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 تطوير مناهج تعليم العلوم، والدراسات االجتماعية
 بمرحلة التعليم األساسي في ضوء أبعاد اقتصاد المعرفة

 مروة صالح أنور العدوي، د/   عزة شديد محمد عبداهللد/                   

 مستخلص:ال
دف البحث تطوير مناهج تعليم العلووم  والدراسواا اتجتماعيوة بمرحلوة استه    

التعلووويم اسساسوووو فوووا  ووووا أبعووواد اوتتووواد المعرفوووةق ولتح يوووق هوووذا الهووودفق واموووا 
( اتوتتوواد المعرفووو  ماهيتووا  و،تائتووا  2الباحثتوواب بدعووداد دراسووة ننريووة عووب   

مؤشوووراا اوتتووواد المعرفوووة  وركوووائ و  واوتتووواد المعرفوووة والثوووورل التوووناعية الرابعوووة  و 
  1212وجهود متر لاللتحاق بركب اتوتتاد المعرفو تأكيًدا لرؤيتها اتستراتيجية 

ومهوواراا اتوتتوواد المعرفووو الواجووب ت وومينها فووا منوواهج تعلوويم العلوووم  والدراسوواا 
( نماذج مب وثائق المونهج  ومتوفوفاا المودا والتتوابع العالميوة  ثوم 1اتجتماعية.  

 –واا البحث  وتتمثل فا   استبانة لتحديد وائموة بأبعواد اتوتتواد المعرفوو إعداد أد
اسووتباناا لتحديوود متووفوفاا  -بطاووواا تحليوول لكتووب العلوووم  والدراسوواا اتجتماعيووة

الموودا والتتووابع لمنوواهج تعلوويم العلوووم  والدراسوواا اتجتماعيووة مووب التووف الرابووع حتووا 
تووائج للبحووث كوواب أهمهووا   تحديوود وائمووة الثالووث اإلعوودادو(. وتووم التوتوول إلووا عوودل ن

بأبعاد اتوتتاد المعرفو  وتمثلا فا ستة مجاتا  المجال المعرفو  واتوتتوادو  
–( مهوووارل فرعيوووة 64واتجتمووواعو  والتكنولووووجو  والتربووووا  واتست توووائو  تحووووو  

م ت ديم وثي ة منهج تكامليوة تت ومب متوفوفاا المودا والتتوابع التكامليوة لمنواهج تعلوي
اإلعداديوووةق إلدراج مو ووووعاا  -العلووووم  والدراسووواا اتجتماعيوووة  المرحلوووة اتبتدائيوووة

اسمووب المووائو  والغووذائو  وتونيووف علوووم الهندسووة الحيويووة  والت نيووة المت دمووة للطاوووة 
المتجووووددل  وريووووادل المسووووت بل  ومشوووواريع الف وووواا  والتجووووارل اإللكترونيووووة  وتكنولوجيووووا 

والروبوتووواا  ومشوووروعاا ريوووادل اسعموووال(  ومجموعوووة موووب  النوووانو  والبيومعلوماتيوووة 
التوتووياا والبحووووث الم ترحووةق يمكوووب أب تفيووود ال ووائميب علوووا تووناعة منووواهج تعلووويم 

 العلوم  والدراساا اتجتماعية ال ومية.
متووفوفة الموودا  -مهوواراا اتوتتوواد المعرفووو -تطوووير الموونهج الكلمــات الماتاحيــة:

 مرحلة التعليم اسساسو. -دراساا اتجتماعيةتعليم العلوم  وال -والتتابع
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Developing Science and Social Studies Curricula at the 

Basic Education Stage in Light of the Dimensions of 

Knowledge Economy 

Abstract: 

 The research aimed to develop science and social studies 
curricula at the basic education stage in light of the dimensions 
of knowledge Economy. To achieve this goal; The two 
researchers prepared a theoretical study on: (1) the knowledge 
economy: its essence, characteristics, and pillars, the 
knowledge economy and the fourth industrial revolution, the 
knowledge economy indicators, and Egypt's efforts to join the 
knowledge economy, confirming its strategic vision 2030, and 
the knowledge economy skills to be included in science and 
social studies curricula. (2) Examples of global scope and 
sequence matrices, then preparing research tools, which are: 
(Questionnaires to identify a list of knowledge economy skills 
- analysis cards for science and social studies textbooks - 
questionnaires to define scope and sequence matrices for 
science and social studies curricula from fourth to third grades 
Prep). Several results of the research were reached, the most 
important of which were: (Determining a list of knowledge 
economy skills – designing curriculum document- designing 
scope and sequence matrices for science education curricula, 
social studies (elementary - preparatory stage), and a set of 
recommendations and proposed researches that could benefit 
those in charge of making science and national social studies 
curricula.   
Key words: Curriculum Development- Knowledge Economy 
Skills - Scope and Sequence Matrix- Basic Education stage- 
Science Education and Social Studies. 
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 :مقدمة
تفرض التحووتا التوو يتسوم بهوا عتور المعرفوة علوا الوننم التعليميوة  ورورل 

فالمعرفوووة ا ب  بنووواا منووواهج جديووودل تتوافوووق موووع المهووواراا المطلوبوووة لسووووق العمووولق
مطلووب ملووع لوودعم ال وودراا التنافسووية  والثوورول  ف وود تحووول اتوتتوواد إلووا مووا يسووما 

بع رأس الموووووال الفكووووورا  وتنميتوووووا باوتتووووواد المعرفوووووة  أو اتوتتووووواد الروموووووو  وأتووووو
واسووتثمارو يغوو و رأس المووال الت ليوودا  وتووار م يوواس ت وودم اسمووم يعتموود علووا موودا 
إنتاجهوووووا  واسوووووتثمارها للمعوووووارف  واتكتشوووووافاا  والت نيووووواا المتطوووووورل  وبووووواا موووووب 
ال ووووورورو التوجوووووا نحوووووو ت وووووميب منحوووووا العلوووووم والتكنولوجيوووووا  والمجتموووووع والبيئوووووة 

(S.T.S.E)علووم والتكنولوجيوا  والهندسوة والريا وياا   ومنحا ال(STEM) وهوو  
( موب  ورورل تنميووة مهواراا الريا ووياا  1228موا أكود عليووا ت ريور البنول الوودولو  

 والعلوم  والمعرفة.
 A Report)ويشوير ت ريور وتيوة أري ونوا عوب عمشوروا اإلنتاجيوة  والرفاهيوةع 

from the Productivity and Prosperity Project (P3) Arizona 

State University,2011,P.13)    أب المعرفووووة  والتكنولوجيووووا  واتبتكووووار
والتنافسية بمثابة مؤشراا للحكم علا أداا ت دم الدول فو اوتتاد المعرفة العالمو  

  كموا تؤكود محواور اسوتراتيجية 1221وهو ما رتدو مؤتمر المعرفة فوو لكسومبورج 
م العلووووم والتكتولوجيوووا  واتبتكوووار وجوووودل علوووا المعرفوووة  وتعلووو 1212رؤيوووة متووور 

الحيووال  والمكانووة الرياديووة  حيووث ت وومنا رؤيووة متوور علووا العديوود مووب المؤشووراا 
ذاا التووولة بتكنولوجيوووا المعلومووواا واتتتووواتا  واتوتتووواد الروموووو فوووو أبعادهوووا 

سوووتكوب  1212الثالثوووة   البعووود البيئوووو  واتجتمووواعو  واتوتتوووادو(  فبحلوووول عوووام 
يوودل ذاا اوتتوواد تنافسووو ومتوووا ب ومتنوووا يعتموود علووا اتبتكووار والمعرفووة متوور جد

وائمووة علووا العدالووة  واتنوودماج اتجتموواعو  والمشوواركة ذاا ننووام ايكولوووجو متوو ب 
ومتنووا تسوتثمر عب ريوة المكواب واإلنسواب لتح يوق التنميوة المسوتدامة  وترت وو بجوودل 

 (.1224 2 رئاسة مجلس الو رااحيال المترييب.
وتواف وووا موووع الجهوووود المبذولوووة لتع يووو  مؤشووور المعرفوووة العوووالموق لووودعم المعرفوووة 
باعتبارهووووا عنتووووًرا أساسوووويا فووووو بنوووواا اوتتووووواد معرفووووو أووووووا مووووع  ووووماب التنميوووووة 

( فوووو نووود الموووادل 1222المسوووتدامةق ت ووومب الدسوووتور المتووورو المعووودل فوووو     
                                                           

 فو توثيق مراجع البحث. APA7تم اتباا ننام التوثيق  2
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تبووارو وسوويلة لبنوواا ( مووب البوواب الثووانا  كفالووة الدولووة لحريووة البحووث العلمووا باع11 
أسوووبوا طل ووا متووور مبوووادرل مشوووتركة بعنوووواب  اوتتوواد المعرفوووة  وفوووو هوووذا التووودد أ

 1212فبراير  21 -22فو الفترل مب  " "Knowledge 4 allالمعرفة فو متر( 
مووع برنووامج اسمووم المتحوودل اإلنمووائا  ومؤسسووة محموود بووب راشوود ال مكتوووم للمعرفووة 

لمووا  حيووث توونف مؤشوور المعرفووة العووالمو متوور وو ارل التعلوويم العووالا والبحووث الع
مؤشر متر فوو المعرفوة العوالمو موب أسوبوا دولة.   214مب أتل  81فو المرتبة 
 (.  1212المعرفة  

 مكتووووم لآ راشووود بوووب محمووودوبتحليووول ت ريووور المعرفوووة الوووذا تتووودرو مؤسسوووة 
ئو  والوذا يو وع و وع متور فوو مننوموة اإلنموا المتحدل اسمم برنامجللمعرفة  و 

(   1222  1228  1222لمؤشور العووالمو للمعرفووة فوو ،ووالل السوونواا الثالثووة   ا
 وفيا ُتنفا متر علا النحو التالو 

  وكاب المؤشر  21فو المرتبة  العالمو المعرفة مؤشر ( جاا1222فو عام     -
  وجووواا مؤشووور رأس 721ال طووواعو ال،ووواد بوووالتعليم وبووول الجوووامعو فوووو المرتبوووة 

 .222مرتبة المال المعرفو فو ال
 المؤشور وكواب   22 المرتبوة فوو العالمو المعرفة مؤشر جاا (1228  عام فوو  -

 المال رأس مؤشر وجاا 772 المرتبة فو الجامعو وبل بالتعليم ال،اد وال طاع
 .22 المرتبة فو المعرفو

 المؤشور وكواب   81 المرتبوة فوو العالمو المعرفة مؤشر جاا (1222  عام وفو -
 الموال رأس مؤشور وجواا 49 المرتبوة فوو الجوامعو وبل بالتعليم دال،ا وال طاع
ق ممووا يؤكوود أب محووور التعلوويم وبوول الجووامعو فووو حاجووة  21 المرتبووة فووو المعرفووو

إلا م يد مب البحث والدراسةق وهو ما حاولا الباحثتاب رتودو موب ،والل تحليول 
فوة درجوة تووافر كتب العلوم  والدراسواا اتجتماعيوة بمرحلوة التعلويم اسساسوو لمعر 

مهاراا اوتتاد المعرفة فو تلل الكتب انطالًوا لبناا متفوفة مدا وتتابع إلدراج 
مهووواراا اتوتتووواد المعرفوووو فوووو مناهجنووواق لتمكووويب الطوووالب موووب الحتوووول علوووا 
المعرفووة  وكيفيووة إنتاجهووا واسووت،دامها واسووتثمارها مووب أجوول تحسوويب جووودل الحيووال  

  مكتووم ال راشود بوب محمودمؤسسوة  . 1212وهو ما يتفق مع أهداف رؤية متر 
 (.1222و  اإلنمائ المتحدل اسمم برنامج

وُيعد اوتتاد المعرفة مفهوما متعدد المحاور  إت أب الدراساا والبحووث تتفوق 
فووووو أب المعرفووووة  والتكنولوجيووووا المكونوووواب اسساسووووياب لووووا  ُفتعوووورف مننمووووة التعوووواوب 
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 Organisation  forع  (OECD,2001,P. 112-113)اتوتتووادو  والتنميووة 

Economic Co-operation and Development ،   اتوتتواد المعرفوو بأنوا
اتوتتاد الذا يعتمد علا إنتاج  وتو يع  واست،دام المعرفة  وحددا تلل المننموة 
 مجموعووووة مووووب الكفوووواااا ال،اتووووة باوتتوووواد المعرفووووة باسووووم عكفوووواااا بيئووووة العموووول

(workplace competencies)، ومهواراا   مهواراا العمول الجمواعو ثلوا فوو تم
محووو اسميووة بتكنولوجيووا المعلوموواا مهوواراا و   ومهوواراا حوول المشووكالا  اتتتووال

دراجهوا بووالم رراا الدراسووية بتغييووراا جوهريووة واتتتواتا   وأكوودا أهميووة تنميتهووا واا
فو سياواا جديدل ومحتوياا  وطرق التدريس بهدف تنمية تلل الكفاااا  وهوو موا 

فوووو موووؤتمر الجمعيوووة اتوتتوووادية العمانيوووة بمننموووة ال،لووويج ( 1221 توووالع  كووودو أ
لالسووتثماراا مووب  وورورل إتووالم التعلوويم  والووتعلم المسووتمر موودا الحيووالق لمعالجووة 

 ال،لل الذا يوجد بسوق العمل.
اوتتاد  بأب (Popescu 2012 , P. 58-59) بوبيسكو إلياناوهو ما أو حتا 

 وأكدا علا  ا المعرفة كمحرل رئيسو للنمو اتوتتادوعليعتمد   (KE) المعرفة
عمليوة التنميوة ال ائموة لشوروط ك( 1222البنول الودولو   التوو و وعهاالركائ  اسربوع 
  اتبتكووار  والتعلوويم  والبنيووة التحتيووة للمعلوموواا  والننووام المؤسسووا  و علووا المعرفووة

  .بعضالها بوم ارنة بع   ل ياس ت دم البلداب بمرور الووا ااست،دامهو 
  ESCWA  1228بينما تناولا اللجنة اتوتتادية واتجتماعية لغربا أسيا 

متطلع اوتتواد المعرفوة باسوم اتوتتواد الرومووق سب التكنولوجيوا أتوبحا  (1د
تجتووام عووالم اتوتتوواد مووب البيووع بالتج ئووة  التجووارل اإللكترونيووة( إلووا الن وول الووذاتو  

والتووحة وش،توونة الطووب  والشووبكاا اتجتماعيووة  والتعلوويم المتووام علووا اإلنترنووا  
 وأنها أمر حاسم للنمو اتوتتادو  واتجتماعو  وبلوغ أهداف التنمية المستدامة. 

( لوورؤا أ،وورا لماهيووة 1222كمووا رتوودا دراسووة محموود فتحووو عبوود الهووادو  
اوتتووووواد المعرفوووووة  أنوووووا اوتتووووواد المعلومووووواا  أو اوتتووووواد اإلنترنوووووا  أو اإلوتتووووواد 

و اتوتتاد الشبكا  أو اوتتاد الالملموساا  وأكدا علا  ورورل إدراج الرومو  أ
م وورر أو أكثوور مووب اوتتوواد المعرفووة فووو البوورامج الدراسووية لكليوواا وأوسووام اتوتتوواد  

 واإلدارل  والمكتباا والمعلوماا.
أب اتوتتوواد المعرفووو  (,P.62 Popescu,2012) وووود أشووارا إليانووا بوبيسووكو

ينبغووووا إدراجهووووا فووووو الننووووام التعليمووووو موووودا الحيوووواو فووووو  يت وووومب كفوووواااا أساسووووية
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الووتعلم الووذاتو ومهوواراا   المشووكالا حوول مهوواراا  المعرفيووة المهوواراارومانيوواق منهووا 
 بالعمل.  المبادرل والمسؤولية واتلت ام واتهتمامومهاراا التفاوض  و   ومعرفة الذاا

أهميوووووة   (112  د. 1222 البلوشوووووا  والمعمووووورا  ووووووود أو وووووع كووووول  موووووب  
اتستغالل اسمثل للمعرفة كموورد اوتتوادا موب ،والل إنتواج المعرفوة وتحويلهوا إلوا 
منتجوواا توودر اسربووام ممووا يعوو   مووب المكانووة اتوتتووادية والعلميووة للدولووة  وتوتوول 
الباحثوووواب إلووووا وائمووووة بمهوووواراا اتوتتوووواد المعرفووووو المتووووووع ت وووومينها فووووو التعلوووويم 

س مهوواراا عامووة. هووو  مهوواراا المعرفووة المدرسووو بسوولطنة عموواب تتووو ا علووا ،موو
اسساسووووية  ومهوووواراا اتتتووووال  ومهوووواراا اإلنتوووواج المعرفووووو  والمهوووواراا الروميووووة  
والمهووواراا المهنيوووة والحياتيوووة  وأشوووارا باتسوووتعانة بتلووول ال ائموووة فوووو تطووووير المنووواهج 

 الدراسية العمانية.
 ESCWAوتشوووووير اللجنوووووة اتوتتوووووادية واتجتماعيوووووة لغربوووووا أسووووويا اتسوووووكوا 

إلا أب المنط ة العربية أحر ا ت ودما فوو اتنت وال إلوا اتوتتواد ( 12  د1228 
الرومووووو  وتعتموووود علووووا سووووتة جوانووووب ل يوووواس هووووذا الت وووودم منهووووا  وطوووواا تكنولوجيووووا 
المعلوماا واتبتكار  ووطاا البنية التحتية لتكنولوجيا المعلوماا  وال دراا البشرية 

لوجيوووووا المعلومووووواا  واسثووووور اتوتتوووووادو  واسثووووور والبحوووووث  واسوووووت،دام اسفوووووراد لتكنو 
 اتجتماعو  وتؤكد اللجنة علا  رورل التحول إلا الرومنة.

أب النموو يعتمود  (Hogan,2011,P.3)وفو هوذا التودد أكود تيمسوا هوجواب  
علا المعرفة والتكنولوجيا  وأب مساراا النمو فو اتوتتادياا المت دمة تعتمد علا 

 لوجيا المعلوماا  والتكنولوجيا الحيوية.وطاعاا جديدل مب تكنو 
 (1  د 1228 وهو ما أكدو الملت ا السادس عشر لمجتمع اسعمال العربو 

عووووب اتوتتوووواد ال ووووائم علووووا المعرفووووة ودورو فووووو تح يووووق التنميووووة المسووووتدامة مووووب أب 
المعرفووووة مووووورد يمكووووب اتسووووتفادل منووووا لتع يوووو  الثوووورول  وأب اتوتتوووواد المعرفووووو أهووووم 

 لمحددل لتطور الدول وت دمها.المعايير ا
أب  فوووو (Elina  Sira,2020,P.13-14) وتتفووق معووا إيلينووا سوويرا وآ،ووروب

اوتتاد المعرفة أساس المنافسة المستدامة فو الدول اسوربية   ويعو   موب ال ودراا 
 التنافسية فو سوق العمل.

معرفو فوو ومما ت دمق فدنا برغم اسهمية الكبيرل التو يل اها مفهوم اتوتتاد ال
فووو حوود  –الدراسوواا والكتابوواا الغربيووةق والعربيووة فدنووا لووم ُترتوود أو دراسوواا عربيووة 

ُأجريووا لتطوووير المنوواهج فووو  وووا اوتتوواد المعرفووةق فجميووع تلوول  -علووم البوواحثتيب 
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لتحليوول الو ووع الووراهب كدراسووة كوول  مووب   ووياا  تحليليــةالدراسوواا كانووا دراسوواا 
 وسوووويفوأحموووود الربعووووانو    والبلوشوووو يلووووةجل(  و 1224ال،يوووواط  ومحموووود المهوووودا  

(  أو كانوا دراسواا 1222(  ودراسوة محمود فتحوو عبود الهوادو  1228  والمعمر 
الال مة للتعامل موع عتور اتوتتواد المعرفوو  المعلم وامتالكه للمهاراتتهتم بدور 

 كانوا(  أو 1221(  ودراسة منيرل الرشويد  1221أحمد ال رارعة    مب كل   دراسةك
المتوووووع ت ووومينها فوووو المنووواهج  كاـــاءات االقتصـــاد المعرفـــيتهوووتم بتحديووود  دراسووواا
وأفانوا موارل وآ،وروب   Hanas A. Cader.(2008)هنواث ووادر   موب كول   كدراسة

 2012 )Ivana Maric ليانا  و   ودراسوة Aliana Popescu (2012) بوبيسكو اا
 جليلوووةاسوووة (  ودر 1222(  ودراسوووة بهيووورل شوووفيق  1221ملبوووورب بوتيوووة فيكتوريوووا  

 . Elina  Sira (2020) وآ،روب سيرا ايلينا  و (1222  والمعمر  وسيف  والبلوش
 بنــاء مصــاوفة مــدب وتتــابع فــي البحــ  مشــكلة انطالًقــا ممــا تقــدمو تتبلــور" :

ـــيم لمنـــاهجمقترحـــة  فـــي ضـــوء مهـــارات  جتماعيـــةاال والدراســـات العلـــوم، تعل
 االقتصاد المعرفي.

 :البح  شكلةم
  ا تو الرئيس السؤال عب اإلجابةمشكلة البحث الحالو فو  يمكب التعبير عب

 ضـوء فـي جتماعيـةاال والدراسـات العلوم، تعليم لمناهج المنهج المطور ما"
 ؟المعرفي االقتصاد أبعاد

  ا تية الفرعية اسسئلة الرئيس السؤال مب وتفرا
 لعلوووم ا تعلويموائموة أبعوواد اتوتتواد المعرفووو الواجوب ت وومينها فوو منوواهج  موا .1

 ؟جتماعيةات والدراساا

مووا موودا توووافر أبعوواد اتوتتوواد المعرفووو فووو منوواهج تعلوويم العلوووم  والدراسوواا  .2
 اتجتماعية بمرحلة التعليم اسساسو؟

 جتماعيووةات والدراسوواا العلوووم  تعلوويم لمنوواهج مووا إطووار وثي ووة الموونهج التكوواملو .3
ائو إلووا الثالوووث مووب التووف الرابووع اتبتوود المعرفووو اتوتتوواد أبعوواد  وووا فووو

 اإلعدادو؟
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 :البح  أهداف
 العلووووم  تعلووويم لمنووواهجت وووديم وثي وووة مووونهج تكووواملو   عإلوووا الحوووالو البحوووث هووودف
  طريق عب وذلل المعرفو؟ق اتوتتاد أبعاد  وا فو جتماعيةات والدراساا

 العلوووم  تعلوويم منوواهج فووو ت وومينها الواجووب المعرفووو وتتووادات بنوواا وائمووة بأبعوواد .2
 بمرحلة التعليم اسساسو. جتماعيةات والدراساا

 العلوووم  تعلوويم منوواهج فووو ت وومينها الواجووب المعرفووو وتتووادات مهوواراات ووميب  .1
 .اسساسو التعليم بمرحلة جتماعيةات والدراساا

 تتابعالو  مداالتوتل إلا وثي ة منهج تكاملا تت مب إطاًرا بترًيا لمتفوفاا ال .1
  المعرفوو اتوتتواد أبعواد  ووا فوو جتماعيوةات والدراسواا العلووم  تعليم لمناهج

وموووا يت ووومنا كووول بعووود موووب مو ووووعاا تكامليوووة بووويب مجوووال العلووووم  والدراسووواا 
 اتجتماعية.

 :البح  أهمية
ُيعد البحث اسوتجابة لالتجاهواا العالميوة المعاتورل فوو مجوال توناعة المونهجق 

  يلو ما ت ديما مب تاأهمي تنبعو 
فووة  ومهاراتووا  و،بووراا دوليووة لمتووفوفة الموودا اوتتوواد المعر   عووب ننريووة دراسووة .1

 والتتابع لمناهج العلوم  والدراساا اتجتماعية. 

 وائمة أبعاد اتوتتاد المعرفو  ومهاراتا الفرعية. .2

  فو تتمثل وثابتة تادوة أدواا .3

 .الفرعية ومهاراتا المعرفو  وتتاداتاستبانة تحديد أبعاد  -أ

اا اتجتماعيوة موب التوف الرابوع إلوا بطاوة تحليل المحتوا للعلووم  والدراسو -ب
 الثالث اإلعدادو.

والدراساااااا    العلووووووم  لمنووووواهج والتتووووووابع المووووودا متوووووفوفة لتحديووووود اسوووووتبانة -ج

 التعليم اسساسو. بمرحلة االجتم عية

إطووار موونهج تكوواملا  يت وومب متووفوفاا الموودا والتتووابع لمنوواهج تعلوويم  تتووميم .4
الوثي ووة بمووا  وهووذ وُتعوود  اسساسووو العلوووم  والدراسوواا اتجتماعيووة لمرحلووة التعلوويم

 ق-البووواحثتيب علوووم فوووو – المجوووال هوووذا فوووو إطوووار أول تت ووومنا موووب المتوووفوفاا
 .اوعربيً  امحليً 
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 الننووورو  اإلطوووار  ووووا فوووو الم ترحوووةق والبحووووث التوتوووياا موووب مجموعوووة .5
 الدراسااو  مناهج العلوم  تطوير علا ال ائميب تفيد أب يمكب البحثق ونتائج

 .نفسا المجال فو الباحثيب وتفيد العربية  متر وريةبجمه اتجتماعية
 :البح  حدود

  التالية الحدود فو الحالو البحث نتائج تحددا
 ـــة بالنســـبة علوووا كتوووب العلووووم   – البحوووث عينوووة فوووو - اوُتِتووور   :البحـــ  لعين

والدراساا اتجتماعية مب التف الرابع اتبتدائو إلا الثالوث اإلعودادوق وذلول 
ثووة اسولووا مووب مرحلووة التعلوويم اسساسووو تووم تطوووير مناهجهووا سب التووفوف الثال

مووب ،ووالل موونهج متعوودد الت،تتوواا ي وومهم مجلوود واحوود بعنووواب  اكتشووف(  
يحوووووو كووووال مووووب   ال ووووراال والكتابووووة والتحوووودث  والريا ووووياا  والعلوووووم والفنوووووب 
والوودراما  واتوتتوواد والعلوووم التطبي يووة  والدراسوواا اتجتماعيووة(  وووود تووم تغطيووة 

 المهاراا الحياتية فو هذا المجلد.

 وأدواته البح ، منهج: 

 الوصـاي المنهج خدماست   قالبحوث أسئلة عب لإلجابة  البح  لمنهج بالنسبة 
 بنوعيه:

 المنهج المسحى "الدراسات المسحية" في: -7
   مهوواراا اتوتتوواد  ة أبعووادوائموو تحديوودوضااا ااراا ر ال لااحث لن  اا  عاا

 المعرفو.

 والتتوابع المودا متوفوفااهج التكامليوة بموا تت ومنا موب وثي ة المن تتميم 
 .اسساسو التعليم لمرحلة اتجتماعية والدراساا العلوم  تعليم لمناهج

 المنهج الوصاي التحليلي في: -0
العنوم، والدراس    لم  هج ت نيل وث ئق الم هج، ومصفوف   المدى والتت با -

 ة، واستحالي .االجتم عية في الوالي   المت دة األمحيكي

  يأتو فيما تمثلا البح  ألدوات وبالنسبة
 .عبيالباحثت إعدادعاستبانة تحديد أبعاد اوتتاد المعرفة.  (1
استبانة تحديد أبعاد متفوفة المدا والتتابع الم ترحة لمناهج تعليم  (2

 .اسساسو التعليم لمرحلة اتجتماعية والدراسااالعلوم  

 اساا اتجتماعية.بطاواا تحليل لكتب العلوم  والدر  (3
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 :البح  مصطلحات
 :يأتي فيما البح ، لهذا الرئيسة للمصطلحات اإلجرائية التعرياات تمثلت

  :Knowledge Econom Dimentionsأبعاد االقتصاد المعرفي ( 7
المتطلباا التو يكتسبها  في البح  الحالي بأنه: -إجرائًيا –تعرفه الباحثتان 

وتمثلووووا فووووو فووووو سووووتة مجوووواتا  هووووو  المجووووال الطووووالب  ويتطلبهووووا سوووووق العموووول 
المعرفووووو  واتوتتووووادو واتجتموووواعو  والتكنولوووووجا والتربوووووا  واتست تووووائاق توووووم 
ت مينها فو مناهج تعلويم العلووم  والدراسواا اتجتماعيوة بمرحلوة التعلويم اسساسوو  

 تت مب مهاراا فرعية.
  Curriculum Development ( تطوير المنهج :0

عمليوة موب عمليواا  فـي البحـ  الحـالي بأنهـا: -إجرائًيـا –ثتان تعّرفه الباح
هندسووووة الموووونهجق لتوتوووويف إطووووار وثي ووووة موووونهج تكوووواملا يبوووودأ مووووب و ووووع الرؤيووووة  
والرسووووالة  وأسووووس بنائووووا  وتتووووميم متووووفوفاا الموووودا والتتووووابع لمكونوووواا الموووونهج 

،ووراج الكتوواباعشوور عنتوورً  وثنوواالتكوواملو  والتووو تت وومب    (  ومواتووفاا تووأليف واا
المدرسو  ومواتفاا إعداد دليل المعلمق وذلل فو  وا أبعاد اتوتتواد المعرفووق 

 .1212لتح يق رؤية متر 
  Scope&Sequence Matrix  مصاوفة المدب والتتابع:( 3

إطوار يو وع عمووق  فـي البحـ  الحــالي بأنهـا: -إجرائًيــا –تعّرفـه الباحثتـان 
دا،ل مستوا التف لكل مرحلوة وترتيبا عبر التفوف الدراسية  و   محتوا المنهج

وت ووومنا تلووول  ويعتبووور إعووودادها أحووود عمليووواا تتوووميم المووونهج الدراسوووو  تعليميوووة 
   ها االمتفوفة علا إثنا عشر عنترً 

 وتتاد المعرفو  وفً ا لكل مجال(.مهاراا ات .1 عنواب الوحدل. .2
 نواتج التعلم. .6 مهاراا المجال  ووتف للمهاراا الفرعية لا. .1
 المحتوا. .4 ائية.اسسئلة اتست ت .1
 المفاهيم العلمية. .8 مفاهيم المحتوا. .2
 ستراتيجياا التدريس.ا .22 المهاراا العلمية. .2
 الت ويم. .21 اسنشطة التفاعلية. .22
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 :البح  إجراءات
  التالية ال،طواا وفق البحث سار البحث  سئلةأ عب لإلجابة

 وت مب ما يلو  :للبح  النظري اإلطار -أوالً 

اهيتووووا  و،تائتووووا  وركووووائ و  واوتتوووواد المعرفووووة  م االقتصــــاد المعرفــــي:( 2 
والثووورل التووناعية الرابعووة  ومؤشووراا اوتتوواد المعرفووة العالميووة  ودورو فووو 
تغييوور المنوواهج  وجهووود متوور لاللتحوواق بركووب اتوتتوواد المعرفووو تأكيووًدا 

  وأبعوواد اتوتتوواد المعرفووو الواجووب ت وومينها 1212لرؤيتهووا اتسووتراتيجية 
 لعلوم  والدراساا اتجتماعية. فو مناهج تعليم ا

 وثائق منهج  ومتفوفاا المدا والتتابع العالمية. تطوير المنهج:( 1 

 :البح  أدوات إعداد -اثانيً 

 .وتاسيرها ا،إحصائيً  وتحليلها البح ، نتائج -اثالثً 

 .ومقترحاته البح ، توصيات -ارابعً 

 :إلجراءات البح  وصف يأتي وفيما
 للبح :اإلطار النظري  -أوالً 

يهووودف هوووذا الجووو ا موووب البحوووث إلوووا تو ووويع المتغيوووراا اسساسوووية فيوووا  حيوووث 
 يتناول 

 ماهية اتوتتاد المعرفو  ودورو فو تغيير المناهج.المحور األول: 
ــانى:  ،بووراا دوليووة لوثووائق موونهج  ومتووفوفاا الموودا والتتووابع لمنوواهج المحــور الث

 تعليم العلوم  والدراساا اتجتماعية.
 :ية االقتصاد المعرفي، ودوره في تغيير المناهجماه -أوالً 

يتنوووواول هووووذا المحووووور العناتوووور التاليووووة  ماهيووووة المعرفووووة  واوتتوووواد المعرفووووة  
 و،تائتا  ومؤشراتا  ومهاراتا  وفيما يلا عرض ذلل بشوٍا مب التفتيل 

 المعرفة، وخصائصها:
 A Report)أشار ت رير وتية أري ونا عب عمشروا اإلنتاجية  والرفاهيةع 

from the Productivity and Prosperity Project (P3) Arizona,  State 

University, 2011,P.1-6)   المعرفة ا ب المحرل لمكاسب اإلنتاجية أب  
والتكنولوجيا والتعلم   المعلوماات نية تركي  علا دور ال ومب ث ماتوتتادو   والنمو

 ث ،تائد للمعرفة   ورتد الت رير ثالفو اسداا اتوتتادو
 يمكب است،دامها مراًرا وتكراًرا دوب أب يستهلكها هذا اتست،دام. 
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  يمكب است،دامها مب وبل العديد مب اسفراد فو نفس الووا. 
  . يمكب است،دامها فو العديد مب المواوع الم،تلفة فو ووا واحد  

يوووًرا عووووب ا،تالًفوووا كبت،تلوووف اوتتووووادياا المعرفوووة  كموووا أكووود ت ريووور أري ونوووا أب
ق فاوتتوواد المعرفووة يتسووم بتووراكم أرباحووا علووا وال،وودماا العاديووة  اوتتووادياا السوولع

 العكوووس موووب اوتتوووادياا السووولع التوووو وووود تووون،فض أرباحهوووا باكتفووواا السووووق منهوووا 
  مشووواركتها ب يوووادلوبالتوووالو فووودب ال يموووة اإلجماليوووة للمعرفوووة بالنسوووبة للمجتموووع تووو داد 

 يجاد حلول لمشكالا راهنة.فو إ ،ريبواست،دامها مب وبل ا 
أب المعرفوووة فوووو العتووور ( 14  د. 1221 عبووود الع يووو    وهوووذا موووا أو وووحا

الحالا المعيار الذا نعتمد عليا فو الحكم علا ت دم الشعوب  واسفرادق لكوب ال ول 
اتوتتووادية ا ب ترتكوو  علووا المعرفووة باعتبارهووا وووول بيوود مووب يمتلكهووا  فووو نوول مووا 

 . يسما باوتتاد المعرفة
( المعرفووة بأنهووا 1221ولووذلل ف وود حوودد ت ريوور التنميووة اإلنسووانية العربيووة لعووام  

سلعة لها منفعة عامة تدعم اتوتتاد  والبيئة السياسوية  وتتود،ل فوو جميوع جوانوب 
 اسنشطة اإلنسانية.

( أب المعرفووة تعتبوور رأس مووال ت ينتهووا  بوول يوو داد 1224وووود ذكوور آل سووالم  
تاد المعرفو توجًها عالمًيا  موب أهوداف مننموة اليونسوكو  است،داما  وأتبع اتوت

( بالتعواوب 1221واتتحاد اسوروبا  وود أو ع الت رير ال،اد بالبنل الدولو فوو 
مع المننمة اإلسالمية للتربية  والعلوم والث افة  أنا لمواجهة تحدياا العتر ينبغا 

ل إتوالحاا فوو م،تلوف  يادل اتستثمار فوو اتوتتواد المعرفوو  وهوذا يتطلوب عمو
ال طاعوواا  و،اتووة وطوواا التعلوويمق لكونووا المسووؤول عووب إعووداد طووالب فوواعليب فووو 

 عالم اتوتتاد المبنو علا المعرفة.
  (1  د.1228 كما أشوار الملت وا السوادس عشور لمجتموع اسعموال العربوو 

والتوو  أب المعرفة م يج مب المعلوماا  والتكنولوجيا  وال،برل  والمهاراا  والحكمة 
تحموول سووماا اتبتكووار  وووودرل الفوورد علووا اإلفووادل منهووا  وعبوور الملت ووا عووب ماهيووة 

 المعرفة مب ،الل المعادلة التالية 
المعرفة = المعلومة المختزنة + القدرة على االستاادة من هذه المعلوماتو ألنهـا 

 إن لم تستغل أصبحت قيمتها مساوية للصار.
م،ووووو وب فأب المعرفوووووة نوعووووواب  ( 8-2د  1222 ووووووود أكووووود ت ريووووور أري ونوووووا 

  يمكب ن لها -معلوماا مطبوعة أو إلكترونية  -المعرفة عبارل عب معرفة تريحة 
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أو  وُتعرف المعرفة التريحة باسم المعرفوة الم ننوة  ومشاركتها مع ا ،ريب بسهولة
التكنولوجيوووا غيووور المجسووودل مثووول بوووراااا ات،توووراا  والت وووارير  والكتيبووواا  ووواعووود 

والمهووارل ت يمكووب ت نينهووا أو   المعرفووة مووب أنووواا توجوودمووب ناحيووة أ،وورا   بيانوواا ال
لتو ت يمكب ن لها   وابالمعرفة ال منية هذوغالًبا ما يشار إلا و   مشاركتها بسهولة

 .إت مب ،الل التدريب
 رؤب عن االقتصاد المعرفي:

ننوووور  ل وووود تناولووووا عديوووود مووووب اسدبيوووواا ماهيووووة اتوتتوووواد المعرفووووو بوجهوووواا
اتوتتوواد الرومووو  أو اوتتوواد هندسووة المعرفووة  أو م،تلفووة  موونهم مووب أطلووق عليووا 

اوتتاد إدارل المعرفة  أو اوتتاد أموب المعلومواا  أو اوتتواد الويوب  أو اتوتتواد 
اتفترا ووو  أو شووبكة اتوتتوواد الجديوود  أو اوتتوواد المعرفووة وثووورل المعلوموواا  أو 

تاد الوفرل  وكل هذو المتطلحاا المجا ية تمثل التناعاا كثيفة المعرفة  أو اوت
 اتوتتاد المعرفو. 

 (OECD, 1996, p9)تعرفوووا مننموووة التعووواوب والتنميوووة اتوتتوووادية بأنوووا 
 اوتتاد يعتمد علا إنتاج المعرفة  وتو يعها  واست،دامها.

بأنوووا اتوتتووواد المبنوووو علوووا المعرفوووة  ومكانوووة  (1222 ال يووواداا  ووووود عرفوووا 
التكنولوجيووا  والعموول علووا تطبي هووا  واسووت،دامها فووو اسنشووطة اإلنتاجيووة  المعرفووة  و 

وأنا يعتبر مرحلة مت دمة مب اتوتتاد المعرفو  فهو يعتمد علوا تطبيوق اتوتتواد 
المعرفو فو م،تلف مجاتا المجتمع اتجتماعية  واتوتتوادية فوو مجتموع يسوما 

 معلوماتو.
 (Thomas H. Davenport & J.C. Beck, 2001, p.20)ووود أشوار تومواس وبيول 

أب اوتتاد المعرفة يطلق عليا مجموعوة موب المتوطلحاا منهوا اتوتتواد الروموو  
واتوتتوواد اإللكترونووو  واوتتوواد اإلنترنووا  واتوتتوواد السووبرانو  واوتتوواد الويووب  
واتوتتاد اتفترا و  واتوتتاد الشبكو  واوتتاد ال،برل  واوتتاد الالملموسواا  

 متطلحاا تمثل اتوتتاد المعرفو.  وكلها
بأنووا اتوتتوواد  Swanstrom Edward( 1221وووود عرفووا سونسووتردم إدوارد  

المبنووو علووا المعرفووة بهوودف تحسوويب رفاهيووة المؤسسوواا  واسفووراد والمجتمووع  وذلوول 
نتووواج المعرفوووة  ثوووم إجوووراا تووود،الا لتطووووير هوووذو  عوووب طريوووق دراسوووة ننوووم تتوووميم واا

ج ننرية جديودل موب ،والل البحوث العلموو  وموب جهوة ثانيوة الننم  وبذلل يولد نماذ
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ي وووووم بتطوووووير اسدواا العلميووووة  والتكنولوجيووووة التووووو يمكووووب أب تطبووووق علووووا العووووالم 
 الواوعو.

أب اتوتتاد المعرفو   (Powell, & Snellman, 2004, p.199) كما أشار
الت ووودم ُيعنوووا إنتووواج ،ووودماا وائموووة علوووا أنشوووطة تعتمووود علوووا المعرفوووة  وتسوووهم فوووو 

 العلمو والتطور التكنولوجو.
( أب اتوتتوواد المعرفووو الجديوود أتووبع 22  د. 1228وووود أكوود  الشوومرو  

واوًعوووا ملموًسوووا  فهوووو اوتتووواد ينموووو بسووورعة كبيووورل  ويتفووووق علوووا بووواوو اتوتتووواداا 
اس،وورا  سووواا مووب الناحيووة الكميووة المحسوسووة أو الناحيووة النوعيووة الملموسووة بشووكل 

 غير مسبوق.
( أنووا اتوتتوواد الووذا يكوووب فيووا عمليووة إنتوواج 6  د. 1226فووا  علووة  ويعر 

المعرفوووة  وتو يعهوووا واسوووت،دامها هوووو العامووول اسساسوووو للتنميوووة المسوووتدامة  وتكوووويب 
 الثرول  وتوفير فرد التونيف فو كل المجاتا.

 ,Arizona's Report State University)كموا عرفوا ت ريور وتيوة أري ونوا

2011,P.3) يعتمووود علوووا إنتووواج المعرفوووة  وتو يعهوووا  واسوووت،دامها  ويسوووت،دم   بأنوووا
 .Knowledge Workersت نياا مت دمة  ولديا وول عاملة ماهرل ذو تعليم عاٍل 

( اتوتتوواد المعرفووو بأنووا 4  د. 1222 عبوود الموونعم  ومعلووول  كمووا عوورف 
ل اتوتتووووواد الجديووووود  أو اوتتووووواد المعلومووووواا ال وووووائم علوووووا المعرفوووووة بطري وووووة مباشووووور 

Knowledge Economy  أو غيور مباشورلKnowledge Based Economy  
 وتعتبر فيا  المعرفة ها المحرل اسساسو للنمو اتوتتادو.

بووأب اتوتتوواد المعرفووو يهوودف لتنميووة  (2168  د. 1222   السووعيدويعرفووا 
كسابهم للمعارف الجديدل  والتعلم الذاتا المستمر  وتنمية ال د رل ودراا المتعلميب  واا

علووا تحتوويلها  وتونيفهووا لتطوووير أنفسووهم ومجتمعوواتهم  وال وودرل علووا التعاموول مووع 
 التكنولوجيا المعاترل  والوتول لمرحلة التجديد واإلبداا.

اتوتتواد   (Dinmmock & Goh, 2011, p.219)ويعورف دينموول وجوو  
  المعرفو بأنا ننام فوو التربيوة يهودف لتمكويب الطوالب موب الحتوول علوا المعرفوة

نتاجها واست،دامها لتحسيب جودل حياتهم.  واا
ركوووائ  لالوتتووواد المعرفوووو  تتمثووول فوووو   (1221 عبووود الهوووادا عفونوووة  وحووودد 

اتبتكوووارق لمواكبوووة الثوووورل المعرفيوووة المت ايووودل  والتعلووويم  وتنميوووة رأس الموووال البشووورو  
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ودموووووج اتتتووووواتا وتكنولوجيوووووا المعلومووووواا  والمهووووواراا اتبداعيوووووة فوووووو المنووووواهج 
 دراسية.ال

  د. 1226(   ، ووووويرو  14  د. 1221   فووووواروق  كموووووا ميووووو  كووووول  موووووب
بوويب اتوتتوواد المعرفووو واتوتتوواد ال ووائم علووا  ( 16  د. 1226(   ديوواب  182

 المعرفة فيما يلا 
 :ُيعنا بدنتاج  وتوناعة المعرفوة  وعمليواا البحوث والتطووير   اقتصاد المعرفة

 فاوتتاد المعرفة يهتم بما يلا  

  ال درل علا إنتاج واست،دام المعرفة  وعلا اكتسابها  وابتكوار   ج المعرفة:إنتا
ونشووور وت،ووو يب المعرفوووة  وت ويوووة ال ووودرل علوووا إنتووواج المعرفوووة  وتنشووويط إنتاجهوووا 

 ليؤدو لتوليد تكنولوجيا جديدل.

 :ـــة اتهتموووام المسوووتمر بوووالتعلم  واكتسووواب المعرفوووة موووب ،وووالل  صـــناعة المعرف
تكووويب رأس المووال البشوورو بنوعيووة عاليووة  واتهتمووام أسوواليب حديثووة متطووورل  و 
 بتكنولوجيا المعلوماا. 

 أكثر إتساًعا مب اتوتتاد المعرفو  فهوو يمثول االقتصاد القائم على المعرفة  
حجووووم اتسووووتثماراا للمعرفووووة دا،وووول نسوووويج اتوتتوووواد  ودرجووووة تغلغوووول المعرفووووة  

 والتكنولوجيا فو أنشطة اإلنتاج الم،تلفة.
 االقتصاد المعرفي: خصائص    

  1222(  و ال رنوووووو  221 -221  د. 1226 اتبوووووراهيم  أشوووووار كووووول موووووب  
(  128  د. 1221و أبوو الشواماا  (P.6,2011)  (  وت رير وتية أري ونوا62د. 

 إلا مجموعة مب السماا منها 
 تعتبر المعرفة ها المحور اسساسو فيا. .2

ل موووب ،وووالل اوتتووواد عوووالمو نتيجوووة التطووووراا التكنولوجيوووة الهائلوووة فدنوووا يعمووو .1
 مفتوم.

التنوا  أو أب لديوا ال ودرل علوا تووفير مجموعوة هائلوة موب المنتجواا المتنوعوة  .1
 التو تلبو حاجاا كافة وطاعاا المجتمع.

 اتنفتام  أو أنا يتم ،الل دمج وتعاوب شركاا وأفراد إلنتاج المعرفة سوًيا. .6

ة  ويتعاموووول بننوووورل التكاموووول  أو أنووووا يعتموووود علووووا ننووووام متكاموووول مووووب المعرفوووو .1
 شمولية.
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يعتموود علووا رأس المووال الفكوورو  ومهوواراا و،بووراا عاليووة  ولديووا ال وودرل علووا  .4
 التطور باستمرار.

المعرفة متاحوة لكافوة اسفوراد بشوكل مت ايود  مموا يسوهل للفورد أب يت،وذ ال وراراا  .2
 بتورل أكثر حكمة فو جميع مجاتا الحيال.

 .لهاهو تانع ومبتكر   بل ف ط ليس مستهلل للمعلوماا الفرد .8

 الرومية ها المحرل اسساسو فيا. .2

توووو داد ال يمووووة اإلجماليووووة للمعرفووووة سو مجتمووووع  عنوووودما يتشوووواركها ا ،ووووروب   .22
 ويست،دمونها.

 أهمية االقتصاد المعرفي:
فوائوووووووود  (1221(   عفونووووووووة  18د.   1222 الهاشوووووووومو  والعوووووووو اوو حوووووووودد 

 اتوتتاد المعرفو فيما يلو  
 فة للتجديد واتبتكار.يجعل المؤسساا هاد 

  نتاجهوووا  وتونيفهوووا  فهوووا اسسووواس لتوليووود الثووورول يعمووول علوووا نشووور المعرفوووة  واا
 وتراكمها وتنميتها.

  يعمل علا تبادل المعلوماا إلكترونًيوا  ويعتمود علوا اسسواليب التكنولوجيوة فوو
 تحسيب اسداا ورفع اإلنتاج.

 .يح ق نواتج تعليمية مرغوبة 

 لمية لالقتصاد المعرفي:الركائز والمؤشرات العا
الودول  بيب اام ارن والتو تسهم فو ع د قعدد مب المؤشراا المركبة رتدتم 

 اامؤشور وود ُتومما   وأدائها فو اوتتاد المعرفة العالمو  حول إمكاناتها وودرتها
بينما ترك  العديود موب   للبنل الدولو لهذا الغرض ةواوتتاد المعرفة التابع  المعرفة

اتوتتوووووادية أو  التنميوووووة  ،ووووورا توووووراحًة علوووووا و وووووايا م،تلفوووووة مثووووولالمؤشوووووراا اس
معلومواا تووفر  ومع ذلل فدنهواالتكنولوجيا المت دمة أو اتبتكار أو ال درل التنافسية  

  وفيمووووا يلووووا نسووووتعرض مجموعووووة مووووب المؤشووووراا تتعلووووق باوتتوووواد المعرفووووة سبعوووواد
رفوووة  علوووا النحوووو المسوووت،دمة فوووو ويووواس المعرفوووة  ومووودا الت ووودم فوووو اوتتووواد المع

 التالو 
 :: Knowledge Economy Index (KEI) مؤشرات البنك الدولي

 اوتتواد المعرفوة أب (Popescu 2012 , P. 58-59) بوبيسوكو إليانواأشوارا 

الركوائ  اسربوع  وأكودا علوا  علا المعرفة كمحرل رئيسوو للنموو اتوتتوادويعتمد 
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 ااست،دامهو ة ال ائمة علا المعرفة  عملية التنميلشروط كالبنل الدولو  التو و عها
 :هوو   بعضالوم ارنة بع ها ب  ل ياس ت دم البلداب بمرور الووا

وتبادلهوا واسوت،دامها وتحسويب مهواراتهم   المعرفوة إلنتواجومواهر   مجتموع موتعلم -2
  .باستمرار

  لتسهيل اتتتال الفعال للمعلوماا قلمعلوماالتكنولوجيا ابنية أساسية حديثة  -1
 . لمعرفة ونشرها ومعالجتهاوا

  والجامعوووووواا  ننوووووام ابتكوووووار فعووووووال يتكووووووب موووووب الشووووووركاا ومراكووووو  البحووووووث -1
واتستشووارييب والمننموواا اس،وورا التووو تواكووب المعرفووة والتكنولوجيووا الجديوودل  
وتسووتفيد مووب الم،وو وب المت ايوود مووب المعرفووة العالميووة  وتسووتوعبها وتكيفهووا مووع 

ركي ل أساسية للتنمية البشرية فو جميع م التعليمو نناالف  اتحتياجاا المحلية
 أنحاا العالم. 

الحووواف  اتوتتووادية التووو ينشووئها بالتعبئووة مووب ومجموعووة   ننووام مؤسسووو وجووود-6
الفعالوووة للمووووارد وت،تيتوووها  وتحفيووو  ريوووادل اسعموووال   والحوووث علوووا إنشووواا 

  .واست،دامها بكفاال  المعرفة ونشرها
هووووو لوووا الركووووائ  الووووثالث الموووذكورل أعووووالو  كمووووا يوووؤثر الننووووام المؤسسووووو عو 

 .(2روم  مو ع فو الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1222( إطار الركائ  اسربع توتتاد المعرفة كما حددها البنل الدولو 2شكل  
 (Popescu,2012,P.59المتدر   

 
 
 
 
 

 
 والمؤسسو اتوتتادو الننام

 يوفر حواف  ل،لق  ونشر 
 واست،دام المعرفة الحالية بكفاال

 
 
 
 

 والمؤسسو اتوتتادو الننام
 يوفر حواف  ل،لق  ونشر 

 واست،دام المعرفة الحالية بكفاال

 التعليم
مجتمع متعلم وماهر 
يمكنا است،دام المعرفة 

 بشكل فعال

 نظام االبتكار
 ماا يمكناننام مب المنن

اتستفادل مب المعرفة العالمية 
تستيعابها وتكييفها  ف اًل عب 

 ةالبنية التحتي ،لق المعرفة المحلية
 للمعلومات

اتتتال الفعال  لسهولة
 ومعالجة ونشر المعلوماا
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 :Global Competitiveness Index (GLI) مؤشر التنافسية العالمية
يحلول الوذا  التنافسوية العوالموق ادو العالمو سنوًيا ت ريرالمنتدا اتوتت يتدر

  أدواا وياس مرجعية ل ادل اسعمال ويوفر  اتوتتادو وات دهار تح يق النمو مدا
وهوو مؤشور مركوب ي وم الودول   ووا عو السياسواا لت يويم ال ودرل التنافسوية توتتواد

د الكلووو والمؤسسووو متغيوور ي وويس عواموول اتوتتوواد الج ئووو واتوتتووا 222أكثوور مووب 
 يمثلهووووامؤشووووراا فرعيووووة    يت وووومبواتجتموووواعو المرتبطووووة بال وووودرل التنافسووووية الوطنيووووة

  تتمثل فو  است رار اتوتتاد الكلوو  عشر لل درل التنافسيةعو الركائ  اتثنبالمنتدا ع
بنيووة تكنولوجيووا المعلوموواا واتتتوواتا  سوووق المنووتج  البنيووة التحتيووة  المؤسسوواا  

  الننووام المووالو  حركووة العموول  ال وودرل اتبتكاريووة  سوووق العموول  التعلوويم  حجووم السوووق
والمهوواراا  والتووحة  ويركوو  الت ريوور علووا الثووورل التووناعية الرابعووة كمسووار لتطوووير 
ال درل التنافسية  وأشار ت رير التنافسية العالمو التادر عب المنتدا اتوتتادو لعام 

 World). 21ثنوو عشور جواا فوو المرتبوة   أب أداا متر علا المحواور ات1222

Economic Forum, 2019) 
 Global Innovation Index (GII): مؤشر االبتكار العالمي

  وجامعة كورنيل  والمننمة INSEADكلية إدارل اسعمال الدولية تشارل 
  وهو  (GII) مؤشر اتبتكار العالمو فو إتدار Wipoالعالمية للملكية الفكرية 

ننًرا   و ي يس إمكاناا اتبتكار وأداا اتوتتاد فو جميع أنحاا العالم مؤشر مركب
سب مفهوم اتبتكار مرتبط ارتباًطا وثيً ا باوتتاد المعرفة  فدب لمؤشر اتبتكار 

  تتمثل العالمو العديد مب المكوناا التو ترك  بشكل مباشر علا اوتتاد المعرفة
ال البشرو  البحوث  البنية التحتية  مد،الا لالبتكار  المؤسساا  رأس الم فو 

تطور السوق  تطور اسعمال(  وم،رجاا لالبتكار  الم،رجاا المعرفية  
  أب 1212والتكنولوجية  والم،رجاا اإلبداعية(  وأشار ت رير اتبتكار العالمو لعام 

 ,Global Innovation Index). 24أداا متر علا المحاور جاا فو المرتبة 

2020)  

  Global Knowledge Index (GkI )  المعرفة العالميمؤشر 
 المتحوودل اسمووم برنووامجللمعرفووة  و  مكتوووم لآ راشوود بووب محموودتشووارل مؤسسووة 

ئو  فو إتودار ت ريور المعرفوة الوذا يو وع و وع الودول فوو مننوموة المؤشور اإلنما
مؤشور (  فهوو 1222  1228  1222العالمو للمعرفة فو ،والل السونواا الثالثوة   

 ( محور فرعو(  تتمثل فو 22سبعة مؤشراا  و ب ي م مرك
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 .التعليم وبل الجامعو  ويتمثل فو  رأس المال المعرفو  والبيئة التعليمية 
 .التعليم الت نا  ويتمثل فو  التدريب المهنو  سوق العمل 
 .التعليم العالا  ويتمثل فو  مد،التا  وم،رجاتا  وجودتا 
 ل فوووووو  البحوووووث  واتبتكوووووار فوووووو اإلنتووووواج  واتبتكوووووار البحوووووث والتطووووووير واتبتكوووووار  ويتمثووووو

 المجتمعا.
   تكنولوجيا المعلوماا واتتتال  ويتمثول فوو  مود،الا  وم،رجواا تكنولوجيوا المعلومواا

 والتنافسية المعرفية.
 .اتوتتاد  ويتمثل فو  اتنفتام اتوتتادو  والتمويل  وال يمة الم افة 
 اسة والمؤسساا  اتوتتاد والمجتمع  التحة والبيئة.البيئاا التمكينية  ويتمثل فو  السي 

 يو ع مكوناا مؤشر المعرفة العالمو   والشكل التالو  

 
 ( مكوناا مؤشر المعرفة العالمو 1 شكل 

 1222و  اإلنمائ المتحدل اسمم برنامج  مكتوم لآ راشد بب محمدالمتدر  مؤسسة  
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 النحو التالو  وفو  وا مؤشر المعرفة العالمو  ُتنفا متر علا
 عووام فووو  و  21فووو المرتبووة  العووالمو المعرفووة مؤشوور ( جوواا1222فووو عووام     -

 (1222  عوووام وفوووو   22 المرتبوووة فوووو العوووالمو المعرفوووة مؤشووور جووواا (1228 
 ال،وواد وال طوواع المؤشور وكوواب  81 المرتبوة فووو العووالمو المعرفوة مؤشوور جواا

 فوووو المعرفوووو الموووال رأس مؤشووور وجووواا 49 المرتبوووة فوووو الجوووامعو وبووول بوووالتعليم
ق مما يؤكد أب محور التعليم وبول الجوامعو فوو حاجوة إلوا م يود موب 21 المرتبة

البحوووث والدراسوووةق وهوووو موووا حاولوووا الباحثتووواب رتووودو إلدراج مهووواراا اتوتتووواد 
المعرفوووو فوووو مناهجنووواق لتمكووويب الطوووالب موووب الحتوووول علوووا المعرفوووة  وكيفيوووة 

يتفق مع  جل تحسيب جودل الحيال  وهو ماإنتاجها  واست،دامها واستثمارها مب أ
 اسموم برنوامج  مكتووم لآ راشود بوب محمودمؤسسوة .  1212أهداف رؤية متر 

(  فمحاور اسوتراتيجية رؤيوة متور ت ومنا المعرفوة  1222  اإلنمائا المتحدل
وتعلم العلوم والتكنولوجيا  واتبتكوار وجوودل الحيوال  كموا هوو مو وع فوو الشوكل 

 التالو 

 
 )إعداد الباحثتين( 0232( توضيح ألبعاد رؤية مصر 3شكل )

 والمعرفــة، االبتكــار  بعنووواب فرعووو حيووث ت وومنا رؤيووة متوور علووا محووور
 اوتتووواد ي،ووود فيموووا المحوووور هوووذا فوووو أهووودافها أهوووم موووب وكووواب  العلمـــي والبحـــ 
 بنيوة المعرفوةق بتووفير اوتتواد علوا ال وائم ال وومو النواتج نسبة  يادل  عهدف المعرفة
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 التووو السياسوواا وو ووع واتتتوواتا  المعلوموواا تكنولوجيووا لتطوووير فعالووة أساسووية
مكووووواب   وأو وووووووا  أو فوووووو المعرفوووووة إلوووووا للوتوووووول فووووورد سو سوووووهلة طرًووووووا تتووووويع

 واتستثمار فو رأس المال الفكرا. 
باإل ووووووافة إلووووووا ت وووووومينها العديوووووود مووووووب المؤشووووووراا ذاا التوووووولة بتكنولوجيووووووا 

لروموووو فوووو أبعادهوووا الثالثوووة   البعووود البيئوووو  المعلومووواا واتتتووواتا  واتوتتووواد ا
واتجتماعو  واتوتتادو(ق ما يؤكد أب متر ستكوب جديدل ذاا اوتتاد تنافسو  

ق موب (1224 رئاسوة مجلوس الوو راا ومتوا ب  ومتنوا يعتمد علا اتبتكار والمعرفوة.
 أجوول التنميووة المسووتدامة  وبالتووالو تفوورض علينووا ،طووة متوور تطوووير مناهجنووا لبنوواا
ش،تية مسؤولة مبدعة متمكنة مب مهاراا العلووم  وتكنولوجيوا المعلوموااق وننورًا 

 سهمية المعرفة  واستثمارها  ف د اهتما العديد مب الدراساا بتناولها  ومنها 
 (:,Popescu 2012) دراسة إليانا بوبيسكو -

 إلووا دفالووذا يهوو دراسووة وتووفية مسووحية عووب الووتعلم موودا الحيووال فووو رومانيووا 
  المعرفوة اوتتواد فوو للنجوام يحتاجونهوا التوو والكفاااا بالمهاراا المتعلميب يدت و 

وتوتولا الدراسوة إلوا وائموة  بكفواااا أساسوية ينبغوو إدراجهوا فوو الننوام التعليموو 
  ومهاراا المشكالا حل مهاراا  المعرفية المهاراامدا الحياو فو رومانياق منها 
المبوووادرل والمسوووؤولية واتلتووو ام اا التفووواوض  و   ومهوووار الوووتعلم الوووذاتو ومعرفوووة الوووذاا

 بالعمل.  واتهتمام
 (:0273 ،ةعر القرا) ةدراس -

فوو كتواب الكيميواا  للا التعرف علا مهاراا اتوتتاد المعرفو الواردإهدفا 
عووداد دووووام الباحووث ب  امووتالل المعلموويب لهووا ةودرجوو  للتووف الثووانو الثووانوو علمووو

تحليل كتب الكيمياا للتف  التو سيتم اد المعرفو مهاراا اتوتت ات منة استبان
ت مب مهواراا اتوتتواد المعرفوو  ا،تباروكذلل   فو  وئها الثانو الثانوو علمو

ب مهاراا اتوتتواد ألا إ ةوتوتلا الدراس  ب يمتلكها معلمو الكيميااأالتو يجب 
وجمووع   طبيووقمهوواراا المالحنووا والتب ة فووو كتوواب الكيميوواا المتعل وو لالمعرفووو الوووارد

بمهوووواراا الووووذكاااا  ةمووووا المهوووواراا المتعل ووووأ كانووووا مرتفعووووة   المعلوموووواا وتحليلهووووا
ومهاراا موا   والتامل  واتدار اتحكام والت ييم  والتفكير الناود  والت،يل   لالمتعدد

موووا فيموووا يتعلوووق بمهووواراا اتوتتووواد المعرفوووو التوووو جوووااا متدنيوووة  أ  ةوراا المعرفووو
وكاب ترتيب المهاراا تنا ليا   امتوسطً  ةبتورو عامت ديرها اب يمتلكها المعلموب فك

  است،دام التكنولوجيا فوو التعلويم  و تذكر والتل،يدلواة  مهاراا المالحن  كما يلو
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وحووول   الفوووروض ةوتوووياغ  التفكيووور الناوووود لثوووم مهوووار ة  والرجووووا للمواووووع اتلكترونيووو
 .ةالمشكل

 :)0273ة، شقادراسة ) -
فو محتوا كتب العلوم  ةهاراا اتوتتاد المعرفو المت منلا معرفا مإهدفا 

وووووام   ومووودا اكتسووواب طوووالب التوووف العاشووور لهوووال  العليوووا بغووو   ةساسوووياس ةللمرحلووو
سووفرا أو   بمهوواراا اتوتتوواد المعرفووو لمحتوووا كتووب العلوووم ةعووداد وائموودالباحووث ب

 ةم للمرحلالنتائج عب تفاوا نسب معايير مهاراا اتوتتاد المعرفو فو كتب العلو 
 .العليا ةساسياس
 ( 1228  عسيرو  ةدراس

نها فو يبمهاراا اتوتتاد المعرفو التو ينبغو ت م ةلا بناا وائمإهدفا 
لا بعض إ ةوتوتلا الدراس ة الثانويا بالمملك ةللمرحل لالم رر   حيااكتب اس

ف حياا للتتوافر مهاراا اتوتتاد المعرفو فو كتب اس ةب نسب  أالنتائج منها
مهاراا التفكير وحل   ا علا النحو التالوتنا ليً  ةجااا مرتب  ول الثانوواس

 ة والمهاراا السلوكي  عداد لسوق العملواإل ة المهاراا اتوتتادية  المشكل
 ةالمهاراا اتجتماعي  مهاراا التعامل مع تكنولوجيا المعلوماا واتتتاتاو 

  والثالث الثانوو جااا كالتالو  التف الثانو الثانوو اوفو كتاب   والتواتل
  عداد لسوق العملواإل ةالمهاراا اتوتتادية  مهاراا التفكير وحل المشكل

ة  المهاراا السلوكي  مهاراا التعامل مع تكنولوجيا المعلوماا واتتتاتاو 
ا لمهاراا اتوتتاد كثر الكتب ت مينً أوكاب  والتواتل  ةالمهاراا اتجتماعي

  الثانوو. ب التف الثالث المعرفو هو كتا
 :(7934 ،حسنة حمدي)أ ةدراس

لمتطلبوواا  ةالثانويوو ةدرجووا ت ووميب كتووب الكيميوواا بالمرحلوو ةلووا معرفووإ اهوودف
 ةالثانوي ةتحليل محتوا كتب الكيمياا للمرحلبوود واما الباحثا   اتوتتاد المعرفو

ا متطلًبووووو( 42  لوووووا تحديووووودإوتوتووووولا    فوووووو  ووووووا متطلبووووواا اتوتتووووواد المعرفوووووو
 ةبالمملكو ةالثانويو ةلالوتتاد المعرفو التو ينبغو توافرها فوو كتوب الكيميواا بالمرحلو

  الووووطنو  التكنولووووجو  المعرفوووو   علوووا سوووتة مجووواتا ةمو عووو ةالسوووعودي ةالعربيووو
 (.اتجتماعو  اتوتتادو  البيئو
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 :(0271 ،والمعمرب ، والربعانى،البلوشي) ةدراس
الدراسووواا اتجتماعيوووة علوووا مسوووتوا  هووودفا إلوووا معرفوووة درجوووا ت وووميب كتوووب

لننوووام ا أب  إلوووا المراحووول التعليميوووة الثالثوووة لمفووواهيم اتوتتووواد المعرفوووو  وتوتووولا
المؤسسووو للدولووة ُيمثوول أعلووا درجووة فووو ت وومينا لمفوواهيم اتوتتوواد المعرفووو وُيمثوول 

( أوووول درجوووة فوووو ت ووومينا ICTمؤشووور ننوووام تكنولوجيوووا المعلومووواا واتتتووواتا  
تتاد المعرفو  وأوتا ب رورل ت ميب مفاهيم اتوتتاد المعرفو فو لمفاهيم اتو

 ُم،تلف الم رراا والمراحل الدراسية بما يواكب ُمتطلباا اتوتتاد المعرفو.
 :(0202،  يالبلوشي والمعمر ) ةدراس

 مسووت بالً  ت ومينهابمهواراا اتوتتواد المعرفوو المتوووع  ةلوا بنواا وائموإهودفا 
مهوووواراا ل ائمووووة بتوتوووولا و   سوووولوب دلفوووووأعموووواب ب ةطنفووووو التعلوووويم المدرسووووو بسوووول

 ةمهووووواراا المعرفووووو  هوووووو ةعلوووووا ،موووووس مهووووواراا عامووووو مو عوووووةاتوتتووووواد المعرفوووووو 
   ةالمهوووواراا الروميووووو   نتوووواج المعرفووووومهوووواراا اإلو   مهوووواراا اتتتووووالو   ةساسووووياس
ا وتوووم ترتيووب هوووذو المهووواراا وفً ووو  مهوواراا اتبتكوووارو   ةالحياتيوووة  و المهوواراا المهنيوووو 
  ةوالمهنيوو ة ثوم المهوواراا الحياتيو  وًت أ ةساسووياسة لوا مهوواراا المعرفوإنتوائج البحووث ل

 ثم مهاراا التواتل.   ثم مهاراا اتبتكار  ةثم المهاراا الرومي
 :Elina  Sira (2020) وآخرون سيرا ايلينادراسة 

دراسووة وتووفية عووب مفوواهيم اوتتووواد المعرفووة  لتأكيوود المنافسووة المسووتدامة فوووو 
ل اسوربية   والتع يو  موب ال ودراا التنافسوية فوو سووق العمولق وتناولوا الدراسوة الدو 
باتعتموواد علووا مؤشوور  اسوروبووو اتتحوواد دول بوويب التنافسووية لل وودرل الشووامل ت يوويمال

 اتبتكار العالمو  ومؤشراا البنل الدولو عب اوتتاد المعرفة.
 وفي ضوء ما تقدم من الدراسات السابقة يتضح ما يلى:

  ُأجريووووا لتطوووووير  -فووووو حوووود علووووم البوووواحثتيب  –لووووم ُترتوووود أو دراسوووواا عربيووووة
المناهج فو  وا اوتتاد المعرفةق فجميع تلل الدراساا كانا دراساا وتفية 

 وسويفوأحمود الربعوانو    والبلوش جليلةلتحليل الو ع الراهب كدراسة  تحليلية
 .Elina  Sira (2020  وآ،روب سيرا ايليناودراسة  ( 1228  والمعمر 

  الال موووة للتعامووول موووع  المعلـــم وامتالكـــه للمهـــاراتبعوووض الدراسووواا تهوووتم بووودور
 (.1221أحمد ال رارعة    دراسةعتر اتوتتاد المعرفو ك

  المتوووع ت ومينها فوو  كااءات االقتصاد المعرفيتهتم بتحديد  دراسااال بعض
ا وأفانوو  Hanas A. Cader.(2008)هنوواث وووادر   مووب كوول   كدراسووةالمنوواهج 
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ليانا  و Ivana Maric( 2012مارل وآ،روب    Aliana Popescu بوبيسكو اا

 . (1212  والمعمر  وسيف  والبلوش جليلة  ودراسة (2012)
 جدوب تغيير المناهج لمواكبة االقتصاد المعرفي:

تمثوووول تكنولوجيووووا المعلوموووواا  فووووو نوووول مجتمووووع المعرفووووة بتغيراتووووا المتالح ووووة 
نهج الدراسوووق اسموور الووذا يسووتل م عليووا أب يعكووس هووذو والمتراكمووة  تحوودًيا سووافًرا للموو

 الفيض الغ ير مب المعلوماا فو محتواو.
مووب ل وميووة تغييوور الموونهج ( 116  112د.   1221 إبووراهيم  وهووذا مووا أكوودو 

فوو مجتموع المعرفوة  و ورورل رسوم بروفيوول لإلنسواب الجديودق لكووب تغيوراا العتوور 
سوووتحدثاا وت نيوووواا حديثوووة  وتوووودفق أتوووبحا تراكميوووة  وأنهوووورا علووووم جديوووودل  وم

معلوماتو  فالمعرفة ا ب وول تفوق ووول الموال والسوالمق وعليوا يتوجوب علوا المونهج 
كسابهم المعارف   أب يكوب لا دور فو تهيئة الطالب لمجتمع اتوتتاد المعرفو  واا
والمهوووواراا لمواكبووووة مسووووتجداتا  وت نياتووووا  وتحدياتووووا  والتعوووودد الالنهووووائو لمتووووادر 

فوووة فوووو نووول  وال الحووودود بووويب الت،تتووواا الوووذو موووب شوووأنا ال  ووواا علوووا المعر 
التفكير اسحادو  ونهور سمة المرونة فو التفكيرق ومب ثم باا مب ال رورو أب 
يت مب المنهج ألواب المعرفة الجديدل  وأب يح ق التوافق  والتكامل بيب مو وعاتا 

 و مجتمع المعرفة.بما يناسب الفيض الغ ير مب المعلوماتية التو تح  ا ف
  1221(  و توووالع  11  د. 1221 نجوووم  وفوووو هوووذا التووودد أكووود كووول موووب 

 وورورل اتنت ووال إلووا اوتتوواد المعرفووة  ( 216  د. 1221(   الكبيسووو  11د. 
ق بتوفير بيئة تعليميوة العالمية المنافسة مواجهة علا العمل  و التنافسية ال درللتع ي  

 .تعتمد علا نشر المعرفة  ومشاركتها

وعلووا الوورغم مووب تنووامو اتهتمووام بأهميووة التحووول إلووا اتوتتوواد المعرفووو فووو 
  إت أب هذا التحول ت ي ال فو 1212الننام التعليمو المتروق وفً ا لروية متر 

 مرحلوة موب ىاألولـ الثالثـة لصـاوفلبدايتا ف د شهد هذا الننوام بنواا منواهج جديودل 
 مجلوود ي وومهم الت،تتوواا متعوودد جموونه ،ووالل مووب هوواتطوير  تووم اسساسووو التعلوويم
 والريا ووياا  والتحوودث  والكتابووة ال ووراال   و كووال مووبيحووو   (اكتشووف  بعنووواب واحوود
 ووود  (اتجتماعيوة والدراسواا التطبي يوة  والعلووم واتوتتواد والدراما  والفنوب والعلوم

 .المجلد هذا فو الحياتية المهاراا تغطية تم
 عبووود وفتحووو محموود  وهوووذا مووا أكووودو د المعرفووة إب للتعلوويم دوًرا مهًموووا فووو اوتتوووا

التعلووويم يوووؤدا لتووووافر رأس الموووال البشوووراق لديوووا  أببووو (241 .د  1222  والهووواد
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ال وودرل علووا أب ينووتج المعرفووة  واسووتثمارها  ويووؤدا إلووا الوووعو باوتتوواد المعرفووة فووو 
 التنمية  وكذلل يحدد دور اسفراد والمؤسساا فيا.

مبــــادبء الــــتعلم فــــي عصــــر االقتصــــاد  ( 1222  ولعوووو او وا و الهاشوووم  ووووود حوووودد
 علا النحو التالو المعرفي، 

يجابًيا. .2  جعل المتعلم محور العملية التعليمية  وتبد أب يكوب نشًطا واا

 إكساب الطالب مهاراا التفكير العلمو  واإلبداعو واتبتكارو والناود. .1

 استمرارية التعلم  والتعلم بالعمل. .1

 وعة وتونيف التكنولوجيا بشكل جيد.است،دام استراتيجياا متن .6

ت اب اللغة العربية وراال وكتابة. .1 ت اب العمل  واا  تنمية مهاراا إدارل الووا  واا

 عمل مرونة فو أوواا الدراسة  وأماكنها  وننامها والمناهج. .4

 المحافنة علا المواد البيئية الطبيعية واتهتمام بها وحسب است،دامها. .2

المووووونهج المنفتووووول  ال وووووائم علوووووا الموووووواد  وأشوووووار إلوووووا  ووووورورل التحوووووول موووووب
المنفتلة( إلا المنهج المحوورا  وهوو الوذا يتكووب موب و وية محوريوة تودور حوول 

 حاجاا الطالب  وفيا يتم مراعال ا تا 
 يراعا المنهج طبيعة المادل و،تائد المتعلميب. .2

 يحوا المنهج ال،براا  ويهتم بالجانب التطبي ا. .1

 .التأكيد علا المنهج المحورا .1

 تنمية مهاراا وميول واتجاهاا الطالب. .6

 مراعال الفروق الفردية للطالب. .1

 تنويع طرق التدريس والتعليم والتعلم. .4

 إكساب الطالب المهاراا ال رورية للتعامل مع متطلباا العتر. .2

تهيئوووة  وتكييوووف الطوووالب للتعامووول موووع العتووور الحوووديث  عتووور اتتتووواتا  .8
 والمعلوماا.

 اتوتتاد مفاهيم (622. د  1212  ولمعمر وا  والبلوش  مب كل وحدد
  لتطويرها المدرسو التعليم مناهج محتوا فو ت مينها يتم أب يتووع التو المعرفو

  يلا ما اتحت ويندرج( للدولة والمؤسس الننام  اسول المجال -2
 .اتوتتادية المفاهيم و ج .ال انونية المفاهيم و ب .التننيمية المفاهيم و أ
  تحتا ويندرج( والتدريب التعليم ننام  وثانال المجال -1
 .والتعليم بالبرامج المتعل ة المفاهيم و ب .باسفراد المتعل ة المفاهيم و أ 
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  منها ويندرج( واتبتكار والتطوير البحث ننام  الثالث المجال -1
 .بالبحوث المتعل ة المفاهيم و ب .بالمعرفة المتعل ة المفاهيم و أ 
 .باتبتكار المتعل ة المفاهيم و ج 
  ومنها  (ICT واتتتاتا المعلوماا تكنولوجيا ننام  الرابع المجال -6
 .التكنولوجيا ب طاا المتعل ة المفاهيم و أ 
 .اإللكترونية بالتجارل المتعل ة المفاهيم و ب 
 .باإلنترنا المتعل ة المفاهيم و ج 

متووفوفة موودا وفووو  وووا الحووديث آنووف الووذكر  وامووا الباحثتوواب بتتووميم 
وتتووابع تكامليووة لمنوواهج تعلوويم العلوووم  والدراسوواا اتجتماعيووة ت وومنا مو وووعاا 
تكاملية تناسب مجتمع اوتتاد المعرفوة  فوو  ووا وائموة مهواراا اوتتواد المعرفوة  

 وهو ما سيتم تناولا بالتفتيل.
 أبعاد االقتصاد المعرفي:

رؤا م،تلفوووة  ف ووود تناولوووا عديووود موووب اسدبيووواا مهووواراا اتوتتووواد المعرفوووو بووو
مهوواراا اتوتتوواد المعرفووو فووو   (,P.62 Popescu,2012إليانووا بوبيسووكو   حووددا

كفاااا أساسية ينبغو إدراجها فو الننوام التعليموو مودا الحيوال فوو رومانيواق وذلول 
لتطبيق اتوتتاد المعرفو فو التعلويم بمراحلوا الم،تلفوة  كموا هوو مبويب فوو الجودول 

 علا النحو التالو 
 ( الكفاااا الحديثة توتتاد المعرفة2ل  جدو 

 المحتوب مجال الكااءة
 .والريا و  والفكر اللوجستو  والتواتل  اللغة المهاراا المعرفية

 كالاحل المشمهاراا 
مراوبووووووة وتحليوووووول أجوووووو اا المشووووووكلة واوتوووووورام الحلووووووول تحديوووووود  و 

دارل   ومهووووووووواراا الت،طووووووووويط  اإلبداعيووووووووة والتفكيووووووووور الن وووووووودو واا
 .تكييف المعرفة مع السياواا الجديدلو المشروعاا  

التعلم الذاتو ومعرفة مهاراا 
 الذاا

للوووتعلم   واتهتموووام بالتنميوووة الذاتيوووة  ومعرفوووة وووودراا  يوووةدافعال
 .الفرد  وال درل علا ن ل المعرفة مب سياق إلا آ،ر

 اتجتماعيةالمهاراا 
  حجوووج بنووواال   والتفاعووول وبنوووااالعمووول فوووو فريوووق  والتفووواوض 

  والث ووووة بووووالنفس  والبحووووث عووووب ا ،وووورييبوجهووووة ننوووور فهووووم و 
 .شبكاا مب اتتتاتا اتجتماعية والحفان عليها
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 المحتوب مجال الكااءة
 بالعمل. المبادرل والمسؤولية واتلت ام واتهتمام للعمل يةالدافعمهاراا 

هوو مجموعوة موب المهواراا التوو 2612كما حددا أحمدية محمد محمود حسوب 
ااق لمواكبووة توجهووواا اتوتتوواد العوووالمو  ينبغووا إكسووابها للطوووالب فووو كتوووب الكيميوو

وتمثلا فو المجاتا الستة   المعرفو  التكنولوجا  الوطنا  البيئو  اتوتتوادو  
 اتجتماعو(.
 ،اللهووا مووب المهوواراا مووب ةمجموعوو بأنهووا  (21د 1221   ال رارعووة  عرفهووا

 حوول  بمسووتوياتا التفكيوور  منهووا  ةالواوعيوو لالحيووا مواوووف فووو ةالمعرفوو تطبيووق يمكووب
 .واست،دامها المعرفة وتونيف  المعلوماا وتكنولوجيا  اتتتال مهاراا  المشكلة

. د  1222 والعوو اوو الهاشوومو (  و1226 محموود تووالع العموورو  وووود حوودد 
المهوواراا الال مووة لتمكوويب الطووالب مووب التكيووف دا،وول   (1222  و عوواي   ( 281

فووو الموودارس للتكيووف موووع  مجتمووع اتوتتوواد المعرفووو  والتووو يجووب التركيووو  عليهووا
 مجتمع اتوتتاد المعرفو وتتمثل فو 

مهاراا أساسوية وتتمثول فوو   ال وراال و الكتابوة و العمليواا الحسوابية و العمليواا  .2
 اسساسية لتكنولوجيا التعليم(.

مهواراا اتتتوال  وتتمثول فوو   ال ودرل علوا التعبيور الشوفوو والكتابوة  مهوواراا  .1
 وض  والتأثير واتستشارل(.اإلوناا  والحوار  والتفا

مهاراا التفكيور وتتمثول فوو   مهواراا معرفيوة مثول  التحليول  حول المشوكالا   .1
ت ييم المواوف وتونيفها  ات،اذ ال رار ومهاراا فوق معرفية وتتمثل فو التوجيا 

 وال بط   ورؤية اسشياا بالع ل  اتستدتل وحل المشكالا.

 التعووواوب موووع ا ،وووريب  والعمووول فوووو   مهووواراا العمووول الجمووواعا  وتتمثووول فوووو .6
 فريق(.

مهاراا جمع المعلومواا  وتتمثول فوو   تحديود المعلومواا  وجموع المعلومواا   .1
 تحليل المعلوماا  وتننيم المعلوماا  عرض المعلوماا(.

المهووووواراا السووووولوكية  وتتمثووووول فوووووو   التكيوووووف موووووع المواووووووف الم،تلفوووووة  تحمووووول  .4
   المسؤولية  التجديد(. الم،اطر  اتست اللية  اتبتكار  تحمل

 مهاراا إدارل الموارد و التعامل مع ا ،ريب و إدارل المعلوماا والتكنولوجيا. .2
 مهووواراا لمالمووع دراسووتا فووو( 1222  ال يسووو محمووود  وفووو هووذا التوودد أكوود

 ةبالمملكووو ةالشووورعي العلووووم م ووورراا محتووووا فوووو فرهوووااتو  الواجوووب المعرفوووو اتوتتووواد
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 اتتتال - التكنولوجيا    ة هورئيس مجاتا ةسبع لاإ وسمهاو  ة السعودي ةالعربي
 النموو-  اتوتتوادو النموو  -الع لو النمو  -اتجتماعو النمو  -المعرفو النمو -

 .(الوطنو
 وال،بووووراا المعووووارف مجموعووووة بأنهووووا(  26.د  1228  الم وووودادو  وعرفتهووووا

 موووب الوووتمكب  ومنهوووا  العوووراق فوووو عداديوووةاإل المرحلوووة طوووالب لووودو توافرهوووا الواجوووب
  الحيوووال نوعيوووة تحسووويب بغووورض وابتكارهوووا  وتونيفهوووا  ةالمعرفووو واسوووت،دام اكتسووواب
 -المعرفوووووو    هوووووو مجووووواتا ةسوووووبع علوووووو ومو عوووووة العالميوووووة  التطووووووراا ومواكبوووووا
 (.الت ويم مجال -اتوتتادو -اتجتماعو -التكنولوجو -الع لو النمو -اتتتال

(  إلووا وائمووة بمهوواراا 162   د.1212كمووا توتوول  البلوشووو  والمعموورو  
اتوتتوواد المعرفووو المتووووع ت وومينها فووو التعلوويم المدرسووو بسوولطنة عموواب  وتمثلووا 

مهوووواراا و   مهوووواراا اتتتوووالو  ة ساسوووياس ةمهووواراا المعرفووووفوووو ،مسوووة مجوووواتا  
 ة.الحياتية  و المهاراا المهنيو  ة  المهاراا الروميو   نتاج المعرفواإل

والتــي تناولــت مهــارات االقتصــاد  ســابقة،ونســتخلص مــن عــري األدبيــات ال
ــي ــةالمعرف ــي العالمي ــدولي   ، ومــن مؤشــرات االقتصــاد المعرف ــك ال   مؤشــرات البن

( التـي العـالمي المعرفـةمؤشـر ، العالمي التنافسيةمؤشر   مؤشر االبتكار العالمي
لمهوواراا اتوتتوواد المعرفووو  استخلصــت الباحثتــان ســتة أبعــاد   ســبق ذكرهــا آنًاــا

( مهـــارة 91، وتتضـــمن )المعرفوووو اتوتتوووادأبعووواد قائمـــة  -فـــي ضـــوئها –ب نيـــت 
 فرعية، وهي:

 . الهادفة مصادرها من المعرفة عن البح  بمهارات الطالب تزويد: المعرفي المجال (7

 .العمل سوق لمتطلبات اإلعداد :االقتصادي المجال (0

 .الجماعى والعمل التواصل :االجتماعي المجال (3

 .الرقمية التقنيات تخداماس: التكنولوجى المجال (9

 .والمهنة للحياة إلعداد: االتربوب المجال (5

 ي.االستقصائ المجال (1

 لمصاوفات دولية خبراتتطوير المنهج: وثائق منهجية، و : الثانى المحور
 :االجتماعية والدراسات العلوم، تعليم لمناهج والتتابع المدب

جوب أب تؤ،وذ لمجموعة مب العوامول ي( 18  د. 1228 حسب شحاتا  أشار 
فوو اتعتبوار فوو أثنواا عمليوة تطووير المونهج  تشوملها ،طوة المونهج والتوو عوادل موا 
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تحوا ،طًطا فرعية لبعض أج اا المنهج  وتعتبر ج اا مب ال،طة الشاملة للمنهج  
 ويمثل الشكل التالو العالوة بيب هذو العوامل المت منة فو ننام المنهج.

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 اتر مننومة المنهج التو تؤ،ذ فو اتعتبار عند تطوير المنهج( عن6 شكل 
 (12  د 1228 المتدر  حسب شحاتا 

( أب المونهج المدرسوو بنواا هندسوو 12  د. 1228كما أكدا  فاديوة ديمتورا  
لوووا أسسوووا  وأركانوووا التوووو ينطلوووق منهوووا الم،ططووووب عنووود الت،طووويط لوووا  أو ت ويموووا  أو 

والمجتموع  وطبيعووة الطووالب  وطبيعووة المعرفووة  وأب  تطوويرو  ومووب هووذو اسسووس  البيئووة 
المووونهج يجوووب أب يسوووتجيب للت وووويم  والتطووووير فهوووو عمليوووة مسوووتمرل ديناميكيوووة فجميوووع 

 عناترو فو تفاعل مستمر يؤثر كل عنتر فو العناتر اس،را  ويتأثر بها.
( إلووووا أب عمليووووة التطوووووير 162  د.1228وفووووو هووووذا التوووودد أشووووار  عطيووووة  

ة لمبووادو ومعووايير وأسوواليب الت،طوويط الم ترحووة المنهجيووة لوثي ووة مكتوبووة عمليووة توجيهيوو

ت دم 
 الطالب

 عووا ،ارجيةع
 البحث
 المعرفة

 متطلباا وانونية

 تتميم المنهجعع
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 المنهجع
 المجتمع
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اسش،اد المعنيوب ع
 بعملية التعلمع
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الم دمة لهم مب 
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يتم تطويرها  التو
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هادفوة  وأنهوا عمليووة موب عمليوواا هندسوة المونهجق تووؤدا لتحوديث الموونهج  ورفوع كفااتووا 
فو تح يق أهداف الننام التعليمو  وأب عملياا المونهج   الت،طويط  والتنفيوذ  والت وويم  

ا،ل والتكاموول وتووؤثر إحووداها فووو اس،وورا  وتكوووب والتطوووير(  فهووذا العمليوواا تتسووم بالتوود
 عملية التتميم مستمرل فيا تتسم مراحلها بالتفاعل المتبادل.

( إلوووا أب التطووووير يسوووتوجب التغييووور 142  د.1224وتشوووير  رافووودل الحريووورا  
فووو اتتجوواو اإليجووابا  وكوواب سوواب ًا يتمثوول بالحووذف أو اإل ووافة فووو الم وورراا الدراسووية  

المفهوووم ليشوومل جميووع مكونوواا الموونهج  والعواموول المووؤثرل فيووا فهووو أكثوور ثووم تطووور هووذا 
 شمولية مب التحسيب.

(  الكيفيووة التووو يووتم عووب طري هووا تعووديل 216  د. 2228وووود تنوواول  إبووراهيم  
الموونهج إلووا اسف وول  وذلوول باسووت،دام أسوولوب تحليوول الووننم فووو عمليووة تطوووير المنوواهج 

ادل الننوور إليووا  وأشووار إلووا ثالثووة مجوواتا لدراسووة الحاليووة بالحووذف أو اإل ووافة أو إعوو
 المناهج مب أجل التطوير 

 .دراسة الننام الحالا للمناهج لمعرفة درجة كفاال كل عنتر مب عناتر المنهج 
 .تحليل المتادر الدا،لية  .دراسة المتادر ال،ارجية التو تؤثر فو المناهج 

لتتوابع إحودا عمليواا ومما سبق نسوتنتج أب عمليوة تتوميم متوفوفة المودا وا
تتوميم المونهج  وجو ا موب عمليوة تطووير الموونهج  والتوو ت ودم موب ،اللهوا موادل دراسووية 
،الل مراحل التعليم العام  يراعا فيهوا حداثوة المحتووا  وتدرجوا عبور سونواا الدراسوة  
بموووا يواكوووب تحووودياا  ومسوووتحدثاا العتووور  وثورتوووا المعلوماتيوووة  والتكنولوجيوووةق التوووو 

ب جديوودل مووب المعووارف ينبغووا تغطيتهووا فووو الموونهج  وفووو هووذا التوودد أشووار أفوور ا ألوووا
(  أنووووا لمواجهووووة اتنفجووووار المعلوموووواتو  ومشووووكلة عمووووق 228  د.1226 النحوووواس  

المعرفة م ابل اتساعها يتم التركي  علا المفاهيم والمبادو أكثور موب الح وائق  وتودريس 
 البنية اسساسية للمعرفة.

( أب تحديوود اسسوولوب التننيمووا للموونهج  وا،تيووار 212  د.1221وأكوود  علووو  
المحتوا  وتننيما  وا،تيار نشاطاتا  وفنياا ت ويموا  تعتبور عمليواا ت،طويط المونهج  
والتووو تحوودد مووع المواتووفاا التنفيذيووة  والت ويميووة التوويغة الشووكلية للموونهج فيمووا يعوورف 

هج نوواتج لعمليووة (  أب تتووميم الموون11د.  1226بهندسووة الموونهج  وأشووار  النحوواس  
هندسوووة المووونهج  وأجملوووا عمليووواا تتوووميم المووونهج الدراسوووو وفوووق نموذجهوووا المننوووومو 
لتتووميم المنوواهج الدراسووية فووو ثمووانو ،طووواا  فيهووا تتووميم متووفوفة الموودا والتتووابع 

 إحدا ،طواا عملية تتميم المنهج  وتتمثل فو 
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 المنهج فلسفة تحديد.  المنهج أغراض تحديد. 
 المنهج تننيم نوا تحديد.  المنهج محتوا عناتر تحديد. 
 المنهج محتوا عناتر تننيم.  والتعلم التعليم نشاطاا ا،تيار. 
 متادر المعرفة. ا،تيار  عملياا الت ويم. ا،تيار 

ويو ع الشكل التالو مووع عملية تطوير  وتتميم متفوفة المدا والتتابع 
  المنهج هندسة مننومة فو

 
ول مووع مفهوم تطوير المنهج  ومفهوما المدا ( م،طط تو يحا يتنا1شكل  

 المنهج. عإعداد الباحثتيبع والتتابع فو مننومة هندسة
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، والتــي وضــعت مــن قبــل ACARAمصــاوفة المــدب والتتــابع فــي مــنهج العلــوم 
عداد التقارير   :0271السلطة األسترالية للمناهج، وا 

ها  إطار يتم فيا ت ديم إلا متفوفة المدا والتتابع بأن تشير السلطة اسسترالية
معرفووة ال لنمووووالتسلسوول   أفكووار رئيسووة لوودعم التماسوولمو وووعاا تعتموود علووا سووا 

عبر السنواا الدراسية فو مجال العلوم بفروعا اسربعوة  موب التأسيسوا إلوا العلمية 
ثالثوووة  بووويبالمتكاملوووة العالووووة التوووف الحوووادو عشووور  وتعكوووس تلووول المو ووووعاا 

مهوواراا و   العلووم كمسووعا بشووروو   هووم العلوومف تتمثوول فووو ق فووو ممارسووة العلووم محوواور
 .البحث العلمو

طبيعة العلم وتطورو  و   عكس عمل العلمااويتم تمثيل المدا والتتابع فو جداول ت
 .والتأثير فيا  الستجابة تحتياجاا المجتمعل وسعالو   البحث العلمو ومهاراا

 وتكونت المصاوفة من عدة عناصر: 
 ربعة.مجاتا العلوم اس 
 الثالثوووة لممارسوووة اسوجوووا  والتوووو تعكوووس  الطوووالب فوووو العلووووم المدرسوووية ،بوووراا

 .لعلما
  موووب   الفر وووياا  و والتنبوووؤاا  سفكوووارا ،تبوووارت اسنشوووطة  التح ي ووواا العلميوووة

  اسوووت،دام متوووادر المعلومووواا  و والعمووول الميووودانو  ات،تبوووار التجريبوووو،وووالل 
جراا المسوحاا  .اكالواست،دام النمذجة والمح  واا

 تشوجيع (ق والتواتول  والت يويم  التحليول طورم اسسوئلة    مهاراا البحوث العلموو
دور العلوم  والتأكيد علا  الطالب علا الننر إلا العلوم المعاترل بشكل ن دو

ق كمسعا بشرو مب ،والل تنواول مو ووعاا تنطووو علوا و وايا فو المجتمع
والتنووا   والتد،الا الطبية  واست،دام الموارد  مثل تغير المنا تتتل بالواوع  

كما مو ع فوو الشوكل التوالو  وجوداول متوفوفاا   وأتول الكوب  البيولوجو
 ACARA: Australian العلوووووم اسسووووترالا الموووودا والتتووووابع لموووونهج

Curriculum, Assessment and Reporting Authority, 2016:5)) 
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 رو الثالثة الرئيسة  ( بنية منهج العلوم المدرسو اسسترالا بمحاو 4 شكل 

 ((ACARA,2016,P.5 المتدر 
فـي ممارسـة  ثالثة محاور بينالمتكاملة العالقة يتضح من الشكل السابق: 

  و تتمثل في:العلم
 فيهوا المحتووا وتوف يوتم  فروا أربعة مب العلم فهم مسار يتكوبو  :هم العلمف 

لوووووم العلوووووم البيولوجيووووة  العو  تتمثوووول فووووو   دراسوووو تووووف كوووول مسووووتوا حسووووب
 الكيميائية  علوم اسرض والف اا  والعلوم الفي يائية(.

 ــم كمســعى بشــري أهميتووا فووو توونع ال وورار وحوول   و وتطووورو العلووم طبيعووة :العل
 وتطبي اتهوووا  العلميوووة المعرفوووة ؤثروكيوووف تووو  وتوووأثيرو العلوووم اسوووت،دام المشوووكالا.

  .الناس حيال علا
 توتوولالو  اسدلووةق سوويروتف وتحليوول التجووارب  معالجووة :مهــارات البحــ  العلمــي 

 النتووووووائج واسووووووت،الد  المشووووووكالا وحوووووول  اسفكووووووار مووووووب والتح ووووووق   لنتووووووائجل
ثبوواا   التووحيحة  لمفوواهيم أعمووق فهووم لتح يووق قاسدلووة علووا ال ائمووة الحجووج واا

  .العلمو التفكير وتنمية العلوم
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 عبر: لمنهج األستراليمصاوفة المدب والتتابع المتضمنة في وثيقة ا
                                      :: اإلصدار الخامس، والثامن للمصاوفة(F-10) ية من:لسنوات الدراسا

 سفورا  توابعوالت لمودا وثوائق ااسستراليةق فو إتدارها ال،وامس تعرض الوثي ة 
توووم ت وووديم و   علمووووالفهوووم الو   علمووووالست تووواا ات ومهووواراا  كمسوووعا بشووورو  العلوووم

 وتوووفعلووا  المجووال الفرعوووو ويت ووومب  فووورا فرعووو كوول ساسووية دا،ووولاسلمفوواهيم ا
 فووو أثنوواا الثالثووة اسفووراالمحتوووا فووو    وتت ووع مووب الجووداول تسلسوولالمحتوووا ف ووط

 اسسترالية.ت،طيط المناهج الدراسية 
 ( متفوفة المدا والتتابع لمنهج العلوم اسسترالا  1جدول  

 ار ال،امسللمنهج المدرسو اإلتد ACARAالتادر مب السلطة اسسترالية 
  Science as a Human Endeavour العلم كمسعى بشري 

 ثيرأاستخدام العلم وت طبيعة وتطور العلم الصف
F .استكشاف العالم ومراقبته باستخدام الحواس 

2-1 
  يهتم  العلم بطرم أسئلة حول اسشياا

ووتف التغييراا الحادثة   واسحداث
 فيها.

فهم  لاليومية يست،دم الناس العلم فو حياتهم 
 واسشياا فو حياتهم.  بيئتهم

  ووتف اسنماط  تنبؤاا يت مب 1-6
 المعرفية والعالواا

المعرفة العلمية الناس علا فهم تأثير تساعد 
 أفعالهم.

1-4 

يت مب العلم ا،تبار االفروض  مب ،الل 
لتفسير   جمع البياناا   واست،دام اسدلة

 اسحداث والنواهر.
  مب ث افاا م،تلفة اهم أش،ادسي -

 فو ت دم العلم.

اتكتشافاا وات،تراعاا العلمية  تست،دم لحل 
 المشاكل بشكل مباشر 

ُتست،دم المعرفة العلمية إلت،اذ ال راراا الش،تية 
 والمجتمعية.

2-8 

دلة جديدل تتغير المعرفة عند توفر أ -
  وبعض اتكتشافاا العلمية العلمية

 للعالم.غيرا بشكل كبير فهم الناس 
يمكب أب تتطور المعرفة العلمية مب  -

،الل التعاوب وربط اسفكار عبر 
 الت،تتاا العلمية الم،تلفة.

العلم والتكنولوجيا يساهماب فو إيجاد حلول 
ود تؤثر هذو و لمجموعة مب ال  ايا المعاترلق 

وتشارل   الحلول علا مجاتا أ،را مب المجتمع
ثر فهم العلم علا يؤ كما   ،الوية.فو التغيراا  اس

تطوير الممارساا التو تتم  فو مجاتا اسنشطة 
دارل الموارد   وال راعة  البشرية  مثل التناعة واا

  المعارفيست،دم الناس   و والبرية   البحرية
 والمهاراا العلمية فو المهب الم،تلفة.

2-22 

والننرياا   وال وانيب  المعلوماا-
الل عملية مب ، ر وابلة للتغيي  العلمية

 مراجعة مب وبل المجتمع العلمو.
  ا ت دما التكنولوجيا يت دم العلمكلم

 والعكس.

لعمل   يمكب للناس است،دام المعرفة العلمية -
 ماا لمطالبهم.يوت ي  وتنبؤاا  تفسيراا

للت دم فو العلوم والتكنولوجيا تأثير كبير حيال  -
 ،لق فرد عملك الناس

                                                           

عداد الت ارير   اإلتدار الثامب   .1224* ملحق وثيق المدا والتتابع التادر عب السلطة اسسترالية للمناهج واا
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 دا والتتابع لمنهج العلوم اسسترالا( متفوفة الم1تابع جدول  
 ACARAالتادر مب السلطة اسسترالية  

 مهارت االستقصاء العلمى

 التف
طرم 
  اسسئلة
 والتنبؤ

 والتنفيذ  الت،طيط
  اتجراااا(

وتحليل   معالجة
البياناا وت ييم 

 المعلوماا
ت ييم 

 التواتل المعلوماا

F 

الرد علا 
اسسئلة 
المتعل ة 

اسحداث ب
 ألوفةالم

استكشاف وعمل 
المالحناا باست،دام 

 الحواس.

عمل مناوشاا  
حول المالحناا 
واست،دام الرسم 

 اسفكار للتعبير عب
 

شارل 
  المالحناا
 واسفكار

2-1 

طرم اسسئلة 
  والرد عليها

وعمل تنبؤاا 
حول اتشياا 

واسحدث 
 العلمية.

المشاركة فو التجارب -
الستكشاف ولإلجابة ل

والوتول  اسسئلة  علا
  متادر المعلوماال
  است،دم ال ياسااو 

وتسجيل المالحناا  
 الت نياا الرومية ب

المعلوماا عرض 
عب طريق 
 الرسوماا والجداول

 والعروض
مب ،الل -

 ة ارنالم  المناوشة
المالحناا و 

 واتستنتاجاا

 ة ارنم
المالحناا 

  ال،اتة بالعلم
مع مالحناا 

 ا ،ريب.

التواتل ون ل 
ب طريق اتفكارع

مجموعة مب 
  الطرق

  نها الشفوام
  واللغة المكتوبة
  والرسوم البيانية
 ولعب اسدوار.

1-6 

مع التوجيا  
حدد أسئلة 
فو سياواا 
مألوفة يمكب 

 فيهاالتح يق 
   علميا

وتووع ماذا 
يحدث بناًا 
علا ما سبق  
دراستا مب 

 المعرفا.

اوترام طرق للت،طيط 
للرد والتنفيذ لتجارب 

باا لألسئلة إجا علا
العلمية.است،دم بأماب 
اسدواا أو المعداا 
لعمل المالحناا 
وتسجيلها  باست،دام 
  ال ياساا الرسمية

 والرومية 

است،دم مجموعة -
مب الطرق مثل  
الجداول والرسوم 
البيانية لتمثيل 

تحديد و  البياناا
وارب  .اسنماط

النتائج بالتنبؤاا 
لتحديد    واتوتراحاا
لمحتملة التفسيراا  ا

 للنتائج.

التفكير فو  
جراا إ

التجارب  سواا 
كاب ات،تبار 

 عادًت أم ت.

تمثيل وتوتيل 
اسفكار والنتائج 
بطرق متنوعة 
  مثل الم،ططاا

والتمثيالا 
والت ارير 
 البسيطة.

1-4 

مع التوجيا  
طرم اسسئلة ا

لتو يع 
المشاكل 
  العملية

جراااا واا 
  التجربة
والتنبؤ 
 بالنتائج 

لتوجيا  ،طط ع ام
وحدد   جراا التجربةإل

الطرق المناسبة  
 .لإلجابة علا اسسئلة

حدد المتغير الذا يتم و 
  وياسا فو ات،تباراا

ووم بالمراوبة الدوي ة  
وتسجيل البياناا 
باست،دام الت نياا 

ست،دم وا .الرومية
والمواد بأماب   اسجه ل

مع تحديد الم،اطر 

مثل   بناا التمثيالا
الجداول والرسوم 
البيانية لتمثيل 

المالحناا  ووتف
العالواا و   وال وانيب

باست،دام الت نياا 
 . والم ارنةالرومية

  بيب البياناا
واست،دمها 

 تفسيراا.لل

اوترام 
تحسيناا علا 

اسساليب 
المست،دمة 
للتح  مب  

سؤال أو لحل 
 مشكلة.

توتيل اسفكار 
والتفسيراا بطرق 
متنوعة مثل  

النتود 
   المكتوبة 

والوسائط 
 المتعددل.
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 مهارت االستقصاء العلمى
 المحتملة

2-8 

تحديد 
 اسسئلة

المشكالا و 
التو يمكب 
التح ق منها 

 بنااو علميا 
التنبؤاا  

أساس  علا
معرفة 
 علمية.

التعاوب والت،طيط 
 والفردو والجماع

إلجراا التجارب مثل  
واتباا   العمل الميدانو
وكذلل    وواعدالسالمة

  اتباا ال واعد اس،الوية
دواا اس ديحدمع ت

المناسبة  لجمع البياناا 
 للمهمة المطلوبة

است،دام الرسوم 
تحليل لالبيانية  
است،دام بالعالواا 

 .الت نياا الرومية
ل،يد البياناا ت

ال،اتة بتجارب 
الطالب وكذلل 
 .المتادر الثانوية

است،دام الفهم و 
العلمو لتحديد 

  العالواا
 واست،الد النتائج.

ت ييم جودل 
تو البياناا ال
 .تم جمعها

است،دام و 
المعرفة 
  العلمية

والنتائج الناتجة 
مب التجارب 

لت ييم 
 اتجراااا.

توتيل اسفكار 
وحلول   والنتائج

المشكالا 
العلمية باست،دام 

والتمثيل  اللغة
بيانا باست،دام ال

 .الت نياا الرومية

2-22 

تياغة 
اسسئلة أو 
الفر ياا 
للتح يق 
 العلمو

 ا،تبار تحة  
العمل ب( ضالفرو 

والم،تبر  الميدانو 
لجمع بياناا  االتجريب

موثوق فو تحتها 
  ودوتهاق وت ييم الم،اطر

ومعالجة ال  ايا 
اس،الوية المرتبطة بهذو 

 الطرق.

تحليل اسنماط -
  واتتجاهاا

وتف العالواا و 
بيب المتغيراا 
 . وتحديد التناو اا

ت ييم 
اتستنتاجاا 

التو تم 
التوتل اليها  

. وتحديد
ن دو التحليل وال

لتحة 
 المعلوماا 

توتيل اسفكار 
العلمية وبناا 
الحجج علا 
 اسدلة عب طريق

 الت ارير

 
 (1 الصف إلى التأسيسى من) العلوم فهم: األسترالي المنهج

  العلوم البيولوجية العلوم الكيميائية علوم األري والاضاء العلوم الايزيائية
 القوب
 التغييرات الطاقة والحركة

 التااعل الاضاء األري على
 والتغيير

 خصائص
 وبناء

 االعتماد
 المتبادل

 التنوع
 والتطور

 الهيكل
  والوظياة

الحركة 
 والحجم
 والشكل

 

 التغييراا
 البيئية 
 اليومية
 والموسمية

 تأثير مثل 
 الط س
 والحيال
 . اليومية

  
 الكائناا
 و،تائد
يمكب 
 مالحنتها

 الحية الكائناا
 F   للمااو  الغذاا

 ال وا 
  والتوا

هنال 
 تغييراا
فو  تحدث

 الطبيعة.
 
التغيراا 
 اليومية 
 

 
 

 الحية الكائناا
 وأماكب
 معيشتهم

 واحتياجاتهم.
 الكائناا 

 2  و،تائتها

 أو الدفع
 يؤثر الشد
 كيفية علا

 
 موارد
 اسرض 
  كالماا

 
 ،اماا• 

 م،تلفة
 يمكب

  
 تنمو

 الكائناا
 الحية 

 1 
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 (1 الصف إلى التأسيسى من) العلوم فهم: األسترالي المنهج
  العلوم البيولوجية العلوم الكيميائية علوم األري والاضاء العلوم الايزيائية

 القوب
 التغييرات الطاقة والحركة

 التااعل الاضاء األري على
 والتغيير

 خصائص
 وبناء

 االعتماد
 المتبادل

 التنوع
 والتطور

 الهيكل
  والوظياة

 تحرل
 أو الكائب
 يغير
 الشكل.

 دمجها 
 قطري عب

 ال،لط.

 وتتغير 
 وامتالل
 أجناس
  مشابهة

 
 الحرارل إنتاج
 طرق بعدل

 وانت الها
 

 دوراب
 اسرض
حول 
محورها 
 والليل
 والنهار

 تغيير
     الحالة

 الكائناا
 الحية
 واسشياا
 غير
 الحية.

 1 

 اتتتال 
  المباشر

تغيراا 
 العملياا
 الطبيعية
 والبشرية

،تائد   
 لمادل.ا

 الحية الكائناا
  وعالواا الب اا

دوراا 
 6  الحيال

 ال وا 
  و،تائتا

 اسرض
 مب ج ا
 يدور ننام

 حول
 عالشمسع

 
 التلبة المواد

 والسوائل
  والغا اا

 التكيفاا  
 1 والب اا 

 

 الدوائر-
  الكهربائية
والطاوة 
 ومتادرها

 كهرباا لتوليد

 التغييراا
 الجيولوجية
 المفاجئة
 لوتغير أحوا

 يمكب الط س
 علا تؤثر أب

  سطع
 اسرض 

 

هنال 
 تغييراا

 المواد فو
 مثل

 الذوباب 
 التجميد
والتب،ر 
 والحرق
 والتدأ.

 
 ب ااو  النمو
 الحية الكائناا

 بالنروف تتأثر
 ببيئتهم المادية

  4 

 ( متفوفة المدا والتتابع لمنهج العلوم اسسترالو1تابع جدول  
 مب التف السابع إلا العاشر 

 (72-1 الصف من) العلوم فهم: األسترالي منهجال
  العلوم البيولوجية العلوم الكيميائية علوم األري والاضاء العلوم الايزيائية
القوب 
التااعل  الاضاء تغييرات األري الطاقة والحركة

 والتغيير
خصائص 

 بناءو 
االعتماد 
 المتبادل

لتنوع ا
 والتطور

"الهيكل 
  والوظياة"

جاذبية • 
   اسرض

الموارد 
وغير   المتجددل

  المتجددل
 ال،سوف
 والفتول

الم،اليط 
فتلها  وطرق

باست،دام 
مجموعة مب 

 
  سالسل الغذاا

شبكاا. ال
 النشاط البشرو و 

التنوا 
 2  البيولوجا
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 (72-1 الصف من) العلوم فهم: األسترالي منهجال
  العلوم البيولوجية العلوم الكيميائية علوم األري والاضاء العلوم الايزيائية
القوب 
التااعل  الاضاء تغييرات األري الطاقة والحركة

 والتغيير
خصائص 

 بناءو 
االعتماد 
 المتبادل

لتنوع ا
 والتطور

"الهيكل 
  والوظياة"

 الت نياا

الطاوة  
 وتورها 

ت،ور ال
  رسوبيةال
نارية ال

العملياا التو و 
 اسرض بتحدث 

التغيير  
 الكيميائو 

،تائد 
لمواد ا

 الم،تلفة 
 2 

ل،اليا  ا
 والونائف

الكائناا و 
متعددل ال،اليا 

الب اا علا و 
ويد الحيال 
 والتكاثر

8 

 

عملية 
ن ل 
الطاوة 
ونماذج 
 الجسيماا

النشاط 
الجيولوجو 
 وحركة ال اراا

التفاعالا  
 الكيميائية 

الذراا 
والنشاط 
 اإلشعاعو 

تتكوب الننم 
البيئية مب 
مجتمعاا 

مب  مترابطة
ئناا الحية الكا

والالأحيائية 
ةق يومكوناا بيئ

وتدفق الطاوة 
مب ،الل هذو 

 اسننمة

 

الكائناا 
متعددل ال،اليا 
تعتمد علا 
التنسيق 
والترابط 
الدا،لو 
سننمتها  
للتعامل مع  
التغييراا 
الموجودل  
 بالبيئة

2 

حركة 
اسشياا 

 ووانيبو 
 الفي ياا

ننام 
حفن 
 الطاوة 

اسننمة 
دورل و العالمية  

الكربوب 
والمحيط 
  .الحيوو

المجراا 
والنجوم 
وأننمة 
الطاوة 
 الشمسية 

هنال أنواا 
م،تلفة مب 

تفاعالا ال
كيميائية ال

تست،دم إلنتاج 
مجموعة مب 
 المنتجاا 

التركيب 
الذرو 

العناتر و 
المست،دمة 

تننيمهم و 
الجدول ب

 الدورو.

  
نت ال ات

تنوا و الوراثو 
 المعيشة 

22 

ائق المنوووواهج  ومتوووفوفاا الموووودا والتتووووابع السووووابق بوووالننر إلووووا وثوووو  تعقيــــب
  1221عر ووها سووواا التووادرل مووب السوولطة اسسووترالية للموونهج المدرسووو والمعووايير 

عووداد الت ووارير    يالحون أنهووا ووود ا،تلفووا فووو 1224أو السولطة اسسووترالية للمنوواهج واا
ساسوية طري ة التننويم والعورض  ولكوب لوم ت،تلوف فوو المحتووا والمحواور الثالثوة اس

لمجووال العلوووم  ف وود اتتووفا المو وووعاا الم،تووارل بووالثراا المعرفووو  والمهووارا فيمووا 
ي،وود العلووم كمسووعا إنسووانو  وانطوووا المو وووعاا علووا و ووايا توورتبط باسننمووة 

 البيئية مما يكسب الطالب التحليل الن دا لها.
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مصـــاوفة المـــدب والتتـــابع فـــي مـــنهج الدراســـات االجتماعيـــة بواليـــة نيويـــورك 
0275: 

يطلوووق علووووا متووووفوفة الموووودا والتتووووابع ب سوووم التربيووووة بوتيووووة نيويووووورل عوثي ووووةع 
NYC Department of Education.(2015). 9-12 Social Studies 

Scope and Sequence. ، تت ومب عورض لعشورل مو ووعاا رئيسوة  انفورد فيهوا
  ع يت وووووومب تطبي وووووواا العلووووووومالعلوم  والتكنولوجيووووووا  واتبتكووووووارمحووووووور ،وووووواد عبوووووو

 وال راعووة العسووكرية المالحة والتكنولوجيووا واتتتواتا  الن وول مجووال فووو واتبتكواراا
 والث افيووووة  واتجتماعيووووة واتبتكووووار  والتكنولوجيووووا  العلووووم بوووويب لعالوووووة، واوالتتوووونيع
 اتوتتادو. والتغير

 وت  ولت وثيقة المدى والتت با الع  صح الت لية: 

 .الصفوف الدراسية   ع  وي  لنوحدا 

 .إر ر زم ى مقتحح لنوحدا  الدراسية  أسئنة أس سية. 

 .  الت قيق  

 بوتية اتجتماعية الدراساا منهج فو والتتابع المدا متفوفة( 1جدول  
 والجغرافيا عع العالمو  التاريخ  التاسع نموذج للتف 1221 يويورلن

  :7 الوحدة
 الح اراا
اسولا 

 ق. 22222 
بعد  222 -م

 (الميالد

 : 0الوحدة 
 توسيع

 فيما الشبكاا
  اسواليم بيب

ول اا  تبادل
 122 – 

2122) 

 :3الوحدة 
العثمانييب 
والسالتا 

الحاكمة عمينجع 
 - وبل

2422) 

  :9الوحدة 
 مب التحول
 الغربية أوروبا
 وروسيا

 2126-
2212) 

 :5الوحدة 
أفري يا 

واسمريكتيب 
- وبل
2422) 

  :1الوحدة 
التفاعالا 
 وات طراباا
 بالعتر
اسول  العالمو

 2622-
2212) 

–سبتمبر 
 أكتوبر

–اكتوبر 
 ديسمبر

منتصف 
 –ديسمبر 

 يناير

 –فبراير 
 منتصف مارس

–مارس 
 ابريل

منتصف 
 -ابريل 
 يونيو

 لسؤالا
: األساسي

 تت دم لماذا
وتتدهور 

 الح اراا؟

 السؤال
 ما :األساسي
 الم تود

 بالعولمة؟وما
 الذا يحدد
 العتر
 العالمو؟

 السؤال
 ما :األساسي

 الذا يحافن
 علا

 اإلمبراطورية؟

 السؤال
 لماذا :األساسي

 بعض تعتبر
 ن طة اسحداث
 فو تحول

 التاريخ؟

 السؤال
 :األساسي

 يتم كيف
 علا الحكم

 إنجا اا
 المجتمع؟

 السؤال
 :األساسي

حولا  كيف
 عالم المواجهة
 المحيط

 اسطلسو؟
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  :7 الوحدة
 الح اراا
اسولا 

 ق. 22222 
بعد  222 -م

 (الميالد

 : 0الوحدة 
 توسيع

 فيما الشبكاا
  اسواليم بيب

ول اا  تبادل
 122 – 

2122) 

 :3الوحدة 
العثمانييب 
والسالتا 

الحاكمة عمينجع 
 - وبل

2422) 

  :9الوحدة 
 مب التحول
 الغربية أوروبا
 وروسيا

 2126-
2212) 

 :5الوحدة 
أفري يا 

واسمريكتيب 
- وبل
2422) 

  :1الوحدة 
التفاعالا 
 وات طراباا
 بالعتر
اسول  العالمو

 2622-
2212) 

ــــات  مووووا:التحقيق
 التوووووووووو الطووووووووورق

 غيوووووووووووورا بهووووووووووووا
 ليتيووةالنيو  الثووورل

 المؤسسووووووووووووووووووووواا
 السياسية؟

  موووواالتحقيقـــات
المؤديووة  الطوورق

 للت وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودم
 التكنولووووووووووووووجو 

 ن طووووة وحوووودوث
 تاري،ية؟ تحول

ـــــــــــات   التحقيق
أثوووووووووورا  كيووووووووووف
 الع ائديوة الننم

 فووووووووووو السووووووووووائدل
 الدولوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة

علوووا  العثمانيوووة
 تننيمهووووووووووووووووووووووووووووووووا

 السياسو؟

  موووووواالتحقيقــــــات
 التوووووووووو العواموووووووول

 إلوووووووووووووووووووووووووووووووووا أدا
 بووووووالفب اتهتموووووام

 اليونوووووووووووووووووووووووووووووووووووووانو
 والروموووووووووووووووووووووووووووووانو

 التووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووراث 
 .(الكالسيكو

  ماالتحقيقات
 الوووووذو الووووودور
 التجووارل لعبتووا
 توحيووووووووود فوووووووووو

 وت سووووووووووووووووووووووووووووويم
 فووووووووو النوووووووواس
  أفري يا

  التحقيقات
كيوووووووووووووووف توووووووووووووووم 
 استكشوووووووووووووووووووواف
 المحووووووووووووووووووووووووووووووويط

 ؟ اسطلسو

 :0270 نيوساوث ويل  اسستراليةمصاوفة المدب والتتابع في منهج 
 ت منا المتفوفة فو وتية نيوساوث ويل  اسسترالية ما يلو 

 ية تجمع بيب العلوم  والمنهج التكنولوجا  والجغرافيا  والريا ياا وحداا تكامل
 واللغة اتنجلي ية.

 .المحتوا المراد تدريسا  اإلطار ال منا الم ترم للوحداا الدراسية 
 .نواتج التعلم   .المفاهيم الكبرا 
 .اسدواا والمهاراا الجغرافية 

 تراليا والجدول التالو يو ع عناتر متفوفة المدا والتتابع بأس
 (The Earth’s Environment )األري   بيئة  عنوان المقرر

 تجمع بين العلوم والمنهج التكنولوجي والجغرافيا تكاملةوحدة م
 الصف الرابع 

 
 طووورق    و والمووووارد الطبيعيوووة  المنوووا   والغطووواا النبووواتو الطبيعوووو والحيوانووواا

دارل النفاياا و   تح يق اتستدامةو   .اا
 من األسبوع األول للعاشر اإلطار الزمني

 والبيئة اسماكب و،تائد ممي اا فحد الطالب الجغرافيا  نواتج التعلم
 علا البيئة  أفعالهم تأثير لفهم  العلمية المعرفة الطالب طرق العلوم  يتف

 الحية. الكائناا وب اا
المفووووووووووووووووووووووووووووووووووواهيم 
الكبوووووووووووووووووووووووووووووووووووورا  

واسدواا 
 والمهاراا

   واتستدامة.البيئةالمفاهيم   
 . ومعالجتها  وتوتليها الحتول علا المعلوماا اراا المه

ال،وووووووورائط  والعموووووووول الميوووووووودانو  والرسوووووووووم البيانيووووووووة واإلحتوووووووواااا  اسدواا   
   ا.  والتمثيالالت نيااو 
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وفووو  وووا المتووفوفاا السوواب ةق بلووورا الباحثتوواب رؤيووة تكامليووة لمتووفوفة 
ة فووووو  وووووا مهوووواراا الموووودا والتتووووابع تكامليووووة بوووويب العلوووووم والدراسوووواا اتجتماعيوووو

وترتيبوا عبور التوفوف الدراسوية    عموق محتووا المونهج اتوتتاد المعرفو  تو ع
كدحوودا عمليوواا تتووميم   مووب الرابووع إلووا الثالووث اإلعوودادوودا،وول مسووتوا التووف 

   ها اعشر عنتر  اثنووت منا تلل المتفوفة  المنهج الدراسو 
 عنواب الوحدل. .2
 ل مجال(.وتتاد المعرفو  وفً ا لكمهاراا ات .1
 مهاراا المجال  ووتف للمهاراا الفرعية لا. .1
 اسسئلة اتست تائية. .1 نواتج التعلم. .6
 مفاهيم المحتوا. .2 المحتوا. .4
 المهاراا العلمية. .2 المفاهيم العلمية. .8
 اسنشطة التفاعلية. .22 ستراتيجياا التدريس.ا .22
  الت ويم. .21
 :إعداد أدوات البح  -ثانًيا

 اتوتتووواد المعرفوووو  بأبعوووادة لتحديووود وائموووة تمثلوووا أدواا البحوووث فوووو  اسوووتبان
وبطاوووة تحليووول المحتووووا لمنووواهج العلووووم والدراسووواا اتجتماعيوووة فوووو  ووووا مهووواراا 

وفيما  لتنا  الم ا هج،  والتت با المدى مصفوف   لت ديد است  نةاتوتتاد المعرفوو  و

 وصف لكيفية إعداد تن  األدوا : يين

 المعرفوو اتوتتواد أبعاد وائمة ما ع  ، وهولإلجابة عن السؤال األول للبح 
ع اسوووت،دما  ؟ اتجتماعيوووة والدراسووواا العلووووم  تعلوويم منووواهج فوووو ت ووومينها الواجووب

  ول وود موور إعووداد المعرفووو اتوتتووادالباحثتوواب اتسووتبانة كووأدال لتحديوود وائمووة بأبعوواد 
 ال ائمة بال،طواا التالية 

 راته:، ومهاالمعرفي االقتصاد بأبعادتحديد قائمة  7 -7
 علا الدراساا ا تية  – المعرفو اتوتتادفو إعداد وائمة أبعاد  –اعُتِمد       
 وآ،ووروب مووارل وأفانووا (،Hanas A. Cader.(2008) وووادر هنوواثكدراسوواا      
 1221 )Ivana Maric، ليانوا  أحمودو  ،(Aliana Popescu (2012) بوبيسوكو واا

 وأحموووووود  والبلوشوووووو جليلووووووةو   (1221  الرشوووووويد منيوووووورل ودراسووووووة  (1221  ال رارعووووووة
  (1222  والهوواد عبوود وفتحوو محموود ودراسووة  (1228  والمعموور  وسوويف  والربعوان
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  (1212 و المعمور  وسويف  والبلوشو جليلوة ودراسوة  (1222  شوفيق بهيرل ودراسة
 .Elina  Sira (2020 وآ،روب سيرا وايلينا
 ، ومهاراته: المعرفي االقتصاد بأبعادإعداد استبانة تحديد قائمة  0 -7

 مر إعداد اتستبانة بال،طواا التالية 
تهدف هذو اتستبانة إلا التوتل إلا وائمة : تحديد الهدف من االستبانة -

 اتوتتاد المعرفو  ومهاراتا. بعادثابتة وتادوة س
اتوتتاد المعرفو فو ستة  أبعادحددا الباحثتاب : تحديد أبعاد االستبانة -

 أبعادق هو 
 مب المعرفة عب البحث بمهاراا الطالب ت ويد  المعرفو المجال 

 . الهادفة متادرها
 العمل سوق لمتطلباا اإلعداد  اتوتتادو المجال. 
 عوالجما والعمل التواتل  اتجتماعو المجال. 
 الرومية الت نياا است،دام  والتكنولوج المجال. 
 والمهنة للحيال اإلعداد  والتربو  المجال. 
 واتست تائ المجال. 

ا،تير أسلوب ليكراق لت دير الدرجاا وفق : نظام تقدير الدرجات وضع -
  ومهاراتا فو المعرفو اتوتتادم ياس ،ماساق للتوتل إلا وائمة أبعاد 

ننر ،براا المناهج  وأع اا هيئة التدريس ب سم الجغرافيا بكلية التربية 
 جامعة اإلسكندرية. -

كَّميب ُعِر ا التورل المبدئية لالست ضبط االستبانة: - بانة علا الُمح 
فو  وا  –إل افة أو حذف أو تعديل أو  مب اسبعاد  وُعدلا ال ائمة 

( عبارل مو عة علا  64وتوًت لشكلها النهائو المكوب مب   –آرائهم 
 اسبعاد السا.

علا تدق  -فو حساب تدق اتستبانة  –اعُتمد : صدق االستبانة -
كَّميب  وُعِدل ا ال ائمةق فو  وا  آرائهم  وم ترحاتهم. الُمح 

( وِمْب ثَّم يمكب % 86بلغ معامل ألفا لالستبانة   ثبات االستبانة: -
 .المعرفو اتوتتاداتعتماد عليها فو الوتول إلا وائمة أبعاد 
 بطاقة تحليل مناهج العلوم، والدراسات االجتماعية:
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اد عما مدا توافر مهاراا اتوتت  ، وهولإلجابة عن السؤال الثانى للبح 
 المعرفو فو مناهج تعليم العلوم  والدراساا اتجتماعية بمرحلة التعليم اسساسوع؟ 

مهاراا اتوتتاد المعرفو فو تم إعداد بطاوة تحليل بهدف التعرف علا واوع 
    مب ،الل اإلجراااا التالية مناهج تعليم العلوم  والدراساا اتجتماعية

 تحديد الهدف من التحليل: -
والدراساا اتجتماعية ع اتوتتاد المعرفو فو مناهج العلوم  ت ييم واو 

 .الحالية مب التف الرابع اتبتدائو إلا الثالث اإلعدادو
 مصادر اشتقاق بطاقة تحليل المحتوب:-

تم بناا أدال التحليل فو  وا وائمة مهاراا اتوتتاد المعرفو  وود ت منا 
توتتاد المعرفو فو مكوناا المنهج بطاوة التحليل النسب المئوية لواوع أبعاد ا

 الت ويم(. -اسنشطة-المحتوا- اسهداف
 مجتمع التحليل: -

  1222/1212كتب العلوم للتف الرابع اتبتدائو إلا الثالث اإلعدادو 
  كتب الدراساا اتجتماعية للتف الرابع اتبتدائو إلا الثالث اإلعدادو

1222/1212 
 تحديد فئات التحليل: -

ا التحليل فو  وا وائمة اتوتتاد المعرفو مب حيث أبعادها تحددا فئا
 ( مهارل.64الستة  ومهاراتها الفرعية  

 تحديد وحدات التحليل: -
 اعتمد التحليل علا المو وا  الف رل( كوحدل التحليل.

 ضبط ثبات التحليل: -
  واما الباحثتاب بعرض بطاوة التحليل علا مجموعة مب صدق التحليل

 لتأكد مب تدوها الناهرا.المحكميب ل
  .التحليل مرل ثانية بعد فترل مب ال مب لعادبد :ثبات التحليل
 x      222                عدد مراا اتتفاق           ومعامل الثباا= 

 عدم اتتفاقمراا عدد مراا اتتفاق+ عدد 
 ا التالية الباحثتاب فو عملية التحليل باإلجراااواما  :إجراءات تحليل المحتوب

                                                           

 ( إجراااا تحليل كتب العلوم  والدراساا اتجتماعية 1* ملحق  
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   إعوووداد جوووداول مفتووولة تت ووومب الووودروس  والوحوووداا للتوووفوف الدراسوووية
 وحساب النسب تبعا سبعاد اتوتتاد المعرفو  ومهاراتا الفرعية.

 .اس،ذ فو اتعتبار الرسوماا  والتور  واسشكال 
  تفريوووغ نتوووائج تحليووول التوووفوف الدراسوووية موووب التوووف  الرابوووع إلوووا السوووادس

 اسول إلوووا الثالوووث اإلعووودادو(  بتوووورل مووووج ل   اتبتووودائو(  وموووب التوووف
 وم،تترل فو جداول واحدل  لتيسير ورااتها.

استبانة لتحديد مصاوفة المدب والتتابع التكاملية لمناهج لمناهج العلوم، 
 والدراسات االجتماعية:

 مر إعدادها بال،طواا التالية   
 تحديد مصاوفة المدب والتتابع  في صورتها المبدئية: -7

 اعتمدا الباحثتاب فو إعدادها علا 
نماذج لمتفوفاا المدا والتتابع التادرل مب السلطة اسسترالية  ووتية  -

 نيويورل.
 واوع التعليم المترو. -         السياق التعليمو المترو. -

ومب ،الل المتادر السواب ة توتولا الباحثتواب إلوا متوفوفة المودا والتتوابع 
 .اعشر محور و اساا اتجتماعية  والتو اشتملا علا اثنلمناهج العلوم  والدر 

 مر إعدادها بالخطوات التالية:
تهوودف اتسوووتبانة إلووا التوتووول إلووا متوووفوفة : تحديــد الهـــدف مـــن االســـتبانة -

 .المدا والتتابع لمناهج العلوم  والدراساا اتجتماعية
لمية إلوا بعد أب تم التوتل مب ،الل المتفوفاا العا: تحديد أبعاد االستبانة -

 .ارئيس عشر مجاتو شكل المتفوفة  تم تتنيفها إلا اثن
تووم تووياغة محوواور اتسووتبانة فووو تووورل إجرائيووة  : صــيا ة ماــردات االســتبانة -

  و وم المجال ودوتا  وتحديدو  وانتماا العباراا الفرعيوة  وفيها ما يل ووروع
 إلا المحور الرئيس.

ة ليكوووورا كأسوووولوب لت وووودير تووووم ا،تيووووار طري وووو: وضــــع نظــــام تقــــدير الــــدرجات -
الدرجااق حيث تتطلب اتستجابة علا اتستبانة تحديد درجة أهميوة كول مجوال 
وفووق م يوواس ،ماسووا يو ووع درجووة اسهميووة  وووود سوومع هووذا اسسوولوب بحسوواب 

لكوول اسووتجابة  واسووت،راج النسووب المئويووة  وبالتووالو التوتوول  والمتوسووط الحسوواب
 إلا شكل المتفوفة.
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فوووو توووياغة اتسوووتبانة أب تكووووب وا وووحة  وروعووو انة:وضـــع تعليمـــات االســـتب -
 علا ما يلا  لةشتممومباشرل  و 

  وتو ويع كيفيوة و وع العالمواا فوو المكواب تحديد الهـدف مـن االسـتبانةأ و  
 المناسب لدرجة اسهمية  وتو يع الدرجاا حسب درجة اسهمية.

يب بعود   تم عرض التورل المبدئية لالستبانة علا المحكموضبط االستبانة -ب
كتابة محاور اتستبانة  وو ع تعليماتها فو تورتها المبدئية  ثم عر ها 
علووا عوودٍد مووب المت،تتوويب فووو مجووال منوواهج وتعلوويم العلوووم  والدراسوواا 
اتجتماعية لمراجعة عباراتها فو  وا المعايير التالية  مدا انتماا العبارل 

و وووووم تووووياغة الفرعيووووة  للمحووووور الوووورئيس  تنتمووووا / ت تنتمووووا(  ودوووووة و 
المحوور  سوليم/ غيور سوليم(  واا وافة أو حوذف أو تعوديل أو محوور  وفوو 

 و. وا آراا المحكميب عدلا المتفوفة إلا أب أ،ذا شكلها النهائ
اعتمد الباحثاب فوو حسواب تودق اتسوتبانة علوا تودق   صدق االستبانة -ج

المحتوووووا  مووووب ،ووووالل عوووورض اتسووووتبانة علووووا المت،تتوووويب  واسووووتبعاد 
التوووو أجموووع المحكمووويب علوووا اسوووتبعادها  وتعوووديل المحووواور التوووو  المحووواور
 ب.و ها المحكمليا،تلف ع

بعوود اسووتبعاد المحوواور التووو لووم تسووتوف الشووروط  ُحسووب   ثبــات االســتبانة -د
( وهووو معاموول  86.معاموول ثبوواا اتسووتبانة  باسووت،دام معاموول ألفووا  وبلووغ  
طمئنواب إلوا نتائجهووا ثبواا يودل علوا أب اتسووتبانة يمكوب الوثووق فيهووا  وات

 عند تطبي ها.
   نتائج البح ، وتحليلها إحصائًيا، وتاسيرها -ثالثاً 

قائمة أبعاد االقتصاد  ما  الذا يند علالإلجابة على السؤال األول للبح  
 ؟جتماعيةاال والدراسات العلوم، تعليمالمعرفي الواجب تضمينها في مناهج 

وتتووواد المعرفوووو  كموووا مو وووع فوووو واموووا الباحثتووواب ببنووواا وائموووة بأبعووواد ات
 الجدول التالو 
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 مهاراا اتوتتاد المعرفو الواجب ت مينها أبعاد بوائمة ( 6جدول  
 فو كتب العلوم  والدراساا اتجتماعية  بمرحلة التعليم اسساسو

 المهارات الارعية الرئيسالب عد  م

7 

المجال المعرفي)إدارة المعرفة( 
 

وتزويد الطالب بمهارات ال
بح  عن 

المعرفة من مصادرها الهادفة
 .إثارل حب اتستطالا للمعرفة 7-7 

 تطبيق المعلوماا فو حيال الطالب. علا ال درل 7-0
 .إدارل المعرفة علا رلدال  7-3
تكنولوجيوا المعلومواا  -اتهتمام بالمعلوماا المواكبة للت دم العلما  كالعولموة 7-9

 .تكنولوجيا النانو(-التجارل اإللكترونية-واإلتتاتا
 ل درل علا مناوشة ال  ايا العلمية المواكبة للعتر الحالو.ا 7-5
ال ودرل علوا إنتواج المعرفوة وتونيفهووا فوو كافوة المجواتا اإلوتتوادية والث افيووة  7-1

 والتربوية.
 ال درل علا تونيف المعرفة فو مواوف حياتية واوعية أو فو مواوف جديدل. 7-1
 لعالمية.ال درل علا التعامل مع المكتباا الرومية والمحلية وا 7-1

0 

المجال االقتصادي 
واإلعداد لمتطلبات سوق  

العمل
 

  إدارل الووا. علا ال درل 0-7
 .ال درل علا المبادرل واتبتكار والعمل المنتج 0-0
 .ال درل علا الحفان علا الثرواا الطبيعية واإلوتتادية واستثمارها 0-3
 .ا فو نواحا الحيالال درل علا إنتاج المعرفة  وتسوي ها واتستفادل منه 0-9
 .ال درل علا احترام العمل بكل أشكالا 0-5
 ال درل علا إدرال م،اطر استن اف الثرواا المعرفية واإلوتتادية. 0-1
ال ووودرل علوووا اموووتالل المهووواراا الروميوووة التوووو توووؤدا إلوووا  يوووادل اإلنتووواج للفووورد  0-1

 والمجتمع.

3 

المجال االجتماعي 
والتواصل والعمل الجماعى 

 

 . التفاوض مع ا ،ريب علا ال درل 3-7
  .ال درل علا التعاوب والعمل الجماعو 3-0
 اتتتال والتواتل بتورل بترية  أو رومية محلًيا  وعالمًيا. علا ال درل 3-3
 إدارل المشروعاا التغيرل. علا ال درل 3-9
 .ال درل علا الحوار البناا 3-5
 ال درل علا التعامل مع التنوا الث افو. 3-1
 ال درل علا است،دام مهاراا ريادل اسعمال وتونيفها بما ي،دم المجتمع. 3-1
 ال درل علا است،دام الذكاا العاطفو. 3-1
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 المهارات الارعية الرئيسالب عد  م

9 

المجال التكنولوجي
واستخدام التقنيات الرقمية 

 
 علا است،دام المتادر اإللكترونية لتحديد المعلوماا المطلوبة. ال درل 9-7
 يا فو حل المشكالا الحياتية.است،دام تطبي اا التكنولوج 9-0
 ال درل علا است،دام اسدواا الرومية بتورل تفاعلية. 9-3
إدرال أهمية اسننمة ال،بيرل فو توليد المعوارف والمعلومواا الجديودل وتعليبهوا  9-9

عووب طريووق الواوووع اإلفترا ووا وحفنهووا حسووب الطلووب لمعاونووة مت،ووذو ال وورار 
 فو مواجهة المشكالا.

تفعيووول دور المعرفوووة ومنهوووا المعلومووواا التوووناعية وتبادلهوووا عبووور  ال ووودرل علوووا 9-5
 الشبكاا فو  وا عتر الثورل التناعية الرابعة.

إدرال أهميووة ت نيوواا المعلوموواا واإلتتوواتا كووأدواا  وورورية لبنوواا مجتمووع  9-1
 المعرفة.

ال وودرل علووا فهووم لغووة التكنولوجيووا الفكريووة التووو ت وووم بدنتوواج وتجهيوو  ومعالجووة  9-1
 لمعلوماا مثل الذكاا اتتطناعا لفهم ملكة الذكاا لدا اإلنساب.ا

5 

المجال التربوي
 

واإلعداد للحياة والمهنة
 

  ال درل علا التعلم الذاتو. 5-7
 العمل باست اللية. علا ال درل 5-0
 ال درل علا التعلم مدا الحيال للمنافسة فو إوتتاد المعرفة العالمو. 5-3
 الذاا  وتنميتها.ال درل علا معرفة  5-9
 ال درل علا ن ل المعرفة مب سياق إلا آ،ر. 5-5
 ال درل علا امتالل المهاراا العملية.  5-1
ال وودرل علوووا إدارل الن اعووواا بوووروم موووب احتووورام وووويم التعدديوووة والتفووواهم المتبوووادل  5-1

 والسالم.
اجووواا ال ووودرل علوووا مواكبوووة المعرفوووة والتكنولوجيوووا الجديووودل وتكييفهوووا موووع اتحتي 5-1

 المحلية.
 ال درل علا امتالل واست،دام ومعالجة المعرفة بشكل فعال. 5-4
 ال درل علا احترام ويمة العمل اإلنتاجية. 5-72

1 

المجال االستقصائي
طووورم أسوووئلة استكشوووافية لمعرفوووة محووواور المشوووكلة موووب متوووادر  علوووا ل ووودرلا 1-7 

 .متنوعة
 ياواا جديدل.ال درل علا تننيم المعلوماا  وتكييفها فو س 1-0
 ال درل علا تحليل المعلومااق لتياغة تفسيراا منط ية. 1-3
ال وودرل علووا توونع وات،وواذ ال وورار المشووتق مووب مجموعووة متنوعووة مووب متووادر  1-9

 البحث الروميةق مع التبرير باسدلة.
 ال درل علا اوترام حلول إبداعية إلشكالياا اوتتادية واجتماعية وعليمة. 1-5
 ت ييم ال راراا بتورل ناودل.ال درل علا  1-1

مــا مــدب تــوافر أبعــاد : لســؤال الثــاني للبحــ  الــذب يــنص علــىولإلجابــة علــى ا -
ــيم العلــوم، والدراســات االجتماعيــة بمرحلــة  االقتصــاد المعرفــي فــي منــاهج تعل

 التعليم األساسي؟
كمووا ق لكتووب العلوووم  والدراسوواا اتجتماعيووة تحليليــةدراســة  الباحثتووابأجوورا 

موودا ت وومينها لمهوواراا للوووووف علووا (ق 4(  و 1ع فووو الجوودوليب روووم  هووو مو وو
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ق انطالًوووا بنــاء قائمــة بمجــاالت تلــك المهــاراتاتوتتوواد المعرفوووق وذلوول فووو  وووا 
إلعداد وثيقة منهج تكاملية تتضمن مصاوفة مدب وتتـابع لمنـاهج تعلـيم العلـوم، 

ــة دراج مو وووع والدراســات االجتماعي اا اسمووب المووائو  فووو  وووا تلوول اسبعوواد  واا
والغذائو  وتونيف علوم الهندسة الحيوية والت نية المت دمة للطاوة المتجددل  وريوادل 
المسووت بل ومشوواريع الف وواا  والتجووارل اإللكترونيووة  وتكتولوجيووا النووانو  والروبوتوواا  

 ومشروعاا ريادل اسعمال.
 يلي: ما التحليليةنتائج الدراسة أثبتت لقد و 

  موووب اسساسوووو التعلووويم بمرحلوووة العلووووم م ووورراا( احتوووواا  بت ووومي درجوووةجوووااا 
 المعرفوو موا اتوتتواد لمهواراا اإلعودادو الثالوث حتوا واتبتودائ  الرابوع التف
  كما مو ع فوو الجودول اجدً  وليلة نسبة وها(  %8112  لاإ  %1128  بيب

 التالو.

 التووف يليووا  اإلعوودادو الثووانا بالتووف %1128  هووا نسووبة ووولأ كانووا حيووث 
 بنسووووبة اتبتوووودائو الرابووووع التووووف ويليووووا(   %6111  اإلعوووودادو بنسووووبة الثالووووث

 التووووف ويليووووا  (%1122  بنسووووبة اتبتوووودائو ال،ووووامس التووووف ثووووم  (6112% 
 وهووووا نسووووبة علاأاإلعوووودادو بوووو ولاس التووووف ثوووومو  (%2112  بنسووووبة السووووادس

 8112%). 
 التوف مب   مجمعة الدراسية الكتب فو المعرفو الجانب ت ميب نسبة وكانا 

 وليلوة نسوبة وهوا( %11124  بنسوبة كانا(اإلعدادو الثالث التف حتا الرابع
 ثوم  المعرفوو باتوتتواد ال،اتة الجوانب ولباو بالنسبة تمثيال علااس هاأن رغم
 يليووووا ثووووم ( %21226  بنسووووبة واتست تووووائ الجانووووب الثانيووووة المرتبووووة فووووو جوووواا

 بنسووووووبة اتجتمووووواعو الجانووووووب ويليوووووا( %21118  بنسووووووبة التكنولووووووجا الجانوووووب
 يوووتم ولوووم(  %21226  وليلوووة سوووبةنب اتوتتوووادو الجانوووب يليوووا ثوووم ( 21611% 

 .السا بالسنواا ال،اتة الكتب مب أو فو والتربو  للجانب التطرق
 وليلوة كلهوا النسوب بأ موب بوالرغم قالعلووم مناهج فو ال تور ذلل تفسير ويمكب 

 والجانووب  اتست تووائا نووبوالجا  المعرفووو الجانووب ت ووميب تووم ف وود ولكووب  اجوودً 
 بأ لووواإ ذلوول يرجووع وووود قاجوودً  وليلوووة بنسووب  اتوتتووادو والجانووب  التكنولوووجا

 والجانوب  المعرفوو الجانوب علوا تركيو هم يكووب وود الدراسوية العلووم كتوب مؤلفو
أموا   العلوم لتدريس ساسيةاس هدافاس مب اباعتباره وواتست تائ و التكنولوج



 وطرق التدريس لقسم المناهج الثانىللمؤتمر الدولى  العلوم التربوية/ عدد خاص
 : AAASSC)للدراسات المتقدمة في المناهج العلمية ) بالتعاون مع الجمعية العربية 

 0207 فبراير 71-71" ةج في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفمستقبل تطوير المناه" 
 

112 

ها كتوواب العلوووم رغووم أننووا فووو حاجووة إلووا تنميتهووا فووو لووم يت وومن المجوواتا وبوواو
  وا تحدياا عتر الرومنة الذا نعيشا ا ب.

لا التف الثالث إتحليل محتوا كتب العلوم مب التف الرابع ( 1جدول  
 بعاد اتوتتاد المعرفو بمجاتتا الم،تلفة الستةس فو  وا ت مينهم اإلعدادو
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 : أن السابق الجدول نم يتضحو     
 اسساسو التعليم بمرحلة اتجتماعية الدرساا م رراا( احتواا  ت ميب درجة أب -

 الثالوث التوف حتوا اتبتدائو  الرابع التف مب والثانو اسول الدراسو الفتل
 حيث  جًدا وليلة نسبة وها(  %2416 لاإ(  %111  مابيب تراوحا اإلعدادو

 السوادس التوف يليا   اإلعدادو الثالث بالتف( %111  ها نسبة أول كانا
 ثووم(  %416  بنسووبة اإلعوودادو الثووانا التووف ويليووا  (%112  بنسووبة اتبتودائو
 بنسووووبة الرابوووع التووووف ويليوووا(   %22121  بنسوووبة اتبتوووودائو ال،وووامس التوووف

 ( .%2416  وها  نسبة بأعلا اإلعدادو اسول التف ثم( 2111% 
 التوف موب  مجمعوة الدراسوية الكتوب فو معرفوال الجانب ت ميب نسب وجااا -

 رغووم وليلووة نسووبة وهووا( %111  بنسووبة(  اإلعوودادو الثالووث التووف حتووا الرابووع
 جواا ثوم  المعرفو باتوتتاد ال،اتة الجوانب ولباو بالنسبة تمثيالً  اسعلا أنها
 الجانوووب يليوووا ثوووم  (%1114  بنسوووبة واتست توووائ الجانوووب الثانيوووة المرتبوووة فوووو
 يليوا ثوم(  %2118  بنسوبة اتوتتوادو الجانوب ويليا( %2121  نسبةب والتربو 

 بنسوبة اتجتمواعو الجانب  وأ،يًرا(   %2111  وليلة بنسبة والتكنولوج الجانب
 2164%.) 
  بما يلو ذلل تفسير ويمكب  -

 موونهج فووو واتست تووائ والجانووب المعرفوو  الجانووب ت ووميب مووب الوورغم علوا
 مهوواراا تح يووق فووو الموونهج وتووور موودا إلووا شوويرت بنسووب اتجتماعيووة الدراسوواا
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  للجوووانبيب الفرعيوووة المهووواراا بعوووض شوووملا دروس توجووود حيوووث المعرفوووو اتوتتوواد
 المهووب إلووا تتطوورق لووم أنهووا إت  عوتنميتهووا الموووارد واسووتثمار اتوتتووادية  اسنشووطةع

 مثووول ال،بيووورل واسننموووة  واتتوووطناع الوووذكاا علوووا ال ائموووة المهوووب أو اإللكترونيوووة 
 إلووا هووذا ُيعوو ا وووود الروميووة  والتكنولوجيووا اتتتوواتا وهندسووة اإللكترونيووة  التجووارل
 كتووب محتووا فوو  واتجتموواعو اتوتتوادو  والجانوب و التكنولوووج الجانوب وتوور

 لتودريس اسساسية اسهداف مب أنهم مب  الرغم علا الدراسية اتجتماعية الدراساا
 عتور فوو اسهميوة بنفس تحنا أب يجب االمجات فجميع  اتجتماعية الدراساا
 .الرومو واتوتتاد المعرفة

وثي وووة  إطوووار مووا  علوووا يووند الوووذا :للبحـــ  الثالـــ  الســـؤال علـــى ولإلجابــة -
 أبعوواد  وووا فووو اإلجتماعيووة والدراسوواا العلوووم  تعلوويم لمنوواهجالموونهج التكامليووة 

 دو؟اإلعدا الثالث إلا اتبتدائو الرابع التف مب المعرفو اتوتتاد
 بت ديم وثي ة منهج تكاملو تت مب ما يلو  الباحثتاب واما 

 العلووووووم  تعلووووويم منووووواهجالرؤيوووووة الم ترحوووووة لووووودمج أبعووووواد اتوتتووووواد المعرفوووووو فوووووو  -
 .جتماعيةات والدراساا

 العلووووووم  تعلوووويم منوووواهجالرسووووالة الم ترحووووة لوووودمج أبعووووواد اتوتتوووواد المعرفووووو فوووووو  -
 .جتماعيةات والدراساا

 تعلووويم منووواهجنهج التكووواملا لووودمج أبعووواد اتوتتووواد المعرفوووو فوووو أسوووس بنووواا المووو -
بمووووووووا يت وووووووومنا مووووووووب  اسسوووووووواس المعرفووووووووو   جتماعيووووووووةات والدراسوووووووواا العلوووووووووم 

 .(2  روم ملحق يو حها واتجتماعو  والنفسو( 
 تعلويم مناهجتتميم متفوفاا المدا والتتابع لدمج أبعاد اتوتتاد المعرفو فو  -

 يو ووحها  وراً محوو عشووربمووا تت وومنا مووب اثنووو  ماعيووةجتات والدراسوواا العلوووم 
 .(2  روم ملحق

،راج الكتاب. -  مواتفاا إعداد دليل المعلم. -       مواتفاا تأليف واا
 تعليم لمناهج  والتتابع المدا لمتفوفة استبانةع بتطبيق كما واما الباحثتاب

 اإلسوكندرية  فنةبمحا المناهج ،براا مب عينة علا عجتماعيةات والدراساا العلوم 
 موودا علووا العينووة أفووراد اسووتجاباا تكووراراا لمجموووا المئويووة النسووب حسوواب تووم وووود

                                                           

والتتابع لمناهج تكاملية بيب العلوم  والدراساا اتجتماعية مب ( متفوفة المدا 2* ملحق روم  
 التف الرابع اتبتدائو إلا الثالث اإلعدادأو فو  وا مهاراا اتوتتاد.
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 روم ملحق يو حها  ورامح عشراثنو  وكانا بالمتفوفة  ال،اتة رالمحاو  أهمية
شووواملة عناتووور عووودل  هوووو   عنووواويب الوحوووداا  ومت ووومنة دروس الوحووودل    (2 

المحتوووا  ومفاهيمووا  والمهوواراا التووو يجووب  ونووواتج الووتعلم  اسسووئلة اتست تووائية 
علا الطالب اكتسابها  واتستراتيجياا المست،دمة ثم اسنشطة التو تساعد الطالب 
علووا التعمووق  والتح ووق فووو المو وووا  ثووم أسوواليب الت ووويم  وتمووا إ ووافة مجوواتا 

 تووم وبووذللاتوتتوواد المعرفووو السووتة  ومهاراتهووا الفرعيووة  مووع توتوويف كوول مهووارل(ق 
 والدراسوووواا العلوووووم  تكامليووووة بوووويب لمنوووواهج والتتووووابع الموووودا متووووفوفة إلووووا لتوتوووولا

 مهوواراا  وووا فووو اإلعوودادو الثالووث إلووا اتبتوودائو الرابووع التووف مووب اتجتماعيووة
دراج  اتوتتووواد المعرفوووو تكامليوووة تناسوووب مجتموووع اوتتووواد المعرفوووة   مو ووووعاا واا

 المتجوووددل  للطاووووة لمت دموووةا والت نيوووة  الحيويوووة الهندسوووة علووووم تونيوووف تتمثووول فوووو 
  والموائ واسموب  عالنوويوة والطاووة  الحيوية الكتلة طاوةع مثل للطاوة بديلة ومتادر
 الف واا  ومشاريع المست بل وريادلوافت ار التنوا البيولوجو  واتحترارية    ووالغذائ
  عمووالاس ريووادل ومشووروعاا والروبوتوواا  النووانو  وتكتولوجيووا اإللكترونيووة  والتجووارل

وتووم مراعووال الترتيووب  والتسلسوول للوحووداا مووب التووف الرابووع اتبتوودائو إلووا التووف 
 الثالث اإلعدادو  تتمثل فو 

   البيئة  والتكنولوجيا الحيوية  وعالوتها بمجاتا الحيال 

 المجال التناعو.- المجال ال راعو  واإلنتاج الحيوانو.-
 المجال البيئو.- المجال الطبو.-
 اعاا الكيماوية  والطاوة.مجال التن-
 ا فاق المست بلية لعلم الت نية الحيوية.-

 الكتلوة -الريام-الطاوة البديلة  والتكنولوجيا المتاحة تست،دامها  عالطاوة البحرية
 الطاوة النووية  والمفاعالاع.-الطاوة الشمسية-الووود اسحيائو-الحيوية

 افت ووووووار التنوووووووا -التلوووووووث-ةاتحتراريوووووو-المووووووائو-و ووووووايا بيئيووووووة  اسمووووووب الغووووووذائو
 استن اف طب ة اسو وب.-البيولوجو

 توصيات البح ، ومقترحاته: -رابًعا
 توصيات البح :

ننووًرا لمووا أسووفر عنووا البحووث مووب ت ووديم  متووفوفاا لمنوواهج تكامليووة ووميووةق فووو  -2
نتاجهوا    وا مهاراا اتوتتاد المعرفوو  موب ،والل اهتماموا بوددارل المعرفوة  واا

والمهاراا الروميوة  والت نيوة الحيويوةق لوذا توتوو الباحثتواب ب ورورل واستثمارها  
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اتسووتفادل مووب هووذا البحووث فووو ت ووميب مهوواراا اتوتتوواد المعرفووو عنوود تطوووير 
 مناهج العلوم  والدراساا ال ومية.

ننًرا لما أسفر عنا البحث مب نتائج تمثلا فو إعداد  ووائم بمهاراا اتوتتاد  -1
مناهج العلوم  والدراساا اتجتماعية ال وميوة بمراحول التعلويم المعرفو الم ترحة ل

العووام  والتووو تووم و ووعها فووو  وووا المؤشووراا العالميووة لالوتتوواد المعرفوووق لووذا 
 توتا الباحثتاب ب رورل اتستفادل مب تلل ال وائم عند بناا المناهج ال ومية.

فاا الموودا ننووًرا لمووا أسووفر عنووا البحووث مووب نتووائج تمثلووا فووو تتووميم متووفو  -1
والتتووابع لمنوواهج العلوووم  والدراسوواا اتجتماعيووة ال وميووةق فووو  وووا متووفوفاا 
مماثلة عالمًيوا موع مراعوال واووع التعلويم المتوروق لوذا توتوو الباحثتواب ب ورورل 
اتسووتفادل مووب هووذو المتووفوفااق لتحديوود وترتيووب أولويوواا نووواتج الووتعلم المتووعووة 

دراسووووية  والتووووو تواكووووب احتياجوووواا مووووب الطووووالب لكوووول مو وووووا فووووو المنوووواهج ال
 المجتمع فو عتر المعرفة. 

 مقترحات البح :
ننووًرا لمحوودداا البحووث  وننووًرا لمووا أسووفر عنووا البحووث مووب نتووائجق توتووا 

 الباحثتاب بدجراا البحوث الم ترحة التالية 
. إدراج مهوواراا اتوتتووواد المعرفووو بمنووواهج العلوووم  والجغرافيوووا المتوورية بمرحلوووة 2

 لثانوو.التعليم ا
. تطوووووير م وووورراا العلوووووم  والجغرافيووووا بمراحوووول التعلوووويم العووووام فووووو  وووووا مفوووواهيم 1

 اتوتتادالمعرفو.
. تتووميم متووفوفاا الموودا والتتووابع لمرحلووة ريوواض اسطفووال لتنميووة مفوواهيم ريووادل 1

 اسعمال.
. اسوووت،دام مووود،ل التعلووويم المتمووواي  ق لتنميوووة مهووواراا ريوووادل اسعموووال فوووو عتووور 6

 معرفو.المجتمع ال
 . رؤية مست بلية لمناهج تكاملية فو  وا وحدل المعرفة.1
. تتووميم متووفوفاا الموودا والتتووابع للمووواد الدراسووية اس،وورا فووو مراحوول التعلووويم 4

 العام.
. است،دام المنتاا التعليمية اإللكترونية لتنمية الهوية الجغرافية  والهوية العلمية 8

 جامعة اإلسكندرية. -لية التربيةلدا طالب شعبة الجغرافيا  والعلوم بك
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 المراجع 
(  فاعليوووة الوووودمج بووويب اسووووتراتيجية حووودائق اسفكووووار 1222إبوووراهيم  بهيووورل شووووفيق   

والمووووود،ل البتووووورا فوووووو تنميوووووة بعوووووض مهووووواراا اتوتتووووواد المعرفوووووو فوووووو 
الريا ووووووياا لوووووودا طووووووالب التووووووف الثووووووانو اإلعوووووودادو. مجلووووووة تربويوووووواا 

 .112-221. الثانو الج ا (1   العدد(  11   المجلد الريا ياا.
  تجاهووواا للتطووووير فوووو تعلووويم الموووواد اتجتماعيوووة( ا2228إبوووراهيم  ،يووورا علوووا   

 جمهورية متر العربية  دار المعرفة الجامعية.
الطبعووووة الموووونهج التربوووووا وتحوووودياا العتوووور  (  1221إبووووراهيم  مجوووودا ع يوووو    

  اسولا  جمهورية متر العربية  عالم الكتب. 
(  التعليم وتنمية الموارد البشرية فو اتوتتاد المبنو 1226سف أحمد  إبراهيم  يو 

 علا المعرفة  أبو نبا  مرك  اإلداراا للدراساا والبحوث اتستراتيجية. 

(  منووواهج التعلووويم واتوتتووواد المعرفوووو  شوووبكة 1224آل سوووالم  علوووا بوووب يحيوووا   
 /http://www.alukah.net/social/0199466اسلوكة  متام علا المووع 

(  مهوواراا اتوتتوواد المعرفووو المتووووع 1212البلوشووو  وجليلووة  وسوويف المعموورو  
ت ووومينها مسوووت باًل فوووو التعلووويم المدرسوووو بسووولطنة عمووواب. مجلوووة الدراسووواا 

 .162-112(  1  26جامعة السلطاب وابوس. مجلد -التربوية والنفسية
(  ت ميب مفاهيم اتوتتاد المعرفو فو مناهج التعليم 1212وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  

المدرسوووو مسوووت باًل بموووا يتووووائم موووع متطلبووواا اتوتتووواد المعرفوووو بسووولطنة 
جامعووة -عموواب  بحووث علمووو بأسوولوب دلفووو  المجلووة العلميووة بكليووة التربيووة

 .624-182(  2  14أسيوط. مجلد 
 مفووواهيم ت وووميب درجوووة ( 8102) والميميييا   جليليييو  والابيييي     البلوشييي  

فووو  21-1 للتووفوف اتجتماعيووة الدراسوواا موونهج فووو المعرفووو اتوتتوواد
سووولطنة عمووواب. مجلوووة بحووووث وتطووووير أنشوووطة علووووم الريا وووة. اإلمووواراا 

 .146-111(  1العدد  العربية المتحدل. 
  الطبعووة الجووودل الشوواملة فووو المنوواهج وطوورق التوودريس ( 1224حريوورا  رافوودل   ال

 الثانية  المملكة اسردنية الهاشمية  دار المسيرل للنشر والتو يع.
 بالمرحلة العلوم معلماا لدا التدريسية الممارساا ت ويم  (1221 منيرل  الرشيد -

 المملكووة فووو معرفوووال اوتتوواد علووا ال ائمووة لتوجهوواا  وووا فووو اتبتدائيووة
 .118 -121  (1 12 التربوية  العلوم مجلة. السعودية العربية

http://www.alukah.net/social/0199466/
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  عماب  2ط، اتجاهاا معاترل فو إدارل المعرفة(   1222ال ياداا محمد عواد  
 دار التفاا للنشر والتو يع.

(. المنووووواهج الدراسوووووية واوتتووووواد المعرفوووووة  المجلوووووة 1222السوووووعيد  سوووووعيد محمووووود   
 .2142و  2161الثامب والستوب  ديسمبر  د د العدد  التربوية 

(  اتجاهوواا اوتتوواد المعرفووة البلووداب 1221محموود أنسووا أبووو الشوواماا  الشوواماا  
(  18مجلوود   العربيووة  مجلووة جامعووة دمشووق للعلوووم اتوتتووادية وال انوينووة 

 .422-122(  د د2العدد  
نموووووووو (  دور اوتتووووووواد المعرفوووووووة فوووووووو تح يوووووووق ال1228الشووووووومرو  محمووووووود جيوووووووار  

. 22و  42اتوتتوووادو  متووور  أنموذًجوووا  مكتبوووة دبوووا الروميوووة  د د 
 https://ddl.ae/book/3170746متام علا المووع 
(  تودريس الجغرافيوا وفوق رؤيوة اتوتتواد المعرفوو  1226العمرو  محمد توالع   

موووووووووووووووووووووع   عمووووووووووووووووووواب  مطوووووووووووووووووووابع الدسوووووووووووووووووووتور  متوووووووووووووووووووام علوووووووووووووووووووا ال2ط
https://webcoche.googleusercontent.com/searchcache:jufziaipBKJ. 

مهووواراا اتوتتووواد المعرفوووو الوووواردل فوووو كتووواب   (1221    أحمووود عوووودل ال رارعوووة
المعلموويب لهووا. مجلووة العلوووم  الكيميوواا للتووف الثووانو ثووانوو ودرجووة امووتالل

 .11 -2(  21نسانية.  اتجتماعية واإل
(  متطلباا التحوول التربووا فوو مودارس المسوت بل 1222ال رنو  علا بب حسب   

الثانويوووة بالمملكوووة العربيوووة السوووعودية فوووو  ووووا تحووودياا اوتتووواد المعرفوووة  
مملكووووة كليووووة التربيووووة  جامعووووة أم ال وووورا  ال، رسووووالة دكتوووووراو  غيوووور منشووووورل

 العربية السعودية.
(  مالمع اتوتتاد المعرفو المت ومنة فوو محتووا 1222ال يس  محمد بب علا  

م رراا العلوم الشرعية فو مشروا تطوير التعليم الثانوا بالمملكوة العربيوة 
 جامعة مؤتة  اسردب.، السعودية  رسالة ماجستير غير منشورل

المننموة العربيوة للتنميوة اإلداريوة   رفة (  إدارل المع1221الكبيسا  تالم الديب  
 ال اهرل.

(  آفوواق اتوتتوواد الرومووو فووو 1228  آسوويا لغربووو واتجتماعيووة اتوتتووادية اللجنووة
 المنط ة العربية. اسمم المتحدل  بيروا.

https://ddl.ae/book/3170746
https://webcoche.googleusercontent.com/searchcache:jufziaipBKJ
https://webcoche.googleusercontent.com/searchcache:jufziaipBKJ
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ة تحليل محتووا كتوب الريا وياا للمرحلو  ( 1222   شهد عبد المطلب  الم دادو
رسووالا ماجسوووتير غيووور    وتتوواد المعرفووووفوووو  وووا مهووواراا اتة عداديوواإل

 العراق.   بغداد ةجامع  ابب الهيثمة  للعلوم الترف ةكليا التربي ل منشور 
(  وروة عمل حول 1228الملت ا السادس عشر لمجتمع اسعمال العربو  -

اتوتتاد ال ائم علا المعرفة ودورو فو تح يق التنمية المستدامة.جمعية 
 .رجال اسعمال اسردنييب

 .نور مطبعة  اإلسكندرية  المنهج تتميم  (1226   مجد مجد نجالا  النحاس
، (  المووونهج واتوتتووواد المعرفوووو1222الهاشووومو  عبووود الووورحمب  وفوووائ ل العووو اوو  

 عماب  دار المسيرل للنشر والتو يع والطباعة.

(. التعلم مدا الحيال فو اوتتاد المعرفة العالمو  1228ت رير البنل الدولو. 
 اإلماراا ( سليماب السيد طالب محمد   ترجمة  حدياا للبلداب النامية.ت

 .الجامعو الكتاب دار  المتحدل العربية
 ةالثانوي ةت ميب كتب الكيمياا فو المرحل ةدرج (  2612   حمديا محمدأ  حسب

لمحتوا مناهج الكيميواا فوو  ةدراسا تحليلي  -تطلباا اتوتتاد المعرفومل
  بمحافنوا توبياللعلووم ول اس الملت ول ةعمول م دمو ةوروو ة المرحلا الثانوي
 .السعودية ةالعربي ةلمملك  او ارل التعليم

 (. متطلباا العمل والتعليم الجديدل  متام علا المووع 1222حسنا عاي  . 
https://faculty.kfupm.edu.sa/ics/sukairi/swe423(021)/schoolarabia/edu

cational_tips/hosny_aayesh/motatlbat/motatlabat9.htm 

(  متطلباا التحول نحو اتوتتاد المعرفو  بحث م دم 1226، يرا  محمد  
 دارل المعرفة فو العالم العربو  اسردب.للمؤتمر العلمو الرابع  إ

(. متام علا 1222والمعدل.  1226دستور جمهورية متر العربية التادر فو 
  manshurat.orgالرابط التالو 

 عودد آيوار.، (  اوتتاد المعرفة أيب نحب منا؟ مجلة العربوو1226دياب  محمد   
 http://www.3rbi.info/Article.asp?ID=11596متام علا المووع 

. 1212متوووور -(. اسووووتراتيجية التنميووووة المسووووتدامة1224رئاسووووة مجلووووس الووووو راا. 
 متام علا الرابط التالو 

https://cabinet.gov.eg/Arabic/GovernmentStrategy/pages/egypt%E2%

80%99svision2030.aspx 

https://faculty.kfupm.edu.sa/ics/sukairi/swe423(021)/schoolarabia/educational_tips/hosny_aayesh/motatlbat/motatlabat9.htm
https://faculty.kfupm.edu.sa/ics/sukairi/swe423(021)/schoolarabia/educational_tips/hosny_aayesh/motatlbat/motatlabat9.htm
http://www.3rbi.info/Article.asp?ID=11596
https://cabinet.gov.eg/Arabic/GovernmentStrategy/pages/egypt%E2%80%99svision2030.aspx
https://cabinet.gov.eg/Arabic/GovernmentStrategy/pages/egypt%E2%80%99svision2030.aspx
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الطبعووة   تتووميم المنوواهج وووويم الت وودم فووو العووالم العربووو(  1228شووحاتة  حسووب   
 الدار المترية اللبنانية.اسولا  جمهورية متر العربية  

فوو محتووا  ةلمعرفوو المت ومنمهواراا اتوتتواد ا   )1221   سعيد توفيق ة ش ف
 التوووف ةومووودا اكتسووواب طلبووو لالعليوووا بغووو   ةساسوووياس ةكتوووب العلووووم للمرحلووو

 ةسوالمياإل ةالجامع ةالتربي ةكلي ل  رسالا ماجستير غير منشور  العاشر لا 
 .لغ  

اتوتتووواد المعرفوووو فوووو تح يوووق الميووو ل  (  دور1221عبووود الع يووو   عوووامر بشوووير  
رسوالة دكتووراو  غيور منشوورل  كليوة ، الج ائور التنافسية للبنول  دراسة حالوة

 العلوم اتوتتادية وعلوم التسيير  جامعة الج ائر.
(  اوتتووواد المعرفوووة  ورووووة إطاريوووة  1222عبووود المووونعم  هبوووة  وسوووفياب معلوووول   -

 (.12دراساا اوتتادية  تندوق الن د العربو  العدد  

و اسدبياا العربية.دراسة (  اوتتاد المعرفة ف1222عبد الهادو  محمد فتحو   -
. 2 ددعو  2 لودمج والمعلوموااق والوثوائق للمكتباا العلمية المجلة تحليلية.
262-281. 

(  مهوووواراا اوتتوووواد المعرفووووة الال مووووة 1228عسوووويرو  سووووارل أحموووود آل منامسووووو  
لطالب المرحلة الثانويوة ومودا ت ومنها فوو محتووا كتواب اسحيواا  مجلوة 

 .121و  622العدد التاسع عشر  د د البحث العلمو فو التربية  
  المملكوووووة اسردنيوووووة الجوووووودل الشووووواملة والمووووونهج(  1228عطيوووووة  محسوووووب علوووووو   

 الهاشمية  دار المناهج للنشر والتو يع.
عمواب  ، التعلويم المبنوو علوا اوتتواد المعرفوة(  1221عفونة  بسوام عبود الهوادو  

 دار البداية.
 ااا هج الدراساااية مااا  م لاااور ه دساااة تطاااويح الم(، 3002عناااي، م ماااد ال ااايد، ) 

 ،  الق هحة، دار الفكح العحبي.1ر.، الم هج

(  اتوتتووواد المعرفوووو ودورو فوووو تح يوووق التنميوووة اتوتتوووادية 1226علووة  موووراد   -
واتجتماعيووووة فووووو اسوطووووار العربيووووة  دول مجلووووس التعوووواوب لوووودول ال،لوووويج 

 متام علا المووع العربو.
ons/%D8%A7%https://www.knowledge4all.com/ar/233/Publicati  

(  اوتتوواد المعرفووة فوو العووالم العربوو مشووكالتا وأفووق 1221   فواروق  عبوود ال،والق
 اإلماراا العربية المتحدل  مجلس الو راا لشؤوب اإلعالم. تطورو 

https://www.knowledge4all.com/ar/233/Publications/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://www.knowledge4all.com/ar/233/Publications/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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(  موجهووواا التنميوووة التوووناعية فوووو اتوتتووواد 1221توووالع  محمووود عبووود العوووال   
للجمعيوووة اتوتتوووادية  الجديووود  ورووووة عمووول م دموووة للموووؤتمر السووونوا اسول

أكتووبر  مننموة ال،لويج اتسوتثماراا  1-1العمانية  المنع د فو المودل موب 
   متام علا المووع 61-2التناعية  سلطنة عماب  د د 

895/da197c5.htmlhttps://pdfsilde.tips/documents/5689e1550346. 

(. م يواس درجوة ممارسوة مهواراا 1222 ياا واسم ال،ياط  محمد مهدو محمود. 
اتوتتوواد المعرفووو لوودا مدرسووو كليوواا وأوسووام كليووة التربيووة الريا ووية فووو 

جامعووة الموتوول. -(. مجلووة كليووة التربيووة1  12 إولوويم كردسووتاب بووالعراق.
12-62. 

(  متوام علوا الورابط 1212المعرفوة   عرفة العوالمو موب أسوبوامؤشر متر فو الم
 https://knowledge4all.com/ar/CountryProfiles/1  التالو 

(  1222و   اإلنموووائ المتحووودل اسمووم برنوووامج  و مكتووووم لآ راشوود بوووب محمووودمؤسسووة 
 متام علا الرابط التالو ت رير مؤشر ابتكار المعرفة العالمو. 

https://knowledge4all.com/Scorecard.aspx?id=1&year=2017&language=ar 
. 1228(  ت ريووور مؤشووور المعرفوووة العوووالمو لعوووام 1228وووووووووووووووووووووووووو   وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 متام علا الرابط التالو  
https://knowledge4all.com/ar/CountryProfiles/1 

. 1222(  ت ريووور مؤشووور المعرفوووة العوووالمو لعوووام 1222وووووووووووووووووووووووووووووو   وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 متام علا الرابط التالو 
1&year=2018&language=arhttps://knowledge4all.com/Scorecard2018.aspx?id= 

(  إدارل المعرفوووة  المفووواهيم واتسوووتراتيجياا والعمليووواا  1221نجوووم  نجوووم عبوووود   
   عماب  مؤسسة الوراق للنشر والتو يع. 2ط

  المنوووواهج الدراسووووية فووووو عتوووور المعلوماتيووووة(  1228يوسووووف  فادبووووة ديميتوووورا   
 جمهورية متر العربية  عامر للطباعة والنشر.

Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority 

(ACARA), (2015),Science: Sequence of content F—10 

strand : Science Understanding-v.8.. Available online at: 
https://docs.acara.edu.au/resources/Science_-_Sequence_of_content.pdf 

https://pdfsilde.tips/documents/5689e1550346895/da197c5.html
https://pdfsilde.tips/documents/5689e1550346895/da197c5.html
https://knowledge4all.com/ar/CountryProfiles/1
https://knowledge4all.com/Scorecard.aspx?id=1&year=2017&language=ar
https://knowledge4all.com/Scorecard.aspx?id=1&year=2017&language=ar
https://knowledge4all.com/ar/CountryProfiles/1
https://knowledge4all.com/ar/CountryProfiles/1
https://knowledge4all.com/Scorecard2018.aspx?id=1&year=2018&language=ar
https://knowledge4all.com/Scorecard2018.aspx?id=1&year=2018&language=ar
https://docs.acara.edu.au/resources/Science_-_Sequence_of_content.pdf


 وطرق التدريس لقسم المناهج الثانىللمؤتمر الدولى  العلوم التربوية/ عدد خاص
 : AAASSC)للدراسات المتقدمة في المناهج العلمية ) بالتعاون مع الجمعية العربية 

 0207 فبراير 71-71" ةج في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفمستقبل تطوير المناه" 
 

162 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (ACARA), (2016),. The Australian 

Curriculum Science: Version 8.3.Available online at: 

https://www.australiancurriculum.edu.au/download/ 

New South Wales (NSW), (2012), Sample scope and 

sequences. Geography sample Stage 5 scope and 

sequence: Year 9 -100 hours. 

https://syllabus.nesa.nsw.edu.au/assets/global/files/geography-

s5-y9-sample-scope-sequence.pdf 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ  , (2012), Geography sample Stage 4 scope and 

sequence: Year 7 -100 hours. 
https://syllabus.nesa.nsw.edu.au/assets/global/files/geography-s4-y7-

sample-scope-sequence.pdf 
Cornel University, INSEAD, and Wipo,(2020), The Global 

Innovation Index 2020: Who will Finance Innovation? 

Thaca, Fontain ebleau and Geneva, Switzerland. 

Dmmock, C. & Coh, J. , (2011) , Tramsformative pedagogy, 

first – century Knowledge – based economy: The case 

of smgapore, School leadership & Menagement, Vol 

(3), Iss (3), pp. 215-234.  

European Commission, (2005), Indicators for the Knowledge 

Economy. Conference on Knowledge Economy –

Challenges for Meausrment. Luxembourg, 8-9 

Decembre. Eurostate, The Statistical of Office of the - 

European Commission. 

Government of Western Australia, School Curriculum and 

Standards Authority, (2013), Australian Curriculum 

:Science. Scope and Sequence by Strands F—10 strand.. 

Available online: 
https://k10outline.scsa.wa.edu.au/media/documents/curriculum

planningresources/Science-F-10-Scope-and-Sequence-pdf.pdf 
Hanas A. Cader, (2008) , The Evolution of the Knowledge 

Economy . Journal of Regional Analysis and Policy 

JRAP .38(2).pp117-129. 

https://www.australiancurriculum.edu.au/download/
https://syllabus.nesa.nsw.edu.au/assets/global/files/geography-s5-y9-sample-scope-sequence.pdf
https://syllabus.nesa.nsw.edu.au/assets/global/files/geography-s5-y9-sample-scope-sequence.pdf
https://syllabus.nesa.nsw.edu.au/assets/global/files/geography-s4-y7-sample-scope-sequence.pdf
https://syllabus.nesa.nsw.edu.au/assets/global/files/geography-s4-y7-sample-scope-sequence.pdf
https://k10outline.scsa.wa.edu.au/media/documents/curriculumplanningresources/Science-F-10-Scope-and-Sequence-pdf.pdf
https://k10outline.scsa.wa.edu.au/media/documents/curriculumplanningresources/Science-F-10-Scope-and-Sequence-pdf.pdf


 تطوير مناهج تعليم العلوم، والدراسات االجتماعية
  المعرفةبمرحلة التعليم األساسي في ضوء أبعاد اقتصاد 

 

 

161 161 

Hogan,T., (2011), AN Overview of the Knowledge Economy 

with A focus on Arizona. A Report from the 
Productivity and Prosperity Project (P3). Center for 

Competitiveness and Prosperity Research. Arizona State 

University. 

Marić,I. &others. ,(2012), Knowledge and skills needed in 

knowledge Economy.Central  European Conference 
on Information and Intellegent System. September 

19-21. Faculty of Organization and Informatics. 

Melbourne Victory State, (2015) , Teaching The Knowlege 

Economy. an overview of findings from 

conversations with Australian teachers. Edunity 

Melbourne VIC. 

New York Department of Education (NYC) , (2015) , 9-12 

Social Studies Scope and Sequence. Available online at:  
https://dwchs.net/academics/curriculum/Social-Studies/intro-to-9-12-

social-studies-scope-and-sequence.pdf 
Organisation for Economic Co-operation and Development, 

(1996), Science Technology and industry 

Scoreboard: Benchmaking Based Economies, paris. 

OECD Organisation for Economic Co-operation and 

Development, (2001), Competences For The 

Knowledge Economy. OECD. Paris. 
Popescu,A.,(2012), Lifelong Learning in the Knowledge 

Economy: Considerations on the Lifelong Learning 

System in Romania from a European Perspective. 
Revista de cercetare [i interven]ie social . vol. 37, pp. 

49-76. 

Powell, w. w & snellman, K., (2004), The Knowledge 

Economy, Annual Reviews, (30), pp. 199-220. 

Sira, E. Vavrek,R. Ivana,K. Rastislav,K., (2020), Knowledge 

Economy Indicators and Their Impact on the 
Sustainable Competitiveness of the EU Countries. 

Sustainability. 12, 4172. Pp.1-22. 

https://dwchs.net/academics/curriculum/Social-Studies/intro-to-9-12-social-studies-scope-and-sequence.pdf
https://dwchs.net/academics/curriculum/Social-Studies/intro-to-9-12-social-studies-scope-and-sequence.pdf


 وطرق التدريس لقسم المناهج الثانىللمؤتمر الدولى  العلوم التربوية/ عدد خاص
 : AAASSC)للدراسات المتقدمة في المناهج العلمية ) بالتعاون مع الجمعية العربية 

 0207 فبراير 71-71" ةج في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفمستقبل تطوير المناه" 
 

161 

Thomas H. Davenport and J. C. Beck, (2001), The Attention 

Economy, Harvard Business school press, Boston. 

World Economic Forum, (2019), Global Competitiveness 

Report. How to end a lost decade of productivity 

growth. Available on: https:// weforum.org.- 

Walter W. Powell1, 2,3 and Kaisa Snellman2, (2004), THE 

KNOWLEDGE ECONOMY, Annual Reviews. pp199–

220. 


