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الرسالة أنيا ُقدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنيا كانت نتيجة  هذى دعمأقر أنا 
أبحاثي الخاصة باستثناء ما ُأشير إليو حيثما ورد، أن ىذه الرسالة أو أي جزء منيا لم يقدم 

 يد.لنيل أي درجة عميا ألي جامعة أو مع

 

 التوقيع : 

 مميحاتفادي يوسف عوده  االسم:

 م 12/2012/ 12 التاريخ:

  



 ب
 

 تقديرشكر و 

الصالة والسالم عمى المبعوث رحمة لمعالمين، معممنا وقدوتنا سيدنا محمد عميو و  ،الحمد هلل رب العالمين
َوَعَمٰى َواِلَديَّ َربِّ َأْوِزْعِني َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتي َأْنَعْمَت َعَميَّ  أفضل الصالة وأتم التسميم، يقول تعالى: 

يَِّتي  نِّي ِمَن اْلُمْسِمِمينَ  ۖ  َوَأْن َأْعَمَل َصاِلًحا َتْرَضاُه َوَأْصِمْح ِلي ِفي ُذرِّ سورة األحقاف اآلية   ِإنِّي تُْبُت ِإَلْيَك َواِ 
(15) 

فإنو يسعدني لكل جيد ثمرة، ولكل عمل نياية، ومن جد وجد ومن زرع حصد، أال وقد حان القطاف، 
 .ن أتقدم بخالص الشكر واالمتنان لكل من شاركني وساعدني وأرشدني، إلكمال دراستيفني أويشر 

كل الشكر والتقدير لجامعة القدس، وكادرىا اإلداري لما وفرتو لي من خدمات، أجّميا االلتحاق ببرنامج  
وعميدتيا وىيئتيا الدراسات العميا، والشكر الموصول لعمادة الدراسات العميا وعميدىا ولكمية العموم التربوية 

 ية، فميم جل احترامي وامتناني.األكاديم

أساتذتي في كمية العموم التربوية، وأخص بالذكر المرحوم الدكتور زياد قباجة،  ن منوالعرفا شكرتقدم بالأ
جزاه اهلل عنا كل الخير، وجعمو في ميزان حسناتو، كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الدكتورة القديرة إيناس 

رشادا مضن   جيد  و  متواصللما قدمتو لي من دعم مشرفة الدراسة ناصر  مسيرتي  ت، خاللوتوجييات وا 
خراجيا إلى حيز الوجود،  وتجويدىا، والشكر الموصول لمسادة أعضاء لجنة المناقشة، في إتمام دراستي، وا 

االستاذ الدكتور عفيف زيدان الممتحن الداخمي، والدكتور محمود الشمالي الممتحن الخارجي، فميم كل 
ثراء لتجويد الدرا وأقدم شكري وتقديري إلى سة وتنقيحيا، التقدير واالحترام عمى ما قدموه من توجييات وا 

 حول أدوات الدراسة.  الذين ما بخموا في تقديم آرائيم ومقترحاتيمالمحّكمين السادة 

محمود أبو عبيد والزميل سممان  من أمين مكتبة الكمية الجامعية لمعموم التربوية كما أتقدم بالشكر والعرفان
المعمم سالمة  كل منو  ء المدارس التطبيقية،الخميل ومدرا جنوبمديرية التربية والتعميم  ن، وأشكريحس

نصر وغياض الزغارنة  انالمصري والمعممة غادة العوايصة عمى جيودىما في تطبيق الدراسة، والمعمم
 .لقياميما بتدقيق الدراسة لغويًا ومراجعتيا

بما عممنا، أنو نعم المولى ونعم التوفيق والسداد في القول والعمل، وأن ينفعنا  نا جميعاً أسال اهلل تعالى ل
 النصير.

 الباحث



 ج
 

 

 الممخص

الدراسة إلى استقصاء أثر استراتيجية مبنية عمى اقتصاد المعرفة ومدعمة إلكترونيًا في فيم المفاىيم  ىدفت
في  العممية وتنمية التفكير العممي لدى طمبة الصف الثامن األساسي، ولتحقق أىداف الدراسة تم تطبيقيا

( طالبّا 143مكونة من )عمى عينة قصدية،  (2012/2011)الفصل الدرسي األول من العام األكاديمي 
( طالبًا وطالبة، 4046البالغ عددىيم ) من طمبة الصف الثامن األساسي في مديرية جنوب الخميل وطالبة،

ين في كل مدرسة، تم ، بواقع شعبيتالتطبيقيتين في المدرستين عينة الدراسة عمى أربع شعبوتوزعت 
راتيجية مبنية عمى اقتصاد المعرفة ومدّعمة ترست باسدَ  تجريبية مجموعةإلى  بطريقة عشوائية توزيعيا

لتصميم شبو التجريبي، وا واعتمد الباحث المنيجرست بالطريقة االعتيادية.  إلكترونيًا، واألخرى ضابطة دَ 
أداتين لمدراسة تمثمت في اختبار فيم المفاىيم العممية واختبار التفكير العممي، تم كما ُأعدت  التجريبي،
ى المجموعتين التجريبية بقت األدوات عموطُ  ،بالطرق المناسبة ختباريناالوثبات من صدق التحقق 

والضابطة في المدرستين قبل عممية المعالجة وبعدىا، حيث تم تحميل النتائج باستخدام المتوسطات 
 (.ANCOVAالحسابية واالنحرافات المعيارية، وتحميل التغاير المصاحب )

 وخمصت الدراسة إلى جممة من النتائج تمثمت في اآلتي:

فروق ذات داللة إحصائية في فيم المفاىيم العممية لدى طمبة الصف الثامن األساسي ُتعزى لمتغير  وجود
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في فيم المفاىيم العممية لتدريس لصالح المجموعة التجريبية و طريقة ا

 والجنس. التدريس طريقةالجنس، والتفاعل بين لدى طمبة الصف الثامن األساسي تبعًا لمتغير 

لدى طمبة الصف الثامن  تنمية التفكير العمميفروق ذات داللة إحصائية في  وكذلك بينت النتائج وجود
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لتدريس لصالح المجموعة التجريبية و قة ااألساسي ُتعزى لمتغير طري

 طريقةالجنس، والتفاعل بين في فيم المفاىيم العممية لدى طمبة الصف الثامن األساسي تبعًا لمتغير 
 والجنس. التدريس

د المعرفة في وفي ضوء ىذه النتائج توصي الدراسة باستخدام استراتيجيات التدريس المبنية عمى اقتصا
المدرسية، وكذلك  يا في المناىجت التكنولوجية في التعميم، وتضمينتدريس المواد المختمفة، واستخدام التقنيا

 إجراء مزيدًا من الدراسات حول الموضوع.
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The Impact of a Strategy Based on The Knowledge Economy and 

Supported Electronically in Understanding The Scientific  

Concepts and the Development of Scientific Thinking 

 Among 8
th

 graders Students 

Prepared by: Fadi Yousef Odeh Mlaihat 

Supervisor: Dr. Inas Aref Saleh Naser 

Abstract: 

The study aimed to investigate the impact of a strategy based on the knowledge economy and 

electronically supported in understanding the scientific concepts and the development of 

scientific thinking among 8
th

 graders students. The study was applied during the first semester 

of academic year (2018/2019), on purposeful sample consisted of (143) students selected from 

the population of the study in Directorate of South Hebron (4046) 8
th

 Graders students. The 

study sample was divided into four groups in the two applied schools, two popular in each 

school, randomly assigned to the experimental group which studied a strategy based on the 

knowledge economy and supported electronically. The researcher adopted the experimental 

method and the semi-experimental design. The researcher prepared two study tools which 

consisted of the test of understanding the scientific concepts and the scientific thinking 

experiment. The validity and reliability of the tests were verified by the appropriate methods. 

The tools were applied to the experimental and control groups in both schools before and after 

treatment, Where the results were analyzed using the mean and standard deviations, and 

(ANCOVA). 

The study concluded with a number of results: 

There were statistically significant differences in understanding the scientific concepts among  

8
th

 graders students due to the variable of the teaching method in favor of the experimental 

group, and there were no statistically significant differences in understanding the scientific 

concepts among 8
th

 graders students according to gender variables and the interaction between 

teaching method and gender. 

The results showed that there were statistically significant differences in the development of 

scientific thinking among 8
th

 graders students due to the variable of the teaching method for 

the experimental group and there were no statistically significant differences in the 

understanding of the scientific concepts among 8
th

 graders students according to the gender 

variables and the interaction between teaching method and gender. 

In light of these findings, the study recommends using teaching strategies based on the 

knowledge economy in teaching different subjects, using technological techniques in 

education, and incorporating them in school curricula, and conducting more studies on the 

subject. 
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 الفصؿ األوؿ 

 ة الدراسة وأىميتياخمفي

 المقدمة 1.1

وخاصة في المجال التقني،  ىائمة في مختمف جوانب ومجاالت الحياة اإلنسانية، طوراتالعالم ت ديشي
د وربما الحدو  افيي قمص، تتةصغير  لمنا قريةاع أصبح السريع التقدم العممي والتكنولوجي ىذاومع 

، العممية والثقافية متاحة لمجميع رة التكنولوجية الرقمية أصبحت المعارفالثو  بفضلتتالشى يومًا ما، و 
 كبير لممختصين بالمجال التربوي فكان لزاماً  ، وىذا ما شكل تحدّ د أو جية معينةعمى أح وليست حكراً 

 صقل جيلعمييم مواكبة تحديات العصر والتكنولوجيا سعيًا منيم لمنيوض بالعممية التعميمية التعممية، و 
( أن المعرفة 2001(، ويرى الخضيري يا والتعامل معيا بكل سيولة ويسرقادر عمى مجاراة التكنولوج

نيا مصدر تيديد وفرض نفوذ وىيمنة يمارسيا منتجو ، بل إمصدر قوة ىائل يساعد في التقدم واالرتقاء
 المعرفة عمى مستيمكييا.

ا التاريخي أن التطوير النوعي لمموارد وقد أثبتت تجربة بعض الدول المتقدمة خالل مسيرة تطورى 
ن جودة التعميم والثقافة كان أساسًا لتطوير نشاطاتيا االقتصادية واإلنتاجية، يالبشرية من خالل تحس

وتطوير أساليب اإلنتاج ينبع من تطوير التعميم الذي يساىم في التطوير الثقافي واالجتماعي وىذا ما 
 (.2007)خمف،  االقتصادي جميع المجاالت وأىميا المجالم والتطور في أسيم في تحقيق التقد

ن حيازة ومات والبيانات التي تنتجيا، وأملمعم الدول في ىذا العصر بمقدار المعارف وايقاس تقدّ 
المعرفة والمعمومات وتطوير نظم المعمومات يعبر عن الثروة الجديدة التي تشكل الركيزة الرئيسية لكل 

ورأس المال كذلك، مما ساىم في تولد اقتصاد جديد يدعى اقتصاد المعرفة  بل ،مشروع في ىذا العصر
 (.2012)عميان، 
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تحقيق مستويات متقدمة من المعرفة المعرفة، تطوير المجتمع المحمي و  يتطمب التحول إلى اقتصاد
وي الحديث ىو والكفاءة والميارات التكنولوجية والتقنية، فاليدف المستقبمي لعممية التعميم في الفكر الترب

 .(2006)موسى،  ميز لمجميعتتحقيق التعمم لإلتقان وتحقيق ال

ولعل ظيور اقتصاد المعرفة حمل معو تحوالت تربوية كبيرة، طالت نظم اإلدارة المدرسية واستراتيجيات 
لذا  التدريس ودمجيا بالتقنيات، والتعميم المستمر، والمدرسة الدائمة، والتعمم لمعمل لمواكبة سوق العمل،

 (.2014ي مجال التعميم والتدريب والتأىيل )عفونة، ف كبيرةً  يتطمب اقتصاد المعرفة جيوداً 

ىذه التطورات والتحديات  قادرة عمى مواكبةلم َتُعد والوسائل التقميدية  التدريس طرائق فإنوبذلك 
لى مبادرات إبداعية ، وزيادة الحاجة إفييا والتفكير في مخرجاتيا السريعة؛ مما أدى إلى إعادة النظر

جديدة تساىم في إصالح المناىج التربوية كقطاع إنتاجي وليس خدماتي، فيو السبيل الوحيد إلعداد 
بما يتناسب مع حاجات لفردية والمجتمعية والتكنولوجية، مواطن نشط ومنتج لمنيوض بمستوى الثقافة ا
 (.2007الفرد والمجتمع واىتماماتيم المستقبمية )زيتون، 

بدأ االىتمام باستراتيجيات التعميم والتعمم بشكل واسع، والتركيز عمى الدور الفّعال الذي تؤديو في  وقد
ليائل، تحسين بيئة التعمم وجودتو، لموصول إلى نتاجات تربوية مواكبة لروح العصر والتقدم العممي ا

كان عمينا كتربويين ومربين وبما أن التعمم عممية أساسية في حياة الفرد،  ومحققة لطموحات التربويين. 
مالئمة ووضع استراتيجيات  ،ونفيميا جيدًا ليتسنى لنا ابتكار طرائق تدريس مناسبة ،أن ندرك مكنوناتيا

 عمى الصعيد العممي والتقني وخصوصاً  ،لعممية التعمم في ظل عصر متسارع في جميع المجاالت
 (.2008)الياشمي والدليمي، 

واستراتيجياتو، واستخدام استراتيجيات تدريس  عميمرة تطوير أساليب الت( إلى ضرو 2006شير الزين )تو 
( أن التعميم 2008يرى عبد العزيز)كما ، التدريسحديثة تعتمد عمى توظيف التقنيات الحديثة في 

 .االلكتروني أصبح من ثوابت العصر فيو يحل محل الفصول التقميدية ويغير من طرق التدريس

نشاطًا أكثر متعة وأكثر  عممية التعميمالذي يولد التشوق لممعرفة ويجعل  يم ذلكل أفضل أنواع التعمولع
يتمركز حول  والبحوث التي تجعل التعميممن المشاريع  كبيرمع القميل من المحاضرات التقميدية وعدد 

 غبينأصبحت أعداد المعممين الرا التدريس، وبزيادة استخدام التقنيات الحديثة في الطالب وليس المعمم
 .(Strayer, 2007)في تزايد مستمر تعميم طالبيم بطرق مبدعة في 

وأساليب تدريسيا أن العممية التعميمية لم تعد تقتصر  ويؤكد المختصون التربويون في مناىج العموم
نما ىي عممية مشتركة محورىا تعمم الطمبة كيف يتعممون، وكيف  عمى نقل المعرفة العممية لممتعمم، وا 

 تعممأنشطة الاتيم العقمية السميمة في تنفيذ كيف يبنون معارفيم وكيف يستخدمون عاديفكرون، و 
 وُيعد  ، وتوظيفيا في حياتيم اليومية بما يتناسب مع متطمبات القرن الحادي والعشريناالستقصائية 
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دة من عممية تكوين المفاىيم العممية وبناؤىا وتنميتيا لدى الطمبة من األىداف والنواتج والغايات المنشو 
ول بناء مناىج العموم وتدريسيا في مراحل التعميم المختمفة، وىذا ما يسعى لو التعميم البنائي في التحّ 

إلى تعميم العموم من أجل الفيم، فيبني المتعمم معارفو ومفاىيمو ويحسن استخداميا، وىذا يتطمب 
م بناء المفاىيم واالحتفاظ بيا استراتيجيات تدريس وأساليب ونماذج جديدة وبنائية تضمن لممتعم

، وكذلك بناء مناىج العموم بطرق حديثة تراعي احتياجات المتعممين وقدرىم واستعداداتيم وتوظيفيا
 (.2007)زيتون،  الحقيقية، وتصقل ميارتيم وثقافتيم العممية

ورة المعرفية وتعتبر المفاىيم العممية لبنة المعرفة، فقد زادت أىميتيا في العصر الحديث نظرًا لمث
المتضخمة، والصعوبة الكبيرة في اإللمام بأي فرع من فروعيا، حيث أصبح َىم المربين والمعممين 

لذلك يجب اختيار مساعدة المتعممين عمى الفيم والوعي ببنية المادة المفاىيمية مع ترك التفاصيل، 
تاحة الفرصة لممتعممين لمتدريب  الطريقة أو األسموب أو االستراتيجية المناسبة لتنظيم تعمم المفيوم، وا 

 (.2007والممارسة الكافية لتكوين المفاىيم واكتسابيا )مرعي والحيمة، 

وىنالك العديد من األسباب التي تؤكد عمى ضرورة تدريس المفاىيم العممية ووظائفيا في العموم، حيث 
أساس مم وتطوره، كما أنيا تشكل تعد المفاىيم العممية أساس العمم والمعرفة وتساىم في فيم ىيكمية الع

تكوين المبادئ والتعميمات والنظريات العممية، وىي أكثر ثباتًا واستقرارًا في بنية الفرد المعرفية، وتساعد 
في تنظيم الخبرات وتسيل نقل أثر التعمم من خالل تطبيقيا في مواقف مختمفة عدة مرات، وتعد وسيمة 

ع نحو استخدام طرق التفكير العممي في حل المشكالت، ألنيا ناجحة في تحفيز النمو الذىني، وتدف
وبالرغم من أىميتيا في تعمم العموم وتعميميا إال أن العديد ات التفكير واالستقصاء األساسية، من أدو 

من الدراسات والبحوث العممية تشير إلى وجود صعوبات تواجو عممية تعمم المفاىيم وتعميميا، أىميا 
   (.2011تخدمة في تدريسيا )خطايبة، االستراتيجيات المسطبيعة المفيوم و 

( أن تعمم ميارات التفكير وعممياتو لو أىمية بالغة في ظل ىذا التقدم العممي 2016ويرى جروان )
ومتجددة من حيث والتغيرات المستمرة في جميع الجوانب الحياتية، إذ أن ميارات التفكير تبقى صالحة 

ي حل المشكالت ومعالجة المعمومات، وعميو فأن تعميم ميارات التفكير ىو فائدتيا واستخداماتيا ف
بمثابة تزويد الفرد بحقيبة أدوات تمكنو من التعامل مع جميع المعمومات والبيانات التي يواجييا في 

أىمية عالية كحاجة  وتنميتيا؛ ميارات التفكيرالتعمم من أجل التفكير وتعميم  المستقبل، وىنا يكتسب
 نجاح الفرد وتطور المجتمع.لة ممحّ 

وقد أظيرت العديد من الدراسات التربوية أن ىنالك إجماعًا بين عمماء التربية حول ضرورة تعميم 
ميارات التفكير وتطويرىا لدى جميع أفراد المجتمع، وفي جميع المراحل العمرية، خاصة طمبة المدارس 

ى أن ميارات التفكير تكتسب بالتدريب وال تنمو والجامعات من أجل بناء جيل مفكر، مع التأكيد عم
 .(2007تمقائيًا )العتوم وآخرون، 
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التي تنمية ميارات التفكير العممي،  ضرورة لذلك تؤكد االتجاىات الحديثة في التربية العممية عمى
تفكير لأصبحت من أىم أىداف تدريس العموم، حيث تعتبر مواد العموم بيئة خصبة لتنمية ميارات ا

عممي، وىذا يتماشى مع فمسفة تدريس العموم التي تقتضي استخدام االسموب العممي في التفكير ال
واالىتمام بقدرات التالميذ العقمية، ويجمع التربويون عمى أن تعميم التفكير العممي ومياراتو وعممياتو، 

ميم وتنبي أساليب أساسيًا من متطمبات ىذا العصر، ويتطمب تغيير في استراتيجات التعيشكل مطمبُا 
 .(2004سالمة، حديثة في التدريس)

م ( إلى أن الدمج بين استراتيجيات التدريس والتكنولوجيا ىدفو التشديد عمى تعمّ 2009يشير عطية )
ث ير عن مدلوالت أوسع وأشمل من الحقائق، حالمفاىيم العممية أكثر من الحقائق كون المفاىيم تعبّ 

ر فرص لدمج المواد المختمفة تباطيا بأكثر من مادة دراسية مما يوفّ تمتاز المفاىيم بعالقاتيا وار 
 والتقنيات في التعميم.

قانة مطمبًا أساسيًا في جميع المجاالت حتى التربوية منيا والتي تسعى لتطوير الواقع لقد أصبحت الت  
قيق نتائج إيجابية أن المعمم يستطيع تحم، ويجمع معظم التربويون التربوي ورفع مستوى مخرجات التعم  

توقع إذا ُزّود بوسائل تعميمية مناسبة ألىداف الدرس ومحتواه، وفي غرفة الصف أو وأكبر مما ىو م
مختبر الحاسوب يجب التعامل مع التقنيات المختمفة كوسائل تعميمية، يستخدميا المعمم أو الطمبة وقت 

 (.2011 خطايبة،الحاجة لتحقيق ما يروه مناسبًا من أىداف الدرس.)

ت ركز كما وىنا يشير األدب التربوي إلى ضرورة تعميم المفاىيم العممية وميارات التفكير العممي، 
عمى استخدام استراتيجيات وطرائق تدريس حديثة تراعي التقدم التقني  الدراسات والبحوث التربوية

ى بناء مناىجيا الدراسية والعممي وتدمج بينو وبين استراتيجيات التدريس، حيث تسعى الدول المتقدمة إل
وقد كان  ،جيل منتج ومبدع يحقق النيوض والتقدم واالستدامة لخمقوفق رؤية االقتصاد المعرفي، 

ىام في تنمية الجيل وتحسين فرص التعمم والعمل واإلنتاج، وتأتي ىذه الدراسة لتقصي  دور لمتكنولوجيا
كترونيا في فيم المفاىيم العممية لدى طمبة أثر إستراتيجية مبنية عمى االقتصاد المعرفي ومدعمة ال

 الصف الثامن وتنمية التفكير العممي لدييم.

 مشكمة الدراسة 2.1

 الدراسات من عدد وتوصيات المؤتمرات، بعض نتائج عمى الباحث اطالع بعد الدراسة مشكمة نبعت
 تحسين في ودوره المعرفة، اقتصاد حول الدراسات من المزيد إجراء ضرورة إلى دعت التي السابقة

( بالتركيز عمى ميارات االقتصاد 2013حيث أوصت )أبو حجمة،  المتعممين، عند التعمم مخرجات
 تتزامن فيما اكتساب الطمبة لممفاىيم العممية وعمميات العمم،المعرفي في مناىج العموم ألنيا تساىم في 

 التدريس استراتيجيات في تغيير مبيتط والذي الكبير، والعممي التكنولوجي التطور مع التوصيات ىذه
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 تحسين إلى تسعى التي الحديثة االستراتيجيات من العديد فظيرت السريع، المعرفي التضخم يواكب
 فكان ،ينكبير  اً وجيد اً وقت تتطمب التغيرات أن فيو شك ال ومما التعمم، بنواتج والنيوض التعميم ظروف
 المعرفة اقتصاد ىنا ليبرز التكاليف، وبأقل نوعي عميمت لتحقيق حمول عن البحث التربويين عمى لزاما
 وتتمخص مشكمة الدراسة باالجابة عن السؤال الرئيس اآلتي: أحد الحمول،ك

ما أثر استراتيجية مبنية عمى اقتصاد المعرفة ومدعمة إلكترونيًا في فيـ المفاىيـ العممية وتنمية 
 التفكير العممي لدى طمبة الصؼ الثامف األساسي؟

 أسئمة الدراسة 3.1

 ين:ياآلت ة عن السؤال الرئيس من خالل السؤالين الفرعيينإلجابالدراسة ا حاولت

في فيم المفاىيم العممية  مدعمة إلكترونياً و  ةستراتيجية مبنية عمى اقتصاد المعرفا ما أثرالسؤال األول: 
والجنس والتفاعل  تدريسال طريقة؟ وىل يختمف ىذا األثر باختالف لدى طمبة الصف الثامن األساسي

 بينيما؟ 

في تنمية التفكير  مدعمة إلكترونياً و  ةستراتيجية مبنية عمى اقتصاد المعرفا ما أثر :السؤال الثاني
والجنس  التدريس طريقة؟ وىل يختمف ىذا األثر باختالف العممي لدى طمبة الصف الثامن األساسي

 والتفاعل بينيما؟
 فرضيات الدراسة 4.1

 ا إلى الفرضيات الصفرية اآلتية:مبتحويمي ة عن السؤالين الفرعيينتمت اإلجاب

( α ≤ 0.05) اإلحصائيةعند مستوى الداللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  "األولى: الفرضية
 ،ريقةلمتغير) الطعزى تُ  ثامن األساسي في اختبار فيم المفاىيم العمميةبين متوسطات طمبة الصف ال

 ."بينيما(والتفاعل  ،الجنس

( بين α ≤ 0.05) اإلحصائيةعند مستوى الداللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  ثانية:"الفرضية ال
، الجنس ،)الطريقةلمتغير عزىتُ  التفكير العممي مستوى الثامن في اختبارمتوسطات طمبة الصف 

 ."(والتفاعل بينيما

 أىداؼ الدراسة 5.1

 :ىذه الدراسة إلى تىدف

في فيم  لكترونياً إومدعمة  ة،معرفالاقتصاد عمى مبنية ستراتيجية اباستخدام  أثر التدريس قصاءاست أواًل:
 .الثامن األساسي لممفاىيم العمميةطمبة الصف 
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في تنمية  التدريس باستراتيجية مبنية عمى اقتصاد المعرفة ومدعمة إلكترونياً استقصاء أثر ثانيًا: 
 .األساسيلعممي لطمبة الصف الثامن التفكير ا

 .طريقة التدريس والجنسلتفاعل بين ا أثر بيانثالثًا:  
 أىمية الدراسة 6.1

 مما يمي:تنبع أىمية الدراسة 

تزود مصممي المناىج ين والميتمين بالعممية التعميمية، و لممختص نظرياً  طاراً إتقدم  األىمية العممية: 
 تساعدىم في تحسينقد و  ،معاصرةطمبة الاسب مع احتياجات الومعممي العموم بإستراتيجية جديدة تتن

  .وميارات القرن الحادي والعشرين لعصربما يتوافق مع متطمبات اوتطويرىا ىذه المناىج جودة 

عممين وتنمية مياراتيم تزود ىذه الدراسة المشرفين التربويين بمادة تدريبية لتدريب الم األىمية العممية:
دوات المستخدمة، من اختبار فيم المفاىيم العممية واختبار دليل المعمم(، إضافة إلى األالمختمفة)

جديدة لمباحثين في مجال التربية لعمل  أبواباً  تحتفالتفكير العممي، والتي قد تشكل مرجعًا لممعمم، وقد 
، ات الحديثة في التعميموالتقني اً إلكترونيالمدعم من الدراسات في مجال اقتصاد المعرفة والتعميم  مزيداً 
في مجال االقتصاد المعرفي، مما يجعميا  -حسب عمم الباحث -ة وأنيا من الدراسات النادرةخاص

 مرجعًا ميمًا ليم.

 حدود الدراسة 7.1

 تقتصر نتائج ىذه الدراسة عمى الحدود اآلتية:

طمبة الصف الثامن األساسي في مدارس مديرية  جميع ىذه الدراسة عمى تقتصر الحدود البشرية: ا
 جنوب الخميل.تعميم التربية وال

في محافظة دورا  التربية والتعميم مديريةل التابعة مدارسالالحدود المكانية: طبقت ىذه الدراسة عمى 
 .جنوب الخميل

 م(.2018/2019الحدود الزمنية: طبقت ىذه الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي )

لمصف  "العموم والحياة"الطاقة الميكانيكية من كتاب  الحدود الموضوعية: طبقت ىذه الدراسة عمى وحدة
 .الثامن الجزء األول المقرر من وزارة التربية والتعميم الفمسطينية

 الحدود المفاىيمية: تقتصر الدراسة عمى المفاىيم والمصطمحات الواردة فييا.
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 مصطمحات الدراسة 8.1

ف ج المعرفة واستخداميا، وتوظيف مكثّ ييدف إلى إنتافرع من فروع االقتصاد   :المعرفةاقتصاد 
اسي لالقتصاد والتنمية لمتقنيات العممية الحديثة، والبحث العممي بصورة تجعل المعرفة المحرك األس

 (.2014المستديمة )الحاج محمد، 

تي تسعى إلى التدريس ال طرائق ىي مجموعة من :)إجرائيًا( استراتيجية مبنية عمى اقتصاد المعرفة
 .المتعمم ليصبح قادرًا عمى إنتاج المعرفة بطرق عممية واستخداميا ونشرىا صقل ميارات

بين االتعمم التقميدي والتعمم االلكتروني، وبين التعمم  دمجالذي ي التعميمىو التعّمـ المدعـ إلكترونيًا: 
 (.2014)البطاينة، الحديثة  وجيًا لوجو والتعمم من خالل وسائل االتصال

المواقع الفيديو وبرامج المحاكاة و باستخدام مقاطع  لكتروني في ىذه الدراسةوقد تم التدعيم اإل
 .شبكة االنترنتاإللكترونية التعميمية عمى 

: قدرة الطالب عمى استيعاب المفاىيم العممية، واستخدميا في تفسير الظواىر  فيـ المفاىيـ العممية
 .(2014طنوس، )الطبيعية، وتطبيقيا في مواقف حياتية جديدة

قة الميكانيكية وحدة الطال فيم المفاىيم ل عمييا الطالب في اختبارصبالعالمة التي يح ويقاس إجرائياً 
 الباحث خصيصًا ليذه الدراسة. لمصف الثامن، والُمعد من قبل

عمميات عقمية متسمسمة ومتتالية تبدأ بمالحظة المشكمة وتمر بعدة عمميات يتم فييا  :التفكير العممي
ل وتفسير البيانات إلى أن يتم صياغة تعميمات ُيبنى عمييا نموذج جديد أو يتم تعديل اقتراح حمو 

 (.2013نموذج سابق موجود )طافش، 

أعده الباحث  ويقاس إجرائيًا بالعالمة التي يحصل عمييا الطالب في اختبار التفكير العممي، الذي
 .خصيصًا ليذه الدراسة
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 الفصؿ الثاني 

 ي والدراسات السابقةاإلطار النظر 

 :المقدمة

قّسم الباحث ىذا الفصل إلى قسمين: األول تناول فيو اإلطار النظري لمدراسة، ويعرض فيو خمفية 
المفاىيم فيم و  ،ً والتعميم المدعم إلكترونيااور الدراسة األربعة وىي: اقتصاد المعرفة، نظرية حول مح

يعرض فيو مجموعة من الدراسات السابقة العربية واألجنبية والتفكير العممي، أما القسم الثاني ف ،العممية
 المتعمقة بالمحاور األربعة السابقة.

 اإلطار النظري 1.2
 :اقتصاد المعرفة 1.1.2

 نشأتو وتطوره:

تشكل المعرفة والمعمومات ركيزة أساسية في حياة المجتمعات اإلنسانية، وىذا ليس بالشيء الجديد، إذ 
البشرية طوال العصور التاريخية، استخدمتيا المجتمعات المختمفة في ظمت المعرفة لصيقة بحياة 

مجمل أنشطتيا االجتماعية واالقتصادية ونقمت من خالليا تراثيا الثقافي والعممي بقصد أو دون قصد، 
واستخدمتيا في تطوير أساليب اإلنتاج وأدواتو، سعيًا لتحسين معيشة السكان وتحقيق رفاىيتيم، ولكن 

المعرفة والمعمومات ىو قوة تأثيرىا وعمقو في حياة اإلنسان المعاصر، وتحّكميا في عممية  الجديد في
التنمية االجتماعية واالقتصادية، حيث شيد العالم في العقدين األخيرين من القرن العشرين تغيرات 

تسييل متطمبات جوىرية في المعمومات والمعرفة، وذلك لتطوير نوعية الحياة، وتحقيق الرفاىية لألفراد و 
المعيشة، وقد تمثل ذلك في ثورة المعمومات والتقنيات الحديثة، وتفجر المعرفة من كل حدب وصوب، 
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بظيور تطبيقات وتقنيات عديدة ومتتالية ومتجددة بسرعة كبيرة، مما اقتضى تَوّلد فئات جديدة من 
يد في البالد الصناعية ُصناع المعرفة وعمال المعمومات، األمر الذي أدى إلى ظيور اقتصاد جد

 (.2014ُعرف باقتصاد المعرفة )الحاج محمد، 

ن أعمن عن مصطمح اقتصاد ىو أول م (Drucker)ركر ( إلى أن األمريكي د2012عميان ) ويشير
، وأن عوامل اإلنتاج التقميدية أصبحت في مرتبة ثانوية في عممية اإلنتاج خمف المعرفة التي المعرفة

ي لمختمف األنشطة التي تقود لمثراء وامتالك رأس المال، حيث أنو لم َتُعد ستكون المحرك األساس
الموارد الطبيعية والعمالة اليدوية ىي المصدر الرئيسي لالقتصاد العالمي، بل استثمار المعرفة 

 وتوظيفيا ونشرىا أضحى أىم عوامل النمو االقتصادي وتقدمو وتفوقو.

فيوم اقتصاد المعرفة والحديث عنو، يتطمب منا عرض ( أن الخوض في م2013أبو حجمة )وتشير 
لمفيوم المعرفة ومجتمع المعرفة، وذلك بسبب الترابط الوثيق بين ىذه المفاىيم. حيث تعتبر المعرفة في 

 الوقت الحاضر المحرك األساسي لالقتصاد ومحور التنمية المستدامة.

ئق والخبرات والمفاىيم والمبادئ التي يمتمكيا وُتعّرف المعرفة بأنيا مجموع األفكار واألحكام والحقا 
دراكي يوضح عالقة ما أو يحل مشكمة  الفرد أو المجتمع حول شيء ما، والمستندة لمنظور فكري وا 

 (.2014معينة )الحاج محمد، 

( بأنيا مجموعة من المعمومات والمعتقدات والحقائق والتصورات 2007بينما يعّرفيا مرعي والحيمة )
مختمف المجاالت والتي تكونت لدى اإلنسان نتيجة محاوالتو المتكررة لفيم األشياء من  الفكرية في

 حولو.

( إلى أن المعرفة ىي حصيمة المزج الخفي بين الخبرات والمفاىيم والمدركات 2014ويشير عفونة )
ي أدمغة الحسية والقدرة عمى الحكم، حيث تعتبر المعمومات وسيط الكتساب المعرفة، ويمكن تخزينيا ف

البشر أو عمى وسائط ومنتجات تكنولوجية حديثة، وتعّبر المعرفة عن امتالك المعمومات التي تساعدنا 
 في التعبير عن خبرة معينة.

وتركز التعريفات السابقة لممعرفة عمى أنيا مجموع ما يمتمكو الفرد من ثوابت وخبرات، تشكمت بفعل 
بداعاتالممارسة والتكرار، وتؤدي دورًا أساسيا ف في  وي حياة الفرد حيث تنظم عالقاتو وتحدد قدراتو وا 

 مختمف المجاالت.
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وقد رافق ظيور اقتصاد المعرفة إقامة مجتمع المعرفة وىو المجتمع القادر عمى إنتاج المعرفة 
وتوظيفيا واستثمارىا ونشرىا وتجديدىا في ضوء الموارد واإلمكانات المحمية المتوفرة لديو، والقائم عمى 

ستثمار المعرفة لتصبح مصدرًا لمنمو االقتصادي واالجتماعي، بل ومصدرًا لرأس المال وتوليد الثروة ا
 (.2014وزيادتيا )الحج محمد، 

( مجتمع المعرفة بالمجتمع الذي يستند إلى قدرة عالية من التنظيم والترتيب، 2009ويّعرف سممان )
كفاءة وفاعمية كبيرة، واالىتمام بالموارد البشرية والتحكم في الموارد المحمية المتاحة، وتوظيفيا ب

 ووضعيا في المكان المالئم لتحقيق النمو االقتصادي السميم.

( أن مجتمع المعرفة ىو ذلك المجتمع الذي يحسن استخدام المعرفة في تسيير 2009ويذكر الظاىر )
ستخدميا لفيم خفايا األمور شؤونو وقراراتو المصيرية السميمة، وىو الذي ينتج المعرفة ويوظفيا وي

 وأبعادىا بمختمف جوانبيا وىو أساس التنمية البشرية.

وتدور تعريفات مجتمع المعرفة حول قدرة ىذا المجتمع عمى إنتاج المعرفة واستثمارىا ونشرىا، وتنمية 
ه وترى أبو الفرد وصقل مياراتو وقدراتو ليساىم بفعالية وكفاءة في التنمية االقتصادية واالجتماعية لبمد

( أن وجود تقنيات االتصال والمعمومات الحديثة ألغت الحدود الجغرافية التي تمثل عائقَا 2013حجمة )
 أمام مجتمع المعرفة، لتصبح المعرفة والمعمومات سيمة التخزين واالسترجاع ومكفولة لمجميع.

 مفيـو اقتصاد المعرفة

نتاجيا بكفاءة  د المعرفةاقتصاوقد عّرف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي    بأنو نشر المعرفة وتوظيفيا وا 
في مختمف مجاالت الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية والحياة الخاصة بيدف تحقيق الرفاىية 
لمفرد، وبناء قدراتو إلقامة التنمية اإلنسانية المستديمة. كما ُيّعرف اقتصاد المعرفة بأنو االقتصاد الذي 

وين المعرفة وتبادليا كنشاط اقتصادي، ويدمج التكنولوجيا الحديثة في عناصر اإلنتاج ُيستخَدم لتك
 (.2014لتصبح المعرفة سمعة يسيل إنتاجيا واستخداميا بشكل بسيط وسريع )عفونة، 

وُيّعرف اقتصاد المعرفة عمى أنو ذلك االقتصاد الذي يعتمد عمى المعرفة والتكنولوجيا باعتبارىما 
 (.Zbeed, 2017يسة لإلنتاج وصنع الثروة )العوامل الرئ

( بأنو االقتصاد الذي ينشئ الثروة عن طريق استخدام المعرفة بأشكاليا 2012ويعرفو عميان )
وعممياتيا وخدماتيا )اإلنشاء، التحسين، التقاسم، والتعمم، ..( في قطاعات الحياة المختمفة باالعتماد 

 قواعد وخصائص جديدة.عمى الموارد البشرية غير الممموسة وفق 
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ويمكن أن َنصف اقتصاد المعرفة باالقتصاد الكامل الذي يمعب فيو إنتاج المعرفة وتوزيعيا واستخداميا 
دورًا أساسيًا في النمو والتقدم االقتصادي، وال يقتصر ىذا النمو عمى إنشاء قطاعات جديدة بل يشمل 

ى قطاع التكنولوجيا، ويقوم عمى االستخدام تغيير لمقطاعات الموجدة وتطويرىا، ويكون التركيز عم
 (Hogan, 2011الكثيف لممعرفة وتوليد أفكار جديدة إبداعية )

إنتاج المعرفة ونشرىا وتوظيفيا  عمى ( أن اقتصاد المعرفة ىو االقتصاد المبني2009ويرى عطية )
التكنولوجيا وابتكارىا بيدف تحسين نوعية الحياة في جميع المجاالت، واالستفادة من مصادر 

وتطبيقاتيا وتوظيف البحث العممي إلحداث تغيرات تنسجم مع عصر العولمة والتقدم التكنولوجي. كما 
ُيعّرفو من منظور تربوي بأنو االقتصاد الذي يعتمد عمى بناء قاعدة معرفية أكاديمية عميقة عند الفرد، 

 وتوجييو نحو مينة معينة أثناء حصولو عمى المعرفة.

( إلى أن اقتصاد المعرفة يدور حول الحصول عمى المعرفة والمعمومات 2008ن )ويشير نبيا
نتاجيا، وتوظيفيا واستخدميا بفاعمية ونشرىا لتحقيق الثقافة المجتمعية.  والمشاركة فييا وابتكارىا وا 

 ومن وجية نظر أخرى فإن اقتصاد المعرفة يمثل نظام تعميمي قائم عمى التقنيات التكنولوجية الحديثة
والبحث العممي بيدف االستفادة من قدرات األفراد بمختمف أعمارىم، وتشكل ىذه القدرات الثروة 
نتاجيا واستخداميا  االقتصادية المحركة لتطوير الحياة العامة المجتمعية باكتساب المعرفة وتوظيفيا وا 

 (.2007زاوي، ع)الياشمي وال

بأنو االقتصاد الذي يعتمد عمى األنشطة  (Powell & Snellman, 2004وُيعّرفو باول وسنممان )
المعرفية المكثفة التي تساىم في تسريع وتيرة التقدم العممي، ويعتمد بشكل كبير عمى القدرات الفكرية 

 أكثر من االعتماد عمى المدخالت المادية والموارد الطبيعية.

من االقتصاد الذي ييدف إلى  ( تعريفًا القتصاد المعرفة يذكر فيو أنو ذلك الفرع2005ويقدم رحماني )
نتاجيا وتطبيق اإلجراءات الالزمة لتحديثيا  تحقيق الرفاىية العامة لمفرد من خالل تنظيم المعرفة وا 

 وتطويرىا.

 محاور رئيسة يرتكز عمييا اقتصاد المعرفة وىي:عدة  التعريفات السابقة تدور حولويرى الباحث أن 

العتماد عمى الموارد البشرية والبحث كفاءة وفاعمية.  واستخداميا بإنتاج المعرفة واستثمارىا، توظيفيا وا
توظيف التقنيات التكنولوجية لتحقيق التنمية و  العممي، في تحديث المعارف والمعمومات وابتكارىا. 
 المستدامة ومواكبة التقدم العممي في جميع المجاالت.
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 ركائز اقتصاد المعرفة :

 ( وىي:Four Pillarsركائز أساسية ) يستند اقتصاد المعرفة عمى أربع

يظير في نظاٍم من الروابط االلكترونية بين المؤسسات األكاديمية  االبتكار )البحث والتطوير(: .1
 والمنظمات األخرى القادرة عمى مواكبة الثورة المعرفية وتكييفيا مع احتياجات المجتمع.

جية، حيث يتوجب عمى الحكومات توفير من أىم االحتياجات الالزمة لمتنافسية واإلنتا التعميـ: .2
الموارد البشرية القادرة عمى دمج التكنولوجيا الحديثة في سوق العمل، وتييئة المناىج التعميمية 

 وبرامج التعميم لتتناسب مع تطور المعرفة.
: تسيل نشر وتجييز المعمومات وتدعم البنية التحتية المبنية عمى تكنولوجيا المعمومات .3

 تصادي، وتحفز اإلنتاج الجيد.النشاط االق
تقوم عمى أطر اقتصادية قوية تساعد في توفير الغطاء القانوني والسياسي  الحاكمية الرشيدة: .4

الذي ييدف لزيادة اإلنتاج والنمو، ويسعى لجعل التكنولوجيا متاحة وسيمة الوصول، وتوليد 
 (.2014)عفونة، ح التنافس بين المؤسسات الصغيرة رو 

 اقتصاد المعرفةسمات وخصائص 

عالي الجودة منيا أنو ع بيا اقتصاد المعرفة ( إلى عدد من السمات التي يتمت2008يشير نبيان )
بارىا رأس المال الفكري والمعرفي، يقوم عمى االستثمار في الموارد البشرية باعتويسعى إلى التميز، و 

ن إنتاج السمع إلى إنتاج المعرفة، م نقل النشاط االقتصاديبالمرونة الشديدة وسرعة التغيير، و  يتميزو 
صال ومعمومات فائق السرعة يوظف تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بفاعمية لتوفير نظام اتكما 

ُيحّسن ألساسي لمتغيير والتنمية والتقدم، و ُيفّعل عمميات البحث والتطوير التي تعتبر المحرك اوالدقة، و 
 نتيجة تطور مؤىالتو وخبراتو. من مستوى المعيشة لمفرد ويرفع من دخمو

( بعض الخصائص القتصاد المعرفة منيا:عالميتو وكونو اقتصادًا مفتوحًا، 2009ويضيف عطية )
قيامو والتخطيط واالبتعاد عن العشوائية، و التنظيم سمة عمى مستوى التقدم التكنولوجي، و وتقوم ىذه ال

الشراكة والسرعة، حيث يعتمد عمى أسموب ن عالقتو بأنواع االقتصاد األخرى، عمى ذاتو، فضاًل ع
ديمومة الحركة والوصول إلى مختمف أرجاء العالم، و  الفريق والعمل الجماعي، وسرعة االنتشار

تي تسيم في تنمية اقتصاد والحاجة إلى المبدعين والمفكرين الجريئين، والمبتكرين لألفكار الخاّلقة ال
ة توفير فرص عمل متجددة ومتزايدة، والتقميل من معدالت ولعل أىم ما يميز اقتصاد المعرفالمعرفة، 

 االعتماد عمى الموارد الطبيعية. البطالة العالمية، واالعتماد عمى الموارد البشرية أكثر من
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 أىمية اقتصاد المعرفة:

برزت أىمية اقتصاد المعرفة وتزايدت من خالل دور المعرفة الواضح في تحديد شكل االقتصاد 
طاتو، والتقنيات الحديثة المستخدمة في ىذه النشاطات، ألن المعرفة عي عماد التنمية وطبيعتو ونشا

 (.2014وبوابة العبور إلى مستويات التطور والتقدم )عفونة، 

( وكافي 2012(، وعميان )2014وتتجمى أىمية اقتصاد المعرفة كما يوردىا كٌل من الحاج محمد ) 
 ( في اآلتي:2009)

ة عمى جعل الفكر الّخالق والمبدع والمعرفة أساس الثروة ومصدر يعمل اقتصاد المعرف -
 القوة والييمنة.

يساىم في تحسين األداء ورفع اإلنتاج وتحسين نوعيتو وخفض كمفتو من خالل االستخدام  -
 الواسع لوسائل المعمومات والتقنيات التكنولوجية الحديثة.

ات وتكنولوجيا االتصاالت توفير فرص عمل جديدة ومتنوعة وخاصة في مجال التقني -
والمعمومات مقابل التقميل من الوظائف والمين التقميدية، ويزيد من عدد العاممين في مجال 

 المعرفة.
زيادة الناتج المحمي والدخل القومي، والمشروعات اإلنتاجية والعوائد التي تحققيا، ورفع  -

 دخل الفرد وتحسين مستوى معيشتو.
نشطة االقتصادية، وزيادة سرعة توسعيا ونموىا، وُيحّسن يعمل عمى تجديد وتغيير األ -

 األداء ويخفض تكمفة اإلنتاج، ويحقق االستمرارية في تطور االقتصاد ونموه.
يمنح نظم التعميم التربوية مكانة مركزية مرموقة، وذلك ألنيا تبني خبرات العاممين في  -

 اع واالبتكار عند األفراد.اقتصاد المعرفة، وتطور أساليب التفكير، وتنمي روح اإلبد
يركز عمى الميارات ويزيد من الحاجة المستمرة لتطويرىا وتأىيميا، لمواكبة التجديد  -

 المستمر في مخرجات اقتصاد المعرفة.
يعمل عمى تنمية العائد االستثماري في اقتصاد المعرفة وتمويل رأس المال بالتوازي مع  -

 ني.ارتفاع النفقات عمى التقدم العممي والتق

أوسع، وُيمّكنو من اختيار يعطي المستيمك خيارات  منيا: فوائد عديدة القتصاد المعرفةكما أن 
نتاجير المستيمك بدرجة أعمى من الثقة، كما ُيشعِ األفضل، و  ا وتوظيفيا في يقوم بنشر المعرفة وا 

 تب ومدرسة، ل مؤسسة ومكيحقق التبادل االلكتروني لممعرفة بحيث تصل إلى كالمجاالت المختمفة، 
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ُيرغم المؤسسات والشركات عمى التجديد المستمر، واإلبداع ومراعاة حاجات المستيمك وتمبية رغباتو، 
يستحدث وظائف جديدة، ويؤثر عمى درجة النمو وطبيعة أعمى مستوى من الجودة والمنافسة، و وتحقيق 

ميمية مرغوبة وجوىرية، ونواتج تعحقيق مخرجات ج، ويعيد صقل الميارات المطموبة، كما ياإلنتا
يساىم في تحسين نوعية الخدمات المقدمة في مرحمة الطفولة المبكرة، فيزيد من استعداد الطفل لمتعمم و 

 (.2008ن أداءه في مراحل العمر المتقدمة )نبيان، من بداية العمر، وىذا ُيحسّ 

خفض التكمفة األساسية يؤدي : رفة إال أن ىناك مآخذ عميو، منياائد التي يحققيا اقتصاد المعورغم الفو 
إلى خفض األسعار بالتالي تقل أرباح الشركات مما يؤثر في جودة منتجاتيا، فتتجو الشركات ِلَتبّني 

أصول المعرفة قابمة لالستنساخ، فتتحول كما ان  النسخ المجانية، مما يمغي حقوق الممكية الفردية.
قد ر الشركات الخاصة وتكمفة تطويرىا، و م استثماالمعرفة الخاصة إلى عامة ُتستخدم في الميدان رغ

تسد المنتجات االلكترونية مكان األيدي العاممة، وتحل الكتب الرقمية مكان الكتب الورقية مما يؤثر 
يساىم التوسع و  البتكارات مقبرة لألعمال السابقة،ما تصبح ا اممين في إنتاجيا وتسويقيا وعادةً عمى الع

)الحاج   خمق فوضى ناتجة عن عدم السيطرة عمى الحركة الفكرية واإلنتاجيةالكبير في اإلنتاج إلى 
 (.2014محمد، 

 اقتصاد المعرفة والتعميـ:

إن اقتصاد المعرفة يتطمب جيودًا كبيرة في مجال التعميم والتدريس، ويتطمب كذلك طرائق تدريس 
متخصصين في مجال التعميم نظرًا مالئمة لمتقدم العممي واإللكتروني، كما يتطمب إعداد كم كبير من ال

لمزيادة المستمرة في أعداد المتعممين، وىذا التطور السريع في المعرفة يحتاج إلى التدريب مدى الحياة، 
ومستوى عممي وتكنولوجي عاٍل لكل العاممين فيو. وتشير العديد من الدراسات التي أجريت في عدد 

ن في مجال المعمومات والتكنولوجيا وانخفاض الطمب عمى من دول العالم إلى تزايد الطمب عمى العاممي
العمالة غير المتعممة أو قميمة الخبرة وىذا يقتضي مراجعة سياسة العمالة ونظم التعميم والسياسات 

 (. 2014التربوية )عفونة، 

( إلى ضرورة العمل عمى التطوير التربوي نحو اقتصاد المعرفة، والذي يقوم 2009ويشير عطية )
 األسس اآلتية: عمى

 التعميم المستمر مدى الحياة. .1
 التعميم النوعي المعتمد عمى التطوير والتحسين المستمر والمواكب لمثورة المعرفية. .2
 االستجابة لتطوير وتحسين االقتصاد ومحاولة تمبية متطمباتو. .3
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 استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الحديثة . .4
تحديد خصائص واكب متطمبات العصر يقتضي أن يتم، التربوي ليكما يشير إلى أن تطوير النظام 

الموارد البشرية المؤىمة التي يحتاجيا العصر وتقنياتو الحديثة، ووضع برامج تربوية تعميمية تراعي ىذه 
نتاجيا ونشرىا، ت وتوفرىا، و المواصفا التركيز عمى دور الدافعية وأىميتيا نحو المعرفة واستخداميا وا 

العمل عمى تطوير دم المستمر في الميارات والمعارف، و ديد عمى المتعممين لتحقيق التقوالحرص الش
 الميارات الفردية والجماعية التي يتطمبيا العامل مع المجتمع العالمي الذي يتقدم ويتغير بسرعة كبيرة.

توفير بعض ويساىم التعميم بدور أساسي في تنمية اقتصاد المعرفة، ولكي يقوم بدوره ىذا ال بد من 
الظروف منيا: االعتماد عمى التعمم الذاتي المستمر، وتوفير فرص التعميم الجيد لمجميع، واالعتماد 
عمى االبتكار واإلبداع والتحميل، والتدرب عمى ميارات توليد األفكار، وتغيير أساليب وطرق التدريس، 

القادة، والتقويم الحقيقي ألداء  ومشاركة الجميع في صنع القرارات، واعتماد الجودة في تطوير أداء
الطمبة، وتقويم العممية التدريسية كاممة وفق منيجية ورؤية جديدة، وتكثيف استخدام التكنولوجيا في 
عممية التعميم، وتأىيل المعممين ورفع كفاءاتيم، وتوطيد العالقات بين المؤسسات التعميمية ومختمف 

ايا فرد وتمكينو من التعامل الواعي مع مختمف القضمؤسسات القطاعات األخرى، وتنمية شخصية ال
 (.2007، )خمف

( أن التغيرات والتطورات التي يمتاز بيا عصر اقتصاد المعرفة قد أجبرت النظم 2014ويرى عفونة )
التعميمية في جميع أقطار العالم ضرورة التعرف عمى حاجات المجتمع وظروفو االقتصادية 

حية، والتعامل معيا في سبيل تقديم خدمات مناسبة تساىم في طرح حمول واالجتماعية والتعميمية والص
مبتكرة لحل المشكالت التي تواجو المجتمع، وىذا ما يوضح الصورة الحقيقية لممدرسة كمؤسسة تربوية 
تقدم خدماتيا لممجتمع المحمي من خالل تربية جيل واٍع متعمم ومثقف وقادر عمى خدمة مجتمعو 

نما المشاركة في عمميات التخطيط  وتطويره وتحسينو، وال يقتصر دور المدرسة عمى بناء الجيل فقط وا 
 والبناء والتدريب في مختمف المجالت التي تتعمق بالمجتمع.

ولعل تغيير األنظمة التعميمية وتطويرىا باتجاه اقتصاد المعرفة يتطمب إطار منيجي جديد يراعي التقدم 
المناىج ومحتواىا من جية وأنظمة القياس والتقويم من جية أخرى،  والتطور، ويحقق التكامل بين بنية

وىذا كمو ال ينفصل عن ضرورة تطوير البيئة األساسية لممنياج في جميع المراحل العمرية، وتغيير 
المناىج يجب أن تساعد في إنتاج مخرجات جديدة تكون نواة لممنياج متعدد المصادر الذي يركز عمى 
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كنولوجية لممتعممين وتوفير كل ما يمزم لتغطية االحتياجات التعميمية طويمة المدى، بناء الكفايات الت
 (.2009والمشروعات التعميمية المتداخمة والمتجددة )عطية، 

وينبغي أن يمتاز النظام التربوي في عصر اقتصاد المعرفة بعدة سمات، يوردىا الياشمي والعزاوي 
 ( كاآلتي: 2007)

ي تساعد عمى مواكبة التغير السريع ألن عصر اقتصاد المعرفة يتسم بسرعة المرونة العالية الت -
 التغيير والتطور.

 تكثيف المعرفة ذات الجودة العالية في المناىج التعميمية والتركيز عمى األفضل. -
االطالع عمى التجارب الناجحة لدول العالم واالنفتاح عمييا، ليكون قادرًا عمى المنافسة في  -

 الت وخاصة مجال اقتصاد المعرفة.مختمف المجا
التركيز عمى إيجاد مخرجات بجودة عالية، كونيا أساس القدرة عمى المنافسة والسباق ضمن  -

 مجال المعمومات والتكنولوجيا.
االىتمام بتكنولوجيا المعمومات والحاسوب واإلنترنت، ألنيا القاعدة األساسية لجميع عمميات  -

 اقتصاد المعرفة. 
 كتسبة واقتصاد المعرفة:الميارات الم

أوجد اقتصاد المعرفة الكثير من الوظائف الجديدة التي تنتظر من يشغميا، وخاصة في مجال 
التكنولوجيا واالتصاالت، الذي يسعى جاىدًا إليجاد الميارات والخبرات المناسبة، ولكن المؤسسات 

عاون واالنفتاح عمى الدول األخرى والدول غير قادرة عمى توفيرىا بمفردىا، لذلك ال بد من تحقيق الت
واالستفادة من تجاربيا والحصول عمى الميارات الالزمة والتدرب عمييا تمييدًا لنشرىا )الحاج محمد، 

2014.) 

وىناك العديد من الميارات التي يتوجب عمى مناىج العموم والنظم التربوية وبرامجيا إكسابيا لمطمبة 
 يين كاآلتي:حيث يمكن تقسيميا إلى قسمين أساس

 : وىي الميارات التي تتعمق بالفرد وتضم خمسة مجاالت: الميارات الشخصية الفرديةأوال : 

 الميارات المعرفية: وتضم المعرفة العممية والمغوية. -1
 ميارات ما وراء المعرفة: وتشمل ميارات التخطيط ومراقبة الذات والتقويم -2
لحاسوب والتقنيات الحديثة في البحث عن الميارات التكنولوجية: وتضم ميارات استخدام ا -3

 المعارف وتمحصيا وتوظيفيا.
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 ميارات أدائية: وىي ميارات التعامل مع األجيزة المختمفة واألدوات بطرق مناسبة. -4
ميارات التفكير )العقمية(: تتضمن ميارات استخدام الطرق العممية لحل المشكالت،  -5

 وميارات التفكير الناقد.
زيتون، لتعاون )وتشمل ميارات التواصل والقيادة والعمل الجماعي وا يف الشخصية:الميارات ب: ثانياً 

2007.) 

 استراتيجيات التعمـ المبنية عمى اقتصاد المعرفة

تعتبر استراتيجيات التدريس بمثابة خطط منظمة قابمة لمتعديل والمتابعة وتسعى لتحسين أداء الفرد 
المتعمم مع الخبرات والمواقف التي يواجييا فينمو التعمم أثناء عممية التعمم المعرفي حيث يتفاعل 

المعرفي ويتطور مع ما يبذلو المتعمم من عمميات ذىنية  معرفية كالتخزين واإلدماج، وتعتمد نوعية 
 المادة المستفادة وكميتيا عمى استعدادات المتعمم واعتقاداتو. 

ة تعاممو مع مشكالتو، ودرجة إتقانو لمغة، وقد انشغل عمماء المعرفة في كيفية تعمم اإلنسان وطريق
 فظير اتجاىين في ىذا المجال ىما:

 االتجاه األول: اتجاه معالجة المعمومات، ويتبنى أنموذج الحاسوب في فيم تعمم اإلنسان.

 (.2016االتجاه الثاني: االتجاه البنائي الذي يتبنى دور الفرد في فيم محيطو.)الياشمي وزمالئو، 

 :لقائـ عمى اقتصاد المعرفةـ امبادئ التعم

عمى افتراضات ومبادئ، وىذه االفتراضات  المبنية عمى اقتصاد المعرفةتقوم استراتيجيات التعمم 
تختمف بحسب البنية المعرفية لمفرد، وطبيعتيا وترتيبيا، وحسب قدرات الفرد والمعالجات الذىنية لديو، 

 معيا، أما المبادئ فتتضمن ما يمي: والمدة الزمنية التي يقضييا في الميمة ويتفاعل

 يتعمم المتعمم كمما بذل جيدُا ذىنيّا معرفيًا ) يتحول من سمبي إلى إيجابي( -
 يتعمم المتعمم إذا فيم العالقات بين عناصر الموقف. -
التي تثيره عند مناقشة موضوع  أسئمةمم في الموقف التعميمي من خالل زيادة مساىمة المتع -

 معين.
 االعتماد عمى نفسو وكيفية التعامل مع اآلخرين.يتعمم الطالب  -
 يعطى المتعمم الحرية في التعبير عن آرائو وفكره. -
 يقوم التعمم عمى المقارنة وتطويع محتوى الموضوع بما يناسب فيم المتعمم. -
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 يحدث التعمم في المواقف غير الصحيحة كما يحدث في المواقف الصحيحة. -
ميول المتعمم لموصول إلى حمول لممشكالت الشخصية التي  يعمل التعمم المعرفي عمى استثارة -

 (.2008تكون ذات معنى عند المتعمم )الياشمي والدليمي، 
 ـ القائـ عمى اقتصاد المعرفة:يدور المتعمـ في التعم

 في ىذه االستراتيجيات ومنيا: ةر محوريادو أويظير مما سبق أن المتعمم يقوم ب

 م والمحافظة عمى استمرارىا.التركيز عمى االنتباه واالىتما  -
 التمييز بين الجزئيات والبيانات الميمة وغير الميمة. -
 ربط الخبرات الجديدة بالخبرات السابقة التي يعرفيا. -
مراجعة الخبرات السابقة وليصبح قادرًا عمى تقدير المعمومات الضرورية لمتعمم الجديد والسير  -

 .(2007ن، وفق مخططات لدمجو في بنيتو المعرفية ) زيتو 
 دور المعمـ في التعميـ القائـ عمى اقتصاد المعرفة:

 (: 2005يوردىا عثمان ) تعميم وفق ىذه االستراتيجيات،يتعين عمى المعمم القيام بأدوار تتناسب مع ال

 تقديم المواقف التعميمية لممتعمم بطرق مشوقة وواضحة ومنظمة. -
 التركيز عمى المعنى والجوىر وليس الحفظ السطحي. -
 استخدام األمثمة المنتمية وغير المنتمية في تقديم المفاىيم العممية. -
 إتاحة الفرص لممتعمم لتكرار المواقف التعميمية من أجل مراجعتيا واالستفادة منيا. -

وتشير الدراسات التربوية إلى فعالية عدد من استراتيجيات التدريس الحديثة في تحسين قدرات الطمبة 
اسية، وتنمية اتجاىات إيجابية نحو التعميم وتنمية ميارات التفكير لدى المتعممين، في معظم المواد الدر 

ومن الخطأ أن نمزم المعممين باستراتيجية واحدة، وعمى المعمم الفطن أن يختار االستراتيجية المناسبة 
سر لكل موضوع باالعتماد عمى أسس تربوية، إذ أن التنويع في استراتيجيات التدريس يساىم في ك

الروتين الممل، ويجعل من التعمم متعة لممتعمم، ويزيد من نشاطو وفعاليتو، وىناك العديد من 
 بنى عمييا التعميم القائم عمى اقتصاد المعرفة منيا:استراتيجيات التدريس التي يُ 

مم عميم القائم عمى التعالتالتعميم من خالل التدريس المباشر، والتعميم القائم عمى حل المشكالت، و 
التعميم  تعميم القائم عمى التفكير الناقد، ال ات،التعميم القائم عمى التعمم من خالل النشاطو  التعاوني،

استراتيجية ، وتحميل النصوص وتحميل المواقف، واستراتيجية تآلف األشتات، و القائم عمى االستقصاء
 (.2014خرائط التفكير.)عفونة، 

ات المبنية عمى اقتصاد المعرفة، التي أعتمدىا الباحث موجز لبعض االستراتيجي وفيما يمي عرض
 ضمن تطبيق استراتيجية الدراسة:
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 أواًل: استراتيجية التعميـ القائـ عمى التدريس المباشر:

يقصد بيا ذك النوع من أساليب التدريس الذي يتكون من أفكار وآراء المعمم الخاصة حيث يقوم بتوجيو 
ألسموب المباشر بأنو نموذج نقل المحتوى بواسطة المعمم أو التقنيات المتعممين ونقد سموكيم ويوصف ا

إلى المتعمم .وتستخدم ىذه االستراتيجية في تدريس الحصص المحكمة البناء والتخطيط، حيث تعتمد 
عمى المعمم فيو من يدير ىذه الحصص ويتحكم بالوقت واألنشطة ويطرح األسئمة التي تعطيو تغذية 

التعمم عن الطمبة ومن أىم فعالياتيا : المحاضرة والعروض التوضيحية، وأوراق راجعة حول مجريات 
العمل، واألسئمة واألجوبة، وحمقات البحث، والعمل في الكتاب المدرسي، والبطاقات الخاطفة، 

 .لتدريبات والتمارينوالضيوف الزوار، وأنشطة القراءة المباشرة، وا
 خطوات التدريس المباشر: 

 المتعممين بالموضوع الذي سيتعممونو.يخبر المعمم  -
 تزويد المتعممين بالمعمومات والميارات التي سيتعممونيا، وكيفية التعامل معيا.  -
 تقديم نماذج الميارات عمى شكل أمثمة توضيحية لممتعممين. -
 تقديم التغذية الراجعة وتقييم أنفسيم. -

 
 مزايا استراتيجية التعمـ مف خالؿ التدريس المباشر:

ز التدريس المباشر بتقديم كم أكبر من المعمومات في أقل زمن وجيد وتكمفة، والتسمسل في يتمي
المعمومات وتكامميا، ويصمح لمصفوف المزدحمة ويكون فعااًل فييا.كما أنو سيل التخطيط وال يتطمب 

 جيدًا كبيرًا من المعمم.
 أىمية استراتيجية التدريس المباشر:

 كبة التقدم العممي والنمو السريع في وسائل االتصال والتكنولوجيا.تنمية قدرة المتعمم عمى موا -
 يساعد المتعممين عمى تنظيم المعمومات والتفكير بوضوح. -
 يساىم في خمق مواطن قادر عمى معالجة مشكالتو ومشكالت المجتمع بالفكر والرأي. -
ح في المدرسة والحياة تزويد المتعممين بميارات ُتمّكنو من االعتماد عمى النفس، وتحقيق النجا -

 (.2014العامة )عفونة، 
 :ثانيًا:استراتيجية التعميـ القائـ عمى حؿ المشكالت

تتداخل استراتيجية حل المشكالت مع االستقصاء العممي، وتنبع من الفكر البنائي كونيا تتضمن 
في تدريس  ميمات ذىنية وعمميات عقمية رفيعة، وتعتبر من أىم الطرائق التي يتم التركيز عمييا
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العموم، ألنيا تنسجم مع حركات اإلصالح التربوي لممناىج، وتساعد المتعممين عمى ابتكار حمول 
 (.2007لمشكالتيم الحياتية بأنفسيم، وبناء اتجاىات إيجابية نحو المجتمع ) زيتون، 

 خطوات التدريس باستراتيجية حؿ المشكالت:

 التربوية، ومن أىم ىذه الخطوات: تختمف خطوات حل المشكالت تبعًا لوجيات النظر

 مرحمة التخطيط. -
 مرحمة التنفيذ. -
 .(2008نبيان، الستنتاج والتقويم)مرحمة ا -

 
ويسير حل المشكالت وفق خطوات متسمسمة في نموذج تظير فيو ميارات التفكير في حل المشكالت، 

 وىذه الخطوات ىي:

 تعريف المشكمة. .1
 تحديد المشكمة. .2
 واختيار الحل األفضل.وضع خطة وحمول لممشكمة  .3
 تجريب الحل عمميًا. .4
 ؟(2009تقييم الحل والخطة )أبو رياش وزمالئو،  .5

 مزايا استراتيجية حؿ المشكالت:

 ُتِعد المتعمم لمحياة العامة، وتدربو عمى مواجة مشكالتو بطريقة عممية. -
 تزيد من النشاط العقمي لممتعمم، وتحفز التفكير لديو. -
 التعاوني والعمل المشترك في حل المشكالت .تربي المتعمم عمى العمل  -
 تنمي القدرات العقمية مثل النقد والتحميل والمقارنة. -
 (.2005تشجع المتعمم عمى البحث المستمر )عريفج وسميمان،  -

 ثالثًا: استراتيجية التعميـ القائـ عمى التعمـ التعاوني:

ي عممية اإلصالح التربوي لتدريس العموم لقد أصبح التعمم التعاوني من التوجيات والتحوالت الميمة ف
والتربية العممية ، ويعتمد عمى تقسيم المتعممين إلى مجموعات، حيث يتم تبادل األفكار والعمل كفريق 

 (.2007واحد يسعى إلى ىدف مشترك، ويتم اتخاذ القرارات بصورة جماعية )زيتون، 
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 تعريؼ التعمـ التعاوني

أساليب التعمم التي يعمل فييا المتعمم ضمن جماعة صغيرة لتحقيق ( بأنو أحد 2011يعرفو خطايبة )
ىدف معين أو حل مشكمة ما، وبالتالي يشعر كل فرد بالمسؤولية تجاه المجموعة، حيث أن نجاحو 

 يعني نجاح مجموعتو، وفشمو فشل لمجميع، فيحرص أفراد المجموعة عمى مساعدة بعضيم.

لتعمم النشط، ويعمل فيو المتعممون في مجموعات تعاونية سواًء ويمكن تعريفو بأنو أحد استراتيجيات ا
في الصف أو الساحة أو المختبر تحت إشراف المعمم وتوجييو، ويتعاون المتعممون مع بعضيم 

 (.2007إلنجاز ىدف مشترك أو ميمة مشتركة )زيتون، 

 أىمية التعمـ التعاوني:

مما يساعد في اندماجو في المواقف  ينمي الثقة بالنفس وتحمل المسؤولية عند المتعمم، -
 التعميمية.

 زيادة دافعية المتعممين الداخمية، وتحسين عالقاتيم المتبادلة في غرفة الصف. -
 تحسين األداء الفردي لممتعممين نتيجة تعاونيم في عممية التعمم. -
ون، يساعد المعمم في تفادي تكرار الدروس، حيث يمجأ أفراد المجموعة لبعضيم )زيتون وزيت -

2003.) 
 خطوات تنفيذ التعمـ التعاوني:

 لتحقيق تعمم تعاوني فّعال البد من إتباع الخطوات اآلتية:

اختيار موضوع دراسي مناسب يسيل تقسيمو إلى فقرات ُيحّضرىا المتعممون ويستطيع المعمم  -
 إعداد اختبار لقياسيا.

 ء الميمة في قائمة خاصة.تقسيم الوحدات الدراسية إلى فقرات ووحدات أصغر وتنظيم األشيا -
ترتيب فقرات االختبار بما يتناسب مع المحتوى التعميمي وورقة العمل بما تحتويو من مفاىيم  -

 ومبادئ وميارات وبما يحقق تنظيمًا مناسبًا بين محتوى التعمم وتقييم المخرجات.
خبراء  تشكيل مجموعات تعاونية غير متجانسة في التحصيل من المتعممين، حيث تحتوي عمى -

 يقومون بدراسة الموضوع من خالل مجموعاتيم وينقل كل خبير ما تعممو إلى زمالئو.
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يقوم كل عضو من المجموعة بإلقاء ما تعممو أمام مجموعتو، ويتعاون أفراد المجموعة في  -
دراسة جميع الموضوعات مما يحقق استيعاب كل عضو لممعمومات والمفاىيم المتضمنة في 

 دة الدراسية.جميع موضوعات الوح
 يخضع جميع المتعممين الختبار فردي، يقيس الميارات والمعارف التي تعمميا. -
 (.2007ُتحسب عالمات كل مجموعة، وتحدد المجموعة المتفوقة وتكافأ )مرعي والحيمة،  -

 إيجابيات التعمـ التعاوني:

 يكشف عن الطاقات الدفينة عند المتعممين .1
 المعمومات واآلراء بين المتعممين.يساعد عمى نشر األفكار والمعارف و  .2
 يزيد من ثقة المتعممين بأنفسيم ويمنحيم الشعور بالمسؤولية وتحمميا. .3
 يقمل من شعور بعض المعممين بالعزلة. .4
 يشجع عمى مشاركة المتعممين في األنشطة والعمل الجماعي في المدرسة وخارجيا. .5
الياشمي سترجاعيا )ا يساىم في توثيق المعرفة في ذىن المتعمم بطريقة يسيل .6

 .(2016وزمالئو،
 سمبيات التعمـ التعاوني: 

بالرغم من وجود العديد من اإليجابيات لمتعمم التعاوني إال أنو ال يخمو من بعض نقاط الضعف نذكر 
 منيا:

 يحتاج إلى جيد كبير من المعمم في التخطيط، وغالبًا ما يفشل إذا كان عشوائيا بدون تخطيط. .1
 لمراقبة المتعممين وتوجيييم وتنظيم عمميم، ومتابعة خطوات العمل والتنفيذ.يتطمب جيد صفيًا  .2
 قد يسيطر عدد قميل من المتعممين عمى عمل المجموعات مما يحرم البقية من المشاركة. .3
يحتاج إلى تعميمات دقيقة وواضحة من المعمم، األمر الذي قد يربك المتعممين وخاصة إذا لم  .4

 (2011ف النشاط )عقل وزمالئو، يتم شرح التعميمات وأىدا
 دور المعمـ في التعمـ التعاوني:

 لممعمم دوران ميمان في التعمم التعاون:

 التركيز والعمل المستمر لجعل التعمم التعاوني سمة حياتية وميارة اعتيادية لممتعممين. -
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 نمذجة التعمم التعاوني، والعمل مع الطمبة في المجموعات كمما دعت الحاجة. -
 متعمـ في التعمـ التعاوني:دور ال

 يكون دور المتعمم أساسيًا في التعمم التعاوني ومحوريًا، فُيطمب منو:

 أن يكون عضوًا فعااًل في المجموعة، والمشاركة في العمل.  -
 االلتزام بالتعميمات واألنظمة الصفية وقوانين عمل المجموعات. -
 تنفيذ الخطوات بدقة، واستخراج النتائج.  -
 ئيم في العمل والقيام بالميام الموكمة إلييم بالتعاون  مع بعضيم البعض.مساعدة زمال  -
 (. 2007)مرعي والحيمة، في ممارساتيم، واحترام اآلخرين  التأمل  -

 رابعًا: استراتيجية التعمـ القائمة عمى االستقصاء:

لمخبرية، التي ظير االستقصاء كرد فعل عمى الطرق التقميدية في تدريس المواد العممية واألنشطة ا
تشرح لممتعمم خطوات العمل بالتفصيل، وال ُيترك لو المجال الختيار وتصميم ىذه الخطوات، وُيعد ذلك 
إجحافًا بحق المتعمم ونفيًا لقدراتو العقمية، كما أن ىذه الطرق ال تتيح لممتعمم فرصة لبناء مفاىيمو 

 (2016مي وآخرون، الخاصة ومبادئو وال تساعده عمى حل مشكالتو بنفسو )الياش

( بأنو نشاط عقمي )فكري( وعممي في آن واحد، جوىره الفضول كأحد Inquiryويعرف االستقصاء)
عادات العقل المتبعة في التعميم والتعمم، ويتضمن طرح األسئمة أو المشكالت عمى شكل مواقف تجذب 

 (.2007انتباه المتعممين وتثير فضوليم )زيتون، 

ستخدميا العمماء في طرح أسئمة حول الظواىر الطبيعية والبيئية، ويحاولون واالستقصاء ىو عممية ي
البحث عن إجابات ليذه األسئمة وال يكتفون بالحصول عمى المعرفة من مصدر واحد أو عمميات غير 
عممية بل يسعون لتحقيق فيم شامل وعميق من خالل أدلة عممية واضحة ومثبتة ) أبو رياش وزمياله، 

2009.) 

 ت طريقة االستقصاء:خطوا

 ىناك ست خطوات أساسية في طريقة التدريس باستخدام االستقصاء وىي:

 تحديد المشكمة: تتطمب أن يكون المتعمم مدركًا لمسؤال أو المشكمة التي يدور حوليا التعمم. .1
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 وضع الفرضيات: صياغة نص بأىداف البحث )فرضيات( قابمة لالختبار. .2
 قيام بالتجارب المناسبة.جمع البيانات: جمع األدلة وال .3
 تفسير البيانات: يقتضي اختبار الفرضيات وكتابة عبارات ذات معنى تدعميا البيانات. .4
 تطوير النتائج األولية: إيجاد العالقات ووضع التعميمات. .5
إعادة الخطوات السابقة: عندما نحصل عمى بيانات جديدة نكرر الخطوات السابقة، ونراجع  .6

 (.2009ديد المطموب )أبو رياش وزمياله، البيانات األصمية لتح
 دور المعمـ في استراتيجية االستقصاء: 

( وعفانة والجيش 2011خطايبة ) كل من لممعمم أدوار رئيسية عند استخدامو لالستقصاء، يذكرىا
 ( وىي:2009)

 تنظيم البيئة التعميمية بطريقة مشوقة تراعي ميول واىتمامات المتعممين. .1
 االستكشاف في جو مناسب بعيدًا عن الضغوط والسخرية. يتيح لمطمبة فرصة .2
مراعاة الفروق الفردية بين الطمبة، وتنظيم عممية التعمم بما يناسب قدرات المتعممين  .3

 ومستوياتيم.
 يتيح لممعممين فرصًا لمتفاعل مع البيئة االجتماعية والمادية. .4
ل دقيق، مع تعديل سموك المتعممين يتابع أنماط التفكير واألفكار المتعمقة بموضع المشكمة بشك .5

 وتقويمو.
 دور المتعمـ في استراتيجية االستقصاء:

 إعداد خطة بسيطة لحل المشكمة، وقد تشمل الخطة جميع البيانات ومصادرىا. .1
 تدوين جميع البيانات والمعمومات وتوثيق األدلة والمصادر. .2
 ج وتعميميا.وضع حمول لممشكمة عمى شكل فرضيات واختبارىا وتفسير النتائ .3
جراءات الحل )أبو رياش وزمياله،  .4  (.2009مراجعة المشكمة وا 

 خامسًا: استراتيجية العصؼ الذىني:

( التي تفصل بين إنتاج األفكار وتقويميا، وتعتمد Osbornًتعد ىذه الطريقة من أىم أفكار ازبورن )
تمفة، وذلك بيدف تطوير أسموب العمل الفردي او الجماعي لحل المشكالت الحياتية والعممية المخ

 (.2009القدرات العقمية وعمميات اإلبداع والتدريب عمييا )عطية، 
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( بأنو أسموب فّعال في حل المشكالت العممية، يتضمن توليد الكثير 2008ويعرفو الياشمي والدليمي )
في زمن من الحمول غير المتوقعة، إذ أنو يمكن الحصول عمى آراء مختمفة وعديدة من مجموعة أفراد 

 قميل نسبيا.

( أن العصف الذىني يعبر عن أسموب لتفتيت األفكار السابقة Hoing, 2001فيما يرى ىوينغ )
بداعية.   والقديمة ومحاولة إيجاد روابط جديدة بينيا تعطي أفكارًا مبتكرة وا 

 خطوات جمسة العصؼ الذىني:

بحث عن معمومات حول تحديد المشكمة ومناقشتيا: عن طريق طرح المزيد من األسئمة وال .1
عادة صياغتيا تمييدًا القتراح الحمول.  المشكمة وا 

تييئة جو العصف الذىني اإلبداعي: قد تستغرق ىذه العممية مدة زمنية قصيرة وتتم بطرح قائد  .2
 الفريق أو المعمم سؤال أو أكثر.

ة لمجميع، استمطار األفكار )بدء العصف(: بعد كتابة السؤال عمى السبورة أو عمى ورقة ظاىر  .3
يبدأ كاتب المجموعة بكتابة األفكار التي يطرحيا األفراد عمى ورقة بحيث يراىا الجميع 

 ويرقميا، وتتطمب ىذه المرحمة توليد عدد كبير من األفكار.
تحديد الفكرة الغريبة والممفتة لمنظر: يتم اختيار أغرب فكرة من أفكار المشاركين، ومناقشتيا  .4

ميا إلى فكرة عممية مفيدة، ويثني القائد عمى المشاركين في نياية والتفكير في كيفية تحوي
 الجمسة.

جمسة التقويم: يتم اختيار األفكار الجيدة وتقويميا وتحديد ما يمكن أخذه منيا ويكون أمام  .5
 (.2008الطمبة وبمشاركتيم )الياشمي والدليمي، 

 :والبد مف توفر عدد مف الشروط لنجاح جمسة العصؼ الذىني أىميا

 تحديد موضوع النقاش، وطرح المشكمة بأسموب واضح ومشوق لممتعممين. -
 أن تكون القضية أو موضوع الجمسة يحتمل االختالف وطرح اآلراء واألفكار. -
 احترام جميع األفكار  وتقبميا وعدم االستيزاء بأي منيا وتدوينيا . -
تاحة الفرص المتكافئة ليم، - وعدم السماح بسيطرة  الحرص عمى مشاركة جميع المتعممين، وا 

 شخص معين عمى حساب اآلخرين.
أن تتمتع الجمسة بجو مناسب يسوده المتعة والمرح، وتجنب العبارات السمبية التي تقتل األفكار  -

 المبدعة.
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 (.2016تأجيل إصدار الحكم عمى األفكار وتقييمو إلى نياية الجمسة )الياشمي وآخرون،  -
 ميزات استراتيجية العصؼ الذىني:

 تصادية، ال تحتاج إلى مواد وأدوات أكثر من السبورة والطباشير والقمم والورقة.اق -
 مسمية ومثيرة لممتعممين. -
 تنمي عادات العقل والتفكير اإلبداعي. -
 تنمي الثقة بالنفس عند المتعممين. -
بداء اآلراء) -  (.2008نبيان،  تنمي القدرة عمى التعبير وا 
 التعميـ المدعـ إلكترونيًا:  2.1.2

ركز عصر المعرفة عمى استخدام التقنيات الحديثة واستغالليا في جميع مناحي الحياة، فقد أصبحت ي
تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات نيج حياة وليست من الكماليات أو وسائل الترفيو المقتصرة عمى 

مط الحياة نخبة المجتمع، ويعتبر النظام التعميمي المحرك األساسي إلحداث التغيير والتطور في ن
وأسموب التفكير ألي مجتمع، والجيل الصاعد ىو األقدر عمى تحقيق ىذه التحوالت إذا توافرت السبل 
والوسائل المناسبة، ويعتبر التعميم البوابة الرئيسة لمجتمع المعرفة، وأحد أىم جوانبو المشرقة، والركيزة 

 (.2012األساسية لو )عميان، 

جيا المعمومات، كانت نتائج البحوث والدراسات الميدانية في مجالي التربية وبموازاة ثورة المعرفة وتكنولو 
وعمم النفس قد خمصت إلى بمورة تجديدات وتغيرات جذرية في مجال النظم التربوية، نتج عنيا 
مجموعة من المفاىيم والنظريات الحديثة حول التعميم والتعمم، أدت إلى تطور إطار تربوي جديد دمج 

 (.2009يس بالتكنولوجيا الحديثة )قطيط والخريسات، وسائل التدر 

وقد أدت ىذه التغيرات إلى ظيور أساليب وطرائق تدريس عديدة، معتمدة عمى الثورة المعموماتية 
والتقنيات والوسائل التكنولوجية الحديثة، ومنيا مصطمح التعميم اإللكتروني الذي يشير إلى طرائق 

ل الحديثة مثل الحاسوب وتطبيقاتو المختمفة، ووسائطو المتعددة من التدريس باستخدام تقنيات االتصا
صوت وصورة وشبكات اإلنترنت، وآليات البحث، ويمكن القول أن التعميم االلكتروني ىو استخدام 
التقنيات الحديثة بمختمف أنواعيا لتوصيل المعرفة لممتعمم بأقل جيد ووقت وبأفضل وأكبر فائدة 

(, وقد تبع ظيور التعميم اإللكتروني ظيور العديد من المسميات لطرق 2016لياشمي وزمالءه، ا)
 Hybridومنيا: التعمم اليجين ) (2014البطاينة ) التعمم القائمة عمى استخدام التقنيات كما يشير

Learning( والتعمم المدمج )Blended Learning( والتعميم المزيج أو الخميط )Mixed learning.) 
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ميم المدعم إلكترونيًا بأنو التعميم الذي يستخدم طريقتين أو أكثر من طرق التدريس عن وُيعّرف التع
طريق دمج االنترنت في التدريس الصفي، الدمج بين وسائط المحاكاة االلكترونية وتصميم الدروس 

 (.Cottrell & Robison, 2003التعميمية )

طرق في تنفيذ المحتوى بغض النظر عن استخدام كما ُيعّرف بأنو التعمم الذي يقوم عمى اشتراك عدة   
التكنولوجيا ويشمل الدمج بين الطرق التقميدية والتعميم اإللكتروني ويوظف الوسائط المختمفة واالنترنت. 

( Gordon, 2005.) 

( بأنو التعمم الذي يمزج بين التعمم التقميدي والتعمم االلكتروني، والتعمم الذي 2014ويعرفو البطاينة )
 ستخدم شبكة االنترنت والتعمم وجيا لوجو، والتعمم باالتصال المتزامن وغير المتزامن.ي

 ميزات التعميـ المدعـ إلكترونيًا:

يمكن استخالص ميزات التعميم المدعم إلكترونيًا من نتائج الدراسات المختمفة التي بحثت فيو، 
 ونمخصيا كاآلتي:

، وزيادة التفاعل الفوري بين المتعممين أنفسيم يزيد من شعور الطمبة بالمسؤولية المجتمعية -
 (.Wingard, 2004وبينيم وبين المعمم )

رفع مستوى ميارات االتصال والتواصل والحوار والمناقشة، وينمي مختمف الجوانب  -
 الخصبة لدى المتعممين.

يساعد في رفع مستوى التحصيل لدى المتعممين واكتسابيم اتجاىات إيجابية تجاه عممية  -
 (.2014تعميم بشكل عام ومادة العموم خاصة )البطاينة، ال

يساىم في تحسين قدرة المتعممين عمى بناء المعارف المترابطة، ورفع مستوى تفسيراتيم  -
 (.2018العممية لمظواىر المختمفة )القواسمة والقادري، 

مكتب يفيد في جمع المحتوى وينظمو، ويساعد المتعممين في الوصول لمتعمم دون الحاجة ل -
التقميدية وخاصة في المناطق الريفية ممن ال يستطيعون الوصول لمغرف الصفية، والطمبة 

 ن عن المدرسة ألسباب وظروف عديدة.المنقطعو 
أن برامج التعميم المدعم إلكترونيًا قد خفضت وقت  حيث جيد وتكمفة التعممتوفير الوقت وال -

 .( Collis, 2003)يم وتكمفتو بشكل كبيرالتعم
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 يـ دروس وفؽ التعمـ المدعـ إلكترونيًا:تصم

 يتبع تصميم الدروس وفق التعمم المدعم إلكترونيًا الخطوات اآلتية:

اختيار برنامج التدعيم االلكتروني المراد تصميمو: وىنا يحدد المصمم ما إن كان  الخطوة األولى:
 سابقًا.التدعيم جديد كميا ومبتكرًا أم ىو تحسين عمى برنامج أو محتوى موجود 

تحديد كيفية التدعيم وطريقتو: ويتم فييا توضيح إجراءات التنفيذ وتحديد طريقة التدعيم  الخطوة الثانية:
 المناسبة لممحتوى التعميمي، وتوفير المتطمبات الالزمة.

 وتتم عممية تصميم التعميم المدعم إلكترونيًا وتنفيذه في أربع مراحل مترابطة ومتتالية كما يمي:

 ة األولى: تحميؿ المحتوى التعميمي المراد تدعيموالمرحم

يتم في ىذه المرحمة تحديد األىداف العامة، ومخرجات التعمم، وبناء جدول زمني لتنفيذ األنشطة 
الصفية العممية وااللكترونية، مع مراعاة وقت الحصة الدراسية، والموازنة بين األنشطة المنفذة، كما 

المساندة التي تعطي المعمم حرية االختيار بينيا، وتحديد  يجب تصميم مجموعة من األنشطة
 المتطمبات السابقة، والميارات التي يتضمنيا المحتوى كالميارات المعرفية والوجدانية والحركية والعقمية.

 المرحمة الثانية: تحديد الطريقة المناسبة لتنفيذ كؿ درس أو أي جزء مف المحتوى

يقة التدريس التي تناسب المحتوى، والمصادر الالزمة من كتب ووسائط تقتضي ىذه المرحمة اختيار طر 
 وأدوات وأجيزة وغيرىا.

 المرحمة الثالثة: تحميؿ حاجات المتعمميف

 تتطمب ىذه المرحمة تحميل لخصائص المتعممين النمائية واحتياجاتيم واستعداداتيم.

 المرحمة الرابعة: تنظيـ المتطمبات والقيود

 (.2014التعمم والقيود والتعميمات التي تنظم العمل )البطاينة، تنظيم متطمبات  
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 دور التكنولوجيا في االقتصاد المعرفي:

اٍل من األىمية لالقتصاد المعرفي، يرتبط العمم بالتكنولوجيا بشكل دائم، وكالىما ركيزتان عمى قدر ع
عبر قنوات التواصل المختمفة،  ، ومشاركتيانشر المعرفة واألبحاث العمميةفي  حيث تساىم التكنولوجيا

كما تحفظ حقوق الممكية واالبتكارات، في الوقت الذي أصبحت فيو المعرفة سمعة ُتعطي ُمنتجيا حق 
 (.2016القيادة والتحكم في عصر االنفجار المعرفي )الياشمي وأخرون، 

 مومات إلى معارفوُتعد نظم المعمومات وسيمة القتصاد المعرفة، كونيا تحول البيانات الخام والمع
يمكن استخداميا في أغراض مختمفة، وتحوليا إلى سمعة، وتوليد معراف جديدة تساىم في تطوير 

 (.2014اقتصاد المعرفة عمى مستوى الفرد والمؤسسات والمجتمع )الحاج محمد، 

 :فيـ المفاىيـ العممية 3.1.2
أىميتيا من كونيا أحد أىم جوانب تعميم تحتل المفاىيم العممية أىمية بالغة في تدريس العموم، وتكتسب 

العموم، فيي تساىم في تنظيم المعارف واسترجاعيا، وربط التصورات بمصادرىا لتسييل استرجاعيا، 
كما تساعد المتعممين عمى فيم العمم بوضوح، وتكوين العالقات، والتواصل العممي فيما بينيم، وتكسب 

 (.2011ة، المعرفة العممية المرونة والتنظيم )خطايب

وتعد المفاىيم المبنة األساسية لممعرفة، وىذا ما دعا إلى زيادة االىتمام بيا في عصر التضخم المعرفي 
الكبير الذي يشيده العالم، وليذا اىتم التربويون بمساعدة المتعممين عمى فيم المعاني المنطقية لممفاىيم 

 (.2007وترك التفاصيل غير الميمة )مرعي والحيمة، 

 ؼ المفيـوتعري

( بأنو مصطمح يتضمن عدد من األفكار التي تم تعميميا سابقّا، وىو بناء Conceptsُيعرف المفيوم )
عقمي ناتج عن إدراك الروابط الموجودة بين الظواىر واألشياء التي توجد بينيا عالقات وصفات 

 (2007)زيتون، مشتركة، وىو مجموعة من الصفات المشتركة بين عناصر النوع أو الصنف الواحد 

ما يمتمكو اإلنسان من معاٍن ترتبط بعبارات أو كممات، وقد يختمف من   ( بأنو2009ويعرفو عطية )
شخص آلخر، حيث يدل عمى حدث أو شيء معين، وىو تصور ذىني أو صورة عقمية لخصائص 

 مشتركة لممحسوسات أو المدركات.
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تربط بينيا خصائص وصفات مشتركة، ويعبر المفيوم عن مجموعة من الرموز و األحداث التي 
ويمكن جعميا في صنف واحد، ويطمق عمييا اسم أو رمز معين، معنى عام لفكرة مجردة، وكممة تشير 

 (.2008إلى عدة أشياء أو أفراد متشابيون في خصائصيم )الياشمي والدليمي، 

و فكرة أو مجموعة ( بأنو تصور لألشياء التي نستطيع إدراكيا بالحواس، وى2014ويعرفو عفونة )
 أفكار يكونيا الفرد حول أشياء تجمعيا صفات مشتركة ويخزنيا عمى شكل تعميمات أو رموز.

( أن المفاىيم تعبر عن أفكار مجردة تتغير باستمرار وتعبر عن صفات مميزة 2010ويرى الشوبكي )
 ىر المختمفة.لمشيء ويمكن أن تكون رموز يتم الوصول إليا من خالل التصورات العقمية لمظوا

 المفاىيـ العممية:

ىو مجموعة من الرموز أو األشياء أو الحوادث التي يمكن تجميعيا مع بضعيا بسبب المفيوم العممي 
الخصائص والصفات المشتركة التي يمكن اان نطمق عمييا أسم او رمز معين، ويعبر عن صورة 

براىيم، ذىنية، يمكن لمفرد أن يتصورىا دون اتصال مباشر بالموضوع أ  .(2004و القضية )سعادة، وا 

 خصائص المفاىيـ العممية: 

 ( ومنيا :2007تتميز المفاىيم العممية بخصائص كثيرة، يشير إلييا زيتون )

 المفيوم العممي يدل عمى الصنف الذي ينتمي إليو الفرد وليس عمى الفرد بذاتو. -
نما يعمم عمى  المفيوم يحتوي تعميمًا فيو ال ينطبق عمى موقف واحد فقط أو - شيء معين وا 

 أكثر من موقف أو عدة أشياء.
 لممفيوم العممي شقين: االسم أو الرمز والداللة المفظية. -
لممفيوم العممي صفات تشترك فييا جميع عناصر مجموعة معينة، وتميزه عن غيره من  -

 المفاىيم.
 تنظيم، والتعميم.تبني المفاىيم العممية بشكل مبدئي عن طريق ثالث عمميات: التمييز، وال -
تنمو المفاىيم العممية وتتكون بصورة مستمرة ومتدرجة وتزداد صعوبتو من مرحمة تعميمية إلى  -

 أخرى ومن صف آلخر، وذلك بسبب النمو العقمي لمفرد ونضجو، وتطور خبراتو.
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 تصنيؼ المفاىيـ العممية:

 يصنف برونر المفاىيم العممية إلى ثالثة أنواع ىي :

 : ويطمق عمى مجموعة األشياء أو األجزاء المترابطة.مفاىيم الربط .1
 مفاىيم الفصل: ويطمق عمى مجموعة الصفات التي تتغير من موقف آلخر. .2
مفاىيم العالقة: وىذا النوع يتبع النوعين الرئيسين السابقين، ويدل عمى عالقة معينة بين  .3

 (.2009صفتين أو أكثر )عطية، 
 تدريس المفاىيـ العممية:

تراتيجيات تدريس المفاىيم من أىم االتجاىات التربوية الحديثة في استراتيجيات التعميم تعتبر اس
وأحدثيا، إذ زاد االىتمام بتعميم المفاىيم، كونيا تشكل شبكة العالقات التي تبني الييكل البنائي لكل 

يم عمى نوع حقل معرفي، وتصقل خبرات األفراد المتنوعة، ويعتمد اختيار استراتيجية تدريس المفاى
المفاىيم وطبيعة الموضوع، ويمكن الربط بين موضوعين أو أكثر في تدريس المفيوم )عفونة، 

2014.) 

 : استراتيجيات تدريس المفاىيـ العممية وتنميتيا

تتعدد االستراتيجيات المستخدمة في تعميم المفاىيم العممية، ولكنيا تشترك وترتكز عمى عدة جوانب 
م مباشرة أو تقديمو من خالل التجارب العممية، وتحديد خصائصو والسمات التي ومنيا: تعريف المفيو 

تميزه، وطرح أمثمة لممفيوم، والتحقق من درجة تمكن المتعممين من المفاىيم عن طريق الحوار 
والمناقشة، واستغالل المواقف العممية الستنتاج المفيوم، واستخدام طرق حل المشكالت التي تتضمن 

 مفاىيم.

ما تنمية المفاىيم فإنيا تتأثر بعوامل كثيرة أذكر منيا: األمثمة اإليجابية المقدمة وعددىا، وقدرات وأ
المتعممين والفروق الفردية بينيم، وخبراتيم السابقة حول المفاىيم، والخبرات المباشرة لمفرد، وطبيعة 

 (.2014المفيوم المقدم ونوعو )عفونة، 

األىداف الرئيسة لتعميم العموم في المراحل التعميمية المختمفة، وبناء ويعد بناء وتكوين المفاىيم من 
المتعمم لمعارفو ومفاىيمو، يتطمب استراتيجيات ونماذج بنائية، ولتطبيق مبدأ تكوين المفاىيم العممية في 

 تدريس موضوعات العموم، فيناك طريقتان أساسيتان ىما:
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ح األمثمة والجزئيات الحسية، ويوجو المتعممين : حيث يتدرج المعمم بطر الطريقة االستقرائية -
إليجاد عالقات بين ىذه األمثمة، تمييدًا الستنتاج الخصائص المشتركة، ووصواًل إلى بناء 

 المفيوم.
ويقوم المعمم بتقديم المفيوم مباشرة لممتعممين، ثم يطرح مجموعة من  الطريقة االستنتاجية: -

لك بيدف التأكد من حفظ الطمبة لممفيوم وليس فيمو األمثمة، ويجمع إجابات المتعممين، وذ
 (.2007)زيتون، 

 أىمية تدريس المفاىيـ العممية

يجب التركيز عمى تعميم المفاىيم العممية في ظل االنفجار المعرفي اليائل في جميع جوانب المعرفة، 
ى لممتعمم فيميا وزيادة المعارف يرافقيا زيادة في الحقائق، وىذا يتطمب تصنيفيا كمفاىيم ليتسن

واستخداميا في لمراحل العمرية المختمفة، ولذلك البد من االعتماد عمى المفاىيم العممية في بناء 
المناىج العممية وتنظيميا، وربط المواد الدراسية المختمفة، لتشكل قاعدة معرفية واسعة وعميقة )أبو 

 (.2015سميمة، 

يمكن بات عاٍل مما يصعب عممية تغييرىا، كما تتمتع بثيا تعميم المفاىيم العممية في كونوتبرز أىمية 
العمم  تحسن من قدرة المتعممين عمى استخدام عممياتيحد من تعقيدىا، تجميعيا وربطيا ببعض مما 
تحد التفكير اإلبداعي لدى المتعممين، كما  تساىم في تنمية مياراتووظائفو كالتنبؤ والتفسير، و 
تسيل دراسة المتعممين لمكونات )استخدام المفظ دون فيم مدلولو(، و  ةالمفاىيم من استخدام المفظي

 (.2004البيئة، وتقمل من تعقيداتيا )سالمة، 

 صعوبات تدريس المفاىيـ العممية:

بالرغم من ضرورة تعمم المفاىيم في المواد العممية وتعميميا، وبنائيا، والتحوالت التربوية الحديثة 
يم، إال أن البحوث والدراسات التربوية تشير إلى وجود صعوبات في تدريس الستراتيجيات تدريس المفاى
 ( بعض ىذه الصعوبات كاآلتي:2011(، ويورد خطايبة )2007المفاىيم العممية )زيتون، 

 طبيعة المفاىيم العممية المجردة والعممية، وطريقة فيم المتعمم ليا. -
 ط بينيما.عدم تمييز المتعمم بين اسم المفيوم وداللتو والخم -
 ضعف البنية المعرفية لممتعمم وافتقاره لمخمفية العممية الالزمة لبناء مفاىيم عممية جديدة. -
 أساليب التدريس االعتيادية واستراتيجياتو التقميدية. -
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 كفاءة معمم المادة العممية، وطرائق تدريسو، وعمق فيمو لممفيوم العممي. -
 عمم، واتجاىاتو وميولو واىتماماتو، والبيئة المحيطة بو.استعدادات المتعمم، وقدراتو، ودافعيتو لمت -
 مناىج المواد العممية، وطبيعة تنظيميا، وتصميميا غير المالئم. -
 عوامل المغة أو لغة التعميم المتبعة. -
 :تنمية التفكير العممي  4.1.2

العقل، فقال  اإلنسان، وميزه عن غيره من المخموقات، بأن وىبو نعمة –سبحانو وتعالى  –خمق اهلل 
ْلٌَاهُْن تعالى: )  ِّبَاِث َوفَضَّ َي الطٍَّ ْهٌَا بًٌَِ آَدَم َوَحَوْلٌَاهُْن فًِ اْلبَرِّ َواْلبَْحِر َوَرَزْقٌَاهُن هِّ َعلَٰى َكثٍٍِر َولَقَْذ َكرَّ

ْي َخلَْقٌَا تَْفِضًٍل  وَّ ر في سننو عمى التفكير في مخموقاتو، والتدب -عز وجل –كما حثنا  .(07)اإلسراء:(هِّ
ٍِْل الكونية، والتأمل في آياتو فقال سبحانو وتعالى: ) َواَواِث َواْْلَْرِض َواْختَِلِف اللَّ إِىَّ فًِ َخْلِق السَّ

َواِء ِهي هَّاءٍ  ُ ِهَي السَّ ٍَا بِِه اْْلَْرَض  فَََحْ َوالٌَّهَاِر َواْلفُْلِك الَّتًِ تَْجِري فًِ اْلبَْحِر بَِوا ٌٌَفَُع الٌَّاَش َوَها أًََسَل َّللاَّ

َواِء َواْْلَ  ٍَْي السَّ ِر بَ ٌَاِح َوالسََّحاِب اْلُوَسخَّ ٌَاٍث لِّقَْىٍم بَْعَذ َهْىتِهَا َوبَثَّ فٍِهَا ِهي ُكلِّ َدابٍَّت َوتَْصِرٌِف الرِّ ََ ْرِض 

 (.461( )البقرة: ٌَْعقِلُىىَ 

 تعريؼ التفكير:

مًا وحديثًا، وقد انطمق كل منيم من المدرسة الفكرية شغل التفكير العديد من التربويين والباحثين قدي
التي تتممذ عمى يدييا، ومن رؤيتو المستقبمية إلعداد فرد أكثر قدرة عمى مواجية مشكالت الحياة التي 

 قد تعترضو وتحدياتيا. واألدب التربوي غني بتعريفات التفكير نورد منيا:

اإلدراك الحسي مخ الخبرة من جانب والذكاء من جانب التفكير ىو عممية ذىنية يتم فييا التفاعل بين 
 (.2009آخر لتحقيق ىدف ما، ويحدث بدوافع معينة تغيب عنيا الموانع )عطية، 

( أن التفكير يعبر عن نشاط معرفي يعطي المثيرات البيئية دالالت 2007)ويرى العتوم وآخرون 
عمى التكيف مع البيئة المحيطة وظروفيا  ومعاني باالعتماد عمى البنية المعرفية لمفرد مما يساعده

 المختمفة.

( يعني تجربة عقمية ذىنية تتضمن جميع ما يقوم بو العقل من 2009والتفكير من وجية نظر فرج )
فعاليات مستخدما الصور الذىنية واأللفاظ والرموز والمعاني واإلشارات والذكريات والمواقف التي يفكر 

 دث معين.فييا الشخص سعيًا منو لفيم ح
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وُيعرف بأنو سمسمة من النشاطات العقمية التي يجرييا دماغنا عند تعرضو لمثير معين استقبمتو حاسة 
 (.2016أو أكثر من الحواس الخمسة )الياشمي وآخرون، 

( بأنو عممية كمية تتضمن قيام الفرد بمعالجات عقمية لجميع المعمومات 2016ويعرفو جروان ) 
 ردة، لتكوين المفاىيم أو الحكم عمييا، وتكتسب فيو الخبرة معنى ما.واإلشارات الحسية الوا

 أنماط التفكير:

اسيين من وجية يصنف التفكير العممي حسب درجة تعقيده، وعمق معالجاتو المعرفية إلى نوعين أس
 ( ىما:2007) نظر العتوم وآخرون

جيد كبير أو عمق  نمط التفكير السطحي: يقتصر عمى الموضوعات البسيطة التي ال تتطمب -
في التفكير والتحميل، ونطمق عمييا أشكال التفكير األساسية كالتذكر والحفظ وحل المشكالت 

 البسيطة، وتقميد الصور البسيطة.
نمط التفكير العميق: يستخدم فيو الفرد عمميات معرفية معقدة، كالنقد واالستنتاج والتحميل،  -

الت ومعاني المواضيع، لموصول إلى حل أو وتتطمب قدر كبير من الجيد والتعمق في دال
 منتج أو أفكار عميقة.

 سمات التفكر:

 يتميز التفكير بسمات كثيرة منيا :

التفكير سموك تطوري يختمف في المرحل العمرية لمفرد وتتغير درجة صعوبتو ومستوياتو  -
 باستمرار.

 ال.التفكير نسبي، أي يختمف من موضوع آلخر وال يمكن أن يصل درجة الكم -
عادة  - ييدف التفكير الفعال إلى الوصول ألفضل المعاني والمعارف التي يمكن استرجاعيا وا 

 استخداميا.
 (.2013التفكير سموك ىادف أي أنو يسعى لتحقيق ىدف محدد )القواسمة وأبو غزالة،  -

 مستويات التفكير:

عتمد بالدرجة األولى عمى ُيجمع الباحثون عمى أن مستوى التعقيد في التفكير المطموب إلنجاز ميمة ي
طبيعة الميمة وصعوبتيا، حيث تزداد درجة تعقيد التفكير بزيادة صعوبة الميمة ولذلك نميز بين 

 (.2016جروان، مستويين لمتفكير، األساسي والمركب )
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ذا اعتمدنا مستوى الصعوبة في النشاطات المعرفية وعمميات العقل، فإنو من الممكن أن نميز بين  وا 
 التفكير كما في الشكل اآلتي: مستويات
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 مفيـو التفكير العممي: 

أصبح التفكير العممي أكثر أىمية في ظل التوجيات التربوية الحديثة، حيث أن طرائق التعميم بأمّس 
بعادىم عن المزاجية في حل المشكالت الحاجة لميا رات التفكير العممي لتدريب المتعممين عمييا، وا 

العممية والفكرية، وتتداخل عمميات التفكير العممي، وأركانو وشروطو وىذا ما يفسر تعدد التعريفات التي 
 (.2005تناولت التفكير العممي )النجدي وآخرون، 

الطالب عند الشعور بمشكمة ما، فيحددىا ويفترض بو يقوم  د،م معقّ نشاط عقمي منظّ وُيعرف بأنو 
 (.2011)أبو جحجوح وحسونة،  تيا في ضوء البيانات التي يجمعياالحمول ويختبر صح

( بأنو نشاط عقمي منظم يتناول مشكمة معينة بدقة عالية وموضوعية 2008ويعرفو العميمات وزمياله )
 فيمو.بيدف حميا، أو أمر غامض يحتاج أن يفسره وي

 خصائص التفكير العممي:

تناول المختصون في مجال التربية التفكير العممي من مختمف جوانبو، وحاولوا تحديد خصائصو، ومن 
 ىذه الخصائص:

التنظيم: حيث يسير التفكير العممي وفق خطوات متسمسمة ومنظمة تبدأ بالشعور بالمشكمة  -
 ومالحظتيا إلى محاولة إيجاد حل ليا.

ريد: حيث يتطمب التفكير العممي استخدام األلفاظ بمعانييا الحقيقية، وتكون رموز الدقة والتج -
 واضحة ال تقبل التحريف.

 يبحث عن األسباب الحقيقية لممشكمة أو الموقف باستخدام البراىين المنطقية المقنعة. -
معرفة التراكمية: المعارف نسبية متغيرة ال تقف عند حد معين بل تتطور باستمرار، وتبنى ال -

 غيرىا أو تعيد ترتيبيا وتنظيميا.الجديدة عمى القديمة فت
الشمولية واليقين: تكون المعرفة الجديدة التي يتم التوصل إلييا شاممة لجميع األمثمة التي  -

 تنتمي لمموضع، بصورة ال تقبل الشك.
 التخمص من المعمومات غير الصحيحة التي قد تقود لمخطأ. -
ن األىواء الشخصية في الحكم عمى المعمومات، والتكميم ىو الموضوعية وىي االبتعاد ع -

تحويل المعمومات والبيانات الى ارقام ذات معنى، والتعميم الذي يتم بدراسة خصائص موضوع 
 (.2011معين وتعميم النتائج عمى المواضيع المشابية )سميمان، 
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 عناصر التفكير العممي:

خطوات، وتتمثل ىذه الخطوات  ، ويطمق عمييا آخرونصر التفكير العممي بأبعادهيسمي البعض عنا
 بما يمي:

دراكيا  تحديد المشكمة)الشعور بالمشكمة(: .1 تتطمب المشكالت من الباحثين مالحظتيا وا 
وصياغتيا عمى شكل سؤال رئيس وتحديد مكوناتيا، وتتطمب ىذه الخطوة جمع البيانات من 

 مصادرىا باستخدام وسائل موضوعية وتصنيفيا.
 : يقوم الفرد باقتراح حمول لممشكمة عمى شكل فروض قابمة لالختبار.لفروضفرض ا .2
: يستخدم الفرد األساليب والوسائل العممية لمتحقق من صحة الفورض، اختبار صحة الفروض .3

 ويمكن تصميم تجربة لذك.
وم يتم تنظيم البيانات المتعمقة بالمشكمة بالطرق المناسبة كالجداول أو الرس تفسير البيانات: .4

 ويتم معالجتيا واستخراج العالقات فيما بينيا لموصل لمنتائج.
يتطمب تعميم النتائج تطبيق خطوات التفكير العممي في مواقف جديدة مشابية والسير  التعميـ: .5

وفقيا عند التعرض لمواقف مشابية، ويجب أن تتوفر لدى الشخص الرغبة واالستعداد الذىني 
 (.2014صحيحة )غباري وأبو شعيرة،  الذي يجعمو يتصرف بطريقة عممية

 تعميـ التفكير :

تشير الدراسات التربوية إلى إجماع المربين والتربويين عى ضرورة تعميم ميارات التفكير في جميع 
المراحل العمرية، وتطويرىا لدى كافة أفراد المجتمع، والتركيز عمى تنميتيا وخاصة عند طمبة المدارس 

يل مفكر وناقد ومثقف، كما عمينا أن نتعامل مع عممية التفكير كعممية والجامعات، وذلك لبناء ج
 (.2007، آخرونروتينية بسيطة دون تعقيدات وىذا يتطمب تعميم لمتفكير ومياراتو )العتوم و 

 االتجاىات النظرية لتعميـ التفكير:

ىذا التباين في في تحديد طرق تعميم التفكير، وبسبب  البنائيون يختمف عمماء التربية والمفكرون
 وجيات النظر ظير اتجاىان يعكسان نوعان من برامج تعميم التفكير وىما:

االتجاه األول: برامج تعميم التفكير بشكل منفصل من خالل نظرية خاصة، وتنظيم ال يرتبط بالمنياج، 
نما من خالل برامج ُتعد مكممة لممنياج، وتكون مستقمة يتدرب عمييا المتعممون كمواد إض  افية.وا 
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االتجاه الثاني: برامج تقدم مع المنياج وتندمج مع موضوعات محددة أو مقررات دراسية معينة، ويرى 
 اصحاب ىذا االتجاه أن عمميات التفكير يمكن تعمميا وتعزيزىا بالطرق نفسيا التي يدرس فييا

 (.2007، المحتوى  الدراسي )العتوم وآخرون

 معيقات تعميـ التفكير:

سات التعميمية والتربوية واالدارية من مشكمة في تعريف التفكير وتحديد مكوناتو بشكل تعاني المؤس 
برامج تدريب المعممين وطمبة الكميات التربوية تسييل بناء وتصميم نشاطات تناسبو، كما أن واضح ل

المدرسة، غير قادرة عمى الرقي بمستوى الممارسات التعميمية أو الخبرات الميدانية في الغرفة الصفية و 
تركيز المدارس والتربية والتعميم بشكل عام عمى نقل المعمومات ، ويقتصر بل تبقى معارف نظرية فقط.

لممتعممين بدل التركيز عمى توليد ىذه المعارف، واالعتقاد السائد لدى المدارس بأن ميارات التفكير 
التربوية عمى االختبارات المدرسية اعتماد األنظمة رد وتتأثر فقط بالعوامل الوراثية، و تعتمد عمى الف

أساليب التعميم الصفي التي تركز حيان تتطمب ميارات عقمية متدنية،وكذلك النظرية التي في أغمب األ
عمى حشو عقول المتعممين بالمعمومات والقوانين والنظريات باالعتماد عمى التمقين السمبي 

والتذكر عند االختبار وال تنمي ميارات التفكير والمحاضرات المممة التي تعود المتعممين عمى الحفظ 
 (.2016جروان، عندىم )
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 الدراسات السابقة 2.2

وقد تم م الباحث في ىذا القسم عرضًا لمدراسات التربوية السابقة ذات الصمة بمشكمة الدراسة، يقدّ 
التدعيم تعمقة بوالدراسات الم االقتصاد المعرفي وب: الدراسات المتعمقة تصنيفيا إلى ثالثة محاور

 التفكير العممي.فيم المفاىيم العممية و تنمية اإللكتروني والدراسات التي تتصل ب

 :الدراسات المتعمقة باقتصاد المعرفة 1.2.2

( دراسة ىدفت إلى بيان أثر توظيف استراتيجية التعميم المتمايز في التحصيل 2017أجرى أبو تينة )
مية العموم التربوية)األونروا( وفي تنمية ميارات اقتصاد المعرفة، في مساق التربية الوطنية لدى طمبة ك

( طالبًا وطالبة، من 74استخدم الباحث المنيج شبو التجريبي، وتم اختيار عينة قصدية تكونت من )
في الفصل الثاني من العام  في األردن )األونروا( وكالة الغوث الدوليةلطمبة كمية العموم التربوية التابعة 

(، وأعد الباحث اختبار تحصيمي في التربية الوطنية ومقياس لميارات اقتصاد 2015/2016راسي)الد
المعرفة، واظيرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا في اختبار التحصي لصالح المجموعة 

يبية ، وجود فروق دالة احصائيًا في مقياس ميارات اقتصاد المعرفة لصالح المجموعة التجر التجريبية
 أيضًا.

( إلى تقصي أثر دروس تربية رياضية محوسبة في الكرة 2016وىدفت دراسة الحايك والصعوب )
الطائرة قائمة عمى االقتصاد المعرفي عمى المستوى المياري والميارات الحياتية لدى طمبة الصف 

و التجريبي، اعتمد الباحثان المنيج شبوقد ، في مدرسة براعم الفاروق باألردن الخامس األساسي
( طالبًا وطالبة،  تم  توزيعيم عشوائيّا إلى محموعتين تجريبية وضابطة، 48وتألفت عينة الدراسة من )

ة لقياس وأعد الباحثان برنامج محوسب لميارات كرة الطائرة قائم عمى االقتصاد المعرفي، واسبان
ية الرياضية المحوسبة في تطوير مستوى الميارات الحياتية، وبينت نتائج الدراسة فعالية دروس الترب

المستوى المياري لمطمبة، وكذلك وجود فروق دالة إحصائيًا في القياس البعدي في ميارات كرة الطائرة، 
 والقياس البعدي في الميارات الحياتية لصالح المجموعة التجريبية.

مي قائم عمى ( بدراسة ىدفت إلى استقصاء فاعمية أنموذج إجرائي تعمي2015وقامت العبودي )
موجيات االقتصاد المعرفي في تحصيل مادة النمو ونمية ميارات التفكير المتشعب عند طمبة كميات 

الباحثة المنيج شبو التجريبي، واختارت عينة عشوائية من طمبة كمية التربية  تحيث اعتمدالتربية، 
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( طالبًا، وتجريبية 31ة )( طالبًا، توزعوا عمى مجموعتين ضابط63بجامعة واسط العراقية قواميا )
( طالبًا، وأعدت الباحثة اختبارين: اختبار التفكير المتشعب واختبار تحصيمي، وأظيرت نتائج 32)

اختبار التفكير المتشعب الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في 
 واختبار التحصيل لصالح المجموعة التجريبية.

إلى قياس أثر برنامج تعميمي في العموم قائم عمى اقتصاد المعرفة  (2013سة أبو حجمة )وىدفت درا
في اكتساب المفاىيم العممية وعمميات العمم لدى طالبات الصف السابع األساسي، واستخدمت الباحثة 

 ( طالبة من طالبات الصف السابع في مدرسة67المنيج شبو التجريبي، وتكّونت عينة الدراسة من )
تالع العمي الثانوية الشاممة لمبنات بمديرية تربية عمان الثانية، بواقع مجموعتين تم اختيارىما بطريقة 

( طالبة درسن وفق برنامج التعميم القائم عمى 34عشوائية، حيث تكّونت المجموعة التجريبية من )
ريقة االعتيادية، وقد ( طالبة درسن بالط33اقتصاد المعرفة، بينما تكّونت المجموعة الضابطة من )

أعّدت الباحثة ثالثة اختبارات، األول اختبار مفاىيم التعمم السابق لمتحقق من تكافؤ المجموعات، بينما 
يقيس االختبار الثاني اكتساب المفاىيم العممية، والثالث يقيس ميارات عمميات العمم، وقد بينت نتائج 

تبار المفاىيم االعممية واختبار ميارات عمميات العمم، الدراسة وجود فروق دالة إحصائيَا في كل من اخ
 لصالح المجموعة التجريبية.

( دراسة ىدفت إلى بيان أثر برنامج تعميمي قائم عمى االقتصاد 2013وأجرى الحايك والخصاونة )
المعرفي باستخدام أساليب التدريس )حل المشكالت، التعمم التعاوني( عمى المستوى المياري والتفكير 

بأسموب  االبداعي عمى جياز طاولة القز لدى الطالبات، استخدمت الدراسة المنيج شبو التجريبي
( طالبة من طالبات كمية التربية الرياضية في جامعة 43، وتكونت العينة من )المجموعات المتكافئة

ئج الدراسة ، وتم استخدام اختبار تورانس لمتفكير االبداعي في صورتو المفظية، وأظيرت نتااليرموك
فاعمية البرنامج المحوسل القائم عمى االقتصاد المعرفي، ووجود فروق دالة احصائيًا في القياس البعدي 
لممستوى المياري بين المجموعات الضابطة والتجريبية لصالح المجموعتين التجريبيتين )حل المشكالت 

ح حل المشكالت مقارنة مع التعمم والتعمم التعاوني( وجود فروق بين المجموعتين التجريبيتين لصال
التجريبية  س التفكير االبداعي البعدي بين المجموعتينالتعاوني، وجود فروق دالة احصائيًا في مقيا

، وجود فروق بين المجموعتين التجريبيتين لصالح تين التجريبيتينعوالمجموعة الضابطة لصالح المجمو 
 مجموعة حل المشكالت.
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( إلى تقصي درجة مراعاة كتب الدراسات االجتماعية لتوجيات اقتصاد 2010وىدفت دراسة حمادنة )
المعرفة لمرحمة التعميم الثانوي في األردن وتطوير وحدة تعميمية في ضوء تمك التوجيات، وفاعميتيا في 
التحصيل، واستخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي والمنيج التجريبي، فقد قام بتطوير استبانة تحميل 

وى لممعممين تكونت من قائمة من توجيات اقتصاد المعرفة الواجب توفرىا في كتب الدراسات محت
االجتماعية، وأعد اختبار تحصيمي، وأظيرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا في متوسطات تقديرات 
 المعممين عمى االستبانة تعزى لمجنس وسنوات الخبرة، والمؤىل العممي، وعدم وجود فروق دالة
إحصائيًا بين متوسطات درجات الطمبة في اختبار التحصل البعدي تعزى لمجنس، بينما وجدت فروق 

 دالة إحصائيًا تعزى لمطريقة، لصالح المجموعة التجريبية.

( دراسة ىدفت لتقصي أثر منياج مطور في التربية اإلسالمية في ضوء 2010وقد أجرى الزعبي )
طمبة المرحمة االساسية في وتنمية التفكير اإلبداعي لدى  توجيات اقتصاد المعرفة في التحصيل

طالبًا من  )59استخدم الباحث المنيج الوصفي وشبو التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من ) األردن. 
طمبة الصف التاسع األساسي في مدرسة جفين الثانوية الشاممة لمبنين في محافظة إربد لواء الكورة، تم 

دية وتوزيعيا عمى مجموعتين )ضابطة وتجريبية( بطريقة عشوائية، وقد طور اختيارىا بطريقة قص
الباحث استمارة رصد من تسعة مجاالت لدراسة توجيات اقتصاد المعرفة التي يتضمنيا كتاب التربية 

(، وأعد الباحث 2009/2010اإلسالمية لمصف التاسع األساسي )الجزء الثاني( في العام الدراسي )
ميًا لموحدتين المطورتين في ضوء توجيات اقتصاد المعرفة، واستخدم اختبار تورانس اختبارًا تحصي

لمتفكير اإلبداعي، وأشارت نتائج الدراسة لوجود تفاوت في توجيات اقتصاد المعرفة في المجاالت 
المختمفة، كما أظيرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا في درجات طمبة المجموعتين في اختبار 

ل لصالح المجموعة التجريبية، وكذلك وجود فروق دالة إحصائيًا في نتائج كل من اختبار التحص
 اإلبداع ككل، ولصالح المجموعة التجريبية أيضًا. 

( دراسة ىدفت إلى استقصاء أثر استخدام وحدات فيزياء طورت وفق مشروع 2006وأجرى رياحنة )
واالتجاىات وميارات العمم، واستخدمت المنيج التطوير التربوي نحو اقتصاد المعرفة في التحصيل 

( طالبًا وطالبة من طمبة الصف التاسع األساسي، ُقّسمت 126شبو التجريبي، وشممت عينة الدراسة )
ناث(، وقد  ناث(، ومجموعتين ضابطتين)ذكور وا  إلى أربع مجموعات، مجموعتين تجريبيتين )ذكور وا 

لفيزياء التي طورت وفق اقتصاد المعرفة، ودرست درست المجموعتين التجريبيتين وفق وحدات ا
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المجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية، وصًمم الباحث اختبارًا لقياس التحصيل، وتبنى اختبار 
االتجاىات الذي أعّده الشيخ والمحتسب، واختبار ميارات عمميات العمم الذي طوره الرواشدة 

جود فروق دالة إحصائيًا بين المجموعتين التجريبية والخطايبة، وخمصت نتائج الدراسة إلى عدم و 
والضابطة، وعدم وجود فروق تبعًا لمجنس والطريقة في اختباري التحصيل وعمميات العمل، بينما توجد 
فروق دالة إحصائيًا في االتجاىات العممية، والتفاعل بين الوحدة الدراسية والجنس في اختبار 

 االتجاىات العممية.

 :التدعيـ االلكترونيسات المتعمقة بالدرا 2.2.2

( دراسة أثر استخدام استراتيجيات الذكاءات المتعددة المدعمة 2018أجرت القواسمة والقادري )
إلكترونيًا في تفسير الظواىر العممية لدى طمبة الصف الثالث األساسي في األردن، واستخدمت الدراسة 

طالبًا وطالبًة، ُاختيرت بطريقة قصدية عشوائية من ( 50المنيج شبو التجريبي، وتكونت عينتيا من )
طمبة الصف الثالث األساسي، ولإلجابة عن أسئمة الدراسة أعّد الباحثان اختبار تفسير الظواىر 
العممية، وسؤال مقالي لكل فقرة، وأظيرت نتائج الدراسة تفّوق المجموعة التجريبية عمى الضابطة في 

ير وكذلك نسبة التفسيرات العممية في السؤال المقالي، كما بينت أنو ال المتوسط الحسابي الختبار التفك
توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات المجموعتين تبعًا لمجنس والتفاعل بين استراتيجية التدريس 

 والجنس.

( بدراسة ىدفت إلى تقّصي فاعمية إستراتجية العصف الذىني اإللكتروني في 2018وقامت مطمق )
ميارات االستيعاب المفاىيمي والتواصل اإللكتروني في التكنولوجيا لدى طالبات الصف الحادي تنمية 

( طالبة، تم 58عشر، واعتمدت الدراسة المنيج الوصفي والمنيج التجريبي، وتكّونت عينة الدراسة من )
وعة توزيعين بطريقة عشوائية عمى مجموعتين؛ مجموعة ضابطة درست بالطريقة االعتيادية ومجم

( طالبة في كل شعبة، وأعدت 29تجريبية درست وفق استراتجية العصف الذىني االلكتروني، بواقع )
الباحثة اختبارًا لقياس ميارات االستيعاب المفاىيمي، وبطاقة تقييم ميارات التواصل اإللكتروني، 

ات االستيعاب وخمصت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيًا في كل من متوسط اختبار ميار 
 ح طالبات المجموعة التجريبية.ومتوسط درجات الطالبات في بطاقة التقييم البعدي لصال المفاىيمي،
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( إلى الكشف عن فاعمية برنامج محوسب قائم عمى المحاكاة التفاعمية 2017وتيدف دراسة األسطل )
ي عشر في محافظة خان في تنمية المفاىيم الكيميائية والذكاء المكاني لدى طالبات الصف الحاد
( طالبة من طالبات الصف 60يونس، وقد اعتمدت المنيج شبو التجريبي، وتكًونت عينة الدراسة من )

الحادي عشر بمدرسة خان يونس الثانوية لمبنات، واختارت مجموعتين ضابطة درست بالطريقة 
اة التفاعمية بالطريقة التقميدية وتجريبية درست باستخدام البرنامج المحوسب القائم عمى المحاك

العشوائية، وأعّدت اختبارًا لممفاىيم الكيمائية وآخر لمذكاء المكاني، وتوّصمت الدراسة إلى وجود فروق 
 .لمكاني لصالح المجموعة التجريبيةدالة إحصائيًا في اختبار المفاىيم الكيميائية واختبار الذكاء ا

ثير المحاكاة بالحاسوب عمى تدريس الفيزياء) ( دراسة بحثت في تأKunnath, 2017وأجرى كوناث )
وحدة التأثير الكيرومغناطيسي( لمصف الثاني عشر، وقد استخدم الباحث المنيج الخميط )اليجين(، 

( طالبًا تّم اختيارىم بطريقة عشوائية، وتّم تقسيميم إلى ثالث مجموعات 30وتكونت عينة الدراسة من )
بارد، ودرست المجموعة التجريبية باستخدام برامج المحاكاة في مدرسة ريفية في منطقة فرانسيس 

بالحاسوب، بينما درست المجموعة الضابطة بالطرق االعتيادية والمجموعة الثالثة كانت الوسيط بين 
المجموعتين ودرست بالطريقتين، وقد استخدم الباحث اختبارًا تحصيميًا، وبطاقة مالحظة ومقابالت مع 

البيانات الكّمية والنوعية، وقد أظيرت النتائج وجود تأثير لبرامج المحاكاة الطمبة كأدوات لجمع 
بالحاسوب في االختبار وبطاقة المالحظة والمقابالت، لصالح المجموعة التجريبية التي حصمت عمى 

 .يأعمى متوسط حساب

لمعمل ( بدراسة ىدفت إلى التعّرف عمى أثر توظيف نموذج دانيال المعزز با2017وقام األغا )
االفتراضي في تنمية التفكير العممي لدى طالب الصف الثامن بغزة، واستخدم الباحث المنيج شبو 

( طالبًا من طمبة الصف الثامن األساسي في مدرسة ذكور 76التجريبي، وتكّونت عينة الدراسة من )
( 37يبية وبمغ عددىا )القرارة اإلعدادية التابعة لوكالة الغوث، وقد ُقّسمت إلى مجموعتين؛ مجموعة تجر 

( طالبًا، 39طالبًا، درست باستخدام نموذج دانيال المعزز افتراضيًا، ومجموعة ضابطة تكّونت من )
ودرست بالطريقة االعتيادية، وقام الباحث بإعداد أداة تحميل محتوى، واختبار التفكير العممي، وأظيرت 

جات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسط در 
المجموعة الضابطة في اختبار التفكير العممي ككل وفي ميارات )االستنتاج والمالحظة والتصنيف( 

 لصالح المجموعة التجريبية بينما ميارة التفسير لم تظير فروقًا ذات داللة احصائية.
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تفاعمي في تنمية المفاىيم وميارات ( دراسة ىدفت لتقّصي أثر توظيف كتاب 2016وأجرى العبسي )
التفكير فوق المعرفي بمادة العموم لدى طالبات الصف السابع األساسي، واعتمد الباحث المنيج 

( طالبة من طالبات الصف السابع األساسي في مدرسة بنات 80التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من )
ح، وزعت عمى مجموعتين بطريقة عشوائية، رفح اإلعدادية )ج( التابعة لوكالة الغوث بمحافظة رف

( طالبة درسن بالطريقة 39( طالبة درسن بالكتاب التفاعمي، والضابطة )41المجموعة التجريبية )
االعتيادية، وتمثمت أدوات الدراسة بأداة تحميل محتوى، واختبار المفاىيم، واختبار التفكير فوق 

لة إحصائيًا بين متوسطي درجات طالبات المجموعة المعرفي، وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروق دا
التجريبية والضابطة في اختبار المفاىيم واختبار ميارات التفكير فوق المعرفي لصالح المجموعة 

 التجريبية.

( فقد قامت بدراسة تيدف لمتعرف إلى فاعمية توظيف التجارب االفتراضية في تنمية 2016أما دلول )
ت العمم في مادة العموم لدى طالبات الصف الثامن األساسي في محافظة غزة، المفاىيم العممية وعمميا

( طالبة من طالبات الصف الثامن 70استخدمت فييا المنيج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من )
األساسي في مدرسة بنات غزة اإلعدادية )أ(، وقد تم تقسيميا عشوائيَا إلى مجموعتين األولى ضابطة 

يقة االعتيادية واألخرى تجريبية درت وفق التجارب االفتراضية، وقامت الباحثة بإعداد درست بالطر 
اختبار لممفاىيم العممية، واختبار آخر لعمميات العمم، وبينت نتائج الدراسة تفوق المجموعة التجريبية 

 عمى المجموعة الضابطة في اختبار المفاىيم العممية واختبار عمميات العمم كذلك. 

الفيزيائي  Edison( إلى الكشف عن أثر استخدام برنامج أديسون 2015ت دراسة أجراىا العطار )وىدف
االفتراضي المعزز بالعروض التوضيحية عمى تنمية ميارات التفكير العممي لدى طالبات الصف 
ا التاسع األساسي بغزة، اعتمد الباحث المنيج شبو التجريبي، وطبقت الدراسة عمى عينة تم اختيارى

طالبات الصف التاسع في مدرسة بنات البريج اإلعدادية )ب(،  ( طالبة من86عشوائيًا بمغ عددىا )
بواقع شعبتين احداىما ضابطة درست بالطريقة االعتيادية واألخرى تجريبية درست وفق برنامج أديسون 

سة إلى تقدم طالبات االفتراضي، وقد أعد الباحث اختبار لميارات التفكير العممي،  وخمصت نتائج الدرا
المجموعة التجريبية في اختبار ميارات التفكير العممي عمى طالبات المجموعة الضابطة، وكان حجم 
األثر الستخدام برنامج أديسون االفتراضي متوسطا عمى تنمية بعض ميارات التفكير العممي عند 

 طالبات المجموعة التجريبية.
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إلى تقّصي أثر تدريس الفيزياء باستخدام نموذج ويتمي لمتعمم  دراسة ىدفت (2014وقد أجرى البطاينة )
البنائي المدعم إلكترونيًا في تحصيل طمبة الصف التاسع لممفاىيم الفيزيائية وفي اتجاىاتيم نحوىا، وقد 

( طالبًا موزعين عشوائيًا عمى 62استخدم الباحث المنيج شبو التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من )
ولى ضابطة درست بالطريقة التقميدية، واألخرى تجريبية درست وحدة الحرارة واالتزان مجموعتين األ

باستخدام نموذج ويتمي لمتعمم البنائي المدعم إلكترونيًا، وقد أعد الباحث اختبارًا تحصيميًا في المفاىيم 
لح المجموعة الفيزيائية، ومقياس لالتجاىات نحو المفاىيم الفيزيائية، وجاءت نتائج الدراسة لصا

التجريبية التي تفوقت عمى المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل لممفاىيم العممية ومقياس 
 االتجاىات نحو المفاىيم الفيزيائية.

( دراسة ىدفت إلى قياس أثر تكنولوجيا معمومات  (Fakhereddin, 2014أجرى فخر الدين كما
فاىيم الكيربائية والنماذج الذىنية والتفكير االتصاالت عمى طمبة الصف التاسع في اكتساب الم

( طالبًا وطالبة من طمبة 90االبداعي، واستخدم الباحث المنيج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من )
الصف التاسع في مدرسة راىبات مار يوسف ومدرسة كمية الروضة لمبنين التابعتان لمديرية تربية 

ثالث مجموعات، مجموعتين في مدرسة راىبات مار يوسف وتعميم نابمس، حيث توزع الطمبة عمى 
إحداىما ضابطة درست بالطريقة االعتيادية واألخرى تجريبية درست بطريقة التعميم المدمج التاوني، 
بينما درست المجموعة الثالثة بطريقة التعميم المدمج الفردي )مجموعة تجريبية(، وقام الباحث بإعداد 

العممية، وآخر لمنماذج الذىنية، وثالث لمتفكير االبداعي، وتوصمت نتائج  اختبار الكتساب المفاىيم
الدراسة إلى وجود دالة إحصائيًا في المتغيرات الثالث وكانت جميعيا لصالح المجموعات التجريبية ) 

ج طرق التدريس فكانت لصالح ئيتعمق بنتا االتعمم المدمج التعاوني، والتعمم المدمج الفردي( أما فيم
 تعميم المدمج الفردي.ال

( دراسة ىدفت إلى استكشاف فاعمية Kaheru & Kriek, 2016وقد أجرى كل من كاىيرو وكريك )
استخدام المحاكاة الحاسوبية التفاعمية مقابل طرق التدريس التقميدية عمى التحصيل الدراسي، وسرعة 

لمنيج شبو التجريبي، وقد تكونت حل المسائل الفيزيائية كميارة لعمميات العمم، واستخدمت الدراسة ا
( طالبًا وطالبًة من طالب الصف الحادي عشر، واختيرت المجموعات بطريقة 104عينتيا من )

قصدية عشوائية، وقد تم تبديل المجموعات التجريبية والضابطة حيث درست المجموعتين التجريبيتين 
( وتم Phetبرنامج المحاكاة المجاني فيت ) القسم األول من الوحدة بطريقة المحاكاة التفاعمية باستخدام
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تبديل المجموعات في القسم الثاني بحيث اصبحت الضابطة تجريبية والتجريبية اصبحت ضابطة، 
وأعد الباحثان اختبار تحصيمي لممفاىيم، وبطاقة مالحظة لميارة حل المسألة الفيزيائية، وكشفت النتائج 

 في كل من اختبار التحصيل وبطاقة المالحظة. عن تقدم يعزى لطريقة المحاكة الحاسوبية

( بدراسة ىدفت إلى الكشف عن أثر Brears et al., 2011وقد قام الباحثون بريرز وآخرون )
التدريس التكاممي ما بين استراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة واالستقصاء التأممي المدعم 

( طالبًا وطالبة من 52جيا، واشتممت عينة الدراسة عمى )بتوظيف التكنولوجيا في تعميم العموم والتكنولو 
طمبة جامعة مسي في نيوزيمندا، درسوا عددًا من المواد الدراسية واألنشطة بطريقة االستراتيجية 
التكاممية، وقد استخدمت الدراسة كل من المالحظة والمقابمة كأدوات لجمع البيانات النوعية، وأظيرت 

حوظًا في تحصيل الطمبة يعزى الستخدام االستراتيجية التكاممية، كما أظيرت نتائج الدراسة تحسنا مم
 أيضا تطورًا في ميارات ما وراء المعرفة والنشاطات التأممية عند الطمبة.

( دراسة حالة ىدفت لتقييم استخدام المحاكاة بالحاسوب Binns, et al. ,2010وقد قدم بنز وآخرون)
شكال والتتابع ومراحل تطور القمر( في مقرر عموم األرض لطالب لتعميق المفاىيم العممية )لأل

( من أربع شعب عشوائيًا،  وحددت الدراسة مجموعتين 32وتم اختيار العينة ) المدارس الثانوية،
( يوم، 16( طالبًا، التي درست الوحدة بمالحظة مراحل تطور القمر لمدة )18ضابطة تكونت من )

طالبًا درست باستخدام برنامج محاكاة لمراحل القمر بالحاسوب، وقد  (14ومجموعة تجريبية عددىا )
استخدم الباحثون المقابالت واالستبانات المفتوحة كأدوات لجمع البيانات، بينما أظيرت النتائج أن 

 الطمبة. استخدام برامج المحاكاة بالحاسوب أكثر قدرة عمى تحقيق التغير المفاىيمي عند
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 :والتفكير العممي بالمفاىيـ العممية الدراسات المتعمقة

( دراسة ىدفت إلى استقصاء أثر تدريس المختبر وفق برنامج يستند إلى الدمج 2018أجرى أبو شرار )
بين األنشطة االستقصائية والكتابة من أجل التعمم في فيم طمبة الصف العاشر لممفاىيم الفيزيائية 

نيج التجريبي والتصميم شبو التجريبي، وتكونت عينة واتجاىاتيم العممية، وقد ستخدم الباحث الم
( طالبًا وطالبة من طمبة الصف العاشر في مديرية تربية جنوب الخميل، تم اختيار 121الدراسة من )

المدرستين بطريقة قصدية بينما الشعب بطريقة عشوائية، وتوزع الطمبة عمى أربع شعب دراسية، 
ناث( ومج ناث(، وقد أعد الباحث اختبار لقياس مجموعتين تجريبية )ذكور وا  موعتين ضابطة )ذكور وا 

فيم المفاىيم الفيزيائية، وطور اختبار االتجاىات، وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا في 
اختبار فيم المفاىيم  تبعا لطريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية، ومتغير الجنس ولصالح 

د فروق دالة إحصائيًا في االتجاىات العممية تبعا لمتغير الطريقة ولصالح اإلناث، وكذلك وجو 
 التجريبية، ولمتفاعل بين الجنس والطريقة لصالح إناث المجموعة التجريبية.

كائنات التعميمية في لكشف عن أثر برنامج يستند إلى ال( بدراسة تيدف إلى ا2018وقامت فطافطة )
نمية التفكير البصري لدى طمبة الصف العاشر األساسي في محافظة اكتساب المفاىيم الفيزيائية وت

( طالبًا وطالبة ، توزعت عمى أربع شعب، التي تم اختبارىا 168الخميل، وتكونت عينة الدراسة من )
( طالبًا 42ضابطة وتجريبية(، بواقع )ن إناث )عشوائيًا، منيا شعبتين ذكور )ضابطة وتجريبية( وشعبتي

مجموعة، وقد درست المجموعة التجريبية وفق برنامج يستند إلى الكائنات التعميمية  أو طالبة في كل
بينما درست المجموعة التجريبية بالطريقة االعتيادية، وأظيرت الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا في 

لتجريبية، كل من اختبار المفاىيم الفيزيائية والتفكير البصري تعزى لطريقة التدريس ولصالح المجموعة ا
ولمجنس ولصالح اإلناث، ولم تظير النتائج فروقًا دالة إحصائيًا تعزى لمتفاعل بين الجنس والطريقة في 

 نتائج كال االختبارين.

( فقد أجرى دراسة ىدفت إلى التعرف عمى أثر استخدام استراتيجية التدريس المعرفي 2018أما داود )
ي العموم لدى الطالب مرتفعي التحصيل في الصف الثامن في تنمية عمميات العمم والتفكير العممي ف

األساسي بغزة، واستخدمت الدراسة المنيج العممي القائم عمى تصميم مجموعتين مع اختبار قبمي 
( طالبًا من طمبة الصف الثامن في مدرسة دار األرقم 68وبعدي، وتكونت عينة الدراسة من )

مجموعة ضابطة درست بالطريقة االعتيادية، ومجموعة النموذجية لمبنين، توزعت عمى مجموعتين؛ 
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تجريبية درست وفقا الستراتيجية التسريع المعرفي، وقد استخدم الباحث اختبارين؛ األول لمتفكير 
العممي، واآلخر لعمميات العمم، وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا في متوسط 

 ر العممي واختبار عمميات العمم لصالح المجموعة التجريبية.درجات المجموعتين في اختبار التفكي

( بدراسة ىدفيا استقصاء فاعمية استخدام السبورة 2016وقد قام الباحثان السالمية وامبوسعيدي )
التفاعمية في تدريس العموم في التحصيل وتنمية ميارات التفكير المعرفي لدى طالبات الصف العاشر 

( طالبة من طالبات 62لدراسة المنيج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من )األساسي، وقد استخدمت ا
الصف العاشر األساسي في مدرستي قريش لمتعميم األساسي، ومدرسة زينب الثقفية لمتعميم األساسي 

( طالبة، درست 29لى مجموعتين؛ مجموعة تجريبية عددىا )ي محافظة مسقط، تم تقسيم العينة إف
( درست بالطريقة االعتيادية، وأعد الباحثان 33التفاعمية ومجموعة ضابطة عددىا ) باستخدام السبورة

اختبارين؛ األول تحصيمي واآلخر لقياس ميارات التفكير المعرفي، وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروق 
دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات الطالبات في االختبار التحصيمي البعدي لصالح المجموعة 

 بية وكذلك في اختبار التفكير المعرفي البعدي ولصالح المجموعة التجريبية أيضًا.التجري

أثر استراتيجية تدريسية مستندة إلى التعمم  ( دراسة ىدفت التعرف إلى2016ن )الراوي وزيتو  وأجرت 
البات التعاوني القائم عمى المشروع في فيم المفاىيم الكيميائية وتنمية ميارات التفكير العممي لدى ط
( 47المرحمة األساسية مختمفي الدافعية، واستخدمت الدراسة المنيج التجريبي، وبمغت عينة الدراسة )

طالبًا من طمبة مدارس دروب األصالة والمعاصرة في عمان، موزعين عمى شعبتين؛ األولى تجريبية 
األول لفيم المفاىيم  ( طالبا، وتم إعداد اختبارين؛24( طالبًا، واألخرى ضابطة عددىا )23وعددىا )

العممية والثاني لميارات التفكير العممي، ومقياس لمدافعية، وخمصت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة 
إحصائيًا في اختبار فيم المفاىيم واختار التفكير العممي لصالح المجموعة التجريبية، وعدم وجود فروق 

طمبة ذوي الدافعية المرتفعة والطمبة ذوي الدافعية دالة إحصائيًا في فيم المفاىيم العممية بين ال
المنخفضة، وعدم وجود تفاعيل بين االستراتيجية والدافعية في تنمة ميارات التفكير العممي، وكان حجم 

( في تنمية ميارات التفكير 76.2%( في فيم المفاىيم العممية، و)67.2األثر مرتفعًا حيث بمغ )
 العممي.

( في تنمية المفاىيم 4matدراسة ىدفت لبيان أثر توظيف نظام الفورمات )( ب2016وقامت غزال )
وميارات التفكير بمادة العموم العامة لدى طالبات الصف السابع األساسي بغزة، وقد استخدمت الباحثة 
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( طالبة من طالبات مدرسة 61المنيج الوصفي التحميمي والمنيج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من )
( طالبة درست 30لجرجاوي األساسية )أ( لمبنات، قسمت عشوائيًا إلى مجموعتين تجريبية )فيمي ا

( طالبة درست بالطريقة االعتيادية، واستخدم الباحثة اختبارين؛ أحدىما 31بنظام الفورمات، وضابطة )
الة إحصائيًا لممفاىيم العممية واآلخر لميارات التفكير العممي، وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود فروق د

في متوسطات درجات الطالبات في اختبار المفاىيم العممية والتفكير العممي لصالح المجموعة 
 التجريبية.

( دراسة ىدفت إلى تقصي أثر توظيف استراتيجية الرؤوس المرقمة في تنمية 2015وأجرى أبو سممية )
لصف الخامس األساسي بغزة، واستخدم المفاىيم العممية وميارات التفكير العممي في العموم لدى طمبة ا

( طالب من طمبة الصف 79الباحث المنيج الوصفي والمنيج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من )
الخامس األساسي في مدرسة اإلمام الشافعي )ب(، وتم توزيع العينة عمى شعبتين؛ شعبة تجريبية 

د الباحث اختبار لممفاىيم العممية واختبار ( طالبًا، وأع39( طالبًا، وأخرى ضابطة عددىا )40بمغت )
لميارات التفكير العممي، وقد أسفرت نتائج الدراسة وجود أثر لفاعمية االستراتجية في تنمية المفاىيم 
وميارات التفكير العممي لدى طمبة الصف الخامس األساسي، ووجود فروق دالة إحصائيًا بين 

طة التجريبية في االختبار البعدي لممفاىيم العممية، متوسطات درجات الطمبة في المجموعة الضاب
 واختبار ميارات التفكير العممي لصالح المجموعة التجريبية.

( دراسة سعت إلى تقصي أثر استخدام استراتيجية االستقصاء التأممي في 2014وقد أجرى قباجة )
ىات العممية، وقد استخدم اكتساب طمبة الصف السادس األساسي لممفاىيم الفيزيائية وتنمية االتجا

( طالبًا وطالبة من طمبة الصف السادس 146الباحث المنيج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من )
األساسي في مديرية التربية والتعميم التابعة لمحافظة بيت لحم، وقد توزعت عينة الدراسة القصدية عمى 

( طالبًا، ومجموعتي اإلناث وعددىما 80أربع مجموعات في مدرستين، مجموعتي الذكور وعددىما )
( طالبة، وقد حدد الباحث المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية، والمجموع 66)

التجريبية التي درست باستخدام االستقصاء التأممي، بطريقة عشوائية في كل مدرسة، وقد اعد الباحث 
العممية، وقد خمصت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة  اختبار لممفاىيم الفيزيائية، واستبانة لالتجاىات

إحصائيًا في اختبار المفاىيم الفيزيائية واستبانة االتجاىات، تعزي لطريقة التدريس باستخدام 
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االستقصاء التأممي، وعدم وجود فروق دالة إحصائيًا تعزى لمجنس والتفاعل بين الجنس والطريقة في 
 واستبانة االتجاىات العممية. اختبار المفاىيم الفيزيائية

( البنائية في فيم 7E’s) استراتيجية التدريس ( بدراسة ىدفت التعرف إلى2014قامت طنوس )و 
المفاىيم العممية، واكتساب ميارات التفكير االستقصائي لدى طمبة المرحمة األساسية في ضوء مفيوم 

تمدت الباحثة المنيج شبو التجريبي، واستخدمت الذات األكاديمي لدييم مقارنة بالطريقة االعتيادية، واع
الباحثة مقياس بروكوفر لمفيوم الذات ، واختبار فيم المفاىيم العممية، واختبار ميارات التفكير 

( طالبة من طالبات الصف الثامن األساسي في محافظة 60االستقصائي، وتكونت عينة الدراسة من )
( طالبة، درست باستخدام 30جموعة تجريبية من )مأدبا، وقسمت عشوائيًا إلى مجموعتين؛ م

( طالبة، درست بالطريقة االعتيادية، وقد أظيرت 30( ومجموعة ضابطة من )7E’sاستراتيجية )
نتائج الدراسة تفوق طالبات المجموعة التجريبية التي درست باالستراتيجية البنائية عمى الضابطة في 

االستقصائي، كما خمصت إلى تفوق الطالبات ذوات مفيوم فيم المفاىيم العممية وميارات التفكير 
 الذات المرتفع عمى الطالبات ذوات مفيوم الذات المنخفض في االختبارين.

( PDEODE( دراسة ىدفت لمكشف عن فاعمية استخدام استراتيجية )2012وأجرى السالمات ) 
وتفكيرىم العممي، وقد استخدم الباحث لطمبة المرحمة األساسية العميا في تحصيميم لممفاىيم الفيزيائية 

( طالبًا من طالب الصف التاسع األساسي في 48المنيج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من )
مدرسة أبو نصير الثانوية لمبنين في لواء عين الباشا، وزعوا بطريقة عشوائية عمى مجموعتين؛ تجريبية 

( طالب 24بالطريقة االعتيادية، بواقع ) (، وضابطة درستPDEODEدرست بطريقة استراتيجية )
في كل مجموعة، وأعد الباحث اختبار تحصيل المفاىيم الفيزيائية، واختبار التفكير العممي باالستعانة 
بدراسات سابقة، وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا بين المتوسطات الحسابية لعالمات 

جريبية عمى االختبارين يعزى لطريقة التدريس لصالح المجموعة الطمبة في المجموعتين الضابطة والت
 التجريبية.

( بدراسة ىدفت إلى معرفة فعالية استخدام استراتيجية االستقصاء التأممي في 2011وقد قام الحيح )
فيم طمبة الصف السادس األساسي لممفاىيم الفيزيائية وتنمية االتجاىات العممية، استخدم فييا الباحث 

( طالب وطالبة، من طمبة الصف السادس األساسي 150يج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من )المن
في مدرستين من صوريف تابعة لمديرية تربية شمال الخميل، وقسمت إلى أربع مجموعات؛ مجموعتين 
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( طالب، ومجموعتين لالناث )ضابطة وتجريبية( وعددىا 80لمذكور)ضابطة وتجريبية(، وعددىا )
طالبة، واستخدم الباحث اختبار فيم المفاىيم الفيزيائية، واستبانة االتجاىات العممية كأدوات  (70)

لمدراسة، وتوصمت نتائج الدراسة لوجود فروق ذات داللة احصائية في فيم المفاىيم الفيزيائية، وتنمية 
( وعدم وجود فروق االتجاىات العممية تعزى لطريقة التدريس ولصالح التجريبية )االستقصاء التأممي

 تعزى لمجنس، أو التفاعل بين الجنس والطريقة.

( بدراسة ىدفت إلى تطوير وحدة الكيرباء المتحركة من محتوى منيج العموم 2007وقام شياب )
( وأثرىا في تنمية المفاىيم والتفكير STSEلمصف التاسع األساسي بفمسطين بحيث تتضمن قضايا )

( 80م الباحث المنيج البنائي التجريبي، وتكونت  عينة الدراسة من )العممي لدى الطالبات، واستخد
طالبة من طالبات الصف التاسع بمدرسة عمواس األساسية العميا لمبنات بشمال غزة، وزعت عمى 

( طالبة، وأعد الباحث 39( طالبة، وضابطة وعددىا )41مجموعتين، مجموعة تجريبية وعددىا )
ختبار آخر لمتفكير العممي وفق اسموب حل المشكالت، وكشفت نتائج اختبار لممفاىيم العممية، وا

الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيًا في متوسطات درجات الطالبات في اختباري تنمية المفاىيم 
(، وأوجد الباحث حجم األثر STSEوالتفكير العممي يعزى لطريقة التدريس المتضمنة قضايا )

 ستراتيجية التدريس.إحصائيًا ليالحظ أثر واضح ال

بدراسة لمكسف عن أثر الجنس ( Baser & Geban, 2007وقد قام الباحثان بيزر وغيبان )
واستراتيجية التغير المفاىيمي عمى فيم مفاىيم الحرارة في العموم لمصف السابع في تركيا، ومقارنتيا 

لتجريبي، وشممت عينة الدراسة بالطريقة االعتيادية واتجاىاتيم نحو العموم، اعتمدت الدراسة المنيج ا
( طالبَا وطالبة، تم تقسيميم لمجموعتين )ضابطة وتجريبية( بطريقة عشوائية، وتم اختيار معمم 72)

ات النوعية من مقابالت ومالحظات.  لتدريس المجموعتين، واعد الباحثان اختبار لممفاىيم إضافة لألدو 
صالح استراتيجية التدريس )التغير المفاىيمي(، فروق لأظيرت نتيجة تحميل التباين المصاحب وجود 

 بينما لم يظير التحميل أثر لمجنس في استراتيجية التدريس واالتجاىات نحو العموم.
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة  3.2

من خالل مراجعة الباحث لمدراسات السابقة تبين أن ىناك جوانب عديدة لمقارنة الدراسة الحالية 
 السابقة، شممت:بالدراسات 

 أواًل: أىداؼ الدراسات:

استراتيجيات اقتصاد المعرفة كاالستقصاء من الدراسات إلى استقصاء فاعمية بعض  ىدفت العديد
والعصف الذىني والتعمم القائم عمى المشاريع عمى فيم المفاىيم العممية أو الفيزيائية أو االستيعاب 

ي أو االتجاىات العممية أو عمميات العمم مثل دراسة كل من: المفاىيمي أو تنمية ميارات التفكير العمم
 ؛ 2014؛ طنوس،  2015أبو سممية،  ؛ 2018؛ داود،  2018؛ فطافطة،  2018)أبو شرار، 

؛  2007؛ شياب،  Binns, et al. ,2010؛  2011؛ الحيح،  2012؛ السالمات،  2014قباجة، 
Baser & Geban, 2007.) 

في اكتساب  بالحاسوب اسات أثر التعميم اإللكتروني والبرامج التفاعمية والمحاكاةتناولت بعض الدر بينما 
المفاىيم العممية وتنمية ميارات التفكير العممي وعمميات العمم والتحصيل واالتجاىات والذكاء مثل 

 ؛ 2016؛ دلول،  2016؛ األسطل، Kunnath, 2017 ؛ 2018دراسة كل من: ) مطمق، 
Fakhereddin, 2014   ؛Kaheru & Kriek, 2016). 

في تفسير  إلكترونياً إلى استقصاء أثر البرامج أو االستراتيجيات المدعمة  وتيدف عدد من الدراسات
اىر العممية واالتجاىات وتنمية التفكير العممي واكتساب المفاىيم  والتحصيل مثل دراسة كل من : و الظ

 brears, et؛  2014؛ البطاينة،  2015طار، ؛ الع 2017؛ اآلغا،  2018)القواسمة والقادري، 
al.,2011 .) 

 امج مبنية عمى اقتصاد المعرفة فيتناولت دراسات فاعمية اقتصاد المعرفة في التعميم أو بر فيما 
العبودي، ؛  2017أبو تينة، ) :مثل دراسة كل من ميات العمم واالتجاىاتعمو  العممية اكتساب المفاىيم

 .(2006رياحنة،  ؛ 2010؛ الزعبي، 2010حمادنة،  ؛ 2013أبو حجمة، ؛  2015

ألىداف الدراسات السابقة يتبين أن الدراسة الحالية تشابيت مع بعض الدراسات  السابق تحميلالمن 
 2013الحايك وخصاونة،  ؛ 2016الحايك والصعوب، ) كل من: السابقة في اليدف العام مثل دراسة

، ولكن تميزت ىذه )2006رياحنة، ؛  2010الزعبي،  ؛ 2014؛ البطاينة،  2013أبو حجمة، ؛ 
الدراسة بشموليتيا ألىداف الدراسات السابقة،  حيث جمعت بين استراتيجيات اقتصاد المعرفة والتعميم 
المدعم إلكترونيًا لتدريس وحدة دراسية تم إعداد مادة عممية ليا في ضوء اقتصاد المعرفة وتدعيميا 
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راسة بتناوليا متغيرات تابعة، لطالما أشغمت التربويين، حيث تسعى لتقصي إلكترونيًا، كما تميزت الد
 أثر اقتصاد المعرفة في فيم المفاىيم العممية وتنمية التفكير العممي.

 ثانيًا: عينات الدراسات:

لتحقيق أىداف الدراسة اختارت معظم الدراسات العينة بطريقة قصدية، وُوزعت عمى المجموعتين 
، فيما تنوعت العينات من حيث المراحل تركزت ريبية بالطريقة العشوائية البسيطةالضابطة والتج

؛ واآلغا،  2018؛ فطافطة،  2018أبو شرار،مة األساسية العميا مثل دراسة: )معظميا عمى المرح
؛ قباجة،  Fakherddin, 2014؛ 2013؛ أبو حجمة،  2015؛ العطار،  2016؛ العبسي،  2017
(،  Baser & Gaban, 2007؛ و 2007؛ شياب،  2011؛ الحيح،  2014؛ طنوس ،  2014

من المرحمة األساية الدنيا، وتطرق عدد من  2018بينما كانت عينة دراسة  القواسمة والقادري، 
 2017؛ األسطل،  2018مطمق، )رحمة الثانوية مثل دراسة كل من: الدراسات إلى عينة من طمبة الم

(، وأما دراسة بريرز Binns et al., 2010؛   Kaheru & Kreik, 2016؛  Kunnath, 2017؛ 
 ( فقد اختارت العينة من طمبة الجامعة.Brears et al., 2011وأخرون )

عينة بعض  وقد اختارت الدراسة الحالية عينة قصدية من طمبة الصف الثامن األساسي، وتتفق مع
 (2016  ؛ العبسي، 2018؛ دلول،  2017؛ اآلغا،  2018داود، الدراسات مثل دراسة: )

 ثالثا: المنيج المستخدـ:

تتفق ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة في كونيا اعتمدت المنيج التجريبي، وقد استخدمت بعضيا 
(، وقد استخدمت 2016؛ غزال،  2018المنيج الوصفي إلى جانب التجريبي مثل دراسة )مطمق، 

بينما اعتمدت الدراسات االجنبية المنيج اليجين )النوعي، غالبية الدراسات العربية المنيج التجريبي، 
 الكمي(. 

 األدوات المستخدمة:: رابعا  

ي جمع بياناتيا أغمبيا كمية كاالختبارات، وبعضيا نوعية فاستخدمت الدراسات أدوات مختمفة 
اختبار المفاىيم ة مثل كالمالحظة والمقابمة، حيث تبنت غالية الدراسات العربية االختبارات كأداة لمدراس

؛ طنوس،  2015؛ أبو سممية،  2016؛ دلول،  2018؛ فطافطة،  2018أبو شرار، ومنيا : )
؛ اآلغا،  2018داود، ي مثل: )(، واختبار التفكير العمم2007؛ شياب،  2011؛ الحيح،  2014
اجة، ؛ قب 2018( واالتجاىات العممية مثل: ) أبو شرار، 2016؛ السالمية وامبوسعيدي،  2017
 2013؛ أبو حجمة،  2016دلول، دراسة كل من: )  (، وعمميات العمم مثل2014؛ البطاينة،  2014

 (.2006؛ رياحنة،  Kaheru & Kreik, 2016؛ 
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بينما اعتمدت معظم الدراسات األجنبية وقميل من الدراسات العربية أدوات جمع بيانات نوعية 
؛   Brears et al., 2011؛  Kunnath, 2017 ؛  2018كالمالحظة والمقابمة  مثل: )مطمق، 

Binns et al., 2010  ؛Baser & Geban, 2007  ) . 

وفي ىذه الدراسة استخدم الباحث أدوات كمية في جمع البيانات تمثمت في اختبار فيم المفاىيم 
 التفكير العممي. اختبارالعممية، و 

 الننائج:خامسًا: 

واألجنبية التي سعت لمكشف عن أثر بعض استراتيجيات التعمم  أظيرت نتائج غالبية الدراسات العربية
، تفوق المجموعات التجريبية التي درست النشط والتي تندرج أيضًا ضمن استراتيجيات اقتصاد المعرفة

 بالطرق المقترحة عمى المجموعات الضابطة التي درست بالطرق االعتيادية. 

تبني ىذه االستراتيجيات وذلك ألنيا أثبتت نجاحيا الدراسات وفي ضوء نتائجيا، ب ظمعوقد أوصت م
في تحقيق تعميم نوعي وبجودة عالية، وقد تبين من خالل مراجعة الدراسات فقر المكتبة العربية 
لألبحاث والدراسات التجريبية في مجال التعميم المبني عمى اقتصاد المعرفة، لذلك فقد تميزت ىذه 

من أوائل الدراسات التي طرقت ىذا المجال خاصة في  -حثعمى حد عمم البا –الدراسة بوصفيا 
 المتغيرات التي تبحث فييا. مجال العموم، وطبيعة

لكتروني إلى جانب اقتصاد المعرفة، لبحث فاعميتو عمى فيم الحالية بتناوليا التدعيم اإل تميزت الدراسة 
فدًا أساسيًا لمدراسة الحالية، من حيث: المفاىيم العممية والتفكير العممي، وقد شكمت الدراسات السابقة را

عرضيا إلطار نظري شامل في مختمف مواضيع الدراسة، وساىمت في بمورة أدوات الدراسة، وأىميا 
عداد المادة العممية. اختبار  التفكير العممي، وا 
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 الفصؿ الثالث
 الطريقة واإلجراءات:

 المقدمة:

تمع الدراسة وعينتيا وطريقة اختيارىا، وأدوات الدراسة تناول ىذا الفصل منيجية الدراسة، ووصف مج
جراءات تنفيذ الدراسة، وتصميميا، والمعالجة  وكيفية التحقق من صدقيا وثباتيا، ومتغيرات الدراسة، وا 

 اإلحصائية المستخدمة في تحميل البيانات.

 منيج الدراسة 1.3

ستقصاء أثر استراتيجية مبنية عمى الدراسة المنيج التجريبي، والتصميم شبو التجريبي، ال استخدمت
االقتصاد المعرفي ومدعمة الكترونيًا في فيم المفاىيم العممية وتنمية التفكير العممي لدى طمبة الصف 

 الثامن األساسي، لمالءمتو ألغراض الدراسة.

 مجتمع الدراسة 2.3

يرية التربية تكون مجتمع الدراسة من جميع طمبة الصف الثامن األساسي في المدارس التابعة لمد
م، وقد بمغ عدد  2018/2019والتعميم جنوب الخميل، في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 

( توزيع أفراد 1.3( مدرسة، ويبين الجدول )79( طالبًا وطالبة، توزعوا عمى )4064الطمبة الكمي )
م جنوب الخميل لمعام الدراسي مجتمع الدراسة وفقًا إلحصائيات قسم التخطيط في مديرية التربية والتعمي

 م. 2018/2019

والشعب والجنس لمعام الدراسي  (: توزيع أفراد مجتمع الدراسة تبعًا لعدد المدارس1.3)الجدول
 .م2018/2019

 النسبة المئوية عدد الطمبة عدد الشعب عدد المدارس الجنس
 %45.5 1849 58 27 الذكور
 %41 1666 49 25 اإلناث
 %13.5 549 30 27 المختمطة
 %100 4064 137 79 المجموع
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 عينة الدراسة 3.3

، وتكونت العينة من مدرسة ذكور ابن سينا عينة الدراسة بالطريقة القصدية قام الباحث بتحديد
لتوفر المتطمبات الالزمة لتطبيق الدراسة من  ىماتم اختيار ة، لثانوي، ومدرسة بنات دومة ااألساسية

ت الحاسوب وتوفر خدمة طمبة، وتوفر اإلمكانات المادية من حيث مختبراحيث عدد الشعب وأعداد ال
وخبرة المعممين واستعدادىم لتنفيذ الدراسة وفق الخطة واألنشطة المُعدة لمدراسة، إضافة لقرب االنترنت، 

تم لدراسة ومتابعتيا، وقد المدرستين من مكان سكن الباحث، مما ساىم في تسييل إجراءات تطبيق ا
( يوضح توزيع أفراد 2.3المجموعة التجريبية والضابطة بالطريقة العشوائية البسيطة، والجدول ) تعيين

 العينة عمى المجموعة التجريبية والضابطة في المدرستين.

 (: توزيع أفراد العينة عمى المجموعة التجريبية والضابطة في المدرستين.2.3الجدول )
 المجموع لضابطةالمجموعة ا المجموعة التجريبية المدرسة

 71 35 36 ذكور ابف سينا األساسية
 72 35 37 لثانويةبنات دومة ا
 143 70 73 المجموع

 
 أدوات الدراسة 4.3

العموم باستخدام إستراتيجية مبنية عمى اقتصاد المعرفة  تيدف الدراسة إلى استقصاء أثر تدريس
كير العممي لدى طمبة الصف الثامن األساسي، ية التفيًا في فيم المفاىيم العممية وتنمإلكترون ومدعمة

 ولتحقيق أىداف الدراسة قام الباحث باستخدام األدوات اآلتية:

 اختبار فيم المفاىيم العممية لقياس مدى فيم الطمبة لممفاىيم العممية. -
 اختبار التفكير العممي لقياس قدرة الطمبة عمى استخدام ميارات التفكير العممي. -
 ـ المفاىيـ  العممية:اختبار في 1.4.3

عداد اختبار فيم المفاىيم العممية لقياس مدى فيم طمبة الصف الثامن لممفاىيم العممية إقام الباحث ب
في وحدة الطاقة الميكانيكية من كتاب العموم والحياة لمصف الثامن الفصل األول، وقد تكون االختبار 

 الخطوات اآلتية:( فقرة، وُبني االختبار وفق 22بصورتو األولية من )

تحميل محتوى وحدة الطاقة الميكانيكية لمصف الثامن وفق عناصر المعرفة من مفاىيم وحقائق  -
 ومبادئ وقوانين وتعميمات، وتحديد مدلول كل مفيوم.

 (.3إعداد جدول مواصفات لبناء فقرات اختبار المفاىيم العممية ممحق ) -
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اختبار المفاىيم تفادة من طريقة بناء االطالع عمى مجموعة من الدراسات السابقة، لالس -
 .(2014، البطاينة، 2013، أبو حجمة، 2018أبو شرار، العممية ومنيا )

( فقرة من نوع اختيار من متعدد من أربعة 22إعداد االختبار بصورتو األولية حيث تكون من ) -
 بدائل، ويمي كل فقرة سبب اختيار اإلجابة.

 صدؽ االختبار:  1.1.4.3

صدق االختبار قام الباحث بعرضو بالصورة األولية عمى مجموعة من المحكمين من ذوي  تحقق منمل
الخبرة واالختصاص من:)أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات، ومشرفين تربويين، ومعممين لمادة 

(، بيدف الحكم عمى فقرات االختبار من حيث السالمة العممية والمغوية 9العموم والحياة( ممحق)
وجودة البدائل ودرجة مالءمتيا لمفقرات، وصياغة الفقرات، وباالعتماد عمى آراء المحكمين، تم  والفنية،

( فقرة 20إعادة صياغة بعض الفقرات وحذف فقرتين ليصبح عدد فقرات االختبار بصورتو النيائية)
 (.5ممحق )

 :ثبات االختبار  2.1.4.3

عادة االختبار)و  باراإلخت قام الباحث بالتحقق من ثبات االختبار بطريقة (، حيث تم test-retestا 
( طالبًا 30تطبيق االختبار عمى عينة استطالعية من مجتمع الدراسة وخارج عينتيا بمغ عددىا )

ف الثامن األساسي في مدرسة واد السمطان األساسية المختمطة، ثم أعيد تطبيق وطالبة من طمبة الص
، وبعد تصحيح االختبارين ورصد النتائج تم ( يوماً 16االختبار مرة أخرى عمى العينة نفسيا بعد )

( وىو مناسب ألغراض 0.78حساب معامل الثبات من خالل حساب معامل ارتباط بيرسون وقد بمغ )
 الدراسة.

 زمف االختبار:   3.1.4.3

الالزم لالختبار عن طريق حساب المتوسط الحسابي لمزمن الذي استغرقو أول طالب تم حساب الزمن  
 ( دقيقة.40ى االختبار والزمن الذي استغرقو أخر طالب كذلك، حيث بمغ الزمن )أني

 معامؿ الصعوبة ومعامؿ التمييز: 4.1.4.3
تم احتساب معامل صعوبة كل فقرة بناًء عمى نتائج العينة االستطالعية، وقد تراوحت قيم معامالت 

  لفقرات االختبار التمييزتراوحت قيمة معامل (، بينما 0.77-0.31الصعوبة لفقرات االختبار بين )
( إلى أن 2004، وىي قيم مقبولة ألغراض البحث التربوي، حيث يشير نبيان )(0.75 -0.33بين )

 (.0.90 – 0.10معامل الصعوبة يجب أن يتراوح بين )
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 آلية تصحيح االختبار: 5.1.4.3

 تم توزيع العالمات عند تصحيح االختبار وفق اآلتي: 

 وتفسير صحيح )عالمتان(اختيار البديل الصحيح  -
 اختيار البديل الصحيح وتفسير خاطئ )عالمة واحدة( -
 (صفراختيار البديل غير الصحيح وتفسير صحيح ) -
 اختيار البديل غير الصحيح والتفسير غير صحيح )صفر( -

 :التفكير العممي اختبار  2.4.3

قباجة، ؛  2016طو، ل من )ي، وذلك باالستعانة بدراسة كممر العلمتفكي قام الباحث بإعداد اختبار
 ( فقرة، وُبني االختبار وفق الخطوات اآلتية:20( وقد تكون االختبار بصورتو األولية من )2011

 يممالتفكير الع اختباراالطالع عمى مجموعة من الدراسات السابقة، لالستفادة من طريقة بناء  -
حديد المشكمة، وفرض إعداد االختبار بصورتو األولية حيث تكون من خمسة أقسام ىي: ت -

الفروض، واختبار صحة الفروض، وتفسير النتائج، والتعميم بواقع أربعة فقرات لكل قسم 
 أربعة بدائل.ب كاماًل من نوع اختيار من متعدد( فقرة لالختبار 20و)
 صدؽ االختبار:  1.2.4.3

لمحكمين من ذوي متحقق من صدق االختبار قام الباحث بعرضو بالصورة األولية عمى مجموعة من ال
، ومعممين لمادة )أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات، ومشرفين تربويين الخبرة واالختصاص من:

(، بيدف الحكم عمى فقرات االختبار من حيث السالمة العممية والمغوية 9ممحق) العموم والحياة(
تم  تماد عمى آراء المحكمينت، وباالعوالفنية، وجودة البدائل ودرجة مالءمتيا لمفقرات، وصياغة الفقرا

 ( فقرة20إعادة صياغة بعض الفقرات دون حذف ليبقى عدد فقرات االختبار بصورتو النيائية )
 (.7)ممحق

 :ثبات االختبار  2.2.4.3

عادة االختبار)و  االختبار قام الباحث بالتحقق من ثبات االختبار بطريقة (، حيث تم test-retestا 
( طالبًا 28ستطالعية من مجتمع الدراسة وخارج عينتيا بمغ عددىا )تطبيق االختبار عمى عينة ا

ف الثامن األساسي في مدرسة واد السمطان األساسية المختمطة، ثم أعيد تطبيق وطالبة من طمبة الص
( يوما، وبعد تصحيح االختبارين ورصد النتائج تم 15االختبار مرة أخرى عمى العينة نفسيا بعد )

(، مما يدل عمى أنو 0.80من خالل حساب معامل ارتباط بيرسون وقد بمغ )حساب معامل الثبات 
 ومناسب ألغراض الدراسة. ،يتمتع بدرجة ثبات عالية
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 زمف االختبار:  3.2.4.3 

الذي احتاجو أول طالب الالزم لالختبار عن طريق حساب المتوسط الحسابي لمزمن زمن تم حساب ال 
 ( دقيقة.45) قد بمغ الزمن المناسب لالختباراالختبار وكذلك أخر طالب، و  إلنياء

 المادة التعممية 5.3

قام الباحث بإعداد المادة التعميمية التي تمثمت بدليل المعمم لتحقيق أىداف الدراسة وفق اإلجراءات 
 اآلتية:

اختيار وحدة الطاقة الميكانيكية من كتاب العموم والحياة لمصف الثامن األساسي الفصل األول  -
مناسبتيا ألغراض الدراسة، واحتوائيا عمى العديد من المفاىيم األساسية المرتبطة وذلك ل

بمفاىيم فرعية أخرى، وتمتع الوحدة بأىمية عالية لتكامميا مع وحدات الطاقة في صفوف 
 أخرى.

مراجعة وحدات الطاقة والحركة في الصفوف السابقة )الصف الخامس والسادس( لمتعرف إلى  -
 التي تعرض ليا الطمبة والتخطيط في ضوئيا. الخبرات السابقة 

االطالع عمى عدد من الدراسات السابقة ذات العالقة لالستفادة منيا في بناء المادة التعميمية  -
، خالف، 2014، البطاينة، 2013، أبو حجمة، 2018وتحميل الوحدة الدراسية )أبو شرار، 

2011.) 
ونات المعرفة من حقائق ومفاىيم ومبادئ تحميل محتوى وحدة الطاقة الميكانيكية حسب مك -

وقوانين، وتحديد األىداف ومستوياتيا، وبناء جدول مواصفات إلعداد اختبار فيم المفاىيم 
 (.5) ممحقالعممية 

إعداد خطة زمنية لموحدة الدراسية وتحديد عدد الحصص الالزمة لكل موضوع من موضوعات  -
 ع، الطاقة الميكانيكية(.الوحدة )الطاقة، الطاقة الحركية، طاقة الوض

(، حيث تم بناء الدليل وفق استراتيجيات اقتصاد المعرفة وتم 8إعداد دليل المعمم ممحق) -
تدعيميا الكترونيًا، وقد تضمن الدليل األنشطة العممية، وتحضير الدروس إجرائيًا، وتوضيح 

جراءات العمل وعدد من روابط الدعم االلكتروني من فيديوىات وم واقع المحاكاة لخطوات وا 
(، وموقع المدرسة العربية وغيرىا من المواقع المشار إلييا في PHETااللكترونية )موقع فيت

 الدليل.
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 إجراءات تطبيؽ الدراسة  6.3

 تم تطبيق الدراسة وفق اإلجراءات اآلتية:

 مراجعة األدب التربوي وعدد من الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة. -
تحديد وحدة الطاقة الميكانيكية من كتاب العموم والحياة لمصف الثامن األساسي في الفصل  -

عداد قائمة بأىداف الوحدة وتصنيفيا، م(،  2018/2019األول من العام الدراسي ) وتحميميا وا 
المواقع االلكترونية التي بعض الطالع عمى وتحديد المفاىيم العممية في الوحدة ودالالتيا، وا

 ر عروض المحاكاة لبعض التجارب العممية المتعمقة بمواضيع الوحدة الدراسية.توف
بناء جدول مواصفات الختبار فيم المفاىيم العممية وتحديد الوزن النسبي لممفاىيم  في ضوء  -

 (.3)ميل محتوى الوحدة وأىدافيا، ممحقتح
ا تفكير العممي في صورتييمبار فيم المفاىيم العممية، واختبار الت الدراسة وىي اختاإعداد أدو  -

 األولية.
الحصول عمى كتاب تسييل ميمة من كمية الدراسات العميا بجامعة القدس موجو إلى مديرية  -

 (.1ة والتعميم جنوب الخميل، ممحق)التربي
التحقق من صدق األدوات من خالل عرضيا عمى مجموعة من المحكمين ذوي الخبرة  -

تيم وتعديالتيم واألخذ بيا إلخراج األدوات بالصورة واالختصاص، ومالحظة آرائيم ومقترحا
 (. 6( وممحق )4النيائية، ممحق )

عداد الصورة النإجراء التعديالت الالزمة في ضوء م - يائية لالختبارين، الحظات المحكمين وا 
 (7( وممحق )5ممحق)

لتسييل مديرية التربية والتعميم جنوب الخميل يخاطب مدراء المدارس  منكتاب عمى  الحصول -
 (.2، ممحق )مدراس المحددةالالميداني لمدراسة في  تطبيقالإجراءات 

 التأكد من ثبات األدوات من خالل تطبيقيا عمى عينة استطالعية من مجتمع الدراسة. -
 إعداد دليل المعمم، وفق استراتيجيات اقتصاد المعرفة، وتحديد الروابط االلكترونية والعروض -

لكتروني، وعرضو عمى عدد من المحكمين إلبداء آرائيم عيم اإلوالفيديوىات الالزمة لمتد
جراء التعديالت الالزمة، ممحق)  (.9ومالحظاتيم حولو، وا 

اختيار عينة الدراسة )المدارس( بطريقة قصدية، وزيارة كل من مدرسة الذكور ومدرسة اإلناث  -
 ومخاطبة مدراء المدارس، وتوضيح أىداف الدراسة وأىميتيا.

 تدرسابطة والمجموعة التجريبية، حيث عب بشكل عشوائي لتحديد المجموعة الضاختيار الش -
والمجموعة التجريبية وفق استراتيجيات اقتصاد  جموعة الضابطة بالطريقة االعتياديةالم

 .إلكترونياً المعرفة المدعمة 
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رشاد - ات عقد جمسة مناقشة مع كل من المعمم والمعممة، وتزويدىم بنسخة من دليل المعمم، وا 
حول تطبيق الدراسة، واألنشطة المرافقة، وكيفية التعامل مع المواقع االلكترونية المساندة، 

 وكيفية التواصل خالل فترة التطبيق.
تطبيق االختبارات القبمية عمى عينة الدراسة المتكونة من شعبتين األولى ضابطة واألخرى  -

 تجريبية في كل من مدرسة الذكور ومدرسة اإلناث.
أسابيع، حيث درست  مختارة خالل فترة زمنية قدرىا خمسةالدراسة عمى العينة التنفيذ  -

المجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية والمجموعة التجريبية وفق الدليل المعد من قبل 
 الباحث المستند إلى استراتيجيات اقتصاد المعرفة المدعمة الكترونيًا.

المدارس التطبيقية، وتقديم الدعم واإلرشاد ليم،  متابعة مع كل من المعممين في جمستيعقد  -
 وأخذ مالحظاتيم حول الدليل ومناقشة التعديالت.

تطبيق االختبارات البعدية عمى عينة الدراسة في كل من مدرسة الذكور ومدرسة اإلناث، وعمى  -
 المجموعتين الضابطة والتجريبية.

 معالجتيا إحصائيًا.تصحيح االختبارات القبمية والبعدية ورصد النتائج، و  -
عرض نتائج الدراسة ومناقشتيا، وكتابة ممخص الدراسة وتوصياتيا ومقترحاتيا في ضوء ما  -

 توصمت إليو الدراسة من نتائج. 

 تصميـ الدراسة: 7.3

اعتمد الباحث التصميم شبو التجريبي في ىذه الدراسة لمناسبتو لعينة الدراسة، وفق المخطط 
 اآلتي:

 
 

 
 
 

 يمي: رموز ماحيث تمثل ال
(EG )  : .المجموعة التجريبية 
 (CG) : .المجموعة الضابطة 
(O1.اختبار فيم المفاىيم العممية : ) 
(O2.اختبار التفكير العممي : ) 

EG :    O1  O2             X                  O1  O2 

 

CG:     O1  O2                                 O1  O2 
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 ( X  تشير إلى المعالجة التي تمثمت في التدريس وفق استراتيجيات اقتصاد المعرفة المدعمة : )
 الكترونيًا.

 متغيرات الدراسة  8.3

 شتمل الدراسة عمى نوعين من المتغيرات وىي:ت
 المتغيرات المستقمة : 

طريقة التدريس وليا مستويان )الطريقة التجريبية وتمثل استراتيجيات اقتصاد المعرفة المدعمة  -
 والطريقة االعتيادية. الكترونيًا،

 .، أنثى(الجنس ولو مستويان )ذكر -
 المتغيرات التابعة: 

 دى طمبة الصف الثامن األساسي.فيم المفاىيم العممية ل -
 تنمية التفكير العممي لدى طمبة الصف الثامن األساسي. -
 المعالجة اإلحصائية:  9.3

( لإلجابة عن أسئمة الدراسة، SPSSاستخدم الباحث برنامج الحزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية )
المتوسطات الحسابية حيث تم احتساب معامل الثبات ومعامالت الصعوبة والتمييز، واستخراج 

جراء  واالنحرافات المعيارية لعالمات المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبارات القبمية والبعدية، وا 
( لموقوف عمى الفروق في متوسطات أداء الطمبة تبعًا لمتغيرات ANCOVAتحميل التباين المصاحب )

وحساب المتوسطات المعدلة والخطأ المعياري  الدراسة المستقمة )الطريقة والجنس، والتفاعل بينيما(،
 لمقارنة النتائج والوقوف عمى دالالتيا.
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 الفصؿ الرابع:

 عرض نتائج الدراسة

 المقدمة:

دفت إلى تقصي أثر استراتيجية لمنتائج التي خمصت إلييا الدراسة، حيث ى اً تناول ىذا الفصل عرض
في فيم المفاىيم العممية، و بيان أثرىا أيضًا في تنمية  لكترونياً إ مدعمةعمى االقتصاد المعرفي و  مبنية

التفكير العممي لدى طمبة الصف الثامن األساسي، تبعًا لمتغيرات الدراسة )طريقة التدريس، والجنس، 
 والتفاعل بينيما(، وقد تم عرض النتائج وفقا لترتيب أسئمة الدراسة وفرضياتيا.

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ  1.4

 ينص السؤال األول عمى:

في فيـ المفاىيـ العممية لدى طمبة  اً ومدعمة إلكتروني ةمعرفالستراتيجية مبنية عمى اقتصاد اما أثر 
 والجنس والتفاعؿ بينيما؟ التدريس طريقة؟ وىؿ يختمؼ ىذا األثر باختالؼ الصؼ الثامف األساسي

 وقد انبثق عن ىذا السؤال الفرضية الصفرية اآلتية:

( بين متوسطات طمبة الصف α ≤ 0.05ية عند مستوى الداللة )توجد فروق ذات داللة إحصائال "
 الثامن األساسي في اختبار المفاىيم العممية تبعًا لمتغير الطريقة، والجنس، والتفاعل بينيما" 

ة في ولإلجابة عن السؤال األول تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات الطمب
االختبار القبمي والبعدي لممجموعات الضابطة والتجريبية، تبعًا لمتغيرات الدراسة المستقمة )طريقة 

 (.1.4التدريس والجنس(، كما في الجدول )
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(: األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات الطمبة في اختبار فيم 1.4الجدول)
 .بعدي تبعًا لطريقة التدريس والجنسالمفاىيم العممية القبمي وال

 العدد المتغيرات
 االختبار البعدي االختبار القبمي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 المجموعة
 5.88 25.31 3.63 13.70 73 التجريبية
 6.30 21.65 4.61 14.10 70 الضابطة
 6.34 23.52 4.13 13.90 143 المجموع

 الجنس
 6.09 23.66 4.14 13.30 71 ذكور
 6.61 23.38 4.06 14.48 72 إناث

 6.34 23.52 4.13 13.90 143 المجموع
 

( وجود فروق ظاىرية في المتوسطات الحسابية لعالمات الطمبة في اختبار 1.4يتبين من الجدول )
وعة الضابطة، وكذلك ُتظير بيانات الجدول فيم المفاىيم العممية بين المجموعة التجريبية والمجم

اختالفًا ظاىريًا في متوسطات عالمات الذكور واإلناث، ولموقوف عمى ىذه النتائج، وتحديد إذا ما 
 كانت ىذه الفروق الظاىرية في عالمات المجموعتين ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة

لعالمات اختبار فيم ANCOVA) ) المصاحبتغاير ( تم إجراء تحميل الα ≤  0.05) االحصائية
 (2.4المفاىيم العممية، كما ىو موضح في الجدول )

فيم ( لعالمات الطمبة في اختبار ANCOVA) نتائج تحميل التغاير المصاحب :(2.4الجدول )
 .والجنس والتفاعل بينيما سيالتدر  لطريقةالمفاىيم العممية تبعًا 

مجموع  مصدر التبايف
قيمة ؼ  متوسط المربعات الحرية درجة المربعات

 مستوى الداللة المحسوبة

 *0.001 46.36 1313.41 1 1313.41 القبمي
 *0.001 19.99 566.31 1 566.31 طريقة التدريس

 0.191 1.72 48.86 1 48.86 الجنس
 0.68 0.17 4.85 1 4.85 الطريقة * الجنس

   28.33 138 3909.42 الخطأ
    142 5713.66 الكمي المعدؿ
 (α ≤ 0.05ائية عند مستوى الداللة )* داللة إحص
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 النتائج المتعمقة بطريقة التدريس

(، ومستوى 19.99( أن قيمة ) ف( المحسوبة لمتغير طريقة التدريس بمغت )2.4يالحظ من الجدول )
ىذه (، وتشير α ≤ 0.05(، وىي أقل من مستوى الداللة االحصائية )0.001الداللة المحسوبة يبمغ )

القيمة لمستوى الداللة المحسوبة إلى وجود فروق دالة إحصائيًا في أداء طمبة المجموعة التجريبية 
والمجموعة الضابطة في اختبار فيم المفاىيم العممية، ولتحديد مصدر ىذه الفروق تم حساب 

دريس، كما في المتوسطات الحسابية المعدلة الختبار فيم المفاىيم العممية البعدي تبعًا لطريقة الت
 (.3.4الجدول)

(: المتوسطات الحسابية المعدلة والخطأ المعياري الختبار فيم المفاىيم العممية لممجموعة 3.4الجدول)
 .التجريبية والمجموعة الضابطة تبعًا لطريقة التدريس

 الخطأ المعياري المتوسط الحسابي المعدؿ الطريقة
 0.62 25.47 التجريبية
 0.63 21.50 الضابطة

 

( أن الفروق بين المجموعتين كانت لصالح المجموعة التجريبية التي درست 3.4تبين نتائج الجدول )
باستراتيجيات اقتصاد المعرفة المدعمة الكترونيًا، حيث بمغ المتوسط الحسابي المعدل لممجموعة 

 (.21.50( وىو أعمى من المتوسط الحسابي المعدل لممجموعة الضابطة)25.47التجريبية )

 النتائج المتعمقة بالجنس:

(، ومستوى الداللة 1.72( أن قيمة )ف( المحسوبة لمتغير الجنس بمغت )2.4يالحظ من الجدول)
(، مما يدل عمى α ≤ 0.05( وىي قيمة أكبر من قيمة مستوى الداللة االحصائية )0.191المحسوبة )

 عدم وجود أثر لمجنس.

 :والجنسالنتائج المتعمقة بالتفاعؿ بيف الطريقة 

بمغت  لمتفاعل بين طريقة التدريس والجنس( أن قيمة )ف( المحسوبة 2.4يالحظ من الجدول)
( وىي قيمة أكبر من قيمة مستوى الداللة االحصائية 0.68(، ومستوى الداللة المحسوبة )0.17)
(0.05 ≥ αمما يدل عمى عدم وجود فروق دالة احصائيُا تبعًا لمتفاعل بين الطريقة والجن ،).س 
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  النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني 2.4

 ينص السؤال الثاني عمى:

لدى طمبة  العممي تنمية التفكيرفي  اً ومدعمة إلكتروني ةمعرفالستراتيجية مبنية عمى اقتصاد اما أثر 
 والجنس والتفاعؿ بينيما؟ التدريس طريقة؟ وىؿ يختمؼ ىذا األثر باختالؼ الصؼ الثامف األساسي

 ا السؤال الفرضية الصفرية اآلتية:تنبثق عن ىذ

( بين متوسطات طمبة الصف α ≤ 0.05لة إحصائية عند مستوى الداللة )" ال توجد فروق ذات دال
 الثامن األساسي في اختبار التفكر العممي تبعًا لمتغير الطريقة، والجنس، والتفاعل بينيما" 

النحرافات المعيارية لعالمات الطمبة في تم حساب المتوسطات الحسابية وا ولإلجابة عن ىذا السؤال
اختبار التفكر العممي القبمي والبعدي لممجموعات الضابطة والتجريبية، تبعًا لمتغيرات الدراسة المستقمة 

 (.4.4)طريقة التدريس والجنس(، كما في الجدول )

بة في اختبار (: األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات الطم4.4الجدول)
 .التفكير العممي القبمي والبعدي تبعًا لطريقة التدريس والجنس

 العدد المتغيرات
 االختبار البعدي االختبار القبمي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 المجموعة

 2.74 12.59 2.94 8.00 73 التجريبية

 3.34 10.04 3.04 7.96 70 االعتيادية

 3.30 11.34 2.98 7.98 143 المجموع

 الجنس

 3.21 11.36 2.50 7.24 71 ذكور

 3.40 11.32 3.24 8.70 72 إناث

 3.30 11.34 2.98 7.98 143 المجموع

 

( إلى وجود فروق ظاىرية في المتوسطات الحسابية لعالمات الطمبة في اختبار 4.4)يشير الجدول 
التجريبية، والضابطة(، وكذلك ُتظير بيانات الجدول اختالفًا ظاىريًا بين المجموعتين )التفكير العممي 

في متوسطات عالمات الذكور واإلناث، ولموقوف عمى ىذه النتائج، وتحديد إذا ما كانت ىذه الفروق 
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 ( تم إجراءα ≤  0.05) اللة احصائية عند مستوى الداللةالظاىرية في عالمات المجموعتين ذات د
لعالمات اختبار التفكير العممي، كما ىو موضح في ANCOVA) ) مصاحبتحميل التغاير ال

 (.5.4الجدول )

( لعالمات الطمبة في اختبار التفكير ANCOVA) المصاحب( نتائج تحميل التغاير 5.4الجدول )
 .العممي تبعًا لمطريقة والجنس والتفاعل بينيما

مجموع  مصدر التبايف
قيمة ؼ  متوسط المربعات ريةدرجة الح المربعات

 مستوى الداللة المحسوبة

 0.001* 24.88 200.16 1 200.16 القبمي
 0.001* 28.50 229.27 1 229.27 طريقة التدريس

 0.174 1.87 15.04 1 15.04 الجنس
 0.984 0.001 0.003 1 0.003 الطريقة * الجنس

   8.04 138 1109.83 الخطأ
    142 1544.21 الكمي المعدؿ

 ( α ≤ 0.05* داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  

 النتائج المتعمقة بطريقة التدريس

(، ومستوى 28.50( أن قيمة ) ف( المحسوبة لمتغير طريقة التدريس بمغت )5.4ُيالحظ من الجدول )
ىذه (، وتشير α ≤ 0.05(، وىي أقل من مستوى الداللة االحصائية )0.001الداللة المحسوبة يبمغ )

القيمة لمستوى الداللة المحسوبة إلى وجود فروق دالة إحصائيًا في أداء طمبة المجموعة التجريبية 
والمجموعة الضابطة في اختبار التفكير العممي، ولتحديد مصدر ىذه الفروق تم حساب المتوسطات 

 (.6.4الحسابية المعدلة لالختبار البعدي تبعًا لطريقة التدريس، كما في الجدول)

(: المتوسطات الحسابية المعدلة والخطأ المعياري الختبار التفكير العممي لممجموعة 6.4الجدول)
 .التجريبية والمجموعة الضابطة تبعًا لطريقة التدريس

 الخطأ المعياري المتوسط الحسابي المعدؿ الطريقة
 0.33 12.56 التجريبية
 0.34 10.05 الضابطة

( أعمى من 12.56متوسط الحسابي المعدل لممجموعة التجريبية )( أن ال6.4تبين نتائج الجدول )
ل عمى وجود فروق بين المجموعتين (، مما يد10.05المتوسط الحسابي المعدل لممجموعة الضابطة )

 لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستراتيجيات اقتصاد المعرفة المدعمة إلكترونيًا.



68 

 النتائج المتعمقة بالجنس:

(، ومستوى الداللة 1.87( أن قيمة )ف( المحسوبة لمتغير الجنس بمغت )5.4) من الجدوليالحظ 
(، مما يدل عمى عدم α ≤ 0.05( وىي أكبر من قيمة مستوى الداللة االحصائية )0.174المحسوبة )

 وجود أثر لمجنس.

 :النتائج المتعمقة بالتفاعؿ بيف الطريقة والجنس

بمغت مة )ف( المحسوبة لمتفاعل بين طريقة التدريس والجنس ( أن قي5.4ُتشير نتائج الجدول )
( وىي أكبر من قيمة مستوى الداللة االحصائية 0.98(، وقيمة مستوى الداللة المحسوبة )0.001)
(0.05 ≥ α.مما يدل عمى عدم وجود فروق دالة احصائيُا تبعًا لمتفاعل بين الطريقة والجنس ،) 

 :ممخص نتائج الدراسة 3.4

 نتائج الدراسة في مايمي:تمخصت 

 ( 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ≥ α في فيم )
المفاىيم العممية لدى طمبة الصف الثامن األساسي ُتعزى لمتغير طريقة التدريس لصالح 

 المجموعة التجريبية.
  د فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائيةعدم وجو (0.05 ≥ α في فيم )

 الجنس.لمتغير  ى طمبة الصف الثامن األساسي تبعاً المفاىيم العممية لد
  عدم وجو( 0.05د فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ≥ α في فيم )

 والجنس. التدريس طريقةامن األساسي تبعًا لمتفاعل بين ى طمبة الصف الثالمفاىيم العممية لد
  توجد فر( 0.05وق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ≥ α في التفكير )

لدى طمبة الصف الثامن األساسي ُتعزى لمتغير طريقة التدريس لصالح المجموعة  العممي
 التجريبية.

  عدم وجو( 0.05د فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ≥ α في )
 الجنس.لمتغير  بة الصف الثامن األساسي تبعاً ى طملد التفكير  العممي

  عدم وجو( 0.05د فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ≥ α في )
 والجنس. التدريس طريقةامن األساسي تبعًا لمتفاعل بين ى طمبة الصف الثلد التفكير العممي
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 الفصؿ الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 تائجمناقشة الن 1.5

إلكترونيًا في فيم  مدّعمةعمى اقتصاد المعرفة و  ية الستقصاء أثر استراتيجية مبنيةسعت الدراسة الحال
المفاىيم العممية وتنمية التفكير العممي لدى الطمبة، من خالل تنفيذ المادة العممية المخصصة لموحدة، 

وفي ضوء البيانات التي تم جمعيا  وتطبيق اختبارين لفيم المفاىيم العممية وتنمية التفكير العممي،
 ومعالجتيا إحصائيًا، خمصت الدراسة إلى جممة من النتائج، يناقشيا ىذا الفصل.

 :مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ 1.1.5

في فيـ المفاىيـ العممية لدى طمبة  اً ومدعمة إلكتروني ةمعرفالستراتيجية مبنية عمى اقتصاد اما أثر 
 والجنس والتفاعؿ بينيما؟التدريس طريقة اختالؼ األساسي؟ وىؿ يختمؼ ىذا األثر بالصؼ الثامف 

في االختبار البعدي لفيم المفاىيم  ميل االحصائي لعالمات طمبة عينة الدراسةأظيرت نتائج التح
العممية، وجود فروق دالة إحصائيًا في المتوسطات الحسابية بين المجموعتين التجريبية والضابطة، 

لح المجموعة التجريبية، التي درست باستخدام استراتيجيات ُبنيت عمى اقتصاد المعرفة وُدعمت لصا
إلكترونيًا، مما يدل عمى فعالية ىذه االستراتيجيات في تعميق فيم الطمبة لممفاىيم العممية الواردة في 

 وحدة الطاقة الميكانيكية لمصف الثامن األساسي.

ى دور االستراتيجيات القائمة عمى االقتصاد المعرفي في اكساب ويعزو الباحث ىذه النتيجة إل 
المتعممين بعض الميارات األساسية الضرورية لتحقيق الفيم، كالميارات المغوية، وميارات التواصل، 
والقيادة، والتخطيط الجيد وتنظيم البيانات والمعمومات، وحل المشكالت الحياتية بطرق عممية، وكان 

ي تعزيز ثقة الطمبة بأنفسيم، وتنمية روح المسؤولية لدييم من خالل األنشطة العممية ليا أثٌر بالغ ف
المتبادلة وقد انعكس ذلك عمى سموكيم والعالقات اليومية نفذونيا، والعمل الجماعي المنظم.  التي ي

ايجابيات ويشير األدب التربوي والعديد من الدراسات التربوية الحديثة إلى بينيم وتحصيميم العممي.  
جّمة تحققيا استراتيجيات التعمم المندرجة تحت مظمة اقتصاد المعرفة كالتعمم التعاوني، واالستقصاء 
العممي، والعصف الذىني، وطرق حل المشكالت، وغيرىا؛ فجميعيا تركز عمى تفعيل دور المتعممين 

تيم، وتزيد من دافعيتيم وزيادة مشاركتيم في التعمم، وتسعى إلى صقل مياراتيم في مختمف جوانب حيا
نحو التعميم، ومن جانب آخر تساعد ىذه االستراتيجيات عمى تحفيز جميع المتعممين لممشاركة الفاعمة 
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في األنشطة المختمفة، وتضيف جوًا من المرح والمتعة عند الطمبة، كما تساىم في الكشف عن ميارات 
 المتعممين الخاصة.

ني لالستراتيجيات، من برامج المحاكاة بالحاسوب، ومقاطع الفيديو باإلضافة إلى دور التدعيم االلكترو 
مع المفاىيم العممية والتعرف إلى  تعميمية، في توفير فرصة لممتعممين لمتفاعلالفالشات الالتعميمية، و 

كما أن استخدام التقنيات التكنولوجية تساىم في ربط المتعممين بواقعيم وحياتيم داللتيا ومعانييا.  
ة وبيئتيم، وتشكل مصدر متعة وترفيو لممتعممين إلى جانب دورىا التعميمي، وتمبي احتياجاتيم، العام

 وتراعي ميوليم ورغباتيم.

ولعل دمج استراتيجيات اقتصاد المعرفة مع التعميم اإللكتروني، يشكل مطمبًا أساسيًا لعصر المعرفة 
ارًا من المعممين والمتعممين، وساعد في والتطور التكنولوجي والتقدم العممي، فقد القى ترحيبًا ح

يجاد الروابط  انخراطيم في تنفيذ األنشطة بشكل فاعل، وأتاح ليم فرصة استكشاف المفاىيم، وا 
المشتركة بينيا، وتشكيل المفاىيم الجديدة، فبناء المفيوم يعزز االحتفاظ بو لفترة أطول، أما حفظ 

ىو الحال في الطرق التقميدية لمتدريس، يبقييا لفترة زمنية المفاىيم دون معرفة دالالتيا ومعانييا كما 
 قصيرة، سرعان ما يتم فقدانيا ونسيانيا وىذا ما تعاني منو نظم التعميم التقميدية السائدة في بالدنا. 

قتصاد المعرفة كدراسة كل اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج معظم الدراسات التي بحثت في أثر ا
(، ولكنيا اختمفت مع نتائج دراسة 2010؛ الزعبي،  2010؛ حمادنة،  2013 أبو حجمة،من: )

 ( التي أظيرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعًا لطريقة التدريس.2006رياحنة )

كما اتفقت ىذه النتائج مع نتائج جميع الدراسات التي تناولت محور التدعيم اإللكتروني مثل دراسة: 
؛ األغا،  Kunnath,2017؛  2017؛ األسطل،  2018؛ مطمق،  2018، )القواسمة والقادري

؛  2014؛ البطاينة،  2015؛ العطار،  2016؛ دلول،  2016؛ العبسي،  2016
Fakhereddin,2014  ؛Kaheru & Kreik, 2016،)  التي جاءت نتائجيا لصالح المجموعة و

 التجريبية.

بحثت فيم المفاىيم العممية بأنواعيا كدراسة ) أبو شرار، واتفقت أيضًا مع نتائج غالبية الدراسات التي 
؛ قباجة،  2015؛ أبو سممية،  2016؛ الراوي وزيتون،  2018؛ داود،  2018؛ وفطافطة،  2018
 (، التي أظيرت تفّوق المجموعة التجريبية عمى الضابطة.2014

ة جود فروق ذات داللة إحصائيوفيما يتعمق بالمتغيرات األخرى فقد أشارت نتائج الدراسة إلى عدم و 
 وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة:( تبعًا لمتغير الجنس، α ≤ 0.05عند مستوى الداللة اإلحصائية )

   (.2006؛ رياحنة،   Baser & Geban, 2007؛ 2011؛ الحيح،  2018ة والقادري، )القواسم
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ذات  لدراسة إلى عدم وجود فروقالنسبة لمتفاعل بين طريقة التدريس والجنس، تشير نتائج ىذه اأما ب
(، وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج كل من α ≤ 0.05ة عند مستوى الداللة اإلحصائية )داللة إحصائي

 (2014؛ قباجة،  2018؛ فطافطة،  2018دراسة: )القواسمة والقادري، 

نيًا في تحقيق الفيم ولعل تفسير ىذه النتائج يرجع إلى دور استراتيجيات اقتصاد المعرفة المدّعمة إلكترو 
الشامل لممفاىيم العممية عند المتعممين، ومالئمة ىذه االستراتيجيات لتدريس الطمبة من كال الجنسين، 
كما يمكن القول بأن الظروف التي ُطبقت فييا الدراسة متشابية إلى حٍد كبير في المدرستين، مما قمل 

راسة، وكذلك توفر مختبرات الحاسوب وخدمة من تأثير العوامل الخارجية التي قد تضر بنتائج الد
 االنترنت في كال المدرستين، وخبرة المعمم والمعممة المذين طبقا الدراسة بدقة وموضوعية.

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني:  2.1.5

 تنميةفي  اً ومدعمة إلكتروني ةمعرفالستراتيجية مبنية عمى اقتصاد اما أثر التدريس باستخداـ 
لدى طمبة الصؼ الثامف األساسي؟ وىؿ يختمؼ ىذا األثر باختالؼ الطريقة والجنس  العممي التفكير

 والتفاعؿ بينيما؟

( α ≤ 0.05تشير نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )
قة التدريس، لصالح المجموعة في متوسطات عالمات الطمبة في اختبار التفكير العممي ُتعزى لطري

التجريبية، التي ُدّرست باستراتيجيات قائمة عمى اقتصاد المعرفة ومدّعمة إلكترونيًا، مما يدل عمى 
حدوث تقدم في استخدام طمبة المجموعة التجريبية لميارات التفكير العممي، مقارنة مع طمبة المجموعة 

مستخدمة، واألنشطة العممية التي زّودت بيا المادة الضابطة، ويعود ذلك لفعالية االستراتيجيات ال
العممية الُمعدة ليذه الوحدة، وطرق عرض األنشطة وتنفيذىا من ِقبل الطمبة، وتركيزىا عمى استخدام 
ميارات التفكير العممي في خطوات تنفيذىا، كما أن تدريب المتعممين عمى السير وفق المنيج العممي 

التدريب لواقع حياتيم العامة ساىم في تنمية ميارات التفكير العممي، في حل المشكالت، ونقل أثر 
حيث أن قيام المتعمم بتحديد مشكمة ما كخطوة أولى من خطوات المنيج العممي في حل المشكالت، 
ثم محاولة اقتراح حمول أو افتراضات لحميا، واختبار ىذه الحمول، وتفسير نتائجيا ومحاولة الوصول 

إيجاد روابط مشتركة بعضيا ثم وربط ىذه النتائج ب ،ل عميياصء النتائج التي حلتعميمات في ضو 
ظيار قدراتيم أتاح لممتعممين فرص كافية ومتكافئة إل طوات مرة تمو األخرى؛بينيا، وتكرار ىذه الخ
 عزز من ثقتيم بأنفسيم، وزاد من دافعيتيم لمتعمم.وتنمية مياراتيم، كما 

يات التكنولوجية دورًا بارزًا في تحقيق ىذا التقدم نحو استخدام ميارات من جانب آخر فقد كان لمتقن
التفكير العممي، فقد شكمت التكنولوجيا حافزًا رئيسًا لممتعممين لإلقبال عمى المشاركة في األنشطة 
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واالستمرار في العمل، وتكرار المحاوالت، وتنقية المعمومات، في سبيل التوصل ألفضل الحمول، كما 
التقنيات الحديثة احتياجات المتعممين، ولّبت رغباتيم وميوليم، فوجد المتعممين فييا التحدي  المست

والمتعة، وبساطة المفاىيم وترابطيا، وكل ما سبق يعتمد عمى معمم فطن وواٍع، يدير العممية التعميمية 
ع، ويعطي كَل ذي حٍق بحنكة وميارة بالغتين، ويراعي الفروق الفردية بين الطمبة، ويتيح الفرص لمجمي

 حقو.

أبو عمى اقتصاد المعرفة مثل دراسة: )وتتفق ىذه النتيجة مع عدة دراسات تناولت أثر التدريس القائم 
( 2006( بينما تختمف مع نتائج دراسة رياحنة )2010؛ الزعبي،  2010؛ حمادنة،  2013حجمة، 

 التي لم ُتظير أثرًا لطريقة التدريس.

الجنس فقد خمصت الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة وفيما يتعمق بمتغير 
( في متوسطات عالمات الطمبة في تنمية التفكير العممي لدى طمبة الصف α ≤ 0.05االحصائية )

 الثامن األساسي تبعًا لمتغير الجنس.

 ؛   2010؛ حمادنة،  2011؛ الحيح،  2018)فطافطة،  :وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج كل من دراسة
Baser & Geban,2007  ،( التي 2018تختمف مع دراسة أبو شرار )بينما   (.2006؛ رياحنة

 أظيرت وجود فروق دالة احصائيًا ُتعزى لمتغير الجنس.

وُيفسر الباحث ىذه النتيجة بأن التشابو في الظروف واإلمكانيات المتوفرة في كال المدرستين، وطبيعة 
قافتو، ونوعية األسر التي ينتمي ليا طمبة المدرستين وثقافتيا، ومستواىا االقتصادي المجتمع وث

والعممي، حيث ينتمي طمبة المدرستين إلى البيئة الجغرافية نفسيا، ويتبعون لنظام تعميمي واحد، من 
بع حيث المناىج الدراسية المقررة، وأساليب التدريس المستخدمة، ونوعية التقويم المدرسي المتّ 

فييا،والحصص المدرسية ومدتيا وعددىا، وكذلك خبرة المعمم والمعممة المذين طبقا الدراسة ميدانيًا، 
 وجديتيما وتنفيذىما لألنشطة بدقة وموضوعية، كما أن كالىما يحمل المؤىل العممي نفسو.

ي تخاطب إضافة إلى دور االستراتيجيات المستخدمة في التدريس القائم عمى اقتصاد المعرفة، الت
الطمبة من كال الجنسين، وتراعي الفروق الفردية بين المتعممين، كما أن إدخال الجانب التكنولوجي 
أدى إلى جذب انتباه المتعممين، وزيادة حرصيم عمى االستمرار ومواصمة العمل بجد ونشاط، وخفض 

نبًا من الحيوية والمرونة من التوتر والضغوط النفسية عند المعممين بسبب األعباء الدراسية، وأضفى جا
 عمى مواضع الوحدة الدراسية التي تتسم بالخمول والجمود.

وبالنسبة لمتفاعل بين طريقة التدريس والجنس فمم ُتظير نتائج الدراسة فروقًا دالة إحصائيًا عند مستوى 
 الجنس.( في متوسطات عالمات الطمبة تبعًا لمتفاعل بين الطريقة و α ≤ 0.05الداللة االحصائية )
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؛ قباجة،  2018؛ فطافطة،  2018وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة كل من: )القواسمة والقادري، 
 (2006؛ رياحنة،  2018(، بينما تختمف مع دراسة: )أبو شرار، 2014

 التوصيات والمقترحات 2.5

 في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة يوصي الباحث بضرورة:

 العممية القائمة عمى استراتيجيات اقتصاد المعرفة والتعمم النشط. تكثيف استخدام االنشطة -1
 تفعيل دور التقنيات التكنولوجية والبرامج اإللكترونية، كوسائل داعمة لتدريس مناىج العموم. -2
مارسة أنشطة تُنمي مياراتيم في مختمف المجاالت، وتمبي رغباتيم ن لمممتعمميلإتاحة الفرص  -3

 طاقاتيم الكامنة.وتعزز قدراتيم، وتستغل 

 كما ُيقدم الباحث المقترحات اآلتية:

 قترحات لمصممي المناىج:م

مراعاة التوجيات التربوية الحديثة في تصميم المناىج، وتحميل حاجات المجتمع والمتعممين في  -
عادة تنظيم المناىج الفمسطينية الجديدة بما يتوافق مع متطمبات  ظل اقتصاد المعرفة، وا 

 العممي والتقني والتضخم المعرفي. العصر والتقدم
تضمين المناىج الجديدة أنشطة تعميمية تنمي ميارات التفكير العممي عند الطمبة، وتزويدىا  -

 بدليل لممعمم يوجيو ويرشده لكيفية طرحيا وتنفيذىا.
التركيز عمى المفاىيم العممية وتكثيف األنشطة التي تعززىا، ومراعاة األساليب الحديثة في  -

 .طرحيا

 مقترحات لمديريات التربية والتعميـ:

تييئة بيئة تعميمية محفزة وجاذبة لمطمبة، وتوفير المواد واألدوات واألجيزة الضرورية، وتزويد  -
 المدارس بمختبرات الحاسوب وخدمات االنترنت والتقنيات التكنولوجية المناسبة.

، والتخطيط الجيد ليا، وتكميف عقد دورات تدريبية تعريفية حول استراتيجيات التدريس الحديثة -
خبراء تربويين بتنفيذىا ومتابعة المعممين في الميدان، وتشجيعيم عمى تبني االستراتيجيات 

 حديثة في التدريس القائمة عمى اقتصاد المعرفة.
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 مقترحات لمباحثيف:

ى إجراء مزيد من الدراسات واألبحاث التربوية حول أثر استراتيجيات اقتصاد المعرفة، عم -
 متغيرات جديدة ومواضيع دراسية مختمفة، في مختمف المباحث.

إجراء دراسات لتحميل كتب المناىج الفمسطينية الجديدة، ودراسة مالمح اقتصاد المعرفة  -
المتضمنة فييا، ومدى مراعاتيا لألنشطة التعميمية التي توظف ميارات التفكير العممي، 

   .وميارات القرن الحادي والعشرين
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 :لمصادر والمراجعا

 المراجع العربية

(. توظيف استراتيجية التعميم المتمايز في التحصيل في مساق التربية 2017أبو تينة، إسماعيل.)
مجمة اتحاد الوطنية لدى طمبة كمية العموم التربوية)األونروا( وفي تنمية ميارات اقتصاد المعرفة، 

 .57-39(: 2)37، الجامعات العربية لمبحوث في التعميـ العالي

(. فاعمية التعميم اإللكتروني الموجو بالفيديو في تنمية 2011أبو جحجوح، يحيى وحسونة، إسماعيل.)
 ، المجمة الفمسطينية لمتربية المفتوحة عف بعدالتفكير العممي واالتجاىات نحوه لدى طمبة الجامعة، 

3(5:) 137-186. 

عمى اقتصاد المعرفة في اكتساب المفاىيـ العممية  أثر برنامج تعميمي قائـ(. 2013أبو حجمة، ربا.)
 ، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة عمان العربية، عمان، األردن.وعمميات العمـ

أصوؿ استراتيجيات التعمـ والتعميـ (. 2009أبو رياش، حسين وشريف، سميم والصافي، عبد الحكيم.)
 عمان، األردن. ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع،النظرية والتطبيؽ

أثر توظيؼ الرؤوس المرقمة في تنمية المفاىيـ العممية وميارات (. 2015أبو سممية، محمد.)
ة، رسالة ماجستير غير منشورة، التفكير العممي بالعمـو لدى طالب الصؼ الخامس األساسي بغز

 الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطين.

استخداـ برنامج يستند إلى الدمج بيف األنشطة أثر تدريس المختبر ب(. 2018أبو شرار، عماد.)
االستقصائية العممية والكتابة مف أجؿ التعمـ في فيـ طمبة الصؼ العاشر لممفاىيـ الفيزيائية 

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القدس، القدس، فمسطين.واتجاىاتيـ العممية

لمحاكاة التفاعمية لتنمية المفاىيـ فاعمية برنامج محوسب قائـ عمى ا(. 2017األسطل، فداء.) 
، رسالة ماجستير الكيميائية والذكاء المكاني لدى طالبات الصؼ الحادي عشر في محافظة خانيونس

 غير منشورة، جامعة األزىر، غزة، فمسطين.
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أثر توظيؼ نموذج دانياؿ المعزز بالمعمؿ االفتراضي في تنمية التفكير (. 2017األغا، أحمد.)
الجامعة اإلسالمية رسالة ماجستير غير منشورة، ، طالب الصؼ الثامف األساسي بغزةالعممي لدى 
 غزة، فمسطين.

أثر تدريس الفيزياء باستخداـ نموذج ويتمي لمتعمـ البنائي المدعـ (. 2014البطاينة، عبد الرحيم.)
، اتيـ نحوىاإلكترونيًا في تحصيؿ طمبة الصؼ التاسع األساسي في المفاىيـ الفيزيائية وفي اتجاى

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة آل البيت، المفرق، األردن.

، الطبعة التاسعة، دار الفكر لمطباعة والنشر تعميـ التفكير مفاىيـ وتطبيقات(. 2016جروان، فتحي.)
 والتوزيع، عمان، األردن.

تجاىات تطويره(. 2014الحاج محمد، أحمد.) منشر والتوزيع ، دار المسيرة لإقتصاد المعرفة وا 
 والطباعة، عمان، األردن.

أثر برنامج تعميمي قائم عمى االقتصاد المعرفي باستخدام  (.2013الحايك، صادق وخصاونة، غادة.)
أساليب التدريس )حل المشكالت، التعمم التعاوني( عمى المستوى المياري والتفكير االبداعي عمى 

مي الخامس لإلبداع الرياضي لكميات التربية الرياضية المؤتمر العمجياز طاولة القز لدى الطالبات، 
 .(39 -9)، األردن، بالجامعة األردنية

(. أثر دروس تربية رياضية محوسبة في الكرة الطائرة قائمة 2016الحايك، صادق والصعوب، شذى.)
عمى االقتصاد المعرفي عمى المستوى المياري والميارات الحياتية لدى طمبة الصف الخامس 

مؤتمر كمية التربية الرياضية الحادي عشر، الجامعة األردنية، والثالث لجمعية كميات ساسي، األ
 .(210 -174)، التربية الرياضية العربية، التكاممية في العمـو الرياضية

درجة مراعاة كتب الدراسات االجتماعية لمبادئ االقتصاد المعرفي لمرحمة (. 2010حمادنة، محمد.)
أطروحة دكتوراه غير منشورة، في األردف وتطوير وحدة تعميمية في ضوء تمؾ المبادئ، التعمـ الثانوي 
 ، عمان، األردن.الجامعة األردنية
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أثر استخداـ استراتيجية االستقصاء التأممي في فيـ المفاىيـ الفيزيائية (. 2011الحيح، محمد.)
ة ماجستير غير منشورة، جامعة ، رسالوتنمية االتجاىات العممية لدى طمبة الصؼ السادس األساسي

 القدس، فمسطين.

 ، مجموعة النيل العربية، القاىرة، مصر.اقتصاد المعرفة(. 2001الخضيري، محسن.)

، الطبعة الثالثة، دار المسيرة لمنشر والتوزيع تعميـ العمـو لمجميع(. 2011خطايبة، عبد اهلل.)
 والطباعة، عمان، األردن.

ة استراتيجية قائمة عمى تدريس العمـو مف أجؿ الفيـ في تحقيؽ فعالي(. 2011خالف، ابتسام.)
، الفيـ العممي وتنمية عادات العقؿ لدى طمبة الصؼ العاشر األساسي في مديرية جنوب الخميؿ

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القدس، فمسطين.

 ن.، جدارا لمكتاب العالمي، عمان، األرداقتصاد المعرفة(. 2007خمف، فميح.)

أثر توظيؼ استراتيجية التسريع المعرفي في تنمية عمميات العمـ والتفكير (. 2018داود، عمي.)
، رسالة ماجستير العممي في العمـو لدى الطالب مرتفعي التحصيؿ في الصؼ الثامف األساسي بغزة

 غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطين.

رب االفتراضية في تنمية المفاىيـ العممية وعمميات العمـ فاعمية توظيؼ التجا(. 2016دلول، ىناء.)
، رسالة ماجستير غير منشورة، في مادة العمـو لدى طالبات الصؼ الثامف األساسي في محافظة غزة

 الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطين.

عمى  (. أثر استراتيجية تدريسية مستندة إلى التعمم القائم2016الراوي، ىاشمية وزيتون، عايش.)
المشروع في فيم المفاىيم الكيميائية وتنمية ميارات التفكير العممي لدى طمبة المرحمة األساسية مختمفي 

 .1990-1950، (10)30، مجمة جامعة النجاح لألبحاث)العمـو اإلنسانية(الدافعية، 

الممتقى الدولي حوؿ اقتصاد  ،نحو توظيف إنساني لمنتوج المعرفة(. 2005رحماني، موسى.)
 ، جامعة بسكرة، الجزائر.المعرفة
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أثر تدريس وحدات فيزياء طورت وفؽ اقصاد المعرفة في التحصيؿ (. 2006رياحنة، محمد.)
، واالتجاىات وميارات عمميات العمـ لدى طمبة الصؼ التاسع األساسي في مديرية عماف الثانية

 أطروحة دكتوراه غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان، األردن.

أثر منياج مطور في التربية اإلسالمية في ضوء مبادئ االقتصاد المعرفي (. 2010عبي، إبراىيم.)الز 
، أطروحة دكتوراه غير في التحصيؿ وتنمية التفكير االبداعي لدى طمبة المرحمة األساسية في األردف

 منشورة، جامعة عمان العربية، عمان، األردن.

، عالم الكتب، مـ والتدريس مف منظور النظرية البنائيةالتع(. 2003زيتون، حسن وزيتون، كمال.)
 القاىرة، مصر.

، دار الشروق لنشر والتوزيع، النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العمـو(. 2007زيتون، عايش.)
 عمان، األردن.

مبنات بناء برنامج لمدراسات العميا تخصص تكنولوجيا التعميـ بكميات التربية ل(. 2006الزين، حنان.)
، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة األميرة نورة بنت عبد في ضوء التوجيات العممية المعاصرة

 الرحمن، الرياض، المممكة العربية السعودية.

(. فاعمية التدريس باستخدام السبورة التفاعمية في 2016السالمية، خولة وامبوسعيدي، عبد اهلل.)
جامعة مجمة كير المعرفي لدى طالبات الصف العاشر األساسي، تحصيل العموم وتنمية ميارات التف
 .380-335(، 2) 30،النجاح لالبحاث )العمـو اإلنسانية(

براىيم، عبد اهلل.)  ، دار الفكر، عمان، األردن.المنيج المدرسي المعاصر(. 2004سعادة، جودت وا 

( لطمبة المرحمة األساسية PDEODE(. فاعمية استخدام استراتيجية )2012السالمات، "محمد خير".)
مجمة جامعة النجاح لألبحاث )العمـو العميا في تحصيميم لممفاىيم الفيزيائية وتفكيرىم العممي، 

 .2064-2041(، 9)26 ،اإلنسانية(

، دار الفكر، عمان، تنمية المفاىيـ والميارات العممية وطرؽ تدريسيا (.2004سالمة، عادل.)
 األردن.
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 ، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، عمان، األردن.قتصاد المعرفةا(.2009سممان، جمال.)

، دار عالم الكتب، القاىرة، التفكير أساسياتو وأنواعو تعميمو وتنمية مياراتو(. 2011سميمان، سناء.)
 مصر.

أثر توظيؼ المدخؿ المنظومي في تنمية المفاىيـ وميارات التفكير البصري (. 2010الشوبكي، فداء.)
، الجامعة اإلسالمية، غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، لفيزياء لدى طالبات الصؼ الحادي عشربا

 فمسطين.

في محتوى منيج العمـو لمصؼ التاسع S.T.S.E وحدة متضمنة لقضايا (. 2007شياب، موسى.)
جامعة ، رسالة ماجستير غير منشورة، الوأثرىا في تنمية المفاىيـ والتفكير العممي لدى الطالبات

 اإلسالمية، غزة، فمسطين.

، دار جيينة لمنشر والتوزيع، عمان، تعميـ التفكير مفيومو أساليبو مياراتو(. 2013طافش، محمود.)
 األردن.

( التدريسية في فيم المفاىيم العممية 7E’s(. أثر استخدام استراتيجية )2014طنوس، انتصار.)
المرحمة األساسية في ضوء مفيوم الذات األكاديمي، واكتساب ميارات التفكير اإلستقصائي لدى طمبة 

 .160-127(: 8)2، مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية

أثر استخداـ استراتيجيتي النمذجة والخرائط العقمية في تدريس عمـ األحياء عمى (. 2016طو، ىند.)
، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة يرىـ العمميتحصي طمبة الصؼ الثاني الثانوي العممي وتفك

 دمشق، سوريا.

، عالم الكتاب الحديث ودار جدارا لمكتاب العالمي، عمان، إدارة المعرفة(. 2009الظاىر، نعيم.)
 األردن.

، دار الفكر، دوات والتطبيقاتفمسفة والمبادئ واألالتعميـ اإللكتروني ال(. 2008عبد العزيز، حمدي.)
 ردن.عمان، األ
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أثر توظيؼ كتاب تفاعمي في تنمية المفاىيـ وميارات التفكير فوؽ (. 2016العبسي، زكريا.)
، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة المعرفي بمادة العمـو لدى طالبات الصؼ السابع األساسي

 اإلسالمية، غزة، فمسطين.

موجيات االقتصاد المعرفي في  فاعمية أنموذج إجرائي تعميمي قائـ عمى(. 2015العبودي، غسق.)
، أطروحة دكتوراه غير تحصيؿ مادة النمو ونمية ميارات التفكير المتشعب عند طمبة كميات التربية

 منشورة، جامعة بغداد، العراق.

، دار المسيرة تنمية ميارات التفكير(. 2007العتوم، عدنان والجراح، عبد الناصر وبشارة، موفق.)
 عة، عمان، األردن.لمنشر والتوزيع والطبا

، دار األمين، القاىرة، سيكولوجية التعميـ والتعمـ أسس نظرية وتطبيقية(. 2005عثمان، فاروق.)
 مصر.

، دار صفاء لمنشر أساليب تدريس الرياضيات والعمـو(. 2005عريفج، سامي وسميمان، نايف.)
 والتوزيع، عمان، األدرن.

االفتراضي المعزز بالعروض   Edisonأديسوفأثر استخداـ برنامج (. 2015العطار، محمد.)
، رسالة التوضيحية عمى تنمية ميارات التفكير العممي لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي بغزة

 ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة.

، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عمان الجودة الشاممة والجديد في التدريس(. 2009عطية، محسن.)
 دن.األر 

، دار الثقافة لمنشر التدريس والتعمـ بالدماغ ذي الجانبيف(. 2009عفانة، عزو و الجيش، يوسف.)
 والتوزيع، عمان، األردن.

، دار البداية ناشرون وموزعون، عمان، التعميـ المبني عمى اقتصاد المعرفة(. 2014عفونة، بسام.)
 األردن.
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شتية، جميل وأبو عرق التعمـ النشط بيف النظرية (. 2011وب، ىدى.)عقل، فواز وزامل، مجدي وا 
 ، دار الشروق، عمان، األردن.والتطبيؽ

 ، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عمان، األردن.اقتصاد المعرفة(. 2012عميان، ربحي.)

تطوير مقياس لميارات التفكير العممي (. 2008العميمات، عمي والخوالده، سالم والقادري، سميمان.)
 .265-235 (:2)24، مجمة جامعة دمشؽ، الثانويةلطمبة المرحمة 

، دار اإلعصار العممي لمنشر التفكير أساسيات في(. 2014غباري، ثائر وأبو شعيرة، خالد.)
 والتوزيع، عمان، األردن.

( في تنمية المفاىيـ وميارات التفكير 4matأثر توظيؼ نظاـ الفورمات )(. 2016غزال، روال.)
، رسالة ماجستير غير منشورة، امة لدى طالبات الصؼ السابع األساسي بغزةالعممي بمادة العمـو الع
 الجامعة اإلسالمية، غزة.

 ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان، األردن.التدريس الفّعاؿ(.2009فرج، عبد المطيف.)

( في Learning Objects(. أثر برنامج يستند إلى الكائنات التعميمية )2018فطافطة، ىنية.)
، اكتساب المفاىيـ الفيزيائية وتنمية التفكير البصري لدى طمبة الصؼ العاشر في محافظة الخميؿ

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القدس، فمسطين.

(. أثر استخدام استراتيجية االستقصاء التأممي في اكتساب المفاىيم الفيزيائية، 2014قباجة، زياد.)
، مجمة دراسات نفسية وتربويةطمبة الصف السادس في فمسطين، وتنمية االتجاىات العممية لدى 

 .208-200(، 12العدد)

( في تنمية ميارات التفكير V(. فاعمية تدريس المختبر باستخدام خارطة الشكل )2011قباجة، زياد.)
 (:2)15اإلنسانية،  سمسمة العموم مجمة جامعة األقصىالعممي لدى طمبة السنة الجامعية األولى، 

63-97. 

، دار الثقافة لمنشر الحاسوب وطرؽ التدريس والتقويـ(. 2009قطيط، غسان والخريسات، سمير.)
 والتوزيع، عمان، األردن.
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 (: كتاب تسييؿ ميمة1ممحؽ)
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 (: كتاب تسييؿ ميمة )التطبيؽ الميداني(2ممحؽ)
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 (: جدوؿ المواصفات الختبار فيـ المفاىيـ العممية3ممحؽ)

عدد  الدرس
 الحصص

الوزف 
النسبي 
 لألىدؼ

عدد الفقرات في االختبار تبعًا 
 لمستويات األىداؼ

 %40 %30 %30 المجموع

التذكر 
 االستدالؿ التطبيؽ والفيـ

 3 1 1 1 %14.5 3 الطاقة

 5 2 2 1 %28.5 6 طاقة الحركة

 7 3 2 2 %33 7 طاقة الوضع

الطاقة الميكانيكية 
وقانوف حفظ 

 الطاقة
5 24% 2 1 2 5 

 20 8 6 6 %100 21 المجموع
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 العممية(: نموذج تحكيـ اختبار فيـ المفاىيـ 4ممحؽ)

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 
 
 

 جامعة القدس
 الدراسات العميا / كمية العمـو التربوية

 أساليب التدريس
 الموضوع : تحكيـ اختبار المفاىيـ العممية 

/ة  السيد ................................................................................  المحتـر
 اثر إستراتيجية مبنية عمى اقتصاد المعرفة والمدعمة الكترونياً اء دراسية بعنوان " يقوم الباحث بإجر 

استكماال " في فيـ المفاىيـ العممية وتنمية التفكير العممي لدى طمبة الصؼ الثامف األساسي
لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في أساليب تدريس العموم، ولتحقيق أىداف الدراسة أعد 

فقرة من نوع اختيار من  22اختبار لمكشف عن درجة فيم الطمبة لممفاىيم العممية، ويتكون من الباحث 
 متعدد بأربعة بدائل.

ولالستفادة من خبراتكم أضع بين يدي حضرتكم فقرات االختبار بصورتو األولية راجيا منكم تحكيمو 
بداء رأيكم حول:  وا 

 مالمة األدوات لقياس كل من المفاىيم العممية. -

 مالئمة الفقرات لممرحمة العمرية لمصف الثامن األساسي. -

 مالئمة البدائل لفقرات االختبار. -

 سالمة الصياغة المغوية والعممية لفقرات االختبار. -
أرجو مف حضرتكـ تقديـ مقترحاتكـ حوؿ حذؼ أي مف فقرات االختبار أو تعديميا أو إضافة أي 

 ومصدر عوف لتحسيف الدراسة وتنقيحيا.فقرة جديدة لألدوات، حيث ستكوف محؿ اىتماـ 
 مع خالص شكري وتقديري لجيودكـ

 الباحث : فادي مميحات
  بيانات المحّكـ/ة :

 الرجاء تعبئة البيانات اآلتية لغرض التوثيق:  

......................... ..المؤهل العلمي: ..........                ............. .  ...االسم: ..........................  

........................... ..الوظيفة: ...............               .............. .   ....................... التخصص:  
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 (: اختبار فيـ المفاىيـ العممية5ممحؽ)
 

 اختبار فيـ المفاىيـ العممية في وحدة الطاقة الميكانيكية 

 لمصؼ الثامف األساسي )الفصؿ األوؿ(

 

 المدرسة: ............................ . الشعبة: )    (........................ .   االسـ : ..........

 

 تعميمات االختبار :

 عزيزي الطالب/ة؛ الرجاء قراءة التعميمات اآلتية جيدًا قبؿ إجابتؾ ألسئمة االختبار:

  ييدؼ االختبار إلى قياس مدى فيمؾ لممفاىيـ العممية في وحدة الطاقة

 كية.الميكاني

 ( سؤاؿ مف نوع اختيار مف متعدد.02يتكوف االختبار مف ) 

 .اقرأ السؤاؿ قراءة متأنية قبؿ اختيار اإلجابة 

  عميؾ اختيار إجابة واحدة فقط لكؿ سؤاؿ مف بيف أربع خيارات، ثـ كتابة سبب

 اختيارؾ ليذه اإلجابة في المكاف المخصص لذلؾ.

 ( عالمة.02مجموع العالمات ) 

  ( دقيقة02)مدة االختبار 

 

 أتمنى لكـ التفوؽ والنجاح 

 الباحث: فادي مميحات
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 رمز اإلجابة الصحيحة: ل** أضع دائرة حو 
تتغير حركة األجسػاـ بشػكؿ مسػتمر بسػبب تعرضػيا لمػؤثرات خارجيػة تغيػر مػف حركتيػا أو  -1

 اتجاىيا أو سكونيا وىذه المؤثرات تسمى:
 السرعة -د             القوة -الحركة            ج  -الطاقة          ب -أ 

سبب اختيار ىذه اإلجابة: 
............................................................................................... 

 

يأكؿ اإلنساف يوميًا أنػواع مختمفػة مػف الغػذاء، وذلػؾ ليػتمكف مػف القيػاـ بأعمالػو وواجباتػو  -0
 ف عمى انجاز ىذه األعماؿ بػ :اليومية؛ ونعبر عف قدرة اإلنسا

 السرعة -الحركة             د -القوة             ج  -الطاقة          ب -أ 

سبب اختيار ىذه اإلجابة: 
............................................................................................. 

 

ف مكػػاف آلخػػر بسػػرعات مختمفػػة فتكتسػػب تتحػػرؾ األجسػػاـ عمػػى سػػطح األرض، وتنتقػػؿ مػػ  -3
 طاقة يطمؽ عمييا : 

 الطاقة الكيربائية  -طاقة مغناطيسية                             ب -أ 

 الطاقة الحركية -الطاقة الحرارية                              د -ج
سبب اختيار ىذه اإلجابة: 

............................................................................................. 
تحمؽ الطيور في السماء عمى ارتفاعات مختمفػة، وبسػبب تػأثير الجاذبيػة األرضػية عمييػا؛  -0

 فإنيا تكتسب طاقة تسمى:

 طاقة كيربائية  -طاقة ميكانيكية                            ب -أ 

 طاقة حركية -طاقة الوضع                                 د -ج

سبب اختيار ىذه اإلجابة: 
............................................................................................. 

 
 ( فإف وحدة قياس الطاقة ىي : 0ع× ؾ ×  ½استنادًا لمعالقة الفيزيائية اآلتية )ط =  -5

 2. ث2كغم. م -م.ث          دكغم/  -ج        2/ث2كغم.م -كغم. م/ث        ب -أ
سبب اختيار ىذه اإلجابة: 

................................................................................................ 
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منطاد يتوقؼ عمى ارتفاع معػيف مػف سػطح األرض، أراد احػد طػالب الصػؼ الثػامف حسػاب  -6
 لحساب طاقة وضع المنطاد :طاقة وضعو، ما ىي المعطيات الالزمة 

          كتمة المنطاد وتسارع الجاذبية األرضية   -أ 
 ارتفاع المنطاد عن سطح األرض  -ب 

 كتمة المنطاد وارتفاعو عن سطح األرض وتسارع الجاذبية األرضية  -ج 

 سرعة المنطاد وكتمتو   -د 

سبب اختيار ىذه اإلجابة: 
................................................................................................ 

تتأثر األجساـ الموجود عمى سطح األرض أو بالقرب منيا بقوة تجذبيا نحوىػا، ونعبػر عػف  -7
 قوة جذب األرض لألجساـ بػػ : 

 الوزن.  -د           الطاقة -السرعة         ج -الكتمة           ب -أ
سبب اختيار ىذه اإلجابة: 

............................................................................................... 
 أرادت طالبة حساب الطاقة الحركية لكرة قدـ فقامت بجمع البيانات اآلتية: -8

) كتمة الكرة، وارتفاعيا، وحجميا، وسرعتيا، وتسارع الجاذبية األرضية(، أي ىذه البيانات 
 الطاقة الحركية لمكرة  : تحتاجيا لحساب

 كتمة الكرة وحجميا.  -ب                    كتمة الكرة وارتفاعيا  -أ
 كتمة الكرة وسرعتيا. -د    كتمة الكرة وتسارع الجاذبية األرضية -ج

سبب اختيار ىذه اإلجابة: 
............................................................................................ 

 
 في الشكؿ المجاور يمتمؾ الجسـ طاقة ناتجة عف حركتو -9

وكػذلؾ طاقػػة ناتجػػة عػػف موضػػعو ومجمػػوع الطاقػػة الكمػػي يطمػػؽ عميػػو 
 الطاقة:

 الميكانيكية  -الكيربائية               ب -أ
 المرونية -د              الحرارية -ج

سبب اختيار ىذه اإلجابة: 
........................................................................................... 

 

 االرتفاع

 اتجاه الحركة
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 تتغير طاقة األجساـ المتحركة بتغير سرعتو،ا ولكنيا في جميع األحواؿ تمتاز بأنيا :  -12

 موجبة دائمًا  -سالبة دائمًا                              ب -أ
 تساوي صفرا دائماً  -د              أحيانا موجبة وأحيانا سالبة  -ج

سبب اختيار ىذه اإلجابة: 
.............................................................................................. 

فػػي الشػػكؿ المجػػاور، تعػػرض النػػابض لقػػوة ضػػغط خارجيػػة، ممػػا  -11
 اكسبو طاقة، ىذا النوع مف الطاقة يسمى طاقة:

 الوضع السكونية        -ب                 الحركة      -أ
 الوضع المرونية -د                 الكيرباء -ج

سبب اختيار ىذه اإلجابة: 
........................................................................................... 

 

أي العوامؿ اآلتية يؤثر عمى  ىناؾ عوامؿ مختمفة تؤثر عمى طاقة الوضع وطاقة الحركة، -10
 االثنتيف معًا :

 تسارع الجاذبية األرضية  -االرتفاع       د -السرعة        ج -الكتمة         ب -أ
سبب اختيار ىذه اإلجابة: 

............................................................................................. 
 

جاور :عصفور يقؼ عمى غصف شػجرة مرتفػع في الشكؿ الم -13
 عف سطح األرض، فيمتمؾ شكؿ مف أشكاؿ الطاقة تسمى :

 طاقة وضع  -طاقة حركة                              ب -أ
 طاقة كيميائية -د                      طاقة حرارية  -ج

 
سبب اختيار ىذه اإلجابة: 

........................................................................................... 
الكمية الفيزيائية التي تعبر عف المسافة التػي يقطعيػا جسػـ مػا خػالؿ مػدة زمنيػة معينػة  -10

 تسمى:

 التسارع   -السرعة        د -الوزن          ج -الكتمة           ب -أ
سبب اختيار ىذه اإلجابة: 
................................................................................................. 
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 أي العبارات اآلتية تعتبر صحيحة بالنسبة لمطاقة الميكانيكية، أنيا: -15

 مقدار ثابت ال يتغير في أي نقطة من مسار الجسم -أ 

 مقدار متغير حسب سرعة الجسم -ب 

 تزداد بزيادة سرعة الجسم -ج 

 متساوية لجميع األجسام  -د 

سبب اختيار ىذه اإلجابة: 
................................................................................................. 

 

 ـ/ث ،فاف طاقتو الحركية تساوي : 32كغـ، ويتحرؾ بسرعة  12جسـ كتمتو  -16

 جول 0444 -جول     د 0044 -جول      ج 044 -جول     ب 04 - أ

ذه اإلجابة: سبب اختيار ى
.............................................................................................. 

 

تتغيػػر طاقػػة الوضػػع باالعتمػػاد عمػػى عوامػػؿ مختمفػػة، أي العبػػارات اآلتيػػة صػػحيحة فيمػػا  -17
 يتعمؽ بطاقة الوضع: 

          تزداد كمما زاد االرتفاع عن سطح األرض  -أ 

 كمما زاد االرتفاع عن سطح األرض  تقل -ب

 تزداد كمما زادت سرعة الجسم - ج

 تبقى ثابتة وال تتغير باالرتفاع أو االنخفاض عن سطح األرض  -د
سبب اختيار ىذه اإلجابة: 

................................................................................................ 
جػػاور قيػػاـ فتػػاة بإلقػػاء كػػرة مػػف األعمػػى باتجػػاه األسػػفؿ، تحػػوالت طاقػػة يوضػػح الشػػكؿ الم -18

 الكرة في الشكؿ مف الموضع )أ( إلى الموضع )ب(:

 من طاقة حركة إلى طاقة وضع -أ 

 من طاقة وضع إلى طاقة حركة  -ب 

 من طاقة حركة إلى طاقة حرارية -ج 

 لم يحدث تغير في شكل الطاقة -د 
سبب اختيار ىذه اإلجابة:  

................................................................................................ 
 
 

 ب أ
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تتخذ طاقة الوضع أشػكاال متعػددة، أي مػف أشػكاؿ الطاقػة اآلتيػة تعتبػر مثػاال عمػى طاقػة  -19
 الوضع:

 الطاقة الصوتية         -الطاقة الحرارية                    ب -أ
 الطاقة المغناطيسية  -د               الطاقة الضوئية -ج

سبب اختيار ىذه اإلجابة: 
................................................................................................ 

 
 

 النص اآلتي "الطاقة ال تفنى وال تستحدث ولكف تتحوؿ مف شكؿ آلخر" يعبر عف : -02
 قانون حفظ الطاقة        -ب                   قانون الجذب العام       -أ
 قانون حفظ الكتمة -د                قانون حفظ الشحنة   -ج

 
سبب اختيار ىذه اإلجابة: 

.............................................................................................. 
 انتيت األسئمة
 والتوفيؽ  تمنياتي لكـ بالنجاح
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 مفتاح التصحيح الختبار فيـ المفاىيـ العممية
 

 
 

  

 رمز اإلجابة الصحيحة رقـ الفقرة رمز اإلجابة الصحيحة رقـ الفقرة

1 
 ج

11 
 د

0 
 أ

10 
 أ

3 
 د

13 
 ب

0 
 ج

10 
 ج

5 
 ب

15 
 أ

6 
 ج

16 
 ج

7 
 د

17 
 أ

8 
 د

18 
 ب

9 
 ب

19 
 د

12 
 ب

02 
 ب
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 كير العمميتحكيـ اختبار التف نموذج (:6ممحؽ)
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 
 
 

 جامعة القدس
 الدراسات العميا / كمية العمـو التربوية

 أساليب التدريس
 الموضوع : تحكيـ اختبار التفكير العممي 

 
/ة  السيد ................................................................................  المحتـر

 ستراتيجية مبنية عمى اقتصاد المعرفة والمدعمة الكترونياً اثر أجراء دراسية بعنوان " يقوم الباحث بإ
استكماال " في فيـ المفاىيـ العممية وتنمية التفكير العممي لدى طمبة الصؼ الثامف األساسي

لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في أساليب تدريس العموم، ولتحقيق أىداف الدراسة أعد 
( فقرة من نوع اختيار من متعدد بأربعة 20ث اختبار لقياس ميارات التفكير العممي، يتكون من )الباح
 بدائل.

ولالستفادة من خبراتكم أضع بين يدي حضرتكم فقرات االختبار بصورتو األولية راجيا منكم تحكيمو 
بداء رأيكم حول:  وا 

 مالئمة األدوات لقياس أبعاد التفكير العممي. -

 ات لممرحمة العمرية لمصف الثامن األساسي.مالئمة الفقر  -

 مالئمة البدائل لفقرات االختبار. -

 سالمة الصياغة المغوية والعممية لفقرات االختبار. -
أرجو مف حضرتكـ تقديـ مقترحاتكـ حوؿ حذؼ أي مف فقرات االختبار أو تعديميا أو إضافة أي 

 سيف الدراسة وتنقيحيا.فقرة جديدة لألداة، حيث ستكوف محؿ اىتماـ ومصدر عوف لتح
 مع خالص شكري وتقديري لجيودكم

 الباحث: فادي مميحات
 بيانات المحّكـ/ة :

 الرجاء تعبئة البيانات اآلتية لغرض التوثيؽ:
................................. .االسـ: ....................................... .    المؤىؿ العممي: ..  

.......................................... . التخصص: .................................. .    الوظيفة:  
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 (: اختبار التفكير العممي7ممحؽ)
 

 اختبار التفكير العممي  
 لمصؼ الثامف األساسي 

 

 بة:)     (االسـ : ............................... .  المدرسة: .......................... . الشع

 أواًل: تعميمات االختبار :
 عزيزي الطالب/ة؛ الرجاء قراءة التعميمات اآلتية جيدًا قبؿ إجابتؾ ألسئمة االختبار:

 .ييدؼ االختبار إلى قياس ميارات التفكير العممي لديؾ 

 .يتكوف االختبار مف خمسة أقساـ في كؿ قسـ أربع أسئمة مف نوع اختيار مف متعدد 

  اءة متأنية قبؿ اإلجابة.اقرأ السؤاؿ قر 

 .عميؾ اختيار إجابة واحدة فقط لكؿ سؤاؿ مف بيف أربع خيارات موجودة بعد كؿ سؤاؿ 

 ( عالمة.02مجموع العالمات ) 

 ( دقيقة.02مدة االختبار ) 

 ثانيًا:  أقساـ االختبار :
 عبر عنيا.تحديد المشكمة : يتطمب ىذا القسـ قراءة نص السؤاؿ جيدًا ثـ اختيار المشكمة التي ي .1

صياغة الفروض : يتطمب ىذا القسـ قراءة النص جيدًا ثـ اختيار الفرض )الحؿ( المناسبة الذي  .0
 يعبر عنو النص.

اختبار صحة الفروض: يمثؿ ىذا القسـ فروضًا )حمواًل( وضعت ألسئمة معينة، عميؾ قراءتيا ثـ  .3
 اختيار أفضؿ الطرؽ الختبار الفرض والتأكد مف صحتو.

تضمف ىذا القسـ أربع أسئمة، تعبر كؿ منيا عف مالحظات ومشاىدات، وعميؾ اختيار التفسير :  ي .0
 أفضؿ تفسير ليا.

التعميـ: يتطمب ىذا القسـ قراءة النص جيدًا، ثـ اختيار اإلجابة التي تعبر عف نتيجة عامة )  .5
 تعميـ( يمكف استخالصيا مف النص.

 أتمنى لكـ التفوؽ والنجاح 



99 

 لمشكمةالقسـ األوؿ : تحديد ا
 رمز اإلجابة الصحيحة في كؿ مما يأتي: ؿدائرة حوضع ** أ

يستخدـ بعض المزارعوف أنواع مختمفة مف األسػمدة الكيميائيػة لزيػادة اإلنتػاج الزراعػي لػدييـ ممػا  .1
 يزيد مف نسبة اإلصابة باألمراض كالسرطاف وغيره.

 أي مما يمي تعبر عن المشكمة في النص السابق:

 لألسمدة الكيميائية عمى حياة اإلنسان.التأثير السمبي ما  -أ 

 زيادة اإلصابة بإمراض السرطان. ما أثر   -ب 

 استخدام األسمدة الكيميائية يزيد من اإلنتاج الزراعي.ما أثر   -ج 

 استخدام المزارعون لألسمدة الكيمائية.       ما تأثير  -د 
تػي تعمػؿ عمػى تحويػؿ يسعى العمماء لالستفادة مف طاقػة الريػاح فقػاموا بتصػنيع عنفػات الريػاح ال .0

 طاقة الرياح إلى طاقة كيربائية ولكنيا مازالت محدودة االنتشار في بالدنا بسبب ارتفاع أسعارىا.

 أي مما يمي تعبر عن المشكمة في النص السابق:

 في بالدنا. عنفات الرياحلماذا ال تستخدم  -أ 

 انتشار استخدام عنفات الرياح بشكل كبير.ما سبب   -ب 

 تصنيع عنفات الرياح. في صعوبةجد و ىل ت -ج 

 ىل التكمفة العالية الستخدام عنفات الرياح تقمل من انتشارىا. -د 
تمجػأ بعػض الػدوؿ لقطػع الغابػات لتػوفير أراضة سػكنية لمواطنييػا ممػا يػؤدي لتقمػيص المسػاحات   .3

 الزراعية وانقراض عدد مف الكائنات الحية التي تعيش فييا.

 بق:أي مما يمي تعبر عن المشكمة في النص السا

 زيادة عدد السكان.ما سبب  -أ 

 أضرار قطع الغابات. ما ىي  -ب 

 تقميص المساحات الزراعية.ما سبب  -ج 

 انقراض الكائنات الحية التي كانت تعيش في الغابات المقطوعة.ما سبب  -د 
 

يشػػػير تقريػػػر صػػػادر عػػػف إحػػػدى مػػػديريات الشػػػرطة إلػػػى ارتفػػػاع ممحػػػوظ فػػػي عػػػدد المخالفػػػات  .0
رطة بحػؽ سػائقي السػيارات العموميػة بسػبب مخػافتيـ لقػوانيف المرورية التػي يحررىػا أفػراد الشػ

 السير.

 أي مما يمي تعبر عن المشكمة في النص السابق:

 ارتفاع عدد المخالفات المرورية.ما سبب  -أ 

 زيادة عدد السيارات العمومية.ما سبب   -ب 

 عدم التزام سائقي السيارات العمومية بقوانين السير.ما سبب  -ج 

 مخالفات غير ضرورية. طة المرورية بتحريرلماذا يقوم أفراد الشر  -د 
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 القسـ الثاني : صياغة الفرضيات
بينت بعض الدراسات أف احتماؿ اإلصابة بمرض السكري يزداد عند اإلفراط فػي تنػاوؿ السػكريات لػذا  -1

 ينصح بالتقميؿ مف تناوليا.

 أي مما يمي يعتبر فرضًا مناسبًا لمتعبير عن حل المشكمة السابقة:

 السكريات نيائيًا.عدم تناول  -أ 
 االعتدال في تناول السكريات يقمل من احتمالية اإلصابة بالسكري.  -ب 

 تناول السكريات بكثرة ألنيا تعطي أجسامنا الطاقة.  -ج 

 معالجة مرض السكري بالعقاقير الطبية.  -د 

 

تتعرض أجسامنا يوميًا لإلشعاعات المختمفة دوف إرادتنا مػف خػالؿ التعػرض ألجيػزة مختمفػة وأكثرىػا  -0
اليواتؼ المحمولة التي ترافقنا حتى عند النـو لذا ينصح بتفادي التعرض المباشػر ليػذه اإلشػعاعات 

 باستخداـ وسائط غير مباشرة.

 أي مما يمي يعتبر فرضًا مناسبًا لمتعبير عن حل المشكمة السابقة:

 عدم استخدام اليواتف المحمولة عند النوم. -أ 
 ويمة.عدم استخدام اليواتف المحمولة لفترة ط  -ب 

 استخدام أسالك وسماعات عند المحادثة باستخدام اليواتف المحمولة.   -ج 

 حظر استخدام اليواتف المحمولة.  -د 

 

تشكؿ عممية إلقاء البطاريات التالفة في النفايات المنزليػة أحػدى أىػـ مشػكالت التمػوث التػي تعػاني   -3
 منيا بيئتنا الفمسطينية .

 عن حل المشكمة السابقة: أي مما يمي يعتبر فرضًا مناسبًا لمتعبير

 إعادة تدوير البطاريات التالفة واالستفادة منيا. -أ 
 القاء البطاريات التالفة يزيد من تموث البيئة.  -ب 

 عدم استخدام البطاريات نيائيا.   -ج 

 دفن البطاريات التالفة في التربة.  -د 

 

ة فػي أغمػب يتعرض األشػخاص الػذيف يعممػوف فػي الكيربػاء إلػى صػدمات كيربائيػة تػؤدي إلػى الوفػا -0
 األحياف نتيجة مالمسة األسالؾ المكشوفة أو التعامؿ مع األجيزة الكيربائية بطرؽ خاطئة.

 أي مما يمي يعتبر فرضًا مناسبًا لمتعبير عن النص السابق:

 تزداد خطورة الكيرباء عمى جسم اإلنسان بزيادة شدة التيار الكيربائي. -أ 
 مالمستو لمماء والكيرباء معا. تزداد خطورة الكيرباء عمى جسم اإلنسان بسبب  -ب 

 عدم التقيد بوسائل السالمة العامة قد تسبب صدمات كيربائية مميتة.  -ج 

 تزداد خطورة الصعقات الكيربائية بزيادة شدة التيار الكيربائي.  -د 
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 القسـ الثالث: اختبار صحة الفروض

األرض يػػدعي طمبػػة الصػػؼ الثػػامف أف طاقػػة الوضػػع تػػزداد بزيػػادة ارتفػػاع الجسػػـ عػػف سػػطح  -1
 ويمكف اختبار صحة ىذا الفرض عف طريؽ:

 توجيو سؤال لمعمم العموم فقط . .أ 
 حساب طاقة الوضع لجسم ما عمى ارتفاعات مختمفة.  .ب 

 حساب طاقة الوضع ألجسام مختمفة عمى ارتفاع معين.  .ج 

 حساب طاقة الوضع عند سطح األرض.  .د 

 

كبيػػرة فػػي المركبػػات عنػػدما  تبػػيف تقػػارير الشػػرطة المروريػػة أف السػػرعة الزائػػدة تسػػبب أضػػراراً  -0
تتعرض لحػوادث التصػادـ وذلػؾ ألف السػرعة الكبيػرة تكسػبيا طاقػة حركيػة كبيػرة ويمكػف التحقػؽ 

 مف صحة الفرض عف طريؽ:

 حساب الطاقة الحركية لعدة مركبات صغيرة تسير بنفس بالسرعة نفسيا. .أ 
 سيا.حساب الطاقة الحركية لسيارة صغيرة وشاحنة كبيرة تسيران بالسرعة نف .ب 

 حساب الطاقة الحركية لمركبة ما عدة مرات وعمى سرعات مختمفة. .ج 

 حساب الطاقة الحركية لمركبة متوقفة وأخرى تسير بسرعة كبيرة من جانبيا. .د 

 

الطاقػػة الميكانيكيػػة لمجسػػـ فػػي أي نقطػػة مػػف مسػػاره تسػػاوي مقػػدار ثابػػت ويمكػػف التحقػػؽ مػػف  -3
 صحة ذلؾ عف طريؽ:

 متحرك وأخر ثابت ومقارنتيا.حساب الطاقة الميكانيكية لجسم  .أ 
 تحديد عدة نقاط في مسار جسم متحرك وحساب الطاقة الميكانيكية عند كل نقطة ومقارنتيا. .ب 

 حساب طاقة الوضع لجسم ساكن وطاقة الحركة لجسم متحرك ومقارنتيا. .ج 

 دراسة الطاقة الميكانيكية لعدة أجسام ومقارنتيا. .د 

 

يػا أنتجػت مصػابيح مػوفرة لمطاقػة الكيربائيػة ويمكػف ادعت شركة إلنتاج المصابيح الكيربائية أن -0
 اختبار ىذا االدعاء عف طريؽ:

 قراءة قدرة المصباح المسجمة عميو ومقارنتيا بالمصابيح القديمة. .أ 
 مالحظة سرعة حركة عداد الكيرباء عند تشغيل المصابيح الجديدة. .ب 

ية ومقارنتو مع القراءات مراقبة قراءة عداد الكيرباء بعد تشغيل المصابيح الجديدة لمدة زمن .ج 
 القديمة.

 مالحظة إضاءة المصابيح الجديدة ومقارنتيا مع المصابيح القديمة. .د 
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 القسـ الرابع : تفسير النتائج
أثنػػاء تجربػػة عمميػػة الحػػظ طالػػب أنػػو إذا ضػػاعفنا كتمػػة الجسػػـ تتضػػاعؼ طاقػػة الوضػػع التػػي  -1

 يمتمكيا ويمكف تفسير ذلؾ بما يمي: 

 كتمة الجسم وطاقة وضعو.أن التناسب طردي بين   .أ 

 أن التناسب عكسي بين كتمة الجسم وطاقة وضعو. .ب 

 ال توجد عالقة بين طاقة الوضع وكتمة الجسم. .ج 

 كمما زادت طاقة الوضع تزداد كتمة الجسم. .د 

 

في تجربة ما لوحظ أف تحريؾ صندوؽ خشبي فارغ أسيؿ مف تحريػؾ الصػندوؽ نفسػو وىػو   -0
 مي:ممموء بالرمؿ ويمكف تفسير ذلؾ بما ي

 الصندوق الممموء بالرمل يحتاج قوة أكبر لتحريكو الن حجمو اكبر.  .أ 

 الصندوق الفارغ يحتاج إلى قوة أقل الن حجمو أقل. .ب 

 الصندوق الفارغ يسيل تحريكو ألنو مصنوع من الخشب. .ج 

 الصندوق الممموء بالرمل يحتاج قوة اكبر لتحريكو ألن كتمتو أكبر.  .د 

 

ؾ الكيرباء لألسفؿ في الصيؼ ويمكف تفسير ذلػؾ بمػا الحظ طالب الصؼ الثامف تقوس أسال  -3
 يمي: 

 تتمدد أسالك الكيرباء بسبب مرور التيار الكيربائي فييا.  .أ 

 تتقوس أسالك الكيرباء مع االستخدام لمدة طويمة. .ب 

 تتمدد أسالك الكيرباء بسبب ارتفاع درجة الحرارة صيفًا. .ج 

 تصنع أسالك الكيرباء بشكل مقوس عادة. .د 

 

ف طػالب الصػؼ الثػامف بزراعػة نباتػات ووضػعوا قسػـ منيػا فػي الظػؿ والقسػـ قاـ مجموعػة مػ -0
اآلخر مقابؿ ألشعة الشمس، وبعد اسبوعيف الحظ الطالب أف النباتات التي وضعت فػي الظػؿ 

 قد ماتت بينما التي تعرضت لمشمس فقد نمت جيدا ويمكف أف نفسر ذلؾ بما يمي: 

 النباتات تحتاج ضوء الشمس لتنمو وتكبر.  .أ 

 لنباتات  ال تحتاج ضوء الشمس لتنمو وتكبر.ا .ب 

 النباتات تنمو في الظل وتكبر أسرع من النباتات التي تتعرض ألشعة الشمس. .ج 

 النباتات التي في الظل لم تحصل عمى كمية ماء كافية.  .د 
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 القسـ الخامس : التعميـ

إال أنيػا سػببت لنػا عمى الرغـ مف الفوائد الكبيرة التي نجنييا مف وسػائؿ التواصػؿ االجتمػاعي  -1
 مشكالت اجتماعية وصحية بسبب جموسنا أماميا لساعات طويمة.

 يتضمف ىذا النص تعميمًا:

 االستخدام الزائد لوسائل التواصل االجتماعي يزيد من العالقات الشخصية.  .أ 

 يؤدي االستخدام المفرط لوسائل التواصل االجتماعي إلى ضعف العالقات االجتماعية. .ب 

 االجتماعي سمبية وغير مفيدة.وسائل التواصل  .ج 

 استخدام وسائل التواصل االجتماعي تبني عالقات وىمية وصداقات مزيفة.  .د 

تحذر وزارة الصحة مف التدخيف الحتوائو عمى عػدد كبيػر مػف المػواد السػامة، ومػع ذلػؾ فػإف   -0
 عدد المدخنيف في ازدياد مستمر مما يسبب أضرارًا صحية ومادية عمى المدخف وأسرتو.

 ف ىذا النص تعميمًا:يتضم
 كل المدخنين يعانون من أمراض صحية.  .أ 

 يساىم التدخين في تمويث البيئة. .ب 

 يزيد التدخين من خطر اإلصابة بأمراض كثيرة. .ج 

 التدخين يؤثر عمى الشخص المدخن فقط . .د 

يشير تقريػر مركػز رصػد الػزالزؿ إلػى صػعوبة التنبػؤ بػالزالزؿ قبػؿ حػدوثيا فػي منػاطؽ معينػة  -3
 ـ توفر مؤشرات تدؿ عمى حدوثيا. التعميـ المتضمف في النص:وذلؾ بسبب عد

 ال يمكن حدوث زالزل في ىذه المناطق.  .أ 

 صعوبة التنبؤ بحدوث الزالزل ضمن اإلمكانات المتوفرة. .ب 

 يمكن التنبؤ بحدوث الزالزل إذا توفرت المؤشرات. .ج 

 يمكن التنبؤ بحدوث اليزات األرضية الخفيفة فقط . .د 

قامػػت طالبػػة بحسػػاب طاقػػة الوضػػع وطاقػػة الحركػػة لجسػػـ معػػيف فػػي ثالثػػة مواضػػع مختمفػػة  -0
 ورصدت النتائج في الجدوؿ اآلتي:

 النتائج المدونة في الجدوؿ تتضمف التعميـ اآلتي:

 ائماً طاقة الحركة وطاقة الوضع متساويتان د -أ 

طاقة الحركة تزداد بمقدار نقصان طاقة الوضع  -ب 
 )عالقة عكسية(

تزداد طاقة الحركة كمما زادت طاقة الوضع  -ج 
 )عالقة طردية(

 ال توجد عالقة بين طاقة الحركة وطاقة الوضع -د 

 
 

طاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  الموضع
 (الوضع)جوؿ

طاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 الحركة)جوؿ(

 2  5222 األوؿ

 0222 3222 الثاني

 0522 522 الثالث
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 مفتاح تصحيح اختبار التفكير العممي
 

رقـ  القسـ
 رمز اإلجابة الصحيحة الفقرة

 أ 1 تحديد المشكمة
 د 0
 ب 3
 ج 0

 ب 1 صياغة الفرضيات
 ج 0
 أ 3
 ج 0

 ب 1 اختبار صحة الفرضيات
 ج 0
 ب 3
 د 0

 أ 1 تفسير النتائج
 د 0
 ج 3
 أ 0

 ب 1 التعميـ
 ج 0
 ب 3
 ب 0
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 (: دليؿ المعمـ8ممحؽ)

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 

 

 

 الوحدة الثانية : الطاقة امليكانيكية

 امن األساسيالصف الث
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 المقدمة:

يسير العالم نحو تطور عممي وتكنولوجي سريع في مختمف المجاالت، الصناعية والزراعية والسياحية 
وغيرىا من مجاالت الحياة المختمفة، فظير العديد من المستحدثات التكنولوجية التي أصبحت جزءا من 

حواسيب واليواتف النقالة وخدمات االنترنت حياة اإلنسان اليومية، ومن الصعب االستغناء عنيا كال
 المختمفة.

والنظام التربوي أحد أىم الركائز التي تبني المجتمع وتصقل شخصية الفرد، لذلك اىتم التربويون 
بتحديث المناىج المختمفة لتتأقمم مع التقدم التكنولوجي والعممي، فعمدوا إلى دمج التكنولوجيا بالتعميم، 

يس واستحداث استراتيجيات وأساليب تدريس تالءم احتياجات الجيل وتمبي رغباتيم وتطوير طرائق التدر 
 وتراعي ميوليم.

( بأنو 2007ومن بين ىذه التطورات الحديثة ظير مصطمح اقتصاد المعرفة، الذي يعرفو )خمف، 
 .استخدام المعرفة والعمم بشكل مكثف لمقيام بنشاطات اقتصادية وعممية، وتطويرىا ونموىا

 راتيجيات االقتصاد المعرفي :است

 أواًل: استراتيجية التعميـ القائـ عمى التدريس المباشر:

يقصد بيا ذك النوع من أساليب التدريس الذي يتكون من أفكار وآراء المعمم الخاصة حيث يقوم بتوجيو 
و التقنيات المتعممين ونقد سموكيم ويوصف األسموب المباشر بأنو نموذج نقل المحتوى بواسطة المعمم أ

إلى المتعمم .وتستخدم ىذه االستراتيجية في تدريس الحصص المحكمة البناء والتخطيط، حيث تعتمد 
عمى المعمم فيو من يدير ىذه الحصص ويتحكم بالوقت واألنشطة ويطرح األسئمة التي تعطيو تغذية 

التوضيحية، وأوراق  راجعة حول مجريات التعمم عن الطمبة ومن أىم فعالياتيا : المحاضرة والعروض
العمل، واألسئمة واألجوبة، وحمقات البحث، والعمل في الكتاب المدرسي، والبطاقات الخاطفة، 

 (.2014والضيوف الزوار، وأنشطة القراءة المباشرة، والتدريبات والتمارين )عفونة، 

 خطوات التدريس المباشر: 

 يخبر المعمم المتعممين بالموضوع الذي سيتعممونو. -
 يد المتعممين بالمعمومات والميارات التي سيتعممونيا، وكيفية التعامل معيا.تزو   -
 تقديم نماذج الميارات عمى شكل أمثمة توضيحية لممتعممين. -
 تقديم التغذية الراجعة وتقييم أنفسيم. -
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 ثانيًا:استراتيجية التعميـ القائـ عمى حؿ المشكالت:

العممي، وتنبع من الفكر البنائي كونيا تتضمن تتداخل استراتيجية حل المشكالت مع االستقصاء 
ميمات ذىنية وعمميات عقمية رفيعة، وتعتبر من أىم الطرائق التي يتم التركيز عمييا في تدريس 
العموم، ألنيا تنسجم مع حركات اإلصالح التربوي لممناىج، وتساعد المتعممين عمى ابتكار حمول 

 (.2007ات إيجابية نحو المجتمع ) زيتون، لمشكالتيم الحياتية بأنفسيم، وبناء اتجاى

 خطوات التدريس باستراتيجية حؿ المشكالت

يسير حل المشكالت وفق خطوات متسمسمة في نموذج تظير فيو ميارات التفكير في حل المشكالت، 
 وىذه الخطوات ىي:

 تعريف المشكمة. .1
 تحديد المشكمة. .2
 وضع خطة وحمول لممشكمة واختيار الحل األفضل. .3
 الحل عمميًا. تجريب .4

 (؟2009، يم الحل والخطة )أبو رياش وآخرونتقي .5

 ثالثًا: استراتيجية التعميـ القائـ عمى التعمـ التعاوني:

لقد أصبح التعمم التعاوني من التوجيات والتحوالت الميمة في عممية اإلصالح التربوي لتدريس العموم 
جموعات، حيث يتم تبادل األفكار والعمل كفريق والتربية العممية ، ويعتمد عمى تقسيم المتعممين إلى م

 (.2007واحد يسعى إلى ىدف مشترك، ويتم اتخاذ القرارات بصورة جماعية )زيتون، 

 خطوات تنفيذ التعمـ التعاوني:

 لتحقيق تعمم تعاوني فّعال البد من إتباع الخطوات اآلتية:

المتعممون ويستطيع المعمم اختيار موضوع دراسي مناسب يسيل تقسيمو إلى فقرات ُيحّضرىا  -
 إعداد اختبار لقياسيا.

 تقسيم الوحدات الدراسية إلى فقرات ووحدات أصغر وتنظيم األشياء الميمة في قائمة خاصة. -
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ترتيب فقرات االختبار بما يتناسب مع المحتوى التعميمي وورقة العمل بما تحتويو من مفاىيم  -
 ين محتوى التعمم وتقييم المخرجات.ومبادئ وميارات وبما يحقق تنظيمًا مناسبًا ب

تشكيل مجموعات تعاونية غير متجانسة في التحصيل من المتعممين، حيث تحتوي عمى خبراء  -
 يقومون بدراسة الموضوع من خالل مجموعاتيم وينقل كل خبير ما تعممو إلى زمالئو.

لمجموعة في يقوم كل عضو من المجموعة بإلقاء ما تعممو أمام مجموعتو، ويتعاون أفراد ا -
دراسة جميع الموضوعات مما يحقق استيعاب كل عضو لممعمومات والمفاىيم المتضمنة في 

 جميع موضوعات الوحدة الدراسية.
 يخضع جميع المتعممين الختبار فردي، يقيس الميارات والمعارف التي تعمميا. -
 (.2007، ُتحسب عالمات كل مجموعة، وتحدد المجموعة المتفوقة وتكافأ )مرعي والحيمة -

 رابعًا: استراتيجية التعمـ القائمة عمى االستقصاء:

االستقصاء ىو عممية يستخدميا العمماء في طرح أسئمة حول الظواىر الطبيعية والبيئية، ويحاولون 
البحث عن إجابات ليذه األسئمة وال يكتفون بالحصول عمى المعرفة من مصدر واحد أو عمميات غير 

فيم شامل وعميق من خالل أدلة عممية واضحة ومثبتة ) أبو رياش وزمياله، عممية بل يسعون لتحقيق 
2009.) 

 خطوات طريقة االستقصاء:

 ىناك ست خطوات أساسية في طريقة التدريس باستخدام االستقصاء وىي:

 تحديد المشكمة: تتطمب أن يكون المتعمم مدركًا لمسؤال أو المشكمة التي يدور حوليا التعمم. -
 ت: صياغة نص بأىداف البحث )فرضيات( قابمة لالختبار.وضع الفرضيا -
 جمع البيانات: جمع األدلة والقيام بالتجارب المناسبة. -
 تفسير البيانات: يقتضي اختبار الفرضيات وكتابة عبارات ذات معنى تدعميا البيانات. -
 تطوير النتائج األولية: إيجاد العالقات ووضع التعميمات. -
عندما نحصل عمى بيانات جديدة نكرر الخطوات السابقة، ونراجع  عادة الخطوات السابقة:إ -

 (.2009البيانات األصمية لتحديد المطموب )أبو رياش وزمياله، 
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 خامسًا: استراتيجية العصؼ الذىني:

( التي تفصل بين إنتاج األفكار وتقويميا، وتعتمد Osbornًتعد ىذه الطريقة من أىم أفكار ازبورن )
لفردي او الجماعي لحل المشكالت الحياتية والعممية المختمفة، وذلك بيدف تطوير أسموب العمل ا

 (.2009القدرات العقمية وعمميات اإلبداع والتدريب عمييا )عطية، 

 خطوات جمسة العصؼ الذىني:

  تحديد المشكمة ومناقشتيا: عن طريق طرح المزيد من األسئمة والبحث عن معمومات حول
عادة صياغ  تيا تمييدًا القتراح الحمول.المشكمة وا 

  تييئة جو العصف الذىني اإلبداعي: قد تستغرق ىذه العممية مدة زمنية قصيرة وتتم بطرح قائد
 الفريق أو المعمم سؤال أو أكثر.

  ،استمطار األفكار )بدء العصف(: بعد كتابة السؤال عمى السبورة أو عمى ورقة ظاىرة لمجميع
فكار التي يطرحيا األفراد عمى ورقة بحيث يراىا الجميع يبدأ كاتب المجموعة بكتابة األ

 ويرقميا، وتتطمب ىذه المرحمة توليد عدد كبير من األفكار.
  تحديد الفكرة الغريبة والممفتة لمنظر: يتم اختيار أغرب فكرة من أفكار المشاركين، ومناقشتيا

عمى المشاركين في نياية  والتفكير في كيفية تحويميا إلى فكرة عممية مفيدة، ويثني القائد
 الجمسة.

  جمسة التقويم: يتم اختيار األفكار الجيدة وتقويميا وتحديد ما يمكن أخذه منيا ويكون أمام
 (.2008الطمبة وبمشاركتيم )الياشمي والدليمي، 

 التعمـ المدعـ إلكترونيًا :

ًا بالوسائل السمعية حرص التربويون عمى توظيف التقنيات التكنولوجية الحديثة في التعميم، بدء
والبصرية ثم االىتمام بالبيئة التعميمية ككل ووصواًل إلى دمج الوسائل التكنولوجية في التعميم لتصبح 
جزءًا أساسيا من النظام التربوي، وقد ظير الكثير من المسميات لدمج التكنولوجيا في التعميم منيا: 

 (2012)البطاينة، التعمم المدمج، والتعمم المختمط، والتعمم اليجين.

 التعمـ المدعـ إلكترونيا لو أربع تعريفات وىي : 

 .المزج بين أنماط مختمفة من التكنولوجيا المعتمدة عمى االنترنت 
 .مزج طرق التدريس المختمفة والمبنية عمى نظريات متعددة 
 ).. ،مزج أي شكل من أشكال التقنيات في التعميم مثل )األفالم وأشرطة الفيديو 
 لتقنيات في التدريس مع ميمات عمل حقيقية تساىم في االنسجام بين التعمم والعمل.مزج ا 
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 الخطة المفصمة لمواضيع الوحدة :
 عدد الحصص  المفاىيـ  الموضوع الدرس

 1 القوة، السرعة، الحركة مراجعة المفاىيم األساسية لموحدة تمييد لموحدة
 1 الطاقة مفيوم الطاقة بشكل عام الطاقة 
اقة الط

 الحركية
 

 1 الطاقة الحركية مفيوم طاقة الحركة
العوامل المؤثرة في طاقة الحركة 

 )كتمة الجسم(
 1 الكتمة، الوزن

العوامل المؤثرة في طاقة الحركة 
 )سرعة الجسم(

المسافة الزمن، 
 السرعة

1 

 أمثمة وتطبيقات عمى الطاقة الحركية
 قانون الطاقة الحركية

 2ك ع½ ط ح = 

 الكيربائية  الطاقة
 الطاقة الحرارية

2 

تمييد حول الجاذبية االرضية  طاقة الوضع
 وتأثيرىا عمى االجسام 

 الكتمة والوزن والعالقة بينيما.

الكتمة، الوزن ، 
 الجاذبية األرضية

1 

 1 طاقة الوضع مفيوم طاقة الوضع

العوامل المؤثرة في طاقة الوضع 
 ()الكتمة، الجاذبية ، االرتفاع

مة، الوزن ، الكت
 الجاذبية األرضية

2 

 أمثمة عمى أشكال طاقة الوضع 
 قانون حساب طاقة الوضع

 ط و = ك ج ف

 2 

الطاقة 
 الميكانيكية

 1 الطاقة الميكانيكية مفيوم الطاقة الميكانيكية

حل مسائل قانون حساب الطاقة 
 الميكانيكية

 2 
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قانون حفظ 
 الطاقة

العالقة بين الطاقة الميكانيكة 
 وقانون حفظ الطاقة 

 1 

الطاقة الميكانيكية خالل مسار 
 معين

 1 

العالقة بين طاقة الحركة وطاقة 
 الوضع لجسم ما

 2 

 20  المجموع الكمي 
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 تحميؿ وحدة الطاقة الميكانيكية لمصؼ الثامف الفصؿ األوؿ

 حسب بموـ األىداؼتصنيؼ 

 المعرفة  التطبيؽ   االستدالؿ
 والفيـ

 الرقـ لسموكيةا األىداؼ

 -1 ان يوضح الطالب المقصود بالطاقة *  
 -2 أن يوضح الطالب مفيوم طاقة الحركة *  
 -3 أن يستنتج الطالب العالقة بين كتمة الجسم وطاقتو الحركية   *
 -4 أن يستنتج الطالب العالقة بين سرعة الجسم وطاقتو الحركية   *
 1/2ة الحركية )ط ح=أن يشتق الطالب قانون حساب الطاق   *

 (2ك ع
5- 

 -6 أن يحل الطالب مسائل عممية عمى الطاقة الحركية  * 
 -7 أن يستنتج الطالب المقصود بوحدة الجول   *
أن يشتق الطالب وحدة قياس الطاقة من خالل القانون   * 

 الرياضي
8- 

 -9 أن يعدد الطالب بعض أشكال الطاقة الحركية *  
 -10 ب المقصود بطاقة الوضع.أن يوضح الطال *  
أن يستنتج الطالب العالقة بين طاقة الوضع والجاذبية    *

 االرضية.
11- 

أن يستنتج الطالب العالقة بين طاقة الوضع وارتفاع الجسم    *
 عن نقطة اسناد معينة.

12- 

  ان يحل الطالب مسائل عممية عمى قانون طاقة الوضع  * 
 ف(× ج × = ك  و)ط 

13- 

 -14 أن يعدد الطالب بعض أشكال طاقة الوضع. *  
 -15 أن يميز الطالب بين طاقة الوضع المرونية والسكونية .   *
أن يوضح الطالب المقصود بالنقطة المرجعية )نقطة  *  

 االسناد(.
16- 

 -17 يجِر الطالب أنشطة عمى تحوالت الطاقةأن   * 
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 -18 يكانيكية.أن يوضح الطالب المقصود بالطاقة الم   *
 -19 أن يحل الطالب مسائل عممية عمى الطاقة الميكانيكية.  * 
 -20 أن يبن الطالب المقصود بقانون حفظ الطاقة. *  
 -21 أن يتتبع الطالب الطاقة الميكانيكية خالل مسار معين.  * 
يقترح الطالب حموال لبعض المشكالت البيئية الخاصة  أن   *

 بالطاقة.
22- 

  22المجموع                             7 6 9
  %100النسبة المئوية                       31.8% % 27.2 % 41
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 تحميؿ وحدة الطاقة الميكانيكية لمصؼ الثامف حسب عناصر المعرفة العممية

المفاىيم 
 العممية

الحقائق والمبادئ والتعميمات 
 والقوانين

القيم 
 اتواالتجاى

الوسائل  الميارات
 واألنشطة

 المسافة 

 الزمن

 المسار

 السرعة

 الحركة

نقطة 
 دااإلسن
 

 القوة 

 الكتمة 

 الوزن

الجاذبية 

 األرضية

 الطاقة

القوى مؤثرات خارجية  تؤثر  
عمى األجسام فتغير من 

حركتيا أو سرعتيا أو حالة 
 سكونيا.

ل سرعة الجسم المسافة تمث 
التي يقطعيا خالل وحدة 

 زمنية معينة.
الطاقة ىي القدرة عمى انجاز  

 عمل ما.
تمتمك األجسام طاقة بسبب  

 حركتيا تدعى طاقة الحركة.
تعتمد الطاقة الحركية لجسم  

 متحرك عمى كتمتو وسرعتو
تتناسب الطاقة الحركية  

طرديا مع كتمة الجسم ومربع 
 سرعتو.

حركة عدة تتخذ طاقة ال 
أشكال مثل الطاقة الحرارية 

والصوتية والكيربائية 
 والضوئية.

× ك ½× طاقة الحركة =  
 2ع
تمتمك األجسام طاقة بسبب  

ارتفاعيا عن نقطة إسناد 
 معينة وتسمى طاقة الوضع.

تعزيز صمة  
 الطالب بدينو.

 
تنمية روح 

بين  التعاون
 الطمبة.

 
تنمية حب 

االستطالع عند 
 الطمبة

 
تنمية الحس 
الوطني عند 

 الطمبة .
 

تنمية الحس 
اإلنساني عند 

 الطمبة.
 

تنمية ميارات 
التفكير العممي 

 عند الطمبة

تنمية ميارة حل 
 المشكالت

 
تنمية ميارة 
 المالحظة

 
تنمية ميارات 

رياضية 
كالعمميات 
 الحسابية ..

 
تنمية ميارات 

اعية اجتم
كالتواصل 
والعمل 
 الجماعي

 
تنمية ميارات 
حركية عند 

الطمبة كالركض 
والعمل اليدوي 

.. 
 

 سيارة أطفال
 

 شريط متري
 

 ساعة إيقاف
 

 كرات صغيرة
 

أقالم 
 فموماستر

 
فالشات 
 تعميمية

 
 كاميرا 

 
 ىاتف محمول

 
 بطاريات

 
 خيط 

 
 مغناطيس

 
نشاط حساب 
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طاقة 

 الحركة

طاقة 

 الوضع

الطاقة 

 الميكانيكية

 الجول

طاقة الوضع المرونية تختزن  
في المواد المطاطية 

والنوابض بسبب تأثير قوة 
 خارجية عمييا. 

الوضع لجسم ما تعتمد طاقة  
عمى كتمتو وارتفاعو عن 
 نقطة اإلسناد والجاذبية.

 ف× ج × ط الوضع = ك  
 تقاس الطاقة بوحدة الجول. 
تحسب طاقة الوضع في  

مجال الجاذبية األرضية 
بالنسبة لنقطة اسناد )النقطة 

 المرجعية(.
طاقة الوضع الي جسم عند  

 نقطة االسناد تساوي صفرا.
 تتخذ طاقة الوضع أشكاالً  

مختمفة مثل الطاقة 
المغناطيسية والكيميائية 

 والنووية.
الطاقة الميكانيكية تساوي  

مجموع طاقتي الحركة 
 والوضع.

الطاقة الميكانيكية مقدار  
ثابت عند أي نقطة في 

 مسار جسم ما.
الطاقة ال تفنى وال تستحدث  

ولكن تتحول من شكل 
 آلخر.

 السرعة
 

 نشاط الركض
 

 عرض فيديو
 

ة الشبك
العنكبوتية 

 )االنترنت(  
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 الدرس األوؿ : الطاقة الحركية

 ( حصص6عدد الحصص المقترح: )

 التمييد : مراجعة 

 الصؼ الخامس )الطاقة :أشكاليا وتحوالتيا( التكامؿ العمودي : 

 

 نتاجات التعميمة:ال

 عمى أن :أن يكون قادرًا يتوقع من الطالب/ة 

 يميز بين القوة والحركة والسرعة -
 بالطاقةوضح المقصود ي -
 يعطي أمثمة عمى أشكال الطاقة وتطبيقاتيا -

 القوة، السرعة، الحركة، الموضع، الطاقة مفاىيـ عممية سابقة: 

 إستراتيجية التدريس المباشر، واالستقصاء، العصف الذىني.:استراتيجيات التدريس

 ، ميارات عقمية.: ميارات االتصال والتواصل، التعاون الفعالميارات االقتصاد المعرفي

 اإلجراءات :

 التمييد لمدرس مف خالؿ عرض مقطع فيديو )أىمية الطعاـ لمجسـ(، وطرح األسئمة اآلتية: -
 لماذا نأكل الطعام؟ 
 ماذا يمكن أن يحدث ألجسامنا إذا توقفنا عن أكل الطعام لفترة طويمة؟ 
 ما وجو الشبو بين الطعام ووقود السيارة؟ 

ا فيو يزودنا بالطاقة الالزمة لمقياـ بالعمميات الحيوية، لذلؾ ال نجد أف الطعاـ ميـ ألجسامن -
يمكف أف يستغني اإلنساف عف الطعاـ نيائيا، إذ أنو المحرؾ األساسي لجميع أعضاء 

 الجسـ.
يتشابو الطعاـ ووقود السيارات باف الطعاـ يعطي الجسـ الطاقة الالزمة لمقياـ بوظائفو  -

لحياة، وكذلؾ يعطي احتراؽ الوقود السيارة الطاقة الالزمة اليومية ولضماف بقاءه عمى قيد ا
 لمحركة.

 أوال : مفيوـ الطاقة
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 (: االتحاد قوة 1النشاط رقـ )

  ييدف النشاط إلى مراجعة الطمبة في التعمم السابق، ويشكل مدخل لتعريف الطالب عمى
 مفيوم الطاقة.

 (46( في الكتاب المدرسي صفحة)1تنفيذ النشاط )–.صورة النشاط مرفقة بالدليل 
 راءات النشاط البديمة )يمكن استخدام أي جسم يعادل جسم السيارة (إج 

 : يتم تحديد السؤال الرئيسي من خالل النشاط. تحديد المشكمة )السؤاؿ( -1
 ) لم تتحرك السيارة عندما حاول طالب واحد دفعيا (

من خالل النشاط يحاول الطمبة إيجاد الحمول المقترحة  وضع الفروض )الحموؿ( : -2
 كمة أو اإلجابة عن السؤال.لحل المش

 )السيارة ثقيمة وتحتاج إلى قوة أكبر لتحريكيا أي تحتاج لعدد طالب أكثر وليس طالب واحد(.
 : أي الحمول المقترحة أفضل ... اختبار صحة الحموؿ -3

 تحركت السيارة عندما قام عدد من الطالب بدفعيا
 : األسباب التي أدت إلى ىذا النتيجة.التفسير  -4

موعة الطمبة قوة اكبر من القوة التي يمتمكيا طالب واحد لذلك استطاعت مجموعة من الطمبة يمتمك مج
 تحريك السيارة بينما لم يتمكن طالب واحد من تحريكيا

  ،)من خالل النشاط نذكر الطمبة بالمفاىيم اآلتية)عمى أن يعطى الطمبة وقت كاٍف لتذكرىا
 شاطومناقشة الطمبة في المفاىيم الواردة في الن

 ( واالستفادة من الصور الموجودة بالكتاب.االتحاد قوةيتم عرض فيديو ، ) 
 يساعد المعمم الطمبة في توضيح المقصود بكل من القوة والحركة والسرعة والموضع 

 : الوصول لممفاىيم.التعميـ -5
 مؤثر يؤثر عمى األجسام فيغير من حركتيا أو اتجاىيا أو حالة سكونيا. القوة:

 افة التي يقطعيا جسم ما خالل وحدة زمن معينة.المسالسرعة: 

  التغير في موضع جسم ما، وليا أشكال مختمفة )انتقالية، دورانية، اىتزازية(الحركة : 
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 (: مفيوـ الطاقة 2نشاط )

 أن يستنتج الطالب مفيوم الطاقة. اليدؼ:

 المواد واألدوات الالزمة:

 قات ممونة كرة قدم ، كرسي الطالب ، ممحاة الموح ، بطا

 اإلجراءات :

  يختار المعمم ثالثة من طالب الصف )قد تختار حسب لون البطاقات مثال الطالب الذين
 يحممون البطاقات الحمراء....(

  ،يطمب المعمم من الطالب األول تحريك كرة القدم ونقميا من مكان آلخر داخل الغرفة الصفية
موقع آخر، وأيضا يطمب من الطالب الثالث ويطمب من الطالب الثاني نقل كرسيو من موقعو ل

مسح الموح...) يمكن استغالل البيئة الصفية لعدد أكبر من الطالب وتنفيذ ميمات أخرى، بما 
 يتناسب مع وقت النشاط(

 : يسأل المعمم 
 ..ماذا فعل الطمب األول والثاني والثالث 
 ىل قام كل طالب بالميمة التي طمبت منو؟ 
 از العمل المطموب منيم؟ كيف استطاع الطمبة انج 

 استطاع الطمبة انجاز العمل كامال وبكل سيولة 
 .ماذا لو طمب من الطالب الثاني نقل عشرة كراسي معا، وىل يستطيع حمميا معا 

 ( الطاقةنطمق عمى قدرة الطمبة عمى انجاز العمل المطموب منيم مفيوم.) 
 القدرة عمى إنجاز عمل ما الطاقة:

 التقويـ: 

 اول الناس الغذاء بشكل يومي؟لماذا يتن -1
 اكتب تعريف بسيط لمطاقة بكمماتك الخاصة؟ -2

 

 
 فكر وابحث

 استخدم الشبكة العنكبوتية )االنترنت( وأبحث عن أشكال الطاقة المختلفة.
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 الدرس األوؿ : الطاقة الحركية

 

 نتاجات التعميمة:ال

 :رًا عمى أنيتوقع من الطالب يكون قاد

 بالطاقة الحركية.يوضح المقصود  -
 يعدد بعض أشكال الطاقة الحركية -

 ، الطاقة القوة ، السرعة ، الحركة التعمـ السابؽ :

 الطاقة الحركية المفاىيـ العممية:

 : حصة واحدة الزمف الالـز

 العصف الذىني، تحميل النصوصاستراتيجيات التدريس: 

 ميارات االقتصاد المعرفي: ميارات 

 اإلجراءات :

 تمييد لمدرس بمراجعة المفاىيم األساسية السابقة )القوة، السرعة، الحركة، الطاقة(. -
 مجموعات وتعين قائد لكل مجموعة وتوزيع الميام عمى أفراد كل مجموعة. تقسيم الطمبة إلى -

 الخطوات: 
 :تحديد المشكمة 
( ثم يطرح المعمم األسئمة اآلتية لممناقشة وتحفيز الكائنات الحيةيعرض المعمم مقطع فيديو ) -

 التفكير عند الطمبة:
 ما أنواع الكائنات الحية التي شاىدتيا؟ 
 ماذا كانت تعمل ؟ 
 ذاء كل منيا؟ما غ 
 ماذا تستفيد ىذه الكائنات من الغذاء؟ 
 ىل كانت ثابتة في مكانيا؟ 
 ماذا حدث عندما ىاجمت األسود قطيع الغزالن؟ 

الحركية لطاقة: مفيوـ اثانيا  
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 ىروب قطيع الغزالن عندما ىاجمتو األسود وانتقاليا من مكان  تييئة حو العصؼ الذىني:
 آلخر ماذا نسميو؟  ماذا اكتسبت الغزالن عندما تحركت؟  

  األفكار :استمطار 
يترك المعمم المجال لمطمبة لإلجابة عن األسئمة السابقة ومحاولة معرفة السبب وراء قدرة الغزالن عمى 

اليروب، ومن أين حصمت عمى الطاقة، وما التحول الحاصل فييا، ويسجل أجابات الطمبة عمى 
 السبورة.

  :تحديد الفكرة الغريبة 
ة عمى السبورة ويحاول توجيييم إلى الحمول اإلبداعية المبتكرة يناقش المعمم الطمبة في االجابات المدون

 والغريبة، ويعرض الطمبة نتائجيم، وعمى كل مجموعة انتداب شخص ليتحدث باسميم

  : تقويـ االفكار 
 يثني المعمم عمى اجابات الطمبة، ثم يطمب من كل مجموعة ان تجيب عن السؤال اآلتي:  

 غتؾ الخاصة.اكتب تعريفا لمطاقة الحركية بم

 : ىي شكل من أشكال الطاقة يكتسبيا الجسم بسبب حركتوالطاقة الحركية

 التقويـ : 

 نقرا النص اآلتي ثم نجيب عن األسئمة التي تميو:

استيقظ محمد ذات يوم باكرًا، وغسل وجيو ويديو، ونظف أسنانو، ثم وضع ابريق الشاي عمى الميب، 
أل نفسو، كيف انتقمت الحرارة لمماء، فمم يجد أجابة، وظل يفكر وانتظره قميال حتى غمى الماء، وىو يس

طوال الوقت، ولبس مالبسو وخرج إلى المدرسة، وفي حصة العموم سأل المعمم عن سبب انتقال 
الحرارة، فأجابو المعمم أن الحرارة تنتقل بطرق مختمفة يعرفيا طالب الصف الثامن، وان انتقال الحرارة 

 ات.ناتج عن حركة الجزيئ
 األسئمة :

 ما ىي طرق انتقال الحرارة، التي تحدث عنيا المعمم؟ .1
 ماذا نسمى الطاقة الناتجة عن مصدر حراري؟ .2
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 ىل يمكن أن نعتبر ىذه الطاقة مثال لمطاقة الحركية، ولماذا؟ .3
 

  
بحثنفكر ون  

.هل هناك أشكاالً أخرى للطاقة الحركية، ابحث واكتب تقريراً عنها   
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 العوامؿ المؤثرة في طاقة الحركة

 
 :أن يكون الطالب قادرا عمى انالنتاجات التعميمية: 

 قة بين كتمة الجسم وطاقتو الحركية.يبين العال 

 .يوضح العالقة بين سرعة الجسم وطاقتو الحركية 

 الكتمة، السرعة، الطاقة الحركيةالتعمـ السابؽ : 

 الكتمة، كغم، السرعة، الطاقة، الحركة، الجول المفاىيـ العممية:

 لعمميميارات التعاون والعمل الجماعي، ميارات التفكير اميارات اقتصاد المعرفة: 

تختمف األجسام في كتمتيا، وىذا يؤثر عمى طاقتيا الحركية، فاألجسام التي تتمتع بكتمة كبيرة تكون 

طاقتيا الحركية كبيرة أما األجسام قميمة الكتمة فطاقتيا الحركية قميمة. كما أن ىذه األجسام تتحرك 

 ر.بسرعات مختمفة، وكمما كانت سرعة الجسم أكبر كانت طاقتو الحركية أكب

 اإلجراءات:

 .تقسيم الطمية إلى مجموعات والعمل معا من خالل ورقة العمل المرفقة 
 .متابعة عمل الطمبة وتنفيذ النشاط المرفق في المجموعات 
 .مناقشة الطمبة في خطوات النشاط وتوضيح اليدف من كل خطوة 
 .مساندة الطمبة في محاوالتيم اإلجابة عن األسئمة 

 

سنالحظ أف الكرة الكبيرة كاف تأثيرىا عمى الصندوؽ اكبر مف الكرة ( 1بعد إجراء النشاط ) 
 الصغيرة وذلؾ ألف كتمتيا أكبر وبالتالي فإف طاقتيا الحركية أكبر )العالقة طردية (

( سنالحظ اف السيارة التي كانت سرعتيا اكبر تحطمت بشكؿ أكبر مف 2بعد إجراء النشاط ) 
  ر أي أنيا تمتمؾ طاقة حركية أكبر.)العالقة طردية(السيارة البطيئة وذلؾ ألف سرعتيا أكب
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 ( : أثر كتمة الجسـ المتحرؾ عمى مقدار طاقتو الحركية:1نشاط)
 

 أن يستنتج الطالب/ة العالقة بين كتمة الجسم المتحرك وطاقتو الحركيةاليدؼ : 

 المواد واألدوات المستخدمة:
 مترية ، قمم كرات مختمفة في الكتمة ، صندوق من الكرتون، مسطرة 

 خطوات العمؿ :
 ضع الصندوق عمى األرض وارسم خط بجانبو تماما. -1
 ابتعد عن الصندوق مسافة محددة. -2
 حرك الكرة الصغيرة باتجاه الصندوق. والحظ ىل تحرك الصندوق؟ -3
 ارسم خطا جديدا بجانب الصندوق بعدما تحرك. -4
 ين مقدار إزاحة الصندوق؟كرر الخطوات السابقة باستخدام كرات أكبر، والحظ الفرق ب -5
 حاول أن تجد تفسير لما حدث باتباع الخطوات اآلتية: -6

 

: ىل كان تأثير الكرتين عمى الصندوق متساوي، وىل تحرك الصندوق في أوال: تحديد المشكمة
 المسافة نفسيا في التجربتين، ما الفرق بين الكرتين ؟

............................................................................................... 

 برأيك ما الذي جعل الصندوق يتحرك بيذه الطريقة في التجربتين؟ ثانيًا: وضع الفروض:

 )اكتب كل االقتراحات التي تراىا مناسبة(.
............................................................................................ 

 .......................................................................................... 
: أي من الفروض السابقة ترجح أن يكون صحيحا، حاول أن تستفيد من  ثالثا: اختبار الفروض

 النتائج التي حصمت عمييا في التجربتين.
.............................................................................................. 

 برأيك ما تفسيرك لما حدث، وىل ىناك عالقة لكتل الكرات بذلك؟ رابعا: التفسير:
............................................................................................. 

  ..................................................................................خامسًا: التعميـ:
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 (: أثر سرعة الجسـ المتحرؾ عمى مقدار طاقتو الحركية:2النشاط )
 .أن يستنتج الطالب/ة العالقة بين سرعة الجسم المتحرك وطاقتو الحركيةاليدؼ: 

 (عمى طاقتو الحركية أثر سرعة الجسـ المتحرؾ:  فيديو) المواد واألدوات والوسائؿ

 اإلجراءات وخطوات العمؿ:

 تقسيم الطمبة إلى مجموعات )يفضل أن تكون ثنائية( -1

 توزيع ورقة العمل المرفقة. -2

 توضيح المطموب من ورقة العمل. -3

 عرض الفيديو أمام الطمبة كاماَل بدون تعميق. -4

 .إعادة عرض الفيديو بشكل متقطع والتعميق عمى محتواه وربطو بورقة العمل  -5

 عرض إجابات الطالب بشكل منظم ومناقشتيا. -6

يعرض الفيديو الفرؽ بيف اصطداـ سيارة بطيئة وأخرى سريعة في شاحنة موضحًا األضرار التي 

تتعرض ليا كؿ سيارة بعد حدوث التصادـ، ومف خالؿ األضرار الناتجة نستطيع أف نحدد السيارة 

 عة الجسـ المتحرؾ وطاقتو الحركية.التي تمتمؾ طاقة حركية أكبر، ونجد العالقة بيف سر 
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 اسـ المدرسة : ..................................................

 

 (أثر سرعة الجسـ المتحرؾ عمى مقدار طاقتو الحركية)ورقة عمؿ

 : أن يستنتج الطالب/ة العالقة بين سرعة الجسم المتحرك وطاقتو الحركية.اليدؼ 

 تعميمي فيديو األدوات والوسائؿ:

 اإلجراءات والخطوات:

 عزيزي الطالب/ة : بعد مشاىدة الفيديو ىيا نجيب عف األسئمة اآلتية:

 أي السيارتين كانت تسير بسرعة أكبر؟ -1
 أي السيارتين تحطمت بشكل أكبر، السيارة البطيئة أم السيارة السريعة؟ -2
 ذا؟ىل ىناك عالقة بين سرعة السيارة ودرجة األضرار التي حدثت ليا،ولما -3

 

 ماذا تستنتج :............................................................................

. ....................................................................................... 

 

  أفكر

 

لماذا تشدد وزارة النقؿ والمواصالت عمى ربط حزاـ األماف 
 وب السيارات؟عند رك
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 مقدار الطاقة الحركية

 تعتمد الطاقة الحركية عمى عاممين ميمين ىما :

 كتمة الجسم المتحرك  -1
 سرعة الجسم المتحرك  -2

والعالقة بين الطاقة الحركية وكال العاممين ىي عالقة طردية، ويمكن حساب الطاقة الحركية ألي جسم 
  ة الرياضية اآلتية:متحرك إذا عممنا كتمتو وسرعتو عن طرق العالق

(السرعة× )الكتلة =  ½ × طاقة الحركة 
2

 

ع×  ك  =  ½ ×   حط 
2

 

 

 (ـ/ثوحدة قياس السرعة ىي )، و (كغـوحدة قياس الكتمة ىي )، و (جوؿقياس الطاقة ىي )

ـ/ ث، فما مقدار  6كغـ عمى سطح األرض، وبسرعة ثابتة مقدارىا  30مثاؿ: يركض طالب كتمتو 
 طاقتو الحركية؟

 لحساب الطاقة الحركية نستخدم العالقة الرياضية لحؿ :ا

 2ع× ك =  × ط ح 

 2(6× ) 03=  × ط ح 

 جول 143=  06×  51= ط ح 

 مالحظات:

  ًنستخدم مثال الكتاب واألسئمة المطروحة فيو أيضا. 
 .تكميف الطالب لكتابة تقرير حول الطاقة الحركية 
 :االطالع عمى المواقع االلكترونية اآلتية 

 energy.blogspot.com-http://sc 

 https://phet.colorado.edu/ar_SA/simulations/category/physics/work
power-and-energy- 

 https://seraj.org.kw/Seraj/show.aspx?tp=18&GradeID=16&SubID=1
8&ID=1644&typ=tdy_18_2x&ptp=2  

http://sc-energy.blogspot.com/
http://sc-energy.blogspot.com/
https://phet.colorado.edu/ar_SA/simulations/category/physics/work-energy-and-power
https://phet.colorado.edu/ar_SA/simulations/category/physics/work-energy-and-power
https://seraj.org.kw/Seraj/show.aspx?tp=18&GradeID=16&SubID=18&ID=1644&typ=tdy_18_2x&ptp=2
https://seraj.org.kw/Seraj/show.aspx?tp=18&GradeID=16&SubID=18&ID=1644&typ=tdy_18_2x&ptp=2


128 

 طاقة الوضع
 ( حصص7عدد الحصص المقترح: )

    وضع:ال طاقة مفيـو أواًل:

 النتاجات التعميمية :

 أن يكون الطالب/ة قادرًا عمى أن:

 .يوضح المقصود بطاقة الوضع 
 .يميز بين طاقة الوضع السكونية والمرونية 
 .يبين العوامل المؤثرة في طاقة الوضع 
 .يعدد أمثمة عمى طاقة الوضع 

 .يحل مسائل رياضية عمى قانون طاقة الوضع 
 ضع، نقطة اإلسناد، الجاذبية األرضيةالطاقة، المو  التعمـ السابؽ:

 الطاقة، الموضع ، الكتمة، الجاذبية األرضية، طاقة الوضع المفاىيـ العممية:

 التفكير الناقد، االستقصاء العممي، التعمم من خالل النشاطاتاستراتيجيات التدريس: 

التخطيط، ميارات  ميارات التفكير العممي، ميارات تكنولوجية، مياراتميارات اقتصاد المعرفة: 
 المعرفة العممية، ميارات االتصال والتواصل

 اإلجراءات والخطوات:

 تمييد لمدرس. -
 القيام بالنشاطات والتجارب المطموبة. -
 تسجل النتائج.  -
 كتابة تقرر حول النشاط. -
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 مفيـو طاقة الوضع
 

 ( :مفيـو طاقة الوضع1نشاط)
 

 أن يستنتج الطالب مفيوم طاقة الوضع.اليدؼ : 

 كرات صغيرة، فيديو )تفاحة نيوتن(  لمواد واألدوات:ا

  اإلجراءات:
 تقسيم الطمبة إلى مجموعات. .1
 أعطي كرة لكل مجموعة. .2
 القيام بخطوات النشاط وىي : .3

 يمسك الطالب/ة الكرة بيده عمى ارتفاع معين ثم يتركيا . -
 يسجل الطمبة في المجموعة مشاىداتيم. -
 المشاىدة بالتجريب العممي يكرر النشاط جميع الطمبة.لمتأكد من -
 يناقش الطمبة مشاىداتيم في ضوء الجاذبية األرضية. -
يسأل المعمم ىل سمعتم بالعالم اسحق نيوتن؟؟ .......ما عالقة ىذا النشاط  -

بالعالم نيوتن، وما قصتو، وىل ىي حقيقية ..... )نترك المجال لمطمبة 
 إليجاد اإلجابة..... لممناقشة مدة قصيرة، ونوجو الطمبة لمشاىدة الفيديو

 يعرض المعمم فيديو )ىل سقطت التفاحة عمى رأس نيوتن حقا( .4
يناقش المعمم الطمبة في النشاط )أفكر مع العالم إسحاق نيوتن( المرفق من الكتاب  .5

 (.49المدرسي صفحة)
 
 

 

 

 

 

؟؟؟ ما ىي طاقة الوضع  

تختزن األجسام شكاًل من أشكال الطاقة بسبب موضعيا )موقعيا( عمى ارتفاع معين من 

(.طاقة الوضعسطح األرض، أو نقطة إسناد معينة نسمييا )  
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 العوامؿ التي تعتمد عمييا طاقة الوضع
 

 و في مجاؿ الجاذبية األرضية.(: أثر كتمة الجسـ عمى مقدار طاقة وضع2نشاط)

 أن يستنتج الطالب العالقة بين كتمة الجسم وطاقة وضعو في مجال الجاذبية األرضية. اليدؼ:

 المواد واألدوات:

 قمم رصاص، الحقيبة المدرسية
 خطوات العمؿ  )اإلجراءات( :

 تحديد المشكمة: -1
 ؟ما العالقة بين كتمة الجسم وطاقة وضعو في الجاذبية األرضية؟؟

 أكوف فرضية: -2
تختمف األجسام في أحجاميا وكتمتيا وذلك بسبب اختالف المواد التي تصنع منيا ىذه المواد حيث أنو 

لكل مادة نقية خصائص فيزيائية تميزىا عن غيرىا وتكسبيا صفاتيا وخصوصيتيا، ومن ىذه 
عمى األجسام القريبة  الخصائص الكثافة كما درسنا سابقا. وكما نعمم فإن قوة الجاذبية األرضية تؤثر

 منيا، وبسبب ىذه القوة فإن األجسام تكتسب طاقة تسمى طاقة الوضع.
 والسؤاؿ ىنا: ىؿ تؤثر كتمة الجسـ في طاقة وضعو؟

 لنكتب الفرضية:
 كمما زادت كتمة الجسم فإن طاقة وضعو .............................. في مجال الجاذبية األرضية.

 اختبار صحة الفرضية: -3
 (.50( صفحة)2لمتأكد من صحة ىذه الفرضية سنقوم بالنشاط )

 تفسير النتائج : -4
 لماذا احتجنا جيد اكبر لرفع الحقيقة المدرسية بعكس قمم الرصاص ؟؟؟

............................................................................................... 
 التعميـ: -5

 ىؿ الفرضية صحيحة؟
 إذن: ...........................................................................................
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 ( : العالقة بيف ارتفاع الجسـ ومقدار طاقة الوضع:3نشاط )
 

 : أن يستنتج الطالب العالقة بين ارتفاع الجسم وطاقة الوضعاليدؼ

امير حديد، مسطرة مترية، كرة معدنية صغيرة)ثقل(، قطعة ( عمب بالستكية، مس3المواد واألدوات: )

 فمين)كمكل(، شمع حراري

 خطوات العمؿ:

 ثبت مسمار أسفل كل من العمب البالستيكية الثالث مستخدما الشمع الحراري. .1

 اغرس طرف المسمار في الفمين)الكمكل(. .2

 ثبت المسطرة المترية بجانب الكأس األول. .3

 (1(سم، ثم اتركيا لتنزل داخل العمبة رقم)30فاع )ضع الكرة الحديدية عمى ارت .4

( سم ، والحظ الفرق في درجة إنغراس 90(سم، و)60كرر الخطو السابقة عمى ارتفاع ) .5

 المسمار في الفمين)الكمكل(.

 اكتب النتائج التي حصمت عمييا في الفراغ: .6
..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 
..................................................................................................... 

 
 سؤاؿ : ما عالقة ارتفاع الجسـ بطاقة الوضع ؟؟؟؟؟  

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 
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 قانوف حساب طاقة الوضع

 الشتقاؽ قانوف طاقة الوضع يمف اف نسير وفؽ الخطوات اآلتية :

 ما العوامؿ التي تؤثر في طاقة الوضع؟ وما العالقة بيف كؿ منيا؟ .1
 ؿ ىي :العوام
 ............................................ والعالقة ) طردية ، عكسية( .أ 
 ............................................. والعالقة ) طردية ، عكسية( .ب 
 ............................................. والعالقة ) طردية ، عكسية( .ج 

 
 حساب طاقة الوضع كمايمي : مف العوامؿ السابقة نالحظ أنو يمكف .2

 
 ..........................  × ........................   ×........................  =  طاقة الوضع

 
 ……………………………………………………=      وط 
 

( م ، احسب طاقة وضعو عمما أن تارع 8( كغم، ويرتفع عن سطح األرض )5جسم كتمتو ) سؤاؿ :
 .  2م/ث 10ية =  الجاذبية األرض

 

 

  

 ( جول،4200( كغم، ويمتمك طاقة وضع مقدارىا )60شخص كتمتو )     

 احسب ارتفاع ىذا الشخص عن سطح األرض؟ 

 

 أفكر
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 طاقة الوضع المرونية

تمتاز بعض المواد بخاصية المرونة،مثل المطاط والنابض...، والتي 
يا لقوة أو تتمثل بقدرتيا عمى اكتساب شكل أو زيادة الطول عند تعرض

مؤثر خارجي، وسرعان ما تستعيد شكميا األصمي بعد زوال القوة او 
 المؤثر الخارجي وىذا ما يفسر بالمرونة.

وقد استغل اإلنسان ىذه الخاصية في صناعة أدواتو مثل القوس 
والنشاب لمدفاع عن نفسو والصيد، ومع تقدم الصناعة والتكنولوجيا قام 

 مد عمى المواد المرنة مثل العاب األطفال ومنصات القفز وغيرىا....اإلنسان بتطوير مصنوعات تعت

 لنتعرف عمى طاقة الوضع المرونية سنقوم بإجراء النشاط اآلتي : 

 ( : طاقة الوضع المرونية4نشاط)

 اليدف: أن يبين الطالب المقصود بطاقة الوضع المرونية.

 المواد واألدوات: نابض، إثقال مختمفة

 الخطوات :

 طرف النابض في جسم ثابت.ثبت  .1
 عمق الثقل في النابض والحظ التغيرات التي حدثت لمنابض. .2

....................................................................................... 
 شد الثقل ألسفل قميال، ثم اتركو والحظ التغيرات. .3

...................................................................................... 
 أزيل الثقل من النابض وأالحظ التغيرات أيضا. .4

...................................................................................... 
 ىل عاد النابض لشكمو الطبيعي،  لماذا؟ .5

..................................................................................... 
 ما الطاقة التي اكتسبيا النابض عند تعميؽ الثقؿ فيو؟

........................................................................................... 
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 مشروعي:      

                                                                صناعة سيارة أطفاؿ:
 ىيا نعمل في مجموعات لنصنع سيارة أطفال.....

 المواد واألدوات المطموبة:

صندوق من الكرتون أو قنينة بالستيكية، أعواد خشبية اسطوانية الشكل، ربطة مطاط )مغيطة(، 
لالصق أغطية عمب العصير دائرية الشكل)الكبيرة(، مسمار، سيميكون حراري )يمكن استخدام ا

 السريع(، مسمار

 الخطوات:

 قم بثقب الصندوق بالمسمار من الجانبين )كل ثقبين متقابمين تماما( -1
 ادخل العود الخشبي في الثقب بحيث يخرج من الطرف األخر. -2
 ثبت الغطاء الدائرة من المنتصف تماما في العود الخشبي. -3
خر في منتصف العود اربط طرف ربطة المطاط في منصف العود الخشبي األول والطرف اآل -4

 الثاني.
 قم بمف أحد األعواد قمياًل، ثم ضع السيارة عمى األرض والحظ حركتيا. -5

 
 
 
 
 
 
 
 

 مالحظة : يمكن االستفادة من الروابط آلتي لمشاىدة كيفية صناعة سيارة األطفال :
https://elebda3.com/video6388 
https://www.youtube.com/watch?v=RNRAqe_2BOo 
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 الطاقة الميكانيكية

 الميكانيكية الطاقة حفظقانوف 

 .الجسـ لذلؾ والحركة الوضع طاقتي كؿ مف مجموع بأنيا لجسـ معيف الميكانيكية الطاقةنقصد ب
 الصورة الرياضية اآلتية:ويمكف التعبير عنيا ب

 

 + طاقة الوضع  طاقة الحركة الطاقة الميكانيكية = 

 ط ـ = ط ح  +  ط و

وىذا يعني أن الطاقة الميكانيكية لمجسم إما أن تكون طاقة وضع فقط أو طاقة حركة فقط، أو 
 مجموعيما معًا، ومن أىم األمثمة عمى النظام المحافظ طاقة الجاذبية األرضية

نظام المحافظ أن مقدار الطاقة الميكانيكية لمجسم يبقى ثابت دائما عند جميع المواقع التي ونعني بال
 يكون فييا الجسم متحركًا أو ثابتًا.

 وبصيغة أخرى فإف: 

 ) ط ـ = مقدار ثابت(  في جميع األحواؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ف الجسـ ساكنًا وعمى ارتفاع معيف عف سطح األرض فإف الطاقة الميكانيكية تساوي إذا كا
 طاقة الوضع وتكوف الطاقة الحركية صفراً 

  إذا كاف الجسـ متحركا عمى سطح األرض فإف الطاقة الميكانيكية تساوي طاقتو الحركية
 وتكوف طاقة الوضع تساوي صفراً 

 األرض فإف الطاقة الميكانيكية تساوي  إذا تحرؾ الجسـ عمى ارتفاع معيف مف سطح
 مجموع طاقتي الحركة والوضع.
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 قانوف حفظ الطاقة 
 

 ما:(: طاقة وضع أـ حركة في مجاؿ الجاذبية، أـ كالى1نشاط)

 .أن يبين الطالب تحوالت الطاقة من شكل آلخر اليدؼ :

 : كرة قدمالمواد واألدوات 

 خطوات العمؿ: 
 نمسؾ الكرة باليديف ونرفيا عند مستوى الرأس. .1

 نجيب عن األسئمة اآلتية :
 ما شكل الطاقة التي تمتمكيا الكرة في ىذا الموضع)أ(؟ -

.................................................................................. 
 ما العوامل التي تعتمد عمييا ىذه الطاقة؟ -

.................................................................................. 
 نفمت الكرة ونتركيا تسقط باتجاه األرض. .2

 نجيب عن األسئمة اآلتية:
 ء سقوطيا باتجاه األرض؟ماذا يحدث الرتفاع الكرة أثنا -

................................................................................. 
 ما شكل الطاقة الناتجة في الموضع )ب(؟ -

................................................................................. 
 الطاقة؟ما العوامل التي تعتمد عمييا ىذه  -

.................................................................................... 
 نستنج :

 في المثال السابق تحولت الطاقة من طاقة............. إلى طاقة ...................  
 وىذا يدل عمى أن الطاقة تتحول من شكل آلخر.

 

                  

  

شكؿ آلخر تستحدث مف العدـ ولكنيا تتحوؿ مف الطاقة ال تفنى وال شنناق   
 العبارة

 ب أ
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 قانوف حفظ الطاقة الميكانيكية :  (:2نشاط)

 .أن يوضح الطالب مفيوم الطاقة الميكانيكيةاليدؼ: 

 فالش تعميمي حول الطاقة الميكانيكية، أجيزة الحاسوب، جياز عرضالمواد واألدوات:  

 الخطوات واإلجراءات :

عميمي من خالل عزيزي/عزيزتي الطالب/ة لنتعرف عمى الطاقة الميكانيكية سنقوم بمتابعة الفالش الت
 زيارة الموقع اإللكتروني اآلتي )موقع المدرسة العربية(:

http://www.schoolarabia.net/fezia/level4/energy/energy1.htm 

قتي الحركة وطاقة الوضع لمكرة خالل مسارىا الصور اآلتية مأخوذة من الفالش وتوضح التغير في طا
 وبعد تعرضيا لقوة خارجية من الالعب:

 

 
 

 (؟1ما مقدار طاقة الكرة في المرحمة ) -1
 كيف اكتسبت الكرة طاقة، وما نوعيا في كل مرحمة؟ -2
 في أي المراحل تساوت طاقة الحركة وطاقة الوضع؟ -3
 لمراحل السابقة؟ما مقدار الطاقة الميكانيكية في كل من ا -4
 في أي مرحمة كانت طاقة الوضع تساوي صفرًا، وما المرحمة التي كانت طاقة الحركة فييا صفرًا ؟ولماذا؟ -5
 نرسم المرحمة األخيرة لحركة الكرة؟ -6
 نستنتج : -7
 ......................................................................................الطاقة الميكانيكية ىي:    

   ..............................................................................................................  

1 2 3 4 

8 7 6 5 
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بعد إجراء النشاط السابق وتتبع مسار الكرة من لحظة تعرضيا لقوة خارجية نالحظ أن الطاقة الحركية تحولت تدريجيا 
اع الكرة لألعمى، وتكون الزيادة في طاقة الوضع مساوية لمنقصان في طاقة الحركة حتى إلى طاقة وضع أثناء ارتف

وصمت الكرة ألعمى ارتفاع حيث تكون طاقة الوضع أكبر ما يمكن فيما أن طاقة الحركة تساوي صفرًا، وعند عودة الكرة 
الوضع مساويًا لمزيادة في طاقة  لمنزول فإن طاقة الوضع تتحول تدريجيا إلى طاقة حركة ويكون النقصان في طاقة

 الحركة.

 الطاقة الميكانيكية تساوي مجموع طاقتي الوضع والحركة في أي نقطة من مسار الجسم ويساوي مقدار ثابت.

 

 

 

( م/ث، فإذا بدأت الحركة من ارتفاع 6( كغم عمى سطح أممس متعرج، بسرعة )2تسير عربة أطفال كتمتيا ) : مثاؿ
 شكل المجاور، عمما أن طاقة الوضع في النقطة )ع ( تساوي صفرًا، احسب/ي:م( كما في ال 5)ف= 

 م(. 5الطاقة الميكانيكية عندما تكون في النقطة )س( حيث )ف= - أ
  طاقة الحركة عن النقطة )ع(. - ب

 :الحؿ
 م/ث  6م  ، ع =  5ف = 

 ط م = ط ح + ط و 

 ف× ج × +  ك   2)ع(× ك ½ × ط م  = 

  5×  10×  2+   2(6× ) 2½ × ط م = 

  100+              36ط م = 

 جول 136ط م= 

 

 

( م/ ث، إذا ارتفع الجسم لألعمى أثناء حركتو، فتناقصت 20( كغم، يتحرك عمى سطح أممس بسرعة )5جسم كتمتو )
( م في النقطة )ب(، احسب/ي 10( م/ث عند ارتفاع )5سرعتو لتصبح ) :

 ،عمما أن ارتفاعو )صفرًا(؟طاقتو الميكانيكية عند النقطة )أ( -1
  طاقتو الميكانيكية عند النقطة )ب(؟ -3

 

 

مقدار ثابت ال يتغير في أية نقطة مف مسار الجسـالطاقة الميكانيكية =   
 

 أ

 ب

م 5  

فكر :أ          
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 تطبيقات عمى تحوالت الطاقة

 البندوؿ وتحوالت الطاقة:

كثيرًا ما نسمع بالبندول أو الرقاص، وال نعرف طبيعة حركتو وتحوالت الطاقة في، لذلك سنقوم بعدة 
 أنشطة لمتعرف أكثر عميو:

 وؿ(: زيارة معمؿ البند1نشاط )
 التعرؼ عمى تحوالت الطاقة في البندوؿ. -1األىداؼ :

 التعرؼ عمى طاقة الوضع والحركة لجسـ يتأرجح -2
 التعرؼ عمى أثر الجاذبية عمى حركة البندوؿ -3

 ( التعميمي لممحاكاة.Phetالمواد واألدوات : موقع )

 اإلجراءات :

 زيارة الرابط اإللكتروني اآلتي :

lab_ar.html-lab/latest/pendulum-https://phet.colorado.edu/sims/html/pendulum 

 
 نختار الطاقة. -1
 كغـ( 1نختار كتمة واحدة ونحدد قيمتيا ولتكف ) -2
 ء(.نختار الجاذبية األرضية، ونترؾ االحتكاؾ )ال شي -3
 درجة( 50نسحب الكتمة باتجاه اليميف وبزاوية معينة )يمكف  -4
 الكتمة تبدأ بالتأرجح.   نترؾ  -5
 نالحظ التغير في طاقة الوضع والحركة مف خالؿ الرسـ البياني. -6

  

https://phet.colorado.edu/sims/html/pendulum-lab/latest/pendulum-lab_ar.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/pendulum-lab/latest/pendulum-lab_ar.html
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 (: زيارة حديقة الطاقة لمتزلج2نشاط )
 األىداؼ : التعرؼ عمى طاقة الوضع والحركة لجسـ خالؿ مسار معيف.

 ( التعميمي لممحاكاة.Phetدوات : موقع فت )المواد واأل

 اإلجراءات:

 زيارة الرابط اإللكتروني اآلتي:

-basics/latest/energy-kpar-skate-https://phet.colorado.edu/sims/html/energy
basics_ar_SA.html-park-skate 

 

 . يمكن تغيير المسار بأكثر من شكل 
 . يمكن وضع المتزحمق في أكثر من موضع ومالحظة طاقتو 
 .يمكن التحكم بكتمة المتزحمق 
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 أسئمة الوحدة

 رمز اإلجابة الصحيحة في كؿ مما يأتي: ؿالسؤاؿ األوؿ: نضع دائرة حو

 يا إلى أعمى, أثناء حركتو إلى أعمى فاف طاقتو الحركية:قذؼ جسـ عمود .1

 تساوي صفر. -ال تتغير            د -تزداد            ج  -تقل        ب -أ 

 سقط كتاب مف فوؽ الطاولة واصطدـ باألرض, اثناء سقوطو: .2

 تقل طاقة حركتو وتزداد طاقة وضعو -أ 

 تزداد طاقة حركتو وتقل طاقة وضعو -ب 

 ل طاقة وضعوتقل طاقة حركتو وتق -ج 

 تزداد طاقة حركتو وتزداد طاقة وضعو        -د 

 في أي حالة مف الحاالت اآلتية تتغير طاقة الحركة : .3

 سيارة تقف أمام إشارة ضوئية -سيارة تتحرك بسرعة ثابتة                    ب -أ     

 سيارة تقف في موقف سيارات -د       تتباطأ سرعة سيارة عند منعطف -ج    

 

 تتحرؾ إلى أعمى, أثناء حركتيا ألعمى فإف طاقة الوضع :  كرة .4

 تزداد  -تقل                                        ب -أ 

 تساوي صفر -تبقى ثابتة                              د -ج     

 ث, فإف طاقتو الحركية تساوي : /ـ  3كغـ ويتحرؾ بسرعة  60كتمة رياضي  .5

 جول 270  -ب                  جول                180 -أ 

 جول 90 -جول                                  د 20 -ج              

 ـ,فإف طاقة وضعو تساوي:  25غـ يقؼ عمى سطح عمارة ارتفاعيا  100عصفور كتمتو  .6

 جول 4 -جول             د 125 -جول          ج 2500 -جول           ب  25 -أ       
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 ( : 9،   8،  7الؿ الشكؿ المجاور اجب عف األسئمة )مف خ

حيث يمثؿ الشكؿ أربع كرات متساوية في الحجـ ومختمفة في التركيب، ع مقت بواسطة خيوط متساوية في االرتفاع، 
 ووضع تحتيا حوض رمؿ .

 إذا تـ قطع الخيوط فأي مف الكتؿ تنغرس في الرمؿ أكثر : .7

 

 يبا(تقر  3غم/سم 7.8الحديد )كثافتو  -أ 
 تقريبا( . 3غم/سم 0.7الخشب )كثافتو   -ب 
 تقريبا( 3غم/سم 11.3الرصاص )كثافتو  -ج 
 تقريبا( 3غم/سم 2.7النحاس )كثافتو  -د 

 

 

 واحدة فقط مف العبارات اآلتية صحيحة :  .8

 يمتمك الحديد طاقة وضع أكبر من طاقة الوضع لمرصاص. -أ 

 يمتمك النحاس طاقة وضع أقل من طاقة الوضع لمخشب. -ب 

 ل تمتمك طاقة وضع متساوية.جميع الكت -ج 

 طاقة الوضع لمرصاص أكبر من طاقة الوضع لمكتل األخرى.  -د 

 

 الترتيب الصحيح لمكرات مف األكبر طاقة وضع إلى األقؿ ىو  :  .9

 رصاص ، حديد ، نحاس ، خشب. -أ 

 رصاص ، نحاس ، حديد ، خشب.  -ب 

 خشب ، نحاس ، حديد ، رصاص. -ج 

 حديد ، رصاص ، نحاس ، خشب.  -د 

 خشة رصاص نحاس حديد

 رمل
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 ( :12، 11، 10كؿ المجاور واجب عف األسئمة )أنظر إلى الش

 

 في أي موقع تكوف طاقة الحركة أكبر ما يمكف : .10

 (1الموقع ) .أ 

 ( 2الموقع )  .ب 

 (3الموقع)  .ج 

 (. 4الموقع )  .د 

 

متى حدث االنخفاض األكبر في طاقة وضع  .11
 التفاحة:

 . 2إلى الموقع  1عند االنتقال من الموقع  .أ 

 . 3ع إلى الموق 1عند االنتقال من الموقع  .ب 

 . 4إلى الموقع  1عند االنتقال من الموقع  .ج 

 . 4إلى الموقع  2عند االنتقال من الموقع  .د 

 

 واحدة مف العبارات اآلتية صحيحة : .12

 .4الطاقة الميكانيكية أكبر ما يمكن في الموقع  .أ 

 . 4الطاقة الميكانيكية أقل ما يمكن في الموقع  .ب 

 الطاقة الميكانيكية متساوية في جميع المواقع. .ج 

 طاقة الميكانيكية تساوي صفر.ال .د 
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 جهاز القفز أ

بجهاز القفز   

 جهاز القفز ج

 بركة

 

 يريد ثالثة سباحيف القفز إلى البركة مف ثالث مواقع مختمفة كما في الشكؿ 

 (:16،  15،  14،  13تمعف المعطيات في الجدوؿ اآلتي ثـ أجب عف األسئمة )

 

 

 

 

 اثنيف مف السباحيف ليما طاقة وضع متساوية وىما : .13

محمد وسامي .                ب. محمد وخميل                         ج. سامي  .أ 
 وخميل.

 السباح الذي يمتمؾ اكبر طاقة وضع ىو  : .14

 محمد         -أ 

 سامي  -ب 

 خميل -ج 

 طاقة الوضع لمسباح سامي تساوي : .15

 جول 115 -جول         د 24 -جول          ج 6000 -ب          جول      125 -أ       

 سرعة السباح خميؿ لحظة االصطداـ بسطح الماء تساوي  : .16

 م/ث. 120 -م/ث        د100 -م/ث          ج12 -م/ث           ب10 -أ       

 كتمة السباح)كغـ( اسـ السباح االرتفاع )ـ( جياز القفز

 60 محمد 15 أ

 60 سامي 10 ب

 120 خميل 5 ج
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ـ/ث، توقفت فجأة فأف طاقتيا الحركية  20كغـ، وتسير بسرعة  100دراجة كتمتيا  .17
 تصبح:

 جول    2000 -جول                       ب 200 - ب

 صفر  -جول                      د 4000 -ج               

 ، فإف سرعتيا تساوي: 16000كغـ وطاقتيا الحركية  80عربة كتمتيا   .18

 م/ث 200 -م/ث     د100 -م/ث      ج 20 -م/ث     ب 10 - أ

ـ عف سطح األرض وبسرعة 300ارتفاع كغـ عمى  200تسير طائرة صغيرة كتمتيا  .19
 ـ/ث، فإف طاقتيا الميكانيكية تساوي :50

 كيمو جول  300 -ب         كيمو جول.  250 -أ 

 كيمو جول 850 -كيمو جول                        د 600 -ج            

كغـ( عمى أي ارتفاع يمكف أف تتساوى  2في الشكؿ المجاور إذا كانت كتمة الكرة )  .20
 الوضع مع طاقة الحركة لمكرة: طاقة

 م 10 -أ 

 م 7  -ب 

 م 5 -ج 

 عند اصطدام الكرة باألرض -د 

 

 

 

م5 م8   

م23 م/ث21ع =    

م/ث 6ع =   
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 المواقع اإللكترونية المستخدمة في التدعيـ:

 

 https://www.youtube.com/watch?v=zKyBhX_W5p0  
 طاقة الوضع السكونية

 https://www.youtube.com/watch?v=cmpkrUjAveY 
 الطاقة 

 https://www.youtube.com/watch?v=Jhu6EHX0RU8   
 ىؿ سقطت التفاحة عمى رأس نيوتف

 
 http://www.areeg.org/show.aspx?tp=8&GradeID=12&SubID=8&ID

=1719&typ=tdy_8_2&ptp=2#.W8zEWUt_LIV 
 طاقة الوضع المرونية

 
 https://www.youtube.com/watch?v=RNRAqe_2BOo 

 مشروع صنع عربة أطفاؿ
http://www.schoolarabia.net/fezia/level4/energy/energy1.htm 

 ميكانيكيةفالش الطاقة ال-موقع المدرسة العربية
 

-lab/latest/pendulum-https://phet.colorado.edu/sims/html/pendulum
lab_ar.html 

 معمؿ البندوؿ

-basics/latest/energy-park-skate-https://phet.colorado.edu/sims/html/energy
basics_ar_SA.html-park-skate 

 معمؿ التزلج

  

https://www.youtube.com/watch?v=zKyBhX_W5p0
https://www.youtube.com/watch?v=zKyBhX_W5p0
https://www.youtube.com/watch?v=cmpkrUjAveY
https://www.youtube.com/watch?v=cmpkrUjAveY
https://www.youtube.com/watch?v=Jhu6EHX0RU8
https://www.youtube.com/watch?v=Jhu6EHX0RU8
http://www.areeg.org/show.aspx?tp=8&GradeID=12&SubID=8&ID=1719&typ=tdy_8_2&ptp=2#.W8zEWUt_LIV
http://www.areeg.org/show.aspx?tp=8&GradeID=12&SubID=8&ID=1719&typ=tdy_8_2&ptp=2#.W8zEWUt_LIV
https://www.youtube.com/watch?v=RNRAqe_2BOo
https://www.youtube.com/watch?v=RNRAqe_2BOo
http://www.schoolarabia.net/fezia/level4/energy/energy1.htm
http://www.schoolarabia.net/fezia/level4/energy/energy1.htm
https://phet.colorado.edu/sims/html/pendulum-lab/latest/pendulum-lab_ar.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/pendulum-lab/latest/pendulum-lab_ar.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park-basics/latest/energy-skate-park-basics_ar_SA.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park-basics/latest/energy-skate-park-basics_ar_SA.html
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 قائمة المحكميف(: 9ممحؽ)

 المادة العممية)دليل المعمم(:قائمة محكمي اختبار فيم المفاىيم واختبار التفكير العممي و 

 المؤسسة التعميمية االسـ الرقـ
 جامعة القدس أ.د. عفيؼ زيداف 1
 جامعة القدس غساف سرحاف .د 2
 جامعة القدس د. محسف عدس 3
 جامعة القدس د. إبراىيـ عرماف 4
 جامعة بيت لحـ د. معيف جبر  5
 ةالكمية الجامعية لمعمـو التربوي د. رائد شماسنة 6
/وكالة الغوث أ. محمد سعد 7  الخميؿ-مشرؼ عمـو
 مشرؼ / تربية جنوب الخميؿ أيمف شروؼ أ. 8
 مشرؼ / تربية جنوب الخميؿ أ. زىير القيسية 9
 مشرفة / تربية جنوب الخميؿ أ. ابتساـ خالؼ 10
 مدير مدرسة/ وكالة الغوث أ . إبراىيـ الشدفاف 11
/  أ. عماد أبو شرار 12  مدرسة خاصة معمـ عمـو
/ وكالة الغوث أ. سميماف الزغارنة 13  معمـ عمـو
/ مدرسة حكومية أ. سالمة المصري 14  معمـ عمـو
/ مدرسة حكومية أ. مراد عمرو 15  معمـ عمـو
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 فيرس الجداوؿ

 الصفحة عنواف الجدوؿ رقـ الجدوؿ
راسي توزع أفراد مجتمع الدراسة عمى المدارس والشعب والجنس لمعام الد 1.3

2018/2019 
55 

 56 توزيع أفراد العينة عمى المجموعتين الضابطة والتجريبية في المدرستين 2.3
األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات الطمبة في  1.4

 اختبار فيم المفاىيم العممية القبمي والبعدي تبعًا لطريقة التدريس والجنس
64 

( لعالمات الطمبة في ANCOVAالتغاير المصاحب )نتائج تحميل  2.4
 اختبار فيم المفاىيم العممية تبعًا لطريقة التدريس والجنس والتفاعل بينيما

64 

المتوسطات الحسابية المعدلة والخطأ المعياري الختبار فيم المفاىيم العممية  3.4
 لممجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة تبعًا لطريقة التدريس

65 

األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات الطمبة في  4.4
 اختبار التفكير العممي القبمي والبعدي تبعًا لطريقة التدريس والجنس

66 

( لعالمات الطمبة في ANCOVAنتائج تحميل التغاير المصاحب ) 5.4
 يمااختبار التفكير العممي تبعًا لمطريقة والجنس والتفاعل بين

67 

المتوسطات الحسابية المعدلة والخطأ المعياري الختبار التفكير العممي  6.4
 لممجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة تبعًا لطريقة التدريس

67 
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 فيرس المالحؽ 

 الصفحة عنواف الممحؽ رقـ الممحؽ

 86 كتاب تسييؿ ميمة لمديرية التربية والتعميـ 1

مف مديرية التربية والتعميـ  -بيؽ ميدانيتط -كتاب تسييؿ ميمة 2
 لممدراس

87 

 88 جدوؿ المواصفات الختبار فيـ المفاىيـ العممية 3

 89 نموذج تحكيـ اختبار فيـ المفاىيـ العممية 4

 90 اختبار فيـ المفاىيـ العممية )الصورة النياية( 5

 97 نموذج تحكيـ اختبار التفكير العممي 6

 98 لعممي )الصور النيائة(اختبار التفكير ا 7

 107 دليؿ المعمـ 8

 148 قائمة المّكميف 9
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 فيرس األشكاؿ

 رقـ الشكؿ عنواف الشكؿ الصفحة
 1.2 مستويات التفكير تبعًا لمصعوبة في األنشطة المعرفية 35
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 فيرس المحتويات

 الصفحة المحتوى الرقـ
 أ اإلقرار 
 ب الشكر التقدير 
 ج بالمغة العربيةالممخص  
 د الممخص بالمغة اإلنجميزية 
 7-1 الفصؿ األوؿ: خمفية الدراسة وأىميتيا 1
 1 المقدمة 1.1
 4 مشكمة الدراسة 2.1
 5 أسئمة الدراسة 3.1
 5 فرضيات الدراسة 4.1
 5 أىداف الدراسة 5.1
 6 أىمية الدراسة 6.1
 6 حدود الدراسة 7.1
 7 مصطمحات الدراسة 8.1
 55-8 الفصؿ الثاني : اإلطار النظري والدراسات السابقة 2
 8 اإلطار النظري 1.2
 8 اقتصاد المعرفة 1.1.2
 26 التعميم المدعم إلكترونياً  2.1.2
 29 فيم المفاىيم العممية 3.1.2
 33 تنمية التفكير العممي 4.1.2
 53-39 الدراسات السابقة 2.2
 39 المعرفة الدراسات المتعمقة باقتصاد 1.2.2
 42 الدراسات المتعمقة بالتدعيم اإللكتروني 2.2.2
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 47 الدراسات المتعمقة بالمفاىيم العممية والتفكير العممي 3.2.2
 52 التعقيب عمى الدراسات السابقة 3.2
 62-55 الفصؿ الثالث: الطريقة واإلجراءات 3
 55 منيج الدراسة 1.3
 55 مجتمع الدراسة 2.3
 56 دراسةعينة ال 3.3
 56 أدوات الدراسة 4.3
 59 المادة التعميمية 5.3
 60 إجراءات تطبيق الدراسة 6.3
 61 تصميم الدراسة 7.3
 62 متغيرات الدراسة 8.3
 62 المعالجة االحصائية 9.3
 70 -63 الفصؿ الرابع: عرض نتائج الدراسة 4
 63 النتائج المتعمقة بالسؤال األول 1.4
 66 تعمقة بالسؤال الثانيالنتائج الم 2.4
 68 ممخص نتائج الدراسة 3.4
 69 الفصؿ الخامس: مناقشة النتائج والتوصيات 5
 69 مناقشة النتائج 1.5
 69 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول 1.1.5
 71 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني 2.1.5
 73 التوصيات والمقترحات 2.5
 75 المراجعالمصادر و  -
 75 المراجع العربية -
 84 المراجع األجنبية -



154 

 149 فيرس الجداول -
 150 فيرس المالحق -
 151 فيرس األشكال -
 152 فيرس المحتويات -

 

 

 تـ بحمد اهلل

 




