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 استراتيجيات تعليم وتعلم مقترحة لتنمية مهارات االقتصاد المعرفي
 شيماء حسنين أحمد د /                     

   
 مستخلص:ال 

التقدم العلمي والثورة المعلوماتية قد أثرا على مجاالت الحياة المختلفة، وشكك  
تحديا للمجتمعات، كان له تداعيات متعددة منها: حكدو  تييكر اجتمكاعي اكي القكيم 

بويككة مككن أكثككر والمعككايير، وتيييككر أهميككة قككو  االنتككا  وع قاتككه، وكانككت الككن م التر 
الميادين تأثرا، إذ إن التربية بمؤسساتها هي ميدان تلقي المعراة، ونموها، وتحليلها، 
والكككربط بينهكككا وبكككين تطبيقاتهكككا، وكلهكككا تكككرتبط بكككالتعليم، واالقت كككاد الكككذ  تحكككو  مكككن 
اقت اد مبني على اآللة والموارد الطبيعيكة، إلكى اقت كاد مبنكي علكى المعراكة، حتكى 

 اد المعراة.ُعرف بع ر اقت 
وقككككد تناولكككككت هكككككذ  الورقككككة مفهكككككوم االقت كككككاد المعراككككي، وعنا كككككر ، وأهميتكككككه، 
ستراتيجيات تعليم االقت اد المعراي وتعلمه.  وخ ائ ه، ومهاراته، وت نيفاته، وا 

 مهارات االقت اد المعراي. -إستراتيجيات التعليم والتعلمكلمات مفتاحية: 
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Suggested teaching and learning strategies for 

developing knowledge economy skills 

 

Abstract:  

  Scientific progress and information revolution have 

affected different areas of life, and formed a challenge for 

societies. This progress in science and knowledge has multiple 

implications, including a social change in values and 

standards, and a change in the importance of production forces 

and relations. The educational systems were the most affected 

fields, as education is the field of receiving, improving and 

analyzing knowledge in order to linking it with its applications 

in economy. Hence, the economy has transformed from an 

economy based on machine and natural resources, to an 

economy based on knowledge, until it has been known as the 

era of knowledge economy.  

This paper has tackled the concept of knowledge 

economy, its components, importance, characteristics, skills, 

classifications  

Key words: Teaching and Learning Strategies of 

Knowledge Economy - Knowledge Economy Skills.                                               
 
 
 
 
 
 

     



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

 0207 فبراير 71-71" ةفي ضوء متطلبات اقتصاد المعرف جتطوير المناه مستقبل" 
 

417 

 مقدمة:
 مفهوم اقتصاد المعرفة 

 قد وردت العديد من التعريفات ل قت اد المعراي منها:
( ٠٢1٢ دبور، اللطيف قارة، عبد ال ااي، سليم الحكيم عبد) يعراه
 واستخدامها، ايها، والمشاركة المعراة على الح و  حو  الذ  يدور باالقت اد

نتاجها، لتحسين وتو يفها، وابتكارها،  من كااة، باالاادة بمجاالتها حياةال نوعية وا 
 ما  كرأس البشر  العق  متطورة، واستخدام تقنية وتطبيقات خدمات معلوماتية

 االستراتيجية التييرات من مجموعة الحدا  العلمي البح  ثمين، وتو يف معراي
  .االقت اد  طبيعة المحيط اي

 للمعراة؛ من اعاال استخداما يحقق الذ  االقت اد بأّنه الدولي البنك ويعراه
المعارف  جلب يتضمن وهذا واالجتماعية، االقت ادية تحقيق التنمية أج 

 احتياجاته تلبية أج  من المعراة وتكوينها إلى تكييف باالضااة وتطبيقها،
 (.133ص  ،٠٢14 بوزيد، أحمد لمعي، سامح) .الخا ة

 تكزير  الذ  االقت اد بأنه( ٠٢ ص ،٠٢14 شقفة، توايق سعيد) ويعراه
نتاجها بناء المعراة على  الموارد لإلمكانات، لتطوير األمث  باالستي   وتو يفها وا 

 .المختلفة بمجاالتها الحياة نوعية البشرية وتحسين
 يرتكز اقت اد أنه على( ٠٠4 ص ،٠٢13 رمضان، جابر ع ام) ويعراه

 تمداالتنموية، مع القطاعات مختلف اي المعراة ونشرها واستخدامها إنتا  على
 واالبداع ل بتكار واالت االت المعلومات وتقنية البشر  رأس الما  استثمار على
 األاكار الجديدة. وتوليد

من التعريفات السابقة يتضح أنها تركز على أهمية بناء المعراة، وتو يفها، 
 وتوليد األاكار الجديدة لد  المتعلمين.

 عناصر االقتصاد المعرفي: 
مبنًيا على القاعدة المعراية اقط، ولكنه يتجاوب  االقت اد المعراي ليس

بالدرجة األولى مع المتطلبات والتييرات اي السوق العالمي؛ لذا اإنه يتكون من 
مجموعة من العنا ر األساسية المتكاملة والمترابطة، ومن أهمها: )عبد الرحمن 

 .(٠٢11(، )خلفان محمد المبسلي، ٠٢، ٠٢1٢الهاشمي، اائز محمد العزاو ، 
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كبر قاعدة لدعم اقت اد المعراة اهو أاالمجتمع هو  :قوة بشرية مؤيدة -1
اكلما كان مؤيدا لها اإن مردودها سيكون  ؛المستهلك لها والمستفيد من ثمراتها

 .يجابيا من ناحية التقدم واالبداعإ
اض  البيئات لنمو أاإن تواار ذلك المجتمع يعد  :وجود مجتمع متعلم -٠

ذ ،اقت اد المعراة للشباب ارص التعلم اإن اقت اد المعراة  ا لم تتهيأوا 
 .المرجو عن التطور اسيبقى متأخر 

ها ييابب أهم المقومات؛ إذ وهي من: توافر منظومة بحث وتطوير فاعلة -4
 ر.التطوي، و والتقويم، والتوجيه ،التخطيط ينعدم

ن يكون لديهم معراة وقدرة على التساؤ  أ: تهيئة عمال معرفة وصناعها -3
 .بتكار اي المجا  المعرايط واالوالرب

  هور ؛ حي  أنالمعراة تحتا  الى وسائ  انتقا ا :الوصول لإلنترنت -3
وسهولة االت ا  والو و   ،نترنتمفهوم اقت اد المعراة ارتبط وجود  باال

ذا تحقق ك  ذلك تحققت ك  الخطوات نحو تنفيذ متطلبات ع ر إا ،ليهإ
 المعراة.

ا لنشر ثقااة مجتمع التعلم اكرً  :اء العالمنحأرين في خالتواصل مع اآل -6
ا اي المؤسسات االجتماعية المختلفة وبهذا تأخذ المعراة م داقية وتطبيقً 

 .وثقأكبر وتعدد أ
مما سبق يتضح أن هناك ع قة مت لة ومتكاملة بين العنا ر المكونة 

شرية ل قت اد المعراي، ال يمكن الف   بينها؛ حي  يأتي اي مقدمتها القوة الب
والمجتمع المعراي المتعلم الذ  يولد المعراة، ويو فها، وينميها، وينشرها بين 

  المؤسسات المجتمعية باستخدام التكنولوجيا واالنترنت.
 أهمية االقتصاد المعرفي:  

برزت أهمية االقت اد المعراي من خ   الدور الواضح الذ  تؤديه المعراة 
، واي تحديد الوسائ  واألساليب والتقنيات اي تحديد طبيعة االقت اد ونشاطاته

المستخدمة اي هذ  النشاطات، واي توسعها، وايما تنتجه، وما تلبيه من 
احتياجات، وما توار  من خدمات، ومن ثم اي مد  ما تحققه من منااع وعوائد 

  (٠٢1٠لألاراد والمجتمع، وبما تحققه من تطور ونمو. ويذكر )بسام عفونه، 
 :اي اآلتي د المعرايأهمية االقت ا
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 وتنميتها ،أن المعراة العلمية والعملية التي يتضمنها تعد األساس لتوليد الثروة، 
 وتراكمها.

 وراع االنتاجية، وتخفيض كلفة االنتا ، وتحسين  ،اي تحسين األداء اعديس
واألساليب التقنية المتقدمة التي يتضمنها  نوعيته من خ   استخدام الوسائ 

 راة.اقت اد المع
 اي تواير ارص عم  خ وً ا اي المجاالت التي يتم ايها استخدام  اعديس

 التقنيات المتقدمة التي يتضمنها.
 اي إحدا  التجديد والتحدي  والتطوير للنشاطات االقت ادية؛ مما  مساعدةال

وبذلك يتم تحقيق االستمرارية اي تطور ، ونموها بدرجة كبيرة يسهم اي توسعها
 االقت اد ونمو .

  إضااة استخدامات جديدة للموارد المعرواة، وتحسين الموجود منها، وبذلك
ا الموارد  ً و خ  وتطورها ونموها يستمر التوسع اي النشاطات االقت ادية

 الطبيعية النادرة.
 ركائز االقتصاد المعرفي: 

)منير  :ركائز، وهي أربع على أساسه اي المعراي االقت اد ويستند
 (37٢، ٠٢1٠العريضى، 

 المؤسسات مع الروابط التجارية من اعا  ن ام: (والتطوير البحث) االبتكار -1
 المتنامية المعراة ثورة مواكبة التي تستطيع المؤسسات من وغيرها األكاديمية
 .المحلية مع االحتياجات وتكييفها واستيعابها

 حي  االقت ادية؛ لإلنتاجية والتنااسية األساسية االحتياجات يعد من: التعليم - ٠
 المكا  رأس أو واالبداعيكة المكاهرة العاملكة تكوار اليكد أن الحكومكات علكى يتعين

الحاجككة  وتنككامي العمكك ، اككي الحديثككة التكنولوجيككات إدمككا  القككادر علككى البشككر 
 المهككارات االبداعيككة عككن اضكك  واالت ككاالت، المعلومككات تكنولوجيككا دمككج إلككى
 .اةالحي مد  التعلم وبرامج التعليمية المناهج اي

 تسكه  التكي :المعلومـات واالتصـاالت تكنولوجيـا على المبنية التحتية البنية -4
المحليكة؛  االحتياجكات مكع الفكرد المعلومكات، وتكييكف المعكارف، وتجهيكز نشكر
 .عالية مضااة قيم إنتا  على المشاريع وتحفيز االقت اد ، النشاط لدعم

 األطكر ك  تواير تستطيع قوية اقت ادية أسس على تقوم: الرشيدة الحاكمية -3
 واالت كاالت المعلومكات تكنولوجيكا جعك  إلكى تهكدف التكي والسياسكية القانونية
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 التكنولوجيكا، منتجكات علكى الجمركيكة وتخفكيض التعريفكات ويسر، إتاحة أكثر
 والمتوسطة. ال ييرة للمؤسسات القدرة التنااسية وزيادة
 المعرفي االقتصاد خصائص: 

 االقت كاد عكن تميكز  التكي الخ كائص مكن بمجموعكة ةالمعراك اقت كاد يتميز  
 .التقليد 

 آخككر بمعنككى أو المعراككة واسككتخدامها، توليككد علككى بالقككدرة المعراككة اقت ككاد يتسككم -1
 .االبتكار على القدرة

 المكا  رأس باعتبارهكا البشكرية المكوارد اكي االسكتثمار علكى يرتكز المعراة كثيف -٠
 .والفكر  المعراي

عككادة المسككتمرين، والتككدريب علمالككت علككى يعتمككد-4  للعككاملين يضككمن الككذ  التككدريب وا 
 .المعراة ميادين اي تحد  التي التطورات مواكبة

 .والتنمية للتييير كمحرك والتطوير البح  عمليات تفعي -3
 كفايكككككاتهم وتنوعكككككت مكككككؤه تهم ارتفعكككككت كلمكككككا المعراكككككة ل كككككناع الكككككدخ  ارتفكككككاع-3

 .وخبراتهم
 األسكواق تككن لكم جديكدة معرايكة اكريكة منتجكات وتوليد كاراالبت على القدرة يملك-3

 .قب  من تعراها
 .نشاط ك  اي تدخ  التي المعراية لمنتجاته والطلب إليه الحاجة تجدد -7

 المعرفي االقتصاد أبعاد: 
 ،٠٢٢3 القرني، حسن بن علي: )يلي المعراي، ايما االقت اد أبعاد تتمث 

 (33ص
 السلعة هي المعراي االقت اد اي المعلومة رتعتب إذ :االقتصادي الُبعد -

يجاد للقيمة والم در الرئيس  االقت اد، وهذا عم ، وترشيد ارص المضااة، وا 
 اقت اد  شرايين مختلف اي ويستعملها المعراة ينتج المجتمع الذ  أن يعني

 .نفسه ويفرض ينااس يستطيع أن ونشاطاته
التكنولوجيككككا وسككككيادتها  انتشككككار نككككييع المعراككككي ااالقت ككككاد :التكنولــــوجي الُبعــــد -

وتكييفهكا  المعلوماتيكة بالوسكائط واالهتمكام الحيكاة، مجكاالت مختلكف اكي بتطبيقها
 .مجتمع ك   روف حسب وتطويعها
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الثقااكككة  مكككن معينكككة درجكككة سكككيادة يعنكككي المعراكككي ااالقت كككاد :االجتمـــاعي الُبعـــد -
وأهميتهكا  المعلومات، بتكنولوجيا الوعي مستو  المجتمع، وزيادة اي المعلوماتية

 .لإلنسان اليومية الحياة اي ودورها
ــافي الُبعــد - للمعلومككة  معتبككرة أهميككة إعطككاء يعنككي المعراككي االقت ككاد أن إذ :الثق

 التفكيككككر حريككككة لألشككككخاص، وتككككواير االبداعيككككة بالقككككدرات واالهتمككككام والمعراككككة،
 اككي والثقااككة عيالككو  نشكر يعنككي والمعراككة، كمككا العلكم توزيككع اككي واالبكداع والعدالككة

 .كك  والمجتمع والمؤسسة اليومية للفرد الحياة
 المعرفي االقتصاد مهارات مفهوم: 

 المهككارات مككن مجموعككة"بأنهككا:  (3ص ،٠٢14 القرارعككة، عككودة أحمككد)ُيعراهككا 
 حك  مهكارات اسكتخدام واقعيكة، تسكتلزم حياتيكة مواقكف اكي المعراة المتضمنة لتطبيق

 االت ا  مهارات المختلفة، واستخدام بمستوياته لتفكيرا المشكلة والتفاع ، ومهارات
 .واستخدامها" المعراة وتو يف متعددة، بوسائط وتكنولوجيا المعلومات

المعككارف  مككن بأنهكا: "مجموعككة( ٢ ص ،٠٢14 شككقفة، توايككق سككعيد) ويعراهكا
والعمليككات التككي تسككهم اككي تطككوير المتعلمككين سككلوكيا ومعرايككا ووجككدانيا، وتزويككدهم 

 مواقكف اكي اسكتعمالها اسكته كها، وبالتكالي ولكيس المعراكة إنتكا  يمكنهم من بس ح
 المعلومككككات، التفكيكككككر تككككتعلم، إدارة كيكككككف تعلككككم: مهككككارات تسككككتلزم اسكككككتخدام حياتيككككة

المعلومككات،  القككرار، حكك  المشككك ت، العمكك  الجمككاعي، تكنولوجيككا االبككداعي،  ككنع
 .اقد"الن القيادة، التفكير الشخ ي، االت ا ، التأثير

 من مجموعة: "بأنها( ٠٠4 ص ،٠٢13 رمضان، جابر ع ام) ويعراها
 مع ومهارة بدقة التعام  من الفرد تمكن التي واألنشطة السلوكيات واألعما 

 ".الحياتية كااة المجاالت اي بفاعلية أج  تو يفها المعراة، من
 تصنيف مهارات االقتصاد المعرفي 

 المهارات، هذ  تحديد اي تبايًنا لبحو  تجدبالرجوع إلى األدبيات والدراسات وا
 مهككككارات( OECD, 2001) االقت ككككادية والتنميككككة التعككككاون ُمن مككككة اقككككد حككككددت

 الُمشك ت، ومهارات ح ُ  االت ا ، مهارات: اآلتية اي المهارات المعراي االقت اد
 تكنولوجيكككككا المعلومككككككات ومهككككككارات الفريكككككق، العمككككك  ضككككككمن علككككككى القكككككدرة ومهكككككارات

مكككن  مجموعكككة( World Bank, 2003) البنكككك الكككدولي حكككدد بينمكككا ،واالت كككاالت
 وتمثلت العالمي، االقت اد توجهات اي ضوء لألاراد إكساُبها يتطلَّب التي المهارات

 . المنهجية الشخ ية، والمهارات والمهارات الفنية، اي المهارات
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 اضككككياتاألجنبيككككة والري والليككككة والكتابككككة، القككككراءة: المهككككارات الفنيككككة وتضككككّمنت
: المهككارات الحياتيككة تضككّمنت بينمككا التحليليككة، الُمشككك ت، والمهككارات وحكك  والعلككوم،
 وتضكّمنت المهكارات. االت كا  ومهكارات ومهارات القيادة، الجماعي، العم  مهارات
 والت كد  للمخكاطر الحيكاة، مكد  الكتعلم لمتابعة التعلم الذاتي على القدرة: المنهجية
 .والتيييرات

 للطك ب؛ ال زمكة المهكارات( 43ص ،٠٢٢3 العمكر ، محمد  الح) و نف
 المعراي، االقت اد مجتمع داخ  العملية، والتكيف الحياة اي من تو يفها لتمكينهم
 :إلى المهارات تقسيم تم وتحدياته، حي  الحديثة مستجداته وتقنياته ومواكبة

 الحسككككابية، العمليكككككات وتشككككم  القكككككراءة، الكتابككككة، العمليككككات :أساســــية مهــــارات -
 .الحاسوب األساسية لتشيي 

ليايكككات  التقكككديم الشكككفو ، الكتابكككة، مهكككارات التعبيكككر وتشكككم  :االتصـــال مهـــارات -
 .واالستشارة االقناع، التأثير الحوار والتفاوض،

المواقكف  المشكك ت، تقيكيم التحلي ، حك  :مث  معراية، مهارات وتشم  :التفكير -
الضكككبط، : مثكك  معرايككة، اككوق القككرارات، مهككارات اتخككاذ وتو يفهككا، واالقتراحككات
 .والموازنة والتوجيه،

 .اريق مع العم  اآلخرين، مع التعاون: وتشم  :الجماعي العمل مهارات -
ــــع مهــــارات - ــــات جم  وتحليلهككككا، المعلومككككات وجمعهككككا تحديككككد :وتشككككم  :المعلوم

 .وعرضها والموازنة، وتن يمها
 المخككاطر؛ المتييككرة وتحمكك  المواقككف مككع تكيككفال: وتشككم  :الســلوكية المهــارات -

 المسكئولية، االبتككار عنها، االسكتق لية، تحمك  والدااع معينة رؤية ألج  تكوين
 .والتجديد
االقت اد  مهارات( ٠٢1٢ وآخرون، السوطر  عمر حسن) دراسة قسمت كما
  القكرارات، وحك التوا ك ، واتخكاذ) :مهكارات رئيسكة، هكي مجكاالت ستة إلى المعراي

 (.الذاتي المسئولية، والوعي الجماعي، وتحم  والعم  والتفكير، المشك ت
 المعراكككي االقت كككاد أن مهكككارات إلكككى( Bates, 2014) بيكككتس أشكككار بينمكككا

 االت كا  التقليديكة، مثك : القكراءة مهكارات اي الُمتمثِّلة مهارات االت ا : تتضّمن
 االعكك م االجتماعيككة،  وسككائ خكك   مككن وُمعبككر بشككك  واضككح والكتابككة والتحككد  
كك  خكك   مككن بشككك  ُمسككتق  الككتعل م علككى والقككدرة  ومككا يحتككا  العمكك  مسككؤولية تحم 
جديككدة  وطككرق أدوات علككى والتعككر ف تلككك المعراككة، يجككد وأيككن معراتككه، إلككى الفككرد
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 وعنككد المعراككة نقكك  اككي واألخكك ق والمسككؤولية وتطبيقهككا، المعراككة علككى للح ككو 
 خك   مكن الجمكاعي اآلخكرين، والعمك  علكى االعتماد وعدم جديد، أ  عم  أداء

نتاجها بشكك  المعراة تجميع اي اآلخرين مع والعم  وتباد  المعارف، التعاون  وا 
 حككك ُ  أو أداء المهكككام اككي والمرونكككة الجمككاعي، العمككك  مككا يتطلَّبكككه وتنفيكككذ جمككاعي،

 تككككار ،واالبكككداعي، واالب )النقكككد ، التفكيكككر تكككواجههم، ومهكككارات التكككي الُمشكككك ت
والمهكككارات  المعراكككة، علكككى قكككائم ُمجتمكككع المشكككك ت(؛ لبنكككاء وحككك  واالسكككتراتيجي،

دارة واسككتخدام التكنولوجيككا، المعراككة، علككى القائمككة الرقميككة اككي  الُمتمثِّلككة المعراككة وا 
 .ونشرها وتحليلها وتطبيقها وتقييمها عليها، العثور كيفية

إلى أن  (٠13 ، ص٠٢13 رمضان، جابر ع ام) دراسة وتو لت
مهارات  بفاعلية، التعام  النقد ، مهارات التفكير مهارات: هو المعراي االقت اد
واتخاذ  المشك ت ح  واالبتكار، مهارات االبداع مهارات الجماعي، والعم  التعاون
 .التكنولوجيا تطبيق مهارة القرار،

ت مما سبق يتضح أن الدراسات والبحو  السابقة اتفقت على أن هناك مهارا
أساسية ل قت اد المعراي، وهي: مهارات التعلم بشك  مستق  )التعلم الذاتي(، 
واتخاذ القرار، تحم  المسئولية، ح  المشك ت، ومهارات التفكير النقد  واالبتكار  
واالبداعي، واالستراتيجي، باالضااة إلى مهارات االت ا ، والتعاون، والعم  

 جيا.الجماعي، ومهارات استخدام التكنولو 
 أدوار المعلم في ضوء االقتصاد المعرفي: 
 والكككتعلم، لعمليكككة التعلكككيم الموجكككه باعتبكككار  أدوار المعلكككم علكككى التأكيكككد مكككن البكككد
لككككه، امككككن أدوار : التركيككككز علككككى الككككتعلم الفعككككا  بمشككككاركة  والميسككككر للككككتعلم والمسككككه 

ات التفكيككر الطلبككة، مراعككاة الفككروق الفرديككة، ربككط الككتعلم بالحيككاة، التركيككز علككى مهككار 
 والقككككدرات للمهككككارات امت كككككه مككككن البككككد أنككككه كمككككا العليككككا، اسككككتخدام مهككككارات الحيككككاة،

 والتميككز، واالبككداع التحككد  مهككارات إلككى إضككااة والخ ككائص الوجدانيككة، األكاديميككة،
 اكي المعلم والنمو المهني، ادور الممارسات، اي والعدالة ال ف، قيادة على والقدرة
 Bonal) الكتسككاب وتوليككد المعراككة  مسككاعدة الطلبككة هككو المعراككي االقت ككاد ضككوء

&Ramba, 2003) ، القككرن  معلككم العككداد و ككًفا التربويككة المؤسسككات قككدمت وقككد
 إعككادة التشكككي  من مككة قككدمت األمريكيككة المتحككدة الواليككات افككي والعشككرين، الحككاد 
 Teachers21» «Reshaping theوالعشكككرين  الحكككاد  القكككرن لمعلكككم المهنكككي

Profession of Teaching) يعطيكه للمعلكم و كًفا األمريكيكة ماساشوسكتس بواليكة 
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 لمعلم المتوقع الدور أن الى وأشارت األداء، ت ف معايير ضمن االدارة اي الحرية
)أحمكد  والمقكيم اكي العمليكة التعليميكة والمنفكذ المطكور والعشكرين بكونكه الحكاد  القرن

 ه(.1344الزهراني، يحيي إبراهيم، 
 المعرفي االقتصاد على المبنية لمناهجا خصائص: 

 المبنية المناهج ( أن٠٢1٢العزاو ، الهاشمي، اائزة الرحمن عبد) ير 
 :يأتي بما تتميز المعراة اقت اد على

 .المتعلم وخ ائص المادة، طبيعة مراعًيا و يفية، بطريقة يبنى المنهج-1
 .بيقيالتط بالجانب االهتمام مع كااة، الخبرات المنهج يشم  -٠
 .المحور  المنهج اعتماد -4
 .وميولهم واتجاهاتهم، الطلبة، مهارات تنمية -3
 .الطلبة بين الفردية الفروق المنهج يراعي -3
 .والتعليم التعلم استراتيجيات اي التنوع -3
 .الع ر متطلبات مع للتأقلم الضرورية المهارات الفرد يكسب -7
 اككي للعككي  الطلبككة وتهيئكة والمعلومككات االت ككاالت ثكورة لع ككر المككنهج تكييكف -٢

 .معه والتكيف القادم الزمن
 مادة من يتألف والذ  المحور ، إلى المنهج المنف لة المواد منهج من التحو  -3

 حاجكككات ضككوء اكككي عامككة الطلبككة، مقكككدما خبككرات حاجككات حكككو  تككدور محوريككة
 .القدرة واالستعداد حسب خا ة المتعلمين ومشاكلهم، وخبرات

 المنهج عناصر على المعرفي االقتصاد انعكاس: 
 مكككع يتناسكككب بمكككا للطالكككب النمكككو جونكككب جميكككع تسكككتهدف أن يجكككب: األهـــداف -

 :المعراي االقت اد متطلبات
 :والخبرات التعليمية المحتوى -

 على باحتوائه وذلك للطالب النمو جوانب جميع لتحقيق يسعى: 
o آليككة أو حديثكةال الن ريكة التكنولوجيكا تطبيككق تكدعم ومعلومكات معكارف 

 حديثة.
o حككككك  وطكككككرق واالبكككككداعي، الناقكككككد والتفكيكككككر االبتككككككار، مهكككككارات ينمكككككي 

 القرار. اتخاذ على والقدرة إبداعية، بطرق المشك ت
o المتييككرات مككع والتكيكف التطويككع علككى والقكدرة الفائقككة، بالمرونككة يتمتكع 

 المتييرة. المجتمع حاجات لتلبية الحياتية والمستجدات
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o تقنيكة اسكتخدام – ليات من بأشكالها كااة األمية على القضاء يراعي 
 ذلك. وغير

o مككان أ  اكي متقدمكة وجامعكات مدارس مع المعراي االت ا  يراعي 
 بالعالم.

o بالجانكككككب االهتمكككككام مكككككع والكككككو يفي، البيئكككككي بمجتمعكككككه الطالكككككب ربكككككط 
 العم . بسوق وربطه االقت اد 

o نفكككككوس ياككككك ويعمقهكككككا ال كككككادقة والوطنيكككككة االنتمكككككاء لتحقيكككككق يسكككككعى 
 الط ب.

 :التعليمية واألنشطة الوسائل -
 عليه. والتطبيق الواقع م مسة – مشاريع – ميدانية رح ت عن عبارة تكون

 :المعرفي قتصادالاتعليم وتعلم  ستراتيجياتإ -
نجككد أن أغلككب  -المشككار إليهككا سككابًقا -بعككد االطكك ع علككى الدراسككات والبحككو 

يم وتعلكم ترككز علكى جهكد المكتعلم اكي تح كي  هذ  الدراسات أشارت إلى طرائق تعلك
نتاجها، وتتمث  ايما يلي:  المعراة وتوليدها وا 

التدريس المباشر، التعلم التعاوني، الع ف الذهني، االستق اء، التعلم القكائم علكى 
 ح  المشكلة، إستراتيجية ح  المشك ت بطرق إبداعية، خرائط التفكير.

 :التقويم -
 القيككككام علكككى الطالكككب المعلكككم ويحككك  األداء، قكككويمت طريقكككة المعلكككم يسكككتخدم

 الجماعي. التقويم وأيضا الذاتي، التقويم بإجراء
 المعرفي االقتصاد متطلبات ضوء في وخصائصه المتعلم صفات: 

 ويعكككرض قائمككة، أاكككار وحريككة، ينتقككد بجكككرأة أاكككار  اعككا ، يعككرض مشككارك
 قكرار  اتخكاذ فهكا، يسكتطيعويو  األجنبيكة الليكات يجيكد اائقكة، بديلة بمهكارة أاكار

  ويطورها، يجيد المعراة إنتا  اي يسهم ويو فها، التفكير مهارات ذاتيا، يكتسب
 اآلخرين. مع التعاوني الجماعي العم 
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 المراجع
 المراجع العربية: -أوالا 

مجلة  .والعشرين الحاد  القرن معلم ه(1344أحمد الزهراني، يحيي إبراهيم )
 .السعودية والتعليم التربية وزارة كتوبر،أ ،٠11 المعراة،

 كتككككاب اككككي الككككواردة المعراككككي االقت ككككاد مهككككارات (٠٢14) القرارعككككة عككككودة أحمككككد
 العلكوم مجلكة، لهكا المعلمكين امكت ك ودرجة الثاني الثانو  لل ف الكيمياء

 .٠٠-1ص  ، ديسمبر،14 ع االنسانية واالجتماعية،
المبني على اقت كاد المعراكة. عمكان:  التعليم .(٠٢1٠بسام عبد الهاد  عفونه )

 دار البداية.
معراكككي الُمتوقكككع مهكككارات االقت كككاد ال( ٠٢٠٢لكككة الباوشكككي، سكككيف المعمكككر  )جلي

ُعمكككان: دراسككككة علميككككة  اككككي التعلكككيم المدرسككككي بسككككلطنة تضكككمينها ُمسككككتقب 
جامعة السلطان قابوس،  مجلة الدراسات التربوية والنفسية، بأسلوب دلفي،

 .٠، ع13مج 
 أحمككد العنككز ، السككيد حمككود الوا كك ، السككيد أكككرم السككوطر ، السككيد عمككر نحسكك

 الملككك جامعككة اككي التحضككيرية السككنة طلبككة مككد  امككت ك (٠٢1٢) بككاتيس
 عكككككالم اكككككي التربيكككككة" مكككككؤتمر .الحكككككاد  والعشكككككرين القكككككرن لمهكككككارات سكككككعود
  الهاشمية، األردن. الجامعة التربوية، العلوم أبري ، كلية ٢-7متيير

( ت كورات االداريكين حكو  إمكانيكة تطبيكق مبكاد  ٠٢1٠مد المبسكلي )خلفان مح
االقت اد المعراي اي الن ام التربكو  بسكلطنة عمكان، إربكد، األردن، عكالم 

 الكتب الحديثة.
 اسككككتراتيجي كخيككككار االلكترونككككي التعلككككيم (.٠٢14)لمعككككي أحمككككد زيككككد، بككككو سككككامح

 مجلكة، الجزائكر اكي المعراكة اقت كاد  ك  اكي البشر  المورد كفاءة لتحقيق
 .3 الجزائرية،ع المؤسسات أداء

 محتككو  اككي المتضككمنة المعراككي االقت ككاد مهككارات (.٠٢14) شككقفة توايككق سككعيد
 ال ككف طلبككة اكتسككاب ومككد  بيككزة العليككا للمرحلككة األساسككية العلككوم كتككب

 .االس مية الجامعة ماجستير، كلية التربية، رسالة، لها العاشر
 .المعراكي االقت كاد رؤيكة واكق الجيراايكا تكدريس (.٠٢٢3) العمر  محمد  الح

 المكتبة عمان،
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 اكي األطفكا  تعلكيم (٠٢1٢) دبكور اللطيكف عبد قارة، سليم ال ااي، الحكيم عبد
 االقت اد ع ر

( المنهج واالقت اد المعراي، ٠٢1٢عبد الرحمن الهاشمي، اائز محمد العزاو  )
 . عمان: دار المسيرة.٠ط
 لكككد  المعراكككي االقت كككاد مهكككارات تكككواار درجكككة (٠٢13) رمضكككان جكككابر ع كككام

 االسك مية سكعود بكن محمكد االمكام بجامعة العلوم االجتماعية كلية ط ب
 اكي األردنيكة المجلكة ،هيئكة التكدريس والطك ب أعضكاء ن كر وجهكة مكن

 .٠47-٠13، ص ٠ ع ،11 مج التربوية، العلوم
 المسكتقب  مكدارس اكي التربكو  التحكو  متطلبكات (٠٢٢3) القرنكي حسكن بن علي

 المعراكككة اقت كككاد تحكككديات ضكككوء اكككي السكككعودية بالمملككككة العربيكككة الثانويكككة
 .القر  أم جامعة ،173 ع مجلة المعراة، (مقترح ت ور)

األردن: األككككاديميون للنشكككر  المعراكككي،االقت كككاد ( ٠٢13محمكككد نكككائف محمكككود )
 .الثقااة دار عمان، ،1 ط والتوزيع.المعراي،

( درجة استخدام أعضاء هيئة التدريس اي جامعة العلوم ٠٢1٠منير العريضي )
االسكككككك مية العالميككككككة السككككككتراتيجيات التككككككدريس المبنيككككككة علككككككى االقت كككككككاد 

 .٠، ع 43المعراي، دراسات العلوم التربوية، المجلد 
 واالسككككتراتيجيات والعمليككككات، المفككككاهيم :المعراككككة إدارة (٠٢٢٢) نجككككم عبككككود نجككككم

  .عمان، األردن، مؤسسة الوراق
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