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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، 



4 

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

 

 

  


