوس  رات توافر لدرجة الحسابيَّ ِ

 
ر  في املعلومات تكنولوجيا مجال مؤش غة مقرَّ

ُّ
ة الل ط األول  للصف!( Lift Off) اإلنجليزيَّ ِ

 املتوس 

رات م ِ
 

ة التكرار املؤش  درجة التوافر الترتيب التقدير النسبة املئويَّ

ة. .1 طة 1 3 %30.6 118 توظيف التعليم املتمازج في عرض املادة العلميَّ ِّ
 متوس 

استخدام تكنولوجيا التعليم كأدوات مساعدة في التعليم )جهاز العرض  .3

 الرأس ي، الفيديو التفاعلي(

طة 2 3 29% 112 ِّ
 متوس 

 قليلة 3 2 %15.5 60 توظيف تكنولوجيا التعليم في إجراء التقويم. .8

م  12 ِّ
 
م النشط بي  املعل

ُّ
استخدام التعليم اإللكتروني في تفعيل التعل

 والطالب والطالب أنفسهم.

 قليلة 4 2 11.7% 45

 غير متوافرة 5 1 %7.5 29 اإللكتروني.األخذ بأهداف التعليم  .5

 غير متوافرة 6 1 %5.7 22 تنمية اتجاهات الطالب نحو التعليم اإللكتروني. .2

ة( في الحصول على املعلومات. .4  غير متوافرة 7 1 %0.0 0 استخدام اإلنترنت )الشبكة العنكبوتيَّ

ر. .6 ة باملقرَّ ة خاصَّ  غير متوافرة 7 1 %0.0 0 توافر روابط إلكترونيَّ

غة .7
ُّ
ق بالل

َّ
ة تتعل ة بمواد إثرائيَّ  غير متوافرة 7 1 %0.0 0 توافر روابط إلكترونيَّ

ر. .9 ة ألنشطة املقرَّ  غير متوافرة 7 1 %0.0 0 توافر روابط إلكترونيَّ

ا. .10  غير متوافرة 7 1 %0.0 0 حل التمارين إلكترونيًّ

ا. .11  غير متوافرة 7 1 %0.0 0 إجراء مهارات التحدث إلكترونيًّ

 18 %100 386 املجموع الكلي ملجال تكنولوجيا املعلومات 

ط الحسابي ملجال تكنولوجيا املعلومات  ِّ
 غير متوافرة  1.5 املتوس 

بات توافر درجة أ  إلى( 2) الجدول  في الواردة النتائج تشير     
َّ
 متطل

قة املعرفي االقتصاد ِّ
 
راته املعلومات تكنولوجيا بمجال املتعل ِّ

 
 جاءت ومؤش

رات تكرارات بلغت إذ متوافرة، رــغي بدرجة ِّ
 

ط( 386) املؤش ِّ
  حسابي بمتوس 

ة النسب أ  ويالحظ ،(1.5) رات املئويَّ ِّ
 

 (. 30.6 -0) بي  ما تراوحت للمؤش

رات لترتيب عرض يلي وفيما ِّ
 

 :لتكراراتها تبًعا املؤش

ر جاء وقد      ِّ
 

ة املادة عرض في املتمازج التعليم توظيف( )1: )املؤش  ( العلميَّ
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ر األولى، باملرتبة ِّ
 

 مساعدة كأدوات التعليم تكنولوجيا استخدام( )3) واملؤش

  الثانية، باملرتبة( التفاعلي الفيديو الرأس ي، العرض جهاز) التعليم في

طة توفر وبدرجة ِّ
 .متوس 

ر  دروس من درس كلَّ  أ  يالحظ حيث      غة مقرَّ
ُّ
ة الل ر  اإلنجليزيَّ  Lift) املطوَّ

Off )!طريق عن الدرس يعرض بدايته في (Cd )املراجعة، دروس عدا ما 

ر وهو ِّ
 

 من وهو املعلومات، تكنولوجيا يتناول  جاء الذي الوحيد املؤش

غة مناهج في القديمة الطرق 
ُّ
ة الل  عبارة القديم املنهج في كانت التي اإلنجليزيَّ

ر  الحديث املنهج في واآل  تسجيل، شريط( كاسيت) عن  أصبحت املطوَّ

(Cd)، ر  جمود على يدل وهذا غة مقرَّ
ُّ
ة الل ر  اإلنجليزيَّ  في !(Lift Off)املطوَّ

ع، إلكتروني بشكل تقديمه  املعرفي االقتصاد أهداف مع ويتعارض منوَّ

باته،
َّ
ة تؤكد التي ومتطل  العرض في املعلومات تكنولوجيا استخدام أهميَّ

سهم والتي املعرفة، على والحصول 
ُ
 على قادر الطالب من جيل بناء في ت

 . واإلنتاج االبتكار

ر وجاء - ِّ
 

 باملرتبة( التقويم إجراء في التعليم تكنولوجيا توظيف( )8) املؤش

ر الثالثة، ِّ
 

م تفعيل في اإللكتروني التعليم استخدام( )12) واملؤش
ُّ
 التعل

م بي  النشط ِّ
 
 وبدرجة الرابعة باملرتبة( أنفسهم والطالب والطالب املعل

رات أ  النتائج وتؤكد قليلة، ِّ
 

 متوافرة جاءت املعلومات تكنولوجيا مؤش

ق فيما قليلة بدرجة
َّ
ر يتعل ِّ

 
 إجراء في التعليم تكنولوجيا توظيف: )بمؤش

ت ما حسب -هنا واملقصود ،(التقويم ر  تحليل عند مالحظته تمَّ  بأنه -املقرَّ

ت  اسم عن السؤال في وأدواته املعلومات تكنولوجيا من أنواع إضافة تمَّ

ة األداة ونوع  إجراء في التكنولوجيا استخدام وليس التقويم، في اإللكترونيَّ

 املعلومات لتكنولوجيا األمثل االستخدام عدم يؤكد وهذا للطالب التقويم

ر، في بات وينافي املقرَّ
َّ
ل  متطل  مع ويتعارض املعرفة، مجتمع نحو التحوُّ

 تكنولوجيا املناهج تضمي  بنوده أحد من الذي التطوير مشروع أهداف

 .التعليم

ر جاء فيما        ِّ
 

 باملرتبة( اإللكتروني التعليم بأهداف األخذ( )5: )املؤش

ر الخامسة، ِّ
 

( اإللكتروني التعليم نحو الطالب اتجاهات تنمية( )2) واملؤش

ر السادسة، باملرتبة ِّ
 

ة الشبكة) اإلنترنت استخدام( )4) واملؤش  في( العنكبوتيَّ

ر( املعلومات على الحصول  ِّ
 

ة روابط توافر( )6) واملؤش ة إلكترونيَّ  خاصَّ

ر  ر( باملقرَّ ِّ
 

ة روابط توافر( )7) واملؤش ة بموادَّ  إلكترونيَّ ق إثرائيَّ
َّ
غة تتعل

ُّ
( بالل

ر ِّ
 

ة روابط توافر( )9) واملؤش ر  ألنشطة إلكترونيَّ ر(. املقرَّ ِّ
 

 حل( )10) واملؤش

ر( إلكترونًيا التمارين ِّ
 

ث مهارات إجراء( )11) واملؤش  في ،(إلكترونًيا التحدُّ

ا، توافر وبعدم األخيرة املرتبة ر  أ  إلى النتائج وتشير نهائيًّ  يحقق لم املقرَّ

رات ِّ
 

ر، في التعليم تكنولوجيا ومجال مؤش  األهداف مع يتعارض وهذا املقرَّ

 جامًدا الطالب يصبح ثمَّ  ومن املناهج، في التعليم تكنولوجيا مي تض من

ر  أمام ٍّ  املقرَّ
بع واملعرفة، للمعلومة كمتلق 

َّ
ة األساليب ويت م، في التقليديَّ

ُّ
 التعل

ة البيئة له يتوافر وال ه التي التكنولوجيَّ
ُّ
ي البحث على تحث ِّ

 واالبتكار والتقص  

 هي املعرفي االقتصاد مناهج في املعلومات تكنولوجيا أل َّ  وذلك للمعلومة؛

 .املعرفة مجتمع إلى للوصول  الوسيلة

فقت       راَسة نتائج واتَّ ِّ
ٍّ  دراسة مع الد 

 تد َّ  وجود في[ 9] العنزي  من كل 

ة، املجاالت جوانب تغطية في واضح [ 31] الخالدي دراسة ومع التكنولوجيَّ

ة الوسائل مجاالت جميع في متدنية درجة وجود في  .التعليميَّ

ر وجاء      ِّ
 

 في( التقويم إجراء في التعليم تكنولوجيا توظيف( )8) املؤش

ة وبنسبة ،(78) بلغ تكرارات بعدد الثالثة املرتبة  وبتقدير ،%(13.6) مئويَّ

 هنا املعلومات تكنولوجيا فإ  سابًقا أشرنا وكما قليلة، توافر ودرجة ،(2)

 .الطالب لتقويم مستخدمة أداة وليس التقويم، مت  في مستخدمة

ر جاء كما      ِّ
 

م تفعيل في اإللكتروني التعليم استخدام( )12: )املؤش
ُّ
 التعل

م بي  النشط ِّ
 
ر الرابعة، املرتبة في( أنفسهم والطالب والطالب املعل ِّ

 
 واملؤش

 الخامسة، املرتبة في( اإللكتروني التعليم نحو الطالب اتجاهات تنمية( )2)

ر ِّ
 

 كما السادسة، املرتبة في( اإللكتروني التعليم بأهداف األخذ( )5) واملؤش

ر جاء ِّ
 

ة الشبكة) اإلنترنت استخدام( )4: )املؤش  على الحصول  في( العنكبوتيَّ

ر( املعلومات ِّ
 

ة روابط توافر( )6) واملؤش ة إلكترونيَّ ر  خاصَّ ر ،(باملقرَّ ِّ
 

 واملؤش

ة روابط توافر( )7) ة بمواد إلكترونيَّ ق إثرائيَّ
َّ
غة تتعل

ُّ
ر( بالل ِّ

 
( 9) واملؤش

ة روابط توافر) ر  ألنشطة إلكترونيَّ ر( املقرَّ ِّ
 

 التمارين حل( )10) واملؤش

ا ر( إلكترونيًّ ِّ
 

ا التحدث مهارات إجراء( )11) واملؤش  األخيرة املرتبة في(إلكترونيًّ

ن عدم إلى النتائج وتشير متوافرة، غير بدرجة
ُّ
رة املناهج تمك  من املطوَّ

 املادة تسخير في ووظائفها، أشكالها بكل املعلومات تكنولوجيا استخدام

ة  واالبتكار للبحث أمامهم الفرصة إتاحة وعدم الطالب، أمام العلميَّ

ة املرتكزات أهم وافتقاد والتطوير،  البنية وهي املعرفي، لالقتصاد األساسيَّ

ة  . املعلومات تكنولوجيا في التحتيَّ

فقت      راَسة نتائج واتَّ ِّ
ٍّ  دراسة مع الد 

 أ  في ،[15] والعنزي  األحمدي من كل 

ٍّ  وجود[ 9] العنزي  ودراسة متوافر، غير التكنولوجيا مجال
 في واضحٍّ  تد  

ة، املجاالت جوانب تغطية ط توافر[ 17] الفالح ودراسة التكنولوجيَّ ِّ
 متوس 

ة، لألنشطة  درجة وجود[ 38] وشفقة[ 31] الخالدي ودراسة اإللكترونيَّ

ة، الوسائل مجاالت جميع في متدنية  التحليل نتائج أظهرت كما التعليميَّ

رات توافر عدم ِّ
 

 دراسة مع الدراسة اتفقت كما املعلومات، تكنولوجيا مؤش

 بمجال يتعلق فيما املعرفي اقتصاد مهارات متطلبات أ [ 29] القيس ي

 الطالب نظر وجهة من منخفضة بدرجة جاءت املعرفي االتصال تكنولوجيا

 في املعرفة اقتصاد متطلبات توافر درجة في التدريس هيئة وأعضاء

 .الشرعية العلوم مقررات

 املجال توافر في ارتفاًعا أظهرت التي[ 16] الحايك دراسة مع واختلفت     

 اقتصاد متطلبات توافر درجة أ  في[ 29] القيس ي دراسة ومع. التكنولوجي

 بدرجة الحالية الدراسة في جاءت بينما متوسطة بدرجة جاءت املعرفة

 .منخفضة

قة النتائج عرض ِّ
 
 مهارات توافر مدى ما: "الثالث السؤال عن باإلجابة املتعل

ر  في العلمي البحث غة مقرَّ
ُّ
ة الل ر  اإلنجليزيَّ ة اململكة في املطوَّ  العربيَّ

ة؟  "السعوديَّ

ة والنسب التكرارات احتساب تمَّ  السؤال هذا عن ولإلجابة   املئويَّ

طات ِّ
ة، واملتوس  رات التوافر ودرجة الحسابيَّ ِّ

 
 مهارات الثالث املجال ملؤش

ر  في توافرها املتوقع العلمي البحث غة مقرَّ
ُّ
ة الل ر  اإلنجليزيَّ !( lift Off) املطوَّ

ح(. Cd، Flash Card، Media track) من الدروس مع يترافق وما ِّ
 ويوض 

 :ذلك نتائج( 3) الجدول 
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 3 جدول 

ة والنسب التكرارات طات املئويَّ ِ
ة واملتوس  رات توافر لدرجة الحسابيَّ ِ

 
ر  في العلمي البحث مهارات مجال مؤش غة مقرَّ

ُّ
ة الل ط األول  للصف!( Lift Off) اإلنجليزيَّ ِ

 املتوس 

رات م ِ
 

ة ت املؤش  درجة الترتيب التقدير النسبة املئويَّ

 التوافر

 مرتفعة 1 4 %21.2 240 تنمية مهارة الكتابة. .6

ة. .3  مرتفعة 2 4 %15 170 تشجيع الطالب على املالحظة أثناء عرض املادة العلميَّ

 مرتفعة 3 4 %12.7 144 تحسي  مهارة االستماع. .2

 مرتفعة 4 4 %11.9 135 تحسي  مهارة التحدث مع اآلخرين. .4

طة 5 3 %8.7 99 القراءة.تنمية مهارة  .5 ِّ
 متوس 

طة 6 3 %7.9 90 تطبيق مهارة العمل الجماعي. .10 ِّ
 متوس 

 متوسطة 7 3 %7.5 85 تنمية مهارة االستكشاف لدى الطالب. .11

 قليلة 8 2 %4.7 53 التشجيع على مهارة التقويم. .13

ر. .1  قليلة 9 2 %4.2 48 توظيف مهارة حل املشكالت في املقرَّ

 غير متوافرة 10 1 %2.7 31 توظيف أنشطة تنمي مهارة اإلبداع. .9

 غير متوافرة 11 1 %2.2 25 توظيف أنشطة تنمي مهارة الخيال. .8

 غير متوافرة 12 1 %1.1 13 استخدام مهارة تلخيص األفكار. .7

 غير متوافرة 13 1 %0.0 0 التشجيع على مهارة التفكير الناقد. 12

 33 %100 1133 ملجال مهارات البحث العلمياملجموع الكلي 

ط الحسابي ملجال مهارات البحث العلمي ِّ
 متوسطة  2.54 املتوس 

بات توافر درجة أ  إلى( 3) الجدول  في الواردة النتائج تشير     
َّ
 متطل

قة املعرفي االقتصاد ِّ
 
راته العلمي البحث مهارات بمجال املتعل ِّ

 
 جاءت ومؤش

رات تكرارات بلغت إذ متوسطة، بدرجة ِّ
 

ط( 1133) املؤش ِّ
 حسابي بمتوس 

ة النسب أ  ويالحظ ،(2.54) رات املئويَّ ِّ
 

(. 21.2 -0) بي  ما تراوحت للمؤش

رات لترتيب عرض يلي وفيما ِّ
 

 :لتكراراتها تبًعا املؤش

ر من كلٌّ  مرتفعة بدرجة جاء       ِّ
 

 باملرتبة( الكتابة مهارة تنمية( )6: )املؤش

ر األولى، ِّ
 

 املادة عرض أثناء املالحظة على الطالب تشجيع( )3) واملؤش

ة ر الثانية، باملرتبة( العلميَّ ِّ
 

 باملرتبة( االستماع مهارة تحسي ( )2) واملؤش

ر الثالثة، ِّ
 

 الرابعة، باملرتبة( اآلخرين مع التحدث مهارة تحسي ( )4) واملؤش

ة املهارات هي املهارات هذه أ  ويالحظ ِّ  األساسيَّ
 على الواجب العلوم لكل 

ة وهي اكتسابها، الطالب  العلمي البحث مهارات إلى للوصول  األساسيَّ

ر  في املتوافرة املهارات من وهي املعرفي، واالقتصاد ر  القديم املقرَّ  واملقرَّ

ر، م أساسيات من وهي املطوَّ
ُّ
غة تعل

ُّ
ة الل  .اإلنجليزيَّ

طة توافر بدرجة وجاء      ِّ
ر: من كلٌّ  متوس  ِّ

 
( القراءة مهارة تنمية( )5) املؤش

ر الخامسة، باملرتبة ِّ
 

 باملرتبة( الجماعي العمل مهارة تطبيق( )10) واملؤش

ر السادسة، ِّ
 

 باملرتبة( الطالب لدى االستكشاف مهارة تنمية( )11) واملؤش

 . السابعة

ة املهارات من املهارات هذه وتعدُّ        كما املعرفي، االقتصاد في التواصليَّ

ر أ  إلى النتائج تشير ِّ
 

طة، بدرجة جاء( القراءة مهارة تنمية) مؤش ِّ
 إذ متوس 

عة نصوص توجد وال الدروس، في قليل الحوار أ  يالحظ  أغلب في موسَّ

ر  دروس  يالحظ إذ القراءة، على والتدرب املمارسة على الطالب تساعد املقرَّ

 إنما حواٌر، بها يوجد ال الدروس بعض توجد فيحي  بسيط، الحوار أ 

  عدًدا نجد بينما املالحظة، على فقط تقوم
ً

 تحتوي  التي الدروس من قليال

 إ  وهو املعلومة طرح في القراءة مهارة على تعتمد أو للقراءة موضوع على

 .القراءة مهارة تنمية في تساعد ال وجدت

ِّ ــال اءـــوج     
 

  الثامنة، باملرتبة( التقويم ارةـمه ىــعل عــــالتشجي( )13) رــمؤش

ر ِّ
 

ر  في املشكالت حل مهارة توظيف( )1) واملؤش  التاسعة باملرتبة( املقرَّ

ر  أ  ويالحظ. قليلة توافر بدرجة  على الطالب تشجيع في ضعيف املقرَّ

ر  في يوجد وال والتصحيح، النقد خالل من التقويم  شحيحة أمثلة إال املقرَّ

ب
َّ
 .التقليدي الشكل ضمن وهي وتصحيحها، األخطاء عن البحث تتطل

ر  أ  كما     ِّ  مهارة توظيف) عرض في ضعيف املقرَّ
 في املشكالت حل 

ر  ع في تقليدي نحو على جاءت وهي ،(املقرَّ ، تتبُّ ِّ
 والصور  الُجمل وترتيب الحل 

ها، عن والبحث مشكلة وليس اعتيادي، سياق ضمن ِّ
 
 خطوات ضمن حل

ِّ  مهارات
 .املشكالت حل 

 االقتصاد مهارات أساسيات من املشكالت حل مهارة أ  من الرغم على     

 الحلول  وإعطاء البدائل، ووضع املشكلة، عن البحث على تقوم التي املعرفي

 .الصحيحة

رات من كل وجاءت      ِّ
 

( اإلبداع مهارة تنمي أنشطة توظيف( )9: )املؤش

ر ،.متوافرة غير وبدرجة العاشرة باملرتبة ِّ
 

 تنمي أنشطة توظيف( )8) واملؤش

ر عشرة، الحادية باملرتبة( الخيال مهارة ِّ
 

 مهارة استخدام( )7) واملؤش

ر ،(األفكار تلخيص ِّ
 

( الناقد التفكير مهارة على التشجيع( )12) واملؤش

ة ونسبة ،(0) بتكرار واألخيرة، عشرة الثالثة باملرتبة  ،(0) بلغت مئويَّ

بات مع يتنافى وهذا. متوافرة غير وبدرجة
َّ
 الذي املعرفي االقتصاد متطل

مي  إكساب ضرورة يؤكد
ُّ
 على وتدريبهم املختلفة، التواصل مهارات املتعل

م نحو اإليجابي االتجاه تنمية مع مهاراته، وإكسابهم العلمي، التفكير
ُّ
 التعل

مي ؛ لدى الذاتي
ُّ
ا املتعل

ً
ة مبدأ من انطالق  خالل من واملمارسة، الحريَّ

 املعلومات تكنولوجيا استخدام ومهارات االبتكار، مهارات امتالكهم

 الناقد، التفكير ومهارات املشكالت، حل ومهارات االتصال، ومهارات

ر  ر  تقليدي بشكل دروسه جاءت فاملقرَّ ، كل في املهارات في مكرَّ  بي  درسٍّ

 .واملالحظة والتحدث االستماع

فقت      راَسة واتَّ ِّ
ٍّ  دراسة مع الد 

 أشارت التي[ 15] والعنزي  األحمدي من كل 

 بدرجة جاء العلمي البحث مهارات يقابل وهو العقلي النمو مجال أ  إلى
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ا، ضعيفة  أ  إلى أشارتا اللتي [ 38] وشفقة ،[16] الحايك ودراسَتي جدًّ

ق فيما املناهج في قصوًرا هناك
َّ
 الفالح ودراسَتي االتصال، بمهارات يتعل

ر  في التعاوني العمل محور  في تدنًيا أظهرتا اللتي [ 38] وشفقة[ 17]  مقرَّ

 اتفقت كما. الناقد والتفكير الذاتي، التقويم مهارة في وانعداًما العلوم،

 اللغوية الكفاءة معيار توافر بعدم[ 26] الحربي دراسة نتيجة مع الدراسة

 AimوTraveler سلسلتي في اإلنجليزية، اللغة مقررات في املطلوب بالشكل

High اإلنجليزية اللغة كتاب أ [ 19] عاكف ودراسة "Iraq 

Opportunities "مهارات إلى ويفتقد وتقييم تحليل إلى ويحتاج ضعف فيه  

 .إثرائية أنشطة إلى يفتقد املدرس ي الكتاب أ  كما معاصرة، لغوية

راَسة اختلفت بينما  ِّ
 إثارة في ارتفاًعا هناك أ  في[ 17] الفالح دراسة مع الد 

 يتعلق فيما[ 29] القيس ي دراسة ومع اإلبداعي، للتفكير العلوم كتاب

 .بفاعلية التواصل ومهارات التعاو ، ومهارات الجماعي، العمل مهارة بتوافر

قة النتائج عرض ِّ
 
 أساليب توافر مدى ما: "الرابع السؤال عن باإلجابة املتعل

ر  في التقويم غة مقرَّ
ُّ
ة الل ر  اإلنجليزيَّ ة اململكة في املطوَّ ة؟ العربيَّ  " السعوديَّ

ة والنسب التكرارات احتساب تمَّ  السؤال هذا عن ولإلجابة  املئويَّ

طات ِّ
ة، واملتوس  رات التوافر ودرجة الحسابيَّ ِّ

 
 أساليب الرابع املجال ملؤش

ر  في توافرها املتوقع التقويم غة مقرَّ
ُّ
ة الل ر  اإلنجليزيَّ  وما ،!(lift Off) املطوَّ

ح(. Cd، Flash Card، Media track) من الدروس مع يترافق ِّ
 الجدول  ويوض 

 :ذلك نتائج( 4)

 4 جدول 

ة والنسب التكرارات طات املئويَّ ِ
ة واملتوس  رات توافر لدرجة الحسابيَّ ِ

 
ر  في التقويم أساليب مجال مؤش غة مقرَّ

ُّ
ة الل ط األول  للصف!( Lift Off) اإلنجليزيَّ ِ

 املتوس 

رات م ِ
 

ة التكرار املؤش  درجة التوافر الترتيب التقدير النسبة املئويَّ

 مرتفعة 1 4 %15.2 270 استخدام التقويم الكتابي. .6

 مرتفعة 2 4 %11.7 208 تقويم مهارات البحث العلمي. .2

 مرتفعة 3 4 %11.3 200 إجراء التقويم التكويني في كل درس. .10

 مرتفعة 4 4 %10.2 180 التقويم النهائي في كل فصل.إجراء  .11

 مرتفعة 5 4 %8.9 158 استخدام التقويم البصري. .7

 مرتفعة 5 4 %8.9 158 مراعاة أنماط التعلم لدى الطالب عند إجراء التقويم. .13

 مرتفعة 7 4 %8.2 145 تطبيق التقويم الشفوي. .9

ة عند إجراء  .3  مرتفعة 8 4 %8.1 144 التقويم.مراعاة الفروق الفرديَّ

 مرتفعة 9 4 %8 142 استخدام التقويم السمعي. .8

 قليلة 10 2 %2.7 48 اعتماد التقويم اإللكتروني. .1

 قليلة 11 2 %2.6 46 تطبيق التقويم الواقعي )الحقيقي( من خالل النشاط الصفي. .4

ة. .5  غير متوافرة 12 1 %2.1 37 تركيز التقويم على النتاجات التعليميَّ

 غير متوافرة 13 1 % 2 35 تطبيق التقويم التشخيص ي بداية الدروس. 12

 42 %100 1771 املجموع الكلي ملجال أساليب القياس والتقويم

ط الحسابي ملجال أساليب القياس والتقويم ِّ
طة  3.23 املتوس  ِّ

 متوس 

بات توافر درجة أ  إلى( 4) الجدول  في الواردة النتائج تشير     
َّ
 متطل

قة املعرفي االقتصاد ِّ
 
راته التقويم أساليب بمجال املتعل ِّ

 
 بدرجة جاءت ومؤش

طة، ِّ
رات تكرارات بلغت إذ متوس  ِّ

 
ط( 1771) املؤش ِّ

 ،(3.23) حسابي بمتوس 

ة النسب أ  ويالحظ رات املئويَّ ِّ
 

 وفيما%(. 15.2 -%2) بي  ما تراوحت للمؤش

رات لترتيب عرض يلي ِّ
 

 :لتكراراتها تبًعا املؤش

ر من كل مرتفعة بدرجة جاء      ِّ
 

( الكتابي التقويم استخدام( )6: )املؤش

ر األولى، باملرتبة ِّ
 

 الثانية، باملرتبة( العلمي البحث مهارات تقويم( )2) واملؤش

ر ِّ
 

ر الثالثة، باملرتبة( درس كل في التكويني التقويم إجراء( )10)واملؤش ِّ
 

 واملؤش

ر الرابعة، باملرتبة( فصل كل في النهائي التقويم إجراء( )11) ِّ
 

( 7) واملؤش

ر ،(البصري  التقويم استخدام) ِّ
 

 لدى التعلم أنماط مراعاة( )13) واملؤش

ر الخامسة، باملرتبة(التقويم إجراء عند الطالب ِّ
 

 التقويم تطبيق( )9) واملؤش

ر السابعة، باملرتبة( الشفوي  ِّ
 

ة الفروق مراعاة( )3) واملؤش  إجراء عند الفرديَّ

ر الثامنة، باملرتبة( التقويم ِّ
 

 باملرتبة( السمعي التقويم استخدام( )8) واملؤش

 . التاسعة

ر من كلٌّ  قليلة بدرجة جاء حي  في ِّ
 

( اإللكتروني التقويم اعتماد( )1: )املؤش

ر العاشرة، باملرتبة ِّ
 

 من( الحقيقي) الواقعي التقويم تطبيق( )4) واملؤش

 .عشرة الحادية باملرتبة( الصفي النشاط خالل

ر من كلٌّ  متوافرة غير بدرجة جاء حي  في       ِّ
 

 التقويم تركيز( )5: )املؤش

ة النتاجات على ر عشرة، الثانية باملرتبة( التعليميَّ ِّ
 

 تطبيق( )12) واملؤش

 واألخيرة، عشرة الثالثة باملرتبة( الدروس بداية التشخيص ي التقويم

رات النتائج من ويالحظ ِّ
 

 أنها املتوافرة وغير قليلة، بدرجة املتوافرة واملؤش

رات وأ  املعاصر، التقويم أساليب من ِّ
 

 من مرتفعة درجة نالت التي املؤش

ْت  التي التقليدي التقويم أساليب من هي التوافر دَّ عِّ
ُ
ة املناهج أ  التقليديَّ

  مع يتعارض وهذا. عليها
َّ
 في تتوافر أ  يجب التي املعرفي االقتصاد باتمتطل

ة تنمية بهدف اإللكتروني؛ التقويم استخدام مناهجها م دافعيَّ
ُّ
 املتعل

؛ البنائي التقويم واعتماد ممارساته، وتجويد ِّ
ع بهدف املستمر   نواتج تتبُّ

م
ُّ
عها، التعل

ُّ
ا التقويم يكو   وأ  وتوق  البدء قبل السابقة للمعرفة تشخيصيًّ

م
ُّ
م يخاطب بأسلوب التقويمي االختبار فقرات وعرض الحالي، بالتعل

ُّ
 املتعل

ع وكذلك مباشرة، ة التقويم أساليب في التنوُّ ة، املوضوعيَّ ة واملقاليَّ  والشفويَّ

ة ث، واملسموعة والتحريريَّ ة الفروق التقويم يراعي وأ  والتحدُّ  عند الفرديَّ

مي ،
ُّ
مي  أنماط كذلك التقويم يراعي وأ  املتعل

ُّ
 الواقعي، الخيالي،) املتعل

ر  أ  ويالحظ(. املبتكر التحليلي، بات يحقق ال املقرَّ
َّ
رات متطل ِّ

 
 القياس ومؤش

بات أهم من هي والتي والتقويم،
َّ
ر  في املعرفي االقتصاد متطل غة مقرَّ

ُّ
 الل

ة ر  اإلنجليزيَّ  دراسة نتائج مع الدراسة نتائج واتفقت!(. Lift Off) املطوَّ
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 في املطلوبة بالشكل اللغوية الكفاءة معيار توافر عدم في[ 26] الحربي

راَسة اختلفت بينما ،aim high وTraveler سلسلتي ِّ
 الخالدي دراسة مع الد 

 األحمدي ودراسة. التقويم مجاالت معظم في متدنية درجة بوجود[ 31]

 العدوا  ودراسة. عالية توافر بدرجة التقويم مجال جاء إذ[ 15] والعنزي 

 االجتماعية التربية مناهج محتوى  أ  إلى أشارت التي[ 37] وحمايدي

ة  .املعرفي االقتصاد فلسفة إلى يشير ال والوطنيَّ

 توصياتال. 6

راَسة نتائج ضوء في ِّ
ر  محتوى  تحليل عنها أسفر التي الد  غة مقرَّ

ُّ
  الل

ة ر  اإلنجليزيَّ ط األول  للصف!( Lift Off) املطوَّ ِّ
نه بما املتوس   كتاب من يتضمَّ

 وضع تم الدروس، مع املرافقة والفالشات( CD)و التمارين وكتاب الطالب

 :اآلتية التوصيات

ر  النظر إعادة -1 غة بمقرَّ
ُّ
ة الل ر  اإلنجليزيَّ  األول  للصف!( Lift Off) املطوَّ

ط، ِّ
بات تضمي  حيث من املتوس 

َّ
 املعرفي، املجال في املعرفي االقتصاد متطل

 .ونوعها طرحها وطريقة املعرفة وتنويع

ات استخدام -2 ر  في املعرفة طرح في الحديثة املستجدَّ  .املقرَّ

ر، دروس جميع في املعلومات تكنولوجيا توظيف ضرورة -3  املقرَّ

 البحث ومهارات والتقويم، املعرفة،: )املجاالت لجميع كمرادف واستخدامها

 (.العلمي

 .التطوير وأهداف يتالءم بما التقويم، أساليب في التنويع -4

ر  دروس على املعلومات تكنولوجيا إدخال -5 ق حتى املقرَّ ِّ
 أهداف تحق 

 .التطوير

بات يتالءم بما التقويم، أساليب في التنويع ضرورة -6
َّ
 االقتصاد ومتطل

 .املعرفي

ر  تضمي  -7 غة مقرَّ
ُّ
ة الل ر  اإلنجليزيَّ  العلمي، البحث مهارات!( Lift Off) املطوَّ

بات وفق
َّ
 الحادي القر   مهارات هي والتي املعرفي، االقتصاد متطل

 (.املشكالت وحل العلمي، البحث الناقد، التفكير التواصل،: )والعشرين

 املراجع

ة املراجع أ.  العربيَّ

 الكريم القرا [ 1]

 وعساف، مؤيد والخوالدة، رائد لطيفة، وأبو بسام القضاة،[ 2]

مة(. م2015)محمد ِّ
ة املناهج في مقد   وائل دار: عما  الحديثة، التربويَّ

 .والتوزيع للنشر

بات توافر مدى(. م2016) خالد الشمري،[ 3]
َّ
 في املعرفة اقتصاد متطل

ة الجامعات  غير دكتوراه رسالة. التحسن وسبل املعيقات: السعوديَّ

 .إربد اليرموك، جامعة منشورة،

ة اململكة في التعليم(. 2012) مرعي القرني،[ 4] ة العربيَّ  ضوء في السعوديَّ

ه ة دراسة: املعرفي االقتصاد نحو التوجُّ  غير دكتوراه رسالة. ميدانيَّ

ة منشورة، ة الجامعة الدين، وأصول  الدعوة كليَّ  باملدينة اإلسالميَّ

 .املنورة

ة. املعرفي االقتصاد(. م2016)منذر هللا، عبد[ 5]  .والتوزيع للنشر الجنادريَّ

 نحو التقدم في األردني التربوي  النظام دور (. 2004) منى مؤتمن،[ 7]

م، رسالة مجلة. األرد  في املعرفي االقتصاد ِّ
 
-12 ،(1) 43 عما ، املعل

21. 

  دار: عما  املعاصرة، املناهج تخطيط(. م2008) عادل العز، أبو[ 8]

 .والتوزيع للنشر الثقافة     

 كتب في املعرفي االقتصاد مهارات توافر درجة(. م2015) نوال العنزي،[ 9]

طة املرحلة رياضيات ِّ
ة باململكة املتوس  ة العربيَّ  رسالة. السعوديَّ

ة، سعود بن محمد اإلمام جامعة منشورة، غير ماجستير  اإلسالميَّ

 .الرياض

مي ممارسة درجة(. 2014) أحمد الطويس ي،[ 10] ِّ
 
ة التربية معل  املهنيَّ

 في التربويي  املشرفي  نظر وجهة من املعرفي االقتصاد لكفايات

ة املجلة. األرد  ة، العلوم في األردنيَّ  .54-37 ،(1) 10 التربويَّ

 للنشر اليازوري  دار: عما . املعرفة اقتصاد(. م2017) جمال سلما ،[ 11]

 . والتوزيع

-2010) التاسعة التنمية خطة(. م2010) والتخطيط االقتصاد وزارة[ 12]

 .واالقتصاد التخطيط وزارة: الرياض(. 2014

غة تطوير مشروع[ 13]
ُّ
ة الل ة املناهج تطوير(. هـ1438) اإلنجليزيَّ . التعليميَّ

 :في متاح هـ1439/ 21/6

https://www.tatweer.edu.sa/DynamicPages/Page?id=yTTiW

nXNghw8ozz4Iyrrtg%3D%3D. 

 :في متاح18/4/1439 الدخول  تاريخ(. 2017) التعليم وزارة[ 14]

https://www.moe.gov.sa/ar/pages/vision2030.aspx. 

 مهارات توافر درجة(. م2016) نوال والعنزي، سعاد األحمدي،[ 15]

طة املرحلة الرياضيات كتب في املعرفي االقتصاد ِّ
 باململكة املتوس 

ة ة العربيَّ  .49-1 ،(53)17 صر، التربية، عالم مجلة. السعوديَّ

غة كتب تمثيل درجة(. م2015) آمنة الحايك،[ 16]
ُّ
ة الل  للمرحلة العربيَّ

ة  للبحوث املنارة مجلة. املعرفي االقتصاد ملنحى العليا األساسيَّ

راَسات، ِّ
 .306-269 ،(2)21 األرد ، والد 

 للمرحلة العلوم كتب محتوى  تقويم(. م2015) سلطانة الفالح،[ 17]

طة ِّ
 مصر، التربية، مجلة. املعرفي االقتصاد معايير ضوء في املتوس 

166 (1)، 662-696. 

غة تدريس واقع(. م2010) خالد الصغير،[ 20]
ُّ
ة الل  التعليم في اإلنجليزيَّ

م، محدود تدريب العام، ِّ
 
ة للمعل م، ضعيفة دافعيَّ

ُّ
ر  للمتعل  غير مقرَّ

 ،178عدد ،(السعودية والتعليم التربية وزارة) املعرفة مجلة. جذاب

55-61. 

غة تعليم(. 2014) صالح السناني،[ 21]
ُّ
ة الل ز غير الواقع: اإلنجليزيَّ ِّ

. محف 

-120 ،(234) عدد ،(السعودية والتعليم التربية وزارة) املعرفة مجلة

123. 

 متاح 19/5/1439 الدخول  تاريخ(. م2015) العام التعليم تقويم هيئة[ 24]

 :في

http://www.eec.gov.sa/press/p/113403. 

غة كفايات نتائج(. هـ1438) والتقويم للقياس الوطني املركز[ 25]
ُّ
 الل

ة  :في متاح هـ 1439/ 3/ 15 الدخول  تاريخ. اإلنجليزيَّ

http://qiyas.sa/ar/Exams/lingual/English/Pages/default.aspx. 

رات محتوى  تحليل(. م2012) الكريم عبد الحربي،[ 26] غة مقرَّ
ُّ
 الل

ة ة للمرحلة اإلنجليزيَّ  للكفاءة مقترحة معايير ضوء في ويمهاوتق الثانويَّ

ة  مكة القرى، أم جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة. اللغويَّ

 .املكرمة
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غة كتاب محتوى  تقويم(. م2014) توفيق الحماد،[ 27]
ُّ
ة الل  اإلنجليزيَّ

(English for Saudi Arabia )بات ضوء في الثانوي  األول  للصف
َّ
 متطل

م إستراتيجيات
ُّ
غات تعل

ُّ
ة الل  منشورة، غير ماجستير رسالة. األجنبيَّ

ة، سعود بن محمد اإلمام جامعة  .الرياض اإلسالميَّ

نة املعرفي االقتصاد مالمح(. م2011) محمد القيس ي،[ 29]  في املتضمَّ

رات محتوى  ة العلوم مقرَّ  الثانوي  التعليم تطوير مشروع في الشرعيَّ

ة باململكة ة العربيَّ  جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة. السعوديَّ

 .عما  مؤتة،

مي امتالك درجة(. م2013) جمال الخالدي،[ 31] ِّ
 
ة التربية معل  اإلسالميَّ

ماتها ِّ
 
ة الجامعة مجلة. املعرفي االقتصاد ملفاهيم ومعل  اإلسالميَّ

راَسات ِّ
ة للد  ة، التربويَّ  . 187 - 159 ،(1) 21 والنفسيَّ

 لدى املعرفي االقتصاد مهارات توافر درجة(. م2015) عصام رمضا ،[ 32]

ة طالب ة العلوم كليَّ  سعود بن محمد اإلمام بجامعة االجتماعيَّ

ة  املجلة. والطالب التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من اإلسالميَّ

ة ة، العلوم في األردنيَّ  .237-219 ،(2)11 التربويَّ
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ANALYSIS OF LIFT OFF! SYLLABUS 

CONTENT OF THE KSA 1ST GRADE OF 
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KNOWLEDGE-BASED ECONOMY 

REQUIREMENTS 

 

ABDULLAH SHUWAISH AL ANZI         HASSAN IBRAHIM AL-JLAIDI 

Ministry of Education 

 Saudi Arabia 

 

ABSTRACT: the study aimed analyzing the Lift Off! syllabus content of the K.S.A 1st grade of middle school 

in light of knowledge economy requirements. The researcher used the analytical descriptive research design 

through content analysis method on the Lift Off! of the 1st grade of middle school (Student's Book and 

Workbook), 1438/1439H. In order to achieve the study objectives, the researcher prepared the study for 

requirements and indicators of the knowledge economy. consisted (51) items distributed at (Knowledge, 

Information Technology, Scientific Research Skills, and Measurement Methods and Evaluation). The findings 

showed that the percentages of knowledge-based economy requirements fulfillment were low. Measurement 

Methods and Evaluation ranked first at an intermediate fulfillment percentage, followed by Scientific 

Research Skills at a low fulfillment percentage, and then Knowledge at a low fulfillment percentage and in 

the fourth rank was Information Technology with non-fulfillment. In light of the above findings, the 

researcher conclusion to review of the K.S.A Lift Off! course content of the 1st grade of middle school be 

made in terms of including the knowledge economy requirements in Knowledge area . 

KEY WORDS: knowledge economy, Content analyzing, Lift Off. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


