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امتالك معلمي رلوم المرحلة األدادية لكفايات االقتصاد المعرفي من    مدى
وجهة نظنر المنديري  والمذنرفي  الترينويي  فني اليادينة الذنمالية من          

 .األرد 

 
 *د. علي مقبل العليمات

 الملخص
 

اس  حيدد  ااعيعددك  ساتيادديص ا  ك ددي  ا ددك م  ىي ددو  يدد    هددت ه هددلد است اعدد  دىدد    ددت 
اس ى  دددو  ددد  ظر ددد  ريددد  اس دددتا ا  ظاس  ددد  ك  اسك لددد اك   دددو  دددتا ايص اسك لكددد  ظاسكىيدددك   دددو اس ي اددد  

(  ددتا او ظ  دد  يو  د ل ادديوق ظسكدفكدده هددت  هددلد 99اس دد يسك  لدديا  تك ظدا ردده  كردد  است اعدد   دد   
ساتيادديص ا  ك ددي    ددت  ا ددك م  اس ىي ددك أ اة سفكددي   است اعدد  ظااريلدد   دد  دادديو د ي   دد  ص

 (  ف ة  ظر   اسكدفه    صتق اا اة ظث يد يك24اس ى  و  اشك يه هلد اا اة  يى  
 ظلىت إر اء اسكديك ص ااح يئك  اس ريع   أظ  ص ركيئج است اع  اآلدو: 

ا  ظاس    ك  ساتيايص ا  ك ي  اس ى  و    ظر   ري  اس تا   ا ك م  ىي و اسىي   أت   ر  -
 اسك ل اك  كيره  رختض ك

( لدك   ك عدتيص   رديص α ,0,0ظر     ظق ذاص   س  إح يئك   رت  اك   است سد     -
ساتيادديص ا  ك ددي  اس ى  ددو  ظذسدد   اس ددتا ا  ظاس  دد  ك    ددك م  ىي ددو  يدد   اس  حيدد  ااعيعددك 

 س  يد    ر  اس تا ا ك
 است رد  اسايكد  (  يدىα ,0,0است سد    ادك     ردت إح ديئك    سد  ذاص  د ظق ظرد   -
 اسخ  ة اا يىك اسخ  ة  ظس  يد  س كغك  د ىوي سأل اة

 ظ ت خي ه است اع  إسى  ت     اسك صكيص  و ض ء اسركيئجك
 
 
 
 
 
 
 

 األردن.، آل البيت* كلية الرتبية، جامعة 
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 :خلفوة الدرادة -1

يكككال اليعلككككيم   العمليكككة اليعليميككككة لكككت  األ  مككككة ال شكككأ بككككن ديككككاري ًكككتواي كبككككلاي      يككك     ي ل ج
 عمليكة اليعلكيم    يك    ي ل جيكا اليعلكيم   إىل  تع  اليت األسباب أدم من اليعليمية العاملية كلها، ولعل

د   غل دور املترسة واملعلم   عصر الي ي ل جيا واملعرفة، وأصبح  ركيزدا ميصباي على إ احة الفرصة  واليعلم
الكككل للمككككاركة   العمليكككة اليعليميكككة، واالعيمكككاد علكككى الكككلات لليعامكككل مككك  ال سكككا ل الي ي ل جيكككة أمكككال ال 

واال صكككاالت وكيفيكككة اسكككياتامها   العمليكككة اليعليميكككة اليعلميكككة، وككككللأ  زووكككت ال الكككل  هكككارات البحكككث 
وكة وفعاليكة لليماشكي اللايت، واسياراج املعل مكة الززمكة باسكياتال اواسك ب والككاب ة  ا( رت كتل ب كل كفا

ل ، وليحقيك  ذلكأ بكتأت العتوكت مكن وزارات الرتبيكة واليعلكيم   دول 2002م  مي لبات العصر   كتا،، 
العكككام وميهكككا األردن بكككتمل وسكككا ك الكككيعلم ا(ل رتو يكككة   مياديهكككا ومتارسكككها، ليفعيكككل العمليكككة اليعليميكككة 

اديمامككاي كبككلاي   اكك و الي كك ور رمكك  اال يصككاد  ردنواليعلككيم   األ الرتبيككة وزارة ، الككلأ أوليكك  اليعلميككة،
الكلأ  ككهت مرحليك   لEducation Reform for Knowledge Economy - ERfKE املعكر 

 الثا ية اآلن، واللأ وؤكت    ي   قييات اليعلم   اليتروس.
يعليم واليعلم   ل أ   على الرغم من املبادرات الرتب وة ليحتوث مر  زات أساليل ال2002 ؤكت مؤمتن 

املككتارس األرد يككة، الوفككي  كديككل املعلككم باالحيياجككات اواليككة وامل ككيقبلية، وديككاري  لكك  كبككل بكككن املمارسككات 
الصفية م  يغل وم  ر   إىل امل ي   املكم ل اللأ ويبغي أن ويياغم م  مي لبات  تروس ميادل مبيية على 

 املعر .  أساس ال فاوات امل ل بة وف  ميهاج اال يصاد
وعليك  جكاو   ك ور اليعلكيم   األردن رمك  اال يصككاد املعكر  اسكييابة يكلا اليحكتأ، إذ و ككعى األردن إىل 
اليقكككتل بعككككزل رمكككك     يكككك  الي ي ل جيككككا   اليعلككككيم وايرككككة جيككككل مككككن امليعلمكككك  القككككادرون علككككى اليعامككككل مكككك  

ل Information and Communication Technology - ICT  ي ل جيكا املعل مكات واال صكاالت  
ل   ICTو   يفهككا بكك عي عميكك  ملككا يككا مككن أليككةد دمككا سككييعل األردن مركككزاي ليقككل   ي ل جيككا املعل مككات  

د ومككن لككزل إعككتاد ال لبككة و يميككة مهككاراام العقليككة   بيرككة ل2002ك  وزارة الرتبيككة واليعلككيم،الككر  األوسكك
لر ي كككة للييميككة والي كك ور. وألجككل ذلككأ درب املعلمكك ن علكككى  قييككة مي كك رة و كك ن اواسكك ب فيهككا القاعككتة ا

 ICDL - Internationalاسككياتال اواسكك ب مككن لككزل بر ككامل الرلصككة التوليككة    يككادة اواسكك ب 

Computer Driving License ل الكلأ وهكت، إىل إك كاب املعلمك  املهكارات اواسك بية الززمكة الكيت
فكك    العمليككة اليعليميككة اليعلميككة ،وكككللأ  ككتروبهم علككى بر ككامل مت ككيهم مككن العمككل علككى اواسكك ب و   ي

 INTEL ل اليعليم للم يقبل حيث و ي كل املعلمك ن املهكارات الززمكة ومكن خ اسكياتامها   اليكتروسد
الربامل اليعليمية   ً   أداو املعلم و   ور مهارات الكيعلم لكت  ال الكل   غاوكة   ألن التور اللأ  ؤدو

إذا ما كا ت غاوييا ال ص ل إىل أفضل الييا ل وأذم  ال بل   العملية اليعليميكة واليحصكيل العلمكي، األلية 
 املعلم اميزري درجة على    ي  م يحتثات   ي ل جيا اليعليم   اليتروس وي    ذماح إن الق ل ودي ن

وأككتت  يكا ل  ،معهكا ليعامكلا م يحتثات   ي ل جيا اليعليم وكيفية السياتال الززمة للمعار، واملهارات
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ل أن اسياتال اواس ب 2002د عليمات ،2002د القرشي،2002د فرج ، 2002التراسات    تا،، 
ل لك  املعل مكة واملفهك ل بصك رة ألكر     اليعليم جيعل   عليماي خميلفاي ، وُركِّز على امليعلم وويمح ر ح ل ، ووُقكتِّ

 أكثر  ك وقاي. 
اي   الي ككال اليعليمككي ، ووعككت ركيككزة مهمككة ألأ   كك ر  ربكك أ ، وال دي ككن ألأ وحييككل املعلككم مركككزاي أساسككي

معلم أن وق ل بتوره على ال ج  األكمل إال إذا كان علكى وعكي بالفل كفة الرتب وكة الكيت   جك  الي كال الرتبك أ 
ن ديكككا الككلأ وعمكككل داللكك ، وأن و ككك ن واعيككاي بكدكككتا، املؤس ككة اليعليميكككة الككيت وعكككت عضكك اي مهمكككاي فيهككاد ومككك

حكككتدت ال ثكككل مكككن اييركككات العامليكككة املهيمكككة بكككاملعلم مثكككل اإلكككس القككك مي العيمكككاد بكككرامل إعكككتاد املعلمككك  
National Council of Accreditation for Teacher Education (NCATE)  واملي مكة ،

 International Society for Technology in Education)التوليككة لليقييككات   اليعلككيم 

ISTE)  عتة معاول مر ب ة بي ي ل جيا اليعليم للمعلم  ومؤشرات ًقيقها، جيل أن ولم ا هبا وأن وعرف دا
 Educational Technologyوو  ف دكككا جيكككتاي   العمليكككة اليعليميكككة مكككن لكككزل بكككرامل إعكككتاددم 

Standards and Performance Indicators for All Teachersيعكة ، ومن دكله املعكاول فهكم  ب
الي ي ل جيككا، ي ككيك بيركككات الككيعلم و صكككميمها، اليقيككيم واليقككك ت، مراعككاة امل اككك عات األلز يككة والقا   يكككة 

 .(Web, 2007)وا(  ا ية 
ل أن مق مككات اال يصككاد املعككر   عيمككت علككى العز ككة اليفاعليككة مككا بكك  اال يصككاد 2002ووككر  الزركككا   

جميمككك  وعيمكككت املعرفكككة أساسكككاي ال يصكككاده ويبغكككي أن  كلكككل علكككى  والي ي ل جيكككا، ألن املترسكككة كيكككان أسكككاس  
عا قها االديمال با(بتاع واالبي ار و كيي  ال لبة املبتع . ودلا وي لل إعادة ديتسة أساليل اليتروس 

 لت  املعلم ، م  األلل   او بان أن املعرفة ويبغي أن  ييقل بي ر وسه لة ب  املعلم وامليعلم.
املعلم ن الي ل إىل  علم   ي ل جيا املعل مكات واال صكاالت، وكيفيكة  ضكمييها و   يفهكا أداة  وعلي  حيياج

فاعلة   اليعّلم، وليس فقك معرفة كيفية  كغيل اآللة، بل كي  دي ن أن يتمهم    لبية حاجات ال لبة 
واليعلككيم ًككتواي م ككيمراي ليحقيك   ياجككات امليهككاج، ويككلا عكتت عمليككة إدلككال الي ي ل جيككا   عمليكة  الككيعلم 

للمعلم د ومن  ديا جاوت ألية إعتاد املعلم القادر على    ي   لأ امل كيحتثات الي ي ل جيكة ب فاوكة 
أثيككاو عمليككة اليككتروس، وال دي ككن أن وككيم ذلككأ إال مككن لككزل وعككي املعلككم هبككله امل ككيحتثات الي ي ل جيككةد 

العمليككة الزاووكة   العمليككة الرتب وككة و املفيكاح الككر يس   ولكللأ وعككت املعلكم     ككر عككتد مكن الرتبكك و  حيككر 
، فكح ن امليادل  وال يل واليكا ات ر ا ال ًق  أدتافها ما م و كن املعلكم معكتاي اليعليمية اليعلمية كلها

ل إعتاداي جيتاي و ميميزاي وذا كفاوات  عليمية عالية ورتمجها إىل سل ري و لربات  عليمية لت   زب : فييفاع
معهكككم و وهكككلب شاصكككياام و وصكككقل لكككرباام و ويمكككي أاكككاط    ف كككلدم و  كككتراام العقليكككة  العليمكككات 

 ل.022:  2002والق يش ، 
و يمثل أدم اليحتوات اليت   اج  املترسكة   م اعتة األفراد لي    ا  ادروكن علكى اليعامكل مك   ككثلات 

 زووككت املعلمكك  باملصككادر الككيت مت ككيهم مككن إوضككاح دروسككهم  املعرفككة العلميككة األساسيكككة   اإيمكك ، ويككلا فكك ن
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ومتارويهم لل لبككة ب روقكة مب ك ة وكيم فيهكا ربكك  علكم املكادة اليعليميكة مك  بقيكة املعكار، األلكر    املترسككةد 
إاككافة إىل اككرورة إشككراري املعلككم باملبككادرات واملككؤمترات والعمككل علككى ًقيكك  األدككتا، امليمثلككة    ربككك  علككيم 

ادة اليعليميككة مكك  املعككار، األلككر ، واليككككت مككن أن املعرفككة املز مككة لليميكك  دككي اككمن مككيهل مي امككل املكك
(Bourguignon, 2002). 

سك او ااصكا ل  -و ت أشارت التراسات الرتب وكة إىل عز ة إجيابيككة بك  ااصكا ل الكيت دييل هكا املعلكم 
ليعليميككة، وذلكأ ألن امكيزري املعلكم ملثكل دكله ااصكا ل وب  فاعليكة املعلم ا -الكاصية ميها أل ال  يفيكة 

دي يك  مكن امككيزري األسكاليل اليعليميكككة املكؤثرة الككيت  عكزز دوره     جيكك  العمليكة اليعليميكككة، وباليكا  اليكككثل   
 ل. 2002د محتان، 2002شاصيات ال لبة  اامي ي،

عثكككر علكككى عكككتد مكككن لتراسكككة اواليكككة د ا بكدكككتا،و  اككك و مراجعكككة األدب الرتبككك أ ال كككاب  ذأ الصكككلة 
 كت   املر ب كة أن ديكاري  كترة    التراسكات إال عكال، ب جك  املعلكم التراسكات الكيت حاولكت  عكر، كفاوكات

 املعكر  اال يصكاد اك و   املعلكم ، وبككدوار اليعليميكة العمليكة   املعكر  اميزري املعلم  ل فاوكات اال يصكاد
 ولّعل  .جتاي  حمتودة زالت ما واحمللية العاملية الرتب وة األ  مة   جتوت عبلا   م ا   د  اللأ لاص، ج  ب

 ,Bonal & Ramblaورامكبز  ب  كال دراسكة بييهكا مكن التراسكات الكيت دكله بعك  اسكيعراض مكن املفيكت

 كا ت و ت .املعر  اال يصاد ا و   جميم   رب أ    ون   املعلم دور معرفة إىل دتفت ل ، اليت(2003
 وب ا ة مقابزت عليهم متارس  بقت أرب    الثا  وة للمرحلة معلم  ومعلمات من م   ة التراسة ةعيي

 وا ح لعتل املعر    راي  اال يصاد   واال تماج اليغيل وقاوم ن كا  ا أن املعلم  الييا ل مزح ة، أ هرت
 األمر اجلتوت، املعلم دور  بيعة ببيان  يال امل ؤول  عتل إىل ذلأ عزأ و ت. لتوهم املعر  اال يصاد ف رة

 املعلكم  كترة عكتل الييكا ل أ هكرت مكا، كاوتوثكة االسكرتا يييات ألأ مكن اسكياتامهم عكتل إىل الكلأ أد 
  .الصف ،   ال لبة من ال بل العتد   ا و بتوره القيال على

بيكان أليكة دراسكة دكتفت إىل  (Lopez-Acevedo, Gladys, 2004)  لك بيز وجليكتزكمكا أجكر  
املبككادرات ا(بتاعيككة الككيت   ككيهت،   كك ور   عيككة اليعلككيم األساسككي، وميهككا بر ككامل الي كك ور الكك    لي كك ور 

ل   امل  كيأ، مكن لكزل  كترول املعلمك ، ًو ك  م كي   0222اليعلكيم األساسكي الكلأ أ ككة سكية  
ا    ايح أثر مثل دكلا الرب كامل   أداو البيرة اليعليمية   املتارس، ًو   م ي   روا ل املعلم ، وبالي

املعلمكك ، وأداو ال لبككة علككى حككت سكك او، و  صككلت التراسككة إىل أن ديككاري ار با ككاي   وككاي بكك  اجلهكك د اليعليميككة 
للمعلم  وم ي   فعالية املترسة، وأن   ييل املعلم    بر امل الي  ور ال    ذو أثر إجيايب على األداو 

لصا ل األسرة يا أثر فعال إذا وجهت إىل  عزوز أداو ال لبة، وأن االسيثمار   اليعليم اليعليمي، كما أن 
األساسي أكثر فعالية عيتما وهت، إىل زوادة ااربات العملية للمعلم ، وعيتما  ق ل علكى   ك ور معكار، 

 مياصصة عيت دؤالو املعلم .
   اال يصكاد املعكر  دور إىل بيكان فتدكت دراسكة ) Yim-Teo, 2004 يك    ويم أجر  سيغاف رة و 
 .الرتب و  واارباو املعلم    ر من وجهة امل ياتمة اليتروس وأااط الصياعي اليعليم ميادل دي لة إعادة
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 معهكم ومقكابزت ومعلمكة، معلمكاي  ل00عكتددم   البكال  مزح ة للمعلم  ب ا ة التراسة اسياتمت و ت
 بضرورة اال يقال املعلم  لت   ياعات وج د الييا ل أبرز أ هرت ولبلة. اي ل لبل 22  الرتب و  اارباو وم 
 على  ا مة جتوتة إىل أساليل العملي واليترول الي رأ اليعليم ب  ما الفصل على القا مة األساليل من

 .والصياعية، وامليهيية االجيماعية، املهارات ال الل إك اب
 عر، درجكة متثكل معلمكي املرحلكة األساسكية او  ميكة العليكا ل دراسة دتفت إىل 2002وأجر  محتان  

 الص  العاشرل   حماف ة الزر او للمفاديم الرتب وة اوتوثة املايارة واجتادات ال لبة رم دا، و    ت عيية 
ل  البككاي و البككة مككن  لبككة الصكك  العاشككر   حماف ككة الزر ككاو 0020ل معلمككاي ومعلمككة و 020التراسككة مككن  

ل. و ككت أ هككرت  يككا ل التراسككة أن درجككة متثككل معلمككي املرحلككة األساسككية 2002/ 2002راسككي  للعككال الت
او  ميكة العليكا للمفكاديم الرتب وككة اوتوثكة كا كت مي سكك ة، وم حيقك  أأ مكن املفككاديم الرتب وكة اوتوثكة درجككة 

ة علككى مقيككاس   وككة علككى مقيككاس التراسككة،   حكك  حققككت بعكك  املفككاديم الرتب وككة اوتوثككة درجككة ميافضكك
التراسة ودي الرتبية ا(بتاعية والرتبية البيرية واليعليم اللايت والفرو  الفردوة، كما أشارت  يكا ل التراسكة إىل 
 فاوت درجة متثل معلمكي املرحلكة األساسكية العليكا لكبع  املفكاديم الرتب وكة اوتوثكة  الرتبيكة ا(بتاعيكة، الرتبيكة 

 رتبية املي املة، الرتبية الي ي ل جية والرتبية البيريةل بالي بة إىل اجليس.والعمل املييل، الثقة باليفس، ال
ل إىل  عكر، درجكة دمارسكة معلمكي املكتارس األساسكية   متوروكة الرتبيكة 2002ودتفت دراسة شتوفات 

ل 02واليعليم لل او  صبة املفر  ل فاوات اال يصاد املعر  ، وليحقي  ذلأ  بقت اسيبا ة اشيملت على  
كفاوكة م زعككة علككى ا ككة جمككاالت دككي  ال فاوككات الكاصككية وال فاوككات الفييككة  وكفاوككة القيككاس واليقكك ت و  
كفاوككة   ي ل جيككا املعل مككات واال صككاالت وكفاوككات اليمكك  املهكك ل علككى عييككة مككن مككتورأ املككتارس األساسككية 

مككتوراي ومككتورة. أ هككرت  يككا ل  ل022ومككتوروااا   متوروككة الرتبيككة واليعلككيم للكك او  صككبة املفككر  م   ككة مككن  
التراسككة أن درجككة دمارسككة معلمككي املككتارس األساسككية ومعلمااككا ل فاوككات اال يصككاد املعككر  مككن وجهككة   ككر 

ل، و ككت احيككل جمككال ال فاوككات الكاصككية املر بككة 2.22مككتورأ املككتارس األساسككية كبككلة  ي سككك ح ككايب  
وجمال كفاوات القيكاس واليقك ت املر بكة الثالثكة، وكفاوكة   ي ل جيكا األوىل، وجمال ال فاوات الفيية املر بة الثا ية،

املعل مككات واال صككاالت املر بككة الرابعككة، وكفاوككات اليمكك  املهكك  املر بككة ااام ككة،وم   هككر الييككا ل وجكك د فككرو  
 ل  عز  إىل اجليس وااربة واملؤدل العلمي.α ≤ 0.02ذات داللة إحصا ية عيت م ي   التاللة  

ل إىل معرفكة درجكة امكيزري مككر  وزارة الرتبيكة واليعلكيم ملفكاديم 2000دراسة ديزت والقضاة   ودتفت
التديغرافيكة، وليحقيك  ذلكأ  بقكت اسكيبا ة علكى عييكة عكك ا ية  امليغكلات اك و بعك    املعكر  اال يصكاد

املعكر   اديم اال يصكادل مكرفاي . أ هرت  يا ل التراسكة أن املككرف  الرتبك و  دييل ك ن مفك202م   ة من  
ل   α ≤ 0.02بترجككة كبككلة ،كمككا أشككارت الييككا ل إىل وجكك د فككرو  ذات داللككة إحصككا ية عيككت م ككي    

املعكككر  بكككاليز، الياصصكككات الكككيت وككككرف ن عليهكككا، ملصكككلحة  درجكككة امكككيزري املككككرف  ملفكككاديم اال يصكككاد
ل   درجة α ≤ 0.02صا ية عيت م ي   الياصصات العلمية. فيما م   هر الييا ل فرو اي ذات داللة إح

 وعتد سي ات ااربة.   املعر  باليز، كل من املؤدل العلمي، اميزري املكرف  ملفاديم اال يصاد
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   اليعليميكة اليعلميكة العمليكة عياصكر   اال يصكاد املعكر  أثكر" بتراسكة بعيك ان ل2002  اليعيمكات  كال
الثزثكةد  اململ كة أ كاليم وي زعك ن علكى ل معلمكة2220و  علمكاي م ل0202  التراسكة عييكة وبلغكت األردن"،

 من ال بقية العك ا ية بال روقة اليلوا  رب واي، ل لبلاي 22وإ ليم اجلي ب، و  ال سك، وإ ليم الكمال، إ ليم
 :ولي ما التراسة   يا ل أدم ومن واملقابلة، االسيبا ة، :لا أدا ان، وصممت ، التراسة جميم 
   ر وجهة من األردن   اليعلمية اليعليمية عياصر العملية   املعر  اال يصاد ألثر ال لية جةالتر  إن -

 .التراسي وامليهل ال الل جما  باسيثياو مر فعة، املعلم  جاوت
    اليعليمية   العملية عياصر   املعر  اال يصاد الرتب و  ألثر آراو اارباو    ي عاي  التراسة  يا ل أ هرت -

 .األردن اليعلمية  
 الرتبيكة معلمكي دمارسكة درجكة إىل إىل  عكر، دكتفت ل دراسكة2000وأجكر  مصك فى وال كيز   

مكن  التراسكة عييكة     كت  .مككرفيهم   كر وجهكة مكن املعكر  اال يصكاد اك و   ألدوار املعلكم ا(سكزمية
مكن  اسكيبا ة م   كة ف ا كت التراسكة ةأدا وأمكا  ل مككرفاي،22  عكتددم والبكال  ا(سكزمية، الرتبيكة مككر 

 ألدوار ا(سزمية الرتبية دمارسة معلمي درجة أن الييا ل أ هرت .وثبااا صت ها من اليككت مت فقرة، ل20 
 ذات فكرو  وجك د وعكتل مي سك ة، بترجكة كا كت   ر مكرفيهم وجهة من املعر  اال يصاد ا و   املعلم
   ر مكرفيهم وجهة من املعر  اال يصاد ا و   ا(سزمية الرتبية معلمي درجة دمارسة   إحصا ية داللة
 ا(شرافية .   وااربة العلمي املؤدل إىل ميغلأ  عز 

درجككة   بيكك  معلمككي املرحلككة الثا  وككة   األردن  إىل  عككر، دككتفت ل دراسككة2002وأجكر  اا الككتة  
 بعاي مليغلات اجليس ،واملؤدل العلمكي، وااكربةد ملبادئ ا يصاد املعرفة، و عر، داللة الفرو    درجة   بي  

ل فقرة م زعة على ثزثة جماالت، و ت  ُبقت علكى عييكة 02وليحقي  ذلأ أعت الباحث أداة     ت من  
ل معلماي ومعلمةي .و ت أشارت  يا ل التراسة إىل أن درجة   بي  معلمكي املرحلكة الثا  وكة 020م   ة من   

د املعرفككة كككان ب جكك  عككال مر فعككاي،وأ هرت وجكك د فككرو  ذات داللككة إحصككا ية   أن   األردن ملبككادئ ا يصككا
درجة   بيك  مبكادئ ا يصكاد املعرفكة  عكز  إىل اجلكيس وملصكلحة ا( كاث، ومليغكل املؤدكل العلمكي ملصكلحة مكن 

 .سي اتل 2 ل من مؤدلهم العلمي أعلى من ب ال رو س ،ومليغل ااربة ملصلحة من لربام  أ
املعلكم أو املككر، الرتبك أ أو   من اسيعراض أدتا، التراسكات ال كابقة و يا يهكا أتكا  ياولكت دورويب  
 جميمك   ربك أ   ك ون وميهكا : املعر ، اال يصاد ا و   من عتة ج ا ل اجلامعة   اليتروس ديرة أعضاو

Bonal & Rambla, 2003) لك بيز وجليككتزل د وأمكا دراسككة  (Lopez-Acevedo, Gladys, 

فقت دتفت إىل بيان ألية املبادرات ا(بتاعية اليت   يهت،    ور   عية اليعليم األساسي، وميها  (2004
علم ، بر امل    ور اليعليم األساسي من لزل  ترول املعلم ، و  ايح أثر مثل دلا الرب امل   أداو امل

   اال يصكاد املعكر  دور بيكان إىل  Yim-Teo, 2004) وأداو ال لبة على حت س اود  ودكتفت دراسكة  
الرتبك و  د وأمكا  وااكرباو املعلمك    كر امل كياتمة مكن وجهكة اليكتروس اليعلكيم وأاكاط ميكادل دي لكة إعكادة

ل  فهكككككتفت إىل  عكككككر، درجكككككة متثكككككل املعلمككككك  للمفكككككاديم الرتب وكككككة اوتوثكككككة املايكككككارة 2002دراسكككككة  محكككككتان،
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ل دككتفت إىل  عككر، درجككة دمارسككة كفاوككات اال يصككاد 2002واجتادككات ال لبككة رم دككاد ودراسككة   شككتوفات،
ل فقت دتفت إىل معرفة درجة اميزري املكر، الرتب أ ملفاديم 2000،عر د وأما دراسة  ديزت والقضاةامل

دكتفت إىل  ل2002د كمكا أن دراسكة  اليعيمكات ،التديغرافيكة امليغكلات اك و بعك    املعكر  اال يصكاد
دراسكة  د   حك  دكتفتاألردن   اليعليميكة اليعلميكة العمليكة عياصكر   ملعكر اال يصكاد ا ال كك  عكن أثكر

 ا(سكزمية العلك ل جامعكة   اليكتروس ديركة أعضكاو اسكياتال درجكة عكن ال كك  ل إىل2002العروضكي  
 املعر . اال يصاد على املبيية السرتا يييات اليتروس العاملية باألردن 

معلمككي علكك ل املرحلككة األساسككية  م اكك ع امككيزري د دراسككات  ياولككت بيككاوي علككى مككا سككب  ويبكك  عككتل وجكك
ل فاوككات اال يصككاد املعككر  مككن وجهككة   ككر مككتوروهم ومكككرفيهم، والسككيما   األردند دمككا وضككفي علككى دككله 

، ووع ككي مياككلأ القككرار   وزارة ا علككى األداو اليترو ككي للمعلمكك التراسككة أليككة   هككر  يا يهككا و  صككياا
عليم، واملعلم  واملكرف  الرتب و   ص راي عن مت  اميزري كفاوات اال يصاد املعر  لت  معلمكي الرتبية والي

 امليتان الرتب أ.
 مشكلة الدرادة وأدىلًها: -2

ليس الي ال الرتب أ األرد    ميك  عن الي م الرتب وة العاملية اليت  عيش حالة من الي  ر والي ي  م  
 Educationل جية واملعرفية د ومن ديا جاو    ور اليعليم رم  اال يصاد املعر   امليغلات املي ارعة الي ي  

Reform for Knowledge Economy - ERfKE ل   األردن اسكييابة يكلا اليحكتأ، إذ و كعى
األردن إىل اليقتل بعزل رم     ي  الي ي ل جيا   اليعلكيم وايركة جيكل مكن امليعلمك  القكادرون علكى اليعامكل 

 - Information and Communication Technology  ي ل جيكا املعل مكات واال صكاالت   مك 

ICT،ل د وعلى الرغم من اجله د اليت 2002ل و   يفها ب عي عمي  ملا يا من ألية  وزارة الرتبية واليعليم
دكتا، امليكك دة ب فاوكةد إذ  بليا وزارة الرتبية واليعليم، ما وزال اليعليم   وا عك  اوكا  بعيكتاي عكن ًقيك  األ

وا  الي  ر اويمكي   الي كال الرتبك أ املعلكم أمكال ًكتوات   وكة    تر ك  علكى االسكيفادة املثلكى مكن الثك رة 
املعل ما يكة والي ي ل جيككة، واميزككك  ملهككارات اال يصككاد املعككر  الكيت مت يكك  مككن القيككال بككتوره اجلتوككت   العمليككة 

و  لح  بالقترات الضروروة السييعاب الث رة املعل ما ية والي ي ل جيكة واألسكاليل  اليعليمية ب فاوة وفاعلية،
ل، 2002د محكتان،2002د اليعيمكات ،2000ال كيز ، الرتب وة اوتوثة   العملية اليعليميكة  مصك فى و

ومككن دككله املي لقككات  بكك  ا(ح ككاس  ككك لة التراسككة الككيت  يمحكك ر   معرفككة مككت  امككيزري معلمككي علكك ل 
املرحلة األساسية ل فاوكات اال يصكاد املعكر  مكن وجهكة   كر املكتورون واملككرف  الرتبك و    مكتوروات الرتبيكة 

 واليعليم للبادوة الكمالية من األردند وباليحتوت   عى دله التراسة إىل ا(جابة عن الي اؤالت اآل ية: 
 يصكاد املعكر  مكن وجهكة   كر املكتورون معلمي عل ل املرحلة األساسية ل فاوات اال اميزري مت  ما -1

 واملكرف  الرتب و    البادوة الكمالية من األردن ؟
ل بككك  املي سككك ات α) 2 0,0 ≤دكككل   جكككت فكككرو  ذات داللكككة إحصكككا ية عيكككت م كككي   التاللكككة  -4
 وجهة   ر املتورون ة ملت  اميزري معلمي عل ل املرحلة األساسية ل فاوات اال يصاد املعر  من ككككككككككككككاو ابي
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 مكر،ل؟ –  إىل ميغل املهية  متورواملكرف    البادوة الكمالية  من األردن  عز 
ل ب  املي س ات او ابية α) 02,0≤دل   جت فرو  ذات داللة إحصا ية عيت م ي   التاللة  -3

ر املكتورون واملككرف    املرحلة األساسية ل فاوات اال يصاد املعر  من وجهة    عل ل ملت  اميزري معلمي
، أكثكككر 02 -00، مكككن  00ت ااكككربة  أ كككل مكككن البادوكككة الككككمالية مكككن األردن  عكككز  إىل ميغكككل عكككتد سكككي ا

 ل؟02من
 أهموة الدرادة:   -3

  يمثل ألية دله التراسة فيما ولي:    
صكاد املعكر  مكن اميزري معلمي عل ل املرحلة األساسية ل فاوات اال ي  قتل دله التراسة  ص راي ملت  -

وجهة   ر املتورون واملكرف  الرتب و ، وذلأ من لزل الييا ل اليت  ي صل إليها التراسكة والي صكيات الكيت 
  قتمها، واليت ام ميالأ القرار   وزارة الرتبية واليعليم.

ت اال يصاد ل فاوا  عت دله التراسة إاافة   عية فيما ويعل  باميزري معلمي عل ل املرحلة األساسية -
املعر  من وجهة   ر املتورون واملكرف  الرتب و    ا و ما  كهته وزارة الرتبية واليعليم األرد ية من    ور 

 ل. ERfKEلليعليم رم  اال يصاد املعر   
            متثل دله التراسة اسييابة لزجتادات الرتب وكة اوتوثكة الكيت  يكادأ باالديمكال بككداو املعلكم املعاصكر     -

 اليعليم.
 مصطلَات الدرادة: -4

 لأ ال فاوات اليت  بييها وزارة الرتبية واليعليم باألردن   رؤويها  كفاوات االقًصاد املعريف: -4-1
 - Education Reform for Knowledge Economyلي كك ر اليعلككيم رمكك  اال يصككاد املعككر  

ERfKEواسرتا يييات اليكتروس، املعلم، وامليعلم ت ر ي ة دي:واملمثلة   دله التراسة خبم ة جماال دل ،
، والكيت  يضكميها ل2002يا املعل مات واال صاالت، واسرتا يييات اليقك ت  وزارة الرتبيكة واليعلكيم ،و  ي ل ج

 أداة التراسة. 
لية مجي   متورأ  املتارس او  مية  توروات الرتبيكة واليعلكيم للبادوكة الككما مدورو املدارس: -4-2

 من األردن.
مجي  املكرف  الرتب و   كتوروات الرتبيكة واليعلكيم للبادوكة الككمالية مكن  املشرفون الرتبووون: -4-3

 األردن.
مجيك  املعلمك  واملعلمكات   املكتارس او  ميكة اليابعكة  معلمو علوو  املرحلوة اادادووة:    -4-4

 .ملتوروات الرتبية واليعليم للبادوة الكمالية   األردن
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 الطروقة واإلجراءات: -5

 منهٍوة الدرادة: -5-1

وامليعلقكة  ،ال ا ك    دكي كمكا الرتب وكة ال كادرة وصك  ا بعكت التراسكة املكيهل ال صكفي اليحليلكي الكلأ
   هم اسييياجات إىل بغرض ال ص ل كمياي  عيها ووعرب ،للمعلم   ا و اال يصاد املعر  باملهارات الززمة

 ل.2002 إبراديم وأب  زوت،  و ف لدا  الييا ل ًليل لزل رو ي للمعلم مناألداو اليت وا   فهم  
 جمًمع الدرادة وعونًها: -5-2

عليم للبادوة الككمالية    ن جميم  التراسة من متورأ  املتارس، واملكرف  الرتب و   توروات الرتبية والي
ل 22بلغت   صتوة من املكرف  الرتب و  ، و ، واليلت عيية عك ا ية  بقية من متورأ املتارسمن األردن

  متوراي ومكرفاي، واجلتول اليا  و اح   زو  أفراد العيية:
 (1جتظل  اس

 د زاع  كر  است اع  لداب اس كغك اص

 10أكث      10 -,1    ,1أ ل      اس ج  ع  كغك   ت  عر اص اسخ  ة اس  ر  اس تا ا 
 20 00 00 2 متور الكمالية الغربية

 02 2 2 2 مكر،
 20 02 02 2 متور الكمالية الكر ية

 02 2 2 2 مكر،
 22 02 20 02 اإم ع
 أداة الدرادة: -5-3

 اآل ية   إعتاددا: اا  ات للحص ل على بيا ات التراسة  اسياتمت اسيبا ة ،و ت ا بعت
األساسككية معلمككي علكك ل املرحلككة  امككيزري  عككر، مككت  :حتدووود افوود  مووب االدووًيانة -5-3-1

 ل فاوات اال يصاد املعر  من وجهة   ر املتورون واملكرف  الرتب و .
املعلكم،        كت االسكيبا ة مكن ا كة جمكاالت ر ي كة دكي: االدوًيانة:  حمًوو   حتدوود  -5-3-2

د و كت صكيغت ال صكاالت، واسكرتا يييات اليقك ت، واسرتا يييات اليتروس، و  ي ل جيا املعل مكات واوامليعلم
اك و ال ا ك   ح ل امل ا ع ليمثل جمم عة كفاوات اال يصاد املعر    املي افرة لألدبيات رات األداة وفقاي عبا

وكككككككككزت ھد 2002د شكككككككككتوفات،2002د محكككككككككتان،2002وزارة الرتبيكككككككككة واليعلكككككككككيم،الرتبككككككككك أ للمعلمككككككككك    
 فاوةك ل02االسيبا ة على   ل، واشيملت2002،د عليمات2000د مص فى وال يز ،2000والقضاة،

ل، 2ل ااسكي اليكترول وفك  اآليت: امكيزري كبكل جكتاي ودرجيك   Likert  Scaleعلى اك مقياس لي كرت  
لد ودككي كمككا 0يككل جككتاي ودرجيكك   ل، و ل2ل، و ليككل  ودرجيكك    2ل، ومي سككك  ودرجيكك    0وكبككل ودرجيكك   

 :ولي



 مدى امتالك عموم المرحمة األساسية كفايات االقتصاد المعرفي من وجهة نظر المديرين...................... د. العميمات
 
 

 12 

 .0إىل  0    ن من مثا  كفاوات من ر م  جيل اس ىي : -
 .02إىل  2    ن من     كفاوات من ر م : جيل اس كىي  -
 .22إىل  00    ن من مثا  كفاوات من ر م  جيل اعك ادكجكيص  اسكت اس: -
 .20إىل  22    ن     كفاوات من ر م  جيل دار س ركي اس ىي  يص: -
 .02إىل  22    ن من مثا  كفاوات من ر م : جيل اعك ادكجكيص اسكف ا  -

اميزري املعلم ل فاوات اال يصاد املعر  حتدت  يم املي سك ات  ح م على مت واسيياداي إىل ذلأ ولل
 او ابية التالة على اميزري املهارات من  بل احمل م  على اليح  اآليت:

 فك ل    ن   ي   اميزري مياف .  22,2املي س ات من  -
    ن   ي   اميزري مي سك.  22,2 -2املي س ات ما ب   -
 .ل  فككثر    ن   ي   اميزري عا - 0من  املي س ات -
 تصموم االدًيانة: -5-3-3

 صكك رة بعكت ًتوككت جمككاالت كفاوكات اال يصككاد املعككر  املم ككن أن دييل هكا املعلككم صككيغت العبككارات   
 :ولي ما روعي و ت سل كية مباشرة، ل  ات
 مفه مة. وغل غامضة مص لحات على ًي أ أال -
  في. أدوات ىعل العبارات ًي أ أال -
 ب  عبارات مهارات اال يصاد املعر . اليتالل عتل -
 املهارة. وص     صلة عبارات اسياتال -
 واحت. أداو على عبارة كل ا يصار -
 :االدًيانة ضيط -5-3-4

 :ولي ما الباحث ا ب   ذلأ وليحقي  وثبااا، صت ها من االسيبا ة اليككت بضبك وقصت
 :ااداة صدق -5-3-4-1

لليحقكك  مككن صككت  أداة التراسككة  ككال الباحككث بعراككها علككى عكككرة   صوودق امكموو : -5-3-4-1-1
اإكال  أن العبكارات  عكرب عكن مكن حم م  من متورأ املتارس واملكرف  الرتب و د ليح يمها بغكرض اليكككت

الككلأ ا ككترجت ًيكك  هبككت، ًتوككت اميزكهككا مككن  بككل املعلمكك ، ومككت  الصككحة اللغ وككة للعبككارات، وُألككلت 
مجي  آراو احمل مك  مكن حكل، للعبكارات، أو إاكافة إليهكا، أو  عكتولها، وحكتد ل كّل عبكارة  كترول ااسكيد 

و ككت كا كككت  بككل اليح كككيم ل عبكككارة، 02و  اكك و ا رتاحكككات احمل مكك  أصكككبحت أداة التراسككة م   كككة مككن  
ال، وعليك  جكاوت   ككبة ل عبكارة، كمكا مت الي افك  علككى  كيم املي سك ات او ككابية املقب لكة للعبكارة وللميكك00 

 على مجي  العبارات.  %000اال فا  
، ن  ُكر  اليحقك  مكن الصكت  الي ك و وعت اال  ا  الكتاللي مك صدق االتساق الداخلي: -5-3-4-2



 5102 –العدد األول -لمجمد الثالث عشر . ا............................عات العربية لمتربية وعمم النفسمجمة اتحاد الجام
 

 

 11 

صكت  احمل مك  ا كاب صكت  األداة ب روقكة اال  كا  الكتاللي، ودكله ال روقكة  وإاكافة إىل و كال الباحكث
ل وب  ذلأ، 2 عيمت على إجياد معامزت االر باط ب  درجات أبعاد األداة والترجة ال لية يا، واجلتول  

ا وويضح مي  وج د داللة  إحصكا ية جلميك  معكامزت االر بكاط بك  جمكاالت األداة بعضكها مك  بعك ، وبييهك
 ل. دما وؤكت صت  األداة ب روقة اال  ا  التاللي.000,0وب  الترجة ال لية لألداة عيت م ي    

 (4جتظل  اس
  ىي  ص صتق ا دايق استاخيو س جي ص اا اة

اعك ادكجكيص   اس كىي  اس ىي  اس جيل
 اسكت اس

دار س ركي 
 اس ىي  يص

اعك ادكجكيص 
 اسكف ا 

ل ا ج اس عيئط 
 اس كىت ة

 - - - - - 02,0  لماملع
 - - - - - 20,0  امليعلم  

 - - - - 22,0  20,0  اسرتا يييات  اليتروس
 - - - 20,0  02,0  20,0    ي ل جيا املعل مات 
 - - 02,0  02,0  02,0  02,0     اسرتا يييات اليق ت

 02,0  02,0  00,0  02,0  02,0  02,0   ألداة ال لي الثبات
قكت علكى عييكة اسكي زعية مكن لكارج عييكة التراسكة لليكككت مكن ثبكات األداة  ب: ااداة ثيات -5-3-4-2

ل مكككرفاي ومككتور مترسككة بكسككل ب الي بيكك  وإعككادة الي بيكك  بفاصككل أسككب ع  بكك  الي بيكك  02م ّ  ككة مككن  
 وإعاد ككك د ومت ال  ككك ، علكككى ثبكككات اال  كككا  الكككتاللي لكككألداة باسكككياتال معامكككل كرو بكككاخ ألفكككا، كمكككا وبييككك 

 ل.2اجلتول 
 (3جتظل  اس

  ك   ىي  ص اسث يص سأل اة
    
 ت   اس جيل اس جيل

 اسى ي اص
 ىي ل ث يص 
 اا ي ة

 ىي ل ا دايق 
 استاخيو

 22,0 02,0 0 املعلم 0
 20,0 02,0 2 امليعلم   2
 00,0 02,0 0 اسرتا يييات  اليتروس 2
 20,0 02,0 2   ي ل جيا املعل مات واال صاالت 0
 02,0 02,0 0   ا يييات اليق تاسرت  2

 22,0 02,0 02 التراسة ألداة ال لي الثبات
 املعاجلة اإلحصائوة:  -5-4

لإلجابكة عكن  (SPSS)ليحقي  أدتا، التراسة اسياتمت بر امل الرزل ا(حصا ية للعل ل االجيماعية 
 اليا  : التراسة من لزل اسياتال األساليل ا(حصا ية املياسبة، وعلى اليح  أسرلة
 معلمي  اميزري املي س ات او ابية واالرمرافات املعياروة والي رارات والي ل املر وة ليعر، مت  -1
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عل ل املرحلة األساسية ل فاوات اال يصاد املعكر  مكن وجهكة   كر املكتورون واملككرف  الرتبك و ، لإلجابكة عكن 
 ال ؤال األول.

ملعرفكة إن ككان ديكاري فكرو    (T-test for Tow Independent Sample)اسكياتل اليبكار -4
ل فاوكات اال يصكاد املعكر  مكن وجهكة   كر  معلمكي املرحلكة األساسكيةامكيزري  ذات داللكة إحصكا ية   مكت 

  مكر،ل. –املتورون واملكرف  الرتب و    عز  إىل ميغل املهية  متور
  ؤال الثالث.ل لإلجابة عن الOne Way Anovaاليبار ًليل اليباون األحادأ   -3
 نًائج الدرادة ومناقشًها:  -6

التراسكة، وذلكأ علكى  ميهكا ا  لقكت الكيت األسكرلة لي ل كل وفقكاي  وميا كيها التراسة  يا ل دله  ياول مت
 اليح  اآليت:

معلمي عل ل املرحلكة  اميزري مت  مااللأ  ل على"   النًائج املًعلقة بالسؤال ااول : -6-1
اد املعككر  مككن وجهككة   ككر املككتورون واملكككرف  الرتبكك و    البادوككة الكككمالية  مككن األساسككية ل فاوككات اال يصكك

 األردن ؟" 
 علك لامكيزري معلمكي  لإلجابة عن دلا ال ؤال ح كبت املي سك ات او كابية واالرمرافكات املعياروكة ملكت 

 و  ل ككل جمككال وفقككرة، ل فاوككات اال يصككاد املعككر  مككن وجهككة   ككر املككتورون واملكككرف  الرتبكك املرحلككة األساسككية
 ل وبييان ذلأ.2،  0 واجلتوالن

 (2جتظل  اس
ا  ك ي   ساتيايص اس  حي  ااعيعك  ي     ىي و ظا رد ا يص اس ىكي ا  س ت  ا ك ماس ك عتيص اسدايلك  

 اس ى  و  يى  جي ص است اع 

ل فاوكات اال يصكاد املعكر   رحلكة األساسكيةل أن الترجة ال لية المكيزري معلمكي علك ل امل0وب  اجلتول  
ل، وأن 22,2من وجهة   ر املكتورون واملككرف  الرتبك و   األداة كلهكال كا كت ميافضكة و ي سكك ح كايب  

مي سككككك   ، وبكوسكككككاط ح كككككابية  امكككككيزريكفاوكككككات جمكككككا  املكككككيعلم، واملعلكككككم جكككككاوت بترجكككككة    امكككككيزري درجكككككة
با ي اإاالت ميافضة ، ور ا وع د ذلكأ  اميزريرجات ل  على الرت يل،   ح  كا ت د22,2د00,2 

إىل الفيككك ة بككك  الي روكككة والي بيككك     قكككتورات املكككتورون واملككككرف  الرتبككك و  ، فهكككم األكثكككر مزح كككة ألداو 
املعلم  اللون وكرف ن علكيهم  لعكتة  سكي ات ، كمكا أتكم علكى دراوكة عاليكة ب ا ك  ال كرو، وا(م ا كات   

 ا  ك م   ر  ا رد ا  اس ىكي ي اس ك عط اسدايلو اس جيل
 مي س ة 00,0 00,2 امليعلم
 مي س ة 02,0 22,2 املعلم

 ميافضة 20,0 20,2 اسرتا يييات  اليتروس
 ميافضة 02,0 20,0   ي ل جيا املعل مات واال صاالت

 ميافضة 00,0 20,2 اسرتا يييات اليق ت
 ميافضة 20,0 22,2 التراسة  كلهال أداة
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 ككككن املعلمكككك  مككككن امككككيزري دككككله ال فاوككككات ودمارسككككيهاد كمككككا أن املكككككرف  الرتبكككك و  أ ف ككككهم  املككككتارس  ككككا دي
ل دمكا دي كيهم مكن  قيكيم امكيزري 2000املعر   بترجة  كبلة  ديزت والقضكاة ،  دييل  ن مفاديم اال يصاد

يكك  دراسكككة عبابيكككة املعلمكك  ل فاوكككات اال يصكككاد املعككر د وديكككا  ي افككك   يككا ل دكككله التراسكككة مكك  مكككا   صكككلت إل
ل إذ وكككر  أن مع كككم املعلمككك  جيكككتون صكككع بة     بيككك   را ككك  حتوثكككة   اليكككتروس  كككتمل وسكككا ل 2002 

 -Information and Communication Technologyوأدوات   ي ل جيا املعل مات واال صاالت 

ICTل  ت ال ا  لي بي  ل وذلأ ل  ن املتارس غل جمهزة بكدوات على رم  مياسل، أو أتم ال ديل  ن ا
ل اليت أ هرت أن درجة متثل معلمي املرحلة األساسكية 2002ما  علم هد كللأ   ي اف  م  دراسة محتان  

 او  مية للمفاديم الرتب وة اوتوثة كا ت مي س ة.   
 وملزوت من ا(وضكاح ملكت  امكيزري املعلمك  ل فاوكات اال يصكاد املعكر  مكن وجهكة   كر املكتورون واملككرف 
الرتب و  حللت مجي  فقرات اإاالت ا ل املي س ات او ابية واالرمرافات املعياروة (جابات أفراد عيية 
التراسكككة علكككى ككككل فقكككرة، وحكككتدت ر كككل الفقكككرات اسكككيياداي إىل املي سكككك او كككايب ل كككل ميهكككا وكمكككا و هردكككا 

 :ل، ودي على اليح  اآليت2اجلتول  
 جمال املعلم:   -6-1-1

ل 2ل، ودكككي الفقكككرة  20,2ل إىل أن فقكككرة واحكككتة جكككاوت بترجكككة امكككيزري ميافضكككة  2  وككككل اجلكككتول
واليميز"د   حك  جكاوت بقيكة فقكرات دكلا اإكال بترجكة امكيزري  وا(بتاع اليحتأ و صها "دييلأ مهارات

 ل   حككته األدو و صككها "دمككارس2ل للفقككرة  00,2مي سكك ة، وراوح مي سككك االسككييابات يككا مككا بكك   
الصك "، ور كا وعكز    يكادة ل   حته األعلى و صكها "دييلكأ كفاوكات0ل للفقرة  20,2اليا ت" و  للليف 

ذلككأ إىل  قككتورات املككتورون واملكككرف  الرتبكك و  املبييككة علككى مزح ككاام ملمارسككات املعلمكك  اليترو ككية د  
لة كما  كتلل عليك   يكا ل دراسكة املعر  بترجة كب ال  ت اللأ دييلأ  في  املكر، الرتب أ مفاديم اال يصاد

 ل ، وباليا  لتوهم القترة على   قتور كفاوات املعلم اليترو ية. 2000ديزت والقضاة  
 جمال املًعلم: -6-1-2

ل أن فقرة واحتة من جمال امليعلم جاوت بترجة اميزري ميافضة حيكث بلك  مي سك ها 2وب  اجلتول  
"، ور كا دكاو   ور  املعرفكة إ يكاج   ا "وعمكل علكى إسكهال املكيعلمل و صكه00  ل، ودي الفقكرة22,2او ايب  

وع د ذلأ إىل  ص ر املتورون واملكرف  الرتب و  ل بيعة ال الل غل امليفاعلة ب ج  عال لرت قكي إىل م كي   
اد   حك  جكاوت بقيكة الفقكرات بترجكة امكيزري مي سك ة، وراوح مي سكك ردكو   و املعرفكة إ يكاج   ا(سكهال

 ل   حته األدو و صها "وؤكت إ قان امليعلم ل فاوكات ايكاذ00ل للفقرة  00,2سييابات يا ما ب   اال
اللايت"  اليعلم امليعلم كفاوات ل   حته األعلى و صها "وعمل على إك اب02ل للفقرة  20,2القرار" و 

 ودلا مي    من  ككيت امليادل امل  رة حتوثاي على حم روة امليعلم. 
 جمال ادرتاتوٍوات الًدروس: -6-1-3

 زث فقرات   دلا اإال جاوت بترجة اميزري مي س ة، وراوح كككككككككككل إىل أن دياري ث2تول  ككككككوكل اجل
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 بالعمل اليعليم ل   حته األدو و صها "دييلأ أسل ب20ل للفقرة  00,2مي سك االسييابات ما ب   
 اليعلم ل   حته األعلى و صها " و ياتل أسل ب22للفقرة   ل00,2اليكا اتل" و  لزل من  اليعلم

اإم عككات"د ور ككا وعككز  ذلككأ إىل معرفككة  املككتورون واملكككرف  الرتبكك و  بككاملعلم  الككلون وكككرف ن علككيهم    
لعككتة  سككي ات، عككزوة علككى إشككرافهم علككى بككرامل  ككترول املعلمكك ، ودككم األكثككر مزح ككة ألداو املعلمكك ، 

 لد   ح  جاوت بقية الفقرات بترجة اميزري ميافضة. 2002م   يا ل دراسة محتان  ودلا ويف  
 جمال تكنولوجوا املعلومات: -6-1-4

ل أن فقرة واحتة مكن جمكال املكيعلم جكاوت بترجكة امكيزري عاليكة، حيكث بلك  مي سك ها 2و هر اجلتول  
ة   اسكككياتال اواسككك ب"، ودكككلا  ل و صكككها "وكككيقن املهكككارات األساسكككي22ل، ودكككي الفقكككرة  20,0او كككايب  

راج  إىل   ترول املعلم  على اسياتال اواسك ب مكن لكزل بر كامل الرلصكة التوليكة    يكادة اواسك ب 
 International Computer Driving License: ICDL  لالككلأ وهككت، إىل إك ككاب املعلمكك

و   يف    العملية اليعليمية وجاوت بقية املهارات اواس بية الززمة اليت مت يهم من العمل على اواس ب 
الفقرات بترجة اميزري ميافضة ، ودله الفقرات  عيمكت غالبكاي علكى الككاب ة  ا( رت كتل ودكي غكل ميك افرة 

، ودكلا ويفك    غكل ميك افرة للعتوكت مكن املكتارسل ل املتارس، كما أن م كيلزمات اسكياتام    غرفكة الصك
ل مكن كك ن جمكال   ي ل جيكا املعل مكات واال صكاالت ب صكفها  2002ت  م   ما أشارت إليك  دراسكة شكتوفا

 كفاوة ا يصاد معر  جاوت باملر بة األللة. 
 جمال ادرتاتوٍوات الًقووم:  -6-1-5

ل إىل أن ديكككاري فقكككر      دكككلا اإكككال جكككاوت بترجكككة امكككيزري مي سككك ة، ولكككا الفقكككرة 2وككككل اجلكككتول  
ل  00ل، والفقرة  20,2وال ر ة"  ي سك  ح ايب    بالقلم يية اليق تاسرتا ي دييلأ مهاراتو صها "ل 00 

لد وجكاوت بقيكة 00,2  "  ي سكك ح كايباألداوعلكى  املعيمكت اليقك ت اسكرتا ييية دييلكأ مهكاراتو صكها "
ل فاوات اسرتا ييية  الفقرات بترجة اميزري ميافضةد ودلا مؤشر على التور اليقليتأ للمعلم   اميزك 

وال ر ة م  عتل متثل  لُبعت    ور امليادل فيما ويعل  باسرتا يييات اليق ت ور ا وع د ذلأ إىل  بالقلم تاليق  
أن املككتورون واملكككرف  الرتبكك و  وي لقكك ن مككن معككاول عاليككة مبييككة علككى املمارسككات اليترو ككية للمعلمكك  الككيت 

 ن جمال كفاوات القياس واليق ت ب صفها  ل من ك2002  وزح  تا، ودلا ما أشارت إلي  دراسة شتوفات
 كفاوة ا يصاد معر  جاوت باملر بة الثالثة.

 
  (0جتظل  اس

 كتيايص ا  ك ي  اس ى  واس ك عتيص اسدايلك  ظا رد ا يص اس ىكي ا  ستف اص  جي ص  

إال
ا

 

ر م 
 درجة االرمرا، املي سك الفكقككرة الفقرة

 االميزري

علم
امل

 

 مي س ة 20,0 22,2 اليعليمية ليةللعم ومي ر م ج  0
 مي س ة 22,0 02,2 واليقاش او ار دييلأ مهارات 2
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 ميافضة 00,0 20,2 واليميز وا(بتاع اليحتأ دييلأ مهارات 2
 مي س ة 02,0 20,2 الص   يادة دييلأ مهارات 0
 مي س ة 00,0 00,2 اليا ت لليف ل دمارس 2
 مي س ة 02,0 20,2 عالية أكادديية ومهارات   ترات ذو 2
 مي س ة 20,0 00,2 اليتروس أساليل   ا ي غل 2
 مي س ة 02,0 00,2 باحرتال اهمع وويعامل اآللرون أف ار ويقبل 0

علم
املي

 

 مي س ة 20,0 20,2 اليعليمية العملية   وعمل على  فعيل دور امليعلم 2
 ميافضة 02,0 22,2 ردا  وو  املعرفة إ ياج   وعمل على إسهال امليعلم 00
 مي س ة 02,0 22,2 وحروة جبرأة أف اره بعرض  للميعلم  و مح 00
 مي س ة 00,0 00,2 فهاو   ي وا(بتاع اليف ل مهارات امليعلم وعمل على إك اب 02
 مي س ة 20,0 20,2 علمية بص رة امليعلم لألف ار حيرص على  قت 02
 مي س ة 02,0 00,2 القرار اياذ اتملهار  وؤكت إ قان امليعلم  00
 مي س ة 02,0 20,2 حضاروة بص رة معيقتا   عن اليعبل  من  دي ن امليعلم 02
 مي س ة 02,0 00,2 رداص   باليز، للم ؤولية  وعمل على ًمل امليعلم 02
 مي س ة 00,0 20,2  اللايت اليعلم مهارات امليعلم وعمل على إك اب 02

ت  
ييا

رتا ي
اس

وس
يتر

ال
 

 ميافضة 02,0 20,2 اليترو ية من الياحية  العلمي البحث دييلأ مهارات 00
 ميافضة 20,0 00,2 لاليتروس اليفاوض، ا( ياع....   اال صال دييلأ مهارات 02
 ميافضة 22,0 00,2 اليتروس   واالسيقصاو املك زت حل دييلأ مهارات 20
 مي س ة 20,0 00,2 اليكا اتل لزل من يعلم ال بالعمل اليعليم دييلأ أسل ب 20
 ميافضة 02,0 22,2 اليتروس   اليا ت اليف ل دييلأ مهارات 22
 مي س ة 02,0 00,2 اإم عات   اليعلم و ياتل أسل ب 22
 ميافضة 02,0 20,2 لمكارو  برجميات، كيل،(اليتروس   امليعتدة و    ال سا ل 20
 مي س ة 00,0 20,2 اليتروس   القرار اياذ دييلأ مهارات 22

ات
ل م

 املع
جيا

 ل 
  ي

 
 عالية 02,0 20,0   اسياتال اواس ب األساسيةاملهارات  ويقن 22

ل   الي اصككككل  Eduwaveو ككككياتل مي  مككككة الككككيعلم ا(ل ككككرتو    22
 م  أولياو األم ر  

 ميافضة 00,0 22,2

ل ًيكك أ  portfolioو ككياتل اواسكك ب   إ كككاو حقيبككة أورا    20
 جملتات لزحيفاظ هبا

 ميافضة 02,0 20,0

الب رب ويككت  علككى  عليميككة دروس و ككياتل اواسكك ب    صككمم 22
(power point) 

 ميافضة 02,0 00,0

 ميافضة 02,0 00,0 و ياتل ا( رت ت ليعزوز اسرتا يييات اليعليم اليت ويبعها    ترو   20

ث عككن مكك اد  عليميككة  مل اكبككة كككل مككا دكك  و ككياتل ا( رت ككت   البحكك 20
 جتوت   جمال الياصل

 ميافضة 02,0 20,0

 ميافضة Attached File 20,0 00,0و ياتل  الربوت ا(ل رتو  (رسال امللفات  22

 

عكككادة  DATA SHOW جهككاز عكككرض البيا ككات  لو ككيات 22
 ليقتت أعمال ال لبة

 ميافضة 02,0 22,0

 ياتال مصككادر الككيعلم ا(ل رتو يككة   العمليككةو ككاعت ال لبككة   اسكك 20
 اليعليمية

 ميافضة 02,0 00,0
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ق ت
ت الي

ييا
رتا ي

اس
 

 ميافضة 00,0 20,0 إعتاد جتاول م اصفات لزليبارات اليق ديية 22

علكى املزح كة اليلقا يكة  املعيمكت اليقك ت اسكرتا ييية دييلكأ مهكارات 22
 املي مة

 ميافضة 02,0 20,2

 بالي اصككل كاملقابلككة، األسككرلة اليقكك ت اسككرتا ييية هككاراتدييلككأ م 22
 واألج بة

 ميافضة 02,0 20,2

 ميافضة 00,0 00,2 اللات مراجعة على املعيمت اسرتا ييية اليق ت دييلأ مهارات 20

الكك ل ،  /الرصكت اليقك ت    ا مكة بككدوات ميصكلة دييلكأ مهكارات 22
 اللفظ....ل اليقتور سلم

 فضةميا 02,0 00,2

 مي س ة 02,0 20,2 وال ر ة بالقلم اسرتا ييية اليق ت دييلأ مهارات 00
 مي س ة 00,0 00,2 على األداو املعيمت اليق ت اسرتا ييية دييلأ مهارات 00
 ميافضة 02,0 20,2 ًليل  يا ل االليبارات مهارات 02

دكل   جكت فكرو  ذات داللكة :  كل ال كؤال علكى اآليت :النًائج املًعلقة بالسوؤال الٌواني   -6-2
ل بكككك  املي سكككك ات او ككككابية ملككككت  امككككيزري معلمككككي املرحلككككة α) 2 0,0≤إحصككككا ية عيككككت م ككككي   التاللككككة 

ل فاوككات  اال يصككاد املعككر  مككن وجهككة   ككر املككتورون واملكككرف    البادوككة الكككمالية  مككن األردن  األساسككية
 مكر،ل ؟ –ميغل املهية  متور عز  إىل 

املكتورون  ب  مي سك ات  قكتوراتدلا ال ؤال اسياتل اليبار تل، و اب داللة الفرو  لإلجابة عن 
ل وك  2واجلكتول   اال يصاد املعكر ، ل فاوات املرحلة األساسية واملكرف  الرتب و  لترجات اميزري معلمي

 :    ذلأ
 (9جتظل  اس

 تا ا  ظاس    و ك عتيص   ريص اس ركيئج اخك ي    ص ( ااجي    س  است ظق لك  

ككككككرب مككككككن  يمكككككة  تل اجلتوليككككككة أل  0,222ويضكككككح مكككككن اجلككككككتول ال كككككاب  أن  يمككككككة  تل احمل ككككك بة   
ودكلا وعك  وجك د فكرو  دالكة احصكا ياي عيكت م كي    ل دα 0,02 =ل وذلكأ عيكت م كي   داللكة 0,202 

ل بككك  مي سككك ات درجكككات املكككتورون واملككككرف  المكككيزري املعلمككك  ل فاوكككات اال يصكككاد α 0,02التاللكككة  
 املعر ، وملصلحة مهية املتورون.
عككا   املككتورون مكك  املعلمكك  أكثككر مككن املكككرف  الرتبكك و ، كككللأ حككر ُص و ككت عككزا الباحككث ذلككأ إىل  

، أوضكاي دي كن األلكل   او كبان أن ن   متارسهم علكى أفضكل وجهكة وحكالاملتورون على أن و هر املعلم  
املكككرف  الرتبكك و  وي لقكك ن مككن معككاول  ي لككل م ككي  ي أعلككى جكك دة   امككيزري املهككارات ودمارسككيها، ودككلا 

م أكثككر مكك   بيعككة عمككل املكككرف  الرتبكك و  والسككيما أتككم وركككزون علككى  قككتت اليغلوككة الراجعككة لككت  وي ككي
 املعلم  م   قتت اليصح وا(رشاد يم  ا خيتل الصاحل العال.

 اس ك عط  ت  اا  ا  اس  ر 
 اسدايلو

 ا رد ا 
 اس ىكي ي

  ك   ص
 اس دا ل 

  ك   ص
  (α)  اك   است س   اسجتظسك 

 222,0 02,0 00,2 20 متور
 

202,0 
 

دالككككككككككة عيككككككككككت م ككككككككككي   
 00,0 02,2 22 مكر، 02,0داللة  
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 كل ال كؤال علكى اآليت: "دكل   جكت فكرو  ذات داللكة  بالسؤال الٌالث: املًعلقةالنًائج  -6-3
ل بكككك  املي سكككك ات او ككككابية ملككككت  امككككيزري معلمككككي املرحلككككة α) 2 0,0≤ة إحصككككا ية عيككككت م ككككي   التاللكككك

اال يصاد املعر  من وجهة   ر املتورون واملكرف    البادوة الكمالية  من األردن  عز   ل فاوات األساسية
 ل؟"02، أكثر من  02 -00، من  00 إىل ميغل عتد سي ات ااربة  أ ل من
او كككابية، واسكككُياتل اليبككار ًليكككل اليبكككاون األحكككادأ                     املي سككك ات لإلجابككة عكككن دكككلا ال ككؤال ُح كككبت

 One Way Anova                        ل و كككككاب داللكككككة الفكككككرو  بككككك  مي سكككككك درجكككككات ميغكككككلات سكككككي ات ااكككككربة    
 ل.  0، 2ودي كما   اجلتول   

 (7جتظل  اس
 ا  س كغك  عر اص اسخ  ةظا رد ا يص اس ىكي   اسدايلك  اس ك عتيص

   ر  ا  ك م ا رد ا  اس ىكي ي اس ك عط اسدايلو  كغك  عر اص اسخ  ة
 ميافضة 00,0 22,2 00أ ل من 

 مي س ة 02,0 02,2 02 -00من 
 مي س ة 02,0 00,2 02أكثر من 

 ملكرف  الرتب و املتورون وااو ابية ليقتورات    املي س اتل أن دياري فرو اي  ادروة 2و هر اجلتول  
او كابية  ، حيكث جكاو أعلكى املي سك اتل فاوكات اال يصكاد املعكر  لترجة اميزري معلمي املرحلة األساسكية

ل وبترجة 00,2ل  ي سك ح ايب بل   02لترجة اميزري كفاوات اال يصاد املعر  للوأ ااربة  أكثر من 
ل وبترجكة امكيزري مي سك ة أوضكايد 02,2  ل  ي سك ح ايب02 -00اميزري مي س ة، خ ذوأ ااربة من 
د ودككلا وكككل ل وبترجككة امككيزري ميافضككة22,2ل  ي سككك ح ككايب  00وألككلاي  جككاو ذوو ااككربة  أ ككل مككن 

لتور ااربة   اميزري املهكارات ،حيكث وكيم ن املعلكم مكن االليحكا  بالكتورات اليتروبيكة، وك كل ااكربة مكن 
 املمارسات م  مرور ال ي ات.

ل و كاب One Way Anovaاللكة دكله الفكرو  اسكياتل اليبكار ًليكل اليبكاون األحكادأ  ولبيكان د
 ل وب  ذلأ.0داللة الفرو  ب  مي سك درجات ميغلات سي ات ااربة ،واجلتول  

 (8جتظل  اس
 ركيئج دديكل اسك يا  ااحي ي س ك عتيص   ريص  كغك اص عر اص اسخ  ة

 است ر 
 اسايك 
 سأل اة

  ريص   ج  ع اس  لىيص   ت  اسك يا 
 اسد ا 

 ك عط 
 اك     ك     اس  لىيص

 است س *
 022,0 20,2 00,0 2 02,0 ب  اإم عات
   02,0 22 022,2 دالل اإم عات

   كككككككككك 22 220,00 اإم ع
 .لα) 2 0,0≤ .م ي     عيت إحصا ييا دال  *

 الترجة  علىلα) 2 0,0≤التاللة  م ي   عيت يةإحصا  داللة ذات فرو  ل وج د0اجلتول  من ويب 



 مدى امتالك عموم المرحمة األساسية كفايات االقتصاد المعرفي من وجهة نظر المديرين...................... د. العميمات
 
 

 11 

  ك كي اليبكار الباحكث اسكياتل الفكرو  كا كت فركات ااكربة ألأ ااكربة، وليحتوكت مليغكل  بعيكا لألداة ال لية
 .ذلأ و اح ل2واجلتول  البعتوة، للمقار ات

 (9جتظل اس
 اسخ  ة  ئيص لك  اس ىتا  سي في ريص د كو اخك ي  ركيئج

الفركة األوىل  مي سكك ل بك α 0,02=إحصكا ية    داللكة ذات فكرو  ل وجك د2  اجلكتول مكن وزحكظ
 ،سيةل02أكثر من  و ااربة ل  ،02 -00من  األلر   ااربة الفرات ومي س ات ،ل00من  أ ل   ااربة

إحصككا ية  داللككة ذات فككرو  الفريكك  الثا يككة والثالثككة ، ودككي األكثككر لككربة ، وكككللأ وجكك د وملصككلحة
 =α0,02 سكيةل،  02أكثكر مكن  الثالثكة  ااكربة ل والفركة02 -00مكن  الثا يكة  ااكربة مي سكك الفركة ل بك

اال يصكاد  كفاوكاتاملتورون واملكرف  الرتب و  ذوأ ااربة األكثر وقترون   أن وع  د دماالفرة الثالثة حةوملصل
د إذ إن روبهم للمعلمككك  عكككرب سكككي ات ااكككربة، ومكككرد ذلكككأ إشكككرافهم و كككتاملعكككر  لكككت  املعلمككك  بترجكككة أعلكككى

ودكلا مكا أشكار إليك  األدب الرتبك أ  ،ن ترو كية ولحُ هكا دكؤالو املككرف  اميزري املعلم لل فاوة   هكر دمارسكة  
، واجله د اليعليمية للمعلم     رف  املفاديم الرتب وة  لت  املعلم الي رأ من وج د ار باط   أ ب  دور 

 . (Lopez-Acevedo, Gladys, 2004)م ي   أدا هم 
 الًوصوات: -7

 الي صيات اآل ية:   ا و الييا ل اليت   صلت إليها دله التراسة، ف    دي ن  قتت 
اليككككتوت علككككى    يككك  اليعلككككيم ا(ل كككرتو    العمليككككة اليعليميكككة، و ككككا ويضكككمي  مككككن م ككككيحتثات  -1

  قييات   ي ل جيا املعل مات ، واسياتال الكاب ة  ا( رت تل.
م اليككتوت علككى أليكة اسككرتا يييات اليقكك ت   العمليكة اليعليميككة، و يميككة  كترات املعلمكك  ومهككاراا - 4

 و   يفها   امل ا   اليعليمية.
إجراو املزوت من التراسات حك ل املمارسكات اليترو كية ل فاوكات اال يصكاد املعكر  ، واالحيياجكات  -3

 اليتروبية يا.
 
 
 

 
 

  ل 00,2سي    02أكثر من  ل 02,2 سية 02 -00من  ل 22,2سي ات    00أ ل من   ةفرة سي ات اارب 
 * * كككك     00أ ل من 

 * كككك كككك    02 -00من 
 كككك كككك كككك      02أكثر من 
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