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 قدمة: امل .1

القائم على املعرفة يعتبر في هذا العصر من املوضوعات املهمة، التي تعول عليه الحكومات في معظم الدول الش يء الكثير، وذلك    إن االقتصاد

السريع في تكن التطور  التطورات االقتصادية واالجتماعية، وقد ساعد  بالتعليم على ظهور مفهوم  و من أجل مواكبة  املعلومات وربطها  االقتصاد لوجيا 

 .  ( Knowledge Economy )املعرفي

املعرفة    االقتصاد املعرفيويقوم   اقتصادي، يسهم في تنمية جميع مجاالت على جمع  واستخدامها وتوليدها واالستفادة منها كعنصر استشاري 

    ( Fragidis, Paschaloudis and Tsourela, 2008)الحياة 

واملطور للمعرفة؛ وجدت املؤسسات التعليمية نفسها أمام تحديات وتحوالت تربوية تدفعها الى النظر في أهدافها    أقلوكون الفرد هو املنتج والن

ا  في  واملساهمة  العمل،  لسوق  ويؤهله  الحياتية،  املهارات  من  املتعلم  يمكن  تعليم  لتوفير  ومناهجها  عالية واستراتيجياتها  بكفاءة  االقتصادية  لتنمية 

  (.2019)الغامدي، 

ج ولقد حظي مشروع تطوير النظام التربوي نحو االقتصاد املعرفي بنصيب كبير من االهتمام في الدول املتقدمة، حيث قامت استراتيجية النموذ

أربع الحادي والعشرين على  القرن  األمريكي ف  ةاالمريكي في  للتعليم  القومية  األمريكية واألهداف  املبادئ واألسس  القرن  مسارات وعلى أساسها وضعت  ي 
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  :امللخص

التعرف على مهارات االقتصاد املعرفي الالزم توفرها في منهج الرياضيات ملرحلة ما بعد األساس ي، وكذلك الكشف هدفت الدراسة الحالية إلى  

كما استخدمت االستبانة في    ، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي،مانعُ عن درجة تضمين مهارات االقتصاد املعرفي في منهج الرياضيات بسلطنة  

  ( 43تطبيقها على عينة مكونة من )  جمع البيانات واملعلومات وتم 
 
لى قائمة بمهارات االقتصاد املعرفي الالزم إ . وتوصلت نتائج الدراسة  ومعلمة  معلما

  املهارات املعرفية ( فقرة، موزعة على ثالثة محاور رئيسة هي: )38منهج الرياضيات ملرحلة ما بعد األساس ي، وقد تم تحكيمها وتحديدها في )  توفرها في

و والعقلية االقتصادية  املهارات  املعلومات،  وتكنولوجيا  االتصال  املعرفي مهارات  االقتصاد  مهارات  تضمين  درجة  أن  عن  الدراسة  كما كشفت   ،) 

الداخلية بسلطنة عُ  الرياضيات بمحافظة  الرياضيات ملرحلة ما بعد األساس ي من وجهة نظر معلمي ومعلمات  املحاور( بمنهج  مان، كانت  )للثالثة 

 ب
 
أيضا النتائج  )  لىإ   درجة متوسطة، وكشفت  الداللة  أفراد عينة (  α ≤ 0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  بين استجابات 

تغ  الدراسة من املعلمين واملعلمات 
ُ
عزى مل

ُ
ير لدرجة تضمين مهارات  االقتصاد املعرفي بمنهج الرياضيات ملرحلة ما بعد األساس ي في معظم الفقرات  ت

 معلمات(.  –النوع االجتماعي )معلمون 

 االقتصاد املعرفي؛ مهارات االقتصاد املعرفي؛ مناهج الرياضيات. الكلمات املفتاحية:

 

http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx
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تها ) الخوجا، الحادي والعشرين، كذلك النموذج املاليزي للتعليم الذي ركز على إعادة صياغة الفلسفة واألهداف التربوية، وإعادة رسم املناهج ومحتويا 

2001 . ) 

بضرورة االهتمام بجودة العملية التربوية  وهذه االنطالقة في االهتمام باالقتصاد املعرفي، جعلت املسؤولين عن عمليتي التعليم والتعلم ينادون  

بد املعرفي  التقدم  لهذا  التصدي  قادر على   لبناء جيل مبدع 
 
ن  ال  من كونه 

 
   أقال

 
بالكتب   ومتلقيا االهتمام  ذلك هو  وبداية  واملعارف،  واملعلومات  للحقائق 

 واملقررات 
 
   الدراسية، والتي تعد عامال

 
،  ( 20،ص 2001قطامي، ر اإلبداعي لدى الطلبة )و اإلبداع وتنمية التفكيتوجيه عملية التعليم والتعلم نح يف رئيسا

حول   ليامل  يعرفامل  االقتصادولقد  التقليدي  التعليمي  طريق   ذوبح  صوقف  عن  التعلم  وتبادل  التفاعل  الفعال،  التعلم  منها:  متعددة  تعلمية  بيئات 

وتنترنتاإل  املم،  احتياجات  التعلم حول  اال . ,Smyre) 2002)جتمع  ركز  ازداد  امل  بقضيةهتمام  ولقد  بو تطوير  الدراسية  األساسية  صفناهج  الوسيلة  ها 

 وخاصةعمق للمواد الدراسية،  فهم أ   الىفالطلبة يحتاجون    (  2008م،  عبد السال )  عرفةامل  تمعجهداف موأ امعة  جدرسة واللتحقيق أهداف التعليم بامل

   ,Kozma)2008) .رينشوالع الحادي القرن في نافسة كنهم من املمطلوبة التي تهارات امليات والعلوم والتكنولوجيا، واكتساب املضالريا

والندوات   املؤتمرات  خالل  من  أهميتها  إبراز  خالل  من  توظيفها  على  التربوية  املنظمة  حرصت  فقد  املعرفي  االقتصاد  مهارات  ألهمية  ا  ونظر 

عرفي" الذي صاد املوالتقارير الدولية للُمنظمات التي تسعى إلى تعزيز االهتمام بهذا الجانب كتقرير ُمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية " كفايات االقت

ا في تحسين األسس التعليمية في ضوء االقتصاد املعرفي وأن مهارات اإلملام بالقراءة والكتابة ومهارات   أقلأشار إلى أن توجهات السياسة العامة   وضوح 

لتبر  البحوث  من  مزيد  إلى   
 
حاجة ُهناك  ولكن  منه  ُبدًّ  ال  ا  أمر  للجميع  بالنسبة  واالتصاالت  املعلومات  سياق تكنولوجيا  في  جوهرية  تغييرات  وتوجيه  ير 

املعرفي   االقتصادوتوظيفها ونشرها في ضوء  إنتاج املعارف    تتطلبالكفاءات واملهارات الجديدة التي  وُمحتويات وأساليب التدريس والتعلم بهدف تطوير  

(2001OECD,  ،)ال القطاع  في  العمل  التعليم مع سوق  ُمخرجات  تكاُمل   " الثاني  الدولي  و واملؤتمر  ا عام  اململكة  في  د  ِّ
ُعق  الذي  الهاشمية أل الخاص"  ردنية 

املناهج واملقررات إلى ضرورة تحديث  الجامعات وُسوق   والذي دعا  في  األكاديمية  التخُصصات  بين  واءمة 
ُ
العمل، وامل بما يخدم سوق  املدرسية  والبرامج 

تطوي خالل  من  واالقتصادية  الصناعية  القطاعات  احتياجات  ي  يلبِّ بما  بين العمل  شراكة  وإقامة  بها  الخاصة  قررات 
ُ
وامل واملناهج  البرامج  وتحديث  ر 

ال التعليم مع سوق  تكامل مخرجات  الثاني  الدولي  ختلفة )املؤتمر 
ُ
امل املجاالت  االنتاجية في  واملؤسسات  التعليمية والتدريبية  القطاع  املؤسسات  عمل في 

 2013).العام والخاص، 

د ُمؤتمر   ِّ
بجامعة السلطان قابوس   "ُمجتمع املعرفة والتحديات االجتماعية والثقافية واللغوية في العالم العربي"وعلى صعيد االهتمام املحلي ُعق 

الئمة والذي أوص ى بضرورة تمكين الطالب من اكتساب املهارات والخبرات الضرورية وفق املنظومة العلمية العاملية لالقتصاد املعرفي والتي  
ُ
نهم من امل  

ِّ
ُتمك

به ُسوق العمل ) املؤتمر العلمي األول لكلية اآل  -بعد التخرج  -
ِّ
(، وعلى صعيد  2007داب والعلوم االجتماعية، بين ما اكتسبوه من كفاءات علمية وما يتطل

ن التعليم والذي  الرابعة وأثرها على  الصناعية  للثورة  الدولي  ؤتمر 
ُ
امل د  ِّ

التربوي ُعق  التعليم من خالل االهتمام  الرابعة على  الصناعية  الثورة  تأثيرات  اقش 

ساعد على تطبيق ثقافة االبتكار والتغيير والتطوير في امل
ُ
دارس والكليات  العديد من البحوث واألوراق العلمية التي هدفت إلى الخروج بأفكار وتوصيات ت

ُمس على  قادر  جيل  إعداد  أجل  من  والتعليمية؛  االدارية  شمال والقيادات  بمحافظة  والتعليم  للتربية  العامة  )املديرية  املجاالت  ى  شتِّ في  التطورات  ايرة 

 .(  2019الباطنة ، 

" تعليم شامل وتعلم    2040  ُعمانوفي رؤية   التوجه االستراتيجي  الوطنية، وجاء  العلمي والقدرات  التعليم والتعلم والبحث  أولوياتها  أولى  جعلت 

 ( . 2020) وثيقة الرؤية، إلى مجتمع  معرفي وقدرات ِّ وطنية منافسة "مستدام، وبحث علمي يقود 

نزي،  ؛الع  2011؛ القيس ي،   2009ويمل،  وتشير العديد من الدراسات السابقة بضرورة تضمين املناهج ملتطلبات االقتصاد املعرفي، كدراسة )اله

 (.  2017؛ العتيبي،  2015الغامدي، ؛  ؛ البسام 2015

امل واملعلومات  االتصاالت  تكنولوجيا  املعرفي، ألن  االقتصاد  لعـصر  للـدخول  باإلعـداد   
 
ارتباطا املناهج  أكثر  الرياضيات من  مناهج  ؤسسة  وتعد 

لعمليات ما كان  لالقتصاد املعرفـي تعتمد على النظريات واملعادالت الرياضية مثل نظرية االحتماالت وغيرها من النظريـات الرياضية؛ فهناك الكثير من ا 

عبر   للتواصل  اآللي  الحاسب  استعمال  مثل:  شفرات  إلى  املعلومات  من  الهائل  الكم  تحويل  على  الرياضيات  علماء  قدرة  لوال  بها  القيام  البريد يمكن 

لصراف اآللي، كل هذه األشياء يو أس بي(، بل وسحب األموال عن طريق جهاز ا )اإللكتروني، أو نقل املعلومات على أقراص مدمجة أو على أصابع الـذاكرة 

آ  للتعامل معها  إلـى رمـوز وشفرة، تختصرها في صورة قابلة  املعلومات  الهائل من  الكم  الرياضيات على تحويل  لتتحقق لوال قدرة  ليا، ونقلها في مـا كانت 

في يد العابثين، وال تقتصر فوائد الرياضيات على  صورة مشفرة، تضمن وصولها إلى الجهة الصحيحة، وعدم إفشائها على املأل، لخصوصيتها ومنع وقوعها

مراكز   هذه الرفاهية، بل أمكن بفضل الرياضيات التوصل إلى صيغة لنقل املعلومات املعقدة في شفرة مبسطة، مـن أعمـاق املحيط عن الفيضانات إلى

 (.  2009الطبيعية )دعيبس، األبحاث على بعد مـسافات ضـخمة، لفـك الـشفرة وإصدار اإلنذارات من وقوع الكوارث 

 الدراسات السابقة:   . 1.1

 :وقد تناولت العديد من الدراسات السابقة موضوع االقتصاد املعرفي وعالقتها بمناهج الرياضيات، ومن بين تلك الدراسات
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ملنـاهج  والتي هدفت  ) 2009دراسة الخطيب والزعبي ) • املعلمـين  التعرف على تقديرات  األردن في ضوء إلى  املرحلة األساسية في  الرياضـيات فـي 

( فقرة موزعـة علـى خمسة مجاالت،  45تضمينها ملالمح االقتـصاد املعرفـي، حيـث استخدم الباحثان املنهج الوصفي، وأعدا استبانة مكونة من )

 60وتم تطبيقها على عينة مكونة من )
 
االقتصاد املعرفي متوافرة في الكتب، وعدم وجود اختالفات بين  ، وتوصلت الدراسة إلى أن مالمح  ( معلما

 .وجهات نظر املعلمين حول تضمين الكتب مالمح االقتصاد املعرفي

• ( الجنهي  متطلبات هدفبدراسة    (2012وقام  ضوء  في  الرياض  بمدينة  املتوسطة  باملرحلـة  الرياضيات  ملعلمات  التدريس ي  األداء  تقويم  إلى  ت 

معلمـة، وتوصلت الدراسة ( 138، واسـتخدمت الباحثـة املنهج الوصفي، حيث أعدت الباحثة بطاقة مالحظة، تم تطبيقها على )االقتصاد املعرفي 

الدراسة بدرجة كبيرة، وكفايتين بدرجة    كفاية   48إلى تحقق   للوفاء بمتطلبات  (  18صغيرة، وقد تحقق )لدى عينة  الالزمة  الكفايات  كفاية من 

 .املعرفي االقتصاد 

• ( تطوير  إ دراسة هدفت    ( 2013وأجرى حمزة  في ضوء مشروع  األساس ي  الرابع  الصف  رياضيات  في  الحديثة  التربوية  االتجاهات  تعرف على  لى 

ن التعليم نحو االقتصاد املعرفي من وجهة نظر معلمي املدارس الحكومية في األردن، واستخدم الباحث املنهج الوصفي، وأعد استبانة مكونة م

حو عبارة موزعة على خمسة مجاالت، وتـم تطبيقهـا علـى املعلمـين، وتوصلت الدراسة إلى مراعاة االتجاهات الحديثة في الرياضيات االتجاه ن (69)

 .االقتـصاد املعرفي، وأن املشكلة تكمن في توفير الكتب االلكترونية واملحوسبة للطالب واملعلمين

إلى معرفة درجة توافر مهارات االقتصاد املعرفي في كتب رياضيات الصف الثالث املتوسط باململكة العربية     ( 2015كما هدفت دراسة العنزي )  •

( استبانة مكونة من  الباحثة  أعدت  الوصفي، حيث  املنهج  الباحثة  واستخدمت  هي:  56السعودية،  رئيسة  سـبعة مجاالت  علـى  توزعـت  مهارة   )

النمـ االتـصال،  التكنولوجي،  تغطية  )املعرفي،  تناول  تدني  إلى  الدراسة  وتوصلت  التقويم(،  واملحلي،  العاملي  االقتصاد  االجتمـاعي،  العقلـي،  و 

 املجال العقلي واملجال
 
 .املعرفي جوانـب املجاالت التكنولوجية واالجتماعية واالقتصاد العاملي واملحلـي، بينمـا كانـت أكثـر املجاالت تناوال

 معايير االقتصاد تطوير محتوى منهج الرياضيات في التعليم األساس ي والثانوي بالجمهورية اليمنية في ضوء  لى  إ   (2018وهدفت دراسة درعان ) •

الت البحث والتطوير واالبتكار،  أربعة محاور هي:  املحتوى والتي تضمنت قائمة من  إعداد استمارة تحليل  الدراسة في  أداة  عليم  املعرفي وتمثلت 

لتكن التحتية  البنية  البشرية،  املوارد  وخلصت  و وتنمية  املعرفة  وإدارة  االقتصادية  الحوافز  ومحور  واالتصاالت  املعلومات  حصول إ لوجيا   لى 

 التكرارات.    أقلاملحور الثاني ألعلى التكرارات بينما حصل املحور الرابع على 

 أسئلة الدراسة:   . 2.1

 : اآلتيتحاول الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئيس 

لية  ما درجة تضمين مهارات االقتصاد املعرفي بمنهج الرياضيات ملرحلة ما بعد األساس ي من وجهة نظر معلمي ومعلمات الرياضيات بمحافظة الداخ

 ؟ ُعمانبسلطنة 

 تية: ويتفرع منه األسئلة الفرعية اآل

 األساس ي؟ما مهارات االقتصاد املعرفي الالزم توفرها في  منهج الرياضيات ملرحلة ما بعد   •

بمحافظة   • الرياضيات  ومعلمات  معلمي  نظر  وجهة  من  األساس ي  بعد  ما  ملرحلة  الرياضيات  بمنهج  املعرفي  االقتصاد  مهارات  تضمين  درجة  ما 

 ؟  ُعمانالداخلية بسلطنة 

عزى  α ≤ 0.05)  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية  عند مستوى ) •
ُ
متغير النوع االجتماعي  إلى    في استجابات أفراد عينة الدراسة من املعلمين ت

 ن، معلمات(؟ ) معلمي

 أهداف الدراسة:  . 3.1

 لى: إ هدفت هذه الدراسة 

 التعرف على مهارات االقتصاد املعرفي الالزم توفرها في  منهج الرياضيات ملرحلة ما بعد األساس ي. •

 ملرحلة ما بعد األساس ي.الكشف عن درجة تضمين مهارات االقتصاد املعرفي في  منهج الرياضيات  •

 أهمية الدراسة:   . 4.1

 . ( 2040  - 2020رؤية السلطنة )بالتوافق مع ر مناهج الرياضيات في تنمية مهارات االقتصاد املعرفي لدى املتعلمين على دو الضوء  تسليط •

 ن.اآل القائمين على تطوير املناهج في تضمين كتب الرياضيات بمهارات االقتصاد املعرفي أكثر مما هي عليه  مساعدة  •

 االقتصاد املعرفي والالزمة في عمليات التطوير والتدريب. حديد املعارف واملهارات الخاصة بيمكن أن تساعد القائمين على تطوير املناهج في ت •
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 الدراسة:حدود   . 5.1

 تمثلت حدود الدراسة في اآلتي: 

 حيث اقتصرت على قياس درجة تضمين مهارات االقتصاد املعرفي في  منهج الرياضيات ملرحلة ما بعد األساس ي. الحدود املوضوعية: •

 .   ُعمانفي سلطنة  حيث اقتصرت على معلمي ومعلمات الرياضيات للصفين الحادي عشر والثاني عشر في محافظة الداخلية الحدود البشرية: •

 .   ُعمانحيث اقتصرت على محافظة الداخلية في سلطنة  الحدود املكانية: •

 .    م2021-2020حيث أجريت في الفصل األول من العام الدراس ي  الحدود الزمنية: •

 مصطلحات الدراسة:  . 6.1

 : االقتصاد املعرفي •

األ  أكثر  البشرية  الفكري واملوارد  املال  اكتـساب وتطـوير ونـشر املعرفة ويشكل فيه رأس  اقتصادي يقوم على  بأنه "نظام  صول عرفه "الحميض ي" 

االتصاالت في ظل و   قيمة من خـالل التركيز على نظام التعليم والتدريب ودعم  االبتكار والدراسة والتطوير في بيئـة تقنيـة عالية من تكنولوجيا املعلومات

 ).    36،  2013نظام حفز مؤسس ي وقانوني قـوب محكم" )الحميض ي، 
وجرامب   تريل  من  كل  عرفه  الحديثة   ,p 62)  (Teriel & Grump 2004بينما  التعلم  وأساليب  باالستراتيجيات  يتعلق  الذي  "االقتصاد  بأنه 

 املوجودة في الدول املتقدمة، وكذلك املدارس الجيدة والحديثة ، واملزودة بالتكنلوجيا واالتصاالت الحديثة ".

بأنه "37، ص  2011وعرفه )محمود،    املعرفة سلعمرحلة من مراحل  (  اقتصادية،التطوير االقتصادي وتكون فيها     ة 
 
اإلنتاج   وعامال من عوامل 

 
 
   وموردا

 
   اقتصاديا

 
دورا وتؤدي  االقتصادية،  القطاعات  جميع  في  املعرفة  وتدخل  باالستخدام،  ويزيد  ومتجدد  ناضب،  والتنمية   غير  النمو  في  مهما 

 االقتصادية ".

 نظام اقتصادي متكامل ". اح الشعوب وتقدمها، وهوويعرفه الباحث بأنه " هو االستثمار في العلم واملعرفة، وهو الطريق الصحيح لنج

 مهارات االقتصاد املعرفي:  •

( بأنها " مجموعة من السلوكيات واألعمال واألنشطة التي تمكن الفرد من التعامل بدقة ومهارة مع املعرفة ،من   223،ص    2014  عرفها )رمضان،

 أجل توظيفها بفعالية في كافة املجاالت الحياتية " 

بها العمل في ضوء االقتصاد املعرفي، والتي
ِّ
شير إلى الكفاءات التي يكتسُبها العاملون في مجال املعرفة ويتطل

ُ
تمكن الفرد من التعامل بدقة ومهارة   ت

 ،  p, 2001, OECD .99)مع املعرفة من أجل توظيفها بفاعلية في كافة املجاالت الحياتية 

م لتمكينهم  والثاني عشر  الحادي عشر  الصفين  لطلبة  الالزمة  واالتجاهات،  والسلوكيات  املعارف  "مجموعة من  بأنها  إجرائيا  الباحث  ن  ويعرفها 

 ومواكبة مستجداته ومحتوياته".  االقتصاد املعرفيتوظيف املعرفة في حياتهم بما يساعدهم على التكيف داخل مجتمع 

 ة: اإلجراءات املنهجية للدراس .2

 وتمثلت تلك اإلجراءات فيما يأتي: 

 منهج الدراسة:   . 1.2

  اتبع الباحث في هذه الدراسة املنهج الوصفي الذي يعتمد على البحث والتقص ي حول الظواهر التعليمية كما هي قائمة في الحاضر، ووصفها وص 
 
فا

، وتشخيصها، وتحليلها، وتفسيرها، بهدف اكتشاف العالقات بين عناصرها أو بينها وبين الظواهر التعليمية األخرى، والتوصل من خال
 
ذلك إلى ل  دقيقا

 (  65- 64ص  ،2011تعميمات ذات معنى بالنسبة لها. )جابر وكاظم، 

 مجتمع الدراسة:   . 2.2

الداخلية بسلطنة   الحادي عشر والثاني عشر بمحافظة  الرياضيات للصفين  الدراسة من جميع معلمي ومعلمات  بلغ    ُعمانتكون مجتمع  والذي 

(  223عددهم 
 
معلما  )  ( منهم   (  117ومعلمة، 

 
و)معلما  ،106 

 
وفقا وذلك  معلمة  للتربية   (  العامة  باملديرية  التربوية  واملعلومات  التخطيط  دائرة  إلحصاء 

 .م2021/  2020والتعليم بمحافظة الداخلية للعام الدراس ي 

 عينة الدراسة:   . 3.2

( بلغت  الدراسة  أي بنسبة )43تم أخذ عينة عشوائية من مجتمع  الدراسة، والجدول )%( من    19.28( معلما ومعلمة،  العينة 1مجتمع  ( يوضح 

 حسب متغيرات الدراسة: 
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 عينة الدراسة حسب متغيراتها (:1جدول )

 

 

 أداة الدراسة:  . 4.2

درجة تضمين مهارات االقتصاد املعرفي بمنهج الرياضيات ملرحلة  معرفة  من أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بإعداد أداة الدراسة بهدف  

 ُعمان ما بعد األساس ي من وجهة نظر معلمي ومعلمات الرياضيات بمحافظة الداخلية بسلطنة 

(، وكل محور يندرج تحته عدد  مهارات االتصال وتكنولوجيا املعلومات، املهارات االقتصادية و ةوالعقلي  املهارات املعرفية)  ثالثة محاور وتكونت من  

 وعدد فقرات كل منها ونسبتها املئوية.  اور ( يوضح املح2( فقرة، والجدول )38من الفقرات، حيث تكونت االستبانة من )

 الدراسة وفقرات كل منها والنسب املئوية للفقرات  محاور توزيع  ( :2جدول )

 النسبة املئوية  عدد الفقرات     حور امل م 

 ٪  33.2 13 والعقلية  املهارات املعرفية  1

 ٪  32.4 12 املهارات االقتصادية  2

مهارات االتصال وتكنولوجيا   3

 املعلومات 

13 33.2  ٪ 

 %100 38 املجموع للفقرات                       

 صدق األداة:  . 5.2

من  مجموعة  على  بعرضه  األساس ي،  بعد  ما  ملرحلة  الرياضيات  بمنهج  املعرفي  االقتصاد  مهارات  تضمين  درجة  مقياس  صدق  من  التحقق  تم 

 املحكمين ذوي الخبرة واالختصاص، وذلك إلبداء آرائهم ومالحظاتهم، من حيث: 

 سالمة الصياغة اللغوية للعبارات. •

 عبارات أخرى مرتبطة بموضوع الدراسة أو حذفها.إضافة ما يرونه مناسبا من  •

املحكمينوبعد   األفاضل  بأراء  و   األخذ  االقتصادية  املهارات  والعقلية،  املعرفية  )املهارات  محاور  ثالثة  على  املقياس  االتصال اقتصر  مهارات 

  ( فقرة 12املهارات االقتصادية من )مجال  ( فقرة،  13من )  والعقلية  املهارات املعرفية( فقرة، حيث تكون مجال  38(، وتكون من )وتكنولوجيا املعلومات

 . ( فقرة 13ومجال مهارات االتصال وتكنولوجيا املعلومات من )

الباحثو  قبل  املقياس من  تصميم  )  تم  درايف  برنامج جوجل  برامج Google Driveمن خالل  من خالل  وتعبئته  واملعلمات  للمعلمين  وتوزيعه   )

 .  االجتماعي التواصل 

 ثبات أداة للدراسة: .  6.2

الباحث املقياس قام  ثبات  )  للتأكد من  بلغ عددهم  الرياضيات  تم  23بتطبيقه على عينة من معلمي ومعلمات  أ ( وقد  لفا كرونباخ  حساب معامل 

 عالية و ( وهي قيمة 0.922، وقد بلغ معامل ثبات املقياس )  SPSSملحاور املقياس، وذلك باستخدام برنامج 
 
 ألغراض الدراسة. مقبولة تربويا

 صدق االتساق الداخلي:  . 7.2

الرياضيات ومعلمات  معلمي  استجابات  من  عينة  أخذ  )  تم  عددهم   23بلغ 
 
معلما بإيجاد    ومعلمة،  (  وذلك  للمقياس  الداخلي  االتساق  لحساب 

 ( التالي يوضح ذلك: 3معامل ارتباط بيرسون بين كل محور وبين املجموع الكلي للمحاور، والجدول )

 معامل ارتباط بيرسون بين كل محور وبين املجموع الكلي للمحاور (:  3جدول )

 معامل االرتباط  املحور  م 

 0.747 والعقلية  املهارات املعرفية  1

 0.911 املهارات االقتصادية  2

 0.722 مهارات االتصال وتكنولوجيا املعلومات  3

 ( أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة من الصدق مما يدل على مدى مالءمة األداة ملا وضعت لقياسه.3يتضح من الجدول )

 

 

 

 االجمالي  النسبة العدد  املستوى  املتغير 

 43 ٪ 47 20 ذكور  النوع االجتماعي 

 ٪ 53 23 إناث 
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 حصائية: املعالجات اإل   . 8.2

الرزمة   الباحث  )استخدم  االجتماعية  للعلوم  واإلجابة  SPSSاإلحصائية  البحث  بيانات  تحليل  في  معامالت   عن (  استخدام  تم  حيث  أسئلته، 

املعلمين واملعلمات درجة   بين متوسطات استجابات  الفروق  الحسابية واختبار "ت" لحساب  املئوية واملتوسطات  تضمين االرتباط والتكرارات والنسب 

 .  ُعمانمنهج الرياضيات ملرحلة ما بعد األساس ي من وجهة نظر معلمي ومعلمات الرياضيات بمحافظة الداخلية بسلطنة مهارات االقتصاد املعرفي ب

 نتائج الدراسة:   .3

 
 
   تسهيال

 
الدراسة فقد تم تصنيفها وفقا نتائج  يلي عرض  لعرض  الدراسة بحيث تمت اإلجابة عن كل سؤال على حده، وفيما   ألسئلة 

 
النتائج    ا لتلك 

 ملقياس ليكرت الخماس ي، وتم حساب املدى )  ولتحديد درجة املوافقة، فقدوالبيانات اإلحصائية املتعلقة بها،  
 
( ومن 4=1-5تم تحديد طول الخاليا وفقا

لل املقياس  في  قيمة  أكبر  تقسيمه على  )ثم  أي  الخلية  إلى  0.8=5÷4حصول على طول  القيمة  إضافة هذه  تم  ذلك  وبعد  وذلك   أقل(،  املقياس  في  قيمة 

 ( يوضح ذلك.4لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية، والجدول)

 الخماس ي الحدود الدنيا والعليا ملقياس ليكرت (:  4جدول )

افقة   املتوسط الحسابي)طول الخلية( درجة املو

 
 
 1.8من    أقل إلى     1من        قليلة جدا

 2.6من    أقل إلى     1.8من     قليلة

 3.4من    أقل إلى     2.6من     متوسطة 

 4.2من    أقل إلى      3.4من    كبيرة 

 
 
  5إلى       4.2من    كبيرة جدا

والوصول   الدراسة،  أسئلة  اإلجابة عن  بهدف  املناسبة،  اإلحصائية  التحليالت  إجراء  وتحليلهإ تم  النتائج  والسعي    الى  في إ ومناقشتها،  تفسيرها  لى 

 تي: برة الذاتية للباحث على النحو اآلوالخفر من االطار النظري والدراسات السابقة و ضوء ما ت 

الرئيس:   الرياضيات  السؤال  ومعلمات  معلمي  نظر  وجهة  من  األساس ي  بعد  ما  ملرحلة  الرياضيات  بمنهج  املعرفي  االقتصاد  مهارات  تضمين  درجة  ما 

 ؟  ُعمانبمحافظة الداخلية بسلطنة 

 تية: وقد تمت اإلجابة عن السؤال الرئيس من خالل اإلجابة عن األسئلة الفرعية اآل

   والذي نصه " ما مهارات االقتصاد املعرفي الالزم توفرها في  منهج الرياضيات ملرحلة ما بعد األساس ي ؟  نتائج السؤال األول:  . 1.3

، حيث  والتي تم ذكرها في مقدمة هذه الدراسة  وقد تمت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل االطالع على األدبيات والدراسات السابقة ذات العالقة

بما يتفق   الباحث  دواأل تم تحليلها وتصنيفها  املعرفي، وتوصل  االقتصاد  تناولت مهارات  التي  في  ب  قائمة  لىإ بيات  الالزم توفرها  املعرفي  االقتصاد  مهارات 

الرياضيات ملرحلة ما بعد األساس ي املعرفيةهي:  )، موزعة على ثالثة محاور رئيسة  فقرة (  38، وقد تم تحكيمها وتحديدها في )منهج  ، والعقلية   املهارات 

 .(مهارات االتصال وتكنولوجيا املعلومات املهارات االقتصادية و

  نتائج السؤال الثاني: والذي نصه "ما درجة تضمين مهارات االقتصاد املعرفي بمنهج الرياضيات ملرحلة ما بعد األساس ي من وجهة نظر معلمي   .  2.3

 ؟ ُعمانومعلمات الرياضيات بمحافظة الداخلية بسلطنة 
جابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري ودرجة تضمينها في كتب الرياضيات ملرحلة ما بعد األساس ي  لكل فقرة ولل 

 
 
 لذلك : من فقرات كل محور ، وفيما يلي تفصيال

 
ا
 : محور املهارات املعرفية والعقلية: أوال

واالنحراف   الحسابي  املتوسط  الفقراتتم حساب  تم ترتيب  كما  املحور،  تضمين كل فقرة من فقرات هذا  ودرجة     املعياري 
 
   ترتيبا

 
حسب    تنازليا

 ( يوضح ذلك . 5املتوسط الحسابي لها، والجدول )

افات املعيارية ودرجة تضمين فقرات محور املهارات املعرفية والعقلية  ( : 5جدول )  املتوسطات الحسابية واالنحر

االنحراف   املتوسط الحسابي الفقرة الترتيب

 املعياري 

 درجة التضمين 

 كبيرة  926. 4.00 تتضمن كتب الرياضيات تدريبات علـى حـل املشكالت  1

 كبيرة  718. 3.91 العلمية . .واملناقشةتحث كتب الرياضيات على الحوار  2
 كبيرة  783. 3.65 .تشجع كتب الرياضيات الطالب على االستنتاج والتعميم 3
 كبيرة  825. 3.56 .تتضمن كتب الرياضيات مهارات االستدالل الرياض ي 4

 كبيرة  934. 3.56 .تشجع كتب الرياضيات الطالب على التساؤل املتعلق بالرياضيات  5
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 كبيرة  879. 3.58 .تتضمن كتب الرياضـيات بعض مهـارا ت التفكيـر اإلبداعي 6
 كبيرة  883. 3.51 .توفر كتب الرياضيات فرصا ملمارسة مهارات جمع املعلومات  7
 كبيرة  979. 3.40 .علـى تفـسير املعلومات تحث كتب الرياضيات الطـالب  8

 متوسطة  923. 3.35 .تتضمن كتب الرياضيات مهارات التعلم الذاتي 9
 متوسطة  856. 3.07 .تنمي كتب الرياضيات رغبات الطالب وتخيالتهم  10
 متوسطة  935. 3.07 التأملي . .تتضمن كتب الرياضـيات مهـارات التفكيـر  11

 متوسطة  951. 3.00 الذاتي . .تتيح كتب الرياضيات للطالب الفرصة للتقييم  12
 قليلة 973. 2.35 الناقد..تتضمن كتب الرياضـيات بعض مهـارات التفكيـر 13

 متوسطة  542. 3.38 املتوسط العام  

بمنهج الرياضيات ملرحلة ما بعد األساس ي من  )املعرفية والعقلية(  االقتصاد املعرفي ( أن درجة تضمين مهارات 5تشير النتائج املوضحة في الجدول )

بسلطنة   الداخلية  بمحافظة  الرياضيات  ومعلمات  معلمي  نظر  )ُعمانوجهة  العام  املتوسط  بلغ  حيث  متوسطة  بدرجة  كان  وبمتوسطات  3.38،   ،)

بين   تراوحت  للفقرات  حـل   (4)حسابية  علـى  تدريبات  الرياضيات  "تتضمن كتب  بعض   (2.35)"و    املشكالت  لفقرة  الرياضـيات  تتضمن كتب   " لفقرة 

التفكيـر ".مهـارات  املشكالت"،حالناقد.  حـل  علـى  تدريبات  الرياضيات  كتب  "تتضمن  الفقرتان  تصدرت  الحوار   يث  على  الرياضيات  كتب  "تحث 

تب الرياضيات مهارات التعلم الذاتي." ،" تنمي كتب الرياضيات  واملناقشة.العلمية." الفقرات املتضمنة بدرجة كبيرة، بينما تصدرت الفقرتان "تتضمن ك

تضمين  رغبات الطالب وتخيالتهم." الفقرات املتضمنة بدرجة متوسطة، وجاءت الفقرة "تتضمن كتب الرياضـيات بعض مهـارات التفكير الناقد." بدرجة

 قليلة .

املشكالت واالستنتاج الدالة على مهارات حل  الفقرات  أن  الرياض ي كانت متضمنة بدرجة كبيرة   ويالحظ  أنشطة  واالستدالل  ، وذلك بسبب توفر 

، بينما الفقرات الدالة على التعلم الذاتي وأمثلة وتمارين في الكتب تتناول تلك املواضيع، كما أنها وردت في مصفوفة أهداف مادة الرياضيات بصورة أكبر

، ويمكن أن يفسر ذلك بسبب أن الرياضيات مادة مجردة قائمة على ءت متضمنة بدرجة متوسطةوالتقويم الذاتي وتنمية الخيال والتفكير التأملي جا

والخيال التأمل  وليس   الواقع 
 
وأخيرا الدالة    ،  الفقرة  تضمنت  الناقدفقد  التفكير  قليلة  على  ملهارات بدرجة  تتعرض  التي  التمارين  فلة  بسبب  وذلك   ،

 .  التفكير الناقد
 
ا
 املهارات االقتصادية:: محور ثانيا

الفقرات تم ترتيب  كما  املحور،  تضمين كل فقرة من فقرات هذا  ودرجة  املعياري  واالنحراف  الحسابي  املتوسط     تم حساب 
 
   ترتيبا

 
حسب    تنازليا

 ( يوضح ذلك . 6املتوسط الحسابي لها ، والجدول )

افات املعيارية ودرجة (: 6جدول )  تضمين فقرات محور املهارات االقتصاديةاملتوسطات الحسابية واالنحر

االنحراف   املتوسط الحسابي الفقرة الترتيب

 املعياري 

 درجة التضمين 

 متوسطة  1.097 3.19 . االقتصادية البيانات  تفسير مهارات  الرياضيات  كتب  تنمي 1
 متوسطة  963. 3.02 .املنتج العمـل  مهـارات  الرياضـيات  كتب  تتضمن 2
 متوسطة  900. 3.00 . العمل  خالل من التعلم  مهارات  الرياضيات  كتب  تنمي 3

 االقتصاد دعم فـي الرياضيات  دور  الرياضيات  كتب  توضح 4

 . الوطني 

 متوسطة  1.185 2.98

 املـشكالت  حـول  تطبيقـات  الرياضيات  كتب  تتضمن 5

 . باملجتمع  االقتصادية

 متوسطة  1.068 2.95

 متوسطة  1.103 2.79 . املهنية املهارات  الرياضيات  كتب  تشجع 6
 متوسطة  1.049 2.74 . االقتصادي االبداع مهارات  الرياضيات  كتب  تنمي 7

 متوسطة  1.065 2.77 . الوطني لالقتصاد الـصناعي العمـل  أهميـة التـدريبات  تبرز 8
 نحقـق كيفية - التدريبات  خالل من  - الرياضيات  كتب  تبرز 9

 . املستدامة التنمية

 متوسطة  865. 2.67

 املوارد علـى املحافظـة  بمهارات  الطالب  الرياضيات  كتب  تمد 10

 .االستنزاف من

 متوسطة  1.116 2.60

 ملمارسة الحاسـب مـع التعامـل  مهارات  الرياضيات  كتب  تنمي 11

 . التجارية  العمليات 

 قليلة 1.159 2.58

 املوارد من  االستفادة لكيفية نماذج الرياضيات  كتب  تقدم 12

 .الطبيعية

 قليلة 1.009 2.49

 متوسطة  747. 2.81 املتوسط العام  
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(، وبمتوسطات حسابية للفقرات  2.18بدرجة متوسطة حيث بلغ املتوسط العام )  تتضمين  كانال( أن درجة  6تشير النتائج املوضحة في الجدول )

تقدم كتب الرياضيات نماذج لكيفية االستفادة  ( لفقرة " 2.49الرياضيات مهارات تفسير البيانات االقتصادية " و)( لفقرة "تنمي كتب 3.19تراوحت بين )

" تتضمن كتب الرياضـيات مهـارات العمـل   وقد تصدرت الفقرتان : " تنمي كتب الرياضيات مهارات تفسير البيانات االقتصادية .""  من املوارد .الطبيعية.

تنمي كتب الرياضيات مهارات التعامـل مـع الحاسـب ملمارسة العمليات التجارية. "،   : " رات املتضمنة بدرجة متوسطة، بينما جاءت الفقرتاناملنتج. " الفق

 " تقدم كتب الرياضيات نماذج لكيفية االستفادة من املوارد .الطبيعية. " بدرجة تضمين قليلة.  

التي  الرياضيات  كتب  بأن  ذلك  نفسر  أن  وأن   ويمكن  التطبيقية  لرياضيات  املخصصة  الكتب  أنها  حيث  قليلة  االقتصادية  املوضوعات  تتناول 

 الجزء األكبر من كتب الرياضيات ملرحلة ما بعد األساس ي للرياضيات البحتة.

 
ا
 : محور مهارات االتصال وتكنولوجيا املعلومات: ثالثا

الفقرات   تم ترتيب  كما  املحور،  تضمين كل فقرة من فقرات هذا  ودرجة  املعياري  واالنحراف  الحسابي  املتوسط  تنازليا  تم حساب  حسب  ترتيبا 

 (  يوضح ذلك. 7املتوسط الحسابي لها، والجدول )

افات املعيارية ودرجة تضمين فقرات محور مهارات االتصال(: 7جدول )   وتكنولوجيا املعلومات ملتوسطات الحسابية واالنحر
املتوسط   الفقرة الترتيب

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 درجة التضمين 

 كبيرة  959. 3.53 . التشاركي  التعاوني التعلم مهارات  الرياضيات  كتب تعزز  1
 متوسطة  1.003 3.39 .والتلخيص العـرض مهـارات  الرياضـيات  كتـب تنمي 2

 متوسطة  900. 3.37 . الحوار مهارات  الرياضيات  كتب  تنمي 3
 متوسطة  1.043 3.34 . املسؤولية  تحمـل  مهـارات  الرياضـيات  كتـب تنمـي 4
 متوسطة  989. 3.30 فريق  فـي العمـل  مهـارات  الرياضيات  كتب  تنمي 5

 متوسطة  1.019 3.09 . وإصداراألحكام التقييم  مهارات  الرياضيات  كتب  تنمي 6
 متوسطة  1.077 3.06 .واإلقناع التفـاوض مهـارات  الرياضيات  كتب  تكسب 7

 متوسطة  985. 2.93 . والرقمي  اللفظي التواصـل  مهـارات  الرياضـيات  كتب  تنمي 8
 متوسطة  996. 2.77 . االلكترونية املواقع عبر  البحـث مهارات  الرياضيات  كتب  تنمي 9

 لحل  التكنولوجيا اسـتخدام مهـارات  الرياضـيات  كتب  تنمي 10

 املشكالت 

 متوسطة  1.110 2.65

 متوسطة  976. 2.62 . التعلم في الحاسب توظيـف مهـارات  الرياضـيات  كتـب تنمي 11

 شبكة  عبر  االجتماعي التواصـل  مهـارات  الرياضـيات  كتب  تنمي 12

 . االنترنت

 متوسطة  955. 2.60

 قليلة 932. 2.58 .املعرفة لتنظيم التكنلوجيا توظيـف مهـارات  الرياضـيات  كتـب تنمي 13

 متوسطة  584. 3.02 املتوسط العام  

( الجدول  املوضحة في  النتائج  )7تشير  املعرفي  االقتصاد  أن درجة تضمين مهارات  املعلومات(  الرياضيات ملرحلة ما  االتصال وتكنولوجيا  ( بمنهج 

الرياضيات بمحافظة الداخلية بسلطنة   (،  3.02بدرجة متوسطة حيث بلغ املتوسط العام )  ت، كانُعمانبعد األساس ي من وجهة نظر معلمي ومعلمات 

( بين  تراوحت  للفقرات  حسابية  "3.53وبمتوسطات  لفقرة  التعاوني  (   التعلم  مهارات  الرياضيات  كتب  و)التشاركي.تعزز   "2.58  " لفقرة  كتـب (  تنمي 

 .الرياضـيات مهـارات توظيـف التكنلوجيا لتنظيم املعرفة "

جاءت وقد  التشاركي"  ة  الفقر   هذا  التعاوني  التعلم  مهارات  الرياضيات  تعزز كتب  بدرجة"  كتـب  كبيرة،    متضمنة  تنمي   " الفقرتان:  تصدرت  وقد 

، والتلخيص."  العـرض  مهـارات  الحوار"  الرياضـيات  مهارات  الرياضيات  تنمي كتب  بدرجة متوسطة  "  املتضمنة  الفقرات  كتـب   الفقرة جاءت  و ،  تنمي   "

 الرياضـيات مهـارات توظيـف التكنلوجيا لتنظيم املعرفة "، بدرجة تضمين قليلة .
 توفر تلك املهارات بصورة كبيرة . أدت الى  عدم  وقد يكون سبب ذلك أن طبيعة مادة الرياضيات وطريقة عرضها

في استجابات أفراد عينة الدراسة من  α ≤ 0.05) هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )"    :والذي نصه  نتائج السؤال الثالث:   . 3.3

عزى إ
ُ
   ن ، معلمات( ؟ "لى متغيرالنوع االجتماعي  )معلمياملعلمين ت

-Tالحسابية، واالنحرافات املعيارية لجميع الفقرات وفقا ملتغير النوع االجتماعي)معلمون، معلمات(، وتم إجراء اختبار ت )تم حساب املتوسطات 

test( ملجموعتين مستقلتين حسب ما يشير إليه الجدول )8 .) 
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 على وجهات نظر أفراد عينة الدراسة  النوع االجتماعي( للكشف عن أثر T-testنتائج اختبار ت) :(8جدول )

 

 

 الفقرة

قيمة   النوع االجتماعي 

 )ت(

مستوى  

 الداللة 

 داللة )ت( 
ا
 إحصائيا

 معلمات  معلمون 

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي

 غيردالة  315. 007. 885. 2.35 1.089 2.35 1
 
 إحصائيا

 غيردالة  494. -216. 839. 3.61 945. 3.55 2
 
 إحصائيا

 غيردالة  490. -059 . 793. 3.91 641. 3.90 3
 
 إحصائيا

 غيردالة  869. -769. 891. 3.61 883. 3.40 4
 
 إحصائيا

 غيردالة  290. 649. 876. 3.30 1.100 3.50 5
 
 إحصائيا

 غيردالة  242. -327. 767. 4.04 1.099 3.95 6
 
 إحصائيا

 غيردالة  .925 -1.037 926. 3.70 940. 3.40 7
 
 إحصائيا

 غيردالة  900. -2.860 876. 3.70 826. 2.95 8
 
 إحصائيا

 دالة  030. -2.493 668. 3.91 813. 3.35 9
 
 إحصائيا

 غيردالة  721. -963. 968. 3.13 933. 2.85 10
 
 إحصائيا

 غيردالة  922. -1.598 864. 3.26 813. 2.85 11
 
 إحصائيا

 غيردالة  086. -2.410 717. 3.83 851. 3.25 12
 
 إحصائيا

 غيردالة  935. 520. 1.000 3.000 8751. 3.150 13
 
 إحصائيا

 غيردالة  302. 1.458 887. 2.83 1.020 3.25 14
 
 إحصائيا

 غيردالة  .775 -303. 1.000 3.00 1.165 2.90 15
 
 إحصائيا

 غيردالة  965. 246. 1.121 2.57 1.137 2.65 16
 
 إحصائيا

 غيردالة  722. 601. 1.014 2.87 1.373 3.10 17
 
 إحصائيا

 غيردالة  201. 631. 1.014 2.87 1.373 3.10 18
 
 إحصائيا

 غيردالة  135. 1.951 902. 2.22 1.056 2.80 19
 
 إحصائيا

 غيردالة  327. -336. 878. 3.04 945. 2.95 20
 
 إحصائيا

 دالة  005. 179. 647. 2.65 1.081 2.70 21
 
 إحصائيا

 غيردالة  057. -545. 887. 2.83 1.226 2.65 22
 
 إحصائيا

 غيردالة  119. -1.328 941. 3.39 1.234 2.95 23
 
 إحصائيا

 غيردالة  199. 1.158 1.033 2.39 1.281 2.80 24
 
 إحصائيا

 غيردالة  217. 469. 926. 2.70 1.226 2.85 25
 
 إحصائيا

 غيردالة  921. -1.197 915. 2.74 940. 2.40 26
 
 إحصائيا

 غيردالة  240. -717. 1.100 2.87 875. 2.65 27
 
 إحصائيا

 غيردالة  990. -1.447 968. 3.13 979. 2.70 28
 
 إحصائيا

 غيردالة  967. -1.929 896. 3.57 1.026 3.00 29
 
 إحصائيا

 غيردالة  961. -006. 1.112 2.65 1.137 2.65 30
 
 إحصائيا

 غيردالة  320. -990. 1.010 2.74 887. 2.45 31
 
 إحصائيا

 غيردالة  214. 1.215 951. 3.217 825. 3.550 32
 
 إحصائيا

 غيردالة  344. 028. 1.076 3.391 940. 3.400 33
 
 إحصائيا

 غيردالة  231. -392. 1.179 3.130 973. 3.000 34
 
 إحصائيا

 غيردالة  763. 729. 895. 3.434 1.039 3.650 35
 
 إحصائيا

 غيردالة  647. 1.184 1.072 3.173 998. 3.550 36
 
 إحصائيا

 غيردالة  838. 637. 1.000 3.000 1.056 3.200 37
 
 إحصائيا

 غيردالة  534. 447. 945. 2.565 1.031 2.700 38
 
 إحصائيا

الداللة )8الجدول )أشارت نتائج الدراسة والواردة في   (  بين استجابات أفراد α ≤ 0.05( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

تغير  ظم معفي لدرجة تضمين مهارات  االقتصاد املعرفي بمنهج الرياضيات ملرحلة ما بعد األساس ي    عينة الدراسة من املعلمين واملعلمات
ُ
عزى مل

ُ
الفقرات  ت

 حيث أظهرت وجود فروق دالة    (،معلمات  -نمعلمي)  النوع االجتماعي
 
)  إحصائيا الفقرات فال توجد فروق ذات داللة 21،    9في فقرتي  باقي  أما  ( فقط، 

 
 
يعني  ،إحصائيا تأثير    شبه  مما  ال  أنه  على  الدراسة  عينة  استجاباتهم اتفاق  في  االجتماعي  أن  للنوع  إلى  ذلك  ٌيعزى  وقد  واالناث  .  للذكور  املقررة  الكتب 

املتاحة الوحواحدة، وكذلك عدد الحصص  بما ورد في  يتقيد  املعلمين  ل ، ومعظم  والتي تنص على: )تشجع    9  للفقرة دة من مفاهيم وتدريبات، وبالنظر 

أك وتأني  من صبر  املعلمات  به  تتميز  ملا  ذلك  يفسر  وقد  املعلمات،  لصالح  الفروق  فكانت  والتعميم(،  االستنتاج  على  الطالب  الرياضيات  من كتب  ثر 
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كيفية  -من خالل التدريبات  -التي تنص على: ) تبرز كتب الرياضيات  21أما الفقرة  املعلمين مما يتيح لهن من إعطاء فرصة أكبر لالستنتاجات والتعميم.

قد يكون املفهوم كثر عند املعلمين، بينما  لوضوح مفهوم التنمية املستدامة أ   تحقق التنمية املستدامة( فكانت الفروق لصالح املعلمين وقد يفسر ذلك 

 ه بعض الغموض. عند املعلمات يشوب

 التوصيات:   . 4.3

 توص ي الدراسة بما يأتي:  

 اهج الرياضيات ملرحلة ما بعد األساس ي.ن تضمين مهارات االقتصاد املعرفي املقترحة في هذه الدراسة، في م  ةزيادة نسب •

 . مهارات االقتصاد املعرفي واكسابها للمتعلمين ثرائية لتنميةاإلاألنشطة ضرورة تفعيل  •

 لى تمكنهم من دمج مهارات االقتصاد املعرفي في املنهج وأنشطته.إ تضمين خطط االنماء املنهي للمعلمين للبرامج التدريبية التي تهدف  •

 . وذلك ألهمية تضمينها رفيإعادة النظر في تنظيم مناهج الرياضيات بمرحلة ما بعد األساس ي لتتوافق ومهارات االقتصاد املع •

 ملراجع:ا

: املراجع العربية:
ا
 أوال
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 جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية.، رسالة ماجستير غير منشورة، واملشرفات في العاصمة املقدسة
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 .  2021، فبراير 2مجلد  .املنصورة العربي في ضوء التغيرات املجتمعية، كليـة التربيـة، جامعـة 
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 ، مجلــة كليــة التربيــة، جامعــة عــين شــمس، مصر. األردنصفوف املرحلة األساسية )الرابع، الثامن، العاشر( في 

 .: دار املسـتقبل للنشـر والتوزيعُعمان. مستقبل التعليم الحـديث : التحـديات وتكنولوجيا املعلومات الحديثة (.2001الخواجا، عبد الفتاح محمد. ) .7
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Abstract: The current study aimed to identify the knowledge economy skills that necessary availability in the 
mathematics curriculum for a stage of post the basic education, as well as disclosing the degree of 
embedding knowledge economy skills in mathematics curriculum for a stage of post the basic education in 
sultanate of Oman. 
The study used a descriptive method also used the questionnaire to collect data and information were 
applied to a sample of (43) male and female teachers. 
The results of the study reached a list of the cognitive economics skills needed to be available in the 
mathematics curriculum for the post-basic stage, and it was judged and defined in (38) paragraphs, divided 
into three main axes: (cognitive and mental skills, economic skills, communication skills and information 
technology) ,The study also revealed that the degree to which knowledge economy skills (for the three axes) 
were included in the mathematics curriculum for the post-basic stage from the point of view of mathematics 
teachers in the Governorate of Al-Dakhiliyah in the Sultanate of Oman was of a moderate degree. The results 
also revealed that there are no statistically significant differences at the level of significance (α ≤ 0.05) 
between the responses of the study sample members of male and female teachers to the point of including 
knowledge economy skills in the mathematics curriculum for the post-basic stage in most of the paragraphs 
due to the gender variable (male - female). 

Keywords: knowledge economy; knowledge economy skills; mathematics curricula. 
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